
مختصر في السالمة املهنية لرجال الدفاع املدني
أثناء مباشرة الحوادث

ئد مهندس خالد بن عبدهللا املطيري  جمع وإعداد را
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عناصر العرض

مقدمة

    ماهي واجبات رجال االطفاء التي قد يتعرضون بسببها إلى املخاطر الصحية؟

املخاطر الصحية التي تهدد حياة رجال االطفاء واملتعلقة بالقيام بواجباتهم

مبادرات وقوانين ومعايير السالمة الخاصة لحماية رجال االطفاء اثناء اداء واجباتهم

 الطارئةالحوادث املرورية أثناء االنتقال للحاالت

 الطرق اعتبارات مهمة أثناء مباشرة حوادث

 غير املستقرة، انعدام الرؤية وغيرها،االرضيات إصابات رجال االطفاء جراء انهيارات املباني املصاحبة للحريق.

لرؤية وغيرهااعتبارات مهمة لتقليل إصابات رجال االطفاء جراء انهيارات املباني املصاحبة للحريق ،االرضيات غير املستقرة، انعدام ا.

 (الباك درافت) و ارتداد اللهب (  الفالش أوفر)ظاهرتي االنتشار الفجائي
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مقدمة
 للمخاطرالتعرضعلىاالطفاءرجاليوافقحيثاملهناخطر منواحدةالحرائقمكافحةتعتبر

 االطفاءرجالجعلمماوظيفتهم،منكجزء
 
 نموذجا

 
.البطولةنماذجمنمعهودا

وطرق اسبابهافهمناإذامنهاالوقايةيمكنواالصاباتالوفياتمعظم

.منهاالوقاية

بسيطةمناإلطفاءرجالاصاباتتتنوع 
 
تتطلبحاالتإلىنسبيا

.الوفاةتسببأو املستشفىدخول 

سنة49هواالطفاءلرجالالقلبيةباالزماتاملصابينأعمار متوسط

.سنة66هوالعاديينباالشخاصبينما
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فرط االجهاد
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حوادث السيارات
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نى االنحسار في مب
محترق
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االنهيارات
5%

الدخان
2%

اخرى
8%

 NFPAحسب 2016تنوع اسباب وفيات رجال الدفاع املدني في امريكا 



؟ماهي واجبات رجال االطفاء التي قد يتعرضون بسببها إلى املخاطر الصحية

:الىاملدنيالدفاعرجالمهامنختصر أنممكن

تسربات /انهيارات/سيول /مخاطر طبيعية/غرق /االستجابة الكاملة في حال حدوث حريق

.....مواد خطرة

االخالء وااليواء مثل ضحايا الحروب او )انقاذ الضحايا وتقديم الخدمات لهم 

(الكوارث

وتحديد ( ادارة السالمة)والعمل على منعه (العمليات)اخماد الحريق والحد من مخاطره 

(التحقيق)اسبابه 
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هماملخاطر الصحية التي تهدد حياة رجال االطفاء واملتعلقة بالقيام بواجبات

يتعرض رجال الدفاع املدني لكثير من االمراض نتيجة االحتكاك املباشر بالضحايا واحتمالية نقل االمراض.

ساهم في تعرضهم لنواتج االحتراق من الغازات السامة و الحرارة ونقص االكسجين باالضافة الى مالبس الوقائية الشخصية والتي ت
.زيادة االجهاد الحراري املضاعف مثل االرتباك،فقدان االداء البدني، عدم القدرة على اتخاذ القرار

من أعمال الطوارئ، عدم الراحة بشكل عام نتيجة استخدام املعدات الثقيلة و تشغيلها و رفعها وكذلك العمل لساعات طويلة كغيرها
.باالضافة الى الضغط النفس ي نتيجة رؤيتهم للضحايا أو فقدانهم لزمالئهم أثناء الحوادث

مباشر بشكل ر خطر االصابة املباشرة أثناء الحوادث املتنوعة التي يباشرها رجال االطفاء يعتبر من أبرز املخاطر واملسببات التي تؤث
:  عليهم، ويمكن تلخيص مسبباتها باآلتي

 االحتجاز في املركباتاملرورية أثناء االنتقال للحاالت الطارئة أو مباشرة حوادث الحوادث.

