








يادداشت سردبيريادداشت سردبير

ــازمان، توجه به مديريت  ــازماني و بهكرد توان نيروهاي يك س ــاي عصر حاضر در عرصه ي مديريت س ــن دگرگوني ه از مهمتري
ــت. اين رويكرد از مديريت در تالش است تا سرمايه هاي انساني را به منظور دستيابي به اهداف خود بكارگيرد  ــاني اس منابع انس
ــرمايه ي هر سازمان به شمار مي آيد. وظايف مديريت منابع انساني متعدد است  ــاني به عنوان با ارزش ترين س چرا كه نيروي انس
ــامل جذب، آموزش، ارزشيابي وحفظ و نگهداري مناسب نيروي انساني و تخصص هاي مورد نياز مي باشد. البته مسلم است  و ش
ــبه نظامي همانند آتش نشاني اهميت و توجه خاص به نيروي انساني به مراتب باالتربوده و در  ــازمان هاي بحران-مدار و ش در س
ــود و همواره خطرات فراواني همراه آتش نشانان و امدادگران است. ــوب مي ش تمامي دنيا اين حرفه جزو حرفه هاي پرخطر محس

ــوند كه عبارتند از؛ عوامل زيان آور  ــته تقسيم مى ش ــش دس ــانان به ش دريك نگاه كلى عوامل زيان آور در محيط كارى آتش نش
ــيميايي، زيست شناختي، ارگونوميكى، مكانيكى، روانى. هركدام از اين عوامل مى توانند مخاطراتى براى آتش نشانان  فيزيكى، ش
در بر داشته باشند. از اين رو از مقتضيات حرفه آتش نشانى داشتن دانش حرفه اى و فنى در حوزه هاى مختلف مى باشد، بطوريكه 
ــى آتش و آشنايى نسبى با علم شيمى و فيزيك نيز  ــوزى ها و نحوه ي مقابله و رفتارشناس ــناخت انواع آتش س عالوه بر اين از ش
ــناخت و مهارت كاملى از انواع خودروها و تجهيزات ويژه ي آتش نشانى كه داراى فناوري پيچيده اى  ــند. ش مي بايد برخودار باش
ــود كه در غير اين صورت كوچكترين  ــمرده مي ش ــتند، همانند خودروهاى هيدروليكى نردبان دار و ... از ديگر ضروريات ش هس
اشتباه جان خود و ديگران را به خطر مى اندازند. لذا نگرش به اين حرفه عالوه بر ماهيت شغلي آن با رويكردهاي انسان دوستي 
ــهروندان بدون هيچ قيد و شرطي  ــد چرا كه هدف اصلي در آن، نجات جان و مال يكايك ش ــق به اين حرفه همراه مي باش و عش

است. در اين راستا توجه ويژه به نكات زير مى تواند بر كارآمدي و پويايي آتش نشانان بيفزايد:
الف) توجه به آموزش تخصصى آتش نشانان؛ از آنجايي كه آتش نشاني يك علم بين رشته اي است و ضرورت دارد تا آتش نشانان 
ــي به صورت تئوري  ــه و امكان حضور نيروها در دوره هاي تخصصي آموزش ــلط يابند، بوجود آوردن زمين ــر علوم متعددي تس ب
ــازمان  ــتا س ــطح علمي و كارآمدي نيروها، صورت گيرد. دراين راس و عملي براي بهره گيري از آخرين يافته ها با هدف بهبود س
ــور "نظامنامه ي جامع آموزش آتش نشانان" را تهيه و ابالغ نموده است. از ويژگى هاى اين نظام  ــهردارى ها و دهيارى هاى كش ش
ــت سازمانى و شرح وظايف آتش نشانان بوده و برآن اساس سرفصل ها و عناوين دروس تعريف  ــته به پس نامه تعريف دوره ها وابس

شده است.
ــماني است، اين كار بدون تمرينات  ــانان ؛ الزمه ي فعاليت در اين حرفه برخوردارى سالمت جس ــمانى آتش نش ب) آمادگى جس
ــابقات عملياتي-  ــركت نيروها در مس ــود لذا بر ضرورت و اجراي اين تمرينات و ش ــتاندارد محقق نمي ش ــي اس روزمره ي ورزش
ــي همراه با چكاپ پزشكي دوره اي تأكيد مي گردد. در اين خصوص دستوركارآزمون هاى عملى استاندارد در بدو استخدام  ورزش
آتش نشانان و دستورالعمل اجرايي پايش آمادگى جسمانى آتش نشانان كشور تهيه و از سوي سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 

كشور ابالغ گرديده است. شرح مفصل دستورالعمل هاى ياد شده در بخش گزارش هاى اين شماره از فصلنامه آمده است.  
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ــد حمايت هاي قانوني الزم  ــته باش ــزايي در كارآمدي نيروها داش ج) حمايت هاى قانونى ؛ از جمله مواردي كه مي تواند تأثير بس
متناسب با اين حرفه است بطوريكه در صورت بروز صدمات و تلفات جاني حمايت هاي قانوني الزم از نيروهاي آسيب ديده و يا 
ــركت نموده و اين خالء بر عملكردشان تأثير منفي  ــان به عمل آيد تا اين نيروها با طيب خاطر در مأموريت ها ش از خانواده هايش
ــته باشد. ازجمله اين حمايت ها مى توان ازحمايت بيمه اي خاص از جامعه ي آتش نشانان نامبرد كه در صورت بروز حوادث  نداش
حين عمليات و مأموريت هاي محوله در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه به صورت شفاف و يكسان در سراسر كشور از اين 

حمايت ها برخوردار گردند.
درپايان ضمن پوزش از خوانندگان براي گسست در انتشار فصلنامه ي فرهنگ ايمنى كه نزديك به يكسال از نشر واپسين شماره ي 
ــازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور برنامه ريزى هاى  ــؤوالن و مديران فرهيخته س آن مي گذرد، باتوجه به اهتمام ويژه ي مس
الزم براي انتشار منظم وكاربردى نمودن مطالب فصلنامه فرهنگ ايمنى به عمل آمده و از هم اكنون محورهاى چهار شماره آتى 
فصلنامه مشخص شده است. در پايان از تمامي صاحب نظران، مديران و كارشناسان آتش نشانى خواهانيم كه براساس محورهاى 

اعالم شده مطالب و نظرات خود را به دفتر فصلنامه ارسال فرمايند.
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مقدمه گفتگو: 
ــماره از فصل نامه  ــده براي اين ش ــه به محور تعيين ش با توج
ــي  ــتا و بررس ــگ ايمني موضوع گفتگو نيز در همين راس فرهن
ــاغل سخت و  ــاني از نظر قانون و آئين نامه مش ــغل آتش نش ش
ــان آور تعيين گرديد. دراين خصوص از نمايندگان متولي در  زي
ــت، درمان و آموزش  وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداش
پزشكي براي حضور در اين گفتگو دعوت بعمل آمد. الزم به ذكر 
ــت هدف از اين گفتگو بيان ديدگاه هاي كارشناسي متوليان  اس
و متخصصين امر درخصوص شغل آتش نشاني و اهميت سالمت 

و ايمني آتش نشانان مي باشد.

: به تقريـب تعـداد نـود سـازمان آتش نشـاني و 
خدمات ايمني مصوب در شـهرهايي كـه داراي جمعيت 
باالي 100 هزار نفر مي باشـند فعاليـت دارند و در تمامي 
شـهرداريها نيز واحد هاي آتش نشـاني و خدمات ايمني 
تاسـس شـده و آماده ارايـه خدمات به شـهروندان مي 
باشـند. دراين سـازمانها و واحدها آتش نشانان با توجه 
به نوع حـوادث اتفاقي در عمليات مختلف آتش نشـانى 
و امـداد و نجات فعاليت دارند كه با توجه به شـرايط كار، 
عوامل زيان آور مختلف متوجه آتش نشـانان مي باشـد. 
درشـروع گفتگو از آقاي مهندس كريمي نيك كه داراي 
سـابقه علمي و مديريتي در حوزه آتش نشاني مي باشند 
درخواست مي كنم تا با معرفي مختصري از فعاليت آتش 

سالمت و ايمني آتش نشانان و سالمت و ايمني آتش نشانان و 
جايگاه شغل آتش نشاني در مشاغل سخت و زيان آورجايگاه شغل آتش نشاني در مشاغل سخت و زيان آور

  گفتگو از: بابك نورالهي

گفتــــگو گفتــــگو 
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نشانان موضوع را تشريح فرمايند.
ــت كه بايد  مهندس كريمي نيك: ماهيت كار به گونه اي ايس
اين سوال را پرسيد؛ آتش نشانان با چه عوامل زيان آوري مواجه 
نيستند!؟ ماهيت و شرايط كار آتش نشانان به گونه اي است كه 
عوامل؛ بيولوژيكي، شيمايي، فيزيكي و انواع بيماريهاي ناشي از 

كار آنان را تهديد مي كند. 
البته عوامل مختلفي كه آتش نشانان با آن در ارتباطند با توجه 
ــود. مثًال گرما يكي  به نوع حادثه مدت مواجهه كم و زياد مي ش
از عواملي است كه تكرار و مدت مواجهه با آن زياد است. برخي 
ــت ولي  ــت كه با وجود اينكه تكرار آن حوادث كم اس موارد اس
ــدت تاثير زياد مي باشد مثل؛ مواجهه با پرتوهاي يونساز. آن  ش
ــت كه مواجه را ما همه مي دانيم. ما  ــخص است اين اس چه مش
ــايي و  بايد اين رويكرد را مطرح كنيم كه وقتي عوامل را شناس

تيتر كرديم بايد بدانيم و آگاه باشيم كه چه بايد كرد.
اگر بخواهم اين عوامل را ليست كنم؛ گرما، سرما، انواع گازهاي 
ــيمايي، پرتوهاي يونساز، استرس كه  ــمي، سر وصدا، مواد ش س
ــت، كه از اثرات هر يك از زيان عوامل ما  عامل اكثر بيماريها اس

آتش نشانان تجربه تلخي را در داريم.
: به نظر شما راهكار چيست و آيا درك مناسبي از 
سخت و زيان آور بودن شغل آتش نشان در جامعه وجود 

دارد؟
ــانان قبل از  من مي خواهم اين را عرض كنم در جامعه آتش نش
اينكه فعاليت جدي از سوي سازمان شهردايها و برخي شهرداريها 
ــاهد بودم كه آتش نشانان با كمترين  ــد، ش صورت پذيرفته باش
امكانات وارد عمليات مي شدند. چه بسا دچار آسيب هاي جدي 
هم مي شدند. البته فقر را در نوع يك نگرش مي بينم. ما بعنوان 
ــان اقدامي را  يك مدير اگر از قبل براي حفاظت جان آتش نش
ــاني كه دچار كوتاهي  ــيم، نمي توانيم آتش نش انجام نداده باش
ــت بايد برگرديم به  ــد را توبيخ كنيم. به نظر من در گام نخس ش

تغيير نگرش ها. 
اگر ادعا داريم كه آتش نشاني شغل سخت 
ــدت به  ــت بايد به همان ش و زيان آور اس
ــن قضيه بپردازيم. اين در ذهن برخي از  اي
مسئولين و حتي آتش نشانان به اين گونه 
اي است كه وقتي مي گوييم سخت و زيان 
ــوع در ذهن نقش مي  ــاً اين موض آور صرف
ــت شويم و  بندد كه پيش از موعد بازنشس
ــال به ذهم ما مي  ــال يا 25 س فقط 20 س
ــخت و زيان  ــد. درصورتيكه منظور از س آي

آور بودن شغل آتش نشان فقط اين نيست ما بايد در اين فرايند 
ــالمت به انتهاي  ــان با س همه چيز را درنظر بگيريم تا آتش نش
خدمت برسد. به نظر من ما بايد اين نياز را در آتش نشانان باال 
ببريم اگر با اين رويكرد وارد شويم خيلي از مباحث حل خواهد 

شد. 
: سركار خانم حق شناس با توجه به مباحث مطرح 
شـده و تجاربي كه جنابعالي در حوزه سالمت داريد نظر 
خود را درخصوص زيان آور بودن شغل آتش نشانان بيان 
فرماييد و راهكارهاي اجرايي مناسـب دراين خصوص را 

ارايه فرماييد.
ــده اين است  خانم مهندس حق شـناس: بحثي كه مطرح ش
ــك خطر در آتش نشاني باال است. ولي اينكه چه كاري  كه ريس
بايد كرد. به نظر من در مرحله اول بايد موضوع از بحث تجربي 
ــي شود. دراين صورت مي توان آمار و  خارج و وارد بحث پژوهش

ارقام را با استاندارد مقايسه كرد.
آنچه مسلم است در اين شغل ريسك هاي مختلف در مجموعه 
ــاني از نظر كارشناسي  ــتمر وجود دارد. آتش نش تماس هاي مس
ــك حادثه در آن زياد  ــت. چرا؟ چون ريس ــغل خاص اس يك ش
است نه ريسك بيماري. آنچه از نظر تخصصي درخصوص سخت 

مهندس كريمي نيك  
كارشناس ارشد ايمني و 

HSE فعال در حوزه
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ــغل مطرح است بيماري  وزيان آور بودن ش
است نه پرتاب شدن و در معرض حادثه قرار 
گرفتن. بهتر است اينگونه بيان كنم ريسك 
حادثه دراين شغل باال است بنابراين روش 
ــت. به نظر من  ــي آن نيز متفاوت اس ارزياب
ــازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  س
در اولين اقدام، شغل آتش نشاني را بعنوان 
شغل خاص و با درنظر گرفتن ريسك خطر 
ــرار داده و بصورت  ــورد مطالعه ق حادثه م
علمي عوامل زيان آور شغل آتش نشاني را 

شناسايي و مشخص كند.
البته من روند كار را در سازمان شهرداري ها 
ــور مناسب و خوب مي  و دهياري هاي كش
ــال  ــازمان كه در طي يك س ــم و تبريك مي گويم به اين س بين
ــته نگاه ها خيلي فراتر رفته است. در مرحله اول به سخت  گذش
ــرفت خوبي داشته ايد و من ديدم  و زيان آور پرداختيد. بعد پيش
بحث مراقبت ها را مطرح كرديد. و اين نشانه هايي خوبي براي 
ماست كه گوشمون زنگ مي زنه براي نداي حمايت از يك شغل 

مثل آتش نشان.
بنابر اين من پيشنهاد مي كنم سازمان شهرداريها پژوهش كند 
ــانان را  ــورت علمي ميزان خطر و ميزان مواجهه آتش نش و بص
ــهرهاي مختلف مشخص و دسته بندي كند. اين كه آتش  در ش
نشانان تهران چند بار در سال وارد منطقه پر ريسك مي شوند. 
ــهرها هم بدين صورت. شايد برنامه  ــبزوار چند بار و ساير ش س
ــما مي توانيد براي آتش نشانان تهران داشته باشيد  ريزي كه ش
متفاوت با شهر كوچك تر باشد. يك سيماي علمي و تحقيقاتي 
ــا كه در وزارت  ــور بيرون دهيد آن موقع م ــاني كش از آتش نش
ــل الزم را براي حمايت قانوني داريم،  ــت نشسته و پتانس بهداش
بتوانيم كمكي بكنيم. ولي به اين شرط كه شما خودتان را فارق 

ــبي را ارايه  كنيد از اين كلي گويي و تصوير و برنامه ريزي مناس
كنيد.

: از نظر بهداشـت حرفه اي، شـرايط كار در آتش 
نشاني را چگونه مي توان ارزيابي نمود؟ 

خانم مهندس حق شناس: براي ورود به اين بحث من مثالي 
ــنجش ميزان آسيب آن را عنوان مي  از ميزان مواجه و نحوه س
ــاعت  كنم؛ اگر فرد با فاكتور صداي بيش از حد مجاز براي 8 س
در تماس باشد. مطالعات بيولوژيك اين را به من نشان مي دهد 
ــنوايي به ميزان 25  ــال كار كردن افت ش اين فرد بعد از 30 س
ــنيد. بنابراين  پيدا خواهد كرد و فرد محاوره عادي را نخواهد ش
ــد دو فاكتور ميزان صدا و مدت موجهه را ارزيابي كنيم. چرا  باي
ــاعت كار كنيم 3  ــاعت. اگر 6 س ــي گويد كه 8 س ــون 85 م چ
ــي بل از آن كم مي كنيم. اگر 4 ساعت كار كنيم نصف مي  دس
ــود. يعني افزايش به 3 دسي بل افزايش پيدا مي كند. لذا 85  ش
ــت. بستگي به وزن تماس دارد. هر چقدر وزن تماس  متغيير اس
ــن تر مي رود.  ــر برود مقدار مجار پايي ــي مدت تماس باالت يعن
ــت  ــخت و زيان آور اس ــاغل س بنابراين امنيه ايي كه براي مش
ــاغل سخت و زيان آور. من اگر  ــت براي اكثر مش يك امنيه ايس
ــتند بخواهم  ــا اين تعريفي كه آقاي مهندس كريمي نيك داش ب
ــوم امكان ندارد كه بتوانم ثابت كنم  ــغل آتش نشاني ش وارد ش
ــان در معرض منواكسيد كربني قرار مي گيرد.  كه يك آتش نش
منواكسيد كربني كه در يك انفجار اتفاق مي افتد مثْال 10000 
ــت و اين بايد 8 ساعت تداوم داشته  ميلي گرم حد مجاز آن اس
ــد يعني آتش نشان 8 ساعت در اين محيط فعاليت كند. يا  باش

انفجار هسته اي و غيره.
ــك آتش نشانان آن چيزي كه براي ما مهم مي   در ارزيابي ريس
ــانان يكسري ريسك هايي مستقر  ــد اين است كه؛ آتش نش باش
دارد و ريسك هايي كه حادثه اي هستنند. به نظر من شما مي 
ــتم هاي ارزيابي ريسك، ريسك مخاطرات آتش  تواند در سيس

مهندس حق شناس 
رئيس اداره سالمت 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

پزشكي داراي مدرك 
كارشناسي ارشد 
بهداشت حرفه اي
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ــيم كنيد. در آتش نشاني مشاغل  ــاني را بصورت خاص ترس نش
ــان، نجاتگر و ... داريد كه تمام اين رشته  مختلفي مثل آتش نش
هاي شغلي مي توانند مشمول شرايط سخت قرار گيرند كه بايد 

در اين ارزيابي مورد توجه قرار گيرند. 
: بـا توجه به مباحث مطرح شـده تـا اين بخش از 
گفتگو آقـاي مهندس خالقيان به نظر شـما آيا مي توان 
مشاغل آتش نشاني را در زمره مشاغل سخت و زيان آور 

محسوب نمود؟
ــاغل سخت و  آقاي مهندس خالقيان: از منظر قانون كار، مش
ــوان در دو مقوله مطرح كرد يكي بحث حين  ــان آور را مي ت زي
كار و دومي بازنشستگي و استفاده از مزاياي سخت و زيان آور. 
ــخت و زيان آور بودن  ــق تبصره ماده دو قانون كار كه به س طب
ــغلي طبق آئين نامه مربوطه سخت  ــاغل مي پردازد، اگر ش مش
ــاعت كار آن شغل 6 ساعت  ــناخته شود شرايط س وزيان آور ش
ــود. مرخصي از 4 هفته به 5 هفته افزايش پيدا مي كند  مي ش
ــت. اين شرايطي است كه در  و يا اضافه كاري برايش ممنوع اس

حين كار است.
ــتگي قانون سخت و زيان آور كه  اما درخصوص موضوع بازنشس
ــي اين شرايط را داشته باشد مثًال 20 سال  عنوان دارد؛ اگر كس
ــخت و زيان آور تعيين شده كار كند (كه  ــرايط س متوالي در ش
ــابقه اي در مشاغل  ــي هر س ــد و هر كس بعداً اصالحيه صادر ش
ــد) ضريب 1,5 براي وي اعمال  ــته باش ــخت و زيان آور داش س
ــود. در اينجا مي خواهيم وارد مبحث مشاغل آتش نشان  مي ش
ــاغل مختلفي مثل امدادو نجات، اطفاي آتش  ــويم كه به مش ش
سوزي، راننده و ...  ريز مي شوند. آنچه من مي توانم درخصوص 
ــتخدامي  ــرايط اس ــت كه؛ ش ــالم كنم اين اس ــانان اع آتش نش
ــت كه در خيلي جاها مانع كار برقراي مستمري و مزاياي  آنهاس
ــانان تابع قانون  ــده است. در شهرهايي كه آتش نش دريافتي ش
ــتاني ما درخواست مي دهد و  ــند از كميته هاي اس كار مي باش

ــتاني  ــد از طي مراحل قانوني كميته اس بع
ــرد. ولي  ــان تصميم مي گي ــوص آن درخص
آتش نشاني كه در همان شهر است و تابع 
استخدامي شهرداي است از ماده 78 نمي 
ــتفاده كند. بايد از قانون جانبازان  تواند اس

ــتفاده كند. دراين خصوص هئيت دولت و  اس
ــازمان برنامه بودجه (قديم) تصميم گيري  س
ــى نيز مصوبه جديدي را  خواهد نمود. به تازگ
ابالغ نمودند و تعدادي از مشاغل آتش نشانان 
شهر تهران را درجه 3 اعالم كرده يعني با 25 

سال كار بازنشسته خواهند شد. 
ــتخدام آتش نشان تاثير  نتيجه مي گيريم درحال حاضر نحوه اس
ــغل آتش نشان است. كجا  ــخت و زيان آور بودن ش گذار در س
مراجعه كنند و چطوري كار را دنبال كنند. هيچ فرقي نمي كند 
كه آتش نشان تابع قانون استخدامي شهرداري باشد يا استخدام 
ــكل در اتوبوس  ــازمان تامين اجتماعي). اين مش قانون كار (س

راني هم داشتيم. در پرستارها داشتيم كه تا حدي حل شد. 
ما به خطرناك بودن شغل آتش نشاني و خاص بودن آن اعتقاد 
ــكار را به ما  ــت. ولي قانون راه ــكي در آن نيس داريم و هيچ ش
مشخص كرده است و از ما خواسته اگر شغلي را مشمول سخت 
ــت آن را درنظر بگيريد.  ــتمرار و مداوم و زيان آور مي كنيد اس
ــان  ــغل آتش نش حاال اگر مداومت را درنظر بگيريم و بگوييم ش
ــوال مطرح مي شود كه آيا استمرار درطول  مداومت دارد اين س

8 ساعت را دارد؟
به نظر من در جايي مثل تهران با توجه به كالنشهر بودن و باال 
بودن آمار حوادث دقيقاً انجام مي شود و استمرار دارد. شايد در 
مورد مشهد و اصفهان هم اين تصميم گرفته شده است. ولي در 
ــهرهاي كوچك به دليل عدم مواجه و استمرار با عوامل زيان  ش

آور اين تصميم گرفته نشده است.

آقاي خالقيان رئيس 
اداره مشاغل سخت 
و زيان آور، بازرس 

كار 
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: البته دراين خصوص ما توضيحاتي را درخصوص 
فرق شـهر بزرگ با كوچك در نحـوه مواجهه با حوادث و 
شـكل عمليات  خواهيم داشت و اين تفاوت ها را چگونه 
مي توان ارزيابي نمود. آيا نمونه هاي مشـابه در مشـاغل 
ديگر نيز بوده اسـت؟ نحوه اقدام در آن مشـاغل چگونه 

بوده است؟
مهندس خالقيان: البته در آرامستان ها اين موضوع مطرح شد 
ــتانها فرق مي كند شرايط براي شهرهاي  ولي در مشاغل آرامس
بزرگ و كوچك يكسان است. ولي درخصوص آتش نشانان ماده 
ــن نامه اين اجازه را به ما نميدهد. مي گويد اگر در يك  15 آئي
ــخت و زيان آور هست شما نمي توانيد مزايا و  كارگاه شغلي س
ــرايطي را كه براي اين شغل تصميم گرفتي براي همان شغل  ش
در جاي ديگر تعميم بدهي. دراين خصوص كميته هاي استاني 
ــتان تهران  ــم گيري مي كنند. ولي بايد اعالم كنم در اس تصمي

هيچ شغل آتش نشاني نيست كه سخت و زيان آور نباشد.
ــغل خاص" شدن آتش  ــنهاد مي كنم؛ شما پيگير "ش من پيش
ــاني باشيد مانند خبرنگاران، دراين صورت اين مشكالت نيز  نش

حل خواهد شد.
خانم حق شـناس: درخصوص مصوبه اخير هيئت دولت براي 
ــوم، با توجه به اينكه  ــهر تهران بايد متذكر ش ــانان ش آتش نش
سازمان تامين اجتماعي يك سازمان قانون مدار است و اگر چه 
ــام دهد. هيچ وقت  ــت دارد حمايت هاي خوبي را هم انج دوس
ــتفاده نمي كند كه جنبه عام  ــنامه ها قانون را طوي اس در بخش
ــتفاده مي كند. بهتر  ــدا كند و هر چيزي را عين واژه خود اس پي
است سازمان شهرداريها اين موضوع مدنظر داشته و براي ساير 

شهرها هم پيگيري كند.
البته در تكميل پيشنهاد آقاي خالقيان به تجربه و به تاكيد مي 
ــد، نمي توانيد  ــده حاكم باش ــم تا زماني كه الزامات ذكر ش گوي
ــد دارم يك نگاهي  ــر دهيد. من تاكي ــرايط را تغيي محيط و ش

ــالمت و ايمني كاركنان  ــماند (موضوع س ــه ماده 5 قانون پس ب
ــال 84 كه من بصورت مداوم اين  ــماند) داشته باشيد. در س پس
ــوع را پيگيري مي كردم. دراين خصوص مطالعات مختلفي  موض
ــاغل  ــه در OSHA. بعد ديدم دنيا با مش ــام دادم از جمل را انج

چگونه برخورد مي كند.
من شغل آتش نشاني را خاص مي بينم. بنابراين سپر حفاظتي 
را براي آتش نشان بايد فراهم كرد تا سالها بتواند فعاليت داشته 
باشد. باز تاكيد دارم شما بعنوان مسئول مستقيم، سايه حمايتي 
ــازمان متولي مي توانيد  ــما به عنوان س خود را پررنگ كنيد. ش
ــت بصورت هدفمند  ــاي محيطي و ... را در هئيت دول پايش ه

پيگيري، مطرح و تاييده بگيريد. 
ــا وظيفه اين كار  ــك متخصص مي توانم بگويم م ــن بعنوان ي م
ــه خود عمل كرده ايم  ــتيم به وظيف را داريم و اگر قدمي برداش
ــما كه مسئوليت هاي مختلف داريد وقتي وارد اين حوزه  ولي ش
شديد من مي گويم ارزشمند است و نگاه شما پيشرفته است. من 
ــما  هم تجربه خودم را در اختيارتان قرار مي دهم.  به نظر من ش

جلسات تخصصي را برگزار كنيد و الزامات را بنويسيد. 
: آقـاي مهنـدس كريمي نيك موضوعـي را آقاي 
مهندس خالقيان بيان داشـتند كه شغل آتش نشاني در 
شـهرهاي بزرگي مثل تهران با شهرهاي كوچك متفاوت 
است. با توجه به تجربه خود در سازمان هاي آتش نشاني 
و خدمـات ايمني آيا مي توان ايـن نظر را پذيرفت؟ و آيا 
مـي توان بـا اين ديد نـگاه كنيم و بگوييم در شـهرهاي 
كوچكتر نيز متناسـب با آن شهر حوادث مختلفي بوقوع 
مـي پيوندد كه آتش نشـانان مجبور هسـتند بـا نيرو و 

امكانات كم آن را كنترل كنند؟  
آقـاي مهندس كريمي نيك: نمي توان گفت كه آتش نشانان 
ــهر بزرگ مثل  ــاني كه در ش ــايد آتش نش ــا هم فرق دارند. ش ب
ــرايط ايمن تر هم داشته باشد و از مزاياي  تهران كار مي كند ش
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بهتري هم برخوردار باشد چه فردي و چه سازماني. در شهرهاي 
ــتگاه در تهران  ــت. بعنوان مثال تعداد ايس كوچكتر اينگونه نيس
ــهري مثل همدان 12  ــد و در ش ــتگاه مي باش حدود 140 ايس
ــب با ايستگاه ها  ــتگاه. تعداد اعزام ها نيز در همدان متناس ايس
ــت. با نگاه ديگر  ــبت بگيريم كمتر از تهران نيس ــوده و اگر نس ب
ــان هم در همه جا  ــواص در همه جا غوص مي كند. آتش نش غ
فعاليت هاي مشابه دارد. بنابراين همه آتش نشان در استرس و 

در معرض خطر هستند.
ــاغل سخت و زيان  خانم مهندس حق شـناس: در قانون مش
آور و قانون كار (ماده 52) عنوان شده است، هر كس در محيط 
ــد در  ــر كار كند. اگر فرد مجبور مي باش ــت كمت زيان آور هس
ــرايط زيان آور كار كند پس قانون گذار مي گويد كارفرما بايد  ش

مدت زمان مواجهه را كم كند. 
ــا قانون توجه جدي كنيم. يكي  ــا بايد به نحوه برخورد ب دراينج
ــكالت ما در صنعت اين است كه كارگر ضوابط و مقررات  از مش
ــتفاده نمي  ــي را رعايت نمي كند. به طورمثال از تهويه اس ايمن
كند و به كارفرما مي گويد كه تو مي خواهي من را از قانون منع 
ــتم چقدر قانون بد جلوه گري كرده و من  كني. ببينيم در سيس
ــت خودم با قانوني كه خودم با زحمت بدست آوردم  دارم با دس
ــتيم مدت مواجهه كم  دارم كارگر را از بين مي برم. ما مي خواس
ــود ولي اين خود شده عامل مواجهه چون كارگر دوست دارد  ش

زود بازنشست شود. 
ــي كنيد بايد به  ــاني برنامه ريزي م ــما هم كه براي آتش نش ش

نحوي اقدام شود كه به قانون نگاه كارشناسي داشته باشيد. 
: آيا سـاختار و نظـام HSE در آتش نشـاني قابل 
اجرا مي باشـد؟ در صورت اجرا اين ساختار در شهرداري 
تعريف شود يا در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني؟

مهندس كريمي نيك: بله خود سازمان آتش نشاني و خدمات 
ــهر است چه بهتر كه در  ايمني كه يكي از متوليان ايمني در ش

ــاختار و فرآيندهاي كاري خود نيز استانداردها را بكار گيرد.  س
 HSE ــامانه ــت روش هاي اجرايي در س دراين خصوص الزم اس
ــود و الزاماتي كه در عمليات داريم را  بايد بعنوان الزام تعريف ش
ــتم HSE پياده و اجرايي كنيم. همچنين مي توان اين  در سيس
 .HSE ms ــامانه را در آتش نشاني بصورت فرايندي ديد يعني س
ــازماني جهش  ــورت در فعاليت هاي درون و برون س ــن ص دراي

خوبي را مشاهده خواهيم نمود. 
ــازمان آتش نشاني و خدمات اين اتفاق بيافتد موجب  اگر در س
ــد و  ــكوفايي خواهد بود. البته بايد با يك باور همراه باش يك ش

تمام قسمت ها مثل يك پازل درگير الزامات HSE شوند. 
ــان  خانم مهندس حق شـناس: در تكميل صحبت هاي ايش
ــركت نفت هم اين اتفاق افتاد. بزرگترين نقدي  بايد بگويم در ش
كه مطرح مي باشد اين است كه عوامل صف و ستاد آن بصورت 
ــد. به نظر من االن من نبايد زياد وارد  ــده باش منطقي تعريف ش
ــويم. چون در ظاهر همه چيز خوب است ولي  ــيك ش فاز كالس
در محتوا معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد. اگر در راس هم 
ــهرداريها داشته باشيد  ــكيالت براي كل ش اداره كل يا يك تش
ــب تر است. چون حوزه هاي كاري مختلفي در شهرداريها  مناس
ــماند، فضاي سبز، خدمات شهري و ... مطرح است كه  مانند پس
اين مشاغل نيز نياز به الزامات HSE دارند. بنابراين پيشنهاد من 

ايجاد تشكيالت در راس شهرداري است. 
ــهرداريها واحد HSE ايجاد  آقاي مهندس خالقيان: اگر در ش
شود كار بسيار پسنديده اي است. چون ايمني شهري از وظايف 
ــه اول صيانت از  ــت. هدف قانون گذار در مرحل ــهرداريها اس ش
ــگي آنان در  ــت و بحث بازنشس ــالمت آنان اس ــروي كار و س ني

مرحل بعدي مطرح مي شود. 
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HSE اكبر كريمي نيك - كارشناس ارشد ايمني و فعال در حوزه  

 1 - Standard Operation Procedures
 2 - Standard Operation Guidelines

ــتلزم عملكرد درست  ــانان و نجات گران مس     ايمني آتش نش
ــتيباني،  ــناخت، ارزيابي، پش ــره اي از فعاليت ها نظير ش زنجي
تجهيزات، آموزش، پيشگيري و فرماندهي عمليات و بوي ژه تهيه 
ــي  عمليات آتش  ــتورالعمل در روش هاي اجراي ــن دس و تدوي
نشانان و نجات گران  مي باشد و در حيث دسته بندي حريق با 
لحاظ نمودن مكان و ماده سوختني SOP (رويه هاي استاندارد 
ــتاندارد عمليات2)  تعريف  ــات1) و SOG (رهنمودهاي اس عملي
ــات گران و فرماندهي  ــانان و نج و تدوين مي گردد و آتش نش
ــاس آن  ــداي اعالم حريق و حادثه خود را بر اس ــات از ابت عملي
آمادگي ذهني مي كنند و پيش بيني و پيشگيري الزم را ملكه 
ــيار پيچيده  حريق  ــرايط بعضأ بس ذهن خود مي نمايند و در ش
و حادثه، فرماندهي، تصميم الزم را مي گيرد. امروزه در صورت  
ــيب و به خطر افتادن سالمت آتش نشانان و نجات  هر گونه آس
گران در گام اول بايستي در پي شناسايي علل و نواقص موجود 
ــاخص هاي مؤثر بر آن بود ( مطابق شكل 1)  در مجموعه و  ش
ــت مثأل حوادث  ــت كه اجتناب ناپذير اس البته مواردي نيز هس
قهريه كه گريزي از آن نيست و يا حادثه اي كه واقعأ پيش بيني 
ــت و ليكن آنچه مهم  آن در حين عمليات امكان پذير نبوده اس
ــت ناجي بايد ناجي باشد و بر اساس اين باورتمام موضوعات  اس
ــانان و نجات  ــرف مديريت، فرماندهي و آتش نش ــه از ط مربوط
ــا يك حادثه  ــوزي ي ــد نظر قرار گيرد. در يك آتش س ــران م گ
ــي نمايد و بعضأ اين  ــانان را تهديد م ــل مختلفي آتش نش عوام

عوامل همزمان نيز مي باشد و لذا وحدت فرماندهي و فرماندهي 
واحد و همچنين كار گروهي منسجم و پيوسته با رعايت اصول 
ــب آن  ــتورالعمل ها و روش هاي اجرايي مناس ــه  و دس مربوط

حريق يا حادثه امكان كنترل بهتر را فراهم  مي سازد.
ــيميايي ايجاد شده در  ــدن شهرها، واكنش هاي ش  صنعتي ش
ــمي  ــوختني وايجاد يك گاز س حريق ها با توجه به نوع ماده س
ــايلي است كه ضرورت  ــميت خطرناك از جمله مس با درجه س
ــرف فرماندهي و حضور تيم  ــتيباني آگاهانه  از ط ــي و پش آگاه
ــاز را ايجاب مي  ــن تجهيزات مورد ني ــريع و همچني واكنش س

نمايد.
ــق و عالقه وافر آتش نشانان ايران عزيز، نبايد باعث  ايمان، عش
ــاني  ــازماندهي علمي نيروي انس غفلت مديران از تجهيزات و س
ــلم  ــانان و نجات گران نه تنها حق مس ــود.  تجهيز آتش نش ش
ــهرونداني كه در حريق  ــت بلكه حق مسلم ش ــانان اس آتش نش
ــده اند نيز مي باشد. آنهايي كه تمام  ها و حادثه ها محبوس ش
ــان به آتش نشانان و امداد گران است و طبيعي است كه  اميدش
ــكالت عديده اي مواجهه  ــود اين تجهيزات با مش در صورت نب

عوامل مؤثر بر ايمني عوامل مؤثر بر ايمني 
و سالمت آتش نشانان و نجات گرانو سالمت آتش نشانان و نجات گران

مقـــاالتمقـــاالت
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ــوند نظر به آنكه  تضمين ايمني و سالمت آتش نشانان و  مي ش
نجات گران نيازمند عنايت به شاخص هاي  با اهميتي است كه 
ــماره از فصل نامه ميسر نمي  پرداختن به تمامي آنها در اين ش
باشد. از اينرو، در اينجا ضمن اشاره به شاخص هاي مهم، نكاتي 
ــالمت آتش نشانان و نجات گران در  نيز در رابطه با ايمني و س

پي مي آيد: 

ارزيابي ريسك
ــود و زيان هر كاري را  ــا در زندگي روزمره همواره موضوع س  م

ــم مي گيريم، از اينرو هنگام  ــپس تصمي در نظر مي گيريم و س
ــك  ــك يا آناليز  ريس عمليات و نجات به نحو الزام آوري به ريس

– فايده3  توجه مي كنيم، اجازه بدهيد اينگونه شروع كنيم :
ــوم مراقب  ــب خودت، دوم مراقب هم گروه خودت، س اول مراق
ــه از روحيه اكثر آتش  ــناختي ك ــردم گرفتار باش. بنده با ش م
ــانان دارم وقتي جمالت باال را بخوانند خيلي سريع قضاوت  نش
ــت. ولي  ــد گفت اين " خودخواهي" اس ــد كرد و خواهن خواهن
اجازه مي خواهم عرض كنم، همكاران و دوستان عزيز من شعار 
ــام ابعاد مجهز و  ــت كه خود را در تم ــور به خاطر اين اس مذك

(1 
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3 - Risk-Benefit Analysis
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ــاده براي يك عمليات موفق بنماييم و كوچك ترين ضعف و  آم
خاليي را در مهار و كنترل  حريق و حادثه از خود نشان ندهيم 
ــر عملكرد ما اثر مي گذارد. اين  ــتي ب زيرا هر گونه ضعف و سس
موضوع را همه آتش نشانان و نجات گران بخوبي و بهتر از بنده 
ــده تمام  مي دانند. وقتي همنوعي در  حريق و دود محبوس ش
تالش و همت اين است كه او را نجات دهيم اما چگونه و با چه 
روش ارزيابي بايد اين كار  را انجام دهيم.  خالصه اگر يك آتش 
ــان بدون تمرين قبلي روش هاي اجرايي و يا نقص و كمبود  نش
ــد، با حريق يا حادثه اي  ــزات و غيره... كه قبأل ذكر ش در تجهي

مواجهه گردد، عملكرد او از چند حالت خارج نيست:
- وارد محدوده خطر مي گردد كه نتيجه آن تقريبأ معلوم است.

