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 پيشگفتار

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

د. كمك به آسيب حوادث افزايش دهند و در هنگام حادثه بتوانند از جامعه و كشورشان دفاع كنن

و سالمت جامعه 	وظيفه انساني، نقش به سزايي در تأمين امنيتبر ديدگان و بازماندگان حوادث عالوه 

دارد، ضمن اين كه كمك رساني به موقع و اصولي نقش مهمي در كاهش تلفات و عوارض حوادث 

شور ما يكي از كبا توجه به اينكه . مي باشدموثر  نيزخواهد داشت در كاهش هزينه هاي بعدي 

آمادگي و چگونگي مواجهه با اين حوادث از اهميت  لذا ميزانكشورهاي حادثه خيز دنيا است و 

جدي اجتماعي،  هاي بسياري برخوردار است كه در غير اين صورت جامعه با مخاطرات و نابساماني

سات و سازمان و بروز مشكالت عديده روبرو مي شود. عدم آمادگي نهادها، موس ياقتصادي و انسان

هاي مسئول در امور اجتماعي و در ساير زمينه ها مي تواند بر دامنه مشكالت افزوده و امور خدمت 

پيشگيري قبل از وقوع حادثه امري ضروري و  بديهي استاز اين رو  رساني را با معضل مواجه نمايد.

مي ادرساني صحيح و به موقع مقدم بر امداد و نجات بعد از حادثه مي باشد و در مرحله دوم نيز امد

ار باشد. در اين راستا، معاونت آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت ذتواند در كاهش مخاطرات تأثيرگ

كشور  نجاتگرانو به  هرا پديد آورد» نجات مقدماتي «ان بر آن شد تا هالل احمر جمهوري اسالمي اير

پژوهش و فناوري جمعيت هالل احمر  ،موزشكتاب به معاونت آنگارش اين  ،بر اين اساس ؛تقديم نمايد

، اين مهم به گر عزيزل و همكاري دوستان پژوهشبا ياري خداوند متعا واگذار گرديد واستان اصفهان 

،توانمند سازي  مديركل آموزش هاي تخصصي و زحماتاز تالش انجام رسيد. بر خود فرض مي دانم كه 

و فناوري پژوهش  ،معاون آموزش ستان اصفهان،ا جمعيت هالل احمر مدير عاملومهارت افزايي، 

 يافت اختصاص كتاب اين تدوين و نگارش براي معاونت آن در كه اي ويژه كارگروهاصفهان و  استان

تالش نمودند  خالصانه مطالب كتاب ، تأليف و تدوينكه در نگارش فرهيخته همكاران و اساتيد همچون

 .بزرگ مسئلت دارم پروردگاراز توفيق روزافزون ايشان را ، قدرداني نموده

  

 

 دكتر احمد سلطاني

 آموزش، پژوهش و فناوري تمعاون

 جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران
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 نجات غير حضوري مقدماتي

 فصل اول:

 كليات و تعاريف

اين كتاب به مباحث نجات غير حضوري از فرآيند جستجو و نجات، وظايف تيم جستجو و نجات، منابع نجات، 

-هاي ضروري در عمليات جستجو و نجات، آمادگي ها، جهت يابي، روشهاي جستجو و نجات، مهارتاجزاء، تيم

هاي مختلف آن در روز و در شب و با كمك نشانه هاي موجود در طبيعت، تجهيزات جستجو و نجات، برانكارد 

ها، وسايل مديريت راه هوايي، وسايل معاينه مصدوم، وسايل رگ گيري و تزريق تاشو، چرخدار، آتل ها و كاربرد آن

نده وسايل سنگين، تجهيزات اطفاء حريق، دارو، وسايل ايمني و حفاظت شخصي، كيف ها و بالشتك هاي باال بر

، تا GPSبي تولز، انواع كاوشگرها و مابزار نجات ضربتي، ابزار فني امداد و شناور سازها، ست نجات هيدروليك، كا

ها و وظايف تيم و رهبر ارزيابي صحنه عمليات، اولويت بندي، مباني كار تيمي، ساختار و راهبري تيم، ويژگي

 ) مورد اشاره قرار گرفته است.ICSو  NIMSسئول پايگاه، سامانه فرماندهي حادثه (در سيستم گروه، فرمانده، م

در موضوع نجات يكي از مباحث مورد توجه فرآيند جستجو و نجات مي باشد كه در آن وظايف تيم هاي جستجو 

گاهي، برنامه ريزي، و نجات، انواع و نكات كليدي مهم در عمليات جستجو و نجات، اجزاء آن (پيش طراحي ، آ

 عمليات، تعليق، نقد و ارزيابي) ديده شده است.

هاي جستجو نجات شامل گروه هاي حرفه اي يا داوطلبي هستند كه همه اعضاء آن در سازمان هايي چون تيم

، هالل احمر و ... در زمره گروه حرفه اي و گروه هاي مردمي، پاسخگو به شرايط 115آتش نشاني، اورژانس 

ري كه آموزش هاي پايه براي رويارويي با باليا، اطفاء حريق، كمك هاي اوليه پزشكي، عمليات جستجو و اضطرا

 هاي گروهي را فرا گرفته اند به عنوان گروه هاي داوطلب هستند.نجات مقدماتي و شركت در فعاليت

ات جستجو و نجات اشاره هاي ضروري مورد نياز يك نجاتگر در عمليدر فصل سوم از بخش غير حضوري به مهارت

مي شود كه ابتدا مرحله اصلي فعاليت هاي جستجو و نجات از مكان يابي، دستيابي، تثبيت (فيزيكي ـ پزشكي) تا 

حمل و انتقال بيان شده است. سپس به آمادگي هاي الزم و مورد نياز نجاتگر اعم از آمادگي هاي جسماني 
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ثه شامل: چابكي، انعطاف بدني، قدرت تحمل و ... شرايط پزشكي مناسب براي فعاليت هاي فيزيكي در صحنه حاد

فرد و نيز اطالعاتي كه ميزان سازگاري شخص را با شرايط نامتعارف تعيين مي كند آورده شده است. لوازم 

هاي مختلف و توجه به ظرفيت كيف هاي كمري يا كوله پشتي، استفاده از وسايل و انفرادي و گروهي در تيم

كم حجم و با قابليت باال، نحوه چينش وسايل در كوله نيز از موارد مهم ديگري است كه در ادامه ذكر ابزارهاي 

هاي جهت يابي (در روز و در شب)، با امكانات و وسايل امدادي موجود يا با استفاده از عوارض گرديده است. روش

 طبيعي يا وسايل دست ساز در پايان همين بخش آورده شده است.

چهارم به تجهيزات جستجو و نجات و نحوه كاربرد هر كدام شامل برانكاردهاي تاشو، قابل انعطاف،  در فصل

وكيوم، ماترس) كوالرهاي گردني،  ها (كششي، چرخدار، انواع آتلبرانكارد ، KEDاسكوپ، بك بورد، 

تيوپ، آمبوبگ و...)،  فيكساتورهاي گردني، كيف احياء و وسايل مديريت راه هوايي (ساكشن، الرنگوسكوپ، كامبي

وسايل معاينه مصدوم، رگ گيري و دارو، وسايل ايمني و حفاظت شخصي، كيف ها و بالشتك هاي باال برنده 

، 2و  1، خودروهاي نجات تيپ GPSوسايل سنگين ست هاي نجات هيدروليك و پنوماتيك، انواع زنده ياب ها ، 

 ست.ها به اختصار بيان شده اكاربرد و محدوديت هاي آن

در فصل پنجم به ارزيابي در عمليات و اولويت بندي گام به گام و در موقعيت هاي مختلف شامل نشت بنزين، 

 خودروي بدون ثبات، خودروي آتش گرفته، ساير صحنه هاي حادثه و اولويت بندي مصدومين مي پردازيم.

ازه و تركيب، انواع، روند تبديل گروه در فصل ششم مباني كار تيمي، ساختار و راهبري تيم شامل تعريف تيم، اند

هاي رهبري، به تيم، رده هاي عملياتي، وظايف تيم ها، تفاوت هاي تيم و گروه، ويژگي هاي هر كدام، ويژگي

وظايف رهبر تيم، فرمانده و وظايف وي، وظايف مسئول تيم در پايگاه امداد و نجات و در بازگشت از عمليات را 

 ماييم.مورد به مورد عنوان مي ن

ساختار، اصول و مفاهيم آن،  NIMSدر فصل هفتم با سامانه هاي فرماندهي سوانح، سيستم ملي مديريت سوانح 

ICS هاي آن، منابع، اصطالحات و زبان مشترك و ساير هاي اصلي آن به عناصر سازنده و ويژگيو بخش

 موضوعات مرتبط با آن بيان شده است.
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 م:دوفصل 

 1فرآيند جستجو و نجات

 

  تعريف

عبارت است از يافتن فردي كه جستجو و نجات اي از جستجو و نجات داشته باشيم،  اگر بخواهيم تعريف اوليه

 دچار مشكل شده و تسكين آالم او.

بايد به اين نكته توجه كنيم كه در تمامي حوادث و سوانح اصول جستجو و نجات يكسان است ولي نوع آن و نحوه 

ف متفاوت است. به عنوان مثال فرآيند جستجو و نجات در زلزله يا تصادفات در مجموع عملكرد در حوادث مختل

 باشد. يابي و ... متفاوت مي يكسان است ولي عناصر آن مانند نحوه مكان

بدون اعتنا به منافع شخصي به  افرادي است كهتمايل قلبي ، جستجو و نجاتدر تمام عملياتهاي وجه اشتراك 

نمايند. به عبارت ديگر جايگاه كساني است كه بر روي موضوع مشتركي تحت مي مانده كمك افراد دردمند و در

 .است كه  رساندن به انسانهاييكنند و هدف آنها ياري  ها قلب و فكر خود را متمركز مي عنوان خدمت به انسان

 دارند.وافر و واقعي  نياز به كمك 

جستجو و نجات داشته باشيم جستجو عبارت است از پيدا كردن  تر از تر و كامل حاال اگر بخواهيم تعريفي جامع

اند و نجات عبارت است از عملياتي كه منجر به رهايي افراد زنده از شرايط بحراني به  افرادي كه در مخاطره افتاده

 دام افتاده است.

از مجموعه اقدامات امداد عبارت است  ميباشد.اصطالح ديگري كه در كنار جستجو و نجات كاربرد دارد امداد 

 شود. و حفظ جان مصدومين انجام ميدرماني اوليه كه به منظور تثبيت موقعيت 

 وظايف تيم جستجو و نجات 

 ها از منطقهنجات افراد از طريق بيرون آوردن سريع و فوري آن .1

 درباره اشخاص گرفتار شده و اعزام آنها به مراكز درماني اوليههاي  انجام كمك .2

 مات الزم در زمينه نگهداري موقتاقدا .3

 هاي متخصصكمك به ساير گروه. 4

 جستجو و پيدا كردن ساير مصدومين و احياء و يافتن اجساد .5
                                                           
١
. Search and Rescue 
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شود كه معموالً به چهار  در منابع مختلف براي جستجو و نجات انواع مختلفي در نظر گرفته مي

 شوند: بندي مي دسته تقسيم

شود كه منحصراً در مناطق ناهموار  به عمليات جستجو و نجاتي اطالق مي جستجو و نجات در كوهستان: .1

گيرد گاه از اين نوع به عنوان جستجو و نجات در مناطق  ها انجام مي همچون مناطق كوهستاني، صحراها و جنگل

 شود. مبرده مي غيرمسكوني نيز نا

شود و به اختصار  شهرها انجام مي عبارت است از عمليات جستجو و نجاتي كه درجستجو و نجات شهري: . 2

USAR
هاي تخريب شده و عمليات تخصصي نجات در  شود اين عمليات معموال مربوط به ساختمان ناميده مي 2

 ميباشد .تصادفات.

 .گيرد  مي ويژه در زمان جنگ انجام مي عملياتي است كه بوسيله واحدهاي نظاجستجو و نجات در رزم:  .3

هاي الزم براي كليه افرادي است كه در پشت خطوط  گيري نجات و فراهم كردن كمك اين نوع عمليات بازپس

 اند.  دشمن به دام افتاده

3اين نوع عمليات كه اختصارا دريايي:  -جستجو و نجات در هوا. 4
ASR  ناميده مي شود اشاره به عمليات

نجات افرادي كه در دريا مفقود شده جستجو نجاتي دارد كه در آن از هواپيما به منظور جستجو، تعيين محل يا 

 اند استفاده مي شود. 

 نكات مهم در عمليات نجات

 خونسردي كامل و نترسيدن از صحنه حادثه يا كنترل اعصاب و روان .1

كنند  شناسند دقيقا مشخصات محل افرادي كه در آن مكان سكونت يا كار مي از افرادي كه مكان حادثه را مي .2

 را سؤال كنيد.

 باتوجه به شناخت توان نيروهاي نجاتگر حاضر در عمليات بايد از آنها به تناسب استفاده كرد. .3

 بايستي با سرعت عمل از حداقل زمان، حداكثر استفاده را كسب كرد. .4

 باشد. وري از كمترين امكانات و تجهيزات موجود در عمليات از نكات مهم پاسخگويي در صحنه آسيب مي بهره .5

 اول كودكان، افراد مسن و سالخورده/ بانوان/ آقايان  كردن افراد مصدوم و گرفتار در حادثه به ترتيب: خارج .6

 نوع عمليات مربوط به آن را تعيين كنيد. ,برحسب شكل وقوع حادثه .7

 قطع سريع سيستم آب، برق و گازرساني به محل حادثه. -8

كنيد به صورت جارويي يا رفت و  يا لوله آب استفاده ميكننده دستي و  سوزي از خاموش اگر در مهار آتش .9

 برگشت كوتاه مواد را بر روي آتش بپاشيد.

                                                           
٢
 Urban Search and Rescue  

 
٣
 Air-Sea Rescue 
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 اجزاء جستجو و نجات

كند كه اصطالحاً عناصر متشكله يك عمليات جستجو  هر عمليات جستجو و نجات به تنهايي مراحلي را دنبال مي

 يابند. كه عبارتند از: ان يك حادثه ادامه ميشود. بعضي از آنها از آغاز تا پاي و نجات ناميده مي

  پيش طراحي .1

   اخطار .2

 ريزي برنامه .3

   عمليات .4

  تعليق .5

 نقد و ارزيابي .6

 پيش طراحي. 1

به اين معني است كه قبل از حادثه بايد آن را طراحي كرد. يك طرح اوليه خوب به معني آمادگي از لحاظ 

و آموزش است. هر فرد ديگر در عمليات بايد بداند كه چه كاري  را از كجا و چه تجهيزات، سازماندهي، مديريت 

 انتظار براي انجام آن چگونه است.هاي مورد  وقت بايد انجام دهد و محدوده ريسك و شايستگي

 اخطار(آگاهي) .2

اخطار ممكن  شود. اخطار اولين نشان يك وضعيت اضطراري است .در واقع شرايطي است كه به زودي بحراني مي

است با تماس تلفني، آژير، بي سيم و ياگزارش مستقيم انجام شود و به محض دريافت خطر يك نفر بايد 

گري نمايند.  تجربه هم بايد بدانند كه چگونه گزارش كم نجاتگرانحساسيت بحراني بودن آن را تعيين كند. حتي 

 بله تأثيرگذار خواهد بود.هاي مقا ريزي و فعاليت گري كامل در برنامه زيرايك گزارش

 ريزي برنامه .3

ها براي حداكثر  شود. فهرستي از انتخاب ها انجام مي بندي اطالعات، اولين ارزيابي آوري و جمع پس از جمع

شود. مقاصد و اهداف براي مراحل اول مأموريت تدوين  آمدهاي احتمالي تهيه مي پذيري در مقابل پيش انعطاف

 شود. ريزي در اين مرحله تدوين مي گويي سريع و برنامه براي پاسخ شود. موارد مقدماتي مي

 عمليات .4

هاي عملياتي براساس تجربيات و  شود. تاكتيك عمليات براي تكميل نمودن مراحل جستجو و نجات انجام مي

اده از تواند شامل رديابي، تعيين محدوده عمليات، استف شود. كه مي شرايط محيطي و جوي به اجرا گذاشته مي

 ها يا تيم هاي كوهنوردي باشد. هاي واكنش سريع، سگ تيم

 تعليق .5



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    10  

تعليق به معني توقف موقت عمليات به داليل مختلف از جمله تاريك شدن هوا، بارندگي، طوفان و غيره صورت 

خود را ها تجهيزات  گيرد. در اين وضعيت عمليات خاتمه نيافته است ولي به طور موقت متوقف شده است. تيم مي

 شوند. كنند و آماده مأموريت بعدي مي تحويل داده و تجهيزات از كار افتاده يا مفقود را جايگزين مي

شوند. در اين حالت اگر مأموريت به اتمام نرسيده باشد و يا چندين  بندي و آماده مي مستندات در اين مرحله جمع

باشد كه مديريت آن نياز به تمرين و تجربه  ليق ميهفته بطول بيانجامد، وضعيت نيروها و تجهيزات در حالت تع

 زياد دارد.

 نقد و ارزيابي .6

گردد. اين كار پايه و اساس پيش  به ارزيابي جامع از كل مأموريت، از آغاز تا انتهاي آن، نقد و ارزيابي اطالق مي

تغييرات پيش طراحي و آموزش  آورد. بعد از هر حادثه بازبيني و تجزيه و تحليل آن بايد در طراحي را به جود مي

 اعمال شده و در يادگيري مطالبي كه تجربه نشده تأثيرگذار باشد.

 هاي جستجو و نجات تيم

 اي و داوطلب تقسيم كرد.  توان به دو گروه حرفه هاي جستجو و نجات را مي مطابق استانداردهاي جهاني تيم

 اي گروه حرفه

هاي  اي ديده و مهارت هاي حرفه هاي آموزش يدگان ناشي از بحراند افرادي هستند كه به منظور كمك به آسيب

نشان، مشاغلين اورژانس و هالل احمر و ... در  است. آتش به سوانحاند كه وظيفه آنها پاسخگويي  عملي كسب كرده

را نيز  آيند. همه اعضاي اين تيم بايد مهارتهاي يك تكنسين فوريتهاي پزشكي اي به شمار مي هاي حرفه زمره گروه

هاي عملي و برخورداري از آمادگي جسمي و روحي از ديگر  هاي تخصصي و مهارت آموزش .دارا باشند. گذراندن 

اي بايد از قبل، براي پيوستن به يكديگر و انتقال به  هاي حرفه اي است. از ديگر شرايط گروه هاي حرفه شرايط گروه

 شده باشند. محل مورد نظر با يكديگر و سازمان مسئول هماهنگ 

المللي افزود. اعزام اين  هاي بين توان با اعزام آنها به صحنه باليا و بحران اي را مي هاي حرفه سازمانهاي عملي گروه

هاي و كسب بهترين تجارب وجود داشته  ها بايد در فاز پاسخگويي اوليه باشد تا امكان به كارگيري آموخته گروه

 باشد.

 داوطلب گروه

ناميده  NET  4  هاي مردمي پاسخگو، شرايط اضطراري نامبرده و به اختصارتوان با عنوان گروه ياين گروه را م

هاي پايه براي رويارويي با باليا، چگونگي اطفاء حريق،  شوند و گروهي از افراد داوطلب هستند كه آموزش مي

اند. اين  گروهي را فراگرفته هاي هاي پزشكي اوليه، عمليات جستجو و نجات مقدماتي و شركت در فعاليت كمك

 اند. هاي بزرگ طراحي شده ها براي فعاليت در هنگام وقوع بحران گروه

                                                           
۴
 Neighborhood Emergency Team   
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 فصل سوم

 مهارت هاي ضروري در عمليات جستجو و نجات

 چيست؟ جستجو و نجات

كند، فوريت و محيط است.  نجات كه آن را از فعاليت هاي امدادي متمايز مي و دو شاخص اصلي عمليات جستجو

رصورتي كه در يك عمليات كمك رساني در حوادث، با محيط نامتعارف يا شرايط نامتعارف روبرو شويم، د

شود. اين  نجات تعريف مي و معادالت امدادي برهم خورده و كليه فعاليت ها در چارچوب فرآيند كالسيك جستجو

كند.  ي جستجوونجات را بيان ميشود، چهار مرحله اصلي فعاليت ها ناميده مي L.A.S.Tفرآيند كه به اختصار 

هايي است كه در يك عمليات جستجوونجات براي پاسخگويي به هر  اين چهار مرحله ترتيب قدم به قدم فعاليت

 حادثه بايد انجام شود. 

 LOCATE L مكان يابي

 ACCESS A دستيابي

 STABILIZE S تثبيت (شرايط حياتي و فيزيكي)

 TRANSPORT T حمل و انتقال

 

دانش با  شوند.  جستجو موعه اين فعاليت ها در سه حوزه قابل تفكيك جستجو، نجات و قابليت بقاء تعريف ميمج

هاي فني  مهارتيابي سوژه). نجات با  و تجهيزات پيشرفته درگير است(مكانهاي جديد  آوري فن اي از پيچيده

است (دستيابي به مصدوم، تثبيت ، تجهيزات متنوع و طيف وسيعي از محيط هاي مختلف درگير بسيار باال

نياز است. جستجوونجات هايي است كه در عمليات  اي از توانايي مجموعهء  قابليت بقاو  )فيزيكي و حمل و انتقال

با چنين تعاريفي، حضور در يك عمليات  مانند كوهنوردي، جهت يابي، شنا و زندگي در شرايط سخت.

تخصصي، نيازمند آمادگي هايي است كه به ظاهر مستقيما با  جستجوونجات، صرفنظر از دانش و مهارت هاي

نجات ارتباطي ندارد، ولي براي تكميل اين عمليات، واجب و ضروري  و دانش و مهارت هاي فني عمليات جستجو

 است.

 آمادگي هاي اساسي:

 : سه دسته كرد ها راان آنتو اي از آمادگي ها دارد كه در يك رويكرد كلي، مي هر نجاتگر نياز به مجموعه
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با تمرين و    اي از مهارت ها و توانايي هاي فني است كه بايد پس از فراگيري، شامل مجموعه :آمادگي فني����     

 تكرار حفظ گردد. 

