
مالکین گرامی امالک و اقامتگاه ها:

این بروشور برای معرفی نقش شما به عنوان مالک ِملک یا ساکن مسئولیت پذیر در کاهش خطرات، برای »قابل دفاع«  
کردن خانه تان در صورت بروز آتش سوزی در ناحیه تان ارائه می شود. همه امالک واقع در »منطقه بسیار پرخطر 

آتش سوزی« پتانسیل این را دارند که در معرض آتش سوزی جنگل قرار گیرند. اداره آتش نشانی Beverly Hills یک 
برنامه مدیریت پوشش گیاهی را بررسی و تهیه کرده است که بر بهبود ایمنی، بهبود ایمنی آتش نشانان، و افزایش مقاومت 

خانه شما در برابر یک آتش سوزی عمده جنگلی در ناحیه شما تمرکز می کند. پاکسازی ِملک تان از خطرات پوشش 
گیاهی، مسئولیتی در تمام طول سال است. برنامه بازرسی مدیریت پوشش گیاهی اداره آتش نشانی، روز 1 آوریل هر سال 
آغاز می شود. برای افزایش آگاهی محلی و شرکت در برنامه مدیریت پوشش گیاهی، اگر ِملک شما با اطالعات ارائه شده 

در این بروشور مطابقت کند، از هزینه بازرسی اولیه چشم پوشی خواهد شد. اگر تخطی هایی در بازرسی اولیه تشخیص 
داده شوند، ممکن است مبلغی برای بازیابی هزینه های آتش نشانان، کارکنان و هزینه های اداری و پستی برای شما در 

نظر گرفته شود. یک وقت برای گشت بازرسی اولیه در ِملک شما همراه با یک بازرس آتش سوزی، فقط از 1 دسامبر 
تا 1 آوریل قابل تنظیم است. در طول زمان گشت، کارشناس ما درباره انجام بازرسی از سوی خود شما در طول سال و 
شناسایی هرگونه نگرانی های مربوط به کم کردن فضای سبز/پوشش گیاهی، شما را آموزش خواهد داد. لطفا توجه داشته 
باشید که گشت بازرسی اولیه، جایگزین بازرسی های ساالنه که هر سال در 1 آوریل آغاز می شود نیست. مالک ملک باید 

 در تمام طول گشت حاضر باشد و استثنایی در کار نیست. برای گرفتن وقت، با بخش کاهش خطر محلی به شماره
2703-281 )310( تماس بگیرید. ایمنی شما، تعهد ما است. اگر پرسش های بیشتری دارید، لطفا با بخش کاهش خطر 

محلی به شماره 2703-281 )310( تماس بگیرید.
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اداره آت

رخ  فاجعه بار  آتش سوزی های  که  هنگامی 
گیاهی  پوشش  کافی  پاکسازی  می دهند، 
که  باشد  تعیین کننده ای  عامل  است  ممکن 
کدام خانه ها نجات خواهند یافت و کدام ها 

از بین خواهند رفت.

گیاهی  پوشش  مدیریت 
برنامه اطالع رسانی  بروشور 

ارادتمند،

Gregory Barton
رئیسآتشنشانی
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گرفتن وقت / مبالغ جریمه
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 BAVERLY HILLS چگونگی مطابقت با شهر
الزامات پاکسازی پوشش گیاهی

آیا می دانید مرزهای ِملک شما در کجا واقع شده اند؟ به یاد داشته باشید که حصارها اغلب روی مرزهای ِملک نیستند. 
اگر ابعاد ِملک خودتان را نمی دانید، می توانید از طریق دفتر ارزیاب مالیاتی شهرستان لس آنجلس در: www.lacountyassessor.com به نقشه ها 

دست پیدا کنید. دقیق ترین روش، تعیین مرزی های ِملک از سوی یک کارشناس مجاز است.
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اداره آتش نشانی، به دلیل تعداد زیاد امالک مربوطه و تعداد محدود کارکنان برای انجام بازرسی ها، برای بازرسی های پاکسازی پوشش گیاهی وقت تعیین نمی کند. 
 Beverly Hills بازرسی ها، معموال به صورت تصادفی در ساعات اداری انجام می شوند. اگر کل ِملک از خیابان قابل بازرسی نباشد، نماینده ای از اداره آتش نشانی
درخواست خواهد کرد فقط از بخش های بیرونی محوطه به ِملک دسترسی داشته باشد.  تطبیق امالک دارای شیب، معموال به صورت کامل تر بررسی می شود. اداره 

آتش نشانی Beverly Hills همه تالش خود را صرف خواهد کرد تا درباره اجرای یک بازرسی محل، با مالک ِملک تماس بگیرد. اگر اداره آتش نشانی در گرفتن تماس 
ناموفق باشد، اطالعیه ای به ِملک پست خواهد شد. پیگیری تماس با اداره آتشن شانی و پرهیز از جریمه های عدم تطبیق، مسئولیت ِملک خواهد بود.

اگر حتما باید یک وقت بگیرید، لطفا با شماره 
2718-281 )310( تماس بگیرید تا  
تاریخ و ساعت مشخص را هماهنگ کنید

یسرزاب یاه  هنیزه عومجم

هنیزه نودب

$493.00

 $493.00

$864.00

یعقاو هنیزه

اه یسرزاب

یسرزاب نیلوارد یطخت مدع

یسرزاب نیلوا رد قابطنا مدع 

مود یسرزاب رد قابطنا مدع همادا

موس یسرزاب رد قابطنا مدع همادا 

یرادرهش نانکراک یوس زا یهایگ ششوپ یزاسکاپ

اگر مایلید که ِملک خود را به روز کنید 
اطالعات تماس برای اطالع رسانی درباره 

عمومی،  رسانی های  به روز  یا  گیاهی  پوشش  بازرسی های 
 لطفا با شماره 281-2703 )310( یا ایمیل

vegetationprograms@beverlyhills.org تماس بگیرید.

وقت های بازرسی

دنتسه 2023 لاس یارب یرادرهش هدش دییات غلابم لودج ساسا رب ،ریز غلابم.

:دینک هعجارم اجنیا هب ،ینونک یاه هنیزه یارب 
www.beverlyhills.org/departments/finance/taxesfeescharges/

خودتان ِملک تان را بازرسی کنید. پوشش گیاهی ناحیه تان را با نمودارهای موجود در این بروشور مقایسه کنید. فاصله ها را از 
بناها اندازه گیری کنید تا محوطه هایی را که به پاکسازی نیاز دارند تعیین کنید.

خطرات را پاکسازی کنید و گیاهان بریده شده را پیش از 1 آوریل، روز آغاز بازرسی پاکسازی پوشش 
گیاهی برداشته و دور بیاندازید.

در صورت عدم تطابق، از همه امالک، هزینه بازرسی بازیابی هزینه دریافت می شود. اگر یک 
»اطالعیه تخطی« دریافت کنید، به این بروشور مراجعه کنید تا در درک کارهای جانبی که باید انجام شود کمک دریافت کنید. اصالح سریع )پیش 

از تاریخ مقرر تطبیق در اطالعیه تخطی( تنها راه پرهیز از هزینه های جانبی بازرسی دوباره به دلیل عدم تطبیق است. پیش از اجرای بازرسی های 
آتش سوزی در 1 آوریل، از مبالغ جریمه پرهیز کنید. 



اصالح سوخت چیست؟
اصالح سوخت، باریکه ای از زمین بین ملک بهسازی شده و طبیعت است که در 

آن پوشش گیاهی قابل احتراق برداشته شده، تنک  شده یا اصالح شده است و ممکن 
است تا حدی یا کامالً با گیاهان مقاوم در برابر خشک سالی، آتش سوزی و/یا گیاهان 
آبیاری شده جایگزین شود تا سطح خطر آتش گرفتن پوشش گیاهی قابل قبولی فراهم 

شود. اصالح سوخت حرارت تابشی و همرفتی را کاهش می دهد و از این طریق در 
معرض قرار گرفتن جاده یا ساختار در برابر حرارت را کاهش می دهد و پرسنل 

اطفاء حریق فضای ایمن تری برای اقدام کردن دارند. ثابت شده که اصالح سوخت 
عامل مهمی در کاهش انتشار آتش سوزی جنگلی در سازه ها است. در ترکیب با 
الزامات ساختمان سازی خاص مطرح شده در CBC فصل 7A، شروع احتراق 

ساختمان ها بیشتر کاهش می یابد. 

