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 مقدمه

 5111 سال در. است ای بيمه های رشته ترین قدیمي از یكي سوزی آتش بيمة

 ليره ميليون 55 از بيش كه افتاد اتفاق لندن در بزرگي بسيار حریق ميالدی،

 منازل و ها ساختمان و اماكن از بسياری و آورد بار به خسارت زمان آن پول به

 مانده بجا بقایای بعضي از هنوز ماه سه از بعد كه صورتي به كرد، نابود را شهر

 دانشمندان به امور، مسئولين عظيم، بالی این از پس. شد مي بلند دود آتش، از

 آتيه در  مساله این تكرار از بلكه تا بيابند راهي تا شدند متوسل اندیشمندان و

 فعلي دانش چون كه شد این ساله چندین های بررسي نتيجه. گردد جلوگيری

 چاره نيست، دار دامنه سوزی آتش با مبارزه و پيشگيری بيني، پيش به قادر

 های سازمان از زیادتر چه هر عده بين خسارت تقسيم در بفرد منحصر

 پذیر تحمل الاقل سوزی آتش تا است ذینفع مردم و سرمایه صاحبان اقتصادی،

 نبرده بين از را فرد یك یا اقتصادی سازمان یك یكباره وارده، خسارات و گشته

 .دهند ادامه سابق كار و كسب به بتوانند باز حریق، از پس و
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 انقالب وقوع. نهاد وجود عرصه به پا سوزی آتش بيمه كه بود ترتيب این به

 متعددی، سوزی آتش بيمه های شركت تا شد باعث نيز هجدهم قرن در صنعتي

 .شوند تأسيس لندن لویدز جمله از

 آتش و آتش سوزی  تعریف-1

  

( انررژی  مثالً) خاص منظور به شده كنترل صورت به یا سوختن، :سوزی آتش

. گذارد مي جای بر خود از زیانبار آثار سوزی، آتش صورت به یا و گردد، مي انجام

 محل در ناخواسته طور به سوختن كه كند مي پيدا مصداق هنگامي سوزی آتش

 امرن  حرریم  از شردن  خارج اثر در شده كنترل شعله یا و بيفتد اتفاق نامناسب

 ایجراد  سروختگي  آثرار  گرذاردن  جرای  بر با و نموده سرایت مجاور اشيا به خود

 .نماید خسارت

 آتشی، هر. باشد می آتش از تری جامع مفهوم و معنی دارای سوزی آتش

 .است آتش یک سوزی، آتش هر ولی نیست، سوزی آتش

 شرعله  ظهرور  بره  منروط  تنها نور، ظهور ولي نور، با همراه است سوختي آتش،

 اینكه برای. نماید مي تكميل را سوختن یا و( شدن قرمز) گداختن بلكه نيست،

 :نمود توجه نكات این به بایست مي داد، سوزی آتش نام آتش به بتوان

 یرا  و گرفتره  سرچشمه كنترل قابل غير حرارتي منبع یك از یا بایست مي آتش

 كره  زمراني  ترا . باشرد  نموده ترك را ای شده كنترل معيني حرارتي منبع اینكه

. نمود اطالق سوزی آتش آن به توان نمي است نكرده ترك را حرارتي منبع آتش

 آن بدنره  بره  یا شده كنترل حرارتي منبع داخل اشيا به وارده خسارت بنابراین

 .شود نمي محسوب سوزی آتش بيمه خسارات جزو
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           ایجاد آتش        عوامل- 0  - 0
 بطور كلي آتش به دو طریق ایجاد مي شود :

          سرچشيمه          کنتيرل         قابيل        غیير           حرارتيی       منبع    یک    از    که     آتش- 0- 0- 0

        گیرد؛    می

 مانند شوند، مي توليد انسان دخالت بدون معموالً كه است هایي آتش منظور

 سوختن نتيجه در آتش یا برق سيم اتصال اثر در آتش یا انفجار از پس آتش

 .خود به خود

      وجود     شده       کنترل      معین        حرارتی      منبع    یک      داخل    در    که      آتشی- 1- 0- 0