ــازماني و اجتماعي  ــدا نكند كه پيامدهاي فردي، س - ورود پي
فراواني بدنبال خواهد داشت.

- مجهز و مقتدر وارد شود و با رعايت اصول فرماندهي عمليات 
و ديگر شاخص ها عمليات را با موفقيت به پايان رساند.

ــانان مايه  ــوم براي تمامي آتش نش ــت كه مورد س پر واضح اس
ــود كه قبل از  ــن هم زماني عملي مي ش ــد و اي افتخار مي باش
ــا اين حال اگر  ــيم. ب ــته باش هر حادثه تمرين هاي زيادي داش
ــخيص دهد كه شدت خطر در حد بااليي است و  فرماندهي تش
ــان به محدوده خطر سودي ندارد، بايستي به آن  ورود آتش نش

عمل كرد.

عاليم خطر و شناسايي مواد خطرناك
ــتي بتوانند مواد خطرناك را تشخيص بدهند  آتش نشانان بايس
ــدد آنان در يك  ــوزي مواد خطرناك و تع ــه عاليمي نظير ل و ب
ــب آنها در هنگام  ــي از تركي ــط و همچنين به واكنش ناش محي
سوختن4  توجه نمايند و يا در مركز فرماندهي نرم افزار مربوطه 
اي موجود باشد تا آتش نشانان با ارتباط با آن و كسب اطالعات 
ــوي فرماندهي حادثه، راهنمايي هاي الزم بدست آورند و  از س

پس از جمع بندي اطالعات و رعايت موارد الزم از جمله وسايل 
حفاظت فردي و شيوه هاي انجام عمليات اقدامات الزم را انجام 
دهند(امروزه اين نرم افزارها بايستي در تمامي ايستگاه ها برقرار 
باشند تا در صورت لزوم بتوان از طريق لب تاپ و يا ساير وسايل 
ــش به موارد حوادث  ــي يافت). در واقع، واكن به آن ها دسترس
مواد خطرناك از زمان آموزش شروع مي شود. اين شعار نظامي 
را بايد همراه در اتش نشاني به ياد داشت كه " آموزش در صلح 

و دفاع در جنگ".

كارگروهي 
ــد، هر  ــانان مي باش كار گروهي ضروري ترين نياز در آتش نش
ــرورت مضاعف مي گردد  ــد اين ض ــدت حادثه باال باش اندازه ش
ــازي انواع خطرات كه اكثر آتش  چرا كه براي مقابله و خنثي س
ــانان را تهديد مي كند همكاران بايستي  به يك ديگر كمك  نش
ــي جمعي فراهم  ــت نمايند تا اينكه ايمن ــوده و از هم مراقب نم
ــي براي گروه، هم  ــازي ايمن گردد. كار گروهي ضمن فراهم س
ــي را  افزايش داده و زمينه  تحقق اهداف و نتايج را فراهم  افزاي
ــانان مي بايد به  ــازد از اين رو در حين عمليات  آتش نش مي س
ــورت دو به دو در كنار هم و در ورودي مكان عمليات مراقب  ص

هم باشند. 
ــتم اعالم  ــنل بايد مجهز به سيس ــن ها، تمام پرس ــزون بر اي اف
ــر در صورت افتادن كه بصورت خودكار آ ژير به صدا در مي  خط
ــيگنال هاي خطر نيز بايستي تعريف شوند،  آيد، باشند البته س
ــت تا  ــن براي وصف برخي موقعيت هاي خاص الزم اس همچني

اصطالحات و عبارات مشخصي تدوين گردند.

منابع:
- ICS      كشور امريكا

- Fundamentals Of Fire Fighter Skills

ــنگين، تركيبات آنها و  ــوند يا آمونياك با فلزات س ــيدهاي نيتروژن توليد مي ش 4 - مثأل بر اثر تجزيه آمونياك اكس
ــن واكنش هاي انفجاري  ــيد نقره و اتيلي ــيم، نيترات نقره، اكس ــيميايي  مانند جيوه، كلر، يد، كلس ــي از مواد ش بعض

شديدي ايجاد مي كند



چكيده 
امداد نجات همواره جايگاه افرادي اســت كه تمايل قبلي داشــته،  بدون توجه به منافع شــخصي خود به افراد درمانده 
و دچــار حادثــه ديده كمك نمايند، جايگاه افرادي اســت كه مــي توانند با توجه به اعتقادات خود جهت خدمت رســاني به 
همنوعان خويش قلب و فكر خود را متمركز نموده كه اين كمك ها ميتواند در اشكال مختلفي نظير امداد و نجات و اطفاء 
حريق، ايجاد اميد و زندگي، تســكين دردها  و ... باشــد. يك عمليات آتش نشــاني موفقيت آميز نيازمند به يك مركزيت 
رهبري يا فرماندهي داشــته، چنانچه فرماندهي وجود نداشــته باشد يا چندين فرمانده وجود داشته باشد، عمليات آتش 
نشــانان به ســرعت دچار مشــكل گرديده، لذا وجود يك فرد فرمانده آگاه،  مديري كارآمد و با تجربه مي تواند مشــكالت 

بوجود آمده فوق را بر طرف نمايد. 
انجام دادن صحيح كار، وظايف محوله هر شغل و حرفه، دست يابي به بيشترين راندمان كاري و استفاده بهينه و كارآمد 
از منابــع و امكانــات موجود همواره يكي از موضوعات مهم مديريتي بوده و فرماندهي عمليات اتش نشــاني نيز از موارد 
فوق مستثني نمي باشد. با توجه به اينكه در عملياتهاي حريق و امداد نجات توجه به سالمت و ايمني افراد از اولويتهاي 

مهم كاري فرمانده بوده كه مي بايست به اين موضوع توجه ويژه اي گردد. 

ــانان – انجمن ملي  ــت (Buddy system) – خود كنترلي – هم كنترلي – كنترل و ايمني آتش نش ــتم رفاق واژگان كليـدي: سيس
(N.F.P.A - IAFC) محافظت

    فرماندهي عملياتفرماندهي عمليات
و ايمني آتش نشانانو ايمني آتش نشانان

  يوسف ذكايي – كارشناس ايمني و پيشگيري از حريق و حوادث
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري كرج
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مقدمه
ــي هاي متعدد و قابل  ــور كلي يك فرمانده بايد داراي ويژگ بط
ــازد.  ــاير همكاران خود متمايز مي س قبول بوده كه وي را از س
ــاي امدادي و اطفايي ...،  ــه مي تواند در انجام ماموريته از جمل
ايمني و سالمت كامل و قابل قبولي را جهت آتش نشانان فراهم 
ــرايط كافي جهت پشتيباني و تخليه افراديكه  آورده و بتواند ش
در معرض خطر قرار گرفته را فراهم نموده و از لوازم و تجهيزات 
ــده در حين عمليات و بعد از آن مواظبتهاي الزم  بكار گرفته ش

را بوجود آورد. 
ــارات كامل بوده و  ــري با اختي ــده عمليات بايد مدي ــذا فرمان ل
ــدار قانوني، هماهنگ نمودن كليه  ــي نظير اختيار، اقت موضوعات
امكانات (منابع انساني و ... ) را جهت يك هدف آنهم در كاهش 
ــارات جاني و مالي شهروندان بتواند به نحوه مطلوب انجام  خس

دهد. 
لذا در آتش سوزي فرمانده عمليات بايد توجه ويژه اي به مواردي 
نظير مقدار آتش سوزي محل و موقعيت صحنه، و نيز پيشرفت 
آتش در موقعيت ها، نظير حريق در فضاهاي (باز و بسته خالي 
ــاكنين،  ــكونت س ــر زميني و ...) توجه به محل س و زي
ــارات، و احياناً تلفات و  ــاختمان، ميزان خس ابعاد س
ــت  ... اقدامات الزم را جهت خطراتي كه ممكن اس
متوجه تيم عمليات گردد را انجام داده، حتماً  توجه 
به شرايط خاص جغرافيايي (آب و هوايي)– لوازم و 
تجهزات موجود، توانايي در امكان بهتر 
ــات موجود را  ــه از امكان ــتفاده بهين اس
داشته باشد. لذا تصميم گيري صحيح، 
ــا در نظر گرفتن امكانات و  و به موقع ب
ــي و موقعيتهاي  ــود در صحنه هاي عمليات ــع موج مناب
حوادث از شاخص مهم يك فرمانده عمليات مي باشد. 

لذا با توجه به پيچيدگي هاي خاص  فرماندهي عمليات 
ــي المقدور بايد انجام امور  ــام بهتر مراحل كار حت و انج

بطور ساده صورت پذيرد. 
از جمله نكات مهم در امور فرماندهي و كنترل عمليات، داشتن 
ــرافيت كامل در خصوص رعايت محدوده ها و نقاط  آگاهي و اش

عمليات بوده كه بايد توسط تيم عملياتي رعايت گردد. 
ــتقرار نيروهاي تحت امر و لوازم  فرمانده عمليات بايد با نحوه اس
ــيوه هاي صحيح آنها آگاهي داشته و بايد قادر  و تجهيزات از ش
ــب  ــد تا افراد تحت امر خود را در محل ها و مكانهاي مناس باش
ــته  ــتقر نموده و آنها را به حركت دراورد. كه در واقع توانس مس
ــت هاي را بوجود  ــبت به موقعي ــرل خوب و قابل قبولي نس كنت

آورد. 
ــبك و كوچكتر،  ــده در عملياتهاي س ــه يك فرمان طبيعتاً وظيف
ــوار تر  ــرايط پيچيده تر و دش ــانتر و در عملياتهاي بزرگ ش آس
ــرام گذاردن به  ــا درك صحيح و اصولي و احت ــد بود لذا ب خواه
ــتن دانش فرماندهي ، توانايي در  كار و وظيفه خطير خود و داش
ــوده و كليه جوانب  ــاط را دارا ب ايجاد يك فضاي مثبت و با نش
ــرايط روحي و رواني  ــماني ، ش ــم عملياتي نظير آمادگي جس تي
كليه پرسنل تحت امر و ظرفيتهاي مختلف آنان اشرافيت كامل 
ــته و همچنين به بخشهاي مختلف اطفايي و امداد و نجات  داش
ــات مهم و ضروري جهت كاهش خطرات در صحنه  و ... و اقدام
ــتر  ــد كه اين مهم اهميت كار فرمانده را بيش عمليات واقف باش
ــخص مي نمايد. لذا شخصيت يك فرمانده عامل بسيار مهم  مش
و تعيين كننده اي در رهبري و كنترل تيم عملياتي مي باشد . 
ــرايط و موقعيت جغرافيايي و ... خود  ــوري با توجه به ش هر كش
ــوزي ها  ــات بهتر در مواقع حوادث و آتش س ــت ارائه خدم جه
ــتانداردي را جهت ايمني و جلوگيري  ــه هاي راهبردي اس برنام
ــن مي نمايد. كه  ــوه برخورد با آن اجراء و تدوي ــوادث ونح از ح
ــردد. كه اهميت و نقش  ــت باعث كاهش حوادث مي گ در نهاي
مديريت عمليات محرز مي گردد، سيستم مديريت عمليات بايد 
ــتاندارد، برنامه عملياتي و  ــتفاده از يك روش و ساختار اس با اس
ــازماندهي اداره هرگونه عمليات را  ــي را جهت س اجرايي مدون
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ــد كه اين خود ميتواند يك ماموريت مهم امدادي  ــته باش داش
ــانان، لذا  ــي توجيهي جهت آتش نش بوده، يا يك كالس آموزش
اهميت برنامه ريزي، نظارت، هماهنگي و ... در مديريت عمليات 

روز به روز بيشتر مشخص خواهد گرديد. 

خصوصيات يك آتش نشان

هر حرفه يا شغل بر اساس نوع فعاليت خود افراد  خاصي از عهده 
انجام وظايف آن بر مي آيند. يكي از شغل هاي بسيار حساس و 
ــاني مي باشد  كه وظيفه خطير نجات جان و  تخصصي آتش نش
ــهروندان را شامل مي گردد كه طبيعتاً يك  محافظت از اموال ش
فرد آتش نشان بايد از نظر جسمي و روحي در شرايط مطلوب و 

ــد كه عالوه بر جسارت، شجاعت الزم را جهت ورود  ايده آل باش
ــوده و بايد داراي تجربه كافي به  ــه موقعيتهاي خطرناك دارا ب ب
همراه ساير گروه يا هم تيمي ها ي خود باشد. كه اين شغل نياز 
ــيار جدي به فردي داشته كه داراي عالقه اي مضاعف جهت  بس
ــري مهارتها و تكنيك  ــي الزم جهت بكار گي ــري و تواناي يادگي
هاي اين حرفه را دارا باشد ، كه در واقع يك آتش نشان همواره 
بايد آمادگي يادگيري دانشتنيهاي مورد نياز حرفه و شغل خود 
ــرايط و نحوه آموزش، بكار  ــته باشد. جهت اين مهم و ش را داش
گيري و تربيت آتش نشانان در كشورهاي مختلف استانداردهاي 
ــته كه عمدتاً شرايط سني و تحصيالت، سالم  خاصي وجود داش
بودن فرد از نظر جسمي و روحي و برخي معيار هاي ديگر بسيار 
مهم و قابل توجه مي باشد. از آنجائيكه حرفه آتش نشاني بسيار 
ــترس مي باشد عالوه بر تحصيالت اوليه مورد  با اهميت و پر اس
ــتقامت) كافي را دارا  ــماني ( قدرت و اس نياز بايد از لحاظ جس
ــالمت پزشكي قابل قبولي برخوردار باشد  بوده و بطور كلي از س

تا توانايي انجام وظايف محوله را نيز داشته باشد. 

ايمني آتش نشانان
ــيار با اهميت بوده و هر آتش  ــاني بطور يقين بس حرفه اتش نش
نشان بايد با طي دروه هاي تخصصي مرتبط با آن جهت مقابله 
ــد داراي تمرينات منظم و آمادگي  ــوزي باي با حوادث و آتش س
ــيار دلخراش و خطرناك را  برخورد و مواجهه با صحنه هاي بس

داشته باشد. 
ــا ارائه  ــن خطرات را ب ــي توانند اي ــاني م ــه ادارات آتش نش ك
ــانان كاهش داده و به نوعي  ــوزش هاي تخصصي به آتش نش آم
ــگيري از مجروح شدن يا  فوت آتش نشانان اقدمات الزم  با پيش

را انجام دهند. 
ــه امكانات و  ــانان در اين زمينه كلي ــاً هر اداره آتش نش طبيعت
توانايي هاي خودرا بكار بسته تا شرايط ايمني آتش نشانان خود 

را فراهم آورد. 
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ــه هاي ايمني بايد بطور معمول و متوالي توسط  تدابير و انديش
ادارات آتش نشاني بكار گرفته شوند و از اين رو نقش و اهميت 
ــيار متمايز مي گردد. لذا بسيار ضروريست اگر  فرمانده گروه بس
ــانان رخ دهد بايد  چنانچه حادثه اي در حين كار براي اتش نش
ــانان ديده اند،  ــب نوع جرح و يا صدمه اي كه آتش نش بر حس
ــط گروه ويژه ايمني ادارات آتش نشاني مورد بررسي كامل  توس
ــده از احتمال وقوع آن كمتر يا بطور كلي  ــرار گرفته تا در آين ق

مرتفع گردد. 
ــاني با توجه به پيشرفت دانش و تكنولوژي  لذا ادارات آتش نش
ــرايط ايمني  ــه ها و ضوابط و ش ــه زمين در كلي
ــب بازنگري مي  ــور مرت ــان خود را بط كاركن
ــت آوردن اطالعات الزم از  ــد تا با بدس نماين
ــبي را جهت  ــد، تدابير مناس ــرات جدي خط

كنترل خطر شناسايي و بكار گيرند. 
ساالنه در جهان تعداد زيادي از اتش 
نشانان در حين كار در اثر حضور در 
ــته  ــرايط اضطراري كش حوادث و ش
ــي گردند و  ــا زخمي م ي
ــن مهم  ــت اي ممكن اس
ــط در صحنه عمليات  فق
ــي در هنگام  ــد حت نباش
ــات  تمرين و  ــوزش  آم
آمادگي ايستگاهي اين حوادث رخ 

دهد. 
ــث فوت  ــرايط كه باع ــده ترين ش عم
ــانان مي گردد موارد نظير حمله  آتش نش
ــط وسايل نقليه  قلبي، صدمات جرحي توس
محبوس شده در دود و گاز هاي سمي و .... 
ــد. كه عمدتاً  و از اين قبيل اتفاقات مي باش
در اثر عدم هم كنترلي ساير گروه عملياتي 

نسبت به يكديگر اتقاق مي افتد. 
ــانان استاندارد  جهت ايمني و جلوگيري از مصدوميت اتش نش
ــتورالعمل هاي مختلفي تدوين گرديده است كه هدف  ها و دس
آن اجراي صحيح، توجه به خود كنترلي و هم كنترلي تيم هاي 
ــي و بكارگيري صحيح ادوات و تجهيزات، به  عملياتي – آموزش

جهت كاهش خطرات تدوين گرديده است. 
ايمني در حوادث اضطراري

ــداد نجات با حريق ..  ــام يك ماموريت موفق آميز ام جهت انج
آتش نشانان نبايد بدون توجه به ضوابط و استاندارد هاي شغلي 
ــوند، فرمانده گروه جهت  ــرانه يا كوركورانه وارد عمل ش خود س
ــانان قبل ورود به موقعيت بايد كليه  تامين ايمني گروه اتش نش
شرايط را ارزيابي دقيق نموده  و گروه بايد منتظر فرمان فرمانده 
جهت انجام عمليات باشند و در غير اين صورت وجود صدمات و 
ــديد جسمي براي آتش نشانان اجتناب ناپذير خواهد  لطمات ش

بود. 
ــوزي يك تيم يا گروه اتش نشانان حداقل بايد داراي  در اتش س
ــته در محيط كاري با  ــو كه قبًال با هم كار نموده و پيوس 2 عض
هم در ارتباط اند بايد باشند در بعضي از ادارات اتش نشاني اين 
ــا (Buddy system) مي  ــتم رفاقت ي نوع ارتباط اصطالحاً سيس
ــاني (حداقل 2 نفر) در حال  گويند در مواقعي كه گروه اتش نش
انجام وظيفه مي باشند بايد فرمانده گروه هميشه از محل دقيق 
ــد و كليه افراد  فعاليت و كاري كه گروه انجام مي دهد آگاه باش
ــق با هم وارد موقعيت  ــروه بايد جهت انجام يك عمليات موف گ
ــم كار نموده و با هم خارج گردند در خاتمه بايد  گرديده و با ه
ــل  حادثه را ترك  ــانان همزمان با هم مح ــروه ياتيم اتش نش گ

كنند. 
ــاختمان در محل حريق  ــانان به س ــم اتش نش ــل از ورود تي قب
ــام عمليات اطفايي يا نجات يابد كامًال مجهز به لوازم  جهت انج
ــتكش و  و تجهيزات انفرادي نظير (لباس دفع حريق وكاله دس
... ) باشند و حتماً اتش نشانان بايد در ابتدا يكديگر را كنترل و 
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ــب  از عملكرد صحيح لوازم و تجهيزات خود اطمينان خاطر كس
نمايند. كليه افراد گروه و اعضاي تيم عملياتي كه در يك محل 
ــي اوقات بايد تماس  ــند در تمام در حال انجام وظيفه مي باش
ــته  ديواري ديداري (يكديگر را ديده) و با هم تماس صوتي داش
ــتگاه (راديو دو  ــند و حداقل يكي از اعضاي گروه با يك دس باش
ــته و از محل حادثه با فرمانده  ــيم  در اختيار داش طرف) بي س
ــتفاده از راديو  ــد كه اهميت اس ــان امر در ارتباط باش كارشناس
دستي ( بيسيم ) زماني مشخص مي گردد كه حادثه اي پديدار 
ــردرگمي ي مجروح شدن اعضاي گروه و  ــته يا در مواقع س گش
ــوارد ديگر بتوانند اطالعات الزم را به بيرون ازمحل مورد نظر  م
ــل نمايند. همچنين بتوانند در صورت لزوم راهنمايي هاي  منتق

الزم را دريافت و اقدام صحيح و موثر را انجام دهند. 
ــتند  ــغول به كار هس ــانان كه در مناطق پر خطر مش آتش نش
ــتيباني فني و تخصصي داشته كه توسط  بطور حتم نياز به پش
ــكل از يك گروه  ــتيبان صورت مي گيرد،  تيم فوق متش تيم پش

عملياتي با تجهيزات كافي و آماده در خارج منطقه خطر بوده تا 
در صورت لزوم بتوانند به تيم عملياتي كمك نمايند و همانگونه 
كه قبًال  بيان گرديد تاكيد مي گردد افراد گروه بايد جهت انجام 
يك عمليات موفق با هم وارد موقعيت گرديده، با هم كار كرده 

و با هم محل را ترك نمايند. 
ــان جهت انجام وظيفه خود در مواقع عملياتي بايد  هر آتش نش
ــورد نظر و اطراف خود آگاهي كافي  ــبت به موقعيت محل م نس

ــب نموده و همچنين در موارد ديگري نظير هنگام رسيدن  كس
ــده ( با لوازم  به محل حادثه بايدبا احتياط از خودرو و خارج ش
ــبت به تردد خودرو و  ــزات انفرادي ) همچنين بايد نس و تجهي
خودروها و شرايط نامساعد محيطي و ... با احتياط رفتار نمايد. 
ــك خيابان يا بزرگراه اتفاق  ــه عنوان مثال اگر: حادثه اي در ي ب
ــد ابتدا با وسايل مناسب تردد صحنه حادثه را كنترل  افتاده باش
ــدار يا نظير  ــن مي نمايند و چراغ هاي خطر ؛ عالمات هش و ايم
ــدار و احتياط ( كله قندي ) يا نوار مانع،  آن مخروطه هاي هش
(خطر) صحنه حادثه را ايمن  نمايند و حتماً  بايد فاصله مردم با 

محل حادثه راحفظ و ايمني سازي نمايد. 
ــوزي بايد  ــر حادثه هاي اتش س ــانان در مواقعي نظي آتش نش
ــر دود و خطرناك،  ــقوط، منطقه هاي پ ــب آوار در حال س مراق
ــياء تيز و برنده و .. باشند كه در نهايت اگر بخش هاي اصلي  اش

خطرات  صحنه حادثه 
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ــوزي اطفاء گرديد احتياط جهت ايمني را نبايد از دست  اتش س
ــتفاده صحيح و  ــن بايد از ابزار ها و تجهيزات اس دهند همچني
مطمئن نموده احتياط هاي ايمني الزم را به خاطر داشته باشند 
ــرات اوليه نظير تعويض برخي  ــورت لزوم بايد برخي تعمي در ص
قطعات لوازم مورد استفاده را بتوانند در حداقل زمان انجام داده 
ــه اگر احياناً  چنانچه در حين عمليات برخي لوازم و تجهيزات  ك
دچار مشكل جزئي گرديد بتوانند آنها را راه اندازي و آماده بكار 

نمايد. 

تجهيزات محافظ فردي 
ــتم آتش  ــزات و ابزار محافظ فردي جزء اصلي يك سيس تجهي
ــان را در  ــد كه اين لوازم مي تواند جان اتش نش ــان مي باش نش
مواقع خطر حفظ نمايد كه بايد توجه ويژه به تجهيزات محافظ 
فردي خود داشته كه بازرسي ها و دستورالعمل ها ي ارائه شده 
توسط كارخانه هاي سازنده بتواند از اين لوازم و تجهيزات فردي 

در مقابل حوادث از خود محافظت نمايند. 
ــيار  ــانان از اولويت هاي بس ــه ايمني فردي  آتش نش از آنجايك

بااليي برخوردار مي باشد. 
ــرايط ايمني در محيط آتش نشانان آئين  جهت بوجود آمدن ش
ــه نهادها و  ــي مختلفي وجود دارند ك ــتور العمل ايمن نامه دس
ــن زمينه فعاليت  ــر جهان در اي ــازمانهاي مختلفي در سراس س
ــه فعاليت دارند  ــد از جمله انجمن هايي كه در زمين ــي نماين م
ــد كه تمركز بر روي موضوعات خاصي كه  (N.F.P.A)  مي باش

بطور مستقيم در خصوص سالمت و امنيت و ايمني اتش نشانان 
ــت بعلت قابل قبول بودن دستور  ــد كه الزم به ذكر اس مي باش
العمل هاي ايمني در آئين نامه ها حفاظت و ايمني انجمن فوق 
ــتانداردهاي اين انجمن را مالك  ــورهاي جهان اس اكثريت كش

عمل قرار داده كه نتايج بسيار خوبي را بدست آورده اند. 
ــاني بايد داراي يك سري استانداردهاي معين  هر اداره آتش نش
ــاني داراي يك واحد كنترل  ــد و بسياري از ادارت اتش نش باش

ايمني و سالمت بود كه مسئوليت آن ايجاد روشها و سياستهايي 
ــه اين واحد بايد  ــد. ك ــانان مي باش در خصوص ايمني اتش نش
ــان مختلفي در زمينه هاي گوناگون بويژه آتش  داراي كارشناس

نشاني و ... در تخصص هاي مختلف باشند. 
 

منابع
1- انجمن ملي حفاظت حريق 

(National Fire Protection Assocition) N.F.P.A

2- انجمن بين المللي فرماندهان آتش نشاني 
(International Association of Five chiefs) IAFC

3- كتاب جامع آتش نشاني: تاليف و ترجمه: آقاي عبداهللا جعفري
4- جزوات و انتشارات سازمان آتش نشاني خدمات ايمني شهرداري تهران

Yousefzokaee@yahoo.com :آدرس ايميل



22

مقدمه
ــاني لزوم تدوين  ــي و به ويژه در بخش آتش نش ــث فن در مباح
ــي و اجرايي،  ــتانداردها در زمينه هاي مختلف فن ــراي اس و اج
ــتانداردها كمك شاياني در  ضروري بوده و بهره مندي از اين اس
ــتر ايفا مي كند. يكي از  جهت بهبود امور و كارايي هر چه بيش
مهم ترين استانداردهاي موجود در زمينه آتش نشاني، استاندارد 
ــي محافظت در برابر  ــد. NFPA انجمن مل NFPA مي باش
ــوزي آمريكا است كه استانداردهاي مفصل و جامعي در  آتش س
ــاني تدوين كرده است. در  زمينه هاي مختلف ايمني و آتش نش
اين جا ترجمه بخشي از استاندارد 1500 ويرايش 2007 كه در 
ــت،  ــانان اس ارتباط با لباس و تجهيزات حفاظت فردي آتش نش
ــه مي گردد. الزم به  ــي و بهره مندي مخاطبان ارائ جهت آگاه
ذكر است كه شماره هاي آمده در بخش بندي استاندارد زير بر 

اساس متن اصلي مي باشد.

7-1- كليات
ــازمان آتش نشانى موظف است تمام اعضاى خود را  7-1-1- س
ــت كننده جهت رويايى با حوادث  با لباس ها و تجهيزات حفاظ

احتمالى و كليه امورى كه انجام مى دهند، تجهيز نمايد.
ــانى هر زمانى كه اعضا با  7-1-2- لباس ها و تجهيزات آتش نش
ــوند و يا حتى احتمال وجود حاثه باشد،  حادثه  اى مواجه مى ش

بايد مورد استفاده قرار گيرند.
 NFPA ــانى طبق استاندارد 7-1-3- لباس هاى فرم آتش نش

1851، حداقل هر 6 ماه يكبار بايد تميز شوند .
ــه لباس هاى  ــازى براى مجموع ــاك س ــاى پ 7-1-4- فراينده
ــده لباس هاى حفاظتى  ــفارش توليد كنن حفاظتى بايد طبق س

براى انواع آلودگى ها و موادى كه بايد پاكسازى شوند، باشد.
ــط  ــتگاه توس 7-1-5-  لباس هاي كار و لباس هايي كه درايس
 NFPA ــب با نيازمنديهاى ــيده مى شود بايد مناس اعضا پوش

(بخشي از استاندارد NFPA 1500 ويرايش 2007)
  ترجمه: الدن پيروي
كارشناس ارشد فيزيك
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1975 باشد. 
ــانان نبايد هيچ  7-1-6- در هنگام ماموريت ( خدمت) آتش نش
ــدارى و مقاومت ندارد،  ــق پاي ــه در مقابل حري ــى ك گونه لباس

بپوشند.
ــت لباس هاى  ــانى موظف به نظاف ــازمان آتش نش 7-1-7- س

حفاظتى و لباس هاى كاروايستگاه مى باشد.
7-1-7-1-  چنين نظافتى يا از طريق خدمه آشنا با روش هاى 
ــاس با لباس هاى  ــه تمهيدات الزم جهت تم ــب و مجهز ب مناس
ــاني فراهم مي  ــازمان آتش نش آلوده، يا از طريق امكاناتي كه س

كند، انجام مى گردد.
ــانى  ــتگاه آتش نش 7-1-7-2- چنانچه عمليات نظافت در ايس
ــانى موظف است حداقل يك  ــازمان آتش نش صورت پذيرد، س
ماشين لباس شويى جهت حصول اين هدف در محوطه نظافتى 
ــتاندارد NFPA 1581 طراحى شده است، تهيه  كه طبق اس

نمايد.
7-2- لباس هاى حفاظتى (ضد حريق) براى آتش نشانان 
ــازمان آتش نشانى براى  ــاناني كه از طرف س 7-2-1- آتش نش
ــوند بايد توسط مجموعه هاى  رويارويى با حوادث انتخاب مى ش
ــتاندارد  حفاظتى ضد حريق كه درخور كاربردهاى مورد نيازاس

NFPA 1971 مى باشد، محافظت شوند.
 (50mm)  ــد  حداقل 2 اينچ ــاس كامل ايمنى باي 7-2-2- لب
ــاني با تمام اليه ها داشته باشد. بنابراين شكافى در كل  همپوش

لباس حفاظتي وجود ندارد.
ــانى بايد با اندازه گيرى سايز آتش  7-2-2-1- حداقل همپوش

نشان، بدون SCBA در دو حالت زير تعيين شود:
ــره خورده تا  ــتهاى گ ــتاده و دس ــت اول: در حالت ايس 1- حال

جاييكه ممكن است در باالى سر قرار گيرد.
2- حالت دوم: در حالت ايستاده در حاليكه دو دست به هم گره 
ــر قرار مى گيرد و كمر در چهار جهت جلو،  خورده در باالى س

عقب، چپ و راست به اندازه 90 درجه خم شود.
7-2-3- لباس هاى كار ايمنى يك تكه نيازى به هم پوشانى همه 
ــروط بر اينكه حفاظ ايمنى مركب  ــت، مش اليه ها نخواهد داش

پيوسته وجود داشته باشد.
7-2-4- دستكش ها

7-2-4-1- سازمان آتش نشانى كه لباس هاي ايمنى ضدحريق 
ــوراخ  همراه با مچ بندهايى انعطاف پذير و مقاوم كه از طريق س
انگشت شست ايمن مى شوند؛ تهيه مى كنند، بايد مجاز به تهيه 
دستكش هايى از نوع مچى جهت استفاده با اين كت هاى ايمنى 

 باشند.
ــچ بندهايى را  ــه چنين م ــانى ك ــازمان آتش نش 7-2-4-2- س
ــتكش هاى انعطاف پذير يا ساير ملزومات  تهيه نمى كند، بايد دس
ــى را تهيه كنند و  ــتفاده با اين كتهاى ايمن ــى براى اس روياروي

آموزش هاي الزم را ارائه دهند.
ــازمان آتش نشانى بايد يك برنامه آموزشى حفاظت  7-2-5- س
ــت، نگهدارى،  ــن انتخاب، مراقب ــا با عناوي ــزات و لباس ه تجهي
ــتفاده از  ــتفاده از مجموعه حفاظتى ضدحريق و آموزش اس اس

آنها را پذيرفته و انجام دهد.
ــتفاده از مجموعه  ــاب، مراقبت، نگهدارى و اس 7-2-5-1- انتخ
 NFPA حفاظتى سازمان آتش نشانان بايد مطابق دستورالعمل

1851 تعريف شده باشد.
ــئوليت هاي خاص بايد براى بازرسى و بازديد و  7-2-5-2- مس

نگهدارى مشخص شود.
ــت كليه كاركنانش را  ــازمان آتش نشانى موظف اس 7-2-6- س
ــيدن تمام تجهيزات و لباس هاي حفاظتي تعريف  ملزم به پوش

شده براى عمليات كند.

7-3- لباسـهاى حفاظتـى جهـت حضـور در عمليـات 
آتش نشانى
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ــان حضور در عمليات  ــئوليت اصلى آن 7-3-1- اعضايى كه مس
ــوزش اطفاى حريق  ــى كه در آم ــت و اعضاي ــاى حريق اس اطف
ــاى حريق كه تابع  ــاركت دارند، بايد لباس هاى ايمنى اطف مش

دستورالعمل NFPA1971 مى باشد، را استفاده كنند.
7-3-2- كت و شلوارهاى ايمنى ضد حريق به علت هم پوشانى 
همه اليه ها حداقل تا 2 اينچ (50mm) حريق را تحمل خواهد 
ــى،  ــكافى در كل حفاظ حرارتى و گرمايى تابش كرد، بنابراين ش

وقتى لباس هاى ايمنى گرم مى  شوند، وجود ندارد.
ــايز  ــا اندازه گيرى س ــد ب ــانى باي ــل همپوش 7-3-2-1- حداق

آتش نشان، بدون SCBA در دو حالت زير تعيين شود:
1- حالت اول: در حالت ايستاده، دستهاى گره خورده تا جاييكه 

ممكن است در باالى سر قرار گيرد.
ــت به هم  ــتاده، در حاليكه دو دس 2- حالت دوم: در حالت ايس
ــرد و كمر در چهار جهت  ــر قرار مى گي گره خورده در باالى س

جلو، عقب، چپ و راست به اندازه 90 درجه خم شود.
7-3-3- لباس هاى كار ايمنى يك تكه نيازى به هم پوشانى همه 
ــت، مشروط بر اينكه حفاظ كامل حرارتى و  اليه ها نخواهد داش

گرمايى تابشى پيوسته وجود داشته باشد.
ــر روى يا خارج لباس هاى ايمنى  7-3-4- زمانيكه  SCBA ب
ــيده مى شود، بخش حريق سازمان آتش نشانى بايد  محافظ پوش
اعضا را از سطح باالى پتانسيل گرمايى تابشى كه مى تواند منجر 

به شكست  SCBA شود، آگاه سازد.

7-8- لباس ايمنى جهت عمليات تخصصي امداد و نجات
7-8-1- اعضاى تيم ويژه كه وظيفه اصلى شان جستجو، عمليات 
ــد، جهت حوادث  ــف، عمليات محل استقرار مى باش نجات،كش
ــات نجات بيابان يا آب،  ــات نجات تكنيكى به غير از عملي عملي
ــد از لباس ها و تجهيزات ايمنى كه  ــوند، باي در نظر گرفته مى ش
ــتورالعمل NFPA 1951  تعريف شده است، استفاده  در دس

.(USAR استاندارد لباس ايمنى براى عمليات) .نمايند
 (50mm) 7-8-2- كت و شلوارهاى ايمنى بايد حداقل 2 اينچ
ــد تا شكافى در كل  ــته باش ــانى بين همه اليه ها را داش هم پوش
حفاظ حرارتى و گرمايى تابشى، وقتى لباس هاى ايمنى پوشيده 

مى  شوند، وجود نداشته باشد.
ــدازه لباس ها بر  ــق ان ــانى از طري ــل هم پوش 7-8-2-1- حداق
ــنده( آن لباس ها) تعيين مى شود، بدون محافظ  روى افراد پوش

تنفسى، در هر دو حالت زير:
ــتاده، دستها با هم به باالى سر مى رسند(تا  1- حالت اول: ايس

آن اندازه بلند كه امكانپذير باشد)
ــتاده، دستها با هم به باالى سر مى رسند. با  2- حالت دوم: ايس
ــت)، و به پشت  ــمت(چپ و يا راس بدن خميده رو به جلو، به س

در زاويه 90 درجه.
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ــانى  7-8-2-2- لباس هاى كار ايمنى يك تكه نيازى به هم پوش
همه اليه ها نخواهد داشت، مشروط بر اينكه حفاظ ايمنى مركب 

پيوسته وجود داشته باشد.
7-8-3- اعضاى درگير در عمليات نجات فنى كه نياز به حفاظ 
ــيله NIOSH به 42  ــكهايى كه به وس ــى دارند از ماس تنفس

CFR قسمت 84 تاييد مى شوند، استفاده خواهد شد.
ــوا (APRs) و  ــكهاى تصفيه ه ــه ماس ــى ك 7-8-3-1-  جاي
ــراى تامين حفاظ  ــكهاى تصفيه هواى قوى (PARPs) ب ماس
ــود،  PARPs وAPRs با عنصرهاى  ــاب مى ش ــى انتخ تنفس
ــيميايى در نظر گرفته خواهد شد كه اقدامات  فيلتر خاص و ش
ــت ايمنى در مقابل جلوگيرى از آلودگى هاى ويژه بر  الزم را جه
ــاس سطح پيش بينى شده در معرض ريسك همراه با شرايط  اس

واكنش متفاوت، را انجام دهد.