از تاریخ 1 ژانویه 2023، الزامات اصالح سوخت در موارد زیر صدق می کند؛ 
ساخت و ساز جدید، 2,500 فوت مربع از محوطه سازی جدید یا محوطه سازی مجدد، 

تغییر محل سکونت یا افزونه ها یا تغییراتی که نیاز به آبپاش آتش نشانی دارد. امالکی 
که در مناطق بسیار پرخطر آتش سوزی قرار دارند مشمول حکم محوطه سازی با مدل 

 Model Water Efficient Landscape Ordinance,( صرفه جویی در آب
MWELO( مقررات کالیفرنیا عنوان 23 هستند و الزم است تا طرح های 

محوطه سازی اصالح سوخت را برای بررسی و تایید از سوی مقام رسمی قانون 
آتش سوزی ارائه دهند.

تحویل اصالح سوخت
تطبیق ملزومات اصالح سوخت با همکاری بخش ساختمان و ایمنی بررسی خواهد 
شد. ملزومات اصالح سوخت باید در طرح فضای سبز با صرفه جویی آب گنجانده 
شوند. لطفا دو مجموعه طرح را برای ساختمان و ایمنی ارائه کنید تا بررسی شوند. 

پوشش گیاهی چگونه بر گسترش و شدت آتش سوزی تاثیر می گذارد

آتش سوزی درخت کاج، به آسانی ممکن است 
از برگ های سوزنی خشک درخت کاج که روی درخت 

یا محوطه اطراف انباشته شده اند گسترش یابد.

آتش درختی که به بناها خیلی نزدیک است ممکن است 
به آسانی با ورود مستقیم به آنها یا از طریق گدازه ها، 

آتش سوزی را گسترش دهد.

گدازه های ایجاد شده در نتیجه آتش، ممکن است 
بناها یا مواد قابل اشتعال اطراف را مشتعل کنند.

فضای غیرقابل دفاع، ممکن است آتش/شعله ها 
را به جلوی در خانه شما بیاورد.

آتش سوزی درخت اکالیپتوس، به آسانی ممکن است 
از پوسته خشک و پوسته هایی که روی بدنه یا محوطه 

اطراف روی زمین ریخته اند گسترش یابد.

ضایعات خشک، به آسانی ممکن است 
آتش بگیرند و آتش سوزی را گسترش دهند.

محتوای اصالح سوخت
یک طرح اصالح سوخت باید شامل اطالعات زیر باشد:

   1.   ترسیم نواحی مدیریت سوخت با فاصله های 5 فوت، 30 فوت،
100 فوت و 200 فوت از همه بناها. 

  2.   همه خطوط، فرورفتگی ها، تیرهای تاسیسات، حقوق ارتفاقی، دسترسی    
اداره آتش نشانی.

  3.  نقشه برداری از همه شیب ها.

  4.  تمام نواحی دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی.

   5.   موقعیت و نوع همه درختان عمومی و خصوصی در فاصله 10 فوتی 
محدوده ِملک. 

  6.   فهرست گیاهان با نام های عمومی و علمی وارتفاع و عرض احتمالی همه 
پوشش های گیاهی جدید و قدیمی.

  7.  سیستم های آبیاری پیشنهادی.

  8.  فواصل شاخ و برگ های درختان از بناها و شاخ  و برگ های درختان دیگر.

  9.  تایید این که هیچ گونه پوشش گیاهی غیرمجاز در محل نخواهد بود.

  10.  تایید این که درختاِن موجود مذکور در پیوست W، در فاصله 30 فوتی 
هر کدام از بناها برداشته خواهند شد. 
 11.  گواهینامه امضا شده اصالح سوخت.

 بر اساس تایید نهایی مجوز، کارشناس فضای سبز باید تعبیه پوشش گیاهی را 
مطابق با طرح تایید شده بازرسی و تایید کند. 

نگهداری پوشش گیاهی در ِملک خصوصی باید به صورت مستمر انجام شود و بر 
اساس BHMC 4906.8.5 مسئولیت مالک ِملک است.

ش سوزی
ش آت

گستر
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محل پاکسازی
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مناطق اصالح سوخت در شعاع 100 فوتی بناها.

مناطق فضای قابل دفاع در شعاع 200 فوتی بناها.

مناطق پاکسازی کنار جاده در فاصله 10 فوتی جاده ها.

مناطق پاکسازی حصار در فاصله 10 فوتی حصار های قابل اشتعال.

شما ملزم هستید فقط 
ِملک خود را پاکسازی کنید.

پاکسازی الزامی است:

در شعاع 10 فوتی از گذرگاه ها، مثال خیابان، جاده، کوچه	 

در شعاع 10 فوتی حصار های قابل اشتعال 	 

در شعاع 200 متری بناها	 

 در شعاع 250 فوتی بناهای دارای شیب هایی بزرگ تر از 	 
25 درصد زمین افقی.

محدوده های ِملک به رنگ سبز نشان داده شده اند. اعداد بزرگ در مربع های سیاه، شماره  بسته ها را نشان می دهند. 

 در بسته 4 پاکسازی حصار کنار جاده و پاکسازی خانه در 	
بسته 5 الزم است.

 در بسته 5 پاکسازی در شعاع 200 فوتی خانه در بسته 6 و 	
خانه  خودشان الزم است.

 تمام بسته 6 در شعاع 200 فوتی بناها قرار دارد و باید 	 
پاکسازی شود.

شما فقط مسئول پوشش گیاهی و خطراتی هستید که در 
ِملک شما قرار دارند.

ملزومات، شامل همه بخش های ِملک شما می شوند که در شعاع 200 فوتی 
هر کدام از بناها قرار دارند، حتی اگر بنا در ِملک شما نباشد، از جمله بناهای 

واقع در خیابان.

محوطه واقع در شعاع 100 فوتی یک بنا باید مراقبت شود تا یک »فضای 
قابل دفاع« ایجاد شود جایی که پوشش گیاهی در آن کمتر قابل اشتعال است و 
حجم آن بیش از حد نیست. این »فضای قابل دفاع« به آتش نشانان امکان می دهد 

در هنگام محافظت بنا در برابر آتش سوزی، در اطراف آن کار کنند.

محوطه ای با حداکثر فاصله 200 فوتی از بناها، »منطقه اصالح سوخت« 
است. کاهش حجم پوشش گیاهی، احتمال اشتعال بنا در نتیجه گرمای تشعشع 
را کاهش می دهد. در آتش سوزی های شدید که با باد گسترش می یابند، طول 

شعله ها ممکن است به بیش از 100 فوت برسد.

 بسته 7 باید در شعاع 200 فوتی خانه در بسته 6 و در شعاع 10 فوتی حصار 	
میان زمین شان و بسته 8 پاکسازی شود.

 بسته 8 باید برای خانه واقع در بسته 5، کنار جاده و حصار های قابل اشتعال 	
پاکسازی شود.

 بسته 9 باید در کنار جاده و حصار قابل اشتعال پاکسازی شود.	



اقدامات ایمنی جانبی
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 درخت هایی که در نزدیکی محل اسکان قرار دارند باید به شیوه ای بی خطر نگهداری شوند. تنک 	 
کردن درختان، چیدن برگ های درختان و جدا کردن تمام مواد غیرزنده و نخاله ایجادشده ایجاد 

شده توسط درخت به کاهش خطر کمک می کند.

