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 پيشگفتار

 حوادث با برخورد در را خود توان تا كوشند مي جامعه و	ها براي حفظ امنيت و سالمت شهروندان همه دولت

 بازماندگان و ديدگان آسيب به كمك .كنند دفاع كشورشان و جامعه از بتوانند حادثه در هنگام دهند و افزايش

 رساني كمك اين كه دارد، ضمن جامعه سالمت و	مين امنيتأنقش به سزايي در ت، نسانيا وظيفه عالوه حوادث

 بعدي  هاي هزينه كاهش در و داشتخواهد  حوادث عوارض و تلفات كاهش در مهمي نقش اصولي و موقع به

بر اين اساس، آمادگي و چگونگي مواجهه با اين  و ورهاي حادثه خيز دنيا استكش از يكي ما كشور. موثر است

 اجتماعي، جدي نابساماني و مخاطرات با جامعهحوادث از اهميت بسياري برخوردار است كه در غير اين صورت 

 مسئول و سازمان هاي موسسات نهادها، آمادگي عدم. شود مي روبرو عديده مشكالت بروز و انسان و اقتصادي

وده و امور خدمت رساني را با معضل مواجه افز مشكالت دامنه بر تواند ميدر ساير زمينه ها  و اجتماعي امور در

آن است كه پيشگيري قبل از وقوع حادثه امري ضروري و مقدم بر امداد و  ،از بديهيات مسلماز اين رو  .نمايد

و در مرحله دوم نيز امدادرساني صحيح و به موقع مي تواند در كاهش مخاطرات از حادثه مي باشد  بعد نجات

ن بر تأثيرگزار باشد. در اين راستا، معاونت آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايرا

را پديد آورده و به امدادگران كشور تقديم نمايد؛ بر اين اساس، نگارش » كتاب جامع مقدماتي امداد«آن شد تا 

با ياري  واگذار گرديد واستان اصفهان اين كتاب به معاونت آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هالل احمر 

از تالش جام رسيد. بر خود فرض مي دانم كه خداوند متعال و همكاري دوستان پژوهش گر عزيز، اين مهم به ان

معاون ، مديرعامل استان اصفهان، ،توانمند سازي و مهارت افزاييمديركل آموزش هاي تخصصيو زحمات 

اصفهان و كارگروه ويژه اي كه در آن معاونت براي نگارش و تدوين اين كتاب  پژوهش و فناوري استان آموزش،

تالش  تدوين مطالب خالصانه كه در نگارش، تأليف و اران فرهيختهاختصاص يافت همچون اساتيد و همك

 تندرست و مينو، بهروز نمودند، قدرداني نموده و توفيق روزافزون ايشان را از پروردگار بزرگ مسئلت دارم؛

 .روان باشيد

 

 

 

 احمد سلطانيدكتر 

 معاون آموزش، پژوهش و فناوري

 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران
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 فصل اول:

 و تعاريف كليات

امداد برگرفته از واژگان امداد و نجات همچون ساير علوم تعاريف، اصطالحات و واژگان خود را داشته كه در زير به 

 ها اشاره مي كنيم.برخي از آن

 امداد:

كلمه امداد از ريشه فعل عربي مدد بر گرفته شده و به معناي كمك كرده و ياري رساندن است و ترجمه  -

 است. Reliefانگليسي 

 او رساندن از قبل و حادثه بروز از پس بالفاصله ، ديده آسيب شخص به كمك براي كه اقداماتي كليه به -

  شود مي انجام ديده آموزش فرد يك توسط ، درماني مركز به

 گفته فاجعه يك از ديده آسيب افراد به بشردوستانه موقع به و مناسب ، ضروري كمكهاي ارائه به امداد -

 بهبودي در سريع و مؤثر كمكهاي براي شده طراحي و نيازها اوليه سريع ارزيابي بر مبتني كه شود مي

 .است آنها زودرس

... كه با آسيب ديدگان سوانح به منظور به مجموعه كمكهاي اضطراري مانند آب، غذا، سرپناه موقت و  -

 نجات جان، تامين كرامت انساني و برآورده سازي نيازهاي اوليه انها اطالق مي گردد.

براي تحقق اين مهم قطعاً مي بايست با وظايف، حقوق، خصوصيات، مسئوليت ها، شرايط و صالحيت هاي اخالقي 

، آگاه بود. مواردي چون دانش، اطالعات و مهارت كافي، سرعت هايي كه يك امدادگر مي بايست دارا باشدو ويژگي

عمل، ابتكار عمل، درك شرايط ايجاد شده، نحوه برخورد و ظاهر فرد، مستند سازي، مسائل قانوني، مسئوليت هاي 

 ها اشاره خواهد شد.هاي بعد به آنمدني، عمل به وظيفه، احكام شرعي آشنا و آگاه بود كه در فصل

 صدمه و آسيب باعث معمول طور به افتد، مي اتفاق ناخواسته و منتظره غير طور به كه ناگوار اي عهواق :حادثه

 .شود مي
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رويدادي ناگهاني و مصيبت بار است كه به طور جدي عملكرد جامعه را مختل مي كند و باعث تلفات   :سانحه

 و محيط زيست مي شود. ماليانساني و 

 اي حادثه ، شود مي شناخته نيز متعارف غير عمل يك عنوان به كه ، نامطلوب واقعه يك سانحه، -

 و ، جلوگيري كرد آن از توان مي سانحه به منجر شرايط شناسايي صورت در كه غيربرنامه ريزي شده

 .كرد اقدام آن وقوع از قبل

انطباقي جامعه به در هم ريختگي شديد زيست محيطي و رواني و اجتماعي كه بسيار فراتر از ظرفيت  :فاجعه

 است، گفته مي شود.

 فيزيكي، آسيب آن پي در كه) آوري فن توسط يا( انسان ساخت يا طبيعي است اي مخاطره فاجعه -

 .شود مي وارد زيست محيط به شديدي تغيير يا جان دادن دست از تخريب،

 نوع يك بنابراين ، باشد داشته مختلفي پيامدهاي و علل است ممكن. نيست واحد واقعه يك فاجعه يك -

 .نيست شدني تكرار فاجعه

 انگيز هيجان و خطرناك موارد وقوع هنگام كه عاميانه اسم است، معمول غير يا ناخوشايند كه رويدادي  :رخداد

 .شود مي استفاده

 براي ناپايدار و خطرناك وضعيتي به و دهد مي رخ فزاينده گاهي و ناگهاني صورت به كه است پيشامدي :بحران

 به نياز آن كردن برطرف براي كه شود مي شرايطي آمدن وجود به باعث بحران. انجامد مي جامعه يا گروه فرد،

  .است العاده فوق و اساسي اقدامات

 مي كاربردي و الزم ريزي برنامه يك. است فاجعه كاهش براي تالش گونه هر از اصلي جزء لجستيك  :لجستيك

 باليايي چنين احتماالً كه نيازهايي  است ممكن معين مكان يك در باليا انواع بيني پيش با كلي طور به زيرا باشد

 كليه به .باشد ارزيابي منابع و پذيري آسيب براساس بايد لجستيك آمادگي. كرد بيني پيش را كنند مي ايجاد

 زمينه در اوليه احتياجات و نيازها براورد و مطالعه تحقيق، بررسي، جهت كه شود مي اطالق هماهنگي هاي فعاليت

 بيمه، توليد، تهيه، به مربوط امور كليه و نوع هر از قطعات و تاسيسات ابزارآالت، و ها ماشين تجهيزات، و وسايل

 نظارت و العمل دستور و سيستم طراحي كار، انجام روش تهيه و تنظيم نقل، و حمل توزيع، انبارداري، نگهداري،

 .گيرد مي انجام فوق موارد بر
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 در جامعه براي موقع به و مناسب هشدار اطالعات آنكه براي  است ها ظرفيت از اي مجموعه :هشدار سامانه

 .شود انجام ها آسيب و خسارات احتمال كاهش براي موثر و مناسب اقدامات تا گردد ارسال خطر معرض

 حفظ براي اضطراري عمليات در الزم تمهيدات فوري، هاي نياز سانحه، اثرات بررسي فرآيند :سانحه ارزيابي

 .نمايد مي تعريف توسعه، و ضروري و مناسب تسهيالت تأمين و بازماندگان زندگي

 خطرات تحليل و كه به تجزيه ، است ريسكي چنين ميزان و ماهيت تعيين براي فرايندي سانحه ارزيابي -

 خدمات ، دارايي ، افراد به بالقوه طور به توانند مي هم كنار در كه پذيري آسيب موجود شرايط ارزيابي و

 .برساند، بپردازد آسيب هستند وابسته آنها به كه محيطي و معيشت ،

 فاجعه يك تاثير تحت جمعيت اضطراري سالمت ارزيابي -

 خطرات از بودن دور درجه ازميزان است عبارت :ايمني

 شده محدود قبول قابل ميزان به مادي، خسارت يا) اشخاص به( آسيب خطر، احتمال آن در كه حالتي -

 .باشد

توجه به اين مطلب قبل از هر اقدامي حائز اهميت است كه، قبل از هر گونه كاري مطمئن شويد براي شما خطري 

 به همراه ندارد. در حقيقت كاري كه از روي ايمني و با امنيت انجام شود در هر محكمه اي قابل دفاع خواهد بود.

مصدوم يا بالعكس، سالمت روان، خطر آتش سوزي، برق گرفتگي و غرق شدگي از خطراتي چون انتقال عفونت از 

جمله مواردي است كه در ادامه امداد رساني ممكن است شما را تهديد كند. همچنين توجه به انتقال بيماري 

 ها دارد.هايي چون ايدز و هپاتيت كه نياز به توجه اساسي در پيشگيري از ابتال به آن

 ح:حوادث و سوان

، به ويژه در شرايط آب و هوايي و تغييرات سوانح به بار آوردن خسارات جاني و مالي فراوان ناشي از حوادث و 

خيزترين كشورهاي جهان قرار دارد منجر به نگراني شده و سانحه اقليمي جديد، آن هم در كشور ما كه در شمار 

ل كرده است كه واژگان زير در اين مبحث قابل آن را تبديل به تهديدي جدي براي صلح و امنيت جهاني مبد

 تأمل مي باشد.

احتمال بالقوه بروز هر پديده مخرّب را گويند كه در صورت بالفعل شدن موجب آسيب، صدمه و خسارت  خطر :

 مي گردد.
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 كاهش يا مواد بردن بين از تجهيزات، به رساني آسيب افراد، به صدمه پتانسيل داراي كه است شرايطي -

 است شرايطي خطر گفت توان مي ترتيب همين به. باشد شده تعيين پيش از عمل يك انجام در كارآيي

 .كند مي فراهم را انرژي منبع يك با نامطلوب تماس كه

عوامل يا فرآيندهاي فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي كه امكان تأثير پذيري يك  آسيب پذير:

 خطرات و حمالت به نسبت بودن دفاع بي به جامعه را در برابر آثار مخاطرات افزايش مي دهند را مي گويند.

 .گويند مي پذيري آسيب را روح يا جسم به رسان آسيب

ز حاصلضرب خطر در آسيب پذيري به دست مي ا .است عمل يك نتيجه مورد در آگاهي و اطمينان عدم ريسك:

 آيد و رابطه اين دو را مشخص مي نمايد.

 جسمي سالمتي مانند( مقاديري. است ارزش از چيزي نشده كنترل دادن دست از براي پتانسيل ريسك -

 پيش ، خاص فعاليت عدم يا عمل يك از ناشي ريسك هنگام) مالي يا ، عاطفي ، اجتماعي وضعيت ،

 ريسك. بروند بين از يا شوند حاصل) نشده ريزي برنامه يا ريزي برنامه( نشده بيني پيش يا شده بيني

 است اقداماتي از اي جنبه ريسك. شود تعريف اطمينان عدم با عمدي تعامل عنوان به تواند مي همچنين

 .شود مي انجام اطمينان عدم رغم به كه

مجموعه اي از سوانح زيان باري كه منشا انساني ندارند، معموال غيرقابل پيش بيني بوده و ضرر  طبيعي: سوانح 

 جاني و مالي دارند. 

طبيعي ايران مي توان به زلزله، روانگرايي، سونامي، نوسانات زمين، روانه هاي گلي، زمين لغزش ها،  سوانح از 

سنگ ريزش، ريزش هاي تند جوي، فرسايش خاك، نفوذ و پيشروي آب دريا، رسوب زايي، مرداب زايي، دگر 

آفات و بيماري هاي محيطي، ، آلودگي آب و محيط، توفانشكلي سواحل، كوير زايي، انجماد و سرمازدگي، بهمن، 

خشكسالي، آتش سوزي جنگل ها، صاعقه، ژئوترمال، ريزش هاي كارستي، نشت هاي زمين در نواحي استخراج 

 هاي زغالي اشاره كرد.مواد معدني، ريزش هاي زير دريايي، باتالق زايي، سيل، آتشفشان و خودسوزي ميدان

مي شود كه منشا آن فعاليت هاي بشر است. مانند  به سوانحي گفتهسوانح غير طبيعي(انسان ساخت) : 

آلودگي هاي صنعتي، انتشار مواد هسته اي و راديواكتيو، زباله هاي سمي ، شكستن سدها، حوادث حمل ونقل ، 

 حوادث صنعتي، انفجار و آتش سوزي. 

 شاره كرد.از سوانح غير طبيعي ايران مي توان به حوادث ترافيكي، آلودگي هوا و آتش سوزي و..... ا
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هاي ملي و بين المللي پاسخ به سوانح شامل كميته بين المللي صليب سرخ، در فصل پنجم اين كتاب با سازمان

فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر، سازمان خوار و بار و كشاورزي، سازمان بهداشت 

هاي امدادي در ايران شامل جمعيت نيز سازمانجهاني، يونيسف، كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و 

هالل احمر، مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي، آتش نشاني، سازمان پدافند غير عامل، سازمان مديريت 

 ها آشنا خواهيد شد.بحران كشور، ساختار و وظايف و آرم آن

و همچنين با رويكرد موارد اعالم هشدار در فصل بعدي، سامانه هاي هشدار دهنده در سوانح شامل هشدار سريع، 

 موجود كشور عزيزمان ايران آشنا خواهيد شد. 

در فصل هفتم با عمليات لجستيك و پشتيباني در امداد شامل لجستيك در مديريت بحران، ارزيابي و نياز سنجي 

تدوين برنامه،  در عمليات لجستيك، مراحل آن، مديريت منابع و فرآيندهاي آن، برنامه لجستيك، چك ليست

استانداردها با نگاه به پروژه اسفير در حوزه هاي آب، غذا، سرپناه، بهداشتي و درماني پرداخته خواهد شد. در ادامه 

مبحث به زير سيستم هاي لجستيك شامل انبار، حمل و نقل، سيستم توزيع و اجزاء، شرايط و انواع هر كدام 

 توضيحاتي داده خواهد شد.

هاي هاي آن، روشبه ارزيابي سوانح، انواع و مراحل آن، ارزيابي وضعيت، گزارشات وضعيت و ويژگيدر فصل پاياني 

هاي هاي جمع آوري داده ها، ويژگيمربوطه، ارزيابي ميداني، وظايف ارزيابان ميدان، تيم هاي ارزيابي، روش

وانح، تخصص هاي مورد نياز در ارزيابي اطالعات سودمند و انواع اطالعات به دست آمده در ارزيابي ها، فاز بندي س

 سوانح خواهيم پرداخت.
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 فصل دوم: 

 آشنايي با وظايف امدادگران و حقوق آسيب ديدگان 

 خصوصيات امدادگر 

عنوان يك امدادگر به معني داشتن مهارت و اطالعات كافي از حيطه عملكرد و داشتن  بهانجام فعاليت 

دوره هاي آموزشي، حفظ خونسردي به هنگام مواجهه با حادثه، داشتن سرعت عمل،  هاي مربوط به طي  گواهينامه

داشتن ابتكار عمل، تسلي بخشيدن به مصدوم و همراهان وي، رعايت فرهنگ غالب بر منطقه، شناخت محدوده 

 فعاليت خود، آراسته بودن ظاهر به معني پوشيدن لباس كار مربوطه و برخورد مناسب مي باشد.

دگر بايد خونسرد و منطقي عمل نمايد. خوش رفتار ولي قاطع باشد. با مهرباني اما هدف دار و صريح با يك امدا

توضيح بدهد كه قصد چه كاري دارد. سعي نمايد با  اوبه  عمليات امداديصحبت نمايد. در طول  فرد آسيب ديده

وي كم كرده و در صورتي كه پاسخ سوالي  نگراني، تا جايي كه مي تواند از اودادن پاسخ هاي صادقانه به سواالت 

 .براي فرد آسيب ديده توضيح بدهدرا نمي داند، اين مطلب را 

 

 عيت هالل احمرمامدادگران ج :)1-2تصوير(

انتظار مي رود،  نيروي متخصصباشيد كه از يك  عملياتبه عنوان يك امدادگر، نمي توانيد مسئول كليه سطوح 

مي باشيد كه شخصي با آموزش هاي مشابه تحت شرايط يكسان انجام  اقداماتياما شما مشمول ارائه سطوحي از 
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مي دهد. به عنوان شخصي كه در دوره هاي امدادگري آموزش ديده ايد، انتظار مي رود كه از دانش و مهارت 

 هايي كه آموخته ايد، استفاده كنيد.

نيز تأثير داشته باشد.  امداديارائه دهيد، شايد بر استانداردهاي  اقدامات راايد در آن اين نوع شرايطي كه شما ب

كار مي  حالت عاديتاريكي و باران كار مي كنيد، شايد همانند كسي كه در  صحنه سانحه در براي مثال اگر در

حداكثر توانايي خود اقدامات  با، بايد امداديكند، قادر به انجام وظيفه نباشيد، اما با پذيرفتن استانداردهاي 

امدادي را انجام دهيم. آن گونه كه يك فرد محتاط و منطقي با آموزش هاي مشابه شما، در اين شرايط عمل مي 

كه شما به عنوان يك امدادگر در آن فعاليت مي كنيد، به صورت كامل در  عملياتيكند. چهارچوب و محدوده 

به وسيله راديوي دو  نيروهاي متخصصشريح مي شود ولي در بعضي حالت ها، دوره هاي آموزشي براي شما ت

 طرفه يا بي سيم، راهنمايي هاي خود را ارسال مي كنند.

 برخي از ويژگي هاي يك امدادگر عبارتند از:

  عمليات امداديداشتن اطالعات كافي و مهارت الزم براي انجام   -

 حادثه و مصدومينحفظ خونسردي در حين مواجهه با صحنه   -

 كار كه اين امر براي رسيدگي به عوامل تهديد كننده زندگي اهميت زيادي دارد. درسرعت عمل   -

 داشتن ابتكار عمل و حداكثر استفاده از حداقل وسايل موجود  -

 لي بخشيدن به مصدومين و حمايت رواني از آن هاست  -

 ها  اليم مذهبي و ارزش آنرعايت فرهنگ غالب منطقه آسيب و پايبندي به تع  -

 مسئوليت ها و صالحيت اخالقي 

جامعه و سازمان شما با مسئوليت هاي خاص اخالقي به عنوان يك امدادگر به شما سپرده شده است. شما در 

دانش و  نزمينه تشكيل و پذيرش استانداردهاي حرفه اي رفتاري، مسئوليت هايي داريد. اين كار مستلزم داشت

مي باشد. شما هم چنين مسئول تجديد نظر در  اقدامات امدادي به آسيب ديدگانز به منظور ارائه مهارت هاي رو

زمينه اقداماتي كه انجام داده ايد و ارزيابي تكنيك هاي مورد استفاده مي باشيد. بايد زمان عمليات، فعاليت 

 ، پيگيري نماييد. نيروهاي متخصص امدادگري تان را ارزيابي كنيد و سعي كنيد نتايج اقدامات خود را از طريق

هميشه در جستجوي راه هايي براي بهبود عمليات اجرايي خود باشيد. تداوم كالس هاي آموزشي و تشكيل دوره 

هاي جديد براي مطابق شدن شما با مسائل روز طراحي شده است. رفتار اخالقي مستلزم داشتن صداقت است. 
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موجود تهيه كنيد. هرگز گزارشي را تغيير ندهيد مگر اين كه قصد  گزارشاتي به منظور انعكاس دقيق وضعيت

انجام مي اول عمليات  روزكه شما در چند  اقدامياصالح غلط هاي آن را داشته باشيد. به خاطر داشته باشيد كه 

. داشتن صالحيت حرفه اي و اخالقي، براي ايجاد مشكالتي در روند عمليات امدادي شوددهيد، ممكن است باعث 

 قابل ارزش است. آسيب ديدگانخودتان و 

فرد آسيب ديده اي را كه دچار مشكالت روحي و رواني است را رها نكنيد با او گفتگو كنيد و اجازه ندهيد فرد 

 احساس تنهايي بكند.

 مسئوليت ها و وظايف امدادگر 

و تجهيزات  ي امدادگرشكل حفاظت از سالمتي خود و هم تيمي هاحفظ ايمني و رعايت مقررات مربوطه به 

  ارائه خدمات امدادي مي باشد. جزء اولين مسئوليت ها و وظايف امدادي

 برخي از مسوليتهاي امدادگران در حوادث : –الف 

 به سرعت وسالمت خود را به محل يك حادثه برسانيد -

 مطمعن شويد كه محل حادثه از خطرات مصون است-

 ازخود محافظت كنيد -

از صدمات بيشتر در محل  حادثه (ارزيابي صحيح وسريع موقعيت وارايه كمكهاي متناسب با  مصدومانمحافظت -

 ن)آ

 درصورت لزوم از افراد حاضر كمك بخواهيد -

 تنها در موقع لزوم حركت دهيد مصدوم را -

 فعاليت افراد حاضر را كنترل كنيد -

 روز نگهداريد  دانش ومهارت خود را به-

 برخي از وظايف امدادگران در حوادث عبارتند از: -ب 

 رسيدگي سريع و مناسب به مصدومين موجود در صحنه آسيب  -

 انجام ارزيابي مصدوم و سانحه  -

 صالح به ويژه در مواقع وجود فوتيدرخواست كمك از مراجع ذي  -
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 مشاركت در انجام عمليات جستجو و نجات   -

 به مصدوم و رهاسازي دستيابي  -

 اجراي كمك هاي اوليه  -

 پشتيباني عمليات   -

 انتقال مصدوم  -

 هدايت اطرافيان و نظاره كنندگان  -

 كنترل فعاليت ها و اقدامات   -

 همكاري با ساير تيم هاي عملياتي  -

 مستند سازي، اطالع رساني  -

 حمايت هاي رواني  -

 .تا زماني كه امكان ارائه مراقبت هاي بيشتر فراهم شود روحي، جسمي و...)آسيب ديدگان( ماندن در كنار   -

 نحوه برخورد و ظاهر امدادگر

به عنوان يك امدادگر بايستي همواره وضع ظاهري، برخوردها و رفتارهاي خود را مورد بررسي مجدد قرار دهيم و 

در صحنه حادثه بر موقعيت شما به عنوان يك كمك ها و اقدامات موجود را مرور كنيم، زيرا حرفه اي عمل كردن 

امدادگر مي افزايد، چون زماني كه به عنوان فردي دوره ديده، وارد صحنه حادثه مي شويد، ضروري است كه 

خونسرد باشيد، در غير اين صورت مطمئناً توان فكر كردن از شما گرفته مي شود و دست به اقدامات غير ضروري 

 .و اشتباه خواهيد زد

 وه برخورد با مصدوم نح

در برخورد اول با مصدومي كه هوشيار است بايد نام و نام خانوادگي و واحد اعزام كننده و ضرورت اقدامات خود را 

پوشيدن لباس فرم سازماني و آراسته بودن ظاهر به شما در  براي او شرح دهيم و همواره حرفه اي عمل كنيم.

 طرافيان مصدوم كمك خواهد كرد.معرفي خود و كسب رضايت يا اجازه از ا

بعد از اين كه به صحنه حادثه رسيديم قبل از هر كاري بايد از مصدومين براي لمس كردن بدنشان رضايت و  

 اجازه بگيريم.
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 امدادگران جمعيت هالل احمر ):2-2تصوير(

اجازه از مصدوم يا از در تمام دنيا يك شرط اساسي برقرار است كه لمس بدن مصدوم هوشيار بدون كسب نكته: 

اطرافيانش مجاز نيست، ولي براي مصدومين بيهوش با توجه به ضرورت اقدامات فوري، كسب رضايت و اجازه 

 لزومي ندارد.

 مسائل قانوني امدادگري

 قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني 

ه كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از افرادي را در معرض خطر جاني مشاهد ،. اگر هر فرد 1

ديگران يا اعالم فوري به مراجع يا مقامات صالحيت دار، از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون 

اين كه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت 

 از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه اي تا يكسال و يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.كمك، 

 

در اين مورد اگر مرتكب از افرادي باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي توانسته كمك مؤثري بنمايد، به حبس 

جنحه اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئوالن 
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و اقدام به درمان او يا كمك هاي اوليه  مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده

 امتناع نمايند، به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي شوند.

نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل مربوط به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب 

 هيئت وزيران خواهد رسيد.

فند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني ـ هر گاه افرادي كه حسب وظيفه يا قانون مكل 2

قرار دارند كمك نمايند، از اقدام الزم و كمك به آن ها خودداري كنند، به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال 

 .محكوم خواهند شد

 مفادي از قانون مسئوليت مدني 

هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي، به جان يا سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا  .1ماده

شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر 

 د مي باشد.مادي يا معنوي ديگر شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خو

در موردي كه عمل وارد كننده زيان، موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد، دادگاه بعد از  .2ماده 

رسيدگي و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل وارد كننده زيان، فقط 

 بران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.موجب يكي از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به ج

دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد.  .3ماده 

جبران زيان را نمي شود به صورت مستمري تعيين كرد، مگر آن كه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد 

 كه قانون آن را تجويز نمايد. يا آن

كارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها كه به مناسبت انجام وظيفه، عمداً يا در  .11 ماده

نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مستند به عمل آنان 

ت و يا مؤسسات مزبور باشد، در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارا

مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت، هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تأمين منافع 

 اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
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كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند، مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري  .12 هماد

و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اين كه محرز شود تمام احتياط هايي 

ن كه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آورند، كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده و يا اي

باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود. كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون 

 مسئول شاخته شود مراجعه نمايد.

در مقابل خسارت وارده از  مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را 12كارفرمايان مشمول ماده  .13ماده 

 ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند.

هر گاه چندين نفر مجتمعاً زياني وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده  14در مورد ماده  .14ماده 

مي باشند. در اين مورد، ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرفين دادگاه تعيين 

 .مي شود

 راهكارهاي قانوني براي حل مسائل مربوط به مسئوليت مدني 

ر حين مأموريت رخ دهد و مأمور كوتاهي و تقصيري در انجام وظيفه محوله نداشته باشد و طبق . اگر واقعه د1

اصول و حتي خارج از سلسله مراتب موقعيت اضطراري و اصول انساني، امدادي و ضروريات ايجاب مي كرده كه با 

و منجر به واقعه حقوقي شده  داشتن تخصص و حرفه شغلي و ... خارج از مسير يا دستور سلسله مراتب اقدام نمايد

باشد، در اين صورت قانوناً و منطقاً دستگاه اجرايي متولي يا ذيربط، مسئوليت مدني دارد و طرح شكايت عليه 

شخص حقيقي عادالنه نيست. و در صورت بررسي كارشناسانه و تعيين درصد تقصير در وضعيت فوق، اثبات و 

 موالً رد مي شود.دعوي مطروحه عليه شخص حقيقي( مأمور) مع

.  بنابراين براي پزشك(امدادگر) كه در راستاي تكليف حرفه اي و شغلي، صحيح عمل نموده و راننده اي كه در 2

راستاي امداد رساني، مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده و جمعيت هالل احمر كه بنابر وظايف ذاتي و 

وليت مدني و كيفري نخواهد داشت و به اين گونه دادخواست ها يا اساسنامه خود به موقع عمل كرده است، مسئ

 شكايات ترتيب اثر داده نمي شود.

. اگر موضوع، عكس موارد فوق باشد و قابل اثبات و انتساب هم باشد، قانوناً حسب مورد، شخص حقيقي يا 3

موجه پليس به محل نزاع، به حقوقي مسئوليت كيفري يا مدني خواهند داشت. مانند دير رسيدن بيش از حد و نا
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نحوي كه موجب قتل عمدي يا جنايت گردد. يا مأموري كه بدون عذر موجه از مسير ايمن جاده هاي مواصالتي 

مبداء به مقصد خارج شود و در اثر گذر از بيراهه واقعه اي ناگوار رخ دهد. در اين حالت، جنبه جزايي حادثه 

 به شخص محسوب مي شود. مطرح است و در زمره مسئوليت هاي قائم

به عنوان مثال زماني كه شما به عنوان يك امدادگر يا عابر پياده وارد صحنه حادثه مي شويد، بايد اصول و 

عملياتي كه خارج از محدوده امدادي مي باشد مي اقدامات هر گونه انجام محدوده كار امدادي را رعايت كنيد. 

 .فراهم آورد تواند موجبات پيگرد قانوني را براي شما

 نكته: تنها داشتن نيت خير و حس نوع دوستي، شما را از پاسخگويي به قانوني معاف نخواهد كرد.

 عمل به وظيفه 

مسئوليت قانوني يك امدادگر جهت عمليات امداد و ارائه مراقبت هاي اورژانسي را وظيفه كاري مي گويد. اولين 

وارد مي شويد، از لحاظ  حادثهوان يك شهروند عادي كه به صحنه اصل قانوني، توجه به عمل و وظيفه است. به عن

قانوني ملزم به توقف و ارائه مراقبت هاي فوري از مصدوم نيستند، ولي در صورتي كه به عنوان يك امدادگر در 

اعزام شديد، اين يك مسئوليت و وظيفه كاري است. شما بايد بي  حادثهيك سازمان كار مي كنيد و به صحنه 

انجام  ،را با تجهيزات موجود در محدوده آموزش هايي كه ديده ايد اقدامات مورد نيازدرنگ در صحنه حادثه 

دهيد، هر گونه نقص و ايرادي در عمليات امداد يا ارائه مراقبت هاي فوري اورژانسي باعث مي شود كه شما و يا 

 سازمان(و يا هر دو) در معرض مسائلي قانوني قرار بگيرد.

 حقوق آسيب ديدگان

آسيب ديدگان ممكن است به لحاظ وضعيت روحي ايجاد شده در آنها، قادر به حفظ و تامين حقوق اوليه خود 

ز جمله نباشند، بنابراين وظيفه امدادگر ايجاب مي كند كه در جهت تامين حقوق آنها نهايت تالش را بنمايد ا

 حقوق الزم جهت آسيب ديدگان ناشي از حوادث و سوانح مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 حمايت روحي و رواني آسيب ديدگان -

 رعايت و حفظ شئون اخالقي واسالمي -

 حفظ و حمايت اموال آسيب ديدگان با مشاركت نيروهاي امنيتي و انتظامي -

 حفظ حريم شخصي افراد آسيب ديده -
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 اعتقادات و مذاهب آسيب ديدگاناحترام به  -

اخذ رضايت از آسيب ديدگان جهت جهت اقدامات در صورت هشيار بودن و مناسب بودن سطح  -

 هوشياري آنها

 حمايت از گروه هاي آسيب پذير از جمله كودكان، زنان و سالخوردگان به صورت ويژه و اضطراري -

 ميناستفاده از امكانات موجود جهت امداد رساني و نجات مصدو -

 دادن اطالعات مورد نياز آسيب ديدگان و توضيح اقداماتي كه قرار است جهت آنها اجرا شود. -

 حمايت رواني آسيب ديدگان در تمام مراحل اجراي عمليات -

 آسيب ديدگان ناشي از حوادث و سوانحتامين فضاي امن و مناسب جهت  -

 تامين نيازهاي اوليه و ضروري آنها با در نظرگرفتن اولويتها  -

 ارائه كليه خدمات درماني وكمكهاي اوليه به آسيب ديدگان به صورت رايگان -

تالش در جهت بهره گيري از توان ساير تيمهاي امدادي جهت ارائه حداكثر خدمات مورد نياز آسيب  -

 ديدگان 

 دريافت نيازهاي ضروري متناسب با موقعيت و نوع حادثه يا سانحه -
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 با رسانه هاارتباط 

 لحظه به لحظه را پيرامون دنياي وقايع قادرند ها رسانه ارتباطي، و اطالعاني نوين هاي فناوري گسترش با امروزه

 براي دهد، مي روي كشورها اطراف و داخل در كه حوادثي و اتفاقات است طبيعي. كنند مخابره جهان سراسر به

 از رسانه اصحاب رفتار و فعاليت به نسبت مردم ديدگاه كلي، طور به و دارد اهميت بسيار مخاطبان سازي آگاه

 به بخش اثر و صحيح رساني اطالع در اندازه چه تا ها رسانه اي، حرفه نگاه و ديد از كه شود مي ناشي جا همين

 فراگير و برتر كيفيت با و امين كه هستند هايي رسانه دنبال به مردم، اتفاق به قريب اكثر اند؟ بوده موفق مردم

 .شود پخش و توليد مخاطب براي ضروري اطالعات كه است آن در محيط و ها رسانه رابطه اهميت. باشند

 به طور كلي امدادگر سعي نمايد:

 قبل از انجام هر مصاحبه مراتب را با نيروهاي مافوق (ستاد متبوع) خود هماهنگ نمايد.   -

 به معاني عبارات و كلماتي كه به كار مي برد، توجه نمايد. -

 از موضوع مصاحبه آگاهي كامل داشته باشد.  -

هاي ديگر موضع گيري و قضاوت نكند و تنها از عملكرد خود دفاع رمورد سازمان ها و گروهها و نهادد -

 نمايد.

 وارد مناقشات سياسي نشود. -

 متبوع خود را مطرح نمايد.هميشه بجاي مطرح كردن خود، سازمان  -

 ير شايعات واقع نشود و به شايعات دامن نزند.تنها درمورد حقايق صحبت كند و تحت تاث -

 اگر قضاوتي دارد برحسب واقعيت داشته باشد نه برحسب شنيده ها -

درمورد مسائلي كه به امدادگر مربوط است ابراز بي اطالعي ننمايد و نگويد نمي داند( شنونده فكر مي  -

 كند موضوعي را پنهان كرده است)

و ناخوشايند مطرح نمايند در هر حال خونسردي خود را حفظ  ممكن است خبرنگران سواالت نامربوط -

 كند.

مصاحبه ممكن است خيلي كوتاه باشد پس دقيق صحبت كند و در تك تك جمالت ، اهداف سازمان را  -

 بيان نمايد.

 آمار و ارقام ندهد زيرا ممكن است زود مخدوش شود. -
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 .خود و سازمان متبوع به كار رود مواظب باشد تمام آنچه بيان مي شود دقيقا مي تواند برعليه -

 

 وظايف و مسئوليت هاي امدادگر درباره احكام شرعي امدادي

در اينجا برخي از مسائل رايج در حيطه فعاليت امدادگران كه مرتبط با احكام شرعي مي باشد را برگرفته از 

 استفتائات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) بيان مي نماييم.

 1مسئله شماره 

بعضاً اتفاق مي افتد كه با مصدومي مواجه مي شويم كه دچار ايست تنفسي يا قلبي گرديده است و نياز به تنفس 

 مصنوعي و ماساژ قلبي دارد( اگر مصدوم مرد و امدادگر زن و يا بالعكس بود) تكليف شرعي چيست ؟ 

 ذكر شده، اشكال ندارد. ) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ شخصي مصدوم بر امور6تا  1پاسخ:( مسئله 

 2مسئله شماره 

اگر با مصدومي مواجه شديم كه از قسمت هاي قفسه سينه و يا اندامي كه نگاه كردن نامحرم به آن حرام مي 

باشد دچار آسيب ديدگي شده باشد(و امدادگران زن و مصدوم مرد و يا بالعكس بود) و چاره اي جز نگاه كردن و 

 نبود تكليف چيست؟يا لمس نمودن براي مداوا 

 ) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ شخصي مصدوم بر امور ذكر شده، اشكال ندارد.6تا  1پاسخ:( مسئله 

  3مسئله شماره 

در مواقع ضروري كه جان مصدوم در خطر است و نياز به مداوا دارد و جهت مداوا ملزم به حمل مي باشد، حمل 

 مصدوم بايد چه شرايطي داشته باشد؟

 ) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ شخصي مصدوم بر امور ذكر شده، اشكال ندارد.6تا  1( مسئله  پاسخ:

 4مسئله شماره 

در برخي مواقع اتفاق مي افتد كه با مصدومي مواجه مي شويم كه براي مداوا نياز به گرفتن فشار خون و نبض و 

دادگر مرد و مصدوم زن باشد يا بالعكس) تكليف ملزم به باال زدن آستين و لمس دست وي مي باشد( اگر ام

 چيست؟

 ) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ شخصي مصدوم بر امور ذكر شده، اشكال ندارد.6تا  1( مسئله  پاسخ:

  5مسئله شماره 
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بعضاً اتفاق مي افتد كه براي نجات خانمي كه در آب غرق مي شود، امدادگر نجات غريق زن آشنا به فنون شنا در 

دسترس نيست و امدادگر مرد ملزم به نجات مي گردد و ناچار به لمس بدن مصدوم و حمل ايشان به بيرون از آب 

 مي گردد، شرايط نجات غريق فوق چگونه است؟

 ) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ شخصي مصدوم بر امور ذكر شده، اشكال ندارد.6تا  1( مسئله  پاسخ:

  6مسئله شماره 

اگر امدادگر برابر براي نجات غريق ملزم به كمك گرفتن از امدادگر خواهر حاضر در صحنه شود و  در سوال قبلي

 مجبور به گرفتن دست يا بدن امدادگر خواهر ميسر نباشد تكليف چيست؟ 

 ) در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ شخصي مصدوم بر امور ذكر شده، اشكال ندارد.6تا  1( مسئله  پاسخ:

 

 

  7ه مسئله شمار

با توجه به اين كه اخيراً از سگ هاي تربيت شده براي تجسس مفقودين در حوادث استفاده مي شود، حكم شرعي 

 نفس سگ و برخورد حيوان با نجاتگران چيست؟

پاسخ: اگر با رطوبت نباشد اشكالي ندارد و اگر با رطوبت برخورد كرد و نجس شد، آب بكشند كافي است و خالفي 

 .مرتكب نشده اند

  8مسئله شماره 

با توجه به عدم وجود نيروي متخصص براي آموزش مباحث امدادي از قبيل چادرزني، آتش نشاني و ...( ويژه 

 خواهران) حضور برادران مربي چه حكمي دارد؟

 پاسخ: با مالحظه و مراعات قوانين و احكام شرعي اشكالي ندارد.

  9مسئله شماره 

شرايط مكان نماز گزار در مكاني كه امدادگر نمي داند صاحبش رضايت دارد يا نه( مانند مأموريت هاي امداد 

 رساني در زلزله) چگونه است؟ 

 پاسخ: احراز رضايت مالك الزم است.

 10مسئله شماره 



 ا��اد �������                                                                                                  21

 

 

 
 

ورت مشترك و انجام شركت دختران و بانوان امدادگر با مردان امدادگر در مأموريت هاي ويژه امداد رساني به ص

 امور محول كه گاهاً ناچار به برخورد يا تماس با هم مي باشند مشروع است يا خير؟

 پاسخ: در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخصي مصدوم بر امور ذكر شده اشكال ندارد.

  11مسئله شماره 

ليه به صورت مختلط چگونه حضور دختران و پسران امدادگر در مجلس تحقيق و آموزش امداد و كمك هاي او

 است ؟

 پاسخ: با مالحظه و مراعات قوانين و احكام شرعي اشكال ندارد.

