
نوناق ار دینادب
الوما یم دزاس. زا اھرطخ هاگآ دیشاب، نوناق  تارطخ یدایز ار ھجوتم ناج و  یتح رگا شتآ یزاب رد ھقطنم امش ینوناق دشاب، 

ار دینادب و شتآ یزاب نمیا ماجنا دیھد.
ندراگ وورگ،  شتآ یزاب نمیا و لوقعم اھنت رد نیا اھرھش ینوناق تسا: میاھانآ، انویب کراپ، اتسوک اسم، نوترلوف،  

لحاس نوتگنیتناھ، اتناس انآ، نوتنتسا، الیو کراپ و تسو رتسنیم. رد یمامت یاھرھش جنروا یتناک، رھ عون شتآ 
یزاب ینوناقریغ تسا. 

شتآ یزاب رد نیا دراوم عونمم تسا:  
رد یمامت کراپ یاھ شخب و یتلایا  o

رد هاگردنب یاھ شخب o
رد یمامت لحاوس یرھش، شخب و یتلایا  o

رد جنروا یتناک تبث هدشن  o
رد لگنج یلم دنلویلک  o

(CAL FIRE 2020) .ھدافتسا زا رازبا شتآ یزاب ینوناقریغ رجنم ھب ھمیرج و ات کی لاس سبح دھاوخ دش 
ندرک و نایز  رگا اب رازبا شتآ یزاب (یتح ھب لکش یفداصت) شتآ یزوس ھب اپ دیدرک، رد لابق ھنیزھ یاھ شوماخ  

 (CAL FIRE, 2020).الوما لوئسم دیھاوخ دوب تراسخ 

رد جنروا یتناک، شتآ یزاب رطخ یدج شتآ یزوس و ھب رطخ نتخادنا تمالس و ینمیا ناکدوک و نالاسگرزب ار ھب ھارمھ دراد.
شرازگ دش.  دودح 19500 دروم شتآ یزوس یشان زا شتآ یزاب رد لاس 2018 ھب یناشنشتآ یاھ یلحم تالایا هدحتم  

الوما  تراسخ میقتسم ھب  نیا شتآ یزوس اھ ناج جنپ رفن ار تفرگ، ھب 46 دنورھش بیسآ دناسر و 105 نویلیم رالد 
  (NFPA, 2020) .دراو درک

 ,NFPA) .59 دصرد شتآ یزوس اھ اب شتآ یزاب عورش دش و ھب شتآ یزوس کاشاخ، فلع و لگنج لیدبت دش 
(2020

ھشفشف یاھ یتسد رد 1200 ات 2000 ھجرد یم دنزوس. بوچ و ناھایگ رد 356 ھجرد ھلعش رو یم دنوش.  
(FEMA, 2020)

نویسیمک ینمیا یالاک فرصم ناگدننک (CPSC) دروآرب یم دنک ھک 9،100 دروم بیسآ فرصم ناگدننک رازبا شتآ  
(NFPA, 2020) .یزاب رد شخب یاھ سناژروا ناتسرامیب یاھ تالایا هدحتم رد لاس 2018 شریذپ دندش

رطخ گرم/بیسآ:
نآ رد  رھ ھلاس دودح 10 رازھ رفن ھب لیلد دروخرب تسردان اب رازبا شتآ یزاب غاد و لمع ھدرکن، یارب بیسآ یاھ  

(CPSC, 2019) .سناژروا تحت نامرد رارق یم دنریگ
یگتخوس لماع 44 دصرد زا 9100 یبیسآ تسا ھک رد هام یاھ نوماریپ 4ما یالوج رد شخب سناژروا نامرد هدش  

(CPSC, 2018).دنا
ناکدوک 10 ات 14 لاس نیرتشیب خرن بیسآ شتآ یزاب ار دنتشاد و شیب زا 36 دصرد یمامت ناینابرق نیا بیسآ اھ ریز  

(CPSC, 2018) .نس 15 لاس دندوب
(CPSC, 2018) .ھشفشف اھ لماع دودح 25 دصرد زا بیسآ یاھ شتآ یزاب سناژروا دنتسھ 

ثداوح طبترم اب شتآ یزاب توف دندش. تفھ دروم گرم طبترم اب ھدافتساوس زا رازبا  رد لاس 2019، 12 رفن رد رثا  
(CPSC, 2019) .نآ طبترم اب لاعتشا ماگنھرید شتآ یزاب دوب و ود دروم 

شتآ یزاب ار ھب دارفا ھفرح یا راذگاو دینک. یرایسب زا اھرھش و عماوج جنروا یتناک شیامن شتآ یزاب ھفرح یا ار رد 
زور 4ما یالوج رازگرب یم دننک.


