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 پیشگفتار

گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکالت خاص زندگی شهري ، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهاي 

سودمند براي بهینه سازي زندگی ساکنان شهرها را الزم ساخته است . در میان عوامل تاثیر گذار در شهر ها مانند 

شهري ، یک عامل بسیار مهم که تاثیر فزاینده محیط زیست شهري ، حمل و نقل شهري ، ایمنی شهري و برنامه ریزي 

و تعیین کننده اي بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهري دارد ، مدیریت شهري است . هر فعالیت اجتماعی بدون وجود 

از هم می  - که اهداف و ابزارهاي رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیت ها را هماهنگ سازد  –مدیریت سازمان یافته 

به بی نظمی می گراید . شهرها نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه هاي زندگی اجتماعی بشري را در خود  پاشد و

دارند  بدون وجود نظام مدیریت شهري که ضمن انجام برنامه ریزي هاي الزم براي رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با 

  گردند . می مسائل و مشکالت کنونی آنها بپردازد بی سامان

زمانی  یک سازمانبه باالترین سازمان از نظر کیفیت ، سازمان متعالی می گویند . در نظریه هاي جدید مدیریت ، 

متعالی است که تمام اعضا به ماهیت ذاتی و درونی روابط خود اهمیت دهند ، بدین معنا که هر فردي براي کارآیی 

رابطه متقابل خشک و رسمی که در آن طرفین به چگونگی تقسیم بر خالف یک  بیشتر از هیچ کوششی دریغ نورزد .

منافع عالقمندي نشان می دهند ، اعضاء یک سازمان متعالی و برتر بیشتر مایل اند بدانند چگونه هر یک از آنان می 

که چگونه می  توانند نفع بیشتري به سازمان ارائه دهند ، افزون بر این ، تمامی اعضا سازمان به این موضوع عالقمندند

  توانند براي افراد خارج از سازمان نیز مثمر ثمر باشند .

نظام مدیریت شهري نیز می باید به جایگاه متعالی خود براي خدمات رسانی بهتر به منظور رضایتمندي هر چه بیشتر 

ابی به جریان شهروندان کشور دست یابد . مهمترین راه براي رسیدن به این هدف براي نظام مدیریت شهري دست ی

دانش و اطالعات بهتر در جهت اخذ تصمیم مناسب و کاهش خطاها در تصمیم گیري و اجرا می باشد . داشتن دانش و 

اطالعات از عدم قطعیت در روند تصمیم گیري ها می کاهد . مهمترین ابزار دست یابی به اطالعات در جهان امروز متون 

اصل تلفیق علم وعمل باشند تاثیر گذاري آن به مراتب بر مخاطبین بیشتر نوشتاري یا الکترونیک می باشد که اگر ح

خواهد بود . به منظور انتشار دست آوردهاي جدید علمی و عملی در زمینه هاي مختلف مدیریت شهري پژوهشکده 



ی معاونت هماهنگی امور عمرانمدیریت شهري و روستایی سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور با همکاري 

اقدام به انتشار کتب آموزشی اي با عناوین زیر نموده است تا گامی هر چند کوچک در ارتقاءسطح استانداري تهران 

  علمی شهرداري ها کشور برداشته شده باشد .

  آبرسانی عملیات حریق . – 1

  مجموعه قوانین اداري و استخدامی شهرداریها . – 2

  .اصول و مبانی عملیات امداد و نجات  – 3

  انواع گره ها در آتش نشانی . – 4

کتاب حاضر با عنوان اصول ومبانی عملیات امداد و نجات  در هشت فصل تهیه شده است . فصول این کتاب عبارتند از : 

حادثه فصل پنجم: حادثه آورفصل چهارم: حادثه آسانسورمبانی نجات و امداد فصل دوم:حادثه چاه فصل سوم:اول : فصل 

  فصل هشتم:حوادث بالیاي طبیعی و شم:حمل مصدوم فصل هفتم:حادثه چرخ گوشتتصادفات فصل ش

در پایان از همکاري صمیمانه آقایان ، حسین رجب صالحی معاون آموزشی پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی 

تهران و  سازمان شهرداري ها و دهیاري کشور ، منوچهر ثنائی موحد مدیر کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري

پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماري جهاد دانشگاهی که در تهیه ، تدوین و نشر این کتاب تالش فراوانی نمودند نهایت 

 .تقدیر و تشکر به عمل می آید

  

                 محمدرضا محمودي                                                                محمد رضا بمانیان                          

                                      معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري تهران                                          پژوهشکده مدیریت شهري و روستایی  رئیس    

  سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور      
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2  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  ففااهدهداا

   :تاس، آشنايي با مطالب زير 1هدف از مطالعه اين فصل
  اصول كلي نجات .1
  امداد  .2
 ثنحوه اصولي مواجهه با حواد .3
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 مباني نجات و امداد 3

  شرايط حادثهشرايط حادثه. . 11--11

ي هـا  شود كه تيمباعث مي ،اي وجود داشته باشدمنظور شرايطي است كه چنانچه در حادثه
  :انسجام يافته در آن شركت كنند كه شامل موارد زير است

  .باشد و محبوس شده بوده جان انسان يا اعضاي بدن او در خطر )الف
 .احتياج فوري به كمك و نجات باشد) ب

ي مختلف تخصصي همراه با افـراد مطلـع از نحـوه    ها احتياج به تجهيزات ويژه و دستگاه) پ
 .آنها باشد دكاربر

با تجربه در عمليات نجات و امداد باشد كه ضمن آموزش  آموزش ديده و احتياج به افراد) ت
 .دنيز باشن مفيد كاريكافي داراي تجربه 

نجات را ملزم به شركت  هاي گروه ،وجود داشته باشد اي موارد فوق در هر حادثهچنانچه 
  .نمايد مينجات  عمليات و در عمليات رها سازي

 امرن اي  باشد كه سازي مي مناي  ،كه قبالً ذكر گرديد گونه از ديگر وظايف تيم نجات همان
سازي وارد عمل شـوند   مناي  منظور ي نجات بهها تيم تا استخاص  شرايطي مراحل و داراي

  :و آن شرايط عبارتند از
  .سازي باشد مناي احتياج فوري به) الف
 .باشد سازي براي ايمن ل و تجهيزات خاصياحتياج به وسا) ب

نجات متشكل از افراد با تجربه و مجهـز بـه تجهيـزات و وسـايل       هاي نكه گروهاي به علت
عالوه بـر اهـداف    ،هستندعت عمل و دقت زيادي بوده و داراي سرو خاص تخصصي مختلف 

  .گردند مينيز اعزام  ها گر ارگاندر صورت نياز به كمك و همياري دي ،خود



                                
  
 

 

4  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

ـ  ،معبر و عرض خيابان بسته شده باشـد  سد ،چنانچه در اثر سقوط درخت ،ثالبراي م ه ب
عبـر  رفـع سـد م   ،درخت با قطعه قطعه كردن شتافته و راهنمايي و رانندگيكمك نيروهاي 

    .دننمايه را براي عبور و مرور باز ميو راند نك مي
نيـز كمـك    هـا  ي نجات به منظـور تسـهيل در عمليـات از ديگـر ارگـان     ها تيم ،از طرفي

ي زيـر  هـا  ارگـان  از ي الزمهـا  به منظور رفع موانع قـانوني و همكـاري   ،، براي مثالگيرند مي
  :نمايند ميدرخواست كمك و همكاري  

 مـن اي  جاد محيطي منظم واي  و  ميبراي حل مسائل حفاظتي و انتظا ،نتظامينيروهاي ا )الف
  .نجات در محل حادثه هاي فعاليت گروهتأمين امنيت جهت 

ديـدگان بـه مراكـز     نخسـتين و اعـزام آسـيب   ي هـا  جهت انجام كمك ،اورژانس پزشكي )ب
 .درماني

 اتوصـل نمـودن انشـعاب   ي الزم و قطـع و  ها جهت همكاري ،برق و گاز ،آب هاي سازمان )پ
 .در منطقه مورد نظرگاز برق و آب، 

يي كه توسط دادسـتاني مهـر و   ها صدور مجوز ورود به مكان به منظور ،ييمسئولين قضا) ت
 .موم شده است

 :شامل نيروهاي درون سازماني )ث

  ...گريدر و لودر و ،بلندنيروي پشتيباني جهت اعزام باالبر، نردبان 
  لت يابي موارد مشكوكجهت ع ،كارشناس ارشد

يي كه به چند گروه براي ها جهت هماهنگي نيروهاي مستقر در محل  حادثه ،افسر آماده
  .اي سوانح و حوادثفعاليت احتياج است و همچنين مديريت و تداركات عوامل حاشيه

  



                                                                 
  

   

 

 مباني نجات و امداد 5

  مني مني اياي  آموزشآموزش. . 22--11  

ـ    اي  ي نجات از يـك عملكـرد  ها نكه تيماي  براي د تـا صـدمات   مـن و مطمـئن برخـوردار گردن
لـزوم   ،بيشتري را متوجه مددخواه و خود نكننـد و نتيجـه عمـل بـا موفقيـت همـراه باشـد       

  .است ناپذير مني و كسب تجربه اجتناباي  فراگيري نكات

  منيمنياياي  عوامل مؤثر در آموزشعوامل مؤثر در آموزش    ..11--22--11

حواس نيز به نـوعي  . نقش دارند%  83مهارت و معلومات در آموزش  ،وضعيت ادراك ،محيط
لمس كـردن   ،% 10شنيدن  ،% 4يدن يبواي كه  به گونه ،باشند د آموزش دخيل ميدر فرآين

  .باشند ميدار  عهدهآموزش را %   1و چشيدن  %  2

  تعريف حادثهتعريف حادثه. . 33--11

آيد كه منجـر بـه    ميصورت غيرمنتظره پيش ه اي كه معموالً بعبارت است از پديده ،حادثه
  .گردد ميعه براي فرد يا جام ،زيان جاني يا مالي يا هر دو

  منيمنياياي    تعريفتعريف. . 44--11

ري و از جلـوگي  ،احوال و شرايطي كه از وقوع حـوادث و سـوانح  جاد اوضاع، اي  عبارت است از
آن را بـه   ، صـدمات و يـا در صـورت وقـوع    كـرده مالي پيشگيري خسارت و صدمات جاني و 

  .حداقل برساند

  



                                
  
 

 

6  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  ينديندنمانما  ميميدر آنها شركت در آنها شركت به طور معمول به طور معمول روه نجات روه نجات حوادثي كه گحوادثي كه گ. . 55--11

  و عوامل ديگر گرفتگي يا ريزشدر اثر سقوط و گاز ،اتوو قن ها محبوس شدن در چاه) الف
 محبوس شدن در زير آوار) ب

 علل مختلفه محبوس شدن در كابين آسانسور يا داخل چاهك آن ب) ت

 ي سانحه ديدهها محبوس شدن در اتومبيل) ث

 كردهسقوط  محبوس شدن در هواپيماهاي)ج

يا از ريل خارج شده  رخ داده اي در مواقعي كه سانحه ،ي قطارها ر كابينمحبوس شدن د) ح
 باشد

و حوادثي از قبيـل   و نهر در اثر سقوط و يا پرتاب به رودخانهمحبوس شدن در رودخانه ) خ
 سيل

 )و سقوط گيشد غرق(ها محبوس شدن در درياچه، آبگيرها، سدها، استخر) د

 محبوس شدن در زير بهمن) ذ

 ...، برق گرفتگي، خودكشي وها ها و ساختمانشدن در اطاقمحبوس ) ر

 شدن در كوهستان گم) ز

 دست در چرخ گوشتو محبوس شدن  گير كردن ) س

 بندها ي صنعتي، دستگاه نورد، دستها دست در ماشين و محبوس شدن گير كردن) ش

 ،، واشـرهاي فلـزي  هـا  انگشـت دسـت در انگشـتري، حلقـه     و محبوس شدن گير كردن) ص
 . . . ، بطري و جراي شمع سيلندر موتور، زنجير چرخ، چرخ خياطيم

ي سـيماني  هـا  بلـوك  يـا روي جوي آب  ، پلپا در الي نرده و محبوس شدن گير كردن) ض
 مجراهاي خروجي آب بدون حفاظ و ديگر روي جوي آب 

 ها به الي نرده سر در الو محبوس شدن  گير كردن ) ط

 



                                                                 
  

   

 

 مباني نجات و امداد 7

    نشانينشاني  آتشآتشي تيم نجات ي تيم نجات هاها  سازيسازي  منمناياي  ..66--11

، هـا مار ماننـد  و خطرناك  ميسازي محيط زندگي و كار انسان از وجود حيوانات س مناي )الف
گـاو،   مانند حيوانات تحريك شده و گاهيخرس، شير، پلنگ  مانند ، حيوانات وحشيها سگ

  و غيرهسگ، خوك 
 )رفع آلودگي صوتي( آژير) ب

كه از محل خود جدا شده و   مياجسا از وجود احتمال سقوط  ميمن نمودن معبر عمواي  )پ
 مانند شيرواني، تابلوهاي بزرگ .اندمعلق مانده

جمـع  خانـه و احتمـال آوار در اثـر     در نبود صاحب) آپارتماني( باز بودن شير آب منازل ) ت
 شدن آب در منزل

انداختن خود از بلندي و يا تهديد پرتاب كسي توسط شخص  روشاقدام به خودكشي به ) ج
 .و يا گاهي تهديد به خودسوزي از ارتفاعديگر 

ديوانگان يا بيماران رواني كه در ارتفاع قرار گرفته و احتمال صدمه زدن به خود كودكان، ) ح
 .آورند به وجود مييا ديگران را 

احتمـال  از جاي خود كنده شده و  )يا عوامل ديگر( احتمال سقوط درختي كه در اثر باد) خ
     .رساني وجود داشته باشد و آسيبي مجاور ها نساختما روي سقوط آن بر

  هاها  كمك به ديگر ارگانكمك به ديگر ارگان. . 77--11

 ، رودخانـه،  نهرهـا   ها ، چاهها خارج ساختن اجساد قربانيان جنايت از گودال به منظورمعموالً 
كه سقوط كرده و عرض خيابـان را مسـدود    ياشتن موانعي مانند درختبراي بردو همچنين 

 ،معبـر  جهـت رفـع سـد    هـا  خيابـان  ها و بزرگراهتصادفي از ودروهاي خده و يا كنار زدن نمو
  .شوندرساني و رفع مشكل اعزام مي ي نجات به منظور كمكها تيم
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  نكات قابل توجه به هنگام ورود به صحنه حوادث در عمليات نجاتنكات قابل توجه به هنگام ورود به صحنه حوادث در عمليات نجات. . 88--11

  سازهاسازها  شناخت حادثهشناخت حادثه. . 11--88--11

دسـتيابي   هـاي روش ،دنشده باش ران شناختهگنشانان و نجات سازها براي آتش چنانچه حادثه
 ،بـراي مثـال   .سـازد  ميپذير  در عمليات نجات و امداد را امكانثرتر ؤمبه يك تكنيك برتر و 

دهنده بدون علم به سيستم ترمز اضطراري و  باشد و نجات چنانچه آسانسوري پاراشوت كرده
پـارگي  در اثـر   نمايـد و علـت پاراشـوت هـم      هـا  اقدام به آزاد سازي ترمز ،وضعيت آسانسور

منجـر بـه مـرگ    توانـد   ميبلكه  پذيرد،مينجات انجام ن عمليات نكهاي عالوه بر ،باشد ها كابل
ي فيزيكـي  هـا  بايـد ابتـدا مكـانيزم، حالـت     ميلذا  .گردداالً خود ناجي نيز وسين و احتممحب

ـ هـا  منياي  مراهه به ساز اجزاي حادثهطرز عمل و استفاده صحيح  معمول، در  كـار رفتـه   هي ب
  .رهاسازي نموددسترسي و  را خوب شناخت و سپس اقدام به ها ساز حادثه

  وجود آمدن سوانح و حوادثوجود آمدن سوانح و حوادث  ههشناخت علل بشناخت علل ب. . 22--88--11

مساعد فيزيكي و شرايط نا شود، ميحوادث را موجب %  88 ،منياي  عدم اجراي اصولمعموالً 
سيل، زلزله،  از جمله و همچنين عوامل طبيعي%  10 ،)...نور، سرما، گرما و از قبيل(محيطي 
 اي مني در هر زمينهاي  اصول در نتيجه اطالع از .دهند ميحوادث را تشكيل % 2،  ...طوفان و

 امكـان دارد  نصـورت اي در غيـر  و الزم و ضروري است ،باشيم ميدرگير كه با آن در تماس و 
 .سازدتر و كار را دشوار هدچار حادثه گرديدنيز به هنگام عمليات  ناجي خود

 

 

  



                                                                 
  

   

 

 مباني نجات و امداد 9

        شناخت تكنيك عمليات نجاتشناخت تكنيك عمليات نجات. . 33--88--11

كه چنانچه قـبالً   استمهم نجات و امداد يكي از مسائل  در راستاي عملياتدستيابي سريع 
كـاري و اتـالف وقـت جلـوگيري      از دوباره ،هاي الزم انجام گرفته باشد و آموزشبررسي شده 

  .رود مي به شمار در صحنه حادثه موفقيتمهم يكي از عوامل  نكتهن اي  گردد كه مي

  منيمنياياي    دستوراتدستورات  ..44--88--11

بايد نكـاتي   ميپيشگيري و كاهش آمار حوادث گر به منظور نجات ،با توجه به موارد ذكر شده
نكـه از وقـوع حـوادث جلـوگيري     اي به ديگران متذكر گردد كه ضـمن كار را در قالب دستور 

بـه منظـور   محل حادثـه  ترك  عمليات نيز در زمان تمها، در هنگام عمليات و پس از خكرده
 دستورتمحل  و كنجكاوان در به ساكنينجاد حادثه مضاعف و صدمه رسيدن اي از لوگيريج

  .مني الزم ارائه گردداي 

  مراحل عمليات نجاتمراحل عمليات نجات  ..99--11

ـ     اي  عمليات نجات، ضمن كـارگيري تاكتيـك    همن سازي محـل حادثـه، نيازمنـد طراحـي و ب
توان با تكيه بر اصول كلي نجـات   ساز مي ادثهكه براي هر ح استعملياتي متناسب با حادثه 
مراحـل طراحـي يـك     ،آن را سامان دهي نمود كه به ترتيب ،باشد كه شامل پنج مرحله مي

  :تاكتيك عملياتي مناسب شامل موارد زير است

  دستيابي به مصدومدستيابي به مصدومدسترسي و دسترسي و . . 11--99--11

    پزشكيپزشكيي ي هاها  انجام مراقبتانجام مراقبت  ارزيابي وضعيت سالمت مصدوم وارزيابي وضعيت سالمت مصدوم و. . 22--99--11

    .ترين اولويت است مهم ،بستگي دارد ويكه به ادامه حيات  هاي پزشكي م مراقبتانجا 



                                
  
 

 

10  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  

  ))رها سازيرها سازي((  از بين بردن موانعاز بين بردن موانع. . 33--99--11

    آمادگي براي حركتآمادگي براي حركت. . 44--99--11

يستي شرايط مصدوم را آماده حركت نمـود و در صـورت آمـادگي    اب ،قبل از انتقال مصدوم(
 .)در پايان وي را حركت دادكامل 

    حركتحركت. . 55--99--11

 ).باشدآخرين مرحله انتقال مصدوم به نقطه امن براي ادامه درمان مي(

هـاي   و يا به گونهصدوم ممكن است به سادگي شكستن يك پنجره يا قفل مدستيابي به 
ي هـا  برداري و تونل زدن باشد كه بسته بـه نـوع حادثـه از روش   آوار مانند ،پيچيده و سخت

 .گردد تاكتيكي خاص خود استفاده مي

  طبقه بندي عمليات نجاتطبقه بندي عمليات نجات. . 1010--11

  اوليه  . 1-10-1
  سبك   .1-10-2
  متوسط .1-10-3
  سنگين. 1-10-4

  عمليات نجات اوليهعمليات نجات اوليه. . 11--1010--11

  .پذيرد ميموجود انجام و تجهيزات  با كمترين وسايل است كه عملياتترين نوع  ساده



                                                                 
  

   

 

 مباني نجات و امداد 11

  عمليات نجات سبك عمليات نجات سبك . . 22--1010--11

در طبقـات بـاالي   كسـاني اسـت كـه    رفته و عمليـات آن مـثالً در مـورد     فراتركه يك قدم 
  .كشنده مخصوص داشته باشنداند و نياز به وسايل باال ساختمان گير كرده

  عمليات نجات متوسطعمليات نجات متوسط. . 33--1010--11

بـا   ها پا را فراتر نهاده و شامل عملياتي نظير باز نمودن مدخل بعضي از محل ،از صعود سبك
كـه   اسـت وسايلي نياز به  ور كلي به ط يا هني و جك وي آها وسايل معمولي مانند اره، ميله

 مواردي استنجات در سطح متوسط شامل  .باشد ميدر تيم نجات آتش نشاني موجود  اكثراً
همچنـين   .گـردد  ي خاص اسـتفاده مـي  ها از نردباندر آن  كشي دارند و كه احتياج به طناب
  .باشد مين نوع اي  دوم و سوم از اتنجات افراد از طبق

    سنگينسنگين  عمليات نجاتعمليات نجات. . 44--1010--11

 ،مراقبت از مجـروحين تحـت شـرايط بسـيار سـخت      ،ي مشكل و بغرنجها كشي شامل طناب
شكافتن ديوارها و باالخره تمام عمليات مشكل و خطرناكي كـه هنگـام خـراب شـدن يـك      

        .حيطه كار تيم نجات آتش نشاني است آيد كه در ميوجود ه ب و امثالهم   ساختمان
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  خالصهخالصه

الي مـ  منتظره به وجود آمده و باعث خسـارت جـاني و  ست كه معموالً غيراي ا پديده ،دثهحا
اصول نجات در طراحي تاكتيـك عمليـاتي در نتيجـه اطـالع از      .گرددبراي فرد يا جامعه مي

رهـا   هاي اوليـه،  ،كمكهاي دسترسي و دستيابي روش گردد، كه شامل حاصل مي پنج عامل،
  .باشددر نهايت حركت ميسازي براي حركت و  آماده، موانع سازي از

زيـرا در صـورت     ،باشـد يكي از عوامل مهم در عمليات نجات و امداد مـي  ،منياي آموزش 
گـردد كـه افـراد آسـيب ديـده و مـددخواه و همچنـين پرسـنل          مياجراي صحيح آن باعث 
و عوارض حادثه به حداقل خسـارت جـاني و    صدمات نگرديده دچار ،عملياتي نجات و امداد

منـي شـامل محـيط، وضـعيت ادراك،     اي  ثر در آمـوزش ؤترين عوامل م مهم. يل يابدمالي تقل
عمليات نجات و امداد به چهار گروه شـامل عمليـات نجـات اوليـه،     . استمهارت و معلومات 

بـه  تر و  ها گسترده عمليات نجات سنگين از  بقيه عمليات.باشد سبك، متوسط و سنگين مي
       .نيروي عملياتي بيشتري نياز داردهمچنين  ابزار و تجهيزات خاص و 

  آزمونآزمون

  ؟ديحادثه را تعريف و مراحل تحليل آن را  بنويس  -1
  اصول نجات در طراحي تاكتيك عملياتي كدامند؟ -2
  مني داراي چه تعريفي است؟     اي  -3



 

2 

   دومفصل 
  حادثه چاه
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  ففااهدهداا

  :است، آشنايي با مطالب زير 1هدف از مطالعه اين فصل
  ث آنشناخت چاه و انواع حواد .1
  در عمليات نجات نحوه شركت  .2
  در صحنه حادثه چاهبررسي و شناخت موجود  ،امداد .3

  

                                                 
 نشاني و خدمات ايمني، تهران، فرامرز فرجي آتش جزوات داخلي سازمان: ك. ر.  1



                                                                 
  
 

 

 حادثه چاه 15

  مقدمه مقدمه 

 ،طور مستقيم هدهند، چه ب ميدست از مه ساله در اثر حوادث چاه افراد زيادي جان خود را ه
شـوند و   مـي وارد عمـل  بـه عنـوان نـاجي     كهحادثه چاه شده باشند و يا افرادي  خود درگير

كه  اقدام به نجات محبوسين نموده اند،گونه اطالع قبلي نبوده ت از چاه داراي هيچنجا درباره
  .اند خود نيز طعمه حادثه شده

 ،كننـد  داخـل چـاه سـقوط مـي    ديدگي افـرادي كـه در    شايان ذكر است كه اكثراً آسيب
 ،ي گـردن هـا  از ناحيه ستون فقرات و مهـره  ،نظر از مسائل و مشكالت مربوط به تنفس صرف

 ،ن وجـود ايـ   بـا  .شـوند  مـي دچار شكستگي  نيز تخوان ساق پا يا ران، كتف و قفسه سينهاس
نيـاز   فرسايي اسـت و  نجات مصدومين با صدمات فوق از عمق چاه كار بسيار مشكل و طاقت

 را كه همواره در حوادث چاه بايد در نظر گرفـت  اي نكته. به مهارت و دقت عمل خاصي دارد
فوت  نبايد ،را حتي اگر زير مقدار زيادي خاك مدفون شده باشد  مين است كه هيچ مصدواي 

سـاعت   12را پـس از    ميمصدو ،شده مشاهده از حوادث  بسياريزيرا در  كرد؛قلمداد  شده
پيوسته نسبت به زنده بودن بايستي لذا  .اند متر خاك درآورده 12الي  10 زنده از زير ،تالش

  .خود را متوقف ننمود بوده و تالش شخص حادثه ديده اميدوار
بايد ابتدا شناخت كافي راجع به  ،ي عمليات نجات در حوادث چاهها جهت فراگيري روش

  .وجود آورنده زمينه ريزش پيدا نماييم هچاه و خطرات حاصله از ريزش آن و عوامل ب

  تعريف چاهتعريف چاه..11--22

طريـق  از  ،هـاي مصـرفي و ضـايعات سـاختمان    آب  ميچاه فاضالب گويند كه تمـا چاهي را 
و از مجراي قسمت تحتاني گلـداني بـه نقطـه     هدهنده به داخل آن وارد شد ي انتقالها لوله



                                
  
 

 

16  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

همـواره داراي تحـرك    هـا  گونـه چـاه   نايـ   پس بايد در نظر داشت كه .ريزدبمركز دايره آن  
لذا عدم رعايت نكـات فنـي    .ي گازهاياز طريق جابجا جه چه از نظر ريزش آب و  ،باشند مي

   .وجود آوردن حادثه گردده موجب ب تواندمي ،برداري اث و بهرهدر زمان احد

  ي ساختمانيي ساختمانيهاها  انواع چاهانواع چاه. . 22--22

به   ميران به منظور رعايت اصول و شئونات اسالاي  هاي فاضالب ساختماني درچاه در گذشته
  :شدند ميدو دسته تقسيم 

  چاه اصلي ساختمان يا چاه حمام و توالت دستشوييچاه اصلي ساختمان يا چاه حمام و توالت دستشويي  ..11--22--22

 12گردد و اصوالً ميله آن بيشتر از  ميي فاضالب به آن منتهي ها لوله ميتما چاهي است كه
  .متر بوده و انتهاي آن انباري وجود دارد

  خانه خانه چاه آشپزچاه آشپز  ..22--22--22

شـود   ميشويي به آن منتهي و ظرف ها خانه، دستشوييالب آشپزي فاضها چاهي است كه لوله
 .باشـد  مـي متر  12ي آبكش كمتر از ها مينعمق يا ميله آن در ز .استو معموالً فاقد انباري 

خانه، حمام (ته به نوع تصرفات ساختماني بس ،اي كه به هنگام حفر چاه بايد توجه شود نكته
سال در نظر گرفته شود كه متأسـفانه   25ظرفيت چاه براي حداقل  ، بايد.. ).، اداره وعمومي
بندي و  سرهمصورت ه كار را ب ن مطلب توجه چنداني ندارند و فقطاي افراد سودجو بهبرخي 

  .دهند ميانجام  ت محدوديفطور غير اصولي و با ظر هب ،به منظور رفع تكليف
  :عبارت است از ،چاه ملك خود داشته باشددرباره بايستي يك مالك  اطالعاتي كه

  مكان چاه و عمق و حجم انباري )الف
 تاريخ حفر چاه )ب



                                                                 
  
 

 

 حادثه چاه 17

 تاريخ آخرين بازديد )پ

 وجود لوله هواكش  ) ت

 و متروكه  ميي قديها محل چاه )ث 

 ي آب گرم و سرد همكف و محل عبور آنهاها نوع لوله )ج 

به هنگام خريد  هي مربوطها اطالعات راجع به چاه به صورت مكتوب و تحويل نقشهتهيه ) د
 ها و فروش

  هاي مختلف چاه قسمت :1- 2شكل شماره 

    چاه چاه هاي هاي قسمتقسمت..33--22

  :ده استهاي زير تشكيل ش چاه از قسمت
  )دهانه(طوقه  )الف

 



                                
  
 

 

18  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

 ميله )ب

 انباري )پ

ن طريـق كـه   اي به ؛باشدمي پوشانيدن دهانه چاههاي متداول يكي از روشطوقه چيني ) الف
وسيله آجر و ه نمايند و ب ميي طوقه چيني را در ديوار ميله چاه حفر ها پايه ،پس از حفر چاه

كه در وسط آن يـك گلـداني قـرار     كنند ميچيني  طوري طوقه ،)يا گل آهك(مالت سيمان 
يـك لولـه هـدايت     ،گيرد و جهت هدايت آب از مجراي تحتاني گلداني به مركز قطر چاهمي
بـه  دهانـه گلـدان    بـاالي  ي فاضـالب از هـا  گذارند تا لوله در آن كار ميي متر 3الي  5/1آب 

  .سمت مركز آن هدايت شود
ي هـا  فاصـله  آن در بندگي سـختي و چسـ   خاك، طوقه چيني بسته به نوع محل شروع 

ارتفاع طوقه چينـي   ،ي معموليها اكثراً در زمين .شوددر نظر گرفته ميمختلف تا دهانه چاه 
متـر نيـز تجـاوز     6چينـي از   ارتفاع طوقهحتي  ،ي سستها حداقل يك و نيم متر و در زمين

اده جنس خاك آن از نوع بسيار سسـت باشـد در صـورت نيـاز از كَـول اسـتف       كند و اگر مي
  .كنند مي

هاي بتوني كه به صـورت مـدور و بيضـي جهـت جلـوگيري از      عبارت است از قالب ،كول
  .شود گرفته ميكار  هريزش چاه در آن ب

  .قابل توجه است تحت هر شرايطي دهنه ميله چاه بايد طوقه چيني شود
                                   .گرددعبارت است از طول عمق مدوري كه به داخل زمين حفر مي: ميل چاه) ب
ها و داالني است كه در كف چاه در جهات مختلف جهت افـزايش ظرفيـت   اتاقك: انباري) پ

هر چاهي نياز به انباري دارد  گردد،ه طول عمر چاه زياد نكاي  براي .شودحفر مي مصرف چاه
در بعضـي  . شـود  مـي هاي مختلـف در دو طـرف چـاه زده     كه بسته به نوع خاك آن به شكل

هـاي   در خـاك . هاي عمومي، انباري از هر طرف چند شاخه است هاي گرمابه ها مثل چاه چاه
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هـر  انبـاري   ،وبي باشـد شكل آن مخروطي است و اگر جنس آن سنگي و رسـ  ،شني و رسي
  .اشكالي نخواهد داشت ،شكلي داشته باشد

  طوقه چيني

                                          
  

  گلداني  ---------
               
                                  ميله                                         ---------                                                            

                                                    
  
  
  
  

  متر 10حداقل فاصله دو انباري   
  

  انباري                           انباري          
  

   هاي متعدد چاه فاضالب با انباري :2- 2شكل شماره 
  

  هاي چاهممكن است عمق ميله در  ،ن باشدييزير زميني پا يها در جاهايي كه سطح آب
در آن منـي  اي  مـوارد  وقدر عمق ميله چاه بيشـتر   هر. متر تجاوز كند 50، از الب بزرگضفا

هـا دچـار   انبـاري  ايـن در مواردي كـه   .استحكام انباري بيشتر است ،ه باشدكامالً رعايت شد
يني برسد و به آن چ طوقه تخريب قادر نخواهد بود به ناحيه ،در چنين عمقي ،ريزش گردند
       .)شود ميتعبيه مي هاي عمو ها در گرمابه ن نوع چاهاي معموالً( آسيب رساند

                                                                                  



                                
  
 

 

20  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  انواع زمين انواع زمين   ..44--22

