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ايمنى ساختمان سازى از چند نظر بسيار با اهميت است.نكته اول حفظ جان افراد 
ــت.احداث بنا به طور معمول با استفاده ازانواع ماشين هاى  ــاغل در اين صنعت اس ش

سنگين ساختمانى و طى عمليات مختلف اعم از تخريب و غيره صورت مى گيرد. 
ــا براين كمترين اهمال و يا كوچكترين ناديده گرفتن ضوابط و قوانين ايمنى-   بن

حفاظتى مى تواند فاجعه بار باشد.
ــوزى در بناهاى  ــاختمان ها در برابر آتش س رعايت نكات مربوط به محافظت س
ــاختمان هاى بلند با  ــازى واحداث س ــت.اما،تمايل به برج س مختلف مهم والزامى اس

كاربرى هاى مختلف،اهميت اين موضوع را چند برابر كرده است.
ــاختمان در مقابل سوانح وحوادث طبيعى مثل  نكته ى مهم بعدى مقاوم بودن س
زلزله است.براين اساس محور اصلى شماره حاضر فصلنامه فرهنگ ايمنى به موضوع 

ــته مطالب متنوع ديگرى مربوط به ساير موضوعات ايمنى مثل  ــت.البته،همچون شماره هاى گذش ــاختمانى اختصاص يافته اس ايمنى س
مديريت بحران،آتش نشانى،نجات وامداد،ايمنى در روستا،تحليل حادثه و... نيز در فصلنامه آورده شده است. با اين شماره،فرهنگ ايمنى 
پنجمين سال انتشار مستمر خود را شروع مى كند. اقبال جمع زيادى از متخصصان و كارشناسان حوزه ايمنى به اين مجله،كسب جايگاه 
ــماره هاى فصلنامه آغاز گرديد تا امروز ادامه  ــانه موفقيت در پيمودن مسيرى است كه از اولين ش ــريات تخصصى ايمنى،نش در ميان نش
ــتر دست اندركاران وهمكارى استادان ومتخصصان حوزه ايمنى،اين روند در آينده نيز  ــت به يارى خداوند متعال،تالش بيش دارد. اميد اس

ادامه يابد.
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آقاى مهندس خليلى آيا مركز تحقيقات راجع به ايمنى 
حين اجرا مطالعاتى انجام داد است؟ 

خليلى: در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در اين باره مطالعات موردى 
ــت. از مجموعه ى مقررات ملى ساختمان، مبحث دوازدهم  صورت گرفته اس
"ايمنى و حفاظت كار در حين اجرا" در سال 1385 منتشر شد و مالك عمل 
ــين موظف هستند بند بند آن را رعايت  قرار گرفت. يعنى اكنون تمام مهندس
ــت اندركاران  ــين كارفرمايان، پيمانكاران و كليه دس ــد عالوه بر مهندس كنن
ــتند كه اين مجموعه را رعايت كنند دقيقاً در  ــاختمان موظف هس اجراى س
ــده كه مقام رسمى ساختمان كيست مرجع ذى صالح، شخص  آن نوشته ش
ذى صالح، مهندس ناظر، صاحب كار، پيمان كار، خويش فرما، كارفرما، كارگر 
ــتند كه تمام بند بند اين  ــده و همه موظف هس اين ها كامًال در آن تعريف ش
مقررات  را رعايت كنند. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در راستاى تكميل 
ــوالت را در رأس  ــا و گواهينامه هاى فنى محص ــن موضوع، بحث تأييده اي

ــقفى كه  ــتئارين س ــت. به عنوان مثال بلوك هاى پلى اس برنامه قرار داده اس
ــده است و به خصوص در شهر تهران خيلى  ــطوح كشور خيلى رايج ش در س
ــتفاده مى شود. سريعاً مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تيمى را تشكيل  اس
داد و در اين زمينه مطالعات بسيار گسترده اى انجام داد. ضوابط توليد و اجراى 
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اين بلوك ها را تدوين كردند كه يك نسخه از خالصه ضوابط را به سازمان نظام 
ــى داده اند. كه در سايت هاى آن ها است. در آن دقيقاً ضوابطى را كه در  مهندس
ــتى رعايت كرد تا اتفاقى رخ ندهد، از لحاظ آتش سوزى و چه از  حين اجرا بايس
ــاير خطرات ذكر شده است. به عنوان مثال از آنجايى كه اين بلوك ها  لحاظ س
ــتند، كارگر كه روى اين ها حركت مى كند و راه مى رود، ممكن  خيلى نرم هس
ــت اين ها در زيرپاش بشكند يا فرو بريزد و صدمات جانى را به دنبال داشته  اس
ــاير محصوالت ساختمانى نيز فعاليت هايى  ــد. به همين صورت در مورد س باش

انجام مى شود.
ــكن بررسى و كنترل كيفيت مصالح ساختمانى  يكى از وظايف وزارت مس
است. يعنى اصًال نبايد منتظر حادثه بود. اين از قبل شروع شده بود و سير تكامل 
خودش رو تا امروز طى كرده و دارد طى مى كند و بهتر از اين هم خواهد شد. به 
هر حال هر قانونى هم كه وضع مى شود اينكه فقط به صورت كتابخانه اى باشد 
خيلى ارزشمند نيست و بايد به مرحله ى اجرا برسد و ساير سازمان ها و ارگان هاى 

دست اندركار هم بايد دست به دست هم بدهند و آن را اجرايى كنند.
آقاى مهندس ايرانشـاهى، شما هم به لحاظ تخصص 
و كارشناسـى خودتـان و هم به لحاظ دفتر و دسـتگاه ذى ربطى 
كه مشغول هستيد، بفرمائيد به نظر شما چرا على رغم اينكه اين 
قوانين تدوين شده است، يعنى هم آيين نامه وزارت كار راجع به 

ايمنى كارگاه ساختمانى و هم مبحث 
12 كه بيش از پنج سال است به طور 
مختص دربـاره اين موضوع منتشـر 
شـده اسـت، بعضى اوقات مشاهده 
مى شـود كه در كارگاه هاى ساختمانى 
حوادثـى رخ مى دهـد. امـا، نكتـه ى 

تأسف بارتر آنكه ما به لحاظ شرايط زمين شناسى كه در معرض 
زمين لرزه هستيم، بايد سـاختمان هاى مقاوم ترى داشته باشيم 
اما، گاهى مشاهده مى شـود، ساختمانى كه هنوز به بهره بردارى 

نرسـيده، دچار ريزش مى شود. هم به لحاظ نازك كارى و يا حتى 
سـازه اى، اين نشـان مى دهد كه قوانين، مقررات و ضوابط كامًال 

اجرا نشده اند. نظر خودتان را بفرمائيد.

ايرانشـاهى: بسم اهللا الرحمن الرحيم: در دفتر بازرسى يكى از موضوعاتى 
ــه خودش اختصاص مى دهد  ــكايات مردمى را ب ــه درصدى از مراجعات و ش ك
ــى  ــت. كه بحث مهم و قابل بررس ــتيم، همين موضوع اس و با آن مواجه هس
ــتر مسائل، مشكل قانون  ــت. در حال حاضر راجع به بيش ــترى اس و تدبير بيش
نداريم مشكل اجراى قانون داريم. در بحث ايمنى ساختمان هم تأييد مى فرماييد 
كه به همين شكل، ما به اندازه كافى مقررات 
براى ساختمان داريم. اما اينكه اين قوانين تا چه 
حد در اجرا عمل مى شود، خيلى جاى صحبت 
ــت. هر از چند گاهى حادثه اى پيش مى آيد  اس
ــخص مى شود كه اين موضوع يا در اجرا  و مش
ــته يا به مباحث ديگر توجه نشده  مشكل داش
است. نمونه آخر آن هم ريزش ساختمان سعادت آباد بود. هر از چندگاهى مشاهده 
ــود كه در هنگام گودبردارى چند نفر كارگر زير آوار مى مانند. به هر حال  مى ش
ــت. ما در مقررات ملى، مبحث 3 را داريم (حفاظت  ــيار مهمى اس اين بحث بس

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در 
راستاى تكميل اين موضوع، بحث تأييدها و 
گواهينامه هاى فنى محصوالت را در رأس 

برنامه قرار داده است
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ساختمان ها در برابر حريق)، مبحث 12 را داريم (ايمنى و حفاظت كار در حين 
ــنل و  اجرا) كه كارفرما و مهندس اجرا چه وظايفى دارند هم براى حفاظت پرس
كارگرها و هم براى حفاظت عابرين و كسايى كه از پياده رو عبور مى كند، حتى 
آن قدر اين مبحث كامل است كه اين جان پناهى كه در پياده رو گذاشته مى شود، 

ــب يك سرى پارامترها  ابعادش در آن بر حس
تعيين شده است كه اين جلوآمدگى چقدر باشه، 
ــه، و بسيار دقيق است. در  ارتفاعش چقدر باش
اين مبحث دوازدهم مسائل ريز ايمنى در حين 
ــيزده،  ــت. مبحث س اجرا به صراحت آمده اس
تأسيسات برقى طراحى و اجرا، مبحث چهارده 

تأسيسات گرمايى، تعويض هوا و تهويه مطبوع، پانزده آسانسورها، پله هاى برقى 
ــهردارى ها داريم در خصوص عدم رعايت اين مسائل  و.... مشكالتى كه در ش
ــت. مثًال در خصوص مبحث بيست، عالئم و تابلوها ما پرونده هايى داشتيم  اس
ــانى نشده بود كه در آن جا گودبردارى شده و حفاظ يا  كه به هر حال اطالع رس
عالئم هشدار دهنده نداشته است، يا اينكه تيرآهن ريخته اند و مشكالتى پيش 
ــررات به طور كامل  ــفانه، در حين اجرا اين مباحث و مق ــت. بعد متأس آمده اس
ــود. اين علت هايى دارد كه به مقدارى از آن ها اشاره مى كنم. يكى  اجرا نمى ش
بحث صالحيت ها است. خوب الحمداهللا مهندسين و كار افراد كار فنى نظام مند 
شدند. براساس قانون نظام مهندسى كنترل ساختمان، داراى گواهينامه شدند و 
ــد. اما در خصوص كارگران و معمارها هنوز اگر  كاركنان فنى بايد پروانه بگيرن
اشتباه نكنم، از نظر آموزش فنى و حرفه اى عمًال  هيچ كار مهمى انجام نشده 
است. و كارگرى كه از شهرستان به خاطر معيشتش به شهر آمده، اولين كار و 
كارى كه به ظاهر تخصص هم نمى خواهد، اين است كه در كار ساختمان سازى 
مشغول شود. حاال يك پله باالتر، بحث افرادى است كه در ساختمان كار فنى 
انجام مى دهند، مثل جوشكارها، كه راجع به آموزش فنى و حرفه اى همه آن ها 
ــده است. بحث بعدى، كيفيت مصالح است. على رغم اين  كار زيادى انجام نش
تالشى كه كارشناسان مركز تحقيقات كردند و تالش هايى كه مؤسسه استاندارد 

كرد Ag مصالح ساختمان ها در سطح شهرها و در سطح كشور كيفيتش بسيار 
پايين است. كنترلى نيست كه شما را به عنوان سازنده مجاب و قانون مند كنند 
ــتاندارد استفاده كنيد يا اصًال آجرهايى كه در بازار عرضه  كه از اين نوع آجر اس
مى شود، همه استاندارد شده، باشند. حاال آجر كه به هر حال به عنوان جدا كننده 
ــت. فرض كنيد  ــت و به عنوان بارگير نيس اس
توى المان هايى بارگيرى مثل تيرها و ستون ها 
ــا ورود فوالد خارجى (مثالً   ما در حال حاضر ب
فوالد چينى) كه استحضار داريد كيفيتش خيلى 
ــت، هيچ نظارتى نيست كه اين ها به  پايين اس
ــكل وارد مى شود مثًال مؤسسه  چه جورى ش
ــتند و به راحتى در ساختمان ها  ــتاندارد نظارتى ندارند، اين ها ارزان هم هس اس
استفاده مى شوند. اگر واقعاً بخواهيم مصالح را به استاندارد الزم برسانيم به نظر 
من ارگان هاى ذى ربط بايد در اين خصوص فكر اساسى بكند. تمام مصالح ما 
مشكل دارند از آجر گرفته تا سفال و بتن. شما به عنوان يك سازند مى توانيد يك 
دستگاه ساخت بتن سر ساختمان بياوريد و بتون درست كنيد حاال اين مقوله اى 
است كه راجع به آن بايد خيلى فكر كرد و خيلى بحث مهمى است. موضوع ديگر 
كه در بحث مشكالت ايمنى مى شود به آن اشاره كرد، به نظر من بحث نظارتى 
ــت. اين صحيح است كه قانون نظام مهندسى كنترل ساختمان تعريف كرد  اس
كه به هر حال يك مهندس ناظر يا يك مهندس محاسب، يك مهندس معمار 
با توجه به پايه نظام  مهندسى آن ها و صالحيتشان يك ساختمون چهار طبقه يا 
ده طبقه را از نظر معمارى و استراكچر و سازه طراحى و اجرا كنند، اما در عمل 
مى بينيم كه اين نظارت و اين صالحيت ها آن طور كه بايد و شايد به كار گرفته 
نمى شود. عمدتاً كه اگر نگوييم تماماً و اكثراً، اغلب به اين صورت است كه به هر 
حال، مهندس ناظر پولى مى گيرد و يك ُمهرى مى زند. و به ساختمان مربوطه يا 

اصًال نظارت ندارد، و يا خيلى كم نظارت مى كند.
على رغم اينكه در قانون نظام مهندسى داريم كه رابطه مالى مهندسين با 
مالك به هر حال نبايد باشد. در حال حاضر از طريق نظام مهندسى اين موضوع 

در مبحث دوازدهم مسائل ريز ايمنى در 
حين اجرا به صراحت آمده است
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ــد يا نه كه هزينه ها به  ــود. اطالع ندارم كه در تهران اجرايى ش پيگيرى مى ش
ــى برود. يعنى شما به عنوان مهندس ناظر رابطه مالى با  سازمان نظام مهندس

مالك نداشته باشيد.
ــاختمان كه همه ى مسئوليت و همه ى آن چيزى  اين بحث نظارت در س
كه ما از يك ساختمان انتظار داريم در اختيار يك نفر باشد، به تجربه ثابت شده 
كه اين خيلى جواب نمى دهد. يكى از مسئولين شهرى تهران مدتى قبل اعالم 
ــاختمان هاى تهران فاقد اصول مهندسى هستند. حتى  كردند كه 80 درصد س
همان هايى كه در موردشان نظارت و اين واقعاً فاجعه است. اين موضوع نشان 
مى دهد رويه اى كه اعمال مى شود، همه مسئوليت يك ساختمان به عهده يك 
ــاختمان مى باشد، اين رويه، رويه ى مناسبى  ــد و او همه كاره ى يك س نفر باش
ــه هر حال ديگران  ــد بايد رويه ديگرى پيش گرفت. ب ــت. به نظر مى رس نيس
ــدس ناظر بحث  ايمنى و  ــتى يا همتراز ديگرى عالوه بر مهن و مراجع باالدس

استراكچر و به هر حال امور مختلف سازه اى ساختمان را تاييد كنند. 
نقايص رويه اى كه اكنون اجرا مى شود، زمانى آشكار خواهد شد كه خداى 
نخواسته زلزله اى شبيه يه زلزله بم رخ دهد، آن موقع مشخص مى شود كه چند 

درصد ساختمان ها در مقابل زلزله مقاومت دارد.
به نظر من بحث نظارت مقوله بسيار مهمى است و اين نظارت با اين شيوه 
ــاختمان ها بيان كننده اين امر است.  ــت. وضع موجود س اصًال جواب نداده اس

ــاختمان سعادت آباد،  به عنوان مثال همان س
ــب آن را براى  ــراً مهندس محاس خوب ظاه
ــه يا چهار طبقه طراحى كرده بود، كه بعداً  س
اشكوب مى دهند همان ستون با همان مقطع 
را كه براى سه چهار طبقه طراحى شده بوده به 
ــك اجازه مى ده و تاييد مى كنه كه صاحب  مال

ساختمان هفت طبقه روِش بساز و يك بارگذارى اضافه.
ــيار گسترده است كه خيلى جاى  همان طور كه گفتم، نظارت مقوله ى بس
بحث دارد، و اين سيستمى كه اكنون ما براى نظارت در ساختمان هاى شهرها 

و روستاهايمان طرح ريزى كرده ايم. تا حدودى، اين مشكالت و آسيب ها را دارد. 
به نظر من مسئولين امر بايد براى آن چاره انديشى كنند.

آقـاى مهنـدس خليلى، آقـاى مهندس ايرانشـاهى به 
مباحث جالبى اشاره كردند اهميت صالحيت ها، كيفيت مصالح را 

بيان كردند و بيشتر هم روى نظارت، متمركز شدند. 
در قسـمت اجـرا بيـان كردنـد كـه كارگـر سـاختمانى ما و 
حتـى چنديـن پله باالتر هـم  بـدون هيچ گونه آموزشـى در امر 
ساختمان سازى مشغول مى باشند. چه بسا همين مسئله نه تنها 
به سـازه از نظر استحكام آسيب برساند، بلكه ممكن است جان 
خودشان هم در معرض خطر باشد. خواهش مى كنم نظر خودتان 

را بفرمائيد.
مهندس خليلى: همانطور كه مى دانيد اين ساخت وساز در تهران به خصوص 
ــيده معمارهايى بودندكه از  ــزى كه به ما ارث رس ــنتى دارد. يعنى چي حالت س
ــهردارى هم بوده و يك چهار چوبى براى  قديم ساختمان هايى مى ساختند، ش
شهرسازى مشخص مى كرده و معمارها ساختمان مى ساختند و تحويل مصرف 

كننده مى دادند.
همين سيستم سنتى رفته رفته به شكل امروزى در آمد. و اكنون يك مقدار 
ــت. يك مهندس ناظر تعريف شده، يك كارفرمايى تعريف  ــده اس اصولى تر ش
ــرح وظايفش مشخص تر  ــهردارى ش شده، ش
شده، سازمان هاى نظام مهندسى شكل گرفته 
ــالع دارند عمده ى  ــر. همه اط ــت و الى آخ اس
صنعت ساختمان دست افراد سرمايه دار است. 
او فرد بسيار محترمى است. قصد اهانت نداريم، 
ــان اين كار را يا به صورت  ولى به هر حال ايش
ــن كار را انجام مى دهد. و به صنعت  ــت كه اي تجربى آموخته و يا اولين بار اس
ساختمان آگاهى كامل ندارد. و خيلى هم نمى خواد براى كسب اطالعات هزينه 
كند اگر اشتباه نكنم، وزارت مسكن ماده ى 33 قانون نظام مهندسى را در سال 

به نظر من بحث نظارت مقوله بسيار مهمى 
است و اين نظارت با اين شيوه اصًال 

جواب نداده است
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85 تدوين كرد. در اين ماده 33 صراحتاً آمده است كه سازنده ساختمان بايد حتمًا 
مهندس ساختمان باشد. افراد و كارگرهايى كه آنجا كار مى كنند، تكنسين هايى 
كه آنجا كار مى كنند حتمًا  بايد گواهينامه داشته باشند يا شناسنامه هايى داشته 
باشند كه در مورد كار تخصصى خود يك دوره اى را گذرانده اند و كيفيت كارشان 
ــت. اين كار بايستى توسط نظام مهندسى انجام شود.  مورد تاييد قرار گرفته اس
كنترل ها، جواز ساختمانى و همه ى اين ها بايد توسط نظام مهندسى انجام شود. 
ــاختمانى بايد توسط نظام مهندسى صادر شود. شهردارى در واقع فقط  جواز س
وظيفه ى هماهنگ سازى جلوه ى شهرى رو بر عهده بگيرد اگر قرار است كليه 
مسئوليت ها به عهده ى مهندس ناظر باشد، مهندسين براى خودشان سازمانى 
دارند. و در آنجا به هر حال مهندسين حضور دارند، در شهردارى تعريف نشده اند. و 
در سازمان مهندسى تعريف شده اند، بنابراين كار هم بايد از آن سمت به دستشان 
برسد. سرمايه گذار هم فقط بايستى سرمايش رو در اختيار اين تيم قرار بدهد تا 
ــاختمان ساخته شود ولى متاسفانه اين قانون هنوز شكل نگرفته است. ما در  س
حال حاضر تهران حدود 50 هزار نفر مهندس عضو سازمان مهندسى داريم. مگر 
چقدر ساخت وساز در سطح تهران انجام مى شود؟ آيا نمى شود وظيفه ساخت هر 
يك از ساختمان ها را به عهده ى يكى از اين ها قرار دهيم. حداقل هر مهندسى، 
هر چند هم اگر خيلى توانمند نباشه به هر حال اطالعات پايه اى كه دارد. از يك 
فردى كه رشته اش اين نيست به هر حال اطالعاتش بيشتر است ولى متأسفانه 
هنوز شكل نگرفته است همان طورى كه آقاى مهندس ايرانشاهى اشاره كردند 
ساختمان سازى يك كار تيمى باشد و مسئوليت ها بين چند نفر تقسيم شود، يك 
نفر را در اينجا به عنوان مهندس ناظر نبينيم. امروز مهندس ناظر ما يك مبلغ 
ــايد بهتر بدانيد در اين  ــما ش خيلى خيلى ناچيزى را دريافت مى كند كه خود ش
ميان مسائل ديگر نيز هست. به هر حال، مبلغ جزئى را دريافت مى كند و بابت 
آن مبلغ جزئى، منطقى نيست وقت زيادى بگذارد و هر روز به ساختمان نظارت 
كند، با مالك كلنجار برود سر بزند خيلى راحت من عرض كنم، مبلغى هم كه 
ــايد يك پنجم يا يك دهم تعرفه اى است كه  مهندس ناظر دريافت مى كند ش
ــى تعيين كرده و هيچ وقت انجام نشده. در اين ماده 33  ــازمان نظام مهندس س

آمده  كه سرمايه گذار سر جاى خودش، پول در اختيار تيم قرار مى دهد، مهندس 
ــت كه سرمايه گذار با او قرار داد  مجرى هم داريم، مهندس مجرى مهندس اس
منعقد مى كند و از مهندس مجري مى خواهد ساختمان را او اجرا كند و بر حسب 
مصالحي كه مصرف مي كند درصد به او دستمزد مى دهد. خوب آن مهندسي هم 
شغل و كاري پيدا مي كند و هم اينكه بابت آن مبلغى كه مي گيرد وقت مى گذارد 
ــود عالوه بر مهندس مجري  ــه هر حال با كيفيت باالتري انجام مى ش و كار ب
ــت پاسخگو باشد، در مقابل كيفيت ساختمان، مهندس ناظر هم  كه موظف اس
كماكان سرجايش كماكان وجود دارد. يعني در واقع اينها دو نفر شدند كه كيفيت 
ساختمان را ارزيابي مي كنند. در كنار اينها كنترل هاي مضاعف هم تعريف شده 
است. كنترل هاي مضاعف هم در واقع كار آن مهندس ناظر را كنترل مي كند. 

اين كنترل هاي پيالي در كيفيت كار تمام شده بسيار مؤثرند.
اما راجع به اهميت كيفيت مصالح ساختمانى كه به طور قطع مسئله بسيار 
ــت. به بتون اشاره فرموديد كه در ساختمان يك عضو سازه اى است  مهمى اس
ــاختمان بسيار حياتى و با بحث ايمنى كه ما امروز صحبت  و كيفيتش براى س
ــت. بتون يك ماده اى است كه خوب هم يك  ــتقيماً در ارتباط اس مى كنيم مس
ــاده مى تواند آن را توليد كند و هم يك كارخانه ى بسيار مجهز  كارگر خيلى س
ــت كه براى ساخت آن االن در مملكت ما در مقطع دكترا  مى تواند ماده اى اس
ــى كه فوق ليسانس ساختمان است مى تواند در مقطع  فارغ التحصيل دارد. كس
دكتراى تكنولوژى بتون ادامه تحصيل بدهد. پس اينجا متوجه مى شيم كه چقدر 
نكات ظريف در آن است خوب بتون از سنگ دانه، سيمان و آب تشكيل شده و 
هر كدام از اين ها ويژگى هاى خاص خود را دارند. حتى آبى كه در بتون استفاده 
ــد بايستى آب مشخص با شرايط ويژه باشد. سنگ دانه هايى كه استفاده  مى ش
مى شوند چه ريز چه درشت، ماسه، شن و هر چه كه هست هر كدام يك سرى 
ويژگى هاى خاص خود را دارند سيمانى كه استفاده مى شود ويژگى هاى خاص 
خودش را دارد. براى هر كدام از اين ها استاندارد طراحى شده و بايستى طبق آن 

بتون ساخته شود. و اما متاسفانه مسائل خيلى زياد است.
بعضى توليد كننده هاى سيمان نيز هستند. را در حد استاندارد توليد مى كنند 
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ولى كسائيكه پايين سطح استاندارد دارند توليد مى كنند.
وقتى محصول بتون را ارزيابى مى كنيم مشاهده مى شود كه كيفيت سيمان 
پايين است. اينكه سيمان از كدام كارخانه آمده و چرا آن كارخانه سيمان با اين 
ــايد همكاران ديگر در بخش  كيفيت پايين توليد مى كند را من اطالع ندارم ش

ــته باشند. در سطح  بتون اطالع بيشترى داش
ــتاندارد و به وفور دارند،  ــهر مصالح غير اس ش
ــود. مصالحى هم كه استاندارد  استفاده مى ش
دارند يا گواهينامه از مركز تحقيقات ساختمان 
ــكن دارند و به هر حال توليد كننده آن ها  مس
ــرى ضوابط را رعايت كند از  موظفند كه يكس

ــود كه قيمت آن درصدى باال  مواد پايه كم نگذارند و... خوب اين باعث مى ش
برود. درصدى كه باال مى رود، وقتى در سطح شهر يك سازنده مسكن مى خواهد 
مصالح را بخرد وقتى كه اختالف قيمت وجود دارد طبيعى است كه به مصالح 
ــن مواد ارزان تر چه عواقبى را  ــوق پيدا مى كند. و فكر نمى كند كه اي ارزان تر س
ــوزى اتفاق بيفتد، اگر زلزله اتفاق  ــه دنبال دارد  وليكن يك روزى اگر آتش س ب
ــان مى دهد. گرچه  بيفتد، در آنجا اين پايين بودن كيفيت مصالح، خودش را نش
ــت در حين اجرا هم خودش را  خيلى از موارد همان طور كه فرموديد ممكن اس
ــان بدهد. ليكن به هر حال اين معضل وجود دارد. مركز تحقيقات االن اين  نش
گواهينامه ى فنى را خيلى جدى دنبال مى كند و واقعاً هم مؤثر بوده است. يعنى 
ــرتيفيكيت يك را كسب كرده اند، محصوالتشان واقعاً با كيفيت  كسايى كه س

خوبى توليد مى شود.
راجع به گواهينامه ى فنى محصوالت ساختمانى مختصرى عرض مى كنم. 
متقاضى مراجعه مى كند، محصولش يك ارزيابى اوليه مى شود. از كارخانه بازديد 
ــته  ــر حداقل ها مورد پذيرش بود با توليد كننده قرارداد بس ــه عمل مى آيد. اگ ب
ــش ماه دوره انتظار داريم. در اين دوره  ــود. مبلغى را پرداخت مى كند، ش مى ش
ــان مركز تحقيقات از خطوط توليد بازديد مى كنند، محصوالت  انتظار كارشناس
ــر مورد تأييد براى توليد  ــده و مورد آزمايش قرار مى گيرند. اگ نمونه بردارى ش

كننده گواهينامه فنى با آرم طاليى صادر مى شود و يك سال اعتبار دارد در اين 
ــال هم توليد كننده رها نمى  شود و مدام از كارخانه مربوطه سركشى به  يك س
عمل مى آيد نه تنها كارخانه بلكه هر محلى كه اين محصول استفاده مى شود و 
ساختمان هايى كه با اين محصول كار مى كنند نمونه بردارى صورت مى گيرد. به 
هر حال اين تعامل كه بين مركز و توليد كننده 
و مصرف كننده وجود دارد درصد قابل توجهى 
ــده  روى كيفيت مصالح و كيفيت كار تمام ش
ــت، ولى متأسفانه همان باال  تأثير گذاشته اس
بودن قيمت باعث شده كه مصرف كننده هاى 
خصوصى خيلى استقبال نكنند و بيشتر دولتى ها 
هستند كه االن هم الزام كردن كه مصالحى را در ساختمان به كار ببريد كه حتما 

گواهى فنى داشته باشد.
آقـاى مهندس ايرانشـاهى، آيا شـهردارى مى تواند به 

موضوع نظارت فنى بر ساختمان ها بپردازد؟
مهندس ايرانشاهى: همان طور كه آقاى مهندس هم اشاره كردند، در بحث 
ــهرداريها هيچ گونه مسئوليت قانونى ندارند. تمام مسئوليت فنى  فنى قضيه، ش
ــاختمان با مهندسين صالحيت دار است. يكى از مزايايى كه اين بحث براى  س
شهرداريها داشته است، آن است كه، بحث نظارت فنى، استحكام، بحث نظارت 
ــئوليت شهردارى ساقط شد و رفت در بحث نظام  و ايمنى و اين ها از حوزه مس
مهندسى و مهندسين صالحيت دار. هر ساختمانى را كه مهندس ناظر تأييد كند، 

شهردارى به هيچ عنوان مسئوليتى نخواهد داشت.
ــهردارى ها بشوم راجع به بحث كيفيت مصالح  قبل از اينكه وارد بحث ش
نكته اى به ذهنم رسيد، اين كه واقعاً با مصالح غير استاندارد يا به قولى مصالح 
ــود به خاطر اينكه مثًال چطور يك  ــاير موارد قاچاق برخورد بش قاچاق ، مثل س
ــود، قاچاق محسوب شده و  ــى موبايلى كه از مجارى قانونى وارد نمى ش گوش
ــتاندارد مخابرات از ارائه و سرويس به آن خوددارى و آن  به علت فقدان كد اس
ــود، اگر اراده ى اين چنينى در بحث مصالح  ــى از حيز انتفاع ساقط مى ش گوش

اگر زلزله اتفاق بيفتد، در آنجا اين         
پايين بودن كيفيت مصالح، خودش را  

نشان مى دهد
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باشد. كه مصالح حتماً اين استاندارد با گواهى كيفيت داشته باشد. و اگر كسى 
ــود، با او برخورد مى كنيم و محل عرضه  ــى فاقد گواهينامه را ارائه نم مصالح
مصالح نامرغوب پملپ مى شود و يك سرى مجازات ها برايش تعريف بشود، 
ــامان پيدا كند خواهيم رفت. ولى  ــمت اينكه اين بحث هم سروس قطعاً به س
ــده است. نكته ديگر هم كه شما فرموديد  تاكنون اين بحث جدى گرفته نش
ــت اين نظارت ها هست باز مى بينيم كه هات  چرا على رغم اينكه قوانين هس
ــود به آن اطمينان كرد، من  ــتم يه ساختمانى است كه نمى ش بوت اين سيس
ــاختمان و  ــت كه بحث س فكر مى كنم كه يكى از علت هاى مهمش اين اس
ــاز مقوله ايى است كه چندين دستگاه و وزارت خانه در آن دخيل اند  ساخت وس

آن ها با هم كامًال مرتبط نيستند.
ــكن و سازمان مسكن يك بحث است، شهردارى ها يك  بحث وزارت مس

بحث، بحث مصالح يك بحث حاال چه مقدار از 
آن با موسسه استاندارد و يا چه مقدار مصالح از 
خارج وارد مى شود كه وزارت بازرگانى در بحث 
واردات كنترل دارد، تيرآهن ها، سيمان و غيره 
ــمارش شود دستگاه هايى كه در  كه چنانچه ش
ــاز دخيل اند و چند دستگاه هستند،  ساخت وس

فكر كنم باالى 4 يا 5 دستگاه دخيل هستند. اين ها با هم ارتباط عملى ندارند 
اين است كه به نوعى هر كس ميل خود كار مى كند و در آخر نمى توان مطمئن 

بود كه ساختمانى احداث شد به طور صد در صد از ايمنى الزم برخوردار باشد.
آقـاى مهندس خليلـى در بحثى كه در خدمت شـما و 
آقاى مهندس ايرانشـاهى داشتيم و مسئله ايمنى ساختمانى را 
آسيب شناسـى كرديم مشاهده شد كه عوامل متعددى در ايمن 
بودن يك ساختمان دخيل هستند در اين مورد اقدامات كارهاى 
خوبى هم شـده اسـت و نمى توان روى همه ى ساختمان ها خط 
بطالن كشـيد. همانطور كه فرموديـد، در زلزله هاى مختلفى كه 
در چند سـال اخيـر در نقاط مختلف رخ داد، مشـاهده شـد در 

سـاختمان هايى كه تا حـدودى الزامات را رعايـت كرده  بودند، 
مقاومت كرده و كسى آسيبى نديده بود. و با يك تعمير مختصر 
آن سـاختمان ها قابل اسـتفاده مجدد بود. بفرمائيد چه مى توان 
كرد تا موضوع ايمنى سـاختمان ها به نحو مطلوب ترى افزايش 

يابد.
مهنـدس خليلى: فكر مى كنم راه حل ها را تقريباً قانون گذارها و مجريان 
ــدارم، از راه حل هايى كه  ــود را اطالع ن ــد ولى حاال چرا عملى نمى ش مى دانن
ــده و ما شنيده ايم، يكى بحث  ــات مختلف صحبت ش در حال حاضر در جلس
ــاختمان، در كيفيت ساختمان بسيار مؤثر خواهد بود و به  ــت، بيمه س بيمه اس
ــارت زيادى را  ــود و نمى خواهد خس ــن دليل كه اداره ى بيمه ذى نفع مى ش اي
پرداخت كند، به خاطر همين بيمه ها هميشه پيشگيرى مى كنند. كارشناسانى 
ــان اداره بيمه مى آيند  ــد اين كارشناس را دارن
ــرا ارزيابى مى كنند و  ــاختمان را حين اج و س
ــيب  ــاختمان آس چون فردا اگر به هر علت س
ــخگو باشند.  ببيند واقعاً بايد از نظر ريالى پاس
بنابراين به طور مثال اداره بيمه هم نمى پذيرد 
كه ساختمانى بادبند نداشته باشد، اصًال قابل 
پذيرش نيست. و اين نظر من فكر مى كنم بيمه ساختمان بسيار مؤثر خواهد 
ــد. اين براى  ــاختمان هايى كه ضواب را رعايت نكند، بيمه نخواهد ش بود. س
ــت تا هنگام خريد ساختمان، ساختمان هاى  مصرف كننده نيز معيار خوبى اس
ــت  ــدن قوانين اس داراى بيمه نامه را خريدارى كند. مورد بعد هم اجرايى ش
ــهردارى و ساير  ــوراى شهر و ش ــى ها، ش ــدن قوانين نظام مهندس اجرايى ش
دستگاه هاى ذيربط واقعاً بايد دست به دست هم بدهند و همين طور كه آقاى 
مهندس فرمودند بين دستگاه هاى دخيل در امر ساختمان سازى فاصله وجود 

دارد هماهنگى بيشتر اين دستگاه ها خيلى مؤثر خواهد بود.
نكته ديگر آنكه مشاهده كنيم كشورهاى پيشرفته چكار كردند و مى كنند. 

از تجربيات آن ها استفاده كنيم.

بيمه ساختمان،
 در كيفيت ساختمان بسيار مؤثر 

خواهد بود



15

آقـاى دكتـر طباطبايى لطفـاً در مورد رابطـه بين ايمنى 
ساختمان و نوع زمين مناسب براى ساخت وساز و اينكه آيا صرف 
گران يا ارزان بودن زمين مى توانيم در هر منطقه اى سـاختمان يا 

برج سازى كنيم. نظر خود را بفرمائيد.
دكتر طباطبايى: حدود 3 سال است كه پروژه اى داريم كه جوابش برمى گردد 
به سوال شما كه اگر ما در جايى كه گسل داريم مى توانيم برج يا هر چه كه بخوايم 
مى توانيم بسازيم، اين پروژه حدود يك سال و نيم از بحث اجرايش گذشته و فكر 
مى كنم كه ظرف يكسال و نيم بايد بتوانيم با عدد بگيم كه مى توانيم يا نه، ولى قبل 
از آن مبحثى را باز مى كنيم براى اين كه بدانيم زلزله به چه شكلى اتفاق مى افتد. 
خوب وارد جزئيات نمى شوم ما يكسرى حركات صفحات داريم و زلزله در داخل 
پوسته به خاطر حركات صفحات زمين مى تواند اتفاق بيفتد و بستگى به اين دارد 
كه در جايى كه زلزله شروع مى شود اين نيروهايى كه به سطح زمين وارد مى شوند 
در عمق است يا در سطح بهترين مثالى كه مى توانيم بزنيم زلزله بم است. زلزله 
تقريباً در عمق 7 كيلومترى شروع شد و بزرگى معادل 6/3 داشت و ديديم كه چه 
فاجعه اى آفريد 4 ماه بعد در شمال، در بلده كجور باز همان بزرگى را داشتيم يعنى 
6/3 ولى ديديم كه فقط 18 نفر جان باختند كه آن ها نيز بيشتر در اثر سانحه هاى 
رانندگى جان باختند و خود زلزله تلفات جانى نداشت دليلش اين بود كه جايى كه 
زلزله آغاز شد در 28 كيلومترى عمق زمين بود. پس مى بينيم كه نقطه ى شروع يا 
انفجار براى ساخت وساز خيلى مهم است. اگر مى بينيم فرضاً در ژاپن زلزله ى 6/3 
آمد و فقط چند تا شيشه شكست و چند نفر مجروح شدند به اين  خاطر است كه 
محاسبات اوليه توسط مهندس طراح، اين اطالعات را داده كه در آن منطقه ى به 
خصوص زلزله تقريباً در چه عمقى آغاز مى شود و احتمال اينكه چه نيرويى به سطح 
زمين برسد چيست. پس مهندس طراح دانسته اين كار را انجام مى دهد و به همين 

خاطر ما مى بينيم در ژاپن اين مشكالت مثل كشور ما نيست.
ــنگ باال آمده و به خاك مى رسد، چون  ــد و از داخل س  خوب، زلزله آغاز ش
ما روى سنگ كه نمى توانيم بسازيم باالخره دفع فاضالب و مسائل ديگر داريم، 
پس بنابراين ما روى جلگه يا دشت مى سازيم. مثل تهران كه 95 درصد ساخت 

ــت، وقتى كه اين موج باال مى آيد، اين انرژى مى آيد  ــازهايش در جلگه اس  و س
باال و به خاك مى رسد مى تواند از خود رفتار متفاوت داشته باشد. به عنوان يك 
مثال ساده، فرض كنيم با يك خودرو با سرعت 140 كيلومتر در اتوبان حركت 
ــم، اگر پايم را از گاز بردارم، اين خودرو آنقدر حركت مى كند تا به جايى  مى كني
برسد كه ديگر متوقف شود، زلزله در سنگ هم به همين شكل است. يعنى اگر 
ــود اگر محيطش فرق نكند،آنقدر حركت مى كند  موقعى كه امواج پخش مى ش
ــت كه من  ــكل اس تا انرژيش از بين برود. حالت دوم اتوبان فرضى ما به اين ش
با سرعت 140 تا حركت مى كنم و در داخل اتوبان با يك سيل به ارتفاع 1 متر 

مواجه مى شوم، حاال اگر با اين سرعت وارد سيل بشوم چه اتفاقى مى افتد؟ 
ــد كه اگر كمربند نداشته باشم احتماًال از  نهايتًا  با انرژى ايى مواجه خواهم ش
شيشه جلو خودرو خارج خواهم شد. زلزله هم به همين شكل عمل مى كند. وقتى 
ــد كه بسيار نرمتر از سنگ است، مى تواند همين اتفاق  كه به يك خاكى مى رس
ــود و به ساختمان بزند و آن را ويران كند.  ــت بش برايش بيفتد. يعنى انرژى انباش
بنابراين ما در كارهايى كه انجام مى دهيم مثًال داخل يك شهر، اول يك برآورد 
مى كنيم كه در روى سنگ چه نيروى مى تواند وجود داشته باشد و بعد خاك منطقه 
توسط حفارى يا مطالعات ژئوالكتريك سايسميك، كه از طريق امواج است، سعى 
ــاس اين كه خاك چه مشخصاتى دارد  ــايى  كنيم و براس مى كنيم خاك را شناس
ــتابى كه در روى سنگ بستر است زيِرپى  ــعى مى كنيم كه آن انرژى يا آن ش س
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بياوريم. با توجه به مشخصات خاك، اين خاك مى تواند افرايش دهند، برابر كننده 
ــتاب يا انرژى روى  ــرطى است كه ش ــد. كاهش به ش و حتى كاهش دهنده باش
ــتر خيلى زياد باشد مثًال حدود g 0/5 باشد يعنى اگر شتاب مثل شهر  سنگ بس
ــه آن خاك حتى تأثير اين را كم مى كند و در نهايت ما  ــنگ باال باش بم روى س
اين اطالعات را به مهندس طراح مى دهيم. اين محاسبات به محيط بستگى دارد 
چون بعضى  محاسباتى كه در تهران انجام مى دهيد براى مشهد مناسب نيست 
و هر كدام محيط خاص خود را دارند. در نهايت وقتى كه ما اين نوع كار را انجام 
مى دهيم مى توانيم به مهندس محاسب بگويم كه خيلى خوب اين نيرو به زير پى 
ــود ساختمان را براساس اين پى طراحى كنيد. حاال راجع به گسل هم  وارد مى ش
توضيح مى دهم، آن انرژى كه به سطح زمين مى رسد اگر خاك يا سنگ سخت 
باشد اين به صورت شكست زمين رخنمون مى كند يعنى ما آن را مى بينيم. در زلزله 
گلبافت كرمان عكس خيلى جالبى را ديدم زلزله كه اتفاق مى افتد يك درخت چون 
ريشه هايش بزرگ بوده درست نصف شده بود و نسبت به همديگر حدود 1 متر 
حركت كرده بود يعنى اين درخت پاره شده بود و حركت كرده بود. اين مصداق بارز 
است كه همين موضوع مى تواند براى ساختمان  اتفاق بيفتد. يعنى اگر ساختمان 
ــازيم، جايى كه آن شكست اتفاق مى افتد مى تواند مثل آن  ــل بس را بر روى گس
درخت پاره بشود بنابراين وزارت مسكن از ما خواست تا يك سرى تكاليف را در 
تهران مشخص كنيم اگر شما نقشه ى گسل هاى شهر تهران را ببينيد تقريباً جايى 
نيست كه گسل وجود نداشته باشد پس ما بايد با گسل زندگى كنيم مثل ژاپنى ها 
كه با زلزله زندگى مى كنند ما هم بايد ياد بگيريم و براساس آن طراحى هايمان را 
ــخص مى كنيم اين محدوده اى  انجام بدهيم ما در اين پروژه يك محدوده را مش
است كه در داخل آن جابه جايى اتفاق مى افتد و ما بايد تقربياً برآورد كنيم كه اين 
جابه جايى چقدر است. در داخل اين محدوده در همه ى نقاط جابه جايش يكسان 
نيست. پس در داخل آن محدوده مشخص يكسرى زير محدوده هم بايد مشخص 
كنيم، فرض كنيم در وسط حركت افقى و جابه جايى 3 متر است و در كناره ها 5 
سانتى متر مى شود. ميشود 5 سانت نهايتاً كار نداريم كه قيمت زمين 5 ميليون باشد 
يا 5 ميليارد مى گوئيم در اين قسمت شما براى سكونتگاه انسان حق ساخت وساز 

نداريد، مى توانيد به فرض انبار و يا گلخانه بسازيد. اميدواريم بتوانيم حداقل براى 
بخشى از گسل شمال تهران (نه براى همه ى گسل ها) حداكثر تا يك سال و نيم 

آينده آماده كنيم. 
آقاى مهندس بختيارى لطفاً ايمنى سـاختمان را از نظر 
بحث محافظت سـاختمان در برابر آتش سوزى بررسى بفرمائيد. 
چندى پيش يكى از كارخانه هاى اطراف تهران دچار حريق  شـد، 
نيروهـاى آتش نشـانى تهران هم كه حتماً به لحـاظ تجهيزات و 
پرسنل موقعيت خوبى دارند به محل رفته و شروع به عمليات اطفاء 
حريـق  كردند ولى در همين هنگام اين حريق به 3 انبار ديگر هم 
سرايت كرد، چرا سرعت گسترش آتش بيشتر از سرعت عوامل 

مبارزه بوده؟

بختيارى: به نام خدا و تشكر از ميزگرد، فكر مى كنم كه به هر حال خوِد موضوع 
ايمنى در برابر آتش مسائل خيلى وسيعى دارد و از ديدگاه هاى خيلى متنوعى مى شود 
ــوال موردى هم شروع كرديد كه  به موضوع نگاه كرد و صحبت كرد و با يك س
ارتباطش مى دهم به ديده نشدن ضوابط و اصول ايمنى در برابر آتش در ساختمان ها 
و از جمله در ساختمان  هاى صنعتى كه به نحوى ساختمان طراحى و اجرا شده كه 
ــترش آتش سوزى در فضاهاى مختلفش به سرعت انجام  اجازه مى دهد كه گس
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ــود و پيش از آنكه در واقع نيروهاى آتش نشانى بتوانند آن منبع اصلى حريق  بش
ــرل در  آورد، فضاهاى ديگر هم به اين فضاهاى آتش گرفته اضافه  را تحت كنت
مى شود و آتش سوزى را بيشتر گسترش مى يابد. اين نشان مى دهد كه ساختمان 
از نظر طراحى و ساخت مشكالت زيادى دارد. بحث در خصوص ايمنى در برابر 
آتش و بررسى تمام موارد آن در يك جلسه  سخت است و من هم از همين سوال 
شما شروع مى كنم و راجع به يكسرى اصول آن بحث مى كنم، بعد بعضى موارد 

كه در جامعه از اهميت خاصى برخوردار است و 
بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد، بررسى مى شود.

ــيار مهمى كه در حال  ــائل بس يكى از مس
حاضر در بحث آتش سوزى االن در كشور دچار 
هستيم اين است كه ايمنى در برابر آتش بر حسب 
كاربرى ساختمان مى تواند مسائل بسيار متفاوت 
ــد ما متاسفانه مى بينيم كه در بحث تصرف  باش

ــاختمان براى كاربرى هاى مختلف اصًال به اين مسائل ايمنى توجه نمى كنيم  س
به عنوان مثال ساختمان هاى مسكونى اجاره اى و به مدرسه و يا دانشگاه تبديل 
مى شود، بدون توجه به اينكه اين آپارتمان مسكونى اگر 4 يا 5 نفر در آن زندگى 
كنند يك مسائلى دارد و يك ساختمانى كه در آن قرار است ده ها يا صدها نفر با 
سن و سال هاى مختلف آموزش ببينند. و به هر حال مى تواند مسائل و مشكالت 
بسيار زيادى داشته باشد. ما در كشور نمونه هايى داشتيم كه تلفات و خساراتى كه 
در اثر آتش سوزى به بار آمد دقيقاً به خاطر همين موضوع عدم توجه به كاربرى آن 
ساختمان يا فضا بوده است. به عنوان مثال در مسجد ارگ كه آتش سوزى اتفاق 
افتاد مشاهده شد كه از آن محلى كه براى مراسم استفاده شده بود، اصًال در طراحى 
ــده بود كه آنجا جايى است كه عده اى عزادارى مى كنند يا مراسم  پيش بينى نش

مى گيرند و احياناً اگر آتش سوزى يا هر اتفاقى رخ داد، به راه فرار نياز دارد.
و بايد متناسب با شرايط و آن موضوع تغييراتى داده بشود. بحث مصالح هم 
مهم است كه به موقع واردش مى شويم. در آپارتمان شخصى سوال نمى شود كه 
ــتفاده كردى ولى در يه فضاى عمومى  ــتفاده كردى چه پرده اى اس چه مبلى اس

مثل يك سينما اينها مهم است. و مسائل خاص خودش را دارد.و بدون توجه به 
كاربرى از وسايل مختلف استفاده مى كنند اين مسئله خيلى مهمى است كه فكر 
كنم شهردارى ها موظف اند آن را رعايت كنند. اما خيلى از ساخت وسازهايى كه در 
پروژه هاى عمرانى ما مى شود يا دستگا ه ها در داخل خودشان، ديگر نظارت آنچنانى 
از بيرون و به عنوان مثال مهندس ناظر و غيره به آن شكل هم وجود ندارد. اين 
ــازى را مى خواهد بحث توجه مهندسين در سازمان ها و  مسائل بحث فرهنگ س
ارگان ها كه توجيه بشوند از هر ساختمانى براى هر 
كاربرى نبايد استفاده شود. يا اگر قرار است تغيير 
كاربرى داده شود، بررسى شود. كه آن ساختمان 
از نظر ايمنى در برابر آتش شرايط مربوط را دارد يا 
به تغييراتى نياز دارد اين بحثى است كه با توجه به 
سوال شما وارد شديم. در بحث كارخانه، كارخانه 
ــت در آن توليد صورت  محلى است كه قرار اس
گيرد، اينكه  صنعت از چه نوعى است، چه مواد اوليه و محصوالتى در آن وجود دارد، 
از چه خطرپذيرى برخورد است. زمانى كه كار فرزكارى در محوطه انجام مى شود 
ريسك كمترى دارد، زمانى هم و اقسام مواد شيميايى در انبار است و پروسه هاى 
خطرناكى در توليد وجود دارد. آنوقت تمام اين فضاها بايد از هم تشخيص داده شود، 
و مسائل ايمنى هر كدام رعايت شود، تفكيك هاى مناسب هم بين اينها صورت 
گيرد كه اجازه ندهد آتش سوزى به سرعت به فضاهاى مختلف گسترش پيدا كند. 
وقتى كه وارد اصول ايمنى در برابر آتش مى شويم كتاب ها و استاندارهاى مختلفى 
است كه مى تواند به مهندسين كمك كند. متأسفانه در دانشگاه كمتر به اين بحث 
ــود. خيلى از مهندسين فارغ التحصيل ما نمى دانند كه بايد به اصول  توجه مى ش
ايمنى در برابر آتش توجه كنند. وقتى از مهندسى آتش يا از ايمنى در برابر آتش  در 
ساختمان صحبت مى كنيم، اغلب اوقات هدف اين است كه اگر در يك ساختمان 
آتش سوزى رخ داد، خساراتش را به حداقل برسانيم. يعنى اكثر اوقات نكات ديگرى 
ــيارى از  ــود بس دارد و بحث طراحى ايمنى در برابر آتش از آن بعد وارد اجرا مى ش
آتش سوزى هايى كه اتفاق مى افتد بيشتر برحسب اتفاق و برحسب بازى هاى كودكانه 

وقتى از مهندسى آتش يا از ايمنى در 
برابر آتش  در ساختمان صحبت مى كنيم، 
اغلب اوقات هدف اين است كه اگر در يك 

ساختمان آتش سوزى رخ داد، خساراتش را 
به حداقل برسانيم
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يا اتصاالت الكتريكى و مسائل مختلف است. به هر حال آتش سوزى شروع مى شود، 
وقتى شروع شد طراحى و اجراى ساختمان بايد به شكلى باشد كه خسارت به حداقل 
برسد. براى اين موضوع چند اصل مهم وجود دارد. يكى اينكه ساختمان ها با توجه 
به موضوع وسعت و كاربرى بايد به سيستم هاى كشف و اعالم حريق مجهز باشد. 
يعنى افرادى كه داخل ساختمان هستند. بايد در اسرع وقت متوجه آتش سوزى شوند. 
ــد كه افراد براى خواب هم از آن استفاده  ــاختمان به نوعى باش به خصوص اگر س
ــك حريق برخوردار باشد، اما فضاهاى مختلفش تحت كنترل  مى كنند، يا از ريس
انسانى نباشد، مثل آتش سوزى فروشگاه  بزرگى كه شب شروع شد و وقتى گسترش 
پيدا كرد و به فضايى كه دكتتور داشت رسيد. بعداً متوجه شدند حاال اگر در همان انبار 
هم اين وسيله بود اين موضوع مى توانست با سرعت بيشترى جلويش گرفته شود و 
خساراتش خيلى كمتر باشد. حاال ممكن است در يك خانه خيلى كوچك گفته شود 
به داليل بحث هاى مختلف و اينكه ايمنى در برابر آتش به ويژه از نظر تكنيكى در 

كشور ما بحث خيلى نو است، به اين مسائل توجه 
كمتر مى شود، ولى از يك  فروشگاه  بزرگ انتظار 
داريم كه تجهيزاتش كامل باشد و در فضاهاى 
مختلف اين وسايل وجود داشته باشد. بحث مهم 
ديگرى كه خوشبختانه چند سالى است كه راجع 
به آن مقررات وجود دارد، مبحث راه هاى خروج 
است. يعنى افراد وقتى متوجه شدند كه حريق 

اتفاق افتاده، سريع و بدون خطر به بيرون فرار كنند. به اين منظور طراحى مناسبى با 
توجه به شرايط آن ساختمان صورت گرفته باشد.در طراحى حريق يك اصل كلى 
وجود دارد كه مى گويد هيچ فردى را نبايد در ساختمان به يك راه خروج محدود كرد، 
زيرا اگر آن راه بسته شود از فضاى ديگرى نمى تواند فرار كنند و بنابراين اين اصل 
وجود دارد. حاال اگر ساختمان كوچك باشد بايد با تمهيداتى ريسك را قبول كرد كه 
يك راه خروج داشته باشد، ولى وقتى كه يك ساختمان عمومى يا بزرگ باشد حتمًا 
تعداد راه هاى خروج بايد به نحو مناسب در اختيار باشد. اين ها را مبحث سوم مقررات 
ملى ساختمان كه فكر كنم در سال 1380 ويرايش اولش منتشر شد بحث  مى كند. 