  12مسئله شماره 

الف. آيا پوشيدن لباس هاي يونيفرم و آرم دار در مراسم هاي عادي به دليل انگشت نما بودن لباس، شهرت 

 ؟خيرمحسوب مي شود يا 

 عرف است و در فرض سوال لباس شهرت محسوب نمي شود.پاسخ: تعيين لباس شهرت مؤكول به نظر 

 ب. در هر صورت پوشيدن لباس هاي فرم سازماني توسط غير اعضاء چه حكمي دارد؟

 پاسخ: تابع مقررات است.

  13مسئله شماره 

تنهايي به  اگر اتفاق بيفتد كه امدادگر خواهر و امدادگر برادر اجباراً در مكاني خلوت مانند جنگل و يا كوه و ... به

 امر امدادرساني بپردازند، تكليف شرعي همكاري آن ها با توجه به اينكه خلوت دو نامحرم حرام است چيست؟

 پاسخ: اگر خلوت با نامحرم صدق نمي كند اشكال ندارد.

 14مسئله شماره 

باشد، اگر لباس امدادگر در مأموريت آلوده به خون و نجس گردد و فقط همان يك دست لباس در دسترس 

 تكليف خواندن نماز با لباس مذكور چگونه است؟

 پاسخ: اگر تطهير ممكن نباشد و نتواند آن را بيرون بياورد و بايد نماز را در همان لباس بخواند و صحيح است.

  15مسئله شماره 
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صاحبخانه در قبال بعضاً اتفاق مي افتد كه امدادگران به منزلي براي مداوا و درمان مصدوم مراجعه مي نمايند و 

انجام وظيفه شرعي و داوطلبانه به قصد تشكر هديه اي مي دهد، تكليف دريافت و يا عدم دريافت با توجه به اصرار 

 صاحبخانه چيست؟

پاسخ: اگر هديه دهنده با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، باالخره به نحوي آن را اهداء كند، آن هم بعد از 

 دون مذاكره و حتي توقع قبلي اشكالي ندارد.انجام كار و ب

  16مسئله شماره 

 نماز امدادگران در حوادث و سوانح كه مدت اقامت معلوم نمي باشد چگونه است؟

پاسخ: اگر حداقل هر ده روز يك بار براي شغلشان مسافرت نمي روند و قصد اقامت ده روز نيز نمي توانند داشته 

گر آنكه سي روز در يك محل در حالت ترديد اقامت كنند كه پس از آن بايد نماز باشند، نمازشان شكسته است، م

 را تمام بخوانند.

 

  17مسئله شماره 

با توجه به استفاده چند نفر از يك لباس در مأموريت هاي مختلف حكم طهارت لباس مذكور جهت اقامه نماز 

 چگونه است؟

 به طهارت است و نماز با آن صحيح است.پاسخ : اگر نجاست لباس مذكور محرز نيست محكوم 

  18مسئله شماره 

حكم احتضار، غسل، كفن و دفن و نماز ميت مسلمان در حوادث چگونه است؟ آيا امدادگر بايد به مسائل فوق 

 بپردازد يا به خدمات امدادرساني به مصدومين؟ كدام يك برتر است؟

 پاسخ: در فرض سوال بايد به واجب اهم عمل نمايد.

  19ئله شماره مس

اگر در مأموريتي مانند امداد رساني در زلزله و...، وقت شرعي نماز تنگ است و لباس امدادگر نيز نجس است، 

 شرايط خواندن نماز چگونه است؟
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پاسخ: در فرض سؤال اگر لباس ديگري ندارد چنانچه نتواند لباس را بيرون بياورد، بايد در همان لباس نماز بخواند 

حيح است و اگر بتواند بيرون بياورد، بايد نماز را به دستوري كه براي برهنگان در رساله هاي عمليه و نمازش ص

 گفته شد به جا آورد.

  20مسئله شماره 

اگر امدادگري در حين انجام مأموريت با عضو قطع شده اي از بدن يك مصدوم يا ميت برخورد نمايد و عضو قطع 

 ميت بر او واجب است يا خير؟شده را لمس نمايد آيا غسل مس 

پاسخ: اگر عضو قطع شده از شخص زنده باشد، با لمس آن، غسل ميت واجب نيست ولي اگر از شخص مرده باشد، 

 چنان چه پس از سرد شدن و پيش از غسل دادن لمس شود، غسل مس ميت واجب است.

 21مسئله شماره 

هاي مختلف از حد ترخص مجاز محل خويش خارج اگر امدادگري در مدت سال چندين مرتبه براي مأموريت 

شود ولي خروج ايشان ميزان مشخصي نداشته باشد، به عنوان مثال در ارديبهشت ماه پنج مرتبه و در خردادماه 

 فقط يك مرتبه خارج شود، شرايط نماز ايشان چگونه است؟

كيلومتر) نباشد،  5/22فت شرعي(پاسخ: مجرد خروج از حد ترخص وطن يا محل اقامت ده روز تا به اندازه مسا

موجب قصر نماز نمي شود، ولي اگر به اندازه مسافت شرعي باشد، حكم مسافر مترتب است مگر آن كه به طور 

 معمول در هر ده روز حداقل يكبار براي شغل سفر انجام گيرد كه در اين صورت در غير سفر اول نماز تمام است.

 

 22مسئله شماره 

ه خواندن نماز آيات در هنگام وقوع زلزله واجب است و امدادگران معموالً بيش از يك هفته حتي با توجه به اين ك

يك ماه در منطقه زلزله زده به خدمت مشغولند و معموالً تا چهل روز پس لرزه هاي شديد و خفيف در منطقه رخ 

ر؟ آيا امدادگران مي بايست براي مي دهد، آيا خواندن نماز آيات به طور كلي در چنين شرايطي واجب است، يا خي

 هر پس لرزه نماز آيات بخوانند و يا آن را قضا نمايند. يا تنها خواندن يا نماز آيات كفايت مي كند؟

 پاسخ: به طور كلي هر زلزله اي چه شديد و چه تخفيف اگر زلزله مستقلي محسوب شود نماز آيات جداگانه دارد.

 23مسئله شماره 
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تد امدادگران براي خارج كردن ميت يا ميت هايي از زير آوار، مجبور به دست زدن به آن ها مي بعضاً اتفاق مي اف

شوند و معموالً بيش از يك روز يا يك هفته به منظور نجات جان مصدومين و رفع نياز و گرفتاري هاي آسيب 

مس ميت وجود ندارد حكم  ديدگان در منطقه حادثه مانند زلزله حضور دارند) و هيچ گونه آب اضافي براي غسل

 نماز اين ها چيست؟ آيا براي هر نماز مي بايست تيمم كنند؟ و آيا براي مس هر نيت، جداگانه بايد تيمم كند؟

پاسخ: در فرض مذكور بايد نماز با تيمم بدل از غسل به جا آورده شود و در صورتي كه آب براي وضو باشد وضو 

يمم ديگري هم بدل از وضو الزم است. تا زماني كه عذر باقي است اگر حدث نيز الزم است و در غير اين صورت ت

اصغر از او سر بزند بايد بنابر احتياط واجب براي نماز تيمم بدل از غسل نموده و وضو هم بگيرد و براي مس هر 

 ميت تيمم جداگانه الزم نيست.

 24مسئله شماره 

 ي نجات جان او چه حكمي دارد؟دست زدن به غير مسلمان( حتي دشمنان اسالم) برا

 پاسخ: موارد مختلف است.

 25مسئله شماره 

 حكم روزه امدادگراني كه در ماه رمضان در منطقه حادثه( مثل سيل و زلزله) دائماً در حال تردد هستند چيست؟

 پاسخ: اگر فقط يك ماه تردد دارند حكم مسافر را دارند.

 26مسئله شماره 

بيمار در دو جاي بدن يا لباس لكه خون هر كدام به اندازه حدوداً يك درهم باشد، آيا  اگر به واسطه پاشيدن خون

 نماز خواندن اشكال دارد؟

 .پاسخ: اگر مجموعاً بيش از درهم است نماز صحيح نيست

 

تقليد در خصوص رعايت مسائل شرعي به هنگام  معظم علما و مراجع از برخي اتنظر

 تماس با مصدوم غير همجنس

 آيت اله العظمي خامنه ايحضرت 

 در مواقع ضرورت مثل توقف حفظ جان شخص مصدوم بر امور ذكر شده، اشكال ندارد.
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 حضرت آيت اله العظمي سيستاني 

اگر چاره اي به جز تماس نباشد اشكال ندارد، بلكه واجب است و نبايد براي احتياط يا سعي در يافتن وسايل يا 

 تأخير بيندازند و اين حكم در همه مواردي كه در اين بخش آمده جاري است.دستكش و مانند آن امداد را 

 حضرت آيت اله العظمي بهجت

 لمس و نظر به نامحرم به جهت اضطرار، جايز است با اقتضاء بر مورد ضرورت و به قدر ضرورت عرفيه.

 حضرت آيت اله العظمي فاضل لنكراني 

 او را درمان كرد ولو نامحرم باشد. ولي به حداقل الزم اكتفا شود. اگر همجنس نبود يا محرم وجود نداشت، بايد

 حضرت آيت اله العظمي حاج شيخ جواد تبريزي

 اشكال ندارد و اهللا العالم.

 حضرت آيت اله العظمي مكارم شيرازي

 با توجه به فرض سوال كه ضرورت حفظ جان يا نجات از بيماري اقتضا مي كند كه نظر و لمس نامحرمي صورت

 گيرد، اين كار با توجه به اين ضرورت ها به مقداري كه ضرورت اقتضا مي كند مانعي ندارد.

 حضرت آيت اله العظمي صافي گلپايگاني 

در فرض سوال چنان چه همجنسي كه بتواند مصدوم را نجات بدهد در بين نباشد، مباشرت جنس مخالف به 

 ين جهت فرقي بين موارد سوال نيست. واهللا العالممقدار ضرورت براي نجات مصدوم اشكال ندارد و در ا

  



 ا��اد �������                                                                                                  26

 

 

 
 

 

 

 :فصل سوم

 ايمني در صحنه عمليات

 

 . ايمني عبارت است ازميزان درجه دور بودن از خطرات

ايمني واژه ايست مترادف با امن ، امان، ايمن و امنيت كه به معناي وجود شرايطي است كه هيچ گونه خطايي 

 در صحنه و اموال را تهديد نكند. وجود نداشته و خطري افراد حاضر

در واقع در تعريف علمي ايمني امده است كه ايمني شرايطي است كه داراي پتانسيل حداقل رساندن صدمه به 

 وتجهيزات و...و از بين بردن مواد يا كاهش كارايي انها در اجراي يك وظيفه از پيش تعيين شده باشد.افراد 

 و خارج محيط پاركينگ، منزل، است ممكن مكان اين بيايد بوجود است ممكن مكاني هر در فرد يك براي تفاقا

 و شود انجام خاصي مالحظات با بايستي محيطي هر به ورود كه است طبيعي و باشد ديگري ناشناخته جاي هر يا

 انجام براي چراكه. شود انجام امدادگر توسط مصدوم حضور محل به ورود از قبل بايد حادثه صحنه ارزيابي اين

 صحنه در بودن سالم صورت در تنها امدادگر و بوده الزامي صحنه يك مناسب ايمني وجود مناسب رساني خدمت

 .بپردازد بيماران مناسب مداواي به تواند مي

 : بسياراست ضروري صحنه ارزيابي در زير مطالب به توجه و داشت ذهن در را نكاتي بايد ارزيابي اين در لذا

 . عمليات نوع هر از قبل توقف اي لحظه چند

 . كنيد فكر تلفات و خسارت ابعاد و شرايط درمورد

  .دريابيد را آفرين خطر موارد و كنيد بررسي را عمليات و آسيب كاهش نحوه 

  .كنيد مشخص را نياز مورد وسائل و كنيد ريزي برنامه عمليات انجام براي



 ا��اد �������                                                                                                  27

 

 

 
 

 است ممكن لحظه هر وچون نيست پايدار و ثابت سيستم يك حادثه صحنه ارزيابي كه داشت نظر در بايد البته

 و است الزامي حادثه صحنه يك ارزيابي در زير اصول به توجه لذا. گردد ناپايدار صحنه به تبديل پايدار صحنه يك

 و بررسي در زير موارد حادثه يك در خالصه بطور.  داشت اطمينان آن بودن ايمن از لحظات تمامي در بايد

 : است وحياتي مهم بسيار صحنه ارزيابي

 .شد نبايد ايمن غير هاي صحنه وارد هيچوجه به اينكه و صحنه ايمني به توجه -1

 اولويت در امدادگر خود ايمني از اطمينان و وجود اينكه دانستن و فردي ايمني در اولويت ترتيب به توجه -2

 .دارند قرار اولويت ادامه در صحنه در شاهدين ساير و مصدوم ايمني سپس و امدادي نيروهاي ساير و بوده نخست

 ... و حلقي ترشحات ، خون ازجمله مصدوم بدن ترشحات با تماس عدم رعايت به توجه -3

 بعدي ساعات در كه كنيد بيني پيش توانيد مي امر اين به توجه با شما كه طوري به حادثه مكانيسم به توجه -4

 .خير يا افتد مي مصدوم براي توجهي قابل اتفاق است ممكن

 مناسب بسيار تواند مي اقدامات ريزي برنامه براي نيز مورد اين كه احتمالي تعدادمصدومين از تخميني و توجه -5

 .گردد تهديد مصدوم جان است نكمم نيز آن به توجه عدم دليل به البته و. باشد

 ايمني امدادگران: 

قبل از هرگونه كاري مطمعن شويد خطري براي شما وجود ندارد  امداديعمليات به عنوان يك قانون كلي هنگام ارايه 

لعكس ويا سالمت روان خود ويا خطر اتش سوزي ويا برق گرفتگي ويا ا.هميشه مراقب انتقال عفونت از مصدوم به خود ويا ب

 غرق شدن خودتان در اب هنگام ارايه كمكهاي اوليه باشيد .

ابتدا از بي خطر بودن شرايط مطمعن شويد وسپس كمك رساني نماييد .هيچگاه در شرايط پر خطر بدون داشتن وسايل 

كافي و تجهيزات ايمني اقدام به امدادرساني نكنيد .به خاطر داشته باشيد كه امداد رساني اصولي داردوقهرمان نمايي در 

 جايي ندارد . عمليات امدادي

باشد.(به عنوان مثال پس از  سانحه مي ترين روش بهبود ايمني وبازدهي كار امدادگري در صحنهموزش امدادگران بهآ

 موزش با  اجراي مانورهاي مكرر توانايي  امدادگران افزايش مي يابد)آ

 سيب ديدگان:آايمني 
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ات الزم را انجام دهد سيب ديدگان بسته به نوع سوانح اقدامآوظيفه امدادگر ايجاب ميكند كه درجهت تامين ايمني كامل 

سيبهاي آيا مشكالت روحي ورواني ويا  و نها به يكديگرآبه عنوان مثال ايمني از نظر ابتال به بيماريها و يا عفونتها و انتقال 

 ناشي از محيط.

 ايمني شاهدين صحنه:

درخواست دور شدن از آنها . معموال كرددور  محيط خطرآنها را از بايد شاهدين حاضر در صحنه، جهت كاهش خطر براي 

از  "، مانند توانيد با استفاده از الفاظ خاصي آنها را به محلهاي ايمن راهنمايي كنيدبه تنهايي كافي نخواهد بود. شما مي

جهت دور نگهداشتن بقيه از  شاهدينتوانيد از بعضي از . همچنين مي"در جاي امني بايستيد "يا  "ساختمان دور شويد

ريد. در صورت در دسترس بودن طناب يا نوارهاي مسدودكننده مي توانيد از آنها نيز استفاده كنيد. بديهي صحنه كمك بگي

 .كرد نخواهند عبور سدها اين از معموال مردم	است كه 

 شاهدين براي است ممكن كه چند مورد به اينجا در لذا است اهميت با بسيار اوقات گاهي ايمني به توجه لزوم چون البته	

 خطر ريزش آوار، سقوط در چاه، انفجار و....  :شود مي اشاره مثال بعنوان باشد خطرساز

 

	ها محافظت در برابر عفونت

يكبار مصرف در جلوگيري از انتقال عفونت بسيار مفيد فرم ها و پوشيدن  ساده اي مانند شستن دست اقدامات

بنابراين  و ترشحات، ايجاد آلودگي مي كنند. و ايدز از طريق تماس با خون	C	و	B	هاي هپاتيت . ويروساست

اقدامات حفاظتي را در اولويت كار خود ، تنفس مصنوعي زمان انجامهنگام مواجهه با بريدگي، خراش، خونريزي و 

 .واكسينه شويد B	در برابر هپاتيت اگر امدادگر حرفه اي هستيد حتماً و  قرار دهيد

 

 محافظت در برابر عفونتدستكش و ماسك براي ): 1-3تصوير(

 براي محافظت در مقابل عفونت چه بايد كرد:
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 كنيد. استفاده مصرف يكبار دستكش از و بشوييد صابون و آب با را دست ها مصدوم، به زدن دست از قبل

 كنيد. استفاده پالستيكي كيسه از دستكش نبودن صورت در

 بپوشانيد. را خود دست خراش هاي و زخم ها 

 .پاشيدن خون و ترشحات به چشم خود استفاده كنيد از جلوگيري براي پالستيكي عينك از 

 نزنيد. دست مصدوم زخم به دستكش بدون 

 نكنيد. سرفه يا عطسه زخم، نزديك

 نشويد. پوست بريدگي دچار رساني، امداد باشيد كه هنگام مراقب

 .كنيد استفاده ماسك يا صورت محافظ از مصنوعي، تنفس انجام هنگام

وسائل مصرف شده را داخل يك كيسه زرد و اجسام نوك تيز و  ،براي جلوگيري از انتشار عفونت ،در پايان كار

اين زباله ها بايد ، ها برچسب زباله هاي بيمارستاني را بچسبانيد نآبرنده را در يك ظرف مخصوص بريزيد و روي 

 .سوزانده شوند

  نكته مهم:

دست و يا چشم خود  و يا ماده اي به چشم شما پاشيد، فوراً دچار بريدگي شدشما پوست  ،اگر هنگام امداد رساني

 به پزشك مراجعه كنيد. ب فراوان بشوييد و سريعاًآرا با 

 بيماري موارد در احتياط

 باشد، آگاه عفوني هاي بيماري خطر از بايد امدادرسان اما باشند، جزئي است ممكن عفوني ي هاي بيمار هرچند

 يك از بيماري سرايت احتمال باشد. اگرچه حيات كنندة تهديد است ممكن خطرات اين موارد، برخي در زيرا

 منتقل هوا يا خون راه از كه هايي بيماري از را خودش چگونه بداند بايد امدادگر يك اما است، كم بسيار مصدوم

 محفاظت باكتريايي يا ويروسي عفوني هاي بيماري برابر در را او تواند مي حفاظتي اقدامات اين كند؛ حفظ شود مي

 ها بيماري برخي خون منتقل مي شوند، بايد به اين نكته توجه داشت كه راه هايي كه از درباره بيماري. نمايد

ب وميكر اين به آلوده خون با تماس و شود مي منتقل دارد وجود فرد يك خون در كه هايي ميكروارگانيسم توسط

 امدادرسان كه براي آن ها خون انتقال مي يابند، طريق هايي كه از ميكرب ميان باشد. از كننده آلوده مي تواند ها
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Bهپاتيت از: ويروس عبارتند دارد خطرات جاني بسياري
سيستم  كنندة تضعيف و ويروس C 2هپاتيت ، ويروس 1

 .انسان ايمني
3

 

 B هپاتيت 

 يك علت به هركدام و است همه شايع تر از آن  Aو  C ، B كه انواع است كبد ويروسي عفونت يك هپاتيت

 ممكن كه افراد بالغي و همة كودكان براي آن تجويز و دارد وجود واكسنB هپاتيت  براي .شود مي ايجاد ويروس

هاست كه  در انسان ويروسي نوعي بيماري  )Bب ( هپاتيتشود.  مي توصيه باشند، تماس در خون يا ناقل با است

 .شود هپاتيت را سبب مي ترين انواع . ويروس اين بيماري يكي از جديرساند  بيشترين آسيب را مي كبد به

 پيشگيري

كنترل و  -2انجام واكسيناسيون  -1وجود دارند كه عبارتند از:  Bهپاتيت پيشگيري و كنترل براي هاي  روش

به نوزدان كه از مادر مبتال متولد شده و افرادي كه با ايمنوگلوبولين ها  تزريق -3هاي آلوده  جدا كردن خون

 استفاده از وسايل -5 .عدم مصرف خون كساني كه هرگونه ناراحتي كبدي دارند -4 اند. بيماران تماس داشته

ضدعفوني وسايل مورد  حذف سريع وسايل آلوده و -6مانند دستكش هنگام معاينه بيمار  بهداشتي و ايمني

 .كند اجتناب از رفتارهاي اجتماعي پر خطر وخطرساز كه انتشار ويروس را تسهيل مي -7استفاده 

 C هپاتيت 

  C ويروس هپاتيت ،علت اين بيماري و دهد نوعي عفونت است كه عمدتاً كبد را تحت تأثير قرار مي Cهپاتيت 

و پس از چند سال به  شود اغلب هيچ عالئمي ندارد، اما عفونت مزمن موجب زخم شدن كبد مي Cهپاتيت . است

داراي نارسايي كبد، سرطان كبد، و يا عروق انجامد. در بعضي موارد، افراد مبتال به سيروز كبد  سيروز كبد مي

 د.تواند منجر به خونريزي تا حد مرگ شو مي ي كه ذكر شدباشند كه مورد آخر بسيار متورم مري و معده مي

افراد اغلب از طريق تماس خوني ناشي از استعمال درون وريدي مواد مخدر، تجهيزات پزشكي ضد عفوني نشده و  

ميليون نفر در سراسر جهان به هپاتيت  170تا  130شوند. به صورت تخميني  بتال ميم Cتزريق خون به هپاتيت 

C  هپاتيت   در مورد پژوهش 1970مبتال هستند. دانشمندان در دههC	 ميالدي  1989 سال را آغاز كردند و در

بين  .شناخته نشده استين ويروس به عنوان عامل بيماري در ساير حيوانات . اوجود اين بيماري را تأييد نمودند
                                                           
١
 . HBV 
٢
.  HCV  
٣
 . HIV 
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شوند. كساني كه به سيروز  گيرند، درمان مي افرادي كه با اين داروها تحت معالجه قرار مي درصد 80تا  درصد 50

شوند، ممكن است به پيوند كبد نياز پيدا كنند، ولي ويروس اغلب پس از پيوند مجدداً  يا سرطان كبد دچار مي

 .سي وجود ندارد هيچ واكسني براي هپاتيتد. كن عود مي

 حفاظت

به بدن را مي گيرد. شايع ترين نوع حفاظت زماني است كه تجهيزات حفاظت شخصي جلوي ورود ميكروب 

نجاتگر، دستكش هاي معاينه مي پوشد. مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري اذعان دارند كه دستكش هاي التكس 

نجاتگران كه به التكس حساسند مي توانند دستكش هاي  و وينيل از نظر قدرت حفاظت يكسانند؛ از اين رو برخي

وينيل و نيتريل بپوشند. در تمام كيف هاي كمك هاي اوليه نيز بايد چند جفت دستكش معاينه وجود داشته 

باشد. حفاظ چشمي و ماسك استاندارد نيز ممكن است در برخي وضعيت هاي اضطراري الزم شود. براي نجات 

وي، استفاده از وسايل حفاظت دهان توصيه مي شود، البته با انجام يك عمليات احياء تنفسي و احياي قلبي ري

بدون حفاظ، هيچ مورد ثبت شده اي از انتقال بيماري از مصدوم آلوده به نجاتگر گزارش نشده است؛ با اين حال 

 وسايل حفاظت دهان در صورت امكان بايد استفاده شود.

آلوده شده اند ممكن است هيچ عالمتي نداشته باشند و حتي ندانند كه  HIVو يا  B ،Cهپاتيت افرادي كه با 

آلوده اند. به همين علت همه فرآورده هاي خوني و مايعات بدن انسان بايد آلوده فرض شوند و بهتر است از تماس 

و ترشحات  با آن خودداري كرد. در روش استاندارد جدا نگه داشتن بدن از ماده، فرض مي شود كه همه مايعات

را در مورد خون و ترشحات رعايت نمايند، يعني  الزمبدن احتمال خطر آلودگي دارند. نجاتگر بايد احتياط هاي 

 كنندة تضعيف ويروس( HIVو  B هپاتيت فرض كند تمام خون ها و برخي ترشحات و مايعات بدن خطر انتقال

 دارند. را )انسان سيستم ايمني

و زخم ها با رعايت موارد زير، خود و ديگران را از ابتال به بيماري هاي عفوني  به هنگام برخورد با جراحات

 محافظت نماييد:

 .  تجهيزات حفاظت شخصي مناسب مانند دستكش بپوشيد.1

 .  از محافظ هاي جاذب براي جذب خون يا ديگر مواد عفوني استفاده كنيد.2

 مانند سفيد كننده رقيق شده تميز نماييد..  منطقه مورد نظر را با يك محلول ضدعفوني كننده 3

 .  اشياء آلوده را در يك محفظه مناسب بريزيد.4
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 .. با آب و صابون نقطه اي از بدنتان كه آلوده شده است را بشوييد 5

مصدومان حوادث بايد در اولين اقدام پس از دسترسي، تثبيت(فيزيكي و پزشكي) شوند تا ضمن پيشگيري از وقوع 

 نع افزايش جراحات آنان نيز گردد.، ماخطرات جديد

در هنگام عمليات، دور تا دور صحنه حادثه را با استفاده از نوار خطر يا عالئم هشدار دهنده مشخص كنيد تا هم از 

 .ورود افراد غير مرتبط به صحنه جلوگيري شود و هم منطقه براي رسيدن ساير عوامل امدادي آماده و نمايان باشد

 

 حادثه اطراف دراستفاده از نوار خطر ):2-3تصوير(

 

 

تجهيزات تميز و  ،پس از انجام عمليات، همه تجهيزات بايد با مواد ضدعفوني كننده مثل اسپري ضد عفوني كننده

 ضد عفوني شوند.
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 ): استفاده از مواد ضدعفوني كننده3-3تصوير(

 

 

 تجهيزات) –ايمني محيط(صحنه سانحه 

امدادگر  بايد صحت وسالمت خود را در اولويت قرار دهند چرا كه حتي از دست رفتن يك در تمامي سوانح امدادگران

 ممكن است در نجات جان افراد بيشماري اختالل ايجاد كند  

 ب.فاضالب .گازو....مهم بوده واجراي دستورات ايمني بسيار ضروري ميباشد.آ.رعايت نكات ايمني در مواردي چون برق

 تجهيزات موارد زير را مد نظر قرار دهيد:در خصوص ايمني 

 ايمني وسايل نقليه -

 جانمايي صحيح تجهيزات امدادي-

 كنترل دوره اي تجهيزات وادوات امدادي-

 درنظر گرفتن قوانين ايمني درحين استفاده از وسايل امدادي-

اشد كه در اين امر حفاظ گذاري يكي از اصول ايمني پيشگيري از حوادث براي كاهش خسارت هاي جاني ومالي ميبنكته: 

دستگاهها و استفاده از وسايل حفاظت فردي وبكار گيري دستور العملهاي هر وسيله امدادي در جهت روشهاي درست 
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موزي وانجام آنها واستفاده از ابزارهاي مناسب جهت انجام هر كار و اموزشهاي پيوسته واجراي دوره هاي باز آانجام كار با 

 براي امدادگران ضروري مي باشد. مانورهاي متعدد

 ايمني فردي و گروهي

 ايمني فردي: 

لوازم ايمني فردي: كاله ايمني، عينك ايمني، لباس كار( امدادي، نسوز و ...) كفش ايمني، دستكش ايمني(كار، التكس،ضد 

 حريق و..) ، ماسك ايمني( بهداشتي، شميايي، تنفسي)، صداگير و ...

 شرايط و انجام ايمني توسط فرد: دانستن و استفاده از هر چيزي به جاي خود با توجه به سوانح مختلف 

 ايمني گروهي: 

 لوازم ايمني گروهي: نوار خطر، دوك خطر، چراغ هشدار، پله ، طناب و ....

 اده شود.شرايط استفاده از لوازم ايمني گروهي: بايد از لوازم گروهي درست ، به موقع و بجا استف
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 فصل چهارم

 

 ايران در شايع حوادث و	شناخت سوانح

 تقسيم بندي سوانح  

دو دسته سوانح   سوانح بهتقسيم بندي هاي گوناگوني درباره انواع سوانح وجود دارد. در يك تقسيم بندي كلي، 

 ) تقسيم بندي مي شوند.غير طبيعي( انسان ساخت طبيعي و 

 انواع سوانح): تقسيم بندي 1-4جدول(

 

 سوانح  طبيعي
 ساخت)انسان سوانح غير طبيعي(

 تعمدي سوانح 4السوانح تكنولوژيك

 زلزله

 سيل

 خشكسالي

 سوماني

 توفان

 آتش فشان

 كوالك و يخ بندان

 گردباد

 بهمن

 و............

 تصادفات

 سقوط هواپيما

 شكستن سد و كانال

 آزاد شدن مواد خطرناك

 خارج شدن قطار از ريل

 سوزي هاي شهريآتش 

 فعاليت هاي تروتيستي

 هواپيما ربايي

 جنگ

 آشوب هاي شهري

 خشونت

 تهديدات ميكروبي

 تهديدات بيولوژيكي

 تهديدات شيميايي

 

                                                           
۴
. Man-made and Technological Disasters 
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 طبيعي سوانح آشنايي با 

آورند. مطابق بيست و  طبيعي هر ساله خسارات جاني و مالي بسياري در نقاط مختلف جهان به بار مي سوانح 

 انسانغير طبيعي(طبيعي و  سوانحميالدي  2005در سال  5»انجمن جهاني علوم«هشتمين گزارش مجمع

بيش از يك و نيم ) 1990-2010(در طي دو دهه اخيردر جهان به سرعت در حال رشد مي باشد.  ساخت)

آمار، تعداد  براساس .اند طبيعي در نقاط مختلف جهان جان خود را از دست داده سوانحميليون انسان در اثر وقوع 

 .است افزايش يافتههر سال نسبت به سال قبل از آن در قربانيان 

مربوط به آب و هوا مانند سيل،  سوانح طبيعي، افزايش وقوع  سوانح يكي از مهم ترين تغييرات در روند وقوع 

سرپرست دفتر مقابله با آفات طبيعي در چند دهه اخير مي باشد.  سوانح ، خشكسالي و... نسبت به ديگر توفان

ها،  سال گذشته شامل سيل20حوادث طبيعي در  درصد از سوانح و90طبيعي سازمان ملل گفته است كه بيش از 

تغييرات آب و  .ساير حوادث، ناشي از تغييرات جوي كره زمين بوده استها و  ها، موج گرما و خشكسالي توفان

هوايي نه تنها به تشديد تهديد براي صلح و امنيت منجر مي شود، بلكه تهديدي جدي براي صلح و امنيت جهاني 

 .مي باشند

سه دهه گذشته طبيعي ديگر ناشي از تغييرات آب و هوا در طول  سوانح و  توفانو شدت خشكسالي، سيل،  تكرار

شدت يافته است. افزايش آسيب و خسارات وارده به بخش كشاورزي در بسياري از كشوهاي در حال توسعه، با به 

نوامبر  26در گزارش  6خطر افتادن امنيت غذايي در حال رشد است. اين نتيجه را سازمان خوار و بار جهاني

 .منتشر كرد  7كنفرانس پاريس از پيش	و 

شاخص «خيز ترين كشورهاي جهان قرار دارد و در تازه ترين تقسيم بندي به لحاظسانحه ايران نيز در شمار 

 سوانح در شمار چهار كشور اول دنيا قرار دارد. متأسفانه ميزان تلفات و خسارات ناشي از وقوع  8»سوانح حساسيت 

ور وارد شده است. تغييرات آب و هوايي در ايران در چند دهه اخير افزايش يافته و خسارات اقتصادي زيادي بر كش

با وقوع خشكسالي هاي متمادي در ساليان اخير براي بيش تر مردم قابل درك بوده است، در اثر اين تغييرات، 

عالوه بر كاهش بارندگي، افزايش دما و خسارات كشاورزي، خسارات اقتصادي بسياري بر مردم و كشور تحميل 

                                                           
۵
. ICSU: International Council for Science 
۶
. FAO  
٧
. COP21 
٨
. DSI: Disaster Sensitivity Index  
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طبيعي چند دهه اخير ايران بوده  سوانح ، موج سرما و گرما از مهم ترين توفانل، خشكسالي، شده است. زلزله، سي

 اند.

  9طبيعي سوانح 

غيرقابل  ندارند. اين حوادث معموالً انسانيكه منشاء  باشند زيان بار مي حوادثاي از  طبيعي مجموعه سوانح

 بيني نمود.  ها را پيش توان وقوع آن نمي از ان، هاي طوالني قبل بيني بوده و يا حداقل از مدت پيش

 تقسيم مي شود: به طور كلي سوانح طبيعي خود به سه دسته

 الف) سوانح با منشا زمين شناختي: زلزله، لغزش زمين، رانش زمين و.....

 ، سيل، گردباد، خشكسالي و.....توفانب) سوانح با منشا هواشناختي: 

 ج) سوانح با منشا زيست شناختي: اپيدمي ها ( بيماريهاي ويروسي، ميكروبي،انگلي وقارچي)، 

 طبيعي سوانح آشنايي با انواع 

  10زلزله

يعني زلزَله  »ل«و   »ز«      برخالف آن چه در زبان عامه مردم رايج است، زلزله با فتح حروف در فرهنگ هاي لغت 

زمين لرزه، لرزش و جنبش شديد و يا خفيف قشر كره زمين كه به نقصان «آورده شده و در معناي آن آمده است: 

. در »رسد خوردگي و فشار يا در اثر انفجارهــاي آتشفشاني بوقوع ميدرجه حرارت مواد مركزي و احداث چين 

 .»حركات ناگهاني و شديد سطح زمين«نيز در ذيل معناي واژه زلزله آمده است:  »فرهنگ آكسفورد«

 

                                                           
٩
. Natural Disaster 
١٠

. Earthquake 
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 1369): زلزله رودبار، سال 1-4تصوير(

عبارت است از حركات و ارتعاشات زلزله «از تعاريف ذكر شده و منابع ديگر مي توان چنين برداشت نمود:  

هاي پوسته زمين و رها شدن انرژي ذخيره شده در آن ها كه  ناگهاني سطح زمين، ناشي از شكسته شدن سنگ

پروفسور عكاشه، استاد  .»هاي فراوان مي شود زيان و ها در صورت شدت زياد در مراكز انساني موجب خسارت

زلزله چيزي نيست جز شكستن يا پاره شدن زمين و «زلزله  شناسي ايران زلزله را اين گونه تعريف مي كند: 

انرژي حرارتي كه براي مدتي طوالني در داخل كره زمين ، به عبارتي »ون كره زمينرتخليه شدن انرژي از د

 .شود و بيرون مي زند گسست آزاد مي يك  ذخيره شده ناگهان در ظرف چند ثانيه از راه

 تراكم مديد هاي مدت كه است فشاري ناگهاني شدن آزاد علت به زمين ناگهاني جايي جابه مفهوم به لرزه زمين

 آرامي به صفحات اين است، شده تشكيل يعظيم نيكتكتو زميني صفحات از زمين كره شرق. است كرده پيدا

 مواقع برخي در. است تدريجي اوقات گاهي حركت اين. كنند مي حركت همديگر زير در و هم كنار در هم، روي

 اندازه به متراكم انرژي اين كه وقتي. باشند نمي تراكم انرژي تخليه به قادر و شده قفل همديگر به صفحات اين

 بروز به منجر بدهد، روي پرجمعيت اي ناحيه در روند اين اگر. شوند مي جدا همديگر از حاتصف شود، زياد كافي

 خطر معرض در ايران تقام تمام گفت توان مي تقريبا. شد خواهد مالي فراوان خسارات و جاني صدمات و تلفات

 .دارند قرار لرزه زمين وقوع

  لرزه زمين وقوع از قبل مراقبتي و حفاظتي اقدامات

 كار اين براي. فاضالب و آب هاي لوله تركيدگي و گاز خطوط نشت ، ساختمان كشي سيم عيوب رفع -

 يا گاز انتقال هاي لوله ترميم به دست نبايد صالحيت بدون افراد. گرفت كمك متخصص ازيك تـوان مي

  .بزنند برق سيم

 در. نمـود محكـم منـزل ديوار و كف به بايد را ها اين نظاير و لباس كمد گاز، اجاق ، يخچال ، آبگرمكن -

 لرزش با كه شود نصب گاز اصلي شير براي خودكار اي دريچه كارشناسان صالحديد و امكان صـورت

  .كند قطع را گاز جريـان ، قـوي هاي
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 تابلوهاي و ها آينه ها، قفسه.  شوند داده قرار پايين هاي قفسه در سنگين يا بزرگ اشياي است بهتر -

 تثبيت خود جاي در كامالً بايد را سنگين بسيار و بلند اشياي. كرد محكم خوبي به بايد را منزل ديواري

  .كرد

 هاي قفسه در است بهتر را شكستني اشياي ساير و چيني ظروف ، شيشه ، خوراكي مواد حاوي ظروف -

  .قرارداد محكم هاي دركابينت يـا پايين

  .كرد محكم خود جاي در را لوسترها است بهتر -

  .اند گرفته قرار فونداسيون روي درستي به ها ستون كه كرد پيدا اطمينان بايد ساز، و ساخت هنگام -

 هـا لولـه ايـن. شـود اسـتفاده انعطـاف قابـل هـاي لوله از است بهتر آب و گاز نشت از جلوگيري براي -

  .دارند بيشتري مقاومت برابـرشكستگي در

 داخلـي ديوارهاي كنار يا ميز زير مثالً(  شوند مشخص كمخطرتر هاي محل اتاقي، هر در است بهتر -

 .رفت نقاط اين به بايد تمريني مانور هر اجراي درجريان كـه) اتـاق

  .شود تمرين لرزه زمين مانور ، خانواده اعضاي با بار يك وقت چند هر است بهتر -

   لرزه زمين وقوع زمان در مراقبتي و حفاظتي اقدامات

  . نشد جا به جا زياد و برده پناه امن محل ترين نزديك به فوراً بايد -

  .خورد تكان خود جاي از نبايد خطر، رفع و ها لرزش اتمام تا -

  :كند رعايت را ها توصيه اين است الزم ، باشد بسته فضاي در لرزه زمين وقوع زمان در كسي اگر 

 داده تكيـه منـزل داخلي ديوارهاي از يكي به يا برود نيمكت يا تحرير يا غذاخوري ميز نظير اشيايي زير به بايد -

 پناه منـزل از اي گوشـه در و داده قـرار صورت و سر روي را خود بازوهاي صورت، اين غير در. بماند جا همان و

  .بگيرد

  دارد سـقوط احتمـال كـه چيـزي هـر و خارجي ديوارهاي و خروجي درهاي ، ها پنجره ، اي شيشه اشياي از- 

  .كند دوري)  منزل تزيينات يا لوستر نظير( 
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 خـودقرار سر روي را بالش و بماند جا همان است بهتر ، است رختخواب در لرزه زمين وقوع هنگام در چنانچه -

  .ببرد پناه امن محلي به و شده جا به جا فوراً دارد، قرار لوستر مانند اشيايي زير رختخواب اگر اما. دهد

 بـه مـردم كـه دهند مي روي زماني لرزه زمين از ناشي صدمات اغلب. بماند خانه داخل در ها لرزش اتمام تا -

  .گيرند مي قرار اشياء سقوط خطر معرض در خروج و ورود علت

 روشـن  احتمـاًالً آن اطفـاي سيسـتم و حريـق آژير ولي شود قطع لرزه زمين اثر در برق جريان است ممكن -