ــه APR يا  ــوان تعيين كرد ك ــه نمى ت ــى ك 7-8-3-2- جاي
ــى تهيه مى كند، يا اگر  ــظ موثرى بر ضد آلودگ PAPR  محاف
ــت، SCBA تا زمانيكه  ــده نيس ــانى آلودگى شناخته ش يكس
ــى ديگرى مى تواند استفاده شود،  تعيين شود كه محافظ تنفس

پوشيده خواهد شد.
ــى  ــه محافظ تنفس ــراى تهي ــه SCBA  ب 7-8-3-3-  زمانيك
ــب و كاربردى  ــود، SCBA بايد نيازهاى مناس ــاب مى ش انتخ

7-11-1 را برآورده كند.
ــه با خطرات  ــه يا در مواجه ــر در حادث ــاى درگي 7-8-4- اعض
ــت عمليات نجات  ــتقرار جه ــف و محل اس عمليات نجات، كش
فنى، بايد آماده باشند و از محافظ چشمى استفاده مى كنند كه 

متناسب با شرايط NFPA 1951 باشد.
ــى عمليات نجات  ــزات ايمنى و لباس هاى ايمن 7-8-5- تجهي
فنى مطابق با دستورالعمل هاى شركت سازنده، مورد استفاده و 

نگه دارى قرار خواهد گرفت.
ــت برنامه اى را جهت  ــق موظف اس ــان حري 7-8-5-1- دپارتم
ــى و نگه دارى براى تجهيزات و لباس هاى ايمنى  بازديد و بررس

عمليات نجات فنى تعيين  كند.
ــراى همه  ــب ب ــى زدايى مناس ــاى آلودگ 7-8-5-2- روش ه
ــگيرى  ــزات و لباس هاى ايمنى عمليات نجات فنى و پيش تجهي
از آلودگى پرسنل كاربر يا پرسنل پشتيبانى در نظر گرفته شود 

7-2- لباس هاى حفاظتى (ضد حريق) براى آتش نشانان 
ــازمان آتش نشانى براى  ــاناني كه از طرف س 7-2-1- آتش نش
ــوند بايد توسط مجموعه هاى  رويارويى با حوادث انتخاب مى ش
ــتاندارد  حفاظتى ضد حريق كه درخور كاربردهاى مورد نيازاس

NFPA 1971 مى باشد، محافظت شوند.
 (50mm)  ــد  حداقل 2 اينچ ــاس كامل ايمنى باي 7-2-2- لب
ــاني با تمام اليه ها داشته باشد. بنابراين شكافى در كل  همپوش
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لباس حفاظتي وجود ندارد.
ــانى بايد با اندازه گيرى سايز آتش  7-2-2-1- حداقل همپوش

نشان، بدون SCBA در دو حالت زير تعيين شود:
ــره خورده تا  ــتهاى گ ــتاده و دس ــت اول: در حالت ايس 1- حال

جاييكه ممكن است در باالى سر قرار گيرد.
2- حالت دوم: در حالت ايستاده در حاليكه دو دست به هم گره 
ــر قرار مى گيرد و كمر در چهار جهت جلو،  خورده در باالى س

عقب، چپ و راست به اندازه 90 درجه خم شود.
7-2-3- لباس هاى كار ايمنى يك تكه نيازى به هم پوشانى همه 
ــروط بر اينكه حفاظ ايمنى مركب  ــت، مش اليه ها نخواهد داش

پيوسته وجود داشته باشد.
7-2-4- دستكش ها

7-2-4-1- سازمان آتش نشانى كه لباس هاي ايمنى ضدحريق 
ــوراخ  همراه با مچ بندهايى انعطاف پذير و مقاوم كه از طريق س
انگشت شست ايمن مى شوند؛ تهيه مى كنند، بايد مجاز به تهيه 
دستكش هايى از نوع مچى جهت استفاده با اين كت هاى ايمنى 

 باشند.
ــچ بندهايى را  ــه چنين م ــانى ك ــازمان آتش نش 7-2-4-2- س
ــتكش هاى انعطاف پذير يا ساير ملزومات  تهيه نمى كند، بايد دس
ــى را تهيه كنند و  ــتفاده با اين كتهاى ايمن ــى براى اس روياروي

آموزش هاي الزم را ارائه دهند.
ــازمان آتش نشانى بايد يك برنامه آموزشى حفاظت  7-2-5- س
ــت، نگهدارى،  ــن انتخاب، مراقب ــا با عناوي ــزات و لباس ه تجهي
ــتفاده از  ــتفاده از مجموعه حفاظتى ضدحريق و آموزش اس اس

آنها را پذيرفته و انجام دهد.
ــتفاده از مجموعه  ــاب، مراقبت، نگهدارى و اس 7-2-5-1- انتخ
 NFPA حفاظتى سازمان آتش نشانان بايد مطابق دستورالعمل

1851 تعريف شده باشد.
ــئوليت هاي خاص بايد براى بازرسى و بازديد و  7-2-5-2- مس

نگهدارى مشخص شود.
ــت كليه كاركنانش را  ــازمان آتش نشانى موظف اس 7-2-6- س
ــيدن تمام تجهيزات و لباس هاي حفاظتي تعريف  ملزم به پوش

شده براى عمليات كند.

7-3- لباسـهاى حفاظتـى جهـت حضـور در عمليـات 
آتش نشانى

ــان حضور در عمليات  ــئوليت اصلى آن 7-3-1- اعضايى كه مس
ــوزش اطفاى حريق  ــى كه در آم ــت و اعضاي ــاى حريق اس اطف
ــاى حريق كه تابع  ــاركت دارند، بايد لباس هاى ايمنى اطف مش

دستورالعمل NFPA1971 مى باشد، را استفاده كنند.
7-3-2- كت و شلوارهاى ايمنى ضد حريق به علت هم پوشانى 
همه اليه ها حداقل تا 2 اينچ (50mm) حريق را تحمل خواهد 
ــى،  ــكافى در كل حفاظ حرارتى و گرمايى تابش كرد، بنابراين ش

وقتى لباس هاى ايمنى گرم مى  شوند، وجود ندارد.
ــايز  ــا اندازه گيرى س ــد ب ــانى باي ــل همپوش 7-3-2-1- حداق

آتش نشان، بدون SCBA در دو حالت زير تعيين شود:
1- حالت اول: در حالت ايستاده، دستهاى گره خورده تا جاييكه 

ممكن است در باالى سر قرار گيرد.
ــت به هم  ــتاده، در حاليكه دو دس 2- حالت دوم: در حالت ايس
ــرد و كمر در چهار جهت  ــر قرار مى گي گره خورده در باالى س

جلو، عقب، چپ و راست به اندازه 90 درجه خم شود.
7-3-3- لباس هاى كار ايمنى يك تكه نيازى به هم پوشانى همه 
ــت، مشروط بر اينكه حفاظ كامل حرارتى و  اليه ها نخواهد داش

گرمايى تابشى پيوسته وجود داشته باشد.
ــر روى يا خارج لباس هاى ايمنى  7-3-4- زمانيكه  SCBA ب
ــيده مى شود، بخش حريق سازمان آتش نشانى بايد  محافظ پوش
اعضا را از سطح باالى پتانسيل گرمايى تابشى كه مى تواند منجر 

به شكست  SCBA شود، آگاه سازد.
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7-8- لباس ايمنى جهت عمليات تخصصي امداد و نجات
7-8-1- اعضاى تيم ويژه كه وظيفه اصلى شان جستجو، عمليات 
ــد، جهت حوادث  ــف، عمليات محل استقرار مى باش نجات،كش
ــات نجات بيابان يا آب،  ــات نجات تكنيكى به غير از عملي عملي
ــد از لباس ها و تجهيزات ايمنى كه  ــوند، باي در نظر گرفته مى ش
ــتورالعمل NFPA 1951  تعريف شده است، استفاده  در دس

.(USAR استاندارد لباس ايمنى براى عمليات) .نمايند
 (50mm) 7-8-2- كت و شلوارهاى ايمنى بايد حداقل 2 اينچ
ــد تا شكافى در كل  ــته باش ــانى بين همه اليه ها را داش هم پوش
حفاظ حرارتى و گرمايى تابشى، وقتى لباس هاى ايمنى پوشيده 

مى  شوند، وجود نداشته باشد.
ــدازه لباس ها بر  ــق ان ــانى از طري ــل هم پوش 7-8-2-1- حداق
ــنده( آن لباس ها) تعيين مى شود، بدون محافظ  روى افراد پوش

تنفسى، در هر دو حالت زير:
ــتاده، دستها با هم به باالى سر مى رسند(تا  1- حالت اول: ايس

آن اندازه بلند كه امكانپذير باشد)
ــتاده، دستها با هم به باالى سر مى رسند. با  2- حالت دوم: ايس
ــت)، و به پشت  ــمت(چپ و يا راس بدن خميده رو به جلو، به س

در زاويه 90 درجه.
ــانى  7-8-2-2- لباس هاى كار ايمنى يك تكه نيازى به هم پوش
همه اليه ها نخواهد داشت، مشروط بر اينكه حفاظ ايمنى مركب 

پيوسته وجود داشته باشد.
7-8-3- اعضاى درگير در عمليات نجات فنى كه نياز به حفاظ 
ــيله NIOSH به 42  ــكهايى كه به وس ــى دارند از ماس تنفس

CFR قسمت 84 تاييد مى شوند، استفاده خواهد شد.
ــوا (APRs) و  ــكهاى تصفيه ه ــه ماس ــى ك 7-8-3-1-  جاي
ــراى تامين حفاظ  ــكهاى تصفيه هواى قوى (PARPs) ب ماس
ــود،  PARPs وAPRs با عنصرهاى  ــاب مى ش ــى انتخ تنفس
ــيميايى در نظر گرفته خواهد شد كه اقدامات  فيلتر خاص و ش

ــت ايمنى در مقابل جلوگيرى از آلودگى هاى ويژه بر  الزم را جه
ــاس سطح پيش بينى شده در معرض ريسك همراه با شرايط  اس

واكنش متفاوت، را انجام دهد.
ــه APR يا  ــوان تعيين كرد ك ــه نمى ت ــى ك 7-8-3-2- جاي
ــى تهيه مى كند، يا اگر  ــظ موثرى بر ضد آلودگ PAPR  محاف
ــت، SCBA تا زمانيكه  ــده نيس ــانى آلودگى شناخته ش يكس
ــى ديگرى مى تواند استفاده شود،  تعيين شود كه محافظ تنفس

پوشيده خواهد شد.
ــى  ــه محافظ تنفس ــراى تهي ــه SCBA  ب 7-8-3-3-  زمانيك
ــب و كاربردى  ــود، SCBA بايد نيازهاى مناس ــاب مى ش انتخ

7-11-1 را برآورده كند.
ــه با خطرات  ــه يا در مواجه ــر در حادث ــاى درگي 7-8-4- اعض
ــت عمليات نجات  ــتقرار جه ــف و محل اس عمليات نجات، كش
فنى، بايد آماده باشند و از محافظ چشمى استفاده مى كنند كه 

متناسب با شرايط NFPA 1951 باشد.
ــى عمليات نجات  ــزات ايمنى و لباس هاى ايمن 7-8-5- تجهي
فنى مطابق با دستورالعمل هاى شركت سازنده، مورد استفاده و 

نگه دارى قرار خواهد گرفت.
ــت برنامه اى را جهت  ــق موظف اس ــان حري 7-8-5-1- دپارتم
ــى و نگه دارى براى تجهيزات و لباس هاى ايمنى  بازديد و بررس

عمليات نجات فنى تعيين  كند.
ــراى همه  ــب ب ــى زدايى مناس ــاى آلودگ 7-8-5-2- روش ه
ــگيرى  ــزات و لباس هاى ايمنى عمليات نجات فنى و پيش تجهي
از آلودگى پرسنل كاربر يا پرسنل پشتيبانى در نظر گرفته شود. 



مقدمه
 بررســي تاريخچه وقوع حوادث و سوانح در كشور نشان دهنده تغييرات زمين شناسى، تكتونيكى، جوى و زيست محيطى 
بوده و بروز بحران هاي ناشــي از آنها، مانعى بر روند رو به رشــد فعاليت هاى اقتصادى، صنعتى، كشــاورزى و... محسوب 
مي گردنــد و بــه همين دليل حوادث طبيعى و غير طبيعي به كررات در كشــور ما رخداده اســت و به واســطه رخداد اين 

حوادث، ايران يكى از كشورهاي آسيب پذير جهان محسوب مى شود.
بنابراين آمادگي و برنامه ريزي مناســب در مديريت بهينه منابع (نيروي انســاني، امكانــات و ...) ضرورتي اجتناب ناپذير 
در مديريت بحران مي باشــد. از جمله اقدامات مورد نياز در اين زمينه پيش بينى نيرو، امكانات و تجهيزات مناســب در 
سازمان هاي امدادى و خدماتى، سازماندهي نيروهاى واكنش سريع با تجهيزات مناسب، برقرارى ارتباط مؤثر بين گروه ها 
و سازمان هاي درگير در بحران را مي توان نام برد. تا با اجراي برنامه هاي آموزشي و مانورهاى مستمر و واقعى، با ديدگاه 
اســتفاده بهينه از منابع و مديريت واحد در بحران و قبل از آن، در بحران هاي آتى موفقيت بيشــترى كســب نماييم. در 

واقع با ايجاد آمادگي كافي در بين دولت و مردم، زمينه ايجاد فرهنگ همزيستى با بحران ها را مهيا مى نماييم.

ضرورت تقويت و سازماندهي تيم هاي مديريت بحران ضرورت تقويت و سازماندهي تيم هاي مديريت بحران 
در سطح كشور(مديريتي و اجرايي)در سطح كشور(مديريتي و اجرايي)

  بهزاد پورمحمد -   مدرس و كارشناس ارشد در امور مديريت بحران

مـــديريت بحــرانمـــديريت بحــران
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ضرورت و اهميت
ــد و ارتقاي دانش بومي كشور در حوزه مديريت بحران و  با رش
ــي در بيان مفاهيم و جايگاه اين علم كه طي  طي مراحل تكامل
ــتگاه هاي مختلف اجرايي و مديريتي  ــال هاي گذشته در دس س
حوزه هاي شهري و روستايي كشور صورت پذيرفته است، اكنون 
وقت آن رسيده است كه با تحليل عملكرد ضمن تقويت شرايط 
ــاماندهي تيم هاي مديريت بحران اقدام  ــتاي س موجود در راس

نمود. در ادامه بخشي از آثار اين اقدام ارايه مي گردد؛    
ــاركت باالي تمامي سازمان ها، مديران و نيروهاى آنها در  * مش
سطوح ملي، استاني و شهرستاني در امر مديريت بحران كشور؛

* شناسايي نيروها در سازمان هاي مختلف و تقويت آنها در امر 
مديريت بحران در قالب نيروهاي واكنش سريع؛

* تقويت مديريت واحد بحران در سطح كشور با تقويت روحيه 
كار گروهي؛

* استفاده بهينه از منابع بالقوه سازمان ها و تبديل آنها به منابع 
بالفعل در امر مديريت بحران كشور؛

ــاير  ــريعترين و مؤثرترين خدمات امداد و نجات و س * ارائه س
ــي از بحران هاي طبيعي  خدمات مورد نياز به حادثه ديدگان ناش

در سطح كشور؛

تيم هاي مداخله كننده در بحران
ــا ناملموس همه  ــكارا و ي ــاً در زمان بحران به صورت آش عموم
ــاس نياز كه اگر دخالت  ــت دارند، دخالت كنند و اين احس دوس
ــود، در گروه هاى  ــران مؤثر خواهند ب ــد، در جهت رفع بح كنن

مختلف ديده مى شود.  
 گروه هاي مداخله كننده در بحران عبارت اند از:

ــد و افرادي كه  ــتقيم در معرض خطران ــرادي كه به طور مس اف
ــتى دارند. از جمله  ــرض خطر نبوده، ولى حس نوع دوس در مع

مسئولين و گروه هاى امدادى و خدماتى دولتي.
ــه كننده، به دو گروه دولتى و مردمى  بنابراين گروه هاى مداخل
ــوند. لذا اين نكته مهم است كه، عدم هماهنگى و  تقسيم مى ش
ــان بحران مى تواند، باعث  ــجام بين گروه هاى مختلف در زم انس
ــدت اثرات بحران نيز  ــود و بر ش ــامانى در جامعه ش ايجاد نابس

بيفزايد.
هر چقدر برنامه ريزى بيشتر، هماهنگى قبلى بين گروه هاى درگير 
ــتر، آموزش هاى  ــناخت قبلى از منطقه بحران زده بيش بهتر، ش
ــتر، پراكندگى مراكز امدادى و خدماتى  تخصصى و عمومى بيش
ــتر و هر  ــب تر، تجهيزات مطلوبتر، پيش بينى امكانات بيش مناس
ــتر باشد،  چقدر تمرين ها جهت مقابله در زمان آمادگى نيز بيش
در هنگام مقابله با بحران، ضمن كاهش آسيب پذيري نيروهاي 

امدادي نتايج مطلوبترى از عمليات حاصل مى شود.
ــتر  ــذا به هر ميزان كه آمادگى جامعه (دولت و مردم) نيز بيش ل
و اقدامات پيشگيرانه مناسبتر باشد، مقابله صحيح تر، سريعتر و 

مناسبتر صورت مى پذيرد.

در هنگام وقوع حوادث و سوانح مختلف (طبيعي و غير طبيعي) 
نوع ورود به صحنه حادثه جهت انجام اقدامات مقابله اي، به سه 

صورت زير خواهد بود:
الف)  ورود سريع بازماندگان حادثه به محل حادثه جهت مقابله؛
ــده عموماً بازماندگان حادثه اند كه خود به دو  گروه هاي ذكر ش
گروه تقسيم مى شوند يا خودشان، اعضاء و كاركنان سازمان هاى 
ــتند. اگر اين افراد  امدادى و خدماتى بوده و يا مردم عادى هس
آموزش هاى الزم جهت عكس العمل سريع و مناسب و همچنين 
ــه را در جامعه ديده  ــدادى و آموزش هاى اولي ــات خود ام اقدام
ــند، مى توانند مؤثرترين افراد با امكانات ناچيز جهت مقابله  باش

بعد از حادثه باشند.
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ب)  ورود نيروهاى امدادى و خدماتى دستگاه هاى اجرايى دولتي 
ــه حادثه و از مناطق با  ــي از نزديك ترين محل به صحن و عموم

آسيب كمتر؛
اين دسته نيروهاى امدادى و خدماتى دستگاه هاى اجرايى دولتى 
ــتند كه، به منظور حصول نتايج بهتر و سريعتر  و يا عمومى هس
ــازمان هاي  ــاماندهي نيروها در س ــايي و س از اين نيروها، شناس
مختلف، داشتن يك مركز فرماندهى و يا اتاق مديريت بحران در 
مناطق مختلف كشور به گونه اى كه به طورشبانه روزى پاسخگو 

باشند، ضرورت دارد.
نوع و ميزان امكانات، آموزش و به كارگيرى تخصص هاى مختلف، 
ــجام و فرماندهى و  فاصله از مركز بحران، ميزان هماهنگى، انس

مديريت واحد در عملكرد اين نيروها بسيار مؤثر است.
ج  ورود شهرها، استان ها و كشورهاى معين به صحنه حادثه كه 
ــزان توانمندى خود وارد  ــب فاصله از مركز بحران و مي به تناس

عمل مى شوند؛
ــهرها، استانها و كشورهاى معين مى باشند  دسته سوم شامل ش

كه در دو حالت مى توانند عمل كنند. 
ــرايط  ــاى اول و دوم فعال اند و يا به خاطر ش ــاً يا گروه ه عموم
ــتند. اگر قصد  خاص بحران، هيچكدام از اين گروه ها فعال نيس
گروه هاى معين مداخله در بحران و مقابله مستقيم است، حتماً 
ــتقلى وارد منطقه  ــتى با امكانات، تجهيزات و نيروهاى مس بايس
بحران زده شده كه در اين حالت شناخت قبلى از محيط بحران 

بسيار مؤثر است.
ــده (گروه هاى امدادى و خدماتى) فعال  ــاره ش اگر گروه دوم اش
باشند، اين گروه ها (دسته سوم) به عنوان نيروهاى كمكى عمل 
ــتيبانى، بستگي  خواهند نمود، كه در اين حالت نوع و ميزان پش

به ميزان ارتباط قبلى اين گروه ها با همديگر دارد.
ــت؛ شهرها، استانها و كشورهاى معين  در نتيجه بايد عنوان داش
ــيت هاى اجتماعى، جغرافيايى و  ــتى به دور از همه حساس بايس

سياسى، با يك حس نوع دوستى داراى برنامه بوده و سريعاً بدون 
ــا توجه به هماهنگى هاى  ــن هرگونه مالحظاتي و ب در نظرگرفت
ــورد نياز و همچنين اخذ  ــاس نوع نياز و مناطق م اوليه و بر اس
دستور از مركز محلى مديريت بحران، با كمك گرفتن از نيروها 
و مسئولين محلى و بر اساس فرهنگ، آداب و رسوم و موقعيت 

جغرافيايى منطقه آسيب ديده، جهت مقابله وارد عمل شوند.

ضرورت مديريت واحد بحران در كشور
ــي سوابق حوادث كوچك و بزرگ در كشور كه با همت  با بررس
ــده در باال مديريت شده است  ــاركت هر سه گروه ذكر ش و مش
بايد عنوان داشت؛ مشكل عمده اي  كه هنگام بروز بحران عموماً 
ــازد، هماهنگ نبودن سازمان هاي مسئول  خود را نمايان مي س
ــد. اين موضوع زماني بيشتر اهميت  در كنترل بحران ها مي باش
پيدا مي كند كه بدانيم ايران جزء ده كشور اول حادثه خيز جهان 
است. اين عدم هماهنگي باعث بروز عوارضي مي شود كه عمدتاً 
ــانحه را با  ــأ و خود خطر، افراد و اموال درگير در س بيش از منش
ــازد. كه از آن جمله مي توان  ــكل و خطر اتالف روبرو مي س مش
به آسيب هاي جسمي و روحي وارده به امدادگران اشاره داشت 

كه با ورود به صحنه حادثه درگير آن مي شوند.  
ــيوه اي در مديريت و فرماندهي مناسب  ــتجوي ش بنابراين جس
ــيدن به هدف هدايت و راهبري مناسب،  ــتاي رس حادثه در راس
ــت. مهمترين مشكالتي كه لزوم  از اهميت حياتي برخوردار اس

ايجاد چنين سيستمي را ايجاد مي نمايد عبارت اند از:
* سياست ها و رويه هاي متفاوت سازمان ها؛

* عدم وجود يك ساختار سازماني مشترك بين سازمان ها؛
* عدم وجود يك فرايند برنامه ريزي شده هماهنگ؛

* عدم وجود ارتباطات بين سازماني شامل شبكه ها، دستگاه ها؛ 
 (ICMS) عدم وجود سامانه مديريت و فرماندهى حادثه *
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* تفاوت در اصطالحات مربوط به پرسنل، مأموريت ها و منابع؛
ــه منابع و  ــر مديريت بهين ــش كه ب ــه افزاي ــاي رو ب * هزينه ه

همكاري هاي چند جانبه تأثير مي گذارد؛
* تلفات بسيار زياد در برخي از سوانح مثل زلزله هاي مهيب؛
* مسايل سالمت، ايمني و بهداشتي امدادگران و شهروندان؛

بدين ترتيب در مديريت علمي بحران به شيوه اى جديد و جامع 
ــد كه به آن مديريت  ــور نياز مي باش از مديريت بحران در كش

هماهنگ، يكپارچه و واحد گفته مى شود.
ــوان علمى نوين در  ــت واحد و يكپارچه بحران (به عن در مديري
ــود مورد ارزيابى  ــران) خطرات بالقوه و منابع موج مديريت بح
ــن منابع و خطرات  ــي، بي ــه و با برنامه ريزى كارشناس قرارگرفت
ــتفاده از منابع در اختيار،  ــى موازنه برقرار نموده و با اس احتمال

بحران را كنترل مى نمايند. 
در اين روش مديريتى عالوه بر انجام وظايف به صورت تخصصى، 
ــك مديريت واحد و در مراحل مختلف آن اقدامات و  در قالب ي
ــوده و تمامى افراد و گروه ها  ــاماندهي نم فعاليت هاى خود را س

(حتى مردم) در آن داراى نقش و جايگاه مشخصى مي باشند.

ــت مقابله و كاهش  ــى و اقدامي مؤثر جه ــن براى آمادگ بنابراي
ــران و حتى پس از  ــران، تا پايان دوره بح ــى از بح خطرات ناش
ــه در صحنه عمليات و چه در فضاى خارج از آن و حتى  آن، چ
ــه مديريت و  ــى، نياز ب ــت گذارى هاى كالن و تخصص در سياس

فرماندهى واحد بحران مى باشد.

اقدامات مورد نياز براى مديريت واحد بحران:
ــه بحران اقداماتى  ــى به مديريت واحد و يكپارچ جهت دسترس

مورد نياز است كه، برخى از آن ها به شرح زير مى باشد:
ــردى مديريت واحد  ــتراتژيك و راهب ــن برنامه هاى اس * تدوي

بحران و تعيين نقش و جايگاه هر سازمان در آن؛
ــاس  ــازمان ها بر اس ــى براى س ــاى تخصص ــن برنامه ه * تدوي
ــورت  ــت هاى كلى مديريت واحد بحران با همكارى و مش سياس

خود سازمان هاى تخصصى؛
* ايجاد بانك اطالعاتى واحد و يكپارچه؛

* تأمين منابع الزم جهت اجرايى نمودن سياست ها و برنامه هاى 
مرتبط با مديريت واحد بحران؛

* ايجاد ساختار مناسب و راه اندازى مركز فرماندهى و هماهنگى 
ــتانى و نيز ايجاد مراكز  ــطح ملى، استانى و شهرس بحران در س

تخصصى مشابه در سازمان ها؛ 
* ايجاد سيستم ارتباطى، اطالعاتى و كارى مشترك و مؤثر بين 

سازمان هاى همكار در مديريت واحد بحران؛
ــئوليت در نيروها و  ــاس مس ــت احس ــزه و تقوي ــاد انگي * ايج
ــا مديريت بحران  ــايل مرتبط ب ــازمان هاى تخصصى در مس س

به خصوص در وحدت رويه و انجام وظايف ذاتى خود؛
ــازمان  ــط س ــازمان ها توس * عدم دخالت در امور تخصصى س
هماهنگ كنند و حفظ نقش رهبرى و هماهنگ كنندگى خود.

أ
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ضرورت تقويت و تشكيل تيم ها در سطوح مديريتي(تصميم گير) 
و عملياتي(اجرايى) در مجموعه مديريت بحران كشور

ــت گذارى، برنامه ريزى و اجراي  ــور سياس ــور ما به منظ در كش
ــران، تقويت و حتي  ــاي عملياتي در مديريت واحد بح برنامه ه
ــر) و عملياتى(اجرايي) زير  ــاى مديريتي(تصميم گي ايجاد تيم ه

مورد نياز مى باشد:
ــكل از  تيم هـاي تصميم گير(مديريتـى): اين تيم هاي متش
ــطوح  ــازمان هاي تصميم گيرنده در س ــدگان مهم ترين س نماين
ــوري، منطقه اي، استاني و يا شهرستاني بوده كه در شرايط  كش
ــين آن،  بحرانى مركب از باالترين مقام تصميم گيرنده و يا جانش
با قدرت و جايگاه سياسى، اجتماعى و يا تخصصى مي باشد. اين 
ــور در مركز مديريت  ــل يا حين بحران با حض ــا عموماً قب تيم ه
ــكيل  ــود در صحنه بحران و تش ــاً با حضور خ ــران و يا گاه بح
ــت گذاري كالن در خصوص  ــات هماهنگي اقدام به سياس جلس

روند مديريت بحران مي پردازند.
ــازمان مديريت بحران كشور بيش از  بر اساس قانون تشكيل س
25 وزارتخانه عضو شورايعالي مديريت بحران كشور مي باشند، 
ــور بيش از 25 وزير  ــوراي عالي مديريت بحران كش يعني در ش
ــورا خواهند بود. بنابراين اگر هر عضو شورايعالي 3  عضو اين ش
ــين براي خود در امر مديريت بحران معرفي نمايد، تا در  جانش
ــاس نياز در جلسات سياست گذاري شركت  مواقع ضروري بر اس
ــي مي تواند از بيش از 75  ــوراي عالي بجز اعضاء اصل نمايند، ش
نفر فرد جانشين خود در سطح ملي بهره مند گردد كه تشخيص 
ــتفاده از اين نيرو هاي تصميم گيرنده جانشين  تعداد و نحوه اس

ارشد، با شوراي عالي خواهد بود.
ــور نيز به طور  ــوراي هماهنگي مديريت بحران كش از طرفي ش
ــط 25 عضو داشته كه اگر هر عضو شوراي هماهنگي نيز  متوس
ــرايط بحراني،  ــين انتخاب نمايد، عمًال در ش براي خود 3 جانش
ــكالتي براي هر يك  ــورت نياز و يا بروز مش ــه راحتي و در ص ب

ــين در  ــاي اصلي، امكان فراخواني بيش از 75 نفر جانش از اعض
شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور خواهد بود و بدين نحو 
ــات تصميم سازي  به راحتي مي توان اين خالء مديريتي در جلس

در سطح كشور را پوشش داد.
ــتان و  ــوراي مديريت بحران اس ــتانها نيز در خصوص ش در اس

شهرستانها نيز مي توان به همين نحو عمل كرد.
ــد در حد وزير در  ــور ما بيش از 25 مدير ارش ــن در كش بنابراي
ــين در سطح ملي و 25  ــورايعالي مديريت بحران و 75 جانش ش
معاون وزير با 75 جانشين در شوراي هماهنگي مديريت بحران 
ــوراي مديريت  ــين در ش ــر كل و 90 جانش ــش از 30 مدي و بي
ــوراي  ــين در ش ــتان و 30 رئيس اداره و 90 جانش ــران اس بح
ــب به  ــتان مي توانند فراخواني و متناس ــت بحران شهرس مديري
سطح حوادث و بحران هاى ناشى از آن، به امر سياست گذاري و 
رهبري امور بپردازند. يعني مي توان از 100 مدير ارشد كشوري 
در شوراي عالي و 100 مدير ارشد كشوري در شوراي هماهنگي 
ــين آنها در شوراي مديريت  ــد استاني و جانش و 120 مدير ارش
بحران استان و 120 مدير در شوراي مديريت بحران شهرستان 

متناسب با ابعاد و نياز حادثه و بحران بهره مند شد. 

ا ا ا ا ف كا ا ل ا ا ا ا



33

ــد، عموماً  تيم هـاى عملياتى(اجرايى): همانگونه كه گفته ش
ــاس نوع، محل وقوع، نوع آسيب، ميزان آسيب،  در بحران بر اس
ــب با محلى، استانى، ملى،  ــيب و متناس ــعاع تأثير، زمان آس ش
منطقه اى و يا جهانى بودن بحران، گروههاي مختلف وارد عمل 

مي گردند.
ــه گروه هاي دولتي  ــور هم گرچه در بحران هاي رخداده در كش
ــران مي گردند، ولي  ــات جهت مقابله با بح ــج وارد عملي به تدري
ــبي جهت شناسايي و ساماندهي  ضرورت دارد برنامه ريزي مناس
ــب در سطح كشور انجام  نيروهها و تجهيز آنها به امكانات مناس

گيرد.
ــازمان ها، نهادهاي  ــنل و نيروهاي س  اين تيم ها مركب از پرس
ــازماندهي شده بوده و وظيفه  تخصصي و يا گروه هاي مردمي س
ــراى تصميمات و  ــتقيم و اج ــن تيم ها در بحران مداخله مس اي
دستورات صادر شده از مقامات ارشد مي باشد و جهت دسترسي 
ــط اين تيم ها تجهيزات و امكانات مناسب  به نتايج مطلوب توس

براي كار آنها الزامى است.
ــي از حوادث  ــور ما معضلي كه عموماً در بحران هاي ناش در كش
ــتيم اين است كه نيروهاي درگير در  غيرمترقبه با آن روبرو هس
امر مديريت بحران به روز، پويا و آماده به كار نبوده و در شرايط 
ــادي به امور جاري خود پرداخته و تنها در صورت بروز حادثه  ع
ــردد. گرچه اين روش انقباضي باعث  ــتفاده مي گ از توان آنها اس
ــود ولي گاها ديده  ــور مي ش عدم ايجاد خالء در امور جاري كش
ــترس نبودن نيروها و يا عدم آمادگي  ــده است، بعلت در دس ش
ــي آنها حتي در خصوص نيروهاي مراكز امدادي و خدماتي،  كاف

عمليات مقابله با بحران با تأخير و نامناسب صورت پذيرد.
ــاده و مجهز به  ــا، آموزش ديده و آم ــتن نيروهايي پوي لذا داش
ــب در تك تك سازمان ها و نهادها امري ضروري  امكانات مناس
ــت. به همين منظور پيشنهاد مي گردد؛ چه  و اجتناب ناپذير اس
ــازمان هاي آتش  ــدادي و خدماتي مانند س ــازمان هاي ام در س

ــهرداري كه عموماً بطور مستقيم در  نشاني و خدمات ايمني ش
ــازمانهاي تخصصي دولتي  ــا دخيل اند و چه در تمامي س بحرانه
ــب و مؤثر در بحران شناسايي شده و  و عمومي، نيروهاي مناس
ضمن آموزش مستمر و مداوم آنها و تجهيز و به روز نمودنشان، 
ــطوح تخصصي و هم در  ــدي مديريت بحران را هم در س توانمن
ــتاني تقويت نمود. البته اين  ــطح كالن ملي، استاني و شهرس س
نيروها به عنوان نيروهاي واكنش سريع در مديريت بحران كشور 
ــازماندهي و تقويت اين نيروها هيچ منافاتي با  خواهند بود و س
ــتگاه هاي اجرايي در امر مديريت  ــاير نيروهاي دس بكارگيري س
بحران در حوادث و بحران هاى رخداده در سطح ملي، منطقه اي، 

استاني و يا شهرستاني ندارد.
اگر در سطوح وزارتخانه ها و سازمانهاي ملي بطور متوسط 100 
ــده و اين نيروها بطور مرتب  ــايي ش ــب شناس نفر نيروي مناس
ــران ديده و به  ــت بح ــوص مديري ــاي الزم را در خص آموزش ه
امكانات تخصصي متناسب با فعاليت خود نيز مجهز شوند، بطور 
ــط بيش از 5000 نفر نيروي واكنش سريع آماده عمليات  متوس

در وزارتخانه ها و سازمانها در سطح ملي خواهيم داشت.
ــطوح استاني نيز، اگر بطور متوسط از هر اداره كل حداقل  در س
حدود 50 نفر نيرو در سطح ستاد و صف(شهرستاني) و با توزيع 
ــائي شده و آموزش هاي الزم در  ــب در سطح استان شناس مناس
ــب ديده و به  ــته و مرت ــوص مديريت بحران را بطور پيوس خص
ــب با فعاليتهاي جاري خود نيز مجهز  امكانات تخصصي متناس
ــوند، مشاهده مي نمائيم كه بيش از 1500 نفر نيروي واكنش  ش
ــتانها خواهيم داشت و اگر اين  ــريع متخصص و مجهز در اس س
رقم در 30 استان كشور ضرب شود، اين عدد به 45000 نفردر 
سطح كل كشورخواهد رسيد. البته فراخواني نيروهاي عملياتي 
واكنش سريع در سطح وزارتخانه اي، استاني و كشوري متناسب 
با ابعاد حادثه و گستردگى آن در سطح ملي، منطقه اي، استاني 

و شهرستاني خواهد بود.
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ارتباط اين نيروها با هم در داخل سازمان هاي تخصصي و مابين 
ــتاني، شهرستاني  ــطوح ملي، اس ــازمان هاي تخصصي در س س
ــتفاده بهينه منابع در  ــتاني در مديريت و اس ــاط بين اس و ارتب

بحرانهاي احتمالي در سطوح مختلف بسيار مؤثر خواهد بود.
ــتمر در  ــب و مس ــتم نظارتي مناس ــي وجود يك سيس از طرف
ــازماني و  عملكرد اين نيروها و انجام تمرينات دوره اي درون س
ــتاني و شهرستاني و انعكاس  بين سازماني، ملي، منطقه اي،  اس
ــودن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت  ــرد آنها و برطرف نم عملك
ــث تقويت عملكردي آنها در زمان  ــا قبل از وقوع بحران، باع آنه

بحران خواهد شد.
بنابراين جهت تحقق اين امر مهم در مديريت بحران كشور بايد 
ــطوح وزارتخانه ها و سازمانهاي ملي، ادارات كل استاني و  در س

ادارات شهرستاني اقدامات زير صورت پذيرد:
ــاد مركز فرماندهي و هماهنگي مديريت بحران در تمامي  * ايج

سطوح ملي، استاني و شهرستاني؛
ــائي نيروهاي توانمند و با انگيزه در سازمانها و نهادهاي  * شناس

دولتي و عمومي؛ 
* كدگذارى نيروها در سطوح مختلف مديريتي و اجرائي؛

* آموزش نيروها به طور پيوسته و مداوم در امور تخصصي خود؛
* تجهيز و به روز نگه داشتن نيروها؛ 

* برگزاري مانورهاي متعدد درون سازماني و بين سازماني براي 
افزايش توان نيروها؛

* تدوين برنامه عملياتي مناسب جهت بكارگيري نيروها؛
ــي نيروهاي مديريتي و  ــب جهت فراخوان * تدوين برنامه مناس
ــطوح مختلف ملي،  ــاز در بحران در س ــب با ني عملياتي متناس

منطقه اي، استاني و شهرستاني؛

سخن آخر
همانگونه كه در ابتداي نوشتار اشاره گرديد مفاهيم كلي مديريت 
ــالهاي گذشته مورد توجه مسئولين و متوليان امر  بحران طي س
ــتگاه  ــتادي دس بوده و اقداماتي نيز در حوزه هاي مديريتي و س
ــتو دراين  هاي منطبق بر اصول مديريت بحران انجام پذيرفه اس
ــات مورد نياز  ــياري از اقدام ــتند كه بس بين عده اي معتقد هس
انجام شده است، ولي بايد اشاره داشت در صورت انجام نيز بايد 
ــده  ــراي تقويت آن اقدام نمود و اگر در خصوص موارد ذكر ش ب
ــده  است و يا كارهاى انجام شده ناچيز است، در  كاري انجام نش
انجام اين امر مهم در هر جايگاهى كه هستيد مشاركت نماييد، 
ــد آن را داريم كه با تقويت مديريت بحران  ــا محقق گردد. امي ت
ــالم و توانمند،  ــاي عملياتي و امدادي س ــور و تربيت نيروه كش
ــي از  ــريعترين و مؤثرترين خدمات را به حادثه ديده گان ناش س

حوادث و سوانح داشته باشيم.
فهرست منابع 

ــارات مبناى  ــتى با زلزله، تهران: انتش ــد، بهزاد؛ همزيس 1  - پورمحم
خرد، چاپ اول، 1389

ــارات مبناى خرد،  2  - پورمحمد، بهزاد؛ مديريت بحران، تهران: انتش
چاپ دوم، 1392

ــهرى، تهران:  ــت بحران در نواحى ش ــد؛ مديري ــى، مجي 3  - عبدالله
انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور، چاپ سوم، 1383

ــارات  ــودزاده، امير؛ بحران و مديريت بحران، اصفهان: انتش 4  - محم
گل هاى محمدى، چاپ هفتم، 1386

5  - قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و آيين نامه اجرايي آن
6  - وب سايت سازمان مديريت بحران كشور (1391)

http://www.ndmo.org  
7  - وب سايت مركز آسيايى كاهش خطرپذيرى (1391)                     
http://www.adrc.asia  



علم و تكنولوژى با ســرعتى وصف ناشــدنى در حال تســخير دنياســت و هر روز انقالبى بر انقالب هاى صنعتى 
ديروز پاى گذاشــته و پنجره اى تازه را بر جهان و بشــريت مى گشايد، انقالب بخار، برق، ارتباطات، هسته اى و 
امروز عصر نانو و ذرات بنيادى وكشــورهاى مختلف دنيا به منظور ادامه حيات در گســتره گيتى چاره اى ندارند 
جز اينكه به پا خواسته و خود را به علم و عمل در اين دهكده جهانى مجهز سازند و اگر دل را به فرداها خوش 
دارند فقط فرصت ها را از دســت داده و در آينده مجبور خواهند شــد هزينه هاى زيادى را متحمل شوند.يكى 
از مقوله هاى مهم در حفظ ســرمايه هاى انســانى و اقتصادى هر كشور وجود سيستم هاى پيشگيرى و مقابله با 
حريق در دو بخش شهرى و صنعتى است، مقوله هايى كه خود محل اجماع بسيارى از علوم فنى و مهندسى است.