ــاختمان ها رعايت شود. از يك سرى آيتم ها  و قاعدتاً به صورت اجبارى بايد در س
به صورت كلى رد مى شم ولى بعد مفصل تر راجع به چند مورد صحبت مى كنيم. 
بحث مهم ديگر جلوگيرى از گسترش حريق است. همان صحبتى كه شما فرموديد 
عمده ى موضوع طراحى فضاها و مصالح و مقاومت اجزا در برابر آتش است. يعنى 
تفكيك خوبى بايد در مورد فضاها صورت گرفته باشد مصالحى كه استفاده مى شود 
مصالحى باشد كه به راحتى در برابر آتش مشتعل نشود و آتش سوزى را گسترش 
ندهد و بعد از آن، اين كه كه اجزاى ساختمان از مقاومت الزم در برابر آتش برخودار 
باشند. اجزاء سازه اى آن ديوارها، سقف ها و غيره هم بايد مقاومت الزم در برابر آتش 
را داشته باشند. كه آتش سوزى به فضاهاى مجاور به راحتى گسترش پيدا نكند. به 
آپارتمان ها مجاور، فضاهاى ادارى مجاور، و به خصوص بين ساختمان هاى مجاور 
به راحتى گسترش پيدا نكند. اين مورد بدترين حالت است كه آتش بتواند به طريق 
مختلف به ساختمان هاى مجاور گسترش پيدا كند، كه مى تواند ابعاد خطر و خسارت 
ــترش بدهد. به طبع در ساختمان وسايل  را گس
اطفاء هم بايد پيش بينى شده باشد و همين طور 
به نيروهاى آتش  نشانى اجازه عمليات داده شود. 
اگر ساختمانى اطرفش براى دسترسى عمليات 
آتش نشانى مناسب نباشد و از نظر مقاومت هاى 
ــانى  مكانيكى زمين براى اينكه خودرو آتش نش
بتواند مستقر بشود و عمليات كند مناسب نباشد 
ــائلى است كه طراحى به  مى تواند حتى خطرات مضاعفى را ايجاد كند. اين ها مس
خصوص در ساختمان هاى بلند مرتبه يا جاهايى كه خيابان ها و كوچه ها از عرض 

مناسبى برخوردار نيست، بايد به آنها توجه شود.
آقاى مهندس رازى در تيرماه سال گذشته متاسفانه يك 
حادثه بدى در تهران رخ داد كه ضمن تخريب سـاختمان حادثه 
اتفاق افتاد مشـاهده شـد كه آواربرداري حادثه مزبور 40 ساعت 
طول كشيد. لطفا نظر خود را در مورد آمادگى نيروهاى آتش نشانى 
براى امداد رسـانى به اين نوع حوادث و به طور كلى ايمنى از اين 

بحث مهم ديگرى كه خوشبختانه چند سالى 
است كه راجع به آن مقررات وجود دارد، مبحث 
راه هاى خروج است. يعنى افراد وقتى متوجه 
شدند كه حريق اتفاق افتاده، سريع و بدون 

خطر به بيرون فرار كنند



19

نوع حوادث بفرمائيد.
ــم اهللا الرحمن الرحيم: اجازه مى خواهم مقدمه اى را وارد  مهندس رازى: بس
ــورهاى در حال توسعه هستيم يكى از  ــم تا به سوال شما برسيم. ما جز كش بش
ــورهاى در حال توسعه اين است كه رشد جمعيت شهرى خيلى  ويژگى هاى كش
ــى به آن پديده بزرگ سرى گفته  ــت و يك پديده اى كه در جامعه شناس زياد اس
مى شود، وجود دارد. چند كشور را مثال مى زنم عراق را به بغداد مى شناسيد و شايد 
در دنيا هم ايران را به تهران بشناسند. گواه در واقع اين ساخت وسازهايى است كه 
در پايتخت كشورهاى جهان سوم در حال انجام است. اگر بخواهيم راجع به رشد 
شهرنشينى در ايران بررسى داشته باشيم، در واقع چند دهه ى پيش جمعيت شهرى 
ــور بود اكنون 70 درصد جمعيت كشور را شهرنشين ها  ما 30 درصد جمعيت كش
تشكيل مى دهند و 30 درصد مردم در روستاها هستند. به لحاظ حوادث و بالياى 
طبيعى از 41 يا 42 حوادثى كه وجود دارد گفته مى شود كه در كشور ما نزديك به 
30 حادثه آن روى مى دهد اين موضوع به اعتبار اسناد تاريخى و دوره هايى كه ما 
داشتيم و طى كرديم و مطالعات دقيقى كه دوستان ما در جاهاى مختلفى انجام 
ــان داده مى شود. همان طورى كه استادان فرمودند كشور ما نسبت به  داده اند نش
ــيب پذير است. در خصوص ايمنى نسبت به اين حوادث گفته  حوادث و باليا آس
مى شود كه برخى را مى توانيم به صفر برسانيم، مثال در زمينه سيل. در زمينه  مثالً  
زلزله مى توانيم به صفر نزديك كنيم كما اينكه ژاپن را مثال زدند و مى خواهم از 
اينجا برسم به بحث شما، حاال كه كشور ما كه هم جمعيت شهرنشينى اش باالست 
و هم كشور ما آسيب پذيرى است نسبت به باليا، آيا ما بيايم از مالك و شهروند 
شروع كنيم آيا مالك و شهروند ما آموزش الزم را در برابر باليا ديده اند بعد معمار 
ما نسبت به ضوابط توجيح است؟ بحث بعدى بحث ناظرين هستند ناظرين چه 
در شهردارى و چه در آتش نشانى ها آيا در واقع آموزش هاى الزم را ديده اند؟ آيا در 
بحث نظارت رويه هاى كه در كشور ما صورت مى گيرد در تمام شهرهاى ما برابر 
است؟ بحث آخر، بحث مقابله است. اگر حادثه اى اتفاق افتاد قواى مقابله ما طورى 
هست كه اگر كسانى كه در هدف اين اتفاق قرار گرفتند به مقابله سريع اميدوار 
ــند. در تيرماه سال گذشته، همان طور كه فرموديد يك ساختمان در شرايط  باش

ــانى من مطالعه كردم بعد از چهل  عادى در تهران ريزش كرده در اخبار آتش نش
ساعت به كمك چند ايستگاه با تمام تجهيزات توانستند جسدها را خارج كنند. من 
ــت از بحث آتش نشانى شروع  ــى كه مربوط به ما اس عرض مى كنم كه در بخش
كنم، و بقيه بحث ها را واگذارى مى كنيم به اساتيد حاضر من يك گزارش عملكرد 
ــال 85 در سطح كشور، 800 ايستگاه آتش نشانى داشتيم،  مانند عرض كنم، تا س
ــال 85 شروع به احداث يكسرى ايستگاه هاى آتش نشانى استاندارد كرديم،  از س
چون تجربه تلخ بم را داشتيم، ايستگاه آتش نشانى بم در جايى بود كه خودش در 
معرض تخريب قرار گرفته بود، اين براى ما تجربه شد. مقررات ساخت ايستگاه را 
به شهرها ابالغ كرديم، ضوابط مكان گزينى را ارسال كرديم و براساس اين تا پايان 
سال گذشته 200 ايستگاه آماده بهره بردارى شد و 300 ايستگاه ديگر هم شروع 
به احداث كرديم اين به لحاظ ايستگاه به لحاظ نيروى انسانى، تا چند سال پيش 
متاسفانه آتش نشانى هاى ما به هر دليل، يا شهردارى اعتقادى به آموزش نداشت و 
يا هر دليلى، نيروهايى بودند كه از سطح سواد پايينى برخودار بودند، 3 سالى است 
ــتخدام آتش نشان ها استخدام كارمندى است از سال گذشته افرادى جذب  كه اس
آتش نشانى شدند كه فوق ديپلم داشتند. در بحث مقابله، خيلى محدوديت هاست 
كه چند مورد را آقاى مهندس بختيارى ذكر كردند. يك بحث دسترسى، دو بحث 
مقاومت، سه بحث ماشين آالت و تجهيزات است. در ساختمان هاى بلند، ما نهايت 
نردبان آتش نشانى كه در سطح كشور داريم 72 متر است. تعداد آن هم خيلى كم 
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ــت در حد انگشتان يك دست است اين هم بايد كارايى داشته باشد. حاال اگر  اس
ساختمان بيشتر از 72 متر بود چكار بايد كرد؟ نتيجه گيرى نهايى اين است كه ما 
بايد به اين سو برويم كه مالكين ما را مقيد بكنيم كه ايمنى را در ساختمان رعايت 
كنند. يعنى منتظر نشويم كه اتفاقى مثل آنچه كه در سعادت آباد افتاد رخ دهد. پس 
نتيجه گيرى نهايى اينكه ما بايد در ساختمان ها به سوى برويم، كه اين اتفاق نيفتد. 
ــى دو بحث كلى ديگر اينكه آيا براى اين موضوعات قوانين و مقررات كافى  يك
ــتم داراى جمعيت شهرى باال، حاال كه كشورى  ــت. حاال كه ما كشورى هس اس
هستيم آسيب پذير آيا خال قانونى وجود ندارد، آيا اين قوانين به روز است؟ كارآمد 
است؟ آيا هماهنگى بين بخش وزارت مسكن و بقيه ارگان هايى كه هستند وجود 

دارد يا خير، به نظر من الزم است كه در اين موارد تأمل بيشتر صورت گيرد.
آقـاى دكتـر طباطبايى به موضـوع ايمنى سـاختمان ها 
برمى گرديم، راجع به ارتباط بين چگونگى ساخت وساز و گسل هاى 

موجود در كشور مطالبى بفرمائيد.
ــل ها و چگونگى ساخت وساز  ــايى گس آقاى دكتر طباطبايى: راجع به شناس
اين موضوعى نوپاست مى دانيم كه گسل ها براى ما خطرناك هستند و خيلى از 
گسل ها موجود در كشور را نمى شناسيم. يعنى رفتارشان را نمى دانيم. و متاسفانه 
هنوز تالشى هم براى اين شناسايى نشده. اگر ما ندانيم با چه نيروى روبرو هستيم 
مسلما نمى دانيم كه با آن نيرو به درستى مقابله كنيم. پس فكر مى كنم حداقل در 
سطح كشور مى بايستى برنامه هاى منسجم ترى داشته باشيم تا بتوانيم ساخت وساز 
ــته باشيم راجع به بم، بحث بم با زلزله هاى ديگر متفاوت است.  ايمن ترى را داش
گسل در داخل خود شهر بود. شما اگر زلزله ى منجيل را نگاه كنيد. گسل در داخل 
خود شهر نبود اينها از خودشان رفتارهاى متفاوت از نشان مى دهند. اين ها زلزله هاى 
ــوند. يعنى ما نزديك به منبع انرژى هستيم مثل بم.  ميدان نزديك ناميده مى ش
ــت با  بنابراين رفتارهايى كه در موقع زلزله مى تواند اتفاق بيفتد كامالً  متفاوت اس

وقتى كه از ميدان دور با آن روبرو مى شويم. 
وقتى مى گويم يك ساختمان ايمن، اين نيست كه يك زلزله آمد اين نيرو به اين 
ساختمان وارد بشود و اين هيچ آسيبى نمى بيند. آيين نامه 2800 هم نمى گويد كه اگر 

ضوابط را رعايت بكنى ديگر هيچ مشكلى نداريم، چه كسى چنين حرفى مى زند؟ 
بلكه مى گويد خسارت را كاهش مى دهم اگر نگاه كنيم، در بم آن ساختمان هايى 
كه حداقل ها را رعايت كرده بودند سقفش نيامده بود اينها زخمى دادند نه كشته.

بنابرايـن از جنابعالـى به عنوان كارشـناس مى خواهيم 
راه حل ارائه بفرماييد.

طباطبايى: آيين نامه تقريباً در زلزله هاى متفاوت عملكردش خوب بود و اين 
آيين نامه زمانى مى تواند تقويت بشود كه آن اطالعات پايه مربوط به گسل ها و نيروهايى 
كه مى تواند ايجاد بكند اينها براى اساتيدى كه طراح آيين نامه ها هستند مشخص 
شود و داخل آيين نامه گنجانده شود و استفاده كنند. به نظر من اين تنها راه است
آقاى مهندس بختيارى فرموديد بسـيارى از مهندسين 
كه در امر ساخت وساز و مسكن دخيل هستند با موضوع محافظت 
ساختمان در برابر حريق آشنايى ندارند در حالى كه همان طور كه 
فرموديد به عنوان نمونه، مبحث سـوم مقررات ملى ساختمان از 
سـال 1380 در دسـترس بوده آيا شما با سازمان نظام مهندسى 
ارتباط داريد؟ چرا مهندسـين ما با توجه به زحمات چندين سـاله 

شما با اين مباحث آشنا نيستند؟
بختيارى: شايد زواياى مختلفى داشته باشد و همه موضوع در اين جلسه به 
ذهن من نرسد، ولى به هر حال داليل متعددى دارد، يعنى شايد گاهى اوقات بتوانيم 
ــده يا كم كاريهايى شايد در جاهايى وجود  ــمت هايى خوب كار نش بگوييم در قس
ــته است. ولى داليلى عميق ترى هم وجود دارد. به عنوان مثال در انگلستان،  داش
ــته و در حال حاضر  ــوزى دارند. بيمه از آن وقت حضور داش از 1668 بيمه آتش س
در اروپا و امريكا و خيلى جاهاى دنيا ساختمان از همه جنبه ها بيمه است بيمه هم 
ــارت ببيند، ضوابط و مقررات را  در واقع پرداخت پول دارد، بنابراين نمى خواهد خس
مى خواهد، اين خودش يك بحث خيلى عميقى است. پارلمان بريتانيا حدود سال 
ــاختمان را تصويب مى كند يعنى پايه مقررات ساختمانى كه بايد  1840 قانون س
ــته باشد و تهيه بشود و اجبارى بشود از لحاظ تاريخى سابقه بسيار زياد  وجود داش
ــورها مردم و  ــود كه از لحاظ تاريخى به هر حال در آن كش دارد. اين باعث مى ش
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مهندسين همه با اين مسائل تا امروز آشنا باشند. ما شايد حدود 20 سال باشد كه 
ــى را داريم و مقررات ملى ساختمان را كه در واقع 20 مبحث  قانون نظام مهندس
است و هنوز تكميل نشده و نزديك به تكميل است، اين موضوع ها تازه دارد شروع 
مى شود، از طرف ديگر بحث هاى دانشگاهى هم هست، در زمينه آتش و طراحى 
ايمنى در برابر آتش دانشگاه هاى ما براى مهندسين ساختمان و معمارها درس داده 
نمى شود. و فارغ التحصيل ها اينها وقتى بيرون مى آيند با مقرراتى برخورد مى كنند كه 
در دانشگاه ها تئورى آن ها را نخوانده اند. اينها زمان مى برد، در واقع فرهنگ سازيش 
مقدارى طول مى كشد عالوه بر اين فعاليت هاى بيشترى هم مى خواهد. به خصوص 
در جنبه آموزشى، بايد آموزش در بحث هاى دانشگاهى و بحث هاى تئورى جا بيفتد.

در حرفه هم بايستى آموزش هاى حرفه اى خيلى بيشتر شود. آموزش عمومى 
هم كه جاى خودش را دارد. متأسفانه مى بينيم رسانه ها، خصوصاً تلويزيون، من به 
عنوان يك كارشناس برداشتم اين است، كه تلويزيون در اين موارد در واقع خودش را 
محدود مى كند. تلويزيون بايد به طور جدى سطح توقع مردم را باال ببرد. يعنى مردم 
بدانند در ساختمان كه مى خواهند زندگى بكنند نبايد مشكل ايمنى و آسايش داشته 
باشند. مردم اگر بدانند و سطح توقع هم باالتر برود باز مهندس ها و سازنده ها هم 
بايد بيشتر رعايت بكنند بنابراين اين بحث ها وجود دارد و مقدارى جديد بودن مبحث 

نيز مى تواند عاملى براى جا نيفتادن موضوع باشد. 
به داليل مختلف، مثل بحث انرژى مصالح جديد 
ــور وارد مى شود در موضوع انرژى ما جزء  به كش
بدترين كشورهايى هستيم كه در واقع انرژى را 
ــت مصرف نمى كنيم و در واقع نياز به اين  درس
داريم كه ساختمان ها از لحاظ عايق كارى حرارتى 
جدى تر برخورد بشود عايق كارى حرارتى مناسبى 

صورت بگيرد. بنابراين مصالح جديدى، را توليد كننده ها يا وارد كننده ها، وارد بازار 
كردند در اين زمينه در عين حالى كه خوب است، اما خيلى از اينها عايق هاى پليمرى اند 
و اين عايق پليمرى اگر به درستى استفاده نشوند مى توانند ايمنى ساختمان در برابر 
آتش را كامًال با خطر مواجه كنند. بحث ديگر، بحث تكنولوژى نوين است بايستى 

ــود تا سرعت اجرا و تعداد ساختمان هايى  فن آورى نوين به فناورى قبلى اضافه ش
كه مى توان ساخت افزايش يابد. خيلى از اين تكنولوژى ها و فناورى ها كه در خارج 
ــيارى از اوقات افرادى كه  ــاختمان هاى با ارتفاع كم استفاده مى شود. بس براى س
تكنولوژى هاى جديدى وارد مى كنند به اين موضوع اشراف ندارند و متوجه نيستند 
كه در آنجا يك تكنولوژى كه با آن ويال ساخته مى شود و دليلى دارد كه با آن وياليى 
مى سازند و اصًال تبليغ روى ساختمان بزرگتر هم نمى كند و بازار هدف وياليى ساز، 
يك طبقه و دو طبقه است. خوب اين دليل دارد، نبايد انتظار داشت كه با آن برج هم 
بسازيد. خيلى از اوقات چون محاسبات سازه اى را فقط چك مى كنند مى گويند اين 
جواب مى دهد و اين به دليل نوع مصالحى كه به كار گرفته شده و نوع تكنولوژى 
از لحاظ ايمنى در برابر آتش نمى تواند بيشتر از دو، سه يا چهار طبقه را تامين كند.
در بعضى آمفى تئاترها و ساختمان هاى عمومى شما مى بينيد كه MDF دارد 
ــود اينها كه ما آزمايش كرديم اكثراً نتايج بسيار بدى داشت و بدتر  ــتفاده مى ش اس
از پلى استئارين بود موكت هايى كه در سالن اجتماعات استفاده مى شود اينها همه 
اشتباه است. مقررات همه ى اين موارد را ضابطه مند خواهد كرد. در كميته تخصصى 
ــده و فقط شوراى عالى مانده است. تجربه به ما نشان داده اگر موردى  تصويب ش
اجبارى نشود، رعايت نخواهد شد. گاهى از اوقات بيان مى شود كه بسيار خوب آن 
بحث آتش سوزى كه شما مى گويد صحيح است، 
ــاختمان را  اما در عوض ما دايم با اين مصالح س
ــبك مى كنيم بنابراين ايمنى در برابر زلزله را  س
بهتر مى كنيم. به دو دليل اين موضوع صحيح 
ــص زلزله دارند  ــتانى كه تخص نمى باشد.دوس
ــان مى دهد كه  بهتر مى دانند. و تاريخ هم نش
ــهرهاى بزرگ حريق بعد از زلزله را داريم  در ش
اين كتابى كه با كاربرد تخصصى زلزله با وزارت كشور كار كرده ايم و منتشر شد، 
شايد چند نمونه دارد. در كانچوى ژاپن 90 هزار نفر تلف شدند. بيش از 450 هزار 
خانه ويران شد و باالى 90 درصد اين خسارت بعد از آتش سوزى است در نيوزلند 
ــاهده مى شود كه الزم نيست در ابتدا حجم زيادى از حريق ها  ــال 1931 مش در س

تلويزيون بايد به طور جدى سطح توقع 
مردم را باال ببرد. يعنى مردم بدانند در 

ساختمان كه مى خواهند زندگى بكنند نبايد 
مشكل ايمنى و آسايش داشته باشند
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ــارت متعدد و شرايط پيچيده است، تعداد معدودى مى تواند  اتفاق بيفتد چون خس
وضعيت را وخيم كند در نيوزيلند فقط 3 فروشگاه شيميايى فروشى آتش گرفت و 

در نهايت چهل هزار متر مربع از ساختمان ها در 
آتش سوخت و موارد جديدتر هم زلزله شهر كبه 
ــاهده مى شود از نظر  ژاپن اگر مطالعه كنيد مش
آتش نشانى چقدر پيشرفته بودند و مبلغ زيادى 
در اين مورد سرمايه گذارى كرده بودند. با وقوع 
زلزله و آتش سوزى ناشى از آن، طبق برآوردى 
كه انجام شد 1 ميليون متر مربع سوخت. حاال 
چنانچه از اين مصالح به درستى استفاده نشود، 

بعد از زلزله هاى احتمالى، حجم قابل توجه اى از موارد اشتعال در ساختمان ها موجود 
بوده و آتش سوزى يكى از آن ها مى تواند نواحى زيادى را درگير سازد. 

آقاى مهندس رازى سلسله اقداماتى كه در اين چند سال 
انجام شده است، هم به لحاظ ساخت ايستگاه هاى جديد و پرسنلى 
كه با شرايط بهترى استخدام مى شوند نويد هاى خوبى بود كه به 
ما داديد اين موضوع نشـان مى دهد كه قدم هاى اساسى برداشته 
شـده است و ميان مخاطرات و امكانات يك توازنى در حال انجام 
اسـت. لطفاً در مورد آموزش و همچنين ابزار و تجهيزات مورد نياز 

هم مطالبى بفرمائيد.
ــال اخير در  ــت كه در چند س ــم يكى دو تجربه مثب ــازه مى خواه رازى: اج
ــت عرض كنم، اقدام مهمى كه در اين چند  ــانى كشور صورت گرفته اس آتش نش
ساله در آتش نشانى كشور انجام گرديد اين است كه آتش نشانى ها در سراسر كشور 
يك سرى آموزش هاى چهره به چهره را آغاز كردند و آتش نشانى در چندين شهر 
ــت. تجربه ديگرى  ما آموزش را در خانوارها انجام دادند. اين يك اتفاق مثبت اس
ــهر بزرگ اتفاق افتاد، اين بحث شناسنامه ايمنى براى ساختمان ها  هم در چند ش
است، آتش نشانى ها با مراجعه  به تك تك ساختمان هاى شهر تمام مشخصات آن 
ساختمان ها را ثبت كردند. شايد هنوز به مقياس ميليون نرسيده باشد. ولى در سطح 

هر شهر اين تجربه بوده است. مى خواهم از اين فرصت استفاده كنم و از دوستان 
در مركز تحقيقات وزارت مسكن خواهش كنم براى بحث بررسى رفتار آتش با نوع 
مصالح هماهنگى بين ما و شما صورت گيرد. فكر 
مى كنم اولين نفراتى كه بايد از اين زحمات شما 
استفاده بكنند آتش نشان هاى ما باشند ما در وزارت 
كشور آماده ايم كه اين هماهنگى را انجام بدهيم 
كه سمينار يا هر پيشنهادى كه از جانب شما باشد 
را برگزار كنيم. و در واقع اين آموزشى را كه آقاى 
مهندس فرمودند را از اين جنبه هم داشته باشيم.

ــال 85 قريب به  در زمينه تجهيزاتى ما تا س
2000 خودرو به صورت فعال در سطح آتش نشانى ها داشتيم و از سال 85 تا به 
امروز ما 1000 دستگاه خودرو در 6 نوع مختلف توزيع كرديم. در سطح شهرها 
ست هاى امداد نجات توزيع شده است. كه ارزش ريالى آن ها حدود 130 ميليارد 
تومان بوده است. پيشنهاداتى كه دارم از فرمايش مهندس بختيارى استفاده كردم، 
ــازان، معماران، مالكين و حتى  ــت كه ما بايد در واقع ديدگاه هاى شهرس اين اس
شهروندان را نزديك كنيم. اين يك بحث كلى است با آموزش از طريق صدا و 
ــيما و يا از هر روشى كه وجود دارد. بحث بعدى مقررات ساختمانى است، كه  س
ما نبايد از بحث روز اين مصالح عقب باشيم اين در واقع تهيه، تدوين و اجرايش 
مى تواند بحث دوم باشد و بحث سوم به نظر مى آيد كه آتش نشانى ها بايد يك 
ــته باشد. بحث ديگر در واقع هماهنگى بين  كانونى براى نظارت و برخورد داش
ــت من فكر مى كنم الزم هست كه حاال در قالب توافق، تفاهم و يا  ــى اس بخش
ــى بيشترى بين ماها باشد و به صورت  هر چيز ديگر، يك هماهنگى بين بخش
جزيره اى عمل نشود. آن تجربه مثبتى كه عرض كردم به نظر مى رسد كه ما بايد 
در سطح شهرها از ابنيه ها بانك اطالعاتى داشته باشيم بحث بيمه ساختمان ها را 
مهندس فرمودند، اين در يكى دو شهر شروع شده ما اين مورد را به صورت ملى و 
متمركز هم در دست تهيه داريم كه بتوانيم كل كشور را حمايت كنيم و در سطح 

ملى كليه ساختمان ها را بيمه كنيم.

در زمينه تجهيزاتى ما تا سال 85 قريب به 
2000 خودرو به صورت فعال در سطح 
آتش نشانى ها داشتيم و از سال 85 تا به 
امروز ما 1000 دستگاه خودرو در 6 نوع 

مختلف توزيع كرديم
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چكيده:
ــازي در ايران،  با توسعه ى ساختمان س
ــان ايمني و  ــش جديدي براي مهندس چال
ــاني به وجود آمده است.  ــازمان آتش نش س
ــاختمان هاي بزرگ و  رشد و توسعه ى س
ــرعتي بيش از مقررات و  بلندمرتبه با س
ــازي اين  تجهيزات الزم براي ايمن س
ــي رود. در  ــاختمان ها، پيش م نوع س
اين مقاله به مشكالت ايمني موجود 
ــد و بزرگ و  ــاختمان هاي بلن در س
چالش هاي پيش روي سازمان هاى 

آتش نشاني پرداخته شده است.
ــي،  ايمن كليـدي:  كلمـات 

ساختمان بزرگ، ساختمان بلند

ناصر رهبر
كارشناس ارشد شيمي
محمد يوسف زحمتى 

كارشناس ارشد آتش نشانى

چالش ايمني در
          ساختمان هاي بزرگ
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1ـ مقدمه
در گذشته به علت عدم وجود تكنيك ها و مصالح ساختمان سازي مناسب، 
ــدند و اندك ساختمان هايي  ــاختمان ها با ارتفاع و حجم كم ساخته مي ش س
به واسطه ى وجود معماران ماهر، بزرگتر از ارتفاع و حجم هاي عادي ساخته 
ــوب  ــاهكارهاي معماري محس ــتاني و ش ــدند كه همه، جزو آثار باس مي ش

مي شوند.
ــترش شهرها، افزايش جمعيت، كمبود  از اوايل قرن حاضر به علت گس
ــاخت و غيره، احداث  ــاختماني، تكنيك هاي س ــعه ى مصالح س زمين، توس
ساختمان هاي بلند و بزرگ در كليه ى كشورها رواج يافته است. لزوم تعريف 
ساختمان بلند نيز با توسعه ى علم مهندسي حريق محسوس شده و تعاريف 

موجود هنوز جامع نيستند. شكل 1 نمايي از برج تهران مي باشد.

2ـ تعريف ساختمان بلند
ــاختمان بلند و بزرگ وجود  ــبي از س در واقع هنوز تعريف دقيق و مناس
ــه ى حفاظت از حريق آمريكا و  ــال 1900 ميالدى مؤسس ندارد. در اوايل س
ــعه يافته برخوردار  ــورهاي اروپايي كه از يك سازمان آتش نشاني توس كش
ــاني با  ــي نيروهاي آتش نش ــاختمان بلند را توانايي دسترس گرديد، معيار س
ــر گرفتند و در  ــه 18 متر بود در نظ ــود آن زمان ك ــان موج ــن نردب بلندتري
كدهاي ايمني خود به عنوان معيار قرار دادند و اين مالك عمل ماندگار شد. 
ــاختمان هاي شش طبقه و بيشتر  ــد كليه ى س در تاريخ 1351/6/1 مقرر ش
عالوه بر پله ى ورودي، پله ى فرار كه مستقيمًا به فضاي باز ساختمان ارتباط 
ــود (بند 7 صورتجلسه ى 94 ـ 1351/6/1  ــته باشد، حتمًا پيش بيني ش داش
ــال 1368 نمايندگان سازمان هاي مسئول ايمني  ــوراي هماهنگي). در س ش
ــات متعددي، قوانين و مقررات موجود از جمله NFPA را بررسي  در جلس
ــاختمان ها در  ــتورالعمل اجرايي محافظت از س ــال 1371 دس كردند و در س
ــريه 112) كه در صفحه ى 253 بند 6  ــار يافت (نش ــوزي انتش برابر آتش س
ــر بنايي كه ارتفاع آن (فاصله قائم  ــت: «ه ـ 19 در مورد ارتفاع بنا آمده اس

ــطح قابل  ــن طبقه قابل تصرف، تا تراز پايين ترين س ــن تراز كف باالتري بي
ــترس براي ماشين هاي آتش نشاني) از 23 متر بيشتر باشد، عمارت هاي  دس

بلند محسوب مي شود».
ــازه هايي كه مورد تصرف انسان نباشند مانند برج نگهباني، برج  البته س
ــمول اين  ــا و نظاير آن ها با بار متصرف 5 نفر يا كمتر، مش ــرل، مناره ه كنت
ــوم مقررات ملي ساختمان،  ــال 1380 مبحث س تعريف نخواهند بود. در س
ــده است و تا تاريخ تدوين  ــريه 112 تكرار ش صفحه ى 68 عين عبارت نش

مقاله (مهر 1387) مالك عمل همين عبارت مي باشد.
ــاختمان بلند،  ــور خالصه مي توان نتيجه گرفت كه معيار تعريف س به ط
دسترسي نيروهاي آتش نشاني به وسيله ى خودروها و نردبان هاي آتش نشاني 

به طبقات ساختمان جهت نجات افراد در نظر گرفته شده است.

3ـ مشكالت موجود
تمايلي كه امروزه براي احداث ساختمان هاي بلندتر وجود دارد مهندسين 
طراح ايمني را با چالش هاي فراواني روبرو كرده است. ساختمان سازي براي 
ــرمايه گذاران جذابيت هاي زيادي دارد زيرا بازگشت سرمايه  پيمانكاران و س
به خصوص اگر محل مناسبي مانند مركز شهر انتخاب شود و حداكثر استفاده 
ــود فراوان همراه خواهد بود. رشد جمعيت، كمبود  از زمين به عمل آيد با س
زمين و تورم نيز سودآوري اين صنعت را چند برابر نموده است. با اين وجود، 
ــاز، مصالح ساختماني قابل اشتعال، طراحي هاي  روش هاي مدرن ساخت و س
ــاختمان ها، وجود داكت هاي  ــتعال س داخلي، افزايش حجم مبلمان قابل اش
ــّمي  ــوختن گازهاي س ــتفاده از موادي كه در هنگام س افقي و عمودي، اس
ــي افراد به طبقه ى ايمن به همراه  توليد مي كنند، افزايش فاصله ى دسترس
ــرايط انواع متصرفان، مشكالت فراواني را  افزايش تراكم جمعيت و تنوع ش
ــازمان هاي مسئول ايمني از جمله معاونت  براي متخصصان و طراحان و س

پيشگيري سازمان آتش نشاني ايجاد كرده است.
ــت كه از  ــوزي اس ــترش عمودي آتش س ــكالت، گس يكي از اين مش
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طريق داكت ها و ساير فضاهاي خالي داخل ساختمان به سمت باال حركت 
مي نمايد. اگر آتش سوزي از طبقه اي كه در آنجا شروع شده به ساير طبقات 
ــرايت نمايد، مهار و اطفاء آن بسيار مشكل مي شود و معموًال تا باالترين  س

طبقه ساختمان توسعه مي يابد.
ــازمان آتش نشاني تهران به  جهت امداد در حوادث و آتش سوزي ها و  س
مشاهده ى عيني نابودي جان انسان ها و ميلياردها ريال خسارت مالي همواره 
دغدغه ى ايمني در شهر را داشته و كمبودهاي موجود را در مكاتبات اداري 
ــهري و كشوري اقدامات  ــانه هاي جمعي اعالم مي كند تا مديريت ش و رس
ــطه ى اين فعاليت ها و  ــتي ها انجام دهند. به واس مؤثري در جهت رفع كاس
ــال اخير اقدامات  ــهري، در چند س ــوري و ش وقوع بحران هاي مختلف كش
ــن اقدامات تدوين و ارتقاء قوانين و  ــت. يكي از اي مؤثري انجام پذيرفته اس

مقررات ايمني است كه در سال 71 و 81 تدوين شده است.
همان طوركه حادثه ى يازده سپتامبر نشان داد برخي حوادث به سادگي 
ــگيري و چاره انديشي نيستند. البته بايد اقرار نمود كه سيستم هاي  قابل پيش
ــرايط فوق العاده اي نيز عملكرد  ــي و حفاظت از حريق حتي در چنين ش ايمن

خوبي داشته اند و تلفات حوادث را به ميزان قابل توجهي كاهش داده اند.
ــاژ بهمن، انبار لوازم خانگي عاج (سه راه  ــوزي هاي پاس حوادث آتش س
امين حضور)، ريزش ساختمان مهر سيما در سعادت آباد و صدها مورد ديگر 
ــان داد عدم اجراي قوانين و مقررات و نقص قوانين ايمني مي تواند  نيز نش

خسارت هاي سنگين مالي و جاني ايجاد نمايد.

4ـ محدوديت هاي قوانين و مقررات
ــازه مرتفع مدرن براي حفظ ايمني سازه بايد  امروزه در طراحي يك س
ــود، به ويژه راه هاي دسترسي خروج اضطراري،  ــياري رعايت ش الزامات بس
پوشش ستون هاي فلزي با مصالح مقاوم در برابر آتش، حوزه بندي ساختمان، 
مكان اطاق هاي تأسيسات، تمهيدات شناسايي سريع آتش سوزي و اطفاء آن.

ــان داده كه براي ورود مأموران  ــوزي در ساختمان هاي بلند نش آتش س

ــاختمان هاي بلند به منظور اطفاء حريق، محدوديت هاي  ــاني به س آتش نش
ــر قوانين و مقررات  ــادي وجود دارد. با اين حال اكث ــل پيش بيني زي غيرقاب
ايمني و حفاظت از حريق مبتني بر اطالعاتي است كه به پنجاه سال پيش 
ــتر باز مي             گردد. در ساختمان هاي امروزي كه بخشي از مصالح به كار  يا بيش
ــتند،  ــتيك يا كامپوزيت هس رفته و لوازم منزل و اداري از جنس مواد پالس
ــور ژاپن، اين  ــت مانند كش ــور ارزش كمتري دارد و الزم اس ــررات مذك مق
ــده و تجديد چاپ شوند. در حال حاضر قوانين  ــاله بازنگري ش قوانين هر س
ــودجو از شرايط موجود  ــتند و افراد س ايمني به صورت پراكنده و ناقص هس
حداكثر بهره برداري را مي كنند كه الزم است توسط مجلس شوراي اسالمي 
قوانين ساماندهي و يكپارچه شده و امكان اجرايي شدن آن ها فراهم شود.

ــده محيط اطراف ما را دربر  ــاختمان هاي مرتفع در آين به هر صورت س
خواهند گرفت و به همين خاطر نياز است كه يك ارزيابي و بازنگري دقيق 
ــاختمان ها صورت گيرد. تنها  در مورد تمامي مقررات حاكم بر احداث اين س
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ــت كه مي توان يك محيط زندگي  ــتفاده از اطالعات جديد و به روز اس با اس
ايمن را براي آينده متصور شد.

5 ـ تجهيزات و تكنيك هاي آتش نشاني
با توجه به توسعه ى سريع ساختمان هاي بزرگ و بلند الزم است سازمان  
آتش نشاني خود را به تجهيزات و امكانات و آموزش هاي كافي الزم تجهيز 
كنند تا در هنگام حوادث و بحران ها امكان ايمن سازي و نجات سريع جان 

هم وطنان و جلوگيري از گسترش خسارت فراهم باشد.
ــاهد بوديم كه حريق  ــكل2) ش ــوزي كارخانه ى داروگر (ش در آتش س
ــيدن نيروهاي آتش نشاني سه  ــروع شده و پس از رس ــوله ى شرقي ش از س
سوله ى بزرگ ديگر نيز طعمه حريق مي شوند كه نشان مي دهد، الزم است 

تكنيك ها و تجهيزات ارتقاء يابند.

شكل 2: نابودي سوله هاي توليد و انبار در كارخانه داروگر

لباس هاي ضدحريق كه امروزه توسط مأمورين آتش نشاني در عمليات 
ــتفاده قرار مي گيرد، نسبت به نسل گذشته ى اين لباس ها در مقابل  مورد اس
حرارت و آتش بسيار مقاوم تر هستند و باعث مي شود دماي داخلي بدن يك 
ــيب پذيري  ــود و از دماي باالي محيط آس امدادگر در تعادل بهتري حفظ ش
ــي جديد، امدادگر را از  ــتگاه هاي تنفس ــته باشد. هم چنين دس كمتري داش

ــاق انواع محصوالت گازي سّمي تا حد زيادي مصون مي كند. درك  استنش
ــانان موجب شده است كه در بسياري از  بهتر اثرات حرارت بر روي آتش نش

كشورها يك بازنگري كلي در تاكتيك هاي اطفاء حريق صورت پذيرد.

6 ـ روش هاي ساخت و ساز
ــان درمي يابيم  ــف جه ــورهاي مختل ــاختمان ها در كش ــي س با بررس
ــازه ها و  ــاوت و متنوعي به خصوص در مورد س ــاخت متف كه روش هاي س
ساختمان هاي مرتفع در نقاط مختلف دنيا وجود دارد. برخي از ساختمان ها از 
جنس فوالد و شيشه هستند و برخي از جنس بتون و برخي از تركيب هر دو.
اگر مقررات كشورها را بررسي كنيم، درمي يابيم كه مي توان با استفاده 
ــازه ى كامًال چوبي بيش از ده طبقه را  ــاخت يك س از اين قوانين مجوز س
نيز به دست آورد. البته خوشبختانه احداث چنين ساختماني بسيار گران تمام 

مي شود و صرفه ى اقتصادي ندارد.
ــازه هاي فلزي بسيار آسيب پذير هستند، به علت  ستون هاي فلزي در س
ــتايي  ــانتيگراد نصف تحمل و ايس آنكه در دماي بين 500 تا 600 درجه س
خود را از دست داده و نرم مي شوند. در طبقات زيرين كه وزن سازه بر روي 
ــتون ها است، اين خطر بيشتر بوده و در صورت وقوع آتش سوزي به علت  س
ــاختمان و سازه مواجه مي شويم. آتش سوزي  انحناى تير فلزي، با ريزش س

پاساژ رازي تهران (شكل3) نمونه اي از اين نوع مي باشد.

شكل 3: ستون هاي خميده در پاساژ بهمن
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در ساختمان هاي جديد، عبور لوله و كابل كشي ها باعث ايجاد سقف هاي 
ــيار زيادي در ساختمان مى شود كه موجب توسعه و  كاذب و داكت هاي بس
گسترش آتش سوزي مي شود. ايجاد سيستم هاي تهويه در ساختمان مستلزم 
ــد كه اين فضاها، چالش هاي فراواني  پيش بيني داكت هاي بسياري مي باش
ــوزي از طريق  ــعه ى آتش س ــراي طراحان ايمني به وجود مي آورد. توس را ب
ــگاه رفاه آزادي تهران (شكل 4) در مرداد سال 87 باعث  داكت ها در فروش

ايجاد خسارت 2/5 ميليارد توماني شد.

شكل 4: آتش سوزي فروشگاه رفاه آزادي تهران

استفاده ى روزافزون از تجهيزات الكترونيكي در ساختمان هاي امروزي 
ــيار بيشتر از  ــت كه بس ــيم و كابل اس ــتفاده از حجم زيادي س ــتلزم اس مس
ساختمان هاي يك يا دو نسل گذشته است و چون اغلب سيم كشي ها از ديد 

پنهان است، اين بخش معموًال ناديده گرفته مي شود.
يك ساختمان به علت استفاده از مصالح غيرقابل اشتعال در طبقه بندي 
 A يا رده ى (NFPA20) II يا I ــت در رديف NFPA و BS ممكن اس
(BS) به عنوان ساختمان غيرقابل اشتعال طبقه بندي شود اما مطمئنًا چنين 
ساختماني به علت وجود لوازم منزل قابل اشتعال عمًال در رده پايين تري قرار 
ــتفاده از مواد خشكي كه در حريق توليد گازهاي سّمي مي كند،  مي گيرد. اس

مشكل ديگري است.
آتش سوزي ساختمان اداري جولما در سائوپولو در سال 1960 نمونه اي 

از اين مورد است. اسكلت اين ساختمان از جنس فوالد و بتن بود و به خاطر 
ــد و تلفات جاني زيادي به وجود  ــش ها و لوازم داخلي آن تقريبًا نابود ش پوش
ــوزي ثابت كرد اطفاء حريق از خارج ساختمان يا  آورد. هم چنين اين آتش س

سطح خيابان كاري غيرممكن است.

7ـ نتيجه گيري
ــازي راه پله و فضاهاي  ــاختمان هاي بلند و بزرگ ايمن س ــروزه در س ام
ــد و در اين زمينه  ــاب مي آي ــك ضرورت به حس ــاختمان ي ــي داخل س خال
روش هاي مختلفي وجود دارد. تأسيسات مدرن ساختماني به وجود داكت ها 
و كانال هايي براي جريان هوا و سياالت و كابل ها نياز دارند كه اين مجاري 
ــعه ى آتش سوزي و گسترش آن به ساير طبقات  مي توانند عاملي براي توس
ــند لذا همواره بايد با تحقيقات، قوانين و مقررات ملي ساختمان سازي و  باش

دانش متخصصان ايمني را توسعه داد.

منابع:
برابر  در  ساختمان ها  محافظت  اجرايي  دستورالعمل   .1

آتش سوزي (نشريه 112)، سازمان برنامه و بودجه 1371.
2. مقررات ملي ساختمان، مبحث سوم، حفاظت ساختمان ها 
در مقابل حريق، دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان 

.1380
3. Cox, Patrick G, High Rise fire protection, 2008.



28

چكيده 
ــيدن به  ــوع برخورد با بالى طبيعى زلزله، بهترين راهكار، رس در موض
اصولى منطقى و مفيد در جهت ايمن سازى مردم و محيط زندگى شان خواهد 
بود، يعنى به جاى اينكه هزينه و زمان صرف بازسازى شود، اين هزينه و زمان 
ــگيرانه مى شود. در اين مقاله با نگاهى به  و انرژى صرف اصول پايه و پيش

خسارتهاى ناشى از زلزله ضرورت موضوع تبيين شده و اصول ايمن سازى با 
سه رويكرد آگاهى، آمادگى و آرامش بررسى شده است. ابعاد مختلف اين اصل 
با نگاهى به مسائل انسانى و كالبدى مورد بررسى قرار  گرفته است. با آگاهى 
از مسائل ايمنى و علم و فناورى الزم و همچنين با بوجود آمدن لوازم قانونى 
ــده كه در نتيجه يك وحدت عمومى را خواهد طلبيد. آن، اين اصول اجرا ش

دكتر عليرضا كشوردوست
دكتر محّمد طالقاني

زهرا سربازى

مديريت ايمن سازي در قلمروى جغرافياى شهري
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واژه هـاى كليدى: خسارت هاى زلزله (اّوليه، ثانّويه، نهايى)، ايمن سازى، 
آگاهى، آمادگى و آرامش.

مقّدمه
ــر يا زود خواهد آمد و زمين در هيبت آمدنش زبان باز خواهد كرد و  دي
در پس رفتنش آنچه باقى مى ماند ويرانى است، بعد نوبت شعله هاى سرخ و 

سوزانى است كه براى ويرانه هاى تمّدن شهرى مجالى باقى نمى گذارد.
ــه را به عنوان يكى از رفتارهاى عادى طبيعت عنوان مى كنند مثل  زلزل
ــان. اگر عوامل مختلف دست به دست هم دهند و زمين  باد، باران و آتشفش
ــته باشد، زمين لرزه اتّفاق مى افتد. تالش دانشمندان براى ثبت  آمادگى داش
و شناخت عالئم و زمان وقوع زلزله هنوز از مرحله تحقيق پا فراتر نگذاشته 
ــگيرى و رعايت اصول ايمنى تنها روش ممكن و مطمئن براى  ــت. پيش اس
كاهش خطرات زلزله به حساب مى آيد. با توّجه به وجود 20 شهر بزرگ در 
مناطق  زلزله خيز، وجود تأسيسات مهم و زيربنايى بر روى گسل هاى فّعال 
از يك طرف و ميزان آمادگى جامعه و سازمانهاى دولتى و روند گسترش و 
ــعه كشور از سوى ديگر، لزوم انجام اقدامات جّدى و گسترش فرهنگ  توس

ايمنى در كشور روشن مى شود.
اصوًال كارشناسان عقيده دارند تتها راه نجات از پيامدهاى زلزله شناخت 
ــهاى علمى كاستن خطرهاى  عميق و صحيح اين پديده و يافتن راه و روش
ــازى) است. براى رسيدن به بحث ايمنى و  نياز اساسى مطرح  آن (ايمن س
شدن موضوع، ابتدا به خالصه اى از خسارتهاى ناشى از زلزله پرداخته و بعد 

به مديريت ايمن سازى اشاره مى گردد.

خسارت هاى ناشى از زلزله
الف) خسارت هاى اّوليه

ــارت شامل: فوت يا آسيب فيزيكى انسان ها، نابودى  در اين حالت خس
ــايل و امكانات  ــارات به سازه و موجودى آنها، وس ــام، وارد آمدن خس احش
ــى از نابودى  ــخصى، زيان هاى ناش ــاير اموال ش ــايل نقليه و س جامعه، وس

ــاورزى، جنگل  و گياهان، آسيب هاى روانى، از دست رفتن  فرآورده هاى كش
امكانات خانه سازى و غيره است.

ب) خسارت هاى ثانّويه
ــامل: بى خانمانى، تعطيل يا ركود تجارت يا صنعت، ايجاد فاصله در  ش
ــازى  ــازى و بازس ارائه خدمات عام المنفعه، هزينه هاى ملّى كه صرف پاكس
مناطق زلزله زده مى شود و هزينه هاى مالى كه از سوى دولت براى تعميرات 

و يا جايگزينى وسايل خسارت ديده در جامعه صرف مى شود.
ج) خسارت هاى نهايى

ــامل: از دست رفتن درآمد خانواده، بيكارى، كاهش يا از دست رفتن  ش
ــه كار رفته در طرح  ــرمايه هاى ب ــير س ــد تجارى و صنعتى، تغيير مس در آم
بازيافتى، دگرگونى ارزش زمين و اموال، تغيير روند رشد جمعيت در محيط، 
ــهرها و مناطق آباد، پر شدن گنجايش جامعه،  افزايش تعداد مهاجران به ش
ــاختار اقتصادى و اجتماعى خانواده ها، كاهش پس اندازهاى  دگرگونى در س
شخصى و تجارى و تغيير روند سرمايه گذارى ها، دگرگونى هزينه هاى مالى 
ــت  ــدن منابع آب و آلودگى محيط زيس ــات، آلوده ش ــدگان خدم عرضه كنن

است.
با توّجه به خسارتهاى عنوان شده و تأثيرات عميق آن در جامعه اهميت 

پرداختن به موضوع مشخص مى شود.
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اصول ايمن سازى
ــازى كنيم؟ نتايج  ــازى را صرف ايمن س ــت هزينه ي بازس آيا بهتر نيس
ــورهاى لرزه خيز دنيا كه اصول پيشگيرى و ايمنى را به دّقت  آمارى در كش
ــورها با جوامعى كه اين  ــه با درصد تلفات اين كش به كار مى برند در مقايس
اصول را رعايت نمى كنند، نشان مى دهد كه ايمن سازى در كاهش خطرات 
ناشى از زلزله مؤثّر است. امروزه اكثر متخّصصان اعتقاد دارند كه پيش بينى 
زمان دقيق وقوع زلزله با علم و وسايل امروزى امكان پذير نبوده و پيش بينى 
ــاختمانها و شهرها و تأسيسات زيربنايى  ــيب ديدن س وقوع زلزله مانع از آس
نمى شود. برخى از كشورها ميزان سرمايه گذارى در زمينه ي پيش بينى زمان 

قوع زلزله را كاهش داده اند.
ــناخت دقيقتر گسل ها،  ــتر جنبه ش ــى امروزه بيش تحقيقات زلزله شناس
ميزان فّعاليت لرزه خيزى، تعيين ميزان خطر و ريسك وقوع زلزله دارد، ولى 

تمام هدف ها بايد به ايمنى و حفظ جان انسانها منجر شود.
اصول مديريت ايمنى در برابر زلزله با سه رويكرد تعريف مى شود:

1ـ آگاهى، 2ـ آمادگى، 3ـ آرامش

1ـ آگاهى
ــت. لذا تاكنون سعى شده مردم از اين  اّولين گام براى ايمنى آگاهى اس
ــند و آماده مقابله با آن  ــى آگاه باش پديده و اثرات آن بدون هيچگونه ترس
ــوند. آگاهى از اين حقيقت كه وقوع زلزله را نمى توان پيش بينى كرد، اّما  ش

كنترل و كاهش زيان ها و اثرات آن در دست ماست.

نقش رسانه در آگاهى
ــازى مردم در زمان بروز  ــانه ها در آماده س محّققان بر اين باورند كه رس
بحران هاى طبيعى در كاهش خطرات و خسارات ناشى از آن تأثير به سزايى 
دارند. با گذشت زمان مى توان عكس العمل و رفتار عمومى مردم را در برابر 
ــاس تحقيقات صورت  ــب تبديل نمود. براس حوادث، به عكس العملى مناس
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گرفته رسانه ها در ارائه گزارش هاى مربوط به زلزله قبل و يا بعد از وقوع آن 
ــورى خوددارى كنند و بر درستى و صّحت گزارش ها  بايد از هر گونه سانس
ــود مردم با همكارى و  ــت گفته ش ــود. اگر حقايق آن طور كه هس تأكيد ش
ــاركت بيشتر، مشكالت را حل خواهند كرد. با آگاهى و هشدار به موقع  مش
جامعه توسط رسانه ها مى توان خطرات جانى و مالى ناشى از زلزله را كاهش 
ــاركت مردم  ــانى براى آمادگى و مش ــع آنها بر جنبه اطالع رس داد و در واق
ــاره  ــت و اش ــانى بايد بدون ايجاد ترس و وحش تأكيد مى كنند و اطالع رس
ــتقيم بر جنبه هاى منفى فاجعه بوده و هدف، جلب مشاركت و اطالعات  مس

مردم باشد.

ــانه ها مهمترين روش در افزايش آگاهى اقشار جامعه است  آموزش رس
كه در بهسازى سازه ها و امنيت جانى و همچنين توسعه ى پايدار جامعه نقش 
ــى ضمن كاهش آثار تخريبى  ــانه هاى ارتباط جمع بهينه را ايفا مى كند. رس
ــتراتژى  ــوادث هم جلوگيرى مى كنند. اس ــيب دهى اجتماعى ح باليا از آس
ــع ارتباط مؤثّر بين  ــعى كنند تا موان ــد و س ــان بايد حركت رو به جلو باش آن
ــت اندركاران و مردم مرتفع شود. رسانه ها امين مردم هستند و مى توانند  دس
به عنوان بهترين مشاور براى مسئوالن عمل كنند. رسانه ها امين مسئوالن 
ــكار عمومى را  ــان آگاه مى توانند اف ــتند و به عنوان يك اطالع رس نيز هس

نسبت به موضوع هاى مختلف شّفاف سازند. بدين ترتيب رسانه هاى ارتباط 
جمعى ضمن ارتقاى فرهنگ مردم در زمينه زندگى  در كنار حوادث طبيعى 

ضريب ايمنى را هم افزايش مى دهند.

2ـ آمادگى
آمادگى شامل شاخصه هاى زير مى باشد:

الف) ايمن سازى و مقاوم سازى محيط زندگى؛ يعنى ايمنى ساختمان ها 
ــق انتخاب محّل  ــرق، گاز، تلفن و....) از طري ــريان هاى حياتى (آب، ب و ش
مناسب ساخت و ساز، طّراحى سازه هاى مقاوم، انتخاب مصالح مناسب، اجرا، 
ساخت و نظارت دقيق و باالخره نگهدارى آنها، بكارگيرى ضوابط و استفاده 

از متخّصصان، كارشناسان و كارگران ماهر و آموزش ديده.
ــهرها به بهبود  ــت كه بهبود محيط كالبدى ش ــده اس امروزه معلوم ش
ــت زندگى مردم مى توان به  ــتگى دارد. با توّجه به كيفي ــت جامعه بس وضعي
سه نوع برنامه ريزى عمده شامل برنامه ريزى فيزيكى، اجتماعى و اقتصادى 

اشاره كرد.
ــادى، اجتماعى و محيطى به صورت  ــهرها روند اقتص از آنجا كه در ش
ــه موازات  ــزى فيزيكى بايد ب ــير برنامه ري ــده، س ــم بافته ش ــنى در ه روش
ــا در همه زواياى جامعه  ــاى اجتماعى اقتصادى انجام گيرد ت برنامه ريزى ه

شهرى به نتايج مطلوب برسد.
به طور كلّى در ديدگاه هايى كه برنامه ريزان نسبت به خطرات محيطى 
ــى از آنها  ــده اى وجود دارد كه بعض ــد تفاوت هاى عم ــد ارائه كنن مى توانن

مى توانند با هم همراه شوند و به سه نوع سياست قابل رده بندى است:
1ـ سياست بازار كه بر پايه اصل بازار آزاد است.

2ـ سياست اضطرار و رفع بحران كه بر مبناى اين ايده است كه تقريبًا 
امكان شناخت و تسكين  كامل ريسك وجود ندارد.