  .شد خواهند

  .نشود استفاده آسانسور از وجه هيچ به -

  :نمايد رعايت را ها توصيه اين است الزم  باشد باز فضاي در كسي اگر 

  . كند توقف ، هست كه هرجايي -

  .كند خودداري تلفن و برق كهاي تير به شدن نزديك و ها ساختمان داخل به ورود از -

  : نمايد رعايت را ها توصيه اين بايد ، باشد حركت حال در خودروي داخل در اگر 

 در توقـف از. بمانـد خـودرو داخـل در كماكـان و كـرده توقـف امن مكاني در تر سريع چه هر -

  .كند خودداري تلفن و برق هاي تيرك و ها پل درختان، ، ها مجـاورتساختمان

 ديـده آسـيب هـاي جاده و ها پل مواظب اما دهد، ادامه خود راه به احتياط با ، يافت پايان لرزه زمين كه زماني -

  .باشد

  :بايد ، است مانده آوار زير در كسي اگر 

  .نكند روشن كبريت -

  .نشود جا به جا -

  .بپوشاند را خود دهان اي پارچه يا دستمال با -

. باشـند وي يـافتن به قادر امدادي پرسنل تا بزند ضربه ديوار يا لوله به دارد دست دم كه اي وسيله هر با -

 و گرد ورود موجب كار اين كه چرا كند ايجاب ضرورت كه وقتي فقط كند؛ استفاده سوت يك از امكان درصورت

  .شود مي ها ريه به غبار

  لرزه زمين وقوع از بعد مراقبتي و حفاظتي اقدامات
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 قـوي آنقدر اما هستند، تر ضعيف اصلي لرزه زمين از معموالً ها لرزه پس اين. بود ها لرزه پس آماده بايد -

  .كنند وارد آسيب استحكام بدون هاي ساختمان بـه كـه هسـتند

 خـروج( اضـطراري خـروج) لرزش( لرزه زمين اتمام از بعد اقدام اولين ساختمان، شدن ناايمن دليل به -

  .ميباشد ساختمان از قوانين بـارعايت) ايمـن

  .كنند سقوط است ممكن ها آن در موجود اشياي زيرا كرد، باز احتياط با بايد را ها كابينت و ها قفسه -

 هاي سازمان يا آتشنشاني ماموران ، پليس آنكه مگر شود، دوري ه ديد آسيب نواحي به شدن نزديك از -

  .باشند داشته كمـكنياز به امدادي

 دهيد، انجام بايد منزل به بازگشت منظور به زلزله وقوع از پس كه اقداماتي مورد در اطالعات كسب براي -

  .دهيد فرا گوش راديو اخبار اسـتبه الزم

  .نماييد اقدام شهر از خروج به نسبت مسئولين اعالم و نياز صورت در تنها -

  :نماييد رعايت را زير نكات شب در ويژه به ساختمان به بازگشت صورت در 

  .بخوابند ايمن هاي محل در خانواده اعضاء -

  .بماند هوشيار و بيدار صورت به منزل در نفر يك است بهتر -

  .نماييد خالي خروج مسيرهاي از را شده واژگون وسايل -

 زمين امواج از ناشي سونامي اين. باشد سونامي وقوع مراقب بايد ، است ساحلي نواحي ساكن كسي اگر -

 را سونامي وقوع خطر مسئول، مقامات اگر. نامند مي مدي و جذر امواج را  آن اشتباه به كـه اسـت لرزه

 .شد دور ساحل از فوراً بايد.  بود خطرناك امواج وقـوع منتظر بايد كردند، اعالم

  11سيل

اي  حجم آب فراوان و خروشاني است كه بر اثر باال آمدن آب از سطح رودخانه، كانال سد، دريا يا درياچه ،سيل

مقدار دبي رودخانه به سرعت  ،از يك بارندگي شديد بعدگيرد. در خالل يا  ناگهان اراضي پيرامون خود را فرا مي

گيرد.  نتيجه آب از بستر عادي خود سرريز نموده و دشت سيالبي و مناطق اطراف را در بر مي افزايش يافته و در

 گردد. سيل از آن ياد مي عنوانا ب ايجاد شودخسارات جاني يا مالي و يا هردو  ،اگر در اثر اين سرريز نمودن
                                                           
١١

.  Flood 
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 سيل از ناشي عواقب و آثار. است جهان كشورهاي از بسياري و ايران در بيعيط حوادث ترين شايع از يكي سيل

 تمامي سيل كه دارد وجود نيز امكان اين اما. بگيرد بر در را)  شهري يا محله مثالً(  اي ناحيه اسـتفقط ممكن

 هم به شبيه ها سيل تمام حال اين با. كند درگير هم با همزمان را) استان چند جملـه از(  رودخانه يك حوزة

 روي چندروزه زماني بازة يك در است ممكن و بوده فرآينـديتدريجي حاصـل سـيل ، مـوارد برخي در. نيستند

 در مثالً(  است ممكن باران بارش از اي مشاهده قابـل عالئـم هـيچ بدون ناگهاني يا آسا برق هاي سيل اما. بدهد

 به آب از خروشان ستوني صورت وبه بـوده خطرناك معموالً ناگهاني سيل نوع اين. بدهند روي) دقيقه چند عرض

 به سيل. دهد مي نشان را خود ، مسير در موجود هاي خاشاك و خار ساير و الي و گل ، سنگي هاي صخره همراه

 يتواند هـمم سـيل نـوع  ايـن. شـود مي ايجاد نيز لنگرگاه يا بند آب يك ديواره در شكاف يا خوردگي ترك علت

  .آورد خواهد وجود به آسا برق سيل نظير عواقبي و آثار كه شده سيل موجب نيز سد شكستن. باشد مخرب بسيار

 در و آبگـذرها كنـاره در و پست نواحي در خطر اين اما داشت، نظر در جايي هر در را سيل وقوع خطر بايد همواره

 نواحي و خشك بسترهاي ، آب هاي جوي ، ها دره ، كوچك آبگذر يك حتي. است بيشتر مراتب به نزديكـيسدها

 هيچ. باشند سيل وقوع براي محلي است ممكن ، رسند مي نظر به خطر بي خشك شـرايطجوي در كـه پسـت

   .مصـوننيست سـيل خطـر از ايران در استاني

  كرد؟ بايد چه 

   .باشيد امان در آن از ناشي خسارات خطر از تا شويد جويا زندگي محل ادارات از را سيل نامة بيمه تهيه موضوع

 كه هست نيازي آيا  است؟ ديگر نواحي متوجه فقط خطر اين آنكه يا دارد؟ وجود سيل خطر شما استان در آيا

 تهيه سيل نامة بيمه كه هست نيازي آيا  ديد؟ تدارك را نجات كيف و كرده تدوين را حوادث با مقابله برنامة

  .است مثبت سوال سه اين پاسخ ايران، هاي استان تمام بودن خيز سيل به توجه با شود؟

 سيل وقوع از قبل مراقبتي و حفاظتي اقدامات

  .شود خودداري سيل حريم در ساز و ساخت از -

 سـطح از موتورخانـه و برق پانل ، ها گرمكن آب استقرار محل بايد سيل، وقوع احتمال صورت در -

  .شود ارتفـاعداده زمـين،
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 زانـويي محـل در اسـت الزم سـكونت، محـل فاضـالب داخـل به سيل آب برگشت از جلوگيري براي -

 توالـت،

  .شود نصب "اطمينان دريچة" -

  .شود ديواركشي آن اطراف است بهتر ، خانه درون به سيل ورود از ممانعت براي -

  .شود آب نفوذ از مانع تا پوشاند مناسب مصالح با بايد را سكونت محل ساختمان هاي پايه ديوار -

  سيل وقوع حين در مراقبتي و حفاظتي اقدامات

  .داد گوش تلويزيون يا راديو اخبار به است الزم ، سيل مورد در اطالعات كسب براي -

 و بـرده پناه مرتفع نواحي به فوراً بايد وضعي چنين در. بدهد روي آسا برق سيل است ممكن لحظه هر -

   .شد دسـتور مسئولين منتظـر

 طور به ها محل اين در آسا برق سيل زيرا شود، توجه ها دره و آبگذرها ، جويبارها وضع به بايد همواره -

  .شود مي جاري قبلي هشدار عالئم بدون و ناگهاني

 بايد را خانه حياط در موجود وسايل ، امكان درصورت.  شد مطمئن بايد آن امنيت از ، خانه ترك از قبل -

  .شوند منتقل خانه باالي طبقة به مهم اثاثية و اسباب است بهتر. د خانـهبر درون به

 خـيس صورت در. شوند كشيده برق جريان از برقي وسايل. شوند بسته گاز ورودي و آب اصلي دريچة -

  . نزد دست برق پريزهاي به بايد گرفتن قرار درآب يـا بـودن

 را انسـان تعـادل توانـد مـي حركت حال در آب متر سانتي 15. كرد حركت نبايد دارد جريان كه آبي در -

 براي.  است ساكن آب كه كرد حركت جايي از بايد آب، در حركت به اجبار درصورت.زنـد هـم بـر

  .شود استفاده دستي چوب از است بهتر مسير استحكام به بردن وپي آب در حركـت از اطمينـان

 از موجـب اسـت ممكـن و كرده پيدا تماس سواري خودروهاي اغلب كف با آب، متر سانتي 15 حدود -

  .شود ها آن شدن واژگون و رفـتنكنترل دسـت

  .شد خواهد خودروها اغلب شناورشدن موجب آب متر سانتي 30 حدود -

  .ببرد خود با را خودروها انواع تواند مي آب متر سانتي 60 حدود -
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  سيل وقوع از بعد مراقبتي و حفاظتي اقدامات

 و سالم آب به دسترسي هاي مكان به راجع اطالعاتي جمعي، هاي رسانه ساير و راديو طريق از توان مي -

  .آورد دست به بهداشتي

 آلوده و آميخته فاضالب و گازوييل ، نفت با است ممكن شرب آب.  شود خودداري سيل آب نوشيدن از -

 آن با نبايد بنابراين. شود خطرساز و كرده پيدا اتصال برق جريان به است ممكن آب بـراين، عـالوه. شود

   .كرد پيدا تماس

  .شود دوري بايد حركت حال در هاي آب از -

 وزن علت به جاده، كه دارد احتمال زيرا ، است شده جمع آنجا در سيل آب كه بود مناطقي مراقب بايد -

  .شود نشست دچار خودرو يك حتي

  .شود داده اطالع برق ادارة به فوراً بايد موضوع. نمود لمس را برق كرده سقوط سيمهاي نبايد -

  .باشند كرده خطري بي اعالم مسئول مقامات كه برگشت خانه به بايد زماني فقط -

  .برگشت آنجا به نبايد باشد، گرفته قرار سيالب محاصره در ساختماني اگر -

(  سـاختمان از جايي هر در است ممكن. شود رعايت كامل احتياط خانه، داخل به برگشت هنگام -

  .باشد شده ايجاد خللي)  آن فونداسـيون  مخصوصـاً

 فاضـالب ديـده آسـيب سيسـتم. شوند تعمير ساختمان ة ديد آسيب امكانات بايد فرصت، اولين در -

  .است بسـيارخطرناك سـالمتي بـراي

 از ناشي الي و گل. نمود ضدعفوني و كرده تميز بايد را است كرده پيدا تماس آب با كه چيزي هر -

  .باشد خطرناك شيميايي مواد و فاضالب توانـدحاوي مـي سيالب

  سيل بيمة

 شعبه شهري مناطق در ها سازمان اين اغلب. كرد سيل نامه بيمه تهية به اقدام گر بيمه هاي سازمان از توان مي 

 . دارند
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 12زمين رانش

 بـه الي و گل و زمين سطح ، سنگ هاي توده واقعه اين جريان در. دهد مي روي ايران نقاط اغلب در زمين رانش

 فـوران ، لـرزه زمـين توفـان،. باشد تند يا كند بزرگ، كوچك، تواند مي رانش. كنند مي حركت وجـودشيب علـت

  .كنند مي تسريع را زمين رانش روند ، انسان هاي ودخالت سـوزي آتـش آتشفشـان،

 اين و دهد مي نشان آب به آغشته مواد ساير و سنگ خاك، از اي رودخانه صورت به را خود الي و گل حركت

 آن و شده جمع زمين سطح روي آب زيادي مقدار ، برف سريع شدن ذوب يا سنگين باران علت به كه است زماني

 بدون بهمن نظير و افتاده جريان به سريعاً مواد اين. آورد مي در "لجن" يا الي و گل از اي رودخانـه صـورت به را

 افزايش لحظه هر مواد اين حجم. شوند مي دور خود شروع نقطه از چنـدينكيلومتر تـا هشـداري يـا اخطـار هيچ

 اين با...)  و خودروها ها، سنگ تخته ، درختان جمله از(  نيـز دارد قـرار مسـير در آنچه هر زيرا د، ياب مي

  . شد خواهند همراه حركت

 سـاحلي نـواحلي و هـا دره ، كوهسـتاني نقـاط در زمـين از اصولي غير استفاده حاصل است ممكن زمين رانش

 از بسياري بروز از توان مي مناسب طراحي و كارشناسي مطالعات ، زمين از اصولي برداري بـابهره. باشـد نيـز

  . آورد عمل به ممانعت الي و گل حركت و زمين رانش موارد

   الي و گل حركت و زمين رانش وقوع از قبل مراقبتي و حفاظتي اقدامات

 خودداري روها آب و ها دره نزديكي در و ها كوه لبه مجاورت در ، دار شيب نواحي در ساز و ساخت از -

  .شود

  .شود بررسي رانش وقوع نظر از سكونت محل موقعيت -

 قرار كار دستور در اصالحي اقدامات كارشناس، با مشورت اساس بر و بررسي اين نتيجة به توجه با -

  .گيرند

 مـيتـوان كار، يا سكونت محل گاز و آب كشي لوله سيستم در انعطاف قابل هاي لوله از استفاده با -

 بيشتري مقاومت شكستگي برابر در انعطاف قابل اتصاالت و ها لوله. رساند بـهحداقل را خطـرات ميـزان

  .دارند

                                                           
١٢

 Landslide 
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  زمين رانش وقوع بر دال هشدار عاليم

 آن تالقـي محـل در مخصوصاً(  ها آب روان مسير تغيير نظير سكونت محل اندازهاي چشم در تغيير -

 درختان تدريجي شدن كج و كوچك هـاي رانـش ،)هـا

  بار اولين براي ها پنجره و در گيركردن -

 پله راه ، ديوارها جداشدگي  ساختمان فونداسيون يا ديوار ، كاشي ، گچ در جديد خوردگي ترك پيدايش -

  ساختمان بقية از خارجي هاي پلكان و ها

  روها پياده و ها خيابان روي يا زمين روي عرضي هاي خوردگي ترك تدريجي پيدايش -

 فاضالب و آب زيرزميني هاي لوله در شكستگي -

  دار شيب نواحي دست پايين در زمين برآمدگي -

  جديد نقاط در آب هاي چشمه ظهور -

  درختان و تلفن و برق هاي تيرك ، ديوارها جايي به جا يا شدگي كج -

 .) رانش بودن الوقوع قريب بر دال(  است افزايش به رو آن شدت لحظه هر كه صدايي شنيدن -

  زمين روي رفتن راه هنگام به آن احساس و جهت يك در شيب تغيير -

 از حكايـت كـه) ها سنگ تخته خوردن بهم درختان، شدن شكسته نظير(  غيرمعمول صداهاي شنيدن -

  .دارد والي گـل حركـت

. اسـت راننـدگي هنگـام به الي و گل حركت از حاكي احتمالي مشابه عالئم ساير و خاك و سنگ ريزش -

   .شوند مي رانش دچار سريعاً اي جاده كنار خاكي هـاي تپـه

  الي و گل حركت يا زمين رانش از بعد

  .دارد وجود مجدد رانش احتمال زيرا شود، دوري رانش دچار ناحية از بايد كماكان -

 نيفتـاده گيـر آن در يـا نشـده  آسـيب دچار رانش جريان در افرادي آيا كه ديد و كرد نگاه دور از بايد -

  . كرد راهنمايي آنان نجات براي بايد را امدادي نيروهـاي. انـد
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 نيـز و فاضـالب و آب ، گـاز هاي لوله و برق خطوط شكستگي جمله از ديگر خطرات مراقبت بايد -

  .بود آهن راه ريل و ها ه جاد ديـدگـي آسـيب

 و آسا برق هاي سيل بروز زمينة زيرا شوند، مجدد درختكاري زودتر چه هر رانش دچار نواحي است بهتر -

  .دارد وجود نزديك درآينده ديگر هاي رانش

 اقـدامات لـزوم صـورت در و كـرده مشـورت زمين رانش وقوع خطر مورد در كارشناس فردي با بايد -

 .داد قرار كار دستور در خطر ميزان تقليل راجهت اصـالحي

   13خشكسالي

كاهش بارندگي در طي يك دوره  بعد ازاست كه  بطئي (كند، آرام و تدريجي)ي طبيعي سانحه الي نوعي خشكس

اجتماعي  -دهد. خشكسالي به انواع مختلف هواشناسي، هيدرولوژيكي، كشاورزي و اقتصادي كوتاه يا بلند روي مي

ثيرات آن بر روي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي يك أبنابراين نتيجه نهايي خشكسالي از ت .تقسيم مي شود

 منطقه مشخص مي شود. 

هوايي مي گردد، تعريف كرده  تر از حد معمول كه منجر به تغيير الگوي آب و خشكسالي را بارش كمهواشناسان 

از . شود ميگفته ناشي از كمبود بارندگي  به حالتي از خشكيِ هواشناسي اساساً نظر بنابراين خشكسالي از اند.

منجر به خسارت در محصول شود  تر باشد و زماني كه رطوبت خاك از نياز واقعي محصول كم ،ديدگاه كشاورزي

اجتماعي خشكسالي تلفيقي است از عرضه و تقاضاي برخي  -عاريف اقتصاديت .خشكسالي اتفاق افتاده است

 شامل:خشكسالي مهم ضررهاي . خشكسالي هواشناسي، هيدرولوژيكي و كشاورزي  كاالهاي اقتصادي با اجزاء

عتي و خانگي و كاهش ميزان توليد براي مصارف صن آب، كمبود داميو به تبع آن  كشاورزيكاهش محصوالت 

 .مي باشد آبي  برقهاي  از نيروگاه برق

 نهـايي نتيجـة. شود مي تعريف كشاورزي يا شناسي آب هواشناسي، چون مختلفي هاي جنبه از عموماً خشكسالي

  .شود مي مشخص منطقه يك اقتصادي و اجتماعي هاي فعاليت روي بر آن ازتأثيرات خشكسـالي

                                                           
١٣

. Drought 
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 مي ديده خشكسالي پديدة زيادي تعداد انساني، جامعة بر تأثيرگذار طبيعي حوادث ميان در اخير، هاي دهه در

 خسـارات انسـاني، تلفـات تـأثير، تحـت فضـاي مدت، طول شدت، درجة چون هايي ويژگي لحاظ به كه شود

   .است بوده طبيعي حوادث ساير از بيش آن آثار جامعه، بر درازمدت اجتمـاعي تـأثيرات و اقتصـادي

 پديـده حـوادث، از بسـياري خالف بر خشكسالي كه است اين در طبيعي حوادث ساير با خشكسالي عمدة فرق

 تـأخير بـا و هـا سـال تا است ممكن آن اثرات و شود مي واقع طوالنيً  نسبتا زماني دورة در و بوده تـدريجي اي

 كار خشكسالي شروع دقيق زمان تعيين كه آنجا از بنابراين. شود ظاهر طبيعي سـايرحوادث بـه نسـبت بيشـتري

  .يگويند خزنـدهم اي پديـده آن بـه نيست، اي ساده

 خـاطر، همـين بـه شـود مي ساختاري خسارات بروز باعث كمتر طبيعي، حوادث ساير برخالف خشكسالي،

 گرچه. است تر پيچيده. . .  و زلزله سيل، مثل حوادث ساير با مقايسه در پديده، اين وقوع درهنگام رسـاني كمـك

 يك طي در بارش كمبود نتيجة در حادثه اين حال، اين با است؛ شده بيان ايـنپديده بـراي متفـاوتي تعـاريف

  .دهد مي رخ) يـابيشتر فصـل يـك در غالبـاً( زمـاني ممتـد دورة

 هـاي آب منبـع آلـودگي و آب تـأمين مـديريت ضـعف مدت، طوالني خشكسالي از ناشي تواند مي آب كمبود

 در تغييرات ايجاد با و بگذارد تأثير انبوهي جمعيت و وسيع اي منطقه بر تواند مي خشكسالي.باشـد سـطحي

 را گردوغبار جريان و نلغزش زمي احتمال و ناگهاني سيل وقوع شسوزي، قبيـآلت از  مخـاطراتي زيست، محيط

  .باشد داشته همراه به نيز

  خشكسالي وقوع پيامدهاي

  آن آثار و باد فرسايش -

  ها بيابان افزايش  منطقه گياهي پوشش رفتن بين از -

  عمومي بهداشت و سالمت بر آن اثر -

  مرتبط امراض ساير و بدن شدن آب كم ريه، هاي عفونت جمله از مختلف هاي بيماري افزايش -

   تغذيه سوء چون مشكالتي بروز -

    آبياري براي آب كمبود و قحطي بروز -

  كشاورزي محصوالت كاهش -
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   اهلي حيوانات مرگ  ها درياچه آبي كم يا و خشكي اثر بر پرندگان كوچ -

   گسترده هاي سوزي آتش وقوع -

  تحصيل ترك  مهاجرت وقوع -

  جامعه در آشفتگي بروز -

  غذا و آب جمله از طبيعي منابع سر بر نزاع و جنگ وقوع -

  خشكسالي بروز از قبل اقدامات

  فعلي و قبلي سطح با آن مقايسه و بارندگي ميزان مستمر بررسي -

   آن بروز از قبل خشكسالي دهندة هشدار هاي سامانه از استفاده -

   آن مخرب اثرات كاهش و خشكسالي كنترل براي ريزي برنامه -

 خشكسالي مدت دراز خطر كاهش جهت الزم اقدامات

   خاك فرسايش كاهش براي محصوالت به دادن تنوع -

    آب كمبود برابر در مقاوم كشت انجام -

   آب منابع از محافظت -

   لزوم مواقع در استفاده براي باران آب جمع آوري -

   خشكسالي مستعد مناطق به نهرها و رودها هدايت و كانال ساخت -

  كشور زيرزميني آب منابع از صحيح هبرداري بهر و جديد چاههاي حفر عدم -

  آب مصرف الگوي اصالح -

 خودروها شستن پاشي، آب آبياري، جمله از مختلف موارد در آب از بهينه استفاده دربارة همگاني آموزش -

   . . .و استخرها پركردن و

  خشكسالي بيمة 

   خاك فرسايش و خشكسالي واسطه به شن توفان وقوع پيشگيرانة اقدامات 
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  مارگزيدگي افزايش و مارها شدن پديدار صورت در پيشگيرانه اقدامات

  خانه داخل در آب حفظ براي هايي توصيه

 اضافي آب از توان مي. كرد پيدا آن براي نتوان ديگري استفاده هيچ آنكه مگر ، ريخت دور را آب نبايد -

  .كرد استفاده خانه محوطه در موجود درختان يا لها آبيـاريگ بـراي

 ثانيـه در آب قطره هر رفتن هدر. كرد جلوگيري آب شيرهاي كردن چكه از واشر تعويض با توان مي -

 حـدود معـادل

  .باشد مي سال در آب ليتر هزار 10 -

  .كرد تعمير را ها آن و كرده بررسي نشتي وجود نظر از را آب هاي لوله تمام بايد -

 موجـب اقدام اين.  كرد تقويت هواگير دستگاه نصب با توان مي را خانه در موجود آب شيرهاي تمام -

  .شود مي جريـانĤب تنظـيم

  .شود نصب كند، مي گرم را آب فوراً كه ديواري آبگرمكن دستگاه يك خانه، در است بهتر -

  .شود ها آن شدن شكسته و گرما رفتن هدر از مانع تا كرد كاري عايق را آب هاي لوله مي توان -

 آب تصفيه سيستم است بهتر برسانند، آسيب ها لوله به كه باشد قدري به آب در موجود معدني مواد اگر -

 .كـرد نصب

  .كرد خاموش تعطيالت به رفتن هنگام را سيستم اين بايد -

  . داشت توجه ها آن آب و انرژي مصرف ميزان به بايد منزل اثاثيه خريد و انتخاب در -

  .دارند نياز كمتري آب كه شوند خريداري هايي فرنگي توالت -

  .كنند مي مصرف كمتري آب كه شود استفاده هايي سردوش از حمام در -

 وان از استفاده ضمن، در.  گرفت مدت كوتاه هاي دوش است بهتر طوالني هاي كردن حمام جاي به -

  .است مؤثر بسيار آب كـاهش مصرف بـراي

  . گذاشت باز را آب جريان نبايد صورت اصالح و شستشو و گرفتن وضو كردن، مسواك هنگام -
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 شستشوي" ويژگي از امكان صورت در. باشد پر كامالً كه شود استفاده ظرفشويي ماشين از زماني -

  .اسـتفادهشود "مختصر

  .گذاشت باز را شير آب، شدن خنك براي نشد ناچار تا باشد خوردن آب يخچال در همواره -

 آب از پـر نيمـه تا را آن و بست بايد را فشويي ظر خروجي راه و آب شير سبزي، و ميوه شستن هنگام -

  .كرد آبكشي مخصوص، دوش با را ها سبزي درپايان، و كـرده

  .باشد شده لباس از پر كامالً كه شود استفاده لباسشويي ماشين از زماني فقط -

 خاموش آب از استفاده بدون اتوماتيك پمپ اگر. كرد بررسي را چاه پمپ بار يك وقت چند هر است بهتر -

  . دارد وجود آب نشتي كه است آن بر دليل روشـن شود و

 كـم زمـان در تـا باشـند، داشته را خشكسالي با مقابله توان كه كاشت گياهاني و درختان است بهتر -

 آبي نياز كه گياهاني. دارند كمتري آب به نياز كوچك گياهان.  نشد مداوم بـه آبياري مجبـور آبـي

  . كاشت كنـارهم در تـوان مـي را دارند مشابهي

 از اي نمونه اي قطره آبياري. باشند داشته را هجويي صرف بيشترين كه شود استفاده آبياري وسايل از -

  .است وسايل اين

  .شود استفاده گياهي كود از خاك رطوبت نگهداري براي -

  .شود خودداري دارند آب مداوم جريان به نياز كه تفريحي هاي بازي اسباب خريد از -

  .كنند كار بازيافت آب با آنكه مگر شود خودداري)  نماها آب مانند(  تزييني آبي امكانات نصب از -

 كارواشي از. نمود تنظيم را آب ميزان توان مي كه شود استفاده پاشي آب از ماشين شستن هنگام -

 بهتـر شويد مي را خود شخصي خودرو كسي اگر. كند مي استفاده بازيافت ازآب كـه شـود اسـتفاده

 آب از استفاده جاي به همچنين.  نمايد آبياري نيز را چمن همزمـان تـا باشـد چمـن روي اسـت

  .كرد استفاده آب سطل چند از توان مي شيلنگ،

 مـدت بـه را چمـن آبياري به نياز باران، سنگين بارش. شود خودداري چمن حد از بيش آبياري از -

  . كند مي هفتـه مرتفع دو حـدود
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 ضـمناً. كنـد مي جذب بيشتري آب چمن زيرا است بهتر مدت طوالني آبياري از كوتاه، دفعات در آبياري -

  .كنيد پاشي آب) شب در ترجيحاً( خنك هواي در را منزل سبز فضاي بهتـراست

  .اطراف و هروها پياد نه و بريزد ها بوته و چمن روي آب كه شود آبياري طوري -

 برسد چمن سطح به آنكه از قبل زيرا نياورد، در غبار صورت به را آب كه شود استفاده هايي آبپاش از -

  . كرد بررسي را آن تايمر و آبپاش سيستم بار يك وقت چند هر بايد ، اطمينان براي. خواهـدشد بخـار

 اقـدام ايـن شـود، داده قـرار متـري سانتي 5/7 حدود يا حد باالترين در حداقل زني چمن ماشين تيغ -

  .شد خواهد خاك رطوبت حفظ و چمن ريشـه دواندن موجـب

  .باشند مقاوم خشكسالي برابر در كه شوند كاشته نهايي چم -

 كودهايي از. كرد خواهد بيشتر را آب به نياز كود. شود خودداري چمن به حد از بيش كود دادن از -

  .دارند شونده آزاد تدريجاً و آب در نامحلول كـه نيتروژن شود استفاده

 جـاي بـه هها پل راه و راهروها يا زارها چمن در موجود هاي زباله ساير و ها برگ كنارزدن براي -

  .شود جـارواستفاده از آب، شـيلنگ

 عـرض در باغبـاني شـيلنگ يك طريق از.  كرد رها چمن در را تايمر بدون آب شيلنگ يا آبپاش نبايد -

  .رود مي هدر آب ليتر 2500 سـاعت حدود چنـد

 .پوشاند را خانه حياط در موجود حوض و استخرها سطح است بهتر آب تبخير كاهش براي -

 15و رعد و برق 14توفان

كه بسيار بزرگ و غالب  آن چه چنين به هر در لغت به معني انقالبات سخت هوا و باران سخت است. هم توفان

گاه بر   .ست از آشفتگي شديد جوي و اختالل شديد فشار هواا عبارت توفانشود.  باشد و همه را فروگيرد گفته مي

، خرابي درختانتواند موجب قطع  پيوندد كه مي ي به وقوع ميتوفاناثر برخورد دو جبهه هواي سرد و گرم، 

هاي عظيم  توفاناست.   همراه آسا سيلشديد و  هاي باراناغلب با  توفانها شود. وقوع  ها و شكستن شيشه ساختمان

 دهند و از قدرت تخريب زيادي برخوردارند.  رخ مي استواهاي نزديك به  در عرض و گردبادهاي دريايي معموالً

                                                           
١۴

. Hurricane 
١۵

 Thunderbolt 
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 1394در تهران، سال  توفان): 2-4تصوير(

 خطرنـاك هـاي پديـده سـاير.  هسـتند برق و رعد با همراه ها توفان نوع اين. هستند خطرناك تندري هاي توفان همه

 ساير با مقايسه در سيل اين. ناگهاني سيل و تگرگ بارش شديد، بادهاي گردباد،: از عبارتند تندري هاي بـاتوفان همـراه

 بيشتري شيوع خشك، تندري هاي توفان نقاط، برخي در. دارد همراه به بيشتري تلفات تندري توفان با تـوأم هاي پديده

 به آن از حاصل برق اما. شد خواهد تبخير و رسد نمي زمين سطح به پديده اين از حاصل باران وضـعي چنين در. دارند

   .شود مي ها جنگل در حريـق موجـب و رسيده زمين

   تندري هاي توفان مورد در حقايقي

  .دهند مي روي هم سر پشت يا گروهي ، موردي شكل به ها توفان اين -

 همراه به را تلفات و خسارات بيشترين باشد، داشته ادامه اي ناحيه در طوالني مدتي براي توفان اين از موردي اگر -

  .دارد

 يـك تا ساعت نيم عرض در مثالً(  كوتاه زماني بازة يك در باران سنگين بارش موجب معموالً تندري هاي توفان -

  .شد خواهند)سـاعت

  .باشد مي تندري توفان بروز براي شرايط بهترين مرطوب و گرم هواي و آب -

 سانتي 2 قطر به هايي تگرگ. شوند مي بندي دسته شديد موارد عنوان تحت تندري هاي توفان درصد 10 حدود -

  .هستند توفان نوع اين حاصل گردباد و ساعت بر كيلومتر 90 حدود سرعت با بادهايي متر،

  برق و رعد مورد در حقايقي

  .دهد مي افزايش را وارده تلفات و خسارات دامنه برق و رعد -
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 محـدوده ايـن از خـارج كيلومتر 15 حدود تا و كرده اصابت سنگين بارش محدودة از خارج به معموالً برق و رعد -

  .دهد مي قرار خود خطر درمعرض را

 خانـه از بيرون فضاي در مردم كه دهند مي روي زماني تندري توفان از ناشي صدمات و مير و مرگ موارد اغلب -

  ظهرها) از بعد معموالً( هسـتند

 ايمنـي هـاي توصـيه رعايـت بـا اما باشد، مي مورد هزار 600 در 1 حدود فرد يك به برق و رعد اصابت احتمال -

  .نمود كمتر را احتمال اين توان مي هـم بـاز

  .كرد شروع را كمكي اقدامات فوراً بايد بنابراين و بوده الكتريكي بار فاقد كند، مي اصابت افراد به كه برقي -

  :بود آشنا زير نكات با است الزم طبيعي حوادث اين خصوص در

 وقوع بـه تـوان مي آسمان به نگاه با. است توفان نوع اين وقوع احتمال مفهوم به شديد تندري توفان وقوع مورد در هشدار 

  .كرد توجه هواشناسي اخبار به مورد اين در اطالعات آخرين كسب براي و برد پي آن

 در چـه هر كه است معني بدان اين. است تندري توفان بر دال جوي وضعيت مفهوم به تندري توفان وقوع خطر هشدار 

  .است خطر معرض در دارد، قرار توفان مسير

  برق و رعد و توفان از قبل  مراقبتي و حفاظتي اقدامات

 موجـب و كـرده سـقوط شـديد توفان جريان در زيرا كنيد، قطع را درختان خشكيده و پوسيده هاي شاخه -

  .شد خواهند وخسارت آسـيب

 صداي شنيدن تا برق مشاهده از بعد اگر: داشت خاطر به آذرخش وقوع هنگام به را  30و 30 ايمني قانون بايد -

 مـي بگذرد، دقيقه 30 رعد آخرين صداي شنيدن از اگر.  رفت خانه داخل به فوراً بايد شمرد 30عدد تا رعـدنتوان

  . آمد بيرون خانه از تـوان

  برق و رعد و توفان وقوع زمان در  مراقبتي و حفاظتي اقدامات

  .انداخت تعويق به است بهتر را خانه از بيرون كارهاي انجام -

 ممكن خودرو به برق اصابت درصورت كه چند هر. برد پناه دارد محكمي سقف كه خودرويي يا خانه داخل به بايد -

  .است تر امن باز فضاي از اتومبيل داخل حال هر در اما شد آسيب دچار است

 فلزي چارچوب اما. ندارد همراه به ايمني گونه هيچ آذرخش مقابل در پالستيك جنس از لباس يا كفش پوشيدن -

  . باشد داشته بيشتري ايمني تواند مي)  تماس عدم شرط به( خودرو يك
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  .شوند آسيب موجب و شده پرتاب اطراف به باد برابر در است ممكن زيرا كرد، محكم بايد را خانه از خارج اشياي -

 بسته خانه در موجود هاي سوراخ و كشيده را ها پرده.  شوند مسدود بايد ساختمان خارجي درهاي و ها پنجره -

  .شوند

  .شود خودداري گرفتن دوش و حمام به رفتن از -

  .ندارد منعي موبايل و سيم بي هاي تلفن از استفاده شود، استفاده اضطراري موارد براي فقط ثابت تلفن از -

  .كشيد برق از بايد را خانه در موجود برقي وسايل تمامي -

  .شوند پيگيري راديو طريق از اخبار آخرين -

  :شود خودداري زير موارد انجام از بايد

  باز فضاي در بلندي درخت تك زير به رفتن -

   آب روي قايق داخل يا دريا ساحل ، باز فضاي ، مرتفع نقاط به رفتن -

  باز فضاهاي در كوچك نهاي ساختما ساير يا ها آلونك به رفتن -

 . ها اين نظاير و گاري ، دوچرخه ، موتورسيكلت ، كشاورزي آالت ماشين ، تراكتور روي سوارشدن -

  .ببرد پناه كوتاه و تنومند درختان زير در ارتفاع كم اي ناحيه به است بهتر ، است جنگلي ناحيه در كسي اگر -

 بايـد حال اين با. ببرد پناه گودال يا دره مانند ارتفاع كم اي ناحيه به است بهتر است، باز فضاي در كسي اگر -

  .باشد ناگهاني سيل مراقـب

  .بگيرد پناه و رفته خشكي به فوراً است بهتر ، است آب داخل در كسي اگر -

 فـوراً بايـد ،)بـرق به نزديكي دليل به( اند شده سيخ موهايش كند مي احساس كه است جايي در كسي اگر -

 بايـد دارد، امكـان كه آنجايي تا. بگذارد زانوها ميان در را سر و داده قرار گوش روي را ها دست.  زده چمباتمـه

 دراز زمين روي نبايد وجه هيچ به. برساند حداقل به زمين با را تماس سطح و نموده راكوچك بـدن انـدازه

  .بكشد

 برق و رعد و توفان از بعد  مراقبتي و حفاظتي اقدامات

  .شود كمك درخواست و گرفته تماس 115 با فوراً  

  :نمايد بررسي را زير موارد است الزم دارد را برق و رعد از ناشي مصدوم به كمك قصد كسي اگر 
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  . بدهد انجام دهان به دهان تنفس فوراً ندارد، نفس مصدوم اگر ؛ تنفس -

 . كند شروع را ريوي -قلبي احياي فوراً ، ندارد ضربان قلب اگر قلب؛ ضربان -

 آن از و شـده بدن وارد برق اگر. باشد احتمالي هاي آسيب ساير پيگير دارد، تنفس و نبض مصدوم اگر نبض؛ -

 شكسـتگي اعصـاب، سيسـتم ديـدگـي آسـيب به بايد همچنين.  داشت را سوختگي انتظار بايد است، شده خارج

  .شود توجه بينايي و شنوايي فقدان و ها استخوان

  

    

  16گردباد 

و  18تنوره ديو، 17پيچندباشد.  گردباد نوعي پديده آب و هوايي است كه متشكل از يك سيستم بادي پيچشي مي

يك گردباد محسوب  ،دليل مقياس عظيم خوده ب توفاناما  ،شوند همگي نوعي گردباد محسوب مي 19تنوره دريايي

 باشد. شود بلكه يك چرخند مي نمي

جهت  	اي در فضا با فشار كم همراه با بادهاي شديدي كه در دوار و بسته  گردباد عبارت است از سيستم حجيم،

شود. به  جنوبي ايجاد مي هاي ساعت در نيمكره هاي ساعت در نيمكره شمالي و در جهت عقربه مخالف عقربه

سيستم فوق در اقيانوس هند و اقيانوس آرام جنوبي گردباد، در آتالنتيك غربي و اقيانوس آرام شرقي گردباد و 

 شود.  هاي سخت اطالق مي توفانو در اقيانوس آرام غربي  توفان

 گردباد وقوع از قبل ايمني اقدامات

 و ريزي برنامه كارها، ترين  ضروري انجام براي مناسب فرصت نداشتن و حوادث برخي ناگهاني وقوع دليل به –

 .است ضروري بسيار امري قبل، از حوادث با مواجهه آمادگي

 تسمه و بست كمك با بدنه و اسكلت تا بام از را آنها طوفان، زمان در كپرها و ها آالچيق ها، خانه استحكام براي –

 .نماييد ثابت

 .كنيد مهيا محكم و أمن اتاق يك خود زندگي محل در بحراني، شرايط برابر در آمادگي براي –

                                                           
١۶

.  Whirlwind 
١٧

 . Tornado 
١٨

 . Dust devil 
١٩

 . Water spout 
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 .كنيد سازي مقاوم ،گردباد با مقابله جهت را خود سكونت محل ساختمان –

 .كنيد كوتاه را خانه اطراف درختان هاي شاخه ،گردباد وقوع از ناشي حوادث از جلوگيري براي –

 محافظت و محكم خود جاي در را ساختمان پنجره و در هاي شيشه محكم، هاي تخته يا چسب نوار كمك با –

 .نماييد

 زمان در ها ماسه و  شن شدن روان از كويري، مناطق در ها درختچه و گياهان كاشتن و سبز فضاي ايجاد با –

 .كنيد جلوگيري گردباد

 را توفاني شرايط با مواجهه آمادگي هوايي، و آب وضعيت و جوي شرايط در ناگهاني تغيير هرگونه ايجاد با –