 نسبت به همسایگانتان خوش رفتار باشید. پوشش گیاهی ملک شخصی نباید از روی ملک 	 
همسایه مجاور عبور کند و تا زمانی که معلق است و با محل مسکونی تماس دارد، یک 

شرایط خطرناک ایجاد کند.

 اگر پوشش گیاهی شما خطر آتش سوزی محسوب شود و به داخل یک ملک مجاور عبور 	 
کند، حکم اداره آتش نشانی Beverly Hills به شما اجازه تجاوز به امالک دیگر را نمی دهد. 

لطفاً تمام تالش خود را برای تماس و هماهنگ سازی پاکسازی یا کندن آنها انجام دهید.

 اگر شما و همسایه تان نتوانید در مورد مرزهای ملک به توافق برسید، شهرداری توصیه 	 
می کند تا یک نقشه بردار استخدام کنید تا به مشخص کردن مرز ملک کمک شود. شهر 

ابزارهایی برای رجوع دارد که می توانید از آنها استفاده کند، اما رسماً نقشه برداری 
بهترین روش تأیید است.

مشکالت تثبیت شیب:
بیشتر پاکسازی های گیاهی، تاثیری بر ثبات و فرسایش شیب ندارند یا تاثیر کمی دارند. اگر معتقدید تطبیق با ملزومات پاکسازی پوشش گیاهی، خطر مشکل شیب را به 

صورت جدی افزایش خواهد داد، لطفا برای اطالعات بیشتر با بخش کاهش خطر محلی تماس بگیرید.

محدودیت پارک کردن:
در »شرایط آب و هوایی با قابلیت باالی آتش سوزی«، شهرداری Beverly Hills پارک کردن در بعضی 

خیابان های شمال Sunset، در »منطقه بسیار پرخطر آتش سوزی« را محدود می کند. این محدودیت های پارک 
کردن الزم هستند تا تضمین شود که ساکنین می توانند ناحیه را تخلیه کنند و تجهیزات آتش نشانی می توانند وارد 

ناحیه شوند.

برای اطالعات بیشتر، به beverlyhills.org/redflagwarning بروید. 
برای به روز رسانی های روزانه لطفا با شماره 1444-288-310-1 تماس بگیرید یا برای هشدارهای مربوط به Beverly Hills نام نویسی کنید: BEVHILLS را به 

888777 بفرستید.

مسائل رایج پاکسازی 

اقدامات و توصیه های ایمنی جانبی

بعدبعدبعد

 برخی از پوشش های گیاهی نیاز به امور نگهداری بیشتری دارند 	 
که این بستگی به محل پوشش گیاهی در ملک تان دارد. پوشش 

گیاهی نزدیک بناها به امور نگهداری بیشتری برای نخاله ها نیاز 
دارد. این امر برای اطمینان از این است که تمام پشت بام ها تمیز 

باشند و مجاورت با محل سکونت حفظ شود.

 هیچ نوع پوشش گیاهی ضد آتش سوزی وجود ندارد. هر چیزی 	 
ممکن است آتش بگیرد و این مسئولیت مالک است که امور 
نگهداری ملک خود را سراسر سال و نه فقط در طول فصل 

بازرسی انجام دهد.



خواندن پیام تان
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اطالعیه تخطی تان را چگونه بخوانید

	   اگر اداره آتش نشانی یک تخطی را در ِملک شما شناسایی کند، یک »اطالعیه تخطی« با اطالعاتی درباره تخطی)ها( پست خواهد شد. اگر یک آدرس ایمیل در 
اختیار ما بگذارید، اطالعیه همچنین ممکن است از طریق ایمیل فرستاده شود.

اطالعیه های امالک ترک شده/خالی، فرستاده و ثبت خواهند شد. آخرین مالک ثبت شده، مسئول نگهداری ِملک خواهد بود.   	

امالکی که در حال حاضر در دست ساخت یا تخریب هستند، مشمول همین ملزومات خواهند بود. این، شامل خالی کردن ضایعات و مواد قابل اشتعال از ِملک است.  	

می توانید از این بروشور برای درک معنی تخطی ها و کارهایی که باید درباره آنها انجام دهید استفاده کنید.   	

برای اطالعات بیشتر درباره فرمان سقف چوبی: 
لطفا با اداره ساختمان و ایمنی به شماره 

1141-285 )310( تماس بگیرید یا به وبسایت
www.beverlyhills.org/woodroof بروید.

اطالعاتِملک

اطالعیه بازرسی

فرایندبازرسی،جدولزمانیو
هزینههایبازرسیدوباره

نکاتبازرسی

تخطیهایشناساییشده

بازرس امضاء

تخطی تصویر

نکات/توضیحاتبازرس

اطالعات بیشتر: کاهش خطر محلی با شماره ی 281-2703 )310(

خواندن پیام تان

فرمان پشت بام چوبی 4907.3.3 اداره ریاست آتش نشانی درباره اصالح 
گیاهی. پوشش  پاکسازی  ملزومات 

هیچکدام از مطالب این بخش فرعی نمی تواند مانع از آن شود که رئیس آتش نشانی 
الزاماتی بیش از حداقل ملزومات مشخص شده در باال را در هنگامی که رئیس 

محافظتی بیشتر را  دارد که اقدامات  می دهد که شرایطی وجود  آتش نشانی تشخیص 
کند. تعیین  می سازند  الزم 



ش گیاهی
الزامات نگهداری پوش

7

نگهداری ملزومات 
4907.3.1 نگهداری ضروری منطقه بسیار پرخطر آتش سوزی. افرادی که مالک ساختمان ها یا بناهایی در مناطق بسیار پرخطر آتش سوزی 

یا روی آنها یا مجاور آن مناطق هستند یا آنها را اجاره می کنند، کنترل می کنند، استفاده می کنند یا نگهداری می کنند، و اشخاصی که مالک زمین هایی در شعاع دویست 
)200( فوتی این نوع ساختمان ها یا بناها هستند یا آنها را اجاره می کنند، کنترل می کنند، استفاده می کنند یا نگهداری می کنند، باید همیشه ملزومات زیر را رعایت کنند: 

4906.8.4 پوشش گیاهی غیرمجاز. کاشتن گیاهان غیرمجاز مذکور در پیوست 5، تخطی از این قانون است و باید به هزینه مالک ِملک برداشته شوند. 

4907.3.6 ارزیابی پوشش گیاهی. مقام رسمی قانون آتش سوزی می تواند یک ارزیابی پوشش گیاهی از سوی یک کارشناس درختکاری را الزامی اعالم کند تا 
سالمت نمونه های درختان و یا پوشش گیاهی را بدون هزینه ای برای مقام رسمی تایید کند. 

همه بوته ها، علف های هرز، علف ها و پوشش گیاهی خطرناک مرده، خشک 
و بسیار بلند را در شعاع دویست )200( فوتی همه بناها پاکسازی کنید، 

صرف نظر از این که بنای مذکور در آن محوطه یا در محوطه مجاور باشد. 
برای امالک دارای شیب که در بخش 4902 تعریف شده اند، فاصله پاکسازی 
پوشش گیاهی نباید کمتر از دویست و پنجاه )250( فوت از هر کدام از بناها 

باشد. این کار را می توان با کاهش پوشش گیاهی از طریق کم پشت کردن، هرس 
کردن یا َکندن با هماهنگی مقام رسمی قانون آتش سوزی انجام داد. 

به شیوه های زیر می توان از فرسایش تپه ها یا شیب ها جلوگیری کرد: 

 1.   ارتفاع علف یا پوشش گیاهی مرده و خشک، روی تپه یا شیب 
نباید بیشتر از 3 اینچ باشد تا از متالشی شدن خاک جلوگیری شود.
2.   ارتفاع ُکنده درختان مرده که از تپه یا شیب برداشته شده اند می تواند 

تا 3 فوت باشد تا تا از متالشی شدن خاک جلوگیری شود.