ــئوليت و برنامه ريزى  ــاى پذيرش مس ــش كه بر مبن ــت كاه 3ـ سياس
ــر بوده و به چهار  ــك خطرات طبيعى امكانپذي ــى براى كاهش ريس حكومت
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ــزى كاربرى زمين،  ــاختمانى، برنامه ري ــوند: كدهاى س ــيم مى ش گروه تقس
ــان مى دهد كه على رغم  اطالعات عمومى و ابزارهاى محّرك. مطالعات نش
ــعه در همه جنبه هاى ابزارهاى تسكين، پيشرفت هاى كّمى در كاهش  توس
ــت وجود دارد. هدف نهايى هر سياستى كاهش  ــط اين سياس ــك توس ريس
ــا يا تغييراتى در كاربرى  ــاختمان بناه خطرات زلزله با ايجاد تغييراتى در س

زمين مى باشد.
ــور كلّى ابزار برنامه ريزى براى كاهش خطرات زلزله را مى توان به  به ط

دو سياست سّنتى و پنج ابزار مهم طبقه بندى كرد:
ــت كاربردى زمين، ابزار قانونى، مالى،  ــاختمان بناها، سياس سياست س

اطالعاتى، محّرك و بيمه.
ــن ابزارى براى  ــن، برنامه ريزى زمي ــت كاربرى زمي ــا توّجه به سياس ب
ــعه ى زمين هاى در  ــب توس ــل اطالعات در زمينه تناس ــع آورى و تحلي جم
ــتعد  ــت به طورى كه محدوديت هاى نواحى مس معرض خطرات طبيعى اس
خطر توسط شهروندان، سرمايه گذاران و سازمان هاى دولتى شناخته شود. از 
مقّررات طبقه بندى، مقّررات تفكيك اراضى شهرى، استانداردهاى طّراحى و 
مكانى زير ساخت ها مى توان به عنوان ابزارى براى مديريت توسعه استفاده 
كرد. به طور مثال مقّررات منطقه بندى كه فشار و تراكم توسعه را در نواحى 
ــهرى، تحصيل نواحى  خطرناك محدود مى كند، مقّررات تفكيك اراضى ش
ــاز، مكان يابى مجّدد و در واقع  ــاك با ارزش هاى محيطى يا فضاى ب خطرن
ــعه اى موجود در معرض خطر، استانداردهاى طّراحى و  تغيير مكان هاى توس
ــدار و آگاهى را  ــاخت ها و برنامه هاى اطالعات عمومى كه هش مكان زير س

نسبت به خطرات باال مى برد.
ــاختمانى، تركيب كالبدى قطعات و  ــخصات كالبدى (تيپ س تعيين مش
راه ها) و مشخصات عملكردى (نوع كاربرى ها، تراكم جمعيتى) در هر يك از 
ــهرى با توّجه به ميزان آسيب پذيرى و محدوديت هاى مكان  مقياس هاى ش
ــب،  ــاختمانى مناس ــى جهت افزايش امكان گريز و پناه مردم (تيپ س طبيع
تراكم ساختمانى كم، استفاده از راه ها به عنوان فضاى گريز و پناه) از جمله 

روش هاى كاهش آسيب پذيرى مى باشند.
ــود در مقابل  ــر زمينى با درجه ى مقاومت خ ــت كه ه اصل بر اين اس
ــته كاربرى و هر  ــت با يك دس ــب اس ــر زلزله به صورت بهينه، متناس خط
ــيدن به ايمنى در مقابل زلزله  ــته از كاربرى ها به صورت بهينه براى رس دس
ــايت هايى با درجه قطر مناسب خود قرار گيرند. برنامه ريز و طّراح  بايد در س
ــيختگى  ــه اينكه بداند كدام اراضى در معرض خطر گس ــهرى نياز دارد ب ش
ــطحى قرار دارند. در  ــتگى گسله هاى س ــته و روان گرايى و نيز شكس پيوس
حقيقت برنامه ريزى شهرى بايد كاربرى هاى شهرى را به صورتى جانمايى 
ــكونتگاه هاى مقاوم در  ــى  كند كه اين كاربرى ها اّوًال به صورت س و طّراح
ــرايط الزم را براى اجراى هر چه بهتر طرح  برابر زلزله عمل نمايند، ثانيًا ش
مديريت بحران تسهيل كند. در واقع وضعيت بر استقرار تأسيسات زيربنايى 

ــهر، بافت شهرى فرسوده، تراكم هاى شهرى  شهرى، شبكه هاى كارآمد ش
باال و وضعيت بد استقرار تأسيسات زيربنايى شهر و كمبود و توزيع نامناسب 
فضاهاى باز شهرى و مواردى از اين قبيل نقشى اساسى در افز ايش ميزان 
ــاختار  ــهرها در برابر زلزله دارند. عناصرى مانند س ــيب هاى وارده به ش آس
ــهر، بافت شهر، فرم شهر، تراكم هاى شهرى، شبكه هاى ارتباطى شهر و  ش
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ــهرى از جمله عوامل مؤثّر در آسيب پذيرى مى باشد.  مكان گزينى عناصر ش
شكل، اندازه و چگونگى تركيب كوچكترين اجزاء تشكيل دهنده شهر، بافت 
ــخص مى كند. هر نوع بافت شهرى به هنگام زلزله مقاومت  ــهرى را مش ش
ــى  ــكل هندس خاّصى در برابر زلزله دارد. در ارزيابى و قطعه بندى اراضى، ش
ــب طول و عرض قطعه در رابطه با كاربرى  قطعه، ابعاد و اندازه قطعه، تناس
ــنجش قرار مى گيرد. مشخصات ساخت وساز  زمين و نوع مالكيت مالك س
ــبت سطح  ــته و نس درون هر قطعه زمين، الگوى تركيب  فضاهاى باز و بس
ساخته شده به فضاى باز مهمترين مالك كارآيى بافت هنگام وقوع سوانح 
ــخصات  فيزيكى آن  ــيرهاى فرعى الگوى راه، مش ــتند. در مس طبيعى هس
شامل طول و عرض مطرح است. غير از الگوى تركيب قطعات در يك بافت 
ــازها و فضاهاى باز قطعات مجاور  ــهرى، الگوى همجوارى ساخت و س ش
ــهرى  ــيب پذيرى و قابليت تيپ ش ــاخص هاى ديگر در ارزيابى آس نيز از ش
ــى، قابليت بافت، الگو و اندازه بلوك هاى  ــت. از ديگر شاخص هاى بخش اس
ــهرى، نحوه مجاورت قطعات  ــهرى، الگوى تركيب راه ها و بلوك هاى ش ش
ــاخته شده هر قطعه با گذرگاه  تفكيكى يا گذرى، همجوارى فضاى باز و س
نيز درجه محصوريت معابر مى باشد. الگوى فضاهاى باز در كّل سطح بافت 
ــكونى عامل ديگرى در افزايش كارآيى بافت هنگام سوانح  ــهاى مس بخش

طبيعى است.
علم تجربه و تاريخ ثابت كرده اند كه هيچ جاى كره زمين بويژه مناطق 
ــخن در بارة  زلزله خيز از گزند زلزله مصون نبوده و در اين زمينه هدف از س
ــوند و به فكر چاره باشند نه اين  ــت كه مردم آگاه ش پيامدهاى زلزله اين اس
ــود، هراسى كه ناشى  كه طرح اين موضوع ها باعث بيم و هراس بيهوده ش
ــت. معموًال پس از  ــى ما در چند دهه اخير بوده اس ــرى و بى توّجه از بى خب
ــع آب، برق، تلفن، گاز  ــديد، امكان قط ــوع يك زمين لرزه ى بزرگ و ش وق
ــهر وجود دارد و به علّت ويرانى  ــان لوله هاى فرآورده هاى نفتى به ش و جري
ساختمان هاى خيابان ها، راه ها بسته مى شود و امر كمك رسانى با دشوارى 
ــى در زمينه ى كاهش خطرات زمين  ــورت مى گيرد. خطوط كلّى و اساس ص
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لرزه در چند محور خالصه مى شود كه عبارتند از:
ــتقل با امكانات و اختيارات كامل و  ــى مس 1 . ايجاد يك مركز پژوهش
ــئوليت الزم در زمينه ى بررسى هاى لرزه خيزى، لرزه زمين ساختى  مس

و مهندسى زمين لرزه.
ــرد ضوابط و  ــاختمان بدون كارب ــداث هر گونه س ــرى از اح 2. جلوگي

معيارهاى مقاوم سازى در برابر زمين لرزه.
3. تأمين مصالح مناسب ساختمانى و سهولت فروش آنها.

4. رعايت نكات ايمنى كامل در سازه هاى حاوى مواد پرتوزا، شيميايى، 
صنعتى و پرخطر.

5. بررسى نكات طّراحى پل هاى بزرگ و مرّمت و مقاوم سازى آنها.
6. بررسى و برنامه ريزى تقويت ساختمان هاى ضعيف شهرها.

ــرباز به اندازه كافى در بخش هاى گوناگون  7. در نظر گرفتن فضاى س
شهر براى استفاده از آنها به هنگام رويداد زلزله.

8 . آموزش، آماده سازى مردم و تمرين براى آمادگى و چگونگى واكنش 
درست به هنگام رويكرد  زمين لرزه هاى بزرگ.

ــگيرانه قبل از  ــردى و گروهى براى انجام اقدامات پيش ــى ف ب) آمادگ
وقوع، رفتارهاى مناسب هنگام وقوع و فّعاليت هاى امداد و نجات و بازسازى 

پس از وقوع زلزله.
ــاختمان ها بايد مطرح شود، مقاوم سازى  ــازى س آنچه در كنار مقاوم س
باورهاى مردم در قبال اين پديده است. اگر در ژاپن آمارهاى ناشى از تلفات 
زلزله، سال به سال كاهش مى يابد، تنها موّفقيت برخاسته از طرح اليه هاى 
ــاز شهرى نيست، بلكه آمادگى مردم در قبال مقاومت در  تغيير در ساخت وس

برابر زلزله است.
ــى با انواع  ــدار و انجام مانورهاي ــانى، هش ــه به آموزش، اطالع رس توّج
مختلف براى گروه هاى سّنى مختلف و تبليغات مناسب و توّجه به فن آورى 
اطالعات بايد در دستور جّدى همه ارگان ها قرار گيرد. هر كشورى با توّجه 
به شرايط بومى و بالياى مختلف در كشور خود مديريت بحران متناسب با 
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آن را در پيش مى گيرد.
از معروف ترين سازمان هاى مديريت بحران مى توان به سازمان مديريت 
ــازمان مديريت بحران استراليا  بحران اياالت متحّده امريكا (FEMA)، س

(EMA) و صليب سرخ جهانى اشاره كرد.
توسعه شريان هاى حياتى، خود تابع ميزان توسعه يافتگى جوامع بوده و 
جوامع پيشرفته همراه با بهبود، اصالح و فن آورى اين شريان ها سرمايه هاى 
عظيم كشور خود را حفظ مى كنند و اين معنى كه در بحث آمادگى، انسان و 
محيط زندگى او در پيوندى دو سويه و محكم با يكديگر بوده كه بى توّجهى 
ــى در زمان وقوع بحران  ــك باعث وجود آمدن معضالت و خطرات ــه هر ي ب

خواهد شد.

3ـ آرامش
آگاهى و آمادگى بدون حفظ آرامش امكان پذير نخواهد بود و آرامش با 
تكرار تمرين ها و افزايش آمادگى ها، اطمينان و توّكل به خداوند قابل حصول 
ــت. لذا تكرار برنامه هاى آموزشى و آگاهى رسانى  و آمادگى آرامش را به  اس
ــه در اعتقادات  ــت. پديد آوردن يك بار فرهنگى كه ريش همراه خواهد داش
ــه اى را ايفا كند. بدين معنى  جامعه دارد مى تواند در ايجاد آرامش نقش ريش
ــد با روش هاى  ــت كه باي ــت بلكه يك پديده طبيعى اس ــه زلزله بال نيس ك
ــده با آن برخورد كرد. بحث هاى روانى امدادگران و آسيب ديدگان  عنوان ش
ــت. براساس آمار 40ـ   ــزايى خواهند داش در زلزله در ايجاد آرامش تأثير بس
30 درصد كسانى كه تحت تأثير يك بالقرار مى گيرند، به بيماريهاى روانى 
دچار مى شوند. مهمترين اختالالت روانى ناشى از وقوع باليا شامل واكنش 
ــه در جامعه ديده  ــترس پس از ضربه (PTSD) ك ــترس، اختالل دپس اس
ــود، واكنش انكار است. حّساسيت زائى در بين افراد جامعه و مسئولين  مى ش
ــود.  ــث ايجاد اين واكنش مى ش ــّدى عوامل خطر باع ــبت به تهديد ج نس
ــت اندركاران بخصوص  ــائى و مقابله با اين واكنش به عهده همه دس شناس

معاونت بهداشتى مى باشد.

ايران جزء ده كشور اصلى بالخيز دنيا است. 160000 نفر طى يك قرن 
ــوانح و حوادث غير مترقبه  ــاى طبيعى فوت كرده اند. اگر بخواهيم س از بالي
ــد.  ــم، رقم مذكور خيلى بيش از اين ها خواهد ش ــبه كني ديگر را نيز محاس
نيازهاى برآورده نشده روانى اجتماعى مردم، طى 5 پژوهش موازى در سال 
ــتى كاهش اثرات بالياى  77ـ1376 از طريق كميته فرعى تخّصصى بهداش
ــكى، در دو زلزله بيرجند و  ــت، درمان و آموزش پزش ــى وزارت بهداش طبيع
ــى شد. اين پژوهش نشان داد كه يكسال پس از زلزله، بالغين  اردبيل بررس
سه برابر و كودكان دو برابر بيشتر از جمعيت آسيب نديده از اختالالت روانى 
ــده بود. همچنين  رنج مى برند و به نيازهاى روانى اجتماعى آنها توّجهى نش
ــز در زمينه چگونگى  ــخص گرديد كه امدادگران ني ــن پژوهش ها مش در اي

حمايت روانى اجتماعى از آسيب ديدگان، نياز به آموزش دارند.
اين موضوع با اهداف اختصاصى كاهش شيوع و پيشگيرى از پيشرفت 
ــوان انطباق و  ــوادث غير مترقبه، افزايش ت ــديد عوارض روانى در ح و تش
ــاى اجتماعى بازماندگان و كمك  ــازى بازماندگان، تقويت مهارت ه آماده س
ــع و ارتقاء  ــازى جام ــازماندهى مجّدد، خوديارى و بازس ــه جامعه براى س ب
سطح سالمت روان مثبت در جامعه قابل توّجه عميقى مى باشد. با توّجه به 
 (Urgency) رويكردهاى استراتژيك كه شامل توّجه به سرعت و فوريت
به جاى رويكرد بيمارنگر (Patient oriented)، توانمندسازى به جاى 
رويكرد حمايت گر صرف، رويكرد مبتنى بر جامعه به جاى رويكرد مبتنى بر 
 (oral Intersect) ــى ــتانى و همكارى بين بخش كلينيك و امور بيمارس
ــاد  هماهنگى بين  ــد. همچنين با ايج ــر اولويت هاى فوق مى باش ــالوه ب ع
سازمان ها و نهادهايى كه مى توانند به نحوى در امر نجات همكارى نمايند 
ــور، نيروى نظامى و  ــتى كش ــازمان بهزيس از قبيل: جمعيت هالل احمر، س
ــانى و به خصوص روحانيون و علماء و افراد صاحب نفوذ  انتظامى، آتش نش
ــوراهاى منطقه اى، نيروها و سازمان هاى غير دولتى و بين المللى  محلّى، ش
كه عالقمند به همكارى و اجراى اهداف برنامه مى باشند، مى توان به هدف 
ــاركت مردمى، مهمترين و وسيع ترين  ــت يافت. مش اصلى در اين بحث دس
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ــيب  ــش را در مقابله با عوارض روانى اجتماعى حوادث دارد. كودكان آس نق
ــاركت افراد و نيروهاى مردمى  ديده از اولويت بااليى برخوردار بوده لذا مش
ــتى درمانى به اين  ــاالن، در ارائه خدمات بهداش ــوص هميارى همس بخص
گروه سّنى، حائز اهميت بسيارى است. راهبرد كلّى در بستر فرهنگ بومى و 
متناسب با آن شكل خواهد گرفت. بسيارى از مراسم دينى و سّنتى چنانچه در 
چارچوب برنامه مشخصى مّد نظر قرار گيرند، مى توانند در برنامه ريزى هاى 
ــتفاده قرار گيرند. ــر مترقبه مورد اس ــت روانى در جريان حوادث غي بهداش

نتيجه گيرى و جمع بندى نهايى
با توّجه به نكات گفته شده در مورد ايمن سازى مى بايست سطح جامعه 
ــاند كه مردم و عوامل دولتى،  ــناخت درباره ى زلزله رس را به درجه اى از ش
ــند و به آن به صورت  بال نگاه نكنند  ــته باش ــى از وقوع زلزله نداش هراس
ــه زلزله خيز بودن  ــا از جمله ژاپن با توّجه ب ــورهاى دني تا همانند ديگر كش
ــاهد  ــوارد علمى و اجتماعى نموده تا ش ــد خود را صرف م ــرژى و دي آن ان

ــترى در اين زمينه ها باشيم و اين امر امكان پذير نخواهد  موّفقيت هاى بيش
بود مگر با حمايت و كمك خود مردم و عوامل حكومتى.

اين شعار هرگز يادمان نرود كه «عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد».

منابع و مآخذ:
دهيم»،  كاهش  را  زلزله  خطرهاى  «چگونه  نقى،  آقالو،  1ـ 

نشريه ى نو آور، شمارة 96.
2ـ پارسى، فرخ، «اگر حقايق آن طور كه هست گفته شود»، 

نشريه ى انتخاب، 78/7/24.
جمعيت»،  افزايش  و  «زلزله  كريستين،  مانيتور،  ساينس  3ـ 

نشريه ى گزارش روز، 78/9/6.
شهرى  برنامه ريزى  روش هاى  «كاربرد  على،  عسكرى،  4ـ 
با  زلزله  خطرات  آسيب پذيرى  كاهش  در  زمين  كاربرد  و 
(GIS): مطاله موردى منطقه 17 تهران»، نشريه ى تحقيقات 

جغرافيايى، شماره ى 67.
5ـ  فرخ لو، تورج، «زمين لرزه و شريان هاى حياتى: نگاهى به 
تاريخچه و شكل مهندسى زلزله»، نشريه ى همشهرى، 82/5/8 .

بهداشت  مركز  نشر  آن»،  انواع  و  «بال  محّمد،  نعلبندى،  ـ   6
استان آذربايجان شرقى، 1384.

پى نوشت:
آزاد اسالمى  دانشگاه  استاديار گروه جغرافياى شهرى  1ـ 

(واحد رشت)
اسالمى  آزاد  دانشگاه  صنعتى  مديريت  گروه  استاديار  2ـ 

(واحد رشت)
برنامه ريزى  ـ  جغرافيا  ارشد  كارشناسى  دانشجوى  3ـ 

توريسم
زلزله بم



37

ــوان در برابر مخاطرات  ــواردى كه نمى ت ــه م در كلي
ــان به  ــى و يا عوامل آسيب رس ــى از حوادث احتمال ناش
ــالمتى حفاظت مناسبى را ايجاد كرد، بايستى "وسايل  س
ــود. قرار گرفتن و  ــتفاده ش ــب اس حفاظت فردى" مناس
فعاليت در محيط هاى كارگاه هاى ساختمانى از مصاديق 
ــت. بنابراين، استفاده  ــدن با وضعيت نا ايمن اس مواجه ش
ــايل حفاظت فردى مناسب در اينگونه محيط هاى  از وس
كارى الزامى است. از اين نظر كليه كارگران، سركارگران، 
مهندسان، افراد خويش فرما و فنى كسانى كه به هر دليل 
ــه كارگاه ها دارند بايد  ــف كوتاهى در اينگون عبور يا توق
ــايل حفاظت  ــب مورد و نوع كار محوله بايد از وس برحس

فردى استفاده نمايند.
ــاى  ــى كارگاه ه ــه حفاظت ــاده 263 "آيين نام در م
ــاختمانى" مربوط به وزارت كار و امور اجتماعى چنين  س
ــاختمانى بايد  ــت؛ "كليه كارگران كارگاه هاى س آمده اس
مجهز به كاله و كفش ايمنى بوده و همچنين در صورتى 
ــرايط و نوع كار اقتضاء نمايد، ساير وسائل حفاظت  كه ش

وسايل حفاظت فردى و 
كارگران ساختمانى

فرشيد قاسملو
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ــى  ــك، كمربند و طناب نجات، گوش ــتكش، عينك، ماس فردى از قبيل دس
ــار كارگران قرار داده  ــره مطابق ضوابط آئين نامه مربوطه بايد در اختي و غي

شود."
ــاختمانى ايران، مبحث دوازدهم، ايمنى و  ــن در مقررات ملى س همچني
ــايل حفاظت فردى پرداخته  ــت كار در حين اجرا، بخش 4 آن به وس حفاظ
ــط كارفرما به  ــب توس ــايل حفاظت فردى مناس ــت. بنابراين، ارايه وس اس

مشاغلين در صنعت ساختمان سازى، الزام قانونى دارد.
ــايل حفاظت فردى  ــه هر ترتيب؛ در ادامه مقاله راجع به بعضى از وس ب

مورد نياز شاغلين صنعت ساختمان سازى توضيحاتى ارايه مى گردد؛

لباس كار
لباس كار بايد با نوع كار و خطراتى كه كارگر را تهديد مى كند متناسب 
ــد، همچنين بايد مناسب بدن كارگر بوده و هيچ قسمت آن آزاد نباشد،  باش
ــته، تعداد جيب ها كم و كوچك، شلوار آن بدون دوبل  ــه بس كمر آن هميش
باشد. هنگام كار در هواى بارانى و شرايط بسيار مرطوب بايستى به كارگران 
مربوطه لباس كار ضد آب و سرپوش مناسب تحويل گردد. كارگران جوشكار 
ــت در معرض پرتاب جرقه و سوختگى قرار  ــاغل مشابه كه ممكن اس و مش
ــند.  ــته باش گيرند بايد لباس كار مقاوم در برابر جرقه و آتش در اختيار داش
ــماره 1377 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران شرايط  استاندارد ش

ــاير موارد، وسايل  ــت. در اين مورد و س اينگونه لباس ها را تعيين نموده اس
ــه استاندارد و تحقيقات  ــتانداردهاى موجود موسس حفاظت فردى بايد با اس

صنعتى ايران منطبق باشد.

كاله ايمنى
ــت كه به طور  ــه محيط هاى كارى اس ــاختمانى از جمل كارگاه هاى س
ــت در صورت  ــياء وجود دارد. بديهى اس ــقوط و پرتاب اش ــول خطر س معم
ــركارگران، عواقب وخيمى وجود خواهد داشت.  ــياء با س اصابت اينگونه اش
ــب براى كليه افراد حاضر در كارگاه  ــتفاده از كاله ايمنى مناس بنابراين، اس
ــتاندارد شماره 1381 موسسه  ــت. اين كاله هاى ايمنى بايد با اس اجبارى اس

استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران مطابقت داشته باشد.

وسايل حفاظت چشم و صورت
تمام كارگرانى كه كار آنها ممكن است براى چشم ها و يا صورت خطر 
ــايل حفاظتى مخصوص استفاده كنند. در صنعت  ــتى از وس ايجاد كند، بايس
ساخت وساز هنگام جوشكارى، آهنگرى، ماسه پاشى (سندبالست)، بتن پاشى 
ــايل حفاظتى استفاده  ــانكريت) و كارهاى مشابه بايستى از اينگونه وس (ش
نمود. گروه هاى اصلى اين وسايل عبارتند از: عينك ايمنى دسته دار، عينك 
ايمنى بنددار، ماسك كالهى جوشكارى، ماسك دستى جوشكارى، سرپوش 
ــك تنفسى. نكته مهم  محافظ، حفاظ صورت و حفاظ صورت مجهز به ماس
ــتاندارد و تحقيقات  ــتى مورد تاييد موسسه اس ــايل بايس آنكه تمام اين وس

صنعتى ايران بوده و عالمت استاندارد داشته باشند.

وسايل حفاظت دستگاه تنفسى
ــكل هاى مختلف مواد  گرد و غبار، گاز، بخار، دود، دمه، مه، از جمله ش
ــاختمانى، شاغلين را در  ــت كه به طور معمول در كارگاه هاى س مضرى اس
ــا تهويه مواد  ــار و ي ــرار مى دهد. چنانچه جلوگيرى از انتش ــرض خطر ق مع
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ــد، به  ــاختمانى به لحاظ فنى غير ممكن باش ــان آور در محيط كارگاه س زي
ــتم تهويه ممكن نباشد، به عنوان آخرين راه حل  عنوان مثال برقرارى سيس
بايد از ماسك تنفسى استفاده نمود. اين وسايل دامنه وسيعى از ماسك  هاى 
ــاده تا انواع كامل تر را تشكيل مى دهند در ارتباط با اين وسايل حفاظتى،  س

توجه به چند نكته مهم، ضرورى است.
ــب با نوع ماده آالينده انتخاب شود.  ــى بايد متناس ــك تنفس ماس
ــاختمانى،  ــك كاغذى كه عالوه بر صنايع س به عنوان نمونه ماس
ــاغل و حرفه ها مورد استفاده قرار  ــاير مش ــيعى در س به طور وس
ــق در هوا مقاومت ايجاد  ــرد، فقط در برابر بعضى مواد معل مى گي
ــاير موارد مواجه با مواد زيان آور مثل گازها و غيره  مى كند و در س

بى فايده است.
ــتفاده صحيح از ماسك تنفسى بايد كارگران را توصيه  در مورد اس

نمود و آموزش داد.
ماسك ها را بايستى طبق دستور سازنده آن مورد استفاده قرار داد؛ 

نظافت نمود و نگهدارى كرد.
چنانچه ماسك تنفسى كه قبًال توسط ديگرى استفاده شده است، 
ــود، ضرورى است ابتدا،  ــت به شخص ديگرى تحويل ش قرار اس
طبق دستور سازنده ماسك نظافت، شستشو و ضد عفونى گردد.

ــود بايد در  ــتفاده نمى ش ــى اس ــك تنفس ــى كه از ماس در مواقع
محفظه هاى در بسته نگهدارى شود.

ماسك هاى حفاظتى بايد داراى ُمهر استاندارد باشند.

پايپوش ايمنى
ــت كه داراى جنبه هاى ايمنى بوده و استفاده كننده را از  ــى اس "پايپوش
صدماتى كه ممكن است به طور تصادفى پيش بيايد، محافظت مى كند. در 
ــت كه پارادر مقابل ضربه ى  ــرپنجه طورى طراحى شده اس اين پايپوش س
حداقل 200 ژول انرژى و فشردگى حداقل 15 كيلو به نيوتن حفاظت كند." 

ــتاندارد  ــت كه در اس اين تعريفى اس
ــايل  1136 راجع به اين گروه از وس

حفاظتى آمده است.
در تمام مواردى كه ممكن است 
ــران هنگام كار در معرض  پاى كارگ
ــام تيز و برنده،  خطر برخورد با اجس
ــام داغ، سقوط اجسام سنگين و  اجس
انرژى برق و... قرار گيرد، بايستى از 
ــب و استاندارد  پايپوش ايمنى مناس
استفاده نمايند. اين وسايل حفاظتى 
ــام مختلفى دارد كه  ــز انواع و اقس ني
ــوع مخاطرات  ــا ن ــب ب انواع متناس
موجود بايستى در اختيار كارگران قرار 
گيرد به عنوان مثال، كارگرى كه در 
معرض خطر برق گرفتگى است بايد 
ــق الكتريكى كه وى  از پايپوش عاي
ــوك هاى الكتريكى و  را در مقابل ش
ــم آن حفاظت مى كند،  ــب وخي عواق

استفاده نمايد.

دستكش حفاظتى
ــيا يا مواد داغ، مواد خورنده  ــياء تيز و برنده، اش در مواردى كه خطر اش
ــد بايد از  ــران را تهديد مى كن ــت كارگ ــت و... دس ــك كننده، پوس و تحري
دستكش هاى حفاظتى مناسب و استاندارد استفاده نمود. اما در موارد استفاده 
از وسايل داراى قطعات گردنده، مثل دستگاه مته برقى، كه احتمال درگيرى 
ــتكش استفاده  ــتكش وجود دارد، نبايد از هيچ نوع دس قطعات گردنده با دس
ــد، مثل  نمود. در مواردى كه كارگران در معرض خطر برق گرفتگى مى باش
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كارگران برق كار، بايد دستكش عايق الكتريسته استاندارد به كار برده شود.
مراقبت هاى عمومى مربوط به وسايل حفاظت فردى:

ــط كارخانجات معتبر ساخته  ــايل حفاظت فردى بايد توس 1ـ كليه وس
ــده و مورد تاييد مراجع ذى صالح مثل موسسه استاندارد و تحقيقات  ش

صنعتى ايران بوده و ُمهر استاندارد داشته باشد.
ــرور زمان دچار  ــايل، به م ــاير وس ــت فردى مثل س ــايل حفاظ 2ـ وس
ــتى به طور مستمر توسط  ــتهالك و آسيب مى شوند. بنابراين، بايس اس
ــده، در صورت  ــرل واقع ش ــى و كنت ــخاص ذى صالح مورد بازرس اش
ــايل حفاظت فردى در  ــوند. تعمير وس كمترين عيب و نقص تعويض ش
مواردى مجاز است كه طبق دستور كارخانه سازنده يا مراجع ذى صالح 

انجام پذير باشد.
3ـ كاربران در مورد استفاده بهينه از وسايل حفاظت فردى و متناسب با 
نوع وسايلى كه در اختيار آنها قرار مى گيرد، توجيه شده و آموزش ببينند.
ــتى ضوابط مندرج در  ــايل حفاظت فردى بايس ــه و كاربرد وس "در تهي
ــوراى عالى حفاظت فنى  ــت انفرادى» مصوب ش ــايل حفاظ آيين نامه «وس

لحاظ گردد."

منابع و مأخذ
مبحث  به  ساختمان  ملى  مقررات  ترويج  و  تدوين  دفتر  1ـ 
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ايران، تهران 1385.
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بهداشت كار. موسسه كار و تامين اجتماعى، تهران 1376.
نشر  ساختمان،  در  ايمنى  و  سالمتى  اردشير.  اطيابى،  3ـ 

جويبار، تهران، 1385.
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ــاندن آتش به طور معمول از دو بخش  ــامانه كشف، اعالم و فرونش س
اصلى تشكيل مى شود.

ــف و اعالم خطر آتش سوزى و ديگر سامانه  آتش نشانى در  سامانه كش
اين مقاله، اجزاء اصلى اين سامانه معرفى مى شود.

الف: سامانه كشف و اعالم خطر آتش سوزى
ــوزى هاى احتمالى را در  ــه طور خودكار آتش س ــامانه مى تواند ب اين س
كنترل زمان وقوع كشف كرده و با به كار انداختن آژير و زنگ خطر ديگران 
را از وقوع آتش سوزى آگاه نمايد، البته در اين سامانه، تجهيزات دستى (غير 
ــده است. اجزاء سامانه  خودكار) نيز براى اعالم خطر حريق در نظر گرفته ش

عبارتند از:
ــف آتش با حس  1ـ ردياب آتش (fire Detector): ردياب يا كاش
ــاس  ــود. بر اين اس ــعله" آتش فعال مى ش كردن "دود"، "حرارت" و يا "ش
ردياب ها را به سه گروه دودى، حرارتى و شعله اى تقسيم نموده اند. از جمله 
ــزا است. (شكل 1ـ1)  معروفترين ردياب ها، نوع ردياب آتش با اطاقك يونس
ــكل 2ـ1) ردياب حرارتى افزايش ميزان حرارت  ردياب دودى فتواپتيكى (ش
ــكل 3ـ1)، ردياب حرارتى درجه حرارت ثابت (شكل 4ـ1) از ديگر انواع  (ش
ردياب ها هستند. اين ردياب ها را برحسب نوع آتش سوزهاى احتمالى، وسعت 
محل و... در محل مورد نظر نصب مى كنند. هنگام وقوع آتش سوزى با فعال 

شدن ردياب هاى آتش، تابلو كنترل فعال مى شود.
ــرل را مى توان به  2ـ تابلـو كنتـرل (Control Panel): تابلو كنت

ــدن دتكتورها، پانل يا تابلو كنترل به  ــبيه نمود. فعال ش ــامانه تش "مغز" س
ــوزى در  ــات دريافتى مى پردازد. محل وقوع حادث آتش س ــردازش اطالع پ
روى پانل مشخص مى گردد. در ادامه، برحسب نوع پانل و برنامه ريزى هاى 
انجام شده در آن، به سرعت اقدامات مختلفى صورت مى گيرد، اعالم خطر، 
ــور  ــتم تهويه، توقف آسانس ــت. خاموش كردن سيس عادى ترين اقدام ها اس
ــانى و... فعال ساختن سامانه  ــاختمان، تلفن به آتش نش در طبقه همكف س
خودكار آتش نشانى از ديگر فعاليت هاى است كه فرمان شروع آن ها به طور 

خودكار توسط تابلو كنترل صورت مى گيرد.
3ـ وسايل اعالم خطر: اين ها انواع وسايل ديدارىـ  شنيدارى مثل 
زنگ خطر، آژير و چراغ چشمك زن را شامل مى شوند. همچنان كه مالحظه 

سامانه كشف، اعالم و فرونشاندن آتش 
در ساختمان هاى مرتفع
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ــامانه همگى به طور  ــد، اجزاء اين س ش
خودكار عمل مى كنند. اما، تجهيزات دستى 

مثل انواع شستى اعالم خطر (5-1) هم به اين 
سيستم وصل گرديده تا افراد حاضر در بنا بتوانند با 

مشاهده دود و يا شعله آتش، حتى قبل از به كار افتادن 
ــوزى را هشدار دهند. ردياب هاى آتش، وقوع آتش س

ب: سامانه آتش سوزى 
ــتم نيز خود به دو بخش خودكار و دستى  اين سيس

تقسيم مى گردد، كه عبارتند از:
1ـ تجهيزات خودكار: با احداث لوله كشى ويژه، 
سر آبفشان يا سرآبپاش (1ـ2) به آن متصل مى گردد، به 
ــايل داراى سازوكارى هستند كه در  طور معمول اين وس
حالت عادى خروجى آب را مسدود كرده است. اما، هنگام 
آتش سوزى به صورت خودكار باز شده و آب به اطراف 
ــود. در اثر به كار افتادن آبفشان ها،  پاشيده مى ش
شير اعالم خطر (2ـ2) نيز فعال شده و به طور 
مكانيكى زنگ خطر را به صدا در مى آورد. 
ــوزى ها  ــا، در بعضى از انواع آتش س ام
ــدن آب، عالوه بر عدم اطفاء  پاشيده ش
ــد (مثل  ــاك باش ــد خطرن ــق، مى توان حري
آتش سوزى تجهيزات برقى). در اين حالت 
از ساير مواد آتش نشانى استفاده مى شود، 
ــيدكربن  به عنوان مثال از گاز دى اكس
ــيرهاى  ــور معمول ش ــه ط (3ـ2). ب
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ــتم، با فرمانى كه از تابلو  برقى اين سيس
كنترل ارسال مى گردد باز و بسته مى گردد. 

ــايل و اجاق هاى جديد آشپزى براى  با ابداع وس
ــى از روغن هاى آن ها،  فرونشاندن آتش سوزى ناش

ــتم خودكار اين نوع آتش سوزى ها نيز ابداع شده  سيس
است. (4ـ2) براى اطفاء حريق تجهيزات حساسى مثل 
ــتم هاى خودكار ويژه اى در دسترس  كامپيوتر نيز سيس
ــتفاده از مواد تبخير شونده  ــت. پس از ممنوعيت اس اس
ــاير آتش نشانى  ــتم ها از س (هالون Halon) اين سيس
مثل ارگونايت، گاز FM-200 و... استفاده مى كنند. به 
ــتم مركزى اين نوع تجهيزات خودكار  طور معمول سيس
آتش نشانى بسيار گران، ولى انواع موضعى آن ها ارزان تر 

است (5 ـ2) 
2ـ تجهيزات دسـتى: اين تجهيزات شامل 
ــودرى، گاز  ــانى پ ــول هاى آتش نش ــواع كپس ان
كربنيك، آبى و... هوزريل و شلنگ آتش نشانى 
ــاختمان هاى مرتفع  (6 ـ2) هستند. در س
ــبكه ويژه آبرسانى با  به طور معمول ش
 (Hydrant) آب  ــت  برداش شيرهاى 
ــود، تا در صورت  ــز در نظر گرفته مى ش ني
ــانى بدون  ــق، ماموران آتش نش ــروز حري ب
ــى هاى طوالنى، آب الزم  نياز به لوله كش
براى اطفاء حريق را در دسترس داشته 

باشند.

2-1

2-2



ــان مى دهد  چكيده: آمار نش
ــور  ــى از كار در كش كه حوادث ناش
ــاس  ــت .بر اس ــه اس ــش يافت كاه
همين آمارها، درصد قابل توجه اى 
ازحوادث در كارگاه هاى ساختمانى 
ــائل  ــى دهد. عدم رعايت مس رخ م
ــه ى اين  ــت اصلى هم ــى، عل ايمن
ــت. در مقاله حاضر   حوادث بوده اس
ــى  مبانى نظرى موضوع مورد بررس

قرار گرفته است.    
كلمـات كليـدى: حوادث در 
ــاختمانى،  ايمنى،  ــاى س كارگاه ه

خطر، حفاظت و بهداشت كار 
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مقدمه: بر اساس آمار ارائه شده از سوى مقامات ذى ربط، خوشبختانه 
ــت.به  ــته اس ــى از كار روند نزولى داش ــاى اخير،حوادث ناش ــال ه طى س
ــور اجتماعى ازكاهش 20  ــى وزارت ازكار وام ــوان مثال، مديركل بازرس عن
ــى از كار درسه ماه اول سال گذشته خبر داد (كار نيوز  درصدى حوادث ناش
ــدگان سازمان تامين  ــى از كار بيمه ش 1387/5/28). وى آمار حوادث  ناش
اجتماعى را منفى شش درصد اعالم كرد واضهار داشت،حوادث ناشى از كار 

ايران از ميانگين بين المللى كمتر است (پيشين). 
ــاخت وساز  ــفانه،درصد قابل توجه اى از اين حوادث در صنعت س متاس
ــت. به عنوان مثال دراستان مركزى 30درصد حوادث كاردر  اتفاق افتاده اس

صنعت ساختمان رخ داده است (ايرنا1387/9/12).
ــاختمان سازى تمايل به بلند مرتبه سازى،كار در ارتفاع و...وبه  رونق س
عنوان عامل اصلى، عدم رعايت نكات ايمنى از مهمترين عامل اين حوادث 
ــبختانه، براى پيشگيرى از حوادث مزبور اقدامات مختلفى  بوده است. خوش

صورت گرفته است. 
به عنوان مثال،  افزايش بازرسى ها،  تشكيل كميته نظارت  بر  ايمنى كارگاه هاى 
ساختمانى متشكل از نماينده سازمان نظام مهندسى، شهردارى و بازرسى كار 
(ايرنا1387/5/24)، برخورد قانونى با متخلفان و... از جمله اين اقدامات است. 
ــت. دراين مورد مى توان  ــازى نيز مورد توجه قرار گرفته اس فرهنگ س
ــط اداره كل بازرسى كار وزارت كاروامور  به پويا نمايى هايى ايمنى كه توس
ــاره نمود.درنتيجه  ــانه ملى پخش مى شود،اش ــده واز رس اجتماعى تهيه ش
ــتمر آئين نامه هاى حفاظت  ــت باارتقاء فرهنگ ايمنى ورعايت مس اميد اس
ــوادث به كمترين حد  ــاير قوانين ومقررات مربوطه، ح ــت كار و س و بهداش

ممكن كاهش يابد.

جايگاه صنعت ساختمان سازى و اهميت ايمنى
ــاز يكى از صنايع بسيار اشتغال زا است.افراد زيادى  صنعت ساخت وس
اعم از مهندس، كارگر ماهر،كارگر ساده به طور مستقيم وغير مستقيم در آن 

ــتغال دارند. اين صنعت از نظر اقتصادى نيز حائز اهميت است.به عنوان  اش
ــازى حدود 40درصد اقتصاد مملكت ما  ــده است،ساختمان س نمونه گفته ش
ــكيل مى دهد.فعاليت هاى اقتصادى  ديگر نيز داخل يا جنب آن قرار  را تش
ــى با گود بردارى،  ــازى به طور طبيع ــاختمان س دارند (طباطبايى1381). س
ــتفاده از انواع وسايل نقليه وماشين هاى سنگين  تخريب، كار در ارتفاع، اس
ــاختمانى، بكارگيرى دامنه وسيعى از وسايل،تجهيزات وابزار اعم از برقى،  س
حرارتى، تيزوبرنده، كاربرد انواع مصالح و مواد و... همراه است. هريك از اين 
ــوده، درنتيجه با كمترين اهمال در رعايت نكات  امور بالقوه مخاطره آميز ب
ايمنى مربوطه، خطر بروز حادثه وآسيب ناشى از آن وجود دارد.بدين ترتيب 
افراد شاغل در صنعت ساخت وساز با صدمه هاى جانى و اقتصاد ساختمان 

سازى با زيان مالى روبرو خواهد شد.
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3- تعاريف :
ايمنى (Safety ):ميزان درامان بودن از خطرات است (صادقى فرد1385) 
ــاختمانى تعريف جامع ترى،به شرح زير ارائه شده است: اما درمورد ايمنى س

ايمنى عبارت است از:
الف- مصون ومحفوظ بودن، سالمت و بهداشت كليه كارگران و افرادى 

كه به نحوى در محيط كارگاه با عمليات ساختمانى ارتباط دارند.
ــه افرادى كه در  ــت كلي ــالمت وبهداش ب- مصون ومحفوظ بودن، س
مجاورت يا نزديكى  (تا شعاع موثر) كارگاه ساختمانى،عبورومرور،فعاليت 

يا زندگى مى كنند.
ــات ، تجهيزات ونظاير  ج- حفاظت و مراقبت از ابنيه،خودروها ،تاسيس

آن در داخل يا مجاورت كارگاه ساختمانى.
ــاختمانى(دفتر  ــت درداخل ومجاور كارگاه س د- حفاظت از محيط زيس
تدوين وترويج مقررات ملى ساختمان،وزارت مسكن وشهر سازى 1385)

ــيب ، مرگ، خرابى ونا بودى  ــرايطى كه درآن آس خطر(Danger): ش
 .(The Oxford English Reference Dictionary) ممكن است

ــر ناك ياباعث خرابى و  مخاطـره(Hazard): چيزى كه مى تواند خط
 .(The Oxford English Reference Dictionary) حادثه شود

ــده و بعضًا صدمه آفرين  حادثـه ( Accident): واقعه برنامه ريزى نش
ــرفت يا ادامه طبيعى يك فعاليت يا كار را  ــارت رسان كه انجام ،پيش يا خس
ــازد وهمواره در اثر يك عمل يا كار نا ايمن يا شرايط نا ايمن  مختل مى س

ويا تركيبى از آن دو به وقوع مى پيوندد (محمد فام 1380).
همچنانكه در قبل اشاره شد بوسيله رعايت ايمنى عالوه بر حفظ سالمتى 
كاركنان كه به نوبه خود بسيار با اهميت است، مى توان از زبان مالى نيز جلوگيرى 
ــيد.اكنون ثابت شده است كه به طور معمول سود  نمود وبه حرفه اقتصادى رس
ــت (صادقى فر1385) اين  ــل از رعايت ايمنى، بيش از هزينه هاى آن اس حاص
واقعيت ها باعث شد كه براى استمرار ايمنى،سيستم مديريت ايمنى به كار گرفته 
شود. سيستم مديريت ايمنى را مى توان مجموعه اى منظم از خطرات وبهبود 

ــازمان انجام مى شود (پيشين). اما بايد به خاطر داشت ايمنى  عملكرد ايمنى س
يك مفهوم نسبى بوده وبه صورت صد در صد وجود ندارد. به بيان روشن تر،  با 
رعايت قوانين ومقررات ايمنى، مى توان خطر بروز حوادث را به حداقل ممكن 
كاهش داد، اما، نمى توان به صفر رساند. زيرا،گروهى از حوادث غير قابل پيش 
بينى و درنتيجه غيرقابل پيشگيرى است.براى كاهش آسيب درصد باقى مانده 
ــترس باشد. به عنوان مثال،  ــتى امكانات و آمادگى مقابله در دس حوادث، بايس
ــگيرى كننده، خطر آتش سوزى در كارگاه  امروزه مى توان با رعايت موارد پيش
ــاند. اما، بايد وسايل آتش نشانى مثل  ــاختمانى را به حداقل ممكن رس هاى س
انواع كپسول هاى خاموش كننده آتش، شلنگ آب و غيره نيز در دسترس بوده، 
ــند. تا در صورت بروز هر نوع  كاركنان طرز كار صحيح با آن ها را آموخته باش

حريق احتمالى، بتوان آتش را در نطفه خفه كرد.

4 - آئين نامه ها و مقررات ايمنى ساختمانى
در ارتباط با موضوع ايمنى ساختمانى دومنبع با ارزش در دسترس است 

كه رعايت مفاد آنها در انجام عمليات ساختمانى الزم االجرا است.
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آئين نامه حفاظتى كارگاه هاى ساختمانى
ــتناد مواد5 8 و6 8  قانون كار  اين آئين نامه به اس
جمهورى اسالمى ايران،به تاريخ 19مرداد ماه 1372در 
ــوراى عالى حفاظت فنى مورد بررسى و تاييد  جلسه ش
قرار گرفت ودر تاريخ 27 شهريورماه 1372 به تصويب 
ــيد. آئين نامه  نهايى و زيروقت كار وامور اجتماعى رس

مزبور 6 فصل و290 ماده را شامل مى شود. 
مبحث دوازدهم،ايمنى وحفاظت كار حين اجرا كه 
در سال 1386 توسط دفتر تدوين وترويج مقررات ملى 
ــكن وشهرسازى)منتشر گرديده  ساختمان (وزارت مس
است. هدف اين مبحث تعيين حداقل ضوابط ومقررات 
ــت و حفظ محيط زيست  به منظور تامين ايمنى،بهداش

هنگام اجراى عمليات ساختمانى است. 
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چكيده:
ــى حفاظت  ــت از جان و مال همواره دو هدف اصلى علم مهندس حفاظ
ــت غيرعامل و  ــدام، انواع حفاظ ــه جهت تأمين هرك ــد ك از حريق مى باش
ــود. يكى از موارد دفاع غيرعامل، عاليم و تابلوهاى خروج  عامل اجرا مى ش
اضطرارى مى باشد كه در سال هاى اخير تحقيقات زيادى در مورد آن انجام 
شده و محصوالت جديدى با عملكرد نورتابى در تاريكى وارد صنعت ايمنى 
شده است. در مبحث بيستم مقررات ملى ساختمان ايران مواردى به صورت 
ــًال تخصصى و با ارايه  ــت ولى تاكنون به صورت كام ــده اس پراكنده ذكر ش
ــت. مقاله ى  ــده اس جزئيات در هيچ مقاله و كتابى در ايران موردي ديده نش
حاضر تالشى است در جهت شناساندن اين تكنولوژى به كارشناسان ايمنى 

كشور.
ــال اخير در دنيا  ــه به اينكه تابلوهاى نورتاب، تكنولوژى چند س با توج
ــت و در ايران نيز با توجه به كارايى مطلوب آن در حال توسعه مى باشد،  اس

در فرصت هاى آتى اطالعات جامع تر و دقيق ترى ارايه خواهد شد.
كلمات كليدي: عاليم، تابلو ايمني، خروج اضطراري

1ـ مقدمه
ــاختمان هاي بلند و بزرگ  ــال اخير براي احداث س تمايلي كه در 30 س
ــين ايمني را با چالش هاي فراواني مواجه نموده است.  به وجود آمده، مهندس
ــرمايه گذاران و پيمانكاران جذابيت هاي زيادي دارد  ساختمان سازي براي س
ــهرها كه حداكثر استفاده از  ــرمايه به خصوص در مراكز ش ــت س زيرا بازگش
ــت. با اين وجود روش هاي مدرن  ــود همراه اس زمين به عمل مي آيد، با س
ساخت و ساز، ارتفاع بلند، مصالح ساختماني قابل اشتعال، طراحي هاي داخلي 
ــت و لوازم قابل  ــراه افزايش تراكم جمعي ــاي موجود به هم و محدوديت ه
اشتعال، مشكالت فراواني را براي متخصصان و طراحان ايمني ايجاد كرده 

است.
ــوزي در  ــي از آتش س ــكالت پخش دود و حرارت ناش يكي از اين مش

ــاختمان و كاهش توانايي فرار متصرفان در ساختمان هاي بزرگ مي باشد  س
كه به همين دليل ساالنه جان صدها نفر از دست مي رود. عاليم و تابلوهاي 
ــل جديدي از عاليم خروج است كه به جهت  نورتاب خروج اضطراري، نس

كاهش صدمات جاني مورد استفاده قرار مي گيرد[4].

2ـ نياز و لزوم عاليم خروج اضطراري
آتش سوزي پس از وقوع برحسب شرايط مختلف مانند: مقدار كاالهاي 
ــرعت افروزش، گرماي احتراق،  ــتعال اطراف كانون آتش سوزي، س قابل اش
ــاختمان و ديگر موارد به سرعت رشد  ــرايط داكت هاي عمودي و افقي س ش
ــعه يافته و به اطاق هاي مجاور و طبقات باالتر  مي كند و دود و حرارت توس
انتقال مي يابد و الزم است توسط سيستم هاي اتوماتيك، آتش سوزي سريعًا 
ــاختمان را  ــاختمان در حداقل زمان ممكن س ــود و كليه ى افراد س درك ش
ــرك كنند و در محوطه پناه بگيرند. با توجه به عدم توجه كافي به رعايت  ت
ــعه دود و حرارت به  معماري ايمني و تمهيدات ايمني در ايران، احتمال توس
ــيرهاي خروج اضطراري بسيار زياد است و در صورتي كه افراد در خروج  مس
ــته باشند با دشواري زياد خود را نجات مي دهند و يا جان خود را  تأخير داش
از دست مي دهند. متأسفانه يك مسئله براي ما در تدوين قوانين و مقررات 
ــت؛ اينكه نه در حرف و كالم،  ــازي هنوز به درستي روشن نيس ساختمان س
ــان چقدر براي ما ارزش دارد كه تخلفات متعدد  بلكه در عمل جان هر انس
را در ساختمان سازي و نگهداري ساختمان هايمان مرتكب مي شويم و جان 
خود و ديگران را به خطر مي اندازيم. بايد اقرار كنيم كه ايمني را به درستي 

نمي شناسيم و آنچه را كه مي دانيم به صورت ناقص اجرا مي كنيم.
ــده و مي شود. در  ــوب مي ش ــطح خيابان محس خروج نهايي همواره س
ــاختمان هاي بزرگ و بلند با توجه به اينكه فاصله ى دسترسي به طبقه ى  س
همكف بيشتر مي شود (فقط از طريق راهروها و راه پله ها)، اهميت شناسايي 
ــاختمان، ارتفاع  ــيرهاي خروج اضطراري كه تحت تأثير عوامل حجم س مس
ــتعال به كار رفته، مقدار لوازم و  ــاختمان، مقدار مصالح ساختماني قابل اش س
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ــه، انواع تصرفات  ــي به راه پل ــتعال موجود، فاصله دسترس كاالهاي قابل اش
ــت توانايي  ــواع متصرفات از جه ــينما)، ان ــاژ، س ــت تعداد افراد (پاس از جه
ــت، بيشتر  ــال، معلول و غيره) و ديگر موارد اس (كودكان، افراد بيمار، كهنس
ــد از تمهيدات مختلف  ــت عالوه بر معماري ايمني باي ــود. در اين حال مي ش
ــير خروج اضطراري نورتاب و نشانگر  ــانگر مس ايمني از جمله تابلوهاي نش
تجهيزات آتش نشاني نورتاب بهره برد تا فردي كه دچار وحشت و اضطراب 
ــت بتواند  ــمي اس ــاًال مقداري دودزدگي و ناتواني جس ــوزي و احتم آتش س
ــيرهاي خروج  ــرعت، مس ــرگردان به كمك اين عاليم، به س در وضعيت س
ــود تا در آتي شاهد كاهش  ــاختمان خارج ش ــايي و از س اضطراري را شناس

مرگ و مير هموطنانمان در ساختمان ها باشيم.
ديگر موارد كاربرد:

ــراد نيز كاربرد  ــي برق در هدايت اف ــا در زمان هاي قطع ــن تابلوه * اي
ــته و وظيفه ى خود را به عنوان تجهيزات پدافند غيرعامل ساختمان  داش

به خوبي انجام مي دهد.
* افزايش احساس امنيت افراد

* افزايش زيبايى در دكوراسيون داخلى
* كمك به آتش نشانان در جهت شناسايى مسيرهاى خروج

3ـ مواد نورتاب
ــتفاده از راديوم كه يك  ــال 1936 با اس اين مواد براي اولين بار در س
ــال 1946 از ترتيوم  ــاخته شد. پس از آن در س ــت، س عنصر راديواكتيو اس
ــت. با توجه به سرطان زا  ــد كه آن هم جزو مواد راديواكتيو اس ــتفاده ش اس
ــاب از مواد  ــر تهيه ى مواد نورت ــمندان به فك ــواد راديواكتيو، دانش بودن م
ــتفاده از تركيبات سولفيد روي ساخته  غيرراديواكتيو افتادند. مواد جديد با اس
ــدت نور ساطع شده آن ها بسيار كوتاه  ــد كه البته مدت زمان نورتابي و ش ش
ــال 1996 براي اولين بار تركيبات نورتاب جديد با استفاده  بود. باألخره در س
از اكسيد آلومينيوم ساخته شد كه اين مواد مدت زمان بيشتري نور مي دهند 
ــند. با اختراع مواد نورتاب  ــّمي و فاقد هرگونه تشعشع مضر مي باش و غيرس
(photoluminescent) نسل جديد اين عاليم توليد شدند كه با توجه 
به كارايي و كاربرد فوق العاده ى آن ها از طرف كارشناسان ايمني با استقبال 
ــدند. چند سال نيز طول كشيد تا اين اكتشاف تبديل به  فزاينده اي روبرو ش

محصول تجارى و صنعتى شود[3].

4ـ روش عملكرد
زماني كه نور به جسمي برخورد مي كند، قسمتي از آن بازتاب، كه سبب 
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شكل 1: نمونه اى از كاربرد مواد نورتاب



رؤيت جسم مي شود و قسمت ديگر جذب جسم مي شود. نور جذب شده سبب 
برانگيخته شدن الكترون هاي اليه هاي خارجي مولكول ها مي شود كه مقدار 
ــتگي دارد. با توجه به اينكه  ــده بس اين برانگيختگي به انرژي نور جذب ش
ــت و الكترون هاي برانگيخته  ــت برانگيخته براي مولكول مطلوب نيس حال
ــايش  ــت اوليه برمي گردند كه فرآيند آس ــايش به حال ــده طي فرآيند آس ش
ــانس،  ــد به روش هاى مختلف صورت پذيرد. در رنگ هاي فلوئورس مي توان
ــت يعني الكترون ها براي رسيدن به  ــايش با تابش نور همراه اس فرآيند آس
ــيري عبور مي كنند كه توأم با تابش نور است. به طور مثال  حالت پايه از مس
در چراغ هاي مهتابي، جدار شيشه از جنس موادي است كه نور ماوراء بنفش 
ــده توسط  ــفيد تابش مي كند. از آنجا كه نور تابش ش را جذب كرده و نور س
ــانس عمومًا در محدوده خاصي از طيف نوري قرار دارد،  رنگ هاي فلوئورس

براق و يا به عبارتي فسفري به نظر مي رسد.
در مواد نورتاب نيز فرآيند مشابهي رخ مي دهد با اين تفاوت كه طي اين 
ــت به همين دليل بعد از قطع شدن منبع تابش  ــير هزاران بار كندتر اس مس
نور خارجي، فرآيند آسايش ساعت ها ادامه مي يابد و جسم همچنان نورتابي 
ــد، جسم براي مدت بيشتري نور  ــايش كندتر باش مي كند. هرقدر فرآيند آس

ساطع مي كند (شكل2).

شكل 2: برانگيختگى ترازهاى اتمى

ــتال هاى ريزى با ساختار معدنى تشكيل شده اند.  مواد نورتاب از كريس
ــتال ها داراى الكترون هاى متعددى در اليه واالنس خود هستند  اين كريس
كه با جذب نور محيط، برانگيخته شده و به ترازهاى باالتر مى روند سپس با 
گذشت زمان با از دست دادن انرژى به صورت فوتون يا همان نور به حالت 
ــده از اين مواد بسيار زياد  ــر ش ــدت نور نش پايه خود برمى گردند. در ابتدا ش
است اما با گذشت زمان از شدت نور ساطع شده كاسته مى شود تا نهايتًا تمام 

كريستال هاى برانگيخته شده، انرژى خود را از دست بدهند.
اين فرآيند بدون محدوديت قابل تكرار است و مى توان بارها كريستال ها 

را شارژ كرد بدون اينكه خاصيت اين مواد از دست برود.