بـه نـوع خـاك بـه      بسـته  ،گيـرد  مـي يي كه در آنها حفاري جهت كندن چاه انجـام  ها زمين
  :شوند ميي زير تقسيم ها گروه
  .شود كه به سختي كنده شود ميبه خاكي گفته  :ج د )الف
 .كند ميي آن عبور ها خاكي كه آب به دشواري از اليه :سير )ب

به آن  توان نه ميسنگ و خاك نرم قرار گرفته باشد كه  مابين يحالتخاكي كه  :ريزشي  )پ
 .گفت سنگ و نه گفت خاك

  .ي آن عبور كندها خاكي كه آب به راحتي از اليه :شني )ت
  .نسبت به شن كمتر نفوذ داردخاكي كه  :اي ماسه) ث

و  دهقطعـه كنـده شـ     خود به صورت قطعـه  هخودب ،هاي خاك در ديواره وقتي اليه -توجه
  .والتي گويندشزمين  ،حالت اينبه  ،ريزد مي

  سپتيكسپتيك. . 55--22

فضـوالت   تـا دهنـد   بوده و قبل از چاه در زمين قرار مـي  هايي هستند كه معموالً فلزي تانك
ريز لولـه  سرنشين و بقيه از طريق  بخشي ته ،پس از ورود به منبع ساختمان وارد آن شده و 

اي جهـت هـم زدن قـرار     پروانه ،ها سپتيكدر بعضي از انواع  .دگردن سرازير مي مجاور به چاه
مخصـوص تخليـه    منبـع و پمـپ   داراي يها روكه براي تخليه آن از خود تا زماني ،دهند مي

  .محتويات به صورت روان و يكنواخت به داخل منبع انتقال يابد ،كنند مياستفاده 
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  سپتيك محل قرار گرفتن :3- 2شكل شماره 

  مني سپتيكمني سپتيكاياي    ..66--22

  .اتومبيل پارك نشود ،االمكان روي ساختمان سپتيك حتي )الف
 .ديد اقدام كردتنهايي براي بازنبايد به گاه  هيچ )ب

   .نمودولتاژ پايين استفاده  واز نوع ضد جرقه  ، بايد در صورت استفاده از روشنايي )پ
 .پيوسته از بسته بودن درب آن اطمينان حاصل شود )ت

  هاهاگازگاز  ..77--22  

  .است ميوجود گازهاي س ،گردد ميمحسوب  ها از ديگر مسائلي كه جزء مخاطرات چاه
، گـاز هيـدروژن سـولفوره    :عبارتنـد از  ،شـوند  مـي يافـت   اه بيشترين گازهايي كه در چاه

  متان وگاز كربنيك  ،آمونياك



                                
  
 

 

22  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  گاز هيدروژن سولفورهگاز هيدروژن سولفوره  ..11--77--22

گوشـت و مـوادي كـه داراي گـوگرد      اثر سوختن ناقص موادي مانند مـو، پشـم،   در اين گاز
 خيلي كممقدار  .باشد ميمرغ گنديده  ن گاز شبيه بوي تخماي  بوي .آيد ميوجود  هباشند ب مي

 ،در جاهـايي كـه تـدريجاً استشـمام شـود     و توان با حس بويايي تشخيص داد  مين گاز را اي 
  .كند ميحس بويايي را فلج 

در جـايي  و  توان تشـخيص داد  مين گاز را اي  %2ن گاز شديداً خطرناك است و تا اي   1%
اگـر گـاز در    .جام گيردتخليه گاز بايد با وسايل ضد جرقه ان ،كه مقدار گاز در چاه زياد باشد

شخصي را كه براي  .امكان مسموميت وجود دارد ،اي از داخل چاه نشت كند بستهمحيط سر
اقدام به  ،بايد به هواي آزاد انتقال داد و در صورت عدم تنفس ،ن گاز تنفس كردهاي  مدتي از

  .كرددادن تنفس مصنوعي و اكسيژن نموده و مصدوم را به بيمارستان منتقل 

  آمونياكآمونياك  ..22--77--22

با هوا و گرم  طو در صورت اختالاست بوي آن تند و زننده  و رنگ بي، تر اين گاز از هوا سبك
سـازي آن بـا    خنثـي  .تحت فشار قرار گرفتن قابليت انفجار دارد در صورتشدن و همچنين 

ن گاز باعث تحريكـات چشـم، بينـي و مجـاري تنفسـي      اي .گيرد ميصورت  شكل آب پودري
توليـد سـوختگي    ،حتي در سـطح پوسـت   .آور است هوش كننده و سرفه بي .دگرد ميانسان 

  .شود باعث مرگ ميساعت  يكن گاز به مدت اي  درصد% 5الي  1وجود  .دنماي مي
كند كه بايد به هـواي   ميعرق شديد  ،ن گاز شده باشداي  شخصي كه دچار مسموميت با

الزم همچنـين   .آب زياد شستشو دادي آلوده را با ها پوست و محل ،و چشم شدهآزاد منتقل 
 .هرگونه لباس آلوده را از تن وي خارج نموداست 
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  گاز كربنيكگاز كربنيك  ..33--77--22

ن گـاز  ايـ   .تـر از هـوا و محلـول در آب اسـت     سـنگين  ،قابل اشتعالنگ، غيرر بو، بي گازي بي
 دوآن سرعت و حجـم تـنفس را   % 3وجود  ،باال ببرد% 50تواند سرعت و حجم تنفس را  مي
ن اي  ترين خطر عمده .شود باعث مرگ ميآن كمتر از چند دقيقه % 10نمايد و مقدار  مي برابر

  .گاز باال بردن سرعت تنفس است

  ي اوليهي اوليههاها  كمككمك. . 11--33--77--22

  .انتقال به هواي آزاد، دادن تنفس مصنوعي و اكسيژن در جايي كه الزم باشد

  گاز متانگاز متان. . 44--77--22

از آن در آب حـل    مـي و مقـدار ك  اسـت  انفجـار بو و قابل اشـتعال و   رنگ، بي بيمتان گازي 
  .شود مي

و  باشـد  مـي  ميس  ميك ،قابل انفجار است ،ن گاز با هوا و اكسيژن و با گاز كلراي  مخلوط
جاي اكسيژن را در دستگاه تنفسـي اشـغال و توليـد خفگـي      ،استنشاق آن به مدت طوالني

ورت لزوم اقدام به تنفس مصنوعي به هواي آزاد منتقل كرد و در صرا بايد مصدوم  .نمايد مي
   .نمود

  كمبود اكسيژنكمبود اكسيژن. . 88--22

) دم(رات اما  بخـا  ،ممكن است گازهاي مسموم كننده وجود نداشته باشد ها در بعضي از چاه
شـخص   در ايـن حالـت  . آورداكسيژن شده و درصـد آن را پـايين   اثر جايگزين  و گازهاي بي

  .شوددچار خفگي كامل يا ناقص مي



                                
  
 

 

24  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  به هنگام حفاري چاه به هنگام حفاري چاه ل توجه ل توجه قابقابنكات نكات . . 99--22

 رعايت كردن فاصله بين چاه در حال احداث و قديم كه بسته به جـنس خـاك حـدوداً    ) الف
  .متر باشد 6نبايد كمتر از 

 .رعايت فاصله از ديوارهاي حمال )ب

 .متر نباشد 10عمق ميل آن كمتر از  )پ

 .شدبه طرف زيربناي ساختمان مجاور يا خيابان نبا ،سمت انباري )ت

 .برخورد نكند  ميچاه در مكاني زده شود كه در حين حفاري به انباري چاه قدي )ث

 .طول انباري از مساحت ملك بيشتر نشود )ج

 .سعي نمودچاه قديم به جديد دادن ارتباط براي نبايد  گاه هيچ )چ

 بازديد شود كه ترك يا شكاف مويي در آن وجـود نداشـته   ،در زمان كار گذاشتن گلداني )ح
 .باشد

 .هواكش مناسب در نظر گرفته شود ،براي چاه )چ

 .چاه در جايي حفر نشود كه وسايل سنگين روي آن رفت و آمد داشته باشند )خ

 .دني آب سرد و گرم مورد استفاده در كنار يكديگر از روي چاه عبور داده شوها نبايد لوله  ) د

 .نمودكاري  اقدام به درخت و گاه نبايد روي چاه پوشيده شده هيچبعدها   ) ذ

 ،خارج كردآن را  به سنگ بزرگي برخورد شد كه نتوان  ،اگر هنگام حفاري در ميان چاه  ) ر
 .گرددبايد طوقه چيني مجددي انجام 

  عوامل مخرب چاهعوامل مخرب چاه. . 1010--22

  ي دستيها ي طوقه چيني بر روي خاكها طوقه چيني غلط و گذاشتن پايه) الف
 دهانه چاه تركيدن لوله آب سرد و گرم يا فاضالب در كنار) ب
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 زلزله) ج

 ي فاضالب پليكا با پمپ فشار قويها تحت فشار قرار دادن لوله) د

كنـد و باعـث سـرازير شـدن      مـي دم، خاك ميل را به گـل تبـديل   (نداشتن لوله هواكش ) ه
 )يابد ميخالي شدن زير طوقه ادامه  ن كار تااي ي آن شده وها گل

 )گردد ميرسد باعث ريزش طوقه وقه بچنانچه محتويات به زير ط(پرشدن چاه ) و

 تردد وسايط نقليه سنگين به روي چاه) ز

 تركيدن لوله آب سرد و گرم در مجاورت چاه) ح

 شكستن لوله فاضالب در مجاورت چاه) ط

 عدم تعبيه گلدان در طوقه چيني) ي

 درخت كاري اطراف چاه) ك

  مسدود شدن لوله و تركيدن آن :4- 2شكل شماره 
  



                                
  
 

 

26  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

در  ،آن را تحت فشار هـوا قـرار دهنـد   ، له مسدود شود و براي باز كردندر صورتي كه لو
تبديل به شكاف شده و آب از مسير اصلي منحرف شـده و   ،موجود ترك مويي چنين حالتي

گردد  سبب ويراني آن مي ،جاد آب بريدگي در بدنه چاهاي  رساند و با خود را به داخل چاه مي
  ).4-2شكل (

  وله فاضالب در مجاورت چاه    شكستن ل :5- 2 شماره شكل
  

ا ديوار آن بهاي وارده به چاه  عدم تعبيه گلدان در طوقه چيني موجب خواهد شد كه آب
  ).                          6-2شكل (برخورد كند و باعث آب بريدگي گردد 

  چاه بدون گلدان :6- 2 شماره شكل
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گاهي در طـول يـك    .كند ميرا اشغال بخشي از ميله  ،گوشه تخته سنگ ها در بعضي از چاه
حفار با مقداري (مسير حفاري را تغيير دهد  ،ه سنگمتري ممكن است چندين قلو 14ميله 

بايـد توجـه داشـت در جـايي كـه       .)گـذارد  مـي ا در زمان حفاري پشت سر سنگ ر ،انحراف
ي مصرفي ها آب ،ها گونه چاه ناي  در ،به هم رله نشوند ي مجزا در نظر گرفته نشده و ها طوقه

و آن را  برخـورد بـه ديـوار    ،پس از برخورد با سنگ موجود در مسـير  ،ريزدكه درون چاه مي
كه در شكل زير نشـان داده   باشدمييكي از علل ريزش  اين موردكند؛  ميدچار آب بريدگي 

   .شده است
  

  
                                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چاه ايمن :8- 2 شماره شكل    ه غير ايمنچا :7-2شماره شكل
  



                                
  
 

 

28  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  ي فاضالبي فاضالبهاها  فرو ريختن چاهفرو ريختن چاه  ..1111--22

يـت و غيـر قابـل رؤيـت تقسـيم      ؤبـه دو بخـش عمـده قابـل ر    هاي فاضالب  فرو ريختن چاه
  :دنشو مي

داشت ممكن اسـت تـا   البته بايد در نظر  ،بيند ميانسان حفره باز شده را  ،در قابل رؤيت
  .خالي شده باشد شعاع زيادي اطراف حفره چاه از زير

در ) هـا يـك يموزا(، ولي كـف سـاختمان   ريزد ميطوقه چاه فرو  ،قابل رؤيتدر ريزش غير
اگـر در محـل حاضـر     ،توان در زمان وقوع ميرا  ها گونه ريزش ناي  .ماند ميعادي باقي  تحال

سـطح فضـوالت داخـل چـاه بـاال       كـه  در صـورتي ته الب(از طريق صدا تشخيص داد  ،باشيم
  .)نباشد

و  گردنـد نبايد به محل نزديك  ،كه افراد منزل متوجه صداي غير عادي شوند در صورتي
پس از چندي ممكن است با جابجايي وسايل و  ،يت نشوندؤقابل رچنانچه متوجه ريزش غير

    .زش چاه و سقوط گرددشكسته و باعث ريكف يك يموزا ،يا ضربه شديد و توليد ارتعاش

  حوادث چاهحوادث چاه  ..1212--22

افـراد مقنـي   يـا در حـال احـداث كـه اكثـراً       ،افتد ميحوادث چاه عموماً به دو صورت اتفاق 
 .گردند كنندگان درگير آن مي احداث كه استفاده شوند و يا پس از ميدرگير حادثه  )كن چاه(

يـا در اثـر    .افتد ميچاه اتفاق يا به علت ريزش و فروكش كردن  ،هنگام احداثاكثراً حوادث 
ده اكسيژن محل كم ش ،مسموم كننده و يا به علت دم زياد ميي گازهاي سها رسيدن به اليه

گاهي نيز غفلتاً اجسام سنگين از باال  .دگرد ميدچار خفگي و در اثر كمبود اكسيژن، شخص 
مشـغول بـه    كند و حتي ديده شده در زماني كه مقني در چـاه  ميبر روي سر مقني سقوط 

شخص به داخل چاه سـقوط كـرده    ،پوش مناسب بر روي چاه، به علت نبود درباشد كار نمي
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و غـرق   ديـواره  باعث ريزش ،به چاه جديد در زير زمين مياكثراً ارتباط دادن چاه قدي. است
  .گردد ميشدن مقني 

  ارتباط دادن چاه قديمي به چاه جديد :9- 2 شماره شكل
  

 ،باشد ميعموماً در اثر ريزش چاه كه عامل اصلي آن ريزش طوقه حوادث پس از احداث، 
نشت آب در كنـار چـاه كـه     :از قبيل ،شوند مين امر اي  عوامل متعددي باعث .گيرد ميانجام 

 يمحل احداث نامناسب ،عامل ديگر .گردد ريزش مي در نهايتباعث شسته شدن زير طوقه و 
 است كه باعث تخليـه دم  نبود لوله دم  ،مهم ديگرمورد  .هاي زياد باشد كه داراي لرزش است

  .تواند باعث ريزش شود و موارد ديگري از قبيل پرشدن چاه و غيره مي وگردد  ميداخل چاه 
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احتمال دارد كه فرد در اعماق چاه سـقوط   ،افتد ميكه پس از احداث اتفاق  ها در سقوط
در كـه   آيـد حـالتي پـيش مـي    ،ارددر بعضي  از مو .شودمقدار زيادي مايعات غرق  زيرو در 

گيرند كـه وسـط چـاه     ها طوري روي هم قرار مي فرد به ته چاه افتاده و طوقه ،هنگام سقوط
در چنـين شـرايطي عمليـات نجـات      گير شده است؛چاه كمر گويند اصطالحاً مي وگير كند 

گير شدن، كمراز عالئم  .باشد ميپذير  اصلي امكان چاه صرفاً با زدن يك چاه فرعي به موازات
در هر صورت براي عمليات نجات پـس   .رؤيت حالتي مانند پرشدن داخل چاه باشدتواند  مي

  .بايستي به ترتيب زير به صحنه حادثه نزديك شد ،منياي  از رعايت تدابير

  نحوه عمليات در حادثه چاهنحوه عمليات در حادثه چاه  ..11--1212--22

بلكه  ،اه نزديك شدبه محل ريزش چبدون بررسي اوليه نبايد گاه  هيچكه خاطر داشت  هبايد ب
دور بررسي كرد و ديد تـا چـه    ومناسب  از فاصله ،حلقه چاه را از جهات مختلف  ميبايد تما

بايد با استفاده از الوار و طناب و ديگر  صورت اينخالي شده كه در  ،حدود زير لبه معلوم چاه
ت سـكوت و  وجـود آورد و از طرفـي بـا پرسـش و رعايـ      هكارگاهي ب ،ابزار بر روي دهانه چاه

اطـالع   ،از وضعيت سالمت فردي كه در چاه محبوس شـده اسـت   ،شنيدن جواب داخل چاه
باشد كـه   مي و ريزش  ميگازهاي س جودو از نظر ، كنترلترين اقدام سپس مهم .كسب نمود

دسـتگاه   از  بيشـتر  اكنـون  وشـد   انجام مياين كار   فانوس و  با استفاده از كبوترگذشته در 
  .گيرد مر صورت مين ااي  سنجگاز

وسيله ارسـال سـيلندر   ه اقدام فوري بيك در داخل چاه، به عنوان در صورت نياز به هوا 
و سپس با استفاده از دستگاه دم يا  گرددهواي اوليه تأمين مي ،دستگاه تنفسي توسط طناب

كه منجر بـه خـروج گازهـاي     شود مي هوادهي به داخل چاه انجام ،كمپرسور و ديگر وسايل
توسـط كارگـاه   ) در سيستم جديد(رنس ها  سپس ناجي با پوشيدن .نيز خواهد گرديد  يمس

 و از كـاله  اسـت فون به گـردن او آويـزان   يآ شود كه البته يك ميسه پايه به داخل چاه وارد 
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عالوه بر آن در بـاالي سـر او نيـز يـك      .كند ميهمراه چراغ قوه استفاده مني بدون لبه به اي 
كـه هـواي    در صـورتي (شود  ميرطوبت نيز به پايين هدايت ضدجرقه و رشته روشنايي ضد 

ن حال فرمانـده از  اي در .)توان از دستگاه تنفسي نيز استفاده نمود مي ،بخش نبود چاه رضايت
 ،است كه بـه محـض احسـاس خطـر     ميارتباط كالدر  با ناجيبه صورت مداوم فون يآ طريق

   .فوراً او را باال بكشد
ي برقي توسط جعبه تقسيم ساخته شده در گروه ها سيستم ميبرق تما ،شايان ذكر است

ديگر وسايل قادر  ،كه با خارج كردن يك وسيله برقي از مدار طوري هب ؛گردد مينجات تأمين 
   .باشند ميبه ادامه كار 

در  ،منـي اي  ضمن ارزيابي عالئم حيـاتي بـا رعايـت جوانـب     ،پس از دسترسي به مصدوم
رنس هـا   هـاي اوليـه را انجـام داده و بـه تـن مصـدوم       كمـك  ،نـده بـود  صورتي كه مصدوم ز

اقدام بـه   ،، كارابين، قرقره و ديگر تجهيزات مخصوص چاهده از سه پايهپوشانيم و با استفا مي
توسـط  توان  مي ،باشدچنانچه چاه داراي ريزش  .يمينما مياختن وي از محل حادثه خارج س

الزم به ذكر  .ي آن جلوگيري كردها زش و يا  آسيباز ري.. .و گچ و بشكه و اي ي لقمهها كول
سنگين نيز از اطـراف دهنـه    انجام شود و اشيا ميتردد در اطراف دهنه چاه بايد به آرا ،است

  .تا احتمال ريزش و سقوط به حداقل برسد دچاه جمع آوري گرد
چاه خارج و ابتدا ناجي از  ،پس از بستن مصدوم ،چنانچه مصدوم فوت شده بود ،ياز طرف

  .كشند ميسپس فوت شده را باال 
در صورت كمرگير شدن چاه بايستي از طريق حفر چاه انحرافي به فـرد محبـوس شـده    

  .دسترسي و او را نجات داد



                                
  
 

 

32  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  
  گير شدن چاه اصلي و نجات فرد از طريق چاه انحرافيكمر :10- 2 شماره شكل

  
نانچـه انبـاري موجـود اسـت     چ ،به محض رسيدن به انتهاي چاه بايستي توجه شود كه 

خودش و مصدوم را به داخـل انبـاري بـرده و مصـدوم را در      ،براي حفاظت از سقوط اجسام
  .انباري آماده حركت نمايد

ـ  ،آشـنايي بـا تجهيـزات نجـات     ،ناجي در چنـين حـوادثي  مناسب نياز عملكرد  پيش ه ب
  .دباش ميي اوليه ها كمكها و  گرهها،  چاه، طنابتجهيزات حوادث خصوص 

  حوادث چاهحوادث چاه  دردرابزار مورد نياز ابزار مورد نياز   ..1313  --22

  رنسها  )الف
  لبه كاله بي  ) ب
  فونيآ  دستگاه  ) ت
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  جعبه تقسيم برق  ) ث
  دستگاه دم  ) ج
  سيلندر هواي فشرده  ) ح
  گازسنج  ) خ
  دار سه پايه  وينچ  ) د
  لبقرقره ساده و دو  ) ذ
  يومار  ) ر
  گري گري  ) ز

  دوهشت فر  ) س
   Dكارابين   ) ش
  كارابين گالبي  ) ص
  تيرك  ) ض
  اي كول لقمه  ) ط
  گچ  ) ظ
  بيلچه و دلو  ) ع
  قهروشنايي ضد جر  ) غ
  موتور برق پرتابل  ) ف
  نوردي طناب كوه  ) ق
  ي اوليهها جعبه كمك  ) ك
  سپر  ) ل
  الوار   ) م
 )   فانوس(چراغ قوه   ) ن
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  اطالعات ضروري در رابطه با چاه منازل اطالعات ضروري در رابطه با چاه منازل . . 1414--22

  ي موجود در ساختمانها محل دقيق چاهشناسايي ) الف
  و متروكه  ميي پر شده و قديها محل دقيق چاهشناسايي    ) ب
  چاه  تاريخ حفاري  ) ت
  چاه  تاريخ بازديد  ) ث
  عمق ميله و حجم و سمت انباري چاه  ) ج
  كار رفته               هي بها نوع لوله )چ
  ي آب گرم و سرد در مجاورت چاهها محل عبور لوله )ح
  فاصله چاه مورد استفاده از چاه پر شده قديمي )خ
  ي و آزمايش لوله هواكش يشناسا )د

  خالصهخالصه

حـوادث آن در اثـر     ،شـده اسـت و اغلـب   ه، طوقه چيني و انباري تشـكيل  ميل ،چاه از دهانه
د كه بـه دو دسـته در حـال احـداث و پـس از احـداث       يآ ميسقوط و گاز گرفتگي به وجود 

ن كـرده و  مـ يبه مخاطرت موجـود، ابتـدا محـل را ا   با توجه  ضروري است . گرددتقسيم مي
  .سپس اقدام به عمليات نجات نمود

 ،انـواع زمـين   .باشـد چاه آشپزخانه ميشامل چاه اصلي ساختمان و  ،هاي ساختمانيچاه
  .اي استو ماسه هاي دج، رسي، ريزشي، شنيشامل زمين

د شامل گازهاي هيـدروژن سـولفوره،   ها يافت شونگازهاي سمي كه  ممكن است در چاه
  .باشدمونياك، گاز كربنيك و متان ميآ
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ي نامناسـب،  طوقه چيني و گلدان كه شاملتخريب چاه دخالت دارند عوامل متعددي در  
هاي آب، نداشتن لوله هواكش، پرشدن چاه، تردد و سايل نقليه بـر روي چـاه،   تركيدگي لوله

  .باشدكاري اطراف چاه مي شكستن لوله فاضالب در مجاورت چاه و درخت

  آزمونآزمون

 ي تشكيل شده است؟يهاچاه از چه قسمت -1

 شوند؟انواع حوادث چاه به چند دسته تقسيم مي -2

  د در چاه كدامند و چه خصوصياتي دارند؟انواع گازهاي موجو -3
  



 



 

3 

   سومفصل 
  حادثه آسانسور

  



                                
  
 

 

38  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  اهدافاهداف

  :است، آشنايي با مطالب زير 1هدف از مطالعه اين فصل
  دهنده آسانسور شناخت مكانيزم و اجزاء تشكيل .1
    آسانسورنحوه شركت در حوادث  .2

  

                                                 
 نشاني و خدمات ايمني، تهران، فرامرز فرجي جزوات داخلي سازمان آتش: ك. ر.  1
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  تاريخچهتاريخچه. . 11--33

ري در آو مجموعه تجهيزاتي است كه بـا توجـه بـه رونـد تكامـل تكنولـوژي و فـن        ،آسانسور
طبيعتـاً   ،دارد مـي  وجود آمده است و در مقابل رفاهي كه عرضـه  هراستاي رفاه زندگي بشر ب
در  ،ن نـوع ايـ   مقابله با حوادثي از مخاطراتي را نيز به همراه دارد كه احتمال وجود حوادث و

  .باشد مينشاني  نجات آتش هاي حوزه كار تيم
 ا الزم است اطالعات مختصري از تاريخچهابتد ،براي شناخت و مقابله با حوادث آسانسور

 اي وسـيله  ،گونه كه از نامش پيداسـت  ن وسيله داشته باشيم؛ به ترتيبي كه آسانسور هماناي 
كند و براي جابجايي افراد و بار در بين طبقات پاييني و بااليي  مياست كه به راحتي حركت 

  .يك ساختمان طراحي شده است
گـردد و طبـق تعـاريفي كـه از      ي دور بـر مـي  هـا  ه زمـان گيري آسانسور ب تاريخچه شكل

نظـاره كـردن صـحنه جنـگ دو      ،مويكي از تفريحات مـردم ر  ،ي گالدياتور نقل شدهها زمان
ن مبـارزات در  اي  ا يك گالدياتور و حيواني درنده تا سر حد مرگ بوده است كهي و گالدياتور

ن ايـ   هـا  اين اسـتاديوم   صوصيات مهماز خ. ستشده ا داخل ميداني به نام استاديوم انجام مي
ميـدان  تورهـا بـه داخـل    در ميدان آن تعبيـه نشـده و تنهـا راه تـردد گالديا     ،بوده كه دربي

دوبـاره بـه داخـل    ،آمده و پـس از خـروج گالدياتورها   زمين باال ميهايي بوده كه از زير اتاقك
هـيچ   ،ن طريقاي است كه به آمده مبارزه مجدداً باال مي رفته و براي بردن برنده زمين فرو مي

  .ه باشدجز آسانسور وجود نداشته راه فراري از داخل استاديوم ب
اي به به دست آمده كه وسيله)  1669( بعدها شواهدي از آسانسورهايي در تئاتر فرانسه 

كه اساس كار آن نيـز بـه    ،شده ميعنوان صندلي پرنده جهت خنداندن تماشاچيان استفاده 
آغـاز   .)مخترع آرهـارد وايـل  (فعلي با الهام از ترازوي باالرونده بوده است  شكل آسانسورهاي

   .است گرديدهثبت  1950از سال  اي ساخت آسانسورهاي شيشه
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نكه ماريـا  اي  تا ،شد ميسازي استفاده  ن وسيله براي حمل مصالح ساختماناي  ها از مدت 
ماشـيني   ،)برونـر   –شـون  ( ر ترازا بانوي آهنين امپراتوري اطريش در گوشـواره غربـي قصـ   

در بين طبقـات جابجـا    ،نفر را به كمك چرخ نقاله و با نيروي متوسط يك نفر 10داشت كه 
  .كرد مي

در قصـرهاي خـود نصـب     هـا  ن نـوع دسـتگاه  ايـ   ديگر اشراف نيـز از  ،شاناي  به تبعيت از
ديگـر   هـا  دتمـ پـس از   تقريبـاً   ،كردند، اما چون گزارشات حوادث و سقوط آن زياد بود مي

نكـه در  اي  تا. شد ميكسي جرأت استفاده از آن را نداشت و اكثراً در كارهاي باربري استفاده 
اوتيس در مقابل كريستال پالس نيويـورك نمايشـي را ترتيـب داد و در بـاالي      ،1854سال 
طنـاب   ،بـا شمشـير   يفـرد  ،آسانسوري قرار گرفت و در مقابل ديـدگان تماشـاچيان   ،كابين

  ده كابين آسانسور را كامالً  قطع كرد و مدعوين را دچار تعجب  نمود، زيرا بـه جـاي  نگهدارن
كابين  ،پس از طي مسافت بسيار كوتاهي ما بين زمين و آسمان ،نكه آسانسور سقوط كنداي

و به خاطر  هاي اضطراري قرار گرفت پايه و اساس ترمز مسئله ناي  خود متوقف شد كه هخودب
ه استفاده از آسانسور معطوف گشت مجدداً توجه عوام ب ،عرضه كرده بودآوري كه اوتيس  فن
   .من و متنوع فعلي گرديداي  يها منجر به ساخت آسانسور و

  ي اصلي آسانسور  ي اصلي آسانسور  هاها  قسمتقسمت. . 22--33

  :آسانسور از سه قسمت اصلي تشكيل شده است
  چاهك . 3-2-1
 كابين. 3-2-2

  موتور خانه. 3-2-3
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  چاهك چاهك . . 11--22--33

 ،تـرين طبقـه   متر  از  سطح پـايين  5/1دور بسته و عمود است كه معموالً تا فضايي  ،چاهك
شروع شده و تا آخرين طبقه ادامه دارد و روي آن نيز اتاقك آسانسور قرار گرفته اسـت كـه   

اي داراي دربي اسـت   در هر طبقه ،اين چاهك  .كند كابين آسانسور حركت مي ،در داخل آن
كـه كـابين در    تـرين طبقـه را هنگـامي    چنانچه درب پايين .باشد كه به طور معمول قفل مي

  .شويم باز كنيم با قطعات و متعلقات ذيل روبرو مي ،طبقات بااليي است
  

  1  ..............................................................................  هاطناب ايمني فولي
  2  .................................................................................  ترمز الكترومكانيك

 3  ......................................................................  فولي دستي الكترو موتور

  4  ...............................................................................................  موتور باالبر
  5  ...........................................................................................  تابلوي فرمان
  6  .............................................................................................  چرخ گاوارنر

  7  .................................................................................  سيم بكسل گاوارنر
  8  ...........................................................................  اي كابينهسيم بكسل

  9  .........................................................................................  ترمز اضطراري
  10  .........................................  سيستم باز و بسته كردن درب آسانسور

  11  .......................................................................  دريچه اضطراري سقف
  12  ..................................................................................  هاي ريلكفشك

    13  .......................................................................................  اهرم پاراشوت
  14  ...............................................................  هاي ترمز اضطراريكفشك

  15  ....................................................................................  ريل وزنه تعادل
  16  ...............................................................................................قفل درب
  17  .............................................................................................  ريل كابين
  18  ....................................................................................  ينيكليد حد پا

  19  ....................................................................................  گير كابينضربه
           20  ...........................................................................  گير وزنه تعادل ضربه

  ساختمان آسانسور :1-3 هشمار شكل



                                
  
 

 

42  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

ر مت سانتي 80شود كه حدود  ميجلب  وسيله ثابتابتدا در وسط چاهك توجه ما به يك 
ن دليـل در مركـز قـرار گرفتـه كـه      اي  به. باشد ميگير كابين   از زمين ارتفاع دارد و آن ضربه
ن بـا  هنگـام برخـورد كـابي    ،مني در مقابل سقوط عمل نكرداي  چنانچه هيچ يك از تمهيدات

ن است كـه چنانچـه   اي متر  سانتي 80دليلآن گرفته شود و شدت ضربه  زمين تا حدودي از 
با دراز كشـيدن در كـف آن از برخـورد بـا كـف       ،شخصي هنگام سقوط در داخل كابين بود

محفظـه فـراري در زيـر درب ورودي     ،البتـه در بعضـي از آسانسـورها   . كابين در امان بمانـد 
امكـان دارد در بعضـي   . كار به داخل آن پناه ببرد ام سقوط، سرويساند كه هنگ طراحي كرده

سطحي چهارگوش به انـدازه  در كف كابين نصب گردد؛ اما در مركز آن  گير آسانسورها ضربه
فـا  اي  شـده باشـد كـه همـان نقـش را      همتر در نظر گرفتـ  سانتي 80گير به ارتفاع  قطر ضربه

  .كند مي
ي چاهـك  ها وچك ديگر نيز در امتداد يكي از ديوارهگير ك شايان ذكر است كه يك ضربه

گير مربوط  ن ضربهاي . گيرد ميبا ارتفاع بسيار كمتر در نظر گرفته شده كه مابين دو ريل قرار 
. مستقيم با زمين برخورد ننمايـد  ،باشد كه چنانچه وزنه تعادل سقوط كرد به وزنه تعادل مي

وزن آن محاسـبه شـده و    ،كه با فرمول خاصـي  ،ست شمش مانندااي  وزنه تعادل مقدار وزنه
يي از هـا  ن وزنه توسط سـيم بكسـل  اي  .كند ميهمانند كابين آسانسور در داخل ريلي حركت 