همه بوته ها، علف های هرز، علف ها و پوشش گیاهی خطرناک در شعاع 10 )ده( 
فوتی هر حصار قابل اشتعال، باید در ارتفاع حداکثر 3 )سه( اینچ از زمین نگه 

داشته شوند. 

همه پوشش های گیاهی زیر همه ایوان ها، سکوها و بالکن ها را بردارید. 
هیچگونه ضایعات قابل اشتعال نباید در زیر نواحی مذکور انباشته شود. 

درختان انگور و گیاهان باالرونده که به بناها چسبیده اند، باید در شرایط قابل 
آبیاری و بدون مواد مرده اضافی باشند و هرس شوند تا گسترش آتش سوزی به 
حداقل برسد. در صورت عدم نگهداری، برداشتن فوری ضروری خواهد بود. 

همه سقف ها و کانال های باران در همه بناها باید عاری از مواد قابل اشتعال 
باشند، مانند برگ های افتاده، برگ  های سوزنی، ترکه ها، پوست درختان، 

مخروط های درختان و شاخه های کوچک. 

درختان باید طوری نگهداری شوند که حداقل پنج )5( فوت از هر قسمت از 
سقف فاصله داشته باشند. برای بناهای دارای سقف های چوبی، آن حداقل فاصله 
باید تا ده )10( فوت از هر قسمت سقف افزایش یابد. استثناء: درختان موجود 
که نگهداری می شوند، کم پشت می شوند، و/یا بر اساس مقررات مقام رسمی 

قانون آتش سوزی هرس می شوند. 

درختان باید طوری نگهداری شوند که فاصله هیچ بخشی از آنها از خروجی 
هر کدام از دودکش ها، اجاق ها و ابزار تزئینی مجاز شعله باز کمتر از ده )10( 

فوت نباشد.  

سایر ملزومات قانونی
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همه درختان موجود سدر، سرو، اوکالیپتوس، سرو کوهی یا کاج باید 
بر اساس دستورات مقام رسمی قانون آتش سوزی نگهداری شوند تا 
خطر آتش سوزی به حداقل برسد. تاج ها و سایبان های درختان باید 
حداقل ده )10( فوت به صورت افقی از همه تاج ها و سایبان های 

درختان دیگر در ملک های خصوصی، عمومی یا مجاور فاصله داشته 
باشند. در مواردی که هرس یا کم پشت کردن کافی نیست، برش یا 

کندن درخت ممکن است الزم باشد. نردبان های افقی و عمودی سوخت 
نباید در سایبان های درختان خصوصی یا عمومی تنیده شوند. 

در مواردی که بوته ها در زیر ناحیه چکه یک درخت یا داخل آن قرار 
دارند، فاصله میان پایین ترین شاخه های درخت حداقل باید یک سوم 

ارتفاع درخت باشد. برای درختان بلندتر از 18 فوت، حداقل فاصله 
باید 6 فوت باشد. 

همه پوشش گیاهی در ملک خصوصی، مجاور با خیابان، کوچه یا 
پیاده روی عمومی، باید هرس شود و طوری نگهداری شود که باعث 

مسدود کردن دسترسی پیاده ها و وسایل نقلیه نشود. برای دسترسی 
تجهیزات اداره آتش نشانی، حداقل 14 فوت ارتفاع از سطح خیابان 

الزم است. 

مواد مرده باید از گیاهان، درختان یا سایر پوشش گیاهی زنده جدا 
پوشش  گیاهان  قطعات  خشک شده،  چوب  شامل  بی جان  مواد  شوند. 

پوشش  و  تمام درختان  است.  شاخه های خشک  و  گیاهی خشک 
شود.  برداشته  ملک  از  کامالً  باید  خشکیده  گیاهی 

همه پوشش گیاهی باید طوری نگهداری شود که تامین سوخت کاهش 
یابد و گسترش یا شدت آتش را با شکستن تداوم سوخت کاهش دهد. 

جداسازی باید بین پوشش گیاهی سوخت زمینی، پله ای و هوایی مطابق 
با تشخیص مأمور آتش نشانی ارائه شود.  

اقدامات ایمنی دیگر: پشته های هیزم باید در فاصله 15 فوتی از بناها 
قرار گیرند، مگر اینکه با برزنت مقاوم در برابر آتش پوشانده شوند یا 

در یک سطل غیرقابل احتراق قرار گیرند. کود ارگانیک، تراشه های 
چوب یا محصوالت قابل اشتعال مشابه نباید در شعاع 5 فوتی هر کدام 

از بناها یا حصار های محیطی قابل اشتعال گذاشته شوند. 

همه ضایعات برش داده شده یا کیسه شده گیاهی، از جمله علف ها، 
بوته ها، درختان یا گیاهان/ضایعات مشابه قابل اشتعال را بردارید و به 

صورت بی خطر دفع کنید.



ش سوزی قبل و بعد
محافظت از آت

مقاوم کردن خانه

بام  - بام، آسیب پذیرترین بخش خانه شما است. بام های چوبی یا کاالر بام احتمال 
تخریب شدن بیشتری به سبب آتش سوزی جنگلی دارند. 

آفتاب گیرها - گرما و گدازه های آتش سوزی جنگلی می توانند دریچه های تایید نشده مانند 
آفتاب گیرها یا تونل های آفتاب غیرمجاز/فهرست شده را ضعیف و ذوب کنند.

ایوان ها - ایوان ها در برابر آتش سوزی ناشی از گدازه هایی که پوشش گیاهی یا مواد 
نگهداری شده در زیر ایوان را مشتعل می کنند، یا در اثر اشتعال باالی ایوان و مواد 

قابل اشتعال آن، آسیب پذیر هستند.

پیش آمدگی های لبه بام و زیر طاق ها - پیش آمدگی های باز لبه بام می توانند گرما را 
جمع کنند و به گدازه ها اجازه دهند از طریق روزنه های زیر پیش آمدگی های لبه بام 

وارد شوند.

دریچه های تهویه - دریچه های تهویه و روزنه های خانه، آسیب پذیری هایی را ایجاد 
می کنند. گدازه ها می توانند به آسانی از طریق فضاهای خالی، روزنه های بام یا اتاق 
زیر شیروانی به داخل بلغزند. گدازه ها هنگامی که وارد شدند، می توانند ضایعات، 

اقالم انبار شده، چارچوب های چوبی باز و مواد عایق را مشتعل کنند.

دیوارهای بیرونی / روکش دیوار - محصوالت چوبی نظیر تخته ها، جداره ها یا کاالر 
بام ها مواد معمول برای روکش دیوارها است. فضاهای خالی و اتصال های این روکش 

می توانند محل هایی ایجاد کنند که در آنها شعله ها می توانند نفوذ کنند. روکش های 
مستهلک یا دارای وضعیت نامناسب نیز مستعد نفوذ شعله هستند.

پنجره ها -حرارت از آتش سوزی جنگلی ممکن است حتی قبل از آتش گرفتن خانه 
سبب شکستن پنجره ها شود. این امر سبب می شود گدازه های سوزان وارد شوند و 

آتش سوزی در داخل شروع شود. پنجره های تکی و بزرگ به ویژه آسیب پذیر هستند.

گاراژ - گاراژ بسیاری از مواد قابل اشتعال را در خود جای می دهد و مستقیما در 
داخل خانه باز می شود. درهای گاراژ اگر به خوبی آب بندی نشوند، 

ممکن است به گدازه ها اجازه دهند وارد گاراژ شوند و باعث آتش گرفتن مواد قابل 
اشتعال و خانه شوند.

حصار ها - از قرار دادن حصار های قابل اشتعال در شعاع 5 فوتی خانه خودداری 
کنید. حصار های قابل اشتعال می توانند به آسانی مشتعل شوند و یک تهدید فوری برای 

خانه شما شوند.
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مدیریت پوشش گیاهی
کانال های باران - ضایعات پوشش گیاهی می توانند به آسانی درکانال های باران و بام 

انباشته شوند. گدازه ها می توانند به آسانی قسمت های آسیب پذیر را مشتعل کنند.