 .باشيد داشته

 .بگيريد جدي را ايمني هاي توصيه و كنيد گوش تلويزيون و راديو اخبار به رخدادها آخرين از اطالع براي –

 وقوع با مواجهه براي باشد، خطر اعالم بدون حتي و جزئي هشدار با و سريع بسيار است ممكن گردباد ايجاد –

 .باشيد آماده گردباد

  گردباد  وقوع از پس و  حين ايمني اقدامات 

 و شكستن افتادن، يا شدن كنده احتمال كه …و اي شيشه هاي ساختمان برق، هاي  دكل درختان، با مجاورت از –

 .نماييد خودداري دارند، ريزش

 باك دارد، وجود زندگي محل سريع تخليه  و بحراني شرايط ايجاد احتمال گردباد ا ناگهاني وقوع اثر در اگر –

 .داريد نگه پر را نقليه وسيله بنزين

 اصلي هاي راه خطر، منطقه از رفتن بيرون براي بنابراين برساند، آسيب ها جاده و ها پل به تواند مي گردباد وقوع –

 .نماييد انتخاب را مطمئن و

 .نشويد نزديك اند، افتاده زمين روي بر و ديده آسيب آن برق خطوط كه مسيرهايي در خود ايمني حفظ براي –

 دار، آستين و بلند پيراهن(بپوشاند كامالً را شما بدن كه مناسب هاي لباس و كفش از خود ايمني حفظ براي –

 .نماييد استفاده)بلند پالتو و كاله

 .برسانيد نزديكان و دوستان اطالع به را برويد  آنجا به داريد قصد و شماست نظر مورد كه أمني هاي مكان –
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 مانند أمني محل و پناهگاه يافتن دنبال به سرعت به ايد، شده مطلع گردباد وقوع هشدار از كه صورتي در –

 .باشيد زمين زير

 .نكنيد باز را ها پنجره و در گردباد وقوع هنگام –

 ها دست كمك با و گرفته پناه أمن حفره يا گودال يك در هستيد، بيروني فضاهاي در گردباد وقوع زمان در اگر –

 .نماييد محافظت خود صورت و سر از

  كوالك

همراه با ريزش برف و كاهش درجه حرارت به   كيلومتر در ساعت، 60تا  50وزش بادهاي سرد با سرعتي حدود 

درجه زير صفر از جمله حوادثي است كه در اكثر جاده ها و نواحي كوهستاني شمال، غرب و شمال  12كم تر از 

مي پيوندد و خسارت هاي جاني و مالي فراواني به بار مي آورد. سرماي غير معمول ممكن غرب كشور به وقوع 

هاي آب و فاضالب ترك  اي شود كه بر اثر آن ممكن است لوله است سبب يخ بستن زمين تا عمق قابل مالحظه

اشكاالتي در است  ممكن ها هاي آب و صافي ن بردارند. بسته شدن مجاري آبگيري و آب انبارهاي روباز و يا مخز

 . عمليات پيش آورد

 يخبندان و كوالك وقوع از قبل ايمني اقدامات

 هاي پنجره نصب و مخصوص پالستيك با ها پنجره پوشاندن ها، پنجره و در شكاف  درزگيري ديوارها، بندي عايق با -

 .شويد زمستان با مواجهه آماده كوالك، مناسب

 ديگر و سرما با مواجهه صورت در تا نماييد مجهز و آماده زمستان  فصل براي را خود سكونت محل امكانات -

 .باشيد داشته مقابله آمادگي كوالك، ثانويه حوادث

 را ها ناودان از آب خروج صحيح كاركرد و باران، مداوم بارش يا برف سنگين وزن برابر در خانه بام  استحكام -

 .نماييد رفع را آنها معايب و بررسي

 چند سنگين، لباس پوشيدن جاي به نامناسب جوي شرايط در گرفتن قرار احتمال و زمستان در سفر هنگام -

 .بپوشيد گرم و سبك راحت، مناسب، لباس دست

 و هوا فيلتر گيري، روغن.(نماييد بررسي خوبي به جوي، نامساعد شرايط در گرفتن قرار براي را نقليه وسيله -

 .....)و ها، دنده ترمزها، اگزوز، هاي لوله بخاري، سوخت،
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 به چرخ زنجير مانند؛ اضطراري ابزار و لوازم ها  جاده لغزندگي و زدگي يخ و بارش دليل به زمستان، در سفر هنگام -

 .كنيد استفاده آن از جوي نامساعد شرايط در حتماً و باشيد داشته همراه

 زدن كنار و آمد و رفت  در سهولت جاده،  يخ كردن آب براي(بيلچه يا پارو و چرخ زنجير نمك، مثل؛ كمكي تجهيزات -

 .كنيد اضافه خود نقليه وسيله اضطراري زمان تجهيزات به را) برف 

 عدم و اضطراري  شرايط در سوخت قطع نماييد، تأمين كافي  اندازه به را سفر براي خودرو  نياز مورد سوخت -

 .شد خواهد شما براي باعثمشكالتي مناسب،  سوخت به آسان  دسترسي 

 .بپيچيد ها لوله دور به را روزنامه اليه چند يا عايق ماده يك آب، هاي لوله زدگي  يخ از جلوگيري براي -

 يخبندان و كوالك  وقوع از پس و  حين ايمني اقدامات

 .نماند اتاق در سمي گاز تا بگذاريد روشن را هواكش كنيد، مي  استفاده نفتي چراغ از وقتي -

 اجسام از مناسب فاصله با حتماً را چراغ و بريزيد نفت نفتي، چراغ در اتاق محيط از بيرون در ايمني،  حفظ براي -

 .دهيد قرار اشتعال قابل

 پارو اگر شود،   مي قلبي حمله و قلب به باعثفشار كار اين چون نكنيد، تقال زياد نماييد، مي پارو را ها برف وقتي -

 .دهيد انجام نرمشي     حركات حتماً بدن الزم آمادگي براي شروع از قبل دارد، ضرورت ها برف كردن

 .بنوشيد زياد گرم كافئين بدون مايعات و بخوريد مقوي غذاهاي منظم طور به خود سالمتي حفظ براي -

 .بپوشانيد را دهانتان ها، ريه به سرد هواي ورود از جلوگيري و سالمت حفظ براي منزل، از بيرون در -

 .نماييد عوض را آنها خود سالمت حفظ براي شد، خيس هايتان لباس اگر -

  شديد افت عاليم و بيني نوك و گوش نرمه پا، شصت ها، انگشت انتهايي قسمت در پريدگي  رنگ و شدن كرخت -

 خستگي و كسالت زدن، حرف بريده   بريده رفتاري، و فكري انسجام     عدم اعضاء، كنترل  قابل غير لرزش و بدن دماي

 .است سرمازدگي عاليم از

 اگر بپوشانيد، پتو او به آوريد، بيرون تنش از را خيس هاي لباس دهيد،  انتقال گرم  مكان به را سرمازده مصدوم -

 .دهيد ارائه پزشكي هاي كمك وي به فوراً بخورانيد، وي به كافئين بدون و گرم هاي نوشيدني است  هوشيار

 براي بگذاريد، ميان در ديگران با حتماً را سفر ي برنامه رانندگي، به ضرورت صورت در جوي نامساعد شرايط در -

 .نكنيد استفاده برها مسيرميان از و كنيد رانندگي اصلي  جاده در خود ايمني حفظ
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) 110 و112(امداد نداي و راه پلس با هوا كوالك بحراني شرايط و جاده در ناگهاني توقف صورت در -

 .دهيد گزارش را خود دقيق موقعيت و شرايط و بگيريد تماس

 .نيفتيد راه به برف در پياده و نشويد خارج خودرو از شديد بارش و نامطلوب شرايط در ايمني  حفظ براي -

 روي پياده يك عمل در اما نزديك، ما  ديد از فاصله يك و نيستند، واقعي ها فاصله تشخيص برف، بارش هنگام -

 .دهيد انجام را كار بهترين دقت و درايت با است، عميق   برف در طوالني

 يك هر را خودرو موتور و بخاري بمانيد گرم كه اين براي هستيد، خودرو در  ماندن به ناچار و مانديد  راه در اگر -

 .كنيد روشن دقيقه ده حدود ساعت،

 البته بيفتيد، راه به پياده و كرده رها را خود خودرو است، خطرساز راه بين در ماندن و نامطلوب جوي شرايط اگر -

 .باشد كرده عبور شما از بوران و كوالك كه شرطي به

 سرما از ناشي هاي آسيب

 سرمازدگي

 پايين دماي دليل به انگشتان نوك مانند بدن هاي اندام انتهاي كوالك، و برف يخبندان، پايين، دماهاي در -

 آن رفتن بين از و بافت مرگ به منجر نهايت در و حس دائمي رفتن بين باعثاز تواند مي شديد موارد در كه زند مي يخ

 .شود اندام

 سرمازدگي عاليم

 براق  پوست حسي، بي و پريدگي رنگ پوست، سردي درد، يا سوزش گزگز،  احساس سرمازدگي؛ عاليم ترين مهم از -

 آن) خون نرسيدن دليل به(شدن تيره و آبي نهايت در و لكه لكه سپس و سفيد رنگ به پوست دادن رنگ تغيير و

 .باشد مي

 پوست بافت، رفتن بين از صورت در و گردد  مي دار تاول و دردناك گرم، قرمز، پوست سرمازدگي در بهبودي هنگام

 .شود مي سياه

 سرمازدگي در اوليه اقدامات

 به را مصدوم تنگ هاي لباس و زيورآالت و حلقه دستكش، كنيد، منتقل گرم مكان يك به را مصدوم ابتدا -

 .آوريد بيرون سرعت
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 .شود گرم تا بگيريد خود هاي دست بين يا دهيد قرار مصدوم خود بغل زير را سرمازده عضو -

 (عضو به بيشتر آسيب خطر(ندهيد مالش را سرمازده عضو وجه هيچ به -

 .ندهيد قرار حرارتي منبع روي را آن و نكنيد گرم سرعت به را عضو سريع، بهبودي براي -

 بانداژ كرده، خشك را آن سپس بگذاريد آن در را اندام نموده، فراهم سانتيگراد درجه 40 دماي با گرم آب -

 )بگذاريد استريل گاز ها انگشت الي.(كنيد

 .بدهيد مسكن هوشيار مصدوم به درد كاهش براي شود، كم آن تورم تا داريد  نگه باال را ديده آسيب اندام -

 .دهيد انتقال درماني مركز به سرعت به را مصدوم -

 هوشياري، در اختالل آلودگي، خواب پوست، خشكي و پريدگي رنگ سردي، لرز، عالئم؛ سرمازده  مصدوم در -

 .شود مي ديده منطقي غير رفتارهاي و تفاوتي بي

 .دارد وجود مصدوم قلبي ايست احتمال نهايت در و ضعيف، و ُكند نبض سطحي، و كُند سرمازده مصدوم تنفس -

 سرمازدگي دچار مصدوم براي ضروري اقدامات

 .بپوشانيد وي به خشك و گرم لباس آوريد، بيرون مصدوم تن از را خيس هاي لباس سرعت به -

 گرماي چون شود نمي توصيه مسن افراد در اما بگيرد، دوش سانتيگراد درجه 40 آب با است جوان فرد اگر -

 .گردد مي ُكند فرد قلب و مغز به رساني خون ولي كرده زياد را پوست خون جريان ناگهاني،

 بدهيد شكالت مانند پرانرژي غذاهاي يا سوپ گرم، مايعات او به و بخوابانيد گرم جاي يا رختخواب در را مصدوم -

 .شود گرم تا

 .شود وي اندام  باعثسوختگي تواند¬مي حرارت اين چون ندهيد قرار گرمايي منبع با مستقيم تماس در را مصدوم -

 خود بدن با را مصدوم بدن امكان صورت در يا دهيد قرار خواب كيسه درون را مصدوم هستيد، كوهستان در اگر -

 .دهيد انتقال پناهگاه داخل به و بپوشانيد كامالً را او كنيد، گرم

 .شود وي قلبي ايست موجب حركت يك انجام شديد، موارد در است ممكن چون كنيد، جا به جا آرامي به را فرد -
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  20آتشفشان

 جامد)قطعات  يا گازاست كه به وسيله آن مواد آتشفشاني(به صورت مذاب،  زمين شناسيآتشفشان يك ساختمان 

به نام  . انباشتگي اين مواد در محل خروج، برجستگي هايي)7-2(شكل از درون زمين به سطح آن راه مي يابند

ست كه در طول تاريخ  ازمين شناسيآتشفشان يكي از پديده هاي طبيعي و دائمي . كوه آتشفشان ايجاد مي نمايد

بدون تغيير باقي مانده و در ايجاد، تحول و تكامل پوسته و گوشته زمين نقش اساسي داشته  شناسي نسبتاًزمين 

 .و دارد

و گازهاي درون زمين از آن به بيرون  خاكسترهاي گداخته،  است كه سنگ زميناي در سطح  آتشفشان روزنه

هاي آتشفشاني بر  ها، با گذشت زمان باعث پيدايش كوه صخره افكني برونكنند. فعاليت آتشفشاني با  فوران مي

 واگرايييا  همگرايي، ساخت زميني ها شوند كه ورقه ها معموالً در نقاطي يافت مي شود. آتشفشان سطح زمين مي

 دارند. 

 جابجا آهسته خيلي ها جريان اين زيرا كند، تهديد را انسان جان است ممكن ندرت به مذاب مواد آرام هاي جريان

 خسارت است ممكن گدازه جريان هرحال به. دارد وجود مردم نجات و شدن دور براي كافي فرصت و شوند مي

 ها ساختمان است ممكن مذاب مواد اين آني حركت نيروي. باشد داشته پي در مهمي محيطي زيست و مالي هاي

 و ها درخت آن گرماي و كند مسدود را ها جاده است ممكن مذاب مواد. ببرد بين از را تاسيسات ديگر و

   .ببرد بين از را كشاورزي محصوالت

   آتشفشان فوران از قبل اقدامات  

 جفت يك خود، خانواده اعضاي از هريك ازاي به اضطراري مواقع در مخصوص تجهيزات تكميل براي −

  .كنيد تهيه مصرف يكبار تنفسي ماسك و ايمني عينك

 مواقع در محل فوري تخليه براي را خود كنيد مي  زندگي خاموش يا فعال آتشفشان يك نزديكي در اگر −

  .كنيد آماده ضروري

   آن از بعد  و حين قبل، اقدامات:  ساخت انسان و طبيعي مخاطرات و حوادث با مقابله براي آمادگي −

   آتشفشان فوران حين اقدامات

                                                           
٢٠

 . Volcano 
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 و مذاب مواد ،جريان اطراف به خاكستر و سنگ پرتاب شديد، انفجارهاي از ناشي خطرات از اجتناب براي −

  .نماييد ترك را منطقه ًفورا محلي مقامات دستور مطابق گرم گازهاي تجمع و تشكيل

  .بيابيد خود براي سرپناهي ًسريعا −

  .شويد دور رودخانه اطراف پست نقاط و ها دره از −

 كمك معلولين و سالمندان كودكان، ويژه به دارند، احتياج شما كمك به كه افرادي به نكنيد  فراموش −

  .كنيد

 يا رويد مي راه پياده كه شما از تر سريع تواند مي الي و گل جريان. باشيد الي و گل جريان مراقب −

 مسير در اگر و كنيد توجه مسير به پل يك از عبور از قبل بنابراين،. كند حركت هستيد، دويدن درحال

  .نشويد رد پل عرض از باشد مي حركت درحال الي و گل جريان

  .دهيد فرا گوش تلويزيون يا و راديو به اضطراري اطالعات آخرين گرفتن براي −

  .كنيد اجتناب هم خاكستر مقاديركم با تماس از داريد تنفسي مشكل اگر −

  .بپوشيد بلند شلوار و دار آستين پيراهن −

  .كنيد استفاده معمولي عينك از لنز جاي به و كنيد استفاده ايمني عينك از −

 .كنيد استفاده نمناك اي پارچه يا ماسك از خاكستر و غبار از پر درمحيط تنفس براي −

  .كنيد خاموش را حرارتي و تهويه هاي دستگاه ببنديد، را ها پنجره درها، −

 باشيد؛ كار اين به مجبور اينكه مگر كنيد، خودداري خاكستر سنگين ريزش زمان در رانندگي از −

  .برانيد ساعت در كيلومتر 30 سرعت با و آهستگي به دراينصورت،

   آتشفشان فوران از بعد اقدامات

   .دهيد گوش تلويزيون يا راديو به  اطالعات آخرين گرفتن براي −

 خانه سقف ريزش احتمال اينكه مگر بمانيد، درخانه است معلق هوا در آتشفشاني خاكستر كه زماني تا −

  .باشد

  .تميزكنيد را ساختمان ناودان و بام سطح، روي خاكسترهاي −
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 مانع تواند مي آتشفشـاني خاكسـتر.  كنيـد خودداري موتوري هاي ماشين و كاميون كردن روشن از −

 .  شود آن شدن خراب درنتيجـه و نقليـه وسيله از هايي بخش به آسيب و موتور شدن روشن

  21سونامي

س ها) زمان بين أبا طول موج زياد و دوره طوالني(زمان بين خط ر مي شود كهگفته يك سري موج به سونامي 

ها را به اشتباه  سونامي س هاي موج مي تواند از چند دقيقه تا بيش تر از يك ساعت متفاوت باشد. معموالًأخط ر

يك واژه  22ميسونا. ها هيچ ارتباطي با كشندهاي روزانه اقيانوس ندارند نآاما  ،موج هاي كشندي مي خوانند

 امكان وقوع سونامي در هر ساعت از روز يا شب وجود دارد. است و  ژاپني به معناي موج بندر 

شود كه در  غرياله به لرزش شديد آب دريا گفته مياست.  جغرافياييهاي  سونامي، آب لرزه يا غرياله يكي از پديده

ها رسيده و  هاي عظيم به كرانه به شكل موج ،آيد. آبي كه به لرزه درآمده هاي زير دريا پديد مي لرزه پي زمين

غرياله در  است و پديده بوشهرفارسي بومي براي اين پديده در استان  واژه »غرياله«آورد.  ويراني به بار مي

بزرگ(با حركت رو به باال)،  لرزه زميناز يك  بعد ها معموالً ينه است. غريالهنيز داراي پيش خليج فارسهاي  كرانه

هاي ژاپن رخ  ها در كرانه آيند. بسياري از غرياله پديد مي ها شهاب سنگو يا برخورد  لغزه زمين آتشفشانيفعاليت 

اري به بسي  دهند و از اين رو واژه ژاپني مربوط به اين پديده يعني(تسونامي) به زبان انگليسي و از آن راه مي

 يافته است. هاي ديگر نيز راه  زبان

  سونامي وقوع از قبل اقدامات

 بايد دارد وجود سونامي وقوع امكان هستيد ساكن كه اي اگردرمنطقه -

 .بياموزيد را امدادرساني مهارتهاي -

 .برويد مرتفع نقاط به بالفاصله كرديد، احساس را زمين لرزش و هستيد ساحل در اگر -

 .نمائيد سونامي هشدار شنيدن منتظر -

 مناطق از بعضي سونامي هشدار انتشار از قبل تواند مي محلي اي لرزه زمين از حاصل اي ناحيه سونامي -

 .نوردد در را

                                                           
٢١

.  Tsunami 
٢٢

 . mee-NAH - SOO 
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  دهيد فرا گوش محلي هاي رسانه به تخليه فرمان اجراي براي شد، منتشر سونامي هشدار كه هنگامي -

 .بمانيد آنجا و برويد مرتفع هاي قسمت به فوراً

 .شويد دور ازساحل -

 .نرويد   ساحل سمت به سونامي تماشاي براي هرگز -

 كه هستند، نزديك شما به حدي به امواج كه معناست بدان اين ببينيد، را عظيم امواج بتوانيد شما اگر -

 .نداريد فرار فرصت

 وقوع بر مبني هشداري و نشانه اين كه بدانيد ساحل از آب توجه قابل نشيني عقب مشاهدة درصورت -

 .كنيد ترك را آنجا فوراً و كنيد توجه آن به بايد حتما كه است   سونامي

 بندر به است، شده منتشر شما منطقه براي سونامي هشدار و هستند دريا در قايق يا و كشتي روي بر اگر -

 .است نامحسوس آزاد هاي اقيانوس در سونامي موج فعاليت زيرا نگرديد، بر

 ويژه به و بگذارند باقي بندر در را قايقشان كه است اين كوچك قايقهاي صاحبان براي راه ترين امن -

 .كنند حركت تر مرتفع هاي زمين طرف به محلي سونامي وقوع هنگام

 سونامي حين اقدامات

 .بمانيد باقي مرتفع نقاط در -

 كم مناطق به شود اعالم عادي وضعيت محلي مسئولين توسط و برود بين از سونامي خطر كه زماني تا -

     .برگرديد نبايد ارتفاع

   سونامي وقوع از بعد اقدامات

 مطلع را شما محل بودن امن از محلي مقامات كه زماني دورشويد،تا زده سيل و ديده آسيب مناطق از -

 .كنند

 ها قايق يا افراد براي خطر ايجاد باعث است ممكن كه چرا شويد، دور آب در شناور اشياي و آوار محل از -

 .شود
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 تماس احمر هالل اورژانس، آتشنشاني، قبيل از مسئول هاي سازمان با ها انسان جان نجات براي فقط -

 .بگيريد

  23تگرگ

ريزد. تگرگ در اثر تغييرات  بسته باران است كه از آسمان فرو مي هاي يخ است. تگرگ قطره بارشاي  َتَگرگ گونه

و  ودش ها و ديگر محصول كشاورزي مي تر در بهار موجب زيان سردرختي ريزد و بيش بر زمين فرو مي هواناگهاني 

 در شمار آفات آسماني است. 

آب است. قطر  هاي باالتر و سردتر جو و انجماد ذرات بخار به اليه نمناكصعود سريع هواي  ،علت ايجاد تگرگ

باشد   همراه رعد و برقكه اغلب با  كومولونيمبوستر از ابرهاي  متر است و بيش ميلي 50تا  5ها در حدود  تگرگ

 آن را فراگرفته بسياري اطرافهاي سفيد  كيل شده كه رشتهمركزي سفيد رنگ تش بارد. تگرگ از يك هسته مي

هاي ديگر تگرك ژاله، يخچه، سنگك، سنگچه،  نام. اند نازكي از يخ احاطه شده ها نيز با پوسته رشته اين است،

  .گويند هاي تگرگ ريز را سرماريزه مي دانه. شخكاشه، شهنگانه و ققط هستند

 ايرانشايع  طبيعي سوانح

شده تا در معرض حوادث طبيعي باعث  كشوراين تنوع آب و هوايي و اقليمي خيز است كه سانحه كشوري  ايران

طبيعي دو دهه اخير ايران كه باالترين آمار تلفات جاني و خسارات  سوانحترين  متفاوتي قرار گرفته باشد، مهم

 و جهان خيزسانحه  كشور ششمين ايران .زلزله، سيل، خشكسالي، آتش سوزي و ... بوده استاست مالي را داشته 

 علت به اخير سال 90طياست.  جهان خيز لزلهز كشور دهمين و آسيا در طبيعيسوانح  بروزدر  كشور چهارمين

 فقطبوده است.  زلزله اثر بر آن درصد76اند كه حدود  شده كشتهدر ايران  نفر 200000، قريب بهطبيعيسوانح 

 قرارگرفته زمينة كر خيز حادثه مناطق از يكي در ايران. دارند قرار خطر كم نواحي دراز شهرهاي ايران  درصد3

 رخايران  كشور در آن نوع 31، جهان درشناخته شده  طبيعي سوانح  نوع40مجموع  از كه طوري به  ،است

 .هم چنين ايران سومين كشور آلوده جهان و پنجمين كشور به لحاظ داشتن جاده هاي خطرناك است .دهد مي

نقطه اي از ايران نيست كه از خطر وقوع  هيچ زلزله كه ناشي از فرآيندهاي دروني زمين است و تقريباً ه غير ازب

 تر استان زلزله در امان باشد، بسياري از حوادث، به نوعي پاسخ طبيعت است به رفتارهاي انسان. در حالي بيش

                                                           
٢٣

.  Hail 
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 با پيامدهاي ناشي از خشكسالي دست به گريبان هستند كه برخي از استان ها هر ساله با سيلايران هاي كشور 

 . ز مواجه مي شوندهاي خانه براندا

 زلزله.  1

 است ماسه از خاك جنس و بوده باال زيرزميني هاي آب كه مناطقي در زلزله وقوع اثر بر كه اي روانگرايي(پديده. 2

 دهد.) مي رخ

  تسونامي.  3

 زمين نوسانات.  4

 آب با سست خاك آن در و آيد مي وجود به رگبار و سيالب طريق دو به كه محلي اي گلي(پديده هاي روانه. 5

 شود.) مي همراه

 ها لغزش زمين. 6

 ريزش سنگ.  7

 جوي تند هاي ريزش.  8

 خاك فرسايش.  9

 روبرو پديده اين با مازندران درياي كيلومتري 700سواحل ايران، شمال در (كه دريا آب پيشروي و نفوذ.  10

 ست)ا

 زايي رسوب.  11

 زايي مرداب.  12

 سواحل دگرشكلي.  13

 كويرزايي.  14

 سرمازدگي و انجماد.  15

 بهمن.  16

 توفان.  17

 محيط و آب آلودگي.  18

 محيطي هاي بيماري و آفات.  19
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 خشكسالي.  20

 ها جنگل سوزي آتش.  21

 صاعقه.  22

 شدن گرم باعث و كرده پيدا انتقال گسل طريق از، باالست مذاب مواد كه مناطقي در ايي،مگر ژئوترمال(زمين. 23

 خواهد دوچندان خطر شوند همراه زلزله با اگر كه، آيد مي زمين سطح روي به و شود مي زيرزميني هاي آب

 داشت)

 گردد) مي زمين فرونشستگي باعث كه آهكي هاي سنگ يا سنگ كارستي(تخلخل هاي ريزش.  24

 معدني مواد استخراج نواحي در زمين هاي نشست.  25

 زيردريايي هاي ريزش.  26

 زيردريايي هاي لغزش.  27

 زايي باتالق.  28

 سيل.  29

 آتشفشان.  30

 زغالي هاي ميدان خودسوزي.  31

 انسان ساخت(سوانح ترافيكي، سوانح شايع)سوانح 

 تواند مي نقش اين دارند بسيار نقش آن ايجاد در اي بگونه يا ومي باشد  ان ايجاد عامل انسان كه هستند سوانحي

 .باشد اراده بدون و غيرعمدي يا و وبااراده عمدي

 سوانح ترافيكي  -1

به صورت يك معضل اجتماعي درسطح جهان مطرح است كه همه ساله جان  سوانح ترافيكي در حال حاضر

فته  و هزينه هاي هنگفتي را به جامعه وارد مي نمايد.درخصوص كشور ايران كه هم اكنون تعدادزيادي ازمرم را گر

نقليه و به دنبال آن افزايش تعداد تصادفات و خسارات ناشي از آن قرار دارد، اين  در مرحله رشد فزاينده وسايل

 مساله با اهميت بيشتري روبرو مي باشد.
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يك پديده ي اجتماعي در كشور ماست كه نياز به شناسايي ابعاد زيربنايي تر آن از قبيل مسائل  سوانح ترافيكي

ايي، پزشكي و قانوني، كيفيت راه ها و خيابان ها، كيفيت ساخت فرهنگي ، رواني، جامعه شناختي، تبليغاتي، قض

برابر ميزان  15تا  10اتومبيلها و... دارد. عموما آمار معلوالن و مصدومان ناشي از حوادث رانندگي و جاده اي 

تلفات ناشي از آن است كه عواقب جبران ناپذير آن همچون بي سرپرستي، مسائل و مشكالت روحي و رواني، 

 ينههاي هنگفت درماني و نيز مسائل جزايي و قضايي از جمله اين موارداست.هز

 حوادث رانندگي:

 مـي همچنـين راننـدگي حـوادث. شـود مي محسوب جاني شديد صدمات و مرگ مهم عوامل از رانندگي حوادث

 دخيل رانندگي حوادث بروز در زيادي عوامل. باشد داشته همراه به را سنگيني اقتصادي و آثـاراجتماعي توانـد

 مي قرار راه، به مربوط عوامل و نقليه هوسيلة ب مربوط عوامل انساني، عوامل كلي  دسـتة  سـه در  كـه  هسـتند

  . گيرند

  :رانندگي حوادث در مؤثر عوامل از برخي

 قوانين به رانندگان توجه عدم  مقررات و قوانين ضعف -

  شخصي خطاي و ناكافي مهارت -

 رانندگي و راهنمايي هشدارهاي و عالئم به توجهي بي -

 زياد سرعت با رانندگي -

  هوشياري عدم و پرتي حواس -

  جلو به كافي توجه عدم و تقدم حق رعايت عدم چپ، به انحراف -

    ديگران با مشاجره و عصبانيت هنگام در رانندگي -

   شب در خصوصاً كافي ديد نداشتن -

   جاده از عبور موقع كودكان توجهي بي -

   ارتباطي ههاي جاد نامناسب طراحي -

   لغزنده و خيس ه هاي جاد -
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  نامناسب هوايي و آب شرايط -

   جاده در اسب و گاو نظير حيواناتي عبور -

   ايمني فاقد خودروهاي  نقليه وسائط نقص -

 ) حادثه وقوع از قبل( كلي پيشگيرانة اقدامات

  .كنيد توجه هواشناسي هاي پيش بيني به -

  :باشيد داشته همراه به را اضطراري تجهيزات و وسايل -

  ...و ابزار جعبه جك، زاپاس، الستيك

  اوليه هاي كمك جعبة و نشاني آتش كوچك كپسول احتياط، مثلث

 . نكنيد صحبت همراه تلفن با رانندگي هنگام در  متر 5 طول به طناب و يدك باتري قوه، چراغ

  .بگذاريد احترام رانندگي قوانين به و كنيد رعايت را مقررات -

 كمربند نيز سرنشينان ديگر كه كنيد حاصل اطمينان و ببنديد را خود ايمني كمربند حركت، از پيش -

 . بسته اند خـودرا ايمني

  .نكنيد رانندگي ديگران، با مشاجره و خويي تند و عصبانيت هنگام در -

  .نكنيد استفاده بĤور خوا و اعصاب داروهاي از رانندگي هنگام -

 در و خـودداري راننـدگي ادامـة از نامتعـادل، روحـي شـرايط يا و آلودگي خواب و خستگي صورت در -

  .كنيد استراحت ربع يك رانندگي، ساعت دو هر براي است بهتر. نماييد استراحت مناسبي محـل

  .كنيد رانندگي مناسب سرعت با -

  .كنيد رانندگي احتياط با -

  .نكنيد شوخي يا صحبت راننده با -

  .نكنيد عبور جاده وسط ممتد خط از -

  .بنشينيد اتومبيل فرمان پشت كامل سالمتي با -

  .كنيد استفاده ايمني كاله از موتورسيكلت، از استفاده هنگام در -
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  .كنيد توجه دقيقاً عالئم به -

  .كنيد توجه راه پليس تذكرات و ها توصيه به -

 خـودرو سرنشـينان بـه را ها ،آن دارد دنبال به زيادي خطرات خودرو پنجرة از سر و دست بودن بيرون -

  .يـادآورشويد

  .كنيد خودداري جداً جلو، صندلي در سال و سن كم كودكان كردن سوار از -

  .كنيد اجتناب حركت هنگام در و فرمان پشت در خوراكي و نوشيدني نوع هر خوردن از -

  .نكنيد غفلت خود اتومبيل هاي شيشه كردن پاك از -

  .كنيد خودداري ها آن با مسافرت از هاست، جاده در تصادف عامل نامطمئن نقليه وسايل -

  .كنيد رفع را آن دارد، فني اشكال اتومبيلتان اگر -

  .كنيد استفاده كودك ويژة صندلي از حتماً خردسال كودكان براي -

  :كنيد كنترل را نقليه وسيلة هاي سيستم كلية -

  ترمز و موتور فني وضعيت بررسي

  ها قفل و درها وضعيت بررسي

  جلو چراغ و ترمز چراغ راهنما، چراغ وضعيت ررسيب

  (صاف الستيك از استفاده عدم( كها الستي وضعيت بررسي

  هها آين و ايمني كمربند كن، پاك برف بوق، كاركرد وضعيت بررسي

 بـه ايمنـي، عالئـم از استفاده با و كنيد توقف مطمئن نقطة اولين در نقليه وسيله احتمالي خرابي هنگام -

  .كنيد اقدام آن نقص رفع به نسبت هوا، تاريكي در  خصـوص

 بار اتاق در خانواده اعضاي جابجايي از و كنيد حمل بار و سرنشين خود، نقليه وسيلة ظرفيت ميزان به -

  .نماييد خودداري...  و تها بارهـا،كاميون وانت

 همراه به چرخ زنجير يا كنيد استفاده شكن يخ الستيك از گير برف و سردسير مناطق به سفر موقع در -

  .باشيد داشته
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  .كنيد رعايت خود اطراف با را ايمني فاصلة -

  .كنيد رعايت را نها آ و نموده توجه رانندگي و راهنمايي قوانين به -

  .دهيد كاهش را خود سرعت هميشه روستا و شهر هاي ورودي به رسيدن هنگام در -

 را آن) معكوس دنده( دنده تعويض و گاز قطع دستي، ترمز از استفاده با افتاد، كار از خودرو ترمز اگر -

  .كنيد متوقف

 متوقف و كنترل موقع به را خودرو بتوانيد لزوم مواقع در تا كنيد رانندگي مطمئن سرعت با همواره -

  .كنيد

 راننـدگي هنگام و كرده توجه جاده، كنار و وسط خطوط و دهنده هشدار تابلوهاي به حركت، مسير در -

  .كنيد استفاده پايين ازنور شـب، در

 را خـودرو وقـت اسـرع در) دينام چراغ و روغن چراغ آب، آمپر چراغ( اخطار عالئم شدن روشن موقع در -

  .كنيد رفع و بررسي را آن علت و متوقـفكرده

  .كنيد حركت آهستگي به  آلود مه هواي در رانندگي حوادث از پيشگيري -

  .كنيد مجهز شكن مه چراغ به را خود نقلية وسيله امكان، صورت در -

  .كنيد حركت پايين نور با آلود مه هواي در رانندگي هنگام -

 جـاده، راسـت سمت اليه منتهي به را خود نقليه وسيله كافي، ديد عدم و غليظ مه وجود صورت در -

  .داريد نگه روشن را آن غهاي چرا كامل توقف وضمن كنيـد هـدايت

  .كنيد استفاده خود حركت مسير ادامة در جاده كنار و وسط خطوط از -

 راسـت سـمت شيشـه يا و كنيد استفاده خودرو تهوية دستگاه از جلو شيشة كردن بخار صورت در -

  .نشود شما ديد مانع و برود بين از حاصله بخار تا آوريد كمـيپايين را راننـده

 جهـت و حركـت راهنماي عنوان به جلويي نقليه وسيلة عقب چراغ به فوق شرايط در رانندگي هنگام -

  .باشيد نداشته اعتمـادكامل ،  يـاب
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 آرامي به و دقت با ها پيچ در  لغزنده سطوح با مواجهه و بارندگي هنگام در رانندگي حوادث از پيشگيري -

  .كنيد گردش

  .شود مي خودرو خوردن ليز باعث زيرا بپرهيزيد ناگهاني كردن ترمز از -

  .كنيد خودداري آن روي از فشار برداشتن يا گاز پدال روي بر پا ناگهاني دادن فشار از -

  .كنيد خودداري سنگين دنده به سبك دنده ناگهاني تغيير از داريد سرعت كه وقتي لغزنده سطح يك در -

 جهت در را فرمان خونسردي با كنيد رها را گاز پدال گرفتن، ترمز بدون خورد، ليز شما خودرو اگر -

 حالت به خودرو وقتي تا و گيرد قرار صحيح مسير در مستقيم طور به خودرو تا بچرخانيد خـودرو حركت

  .نكنيد استفاده تر سنگين دندة از نيامده در مستقيم

  .بگيريد فاصله عادي مواقع برابر دو جلويي، نقلية وسيله با -

  حادثه وقوع از بعد و حين اقدامات

 چرخ هـا، مقابل سنگ گذاشتن خودرو، موتور كردن خاموش تصادفي، خودرو با برخورد در اقدام اولين -

  .است خودرو باتري سر برداشتن و دستي ترمز كشيدن شيب، مخالف دردندة گـذاردن

  :باشيد داشته نظر در را زير موارد خودرو، كردن تثبيت از پس خطري گونه هر وجود صورت در -

  .كنيد برقرار عبوري رانندگان براي دهنده هشدار عالئم بالفاصله  

 از را عبوري رانندگان هشدار، عالئم با و كرده چين سنگ را جاده تصادف، از قبل متر 100 ـ 600  

  .كنيد مطلع موجود وضعيت

  .كنيد استفاده رنگي هاي پارچه از هشدار براي توانيد مي روز هنگام در  

 كردن روشن از) جاده سطح در...  و روغن بنزين، وجود عدم صورت در( شب هنگام در تصادف صورت در  

  .كنيد گيري بهره چين سنگ محل ابتداي در آتش

 شـن يـا خـاك مقداري ريختن با است، شده ريخته...  و گازوئيل روغن، بنزين، جاده، سطح در چنانچه -

  .كنيد ايمن را تصادف صحنة سـطح منطقه، بـر

  .دهيد انجام را الزم اقدام حريقي هرگونه صورت در تا كرده آماده را خودرو حريق اطفاي كپسول -
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 نسبت طريق دو به و نكنيد باز كامالً را جلو كاپوت در گاه ،هيچ باشد موتور قسمت در خودرو، حريق اگر -

  :كنيد اقدام اطفـايحريق به

  .بپاشيد موتور زير را حريق اطفاي كپسول محتويات

  .كنيد باز را كاپوت كپسول، شيلنگ ورود اندازة به فقط

  .كنيد اقدام هاي جاد نجات امداد عوامل با ارتباط برقراري به نسبت -

  .باشند خوبي راهنماي توانند مي 112 و 115 و 110 و 125 تلفن هاي شماره -

  .دهيد انجام مصدومان براي اورژانس و امدادي نيروهاي رسيدن از قبل تا را اوليه هاي كمك و اقدامات -

 ديـده، آسـيب ي هـا انـدام و گـردن كردن حركت بي وضعيت، تثبيت از قبل را مصدوم گاه هيچ -

 ايجاب محيطي خطرات يا انفجار احتمال و ضرورت اينكه مگر نكنيد، خارج ازخودرو خـونريزي، كنتـرل

  .كند

  .دهيد قرار استفاده مورد تصادفات هنگام در و فرابگيريد را خودرو داخل از مصدوم خروج نحوه -

 به نسبت صندلي كشيدن عقب و ضامن آزادسازي با بدن، داخل به فرمان رفتگي فرو صورت در -

 .كنيد اقدام مصـدوم آزادسازي

 

 سوانح شايع -2

 خانگي تش سوزيآ −

. شوند مي معلول و مصدوم بسياري و داده دست از را خود جان سوزي آتش علت به اي عده ايران در هرساله

 به سر گاهي نيز سوزي آتش از ناشي مالي خسارات. هستند پيشگيري قابل ها سوزي آتش اين مـوارد از بسياري

 .زنـد مي سال در تومان ميلياردها

 آشـنايي سـوزي آتـش هاي ويژگي با بايد اموال نيز و دوستان خانواده، ،اعضاي خود از مراقبت براي شهروندان 

 آوري جمع را ارزش با اشياي تا نيست آن فرصت معموالً و كرده پيدا گسترش سريعاً سوزي آتش.باشـند داشـته

 .زد تلفـن يـك حتـي يا كرد
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 ميان در سكونت محل دقيقه 5 عرض در. بياندازد خطر به را آدم جان دقيقه دو عرض در تواند مي سوزي آتش

 آن هاي شعله از مراتب به تواند مي سوزي آتش از حاصل دود و گرما. شد خواهد محصور آتش هاي شعله