يي بـه داخـل اتاقـك آسانسـور وارد     هـا  مستقيم باال رفته و از روزنـه  ،داخل چاهك آسانسور
ده و از باال وارد چاهك ش پس از عبور از روي فولي الكترو موتور چرخيده و مجدداً. گردد مي

يعني اگر ؛ باشد ميكه حركت آن عكس حركت كابين  گردد به روي كابين آسانسور ثابت مي
، كابين پايين باال باشدكابين و زماني كه وزنه تعادل  است كابين باال باشد وزنه تعادل پايين

  .استگيرد و نقش وزنه تعادل كمك به نيروي الكترو موتور  مي را
  :ل محاسبه وزن تعادلفرمو

  
  ظرفيت آسانسور

  

  

  وزن كابين + 

 
2



                                                                 
  
 

 

 حادثه آسانسور 43

عـالوه بـر    ،كنـيم  تـرين سـطح بـه داخـل چاهـك نگـاه مـي        زماني كه از قسمت پـايين 
 ،قرار دارد كه با عمـل كـردن آن   STOPكليد  ،شود ها، در يا قسمتي كه در باز مي گير ضربه

  .     كند برق الكترو موتور قطع و آسانسور ديگر حركت نمي
اين است كـه چنانچـه     شحد پايين قرار دارد كه نقشاين قسمت كليد  در ،از طرف ديگر

بـا قطـع بـرق الكتروموتـور آن را متوقـف       ،آسانسور بيش از حد به طرف طبقه پايين بيايـد 
  .عيناً كليد ديگري همانند آن، در باالترين طبقه به نام حد باال نصب شده است. كند مي

گـرد   كه به آن چرخ هرزه گردي وجود دارد چرخ هرزه در قسمت پايين چاهك آسانسور،
گاوارنر گويند؛ از دور آن سيم بكسلي عبور كرده كه يك طـرف آن مسـتقيم بـه موتورخانـه     

شـود و تـا كنـار     رفته و از روي چرخ گاوارنر اصلي چرخيده، مجدداً از باال وارد چاهـك مـي  
ت كـرده،   كابين ادامه يافته و به بقيه سيم بكسلي كه از طرف ديگر چرخ هرزه گرد باال حرك

ايـن   شود كه به كابين متصل است،  چنانچـه   وصل مي  اين نقطه به اهرمي متصل و نهايتاً در
چگـونگي  . كند هاي اضطراري آسانسور به صورت مكانيكي عمل مي ترمز گردد،اهرم كشيده 

اين صورت است كه بر روي چرخ گاوارنر داخل اتاقك آسانسور، چهارگوشي  اين امر به  انجام 
اي به شـيطانكي كـه بـر     دار قرار گرفته كه با چرخيدن چرخ زاويه آن ضربه ته و گوشهبرجس

زند كه باعث عقب رفتن شـيطانك از يـك طـرف و     شكل تعبيه شده، مي 7روي آن با مركز 
 ،حال زماني كه آسانسور با سرعت معمولي حركت كنـد . گردد جلو آمدن طرف ديگر آن مي

  .است دامنه حركت شيطانك در حد طبيعي
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  ------------------------------ديواره چاه 
  
  
  
  ----------------------------------------------كابين 

  
  
  
  

  
  

  

  ------------------------------ريل راهنماي كابين 
  --------------------------------------------------ريل راهنماي كابين 
  --------------------------------------------كابل فوالدي 

  
  

  
  

  ------------------------------------------وزنه تعادل
  ------------------------------ريل راهنماي وزنه تعادل

  
  
  
  
  

  گير   ضربه---------              ---------------------------- --------گير كابين ضربه
 وزنه تعادل

  نماي داخل چاهك آسانسور :2- 3 شماره شكل
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 ،به دليل افزايش سرعت چرخش چرخ گاوارنر ،چنانچه سرعت آن بيش از حد مجاز شود
تر بيشـ  تر شيطانك به عقب از يك طرف و جلو آمـدن ز باعث پرتاب بيشنيروي گريز از مرك
گاوارنر قفـل شـده و چـرخ را     گردد كه در زواياي چهارگوش روي چرخ ميآن از طرف ديگر 

كـابين در حـال سـقوط     و زماني كه گرديدهسيم بكسل قفل  ،با توقف چرخ .كند متوقف مي
افتند و  ميي اضطراري به كار ها اجباراً اهرم را باال كشيده كه ترمز ،سيم بكسل ثابتاست و 

هـايي از دو   فشـك ن ترتيب كه با كشيدن اهرم به باال كاي  به ،شود ميكابين آسانسور متوقف 
. پاراشوت گويند ،امرن اي د؛ بهگرد رفته و باعث توقف آن ميفرو طرف در داخل ريل آسانسور 

جام كـار مكـانيكي جريـان بـرق     طراحي شده كه ضمن ان اي سيستم ترمز اضطراري به گونه
افتـد كـه سـرعت آسانسـور      مي پاراشوت زماني اتفاق ،در اصل. ددگر خانه نيز قطع ميموتور
  .آسانسور را متوقف نمايند ،كننده ي اضطراري عملها از حد مجاز شده و ترمز بيش
زير كابين آسانسـور را مشـاهده    ،كنيم ميكه از داخل چاهك به سمت باال نگاه  ميهنگا 
 اسـت،  اخل  اتاقك آمـده از د ونوار پهن الستيكي آويزان است يك م كه از كنار آن نمايي مي

در بعضـي آسانسـورها زنجيـري از زيـر كـابين       .باشد ميسان كابين ر نوار برق ن نوار هماناي 
است كه به آن زنجير تعليق گويند و نقش آن  گرديدهآويزان شده و به زير وزنه تعادل وصل 

 ،هـا  زيرا با افزايش و كاهش سيم بكسـل  ،باشد ميوزنه تعادل  كردن بين وزن كابين و موازنه
ي كابين ها ريل ،از طرفي ديگر همچنين .وجود دارد تعادل هامكان به هم خوردن فرمول وزن

    .باشد ميي عرضي كابين ها جلوگيري از حركت ها شود كه نقش آن ديده مي
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   فولي الكترو موتور -----------

  

  ------------------------قرقره انحراف
  

  -------------------------------------------كابين
  

  -----------------------------)جبران ( زنجير تعليق 
  ----------------يم بكسل آسانسورس

  
    

  
  

  -------------------------وزنه تعادل

  
  
  

  نحوه ارتباط وزنه تعادل با كابين آسانسور :3- 3 شماره شكل

  كابين آسانسوركابين آسانسور. . 22--22--33

رفته شده است است كه براي جابجايي انتقال افراد و بار در نظر گ اي محفظه ،كابين آسانسور
  .اند ي فلزي محصور نمودهها بوده كه دور آن را با صفحه   ميداراي شاسي محك و

ولي بعضـي از   ،هر كابين بايستي داراي دربي مجزا از درب طبقه باشد ،به طور استاندارد
هنـوز وجـود دارد كـه تنهـا داراي درب      وشـدند   ميانواع آسانسورهايي كه در قديم ساخته 
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 هسـتند ن نوع آسانسورها از جمله آسانسـورهايي  اي  .باشند ميفاقد درب كابين طبقه بوده و 
  .باشد ميمتحرك  آنرسد ديوار جلو  ميكه هنگام حركت به نظر 

توقـف  ( STOPشاسـي  آن معموالً شاسي انتخاب طبقـات و در كنـار    ها در داخل كابين
 همچنـين  .ب وجـود دارد و بسـتن در كـردن  يي نيز براي باز ها و فن به اضافه شاسي) كابين
باعـث قطـع    ،ترازويي در زير كابين تعبيه شده كه چنانچه بيش از ظرفيت سوار شـوند  اكثراً

  .گردد ميجريان برق موتور خانه و در نتيجه توقف كابين 
بـاالي  نمايد؛  ميكابين را به ريل وصل  در روي كابين آسانسور دو كفشك وجود دارد كه

لـوازم ترمـز پاراشـوت و همچنـين      ،رار دارد و در طرف ديگـر منبعي از روغن ق ،سر هر يك
 Rو  Nدر كنـار آن عالمـت    .است ي آن نصب شدهگاهي وجود دارد كه يك پريز بر رودست

 Rكنترل آسانسور به صورت اتوماتيـك و اگـر بـر روي     ،باشد Nقرار دارد كه اگر كليد روي 
ـ  اپراتـور  كـه گردد  انجام ميدستي صورت  بهكنترل آسانسور  ،باشد يي هـا  وسـيله شاسـي  ه ب
ن دستگاه رويز است كه يكي هم اي  اسم. دهدبه سمت باال يا پايين حركت كابين را تواند  مي

كنترل فقط از همـان   ،و هركدام زودتر رويز كنداست در اتاقك آسانسور در نظر گرفته شده 
  .دگرد ميجا انجام 

موتور درب بازكن است كه توسـط   لكتروا ،ه بر روي كابين وجود دارداز ديگر تجهيزاتي ك
  .كند ميو گاهي اوقات درب طبقات را باز ، درب كابين ها موتور و تسمه انتقالنيروي الكترو

  ي آسانسوري آسانسورهاها  انواع دربانواع درب  ..33--33

  :باشند  ميمختلف  هاي به صورت ها اين درب
  .)يتلسكوپ(شوند  مييك طرف باز  ازه كنار باز شو كه هر دو لنگ اي دو لنگه) الف
هر دو لنگه از مركز باز شده و بـه طـرفين حركـت     ،ن نوع اي  دو لنگه مركز باز شو كه در) ب
  .)سانترال(كنند  مي
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شـود   ميبه جاي دو لنگه از يك لنگه درب استفاده  ،ن نوع درباي  در ،اي درب يك لنگه) پ
 .كند ميو در هنگام باز شدن به سمت چپ يا راست حركت 

كـه كمتـر از   و در امـاكني  باشـد   ميي اتاق ها كه همانند درب اي نگهدرب لواليي تك ل) ت
ي هـا  ماننـد بعضـي از سـاختمان    ؛شـود  مـي نصـب  اين نوع درب گردد،  ميآسانسور استفاده 
   .ي كوچك و آسانسورهاي مخصوص حمل غذاها مسكوني و هتل

  ))سيم بكسلسيم بكسل((كشي در آسانسور كشي در آسانسور   كابلكابل. . 44--33

  اي رشته كشش تك) الف
 180ي كوچك بوده و سطح تماس كابل بـا قرقـره كشـش    ها كشي براي اتاقك اين نوع كابل

همراه با  ولي از آنجا كه ساخت و استفاده از قرقره تا كشش ،باشد كه مناسب مياست درجه 
  .شود ميكشي استفاده  ن نوع كابلاي كمتر از است،قطري شكل  ضربات

  
  با قرقره انحراف اي رشته كشش تك) ب

. شـود  مـي از قرقره انحراف اسـتفاده   اي در كشش تك رشته ،ره كششجهت كاهش قطر قرق
كشـي بـراي    ن نـوع كابـل  ايـ   از .باشـد  مـي درجـه   140سطح تماس كابل با قرقـره كشـش   

  .شود مياستفاده  بيشترآسانسورهاي كم سرعت 
  
  اي كشش دو رشته) پ

خطر لغزش كابـل   ،سنگينكار چون استفاده از قرقره انحراف در آسانسورها با سرعت زياد و 
توان از  مي ،دهد ميفوالدي را در نتيجه كاهش سطح اصطكاك كابل با قرقره كشش افزايش 
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دو بـار   ،مطابق شـكل  ،ن روش هر رشته كابل فوالدياي  در .استفاده نمود اي كشش دو رشته
  .يابد مين اصطكاك افزايش و خطر كاهش اي بنابر .تماس خواهد داشت

  

  كشش فيثاغورسي )ت
با استفاده از روش فيثاغورس جهت كاهش سرعت آسانسور و افزايش  ،كشي ن نوع كابلاي  در

 .گـردد  مـي اسـتفاده   ،شـود  مييي كه بر روي وزنه تعادل و كابين نصب ها قدرت آن از قرقره
دو سر كابل فوالدي بـر روي وزنـه    ،كشي كه ذكر شده است ن روش بر خالف انواع كابلاي در

  .شود ميبلكه بر روي سقف چاه بسته  ،دگرد يتعادل و كابين نصب نم
  

  ي فوالديها كابل
تعـداد   .ي مورد استفاده در آسانسور بايد فوالدي و بـا مقاومـت كششـي بـاال باشـند     ها كابل
اگـر   .باشـد  مـي متر  ميلي 19تا  6 از ها و قطر كابل رشته 12تا  4ي هر آسانسور بين ها كابل

شود كـه   مين امر باعث اي  و است ي آن كمترها د كابلچه آسانسورهايي وجود دارند كه تعدا
               .مني آسانسور كاهش يابداي ضريب

  كشي در آسانسور انواع كابل :4- 3 شماره شكل
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  خانه آسانسورخانه آسانسوراطاقك موتوراطاقك موتور. . 55--33

اين اطاقك بر روي چاهك آسانسور ساخته شـده كـه در آن الكتـرو موتـور، چـرخ گـاوارنر،       
  .به فيوز برق آسانسور قرار داده شده استتابلوي فرمان و جع

  .كند مياي است كه نيرو را براي حركت به سيستم اعمال  وسيله: الكتروموتور 
  .به دو صورت گيربكسي و بدون گيربكس وجود دارند ها الكتروموتور

  موتورهاي گيربكسي موتورهاي گيربكسي   ..11--55--33

خ دنـده بـه نـام    ن موتورها نيروي محركه انتقالي به قرقـره كشـش از طريـق يـك چـر     اي در
  .گويند ميبه همين لحاظ به آن موتور گيربكسي  ،گيرد ميگيربكس صورت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  موتور گيربكسي :5- 3 شماره شكل
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  موتورهاي غير گيربكسي موتورهاي غير گيربكسي   ..22--55--33

گردد  مين نوع موتورها نيروي محركه به طور مستقيم از ژنراتور به قرقره كشش منتقل اي در
تفـاوت   .گوينـد  مـي دليـل بـه آن موتـور بـدون گيـربكس       به همـين  ؛است و فاقد گيربكس

ن است كه سرعت موتورهاي بـدون گيـربكس از   اي ي گيربكسي با بدون گيربكس درها موتور
دار به منظور داشتن قدرت بيشتر و سرعت كمتـر   گيربكس دار بيشتر و موتورهاي گيربكس

  .شود ميطراحي و استفاده 

  موتور غيرگيربكسي :6- 3 شماره شكل

  ترمز آسانسور  ترمز آسانسور  . . 66--33

بـه ترتيبـي كـه بـا قطـع       ،شـود  ميآسانسورها جهت توقف كابين از ترمز استفاده  ميدر تما
بـه صـورت    هـا  ن نـوع ترمـز  اي  لذا .نمايد ميكار افتاده و آسانسور را متوقف  هجريان برق نيز ب

ته شامل دو كفشك است كه اطراف شفت اصلي قرار گرف ومكانيكي طراحي شده  -الكتريكي
فشـار خـود را از روي    ها كفشك ،دهد ميو با ورود جريان برق كه فرمان حركت به آسانسور 



                                
  
 

 

52  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

بـا قطـع   (با فرمـان توقـف   . آيد ميروند و آسانسور به حركت در  ميشفت برداشته و به كنار 
و در  چسـبد  مـي  شفت فشار وارد كرده، به ،قرار داردها  فنري كه پشت كفشك ،)جريان برق

      .نمايد مي را وادار به توقف نتيجه آسانسور
 هر دستگاه ترمـز آسانسـور   .ده استمحل استقرار ترمز آسانسور نمايش داده ش ،در ذيل

و  را كنـار زد  هـا  بتوان كفشـك  ،بدون جريان برق ،باشد تا در صورت نياز مي ميمجهز به اهر
  .ه استنشان داده شد شكل زير  دركه چند نوع آن  آسانسور را از ترمز آزاد كرد

نبايـد   ،گاه براي از ترمز خارج كـردن آسانسـور   توجه داشت كه در صورت لزوم هيچ يدبا
  .ي فنر آن را باز و يا دستكاري كردها پيچ

  سيستم ترمز آسانسور :7- 3 شماره شكل

  ))ه جلوگيري از افزايش سرعت و سقوطه جلوگيري از افزايش سرعت و سقوطدستگادستگا((گاوارنر گاوارنر . . 77--33

نچه سرعت آسانسور به بيش از حد تعيـين  ست در اتاقك آسانسور كه چناا ايقرقره ،گاوارنر
از يك طرف باز  چرخ لنگرهاي آن به دليل افزايش نيروي گريز از مركز ،برسد) مجاز ( شده 

كنـد را   ميي آن حركت زنجير يا سيم بكسلي كه بر رو قفل شده و  نزديك ،و از طرف ديگر
بكسـل مربوطـه    باعـث كشـش زنجيـر يـا     ،عالوه بر قطـع بـرق آسانسـور    و سازد ميمتوقف 



                                                                 
  
 

 

 حادثه آسانسور 53

منجـر   ،در نهايت كشش ترمزهاي اضطراري كابين شده ونيز خود باعث  ل من عاي  .گردد مي
  .ن عمل پاراشوت گوينداي به .دگرد  ميبه توقف آسانسور 

  نمايش عملكرد گاورنر :8- 3 شماره شكل

  تابلوي برق تابلوي برق . . 88--33

نياز سيستم قرار گرفته و  فاز مورد سهتابلويي است كه در ورودي برق  ،تابلوي برق آسانسور
به اضافه يك كليـد بـرق كـل سيسـتم كـه بايـد حتمـاً محـل آن          ،باشد ميفيوز سه داراي 

ن ايـ   يهـا  از مشخصـه  .شناسايي شود تا در صورت لزوم بتوان به آن دسترسي سريع داشـت 
كه هر يك نمايـانگر   باشدمي چراغ روشن بر روي يك جعبه برق در كنار هم سهتابلو وجود 

  .فاز دستگاه است سهك فاز و مجموعاً ي

  تابلوي فرمان تابلوي فرمان . . 99--33

حجم  شد ميمتعددي تشكيل شده بود كه باعث  تاكتورهايو كن ها تابلوي فرمان سابقاً از رله
از طبقـات و درون كـابين    هـا  زيادي را به خود اختصاص دهد و مأموريت آن دريافت فرمان



                                
  
 

 

54  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

تروموتور و توقف و حركت آن بوده اسـت كـه   بندي دستور اجرا به بخش الك آسانسور و طبقه
ـ  ي ميكروپروسهـا  ولوژي تابلو فرمانبا توجه به پيشرفت تكنضر در حال حا وجـود  ه سـوري ب

ي آسانسـور بـر روي   هـا  وضـعيت    ميتما .كند ميرا اشغال   ميسطح و حجم بسيار ك وآمده 
   .مانيتور كوچكي روي آن مشخص است

كنتاكتوري  است كه  چهار ،و جديد وجود دارد مي قديها وجه مشتركي كه بين سيستم
با نشان كم  سرعت حركت را دوو دهد  نشان مي و    ي ها فلش باباال و پايين را   دو جهت

الزم به ذكـر اسـت كـه در آسانسـورهاي نسـل جديـد نمونـه سـه         . كند ميو زياد مشخص 
  .كنتاكتوري آن نيز نصب گرديده است

  انواع حوادث آسانسورانواع حوادث آسانسور. . 1010--33

  :شوند  ميخطر تقسيم سور كالً به دو دسته كم خطر و پرحوادث آسان
فـرد را   خطر چنـداني زنـدگي   ،شامل حوادثي است كه در كوتاه مدت ،حوادث كم خطر

تهديـد   ،خطر شامل مجموعه حوادثي است كـه بـا گذشـت زمـان    تهديد ننمايد و حوادث پر
  .گردد ميخطر مرگ براي فرد بيشتر 
ترين حوادث آن توقف كابين در بـين طبقـات بـه     خطر كه شايع از مجموعه حوادث كم

همـان   ،توان نام برد و از حوادث پر خطـر  ميباشد را  ميدليل نقص فني يا قطع جريان برق 
سـوزي و يـا  انفجـاري كـه منجـر بـه        متوقف شدن كابين در بين طبقات را در شرايط آتش

  .ذكر كردا شود ر ميتخريب چاهك آسانسور شده و كابين پاندول 
ي نجـات در آن  هـا  حوادثي كه معموالً در ارتباط با آسانسور اتفـاق افتـاده اسـت و تـيم    

  :باشد  ميكنند به شرح زير  مي شركت 
  كاران به داخل چاهك آسانسور سقوط ساكنين و سرويس) الف
 ماندن تعميركاران در زير كابين آسانسور) ب



                                                                 
  
 

 

 حادثه آسانسور 55

 خانه آسانسوررگرفتگي تعميركاران در چاهك يا موتو برق) پ

 سوزي در ساختمان محبوس شدن در آسانسور به هنگام آتش) ت

 تراكم گاز و دود يا هرگونه گازهاي مسموم كننده در ساختمان) ث

 )سازي محل مناي  به منظور(، كابين يا چاهك آسانسور احتمال انفجار در ساختمان) ج

يا زير  ساختمان سور در طبقاتتوقف آسان و وقوع زلزله شديد و ريزش آوار در ساختمان) چ
 آوار

در (ي بلنـد در داخـل آسانسـور   هـا  محبوس شدن سرايداران يا افراد ديگـر در سـاختمان  ) خ
 )زماني كه ساختمان خالي از سكنه است

عـازم  ي جراحـي  هـا  از قبيل پزشكاني كه جهت انجام عمل( حبس شدن افراد مورد نياز) ح
 )اند آسانسورهاي بيمارستان محبوس شده هستند يا بيماراني كه درونبيمارستان 

  پاره شدن كابل و پاراشوت كردن آن) د

  آرايش تيم نجات در حوادث آسانسورآرايش تيم نجات در حوادث آسانسور. . 1111--33

  :شود تيم نجات به سه گروه تقسيم مي ،جهت عمليات در حوادث آسانسور
  .شود ميبراي ورود به موتورخانه در نظر گرفته   ، Aگروه 
  .يابد ميجلوي درب كابين استقرار  پس از ورود به ساختمان ، Bگروه 
  .نمايد مي فااي  و ماشين تجهيزات نقش  Bعنوان رابط مابين گروه ه ب ،Cگروه 

با عالئم قراردادي معمولي خـود نتواننـد ارتبـاط      Bو  Aهمچنين در حوادثي كه گروه 
ما بين  نقش رابط Cگروه  ،نياز به وسايل خاصي داشته باشد Aبرقرار كنند و چنانچه گروه 

   .گردد مي  دار را نيز عهده Bو  A هاي گروه
  :بندي نفرات به صورت زير است تقسيم  ،نفر باشد 12چنانچه تعداد نفرات هر تيم 

  نفر                                                  A  :4گروه 



                                
  
 

 

56  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  نفر                                              B  :4گروه 
  نفر C  :4گروه 

  : بندي نفرات به حالت زير است تقسيم ،نفر باشد 9چنانچه تعداد افراد تيم 
  نفر A  :3گروه 
  نفر B  :3گروه 
  نفر C  :3گروه 

  نحوه عمليات هنگام متوقف شدن كابين بين طبقات نحوه عمليات هنگام متوقف شدن كابين بين طبقات . . 1212--33

فيوزها را از  ،خانه رفته و ضمن قطع برق آسانسوربه موتور Aتيم  ،پس از ورود به ساختمان
از طريـق عالئـم   سـيم و يـا    و يا با استفاده از بـي   ميحل آن خارج ساخته و به صورت كالم

  .دارد ميآمادگي خود را براي شروع عمليات اعالم  ،اي دادي ضربهقرار
خانـه اعـالم   به موتور حضور خود را ،نيز با استقرار در مقابل درب طبقه مورد نظر Bتيم 

  .نمايد ميو يا پايين دادن آن را خواست باال كشيدن كابين داشته و در
ن ايـ   بـه  ؛نمايـد  مـي اقدام به حركـت دادن كـابين    ، Bپس از دريافت پيام از تيم  Aتيم 

را آزاد  هـا  يك نفـر اهـرم آزاد كننـده ترمـز آسانسـور را كشـيده و كفشـك       صورت كه ابتدا 
كـابين تـا   اقـدام بـه حركـت     ،بكس آسانسوربا چرخانيدن فولي گير بعدينمايد و نفرات  مي

     .دننمايرسيدن به آستانه مورد نظر مي
كابين متوقف  ،به موتورخانه Bبا اعالم تيم  ،پس از آنكه آسانسور به حد مورد نظر رسيد

با كليد اين كار (نمايد  ميمنتهي به چاه آسانسور اقدام به بازكردن درب طبقه  Bگروه  ،شده
  .)پذيرد مخصوص آن انجام مي
بالفاصـله امكـان    باشـد، اگـر آسانسـور از نـوع يـك درب      ،رب طبقـه پس از باز كردن د

گردند و اگـر چنانچـه    ميدسترسي به محبوسين ميسر گشته و آنها از داخل آسانسور خارج 



                                                                 
  
 

 

 حادثه آسانسور 57

بايستي درب كابين نيز  ،كابين آسانسور داراي درب مستقل بود، پس از باز كردن درب طبقه
پس از خاتمه عمليات بايستي حتمـاً  ( .رددبازگردد تا امكان دسترسي به محبوسين ميسر گ

  .)ي طبقات قفل و بسته باشدها درب
  

   اي دادي ضربهعالئم قرار
  .يك ضربه، عالمت حضور و توقف) الف
  .دوضربه، كابين به طرف باال كشيده شود) ب

 .ضربه، كابين به طرف پايين كشيده شود سه) پ

  .اند ن خارج شدهمه پيدا كرده و محبوسيچهار ضربه، عمليات خات) ت
  

  هاي مختلف كابل كشي شكل. 9- 3شكل شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  



                                
  
 

 

58  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  آسانسورهاي نسل جديدآسانسورهاي نسل جديد. . 1313--33

 ،باشـد  مـي سـطح رفـاهي جامعـه    زون تكنولوژي كه در راسـتاي ارتقـا   با توجه به رشد روزاف
ن نـوع، نسـل جديـدي از آسانسـورها را     ايـ  ي نوظهوري هستيم كه ازها پيوسته شاهد پديده

  .برد توان نام مي
جويي كرده  و فضـاي   آسانسورهايي كه به مقدار بسيار زيادي از نظر مصرف انرژي صرفه

ن آسانسورهاي نسـل جديـد بـه    اي  .نمايند ميآسانسورهاي قبلي اشغال كمتري را نسبت به 
MRL 1  يا گيرلس)GRL( 2 معروف هستند.  

MRL    هـاي سـابق    از نوعي هستند كه اتاقك آسانسور حذف گرديده و بـر عكـس مـدل
دار  جاي گيربكس كه نقش تبديل سـرعت بـه قـدرت را عهـده      هب .باشند ميبدون گيربكس 

ن ترتيب اي به .كند تغذيه مي 3)تري وي اف ( V.V.V.Fبه نام  اي موتور اصلي از جعبه است،
كنـد و   ي فولي اصلي با توجه به نياز تغيير ميها تعداد دور زدن ،كه با تغيير ولتاژ و فركانس

سود جسـته و نيـروي    ها صورتي انجام پذيرفته كه از قوانين قرقرهه ها ب طرفي كابل كشي از
  .)فيثاغورثي هاي كشش(شود  ميكابين به موتور وارد  كمتري براي جابجايي

موتـور بـدون    ،خانـه نصـب گـردد   نكـه موتـور در موتور  اي  جايه ب ،ها ن نوع آسانسوراي در
ه چاهك در قسمت پايين و يا باالترين قسـمت ديـواره   ي ديوارها گيربكسي يا در بين ستون

مـابين  كشـي خاصـي    شود و با سيستم كابل ميكشي آخرين طبقه نصب  چاهك روي ستون
شود و نوع چرخش موتور بـا توجـه بـه     ميخانه اعمال نيرو انجام وزنه تعادل، كابين و موتور

كـه بـا تـابلو      3V.Fن امـر توسـط   اي  .كند مينياز، با تغييرات ولتاژ و فركانس ارسالي تغيير 
  .آيد ميوجود ه آسانسور مرتبط است ب

                                                 
1 . Machine Roomless 
2 . Geer Roomless 
3 . Variable Voltage Variable Frequency 



                                                                 
  
 

 

 حادثه آسانسور 59

كه شبيه اهرم ترمـز   ميسي ميتوسط اهر ،را آزاد كنيم هاموتوراين چنانچه بخواهيم ترمز 
الزم بـه ذكـر    .شود ميانجام دارد اين امر و معموالً در كنار تابلوي اصلي قرار است چرخه دو

هماننـد   ،انـد  رادي كه در داخـل كـابين محبـوس شـده    اف مراحل آزادسازي  مياست كه تما
رسـد و تنهـا تفـاوت آن در نحـوه دسترسـي بـه ترمـز         آسانسورهاي نسل قديم به انجام مي
ولي اصـلي  بـراي چرخانـدن فـ    .باشد پذير مي امكان  ميآسانسور است كه توسط آن اهرم سي

وسط شفتي به داخل فـولي  يك فولي فرعي در نظر گرفته شده كه ت) البته بعد از قطع برق(
  .آورد ميوجود  هو امكان چرخاندن آن را ب گرديده استاصلي وارد 

يـا جعبـه    1آسانسور داراي سيسـتم بـالك اوت   ،ن سيستماي  در صورت پاراشوت كردن 
 آزاد سازي از پاراشوت وجود دارد سياهي است كه هميشه مقداري برق ذخيره در آن جهت

توان سيستم را از پاراشوت  ميستفاده از كنتاكتورهاي باال و پايين با رويز كردن دستگاه و ا و
توان به شكل كامالً مكانيكي با استفاده از يك تيفـور و سـيم    ميخارج كرد و در صورت نياز 

   .نمودبكسل كابين را باال كشيده و از پاراشوت آزاد 

                                                 
1 .Black Out 



                                
  
 

 

60  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

 

  نماي اصلي چاهك آسانسورهاي نسل جديد :10- 3 شماره شكل
  
  



                                                                 
  
 

 

 حادثه آسانسور 61

  
  باالبر در آخرين طبقه -چاهك آسانسور بدون موتورخانه :11- 3 شماره لشك



                                
  
 

 

62  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  خالصهخالصه

اي است كه از چاهك، كابين و موتورخانه تشكيل شده اسـت و حـوادث آن    وسيله ،آسانسور
ن ايـ  در .باشـد  بين طبقات و يا سقوط و پاراشوت مـي گيركردن و متوقف شدن شامل   عموماً

  .وارد عمل شده و نسبت به رفع آن اقدام نمايد ،نجات موارد بايستي با آرايش منظم تيم
  :باشد انواع درهاي آسانسور به صورت زير مي

  اي كنار بازشو دو لنگه) الف
  اي مركز بازشو دو لنگه) ب
  اي در يك لنگه) پ
  اي در لواليي تك لنگه) ت

  :آرايش تيم نجات در حوادث آسانسور به صورت زير است
  به موتورخانهبراي ورود : Aگروه ) الف
  جهت استقرار در جلوي درب كابين: Bگروه ) ب
  و خودرو تجهيزات Bرابط مابين گروه : Cگروه ) پ

  آزمونآزمون

  هايي تشكيل شده است؟ آسانسور از چه قسمت -1
  منظور از حادثه پاراشوت چيست؟ -2
  كند؟ فا مياي  چرخ گاوارنر چه نقشي را در آسانسور -3



 

4 

   چهارمفصل 
  حادثه آوار

  



                                
  
 

 

64  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  اهدافاهداف

  :است، آشنايي با مطالب زير 1اين فصلهدف از مطالعه 
  شناخت آوار .1
  وارعوامل به وجود آورنده آ .2
  نحوه ورود به صحنه حادثه  .3
  نكات ايمني درباره جلوگيري از حادثه آوار .4

  

                                                 
 ايمني، تهران، فرامرز فرجي نشاني و خدمات جزوات داخلي سازمان آتش: ك. ر.  1
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  مقدمهمقدمه

  .و از نظم خارج شدن ساختمان، ساختار  يا سازه گشتنعبارت است از ويران و منهدم  ،آوار
در زيـر خروارهـا خـاك،     هـا  باعث محبوس شدن انسان آوار نيز يكي از حوادثي است كه

گيرد كـه طبـق آمـار حـوادث      ميقربانياني نيز  ،شود و درموارد بسياري مي... سنگ و آجر و
چهار صد و نود و هفت مورد در تهران  ،1371الي   1365نشاني تهران از سال   سازمان آتش

  .گزارش شده است
بايد شناختي نسـبي نسـبت بـه اجـزا      ميدر ابتدا به منظور برخورد صحيح با حادثه آوار 

تشكيل دهنده ساختمان و مراحل ساخت آن پيدا كرده و طرق مختلف انتقال بـار سـقف و   
وجود آمدن حادثـه آوار مـورد    هسپس علل ب. بسته به نوع ساختمان بررسي گردد ،اعمال آن