 حادثأو بسبب انعدام الرؤية في موقع الغير املستقرة أو االرضيات رجال االطفاء جراء انهيارات املباني املصاحبة للحريق فقد.

 (.الباك درافت)ارتداد اللهب أو ( الفالش اوفر)االنتشار الفجائي املفاجئة أثناء املكافحة مثل الحريق والظواهر
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مبادرات ومعايير  تخص السالمة والصحة املهنية لرجال االطفاء 

 يعتبر معيارNFPA1500 دد الحد من املعايير الشاملة التي تح« معيار السالمة والصحة املهنية لرجال االطفاء بأقسام االطفاء»و يسمى

.  االدنى املطلوب لسالمتهم و يمكن تطبيقه على اي قسم من اقسام االطفاء

كما يوجد العديد من قوانين هيئة السالمة والصحة املهنية مثل منظمة األوشا.

 من املوضوعات التي يشملها هذا املعيارNFPA1500السياسات واالجراءات املرتبطة بالسالمة والصحة، معدات ومالبس : هي

وادث و الحماية،سالمة االدوات والعربة، السالمة في مباني الوحدة، السالمة أثناء التدريب، السالمة في عمليات الطوارئ أو اثناء الح

.كذلك برنامج ادارة الضغوط الناتجة عن الحوادث الخطرة

 أثناء مباشرة الحوادثفي هذا العرض سوف يتم مناقشة بعض املواضيع الهامة والتي تحد من االصابات.
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الحوادث املرورية أثناء االنتقال للحاالت الطارئة
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تعتبر حوادث السيارات املسبب الثاني للوفيات بين رجال اإلطفاء.

م بها تختلف قيادة آليات اإلطفاء عندما تكون مملؤة باملياه ويكون التحك

.اصعب

مباشرة الحوادث التعني التهور في القيادة.

 لـ الهيئة الدولية لخدمات تدريب االطفاء، هناك 
 
ديأسباب تؤ خمسةوفقا

الرجوع غير الصحيح للخلف، :الى حوادث التصادم لسيارات االطفاء هي 

السرعة الزائدة،افتقاد مهارات القيادة، القيادة املتهورة من عامة الناس و 

.الصيانة السيئة للعربة



اعتبارات مهمة أثناء مباشرة حوادث الطرق 

تقع الحوادث أثناء مباشرة رجال الدفاع املدني لحوادث االحتجاز املرورية نتيجة خطأ في تمركز الفرقة.

 تكون بين افراد الدفاع املدني و                                       ( درجة45زاوية )يجب أن تشكل عربات الطوارئ منطقة عمل محمية

متر                                                   45السيارات املارة، وفي حال وجود آلية أخرى من آليات الدفاع املدني فيجب أن تكون على بعد 

.عن االولى بنفس الزاوية، و أي عربة التستخدم لهذا الغرض يجب نقلها إلى جانب الطريق

                                         أثناء مباشرة حوادث االصطدام، ارتداء االشرطة العاكسة الفسفورية يمكن السائقين في الطرق

.السريعة من رؤية الحدث وتقلل من فرصة االصطدام برجال الدفاع املدني

 ،حوادث الناقالت البترولية مثال جيدالعمل في املناطق املفتوحة اليعني االستغناء عن اجهزة التنفس

8



،االرضيات غير املستقرة،االطفاء جراء انهيارات املباني املصاحبة للحريق إصابات رجال 
.انعدام الرؤية وغيرها

 
 
عند انهيار جزء من مبنى جراء الحريق ينتج عن ذلك اصابات أو وفيات لرجال اإلطفاء، احيانا