چمن ها - چمن ها و علف های هرز بسیار بلند می توانند به آسانی یک منبع سوخت 
مداوم را برای گسترش آتش ایجاد کنند.

مواد قابل اشتعال - گدازه ها می توانند به آسانی مواد قابل اشتعال نزدیک خانه، مانند 
مبلمان، کپه های هیزم و کود را مشتعل کنند. این امر بنای شما را در برابر تماس 

مستقیم آتش آسیب پذیر می کند.  

تداوم درختان / پوشش گیاهی - سایبان های درختان می توانند آتش را به بناهای 
مجاور و سایبان های درختان دیگر گسترش دهند. جرقه ها و گدازهای ناشی از 
دودکش ها می توانند شاخه های مجاور را مشتعل کنند. شاخه هایی که به پوشش 

گیاهی روی زمین بسیار نزدیک هستند، می توانند در نقش یک »نردبان« را برای 
انتقال آتش بین زمین و سایبان درخت عمل کنند. همه شاخه هایی را که خیابان ها یا 

پیاده روها را سد کرده اند هرس کنید. 

خدمات اضطراری - پوشش گیاهی که شماره  های بناها را می پوشانند، پیدا کردن 
آنها را برای کارکنان خدمات اضطراری سخت می کنند. پوشش گیاهی اگر بسیار 
بلند باشد یا شیرهای آتش نشانی را بپوشاند، پیدا کردن و استفاده از آنها را در یک 

وضعیت اضطراری سخت می کند. ورودی های قفل شده، دسترسی تیم خدمات 
اضطراری به ِملک شما را ُکند می کنند. 

امالک  آسیب پذیر 
 در برابر 

آتش سوزی
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ش سوزی قبل و بعد
محافظت از آت

9

10

11

12

13

14

مدیریت پوشش گیاهی

کانال های باران - کانال های باران را تمیز نگه دارید یا روی کانال های 
باران را ببندید تا از انباشته شدن ضایعات گیاهی جلوگیری کنید.

چمن - چمن ها را مرتب کوتاه کنید و همه پوشش گیاهی مرده و خشک یا بسیار بلند 
را از ِملک خود بردارید.

مواد قابل اشتعال - کپه های چوب و تجهیزات کباب پزی باید حداقل 15 فوت از بناها 
و کودهای قابل اشتعال دور نگه داشته شوند.

درختان - سایبان های درختان باید حداقل 5 فوت دور از بناها، 10 فوت دور از 
سایبان های درختان دیگر، و 10 فوت دور از دودکش ها باشند. شاخه های کوتاه را 

هرس کنید تا حداقل فاصله 6 فوتی را میان سایبان های درختان و پوشش گیاهی کوتاه 
ایجاد کنید. همه شاخه هایی را که خیابان ها یا پیاده روها را سد کرده اند هرس کنید. 

خدمات اضطراری - مطمئن شوید که شماره خانه تان قابل دید است. شماره خانه تان را 
در یک محل مشخص قرار دهید و هرگونه پوشش گیاهی را که ممکن است جلوی آن 
را بگیرد بردارید. مطمئن شوید که شیرهای آتش نشانی قابل دسترس هستند. هرگونه 

پوشش گیاهی را که ممکن است مانع استفاده از آن شود بردارید. اگر یک مسیر 
اتومبیل روی دروازه دار دارید، مطمئن شوید که کارکنان خدمات اضطراری می توانند 

از آن بگذرند.
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ملک های محافظت 
شده در برابر 
آتش سوزی
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مقاوم کردن خانه

بام - مصالح کالس A برای بام، بهترین محافظ برای خانه تان است. همه 
فضاهای بین بستر سقف و روکش آن را مسدود کنید تا از ورود گدازه ها 

جلوگیری شود.

آفتاب گیرها - شیشه، گزینه بهتری نسبت به پالستیک یا فایبرگالس است. 
پالستیک ممکن است ذوب شود و به گدازه ها اجازه دهد وارد خانه شوند.

ایوان ها - سطوح باید با مواد مقاوم در برابر آتش*، غیرقابل اشتعال، یا سایر 
مواد تایید شده ساخته شوند. مطمئن شوید که همه اقالم قابل اشتعال از زیر ایوان 

برداشته شده اند.

پیش آمدگی های لبه بام و زیر طاق ها - پیش آمدگی های لبه بام و زیر طاق ها باید 
با مواد غیرقابل اشتعال یا مقاوم در برابر اشتعال محافظت شوند )پیش آمدگی های 

لبه بام از نوع جعبه دار بهترین نوع محافظت را ارائه می کنند(

دریچه های تهویه - همه روزنه های تهویه را با توری فلزی 1/8 اینچ بپوشانید. 
از فایبرگالس یا توری پالستیکی استفاده نکنید، زیرا ذوب می شوند و آتش 
 )WUI می گیرند. از دریچه های مقاوم در برابر گدازه و شعله )دریچه های

استفاده کنید. 

دیوارها / روکش های بیرونی - دیوارهای خود را با مواد مقاوم در برابر 
آتش*، مثل گچ، روکش دیوار از سیمان فیبری، چوب فراوری شده مقاوم در 
برابر آتش یا سایر مواد تایید شده بسازید یا به آن تغییر دهید. اطمینان حاصل 

کنید که مواد را از فونداسیون تا سقف امتداد دهید. 

پنجره ها - پنجره های دوجداره نصب کنید و یک جداره از جنس شیشه سکوریت 
باشد تا احتمال شکستن در هنگام آتش سوزی کاهش یابد. اندازه و تعداد 

پنجره هایی را که به سمت نواحی وسیع دارای 
پوشش گیاهی هستند محدود کنید.

گاراژ - نوارهای آب بندی در دور و زیر َدرهای گاراژ نصب کنید تا از دمیده 
شدن گدازه ها به داخل ممانعت شود. تمام مواد قابل احتراق و قابل اشتعال را 

دور از منابع آتش سوزی نگهداری کنید.

حصار ها - از حصار های ساخته شده از مواد مقاوم در برابر آتش یا غیرقابل 
اشتعال در شعاع 5 فوتی خانه استفاده کنید.



 چه چیز را بردارید / چه چیز را نگه دارید
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بوته هایی که بیش از حد 
رشد کرده اند

علف و علف های
هرز بلند

قبل

توضیح ارتفاع

بردارید را  چیز  چه 

 تکه ها و شاخه های مرده و سایر مواد . 	
قابل اشتعال را از قسمت های درختان که 

مجاور بناها یا ساختمان ها هستند یا به 
سمت آنها آویزان شده اند بردارید.

 شاخه ها را هرس کنید تا همه پوشش های . 	
گیاهی در شعاع 10 فوتی خروجی های 

دودکش ها را حذف کنید.

 شاخه ها را هرس کنید تا همه شاخ . 	
و برگ هایی را که مستقیما در باالی 
سطوح بام ها قرار دارند حذف کنید و 

یک فاصله عمودی پنج فوتی میان بام و 
شاخ و برگ ها ایجاد کنید.

ت باالی زمین
بلندتر از 15 فو

ت باالی زمین
6 تا 15 فو

ت 
3 اینچ تا 6 فو
باالی زمین

 3 تا   0
ینچ ا

باالی 
زمین

 ملزومات 1، 2 و 3 در باال، شامل این . 	
محدوده ارتفاع می شوند.

 تمام پوشش گیاهی پژمرده را حذف کنید.. 	

 شاخه ها را هرس کنید تا همه شاخ و برگ های . 	
کوتاه تر از 6 فوت را از همه درختان، 
بوته های بلندتر از 18 فوت حذف کنید.

 شاخه ها را هرس کنید تا همه شاخ و برگها . 	
را از 1/3 پایین همه درختان، بوته های 

کوتاه تر از 18 فوت حذف کنید.
 تمام پوشش گیاهی پژمرده را حذف کنید.. 	
 علف ها و علف های هرز را حداکثر تا . 	