مني در رابطه با پيشگيري اي  ا نحوه صحيح آوار برداري و دستورات،توجه قرار گيرد و در انته
  . از حادثه آوار ذكر گردد

  دهنده ساختماندهنده ساختمان  اجزاي تشكيلاجزاي تشكيل. . 11--44

  پيپي. . 11--11--44

ـ و بستگي به نـوع زمـين دار   هستندسازي  اساس و بنيان ساختمان ها پي جهـت احـداث   . دن
. كنند برداري ميگود ،ي سفتها متر در زمين سانتي 100تا  80ابتدا زمين را بين  ،ساختمان
سـازي شـروع    ريـزي، پـي   كني و شفته پس از پي ،ي مسكوني بدون زيرزمينها تماندر ساخ

  .گردد مي
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  انواع پيانواع پي. . 11--11--11--44

  .ي آجريها آجري براي ساختمان) الف
 .ي اسكلت فلزي و بتونيها بتوني براي ساختمان) ب

  ).ساختمان را تحمل كنند  ميبايد بار ديوارها و سقف و تما ها پي(

  اع ديواراع ديوارانوانو. . 22--11--44

ديوار باربر كه عالوه بر خاصيت همه ديوارهـا، خاصـيت بـاربري سـاختمان را نيـز دارا      ) الف
  .باشد مي
  .رود ميكار  هديوارهاي غير باربر كه براي جدا سازي در ساختمان ب) ب

  ديوارهاديوارها  ميميخواص عموخواص عمو. . 11--22--11--44

  محافظ صوت) الف
  محافظ حرارت ) ب
  محافظ و جدا كننده ساختمان از محيط خارج محافظ رطوبت از داخل زمين ديوار )ج
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  ستون ستون . . 33--11--44

ن دو با فاصله يـا بـدون   اي  جهت ساختن يك ستون از دو آهن يا دو ناوداني استفاده نموده و
  .ندگرد ميو پليت و نبشي درگير  شود ميكنار هم روي پليت توسط نبشي جوش  ،فاصله

  فونداسيونفونداسيون. . 44--11--44

و پيوستن آنها به يكديگر در يك ساختمان را مجموعاً  ها نسازي و محل قرار گرفتن ستو پي
  .فونداسيون گويند

  .تمام اتصاالت بايد توسط جوش يا پرچ يا پيچ انجام گيرد

  ))ي مشبكي مشبكهاها  تير ريزيتير ريزي((  هاها  خرپاخرپا.  .  55--11--44

تشـكيل يافتـه و   ي مسـتقيم  هـا  عضوي است از يك ساختمان به صورت اسكلت كه از ميلـه 
  .اك به يكديگر متصل شده است و انواع مختلف دارندي بدون اصطكها توسط مفصل

  شناژشناژ.  .  66--11--44

و كنـد و از بتـون    مـي طور يكنواخت تحمـل   هكف ساختمان است كه بار را ب ،بندي استخوان
  .شود ميشناژ عمودي روي شناژ افقي زده  ،خيز در مناطق زلزله. گردد آرماتور تشكيل مي

  سقفسقف. . 77--11--44

شود، چون انسان يا اشيا بايد زير سقف در  مين محسوب ترين پوشش ساختما سقف اساسي 
الزم است بدانيم كه سـقف انـواع و اقسـام داشـته كـه در      . تجمع يا اسكان يابند ،ساختمان

  .شوندشرايط خاص با مصالح مخصوص ساخته مي
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    هاها  انواع سقفانواع سقف. . 88--11--44

  .ي قوسي مانند طاق ضربي و غيرهها سقف) الف
  .كه قوسي ندارند... ي بتوني، فلزي وها يا صاف مانند سقف) پوششي(ي مستوي ها سقف) ب

  طرق مختلف انتقال بار سقفطرق مختلف انتقال بار سقف. . 11--88--11--44

  .شوند ميي آجري و سنگي به ديوارها منتقل ها بار سقف در ساختمان) الف
منتقـل  هـا   به پايـه ) والدي، بتوني، چوبيف( اي ي به صورت پايهها بار سقف در ساختمان) ب
 .شود مي

  .شود ميي به صورت مختلط به طرق الف و ب منتقل ها ساختمان بار سقف در) پ

  اعمال سقف اعمال سقف . . 22--88--11--44

  بر روي ديوارهاي پايه ) بار مرده يا زنده ( انتقال قواي محركه يا ثابت )  الف
  ...مانند انسان، گلدان و ،بار زنده شامل اجسام متحرك روي سقف است  -
  .است... بندي سقف و ي شيبها پوكه ،دورچيني روي بام ،بار مرده شامل اسفالت -
  تقسيم طبقات) ب
  مقاومت در برابر سرما، حرارت، صوت و باران) پ

  از نظر مصالحاز نظر مصالح  هاها  بندي ساختمانبندي ساختمان  تقسيمتقسيم..22--44

  :توان به چهار دسته زير تقسيم نمود كار رفته در آنها مي هها را از نظر مصالح بساختمان
  ساختمان آجري.  4-2-1
  اسكلت فلزي يها ساختمان.  4-2-2
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  هاي بتونيساختمان. 4-2-3
  هاي چوبيساختمان. 4-2-4

  هاي آجريهاي آجريساختمانساختمان. . 11--22--44

شود،  ميي محكم جهت حمال بودن بار ساختمان استفاده ها از ديوار ها ن نوع ساختماناي  در
قبـل از   ها ن ساختماناي  سقف. رود ميمتر به كار  سانتي 10 ،22 ،45،35 ،65عرض ديوارها 

ي آجـري، پـي آجـري و    هـا  در سـاختمان . صورت ضربي بوده اسـت ه پروفيل و آهن بابداع 
 22سانتي متـري و ديوارهـاي    35ديوار حمال . كنند ديوارهاي حمال، بار سقف را حفظ مي

  .گير زلزله هستند بسيار محكم و ضربه ،باشند ميمتري كه نيمه حمال  سانتي

  ي اسكلت فلزي ي اسكلت فلزي هاها  ساختمانساختمان. . 22--22--44

كـه ديوارهـاي ضـخيم از بـين رفتـه و       باشـد  مـي بنيان ساختمان  ،آهن ،ها مانن ساختاي در
ن نـوع سـاختمان   ايـ  در. وجـود آمـده اسـت    هديوارهاي نازك معموالً با اندازه عرض پروفيل ب

طبقات مطرح نيست، بلكه با توجه به تعـداد طبقـات مـورد نظـر، محاسـبات آن انجـام و از       
  .گردد ميترين فضاهاي ساختمان استفاده  كوچك

صـفحه فلـزي   (ها بتوني بوده و پس از اتصـال پليـت    پي ،هاي اسكلت فلزي در ساختمان
هـا   ها توسط نبشـي  ها  و ستون ي مهار به بتونها با ميله) گيرد ميضخيم كه زير ستون قرار 

  .گردد ميبا جوش دادن روي پليت آن استوار 
گيرنـد و   مـي قرار  ها وي نبشيف تير آهن رااطر ها پس از محاسبات انجام شده در ستون

  .شوند ميسازي جوش  و سقف ها در دل پل ها تيرچه
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  ي بتون آرمه ي بتون آرمه هاها  ساختمانساختمان. . 33--22--44

، بدين طريـق آرمـاتور در   شدهتشكيل ) دار و بتون ميل گرد عاج(از آرماتور  ها اين ساختمان
. دهند ميخاصيت كششي و خود بتون خاصيت فشاري ساختمان را با هم انجام  ؛داخل بتون

كنـد؛   مـي ي بتوني، بتون رل اساسي را اجرا و عمر ساختمان را نيـز تضـمين   ها در ساختمان
بـه مقاومـت مجانـب رسـيده باشـد       ،شـود  مـي ه بتون ريزي پس از آن كالبته به شرطي كه 

اصـوالً بتـون از مقـدار    ). آيـد  ميدست  هريزي ب روز پس از بتون 28خاصيت مجانب در طي (
بكار رود  هتشكيل شده است و اگر آرماتور ) سنگ شكسته شده(گراويه آب و  ،درصد سيمان

  .شود مياصطالحاً بتون مسلح گفته 

  ي چوبي ي چوبي هاها  ساختمانساختمان. . 44--22--44

شوند و بيشتر در مناطق جنگلـي و نزديـك    مياز چوب ساخته  طور كلي هب ها اين ساختمان
  .گردند ميآنها احداث 

  وجود آمدن حادثه آواروجود آمدن حادثه آوار  ههعلل بعلل ب. . 33--44

  .)عمر مفيد ساختمان به اتمام رسيده باشد(فرسودگي ساختمان ) الف
 قرار گرفتن بار بيش از حد روي سقف) ب

 ي ساختمانها در معرض رطوبت قرارگرفتن پي) پ

، هـا  هـا در اثـر ريـزش كانـال     ها و زير ساختمان ريزش زير پي در اثر فروكش كردن چاه) ت
 ...ها و قنات

 .كه خارج از توان تحمل ساختمان باشدسوزي  تشوجود آمده در اثر آ هارت بحر) ث

 انفجارات) ج
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 برخورد اتومبيل به ساختمان يا سقوط ديگر اجسام سنگين به روي ساختمان) چ

كنـي در خـاك سسـت و خـاك دسـتي يـا        ماننـد پـي   ،كني هرگونه محاسبه غلط در پي) ح
نب در هنگام ساخت و تيرريزي و يا همچنين اگر محاسبات مقاومت مجا ها يا سقف ها ستون

 .وجود آمدن حادثه آوار باشد هب سببتواند  مي ،بتون آرمه اشتباه صورت گرفته باشد

  زلزله، سيل، طوفان، گردباد: حوادث طبيعي مانند  )خ

  مراحل آوار برداري مراحل آوار برداري . . 44--44

  : باشد كه عبارتند از  ميكليات آوار برداري سه مرحله 
رهاي در حـال ريـزش؛  الزم بـه ذكـر اسـت كـه       جلوگيري از سقوط اشيا معلق و ديوا) الف

 ،متري فقط با نيروي جاذبه زمين سـقوط نمايـد   2از فاصله   ميكيلوگر 5چنانچه يك جسم 
 ،چنانچه روي سر كسي بيافتـد  .گردد متر بر ثانيه مي 5/6سرعت برخورد آن با زمين حدود 

ميان برداشت  را بايد ازمعلق  اشيابنابر اين   .نيروي آن براي شكستن جمجمه او كافي است
بلكـه ابتـدا    ،نبايد عمليات شود ،يي كه احتمال ريزش داردها و در قسمت و كامالً مهار نمود

  .كنيم مينماييم و سپس شروع به عمليات  ميمن اي  آنها را تخريب يا كامالً
  .كشي و تحت فشار ي لولهها آب، گاز شهري ،برق ،قطع آب) ب
ي گاز، شامل سيلندرهاي گاز و خـارج  ها دود و كشف محل نشتيو  ها بردن شعله بيناز ) ج

  .ساختن و حمل آن به محلي  مطمئن
جلوگيري از ورود و تجمـع و هجـوم افـراد متفرقـه در روي آوار و حفـظ سـكوت جهـت        ) د

  .تشخيص محل محبوس شدگان
بخش به  س از تشخيص محل در صورت جواب دادن توسط محبوس شده با سخنان تسليپ(

  .)نماييم مياري ميدواري داده و محل را جهت اقدامات بعدي عالمت گذوي ا
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  بررسي چگونگي وضعيت محبوس شدگانبررسي چگونگي وضعيت محبوس شدگان. . 11--44--44

من سازي محل و براي شروع عمليات، نخستين اقدام، پيدا كـردن محبوسـين  در   اي  پس از
  :هاي مختلف اقدام نمود با توجه به موارد ذيل به روشتواند  ميباشد كه  مي زير آوار 

 ،انـد گير حادثه و يا در لحظـه آوار نـاظر بـوده   آنهايي كه خود در: ساس گفته شهودبر ا) الف
اند و همچنين افرادي كه قبل از وقوع حادثه از محل خارج  ي كه به محل رسيدهاولين كسان

ه و از عـادات آنهـا بـا اطـالع     كه دائماً با افراد آن محل در تمـاس بـود   اشخاصيو يا  اند شده
  .ها و اقوام نزديك مانند همسايههستند 

  .در محل آواركردن  با برقراري سكوت و صدا ) ب
 ماننـد  ،احتماالت زماني  ،فصل تابستان و مدارس ، ماننددر نظر گرفتن احتماالت فصلي) ج

ن ساعت در اتاق اي  ها و يا ساعات خواب كه اغلب افراد درو كارخانه ها ادارهكار شب و ساعت 
  .و غيره باشند مي خواب

  ياب استفاده از دستگاه زنده) د
  استفاده از سگ) ه

شدگان حدس زده و يـا پيـدا شـده     محل محبوس ،طي هر يك از موارد فوقدر چنانچه 
اري نمود و چنانچه هواي فشـرده  ذگ چه نواري سفيد اطراف آن را عالمتبايد با پار مي ،باشد

توسـط سـوند    در صـورت امكـان   وانتـ  مـي تا شروع اقدامات بعدي  ،و اكسيژن موجود باشد
  .رسانيد به مصدوم هوا ،مخصوص تزريق هوا
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ن ايـ   اگر حادثه آوار در اثر تجمع موادي بر روي سقف و يا كنار ديوار رخ داده باشد و: توجه 
كـود  ماننـد  (چ يا آهك يا ديگر مواد شـيميايي  گ) فله ( مواد مانند، سيمان  به صورت انبوه 

ي است مضرات و خطرات ناشي از تماس يا تنفس آنهـا را بـه همـه    د ضرور،باش) شيميايي
  .افراد حاضر در محل اطالع داد

  آوار برداري آوار برداري   مهم در رابطه بامهم در رابطه با  نكاتنكات. . 22--44--44

ماسـك حفـاظ گـرد و غبـار      ،كـاله  ،دسـتكش فردي از قبيل مني اي  استفاده از وسايل )الف
  .ضروري است

را در محـل   هـا  و سـقف  هـا  ، سـتون هـا  دهنده تيم نجات بايد پـي  همچنين افراد تشكيل
 نقـاط محكـم را   ،عملياتدر محل ستادن اي  ايرو ب هشناسايي نمود ،ساختماني كه آوار شده

  .نكنند حركت ن مسيرهااي  خارج ازاالمكان،  حتي شناسايي و روي آنها قرار گيرند و
  .  ه روي آوارجاد حصار در محل آوار برداري جهت جلوگيري از ورود افراد متفرقه باي  )ب
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و برقراري نظم بـه هنگـام   به منظور جلوگيري از هرج و مرج   مياستمداد از نيروي انتظا) ج
 جـاد اي  در كـار اخـتالل   هميشه افرادي حضـور دارنـد كـه    ،ن قبيل موارداي  زيرا در(عمليات 

  ).كنند مي
داده و دچـار   تعـادل روانـي خـود را از دسـت     ،آوار كنترل افرادي كه در اثر بروز حادثـه ) چ

  .اندحمالت رواني گرديده
  .جوافراد فرصت طلب و سودجلوگيري از ورود ) ح
 ،ي بزرگها هنگام آوار برداري تكه. شود ميباعث خطر  ي كهعدم تعادل به هنگام عمليات )خ

كه بر روي پا نيفتاده يا با قسمتي از بدن برخورد نكند و همچنـين هنگـام    بودبايد مراقبت 
  .ي ديگر آوار گير نكندها تكها به ، پچرخش بدن

  .كنندبرداري به يكديگر تكيه نبايد هنگام آوارنجاتگران  )د
  .از تعادل كافي برخوردار باشندو ابزارها براي عمليات  ها دستگاه ،به هنگام بارگيري )ذ
زيـرا ممكـن اسـت     ؛نبايد در روي آوار رهـا شـود   ،تجهيزات و وسايل به محل آورده شده )ر

  .   وارد شود اي صدمه هايا به آن ،مدفون شده ،زير و رو كردن آوارهنگام 
ماننـد عينـك   مني ويژه اي  از وسايل ،برشكاري و مشابه آنها ،جوشكاري تبه هنگام عمليا )ز

  .كاري و جوشكاري و غيره استفاده گردد مخصوص برش
ـ  ناي  مني جنبي كه براياي  يها از دستگاه الزم است )س ، ا توجـه بـه موقعيـت   گونه ابزارها ب

هنگام كار  براي مثال، .شود و در صورت لزوم استفاده به محل عمليات آورده مورد نياز است
مايعـات   بـودن كاري كه در محل يا قسمتي كه احتمال آتش سـوزي در اثـر    با دستگاه برش

  .حتماً خاموش كننده مناسب به محل آورده شود ،قابل اشتعال وجود دارد
نبايد رفت و آمد كـرد بـا نصـب عالئـم عبـور       ،ي از ساختمان كه آوار شدهاگر در قسمت )ش

  .نماييدممنوع يا عالئم شبرنگ و طناب به همراه ديگر وسايل هشدار دهنده آنجا را مسدود 
  .گذاري نمود دهنده بايد راه مناسب را انتخاب و آن را عالمت آمد تيم نجات و براي رفت )ص
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جرثقيل يا لودر و امثالهم بـه محـل حادثـه آورده     ،يع كارجهت تسرچنانچه الزم است  )ض
محل قرار گرفتن آنها قبالً تعيين و از وجود آوار پاك گردد تا ميـدان مـانور   الزم است  ،شود

  .كافي براي آنها وجود داشته باشد

    نكات مفيد ديگرنكات مفيد ديگر. . 33--44--44

  .به زمان وقوع توجه شود) الف
  .در جايي ريخته شود كه آوار اوليه وجود داشته باشدآوار برداشته شده از قسمتي، نبايد ) ب
به افراد مرده ارجحيـت   ،كساني كه در زير آوار زنده بودنشان محرز است ،در آوار برداري) ج

تـري   سـخت  ر شرايطكه د افراديبه  ،شوند دارند و باز آنهايي كه با مختصر عمليات آزاد مي
  .ارجح هستند ،باشند مي
ي قوي ضروري است كه از راه دور به صـورت مـوازي بـه    ها افكنتهيه نور ،به هنگام شب) د

  .محل بتابند تا محيط براي عمليات روشن و مناسب باشد

  پس از بررسي مصدوم و محبوس حادثه آوار پس از بررسي مصدوم و محبوس حادثه آوار ضروري ضروري   اقداماتاقدامات. . 44--44--44

باشند با  ميهوش بوده و قادر به حركت ه چنانچه خود ب ،پس از دسترسي به محبوسين آوار
اقدامات زير را  ،صورت به ترتيب اولويت ناي ، ولي در غيرنماييد مختصري آنها را خارج كمك 
  :دهيد  انجام 
  .ي هوايي كه در صورت انسداد آن را باز كنيدها بازبيني راه) الف
 .يدياقدام به تنفس مصنوعي نما ،چنانچه تنفسي نداشته باشد) ب

 .م به ماساژ قلبي كنيدينه و در صورت نياز اقدااوضعيت قلب را مع) پ

گاه عضوهايي كه در اثر ماندن زير فشار و يا گير كردن بين موانعي كه بـراي مـدت    هيچ
نبايد به يك دفعه آزاد گردد، بلكه بايـد   ،اند و مشكل خونريزي دارند طوالني تحت فشار بوده
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؛ زيـرا  دحكم بست و سپس اقـدامات بعـدي را انجـام دا   مباالي آن را  ،قبل از رهاسازي عضو
پـس از برقـراري جريـان     ،در صورت تغيير رنگ عضو جاد شوك نمايد و همچينناي  تواند مي

  .يابد بدن انتشار   ميوم به تماسم ،خون
  .تزريق سرم به هر مصدوم از ضروريات است) ت
 .يديي مغزي مراقبت نماها ضربه وكنترل خونريزي  ،ها از لهيدگي) ث

بسـيار مهـم    هـا  معاينه و مراقبت از ستون مهـره نترل، و ك ها حركت كردن شكستگي بي) ج
 .است

 .آماده كنيد) بسته بندي كردن ( مصدوم را براي حركت ) چ

 .  حركت دهيد او را) ح

د كـه  يد فـوق هسـت  ربدون رعايـت مـوا   ،تنها زماني مجاز به حركت دادن مصدوم: توجه 
  .خطر مضاعفي جان مصدوم را تهديد كند

  ي ي منمناياي    دستوراتدستورات. . 55--44--44

تمام شيرهاي تحت فشـار را از فشـار خـارج     ،در صورت ترك منزل براي مدت طوالني) الف
 .كنيد

تيلن، مواد محترقـه ماننـد بنـزين و    ود مواد منفجره مانند كاربيت، اسورو از انبار كردن   )ب
 .تينر و غيره به داخل ساختمان اجتناب گردد

خانه، آبگـرمكن، اجـاق گـاز و    انند موتورلوازم و ادوات حساس م در صورت نياز به تعمير) پ
 .استفاده گردد ،غيره از تعميرگاه مجاز و از وسايل استاندارد شده

 .ي فاضالب رعايت شودها مني چاهاي  )ج

ي خـروج آب در پشـت بـام    هـا  از بـاز بـودن راه   ،به هنگام نزديك شدن به فصـل بـارش  ) چ
 .اطمينان حاصل گردد
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هنگـام تـرك منـزل از بسـته بـودن       ،دليلي قطـع شـد   كه آب مصرفي به هر در صورتي) د
بهتر است در باالي شـيرهاي آب بـا فلـش    (هاي آب اطمينان كامل حاصل گردد شير ميتما

ام به بـاز نمـودن كامـل    مشخص شود تا كودكان و افراد نابالغ به اشتباه اقدآنها جهت بستن 
  ).آن ننمايند

  خالصهخالصه

كـه عوامـل    ،)ساختار سـازه (رج شدن ساختمان عبارت است منهدم شدن و از نظم خا ،آوار
عـي از  يغيـر طب عوامل  آورد و عوامل طبيعي مانند سيل و زلزله ورا به وجود مي متعددي آن

نند عامل به وجود آمدن اين حادثه گردنـد كـه   توايش از حد و غيره ميبار ب قبيل انفجارات،
شدگان شتافت و نكـات  وسسازي محل به كمك محبجهت امدادرساني بايستي پس از ايمن

هـا   هاي تحت فشار پس از خروج از منزل و بازكردن نـاودان  ايمني از قبيل بستن تمامي آب
از حادثه آوار محسـوب   كننده هاي ايمني جلوگيريند جزء توصيهاتومي ،در فصول بارندگي

  .گردد
  :شوندها از نظر مصالح به انواع زير تقسيم مي ساختمان

  آجري هايساختمان )الف
  هاي اسكلت فلزيساختمان )ب
  يهاي بتونساختمان )پ
  هاي چوبيساختمان )ت

  :باشدمراحل آوار برداري شامل موارد زير مي
  هاي در حال ريزشمعلق و ديوار سقوط اشيا جلوگيري از  )الف
  گاز شهري برق، قطع آب، )ب
  دود و كشف محل احتمالي نشت گاز ها،از بين بردن شعله )پ
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  گيري از ورد افراد متفرقه روي آوار و حفظ سكوت در محلجلو )ت

  آزمونآزمون

  ؟حادثه آوار را تعريف كنيد -1
  ؟وجود آورنده حادثه آوار را ذكر نماييد هچهار مورد از عوامل ب -2
  ؟مني جهت جلوگيري از حادثه آوار را بيان كنيداي  چهار توصيه -3



 

5 

   پنجمفصل 
  حادثه تصادفات
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  اهدافاهداف

  :استمطالب زير  ، آشنايي با1هدف از مطالعه اين فصل
  آموزش نحوه حضور .1
  سازي در صحنه حادثه  ايمن .2
  استقرار خودروها  .3
  نصب عالئم هشداردهنده .4
 ترتيب صحيح امدادرساني به افراد محبوس شده در داخل خودرو و يا درگير شده با آن .5

  

                                                 
 كتاب حوادث و سوانح حمل و نقل، فرامرز فرجي: ك. ر.  1
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  مقدمهمقدمه

به هنگام شركت در حوادث مربوط به تصادفات راننـدگي، در ابتـداي امـر دريافـت صـحيح      
اي طالعات از جهت مسير حركت خودروهاي مورد تصادف قرار گرفته، داراي اهميـت ويـژه  ا

هـايي كـه در قسـمت وسـط آنهـا      ها و بزرگراه ن تصادفات در اتوباناي  باشد، زيرا چنانچه مي
ها از جهت مخـالف،  به وقوع پيوندد ورود به بزرگراه) بدون بريدگي باشد(ديواري تعبيه شده 

رساني و عـدم دسـتيابي سـريع بـه صـحنه حادثـه و اخـتالل در         در كمكاتالف وقت  سبب
ويـنچ و  (رسانيدن ابزار و تجهيزات به همراه محـدوديت اسـتفاده از كليـه تجهيـزات ثابـت      

   .گردد مي..) .جرثقيل و

  1- 5تصوير شماره 
  

جاد حجـم ترافيكـي   اي  و ها نجاتگران و ماشين جاد خطر تصادف براياي  همچنين احتمال
  .اندازد نيز وجود دارد ميعمليات  امدادگري را به تعويق كه 

ن نكته مورد توجه قرار گيرد كه بـه محـض رسـيدن بـه محـل، ابتـدا       اي  همواره بايستي
 زمان با بررسي اوضاع مصدومين، اقدام به استفاده از عالئم هشدار دهنده و ضروري است هم
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بر جلوگيري از تصادفات احتمـالي مجـدد،   جاد حريم مناسبي براي عمليات نمود، تا عالوه اي 
  .ديآ دوجو همني براي گروه عمليات باي  محيط

  نكات مهم درعملياتنكات مهم درعمليات  ..11--55

  .شويدسازي پرسنل و تجهيزات خود مطمئن  مناي  از تداوم كار) الف
هايي كه افـراد در آن  خودرودهي و رهبري پرسنل براي نجات جان مصدومين از سازمان) ب

 .جام گيردان ،اند محبوس شده

انـد و  مشخص نمودن تعداد افرادي كـه واقعـاً در دام افتـاده    بازرسي دقيق محل حادثه،) ت
 .ي اوليه نياز دارندها اند و به كمك تعداد افرادي كه حبس نشده

 .باشد ميا نياز به نيروي بيشتري يآ نكهاي  و بررسي ها در نظر گرفتن اولويت) ث

  .اند در عمليات شركت داشتهيي كه ها همكاري با ديگر نيرو) ج
 .تشريك مساعي با ديگر نيروها، جهت پيشبرد بهتر عمليات نجات صورت گيرد) چ

خودروهـاي   ،چنانچه تصادف در الين اول سمت راست يا الين وسط صورت گرفته باشد
متـري از محـل حادثـه قـرار      25در فاصـله   ورونـد   مـي كار  هنجات به عنوان اخطار كننده ب

 خـودرو  ،دنمورد حادثـه داراي رنـگ روشـن باشـ     خودروهاي ، چنانچهناي با وجود .گيرند مي
تواند در الين خاكي كنار جاده قرارگيرد و با چراغ گردان سقفي آبي رنـگ،   مياخطار كننده 

      .نمليدهاي حادثه ديده جلب خودروتوجه عموم را به سمت 
 900، 600، 300تياط در فواصـل  بايد از تابلوهاي اعالم اح ميدر تمام مراحل تصادفات 

 100مجموعاً به طول  ،ي ترافيكي در خط وسط و سمت چپها همچنين از مخروط و متري
اسـتفاده   ،گيـرد  مـي كه در انتهاي مخروط يك چراغ گردان قرار ا) متر يك عدد 10هر (متر 
 بـه عنـوان يـك اخطـار     هـا  ي آبي رنگ در فواصل مخـروط ها گردانچراغ بهتر است از . كرد

  .گيرند كه روي سه پايه قرار مي نمودكننده استفاده 



                                                                 
  
 

 

 حادثه تصادفات 83

  بانده بانده يك يك   ييهاها  عمليات در جادهعمليات در جاده. . 22--55

بنـديم و از مـأمورين و    مـي كل جاده را  ،يي كه صرفاً يك الين وجود داردها و راه ها در جاده
ط نقليه و عبور و مـرور بـه صـورت    يي راهنمايي و رانندگي جهت برقراري نظم وساها پليس

  .كنيم ميفاده نوبتي است
تـر   پـر ارزش تر و  ي اوليه، از همه عوامل مهمها زمان با شروع عمليات نجات و مراقبت هم

بدون توجـه بـه    الزم است ،چنانچه خطر مضاعفي وجود داشته باشد. باشد ميتوجه به زمان 
ي اوليـه نبايسـتي از جـايش    هـا  هيچ مجروحي را قبل از ارائه خدمات كمـك قانون كلي كه 

  .يمينما ميداد، او را از معركه خارج حركت 

  
  2- 5تصوير شماره 
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  رج نمودن مصدومينرج نمودن مصدومينااعمليات خعمليات خ. . 33--55

عمليات خارج نمودن مجروح يا مصدوم از محلي كه در آن محبوس شـده بـه پـنج مرحلـه     
  :شود تقسيم مي

  دستيابي به مصدوم . 5-3-1
 ردي فوري كه با ادامه حيات او بستگي داها انجام مراقبت. 5-3-2

 از بين بردن موانعي كه او را در محل تصادف گير انداخته است. 5-3-3

 سازي براي حركت آماده. 5-3-4

  حركت. 5-3-5

  دستيابي به مصدومدستيابي به مصدوم. . 11--33--55

زيرا ، آورد ميوجود ن هرا در تصادفات ب  ميدسترسي پيدا نمودن به مصدوم معموالً مسئله مه
يـا بـا پـاي     ،از خودرو  به خارج پرتاب شـده  يا مصدوم به هنگام تصادف در اثر ضربه حاصله

خود از خودرو خارج گشته و يا به وسيله مسافران مجروح نشده و عابرين، از داخـل خـودرو    
  .به خارج كشيده شده است

ترين عاملي كه خروج عجوالنه و گاهي خطرناك مصدوم را از داخـل   بزرگ ،در تصادفات
 ،تجربـه نشـان داده اسـت    ،به هر جهت .زي استخطر آتش سو ،نمايد مي الزامالشه خودرو 

گيـري   احتمال آتش ،باشدي نجات آتش نگرفته ها چنانچه خودرويي تا رسيدن پليس يا نيرو
اما به هر صورت قطع جريان برق خودرو و بررسـي وضـعيت بـاك و     .آن بسيار ضعيف است

  .باشد ميسازي محيط  مناي  مسير سوخت آن اولين گام در
بستگي به موقعيـت و طـرز قـرار گـرفتن خـودرو و وضـعيت        ،ه مجروحروش دسترسي ب

مصدوم در داخل آن دارد كه البته دستيابي به مجروح ممكن است به سادگي بازكردن درب 



                                                                 
  
 

 

 حادثه تصادفات 85

مـثالً در   ،تكه كردن خودرو در موقعيت دشوار كـاري باشـد   يا به سختي برش و تكه ،خودرو
  . . . سراشيبي يك دره يا گودال و

به موقعيـت   با توجهبايد  مي ،شود ميكار گرفته  هيلي كه جهت نجات مصدوم بوسا و ابزار
ن عمل ممكن اسـت بـا بـاز كـردن درب     اي  و وضعيت مصدوم و محل در نظر گرفته شود كه

ن و يـا  ها، بريدن سقف خودرو، شكسـت ها و ديلم خودرو توسط نيروي دست، استفاده از اهرم
بلنــد نمــودن و جداســازي ) الســتيك دور شيشــه رآوردن زوار رويد( هــا درآوردن شيشــه

  .يي از خودرو توسط جك يا كشيدن آن از عمق دره و غيره صورت گيردها قسمت

  هاي فوريهاي فوري  انجام مراقبتانجام مراقبت.  .  22--33--55

گردد كه اصوالً الزم بوده و مصدوم داخل خودرو محبوس  ميي فوري زماني شروع ها مراقبت
يابـد كـه    مـي سي به مصدوم تا بعـد از آن ادامـه   از هنگام دستر ها ن مراقبتاي شده باشد كه

  :عبارتند از 
  باز نگاه داشتن مجاري تنفسي) الف
  هاكنترل خونريزي) ب
  ها حركت كردن شكستگي بي) ج

  يي از موانع يي از موانع رهارها.  .  33--33--55

مهـم از بـين   مساله باشد، ولي  ميخروج مصدوم از داخل خودرو  هدف ،ن مرحلهاي اگرچه در
جدا سـاختن خـودرو از   . شود انع حركت دادن او از داخل خودرو ميبردن موانعي است كه م

اي جديد به هنگـام   جاد ضايعهاي  ها موجبو بند ن قيداي  كند كه ميمجروح، زماني لزوم پيدا 
  .حركت دادن و خارج نمودن وي نگردد
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  سازي براي حركتسازي براي حركت  آمادهآماده. . 44--33--55