       دارد

 :باشد مي حالت سه دارای آتش نوع این كه

 مشتعل بخاری داخل در كه هيزمي مانند: سوزد می منبع یک داخل در -

 .نيست سوزی آتش منزل به آتش این. است

 نزدیكي در كه گاز اجاق شعله  آتش مانند :کند می ترك را منبع که آتشی -

 آتش اینجا در. شود مي پرده گرفتن آتش موجب و گرفته قرار ای پرده زیر یا

( پرده) دیگر شي یك به و نموده ترك را بوده گاز اجاق كه را خود منبع

 .است سوزی آتش منزله به  آتش این. نماید مي سرایت

 حرارتي منبع یك به ،شده کنترل      معین  حرارتی منبع یک از که آتشی -

 یك داخل هيزم زدن آتش مانند: نماید مي سرایت دیگر شده كنترل معين

 منبع) مشتعل كبریت از آتش اینجا در. مشتعل كبریت یك بوسيله بخاری

 . كند مي سرایت( دیگر شده كنترل منبع) هيزم به( شده كنترل معين حرارتي
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 نظر مورد آتش. نمود تلقي سوزی آتش منزله به توان نمي را سوزی  آتش نوع این

 ای زننده خسارت آتش است، رفته كار به سوزی آتش تعریف در كه گر بيمه

 آن به كه است، سوزی آتش این از ناشي خسارت جبران گر بيمه تعهد كه است

 نامه بيمه عمومي شرایط 52 ماده 5 بند طبق. گردد مي اطالق نيز وحشي آتش

 است، اكسيژن با ماده هر تركيب نامه، بيمه این در آتش از منظور ،5سوزی آتش

 .باشد همراه شعله با كه شرطي به

 مثلث حریق )تئوری آتش(-2

 یرك  صرورت  به توان مي باشند، داشته وجود باید حریق ایجاد در كه را عواملي

 .داد نشان حریق مثلث عنوان تحت مثلث

 روش های اطفای حریق -3

 به موفق تا نمایيم حذف را باال عوامل از یكي باید مي حداقل حریق اطفای برای

 :شویم آتش نابودی

 (كردن خفه) اكسيژن حذف 

 (كردن سرد) حرارت یا دما حذف 

 سوختني ماده حذف 

                                                                  

 های محدودیت و استثنائات شرایط با گر بيمه تامين:  شده بيمه خطرات -52 ماده -5

 : بود خواهد زیر خطرات از ناشي خسارت تحقق شامل نامه بيمه در مندرج

 به اكسيژن با ماده هر تركيب از است عبارت آتش از منظور نامه بيمه این در - آتش -5

 از است عبارت صاعقه نامه بيمه این در - صاعقه -2.  باشد همراه شعله با آنكه شرط

 مي بوجود مختلف بار دو القاء اثر بر كه زمين  و ابر بين یا ابر دو بين الكتریكي بار تخليه

 انرژی ناگهاني شدن آزاد نوع هر مفهوم به انفجار نامه بيمه این در - انفجار -3.  آید

 . است بخار یا و گاز انبساط از حاصل
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 انواع آتش سوزی -4 

  (A )     اول     نوع           آتش سوزی - 0- 4
 چروب،  ماننرد  سروختني  جامد یا و خشك مواد سوختن از سوزی آتش اینگونه

 اوليره  وسرایل  و مرواد  كلري  طرور  به و پنبه پشم، پارچه، پوشاك، فرش، كاغذ،

 وجرود  بره  هسرتند ( سرلولز ) گياهي ریشه دارای ها سوخت این همه كه خانگي

 خاكستردار سوزی آتش ها، سوخت این سوزی آتش به مناسبت همين آید. به مي

 آنهرا  از بسوزند، ناقص طور به اگر ها سوخت اینگونه. شود مي گفته خاكسترزا یا

 كره  كننرد  مري  برروز  هرایي  محل در اغلب ها سوزی آتش این. ماند مي باقي زغال

 .باشند دسترس در جامد یا خشك های سوخت
 

  (B )     دوم     نوع      سوزی     آتش- 1- 4
 نفت مانند گير آتش زود خيلي یا گير آتش مایعات سوختن از ها سوزی آتش این

 حيرواني،  و نبراتي  هرای  روغرن  گوناگون، های بنزین خام، نفت گازوئيل، سفيد،

 هرا  سروزی  آتش این در. آیند مي وجود به شيميایي های حالل و ها رنگ گریس،

 جریران  در نازك ای ورقه صورت به مایع سطح در سوزی آتش كه شود مي دیده

 بره  مرایع  سرطح  در سروزی  آترش  كه شود مي دیده ها سوزی آتش این در .است

 .است جریان در نازك ای ورقه صورت
 

  (C )     سوم     نوع          آتش سوزی- 0- 4
 طبيعري  غيرر  یرا  و طبيعري  گيرر  آترش  گازهای سوختن ها، سوزی آتش اینگونه