آتش نشان صنعتى آتش نشان صنعتى 
پازل گمشده پازل گمشده 

درآتش نشانى ايراندرآتش نشانى ايران

  مهندس رضا حكمت شعار 
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى سبزوار

آتـــش نشــانىآتـــش نشــانى
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در نگاه به بسيارى از كشورهاى توسعه يافته و صنعتى در دنيا مى 
توان به راحتى توجه به اين مهم واهميت سرمايه گذارى به اين 
موضوع را در برنامه ها و راهبردهاى استراتژيك آنها مشاهده كرد 
و شايد يكى از داليل پيشرفت و  توسعه آنها همين نگاه محورى
ــانى و اقتصادى از  ــرمايه هاى انس ــه مقوله حفظ حداكثرى س ب
ــل طراحى تا اجرا و بهره بردارى در مجموعه هاى توليدى  مراح
ــى هاى ايمنى و بهداشت حرفه اى درتمامى تار  وتعيين خط مش
ــاور همگانى و در تمامى  ــد كه منجر به ب ــود جامعه مى باش و پ

ــطوح تخصصى آن كشورها گرديده است. بطورى كه گام اول  س
در انجام هر كار حفظ حيات انسان ها و تحميل كمترين هزينه 
ــى حريق تا عالى  ــد. بطوريكه امروزه مهندس ــه منابع مى باش ب
ترين سطح از تخصص علمى در مجموعه هاى آكادميك آنها به 
ــتفاده در  منظور تربيت نيروهاى متخصص و ماهر به منظور اس

ــتم هاى صنعتى وجود دارد. آنچه كه در اين كشورها  بدنه سيس
ــود، بحث معادالت سود هزينه است. به  ــده تلقي مي ش حل ش
ــاخت هاى ايمنى از جمله مهندسى  اين معنى كه توجه به زيرس
ــى از سرمايه گذارى سيستم ها و نه اتالف  حريق به عنوان بخش
ــه ملزم به رعايت  ــورد قبول مديران قرار دارد و هم ــا م هزينه ه
اصول و زير ساخت هاى مربوطه در بخش هاى توليدى هستند. 
در يك نگاه كلى به وضعيت آتش نشانى در ايران آنچه بيش از 
ــان مى دهد، نهادينه شدن اسقرار آتش نشانى  پيش خود را نش
ــهرهاي كشور مي باشد  عمومى در اكثر ش
كه تحت عنوان سازمان و يا واحدهاي آتش 
نشاني و خدمات ايمني زير نظر شهرداري 
فعاليت دارند. با نگاهى كلي به نحوه جذب 
ــاى عملياتى و  ــى نيروه ــت تخصص و تربي
ــى سرفصل هاى درسى آنها  همچنين بررس
ــايل عمومى، پايه و  ــى بينيم  كه به مس م
تخصصي حريق و نحوه استفاده از تجهيزات 
عملياتى و امداد و نجات پرداخته مى شود 
ــا بخواهند وارد  ــال چنانچه اين نيروه و ح
ــوند، آيا  ــق هاى صنعتى ش ــه با حري مقابل
آنچنان پتانسيلى را مشاهده خواهيم كرد؟ 
ــترش حريق  ــتباه و گس ــرا كه اولين اش چ
ــوده و منجر به از  ــتباه ب ميتواند آخرين اش

دست رفتن سيستم ها گردد. 
حلقه هاى مفقوده اين است كه آتش نشان 
ــور تربيت نمى شود  با پايه صنعتى در كش
ــگاه به تكنولوژى  ــل مختلف دارد ازجمله عدم ن ــم دالي و آن ه
تجهيزات صنعتى در مراكز حياتى كشور از جمله صنايع هسته 
اى، نفت و پتروشيمى و... در بحث اطفاء حريق توسط نيروهاى 
ــا و تاكتيك هاى  ــدم تدريس تكنيك ه ــى، همچنين ع عمليات
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ــى و مراكز حياتى  ــق در بخش هاى صنعت ــى اطفاء حري عمليات
ــزرگ با پيمانكاران  ــور كه اين مهم پايه عقد قراردادهاى ب كش
ــتم ها مى گردد. كه در اكثر اوقات  خارجى به منظور حفظ سيس
ــه علت عدم وجود  ــورت مى گيرد و ما نيز ب ــا تقاضاى آنها ص ب
ــانان  ــى حريق و آتش نش ــاخت ها و متخصصين مهندس زيرس
ــى مجبور به عقد اين قراردادها مى گرديم. اما آيا به واقع  صنعت
ــن نيروهايى را نداريم يا اينكه مديران  ما توانايى تربيت اينچني
ــى  ــزرگ و ... حاضر به قبول باورهاى ايمنى و مهندس صنايع ب

حريق در زير ساخت هاى سيستمى خود 
نيستند تا براساس يك برنامه راهبردى و 
ــاب شده حاضر به سرمايه گذارى در  حس
ــانى صنعتى شوند. شاهد  بخش آتش نش
ــر مراكز و  ــوان در اكث ــن مدعا را مى ت اي

صنايع حياتى كشور مشاهده كرد.
ــطح تحصيالت،  ــى س ــنهاد: با بررس پيش
ــاى  ظرفيت ه ــى،  تخصص ــته هاى  رش
ــگاه به  ــن با ن ــا همچني ــوژى آنه فيزيول
منطقه عملياتى با محوريت استرس هاى 
ــوع تكنيك ها و تاكيتيك هاى  حرارتى، ن
ــزات موجود در  ــب تجهي ــاء بر حس اطف
صنايع و بسيارى شاخص هاى ديگر مورد 
ــتن  ــى قرار داد كه ما به لحاظ داش ارزياب
ــور دركجا  ــى در كش ــان صنعت آتش نش
هستيم و كشورهاى توسعه يافته دركجا؟ 
ــخت  ــده زياد س و گذر از اين پازل گمش

ــت كه مديران و سياست گذران عالى رتبه  نيست. مهم اين اس
ــور و سازمان هاى  مجموعه هاى بزرگ صنعتى و حياتى در كش
نظارتى از جمله وزارت كار و امور اجتماعى به عنوان متولى امر 
نظارت بر مقوله هاى ايمنى در صنايع كشور به اين باور برسند و 
آنگاه با مشاركت وزارت علوم تحقيقات و فنآورى، وزارت صنعت 

ــكى،  ــت درمان و آموزش پزش ــدن و تجارت، وزارت بهداش مع
سازمان هاي آتش نشانى و خدمات ايمني شهري، وزارت كشور، 
سازمان مدريت بحران كشور و سازمان پدافند غير عامل كشور 
و ... نسبت به ايجاد رشته هاى تخصصى آتش نشانى صنعتى با 
ــرفصل هاى تخصصى بر اساس صنايع كليدى و مراكز حياتى  س
ــور اقدام كرد. تا بتوان نسبت به حفظ سرمايه هاى انسانى و  كش
ــور گامى بزرگ را برداشت و تهديدها را تبديل به  اقتصادى كش
ــت كرد كه متخصصين ايران در همه  فرصت كرد. همچنين ثاب

ــى به  ــان صنعتى نيز با تاس ــش ها از جمله تربيت آتش نش بخ
ــخنان و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب را به جهانيان ثابت  س
كرده و بدنبال آن از خروج ميليون ها دالر ثروت كشور به علت 
عقد قراردادهاى مربوط به بخش مهندسى حريق به لحاظ عدم 

وجود متخصص آتش نشانى صنعتى در كشور جلوگيرى كرد.
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چكيده: 
ــهرها، قوانين پيشگيرى حريق در  ــانى در راستاى كاهش حوادث و آتش سوزى در ش ــازمان هاى آتش نش ــته س در دهه هاى گذش
ساختمان ها و طرح جامع ايمنى را مورد توجه قرار داده و تالش كرده اند تا با تدوين و اجراى آيين نامه هاى اجرايى تمامى ساخت 
و سازها با هرنوع كاربرى را قبل از احداث از نظر دستورالعمل هاى ايمنى مورد بررسى قرار دهند اما انجام دستورالعمل هاى ايمنى 

نيازمند نگاه كارشناسانه افرادى است كه داراى تبحر در زمينه مهندسى ساختمان و مهندسى حريق توامان باشند. 

كلمات كليدى: كارشناس حفاظت از حريق، صنعت ساختمان، ريسك حريق، حريق

مقدمه:
رشد فزاينده شهرها و توسعه جوامع صنعتى موجب شد تا علوم فنى گسترش يافته و فعاليت هاى تخصصى بوجود بيايد. فعاليت هايى 
كه با تمركز بر روى يك حوزه ى خاص، كارشناسانى تربيت مى كند كه با بهره گيرى از تمامى علوم فنى و مهندسى بتوانند مسيرى 

ايمن در شتاب تكنولوژى و مدرنيته ايجاد كنند. 
صنعت ساختمان و صنايع نيز در كنار تمامى نيازمندى هايش به متخصصين در هر بخش، ضرورت حضور كارشناسان حرفه اى ايمنى 
ــال 1380 تصويب شد تا در طى آن، سازمان هاى آتش  ــوم مقررات ملى ساختمان در س ــاس كرد. به همين دليل مبحث س را احس
نشانى بتوانند بر اساس قانونى مدون كه تا پيش از آن صرفاً بر طبق قانون NFPA و BS اعمال مى شد، ايمنى را در حوزه ساخت و 

سازهاى شهرى و در كليه تصرفات و فضاها نهادينه كنند. 
ــانى كارشناسان داراى سوابق عملياتى آتش نشانى را  ــتاى اجراى دستورالعمل هاى ايمنى ساختمان، سازمان هاى آتش نش در راس
آموزش دادند تا در كنار شناخت دقيق و جامعى از رفتارشناسى حريق و عكس العمل هاى مواد شيميايى به كار رفته در ساختمان 
ها و ... با مباحث مهندسى ساختمان آشنايى داشته باشند تا بتوانند با بهره گيرى از تجربيات عملياتى خود و علوم مهندسى در زمينه 

اجراى طرح هاى ايمنى، تدابير و راهكارهاى صحيح و دقيقى را بينديشند.

  آتشپاد بهزاد بزرگ زاد
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى اصفهان
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ريشه هاى توانايى مهندسين حفاظت از ريشه هاى توانايى مهندسين حفاظت از 
حريق، دانش و مهارت استحريق، دانش و مهارت است

معيارهاى ايمنى دقيق، موثر و ناپيدا هستندمعيارهاى ايمنى دقيق، موثر و ناپيدا هستند
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ضرورت حضور كارشناسان حفاظت از حريق
ــال 1998 در  ــناس حفاظت از حريق در اوايل س مبحث كارش
ــد كه در طى تحقيقات انجام شده تعاريف متعددى  اروپا آغاز ش
بدست آمد كه در جامع ترين تعريف مهندس حفاظت از حريق 
ــطح دانش و مهارت در  ــترده اى از س را فردى داراى طيف گس

زمينه حريق شناسى مى نامند.
ــان حفاظت از حريق با توجه به درك كامل از قوانين  كارشناس
ايمنى و دانش كسب شده قادر خواهند بود تا با در نظر گرفتن 
ايمنى حريق به ساختمان هاى امن و بدور از خطرات ناخواسته 
دست يابند. حضور اين كارشناسان داراى مزاياى بسيارى براى 
ــاخت و ساز هستند، مى باشد  جوامع بزرگ كه داراى صنعت س
زيرا اين افراد، كسانى هستند كه در رابطه با كاهش اثرات آتش 

سوزى بر مردم، اموال و محيط زيست فعاليت مى كنند.
گرچه به علت ضعف در قوانين و دستورالعمل هاى ايمنى، گاهاً 
معماران و مهندسين ناظر را با كارشناس حفاظت از حريق يكى 
مى دانند اما معماران بايستى از اين موضوع آگاهى داشته باشند 
ــاى عمومى، معمارى،  ــى حريق با جنبه ه ــه جنبه هاى ايمن ك
طراحى ساختمان بايد تناسب و سازگارى داشته باشد به همين 
ــازندگان بنا نمى توانند با پيروى از اصول اوليه و بدون  دليل س

ــى موفق و ايمن  ــده به يك طراح ــه به جنبه هاى ذكر ش توج
ــت يابند زيرا نوع نگاه معماران و مهندسين ناظر به قوانين  دس
ــون، مى تواند باعث  ــدم فهم دقيق از منطق اين قان ــى و ع ايمن
ــود كه مخاطرات بزرگى را  ــطوحى ناكافى از ايمنى ش ايجاد س

در پى دارد. 
ــاختمان به كمك تجربه، دانش و مديريت  ايمنى از حريق در س
ــبه بسيار وسيع و  ــر مى گردد كه دامنه دانش هاى مكتس ميس
شامل علوم مختلف و رشته هاى گوناگون است. يك كارشناس 
عالوه بر علوم فنى و تجربى در صنعت و ساختمان بايستى علم 
ــيمى و ديناميك حريق)، رفتارشناسى حريق، رفتار  حريق ( ش
ــازه در برابر حريق، توانايى  ــى مواد قابل اشتعال، رفتار س شناس
ــى، جامعه  ــانى، علوم ادارى، روان شناس انجام عمليات آتش نش

شناسى و... را دارا باشد. 
در اين حوزه شخصى شايسته فرض مى شود كه آموزش، تجربه 
ــته باشد تا  و دانش كافى با ديگر مهارت ها و تخصص ها را داش
ــح در انتخاب معيارها عمل كند. متقاضيان  بتواند به طور صحي
فعاليت در حوزه كارشناسان حفاظت از حريق  بايد نشان دهند 

كه داراى خصوصيات زير هستند:
1- بدست آوردن توانايى درك اساسى از چگونگى مقابله با يك 

حريق غير منتظره
2- بدست آوردن توانايى شناسايى و تعيين كميت سناريوهاى 

خطر در شرايط آتش سوزى
ــناس  ــررات مرتبط و به عنوان يك كارش ــل از مق 3- درك كام

داشتن اطالعات در خصوص كدها و استانداردها
ــود،  ــتفاده مى ش 4- در جايى كه از برنامه هاى كامپيوترى اس
ــان بايد نگاهى انتقادى به محدوديت هاى برنامه هاى  كارشناس
ــند تا جايى كه بدانند ممكن است اين  ــته باش كامپيوترى داش

محدوديت ها بر روى ايمنى حريق تاثيرگذار باشند.
موارد ذكر شده را مى توان در سه بخش زير تقسيم بندى كرد: 
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ــش براى  ــدن حريق و كوش ــل به وجود آم ــناخت عل >>>> ش
جلوگيرى از بروز آن

ــد و گسترش حريق و كوشش براى  ــايى داليل رش >>>> شناس
مصون و محفوظ ماندن در مقابل آن 

ــراى كنترل و  ــش ب ــرى اداره كردن حريق و كوش >>>> يادگي
خاموش نمودن آتش سوزى 

ــتيابى به عناوين گفته شده، شامل تدوين و اجراى  راه هاى دس
ــتانداردها و آيين نامه هاى پيشگيرى از بروز حريق، تدوين  اس
ــتانداردها و آيين نامه هاى ساختمانى محافظت در  و اجراى اس
ــگيرى در سازمان هاى  برابر حريق و حضور فعال واحدهاى پيش
ــناس حفاظت از حريق مى  ــعه طرح كارش ــانى و توس آتش نش

باشد.
ــتيابى به موارد ذكر شده تربيت و رده  يكى ديگر از راه هاى دس
بندى سه گونه از كارشناس حفاظت از حريق است. اولين گروه، 
ــئولين قانونى به كار گرفته  ــانى هستند كه توسط مس كارشناس
ــوند تا قوانين ساختمان و حفاظت حريق را تقويت كنند.  مى ش
ــتند  ــوابق طوالنى تجربه مبارزه با حريق هس اين گروه داراى س
ــكالت و موانع پيش روى ساخت و سازها در دستيابى به  و مش

استانداردهاى ايمنى را مى دانند. 
ــتم هاى  ــتند كه در طراحى و نصب سيس گروه دوم افرادى هس
احتياطى همچون اسپرينكلرها، زنگ خطر، سيستم هاى تهويه 
و ... فعال هستند و گروه سوم كارشناسان فعال در زمينه تجزيه 
ــتند كه بسيارى از  و تحليل علمى رفتار حريق و علم حريق هس

آنها داراى درجات پژوهشى مى باشند.
ايمنى ساختمان ها در گرو طراحى ايمنى حريق 

ــت در برابر حريق  ــن نامه هاى محافظ ــال هاى اخير آيي در س
ــكن و مبحث 3 مقررات  ــن راهنمايى هاى وزارت مس و همچني
ــاختمان تدوين شده اند تا تمامى افراد دخيل در ساخت  ملى س
ساختمان ها را جهت به كاربردن دستور ها و توصيه هاى ايمنى 

تشويق و ترغيب كنند گرچه برقرارى اينگونه ضوابط و معيارها 
ــترش آتش سوزى ها و تلفات و ضايعات  براى جلوگيرى از گس
ــت رفتن هاى بى دليل سرمايه و ثروت كمك  ــانى و از دس انس
ــا ديگر ضوابط  ــه ب ــمار مى آيد، باز هم در مقايس ــرى به ش موث
ساختمانى، به اين گروه از مقررات آن طور كه بايد اهميت داده 
ــود. اين سهل انگارى چه به خاطر عدم توجه مهندسين  نمى ش
ناظر و دستگاههاى اجرايى مقررات ساختمانى باشد يا به خاطر 
ضعف خود آيين نامه ها، به هرحال براى آن با توجه به خساراتى 
كه آتش به طور مداوم و به زور به جان و مال افراد جامعه وارد 
ــت تا  مى كند هيچ عذر موجهى وجود ندارد و در اينجا الزم اس
ــبت به اين قوانين به خوبى توجيه  معماران و سازندگان بنا نس
ــده تا از خطرات و مشكالت احتمالى آگاه باشند. اين آگاهى  ش
ــراد، مقاومت  ــد تا اين گروه از اف ــك موجب خواهد ش بدون ش
كمترى در برابر رعايت موارد ايمنى كه گاهاً ممكن است هزينه 
ــاختار زيبايى شناسى ساختمان در تضاد باشد،  بر بوده و يا با س

نشان دهند. 
ــتن آگاهى به رفتار آتش و  عدم توجه به مقررات به دليل نداش
ويژگى هاى ساختمانى از يك سو و گوناگونى و مغايرت فاحش 
حريق ها با هم از سوى ديگر باعث شده تا مالك، طراح، سازنده، 
ــئول ساختمان و ... هر كدام در مورد احتمال وقوع  بازرس، مس
ــاختمان به  ــق و چگونگى پيش بينى هاى مورد نياز در س حري

طور متفاوتى اظهار نظر و اعمال نظر كنند. 
ــى حريق با شناخت اهداف ايمنى حريق (ايمنى  مبحث مهندس
ــروع مى شود و سپس طراحى ايمنى حريق بر  مالى و جانى) ش
اساس بررسى خطر و تجزيه و تحليل امكانات حفاظت از طريق 

معيارهاى ايمنى حريق صورت مى گيرد.
گرچه نمى توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه ايمنى مطلق از 
حريق، جايى كه هيچگونه خطرى از هيچ طريقى وجود نداشته 
ــى به آن هيچگاه ممكن نيست.  ــد ايده آل است و دسترس باش
ــى ايجاد چنين ايمنى  ــناس حفاظت از حريق هرگز در پ كارش
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ــان تا  ــت، تنها كاهش مخاطرات براى مردم و اموالش مطلق نيس
سطحى كه اجتماع بپذيرد كافى است.

مراحل بررسى ريسك حريق در ساختمان ها
ــت. اول: برآوردى از  ــى ريسك حريق داراى سه بخش اس بررس
ــوم:  ــق، دوم: برآوردى از احتياط هاى حريق و س خطرات حري
ــا چه حدى موازنه مى  ــه اينكه احتياط ها، خطرات را ت مالحظ
ــاختمان از پس هر خطر بر مى آيد.  كنند و اينكه چگونه هر س
در بررسى حريق، اگر هر كدام از سه بخش انجام نگيرد، بررسى 

ناقص خواهد بود.
ــى، برآورد خطرات حريق درون ساختمان  اولين بخش هر بررس
ــت. در اين بررسى خطر حريق بسيار شبيه بررسى هر خطر  اس
ــروى كند. اول  ــتاندارد پي ــه مرحله اس ــت و بايد از س ديگر اس
ــخيص مخاطرات، دوم برآورد احتمال بروز حوادث خطرناك  تش
و سوم خسارات مالى و تلفات جانى متعاقب حريق. بنابراين يك 
ــيب و هم معيارى از شدت  ــى خطر، هم احتمال وقوع آس بررس

آن را منعكس مى كند.
پس از بررسى خطرات، دومين مرحله بررسى، ارزش احتياطات 
حريق درون ساختمان را تعيين مى كند. احتياطات موجود بايد 
مشخص شوند و برآوردى بايد انجام شود كه اين احتياطات چه 
مقدار احتمال وقوع احتراق يا عوامل بروز احتراق را كاهش مى 
ــد. احتياطات حريق را مى توان تحت عنوان 5 روش ايمنى  دهن
ــگيرى، ارتباطات، فرار، محدود كردن حريق، اطفاء  حريق (پيش

حريق) كه در ادامه توضيح داده خواهد شد، دسته بندى كرد.
وقتى تمامى خطرات و پيش بينى ها شناخته شدند و برآوردى از 
ارزش آنها انجام شد مى توان به سومين بخش هر بررسى توجه 
كرد كه عبارتست از تعيين ميزان كاهش خطرات يا تخفيف آنها 
و اينكه آيا خطرات مشخص شده به وسيله احتياطات حريق به 
اندازه كافى موازنه مى شوند؟ نتيجه بررسى دو گونه خواهد بود:

1) چه مقدار از خطرات باقى مى ماند؟

2) چه مقدار از احتياط ها باقى مى ماند؟
اين دو نتيجه همچون تصاوير آينه اى معكوس همديگر هستند 

و بررسى ايمنى حريق ساختمان را بوجود مى آورند.
ــوى ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه هدف از ايمنى  از س
حريـق حفاظـت امـوال و ايمنى جانى اسـت كـه روش هاى 

دستيابى به آن را مى توان در 5 پارامتر زير خالصه كرد:
1. پيشـگيرى: با كنترل منابع سوخت و منابع اشتعال كه بايد 

از عدم شروع حريق مطمئن شوند.
2. ارتباطات: مطمئن شوند كه در صورت بروز حريق، ساكنان 
ــده و همه سيستم هاى حساس به حريق يكى پس از  با خبر ش

ديگرى فعال خواهند شد.
ــته باشند كه ساكنين ساختمان  3. نجات و فرار: اطمينان داش
و محيط اطراف قبل از اينكه به وسيله گرما يا دود صدمه ببينند 

مى توانند به مناطق امن بروند. 
ــان از اينكه اندازه  ــول اطمين 4. محـدود كردن حريق: حص
ــايل و افرادى كه  ــت و بنابراين ميزان وس ــق در حداقل اس حري

احتماالً در معرض تهديد هستند محدود است. 
5. اطفاء حريق: اطمينان از اينكه حريق را مى توان به سرعت 

و با كمترين خسارت وارد به ساختمان خاموش كرد. 
ــتى به اين نكته توجه داشت كه هيچ  ــده بايس در موارد ذكر ش
كدام از اين پارامترها به صورت مجزا و منفرد نمى توانند سطح 
ــد آنها را در  ــق را تامين كنند و باي ــل قبولى از ايمنى حري قاب
ــر اجزاء ايمنى  ــوى ديگ ــاط با يكديگر در نظر گرفت. از س ارتب
حريق يعنى ساختمان، اثاثيه، لوازم و ساكنين قرار دارند كه مى 
ــالح هايى دانست كه كارشناسان حرفه  توان آنها را همچون س
ــل آنها را بصورت  ــن پيچيدگى عكس العم ــا در نظر گرفت اى ب

تاكتيكى بكار مى گيرند. 
ــى، همانند زبانه  ــه معيارهاى ايمن ــى توان گفت ك ــان م در پاي
ــيارهاى كليد درگيرند، بسيار دقيق، موثر و  هاى قفلى كه با ش



42

ناپيدا هستند و  تاريخچه قوانين نوشته و نانوشته ايمنى حريق 
ــت كه  ــاده اى از حريق هاى كوچك و بزرگ نيس ــوگ س كاتال
ــى و يا حتى گذراندن  ــوان با مطالعه آن در دوره هاى آموزش بت
ــعار جهانى  ــت آورد زيرا با توجه به ش تحصيالت عاليه آنرا بدس
"رفتار هيچ حريقى شبيه حريق ديگرى نيست" مى توان به اين 
ــرف اول را مى زند اما، در  ــر پى برد كه اگر نگوييم تجربه ح ام
كنار دانش و آگاهى نقش فوق العاده ويژه اى را بر عهده دارد. 

نتيجه گيرى
ــاختمانى وجود دارد و دستيابى به  ــوزى در هر س خطر آتش س
ــت اما نقاط ضعف  ــل در برابر حريق غير ممكن اس ــى كام ايمن
ــاختمان ها در برابر خطرهاى حريق معموالً فقط وقتى مورد  س
ــوزى جدى با تلفات جانى  توجه قرار مى گيرند كه يك آتش س

روى دهد و توجه عموم مردم را به خود جلب كند.
ايمنى ساختمان در برابر حريق در گرو سه اصل اساسى است:

1- جلوگيرى از بروز حريق
2- امكان دور شدن سريع از حريق
3- ممانعت از گسترش سريع حريق

برخـى مالحظات ضرورى در روند سـاخت و سـاز و در جهت 
رعايت اين سه اصول شامل موارد زير مى باشد:

ــهيالت  ــاى كافى، راه هاى فرار و تس ــن خروجى ه >>>> تامي
پناهگاهى

ــدود كردن معابر عمودى حريق  >>>> در حصار قراردادن و مس
و تنوره هاى ساختمان

>>>> صرف نظر نمودن از مصرف مصالح زوداشتعال و پردود در 
نازك كارى ها و تزئينات داخلى ساختمان

>>>> به كار گرفتن وسايل حفاظتى و هشداردهنده و تجهيزات 
كشف و اعالم حريق

>>>>  استفاده به موقع از وسايل و تسهيالت خاموش كننده و 
مبارزه با حريق براى كاستن خسارات و محدود كردن زيان هاى 

حريق و حفظ جان ماموران آتش نشانى.
ــتيابى به اين اصول و مالحظات نيازمند تامين موارد ايمنى  دس
ــانى  ــابهت حريق ها با يكديگر، كس ــل عدم مش ــت كه بدلي اس
ــته باشند كه نه تنها با علوم  ــتى در اين زمينه نظارت داش بايس
ــاختمان بلكه بايستى علم حريق (  فنى و تجربى در صنعت و س
ــيمى و ديناميك حريق)، رفتارشناسى حريق، رفتار شناسى  ش
ــق، توانايى انجام  ــازه در برابر حري ــتعال، رفتار س مواد قابل اش
عمليات آتش نشانى، علوم ادارى، روان شناسى، جامعه شناسى 

و ... را دارا باشد. 

مراجع:
ــق/ م.ديويد اگان/  ــاختمان در برابر حري ــازي س ــاب ايمن س 1- كت

برگردان محمود ديانى – اصفهان: آموزه 1381
2- the Institution of Fire Engineers:http://www.ife.org.uk

ــتوالرد – پل/ مترجم :  3- كتاب مديريت و طراحى ايمنى حريق/ اس
حبيبى حجت اهللا -  گوگونانى احسان اهللا/ گلشهر 1379

4- محافظت ساختمان در برابر حريق/ معاونت فنى دفتر تحقيقات و 
معيارهاى فنى برنامه بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزى)

5- راهكارهاى حفاظت از حريق و حادثه در شهر اصفهان/ با نگرشى 
بر طرح جامع آتش نشانى اصفهان (85-94)

NFPA  6- استاندارد
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ــواره مورد  ــانى هم ــالمت و ايمنى نيروى انس ــه: حفظ س مقدم
ــانى بوده است. در همين  ــازمان هاى آتش نش توجه مديران س
راستا نيز اقدماتى مانند خريد وسايل حفاظت فردى، جايگزين 
ــرفته جهت امداد و نجات، آموزش  كردن تجهيزات مدرن و پيش
مهارتهاى مورد نياز در انجام عمليات ها، وضع قوانين و مقررات 
ــتقرار سيستم  ــانان، طراحى و اس ــت حرفه اى آتش نش بهداش
ــت. اما با اين وجود،  فرماندهى حادثه (ICS)  صورت گرفته اس
متأسفانه باز هم شاهد اتفاقات ناشى از حوادث شغلى كه منجر 
به مصدوميت و حتى مرگ آتش نشانان شده است بوده ايم كه 
ــتقيم فراوانى به جامعه تحميل  ــتقيم و غير مس هزينه هاى مس
ــت. مطالب ذيل نظرى كوتاه بر يكى از عوامل زيان آور  كرده اس
ــانان و همچنين يكى از راهكارهاى مؤثر  در محيط كار آتش نش
ــگيرى از بيمارى ها وكاهش عوارض آن دارد. اميد است  در پيش
ــتى هرچه بيشتر اين قشر زحمت كش و  كه در حفظ و تندرس

ايثارگر مؤثر واقع شود.
ــاغل ويژه هستند كه براى  ــانان در گروه مهمترين مش آتش نش
ــمانى و  ــان نياز به توان جس انجام ايمن وظايف و مأموريتهايش

روحى روانى بااليى دارند. 
ــان داراى يك شغل پرمخاطره است و شرايط كار براى  آتش نش

ــت به گونه اى كه اگر توانائى او متناسب  ــيار پيچيده اس او بس
ــن انجام وظيفه  ــد مى تواند در حي ــغل نباش با انجام وظايف ش
خطراتى را گريبانگير او نمايد. از سوى ديگر زمانى كه با داشتن 
ــب از نظر نيروى جسمانى و روانى  مهارت كافى، آمادگى مناس
ــريع و صحيح جهت  و توانائى الزم ذهنى براى تصميم گيرى س
ــداد و نجات، موفق به  ــام عمليات مختلف اطفاء حريق و ام انج
نجات جان انسانها مى شود لذت و شيرينى كار را با تمام وجود 
ــانان  حس مى كند. وقتى صحبت از خطرات در حرفه آتش نش
ــيميايى،  ــتر عوامل زيان آور فيزيكى، ش ــه ميان مى آيد بيش ب
ــى مورد توجه قرار مى گيرد  ــى، ارگونوميكى و بيولوژيك مكانيك
ــان آور روانى محيط كار  ــى از عوامل زي و از عوارض پنهان ناش
آنان كمتر سخنى به ميان مى آيد. هرچند ممكن است آنان در 
ــند اما كار كردن تحت شرايطى  ظاهر جسم سالمى داشته باش
كه مكانيزم بدن آنان از حالت طبيعى خارج مى شود و استرس 
ــى از رؤيت صحنه هاى تأثر برانگيز و دلخراش، صداى زنگ  ناش
ــيدن به محل  ــير رس حريق و حادثه، رانندگى و ترافيك در مس
ــتاد فرماندهى، ترس و دلهره حين انجام  حادثه، جوابگويى به س
ــانان ديگر، صداى آژير و  ــات، حفظ جان خود و آتش نش عملي
ــالم حريق تا  ــردان و ... كه از لحظه اع ــراغ گ ــو و نور چ بلندگ
ــام عمليات و خاتمه كار به طور  ــيدن به صحنه حادثه و انج رس

تغذيهتغذيهنقشنقش
  حسن حيدرى - كارشناس مديريت عمليات درحريق وحوادث

آمـــوزش آمـــوزش 
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ــن روح و روان آنان را تحت تأثير قرار داده و باعث اختالل  مزم
ــتگاه عصبى مركزى و خودكار و نامتعادل شدن  در عملكرد دس
ــى منفى نظير غيبت و  ــده و مى تواند آثار جانب اعصاب آنان ش
ترك محل خدمت، نداشتتن انگيزه در انجام كار، عدم تمركز و 
ــردگى، ضعف و اشتباه در فرآيند  بيماريهاى روحى به ويژه افس
ــرايط اضطرارى، ودرنتيجه عملكرد  تصميم گيرى صحيح در ش
ــخگوئى به حادثه را به همراه داشته  ــت در پاس ناايمن و نادرس

باشد.
بنابراين ارائه راهكارهايى در جهت كاهش سطح استرس كه در 
ــانان ايجاد شده و آنان را در  ــرايط سخت كارى آتش نش اثر ش
ــرض اختالالت مزمن روانى قرار مى دهد ضرورى به نظر مى  مع
ــد. درادامه به اهميت استفاده از رژيم غذايى مناسب همراه  رس
ــن راهكارهادراين زمينه  ــا ورزش تحت عنوان يكى از موثرتري ب

پرداخته مى شود.
امروزه در كشورهاى پيشرفته به تغذيه و چگونگى آن به صورت 
ــت آن هم از لحاظ  ــود و توجه به كيفي ــك دانش نگاه مى ش ي
ــتى فردى و هم از لحاظ سالمت جامعه بسيار مهم تلقى  تندرس
مى شود.اين اهميت دربرنامه جهانى غذا بزرگترين سازمان بشر 
دوستانه دنيا كه هر ساله به طور ميانگين به 90ميليون نفردربيش 
از70كشور دنياكمك هاى غذايى مى رساند وهمچنين در كشور 
ــى وپرورشى براى رشدبهترفكرى  ما كه عالوه برخدمات آموزش
ــير فراهم شده است به  ــمى دانش آموزان برنامه توزيع ش وجس
ــوره از قرآن كريم نيز مائده  ــود. پنجمين س خوبى درك مى ش
ــام دارد و خداوند درآيات متعدد  ــفره غذان به معناى طبق يا س
ــت. به عنوان مثال  ــاره نموده اس ديگرى به اهميت خوراك اش
ــوره عبس فرموده كه انسان با دقت و تامل درغذايى  درآيه24س
ــان قرآنى بايددرنحوه  كه مى خورد بنگرد يعنى اين كه يك انس
ــان دهنده توجه  ــدكه نش ــته باش تغذيه خود نهايت دقت راداش
خالق انسان به اين موضوع مى باشد. متخصصان تغذيه معتقدند 

ــالمت جسم وذهن مى شوندواگر  تركيبى از غذاهاباعث بهبودس
ــالمى داشته باشدكل فعاليتهاى جسمى وذهنى  فردى تغذيه س
اودرحدمطلوب قرارمى گيرد. به طبع داشتن نظم و تنوع غذايى 
ــانان از اين  مطابق با اصول علم تغذيه در رژيم غذايى آتش نش
ــلماً در جهت ايجاد آمادگى روانى  ــتثنى نيست ومس قاعده مس
ــى از  ــمانى در آنان به منظور كاهش عوارض و اثرات ناش و جس
ــترس محيط كار آنان و بهبود عملكرد آنان درحوادث بسيار  اس

مؤثر مى باشد. 
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ــاوى انواع  ــى كه ح ــواد غذاي ــت. م ــت كرده اس ــات ثاب تحقيق
ــن هاى گروه B و E و D، امالح معدنى، فيبر، پروتئين،  ويتامي
ــيدان، منيزيم، اسيد فوليك،  كربوهيدراتهاى مركب، آنتى اكس
ــيم، كلسيم، اسيد چرب امگا 3 هستند با افزايش و تنظيم  پتاس
ــطح مواد شيميايى مغز شامل دوپامين و سروتونين و نوراپى  س
نفرين به تقويت سيستم ايمنى بدن و كاهش استرس و آمادگى 
ــا عوامل محرك محيطى  ــر ناماليمات و مواجه ب ــتر در براب بيش
كمك مؤثرى مى كند. همچنين اجتناب از مصرف موادى مانند 
ــاد، مواد حاوى فنل  ــيرين كننده هاى مصنوعى، كافئين زي ش
آالنين، چربى هاى اشباع شده و غذاهاى كنسرو شده در كاهش 

سطح استرس نقش دارد
ــه در لحظات  ــذاى جادويى وجود ندارد ك ــه هرگز هيچ غ البت
ــان رابه طور حيرت آورى  ــى بتواندقدرت ذهنى آتش نش بحران
ــترس زا قرار مى گيرد و  ــرايط اس افزايش دهد و او را كه در ش
ــالمتش تهديد مى شود را فورى درمان كند ولى در  زندگى و س
ــتفاده از تغذيه مناسب در اين نوشتار به عنوان يكى از  طرح اس
مؤثرترين راهكارهاى كاهش و كنترل استرس آتش نشانان، دو 

مسئله قابل توجه را بايد در نظر گرفت.
ــى تواند توان  ــت م ــه عادت غذايى بد و تغذيه نادرس اول اينك
ــترس زا كاهش دهد و در  ــى آنان را در مواجه با عوامل اس ذهن
ــرايط خدشه دار شود و ضمن ناتوانى در  نتيجه مديريت اين ش

پاسخگوئى صحيح به حادثه زندگى آنهاتهديد شود.
دوم اينكه تغذيه خوب و درست به او كمك مى كند از حداكثر 
توانائى ذهنى و جسمى خود بهره جسته و با شرايط استرس زا 

در حوادث مقابله نمايد و از عوارض آن مصون بماند.
ــر اين ورزش كردن نيز در كنار رژيم غذايى صحيح مى  عالوه ب
ــمانى فرد اعتماد به نفس او  تواند با ايجاد آمادگى در قواى جس
ــروتونين و اندروفين شده  ــبب افزايش سطح س را باال برده و س
ــاط گردد. بسيار واضح وروشن  ــرزندگى و نش و موجب ارتقاء س

ــت كه با روح سالمتر جسم توانايى بيشترى پيدا مى كند وبا  اس
جسم سالمتر عوارض روحى وروانى كمترى به آتش نشانان وارد 

خواهد شد
ــانى به مغز باعث افزايش تمركز  ــيژن رس  ورزش با افزايش اكس
شده و ضمن كمك به فرد در فرآيند تصميم گيرى از سرگردانى 
ــرد مثبت ورزش  ــد. ديگر عملك ــانى جلوگيرى مى كن و پريش
ــبب  ــش نقل و انتقاالت صحيح عصبى بوده كه اين امر س افزاي
ــود و به فرد كمك مى كند  كاهش نابهنجاريهاى عصبى مى ش
كه در شرايط بحرانى و سخت و فشارهاى روانى كنترل بهترى بر 
شرايط خود و اطراف داشته باشد.بنابراين ورزش و رژيم غذايى 
صحيح منجر به بهبود شرايط روانى وجسمانى آتش نشانان كه 
اغلب بامرگ وزندگى افراد سر وكار دارند وبار ناشى ازفشارهاى 
روحى وروانى حادثه رابه دوش مى كشند خواهدشدكه اين امر 

به انجام ايمن وظايف آنان درحوادث منتهى مى شود.
ــتورالعمل البسه  ــود همانند طرح تهيه دس ــنهاد مى ش لذا پيش
ــازمانهاى آتش نشانى و خدمات  ــانان كه در اختيار س آتش نش
ــور قرار گرفت و توسط آنها  ــهردارى هاى سراسر كش ايمنى ش
ــد مراكز آتش نشانى نيز با  ــتفاده واقع شد مديران ارش مورد اس
استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصان تغذيه اقدام به تهيه 
ــب براى آتش نشانان نموده وآن را  و تدوين برنامه غذايى مناس
ــته است نقش و اهميت تغذيه در  اجرايى كنند. همچنين شايس
ــالمت آتش نشانان را به عنوان  يك دوره مفيد براى سالمت  س
ــزى آموزش هاى تخصصى و عمومى  ــانان در برنامه ري آتش نش

بدو استخدام نيروهاى جديد قرار دهند..