هاي جستجو و نجات   در بر گيرنده ويژگي هاي رواني و شخصيتي متناسب با مأموريت  آمادگي رواني: •

 است. وانگيزه و عالقه به فرايند نجات  

گردد.  اي از ويژگي هاي جسماني است كه موجب بهبود كارايي فيزيكي نجاتگر مي مجموعه :آمادگي جسمي •

العمل از اجزاي مهم  استقامت هوازي، چابكي، سرعت و عكس  استقامت عضالني، توان، انعطاف پذيري،  قدرت،

هاي  كند. در مأموريت ، تغيير ميهاي فيزيكي گوناگون آمادگي جسماني هستند كه اولويت آنها در فعاليت

جستجو و نجات  به عنوان يك فعاليت فيزيكي سريع و معموالً بلند مدت، عواملي چون استقامت هوازي، 

دهند. براي بهبود و  العمل، چابكي و استقامت عضالني مهمترين اجزاي آمادگي جسماني را تشكيل مي عكس

سواري بصورت  شنا و دوچرخه  دو و ميداني،  وه پيمايي،گيري از ورزش هاي ك ي اين عوامل بهره توسعه

استقامتي و بلند مدت سودمند است. آزمون هاي ارزيابي آمادگي جسماني نجاتگران نيز شامل آزمون كوپر، 

 گردد.  پيمايي با تجهيزات و برخي آزمون هاي ديگر مي آزمون پله، پرش عرض، راه

 *مهارت هاي نجات:

هاي بقا در شرايط دشوار محيطي و  ز فراگيري مهارت هاي ويژه جستجو و نجات ، مهارتهر نجاتگر بايد پيش ا

 توان در سه رده بررسي كرد : مهارت هاي جستجو  را بياموزد. در واقع مهارت هاي جستجو و نجات  را مي

يه (با توجه به تغذ  : اين مهارت ها شامل حفظ دماي بدن (به كمك پوشاك و رفتارهاي ويژه)،* مهارت هاي بقاء

پيمايش مقدماتي   (شامل جهت يابي به كمك كليدهاي طبيعي و  هواشناسي، منابع موجود و امكانات محيط)،

درخواست كمك با استفاده از عاليم و امكانات موجود و...   هاي اوليه پايه، گيري از نقشه و قطب نما)، كمك بهره

 باشد.  مي

 آمادگي هاي بقاء :*

ها را مي هاي پيش گفته، نجاتگران براي حفظ جان خود نياز به آمادگي هايي دارند كه مهمترين آنعالوه بر مهارت

 : توان چنين برشمرد

) برنامه ريزي درست و دقيق با هدف كسب موفقيت و تامين ايمني مأموريت با رعايت اصول ماموريتهاي نجات  1

سير و زمان بندي برنامه و جلوگيري از فروپاشي تيم شامل اطالع رساني در باره ماموريت، پرهيز از تغيير م

 (همواره در كنار هم باشيد.) 

 ) پيش بيني و پيش طراحي مناسب براي برخورد با هر موقعيت ممكن  2

) شناخت ظرفيتها و محدوديتهاي خود و آگاهي به جنبه هاي رواني بقا ولغزشهاي شايع قضاوت و تصميم  3

 گيري در موقعيتهاي دشوار 

 هاي مهم اين گونه برخوردها ) بررسي تجربه هاي ديگران در زمينه بقا در شرايط دشوار و يادگيري درس 4

) اجتناب يا گريز از خطرات محيطي مانند ريزش سنگ، سرما و گرما، ريزش آوار، برخورد خودرو، سيالب،  5

 آذرخش و... 
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 هاي ماموريت ) آمادگي جسماني كافي و متناسب با ويژگي 6

 هاي طبيعي ) پيمايش و جهت يابي پايه با استفاده از كليدها و شاخص 7

 ) هواشناسي پايه و كاربردي براي پيش بيني هواي بد (اگر هوا خراب است، كمي صبر كنيد.)  8

 ) تنظيم دماي بدن با پوشاك مناسب و افروختن آتش در شرايط اضطراري  9

 لوازم در شرايط بحراني  هاي اضطراري با حداقل) ساختن سرپناه 10

 ) آشنايي با جانوران و گياهان خوراكي و همچنين گياهان و جانوران سمي و گزنده  11

 ) آشنايي با فن شنا به منظور حفظ جان در مواقع ضروري  12

 هاي اوليه مربوط به هر يك هاي مسكوني و طبيعي و كمكها و سوانح شايع محيط) تشخيص بيماري 13

 ه داشتن تجهيزات كليدي و حياتي (تجهيزات خود را در خانه آزمايش كنيد.)) همرا 14

ي پيمايش پيشرفته، ردزني و گردآوري آثار و شواهد سوژه،  ها در بر گيرندههاي جستجو : اين مهارت * مهارت

 هدايت سگ جستجو و.... است.   جستجوي الكترونيك،

جات فني ) و ن... وهاي اوليه پيشرفته، تروما درماني (كمك ها شامل نجاتهاي ويژه نجات: اين مهارت مهارت

 سطح، عمق و ارتفاع) مي گردد. (دست يابي و آزادسازي در

بتواند به نحو   دهد كه ضمن حفظ سالمت خود در محيط، هاي فوق به نجاتگر اين امكان را مي * مجموعه مهارت

 مؤثر و كارآمد به جستجو و نجات سوژه اقدام نمايد. 

 مادگي هاآ

براي درگير بااليي را توان فيزيكي و رواني مهارت هاي كاربردي و بايد در عمليات جستجو و نجات نيروهاي درگير 

نبود باشد.  زيرا عمليات جستجو و نجات بطور ذاتي دشوار و خطرناك ميشدن در شرايط نامطلوب داشته باشند. 

وردن احتمال موفقيت، خطرات جاني براي نجاتگرها و مصدومين آمادگي كافي براي انجام كارها، عالوه بر پايين آ

شود.  هر نيروي عملياتي در سه مؤلفه تعريف ميبراي در اين حوزه هاي الزم  آمادگيرا به دنبال خواهد داشت. 

است كه به سابقه بيماري يا عوامل جسماني كه ممكن است در شرايط نامتعارف  مؤلفه اول، شرايط پزشكي

ارهاي رواني يا فعاليت بدني سخت بروز نمايند. با انجام برخي آزمايشات و معاينات استاندارد، محيطي، فش

هاي جسماني  آمادگيمؤلفه دوم، شود.  نجات مشخص مي و صالحيت پزشكي فرد براي شركت در عمليات جستجو

اقت فرسا تهديدي حضور در يك محيط نامتعارف با شرايط كاري طبراي است. نداشتن آمادگي جسماني كافي 

جسماني مناسب براي فعاليت هاي فيزيكي در صحنه شرايط آيد.  جدي براي يك نجاتگر و ديگران به حساب مي

تغييرات برابرسرعت عمل باال در تحمل. چابكي قدرت  بدني وقدرت ، انعطاف بدني، چابكيحادثه، عبارتند از: 

بدني در مواردي نقش  قدرترا انعطاف بدني گويند. بدني  توانايي كنش مناسبشرايط است. در كنار آن، احتمالي 

تعيين كننده اي در موفقيت يك عمليات نجات خواهد داشت. زيرا تجهيزات پيشرفته هميشه در دسترس قرار 

مؤلفه سوم، اطالعاتي به قدرت تحمل بستگي دارد.  انجام كارها با حداقل ناراحتي و فشار فيزيكي و روحيندارد. 
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كند و هر نجاتگر بايد بخوبي آنها را فراگرفته و درك  را تعريف ميزان سازگاري فرد با شرايط نامتعارف مياست كه 

هر را براي  شرايط تجديد قوا هاي ناشي از گرما و سرما، اجتناب از آسيبدرواقع، تنظيم آب و امالح بدن، نمايد. 

بايد عالوه بر دانش و مهارت ن، نجاتگرها . بنابرايكند شخص ميفرد شركت كننده درعمليات جستجوونجات، م

، برف و يخمحيط هاي آبي، نوردي،  بيابانپيمايي،  پيمايي، كوه هاي تخصصي حوزه خود، مهارت هايي در راه

 را نيز كسب نمايد. طارتباروش هاي برقراري  و ل ابتكاريييابي، ساخت وسا جهتزندگي در شرايط سخت، 

 جسمانيهاي  آمادگي

آيد،  آن برمياز عهده توان انجام كاري را ندارد يا به سختي فردي كه روي  بر ينجات و جستجو هيچ تشكيالت

شود كه در سخت ترين  كند. دانش فني و مهارت هاي تخصصي به فردي آموزش داده مي سرمايه گذاري نمي

تگري آمادگي هاي الزم شرايط محيطي و كار طاقت فرسا به راحتي فعاليت نمايد. بايد به خاطر داشت كه اگر نجا

بدني آماده و «اينكه را نداشته باشد، در طول عمليات جستجو و نجات، خود بخشي از مشكل خواهد بود. گفتن 

 .  نجات كافي نيستجستجو و براي انجام عمليات  »هاي خوبي داريد مهارت

 فن راهپيمايي

در اين يگر شايد پياده روي تنها راه باشد. د نقطه ايبراي جابجايي از يك نقطه به  ،ونجات جستجودر عمليات 

 شرايط هر عاملي كه بر كارآيي اثرگذار باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 هاي پياده روي تكنيك

. اهميت داردكنيك به اندازه سالمتي ت ،. در عمليات نجاتندهاي پياده روي برپايه تجربه بدست آمده ا تكنيك

خيلي  ،كوتاهمسافت هاي مواجه شوند. در ممكن است با محدوديت نيزن افراد آماده تري ،بدون تكنيك مناسب

مجبور مي شويد عمليات نجات يك ولي زماني كه در  نماييد،صورت صحيح و درست پياده روي ه مهم نيست كه ب

 .داردتوان شما در پياده روي اهميت حياتي كنيد، طي  چندين كيلومتر رابار سنگين يك با تا 

 مسير

ميتوان ساده ترين مسير را كار ندارد، نيست و انتخاب مسير تأثيري در نتيجه  درنظركه مسير خاصي  انيزم 

نحني مسيرهاي م در اين وضعيت، شايد. ي امكان پذير نمي باشدمسيرهر عبور از در مواردي، د. ولي وانتخاب نم

باشند.تر از مسيرهاي مستقيم  م و طوالني، راحت تر و سريعر پيچ و َخو پ 
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 طوالني تر و  يستي و بلندي، آب و هوا و پوشش گياهي ممكن است موجب انتخاب مسيرتوجه به فاكتور پ

زيرا هميشه راه حل  گرفتنظر درل را ئتمام مسابايد كه باشد،  كجاهر مقصد. گردددرعين حال ساده تر و سريعتر 

 بهتري وجود دارد. 

 برداريگام 

در يك عمليات نجات، طوري . دارندحياتي  نقشو ميزان استراحت  گام برداريعت سر ثر،ؤراهپيمايي م براي يك 

. تنظيم تنفس و نحوه گام برداري موجب كافي براي ادامه كار را داشتانتها انرژي در  بتوانبرداشت كه  قدمبايد 

م با م و بازدساز نمودن د متنفس منظم شامل ه دهد. و احساس خستگي را كاهش ميشده راهپيمايي راحت تر 

تصميم درضعف اشتباهات، موجب افزايش  زيرا ،خستگي بسيار خطرناك استدر عمليات نجات  ها مي باشد. قدم

آن  به استراحت نياز دارد. افراد بي تجربه بدوندر طول يك راهپيمايي، هر فردي جراحات مي شود. بروز و  گيري

همين تفكر باعث از تري را بدون استراحت طي كنند.  سافت بيشمايلند م ،توانايي هاي خود را كامالً بشناسند كه

در . تجديد شود فقط در حدي كه براي ادامه كار انرژي .زمان استراحت بايد كوتاه باشدشود.  پا افتادن افراد مي

 Rest( »پله استراحت«توان از تكنيك  كرديم، مي خوردبرشيب هاي تندي  ابطول مسير يك راهپيمايي، اگر 

Step ( كرداستفاده.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ): گام برداري1-3(تصوير

تنفس آرام با دهان 

 بسته

 يك پا را باال بگيريد.

 (پاي استراحت)

زانو پا صاف باشد. وزن 

برروي پا قرار گرفته و 

 استراحت كنيد.
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 ي پاي پايينزانو ،در هر قدمو  شدهها تنظيم  تنفس با قدم .ها كوتاه انتخاب مي شود فاصله قدمدر اين روش، 

توانند با اين  كار مي تازه يبراي پله بعدي استراحت انجام مي شود. نجاتگرها ،در هر پله . كامالً قفل مي شود

براي حفظ آهنگ پياده روي در مي توان  از اين روش .طي كنند مسافت هاي طوالني را با يك زمان متعارفش رو

مسير پائين آمدن از يك شيب با مسير باال رفتن از آن استفاده نمود. هاي تند  و شيببار حمل باال، ارتفاع شرايط 

آمدن يا حركت بصورت زيگ زاگ است. ولي در  پله به پله پائينساده ترين روش، با تفاوت باشد. مممكن است 

شرايطي كه شيب تند بوده و يا به دليل وجود توده برف و يخ، لغزنده است، با استفاده از طناب و تكنيك هاي 

هاي ماليم  ساده ترين روش فرود در شيبتوان با ايمني كافي و سرعت مناسب از شيب پايين آمد.  اصطكاكي مي

ب را به دور بازوها پيچيده و با اعمال وزن به سمت پايين، بصورت كنترل شده پايين فرود بازويي است. طنا

 آييم.  مي

 

 

 

 

 ): گام برداري2-3(تصوير                    

  

 و تندرستي فيزيولوژي

فيزيولوژي(كاركرد اعضاء داخلي بدن) بسيار از  آگاهيشناخت و در فعاليت هاي سخت و دشوار جستجو و نجات، 

 كاهش يافته وهوش و حواس، چابكي و تحمل شخص برهم خوردن تعادل فيزيولوژيك، ئز اهميت است. با حا

از  در برابر محيطخود از نحوه عملكرد و واكنش بدن  ياطالعاتنجاتگر بايد حداقل  هر يابد. اشتباهات افزايش مي

  شته باشد. نيازهاي غذايي، آب و تبادالت حرارتي بدن دا ،هاي حياتي اولويت قبيل،

 غذا و تغذيه

براي انجام  ،در هر زمان كه نياز باشد به طوريكه .با رژيم مناسب استفاده نمايند ييهابايد هميشه از غذا نجاتگرها 

در بهترين شرايط آمادگي قرار داشته باشند. افرادي كه در شرايط آب و هوايي سرد  ،ييفعاليت با حداكثر كارآ

كالري در روز  2000. اين اختالف تا حدود نسبت به ساير گروه ها نياز دارندبيشتري كالري  فعاليت مي كنند به
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ر انرژي بودن غذا در شرايط سرد بيش از شرايط ديگر اهميت وام و پ. بهمين علت فاكتور ده استتخمين زده شد

 پيدا مي كند.

 آب و نيازهاي آبي بدن

مايعات بدن براي زنده ماندن و  تعادلمي شود. حفظ  آب براي عملكرد مناسب بدن يك نياز ضروري محسوب 

بطوريكه كاهش يك  است،ميزان آب بسيار حساس بدن به كاهش . استبسيار حياتي  سختادامه كار در شرايط 

افزايش مي  نيز . همزمان با كاهش آب بدن، غلظت خونخواهد داشتمراه ه درصدي آن احساس تشنگي را به

مي  نيگرفتگي عضالدربرخي موارد و موجب خستگي زودرس و  آمدهردش خون پائين گكارآيي  كه درنتيجه يابد

% وزن بدن) 6% آب (معادل 10د. كاهش نستفراغ از عالئم كم آبي مي باشندخويي و ارگيجه، ُترد، سرد. سگردد

 هاي يت% كاهش آب بدن معموالً كشنده است. در حين فعال20قدرت تفكر و تصميم گيري را مختل مي كند. 

و به دنبال آن، ند كه موجب افزايش دماي بدن كگرماي زيادي توليد مي ني عضالسوخت و ساز بافت سنگين، 

 هاي ها و مكانيزم آب نياز دارد تا كليه فعاليت ليتر 2/1. يك انسان غير فعال روزانه به حداقل گردد ميق يعرت

روزمره به راحتي اين  هاي راه رفتن و انجام فعاليت فعاليت محدود بدني از قبيل د.نبدنش بطور صحيح عمل نماي

ميزان رطوبت باالي محيط نيز ميتواند مجدداً اين نياز را  ،فعاليت جسمي ين انجامح در كند.نياز را دو برابر مي 

ن تأمي .يستغير معمول ن، ليتر آب نياز داشته باشد 10تا  8اگر كسي در شرايط سخت به بنابراين دو برابر نمايد. 

نوشند. در مواردي  براي رفع تشنگي آب ميولي افراد اغلب  قابل جبران است،نوشيدن آب  بدن باآب ازدست رفته 

علت ه ب موضوع  اينافزايش كمي داشته باشد. سطح مايع بدن  ولي ،امكان دارد حجم زيادي آب نوشيده شودنيز، 

ضروري مي ماي شديد و فعاليت بدني سخت در گرمصرف نمك بنابراين، . استكمبود نمك و الكتروليت بدن 

ر خواهد ض، مصرف نمك بسيار منرسدبدن به كه آب كافي  صورتي زيرا در شود. بايد دقت آنمصرف در اما  .باشد

كه آب كافي جهت نوشيدن  غذا خوردوقتي بايد   يابد، بنابراين، . با خوردن غذا، سوخت و ساز بدن افزايش ميبود

 داشته باشد. وجود 

 موازنة دماي بدن

سوخت شود. مي حفظ  درجه سانتي گراد  37دماي بدن انسان كه يك موجود خونگرم است معموالً در محدوده  

بطور دائم گرما توليد مي نمايد و اين گرما بايد با محيط مبادله شود تا دماي بدن هميشه ثابت و ساز سلول ها 

خنك شود و مجدداً به سوي قلب و مركز بدن بر مي گردد تا  مي شود تا پبماند. عموماً خون به سمت پوست پم

عضالني گرما توليد مي كند. از  هاي شيميايي و يا فعاليت هايبدن انسان بطور دائم از طريق فرآيند د.شوگرم 

ازطريق زيادي از اين گرماي توليد شده  مقداردر محدودة خاصي ثابت بماند، بايد دماي دروني بدن  كهي آنجا

گرماي جذب شده از طريق تشعشع ميتواند موجب افزايش بي رويه  ،گردد. در هواي بسيار گرم مي دفع پوست
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كه  زماني ت دما گردد. فتواند موجب كاهش اُ مي آندر هواي سرد ميزان پوشاك و يا نوع و  گرما در بدن شود

دل بيشتر گرما با محيط گشاد هاي نزديك سطح بدن براي تبا رگ ،دماي دروني بدن شروع به افزايش مي نمايد

زيادي از انرژي گرمايي  قدارم ،تبخير عرق از روي پوست اثر مي شوند و بدن شروع به عرق كردن مي نمايد. در

ي ها رگ ،يابدي است و يا دماي دروني بدن كاهش م  كه هوا سرد زماني اين حالت،برعكس . بدن كاهش مي يابد

. عدم كاهش يابد گرما دفعمحدود مي شود تا  بافت هاي داخليگردش خون به سمت  ه وباريك شد سطحي

شود. تعريق شديد نيز  تعريق، دفع حرارت از بدن را كاهش داده كه موجب افزايش دماي بدن و حمله گرمايي مي

 شود. موجب برهم خوردن تعادل نمك و امالح بدن، گرفتگي عضالني و عوارض ناشي از خستگي گرمايي مي

گرماي بدن را دفع بيش از اندازه حرارت بدن نتيجه اي متفاوت به همراه دارد. هواي محيط،  در محيط سرد، 

يك بدن در از سوي ديگر،  شود. ميبدن بيشتر  گرمايسرعت دفع چقدر باد افزايش يابد،  . هرمي كند جذب

گرماي  است،تماس در  بدن. علت اين است كه آب هنگامي كه با به مراتب بيش تر استفت گرما اُ خيس،

پوشاك نامناسب و راهپيمايي در هواي سرد و به همين دليل  .برابر) 25(نسبت به هوا جذب مي كندرا بيشتري 

 باد شديد با البسه خيس و َنم دار مقدمه برهم خوردن موازنه گرمايي بدن است. 

 آفتاب سوختگي

ليه آفتاب سوختگي پوست قرمز و حساس تواند براي نجاتگرها دردسرساز شود. در مراحل او آفتاب سوختگي مي 

شده و درد مي گيرد. درصورتي كه اين روند ادامه پيدا كند ممكن است پوست تاول هم بزند. بايد توجه داشت كه 

اَبري بودن هوا از آفتاب سوختگي جلوگيري نمي كند. پوشش كامل بدن و استفاده از كرم هاي ضد آفتاب ورزشي 

 اين عارضه جلوگيري كند.  مي تواند از بوجود آمدن 

  5تاول

اندام(معموالً  سايشتاول معموال توسط نجاتگرها دست كم گرفته مي شود. تاول بسته پر از آبي است كه به علت  

پاها دركفش) در زير پوست بوجود مي آيد. به محض تشخيص و قبل از اين كه تاول كامالً شكل بگيرد آن را مداوا 

رف قسمتي از پوست را(قبل از تاول زدن) لكه داغ مي نامند. اين ناحيه فقط قرمز و كمي كنيد. قرمز شدن نامتعا

حساس است. دراين منطقه به نظر مي رسد كه پوست برروي بافت هاي زيرين حركت مي كند. بهترين كار، قرار 

جوراب هاي  بيش تر جلوگيري شود. پوشيدن كفش و سايشدادن يك نوار پارچه اي برروي ناحيه است تا از 

 مناسب از بروز اين عارضه جلوگيري مي كند. 

 

                                                           
۵
 . Blister 
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 پوشاك

همخواني داشته باشد. يك لباس مناسب براي نجاتگر  آنهابايد با فعاليت  افرادالبسه  جستجو و نجات،در عمليات  

 راحت بودن، دوام، قابليتشود.  باتوجه به شرايط محيطي، نوع فعاليت و مدت زمان حضور درصحنه تعريف مي

بودن، هركدام در شرايطي ويژگي هاي يك پوشاك مناسب براي نجاتگرها عايق حرارت  و، ضد آب (تعريق)تنفس

در محيط هاي گرم، استفاده از كاله آفتابي و البسه نخي كه تمام بدن را بپوشاند، توصيه  نمايد. را تعريف مي

اغلب در دست . انگشتان شود مي دفعر ده ساز طريق محدوبدن نيمي از حرارت گاه  ،رددر محيط هاي سشود.  مي

از طرفي،رد تحت تأثير قرار مي گيرند و آب و هواي س  ستاني آزاد نجاتگرها به دليل نوع كارشان اغلب بايد د

ترين تماس را با محيط داشته و مشكالت  پاها بيشمناسب است. دستكش هاي پنج انگشتي  كه داشته باشند

اندازه و راحت، مقاوم، با دوام و . كفش ها بايد دهد آسيب هاي نجاتگرها را تشكيل ميترين  مربوط به پاها بيش

كفش هاي سبك معموالً براي راهپيمايي در محيط هاي خشك استفاده مي شوند. برخي از كفش  د.نساق دار باش

از آنها در محيط هاي متوسط و سنگين براي شرايط محيط يخ و برف و ارتفاع باال طراحي شده اند كه استفاده 

شباف بودن لباس در مچ ها، زانوها، سر يا پاها مشكالتي در گردش خون بوجود مي كمتعارف مشكل ساز است. 