 محردود  و بسته سر های محيط یا و هوا در گازها این از مقداری هرگاه. هستند

 شدیدی انفجار به هوا و گاز آميزه كوچك، ای جرقه رسيدن اثر بر شود، پراكنده



11 

 

  

ی متداول 
راهنما

ي
ی و مهندس

ش سوز
ی آت
بيمه ها

 

  آترش  نروع  ایرن . داشت خواهد دنبال به را دهشتناكي سوزی آتش انجامد و مي

 مایعرات  برا  گيرر  آترش  بسيار گازهای كه دهد مي رخ جاهایي در اغلب ها سوزی

 محريط،  در شردن  پراكنرده  از پرس  و باشرد  داشرته  وجود شدید شدني تبخير

 .باشد نموده اشغال را هوا حجم از نسبتي
 

  (D )       چهارم          سوزی نوع     آتش- 4- 4
 پتاسريم،  سدیم، نظير كمياب عناصری و مواد سوختن از ها سوزی آتش اینگونه

 آیند. مي وجود به منيزیم تيتانيوم، توریوم، اورانيوم، زیركانيوم، ليتيوم،
 

  (E )      پنجم     نوع      سوزی     آتش- 0- 4
 قبيرل  از برقري  ادوات و هرا  دسرتگاه  در كره  شود مي گفته هایي سوزی آتش به 

 توزیرع  خطروط  و ادوات توليد مراكز الكتروموتورها، ترانسفورماتورها، ژنراتورها،

 برروز  هرا  دسرتگاه  ایرن  در فقرط  نره  هرا  سروزی  آتش نوع این. دهند مي رخ نيرو

 تلویزیرون  هيترها، برقي، های اجاق مانند خانگي برقي وسایل در بلكه كنند، مي

 ایرن  اغلرب . آینرد  مي وجود به نيز كنند مي كار برق مصرف با كه ادواتي سایر و

 معموالً آیند، مي وجود به برقي خانگي وسایل و ها خانه در كه ها سوزی آتش نوع

 به دارند، سروكار گير آتش مایعات با كه هایي محل در و اول، نوع سوزی آتش به

 .شوند مي تبدیل دوم نوع های سوزی آتش

 خطر انفجار -5

 آزاد نروع  هرر  مفهروم  بره  را انفجرار  سوزی، آتش عمومي شرایط 52 ماده 3 بند

 واژه تعریف این طبق. داند مي بخار یا گاز انبساط از حاصل انرژی ناگهاني شدن

 و شرروع  كره  اسرت  ناگهاني زماني انفجار. كند مي ایفا اساسي نقش  "ناگهاني"
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 هرای  خسارت هم انفجار، خطر نباشد گيری اندازه و بيني پيش قابل آن خاتمه

 .گيرد مي بر در را سرد انفجار هم و زا آتش انفجار از ناشي

 مشرترك  ویژگي ها آن همه اما كند، بروز مختلف ت صور به است ممكن انفجار

 كه است بخار یا گاز زیادی مقدار انبساط انفجار، هر علت كه معني بدین دارند،

 اطراف مانع به شيميایي انفعاالت و فعل یا و حرارت توليد یا و قوی فشار اثر بر

 قابرل  سروزی  آترش  نامه بيمه در انفجاری هر. تركاند مي را آن آورده، فشار خود

 از بعضري ...  و منفجرره  مرواد  و ای هسرته  انفجارهای جمله از. نيست شدن بيمه

 پوشرش  تحرت  اضرافي  بيمه  حق نمودن منظور با و خاص شرایط طبق انفجارها

 .گرفت خواهند قرار سوزی آتش بيمه
 

   ای      هسته    یا         شیمیایی        انفجار- 0- 0
 دارد امكران  و اسرت  مخزن داخل در شيميایي های واكنش از ناشي انفجار این 

 ماننرد ) شرود  خرارج  پرذیر  اشرتعال  گراز  یا و بزند خسارت داخلي بدنه به فقط

 (سازی رنگ های كارخانه در بخار و گاز از ناشي انفجارهای
 

     مخزن        انفجار- 1- 0
 شردن  پراره  موجرب  مخزن، درون در هوا فشار و بخارها و گازها حجم افزایش 