 موجب سوزي آتش. برساند آسيب انسان هاي ريه به تواند مي گرم هـوايبسيار استنشـاق. باشـد تر خطرناك

  .شود انسان در آلودگي خواب يا شعور موجـباختالل توانـد مـي كـه شـود مـي سمي گازهاي توليد

   سوزي آتش از قبل مراقبتي و حفاظتي اقدامات

 آشكارسـاز يـا آژير اين اگر. كرد نصب كار يا سكونت محل در را دور آشكارساز يا دود شناسايي آژير بايد -

  .يابد مي كاهش نصف به سوزي آتش دليل به مير و مرگ احتمال كـاركند، درسـت

 از خارج آشكارساز، است بهتر. شود نصب آشكارساز يك كار يا سكونت محل ساختمان از اي طبقه هر در -

 يا ها پله راه باالي در ،)سقف از تر پايين متر سانتي 25 تا 1 0( سقف نزديك يا سقف روي خـواب اتـاق

  .شود نصب)  آن داخل در نه اما(  آشپزخانه مجاورت در

 01هـر. شود تعويض بار يك سالي نيز ها آن باتري. شوند تميز و تست بار يك ماه هر بايد آژيرها اين -

  .شوند جايگزين آژيرها هـم بـار يـك سـال

  .شود تمرين ها اتاق از كدام هر از فرار و شده بررسي سوزي آتش از فرار هاي راه خانواده اعضاي با -

  .شود ها آن بازشدن از مانع كاري رنگ يا و باشد شده كوبي ميخ ها پنجره نبايد -

  .شود باز داخل از راحتي به و بوده سوزي آتش برابر در ايمني حفاظ داراي بايد ها پنجره چارچوب -

 طوري بيروني هاي حفاظ. بود فرار نردبان تهية فكر به بايد ، است طبقه چند كار يا سكونت محل اگر -

  .كرد باز داخل سمت از راحتي به را ها آن بتوان كـه شـوند طراحـي

 آنجا هواي زيرا باشند، تر نزديك اتاق كف به آتش از فرار هنگام كه شود داده آموزش خانواده اعضاي به -

  .است تر ايمن

 در) قديمي مجالت و ها روزنامه مانند(  ها زباله داد اجازه نبايد و شده پاكسازي مداوم طور به انبارها -

  .شوند انبار آنجا
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 اين.  نشود استفاده خانه داخلي محيط در گازوييل و نفت ، بنزين نظير اشتعال قابل مايعات از است بهتر -

 مايعات اين مجاورت در نبايد. شوند نگهداري مناسب جاي در و مخصوص ظروف در بايد مايعات گونه

  .كشيد سيگار

   . شوند ريخته دور بايد استفاده، از بعد اشتعال قابل مايعات به آغشته پارچه هاي كهنه -

 اطـراف در. باشد بلندتر سقف از متر يك حدود بايد دودكش. شوند كاري عايق خانه هاي دودكش -

  .باشد آويزان چيزي آننبايد بـاالي يـا دودكـش

  .شوند رعايت دقت به احتياط موارد جايگزين، گرمايي منابع از استفاده هنگام -

 از پـر منـزل از بيـرون فضاي در بايد ها چراغ اين. باشند استاندارد بايد استفاده مورد نفتي هاي چراغ -

   .باشند شده سرد كامالً كه شد بايـدمطمئن و شـوند نفـت

 و اتاق كف. باشد متر يك حداقل بايد اشتعال قابل مواد تا...)  و نفتي بخاري و چراغ(  گرما منابع فاصلة -

  .باشند داشته مناسبي قكاري عاي بايد ، مجاور ديوارهاي

 توصيه سازنده شركت توسط هويژه ب گرمايي دستگاه براي كه شود استفاده سوختي نوع همان از فقط -

  .است شده

  .شوند انبار سكونت محل از دور و باز فضاي در و مخصوص فلزي ظروف در بايد خاكسترها -

  .باشند داشته قرار اشتعال قابل مواد ساير و پرده ، خانه اثاثيه ، ديوار از دور بايد باز هاي شعله -

  .شود داده قرار محافظ هاي صفح گاز اجاق جلوي در -

  .گردند بررسي صالحيت با فرد توسط بايد استفاده مورد گرمايي امكانات ساله هر -

  .قرارداد كودكان دسترس از دور بلند، جايي در بايد را فندك و كبريت -

 سـيگاري، افـراد بـراي. كشـيد سـيگار دارو، مصرف هنگام يا آلودگي خواب هنگام يا رختخواب در نبايد -

 بايد زباله ظروف در سيگار ته انداختن از قبل. شود تهيه) مناسب ضخامت و گودي داراي( سـيگاري زيـر

  .كرد خاموش آب با را آن
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 سـمي گازهـاي و سـنگين دودهاي. كرد حركت هخيز سين است بهتر دودي نوع هر از خروج هنگام به -

  .شوند مي متراكم سقف درزير اول مرحلـه در

  .بيفتد تأخير به سوزي آتش گسترش سرعت تا بست را سر پشت درهاي است بهتر فرار هنگام به -

  .زد تلفن 125 به فوراً و  نشد خانه وارد و ماند بيرون محيط در كماكان است بهتر خروج، از بعد -

 

 

 

   سوزي آتش از بعد  مراقبتي و حفاظتي اقدامات

 كند سعي بايد اند شده سوختگي دچار افرادي او كنار در يا باشد شده سوختگي دچار خودش فردي اگر -

 سرد بايد را اند شده سوختگي دچار كه بدن از هايي قسمت) . 115 تلفن(  بزند زنگ اورژانـس بـه كه

  .نشود عفونت يا ديدگي دچـارآسيب تا پوشاند استريل گاز با و كرده

  .كند ترك را آنجا فوراً است بهتر ، شد گرما يا دود متوجه ساختماني به ورود هنگام به كسي اگر -

  .بگيرد تماس ساختمان مالك با فوراً است بهتر است، ساختماني چنين مستأجر كسي اگر -

 را شديد گرماي ساعت چندين است ممكن چون كرد باز سردشدن از قبل را ها گاوصندوق درب نبايد -

  .شود هور شعل يا منفجر  آن محتويات دارد احتمال و نگهداشته خود در

 معتمد فردي از است الزم كند، محل ترك به توصيه بودن، خطرناك علت به ساختمان بازرس اگر -

 .كند مراقبت آن در موجود اموال از كـه شود درخواست

 

 آلودگي هوا و ريز گردها −

  عربسـتان  كشـورهاي  بـه  كـه زائراني ،براي گيرد برمي در را كشور از وسيعي بخش آسمان گاهي كه ريزگردها

  هـاي بيابان داشتن دليل به كشور، سه اين. است شده شناخته تقريباً اي پديده روند، مي سوريه  نيـز و  عـراق و

 كه بسياري اقليمي تغييرات. هستند ريزگرد پديدة معرض در ايران از بيشتر ، خشـك  هـاي سـرزمين و  وسـيع
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 از وسيعي سطح به را ريزگرد پديده است، شده متأثر آن از  نيـز  ايـران و داده رخ منطقه در اخير هاي سال در

  .است داده گسترش نيز ايران

 تركيب اين و آيد مي وجود به شهري هاي آالينده با غبار و گرد ريز ذرات تركيب از كه است اي پديده ريزگرد 

  .است مضر بسيار سـالمتيافراد بـراي

  سالمتي بر ريزگردها آثار

  :كرد تقسيم توان مي زير نوع دو به را سالمتي بر ريزگردها آثار

  بـراي(  قلبـي  حمـالت و) آريتمي( قلب ضربان در اختالل هصورت ب آثار، اين: مدت كوتاه و سريع آثار .1

 .  كنند بروز توانند مي) دارند قلب اي زمينه بيماري كـه افـرادي

 شـده  خـون و تنفسي دستگاه وارد كه غبار و گرد ميكروني چند ريز ،ذرات درازمدت در: مدت دراز آثار .2

  تنگـي و)  شـرايين  تصـلب( آترواسكلروز بروز براي را شرايط التهاب، ايجاد با و كرده رسوب عروق  جـدار در ،

 . كنند مي  فـراهم  عـروق

  ريزگردها مضر آثار از پيشگيري

  :كنيد توجه دقت به زير هاي توصيه به −

 خودداري غيرضروري سفرهاي از و بمانيد منازل در االمكان حتي هوا آلودگي شرايط بهبود از پيش تا −

 .)شيميايي جانبازان و كودكان باردار، زنان ريوي، قلبي، بيماران سالمندان،  ويـژه بـه( كنيد

 . كنيد خودداري عميق هاي تنفس از آلوده فضاهاي در −

 ورزش از.  بگيريد قرار آلوده هواي معرض در ،نبايد هوا  آلودگي نامطلوب عوارض بروز از پيشگيري براي −

 دستگاه فعاليت و قلب ضربان افزايش باعث ورزشي فعاليت چون كنيد؛ خودداري جداً هوا اين در كردن

 . شود مي ها ريه به آلوده هواي ورود افزايش آن  متعاقـب و تنفسي

 وشو شست وشو، شست هاي م سر كمك ،به دارد وجود هوا آلودگي زماني تا را خود بيني مرتب طور به −

  .دهيد

  هـا آلودگي اين از جلوگيري به قادر معمولي هاي ماسك. كنيد استفاده مخصوص هاي ماسك از −

 ه وجـ  هـيچ به دهند، مي عبور خود از را ها آالينده اينكه لحاظ به كاغذي  هـاي ماسـك. نيسـتند

  عـوارض هوا آلودگي از پيشگيري براي طبي هـايمعمولي ماسـك از اسـتفاده. نمـيشـود  توصـيه
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 در هم تأثيري هيچ كه ها ماسك  ايـن از  اسـتفاده  صـرف  بـه  افـراد  زيـرا دارد ي خطرنـاك  بسـيار

 مسئله، همين و  بكشـند تري عميق هاي نفس كنند مي سعي ندارد، آن عوارض و هوا آلودگي كاهش

  تنهـا  ماسـك  ايـن آنكه ،حال شود مي تنفسي دستگاه و ها ريه به بيشتر هاي آالينده ورود به منجر

  .بگيرد را معمولي غبار و گرد جلوي بتواند  شـايد

 از 3M  ماسـك  كـه دارد  مختلفـي  انـواع ا هـو  آلـودگي زمان در استفاده براي استاندارد هاي ماسك −

 داروخانه در كه است اي دسته از نيز)  3تا يك شماره( FFP هاي ماسك  همچنـين.  اسـت  جملـه آن

 دهد پوشش كامل طور به را بيني و دهان  كـه  ماسـكي از  بايـد. شوند مي عرضه مجاز مراكز و ها

 وجود به  توجـه  بـا  هـا ماسـك ايـن. شوند تعويض ساعت دو هر بايد ها ماسك.  شود ،استفاده

 . شوند مي آلودگي از منبعي خود نشوند، تعويض مرتب چنانچه نها آ سطح در ها ميكروب

 و تـازه سبزيجات و) مركبات ويژه به( ها ميوه چرب، كم شير كافي، مقدار به آب روزانه مصرف −

  .شود مي توصيه سالمون و آزاد ماهي مانند غذاها ازبرخي اسـتفاده همچنـين

 درماني مراكز به) داريد قبلي تنفسي و قلبي هاي بيماري زمينة اگر ويژه به( ناراحتي گونه هر صورت در −

  .كنيد مراجعه

 مخاطرات ناشي از مواد خطرناك −

 توليد افزايش ، آشاميدني آب تصفية براي مواد اين از. شوند مي يافت اي نقطه هر در شيميايي تركيبات و مواد

 مورد مناسب گونة به مواد اين اگر اما. شود مي استفاده زندگي روزمرة امور كردن ساده براي نيز و محصوالت

. بود خواهند خطرناك زيست محيط و انسان سالمت براي نشوند، توزيع صحيح صـورت بـه يـا نگيرد قرار استفاده

 ماده اگر. دهند روي حوادثي است ممكن مواد، اين دفن يا استفاده ، جـايي بـه جـا نگهـداري، توليـد، جريـان در

 فعاليت يا كار و زندگي محيط در خطرناكي مقادير يـابه گيـرد قـرار استفاده مورد اصولي غير طور به شيميايي اي

 منابع از يكي شيميايي مواد كارخانجـاتتوليدكننده. گيـرد مـي قرار خطر معرض در افراد سالمت شود، پخش

 ، ها بيمارستان جمله از(  دارنـد وجود مواد اين نيز ديگري مراكز در اما آيند، مي حساب به خطرناك تركيبات

  .)... و زايد خطرناك مواد دفن محلهاي

   حادثه وقوع هنگام و قبل مراقبتي و محافظتي اقدامات
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 آوري جمع از است عبارت آن وظايف از يكي كه هستند اضطراري ريزي برنامه كميتة داراي جوامع از بسياري

 عـالوه. اسـت لـزوم هنگـام بـه مردم به اطالعات اين ارائة و جوامع آن در موجود خطرناك مواد راجـعبه اطالعات

 با مقابله و پاسخ و خطرناك تركيبات با مرتبط حوادث وقوع از پيشگيري براي اضطراري برنامـة تـدوين ، ايـن بـر

 و مردم به رساني اطالع هاي روش شامل برنامه از بخشي. شوند مي محسوب كميتـه وظايف جمله از حوادث اين

 در بيشـتر اطالعـات كسـب منظور به ريزي برنامه كميتة با بايد. باشد مي حادثه برابر در شهروندان اقدامات

. شود گرفته تماس خطرات رساندن بـهحداقل بـراي الزم اقـدامات و خطرنـاك مـواد بـا مـرتبط حـوادث مـورد

  .دهد قرار عموم اختيار در ريـزي برنامه كميتة به راجع اطالعاتي تواند مي بحران مديريت اداره يا حوادث ستاد

  .شود اضافه نجات كيف به زير امكانات بايد

  نايلون مقداري -

  چسب حلقه يك -

  قيچي عدد يك -

  .شود اقدام درنگ بي بايد شد، كار يا زندگي محل ترك به توصيه اگر  

 است الزم كلي طور به.  رفت باد جهت خالف و مرتفع نقاط به بايد شد، حادثه محل از خروج به توصيه اگر 

  حداقل

  . شد دور حادثه محل از متر 800 تا 700

 راه هـوا در منتشر گازهاي داخل از يا زمين به چسبيده جامد مواد يا زمين بر شده ريخته مايعات روي نبايد 

  .كرد پيدا تماس نها آ وبا رفـت

  .باشد ساختماني داخل در سرپناهي دنبال به و كرده توقف سريعاً ،بايد است خودرو داخل كسي اگر 

 آن هـواكش و بخـاري و بسـته  را هـا دريچـه و هـا پنجـره فـوراً بايد بماند، خودرو داخل در كسي باشد قرار اگر 

  . كند راخاموش

  :شوند انجام بايد زير اقدامات شد، كار يا زندگي محل در ماندن به توصيه اگر 

 امكـان كـه آنجـا تـا نيز ساختمان داخلي درهاي و ها دريچه. شوند قفل و بسته خارجي هاي پنجره و در تمام-

  .شوند داردبسته
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 گـردش صددرصـد روي را تهويـه سيستم است بهتر بزرگ هاي ساختمان در. شوند خاموش تهويه سيستم-

 الزم نـدارد، وجـود امكـان ايـن اگـر. شـود جلوگيري ساختمان درون به خارجي هواي ورود از تا داد مجـددقرار

  .شود خاموش تهويه سيستم اسـت

 ساختمان فوقاني طبقة در بايد اتاق اين است شده گرفته نظر در پناهگاه عنوان به قبالً كه رفت اتاقي به بايد-

  .باشد منفذ و دريچه كمترين داراي و بـوده

  .شوند درزگيري ها دريچه و درها ، ها پنجره تمام چسب و نايلون كمك به-

  .شوند پر مناسب مواد از استفاده با سرپناه اتاق در موجود هاي سوراخ و ها شكاف تمام-

 گرفتـه نظـر در نفر هر براي فضا مترمربع 3 است الزم ، استراحت شرايط در فرد هر تنفس تعداد به توجه با-

 وصـف ايـن با. شد خواهد ساعت 5 از بيش مدت به اكسيدكربن دي غيرعادي تراكم از مانع فضا اين.شـود

 زيرا نمانند باقي شده درزگيري عمومي هاي پناهگاه در ساعت 3 تا 2 از بيش مردم تا كنند مي كارشناسـانتوصيه

 اين گذشت از بعد بنابراين. شود مي وارد تدريج به آلوده هواي و كرده پيدا كاهش زمان گذشت هـابا آن كـارايي

 تا كرد دهي هوا را پناهگاه است الزم بحران گذشت از بعد اين بر عالوه. نمود محل ترك به اقدام اسـت بهتر زمان

  .شد آن داخل آلوده هواي تـنفس از مـانع

  حادثه وقوع از بعد مراقبتي و محافظتي اقدامات

 و نمـود بـاز را هـا دريچه و ها پنجره بايد فوراً. برگشت كار يا زندگي محل به بايد كنند اعالم مسئولين هرگاه 

  .شود عوض خانه در موجود هواي تا كرد روشن را دسـتگاهتهويه

  :دهد انجام بايد را زير اقدامات ، قرارگرفت آن معرض در يا كرد پيدا تماس خطرناك شيميايي مواد با كسي اگر 

 يا دوش گرفتن به توصيه است ممكن. كند اجرا دقت با را زدايي آلودگي مورد در مسئولين هاي توصيه -

  .شود ديگري روش اجراي يا و آب با تماس خـوددارياز

  . باشد خود غيرمعمول عالئم پزشكي درمان پيگير زودتر چه هر -

 نبايـد وسـايل اين. ببندد را آن درب محكم و داده قرار ظرفي در را شيميايي مواد به آلوده كفش و لباس -

  .كند جو و پرس وسايل اين دورانداختن يا و دفن مورد در.  باشند داشته تماس چيـزديگري بـا

 شده آلوده سمي مادة به هم او است ممكن كه كند گوشزد ، دارد فيزيكي تماس او با كه كسي هر به -

  باشد
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  .كند سؤال مسئول مقامات از خود شخصي وسايل و ها دست تميزكردن نحوة مورد در -

  .كرد گزارش مسئول مقامات به بايد را ماندگار شيميايي ماده يا بخار نوع هر وجود -

   خانگي شيميايي مواد از ناشي هاي فوريت

 خطرناك شيميايي تركيبات يا مواد حاوي كه شود مي استفاده هايي فرآورده از اي خانه هر در تقريباً −

  .است

 فاضـالب، مجـراي هاي تميزكننده گاز، اجاق هاي تميزكننده: شامل تميزكننده هاي فرآورده −

 كف ، كاشي هاي تميزكننده ،)توالت(  دستشويي هاي تميزكننده فلـزات، و چـوب هـاي تميزكننـده

  آب وحوض اسـتخر مخصـوص مـواد و  هـا سـفيدكننده حمام، وان و حمام

 تميزكننـده خـودرو، سـوخت بـه افزودني مواد موتور، روغن:  شامل نقليه وسايل به مربوط هاي فرآورده −

  يخ ضد و ترمز ،روغن استارت مخصوص روغن اي، تهويه هاي يخ ضد وانژكتور، كـاربوراتور هـاي

 مواد/ ضدقارچ مواد و شها هك ،حشر شها ك علف: شامل نكاري چم و باغباني به مربوط هاي فرآورده −

 سوسك، ضد دانة و اسپري مورچه، ضد دانه و اسپري:  شامل خانگي هاي كش حشره چوب محافظ

 بيد هاي كننده دفع خانگي، هاي گل شهاي هك حشر ضـدساس، اسـپري ، كـك هاي دافع و شامپوها

  صحرايي و خانگي موش ضد هاي دانه و سموم و

 رنگ در استفاده مورد مواد چسبناك، تركيبات و چسب:  شامل كارگاهي و كاري رنگ هاي فرآورده −

 اثاثية و وسايل پرداخت مخصوص هاي روغن و ها رنگ لعاب، روغن يارنـگ ه خانگي، وسايل كاري

  ها حالل ساير و كننده تثبيت و عكاسي مخصوص ،مواد بر رنگ مواد و تينر خانگي،

 و فلورسنت غهاي چرا جيوه، حاوي هاي ترموستات و ترمومترها باتري،:  شامل متفرقه هاي فرآورده −

 گاز حاوي هاي كپسول و پروپان گاز مخازن:  شامل اشتعال قابل هاي فرآورده ساير قيري مواد و آسفالت

  فندك گاز و  انـرژي هاي حامل ساير و سفيد نفت متراكم،

 مديريت نحوه با آشنايي اما ، نيست زياد چندان شيميايي مواد با مرتبط حادثه از ناشي خطر كه چند هر −

 كاهش را وارده تلفات و خسارات حجم و دامنه تواند مي حوادث اين با مقابله چگـونگي و مـواد ايـن

  .دهد

   حادثه وقوع از قبل مراقبتي و محافظتي اقدامات
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 يـا همسـايگان بـه را باقيمانـده مقـدار تـوان مـي. است نياز مورد كه شود خريد اي اندازه به فقط −

 را كش آفت مواد مثالً. نمود هديه دولتي نهادهاي يا غيرانتفاعي هاي سازمان سـاير يـا و فروشـندگان

 برخي در. دارند رنگ به نياز معموالً تئاتري هاي گروه.داد باغبـان يـا فروشـي گـل يـك به توان مي

  .اند شده تشـكيل مواد گونه اين دفن و آوري جمع براي هايي سازمان جوامع

 ها برچسب نبايد و نمود نگهداري خود اصلي ظرف در بايد همواره را خطرناك مواد حاوي هاي فرآورده −

 ماده توان مي وضعي چنين در. شود استفاده غيرقابل و خراب اصلي ظرف آنكه مگر ، برداشت را

  .زد برچسب آن روي دوباره و داده انتقال ديگري ظرف به را خطرناك

  .كرد نگهداري غذا مخصوص ظروف در را خطرناك مواد نبايد −

 و آمونياك مثل ناسازگار مواد. كرد مخلوط ها فرآورده ساير با را زايد مواد يا خانگي خطرناك مواد نبايد −

  .شوند منفجر يا بگيرند آتش ، شده واكنش وارد همديگر با اسـت ممكن كلر

  .شود رعايت نظر مورد مادة از صحيح استفاده با رابطه در سازنده كارخانة هاي توصيه −

  .كشيد سيگار خانگي شيميايي مواد از استفاده هنگام نبايد −

 زيرا ، كرد استفاده شها ك آفت يا ها رنگ ، كننده پاك مواد مو، اسپري از آتش شعله مجاورت در نبايد −

 ور شعله است ممكن) نمود استشمام يا مشاهده را ها آن توان نمي كه(  هوا در موجود پراكندة ذرات

  .شوند منفجر يا شده

 ريخته ماده كردن تميز براي كهنه پارچة از توان مي. كرد پاك فوراً بايد را شده ريخته شيميايي مواد −

 بايد ها كهنه پارچه به آغشته مواد. شوند پوشيده محافظ عينك و دستكش بهتـراست. كرد استفاده شده

 در پالستيكي منفذ بدون اي كيسه در و پيچيده روزنامه دركاغذ بعـداً و شـده تبخيـر بيـرون فضاي در

  . گذاشت زباله سطل داخل

 تحويـل بايـد را خـانگي خطرنـاك مـواد حـاوي زبالـه. كـرد دفن صحيح طرز به بايد را خطرناك مواد −

 اطالعات كسب و برنامه اين با آشنايي براي توان مي.  داد مخصوص زباله آوري جمع برنامـه كاركنـان

  .كرد مراجعه مسئول محلـي مقامات به آن مورد در بيشتر

   حادثه وقوع زمان در مراقبتي و محافظتي اقدامات
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 صرف را وقت نبايد. نمود ترك را كار يا سكونت محل فوراً بايد دارد، وجود انفجار يا سوزي آتش خطر اگر −

 طريق از يا همراه تلفن با بيرون از توان مي. كرد وسايل آوري جمع يا نشاني آتش اداره به كـردن تلفن

  .زد زنگ نشاني آتش به همسايه تلفن

 مستقر كار يا سكونت محل از دور و مرتفع اي نقطه در است بهتر سمي دودهاي استنشاق از دوري براي −

   .شد

 ، كرده پيدا را ماده آن حاوي ظروف بايد باشد، كرده پيدا تماس خانگي خطرناك مادة با كسي اگر −

  .بزند زنگ اورژانس به فوراً و آورده دست به را آن مورد در الزم اطالعات

 روي موجود هاي توصيه است ممكن.  كند رعايت دقت به را ها فوريت مركز كاركنان هاي توصيه −

 مأموران آنكه مگر بخورد خوراكي ماده هيچ نبايد مسموم فرد. باشند نامناسب يـا نبوده روز به برچسب

  .باشند كرده را اي توصيه چنين اورژانس

  :از عبارتند مواد اين از ناشي مسموميت عاليم

  مشكل تنفس −

  ديد تاري و سردرد  پوست رنگ تغيير   تنفسي مجراي و گلو ، پوست و ها چشم تحريك −

  سرگيجه −

  اسهال و شكمي دردهاي  هماهنگي فقدان و تعادل عدم −

 پزشكي كمك ها مسموميت كنترل مركز و پزشكي هاي فوريت مركز از بايد فوق، عالئم مشاهدة صورت در

  .شود درخواست

   كار يا سكونت محل بار يك وقت هرچند بررسي −

 و كرده بازرسي نحوي به را خانه است بهتر. دارند وجود كار يا سكونت محل در فراواني خطرناك تركيبات احتماالً

 از بتوان راهنما عنوان به تا شود تهيه خانگي خطرناك مواد شامل ليستي قبل از بايد. كرد پيدا را مواد ايـن محل

 اقدامات آيا كه كرد مشخص و گذاشته عالمت آن اسم مقابل در ،بايد شد پيدا خطرناك مـادة اگر. كرد استفاده آن

. خير يا است شده انجام سازنده، كارخانة هاي توصيه طبق آن، دفن و نگهـداري ، استفاده نحوة مورد در الزم

 هايي فرآورده كه باشد يادمان. دارد زيادي اهميت دسـترسكودكان از دور جايي در خانگي شيميايي مواد نگهداري
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 مواد  جزء همگي جال روغن و دستشويي هـاي كننـده پـاك برهـا، الك و نـاخن الك ، بوبرهـا و مو اسپري نظير

 .شوند مي محسوب خانگي خطرناك

 انفجارات تروريستي  −

. اند كرده استفاده مرسوم هاي روش از يكي عنوان به و دفعات به انفجاري ابزارهاي از خرابكاران و ها تروريست

 كتب در رابطه اين در الزم اطالعات زيرا شوند، نمي متحمل زيادي زحمت انفجاري وسايل ساخت براي افراد اين

 يتوان م ها جا از خيلي در را انفجاري وسايل ساخت براي الزم مواد. شوند مي يافت راحتـي بـه ديگـر منابع و

 به يا دور راه از را ها آن و نمود استفاده افراد و خودروها از توان مي وسـايل ايـن جـايي بـه جا براي. كرد پيدا

  .كرد منفجر انتحاري افراد وسيلة

 اسـتفاده مـذهبي و اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي مؤسسات به رساني آسيب و تخريب براي متعارف هاي بمب از

 اين از و گرفته انجام جهان سراسر پرجمعيت شهرهاي هاي خيابان در و عمومي اماكن در ايـنحمالت. شـود مـي

   .شوند مي ومجروح كشـته نفـر هزاران طريق

   :شد مشكوك ها آن به بايد كه پستي هاي بسته

  .باشند شده ارسال ناشناسي افراد يا فرد از و بوده معمول غير −

  .است نامشخص كه دارند آدرسي يا نداشته برگشت آدرس −

 Xاشـعه "معـرض در يـا محرمانـه ، شخصي مثالً(  است شده نوشته خاصي كلمات و عبارات ها آن روي −

  .)"نشود داده قـرار 

  .باشند غريب و عجيب رنگ و بو يا آلومينيومي سيم يا فويل داراي −

  .ندارند انطباق برگشت آدرس با كه اند شده پست شهري در −

  .اند شده بندي دسته ناجور و نامتقارن يا بوده غيرمعمول اندازه و وزن داراي −

  .است شده نوشته ها آن روي اي تهديدكننده عبارات −

  .باشند غيرمعمول يا نامناسب برچسب داراي −

  .باشند) زدن چسب چندبار مانند(  متعددي پستي هاي پاكت يا بندي بسته داراي −

  .هستند نوشتاري اشتباهات داراي −
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  .است غلط آدرس اساساً يا نيست محل در يا كه اند شده ارسال كسي آدرس به −

  .هستند عنوان بدون يا غلط عناويني داراي −

  .اند نشده پست خاصي كس آدرس به −

   .است شده تايپ ناجور يا شده نوشته دست با آدرس −

   مراقبتي و محافظتي اقدامات

  :كند رعايت را زير موارد است الزم شد، بگذاري بم به تهديد تلفن طريق از كسي اگر −

  .آورد دست به اطالعات كننده تلفن فرد از دارد امكان كه آنجا تا −

  .كند ضبط را او اظهارات و داشته نگه خط روي را كننده تلفن فرد −

  .برساند ساختمان صاحب و پليس اطالع به را موضوع −

  انفجار وقوع زمان در مراقبتي و محافظتي اقدامات

 توقـف از بعد اما. بگيرد پناه محكمي ميز زير در فوراً هستند، سقوط حال در كسي اطراف اشياي اگر −

 از خروج هنگام. باشد ها پله راه و ها سقف خوردگي ترك مراقب. كند ترك را آنجا اشـيا،فوراً سـقوط

  .باشد آوار سقوط مواظب بايد ساختمان

 تأخير نبايد زدن تلفن يا شخصي اشياي بردن همراه به براي و كرده ترك را ساختمان تر سريع چه هر −

  .كرد

  .شود استفاده آسانسور از نبايد −

   ساختمان از خروج از بعد مراقبتي و محافظتي اقدامات 

  .كرد توقف نبايد خطرناك بالقوه نواحي ساير يا اي شيشه درهاي ، ها پنجره شيشة جلو در 

 مشـغول كـه افـرادي سـاير يا اورژانسي كاركنان استفاده مورد تا شد دور ها خيابان يا روها پياده از است بهتر 

  .گيرند قرار هستند، خـروج

   :كند رعايت را زير موارد بايد باشد، مانده آوار زير در كسي اگر 

  .كند استفاده نجات نيروهاي به عالمت دادن براي قوه چراغ از امكان صورت در -

  .كند اجتناب غيرضروري حركات از -
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 نقـش توانـد مـي اي پنبـه اي پارچه مثالً(   بپوشاند است دسترس در كه چيزي با را خود دهان و بيني -

  .بكشد نفس ماسك آن طريق از كند سعي). كند بازي را فيلتـرخوب يـك

 و شنيده را صدا نجات نيروهاي است ممكن كار اين با. بزند ضربه است او نزديك كه اي لوله يا ديوار به -

  .كنند شناسايي را او گرفتاري مكان

  .شود استفاده نجات نيروهاي به دادن عالمت براي سوت يك از امكان صورت در 

 .  شوند استنشاق خاك و گرد و مواد از خطرناكي مقادير است ممكن زيرا است، چاره آخرين زدن فرياد 
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 فصل پنجم: 

  سوانحآشنايي با سازمان هاي ملي و بين المللي پاسخ به 

                                                                                                                  24آشنايي با سازمان بهداشت جهاني

است كه نقش يك مرجعيت سازمان  سازمان ملل متحدهاي تخصصي  يكي از آژانس سازمان بهداشت جهاني

 يسئسوكشور واقع در ژنو در  1948ل آوريل سا 9كند. اين آژانس در  دهنده را بر بهداشت جامعه جهاني ايفامي

بود  جامعه مللرا از سازمان بهداشت سابق كه خود آژانسي در  خود حكم سرپرستي و منابع تأسيس شد و

 .برگرفت

 اساسنامه و تاريخچه سازمان بهداشت جهاني

است و اساسنامه آن رسماً در اولين روز  سازمان ملل متحدهاي  سازمان بهداشت جهاني يكي از نخستين آژانس

تصويب شد به كار بسته  سازمان مللكشور از اعضاي  26)، زماني كه توسط 1948آوريل سال  7بهداشت جهاني(

 شد. 

اي  ، تحت كنترل كميتهجامعه مللسازمان بهداشت ديگر هاي  هاي مذكور و فعاليت پيش از اين موضوع، فعاليت

 )بود.1946المللي سالمت(در تابستان سال  موقتي حاصل كنفرانس بين اين كميتهانجام مي گرفت، موقتي 

ژانويه  1هاي واگير فرانسه نيز در  رسيد. سرويس بيماري مجمع عموميها به تصويب  عمليات واگذاري مسئوليت

 .به كميته موقتي سازمان بهداشت جهاني پيوست 1947

 نشان سازمان بهداشت جهاني ):6-5تصوير(

                                                           
٢۴

. WHO: World Health Organization  
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ترين سطح سالمت ممكن بيان  را دستيابي مردم به بيش خود هدف ،سازمان بهداشت جهانياساسنامه در 

سالمت  سطح شايع و ارتقاء هاي مسري بيماري به ويژه ها اصلي اين سازمان مبارزه با بيماري كند. وظيفه مي

 .عمومي مردم جهان است

 ها موريتأوظايف و م

مانند ماالريا  هاي عفوني بيماريالمللي براي پايش  هاي بين سازمان بهداشت جهاني عالوه بر هماهنگ كردن تالش

كند. اين سازمان از توليد و توزيع  يت ميهايي حما هايي براي پيشگيري و درمان چنين بيماري از برنامه ،و ايدز

هاي  موريتأعالوه بر م . اين سازمانكند داروها حمايت مي درماني هاي تشخيصي شيوه و خطر بي ،هاي مؤثر واكسن

عهده گيرد. سازمان جهاني بهداشت  رهاي جديدي را ب موريتأالمللي ممكن است م هاي بين فوق بر اساس پيمان

 .است »ها المللي بيماري بندي بين طبقه«چنين متولي هم

 ساختار

فرستند، كه ارگان اصلي  مي »مجمع جهاني بهداشت« كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت نمايندگاني به

دهد و عالوه بر تعيين دبيركل  تشكيل جلسه مي يماه من مجمع هر سال در يگيري اين سازمان است. ا تصميم

ها را بازبيني و  هاي پيشنهادي برنامه كند و بودجه هاي مالي سازمان را بررسي مي سازمان براي پنج سال، سياست

گزيند تا تصميمات و  ود را به عنوان هيئت اجرايي براي سه سال برميخعضو  36چنين  مع همكند. مج تأييد مي

بپردازند. همه اعضاي سازمان ملل  امورهاي مجمع را به اجرا درآورند و به مشاوره دادن و تسهيل  سياست

ن به تصويب اكثريت شا توانند عضو سازمان بهداشت جهاني شوند. ساير كشورها در صورتي كه تقاضاي عضويت مي

سازمان بهداشت جهاني  عضو كشور در حال حاضر 193توانند عضو شوند.  مجمع عموم جهاني بهداشت برسد، مي

. دو كشور غير عضو مي باشنداشتاين عضو سازمان جهاني بهداشت  هستند. تمام اعضاي سازمان ملل به جز ليختن

 سازمان ملل نيو
 .عضو سازمان بهداشت جهاني هستند نيز جزاير كوكو 25

سي، اياالت  ، آمريكا(واشنگتن دي)اي آفريقا(برازاويل، كنگو داراي شش دفتر منطقه سازمان بهداشت جهاني

دهلي نو، هند) و غرب (جنوب شرق آسيا )،كپنهاگ، دانمارك(، مديترانه شرقي(قاهره، مصر)، اروپامتحده)

كدام كشورهاي منطقه خود را پوشش  هستند و هرخود مختار ا حد زيادي پين) است كه ت اقيانوسيه(مانيل، فيلي

براي پنج سال انتخاب » اي كميته منطقه«وسيلهه اي نام دارد ب دهند. رئيس اين دفترها كه مدير منطقه مي

                                                           
٢۵

. Niue 



 ا��اد �������                                                                                                  90

 

 

 
 

سازمان بهداشت  ،عالوه بر اين. شود بهداشت كشورهاي عضو تشكيل مي زيراناي از و شود. هر كميته منطقه مي

معموالً در پايتخت هر كشور يك دفتر وجود دارد كه ممكن است دفاتر  كشور رابط و دفتردارد. 147جهاني در 

نماينده سازمان «ديده با عنوان اقماري در ساير مناطق كشور را سرپرستي كند. دفتر كشوري را يك پزشك تعليم

 كند كه مليت كشور مربوط را ندارد.  اداره مي» جهاني بهداشت

  26آشنايي با صندوق كودكان سازمان ملل متحد

كردن غذاي اضطراري و خدمات بهداشتي براي كودكان  براي فراهم(يونيسف) ملل متحد سازمان صندوق كودكان 

شوراي به توصيه  1946 دسامبر 11 تخريب شده بودند، ايجاد شد. در جنگ جهاني دومدر كشورهايي كه در اثر 

 ، 1953اكتبر ماه در  .تأسيس شد مجمع عمومي سازمان ملل متحدملل متحد و تصويب  اقتصادي و اجتماعي

شناخت و نام آن را از صندوق  سازمان مللاين سازمان را به عنوان يكي از اركان دائمي  ،مجمع عمومي ملل متحد

ارائه  به منظورهاي يونيسف عمدتاً  المللي اضطراري كودكان سازمان ملل به نام فعلي تغيير داد. فعاليت بين

 هاي الزم و حمايت از كودكان كشورهاي در حال توسعه است كمك

در  ي و مادران ابعاد انساني و توسعه كودكانو وظيفه آن كمك رساني به است.  نيويوركا مقر يونيسف در ستاد ي

شود با عنوان يونيسف بر مشاركت  با بودجه داوطلبانه اداره ميآژانس كه مي باشد.اين  كشورهاي در حال توسعه

هاي اين نهاد در راستاي كمك به جوامع در حال  ها و بخش خصوصي و آحاد مردم تكيه دارد. برنامه مالي دولت

 .است توسعه براي پيشرفت سالمت و رفاه كودكان بوده

 جايزه شاهزاده اتريش رانيز برنده  2006و در سال  جايزه صلح نوبل 1965ملل متحد در سال  صندوق كودكان

آوري اعانه از  برنامه جمع برنامه ه دليليونيسف را ب ،و برخي كشورهاي ديگر كانادا، اياالت متحدهاست. در  شده 

سال از  60پردازد. بيش از  يونيسف يك سازمان جهاني است كه به امور كودكان مي .شناسند مي 27ها  خانه

هر سازمان  است و بيش از  تبديل شده غير دولتيو  هاي دولتي سازمانبه مرجع اول  گذرد و تأسيس اين نهاد مي

هاي  ابعاد مختلف سالمت و محيط بهد و در مورد كودكان اهتمام دار پژوهشآوري اطالعات و  ديگري به جمع

 .هاي مالي را براي كودكان نيازمند به عهده دارد چنين در سراسر دنيا هدايت كمك پردازد. هم زندگي كودكان مي

                                                           
٢۶

. UNICEF:  United Nations International Children's Emergency Fund 
٢٧

. Trick-Or-Treat for UNICEF 
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در تمام  دليلها از اعتبار خاصي برخوردار است و به همين  است و لذا براي دولت المللي سازمان بينيونيسف يك 

 .گويد در كشورهاي دنيا سخن مي حقوق بشركشورهاي دنيا فعاليت دارد و حتي گاهي از نقض 

 

 

 نشان صندوق كودكان ملل متحد ):7-5تصوير(

مين أمين نيازهاي گروه خود و تأاند كه چرا در ت ها و افراد بسياري يونيسف را مورد انتقاد قرار داده ها، دولت گروه

 داري بردهتوان به شكست اين نهاد در مقابله با  از جمله انتقادات اخير از يونيسف مي .است ناتوان مانده ،منافع آن

 هاي بيمارستاندر  شير مادر، سياست آن در امر مقابله با ترويج مصرف غذاهاي تكميلي بجاي سوداندر 