تعليـق درآورده اسـت از ميـان     است كه موانع داخل خودرو كه مصدوم را به حالـت  ميهنگا
اند، مجـروح بايسـتي    داخل و اطراف خودرو پاك گرديده و تمام موانع بدني در هبرداشته شد

  .حمل به بيمارستان آماده گرددراي حركت دادن اوليه و در نهايت ب
  : استن آمادگي دو نكته اي  هدف

  جاد جراحات بيشتر به هنگام حركتاي  محافظت مجروح از) الف
 سهولت انتقال تا حد امكان )ب

ـ ند شـو پانسمان  ها حركت گرديده و زخم بايستي حتي االمكان بي ها شكستگي طـور   هو ب
بندي كرد تـا بتـوان آن را بـدون خطـر از جـا بلنـد نمـوده و         خالصه مجروح را طوري بسته

  .حركت داد
  حركت از داخل خودرو) ج

ن است آنقدر ساده باشد كه به حركت مصدوم از داخل خودرو و حمل به آمبوالنس ممك
او كمك كنيم تا با پاي خود از خودرو پياده شده و به سمت آمبوالنس حركت كند و يـا تـا   
آن حد مشكل باشد كه مجبور شويم او را روي يك تخته فقراتـي از محـل خـارج نمـوده و     

مصـدوم را   طي كنـيم و يـا  پر از گل و الي و تيغ و بوته را در آن حال  اي سرتاسر دامنه تپه
يم تـا بـه   يين هـدايت نمـا  يگيري از تجهيزات كمكي از دره به بـاال و يـا بـه پـا    كار هتوسط ب

  .آمبوالنس برسانيم

  مشكالت خاصمشكالت خاص. . 44--55

داراي مشـكالت خاصـي    ،دستيابي، رهايي از موانع و حركت دادن مصدوم از داخـل خـودرو  
  .باشد مينيز  اي ويژهي ها است كه الزم به اجراي دستورالعمل
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نمودن بندهاي دور و اطـراف مجـروح از   هاي دسترسي  به مصدوم و باز كار بردن روش هب
تـا  مستلزم وجود عقلي سليم و نيـروي ابتكـار خاصـي اسـت      ،بقاياي خودرو در هم شكسته

هرچند حـوادث  . نمود برداري را ن كار حداكثر بهرهاي  از امكانات و وسايل موجود براي بتوان
نقاط مشترك بسياري بـين آنهـا موجـود     حالن اي  با ،يگر شبيه نيستندكامالً با يكد ،خودرو
  .است

كار كردن در تاريكي و با نـور   زيرا ،تاباندن نور و روشنايي در درجه اول اهميت قرار دارد
ممكن دشـوار و گـاهي غيـر    ،ردكافي، در حالي كه جان مجروحين در معرض خطر قـرار دا نا

  .)ه دور به محل حادثه تابانده شود طور موازي از را هبايد قوي و ب ها افكننور. (است

  دستيابي و رهايي از موانع      دستيابي و رهايي از موانع      . . 55--55

ن مرحله ضروري است حداكثر احتياط و مراقبت را در مورد مصدوم عمل نمـود، زيـرا   اي  در
  .رودكار ميه ن مواقع لوازم و ابزارهاي مورد استفاده بسيار نزديك به بدن وي باي در

آيند  ميوجود  هگيري از تجهيزات بكاره جزء عواملي هستند كه ضمن ب ،داصگرما، سر و 
ن هنگام براي مصدوم وجود دارد كه الزم است همـواره  اي در اي جاد جراحت تازهاي  و احتمال

دسترسـي پيـدا كـردن بـه مصـدوم       .نگرددتوجه شود تا وضعيت او از آنچه هست وخيم تر 
انجام .. .، سقف وها ، صندوق عقب و عقب كشيدن صندليها، شيشهها تواند از طريق درب مي

هاي و بنـد پس از آنكه به مصدوم دسترسي حاصل شد و مشغول بر طرف كردن قيد  .پذيرد
گيـرد   مـي ي مختلف بدن او در اختيـار قـرار   ها بايد همچنان كه قسمت مي ،اطراف او شديم

  .يمياعمال نما ها ي الزم را جهت آن قسمتها مراقبت
 ،معلومات كلي از علم مكانيك و آشنايي و شناخت با طرز كار لوازم و تجهيـزات  داشتن(

   .)باشد ميكمك مؤثري در دستيابي و آزاد نمودن مجروح 
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بـه  آنهـا    مـي پر جهت بكارگيري از خاصـيت اهر هاي آهني و فلزي تو ميلهاستفاده از ديلم و 
ي آهنـي  هـا  ن ميلهاي  گيريبكاربا كه  طوري هباشد؛ ب ميم طور دستي بيش از همه موارد الز

ي بلند را ها چنانچه اهرم. گشايند ميگردند و يا مدخلي را به خودرو  ميبه راحتي باز  ها درب
ي هـا  زيـرا اهـرم   ؛تر اسـتفاده شـود   ي نازكها بايد ابتدا از اهرم ،نتوان بين زوار درب قرار داد

ـ  ي اصلي را داخل گردانيدها هرمتوان ا ميجابجا كرده و پس از آن   ميتر درب را ك نازك ا و ب
  .شد ها كردن آن تا انتها و يا حتي درآوردن درب از لوالسبب كندن درب و باز ،اعمال فشار

  3- 5تصوير شماره 
  

  
  4- 5 تصوير شماره
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بـاز  ( 1تـوان از اسـپيريدر   مـي  ،كار كافي نبود ناي  چنانچه نيروي بازوي اهرم براي انجام
نكه از وسايلي جهت بـازكردن  اي براي(آهني استفاده نمود هاي و بازو )هبرند( 2و كاتر )كننده

  .)جاد نماييماي  در محل مورد لزوم فضايي الزم استابتدا  ،درب استفاده كنيم

  
  5- 5 تصوير شماره

  
بايستي آن را از جا درآورده  و يـا از   ،نكه يك درب بسته شده از لوال باز گرديداي  پس از

  .تا كامالً از سر راه برداشته شوداخت محل لوال خارج س
مني است كه اي  وجود قفل ،شويم مين قبيل مواقع با آن روبرو اي  يكي از مشكالتي كه در

 .نمايـد  مـي  نصب گرديده و از بازشدن قفل درب با نيروي اهرم جلوگيري خودروهادر بعضي 
را كامالً برش دهـيم تـا   الزم است قفل و پيچ مهره مخصوص آن  ها ن درباي  براي باز كردن

  .كنيمبتوانيم درب را باز 
ن است كه اطراف قفل يا دستگيره را به اي  شود ميكار گرفته  هن خصوص روشي كه باي در

در نتيجه به قفل دسترسي پيدا گردانيم؛ ورقه آهن را به خارج بربريده و  اي صورت نيم دايره
يله فلزي يا يك صفحه آهنـي از داخـل   وسيله يك مه را ب بدكمه درب معموالً در(شود  مي

                                                 
1.spreader 
2. cutter 
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ناحيـه  بـه قفـل درب در     مـي ضـربه محك  سپس .)كند و ارتباطي با قفل درب ندارد قفل مي
 شود كه در اثر ضربه چكش، ميله قفل از محل خارج شـده و  زده مي بستون آهني كنار در

  .دهد ميرا  خودروشدن درب با از بين رفتن فشار، اجازه باز
و  هسـتيم گاهي مجبور به بلند كـردن و كشـيدن ماشـين     ،جروحينجهت آزاد سازي م

تسلط و تبحـر   ،ن راستااي  البته در .گاهي نيز بايستي قطعات خودرو را از يكديگر جدا سازيم
  .جاد خسارت بدني جديد به مجروح يا محبوسين جلوگيري خواهد نموداي  در روش بريدن از

دستيابي به مصـدوم يـا    ،هلو چرخيده باشددر هنگام تصادف به پ خودرودر وضعيتي كه 
 ارائـه جهـت بررسـي وضـعيت وي و     هـا  ها و پنجـره  فرد محبوس شده از طريق يكي از درب

ولـي   ن طريـق ميسـر  اي  اما گاهي خارج ساختن مصدوم از .پذيرد ميي اوليه صورت ها كمك
تـا   ،چرخاندهن ييخودرو را به سمت پا يتوان قسمت باال مين حال اي باشد كه در ميمشكل 

البتـه در صـورت نبـود     .ها، مصدوم را خـارج سـاخت   ي ستون دربها با بريدن زوارها يا پايه
يله اره برقـي و يـا   تـوان بـه وسـ    ميرا  ها ن ستوناي بريدن ،تجهيزات هيدروليك يا پنوماتيك

  .دوار انجام دادبر  وسيله يك اره موتوري آهنه به آهستگي و حتي بتوسط كاربيد 
در صورتي كه بنزين يا انواع مواد سريع االشتعال ديگـر بـه اطـراف     ،نوع عملياتن اي  در

  .جاد جرقه، ضروري است با احتياط بيشتري اقدام نموداي به علت ،پاشيده شده باشد
توان از يك قلم و چكش پنوماتيك يا قيچي  مي ،چنانچه نياز به برش سقف خودرو باشد

  .از يك قلم و چكش معمولي استفاده نمود ،ر فوقهيدروليك و حتي در صورت نبودن ابزا
 ،شـود  ي ماشين بريده مـي ها و ستون ها كه با اره برقي يا موتوري پايه ميتوجه شود هنگا

سـيب بعـدي بـه مجـروح     الزم است روي مصدوم را با پتوي نسوز پوشانيد تا از وارد شدن آ
آيد كه پس از آن جـدا   مي ينيبه راحتي به پا ها سقف پس از بريدن ستون( گرددجلوگيري 

  ).باشد ميكار دشواري ن ،كردن اليه زيري كه از جنس مشمع است
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قلم و چكشي كه به طريق دست ساز و ابتكاري از يك نصف فنر ماشين كه يـك طـرف   
 ، داراي محاسن زيادي از جمله عـدم است آن تيز و طرف ديگر با الستيك محكم بسته شده

ي روغـن نبـاتي يـا كنسـرو     ها آن مانند بازكردن درب قوطي باشد و عملكرد ميجاد جرقه اي 
  .استكن باز

كند در صورت وجود وسايل كششي از دستگاه وينچ  و يا تيفور  ميگاهي موقعيت اقتضا 
ي مچاله شده ماشين اسـتفاده  ها شو و قسمتي سخت بازها به منظور بازكردن و كندن درب

ي هـا  توان از وينچ ماشين مي ،رد چسبانده باشدكرد و يا حتي اگر صندلي راننده را به داشبو
ن كار بـا شكسـتن شيشـه عقـب     اي  كردن فرد محبوس شده استفاده كرد؛ نجات جهت جدا

ي زير صندلي و ها بايد پيچ ميالبته قبالً  .پذيرد مياتومبيل به منظور عبور كابل بكسل انجام 
 ،لي و اتصال بـه كابـل كشـنده   را از كف شل كرده و با عبور زنجيري به دور صند كشويي آن

همچنين بايد هر دو عامل كشنده  .نواخت آغاز نمودبا كشش ماليم و يك  ميت را به آراعمليا
تـوان   مـي حالت كشش قرار گرفته، قبالً به جايي ثابت شـده باشـند كـه حتـي     در و ماشين 

ن كار را به اي  گاه در حد فاصل يكديگر به عنوان تكيهي قوي ها توسط قرار دادن الوار و تخته
  .انجام رسانيد

يكي از نجاتگران از داخل مراقـب سـر و گـردن     ،بهتر است همواره هنگام انجام عمليات
 هـا  ن قبيل حوادث احتمال شكستگي سر و گردن و ستون مهـره اي فرد مصدوم باشد، زيرا در

كوچـك  و در صورت احتمال آسيب پس از آزادسازي مصدوم، حتماً بايد از تختـه   استزياد 
فقراتي استفاده كرد و قبل از حركت از داخل ماشـين، فـرد آسـيب ديـده را روي آن ثابـت      

  .نمود
از سـر و گـردن    در داخل خـودرو   يكي از افرادن ترتيب است كه در ابتدا اي روش كار به

فرد آسيب ديده محافظت نموده تا آتل گردن بسته شود و همين طور به مراقبت ادامه داده 
هاي ممكن به پشت مصدوم لغزانده شود و  پس از آن ابتـدا  راتي به يكي از روشتا تخته فق
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پيشاني و چانه را به آن ثابت كرده و سپس توسط تسمه مخصوص آن بـا عبـور از منافـذ از    
  .كنيمبندي  مي قبل تعيين شده در روي سطح تخته فقراتي، فرد مجروح را ثابت و  بسته

بنـدي صـحيح  وي    بسـته  ،ام حمل مجروح در نظر داشـت كه بايد به هنگ مياز موارد مه
كه نتوان بـه  در صورتي ،گاهي براي خارج نمودن مصدوم زير ماشين .باشد ميقبل از حركت 

طنـابي بـه    ،ن وسايلاي يكي از .توان از وسايل ابتكاري استفاده كرد مي ،وي دسترسي داشت
ن طناب به اي . باشد ميدر وسط آن  اي كه داراي گيره استمتر  سانتي 5/2متر و قطر  3طول 

مصـدوم را بـه صـورت     ،صورت مدور است و با عبور از روي سـينه و قفـل كـردن زيـر بغـل     
توان او را بر روي برانكـارد هـدايت كـرده و     ميكشيدن از زير ماشين دور كرده و پس از آن 

  .لغزانيد
كـه   مكـان در صـورتي  ن است كه حتي االاي  باشد ميكه در تصادفات قابل توجه  اي نكته

ي جرم شناسي از جابجا ها جهت بررسي ،ط نقليه وجود نداشته باشديخطري براي ديگر وسا
  .باشدديد مأمورين راهنمايي و رانندگي نكه با صالحاي  مگر ،خودداري گردد ها كردن خودرو

ي بـادي  هـا  جـك  ،از ديگر وسايلي كه ممكن است در تصادفات مورد استفاده قرار گيـرد 
  :هستند زيرانواع مختلف  شاملهاي بادي  اشند كه خود جكب مي

جـاد كشـش همـراه بـا     اي  كه براي جابجايي از زمـين و يـا   اي انواع بالشتگي و نوع بشكه
بنديم و از  مييعني ابتدا تسمه را ما بين دو نقطه  ،باشندهاي مخصوص مياستفاده از تسمه

ـ     كنيم و سـپس توسـط    ميزير آن جك بالشتگي را رد  وجـود   هبـاد، كشـش مـورد نيـاز را ب
      .شود مين وسيله براي جلوگيري از نشت مواد سوختي و شيميايي استفاده اي از .آوريم مي
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  6- 5 تصوير شماره

  خالصهخالصه

درك صحيحي از محل اصـلي حادثـه منطبـق بـا آدرس      ،ضروري است در صحنه تصادفات
ضمن حضـور در صـحنه حادثـه بـا     دد و ردست آورده تا منجر به اتالف وقت نگ هواقعي آن ب

مني صحنه حادثـه را فـراهم آورده و بـه    اي  چيدن عالئم ترافيكي و استقرار صحيح خودروها،
سپس عمليات خروج آنان پس از تثبيت الزم . شدگان پرداخته شود بررسي وضعيت محبوس

 ،از موانـع رهاسـازي   ،هاي اوليه رسانيدن كمك، به ترتيب اصول نجات، دسترسي و دستيابي
  .رسد با حركت به انجام ميدر نهايت سازي براي حركت و  آماده

  آزمونآزمون

  باشد؟ ها نحوه چيدمان عالئم ترافيكي چگونه مي راه در بزرگ -1
  رسد؟ عمليات محبوس شدگان به چه ترتيبي به انجام مي -2
شد وجود داشته بادر عمليات نجات در حادثه تصادفات  مشكالت خاصي كه ممكن است -3

  كدامند؟



 



 

6 

   ششمفصل 
  حمل مصدوم
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  ففااهدهداا

  :است، آشنايي با مطالب زير 1هدف از مطالعه اين فصل
  حمل انفرادي مصدوم .1
  نشاني حمل مصدوم آتش .2
  حمل مصدوم با وسايل مختلف .3

  

                                                 
 نشاني و خدمات ايمني، تهران، فرامرز فرجي جزوات داخلي سازمان آتش: ك. ر.  1
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  مقدمهمقدمه

نشـانان و نجـاتگران بـه منظـور اطفـا       و حوادثي كه آتش ها ن كه در اكثر حريقاي با توجه به
در  .احتمال برخـورد بـا مصـدوم نيـز وجـود دارد      ،گردند ميوارد عمليات  ،حريق و يا نجات

چنين مواردي اگر مصدوم به روش نامناسب از محل حريق و حادثه به خارج از محل انتقال 
لذا جهت حمل  .احتمال تشديد جراحات و صدمات در زمان حمل وجود خواهد داشت ،يابد

چنـد روش عملـي و    ،فصل ناي  سعي گرديده است تا در ،صحيح مصدوم توسط حداقل نيرو
  .گرددارائه  ،باشد مينشانان قابل اجرا  كاربردي كه توسط آتش

حمل مصدوم عبارت است از انتقال فرد آسيب ديده به طريقه صحيح از محل حادثه بـه  
صدمه كمتري به مصـدوم وارد شـده و از    ،ن حملاي  امن و يا مراكز درماني كه طي اي نقطه

  .دي جلوگيري گرددتشديد و احتمال صدمات بع
  :در حمل مصدوم همواره بايد سه نكته زير را مد نظر قرار داد 

  وضعيت مصدوم)  الف
  وزن و جثه مصدوم) ب
  .مسافتي كه تا مراكز درماني بايد طي شود) ج

البته در فن حمل مصدوم و طرق مختلف جهت انتقال وي از محل حادثه به منطقه امن 
تـوان از برانكـارد موجـود     مـي در صـورت امكـان   اند، اطه كردهو در ميان اشيايي كه او را اح

  .استفاده نمود
باشـد   مـي جان نجاتگر و يا مصدوم در معـرض خطـر    ،به جز در مواقعي كه در آن حادثه

حركت مصدوم بايستي با نظم و ترتيب خاص و از روي نقشه و با كمال حوصله انجام گيـرد  
  .يد ضايعات موجود نگرددتا باعث بروز خسارات بيشتر بدني و تشد
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ن ايـ   بـراي . اسـت  كف اتاق يا روي زمين به برانكارد ازتغيير مكان مصدوم  ،ملحنكته مهم 
كه برانكـارد  اي  گونهبه  ،باشد ميحداقل نفرات الزم براي حركت دادن مصدوم دو نفر منظور 

تا حركت با  هر دادتر به بيمار قرا هرچه نزديك اي و يا وسيله ديگر حامل مجروح را در فاصله
متر از زمين  سانتي 20حداكثر  .ترين ارتفاع بر روي برانكارد صورت گيرد حداقل فاصله و كم

  .كافي است تا برانكارد به زير مصدوم لغزانده شود

  طريقه قرار دادن بيمار روي برانكارد با كمك دو نفر :1- 6 شماره شكل

  ي انفراديي انفراديهاها  حملحمل. . 11--66

درحالي كه خطري جدي جان مجروح . استهت حمل يك مصدوم يي جها ي زير راهها روش
بسـيار   ،نمايد و احتمال رسيدن كمك نيز وجود نداشته باشـد  ميو يا نجات دهنده را تهديد 

 ،باشـد  هوشي افتاده ير كرده و به حال بيكه مصدوم در حريقي گ ميمثالً هنگا .استمناسب 
الزم است مجـروح را بـه   اشته باشد، د دوجو نيز محل را پر كرده و احتمال خطر خفگيدود 

ولي اگر آنقدر وقت و فرصت باقي است تا نيروهـاي كمكـي    ؛سرعت از محل خطر دور نمود
  .استفاده نمود ها ن روشاي  نبايستي از ،فرا رسند
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باشـد كـه در آن مصـدوم در پشـت      مينمايانگر حمل به روش پشت زين  زيرشكل . 6-1-1
وزن بـدن   ،سـمت پشـت لگـن حمـل كننـده     گيـرد و ق  ميقرار حال تاب خوردن  نجاتگر به

  .نمايد مصدوم را تحمل مي

  حمل مصدوم به روش پشت زين :2- 6 شماره شكل
  

مجروح بـه حالـت آويـزان در     نمايش داده شده است 3-6روش بعدي كه در شكل . 6-1-2
گيرد و يا  كننده قراري او روي شانه حملها به صورتي كه دست ،گيرد ميپشت نجاتگر قرار 

  .مصدوم را در بغل گرفت و حركت كرد 4-6توان مانند شكل شماره  مي

  به حالت آويزان در پشت نجاتگر ححمل مجرو :3- 6 شماره شكل
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  حمل مجروح به روش بغل كردن :4- 6 شماره شكل
  

ن ترتيب كه يا اي  به .گيرد ميروش بعدي با كشيدن و لغزاندن مصدوم روي زمين صورت 
پيچيم و سـپس بـا گـرفتن قسـمتي از پتـو او را روي       ميا روي يك پتو قرار داده، مصدوم ر

بـه ايـن روش    .نمـاييم  مييش او را از ساختمان خارج ها كشيم و يا با گرفتن لباس ميزمين 
نجا سر مصدوم در بين بازوان نجات دهنده پنهان اي در .گويند اي روش گهوارهحمل مصدوم، 

گيرد كه كـف   ميهاي مصدوم طوري قرار  شانه رنجاتگر در زي هايو محافظت گشته و دست
اختمان را طي كند، نجـاتگر او را  هاي سچنانچه الزم است مصدوم پله .به باال باشدرو دست 

لغزاند كه سر وي به طرف پـايين قـرار گيـرد و بايـد او را هرچـه       مين ترتيب به پايين اي به 
   .هدحركت د ها تر به سطح زمين و پله نزديك
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  حمل مصدوم اضطراري با پتو: 5- 6شكل شماره اي      ش گهوارهحمل مصدوم به رو :6- 6شكل شماره 

  

  حمل مصدوم تكيه گاهي يا عصايي حمل مصدوم تكيه گاهي يا عصايي . . 33--11--66

و از عـدم وجـود    اسـت هوش بوده و تا حدودي قادر بـه حركـت كـردن    ه چنانچه مصدوم ب
در ضـمن حركـت امكـان     طوري كهه جراحات متعدد و جدي در بدن وي مطمئن شديد، ب

گاه قرار دادن خود به عنـوان   تكيهتوان با حالت  مي ،بدتر شدن و وخامت حال مصدوم نباشد
  .باشد ميروش يك نفره و دو نفره قابل اجرا  ن كار با دواي .عصا به حركت مصدوم كمك نمود
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  گاهي روش حمل يك نفره تكيه) الف
، بازوي سالم مصدوم را روي شانه و پشـت  گيرد مين روش كه توسط يك نفر انجام اي در

و  دهد ميمچ دست مجروح را از پشت گردن خود عبور  ،گردن خود قرار داده و حمل كننده
  .كند ميكت كردن به مجروح كمك ردر ح
  .مصدوم قادر به حركت بوده و صدمه جدي و چنداني نديده است ،ن حالتاي در

  يروش حمل يك نفر تكيه گاه :7- 6شكل شماره 
  
  روش حمل دو نفره تكيه گاهي )ب
با  ،روش كار همانند يك نفر بوده ،گيرد مين نوع حمل حمايتي كه توسط دو نفر انجام اي در

 دهـد  مـي هر كمك دهنده عبـور   خود را از روي شانه و دور گردنهر دو دست نكه اي  تفاوت
وسط كمك دهنـدگان  توان تمام وزن بدن مصدوم را ت مي ،ن روشاي  ستگاهياي  در تمرينات(
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توان با روش ساختن صندلي بـا چهـار مـچ، يـك صـندلي جهـت        ميهمچنين  .)حمل نمود
دو دسـت خـود را دور    ،روي چهار مچ مصدوم مصدوم آماده كرد كه پس از نشستن ننشست

  .دهندگان قرار دهد و حركت آغاز گردد گردن كمك
ي هـا  ن صورت است كـه مـچ  اي  به ،باشد ميروش ساختن صندلي چهار مچ كه توسط دو نفر 

  .دهد ميروش ساختن صندلي را نشان ) 9-6( شكل .گيرند مييكديگر را به تناوب از رو 

  روش حمل دو نفره تكيه گاهي :8- 6شكل شماره 

  روش ساختن صندلي با چهار مچ :9- 6شكل شماره 
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  نشانينشاني  حمل مصدوم آتشحمل مصدوم آتش. . 44--11--66

ي حمـل  هـا  تـرين روش  كي از سـاده ي ،نشاني معروف است اين روش حمل كه به حمل آتش
سازد تا مصدوم را  ميكننده را قادر  گيرد و حمل ميباشد كه توسط يك نفر انجام  مي مصدوم

  .تا مسافت زيادي به راحتي حمل كند
  :گيرد كه عبارت است از  مرحله انجام مي 7اين نوع حمل طي 

ي كه صورت مصدوم نحو به ،ن مرحله مصدوم را بر روي شكم خوابانيدهاي در -مرحله يك
را بـه زيـر بغـل     هـا  دسـت  سپس در باالي سر مصدوم زانـو زده، به سمت زمين قرار گيرد و 

  .لغزانيم ميمصدوم برده و به سمت پشت او 

ن مرحله مصدوم را تـا  اي در -مرحله دو
  .مكنيميروي زانو بلند 
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ن مرحله ضمن باال كشـيدن  اي در -مرحله سه
ر پشـت او جـاي داده و   را د ها دست ،مصدوم
   .كنيم ميمحكم 
  

  
  

ن مرحلــه همچنــان كــه ايــ در -مرحلــه چهــار
ايـم مـچ    مصدوم را با دست راست نگاه داشـته 

دست راست را با دست چپ گرفته و دسـت را  
  .دهيم مياز باالي سر خود عبور 
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زمان با خـم   من ترتيب كه هاي به ،گيرد مين مرحله چند عمل تواماً صورت اي در -مرحله پنج
او را روي شانه چپ خـود جـاي داده،    ،كردن كمر، زانو زده و با كشش دست راست مصدوم
  .گيريم ميو زانوي راست او را  دهيم ميسپس دست راست خود را از ميان پاهاي وي عبور 

  
  
  

 ،ن مرحله با بلنـد شـدن از روي زمـين   اي در -مرحله شش
  .شود آورده ميمصدوم نيز باال 
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آخرين مرحله با گرفتن مچ دسـت راسـت    -حله هفتمر
با دست راست خود كه از ميان پاهاي وي عبور  ،مصدوم

    .گيرد تا دست ديگر آزاد بماند ميكرده صورت 
  
  
  
  
  
  
  

ن نـوع حمـل مصـدوم صـدمه يـا      اي چنانچه در هر يك از اعضاي مورد استفاده در: تذكر 
مثالً دست راسـت را بـا چـپ     ،يگر عمل نمودتوان از طرف د مي ،جراحتي وجود داشته باشد

  .به صورت معكوس و از جهت مخالف به انجام رسانيدرا عوض كرده و كامالً تمام عمليات 

  حمل مصدوم با استفاده از نردبان حمل مصدوم با استفاده از نردبان . . 55--11--66

باشـد   مـي حمل مصدوم با استفاده از نردبان  ،نشاني مرسوم است هايي كه در آتش اهيكي از ر
ن حـال  ايـ  در .شـود  مـي اسـتفاده  است، در خارج ساختمان قرار گرفته  كه از يك نردبان كه

توان مجروح را ضمن مراقبت از نردبان به پايين حمل كـرد كـه خـود شـامل دو حالـت       مي
به هر صورت  .يعني در مرحله اول شخص به هوش است و در مرحله دوم بي هوش .باشد مي

را روي پلكان نردبان قرار داديم، خواه الزم به تذكر است كه در كليه شرايط چنانچه شخص 
بـا ديـدن    ،ديـ آ خواه بي هوش، چنانچه به طور ناگهاني بر روي نردبان بـه هـوش   ،به هوش
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ن شـرايط  ايـ  در .خطر خواهـد بـود   ايجادامكان سرگيجه و  ،عد مسافتمنظره زير نردبان و ب
   .نردبان برساند وي را به سالمت به پايين ،وظيفه نجاتگر است كه با حفاظت و دلداري

  
  حالت اول) الف
نجـاتگر وي را روي نردبـان هـدايت كـرده و      ،ن وضعيت چنانچه مصدوم به هوش باشداي در

سپس يك پـا را نيـز   . گيرد ميرا از پشت به زير بغل وي عبور داده، پلكان نردبان را  ها دست
ت بـه مصـدوم   دهـد و ضـمن حفاظـ    مياز بين دو پاي مجروح عبور داده و روي پلكان قرار 

  .نمايد تا به پايين حركت كند ميكمك 

  )حالت به هوش(حمل مصدوم با استفاده از نردبان  :10- 6شكل شماره 
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  حالت دوم) ب
ـ  ميدهنده  هوش شده باشد، نجات ن وضعيت چنانچه مصدوم بياي در ه بايد پاهاي مصدوم را ب

تـي بتوانـد روي نردبـان بلغـزد و     تـا بـه راح   ،روي نردبان قرار داده) باز ( صورت جدا از هم 
بـي هـوش را بـر     و وزن شخص دهد مينيز به همان طريق قبلي از زير بغل عبور را  ها دست

  .نمايد ميداده و به سمت پايين نردبان حمل  رروي زانوي خود قرا

  )هوش به حالت بي(حمل مصدوم با استفاده از نردبان . 11- 6شكل شماره 
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بـا   كـه روش ديگري نيز وجـود دارد   ،ه بي هوش شده استالبته جهت انتقال شخصي ك
روش كار در بخش بعـدي بـه تفضـيل     وشود  مياستفاده از نردبان و يك رشته طناب انجام 

  .شود ميشرح داده 

  حمل مصدوم با طناب و نردبان: 12- 6شكل شماره 

  حمل مصدوم توسط طناب و نردبانحمل مصدوم توسط طناب و نردبان. . 66--11--66

قابـل اجـرا   ، شـوند  مـي نان بـا آن مواجـه   نشا كه آتشيي ها معموالً در موقعيتاين نوع حمل 
هايي كه مصدوم در طبقات بااليي ساختماني دچار حادثه گرديده و يعني در مكان .باشد مي
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و نيـاز بـه روش ديگـري جهـت خـروج وي از      است هاي خروجي معمولي نيز بسته شده  راه
  .باشد ميمهلكه خطر 

 ،و يـك نردبـان  )  1اليـف اليـن  ( ناب مناسـب  ن منظور با استفاده از يك رشته طاي براي
ي معمول مسدود ها هوش و راه توان شخصي را كه در يكي از طبقات بااليي ساختمان بي مي

  :باشد  مين كار به شرح زير اي روش .به پايين انتقال داد ،گرديده
يابـد مسـتقر    مـي كه از آنجا عمليـات نجـات انجـام     اي نخست نردباني را در باالي پنجره

باال رونده سر طنـاب را   نجاتگردهيد و  ه را در كنار نردبان قرارسپس طناب دسته شد ،كرده
كه به آستانه پنجره مـورد   ييبرد تا جا مياز زير پله اول عبور داده و با خود به باالي نردبان 

كـه بـه آسـتانه پنجـره      زماني ).آيد ميطناب از پشت نردبان باال  ،ضمن صعود(رسد  نظر مي
طناب را از داخل چشمه پله مقابل بـه سـمت بيـرون نردبـان عبـور داده و       ،نظر رسيد مورد

طناب را برگردانده و از روي پله سـوم بـه سـمت داخـل      ،مجدداً پس از طي سه پله متوالي
دهد كه مصدوم به راحتـي آويـزان شـده و     مياين كار به طناب اجازه (دهد  ميپنجره عبور 

  .)شدخيلي نزديك به ساختمان نبا
كشد كه جهت دسترسي و بستن مصـدوم وسـعت    مي اي طناب را به اندازهنجاتگر اكنون 

 ، اوپس از انجام مراحل فـوق  .فوت كافي است 20متر يا  6حدود  عمل داشته باشد، معموالً
مقداري از سر  اي كه به گونه ،بندد ميبه طناب  مانند گره خرگوش مصدوم را با گره مناسبي

 ،از طـرف ديگـر   .وي در لحظات اوليه فرود در دست خـود نگـه دارد   ايتطناب را جهت حم
بايد حتماً بـا دو دسـت خـود طنـاب را محكـم       ميكسي كه در پاي پلكان نردبان قرار دارد 

يعني به اندازه مورد نياز  ،)تغذيه كند(گرفته و به اندازه مورد نياز طناب را شل و سفت كند 
البتـه جهـت    .سيله سرعت فرود مصـدوم را كنتـرل نمايـد   و طناب در اختيار بگذارد و بدين

ولي نكته اساسي  ،توان استفاده نمود ميي ديگري نيز ها طناب كشي بر روي نردبان از روش
                                                 