 بره  موجرب  كره  باشرد  شردید  قدری به است ممكن پارگي این. شود مي مخزن

 شردن  پراره  صررف . شود مخزن خارج و داخل فشار ناگهاني تعادل آمدن وجود

 معنرا  این به. شود مي محسوب اوليه گام بلكه نيست، كامل انفجار علت مخزن،

 بخاری یا گاز ناگهاني تعادل باید دیگر انفجارهای مانند هم مخزن انفجار در كه

 .آید وجود به دارد قرار فشار تحت كه
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 تعرادل،  آوردن دسرت  به یا فشار شدن توليد زمان و فشار آمدن وجود به نحوه

 .است متفاوت انفجارها انواع در

 فشار به هم آن اندازه و نيست انفجار علت بدنه، پارگي فقط كه آنجا از بنابراین

 ایرن  تعيين گر بيمه برای دارد، مستقيم بستگي پارگي محل و مخزن گنجایش

 مخرزن،  عيرب  و نقص اثر بر یا آمده وجود به انفجار اثر بر وارده خسارت آیا كه

 .است دشوار

 خيار   گر بیمه تعهد از انفجار بیمه در زیر موارد از ناشی های خسارت

 :است

 آمردن  وجود به اثر بر كه هایي خسارت) داخلي انفجار از ناشي های خسارت 

 شكسرتن  ماننرد  آن خرارج  هوای و لوله یك داخل خالء ميان ناگهاني تعادل

 (دهد مي رخ تلویزیون المپ

 بره  كه ها توربين یا احتراقي موتورهای درون در انفجار از ناشي های خسارت 

. آید مي وجود به داخل فشار مقابل در موتور بدنه مقاومت رفتن دست از علت

 .اند اوليه ماده نقص از ناشي ها خسارت نوع این

 یا موتورها ساخت در رفته بكار مواد انبساط اثر بر انفجار از ناشي های خسارت 

 ميران  ناگهراني  تعرادل  كه این بدون شود، مي وارد مخزن به كه هایي خسارت

 .آید وجود به مخزن خارج و داخل فشار

 به موتورها شدن فرسوده و كاركردن اثر بر كه انفجاری از ناشي های خسارت 

 .آید مي وجود

 تركيردن  یرا  و فشرار  شدت اثر بر آب های لوله تركيدن از ناشي های خسارت 

 سوپاپ از ناشي نقص و عيب دليل به پمپ



10 

 

  

ش
بخ

 
ش
اول: بيمه آت

 
ی
سوز

 

 خطر صاعقه - 6

 برر  كره  زمين و ابر بين یا ابر دو بين الكتریكي بار تخليه از است عبارت صاعقه

 بره  از صراعقه  دیگرر  بيان به. آید مي وجود به مختلف الكتریكي بار دو القای اثر

 زمين به و آید مي وجود به منفي و مثبت الكتریسته رسانای ابرهای خوردن هم

 .شود مي منتقل

 از ناشري  سوزی آتش اثر بر وارده های خسارت فقط صاعقه، خطر بيمه از منظور

 به تبدیل بدون صاعقه از ناشي مستقيم های خسارت هدف بلكه نيست، صاعقه

 .مستقيم غير یا است مستقيم یا صاعقه، از ناشي های خسارت. است سوزی آتش
 

       مستقیم     های       خسارت- 0- 6
 فررود  هنگرام  در كره  اسرت  صراعقه  انرژی یا دما اثر از ناشي خسارت نوع این 

 چره  چنران . آید وارد اموال و ها ساختمان به است ممكن زمين به صاعقه آمدن

 دما، اثر بر دارد احتمال باشد هم پذیر اشتعال و گيرد قرار صاعقه راه سر شيئي

 نيرویي اثر بر زمين با تماس هنگام در تواند مي صاعقه. آید وجود به سوزی آتش

 و شرود  دیوارها و ها ساختمان خوردن ترك یا برداشتن شكاف موجب دارد كه

 كنرد  برخرورد  دار نرم  اشريای  بره  خرود  مسير در صاعقه اگر. بشكند را ها شيشه

 انفجرار  توليرد  و شرود  مري  بخرار  ناگهراني  طرور  به شيء آن در موجود رطوبت

 . كند مي
 

       مستقیم     غیر       خسارت- 1- 6
 های خسارت. شود نمي ایجاد صاعقه آمدن فرود هنگام ضرورتاً خسارت نوع این