پوشش در هنگام  در محيط هاي سرد، بايد از كمترين .آورد. البسه خيس بدن را مستعد سرمازدگي مي كند

   ه كرد.، استفادفعاليت و بيشترين پوشش خشك در هنگام ساكن بودن

 

 لوازم انفرادي

براي تصميم گيري در يكي از وسايلي كه در فعاليت هاي جستجوونجات كاربرد عملياتي دارد، كوله پشتي است.  

كه وسايلي را  تجهيزاتاين . مشخص نمودكه قرار است با آن حمل شود را خصوص كوله پشتي، بايد تجهيزاتي 

نوع كار بطوركلي در انتخاب كوله پشتي، بايد  .را نيز شامل گردد گيرند بايد داخل، در جيب ها و بر روي كوله قرار

را در نظر  برحسب ليتر)حجم تركيب فضا و وزن (و ساختار بدنموردانتظار، ويژگي هاي خاص عملياتي،  و نياز

وله پشتي ها را گرفت. جداي از نوع كوله پشتي، اندازه و ابعاد آن است كه كاربرد آن را تعيين مي كند. ازاينرو، ك

لوازم برخي از براي نگهداري   ليتر 5تا  2ي بين ظرفيتبا كيف كمري معموالً ازنظر ابعاد طبقه بندي مي كنند. 

رود.  كوله پشتي هايي با  به كار مي نقشه و آفتاب، چاقو ضد  عينككرم و كاغذ و مداد، تنقالت، مانند ضروري 

(لوازم كمك هاي اوليه)  رهاي فني، قمقمه آب و برخي لوازم ضروريبرخي ابزا براي حمل ليتر 25تا  17 ظرفيت

شود.  نيز استفاده مي ليتر 90تا تر از كوله پشتي هايي با ظرفيت هاي حمل لوازم سنگين  شود. براي استفاده مي

وله در عمليات جستجوونجات شهري، در مناطقي كه دسترسي به آنها با استفاده از خودرو امكانپذير است، از ك

كنند.  شود. نجاتگرها از ساك هاي حمل حجيم و كيف هاي كمري استفاده مي پشتي هاي سنگين استفاده نمي

و برخي سبك و متناسب با شرايط. وسايل شخصي  اضطراريآب و غذاي  ،البسه اضافي متناسب با محيط
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هاي  وسايل كمكو اقو چان، ، ريسمچهطناب، كرم ضدآفتاب، كرم ضدپشه و چراغ قوه، سوت، عينكمانند تجهيزات 

بايد توجه داشت كه چيدمان كوله يا ساك حمل بسيار اهميت .. اوليه انفرادي بايد بخشي از هر كوله پشتي باشد

شوند در داخلي ترين محل قرار  دارد، لوازم ضروري را بايد در خارجي ترين محل و لوازمي كه كمتر استفاده مي

تا محل دقيق هر وسيله بخوبي به رد ر ككوله را كامالً تخليه و پ هتر است چند بارداد. قبل از اعزام به مأموريت، ب

تجهيزات داخل كوله بايد هميشه آماده باشد تا براي چيدمان آن در شرايط اضطراري وقت تلف نشود.  .بماندياد 

 شد. هر نجاتگر بايد سيستم خواب شامل زيرانداز و كيسه خواب مناسب خود را همراه داشته با

 جهت يابي

يابي در بسياري از موارد كاربرد دارد. براي نمونه وقتي  است. جهت هاي جغرافيايي جهت يابي، يافتن جهت

توانيد به مكان مورد  هاي جغرافيايي، مي باشيد، با دانستن جهت گم شده بيابان ، دشت ياجنگل ،كوهستان در

 .نظرتان برسيد

توان به راحتي و با دقت  اس) مي پي جي(ياب جهاني سامانه موقعيت يا نما قطب هرچند امروزه با وسايلي مانند

 .يابي مفيد و كاراست هاي ديگر جهت بسيار زياد جهت جغرافيايي را مشخص كرد، در نبود ابزار، دانستن روش

 هاي اصلي و فرعي جهت

است. اين چهار جهت  جنوب سر و پشت . مغرب چپ سمت .مشرق راست بايستيم، سمت شمال اگر رو به

هاي شمال و  جهت نيمساز وجود دارد. مثالً جهت فرعي نامند. بين هر دو جهت اصلي يك مي هاي اصلي جهت را

 .كند شرق، جهت شمالِ شرقي (شمالِ شرق) را مشخص مي

 ايستاده شمال سوي به اگر مثالً. نمود مشخص سادگي به توان مي را ها جهتها، بقيه  با دانستن يكي از جهت

 .است جنوب شما سر پشت و غرب، شما چپ دست شرق، شما راست دست باشيد،

 يابي هاي جهت روش

؛ هستند كارا مواقع ها هم در همه اند. برخي روش شب ، و برخي ويژهروز يابي مخصوص هاي جهت برخي روش

 :توجه شود كه

كنند. براي  هاي اصلي را به صورت تقريبي مشخص مي ها كامالً دقيق نيستند و صرفاً جهت بسياري از اين روش -

 .آن را هم در نظر داشت انحراف مغناطيسي و ميل مغناطيسي نما استفاده كرد، و هاي دقيق بايد از قطب جهت

مدار  درجه (باالي 23٫5تر، باالي  شود اكثراً مربوط به نيمكره شمالي است؛ به طور دقيق چه گفته مي آن -

شود  چه گفته مي ها ممكن است جهت شمال و جنوب برعكس آن در برخي روش كره جنوبي نيمدر). السرطان رأس

 .باشد

 يابي در روز هاي جهت روش
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 يابي به كمك موقعيت خورشيد در آسمان جهت

 .كند مي غروب كند، و شب تقريباً در سمت غرب مي طلوع صبح تقريباً از سمت شرق خورشيد. 1

اين مطلب فقط در اول بهار و پاييز صحيح است؛ يعني در اولين روز بهار و پاييز خورشيد دقيقاً از شرق طلوع و در 

هاي ديگر، محل طلوع و غروب خورشيد نسبت به مشرق و مغرب مقداري  كند، ولي در زمان غرب غروب مي

تر از شرق و  تر از شرق و غرب است، و در زمستان جنوبي ورشيد شماليانحراف دارد. در تابستان طلوع و غروب خ

درجه با محل دقيق  23٫5حدود  حداقل باشد. در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب خورشيد غرب مي

جا كه موقعيت دقيق  شرق و غرب فاصله دارد، كه اين خطا به هيچ وجه قابل چشم پوشي نيست. در واقع از آن

 .شيد با توجه به فصل و عرض جغرافيايي متغير است، اين روش نسبتاً غيردقيق استخور

رو به  اجسامسايه  خورشيد هميشه دقيقاً در جهت جنوب است و ظهر شرعي زمين، در زمان شمالينيمكره  در .2

 .افتد شمال مي

رسد. در اين  ظهر شرعي يا ظهر نجومي، دقيقاً هنگامي است كه خورشيد به باالترين نقطه خود در آسمان مي

 .اذان ظهر يابد؛ همان زمان پس از آن دوباره افزايش مي رسد، و به حداقل خود در روز مي شاخص زمان، سايه

ها مراجعه كرد يا منتظر صداي اذان ظهر شد. ظهر شرعي  توان به روزنامه براي دانستن زمان ظهر شرعي مي

 .اً نيمه بين طلوع آفتاب و غروب آفتاب استحدود

 .هاي جغرافيايي باشد تواند روشي براي يافتن جهت حركت خورشيد از شرق به غرب است؛ و اين هم مي . 3

 )(شاخصچوبيابي با سايه  جهت

ه اي صاف و راست است(مثالً شاخه نسبتاً صافي از يك درخت به طول مثالً يك متر) كه ب شاخص، چوب يا ميله
 .است در زميني مسطح و هموار و افقي(تراز و ميزان) فرو شده عمودي طور

-ده مثالً(مدتي. كنيم مي گذاري عالمت) سنگ يك با مثالً( را زمين روي شاخصنوك(انتهاي) سايه  :روش اول

 سايه جديد محل حال. شود جا جابه سانتيمتر چند سايه نوك تا كنيم مي صبر) بيش تر يا بعد، دقيقه بيست

نقطه را با خطي به هم وصل كنيم،  دو اين اگر حال. نماييم مي گذاري عالمت را) است داده مكان تغيير كه(شاخص

 نشان را شرق سمت دوم هنقط و غرب، سمت اول گذاري عالمتكند. نقطه  غرب را مشخص مي -جهت شرق

 بگذاريم، دوم نقطه روي را راستمان پاي و اول نقطه روي را مان چپ پاي كه بايستيم طوري اگر يعني. دهد مي

 .به خورشيد(پشت سرمان) جنوب است رو و دهد، مي نشان را شمال مان روبروي

 روي بر خورشيددر آسمان از شرق به غرب است، جهت حركت سايه  جهت ظاهري حركت خورشيد جا كه از آن -
 .چرخند ها ساعتگرد مي سايه كره شمالي نيم در يعني. بود خواهد شرق به غرب از زمين

عرض ( مناطق قطبي شود. يعني در هر چه از استوا دورتر بشويم، از دقت پاسخ در اين روش كاسته مي -
 .شود درجه) استفاده از آن توصيه نمي 60جغرافيايي باالتر از 

 .يدتوان استفاده كرد: به جاي خورشيد از ماه استفاده كن هاي مهتابي هم از اين روش مي در شب -

به مركز  انيكم يا دايره. كنيم مي گذاري عالمت ظهر از پيش زماني را شاخصمحل سايه  ):تر روش دوم(دقيق

تر  رود كوتاه كشيم. سايه به تدريج كه به سمت شرق مي گذاري شده مي محل عالمت شعاع محل شاخص و به

گردد. هر گاه بعد از ظهر سايه  ندتر ميرسد، و بعداز ظهر به تدريج بل اش مي ترين اندازه شود، در ظهر به كوتاه مي
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 دوم نقطه عنوان به را جا آن) شد ظهرش از پيش اندازه هم شاخص سايه يعني(گذشت كمان روي از شاخص

 .دهد مي نشان را غرب سمت پيشينوش پيشين، اين نقطه سمت شرق و نقطه ر مانند. كنيم مي گذاري عالمت

 .كنند مي مشخص را غرب-شرق امتداد شاخص، از فاصله همدر واقع هر دو نقطه سايه  -

 .تري براي آن الزم است تر است؛ البته وقت بيش كه روش پيشين نسبتاً دقيق است، اين روش دقيق با اين -

، نخ دندان) را انتخاب كنيد. يك طرف طناب را به شاخص بند كفش براي كشيدن كمان مثالً طنابي(مانند -
گذاري  كشيد دقيقاً به محل عالمت ببنديد، و طرف ديگرش را به يك جسم تيز؛ به شكلي كه وقتي طناب را مي

 .اي روي زمين با جسم تيز رسم كنيد دايره شده برسد. نيم

 دهد مي نشان را جنوب سمت سايه اين ،)شرعي ظهر در(رسد مي خود اندازه حداقل به شاخصوقتي سايه  -
 ).درجه 23٫5 باالي(

 

 دار يابي با ساعت عقربه جهت

 عقربه داريم كه وري در كف دست نگه مياي) را به حالت افقي ط معمولي(آنالوگ، عقربه مچي ساعت

ساعت  12 عدد با شمار ساعتاي كه عقربه  زاويه نيمسازِ ه سمت خورشيد اشاره كند. در اين حالت،ب شمار ساعت

 افقي) طور را(به كبريتي چوب گرا مثالً يعني. دهد مي نشان را جنوب جهت ،)تر بزرگ نه تر، كوچكسازد(زاويه  مي

 .است جنوبي قرار گرفته -ساعت قرار دهيد، به طور شمالي 12 عدد و شمار ساعت عقربه ميان راه نيمه در

 نكات

 )تيكبر مثالً چوبي(اگر شاخص كه نيا يعنياشاره كند،  دخورشي سمت به ساعت كوچككه گفته شد عقربه  نيا

 هيسا كه نيا اي. باشد آن مقابل جهت در و شمار ساعتبا عقربه  يمواز اش هيسا م،يكه در مركز ساعت قرار ده يا

طور  به نيرا در زم يمتريپانزده سانت-ده ياگر چوب الًمث اي. رديخود عقربه قرار گ رزي در درست شمار ساعت عقربه

چوب  هيبا سا موازي شمارش ساعتقرار گرفته باشد كه عقربه  يبه شكل نيزم يساعت رو م،يقرار ده يعمود

 باشد.

 نيبار دور زم كي ديخوش ياست كه: وقت نيا ميكن مي نصف را 12 و شمار ساعتعقربه  نيب هيزاو كه نيا ليدل

دور كامل را در  كيساعت است(و  24گرچه روز  يعنيساعت).  12(دو تا چرخد يساعت ما دو دور م چرخد، يم

 يا ساعته 24. اگر ساعت دينما يم يساعت ط 12در دور كامل را  كيما  يها )، ساعتكند يم يساعت ط 24

 دخورشي به رو را شمار ساعتشده بود، هر گاه عقربه  ميتقس يقسمت مساو 24كه دور آن به  د،يداشت يم

 .داد يجهت جنوب را نشان م شهيساعت هم 12عدد  ديگرفت يم

اگر در بهار و  يعنيشده باشد.  ميكه ساعت مورد نظر درست تنظ دهد، يرا نشان م حيسمت صح يروش وقت نيا

مان  (ابتدا ساعت ميكن حيآن را تصح ديما با برند، يجلو م ساعت كيها را نسبت به ساعت استاندارد  تابستان ساعت

حساب  1با  )12 يبه جا(شمار را  ساعت ربهعق مسازين اي م؛يسپس روش را اعمال كن ميساعت عقب ببر كيرا 

ساعت  كيحدود  رانيوجود دارد، كه مثالً در ا يكسانيكشور معموالً ساعت  كي سطحدر همه  نيچن ). همديكن

ساعت  كيحدوداً  رانيدر شرق و غرب ا يالنهار قرار دارد؛ لذا ظهر شرع دو نصف نيب باًيتقر رانياست (ا ريمتغ

ف ساعت در آن در طول سال، اطرا ياست كه هنگام ظهر شرع يهر مكان همان ساعت حيحفاصله دارد.) ساعت ص
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باشد كه هنگام ظهر  ميتنظ يطور ديساعت با ييايجغراف يها جهت قيدق نييتع يظهر است. در واقع برا 12

 را نشان دهد. 12ساعت  يشرع

 60و  40 نيب يياياز آن در عرض جغراف ديبا شتريدقت ب يدرجه امكان خطا دارد. برا 24تا  يساعت مچ روش

 )يجنوب اي شمالي( درجه 66٫5 تا 23٫5 ييايهر چند در عرض جغرافاستفاده شود؛  )يجنوب اي يشمال(درجه 

است.) در واقع هر چه به استوا  عكسجهت شمال و جنوب بر يجنوب كره ميقابل قبول است.(البته در ن اش جهينت

 يروش به ظهر شرع ني. ضمناً هر چه زمان به كار بردن اشود يروش كاسته م نياز دقت ا م،يشو تر كينزد

 خواهد بود. تر قيآن دق جهيباشد، نت تر كينزد

 زد،يخ ياز شرق بر م ديكه خورش دياوريب اديكدام طرف شمال است و كدام طرف جنوب، به  ديستيمطمئن ن اگر

 يعني( يروش را در هنگام ظهر شرع نيكه اگر ا ديكن توجه و در ظهر سمت جنوب است. ند،ينش يدر غرب م

با  يابي جهت«مانند همان روش  يعنيجنوب است.  يشمار خود به سو اعتجهت عقربه س م،ي) اجرا كن12ساعت 

 به سمت جنوب است. يدر ظهر شرع ديخورش ميكه گفت ،»ديسمت خورش

(دور  ديبكش نيزم يرو ايكاغذ  كي يرا رو يدار ساعت عقربه ديتوان يم د،يكن ياستفاده م تاليجياز ساعت د اگر

 يوقت يحت .دي)، و سپس از روش باال استفاده كندبكشي هم را شمار ساعتبه و عقر د،يسيبنو 12تا  1از  يا رهيدا

را  تيكبر چوب كي. اگر ديد توان يرا م ديخوش هيهم گاه سا شود ينم دهيد يبه راحت ديو خورش ستين يهوا آفتاب

 .افتد يم ديآن برعكس جهت خورش هيسا د،يعمود نگه دار

 يابي در شب هاي جهت روش

    

 ): جهت يابي ستارگان3-3(تصوير 

 قطبييابي با ستاره  جهت
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با تقريب  قطبيره ستا زمين شماليكره  نيم چرخند، در در آسمان مي ستاره قطبي ها به محور جا كه ستاره از آن

اگر دهد؛ يعني  را نشان مي) شمال مغناطيسي نه(و  شمال جغرافيايي درجه خطا) جهت 0٫7بسيار خوبي (حدود 

 .رو به آن بايستيم، رو به شمال خواهيم بود

 :دارد وجود مختلفي هاي روش قطبيبراي يافتن ستاره 

است كه به شكل مالقه قرار  دب اكبر شامل هفت ستاره صورت فلكي): دب اكبر(ستارگان مجموعهبه وسيله . 1

 قرار ذوزنقه ادامه در دنباله يك مانند ديگردهند، و سه ستاره  اند: چهار ستاره آن تشكيل يك ذوزنقه را مي گرفته

 پيالهه لب ذوزنقه؛ كوچك قاعده ستاره دو( دهند مي تشكيل را مالقه بيروني ◌ٔ لبه كه اي ستاره دو گاه هر. دان گرفته

 به ستاره، دو ميان فاصله برابر پنج و كنيم، وصل هم به )فرضي خطي با( را) ريزد مي جا آن از آب كه محلي مالقه؛

 .رسيم مي قطبي ستاره به دهيم، ادامه جلو سمت

 يا W است كه به شكل الكرسي شامل پنج ستاره صورت فلكي ذات): الكرسي ذات( هاي ستاره مجموعهله به وسي. 2

M  وسط هاند. هرگاه (مطابق شكل) ستار قرار گرفته W ) نسبت آن فاصله«برابر  پنج حدود را) وسطيرأس زاويه 

 .رسيم مي قطبيو ادامه دهيم، به ستاره جل سوي به »اطراف هاي ستاره به

 

 نكات

خالف  يو دور ستاره قطب گر،يكدي يرو روبه باًيتقر قطبيو دب اكبر نسبت به ستاره  يالكرس ذات يفلك يها صورت

. افتيرا  قطبيستاره  توان يم يگريها پشت كوه پنهان بود، با د از آن يكي. اگر خندچر يساعت م يها جهت عقربه

 برابر است. باًيتقر قطبيتا ستاره  يدو صورت فلك ناي از كدام هرفاصله 

كه  ديخاطر داشته باش به د،يكن ينما) استفاده م (افالكابي ها در آسمان از نقشه ستاره ستاره افتني يبرا اگر

نشان  ي) خاصيياي(طول و عرض جغرافييايجغراف تيو موقع خيها را در زمان، تار ستاره تيموقع ها ابي ستاره

 .دهند يم

 يعني. شود يم دهي) دتر شيدر آسمان باالتر(در ارتفاع ب قطبيستاره  م،يقطب شمال برو يچه از استوا به سو هر

و در قطب شمال(عرض  شود، يم دهيد در افق باًيصفر درجه) تقر ييايدر استوا(عرض جغراف قطبيستاره 

 70 يياي. باالتر از عرض جغرافشود يم دهي) ددمالق س، رأسأالر سر(سرسو، سمت يباال باًيدرجه) تقر 90 ييايجغراف

 كرد. دايشمال را پ قطبيبا ستاره  توان يعمالً نم يدرجه شمال

 يابي با هالل ماه جهت

 .يابي استفاده كنيد توانيد از ماه براي جهت ها را ببينيد، مي ستاره توانيد اگر به دليل وجود ابر يا درختان نمي

شود، و سپس در جهت  تبديل مي قرص كامل به ماه قمري هاي يابد، و در نيمه باريكي تولد مي هالل ماه به شكل

قسمت خارجي ماه (تحدب و كوژي ماه، برآمدگي و برجستگي  هاي قمري ماه اولشود. در نيمه  هاللي مي مقابل

 .است مشرق سمت به ماه تحدب قمري، هاي ماه دوم دهد. در نيمه ماه) مانند پيكاني جهت غرب را نشان مي
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 دومو در نيمه  p شكل قمري ماه اولاگر خطي از باالي هالل به پايين آن وصل كنيم و ادامه دهيم، در نيمه  -

 .خواهد داشت q شكل

 ماه پايان تا غروب، از پس دومكند، و در نيمه  پيش از غروب آفتاب طلوع مي هاي قمري ماه اولدر نيمه  كره ماه -

 .نمايد مي طلوع شب نيمه از پس كه

رسم كرده و آن را تا زمين ادامه  هالل ماه اگر خطي فرضي ميان دو نوك تيز :پيدا كردن جنوب توسط ماه -

 .دهد مي نشان )زمين شماليكره  در نيم(دهيد، تقاطع امتداد اين خط با افق، نقطه جنوب را 

سازد. در زمان قرص كامل  نمايي تقريبي را فراهم ميچندان دقيق نيست، ولي حداقل راه يابي اين روش جهت -

ماه (كه  حركت ظاهري توان به كمك توان از اين روش استفاده كرد. وقتي ماه به صورت قرص كامل است، مي نمي

 .يابي كرد از مشرق به طرف مغرب است) جهت

 

 يابي در شب هاي ديگر جهت روش

 .تحركت ظاهري ماه در آسمان از شرق به غرب اس -

(حدود ده تا پانزده) ستاره، به شكل خوشه انگور، در يك جا مجتمع هستند كه به آن : دسته ايخوشه پروين -

از شرق به طرف غرب در حركتند، ولي در همه حال  خورشيد ن مانندگويند. اين ستارگا مي خوشه پروين مجموعه

 .ها به طرف مشرق است دمِ آن

عالمت  هشت ستاره در آسمان وجود دارد كه به شكل بادبادك يا -حدود هفت :ستارگان بادبادكي -

طرف  كنند، و در همه حال دنباله بادبادكي آنها به باشند. اين ستارگان نيز از شرق به غرب حركت مي مي سوال

 .جنوب است

 امتداد غربي جنوب به شرقي شمال از تقريباً كه است ستارگان انبوه از عظيميتوده  راه شيري كهكشان -

 به چه هر. شود مي تر پهن رود، مي غربي جنوب سمت به چه هر و است، باريك راه اين يشرق شمال در. است يافته