نمودار 1: شدت تابش نور برحسب واحد زمان را نشان مى دهد.

ــت زمان، شدت تابش كم  ــان داده شده است با گذش همان طوركه نش
مي شود تا بعد از 12 ساعت به كمترين مقدار خود مي رسد.

5 ـ مزاياي تابلوها و عاليم سـاخته شـده به وسيله ى مواد 
نورتاب

ــادگي و ارزاني اجراي  ــوع تابلوها مي توان به س ــر مزاياي اين ن از ديگ
آن ها، قابليت نصب روي كف و ديوار و سقف، طول عمر نامتناهي، ضخامت 
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كم، بدون نياز به هزينه ى نگهداري، صرفه جويي در مصرف انرژي، طوالني 
بودن زمان تابش نور و ظاهر زيبا اشاره كرد. در جدول 1 تابلوهاي اضطراري 

قديم با عاليم نورتاب جديد مقايسه شده است.

امروزه در بسياري از كشورهاى صنعتي و در حال توسعه استفاده از اين 
 (b)383-27 عاليم اجباري شده است مثًال در نيويورك براساس استاندارد
كليه ى ساختمان ها ملزم به استفاده از اين عاليم مي باشند. هم چنين كليه ى 
 IMO و SOLAS ــتاندارهاي ــتي ها و سازه هاي دريايي براساس اس كش
ــافرين و خدمه ى خود  ــاني به مس ــن نوع عاليم جهت اطالع رس ــد از اي باي

استفاده كنند.

ين نوع عاليم  ز ا ــتفاده ا س ــپتامبر به علت ا 11 س ــه ى  در حادث
ــيرهاي خروج  ران نفر مس ــارت جهاني، هزا ــاختمان هاي تج در س
ز  ا ــل  قب ــتند  نس توا و  ــد  كردن ــدا  پي دود  و  ــي  تاريك ــان  مي در  را 

ين  ــود را مديون ا ــرك كنند و جان خ ا ت ــاختمان ر ــزي, س فروري
ــتند. عاليم هس

6 ـ مقررات ملى ساختمان ايران، مبحث سوم و بيستم
3ـ1ـ9ـ عالمت گذارى راه هاى خروج[2]

ــاى تأييد  ــا عالمت ه ــترس هاى خروج بايد ب ــام دس 3ـ1ـ9ـ1ـ تم
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تابلوهاي ايمني متداولتابلوهاي ايمني نورتابموارد
مورد نيازبي نياز از برقسيم كشي برق1
جريان برقهر نوع نورمنبع انرژي2
غيرمطمئنبدون خطااطمينان در عملكرد3
هدر رفتن انرژيبدون هدر رفتن انرژيصرفه جويي در انرژي4
1 الي 4 سالبيش از 10 سالطول عمر5
زيادمتوسطهزينه ى اوليه6
سرويس، تعويض المپ و ...صفرهزينه ى نگهداري7
احتياج به آماده سازي محل نصبچسباندن/ آويزان كردننحوه ى نصب8
1/5 الي 2 ساعتبيش از 3 ساعتحداكثر زمان نورتابي9

محلي كه سيم برق موجود باشدنصب آسان بر روي بيشتر سطوحمحل نصب10
Cm3Cm5 ~Cm8/0ضخامت تابلو11
شيشه يا اكريليكآلومينيوم و PVCمواد سازنده12
شكننده و حساس به بخار و گرد و غبارمقاومت فيزيكى و نشكنظاهر13

جدول1: مقايسه ى تابلوهاي نورتاب و تابلوهاى برقي قديمي



ــان  ــروج را با پيكان نش ــتيابى به خ ــمت و جهت دس ــه َس ــده ك ش
ــى به  ــير دسترس ــوند مگر آنكه خروج و مس ــخص ش ــد، مش مى ده
ــداد و موقعيت اين  ــد. تع ــانى و فوريت، قابل ديدن باش ــه آس آن ب
ــه فاصله ى هيچ نقطه اى از  ــود ك نتخاب ش عاليم بايد به گونه اى ا
ــاهده، از 30 متر  ــن عالمت قابل مش ــا نزديكتري ــترس خروج ت دس

ــود. ــتر نش بيش
ــتثناى درهاى اصلى واقع در  ــام خروج هاى هر بنا به اس 3ـ1ـ9ـ2ـ تم
ــده مشخص شوند. عالمت  جداره هاى بيرونى، بايد با عالمت هاى تأييد ش
ــى به آن  ــود كه از تمام جهات دسترس هر خروج بايد در موقعيتى نصب ش

خروج به آسانى ديده شود.
ــد از هر دو طرف با  ــو باي ــام درهاى حريق خود بسته ش 3ـ1ـ9ـ3ـ تم
ــده اى كه عبارت «در حريق ـ بسته نگه داريد» بر روى آن  عالمت تأييد ش

نوشته شده، مشخص شوند.
ــاده و قابل فهم براى همگان بوده و  3ـ1ـ 9ـ 5 ـ عاليم خروج بايد س

كلمه ى «خروج» را به طور ساده، خوانا و آشكار نشان دهند.
ــروج نبوده و به  ه پله اى كه خ ــور يا را ه عب ــر را 6 ـ ه 9ـ 1ـ 3ـ
ــل موقعيت خود  ــه دلي ما ب ــود ا ــز منجر نمى ش ــترس خروج ني دس
ــتباه گرفته شود،  ش ــترس خروج ا ــت با يك خروج يا دس ممكن اس
ــت» بر آن  ــه عبارت «خروج نيس ــده ك ــا عالمتى تأييد ش ــد ب ي با

ــود. ــخص ش ــده، مش ــته ش نوش

برخى از مقررات الزامى مبحث بيستم عبارتند از[1]:
ــى و بخش خصوصى،  ــات دولتى و عموم ــئولين مؤسس 20ـ1ـ مس
ــور حفظ  ــه منظ ــاختمان ها، ب ــا و س ــران كارگاه ه ــان و مدي كارفرماي
ــايش و صرفه جويى در منابع، ملزم به پيام رسانى  ــالمتى، ايمنى و آس س
ــط تابلوها و  ــط كار و زندگى مردم به نحو مؤثر و مطلوب توس در محي

ــتند. عاليم هس

مفهوم رنگ ها در عاليم:
1ـ قرمز: عاليم بازدارنده، عاليم خطر، وسايل اطفاى حريق

2ـ زرد: عاليم هشداردهنده مانند احتياط
3ـ آبى: عاليم الزام كننده مانند استفاده از وسايل ايمنى

4ـ سبز: عاليم خروج اضطرارى، كمك هاى اوليه، شرايط ايمن

3ـ در مكان هايى كه نور طبيعى ضعيف است بايد از تابلوهاى  20ـ3ـ8ـ 
بازتاب نور و خودنور و مواد شب رنگ استفاده كرد.

ــانى  ــى در بنا تجهيزات ايمنى و آتش نش ــر به هر دليل 20ـ3ـ9ـ5 ـ اگ
ــد، بايد مكان آن ها با عاليم  ــتقيم قرار داشته باش در مكانى دور از ديد مس
ــخصات عاليم  ــانى طبق مش ــب تجهيزات آتش نش ــاى مناس و جهت نماه

تصويرى ايمنى معين شود.
ــى را كه در  ــد و يا كس 20ـ4ـ1ـ3ـ اگر خروجى در معرض ديد نباش
ــت دچار ترديد نمايد، نصب عاليم خروج اضطرارى به همراه  حال فرار اس
ــير خروج  ــب در طول مس ــه تعداد الزم در مكان هاى مناس ــا ب جهت نماه

ــت. الزامى  اس
20ـ11ـ2ـ2ـ استفاده از خط و زبان فارسى در مطالب تابلوها الزامى است. 

7ـ انواع تقلبى و نامناسب موجود در بازار ايران
ــه ايمنى،  ــاختمان ها ب ــازندگان س ــردم و س ــد توجه م ــد ُكن رش
ــت  صنع در  ــر  كمت ــه ى  هزين و  ــتر  بيش ــود  س ــه  ب ــدى  عالقه من
ــان و مهندسان  ــانى دانش كارشناس ــازى، عدم به روزرس ساختمان س
ــى از تكنولوژى هاى جديد  ــازمان هاى دولت ــدم حمايت س ــى، ع ايمن
ــد صنعتى موجب  ــوالت جدي ــب براى محص ــن مناس ــدان قواني و فق
ــب  ــب ها و تابلوهاى ايمنى نامناس ــده انواع مختلف عاليم، برچس ش
ــا توجه  ــرف قرار گيرد. ب ــود و مورد مص ــور توليد ش ــطح كش در س
ــود، ميزان  ــاختمان خ ــت تأمين ايمنى س ــئوليت مالكان جه ــه مس ب
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ــئول، مورد پژوهش قرار نمى گيرد.  ــازمان ها و ارگان هاى دولتى و مس ــده در بازار هم از طرف س ــتفاده ش كارايى انواع محصوالت ارايه و اس
ــت. ــده اس ــكل 3 برخى از اين عاليم آورده ش در ش

8 ـ نتيجه گيرى
ــد سريع  ــد. با توجه به رش ــد پايدار، نيازمند ايمنى و امنيت مى باش رش
تكنولوژى در دنيا، الزم است براى حفظ جايگاه منطقه اى و بين المللى خود 
ــاختمان هاى  و تضمين زندگى در محيط ايمن، همان طور كه تجهيزات و س
بزرگ جديد مورد استفاده قرار مى گيرد، علوم و تكنولوژى ايمنى مورد توجه 
ــانى نباشيم. محصوالت  ــد حوادث و آمار تلفات انس ــاهد رش قرار گيرد تا ش
ــان ها  ــت كه براى حفظ جان انس ــاب يكى از تكنولوژى هاى جديد اس نورت
ــده است كه بايد با توسعه ى قوانين و مقررات ملى  توليد و به بازار عرضه ش

و دانش فنى كارشناسان شرايط كاربرد آن فراهم شود.

منابع:
مسكن،  وزارت  ساختمان،  ملى  مقررات  بيستم  مبحث   [1]

.1384
مسكن،  وزارت  ساختمان،  ملى  مقررات  سوم  مبحث   [2]

.1380
[3] standard RS 6-1 and RS 6-1A Photoluminescent 

Exit path markings/ New York/ 2005.

[4] Cox, Patrick G, High Rise fire protection, 

2008.

شكل 3: انواع عاليم نامناسب: الف) انواع برچسبى موجود در الله زار به نام شب رنگ، ب) انواع برچسبى بر روى پليت پالستيكى، 
ج) انواع قديمى و برقى، د) انواع خارجى كه مورد تأييد مقررات ملى ساختمان و آتش نشانى نيستند.
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ــت. از سه  ــرقى چين اس هنگ كنگ يك منطقه ويژه اداى در جنوب ش
ــكيل  ناحيه اصلى به نام هاى هنگ كنگ آيلند1، كولون2 و نيوتريتوريس3 تش

شده است.
مساحت آن در حدود 1095 كيلومتر مربع است، در چنين منطقه كوچك، 

آتش نشانى و امداد در ساختمان هاى مرتفع 
مهندس على ايرانشاهى(ICS در عمل)
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ــتقر مى باشند، كوچك و محدود بودن  جمعيتى حدود 6/5 ميليون نفر مس
منطقه از يك سو و از سوى ديگر تراكم جمعيتى زياد، باعث شده است كه 
بيشتر مردم هنگ كنگ در ساختمان هاى مرتفع و آسمان نخراش زندگى يا 
كار كنند. طبق آمار، تعداد ساختمان هاى مرتفع بيش از 15000 بلوك است.

ــيارى در اين  ــوزى بس ــن تراكم جمعيتى زياد، آتش س ــه دليل همي ب
ــهروندان  ــتمداد تلفنى ش ــد. در نتيجه، تعداد اس ــاختمان ها رخ مى ده س
ــبت زياد است. در سال  ــانى به نس ــازمان آتش نش براى اطفاء حريق از س
ــانى و خدمات ايمنى هنگ كنگ بيش از  2003 ميالدى سازمان آتش نش
ــت تلفنى در خصوص آتش نشانى و امداد دريافت  37/774 مورد درخواس

ــت. ــت روزانه، برابر 103 مورد اس ــت. ميانگين درخواس نموده اس
ــازمان ارائه  ــى هنگ كنگ، س ــانى و خدمات ايمن ــازمان آتش نش س
ــوزى و  ــيدگى به حوادث آتش س ــئول رس دهنده خدمات اضطرارى و مس
ــازمان، همچنين خدمات  ــت. اين س ــكى و دريا اس نجات و امداد در خش
ــكى و انتقال بيماران و مجروحان به بيمارستان ها را نيز  فوريت هاى پزش
ــگيرى و آموزش هاى  ــام مى دهد، در عين حال، خدمات عمومى پيش انج

ــد. ــه   مى كن ــز ارائ ــى ر ا  ني ــت و ايمن حفاظ
ــت كه  ــازمان 8688 نفر اس ــمى اين س ــنل رس به طور كلى، پرس
ــتقر در 74 ايستگاه  ــنل فوريت هاى پزشكى مس ــامل 2000 نفر پرس ش
ــكى و 6 ايستگاه  ــتقل فوريت هاى پزش ــتگاه مس ــانى، 31 ايس آتش نش

ــت. ــانى دريايى اس آتش نش
ــمان خراش از  ــد، در هنگ كنگ هزاران آس ــاره ش همان طور كه اش
ــاختمان مركز  انواع مختلف وجود دارد. در حال حاضر، بلندترين آن ها، س

ــت كه 88 طبقه و 420 متر ارتفاع دارد. بين المللى مالى و اعتبارى4 اس
ــانى، شامل  ــرفته آتش نش ــتم هاى پيش ــاختمان به سيس البته، اين س
ــرار اضطرارى و غيره  ــتم تخليه دود، پله ف ــتم آبپاش خودكار، سيس سيس

ــع قديمى نيز وجود  ــاختمان مرتف ــت. از طرفى تعداد زيادى س مجهز اس
ــايل  ــتند. وس ــايل و تجهيزات ايمنى برخوردار هس دارد كه از حداثل وس
ــرفته و  ــته كه از كارايى پيش ــزات قديمى، مطابق با قوانين گذش و تجهي
ــال 1996م آتش سوزى  ــتند. در 20 نوامبر س قابل توجه اى برخوردار نيس
ــع قديمى رخ داد. اين  ــاختمان هاى مرتف ــارى در يكى از اين س مصيبت ب
ــوع فاجعه،  ــد روز قبل از وق ــت چن ــى بلدينگ5 نام داش ــاختمان، گارل س
ــى قرار گرفته بودند. يكى  ــاختمان تحت تعميرات اساس ــورهاى س آسانس
ــد، درهاى  ــور از ريل فلزى مربوطه بيرون آورده ش از اتاقك هاى آسانس
ــا انواع جديدتر  ــه منظور تعويض ب ــور در طبقات مختلف ب ــور مزب آسانس
ــك راه حل موقت و براى  ــده. به عنوان ي ــدند. روزنه هاى ايجاد ش باز ش
ــده  ــور، روزنه هاى ايجاد ش ــقوط افراد به داخل چاه آسانس اجتناب از س
ــور براى  ــدند. در داخل چاه آسانس ــدود ش با ديواره اى از الوار چوبى مس
ــتى از نى خيزران ساخته شده بود. در بعدازظهر  كارگران تعميركار، داربس
ــكارى در داخل چاه  ــغول جوش ــران تعميركار مش ــر، كارگ روز 20 نوامب
آسانسور بودند. مواد مذاب حاصل از جوشكارى از باال به اطراف پاشيده 
ــيد.  ــد تا آنكه، ديواره چوبى جلوى درب طبقه دوم را به آتش كش مى ش
ــيد. با مشتعل شدن داربست ساخته شده از  ــمت باال زبانه كش آتش به س
ــكل قارچ در چاله آسانسور گسترش يافت. در مواجه  خيرزان،آتش به ش
ــعله هاى آتش با ديوارهاى چوبى مسدود كننده ورودى هاى آسانسور،  ش
ــت. در نتيجه آتش  ــده و فرو ريخ ــتعل ش ــرعت مش اين ديواره ها به س
ــردم گرفتار در  ــات 13، 14 و 15 نفوذ كرد. زمانى كه م ــل طبق ــه داخ ب
ــد، با هجوم ناگهانى  ــتمداد پنجره ها را باز نمودن ــاختمان به منظور اس س
ــد، در نتيجه سه طبقه  ــعله هاى آتش، پديده فلش آور6 ايجاد ش هوا به ش

ــد. مذكور به طور همزمان منفجر ش
ــان و 42  ــانى و امداد، بيش از 170 آتش نش در اوج عمليات آتش نش
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ــتند. على رغم  ــانى در مهار آتش شركت داش ــتگاه خودروى آتش نش دس
ــاختمان، آتش  ــات موفقيت آميز بيش از 100 نفر از مردم گرفتار در س نج
ــان نيز مجروح  ــد. 16 آتش نش ــث مرگ 40 نفر و جراحت 67 نفر ش باع
ــوزى مرگ در  ــانان حرفه اى مهار يك آتش س ــدند. از ديدگاه آتش نش ش
ساختمان هاى مرتفع و برج ها، به هيچ وجه ساده نيست. مهمترين داليل 

ــد  از : ــر  عبارتن ــن  ام اي

1ـ مشكالت مقابله با آتش سوزى سـاختمان هاى مرتفع
ــخت  ــاختمان ها از جمله عمليات س ــش در اينگونه س ــار آت 1ـ1: مه
ــت. البته آتش نشانان هنگام ورود به آتش نشانى،  فيزيكى و بدنى اس
ــور مثال باال  ــى مى كنند. به ط ــخت و قدرتى را ط ــاى س آموزش ه
ــانى با تمام تجهيزات سنگين و تمام وسايلى  رفتن از نردبان آتش نش
ــه مكان هاى  ــراد حادثه ديده ب ــال اف ــانى و انتق ــه براى امدادرس ك
ــى و توانايى  ــن بايد آمادگ ــن افراد همچني ــت. اي ــن مورد نياز اس ام
ــند. ــته باش ــيار گرم، مرطوب و پر دود را داش كار در محيط هاى بس

ــانى و انجام عمليات آتش نشانى  2ـ1: تامين ذخيره آب كافى، آب رس

ــاختمان هاى  ــتفاده از پرتاب آب به صورت جت، به ويژه در س با اس
ــت كه  ــه انرژى برى اس ــانى، پروس ــتم هاى ثابت آتش نش فاقد سيس

ــانان با تالش فيزيكى زياد آن را انجام مى دهند. آتش نش
ــى در  ــتگاه تنفس ــز به دس ــانان مجه ــه آتش نش ــى ك 3ـ1: هنگام
ــات را انجام  ــتجو و نج ــاى جس ــر از دود فعاليت ه ــاى پ محيط ه
ــوارى  ــتندكه باعث دش ــترس مضاعفى روبرو هس ــد، با اس مى دهن

ــود. ــرايط مى ش عمليات در آن ش
4ـ1: جدا كردن فضاهاى داخلى طبقات به وسيله ديواره هاى و تيغه ها 
ــوزى برج ها و آسمانخراش ها  براى ايجاد اتاق هاى متعدد، در آتش س
ــد. حبس دود و گرما در  ــكالت منحصر به فردى را ايجاد مى كن مش
ــاى خطرناكى مثل "فالش آور" را  ــدود موجود، پديده ه فضاهاى مس

ــد. ــاد    مى كن ايج
ــتاندارد  5 ـ1: ايجاد اين اتاق ها كه به طور معمول به صورت غير اس
ــده صورت مى گيرد،  ــن بندى و ديواره هاى جدا كنن ــه كمك پارتيش ب
ــترش آتش و حركت  ــادى و غير منتظره گس ــب هدايت غير ع موج

ــود. دود   مى ش

ـ  بـراى مقابلـه بـا آتـش در آسـمانخراش ها اجـراى  2
روش هاى زير حياتى اسـت: 

ارزيابى اوليه
ــده عمليات  ــود. فرمان ــخگويى مى ش هنگامى كه به يك حادثه پاس
ــتى در ذهن خود نقشه موقتى مقابله با آن حادثه را طراحى  (olc)7 بايس

ــتى نكات زير مورد توجه قرار گيرد. كند. در اين مورد بايس
ــانى از قبيل  ــرد تلفن كننده به آتش نش ــف: اطالعات دريافتى از ف ال
ــده است، هر نوع كاالهاى  ــماره تلفن و محلى كه از آنجا تلفن ش ش
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ــيميايى كه به حتمال در محل حادثه قرار دارد و... خطرناك و ش
ــازه و خصوصيات ويژه ساختمانى شامل مخاطرات مربوط  ب: نوع س

ــاكنان به نوع تصرف و س
ــاختمان ــى به س ــكالت مربوط به دسترس ج: مش

ــتم هاى  ــانى و سيس ــيرهاى آتش نش ــت و مكان دقيق ش د: موقعي
ــانى ثابت آتش نش

ــف، ابزار و  ــل واحدهاى توليد ك ــزات ويژه از قبي ـــ: نياز به تجهي ه
ــانى و... تجهيزات آبرس

اسـتقرار تجهيزات و لوله كشـى
ــتى تجهيزات به نحو مدبرانه و  ــه محض ورود به محل حادثه بايس ب

ــوند ــتقر ش با رعايت نكات زير مس
ــزات بيرونى نجات و  ــتقرار تجهي ــبترين محل براى اس الف: مناس
ــورى، مانيتورهاى آب پاش و...  ــق، از قبيل نردبان موت ــاء حري اطف

ــت. ــاختمان اس ضلع جلو يا مجاور س
ــوند. ــتقر ش ــاختمان مس ــتى در نزديكى س ب: ساير تجهيزات بايس

ج: استقرار تجهيزات اصلى حاضر در محل حادثه، همچنين لوله كشى 
و گستردن شلنگ هاى آتش نشانى نبايد باعث كاهش قدرت عملياتى 

ــود. تجهيزات مزبور ش

ارزيابى در محل
ــانه هاى  ــده، مالحظه نش ــل گزارش ش ــانى مح ــف: تاييد نش ال
ــى  ــيله بررس ــتند به وس ــوزى و افرادى كه منتظر نجات هس آتش س
ــب اطالع از  ــه منظور كس ــش ب ــاختمن محل حادثه، پرس ــاى س نم

ــروح ــا مج ــه ي ــر حادث ــراد درگي اف
ــتى از نگهبان ساختمان، مديريت، ساكنان  ب: فرمانده عمليات بايس
ــخصى كه به آتش نشانى تلفن كرده بوده است  ــت از ش و اگر امكان داش
ــترى كسب كند. اين اطالعات نوع و موقعيت آتش و نقشه  اطالعات بيش
ــتگاه خودكار اعالم حريق در  ــود. چنانچه دس ــامل مى ش ــاختمان را ش س

ــى قرار گيرد. ــت، پانل آن مورد بررس ــاختمان نصب اس س
ــوزى بررسى شود، چنانچه  ج: در حداقل زمان ممكن وضعيت آتش س
ــكار است كه عمليات اوليه اطفاء حريق براى مهار آتش سوزى و غلبه  آش
ــت شود. در بررسى  ــت، نيروى كمكى درخواس بر وضع موجود كافى نيس

ــوزى نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد: وضعيت آتش س
ــترش آتش وجود دارد؟ آيا احتمال گس

آيا در داخل ساختمان مسيرهاى تسريع كننده گسترش آتش وجود 
دارد؟ از قبيل كانال هاى عمودى و افقى، مثل چاه آسانسور و غيره
ــاًال چه تعداد مانيتور براى پرتاب آب به صورت جت مورد  احتم

ــت؟ نياز اس
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ــانى كافى است؟ و آيا به آب  آيا ذخيره آب خودروهاى آتش نش
ــت؟ كمكى نياز اس

ــاور را تهديد مى كند؟ چه  ــاختمان هاى مج چه نوع خطراتى س
ــت؟ نوع اقداماتى براى مقابله با اين خطرات مورد نياز اس

ــى براى افزايش تعداد نيروهاى امدادى وجود دارد؟ به  آيا عامل
ــاختمان كه  ــالخورده داخل س عنوان مثال براى تخليه افراد س

ــند و يا مورد تهديد قرار گيرند. ــت مورد تهديد باش ممكن اس

فرماندهـى و كنتـرلـ  ارتباطـات
هنگامى كه با آتش سوزى ساختمان هاى مرتفع و آسمانخراش ها مقابله 
ــد، ايجاد هماهنگى و كارگروهى، موارد  ــود، مراقبت از افراد عمل كنن مى ش
ــود. به همين دليل بايد "سامانه فرماندهى  ــيار با اهميتى محسوب مى ش بس

حادثه" كه به اختصار ICS8 ناميده مى شود، سازماندهى گردد.

ICS اهـداف
ــام عمليات اضطرارى يك چارچوب و برنامه فرماندهى  ICS براى تم
كامل و قابل اجرا به شمار مى رود. هدف آن بهبود و ارتقاء سطح فرماندهى، 
كنترل و هماهنگى است. اين سيستم در محل حادثه با تقويت مسئوليت پذيرى 

و كنترل پرسنل، ايمنى و بازده عمليات را افزايش مى دهد.
ــاختار سازمانى ICS از باال به پايين است. در سوانح بزرگ اساس  س

ــرح زير: ــت. به ش ــطح اس ــه س ــامل س ــاختار آن ش س
ــام فرمانده، رئيس  ــامل فرمانده، قائم مق الـف: سـطح راهبردى9: ش

ــانى، رئيس اطالعات، رئيس استقرار خودروها و... فرمانده  اطالع رس
ــطح را اداره مى كند. مسئوليت نائل شدن به  ــتقيم اين س به طور مس
ــت. تعيين اولويت ها و  ــداف راهبردى مورد نظر نيز به عهده او اس اه

ــطح شيوه  پيش بينى نتايج، تعيين اهداف تاكتيكى براى واحدهاى س
ــت. ــه عمليات از ديگر وظايف فرمانده اس كار10 و تعيين پروس

ــتجو و نجات در داخل ساختمان"، "نجات در بيرون ساختمان"  "جس
و "مهار آتش سوزى" سه هدف مهم راهبردى در آتش سوزى ساختمانى 

است.
ــده براى  ــت آتش، اولويت تعيين ش ــت با توجه به وضعي ــه هر جه ب

ــد. ــت متفاوت باش اهداف خاص، ممكن اس
ب: سطح شيوه كار: شامل مسئولين قسمت هاى مختلف عمليات، امداد 

و نجات و... است. وظيفه اين مسئولين هدايت افراد تحت امرشان براى 
ــت. به عنوان مثال، نحوه ورود به  اجراى اهداف تاكتيكى مورد نظر اس
ــاختمان، نحوه تهويه و مهار آتش از اهداف تاكتيكى به شمار مى رود  س
كه بايد اجرا شود، مسئولين اين سطح مى بايست به طور مرتب گزارش 

پيشرفت عمليات مربوط به گروه خود را به فرمانده ارائه دهند.
ــراى عمليات  ــئول اج ج: سـطح اجـرا11: افراد گروه هاى خاص مس

ــا اهداف تاكتيكى  ــتند ت ــف مربوط به حوزه تخصصى خود هس مختل
ــتجوى يك طبقه از  ــد. به عنوان مثال، جس مورد نظر به نتيجه برس

ــت. ــاختمان، انجام عمليات اطفاء حريق از مسئوليت هاى آن ها اس س
ــت  ــط افراد خاصى كه حرفه يا پس ــتى توس ــرفت عمليات بايس پيش
ــئوليت  ــور مرتب و فورى به مس ــت، به ط ــازمانى آن ها همين اس س

ــود. مافوق مربوطه گزارش ش

مستندسـازى حادثه
ــرح جزئيات حادثه، به ويژه در  ــب براى ش ــناد مناس نياز به ارائه اس
ــوانحى كه از چند حادثه تشكيل شده اند و يا تلفات جانى داشته باشند،  س
ــامانه فرماندهى حادثه (ICS) در اين خصوص  ــت. س ــن اس كامًال روش
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ــى را دنبا  ــه دو هدف اصل ــت ك ــى را تهيه كرده اس ــاى مخصوص فرم ه
ــى عمليات به صورت  ــه فعاليت هايى اصل ــد. اولين هدف ثبت كلي مى كن
ــى عمليات، بعضى  ــت. با اين ديد كه در ط ــت اس ــت و يادداش چك ليس

ــود. اقدامات ضرورى و حياتى غفلتًا حذف نش
دومين هدف، استفاده از اين فرم ها براى حفظ مدارك و شواهد و در 

ــت. صورت لزوم ارائه گزارش به مراجه قضايى اس

تاكتيك هاى آتش نشـانى
جسـتجو و نجات 

ــر عمليات  ــن و اولين هدف در ه ــده مهمتري ــات افراد زن ــف: نج ال
ــيله  ــتى به وس ــده عمليات (OIC) بايس ــت. فرمان ــانى اس آتش نش
ــتجو و نجات و تيم او را براى انجام  ــراى ICS، رئيس گروه جس اج

ــتجو و نجات راهنمايى نمايد. ــريع ترين عمليات جس س
ب: تمام ساكنينى كه به خطر نزديكتر هستند، بايد در اولويت قرار گيرند.

ــده است، بايد از  ــاختمان كه دچار حادثه ش ــمت هاى س ج: كليه قس
ــاكنين يا حادثه ديدگان مورد جستجوى دقيق قرار گيرد.  نظر وجود س
جستجو بايد كليه قسمت هاى پنهان، از قبيل حمام، زير تختخواب ها، 

ــود.  ــامل ش درون كمدها و... را ش
ــاكنين مى بايست با مراقبت كامل از طريق راه بلد،  د: حادثه ديدگان و س
ــد از طريق نردبان  ــر موقعيت ايجاب مى كن ــه اضطرارى و يا اگ راه پل

آتش نشانى به بيرون محل حادثه و خيابان هاى اطراف منتقل شوند.
هـ: اگر راه هاى فرار به علت دود يا هر مانع ديگرى مسدود شده اند، 
ــوندو  ــت بام يا هر محل امن ديگرى هدايت ش ــاكنين بايد به پش س
ــامل تعداد، موقعيت  ــيم، اطالعات مربوط به آن ها، ش از طريق بى س
استقرار و... به فرمانده عمليات گزارش شود. اين افراد، پس از استقرار 

ــند. ــاير اقدامات امددى بعدى باش در مكان  امن، بايد منتظر س
ــات مؤثرى از طريق پش بام  ــى موارد مى توان عمليات نج و: در برخ

ــاختمان هاى مجاور نيز انجام داد. س
ــتند،  ــغول اطفاء حريق هس ــانى كه مش ــر يك از افراد آتش نش ز: ه
ــاختمان شدند،  ــاكنين س ــوى س چنانچه متوجه تقاضاى كمك از س
ــرعت  ــده اطالع دهند. تا به س ــوع را به فرمان ــتى فورى موض بايس

ــوند. ــتجو و نجات اعزام ش افرادى براى جس
ــوزى ساختمان هاى داراى طبقات وسيع و بزرگ، براى  ح: در آتش س
ــاكنين محل حادثه، نقشه اوليه از ساختمان و طبقات  تخمين تعداد س
ــتجو و نجات به طور  ــا عمليات جس ــت. ت ــار حادثه مورد نياز اس دچ

ــود. ــب و مؤثر انجام ش مناس
ــد، فرمانده عمليات از طريق  ــر موقعت محل حادثه اجازه مى ده ط: اگ

وسايل ارتباطى يا بلندگو به ساكنين در انتظار كمك، اطمينان دهد.
ى: براى مراقبت از افراد مجروح، مسئول امداد پزشكى بايد مشخص باشد.

تخليـه
ــاختمان از افراد حادثه ديده  ــات اطفاء حريق، مرحله تخليه س در عملي
ــاختمان  ــورت با مدير س ــت. فرمانده عمليات پس از مش ــيار مهم اس بس
ــوزى، ميزان و چگونگى تخليه  ــتردگى آتش س ــب بزرگى و گس و برحس
ــخص مى كند. براى كمك به ايجاد يك عمليات تخليه  ــاختمان را مش س
آسان و روان، ايجاد تيم هاى تخليه، كه اعضاء آن هر كدام مسئول تخليه 
ــتند، كامالً  حياتى است. اعضاء اين تيم ها از  ــاختمان هس يك طبقه از س
ــق مقدماتى، كمك هاى  ــى اطفاء حري ــاى مربوط به ايمن قبل آموزش ه
ــكى را آموخته اند. به طور معمول، هر تيم مسئول تخليه حداقل  اوليه پزش
ــند. در مواقع اضطرارى اين تيم ها  ــاكنين هر طبقه مى باش 200 نفر از س
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ــاكنين نمايند. ــاً  اقدام به تخليه س ــى آرام و منظم راس مى توانند با روش

الف: انواع تخليه
ــكل هاى زير انجام مى گيرد: به طور خالصه، عمليات تخليه به ش

ــتر  ــاختمان، 10 طبقه يا بيش تخليـه كامـل: زمانى كه از كل س

ــود، تخليه كامل نام دارد. تخليه مى ش
ــر از 10 طبقه  ــاختمان كمت تخليـه جزئـى: زمانى كه از كل س

ــده،  ــود و يا تركيبى از مجموعه ى طبقات تخليه ش تخليه مى ش
ــد، تخليه جزئى نام دارد. كمتر از 10 طبقه باش

ب: مالحظات تخليه
ــاكنين، افراد  ــت، تمام س ــاختمان اس ــر تصميم بر تخليه س اگ
ــاختمان و حادثه ديدگان بايد با روش مناسب مانند  حاضر در س
ــيله سيستم ارتباطى موجود مسئول تخليه،  اعالم عمومى به وس

ــوند. ــئول يا نماينده طبقه و... از تخليه و نحوه آن آگاه ش مس
ــند كه؛ ــته باش حادثه ديدگان بايد در نظر داش

ــرايط طبيعى، ترك ساختمان و حركت به  از نظر اصولى، تخليه در ش
ــت. ــطح زمين و تجمع در محل امن اس س

ــن" وجود دارد، مى توان  ــاختمان "طبقه ام در مواقعى كه در س
ــن طبقه امن به عنوان يك پناهگاه  ــه جاى تخليه كامل، از اي ب
ــتفاده نمود. به عنوان مثال، مى توان افراد سالخورده،  موقت اس
ــند، تا در  ــروح را در اين طبقه تحت مراقبت باش ــوان و مج نات

ــود. ــب تخليه انجام ش موقع مناس

ج: اولويت بندى تخليه طبقات
ــب، اولويت بندى طبقات يك موضوع  ــتيابى به تخليه مناس براى دس
ــت. در مواقع آتش سوزى هاى كوچك، ممكن است فقط تخليه  حياتى اس
ــد. در حالى كه در آتش سوزى هاى گسترده، تخليه كامل  جزئى الزم باش

ــود. در نظر گرفته مى ش
ــار حريق و دو طبقه  ــه جزئى؛ اولين اولويت، طبقه دچ در تخلي
ــت، ساير طبقات  ــت. ممكن اس باالى آن و يك طبقه پايين اس

ــند.  ــته باش نيازى به تخليه نداش
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ــوزى و 2  ــه كامل؛ اوليت اولويت طبقه گرفتار آتش س در تخلي
ــت. طبقه باال و يك طبقه پايين آن اس

ــت. و  ــه باال و پايين طبقه گرفتار حريق اس ــن اولويت، ده طبق دومي
ــت. ــوم، تخليه بقيه طبقات باقى مانده اس اولويت س

د: مانورهاى سـاليانه تخليه
ــا و  ــع (برج ه ــاختمان هاى مرتف ــاكنين س ــتر س ــنايى بيش ــراى آش ب
ــت كه  ــام عمليات تخليه، ضرورى اس ــا چگونگى انج ــمانخراش ها)، ب آس
آموزش هاى منظم در نظر گرفته شود. اين آموزش ها مى تواند توسط اعضاء 

تيم هاى تخليه ارائه شود و حداقل سالى يك بار مانور تخليه برگزار گردد.

مقابله با آتش
ــتى ابتدا آب به  ــات مؤثرتر، به طور معمول بايس ــراى انجام عملي ب
ــيده شود. اين  ــتقيمًا به روى كانون حريق پاش صورت جت (فوران) مس
ــت. سپس آتش نشان  ــيار مؤثر اس عمل در جذب گرما و كاهش دما بس
ــالش كنند. براى ورود به  ــه حلقه آتش و مهار آن ت ــد براى نفوذ ب باي
ــه پايش12،  ــار قوى م ــر لوله هاى فش ــيله س ــه آتش، بايد به وس منطق
ــام پذيرد. هنگام  ــانتر انج ــاى محيط كاهش يابد تا پيش روى آس گرم
ــش آب به  ــتيبان همچنان به پاش ــت، گروه پش پيش روى ضرورى اس

ــد. ــه   ده ــش ادام ــه  آت ــه  روى منطق ــت ب ــورت  ج ص
براى حمله به آتش و جلوگيرى از گسترش آن، بايد از قبل مانيتورهاى 
ــده  ــتقر ش ــب مس مخصوص پرتاب آب به صورت جت در مكان هاى مناس

باشند.
ــدت آتش سوزى و پيش روى آتش نشانانى به سمت  پس از كاهش ش
ــى را  ــير آب پاش ــب مورد مانيتورها مس ــت برحس كانون حريق، بهتر اس

ــترش آتش به خارج  ــوان مثال براى جلوگيرى از گس ــر دهند. به عن تغيي
ــتفاده قرار گيرند. ــاختمان، مورد اس س

جلوگيرى از گسـترش آتش
ــوزى، در  تمام درب ها، پنجره ها و ديوار هاى طبقه دچار آتش س
حداقل زمان ممكن به كمك آب پاشى، خيس و مرطوب شوند. 
ــى خودكار  ــتم آب پاش در صورت موجود بودن، مى توان از سيس

ــتفاده نمود. ــاختمان به اين منظور اس ــده در س نصب ش
ــى به صورت جت از ساختما ن هاى مجاور  در صورت نياز، آب پاش

نيز صورت گيرد.
ــودى آتش، طبقه باالى، محل  ــترش عم براى جلوگيرى از گس
ــده و در صورت نياز كامًال  ــى ش ــوزى فوراً بررس اصلى آتش س

ــود. ــى و خيس و مرطوب ش آب پاش
ــش احتمال ايجاد پديده "فالش آور" بايد تالش كرد  براى كاه
ــايل موجود خيس و مرطوب شوند. تا از شدت گرما  تا كليه وس

ــود. ــته ش به نحو مطلوب كاس
ــترش آتش از طريق  ــه اقدامات الزم براى جلوگيرى از گس كلي
ــاير  ــور و س ــات و كولر، چاه آسانس داكت ها، كانال هاى تاسيس

ــرد. ــورت گي ــات، ص ــن طبق ــاى بي حفره ه
ــير  ــع، راه پله ها اولين مس ــاختمان هاى مرتف ــاكنين س براى س
ــوند، خود  ــت نش ــر محافظ ــوند. اما اگ ــوب مى ش ــرار محس ف
ــوزى عمل كنند.  ــترش آتش س ــد به عنوان عامل گس مى توانن
ــا، و  ــل راه پله ه ــه داخ ــش ب ــد از ورود دود و آت ــن، باي بنابراي
ــراى جلوگيرى  ــرى نمود. ب ــاى عمودى، جلوگي ــاير كانال ه س
ــد.  ــته باش ــه درب هاى مربوطه بس ــار دود، بايد هميش از انتش
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ــوان از  ــام، مى ت ــت ب ــوص در پش ــش مخص ــاد هواك ــا ايج ب
ــر ى نمود. ــرار جلوگي ــيرهاى ف ــرارت به مس ــار دود و ح انتش

براى جلوگيرى از گسترش افقى آتش به بخض هاى مجاور، در 
ــزات قابل احتراق جابجا و  ــايل و تجيه صورت امكان تمام وس
ــد. همچنين در صورت لزوم، تمام ديوارها  به بيرون انتقال يابن

ــود. و تيغه ها خيس و مرطوب ش

پسـت فرماندهى و محل اسـتقرار آن
ــوزى ساختمان هاى مرتفع، به طور معمول پست يا  در حوادث آتش س
ــتاد فرماندهى عمليات در دو طبقه پايين تر از طبقه دچار حريق، مستقر  س

ــت. ــب اس ــود. اين طبقه، براى محل فرماندهى و تداركات مناس مى ش

ايمنى فردى
ــئولين تيم ها در بخش هاى مختلف، هميشه بايستى  فرماندهان و مس

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــر را م ــكات زي ن
ــود را به طور كامل  ــتى لباس هاى حفاظتى خ ــنل بايس تمام پرس

پوشيده باشند.
ــتجو و نجات و... بايد  ــام موارد عمليات اطفاء حريق، جس در تم

ــود. ــتانداردها رعايت ش كليه مقررات و اس
در صعود به ارتفاع از طريق نردبان هاى آتش نشانى، بايستى كليه 

مالحظات ايمنى رعايت گردد.
ــرد، به ويژه در  ــام را نبايد فراموش ك ــياء و اجس خطر ريزش اش
ديوارهاى پوشش دار، اقدامات احتياطى و حفاظتى، از جمله ايجاد 
منطقه حفاظت شده، اتخاذ گردد. تا از مجروح شدن احتمالى افراد 

توسط وسايلى كه احياناً  سقوط مى كنند، پيشگيرى شود.

نكاتى در مورد اسـتفاده از ابزار و تجهيزات كمكى و ويژه

ــتى از  اگر وضعيت حادثه ايجاب مى كند، فرمانده عمليات بايس
ــايل تخليه دود،  ــژه مثل دوربى هاى حرارتى، وس تجهيزات وي

ــتفاده كند. ــنايى (نورافكن) و... اس تجهيزات روش
ــاير  س از  ــتى  بايس ــات  عملي ــده  فرمان ــزوم،  ل ــورت  ص در 
ــه عنوان  ــد. ب ــك نماي ــت كم ــا درخواس ــازمان ها و نهاده س
اداره  گاز،  ــركت  ش ــكى،  پزش ــاى  فوريت ه ــز  مرك از  ــال  مث
ــى و...  رانندگ ــى و  اداره راهنماي ــى و  انتظام ــروى  ني ــرق،  ب
با توجه به ماهيت محل حادثه، از نظر مسكونى، ادارى، آموزشى 
ــئولين ذى ربط به طور كامل از  ــت مس يا صنعتى بودن مى بايس
وقوع حادثه آگاه شوند. به عنوان مثال، اگر محل حادثه صنعتى 

ــئولين اداره كار در جريان حادثه قرار گيرند. ــت، مس اس
ــمانخراش ها، به طور معمول بالگرد  ــوزى آس در حوادث آتش س
ــديد  ــطح پايين پروانه بالگرد و باد ش ــت. زيرا س مورد نياز نيس
ــت باعث تشديد آتش سوزى و گسترش  ــى از آن ممكن اس ناش
ــود. در اين خصوص با بررسى هاى انجام شده، استفاده از  آن ش
ــرارى و بحرانى، به عنوان  ــرايط اضط بالگرد، فقط در بعضى ش

ــت. آخرين راه حل، مورد تاييد قرار گرفته اس
هميشه در هر حادثه نكاتى براى يادگيرى وجود دارد. بنابراين، 
ــود، تا  ــق، بيطرفانه و عادالنه تهيه ش ــزارش حادثه بايد دقي گ
ــود.  ــايى گرديده و در آينده تكرار نش ــا و خطاها شناس كمبوده
ــئوليت خود را به  ــنل و افرادى كه مس از طرف ديگر، تمام پرس
ــوند. نتايج گزارش يك  ــن انجام داده اند، مشخص ش نحو احس
حادثه، مى تواند توسط ساير بخش ها، براى استفاده از تجربيات 

ــود. به كار گرفته ش
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پى نوشت:

1-Hong Kong Island

2- Kowloon

3-Newtrritories

4-International finance center

5-Garley Building

6-flash over

7-oferation incident 

commander

8-Incident command system

9-Strategic Level

10-Tactical Level

11-Task Level

12-High Pressure fog Nozzel
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كشور ما ايران با توجه به قرار داشتن در نوار زلزله آلپ ـ هيماليا و دارا 
بودن پاره اى از ويژگى هاى جغرافيايى همواره شاهد وقوع حوادث و بالياى 
طبيعى فراوانى از قبيل زلزله، سيل و... بوده است اكثر اين حوادث خسارات 
ــته، در اين ميان خسارات ناشى از  جانى و مالى قابل توجهى بر جاى گذاش

زلزله بسيار چشمگير مى باشد.
ــاهده  ــيله ى مش ــت كه به وس ــران، علمى كاربردى اس ــت بح مديري
ــتماتيك بحران ها و تجزيه و تحليل آن ها، در جستجوى يافتن ابزارى  سيس
ــگيرى نموده و يا در  ــيله آن ها بتوان از بروز بحران ها پيش ــت كه به وس اس
صورت بروز آن در خصوص كاهش اثرات آن، امدادرسانى سريع و بهبودى 

اوضاع اقدام نمود.
به دليل ضعف ساختار اقتصادى و كالبدى شهرها و روستاها، در هنگام 
ــوانح بيشترين خسارات به اين شهرها و روستاها وارد مى شود. جهت رفع  س

اين تنگناها و كمبودها مى بايست اقدامات مختلفى آيد.
ــاذ مى گردد، تهيه  ــوانح اتخ ــه تصميماتى كه در زمان وقوع س از جمل
مسكن و جابجايى مردم به نقاطى امن تر و با دسترسى بيشتر است. در اين 
ــتا مكان گزينى و ايجاد اردوگاه هاى اسكان بعد از زلزله نقش مؤثرى در  راس

ــاختن شهرها  ــته و باعث ايمن س كاهش اثرات تخريبى و جنبى زلزله داش
مى شود.

البته در تجارب اخير جهانى اين اردوگاه ها به حالت اردوگاه هاى اسكان 
ــده اند يعنى برنامه ريزى براى آنها با فرض اسكان دائم انجام  دائم تبديل ش

مى پذيرد.
ــد، جايگاه  ــد يا نباش ــانحه قابل پيش بينى باش ــته به اين كه س بس
ــد بود. اگر  ــران متفاوت خواه ــه مديريت بح ــت در چرخ ــكان موق اس
ــه از نظر زمان وقوع  ــد، مانند زلزله ك ــران غير قابل پيش بينى باش بح
ــت، اسكان آسيب ديدگان در قسمت اول، بعد از  غير قابل پيش بينى اس
ــخ محسوب  حادثه صورت مى گيرد. يعنى يكى از مراحل واكنش يا پاس
ــيب ديده بايد به  ــكان موقت افراد آس ــود. در اين حالت براى اس مى ش
ــهر وجود  ــهر يا اطراف ش موازات عمليات نجات، مناطق امنى كه در ش

ــود. ــايى ش دارد شناس
در مرحله بعد بايد افراد مناطق آسيب ديده، از طريق مسيرهاى بهينه به 
اين مناطق امن منتقل شوند. منظور از مسير بهينه، مسيرى است كه از سه 

فاكتور كوتاه بودن مسير، قابل تردد بودن و امن بودن برخوردار باشد.

محمدرضا طالبى
دانشجوى كارشناسى ارشد شهرسازى

نگاهى گذرا بر مكان يابى 
اردوگاه هاى اسكان 

موقت
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تعيين مناطق امن براى اسكان موقت
ــد برنامه ريزى هاى الزم براى  ــه ى آمادگى مديريت بحران باي در مرحل
ــتفاده از منابع مختلف از  ــكان موقت انجام گيرد. در اين مورد بايد با اس اس
قبيل تصاوير ماهواره اى، نقشه ها و... مكان هاى برخوردار از شرايط الزم در 
ــند كه  ــايى نمود. اين مكان ها بايد به صورتى باش منطقه مورد نظر را شناس
ــند  ــى هم باش با انتقال افراد به آن ضمن برقرارى ايمنى الزم، قابل دسترس

يعنى امدادرسانى سريع به آنها ممكن باشد.

پارامترهاى مؤثر در تعيين مناطق امن
ــكان موقت  پارامترهاى مهم و مؤثر در تعيين مكان هاى امن، جهت اس

در زمان بحران به دو دسته تقسيم مى شوند:
دسته اول براساس دورى از خطر و امن بودن منطقه مى باشد كه عبارتند از:
ـ از گسل هاى فعال منطقه و محل هايى كه لغزش و رانش دارند دور باشد.

ــوخت و  ـ اين محل ها بايد نزديك پمپ بنزين ها و محل هاى ذخيره س
مواد اشتعالزا نباشد.

ـ از كارخانه هاى مواد شيميايى زيان آور و تأسيسات هسته اى دور باشد.
ــتعالزا (مانند رنگ فروش ها  ــاى نگهدارى و فروش مواد اش ـ از محل ه

و...) دور باشد.

ـ محل مورد نظر نبايد در مسيل يا نسبت به محيط اطرافش در گودى 
و آبگير باشد و به وضعيت آب هاى سطحى توجه شود.

ـ اطراف آن ساختمان ها و سازه هاى بلند نباشد.
ـ از خطوط اصلى انتقال نيرو و خطوط اصلى انتقال گاز و نفت و بنزين دور باشد.
ــدن زباله ها و فاضالب  شهرى و  ــته ش ـ محل مورد نظر از محل انباش

محل تجمع و تكثير حشرات و حيوانات موذى دور باشد.

ــته دوم پارامترها براساس دسترسى به امكانات اوليه و فضاى كافى  دس
تعيين مى شود، كه عبارتند از:

ــت بايد  ــبز يا پارك اس ــكان موقت فضاى س ـ در صورتى كه محل اس
ــم درختان نبايد زياد  ــد و تراك ــان خيلى بزرگ و بلند نباش داراى درخت
ــد تا امكان استقرار چادر و ديگر سرپناه هاى اضطرارى در آن وجود  باش

داشته باشد.
ـ  سهولت رفت و آمد و دسترسى به خيابان ها و جاده ها و امكانات حمل ونقل 
و حتى االمكان محل مناسبى براى فرود هليكوپتر بايد در نظر گرفته شود.
ــته باشد تا افراد از امكانات و  ــكونت افراد زياد فاصله نداش ـ از محل س

وسايل باقيمانده خود استفاده و حفاظت كنند.
ـ زمين هاى انتخاب شده بايد با شيب ماليم انتخاب و به منظور هدايت 

آبها سطحى، قابل زهكشى باشد.
ـ محل اسكان حتى المقدور در جهت باد مقابل و متداول محلى باشد.

ــى المقدور از احداث اردوگاه در زمين هاى مجاور مراكز صنعتى و  ـ حت
توليدى كه سروصدا و بوى نامناسب و آلودگى هوا دارند خوددارى شود.