1. life line 
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ي نردبان و رعايت سه پله متوالي آخـري  ها و مهم رعايت رفت و برگشت طناب از داخل پله
و  مصدوم چه از نظر سـرعت فـرود   باشد كه سبب اطمينان از كنترل مييعني آستانه پنجره 

  .گردد ميچه از نظر برخورد با ديوار 

  گره خرگوش :13- 6شكل شماره 

  حمل مصدوم به روش كول كردن    حمل مصدوم به روش كول كردن    ..77--11--66

به صـورت حلقـه درآمـده     اي رچهتواند از تكه پا ميكه (تسمه مكان بستن  ،ن نوع حملاي در
دادن شـخص آسـيب ديـده روي    جهت قـرار   .باشد مي ر بغل مصدومروي پشت و زي ،)باشد

ي عبور داد و مصدوم را تا حدي بلند ت بايد تسمه را از زير بغل و پشت ونخس ،پشت و كول
سـپس بـا گـرفتن مـچ     . ي كوله پشتي به تن وي نمودها را مانند بند ها كرد كه بتوان تسمه

خص طوري كه به خوبي روي پشت شـ  هب ،را بر روي پشت خود به باال كشيده اويش ها دست
  .نجات دهنده قرار گيرد
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  حمل مصدوم به روش كول كردن :14- 6شكل شماره 
  

بلنـدتر گرفتـه و مصـدوم را نخسـت بـه پشـت         مـي ن است كه تسمه را كاي  روش ديگر
و  رد كـرده خوابانيده و يك قسمت بند را از زير باسن و قسمت ديگر بند را از زير كتف وي 

بندهاي  ،با خوابيدن به پشت و عبور دادن دست  .يمده مياز زير بغل فرد آسيب ديده عبور 
و بعد بلنـد  كنيم  ميبا چرخش خود، مصدوم را به پشت سوار ، كوله مانند آن را به تن كرده

 ،باشـد  مـي ن روش در حمل و انتقال افراد بي هوش اي  كاربرد فراوان .كنيم ميشده و حركت 
تنهـا  .  وان از نردبان به باال و پـايين رفـت  ماند تا به راحتي بت ميآزاد  ها به صورتي كه دست

كـه ممكـن اسـت     ،آويزان بودن پاهاي مصـدوم بـوده   ،ديآ وجوده اشكالي كه ممكن است ب
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زمـان   هر از گاهي با خم كردن زانو و پشت و هـم  ،توان ميدست و پا گير شود كه آن را هم 
  .وجود آورد بهوضعيت مناسبي براي حركت  ،باال انداختن مصدوم

  

  هوش حمل مصدوم به روش كول كردن در افراد بي :15- 6كل شماره ش
  

  ي دو نفره ي دو نفره هاها  حملحمل. . 22--66

گيرد كـه چنـد نمونـه آن بـه شـرح زيـر        ميي مختلفي انجام ها ي دو نفره به طريقهها حمل
  :باشد مي
  

  حمل نشستني دو نفره) الف
دسـت   اين نوع حمل شامل ساخت يك نشيمنگاه راحت با چفت شدن يك دست در زيـر و 

ن ترتيب است كه در نزديكي باسن مصدوم زانو زده و اي روش كار به. باشد ميديگر در پشت 
ي خـود را بـه دسـت كمـك     هـا  يكي از دست .آوريم ميي را به حالت نشسته در و  ميبه آرا

سپس دستان ديگر خود  .تا به صورت تكيه گاه درآيد ،كردهدهنده ديگر، در پشت وي قالب 
زير از ناحيه مچ به يكديگر قفل شـود و بعـد بـه ترتيبـي كـه      از و عبور داده تا را از زير ران ا

زمان شروع به بلند كردن مصدوم كرده و با جايگزين  و هم  ميتعادل وي به هم نخورد به آرا
  .آوريم ميوجود  هوضعيت مطمئن و مناسبي براي حركت ب ،كردن صحيح مصدوم روي دست
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هـاي  توان نخست با درست كردن صندلي طبق شكل مي ،باشدچنانچه مصدوم به هوش 
ن شرايط مصدوم بـا انـداختن دسـت بـه دور     اي زير مصدوم را سوار كرده و حركت داد كه در

  .نمايد ميكنندگان به حركت مطمئن و با اطمينان كمك  گردن حمل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حمل نشستني دو نفره :16- 6شكل شماره 
  
  اي حمل زنبه) ب

توانـد بـه پشـت     مـي چنانچه مصدوم در وضعيتي است كـه   ،ن نوع حملاي  به منظور اجراي
او را به پشت با پاهاي باز خوابانيده و يك نفر  ،)جراحتي در پاها و ستون مهره ندارد(بخوابد 

سپس مصدوم را به حالت  .گيرد ميدر پشت فرد آسيب ديده و ديگري در وسط پاي او قرار 
زير بغل فرد آسيب ديده رد كـرده و در جلـو    از يش راها نشسته در آورده و نفر پشتي دست
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را از قسـمت خـارج بـه زيـر      هـا  دسـت  ،نفر دوم پشت به نفر اول. كند ميسينه به هم قالب 
  .كنند ميد و به طرف جلو حركت نخيز ميبا هم بر ي مصدوم برده و هر دو ها زانو

  اي حمل زنبه :17- 6شكل شماره 
  

  حمل دو نفره با صندلي ) ج
ن ترتيب است اي  روش كار به .ن كار وجود يك صندلي و دو نفر كافي استاي  براي انجام

كه نفرات حمل كننده ابتدا يا مصـدوم را روي صـندلي گـذارده و يـا صـندلي را بـه زيـر او        
ـ    . لغزانند مي گيرنـد  و بـا دادن    مـي راحتـي  ه سپس يكي جلو و ديگـري عقـب صـندلي را ب
  .كنند ميصندلي را از زمين بلند كرده و حركت  ،يكديگر شيب به عقب با هماهنگي ميك
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  حمل با صندلي :18- 6 شماره شكل

  جراحات متعدد  جراحات متعدد  با با حمل مصدوم حمل مصدوم . . 33--66

بايستي تعداد حمل كنندگان حداقل  ،باشد در حمل شخصي كه داراي جراحات متعددي مي
  .فرد آسيب ديده گردد به سه نفر افزايش يابد تا ضمن حمل، پيچ و تاب كمتري متوجه

گيرد كه براي اجراي صحيح نياز به فرمانده تيم   ميطي سه مرحله انجام  ،اين نوع حمل
ن فرمانـده در قسـمت سـر    اي  همواره .حركات هماهنگ و موزون انجام شودباشد تا كليه  مي

  .گيرد ميفرد آسيب ديده قرار 
  :باشد  ميمراحل حمل به قرار زير 

بـه  «و سپس  »آماده«يك طرف مصدوم قرار گرفته و فرمانده تيم فرمان  هر سه نفر در) الف
دهد كه هر سه به ترتيب، يكي در ناحيه سر و گردن و شانه، ديگري در قسـمت   ميرا  »زانو

، كمر و باسن و شخص سوم در قسمت پا بـه زانـو درآمـده و بـدون دريافـت دسـتور بعـدي       
 هاي به ترتيبي كه دست ،دهند مين مجروح عبور از زير بد  ميو ساعد خود را به آرا اه دست
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هاي نفر بعـدي زيـر لگـن و باسـن و قسـمتي از پشـت و       گردن و شانه، دستاولين نفر زير 
  .دنگير ميو قوزك پا را  ها سومين نفر زير زانو

 حمل مصدوم داراي جراحات متعدد :19- 6شكل شماره 

  
دهد و تيم اقدام به باال آوردن مصـدوم تـا    يمرا  »بلند كن«ن مرحله فرمانده فرمان اي در) ب

مراقـب رهـا شـدن ناگهـاني مصـدوم نيـز        ،كند كه البته ضـمن بـاال آوردن   ميبه سطح زانو 
 .باشند مي
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 مـي مصدوم را به آرا ،تيم. دهد ميرا » آماده برخاستن«ن مرحله فرمانده تيم دستور اي در) ج
گيـرد؛ سـپس بـا     مـي خميدگي آرنج جا كه در قسمت  ييبه باال  و سمت خود كشيده تا جا 

آينـد و مصـدوم را بـه     ميستاده در اي  به حالت  ميهمگي با هماهنگي و به آرا ،»برپا«دستور 
با فرمان  ،حال چنانچه محدوديتي در حركت به جلو وجود ندارد .كنند ميسينه خود نزديك 

نچـه اشـكالي در   ولـي چنا  ؛كننـد  ميبه سمت جلو با پاي چپ شروع به حركت  ، »قدم رو«
توان به پهلو از طرفين چپ و يا راست در عرض اقـدام بـه حركـت     ميمسير جلو وجود دارد 

الزم به تذكر است كه  .گردد ميحركت آغاز  »قدم به پهلوي چپ يا راست«كرد كه با فرمان 
 .گيرد ميبا شماره فرمانده تيم انجام  ها كليه قدم برداشتن

روي دست بر روي زمين يا برانكارد كليـه حركـات را بـه     براي پايين گذاشتن مصدوم از
             .صورت معكوس و به ترتيب وارونه بايد انجام داد
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  خالصهخالصه

كـه شـامل وزن    اسـت مهم تعيين كننـده انتخـاب روش حمـل     لدر حمل مصدوم سه عام
مصدوم، وضعيت مصدوم و مسافتي را كه بايد مصدوم تا رسيدن بـه محـل مـورد نظـر طـي      

  .باشدايد، مينم
 .اسـت  ...نشـان و  گاهي و آتشاي، تكيههاي انفرادي شامل روش پشت زين، گهوارهحمل

دو نفـره و  ، هاي يـك نفـره  نشان شامل حمل آتش زيگزاگ، هاي عصايي، صندلي،انواع حمل
  .باشدبيشتر مي

  آزمونآزمون

 عوامل تعيين كننده انتخاب روش حمل مصدوم كدامند؟ -1

 در چيست؟شان  مزيت روش حمل آتش -2

از ارتفـاع توسـط نردبـان دسـتي بـه چـه صـورتي انجـام         ) هـوش فرد بي(حمل مصدوم  -3
  پذيرد؟ مي



 

7 

   هفتمفصل 
  حادثه چرخ گوشت
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  اهدافاهداف

  :است، آشنايي با مطالب زير 1هدف از مطالعه اين فصل
  اصول تئوري امداد رساني در حادثه چرخ گوشت .1

  

                                                 
 جينشاني و خدمات ايمني، تهران، فرامرز فر جزوات داخلي سازمان آتش: ك. ر.  1
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  مقدمهمقدمه

و در نتيجـه  گوشـت   چرخعبارت است از داخل شدن دست به درون  ،گوشت حادثه چرخ
هـاي   گوشت اده چرخكردن دست داخل آن، اين حادثه يا به هنگام استفچرخ شدن و گير
  .شود هاي بزرگ قصابي و صنعتي ايجاد مي گوشت خانگي و يا چرخ

شـامل انگشـتان و بـه نـدرت تـا مـچ دسـت         ،هاي خانگي قطع شدن گوشت در چرخ
هـا   خانـه كه گـاهي در  ) ها بابيها يا چلوك قصابي(هاي بزرگ  گوشت ولي در چرخ رسد، مي

قربانيـان ايـن   . رود قطع انگشتان تا مچ دست پيش مـي  ،گيرند نيز مورد استفاده قرار مي
باشند كه معموالً كودكـاني   ساله مي 3ماهه الي  9اكثراً كودكان  ،قبيل حوادث طبق آمار

دست خود را انگاري خانواده  هوش بوده و بنا به حس تقليد و كنجكاوي و در اثر سهلتيز
هاي كم  اين نوع حوادث معموالً در خانواده .آفرينند كرده  و حادثه مي گوشت چرخ داخل

امـور بـه عنـوان اطـاق خـواب و پـذيرايي و گـاهي         بضاعت كه از يك اطاق براي تمامي 
  .دهد  رخ مي ،كنند آشپزخانه استفاده مي
ها با آب جوش كتـري   هها حوادث ديگري نيز از قبيل سوختن بچ در اين نوع خانواده

هاي بخاري نفتي و همچنين وقوع  يا سماور، خفگي در اثر گازهاي سمي توليدي از چراغ
هـايي كـه داراي آشـپزخانه     چـون در  خانـه  . باشد حريق ناشي از كبريت و غيره رايج مي

تـر از زمـين و دور از    در آشپزخانه و در سطحي بـاال  گوشت چرخ معموالً  ،باشند مجزا مي
را به داخل اطاق و روي سطح زمين گوشت  چرخ رس كودكان قرار دارد كه چنانچه دست
در اثر سهل انگاري در استفاده صحيح، مـثالً عـدم    .شوند مجدداً مشكل آفرين مي ،آورند

توجه هنگام جواب دادن به تلفن يا باز كردن درب خانه يا در مواقعي كه حادثه ديگـري  
برداشته و  به خود جلب كند و گوشت  چرخ د و توجه را از در آن حوالي اتفاق افتاده باش

معمـوالً حادثـه آفـرين     ،گـردد گوشـت   چـرخ  ها با  دليل اگر سبب تنها ماندن بچه به هر
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اكثراً اين قبيل حوادث در بزرگساالن و بالغين نيز بـه سـبب بـي احتيـاطي و     . باشند مي
  .افتد  مياستفاده از دست به چاي چوب و اهرم فشار گوشت اتفاق 

  بايد انجام دادبايد انجام دادگوشت گوشت   چرخچرخاعمالي كه به محض بروز حادثه اعمالي كه به محض بروز حادثه . . 11--77

گوشـت   چـرخ  قرار داريد با سرعت دو شاخه گوشت  چرخچنانچه در نزديكي كودك و . 1
  .را از پريز خارج سازيد و خونسردي خود را حفظ كنيد 

باشـيد   تر مي در جايي كه با محل حادثه فاصله بيشتري داشته و به كنتور برق نزديك. 2
 .فوراً به محض شنيدن صداي جيغ كودك فيوز را قطع يا كليد كنتور را خاموش كنيد 

 شاخه از پريـز بـه هـيچ عنـوان سـعي در درآوردن     ج كردن دوپس از قطع برق و خار. 3
 .را از آن جدا كنيد گوشت  چرخ ييتر گلو دست مصدوم نكنيد و جهت حمل راحت

 .ريد كه وزن گلويي روي دست بچه قرار نگيرد كودك را طوري در آغوش بگي. 4

 .نشاني تماس بگيرند  كودك را دلداري داده و از همسايگان بخواهيد تا با آتش. 5

نشـاني، اگـر در نزديكـي بيمارسـتان مـورد نظـر        پس از تمـاس، بـا راهنمـايي آتـش    . 6
نشاني نيـز   نشاني هستيد مصدوم را به بيمارستان حمل نماييد تا از طرف ديگر آتش آتش

چنانچـه وسـيله مناسـب بـراي حمـل مصـدوم       . جهت عمليات به بيمارستان اعزام گردد
نداريد به آتش نشاني اطالع دهيد تا ترتيب اعزام وسـيله نقليـه مناسـب را بـراي حمـل      

 .فراهم نمايدمصدوم شما 

در نظر داشت در هر جا كه گروه عملياتي نجات با مصدوم مواجه شـد از آن بـه   بايد 
  .مسئوليت اداره حادثه به عهده گروه نجات خواهد بود  بعد
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  نحوه عملكرد تيم عملياتينحوه عملكرد تيم عملياتي. . 22--77

برند و طي ايـن   معموالً وي را به اتاق عمل مي ،پس از پذيرش مصدوم توسط بيمارستان
تواند تا لحظه بيهوشي مادر در كنـار   نقل و انتقال چنانچه وضع روحي مادر اجازه داد مي

  .ا براي كودك و مادر تا حدودي تسلي و دلداري باشد كودك باقي بماند ت
در اين مرحله فرمانده تيم و پزشك متخصـص در رابطـه بـا زمـان و نحـوه عمليـات       
مشاوره مختصري كرده و مدت زمان الزم را با احتساب احتمال شكستگي سـنگ فـرز و   

اي مـدت  كنند كه در صورت صـالحديد بـر   هوشي اعالم مي به پزشك بي... تعويض آن و 
  .حس گردد  هوش يا بي مورد نياز مصدوم بي

بايد در نظر داشت كه پس از بريدن و متالشي شدن چرخ گوشت، صـحنه دلخـراش   
الزم  ،انگشتان نمايان خواهد شد كه قبل از اين مرحلـه يعنـي پـس از بيهوشـي كـودك     

، كـه  رها سـازي دسـت  همچنين بالفاصله پس از . است مادر را از اطاق عمل خارج نمود
نيـروي نجـات محـل را تـرك      ،شـود  پزشكان شروع مـي توسط   اقدامات جراحي ترميمي

  . كردخواهد 
مورد ديگري را كه ضمن عمليات بايد بـه آن توجـه داشـت ايـن اسـت كـه قبـل از        

هوشي نبايد با صداي روشن كردن سنگ فرز حتي جهت آزمايش كودك را پريشان و  بي
  .باشيم  اين قبيل كارها ميدادن جاز به انجام هوشي م مضطرب نمود، بلكه پس از بي

ولـي در مـورد نحـوه     ؛باشـد  نيروي نجات تابع مقررات بيمارسـتان مـي   ،در اتاق عمل
  .باشد  فرمانده تيم تصميم گيرنده مي ،عمليات و تكنيك رها سازي

  آرايش گروه نجاتآرايش گروه نجات. . 33--77

  .شوند  در اين نوع حادثه نجاتگران به سه گروه تقسيم مي
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  .باشد  نفر در اطاق عمل مي 5كه شامل : ك، گروه عملياتي گروه ي
  .فرمانده كه مسئول و ناظر به عمليات است  ،نفر اول) الف
  .دار است  را عهده گوشت چرخ معاون فرمانده كه معموالً وظيفه برش بدنه ،نفر دوم) ب
امل نجاتگري است كه مسئول حركت دادن مصدوم و مراقبت كلي بيمار شـ  ،نفر سوم) ج

هاي  مراقبت از سيستم تنفس و باز بودن مجراي تنفسي كودك و حفاظت در مقابل براده
  .      پذيرد  حاصله از برش كه توسط پوشاندن بدن كودك با ملحفه انجام مي

دار  را با سرم فيزيولوژي يا آب عهـده  گوشت چرخ نفر چهارم وظيفه خنك كردن بدنه ) د
  .است 

  .باشد  رسنل در حال عمليات با نجاتگران خارج از اطاق عمل مينفر پنجم رابط بين پ) ه
باشند كه دو  ها مي رابط اطاق عمل و تجهيزات موجود در ماشين :گروه رابطگروه دو، 

  .نفر براي اين منظور كافي است
سـيم و   هاي نجات به عنوان مسئول بـي  دو نفر نيز در محل استقرار ماشين :گروه سه

  .مانند مي حفاظت تجهيزات باقي
طـراز سـازي    پست افراد به منظـور هـم   ،شايان ذكر است كه در حوادث مشابه بعدي

  . گردد  نجاتگران تعويض مي  عملكرد و مهارت تمامي

  گوشتگوشت  چرخچرخ  ابزار آالت عمليات يا جعبه حادثه ابزار آالت عمليات يا جعبه حادثه . . 44--77

  )ميني فرز( يك دستگاه سنگ فرز كوچك جتي با متعلقات آن -
 ناخنك مخصوص آن اتي بيك دستگاه جك هيدروليك دس -

 رنگ عينك محافظ چشم با شيشه بي -

 دهنده جهت جلوگيري از ريختن براده روي بدن برش پوش چرميرو -

 )به منظور حفاظت از براده(ن مصدوم ملحفه يك عدد جهت پوشانيد -
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 گوشت لويي چرخخصوص نگهداري گگيره م -

  )خنك كننده(پاش  دستگاه آب -

  دستورات ايمنيدستورات ايمني. . 55--77

  .ك انتخاب كنيد يبا گلويي بلند و بار گوشت چرخ  -
 .را در ارتفاع دور از دسترس كودكان استفاده كنيد  گوشت چرخ  -

عادت كنيد دو شاخه آن  ،عالوه بر خاموش كردن آن گوشت چرخ به هنگام ترك محل  -
 .را از برق خارج سازيد 

بلندي و در ارتفـاع اسـتفاده    سيم برق آن را كوتاه در نظر بگيريد تا مجبور شويد روي -
 .كنيد 

 كـه كودكــان خــواب و يــا در خانــه نيســتند از   االمكــان ســعي كنيــد در زمــاني حتـي  -
  . استفاده كنيد  گوشت چرخ

  خالصهخالصه

از انواع حوادثي است كه امروزه در اكثر شـهرها و حتـي روسـتاها رخ     گوشت چرخ حادثه
عمليات  ،شود شدن انگشتان منتهي مي در اين حادثه كه متأسفانه اغلب به قطع. دهد مي

  .نجات بايد در بيمارستان و با همكاري نيروهاي نجاتگر و پزشكان صورت پذيرد
  :شوند در اين حادثه تيم نجات به سه دسته تقسيم مي

  گروه عملياتي ) الف
  گروه رابط) ب
  سيم و تجهيزات گروه مسئول بي) ج
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  آزمونآزمون

  چگونه است؟ شتگو چرخآرايش گروه نجات در حادثه  -1
  ؟را نام ببريد گوشت چرخابزارآالت عمليات حادثه  -2
  چيست؟ گوشت چرخدستورات ايمني مربوط به  -3
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   هشتمفصل 
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  اهدافاهداف

  :استهدف از مطالعه اين فصل، آشنايي با مطالب زير 
  گيري آن زلزله و نحوه شكل .2
  امواج زلزله .3
  هاي زلزله  قدرت و نحوه آماده سازي ساختمان در مقابل آسيب .4
  زلزله   چگونگي رويارويي با .5
خيز  ايمني در مناطق سيل هاي مختلف افزايش ضريب گيري سيل و روش نحوه شكل .6

  و پيامدهاي ناشي از آن
هـاي نجـات بـه     بنـدي تـيم   گيري بهمن و نحوه تشكيل و گروه شناخت و نحوه شكل .7

  همراه تعيين وظايف آنها
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  زلزلهزلزله. . 11--88

  زلزله چيست؟زلزله چيست؟. . 11--11--88

دليـل اصـلي    .شـود  هاي جامد زمين، زلزله يا زمين لرزه ناميده مي وستهلرزش ناگهاني پ
هـا و طبقـات درونـي زمـين      توان افزايش فشار بيش از حد داخل سنگ وقوع زلزله را مي

آيـد و دو قطعـه    وجود مـي  هاين فشار به حدي است كه در سنگ گسستگي ب. بيان نمود
به سطح شكسـتگي  . كنند مي سنگ در امتداد سطح شكستگي نسبت به يكديگر حركت

، مقـدار   شود وقتي كه سنگ شكسته مي. شود ، گسل گفته مي كه توأم با جابجايي است
هـاي مختلفـي را بـراي آزادسـازي     انرژي كه در زمان طوالني در برابر شكسـتگي حالـت  

 .آورد وجود ميه ژي نهفته شده، ب انر

ت باعـث ايجـاد يـك سـري     طوري كه در ابتدا فشار و نيروهاي دروني ممكـن اسـ   هب
بعـد از اينكـه   . شـود  لرزه ناميده مـي  ها شود كه پيش هاي خفيف و كوچك در سنگ لرزه

گردد و زمين لرزه اصـلي   انرژي نهفته آزاد مي ،ها غلبه كردفشار دروني بر مقاومت سنگ
هاي كوچكي كه بعد از زمين لـرزه اصـلي نيـز اتفـاق      البته نبايد از اثر لرزش .دهد رخ مي

لرزه، پيش لرزه، لرزه اصلي و  .پوشي كرد افتد و به نام پس لرزه معروف هستند، چشم يم
   .دهند پس لرزه مجموعاً يك زمين لرزه را تشكيل مي

لرزه را  ها همراه نيست و همچنين پيش لرزه ها با پيش بايد توجه داشت كه تمام زلزله
 ،سياري از موارد يك زلزله مخربتوان مقدمه وقوع يك زلزله بزرگ دانست، زيرا در ب نمي

. لرزه فوق العاده مخربي بوده است كه در تعقيـب آن اتفـاق افتـاده اسـت     خود يك پيش
بـاره اتفـاق    زلزله اصلي بدون هيچ لرزه قبلي و يـك  ،ها همچنين در بسياري از زمين لرزه

خارهـاي  مـثالً ريـزش سـقف ب   (ها  هايي هم در اثر عوامل ديگر مثل ريزش زلزله .افتند مي
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آيـد   ود مـي وج هنيز ب هاي آتشفشانيفعاليتو يا در بعضي موارد ) ها آهكي و زمين لغزش
  .كه مقدار و شدت آنها كمتر است

  جاد زلزله جاد زلزله اياي    عللعلل. . 22--11--88

طور كه قبالً اشاره شـد   آيد، اما همان وجود مي هبه درستي مشخص نيست كه چرا زلزله ب
ي در درون زمين از يك طرف و افزايش نيـروي زيـاد در درون زمـين و عـدم     ژتجمع انر

موجب شكسته شدن زمين  ،از طرف ديگر تحمل طبقات زمين براي نگهداري اين انرژي
بـا   ايـن شكسـتگي كـه اكثـراً    . در بعضي نقاط آن شده و انرژي از محل آن آزاد مي شود

د كـه بـه آن   گـرد  باعث خطرات و ايجاد لرزش زمـين مـي   ،افتد جابجايي زمين اتفاق مي
   .شود زلزله گفته مي

هـايي تشـكيل شـده     ورقـه اما اين انرژي از كجا مي آيد؟ برخي معتقدند كه زمين از 
به يكديگر فشـار وارد كـرده و    ،ها با صفحاتي كه در كنار هم قرار دارند است كه اين ورقه

اين (هايي كه داراي وزن كمتري هستند به داخل زمين فرو روند  شوند كه ورقه باعث مي
همچنـين ممكـن اسـت كـه     ). شود پديده در اصطالح علمي فرو رانش صفحات گفته مي

در اثر فرو رانش و پايين رفـتن صـفحه بـه    . گردنددر كنار يكديگر به هم فشرده  ها ورقه
درون زمين و به دليل افزايش فشار و دماي طبقات دروني، ورقه شروع به گـرم شـدن و   

به سمت باال حركت كرده و  اًكند و مواد مذاب حاصله سبك شده و مجدد ذوب شدن مي
   .كند فشاري را به طبقات مجاور وارد مي

شـود،   تركيب اين نيروها در درون زمين باعث ايجاد يك حالت عدم تعادل انرژي مـي 
اين وضعيت تا زماني كه طبقات فوقاني و سطحي زمين تحمـل مقاومـت در برابـر آن را    

ها ديگر تحمل ايـن فشـارها را نداشـته     اما زماني كه سنگ. گردد حفظ مي ،داشته باشند
البتـه ايـن بـدان مفهـوم     . آيـد  وجود مـي  هگردد و زلزله ب ميباره آزاد  باشند، انرژي به يك
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تـوان گفـت بخـش اصـلي      شوند، بلكه مي ها بدين طريق ايجاد مي نيست كه تمامي زلزله
  .ها، با اين فرضيه قابل توجيه است زمين لرزه

  رابطه گسل با زلزله رابطه گسل با زلزله . . 33--11--88

ر يك منطقـه سـبب   هاي فراوان دلسيعني وجود گ. باشد طرفه ميزلزله دو -رابطه گسل
و در نتيجـه   كـرده اين زلزله به نوبه خود سبب ايجاد گسل جديدي . گردد بروز زلزله مي

ـ   شود ميها زيادتر تعداد شكستگي ه خيـزي منطقـه افـزايش    رزو به اين ترتيب قابليـت ل
  .يابد مي

  نحوه آزاد شدن انرژي زلزله نحوه آزاد شدن انرژي زلزله . . 44--11--88

هايي داشته باشد، كـه ايـن دو    لرزه پس لرزه و لزله به همراه خود پيشاحتمال دارد يك ز
به عبارتي ديگر اين موضـوع بـه نحـوه     .قبل و بعد از زلزله اصلي ممكن است وقوع يابند

هـاي زيـر آزاد    به طوري كه انرژي زلزله بـه صـورت   ؛آزاد شدن انرژي زلزله بستگي دارد
  :گردند مي

  
 پيش لرزه ) الف

هايي با بزرگي كمتر از زلزله اصـلي   سري زلزله گاهي اوقات پيش از بروز زلزله اصلي، يك
پيوندند كه معموالً فراواني آنها با نزديك شدن به زمان وقـوع لـرزش اصـلي،     به وقوع مي
  .يابد افزايش مي



                                
  
 

 

134  امداد و نجاتاصول و مباني عمليات 

  
 لرزش اصلي ) ب

هـا يكبـاره آزاد    همان زلزله اصلي بوده كه به واسطه آن اكثر انرژي ذخيره شده در سنگ
  .گردد مي

 پس لرزه ) ج

كـانون زلزلـه اصـلي منشـأ     تري كه غالباً پس از لرزش اصلي، از حـوالي   هاي خفيف زلزله
لهـا پـس از وقـوع     تواننـد حتـي تـا سـا     هـا مـي   پس لرزه. گويند را پس لرزه مي گيرند مي

  .هاي اصلي نيز به طول انجامد زلزله

 دسته لرزه ) د

مقطع زماني در حد هفتـه   اي از تعداد زيادي زلزله كه در يك منطقه محدود در مجموعه
  .شوند ها غالباً در نواحي آتشفشاني ديده مي دسته لرزه. پيوندد تا چند ماه به وقوع مي

 ريز لرزه ) ه

بـوده و غالبـاً افـزايش     3ريشتر و يا كمتـر از   3هاي ضعيفي هستند كه بزرگي آنها  زلزله
 .باشند زله اصلي ميالوقوع بودن مهلرزه يا زل ناگهاني و نامنظم آنها نشانه قريب

  هاي كوچكهاي كوچك  زلزلهزلزله. . 55--11--88

ي هـا  خيزي در مناطق مختلف آن همواره با يادآوري رخـداد زلزلـه   كشوري كه لرزه براي
جاد كرده اسـت  اي  هميشه آن دغدغه را ،ي كوچكها مخرب همراه بوده است، وقوع زلزله

   .نده باشنديآ  در مينشانه رخداد زلزله مه ها كه نكند كه آن زلزله

ي هـا  در پـس زلزلـه   مـي شود و زلزلـه مه  ميچنين ن ،خوشبختانه، ها البته بيشتر وقت
پـس از  ، رخ داد 1382دهد، ولي بـر اسـاس آنچـه كـه در بـم در سـال        ميكوچك رخ ن
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نگاري مملكت قابل ثبت نبود ولي مردم بم  ي لرزهها ي با بزرگاي كم كه در شبكهها زلزله
ن دغدغـه  ايـ . در نهايـت زلزلـه بـزرگ بـم رخ داد     ،كردنـد  مـي آنها را به خوبي احسـاس  

  .»نكند رويداد زلزله بزرگي در كمين باشد«تر هم شده است كه  جدي ميدائ

  تلفات زلزلهتلفات زلزله. . 66--11--88

  .به طور كلي تلفات زلزله ناشي از موارد ذيل است
  ها در زير آوار ماندن به خاطر تخريب ساختمان) الف
  جاد شده به دنبال زلزلهاي  سوختگي يا خفگي در نتيجه حريق) ب

روي ه بستن سدهاي بزرگ ب  مثالً. ثر استؤمجاد زلزله اي گاهي اوقات بشر خود نيز در
بـا بـرهم زدن    ،كنـد  كه زمين منطقه وارد مـي  ميجاد نيروهاي عظياي  ها به علت رودخانه

جـاد كنـد يـا وقـوع زلزلـه مـورد       اي  هاي كوچك زمين ممكن است زلزله  تعادل ساختمان
  .ظار را تسريع نمايدانت

  11گيري شدت و بزرگي زلزلهگيري شدت و بزرگي زلزله  هاي اندازههاي اندازه  مقياسمقياس. . 77--11--88

گيـري بزرگـي    با اندازه. شود استفاه مي» ريشتر«گيري بزرگي زلزله از مقياس  براي اندازه
رابطه . توان مقدار انرژي آزاد شده در جريان يك زلزله را محاسبه كرد زلزله به آساني مي

  :و بزرگي آن برحسب ريشتر برقرار است 2بين انرژي آزاد شده ارگ
E : ارگ(انرژي آزاد شده(  

M : ريشتر(بزرگي زلزله(  
M5/1+8/4= Log E   

                                                 
 كتاب مهندسي زلزله، حسن مقدم: ك. ر.  1

2 . Erg 
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ريشـتري   4ريشتري فقط دو برابر يك زلزلـه   8كنند كه قدرت زلزله  برخي تصور مي
توان دريافت كه قـدرت يـك    در صورتي كه با استفاده از فرمول فوق به راحتي مي. است