 .شود مي منحرف مغرب طرف به شيري راه پهن قسمت شويم، مي تر نزديك شب آخر

 

 

 ساز نماي دست يابي با قطب جهت

كار شما  يد، اين روش كمكنمايي به همراه نداشتيد، ولي اتفاقاً يك سوزن يا ميخ كوچك در جيبتان يافت اگر قطب

نما خواهد بود. البته احتمال استفاده از آن در شرايط واقعي كم است، ولي انجام آن كاري  در ساخت يك قطب

 .است كننده سرگرم

فقط در  يا حتي احتماالً چاقوي خودتان، يا ماليدن آن -ربا به آهن فقط در يك جهت با مالش دادن يك سوزن

بار  30الً با مث. (نما قطب سوزن مانند شود؛ مي قطبي يا مغناطيسي سوزنْ اي، پنبه يا شميابريبه پارچه  يك جهت

 پيدا آهنربايي خاصيت كافي ◌ٔ مالش دادن سوزن به آهنربا از طرف خودتان به سمت بيرون، سوزن به اندازه

 را شمال نقطه سوزن رس كه شود مي باعث ابريشمي پارچه بر باال به پايين از سوزن سر مالش همچنين. كند مي
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اي سر خود بكشيد. توجه كنيد كه هميشه فقط در يك موه ميان جهت يك در را آن توانيد مي حتي). دهد نشان

 .جهت مالش دهيد

پنبه چسب بزنيد، يا درون آن فرو  پنبه يا پوشال كوچك قرار دهيد(سوزن را به چوب را روي يك چوب حال اگر آن

آب راكد يا ظرفي پر از آب) شناور  كوچك فرو كنيد)، و روي آب( هايي پنبه بكنيد؛ يا در دو طرف سوزن چو

كه سمت شمال و جنوب  چرخد. براي اين كند، و سر سوزن رو به شمال مي نما عمل مي نماييد، مانند يك قطب

 رو تقريباً هك نما قطب سمت آن -زمين شماليدر نيمكره  -سوزن را اشتباه نكنيد، اين نكته را در نظر بگيريد كه 

توانيد  وبي آسمان قرار دارند. همچنين ميجن قسمت در ها آن زيرا است، جنوب سمت است، ماه و خورشيد به

 .سوزن را با يك آهنربا امتحان كنيد، و سپس سمت شمال را با عالمتي روي آن مشخص نماييد

ميدان مغناطيسي  ا در جهتروش ديگر ساخت آهنربا اين است كه يك ميله يا سوزن آهني يا فوالدي ر -

د كنيم. حال اگر اين آهنربا را روي سطحي با را حرارت داده يا بر آن ضربه وار تراز كنيم، و سپس آن زمين

اصطكاك كم قرار دهيم(روي يك تكه چوب كوچك در آب شناور سازيد، يا مثالً سوزن را با يك ريسمان غيرفلزي 

زمين  ميدان مغناطيسي چرخد تا در راستاي قدر مي كند؛ يعني ميله آن نماي ما كار مي آويزان(معلق) نماييد) قطب

 .جنوبي) قرار گيرد -(شمالي

ري اگر سيمي را دور سوزن بپيچانيد و براي چند دقيقه سر سيم را به ته بات  :مغناطيسي كردن سوزن با باتري -

 .شود وصل كنيد، سوزن مغناطيسي مي

توان سوزن را روي  توان سوزن را به تنهايي روي سطح آن شناور كرد. مثالً مي آب، مي كشش سطحي به دليل -

را روي آب گذاشت. اگر كاغذ روي آب بماند كه بهتر، و اگر كاغذ در آب فرو برود احتماالً كاغذي گذاشت، و كاغذ 

حل در آب چرب كنيد (مثالً با مالش سوزن  ماند. اگر سوزن را با گريس يا روغني غيرقابل سوزن روي آب باقي مي

شود كه سوزن روي  ب ميتر خواهد شد. چرب بودن سوزن سب به موهاي خود سوزن را چرب نماييد)، كار آسان

 .سطح آب شناور بماند
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 م:چهارفصل 

 آشنايي با تجهيزات جستجو و نجات

هنگامي بزار و تجهيزات بخصوص داريد و بايد ا به احتياج خودتان صحيح نقش ايفاي براي نجاتگر يك عنوانه ب	

لبته شما بايد خصوصيت حسن حادثه اي وارد مي شويد مجهز به وسايل مورد نياز آن صحنه باشيد. ا به صحنهكه 

ابتكار و خالقيت را در خودتان بيشتر فعال كنيد، زيرا بايد در نظر داشته باشيد كه ممكن است شما به صحنه اي 

هيچگونه تجهيزاتي به همراه نداريد، مثالً زماني كه شما به تعطيالت مي رويد ناگهان با صحنه  كهوارد شويد 

طور ابتكاري و كامالً ه اينجا بايد وسائل موجود در صحنه و در دسترس را ب حادثه اي رو به رو مي شويد، در

براي كنترل خطرات و مراقبت بكار گيريد. مثالً مكمن است شما براي بي حركت كردن عضو آسيب ديده  ،صحيح

ت از هر مصدوم، آتل در اختيار نداشته باشيد از آنجا كه مي دانيد كار آتل بي حركت كردن عضو آسيب ديده اس

 وسيله اي كه بتواند اينگونه عمل كند مي توانيد استفاده كنيد.

هاي  نكته اي ديگر كه در رابطه با تجهيزات بايد در نظر داشت اين است كه در صحنه هاي وسيع حوادث گروه

ها  هها براي كمك رساني به صحنه وارد مي شوند و هر گروه مجهز به دستگا متعددي به كمك مي آيند اين گروه

و افراد هر گروه قبالً طي دوره هاي آموزشي كامالً كار با اين تجهيزات را آموخته اند. از  بودهو تجهيزات خاصي 

ها در امر امدادرساني همكاري داشته باشيد آشنايي  در كنار اين گروه نجاتگرآنجا كه ممكن است شما بعنوان يك 

 يد خواهد بود.فمختصري با اين وسائل براي شما م

تجهيزات مورد استفاده در عمليات هاي نجات، معموالً عالوه بر ويژگي هاي منحصر به فرد خود، داراي ويژگي 

سهولت هاي مشتركي هستند كه از جمله آن ها مي توان به اين موارد اشاره كرد: سهولت در حمل و جابه جايي، 

ر باال، دارا بودن استانداردهاي الزم، سالم و مورد دارا بودن انعطاف و قدرت مانوسبك بودن، در استفاده و كاربري، 

در برابر دماي مقاومت در شرايط و محيط هاي گوناگون همچون مقاومت اطمينان بودن از نظر وضعيت فني، 

 آب، خاك، گرد و غبار و ... .، پايين يا باال

آنجا كه ممكن تاو بايد  دبه ابزار و تجهيزات بخصوص داراحتياج  خودبراي ايفاي نقش صحيح نجاتگر  	

. البته باشداست نسبت به صحنه حادثه اي كه به آن وارد مي شود مجهز به وسايل مورد نياز آن صحنه 

 باشدبايد خصوصيت حسن ابتكار و خالقيت را در خودتان بيشتر فعال كنيد، زيرا بايد در نظر داشته 

  داشته باشيد.وارد شويد و هيچگونه تجهيزاتي به همراه نكه ممكن است به صحنه اي 

نكته اي ديگر كه در رابطه با تجهيزات بايد در نظر داشت اين است كه در صحنه هاي وسيع حوادث 	

ساني به صحنه وارد مي شوند و هر گروه گروههاي متعددي به كمك مي آيند اين گروهها براي كمك ر
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مجهز به دستگاهها و تجهيزات خاصي هستند و افراد هر گروه قبالً طي دوره هاي آموزشي كامالً كار با 

در كنار اين گروهها در امر امدادرساني  يك نجاتگراين تجهيزات را آموخته اند. از آنجا كه ممكن است 

 .مفيدا اين وسائل براي آشنايي مختصري ب دهمكاري داشته باش

 تجيهزات نجات را به سه دسته تقسيم مي كنند. 

 تجهيزات ايمني و نجات سبك  -1

 تجيهزات نيمه سنگين  -2

 تجهيزات سنگين -3

 تجهيزات سبك 

از مهمترين وسايل ايمني ونجات سبك مي توان به كاله ايمني ، دستكش ايمني، نوار خطر، لباس ضد حريق، 

چكمه ايمني، انواع چكش ها ، حلقه نجات، اره چوب بر ، اره آهن بر، طناب هاي لباس ايمني، دوك خطر، 

 انفرادي ، وسايل كمك هاي اوليه و ... اشاره كرد. 

 

 

 

 

 ابزار نجات نيمه سنگين 

اين نوع وسايل معموال براي كشش، بلند كردن و يا بريدن در عمليات نجات استفاده مي شود كه از مهمترين آنها 

 به جرثقيل دستي، جك فك و قيچي هيدروليك، كيسه هاي هوا و متعلقات آن و .... اشاره كرد.  مي توان
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 تجهيزات  سنگين

تجهيزاتي هستند كه توسط فرد قابل جابجايي نبوده است. جرثقيل، بيل مكانيكي، لودر، خودروها نجات  از 

 مهمترين اين وسايل مي باشند. 

 هيزات امداد و نجات عبارتند از : برخي از ويژگي هاي كلي  تج

 دارا بودن حداكثر ايمني  -1

 وزن حداقلي  -2

 قابليت كار در شرايط مختلف آب و هوايي  -3

 قابليت استفاده در شب  -4

 ضريب شكست و خرابي پايين  -5

 قابليت حمل آسان  -6

 زمان آماده سازي و راه اندازي كوتاه   -7

 استفاده با كمترين ميزان انرژي  -8

 ل ارگونوميك طراحي بر اساس اصو -9

 اصول اوليه استفاده از تجهيزات نجات 

بعد از هر بار استفاده ابزارها را از لحاظ وضعيت ظاهري كنترل كرده و آنها را در جاي اصلي خود قرار دهيد. و -1

 برچسب هاي روي تجهيزات را كنترل كرده و از سالم بودن آنها اطمينان پيدا كنيد.
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ات حتما از وسايل و تجهيزات ايمني مانند دستكش، عينك و كاله ايمني استفاده در موقع استفاده از تجهيز -2

 كنيد.

ابزاهايي كه مورد استفاده قرار گرفته اند و ديگر مشغول به كار نيستند بايد در محل استقرار در وضعيت ايمني -3

 برگردانده شوند. 

بريده  شده خودرو از محل عبور و مرور دور شوند.              پس از اتمام عمليات بايد نخاله ها ايجاد شده مانند قلعات -4

 ابزارها بايد توسط دستگيره ها حمل شوند                                                                                -5

 يك بپرهيزيد. از راه رفتن گذاشتن روي ابزار به خصوص طناب هاي كوهنوردي و شلنگ هاي هيدرول -6  

كه البته  در اختيار شما قرار بگيردبه صورت خالصه هيزات سعي شده تا ليست تقريباً كاملي از تج	فصل	در اين 

آشنايي با تجهيرات جستجو و نجات بخش نجات حضوري بيشتر به جزييات اين تجهيزات پرداخته  فصلدر 

 خواهد شد.

 وسايل جابه جايي و انتقال مصدوم

براي جابه جايي و انتقال مصدومين حوادث كه امكان نگهداري و انتقال آن براي دسترسي به  دهستن ايليوس

از اين گونه وسايل مي توان به برانكاردها اشاره كرد؛ برانكاردها داراي انواعي همچون برانكارد  مصدوم وجود دارد.

تخته پشتي بلند (النگ بك ، بسكت، تي)برانكارد قابل انعطاف:(برزنتاشو، برانكارد چرخدار، برانكارد اسكوپ، 

 هستند. برد)تخته پشتي كوتاه (شورت بك برد)

 آتل ها

 را بي مفصل	دهند تا آن را محافظت كرده و يك يا چند آتل يا اسپلينت وسيله اي است كه اندام را در آن قرار مي

حركت كردن استخوان و مفصل موجب كاهش درد اندام بعد از آسيب شده و مانع از ايجاد  آتل با بي .ركت كندح

، آتل وكيومد. از انواع آتل ها ميتوان به شو آسيب بيشتر در اندام به علت حركت استخوان هاي شكسته شده مي

 اره كرد.و... اش كوالر گردني، آتل بادي،آتل سخت، آتل كششي، واكيوم ماترس

 كاوشگر) (ها زنده ياب

زنده ياب ها ابزاري هستند كه در واقع مي بايستي به كمك آن ها بتوانيم افراد زنده گرفتار در زير آوار يا محل 

دليل محدوديت هايي كه هر كدام از آن ها دارند كار كردن با آنها و بازخورد به هاي محبوس را بيابيم وليكن 
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يار مشكل است. زنده ياب هاي موجود يا صداياب اند،يا تصوير يابند، يا بو ياب اند و يا از مثبت گرفتن از آن ها بس

 طريق فركانس و برخورد آن با بدن شخص مصدوم، زنده بودن آن را تشخيص مي دهند.

 

 (ست پنوماتيك) كيف ها و بالشتك هاي باال برنده وسايل سنگين

د به صورت جك عمل كرده و باعث ايجاد ند و مي تواننار مي كنپنوماتيك) كوسايلي هستند كه با نيروي باد(

 لند كردن اجسامد. اين تجهيزات با ظرفيت هاي مختلف براي عمليات بنمعابر عبوري و باال بردن اشياء سنگين شو

.) ..رفع موانع و ،ه اي، آواربرداريتصادفات جادد(نوادث مورد استفاده قرار مي گيرنيمه سنگين و سنگين) در ح(

 .به كپسول هوا متصل مي گردد ل كنندهنتروسيله شيلنگ هاي مخصوص از طريق دستگاه كه اين تجهيزات ب

 

 ست نجات هيدروليك

ست نجات هيدروليك شامل مجموعه وسايلي است كه مي توان از آن ها در حوادث براي رهاسازي مصدوم ، باز 

شيدن وسايل و بريدن شيشه ها استفاده كرد. نيروي محركه نمودن معابر و دربها، بريدن، بلند كردن، باز كردن، ك

براي اين ابزار شامل موتور بنزيني، نيروي برق، باطري و يا پمپ هاي دستي هيدروليك مي باشد. ابزارهايي كه 

قابليت اتصال به نيروي محركه را دارند شامل فك، قيچي، فك و قيچي (كامبي تولز)، جك تلسكوپي و ست درب 

 ي باشند كه پس از اتصال قابل استفاده مي باشند.باز كن م

 

 خودروي نجات تيپ يك

 حوزه ي عملكرد اين خودرو مأموريت هاي نجات در سطح ، عمق و ارتفاع مي باشد.

نجات نيمه سنگين در جاده و آوار ، نجات در آب و سيالب ، نجات در عمق و ارتفاع ، اطفاء حريق هاي محدود و 

 بك حوزه اصلي عملكرد اين خودرو به شمار مي رود.مأموريت هاي نجات س

 ظرفيت ها و محدوديت ها 

اين خودرو براي اعزام يك تيم هفت نفره در نظر گرفته شده است و واجد تجهيزات جهت پاسخگويي به حوادث و 

حال ( حوادث جاده اي، كوهستان، سيالب هاي محدود و آوارهاي محدود) مي باشد و در عين   L1سوانح سطح 

در حوادث سطوح باالتر نيز به عنوان خودروي پيش رو و براي رفع نيازهاي اوليه در اجراي عمليات هاي نجات در 

 منطقه عملياتي قابليت بهره برداري را دارد. 

 

 

 خودروي نجات تيپ دو

 .باشد و ارتفاع(به صورت محدود) ميي عملكرد اين خودرو مأموريت هاي نجات در سطح، عمق  حوزه
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 ظرفيت ها و محدوديت ها 

خودروي پيكاب تك كابين با قابليت فني مناسب جهت تردد در جاده صعب العبور و ناهموار مي باشد و فضاي 

كافي و مناسب در كابين عقب جهت نصب تجهيزات اوليه ي امداد و نجات براي عمليات نجات و رها سازي 

ين خودرو داراي قدرت مانور مناسب و سرعت الزم براي مصدومين تصادفات جاده اي كشور را دارد. هم چنين ا

 حضور سريع و موثر در حوادث و اعزام يك تيم سه نفره را دارا مي باشد.

 

 تجهيزات فوريت هاي پزشكي 

اين تجهيزات جهت ارائه كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي و انتقال مصدومين حوادث مورد استفاده قرار مي 

 ين تجهيزات به صورت مختصر در ادامه معرفي مي گردند:گيرد كه برخي از ا

 .  كيف كمك هاي اوليه 1

كيفي مقاوم كه داخل آن داراي شبكه بندي مخصوص نگهداري اقالم و تجهيزات كمك هاي اوليه به شرح جدول 

 را دارد. نجاتگرانذيل مي باشد كه قابليت انتقال توسط 

 

 محتويات ضروري كيف كمك هاي اوليه

 تعداد شرح رديف

 عدد 10 گاز استريل 1

 عدد 10 سانتي متر 10باند  2

 عدد 5 سانتي متر 15باند  3

 عدد 2 باند سه گوش 4

 عدد 2 سانتي متر 10باندكشي  5

 عدد 2 سانتي متر 15باندكشي  6

 عدد 4 سانتي متر 10ويبريل  7

 حلقه 1 چسب لكوپالست 8

 بسته 4 پنبه 9

 عدد 20 چسب زخم 10

 بسته 1 دستكش يكبار مصرف التكس 11

 بسته 1 آبسالنگ 12

 عدد 1 بتادين متوسط 13

 عدد 1 سي سي 500سرم شستشوي  14

 عدد 1 قيچي بانداژ و پانسمان 15
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 عدد 1 فشار سنج و گوشي طبي 16

 عدد 1 چراغ قوه كوچك با باتري 17

 عدد 1 ايروي سفيد( كوچك) 18

 عدد 1 ايروي زرد( متوسط) 19

 عدد 1 ايروي صورتي( بزرگ) 20

 عدد 1 ماسك يك طرفه جهت تنفس دهان به دهان 21

 عدد 1 ست سرم جهت شست و شوي زخم 22

 عدد 1هركدام  كت هاي مناسبآنژيو 23

 عدد 2 سرجي فيكس 24

 عدد 5 پنبه الكل آماده 25

 عدد 1 گارو 26

 عدد 1 ليست محتويات جعبه 27

 عدد 1 كاغذ و قلم 28

 

 .  كيف احياء 2

اي آلومينيومي و مقاوم است كه داخل آن داراي شبكه بندي مخصوص چيدمان و نگهداري تجهيزات فوريت جعبه

 را دارد. نجاتگرانهاي پزشكي به شرح جدول ذيل مي باشد كه قابليت انتقال توسط 

 
 ): كيف احياء37-4(تصوير

 

 ليست اقالم موجود در كيف احياء

 تعداد شرح رديف

 1 آمبوبگ كامل با لوله خرطومي مربوطه 1

 1از هركدام  و صفر 2و  5ماسك دهاني سايز  2

 1 ساكشن كامل با لوله 3

 1ليتري پرتابل با مانومتر و فلومتر و ماسك  2كپسول اكسيژن  4
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 دهاني

 1 دستگاه الرنگ اسكوپ 5

 1از هركدام  2و  3تيغه ي الرنگ اسكوپ سايز  6

 1 ي الرنگ اسكوپالمپ يدكي برا 7

 1از هركدام  4و  2و  1ايروي سايز و  8

 1 الستيك براي بين دندان ها 9

 3از هركدام  ميلي متري 5و  4و  3/3سوند ساكشن به قطر  10

 1 پنس مگيل 11

 1 قيچي باند پيچي 12

 1 ميلي متر 125پنس رگ گيري دريچه اي و  13

 1 م كافميليگرمي براي تور 10سرنگ پالستيكي  14

 1 ميلي متري 125درجه  5پنس زخم بندي  15

 2از هركدام  ميلي گرمي 10و  5و  2سرنگ يكبار مصرف  16

 1 21و  18سر سوزن شماره  17

 1 چراغ قوه با باطري 18

 1 گارو 19

 1 انگشتر بر 20

 1 گوشي پزشكي 21

 1 فشار سنج كامل با كيف مربوطه 22

 1 پنس كوخر 23

 1 ج دهانيدما سن 24

 

 

 

 كيف ها و بالشتك هاي باال برنده وسايل سنگين

 

اينها وسايلي هستند كه با نيروي باد( پنوماتيك) كار مي كند و مي تواند به صورت جك عمل كرده و باعث ايجاد 

ام( معابر عبوري و باال بردن اشياء سنگين شود. اين تجهيزات با ظرفيت هاي مختلف براي عمليات بلند كردن اجس
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نيمه سنگين و سنگين) در حوادث مورد استفاده قرار مي گيرد( تصادفات جاده اي ، آواربرداري و رفع موانع و ...) 

 اين تجهيزات بوسيله شيلنگ هاي مخصوص از طريق دستگاه كنترلر به كپسول هوا متصل مي گردد .

  خصوصيات

 ن صدمه به آنها بلند نمايند.توانند بارهاي سنگين را بدون وارد نمودهاي باالبر ميجك

باشند، لذا باعث قرارگيري آن ها در زير بارهايي كه سطح زيرين آنها به زمين نزديك ميداراي ضخامت كمي مي

هاي باالبر را به جك باشند.عرض) هستند، كامالً كارا ميباشد و يا مكان هايي كه غير قابل دسترس يا باريك(كم

 نمود.توان حمل و نقل راحتي مي

ها(حوادث غيرمترقبه)، بلند نمودن هواپيماها، هاي باالبر جهت جابجايي تجهيزات سنگين، نجات جان انسانجك

توانند بوسيله تجهيزاتي مي ندهجك هاي باال بر  توان مورد استفاده قرار بگيرند.ها، تانكهاي نظامي و ... مياتومبيل

 هواي فشرده، متورم شوند. برنده كوچك تر)، سيستم لولههاي باالها(براي جكهمچون كمپرسورها، پمپ

توانند به يكديگر متصل گردند و باعث باال رفتن سرعت،قدرت، ايمني و سهولت در كار هاي باالبر مينوعي از جك

اسب گر، متورم و يا تخليه گردند، كه با انجام كنترل و تنظيم منتوانند بوسيله يك كنترلهاي باالبر ميجك شوند.

توانند در بين باشند و ميگردد. جكهاي باالبر غيرقابل انهدام ميآن، باعث باالبردن و پايين آوردن بارها مي

 + درجه سانتيگراد عمل نمايند.70ـ تا 20محدوده دمايي 

 تن، در محدوده استاندارد مي باشد. 74تواند بلند نمايد)، باال(حداكثر وزني كه مي به حداكثر فشار رو

 ميلي مترمي باشد. 30اكزيمم ضخامت آن ها م

 برخوردار هستند. )آنها از مقاومت بااليي در برابر فشارهاي فيزيكي(برش، آوار، سنگ و...