ارتفاع 3 اینچ برش دهید.
 برگ های سوزنی کاج ها، برگ ها، علف های . 		

هرز و ضایعات گیاهی روی زمین را 
بردارید. ُکنده ها و ریشه های درختان می توانند 

بمانند تا از فرسایش خاک جلوگیری کنند.

مرده برگ های  و  شاخ 

نشده هرس  درخت 

کوتاه برگ  های  و  شاخ 



ز ا پس 

بوته ها و ساقه های
بوته ای و چوبی باید تا 1/3 از 

سطح زمین هرس شوند.

افقی پاکسازی 
 تاج درخت باید به اندازه 10 فوت از درختان دیگر و

5 فوت از بناها فاصله داشته باشد )غیرقابل اشتعال(.

علف با ارتفاع 3 اینچ

دارید نگه  را  چیز  چه 

شاخه ها و شاخ وبرگ های درخت و بوته.. 	

پوشش گیاهی فضای سبز ِکشت شده.. 	

 چه چیز را بردارید / چه چیز را نگه دارید
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شاخ  و برگ های درخت و بوته.. 	

پوشش گیاهی فضای سبز ِکشت شده.. 	

 ُکنده های درختان با ارتفاع بیش از 18 فوت . 	
)بدون شاخ و برگ در زیر 6 فوت(.

 شاخ و برگ بوته ها و درختان با ارتفاع کمتر . 	
از 18 فوت.

پوشش گیاهی فضای سبز ِکشت شده.. 	

 پوشش گیاهی زمین، علف و علف های هرز . 	
)مرده یا زنده( با ارتفاع حداکثر 3 اینچ اشکالی 

ندارد، چون مانع فرسایش خاک می شوند.

درختان با ارتفاع 18 فوت یا بیشتر برای 
    پاکسازی حداقل 6 فوتی از زمین.

1/3 شاخ و برگ های درختان 
کوتاه تر از 18 فوت باید از روی 

زمین هرس شوند.

درخت نگهداری شده / 
شده هرس 



*شناسایی شده به عنوان نمونه های گیاهی هدف 

بعضی گیاهان به دلیل ویژگی هایشان به ویژه مستعد آتش سوزی هستند. این ویژگی ها ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشند. نمونه های ویژگی های فیزیکی عبارتند از حجم وسیع 
مواد مرده در داخل درخت، پوسته های زمخت، و تولید مقادیر زیاد ضایعات. نمونه  های ویژگی های شیمیایی عبارتند از وجود مواد فّرار مانند روغن ها، رزین ها، موم و قیر. 

بعضی گیاهان بومی از نظِر داشتن مواد فّرار بدنام هستند.

هرگونه پوشش گیاهی با این ویژگی ها، نباید در ملک های واقع در منطقه بسیار پرخطر آتش سوزی کاشته شوند. اگر این گونه های گیاهی در زیر در منطقه بسیار پرخطر 
آتش سوزی وجود داشته باشند، باید برداشته شوند یا با مراقبت شدید نگهداری شوند. کاشت دوباره پوشش گیاهی غیرمجاز کنونی که پژمرده می شود، باید با گیاهانی که در 

زیر مشخص نشده اند جایگزین شود. 

پوشش گیاهی غیرمجاز/مستعد آتش سوزی اداره آتش نشانی شهر 
BEVERLY HILLS

*King Palm  Archonphoenix cunninghamiana

*King Palm  Archonphoenix alexandrae

Firs  Abies Spp

گونه های اقاقیا گونه های اقاقیا 

*Chamise, Greasewood *Adenostoma fasciculatum

*Red Shank  *Adenostoma sparsifolium

Juniper Myrtle  Agonis juniperina

Quackgrass  Agropyron repens

*Mayweed  *Anthemis cotula

Araucaria درخت معمای میمون  Araucaria citrinus

Araucaria Bunya Bunya  Araucaria bidwillii

Madrone  Arbutus menziesii

 Manzanita  Arctostaphylos گونه های

Formosa Sugarpalm  Arenga engleri

Southernwood Sagebush  Artemisia abrotanium

Wormwood Sagebush  Artemisia absinthium

*California Sagebrush  *Artemisia californica

Silver Sagebush  Artemisia caucascia

Sabebush ترخون واقعی  Artemisia dracunculus

Sabebush بزرگ  Artemisia tridentata

Sandhill Sagebush  Artemisia pynocephala

نی بزرگ    Arundo donax

جو دوسر وحشی  Avena fatua

*Bamboo  *Bambusa گونه های

Coyote بوته  Baccharis pilularis

Bougainvillea   Bougainvillea گونه های

Blue Hesper Palm  Brahea armata

San Jose Hesper Palm  Brahea brandegeei

Guadlupe Palm  Brahea edulis

خردل سیاه*  *Brassica nigra

خردل زرد، خردل میدانی*  *Brassica rapa

Foxtail, Red Brome  Bromus rubens

Jelly or Pindo Palm  Butia capitata

Bottlebrush لیموی  Callistemon citrinus

Bottlebrush رز  Callistemon rosea

Bottlebrush بید مجنون  Callistemon viminalis

*Noary Cypress, Peppergrass  *Cardaria draba

River She-oak  Casuarina cunninghamiana

Giant Chinquapin  Castanopsis chrysophylla

نام )های( عمومی               گیاهان نام )های( عمومی               گیاهان نام )های( عمومی               گیاهان

فهرست گونه های غیرمجاز
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گونه های سدر*  سدرها*