منابع :
1- دستورالعمل نحوه انجام معاينات پزشكى وزارت نفت

www.Fa.Wep.org 2- سايت



چكيده
حمل و نقل جاده اى جز الينفك و در اغلب كشــورها ســتون فقرات تمامى شــبكه هاى حمل و نقل اســت. نگرانى رو به 
افزايش در مورد امنيت حمل و نقل جاده اى مواد خظرناك، نياز فورى به كنترل و كاهش حوادث ناشى از آن را ابراز مى 
دارد.  اين امر مســتلزم شناســايى و ارزيابى ريسك حمل و نقل جاده اى مواد خطرناك مى باشد. از اين رو تحقيق حاضر 
به مطالعه تعاريف مرتبط با ارزيابى ريسك حمل و نقل جاده اى و همچنين معرفى چندين روش مرسوم و استفاده شده به 
وسيله تعدادى از محققين در داخل و خارج كشور پرداخته شده است. بنابراين روش تحقيق اسنادى و شيوه گردآورى 

اطالعات كتابخانه اى مى باشد.

واژگان كليدى: ارزيابى ريسك؛ حمل و نقل جاده اى؛ مواد خطرناك؛ ايمنى.

  سيد حسن شعبانيان احمدى، فارغ التحصيل كارشناسى ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران
  على طورانى، دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافيا و برنامه ريزى روستايى، دانشگاه تهران

ارزيابـى ريسـك حمـل و نقل 
جاده اى مواد خطرناكجاده اى مواد خطرناك
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مقدمه:
ــهاى  زيربنايى مهم در اقتصاد  ــل و نقل و ارتباطات از بخش حم
هر كشور به شمار مى رود. سياست هاى حمل و نقل در سراسر 
ــد هستند تا همپاى تمايل فزاينده  جهان به وضوح نيازمند رش
ــت زندگى افراد را حفظ  ــعه يابند و كيفي براى جابه جايى، توس
كند. حمل و نقل جادهاى جز الينفك و در اغلب كشورها ستون 
ــت. حوادث رانندگى  ــبكه هاى حمل و نقل اس فقرات تمامى ش
ــوب مى شود.  از جمله معضالت در حمل و نقل جادهاى محس
ــن مديريت ايمنى و كاهش حوادث چاده اى يك موضوع  بنابراي
ــاب مى آيد (سلمانى و ديگران، 1387، 88). در  كليدى به حس
اين ارتباط يكى از مهمترين مسائل مربوط به حمل و نقل مواد 
ــود. محافظت از سالمتى انسان و محيط زيست  خطرناك مى ش
ــت يكى از  ــدن اس ــرعت در حال پيچيده ش در جهانى كه به س
ــماندهاي  ــد. مواد و پس مهمترين چالش جامعه جهانى مى باش
خطرناك، حاصل از فعاليت در بخش هاى مختلف مانند صنعت، 
كشاورزى، خدمات و تجارت مى باشد كه در طول ساليان اخير 
مشكالت فراوانى را براى جوامع بشرى بوجود آورده است(صمدى 
و همكاران،1387). از يك سوى به دليل رشد نرخ صنعت نسبت 
ــه دليل توليد و عرضه نفت و  ــه بخش هاى ديگر و همچنين ب ب
گاز در بازارهاى داخلى و بين المللى، حمل و نقل مواد خطرناك 
ــگاه ها،  ــوى ديگر پااليش ــش از پيش صورت مى گيرد. از س بي
ــيميايى و پتروشيمى، مراكز بازيابى،  كارخانجات برق، صنايع ش
مراكز توزيع برق در شهرهاى بزرگ، مبداء و مقصد حمل و نقل 
ــتند. مواد خطرناك به طور پيوسته بين اين مراكز  اين مواد هس
در حركتند. حمل اين مواد بسيار خطرناك است زيرا رها شدن 
اين مواد در اثر تصادف منجر به تلفات و خسارات مالى و جانى 
جبران ناپذيرى به انسانها و محيط زيست مى گردد. بنابراين تا 
ــك چنين مقوله اى تالش كرد  حد امكان بايد براى كاهش ريس
(Ghazinoory and Kheyrkhah 2008) در اين راستا اين تحقيق 

به تعريف مفاهيم مرتبط با ارزيابى ريسك حمل و نقل جاده اى 
ــتفاده توسط  ــوم و مورد اس و مطالعه و ارئه چندين روش مرس
محققين داخلى و خارجى در اين زمينه مى پردازد. مهمترين و 
ــك و مخاطراتى  ضروريترين دليل براى انجام اين موضوع، ريس
است كه سالمت و زندگى انسانها را به خطر مى اندازد و خسارات 
جبران ناپذيرى به محيط زيست و اكوسيستم ها وارد مى سازد. 

خطر و احتمال خطر (ريسك)
ــت.  ــش جدايى ناپذير از زندگى انسانهاس ــر يا مخاطره بخ خط
ــه طور بالقوه  ــان يا واقعه اى كه ب ــف خطر عبارت از جري تعري
توان ايجاد زيان را دارد و احتمال خطر(ريسك) عبارت است از 
ــيار ارزشمند او، در معرض  ــان و يا متعلقات بس قرار گرفتن انس
ــب آن را تركيبى از احتمال و زيان لحاظ مى كنند.  ــر و اغل خط
بنابراين امكان دارد مخاطره را چنين تعريف كنيم، تهديد بالقوه 
عليه انسان ها و رفاه آنان و خطر احتمالى(ريسك) را به صورت 
ــتا، امروزه  ــال وقوع يك خطر خاص بپذيريم. در اين راس احتم
ــاس تعاريف متعدد ريسك تابعي از خطر و آسيب پذيري  بر اس
ــك، يك عبارت كمى از  ــت (Wisner, et al,2004, 49).  ريس اس
ــش مرتبط با يك اتفاق  ــا و پيامدهاى زيان بخ عدم قطعيت ه
ــك، درك يك  ــت. همچنين در تعريفى ديگر ريس خطرناك اس
ــيله يك گروه  ــش قابل پيش بينى بوس ــر ممكن، كم و بي خط
ــد  ــود، مى باش اجتماعى يا فردى كه در معرض آن واقع مى ش

.(Veyret,2003)
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شناسايى ريسك
هدف اين مرحله به دست آوردن يك تصويرى كامل و دقيق از 
ــارت آفرين و منابع خسارت پذير هر سيستم است.  عوامل خس
ــود  ــبب مى ش در واقع در اين مرحله عامل يا عامل هايى كه س
ــناخته مى  ــك هايى قرار بگيرند ش ــتم ها در معرض ريس سيس
ــك- آثار  ــه زنجيره علت - ريس ــه مى توان ب ــوند و در نتيج ش

خسارت(معلول) دست يافت(مظلومى، 1386، 5). 
ــك ها  ــود كه تمام ريس ــن فرآيند بايد اطمينان حاصل ش در اي
ــادر و غير معمول و  ــده اند. امكان وقوع حوادث ن ــايى ش شناس

جنگهاى عمدى و اعمال تروريستى بايد در نظر گرفته شود.
• چه چيزى ممكن است رخ دهد؟

• چگونه و به چه علت ممكن است رخ دهد؟
ــهايى كه براى استفاده در اين فرآيند وجود دارند  ابزارها يا روش
عبارتند از: چك ليست، قضاوت، تجربه، سابقه، نمودار گردشى، 
ــناريو و روشهاى  ــتم و تحليل س ــاوره گروهى، تحليل سيس مش
ــايى و تعيين بزرگى  ــتمها. به طور كلى، شناس ــى سيس مهندس
حادثه در مقابل فراوانى وقوع آن، در ريسك هاى محيط طبيعى 

راحت تر است.
ــان به خصوص  ــى از مداخله انس ــايى خطرات ناش اغلب شناس
ــه  ــد ده ــه در چن ــد ك ــل جدي ــل و نق ــتمهاى حم در سيس
ــچ تاريخچه  ــا هي ــورد آنه ــده اند و در م ــاخته ش ــته س گذش
ــرب وجود  ــيار مخ ــوادث نادر و بس ــر ح ــن اث ــراى تخمي اى ب
ــى،1385،ص 16-11). ــت (روحان ــوارتر اس ــيار دش ندارد بس

مديريت ريسك
مديريت ريسك كاربرد سيستماتيك سياستهاى مديريتى، رويه 
ــه فعاليتهاى تحليل، ارزيابى و كنترل  ها و فرايندهاى مربوط ب
ريسك مى باشد. مديريت ريسك عبارت از فرايند مستندسازى 

تصميمات نهايى اتخاذ شده و شناسايى و بكارگيرى معيارهايى 
ــت كه مى توان از آنها جهت رساندن ريسك تا سطحى قابل  اس
ــتفاده نمود(North 2 ,1995). به نحوى كه اثرات وقوع  قبول اس
ــك ها با توجه به اقدامات واكنشى اتخاذ شده براى فرصت  ريس
ــود(آريش و همكاران،  ــا كمينه ش ــينه و براى تهديده ها بيش
ــك به دليل فراهم كردن درك عميقى  1388،2). مديريت ريس
از ريسك هاى بالقوه و نتايج نامطلوب آنها، پيشگيرى از ريسك 
ــازى را تقويت مى كند و  را در برنامه هاى خود دارد، تصميم س

به تعيين الويت ها و اختصاص منابع كمك مى كند.
(Zvaigzne 2005, 2)

ارزيابى ريسك 
فرآيندى كه براى تعيين اولويتها در مديريت ريسك، با مقايسه 
سطح ريسك در مقابل استانداردهاى از پيش تعيين شده، سطح 

ريسك هاى هدف يا معيارهاى ديگر به كار مى رود.
ــايى ريسك هاى اجتماعى، زيست  ارزيابى ريسك جهت شناس
ــرات بالقوه مرتبط يا تمام  ــتى و ايمنى و مخاط محيطى، بهداش
ــود. نيازهاى كليدى و  جنبه هاى مهم يك عمليات انجام مى ش
مهم ارزيابى ريسك و خطر شامل موارد ذيل مى گردد (رفيعى، 

:(1387
ــد كه تمام  ــان را ايجاد كن ــد اين اطمين ــت باي • مديري
پرسنل آموزش ديده اند و صالحيت انجام كارهايى كه 

داراى ريسك باال مى باشد را دارند.
ــك هاى مرتبط با تمام مخاطرات بالقوه  • تمام ريس

بايد ارزيابى شوند.
ــد در تمام مراحل  ــايى خطر باي • فرآيند شناس
ــامل  ــه حيات يك پروژه يا فعاليت كه ش چرخ
ــدارى، تخريب و  ــاخت، نگه ... طراحى، اجرا، س
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مى باشد، انجام شود.
• اقدامات كنترلى اجرا و برنامه هاى پايش براى تشريح كنترل 
موثر جهت كاهش يا حذف ريسك و فرآيندها به شكل مناسب 

ارزشيابى، مستند و اصالح شوند.
• و محاسبه ريسك كه طبق روش زير انجام مى گيرد.

 R = P × C
R = ريسك يك حادثه

P = احتمال وقوع حادثه
C = شدت وقوع حادثه

مواد خطرناك
ــبت به  ــود كه نس ــاده اى گفته مى ش ــه م ــاك ب ــاده خطرن م
ــالمتى انسان، حيوان و محيط زيست ذاتا خطرزا  بهداشت يا س
باشد(ذكرالهى، 1387). در آئين نامه تصويب شده توسط هيئت 
ــال 1380 و همچنين موافقتنامه حمل و نقل جاده  دولت در س
ــيم  ــاك (ADR)، مواد خطرناك به 9 گروه تقس اى مواد خطرن

بندى گرديده اند كه شامل:
>>> مواد منفجره؛

ــه دسته گازهاى قابل اشتعال، گازهاى  >>> گازها كه خود به س
غير قابل اشتعال و غيرسمى، و گازهاى سمى مى گردد؛

>>> مايعات قابل اشتعال؛
>>> جامدات قابل اشتعال؛

>>> مواد اكسيد كننده؛
>>> مواد سمى و ميكروبى؛

>>> مواد راديو اكتيو؛
>>> مواد خورنده؛

>>> مواد خطرناك متفرقه مى باشد.

ارزيابى ريسك حمل و نقل مواد خطرناك
ــت كه افراد  حمل ونقل مواد خطرناك زنجيره اى از فعاليتها اس
ــركت دارند. آنچه بر پيچيدگى سيستم حمل  مختلفى در آن ش
ــت كه پارامترهاى بسيار  و نقل مواد خطرناك مى افزايد اين اس
مختلفى بر چگونگى حمل و نقل مواد خطرناك تاثير گذارند كه 
به طور كلى شامل پارامترهاى جمعيتى و محيطى، زيرساختى، 
حقوقى، عملكردى و... مى گردند (زاير زاده و همكاران،1387).
مشخصات ريسك حمل و نقل مواد خطرناك را به طور كلى مى 

توان در دو بخش ذيل طبقه بندى نمود: 
• اول اينكه ميزان احتمال وقوع حوادث وسيله نقليه حامل چه 

مقدار است؟
ــى از اين حوادث چقدر است؟  ــارت ناش • دوم اينكه ميزان خس

(پوريارى،م،1387).
ــترين  ــنهاد مى دهند كه ارزيابى بيش ــى از تحقيقات پيش بعض
ــير،  ــرار گرفته در هر نقطه از مس ــرض خطر ق ــت در مع جمعي
بهترين روش براى جلوگيرى از ريسك يك رويداد فاجعه انگيز 
مى باشد(Erkut and Ingolfsson,2003). نوع ديگر اين بررسى ها 
ــد. تكنيك هاى بهينه  ــازى مسير مى باش تكنيك هاى بهينه س
ــير، غالبا به پيدا كردن بهترين مسير براى حمل و  ــازى مس س
ــه محدوديت ها مى پردازند  ــل مواد خطرناك در بين مجموع نق
ــازى،  ــاى بهينه س ــى تكنيكه ــدف اصل (Verter et al,2001). ه

ــك جمعيتهاى در معرض قرار گرفته، و  تالش براى كاهش ريس
افزايش بهره ورى اقتصادى عملكرد حمل و نقل مواد خطرناك 
ــد. اين  ــير و كمترين زمان حمل مى باش ــل كوتاهترين مس مث
تكنيك برپايه يك روش تصميم سازى چند هدفه (MODM) با 
ــى خطى) در  مجموعه بزرگى از آلترناتيوها( بر پايه برنامه نويس
ــايل مورد نظر مى باشد. برنامه نويسى خطى چند  محدوده مس
ــدف (GP) نمونه هايى از  ــى ه ــه  (MOLP) و برنامه نويس هدف
تكنيكهاى به كار رفته در اغلب تحقيقات مواد خطرناك هستند 

 .(Monprapussorn et al,2009)
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ــت  ــى ديگر اس ــد معياره  (MADM) روش ــازى چن تصميم س
ــد. اين  ــدودى از آلترناتيوها مى باش ــه مجموعه مح ــه بر پاي ك
ــل و نقل مواد خطرناك در  ــك به منظور برنامه ريزى حم تكني
ــله مراتبى (AHP) جهت  ــنگاپور بوسيله فرآيند تحليل سلس س
ــير بهينه به كار رفته است وزن دهى معيارها، براى انتخاب مس

.(Huang et al, 2004)

ــك حمل و نقل مى تواند به صورت كمى محاسبه  ارزيابى ريس
شود. در اين روش تمامى فاكتورهايى كه بر ريسك اثر مى گذارند 
ــيرى كه در آن حمل و نقل مقادير معينى از مواد  از طريق مس

خطرناك صورت مى گيرد شامل: 

• مسافت جابجايى؛ 
• شناسايى مخاطرات محتمل؛

• بررسى حوادث محتمل؛ 
• تعيين ميزان ريسك مى باشد (رفيعى،1387).

ــك از احتمال وقوع يك تصادف و  مدلهاى احتمال ارزيابى ريس
ــتفاده مى كنند. تفاوت  ــزان نتايج آن به عنوان دو پارامتر اس مي

اين مدلها در موارد ذيل مى باشد:
• چگونه اين مدلها اين دو پارامتر را به يكديگر ارتباط مى دهند 

تا ريسك را محاسبه كنند؛
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• تفاوت در ميزان جزئيات داده هاى به كار رفته در اين مدلها؛ 
• روشهاى بدست آوردن داده ها و پارامترهاى مدل مى باشد.

فرايند ارزيابى ريسك همچنين مى تواند به صورت الف) تخمين 
ريسك از پايين به باال و  ب) تخمين ريسك از باال به پايين نيز 
ــود (Panwhar,S et al,2000). در روش از باال به پايين  توصيف ش
ــراى ارزيابى  ــى به عنوان پايه اى ب ــب داده هاى تاريخ از تركي
شرايط خاص استفاده مى كند در حاليكه در روش پايين به باال 
، ريسك هر حمل و نقل از مواد به طور جداگانه در طول مسير 
ــپس با  ــى قرار مى گيرد و س خاص و به روش خاص مورد بررس
جمع هر يك از اين موارد ريسك كل ترافيكى حمل و نقل مواد 

خطرناك در محدوده مربوطه مورد محاسبه قرار مى گيرد. 
در ارزيابى ريسك پايين به باال، مسيرها به قطعه هايى كوچكتر 
ــته مى شوند و براى هر حمل و نقل j  در قطعه i  معادل  شكس
مناسبى از ريسك،Rij محاسبه مى گردد كه در فرمول هاى زير 

آمده است: 
ijijqijijpijpijmnijkijij NPPPPPPPR ******* 7654321

ــاس نوع و شرايط  ijP1 =  احتمال يك رويداد در بخش I براس
ــيله  ــاده، درجات ترافيكى، خطرات ترافيكى، تراكم و نوع وس ج
نقليه كه معموال بر پايه داده هاى تاريخى براى شرايط مشابه و 

يا مدلهاى رگرسيون بدست مى آيد.
 k ــه از يك تصادف جدى كالس ــال يك رويداد ك ijP2 = احتم

نتيجه شده است.
ijmnP3 = احتمال رها شدن مواد بر اساس نوع مواد، m، و حجم 

n آلودگى در سايز كالس
ijpP4 = احتمال رها شدن و پخش در مسير p بوسيله رها شدن 

در هوا و آب و غيره.
ــتعال و انفجارى در  ijpP5 = احتمال احتراق براى مواد قابل اش

p مسير
ijP6 = احتمال رها شدن در هوا با توجه به جهت باد

ــق دريافت كننده آلودگى و  ــارت به مناط ijqP7 = احتمال خس

ــيب ديدگى از آن  ــخاصى كه در معرض خطر مرگ و يا آس اش
قرار دارند.

ijN = تعداد مردم در معرض قرار گرفته.
در اين موارد احتماالت به عنوان احتماالت مستقل ناميده 

مى شوند، به اين معنى كه خطاها در هر دوره بطور فزاينده 
اى افزايش يافته و در نتيجه شاهد تكثير و افزايش خطاها 

.(Panwhar,S et al,2000) .خواهيم بود
دومينيك لرد، ريسك تصادف را به صورت زير تعريف مى كند 

(پوريارى، 1387):

RA= ريسك تصادف.

كمك  سال(به  يك  در  انتظار  مورد  تصادفات  تعداد   =(K)E

مدلهاى پيش بينى تصادف قابل محاسبه است).
WOLF= جريان ترافيكى بر حسب تعداد وسيله نقليه روزانه 

در يك قطعه از راه.
هاروود و همكاران رابطه زير را در خصوص تانكرهاى حامل مواد 

خطرناك ارائه نمودند.

= احتمال تصادف منجر به پخش مواد خطرناك در قطعه  iRP )(
i  از مسير.

ــيله  ــات تانكر(تعداد تصادفات به ازاى وس ــرخ تصادف = ن iTAR
( i نقليه – كيلومتر از قطعه راه

= احتمال پخش مواد خطرناك در اثر يك سانحه براى  iARP )/(

ــواد خطرناك كه در قطعه مورد نظر i  تردد  ــك تانكر حامل م ي
مى كند. 

= طول قطعه مورد نظر i بر حسب كيلومتر iL
ــه قبل از آن به  ــبت به رابط ــد كه اين رابطه نس به نظر مى رس
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ــرخ تصادفات تانكر حامل مواد  ــك را تابعى از ن دليل اينكه ريس
ــد،  ــوده تا اينكه فقط تابعى از تصادف باش ــاك معرفى نم خطرن

اعتبار بيشترى داشته باشد.
گليكمن رابطه مشابهى براى ارزيابى ريسك حمل مايعات قابل 

اشتعال مطابق رابطه زير ارائه نموده است (پوريارى، 1387):
 ،(USDOT) در دستورالعمل دپارتمان حمل و نقل اياالت متحده
احتمال تصادف حامل مواد خطرناك به صورت زير محاسبه مى 

:(Usdot,hazmat.gov) گردد

 i ــال تصادف  حامل مواد خطرناك براى  قطعه iAP = احتم )(
از مسير.

ARi= نرخ تصادف به ازاى هر وسيله نقليه - كيلومتر براى تمام 

انواع وسايل نقليه در قطعه i از مسير.
= طول قطعه i از مسير بر حسب كيلومتر iL

ــوزى، انفجار  = احتمال وقوع هر رخداد X (اعم از آتش س )(XP

و غيره) براى حامل مواد خطرناك مى باشد.
= احتمال تصادف تانكر است. )(AP

ــال تصادفى كه منجر به پخش مواد خطرناك  = احتم )/( ARP
مى شود.

ــر تصادف تانكر  ــال وقوع پديده X در اث )/,( = احتم RAXP
حامل ماده خطرناك است.

AP)( برابر حاصل ضرب طول قطعه راه  ــن رابطه احتمال  در اي
Li  در نرخ برآورد شده تصادف تانكر كه به ازاى تانكر – كيلومتر 

طى شده و مطابق رابطه زير مى باشد:

ــت در محدوده جغرافيايى مربوطه،  نمايش توزيع مكانى جمعي
ــى ريسك پيامدهاى ناشى از حمل و  يكى از عناوين مهم بررس
نقل مواد خطرناك مى باشد. ورتر  و كارا  در سال 2001 رابطه 
ــائل   ــت تعيين اين عواقب و پيامدها در ارتباط با مس اى را جه

ــى( جمعيت در معرض خطر حمل مواد خطرناك) ارائه  اجتماع
 P دادند. آنها ريسك اجتماعى يك حمل و نقل ساده روى مسير
ــداد مورد انتظار مردمى كه از نتيجه يك واقعه حمل مواد  را، تع
ــاك، تاثير مى پذيرند، تعريف كردند. آنها فرض كردند كه  خطرن

هر مسير P شامل تعدادى قطعه S مى باشد.
P = {1, 2, 3… r}

ــگى  با اين فرض كه چگالى جمعيتى ds  به روى قطعه S هميش
است، رابطه زير را ارائه دادند.

ريسك مسير P با توجه به معيار اجتماعى برابر است با:

=  طول قطعه مورد نظر  =  طول قطعه مورد نظر.
= احتمال رخ دادن تصادف بر روى قطعه مورد نظر.

= چگالى جمعيتى محدوده قطعه مورد نظر.
= شعاع دايره خطر با توجه به نوع ماده حمل شونده.

ــاره اى به چندين مطالعه  ــه با توجه به هدف تحقيق اش در ادام
داخلى و خارجى شده است.

يكى از مفيد ترين اين تحقيقات " ارائه چارچوبى بر پايه سيستم 
ــك حمل ونقل مواد خطرناك  اطالعات مكانى براى ارزيابى ريس
ــد كه توسط ورتر و همكارانش در سال 2001 صورت  " مى باش
گرفته است (Verter et al,2001). هدف اين تحقيق اجراى روشى 
ــاك از مبدا به  ــل و نقل مواد خطرن ــك حم جهت ارزيابى ريس
ــت. اين روش ارزيابى با GIS تلفيق شد تا اجراى  مقصد بوده اس
آن را درمقياس بزرگ فراهم آورد. سپس يك مدل حمل و نقل 
ــبكه راههاى كبك و اونتاريو  مواد خطرناك بر پايه GIS براى ش
ــاس هر انتقال از مبداء به مقصد،  ــده بود. نهايتا بر اس معرفى ش

ريسك مسيرها بر اساس معيارهاى
• فاصله حمل و نقل؛

• جمعيت در معرض خطر؛
• شمار مردمى كه بتوان در صورت وقوع حادثه تخليه كرد؛
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ــير حمل و نقل مورد ارزيابى قرار  • احتمال رويداد در طول مس
گرفت.

ــاميناتى پانوار  و همكارانش در  ــط س در تحقيقى ديگر كه توس
سال 2000 در بيرمنگام انجام گرفت، اساس كار برپايه چارچوب 
ــك صورت گرفت. احتمال تصادف در هر بخش  احتماالت ريس
ــه عنوان پارامترهاى انتخاب  ــير و پيامدهاى آن تصادف ب از مس
مسير بود كه مورد ارزيابى قرار گرفتند. اماكنى كه بيشتر تحت 
تاثير تصادف حمل و نقل مواد خطرناك بودند همچون مدارس، 
بيمارستانها و مراكز پيش دبستانى مورد ارزيابى قرار گرفتند كه 
ــيرهاى بهينه حتى االمكان از  مى بايد در طراحى و معرفى مس

آنها  اجتناب مى شد. 
ــير براى حمل  ــازى مس  در مطالعه اى ديگر با عنوان" بهينه س
ــال 2004  ــتيلو  در س ــط كاس و نقل مواد خطرناك " كه توس
ــد، يك مدل بهينه سازى مسير به عنوان ابزار پشتيبان  انجام ش
ــى چند هدفه  ــد. در اين مطالعه برنامه نويس تصميم معرفى ش
ــير بهينه صورت گرفت  رياضياتى براى معرفى مدل انتخاب مس
ــفر،  ــت كاهش يابد همچون زمان س و فاكتورهايى كه مى بايس
ــك محيط زيست شهرى و  ــفر، ريسك جمعيت، ريس فاصله س
ــك هاى مربوط به حمل و نقل مواد خطرناك مورد بررسى  ريس

قرار گرفته بود.
ــازى اقتصادى مسير و سه فاكتور  دو فاكتور ابتدايى براى مدلس
ــك مدلسازى شد. نهايتا مدل  بعدى جهت بررسى مسايل ريس
نهايى جهت اجرا در منطقه التيپور، نپال، در ارتباط  با حمل و 

نقل مشتقات نفتى آزمايش شد و نتايج آن بررسى گرديد. 
ــه معرفى چارچوبى  ــورن  و همكارانش (2009) ب مون پاراپوس
براى حمل و نقل مواد زائد خطرناك با توجه به توسعه پايدار و 

برپايه GIS  و سيستم سلسله مراتبى(AHP) پرداختند.  
در اين مطالعه فاكتورها و زير فاكتورها در 3 بخش اصلى 

• اقتصادى؛
• زيست محيطى؛

ــت بحران)  مورد ارزيابى  ــى (در معرض خطر و مديري • اجتماع
قرار گرفتند.

در اين مطالعه از تصميم سازان دولتى و حامالن مواد خطرناك 
ــيرها و  ــك مس براى ايجاد يك چارچوب به منظور ارزيابى ريس

كاهش خطرات حمل و نقل مواد خطرناك نيز استفاده شد.
ــور  ــيار كمى در اين زمينه در كش ــال حاضر مطالعات بس در ح
ــتر ترجمه  ــت و اكثر مقاالت داخلى بيش ايران صورت گرفته اس
ــون  خارجى و حالت مقاالت مرورى را دارند و نگارنده كمتر  مت
ــت. با اين  ــاهده نموده اس ــه تحقيقى را در اين زمينه مش مقال
ــهاى داخلى مى  ــده در كنفرانس ــال از مقاالت خوب ارائه ش ح
ــاره كرد  ــه باوقار زعيمى و كى منش (1387) اش ــوان به مقال ت
ــيميايى در  كه در تحقيق خود با عنوان "مديريت خطر مواد ش
ــتفاده از GIS"، به  ــواد خطرناك با اس ــيرهاى حمل ونقل م مس
ارزيابى و تشخيص خطرات احتمالى حمل و نقل مواد خطرناك 
با روش لوزى پرداختند. اين روش تركيبى است از چهار فاكتور 
مختلف شامل تهديدات طبيعى، قابليت آسيب پذيرى جمعيت، 
آسيب پذيرى محيط زيست و آسيب پذيرى زير ساخت ها (كه 
ــكيل يك لوزى  ــند) و تش ــر كدام يك لوزى كوچك مى باش ه
ــاخص هاى خطر كه در  ــر را مى دهند و براى ارزيابى ش بزرگت
ــتفاده قرار  ــر حوادثى كه محيط را تهديد مى كنند، مورد اس اث
ــاس روش  مى گيرند. همچنين از برنامه كاربردى GIS كه بر اس
لوزى طراحى وبرنامه ريزى شده به عنوان وسيله اى مفيد براى 

ويرايش وآناليز كردن استفاده گرديده است.
در مطالعه اى ديگر كه توسط امينى و همكارانش در سال 1387 
انجام شده است، مديريت ايمني در حمل و نقل مواد خطرناك 
مورد بررسى قرار گرفت. در اين مطالعه، ابتدا به معرفي ساختار 
ــك (TRA) و روش هاي مختلف كيفي،  ــي و تحليل ريس ارزياب
نيمه كمي و كمي پرداخته مى شود. سپس با توجه به علل اوليه 
ــيله نقليه و  ــروز حادثه و حاالت مختلف آن مانند واژگوني وس ب
ــيله نقليه ديگر، عوامل تاثير گذار بر "ميزان  يا تصادف آن با وس



54

ــار" و ساير عوامل، ميزان خطرات در  تصادفات" و "احتمال انتش
انتقال اين مواد مورد بررسى قرار گرفت. 

شهامت و رحمانيان (1387) در مقاله اى تحت عنوان " طراحي 
و بكارگيري سيستم پشتيبان تصميم در مديريت ريسك حمل 
ــيرهاي جايگزين  ــى و ارائه مس ونقل مواد خطرناك "  به بررس
جهت حمل مواد خطرناك با كمترين هزينه و ريسك، مكانيابي 
ــودن زمان  ــاده اي جهت كميته نم ــژه امداد ج ــاي وي پايگاهه
امدادرساني ، تعيين برنامه تخليه محل سانحه و مسيرهاي ويژه 

آن و نحوه مديريت ترافيك درهنگام بروز سوانح پرداختند.

نتيجه گيرى
ــت  ــاى نوين مديريت مخاطرات، اعتقاد بر اين اس در ديدگاهه
ــوع بايد كرد" و هرگز نبايد منفعالنه  كه "عالج واقعه قبل از وق
ــه يارى خرد، دانش و فن  ــت، بلكه بايد ب به انتظار بالياى نشس
ــه مصاف مخاطرات طبيعى رفت و با افزايش آگاهى همگانى و  ب
ــايل و ابزار الزم، صدمات انسانى و خسارات  تجهيز جامعه به وس
ــوان احتمال  ــا كه نمى ت ــانيد. از آنج ــه حداقل رس ــادى را ب م
ــك) را كامًال از بين برد، تنها راه چاره قبول ريسك و  خطر(ريس
ــت. از اين رو، امروزه مديريت مبتنى بر ريسك  مديريت آن اس
ــده براى مقابله با مخاطرات مى باشد  يكى از راهكارهاى ارائه ش
ــود كه  ــت بايد اطمينان حاصل ش ــن ديدگاه در گام نخس در اي
ــك ها شناسايى شده اند. تا زمانى كه منابع خسارتها  تمام ريس
ــود، غير ممكن است كه بتوان  ــناخته نش و مخاطرات ممكن ش
ــر و كارا با مخاطرات و  ــيارانه براى برخورد موث يك روش هوش
خسارات ناشى از آنها انتخاب نمود. در اين راستا، ارزيابى ريسك 
ــوع يك رويداد نامطلوب و  ــارت از فرايند تخمين احتمال وق عب
ــك در واقع  ــت. نتايج حاصل از ارزيابى ريس ميزان تاثير آن اس
ــك محسوب مى  ــاير مراحل مديريت ريس داده هاى ورودى س
ــك داراى مراحل مختلفى است. در  ــوند. فرايند ارزيابى ريس ش
ــتفاده از يكى از ابزار شناسايى ريسك، تهديدها  قدم اول، با اس

ــه مى توانند بر خروجى طرح، پروژه يا  و فرصتهاى عمده اى ك
ــند، شناسايى مى گردند. پس از  فرايند موردنظر تاثيرگذار باش
ــايى ريسكهاى اصلى، در قدم دوم ارزيابى دقيقى در مورد  شناس
ــپس  ــك از آنها انجام مى پذيرد و س ــوع و نتايج هر ي ــر وق توات
ــاس مقادير بدست آمده رتبه بندى  ــكهاى مختلف را بر اس ريس
ــيله امكان مقايسه ريسكها با يكديگر فراهم  مى كنند. بدين وس
ــك مى توان در  ــده و در فازهاى بعدى فرايند مديريت ريس ش

مورد روش مناسب واكنش به ريسكها تصميم گيرى نمود.
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زمين لرزه از جمله خطرناكترين بالياي طبيعي1 مي باشد. كشور ما از 
اين بليه زيان هاي جاني و مالي فراواني ديده است. از جمله مخربترين 

زلزله هاي ايران، در 50 سال اخير مي توان موارد زير را نام برد:
ــهريور 1341 با بزرگاي 2/7  ــن لرزه بويين زهرا، در تاريخ 10 ش زمي

ريشتر،
ــهريور 1347 با  ــت بياض و فردوس، در تاريخ نهم ش زمين لرزه دش
ــتر و در حدود بيست و يك ساعت پس از آن، زلزله  بزرگاي 3/7 ريش

دوم با بزرگاي 4/6 ريشتر
زمين لرزه طبس، در تاريخ 25 شهريور 1357 با بزرگاي 8/7 ريشتر
ــل، در تاريخ 31 خرداد 69 با بزرگاي 1/7  ــن لرزه رودبار و منجي زمي

ريشتر
زمين لرزه بم، در تاريخ 5 دي 1382 با بزرگاي 5/6 ريشتر

ــر، در تاريخ 21 مرداد 1391، دو زمين لرزه  ــن لرزه ورزقان – اه زمي
پياپي به ترتيب 2/6 و 6 درجه در مقياس امواج دروني (ص 1).

ــي از آن فقط به  ــارت هاي ناش ــت، زمين لرزه و خس الزم به تذكر اس
ــور ما منحصر نمي باشد، بلكه در بسياري از كشورهاي جهان رخ  كش

مي دهد.

با بررسي موقعيت هاي جغرافيايي زمين لرزه هاي ثبت شده، مشخص 
ــتره هايي كه زمين لرزه هاي بزرگ رخ مي دهد، بطور عموم  ــد، گس ش
ــند. از اين رو به مناطق زلزله خيز يا  ــكل نوار يا كمربند مي باش به ش

كمربندزلزله مشهورند. به شرح زير: 
ــتره از زلزله خيزترين نقاط  ــوس آرام: اين گس ــد پيرامون اقيان كمربن
ــت. بيش از دو سوم زمين لرزه هاي جهان در اين گستره رخ  جهان اس

مي دهد (2).
ــمت شرقي و غربي اقيانوس آرام امتداد دارد. از  اين كمربند در دو س
زالندنو به طرف شمال و سپس در غرب تا مجمع الجزاير فيليپين و از 
ــكا و به طرف  ــمت جزيره تايوان و ژاپن و بعد به غرب آالس آنجا به س
ــمالي ادامه داشته و غرب  ــرق و جنوب شرقي سواحل آمريكاي ش ش

آمريكاي جنوبي را نيز در بر مي گيرد (3- ص 14).
ــرق آسيا شروع شده، از  كمربند آلپ – هيماليا (آلپايد): اين نوار از ش
ــورهاي اندونزي، برمه، هندوستان (شمال هند)، پاكستان، ايران،  كش
تركيه عبور كرده سپس تا درياي مديترانه و جنوب غرب اروپا امتداد 

دارد.
ــط اقيانوس  كمربند مياني اقيانوس اطلس: اين نوار "گرده ماهي وس

ارزيابي ارزيابي 
آسيب پذيري آسيب پذيري 

سازه هاي شهري سازه هاي شهري 
در برابر زمين لرزهدر برابر زمين لرزه

farshid1319@yahoo.com         فرشيد قاسملو  

فناورى هاى نوينفناورى هاى نوين



57

ــود. نزديك به ده درصد زمين لرزه هاي روي  اطلس" نيز ناميده مي ش
اين كمربند رخ مي دهد(2).در امتداد شمال – جنوب اقيانوس اطلس 

واقع شده است. 
ــرزه، بويژه  ــد، وقوع زمين ل ــاره ش ــداي مطلب اش ــه در ابت همچنانك
ــات جاني و  ــول و تلف ــور معم ــديد، بط ــزرگ و ش ــاي ب زمين لرزه ه
ــارت هاي مالي فراواني به دنبال دارد. وقوع زمين لرزه در مناطق  خس

شهري مي تواند اثرات زيانبارتري به دنبال داشته باشد.
"... انهدام سازه ها و ساختمان هاي مسكوني، شبكه راه ها و دسترسي ها 
ــات اساسي مثل مخازن آب،  مثل پل ها و جاده هاي ارتباطي، تأسيس
نيروگاهها، خطوط ارتباطي تلفن، برق، لوله كشي آب و گاز و ... از آن 

جمله هستند." (4 – ص 129)
ــوان از وقوع آن  ــت، بنابراين نمي ت ــن لرزه قابل پيش بيني نيس زمي
ــد مي توان از ميزان  ــه كمك فن آوريهاي جدي ــگيري نمود. اما ب پيش

ــر زمينلرزه  ــهري در براب ــازه هاي ش ــتحكام بناها و س ــت و اس مقاوم
ــگاه اروپايي ارزيابي  اطمينان يافت. در اين مورد به تازگي در آزمايش

بناها2، واقع در كشور ايتاليا، فن آوري جديدي به كمك آمده است.
ــگر و دوربين هاي ويدئو، با وضوح بسيار باال،  شبيه ساز، تعدادي حس
ــكيل مي دهند. يك زمين لرزه به احتمال  ــاس اين فن آوري را تش اس
ــگاه شبيه  ــد، اما در اين آزمايش 10، 15 و يا 20 ثانيه به درازا مي كش
ــه دارد، اين موضوع  ــاعت ادام ــازي و آزمايش ها 3، 4 و حتي 5 س س
ــارت و خرابي ناشي  ــگران اجازه مي دهد تا روند ايجاد خس به پژوهش
ــي و مطالعه قرار گيرد. در  ــرزه به خوبي مورد بررس از رخ داد زمين ل
ــي قرار گرفته اند.  ــگاه پيش از هر چيزي پلها مورد بررس اين آزمايش
ــل از تدوين آيين نامه هاي حفاظت بناها در  ــرا بويژه پلهايي كه قب زي
ــاخته شده اند، ممكن است در مقابل زمين لرزه هاي  برابر زمين لرزه س

احتمالي بسيار آسيب پذير باشند (5).