 باشند.اندازي ميبه آساني و به سرعت قابل راه

 آن ها نياز به تعمير و نگهداري خاصي ندارند.

 ي خود را جهت بلند نمودن اجسام سنگين تر افزايش دهند.باالآنها قادرند با اتصال به همديگر، فشار روبه

براي استفاده از اين دستگاه حداقل به دو نفر نياز مي باشد كه يك نفر مسئول كار با كنترلر و ديگري مسئول 

جايگذاري كيسه هوايي و اتصاالت مي باشد. هر يك از افراد ذكر شده بايد به كار خود توجيه باشند و بتوانند در 

 مترين زمان بيشترين بهره برداري از دستگاه را داشته باشند.ك

وقتي باد اين كيف ها كه از الياف آراميد (نوعي پالستيك سبك بسيار محكم كه در ساختن تاير ماشين و تن 

ن بسيار محكم ساخته شده، خالي شود، كامالً مسطح مي شوند. رپوش ضد گلوله كاربرد دارد) با روكش نئوپ

سانتي متر است كه انبار كردن و حمل و نقل آن بسيار آسان است و مي توان به  5/2تا  6/1ا بين ضخامت آنه

راحتي آن را در زير وزنه اي كه مي خواهيم بلند كنيم ، قرار دهيم . كيفهاي بادي به اشكال و اندازه هاي مختلف 

كيفي به مساحت واينچ  20ا تا ارتفاع تني ر 3/72سانتي متر مربع وزنه  4/91ساخته شده اند. كيفي به مساحت 

 اينچ باال مي برد. 4/3تن را تا ارتفاع  3سانتي متر مربع وزنه اي به وزن  2/15
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 . جك هاي بادي1

 تن در نظر گرفته شده است. 74تا  3جك هاي بادي در ظرفيت هاي متنوعي وجود دارند كه در سايزهاي 

 .  كنترلر 2

قال فشار هوا از كپسول به داخل جكها و تخليه هوا از جك ها مورد استفاده قرار دستگاهي است كه براي فرمان انت

 مي گيرد.

 .  رگالتور  3

دستگاهي است كه بر روي كپسول با قابليت نصب شيلنگ به منظور كاهش فشار هواي در زمان انتقال هوا از 

 .كپسول به جكها مورد استفاده قرار مي گيرد

 .  كپسول 4

يا  200ليتر ( 6از آلياژ مخصوص ساخته شده و به منظور ذخيره سازي هواي فشرده به ظرفيت  محفظه فلزي كه

 بار) مورد استفاده قرار مي گيرد. 300

 .  شلنگ هاي رابط5

 كيسه و كنترلر را فراهم مي كنند.شلنگ هايي با دو رنگ كه اتصال بين 

 .  كمپرسور باد6

 بار فشار در داخل كپسول جاي دهد. 300ه كرده و با اين كمپرسور مي تواند هواي آزاد را فشرد

 

 ): كمپرسور باد6-4(تصوير
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 تجهيزات اطفاء حريق 

تجهيزاتي كه براي خاموش كردن حريق هاي با دامنه ي محدود بكار مي رود كه اين وسايل قابليت حمل و 

هاي  ودري و آب و كف در خودروكيلويي) را دارد و در دو نوع پ 25(حداكثر كپسول هاي  نجاتگراستفاده توسط 

 نجات قرار دارند.

  6بست هاي نجات

تن) را تحمل  36پوند (تقريباً معادل  80000اين وسايل از آلياژ آلومينيوم ساخته شده اند و مي توانند فشار 

ي كنند. از آن ها براي ثابت نگهداشتن ماشين هاي واژگون شده، جلوگيري از فروريختن محفظه ها و گودال ها

 پا برجا نگهداشتن آوار ساختمان هاي مخروبه يا سست شده استفاده مي شود. در حال ريزش و

اين وسيله شامل قطعاتي چون يك سري بست هاي بزرگ ، پايه و صفحات انتهايي است كه مي توان آن ها را به  

ها بسيار سبكند و روي سرعت در سخت ترين محل ها تطبيق داد و نقاط ارتباطي امني را به وجود آورد. بست 

هر سطحي اعم از زمين ماسه زار ، بتون صاف و فلز مستقر مي شوند. بست ها را در نهايت انعطاف پذيري مي 

 توان با دست يا با نيروي باد، باز كرد.

 ابزار نجات ضربتي

ي كه روي آن ابزار دستي شگفت انگيزي است كه همان اثر ضربه زنندگي پتك را داراست و با وجود ميله چكش 

 نه الزم در خود وسيله نهفته است.است نياز به چرخاندن ندارد نيروي ماهرا

 7بيل

سانتي متر است . وزن آن نيز  48سانتي متر و باز آن  38است كه اندازه بسته آن فقط  8نوع كوچكتر و جيبي 

فات اتومبيل ،هواپيما يا قطار با پنج سرقابل تعويض براي برش فلز در تصاد SOSابزار ضربتي كيلوگرم است. 5/1

طراحي شده كه در ديوارهاي آجري و بلوك سيماني رخنه مي كند، قفل ها، پيچ ها و چفت ها را خرد مي كند و 

 چون ديلم درها و پنجره ها را باز مي كند.

 

 29 كيلوگرم) است و داراي كيفي براي حمل مي باشد كه فقط 13.5پوند(حدود  30وزن اين وسيله كمتر از 

متر) عرض دارد. اين وسيله براي عمليات نجات در مناطق دور سانتي 12.5اينچ( 5متر) طول و سانتي 73.5اينچ(

افتاده و جاهايي كه استفاده از ابزار سنگين و دسترسي به نيروهاي الكتريكي، هيدروليك و تجهيزات بادي غير 

 ت.ممكن است، بسيار مناسب است . كار با آن سريع و آسان اس

                                                           
۶

 .  Rescue Struis 
٧

 .  Biel Tool 
٨

 .  PRT 
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 9ديلم –تبر 

 ، كيلوگرم 3 آن وزن.  است شده ساخته باال كيفيت با فوالدي آلياژ از كه است گسترده منظوره چند وسيله يك

  . است متر سانتي 70 شدن باز هنگام و متر سانتي 45 شدن جمع هنگام به آن طول

 و كند مي باز را ها قفل و ها هپنجر و درها اش فلزي برنده چنگك هاي ضربه و آن دار دندانه مخصوص هاي لبه

 .شكافد مي سرعت به را فلز

 ابزار فني امداد 

هل دادن، سوراخ كردن، خالي كردن بار ، شكافتن، تاكردن، ضربه زدن، خرد كردن، ، چنانچه نياز به كشيدن

وانند با داشتن مي ت و هالل احمر و... آتش نشاني ،ابزار آن مهياست.كادر پليس ،داشته باشيد و... شكستن، حفاري

 به سرعت وارد ساختمان ها بشوند. 11و پاراتك هوليگان 10يك سري چكش هاي مخصوص

 

و طوري طراحي شده اند كه مي توان با  زيادكارآيي  ابزاري است براي عمليات نجات و با ابزار پاراتك هوليگان،

و چنگك اين وسيله از آلياژ فوالد با آن به درون هر چيزي نفوذ كرد، از ماشينهاي عظيم تا درهاي قفل شده. سر 

كيفيت باال و خيلي خوب حرارت ديده، ساخته شده اند تا حداكثر قدرت را دارا باشد و يك ميله فوالدي بادوام ، 

متر) روي اين ميله با ماشين شيارهايي ايجاد شده و داراي سانتي 2.5سبك وزن، بسيار قدرتمند به قطر يك اينچ(

  نمي لغزددسته هايي است كه 

اين وسيله بلند، تيز و در عين حال مخروطي شكل و اندكي خميده است تا متناسب با انواع قفل ها و  چنگك

چنگك استاندارد يك ميخ كش شياردار و يك شكاف همسان براي كندن قفل ها و چفت ها دارد.  كلون ها باشد.

 ه كرد.مي توان از اين وسيله حتي براي بستن شير و فلكه گاز استفاد

 شناورسازها 

توانند به اجسام ها ميباشند آنشناورسازهاي روباز قابليت حمل و نقل و باالآوردن اجسام را از اعماق آبها دارا مي

 قابليت شناوري بدهند.

تا  50هاي متنوعي از توانند براي حمل بارها در زير آب مورد استفاده قرار بگيرند و قادرند ظرفيتشناورسازها مي

 هزار كيلوگرم را شناور نمايند. 30

 موارد استفاده:

 نقل و انتقال انواع بارها(در دريا).

 بلند كردند و باال آوردن انواع بارها از اعماق درياها.

 استفاده در عملياتهاي كابل كشي در درياها.
                                                           
٩

 .  Pry Axe 
١٠

 .  Master Ram 
١١

. Paraiech Hooligan  
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 اعماق آب ها. ها و ... ازاستفاده در عملياتهايي همچون خارج سازي الشه انواع هواپيماها و يا كشتي

 ست نجات هيدروليك

ست نجات هيدروليك شامل مجموعه وسايلي است كه مي توان از آن ها در حوادث براي رهاسازي مصدوم ، باز 

نمودن معابر و دربها، بريدن، بلند كردن، باز كردن، كشيدن وسايل و بريدن شيشه ها استفاده كرد. نيروي محركه 

يني، نيروي برق، باطري و يا پمپ هاي دستي هيدروليك مي باشد. ابزارهايي كه براي اين ابزار شامل موتور بنز

قابليت اتصال به نيروي محركه را دارند شامل فك، قيچي، فك و قيچي (كامبي تولز)، جك تلسكوپي و ست درب 

 باز كن مي باشند كه پس از اتصال قابل استفاده مي باشند.

مي كند. براي استفاده از اين دستگاه كاربران بايد آموزش ديده و با همه بار كار  700دستگاه تقريباً در فشار 

جزئيات كار آشنا باشند. افراد بايد داراي لباس هاي محافظ، دستكش و كاله باشند. افراد غير مسئول از محيط كار 

 دور باشند و اگر در محيط خطر انفجار وجود دارد از پمپ دستي به جاي موتور استفاده شود.

 ت هيدروليك نجات: س

اين تجهيزات كه براي عمليات امدادو نجات و رها سازي مصدومين در حوادث و سوانح بكار مي رود داراي اقالم 

 متنوعي مي باشد( بيش از چهل قلم) كه تنها اقالم ذيل از ست كامل در خودرو نجات در نظر گرفته شده است.

 .  قيچي هيدروليك نجات  1

برش فلزات ( انواع ستون ـ ميلگرد ـ موانع فلزي و ... ) براي دسترسي به مصدومين درگير در  اين قيچي به منظور

 تصادفات جاده اي ، آوار و ... استفاده مي گردد كه داراي انواع مختلف از نظر قدرت برش مي باشد .

 فك هيدروليك نجات   .2

ع كردن آهن آالت ناشي از تصادفات جاده اي و يا ابزاري است كه داراي دو بازوي قوي كه براي بازكردن و يا جم

 آوار در محيط هاي سخت مورد استفاده قرار مي گيرد.

 .  جك تلسكوپي هيدروليك 3

 اين دستگاه براي انجام عمليات باز كردن يا بلند كردن اجسام ، آوار ، خودروها و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 بي تولز)دستگاه چندكاره باطري دار(كام 4

اين دستگاه با موتور سر خود، قابليت برش، بازكردن و جمع كردن اجسام فلزي( به صورت تركيبي از قيچي و 

فك) مي باشد كه توسط افراد تيم قابل حمل مي باشد و در حوادثي كه امكان انتقال موتور پمپ هيدروليك و 

 متعلقات وجود ندارد، مورداستفاده قرار مي گيرد.
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 هيدروليك به همراه شيلنگ هاي رابط موتور پمپ

اين دستگاه با موتور بنزيني و داراي دو خروجي براي راه اندازي پمپ هيدروليك به منظور تأمين فشار روغن 

هيدروليك و هدايت آن از طريق شيلنگ هاي مخصوص ( تك كوپلينگ يا دو كوپلينگ ) به تجهيزات قابل نصب 

 ، جك مورد استفاده قرار مي گيرد. به اين دستگاه از قبيل قيچي ، فك

 محافظ كيسه هاي باد اتومبيل 

از اين كيسه ها در زماني كه كيسه هاي محافظ(ايبرگ) خودرو در تصادفات عمل نكرده باشد و در هنگام خارج 

كردن مصدوم از خودرو احتمال عمل كردن دارد براي محافظت جان نجاتگران استفاده مي شود بدين منظور كه 

در هنگام خارج ساختن مصدوم از خودرو ،ايربگ ها عمل كنند ممكن است صدمات غير قابل جبراني به  اگر

نجاتگران وارد كنند از اين رو براي امنيت نجاتگران از اين محافظ هاي روي قسمت هاي داراي ايربگ خودرو 

 استفاده مي شود.

 ماسك دهاني يكبار مصرف 

اليه 		از انتقال بيماري و عمل احياء را بهتر مي كند. نجاتگره حفظ كمك بماسك هاي دهاني يكبار مصرف 

ا و ناحيه اطراف دهان را هرنگ لب نجاتگرپالستيكي روي صورت و سوپاپ به علت شفاف بودن اجازه ميدهد كه 

رگسال از نظر وجود خون يا بزاق و يا كبودي لب ها در ميزان اكسيژن خون) اين وسيله براي اطفال و بز( ببينيد

است و يك طناب پالستيكي براي نگهداري دور گوش بيمار دارد. حجم اين وسيله بسيار كوچك و در يك محفظه 

 متصل به جاكليدي جا مي شود.

 كاوشگر) (انواع زنده ياب

زنده ياب ها ابزاري هستند كه در واقع مي بايستي به كمك آن ها بتوانيم افراد زنده گرفتار در زير آوار يا محل 

هاي محبوس را بيابيم وليكن بخ دليل محدوديت هايي كه هر كدام از آن ها دارند كار كردن با آنها و بازخورد 

مثبت گرفتن از آن ها بسيار مشكل است. زنده ياب هاي موجود يا صداياب اند،يا تصوير يابند، يا بو ياب اند و يا از 

 دن آن را تشخيص مي دهند.طريق فركانس و برخورد آن با بدن شخص مصدوم، زنده بو

 دستگاه صوت ياب دلسار

اين امكان را براي ما فراهم مي كند كه صداي فرد آسيب ديده و مدفون شده در زير توده اي از آوار و خرابي هاي 

پس از فرو ريختن ساختمان ناشي از زلزله ، انفجار بمب و انفجار ساختمان ناشي از تركيدگي لوله گاز قابل شنود 

و بتوانيم موقعيت مصدوم را تشخيص داده و در رهايي فرد زير آوار بهتر عمل شود. اين كاوشگر به امواج گردد 

-صوتي حساس بوده و با استفاده از قابليتهاي باالي شنود در عمقهاي مختلف زير آوار به كمك سنسورهاي شش
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خص در ايران به خود اختصاص داده گانه وپوشش ضدآب ، ضربه و حريق خود امروزه نظركاربران زيادي را باال

 است.

 معايب:

 نياز به تعداد نفرات زياد در هنگام استفاده -

 عدم شناسايي مكان افراد بيهوش بدليل عدم وجود امواج صوتي -

 تداخل صوتي بدليل حضور افراد تماشاچي درصحنه -

و نفر به عنوان اپراتور كار با واحد اصلي و دو نفر كاربر نياز مي باشد ، د 4معموالً براي استفاده از  اين دستگاه به 

نفر مسئول جابجايي سنسورها. هر يك از افراد ذكر شده بايد به كار خود توجيه بوده و بتوانند در كمترين زمان ، 

 بهترين بهره برداري را از دستگاه فوق داشته باشند.

 كاوشگر حرارتي

شده، بن و محصورين گرفتار در آتش و ساختمانهاي تخريبا پيشرفت دانش و نياز اساسي به دسترسي مصدوما

كند تا كاوشگر با كنترل صفحه  دستگاهي طراحي و به بازار عرضه شده كه اين امكان را فراهم مي

بتواند با وجود موانع به صورت طيفي سياه و سفيد(نگاتيو)  محل و طرز رفتار مصدوم را نمايشگر(مونيتور) دستگاه،

 زير نظر بگيرد.

 كاوشگر مادون قرمز

تواند نسبت به  گيرد با استفاده از نور مادون قرمز مي اين دستگاه كه مورد استفاده گروه هاي نجات نيز قرار مي

باشند اقدام نمايد اين دستگاه سال ها كاربرد نظامي براي  يافتن افراد، حيوانات و اشيايي كه داراي گرما مي

يابي دارد. اين دستگاه قابل  ست كه نوع جديد آن كاربرد غير نظامي و زندهنيروهاي نگهباني در شب را داشته ا

باشد در  حمل و سبك، قادر است در مناطقي كه مصالح چوبي در آن به كار رفته و يا داراي آوارهاي كم حجم مي

، مشابه يك اين دستگاه هاي داراي گرما و حرارت را نشان دهد. محيط كامالً تاريك به كار گرفته شود و سوژه

تواند بر روي دوش  دوربين فيلمبرداري دستي توسط يك نفر قابل حمل است و داراي باطري قابل شارژ بوده و مي

نجاتگر حمل شود. بيشترين مصرف اين دستگاه در دود ناشي از آتش سوزيهايي است كه امكان عبور براي 

فاده از اين دستگاه، وجود افراد زنده را در توان با است گيرد كه مي گروههاي نجاتگر به دشواري صورت مي

 ساختمانهاي آسيب ديده مشخص كرد.

 آندوسكوپي)زنده ياب هاي تصويري(

از دستگاه زنده ياب آندوسكوپي در حوادث و سوانح طبيعي بيشتر استفاده مي شود و براي يافتن مصدوم و يا 

 مصدومين زنده احتمالي در زير آوار استفاده مي شود. 
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 ويبراسكوپ)ياب ها ي تصويري(زنده 

دستگاه ويبراسكوپ اين مكان را براي ما فراهم مي كند كه با فرد آسيب ديده و مدفون شده در زير توده اي از 

هاي ناشي از فروريختن ساختمان پس از زلزله ـ انفجار ساختماني ناشي از تركيدگي لوله گاز ارتباط  آوار و خرابي

 شده را ببينيم .برقرار سازيم و فرد مدفون 

 زنده ياب هاي راداري(بيورادار)

دستگاه زنده ياب بيورادار به منظور تشخيص و ارزيابي حركات موجودات زنده و در درجه اول انسان ساخته شده 

است . اين دستگاه يكسري امواج راديويي كامالً بي ضرر از خود منتشر مي كند كه اين امواج پس از برخورد با 

تگاه باز گردانده و هر گونه حركات احتمالي بدن ، تنفس و ضربان قلب مورد ارزيابي قرار ميگرد. انسان به دس

مگاهرتز مي باشد. امواج اين دستگاه مي توانند از مواد عايق از قبيل آجر يا بتون،  1299فركانس كاري دستگاه 

ور نمايد. الزم به ذكر است كه اليه هاي سنگ و خرده سنگ، خاك و برف با ضخامت هاي چندين متري نيز عب

فلزات( فوالد داخل بتون) ميتوانند باعث كاهش حساسيت دستگاه شوند و پالستيك خاصي به نام پرلون و 

متر  15متر و در برف تا  8بتون تا  صفحات فلزي بزرگ امواج راديويي را از خود عبور نميدهند. اين دستگاه در

 قابليت جستجو دارد.

درجه نسبت به مركز آنتن  55وسيله فرستنده ـ گيرنده مي باشد و امواج بيورادار در زاويه آنتن دستگاه يك 

توزيع مي شود. براي استفاده از اين دستگاه به دو نفر نياز مي باشد كه هريك موظفند در انجام مسئوليت محوله 

ليت كنترل دستگاه وارزيابي منظم و دقيق باشند بطوريكه يك نفر مسئول جابجايي آنتن دستگاه و ديگري مسئو

 شكل موجها در مانيتور را به عهده دارد.

 زنده ياب رسكيو رادار

تشخيص فرد مصدوم در زير آوار به وسيله امواج الكترومغناطيس مي باشد. گزارش كاركرد دستگاه سريع و به 

درجه مي باشد  45ريبي صورت تصويري و نقطه اي نمايش داده مي شود ،امواج به صورت مخروطي و با زاويه تق

براي استفاده از اين دستگاه يك نفر نياز است .كليه تجهيزات در داخل محفظه ضد آب مي قرار داده شده . و در 

همان وضعيت عملياتي مي شود .امواج اين دستگاه( الكترومغناطيس ) مي توانند از مواد عايق از قبيل آجر ، بتون، 

سنگ، خاك و برف با ضخامت هاي چندين متري نيز عبور مي نمايد.ارتباط  بتون مسلح ،اليه هاي سنگ و خرده

) توسط مش مق دفنعر به حداقل مي رسد. محل قرباني(بوده و اشتباهات اپراتو WiFiسنسور با رايانه به صورت 

  امكان نظارت و پايش قربانيان وجود دارد . بندي و قاعده مثلث قابل تشخيص مي باشد.
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 اره بتن بر

 15بنزيني يك اره زنجيري قدرتمند براي برش بتن مسلح مي باشد. زنجير الماس آن، بتن مسلح تا ضخامت  اره

ليتر در دقيقه براي خنك كردن و روان  5/7سانتي متر) را برش مي دهد. يك خط لوله تنها ، با جريان  41اينچ(

كند. اين اره توسط يك نفر به راحتي قابل كار كردن زنجير استفاده مي شود و از ذرات گرد و غبار جلوگيري مي 

حمل مي باشد و شرايط خاصي براي راه اندازي آن وجود نداردو شخص مي تواند بتن هايي از اين وسيله استفاده 

 نمايد و به نجات مصدومان بپردازد.

 اره دو تيغه 

ده اي كه تركيبي از اجناس در هنگام بروز سوانح طبيعي مانند زلزله و سوانح غير طبيعي مانند تصادفات جا

گوناگون فرد حادثه ديده را در خود محصور نموده است مي بايست از وسيله اي كه توانايي برش تمامي آنها را 

 داشته باشد استفاده نمود.

 اره برش

 فلزات انواع برش توانايي و كنند مي گردش هم جهت خالف بر آن محور هم تيغه دو كه باشد مي اي تيغه اره يك

 الماسه اره تيغه جنس. ندارد را سنگ و بتن برش قابليت دستگاه اين. دارد را...  و چوب و شيشه و پالستيك و

 .است متحرك محافظ نقاب داراي ها براده پرتاب از جلوگيري جهت كه است

 مي شخص و ندارد وجود آن اندازي راه براي خاصي شرايط و باشد مي حمل قابل راحتي به نفر يك توسط اره اين

 .بپردازد مصدومان نجات به و نمايد استفاده وسيله اين از تنهايي به تواند

 معايب:

 امكان گير اختالل در عملكرد و قفل شدن در هنگام برش هاي طولي وجود دارد.