False Cypress  Chamaecyparis گونه های

Chamaerops humilis    نخل های زینتی مدیترانه ای

Camphora  Cinnamomum camphora

*Wild Artichoke  *Cirsium vulgare

Conyza Canadensis*  خزه معمولی*

Prostrate Coprosma  Coprosma pumila

Chinquapin, Giant  Cortaderia jubata

*Pampas Grass  *Cortaderia selloana

Japanese Cryptomeria  Cryptomeria japonica

*Cypress   *Cupressus گونه های

*Artichoke Thistle  *Cynara cardunculus

Scotch Broom  Cytisus scoparius

White Trailing Ice Plant  ”Delosperma ”alba

Rosea Ice Plant  Drosanthemum floribundum

Hopseed Bush  Dodonea viscose

Yerba Santa  Eriodictyon californicum

*Common Buckwheat  *Erigonum fasciculatum

*Eucalyptus  *Eucalyptus گونه های

Flannel Bush  Fremontodendron

پاپیتال انگلیسی  Helix canariensis

گیاه تلگراف*  *Heterothaca grandiflora

جوی وحشی  Hordeum leporinum

Sentry Palm  Howea forsteriana

Chilean Wine Palm  Jubaea chilensis

*Juniper  *Juniperus گونه های

کاهوی تیغ دار*  *Lactuca serriola

Bush Ice Plant  Lamprathus aurantiacus

Trailing Ice Plant  Lamprathus spectabilis

گونه های Larix  کاج اروپایی

Creosote بوشه  larrea tridentata

چای استرالیایی  Leptospermum laevigatum

درخت چای  Leptospermum petersonii

نخل بادبزنی چینی  Livistona chinensis

Ryegrass  Lolium multiflorum

پیچ امین الدوله ژاپنی  Lonicera japonica

Mahonia  Mahonia گونه های

Melaleuca  Melaleuca گونه های

گل میمون چسبان  Mimulus aurantiacus

Eulalia Grass                   Miscanthus

علف آهوی کوهی  Muhlenbergia

علف پر مکزیکی*  *Nassella / Stipa tenuissima

تنباکوی هندی*  *Nicotania bigelevil

تنباکوی درختی*  *Nicotania glauca

علف چشمه  Pennisetum گونه های

Russian Sage  Perronskia atriplicifloria

نخل خرمای جزیزه قناری  Phoenix canariensis

نخل خرما  Phoenix dactylifera

نخل خرمای سنگال  Phoenix reclinata

نخل خرمای کوتاه  Phoenix roebelenii

Phoradendron atroplicifolia  داروش

Chaparral نخود  Pickeringia montana

گونه های Picea  کاج های میالد

گونه های Pinus*    کاج ها*

کاج خمره ای شرقی  Platycladus orientalis

صنوبر داگالس  Pseudotsuga menziesii

*Sumac  *Rhus گونه های

*Caster گیاه لوبیای          *Ricinus communis

Rosmarinus officinalis  رزماری

درخت نخل کلمی  Sabal pametto

خار/تاج خروس روسی*  *Sacsola austails

*Black Sage  *Salvia mellifera

درخت فلفل کالیفرنیا  Schinus molle

درخت فلفل برزیلی  Schinus terebenthifo

خار شیری*  *Silybum marianum

نخل ملکه  Syagrus romanzoffiana

Tamarix  Tamarix گونه های

گونه های Taxus  سرخدار

Abborvitae  Thuja گونه های

نخل آسیاب بادی  Trachycarpus fortunei

Dwarf Chusan نخل  Trachycarpus wagnerianu

Bluse نخل سوزنی  Trithrinax campestris

گونه های Tsuga  شوکران

گزنه سوزان*  *Urtica Urens

نخل بادبزنی کالیفرنیا*  *Washingtonia filifera

نخل بادبزنی مکزیکی*  *Washingtonia robusta



ش ها و پاسخ ها
پرس
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پرسش ها و پاسخ ها
آیا اداره آتش نشانی Beverly Hills می تواند به درختی که به 

سمت ملک ما آویزان شده است رسیدگی کند؟

اداره آتش نشانی تنها در صورتی به درخت )های( آویزان رسیدگی می کند که مرده 
یا خشک شده باشد. اگر درخت هنوز سبز و زنده است، این یک موضوع مدنی 

است. کارکنان اداره آتش نشانی، کارشناس درختکاری نیستند و ممکن است به شما 
توصیه کنند یک کارشناس درختکاری استخدام کنید تا زنده و پایدار بودن درخت 

را تایید کند.  شهرداری در اختالفات یا موضوعات مدنی مانند تولید ضایعات 
درخت، مزاحمت درخت و غیره دخالت نمی کند. اداره آتش نشانی فقط به خطرات 

مربوط به آتش سوزی پاسخ می دهد یا آنها را بررسی می کند. اگر مشکالتی درباره 
 دیده شدن دارید، لطفا با اداره توسعه محلی به شماره 285-1141 )310( 

تماس بگیرید. 

اداره آتش نشانی درباره درخت همسایه من که با کابل های برق 
برخورد می کند چه کار می تواند انجام دهد؟

 )Southern California Edison, SCE( برق را از Beverly Hills شهر
دریافت می کند. اگر مشکالتی با درختانی که با کابل های برق برخورد می کنند 

 دارید، لطفا با SCE به شماره 4555-655 )800( تماس بگیرید. برای 
 هماهنگی یک بازرسی از سوی Edison با 3652-640 )800( تماس 

 بگیرید. برای هر وضعیت اضطراری مربوط به کابل های برق/شبکه برق، 
فورا با 911 تماس بگیرید.

یک درخت مرده/خشک در نزدیکی مسیر عبور و مرور وجود 
دارد. مسئولیت من است که آن را بردارم یا مسئولیت شهرداری؟
اگر مایلید توضیحاتی درباره این که چه کسی مسئول برداشتن/پاکسازی درخت 

 است دریافت کنید، لطفا با تلفن خدمات مشتریان روابط عمومی به شماره
 2467-285 )310( تماس بگیرید.

من در شهر Beverly Hills ساکن هستم. یک ملک در مجاورت 
ملک من هست که در شهر Los Angeles واقع شده است و 

دارای پوشش گیاهی مرده و بیش از حد بلند است و من 
احساس می کنم خطر آتش سوزی دارد. آیا اداره آتش نشانی شهر

Beverly Hills می تواند به خطر آتش سوزی رسیدگی کند؟

متاسفانه اداره آتش نشانی شهر Beverly Hills نمی تواند در خارج از حوزه قضایی 
شهر اقدام کند. اگر مشکالتی درباره پوشش گیاهی در شهر Los Angeles دارید، 

 LAFDBrush@LAcity.org می توانید با آنها به شماره 4444-994 )800( یا ایمیل
تماس بگیرید.

چه کسی مسئول نگهداری درخت و پاکسازی یک درخت در شهر 
در مسیر رفت و آمد من است؟

مالک ِملک مسئول آبیاری درخت و برداشتن برگ ها و میوه های افتاده است. 
شهرداری این درختان را هرس می کند و در صورت نیاز ممکن است آنها را 

بردارد و جایگزین کند.

آیا می توانم به طور تصادفی یک درخت را که در ملک شخصی 
من واقع شده است بردارم؟

بسیاری از درختان در ملک شخصی را بدون اجازه می توان برداشت. با این حال، 
برای درختانی که به عنوان درخت میراث یا درخت بومی شناخته می شوند یا بخشی 

از درختستان شهری ما هستند، یک مجوز برداشتن درخت از اداره توسعه محلی 
الزم است و اطالعات بیشتر  در beverlyhills.org/trees موجود است.

برنامه پاکسازی بوته ها چیست؟

این برنامه ساالنه، در سال 2007 از سوی شهرداری راه اندازی شد. این برنامه، 
ویژه همه امالک واقع در منطقه بسیار پرخطر آتش سوزی )شمال Sunset( است. 
هدف این برنامه، رسیدگی به مسائل نگهداری، کاهش و برداشتن همه پوشش های 
گیاهی خطرناک واقع در ملک شخصی است که ممکن است منجر به آتش سوزی 
جنگلی شوند. این برنامه، همچنین با نام »مدیریت پوشش گیاهی« شناخته می شود.

چرا من یک مبلغ جریمه عدم تطبیق برای پوشش گیاهی ام گرفتم؟

برای پرهیز از جریمه ها، همه امالک واقع در مناطق بسیار پرخطر آتش سوزی 
ملزم هستند تا 1 آوریل هر سال خود را با ملزومات قانون 4907 شهرداری 

Beverly Hills تطبیق دهند. اگر در بازرسی نخست، تطبیق ملک شما تایید شود، 
جریمه ای شامل نخواهد شد. اگر یک تخطی در بازرسی نخست تشخیص داده 

شود، یک مبلغ جریمه در نظر گرفته خواهد شد. همه بازرسی های دیگر، شامل 
هزینه های قانونی، تا زمانی که تطبیق حاصل شود، برای مالک ملک در نظر 

گرفته خواهند شد. *اگر تمدید الزم باشد، لطفا پیش از 1 آوریل، با اداره آتش نشانی 
Beverly Hills تماس بگیرید. 

در کنار رسیدگی به پوشش گیاهی من در ملک من، آیا راهکارهای 
دیگری برای کمک به مقابله با آتش سوزی جنگلی در خانه من 

وجود دارد؟

 بله، مقاوم کردن خانه یک روش عالی برای مقابله با آتش سوزی جنگلی در خانه 
شما است. به beverlyhills.org/Homehardening مراجعه کنید.
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نگهداری درخت
مهم است که درختان اکالیپتوس، سدرها، سرو، سرو کوهی و کاج 

در مناطق بسیار پرخطر آتش سوزی، به صورت سالم و مراقبت شده 
نگهداری شوند. در نگهداری این درختان، مواد مرده داخل درخت 

برداشته می شوند، ارتباط بین درختان قطع می شود و شاخ وبرگ  هایی که 
روی بناها آویزان شده اند هرس می شوند. 

هرس کردن مناسب بعضی گونه های درختان، فقط در فصل های مشخص 
ممکن است.  هماهنگی این نگهداری های فصلی و حصول اطمینان از 

این که این کارها پیش از فصل بازرسی آتش سوزی انجام می شوند، فقط 
مسئولیت مالک ملک است. اگر مشکالتی در هماهنگی وجود دارد، لطفا 
پیش از فصل بعدی بازرسی آتش سوزی، به اداره آتش نشانی اطالع دهید. 