بازسازى سكونت گاه هاى آسيب ديده
ــازى سكونت گاه هاى  پس از جابجايى افراد به اماكن امن نوبت به بازس
ــد كه براى اين كار 3 الگو در كشور ما رايج  ــانحه مى رس ــيب ديده از س آس

است كه عبارتند از:
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الف) الگوى در جاسازى
ب) الگوى جابجايى

ج) الگوى تجميع و ادغام
ــال هاى اخير در انتخاب الگوى بازسازى، بنا به شرايط به الگوى  در س

نوع دوم و سوم توجه خاصى شده است.
ــن معنى كه در بعضى نواحى و نقاط واقع در ناحيه پر خطر افراد به  بدي
ــتر در مورد  ــده اند. اين الگو تاكنون بيش يك نقطه امن تر جابجا و تجميع ش
روستاهاى آسيب ديده نزديك به هم كه چندين روستا در اثر سانحه آسيب 

كلى ديده بودند، اجرا شده است.
استدالل اصلى طرفداران اين الگو، صرفه اقتصادى آن در سرمايه گذارى 

(جهت بازسازى) و خدمت رسانى به سكونت گاه هاى پراكنده مى باشد.
ــيب ديده، مقوله اى است ظريف و حساس كه  جابجايى خانوارهاى آس
ــيب ديده بلكه،  ــه تنها براى جمعيت آس ــه ابعاد مختلف آن، ن ــدم توجه ب ع
ــيع صورت پذيرد، براى كل كشور ضايعات  چنانچه اين مهم در مقياس وس
ــت. انتخاب  ــر قابل جبرانى، به همراه خواهد داش ــى ـ اقتصادى غي اجتماع
ــازى  ــراى جابجايى يكى از مهمترين اصول بازس ــب ب زمين و مكان مناس
ــت، چرا كه اشتباه در انتخاب زمين و نامناسب بودن آن غير قابل جبران  اس
ــت لذا دقت و توجه در اين امر و به دست آوردن ضوابط صحيح انتخاب  اس

زمين در شرايط بازسازى حائز اهميت است.
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كپسول آتش نشانى قابل 
حمل ونقل به وسيله نفر
حبيب روح نوازكپسول آتش نشانى آب

فرشيد قاسملو
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ــتى "آب" ذخيره مى شود. بنابراين  در اين نوع خاموش كننده هاى دس
ــانى آب ذكر  ــح كوتاهى راجع به خواص آتش نش ــت، ابتدا توضي الزم اس
گردد. آب يك عامل مؤثر، فراوان و ارزان آتش نشانى است. زمانى كه آب 
ــرعت از مايع به بخار تبديل  ــاندن آتش به كار مى رود، به س براى فرونش

ــردد. مى گ
ــراق را جذب مى كند،  ــه احت ــن فرايند مقدار زيادى از حرارت پروس اي
ــان "سرد" مى شوند، در  ــوختى تا پايين درجه احتراقش بدين ترتيب مواد س
ــف مى گردد. به بيان ديگر ضلع حرارت "مثلث  نتيجه افروزش آتش متوق

ــود.1 ــرنگون و آتش خاموش مى ش ــده، مثلث مزبور س ــته ش آتش" شكس
آب عالوه بر خاصيت سردكنندگى، از راه هاى ديگر نيز باعث خاموش 
ــال هنگامى كه در اثر جذب حرارت به  ــدن آتش مى گردد، به عنوان مث ش
ــيژن  ــنگينى جايگزين اكس ــود، اين بخار آب به علت س بخار تبديل مى ش
ــدن"  ــده، آن را از كانون حريق دور مى كند، در نتيجه به "خفه ش (هوا) ش

ــد. ــك مى كن ــش كم آت
همچنين آب به سرعت در سطح ماده مشتعل جريان يافته و مانع آزاد 
ــيژن هوا مى گردد،  ــدن ملكول هاى آن براى تركيب با ملكول هاى اكس ش
ــه احتراق مى گردد.2 البته، اين  ــوخت جديد به پروس در نتيجه مانع ورود س
ــده و خاصيت اصلى آتش نشانى  ــوب ش خواص، خاصيت هاى فرعى محس

ــت.  ــردكنندگى اس آب، همان خاصيت س

ــارزه با  ــراى مب ــيار خوب ب ــل بس ــك عام آب ي
ــتعال (كالسA) است. اما  ــوزى جامدات قابل اش آتش س

براى مبارزه ساير آتش سوزى ها نبايد مصرف شود. به عنوان مثال چنانچه 
در آتش سوزى مايعات قابل اشتعال به كار رود نه تنها، باعث اطفاى حريق 
ــود. و يا در آتش سوزى  ــا باعث گسترش آتش ش ــود، بلكه چه بس نمى ش
تجهيزات الكتريكى برقرار مصرف اشتباه آب، مى تواند باعث برق گرفتگى 
و مرگ شخص عمل كننده شود، آب با بعضى مواد واكنش هاى خطرناك 
ــيم، توليد گاز استيلن مى كند،  توليد مى كنند به عنوان مثال با كاربيت كلس
ــا باعث بروز انفجار شود و يا در آتش سوزى هاى ناشى از  در نتيجه چه بس
ــتعال نيز واكنش هاى انفجارى توليد مى كند. آب به اوراق  فلزات قابل اش
ــى، اسناد و مدارك مكتوب و غيره آسيب جدى وارد  بهادار، تابلوهاى نقاش
ــن ماده براى مبارزه  ــا همه ى اين نكات منفى مؤثرتري ــازد و... اما ب مى س
ــت. بنابراين به عنوان يك ماده  ــتعال اس ــوزى جامدات قابل اش با آتش س
ــا در خودروهاى  ــتى گرفته ت ــانى پرمصرف، از خاموش كننده دس آتش نش

ــود. ــده و به كار برده مى ش ــانى، ذخيره ش بزرگ آتش نش
ــانى: اين نوع خاموش كننده ها، ساختمانى  ــاختمان كپسول آتش نش س
ــاير خاموش كننده ها دارند.3 به عنوان مثل اجزاء مربوط  ــبيه به س كامًال ش
ــتگاه مثل دستگيره، سازوكار عمل كننده، شلنگ و نازل خروج مواد،  به دس
ــت. به طور  ــده اس ــر) و غيره روى بدنه فلزى آن نصب ش ــه (ضربه گي پاي

A
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ــازنده، بدنه كپسول هاى آتش نشانى محتوى آب را  معمول كارخانه هاى س
از داخل به وسيله پوشش هاى مخصوص، مثل اپوكسى گالس مى پوشانند 

ــد. ــته  باش ــترى داش تا در مقابل زنگ زدگى مقاومت بيش
ــول  ــوش كننده ها انواع كپس ــرف اين گونه خام ــروزه نوع پر مص ام
ــار دائم"4 و از نوع "آب و گاز" و با "آب و هوا" است.  ــانى با "فش آتش نش
ــازوكار عمل كننده "اهرمى" بوده و به طور  ــن خاموش كننده ها داراى س اي
ــنج" مجهز بوده، حجم آنها محل ذخيره آب (به طور  ــار س معمول به "فش
معمول 10 ليتر آب، و بقيه حجم، محل انبساط گاز با هوا است (به شكل 

ــول مراجعه نمايند) نماى داخل كپس
البته، كپسول آتش نشانى آب، داراى سازوكار عمل كننده "ضربه اى" 
ــده است. در قديم نوع "واژگونى" كپسول هاى  و "فلكه اى" نيز ساخته ش
ــال ها پيش و با عرضه كپسول هاى  ــت كه از س محتوى آب نيز وجود داش
ــى از رده تجهيزات  ــانى واژگون ــول هاى آتش نش آبى جديد، اين نوع كپس

ــدند. ــانى خارج   ش آتش نش
ــاخت  ــول ها، از جمله اولين تالش ها براى س ــع اين نوع كپس در واق
ــند. از آنجايى كه در  ــوزى مى باش ــزات موثر مبارزه اوليه با آتش س تجهي
ــول ها به جاى آب، محلول بى كربنات سديم (جوش شيرين)  اين نوع كپس
ــول هاى  ــيد" بود، به كپس ــده و عامل خروج اين محلول نيز "اس ذخيره ش

ــيد معروف  بودند. ــوداـ  اس س
ــولفوريك با  ــيد س ــول مزبور، اس ــگام نياز، با واژگون كردن كپس هن
ــده، گاز  ــديم) تركيب ش ــيرين (آب حاوى بيكرنبات س ــول جوش ش محل
ــول تحت اثر همين گاز با  ــود محلول موجود در كپس كربنيك توليد مى ش

ــده. ــيده   مى ش ــمت آتش پاش ــتگاه خارج و به س ــار از دس فش
ــاز به واژگونى  ــول ها، منجمله ني ــكالت اين نوع كپس با توجه به مش
ــخاص  ــتگاه از عهده همه ى اش ــت وزن دس ــن بود به عل ــا كه ممك آنه
ــتگاه و غيره بعدها نوع ضربه اى  برنيايد، احتمال به كار افتادن اتفاقى دس
ــد، كه با وارد كردن ضربه به "كفه  ــيد ساخته ش ــول هاى سودا ـ اس كپس

ــته شده و با محلول  ــيد سولفوريك شكس ــه محتوى اس ضربه خوار" شيش
ــاره شد در اثر  ــت و همانطور كه قبًال اش ــديم تركيب مى گش بيكربنات س
ــتگاه خارج  ــار از دس ــك توليدى محلول خاموش كننده، با فش گاز كربني

ــد  . مى گردي
اولين كپسول سودا ـ اسيد مينى ماكس در سال 1930 م ساخته شد. 
ــاخت انواع جديدتر كپسول هاى آبى، مصرف كپسول هاى سودا  بعدها با س
ــانى محتوى آب از جمله خاموش  ــيد متوقف گرديد. كپسول آتش نش ـ اس
ــى از اشتعال جامدات  كننده هاى پرمصرف، ويژه مبارزه با حريق هاى ناش

ــت. ــتعال   اس قابل اش
ــانى محتوى آب براى نصب در ادارت، صنايع چاپ،  كپسول آتش نش
ــاجى و پارچه بافى، صنايع  ــذ و مقوا، صنايع نس ــته بندى، انبارهاى كاغ بس
ــت. با تمام كارايى اين نوع  ــب اس ــيار مناس چوب و درودگرى و غيره بس
ــوزى هاى كوچك و كم  ــارزه با آتش س ــتى در مب ــاى دس خاموش كننده ه
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ــتعال (كالس A) در كشور ما كمتر شناخته شده و  دامنه جامدات قابل اش
ــيار محدودى دارند. مصرف بس

روش اسـتفاده از كپسـول آتش نشـانى آب
ــروع نمود. ــتى از يك فاصله ايمنى ش 1ـ حمله به آتش را بايس

2ـ نازل مربوط به شلنگ دستگاه را به سمت پايه آتش هدف گرفته، 
ــازل به صورت  ــه كار اندازيد. با حركت دادن ن ــانى را ب ــول آتش نش كپس
ــت، باال و پايين)، آب خروجى از  جاروب كردن (حركت دادن به چپ، راس
ــطوح و جوانب جسم شعله ور بپاشيد. با كاهش آتش در  نازل را به تمام س

ــروى كنيد. صورت امكان و با حفظ ايمنى، كمى پيش
ــتن فشار دست از  ــعله آتش با برداش ــدن ش ـ  پس از خاموش ش 3
ــول آتش نشانى را به طور موقت  ــتگاه، كپس روى اهرم عمل كننده دس
ــپس انگشت شصت خود را به شكلى باالى نازل قرار  از كار انداخته، س
ــول، آب به صورت اسپرى  دهيد تا، پس از به كار انداختن دوباره كپس
ــام نيم سوخته را به طور  ــود. به كمك اسپرى آب، اجس از آن خارج ش

ــد. ــس   كني ــل  خي كام
ــتعال "درون سوز" هستند، يعنى پس از  ــتر مواد جامد قابل اش 4ـ بيش
ــتعال مجدد  ــعله، هنوز به قدر كافى و براى اش ــدن ظاهرى ش خاموش ش
ــدن  در درون خود حرارت ذخيره دارند، بنابراين چنانچه بعد از خاموش ش
ــا  ــند، چه بس ــته باش ظاهرى آتش، مواد مزبور به صورت متراكم قرار داش
ــوند، از اين نظر و به طور معمول،  ــتعل ش بعد از مدت كوتاهى دوباره مش
ــوزها و مواد قابل  ــتى كليه نيم س بعد از اطفاى حريق هاى كالس A، بايس
ــتعال را به كمك وسايل مناسب، زير و رو و جداسازى نمود. سپس به  اش
ــطوح برافروخته  ــوزها و س كمك آب تمام مواد در حال دود كردن، نيم س

ــود. ــوش   نم را خام
ــت آتش و اشتعال مجدد، از اسپرى آب  ــگيرى از برگش 5 ـ براى پيش

ــتفاده كنيد . اس

تذكرات:
ــن در مناطق  ــخ مى زند، بنابراي ــانتيگراد ي ــه س ــر درج 1ـ آب در صف
سردسير و در فصول سرد سال ممكن است انجماد آب داخل كپسول هاى 
ــتفاده شدن آنها شود. از اين نظر بايستى به كمك اضافه  آبى باعث بال اس
ــول،  ــردن ضد يخ غير الكلى و يا نمك فلزات قليايى به آب داخل كپس ك
ــيده كه برودت هوا به زير صفر  ــول در محل هاى سرپوش قرار دادن كپس

ــول هاى مزبور را محافظت نمود. نمى رود و... كپس
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ــاره شد آب به شدت هادى جريان برق است.  2ـ همانطور كه قبًال اش
ــانى، آب به  ــول آتش نش ــتفاده از اين نوع كپس بنابراين چنانچه همين اس
ــايل و تجهيزات برقرار پاشيده شود،  طور اتفاقى يا عمدى به هر گونه وس
شخص عمل كننده با خطر برق گرفتگى و عواقب وخيم آن (حتى مرگ) 
روبرو خواهد بود. براى پيشگيرى از اين مخاطرات بايستى قبل از استفاده 
ــايل آتش نشانى برق را از فيوز اصلى قطع نمود، فوق العاده  از اينگونه وس
ــتكش  ــامل چكمه و دس ــب، ش ــايل حفاظت فردى مناس محتاط بود، وس

ــتفاده قرار داد و... مخصوص را مورد اس
ــول هاى آتش نشانى، به  ــيله كپس 3ـ موفقيت در مبارزه با آتش به وس
ــول به كار گرفته  ــتگى دارد، از جمله آنكه؛ نوع كپس ــل متعددى بس عوام
شده، متناسب با نوع آتش سوزى باشد، لحظات اوليه وقوع حريق بود و در 

ــد. ــترده  نباش ــيع  و گس نتيجه آتش خيلى  وس
ــده متناسب با نوع آتش سوزى باشد.  ــول به كار گرفته ش � نوع كپس
كپسول آتش نشانى آب، فقط براى مبارزه با آتش سوزى هاى ناشى از 

ــت. ــب  اس ــتعال (حريق نوع A) متناس مواد جامد قابل اش
ــترده  ــديد گس ــات اوليه وقوع حريق بوده، در نتيجه آتش ش � لحظ

ــد . نبا ش
ــول  ــر دانش الزم، طرز كار با كپس ــده عالوه ب ــخص عمل كنن � ش
ــاير مهارت هاى مربوط را به طور عملى تمرين كرده  آتش نشانى و س

ــد . با ش
� حفظ ايمنى شخص عمل كننده از نكات بسيار مهم است. بنابراين 
ــد، نبايد  ــش نبايد بيش از اندازه به آن نزديك ش ــگام مبارزه با آت هن
ــايل حفاظت فردى  ــدود كند، از وس اجازه داد كه آتش راه فرار را مس

ــتفاده  نمود  و... ــب  اس مناس
� براى اطمينان از آماده به كار بودن، كليه كپسول هاى آتش نشانى 
ــارژ  ــالى يك بار مورد بازديد و در صورت لزوم تعمير و ش را حداقل س

ــرار داد . ــدد   ق مج

پى نوشت
2و1ـ جهت كسب اطالعات بيشتر به فرهنگ ايمنى شماره 
مراجعه  "رفتارشناسى آتش"  پاييز 1387، صفحه 98   ،14

شود.
3ـ جهت اطالعات بيشتر به فرهنگ ايمنى شماره 14، پاييز 
1387، صفحه 104 "كپسول آتش نشانى قابل حمل ونقل به 

وسيله نفر" مراجعه شود.
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مقدمه:
ح��وادث جاده ای یک��ی از مهمترین موضوع��ات حوزه ي ایمنی 
و مدیریت حوادث کش��ور در طی چند س��ال گذش��ته بوده و هست 
ثر وقوع تصادف با وس��ایط  و هر س��اله تع��داد زیادی از مردم در ا

نقلی��ه ج��ان خ��ود را از دس��ت می دهن��د.
عوام��ل مختلف��ی در وقوع ح��وادث خودروها نقش داش��ته که 
از آن جمل��ه می ت��وان به نق��ص فنی خودروها و اس��تاندارد نبودن 
نن��دگان، نامناس��ب بودن معاب��ر و جاده ها،  آن ه��ا، بی احتیاط��ی را

. اش��اره ک��رد ک��ه  . فیای��ی نامناس��ب و . ش��رایط محیط��ی و جغرا
ند  ز ای��ن عوامل ب��ه تنهایی و یا به طور اش��تراکی می توا هرک��دام ا

موجب بروز حادثه ش��ود.
در ای��ن نوش��تار ضمن اش��اره ی کل��ی به ح��وادث جاده ای و 
اورژانس، نق��ش زمان را در واکن��ش تیم ه��ای عملیاتی  خدم��ات 
بررس��ی نم��وده هم چنین با بررس��ی ح��وادث خودروی��ی منجر به 
آتش س��وزی در طی س��ال های گذش��ته به اقدامات صورت گرفته 

در خصوص موضوع آتش س��وزی خودروها اش��اره می ش��ود.

بابک نورالهی
كارشناسستادهماهنگیامورایمنیوآتشنشانیكشور

حوادث آتش سوزی در خودروها



80

س�ازمان های مس�ئول
در خصوص پیش��گیری و کنترل حوادث خودرویی سازمان ها و 
یفا نماین��د و ضمن کاهش  نن��د نقش ا دس��تگاه های مختلف��ی می توا
ز تلفات انس��انی نیز جلوگیری کنند. س��ازمان راهداری  تصادفات، ا
و حمل و نق��ل جاده ای به  عن��وان متولی اصل��ی حمل و نقل جاده ای 
ایمن س��ازی ش��بکه های حمل و نق��ل، وزارت  کش��ور در خص��وص 
صنایع و معادن در راس��تای ایمن سازی خودروها و نظارت بر تولید 
خودروهای استاندارد، وزارت کش��ور � سازمان مدیریت بحران در 
راس��تای وظایف خود در خصوص موض��وع حوادث از جمله نظارت 
ب��ر امور ایمن��ی کش��ور، مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی 
در راس��تای تدوی��ن اس��تانداردهای ایمنی در ح��وزه ی حمل و نقل 
نندگ��ی ناج��ا به عنوان مس��ئول اصلی  و خودروه��ا، راهنمای��ی و را
ام��ور حمل و نقل ج��اده ای و هم چنین  به  تدوی��ن مقررات مرب��وط 
س��ازمان های امدادگ��ر؛ مانند اورژانس کش��ور، ش��هرداری ها )در 
ح��وزه ی خدم��ات ایمن��ی و آتش نش��انی( و هالل احم��ر ک��ه این 
رایه خدمات اورژان��س و امداد و نجات  س��ازمان ها ه��م وظیفه ی ا

را ب��ر عه��ده دارن��د.

خدم�ات اورژان�س
ند پیامدهای  رایه خدمات مناس��ب اورژانس به طور مؤثر می توا ا
ه،  تصادف��ات را کاهش ده��د و هدف اصلی و برجس��ته ی ایمنی را
نه اس��ت هرچند  ز اقدامات پیش��گیرا کاه��ش تصادفات با اس��تفاده ا

تصادف��ات ب��از ه��م ب��ه وق��وع  خواهن��د  پیوس��ت.
لبت��ه باید متذکر ش��د آمادگ��ی، تأثیر تصادف��ات را به حداقل  ا
می رس��اند. در این زمینه آمادگی س��ازمان هایی که قرار اس��ت به 
قربانی��ان حوادث رس��یدگی و آن ها را درم��ان کنند، دارای اهمیت 
وانی اس��ت. با داش��تن س��رویس های کارآمد اورژانس )خدمات  فرا

آتش نش��انی(  آمبوالنس،  نج��ات، خدم��ات  و  ام��داد  بیمارس��تانی، 
می ت��وان ج��ان مجروح��ان را نج��ات داده و پیامده��ای منف��ی و 

طوالنی م��دت قربانی��ان را ب��ه حداق��ل رس��اند.

کارای�ی اقدام�ات اورژان�س
رایه ی خدم��ات اورژانس یا درمان  هنگام��ی ک��ه در رابطه با ا
اقداماتی که  باید به کلی��ه ی  قربانی��ان تصادفات صحب��ت می کنیم 
فتد، اش��اره ش��ود )زنجیره ی  تفاق می ا ا ث��ر وقوع یک حادث��ه  ا در 
وقایع��ی ک��ه از زمان وق��وع  تصادف تا درمان پزش��کی مناس��ب 

اتف��اق می افت��د(.
�   کنت��رل و اطف��اء آتش س��وزی احتمال��ی وس��یله ی نقلی��ه

نتق��ال آن ب��ه محی��ط امن ت��ر �   رهاس��ازی مص��دوم و ا
�   ارای��ه ی خدم��ات فوریت ه��ای پزش��کی در مح��ل

�   انتق��ال مص��دوم ب��ه مراک��ز درمان��ی
رایه ی خدمات پزش��کی � و ا

باالی��ی  اهمی��ت  ز  ا اقدام��ات  کارای��ی  در  زم��ان،  هم چنی��ن 
برخوردار اس��ت لذا نقطه ی ش��روع درمان، قانون کمک های اولیه 
اس��ت. اولین س��اعت پس از تصادف »س��اعت طالیی« نام دارد و 
این زمانی اس��ت که می توان جان قربانیان را نجات داد. در طول 
این س��اعت عل��ت اصلی مرگ، خونریزی ناش��ی از جراحات وارده 
و در مواقع بروز آتش س��وزی سوختگی افراد اس��ت. اکثر قربانیان 
ک��ه دارای خونری��زی ش��دید هس��تند را می توان ب��ا جلوگیری از 
خونری��زی و تزریق مایعات از م��رگ نجات داد و در صورت بروز 
ز بروز حوادث بعدی  آتش س��وزی ب��ا کنترل آن در لحظات اولی��ه ا
نفجار وس��ایل نقلی��ه )به علت وجود ماده ی  از جمله آتش س��وزی و ا

س��وختی مانن��د بنزی��ن و گازوئی��ل( پیش��گیری ک��رد.
برای  ب��ه مجروحان در ط��ی »س��اعت طالیی«  امدادرس��انی 
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ز اهمیت باالیی برخوردار اس��ت به گونه ای  نتای��ج بهبود در آینده ا
ند  ک��ه مجروحانی که خیلی س��ریع و به طور مناس��ب درمان ش��ده ا
ش��انس بهتری برای بقا و بهبودی دارند هم چنین ضرورت داش��تن 
ی��ک سیس��تم مؤث��ر خدمات اع��الن خطر و واکن��ش در اورژانس 
ز اهمی��ت باالی��ی برخوردار اس��ت، طبق برآورده��ا معمواًل حدود  ا
ز  ز اف��رادی ک��ه پ��س از تصادفات ج��ان خود را ا %30 - %50 ا
دس��ت می دهند را می توان از مرگ نجات داد. )س��ازمان راهداری 

و حمل و نق��ل ج��اده ای � پ��روژه ایمن��ی راه ه��ا(.

ح�وادث منج�ر ب�ه آتش س�وزي در خ�ودرو
هر س��اله ب��ا ورود خودروه��ای جدید ب��ه ن��اوگان حمل و نقل 
خصوصی و عمومی ش��هرهای کش��ور و عدم انطباق زیرساخت های 
معاب��ر ش��هری و جاده ه��ای بین ش��هری ب��ا امکان��ات و تجهیزات 
نی��ن و مقررات راهنمایی  خودروه��ا از یک طرف و عدم رعایت قوا
از ط��رف دیگ��ر، تصادفات و س��ایر حوادث منجر ب��ه فوت و جرح 
ش��ده و عالوه  بر خس��ارات مالی فراوان، خس��ارات جانی و معنوی 
نی��ز ب��ه دنب��ال داش��ته و دارد. از جمل��ه این گونه ح��وادث، وقوع 
حری��ق در خودروه��ا به دلی��ل ضربه  تص��ادف، اش��کاالت احتمالی 
سیس��تم های سوخت رس��انی و ی��ا برق رس��انی می باش��د ک��ه طی 
بررس��ی های صورت گرفته در س��ال های گذش��ته خسارات مالی و 
جانی بیش��ماری را هم به همراه داش��ته اس��ت. )جدول جمع بندی 
آمار حوادث خودروها � س��تاد هماهنگي امور ایمني و آتش نش��اني 

کش��ور خرداد 1385(.
نرژی،  ز ا طی س��ال های گذش��ته در راس��تای اس��تفاده بهینه ا
برخ��ی از خودروها به سیس��تم دوگانه س��وز )بنزی��ن و گاز( مجهز 
ش��ده و افزای��ش ورود این گونه خودروه��ا به مجموع��ه  حمل و نقل 
درون ش��هری و برون ش��هری باعث افزایش ضریب ح��وادث منجر 

به آتش س��وزی به علت وجود سیس��تم س��وخت گاز خواهد ش��د.

متول�ي اطف�اء آتش س�وزي در جاده ه�ا
و  ش��هرداری ها  ایمن��ی  خدم��ات  و  آتش نش��انی  س��ازمان های 
واحدهای آتش نش��انی روس��تایی مس��ئولیت ارای��ه خدمات امداد و 
نج��ات و اطفاء آتش س��وزی در محدوده ش��هر و روس��تا را دارند و 
در ای��ن خصوص برنامه ریزی الزم جهت س��اخت و تجهیز ایس��تگاه 
و پایگاه ه��ای آتش نش��انی در ش��هرها و روس��تاها هم چنی��ن تأمین 
ماش��ین آالت و نیروی انسانی متخصص توس��ط دستگاه های مسئول 

امور ش��هری و روس��تایی، صورت پذیرفته اس��ت.
ای��ن در حالی اس��ت  که موضوع اطفاء آتش س��وزی در جاده ها 
)محدوده  بین ش��هر و روس��تا( هم چنان بدون متولی بوده و بررسی 
و تعیی��ن متول��ی اطفاء آتش س��وزی در جاده ها هن��وز موضوع کار 
کمس��یون ایمنی راه ها )وزارت راه و ترابری( و س��ایر دستگاه های 

مرتبط می باش��د.

پیش�نهاد حل مش�کل اطفاء آتش س�وزی در جاده ها
د  ی��ن خص��وص دفت��ر هماهنگی خدمات ش��هری � س��تا در ا
نی کش��ور ضمن بررس��ی کامل  یمنی و آتش نش��ا ا مور  هماهنگی ا
لعمل های موج��ود و ب��ا در نظ��ر گرفتن نقش  ا نی��ن و دس��تور ا قو
د و نجات  مدا مر ا رگان ه��ای دخیل در ا زمان ها و ا ز س��ا هریک ا
ه ها  ا یمنی ر د ب��ه کمس��یون ا ا به  ص��ورت پیش��نها ی��ر ر رد ز م��وا
رد عمل  ا رد نی��ز به طور مس��تقیم و ز موا ده و در برخی ا ا ی��ه د ا ر ا

ش��ده  اس��ت.

ال�ف( برنامه ه�اي کوتاه م�دت:
در  موج��ود  ایمن��ی  امکان��ات  باالب��ردن  جه��ت  برنامه ری��زي 
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خودروه��ا :
)تاکس��ي،  به خاموش کننده ها؛  1� تجهیز خودروه��اي عمومي 
س��ایر  و  ته��ران  در  ک��ه   ). . و. برون ش��هري  و  توب��وس ش��هري  ا
کالن ش��هرها و ش��هرهای بزرگ کش��ور انجام ش��ده و یا در حال 

انجام اس��ت.
2� تجهی��ز خودروه��اي تولی��دي در کش��ور ب��ه س��یلندرهاي 
خاموش کنن��ده؛ ک��ه در ای��ن خصوص، موض��وع بع��د از مطالعه و 
بررس��ي به صورت فرم ه��ای ثبت گزارش تدوین و ای��ن فرم ها به 
کلی��ه  س��ازمان هاي آتش نش��اني و خدمات ایمني جه��ت جمع بندی 
ی��ه آم��ار ح��وادث آتش س��وزی مربوط ب��ه خودروها ارس��ال  را و ا
56 شهر  ش��د س��پس کلیه  گزارش��ات بررس��ی و نتایج ارس��الی از 

جمع بندی ش��د.
در مرحل��ه بعد طی نام��ه ای به وزیر صنایع حساس��یت موضوع 
و پیش��نهاد تجهی��ز خودروهای تولیدی ب��ه س��یلندر خاموش کننده 
ز پیگیری ه��ای مک��رر موجب  مط��رح ش��د ک��ه در نهای��ت بع��د ا
لزامات نصب کپس��ول  تدوی��ن اس��تانداردی با عنوان »خ��ودرو � ا

آتش نش��انی« گردید.
و هاي  د کلیه خ��ودر ر ا ند س��تا ی��ن ا ا ری ش��دن  جبا ک��ه ب��ا ا
وها به  یس��ت ملزم ب��ه تجهی��ز خودر لی��دی در کش��ور م��ی با تو
 . ند گرد ف��وق  د  ر ا ند س��تا ا بق  مطا تش س��وزی،  آ ء  طف��ا ا یل  وس��ا
ز  ا ش��هری،  خدمات  هنگی  هما فت��ر  د توس��ط  نی��ز  موضوع  ی��ن  ا
ل پیگیری  ر ح��ا د و تحقیقات صنعتی کش��ور د ر ا ند س��تا موسس��ه ا

ش��د.  می با
لزامات نصب کپس��ول  3� اجب��ار نمودن اس��تاندارد خ��ودرو � ا
آتش نش��انی؛ که با اجباری ش��دن این اس��تاندارد کلیه خودروهای 

تولی��دی در کش��ور می بایس��ت مل��زم ب��ه تجهی��ز 

ب( مطالعه، بررسي و تعیین متولي اطفاء آتش سوزي 
در جاده ه�ا:

ز  لبت��ه در ای��ن خصوص اقدامات مختلفی در س��طح کش��ور ا  ا
ز این  س��وی دستگاه های مس��ئول در حال انجام می باشد که یکی ا
اقدامات تعریف طرح پژوهش��ی ب��ا عنوان »تبیین و امکان س��نجی 
روش ه��ای مدیری��ت و برنامه ریزی واحدهای آتش نش��انی و امداد 
و نج��ات بین ش��هری و روس��تایی« اس��ت که مرک��ز پژوهش های 
ش��هری و روستایی سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور در 

برنامه  کاری خود قرار داده اس��ت.
ب��ا عنای��ت به مباحث مطرح ش��ده اتخ��اذ تصمی��م و پیش بینی 
از جمله نصب س��یلندر خاموش کننده در خودروها  تمهی��دات الزم، 
ز بروز ح��وادث منجر به آتش س��وزی، عالوه بر  جه��ت جلوگی��ری ا
کاه��ش آمار تلف��ات جان��ی و مال��ی این گونه ح��وادث، در امنیت 
نندگان و س��ایر سرنش��ینان نقش بسزایی داش��ته هم چنین  روانی را
موجب بسترس��ازی جهت امدادرس��انی سرنش��ینان س��ایر خودروها 
ولی��ن نی��روی ام��داد در محل( در زمان وق��وع حادثه  )به عن��وان ا

خواهد ش��د.

: بع منا

و اورژانس همكاری با رابطه در ف�نی گزارش �1 

بخشهای � ایران در تصادفات قربانیان به رسیدگی

جادهای حملونقل و راهداری سازمان � 12و13

هماهنگي ستاد � خودروها حوادث آمار بررسی �2

بابک ،1385 خرداد كشور، آتشنشاني و ایمني امور

لهي. نورا

كپسول نصب الزامات � خودرو استاندارد  �3

)9190 ملی: استاندارد )شماره آتشنشانی
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طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق    
        كه در اين دامگه حادثه چون افتادم

قهرمان ديگرى از تبار دليران آتش نشان به خيل شهدا پيوست. آتش نشان 
سوم حيدرگوران از پرسنل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان، در 
روز چهارشنبه 16 بهمن ماه، پس از گذشت چهار روز آسيب ديدگى از ناحيه 

سرو جان بر سر خدمت به كشور گذاشت و به ديدار معبود شتافت.
ساعت 10 و 41 دقيقه صبح روز دوشنبه 12 بهمن ماه سال جارى با تماس 
تلفنى شهروندان، سازمان آتش نشانى از حادثه آتش سوزى ترانس برق در بلوار كشاورز 

همدان مطلع شد. بالفاصله گروه عملياتى ايستگاه 8 به محل حادثه اعزام شد.
آتش نشان شهيد حيدر گوران نيز همراه اين گروه بود. با رسيدن به محل حادثه، 
وى همچون ديگر همكاران مشغول عمليات اطفاء حريق شد،كه ناگاه در اثر سقوط 
از ارتفاع از ناحيه سر دچار آسيب جدى گرديد، تن مجروح وى بالفاصله با آمبوالنس 
فوريت هاى پزشكى به يكى از بيمارستان هاى همدان منتقل شد. اما، به علت شدت 

مصدوميت در كماى مطلق فرو رفت.
سرانجام پس از 4 روز جدال با مرگ، معالجات موثر نشد و در حالى كه 
فقط 30 بهار از عمر او گذشته بود، جان به جان آفرين تسليم كرد. شهيد 
حيدر گوران از خرداد ماه 1385 به كسوت آتش نشانان در آمد. و در سال هاى 
حيدرگوران  شهيد  داشت.  مؤثرى  حضور  مهم  عمليات  چندين  در  خدمت 
هنگام انجام مسئوليت ها و امور محوله بسيار جدى و با نظم و انظباط بود و 

تا اخذ نتيجه مطلوب دست از پيگيرى برنمى داشت.
بيشتر دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه داشت و اداى نماز اول وقت عادت 
او بود. گشاده رويى، خشرويى، صبورى و دست و دلبازى از ديگر خصوصيات 
اخالقى وى بود، عضويت در تيم المپياد ورزشى سازمان آتش نشانى همدان، 
عضويت در تيم فوتسال سازمان مزبور و كسب عناوين مختلف ورزشى مبين 

"طاير گلشن قدس"
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روحيه ورزشكارانه او است.
پيكر پاك اين آتش نشان شهيد، در آيين باشكوهى با حضور جمع زيادى از 
ايستگاه مركزى سازمان  مقابل  از  آتش نشانان،  مسئوالن، مردم و خانواده هاى 
آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى همدان تشيع شد و در آرمگاه ابدى آرام گرفت. 

از اين شهيد يك دختر شش ساله و يك پسر هفت ماهه به يادگار مانده است.

ستاد هماهنگى امور ايمنى و اتش نشانى كشور جان باختن آتش 
نشان همدانى را تسليت گفت 

ستاد هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى كشور با صدور پيامى سانحه جان 
باختن حيدرگوران مأمور آتش نشاني پرتالش سازمان آتش نشاني و خدمات 
گزارش  به  تسليت گفت.  را  وظيفه  انجام  در حين  ايمني شهرداري همدان 

سرويس خبرى، متن پيام تسليت فوق الذكر به شرح ذيل است:
«جامعه آتش نشانان و امداد گران ايران بار ديگر شاهد حماسه ازخود 
گذشتگى آتش نشان متعهد و وظيفه شناسى بود كه ايثارگرى و گذشت در 

شاكله خدمت وى قرار داشت. 
زنده ياد حيدر گوران همچو آتش نشانان دليرى كه حماسه شجاعت و از جان 
گذشتگى آنها در ايران اسالمى سرلوحه جامعه آتش نشانان و امدادگران قرار دارد به 

وظيفه خطير خود كه ارتقاى سطح ايمنى شهرها و رفاه شهروندان بود اعتقاد كامل 
داشت و در اين راه در اين جهان خاكى همانند شمعى زيست كه در حال سوختن 

جسم و جان خود بود تا پرتوى فرا راه پويندگان راه فضيلت و معنويت قرار دهد.
ستاد هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى كشور حادثه شهادت زنده ياد حيدر 
گوران مأمور آتش نشاني وظيفه شناس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
همدان در حين انجام وظيفه و امدادرسانى به سانحه ديدگان را به خانواده آن مرحوم و 
مديرعامل، مديران و كاركنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري همدان 
تسليت عرض مى كند و از درگاه خداوند متعال براى اين فرزند دلير ايران اسالمى 

رحمت و مغفرت الهى و براى بازماندگان صبر جزيل آرزومند است.»
شايان ذكر است زنده ياد حيدر گوران يكي از مأموران آتش نشاني همدان كه روز 
شنبه 12بهمن براي انجام عمليات اطفاي حريق در يكي از نقاط شهر با تيم عمليات 
اعزام شده بود، در اين عمليات از بلندي پرت شد. و با اافتادن از بلندي به حالت اغما 

رفت و پس از چهار روز قرار گرفتن در كما، جان خود را از دست داد. 

منابع:
1ـ روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان

2ـ خبرگزارى ايسكانيوز



8787

1- مقدمه
2- توصیف آسانسور الکتریکي

     2-1 ساختمان کلي   
     2-2 موتورخانه

     2-3 الکتروموتور
     2-4 ترمز آسانسور

     2-5 کابین آسانسور
3- تدابیر ایمني

4- طرز کار و تعمیر درهاي آسانسور برقي
5- علل محبوس شدن در آسانسور

6- تکنیک و تاکتیک عملیات نجات در حوادث آسانسور
7- آسانسور هیدرولیک

علي بهرامي
 كارشناسمتخصصآتشنشانيونجات

تاکتیك ها و تکنیك های عملیات نجات و امداد 
در حوادث مربوط به آسانسور



88

مقدمه:
از حوادثي که آتش نش��ان ها با آنها در گیر هس��تند، محبوس ش��دن 
در آسانس��ور اس��ت که یا به عللي مردم در آن محبوس ش��ده اند یا در اثر 
نقص فني در قسمت هاي داخلی مکانیزم دچار حادثه گردیده اند. در بعضي 
آسانسورها معموال یک نفر به عنوان مکانیک آسانسور حضور دارد؛ ولي این 
مورد عمومیت ندارد و ماموران گروه نجات باید با آسانس��ور آش��نایي کامل 
پی��دا کرده و از ان��واع آن و مهم تر از آن، از بهترین ش��یوه ی عملکرد آن 
در نجات محبوس ش��دگان و ایمني در کار مطلع باش��ند. در ابتدا هنگامیکه 
س��اختمان هاي بلند طراحي شد، مسأله ی رساندن مصالح به طبقات باال در 
کمترین زمان ممکن مطرح شد. این امر با استفاده از الکتروموتور و قرقره و 
سبد میسر گردید. سپس همین سیستم را نیز براي باال و پایین رفتن انسان 
ها در س��اختمان هاي بلند به کار گرفتند و برای جلوگیری از خطرات جانی 
در اث��ر نقص فني  و ی��ا ناآگاهي افراد در به کارگیري صحیح آن، تمهیدات 

ایمني مختلفي در نظر گرفته شد.

توصیف آسانسور الکتریکي
آسانسور از یک الکتروموتور تش��کیل شده که اساسي ترین قسمت آن 
اس��ت یک کابین که به س��یم بکسل ها متصل است. وزنه ی تعادل با پولي 
که به ش��فت موتور وصل اس��ت ب��اال و پایین مي رود. کابی��ن در امتداد دو 
ریل فل��زي فوالدي که به ص��ورت عمودي در چاه آسانس��ور قرار گرفته، 
باال و پایین مي رود. هر ش��خص می تواند از داخل کابین یا خارج از آن، با 
فش��ار دادن تکمه ی فش��اري اتوماتیک، کابین را حرکت دهد و یا متوقف 
کند؛ یا کابین را به طبقه اي که ایس��تاده است برگرداند. کابین توسط سیم 
بکس��ل هاي فلزي )طنابي( ب��ه وزنه ی تعادل، در امت��داد و موازات کابین  
متصل اس��ت. وزن این تعادل ها برابر اس��ت با وزن کابین به عالوه ی50 
در صد ظرفیت آن. وجود این وزنه هاي تعادل، فش��اري را که براي هدایت 
کابین الزم اس��ت، کاهش مي دهد و کمترین فش��ار را براي هدایت کابین 

ب��ه الکتروموتور وارد مي کند. ریل هایي که براي هدایت کابین، در چاه )از 
باال تا پایین ( تعبیه ش��ده اند، در برش مقطعي به ش��کل )T( و یا دایره وار 
س��اخته شده اند و از جنس فوالد هستند. کنترل الکتریکي نیز در موتورخانه 
اس��ت و مکانیزم آن س��اده اس��ت. در انتهاي ریل هدایت کابین، در آخرین 
طبقه ی باال و پایین روي ریل، تکمه اي وجود دارد که مس��تقل از دستگاه 
هاي کنترل الکتریکي است و به محض رسیدن کابین به این قسمت ها به 
صورت خودکار عمل کرده و دستگاه را وادار به توقف مي کند. بدین صورت 
که برق موتور را قطع یا به ترمز فرمان ایست مي دهد. نوع دیگري آسانسور 
الکتریک��ي وجود دارد که ب��ه طور مداوم کار مي کند؛ این نوع آسانس��ور با 
س��رعت کم در حرکت است و کابین آن درب ندارد. کابین ها به فاصله ی 
معین نصب ش��ده اند و با س��رعت ثابت دور مي زند. وقتي کابین مقابل هر 
طبقه رس��ید، مس��افر فوري سوار یا پیاده مي ش��ود. در حالي که آسانسور با 

سرعت کم و مداوم در حال حرکت است. 

موتورخانه 
اتاق ماشین الکتروموتور برقي معموال در قسمت باالي ساختمان است 
و حتما باید پنجره اي به خارج داش��ته باش��د و دائما ه��واي آزاد در آن در 
جریان باشد. دستگاه هدایت کابین، فرمان هاي زیادي در برنامه ضبط مي 
کند و یکي پس از دیگري اتوماتیک وار و طبق برنامه  این فرمان ها را اجرا 
می کند. مثال وقتي در طبقات مختلف س��اختمان، چندین تکمه مش��اهده 
مي ش��ود، برنامه با رعایت ترتیب یکي پس از دیگ��ري فرمان ها را انجام 

مي دهد. 

الکتروموتور
اغلب موتورهاي آسانسور از برق سه فاز استفاده مي کنند. سه فاز برق 
به اس��تاتور وصل مي شود. دور موتورها بین 600 تا 750 و 1000 تا 1500 
دور در دقیقه اس��ت. تعداد قطب هاي اس��تاتور معموال )4،6،8یا 10( است. 
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الکترو موتور نیروي چرخش��ي خود را توسط ش��فت به درام )کالج یا ترمز 
صفحه( که ترمز روي آن قرار گرفته منتقل مي کند. س��پس نیروی خود را 
از آن جا به جعبه دنده ی مارپیچ و پولي که سیم بکسل ها )طناب ها( روي 
آن سوار است، منتقل می نماید. طناب ها به کابین وصل است و محکم به 

دور پولي  شیار دار به شکل »V« قرار گرفته است.
ترمز روز درام قرار گرفته است و هنگامي که آسانسور ترمز مي کند، 
ش��فت موتور گردش خود را دارد و آزاد است؛ ولي پولي که سیم بکسل 
ها بر روي آن س��وار اس��ت، هیچ گونه حرکتي ندارد. پس از کم شدن 
سرعت شفت و توقف آن، برق موتور قطع مي شود. در مواقعي که برق 
قطع اس��ت، شفت توس��ط هندل دستي به گردش درمي آید. در صورتي 

که ترمز آزاد باش��د، آسانس��ورها به الکتروموتورهای��ي مجهزند که دو 
دور دارند. کاهش “دو س��رعت”، باعث مي ش��ود که س��یم بکسل ها از 
داخل شیار پولي خارج نش��وند. نوع سیستم آسانسور بستگي به سرعت 
و بار آسانس��ور دارد. در آسانسورهاي با س��رعت زیاد باید قوس تماس 
طناب با قرقره زیاد باش��د. براي زیاد کردن این  قوس دو قرقره را در 

مقاب��ل ه��م ق��را ر  مي دهن��د. 

ترمز آسانسور
ترمز آسانس��ور از دو بازو تشکیل شده است که لنت ترمز به روي آن ها 
نصب شده و درام در بین این دو بازو در حرکت است. در مواقع ترمز، دو بازو 

موتورهایدوقلو:
1-شاسی2-موتور3-كالچباترمزصفحهای
4-ترمزبادستگاهجداكنندهترمز)هوابینصفحه
ترمزوصفحهمتقابلترمز(– جعبهدندهمارپیجی

شفت

درامترمزموتور
پولی

شكل 1-3



91

به درام نزدیک ش��ده و از حرکت آن جلوگیري مي کنند. ترمزها از سیستم 
بادي یا برقي یا هیدرولیکي تشکیل شده اند.

کابین آسانسور
کابین از یک اسکلت فلزي که کابین را احاطه کرده تشکیل شده است. 
این اس��کلت شامل دو تیرآهن در باال و پایین است و نیز تسمه هاي فلزي 
و نبشي که به این تیرآهن ها وصل هستند. کابین که از صفحه هاي فلزي 
تش��کیل ش��ده است، به این اسکلت پیچ یا پرچ ش��ده و یا پیچ خورده  است 
و از اس��تحکام باالیی برخوردار اس��ت. این اسکلت در مواقعي که ترمزهاي 

ایمني بکار مي افتد، از خارج شدن کابین از حالت طبیعي جلوگیري مي کند. 
تسمه هاي فلزي به صورت مورب و نبشي ها در گوشه های اتاقک، کابین را 
حفظ مي کنند. هنگام عمل کردن ترمز ایمني، تمامي وزن کابین و اسکلت 

فلزي روي دو بادامک یا کفشک زیر کابین است.
در آسانس��ورهاي مدرن، دو بادامک یا کفشک در باالي کابین نیز قرار 
داده ش��ده اس��ت. نوعي از این کفشک ها یا بادامک ها داراي سه عدد چرخ 
الس��تیکي گرد هستند که یکي روي لبه ی بیروني و دو عدد دیگر روي دو 
جهت ریل هدایت کابین قرار دارند و با س��یم فنر محکم به ریل فشار داده 

مي شوند.

بازو

شفت

مگنتترمز

موتور

پولی
ترمزمگنتی)برقی(

شكل 1-5
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پیستون
هیدرولیک
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بازوترمز

پیچتنظیم

لنتترمز

ترمزهیدرولیكی
شكل 1-4

تسمهكفكابین
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نگهدارندهكابین

شاسيتیرآهن
بااليكابین

كفشکباالي
كابین

تیرزیرین

كفشکزیرین
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تدابیر ایمني 
دس��تگاه یا دس��تگاه هایي به کار گرفته شده است که در مواقع سرعت 
بیش از حد معمول )0/85 متر بر ثانیه( و یا پاره ش��دن س��یم بکس��ل هاي 
نگهدارنده، کابین را نگه مي دارد. باید توجه داش��ت که این دستگاه، مستقل 

از ترمز آسانسور است. این دستگاه ها در انواع مختلف ساخته شده اند.

نوع اول: دستگاه و ترمز ایمني مرحله اي) ترمز ایمني قابل 
انعطاف(

این دستگاه از دو قسمت تشکیل شده است:
قس��مت اول که باالي آسانس��ور در موتور خانه ق��رار گرفته که به ی 
جعبه فرمان دهنده و یا دستگاه کنترل سرعت معروف است. قسمت دوم که 
در زی��ر کابین قرار گرفته و از جعبه ی فرمان دهنده کنترل می ش��ود و در 

صورت دریافت فرمان ترمز می کند و کابین را نگه مي دارد.

حالتعادیحالتعملكرد

دستگاهفرماندهبهترمزاضطراریدرزمانسقوطآزاد

شكل 1-7

شكل 1-8

لقمهفلزی

دوگیرهكهریلكابیندرهنگامترمزاضطراریمانعحركتكابینمیشود
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مکانیزم دستگاه 
این نوع سیس��تم براي آسانسورهایي که س��رعت آن ها کمتر 
از یک متر در ثانیه است، اس��تفاده مي شود. سیستم طوري طراحي 
شده اس��ت که به آرامي کابین را نگه م��ي دارد. براي هر ریل، یک 

ترمز ایمني در زیر کابین در نظر گرفته شده است.

دستگاه فرمان دهنده 
این دس��تگاه از یک قرقره تشکیل شده است که داخل چرخ 
لنگ��ر ق��رار دارد؛ دو گیره ک��ه همراه چرخ قرقره هس��تند و یک 
طناب فلزي که یک س��ر آن به اهرم در زیر کابین وصل اس��ت 
و س��ر دیگ��ر آن بع��د از گذش��تن از روي قرقره ب��ه انتهاي چاه 
آسانس��ور می رود. سپس از روي قرقره ی دیگري عبور می کند 
و ب��ه زیر کابین متصل می ش��ود. در این حال��ت، حرکت کابین 
باعث چرخش قرقره ها مي شود. در سرعت هاي زیر 0/85 متر بر 
ثانی��ه، این طناب فلزي به راحتي باال و پایین مي رود و قرقره را 
مي چرخاند. همان طور که در ش��کل 7-1 می بینید، اگر س��رعت 
بیش��تر از ای��ن مقدار ش��ود، دو گیره ی داخل چ��رخ لنگر در اثر 
نیروي گریز از مرکز به چرخ لنگر نزدیک می ش��وند و آن را 1/4 
دور مي چرخانن��د. در اثر چرخ��ش 1/4 دور، کلیدي بکار مي افتد 
و آسانس��ور خاموش مي شود و ترمز آسانسور نیز به کار مي افتد. 
اگ��ر این عمل ص��ورت نگرفت، در اثر هم��ان 1/4 دور تکمه ی 
فلزي روي چرخ قرقره، طناب را محکم مي چسبد و چون حرکت 
کابین س��قوط کننده و به س��وي پایین اس��ت، طناب و اهرم زیر 
کابین کش��یده مي شود. قسمت دوم دس��تگاه، ترمز ایمني است 

که به ش��رح زیر بکار مي افتد) ش��کل 1-8(:
در اثر کشش طناب، اهرم به دو لقمه فلزي ریل نزدیک می شود. 
فنره��ا کمک مي کنند که ری��ل، راهنما را بگیرد و چون کابین روي 

ریلكابین
سیمبكسلمتصلبهلقمهها)كمزها(

كفشکزیركابینكمزیالقمهفلزی

شكل 1-10

گویهایفلزی

سیمبكسلمتصلبهلقمههایفلزی

لنتهایگیرندهسیمبكسلدرهنگامسقوطآزاد

شكل 1-9
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این دس��تگاه سوار اس��ت، دیگر حرکتي نمي کند و مي ایستد. در این حالت 
مي گویند آسانسور پاراشوت کرده است.

نوع دوم: دستگاه ایمني مرحله اي 
این دس��تگاه نیز مانند نوع اول از دو قسمت تشکیل شده است) شکل 
9-1 را ببینید(. دستگاه فرمان دهنده و کنترل سرعت از دو لنت ترمز، یک 
عضو ترمز کننده و دو گوي یا گلوله ی فلزي تشکیل شده است که این دو 
گوی فلزی، توس��ط اهرم به عضو ترمز کننده متصل ش��ده اند. اگر سرعت 
کابین بیش از اندازه شود، طناب فلزي که قرقره ی دستگاه را مي چرخاند، 
در اثر سرعت و گردش قرقره و نیروي گریز از مرکز گلوله ها از هم باز مي 
شود. طبق عملکرد  مکانیزم، دو لنت ترمز به کمک اهرم ها طناب فلزي را 
می گیرند و از حرکت آن جلوگیري مي کنند. همان گونه که در شکل 1-10 
می بینید، طناب فلزي متصل به قسمت دوم مطابق به کمز) cams( است.  
در اثر کشش طناب فلزي توسط کابین در حال سقوط، کمزها در دندانه های 
تعبیه شده به باال کشیده می شوند و در ریل راهنما گیر مي کنند. در نتیجه 
کابین که روي این دس��تگاه قرار دارد مي ایستد. ترمز ایمني که داراي کمز 
اس��ت، در هر دو ریل زیر کابین، یکي قرار داده ش��ده اس��ت. شکل 1-11 
طناب فلزي و مس��یر آن را در مکانیزم آسانس��ور نشان مي دهد. این طناب 

فلزي مجزاي از سیم بکسل هاي نگهدارنده کابین و وزنه تعادل است.

نوع سوم: دستگاه ترمز ایمني اضطراري نوع خودکار چرخشي 
این دس��تگاه از یک قس��مت تش��کیل ش��ده و به طور خ��ودکار عمل 
مي نماید. دو عدد از این دس��تگاه ه��ا در زیر کابین قرار دارند و کابین روي 
آن ها س��وار اس��ت. این دستگاه از یک کفشک شکاف دار تشکیل شده که 
زبان��ه ی ریل هدایت کابین از داخل آن مي گذرد. یک طرف این ش��کاف 
صاف است و طرف دیگر آن به صورت اریب برش داده شده است و فضایي 
مثلثي ش��کل نسبت به زبانه ی ریل به وجود آمده است. در داخل این فضا 
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یک غلتک فوالدي اس��توانه اي  شکل قرار دارد. در سرعت عادي، غلتک 
در اثر س��نگیني خود، در پایین ش��کاف که فضاي بازتري دارد، مي چرخد؛ 
ولي در س��رعت هاي زیاد به باال کشیده می شود و چون در باالي شکاف، 
فضاي کمتري وجود دارد، به ریل هدایت و کفش��ک می چسبد و از حرکت 
آن ها در داخل یکدیگر جلوگیري مي کند. کابین هم که روي این دستگاه 

سوار است مي ایستد. 

طرز کار و ترتیب درهاي آسانسور باريفرماندهندهسرعت
آسانس��ورهاي باري، که همان گونه که از نامشان پیداست براي حمل 
بار استفاده مي شوند، کابین درب ندارد؛ ولي در هر طبقه دری جداگانه تعبیه 
ش��ده است. به محض رس��یدن کابین به طبقه و ایس��تادن آن، قفل درب 
آزاد ش��ده و درب به توس��ط نیروي انسان باز مي شود. این درب هاي طبقه 
دس��تگیره دارند. در بعضي از ساختمان ها، این آسانسورها براي استفاده ی 
اشخاص نیز به کار گرفته شده اند. باید توجه نمود این آسانسورها از ایمني 
کمتري نسبت به انواع پیش��رفته برخوردارند؛ ولي در آسانسورهاي مدرن و 
مسافربري، کابین، یک و یا دو درب دارد و هر طبقه نیز درب جداگانه دارد. 
در آسانسورهایي که کابین، درب دو لتي دارد، درب هاي طبقات نیز دو لتي 
اس��ت و درها به طور اتوماتیک باز و بسته ش��ده می شوند. به درب کابین، 
یک هندل و یک سیس��تم متش��کل از بازوها و اهرم متصل است. بازوهاي 
ب��از کنن��ده ی درب یک در نقط��ه ی دو به کابین ات��کا دارد؛ ولي قابلیت 
تحرک نیز دارد و به درب ها متصل شده است ) شکل 13-1(. یک میله ی 
قابل تنظیم 3 توسط پرچ به باالي بازوي یک و پس از آن هندل 4 که در 
روي چرخ دنده مارپیچ نصب اس��ت، متصل است. وقتي که هندل در جهت 
عقربه هاي س��اعت چرخانده شود، قفل باز می شود و به وسیله ی چرخش 
در نقطه ی اتکا باعث باز شدن در مي شود. گردش معکوس نیز باعث بسته 

شدن درب مي شود.
ش��کل 13-1 مح��ل قرار گرفتن موت��ور بازکنن��ده ی درب و بازوهای 
متص��ل به درب و موتور دس��تگاه برقی قطع ب��رق و بازکننده ی قفل درب 
طبقه - که در گوش��ه عکس دیده می ش��ود - را نشان می دهد. چگونگی 
بازشدن درب طبقات )درهای طبقه که چهارچوب ثابت در هر طبقه دارند(، 
اغز طریق هم مرکز ش��دن درب طبقه با درب کابین اس��ت. در وسط درب 
کابین، وس��یله ای به سمت خارج به نام اس��کیت وجود دارد و یک اسکیت 
نیز در طرف داخل درب طبقه اس��ت. وقتی کابین به هنگام پایین آمدن یا 
باال رفتن، در آستانه ی انطباق با در طبقات است، اسکیت های درب کابین 

شاسیكابین
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و درب طبقه با هم چفت می ش��وند. هنگامی که درب کابین، توسط موتور 
برقی و بازوها باز می شود، درب طبقه نیز چون با درب کابین چفت شده باز 
و همین گونه نیز بسته می شود. وقتی کابین حرکت می کند، چون حرکت 

آن عمودی و از باال به پایین است، اسکیت ها از هم جدا می شوند.
کنترل درب ها با خود آسانس��ور اس��ت و به طور اتوماتیک صورت می 
پذی��رد. وقتی که کابین در یک طبقه توقف می کند، مداری را می بندد که 
باعث می ش��ود مکانیزم بازکردن درب را انجام دهد. با فش��ار دادن تکمه 
ها از داخل کابین در هر دو جهت مداری برقرار می ش��ود و این امر باعث 
می شود درها بسته شوند. شکل14-1 کابین آسانسوری را که درب دو لتی 
دارد و نیز اس��کیت های وسط درب را نشان می دهد. درهای طبقه و درب 
کابین معمواًل لبه های حساس��ی دارند که در موقع وجود اش��یاء و یا انسان 
درب آسانسور دوباره باز می شود و تا زمانی که این مانع وجود داشته باشد، 
باز نگه داش��ته می شود. در بعضی از آسانس��ورها، یک المپ نور خود را از 
یک طرف به طرف دیگر درب -  که به فتوس��ل مجهز اس��ت - می تاباند 
که به کنترل درب متصل است. وقتی درب آزاد می شود که چیزی بین نور 
و فتوس��ل نباشد. در بعضی از آسانسورها درب ها به وزن کابین نیز حساس 

ریلهدایتكابین

هس��تند. وقت��ی کنترل درب ها درب را آزاد می کن��د که وزن کابین در حد 
ظرفیت آسانس��ور باش��د؛ در غیر این صورت اگر وزن افراد داخل ش��ده به 
کابین بیش از اندازه باشد، درب ها بسته نمی شوند. معمواًل تمام درب های 
برقی یک س��وراخ و یک کلید مخصوص دارند. در موارد  اورژانس��ی، برای 
آزاد کردن درب ها از کلید مخصوص استفاده می کنند. یک کلید یدکی نیز 

باید در موتور خانه باشد.