 امكان گير كردن قطعات برش خورده در بين فضاي تيغه هاي وجود دارد.

 اره چوب بر 

كار مي كند براي برش قطعات چوبي و درختان جهت دسترسي به مصدومين حوادث اين اره چوب بر كه با بنزين 

 و يا عمليات پاكسازي موانع درجاده ها و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.

فرد استفاده كننده بايد در وضعيت جسماني خوب و سالمت رواني باشد و تحت تاثير هيچ  شرايط فيزيكي: 

 و الكل) نباشد. زيرا ممكن است به قدرت بينائي، چاالكي و قضاوت فرد  لطمه بزند.اعم از مواد مخدر  ماده اي(

  هرگز هنگام خستگي از اره زنجيري استفاده نكنيد.
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كه استفاده كنندگان از آن ها را در معرض لرزش  يا دستگاه هاي ديگري)  استفاده طوالني از اره هاي زنجيري( 

ست براي احساس و تنظيم حرارت را كاهش مي دهد و سبب بي حسي و قرار مي دهد ،اين پديده توانائي د

 احساس سوزش مي گردد و ممكن است باعث آسيب به سيستم عصبي يا گردش خون يا مرگ نسوج شود .

لباس فرد بايد محكم و ايمن باشد و در عين حال آزادي حركت كاملي به او بدهد. استفا ده از  :لباس مناسب 

ل گردن، كراوات، گردنبند، و دستبند و امثال هم، شلوارهاي گشاد يا بيش از حد بلند، يا هر لباسهاي گشاد، شا

هنگام استفاده از زنجير آن، از  چيز ديگري كه احتمال گير كردن به اره يا برش را داشته باشد، پرهيز كنيد.

با اره زنجيري بسيار مهم پوشش خوب پاها هم هنگام كار  دستكش براي محافظت دستان خود استفاده نمائيد.

پيش از زمين گذاشتن اره زنجيري يا حمل آن، هميشه آنرا خاموش  محافظت از چشم ها ضروري است. است.

كنيد. حمل اره زنجيري در حالت روشن بسيار خطرناك است. افزايش اتفاقي دور موتور ممكن است موجب 

استفاده از دستگاه فوق العاده داغ مي شوند .هنگاميكه اره گردش زنجير شود. اگزوز اره و مواد اطراف آن به هنگام 

را با خود حمل مي كنيد، موتور بايد خاموش و اره بايد در حالت مناسب باشد .دسته جلو را بگيريد بطوريكه اگزوز 

و  در سمتي قرار گيرد كه با بدن شما فاصله دارد. حفاظ زنجير بايد روي زنجير و تيغه نگهدارنده گذاشته شود

هنگام حمل اره با يك وسيله نقليه، تيغه نگهدارنده و زنجير رابايد با حفاظ  جهت آن بايد رو به عقب باشد.

اره زنجيري دستگاهي يك  بپوشانيد. اره را ثابت نگهداريد تا وارونه نشود، سوخت آن نريزد و به اره آسيبي نرسد.

دستگاه خود رابدون كمك ديگران روشن كنيد و  ك شوند .نفره است .به ديگران اجازه ندهيدهنگام كاربه آن نزدي

استفاده از   با فشار دادن دستگاه به سمت پائين ، آن را روشن نكنيد .اين روش بسيار خطرناك است. بكار اندازيد.

 اره زنجيري ميتواند خطرناك باشد. زنجير اره، داراي تيغه هاي برش تيز و بزرگي است. در صورتي كه تيغه ها با

سرعت حركت  بدن شما تماس پيدا كند، حتي اگر زنجير در حركت نباشد، سبب بريدگي و جراحت خواهند شد. 

نيروهاي عكس العملي، از جمله پس زدن دستگاه، ممكن  متر بر ثانيه ميرسد.20زنجير در باالترين حد خود به 

يري ممكن است سبب جراحت جدي استفاده نادرست يا ناشي از بي احتياطي از اره زنج است خطرناك باشد.

تمامي اصول ايمني كه معموالً به هنگام كار با يك تبر يا اره دستي رعايت مي گردد، هنگام كار  مرگبار گردد .

هيچ  هرگز نبايد به بچه ها اجازه استفاده از اره زنجيري را داد. كردن با اره هاي زنجيري نيز مراعات مي شوند.

محل استفاده از اره زنجيري اجازه حضور داشته باشد .هرگز اره نبايد بدون حضور شما در بچه يا حيواني نبايد در 

حال كار كردن باشد. پيش از آنكه آنرا براي پيش از چند روز در جائي قرار دهيد، مخزن سوخت آن را تخليه 

دهيد .هرگز هنگام روشن نمائيد . هرگز اره زنجيري خود را بدون دفترچه راهنماي آن ، به كسي قرض يا كرايه ن

  بودن دستگاه ، سعي در سفت كردن زنجير نداشته باشيد .

  12(جي پي اس)سيستم موقيت ياب جهاني

جي پي اس يك سيستم ماهواره اي است كه مهم ترين كاربرد آن تعيين مختصات جغرافيائي مي باشد.اين 

يني ساپورت مي شود. اين ماهواره ها در ايستگاه زم 5تا يدك)و  8تا اصلي و  24ماهواره (32سيستم توسط 

                                                           
١٢

 .  GPS 
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درجه است. ماهواره هاي جي پي اس 55مدار قرار گرفته اند كه زاويه بين اين مدارها و سطح استوا(زاويه كجي) 6

بار به دور زمين مي چرخند.در حال حاضر با توجه به كاركرد آسان، سريع، قيمت ارزان، تغذيه 2ساعت  24در هر 

 هترين وسيله براي تعيين موقعيت  جغرافيايي مي باشد.توسط باتري و ... ب

 

 اين اطالعات را به ما مي دهد: سيستم موقيت ياب جهاني

طول و عرض جغرافيائي، ارتفاع از سطح دريا،نمايش موقعيت شخص در جهان( بر روي نقشه)، سرعت حركت،  

رسيدن به نقطه مورد  برايراهنمائي  تهيه نيمرخ از مسير حركت، محاسبه مساحت،ثبت نقاط، ثبت مسير حركت،

 نظر، مدت زمان باقيمانده تا رسيدن به مقصدتعيين زمان طلوع و غروب خورشيد و ماه درهر محل ساعت و ...

  م:پنجفصل 

 اولويت بندي ارزيابي صحنه عمليات و

 اصول ارزيابي صحنه حادثه 

 .  عدم ورود به صحنه هاي ناپايدار 1

 شتر به صحنه هاي جنايت، مشكوك و بي ثبات.  ورود با احتياط بي2

.  كمك از نيروهاي امدادي ديگر در صورتي كه صحنه حادثه خارج از حدود آموزش و يا تجربه عملي و علمي 3

 شماست.

 .  خروج سريع از صحنه حادثه خطرناك4

 .  در نظر گرفتن يك راه فرار در صورت خطرناك بودن صحنه5

روي نجات، راديوي بي سيم دستي خود را همراه داشته باشيد. به اين ترتيب مي هنگام ترك آمبوالنس يا خود

 .توانيد براي درخواست ابزار يا نيروي كمكي پس از ارزيابي صحنه با ساير همكارانتان ارتباط بر قرار نماييد

 قدم اول: مرور و ارزيابي كلي از صحنه حادثه 

شه كشيدن كنيد تا هنگام رسيدن بايد چه كار انجام دهيد. اگر به محض اعزام در طول مسير حركت، شروع به نق

به حوادثي كه به طور معمول با آن برخورد داشته ايد اعزام شديد، نگوييد مشابه كار قبلي است بلكه از دانسته 

كنترل عمليات (مركز  هاي قبلي خود استفاده كنيد، ولي در طرح خود انعطاف پذير باشيد. اگر اطالعات مركز

) جاده اي، زمين لرزه، ارتفاع، غرق شدگي يا...را مي دانيد(مثالً  حادثهكامل باشد، شما نوع  13عمليات اضطراري)

گيرافتاده يا سوخته اند و آيا مواد خطرناك در محل وجود دارد؟ به  شده اند، هم چنين مي دانيد چند نفر مصدوم

                                                           
١٣

 EOC (Emergency Operation Center)                                                                                                            
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، نگاهي كلي به صحنه حادثه بياندازيد. بخاطر تخودروي نجامحض رسيدن به محل حادثه و قبل از خروج از 

، بايد مصدوم را يافت. فوراً وسعت حادثه را ارزيابي كنيد، سپس براي اقدامات نجاتداشته باشيد كه قبل از 

 نياز شما براي كنترل حادثه كمك بخواهيد. رسانيدن نيروهاي مورد

 قدم دوم: تثبيت صحنه و كنترل مواد خطرناك

در مورد مواد خطرناك و خطرساز كه باعث صدمه، معلوليت و مرگ مصدومين، خود شما و ديگر نگاه تيز شما 

 مي شود بسيار مهم است. برخي از شايع ترين مواد خطر ساز، در صحنه عبارتند از:  نجاتگران

اي افتاده بيماري هاي عفوني، رفت و آمدها، شاهدان، نشت بنزين يا ساير مواد خطرناك، باتري اتومبيل، كابل ه

كه شما بايد اين موارد را با كمك گرفتن از  ، ريزش آوار و...برق، اتومبيل هاي بي ثبات و اتومبيل هاي آتش گرفته

 ساير سازمان ها و با رعايت اصول ايمني مثل پوشيدن دستكش برطرف كنيد.

 اولويت بندي را به دو بخش مي توان تقسيم كرد:

 در صحنه حادثه ) اولويت بندي اقدامات مختلف  1

 ) اولويت بندي( ترياژ) مصدومين  2

 اولويت بندي اقدامات در صحنه حادثه

اين اولويت بندي بالفاصله از زمان اعالم حادثه و حركت به سمت محل شروع مي شود. اين فعاليت ها مي تواند 

 مورا زير را شامل شود:

 ين، وسعت حادثه، نيازهاي امداد و نجات و ...)ارزيابي موقعيت حادثه، ارزيابي صحنه آسيب( تعداد مصدوم 

 اولويت بندي مصدومين( ترياژ)

منظور از ترياژ شناسايي مصدومين با احتمال آسيب هاي شديد و اطمينان از انتقال آن ها به مركز تروماي 

الي كه مي مناسب مي باشد. اين امر بسيار مشكل است زيرا ممكن است برخي قربانيان در صحنه راه رفته، در ح

توانند آسيب هاي تهديد كننده حيات داشته باشند. از طرف ديگر، هدف ديگر در اين امر، كاهش زمان در صحنه 

بوده كه با بررسي مصدوم و يافتن موارد مهم و تهديد كننده مي باشد كه آن هم مستلزم پيروي از الگويي 

 استاندارد مناسب است.

وادث پر تلفات مي باشد كه شامل امداد رساني و انتقال مصدوميني است كه بيش ترين كاربرد ترياژ در شرايط ح

 بيش ترين استفاده را از عمليات امداد، نجات و درمان خواهند برد.

 در اين گونه موارد دو موقعيت وجود دارد:
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آنان وجود دارد و . اول اين كه مصدومان و قربانيان متعددي وجود دارند اما امكانات و منابع الزم و كافي براي 1

مصدومين بايد مثل الگوي قبلي براي شناسايي افرادي كه آسيب هاي تهديد كننده حيات دارند و سريعاً بايستي 

 انتقال يابند ترياژ شوند.

. در حالت دوم تعداد افراد آسيب ديده و مجروحان و شدت آسيب بيش از توان و منابع موجود است. بنابراين 2

 استفاده شود. 14ري نظير ترياژبايد از الگوي ديگ
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 . Start: Simple Triage and Rapid Treatment/ Mass : Mass Casualty triage 
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 بيماري هاي عفوني 

بسياري از مصدومين در صحنه حادثه دچار صدمات بافت نرم و خونريزي از زخم هاي باز و يا حتي دهان و بيني 

.مي شوند. مراقب ترشحات و مايعات بدن مصدوم در صحنه حادثه باشيد
اگر شيشه يا اجسام تيز ديگر وجود  15

كش هاي ضخيم تر دست كنيد و صرفاً به دستكش هاي التكس اكتفا نكنيد. بايد از عينك محافظ دارند، بايد دست

 چشم نيز استفاده نمود.

 خطرات رفت و آمد وسايل نقليه

ابتدا خودروي خود و ديگر خودروهاي امدادي را در محل مناسب و بي خطر و بر اساس استانداردهاي موجود كه 

ي رسيده در صحنه حادثه ايد يا نه، قرار دهيد به طوري كه هم هشدار براي ديگر بسته به اين كه اولين خودرو

خودروها باشد و هم از تصادفات ديگر جلوگيري به عمل آيد. اين پارك نبايد رفت و آمد ساير خودروها را مسدود 

دوك خطر، پوشيدن نمايد و از رفت و آمد شما به محل حادثه و مصدومين جلوگيري كند. استفاده از مثلث خطر، 

لباس آرم دار و شب رنگ براي شب ضروري است. اين چينش بايد به صورتي قرار داده شود تا ديگر وسايل نقليه 

 در رفت و آمد كه هشدار را دريافت و از سرعت خود بكاهند.

 خطرات تماشاگران

ه محل هاي خاص يا مناسب دور كردن تماشاگران به منظور كاهش خطر از صحنه حادثه به سرعت انجام شود و ب

با كمك پليس و نيروي انتظامي صورت گيرد. استفاده از نوار خطر و تثبيت و تعيين محدوده خطر مانع ورود 

ها جهت دور نگه داشتن بقيه از مردم و تماشاگران به صحنه حادثه مي شود. همچنين مي توانيد از كمك آن

 صحنه حادثه كمك بگيريد.

 نشت بنزين

حوادث جاده اي بسيار شايع مي باشد. به جز يافتن سوخت در محيط، در صورت ضربه به عقب يا  در نشت بنزين

يك سمت و يا واژگوني خودرو، احتمال ريختن سوخت زياد است. در صورت مشاهده چنين وضعيتي اگر آموزش 

، جدا كردن 17اترميستو كپسول هاي و 16هاي نجات را ديده ايد عمل كنيد. استفاده از كپسول هاي اطفاء حريق

 60سرباتري هاي خودرو، خاموش كردن و خارج كردن سوئيچ از اتومبيل، پارك خودروي امدادي در فاصله باالي 

 متري از محل حادثه، تماس با آتش نشاني منطقه مواردي مانند آن.
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  BSI: Body Substance Isolation 
١۶

  . AFT 
١٧

  . HNE 
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را با خاك اگر مصدوم داخل خودرويي كه سوختش نشت مي كند و هنوز آتش نگرفته است، بهتر است سوخت 

بپوشانيد، اين كار تبخير را كم و احتمال آتش سوزي را نيز كاهش مي دهد. بخار سوخت در سطح زمين حركت 

مي كند و با باد جابجا مي شود. ضمن اين كه به كليه منابع آتش زا مانند سيگار، روشنايي ها و ساير موارد توجه 

 رو كنيد.داشته باشيد و آن ها را كامالً از محل نشت سوخت د

 باتري اتومبيل 

وارد مي شود، ممكن  ها در اثر ريزش آوار، تصادفات جاده، سقوط از ارتفاع و...در ضربه هايي كه به جلوي خودرو

است باتري شكسته و اسيد آن نشت كند كه بسيار خطرناك است و بايد از تماس با آن بايد اجتناب شود. بستن 

 تاه الكتريكي را كاهش مي دهد.سوييچ خودرو احتمال ايجاد اتصال كو

 كابل هاي الكتريكي افتاده 

كابل هاي الكتريكي افتاده، ممكن است به علت آب و هواي بد يا برخورد خودرو به تيرهاي برق در صحنه حادثه 

د ديده شوند. گاهي ممكن است جرقه بزنند و يا بدون اثر بر روي زمين و در كنار خودرو افتاده باشند. مراقب باشي

كه كابل ها باعث صدمات و مرگ بدون ايجاد عالئم هشدار دهنده مي شوند. محل كابل ها را مشخص، ولي به آن 

دست نزنيد. اگر كابلي بر روي اتومبيل افتاده و مصدومين در آن گير كرده اند، ابتدا از خروج آن ها از داخل 

 ) تماس حاصل نماييد.125تش نشاني( شماره ) و آ122خودرو مخالفت به عمل آورده و با حوادث برق( شماره 

تمام اطراف و زير خودرو را جهت خطرات الكتريكي بررسي كنيد، اگرچه شما نبايد با خطرات الكتريكي صحنه 

 حادثه درگير شويد. تمامي كابل هاي برق بر زمين افتاده داراي الكتريسيته اند مگر خالف آن ثابت شود.

 خودروهاي بدون ثبات

را بدون ثبات در نظر بگيريد و از تثبيت آن اطمينان در اثر تصادفات يا رانش زمين  ي واژگون شدهخودروها

حاصل نموده و سپس وارد مرحله دسترس به مصدوم و تثبيت پزشكي وي شويد. اين كار مي تواند با اقداماتي 

ب خودرو، تثبيت با طناب و مانند خالي كردن باد الستيك ها، قراردادن گوه يا الستيك زاپاس در جلو و عق

 مواردي مانند آن انجام پذيرد.

خودرويي كه به پهلو قرار دارد به شدت بي ثبات است، اگر چه اين وضعيت كمتر ديده مي شود ولي براي نزديك 

شدن به خودرو و دسترسي به مصدوم، ابتدا از تثبيت آن اطمينان حاصل كرده و به روش هايي كه در دوره هاي 

ده آموزش داده مي شود از خودرو باال نرويد. به دقت شيشه عقب خودرو را شكسته از آن وارد شويد. تخصص جا

 نزديك به زمين حركت كنيد تا گرانيگاه خود را به هم نزنيد.
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 خودروي آتش گرفته 

رار گيرد. دو اگر چه اين اتفاق به ندرت ديده مي شود، اما يكي از مواردي است كه در ارزيابي صحنه بايد مد نظر ق

نوع آتش سوزي در تصادفات خودرويي ديده مي شود: آتش سوزي هنگام ضربه تصادف و آتش سوزي پس از 

 تصادف.

آتش سوزي هنگام تصادف وقتي ديده مي شود كه باك بنزين در آن هنگام سوراخ شده باشد. معموالً به سرعت، 

مين نيست. اغلب اين دسته مصدومين توسط آتش، خودرو را در بر مي گيرد و فرصتي براي كمك به مصدو

تماشاگران يا شاهدان حاضر در صحنه از خودرو خارج مي شوند. آتش سوزي پس از تصادف معموالً به علت ايجاد 

مدار كوتاه ديگري است و قابل پيشگيري بوده و با بستن سوييچ خودرو، برداشتن سر باتري ها و ... صورت مي 

 ش سوزي وسيع جلوگيري شده و مهار مي گردد.گيرد. با اين حركت از آت

 ساير صحنه هاي حادثه

برخي از صحنه هاي حادثه به آموزش و تجهيزات تخصصي خاصي نيازمند هستند و نجاتگران بايد براي مواجهه با 
اين صحنه ها آمادگي خاصي داشته باشند و نه تنها سالمت خويش و همكاران خود را تضمين نمايند بلكه به يك 

 امداد رساني موفق منتهي گردد. اين صحنه هاي حادثه خاص شامل:

 ـ سالح هاي شيميايي و بيولوژيك كشتار جمعي

 ـ سقوط از ارتفاع(ساختمان هاي در حال ساخت طبقاتي و...)

 ـ ريزش آوار(ساختمان ها، مناطق ساخت و ساز ، خاك برداري ها و...)

 ) ـ كپسول هاي ذخيره(بدون توجه به محتواي آن

 ـ تانكرهاي حمل سوخت يا گازهاي خاص يا مواد پتروشيمي
- ... 

 حفاظت از مصدومين

ايمني مصدومين جزء مهمي از بررسي صحنه حادثه است كه مصدوم را در معرض فاكتورهاي محيطي مختلفي 

 قرار مي دهد تا شرايط و اوضاع و احوال خاصي را براي وي رقم زند.

ناب ناپذير و بايد در تمامي مراحل عمليات امداد و نجات مورد ارزيابي و دقت حفاظت از مصدوم امري است اجت

قرار گيرد، به طوري كه هميشه يك نفر تحت عنوان افسر ايمني در صحنه هاي حادثه اين موضوع را بايد مد نظر 

 قرار دهد كه فرمان وي مي تواند منجر به ادامه يا توقف عمليات گردد.

 حفاظت از حاضرين

رايط امدادي مديريت صحنه حادثه و كنترل تماشاچيان اهميت ويژه اي دارد به دليل اين كه غفلت از انجام در ش

و ديگر حاضرين را تهديد  نجاتگرانيك اقدام غير اصولي و نابجا توسط حاضرين و تماشاچيان، بعضاً مصدوم، 
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مر، ممانعت از نزديك شدن به صحنه (با خواهد نمود. همان طور كه قبالً نيز اشاره شد، براي حفاظت از اين ا

كشيدن نوار خطر و تعيين محدوده عمليات) مؤثرترين روش اين كار، درگير كردن چند تن از حاضرين در امر 

 كنترل جمعيت است.

 ساير مواردي كه براي كنترل و امنيت صحنه يك حادثه الزم است مد نظر قرار گيرد شامل موارد زير است:

 كافي باالخص در شب( هد المپ ، پروژكتور و ...) ضروري است..  تأمين نور 1

 .  لباس فرم آرم دار با نوار شب رنگ 2

انفجار، حادثه ( را در صحنه تهديد مي كند نجاتگران.  انتقال مصدوم در اولويت حوادثي كه خطر مصدوم و 3
 وسط بزرگراه و ...)