 اياالتكه تمام كشورهاي دنيا به جز  1990سال  نامه حقوق كودك پيمانكشورهاي در حال توسعه و توسل به 

 .اند، اشاره كرد را تصويب كرده آن سوماليو  متحده

مين بودجه أاست. در حالي كه هدف اين نهاد ت مورد انتقاد نيزهاي سياسي  وجود برخي گرايش ه دليليونيسف ب

از حمايت يونيسف از گروه  اسرائيلهاي غير دولتي اخيراً  در گزارش سازمان ،ي غير سياسي استها براي سازمان

حمايت از كودكان بي  ،اگر چه يونيسف در دفاع از خود عنوان داشته كه اين گروه ،است انتقاد نموده فلسطيني

 واتيكان هدايايرد  ه دليلنيز از يونيسف ب كاتوليككليساي  .خانمان فلسطيني را به عهده دارد سرپرست و بي

كه بخشي از بودجه اين نهاد صرف است به گزارشات انجمن زندگي آمريكا استناد كرده  هم چنينانتقاد نموده و 

ها آن است كه يونيسف اطالعات  دليل اين انتقادها و محكوميت .شود مي )بهداشتيامور ( سقط جنينجراحي و 

 تجاوز جنسيهاي داخلي در خطر و تهديد  كه در جنگ دخترانزيادي را در مورد اقدامات احتمالي در مورد 

ناخواسته را در دستور كار خود  هاي زايمانو كاهش  ايدزكند و آموزش مقابله با  سربازان قرار دارند منتشر مي

 .دارد
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 28هندگانكميسارياي عالي پناآشنايي با 

واقع  سوئيس ژنواست كه در  سازمان مللهاي تخصصي  يكي از آژانس كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل

براي محافظت و حمايت از پناهندگان و ياري رساندن در امر  1950سال  دسامبر 14است. اين دفتر در  شده

 المللي پناهندگان، و پيش به عنوان جايگزين سازمان بين اين سازمان .سيس شدأها ت بازگشت يا اسكان مجدد آن

 1954هاي  در سال جايزه صلح نوبلكنون دو  اداره كل نجات و توانبخشي سازمان ملل، به وجود آمد. تا ،تر از آن

رهبري و هماهنگ  ،به اين سازمان اعطا شده است. وظيفه كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل 1981و 

اين باشد. هدف اوليه  المللي براي محافظت و رفع مشكالت پناهندگان در سراسر جهان مي هاي بين نمودن فعاليت

كوشد تا از احترام به حقوق پناهندگان و  از حقوق و سالمتي پناهندگان است. اين سازمان مي حراست ،سازمان

ها در كشور ثالث و  ها به كشور خود، اسكان مجدد آن ها در كشورهاي ديگر، بازگشت داوطلبانه آن سالمت آن

 .المللي اطمينان حاصل كند غيره مطابق قوانين بين

 

 كميسارياي عالي پناهندگاننشان  ):8-5تصوير(

نفر از جمله  20556781اين سازمان طي گزارشي اعالم كرد جمعيتي بالغ بر  ، 2003ژانويه سال  يكمدر تاريخ 

 50آژانس به حدود  2004از سال  .تحت پوشش آن قرار دارند آمريكاي شماليو  اروپاميليون نفر در  5٫5حدود 

نفر در بيش از  5000شان كمك كرد. اين سازمان با ستادي در حدود  ميليون نفر از مردم در بازسازي زندگي

 .ميليون نفر فعال است 20كشور در كمك كردن به حدود  120

 

                                                           

٢٨
. UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  
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 29آشنايي با دفتر عمران سازمان ملل متحد

 مرجع بزرگترين متحد، ملل ◌ٔهاي جهاني توسعه رنامه پيشرفت و توسعه ملل متحد ، يا به عبارت ديگر، شبكهب

، هيئت اجرايي در متحد ملل سازمان عمران دفتر .كشورها در سطح جهان است اين توسعه براي كننده كمك

سازمان سومين عضو ارشد  ين سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي اين ملل است. مدير اجرايي برنامه ا داخل انجمن

  .پس از معاون سازمان ملل متحد و جانشين وي است ملل متحد

هاي كارشناسي، آموزشي و كمكهايي را براي پيشرفت و  ، در اين ميان، مشاوره متحد ملل سازمان عمران دفتر

، همچنين كشورها را در مورد حمايت  اين دفتر .دهد مي ارائه يافته توسعه كمتر كشورهاي بويژه كشورها  توسعه

  .كند ها تشويق مي تر شدن حضور زنان در تمامي برنامه و پررنگ حقوق بشراز 

 30متحد ملل سازمان بشردوستانه امور كننده هماهنگ دفترآشنايي با 

 آوردن گردهم مسئوليت كه است متحد ملل سازمان دبيرخانه از بخشي بشردوستانه امور كننده هماهنگ دفتر

 نمايد مي تضمين چنين هم دفتر اين. باشند داشته ها بحران به يكپارچه واكنشي تا دارد را بشردوستانه كنشگران

 .مشاركت كند جهاني هاي تالش در آن بر تكيه با بتواند تا آيد پديد كنشگر هر براي چارچوبي كه

 :است چنين بشردوستانه امور كننده هماهنگ دفتر رسالت

 كاهش هدف با المللي بين و داخلي كنشگران همكاري با بشردوستانه اقدامات اصولي و كارساز هماهنگي و بسيج

 .ها بحران و سوانح  در بشر رنج

 .دارند نياز كمك به كه افرادي حقوق از حمايت

 .گيري پيش و آمادگي سطح ارتقاي

 .پايدار هاي حل راه تسهيل

 بشردوستانه امور كننده هماهنگ دفتر وظيفه انجام چگونگي

 حال عين در و دفتر اين اصلي رسالت رسيدن انجام به بشردوستانه امور كننده هماهنگ دفتر راهبردي چارچوب

 :است عبارت چارچوب اين اصلي ركن سه. كند مي تضمين را معاصر جهاني هاي چالش به واكنش

 بشردوستانه چندجانبه اقدامات ائتالف گسترش: مشاركت .1

                                                           
٢٩
 United Nations Development Programme (UNDP) 

٣٠ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 



 ا��اد �������                                                                                                  94

 

 

 
 

 بهتر نظامي ايجاد :رسان خدمات .2

 نياز. هنگام در حل راه ارائه براي تالش و انساني نيروي تأمين :گري اي حرفه و اعتبار .3

  31آشنايي با برنامه جهاني غذا

حداقل استاندارها براي تغذيه و امنيت غذايي، بيان علمي باورها و تعهدات مشترك آژانس هاي بشردوستانه 

 اقدامات بشر دوستانه مشخص شده، در منشور بشر دوستانه است. اينواصول، حقوق و وظايف مشترك حاكم بر 

 مندي بهره حق باكرامت، زندگي حق شامل المللي است، بين قانون در شده ثبت و بشر حقوق بر مبتني كه اصول

 .است نياز مبناي بر هاي بشردوستانه كمك دريافت حق و امنيت و حمايت از

عليه گرسنگي به طور مداوم در زمان  پيشرو سازمان ملل متحد در مبارزه بربرنامه جهاني غذا به عنوان آژانس 

، در پي چشم اندازي از جهان است كه در 1961بحران پاسخگو مي باشد. اين آژانس از آغاز فعاليت خود در سال 

و  باشد آن هر مرد، زن و يا كودكي در هر زمان به غذاي الزم براي يك زندگي سالم و پرتحرك دسترسي داشته

مانند سازمان خواربار و كشاورزي 	براي رسيدن به چنين چشم اندازي با آژانس هاي سازمان ملل متحد در رم،

 سازمان ملل متحد
چنين ساير آژانس هاي سازمان ملل متحد،  ، و هم33و صندوق بين المللي توسعه كشاورزي32

چنين به گرسنگان كمك مي نمايد تا  غذا همبرنامه جهاني  د.دولت و سازمان هاي غيردولتي همكاري مي كن

عنوان ابزاري براي ساختن ه امنيت غذائي براي آينده بدست آورند. اين كار را توسط پروژه هايي كه غذا را ب

، برنامه نمونهبراي شود. انجام مي  د وتر و جوامع پوياتر بكار مي گير سرمايه ها، توسعه دانش و پرورش بيش

اين وعده ها  ،وعده هاي غذائي فراهم مي نمايد ،ميليون كودك در هر سال تحصيلي 20از  جهاني غذا براي بيش

ها كمك مي كند تا آينده  خانواده ها را تشويق مي نمايد تا كودكان خود را به مدرسه بفرستند و در نتيجه به آن

ي درس هاي خود خواهند تمركز بهتري بر رو ،اگر كودكان گرسنه نباشند ، هم چنينبهتري براي خود بسازند

 .شتدا

 چراكه، گرسنگان در ازاي كار براي پروژه غذا مي دهد »غذا براي سرمايه«از طريق پروژه هايبرنامه جهاني غذا 

براي مثال، زماني كه مردم ديگر درباره وعده غذاي بعدي خود نگراني نداشته  .زيربنائي براي فردايي بهتر مي سازد

                                                           
٣١

. World Food Plan(WFP) 
٣٢

. FAO 
٣٣

. IFAD 
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به  .انرژي الزم را براي اجراي سيستم آبياري كه سطح توليد را باال ببرد خواهند داشتباشند، كشاورزان زمان و 

يادگيري براي به نيازمندان اين امكان را مي دهد تا وقت خود را  »غذا براي آموزش«همين صورت، پروژه هاي

ك مي كند تا از نظر ها كم نمايند كه به آنصرف زنبورداري، خياطي، و يا حتي سوادآموزي  مانندمهارت هايي 

 . اقتصادي آينده اي بهتر داشته باشند

 است، برنامه جهاني غذا تخصص هايي نظير بررسي امنيت غذائي، تأمين مواد غذائي و لجستيك را گسترش داده

ر مواقع اضطراري، غذا را به هر . دنحوي كه از بهترين راه حل ها براي گرسنگي در دنيا اطمينان حاصل نمايده ب

 بعد هد.هاي داخلي و يا سوانح طبيعي را نجات د تا جان قربانيان جنگ، درگيري دكه بدان نياز باشد مي رسانجا 

دارند  نياز چنان به غذارساني به جوامعي كه به كمك براي بازسازي معيشت خودهم از خاتمه علت بحران، ما 

د است كه بودجه آن به صورت داوطلبانه تأمين بخشي از نظام سازمان ملل متح ،برنامه جهاني غذا . هدادامه مي د

كشور امداد  82ميليون نفر در بيش از  80به طور ميانگين، برنامه جهاني غذا قصد دارد به بيش از .  مي شود

ها در نواحي دور  تر آن نفر مي باشد كه بيش هزار 12غذايي نمايد. تعداد كارمندان برنامه جهاني غذا حدود 

 .به گرسنگان نيازمند خدمت مي نمايندفعال  به طورافتاده مشغول بكار مي باشند و 

 

 نشان برنامه جهاني غذا ):5-5تصوير(

 برنامه جهاني غذا اهداف

 :برنامه جهاني غذا پنج هدف استراتژيك دارد كه عبارت است از

 

 مواقع اضطرارينجات جان افراد و حمايت از امرار معاش در . 1 

 جلوگيري از گرسنگي حاد و سرمايه گذاري براي آمادگي در مقابل سوانح طبيعي و كاهش اثرات آن. 2

 بازگرداندن و بازسازي زندگي و امرار معيشت ها بعد از جنگ و سوانح طبيعي و يا در شرايط گذار. 3
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 كاهش گرسنگي مزمن و كمبود تغذيه اي. 4

 .براي مهار گرسنگي از طريق سياست هاي واگذاري و خريد محليتقويت توانائي ملت ها . 5

 34كميته بين المللي صليب سرخ

 نانتوسط هانري دو ميالدي 1863اين كميته منشا نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر است و در سال 

دولتي ، از نظر سياسي ، ايدئولوژي و مذهبي مي سازماني غير يس مي باشد وسوئ -تاسيس شد و مقر آن در ژنو 

و شعار آن نيكوكاري در زمان جنگ است. اين كميته در زمينه هاي مختلف بشردوستانه نظير امدادرساني،  باشد

نون كميته بين المللي صليب سرخ در جستجوي مفقودين حمايت از اسراي جنگي و ... تالش مي كند. هم اك

 نقطه كه در درگير جنگ و منازعات است نمايندگي دارد.  100بيش از 

 نشان صليب سرخ 

هايي است كه صليب سرخ جهاني براي شناسايي وسايل نقليه، اماكن، تجهيزات و  نشان صليب سرخ نشان يا نشان

 .كند استفاده ميها  لباس كاركنان و پرستاران وابسته به خود از آن

 

 

 

 

 

 از هانري دونان  تصويري: )2-5 (تصوير                         : نشان كميته بين المللي صليب سرخ )1-5 (تصوير  

  35صليب سرخ و هالل احمر جمعيت هاي فدراسيون بين المللي

به نام اين تشكيالت توسط يك آمريكايي . ICRC: International Committee of the Red Cross 

١ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 

در پاريس تاسيس شد.  1919درسال  سوانح نري دويسون جهت ياري رساندن به جمعيت هاي ملي در زمينه ه 

طبيعي و تكنولوژيك  بر عهده  سوانح فدراسيون كار هماهنگي و هدايت كمك هاي بين المللي را به متاثرين 

                                                           
٣۴ . ICRC: International Committee of the Red Cross 
٣۵ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
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وانح گسترش مي دارد. فدراسيون همچنين فعاليت هاي منطقه اي و بين جمعيتي را براي ارتقا توان آمادگي در س

خانواده بين المللي صليب سرخ و هالل احمر در آمده و مقر جمعيت ملي به عضويت  181بخشد. در حال حاضر

 اين سازمان در شهر ژنو مي باشد. 

 

 

 

 

 نشان فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هالل احمر ):3-5تصوير(

 36كريستال سرخ

اي است كه كشورهايي كه  دهد آرم بي طرفانه اين نماد كه يك قطعه الماس سرخ رنگ را در زمينه سفيد نشان مي

 .خواهند كرد مخالفند از آن استفاده صليب سرخ	يا هالل احمر	به داليل مذهبي با

 

 نشان كريستال سرخ ):4-5تصوير(

 در ايران آشنايي با سازمان هاي امدادي

شما مي توانيد يكي از انسان  از همان روزهاي اول به دنبال امداد رساني و كمك به همنوعان خود بودند. ها انسان

وع به هاي نخستين را در نظر بگيريد كه به دام حيوان درنده اي افتاده است و يك نفر ديگر با فهميدن اين موض

كمك به قدمت انسان مي  خيلي راحت مي توان به اين نتيجه دست يافت كه قدمت امداد و. كمك وي مي شتابد

گرچه كمك و امداد رساني در دنياي كنوني با گذشته متفاوت است ولي يك هدف مشترك را دنبال مي ا رسد.

 كنند.

                                                           
٣۶

. Red Crystal 
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انسان ها به اين فكر افتادند كه  ،غيرطبيعي و با پيشرفت فناوري و علوم بشري و پيدايش حوادث گوناگون طبيعي

از هر اتفاق ناگواري به  بعدامداد را به صورت متمركز و سازماني در آورند كه البته در اين زمينه  كمك رساني و

و در حين همان اتفاق نيز به تجربيات گوناگوني دست مي يافتند تا  مي افتادندفكر پيشگيري از وقوع تكرار آن 

د به چنين پيشرفت در زمينه امداد رساني دست يابند و بتوانند كه حادثه و امداد خواهي را به صورت توانستن

اين چنين بود كه سازمان هاي امدادي گوناگوني با مسئوليت ها و وظايف مختلفي در كشور  مجزا مديريت كنند.

اين سازمان ها از قوانين خاص  ،دسازمان هاي گوناگوني تشكيل شدن ،در اين بين هاي گوناگون تشكيل گرديد.

 .ها اشاره مي كنيم خودشان پيروي مي كنند كه در زير به نام بعضي از آن

 جمعيت هالل احمر

خود جمعيت سابق شير و خورشيد سرخ ايران) كه در اساسنامه (جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى ايران

با پيروزي . باشد اى خيريه، غيرانتفاعى و داراى شخصيت حقوقى مستقل مى شود، مؤسسه ناميده مىجمعيت 

به  هالل احمر عمده وظايف جمعيت، و استقرار نظام جمهوري اسالمي 1357انقالب اسالمي ايران در سال 

رت يكبار ديگر بنا به ضرو 1360خدمات امدادي سوانح، جوانان و خدمات حمايتي معطوف گرديد. در سال 

ساختار تشكيالتي امداد بر حسب وضعيت جديد و شرايط جنگ تحميلي مورد تجديد نظر قرار گرفت. تربيت و 

فني و خدماتي، پشتيباني و حمايت و ارائه خدمات امدادي به  ،مين نيروهاي انساني در زمينه هاي درمانأت

جمعيت قرار گرفت. خدمات ارزنده جمعيت در آوارگان مناطق جنگي و مناطق بمباران شده نيز جزء خدمات 

 1370گيالن و زنجان و بحران آوارگان عراقي در سال  69هاي گسترده ملي و بين المللي، زلزله سال  عمليات

موجب گرديد جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران جايگاه ويژه اي را در بين جمعيت هاي صليب سرخ و 

 .گرددجمعيت قدرتمند جهان در پاسخگوئي به سوانح مطرح  10وان يكي از عنه هالل احمر كسب نمايد و ب

هاى هالل احمر و صليب  جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاى بين المللى مربوط به اهداف و وظايف جمعيت

هاى صليب سرخ و هالل احمر كه با قانون اساسى و ساير قوانين  مقررات اتحاديه جمعيتهم چنين سرخ و 

ورى اسالمى ايران مغايرت نداشته باشند، پاى بند بوده و در مسائل امدادى و بهداشتى درمانى برون مرزى و جمه

 .كند درون مرزى و تعهدات مربوطه در راستاى سياستهاى دولت جمهورى اسالمى ايران طبق اساسنامه عمل مى

باشد كه به علت  مدد رساني به مصدومان حوادث جمعي مثل سيل و زلزله و.... مي جمعيت،وظيفه اصلي  

حوادث  زنده يابي، آزادسازي در نجات مانند نجات غريق، هاي تخصصي و ابزارهاي جستجو و دارابودن گروه
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دهاي در حوادث ترافيكي پرمصدوم واحرا كمك رساني مي كند. ها  ترافيكي و نجات در كوهستان مركز فوريت

 تر انتقال مصدومان كم درمان و در ،ها هاي اورژانس واحد فوريت توانند تحت نظارت تكنيسين هالل احمر مي

اكثريت پرسنل جمعيت جوانان وداوطلباني ميباشند كه با طي كردن دهند.  رائهكمك الزم را ا نيزآسيب ديده 

 ازمان امدادونجات را به عهده دارند.دوره هاي اموزشي امادگي الزم جهت امدادرساني در پايگاههاي س

 

 نشان جمعيت هالل احمر): 9-5تصوير(

 پرچم شير و خورشيد سرخ ايران

 -زمان با تصويب هالل احمر براي دولت عثماني كه با ميانجيگري ديپلمات وقت ايران در اواخر دوره قاجاريه، هم

ممتاز السلطنه صورت گرفت، دولت ايران موفق به رسمي ساختن نشان ويژه خود يعني شير و خورشيد سرخ شد. 

كيد بر حفظ نشان ويژه خود، استفاده از ان را به تعليق در أدولت وقت ايران با ت 59، در سال 57از انقالب  بعد

، نشان شير 1929المللي صليب سرخ در سال  بين ورد و خواستار استفاده از هالل احمر شد. بنا به تصويب كميتهآ

داده خواهد شد. شايان  آن و خورشيد سرخ همواره رسمي است و مطابق با درخواست دولت ايران اجازه استفاده از

يل در چند سال اخير در پي تالش براي كسب نشان ستاره سرخ داوود، ئذكر است دولت اياالت متحده و اسرا

با نشان شير وخورشيد سرخ بودند كه كميته جهاني صليب سرخ با رد اين درخواست، بر  خواستار جايگزيني آن

 كيد ورزيد.أحفظ اين نشان ت
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 نشان شير و خورشيد سرخ): 10-5تصوير(

 و كارگروه هاي تخصصي سازمان مديريت بحران

بحران رئيس  مدير كشورها برخي در  .است حكومت عهده بر عموماً بحران ملي مديريت ، دنيا كشورهاي تمام در

 و وزارت جمهوري رياست سطح در ويژه به مجريه( قوه عضو بحران مدير ها آن اكثر در ولي است مجريه قوه

 . كنند عمل مي كشور وزير نظر زير بخشدار) فرماندار، استاندار، دولت( اي منطقه نمايندگان .است كشور)

 به هماهنگي وزارت كشور با ، خود نسبي استقالل عليرغم محلي) هاي (دولت ها دهياري و ها شهرداري همچنين

 بطور خود تحولي در مسير و نبوده مستثني قاعده اين از نيز ايران كشور در بحران مديريت . آورند مي عمل

 و جمهور رئيس معاون اجرائي ، وزير ،نخست جمهور رئيس اول معاون ، جمهوري رياست نظر تحت متناوب

 .گيرد مي قرار بررسي تر مورد مشروح طور به زير در كه است نموده عمل خود هاي مسئوليت به وزيركشور

 تعريف بحران

 ست محيطي ناگهاني هستند كه از چنان شدتياشت جهاني، بحران ها پديده هاي زيبراساس تعريف سازمان بهد

برخوردارند كه كمك رساني خارجي را طلب مي كند.در نظر گرفتن يك سانحه به عنوان بحران تاحد زيادي 

ن دارد. بنا براين به آمادگي جامعه وچگونگي  مواجهه وسازگاري باعواقب وپيامدهاي  ناشي از آبستگي به ميزان 

با بزرگاي مشابه  زمين لرزههد اما همين ريشتر كه در يك منطقه خالي از سكنه روي مي د7زمين لرزه بابزرگاي 

 در يك بافت شهري متراكم و فرسوده بحران درنظر گرفته مي شود.
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 شاخص هاي بحران:

تعداد كشته شدگان : تعداد افرادي كه مرگ آنها تائيد شده، افراد گم شده، افرادي كه تصور مي شود  •

 كشته شده اند.

درجريان وقوع يك بحران نيازمند كمك فوري هستند. مصدومين، تعداد جمعيت تحت تاثير: افرادي كه  •

 آوارگان، افراد بي خانمان و كساني كه از محل، تخليه اضطراري شده اند

 ميزان خسارات اقتصادي •

 چرخه مديريت بحران و اجزاي آن:

ترك شن الگوها مبراي بيان مراحل مديريت بحران از الگوهاي مختلفي استفاده مي شود اما آن چه كه در همه اي

است مراحل اجرايي مختلفي است كه به طور پي در پي يا همزمان به وقوع مي پيوندد. مجموع اين مراحل 

اجرايي كه تقريبا در همه بحران ها وجود دارد ، چرخه مديريت بحران گفته مي شود. چرخه مديريت بحران از سه 

 كيل شده است.فاز قبل از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران تش

 

 ): چرخه مديرت بحران14-5شكل (

فاز

قبل از وقوع  

فاز

هنگام وقوع  

فاز  

پس از وقوع

 بحران
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 نشان سازمان مديريت بحران ): 14-5تصوير(

 ساختار سازمان مديريت بحران 
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 كارگروه هاي تخصصي 

 سازمان پدافند غير عامل

موريت برعهده اين سازمان أسازمان دفاع غيرنظامي وجود داشت كه سه دسته مقبل از انقالب سازماني با عنوان 

موريت أكنترل و پشتيباني از مردم حين حوادث و سوانح  طبيعي است. م موريت اول اين سازمان، هدايت،أمد. بو

بوده هاي كشور در برابر تهديدات خارجي  پذيري دوم كمك امداد و نجات در حوادث و دسته سوم كاهش آسيب

بعد از  هاي آن به بسيج واگذار گرديد. موريتأاست. بعد از پيروزي انقالب اسالمي، اين سازمان منحل شد و م

در مقطعي به سازمان . هاي مختلف دست به دست شد ها و سازمان موريت بين گروهأانقالب اين سه دسته م

به همين دليل موضوع به شوراي  انجام دهد،بعد از دو سال نتوانست كاري و  ريزي واگذار شد مديريت و برنامه

 .عالي امنيت ملي محول شد

 آشنايي با پدافند عامل و غير عامل 

پدافند در مفهوم كلي، دفع، خنثي كردن و يا كاهش تاثيرات اقدامات آفندي دشمن و ممانعت از دستيابي به  

پدافند غيرعامل عالقه به حيات و حفظ  -2پدافند عامل  -1شود  تقسيم مي به دوبخشپدافند .اهداف خودي است

بقاء به طور غريزي در هر انساني وجود دارد لذا در طول تاريخ، بشر براي دستيابي به ملزومات حياتي خود از 

هاي كشاورزي و معادن پرداخته يا به جهت دفع تجاوز  جمله غذا و انرژي به گسترش و توسعه مراتع و زمين

هايي كه جوامع بشري قبل از دوران  ت بسياري را پشت سر نهاده است. سالحها و منازعا دشمنان خود جنگ

هايي  بردند دست ساز و بسيار ساده بود، بين فرآيندهاي دانش و فناوري و نوع سالح ها بكار مي صنعتي در جنگ

  .د داشته استاند، ارتباط نزديكي وجو كرده كه جوامع بشري براي بهره گيري از آنها در جنگ ابداع و اختراع مي

هاي عظيم در فناوري رو به فزوني نهاده است. پس از  در دوران معاصر، اين پيوستگي در اثر تحوالت و پيشرفت

هاي شگرفي در همه  وقوع انقالب صنعتي در قرن هجدهم در اروپا و توسعه بيشتر، (پژوهش و توسعه) پيشرفت

ويژه دو دهه اخير را (عصر انقالب سوم فناوري) يا (دوران سطوح فناوري پديد آمد. به طوري كه دوران كنوني به 

اند، تحوالت مذكور لزوما فناوري تسليحاتي را به شدت تحت تاثير قرار داد به  ناميده (انقالب در ميكروالكترونيك

هاي نظامي جنبه راهبردي يافته  طوري كه همه ابعاد و سطوح اين فناوري بسيار پيچيده شده و در خصوص طرح

هاي آفندي توسط كشورهاي پيشرفته و  ست. پيشرفت سريع علوم و فناوري نظامي در زمينه توليد انواع سالحا
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توان همپائي ساير كشورها موجب گرديده است تا بحث پدافند به ويژه دفاع غير عامل توسط كشورهاي اخيرالذكر 

  .مورد توجه جدي قرار گيرد

 آشنايي با سازمان پدافند غير عامل  

  .ها، اصول كلي و اهداف تاسيس شد اندازها، راهبردها، قابليت سازمان پدافند غيرعامل كشور باچشم

 :اندازهاي سازمان پدافند غيرعامل كشور از اين قرارند چشم

 داراي عزم ملي و باور عمومي در مسئولين و مردم نسبت به رعايت اصول پدافند غير عامل  •

 برخوردار از اصول پدافند غير عامل جامع ، توسعه يافته و نهادينه شده  •

توانمند در تأمين حداكثر ايمني و پايداري و به حداقل رسانيدن آسيب پذيري زير ساخت هاي مرتبط  •

 در مقابل تهديدات دشمن 

در چرخه  هاي ملي قادر به ايفاي نقش اساسي در حراست و حفظ استقالل ، تماميت ارضي و سرمايه •

 نظام دفاعي امنيتي كشور 

 دفاع اصول و 	برخوردار از آمايش سرزميني مناسب و متكي به ويژگيهاي جغرافيايي ، جمعيتي وفرهنگي •

پراكندگي موزون سرمايه ها و فعاليت ها در عرصه ايمن  و توزيع رعايت با مختلف حوزه در عامل غير

 جغرافيا 

دار از پشتوانه تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه پدافند غير عامل با توانمند در توليد دانش فني و برخور •

 تأثير باز دارندگي باال و با موفقيت ممتاز در سطح منطقه 

داراي پشتوانه فرهنگي و حقوقي و قانوني جامع در سطح كشور با قابليت تأمين و اجراي الزامات و  •

 ظوابط مربوطه 

كارآمد پدافند غير عامل كشور با قابليت تعامل سازنده و برخوردار از نظام يكپارچه ، هماهنگ و  •

 پيشبرنده با دولت در زمينه اعمال تدابير دفاعي امنيتي در بخش هاي مختلف

 :كشورپدافند غيرعامل اندازهاي سازمان  راهبردهاي چشم

ا سازمان ها و ايجاد سازو كارهاي مناسب در جهت ايمن سازي و حفاظت از تعامل گسترده و فراگير ب •

 تاسيسات زيربنايي 
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ساماندهي آمايش سرزمين ملي و آمايش دفاعي از منظر پدافند غيرعامل به منظور استفاده حداكثري از  •

 پهنه جغرافيايي كشور 

ري در زمينه مطالعات و طراحي ايفاي نقش هدايتي و نظارتي بر سازمان ها و نهادهاي كشوري و لشك •

 فني طرح هاي پدافند غيرعامل 

بكارگيري و بسيج امكانات در جهت ارزان سازي، تنوع و ابتكار عمل در سامانه ها و شيوه هاي پدافند  •

 غيرعامل 

استفاده حداكثرسازي از پهناوري و عمق سرزميني و عوارض طبيعي كشور و به كاهش مخاطرات و  •

 خسارات 

مناسب استفاده از فناوري هاي نوين به منظور كاهش آسيب پذيري ناشي از وابستگي و  ساماندهي •

 امكان جمع آوري اطالعات توسط دشمن 

 توسعه و تعامل موثر و سازنده با نهادهاي سياست گذار، قانون گذار و اجرايي كشور  •

توسعه علمي و توليد دانش فني و ارتقاء فناوري و برنامه جامع آموزشي و همچنين ، بهينه سازي توليد  •

 صنعتي با استفاده از تمامي ظرفيت ها 

 نهادينه نمودن نظام جامع و استفاده از اصول و ضوابط در طرح هاي توسعه كشور  •

ملي نسبت به ايمن سازي مراكز حياتي، توسعه فرهنگي و ارتقاء باور عمومي و تقويت عزم و اقتدار  •

 حساس و مهم 

 .توسعه فرهنگ و نهادينه سازي باور عمومي نسبت به تاثير پدافند غيرعامل در كاهش آسيب پذيري ها •

 

 پدافند غير عاملنشان سازمان ): 13-5تصوير(



 ا��اد �������                                                                                                  106

 

 

 
 

 فوريت هاي پزشكي مديريت حوادث و مركز

هاي علوم  دانشگاه -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي پزشكي به  فوريت ه باهدركشور ما وظيفه مواج

 »هاي پزشكي فوريت ت حوادث ويمركز مدير« واحد تخصصي نيزها  اين دانشگاه پزشكي واگذارشده است و

 وظايف تخصصي اين امر را با كمك ارگان سازمان اورژانس كشور .به آن محول كرده اند اين وظيفه را تشكيل و

 .دهد ي غير تخصصي مثل آتش نشاني، پليس و هالل احمر انجام ميها

ها به اين صورت است كه در مركز استان و شهرستان و گاهي شهرها و روستاها  اين ارگان از يك كار هر ساز و

محل  يك مركز دريافت پيام ازطريق تلفن دارند و مردم با گرفتن شماره هاي سه رقمي به اين اطالعات حادثه و

و اعزام  دهسيم و تلفن فراخوان توسط بي ،ترين تيم به محل اعالم شده كنند، بالفاصله نزديك گزارش مي وقوع را

بستگي مسير  عدب و آدرس پبچيدگي ل ترافيكي، صحت وئشود. رسيدن سريع آمبوالنس به مددجو به مسا مي

 .دارد

شروع اقدامات  سانحه ديدگان، يماران وروحي ب هاي پزشكي وظيفه اصلي رسيدگي به شرايط جسمي و فوريت

نارنجي  خطوط قرمز و ها سفيد با خودروهاي آن عهده دارد. بر را بيمار يا صورت نياز انتقال مصدوم و در درماني و

 پيراهن سفيد و مشكي و شلوار، ها لباس پرسنل فوريت منقش به ستاره آبي رنگ موسوم به ستاره حيات است. و

 .نارنجي است آبي و  كاپشن و ژيله سرمه اي با همراه سردي هوا در

 

 سازمان اورژانس كشورنشان  ): 11-5تصوير(

در شرايط نجات  معموالً .خدمات ايمني است سازمان آتش نشاني و ،نجات هاي همكار در امداد ون از ديگر سازما

مچاله شده و حفظ ايمني  يتخصصي و خطرناك مانند سقوط در چاه و ريزش آوار و در آزادسازي از خودرو
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ها از سفيد و خاكستري روشن  هاي تخصصي آن است. لباس آن آتش نشاني و گروهوظايف سازمان از  ،صحنه ها

 نيزنيروي انتظامي و پليس راهور . هاي مختلف دارند رنگ ،به كاربرد ها بنا تا قهوه اي و قرمز متغير است و لباس

 .فظ امنيت و اموال حادثه ديدگان را برعهده داردصحنه حوادث وظيفه مديريت صحنه وح در

 سازمان آتش نشاني

نشاني  ومين و سومين واحدهاي آتشددر تبريز تاسيس شد.  1221سازمان آتش نشاني براي اولين بار در سال 

و آبادان براي حفظ تأسيسات ايجاد شده در پااليشگاه آن  ليمانمسجد سرسمي در جنوب كشور و در شهرهاي 

شهرها تأسيس شد. سپس با توجه به ايجاد زير ساختهاي اقتصادي در اقصي نقاط كشور، ايجاد واحدهاي اطفايي 

 نشاني (اطفائيه) در بلديه آنروز نام برد توان به احداث واحدهاي آتش در مناطق مختلف كشور آغاز گرديد كه مي

، قزوين 1303هايي در تهران  كه در قطبهاي اقتصادي و صنعتي كشور ايجاد شده و بطور مثال احداث پايگاه

 شهر اصفهان، 1327 شهر زنجان، 1312 مشهد مقدس،1305 رشت، شهر 1305 بندر انزلي، 1304، اهواز 1303

 .نام برد 1329و شهر شيراز  1328

نشان قادر  ن يك آتشاند بنابراي تشكيل شده ها انساننشاني با هدف اصلي نجات جان و اموال  هاي آتش سازمان

ترين شرايط محيطي و زيان آورترين شرايط كاري به ياري حادثه ديدگان بشتابد. با توجه به  است در بحراني

نشان در طي ساليان اخير نگران كننده  آمارهاي حريق و حوادث، تعداد مصدومين و فوت شدگان مأموران آتش

پردازند،  ميز و از جمله انفجارات به امداد رساني و عمليات ميهاي پر مخاطره آ است چرا كه آتش نشانان در محيط

نشاني با بروز و  ي در حرفه آتشآنان در حد بااليي است. عالوه بر اين، عوارض و مخاطرات شغل پذيري آسيبلذا 

ترين وظيفه آتش نشانان شامل آماده  كند. بر اين اساس مهم هاي جسمي و رواني جلوه مي تشديد انواع بيماري

و امداد در حوادثي كه  عمليات نجاتروزي براي شركت در حوادثي كه جان انسان در خطر باشد، انجام  باش شبانه

به منظور ياري رساندن به هموطنان، اداره كردن و  حوادث طبيعيجان حيواني در خطر باشد، شركت فعال در 

وت و همراه با در صنايع و اماكن مختلف، بررسي علل حريق و حوادث در شرايط محيطي متفا ها سوزي آتشمهار 

شود. به اين ترتيب آتش نشانان در هر مأموريت به طور معمول در معرض چندين عوارض  مخاطرات گوناگون مي

هاي  از جمله عوارض ناشي از استرس رانندگي و ترافيك، عوارض ناشي از اثرات دود و گازهاي سمي در محل

هاي دفاعي و  دان، عوارض ناشي از ترشح هورمونعمليات، عوارض ناشي از صداي آژير، بلندگو و نور چراغ گر

 مواد شيمياييآمادگي بدن در برابر حوادث، اثرات ناشي از حرارت در محل حريق، عوارض ناشي از تماس يا جذب 
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از طريق پوست، عوارض ناشي از صدمات فيزيكي در حين انجام وظيفه، عوارض ناشي از دريافت پرتوهاي يونساز و 

گيرند. عالوه بر اين، آتش نشانان در هنگام انجام عمليات نجات و امداد در معرض  تشعشعات راديواكتيويته قرار مي

تألم آور، عوارض ناشي از وقوع انفجار در صحنه حادثه، عوارض ناشي از  هاي دلخراش و عوارضي نظير رويت صحنه

مسائل ارگونومي وسايل و تجهيزات و ماشين آالت، عوارض ناشي از انجام خدمت به صورت شيفتي، عوارض ناشي 

از عدم تغذيه صحيح و متناسب با حرفه، عوارض ناشي از استرس پس از حادثه، عوارض ناشي از كاركردن در 

 گيرند.  هاي مرطوب نيز قرار مي هاي آلوده، عوارض ناشي از كاركردن در محيط محيط

ها و نقش فرمانده  شرح وظايف، مسووليت ،نيازمند است يك مركزيت فرماندهي به يك عمليات آتش نشاني موثر

وجود داشته چنانچه فرماندهي وجود نداشته باشد و يا چندين فرمانده  اهميت بسياري دارد، 37صحنه عمليات

 :باشند، عمليات آتش نشاني به سرعت دچار گسيختگي قابل پيش بيني در موارد زير خواهد شد

 .  اقدام     1

   فرماندهي و كنترل.  2

 هماهنگي.  3

 طرح ريزي.  4

 سازمان دهي.  5

 ارتباطات.  6

 .ايمني.  7

 

 نشان سازمان آتش نشاني): 12-5تصوير(

                                                           
٣٧

. FGC 
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 اعزام  و فراخواني باسيستم آشنايي

به اين منظور شماره هاي سه رقمي براي . تماس تلفني است ،هاي امدادي سازمان دنما تنها راه فراخوان كشور در

 كارت امكان ها حتي بدون سيم با اكثر گوشي اين كار درنظر گرفته شده است كه گرفتن اين شماره ها رايگان و

 .پذير است

 هالل احمر جمعيت براي تماس با 112 شماره  -

 سازمان اورژانس كشور براي تماس با 115 شماره  -

 خدمات ايمني براي تماس با سازمان آتش نشاني و 125 شماره  -

 براي تماس با نيروي انتظامي (پليس) 110شماره   -

 اعزام آمبوالنس و نيروهاي امدادي

شما به چه كمكي نياز داريد. به كه دهد  شما واقف شد، طبق تجربه تشخيص مي وقتي اپرتور مركز پيام از نياز

تمامي  شوند. ها براي كمك به شما اعزام مي خواند و بالفاصله تيم تيم هاي حرفه اي را فرامي ،سيم وسيله بي

هاي فراخوانده شده  تيم .شود مراجعات و مستندات آتي ثبت مي برايها  اين گفتگوها و اطالعات و زمان

 در خواهند نمود كهتمام تالششان را  و شود از مركز و آدرس به محل اعزام مي بالفاصله با دريافت اطالعات

آغازخواهد  مصدومتانتالششان براي حل مشكل شما و  ،حداقل زمان به كمك شما بشتابند و به محض رسيدن

 اين تيم .ها باعث خستگي و ناراحتي شما نشود ها پاسخ دقيق و كامل دهيد و سوال مكرر آن الت آنابه سو .شد

تصميم به انتقال شما يا  ها اعتماد كنيد و اگر به تصميم و كمك آن ،ها براي رفع مشكل شما تعليم داده شده اند

 هاي واحد اورژانس داراي تكنيسين آموزش ديده دانشگاهي و تيم تيم .ها همراه شويد گرفتند با آن مصدومتان

 اعم از نجات غريق، حل مشكالت شما، در و تخصصي ههاي آتش نشاني و هالل احمر داراي پرسنل تعليم ديد

 مي باشند.مواردي نظير آن  آتش، پايين آوردن از ارتفاع، نجات از زير آوار و چاه و ات ازجامداد كوهستان، ن
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 فصل ششم: 

 دهندهبا سامانه هاي هشدار مقدماتي آشنايي

 سامانه هاي هشدار سريع در سوانح 

و خسارات فراوان جاني و مالي آن ها، موجب شده است تا دولت ها همواره در فكر روش هايي براي  وقوع سوانح 

باشند. ايجاد ساختارهاي بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي براي مديريت بحران،  سوانح كاهش اثرات زيان بار 

ات ايستا و پويا، همه و همه با گسترش آموزش هاي همگاني، ترغيت جوامع به افزايش آمادگي از طريق اقدام

 هدف كاهش اثرات زيان بار اين وقايع برنامه ريزي شده است. 