تشکیالت قفل
تم��ام درب ه��ا و دریچه ی آسانس��ور قانونًا باید به یک دس��تگاه قفل 
کننده ی مطمئن مجهز باش��ند. این سیس��تم، از حرکت اتفاقی آسانس��ور تا 

وقتی که درب ها و دریچه ها کاماًل بسته نشده اند جلوگیری می کند.

دستگاه قفل کننده و کلید ایمنی ) اینترالک(
ای��ن دس��تگاه دو عمل انجام می دهد: هم درب ه��ا را قفل می کند و 
هم کلید ایمنی را در وضعیت حرکت کابین قرار می دهد. دستگاه در باالی 
کابین طوری قرار داده شده که قسمت قفل و کلید ایمنی را در موقع بستن 
کامل درب، به کار اندازد؛ یعنی هم درب قفل شود و هم به کابین، اجازه ی 
حرکت بدهد. در مواقعی که کابین به طبقه ی مورد نظر رسید و درب کابین 
با درب طبقه یکی ش��د، اهرم دستگاه به وس��یله ی فنر و سنگینی خودش 
جدا ش��ده و برق قس��مت مربوط به حرکت موتور آسانسور قطع می شود و 
دیگر کابین حرکتی ندارد. معمولی ترین سیستم قفل کننده برای درب ها از 
یک جعبه ی قفل بر روی چهارچوب درب طبقه و نیز درب آسانسور تشکیل 
ش��ده اس��ت. یک بازکننده ی قفل درب طبقه نیز بر روی چهارچوب طبقه 
قرار دارد که یک اهرم بازکننده ی اضطراری قفل نیز به آن متصل اس��ت. 
این سیستم نیز شامل یک قفل مکانیکی و یک کلید ایمنی است. در مواقع 
سقوط کابین یا در حال کار بودن سوئیچ آسانسور، مدار مربوط به حرکت به 
وس��یله ی تکمه ی قطع و وصل به کار می افتد. توجه کنید وقتی سلکتور، 

كفشکكهكابینروی
آنسواراست

غلطکاستوانهفلزی
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دس��تور توقف کابین را در باال رفتن از طبقه ی اول به طبقه ی پنجم می 
گیرد، در چهار طبقه ی بین مسیر، دستگاه قفل کننده و کلید ایمنی به کار 
نم��ی افتد و فقط در طبقه ی پنجم، این دس��تگاه به کار می افتد. نکته ی 
دیگر این که وقتی با کلید یدکی قفل درب طبقه را گشوده و درب را باز می 
کنیم، سیس��تم قطع برق آسانسور نیز به کار می افتد و کابین دیگر حرکتی 
ندارد. در این حالت اگر از طبقات باال یا پایین دس��توری به آسانسور بدهند 
عمل نمی کند. ش��کل 15-1 یک دستگاه اینترالک را که روی کابین قرار 
گرفته نش��ان می دهد که هم زمان با رس��یدن به طبقه ی مورد نظر،  برق 
آسانس��ور را قطع م��ی کند. عملکرد دیگر این دس��تگاه، وصل برق حرکت 

کابین، هم زمان با بسته شدن  درب های کابین و درب طبقه است.

ش��کل 16-1 سیستم قفل و کلید ایمنی و اهرم اضطراری را نشان می 
دهد که با کلید یدکی باز و بس��ته می ش��ود. این سیستم، روی چهارچوب 
درب طبقه نصب ش��ده اس��ت و اگر از داخل سوراخ کلید که از طرف بیرون 
از چاه آسانسور، روی چهارچوب قرار دارد کلید یدک را به داخل بیندازیم و 
اهرم را به داخل فشار دهیم، قفل باز می شود و کلید ایمنی قطع برق مربوط 

به حرکات کابین به کار می افتد و آن گااه می توان درب طبقه را گشود.

درها به طور مکانیکی قفل می شوند
در سیس��تم های مدرن، درب طبقات آسانس��ور ضد دود و ضد حریق 
هس��تند ت��ا از ورود دود و آتش ب��ه داخل مکانیزم جلوگیری ش��ود. در این 
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سیستم ها، اسکیت روی درب کابین دو وظیفه دارد؛ اول بازکردن قفل درب 
طبقه و در مرحله ی دوم باز کردن درب طبقه که با آن درگیر است.

علل محبوس شدن در آسانسور قسمت کابین
1- قطع برق ساختمان

2- نقص فنی در سیس��تم های موتور، جعبه دن��ده ی مارپیچ، کنترل 
الکتریکی 

3- بار بیش از ظرفیت کابین
4- فرسودگی سیم بکسل های نگهدارنده ی کابین و پارگی آنها

5- بازش��دن درب طبقات در هنگامی که کابین از آن طبقه گذش��ته یا 
به ان طبقات نرسیده است.

علل محبوس شدن در داخل مکانیزم
مکانیزم ش��امل تمام قسمت های آسانس��ور غیر از داخل کابین است؛ 
مثال چاه آسانس��ور و داخل موتور خانه و روی کابین یا الی کابین و دیوار 

چاه آسانسور.
1- بی احتیاطی سرویس کار

2- نقص فنی قفل درب طبقات 
3- عملی عمدی

تکنی�ک و تاکتی�ک عملی�ات نج�ات در ح�وادث مربوط به 
آسانسور

نوع اول: عده ای داخل کابین محبوس شده اند.

نوع دوم: یک نفر داخل مکانیزم محبوس شده و یا دچار حادثه گردیده است.

در ن��وع اول معموال خطر کمتری افراد را تهدید می کند.تنها مش��کل، 
ترس بی مورد خودش��ان اس��ت که در این حالت دع��وت آن ها به آرامش 

بسیار مهم است.

چارچوبكابین
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هنگامبازشدن
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نوع دوم معموال در اثر ندانم کاری یا عدم آشنایی سرویس کار در مورد 
سرویس اتفاق می افتد یا به صورت عمدی و یا نقص فنی و قفل درب های 

طبقات که مسلما عملیات نجات مشکل تر است.

عملیات هنگام داخل شدن به ساختمان
آتش نشان در موقع ورود باید تمام وسائل مورد نیاز را به همراه داشته 
باش��د. اگر کسی زخمی شده، همراه داش��تن جعبه ی کمک های اولیه نیز 
الزم اس��ت. در صورت لزوم، فرمانده ی مس��ؤول بای��د از وجود آمبوالنس 
و دکتر مطمئن ش��ود و همچنین از طرف ش��رکت س��ازنده یا نمایندگی یا 

سرویس دهنده شخصی برای راهنمایی و کمک فرستاده شود.

شروع عملیات
1- بعد از ورود به اتاقک موتور خانه ی آسانسور، آتش نشان باید ابتدا 
برق آسانس��ور یا فیوز آن را  قطع نماید )این مورد ش��امل روشنایی اتاقک 

آسانسور نیست(.
2- محل توقف کابین را پیدا کند.

3- آتش نش��ان باید مطمئن شود که س��یم بکسل های نگهدارنده ی 

کابین و وزنه ی تعادل، سفت و کشیده است. اگر شل یا افتاده باشد، امکان 
پاره بودن آنها وجود دارد. در این صورت باید کابین توسط سیم بکسل های 
دیگر با کشنده ی دستی) تیفور( مهار شود و اگر کابین از ریل هدایت خارج 

شده آن را به جای اول خود برگرداند. 
تذکر مهم: آتش نشان هرگز نباید اقدام به باز نمودن ترمز ایمنی که در 

قسمت زیر کابین قرار دارد بنماید.
4- آسانسورهای برقی قسمتی برای چرخاندن با دست دارند که به طور 
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نرمال، به وسیله ی هندل یا گاهی با فالیویل که با رنگ زرد مشخص شده 
امکان پذیر اس��ت. تمام وسائل در مورتورخانه نزدیک موتور است. در حالت 
اضطراری در مواقعی که هیچ وس��یله ای قابل چرخاندن نیست، آتش نشان 
می تواند از آچار تخت یا آچار فرانس��ه در روی شفت، در جهتی که گردش 

آزاد ندارد استفاده کند. 

طرق آزاد کردن انواع ترمز
نوع اول: یک اهرم اضطراری برای آزاد کردن دارد.

نوع دوم: باید به میله ی مخصوص آن فشار آورد

نوع سوم: یک اهرم اضطراری در موتورخانه وجود دارد.

البته باید توجه داش��ت در طرح های مختل��ف، مکانیزم بازکردن ترمز 
ف��رق می کند؛ و مه��م آن که این م��ورد را بازکردن ی��ا آزاد نمودن ترمز 

آسانسور در نظر گرفته اند. 
توج��ه: قب��ل از چرخاندن ش��فت، ترمز باید آزاد ش��ود و در مواقع 
ل��زوم، در طول اج��رای عملیات، دوباره ترمز گرفته ش��ود و بعد از 
ر به حالت  توماتی��ک وا اتم��ام کار ب��ا رها کردن اهرم، ترم��ز باید ا
ن��دازی نیز  ه ا ولی��ه ی خ��ود برگ��ردد. در این حال��ت، اقدام به را ا
نبای��د ک��رد. درب طبقه ای که باز ش��ده حتما بس��ته ش��ود. برای 
عملیات در مورتورخانه س��ه نفر آتش نش��ان الزم اس��ت. در موقع 
چرخاندن ش��فت با دس��ت، ترم��ز تنها زمانی آزاد ش��ود که هندل 
محک��م نگه داش��ته ش��ود. آت��ش نش��ان دیگری ک��ه در طبقه ی 
م��ورد نظر ایس��تاده اس��ت، به وس��یله ی بی س��یم ب��ا موتورخانه 
رتب��اط داش��ته باش��د و او فرمان ترم��ز یا چرخان��دن را بدهد. در  ا
آسانس��ورهایی که فاقد جعبه دنده ی مارپیچ هس��تند، ش��فت پولی 
رن��ده مس��تقیما کابین را ب��ه حرکت در  س��یم بکس��ل ه��ای نگهدا
م��ی آورد. آزاد کردن ترمز در این سیس��تم بدین ترتیب اس��ت که 
ث��ر پیچاندن به جلو می رود،   میل��ه ی چهارگوش روزه ش��ده که در ا

ترمز

شفت

پولي

موتور

ترمزمگنتي

شكل18-2بازكردنیاآزادنمودنترمزبهطریقهمكانیكيدرآسانسوري
بدونجعبهدنده
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ب��ه قرق��ره چرخن��ده پول��ی و درام ترم��ز و بدنه یا شاس��ی موتور 
متصل ش��ده اس��ت که باید با یک آچار جغجغه  ی س��رخود پیچانده 

ش��ود ) ش��کل 18-2 نوع س��وم(.
در مورت��ور خان��ه هایی ک��ه بیش از ی��ک موتور ب��دون جعبه 
ز این دس��تگاه یعنی  دن��ده ی مارپی��چ وجود دارد، فقط ی��ک عدد ا
چرخ دنده ی اس��تثنایی وجود دارد. این دس��تگاه در آسانسورهایی 
ند، تعبیه شده و به "تمام  1981 میالدی س��اخته ش��ده ا که قبل از 

دن��ده اس��تثنایی"  ی��ا وی��ژه  معروفن��د.

نجات کس�ی که داخل مکانیزم دچار حادثه ش�ده اس�ت
بتدا بررس��ی نماید که ش��خص صدمه دیده  آت��ش نش��ان باید ا

ه یافته و درچه وضعیتی اس��ت. س��پس  چگون��ه به داخل مکانیزم را
بهتری��ن راه نج��ات او را پی��دا کن��د. معم��وال بهتری��ن راه بدی��ن 
صورت اس��ت که آسانس��ور در جه��ت عکس حرک��ت قبلی حرکت 
داده ش��ود. منظور این اس��ت که اگر در هنگام پایین آمدن کابین، 
س��رویس کار بی��ن کابی��ن و درب طبق��ه گیر کرده اس��ت، کابین 
ز این  لبته آتش نش��ان قب��ل ا بای��د ب��ه طرف باال کش��یده ش��ود. ا
ک��ه آسانس��ور را ب��ه حرکت درآورد بای��د جهت چرخ��ش موتور با 
ن��د و همچنین بررس��ی نماید ک��ه کابین از ریل  دس��ت را قبال بدا
هدایت خارج نش��ده باشد و سیم بکس��ل های نگهدارنده ی کابین 
و وزنه ی تعادل پاره نش��ده باش��د. اگر ف��رد، الی کابین و دیوار 
چاه��ک گیر کرده باش��د، در صورت ام��کان کابی��ن را به صورت 

شكل 23-1 :نوعغیرمستقیمشكل 22-1 : نوعمستقیم
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افقی حرکت دهد تا ش��خص نجات یابد. اگر کفش��ک های هدایت 
لبته بعضی  باالی��ی، قدری اجازه ی حرکت به کابین را می ده��د، ا
مواق��ع به خاطر وجود ترمز ایمنی در زیر کابین با وجود برداش��تن 
کفش��ک کابی��ن حرکتی ن��دارد اگر کابین با روش فوق آزاد نش��د، 
آتش نش��ان بای��د گیره هایی را ک��ه ریل هدای��ت کننده در محل 
خ��ودش، به کابی��ن، محکم کرده بردارد. ای��ن کار اجازه می دهد 
ک��ه هدای��ت کنن��ده ها به ش��کل افقی از حالت قبلی آزاد ش��ده و 
اجازه دهد که اطاقک نیز آزاد ش��ود، ت��ا بتوان آن را افقی حرکت 
د. اگ��ر کابی��ن در جای خودش ب��ه هدایت کننده ه��ا ثابت باقی  دا
بماند، دسترس��ی  به آن غیر ممکن می ش��ود. در ای��ن مواقع باید 
ز باال و پایین کفش��ک  طن��اب فل��زی مخصوص ترم��ز ایمن��ی را ا
لبت��ه بای��د مطمئن بود که کابین توس��ط  ترم��ز ایمن��ی قطع کرد. ا
س��یم بکس��ل های نگهدارنده نگه داشته ش��ده و ترمز آسانسور در 
موتورخان��ه عمل کرده باش��د. در این حالت هنوز هم آسانس��ور به 
طرز ایمنی، به وس��یله ی س��یم بکس��ل ها نگه داش��ته شده است؛ 
اگر کابین یا وزنه ی تعادل به وس��یله ی اهرم حرکت نکرد، آتش 
ندازد. این کار بهتر اس��ت با دست  نش��ان باید آسانس��ور را به کار ا

انج��ام ش��ود ت��ا حادث��ه ای اتف��اق رخ نده��د. 

حرک�ت دادن وزن�ه ه�ای تع�ادل
در مواقعی که مثال س��رویس کار توس��ط وزنه ه��ای تعادل دچار 
حادثه ش��ده اس��ت، وزنه های تعادل نیز دارای کفش��ک هدایت کننده 
هس��تند. در این مواقع سریع ترین راه برای رهایی شخص، آزاد کردن 
کفش��ک هاس��ت تا بتوان وزنه را آزادانه  به حرک��ت درآورد. اگر قرار 
اس��ت وزنه ی تعادل با حرکت آسانس��ور باال و پایین داده ش��ود، آتش 
نش��ان باید بداند ک��ه حرکت وزن��ه ی تعادل برعک��س حرکت کابین 

اس��ت. آسانس��ورهایی که نمی توان حرکت داد.
شكل 1-20 

طریقه ی نجات افرادی که داخل کابین محبوس شده اند
گاه��ی کابی��ن ب��ه عللی گی��ر می کن��د و نمی ت��وان آن را با 
دس��ت حرک��ت داد. بهتری��ن و س��ریع ترین راه برای رس��یدن به 
نتخ��اب نزدیک ترین طبقه ای اس��ت ک��ه درب خروجی  کابی��ن، ا
کابی��ن به آن باز می ش��ود. ب��ا بازکردن درب آن طبق��ه اقدام به 
نج��ات ف��رد بنماید. ضمنا باید احتیاط کرد که کس��ی به داخل چاه 
1 ببینید.  -20 نید در ش��کل  س��قوط نکند. ای��ن مکانیزم را م��ی توا
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موقعی��ت کابین و درب طبقه در ش��کل نش��ان داده ش��ده اس��ت. 
اگ��ر دری نزدی��ک کابی��ن متوقف ش��ده وجود ندارد، آتش نش��ان 
تاق��ک کابین،  فرد  باید به وس��یله ی فرس��تادن نردبان به س��قف ا
بت��کار ک��ه در بعضی از آسانس��ورها  را از دریچ��ه ی مخص��وص ا
باید همیش��ه مواظب چاهک  وج��ود دارد نجات دهد. آتش نش��ان 
آسانس��ورها باش��د که کابی��ن در آن ها توقف نم��ی کند. دریچه و 
درب آسانس��ور وجود ندارد. در این قس��مت ی��ک درب اضطراری 
وجود دارد تا به شاس��ی پایین آسانس��ور دسترسی پیدا شود. گاهی 
11 متر  نتهای آسانس��ور به  فاصل��ه ی آخری��ن طبقه در پایی��ن تا ا

هم می رس��د.

آسانس�ورهای هیدرولیک�ی
آسانس��ورهای هیدرولیکی در س��اختمان ه��ای مختلف تا چهار 
 1 -23 1 و  -22 طبقه و گاهی بیش��تر به کار برده می ش��ود. شکل 

دو نوع رایج آن را نش��ان می دهد.
یک نوع آن که به اتصال مس��تقیم اس��ت، چ��ک هیدرولی��ک 
مس��تقیما ب��ه پش��ت یا زیر کابی��ن وصل ش��ده اس����ت  )ش��کل 
1(؛ و ن��وع غی��ر مس��تقیم آن ب��ه وس��یله طناب های س��یمی  -23
تاق��ک کابین آسانس��ور وصل ش��ده  ا ب��ه س��رجک هیدرولی��ک و 
ر دارد. در آسانس��ور  اس��ت؛ در بی��ن این دو پول��ی ) قرقره( ق��را
هیدرولی��ک، یک دس��تگاه هیدرولی��ک و یک موتور ب��ه کار رفته 
اس��ت. حرکت آسانس��ور بدین طریق اس��ت که یک موتور، دستگاه 
ندازد و پم��پ هم به نوبه خود  پم��پ هیدرولی��ک را به حرکت می ا
تاق کابین  تحت فش��ار آن، ج��ک را حرکت می دهد و جک ه��م ا
را ب��ه حرکت در م��ی آورد. در ه��ر حادثه، آتش نش��ان باید اول 
لکتریکی اس��ت ی��ا هیدرولیک. در  مش��خص کن��د ک��ه آسانس��ور ا
تاقک کابین با فش��ار هیدرولی��ک باال می رود و با  ای��ن سیس��تم، ا
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ند  نی��روی جاذب��ه ی زمین به پایی��ن می آید. آتش نش��ان باید بدا
ز باالی  ت��اق موتورخانه در محل دیگ��ری غیر ا ک��ه ممکن اس��ت ا
چاه��ک آسانس��ور یا درون آن ی��ا زیر آن قرار گرفته باش��د. آتش 
تاقک موتورخانه آش��نا باش��د یا از  نش��ان بای��د با نق��اط مختل��ف ا
س��اکنین س��وال کند و یا لوله ه��ای هیدرولیک را تعقی��ب نماید تا 

ب��ه موتورخان��ه راه پی��دا کن��د.
در این سیس��تم نیز تمهیداتی در نظر گرفته ش��ده که آسانسور 
را در طبقه ای که درخواس��ت ش��ده متوقف نماید و ی��ا به طبقه ی 
دلخ��واه رفت��ه و در آن ج��ا ترم��ز نماید. دریچه ه��ا و درب های 
لکتریکی و مکانیک��ی کار می کند.  کابی��ن به وس��یله ی کلیده��ای ا
کابین آسانس��ور، در مقابل نقص فنی و یک عمل نادرس��ت، توسط 
ایمن��ی و ترمز اضط��راری حفاظت می ش��ود. برای آزاد  دس��تگاه 
تاقک کابین باید به وس��یله ی  ک��ردن ترم��ز ایمنی) اضط��راری(، ا
خ��ود پمپ یا به وس��یله ی دس��ت یا وس��یله ای دیگ��ر باال برده 
لکتریکی عمل می کند؛  ش��ود. سیس��تم ترمز ایمنی اضطراری نی��ز ا
ند به کار  وقت��ی که عم��ل ترمز ایمنی انجام ش��د، موتور نم��ی توا
بیفت��د. حتما مهندس آسانس��ور باید حضور یاب��د و کلیدهای ایمنی 
عم��ل کرده را آزاد کند ت��ا دنده ی ایمنی قفل کننده به وس��یله ی 
قدرت موتور آزاد ش��ود. اکثر آسانس��ورهای هیدرولیکی دارای یک 
ی��ا چن��د لول��ه ی تصحیح کنن��ده در مقاب��ل پارگی، گس��یختگی و 
ترکیدگ��ی هس��تند که مس��تقیما به داخل ورودی ج��ک هیدرولیک 
لوها این  ند) ش��یر یک طرف��ه(. عمل این لوله ه��ا و وا پیچ ش��ده ا
اس��ت که هیدرولی��ک را از ترکیدگی حفاظت کن��د. وقتی لوله ای 
لو مخصوص قفل و بس��ته می شود  پاره می ش��ود و یا می ترکد، وا
و از خ��روج روغن از ج��ک هیدرولیک جلوگیری م��ی کندو با این 
لوها و ش��یرهای یک  عم��ل نمی گذارد کابین س��قوط نماید. این وا
تاقک کابی��ن به طرف باال  طرف��ه موقع��ی آزاد و باز هس��تند ک��ه ا

حرک��ت می کن��د. بعضی از سیس��تم های این آسانس��ورها به یک 
مکانی��زم قط��ع جریان روغن مجهزند که با به کارگرفته ش��دن آن 
اج��ازه می دهن��د کابین به آرام��ی پایین بیای��د؛ ولی در این روند 
ند  لعاده ای باید لحاظ ش��ود. آتش نش��ان م��ی توا احتی��اط ف��وق ا
توس��ط ش��یر مخصوص که نزدیک سیس��تم برق هیدرولیک اس��ت 
ز نوع تکمه ای یا اهرمی اس��ت  آن را پایی��ن بی��اورد. این کنترل ا
که با فش��ار دادن یا بیرون کش��یدن آن اج��ازه می دهد که روغن 
ثر نی��روی جاذبه زمین به  تاقک کابین در ا از ج��ک خارج ش��ده و ا

س��مت پایی��ن حرک��ت کن��د.
این کنترل توس��ط نوش��ته ای در کنار سیس��تم برق هیدرولیک 
ی��ا ب��ه رن��گ قرمز یا عالئم مش��خص ش��ده و طریق��ه ی گردش 
ن��دازی آن توس��ط ش��رکت س��ازنده معم��واًل در کنار آن  ه ا ی��ا را
اعالم ش��ده اس��ت. در سیس��تم هیدرولیک های غیر مستقیم، آتش 
تاق��ک کابین قفل  نش��ان باید بازرس��ی کند ک��ه آیا در آنجا ک��ه ا
ش��ده زنجی��ر تعلق ) زنجی��ر تعادل( وج��ود دارد یا خی��ر. آن گاه 
اق��دام به چرخاندن با دس��ت کند. در مواقعی که کابین قفل ش��ده 
اس��ت، ممکن اس��ت انس��دادی در لوله ها به وجود آمده باشد که 
بس��یار خطرناک اس��ت؛ زیرا در صورت رفع آن و باز ش��دن لوله، 
تاقک به داخل چاهک آسانس��ور وجود دارد) ش��کل  خطر س��قوط ا
ز پایین آوردن کابین، حتما ش��یر  2(. آتش نش��ان باید پی��ش ا -23
مخص��وص کنت��رل را ک��ه نزدیک سیس��تم برق هیدورلیک اس��ت 
ز )متعادل ب��ودن پایین  خام��وش کن��د. این کار عمل سیس��تم ت��را
آم��دن آسانس��ور( را متوقف می کن��د و باعث می ش��ود کابین در 
جل��وی نزدیک تری��ن طبقه ی��ا یکی از درب ها متوقف ش��ود. در 
موقع چرخاندن با دس��ت، صدای برگش��تن روغ��ن به داخل مخزن 
به گوش می رس��د. آتش نش��ان با گوش دادن به این صدا درستی 

کار پائی��ن آم��دن کابی��ن را بازرس��ی کن��د.
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چكيده
ــيارى روى  ــتا، حوادث بس ــط روس در محي
ــد كه هر يك از آنها مى توانند در وضعيت  مى ده
ــتاييان تاثير بگذارند، اين  زندگى شمارى از روس
ــوش آيند و موجب رضايت اين  تاثير مى تواند خ
ــان و حتى نابودى  ــبب ناراحتى، زي افراد و يا س

آنها باشد.
ــور ايران نزديك به شصت و هشت  در كش
هزار آبادى داراى سكنه پراكنده اند. ويژگى هاى 
ــو و بهره بردارى  ــى و اقليمى از يكس زمين شناس
ــويى ديگر  ــان از منابع طبيعى از س ناصحيح انس
ــانحه خيزترين كشورهاى  ــور ما را رديف س كش
ــق نقاط  ــت. در اين مناط ــرار داده اس ــان ق جه

سيد حبيب راضى
ابوذر وفايى

نگرشى بر مخاطرات 
طبيعى و انسان ساز در 
روستاهاى كشور
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روستايى به دليل روابط تنگاتنگ با محيط طبيعى و داشتن توان هاى محدود، 
ــهرى دارند. خطر زلزله بسيارى از  ــيب پذيرى بيشترى نسبت به نقاط ش آس
روستاها را تهديد مى كند. در حدود پنج هزار روستاى واقع در حاشيه كوير به 
ــترش بيابان، تهاجم ريگ هاى روان در معرض تهديد هستند. اين  دليل گس
موارد بيان مى كنند كه ضريب ايمنى در بسيارى از سكونتگاه هاى روستايى 

كشور پايين است و بايد چاره اى براى آن انديشيد.

1ـ مقدمه
ــان ساز يكى از  امروزه موضوع ايمنى و مقابله با مخاطرات طبيعى انس
ــر و در واقع بستر زندگى در شهر و روستا  ــى ترين نيازهاى زندگى بش اساس
ــى كه براى رفع و يا كاهش  ــكيل مى دهد. ايمنى را مجموعه اقدامات را تش
ــف مى كنند. (راضى،  ــود تعري ــارت جانى و مالى از حوادث انجام مى ش خس

(1380
كشور ما، با وجود گستردگى و وسعت، داراى تنوع آب و هوايى و شرايط 
متفاوت و مختلف محيطى است كه زمينه وقوع بسيارى از بالهاى شناخته 
ــده را در آن فراهم ساخته است؛ لذا با توجه به وجود شرايط طبيعى بروز  ش
خشكسالى، سيل، زلزله، رانش زمين، طوفان ها، طغيان رودخانه، سرمازدگى 
ــقوط بهمن و... در كشور، وظيفه  ــان ها، س و يخبندان، بادهاى گرم، آتشفش
ــتجوى راه هاى مقابله با اين حوادث اهميت و  ــگيرى و جس ــناخت، پيش ش
ــده، زمانى كه با  ــى دارد. اين خطرات و حوادث پيش بينى نش اولويت خاص
خطاهاى انسانى (كه بيان كننده خطا و قصور انسان ها هستند، مانند حريق، 
تصادف وسايل نقليه موتورى، بيمارى هاى واگيردار و...) در جامعه روستايى 
ــد كه بحران هاى  ــكالت فاجعه آميزند ش ــوند، منجر به بروز مش همراه ش
ــت. از اين رو نخستين قدم براى مقابله با  ــيارى را به همراه خواهد داش بس
ــتاهاى كشور و كم كردن اثرات  ــده و خطرات در روس حوادث پيش بينى نش
بد و ناخوشايند آنها، شناخت و درك صحيح آنها است. قدم بعدى و مهم تر 
اتخاذ تصميمات و انتخاب راهكارهايى است كه براساس آن بتوان با پيامدها 

ــرد و نتايج زيان آور آنها را تا  ــده مقابله ك و اثرات اين حوادث پيش بينى نش
حد ممكن كاهش داد.

2ـ تعاريف و مفاهيم
الف ـ تعريف خطر

ــت از احتمال وقوع حادثه ناگوار پيش بينى نشده، ناگوار  خطر عبارت اس
ــازمان  ــن جهت كه زيان مالى ـ اقتصادى ايجاد كند. (دفتر عمران س به اي

ملل)
ب ـ تعريف حادثه

ــاخته و براى او  ــته از مسير زندگى منحرف س ــان را ناخواس آنچه انس
ناراحتى جسمى، روانى و يا خسارت مالى ايجاد نمايد، حادثه ناميده مى شود. 
 Bankoff, Grey, George, Frerks and Dotothea)

(Hilhorst2004
ج ـ ايمنى

ــر، در تعريف  ــه و دور بودن از خط ــت از ميزان درج ــى عبارت اس ايمن
ــت، در واقع شرايطى است كه داراى پتانسيل رساندن آسيب  ايمنى آمده اس
به كاركنان، تجهيزات و ساختمان ها، از بين بردن مواد يا كاهش كارايى در 

اجراى يك وظيفه از پيش  تعيين شده است (راضى، 1386)
ــترده و به مجموعه تدابير، اصول و  ــت گس ــته اى اس اصوًال ايمنى رش
ــانى و  ــود كه با به كار گرفتن آنها مى توان نيروى انس مقرراتى گفته مى ش
سرمايه را در برابر خطرات گوناگون در محيط هاى مختلف به گونه اى موثر 
ــالم براى  ــيله يك محيط كار بى خطر و س و كارا نگهدارى كر و به اين وس
 Bankoff, Grey, George,) .ــش كارايى كاركنان به وجود آورد افزاي

(Frerks and Dotothea Hilhorst2004

3ـ آسيب پذيرى روستاهاى كشور
به طور كلى روستاهاى كشور با دو گروه خطرات طبيعى و انسانى تهديد 
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مى شوند. كشور ايران به لحاظ شرايط طبيعى و جغرافيايى تاكنون تجريبات 
ــوانح و حوادث طبيعى داشته است.  ــف بارى را در نتيجه وقوع س تلخ و تاس
ايران جز ده كشور بالخيز دنيا محسوب مى شود و از لحاظ تنوع حادثه جزو 
پنج كشور نخست دنيا قرار دارد. از مجموع چهل و يك سانحه شناخته شده 
ــابقه وقوع دارند كه بيشترين و شايع ترين  در جهان، 31 نوع آن در ايران س
آنها زلزله و سيل در گروه حوادث طبيعى و آتش سوزى و تصادفات در گروه 
ــاز مى باشد. با توجه به آمار موجود به طور متوسط در ايران  حوادث انسان س
ــال يك زلزله با بزرگى شش درجه و  ــال يك زلزله بزرگ و هر ده س هر س
باالتر در مقياس ريشتر به وقوع پيوسته است. در مجموع، ساالنه در كشور 
ــارت به وقوع  ــتن صد هزار ميليارد ريال خس دو هزار حادثه با بر جاى گذاش
مى پيوندد كه حجم خسارات ريالى اين حوادث بيش از بيست درصد بودجه 
ــور را به خود اختصاص داده است و روزانه پنج حادثه ثبت شده  عمومى كش

در كشور را به طور متوسط نشان مى دهد.
ــوزى است  ــور آتش س ــتاهاى كش يكى ديگر از منابع خطر براى روس
ــنامه ايمنى  ــه در قالب پرسش ــال 1377 و 1378 ك ــاس آمارهاى س براس
ــده اند، حدود 15438 حادثه آتش سوزى در  ــور گردآورى ش ــهرهاى كش ش
ــتاهاى كشور روى داده است كه نيروهاى آتش نشانى شهرداريها براى  روس
ــى از  ــرل يا خاموش كردن آنها اقدام كرده اند. اين اطالعات تنها بخش كنت

آسيب پذيرى روستاها را نشان مى دهند. (راضى، 1380)
ــور با خطرات قابل توجه ايجاب مى كند  رويارويى جامعه روستايى كش
كه برنامه ريزى ملى و محلى با همكارى جامعه روستايى براى ايجاد آمادگى 

و انجام اقدامات پيشگيرانه و احتياطى در روستاها انجام شود.

4ـ انواع خطرات و حوادث پيش بينى نشده در مناطق روستايى
ــتند، انواع حوادث  ــتا هس ــتاييان و محيط روس خطراتى كه متوجه روس
پيش بينى نشده اى اند كه اشكال نامحدودى دارند و قابل آمارگيرى نيستند، 
ــكل  ــطح تماس ش ــى در اثر دريافت انرژى از طرفين س ــاى طبيع پديده ه

مى گيرند اگر بين مقدار انرژى رسيده و ديناميك حاصل از آن در داخل يك 
ــبى برقرار باشد پديده ها روند عادى  ــتم و عومل سازنده آن تعادل نس سيس
ــتر  ــود را طى مى نمايند. در صورت به هم خوردن تعادل در اثر ورود بيش خ
انرژى به سيستم و تغيير در دنيا ميسم آن فعاليت عوامل سازنده پديده ها از 
ــدت عملكرد آن حالت غير عادى ايجاد مى كند.  يك حد معمول تجاوز و ش
شدت به هم خوردن نظم در سيستم يا سيستم هاى محيط طبيعى به قدرى 
ــديد و عملكرد پديده ها به اندازه اى ناگهانى بزرگ و غير عادى  ــريع و ش س
ــراى يافتن راه نجات  ــب را ب ــت كه هر نوع امكان تديبر و بازتاب مناس اس
ــلب مى كند. بدين سبب  ــان س ــارات بار آن را از انس و رهايى از اثرات خس
ــه مى خوانند. حوادثى كه فجايعى عظيم  ــت كه آنها را حوادث غير مترقب اس
ــاك مى آفرينند. (رجايى، 1382) مى توان انواع رايج آنها را به ترتيب  و هولن

زير نام برد.

4ـ1ـ خطرات طبيعى
 اين حوادث پيش بينى نشده به دليل فعل و انفعاالت درونى زمين و يا 
تحوالت آسمان هستند كه بشر نه قادر به ايجاد آنها و نه جلوگيرى از بروز 

آنها است. (شيرزاده، 1384)
از جمله اين حوادث طبيعى عبارتند از: زلزله، سيل، طوفان، آتش سوزى، 

رانش و لغزش زمين و خشكسالى.

الف ) زلزله
ــته زمين در نتيجه تغيير شكل و شكستگى  زلزله حركت يا لرزش پوس
ــت ارتجاعى در اثر حركت  ــاس نظريه بازگش ــت كه براس ــنگ ها اس در س
ــه بيانى ديگر  ــود ب ــى تكنونيكى صفحات كره زمين ايجاد مى ش و جابجاي
ــى در اعماق زمين به وقوع  ــد انرژى به طور ناگهان ــرزه در اثر ازاد ش زمين ل
ــدن انرژى بايد تحت تاثير عوامل خاصى انجام پذيرد كه  مى پيوندد. ازاد ش

از مهمترين اين عوامل عبارتند از:
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1ـ فعاليت هاى تكتونيكى
2ـ زمين لرزه هاى گسلى.

3ـ  زمين لرزه هاى ناشى از فعاليت هاى آتش نشانى.
4ـ زمين لرزه هاى ناشى از بهم خوردن تعادل اليه هاى زمين

ـ  زمين لرزه هاى ناشى از فعاليت هاى انسان. (اصغرى مقدم، 1384)  5
ــرايط آب وهوايى كشور ايران از يك  با توجه به موقعيت جغرافيايى و ش
ــو و اخبار وقوع زلزله و ديگر بالياى طبيعى در داخل كشور و كشورهاى  س
همسايه از سويى ديگر، مى توان اين حقيقت را دريافت كه ايران در منطقه 
زلزله خير دنيا واقع است. (شيرزاده، 1384) در جدول زير ويژگى زمين لرزه ها 

در مقياس ريشتر و امكان وقوع آن در سال ارايه شده است:
ساختمان هاى خشتى و گلى روستاها به علت نداشتن مقاومت كافى در 
ــش و برش و همچنين داشتن وزن زياد، كه خود باعث افزايش نيروى  كش
ــود، عموماً  در مقابل زلزله مقاومت قابل توجهى ندارد كه داليل  زلزله مى ش

آن را مى توان چنين برشمرد:
ــوهاى  ــقف ـ وجود بازش ــنگين بودن س ـ كيفيت وضعيت مصالح ـ س
ــه  ــاختمان (موسس ــه ديوار ـ فقدان آرماتورها در ديواره س نزديك به گوش

بين المللى زلزله شناسى و مهندسين زلزله، 1373)

ب) سيل
ــر در مناطق  ــده و ويرانگ ــوادث پيش بينى نش ــز يكى از ح ــيل ني س

جدول شماره 1: ويژگى زمين لرزه ها در مقياس ريشتر و امكان وقوع آن در سال

تعداد وقوع در سالاثرات زمين لرزهبرزگى زمين لرزه به ريشتر

900000معموال احساس نمى شود ولى دستگاه ثبت مى كند2/5<0
30000معموال احساس مى شود و خسارات جزيى دارد5/5 ـ 2/6
500باعث خرابى كم و در ساختمان ها مى شود6 ـ5/6
100در مناطق پر جمعيت خرابى به بار مى آورد7ـ 6/1
20خرابى زياد به وجود مى آورد8 ـ 7/1
يك مورد در هر 10 سالزمين لرزه عظيم است و تخريب كامل است8 به باال

(ماخذ: اصغرى مقدم، 4831)
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ــيل هاى مخرب در نواحى  ــود. وقوع س ــتايى كشور محسوب مى ش روس
ــك مانند ايران بيشتر به دليل رگبارهاى كوتاه مدت  ــك و نيمه خش خش
با شدت زياد است. براساس آمار وزارت نيرو در سال بيش از 50 ميليارد 
ــور هرز مى رود در حالى كه مى توان اين آب  ــيالب در كش متر مكعب س
ــيل در روى  ــالى و س را در زير زمين ذخيره كرد. به عبارت ديگر خشكس
ــتند كه رويارويى با آنها برنامه ريزى واحد و منسجمى را  ــكه هس يك س

ــاكرى، 1380) مى طلبد (ش

جدول شماره 2: خسارات تقريبى سيل در مناطق روستايى كشور (7831ـ3231)

خسارت مالىخسارت جانى (فوت نفر)محل منطقهسالرديف
خسارت مالى نسبتًا زياد200رودبار قزوين11323
خسارت مالى نسبتًا زياد100كاشان و شيراز21334
تخريب خطوط راه هاى روستايى با خسارت مالى زيادـخوزستان31354
تخريب واحد مسكونى و باغات روستايىـفارس41355
تخريب مناطق مسكونى و باغات روستايى (شديد)ـفيروزكوه51355

61356
مسجد سليمان و 

كرمانشاه
تخريب مناطق مسكونى و باغات روستايىـ

خسارت مالى شديد مناطق روستايى16لرستان71357
تخريب واحدهاى مسكونى روستايى17خراسان81357
تخريب صد واحد روستايىـبوشهر91361
قطع خطوط ارتباطى روستاها7خوزستان101363
تخريب مناطق مسكونى روستايى300لرستان111365
خسارت مالى صد و بيست ميليارد ريال درصد روستا424منطقه جنوب121365

49نكا131378
ــاورزى، دام، طيور و زير بنايى به مبلغ  ــكونى، كش ــارات وسيع مس خس

528423 ميليون ريال
(ماخذ: فصلنامه بيمه آسيا، 8731)
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ج) خشكسالى
ــتايى در حوزه هاى خشك و نيمه خشك قرار  82 درصد از مناطق روس
دارند و متوسط بارندگى حدود دويست و پنجاه ميلمتر است كه در مقايسه با 
متوسط 800 ميلمترى جهانى بسيار پايين است. در مناطق روستايى جنوب، 
ــرقى كشور، بارندگى كمتر از 150 ميلمتر ولى در مناطق روستايى  جنوب ش
ــور 1500 ميلمتر است. خشكسالى اخير كه در يك سال گذشته  شمال كش
ــبب كاهش آب رودخانه ها تاالب ها، زيست گاه ها و  ــابقه بوده است، س بى س

چراگاه هاى طبيعى شده است (ناظم السادات ارسنجانى، 1380)
ــر روى 7/8 ميليون هكتار از  ــالى ب ــته اين خشكس طى دهه هاى گذش
ــار ديم و 2/2 ميليون  ــامل 4/4 ميليون هكت ــته اند كه ش اراضى تاثير گذاش

هكتار اراضى آبى و همچنين 1/2 ميليون هكتار باغات است.
http:///www.irimet.net/irimo/raveshhaie%20motale.htm

د) آتش سوزى
ــهل انگارى افراد  ــوزى در جنگل ها و مراتع كه اغلب به علت س آتش س
ــاالنه حجم  ــالى بروز مى كند، س و يا به علت افزايش دماى زمين و خشكس
ــاد و پخش انواع  ــى را نابود كرده و موجب ايج ــيعى از اين منابع طبيع وس

گازهاى گلخانه اى و مضر مى گردد. (الهيجانيان، راضى، 1387)

ــه بيشتر آتش سوزى ها در مناطق روستايى بى توجهى، بى احتياطى  ريش
ــت. البته گاهى نيز آتش سوزى عمدى است يا  و ناآگاهى بعضى از افراد اس
بر اثر عوامل طبيعى مانند وزش بادهاى گرم، صاعقه، رعد و برق و... ايجاد 

مى شوند. (شيرزاده، 1384)

ه) حركات دامنه اى و رانش
ــه صورت هاى مختلف و تحت  ــتند كه ب حركات دامنه اى حركاتى هس
تاثير عوامل مختلفى مثل وجود آب ـ ميزان آب ـ جنس مواد ـ حجم مواد ـ 
وزن مواد ـ  شيب دامنه ـ جنس سنگ بستر دامنه ـ  شيب اليه هاى تشكيل 
ــنگ بستر دامنه ـ ناهمواريهاى سطح سنگ بستر دامنه و پوشش  دهنده س

گياهى و... قرار دارد (اصغرى مقدم، 1384)

4ـ2ـ خطرات انسانى
ــه وجود مى آيند. به عبارت  ــان ب برخى حوادث از خطايا و يا قصور انس
ديگر دست بشر در ايجاد آنها موثر است. اين خطرات عبارتند از: (شيرزاده، 

(1384
الف) آتش سوزى و حريق در محيط زيست و يا محيط كار

ممكن است ناشى از نقص و يا استفاده نا صحيح از وسايلى مثل وسايل 
گازسوز، بخارى هاى نفت سوز و يا حتى برقى در محيط روستا باشد.

ب) انفجار در وسايل و يا محيط كار
ممكن است ناشى از نقص بعضى از دستگاه هاى و يا استفاده نا صحيح 

از آنها باشد.
ج) تصادف وسايل نقليه موتورى

معموًال  ناشى از نقص در يكى از دستگاه هاى نقليه و يا در اثر بى احتياطى 
ــتاييان و يا نواقص ناشى از جاده هاى روستايى و يا  و عدم مهارت روس

عدم رعايت مقررات رانندگى است.
د) بيمارى ها
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ــتفاده از غذا و يا در اثر تماس با افراد مبتال  اغلب در اثر بى دقتى در اس
ــى هاى بى رويه محصوالت  ــموم دفع آفات نباتى و سم پاش يا بر اثر س

كشاورزى و مسموميت پيش مى آيد.
ه) عوامل سياسى و اجتماعى

ــكالتى براى عموم مردم و جامعه روستايى يا اكثر مردم كشور  كه مش
ايجاد مى كنند: مثل جنگ، شورش ها، اعتصاب عمومى

و) عوامل اقتصادى
كه مى تواند موجب ركود و كاهش فعاليت هاى توليدى در روستا شوند.

5ـ طبقه بندى انواع بالياى طبيعى و حوادث غير مترقبه در 
مناطق روستايى

به طور كلى تاكنون در جهان چهل نوع بالى طبيعى شناخته شده است 
ــظ بالياى طبيعى اصوًال  ــوع آنها در ايران رخ مى دهد. لف ــى و يك ن كه س
ــت محيطى رخ مى دهند به  ــرايط زيس به تغييراتى اطالق مى گردد كه در ش
گونه اى كه سبب اختالل در روند زندگى طبيعى مردم و قرار گرفتن آنها در 
 .1998 ,F.A.O) .ــود معرض عناصر مضر، خطرناك و مخرب محيط مى ش

(2001,UNDP
بنابر عقيده دانشمندان، تعريفى كه در جهان براى بالياى طبيعى بر سر 

آن توافق شده به شرح زير است.
ــى از جامعه كه موجب خسارات  ــيختگى جدى بخش "پديده از هم گس
ــود و مواجهه و مقابله با آن، از طريق  ــترده انسانى، مادى و محيطى ش گس
ــت، بالياى طبيعى  ــتر اس منابع اقتصادى و مالى جامعه، از توان جامعه بيش
ناميده مى شوند." براساس يك طبقه بندى ديگر، باليا اغلب براساس عامل 
ــان، كه مى تواند طبيعى (ناگهانى) يا ناشى از دخالت بشر  به وجود آورنده ش

(تدريجى) باشد، تقسيم بندى شده اند:
الف ـ بالياى ناگهانى: باليايى كه از زمين منشا مى گيرند. نظير زلزله، 
ــم دريايى، اين باليا ناگهانى و  ــان و امواج عظي رانش زمين، بهمن، آتشفش

غير مترقبه اند و بسيار سريع رخ مى دهند.
ــالى، قحطى و بيمارى هاى فراگير  ب ـ بالياى تدريجى: نظير خشكس
ــان  كه به تدريج جامعه را تحت تاثير قرار مى دهند، اين باليا با دخالت انس
ــد. در حال حاضر هزينه  ــيار كند در طول دهه ها رخ مى دهن همراه اند و بس
ــور در سال از مرز ميليون ها  ــده از بالياى طبيعى به اقتصاد كش تحميل ش
تومان تجاوز مى كند كه درصدى از آن مربوط به هزينه پيش بينى، جلوگيرى 
ــت و درصد بيشتر آن به هزينه مستقيم خسارت هاى وارده  و كاهش بالياس
ــيرزاده،  ــت. (ش ــال متغير اس ــال به س ــت كه تعداد تلفات آن س مربوط اس

(1384
انواع بالياى طبيعى را مى توان بر حسب منبع ايجاد كننده آن به شرح 

زير طبقه بندى كرد:
ـ باليايى كه در اثر عوامل طبيعى ايجاد مى شوند. مانند: طوفان، تندباد، 
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گردباد، كوالك.
ــتند. مانند: بهمن،  ــى از تغييرات در سطح زمين هس ـ باليايى كه ناش

ريزش كوه
ــى از تكان يا جابجايى قسمت هاى مختلف اليه هاى  ـ باليايى كه ناش

زمين هستند. مانند: زمين لرزه، آتشفشان.
ـ نوع آخر از بالياى طبيعى را مى توان سوانح ناميد كه منشا غير انسانى 
ــرات فجايع طبيعى ديگر به  ــتر مواقع نيز از تبعات و اث ــد و در بيش دارن
ــاب مى آيند. از جمله اين باليا مى توان به آتش سوزى هاى طبيعى،  حس
ــزش  بناها، تصادف طبيعى، آلودگى هاى عمومى به ميكروب و غيره  ري

اشاره كرد. (اميرانى، 1371)

6 ـ  اصـول و مبانـى مقابله با خطـرات و حوادث پيش بينى 
نشده روستايى

ــوع چندين نوع از حوادث طبيعى را مى توان با دقت پيش بينى كرد.   وق
ــيل ها در نواحى كامًال معينى كه مستعد  زمين لرزه، طوفان هاى مخرب و س
ــيب هاى طبيعى اند رخ مى دهند. به هر حال آماده باش و رعايت اقدامات  آس
ــگيرى در حوادث غير مترقبه امكان پذير است. كه در ذيل به چند مورد  پيش

از اين اقدامات اشاره مى شود.

6 ـ1ـ آماده باش بين بخشى
در كشورهايى كه خطر بروز حوادث محتمل است، ولى به ندرت اتفاق 
ــى و  ــكالت و هزينه هاى عمليات پيچيده آمادگى بايد بررس ــد، مش مى افتن
ــوند. آماده باش در حوادث غير مترقبه يك فعاليت بين بخشى  شناسايى ش
ــت از اهم ضروريات به  ــاركت بخش بهداش ــت و همكارى و مش مداوم اس
ــت  ــامل موضوعات زير اس ــمار مى رود. آماده باش در حوادث طبيعى ش ش

(شيرزاده،1384)
الف) بررسى آسيب پذيرى در برابر خطرات غير مترقبه
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ــووليت  ــات دولتى انجام مى دهند و مس ــاير موسس اين عمل را غالبًا س
ــتى،  ــى امكانات بهداش ــر به بررس ــتى معموًال منحص ــاى بهداش بخش ه
ــبكه آب آشاميدنى، برق و... است.  ــاختمان ها و ساير خدمات، از جمله ش س
ــير وقوع تاريخى،  در اين بين دهياريها مى توانند با جمع آورى اطالعات از س
شدت و فراوانى حوادث غير مترقبه و بالياى طبيعى در حوزه محل فعاليت 
خود برآوردهايى اوليه از درجه آسيب پذيرى روستاى تحت مديريت خويش 
ــكل قابليت محاسبه از  ــند. در خطرات طبيعى و فاجعه بار، مش ــته باش داش
جهت زمان، مكان، علت، مبلغ و زيان مطرح است. همچنين گاهى خسارت 
ــرف و تغيير در پديده هاى طبيعى (مثل  ــت از دخل و تص يا زيان ممكن اس
ــود آيد كه در اين  ــتا) به وج ــت روس تخريب جنگل ها، مراتع يا محيط زيس
صورت مى توان گفت كه بررسى خطرات طبيعى عمالً  يا دو مشكل قابليت 

محاسبه كمى و تصادفى بودن واقع روبرو است.
ب)  برقرارى مكانيسم هماهنگ ملى ـ منطقه اى

برقرارى اين مكانيسم به پذيرش مقررات قانونى نياز دارد و غالباً  موجب 
تاسيس دو اثر دفاع غير نظامى مى شود. يك مقام رسمى روستا بايد در راس 
برنامه ها قرار گيرد تا در زمان وقوع حوادث به عنوان هماهنگ كننده امداد 
ــانى  ــتى انجام وظيفه كند. در مقررات امداد رس و خدمات اضطرارى بهداش
ممكن است تجديدنظر شود تا در شرايط فوق العاده بتوان با صرفنظر كردن 
ــتغال پزشكان خارجى و  ــريفات، مانند گواهى فوت، تاييد اش از برخى از تش
ساير كاركنان در داخل كشور، چشم پوشى از مقررات مهمى كه در تداركات 
يا نيازهاى كليدى وجود دارد، مانند تهيه داروهاى ويژه و درخواست خدمات 

و يا كاالهاى اختصاصى، كار كرد.
ج) آماده سازى طرح هاى عملياتى جهت مقابله با بالياى طبيعى

ــگيرى در حوداث غيرمترقبه تنها شامل آمادگى در يك  طرح هاى پيش
ــازمان مشخص نيست، بلكه عبارت از يك فرآيند مستمر  طرح و در يك س
ــاورزى، سازمان  ــت، آب،    كش و مداوم در كليه بخش هاى عمومى بهداش

مديريت و برنامه ريزى، نيروى انتظامى، نيرو و... است.

ــگيرى و مديرت حوادث غيرمترقبه در  مبانى زير را بايد طرح هاى پيش
نظر گرفت:

ــات امداد و  ــى و رفع نيازهاى خدم ــراى حوادث احتمال ــاى ب ـ طرح ه
بهداشتى در مواقع وقوع سوانح تنظيم و به منظور موثر و مفيد بودن، در 
جهتى خاص و واقعى هدايت شود؛ مانند چگونگى برخورد با كمك هاى 

ناخواسته و يا حداكثر بهره بردارى از منابع موجود.
ـ طرح ريزى تسهيم مسووليت مناصب اصلى و مقامات مهم اجرايى در 
ــت و مسووليت هاى مردم، دهيارى ها و  مديريت خطر: مانند تعيين پس
ــات مهم. ضمنًا نبايد طرح ها را با افزودن جزييات پيچيده و بغرنج  مقام

كرد و نقش دهياريها بايد به دقت مشخص شود.
ــان دادن واكنش كافى به  ــيم طرح ها  به واحدهاى خودكفا: نش ـ تقش
ــتاندارى، بخشدارى  حوادث به آگاهى مقامات اجرايى مانند مديران، اس

و دهياريها از جزييات طرح ها و هماهنگى آنها نيز دارد.
ــار طرح ها براى عملكرد مطلوب: افراد دست اندركار طرح ها بايد  ـ انتش
ــيارى از طرح هاى مناسب  ــار طرح ها آگاهى يابند. بس از چگونگى انتش
ــدم پخش اطالعات مربوطه عقيم  ــى دوره اضطرارى، به علت ع در ط

مانده اند.
ــتاها براى اجراى طرح ها: طرح هايى  ـ اجراى تمرينات متناوب در روس
كه آزمايش نشوند، واقعى نيستند. عدم آزمايشى واقعى در حدى وسيع 

موجب خنثى كردن و از اعتبار انداختن بهترين طرح ها مى شود.
دهياريها بايد به طور مداوم اطالعات را درباره پست ها، اسامى، شماره هاى 
ــانه ها و وظايف كليه مقامات رسمى مسوول در شرايط اضطرارى  تفلن، نش
و كميته هاى امداد، بهداشتى و غير بهداشتى به روز كنند. اطالعات ديگرى 
ــكيالت سازمانى و نقاط تماس كليه خدمات كليدى در  نيز بايد در زمينه تش
ــراى مثال مراكز اصلى  ــته به آنها تهيه گردد. ب ــا و بخش هاى وابس زمينه ه
كنترل بيمارى ها و موسسه هاى رفاه روستايى مانند آب، گاز، فاضالب، دفع 
فضوالت، بيمارستان ها و درمانگاه ها، مراكز بهداشت خصوصى، شركت هاى 
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ــى، آژانس هاى بين المللى و  ــگاه ها، پليس و نيروهاى انتظام دارويى، فروش
سازمان ملل متحد (در صورت لزوم) بايد مشخص شوند.

ــته به دفاع غير نظامى، ارتش و پليس،  ــووليت هاى وابس وظايف و مس
ــرل واحدهاى  ــك فرد براى كنت ــدادى، و انتصاب ي ــا خدمات ام ــط ب مرتب
ــه بين افراد عادى،  ــخص گردند. همچنين بايد در رابط ــى بايد مش خصوص
پرسنل نظامى و منابع تصميم گرفت. ضمنًا ويژه اى، با استفاده از تسهيالت 

نظامى، براى مراقبت و ارزيايى نياز است.
د) آمـاده سـازى بيمارسـتان ها، مراكـز امـداد سـيار، بهدارى هـا و 

درمانگاه ها
ــتان به  ــتايى زلزله خيز و طوفان زا، نزديك ترين بيمارس در مناطق روس
ــوادث اضطرارى، به منظور  ــرح اختصاصى مقابله با ح ــتا بايد داراى ط روس
ــتان بايد  ــد. در طرح يك بيمارس مواجهه با همجوم ناگهانى مصدومان باش
ــارات شديد ساختمانى و خدمات رفاهى را مدنظر گرفت.  احتمال وقوع خس

طرح ريزى بيمارستان چهار ركن اساسى دارد:
ــگام وقوع حوادث اضطرارى؛  ــت ايمنى بيماران و كاركنان در هن رعاي
ــيارى كاركان؛ فراخون و آماده باش آنان و  ــت انبوه مصدومان؛ هوش مديري

باالخره كنترل عمليات از جمله كنترل اطالعات و ارتباطات.