 .  آرام و خونسرد باشيد4

 .  انعطاف پذير باشيد5

. وسايلي كه در دسترسي به مصدوم اختالل ايجاد مي كند را جابجا يا از ورود آن ها به صحنه حادثه جلوگيري 6
 نماييد.
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 :ششم لفص

 مباني كار تيمي، ساختار و راهبري تيم

 تيم

گروهي از افراد است كه در ارتباط با هدف مشخصي گرد هم آمده اند. از تيم جهت انجام وظايفي كه 	تيم	يك

اي پيچيدگي و قابل تقسيم به زير وظايف ساده تر مي باشند استفاده مي شود. تيم ها به طور معمول داراي دار

در طي يك تالش هماهنگ شده  هم افزايي	اعضايي هستند كه با بر خورداري از مهارت هاي مكمل، سبب ايجاد

مي گردند، به طوري كه نقاط قوت هر عضو تيم به حداكثر و نقاط ضعف آنها به حد اقل رسانده مي شود. اعضاي 

تيم بايد ياد بگيرند كه چگونه به يكديگر ياري رسانند، اعضاي ديگر تيم را از پتانسيل هاي مثبت خود آگاه سازند 

 .جه محيطي را فراهم سازند تا ديگر اعضاي تيم بتوانند فراتر از محدوديت هاي فردي فعاليت نمايندو در نتي

 اندازه و تركيب تيم

اندازه و تركيب تيم ها تابع مستقيمي از نوع و ابعاد فعاليت آن ها مي باشد. با اين همه برخي پژوهش هاي انجام 

ِبلبين 	اندازه مطلوب چهار نفر مي باشد. هم چنين پژوهش هاي حل مسئله	شده نشان داده است كه در زمينه

ديويد . نفر بهينه مي باشد 8نفر است كه در اين ميان تعداد  12تا  5نشان داده است كه ابعاد تيم بين 

ابعاد بزرگ را براي تيم ها پيشنهاد مي دهد. وي معتقد است كه تيم هاي بزرگ تر قادر به پاسخ گويي 	يدركوپر

 به تعداد بيش تري از مشكالت مي باشند. 

از نظر تركيب، تيم ها به دوسته همگن و ناهمگن تقسيم مي شوند. در تيم هاي همگن مهارت هاي اعضا شباهت 

هم پوشاني دارد كه ممكن است دامنه مسائل قابل حل توسط تيم را كاهش دهد  هاي بيش تر و در بعضي موارد

ولي رابطه اعضا را بيشتر مي كند. در تيم هاي ناهمگن مهارت هاي اعضاي تيم تفاوت هاي بيش تري دارد كه 

در تيم سبب افزايش دامنه حل مسئله تيم و افزايش ميزان خالقيت آن و نيز افزايش احتمال بروز اختالف نظر 

 .مي گردد

 انواع تيم

 هاي مستقل و وابسته تيم

 يكي از تقسيم بندي هاي رايج كه تيم ها را به دو حالت كلي تقسيم مي كند: 
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كه به وضوح يك تيم وابسته  تيم فوتبال	مي باشد. براي ادامه به عنوان مثال	وابسته	و	مستقل	هاي بندي تيم دسته

 :است، داراي ويژگي هاي زير مي باشد

 .هيج كاري بدون همكاري همه اعضاي تيم قابل انجام نيست  -

 .فردي هستند در اين گونه تيم، اعضا داراي مهارت هاي منحصربه  -

 .به موفقيت تيم وابسته است موفقيت هر فرد كامالً  -

 از سوي ديگر يك تيم شطرنج نمونه اي از يك تيم مستقل است كه داراي ويژگي هاي زير مي باشد:

 نتيجه كار هر فرد بر روي كار افراد ديگر تيم بدون تأثير و يا با كم ترين تاثير است.  -

 .مي دهند افراد در اين تيم كارهاي مشابهي را به صورت انفرادي انجام  -

 تيم هاي خودگردان

به طور معمول و در ساختار سنتي، يك مدير به عنوان رهبر تيم عمل مي كند و مسئول تعريف اهداف، روش ها، 

و عملكرد تيم است. با اين وجود، مدل سلسله مراتبي هميشه راه حل مناسبي جهت رفع مشكالت و تداخل هاي 

هاي خودگردان با استفاده از مشخص كردن محدوده اي واضح براي باشد. تيم  به وجود آمده در سازمان نمي

آزادي و مسئوليت پذيري، سعي در انجام وظايف به موثر ترين روش ممكن دارند. ايده اصلي تيم هاي خودگردان 

 كند. تيم هاي خودگردان اين است كه رهبر تيم، با استفاده از اقتدار موقعيتي خود به عنوان رهبر تيم عمل نمي

هستند، عمل  بهبود فرايند	هاي پيچيده كه شامل تحقيقات، طراحي، مديريت پروژه	در بسياري از سازمان ها براي

 مستقل و يا وابسته باشند. براي پياده سازي موفق يك تيم	مي كنند. تيم هاي خودگردان ممكن است از نوع

بيش تري  قابليت اعتماد	خودگردان، بايد محدوده بيشتري از مسئوليت به اعضاي تيم واگذار گردد و اعضاي تيم

مايند. در تيم هاي خودگردان بسيار حياتي است كه مدير انتظارات خود را از اعضاي تيم نسبت به هم پيدا ن

روشن و مشخص سازد. مشخص بودن انتظارات اجازه مي دهد تا افراد، فرايند ارزشيابي تيم را درك كرده و 

 .اعضاي پاسخگو به وظايف محوله در ساختار تيم باقي بمانند

 از گروه به تيم

 :دن از گروه به تيم داراي چهار مرحله استروند تبديل ش

 .  گزينش1

 رفع وابستگي ها و تداخل ها .2

 .  اعتماد سازي و ايجاد ساختار3

 .  كار4

در مرحله اول، اعضاي تيم با توحه به تخصص هاي مورد نياز تيم، تحت سرپرستي رهبر تيم انتخاب مي شوند. در 

ه سطوح باال دستي مديريتي و گروه هاي كاري موجود در مرحله دوم تيم تالش مي كند تا وابستگي خود ب
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سازمان را به كم ترين ميزان ممكن كاهش دهد. در مرحله سوم تيم آماده بر خورد با چالش ها تحت راهبري 

رهبر تيم مي شود و در مرحله چهار فعاليت عملياتي تيم به منظور دست يافتن به اهداف تعريف شده آغاز مي 

 .شود

 زه امداد و نجاتتيم در حو

اين نوع تيم يكي از متداول ترين ساختارهاي سازماني است كه در عمليات امداد و نجات بكار گيري مي شود. در 

بخش هاي گوناگون عمليات امداد و عمليات جستجو و نجات از تيم هاي عملياتي به طور گسترده اي بهره گيري 

ليات در صحنه هاي امداد و نجات است. در منابع علمي امداد و مي شود. و كار(عمليات) تيمي رايج ترين نوع عم

 ، تيم جستجو و19، تيم امداد پزشكي سانحه18نجات  با نام هاي آشنايي چون تيم ارزيابي و هماهنگي ميداني

 نجات شهري
 و ده ها تيم ديگر با عناوين مختلف مي توان برخورد كرد.20

ت كه نيروهاي عملياتي در آن سازمان دهي مي شوند. كاركردهاي تيم شايد يكي از كوچك ترين ساختارهايي اس 

هاي عملياتي  خوبي كه ساختار تيمي از خود بروز داده است، سبب گسترش روزافزون اين ساختار در سازمان

از ضروري ترين آموزش هايي است  امداد و نجات گرديده است. بنابراين آشنايي با تيم، ساختار تيمي و كار تيمي

ايستي در سازمان هاي پاسخگو در حوزه امداد ونجات مورد تامل و توجه قرار گيرد، زيرا بسياري از گروه هاي كه ب

عمل كننده در صحنه حادثه با اين ساختار در عمليات حاضر شده و عمليات خود را با ساز و كارهاي تيمي به 

 انجام مي رسانند. 

 تيم چيست؟(ساير ديدگاه ها)

از افراد داراي مهارت هاي مكمل گفته مي شود كه مقصد واحدي دارند، به اهداف عملكردي  تيم به تعداد كمي

 مشتركي متعهدند، رويكرد واحدي نسبت به مسائل داشته  و نسبت به رويكرد خود همگي پاسخگو هستند.

متعهد  تيم، گروهي كوچكي از افراد با مهارت هاي مكمل كه نسبت به هدف، اهداف عملكردي و روش مشترك

بوده و نسبت به آن ها به گونه اي متقابل احساس مسئوليت مي كنند و با يكديگر روابط متقابل و تعامل داشته 

 باشند. 

 توصيف هاي متفاوت ديگري نيز از تيم ارائه شده است:   

                            همكاري تعدادي از افراد، به طوري كه پيشرفت شان از مجموع پيشرفت تك تك افراد بيشتر باشد.   -
گروهي فعال از افرادي متعهد به دستيابي به اهداف مشترك، كه به نحوي مطلوب با هم كار مي كنند از آن   -

 لذت مي برند و به نتايجي با كيفيت باال مي رسند.
  بوده اند. تيم منظومه اي از افراد كه داراي عقايد, افكار و قابليت هاي خاص  -

                                                           
١٨

.  Field Assessment and Coordination Team “FACT” 
١٩

.  Disaster Medical Assistance Team, DMAT  
٢٠

 . Urban Search and Rescue, USAR Team 
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 ، گروه كاري است كه به مرحله اجرائي خود رسيده است. جوهر تيم، داشتن تعهد مشترك است.تيم  -
يك تيم، گروهي از افرادند كه چشم انداز يا هدف مشترك داشته و براي دستيابي به يك هدف كلي متعهد   -

 گشته اند.
اما اين دو مفهوم به ظاهر مشابه گروه و تيم  اغلب در كنار هم آمده و كار گروهي نيز همزاد كار تيمي است، 

 تفاوت هايي نيز با هم دارند.

 پس ارائه تعريفي اجمالي از گروه مي تواند تفاوت هاي اين دو مفهوم را روشن تر بيان نمايد.

داراي عقايد, افكار و قابليت هاي اجتماعي مشترك است، و يا دو يا چند نفر كه با هم  مجموعه اي از افراد گروه:

 دهند.  آيند، گروه را تشكيل مي هاي خاص گرد هم مي اند و براي تأمين هدف تقابل دارند، به يكديگر وابستهروابط م

 گذارند. اند و با تعامل اجتماعي، بر يكديگر تأثير مي گروه عبارت است از دو يا چند نفر كه به هم وابسته  -

 د.در حوزه امداد و نجات از تيم  تعاريف  مشابهي ارائه مي شو

در مديريت بحران تيم عبارت است از: يك اصطالح غير تخصصي براي گروهي از افراد(كاركنان) كه در يك 

واحد(با يك ساختار رهبري مشخص و متحد) براي انجام وظايف محوله در طي مديريت حوادث سازماندهي مي 

 سازمان امداد  .ربت به كار رودشوند، اين اصطالح ممكن است هم چنين به عنوان معناي كوتاه براي تيم هاي ض

و نجات جمعيت هالل احمر در تعريف تيم و گروه و ساير رده هاي كار تيمي و گروهي از اين تعاريف و تقسيم 

 بندي با هدف سازماندهي نيروهاي خود بهره گرفته است:

 عملياتي ايه تيم و نجاتگران از يك هر تخصص نوع و فعاليت زمينه از است عبارت عملياتي: رسته  -

 ديدگان آسيب به در كمك جمعيت اهداف به نيل براي جمعيت وظايف شرح اساس بر احمركه هالل جمعيت

 گردد. مي تعيين سوانح

 شده تعيين شرح وظايف به بسته كه است نجاتگران عملياتي سازماني واحد كوچك ترين عملياتي: تيم  -

 فرماندهي تحت و عملياتي رسته يك در كه باشد مي صخا تخصصي در ديده آموزش نجاتگر نفر 8تا  3شامل 

 نمايند. مي فعاليت سرتيم عنوان به ايشان از نفر يك

 در كه باشد مي عملياتي تيم 3تا  2از  متشكل كه است نجاتگران سازماني سطح دومين عملياتي: دسته  -

 خود رسته با متناسب استاندارد تيمي تجهيزات و مهارت دانش، داراي و نمايند مي فعاليت عملياتي رسته يك

 يك فرماندهي تحت كه باشد مي تيم عملياتي 3 حداكثر و تيم 2حداقل  واجد عملياتي باشند. دسته مي

 . نمايند مي فعاليت سردسته

 كه باشد عملياتي مي 3تا  2 دسته از متشكل كه است نجاتگران سازماني سطح سومين عملياتي: گروه  - 

 خود رسته با متناسب تيمي استاندارد تجهيزات و مهارت دانش، داراي و نمايند مي فعاليت عملياتي رسته يك در
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 تحت كه باشد مي عملياتي دسته 3 و حداكثر تيم يك يا و دسته يك حداقل داراي عملياتي گروه باشند. مي

 نمايند. مي فعاليت سر گروه يك فرماندهي

 كه باشد مي عملياتي گروه 3تا  2از متشكل كه است راننجاتگ سازماني سطح چهارمين عملياتي: يگان  -

 خود رسته با متناسب تيمي استاندارد تجهيزات و مهارت دانش، داراي و نمايند مي فعاليت عملياتي رسته يك در

 تحت كه باشد مي عملياتي گروه 3حداكثر  دسته و يك يا و گروه يك حداقل داراي عملياتي يگان  باشند مي

 نمايند. مي فعاليت يگان مسئول يك فرماندهي

 وظايف تيم ها

وظايف تيم ها بر اساس نوع ماموريت و اهدافي كه تيم بر اساس آن شكل گرفته است متفاوت است، ولي همه تيم 

 ها يي كه در مديريت سوانح بكارگيري مي شوند بايستي داراي ويژگي هاي زير باشند.

 .  سريع و چابك 1

 ناسب .  با تجهيزات سبك و م2

 .  برخورداري از آمادگي كامل 3

 .  هدايت تحت يك سيستم فرماندهي منظم و منضبط4

تيم هاي سازماندهي شده براي انجام مأموريت در بخش هاي جستجو و نجات، امداد و درمان اضطراري عالوه بر 

جام ماموريت هاي خود طي دوره هاي آموزشي، جهت اعزام سريع(در زمان طاليي هر حادثه) به منطقه فاجعه و ان

 بايستي به  قابليت هاي زير دست يابند:

 قابليت دسترسي سريع   -

 قدرت تحرك باال   -

 ساعت) 48خود اتكا(براي   -

 استاندارد درماني باال  -

 توانايي انجام عمليات در حوادث گوناگون(چند وجهي)  -

 استاندارد و از قبل تمرين شدهكامال ً سازماندهي شده داراي دستورالعمل ها و روش هاي   -

 تفاوت هاي تيم و گروه

در هنگام مقايسه و بر شمردن وجوه تمايز تيم و گروه نخست بهتر است ويژگي هاي هريك را بر شمرده و سپس 

 تفاوت ها و وجوه تمايزشان را مرور كرد.
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 الف.  ويژگي هاي گروه

 افراد با همديگر كار مي كنند.  -

 بدل مي شود. اطالعات كمي رد و  -

 احساسات سركوب مي شود.  -

 تعارض پذيرفته مي گردد.  -

 اعتماد كمتر وجود دارد.  -

 افراد براي خودشان كار مي كنند.  -

 ممكن است اهداف نامشخص باشد.  -

 اغلب بعد از شكست ديگران را سرزنش مي كنند. -

 ممكن است اهداف مشخص باشد.  -

 ه باشد.ممكن است رهبري حضور نداشت  -

 

اعضاي تيم داراي اهداف و خواسته هاي مشترك جهت دستيابي به آن و درحال همكاري كه انرژي و توانايي هاي 

 خود را تا دستيابي كامل به اهداف به كار مي گيرند. ولي گروه غالباً بر حسب ضرورت ايجاد مي گردد.

 ب.  ويژگي هاي  تيم

 افراد براي همديگر كار مي كنند.  -

 العات به صورت آشكار و بدون مضايقه داده مي شود.(به اشتراك گذاشتن اطالعات)اط -

 تعارضات حل مي گردد.(براي حل تعارضات و مشكالت سازوكارهايي مشخص وجود دارد)  -

 اعتماد از اركان مهم تيم است.  -

 هميشه اهداف مشخص و روشن است.  -

 موفقيت و شكست براي تمام اعضاء مي باشد.  -

 رهبري هميشه حضور دارد.  -

 ج.  تمايز تيم از گروه 

 در بيان تمايز تيم و گروه مي توان اين تفاوت ها را از ابعاد زير بررسي كرد. 

عملكرد گروه وابسته به كار تك تك اعضاء است، ولي عملكرد تيم، وابسته به سهم تك تك .  عملكرد گروه: 1

 ملكرد تيم به نتيجه كار هماهنگ همه اعضا وابسته است.اعضا و محصول كار جمعي آنان است. يعني ع
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مسئوليت اعضاي گروه تنها در قبال كار فردي اش است. ولي پاسخگوئي در تيم فردي و جمعي .  پاسخگوئي: 2

است. چون نتيجه عملكرد تيم، حاصل همكاري مشترك و  تالش مشترك همه اعضاء  بوده و هر يك از اعضا در 

 ليت خواهند داشت.برابر نتيجه مسئو

اعضاي تيم مقصد را از آن خود مي داند، وقت زيادي صرف آن مي كنند، دستيابي به آن را .  اهداف و مقاصد: 3

 در گروه تالش حداكثري ، جمعي و مشترك و هم افزاي خود مي دانند.  

ده و تنها چيزي كه آنها را اعضاء يك گروه كاري در راستاي تحقق اهداف با يكديگر ارتباطات چنداني برقرار ننمو

دور هم جمع مي كند، هدف مشترك است؛ اما يك تيم كاري واقعي متشكل از افرادي است با مهارت ها، دانش و 

 تجربيات گوناگون كه داراي تعهد دسته جمعي در زمينه رسيدن به اهداف تيم هستند.

عضاء يك تيم بيشتر از گروه است. در يك تيم بر اين اساس، درجه اعتماد، اطمينان، تعهد، انسجام و هماهنگي ا

امكان بسيار زيادي وجود دارد كه تجربه، تحصيالت، مهارت، دانش و هوش اعضا با هم برابر نباشد، اما در 

برخورداري از عاملي بسيار مهم با يكديگر مشترك و برابر هستند و آن تعهد تمامي اعضاء به سازمان و اهداف آن 

 است.

 ترين بيان بتوان گفت كه يك تيم: شايد به ساده

 از ساختاري منسجم تر  -

 اهدافي مشخص تر  -

 و راهبري سامان يافته تري بهره مي گيرد.  -

 ولي گروه الزاماً چنين ويژگي هايي را دارا نيست.

 

در عمليات امداد ونجات نيز به دليل اهميت موضوع و ضرورت انسجام هرچه بيشتر جهت پاسخگويي سريع، 

وقع و كارآمد بهره گيري از ساختار هاي تيمي بر ساختار گروهي ترجيح دارد، زيرا بسياري از كنش ها و فعاليت بم

ها در اين حوزه فوريتي است و زمان مشخص و محدودي براي انجام آن وجود دارد. هم چنين ويژگي هاي صحنه 

خوردار نباشند را  بر نمي تابد. اما ساختاري عمليات، ساختارهايي را كه از انسجام، هماهنگي و انضباط الزم بر

تيمي چه مزيت هايي دارد كه استفاده از آن روز به روز متداول تر گشته و به سازمان ها توصيه مي گردد. مدارك 

و شواهد روشن فراواني وجود دارد كه تيم هاي اثر بخش نتايجي بيش از عملكرد افرادي كه مجزا كار مي كنند به 

 ند و حاصل كارشان به مراتب فراتر از قابليت افراد و گروه هاي غير منسجم مي باشد.بار مي آور

انسجام، انعطاف پذيري و موثر بودن از ويژگي هاي غير قابل انكار براي همه تيم هايي است كه در ميدان سانحه 

سازماني بزرگ منعطف تر نقش آفريني مي كنند. از مزاياي ديگر تيم ها اين است كه تيم ها نسبت به گروه هاي 

 بوده و به سرعت تشكيل و مستقر مي شوند و باز به همان سرعت مجدداً متمركز و در پايان منحل مي گردند.
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 ساختار تيمي:

 .كند مي تبيين و تعريف گردد، مي واگذار تيم به كه هايي مسئوليت و ها نقش را تيم هر ساختار

ست اما ساختار، شرح وظايف و مسئوليت تيم هاي جستجو و نجات اگر چه شرايط سانحه پيچيده و غير شفاف ا

 . بايستي ساده و روشن تعريف و تبيين گردد، و ساختار از انسجام باال و توان پاسخگويي موثري برخوردار باشد

بعنوان مثال اگر تيم جستجو و نجات را با عنوان يك نيروي واكنش سريع تعريف و معرفي مي كنيم بايستي 

ات الزم جهت دريافت و فهم سريع هشدار و پيام سانحه، آمادگي سريع، اعزام فوري ودست يابي سريع به تمهيد

 محل حادثه را در ساختار به نحوي گنجانده و اسباب و لوازم كار را حسب وظايف تعريف شده فراهم آوريم. 

 رهبري تيم

سمت مقاصد و اهداف مورد نظر راهنمايي  رهبري چيست؟ رهبري يعني نفوذ روي افراد، به طوري كه آنها به 

 شوند.

 توليدات در جهت به وجود آوردن رقابت در سازمان ها.  و رهبري عبارتست از: ايجاد تغيير در روش ها

 رهبران

 به امور تحقق مي بخشند.  -

 خطر مي كنند.  -

 مسئوليت پذيرند.  -

 به نتايج مطلوب دست مي يابند.  -

 

ن شالوده هاي اصلي و مهارت هاي ضروري براي رهبري موثر(كار آمد) هميشه كافي داشت :21كنش هاي رهبري

 نيست. يك رهبر بايد ايفاي نقش نمايد. كنش هايي كه يك رهبر كار آمد بايستي اتخاذ نمايد عبارتند از:

 ساختن تيم(تمرين كار تيمي)  -

 تمركز بر تيم(جوابگويي چراهاي آنان)  -

 موثر منابع)تخصيص مديريت وظايف(  -

 حمايت از افراد(گوش دادن)  -

 تطبيق شيوه مديريتي خود منطبق بر وضعيت(انعطاف پذير بودن)  -

                                                           
٢١

. Leadership Action  
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 يادگيري رهبري:

تحقيقات نشان مي دهد كه اين خصوصيات فردي نيست كه موفقيت رهبر يك تيم را تعيين مي كند، بلكه  

هم ادغام مي كند و به افراد روحيه و انگيزه مي دهد تا روشي است كه يك رهبر به وسيله آن وظايف و روابط را با 

 بتوانند به اهداف مورد نظر دست يابند.

 نكته اساسي در كارهاي تيمي نشان دادن رهبري و ترغيب افراد به فعاليت هاي تيمي از طريق موارد زير است:

 چالشي معنادار و محرك در اختيار افراد گذاشته شود  -

 كار با يكديگر ايجاد فرصت براي  -

 ترغيب افراد قوي تر در كمك به افراد ضعيف تر   -

 نوبتي كردن كارها و وظايف  -

 اداره كردن مشكالت تيم  -

 

رهبر  تيم در اين ميان نقش  بسيار حساس و مهمي دارد و بايد با اقتدار و با بهره گيري از اطالعات كامل  به 

  اي راهنمايي كند كه  آنان نقش خود را در داخل تيم باز يابند. سواالت پاسخ دهد و اعضاي تيم را به گونه

 وظايف اصلي رهبري 

 .  تبيين جهت توسعة چشم انداز و راهبرد آينده1

. متحد كردن افراد، واداشتن ديگران به درك، پذيرش و حركت به سوي اهداف تعيين شده(ايجاد همسويي و 2

  انسجام).