 8ريشتري اسـت و انـرژي آزاد شـده يـك زلزلـه       4برابر يك زلزله  31ريشتري  5زلزله 
  .ريشتري است 4ريشتري تقريباً يك ميليون برابر انرژي رها شده يك زلزله 

اي اسـت كـه توسـط انسـان احسـاس       ترين زلزلـه  كوچك ،ريشتر 2اي با بزرگي  زلزله
كنـد كـه بـه     جاد مياي  هاي شديد تكان ،تر ريشتر يا بزرگ 5هايي با بزرگي  زلزله. شود مي

معمـوالً   ،ريشـتر كمتـر باشـد    5هايي كـه بزرگـي آن از    زلزله. زند ها صدمه مي ساختمان
اما گاهي ديده . كند ها به ويژه در مناطق شهري وارد نمي هيچگونه خسارتي به ساختمان

  .خساراتي داشته استريشتر نيز  5تا  4زلزله بين ران اي  سفانه درأشده مت
  .است T.N.Tميليون تن  30ر معادل انرژي تريش 5/8نرژي زلزله به بزرگي ا

  امواج زلزلهامواج زلزله. . 88--11--88

  .شود بندي مي و سطحي تقسيم  ميامواج زلزله به دو دسته حج
  :خود شامل دو دسته است ميامواج حج

  هاي اوليه دسته موج) الف
  )هاي برشي موج(هاي ثانويه  موج) ب

همـان حركـت رفـت و     كـه  كنـيم  ه و ثانويه را احساس مـي ها نيز امواج اولي ما انسان
  .شود به فاصله چند ثانيه احساس مي وبرگشت زمين است 

  هاها  زلزله و خسارات وارد بر ساختمانزلزله و خسارات وارد بر ساختمان. . 99--11--88

  :ها در اثر زلزله به عوامل زير بستگي دارد خسارات وارد بر ساختمان
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سـتفاده از مصـالح   هـاي مهارنشـده بـه ديوارهـا و عـدم ا      ريزش ديوارها، ريزش سقف
هـاي مـورد    ها در دو جهت قـاب  نامناسب و عدم استفاده مناسب از بادبندها و مهاربندي

  .ها كه متأسفانه همچنان در بعضي از مناطق در حال تكرار است استفاده در سازه
هاي فلزي و نيمه فلـزي باعـث    عدم رعايت نكاتي ساده و ابتدايي در اجراي ساختمان

  .گناه جان خود را از دست بدهند دي بيعده زيا ،گردد مي
  هاي داراي مصالح بنايي غيرمسلح بررسي ساختمان

  :ها عبارتند از ساختمان  ن گونهاي  علل و عوامل اصلي تخريب
هـا بـدون    ن كـالف ايـ   البته گاهي: هاي قائم و افقي پشت بند عدم استفاده از كالف) الف

  .مقابله با زلزله نخواهند داشتكارآيي جهت   گردند كه اصالً اصول اجرا مي
بند بودن آجرها روي هم و خالي بودن بندهاي قـائم   آجرچيني نامناسب ديوارها، هم) ب

  .، عدم دوغاب ريزي ديوارها)ريزند نه روي درزها زيرا مالت را روي آجر مي(از مالت 
و عـدم  ها و عدم اسـتفاده از مقـاطع دوبـل     استفاده از مقاطع ضعيف براي نعل درگاه) پ

  .اتصال مناسب آنها به اجزاي ساختمان
ريزي در سقف تيرچه بلوك و اجراي نامناسـب بـتن ريختـه     عدم اجراي مناسب بتن) ت

و عمل پيوستگي در موقـع زلزلـه كـارآيي     گرديدهشده روي سقف كه باعث جدايي بتن 
  .دهد خود را از دست مي

  استفاده از مصالح نامناسب) ث
  عدم اجراي پشت بند) ج

هايي با مصـالح بنـايي كـه هزينـه      هاي افقي و قائم در ساختمان اجراي مناسب كالف
هاي وارده به ساختمان را بسيار نـاچيز   آسيب ،كند چندان زيادي را به پروژه تحميل نمي

  .است گرديدههاي نما  و در حد ترك جزيي در اطراف باز شده و ريزش سنگ
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  هاي فلزيهاي فلزي  بررسي ساختمانبررسي ساختمان. . 11--99--11--88

خسـارت جـاني كمتـري     ،انـد  كلت فلزي كه داراي مهاربنـد بـوده  هاي اس اختمانس) الف
هاي جزيي در آنها ديده شده كه علت آنها وجود بازشوها  ها و شكستگي داشته، ولي ترك

  .در ديوارها و اجراي نامناسب اتصاالت است
. ندارنـد كننده را دارند و در باربري دخـالتي  هاي فلزي، ديوارها نقش پر اختماندر س) ب

  .جاد نشده استاي  ها ن تركاي وجود آمدنه ثري در اثر بؤبنابراين خرابي م

  هاها  نكاتي در مورد اجراي كنسول در ساختماننكاتي در مورد اجراي كنسول در ساختمان. . 22--99--11--88

باشد تغيير شـكل قـائم آن    گرديدههايي كه با دستك تقويت شده، اجرا  در كنسول) الف
  .كند ري ميبسيار محدود بوده و وجود مهاربندها از تخريب ديوار جلوگي

هايي كه دستك تقويت شده نداشته، ديوارهـاي اطـراف كنسـول سـقوط      در كنسول) ب
  .كرده و سقف آن آسيب ديده و ديوارهاي كناري ريزش دارند

ن ايـ  ديوارهاي آجري به اسكلت فلزي بايد به طرز مناسبي مهار شـوند، عـدم رعايـت   ) پ
باعث جدا شدن ديـوار و ريـزش    هاي خارج از صفحه شده و جاد تغيير شكلاي  اصل باعث

  .دگرد آن مي
و محل اتصال يـا بريـدگي در   ) چه مفصلي، چه گيردار(نحوه صحيح اجراي اتصاالت ) ت

  .پروفيل از نقاط ضعف در زلزله است
همچنين به دليل عدم اجراي اتصال مناسب تير بر روي ستون، گاهي اوقات مشاهده 

هاي نشيمن تير سـقف صـورت گرفتـه و     بشين اتصال در يكي از ناي  شده كه تنها جوش
جاد شده كافي نبوده و باعـث  اي  عدم تأمين ضخامت استاندارد جوش براي تحمل خمش

  .گردد چرخش تير و جدا شدن ستون در محل اتصال و ناپايداري سقف مي
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شود كه انسجام  مين تيرها باعث اي  استفاده از تيرهاي خورجيني و عدم مهار عرضي) ث
  .ها موقع زلزله بسيار زياد است حل تيرها از بين رفته و در نتيجه تغيير شكلسقف در م

جاد طبقـه نـرم يـا    اي ها در هر طبقه و در هر محور باعث عدم توزيع مناسب مهاربندي) ج
طبقه نرم  …در طبقه همكف به علت وجود مهاربندي و پركننده و   سخت شده كه مثالً

  .شود جاد مياي  كست بيشتري در آنهاو ساير طبقات بسيار سخت شده كه ش
ها، اتصال مناسب ديوار به سـقف، اسـتفاده از ديوارهـاي     در نتيجه سبك بودن سقف

ها با تقويت بسيار مناسب  پركننده، عدم استفاده از طبقه نرم يا سخت، استفاده از دستك
  .است

  هاي فلزي استفاده مناسب از شكل بادبندها در سازه) چ
استفاده شـده، بادبنـد ضـربدري اسـت كـه بـه كـرات از آن اسـتفاده         بهترين بادبند 

هـا   ها و درب به دليل عدم استفاده از بازشو بايد طوري پنجره ،ن نوع بادبنداي در. دگرد مي
 خالصه آن كه رعايت حداقل ضـوابط . ن بادبندها قرار نگيرداي  طراحي شوند كه در محل

  .خطرات زلزله بسيار مناسب است در طراحي و اجرا در كاهش 2800ين نامه يآ

  م زلزلهم زلزلهئئعالعال  ..1010--11--88

 :گونه قابل شناسايى است ناي  مى همراه است كه به اختصارئزلزله با عال

كنـد و از   اهش و يا افزايش ناگهـانى پيـدا مـى   ها ك و قنوات و چاه ها دماى آب چشمه
هـم   گـردد، همچنـين در حجـم و مقـدار     عم و مزه دچار تغييراتى محسـوس مـى  نظر ط

  .افزايش و يا كاهش را خواهيم داشت
د يـ آ ها و پوسته زمين به وجـود مـى  هايى در سنگ شكاف ،پيش از وقوع زلزله ادوارى

هاى حاصل از زمين لـرزه دقيقـاً    كه همگى در جهت خاصى هستند و بعد از وقوع شكاف
 درخصـوص عالئـم غيرطبيعـى   . يابـد  هاى قبل از وقـوع آن امتـداد مـى    در امتداد شكاف
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هـاى قبـل از زلزلـه نيـز گزارشـات زيـادى        همچون مشاهده شدن اشياى نورانى در شب
ن اشيا در جهت جنوب حركت كرده و به ناگهان بـه سـمت شـرق    اي  .است دريافت شده

  .تغيير مسير مى دهند
حيوانـات نيـز در برابـر زلزلـه از خـود رفتارهـاى خاصـى بـروز         اكثر چهارپايان مانند 

فـرار بـه سـوى     ،ها در حيوانات اهلى همچون خـر و االغ و خرگـوش  ن رفتاراي . دهند مى
مرگ  ،ها كنند و در ماهى گاه به سمت سراشيبى حركت نمى آنان هيچ. باشد سربااليى مى
دليل و در پرندگان اهلى همچـون اردك و غـاز كـه در مسـير تـابش امـواج        گروهى و بى

  .داخلى و مرگ گزارش شده استسوختگى در امحا و احشاى  ،اند ماوراء صوت قرارگرفته
كنند و  ها، به شدت پارس مى همچون سگ ،شوند حيواناتى كه در منزل نگهدارى مى

ى خانگى با جمع كردن بدن به صورت گلوله و يا انـداختن  ها مضطرب مى گردند و گربه
  .دهند هاى گود همچون سطل آشغال رفلكس نشان مى خود در داخل ظرف

  منتهى به آغاز زلزلهمنتهى به آغاز زلزله  عالئم متصل وعالئم متصل و. . 11--1010--11--88

در ابتدا معمـوالً   اند، اند كه با صدايى عجيب روبرو شده شاهدان زيادى پس از زلزله گفته
ى بزرگ ابتدا صداى عجيبى همچـون بـاد و   ها در زلزله. گردد صداى نامتعارف شنيده مى

شـود و بـه    ى منزل شنيده مـى ها ها و سپس صداى ضعيف شيشه حركت درختان و برگ
آغاز مى گردد و پس از آن مـوج   ،ى اوليه كه معموالً با شدت باال نيستندها زشسرعت لر

يى با شدت پايين و سپس اتمام ها اى و پس از آن پس لرزهثانيه اصلى با مدت زمان چند
  !زلزله

بـه  . ن چند لحظه، چند دقيقه و حتى همچون بـم چنـد سـاعت اسـت    اي  البته گاهي
بم در ساعات پايانى شب . گيريم زلزله اصلى اشتباه مى ها را با صورتى كه خود پيش لرزه

توجهى به آن در منازل خود خوابيدنـد   يا با بىمتأسفانه اغلب مردم اما  ،دوبار لرزيده بود
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 سـپس  و يا چند ساعتى را كه سرماى بيرون به آنها تحمل داده بود را در حياط ماندند و
  !...به داخل بازگشته، خوابيدند

  و جعبه امداد و نجات زلزلهو جعبه امداد و نجات زلزلهساك ساك . . 1111--11--77

چند ظرف آب معدنى و غذاهاى كنسرو شده كه بتواند شما را براى حداقل سه روز ) الف
  . تأمين نمايد

همچـون   ،سرى از داروهايى كه توسط افراد خـانواده هـر روز مصـرف مـى شـود      يك) ب
  هاى اوليهبه همراه لوازم كمك» ...قلب و  ،ديابت ،خونفشار«: داروهاى

  راغ قوه ـ شمع ـ كبريتچ) پ
بـا كشـيدن   (بار مصرف و كيسـه فريـزر    ظروف يك ،در بازكن، بشقاب و قاشق، چاقو) ت

توانيد از يك بشقاب براى دفعات زيـادى بـدون نيـاز بـه      كيسه فريزر بر روى بشقاب مى
  .)شستشو استفاده كنيد

  مواد شستشو و ضدعفونى كننده و گندزدا) ث
توانيد به جز زبالـه   ن كيسه مىاي  از( ضخيممرغوب محكم و  كيسه زباله بزرگ از نوع) ج

  .)در مواقع لزوم به عنوان بادگير و يا بارانى استفاده كنيد
  لباس گرم و لباس زير براى افراد خانواده و خصوصاً نوزادان و لوازم بهداشتى بانوان ) چ
ى سـوت بهتـر بـه    صدا ،در زير آوار باشد فرديدر صورتى (يابى  يك سوت براى زنده) ح

  )گردد تا صداى انسان و يا حتى فريادزدن زير آوار منتقل مى
يك نقشه شهر با جانمايى بيمارستان و مراكز دولتى مرتبط با زلزله كه بايـد قبـل از   ) خ

  .زلزله با كمك افراد خانواده تهيه كنيد
  ى ضرورىها اسناد مهم و شماره تلفن) د
  باطرى يك راديو ترانزيستورى به همراه) ذ
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صندوق عقب ماشين به شـرطى كـه در پاركينـگ    (اين ساك را يا در خارج از منزل 
  .و يا در مسير خروج از منزل قراردهيد تا به راحتى بتوان از منزل خارج نمود) نباشد

  ليست لوازم و تجهيزات مورد نياز ليست لوازم و تجهيزات مورد نياز   ..11--1111--11--88

ته شـش عـددى   نشانى، چراغ قوه، آب معدنى حداقل يـك بسـ   منى، كپسول آتشاي كاله
براى يك خانواده چهار نفره براى دو روز، انواع كنسرو، گردو، كشمش، نخـودچى، چـاقو،   
چنگال، قاشق، ناخن گير، پتو، راديو ترانزيستورى، يك بسته الكل جامد، يك نقشه شهر، 

بـر،  هاى مسكن، تب قرص( ي مانندهاى اوليه با اضافه نمودن موارد لباس زير، كيف كمك
قارچ و ضد عفونى كننده براى بانوان، كرم ضد آفتـاب بـراى منـاطق گـرم،      هاى ضد كرم

، اگر كودك داريد لوازم كودك، چند متر )هاى ضد درد باند، مواد ضد عفونى كننده، كرم
نايلون با عرض شش متر حداقل براى ساخت يك چادر موقت، ماژيك، قلم و كاغذ، ديلم 

اى، يك شيشه الكل يا نفت، مقـدارى   طناب پنبهكوتاه، بيل دسته كوتاه، كلنگ، قرقره و 
هاى  نه، فتوكپى از اسناد شخصى خودتان بنا بر تشخيص، سوت، شماره تلفنيآ پول نقد،

  .هاى بستگانتان، خشكبار مورد نياز خصوصاً شماره تلفن

  نحوه عملكرد پس از زلزلهنحوه عملكرد پس از زلزله. . 1212--11--88

گى پايتـان بـه خـاطر    براى شروع به حركت در منزل دقت كنيد تا بـه علـت بريـد   ) الف
ى شيشـه يـك تـابلو    هـا  تواند شكسـته  مى ها ن شيشهاي  .هاى شكسته صدمه نبيندشيشه

. نه ميـز توالـت باشـد   يآ  عكس كه بر روى ديوار محكم نشده بوده است و يا پارچ آب و يا
اى از  شما مى توانيد با استفاده از يك كتاب نازك و يا يك مجله به كمك مالفه و يا تكه

  .خود كفش بسازيد لباس
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 .سـوزى باالسـت   احتمال آتش زيرا از اهميت بااليي برخوردار است،دقت به بوى گاز ) ب
نسبت به روشن كردن چـراغ بـرق بايـد وسـواس بـه خـرج دهيـد و در صـورتى كـه بـا           

سوزى در ابتداى آن روبرو شديد، حتماً در همـان لحظـات اول اقـدام بـه خـاموش       آتش
  .تواند از يك فاجعه جلوگيرى كند ردن يك آتش كوچك مىخاموش ك ،كردن آن بكنيد

 ابتدا يك نفر جلو برود . كردگروهى حركت  نبايد به صورت در حركت به سوى بيرون) پ
حركت كنند تا در صورت صدمه ديدگى درهاى چـاه   اوو بقيه خانواده تك تك به دنبال 

  .دفاضالب در مسير حركت ، احتمال فروريختگى و ريزش كمتر باش
آورى لوازم مورد  ، سپس براى جمعدادهخانواده را در خيابان روبروى منزلتان اسكان ) ت

هـاى  لـرزه  گاه پس از پايان زلزله در منزل نمانيد، امكان پس هيچ. نياز به داخل بازگرديد
  .باشد بعدى بسيار زياد و خطرناك مى

راى خـانواده خـود بـه    با تشكيل هسته محلى در كوچه خود امكان تأمين امنيت را ب) ث
  ).دهند چند خانواده در كنار يكديگر تشكيل هسته محلى را مى(وجود بياوريد 

بـر اثـر    كرده، حتماً در هنگام بيرون آوردن او دقت شداگر مجروحى در زير آوار پيدا ) ج
  .فشار به ستون فقرات او موجب شكستن آن و قطع نخاع شدن او نگردد

با استفاده از هرآنچه در اختيار داريـد   ،ز زير آوار مى شنويددر صورتى كه صدايى را ا) چ
گذارى محل آن صدا در همان لحظه اقدام كنيد، چرا كـه ممكـن اسـت     نسبت به عالمت

  .هوش شود آن صدا را ديگر نشنويد و مجروح در زير آوار از حال برود و يا بي
هـر اتفـاقى هـم افتـاده     كـه   شودفراموش ن. دكرعجله نبايد براى خارج شدن از شهر ) ح

در صـورتى كـه در روز اول    .توانيد به راحتى از شهر خارج شويد پس از سه روز مى باشد
نشـين   احتمال گم شدن اعضاى خانواده شما و نيز تعرض به نواميس توسط اشرار حاشيه

 بنابراين ابتدا هرآنچه مورد نياز شماست را از زير آوار خارج كنيـد و بـا  . بسيار زياد است
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ى خود هسته امنى براى كل اهالى محل به وجـود آوريـد و   ها استفاده از حمايت همسايه
  .منتظر بمانيد تا نيروهاى انتظامى در شهر مستقر گردند

احتماالً پس از زلزله با زورگيـرى هـم روبـرو    (نكه ماشين شما را سرقت نكنند اي براى
شتن قطعه مهمـى از آن همچـون   ماشين را در منزل پنچر كنيد و يا با بردا) خواهيد شد

چكش برق و يا دو حلقه الستيك، آن را در برابـر سـرقت بيمـه كنيـد تـا در زمـان الزم       
  .بتوانيد خود از آن استفاده كنيد
آنچه بيشترين كمك را بـه شـما مـى كنـد، پـول شـما        ،فراموش نكنيد پس از زلزله

ن ثـروت  ايـ   ابراين بر روىبن. باشد اعتماد به نفس و روابط انسانى شخص شما مى ،نيست
يتان روابط بهتر و بيشـترى داشـته باشـيد و بـراى     ها با همسايه. گذارى كنيدهم سرمايه

  .زمان بحران دوستانى براى خود دست و پا كنيد
ساختمان مسكونى شما در برابر زلزله مقاومت نكرده است و شما در زيـر  : حالت دوم

  .ايدآوار گرفتار شده
 يببينيـد در چـه وضـعيت     ،ه از همان اول شروع به فرياد زدن بكنيداوالً به جاى آنك

ا هوا براى تنفس شما به مقدار كافى وجود دارد؟ در تاريكى مطلق در زير آوار يآ هستيد،
. از صدا زدن به آرامى يا سوت زدن و انعكاس صدا حجم فضا برايتان مشخص خواهد شد

جـاد هيجـان مضـاعف    اي  خـود و  اى بـى اگر حجم هواى شما كم است، جداً از سر و صـد 
هيجان شديد، حركت سريع و فرياد زدن به سرعت اكسيژن شـما را بـه   . خوددارى كنيد
به دقت گوش بدهيد تا صداهاى پيرامون شما به شما اعالم كند كه كسى . پايان مى برد

توجـه   اكنون اگر مى توانيد فرياد بزنيد، اما. در نزديكى شما بر روى آوار حركت مى كند
بـرد، پـس بـا     پى و با شدت باال صدا و قدرت حنجره شما را تحليل مـى  در كنيد فرياد پى

  . دقت عمل كنيد
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توانيد با سوت زدن كمك بخواهيد و  ، مىيدفرياد زدن بنا بر هر دليلى ندار اگر امكان
رت اگر امكان آن را هم نداريد، از روش ضربه زدن استفاده كنيد، دستان و پاها را در صو

ن صداها به شرط سكوت اي  .ان به شرط عدم ريزش بيشتر آوار، بزنيدتامكان به اشيا كنار
صورتى خواهنـد   در بيرون قابل شنيدن هستند، پس دقت كنيد صداهاى آرام شما را در

در شـلوغى و ازدحـام از    االيـابى پيـدا كـرده باشـند، و      شنيد كه شما را توسط ابزار زنده
ى هـا  از ضـربه ، س بهتر است در زمان سكوت در خـارج پ ؛ديآ رنمىصداهاى آرام، كارى ب

  .آرام كمك بگيريد
ن زمـانى اسـت كـه    ايـ   دهنـده رسـيدن شـب اسـت و     البته زمان آرامش بيرون نشان

ياب در سكوت شب با روش اعالم حضور به مدت يك دقيقه و سكوت پس  هاى زنده گروه
  . هستند ها اى و نالهچون صداهاى ضربهدا به مدت چهار دقيقه به دنبال عاليمى همصاز 

  نحوه عملكرد شما در لحظه نياز به امدادنحوه عملكرد شما در لحظه نياز به امداد. . 1313--11--88  

اگر در زير آوار  .شود، خوددارى كنيد هايى كه موجب ريزش آوار مى از انجام حركت )الف
توانيـد پـس از دو    سنگين باشيد كه مطمئناً كارى بيهوده است و اگر در سطح باشيد مى

  .ن كار كه بسيار باالست را قبول كنيداي  ريسك ،داي از كمك شدهروز كه نا اميد 
از اكسيژن موجود با پايين آوردن حركت و آرامش بخشيدن به خود حداكثر استفاده  )ب

  .را ببريد
بيشتر گوش دهيد و كمتر صدا كنيد و تا صداى مثبتى از بيـرون نشـنيديد از سـر و     )پ

  ؛جا خوددارى كنيد صداى بي
د مـرد و تـا هفـت روز غـذا نخـوردن را      ل تا سه روز بر اثر تشنگى نخواهقحدا انسان

  .توانيد با هوشيارى تحمل كنيد مى
  .شود، پس مواظب باشيد جا موجب تعرق و از دست دادن آب بدن مى حركت بي )ت
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بينيـد، سـرتان را در آن    تر از بقيـه جاهـا مـى    مكانى را امن ،اگر در فضاى پيرامونتان )ث
  .يد و يا حداقل سرتان را به سمت شكم برده و به صورت جنين قرار بگيريدمحل قرار ده

توجه داشته باشيد بـا توجـه بـه    . كند ن حالت امكان محافظت از سر شما را بيشتر مىاي
سـتند  اي ازدحام تماشاچيان عمليات امداد و نجات كه متأسفانه بر روى آوار به تماشا مـى 

  .وجود دارده امكان ريزش مجدد بر روى شما هميش
بدانيد اگـر نكتـه اى موجـب آزار و در     ،وقتى قرار است در شرايط سخت زنده بمانيد )ج

نتيجه عصبى شدن شما بشود، مطمئن باشيد به سرعت به مرز نـا اميـدى و رهـا كـردن     
به عرق سوز شدن بدنتان و نيز التهاب پوستتان بر اثر تماس با ادرارتان  .رويد مقاومت مى

  .گذارند ر مستقيم بر سرنوشت شما تأثير مىن مشكالت به طور غياي  نيد،توجه كافى ك
ى آب منزلتـان  هـا  هاى اطرافتان دقت كنيد، احتمال شكستگى لولـه  به رطوبت خاك )چ

اگر به جريان آبى دسترسى پيدا كرديد بدون هيچ شكى تا آنجـا كـه   . همواره وجود دارد
ى هـا  ى آب به سرعت با توجه به شكسـتگى ها هاى لوله چون آب ؛امكان دارد آب بنوشيد

  .لوله در سطح شهر به پايان خواهد رسيد

  سيل و امواج مدسيل و امواج مد. . 22--88

هـاي بـزرگ و يـا طغيـان      ها و تكه يخها در اثر بارندگي شديد، آب شدن برف اغلب سيل
از . كنند ها هر ساله به طور منظم طغيان مي بعضي از رودخانه. شوند ها جاري مي رودخانه
بينـي   آمـدن آب را پـيش   توان زمان وقوع و ارتفاع بـاال  هاي گذشته مي هاي سال گزارش

آسـاي غيرطبيعـي روي زمـين     هاي سـيل  بيني در اثر باران هاي غيرقابل پيش سيل. كرد
در يـك  . شـوند  ها در اثر امواج كنار دريا جاري مي بعضي سيلو زده  لخت، خيس و يا يخ
اي از  گسـترده   ناحيـه  ،متر ارتفاع دارد 9تا  6گاه  از آب دريا، كه  ميموج مدي توده عظي

كيلومتري كناره دريـا برسـد فـرا     100تا  80زمين ساحلي را كه ممكن است حد آن به 
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افتند ولـي گـاهي    دريايي اتفاق ميهاي زير ن امواج مد دريا در اثر زلزلهاي  اغلب. گيرد مي
 .شوند به دنبال طوفان نيز حادث مي

جـاد سـيل   اي  بـراي  انـد  ش گيـاهي شو بدون پودارند ي چسبنده ها مناطقي كه خاك
ضـربه بـه خـاك، باعـث بـه هـم فشـردگي و         هاي باران بر اثر دانه. بسيار مستعد هستند
رويي خاك شده و از قدرت جذب خاك و نفوذ آب در عمق خـاك   چسبندگي اليه سطح

شود و در همـين   كاهد و به همين علت آب بارندگي در خاك نفوذ نكرده و جاري مي مي
ها را همراه خود بـه   ن دانهاي  هاي خاك شده و حال شدت ضربات باران باعث حركت دانه

ن ذرات خاك باعث زياد شدن حجم آب جاري شـده  اي  آورد و معلق شدن حركت در مي
  .گردد مي

  هاي كوچك، در حوزه خود اگر نيروي كوچكي بـه شـمار   آلود حوضه هاي گل اين آب
گ و زيـاد شـدن حجـم جـاري، قـدرت      هاي بـزر  تن به هم و تشكيل حوضهند با پيوسيآ

  .گردند آورند كه در نهايت سبب خسارات مالي و جاني فراوان مي بي را به وجود ميمخر
بعضي اوقات بعد از يك بارندگي شديد كوتاه مدت، در سطح حوضه آبريز و يا در يك 

هـاي دوم   ن بارنـدگي ايـ  . دردگـ  قسمت اعظم از حوضه، باعث به وقوع پيوستن سيل مـي 
هايي كه باعـث سـيل    از بارندگي. هاي وحشتناك و مخرب شده است هميشه باعث سيل

، در )هاي تابسـتاني  مانند بارندگي(باشد  هاي خارج از فصل مي يكي هم بارندگي ،شود مي
ن كه به علت گرم بودن خـاك و  اي  ديگر. ي هستندرها در حد كامل جا رودخانه ،تابستان

توانـد در   هـاي خـاك، بـاران شـديد تابسـتاني نمـي       ختفاي هواي گرم مرطوب در حفرها
  .آيد وجود مي هشود و سيل و طغيان ب هاي خاك نفوذ كند و ناچاراً جاري مي روزنه

بنـدها اسـت    شكسته شدن سـدها و آب  ،باشد عامل ديگري كه در بروز سيل مؤثر مي
-آيد و يا خرابي آب وجود مي هني چون زلزله بانگاري فني و يا عوارض زمي  كه بر اثر سهل

اي را   درياچه ،بندهاي طبيعي كه بر اثر ريزش كوه و بسته شدن گذرگاه آب حوضه آبريز
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د نيز عامل ديگري از عوامل بـروز  نپاش از هم مي ،تشكيل داده و بر اثر فشار زياد آب سد
  .باشد سيل مي

مكانيسم عمل بـدين  . باشد خي مييكي ديگر از عوامل بروز، شكسته شدن سدهاي ي
 ،آورد صورت است كه وقتي رودخانه مقدار زيادي يخ از مناطق كوهستاني را همـراه مـي  

هـا بـه هـم پيوسـته و اولـين شـبكه يخـي را تشـكيل          پس از كاهش سرعت جريان، يخ
اي در شكاف به دام افتاده و سد يخـي    ها به صورت ديواره دهند و با پيوستن ديگر يخ مي
ن ديوار بر اثر گرما يا فشار باعث سرازير شدن آب جمـع  اي شكسته شدن. شود كيل ميتش

بـرف  . باشـد  ي در بروز سيل ميرذوب سريع برف و يخ نيز عامل مهم ديگ. گردد شده مي
د، برف بـه علـت نيـاز    گرد ها بيشتر بوده و از فصل بهار به تدريج ذوب مي معموالً در كوه

كـالري   79باره ذوب شود و براي ذوب هرگرم بـرف بـيش از   كتواند ي بيشتر به گرما نمي
ن مقدار كالري بيشتر از گرماي خورشـيد و يـا بادهـاي گـرم مـداوم      اي .حرارت الزم است

ها را سـبب   هاي شديد، طغيان رودخانه ن ذوب به همراه بارندگياي  گاهي. شود تأمين مي
ها و سيل آنـي و پـرحجم    كوه هاي آتشفشاني نيز باعث ذوب سريع برف فعاليت. گردد مي
  .شود مي

  تفاوت سيل با طغيانتفاوت سيل با طغيان. . 11--22--88

سيل حركت آب به صورتي كه هر چه در مسير خود دارد را به همراه ببرد و طغيـان بـه   
ها و در نتيجه باالآمـدن سـطح    ها، درياچه ها و پيوستن آن به آب رودخانه ن آباي  سكون

معموالً طغيان . شود كشاورزي گفته ميهاي جاري و زير آب رفتن مناطق مسكوني و  آب
  .گيرند در پي سيل بوده و به همين علت هر دو را به يك معني به كار مي

  :شود جاد مياي  معموالً سيل در اثر عوامل زير  
  .ريزش سريع نزوالت آسماني و عدم گنجايش محل نزول )الف
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  .ها عدم نفوذپذيري زمين محل و ذوب سريع برف )ب
  ها و سيل  ش و عدم طراحي صحيح مسير رودخانهعدم گنجاي) پ
  خيز عدم استفاده از سيل بند و ديوارهاي محافظ در مناطق سيل )ت
ها جهت عبور آب درمناطق شـهري و مسـدود شـدن     ها و جوي عدم گنجايش صخره) ث

  كوه به علت ريزش  رودخانه
  .هاروبي رودخانه و تجمع رسوبات سنگين و غيرطبيعي پشت سد عدم الي )ج
  .بندها، سدها و مخازن آب خرابي سيل )چ

  انواع سيالبانواع سيالب. . 22--22--88

هـا در اثـر    ها و درياچه كه در اثر افزايش حجم ناگهاني آب رودخانه: ها آرام  سيالب) الف
  .شود جاد مياي  ها بارندگي در طي روزها و هفته

جاد شـده  اي  اه ها و درياچه كه در اثر افزايش حجم آب رودخانه: هاي ناگهاني  سيالب) ب
ها ممكـن   ن سيالباي  .و با خود مرگ و مصدوميت افراد و تخريب منازل را به همراه دارد

آسا، گردباد، تخريب ديوارهاي سد و ذوب شدن سريع يـخ بـه    هاي سيل است بر اثر باران
  .ديآ وجود

  ترين خسارات سيلترين خسارات سيل  مهممهم. . 33--22--88

هـا و   هـا و قنـات   ي، تخريب چاههاي كشاورز ها، تخريب زمين ها، تخريب جاده تخريب پل
، آلـودگي  )ماالريا(ها  بيماريازدياد ناقلين  ،بندها و سدها، تخريب منازل مسكوني تخريب

هاي بهداشتي  آسيب به مكان ،)سوء تغذيه(آب، از بين رفتن محصوالت و حيوانات اهلي 
  .و ارتباطي
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فشـار خـود آب   هاي ناشي از سيل مربوط به پوشيده شـدن زمـين از آب و نيـز     زيان
كيلـومتر   5در يك مورد، . جا كند هاي آب يا فاضالب را جابه سيل ممكن است لوله. است