.قد ُيفقد أحد رجال اإلطفاء جراء هذه االنهيارات

لذا فإن مسافة. قد يتعرض رجال االطفاء لالصابات وهم خارج املبنى جراء انهيار الجدران

ارتفاع املبنى X1.5= تكون أبعد من أن االمان لجميع االليات واالفراد املساندين يجب 

 قد يسبب درجة مئوية530املستودعات ذات الهياكل الحديدية تبدأ باإلنحناء عند درجة ،

.  انحناء السقف تضرر وسقوط بعض الجدران

(نستنتج من ذلك أنه كلما زاد زمن االحتراق زادت خطورة انهيار املبنى) 

 املواقع التي يفقد بها رجال االطفاء تكون مباني ذات مساحات كبيرة او متعددة الطوابقاغلب.

تنعدم الرؤية في بعض املواقع وتؤدي الى فقدان طريق الخروج لرجال االطفاء.
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ضيات غير ،االر االطفاء جراء انهيارات املباني املصاحبة للحريق اعتبارات مهمة لتقليل إصابات رجال 
.املستقرة، انعدام الرؤية وغيرها

يجب التنبه للمؤاشرات املفاجئة للمبنى مثل ظهور تشققات في الجدران أو انحناءات سريعة للهياكل

 
 
.  الحديدية واالبالغ عنها فورا

املحافظة على مسافة العمل اآلمنة لكل الطاقم واالليات وعدم التمركز العشوائي.

 إلبالغ من في الداخل بما يستجداملبنى من الخارج عند استشعار خطر االنهيار وجود افراد ملراقبة.

(تقدير املوقف بالدخول أمر مهم)

 في البورتبالت)استشعار حالة السقف واالرضيات 
 
.بالطرق عليها بإستخدام املعدات الالزمة( خصوصا

 
 
.منع العمل منفردا

 والتدريب عليهما ،يقلل من احتمالية الفقد في املباني( حبل الدليل)استخدام جهاز االنذار  الفردي و

(عندما تنعدم الرؤية. )الكبيرة

في حالة فقدان أحد من رجال اإلطفاء تبدأ عملية البحث عنه من موقع خرطوم املياه.
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 Flash overاالنتشار الفجائي 

من مرحلة نمو الحريق الى مرحلة التطور الكامل، وفيه ترتفع :تعريفه 
 
هو انتقال سريع جدا

.الى درجة حرارة عالية تؤدي الى اشتعال تلقائي لكامل املحتويات في الوقت نفسه( الغرفة)درجة حرارة الحيز 

نتيجة ارتفاع حرارة الغازات في االعلى يحدث نقل للحرارة بواسطة االشعاع : آلية حدوثهRadiation الى جميع اسطح املواد القابلة

 اشتعال طبقة الغازات العلوية
 
ذلك يتم مشاهدة ل. لالشتعال في الغرفة وبالتالي يحدث اشتعال فجائي لكل مكونات الغرفة ويشمل ايضا

 من الدخان
 
.السنة اللهب بدال

الغازات الساخنةفيه درجة حرارة ترتفع : خصائصه الحرارية

.  مئويةدرجة 600الى أكثر من 

.مترمربع/كيلووات20و كمية االشعاع الحراري الى 
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 Flash overاالنتشار الفجائي 
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عوامل تؤثر على احتمالية حدوث االنتشار الفجائي

13

و كلما زاد ارتفاع السقف قلت احتمالية حدوثها. ، كلما زاد حجم الغرفة قلت احتمالية حدوث الفالش اوفرحجم الغرفة.

 وكمية الحرارة التي تطلقها املواد املصنوعة منهامحتويات الغرفة.

 بما يتناسب مع حجم محتويات الغرفةوالتي تعمل على زيادة كمية االكسجين الالزمة لالحتراقالتهوية.