پي نوشت ها: 
Natural Disaster .1

European Laboratory for  Structural Assessment .2
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مقدمه
ــغل  ــت و ايمني كار، ش ــان و متخصصين حوزه بهداش     بنا به نظر كارشناس
آتش نشان در گروه مهمترين مشاغل ويژه مي باشد و آتش نشانان براي انجام 
ــماني و سالمت جسمي و  ــان، نياز به توان جس ايمن وظايف و ماموريت هايش
روحي بااليي دارند. از سوي ديگر شغل آتش نشاني يك شغل پرمخاطره است 
ــان متناسب با وظايف اين شغل نباشد،  به گونه اي كه اگر توانايي يك آتش نش

مي تواند در حين انجام وظيفه خطراتي را متوجه خود فرد و جامعه نمايد. 
براين اساس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ضمن تاكيد بر اهميت 
ــازمان ها و  ــتعد در س ــان توانمند و مس جذب و بكارگيري نيروهاي آتش-نش
ــهرداري هاي كشور در يك برنامه  ــاني و خدمات ايمني ش واحدهاي آتش نش
ــكيل كميته ويژه از متخصصين موضوع دستورالعمل "آزمون  ــخص با تش مش
عملي و تخصصي استخدام آتش-نشان كشور" را تدوين و جهت اجرا به كليه 
استان هاي كشور ابالغ نمود. دستورالعمل فوق در سه بخش؛ "ارزيابي شرايط 
ــكي" تدوين گرديده  ــماني" و "معاينات پزش ــي"، "ارزيابي آمادگي جس عموم
است. شايان ذكر است؛ آزمون عملي و تخصصي بعد از انجام مرحله اول آزمون 
ــرايط عمومي،  ــتخدام (ش علمي (كتبي) با رعايت ضوابط و مقررات آگهي اس
ــتخدام و...) براي تعداد سه برابر ظرفيت استخدامي كه  شرايط اختصاصي اس
ــزار مي گردد. بعد از  ــند برگ ــاي باالتري در آزمون علمي مي باش داراي نمره ه
ــب نموده  ــي، افرادي كه باالترين امتياز را كس ــام آزمون عملي و تخصص انج

باشند براي طي مراحل بعدي استخدام معرفي مي گردند.
اين اقدام بعنوان اولين گام در پايش سالمت و آمادگي جسماني آتش نشانان 
ــد كه در بدو استخدام و ورود به آتش نشاني بعمل مي آيد در  ــور مي باش كش
ادامه گزارش مراحل اجرايي دستورالعمل و آخرين اقدامات صورت گرفته ارايه 

مي گردد. 

 آزمون هاي عملي و تخصصي استخدام  آزمون هاي عملي و تخصصي استخدام 
آتش نشانانآتش نشانان
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اهداف 
ــتخدام آتش نشانان كشور  هدف اصلي از برگزاري آزمون عملي و تخصصي اس
ــالمت و با آمادگي جسماني باال براي ارايه خدمات  جذب نيروهاي توانمند،  س
ــب به شهروندان مي باشد. در اين بين اهداف جزئي ديگر نيز بشرح ذيل  مناس

مدنظر بوده است؛   
ــماني و وضعيت روحي و رواني  ــمي، ميزان آمادگي جس ــي توان جس - ارزياب

متقاضيان؛
- انتخاب نيروي هاي آتش نشان با توان جسمي و روحي مناسب؛

ــاني  - عدم جذب افرادي كه داراي بيماري هاي خاص بوده و مانع خدمت رس
در اين حرفه مي باشد؛

- ثبت وضعيت توان و سالمت جسمي در بدو استخدام جهت مقايسه با تست 
ها و معاينات بعدي و بررسي اثر شرايط كار در آتش نشاني بر فرد؛

نحوه انجام آزمون عملي و تخصصي آتش نشانان 
ــت ضمن  ــماني ضروري اس الف- ارزيابي اوليه؛ قبل از ارزيابي آمادگي جس
ــالمت و ميزان آمادگي داوطلب براي  ــي مدارك هر يك از داوطلبين س بررس
شركت در آزمون عملي استخدام توسط پزشك مورد ارزيابي قرار گرفته شود 
ــركت در آزمون براي داوطلب صادر و داوطلب به  كه درصورت تائيد كارت ش

مرحله دوم آزمون معرفي مي گردد.
ب- ارزيابي آمادگي جسـماني؛ اين ارزيابي بر اساس 9 آيتم زير مي باشد 
كه مطابق با تعريف آمادگي جسماني ارزيابي قدرت، سرعت، استقامت، چابكي 

و انعطاف پذيري فرد مورد سنجش قرار مي گيرد. 
در نهايت امتياز هر يك از آيتم هاي فوق مطابق جدول نورم (ايفرد) تعيين و 

با ارزيابي مجموع امتيازات، نفرات برتر مشخص مي گردند. 
ــومين مرحله آزمون  ــكي س ج- ارزيابي سـالمت پزشـكي؛ معاينات پزش



 

 

 

 

مي باشد كه بعد از ارزيابي آمادگي جسماني و مشخص شدن نفرات برتر براي 
ــتخدام) اخذ  ــكي (بدو اس كليه افراد منتخب انجام مي گيرد. در معاينات پزش
ــازمان تامين اجتماعي  ــتخدام طب كار س ــرح حال مطابق معاينات بدو اس ش
ــردد. در صورتيكه  ــكيل مي گ ــكي براي هر فرد تش ــده و پرونده پزش انجام ش
ــاري كه باعث ايجاد محدوديت يا عدم  ــتخدام، هر گونه بيم در ارزيابي بدو اس
ــب با شغل آتش نشاني يافت شود از ليست قبولي حذف شده و جايگزين  تناس
ــاس باالترين امتياز آزمون عملي جايگزين گردد.  ــاير متقاضيان بر اس آن از س

ارزيابي سالمت پزشكي آتش نشانان مطابق جدول زير مي باشد:

آزمون هاي استخدامي آتش نشانان كشور (90 تا شهريور 93)
ــتورالعمل آزمون عملي و تخصصي استخدام آتش نشانان كشور از  با ابالغ دس
ــور اين آزمون ها از اسفند ماه  ــازمان شهرداري ها و دهياري هاي كش سوي س
ــتاني و در مركز استان زيرنظر كميته برگزاري برگزار  سال 1390 بصورت اس
گريده است. جدول گزارشي از وضعيت آزمون هاي استخدامي در استان هاي 

كشور تا اول شهريور 1393 مي باشد.
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مقدمه:
     آتش نشانان در گروه مهمترين مشاغل ويژه هستند كه براي 
ــماني  ــان، نياز به توان جس انجام ايمن وظايف و ماموريت هايش
ــمي و روحي بااليي دارند. شغل آتش نشاني يك  وسالمت جس
شغل پرمخاطره است به گونه اي كه اگر توانايي يك آتش نشان 
ــد مي تواند در حين انجام  ــغل نباش ــب با وظايف اين ش متناس

وظيفه خطراتي را متوجه خود فرد و جامعه نمايد. 
ــذب و بكارگيري نيروهاي  ــه به اهميت ج ــاس با توج براين اس
ــازمانها و واحدهاي آتش  ــتعد در س ــان توانمند و مس آتش نش
نشاني و خدمات ايمني شهرداري هاي كشور، دستورالعمل فوق 
در سه بخش؛ ارزيابي شرايط عمومي، ارزيابي آمادگي جسماني 
ــكي تدوين گرديده است. الزم به ذكر مي باشد  و معاينات پزش
ــتخدام  ــام مرحله اول آزمون اس ــتور العمل بعد از انج اين دس
ــرايط عمومي،  ــتخدام (ش ــت ضوابط و مقررات آگهي اس و رعاي
ــتخدام و ...) براي كليه پذيرفته شدگان  ــرايط اختصاصي اس ش
انجام خواهد پذيرفت. تعداد چند برابر ظرفيت استخدامي براي 

ــه  ــون عملي و تخصصي معرفي و بعد از انجام هر س ــام آزم انج
ــه باالترين امتياز را  ــده، افرادي ك مرحله ارزيابي پيش بيني ش
ــند جهت مراحل بعدي استخدام معرفي مي  ــب نموده باش كس

گردند.   
اهداف:

ــماني و وضعيت  ــمي، ميزان آمادگي جس ــي توان جس - ارزياب
روحي و رواني متقاضيان؛

ــمي و روحي  ــان با توان جس ــروي هاي آتش نش ــاب ني - انتخ
مناسب؛

ــاي خاص بوده و مانع  ــذب افرادي كه داراي بيماريه - عدم ج
خدمت رساني در اين حرفه مي باشد؛

ــالمت جسمي در بدو استخدام جهت  - ثبت وضعيت توان و س
مقايسه با تست ها و معاينات بعدي و بررسي اثر شرايط كار در 

آتش نشاني بر فرد؛

دستورالعمل آزمون عملي و دستورالعمل آزمون عملي و 
تخصصي داوطلبين استخدام در تخصصي داوطلبين استخدام در 

رشته شغلي آتش نشانرشته شغلي آتش نشان
(ارزيابي اوليه، ارزيابي آمادگي جسماني و معاينات پزشكي)
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1- ارزيابي اوليه؛    
متقاضيان استخدام در رشته آتش نشاني مطابق شرايط عمومي 
ــركت نموده  ــتخدام در آزمون مربوطه ش و اختصاصي آگهي اس
ــي انتخاب و معرفي  ــركت در آزمون عملي و تخصص و براي ش
ــراد در موارد ذيل  ــد. در مرحله اول ارزيابي كليه اف ــد ش خواهن

مورد ارزيابي قرار مي گيرند: 
1-1- عدم معاف از رزم و معافيت پزشكي (مطابق كارت پايان 

خدمت)
1-2- انجام معاينات پزشـكي اوليه توسـط پزشك معتمد بر 
اساس فرم پيوست (براي تاييد سالمت داوطلب جهت شركت 

در آزمون عملي)
ــت داراي شرايط  تبصره 1: هر يك از متقاضيان جذب مي بايس
ــر اينصورت از معرفي آنان به  ــند درغي مذكور دراين مرحله باش
مرحله بعدي (ارزيابي آمادگي جسماني) ممانعت خواهد شد.  

تبصره 2: پزشك معتمد در محل برگزاري آزمون عملي مستقر 
و قبل از ورود داوطلبان براي طي مراحل آزمون عملي، معاينات 
پزشكي اوليه را بر اساس فرم پيوست انجام و افرادي كه به تاييد 
پزشك قادر به انجام مراحل آزمون عملي باشند، تاييد و معرفي 

مي گردند.
تبصره 3: كليه داوطلبين مي بايست بيمه حوادث ورزشي شوند.

2- ارزيابي آمادگي جسماني؛ 
براساس تعريف آمادگي جسماني؛ در اين ارزيابي قدرت، سرعت، 
ــنجش قرار  ــاف پذيري فرد مورد س ــتقامت، چابكي و انعط اس
ــاز افراد مطابق جدول نورم آزمون آمادگي  خواهد گرفت و امتي
ــني 20 تا 25 سال (بشرح پيوست) مشخص  جسماني گروه س
ــركت كنندگان در آزمون  ــت كليه ش مي گردد. الزم به ذكر اس
ــماني بايد ملبس به لباس ورزشي مناسب  ارزيابي آمادگي جس
ــند. اين آزمون شامل  ــلوار، پيراهن، كفش و ...) باش (شامل؛ ش

موارد ذيل مي باشد:
2-1- تست هاي عمومي 

پرش طول؛ در اين تست توان عضالت پا  سنجيده مي   -1-1-2
شود. 

ــخصي روي زمين رسم كرده و  ــت: پاره خط مش نحوه انجام تس
ــمت  ــت آن قرار مي گيرد. بعد از انجام پرش طول به س فرد پش
ــنه ها تا پاره خط رسم شده ميزان پرش را  جلو، محل فرود پاش
مشخص مي كند. اين حركت در دو نوبت انجام شده و بيشترين 

طول پرش بعنوان ركورد ثبت مي گردد. 
ــت قابليت سرعت و چابكي  دوي 9*4 متر؛ دراين تس  -2-1-2

فرد مورد بررسي قرار مي گيرد.
ــب  ــطح مناس ــت: فاصله 9 متري بر روي يك س نحوه انجام تس
ــم  ــده و دو پاره خط در ابتدا و انتهاي اين فاصله رس تعيين ش
ــك قرار مي گيرد. فرد مورد  ــو دو قطعه چوب كوچ و در يك س
ــروع با حداكثر  ــتد با فرمان ش ــوي ديگر مي ايس آزمايش در س
ــرعت فاصله 9 متري را دويده و با برداشتن يك قطعه چوب  س
ــمت مقابل آورده و حركت را براي حمل چوب دوم  آن را در س
ــده  ــز ادامه مي دهد. به اين ترتيب فاصله 9 متري تعيين ش ني
ــرعت و در حد توانايي خود طي مي كند.  را 4 بار با حداكثر س
زمان شروع و پايان اين حركت بر حسب ثانيه ثبت مي گردد. 

دوي 45 متر؛ قابليت سرعت و قدرت انفجاري ماهيچه   -3-1-2
هاي فرد مورد سنجش قرار مي گيرد.

ــطح مناسب  ــت: فاصله 45 متري بر روي يك س نحوه انجام تس
ــم  ــده و دو پاره خط در ابتدا و انتهاي اين فاصله رس تعيين ش
مي گردد. فرد پشت پاره خط در يك طرف قرار گرفته و فاصله 
ــده بر حسب ثانيه  45 متري را طي مي كند. مدت زمان طي ش

محاسبه و بعنوان ركورد فرد تعيين مي گردد.
ــتقامت فرد  ــت قابليت اس ــر؛ دراين تس دوي 540 مت  -4-1-2

مورد سنجش قرار مي گيرد.
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ــت: فاصله 540 متري بر روي يك سطح مناسب  نحوه انجام تس
ــتارت و  ــده و ابتدا و انتهاي اين فاصله بعنوان خط اس تعيين ش
ــت پاره خط در يك طرف  ــط پايان تعيين مي گردد. فرد پش خ
قرار گرفته و فاصله 540 متري را طي مي كند. مدت زمان طي 
ــبه و بعنوان ركورد فرد تعيين مي  ــب ثانيه محاس شده بر حس

گردد. 
ــت؛ قابليت استقامت عضالت شكم مشخص  درازنشس  -5-1-2

مي گردد.
نحوه انجام تست: دراين آزمون ورزشكار به پشت دراز كشيده و 
با فرمان شروع، اقدام به انجام اين تست مي نمايد. دراين تست 
ــته و  ــينه گذاش ــتهاي خود را بصورت مورب بر روي س فرد دس
ــر را باال آورده  مفصل زانو را در حد زاويه 90 درجه تا نموده، س
تا حد امكان به پاها نزديك و مجدداً به حالت اوليه باز مي گردد. 
اين حركت در مدت يك دقيقه تكرار شده و تعداد دفعات انجام 

صحيح حركت بعنوان مقياس سنجش ثبت مي گردد.
ــش از ميله؛ قابليت استقامت عضالني  بارفيكس يا كش  -6-1-2

دستهاي فرد را مشخص مي نمايد.
ــه افقي (مليه  ــت به كمك يك ميل ــت: اين تس نحوه انجام تس
ــرار گرفته و به  ــي گيرد. فرد در زير ميله ق ــس) انجام م بارفيك
كمك دستها خود را باال كشده و ناحيه چانه خود را تا حد ميله 
افقي باال آورده و مجدداً به حالت اوليه با دستهاي كامًال كشيده 
ــن آزمون در يك  ــداد دفعات انجام صحيح اي ــاز مي گردد. تع ب

دقيقه بعنوان امتياز وي محاسبه مي گردد.
تست انعطاف تنه به جلو؛ اين سنجش انعطاف نيم تنه   -7-1-2

به جلو را مشخص مي نمايد.
نحوه انجام تست: فرد در موقعيت تعيين شده در كنار دستگاه 
سنجش نشسته بطوري كه پاها كامًال كشيده شده باشد. انتهاي 
ــتان وسط دست شخص، شاخص دستگاه را به سمت جلو  انگش
ــخص شده بعنوان ركورد وي ثبت مي  هدايت كرده و نقطه مش
ــايان ذكر است كه در مرحله نهايي شخص مي بايست  گردد. ش

به مدت 3 ثانيه مكس كامل داشته باشد.
تست تخصصي و عملي شامل؛   -2-2

ــده آتش 6 كيلوگرمي در  ــل دو عدد خاموش كنن حم  -1-2-2
طي مسير 50*2 متر؛

 اين آزمون با استفاده از دو عدد خاموش كننده 6 كيلوگرمي از 
ــير رفت و برگشتي 50 متري انجام شده  نوع پودر و گاز در مس
ــبه مي گردد. دراين  ــده بعنوان امتياز فرد محاس و زمان ثبت ش
آزمون قابليت قدرت و توان حمل لوازم و تجهيزات آتش نشاني 

فرد مورد سنجش قرار مي گيرد. 
ــتفاده از دستگاه پارالل؛ اين  تست قدرت باالتنه با اس  -2-2-2

تست جهت سنجش باالتنه مي باشد.
ــت: داوطلب بر روي دستگاه پارالل مستقر شده،  نحوه انجام تس
ــيده قرار مي گيرد. داوطلب با خم كردن  بدن كامًال بحالت كش
ــت، خود را به سمت پائين برده و پس از برگشت  آرنج هاي دس
ــت  به حالت اوليه يك حركت صحيح را انجام مي دهد. اين تس

در مدت زمان يك دقيقه مورد سنجش قرار مي گيرد. 
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ــود. در غير  ــت تا 90 درجه خم ش ــت مي بايس نكته: زاويه دس
ــردد. همچنين در  ــمارش نمي گ ــت مذكور ش ــورت حرك اينص
ــت  ــت مي بايس ــت به حالت اوليه آرنج هاي دس وضعيت برگش

كامًال كشيده و صاف شود.  

ــرادي كه حكم  ــان، اف ــب امتياز يكس ــره 1: درصورت كس تبص
قهرماني جهاني، بين المللي و ملي در رشته هاي ورزشي دارند 

از اولويت برخوردار مي باشند.
ــتارت، ثبت ركورد و  تبصره 2: تعداد داوران مورد نياز (جهت اس
ــوي كميته برگزاري آزمون تعيين  ...) هر يك از آزمون ها از س

مي شود. 

3- معاينات پزشكي
ــد كه بعد از  ــومين مرحله آزمون مي باش ــكي س معاينات پزش
ــدن نفرات برتر براي  ــخص ش ــماني و مش ارزيابي آمادگي جس
ــاس  ــرد. اين معاينات بر اس ــراد منتخب انجام مي گي ــه اف كلي
ــازمان تامين اجتماعي بوده  ــتخدام طب كار س معاينات بدو اس
در صورتيكه در ارزيابي بدو استخدام، هر گونه بيماري كه باعث 
ايجاد محدوديت يا عدم تناسب با شغل آتش نشاني است يافت 
ــت با تائيد كميته برگزراي آزمون از ليست حذف  شود الزم اس
ــده و جايگزين آن از ساير متقاضيان بر اساس باالترين امتياز  ش
آزمون عملي جايگزين گردد. الزم به ذكر مي باشد هزينه انجام 

معاينات فوق بر عهده شهرداري بكارگيرنده نيرو مي باشد. 
3-1- معاينات پزشكي شامل؛ تست بينايي، شنوايي سنجي، 
اسپيرومتري (تنفس) و آزمايش خون و ادرار همچنين تناسب 

قد و وزن (BMI) خواهد بود.
3-2- تسـت عدم اعتياد به مواد مخـدر (طبق آزمايش هاي 

تخصصي تست اعتياد)
3-3- تست تشخيص رواني شامل؛ عدم ترس از ارتفاع، عدم 

ترس از خون و عدم مشكالت و اختالالت رواني كه مطابق نظر 
متخصص مربوطه بررسي و اعالم مي گردد.

4- كميته برگزاري آزمون:
آزمون بصورت استاني و در مركز استان زيرنظر كميته برگزاري 
ــكل از؛ مديركل دفتر شهري و شوراهاي استانداري بعنوان  متش
ــت استانداري، مديرعامل سازمان  رئيس كميته، نماينده حراس
ــهرداري مركز استان، يك نفر  ــاني و خدمات ايمني ش آتش نش
ــهرداريها و  ــازمان ش ــب كار و نماينده س ــك متخصص ط پزش
ــور برگزار خواهد شد. اين كميته ضمن نظارت  دهياريهاي كش
ــون، صحت برگزاري آن را تاييد  ــتقيم بر نحوه برگزاري آزم مس
ــكل از افراد ذيل زير نظر  خواهد نمود. همچنين گروه فني متش
ــور فني مربوط به برگزاري آزمون را  كميته برگزاري آزمون، ام
ــته نتايج را ثبت و به كميته برگزاري ارايه خواهند  برعهده داش

داشت.
1- يك نماينده از اداره كل تربيت بدني استان (ترجيحًا داراي 

مدرك فوق ليسانس رشته تربيت بدني با گرايش مرتبط)
2- مسئول تربيت بدني سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

شهرداري مركز استان
3- يك نفر نماينده از داوران 

4- يك نفر كارشناس حوزه عمليات آتش نشاني   
تبصره 1: نماينده گزينش هر يك از شهرداريها در زمان برگزاري 
ــهرداري در كميته برگزاري آزمون حضور خواهند  آزمون آن ش

داشت.  
تبصره 2: تعداد داوران مورد نياز جهت انجام تست هاي آزمون، 
ــوي كميته برگزاري  ــزاري آزمون از س ــرايط برگ با توجه به ش

تعيين و بكار گرفته خواهند شد.
ــي مطابق برآورد  ــزاري آزمون عمل ــره 3: هزينه هاي برگ تبص

صورت گرفته براي هر نفر مبلغ 200/000 ريال مي باشد. 
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گزارش ارزيابي آمادگي جسماني آتش نشانان بيرجند
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بيرجند

ــازمان آتش  ــمانى آتش نشانان س ــت ارزيابي آمادگى جس تس
ــا هدف پايش و  ــهرداري بيرجند ب ــاني و خدمات ايمني ش نش
ــانان آن سازمان از  ــنجش ميزان آمادگي جسماني آتش نش س
تاريخ 92/3/31 تا 92/4/4 در محل سالن چند منظوره مديريت 

بحران شهرداري بيرجند برگزار گرديد. 
ــانان  ــماني آتش نش ــداف مد نظر براي ارزيابي آمادگي جس اه

بيرجند بشرح ذيل تعيين شده است:
* سنجش ميزان آمادگي جسماني آتش نشانان بيرجند منطبق 

با شرايط سني آنان؛
* ارزيابي ميزان آمادگي جسماني نيروها براي انتخاب تيم هاي 

ورزشى؛
ــرايط كار در  ــاني براساس ش ــت هاى آمادگي جس * انجام تس

حوادث؛
* انتخاب نفرات برتر در هر شيف كاري و همچنين ايستگاه هاى 
ــي در بين  برتر به منظور ايجاد رقابت براي ترويج روحيه ورزش

آتش نشانان؛
ــراى تقويت و باالبردن  ــخص ب * برنامه ريزى و ارايه برنامه مش
ــي و تجزيه و تحليل  ــان بعد از ارزياب ــاني آتش نش آمادگي جس

نتايج؛
* برنامه ريزي براي بكارگيري نيروها متناسب با باتوانايى هاى 

آنان در پست هاي عملياتي و ... 
نحوه اجرا:

ــازمان آتش نشانى و خدمات ايمني شهرداري بيرجند داراى  س
5 ايستگاه عملياتى مي باشد. دراين ايستگاهها 74 نيروى آتش 

ــيفت فعاليت دارند. كليه نيروها در 5 رده سنى؛  ــان در 3 ش نش
20 تا 25 – 26 تا 30 – 31 تا 35 – 36 تا 40 و41 گروه بندي 
شده و در دو مرحله ارزيابي آمادگي جسماني و ارزيابي عملياتي 

ورزشي صورت پذيرفت. 
ــت بارفيكس، پرس  ارزيابي آمادگي جسـماني شـامل: تس
ــيدن وزنه، پرش از مانع دو ميداني، رد  سينه، پرش جفت، كش
ــدن از ديواره، رد شدن از روي خرك، عبور از نردبان سقفي،  ش

دوي 20×4 و حمل وزنه (مصدوم)
ارزيابي عملياتي ورزشي شامل: حمل لوله 2,5 به طبقه اول 
ساختمان، كشيدن لوله 2,5 از پنجره به داخل ساختمان، ضربه 
ــيدن  ــه 60 كيلوگرمي، عبور مارپيچ از موانع، كش ــك به وزن پت
ــار آب به فاصله 20 متر و خروج آب و حمل  لوله 1,5 تحت فش

مصدوم
ــيدن  ــي با پوش توضيح؛ كليه اقدامات در ارزيابي عملياتي ورزش
ــلوار، اوركت، چكه، كاله و دستكش) و  لباس كامل عمليات (ش

دستگاه تنفسي انجام مي پذيرد.
نحوه ثبت و ارزيابي ركوردها: 

ــده  ــرادي در هر دو مرحله ثبت ش ــورت انف ــر نفر بص ــود ه رك
ــيفتى و ايستگاهى محاسبه مي گردد و  سپس نتايج بصورت ش
ــيفت هاي هر ايستگاه  ــماني هر فرد در ش وضعيت آمادگي جس
ــنجيده مي شود. همچنينن  ــازمان س و مجموع كل نيروهاي س
وضعيت شيفت هاى ايستگاهها نسبت به هم همچنين وضعيت 
ــتگاه نسبت به كل شيفت-هاى موافق و در  شيفت هاى هر ايس
نهايت ايستگاه ها نسبت به يكديگر مورد سنجش قرار مي گيرد.   

در ادامه تصاوير مربوط به تست هاي ارزيابي ارايه مي گردد:

  علي صديقي
داور مسابقات عملياتي- ورزشي آتش نشان
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حمل لوله 2,5 به طبقه اول ساختمان

 حمل مصدوم به صورت صحيح به فاصله 20 متر                   حركت مارپيچ بين موانع

ارزيابي آمادگي جسماني

حمل لوله نوارى 1,5 تحت فشار به فاصله 20 متر                   زدن ضربه به گوى با پتك

كشيدن لوله نوارى 2,5 از داخل طبقه اول
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مــس و شــهردارى جوپار و ماهــان و همچنين از هالل احمر كمك گرفته شــد. كه حدود 100 نفر نيروي آتش نشــان از مى شوند. با توجه به حجم و وسعت آتش سوزى، از آتش نشانى كارخانه الستيك، فرودگاه، ارتش، شركت نفت، صنايع حادثه اعزام مى شــود و همزمان خودروهاى پشــتيبان از ايستگاه هاى شماره يك، دو، چهار و هفت به محل حادثه اعزام در 15 كيلومتــرى جــاده كرمان   چوپــار رخ داده كه  بالفاصله خودروى اطفاء حريق از نزديك ترين ايســتگاه (3) به محل بــا اعالم ســامانه 125 مورخه 1392/05/06 در ســاعت 20:14 دقيقه، يك مورد حريــق در كارخانه روغن نباتى گلناز 
بامداد ادامه داشــت. در نهايت با تالش و همت آتش نشــانان آتش ســوزي اطفاء شــد. در اين حادثه7 نفر از گارگران نشــانى و ايجاد اســتراتژى تدافعى مانع از گسترش آتش سوزى به ديگر سوله ها شد. اين حريق تا ساعت3:30 دقيقه وســعت آتش ســوزى در مساحتى حدود 3000 متر مربع رخ داده بود و با اســتراتژى و مديريت به موقع سازمان آتش دستگاه هاى مذكور در اين حادثه حضور داشتند.
كارخانه و 3 نفر از آتش نشانان مصدوم شدند. 

آتـش سـوزى كارخانه آتـش سـوزى كارخانه 
روغن نباتى كرمانروغن نباتى كرمان

شرح حادثه
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با بررســى هاى كار شناسان ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمني شــهرداري كرمــان، كانون آتش ســوزي در نيم طبقه 
انبــار مجاور كه متصل به ســوله اصلى بود تشــخيص داده 
شــد. علت حريق نيز عدم رعايت اصول ايمنى در انباردارى 
بــوده كه با توجــه به چيدمان كارتن هاى خالى تا ســقف نيم 
طبقــه باعث ســرايت حرارت المپ با كارتــن ها و وقع آتش 
ســوزي گرديده اســت، وزش باد مزيد بر علت شده و آتش 

را گسترش داده و باعث خسارات شده است.
 در مجموع علل بروز حريق بدين شرح مى باشد.
1) عدم رعايت اصول ايمنى و مقررات انباردارى

2) عدم وجود سيستم اعالم حريق (دتكتور)
3) عدم تفكيك مواد مختلف در انبارها

4) سيســتم بــرق انبار ها منطبــق با اســتانداردهاى ايمنى 
نبوده است.

5) عدم استقرار مسئول ايمنى در انبار
6) عدم مقاومت مصالح به كار رفته در سقف انبارها

7) عدم وجود شيرهاى آب آتش نشانى به تعداد كافى
8) مسدود  نمودن بين دو سوله جهت استفاده انبارى

9) عــدم وجود سيســتم خودكار اطفاء حريق (اســپينكلر) با 
توجه به نوع مواد سوختنى 

10) پخش مواد روغنى در سطح انبارها و كارخانه
11) عدم وجود خاموش كننده هاى قابل حمل مناســب و به 

تعداد كافي در انبار

1) در دســترس نبــودن اطالعــات ايمنى كاالهــاى موجود در 
انبارها

2) عدم وجود نور كافي در انبارها
3) مشكالت تهويه هوا و خروج دود ناشي از آتش سوزي

4) عدم وجود درب اضطرارى مناسب جهت تخليه و جداسازى 
مــواد داخل انبارها (راه هــاى عبور به وضــوح عالمت گذارى 

نشده و قابل دسترس نبودند).
5) وجود موانع در مسيرهاي دسترسي كارخانه، قدرت مانور 

خودروهاى آتش نشانى را كم كرده بود.
6) عدم عايق بندى سطح كف انبارها

7) عدم وجود ســطح شــيب دار در داخــل انبارها باعث جمع 
شدن آب و روغن شده كه كار را براى اطفاء مشكل كرده بود.

مدير عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمني شهرداري 
كرمــان بعد از اعــالم حريق فرماندهــى عمليــات را بر عهده 

گرفته و اقدامات ذيل صورت پذيرفته است:
الف) با اعزام 8 دســتگاه خودروى اطفاء آتش سوزي و تعداد 

بيش از40 آتش نشان عمليات اطفاء را شروع كرده است.
 ب) هماهنگي الزم با ســاير دســتگاه ها و ســازمانهاي مرتبط 

جهت همكاري در اطفاي آتش سوزي، 
 ج) تقســيم مسئوليت هر قسمت به يك واحد و نظارت بر آن 

واحدها تا اطفاء كامل حريق
 د) ايجاد تيم هايى جهت جدا سازى مواد انبار شده در انبارها 

عوامل موثر در وقوع حادثه
عوامل موثر در وقوع حادثه

موانع و مشكالت آتش نشانانموانع و مشكالت آتش نشانان

اقدامات آتش نشانىاقدامات آتش نشانى
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خالصه 
ــت كه در معرض بروز  ــهر تبريز، يكى از مناطقى اس      كالنش
ــران هاى طبيعى به ويژه زلزله قرار دارد. مركزيت  حوادث و بح
تبريز در شمال غرب كشور، حساسيت پرداختن به موضوع نحوه 
مقابله با حوادث احتمالى را بيش از پيش نمايان مى سازد. اين 
حوادث با توجه به گستردگى و شدت آنها، موجب تخريب بناها، 
ــهر و در نهايت بى خانمانى و آسيب ديدگى  ــاخت هاى ش برس
ــهروندان خواهد شد. لذا در صورت وقوع هر حادثه  بخشى از ش
ــكان شهروندان  اى در تبريز و از جمله زلزله، اولين ضرورت، اس
ــهردارى تبريز با انجام مطالعات دقيق، شهرك اسكان  است. ش
ــخگويى به  ــارك عباس ميرزا را با هدف پاس ــت در محل پ موق
ــده تعريف نموده است و در كنار تجهيز پارك ها  ضرورت ياد ش
ــكان اضطرارى بلند مدت شهروندان، از اين امكانات در  براى اس
ــادى) نيز براى رفاه حال  ــرايط ع زمان هاى غير بحرانى (در ش

بيشتر شهروندان مى توان استفاده كرد. 

ــاره به تعاريف و مفاهيم علمي شهرك  در گزارش فوق ضمن اش
ــتاندارهاي مربوطه، خالصه اي  ــكان اضطراي و ارايه اس هاي اس
از مطالعه موردى شهرك اسكان اضطرارى ( پارك عباس ميرزا 

تبريز) ارايه مي گردد.

1- تعريف شهرك اسكان موقت 
ــت كه مى توان بخشى از زلزله  ــهرك اسكان، مركزي اس     ش
ــه افراد به آنجا  ــل نمود و يا بعد از زلزل ــه آنجا منتق زدگان را ب
ــهر ويران و  ــند كه اگر هر جاي ش ــوع كرده و مطمئن باش رج
ــده، آنجا حتما سالم و آماده ارائه خدمات به مصدومان  خراب ش
و آوارگان باشد. در اين محل همه چيز براي كمك و امداد آماده 
ــت. از آنجا كه زمان در عمليات امداد و كمك رساني  و مهيا اس
به مصدومان اهميت دارد، وجود چنين مركزي سبب بهره وري 
از زمان نيز خواهد شد. اين مركز بايد براي دو زمان ( قبل و بعد 
ــود. يعنى شهرك اسكان موقت زلزله داراى  از زلزله ) طراحي ش

  مسعود حسن نژاد امجــدي
كارشناس ارشد جغرافيا- برنامه ريزي شهري

( گزارش موردى: فاز 1 و 2 پارك عباس ميرزا )

شـهرك  سـاخت   و  شـهرك طراحـي  سـاخت   و  طراحـي 
اسكان موقت در كالن شهر تبريز
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ــتانداردهاى الزمه باشد تا پس از حادثه بتواند كليه نيازهاى  اس
ضرورى آسيب ديده گان را فراهم نمايد.  

2-  هدف از ايجاد شهرك اسكان موقت زلزله چيست؟
      عمده ترين اهدافى كه در ايجاد شهرك اسكان موقت مطرح 

است عبارت است از: 
الف-  ايجاد نظم در امر ساماندهي اوليه زلزله زدگان

ب- تسهيل در عمليات امداد و نجات
ج-  سرعت عمل

د-  افزايش بهره وري در استفاده از امكانات 
هـ- كاركرد فرهنگي، آموزشى و توريستى قبل از زلزله 

3- معيارهاى  مكان يابى شهرك اسكان موقت 
در مكانيابى شهرك اسكان موقت شاخص هاى ذيل بايستى مد 

نظر قرار گيرد.
الف- نزديكى به مراكز جمعيتى 

ب - امكان تسريع در بهره بردارى 
ج - وجود امكانات زير بنايى 

د - وجود فضاى قابل استفاده براى اسكان 
ــاب و اولويت بندى  ــل معيارى براى انتخ ــع اين عوام در واق

ايجاد اماكن اسكان اضطرارى هستند.

4- اجزاى طرح  در طرح اسكان موقت 
    مهم ترين هدفى كه در طراحى اماكن اسكان اضطرارى بايد 
ــتانداردها و شرايط  ــود فراهم كردن حداقل اس در نظر گرفته ش
ــت. لذا، هر  ــيب ديده اس ــتقرار و زندگى افراد آس الزم براى اس
ــا و اجزاى زير را  ــكان اضطرارى بايد ويژگى ه طرحى براى اس

داشته باشد:

ــتر و محيط مناسب براى تامين سرپناه  ــاختن بس 1- فراهم س
در شرايط اضطرارى 

2- نحوه تامين امكانات زيربنايى نظير تامين آب، برق، امكانات 
مخابراتى و دفع فاضالب

ــتى و درمانى (مركز بهداشتى و  3- نحوه تامين امكانات بهداش
امداد پزشكى)

4- اختصاص انبارهايى براى مواد غذايى و ملزومات امداد 
5- اختصاص فضاى الزم براى احداث سرويس هاى بهداشتى 
ــودكان و زنان بى  ــكان ك ــاى الزم براى اس ــاص فض 6- اختص

سرپرست 
7- اختصاص فضاى الزم براى مديريت اماكن استقرار 

8- طراحى نحوه جمع آورى و دفع پسماندها  
9- تامين امنيت در برابر مخاطرات حياتى 

ــهرك  ــش ش ــي درباره محدوده تحت پوش ــناخت كاف 10- ش
ــته باشد. كه بايد نقشه  ــكان قبل از ايجاد بحران وجود داش اس
ــش مورد مطالعه قرار  ــاي كاربري زمين در منطقه تحت پوش ه

گيرد. 
ــده بعد از بحران از قبل پيش بيني شده  11- نيازهاي ايجاد ش

باشد. 
12- طراحي شهرك اسكان بايد بر اساس پاسخگويي به نيازها 

طراحي شود.
13- به منظور اسكان موقت به بناهاي جانبي از جمله نگهبانى، 

اطالعات و ساير بخش هاى خدماتى نيز نياز خواهد بود.
    