  .متري آب را سيل با خود برده است سانتي 90از يك لوله 
ها زير آب فرو روند و گل و الي داخل  ممكن است تأسيسات تصفيه آب و تلمبه خانه

گيـر   ن امر سبب تعميرات پرهزينه و وقـت اي  ها، موتورها و ساير تجهيزات شوند كه تلمبه
ها ممكن است منجر به آلودگي  ها و چشمه هاي محافظ چاه آسيب ساختمان. خواهد شد

هاي خروج فاضالب بيشتردر معرض  تأسيسات تصفيه فاضالب و لوله. آب آشاميدني شود
دمات هاي فاضالب بيشتر در معرض صـ  پس زدن آب در لوله. گيرد صدمات سيل قرار مي

روهـا،   هـاي فاضـالب سـبب سـرريز شـدن آدم      پس زدن آب در لوله. گيرند سيل قرار مي
به علت باال آمدن سـطح آب انـواع زبالـه در    . شود هاي فاضالب مي مخازن فضوالت و چاه

جمع . كند ايجاد مي  ميآوري و دفع آنها مشكل مه شوند كه جمع نقاط مختلف پخش مي
دفـن مردگـان و   . دگـرد  يش مگـس و جونـدگان مـي   شدن زباله و فضـوالت سـبب افـزا   

  .آورد را به وجود مي  ميكردن الشه حيوانات مرده، گاهي مشكل فوري و مه خاكزير
بـاال آمـدن   . يابـد  سوزي نيز افـزايش مـي   ن كه هنگام وقوع سيل خطر آتشاي  شگفت

سطح آب ممكن است سبب واژگون شدن مخازن نفت يا بنزين شـود و يـا ورود آب بـه    
اي  اگر جرقـه . ازن بزرگ مواد سوختي سبب پخش شدن آنها در منطقه وسيعي گرددمخ
گيرد، زيرا آشغال شـناور در   ن مواد سوختي برسد آتش به سرعت همه جا را فرا مياي به

گـاه اتصـال در شـبكه بـرق     . انـد  سطح آب و ساير اشيا معموالً همگي مواد قابل اشـتغال 
تأسيسـات  . شـود  گرفتگي مـي  سوزي و برق باعث آتش  اند، هايي كه زير آب رفته ساختمان

ن امواج ويران شـوند و يـا در اثـر    اي  بهسازي مناطق ساحلي ممكن است به هنگام هجوم
  .شسته شدن زمين و فرو ريختن آن، در معرض صدمه قرار گيرند
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اين حوادث ممكن است موجب مرگ و مير فـراوان ولـي تعـداد محـدودتر، مجـروح      
هـاي   گرفتگـي، عفونـت   ها اصوالً در اثر غرق شدن، برق ه بيماري و مرگگردند، علل عمد

. افتـد  ترين افراد جامعه اتفاق مـي  ها و در بين ضعيف حاد تنفسي، حيوان گزيدگي و زخم
نفـر   70000كه تعـداد   1977هاي استوايي و يورش امواج خروشان، در نوامبر  در طوفان

نفـر كشـته و فقـط     10000اد، حـداقل تعـداد   را در آندارپرادش هند مورد تهاجم قرار د
  .نفر مجروح، غالباً داراي شكستگي پا و بازو بر جاي گذاشت 177
ران گرچه در بسياري از نقاط بارندگي كم اسـت امـا در بيشـتر منـاطق ممكـن      اي  در
همـين عامـل بـه همـراه     . درصد بارندگي ساليانه در يـك شـبانه روز رخ دهـد    60است 
انـد،   اني البرز و زاگرس كه شهرهاي ما را در دامنه خود جـاي داده هاي تند كوهست شيب

. هاي عمده  تقريباً در تمام فصول سال باشد باعث شده است كه بروز سيل يكي از نگراني
محيطي بسيار آلوده   هاي زيست شناسي و تخريب هاي زمين ران به دليل ويژگياي سيل در

ران، ايـ  هـا در  به همين دليـل نيـز اغلـب سـيالب    . بوده و گل و الي زيادي به همراه دارد
ان به اقتصـاد ملـي وارد   يميليون تومان ز 200سيل روزانه . كنند خسارات زيادي وارد مي

  .سازد مي
ران در ايـ  هاي طرح ملي آمادگي و كنترل سوانح طبيعـي كشـور   طبق يكي از گزارش

ل بسـيار مهـم و يـا    سـي  117ن ميـان  اي  سيل روبرو بوده كه از 967 باسال گذشته  25
سـيل در   39ن سالها به طور متوسط بـا  اي طي. خسارات و تلفات فراوان همراه بوده است

ميليون تومان به كشور خسارت وارد شده اسـت كـه متوسـط     200ميليارد و  916سال، 
از (سـال گذشـته    25طـي  . ميليون تومان بوده اسـت  600ميليارد و  36خسارت ساالنه 

ن ايـ  طـي . انـد  ميليون نفر از جمعيت كشور تحت تأثير سيل بوده 5/42) 1375تا  1351
 500خانمان شده و ساالنه به طـور متوسـط    نفر بي 400هزار و  892مدت دو ميليون و 

در گـزارش ديگـري از سـتاد حـوادث غيـر      . ه اسـت دواحد مسكوني ويران و يا آسيب دي
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زلزلـه رخ داده   27يل و س 61در كشور  1370مترقبه كشور آمده است كه فقط در سال 
  .است

ها، آن هم با مصالح نامناسب علت اصلي خسارات سـيل   سازي در حريم رودخانه خانه
در شهرهاي بسـياري از كشـورها كـه از لحـاظ     . در بسياري از شهرهاي كشور بوده است

وجود رودخانه شرايط مشابهي با ما دارند، به دليل پر ارزش بودن زمين و يـا بـه جهـت    
امـا  . شـوند  ها ساخته مـي  هايي زيادي بر ساحل رودخانه ه از زيبايي رودخانه، خانهاستفاد

اغلـب  . رود بينـي خطـرات سـيل بـه كـار مـي       تدابير كارشناسي ظريفي نيز جهت پـيش 
  .گيرد درچنين شهرهايي هيچگاه مجوز زيرزمين به ساخت و سازها تعلق نمي

  اقدامات قبل از وقوع سيلاقدامات قبل از وقوع سيل. . 44--22--88

هـا مطـابق    عايت اصـول و ضـوابط مهندسـي رودخانـه در احـداث پـل      لزوم ر .8-2-4-1
  استاندارد

منــاطق پرجمعيــت، (هشــدار ســيل   هــاي سيســتم مطالعــه و اجــراي طــرح. 8-2-4-2
  ).هاي بزرگ كوهستاني و رودخانه

هــا و  حفاظـت و جلــوگيري از دخــل و تصــرف غيرمجــاز در بســتر رودخانــه   .8-2-4-3
  ها مسيل

ها و زيرگذرها  هاي طبيعي و مصنوعي در محدوده پل فع انباشتهپاكسازي و د. 8-2-4-4
  اي هاي آب منطقه با هماهنگي شركت

اي در هنگام بروز سـيالب   هاي آب منطقه لزوم استفاده از كارشناسان شركت. 8-2-4-5
سـازي آمـار و اطالعـات و اسـتفاده از      و يكنواخت  به منظور ثبت آمار و خسارات سيالب

اي در زمينه تحليل علل بروز و تشديد سـيل و   هاي آب منطقه شركت نظرات كارشناسي
  چگونگي مقابله و كاهش خسارات در حين وقوع سيل
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در نقاط خاص (هاي سيل خيز  نصب تابلوهاي هشدار سيل در مسير رودخانه  .8-2-4-6
  )ها ها و مسير سيل و مهم و با توجه به شرايط رودخانه

هــاي كوچــك و پرجمعيــت  حــوزه(و مــديريت ســيل جــاد نظــام هشــدار اي  .8-2-4-7
  )هاي بزرگ رودخانه، مناطق شهري، كوهستاني

هاي پيشگيري و  گذاري طرح لزوم به كارگيري و توسعه نقش بيمه در سرمايه .8-2-4-8
  جبران خسارات ناشي از سيل

هـاي   و رسـانه  هـاي ذيصـالح   ارگـان از طريـق    ميارايه خدمات آموزش عمو  .8-2-4-9
  ها هاي فرعي پيشگيري از سيل در استان با هماهنگي كميته  ميعمو

  هاها  اصالح بستر رودخانهاصالح بستر رودخانه. . 1010--44--22--88

  عريض كردن بستر رودخانه) الف
  عميق كردن در اثر اليروبي) ب
  عريان كردن رودخانه از نباتات) ت
  ها تسطيح رودخانه) ث
  تصحيح مسير براي كم كردن طول رودخانه) ج

  رگردانرگردانجاد سيل بجاد سيل باياي    ..1111--44--22--88

  .ها ها در كنار رودخانه جاد ديوارهاي  )الف
  .هاي عرضي و موانع در مسير سيل كندن كانال) ب
  .منحرف كردن آبهاي تجمع شده به مناطق ديگر) پ
  .ها براي جلوگيري از تجمع آب هشكن در در جاد سيلاي  )ت
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  جاد و ساخت سدها و آب بندهاجاد و ساخت سدها و آب بندهااياي    ..1212--44--22--88

  .ن در توليد برق و آبياري از آن استفاده كردتوا است كه مي  بهترين چاره

  ها ها   حفاظت از بستر رودخانهحفاظت از بستر رودخانه  ..1313--44--22--88

  .هاي مرتفع با استفاده از مصالح ساختماني در حوضه

  حفاظت بيولوژيكي حفاظت بيولوژيكي   ..1414--44--22--88

ها براي كم كـردن   جاد پوشش گياهي و جنگلاي  ها و عدم كاشت درخت در كنار رودخانه
  .سرعت قطرات باران

ها و مسير ها و مسير   هاي بتوني و سنگي در مسير بستر رودخانههاي بتوني و سنگي در مسير بستر رودخانه  جاد سرعت شكنجاد سرعت شكناياي    ..1515--44--22--88
  ها ها   سيالبسيالب

  اقدامات هنگام سيلاقدامات هنگام سيل. . 55--22--88

  .هميشه و همه جا اصل خونسردي را حفظ كنيد )الف
براي اطـالع از وضـعيت و گـرفتن دسـتورات الزم بـه راديـو، تلويزيـون و يـا اعـالم          ) ب

ن كار انجـام  اي فوراً ،ه دستور تخليه داده شددر صورتي ك .گوش دهيد ميبلندگوهاي عمو
  .دهيد

  ...).چراغ قوه، شمع و (وسيله روشنايي تهيه كنيد ) پ
ممكن است منابع آب آلـوده گـردد و مـواد    . (غذا و آب ذخيره كنيد  ميبه سرعت ك) ت

و از مصرف مواد غـذايي در تمـاس بـا سـيل و فاقـد ظـرف ضـد آب        ) غذايي يافت نشود
  .از غذاهاي كنسرو شده سالم استفاده نماييد. خودداري شود
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) خصوصـاً در آب (هاي بـرق كـه روزي زمـين افتـاده      در خارج از منزل مواظب سيم) ث
  .زدگي نشويد باشيد تا دچار برق

و بـا خونسـردي     مـي هاي جاده باشيد، به آرا ها و پيچ در هنگام رانندگي مراقب شيب) ج
  ).كند ترمزها بخوبي كار نمي(رانندگي كنيد 

كنـد   اگر خانه مسكوني در محل مرتفعي است و خطر آب گرفتگي آنجا را تهديد نمي) چ
  .باشد نياز به خروج از منزل نمي

گرفتگـي و انفجـار قطـع     سـوزي و بـرق   جريان برق، آب و گاز را براي اجتناب از آتش )ح
  .كنيد

نزل ببريد و درها هاي باالتري در م در صورت ترك خانه، اشيا گران قيمت را به محل )خ
  .را قفل كنيد

  .مناطق كم ارتفاع را سريعاً ترك نماييد )د
  .ها، نهرها و زهكشي برويد به نقطه مرتفعي دور از رودخانه )ذ
ها و جويبارهاي به ظاهر آرام دوري نماييد  و از ورود بـه جريـان پرشـتاب     از فاضالب) ر

  .به دنبال دارد، اجتناب كنيد آب بدون توجه به قابليت شناگري كه خطر غرق شدن را
  .ها را پوشانده است داراي قدرت مافوق تصور است هايي كه سطح جاده و پل سيالب ) ز

ترين كاري است كه ممكـن اسـت انجـام     رفتن و يا رانندگي در سيالب خطرناك راه )س
  . شود
مرتفـع   وسايل نقليه، حيوانات مزرعه و اشيا قابل حمل و نقل را به نزديكترين محل )ش

باشـد؛ زيـرا    هاي امني در مقابل سيل نمي خودروها و وسايل نقليه محل. انتقال داده شود
  .خودرو ممكن است در آب جاري از كار بيافتد و يا توسط آب حركت داده و برده شود

ها را از آب دوري كنيد، چون امكـان دارد آلـودگي خطرنـاكي را موجـب      كش حشره )ص
  .شود
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  .ن طرف و آن طرف ندويداي زده، به ايي در يك ناحيه سيلگاه به تنه هيچ )ض
. باشند ها مي ها، مناسب براي رشد حشرات بخصوص پشه آبهاي جمع شده در گودال )ط

هاي سـاق بلنـد    لذا از توري در محل اقامت استفاده گردد و پوشاك آستين بلند و چكمه
  .پوشيده شود

  مخاطرات پس از سيلمخاطرات پس از سيل. . 66--22--88

دارد كه بايد در طول عمليـات نجـات آنهـا را در     ي خطراتي را دربرسيل در مناطق شهر
  .نظر داشت

  :توان به مورد زير اشاره نمود در ميان آنها مي

  شامل موارد زير استشامل موارد زير است  كه كه   آلودگيآلودگي. . 11--66--22--88

  مدفوع انسان و حيوان) الف
  زاي منتقل شونده از راه آب باكتري و ساير عوامل بيماري) ب
  اسيد و مواد قليايي) پ
فاضـالب  (ترشحات شيميايي و خالي كـردن مـواد شـيميايي بـه طـور غيـر قـانوني        ) ت

  )صنعتي
  ها دست آمده از انبارها و زيرزمين همواد شيميايي خشك ب) ث
  خانواده پلي كربنيدها) ج
  ...)گاز، نفت، بنزين و (هاي هيدروكربن  سوخت) چ
  سم دفع آفات و مواد شيميايي كشاورزي) ح
  معمولي مواد شيميايي) خ
  جسد انسان و الشه حيوانات) د
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مناطق صنعتي و كشاورزي بايد بـه خـاطر مـواد خطرنـاك و آلـوده كننـده بـا دقـت         ) ذ
  .بيشتري نظارت شوند

  موارد زير را كنترل نماييدموارد زير را كنترل نماييد  ..22--66--22--88  

  ها، طرح و شكل ظروف نگهداري مواد پالكاردها و برچسب -
هاي اطالعـات دربـاره    د خطرناك و برگههاي مديريت موا اسناد بارگيري از جمله طرح -

  ايمني مواد
  هاي فيزيكي و كميت مواد ويژگي -

  11بهمنبهمن. . 33--88

از برف كه به طور ناگهاني از ارتفاعات كوهستان بـه پـايين    ميفروريختن توده عظي  اصوالً
  .شود را بهمن گويند سرازير مي

  گيري بهمنگيري بهمن  شكلشكل. . 11--33--88

شـوند كـه    هايي از آن پوشيده از بـرف مـي   در كوهستان گاهي پس از بارش برف قسمت
ن موقع بارش برف قطع شـده و  اي در .متر يا يا بيشتر هم برسند سانتي 40شايد تا ارتفاع 

هـاي تنـد يـا     ن ترتيـب سراشـيبي  ايـ  به. دهد گير را صيقل مي تابش آفتاب جاهاي آفتاب
سـطح رويـي    برف را از ناحيه ،هاي كوه كه بيشتر در معرض تابش آفتاب است كشسينه

صـيقلي  . گردانـد  تبديل به يخ مي را هاي آب شده برف ،تقريباً ذوب و پس از پايان تابش
. دهـد  زدگي آن در روز بعد، چشم را در اثر انعكاس نور آفتاب آزار مـي  بودن برف و يا يخ

نجا با توجه به صيقلي بودن و سراشيبي شديد، زمينه براي پيدايش يك نـوع بهمـن   اي در
                                                 

 كتاب جستجو و نجات در بهمن، شاهين محمدي يگانه: ك. ر.  1
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الزم است برف ديگري ببـارد و يـا جهـت وزش بـاد طـوري باشـد كـه        . آيد يبه وجود م
ن سمت سوق دهـد كـه اكثـراً هـم در     اي هاي مناطق ديگر را به زمان با بارندگي، برف هم

هـاي تنـد    قسـمتي از سراشـيبي   ،در بعضـي مـوارد   .شـود  جاد مـي اي  چنين حالتي بهمن
هاي بزرگ و  امثال درخت و سنگگونه مانعي  كوهستان كه پوشيده از چمن است و هيچ

شود نيـز زمينـه را بـراي بـه وجـود آوردن بهمـن        پستي و بلندي در آن ناحيه پيدا نمي
گونه مناطق، بهمن طوري تشكيل خواهد شد كه در باال به آن  ناي در. مساعد خواهد كرد

ـ       مينجا لزواي ن تفاوت كه دراي  ، فقط باگرديداشاره  دگي بـه تـابش آفتـاب نيسـت و لغزن
  .ها تشكيل خواهند داد الزمه در بهمن را چمن

هـاي تنـد سـنگي     شـود از سراشـيب   عبـارت مـي   ،نوع ديگري از منـاطق كوهسـتاني  
تواند به وجود آورنده بهمن باشد، يعني تندي شيب و صـيقل   كه مي) هاي صيقلي سنگ(

ب گردد گاهي طول شي متذكر مي. شود موجب لغزش يا حركت بهمن مي ،بودن زير برف
هـاي آب در   گـاهي وجـود چشـمه   . بهمـن سـرازير خواهـد شـد     ،متر هـم باشـد   20اگر 

هـا از   هـاي انباشـته شـده در سراشـيبي     شود برف هاي تند كوهستان باعث مي سراشيبي
نكه حرارت حاصله از آب محل اتصال برف و كوه را قطع كند، اي  ، ياگرددناحيه زير خالي 

شود پـس از   يادآوري مي .خواهد بود ميهمن حتن صورت بديهي است وقوع سقوط باي در
هاي سبك و پودري را تبديل  تابد و برف آفتاب مي ،قطع بارندگي به محل پوشيده از برف

پـذير خواهـد    ن هنگام امكـان اي نمايد كه حركت بهمن در به برف سنگين و يك تخته مي
  .گرديد

، بهمن سرازير نخواهد چقدر هم برف روي هم انباشته شود هايي كه در آنجا هر مكان
  :شامل موارد زير است ،شد
  .هاي سوزني تشكيل شده باشد هايي كه از سنگ زمين) الف
  هاي گل آلود زمين) ب
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هـاي بـزرگ و پسـتي و     هايي كه در آنها موانع طبيعي امثـال درخـت و سـنگ    شيب) پ
  .هاي متعددي باشد بلندي

  :باشد ل موارد زير ميشام ،شود هايي كه از آنها بهمن سرازير مي سراشيبي
وجـود آمـدن امـواج صـوتي و رد شـدن       هدرجه بهمن با ب ،28الي  23هاي  از شيب) الف

  .شود حيوانات سرازير مي
 ،بدون عامل خـارجي يعنـي امـواج صـوتي و غيـره      ،درجه الي باالتر 28هاي  از شيب) ب

  .است ن مورد قطر برف در ريختن و يا نريختن بهمن مؤثراي ريزد و در بهمن مي
متـر هـم باشـد     سانتي 5ن مكان يادرجه، اگر قطر برف در  50تر از هاي باال در شيب) پ

  .است ميفرو ريختن بهمن حت

  ها در كوهستانها در كوهستان  شيبشيب. . 22--33--88

  :شوند ها در كوهستان به سه نوع عمده تقسيم مي شيب
درجـه اسـت و خطـر     25الـي   10از   هـا معمـوالً   ن شـيب اي ،)گود(هاي خفته  شيب) الف
  .تري داردكم
ها در زمستان خطـر ريـزش بهمـن در آنهـا      ن شيباي  ،)برجسته(هاي متوسط  شيب) ب

تعادل تـوده بـرف    ،شود ها جاهايي كه خط شيب عوض مي ن شيباي زيرا در .فراوان است
  .ريزد خورد، با لغزيدن طبقات بااليي نيز فرو مي ها به هم مي ن قسمتاي در
 30گوينـد كـه بـاالتر از     هايي مـي  د معموالً به شيب، شيب تن)بريده(هاي تند  شيب) پ

درجـه بـه بـاال و سـنگي اسـت كـه        45از   ، معموالًباشند  درجه و گاهي بريده و سنگي
هــا  ن شــيبايــ  .مانــد درجــه ديوارهاســت و بــرف اصــالً روي آن نمــي 60هــاي  قســمت
بـرف داراي   ،ن ناحيهاي  باشد، زيرا در هيچ قسمت ترين نوع در فصل زمستان مي خطرناك

. ريزد فرو مي) عامل خارجي طبيعي و غيرطبيعي(ترين انگيزه  گاه نيست و با كوچك تكيه
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بـرد و در   هرچه سر راه خود باشد با خـود مـي   ،شود بهمن كه سرازير مي ،ها ن شيباي در
ن ايـ   شود، زيرا خرد مي ،هايي اگر انسان حتي يك قسمت از بدنش گير كند چنين بهمن
  .باشد سرعت و قدرت بسيار زيادي ميبهمن داراي 

امـري ضـروري اسـت و بايـد      ،خاطر داشت ديد روشن از بهمن و خطـرات آن  هبايد ب
بنـابراين  . همواره نسبت به خصوصيات برف و شيب زمين اطالعات كافي داشـته باشـيم  

  :ترين عوامل وقوع بهمن شامل موارد زير است شود كه مهم يادآوري مي
  به وسيله باد جايي برف جابه) الف
  هاي تند پشت به باد تجمع برف روي شيب) ب
  اي بهمن به وسيله باد شكل خفته) پ
  فروكش كردن و شكست سطح برف در اثر اختالف زاويه شيب يك سرازيري) ج
  تفاوت سطوح برف و يخ زدن اليه فوقاني برف) ه

  و قابل توجه در حادثه بهمنو قابل توجه در حادثه بهمن  نكات اساسي نكات اساسي . . 33--33--88

  درجه شيب) الف
  كنواخت بودن شيبي) ب
  مناطق مسطح شيب) پ
  ها ها و ضخامت آن و جنس سنگ وضع قرار گرفتن تخته سنگ) ت
  وضعيت خاك شيب و پوشش گياهي زير برف) ث

  جستجو در بهمن جستجو در بهمن . . 44--33--88

. دهنـد  ناگهاني، بدون اخطار و بـه سـرعت رخ مـي    حوادث ناشي از ريزش بهمن، معموالً
يـافتن  . گـردد  راي نجات بازماندگان آغاز ميپس از ريزش يك بهمن، شمارش معكوس ب
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. ت عمـل نجاتگرهـا وابسـته اسـت    عرساني سريع و سر يك مصدوم آسيب ديده به اطالع
دقيقه ريـزش يـك بهمـن،     30بعد از  ؛ زيراگيري بسيار حائز اهميت است سرعت تصميم

 بنـابر ايـن سـرعت   . نـده مانـدن دارنـد   بـراي ز % 50مصدومين زير آن شانسـي كمتـر از   
اگـر چـه مصـدومين زيـر بهمـن      . باشـد  يابي مصدوم عامل قطعي در نجـات او مـي   كانم

ساعت در  5/25بيشترين زمان زنده ماندن زير بهمن (شانس زنده ماندن دارند،  ها ساعت
مصـدوميني  . شوداين موضوع شامل همه موارد نمي ،)آمريكاي شمالي گزارش شده است

رو،  از ايـن  .ماننـد  روزها زنده مـي  ،افتاده باشند ها گير آالت يا ساختمان كه داخل ماشين
بـه   هـا  تواند بـراي روز  مي ،ير باشدگرها يا ماشين آالت د نجات در بهمني كه با ساختمان

حـرف اول   ،زمـان  ،با بهمن درگير باشند ولي در شرايطي كه افراد مستقيماً ؛طول انجامد
  .گردد موارد به شرح زير عنوان مي قسمتدر اين  .زند را مي
  سه مرحله دستيابي جستجو و نجات در بهمن )الف
  اهميت مرحله واكنش سريع در عمليات جستجو )ب
  ي سونداژها با استفاده از روش) ميل زني(روش يافتن مصدومين در عمليات سونداژ  )پ

هـا،   اولين فعاليـت . اي نبايد درنگ كردحتي لحظهدهد  رخ مي يك بهمن هنگامي كه
 و هاي جستجو در اين حوزه از فعاليت. باشند بسيار حياتي خواهند بودهر چند كه اندك 

جستجو و نجـات در بهمـن در زمـان و    . زند گيري حرف اول را مي مهارت تصميم ،نجات
ماننـد  . گـردد  خالصـه مـي   ،اينكه بدانيم چه رويدادي نسبت به ديگر اتفاقات تقـدم دارد 

تواند شرايط  يك واكنش سريع مي. است تمامي عمليات نجات، دقايق اوليه بسيار حياتي
بـه ايـن   . در اين مرحله ما در واقع كار جستجو را داريم تا نجات. دگرگون نمايد را كامالً

هماننـد  . ها يا كشف مصدوم تمركـز كننـد   معني كه نجاتگرها بايد روي جستجوي نشانه
بـه صـورتي    هاي مهم ناديـده گرفتـه شـود و يـا كـار      هاي جستجو، اگر نشانه ديگر حوزه

ممكن است زمان طاليي  براي جستجوي  ،غيرتشكيالتي و سازماندهي نشده انجام گيرد
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، هفت بهمن در بركن ديج كلرادو آمريكا 1987در سال . هاي غير ضروري تلف شود محل
هاي كافي براي تعيين اينكه فقط نيمـي   تيم واكنش سريع توانسته بود نشانه. فرو ريخت

دقيقه انجـام   30مناسب است را به دست آورد و كار در كمتر از  از منطقه براي جستجو
  . شد

  سه مرحله دستيابيسه مرحله دستيابي. . 11--44--33--88

اين برنامه عمليـاتي   .شود دستيابي به مصدومين گرفتار در بهمن در سه مرحله انجام مي
شده است، ولي به طور كلي مدل  يهاي اسكي طراح در واقع براي حوادث حاشيه پيست

نجـاتگر بـا    8تـا   4 ،در ايـن روش، در مرحلـه اول  . باشـد  در بهمن ميخوبي براي نجات 
 .سـت ها هدف آنها يـافتن بازمانـده  . شوند به صحنه حادثه اعزام مي فوراً ،حداقل تجهيزات

نجاتگر است كه تجهيـزات پزشـكي و تخليـه را بـه صـحنه       12تا  10شامل ، مرحله دوم
براي هر بازمانده پيـدا شـده در مرحلـه    مين شرايط تخليه أهدف آنها ت .آورند حادثه  مي
مين نيـروي انسـاني الزم   أدر انتها، مرحله سوم است كه كل نجاتگرها بـراي تـ   .اول است

  .يابند براي عمليات سونداژ در محل حضور مي
در اين لحظه مسـئول تـيم   . شود اين مرحله با اعالم خبر حادثه آغاز مي -يكمرحله 

افراد . كنده و مسير دسترسي به محل را تعيين ميموقعيت صحنه حادثه را مشخص كرد
هـا بـا حـداقل     آن. بيننـد  گويي به حادثـه آمـوزش مـي    جهت پاسخ مستقيماً ،يكمرحله 

نهـا عالئـم   آ. هـا  يافتن باز مانده ،ها ساده است هدف آن. كنند حركت مي تجهيزات سريعاً
هاي تاشو را همـراه  هاي ويژه و ميل سونداژ بيل ،)پرچمك(كننده محدوده بهمن مشخص

اگر چـه   .ندنها عمل ك به منظور تعيين بازمانده ند صرفاًنتوا مي يكافراد مرحله . برند مي
شوند ولي بايد لوازم كاملي همـراه   با تجهيزات خيلي كمي وارد عمل مي يكافراد مرحله 

. داشته باشند تا در صورت برهم خوردن وضعيت جوي، توانايي بيـواك را داشـته باشـند   
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شايد به صحنه حادثه  سهو  دوبايد به خاطر داشت كه در وضعيت جوي بد، افراد مرحله 
آن  به عنوان تـيم واكـنش سـريع شـناخته شـده و وظيفـه       ،تيم مرحله اول. وارد نشوند

اين افراد بايد تجربه چندين ساله در كار نجـات و زنـدگي   . تعيين مكان مصدومين است
  . در شرايط سخت را داشته باشند

پس از تعيين  و نيروهاي كادر پزشكي نيز حضور دارند ،دودر طي مرحله  -دومرحله 
به شـكلي   دوعمليات مرحله  اصوالً. شود اعزام مي )تثبيت و انتقال پزشكي،(مسئول تيم 
شود كه مطمئن باشيم كادر پزشكي،  تثبيت و انتقال بـه سـرعت در صـحنه     طراحي مي

 سـريعاً  ،پيـدا شـده   يـك كه به وسيله تيم مرحلـه   حادثه حضور يافته و به هر مصدومي
 يـك توانند جايگزين افراد مرحلـه   مي دوافراد مرحله  ،در صورت نياز. نمايد رسيدگي مي

به خاطر داشته باشيد كه تيم واكنش سريع مسئوليت دارد تا در اسرع وقت خـود  . باشند
 در يك مدت زمـان نسـبتاً  را به صحنه حادثه برساند، بنابراين ممكن است افراد اين تيم 

  . كوتاه خسته شوند
يـك   .باشـد  مـي  دو و يكاولين هدف اين تيم پشتيباني نيروهاي مرحله  –سهمرحله 

هرگـاه   .كند ها را پشتيباني  نفر بايد به عنوان مسئول تيم مرحله سوم تعيين شده و گروه
مين أيم در ابتدا تـ هدف اين ت. گردد كار پشتيباني آغاز مي ،تيم به نقطه مورد نظر رسيد

در  عمـدتاً  ،نيروهاي مرحله سـوم . باشد مي دوو يك هاي مرحله  جايگزين براي افراد تيم
بايد توجـه داشـت كـه ممكـن اسـت      . شوند يند جستجو و كاوش در بهمن درگير ميآفر

مسئول تيم كسـي اسـت    ،طور كلي هب. نيروها هنگام رسيدن به محل حادثه متفرق شوند
هنگام رسيدن به محل حادثه هر يك از افراد چـه كـاري بايـد انجـام      كند كه تعيين مي

  .   دهند
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  خالصهخالصه

هـاي حاصـله در اثـر     اي است كه در اثر حركت پوسته زمـين و فشـار گسـل    زلزله پديده
هـاي   عوامل متعددي از قبيل اخـتالف دمـاي مركـز و سـطح پوسـته زمـين، سدسـازي       

يتاً با توجه به بزرگي آن منجر به حادثـه آوار  اي و غيره كه نها غيراصولي، انفجارات هسته
و  گـردد وسـاز   خيـز توجـه بيشـتري بـه سـاخت      لذا بايسـتي در منـاطق زلزلـه    .گرددمي

هاي الزم به ساكنين داده شود تا به هنگام زلزله و پس از آن بدانند چه رفتـاري   آموزش
  .را پيشه سازند

توانـد خسـارات    ي هسـتند كـه مـي   ها و درياها از عوامل سيالب يا طغيان آب رودخانه
ايجـاد   وجود آورده و قربانيان زيادي بگيرد كه در اثر جاري شدن آن، عالوه بـر   هفراواني ب

هاي  سوزي هاي عفوني و حتي آتش بيماري تواند منجر به اپيدمي  مي ،حادثه آوار و خفگي
الزم در منـاطق  ايمنـي   هـا و تـدابير    توان با پيش بينـي  مهيب گردد كه در اين راستا مي

  .رساني نمود تا محل تخليه گردد خيز از شدت آن كاسته يا به موقع اطالع سيل
معمــوالً در  واز بــرف  مــيبهمــن عبــارت اســت از جــاري شــدن ناگهــاني تــوده عظي

از عوامـل مسـتعد   . پيوند به وقوع مي ،باشند هاي تندي مي داراي سراشيبيكه كوهستاني 
تنـد، لـرزش حاصـل از انعكـاس صـدا، جـاري شـدن        هـاي   آن حركت حيوانات در شيب

  هاي نجـات  هاي باريده و غيره است كه در صورت جاري شدن، تيم ها در زير برف چشمه
  .شتابند شدگان مي به سه دسته تقسيم شده و به كمك محبوس
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