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معني،  ضـوء  مبصدر  مقـرونة  ضوئيـة  كـهرو 

وهـذه اخللية عبـارة عـن قـرص مسطح يحـول 

الضـوء الـذي عليـه إلــى تيـار كـهربـائــي .

الناجتة  احلـرارة  عتبر  تـُ  : احلـرارة  كـواشف   -٣

بأجهزة  يتم كشفهـا  التـي  لالحتـراق  الوفيـرة 

لفيـزيـاء  الثـالثـة  املبـادئ  تَستخـدم  معينة 

احلـرارة .

علـى  يُطلـق   : الضـوئيـة  الكـواشف   -٤

اللهب،  كـواشف  أيضاً  الضـوئية  الكـواشف 

الكـواشف  مـــن  رئـيسيـان  نوعـان  وهنـاك 

الضـوئيــــة .

األولـى  : تكـشف الضـوء املـوجـود فـي طيف 

األشعـة فـوق البنفسجية .

حتت  املـوجـود  الضـوء  تكـشف   : الثانية   

احلمــراء .

وتقـوم أجهـزة اإلنـذار بتـوفيـر خدمـات أخـرى 

وميكن  األصلية،  وظيفتها  علـى  عـالوة  متعددة 

تلخيصهـا فيمــا يلـي :

فـي الدخــان .  •

فـي قفـل أبـواب احلـريـق .  •

فـي إبـالغ مركز األطفـاء .  •
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بالتعاون مع إدارة الدفاع املدني

إدارة شؤون الحج والعمرة

قسم الرتاخيص وشؤون املقاول�
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رقم الدفاع املدني: قطر (٩٩٩) السعودية (٩٩٨)



املبكرة إلى إشارات سمعية ومرئية لتنبيه فردٍ أو 

أو  املكان  أو  املبنى  في  املوجودة  األفراد  مجموعة 

في  حريق  هناك  أن  اإلطفاء  أو  اإلغاثة  مركز 

كاشف  أعظم  اإلنسان  ويُعتبر  املبكرة،  مراحله 

حريق على وجه األرض ملا حباه اهللا مـن حواس ( 

 .( الرؤية  ـ  التذوق  ـ  الشم  ـ  اللمس  ـ  السمع 

احلواس  من  مجموعة  وهي  العقل،  إلى  إضافة 

أن  إال  كاشف،  أي  في  جتتمع  أن  الميكن  التي 

وقد اليتصادف وجوده  دائمة،  اإلنسان في حركة 

في مكــــان احلريـق أو يكـون مريضـاً أو نائمـاً 

بكشـف  لـه  التسمـح  عقليـة  حالـة  فــي  أو 

احلـريـق.

ثانياً :   أنـواع أنظمـة اإلنـذار .

يعتمد  الذي  النظام  هـو   : العـادي  النظــام   -١

املتصـلة   الكـواشف  مـن  مجموعة  علــى 

تُعطــي  معـينة  منطقـة  علـــى  ببعضهـا 

ً علـى هـذه املنطقـة التــي مــن خاللها  إنـذارا

هــذه  فـــي  األمــن  رجــل  يتحـرك 

املـنـطـقـة ويــكشف مكــان احلـريــق .

٢- النظــام املعنـون : هـو النظـام الـذي يعتمد 

املتصـلة  الكـواشف  مجموعــة  أن  علــى 

ببعضهـا فـي املنطقـة تـأخـذ أرقـامَ وأسمـاءَ 

بحيث  الكـاشف.  بهـا  يـوجد  التـي  األمـاكـن 

لـوحـــة  علــى  يظهرحـريـق  عندما  أنه 

التحكـم يظهـر بيـان رقــم الكـاشف واسـم 

املنطقـة وسـاعـــة حــدوث احلــريـــق.

ثالثاً :  أجهــزة الكـشف عــن احلــريــق :

    هــي أجهـزة تـتـحسـس الدخـان أو احلـرارة 

أو اللهب، وتـقـوم بكـشف احلـريـق فـي بدايتـه 

ليتـم  ــ  حـريـق  بــوجـود  اإلنـذار  أي  ــ 

قبـل  املوقـع   وإخـالء  احلـريـق  مكـافحـة 

انتشـار احلريق، ولتحديد نوع الكاشف الصحيح 

نـوع  ومـعـرفـة  حتـديـد  يجب  واملطلـوب 

ومعـرفـة  حـدوثـه،  املمكـن  احلـريــق 

بـه،  احمليطـة  والظـروف  املكـان  جغـرافيـة 

فــــي  الـــذي ميـارس  النشـاط  نـوع  ومعـرفة 

تـلك املنطقــة .

رابعاً :  أنــــواع الكـــواشف :

نــواتـج  ــ  املتأينـة  الغـازات  كـواشف   -١

ظـاهـرة  عتبـر  تـُ ــ  مـرئيـة  الغيــر  االحتـراق 

للجـزئيـات  تأيـن  مـن  مـايحـدث  هـــي  النـار 

اجلـزئيـات  وهـذه  لالحتـراق،  خضوعهـا  عنـد 

يجعلها  مما  اإللكتـرون  فـي  التوازن  مختلفـة 

أخـرى،  مـن جزئيـات  إلكتـرونـات  متيل لسرقـة 

وتستخدم كـواشف الغـازات املتأينـة هـذه فـي 

تشغيل هـذا النـوع مـن الكـواشف .

االحتـراق  نـواتـج  ــ  الـدخـان  كـواشف   -٢

الدخـان  كـواشف  تصنيـع  يتم  ــ  املـرئيـة 

باستخدام خليـة 

    إن املبدأ الذي يسعـى اجلميع  لتحقيقه هـو 

اإلنسان  فطِرَ  التي  الفطرة  ركائز  من  ركيـزة 

أجل  من  والصراع  الوجود،  فطرة  وهي  عليها، 

ً عن كل مايهدد النفس واملال. حيث  البقاء بعيدا

فاعـل  وجـود  هنـاك  يكـون  أن  الميكـن  أنـه 

عنصـر  غيـاب  ظـل  فـي  السعيدة  للحياة 

السالمــة.

بيتك  فـي  آمناً  تكـون  أن  هـي  السالمـة     

ولتحقيق  تنقلك،  ووسائــل  ومتنزهك  وعملك 

األدنـى  احلـد  لديك  يكـون  أن  يجب  كلــه  ذلك 

مـن الوعـي الوقـائي لوسائـل األمـن والسالمة 

ومنهاـ  اإلنـذارـ كأهم إجـراءات السالمـة حتـى 

يرسخ فـي ذهـن اجلميع ( أن درهم وقاية خير من 

اجملتمـع  لـدى  يكـون  وبذلك   .( عالج  قِنطار 

وقـوع  تكـرار  مـن  للحد  الـوقـائـي  الـوعـي 

احلـوادث بإذن املولــــى.

ً :  تعريف اإلنذار، والغرض من أنظمة اإلنذار  أوال

وكشف احلريق..

بواسطة  املنشأة  سكان  إعالم  هو   : اإلنذار      

وسائل اإلنذار اخملتلفة بوجود خطر إلنقاذ حياتهم 

الالزمة،  التدابير  اتخاذ  خالل  من  وممتلكاتهم 

سرعة  هو  األنظمة  هذه  من  الرئيسي  والغرض 

االستجابة إلى احلريق ثم حتويل هذه االستجابة 
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