است؛ اين  38يكي از اقداماتي كه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، سيستم هاي هشدار سريع

بل از وقوع سانحه سيستم ها با هدف اطالع رساني به مردم، بخش هاي خدماتي، مديران و ساير سازمان ها ق

ميالدي و حتي قبل از آن) تحقيقات  1950طراحي و به كارگيري مي شوند.  هرچند كه از سال ها قبل(سال 

اندونزي اين سيستم ها در  2004براي ايجاد سيستم هاي هشدار سريع آغاز شده است اما بعد از سونامي سال 

  .رسان قرار گرفتدادمركز توجه دولت ها و سازمان هاي ام

عملكرد اين سيستم ها در شرايط مختلف، تفاو هاي عمده اي دارد كه اين شرايط مي تواند با نوع مخاطره، 

موقعيت جغرافيايي، نوع كاربري محل و مواردي ديگر، متفاوت باشد. به عنوان مثال، سيستم هاي هشدار سريع در 

دار الزم را اعالم كنند. ممكن است اين سوال مطرح زلزله معموالً از چند ثانيه تا چند ده ثانيه قبل از وقوع، هش

شود كه چند ثانيه چه تأثيري در كاهش خسارات زلزله مي تواند داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه هرچند 

تخليه و خروج اضطراري در ساختمان هاي فرسوده، محل هاي تجمع انبوه و نمونه هاي نظير آن، در اين زمان 

باشد اما در اين لحظات كوتاه مي توان خطوط اصلي انتقال آب، گاز و... را مسدود، قطارهاي كوتاه امكان پذير ن

شهري را متوقف، ژنراتورهاي بيمارستان ها و مراكز حياتي را فعال، خطوط انتقال نفت را مسدود كرده و با اين 

                                                           
٣٨

. Early Warning System(EWS) 
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م است به اين نكته توجه شود اقدامات ضمن كاهش اثرات ثانويه، آمادگي بخش هاي خدماتي را افزايش داد. الز

سيستم هاي هشدار سريع بايد بدون دخالت انسان يا با حداقل آن، فعاليت كنند زيرا تصميم گيري افراد در زمان 

 بحران مي تواند با اشتباه يا تأخير همراه باشد.

 كردن فراهم از است عبارت سريع هشدار ملل، سازمان خطرپذيري كاهش المللي بين استراتژي تعريف با مطابق

 اجتناب ريسك از كند مي كمك مخاطره معرض در افراد به كه مشخص نهادهاي طريق از اطالعات موثر و موقع به

باشند، بر اين اساس الزم است مردم در مورد دريافت  آماده آن به موثر واكنش براي و دهند كاهش آن را يا كنند

ر زمان مناسب آموزش ديده باشند، زيرا در صورتي كه تمرين پيام از سيستم هاي هشدار سريع و واكنش صحيح د

و آمادگي قبلي در اين زمينه وجود نداشته باشد، اعالم هشدار مي تواند موجب آشفتگي و از آن مهم تر افزايش 

 خطرات به ويژه در اماكني كه تجمع افراد زياد است را به همراه خواهد داشت. 

 انتقال شبكه محلي، پردازش واحد نگاري، لرزه شبكه شامل زود هنگام زلزله، هشدار سامانه يك اجزاي ترين مهم

 طرح پيش از اقدامات سامانه و عمومي رساني اطالع سامانه گيري، تصميم واحد مركزي، پردازش واحد داده،

 .مي باشد ها زيرساخت براي شده ريزي

سزايي در كاهش تلفات ايفا كرد؛ در مدت زمان ژاپن، سيستم هاي هشدار سريع نقش به  2011در سونامي سال 

متر)، تعداد قابل توجهي از افراد، 10امواج اوليه(به ارتفاع تقريبي كوتاهي از زمان پخش آژير مخصوص تا رسيدن

خود را به محل هاي امن رساندند، البته نبايد از پارامترهايي كه در كنار سيستم اصلي در نظر گرفته شده بود 

شه ها و عالئم هشدار دهنده به سمت محل هاي امن، چراغ هاي راهنمايي كه به صورت هوشمند غافل شد، نق

مسيرهاي دور شدن از سواحل را باز نگه مي داشت و از همه مهم تر آمادگي مردم، موجب شد كه علي رغم تلفات 

 اين بحران به نمايش گذاشت. متعدد و سوانح ثانويه، مي توان گفت كشور ژاپن واكنش قابل قبولي از خود در برابر
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 DART سيستم هشدار سريع): 1-6تصوير(

 با موج چندين لرزه، زمين وقوع هنگام در است كه صورت اين به سامانه هشدار سريع زلزله عملكرد نحوه

 احساس قابل ارتجاعي، امواج از اصلي نوع چهار اي، زلزله هر در(شود مي منتشر آن كانون از مختلف هاي سرعت

 منتشر ثانيه بر كيلومتر 7 حدود سرعتي با) اوليه امواج(تر سريع امواج). باشند مي خسارت ايجاد به قادر و بوده

 بر كيلومتر 4 حدود سرعتي با) امواج ثانويه(مخرب امواج. رساند مي كمي آسيب كلي طور به امواج شوند، اين مي

39اوليه امواج واقعي و دقيق سرعت البته. شوند مي منتشر ثانيه
40ثانويه و 

سنگ  جنس و زمين تراكم به وابسته 

 و ثانيه در كيلومتر 5/5 سرعت با اوليه امواج گرانيتي، بستر در: مثال عنوانه ب است؛ انتشار منطقه در موجود هاي

 ،)ها اقيانوس آب به عنوان مثال(آب درون حاليكه در. شوند مي منتشر ثانيه در كيلومتر 3 سرعت با ثانويه امواج

 در(بنابراين .است صفرامواج ثاونيه برابر انتشار سرعت و ثانيه در كيلومتر 5/1 اوليه برابر با  امواج انتشار سرعت

 در را لرزه زمين دادن رخ حسگر، يك. است كردن حس قابل ثانويه موج از زودتر اوليه موج) ها لرزه زمين اغلب

 از) اوليه امواج(زلزله حجمي امواج سريعترين حركت سرعت كه جايي آن از و كند مي حس آن مركز نزديكي

 باالي سرعت و ،ثانويه واوليه  امواج رسيدن بين زماني اختالف اين، بنابر است، كمتر راديويي امواج حركت سرعت

                                                           
٣٩

. P امواج 
۴٠

. S  امواج 
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 رسيدن از پيش ثانيه چند را، حادثه وقوع به مربوط هشدار تا شود مي سبب زلزله، امواج به نسبت راديويي امواج

 .دهيم اطالع محلي مسئولين و ساكنين به ،)امواج ثانويه(تر مخرب امواج

 حريق، وقوع اوليه دقايق در ناميد، سريع هشدار هاي سيستم از اي نمونه توان مي نيز را حريق اعالم هاي سيستم

 سوزي آتش وقوع از را افراد حريق گسترش از قبل و تشخيص را حرارت و شعله نور دود، توانند مي حسگرها

 شده فعال هشدار اعالم محض به نيز حريق اطفاي خودكار تجهيزات ها سيستم برخي در اينكه ضمن كنند؛ مطلع

 . كند مي جلوگير آن گسترش از يا اطفا را حريق و

 هشدار  روش هاي اعالم

 آن، پايش نقشه ترسيم و مخاطرات شناخت مانند اقداماتي از اي زنجيره شامل هنگام، زود هشدار هاي سامانه

 هم چنين انجام و مردم براي فهم قابل اخطارهاي و انتشار اطالعات پردازش الوقوع، قريب حوادث بيني وپيش

 معرض در كه ريسك هايي كه است ضروري هشدارها مي باشد. بسيار اين به پاسخ در موقع به و مناسب اقدامات

در برابر آن  چگونه كه و بدانند باشند قائل ارزش هشدار خدمات براي شود، جوامع وجود دارند توسط آن ها درك

 همچنين. آنند مي ايفا كليدي نقشي سازي و آماده آموزشي هاي در اين ميان، برنامه. دهند نشان ها واكنش

 بايد جامعه. باشند شده آزمايش شده و تمرين جا، به و درست سوانح طرح هاي مديريت كه ضروري است بسيار

 از و خسارت از براي جلوگيري راه بهترين و موجود، فرار را ههاي ايمن، عملكرد موجود براي هاي گزينه زمينه در

  .داشته باشد آگاهي كامالً اموال رفتن بين

هشدارها مي توانند از بسترهاي متفاوتي چون رسانه هاي محلي(ديداري و شنيداري)، شبكه هاي تلفن همراه، 

ايان توجه اين است كه در زمان اماكن مختلف و مانند آن منتشر شوند. نكته شآژيرها و بلندگوهاي نصب شده در 

هشدار، معموالً فرصتي براي تفسير، آموزش يا راهنمايي دريافت كنندگان پيام نخواهد بود، بنابراين الزمست  اعالم

 افراد شناخت و درك صحيحي از مفهوم هشدار داشته باشند. 
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 هشدار ): طرح شماتيك پخش2-6تصوير(

ساله ايران و عراق، مي تواند به عنوان نمونه اي از اثر تمرين و  8هشدار هاي حمالت هوايي در جريان جنگ  

ايجاد شناخت در جامعه مورد بررسي قرار گيرد. مفهوم آژيرها به دليل تكرار، بدون نياز به توضيح براي مردم قابل 

دار سريع در مديريت سوانح نيز از طريق برنامه ريزي درك بوده كه اين امر مي تواند در خصوص سيستم هش

 صحيح آموزشي و اجراي مانورهاي استاندارد، در كنار اتخاذ روش هاي انگيزشي در جامعه اثربخش واقع شود.

 سامانه هاي هشدار دهنده در ايران

علم مديريت بحران در ايران، علي رغم حادثه خيز بودن كشور داراي سابقه زيادي نيست. داده هاي علمي موجود 

عمدتاً حاصل پژوهش، تأليف و ترجمه در سال هاي اخير است؛ ضمن آن كه بخش قابل توجهي از اين داده ها به 

ريع نيز آن چنان كه بايد در زمينه شكل اجرايي بومي سازي نشده است. بدين ترتيب، سيستم هاي هشدار س

 مخاطرات مختلف آماده سازي و به كارگيري نشده است. 

 

 ): اعالم شرايط جوي از طريق سازمان هواشناسي3-6تصوير(
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، بارش برف و باران)، سازمان هواشناسي از طريق بررسي داده هاي توفاندر زمينه مخاطرات جوي(وزش باد، 

سيما و ارسال وي و نقشه ها اقدام به اعالم هشدار از طريق مراجع قانوني(سازمان صداحاصل از اطالعات ماهواره ا

در تهران نيز سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، با نصب  هاي مربوطه) مي نمايد.به سازمان اطالعات

شهر(بر اساس موقعيت گسل بلندگوي اعالم خطر و هم چنين تعدادي دستگاه لرزه نگار در نقاط مختلف  800

ها)، مقدمات استقرار و راه اندازي سيستم هاي هشدار سريع را فراهم نموده است، اما آن چه مسلم است، تا 

رسيدن به حداقل شرايط مورد انتظار با در نظر داشتن ميزان حادثه خيزي شهرهاي مختلف كشور، فاصله زيادي 

جود به منظور اعالم هشدار، شبكه هاي راديويي و تلويزيوني هستند وجود دارد و هم چنان گسترده ترين بستر مو

كه البته اين روش به دليل وجود مالحظات مختلف در پاره اي از موارد در مورد هشدارهاي قبل از وقوع سوانح با 

دازي شده ، پژوهشگاه بين المللي زلزله در تهران، راه ان1394الزم به ذكر است كه در سال . مشكالتي مواجه است

است كه در اين پژوهشگاه، سيستم كامل هشدار سريع زلزله به سنسورهاي شتاب نگار با سرعت و دقت باال مجهز 

  .است و الزم است با گسترش به ساير شهرها و افزايش شبكه، تكميل شود
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  فصل هفتم:

 41آشنايي با عمليات لجستيك در امداد

 مقدمه

افتد و تلفات جاني و مالي بسياري را به همراه  غيرطبيعي متعددي در جهان اتفاق ميساله حوادث طبيعي و  هر

ها را تخريب و جامعه را دچار  كشاند، زير ساخت و ساختمان دارد و عالوه بر اين كه هزاران نفر را به كام مرگ مي

يري، سردرگمي و نبود اطالعات گ نظمي، فقدان توانايي در تصميم نمايد. اين شرايط با بي ريختگي شديد مي درهم 

كافي همراه است. در اين اوضاع و احوال سخت به لحاظ روحي، امدادرساني صحيح از طريق سازمان هاي ملي و 

المللي به همراه مديريت بحران درست و به تبع آن وجود يك زنجيره تأمين يكپارچه، قوي و هماهنگ،  بين

تواند تا حد زيادي نه تنها اثرات  را به همراه يك مديريت قابل قبول مي اطالعات، پول، منابع مالي، منابع انساني

 .ديدگان گردد هاي آسيب آسيب را كاهش دهد بلكه باعث كاهش آالم و مشقت

ساز مانند تصادفات و حوادث طبيعي مانند  در دو گروه حوادث انسان سوانح دانيم حوادث و  همان طور كه مي

هاي طبيعي و  گردند، ولي به علت تغييرات اقليمي و جوي، امروزه فجايع و بحران بندي مي سيل و زلزله طبقه

ان سازم 2006شود. در سال  هد و هر روزه نيز بر تعداد آن ها افزوده مي اي در جهان رخ مي غيرطبيعي گسترده

 .تر از قبل خواهند بود ملل در گزارشي اعالم كرد اين گونه حوادث در حال افزايش و مخرب

پذير براي فرار از حادثه، سبب گسترش  نشيني و عدم توانايي اقشار آسيب جمعيت، توسعه شهر نشيني، حاشيه

محيطي  هاي زيست و فوريتها  پذيري در برابر انواع مخاطرات شده كه نتيجه آن افزايش در تعداد بحران آسيب

ها و خسارات ناشي از اين گونه  شود صدها ميليون انسان زندگي خويش را در حلقه آسيب و اين باعث مي .است

المللي صليب سرخ و هالل احمر، فجايع به وقوع پيوسته در  حوادث مشاهده نمايند. بر اساس آمار فدراسيون بين

                                                           
۴١

. Logistics in Reief 
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برابر  5سال آينده  50شود در  بيني مي ميليون انسان گذاشته و پيش 608، تأثير مستقيمي بر زندگي 2010سال 

 افزايش يابد.

شناسي و جغرافيايي خود در معرض انواع حوادث قرار  ايران نيز يكي از كشورهايي است كه بنا به موقعيت زمين

سازد، همواره تلفات  ميدارد. وقوع انواع حوادث طبيعي، گذشته از اين كه توسعه پايدار كشور را با مشكل مواجه 

نوع  41كند. مركز اپيدميولوژي سازمان ملل، طي آخرين گزارش خود  جاني و مالي فراواني را به كشور تحميل مي

كشور حادثه خيز دنيا و ششم آسيا به  10جزء سانحه نوع  31طبيعي را معرفي كرده كه ايران با دارا بودن  سوانح 

درصد تلفات ناشي از فجايع طبيعي در ايران  6عيتي حدود يك درصد كل جهان، آيد. عالوه بر اين با جم شمار مي

 .افتد اتفاق مي

 لجستيك

عالوه بر اين  .آيد مديريت حادثه يك ضرورت است و لجستيك و زنجيره تأمين يك جزء اصلي آن به شمار مي 

كاهش اثرپذيري آن ها يكي از  باشد و مي سوانح بزرگ ترين دغدغه بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي در كل جهان 

كند، تأمين ملزومات امدادي است.  هاي اساسي است. به عبارتي ديگر چالشي كه جامعه جهاني را تهديد مي اولويت

ژاپن كه نهايتاً منجر به سونامي عظيمي گرديد  2011كاترينا در آمريكا، سونامي جنوب شرق آسيا، زلزله  توفان

نيز در ارائه ملزومات امدادي و بشردوستانه به روش مؤثر و به موقع با مشكل  نشان داد كه حتي جوامع مدرن

ترين جزء عمليات امدادي  هرچند لجستيك و پشتيباني در حوادث بزرگ ترين و پيچيده .جدي مواجه هستند

هاي  فعاليتباشد، اما اكثر مديران بحران تصورات محدودي در اين زمينه دارند و در عمل به عنوان يك سري  مي

 .شود محلي از هم گسسته در نظر گرفته مي

 

 در سطح بين الملل لجستيك امدادي ): عمليات1-7(شكل 
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ديده به ويژه گروه هاي پرخطر مانند زنان، كودكان و سالمندان درگير  بيان اين نكته نيز مهم است كه افراد آسيب

بيش از چند روز زنده بمانند، لذا وجود يك زنجيره  توانند در حوادث، بدون آب و غذا و امكانات بهداشتي نمي

همين طور لجستيك .تأمين و لجستيك مناسب موجب اثربخشي و سرعت پاسخگويي هر چه سريع ترخواهد شد

درصد از 80و . گيرد ها را در بر مي كند كه همه فعاليت هاي بشردوستانه مانند خميري عمل مي همواره با كمك

و به عنوان يك گزينه كليدي در اقدامات امدادي باعث .رفته از لجستيك امدادي استهاي امدادي برگ فعاليت

بيني در نياز جمعيت آسيب  گردد و پيش رساني به آسيب ديدگان مي پاسخگويي و اثربخشي هر چه بهتر در كمك

 .كند ديده از آغاز بحران تا پايان آن را تسهيل و روان مي

 لجستيك در مديريت بحران

ريزي اجرا، كمتر  يت بحران، پشتيباني و لجستيك بخشي از مديريت زنجيره منابع است كه بر برنامهدر مدير

كارآمد و اثربخش، روند ارسال، جايگزيني و ذخيره كاالها، ارائه خدمات و ثبت و انتقال اطالعات مرتبط بين مبدأ 

لجستيك، فرايند .شود در بحران انجام مي و مقصد به منظور تأمين نيازها و ملزومات بازماندگان و جمعيت متأثر

سازي كاالها و خدمات و اطالعات وابسته به آن ها از نقطه شروع تا  ريزي، اجرا و كنترل مؤثر و جريان ذخيره برنامه

باشد و در عمليات اضطراري لجستيك براي  نقطه مصرف و به منظور برآورده كردن احتياجات مشتري مي

ي پاسخگويي عملياتي مؤثر، سريع و آماده بودن، بسيج كاركنان، تجهيزات و مواد اوليه پشتيباني سازمان و اجرا

جايي جمعيت تحت  هاي مرتبط با ارزيابي مصدومان و جابه رساني سازمان ها، به همراه فعاليت ضروري براي كمك

 .درآيد اي كه به طور مؤثري به اجرا تأثير سانحه، به يك سيستم لجستيك نياز دارد، به گونه

 

 ): طرح شماتيك لجستيك در مديريت بحران2-7(شكل
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 نيازهاي عمليات امدادودرخواست:

هاي موجود صورت  آگاهي و شناخت نيازها به واسطه ارزيابي در دو بعد شرايط حادثه و امكانات و توانايي

به آن ها نياز خواهيم داشت. در فرآيند ارزيابي،  منابعي است كه در عمليات  پذيرد. ارزيابي، برآورد نيازها و مي

 گيرد. بايست در اين مرحله به انجام برسد صورت مي هايي كه مي آمادگي بر اساس فعاليت

 مراحل ارزيابي عبارتند از: 

هاي سازمان به كار  بيني: مهم ترين رويكرد در ارزيابي نيازهايي است كه در آينده براي انجام فعاليت .  پيش1

 آيند. مي

هاي آمادگي است. تدوين برنامه آمادگي خود مستلزم انجام مطالعات و  ريزي: مهم ترين جزء در فعاليت .  برنامه2

 شود. اي است كه برنامه آمادگي براي آن آماده مي هايي در خصوص ميزان خطرپذيري شهر يا منطقه بررسي

 انواع اطالعات براي ارزيابي عبارتند از:

 .  جمعيت1

 ها و روندها تعداد، ويژگي  -

 مرگ و مير  -

 .  نيازهاي حياتي2

 امنيت  -

 غذا  -

 آب  -

 سرپناه و بهداشت آب و فاضالب  -

 لباس و پتو  -

 لوازم آشپزخانه  -

 هاي بهداشتي مراقبت  -

 هاي پشتبياني .  سيستم3

 اطالعات  -
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 لجستيك  -

 جريان منابع  -

 

باشد. سامانه مديريت و  اي گروهي از پاسخگويان ضروري و ارزشمند ميهر دسته از اطالعات بدست آمده، بر

ها و اطالعات فراهم آمده در فرآيند ارزيابي را، بعد از تجزيه و تحليل در  دارد مجموع داده  فرماندهي سانحه وظيفه

نه لجستيك تأمين اختيار سازمان هاي پاسخگو قرار دهند هم چنين هر عملياتي را براي انجام به منابعي كه ساما

 دار است. منابع را عهده

، گزارش ارزيابي بايستي هر چه سريع تر نوشته شده و در ميان افرادي كه براي دانستن به بعد از تجزيه وتحليل

 .آن نيازمندند توزيع گردد

 گزارش ارزيابي بايستي اطالعاتي درباره موارد زير را به دست دهد:

 .  جمعيت تأثير پذيرفته 1

 هاي محلي  .  پاسخگويي و توانمندي2

 .  منابع خارجي مورد نياز 3

 هاي پيشنهادي   .  كنش4

است. بنابراين مديريت  رد نياز براي عمليات امداد وشود، تأمين منابع مو آن چه كه در عمليات لجستيك انجام مي

اين فرآيند مديران بايد به  منابع مورد نياز براي عمليات بايستي تأمين محل و تحويل شود و براي انجام

، دربردارنده شناسايي، اداره و هدايت منابع و مديريت منابع در عمليات امداد  ريزي در اين بخش روي آورند. برنامه

مورد نياز براي عميات پاسخگويي است. منابع مورد نياز يا در دسترس قرار دارند كه بايستي تخصيص داده شوند 

 ه و بايستي در فرآيند عمليات لجستيك، تأمين و در اختيار قرار گيرند. يا در دسترس قرار نداشت

 مديريت منابع

هاست. موفقيت هر عملياتي در  گرو تأمين منابع مورد  ترين بخش مديريت منابع در مديريت سوانح يكي از كليدي

پديد ساختن منابعي است كه دور نياز آن است. اداره منابع در سوانح، استفاده مطلوب از منابع موجود و دسترسي 

اند. مديريت منابع فراهم آوردن يك روش پايدار براي شناسايي، دسترسي، تخصيص دادن و ردگيري  از دسترس

 منابع است.
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 فرايند مديريت منابع

 .  تعيين منابع1

 .  سفارش منابع2

 .  فراگرد دريافت منابع3

 گيري از منابع .  بهره4

 .  پايان گسيل منابع5

 .  اصول مديريت منابع6

 .  مديريت منابع در حادثه7

 .  ايجاد منابع مورد نياز8

 .  فرماندهي بر منابع9

 .  فرآيند ثبت منابع10

 برداي از منابع، منطقه آماد و پشتيباني .  بهره11

 .  بازگرداندن منابع به حالت اول12

 .  مالحظات مديريت منابع13

 آژانس مديريت بحران آمريكازنجيره مديريت منابع از ديدگاه 

 ها شناسايي نيازمندي

ها مشخص خواهد كرد كه ما به چيز، به چه مقدار، كي و كجا نياز داريم. ارزيابي نيازهايي كه از  نيازها و ضرورت

وظايف مديران ميدان است و توسط تيم ارزيابي انجام و نتايج آن در قالب گزارش ارزيابي به مديران ارشد و سپس 

گردد. مي توانيم با اتخاذ ساز و كارهاي دقيق و علمي، نيازهاي ميدان سانحه را براي  ديران پشتيباني اعالم ميبه م

 .شناسايي و اولويت اين نيازها را براي تأمين مشخص كنيم

 سفارش دادن و درخواست

كه به مراكز پشتيباني  هايي است منظور، سفارش كاال و خدمات مبتني بر ارزيابي نيازهاي ايجاد شده و درخواست

گردد. در مواردي كه امكان ارزيابي دقيق وجود نداشته و يا زمان براي روشن شدن همه ابعاد سانحه  ارسال مي
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و تخميني كه از منابع مورد نياز دارند سفارشات را تنظيم  42اندك است، مديران عملياتي بر اساس برآورد

ران و فرماندهي عملياتي و ميداني بايستي به نكات زير توجه داشته كنند. در هنگام سفارش كاال و خدمات مدي مي

 باشند:

 .  نام سانحه1

 .  شماره سفارش، درخواست2

 .  زمان و تاريخ سفارش3

 .  مقدار، نوع، تيپ منبع4

 .  مكان گزارش5

 .  زمان حدود درخواست6

 .  فركانس راديويي7

 دهنده .  عنوان و جايگاه شخص درخواست8

 منابعبسيج 

سازي و ارسال  منابع بعد از تهيه و تأمين بايستي به سوي محل مورد نياز گسيل شوند. نحوه فراخواني، آماده 

 دهد. منابع به سوي مكاني كه به آن ها نياز است، فرايند بسيج را شكل مي

 رهگيري و گزارش

ان با ردگيري منابع، از وضعيت اطالع مديران بايستي بعد از تهيه و گسيل منابع به سوي ميدان سانحه، در هر زم

 اند. هاي نو امكان رهگيري دقيق كاالها را به راحتي فراهم آورده داشته باشند. امروزه فناوري

 آوري تجهيزات و فراخواني منابع جمع

 آوري بعد از پايان عمليات، مديريت لجستيك و نيروهاي عملياتي وظيفه دارند با اعالم پايان عمليات، به جمع

آوري درست و دقيق ابزار و وسايل،  تجهيزات و امكانات پرداخته و اين منابع را به پايگاه ها عودت دهند. جمع

بندي شده و  شود كه اين ابزار بر اساس اصول صحيح، دسته برداران و كاربران اصلي آنان سبب مي توسط بهره

عدي در وضعيت مناسبي قرار گيرند. در هنگام هاي احتمالي آن شناسايي شده و براي عمليات ب ايرادها و آسيب

                                                           
٤٢
 زدن تخمين ارزشگذاري، سنجش، ارزيابي، 
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بندي تجهيزات براي بازگرداندن به پايگاه هاي مادر، متصديان موظفند ايرادهاي احتمالي  آوري و بسته جمع

تجهيزات و ابزار را يادداشت كرده و در فرصت مناسب در مرحله بازيابي ابزار و تجهيزات را با انجام اقدامات 

و به وضعيت قبل از سانحه برگردانند تا هم چنان تجهيزات با آمادگي كامل آماده براي عمليات مراقبتي، نگهداري 

 بعدي باشند.

 بازگرداندن و جبران

چنين به نحوي مناسب در  هاي مناسب قرار گرفته و هم بندي آوري بايستي در بسته تجهيزات و ابزار بعد از جمع

 ماده نگهداري و بازگرداندن به پايگاه مبدأ باشد.بندي شده و آ هاي مخصوص به خود بسته جعبه

 ذخيره موجودي انبار

هاي آمادگي، نياز به منابع براي عمليات پاسخگويي در آينده است. در اين بررسي ارزيابي  يكي از بارزترين فعاليت

واهد شد كه ريزي اقتضايي مشخص خ ميزان منابع موجود، انجام شده و بر اساس سناريوي تدوين شده و برنامه

حادثه احتماالً چه پيامدها و ابعادي داشته و براي پاسخگويي به ابعاد گوناگون آن چه حجمي از منابع مورد نياز 

 موجود است. منابعي كه بايستي تأمين و خريداري گردد حاصل تفريق منابع مورد نياز از منابع موجود است.

 برنامه لجستيك

 شود: ليست زير استفاده ميبراي تدوين برنامه لجستيك از چك 

 ها پذيري زيرساخت .  تجزيه و تحليل آسيب1

 .  مرور منابع استراتژيك در دسترس براي پشتيباني لجستيكي2

 هاي دولت و سازمان ملل .  مرور طرح3

هاي بزرگ آمادگي در بين هر دوي دولت و سازمان ملل شناسايي و تمام شركا  . اطمينان يافتن از اين كه شكاف4

 براي چگونگي پر كردن آن ها توافق دارند.

 شود. سازي طرح لجستيك اضطراري، در كجا انجام مي .  به روزرساني و مناسب5

 .  تعيين اين كه منابع سازمان ملل لجستيك مورد استفاده قرار خواهند گرفت.6

 .  ايجاد يك ساختار هماهنگي براي لجستيك7
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اضطراري سازمان هاي غيردولتي و سازمان ملل شامل: ايجاد سيستم هاي لجستيكي  .  بهبود آمادگي و طرح8

 اطالعاتي براي پشتيباني

 استانداردهاي لجستيك

استاندارد، بيان شرايطي است كه براي دستيابي به يك هدف معين بايد رعايت شود و معيار و مقياسي است كه با 

تر، استاندارد نظمي است كه بر نتايج ثابت  عبارت كاملآن بتوان كيفيت و كميت امور را مورد سنجش قرار داد. به 

هاي  ها و تخصص نامه در رشته شده علوم، فنون و تجارب بشري استوار شده و به صورت قواعد، مقررات و نظام

 شود. گوناگون به كار گرفته مي

 هاي لجستيك زيرسيستم

 از: اگر بخواهيم اجزاء لجستيك را نام ببريم مهم ترين آنها عبارتند

 

 .  ذخيره سازي و انبار1

 .  حمل و نقل2

 .  سيستم توزيع3

 ذخيره سازي و انبار

اي وارد شوند، به وجود انباري در مبدأ  در لجستيك به انواع گوناگون انبار نياز داريم. كاال و تداركات از هر پايانه

ها،  هاي نزديك به بنادر، فرودگاه مكانورودي نياز دارند. به همين دليل، وجود انبارهاي امدادي دايمي در 

اي  هاي مدون و توافق شده هاي باربري زميني ضروري بوده و هم چنين بايد برنامه آهن و پايانه هاي راه ايستگاه

گيري از فضاهاي انباري دايم و يا موقت در هنگام سانحه بايستي طراحي و تدوين  براي در اختيار قرار دادن و بهره

 شود.

 اصلي و سازماني لجستيكي امدادي بر پايه مفهوم زنجيره و پشتيباني است. ساختار

 باشد: هاي اين زنجيره به شرح زير مي اجزاء حلقه 

 .  مبدأ و ورودي   1

  .  انبار اوليه2
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   .  انبار جلويي3

 .  مكان ذخيره4

 شرايط انبار

شود را دارا  ايي كه در آن ذخيره و نگهداري ميانبار مكاني است كه بايستي استانداردهاي خاص براي موارد كااله

 باشد. 

 در هنگام برپايي انبار بايد به شرايط زير توجه كرد:

 .  در مناطق كم خطر باشد.1

 .  ترجيحاً در حاشيه شهرها باشد.2

 هاي حمل و نقل باشد. االمكان نزديك پايانه .  حتي3

 .  داراي تأسيسات آب و برق و تلفن باشد.4

 داراي امنيت كافي باشد..  5

 متر داشته باشد. 5/5.  استحكام كافي با ارتفاع حداقل 6

 .  كف انبار بايد بتن مسلح باشد به همراه سقف شيرواني7

 دار براي نور باشد. هاي حفاظ .  داراي پنجره8

 .  فاصله ديوار انبار با ديوار اصلي پايگاه بايد رعايت شود.9

 و حيوانات موذي بسته شود..  راه هاي ورود حشرات 10

 دار جهت تردد ليفتراك الزم است. بيني سطح شيب .  پيش11

 انواع انبار در سوانح

 اي(كه داراي سقف سوله و ديوار بتون يا آجر مي باشد) .  انبار سرپوشيده سوله1

 ديواره باشند) .  انبارهاي سرپوشيده از نوع هانگرلرد(كه داراي سقف دائم و ديوار موقت و كاذب يا فاقد2

 .  انبارهاي دربازيا محوه اي(بدون سقف و ديوار)3

 اي كه قرار است انبار در آن برپا گردد توجه نمود.  هاي امنيتي منطقه در هنگام انتخاب مكان انبار بايد به ويژگي
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 براي حفظ ايمني انبار در انبارهاي روباز موارد زير بايد رعايت شود:

 رار دادن وسايل و تجهيزات.  فضاي مناسب براي ق1

 .  حدود فضاي مشخص شده براي تردد وسايل سنگين حمل و نقل2

 .  فضاي مناسب جهت كاالهاي هم گروه مشخص شود.3

 .  اطراف انبار با فنس مناسب محصور شود.4

 هاي پالستيكي استفاده كنيم. .  براي پوشش كاالها از ورقه5

 چينش كاالها در انبار

 سازي و چينش كاالها در انبار عبارت است از: در ذخيره نكات مورد توجه

 .  جدا كردن مواد غذايي1

 .  كاالها را به ديوار و سقف نچسبانيد.2

 متر در نظر بگيريد. 2تا  1.  راهروها را بين 3

 المقدور كاالها را روي پالت بگذاريد. .  حتي4

 متر باشد. 5تا  2.  ارتفاع كاالها بين 5

 43.  قانون6

 اجتناب از  توزيع كاال در داخل محوطه انبار  .7

 حمل و نقل

دانند. منابع اغلب در محل سانحه در دسترس نبوده و براي  بخش حمل و نقل را ستون فقرات لجستيك مي

 دسترسي اين منابع بخش حمل و نقل حياتي و ضروري است.

 شود: حمل و نقل به چهار صورت زير انجام مي

 .  زميني 1

  .  هوايي  2

 .  دريايي 3

                                                           
۴٣

. FiFo: First in first out  
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 .  ريلي4

 حمل و نقل زميني

العبور كه امكان پرواز  گيرد، هم چنين وجود برخي مناطق صعب در اكثر كشورها ترابري از طريق زمين صورت مي

 و فرود بالگرد را ندارد باعث گرديده بيش ترين اتكا سازمان امدادي به ترابري زميني باشد. عدم نياز به تأمين مالي

هاي مربوط به صورت تدريجي و مستمر، ويژگي بارزي است كه  گسترده و كالن در تأمين خودروها و انجام فعاليت

 دهد. استفاده از اين سيستم را افزايش مي

 حمل و نقل هوايي

هاي مواصالتي در مناطق حادثه و  بيني حوادث و احتمال تخريب بخشي از جاده به دليل شرايط غير قابل پيش

زمان، معموالً در ساعات اوليه بروز سانحه، بخشي از نيروهاي عمل كننده و نيازهاي منطقه حادثه ديده از  كمبود

يابند. هم چنين در مناطقي كه بروز سيل باعث تخريب و غير قابل  طريق هواپيما و بالگرد به مناطق انتقال مي

ديده  توسط بالگرد يا هواپيما در مناطق حادثه  ها شده است، آذوقه افراد از طريق فرو ريختن استفاده شدن جاده

 گيرد. انجام مي

 حمل و نقل دريايي

اين بخش بيش تر در حوادث و سوانح طوالني مدت مانند محاصره نظامي، خشكسالي در برخي مناطق و اين كه 

ان لجستيك باشد و مدير باشد و يا فوريت هاي كمتري مطرح مي مسير درياها تنها راه دسترسي به منطقه مي

 گيرد. بخواهند حجم انبوهي از اقالم را به منطقه گسيل دارند، مورد استفاده قرار مي

هاي حمل و نقل دريايي اگر چه مزاياي مناسبي براي اين نوع  مقرون به صرفه بودن و ظرفيت باالي سيستم

ديت استفاده گسترده از اين راني در تمام نقاط، مشكالت و محدو باشد، اما كندي سرعت و نبود امكان كشتي مي

 آيد. سيستم در سوانح به شمار مي

 حمل و نقل ريلي

شود، اما به  تواند به نوعي زميني محسوب مي اگرچه حمل و نقل ريلي بر روي سطح زمين بوده و از اين حيث مي

 شود. بندي و مطالعه مي هاي ريلي، اين گروه به صورت مجزا دسته دليل نياز به زيرساخت

 هاي يك سيستم ترابري براي سازمان هاي امدادي عبارتند از: ويژگي
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 هاي خاص نباشد.  .  در دسترس سازمان باشد و استفاده از آن داراي محدوديت1

 العبور را دارا باشد. .  قدرت و شتاب مناسب جهت مناطق صعب2

 ديده سازگاري داشته باشد. .  با ويژگي اقليمي مناطق حادثه3

 مناسب بوده و از استانداردهاي الزم برخوردار باشد. .  داراي ظرفيت4

 .  استفاده از آن نيازمند امكانات خارج از منطقه نباشند.5

 

ترين قسمت در عمليات امدادي  توزيع گرچه آخرين مرحله در زنجيره لجستيك است، ولي مؤثرترين و اثربخش

 دارند بايستي در بين آن ها پخش و توزيع شود.است. كاالها و خدماتي كه بازماندگان سوانح به آن ها نياز 

 توزيع

ها در ميان مردم تأثير پذيرفته از سانحه،  بزرگ ترين هدف در توزيع، اداره كردن تداركات است. براي توزيع كمك

طلبانه و تحويل كنترل شده  تالش سازمان هاي متصدي مديريت بحران براي اين است كه توزيع خوب، تساوي

تواند  به نوع عمليات وابسته بوده و مي از سوء استفاده يا هدر رفتن را برگزينند. سيستم هاي توزيع براي اجتناب

 به موازات پيگيري اين ساز و كارها توزيع تداركات امدادي را سازماندهي نمايند.

 توزيع مستقيم

باشد. اين  رست خانوارها ميهدايت سخاوتمندانه اقالم امدادي به سوي ذينفعان كه معموالً دريافت كننده سرپ 

سيستم سبب كنترل مؤثر جريان مي شود. تدارك امدادي براي ذينفعان نهايي زماني كه امكان آن وجود دارد 

 بايستي اجرا گردد.

 روش توزيع مستقيم اقالم امدادي

گردد. در اين  يديدگان و به ويژه سرپرست خانوارها تحويل م در اين روش به طور مستقيم اقالم امدادي به  آسيب

 دهند. روش سازمان هاي امدادي، كاالها و اقالم امدادي را خود به مردم آواره تحويل مي
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 توزيع متمركز 

هاي كوچك كه در مناطق محدود و  ترين روش از نظر سازماندهي، توزيع و كنترل در جمعيت توزيع متمركز، ساده

توانند به راحتي به نقاط توزيع دسترسي داشته  ان ميديدگ باشد. در اين روش آسيب كنند مي كوچك زندگي مي

 باشند.

 توزيع غيرمتمركز

در صورتي كه جمعيت زيادي به دريافت اقالم امدادي نياز دارند، روش توزيع غير متمركز بسيار عملي و اجرايي 

 شود. كنند توصيه مي است و به ويژه زماني كه جمعيت در محدوده جغرافيايي پراكنده زندگي مي

 توزيع غيرمستقيم اقالم امدادي

شود و اين افراد بايد اطمينان  ديدگان در جامعه يا روستا تحويل مي در اين روش اقالم امدادي به نمايندگان آسيب

دهند. حسن اين روش، تسريع توزيع و حجم باالي  دهند كه توزيع بين تمام افراد آسيب ديده را صورت مي

 گيرد. ديدگان قرار مي يبكاالهايي است كه در اختيار آس

 بايدهاي توزيع

ديده به جاي  اي است. مديريت توزيع بد، اثرات بدي بر روي مردم آسيب توزيع نيازمند توانايي و تجارب ويژه

 گذارد. مي

 ديدگان بايد اجتناب شود.   از ايجاد فاصله بين تحويل كاالي امدادي و توزيع آن بين آسيب

 بندي و توزيع بسته

 بندي بايد به موارد زير توجه شود: م بستهدر هنگا

 ها بايد محكم باشند. بندي .  بسته1

 ها نوع، مقدار و ساير اطالعات ضروري درج شود. بندي .  در روي بسته2

 ها درج شود. .  موارد منع مصرف بر روي بسته3

مصرف و در خصوص  بندي، جنس، مورد هاي ظروف و پوشاك اطالعاتي در مورد اجزاي بسته .  بر روي ست4

 پوشاك سايز و مردانه و زنانه يا بچگانه بودن آنها درج شود.
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 ارتباطات

داده ها و اطالعات به درك هرچه بهتر سانحه كمك كرده ودر طراحي پاسخ مناسب نقش اصلي را ايفا مي كنند. 