5- شهرك اسكان موقت زلزله چه امكاناتي نياز دارد؟
- فضايي مربوط به اسكان موقت 

- محلي براي درمانگاه 
-  مركز آتش نشاني
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- ساختمان اداري- آموزشي
- مهد كودك

- مجموعه انبارها شامل انبار مواد غذايي، انبار وسايل امداد و 
آوار برداري، انبار وسايل بهداشتي و انبار وسايل زندگي موقت

- نمازخانه و محل اجتماع 
- آشپزخانه مركزي

- نانوايي
- مركز انرژي مستقل

- آب انبار
- رختشورخانه كوچك و تعدادي حمام و سرويس بهداشتي 

- پد بالگرد 
-  نگهبانى و اطالعات 

6- استانداردهاى مورد نياز براى احداث شهرك اسكان موقت
ــكان موقت تا زمان ساخت و مرمت اماكن         تامين محل اس
ــكان خانواده هاى بى خانمان در جوامع و يا  تخريب شده يا اس
مكان هاى موجود صورت مى گيرد. هنگامى كه چنين اقامتگاه 
هايى پراكنده اى وجود نداشته باشد. پناهگاه به شكل ساختمان 
ها  يا ساختارهاى عمومى بزرگ مانند انبارها، سالن ها، پادگان 

ها و غيره و يا اردوگاه هاى دايمى يا موقت ارايه مى شود. 
راه حل هاى تامين پناهگاه جهت اسكان تك واحدى هر خانواده 
مى تواند كوتاه يا درازمدت و بر حسب ميزان كمك هاى موجود، 
ــه خدمات ويژه و  ــتيابى ب ــن كاربرى زمين يا مالكيت دس قواني
ساختارهاى اجتماعى، بهبود و توسعه مكان هاى اقامت باشد. 

6-1- استاندارد 1:  استاندارد محل سكونت: برنامه ريزى 
راهبردى

راه حل هاى ارايه اسكان موقت و زيستگاه هاى موجود بر اساس 
بازگشت يا ميزبانى خانواده هاى آسيب ديده اولويت بندى شده 

و امنيت؛ بهداشت و رفاه آنها را تامين  مى كند. 

6-2- اسـتاندارد 2:  اسـتانداردهاى اسـكان موقـت  و 
سكونتگاه: برنامه ريزى فيزيكى 

ــود كه دسترسى  برنامه ريزى هاى فيزيكى بايد طورى انجام ش
ــود  مطمئن به پناهگاه ها و امكانات و خدمات ضرورى فراهم ش
ــب بوده و حريم  و همچنين فواصل پناهگاه هاى انفرادى مناس
ــت يا دايمى با  ــردد. ضمنا اردوگاه هاى موق ــخصى رعايت گ ش

متراژ حداقل 45 متر مربع براى هر فرد ساخته مى شود.

6-3- اسـتاندارد 3:  اسكان موقت و سكونت گاه، محيط 
زيست سر پوشيده 

ــان ها از فضاى سرپوشيده كافى براى برخوردارى از زندگى  انس
ــاى خانوادگى ضرورى  ــتند. فعاليت ه پر منزلت برخوردار هس
ــت در  ــده و فعاليت هاى حفظ معيش ــا رضايت كامل انجام ش ب

صورت نياز تداوم مى يابد. 

6-4-استاندارد 4: اسكان موقت و زيستگاه: نقشه 
ــه اسكان موقت بايد مورد قبول افراد آسيب ديده بوده و از  نقش
ــب، هواى تازه برخوردار باشد ضمن اينكه شرايط  گرماى مناس
ــت، امنيت و رفاه افراد  ــتيابى به منزلت، بهداش الزم را براى دس

فراهم كند. 
6-5- استاندارد 5: اسكان موقت و سكونتگاه: ساختار 

ــترين امكان امرار  ــول ايمنى بوده و بيش ــاختار بايد طبق اص س
معاش را فراهم نمايد.   

6-6-استاندارد 6: پناهگاه و محل سكونت: تاثيرات محيطى 
تاثيرات نامطلوب بر محيط زيست با اسكان صحيح خانواده هاى 
ــيب ديده، يافتن منابع مواد اوليه و روش هاى ساخت و ساز  آس
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به حداقل ممكن مى رسد. 

6-7- استاندارد 7: آب رسانى
   آب براى ادامه حيات، سالمت و منزلت انسانى ضرورى است. 
ــترس  ــت آب به اندازه كافى در دس ــرايط حاد، ممكن اس در ش
نباشد و در اين وضعيت اولويت اصلى، تهيه آب آشاميدنى سالم 
ــكالت اصلى  ــيارى موارد، مش ــت. در بس ــراى ادامه حيات اس ب
ــتى به دليل فقر بهداشتى ناشى از كمبود آب و استفاده  بهداش

از آب آلوده است. 
ــاميدن، پخت  اصوال همه مردم بايد به مقدار كافى آب براى آش
ــى ايمن و يكسان  ــخصى و خانگى، دسترس ــت ش و پز و بهداش

ــند. مراكز عمومى توزيع آب بايد به اندازه كافى به  ــته باش داش
ــه حداقل نيازهاى آبى  ــند تا افراد بتوانند ب خانه ها نزديك باش

خود دسترسى يابند. 

ــاميدن، پخت وپز و  ــط ميزان مصرف آب براى آش الف-  متوس
ــخصى در هر خانواده اى حداقل 15 ليتر براى هر  ــت ش بهداش

نفر در هر روز است. 
ــن مركز توزيع آب،  ــافت هر خانه تا نزديكتري ب- حداكثر مس

500 متر است. 
ــتر از سه  ج- زمان پر كردن يك منبع 20 ليترى آب نبايد بيش

دقيقه طول بكشد. 

ــوند كه مقدار كافى از آب  د- منابع آب بايد طورى نگهدارى ش
همواره يا بطور مستمر در دسترس همگان باشد. 

6-8- استاندارد 8: دفع فضوالت 
ــيوع  ــانى اولين مانع در برابر ش ــب فضوالت انس      دفع مناس
ــت و به كاهش ميزان انتقال  بيمارى هاى حاصل از فضوالت اس
ــتقيم كمك مى كند.  ــتقيم و غير مس ــارى از راه هاى مس بيم
ــت و در  ــب فضوالت از اولويت برخوردار اس بنابراين، دفع مناس
ــانى  ــتا با برنامه هاى آب رس ــيارى از بحران ها بايد هم راس بس
ــالم، انجام شود. پيش بينى تسهيالت الزم براى دفع، يكى از  س
ــخ هاى ضرورى براى حفظ منزلت، امنيت، بهداشت و رفاه  پاس

مردم است. 

اسـتاندارد  اسـتاندارد9:   -9-6
به  دسترسـى  انسـانى:  فضوالت  دفع 

دستشويى و تعداد كافى آنها 
ــى به تعداد كافى     مردم بايد دسترس
دستشويى داشته باشند كه به مكان سكونت آنها نزديك بوده و 
ــبانه روز دسترسى سريع، ايمن و قابل قبول  بتوانند در طول ش

به آنها داشته باشند. 

6-10- استاندارد10: مديريت پسماند
ــه هاى باقى  ــع يافته و زبال ــده و تجم ــماند جمع آورى نش پس
ــا درگيرى، مى تواند محيطى  ــده پس از يك بالى طبيعى ي مان
ناخوشايند و دلسرد كننده ايجاد نموده و مانع تالش براى بهبود 
جنبه هاى ديگر بهداشت  مى شود.  زباله هاى جامد مانعى در 
ــكالت بهداشتى  مقابل كانال هاى فاضالب بوده و باعث بروز مش

محيطى شده و آب هاى راكد و آلوده را به وجود مى آورند. 
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6-11- اسـتاندارد11: اسـتاندارد مديريت پسماند: جمع 
آورى و دفع 

ــد كه تا حد قابل قبولى  ــردم در محيطى  زندگى مى كنن     م
ــى از پسماند، شامل پسماند پزشكى بوده و  بدور از آلودگى ناش
ــماند خانگى خود را دارا  ــزار الزم براى دفع موثر و صحيح پس اب

هستند. 
الف- جمعيت آسيب ديده از بحران بايد در طراحى و اجراى 

برنامه هاى دفع پسماند مشاركت داشته باشند. 
ــماند خانگى بايد در مخازن خاصى نگهدارى شده و  ب- پس
ــوزانده يا در گودال هاى مخصوص  به طور روزانه جمع آورى، س

دفن شوند. 
ج- همه خانه ها به يك مخزن دفع پسماند دسترسى داشته 

و يا فاصله آنها از مخزن پسماند بيشتر از 100 متر نباشد. 
د- اگر پسماند عادى در جايى دفن نمى شوند، بايد حداقل 
يك مخزن 100 ليترى براى هر 10 خانواده وجود داشته باشند. 

ــماند ها خطرى براى سالمتى محسوب  هـ- قبل از اينكه پس
ــود و يا موجب آزار و اذيت گردد، بايد از خانه ها جمع آورى  ش

شود. 

7- مطالعه موردى شـهرك اسـكان موقت ( پارك عباس 
ميرزا)

ــهردارى كالن شهر تبريز سعى دارد در كنار تجهيز پارك      ش
ها و ساير فضاها براى اسكان اضطرارى شهروندان، پروژه اسكان 
ــت) را در پارك بزرگ عباس  ــكان موق اضطرارى بلند مدت (اس
ــاحت تقريبى 2000 هكتار به مرحله بهره بردارى  ميرزا به مس
ــاند. اين پارك در ضلع جنوبى اتوبان شهيد كسايى، جنب  برس
شهرك آزمايش قرار دارد. نهايت دقت در مكان گزينى مناسب 
از نظر خطر زلزله و دوري از گسل شمال تبريز با توجه به طرح 

ريز پهنه بندي لرزه اي شهر تبريز به كار گرفته شده است.
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ــالوه بر در نظر  ــكان موقت ع ــهرك اس ــاً در مكان يابى ش ضمن
ــاخص هاى ذيل  گرفتن محل پارك از لحاظ خطر وقوع زلزله ش

مد نظر قرار گرفته است. 
الف - نزديكى به مراكز جمعيتى 

ب- امكان تسريع در بهره بردارى 
ج- وجود امكانات زير بنايى 

د- وجود فضاى قابل استفاده براى اسكان 

ــع اين عوامل معيارى براى انتخاب و اولويت بندى ايجاد  در واق
ــكان موقت هستند. پارك عباس ميرزا ضمن اينكه در  اماكن اس
شرايط عادى و قبل از وقوع بحران به عنوان پارك تفريحى مورد 
ــتفاده شهروندان قرار خواهد گرفت در زمان وقوع بحران نيز  اس
با توجه به امكانات و شرايط موجود براى اسكان حادثه ديدگان 

پيش بينى مى گردد. 

7-1- طراحى و  سـاخت فاز يك شـهرك اسكان موقت 
كالن شهر تبريز 

ــه در امر مديريت بحران،  ــاس مطالعات انجام گرفت ــر اس        ب
ــايي، جنب  ــهيد كس محل پارك عباس ميرزا واقع در اتوبان ش

ــهرك اسكان موقت تعيين گرديد  شهرك آزمايش به عنوان ش
ــفند ماه سال 1389 افتتاح گرديد و پس از  و  فاز اول آن در اس
ــهرداري تبريز اقدام به تكميل اين پروژه  آن مديريت بحران ش

مهم نموده است .

7-2- افتتاح فاز  2 شـهرك اسـكان موقت كالن شـهر 
تبريز

ــاز اول قرار دارد  ــت در مجاورت ف ــكان موق ــاز دوم اس         ف
ــاخت  ــد كه براى س ــاحت آن حدود 10 هكتار مى باش كه مس
ــاير تجهيزات و ملزومات براى  ــكوهاى بتنى نصب چادر و س س

مواقع بحرانى پيش بينى گرديده است.
امكانات موجود پيش بيني شده براي فاز دو اسكان موقت شامل 
بازيكده كودكان، مجتمع ييالقي عشاير، دستشويي هاي سيار و 
ــكوهاى احداث چادر مي باشد. از ساير امكانات مورد نياز فاز  س

2 مى توان به موارد ذيل اشاره نمود. 
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1    
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4       
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8- نتيجه گيرى و پيشنهادات 
      احداث چنين شهركى حداقل اين امكان را بوجود مى آورد 
ــريعا آن را مورد  ــهر در زمان حادثه بتوانند س ــئولين ش كه مس
ــتفاده قرار دهند. در زمان بحران 72 ساعت اوليه بسيار مهم  اس
ــدت حادثه زياد باشد ممكن است در زمان كمى  است و اگر ش
ــا و همچنين آوارگان  ــده ه تعداد حادثه ديده گان و زخمى ش
ــود و آنها به وضع نامناسب موجود اعتراض نمايند  خيلى زياد ش
ــريع  ــوند ولى با انتقال س ــوك روحى ش و از نظر روانى دچار ش
ــريعا" وضع را  اينگونه افراد كه نياز به مراقبت دارند مى توان س
ــت داد. از مزاياى تامين اسكان موقت براى  به حالت اوليه برگش

افراد آسيب ديده در زلزله 
1- توانمند سازى فضاهاى شهرى جهت ارايه خدمات در شرايط 

بحران؛ 
ــوع بحران هاى  ــب و امن در زمان وق ــرپناه مناس 2- تامين س

طبيعى به خصوص زلزله؛ 
3- كاهش آسيب ها، خسارات و تلفات بعد از بحران؛ 

ــالمت، آموزش و پرورش در زمان  ــرب، غذا، س 4- تامين آب ش
بحران، 

ــيب هاى روانى و تبعيض و حفظ حرمت و  5- جلوگيرى از آس
شان خانواده و افراد آن؛ 

 تصويرى از پارك بازى كودكان در فاز يك شهرك اسكان موقت  پارك عباس ميرزا

 تصويرى از محل باند فرود هليكوپتر در فاز 2 پارك عباس ميرزا

75 تصويرى از سكوهاى احداث شده در فاز 2 پارك عباس ميرزا



76

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد

ــانى وخدمات ايمنى شهردارى يزد تكنسين هاى  ــازمان آتش نش     س
ــاهده تصاوير دوربين هاى  ــال 1392 به منظور مش خود را از ابتداى س
ــير خودروهاى امدادى  ــهر و ايجاد هماهنگى و راهنمايى مس سطح ش
آتش نشانى در مركز كنترل ترافيك شهردارى يزد مستقر نموده است. 
سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى يزد با همكارى معاونت 
ــته است مسير خودروهاى  ــهردارى يزد توانس حمل و نقل و ترافيك ش
ــبز نگه دارد. و زمان رسيدن خودرهاى عملياتى  عملياتى را همواره س
ــاهده تصاوير  ــاند. با مش به محل حادثه را به كمترين زمان ممكن برس
ــتفاده از ساير امكانات موجود هماهنگى  دوربين هاى سطح شهر و اس
هاى الزم براى كشف مسائل مربوط با وظايف سازمان، اعالم مسيرهاى 
ــن، هماهنگى با ديگر عوامل مرتبط با ترافيك و  كم ترافيك و همچني
ارائه خدمات بى سيم براى ارتباط لحظه اى را در مواقع بحرانى به انجام 

مى رساند.
ــين هاى ستاد فرماندهى آتش نشانى مستقر در مركز  اپراتورها و تكنس
ــد دوربين ها، چراغ هاى راهنمايى خيابان هايى  كنترل ترافيك با رص
ــانى در حال عبور از آنها هستند را به گونه اى  كه خودروهاى آتش نش
تنظيم مى كنند كه خودروهاى امدادى در مسير هاى بدون ترافيك به 

سمت محل حادثه حركت كنند. 
ــاهده  ــهردارى يزد با مش ــتقر در مركز كنترل ترافيك ش نيروهاى مس
حجم ترافيك در خيابان هاى مختلف شهر مخصوصاً در زمان هاى پيك 
ــتقرار خودروهاى آتش نشانى را مشخص مى نمايند  ترافيك محل اس
ــه اين مهم با كاهش يا افزايش حجم ترافيك در هر خيابان بالفاصله  ك

به جابجايى محل استقرار خودروهاى عملياتى منجرمى شود.
ــرى مى تواند عالوه  ــتم نظارت تصوي ــازمان به كمك سيس نماينده س
ــاى امدادى به علت  ــير براى خودروه ــبز وهدايت مس بر ايجاد مسيرس
ترافيك و مسدود بودن راهها بخاطركارهاى عمرانى مى تواند از حوادث 
ــوانحى (حريق, تصادفات و واژگون شدن خودروها) كه درنزديكى  و س
ــاهده و اقدامات صورت گرفته  تقاطع ها اتفاق افتاده لحظه به لحظه مش

توسط افراد حاضر در محل را گزارش نمايد.

استقرار اپراتورها و تكنسين هاى استقرار اپراتورها و تكنسين هاى 
سـتاد فرماندهى آتش نشانى در سـتاد فرماندهى آتش نشانى در 

مركز كنترل ترافيك مركز كنترل ترافيك 
شهردارى يـــــزدشهردارى يـــــزد
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 حريق موتور سيكلت واقع دربلوار دانشجو       واژگونى خودرو پرايد درچهارراه يزدباف
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ــات ايمني  ــاني و خدم ــازمان آتش نش ــه گزارش روابط عمومي س ب
ــنواره نيكوكاران عرصه ايمني  ــهرداري بابل، مراسم اختتاميه جش ش
ــالن  ــاختمان مركزي 125 و س ــاني، همزمان با افتتاح س و آتش نش
مديريت بحران شهرستان بابل، با حضور جمعي از مسئولين كشوري، 
استاني و شهرستاني و نيكوكاران عرصه ايمني و آتش نشاني از تاريخ 
28 تا 30 مرداد ماه 1392 در محل ساختمان مركزي سازمان مذكور 
ــد. در اين مراسم با  تشريح لزوم فعاليت هاي نيكوكارانه در  برگزار ش
عرصه ايمني و آتش نشاني از عموم مردم خير و نيكوكار جهت كمك 

به سازمان آتش نشاني دعوت بعمل آمد.
در بيانيه كميته نيكوكاران و مشاركتهاي مردمي سازمان آتش نشاني 
ــي از نيازمندي هاي  ــهرداري بابل با ارائه گزارش ــات ايمني ش و خدم
ــهر بابل  ــازمان مذكور، ميزان كمك هاي دريافتي از نيكوكاران ش س
ــته حدود چهارصدوپنجاه ميليون تومان اعالم  در طي دو سال گذش

گرديد.

ــم از نيكوكاران عرصه ايمني و آتش نشاني كه  همچنين در اين مراس
ــاني بوده اند با اهداي لوح تقدير و تنديس  ــازمان آتش نش ياريگر س

يادبود جشنواره، قدرداني به عمل آمد.
بخشي از بيانيه صادره از سوي سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري بابل كه توسط مديرعامل اين سازمان قرائت 

شد بشرح ذيل مي باشد:
ــاني و خدمات ايمني در  ــازمان هاي آتش نش ــت س بايد اذعان داش
ــوده و بودجه محدود  ــور، نهادهايي خدماتي و امدادي ب ــطح كش س
ــنگين تامين تجهيزات و امكانات  اين سازمانها، كفاف هزينه هاي س
ــازمانها،     ــداد و نجات واطفاي حريق را نمي نمايد. در نتيجه اين س ام
ــاره اي جز افزايش منابع درآمدي و جلب كمكهاي مردمي ندارند.  چ
حيطه وظايف قانوني سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
ــاس اساسنامه، خدمت رساني به شهروندان در سطح شهر  بابل، بر اس
ــطح  ــًال با توجه به خالء ايمني موجود در س ــد ولي عم بابل مي باش

روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري بابل

ايمني  عرصـه  نيكوكاري  ايمني جشـن  عرصـه  نيكوكاري  جشـن 
بابـل شـهر  در  نشـاني  آتـش  بابـلو  شـهر  در  نشـاني  آتـش  و 
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ــهرهاي تابعه شهرستان بابل،  ــتان به كليه روستاها و حتي ش شهرس
خدمات امدادي ارائه مي نمايد. به استناد گزارش اين سازمان، حجم 
باالي عمليات هاي انجام شده موجب استهالك تجهيزات و فرسودگي 
ــازمان، تصميم گرفتيم تا  ــده و با توجه به بودجه اندك اين س آنها ش
براي نخستين بار در كشور، جشنواره نيكوكاران عرصه ايمني و آتش 
ــل از نيكوكاران محترمي كه تا  ــاني را برگزار نموده و ضمن تجلي نش
كنون ياريگر اين سازمان بوده اند، با برپايي نمايشگاه تجهيزات مورد 

نياز، كمك هاي بيشتري را از سوي نيكوكاران گرامي شاهد باشيم.
ــور ما، امور خيريه فقط در مدرسه سازي،  ــت در كش ــايان ذكر اس ش
ساخت مسجد، كتابخانه، بيمارستان و ... خالصه شده و به دليل عدم 
ــده كه كمك هاي نيكوكاران  ــازي مناسب، كمتر ديده ش فرهنگ س
ــه هزينه در راه كمك به  ــود حال آنك صرف امور ايمني و امدادي ش
ــت ـ  ــمندترين امور اس ــات جان و مال يك همنوع، يكي از ارزش نج
ــوره مائده  ...  هر كس انسانى را حيات  ــتناد آيه شريفه 32 س به اس
بخشد (از مرگ نجات دهد) گويى همه مردم را زنده كرده است ... ـ 
به همين دليل، سازمان آتش نشاني بابل سعي نموده با اطالع رساني 
ــب، توجه جامعه نيكوكاران را به سمت مسائل ايمني و امدادي  مناس
ــال 90 تا كنون با تشكيل  ــتا از مهرماه س معطوف نمايد. در اين راس
ــازمان، در حدود  ــاركتهاي مردمي در اين س كميته نيكوكاران و مش
چهارصدوپنجاه ميليون تومان كمك از خيرين محترم شهرستان بابل 

به اين سازمان اهدا شده است.
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گزارش توزيع شير آب آتش نشاني( هيدرانت )گزارش توزيع شير آب آتش نشاني( هيدرانت )

پيشگفتار
امروزه پيشرفت علمي منجر به تنوع و پيچيدگي حوادث و آتش سوزي در سطح شهرها شده است. 
ــاني و خدمات ايمني نيز به انواع  ــازمان ها و واحدهاي آتش نش در برخورد و مقابله با اين پديده، س
ماشين آالت و تجهيزات خاص پيشرفته تجهيز شده اند كه از آن جمله مي توان به انواع خودروهاي 
نردبان مخصوص، خودروهاي نجات، شيميايي، ست هاي امداد و نجات و ... اشاره نمود. اما در اين 
ميان برخي از تجهيزات، علي رغم ساده بودن از كارايي بااليي برخوردار مي باشند كه در اين راستا 

مي توان شير آب آتش نشاني1 را نام برد.
ــان داده است كه يك دستگاه شير آتش نشاني در شهر يا  پژوهش هاي علمي و تجربيات عملي نش
ــته باشد. اين در  ــاني داش مناطق صنعتي خطرآفرين، مي تواند عملكردي بهتر از خودروي آتش نش
حالي است كه هزينه خريد و نصب شير در مقايسه با هزينه هايي كه براي خريد و نگهداري خودرو 

انجام مي شود، بسيار اندك است.
از ويژگي هاي بارز شيرهاي آتش نشاني مي توان به ساده بودن، كم هزينه بودن، سرويس و نگهداري 
آسان، حجم كم، دوام زياد و كارايي باالي آن اشاره نمود. با مشاهده استانداردهاي جهاني آن كه 
ــتگاه شير آتش نشاني در  به ازاي هر 3000 نفر جمعيت و يا به ازاي هر 12500 مترمربع يك دس
سطح شهرها نصب مي گردد و رعايت اين موضوع از سوي كشورهاي توسعه يافته، نشانگر اهميت 
بهره گيري از شير آتش نشاني مي باشد. اين در حالي است كه در كشور ما مسائل و مشكالتي وجود 

دارند كه عمده ترين آنها عبارتند از: 
- عدم اطالع برخي از مديران شهري از كارايي شيرهاي آتش نشاني

- پايين بودن فشار آب در برخي از شهرها
- نبود رويه يكسان براي نصب شيرها

 تهيه گزارش:عزت ا... شجاعي مهر – فريده دارستاني فراهاني
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- نبود رويه يكسان در موضوع تعرفه بهره برداري از آب شيرها
- عدم آگاهي بهره برداران به دليل نبود منابع علمي

ــب و بهره گيري از  ــته، تالش موثري در جهت نص ــه گذش در ده
شيرهاي آتش نشاني صورت گرفته است كه مي توان به خريداري 
ــاني در سراسر كشور از سوي سازمان  ــيرهاي آتش نش و توزيع ش
ــهرداري ها و دهياري هاي كشور اشاره كرد. سازمان شهرداريها  ش
و دهياريهاي كشور به منظور بهبود سطح ايمني و باالبردن توان 
ــدام به خريد و  ــوزي، اق ــاني در كنترل آتش س عمليات آتش نش
ــهرداري هاي واجد  ــير هيدرانت به ش ــتگاه ش توزيع 3000 دس
ــراي توزيع  ــده ب ــت. مطابق ضوابط تعيين ش ــرايط نموده اس ش
ــيرهاي هيدرانت، استانداري هاي كشور شهرهاي واجد شرايط  ش
ــازمان شهرداريها و دهياري  ــير هيدرانت به س را براي دريافت ش

هاي كشور اعالم نمايند. 

تعريف و كليات
ــير آب آتش نشاني به دستگاههايي اطالق مي شود كه در شهر  ش
ــبكه هاي  ــن مورد نياز بر روي ش ــاي صنعتي و اماك و محوطه ه
ــاني شهري و اضطراري تحت شارژ نصب مي گردد. شيرهاي  آبرس
آب آتش نشاني و يا هيدرانت ها براي برداشت آب توسط مأمورين 
ــوند. با توجه به طول  ــاني پيش بيني و آماده مي ش اداره آتش نش
ــيلنگ هاي نواري (برزنتي) واحدهاي آتش نشاني فاصله شيرها  ش

از هم بايد 100 الي 150 متر باشد. محل نصب آنها كنار پياده روها 
ــانتي از سواره رو و نزديك چهارراه ها مي باشند. به  به فاصله 50 س
ــيرهاي آب آتش نشاني به دو گونه ساخته مي شوند.  طور كلي ش
شيرهاي روي زميني يا ايستاده و شيرهاي زيرزميني2. شيرهاي 
ــتقيم روي لوله شبكه  ــاني ممكن است. به طور مس آب آتش نش
ــعابي به لوله شبكه  ــته شوند و يا بوسيله انش ــاني كار گذاش آبرس
ــيرهاي آتش نشاني در گذرگاه هايي كه  متصل گردند. اين نوع ش
احتمال برخورد وسايل نقليه به آنها در بين نباشد، نصب مي گردد. 
ــير آتش نشاني روي زميني 80 تا 100 ميلي متر  قطر لوله هاي ش
انتخاب مي شوند. شيرهاي آتش نشاني ايستاده يا روي كار يا روي 
ــاني توكار يا زيرزميني داراي  زميني نسبت به شيرهاي آتش نش
ــتند. اين مزيت ها كامال مشخص اند. سرعت  ــتري هس مزيت بيش
ــتفاده از  ــتر و همچنين راحتي در اس به كارگيري و بازدهي بيش
ــت اين شيرها  ــان پيداس آنها از آن جمله اند. همانطور كه از نامش
به صورت ستون و عمودي در باالتر از سطح زمين قرار گرفته اند 
و امروزه اكثر شيرهاي آب آتش نشاني كه در سطح شهرها نصب 
ــد و شيرهاي زميني كاربرد كمتري  مي گردند از اين نوع مي باش
ــاره شد، علت آن نيز محاسني است  دراند. همانطور كه در باال اش

كه شيرهاي ايستاده دارند كه به شرح زير مي باشد: 
- قابل رؤيت بودن محل نصب آنها از مسافت دور با توجه به رنگ 

قرمز و برجستگي شان نسبت به سطح زمين
- پوشيده نشدن توسط آسفالت يا برف

- پارك نكردن خودرو روي آنها
- آبگيري سريع و راحت از آنها به علت عدم نياز به لوله عمودي

- آبدهي با فشار و حجم بيشتر
- امكان آبگيري دو لوله همزمان در اطراف آنها

- عدم گرفتن جرم و آشغال در اطراف آنها  
از جمله ضوابط تعيين شده براي تخصيص شيرهاي آتش نشاني 

موارد ذيل مي باشد:
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ــوده،  ــزان جمعيت، بافت فرس ــع، مي ــدي توزي ــت بن - در اولوي
گستردگي هر شهر و حداكثر فاصله تا ايستگاه-هاي آتش نشاني 

هر شهر مد نظر قرار گيرد.
ــاني قبلي و  ــير آتش نش ــل نصب ش ــي مح ــي و جانماي - كروك
پيش¬بيني محل نصب شيرهاي جديد را به همراه تعهد شهرداري 
ــيرهاي آتش نشاني درخواستي كه به  به نصب و بهره برداري از ش
ــركت آب و فاضالب شهر رسيده  ــهردار و مديرعامل ش تاييد ش
باشد از طريق دفتر امور شهري و شوراهاي استان ارسال نمايد.

ــامانه تخليه خودكار  ــك بوده و داراي س ــيرها از نوع خش اين ش
ــد كه پس از استفاده از شير و در هنگام بستن هيدرانت  مي باش
كليه آب داخل بدنه و لوله تخليه شده تا امكان يخ زدگي وجود 

نداشته باشد.
ــيرهاي آتش نشاني مذكور داراي دو خروجي 2/5 اينچ و يك  ش

ــاني مي  ــين آتش نش خروجي 4 اينچي به منظور اتصال به ماش
باشد. براساس استاندارد نوع آب بندي شير از پايين به باال بوده، 
ــورت برخورد ضربه اي  ــود در ص ــه اين امر باعث مي ش در نتيج
ــته شود. همچنين  ــير به صورت خودكار شير از پايين بس به ش
تست هاي هيدرواستاتيك مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 

ISIR12481بر روي شيرها انجام مي پذيرد.
ــيرهاي هيدرانت، طراحي محل  ــه ضمن معرفي انواع ش در ادام
ــيرهاي هيدرانت ارايه مي  ــتفاده از ش ــتقرار، مزايا و روش اس اس

گردد.

سابقه استفاده از شيرهاي هيدرانت
از زمانهاي گذشته سامانه توزيع آب آتش نشاني بصورت استفاده 
ــكه هاي  از منابع طبيعي مانند رودخانه، درياچه و دريا حتي بش

پر از آب شكل مي گرفت.
اولين سامانه توزيع آب در طول قرن هفدهم در شهرهايي مانند 
لندن و بوستون ساخته شد در طي سالها با رشد جمعيت شهري 
ــده بهبود يافته و بصورت حرفه اي  ــامانه ها پيچيده تر ش اين س
درآمدند. مواد ساخت لوله هاو شيرها كاملتر شده به طوريكه در 

حال حاضر بصورت هيدرانت در شهرها ظهور پيدا نموده است.
ــاخته و  ــدن درقرن هفدهم س ــع آب درلن ــامانه توزي ــن س اولي
ــد از جنگهاي داخلي آن  ــامانه قبل و بع درآمريكا نيز چندين س
ساخته شد. در بوستون درسال 1652 اين سامانه راه اندازي شد 
ــامانه آب درداخل تنه هاي درختي كه سوراخ شده بود  دراين س
جاري مي شد اين تنه هاي كنارهم چيده شده در طول خيابان 
هاي اصلي امتداد پيدا مي كرد در صورت نياز به آب در هر مكان 
ــوراخ مي شد و آب آن توسط شيلنگ به محل  نزديك تر تنه س
ــيد و پس از استفاده سوراخ ايجاد شده توسط يك  آتش مي رس
ــد محل سوراخ نيز عالمت گذاري مي  ــته مي ش قطعه چوبي بس

شد تا در صورت نياز مجدد بتوان از آن استفاده نمود.
تجهيزات اطفاء حريق و زمان دو ركن اصلي جهت ارائه خدمات 
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آتش نشاني در محل حريق مي باشد.
ــب به دليل  ــت كه اغل ــوزي يكي از حوادثي اس ــروزه آتش س ام
ــهرها داشته است و  ــدي در ش بي احتياطي افراد، روند رو به رش
استفاده از آب نيز آسان ترين و اصلي ترين راه اطفاي حريق بوده 
ــيني زماني كه حادثهاي  ــا با توجه به افزايش جمعيت شهرنش ام
مانند آتش سوزي در شهر رخ مي دهد عوامل زيادي ممكن است 
دست به دست هم دهد تا در روند امدادرساني به موقع و صحيح 
ــود كه مهم ترين آنها ترافيك، كوچه هاي تنگ  اختالل ايجاد ش
ــب  ــهروندان، كمبود و يا نبود منابع آب مناس و باريك، تجمع ش

جهت شارژ مخازن خودروهاي آتش نشاني و... است.
ــتفاده از شيرهاي هيدرانت آتش نشاني جهت آبگيري مخازن  اس
ــم از بعد امكانات  ــاني هم از بعد زمان و ه ــاي آتش نش خودروه
ــرايط بحران مي تواند بزرگترين كمك رسان  اطفاء حريق در ش
ــش حريق و كاهش  ــراي جلوگيري از افزاي ــاي امدادي ب نيروه

خسارات جانبي آن باشد.

انواع هيدرانت
- هيدرانت با محفظه خشك3

- هيدرانت با محفظه تر4

هيدرانت با محفظه خشك
ــراي مناطقي كه  ــوع هيدرانت ب ــد اين ن ــاره ش همانطور كه اش
ــد، مورد  ــال دارد درجه حرارت محيط به صفر درجه برس احتم
ــيع قرار مي گيرد. با توجه به اين كه آتش و حادثه  ــتفاده وس اس
ــاني و به ويژه  ــتي تجهيزات آتش نش هرگز خبر نمي كند و بايس
ــتفاده سريع را داشته باشند  هيدرانت ها در هر لحظه قابليت اس
بنابراين احتمال يخ زدگي و تركيدن قسمتهاي مختلف و غيرقابل 
ــدن هيدرانت طراحان را برآن داشت كه هيدرانت را  ــتفاده ش اس
ــبكه  ــير اصلي5 و رابط اتصال به ش بگونه اي طراحي كنند كه ش

آتش نشاني در زير خط انجماد زمين قرار گيرد تا بتوان آب را از 
ــمتهاي باالي آن تخليه نمود تا در مواقعي كه هيدرانت مورد  قس
ــك بود و در هنگام  ــتفاده قرار نمي گيرد محفظه داخلي خش اس

بهره برداري آب در آن جريان داشته باشد.
ــمت  در اين نوع هيدرانت وظيفه اصلي تخليه آب موجود در قس

باالي شير اصلي برعهده سامانه اي به نام تخليه آب6مي باشد.
ــامانه تخليه آب بر دو نوع مكانيكي كه عمل باز و بسته شدن  س
سامانه توسط اپراتور انجام مي شود و ياخود تخليه7كه عمل باز و 

بسته شدن سامانه توسط فشار آب صورت مي گيرد.
هيدرانتهاي با محفظه خشكبطور عموم به سه نوع مي باشد:

الف –هيدرانتهاي ايستاده كه در محيط هاي عمومي و فضاهاي 
ــوند. اين هيدرانت ها قابليت نصب دو شيلنگ  باز استفاده مي ش
ــين آتش نشاني و  ــمتي براي اتصال به ماش دارند. همچنين قس

قسمتيبراي نصب مانيتور آتش نشاني دارند.
ب- هيدرانت هاي محوطه اي8كه در محوطه هاي كوچك استفاده 
ــيلنگ آتش نشاني و يا اتصال به  ــود. قابليت اتصال يك ش مي ش
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ــد، از ويژگيهاي  ــده در كنار خود را دارن ــل هاي تعبيه ش هوزري
هيدرانت ورودي آب آن مي باشد كه معموال 3 اينچ است.

ــي9 در محيط هايي كه امكان نصب  ــت هاي زيرزمين ج –هيدران
ــتاده وجود ندارد مانند انبارها و يا كوچه ها از اين  هيدرانت ايس
ــتفاده مي شود اين هيدرانت در زير سطح زمين  مدلهيدرانت اس
نصب مي گردد و در روي سطح زمين (manhole)  تعبيه مي 
ــر مي سازد.  ــي به اين هيدرانت را ميس گردد كه امكان دسترس
سامانهتخليه آب اين نوع هيدرانت از نوع خود تخليه مي باشد.

هيدرانت با محفظه تر 
ــتفاده مي شد در اين مدل  ــير اس اين هيدرانت در مناطق گرمس
آب همواره تا پشت خروجي نصب شده برروي هيدرانت قرار دارد 
ــال هيچ گاه دما به زير صفر نمي  ــردترين ماه هاي س زيرا در س
رسد تا يخ زدگي باعث انسداد و يا ترك در قسمت هاي مختلف 

هيدرانت گردد.
ــت هاي تر يا پُربطور معمول عمومي بوده، و قابليت نصب  هيدران
دو شيلنگ، همچنين قسمتيبراي اتصال به ماشين آتش نشاني و 

همچنين قسمتي براي نصب مانيتور آتش نشاني را دارند.
مزاياي  استفاده از شيرهاي هيدرانت آتش نشاني

1- دبي مناسب و باال
2- صرفه جويي در زمان

ــهري جهت آبگيري مخازن  ــاندن ترددهاي ش 3- به حداقل رس
خودروهاي آتش نشاني

4- جلوگيري از افزايش خسارت بدليل پيشروي حريق
ــتفاده از پمپ پرتابل و شير هيدرانت به جاي خودروهاي  5- اس

آتش نشاني جهت كمك رساني به امدادگران
ــتهالك خودروها به دليل ترددهاي شهري جهت  6- كاهش اس

آبگيري

ــي در زمان مراجعه به آبگيري به دليل  7- كاهش خطرات جانب
ــافت و نزديكي اين شيرها به محل حريق (درصورت  كاهش مس

افزايش تعداد آنها)
8- كاهش زمان پر شدن مخزن خودروها

9- عدم نياز به روشن بودن پمپ خودرو در زمان آبگيري
10- عدم نياز به منابع روباز آبگيري جهت آبكشي 

11-  ذخيره آب در منابع روباز باعث ورود ضايعات و آلودگي به 
درون آب مي گردد.

12-  درفصول سرما منابع روبازدچاريخ زدگي شده وآتش نشانان 
براي برداشت آب بامشكل مواجه مي گردند.

ــطح امنيت شهروندان و شهر بواسطه تامين منابع  13- بهبود س
اطفايي در دسترس.