اگر اداره آتش نشانی مطلع نشود و درختان به صورت مناسب اصالح 
نشوند، مبالغ جریمه در نظر گرفته خواهند شد.

خطرات معمول مربوط به این درختان خاص به این شرح هستند: مواد 
روغنی، مواد مرده/خشک موجود در داخل درخت، ضایعات فراوان 

مانند پوسته های برگدار و َکنده شده و برگ های سوزنی کاج ها.

درختان خطرناک
شناسایی  خطرناک«  عنوان »درختان  به  شهرداری  سوی  از  زیر  درختان 

به نگهداری بیشتر و تهاجمی تر نیاز دارند.  ویژگی هایشان  دلیل  به  و  شده اند 
کم پشت کردن، پاکسازی و جداسازی این درختان از سایر پوشش گیاهی هم به 
صورت افقی و هم عمودی، خطر را به شکل قابل مالحظه کاهش خواهد داد.

سرو کوهی

اکالیپتوس

کاج

سرو سدرها

ک / نگهداری درختان
درختان خطرنا
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مقاوم سازی خانه مقاومت در برابر آتش سوزی

در کنار نگهداری پوشش گیاهی، آیا توصیه های دیگری برای کمک به کاهش خطر 
آتش سوزی جنگلی در خانه ام وجود دارد؟

بله، توصیه دیگر آن است که خانه تان را با »مقاوم سازی خانه« محافظت کنید. مقاوم سازی خانه یعنی خانه تان برای آتش سوزی جنگلی و یک طوفان گدازه آماده شود. آن به 
معنی ضدآتش سوزی نیست. در مقاوم سازی خانه، آسیب پذیرترین اجزای خانه شما با مصالح ساختمانی و روش های نصب که مقاومت در برابر گرما، آتش و گدازه های 

همراه با آتش سوزی را افزایش می دهند بازسازی می شوند.  مقاوم سازی خانه و نگهداری پوشش گیاهی، قابلیت بقای خانه تان در هنگام آتش سوزی جنگلی را به شکل قابل 
مالحظه افزایش می  دهد.

در اینجا فهرستی از آسیب پذیری های معمول درباره خانه تان را مالحظه می کنید:

حقایق: به یاد داشته باشید که گدازه های تحریک شده با باد، نه شعله های ناشی از آتش سوزی جنگلی، بزرگترین تهدید برای امالک مسکونی در هنگامی آتش سوزی جنگلی هستند. 
هنگامی که این گدازه ها روی مواد قابل اشتعال می افتند و آنها را می سوزانند، احتمال گسترش آتش سوزی جنگلی بسیار بیشتر است. بهبودهای حاصل از مقاوم سازی خانه همراه با 

نگهداری پوشش گیاهی، قابلیت بقای خانه تان را در هنگام آتش سوزی جنگلی، به شکل قابل مالحظه افزایش می دهد.

بام
کاالر بام چوبی

پیش آمدگی لبه بام
باز|بدون پوشش

روکش
روکش چوبی

پنجره ها
تک جداره

بدون صفحه

1
1

2

2
3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
6

6

7

7

بام
A کالس

مقاوم در برابر آتش

پیش آمدگی لبه بام
بسته|جعبه دار

بام – از بام های چوبی پرهیز کنید، بام کالس A نصب کنید 
/ فضاهای خالی میان پوشش بام و غالف بام را پر کنید / 

درپوش های انتهای کاشی ها را بپوشانید.

*مصالح ساختمانی مقاوم در برابر اشتعال آنهایی هستند که هنگامی که در معرض گدازه ها و شعله  های کوچک ناشی از آتش سوزی جنگلی قرار می گیرند، در برابر اشتعال 
یا سوختن پایدار مقاومت می کنند. نمونه های مواد مقاوم در برابر اشتعال عبارتند از »مواد غیرقابل اشتعال« که نمی سوزند، تیرهای چوبی فراوری شده مقاوم در برابر آتش 

برای نمای بیرونی، توفال های چوبی فراوری شده و مقاوم در برابر آتش که از سوی مارشال آتش سوزی ایالت )State Fire Marshal, SFM( معرفی شده اند و هر ماده ای 
که بر اساس استاندارد شماره 7A-5-12 از SFM تست شده است.

ایوان ها – از ماده مقاوم در برابر اشتعال استفاده کنید / 
پوشش گیاهی زیر ایوان را بردارید.

حصار ها – از ماده مقاوم در برابر اشتعال استفاده کنید / 
از وصل کردن حصار های قابل اشتعال به بناها خودداری کنید.

برآمدگی های پیش آمده لبه بام / زیر طاق ها – در صورت 
امکان، برآمدگی های باز لبه بام را ببندید / تیرهای عرضی 

روباز را آب بندی و پر کنید.

دریچه های تهویه – دریچه های تهویه را با توری فلزی 1/8 اینچ 
ارتقا دهید / دریچه های تهویه محافظ گدازه نصب کنید.

گاراژ - نوارهای آب بندی در دور و زیر َدرهای گاراژ نصب کنید.

پنجره ها / درهای شیشه ای / آفتاب گیرها – شیشه سکوریتی 
 چندجداره نصب کنید یا به آن ارتقا دهید / پوشش گیاهی یا 

ماده قابل اشتعال )مبلمان( را در فاصله 5 فوتی از دریچه های 
شیشه ای نگه دارید. 

کانال های باران – کانال ها را به صورت مرتب بازرسی و تمیز 
کنید / صفحات غیرقابل اشتعال برای کانال های باران نصب کنید تا 

ضایعات انباشته شده را کاهش دهید. 

پوشش های پاسیو / سایبان های پنجره – از ماده مقاوم در برابر 
اشتعال استفاده کنید. 

روکش – از ماده مقاوم در برابر اشتعال استفاده کنید / از یک ماده 
غیرقابل اشتعال، به صورت عمودی و به فاصله 6 اینچ میان زمین 

و آغاز روکش استفاده کنید.

پوشش کود/خاک
پوست درخت|تراشه های چوبی

روزنه ها
بی حفاظ

دریچه های تهویه|روزنه ها

ایوان
فضای استاندارد
ماده قابل اشتعال

روکش
ماده مقاوم در برابر آتش

پنجره ها
شیشه های دوجداره 

صفحه ها

پوشش کود/خاک
سنگ|سنگریزه

دریچه ها
دارای صفحه فلزی

دریچه های تهویه|روزنه ها

ایوان
فضای افزایش یافته تیر
نوار بتومن روکش دار 

روی تیرها
غیرقابل اشتعال|

مقاوم در برابر آتش



پاکسازی پوشش گیاهی، مسئولیتی در تمام طول سال است. زود 
پاکسازی کنید، مرتب پاکسازی کنید.

آتشنشانیرسمی
اعالن

از مبالغ جریمه پرهیز کنید

20
23

BEVERLY HILLS FIRE DEPARTMENT
Community Risk Reduction

445 North Rexford Drive

Beverly Hills, CA 90210

The printing of this brochure was funded by a grant from the California Fire Foundation.
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Beverly Hills مسیرھای تخلیھ آتش سوزی – شھر

محدوده شھر

مسیر تخلیھ

بستھ

منطقھ خطر آتش سوزی
بسیار باال

این نقشھ برای اھداف اطالع رسانی است شھر 
Beverly Hills ھیچ اظھار یا ضمانتی در جھت دقت 

اطالعات یا داده ھای فراھم شده در اینجا ندارد.

 GIS –  IT –  Beverly Hills تھیھ نقشھ توسط: شھر
 455 N. Rexford Dr. Beverly Hills, CA 90210

اکتبر 2018

The printing of this poster  
was funded by a grant from the 

California Fire Foundation.
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