عمليات شكل دهيم.ارتباطات نيز در عمليات لجستيك نيز به اطالعات نياز داريم تا پاسخ مناسب را در پشتيباني 

ه و روهاي ميداني را به هم مرتبط ساختسطوح گوناگون مديريت وفرماندهي را به هم پيوند داده همچنين ني

 وهدايت وفرماندهي وكنترل عمليات را تسهيل مي كند. هماهنگي

 ارتباط 

باعث ايجاد يك رفتار در گيرنده پيام عمل انتقال پيام از فرستنده به گيرنده د  چار چوب يك كانال به طوري كه 

 شود را ارتباط گويند ارتباط ايجاد نوعي تغيير در رفت مخاطب يا گيرنده از سوي فرستنده ميباشد.

ه معموال با ارسال يك پيام از سوي فرستنده يك بار معنايي در قالب واژه ها ونمادهايي كه جنبه قرار داد دارند ب

ه هاي و نمادها موجبات اخذ تصميم جديد تغيير ويا لغو يك تصميم را فراهم مي ژوا گيرنده  انتقال مي يابد اين

 كنند.

اين سازو كار نشان دهنده تاثير  ارتباط است .در بعضي مواقع يك پيام بصورت كامل به گيرنده ارسال نميشود 

غرافيايي و يااشكال در دريافت  .عواملي همچون  اشكاالت فني اختالل ددر ارسال پيام  ناشي از تغييرات اقليمي  ج

يل اسطالحا پرازيت نام توسط گيرنده ميتواند كارايي يك ارتباط سالم ودو سويه  را به چالش بكشد اين مسا  اپيام

 دارند.

 :اجزاي ارتباط

 فرستنده -

 هگيرند-

 كانال ارتباطي -

 پيام -

 :اشكال مختلف ارتباط

 ديداري -

 شنيداري -
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 ديداري شنيداري -

 الكترونيكي-

  بهداشت و درمان و استراحتگاه)، غذا ،بآ(تامين تدارك نيروهاي امدادي 

 اضطراري تغذيه و اسكان

 اوليه وقوع مراحل در ها انسان زندگي نجات و حفظ در اي كننده تعيين نقش اضطراري تغذيه و سرپناه تأمين

 و و حفظ گرما سرما، مقابل در محافظت براي عاملي عنوان به اضطراري سرپناه وجود .نمايد مي ايفا سانحه

 دريافت مشخص براي نشاني تعيين و خانواده اعضاء بين عاطفي امنيت تأمين و ايجاد چنين هم و اموال نگهداري

 پيدا مصداق نيز مواد غذايي و آب تأمين مورد در اهميت اين .است اهميت حايز بسيار امدادي هاي گروه خدمات

 جديد بحراني باشند، اضطراري نداشته تغذيه و سرپناه تأمين براي مناسب آمادگي بحران مديران اگر .كند مي

 در ممتنع و سهل شبيه مبحث اضطراري ي تغذيه و اسكان ي پروسه بنابراين .شد خواهد ها آن گير گريبان

جاي خود بسيار اقدامي بسيار حساس، مهم و در  ولي نمايد مي آسا شايد اول نگاه در كه .است فارسي ادبيات

 دشوار است.

 استانداردهاي اسفير

حداقل استاندارها در سوانح كه بر اساس اصول وقوانين بين المللي بشردوستي وقوانين كه اي است  فير پروژهاس

حقوق بشر و قانون پناهندگان و راهنماي انجام عمليات مر بوط با سازمان صليب سرخ وهالل احمر وموسسات 

گي مردم اسيب اين منشور براي تقويت وضع زند ، دارا مي باشد.است هنگام كمك رساني تهيه شدهغير دولتي در 

 تهيه شده است. ديده و گرفتار در سوانح 

 اين استانداردها در شش بخش كليدي تدوين شده است:

 .  آب1

 .  تغذيه2

 هاي غذايي .  كمك3

 .  سرپناه4

 .  خدمات بهداشتي5
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 .  ايمني و امنيت6

 

 

 ) : شمايي از مراقبت هاي جمعي7-3شكل (

 استاندارد آب

 همه مردم بايد به آب آشاميدني به صورت ايمن و عادالنه به ميزان كافي دسترسي داشته باشند.   -

 ها نزديك باشند. كافي به خانه  مراكز توزيع آب بايد به اندازه  -

 متر باشد. 250حداكثر فاصله هر چادر تا محل توزيع آب نبايد بيش از   -

 متر باشد. 500ترين مركز توزيع آب، بايستي  حداكثر مسافت هر خانه تا نزديك  -

 ليتري نبايد بيش از سه دقيقه طول بكشد. 20زمان پر كردن يك منبع   -

 نبايد آلودگي داشته باشد.  -

 ميلي آب در نقطه توزيع وجود نداشته باشد. 100هيچ نوع كلي فرم  مدفوع در هر   -

 استاندارد غذا

 كيلو كالري باشد. 2100هر فرد بايد   -

 غذاي توزيع شده بايد داراي كيفيت مناسب بوده و مطابق با مصارف انساني باشد.  -

گرم فسفر و  30گرم روغن،  30گرم عدس،  60گرم برنج،  420گرم شكر،  20ساعت بهتر است شامل  24هر   -

 گرم نمك باشد. 5ماهي، 
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بندي شده وارداتي بايد در زمان ورود حداقل شش ماه تاريخ اعتبار داشته و پيش از انقضاء  بسته همه غذاهاي  -

 تاريخ مصرفشان توزيع شوند.

هر خانواده بايد به وسايل مناسب براي آشپزي، سوخت و مواد بهداشتي مناسب دسترسي داشته باشدو حداقل   -

 هاي است در اين زمينه بايستي تأمين شود.

كنندگان باشد تا امكان دسترسي آسان و مطمئن  ل توزيع تا حدامكان بايد نزديك به محل سكونت دريافتمح  -

 آنان فراهم شود.

 استانداردهاي سرپناه

 متر مربع مسافت داشته باشد. 45اردوگاه موقت يا دائمي براي هر فرد بايد حداقل 

 شيب زمين نبايد بيش از يك درصد باشد.

 متر مربع باشد. 5/3براي هر فرد بايد حداقل  سطح فضاي سرپوشيده

 سانتي متر داشته باشند. 70× 100هاي تا سن دو ساگلي بايد يك پتو حداقل در ابعاد  نوزادان و بچه

 وسايل كفن و دفن بايد متناسب با عقايد و فرهنگ و در صورت نياز فراهم گردد.

يك ست آشپزخانه داراي لوازم پخت و پز و نوشيدن و خوردن همه اقالم پالستيكي بايستي داراي 

 درجه(گواهينامه) باشند. و تمام فلزات نيز بايستي استيل ضد زنگ يا از فلزات غير از آهن باشد. 

 استاندارد بهداشتي درماني

هاي صحرايي خارجي ايجاد نخواهد  بيمارستانگونه تسهيالت يا خدمات بهداشتي جايگزين يا موازي نظير  هيچ

شد، مگر اين كه ظرفيت محل افزايش يافته يا جمعيت آسيب ديده، دسترسي سريع به خدمات موجود نداشته 

 تر است. هاي موجود مؤثر باشند. با اين حال تأمين منابع مناسب براي بيمارستان

ز جراحت شديد، مراقبت ثانويه از جراحات شديد و فوريت هاي اوليه ا برپايي يك بيمارستان صحرايي براي مراقبت

روز) يا به عنوان تسهيالت موقتي براي يك بيمارستان محلي كه تخريب شده و در حال  5تا  3هاي مستمر(

 ماهه در مقابل سرخك بايد مصونيت داشته باشند. 15ماهه تا  6باشد مناسب است. تمامي كودكان  بازسازي مي
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 هشتم: فصل 

 ارزيابي سوانح

 

ارزيابي يك وظيفه دشوار و قا طع مديريتي است كه به طور مستقيم در تصميم گيري موثر برنامه ريزي وكنترل 

 ٤٤به منظور انجام اقدامات مقابله منسجم بكار گرفته ميشود (استفنسن)

 سانحه

سبب آسيب به  گويند كه عملكرد جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد و مي به تخريب و ويراني وسيعي 45سانحه

چنين بازسازي ويراني خارج از توانايي جامعه متأثر شده، با استفاده  هم ،ها، اشياء و محيط زيست مي شود انسان

  .از منابع خود مي باشد

 ارزيابي سانحه

تمهيدات الزم در عمليات اضطراري براي حفظ  ،نياز هاي فوري ه،حفرآيند بررسي اثرات سان ،هارزيابي سانح

ارزيابي يك جزء  ،در هر حال .تعريف مي نمايد ،مين تسهيالت مناسب و ضروري و توسعهأزندگي بازماندگان و ت

سانحه باره اطالعات درتجزيه و تحليل  جمع آوري، تطبيق و  ،است. ارزيابي 46حياتي برنامه ريزي و اجراي پاسخ

. اطالعاتي را كه عمليات پاسخ گويي را طراحي مي كند فراهم مي آورد ،چنين ارزيابي هم .استو پيĤمد هاي آن 

مبنايي براي تصميم  ،هئارا ارزيابي را بررسي و تفسير اطالعات جمع آوري شده به منظور ،برخي از كارشناسان

 .گيري مي دانند

                                                           
۴۴

 Stephenson 

۴۵
.  Disaster   

۴۶
.  Response 
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در  از اين رومورد وضعيت ايجاد شده است،  و قضاوت درتجزيه و تحليل ، ارزيابي مستلزم جمع آوري اطالعات

از طرف ديگر، ارزيابي . جمع آوري اطالعات از صحنه حادثه است ،ترين اقدامات يكي از مهم ،ارزيابي ميداني

خسارات ايجاد شده يا خسارات مورد انتظار براي  47براي تخمين ،احتماليسانحه، بررسي يك سانحه واقعي يا 

تعيين ضربات يك سانحه  ،در اين فرآيند .آمادگي و پاسخگويي است توصيه ها براي پيشگيري،ه پيشنهادات و ئارا

بررسي نيازهاي فوريتي، اقدامات اضطراري براي نجات و تداوم حيات زنده ماندگان  يا يك رويداد بر روي جامعه و

 .توسعه به انجام مي رسد و تسريع امكان باز تواني و

در  ؛حوزه اي است كه فازهاي مختلف سانحه را در بر گرفته و مورد توجه قرار مي گيردارزيابي يك فرآيند بين 

چه كه اتفاق افتاده را  ارزشيابي اطالعات را به صورت مستقيم تفسيركرده و آن بررسي هاي مكاني و جمع آوري،

 .تخمين مي زند

 اهداف اصلي ارزيابي سانحه

 

 .ف از ارزيابي چيست و ما در انجام آن چه اهدافي را دنبال مي كنيمضرورت دارد به اين موضوع بپردازيم كه هد

اما وجه مشترك همه ارزيابي ها آن  با اهداف گوناگوني به انجام مي رسد، ،ارزيابي در حوزه وسيع حوادث و سوانح

  است كه از آن به عنوان مبنايي براي تصميم گيري و اجراي پاسخ استفاده مي گردد.

 :ددر حيطه امداد و نجات با هدف رسيدن به اهداف زير به انجام مي رسارزيابي سانحه 

 است كه زندگي شان به خطر افتاده افراديبراي نجات جان   -

 براي تعيين و مشخص كردن نيازهاي حياتي قربانيان  -

 مين داده هاي مورد نياز براي طراحي برنامهأبراي ت  -

 واكنش ربه منظوبراي كمك به تنظيم الويت ها   -

 اهداف جزء تواند مي نيز زير اهداف 	)،در حيطه امداد و نجات(چنين عالوه بر اهداف ياد شده هم

 :گيرد قرار ارزيابي

 يزان خسارات اقتصاديم برآورد  -

                                                           
٤٧
  . گمان و قياس .حدس بطور اندازه و تقدير.  گمان بحسب چيزي ارزش و مقدار كردن تعيين.  كردن اندازه 
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 تعيين ميزان آسيب به شريان هاي حياتي  -

 تعيين و پيش بيني خطرات ثانويه  -

 سانحه مراحل گوناگون و انواع ارزيابي

وضعيت ايجاد شده و پاسخگويي به  بارهطي ارزيابي، تيم ارزياب به دنبال جمع آوري و سازماندهي اطالعات در در

مراحل زير را در بر  و دهدنيازهايي است كه به دنبال سانحه رخ مي  آسيب ها و ماهيت سانحه،باره سواالتي در

 : مي گيرد

 ارزيابي وضعيت اين نوع از ارزيابي،؟  چه اتفاقي افتاده است .الف
 .را شامل مي شود48

49برآورد صدمات و آسيب هاي ناشي ازسانحه . ب
 50 يا خسارات  

51ارزيابي و برآورد نيازهاي افراد آسيب ديده .ج
  

 ه آن به مركزئتهيه گزارش و ارا. د

 .اولويت بندي نيازها، منابع موجود محلي بارهه پيشنهادات ارزياب يا ارزيابان(درئارا و

يك پاسخ اجمالي ولي همه جانبه به اين پرسش است كه چه ، ارائه ترين بخش ارزيابي مهمشايد بتوان گفت كه 

ه چنين پاسخي ضرورت دارد براي ئبراي ارا ،رخدادي به وقوع پيوسته و چه عوارضي ناشي از آن ايجاد شده است

 :سواالت زير در پي يافتن پاسخي صريح و گويا باشيم

 )ت؟(چه اتفاقي افتاده استچه شده اس.  1

 آيا مخاطره يا سانحه مورد بررسي قرار گرفته است؟.  2

 	پيامدها و عوارض آن چيست؟.  3

 چه تعداد از مردم كشته يا زخمي شده اند؟.  4

 آيا اموال و دارايي ها تخريب شده است؟.  5

 مورد نياز است؟ اوليه هاي چه پاسخ.  6

 غلبه كرد؟بر چه چالش هايي بايست .  7

                                                           
۴٨

 . Situation Assessment 
۴٩

 Disaster 
۵٠

 Damages 
۵١

 damaged 
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 پشتيباني الزم را فراهم كنند؟ آيا شهرها و بخش ها مي توانند تداركات و.  8

 چه منابعي(انساني و مادي) مورد نياز است؟.  9

 هاي ديگري درگير موضوع شوند؟ سازمانآيا نياز است اشخاص و .  10

 بهبود و عالج يابد؟طور موثر و سريع ه آيا كاري مي توان انجام داد كه وضعيت موجود ب.  11

 مورد نياز است ؟ تدابيريبراي برنامه دار كردن امور چه .  12

 

در يك تقسيم بندي ديگر ارزيابي سانحه، در سه مقطع زماني به شرح زير به انجام مي رسد كه در واقع مي تواند 

 :سه نوع متفاوت ارزيابي سانحه باشد

52 مرحله ارزيابي سريع اوليه. 1
  

مرحله بحراني يك سانحه است كه در طي  درنيازهاي ارزيابي شده فوريتي و  يه سريع، وضعيت منابعارزيابي اول 

 ارزيابي وضعيت يكي از مهم .كه نوع پاسخ هاي مورد نياز امدادي فوريتي را شناسايي نماييم هستيم آن برآن

 .ه انجام رسدترين بخش هاي ارزيابي سريع اوليه است كه در سريع ترين زمان ممكن بايستي ب

 53مرحله ارزيابي با توصيف جزئيات. 2

و  تر نيازها و منابع پاسخگويي به سانحه با جزئيات بيش ضرورت دارد كه اثرات، پس از انجام ارزيابي اوليه سريع، 

توسط افراد متخصص در هر بخش و در فرصتي فراخ تر به انجام رسد. اين ارزيابي روزها و هفته هاي بعد از وقوع 

سانحه با هدف روشن ساختن ابعاد دقيق و همه جانبه سانحه و رسيدن به اطالعات روشن و واضح تر براي اخذ 

 .تصميمات دقيق تر و برنامه ريزي مبتني بر واقعيت هاي عيني به انجام مي سد

ان ان متغير معموال اين ارزيابي در حدود يك ماه به طول مي انجامد اما با توجه به اندازه منطقه و سانحه زم

 ميباشد.

                                                           
۵٢

. Rapid Initial Assessment 
۵٣

. Detailed Assessment 
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 54مستمر مرحله ارزيابي مداوم و. 3

به عنوان  ،خصوص وضعيت جامعه نيازمنديممي شود كه اطالعاتي در تر در مواردي انجام  از ارزيابي بيش نوعاين 

مثال برنامه ريزان در بخش سالمت به ارزيابي هاي مستمري از وضعيت بيماري هاي واگير، تغذيه و ميزان مرگ و 

 .مير جامعه آسيب ديده نيازمندند

 ارزيابي سانحه ريزي براي برنامه

ن پرداخته ه آيستي بكار برنامه ريزي براي آمادگي با و برنامه ريزي براي ارزيابي سانحه موضوعي است كه در ساز

و بسيج اعالم هشدار يد و أيپس از دريافت، ت ،شود. اگر اولين اقدام در بخش آمادگي را برنامه ريزي آمادگي بدانيم

برنامه  55ترين اقدامي كه در راستاي پاسخگويي به سانحه بايستي بدان پرداخته شود مهم) مادي و انساني(منابع

 كه در فرآيند تصميم سازي و مديريت سانحه ارزشمندترين نياز تلقي مي گردد. استريزي آمادگي 

تمرين تيم ويژه ارزيابي، سرلوحه كار قراردارد از اين رو در برنامه  تجهيز و آموزش، فرآيند آمادگي نيز تشكيل، در

 مشخص شده باشد: دتدوين شده براي پاسخگويي نيز اين موارد باي

 ؟رزيابي استچه كسي مسئول ا الف. 

 ؟در هر مرحله از سانحه چه اطالعاتي مورد نياز استب.  

در معرض خسارت احتمالي  ؟ارزيابي نيازها مورد استفاده قرار مي گيرند به منظورچه استانداردهايي  ج. 

 تركيب احتمال وقوع يك حادثه و اهميت عواقب بروز حادثه است.، قرارداشتن

 متفاوت خواهد بود. ارزيابي مورد نياز و اطالعاتي كه بايست جمع آوري گردد، عدر هر مرحله از سانحه نو

 سانحهفعاليت هاي ارزيابي 

 سانحه شامل پنج بخش مي باشند:فعاليت هاي ارزيابي 

 ضعيتارزيابي و.  1

 ارزيابي نيازها.  2

 ارزيابي خسارات.  3

 ارزيابي نياز هاي سالمت .  4

                                                           
۵۴

. Continual assessment 
۵۵

 . Disaster Assessment 
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 سانحه به جامعه آسيب هايارزيابي .  5

 وجوددارد: يكل يتسه اولو يعسر يهاول يابيهر ارز براي

 كردن مكان مشكل .  مشخص1

 كردن قدرت مشكل .  مشخص2

 )اهميت و اضطرار(كردن ميزان فوريت الويت ها .  مشخص3

 د:ندارنياز هاي ارزياب دو شكل به جمع آوري اطالعات  تيم

 ؟افتاده استدر نتيجه بروز سانحه چه اتفاق . 1

 ؟چه نيازهايي ايجاد شده است. 2

 وضعيت ارزيابي

در سوانحي كه وقوع سريع دارند يا با هجوم ناگهاني جمعيت ناشي  به ويژه در ابتداي همه وضعيت هاي اضطراري،

در بررسي موارد خطاهايي چيست، ممكن است  كه مشكل واقعاً در برآورد اين ،از مناقشات شهري همراه هستند

سطوح خسارات به خدمات و  كمك هاي فوريتي نياز دارند،به افرادي كه  تعداد ثير پذيرفته،أ: مناطق تداننم

 آيد. يا فوريت يافتن تهديد و امكان فراهم آوردن كمك به وجود  سطح استمرار شريان هاي حياتي،

 ماهيت بارهبه اطالعاتي در ،ساعات و روزهاي اول به انجام مي رسد ما در ارزيابي وضعيت كه در ،عنوان مثال به

افراد بي خانمان و تعداد كشته گان)  عوارض اوليه(شامل تعداد مصدومان، گستردگي) و شدت و سانحه(قدرت،

تعيين  استراتژي هاي مداخله اي و منابع ضروري و اطالعاتي را درباره نيازها، ،نيازمنديم. ارزيابي اين زمينه ها

چرا براي آغاز اين مسئله كه طور كلي ه را ارزيابي را انجام مي دهيم؟ و بكه چ اين .اهداف فراهم مي آورد

پيش نياز و  ،مي گردد كه اطالعات حاصل از ارزيابي به اين موضوع بر ،انجام ارزيابي نيازمند هستيم به پاسخگويي

ه است در ذهن چه كه واقع شد بخش ضروري تصميم سازي است زيرا اگر ادراك دقيق و منطبق بر واقعيتي از آن

فاصله داشته و به حل كمكي مشكالت  ت هاتصميمات اتخاذ شده فرسنگ ها از واقعي تصميم سازان شكل نگيرد،

 گاهي حتي مي توانند به اتخاذ تصميماتي منجر شود كه مبتني بر اطالعات نادرست بوده و بر نخواهند كرد و

ن تصميمات منطقي و كارگشا پس از وقوع سانحه، به دامنه و شدت مشكالت بيفزايند، بنابراين براي شكل يافت

 ير بايستي طي شود:زترتيب فرآيند هاي 

 .گزارش وضعيت مناسبي تهيه گردد ،ابتدا با انجام ارزيابي سريع اوليه . الف
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 شناسايي منابع جايگزين صورت گيرد. انتخاب اهداف و سپس بر اساس واقعيت هاي گزارش شده در ارزيابي،.  ب

 .هاي پاسخگويي به اجراء در آمده و توسعه يابد در آخر طرحو  . ج

 

اين بوده و به  زيرشرايط  بارهبايد واجد داده ها و اطالعاتي در گزارش ارزيابي ،در فرايند ارزيابي سانحه

 :توجه نمايد نكات

 مكان جغرافيايي سانحه. 1

 نوع، شدت و قدرت مخاطره. 2

 زمان وقوع سانحه. 3

 از سانحهتوصيف مختصر . 4

 )مصدوم و مجروح بي خانمان،(تعداد افراد آسيب ديده. 5

 هاولويت بندي نيازهاي سانح. 6

 گزارش وضعيت

گزارش وضعيت در بر دارنده اطالعات اوليه در خصوص ماهيت سانحه، برآورد اجمالي از آسيب ها و خسارات و 

براي مديران و  تهيه شده و ،از وقوع سانحه بعد ةاولي عت هاينيازهاي فوريتي است كه توسط تيم ارزياب در سا

ذهن آنان شكل  تصميم سازان ارسال مي گردد تا درك و دريافتي واقعي و منطبق بر شواهد و مستندات را در

گزارش مختصري است كه در طي يك دوره اي از اقدامات امدادي منتشر و  گزارش وضعيت، ،به بيان ديگر دهد.

ه جزئيات شرايط اورژانسي، نيازهاي ايجاد شده و پاسخ هاي داده شده از جانب به روز شده است، به طوري ك

 تمامي امدادگران مشخص شده اند.

 تيم ارزياب 

 –و ارتباطات امارو اطالعات -اجراي عمليات امدادي-به نيروهاي امدادي كه در مهارتهاي خاص ( مانند نقشه خواني

 .بهداشت )تخصص دارند را تيم ارزياب گويند
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 كليد هايي براي ارزيابي موفقيت آميز

ارزيابان بايستي به نكات زير توجه ويژه نشان داده و  ،واقعيات روشن و مبتني بر براي تهيه يك گزارش دقيق،

 :شرايط ذكر شده را لحاظ نمايند

 همكاري با مسئوالن محلي -

 مشخص كردن اطالعات حياتي براي بهره گيران از آن -

 شاخص ها، داردهابه كارگيري استان -

 زمان بندي ارزيابي -

 هاي منابع اطالعات تعيين بهترين مكان -

 نيازهاي مزمن ل شدن بين وضعيت اضطراري وئتمايز قا  -

 مشاركت دادن جامعه محلي  -

 آگاهي از فشارهاي ماهرانه  -

 بهره گيري از فرضيات معنادار  -

 :باشد گزارش وضعيت بايد ويژگي هاي ذيل را دارا  

 بالفاصله پس از ورود به منطقه به تهيه آن بپردازيم  -

 اطالعات مطمئن و به هنگام باشد و منابع آن ذكر شود  -

 گزارش آورده شود در هر ،ليستي از نيازهاي مرتفع نشده  -

 )توجه به منابع محلي(مشخص كنيم مين است راأنيازهايي كه در محل قابل ت  -

 مخاطب گزارش هستيم ام خودكه هميشه تصور كنيم   -

 كنيد ذكر هر موردي كه اطالع نداريد را  -

 كلمات مبهم بپرهيزيد از عبارات و  -

در زير اشاره مي  ها هاي گوناگوني استفاده كرد كه به برخي از آن انجام ارزيابي مي توان از روش براي

 :شود
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 منطقه فراز بر هواپيما با پرواز  -

 را دورعكس هوايي و مشاهده از   -

 سيستم هاي گزارش از راه دور  -

 ميداني ارزيابي  -

 ارزيابي ميداني

از اين منظر كه ارزيابان را در برابر  واست هاي ارزيابي سوانح بوده  ترين روش ارزيابي ميداني همواره يكي از مهم

روش ديگر توصيه مي  از هر تر بيش ،هاي ملموس قرار داده و اطالعات ارزشمندي را نصيب آنان مي كند واقعيت

انجام مشاهدات ميداني با جنبه هاي گوناگون سانحه آشنا شده و داده  ارزيابان با حضور در صحنه حادثه و .شود

 .مي گيرند هاي مورد نياز را بر

 

 :وظايف زير را بر عهده دارند) صحنه در(ارزيابان در انجام مشاهده ميداني

 فيزيكيزير نظر داشتن وضعيت و شرايط   -

 مسئوالن پرسيدن سواالت از افراد محلي و  -

 كلينك هاي درماني ها، منابع آب، خانه ها، سرپناه از بازديد  -

 بيماران سالمندان و ،كودكان و نوجوانانزير نظر گرفتن   -

 زير نظر داشتن زندگي و معيشت زنان  -

 زير نظر داشتن اماكن تسهيالتي  -

 گرفتن عكس و تهيه نقشه  -

دقيق و روشن، بايستي   هاي تهيه گزارش رزيابان براي انجام صحيح ارزيابي وحه(ااثرات سانآشنايي و بررسي   -

اطالعات  از دانش و احتماليدر طراحي سناريوهاي  و اشنداثراتي كه حوادث بر جاي مي گذارند آشنا ب با ماهيت و

 )خود در اين بخش بهره گيرند

  :پيامدهاي سوانح بايد به اين سواالت پاسخ داددر ارزيابي اثرات و 

 ثير(سانحه) قرار گرفته اند؟أچه تعداد انسان تحت ت  -

 چه تعداد در اثر آن سانحه مرده اند؟  -
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 آن مجروح شده اند؟ چه تعداد در اثر  -

 ها، راه ومي،ساختمان هاي عم خطوط ارتباطي، زير ساخت ها، هاي فيزيكي به دارايي هاي جامعه و چه آسيب  -

 ها و ... وارد شده است؟ پل

 چه صدماتي به ذخاير معيشتي وارد شده است؟  -

 چه صدماتي به كسب و كار وارد گرديده است؟  -

 چه تعداد انسان تخليه يا بي خانمان شده اند؟  -

 هاي جنسيتي اهميت دارند؟ چه گروه  -

 طور كامل منهدم شده اند؟ه چه تعداد خانه ب  -

 تعداد خانه به طور نسبي تخريب شده اند؟چه   -

، در گزارش آنان مي آيد و اطالعات و پيشنهاداتي كه ارزيابان ارايه مي كنند چنين يافته ها، هم

 :بايستي واجد شرايط ذير باشد

 روشن  -

 صريح  -

 به موقع  -

 يكاربرد  -

 .مختصر و كوتاه و عملياتي باشد  -

  نياز هاي حياتي

ارزيابي نيازهاي حياتي مردم  سريع به ارزيابي آن بپردازند، بسياريكي از نيازهايي كه تيم هاي ارزيابي بايستي 

  :عبارتند از اين نياز ها آسيب ديده است.

 امنيت −

 آب −

 اغذ −

 سرپناه و بهداشت −
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 لباس، پتو و اقالم اساسي خانه −

 .مراقبت هاي بهداشتي −

در حوادثي كه به  نجات در الويت دوم براي پاسخگويي قرار داشته و از جستجو و بعدمين نياز هاي حياتي أت

 .تواند الويت اول پاسخگويي باشد مين اين نيازها ميأت نيست، نيازسطح گسترده  نجات در عمليات جستجو و

كمك شاياني ترين فعاليت تيم ارزيابي تلقي شده و به تصميم سازان در مديريت بحران  گزارش تيم ارزياب مهم

نيازهاي حياتي و  شدت، زمان، مكان ويژگي ها، بارهبديهي است كه گزارش اوليه بايد شامل اطالعاتي در. مي كند

مي نامند. اين ارزيابي اجمالي، كوتاه و برآوردهاي آن تقريبي بوده و  56ارزيابي سريع ... باشد. اين ارزيابي اوليه را

با توجه به اهميت  .نمودآن را تكميل خواهد  ه،روزهاي آيند درگزارش هاي تكميلي در طي ارزيابي هاي بعدي 

 .داين بخش باش حاوي اطالعاتي در اين خصوص و برآورد نيازها در دارزيابي هاي اوليه باي، جستجو و نجات

 

ه ئجمع آوري و ارا اطالعات خود را زيروضعيت هاي  بارهدر در ارزيابي ميداني، تيم ارزياب وظيفه دارد

 :نمايد

 .ه يك نماي كلي از وضعيت ايجاد شدئارا. الف

.ترين آسيب قرار دارند هايي كه در معرض بيش تعيين گروه .ب
57 

 تعيين نيازهاي اساسي .ج

 ارزيابي منابع در دسترسو  تعييين پاسخ هاي فوريتي .د

 تعيين شكاف ها، چالش ها و كاستي هاي اساسي .ن

 مجروحان برآورد جمعيت تحت تأثير، مصدومان و .ي

به  ها تبديل آن ها و جمع آوري داده ها و تطبيق و سازماندهي آن ،برآورد افراد بي خانمان و جابجا شده .د

 اطالعات 

 روش هاي جمع آوري داده ها

 :ها به شرح ذيل است هاي جمع آوري داده روشترين  مهم

                                                           
۵۶

. Rapid Assessment  
۵٧

. Vulnerable Groups 
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 مشاهده −

 مصاحبه −

 پيمايش −

 چك ليست −

 نمونه گيري −

 شاخص ها و استانداردها −

 فرضيات −

كه مبناي تصميم گيري مديران آن به دليل  ،داده ها و اطالعاتي كه به وسيله تيم ارزيابي جمع آوري مي گردد

فرآيند تصميم سازي را  ،كه كمبود اطالعات چنان شد زيرا همبايستي سودمند و قابل استناد با قرار خواهد گرفت،

، نيز مي تواند مشكل آفرين باشد و با حجم زياد نامعتبر و مبهم اطالعات پراكنده،، با مشكل مواجه خواهد ساخت

 :از اين رو ما به شدت به اطالعات مفيد و گويا با ويژگي هاي زير نيازمنديم

 :عبارتند از ويژگي هاي اطالعات سودمند

 58قابل اطمينانو معتبر .  1

 59مناسب ومربوط .  2

 60موقعه ب . 3

 61الويت بندي شده.  4

 :ارزيابي را به دو نوع اطالعات اوليه و ثانويه تقسيم نمود از يك ديدگاه مي توان اطالعات به دست آمده در

 اطالعات اوليه. 1

آژانس (بررسي هاي سازمان هاي امدادي معتبر مصاحبه فردي،: مانندبر مبناي مواردي  دمي تواناطالعات اوليه  

جمعيت هاي هالل احمر و صليب سرخ، فدراسيون جهاني هالل احمر و صليب سرخ، كميته  هاي سازمان ملل،

 .مشاهدات مستقيم است ،نوع ديگر تهيه اطالعات اوليه .باشد )بين المللي صليب سرخ، دولت ملي و ..

                                                           
۵٨

. Reliable 
۵٩

. Relevant 
۶٠

. Timely 
۶١

. Prioritized 
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 اطالعات ثانويه. 2

خذ، تصاوير أشامل مواردي مانند: گزارشات مكتوب(شامل بررسي هاي ديگران)، مصاحبه هاي م اطالعات ثانويه 

 .گزارش رسانه ها، اينترنت، ماهوارهاي، عكس ها

 

 منابع داده ها

به . يك الزام غير قابل گريز براي همه ارزيابان است ،اتكاء به منابع معتبر در اخذ اطالعات مربوط به سانحه

 :تعدادي از اين منابع اشاره مي شود

 ه استجمعيتي كه به طور مستقيم آسيب ديد. الف

 62ي محل، والن مليئمس . ب

 63 و فدراسيون جمعيت هالل احمر  .ج

 64 كاركنان سازمان هاي غير دولتي و بين المللي  .د

 65 تيم هاي پاسخگويي بين المللي.  ه

 66سازمان هاي علمي  .و

 67رسانه ها  .ز

 68اينترنت  .ح

 

نجات جان آسيب ديدگان و  ،در اين فاز ،است 69اول فاز فوريتي شوند. فاز بندي مي سوانح در دو فاز اصلي طبقه

اولين گام موظف به  تيم ارزياب در و رددر اولويت قرار دا ،ه خدمات جستجو و نجات و خدمات فوريتي درمانيئارا

 .اين بخش استه اطالعات در اين خصوص و ارزيابي نيازهاي ائار

                                                           
۶٢

. National Authorities and Local  
۶٣

. National Red Cross Society and IFRC 
۶۴

. NGO and International Organization Staffs 
۶۵

. International Response Teams  
۶۶

. Organizations Scientific 
۶٧

. Media 
۶٨

. Internet 
۶٩

. Emergency Phase    
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تأمين نيازهاي آب و بهسازي محيط، تغذيه، تأمين سرپناه موقت و ... را شامل مي  كه است 70فاز دوم فاز امداد

افراد تيم  ه داده هايي در اين خصوص به مراكز تصميم سازي مي باشد.ئارا ،گام بعدي سيستم ارزياب وشود 

 آموزش دمديريت بحران باي مباحث تخصصي امداد و نجات و بارهارزيابي عالوه بر مهارت ها، دانش و تجارب در

هايي را طي نموده و واجد تجهيزات ضروري براي انجام عمليات خود باشند كه به تفصيل به آن پرداخته خواهد 

 شد.

از دانش الزم در بررسي و  ،تيم ارزياب بايد واجد افرادي باشد كه عالوه بر تجارب ميداني از مديريت سانحه 

 :نيازهاي كه ايجاد شده و منابع موجود برخوردار بوده و داراي يكي از تخصص هاي ذيل باشند ورد سانحه،برآ

 تغذيه يا و اپيدميولوژي متخصص در امور بهداشت،.  الف

 )متخصص در امور فني و مهندسي(عمران.  ب

 نجات متخصص يا مجرب در جستجو و.  ج

 متخصص يا مجرب در امور امدادي  .د

 )پشتيباني(لجستيك متخصص يا مجرب در آماده و.  و

اعضاي تيم ارزيابي بهتر است با زبان و فرهنگ مردم آسيب ديده آشنايي داشته باشند و به يكي از  ،عالوه بر اين

تيم با اصول تهيه و ارسال گزارش(گزارش  يزبان هاي رايج بين المللي تسلط داشته و حداقل يكي از اعضا

 آشنا باشد.) نويسي

دو دوره آموزشي بين المللي توسط سازمان ملل متحد و فدراسيون جهاني  ،ارزيابي سوانح به منظوردر حال حاضر 

از طي  بعدها و سازمان هاي امدادي  طرف دولت ه مي گردد كه افراد معرفي شده ازئصليب سرخ و هالل احمر ارا

تيم  مي شوند. گرفته موريت هاي بين المللي بكارأاين دوره ها به عضويت تيم هاي بين المللي در آمده و در م

 نامند مي 71هماهنگي ميداني سازماندهي شده توسط فدراسيون جهاني صليب سرخ و هالل احمر را تيم ارزيابي و

 .ناميده مي شود 72تيم ارزيابي و هماهنگي سازمان ملل متحدسازمان ملل متحد را  تيم سازماندهي شده توسطو 

 فرمهاي ارزيابي:

                                                           
٧٠

. Relief Phase    
٧١

. FACT (Field Assessment and Coordination Tteam)   
٧٢

. UNDAC (United Nation Disaster Assessment and Coordination) 
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 ارزيابي خسارت و نيازها 

خسارات وارد به اموال كشته شدگان، ورد و تعيين تعداد مصدومان و آارزيابي خسارت عبارت است از فرايند بر

ايستگاههاي ، ساختمان ها و وضعيت تسهيالت و خدمات حياتي مانند مراكز بهداشتي درماني، خصوصي و عمومي

نمايانگر مخاطرات و ميزان خسارات وارده  ،از جانب ديگر تعيين خسارت. پليس و فاجعه  طبيعي يا انسان ساخت

تعيين خسارت زلزله بيانگر اين  در اثر وقوع يك سانحه و بر اساس اطالعات پيشين و شناخت كافي از ان است.

توجه مطلب است كه مخاطرات وقوع يك زلزله چيست وچه ميزان خسارت بر اثر وقوع زلزله رخ خواهد داد كه با 

نامه ريزي براي گيرد. تعيين خسارت به منظور بر به شناخت سوابق تاريخي و زمين شناسي منطقه ضورت مي

 رويارويي با سوانح و غالبا با هدف تدوين برنامه هاي پيشگيرانه مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 ي براي انجام ارزيابي دقيق خسارتدليل اصلپنج 

 يافتن اطالعات از شرايط اضطراري واقع شده يا سانحه بوجود امده -1

 كمك به تصميم گيري موثر -2

 امكان اولويت بندي منابع محدود موجود براي تخصيص -3

 پاسخگويي به تقاضاها -4

 قادر ساختن جامعه به ارايه كمك دقيق و سريع-5

 

 ارزيابي خسارت 

 قبل از وقوع سانحه:-1

 ا قتصادي در نواحي  –ه هاي اجتماعي جمع اوري داد-

 اماده سازي فرم هاي الزم فرايند ارزيابي خسارت و ارزيابي نيازها-

 در حين وقوع سانحه:-2 

 وري داده هاي خسارت آول  قبل از جمع ئارايه گزارش فوري تقييرات در نواحي اسيب ديده به مقام مس-
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رهبران گروههاي عملياتي (در صورت امكان)و گزارشات مه مردم، عاجمع اوري داده هاي خسارات از طريق مراجعه به -

 مده در تمام سطوح آبدست 

 و مقايسه با داده هاي موجود قبل از سانحهتجزيه و تحليل تحليل داده هاي جمع اوري شده از طريق -

 ول  در ارتباط با ارايه شاخص هاي پيشنهادي براي انجام باز سازي ئگزارش به مقامات مس -

 پس از سانحه: -3

 .ولئه گزارش نهايي به مقامات مسئتحليل و ارا، نهاآ وري داده ها و تكميلآادامه  جمع -
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 انقالب اسالمي
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 و فني حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز ها، كارگاه ايمني مسئولين براي ايمني عمومي آموزش كتابچه. 20
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