اذا احتوت الغرفة على كميات كبيرة من االثاث فإنه لحدوث االنتشار الفجائي يجب أن تتناسب كمية

عدا ذلك فإنه ربما ُيستهلك كامل االكسجين في الغرفة ولكن ال يصل الحريق. االكسجين مع كمية املواد

.الى اقص ى معدل الطالق الحرارة الالزمة لحدوث االنتشار الفجائي

مستوى العزل الحراري للغرفة.

NISTممكن أن يحدث من ثالث الى ست دقائق من بداية االشتعال اذا توفرت ظروفه!

500 kw

200kw



مؤشرات تدل على حدوث االنتشار الفجائي
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 أسود»كميات كبيرة وكثافة عالية من الدخان »Turbulence smoke مع دوران الدخان.

ارتفاع سريع في درجات الحرارة يفوق املعتاد في الحرائق وبالذات في الطبقات العليا.

(انخفاض مستوى التعادل. )خروج الدخان من مستوى متدني في الفتحات. 

 لهب متقطع في طبقة الغازات العليا( 
 
يزيد من وكذلكحيث يؤدي هذا اللهب الى زيادة درجة حرارة املكان (:  ال يتم مشاهدته دائما

 يحدث هذا املؤشر قبل حدوث الفالش أوفر بوقت.  املواد القابلة لالشتعالاالشعاع الحراري الذي تتعرض له اسطح
 
 غالبا

 
.قصير جدا

 لكربون هو اشتعال للغازات املتراكمة غير املحترقة، والتي نتجت عن عملية االحتراق، ومعظمها غاز أول اكسيد االلهب املتقطع.



منع حدوث االنتشار الفجائي أو تأخير حدوثه
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 ،هناك طرق ملنع أو تأخير حدوث الفالش أوفر وهي تعتمد على تبريد املنطقة العلوية من الغازات الساخنة

ملاذا نستهدف الطبقة العلوية من الغازات؟

 سقف في التهوية بعمل فتحة في ال) التهوية املناسبة، بحيث تعمل فقط على طرد الغازات الساخنة القريبة من سقف الغرفة

 
 
(.املستودعات مثال

التهوية امليكانيكية اإليجابية تعني اضافة اكسجين و بالتالي

.الفالش أوفرزيادة معدل االحتراق وهو مايلزم لحدوث

(مع اهمية الوضعية املناسبة. )توجيه رذاذ الى طبقة الغازات الساخنة يعمل على عدم رفع درجة حرارتها

.مع طريقة تقنية الرذاذبالتزامن اضافية عليها خراطيم في حال مشاهدة مصدر النار يجب أن يتم توجيه 

لقطع امدادات االكسجين عن الحريق 
 
.عدم التهوية بتاتا



منع حدوث االنتشار الفجائي أو تأخير حدوثه
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 Backdraftارتداد اللهب

غازات االكسجين فيها، و تحتوي علىجميع هو انفجار يحدث نتيجة إضافة هواء نقي الى مقصورة حريق مغلقة ،استنفذت :تعريف

.قابلة لالشتعال

شروط حدوثها:

تهوية محدودة.

 (اللون االحمر)لالحتراق كبيرة من الغازات القابلة كمية

 (.زمن التفاعل الكيميائي)الغازات االكسجين وتلك وقت كافي لتشكل الخليط الالزم بين

لهب التمام عملية انفجار الخليط.

عندما يصبح الخليط ضمن مستويات االشتعال

 CO<74>12.5املناسبة تحدث هذه الظاهرة   
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ال لالشتعاللون االحمر يمثل الغازات القابلة 
اللون االزرق يمثل الهواء النقي

عالاالشتاللون االخضر يمثل الخليط في حدود 

والذي يحتاج الى لهب فقط لالشتعال



 Backdraftارتداد اللهبمؤشرات تدل على حدوث 

حريق في غرفة مغلقة.

 الى غازات قابلة لالشتعال بمجرد امتزاجها باالكسجين و الحرارة: بني مائل الى االصفرار )دخان كثيف 
 
ج بشكل متقطع يخر ( يشير غالبا

(على هيئة نبضات . )من جميع الفتحات

 أبواب و نوافذ ساخنة.