طراحي محل: تعيين محل شيرهاي آتش نشاني
شيرها را درمحل تقاطع خيابان ها و نيمه راه دوتقاطع كنارخيابان 
ــش از 120 متر (400  ــه دو تقاطع بي ــرار داد، البته اگر فاصل ق
فوت) باشد. در صورت ي كه لوله آتش نشاني طويلي الزم باشد، 
عمليات با تاخير روبه رو خواهد شد و پمپ هاي آتش نشاني نيز 

بايد فشار زيادي ايجاد كند.
ــاختمان، فاصله اي كمتر از 15 متر  ــير آتش نشاني بايد با س ش
داشته باشد، مگر اين كه ساختمان در مقابل آتش، مقاوم بوده يا 

ديوارهاي خارجي ساختمان، سنگي و بدون پنجره باشد.
براي ساختمان دور از خيابان بايد اطمينان يافت كه فاصله شير 
آتش نشاني تا هر ساختمان بيش از 90 متر (300 فوت) نباشد. 
ــد، بايد  ــته باش ــراي كه آب كافي براي اطفاء حريق وجود داش ب
ــير آتش نشاني به حد كافي باشد.  جريان آب (مقدار آبدهي) ش
به عالوه فشار آب برحسب psi  بايد به حدي باشد كه آب آتش 
ــاني به تمام قسمت هاي ساختمان برسد. پايين ترين اتصال  نش
ــانتي متر باالتر از زمين باشد تا به راحتي لوله  ــير بايد 40 س ش

آتش نشاني به آن بسته شود.
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محل استقرار شير آتش نشاني
ــاني تا  ــير آتش نش ــه ش فاصل
ــر از 4 متر  ــان بايد كمت خياب
باشد تا اتصال لوله آتش نشاني 
به آن به سرعت انجام شود. به 
مزاحمتي  ــه  ك براين  ــالوه،  ع
ــايل نقليه به  براي ترافيك وس

ــانتي متر تا لبه جدول  ــير نبايد كمتر از 60 س ــود نيايد، ش وج
فاصله داشته باشد.

ــاس استاندارد  ــيرهاي هيدرانت براس ــتاندارد رنگ بندي ش اس
شماره NFPA 291  انجمن حفاظت از حريق آمريكا:

نتيجه:
گنجايش مخزن آب خودروهاي آتش نشاني بسيار محدود است. 
ــاني، قبل از  ــت حين عمليات آتش نش ــكلي كه ممكن اس به ش
خاموش شدن آتش، آب مخزن خودرو تمام شود! شايد در وهله 
ــيار بزرگ  ــاختار خودروهايي با مخزن بس ــود با س اول تصور ش
ــكل را برطرف نمود. اما، در عمل چنين كاري مقدور  بتوان مش
ــد. زيرا، آب سنگين است، يك مترمربع آب، به تقريب،  نمي باش
ــل و نقل حجم زيادي از  ــك تن وزن دارد. بنابراين، براي حم ي
ــت  ــت. بديهي اس ــنگين مورد نياز اس آب، خودروهاي بزرگ س
ــهرها از قدرت  ــا، در خيابان ها و كوچه هاي ش ــن خودروه چني
ترك و مانور كمي برخوردار خواهند بود. با توجه به اين مشكل 
ــبكه آبرساني شهرها، تأمين آب موردنياز  يكي از وظايف مهم ش
ــير آب آتش نشاني  ــت. اين امر مهم با نصب ش ــاني اس آتش نش
ــهر انجام مي گيرد. اهميت موضوع تا  ــبكه آبرساني ش بر روي ش
ــت كه در بعضي كشورهاي اروپايي، ژاپن، آمريكا و ...  حدي اس
اساس آتش نشاني شهري بر پايه استفاده از اين شهرها بنا شده 
ــور ما نيز اقداماتي صورت گرفته  ــت. در اين خصوص در كش اس
ــير آب آتش نشاني  ــتگاه ش ــت كه خريد و توزيع 3000 دس اس

توسط سازمان شهرداري ها و دهياري ها از جمله اقدامات مزبور 
است.

پي نوشت:
Fire Hydrant .1

(Pit Fire Hydrant (pit Hydrant .2
Dry barrel pillar hydrant .3
Wet barrel pillar hydrant .4

Main valve .5
Drain system .6

Self drain .7
Yard hydrany .8

Under ground hydrant .9

فهرست منابع و مآخذ:
ــاني شهري، انتشارات دانشگاه تهران.  1- م . ت. منزوي، آب رس

تهران 1369
ــانى(كتاب  ــيرهاى آتش نش ــواع ش ــيدحبيب، ان ــى، س 2- راض

منتشرنشده)
ــاني تهران، انتشارات  ــيد، تاريخچه آتش نش ــملو، فرش 3- قاس

سازمان شهرداري هاو دهياري هاي كشور، تهران 1381

        )  (  
   AA1500  

  A1000 -1499  
 –   B500-999  

  C500  
NFPA/291/chapter 3 Marking of Hydrants
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 مقدمه و سوابق 
با توجه به همكاري هاي قبلي سازمان شهرداريها و دهياري هاي 
ــن (جايكا)  ــي ژاپ ــاي بين الملل ــس همكاري ه ــا آژان ــور ب كش
ــي در حوزه هاي خدمات  درخصوص برگزاري دوره هاي آموزش
ــنهاد برگزاري دوره آموزشي تخصصي و مرتبط با  ــهري، پيش ش
آتش نشاني و خدمات ايمني در كشور ژاپن از طريق وزارت كشور 
ــكا منعكس گرديد.  ــور خارجه و نهايتاً آژانش جاي ــه وزارت ام ب
طبق توافق بعمل آمده مراحل قانوني براي اخذ مجوزهاي الزم 
ــاله (2012 تا  ــه س ــه دوره س براي برگزاري دوره مذكور در س
ــد. اولين دوره آن با  ــال 10 نفر، اجرايي گردي ــر س 2014) و ه
ــامبر سال  حضور نمايندگان ايران از تاريخ 25 نوامبر تا 15 دس
2012 (برابر با 5 تا 25 آذر سال 1391) در كشور ژاپن با حضور 

ــهد، اصفهان، شيراز، كرج،  ــهرهاي؛ تبريز، مش نمايندگاني از ش
ــهرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار  ــازمان ش اهواز، قم و س
ــز از تاريخ 23 نوامبر تا 14  ــد. مرحله دوم دوره مذكور ني گردي
ــامبر برابر با  (2 تا 23 آذرماه سال جاري) با حضور 10 نفر  دس
ــاي ايستگاه سازمان هاي آتش نشاني  از مديران، معاونين و روس
ــور و ستاد هماهنگي امور  ــهرداري هاي كش و خدمات ايمني ش

ايمني و آتش نشاني كشور برگزار گرديد. 
ــناخت كلي از اهداف  گزارش فوق بصورت خالصه و با هدف ش
برگزاري دوره آموزشي، انتخاب افراد اعزامي، برنامه هاي آموزشي 
ــنهادات اجرايي براي بكارگيري از دانش كسب  و در نهايت پيش
شده از دوره آموزشي مذكور در كشور ايران تدوين و ارايه شده 

است. 

  بابك نورالهي
 كارشناس دفتر هماهنگي عمراني و خدمات شهري  و عضو تيم اعزامي به دوره آموزشي

تاريخ:  24 نوامبر تا 13 دسامبر 2013 (برابر با 2 تا 23 آذرماه 1392)

گزارش برگزاري دومين دورگزارش برگزاري دومين دوره آموزشي ه آموزشي 
فرماندهي عمليات آتش نشاني در كشور ژاپن 
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هدف از برگزاري دوره
ــطح آگاهي و  ــن دوره؛ ارتقاء س ــزاري اي ــي از برگ ــدف اصل ه
ــه روش هاي نوينمديريت  ــركت كنندگان در زمين دانش فني ش
ــنايي با دانش و  ــاني همچنين آش و فرماندهي عمليات آتش نش
ــوزه مديريت بحران،  ايمني و  ــور ژاپن در ح توانمندي هاي كش

آتش نشاني مي باشد.

خروجي مورد انتظار از برگزاري دوره
ــتفاده از تجربيات  ــابه با اس ــي مش • تدوين برنامه هاي آموزش
شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي جايكا، براي آموزش ساير 
ــازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني  مديران و فرماندهان س

شهرداري هاي كشور؛
ــور ژاپن در حوزه مديريت  • بكارگيري تجارب و دانش فني كش
حوادث و سوانح از جمله كنترل شرايط اضطراري و آتش سوزي 

ناشي از وقوع زلزله؛
ــازمان هاي  ــات و برنامه ريزي هاي آتي س ــري در اقدام • بازنگ
آتش نشاني و خدمات ايمني با استفاده از تجارب كسب شده در 
ــي از جمله؛ تدوين دستورالعمل هاي ملي در حوزه  دوره آموزش
ــذب و بكارگيري  ــاني، فرماندهي عمليات، ج ــي و آتش نش ايمن

نيروهاي داوطلب مردمي، تدوين برنامه هاي آموزش و... ؛
• بكارگيري روش هاي نوين در مديريت و راهبري ايستگاه هاي 

آتش نشاني؛

انتخاب و معرفي افراد اعزامي به دوره آموزشي
ــده براي برگزاري اين دوره آموزشي  با توجه به اهداف تعيين ش
ــورت گرفته و به تاييد  ــي ص ــه مطابق آن برنامه ريزي آموزش ك
آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا) نيز رسيده است، 
شركت كنندگان در دوره از بين مديران عامل، معاونين (عمليات 
ــتگاه هاي سازمان هاي  ــاي ايس ــگيري) و روس يا آموزش و پيش

ــهرداري هاي كشور همچنين  ــاني و خدمات ايمني ش آتش نش
ــور ايمني و  ــتاد هماهنگي ام ــد س ــان ارش مديران و كارشناس
ــور ضمن درنظر گرفتن مالحظات ذيل سطح  ــاني كش آتش نش

بندي و انتخاب شدند:
ــركت كنندگان در دوره آموزشي ضمن هم سطح بودن از  • ش
ــبي از سيستم آتش  نظر علمي و عملكردي بتوانند وجهه مناس

نشاني و خدمات ايمني كشور را ارايه نمايند.    
ــركت كنندگان از نظر؛ اطالعات  ــطح بندي مناسبي بين ش • س
ــان و جمعيت  ــي يكس علمي و دانش تخصصي، نيازهاي آموزش

شهري تحت پوشش، صورت پذيرد.
ــه  ــي در س ــي، بتوان مربيان آموزش • بعد از اتمام دوره آموزش
ــهرها، مراكز استان و شهرهاي با جمعيت متوسط  سطح كالنش

تربيت و بكارگيري نمود.
ــاني، داراي  ــوزه ايمني و آتش نش ــه كافي در ح • داراي تجرب

تحصيالت مرتبط دانشگاهي، جوان و كارآمد باشند. 
ــاس گزينش هيات اعزامي نيز طي يك فرايند تعريف  بر اين اس
ــازماني، رشته هاي  ــوابق خدمتي، پست س ــاس س ــده بر اس ش
ــه مربوطه و برابر ضوابط  ــوي كميت تحصيلي و توان علمي از س
ــرار گرفته و افرادي كه امتياز  ــي ق و مقررات اعالمي مورد بررس
ــت  ــدند. الزم به ذكر اس ــب نموده اند، معرفي ش باالتري را كس
ــركت در دومين دوره فرماندهي  ــت نفرات منتخب براي ش ليس
عمليات آتش نشاني به تاييد معاونت امور شهرداري هاي سازمان 
ــور، دفتر هماهنگي عمراني و  ــهرداري ها و دهياري هاي كش ش
ــهري، رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري و  خدمات ش

روستايي و معاونت آموزشي مركز فوق، رسيده است. 
1- سرفصل ها و برنامه آموزشي

مطابق اهداف تعيين شده براي دوره آموزشي فوق، پيشنهادات 
ــرفصل هاي آموزشي توسط دفتر هماهنگي  الزم براي تدوين س
ــهري به دفتر جايكا در تهران ارايه گرديد.  عمراني و خدمات ش
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ــي پيشنهادي براي دوره مذكور  محتواي كلي برنامه هاي آموزش
بشرح ذيل مي باشد:

• آشنايي با ساختار مديريت بحران كشور ژاپن 
• آشنايي با ساختار آتش نشاني و جايگاه آتش نشاني در مديريت 

بحران
ــتم كنترل و فرماندهي مديريت آتش نشاني  ــنايي با سيس • آش

كشور ژاپن
ــوزي در زلزله كوبه (پيشگيري از وقوع،  ــي علل آتش س • بررس

مديريت و فرماندهي عمليات آتش سوزي بعد از زلزله و ...)
• اصول بكارگيري يك ساختار موفق فرماندهي حوادث در حوزه 

آتش نشاني
ــتانداردها و دستورالعمل هاي پيشگيري از حوادث  • معرفي اس

و سوانح 
ــنايي با نحوه جذب و بكارگيري نيروهاي داوطلب مردمي  • آش

در آتش نشاني 
ــتاندارد تجهيزات و ماشين آالت آتش نشاني و  ــنايي با اس • آش

امداد و نجات
ــاس محتواي  آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا) براس
ــطح  ــاختار و س ــي دوره را مطابق س ــده، برنامه آموزش ارايه ش
ــور ايران در حوزه مديريت بحران و سازمان هاي  توانمندي كش
ــايان  ــاني و خدمات ايمني، برنامه ريزي و ارايه نمود. ش آتش نش
ــت سه روش آموزشي ذيل براي ارايه مطالب پيش بيني  ذكر اس

شده است:
1- سخنراني و معرفي تجربيات موفق 

2- بازديد از مراكز و آشنايي با حوزه فعاليت و عملكرد
3- كارگاه هاي آموزشي و بحث و گفتگو

ــهر "كوبه" و "توكيو"را براي برگزار اين دوره  آژانس جايكا دو ش
تعيين نموده است. كه مباحث ارايه شده در شهر كوبه با رويكرد 

مديريت بحران  و در شهر توكيو با رويكرد ايمني و آتش نشاني 
شهري مي باشد.  

(ACTION PLAN) برنامه هاي اجرايي ارايه شده
ــان دوره، برنامه  ــي در پاي ــك از حاضرين در دوره آموزش هر ي
ــب با يافته هاي آموزشي در  ــنهادي خود را متناس اجرايي پيش
كشور ژاپن براي اجرا در ايران ارايه نمودند. هدف از ارايه برنامه 
اجرايي، كسب  و آگاهى از فنون ارايه شده و استفاده آن بصورت 

عملى، راهبرى و انتقال فنون در چارچوب زير مي باشد:
الف) طرح  مقابله و پيشگيرى از فاجعه (برنامه ريزى استاندارد/ 
دستورالعمل ها/نقشه خطر/ بازرسى/ مديريت بحران/ تحقيقات 

آتش نشانى/ پيشگيرى از آتش سوزى و مديريت آن)،
ــن لرزه در  ــزرگ ( مانند؛ زمي ــا  بالياى مقياس ب ــه ب ب) مقابل
ــرورش و افزايش آگاهى در بحرانها،  ــاس بزرگ، آموزش و پ مقي

فعاليت هاى مديريت بحران مبتنى بر جامعه محور) 
ــنل آتش نشانى،  ــاختار آتش نشانى (سيستم درجه پرس ج) س
ــعه و پرورش  نيروى  ــتورالعملها، توس ــتفاده از دس اصول و اس

انسانى براى آتش نشانى) 
برنامه هاي اجرايي ارايه شده در سه سطح كلي ذيل پيش بيني 

و ارايه گرديد:
• برنامه هاي اجرايي در سطح ملي

• برنامه هاي اجرايي در سطح منطقه اي 
• برنامه هاي اجرايي در سطح محلي (شهري)

پيشنهادات
ــب از دانش تخصصي كسب شده  در راستاي بهره برداري مناس
ــاني موارد زير در  ــي فرماندهي عمليات آتش نش از دوره آموزش
ــدت قابل طرح مي  ــدت، ميان مدت و بلند م ــع؛ كوتاه م مقاط
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ــر هماهنگي عمراني و  ــتور كار دفت ــد كه بخش اول در دس باش
ــهري قرار دارد. در بخش دوم؛ پيشنهادات كالن در  خدمات ش
ــت كه  ــده اس ــب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت ارايه ش قال

اجراي آن منوط به دستور رياست محترم سازمان است. 
اقدامات و برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت:

ــب با  ــر يك از نمايندگان اعزامي بصورت جداگانه و متناس • ه
ــدام به تهيه گزارش هاي  ــش و ديدگاه هاي تخصصي خود اق دان
ــي به همراه  ــود را از دوره آموزش ــوده و تحليل خ ــي نم تكميل
ــي در حيطه وظايف  ــه اجراي ــش بيني برنام ــري و پي نتيجه گي
ــنهاد مي گردد؛ در  ــه نمايند.همچنين پيش ــازماني خود اراي س
جمع بندي نهايي گزارش سفر هر فرد يافته هاي فني خود را در 

سه سطح (ملي، استاني و شهري) بصورت خالصه ارايه نمايد.
• اطالعات موجود از دوره آموزشي با بهره گيري از گزارش هاي 
ــتند  ــرادي افراد اعزامي ودر قالب فيلم، عكس و مكتوب مس انف
سازي شده و در اختيار كليه سازمان هاي آتش نشاني و خدمات 

ايمني قرار گيرد. 
ــطح  درس ــي  آموزش ــاي  دوره ه ــزاري  برگ و  ــي  پيش بين  •
ــب شده از كشور  محلي،منطقه اي و ملي براي انتقال دانش كس
ــهرداري ها،  ــانان در اولويت هاي آتي ش ــاير آتش نش ژاپن به س
ــهرداري ها و دهياري هاي كشور قرار  استانداري ها و سازمان ش

گيرد.
• گزارش هاي موضوعي توسط هر يك از افراد اعزام شده تدوين 

و در نشريه فرهنگ ايمني چاپ گردد.
• ارتباط مستمر بين شركت كنندگان در دوره آموزشي (هر سه 
ــنهادي با  ــال) جهت كمك به اجرايي نمودن برنامه هاي پيش س
توجه به ظرفيت هاي موجود در سطح ملي،  منطقه اي و شهري 

صورت پذيرد.
• نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان براي برگزاري كارآمدتر 

ساير دوره هاي آموزشي جايكا اخذ و به جايكا اعالم گردد.

8-1- اقدامات و برنامه هاي اجرايي ميان مدت و بلند مدت
ــاختار (ملي،  ــاماندهي و ارتقاي س • تعريف و اجراي پروژه "س
ــوانح در  ــهري) مديريت و فرماندهي حوادث و س ــتاني و ش اس
ــطح شهرداري هاي كشور" با رويكرد مديريت بحران از سوي  س

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، صورت پذيرد.
ــكا در حوزه  ــي جاي ــوم همكاري آموزش ــد از اتمام دور س • بع
ــوان علمي و تخصصي  ــاني (2014)، با بهره گيري از ت آتش نش
ــده در كشور، درخواست همكاري هاي فني از جايكا در  ايجاد ش

زمينه هاي زير صورت پذيرد:
1. ساماندهي نيروهاي داوطلب آتش نشاني؛

ــي تحقيقات  ــگاه و مركز مل ــدازي آزمايش ــاخت و راه ان  2. س
آتش نشاني؛

ــهرهاي ايران جهت كنترل  ــازي براي آمادگي ش  3. ظرفيت س
حوادث و  آتش سوزي بعد از زلزله؛
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       بى شك در شهردارى ها رويكردهاى مختلف HSE، از جايگاه 
ــان انواع رويكرهايى كه  ــت. از مي متفاوت و مهمى برخوردار اس
براى HSE وجود دارد، مانند رويكرد قانون مدارى، رويكرد انسان 
دوستانه، رويكرد اقتصادى – تجارى و رويكرد عوامل انسانى مى 
توان گفت رويكرد مديريت HSE با توجه به استاندارهاى جهانى 
كه دارا مى باشد نه تنها شامل رويكردهاى فوق مى باشد، بلكه 
ــويى با استاندارهاى مختلف در زمينه  مى تواند با توجه به همس
ــت حرفه اى، ايمنى و محيط زيست به محورت اصلى در  بهداش
شهردارى تبديل گردد و از مزاياى آن كه شامل كاهش حوادث، 

كاهش هزينه ها مى باشد بهره مند شد.
فصل اول: شهردارى چيست و چه وظايفى دارد 

( مقدمه و وظايف شهردارى )
ــت، ايمنى و محيط  ــام مديريت بهداش ــتقرار نظ فصل دوم: اس

HSE-MS زيست
ــرا بايد نظام مديريت  ــاد نظام مديريت HSE، چ ( هدف از ايج
HSE در سازمان پياده شود، مزاياى استقرار نظام، عناصر اصلى 

نظام، مراحل اجرايى استقرار نظام )

HSE-MS فصل سوم: تعاريف و اصطالحات در نظام مديريت
فصل چهارم: نظام مديريت HSE-MS در سازمان هاى  خدماتى 

شهردارى ها 
 ،HSE چيست، مراحل استقرار مديريت HSE سيستم مديريت )
 HSE شهرى چيست، مدل سيستم مدريت HSE نظام مديريت
ــهردارى،  ــتقرار HSE در ش ــهردارى، نتايج مورد انتظار از اس ش

(HSE مزاياى استقرار نظام مديريت
 HSE فصل پنجم: عناصر اصلى سيستم مديريت

ــنه هاى تعهد مديريت، 2- خط مشى  ( 1- رهبرى و تعهد، نش
ــازماندهى، منابع  ــتراتژيك، 3- اجرا و عمليات ( س و اهداف اس
ــئوليت ها و اختيارات،  ــازى )، منابع، وظايف، مس ــتند س و مس
ــت، پيمانكاران،  ــدگان مديريت، آموزش آگاهى و صالحي نماين
ارتباطات، مستند سازى، 4- ارزيابى و مديريت ريسك، 5- طرح 
ــش و اندازه گيرى، عدم انطباق  ــتقرار و پايش، پاي ريزى، 6- اس
ــگيرانه سوابق، گزارش وقايع و رويدادها،  و اقدام اصالحى و پيش

پيگيرى وقايع  ،7- مميزى و بازنگرى مديريت) 

 نام كتاب: نظام مديريت بهداشت، ايمنى و محيط زيست در شهردارى ها 
 مولف: حسين عوضوردى 

 ناشر: اميد مهر
 تاريخ و نوبت چاپ: اول - 1390

 شمارگان: 1000 جلد

معرفى كتابمعرفى كتاب



96

ــور رنگى در 152  ــران به صورت مص ــت بح ــاب مديري        كت
صفحه با حمايت شهردارى و شوراى اسالمى شهر رامسر منتشر 

گرديد.
اين كتاب در برگيرنده مطالب علمى و تجربى با رويكرد مديريت 
بحران هاى طبيعى براى استفاده مدرسان، دانشجويان، مديران، 
ــطوح مختلف كشورى،  ــان دستگاه هاى اجرايى در س كارشناس
عموم عالقه مندان و نيز به عنوان كتاب درسى دروس مرتبط با 

مديريت بحران براى تمامى رشته ها تدوين شده است.
ــناخت برخى مفاهيم مرتبط  مؤلف در فصل اول اين كتاب به ش
ــران، مديريت، اصول  ــران از جمله؛ حوادث، بح ــا مديريت بح ب
مديريت، انواع مدير، وظايف و ويژگى هاى مدير، مديران بحران 
و ويژگى هاى آنها، برنامه ريزى– انواع و فرايند آن و برنامه ريزى 
ــاير موارد مرتبط پرداخته و خوانندگان  در مديريت بحران و س
ــنا نموده  را با اصول و تعاريف پايه مرتبط با مديريت بحران آش

است 
ــناخت  ــپس در فصل دوم كتاب خود مطالبى در خصوص ش س
ــيل، زلزله، سونامى،  برخى حوادث و بحران هاى طبيعى مثل س
ــالى، طوفان، رعد و برق، براى  ــى، زمين لغزش، خشكس روانگراي

آشنايى بيشتر خوانندگان آورده است.
ــوم اين كتاب نيز به اثرات بحران بر انسان و محيط  در فصل س
ــارت هاى  ــون آن، عوامل تأثيرگذار بر اثرات بحران و خس پيرام

ناشى از آن پرداخته شده است.
ــى مديريت بحران  ــل چهارم مؤلف وارد بحث اصل آنگاه در فص
ــگيرى،  ــامل؛ تعريف، تاريخچه، چرخه مديريت بحران، پيش ش
ــى و اقدامات مورد  ــازى و بازتوان ــكان، بازس آمادگى، مقابله، اس
ــا هر مرحله از  ــايل مرتبط ب ــاز در مورد هر يك از آنها و مس ني
ــل خوانندگان  ــت. در اين فص ــده اس چرخه مديريت بحران ش
ــده از مطالب ديگرى همچون  مى توانند عالوه بر مطالب ذكرش
اطالعات، آموزش، مانور، مديريت واحد بحران، مركز فرماندهى 
ــت در بحران، فن آورى- ــى بحران(اتاق بحران)، امني و هماهنگ

ــكل هاى مردم  هاى نوين در مديريت بحران، نقش مردم – تش
ــازى  ــاجد در مديريت بحران و مستند س ــدارس و مس نهاد- م

بحران بهره مند شوند.
ديدگاه مؤلف در نگارش اين كتاب مديريت علمى بحران بجاى 
ــنتى بحران بوده و عالوه بر مطالب علمى،  مديريت قديمى و س
ــارب خود را در اين زمينه كه با واقعيت هاى مديريت بحران  تج

كشور همخوانى دارد را نيز آورده است. 
با توجه به استقبال از اين كتاب بدليل كاربردى بودن آن توسط 
ــتگاه-هاى اجرايى در سطوح ملى،  ــگاهى و نيز دس مراكز دانش
استانى و شهرستانى چاپ مجدد (دوم) اين كتاب در خرداد ماه 

سال 92 در 1500 جلد صورت گرفته است. 

 نام كتاب: مديريت بحران 
 مولف: بهزاد پورمحمد 

 ناشر: مبناي خرد
 تاريخ و نوبت چاپ: اول - 1391

 شمارگان: 1500 جلد
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ــت كه بـا بررسى  ــى علل حريق و حوادث هنري اس        بررس
ــوان به واقعيت  ــت آمده، مي ت ــه تحليل اطالعات بدس و تجزي
ــق و حوادث،  ــى علل حري ــاس پژوهش در بررس ــيد. اس ها رس
ــتيابى درست و توجه به جزئيات حادثه مي باشد. دستيابى  دس
ــت، مثل شيمى و فيزيك كه در  سيستماتيك روشي علمى اس
علت يابي حريق، يك فرآيند تجزيه و تحليل علمى را ايجاد مى 

نمايد كه بر پايه قانون و فرآيند مهندسى استوار است.
بررسي علمي علت حريق، شش مرحله كلى دارد كه عبارتند از :

1. تعريف مسئله يا مشكل؛
2. تشخيص و درك نيازهاى مسئله؛

3. جمع آوري اطالعات؛ 
4. آناليز، تجزيه و تحليل اطالعات و داده ها؛ 

5. فرضيه سازي؛
6. آزمايش و اثبات فرضيه ها.

علت يابى حريق و حادثه باعث مى شود تا:
1) علت اصلى حريق مشخص شود؛

2) مسببين حريق شناسايى  و در صورت مشخص شدن شخص 
خاطى تحت پيگرد قرار گيرد؛

3) اتهامات از دوش افراد بى گناه  برداشته، تبرئه شوند؛

ــگيرى  از حريق در محيط كار و  4) ارتقاء فرهنگ ايمنى و پيش
زندگى مى شود؛

ــت،  5) وقوع حريقهاى عمدى كه قصد و نيتى در آن دخيل اس
ــخص و ضرورت انجام فرآيند بررسى علل حريق و حادثه به  مش
ــى در  ــتن مراحل اساس صورتى علمى اهميت مى يابد. لذا دانس
ــن تحقيق ضرورى مى  ــى علمى علت حريق براى ماموري بررس
باشد. آنچه در اين كتاب مى خوانيد در ده فصل به شرح عناوين 

ذيل آمده است.
فصل اول: شيمي و رفتار حريق 

ــتعال،  محصوالت معمول درهرآتش  ــوختن، بار اش  مقدمه، س
ــوزي، چند نكته مهم، كربن، آلكان، الكن و  الكين ها، تفاوت  س
ــوختن و آتش سوزي، تقسيم بندي مكانها از نظر خطر آتش  س
سوزي، انواع تصرف در بناهاى مختلف، اجزاءآتش، مثلث آتش، 
ــيوس،  ــرارت، رابطه دماي كلوين، سلس ــار وجهى آتش، ح چه
ــهاي انتقال  ــرژي حرارتي، روش ــج روش توليد ان ــت، پن فارنهاي
ــوس،  انتقال حرارت از  ــعه آتش، نور، مربع معك حرارت و توس
طريق هدايت ( رسانش)،جابجايي يا همرفت،  تابش،  ساز و كار 
ــيژن و اكسيداسيون، واكنش  ــار انرژي برروي اجسام، اكس انتش
ــن، انواع  ــيد كرب ــش حرارت گير، گاز منوكس ــرارت زا، واكن ح
ــوخت و حاالت فيزيكي آنها،گاز،چگالي، حدود اشتعال/پهنه  س
ــق)، انواع گاز بر  ــار، گاز كامل يا ايده آل (گاز رقي ــتعال، فش اش
ــاس خواص شيميايي، قانون بويل، دما و قشار بحرانى، مايع،  اس

 نام كتاب: آتش سوزى عمدى، اصول بررسى علل حريق و حوادث 
 مولف: قربان حسين زاده خانه سر؛ مهدى هاشمى شال

 ناشر: خسروى
 تاريخ و نوبت چاپ: اول – آبان 1391

 شمارگان: 2000 نسخه  
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ــدي مايعات و عمق  ــيم بن ــعله زني و نقطه آتش، تقس نقطه ش
ــوختن،  مكش آنها، جامد،پيروليز، فلش اور ،حرارت حاصل از س
ــتعالي (دماي خود به  ــتعال، دماي خود اش ــتعال و دماي اش اش
ــوزيها، مراحل آتش سوزي  ــوزي)، طبقه بندي آتش س خود س
ــد آتش، بك درفت و عالئم آن، ميزان  ــتاندارد رش و منحني اس
سوختگي، نحوه توسعه آتشسوزي، بررسي محل آتش سوزي در 
سه موقعيت متفاوت، اثر دودكشي، مدل و الگوي سوختن، دود 

و رنگ شعله، اطفاء آتش سوزى 
فصل دوم: ساختار  ساختمانى

ــى راههاى  ــم در طراح ــاختمان،  نكات مه ــم درس ــل مه عوام
ــاختمان،  ــررات ملى س ــاس مق ــاختمان بر اس ــات س فرار،الزام
ــوزى  ــكالت آتش س ــاختمان، مش عوامل مهم در فضابندى س
ــاختمان، دو فاكتور مهم در پيشروى شعله، طبقه بندى سازه  س
ــاختمان  ــاختمان، بارهاي وارد بر س ــاختمانى، اجزاء س هاى س
ــاختمان در برابر  ــاختمانهاي بلند مرتبه، الزامات حفاظت س س
ــوزى، حفاظ جدا كننده و درب هاى حريق بند، كاشف  آتش س
ها، سيستم هاي اعالم و پيشگيري از حريق، نصب سيستم هاى 
ــف و اعالم حريق، مقايسه و كاربرد كاشف ها،سيستم هاي  كش

اسپرينكلر
فصل سوم: آسيب شناسى و انگيزه هاى آتش سوزى عمدى      
ــودجويي، كالهبردارى از  ــق عمدى براى س ــاد حري مقدمه،ايج
بيمه، كالهبردارى تجارى، حذف رقبا، چك ليست آتش سوزى 
تجارى، انتقام و غرض ورزى، آتش سوزى و تخريب توسط بچه 
ــار روانى،جنون و افسردگى،  ها، مخفى كردن جرم و جنايت،فش

آسيب شناسى از افراد ايجاد كننده حريق عمدى
فصل چهارم: آتش سوزى عمدى و بررسى علل حريق  

مقدمه، چك ليست مربوط به كندوكاو ؛آزمايش و بررسي صحنه 
ــى در بررسى  حريق،تجزيه و تحليل جرم و جنايت،اصول اساس
ــه حريق، نكات  ــي صحن ــل حريق و حادثه، آزمايش و بررس عل

ــروع  بررسى علل حريق، بررسى صحنه حريق،نمونه  الزم در ش
بردارى، داليلي مبني بر ايجاد حريق عمدي

فصل پنجم: تعيين علت و منشأ حريق  
مقدمه، چهار علت كلى آتش سوزى ها، شش مرحله در بررسي 
علمي علت حريق، منابع اطالعاتي بالقوه در بررسي علل حريق، 
ــهود بايد بدانيم،  ــهود حريق يا حادثه و نكاتي كه در مورد ش ش
ــل اضطراب و ترس در  ــتأجر، دالي ــرم مصاحبه با مالك يا مس ف
ــي علل حريق و حادثه، اطالعات  ــهود، دو اصل مهم در بررس ش
ــي خارجي و داخلي ساختمان، نقاط  ــهود، بررس مورد نياز از ش
منشأ و علت، زبان آتش، ميزان عمق سوزي مواد، وضعيت چوب 
و الوار در محل حريق، اكسيداسيون، شيشه بعنوان يك نشانگر، 
ساختار معمول در انواع شيشه ها، ترك و شكستگي در شيشه، 
ــي قطعات  ــه، قانون چارلز، اصول بررس ــتگي شيش انواع شكس

شيشه، شيشه حباب المپ برق، سياه شدگي حرارتي
فصل ششم: حذف داليل تصادفي بودن حريق  

آتش سوزيهاي برقي، روشهاي توليد ولتاژ الكتريكي، الكتريسيته 
در دو نوع ساكن و جاري،عوامل موثر درمقاومت هاديها، قوانين 
ــوزي،  اهم  و توان الكتريكى، ايمني برق در برابر ايجاد آتش س
ــرى از بروز خطر حريق الكتريكى، خطر برق گرفتگي در  جلوگي
انسان، فيوزها و انواع آن، دستكاري و كلك زدن، مشكالت سيم 
ــيب هاي خارجي و داخلي وارده  به سيم ها،حالت  ــي، آس كش
ــتيني شدن روكش سيم ها، حفره يا سوراخ هاي ايجاد شده  آس
ــيله ذوب شدن، بيش از حد گرم شدن سيم و اتصاالت آن؛  بوس
نشانه هاي آتش سوزي بر اثر بيش از حد گرم شدن سيم كشي 
ــخصات آنها، بررسي المپ هاي  برق، انواع المپ هاي برق و مش
حبابي در آتش سوزي،  موتورهاي الكتريكي،  صاعقه (آذرخش)، 
آتش سوزي گازها، گاز طبيعي، شناسايي گازها و بخارات، تعيين 
ــتعال، خطرات مربوط به  ــاء) گاز، نقطه و محل اش ــع (منش منب
گازها، آتش سوزي مايعات نفتي، قرار گرفتن در معرض شعله يا 
جرقه و عدم محافظت در برابر آنها، انبارداري نادرست مواد قابل 



99

ــتعال، توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص انبار نگهداري  اش
مواد، اشتعال و سوختن خود به خودي، سيگار كشيدن

فصل هفتم: مدارك و مستندات     
ــوختگي، جنبه  ــكال  س ــريع كننده و ارتباط آن با  اش مواد تس
ــواه، جمع آوري مدارك و  ــاي قانوني جمع آوري مدرك و گ ه
ــتندات، ليست وسايل كارشناس علت ياب، تشخيص و ارائه  مس
ــتندات، اطالعات الزم بر روى  ــايي مدارك و مس مدارك، شناس
برچسب يا اتيكت نمونه،  بررسي و تجزيه تحليل آزمايشگاهي، 
انجام آزمايش هاي سالم و غير مخرب، مدل سازي كامپيوتري،  
ــتندات  ــتندات، نگهداري از مدارك و مس ــال مدارك و مس انتق
ــكات الزم در تهيه گزارش نهايى، از بين بردن مدارك  حريق، ن
ــيگار،  ــتعال زاي تأخيري، كبريت و س ــايل اش ــه ها، وس و نمون
شمع، جمع آوري نمونه به منظور  آزمايش مواد تسريع كننده، 
ــايى مواد  آلودگي نمونه ها، روش هاى تجزيه و تحليل در شناس
ــريع كننده، مستندسازي صحنه جرم، مراحل مستند سازي  تس

صحنه جرم
فصل هشتم: آتش سوزي خودروها       

ــعله زنه در  ــوزي خودروها، منابع حرارتى و يا ش داليل آتش س
ــي  ــق صندوق عقب خودرو، بررس ــمت موتور خودرو، حري قس
ــى محيط  ــوختگى، بررس ــاي آتش گرفته، الگوهاى س خودروه
ــتن يا جابجائى وسائل و تجهيزات خودرو،  اطراف خودرو، برداش

فرم گزارش آتش سوزي خودرو 
فصل نهم:  بررسي افراد فوتي در حريق

علت مرگ افراد، راههاى شناسايي افراد فوتي در حريق، بررسي 
افراد فوتي در محل حريق، كربوكسى هموگلوبين، زمان تجزيه 

بدن انسان در آتش
فصل دهم : انفجـارات  

انفجار، انفجارات از نظر شـدت، انواع انفجارات،  شناسايي افراد 
فوتي در محل انفجار

كتاب " آتش سوزى عمدي، اصول بررسي علل حريق و حوادث 
ــد  كه حاصل  ــور مي باش "، تحفه اي ناقابل به جامعه علمي كش
مطالعه مداوم منابع متعدد داخلي و خارجي از سوى مولفين در 
ايران و انگلستان است. نگارندگان اين كتاب در طي چندين دوره 
ــي علل حريق  تدريس و ترجمه دروس مرتبط با ايمني و بررس
ــام كار عملى در بخش عمليات همچنين با  ــوادث و نيز انج و ح
ــى مرتبط با موضوع،آن را  ــي و آموزش توجه به نياز منابع درس
ــى در رشته ايمنى و پيشگيرى از حريق  براى مقطع كـارشناس
ــان علت ياب حريق  و حوادث، براى مامورين تحقيق و كارشناس
ــاب به مباني پايه اي  ــن نموده اند، بخش هاي آغازين كت تدوي
ــاي بعدي، موضوع اصلي و  ــوزي پرداخته و در بخش ه آتش س
ــده است. مطالب اين كتاب بر اساس  موارد مرتبط با آن بيان ش
مباني علمي و روشهاي كاربردي، براي دانشجويان، كارشناسان 

و مشتاقان گرامي تأليف گرديده است .
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فهرست پايگاه هاي اطالعاتي  مرتبط با :

ايمني و سالمت آتش نشانانايمني و سالمت آتش نشانان

  تهيه و تدوين: علي عبدي
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