 هرا  آن همره  نتيجره  ولري  باشرند،  داشته مختلف علل است ممكن غيرمستقيم
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 در. اسرت  الكتریكري  هرای  دسرتگاه  به وارده زیان و خسارت آن و است یكسان

 های دستگاه در و شود مي توليد الكتریكي زیاد بار ناگهاني طور به مواقع، بيشتر

 صراعقه  از مسرتقيماً  چرون  خسارت نوع این. آورد مي وجود به اتصال الكتریكي

 برر  الكتریكري  تراثير  دیگرر،  مورد. شود نمي جبران صاعقه بيمه در نشده، ناشي

 آزاد هوای در واقع الكتریكي های سيم فراز بر كه ابرهایي هرگاه. هاست دستگاه

 منفري  بار كليه كه گردند مي موجب باشند، داشته مثبت بار هستند حركت در

 طررف  بره  مثبرت  بار كليه نتيجه در و شوند جمع ابرها زیر الكتریكي های سيم

 همچنرين  ابرها در موجود مثبت بار مقدار نسبت به كه كند حركت سيم دیگر

. كند مي گوناگون های خسارت توليد برقي های دستگاه در زمين، از ابرها فاصله

 صاعقه بيمه در ای بيمه تأمين كه كند مي خراب را موتور های عایق مثال، برای

 .ندارد

 شرود،  مري  وارد صراعقه  نيرروی  یرا  دمرا  اثرر  بر كه هایي خسارت كه، آن خالصه

 ولري  اسرت،  گرر  بيمره  تعهردات  جرزو  و شروند  مري  تلقري  مستقيم های خسارت

 شروند  مري  وارد صراعقه  از حاصرل  الكتریكري  انررژی  اثرر  برر  كره  هایي خسارت

 صاعقه بيمه در ای بيمه پوشش و آیند مي حساب به مستقيم غير های خسارت

 ندارند.

 سوزی آتش های بيمه موضوع- 7

 5غراميت  اصيل  تابع و باشد مي اموال بيمه های شاخه زیر از سوزی آتش بيمه

 و دارد عهرده  بره  را مرادی  و فيزیكري  هرای  زیران  جبران و تأمين لذا. باشد مي

                                                                  

 به نسبت گذار بيمه به وارده زیان ميزان از مورد هيچ در خسارت غرامت:جبران اصل -5

 .نماید نمي تجاوز خسارت وقوع زمان در بيمه مورد ارزش
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 نره  گيررد،  مي قرار تامين مورد مالي خسارات سوزی، آتش های بيمه در بنابراین

 بدني و جاني خسارات

 استثنائات آتش در بيمه آتش سوزی-8

 ها آن جبران بر تعهدی گر بيمه و نبوده سوزی آتش از ناشي زیر موارد خسارت

 :ندارد
 

       شکستگی   و        خوردگی     ترك- 0- 8
 حرارت از ناشي كه آن شيشه شكستن یا بخاری پشت دیوار خوردگي ترك 

 باشد، نمي گر بيمه تعهد در باشد( بخاری داخل آتش) شده كنترل آتش زیاد

 آن به توان نمي است نكرده ترك را حرارتي منبع آتش كه زماني تا زیرا

 .نمود اطالق سوزی آتش
 

     زدگی     دود- 1- 8
 در سوزی آتش اثر در كه زدگي دود عمومي، شرایط 555 ماده مفاد به توجه با

 باشد مي سوزی آتش از ناشي مستقيم خسارت افتد مي اتفاق بيمه مورد محل

 اشتباه نصب از ناشي زدگي دود اما. دارد را آن خسارت جبران تعهد گر بيمه كه

 .باشد نمي گر بيمه تعهد مورد خطرات جزو( سوخت منبع دارای) بخاری لوله

                                                                  

 هرای  برر   موجرب  بره  و طررفين  توافق با قرارداد در تغييری هرگونه:  قرارداد تغييرات -5

 هرایي  موافقرت  با الحاقي های برگه مفاد گاه هر.  بود خواهد گر بيمه طرف از صادره الحاقي

 تراریخ  از روز پانزده ظرف است موظف گزار بيمه نكند مطابقت آمده عمل به طرفين بين كه

 الینفرك  جرز  مرذكور  اوراق گرنه و شود خواستار كتباً را آنها تصحيح یا تغيير یك هر صدور

 .شد خواهد تلقي نامه بيمه این