ه) ذخيره بهداشتى
ــاق مى افتد و اعتبارات  ــى كه حوادث غيرمترقبه به ندرت اتف در مناطق
بهداشتى ناچيز است. انباشتن ملزومات و كاالهاى بهداشتى براى تداركات 
ــاردارى و جابجايى  ــد. هزينه هاى انب ــه نظر مى رس ــداد غير اقتصادى ب ام
ــت آن ها، موجب افزايش مخارج تداركاتى مى گردد.  كاالها، به منظور كيفي
ــد؛ از جمله: انبار كردن عادى  ــاى ديگرى در اين زمينه وجود دارن راه حل ه
ــردن آنها در حد رفع  ــعه انبارهاى دولتى و پر ك ــتى و توس ملزومات بهداش
ــرارى، حوز ه هايى كه در معرض حوادث مكرر  نيازهاى فورى در واقع اضط
غير مترقبه هستند بايد انبارهاى ذخيره كاالى منطقه اى را بسازند تا تحويل 
ــرعت انجام گيرد. همچنين مى توان از  كاالها، به دليل فواصل كوتاه، به س
ــب  انبارهاى نظامى، كه غالبًا مملو از مواد دريايى، كاالها و تجهيزات مناس

بهداشتى در شرايط اضطرارى هستند، سود برد.
و) دستيابى به سوابق آمارى، دوره وقوع خطرات و زمينه بروز بيمارى ها 

پس از وقوع حوادث
ــار مربوط به وقوع  ــرآورد احتياجات و تجزيه و تحليل آم ــه طور كلى ب ب
ــى به  ــتايى كارآمد، به دسترس ــوادث، در يك مديريت عملياتى امداد روس ح
سوابق اطالعاتى در زمينه بروز بيمارى هاى واگير، وضعيت تغذيه اى، جمعيت 
ــازه ها و امكانات امدادى و مركز نگهدارى  ــاخت ها، س كودكان و زنان، زيرس
ــط، مبارزه با  ــازى محي ــاميدنى و بهس كالن مواد غذايى، روش هاى آب آش
حشرات ناقل بيمارى، برنامه هاى ايمن سازى و منابع احتمالى كمك هاى ويژه 
در تعذيه اپيدميولوژى و ساير زمينه هاى فنى در زمينه امداد، خدمات اضطرارى 
ــاى موثر بر مديريت حوادث غير مترقبه نياز دارد. به توپوگرافى كه  و متغييره
جاده ها، پل ها، مسيرهاى راه آهن و مراكز بهداشتى و نقشه هاى آمار جمعيتى 
ــان مى دهند، نياز  ــبى را نش كه تغييرات كلى در مجموع جمعيت و تراكم نس
است. همچنين بايد مهم ترين مناطق اقتصادى و نژادى و نقاط مجاور حوادث 
طبيعى مانند سيل ها را قبل از وقوع حوادث بر روى نقشه ها منعكس كرد. ثبت 
جزييات و مشروح منابع و امكانات بر روى نقشه ها ضرورى نيست و نمايش 

اطالعات راهنمايى كننده و يا تداركاتى كافى است.
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ز) آموزش هاى بهداشـتى، امـدادى، خدمات اضطـرارى، فعاليت هاى 
ترويجى و آگاهى سازى

ــر گرفتن طرح هاى  ــاش كامل، بدون در نظ ــتيابى به آماده ب دس
ــات و جمع آورى اطالعات،  ــازى امكان ــى تداركاتى و ذخيره س عمليات
ــيب پذير از حوادث طبيعى غير مترقبه  ــت. ممالك آس امكان پذير نيس
ــى را تدوين و دوره هاى اختصاصى  بايد دائمًا برنامه هاى جامع آموزش
ــت  ــتجو و نجات و بهداش ــه كمك هاى اوليه، روش هاى جس در زمين
ــر و كاركنان  ــرض خط ــه اهالى در مع ــوزش ب ــراى آم ــى را ب عموم

ــتى تنظيم كنند. بهداش
ح) آموزش عمومى براى آمادگى بزرگساالن روستا

ــال هاى اخير اهميت  ــوزش و كمك هاى فنى در س اطالعات، آم
ــرات از منافع آگاه  ــى از درك مدي ــى يافته اند. اين امر ناش روز افزون
ــه هاى تصميم گيرى هايى است  بودن جوامع از حوادث طبيعى و پروس
ــورها سازمان هاى  ــتر كش كه آنها را تحث تاثير قرار مى دهند. در بيش
ــم و غيره را  ــى، عكس، فيل ــن زمينه ها مطالب آموزش ــف در اي مختل
ــيارى  تهيه و پخش مى كنند. به عالوه دوره هاى آموزش امداد به بس
ــود. مطالب مربوط به حوادث  ــنهاد مى ش ــووالن روستايى پيش از مس
ــانه هاى عمومى مطرح  ــتا و رس ــدارس روس ــى در م ــاى طبيع و بالي
ــوزش و كمك فنى كار  ــه الزم براى ارائه آم ــود. تحقيق مقدم مى ش
ــود بايد به  ــاى طبيعى خواهند ب ــر بالي ــى كه تحت تاثي ــت. مردم اس
ــوند.  خوبى از خطرات محتمل و راه هاى مقابله با اين خطرات آگاه ش
ــول را مى توان، با توجه به نياز و  ــانى معم معموًال ابزارهاى اطالع رس

ــرايط اجتماعى، به كار گرفت. ش
ــگاه ها و مراكز  ــوع و مختلفى در دانش ــتا آموزش هاى متن ــن راس در اي
ــت به طورى كه در «مورتونـ   ــده اس ــى معتبر در دنيا پيش بينى ش آموزش
ــا دوره آموزش آمادگى  ــانى دني ــكده آتش نش اينـ  مارش» بزرگترين دانش
پيش بينى شده كه در آن موارد تكنيكى و عملى مبارزه با آتش  آموزش داده 

مى شود. (راضى،1378)

ط) ايجاد مراكز ايمنى و آتش نشانى در روستاها
ــهردارى شهرداريهاى  از آنجايى كه به موجب بند 14 ماده 55 قانون ش
ــازمان آتش نشانى هستند مجاز به ارايه خدمات  ــور كه داراى واحد يا س كش
ــانى خارج شهرها نيستند ضرورت دارد جهت تامين ايمنى  ايمنى و آتش نش
روستاها و كاهش خسارت جانى و مالى ناشى از وقوع حوادث و آتش سوزى 

تدابير الزم انديشيده شود. (عبداللهى، 1383)

7ـ مديريت بحران
ــاركت ديگران مى تواند از  ــان در سايه تالش آگاهانه و البته با مش انس
ــاركتى را  ــى از حوادث بكاهد. اين تالش آگاهانه و مش ــارت هاى ناش خس

مديريت بحران مى نامند. (شيرزادهه،1384)
ــته از اقداماتى كه از وقوع يا  ــگيرى از بحران: شامل آن دس الف) پيش
تشديد بحران و سوانح ناشى از حوادث جلوگيرى مى كنند. (شيرزادهه. 

(1384
ــه را در انجام  ــت كه توانايى جامع ــى: مجموعه اقداماتى اس ب) آمادگ
ــامل  ــش مى دهد. آمادگى ش ــران افزاي ــف مديريت بح ــل مختل مراح
ــاختارهاى  ــازماندهى، ايجاد س ــات، برنامه ريزى، س جمع آورى اطالع
ــى، تامين منابع و امكانات، تمرين و مانور است. (وزات  مديريتى آموزش
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كشور، 1385)
ــخگويى به بحران: اين بخش شامل مجموعه اقدامات  ج)  مقابله يا پاس
ــوانح و ارائه خدمات امداد و  ــت كه جهت مقابله با س و فعاليت هايى اس
ــس از وقوع بحران اجرا  ــورت مى گيرد و معموالً  بالفاصله پ نجات ص

مى شود. (سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور، 1385)
د) بهبود و بازسازى پس از بحران: اين مرحله از مديريت بحران شامل 
اقداماتى مى شود كه با آنها مى توان شرايط عادى را پس از وقوع بحران 

به روستا بازگرداند. (شيرزاده، 249،1384)

7ـ1ـ اهميت مديريت بحران به صورت واحد
ــجم به داليل زير حايز اهميت  ــه طور كلى مديريت هماهنگ و منس ب

فراوان است.
ــوول تامين  ــازما ن هاى مس الف) ايجاد وحدت رويه و هماهنگى بين س

ايمنى
ب) جلوگيرى از تعدد مسووليت ها بين سازمان هاى ادارى (در كشور در 
حال حاضر 29 سازمان و دستگاه داراى وظيفه قانونى در امور مديريت 

بحران هستند)
ــتقرار تشكيالتى منسجم و با صالحيت جهت برخورد با هر گونه  ج) اس

حادثه. (سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور، 1384)

7ـ2ـ مديريت بحران در مناطق روستايى ايران
ــگيرى از بحران دهيارى ها نقش به سزايى مى توانند ايفا كنند.  در پيش
ــاختمانى است دهياريها مى توانند  از جمله وظايف دهياريها صدور پروانه س
ــاختمان هاى غير مجاز، كه بر خالف ضوابط و مقررات،  ــاخته شدن س از س
استانداردهاى ايمنى را رعايت نكرده اند و به تأييد مهندسان ناظر نرسيده اند، 

جلوگيرى كنند.
ــكيالت و سازمان دهياريها  ــنامه تش به موجب بند 30 از ماده 10 اساس
ــوب هيئت وزيران يكى از وظايف دهياريها به عنوان متوليان اداره امور  مص
ــتا از خطر سيل و حريق و رفع  ــتاها اتخاذ تدابير الزم براى حفظ روس روس
ــد.  ــته واقع در معابر و اماكن عمومى مى باش خطر از بناها و ديوارهاى شكس

(عبداللهى،1383)
دهياريها همچنين براساس وظايف خود مى توانند از احداث ساختمان ها 
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ــرح هادى در نقاط  ــه ط ــات عمومى و زيربنايى كه بر خالف نقش و تاسيس
ــيارى از روستاهاى كشور ما در  ــود ممانعت كنند بس خطرخيز احداث مى ش
ــتقرار يافته اند و از هين  ــى رودخانه هاى دايمى، فصلى و يا اتفاقى اس نزديك
رود در معرض خطر سيل قرار دارند. دهياريها در اينگونه روستاها مى توانند 
ــاز در حرين سيل گير اين رودخانه ها جلوگيرى كنند و با كمك  از ساخت وس

مردم در مهار سيالب ها بكوشند.
ــتايى تدوين يك  ــر بحران در مناطق روس ــمت آمادگى در براب در قس
ــتا مى تواند در  ــت كه مديريت روس ــه ضد بحران از جمله كارهاى اس برنام
ــن مرحله انجام دهد. يك برنامه ضد بحران با پذيرش امكان بروز حادثه  اي
ــراى مقابله با بحران را  ــوم، تمام اقدامات الزم و ضرورى ب ــى نامعل در زمان
طرح ريزى مى كند. در يك برنامه ضد بحران، وظايف افراد مسوول از لحظه 
پس از وقوع زلزله تا مرحله بازسازى كامل و بازگشتن به وضع عادى دقيقًا 
مشخص مى شود، اين برنامه با قبول امكان رخ دادن حادثه، باعث مى شود 
ــى از شوك  ــردرگمى ناش ــتا در مواجهه با بحران دچار س كه مديريت روس
ــود و با آمادگى كامل به وظايف خود به نحو احسن عمل كند. در  حادثه نش
ــرح زير مى تواند انجام  مرحله امداد و نجات به هنگام بحران اقداماتى به ش

شود:
ــامل اعالن  ــد. ش ــف) اجراى برنامه هاى از قبل طراحى و تمرين ش ال
خطر، تقاضاى كمك از سازما ن هاى مسوول، تخليه مردم از مكان هاى 

عمومى و در معرض خطر و مقابله با حوادث جانبى.
ب) شروع عمليات جستجو و اقدام گروه هاى آموزش ديده نجات براى 

نجات آسيب ديدگان.
ــگان و توزيع مواد و لوازم ضرورى ميان  ــانى به نجات يافت ج) امدادرس

آنها.
ــده از اقدامات امدادى  ــرپناه و حادثه دي ــت مردم بى س ــكان موق د) اس

است.
همچنين در كار اطفاى حريق و عمليات امداد و نجات به لحاظ وضعيت 

خاص و حساسيت كار، وجود درجه و رعايت سلسله مراتب مناسب به منظور 
تسهيلى تصميم گيرى سريع و به موقع از طرف مسوولين و اجراى دستورات 
ــوى نيروها در تمامى مراحل عمليات، سرنوشت ساز و حياتى مى باشد.  از س
ــدد تصميم گيرى ها در لحظات بحرانى،  ــن امر با جلوگيرى از تداخل و تع اي
ــات به وجود مى آورد  ــريع عملي ــى الزم را در بين نيروها جهت تس هماهنگ

(راضى،1383)
ــازى مى تواند  ــيل، مرحله بهبود و بازس ــتاهاى دچار زلزله يا س در روس
ــامل جمع آورى و پاك سازى روستا از بقاياى گل و الى و مانند آن باشد.  ش
در صورتى كه كه مكان قبلى روستا مناسب ترين گزينه براى اسكان مجدد 
مردم باشد، مى توان بازسازى را در همان انجام داد كه اصطالحًا به آن «در 

جاسازى» مى گويند.
ــتاييان نيز بايد توجه كرد كه تنها  ــازى و نوسازى مساكن روس در بازس
ــازى مدنظر قرار نگيرد. زيرا تجربه نشان داده است كه مردم از  مستحكم س
اسكان در خانه هايى كه با فرهنگ و نوع كار و زندگى آنها همخوانى ندارد، 

امتناع كرده اند.
ــس از وقوع حوادث  ــتايى پ ــازى مناطق روس ــد بهبود و بازس در فراين
پيش بينى نشده و بحران ها متعاقب آن مى توان از سازمان هاى فرا منطقه اى 
ــتيبانى از  ــانى كه وظيفه خطير حمايت و پش امدادى و نهادهاى خدمات رس
ــى از حوادث پيش بينى نشده را بر عهده دارند،  مصدومان و بازماندگان ناش

استفاده كرد. (شيرزاده، 1384)

8ـ نتيجه گيرى
ــوان بدون اتكا بر  ــازمانى را در دنيا جديد نمى ت ــه فعاليت و س هيچ گون
ــترهاى قانونى كه اهداف، وظايف و چگونگى آن فعاليت را معين نموده  بس
ــوزى ها از ضروريات زندگى  ــگيرى از حوادث و آتش س ــد. ايمين و پيش باش
جديد است. كشورهاى مختلف به تناسب ورود به عرصه جديد زندگى ناچار 

از تدوين و تصويب قوانين در زمينه آتش نشانى بوده اند.
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ــوراى روستا) به  اختيارات و اعتبار قانونى يك مرجع قدرتمند (مانند ش
ــع عمومى را در پى دارد  ــكل گيرى يك اداره خدمات اضطرارى كه مناف ش
كمك مى كند و سازمان آتش نشانى را از دخالت هاى نامطلوب خارجى حفظ 

مى كند.
ــور مديريت  ــتاهاى كش ــى از مهمترين عرصه هاى خدمات درروس يك
ــده طبيعى است كه وقوع غير مترقبه  مقابله و كنترل حوادث پيش بينى نش
ــط  ــاليانه ميليون ها تومان هزينه هاى مالى دربر دارد و به طور متوس آنها س

صدها نفر از هموطنان عزيز روستايى را به كام مرگ مى كشاند.
ــور ايران به لحاظ شرايط طبيعى و جغرافيايى تاكنون تجربيات تلخ  كش
ــوانح و حوادث طبيعى داشته است.  ــف برانگيزى را در نتيجه وقوع س و تاس
ــود و از  ــوب مى ش ــور بالخيز دنيا محس با توجه به اينكه ايران جز 10 كش
ــانحه  ــور دنيا قرار دارد از مجموعه 41 س نظر تنوع حادثه نيز در زمره 5 كش
ــده در جهان 31 نوع آن در ايران سابقه وقوع دارند كه بيشترين  شناخته ش
ــوزى و  ــيل در گروه حوادث طبيعى و آتش س ــايع ترين آنها زلزله و س و ش

تصادفات در گروه حوادث انسان ساز مى باشد. لزوم توجه جدى تر به مديريت 
حوادث پيش بينى نشده در محيط روستا يكى از ضروريات است.

دراين بين جامعه روستايى با درك شرايط ويژه توليد در سرزمين خشكى 
ــاز و كارهاى مختلفى را براى مقابله با  ــد ايران به طور بومى و سنتى س مانن
ــنتى مقابله با  ــه و از اين رهگذر دانش بومى و س ــن حوادث به كار گرفت اي
حوادث طبيعى شكل گرفته است. اما مقتضيات جديد جامعه روستايى ايران 
ــازوكارهاى جديد براى  ــاورزى نيازمند س ــد توليد كش و نيازهاى رو به رش
ــت كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم نمود. تشكيل  مقابله با اين حوادث اس
صندوق هاى كمك، صندوق حمايت از خسارت ديدگان، شركت هاى تعاون، 
ــتادهاى مختلف  ــاورزى، س ــل، صندوق بيمه محصوالت كش كمك متقاب
كمك رسانى و خدمات امدادى از نهادهاى جديدى است كه مى توانند باعث 
كاهش اثرات طبيعى در روستاها شوند. اما از آنجا كه اين خدمات پديده اى 
ــوند، بايد به كمك نظام دهياريها تقويت و  ــتاها محسوب مى ش نوپا در روس
ــازى شوند. دهياريها در زمينه كاهش اثرات بالياى طبيعى نقش  فرهنگ س

عمده اى را مى توانند ايفا كنند كه اين اقدامات شامل موارد زير است:
ــاختمانى ابزار بسيار موثرى در اختيار دهياران براى  1ـ صدور پروانه س

پيشگيرى از بحران و خسارت تلفات حوادث غير مترقبه است.
2ـ جلوگيرى از ساخت وساز در حريم سيل ها و رودخانه ها.

3ـ استفاده از ابزارهاى اطالعاتى و آگاهى بخش براى باال بردن آگاهى 
عمومى در زمينه مقابله با اثرات حوادث پيش بينى نشده در روستاها.

ــدت، تكرار،  ــردن اطالعات در خصوص ش ــع آورى و فراهم ك 4ـ جم
ــتايى و ارائه آنها به مراجع  فصول خطرخيز، اماكن در معرض خطر روس
ــانى دهياريها براى مقابله با خطرات  ــه و ايجاد مراكز اطالع رس مربوط

پيش بينى نشده.
5 ـ مطالعه اثرات خشكسالى بر جميعت آفات و امراض نباتى و راه هاى 

كاهش خسارات ناشى از آنها.
6 ـ مكان يابى صحيح براى استقرار صنايع و تاسيسات روستايى.
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ــج و آموزش  ــترده و به موقع تروي ــانى گس ــى ديگر اطالع رس از طرف
ــتاها و به  ــتاييان در زمينه راه هاى مقابله با حوادث غير مترقبه در روس روس
ــتعدادهايى را كه در زمينه تعديل عوامل خطرزاى  كار گيرى ظرفيت ها و اس
موجود در روستاها از جمله اقدامات ملى و منطقه اى در زمينه كاهش اثرات 

بالهاى طبيعى در روستاها به شمار مى آيد.
ــارات ناشى از حوادث غيرمترقبه و افزايش  همچنين براى كاهش خس
ــتفاده نمود. در  ــانى اس ــتاها بايد از خدمات ايمنى و آتش نش ايمنى در روس
ــانى روستاهاى ايران چند جهت گيرى  برنامه ريزى خدمات ايمنى و آتش نش
ــود كه پوشش سراسرى جمعيت روستايى كشور و  عمده مى تواند مطرح ش
انتخاب مكان هايى به عنوان روستاهاى مركزى براى توزيع خدمات ايمنى 

و آتش نشانى در روستاهاى اقمارى از جمله آنهاست.

ــوى ديگر خدمات ايمنى و آتش نشانى روستايى به هر شكل، نوع  از س
و كاركردى كه مكانيابى و توزيع شده باشند از حيث مديريت و سازماندهى 
ــن آن مديريت نهادهاى  ــته بوده كه مهمتري امكانات داراى دو وجه برجس
ــتايى مانند دهياريها و بخشدارى هاست. به جز اين وجه  دولتى سطوح روس
ــمار مى آيند  ــانى از جمله خدمات عمومى به ش از آنجا كه امكانات آتش نش
ــدت مى توان به مشاركت نهادهاى عمومى و  در مديريت اين امكانات به ش

مردمى روستاهاى مركزى و حوزه نفوذ تكيه كرد.
عملكرد پايگاه هاى آتش نشانى روستايى نيز از ديگر مسائل مورد بحث 
ــت كه احداث پايگاه در روستاى مركزى حوزه و پوشش سراسرى پايگاه  اس
ــه عملكرد عملياتى و  ــتاهاى اقمارى از دو جنب ــتاى مركزى و روس در روس
عملكرد آموزشى اهميت مى يابند. در اين زمينه بهره مندى از توان نهادهاى 
عمومى روستايى مانند شوراى روستا، بسيج و نهادهاى عمومى داوطلب در 
دو سطح روستاهاى مركزى (برخوردار از ايستگاه آتش نشانى) در روستاهاى 

اقمارى ضرورت مى يابد.
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)تحلیلی بر فرود اضطراری و نجات جان 155 نفر سرنشین 
)A320 هواپیمای ایرباس

پنجش��نبه 26 دی م��اه 1387 مطاب��ق با 15 ژانویه 2009 در س��اعت 
15:3 دقیق��ه به وقت محل��ی )GMT 2003( پرواز ش��ماره 1549، جت 
ایرباس A320، با 155 سرنش��ین پس از 18 دقیقه تأخیر فرودگاه الگاردیا 
1 نیوی��ورک را ترک کرد. این پروازی داخلی و به مقصد فرودگاه ش��ارلوت 

در کار ولینای ش��مالی بود. اما، کمتر از یک دقیقه پرواز و بعد از بلند ش��دن 

از زمی��ن2، خلبان حمله پرن��دگان به هواپیما را گزارش کرد و برگش��ت به 
فرودگاه را تقاضا نمود، اما از آنجایی که هر دو موتور هواپیما از دس��ت رفته 
بود، مجبور به فرود اضطراری ش��د. از این نظر در یک اقدام حس��اب شده 
و ماهرانه خلبان موفق ش��د در رودخانه  هادسون فرود اضطراری کند. تمام 
155 نفر سرنش��ینان هواپیما جان سالم به در بردند. فقط پای یکی از آن ها 
شکس��ت، امدادگران 78 نفر را که دچار جراحت های س��طحی شده بردند، 

درمان کردند.

فرشید قاسملو

اضطراب در پرواز 1549
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علت حادثه
خلبان هواپیما، نقص فنی ناش��ی از اصابت پرنده را عامل اصلی حادثه 
بیان کرده است. سایر خدمه هواپیما نیز همین مطلب را به کارشناسان تیم 
تحقیق گفته اند. اما هیأت ملی ایمنی حمل ونقل3، اعالم نظر رسمی خود را 
به تحقیقات بیشتر و بررسی همه جانبه و علمی موضوع موکول نموده  است. 
جعبه سیاه4 پیدا شده و برای بررسی و تحقیق به واشنگتن ارسال شده است. 
گروه غّواصان مشغول جستجو برای یافتن موتور سمت چپ هواپیما هستند 

که هنگام برخورد با دریاچه از هواپیما جدا و ناپدید شده است.
با یافتن این موتور و بررس��ی آن دالیل س��قوط تا حد زیادی مشخص 
خواهد ش��د.5 فیلم ه��ای مربوط به آخرین لحظات فرود که توس��ط دوربین  
هواپیما و همچنین گارد س��احلی ثبت ش��ده نیز، مورد بررس��ی قرار گرفته 
اس��ت. عالوه بر کارشناس��ان هیات ملی ایمنی حمل و نقل، کارشناس��ان 
ش��رکت ایرباس، هواپیمایی امریکا و ش��رکت تولید کنن��ده موتور نیز، تیم 

تحقیق را همراهی می کنند.6
باید به خاطر داش��ت از س��ال 1988 تاکنون 219 نفر در سراسر جهان 
در اثر حمله پرندگان به هواپیما جان خود را از دس��ت داده اند. در کش��ور ما 
نی��ز تاکنون پرن��دگان باعث وقوع این گونه حوادث ش��ده اند به عنوان مثال 
در تاریخ 86/3/10 یک فروند هواپیمای مس��افربری ش��رکت آسمان که به 
مقصد تهران از فرودگاه شیراز به پرواز درآمده بود. لحظاتی پس از برخاستن 

ب��ه دلیل برخورد با یک پرنده مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه ش��هید 
دستغیب شیراز شد.7

سابقه فرود اضطراری در آب
تا پیش از این حادثه صنعت هوانوردی شاهد سه سانحه منجر به فرود 
اضطراری در آب بوده اس��ت. سانحه س��ال 1996 که در پی هواپیما ربایی 
یک فروند جت بوینگ 767 اتیوپی، خلبان هواپیما به علت اتمام سوخت آن 
مجبور به فرود اضطراری در اقیانوس ش��د و از 175 سرنشین این هواپیما، 
123 نفر جان خود را از دس��ت دادند، همچنین ف��رود اضطراری هواپیمای 
DC-9 در سال 1970 در دریای کارایب که ضمن آن تمام 102 سرنشین 

هواپیما کشته شدند، از جمله مهمترین این سوانح است.

A320 مهمترین علل نجات جان مسافران هواپیمای ایرباس
در ادامه اهم عوامل مؤثر در نجات جان مس��افران حادثه اخیر که علی 
رغم وجود مخاطرات متعدد، خوشبختانه تلفات جانی به دنبال نداشت، مورد 

بررسی قرار می گیرد.
1� مه��ارت خلب��ان: مه��ارت خلب��ان در هدایت هواپیم��ا عالوه بر 
آن که می تواند س��فر مطبوع و راحتی را برای مس��افران فراهم کند، به 
وی��ژه هنگام بروز ش��رایط اضطراری عامل مهمی ب��رای کنترل بحران 



123

محسوب می گردد. در این حادثه نیز با وجودی که از دست دادن هر دو 
موتور هواپیما در یکی از مراحل حس��اس پرواز و بالفاصله بعد از "بلند 
ش��دن از زمین" رخ داده بود، همچنین شرایط محل به علت همجواری 
با آس��مانخراش های مانهاتان مناسب نبود، خلبان به درستی رودخانه را 
برای فرود اضطراری مناسب یافت. در این باره خلبان هواپیما در گفتگو 
با رس��انه ها اظهار داشت؛ هنگامی که متوجه شدم هر دو موتور هواپیما 
از کار افتاده ان��د، بهتری��ن کار را ف��رود در آب های رودخانه ها دس��ون 
دی��دم، چرا که اگر در این رودخانه ف��رود نمی آمدم، به طور حتم تمامی 
سرنش��ینان و یا شاید انسان های دیگری نیز، کشته می شدند.8 بنابراین، 
در حال��ی که برج مراقب��ت، باند فرود را آماده می نمود، خلبان مصمم به 
فرود در رودخانه ش��ده، بدین ترتیب ایمن ترین حادثه هوانوردی جهان 
تاکن��ون، رقم زده ش��د.9 باید توجه داش��ت، یک��ی از مخاطرات، وجود 

ح��دود 171000 لیت��ر بنزی��ن در باک ه��ای هواپیم��ا  ب��ود.
ب��ا نگاهی به س��وابق حرف��ه ای و تحصیالتی خلب��ان هواپیما کاپیتان 
چس��لی ش��ولنبرگ10 می توان دریافت که کلید اصلی موفقیت در این فرود 
اضطراری آموزش هایی است که این خلبان در مدت خدمت خود فرا گرفته 
است.11 کاپیتان شولنبرگ، که سال ها خلبان هواپیماهای نظامی بوده است، 
فارغ التحصیل رش��ته روان شناسی از دانشگاه نیروی هوایی و فوق لیسانس 
روانشناسی صنعتی با گرایش خطاهای انسانی است. وی که از سال 1980 
به عنوان استاد خلبان با هواپیمای ایرباس در خطوط هوایی پرواز می کرده، 
 NTSB به عنوان مدیر ایمنی انجمن خلبانان و محقق حوادث هواپیمایی با

و FAA 12 همکاری داشته است.
2� برخورداری از وسایل ایمنی و آموزش کافی: تصاویر فرود اضطراری 
هواپیم��ا نش��ان می دهد که پس از قرار گرفتن هواپیم��ا در رودخانه، خروج 
اضطراری سرنش��ینان هواپیما با موفقیت انجام گرفته اس��ت. سرسره های 
نج��ات ک��ه در این گونه حوادث در واقع بر "قایق نجات" تبدیل می ش��وند، 
عملکرد مناسبی داشته اس��ت. همچنین سرنشینان هواپیما "جلیقه نجات" 

به تن داش��تند. از س��وی دیگر اس��تفاده صحیح از وس��ایل ایمنی مزبور و 
انجام صحیح عملیات خروج اضطراری نش��ان می دهد که مهمانداران و به 
ط��ور کلی گروه پروازی، در هدایت عملی��ات و تخلیه هواپیما کاماًل موفق 
بوده ان��د. به عن��وان مثال، خلبان هواپیما پس از ف��رود در رودخانه و تخلیه 
همه سرنشینان دو بار کابین هواپیما را تا آخر چک می کند تا از خروج همه 
مسافران اطمینان حاصل کند.13 موفقیت در انجام عملیات خروج اضطراری 
و تخلیه هواپیما نشانه آموزش کافی گروه پروازی و در نتیجه کسب مهارت 

ایشان برای رویارویی با این گونه شرایط بحرانی است.

3� واکنش س��ریع نیروهای امدادی: بالفاصله نیروهای آتش نش��انی، 
فوریت های پزش��کی و غیره در محل حادثه حاضر ش��دند. آتش سوزی رخ 
نداده بود، اما قایق آتش خوار و س��ایر قایق های نجات آتش نشانی نیویورک 
اطراف هواپیما مس��تقر ش��ده و مسافرانی را که، با کوش��ش خود را به بال 
هواپیما رس��انده بودند، نجات می دادند. بدیهی اس��ت چنانچه در این مورد 
تأخیری روی می داد، به خصوص س��رمای هوا و س��ردی آب رودخانه، که 
نزدیک به انجماد بود، مشکالتی را برای مسافران فراهم می آورد. همان طور 
که در ابتدای مطلب اشاره شد، یکی از مسافران از ناحیه پا آسیب دیده بود 
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همچنین 78 نفر دچار جراحت س��طحی شده بودند، همگی آن ها به فوریت 
تحت درمان قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل
مهارت خلبان، برخورداری از وس��ایل نقلیه � حفاظتی، آموزش کافی گروه 
پروازی اعم از خلبان و مهمانداران، مطابعت مسافران هواپیما از دستورات پرسنل 
پروازی، واکنش سریع نیروهای امدادی و البته کمی شانس! از جمله مهمترین 
عواملی است که باعث شد تا 155 سرنشین هواپیما از این حادثه جان سالم به 
در برند. به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که رویارویی موفقیت آمیز با 
این حادثه خطرناک ماحصل طراحی و اجرای برنامه های ایمنی � حفاظتی مؤثر 
و کارآمدی است که براساس مولفه های امور مهندسی، Engineering، امور 
 Enforcement و اعمال قوانین و مقررات ایمنی Education آموزشی
استقرار یافته است. این سه مولفه را به عنوان 3E نام برده اند و چگونگی تعامل 

آن ها با هم "مثلث حفاظت" را تشکیل می دهد.14

نتیجه
صرف نظر از پروازهای بین المللی که ممکن است هواپیما ساعت ها بر 
فراز گستره های آبی عبور کند، در بعضی از پروازهای داخلی نیز هواپیماهای 

مسافربری از فراز گستره های آبی شامل دریاچه، دریا و... عبور می کنند، به 
ویژه هنگام بلند شدن از زمین و یا فرود.15 بدیهی است در صورت بروز هر 
گونه ش��رایط اضطراری منجر به ف��رود در آب، موفقیت در انجام صحیح و 
بی خطر آن به عوامل متعددی بس��تگی دارد که در سرلوحه آن ها "آموزش" 
می باشد. اعم از آموزش های پیشرفته برای خلبانان و همچنین آموزش گروه 

پروازی برای رویارویی صحیح و سریع با حادثه.
نکته بعدی استفاده از وسایل ایمنی � حفاظتی داخل هواپیما است. باید 
توجه داش��ت، هواپیماهای مسافربری به انواع وسایل ایمنی از جمله جلیقه 
نجات 16 مجهز می باشند. این وسیله به طور معمول در محل مخصوص در 
زی��ر هر یک از صندلی های هواپیما قرار گرفته اس��ت تا در صورت لزوم به 
فوریت در دسترس باشد. نکته حائز اهمیت آن است که که این گونه وسایل 
ممکن اس��ت بعد از س��ال ها فقط در یک مدت زمانی کوت��اه وقوع حادثه، 
کاربرد پیدا کند. بنابراین، بود یا نبود آن مفهومی مثل فاصله مرگ و زندگی 
خواهد داشت. از این نظر بایستی مطمئن بود که همواره در محل مخصوص 

خود قرار داشته و آماده به کار می باشند.
نکته مهم بعدی آمادگی نیروهای امدادی محلی، از جمله "آتش نشانی" 
اس��ت. که عالوه بر آموزش های کافی، وس��ایل و تجهیزات مناسب اعم از 

قایق های مخصوص و غیره را در اختیار داشته باشند.
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اهميت آموزش و انجام تمرينات 
ــه از نيازهاى  ــات و... ك امداد و نج
ــانان است  ــى آتش نش اصلى و اساس
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى شاهين شهر را بر آن داشت 
ــى  تا اقدام به احداث برجك آموزش
ــخگوى  چند منظوره اى كند كه پاس
ــانى  ــدد عمليات امدادرس تنوع و تع
ــاع پانزده  ــد. اين برجك به ارتف باش
متر و در پنج طبقه عالوه بر امكانات 
ــى داراى  ــى و تمرين ــوع آموزش متن
ــنگ نوردى در  بزرگترين ديواره ى س
ــت كه امكان  ــور اس هواى آزاد كش
و  ــه اى  منطق ــابقات  مس ــزارى  برگ
ــوردان  ــراى صخره ن ب را  ــورى  كش

آتش نشان و آزاد دارد.

xp¼¶A

معرفى
 برج آموزشى
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امكانات كلى برجك
ــوان از كليه ى  ــت تا بت ــده اس ــى به گونه اى طراحى ش برجك آموزش

فضاهاى درونى و بيرونى آن بهترين بهره را برد.

امكانات فضاى بيرونى
فضاى بيرونى براى انجام انواع عمليات امداد در ارتفاع و ساختمان هاى 
ــى و امدادگران و انجام عمليات  ــع، انتقال مصدوم، صعود و فرود اهال مرتف

تيرول و انتقال مصدوم طراحى شده است.
ضمنًا از مهمترين كاربردهاى فضاى بيرونى، برگزارى مسابقات صعود 
به وسيله ى نردبان در مسابقات آتش نشانان و امدادگران برج است به همراه 
حوضچه ى اضطرارى سقوط و امكان نصب تور نجات مخصوص عمليات برج.

امكانات فضاى داخلى
ساختمان كه از پنج طبقه تشكيل شده، به وسيله ى پله هاى اضطرارى 
ــرايط سخت قرار گرفته،  ــت تا نيروهاى عملياتى در ش با يكديگر مرتبط اس

اقدام به امدادرسانى كنند.

حوضچه ى انتهاى چاه
اين حوضچه كه داراى ديواره ى شيشه اى است در انتهاى چاه قرار دارد 

و به دو منظور ساخته شده است: 
ـ امكان آموزش و تمرين غواصان را در چاه هاى داراى آب براى امداد 

به حادثه ديدگان فراهم مى كند.
ــيله ى مربيان و رفع نواقص از  ــا و كنترل اعمال غواص به وس ـ تماش

بيرون آب را ممكن مى سازد.

طبقه ى اول
اين طبقه كه به نوعى مدخل ورودى امدادرسانان به ساختمان است توسط 

آتش كنترل شده اى پوشش داده مى شود تا آتش نشانان با استفاده از تجهيزات 
موجود و لباس مخصوص وارد محل شده و شروع به يافتن مصدومين كنند.

آسانسور
ــور و نجات افراد محبوس  براى آموزش امداد حادثه ى حبس در آسانس

از چاهك آسانسور پيش بينى شده است.

چاه
ــده است كه از طبقه ى  ــازه به منظور آموزش امداد چاه ايجاد ش اين س
ــود. در ضمن در طبقه ى سوم محلى  ــوم شروع و به حوضچه ختم مى ش س

براى نصب سه پايه و آموزش و تمرين با آن فراهم شده است.

طبقه دوم و سوم
اين طبقه همانند يك اتاق نشيمن، به وسيله ى لوازم منزل و آدمك هاى 
ــتگاه مولد دود  ــيله ى دس ــده و به وس ــازى ش 55 و 75 كيلوگرمى، شبيه س
ــان در اين شرايط براى يافتن  ــود تا امدادرس مخصوصى، مملو از دود مى ش

ــخص مصدوم و  و نجات ش
ــاى اوليه بر  ــام كمك ه انج

روى او اقدام كند.

طبقه ى چهارم
تئورى  آموزش  كالس 
ــره  هم ــه  ب ــانان  آتش نش
ــش فيلم، ميز  امكانات نماي
و  انبار  آبدارخانه،  كنفرانس، 
اين  ــتى در  بهداش سرويس 

طبقه واقع شده اند.
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ــا عمليات امداد و نجات  ــانان ب ــنايى آتش نش با توجه به اهميت آش
در آب (غواصى) در تاريخ 87/10/11 در بندرعباس جلسه اى با حضور 
ــر هماهنگى  ــت محترم دفت ــدى سرپرس ــعود احم ــان مهندس مس آقاي
ــور، مهندس  ــهرداريها و دهياريهاى كش ــازمان ش ــهرى س خدمات ش
ــوزش و مطالعات  ــر آم ــر كل محترم دفت ــب صالحى مدي ــين رج حس
ــهرداريها و دهياريهاى كشور، مهندس حبيب راضى معاونت  سازمان ش

محترم دبير هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى كشور، مهندس خادمى 
ــام دانش مدير  ــهردارى بندرعباس، فرج ــهرى ش ــت خدمات ش معاون
ــور مدير عامل  ــين بهزادپ ــانى بندرعباس، حس ــازمان آتش نش عامل س
ــازمان  ــن، بهزاد بزرگزاد معاونت س ــانى قزوي ــازمان آتش نش محترم س
ــث و گفتگو حاضرين  ــزار گرديد. پس از بح ــانى اصفهان، برگ آتش نش
ــانان  ــداد و نجات در آب (غواصى) به آتش نش ــوص آموزش ام در خص

آموزش امداد و نجات در آب (غواصى)
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ــد: ــرح زير مى باش ــاذ گرديد كه اهم آن به ش ــى اتخ ــور، تصميمات كش
ــانان هرمزگان به عنوان مركز  ــد، مدرسه غواصى آتش نش مقرر ش
ــبت به  ــور در اولين گام آموزش نس ــانان كش آموزش غواصى آتش نش
ــى) مقدماتى،  ــوزش امداد و نجات در آب (عواض ــزارى 5 دوره آم برگ
ــتاره، براى يكصد نفر و دو دوره امداد و نجات در آب (غواصى)  يك س
ــتاره، براى آموزش 40 نفر از افراد معرفى شده از سوى  تكميلى، دو س

ــور اقدام نمايند. كليه دوره ها و  ــهرداريها و دهياريهاى كش ــازمان ش س
ــيون غواصى جمهورى  ــراد مورد تاييد فدراس ــده به اف مدارك صادر ش
ــانان با همكارى سازمان  ــالمى ايران بوده، مدرسه غواصى آتش نش اس
ــازمان  ــوى س ــبت به صدور گواهينامه اختصاصى از س ــهرداريها نس ش
ــه و قوانين  ــد. تعهدنام ــدام نماي ــور اق ــاى كش ــهرداريها و دهياريه ش
ــه، اين  ــروع جلس ــده و كليه فراگيران قبل از ش CMAS 1 ترجمه ش
ــين در دوره ها،  ــت و امضا نمايند. ضمن هماهنگى با مدرس فرم را روي
ــاى تئورى و عملى  ــى انجام گيرد كه آموزش ه ــزى به صورت برنامه ري
ــتر مدنظر قرار گيرد. مدرسه  ــانان بيش نجات و امداد مورد نياز آتش نش
ــز آموزش غواصى  ــه به عنوان مرك ــانان هرمزگان ك غواصى آتش نش
ــور در نظر گرفته شده است، مى بايست كليه فراگيران  آتش نشانان كش

را در طول مدت دوره بيمه نمايد، همچنين مقرر گرديد مدرسه غواصى 
ــرايط حضور فراگيران را طى  ــانان هرمزگان هر چه سريعتر ش آتش نش
ــهرداريها و دهياريهاى كشور اعالم نمايد. تعداد  ــازمان ش نامه اى به س

ــد.  ــهر حداقل 3 نفر باش ــركت كننده در دوره مقدماتى هر ش افراد ش

دوره هاى آموزشـى
ــتاره (مقدماتى)؛ به مدت 7 روز  ــى غواصى يك س 1ـ دوره آموزش
ــتخر يا ساحل و 5  ــامل 3 مرحله كالس تئورى، 2 مرحله كنار اس و ش

ــت. مرحله غواصى در دريا به عمق حداكثر 18 متر اس
ــى)؛ به مدت 15 روز  ــتاره (تكميل ــى غواصى دو س 2ـ دوره آموزش
ــبانه، 18 مرحله  ــامل 5 مرحله كالس تئورى، 2 مرحله غواصى ش و ش

ــت.  غواصى در دريا، به عمق حداكثر 30 متر اس
ــتاره (پيشرفته)؛ به مدت 25 روز  ــى غواصى سه س 3ـ دوره آموزش
ــورى، 5 مرحله غواصى كمك مربى و 30  ــامل 5 مرحله كالس تئ و ش

ــت. مرحله غواصى در دريا، به عمق حداكثر 40 متر اس
ــى، امكانات اقامت،  ــه دوره ها عالوه بر امكانات آموزش براى كلي

ــت. ــده اس پذيرايى و اياب و ذهاب نيز در نظر گرفته ش
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ــى مخصوص آموزش مديران و كاركنان سازمان هاي  فيلم هاى آموزش
ــهرداريها و  ــوى سازمان ش ــهرداريها از س ــاني و خدمات ايمني ش آتش نش

دهياريهاى كشور تهيه شد.
ــتمل بر  ــرويس خبرى، اين فيلم ها در يك مجموعه مش به گزارش س

هفت لوح فشرده مى باشد.
ــي ما بين دفاتر آموزش  ــترك ف اين مجموعه با توجه به همكاري مش
ــازمان شهرداريها و با  ــهرى س و مطالعات كاربردى و هماهنگى خدمات ش

همكارى يكي از استادان مجرب آتش نشاني كشور تهيه شده است.
اين بسته آموزشي شامل هفت لوح فشرده دروس بررسي علل حريق و 
حوادث به همراه فيلم هاي واقعي از حريق ها و حوادث مرتبط با هر درس است.

ــى در اختيار سازمان هاى آتش نشانى و خدمات ايمنى  اين بسته آموزش
ــران و كاركنان اين  ــى مدي ــهرداريها قرار گرفته تا در زمينه امور آموزش ش

سازمان ها مورد استفاده قرار گيرد.
فهرست موضوعات اين بسته آموزشى به شرح ذيل است:

بخش اول: بررسي كانون حريق و فيلم هاي مربوطه 
ــدي و فيلم هاي  ــي حريق هاي عم ــي بررس بخش دوم: كارشناس

مربوط به آن 
ــي بررسي حريق هاي ناشي از برق و ديگر  بخش سوم: كارشناس

علل حريق هاي غير عمدي و فيلم هاي مربوطه 
بخش چهارم: بررسي حريق هاي خودرو و فيلم هاي مربوطه 

بخش پنجم: كارشناسي بررسي انفجارات و فيلم هاي مربوطه 
ــاد در حريق ها و فيلم  ــي اجس ــي بررس ــم: كارشناس بخش شش

مربوطه 
بخش هفتم: بررسي حوادث و فيلم مربوطه 

فيلم هاى آموزشى ويژه 
آتش نشانان
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Great Kanto Earthquake زلزلـه كانتـوى بـزرگ 

ــو يك روز عادى  ــهر توكي ــالدى، براى ش 1923 مي ــپتامبر  اول س

ــر هنگامى كه  ــاعت 12 ظه ــدود س ــا بود. در ح ــاير روزه ــل س مث

ــد، زلزله اى به  ــرف نهار بودن ــهر آماده ص ــهروند اين ش هزاران ش

ند.  ــدت لرزا ــتر توكيو و نواحى اطراف آن را به ش 7 ريش /9 بزرگى 

ــر ژاپن را در  ي ــه مجمع الجزا ــاى طبيعى ك ــه ويژ گى ه ــا توجه ب ب

ر  ــت، (از جمله قرا ــرار داده اس ــوانح ق ــام س نواع و اقس ــرض ا مع

ــن و پايتخت آن  پ ــوس آرام) ژا قيان ــه ا ــد زلزل ــن روى كمربن گرفت

فرشيد قاسملو

زلزله كانتوى بزرگ  

 Great Kanto
Earthquake
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ما  ــه كرده بودند، ا ــخ زلزله هاى متعددى را تجرب ــو تا آن تاري توكي

بعاد  ــد، ا ــهور ش ــا اين حادثه كه به زلزله ى «كانتوى بزرگ» مش ب

ــه نام برده  ــه عنوان يك فاجع ــوز از آن ب ــت و هن ــتناكى ياف وحش

ــت كه كانون  ــك توكيو اس ــام ناحيه اى در نزدي ــو ن نت ــود. كا مى ش

ــن لرزه مخرب در توكيو  ثر اين زمي ــت. در ا اين زمين لرزه بوده اس

ــد و  ــاختمان به كلى ويران ش 128 هزار س ــراف آن  ــى اط و نواح

ــرزه باعث پيدايش  ــيب جدى ديد. زمين ل ــاختمان آس 126 هزار س

واژه  ــرزه) يك  بل (آ  Tsunami ــونامى  ــد. س نيز ش ــونامى»  «س
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ــده  لمللى رايج ش ــالح بين ا ــوان يك اصط ــت كه به عن ــى اس پن ژا

ــكى معنا مى دهد،  قيانوس ها به خش ــا و ا ــاره آب دري ــوم يكب و هج

ــات روى زمين وارد  ــارت هاى زيادى به تأسيس ثر آن خس ــه در ا ك

ــكى به  رتفاع آب در خش ــونامى ها، گاه ا ــى از س ــود. در بعض مى ش

ــهمگين  ــب در اين حادثه امواج س ــد. به هر ترتي ــا متر مى رس ده ه

ــا، باعث ويرانى كامل  ــيزوكا، كاناگاوا و چيب ــونامى در مناطق ش س

ــوزى شديدى  ــفانه، فاجعه اصلى، آتش س اما متأس ــد.  868 خانه ش

ــه رخ داد. ــى زلزل ــه در پ ــود ك  ب

ــرزه در حوالى ظهر  ــد، اين زمين ل ــاره ش بتدا اش ــور كه در ا همانط

ــخ غذا واژگون گرديد  ــنتى طب فتاد، در نتيجه اجاق هاى س ــاق ا تف ا

ــمت  ــوزى هاى متعددى را به وجود آورد. در آن زمان قس و آتش س

ــتعال مثل چوب و  ــل اش ــواد قاب ز م ــن ا پ ــاختمان هاى ژا ــده س عم

ــد، به همين علت آتش سوزى هاى ياد شده، با  ــكيل مى ش كاغذ تش

ــترش پيدا كرد. ــدت گس ــرعت و به ش س

ــدا كرد، در  ــاعت ادامه پي 40 س ــه مدت  ــوزى ب ــو آتش س در توكي

ــهر  44 درصد خانه هاى ش ــى  ــه يعن ن 370 هزار خا ــدود  ــه ح نتيج

ــد جمعيت آن روزگار  2 درص ــرو رفت. در حدود 5/ ــه كام آتش ف ب

ــدند. ــود ش ــا مفق ــته و ي ــر كش ر نف ــو يعنى در حدود 60 هزا توكي

ــود، به عنوان نمونه  ــيار وخيمتر ب ــت مناطق اطراف توكيو بس وضعي

ــه «هنجوكو»، در  ــاكنان منطق 85 درصد س ــا و  ــد خانه ه 98 درص

ــد. ــن رفتن ــش از بي ــعله هاى آت ــان ش مي

ثر  ــاير آتش سوزى هاى بزرگ در ا ــوزى نيز مشابه س در اين آتش س
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ــك جريان قوى صعودى هوا  Convection) ي ــده همرفت ( پدي

ز زلزله جان  ــرادى كه ا ف ــد، در نتيجه، ا ــاالى منطقه ايجاد ش در ب

ــتند، همراه  ــوزى را داش ر از آتش س ــرده و قصد فرا ــالم به در ب س

ــن بادها، تنوره هاى  ــوند. همي ــمان پرتاب مى ش . به آس . گارى ها و.

ــا فاصله هاى دور  ــتعل را ت ــاى مش لواره ــواد و ا ــز م نگي ــت ا وحش

ــد. ــوزى هاى ديگرى ايجاد مى ش ــاب مى كرد، در نتيجه آتش س پرت

ــكالت  ــانى توكيو با وجود تمام مش ــه، آتش نش ــروع حادث ز بدو ش ا

ــودرو حامل پمپ،  ــامل حدود 25 خ ــات خود كه ش ــام امكان ــا تم ب

ــه مقابله با  ــود ب ــان ب 2 نردب ــيلنگ و  ــه و ش ــل لول ــه حام ب را 25 ا

ــوزى رخ داده  134 مورد آتش س بتدا  ا ــوزى ها پرداخت. در  آتش س

ــد، ولى  ــانان 57 مورد آن ها خاموش ش ــه با تالش آتش نش ــود ك ب

ــت و از كنترل  ــترش ياف ــوزى هاى باقى مانده آن چنان گس آتش س

ــاختمان را طعمه  ــزار س ــدود 447 ه ــه در نهايت ح ــد ك ــارج ش خ

ر نفر  ــته  اين زلزله، 140 هزا ــق كرد. از مجموع 150 هزار كش حري

ــد. ــان باختن ــوزى  ج ــر آتش س در اث
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ــتعال، استفاده  ــدت قابل اش ــب، بناهاى به ش ــهرى نامناس بافت ش

) و عدم رعايت  ــذا ــنتى طبخ غ ــر ايمن (اجاق هاى س ــايل غي از وس

ــانى،  ــوزى، فقدان تجهيزات كافى آتش نش ــائل ايمنى از آتش س مس

ــتگى  ثر زلزله و شكس ــانى كه در ا ــبكه آبرس قطع جريان آب در ش

ــى عمدى براى  ــود، عدم آمادگ ــده ب ــهر ايجاد ش ــاى آب ش لوله ه

ــوزى   ــعه آتش س ــرايط اضطرارى از مهمترين علل توس مقابله با ش

ــت. ــده اس ــارت هاى ياد ش و خس

منابع

1ـ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، سوانح، پيشگيرى 

1368 و امداد، تهران، وزارت مســكن و شهرســازى 

2ـ مركز تحقيقات ســاختمان و مســكن، كنفرانس آزاد 

1369، تهران، وزارت مســكن و  31 خرداد ماه  زلزله 

شهرســازى 1370

3ـ قاســلمو، فرشــيد. پيدايش و توســعه آتش نشــانى 

در جهان، انتشــارات ســازمان شــهرداريهاى كشور، 

تهــران، 1382
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فرشيد قاسملو

فاجعه بارترين آتش سوزى استراليا و درس هايى از آن

ــديدى در جنگل هاى استراليا رخ داد  بهمن ماه گذشته، آتش سوزى ش
ــور ناميده شد. در  ــوى جنگل هاى اين كش كه بدترين و مرگبارترين آتش س
ــروع حادثه در مناطق جنوب شرقى استراليا، ايالت ويكتوريا  همان ابتداى ش
ــنبه 20 بهمن ماه دستكم  ــرعت گسترش پيدا كرده تا يكش و... آتش به س
640 خانه تخريب گرديد. شمار قربانيان آتش سوزى 84 نفر بود. بيشتر اين 
ــوار برخودروهاى  ــكيل مى دادند كه س جان باختگان را افراد نگون بختى تش

ــا در محاصره آتش  قرار  ــتند، ام ــخصى خود قصد گريز از مهلكه را داش ش
ــهروندان كالن شهر ملبورن مشاهدات خود  گرفته و جان  باختند. يكى از ش
را چنين بيان مى كند؛ "فرصت اعالم هيچ هشدارى وجود نداشت، با شروع 
آتش سوزى ناگهان برق منطقه قطع شد. ساكنان منطقه  مى بايست بى درنگ 
ــود را ترك كنند.  ــته و فورى خانه هاى خ ــورد نياز خود را برداش ــايل م وس
ــخصى خود به سرعت محل را ترك كردند." عده اى به ناچار با خودروى ش
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ــاهد عينى ديگرى مى گويد؛ هنگام فرار، حدود 100 خودرو را ديدم،  ش
گاهى صداى انفجار از گوشه و كنار مى آمد."