 فقط تفحم )ال يوجد لهب مرئيsmoldering (

 وتفوق الفالش أوفرارتداد اللهب هو 
 
.انفجار لذا فإن درجات الحرارة والضغط عالية جدا
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آلية حدوثه

 ذلكينتج عن مغلقة، لالحتراق غير الكامل بسبب استهالك معظم االكسجين في غرفة نتيجة

1( . وقود)اطالق كميات كبيرة من الدخان و الغازات القابلة لالشتعال 

 درجات الحرارة في الغرفة بالرغم من نقص التهويةترتفع.

 تندفععند قيام أحد ما بفتح الباب أو النافذة بشكل سريع، ونتيجة للضغط العالي في الغرفة

2.النقيمن الهواء وتدخل كميات كميات من الدخان الى الخارج 

 3لالشتعال،ينتج خليط قابل بنسب معينة امتزاج الهواء والوقود

 4. سريعملصدر حراري مناسب يشتعل بشكل الخليط هذامالمسة عند

 انفجار ينتقل 
 
 الى الخارج مسببا

 
مصحوبهذا االشتعال الى الغازات التي اندفعت مسبقا

5,6.اللهبكرة يعرف بـ بما 
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آلية حدوثه
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تشكل كرة اللهب

عندما تزداد كمية الدخان والغازات الناتجة من االحتراق الكامل تزداد نسبة حدوث كرة اللهب.

 لهب وهو يحدث انفجار مصحوب بكرة المقدمة الباب عندما يحدث اشتعال للخليط بعد تشكل كمية مناسبة من االكسجين والغازات ويكون مكان بداية االشتعال في
.االخطر

كلما كان مصدر االشتعال بعيد عن االبواب كلما اصبحت شدة كرة اللهب أقل.

مصاحبة لظاهرة الباك درافت 
 
.كرة اللهب ليست دائما

الى تقليل حدة هذه الظاهرة 
 
.تأخر اشتعال الخليط يؤدي احيانا

 مستقرعندما يصل الخليط الى مصدر اللهب بعد ثانية واحدة تكون شدة االنفجار متوسطة وارتداد اللهب الناتج غير.

 وينتج عنه ارتداد عنيف خارج غرفة 
 
االحتراقعندما يصل الخليط الى مصدر اللهب بعد عشرون ثانية يكون أشد تأثيرا

.اللهبيسمى كرة 

 أي ) ة كمية الهواء الداخلزيادة نالحظ ارتفاع الخليط نتيجة . ثانية يكون تأثير االرتداد او الباك درافت أقل من سابقيه600عندما يصل الخليط الى مصدر اللهب بعد
.اللهبوتأخر الوصول الى مصدر ( كمية الخليط أقل
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امكانية منع حدوث ارتداد اللهب

 اذا توفرت شروط تحقيق الباك درافت في مبنى أو غرفة ما فإنه من الصعوبة اتخاذ قرار بماهية

االجراء املناسب وذلك بسبب أن إدخال كمية بسيطة فقط من الهواء النقي قد يسبب حدوث هذه 

.الظاهرة

يوجد تقنية إطفاء كفيلة بخفض مستوى تركيز الغازات والدخان غير املحترق بدون اللجوء الى فتح

 fognailsالباب أو النوافذ أو عمل فتحات كبيرة، تسمى هذه التقنية

ء الخارجيتعمل هذه التقنية على ادخال كمية من رذاذ املياه الى الغرفة من خالل ثقب صغير فقط بما يضمن عدم تأثر الحريق بالهوا  .

ذ القرار  من قبل قائد املوقع بعمل فتحة التهوية، أثبتت التجارب أنه كلما زاد ارتفاع الفتحة تقل احتمالي
ُ
ةفي حال أتخ

حدوث الباك درافت، وأن عمل الفتحة بشكل عمودي أفضل من عملها 

.                بشكل افقي
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شكرا ً
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