ــدارى خانه و زندگى  ــن مناطق براى نگه ــاكنان اي البته بعضى از س
ــش مقاومت كردند. اين ها  ــركش آت ــعله هاى س خود ماندند و در مقابل ش
ــين،  ــت آمده از حوادث پيش افرادى بودند كه با توجه به تجربه هاى به دس
ــائل و نكات ايمنى مربوطه را رعايت كرده و وسايل الزم براى مقابله  مس
ــل ايمن بين جنگل يا  ــتند. به عنوان مثال، فاصله و حائ ــار داش را در اختي
ــره كافى آب، موتور  ــاى خود را مراعات كرده بودند. ذخي ــه زار با بناه بيش
ــاير تجهيزات الزم را در  ــلنگ با طول مناسب و س ــانى، ش پمپ آتش نش
اختيار داشته و در مورد اطفاء حريق آموزش ديده و تمرين كرده بودند. به 
هر ترتيب، سه هزار آتش نشان در منطقه مستقر شدند تا از گسترش آتش 
ــالى بسيار شديد، افزايش دماى هوا و وزش  جلوگيرى نمايند. اما، خشكس
بادهاى شديد باعث گسترش آتش شد. تا آن هنگام 35 مورد آتش سوزى 
ــاوت ويلز و  ــش در ايالت هاى ويكتوريا، نيوس ــده بود، حجم آت گزارش ش

ــتراليا در حال افزايش بود.  جنوب اس
ــوزى جان خود را از دست دادند، در  ــانى كه در اثر آتش س ــتر كس بيش
ــمال ملبورن زندگى مى كردند. تاكنون در كينگليك  ــهرهاى كوچك ش ش
ــه نفر جان  ــترائون س ــنت آندرو و اس 12 نفر، در واندونگ چهار نفر، در س
ــهرك ماريزول كه پانصد نفر جمعيت دارد،  ــت داده بودند. ش خود را از دس
با خاك يكسان شد ولى فقط يك نفر جان خود را از دست داد، زيرا مردم 

ــبى پناه گرفتند. مناطق وسيعى از استراليا با  به موقع در محل امن و مناس
ــده بود. كارشناسان با توجه به افزايش گرماى  يك فاجعه واقعى روبرو ش
ــرايط وخيم تر  ــن وزش بادهاى گرم پيش بينى كردند كه ش هوا و همچني

ــد. هم خواهد ش
بنابر گزارش پليس ايالت ويكتوريا تا صبح دوشنبه شمار قربانيان حادثه 
به 131 تن رسيده بود. تعداد خانه هاى ويران نيز به 750 باب افزايش يافته 

بود.
پليس استراليا برخى شهرهاى درگير آتش سوزى را محاصره كرده و در 

ورودى و خروجى شهر ايست بازرسى مستقر كرده بود.
افرادى كه از شعله هاى آتش نجات مى يافتند در محل هاى امن مستقر 
ــتراليا از آن ها مراقبت و نگهدارى مى كرد. تا آن  ــرخ اس ــده و صليب س ش
ــرخ از نجات يافتگان تهيه و اعالم كرده  ــتى كه صليب س هنگام، در فهرس

بود، چهار هزار نفر ديده مى شدند.
ــان و صدها نيروى داوطلب، همچنين  برغم فعاليت چهار هزار آتش نش
استفاده از هواپيماى آتش نشان، حريق همچنان ادامه داشت. آتش يكپارچه 
ــان پيش بينى مى كردند  ــده بود. كارشناس نبود و 23 مورد آن هنوز مهار نش
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ــدنى نباشد. آمار تلفات ناشى  ــوزى تا چند هفته ديگر نيز مهار ش كه آتش س
از حريق به 180 تن رسيده بود. وسعت منطقه فاجعه زده در حدود دو برابر 

كالن شهر لندن است.
ــت، تا كنون  ــدت ادامه داش ــوزى به ش ــاى بعد آتش س در روزه
ــكونى،  ــه، 80 درصد منازل مس ــاى منطق ــار از جنگل ه ــا هكت صده
ــده بودند. 5000 نفر بى خانمان و  ــه مدرسه نابود ش 1800 مغازه و س
ــده بودند. 500 نفر به علت شدت سوختگى در  هزاران نفر مجروح ش
ــده و تلفات به بيش از  ــترى ش ــتان هاى ايالت هاى مختلف بس بيمارس
ــتراليا گفت، با جستجوى  ــته رسيده بود، سخنگوى پليس اس 200 كش
ــات افزايش خواهد  ــاد، تلف ــايى اجس ــتر در مناطق ديگر و شناس بيش
ــاد به خاكستر شده و  ــوختگى بعضى از اجس ــدت س يافت و به علت ش

ــتند. ــايى نيس قابل شناس
ــار و تالش  ــوزى هاى مرگب ــه از اين آتش س ــه هفت ــت س با گذش
ــان از  ــراد پليس و نيروهاى داوطلب كارشناس ــان، اف هزاران آتش نش
ــرفت در مهار اين آتش سوزى ها خبر دادند، اما هنوز نگرانى هايى  پيش
ــوزى بزرگ ايالت ويكتوريا نگرانى وجود  ــترش 4 آتش س در مورد گس
ــت 37 نفر  ــت و از سرنوش ــيده اس ــار تلفات به 210 تن رس دارد. آم

ــت. ــت نيس اطالعى در دس
ــانان آمد و  ــك به كمك آتش نش ــفند ماه، هواى خن ــم اس در ده
ــدارس تعطيل  ــاند. در ويكتوريا م ــش يارى رس ــه آن ها در مهار آت ب
ــوزى در آن ها زياد  ــردم در مناطقى كه احتمال آتش س ــى از م و برخ

ــتند. ــتقر هس ــت، خانه هاى خود را ترك و در نقاط امن مس اس
سرانجام در 14 اسفند 1387 مقامات اعالم كردند كه مهيب ترين 
ــتكم 210 نفر را كشت،  ــتراليا، در حالى كه دس ــوزى تاريخ اس آتش س
ــكونى  ــاختمان مس ــد. فقط در ايالت ويكتوريا بيش از هزار س مهار ش
ــيارى از كارشناسان قرباين اصلى اين حادثه  از بين رفته بود. اما، بس

ــد.  ــش مى دانن ــات وح را حي
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انتقاد به مسئوالن
ــروع حادثه، ساكنان مناطق حادثه ديده، انتقادهاى شديدى را  از بدو ش
متوجه مقامات مسئول نمودند، به عنوان مثال، خانمى از ساكنان شهركى در 
شمال ملبورن به راديويى استراليا چنين گفت: "به ما گفتند مى توانيم منطقه 
را ترك كرده و به مركز امداد رسانى برويم و پس از مدتى برگرديم. بعضى 
از مردها چنين كردند، اما ديگر نتوانستند به منطقه برگشته و زن و فرزندان 
خود را نجات دهند. اين ها بدون كمك ماندند و بعضى از آن ها كشته شدند. 
ــت با موانع عبور  ــى كه براى دريافت كمك رفته بودند، هنگام بازگش مردان
مواجه شدند." اهالى شهر كينگ ليك نيز اعتراض داشتند كه مسدود كردن 
جاده توسط پليس باعث شد كه عده زيادى نتوانند از آتش سوزى بگريزند.

ــئوالن آتش نشانى نيز مورد انتقاد قرار گرفتند، اما آنها انتقادها را رد  مس
كرده و ادعا داشتند كه اقدامات آن ها منظم، درست و به هنگام بوده است. 
ــتان ويكتوريا گفت: "آتش نشانان براى  ــئوالن اس در اين مورد يكى از مس
ــى و مشروح بود و به شكل  ــتند، نقشه كار، اساس چنين روزى آمادگى داش
مؤثر و نتيجه بخش به اجرا درآمد. اما، همچنان كه مى دانيد، آتش گستره اى 

بزرگ داشت."
ــان داد كه بعضى از انتقادات به جا و  ــتراليا نش اقدامات بعدى دولت اس
صحيح بوده است. به عنوان نمونه. نخست وزير استراليا در جلسه اضطرارى 
از دولتمردان آن كشور خواست تا سياست ها و خط مشى سازمان آتش نشانى 
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ــمار كشته شدگان اين آتش سوزى  را تغيير دهند. ولى علت اصلى افزايش ش
را تأخير در اعزام گروه هاى آتش  نشانى به مناطق حادثه ديده دانسته و گفته 
بود، اگر قوانين و نظام ديوان ساالرى گروه هاى امدادى دست و پاگير نباشد، 

امدادرسانى به حادثه ديدگان بهتر و سريع تر انچام خواهد شد.

پيشينه  آتش سوزى جنگل در استراليا
ــكى بيش از حد هوا، همواره با  ــرايط خش ــتراليا، به خصوص در ش اس
آتش سوزى بيشه زارها و جنگل ها روبرو بوده است. اين آتش سوزى ها جزئى 
ــمار مى رفت. اما به داليل مختلف، كه در ادامه  ــى منطقه به ش از بومشناس
مقاله با آن ها اشاره مى شود، اين كشور در دهه هاى اخير با آتش سوزى هاى 
بزرگ و فاجعه بار روبرو گرديد. يكى از اين حوادث سهمگين در سال 1983 

رخ داد و به چهارشنبه خاكستر شهرت يافت.
ــروع  ــوزى هاى متعدد به طور هم زمان ش ــز آتش س ــه ني در آن حادث
ــالى بود، اما بعضى آتش سوزى ها در اثر عامل  شدند. عامل اصلى خشكس
ــانى رخ داده بود. اتصال كابل هاى برق نيز به طور غير مستقيم باعث  انس
ــد. به هر ترتيب، علف زارها، برگ هاى خشك و درختانى  ــوزى ش آتش س
ــالوه گرماى  ــروم بودند، به ع ــارش باران مح ــه ماه از ب ــه به مدت س ك
ــت هم دادند تا فاجعه روى دهد.  ــوزان و وزش باد شديد، دست به دس س
ــهروندان براى كنترل حريق نتيجه نداد  ــش دليرانه آتش نشانان و ش كوش
ــترش يافت. در اين حادثه نيز مشابه ساير  ــرعت گس ــوزى به س و آتش س
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ــوزى هاى بزرگ و شديد بادهاى شديد و تنوره هاى وحشت انگيزى  آتش س
به وجود آمد كه باعث پرتاب نيم سوز، جرقه و اخگرها تا فواصل به نسبت 
ــترش پيدا نمود.  ــاير نقاط گس ــرعت به س ــد در نتيجه آتش به س دور ش
ــبيه به انفجار مشتعل شده و پاره هاى  درخت هاى اوكاليپتوس با حالتى ش
ــد. دود، شعله هاى آتش، باد همراه با گردوغبار  آن به اطراف پرتاب مى ش
ــانده بود. فرستنده راديوهاى محلى كار نمى كرد،  ميدان ديد را به صفر رس
ــرعت آتش به ساير مناطق وجود  ــانى جهت و س بنابراين امكان اطالع رس
ــد فرار با خودروهاى خود در جاده ها  ــت، در نتيجه افرادى كه به قص نداش
ــوختند،  ــده اى نيز در منازل خود س ــدند. ع ــد، به دام آتش گرفتار ش بودن
ــت كه  ــاى آن ها مناطق امنى وجود داش ــى كه در نزديكى خانه ه در حال

ــيبى نديده بود. هيچ گونه آس
ــد، چيزى جز زمين سوخته، زغال و ويرانى  هنگامى كه آتش خاموش ش
به چشم نمى خورد. در اين حادثه 72 نفر كشته شدند. بيش از دو هزار خانه 

ويران شد و افزون بر سيصد هزار راس گاو و گوسفند ناپديد گرديد.
ــوزى به نحو فاجعه بارى گوى  اما، اين بار و در حادثه اخير، ابعاد آتش س

سبقت را از تمام حوادث مشابه قبلى ربود.

علل حادثه
ــاه 1387 (فوريه  ــتراليا در بهمن م ــوزى جنگل هاى اس فاجعه آتش س
2009م) مانند هر حادثه ديگرى، در اثر مجموعه اى از علت و علل مختلف 
ــب توضيح داده  ــى از علل اين حادثه مهي ــت. در ادامه بعض به وقوع پيوس

مى شود.
ــه حفظ  ــى ب ــه اى عموم 1ـ مشـكالت زيسـت محيطى: بى توج
ــت گازهاى گلخانه اى كه به گرمايش كره زمين منجر  محيط زيست، انباش

شد، مشكالت مختلفى را به دنبال داشت.
ــيل، توفان و  ــش بالياى طبيعى مانند س ــكالت افزاي يكى از اين مش
ــت. به همين دليل، كارشناسان، يكى از علت هاى  آتش سوزى جنگل ها اس
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ــتراليا را ناشى از تحوالت اقليمى مى دانند. همين  مهم آتش سوزى اخير اس
ــان پيش بينى نموده اند كه در دهه هاى آينده را استراليا با افزايش  كارشناس
ــوزى جنگل روبرو خواهد بود. براساس پيش بينى دانشمندان تا سال  آتش س
ــال  ــتراليا به ميزان 25 درصد و تا س ــوزى در جنوب اس 2020 خطر آتش س
ــت. البته، ميزان پيامدهاى تحوالت  ــا 70 درصد افزايش خواهد ياف 2050 ت
ــر جهان  ــرعت توليد گازهاى گلخانه اى در سراس ــتراليا به س اقليمى در اس

بستگى دارد.
ــال هاى متمادى  ــتراليا به همره امريكا تا س نكته جالب توجه آن كه، اس
ــت هاى اقليمى كشورهاى مختلف جهان كه به طور مشترك براى  با سياس
ــت مى كرد. امروزه  ــه اى در پيش مى گرفتند، مخالف ــش گازهاى گلخان كاه
همين كشور با افزايش آتش سوزى جنگل كه از پى آمدهاى افزايش گازهاى 
ــمار مى رود روبرو است (در سال هاى اخير كشور امريكا نيز  گلخانه اى به ش
ــوزى جنگل و در ساير مناطق  به ويژه در نواحى كاليفرنيا با افزايش آتش س

با توفان هاى سهمگين و... روبرو بوده است!)
عالوه بر اين، بعضى سازمان هاى حمايت از محيط زيست بى توجه اى به 
ــت محيطى منطقه، عدم حفاظت صحيح از آن و بهره بردارى  مختصات زيس

غلط را از عوامل دخيل در بروز اين فاجعه ذكر نموده اند.
ــوزى جنگل به سه علت،  2ـ آتش افـروزى عمدى: اصوًال آتش س
ــرايطى كه  ــل عمدى روى مى دهد. در ش ــى، علل اتفاقى و عل ــل طبيع عل
مشكالت اقليمى، جنگل و بيشه زارها را با خطر آتش سوزى روبرو كرده بود، 
مشكل آتش افروزى عمدى نيز مزيد بر علت شد. از همان بدو شروع حادثه 
گفته شد كه نيمى از آتش سوزى ها به عمد صورت گرفته است. در اين مورد 
ــيعى را انجام داد. چند نفر نيز با اين اتهام دستگير شدند  پليس پيگيرى وس
ــتراليا مجازات آتش افروزان را 25 سال زندان اعالم كرد.  ــتان كل اس دادس
ــخاص وارد  وى تصريح كرد، با توجه به اتهامى كه در مورد قتل به اين اش

خواهد شد، ممكن است به حبس ابد محكوم شوند.
3ـ علل رعايت نكات ايمنى: به گفته بعضى سازمان هاى مسئول، 
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ــگيرى از آتش سوزى آموزش كافى ندارند.  ــهروندان در مورد مسائل پيش ش
در نتيجه نكات ايمنى مربوطه را رعايت نمى كنند. به عنوان مثال در جنگل 
ــت  ــيگار خود را به زمين مى اندازند، بدون آن كه از خطرى كه ممكن اس س
ــند. بنابراين مى توان ميزان  ــاده در پى داشته باشد، آگاه باش همين عمل س

توجه به ساير نكات ايمنى را حدس زد!
4ـ عدم آمادگى عمومى براى مقابله: در شرايطى كه شعله هاى 
ــت زده و  ــهروندان وحش ــيد، ش آتش بناهاى مختلف را به كام خود مى كش
ــت مانند  ــايه هاى آن ها درس ــاهده كردند كه بعضى همس در حال فرار، مش

آتش نشانان حرفه اى با شعله هاى آتش مبارزه مى كنند.
ــدند آتش را در چند قدمى خانه خود متوقف  حتى در مواردى موفق ش
ــوزى  ــينه آتش س ــهروندانى بودند كه با توجه به پيش ــته اخير ش كنند. دس
ــى از آن، خانه و خانواده خود را براى  ــتراليا و مخاطرات ناش جنگل هاى اس
ــقف، پنجره ها و اطراف  ــن روزى آماده كرده بودند. به عنوان نمونه، س چني
منزل خود را به نحوى ايمن سازى كرده بودند كه آتش نتواند به سادگى به 

خانه آن ها گسترش پيدا كند.
ــانى مؤثر مثل موتور پمپ، ذخيره آب كافى  ــايل آتش نش همچنين، وس
شلنگ با طول مناسب و... را در اختيار داشته و آموزش هاى اطفاء حريق را 
به خوبى فرا گرفته و تمرين نموده بودند. بنابراين، چنانچه ساير شهروندان 
نيز از اين آلودگى ها برخوردار بودند، تلفات و خسارت هاى ناشى از حادثه به 

نحو چشمگيرى كاهش مى يافت.
ــهروندان در داخل خودروهاى خود كه طى يك اقدام  مرگ جانگداز ش
ــش رفته و در دام آن  ــتقيمًا به كام آت ــنجيده، به جاى فرار از خطر، مس نس
گرفتار شدند و يا به عكس، با عدم درك صحيح از وخامت شرايط بى جهت 
ــاير اعضاء  ــت نجات جان خود و س ــود باقى مانده و فرص ــاى خ در خانه ه
ــت دادند. همگى نشانه آن است كه شهروندان براى چنين  خانواده را از دس
شرايطى آمادگى نداشته و هيچگونه طرحى براى خروج اضطرارى از منطقه 

و استقرار در نقاط امن نداشتند.
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ـ  نقـاط ضعف سيسـتم امدادى و آتش نشـانى: بعضى از   5
ــكالتى همراه  ــانى با مش عكس العمل هاى نيروهاى امدادى و آتش نش
ــانى  ــى كافى نيروهاى امدادى و آتش نش ــه بيان گر عدم آمادگ بود، ك
ــت هاى ايست و بارزسى كه توسط  ــت. به عنوان مثال، بعضى از پس اس
ــهرها مستقر شده بود،  ــتراليا در راه هاى ورودى و خروجى ش پليس اس
ــريع گروهى از خانواده هاى مناطق حادثه  ــكالتى را براى تخليه س مش

ــود. ــرده    ب ــم ك ــده  فراه دي
ــتراليا كه با درك صحيح از خطرات ناشى  ــازمان آتش نشانى اس س
ــزات، مثل  ــايل و تجهي ــه كاربردى ترين وس ــگل ب ــوزى جن از آتش س
ــل افزايش  ــى از زمينه ها مث ــز بود در بعض ــان، مجه ــا آتش نش هواپيم
ــگ عمومى موفق نبوده مثًال به آموزش عمومى مردم و  ايمنى و آمادي
ــانى كم توجه اى نموده بود.  ــايل موثر آتش نش تجهيز خانواده ها به وس
ــده بود تا  ــانى باعث ش ــازمان آتش نش ــى قوانين و نظام ادارى س بعض

ــانى به حادثه ديدگان با تأخير صورت گيرد. امدادرس

نتيجه
ــده است كه  ــت محيطى باعث ش ــائل زيس ــر به مس بى توجه اى بش
ــند. از سوى ديگر  ــوزى روبرو باش جنگل ها بيش از پيش با خطر آتش س
ــد، آتش سوزى  ــتراليا مالحظه ش ــور اس همان طور كه در حادثه اخير كش
ــات جانى و  ــه با تلف ــترش يابد ك ــت آنچنان گس ــن اس ــا ممك جنگل ه
ــش جمعيت و  ــود. افزاي ــنگين مالى به فاجعه تبديل ش ــارت هاى س خس
ــهرهاى نزديك به عرصه هاى جنگلى و بيشه زارها  ــعه روستاها و ش توس
ــرفته امروزى، توسعه لوله كشى  و تلفيق جنگل و مرتع با محيط هاى پيش
ــى مى تواند در صورت بروز  ــرق و... در اين مناطق همگ ــبكه ب گاز و ش
ــد. از اين نظر  ــته باش ــكل عواقب وخيمى را به دنبال داش ــن مش كمتري
ــانى و خدمات ايمنى اين مناطق  ــازمان هاى آتش نش ــت س ضرورى اس
ــرارى كامًال تجهيز و  ــرايط اضط ــخگويى مؤثر به هر گونه ش براى پاس



147

ــز خانواده ها  ــهروندان و تجهي ــوزش چهره به چهره ش ــند. آم آماده باش
ــان داوطلب به  ــاماندهى گروه هاى آتش نش ــايل مؤثر امدادى، س به وس
ــان از رعايت نكات  ــًال مجهز، الزام و اطمين ــى آموزش ديده و كام خوب
ــط عموم شهروندان، توجيه عواقب وخيم  ــگيرى كننده توس ايمنى و پيش
آتش افروزى و گوشزد مجازات هاى وضع شده براى آتش افروزان، ايجاد 
ــتر با ساير ارگان هاى ذيربط مثل جنگل بانى و...،  هماهنگى و تعامل بيش
ــاير  ــتمر و انجام تمرين هاى عملى و رزمايش با س ــرارى ارتباط مس برق
ــه مهمترين اقداماتى  ــانى مناطق همجوار، از جمل ــازمان هاى آتش نش س
ــازمان هاى آتش و خدمات ايمنى را براى رويارويى با چنين  ــت كه س اس

ــازد. ــديد و خطرناك، آماده مى س حوادث ش
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رییس مرکز حوادث و فوریت های پ�زش��کي 
پزش��کي  آم��وزش  و  بهداش��ت، درم��ان  وزارت 
ماموریت ه��اي تص��ادف ج��اده اي اورژانس پیش 
بیمارستاني کش��ور را از بیست و پنجم اسفند سال 
87 تا صبح )سه شنبه یازدهم فروردین(، پنج هزار و 

612 مورد برشمرد.
دکتر “غالمرضا معصومي”  روز سه شنبه در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: امدادگران اورژانس 
پیش بیمارس��تاني کشور همچنین طي این مدت 
به 17 هزار و 218 ماموریت غیر تصادفي جاده اي 

اعزام شده اند.
وي ب��ا بیان اینکه از 25 اس��فند تا صبح امروز 
یک هزار و 697 نفر جان خود را در حوادث از دست 
دادند،  گفت: به گزارش مرکز حوادث و فوریت هاي 
پزشکي وزارت بهداشت، از این تعداد، 373 نفر در 

تصادفات جاده اي و یک هزار و و 324 نفر نیز در 
حوادث غیر تصادفي، جان خود را از دست دادند.

وي کل ماموریت ه��اي ناش��ي از ح��وادث 
تصادفي را 16 هزار و 585 مورد برشمرد و گفت: 
از این تعداد 10 هزار و 973 مورد به ماموریت هاي 
تصادف��ي ش��هري و پن��ج ه��زار و 612 مورد به 

ماموریت هاي جاده اي اختصاص داشت.
وي هچنین کل ماموریت هاي اورژانس پیش 
بیمارس��تاني را در طرح امداد نوروزي 79 هزار و 
324 مورد برش��مرد که از این تع��داد 56 هزار و 
494 مورد ماموریت هاي شهري و 22 هزار و 830 

مورد، ماموریت هاي جاده اي بوده است.
وي همچنین به پایگاه هاي جاده اي اورژانس پیش 
بیمارستاني اشاره کرد که فقط براي حوادث تصادفي 
جاده اي، خدمات ارایه نمي دهند و گفت: این پایگاه ها 

به عن��وان نمونه به 
م��ردم روس��تاهاي 
اط��راف و یا برخي 
کارخانه ها در صورت 

وج��ود تقاض��ا براي ام��داد، خدم��ات ارای��ه داده اند.
دکتر معصومي گفت:  این در حالي اس��ت که 
ماموریت هایي که امدادگران پایگاه هاي جاده اي 
اورژانس پیش بیمارستاني به حوادث غیر تصادفي 
در جاده ها اعزام مي ش��وند، س��ه برابر بیش��تر از 

حوادث جاده اي بوده است.
به گفته این مقام مس��وول در وزارت بهداشت، 
در طرح امداد نوروزي امس��ال 108 پایگاه ایستگاه 
سالمت در جاده ها مستقر شد که هموطنان در صورت 
بروز هر گونه مشکلي از جمله سرماخوردگي، فشار 
خون و یا قند خون به این ایستگاه ها مراجعه کردند.

رییس س��تاد عملیات بحران مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت هاي پزش��کي کش��ور از کشته 
شدن شش نفر بر اثر غافلگیر شدن در سیالب و 
طغی��ان رودخانه در ایام نوروز در مناطق مختلف 

کشور خبر داد.

دکتر “محمدرضا منتظر خراس��اني” روز سه 
شنبه 1/11 در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ایرنا 
افزود:  در شهرستان الرس��تان فارس سه نفر بر 
اثر بارندگي و بروز طغی��ان رودخانه جان خود را 

از دست دادند.

دکتر منتظر خراساني کشته شدن یک نفر در 
روستاي دهنک شهرستان بستک استان هرمزگان 
بر اثر طغیان رودخانه، همچنین کش��ته شدن دو 
نف��ر دیگر در جاده جهرم بر اث��ر ریزش کوه که 
احتم��اال به علت بارندگي بوده را از دیگر حوادث 

شش نفر بر اثر غافلگیر شدن در سیالب و طغیان رودخانه جان خود را از دست دادند

اورژانس کشور بیش از پنج هزار سوانح جاده ای را ثبت کرده است
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هیچ مسافری در مسیر آزادراه زنجان ـ قزوین، در راه نمانده است

زنج��ان � فرمان��ده پلی��س راه نی��روی 
انتظام��ی اس��تان زنج��ان گف��ت: با تالش 
نیروهای پلیس راه و دیگر نیروهای امدادی 
زنج��ان، همه مس��افرانی که قص��د عبور از 
مح��ور آزادراه زنج��ان � قزوین را داش��تند 
ب��ه محور قدیمی و عمومی هدایت ش��دند .

روز  آذر  ش��مس  مقص��ود  س��رهنگ 
ب��ا  گفت وگ��و  در  فروردی��ن   11 سه ش��نبه 
خبرن��گار ایرنا افزود: در زمان حاضر تالش 
نیروه��ای امدادی، از جمل��ه راه و ترابری، 
بازگش��ایی  برای  پلی��س راه،  و  هالل احم��ر 

این مس��یر ترانزیتی ادامه دارد.
وی گف��ت: به دلیل وزش باد و کوالک 
ش��دید، آزاد راه زنجان � قزوی��ن، همچنان 

مس��دود اس��ت و در صورت توقف کوالک، 
قطع��ا در کمتری��ن زمان ممکن این مس��یر 

بازگش��ایی خواهد ش��د.
این  یادآور شد:  س��رهنگ ش��مس آذر، 
مس��یر ب��ه دلی��ل بارش ب��رف و کوالک از 
س��اعت چهار بامداد سه ش��نبه مسدود شده 
و به خاطر عدم دید کافی، دو یا س��ه مورد 
تصادف خس��ارتی ناشی از رانندگی رخ داده 

اس��ت  .
س��تاد  و  بازس��ازی  دفت��ر  کل  مدی��ر 
ح��وادث غی��ر مترقب��ه اس��تان زنج��ان نیز 
احتمالی مس��افران در  اس��کان  برای  گفت: 
راه مانده تدابیر الزم اندیش��یده ش��ده و در 
ش��هر زنجان ش��ش مس��جد برای اسکان و 

پذیرایی از مس��افران عبوری، آماده اس��ت.
همچنی��ن  اف��زود:  برات��ی  محمدرض��ا 
نوروزی، مساجد  رفاه حال مس��افران  برای 
و شهرهای  خرمدره  و  ابهر  شهرس��تان های 
هی��دج و صایی��ن قلع��ه نیز جهت اس��کان 

ش��بانه آماده هس��تند.
وی، ب��ا بیان اینکه با توجه به ش��رایط 
جوی حاکم، کلیه امکانات این اس��تان برای 
به مس��افران  بهتر  و  بیش��تر  خدمت رس��انی 
نانوایی ه��ا،  ش��د:  ی��ادآور  اس��ت،  آم��اده 
رس��توران ها، چلوکبابی ها و س��وپرمارکت ها 
جه��ت س��رویس دهی ش��بانه به مس��افران 
ن��وروزی ک��ه میهمان این اس��تان هس��تند 

آم��اده خواهن��د ب��ود .

منجر به فوت 48 س��اعت گذش��ته عنوان کرد.
وي همچنین گفت: چهار نفر دیگر هم بر اثر 
سیالب در شهرستان “قیروکازین” استان فارس 

طي مجروح شدند.
10 روز اول س�ال با 161 کش�ته در 

حوادث ترافیکي جاده ها 
رییس س��تاد عملیات بحران مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت هاي پزش��کي کش��ور همچنین 
گفت: براس��اس آخری��ن آمار که در این س��تاد 

 تکمیل شده، 161 نفر تا پایان روز دهم فروردین 
در ح��وادث جاده اي جان خود را از دس��ت دادند.

دکتر منتظر خراساني گفت: بیش از 700 نفر 
نیز در حوادث ترافیکي 10 روز اول س��ال جدید 
مجروح ش��دند که توسط اورژانس به بیمارستان 

منتقل شده اند.
س�ه کش�ته و 45 مج�روح ب�ر اث�ر 

گازگرفتگي با مونوکسید کربن 
 10 وي ب��ه 11 م��ورد گاز گرفتگ��ي در

روز اول س��ال جاري اشاره کرد و گفت: در 
اثر مس��مومیت  45 نفر بر  موارد یاد ش��ده، 
ب��ا مونوکس��ید کربن ناش��ي از اس��تفاده از 
وس��ایل گ��رم کنن��ده غیر اس��تاندارد راهي 

بیمارس��تان ش��دند.
دکتر منتظر خراس��اني گفت: در شهرس��تان 
بهارستان استان اصفهان در روز هشتم فروردین 
سه نفر از هموطنان بر اثر گازگرفتگي با مونوکسید 

کربن جان خود را از دست دادند.
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بی خانمان ها در آتش سوختند

شمار تلفات حادثه شکستن سد در اندونزی 
به نود و سه تن افزایش یافت. مقامات اندونزیایی 
با بیان این مطلب، اعالم کردند: علمیات صدها 
امدادرسان برای جستجوی بیش از یکصد تن از 

مفقودان حادثه همچنان ادامه دارد.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خب��ر، با این حال 

یکی از مسئوالن امداد اعالم کرد: تاکنون نود و 
سه جسد پیدا شده است.

وی گفت: حدود هفتصد نیروی امداد، پلیس 
و نظامی در سومین روز عملیات جستجو به جمع 

امدادرسانان اضافه شده اند.
بر اثر شکس��تن این س��د بام��داد جمعه 7 

فروردین در حوالی 
جاکارت��ا پایتخ��ت 
اندون��زی، صده��ا 
خانه تخریب شد و 
از سرنوش��ت بیش 

از یکصد تن اطالعی در دست نیست.

تلفات حادثه سد در اندونزی به 39 تن رسید

حداقل 21 نفر در جریان یکي از مرگبارترین 
ح��وادث لهس��تان، در ماجراي آتش س��وزي در 
مرک��ز نگه��داري بي خانمان ها جان خ��ود را از 

دست دادند.
به گ��زارش خبرگ��زاري فرانس��ه، ماموران 
آتش نشاني  لهستان در جریان وقوع آتش سوزي 
مهیب��ي در مرک��ز نگه��داري از بي خانمان هاي 
کامین پوموروس��کي قرار گرفتن��د. با اعالم این 
گزارش، تیم هاي آتش نشاني به سرعت به محل 
حادثه رفتند و عملیات اطفاي حریق آغاز شد اما 
وزش بادهاي تند و وجود مواد اشتعالزا در محل 
باعث ش��د که ش��عله هاي آتش قبل از رسیدن 
ماموران بیش��تر س��اختمان 3 طبقه مرکز را در 

محاصره بگیرند.

در حالي که نخستین گزارش ها حاکي از آن 
ب��ود که حداقل 77 نفر در هنگام وقوع حادثه در 
داخل ساختمان بوده اند، ماموران تالش کردند تا 
با اطفاي ش��عله هاي آتش، محاصره شدگان در 
میان شعله ها را نجات دهند اما سرعت گسترش 
آتش به حدي بود که عمال آنها نتوانستند کاري 
انجام دهند و در این شرایط بود که بیشتر افرادي 
که در طبقات باالي ساختمان گیر افتاده بودند، 
تالش کردند با پریدن از طبقات س��اختمان خود 

را نجات دهند.
حداقل 21 کشته و 18 مجروح

»پاول فراتژاک« س��خنگوي آتش نش��اني 
مرکزي لهس��تان � در مصاحبه اي با رسانه هاي 
دولتي این کش��ور درباره این حادثه گفت: بر اثر 

وقوع این آتش سوزي در ساختمان 3 طبقه مرکز 
نگهداري از بي خانمان ه��ا، حداقل 21 نفر جان 
خود را از دس��ت دادند و 18 نفر دیگر به  ش��دت 

مجروح شدند.
وي ادام��ه داد: اکثر مجروح��ان این حادثه 
آتش سوزي، افرادي هستند که براي نجات جان 
خود از طبقات این س��اختمان خ��ود را به پایین 
پرت کرده اند و بیش��تر آنها از ناحیه دس��ت  و پا 

دچار شکستگي و جراحات شده اند.
س��خنگوي آتش نش��اني در ادام��ه اف��زود: 
متأسفانه اکنون از این مرکز به جز ویرانه اي باقي 
نمانده است و آتش نشانان در حال حاضر سرگرم 
جس��ت وجوي اجساد قربانیان هس��تند و به این 
دلی��ل احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود دارد.
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ــت كه احتمال وقوع  ــاز از جمله صنايعى اس ــاخت وس صنعت س

ــيار زياد است. به بيان روشن تر، صرف نظر  حوادث مختلف در آن بس

ــد، وقوع حوادث  ــاختمانى كوچك يا بزرگ باش ــه كارگاه س از آن ك

ــه ى اين حوادث  ــد. دامن ــد مى كن ــاغالن در آن را تهدي ــف ش مختل

ــعت دارد. از  ــى تا بزرگ و وخيم وس ــوادث كوچك و جزئ ــز از ح ني

ــور طبيعى با حفارى، گرد  ــاختمانى كه به ط ــوى ديگر كارهاى س س

ــيار گرم و  ــى بس ــرايط محيط ــف، كار در ش ــح مختل ــاك، مصال و خ

ــروكار دارد، مى تواند سالمتى شاغالن در آن  ــيار سرد و غيره س بس

ــتم  ــازد. بنابراين برقرارى "سيس ــرات متعددى روبرو س ــا مخاط را ب

ــت.  ــت" در اين گونه كارگاه ها حائز كمال اهميت اس ايمنى و بهداش

���

نام كتاب: سالمتى و ايمنى در ساختمان

مترجم: اردشير اطيابى
چاپ: اول، زمستان 1385

ناشر: جويبار
شمارگان: 3000 نسخه در 358 صفحه

قيمت:60000 ريال
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ــتيم، در  ــاهد آن هس ــا كمتر ش ــور م ــفانه در كش ــه متاس ــى ك مطلب

ــوانح مختلف در بخش  ــاهد وقوع حوادث و س نتيجه هر از گاهى ش

ــتيم. ــازى بوده و هس ساختمان س

ــى از نوع خطرات و اطالع از روش هاى جلوگيرى و مقابله  آگاه

ــت اندركاران اين صنعت  ــه كليه دس ــت ك ــا حوادث نكته مهمى اس ب

ــت هاى كارگاه ها و  ــران و سرپرس ــين، ناظرين، مدي ــم از مهندس اع

ــئوليت خود با آن آشنايى  ــب با مس ــتى متناس ــاغل بايس كارگران ش

ــخه  اصلى آن توسط انجمن  ــته باشند. كتاب حاضر كه نس كامل داش

ــت با همين  ــر شده اس ــور كانادا) منتش ــاختمان انتاريو (كش ايمنى س

ــت. هدف تدوين يافته اس

ــر فصل به  ــت كه ه ــامل پنج فصل و 358 صفحه اس ــاب ش كت

ــئوليت ها، فصل  ــود. فصل اول مس ــيم مى ش بخش هاى مختلفى تقس

ــارم خطرها، فصل  ــزات، فصل چه ــوم تجهي ــالمتى، فصل س دوم س

ــا. ــا و تكنيك ه ــم ابزاره پنج

ــبت زيادى از كتاب را  ــارم (خطرها)، كه حجم به نس ــل چه فص

ــت: ــده اس ــيم ش ــكيل مى دهد خود به 9 بخش تقس تش

ــار، مواد  نب ــوارد ويژه، ا ــات، م ــامل؛ كلي ــب: ش ــم و ترتي 1ـ نظ

ــول هاى  ــه ها، كپس ــيميايى خطرناك، كيس ــتعال پذير، مواد ش اش

ــوزى. ــرده، الوار، حفاظت در برابر آتش س گاز فش

ــوزى هاى برقى، خطوط  ــرق گرفتگى، آتش س ــامل؛ ب 2ـ برق: ش

ــاخه ها،  ــه ش ــنايى موقت، تابلوى برق، كابل ها و س ــرو، روش ني

ــا. ابزاره

ــه،  ــرى از حادث ــور، جلوگي ــاط ك ــامل؛ نق ــب: ش ــده  عق  3ـ دن

ــر راهنما، آموزش، كارگران  ــاختمانى، كارگ طرح ريزى كارگاه س

ــتگاه ها، كارگر راهنما، تجهيزات  پياده، رانندگان و متصديان دس

ــى. الكترونيك

ــن، اهداف كنترل  ــامل؛ قابل توجه ناظري ــرل ترافيك: ش 4ـ كنت

ــت؟ چه تجهيزاتى مورد نياز است؟ كاركنان، تابلو،  ترافيك چيس

ــته  ــئول كنترل ترافيك شايس ــرايط يك مس ــس از تاريكى، ش پ

ــت؟ چگونه بايد براى هر كار آماده شد؟ كنترل هاى روزانه  چيس

ــت جريان ترافيك به  ــتاد؟ هداي ــت؟ در چه مكانى بايد ايس چيس

ــد عالمت داد؟ چگونه  ــت؟ چگونه باي ــه مكان هايى مجاز نيس چ

ــيد؟ حقوق قانونى  ــوان ايمنى خود و ديگران را بهبود بخش مى ت

ــت؟ يادآورى. چيس

ــه نقطه اى، يادآورى ــامل؛ تماس س ــوار و پياده شدن: ش 5 ـ س

ــينه، مرگ، آسيب ديدگى، مقررات،  ــه: شامل؛ پيش 6 ـ حفر ترانش

ــربار،  ــاك، مقدار رطوبت، ارتعاش، س ــل فروريزى، نوع خ دالي

برابر  ــت در  ــود، آب وهوا، حفاظ ــاى موج ــين، پى ه حفارى پيش

ــپر ترانشه، شمع بندى، دسترسى/ فرار،  فروريزى، شيب بندى، س

ــا، تجهيزات محافظ  ــا و حفاظ ه ــى، خالصه، ديگر خطره بازرس

ــات زيرزمينى، تعيين مكان، شكستگى، خطوط  ــخصى، تأسيس ش

ــازى، كابل  نيروى هوايى، جابجايى مصالح، لوله، مصالح بسترس

ــتى  ــنگين، عالمت هاى دس ــم و ترتيب، تجهيزات س ــدى، نظ بن

ــرك، كارگران  ــتگاه، تجهيزات مت ــده دس ــى، رانن ــل مكانيك بي
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ــاى محدود،  ــك، فض ــرل ترافي ــا، كنت ــران راهنم ــاده، كارگ پي

ــتاتيك)، اقدامات اضطرارى، كليات،  ــتايى (هيدروس آزمايش ايس

ــزى روري

ــخيص خطر، خطرهاى  ــامل؛ مقدمه، تش 7ـ فضاهاى محدود: ش

ــر، خطرهاى  ــتعال پذي ــواد اش ــاك، م ــاى خطرن ــى، جوه فيزيك

ــات،  ــقف، تونل و فضاى تأسيس زيرزمينى، نورگير بام، گنبد و س

ــاه، فضاهاى ديگر، گرمايش، ارزيابى خطر، خطرهاى فيزيكى،  چ

ــت، كنترل،  ــاى خطرناك، جوهاى انفجارى، مجوز و فهرس جوه

ــتماتيك. ــات، ورود سيس ــوزش نج آم

ــت در كجا وجود  ــت؟ آزبس ــت چيس ــامل؛ آزبس ــت: ش 8 ـ آزبس

ــازى و جدا  ــونده، مسدودس ــر خرد ش ــونده و غي ــرد ش دارد؟ خ

 ،3 2، عمليات نوع  ــوع  1، عمليات ن ــازى، انواع، عمليات نوع  س

ــر ــاى ديگ ــتى، روش ه ــات آزبس ــت ضايع مديري

ــكوى  ــيب راهه، س ــامل؛ نرده هاى محافظ، ش ــخ: ش 9ـ آب و ي

ايمنى، جليقه نجات و  ــقوط گير، نور  ــتم هاى س ــناور، سيس كارش

ــخصى، نجات، انتقال كارگر با قايق، آزمايش  ــناور ش ــيله ش وس

ــر، ضخامت يخ، در  ــات ديگ ــرى يخ، مالحظ ــت بارب ــخ، ظرفي ي

ــخ.  ــت ي ــا مقاوم ــاط ب ارتب

ــت: "بسيارى از حوادث  در ابتداى بخش 1 همين فصل آمده اس

ــت مصالح و  ــت، انبار كردن نادرس ــم و تربي ــل ضعف در نظ ــه دلي ب

ــط كارى تميز و  ــد. براى حفظ محي ــط كار روى مى دهن ــلوغى محي ش

ــت، نظارت و كارگران)  ــى گروه ها (مديري ــارى از خطر بايد تمام ع

ــد." ــكارى كنن هم

ــف به طور  ــاى مختل ــر متعدد و جدول ه ــرى تصاوي ــه كار گي ب

ــت. كتاب حاضر از آن جهت  ــح بهتر مطالب موثر اس ــع در توضي قط

ــازى يكى از  ــت در صنعت ساختمان س ــوع ايمنى و بهداش ــه موض ك

ــورهاى پيشرفته را مورد بررسى قرار داده و به طور قطع بر پايه  كش

ــتينه (دستنامه  ــال ها تحقيق و تجربه تأليف يافته و به صورت دس س

ــازى قرار  ــترس عوامل صنعت ساختمان س Hand Book) در دس

ــت. ــت، نيز حائز اهميت اس گرفته اس

ــت همراه  ــدا كتاب گويا مى بايس بت ــت "فيپا" ى ا ــر پايه فهرس ب

ــت. بديهى است  ــد، كه فاقد آن اس CD) نيز باش ــرده ( آن لوح فش

ــايل كمك موثرى در درك بهتر موضوعات  استفاده از اين گونه وس

ــود. ــد ب ــم خواه و مفاهي

ــى تاكنون كتاب هاى  ــير اطياب ــم محترم كتاب، آقاى اردش مترج

ــه نموده اند كه از  ــازى ترجم ــه ساختمان س ــددى در زمين ــد متع مفي

 ،(1369 ــاختمان ( ــوژى س ــاب تكنول ــه كت ــا مى توان ب ــه آن ه جمل

ــاختمان  ــات س 1372) و تجهيزات و تأسيس ــى ( ــوژى لوله كش تكنول

ــاره نمود. 1373) اش )

ــئون  ــان در تمام ش ــالمتى و موفقيت ايش ــال س ــد متع از خداون

ــاغلين در  ــه كتاب حاضر براى كليه ش ــتاريم. مطالع زندگى را خواس

ــت.  ــيار مفيد اس ــازى، به ويژه عوامل اجرايى بس صنعت ساختمان س

ــاغلين در امور  ــجويان و ش ــاتيد، دانش ــه آن به اس ــن مطالع همچني

ــود. ــه مى ش ــى توصي ــت و ايمن حفاظ
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ــه ايجاد «مركز تحقيقات ساختمان و مسكن» در قالب پروژه  انديش
ــازمان ملل متحد «UNDP» از سال 1350 شكل گرفت. و  عمراني س
ــال 2531 كه مركز رسماً فعاليت خود را آغاز نمود، وظيفه تحقيق و  تا س
پژوهش در زمينه ساختمان و مسكن، توسط «دفتر مطالعات و معيارهاي 
ساختماني» وزارت مسكن و شهرسازي وقت به انجام مي رسيد. كه در سال 
 UNDP ــاس توافقنامه بين وزارت مسكن و شهرسازي و 1350، براس

ــال 1352، پس از اتمام علميات  اين وظيفه به مركز واگذار گرديد. در س
ــگاههاي فيزيك و شيمي مصالح  ــاختماني واحد اداري- مالي، آزمايش س

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، فعاليتهاي خود را رسماً آغاز نمود. 
اساسنامه پيشنهادي مركز در سال 1356، به تصويب مجلس رسيد 
و از آن زمان مركز داراي شخصيت سازماني مستقل گرديد و به عنوان 
ــكن و شهرسازي به وظايف  ــازمانهاي وابسته به وزارت مس يكي از س

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
www.bhrc.ac.ir
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تعيين شده در اساسنامه مبادرت مي ورزد.
ــي در مسائل مربوط به ساختمان (مصالح، مهندسي  تحقيق و بررس
طراحي محيط و فعاليتهاي ساختماني) با استفاده از دستگاههاي فيزيكي 

و آزمايشگاهي به شرح زير: 
ــنتي به منظور  ــاختماني س ــي كيفي و كمي مصالح س الف- بررس
ــتفاده  ــناخت خواص مكانيكي و فيزيكي مصالح مذكور براي اس ش

بهتر و اقتصادي تر در ساختمانهاي روستايي و شهري 
ــاختماني جديد كه  ب- مطالعه و اظهار نظر درباره كاربرد مصالح س

قبًال در كشور وجود نداشته و يا مورد استفاده نبوده است. 
ج- بررسي مشكالت مربوط به طرح و روشهاي ساختماني و تجزيه و تحليل 
هزينه ساختمان و اجزاي متشكل به منظور يافتن طرق مختلف جهت احداث 
ــرف هزينه كمتر د- مطالعه و تحقيق  ــاختمانهاي مورد اطمينان با ص س
ــاير عوامل مخرب  ــاوم در برابر زلزله و س ــاختمانهاي مق ــاره طرح س درب
ه- بررسي و اظهار نظر در مورد ساختمانهاي صنعتي و پيش ساخته 

و يا پيش سازي قطعات ساختماني و روشهاي توليد آنها 
ــيوه هاي مديريت ساختماني به منظور انتخاب و ارائه  و- بررسي ش

شيوه هاي مناسب براي باال بردن بازده توليد ساختمان و مسكن 
ز- بررسي شرايط محلي نقاط مختلف كشور اعم از شرايط فيزيكي 
(آب و هوا، شرايط جغرافيايي و غيره) با شرايط اجتماعي و اقتصادي 

به منظور استفاده در تحقيقات ساختماني و مهندسي محيط 
ح- مطالعه و تحقيق به منظور تهيه و تدوين استانداردها، معيارها و 
ضوابط و آيين نامه هاي علمي و فني و اجرايي مربوط به ساختمان و 
مسكن، با توجه به شرايط اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و فيزيكي با 
همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و پيشنهاد استانداردها 

براي تصويب مراجع مربوط 
ط- بررسي و ارزشيابي روشهاي ساختماني در خانه سازي شهري و 

ــتايي در مناطق مختلف كشور، به منظور تهيه پروژه هاي تيپ  روس
براي احداث خانه هاي نمونه 

- انتشـار و توزيع نتايج حاصل از تحقيقات و پژوهشـهاي فوق به 
شرح زير: 

ــوط به امور  ــالت فني مرب ــها و مج ــار كتابها، گزارش ــف- انتش ال
ــار مجموعه هاي فني در مورد مصالح و  ــاختمان و مسكن و انتش س

لوازم ساختماني موجود در كشور 
ــي با همكاري  ــمينار و دوره هاي آموزش ــكيل كنفرانس، س ب- تش

سازمانهاي مربوط 
د- تأسيس مراكزي از جمله مركز اطالعات و مدارك ساختماني در كشور 

با همكاري سازمانهاي مربوط 
ــام آزمايش هاي فني و ارائه خدمات تحقيقي و همچنين صدور  ه- انج
ــاس آزمايشهاي انجام شده در مورد مصالح و  گواهينامه هاي فني براس
روش اجراي ساختمان و تهيه لوازم ساختماني جديد براي موسسات و افراد 
متقاضي در مورد وسايل ساختمان و مسكن، در مقابل دريافت حق الزحمه 
ــات تحقيقاتي مشابه خارجي با رعايت قوانين  ز- همكاري با مؤسس

و مقررات مربوط 

امكانات سايت
ــيار خوبى در  ــدد خود،منبع و مرجع بس ــايت با امكانات متع اين س

زمينه هاى مختلف صنعت ساختمان سازى و مسكن است.
از جمله امكانات سايت عبارتند از:

معرفى بخش هاى تحقيقاتى،فناورى هاى نوين،اخبار،انتشارات،اسناد 
ومدارك فنى.

ــايت به تازگى به روز شده است،اما دسترسى به سايت قديم  اين س
نيز امكان دارد.
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Hong Kong is a special administrative region of China, situated in the south-east part of 
China and comprising three major areas, namely: the Hong Kong Island, Kowloon and  the 
New Territories. The total area of Hong Kong is about 1,095 km2.

Firefighting and Rescue in 
High Rise Buildings

 (ICS in Action)
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Within such a limited small area, we have a total 
population of around 6.5 million. Most people 
of Hong Kong have to work and live in high-rise 
buildings for obvious reasons. According to the 
statistics, the total number of high-rise buildings in 
Hong Kong is over 15,000 blocks.
In view of the densely populated conditions, the 
number of fire calls is comparatively high. In 
2003, the Hong Kong Fire Services Department 
responded to 37,774 fire calls, with an average of 
103 per day.

The Hong Kong Fire Services Department is an 
emergency service responsible for firefighting and 
rescue on land and sea. It also provides an emergency 
ambulance service for the sick and the injured, and 

gives fire portection advice to the public.
In total, there are 8,688 uniformed members 
including around two thou-sand ambulancemen 
posted at 74 fire stations, 31 ambulance depots and 
6 fireboat fire stations.
As mentioned before, there are thousands of high-
rise buildings of verious types in Hong Kong. At 
present, the highest building is the International 
Finance Centre which is 88 storeys, 420m in height. 
This skyscraper is of course installed with the most 
advanced and sophisticated fire service installations 
including sprinkler systems, smoke extraction 
systems, pressurized staircases, etc. However, tgere 
are many old high-rise buildings only equipped with 
minimal fire service installations in accordance 
with the old regulations, but without the most vital 
system, the sprinkler system. 
On 20 November 1996, a disastrous fire broke 
out in an old commercial high-rise building, 
namely the Garley Building. Before the tragedy, 
the passenger lifts of the building were under-
soing major maintenance work. One of the lift 
cars was removed from the lift shaft and the 
associated lift doors on various floors including 
those on the top floors were also replacement. 
As a temporary arrangement, the lift openings 
were only blocked up by wooden hoardings. 
Inside the lift-shaft bamboo scaffold-ings were 
erected for workers to carry out the maintenance 
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workers to carry out the maintenance work 
inside.
On the afternoon of that date, whilst workers were 
carrying out electrical welding work onside the 
lift shaft, the molten droplets generated from the 
electric arc welding process ignited combustible 
materials inside the lift landing door hoarding on 
the 2nd floor.
The fire thence spread upwards, ignited the mambo 
scaffoldings forming a mushroom effect through 
the lift shaft.
In view of the removal of the lift doors as mentioned 
before, the tremendous heat and fire eventually 
burnt down the wooden hoardings placed at the 
life doors and engulfed the top 13th, 14th and 15th 
floors of building. Due to the high temperature, 
combustibles along the passage of fire spread were 
ignited.
When the people rescue opened the windows for 
help, this caused a sudden induction of air into 
the three top floors and gave rise to a 'flash over' 
fire phenomenon and all three floors burst into 
flames almost simultaneously. At the peak of the 
firefighting and rescue operation, more than 170 
firefighters and 42 fire appliances were turned out 
to tackle the blaze. Despite the fact the more than 
10 persons were successfully rescued from the 
building, the fire caused 40 fatalities and injured 67 
persons and 14 Service members.

Professional firefighters, I think, will all agree 
with me that to tackle a major fire inside a high-
rise building is by no means an easy job due to the 
following reasons:

Difficulties Encountered in High Rise Building Fires
Firefighting in high-rise building is a (i) 
physically demanding task. Firemen will 
engage in strenuous activities such as 
climbing long fight of stairs carrying with 
them heavy equipment and sometimes 
rescuing a large number of persons to place 
of safety. They are required to work in an 
extremely hot, humid and smoke-filled 
environment.
Maintaining an adequate water supply and (ii) 
working pressure for fire fighting jets, 
especially in the event of building FSI 
failure, is an energy consuming process 
that firemen have to carry out with great 
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physical exertion.
Owing to the working duration of their (iii) 
Breathing Apparatus sets, firemen are 
working under extreme stress when they 
are conducting stress when they are 
conducting search and rescue in smoke-
logged conditions.
Curtain-walled building design entails a (iv) 
unique problem in high-rise building fire. 
Smoke and heat are bottled-up within a 
compartment. Such a condition greatly 
increases the likelihood of a 'flashover'.
 Unauthorized building alterations, such as (v) 
breach of designed compartmentations may 
lead to unusual and unexpected fire spread 
and smoke travel.

Command and control/communications
 Crew control and team work are important 
issues when fighting a fire in high-rise building 
and such should be deployed in accordance with 
the Incident Command System (ICS)

Objective of ICS
ICS is an integrated command framework 
applicable to all emergency operations, which 
aims to improve the performance in command, 
control and co-ordination. By strengthening the 
accountability and control of personnel. Safety 

and operational efficiency at scene would 
be enhanced. ICS places strong emphasis on 
command control.
The ICS organization structure is top-down. 
In a major inci-dent, its basic configuration 
includes three levels, as follows:

strategic level: Comprises Commander, (i) 
Aide, Information officer, Liaison Officer, 
Marshalling Officer, etc. Commander 
should operate strictly at this level, and is 
responsible for establishing Strategic Goals, 
setting priorities, predicting outcomes, 
assigning Tactical Objectives to units at 
Tactical Level and assessing the progress of 
operation. Internal search & rescue, external 
rescue and containing the fire are often the 
three major strategic goals of a structural 
fire. However, the priority assigned to 
individual goal may very depending on the 
fire situations.
Tactical Level: Comprises Sector Officers (ii) 
and Ambulance Incident Officer. They 
would lead their crews and directed to 
perform specific Tactical Objectives. For 
example, ventilation, forcible entry and fire 
fighting are tactical objectives that need to 
be implemented. The Rescue Officer would 
mainly responsible for the search and rescue 
operation. The Sector Officer and Rescue 
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Officer should report to the Commander the 
progress of work regularly.
Task Level: Individual crews or BA teams (iii) 
discharge various activities to accomplish 
assigned tactical objectives, e.g. searching 
a specific floor or getting a branch to work. 
Individual members who are tasked to 
particular job/posts should promptly and 
regularly to his Sector Officer the progress 
of the work.

Documentation of Incident
The need to properly document the details of incidents, 
in particular those incidents involving multiple 
casualties or fatalities is obvious. The ICS forms 
specially designed serve two main purposes. The first 
one is to serve as a reminder or checklist with a view to 
avoiding omission of vital action during the operation 
whilst the second purpose is to document the details of 
incidents for debriefing and preserving evidence for 
possible court hearing in due course. 
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