افراد با توسل به نيازهاي انساني و ارزش هاي بنيادي كه در عين حال كمتر مورد . انگيزه و روحيه بخشيدن به 3

  بهره برداري قرار گرفته اند(ايجاد تعهد در افراد).

 رهبران موفق چه مي كنند

 جلب اعتماد بيشتر   -

 نشان دادن شايستگي هاي خود   -

 فراهم ساختن شرايط براي كار   -

 ترسيم جهت ها   -

 دن راه هانشان دا  -

 رفع ابهامات   -

 گرفتن فشارها   -
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 الگو بودن براي ارزش ها  -

 مرد عمل و يار ديگران در بحران ها   -

 تكيه گاه قوي و پير خردمند براي همه  -

 ويژگي هاي رهبران موفق

 .  راستي و صداقت1

 .  تواضع و فروتني 2

 .  وفاداري 3

 .  اعتدال و ميانه روي 4

 عت.  دليري و شجا5

 .  عدالت و انصاف 6

 .  صبوري و شكيبايي7

 .  سازندگي و سودمندي 8

 .  سادگي و سهولت9

 .  شرم و حيا 10

 خصوصيات اخالقي براي نفوذ در انديشه ها و دل هاي ديگران مؤثر است. 

در نقش  هر گاه رهبري اين خصايص را در حد اعتدال تقويت كند، نفوذ بيش تري در ديگران داشته و مي تواند  -

 مدير، اثربخشي سازمان را تضمين نمايد. 

اگر مديران رهبران خوبي نباشند، نمي توانند به موفقيت دست يابند و رهبران فاقد  تمايز مديريت با رهبري:

 توانايي مديريت هم، موفقيتي كسب نخواهند كرد. 

تاثير گذارترين مسئوليت ها بر دوش خيمه هر تيمي بر ستون رهبري استوار مي گردد و اصلي ترين نقش ها و   -

 رهبر تيم قرار دارد .

 رهبري خوب در تيم هاي پاسخگويي سانحه، حياتي است، اگرچه رهبري بطور كلي مهارتي آموختني است.   -

 ويژگي هاي رهبري

 شرايط و ويژگي هاي رهبر تيم 

 الف.  دانش و آگاهي
 ب.  مهارت ها 
 ج.  توانايي ها
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همترين اركان هر تيم عملياتي است. رهبر تيم عالوه بر برخورداري از دانش و تجربه الزم رهبري يكي از م  -

  بايستي واجد اين ويژگي ها باشد:

  .  كارش را خوب بلد باشد1

  .  توانايي هاي خود را بشناسد2

  .  اعضاي تيم اش را خوب بشناسد3
  . خوب شنيدن و فهميدن را بداند4
 است  .  بداند چه چيز درست5

 اين كه رهبر كارش را خوب بلد باشد به چه معناست؟

رهبران بايستي در مورد وظايف و ماموريت هايشان از دانشي ژرف برخوردار بوده و در فعاليت هاي تيم ماهر 

 باشند،آنان مي بايست مهارت ها را توسعه داده و دانش مورد نياز براي رهبري تيم  را كسب نمايند. 

 از هر فرصتي براي افزايش دانش خود بهره گيرند.كسب دانش به رهبران كمك مي كند براي: رهبران مي بايد

 خلق تصميمات ژرف -
 خلق تصميمات سريع  -
 تعليم تيم خود -
 ارائه مشورت بهتر به مديران و بزرگان -

 افزايش اعتماد به خود     -

 وظايف رهبر تيم 

 ازهاي لجستيكي آن ها .  حصول اطمينان از سازماندهي همه بخش هاي تيم و ني1

.  شركت در جلسات توجيهي و اطمينان يافتن از اين كه همه اعضاء تيم عملياتي بر اساس اهداف مشخص شده 2

 فعاليت كرده و گزارش وضعيت خود و فعاليت هايشان را ارائه مي كنند. 

  .  حصول اطمينان از انجام دقيق همه ساز و كارهاي ايمني3

  محل سانحه وظايف اعضاء تيم  در

  شركت در جلسات توجيهي تيم در صورت نياز  -

 اطمينان از استفاده از روش ها و عمليات ايمن و مناسب(توسط اعضاي تيم)  -

  اطمينان از وضعيت آمادگي جسمي و روحي خود  -

  اطمينان از استفاده از تجهيزات مناسب عمليات  -

  تهيه و ارايه گزارش صدمات و بيماري ها  -

  توجيه كامل فرد جايگزين براي انجام ادامه ماموريت  -

  انجام وظايف و ماموريت هاي مربوط  -
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يك تيم همانند پرواز غازهاي وحشي است كه درآن رهبر پيوسته تغيير ميكند ولي آنها به صورت گروهي پرواز 

 ميكنند و يك جهت و يك هدف خاص را دنبال مي نمايند.

 روش رهبري

 گ مايلند از پيش رهبري كنند و روش آن ها مي تواند تأثيري شگرف بر تيم شان داشته باشد.رهبران بزر 

 شايد بزرگترين اشتباه اين باشد كه كسي يك روش را در همه موارد بكار گيرد.  

 چگونه رهبري كنيم

توأم با عدم مداخله  اغلب بهترين راه اين است كه رهبري نكنيم! در اين مرحله از رشد گروه روش كار بايد بيشتر

 باشد، نه با مداخله.

 

 ): رهبري تيم1-6(تصوير

 رهبر، فرمانده ناميده مي شود. ،در ساختار فرماندهي سانحه

 وظايف فرمانده

 تشكيل سامانه فرماندهي  -

 )نجاتگرانايمني براي پاسخگويان( فراهم آوردن شرايط  -

 هماهنگ نمودن فعاليت واحدهاي گوناگون  -

 ابي اولويت ها و تعيين اهداف عملياتارزي  -
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 هاي بيرونيهماهنگ نمودن فعاليت هاي سازمان با سازمان  -

 برنامه ريزي جهت اجراي نقشه عملياتي حادثه  -

 مديريت منابع انساني و مادي جهت پاشخگويي به حادثه  -

 تصويب و انتشار اطالعات جهت رسانه ها  -

 مشكالت فرمانده

 ماهر و كار آمد كم بودن نيروي  -

 زياد بودن نيروي غير ماهر  -

 گم شدن نيروها  -

 استفاده غلط از نيروها  -

 مراقبت از افراد(اعضاء تيم)

اين يك  ضرورت اساسي است كه رهبر تيم رفاه فيزيكي و روحي ورواني اعضاء تيم را فراهم آورد. رهبري بايد در  

 وضعيت هاي اضطراري به نكات زير توجه نمايد.

 الف.  رفاه فيزيكي 

 .  اقدامات ايمني مقتضي1

 . استراحت مناسب(كافي)2

 .  تغذيه مناسب3

 . سرپناه و آسايش4

  رفاه روحي و روانيب.  

 .  پذيرش و مديريت اعضاءتيم1

 .حل وفصل تعارضات دروني تيم2

 هاي بحراني سانحه.  مديريت استرس3

 .  مديريت استرس خستگي، اضطراب هاي كاذب4

 ايف مسئول تيم در پايگاه امداد و نجاتوظ

 ارزيابي توانائي انجام درخواست هاي مطرح شده  -

 تعيين نقش هريك از افراد  -
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 توجيه وظايف محوله قبل از عمليات وگزارش مختصري از يك واقعه  -

 اطمينان از آمادگي تك تك افراد گروه براي انجام عمليات  -

 تجهيزات   -

 رجريان عملياتوظايف مسئول تيم د

 اطمينان از ايمني تيم  -

 تصميم بگيريد كه چگونه وظايف محوله را انجام دهيد  -

 تصميم بگيريد كه چگونه از تيم استفاده كنيد  -

 مطمئن شويد كه تيم خوب توجيه شده است  -

 انجام كار انفرادي را فراموش كنيد  -

 امل داشته باشيددرحين اجراي عمليات براي هر تغييراتي مديريت ك  -

  براي همه چيز مستندات تهيه كنيد  -

 .  انجام وظايف محوله 1

 الف.  اتخاذ تصميم هاي منطقي براساس سياست هاي سازمان

 ب.  اطمينان از انجام صحيح وظايف محوله 

 ج.  اطمينان از توجيه بودن افراد تيم

 .  اطمينان از ايمني تيم در عمليات2

 تجارب حاصل از فرماندهي در مجموعه تيم پاسخگو است .  اطمينان از اينكه3

  .  قبول مسئوليت عواقب و نتيجه عمليات4

 وظايف مسئول تيم در بازگشت

 تهيه گزارش از كل عمليات  -

 توجيه و مرور مجدد عمليات   -

 نظارت بر نحوه جمع آوري و برگرداندن تجهيزات  -

 يش استبراي افراد تيم مشخص كنيد چه كاري در پ  -

 اگر عمليات مجددي بوقوع پيوست يا به قرارگاه بازگشتيم.   -
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 م:هفتفصل 

 I-100,I-200آشنايي كلي با سامانه فرماندهي سوانح: سطح

 مقدمه .الف

 سيستم ملي مديريت سوانح

شكل اصلي ترين م ،با  توجه به آمار و  تجربيات گذشته در سوانحي كه در ايران و ساير كشورها رخ داده است 

 هاي دخيل در مديريت سوانح و حوادث بوده است .بين سازمان مدمديران نبود هماهنگي و همكاري كارآ

 هاي بحراني با آن روبرو هستند شامل موارد زير است:حادترين مشكالتي كه مديران در وضعيت 

 كمبود اطالعات و سردرگمي در جريان آن -1

 فنبود هماهنگي بين بخشي و ارائه خدمات مختل -2

 نياز به كار در شرايط تحت فشار  -3

  وضعيت نامشخص و ناشناخته و گاهي خطرناك -4

مشخص نبودن وضعيت عناصر اصلي مديريت هماهنگ شامل: منابع، اطالعات، فرماندهي، طرح و  -5

 برنامه،كنترل و پاسخگويي.

 ملياتي شود.در كشور   ع » *ملي مديريت سوانح امانهس« براي حل اين معضالت پيشنهاد مي شود اجراي

*  
National Incident Management System (NIMS)

 

ها و نهادها در تمام سطوح دولتي، غيردولتي و  سيستم ملي مديريت سوانح، يك روش منظم براي هدايت سازمان

ها و نهادها با يكديگر كار كرده و با تمام حوادث و خطرات  شود اين سازمان باشد كه سبب مي بخش خصوصي مي

دون در نظر گرفتن حجم، موقعيت يا پيچيدگي و بدون از دست رفتن زندگي انسان ها، اموال و آسيب به ب -

 شوند.  روبرو   -محيط زيست

 NIMSاصول و مفاهيم  

 چارچوبي انعطاف پذيردارد.. 1
 اجزا آن نيز انعطاف پذير است.. 2
 ها و فرآيندهاي معين مي باشد. شامل سيستمها، روش. 3
 ان سازي و استاندارد نمودن قوانين مي پردازدبه يكس. 4
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 هاي مشخص است. يك زنجيره از دستورالعمل هاي قابل پيش بيني با كنترل. 5
 هاي عملياتي الويت بندي شده مي باشد. ها و كار تيمي با اعمال چك ليست قادر به پاسخگويي به موقعيت .6
 ست.براي افزايش ارتباطات بين بخشي داراي زبان مشترك ا. 7
يك سيستم انعطاف پذير مديريت حوادث است كه به برنامه ريزي و پاسخگويي به نياز ها، با هر وسعت و با . 8

 پردازد.  كاركردهاي جهاني مي
طرحي اساسي و قابل تغيير است كه اجازة برنامه ريزي و مديريت در حوادث يا اتفاقات غير بحراني را  .9

 دهد. مي
) و ارگان هاي ذيربط NIMSايي و هدايت از طرف سيستم كشوري مديريت حوادث(نيازهاي مربوط به راهنم. 10

 را برآورده مي نمايد.
 مبتني بر اهداف است.  .11
 

 ساختار 

، و سيستم روابط  MACS، سيستم همكاري بين سازماني ICSسه سامانه سيستم فرماندهي سوان  NIMSدر 
مان با اجراي آن  توان همكاري متقابل با سازمانهاي ديگر را پيش بيني شده تا هر ساز ، PISعمومي و اطالعات 

 در خود ايجاد كند و به بهترين شكل ممكن ياراي پاسخگويي به مردم و رسانه ها باشد .

معرفي    NIMSترين بخش  با توجه به اهميت موضوع، در ادامه اصول كلي سيستم فرماندهي سوانح به عنوان مهم
 مي گردد.

 بحث اصلي .ب

 يستم فرماندهي سوانحس

I-100, I-200 INCIDENT COMMAND SYSTEM ICS- 

ICS شود و مي تواند در  به منظور مديريت يك فوريت يا حادثه يا رويدادي غير فوريتي به كار گرفته مي
  چه بزرگ) استفاده شود. هاي مختلف (چه كوچك، وضعيت
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 نمود:در موارد زير استفاده  ICSمي توان  از 

لرزه،  طبيعي و حريق شهري، حوادث و سوانح طبيعي از قبيل: گردباد، سيل، كوالك، يا زمين هايآتش سوزي 

سوانح و حوادث و سوانح غير طبيعي از قبيل:  هاي جستجو و نجات مأموريت، هاي انساني و حيواني شيوع بيماري

عمليات كنترل نشت مواد نفتي و باز ، صوصيهاي خ هاي مديريت فوريتي بخش برنامه، مربوط به مواد خطرناك

سوانح، شيميايي و بيولوژيكي، پرتويي، ، تحقيق و بررسي اعمال مجرمانه و صحنه جرم، تواني محيط زيست

اي و انفجاري، تروريسم و بيو تروريسم،  رخدادهاي برنامه ريزي شده از قبيل: رژه،  راهپيمايي، رويدادهاي  هسته

 ردهمايي هاي بزرگ( مذهبي، ملي ...) وكنسرت. ، اجتماعات  وگ ورزشي

با توجه به اهميت وگستردگي چنين رويدادها وحوادثي، هميشه براي يك سازمان به تنهايي، امكان ساماندهي و  

هاي سطوح مختلف  مديريت منابع مورد نياز براي پاسخگويي وجود ندارد. در اغلب موارد الزم است سازمان

اي و كشوري) به منظور پاسخ كارآمد، با يك تالش هماهنگ و تنها با يك سيستم  (شهري، استاني، منطقه

 مديريتي در پاسخ به بحران، مشاركت و همكاري داشته باشند.

و مديريت تمامي خطرات بوده و به تمامي » صحنه حادثه«سامانه فرماندهي سوانح يك مفهوم استاندارد، مربوط به

ه منظور رويارويي با پيچيدگي و نيازهاي سوانح مختلف (ساده و پيچيده)،  و بدون دهد تا ب كاربران خود امكان مي

اينكه مرز بندي هاي سياسي و حوزه هاي قانوني سدي برايشان ايجاد نمايد، يك ساختار سازماني يكپارچه اختيار 

 كنند. 

ICS مختلف  ده نمودن نيازهايتواند براي برآور پذيري دروني قابل توجهي بوده و مي داراي قابليت انعطاف

را به يك راهكار مديريتي مقرون به صرفه و كارآمد هم  ICSپذيري،  گسترش يافته يا كوچك شود. اين انعطاف

 براي موقعيت هاي كوچك  هم براي موقعيت هاي بزرگ و پيچيده تبديل ساخته است.

كارشناس روابط عمومي 

يكارشناس ايمن  

 كارشناس هماهنگي
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 قرار مي گيرد: در بخش هاي اصلي سطح پايه سيستم فرماندهي حوادث موارد زير مورد بحث

 

 فرماندهي، عمليات، برنامه ريزي، لجستيك، و اداري/مالي  مي باشد. پنج عملكرد اصلي مديريتي شامل:

است. خواه در حال رسيدگي به يك   ICSاين پنج عملكرد اصلي مديريتي، پايه و اساس شكل گيري سازمان 

م، يا مديريت پاسخ گسترده به يكي از باليا نشاني)، سازماندهي يك سانحه مه فوريت روزمره( اورژانس، آتش

باشند. اين عملكرد ها در قالب ستاد فرماندهي و ستاد كل  سازي و كاربردي مي باشيد، اين عملكرد ها قابل پياده

 صورت مي پذيرد.

 

 فرماندهي سانحه
 ه با آن را بر عهده دارد.هاي مقابله با سانحه را تعيين نموده و مسووليت كلي مقابل اهداف، راهبردها، و اولويت 
 

 
 ): فرماندهي سانحه1-7(تصوير

 

ها اشغال نشوند،  فرمانده مسئول تمام فعاليتهاي مربوط به سانحه يا حادثه است. اگرچه ممكن است ديگر جايگاه

  ولي هميشه يك فرمانده سانحه وجود خواهد داشت.

 

 تواند به دو صورت انجام شود: فرماندهي مي

 د يا فرماندهي يكپارچه. فرماندهي واح 

، كه در آن فرمانده مسووليت كامل مديريت سانحه را بر  Single Command واحد يفرماندهبه صورت  .1

 عهده دارد. فرماندهي واحد ممكن است به صورتي بسيار ساده از يك فرمانده سانحه و يك يا چند كار واحد

Single Resources  تشكيل شده، يا يك ساختار سازماني پيچيده   ات مربوطه)(منظور يك منبع با ابزار و تجهيز

 به همراه يك تيم مديريتي سانحه باشد.

هاي  هاي  پاسخگو به سانحه، از حوزه ، كه در آن، سازمان Unified Command هبه صورت فرماندهي يكپارچ. 2

 ترك مديريت مي كنند.قانوني مختلف  و داراي مسووليت مقابله با سانحه بوده و سانحه را به صورت مش
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 فرماندهي يكپارچه

 3سازمان  2سازمان  1سازمان 

 
 ): فرماندهي به صورت يكپارچه2-7(تصوير

 
 

 
 ): فرماندهي به صورت يكپارچه3-7(تصوير

 
 

 ممكن است فرماندهي يكپارچه در سوانحي كه حوزه هاي زير درگير مديريت آنها هستند، بكار گرفته شود :

 وني چند گانهحوزه هاي قان -

 يك حوزه قانوني با چندين سازمان كه به صورت مشترك مسووليت را به عهده دارند. -

 ستاد فرماندهي

بسته به ابعاد و نوع سانحه يا رخداد، ممكن است الزم باشد كه فرمانده سانحه كاركناني را براي ارائه خدمات 

 تخصيص دهد.،  ICSايمني، و هماهنگي براي كل سازمان   روابط عمومي،

 كنند: اين افراد به عنوان اعضاي ستاد فرماندهي و با انجام وظايف زير، فعاليت مي

 كارشناس روابط عمومي 

 . دهد را انجام مي ICSاطالع رساني دو سويه به ذينفعان و سازمان 

 كارشناس ايمني 

بيني اقداماتي براي اطمينان از هاي خطرناك و نا امن، و پيش  مسئول نظارت بر شرايط ايمني، ارزيابي موقعيت

 باشد.  ايمني همه كاركنان مأمور به سانحه مي

 كارشناس هماهنگي

 نمايد.  اوليه براي سازمانهاي پشتيبان يا همكار درگير در سانحه ايفاي نقش مي رابطبه عنوان 

 دهند. اعضاي ستاد فرماندهي به صورت مستقيم به فرمانده سانحه گزارش مي
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 ستاد كل

 عملكرد هاي زير مي باشد: شامل

 قسمت عمليات

نمايد و تمامي  ها را وضع مي كنش كند تا اهداف مقابله با سانحه محقق گردد. راهبردهاو راه عمليات را هدايت مي 

 نمايد منابع عملياتي را سرپرستي و هدايت مي

از پايين به باال  ICSهاي مهم قسمت عمليات اين است كه برخالف ديگر قسمت هاي سازمان  يكي از ويژگي

 يابد.  گسترش مي

شود. ( در ابتدا به فرمانده سانحه  مي اند تشكيل  در ابتدا، قسمت عمليات از چند منبع كه به سانحه مأمور شده

دهند.) همزمان با اختصاص منابع بيشتر و گسترش سانحه، ممكن است يك قسمت عملياتي جداگانه  گزارش مي

 تشكيل شود.

گيرد.  با ايجاد سطوح مورد نياز و همزمان با بكارگيري منابع بيشتر، از پايين به باال شكل ميقسمت عمليات 

ترين اقدامات در قسمت عمليات انجام  حيطه نظارت كليد مديريت كارآمد و مؤثر سانحه است. غالباً خطرناك

 دهند، با دقت نظارت شود. مي شوند، بنابراين الزم است بر تعداد منابعي كه به هر ناظر يا سرپرست گزارش مي

 

 براي تقسيم جغرافيايي يك سانحه به كار مي رود.                           

 رود. براي توصيف مناطق كاركردي عمليات به كار مي                 )1

واند ت شود و مي ياز حيطه نظارت فراتر رود  به كار گرفته م  و گروه  هنگامي كه تعداد بخش                     

 جغرافيايي يا عملكردي باشد.

شعبه عمليات هوايي نيز در قسمت عمليات تشكيل مي شود. و تحت نظر رييس قسمت عمليات  فعاليت مي «

 ».كند

 قسمت عمليات: بخش

 »سرپرست«گيرد. فرد مسئول هر بخش با عنوان  بخش براي تقسيم جغرافيايي سانحه مورد استفاده قرار مي

 گردد. ميمنصوب 

 حروفترين شيوه شناسايي بخش با استفاده  چگونگي تقسيم مناطق به نيازهاي سانحه بستگي دارد. متداول

 است.  »الف، ب، پ و ...«الفبايي 

 قسمت عمليات: گروه

گيرد. فردي كه مسئول گروه است با  هاي كاري عمليات مورد استفاده قرار مي ها براي توصيف و تقسيم حيطه گروه

 گردد. منصوب مي »سرپرست«ان عنو

 شعبه قسمت عمليات:

كه حيطه نظارت( تعداد افرادي كه  تحت نظارت به يك سرپرست كار مي كنند و به او گزارش مي  در حالي

 نمايد كه عبارتند از: ايجاد شعبه را توجيه مي  باشد، مالحظات ديگري نيز دليل كلي ايجاد شعبه مي دهند)

 بخش

 گروه

 شعبه
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توان سوانح بسيار بزرگ را با استفاده از  اي، حوادث بسيار بزرگ: مي وادث چند حوزهحوادث چند نظارتي، ح -

 هاي جغرافيايي يا عملكردي و به منظور حفظ حيطه نظارت، سازماندهي كرد. شعبه

ر صورت لزوم جانشين توانند د است. مديران شعبه مي »مدير شعبه«مسووليت مديريت و سرپرستي شعبه، با  -

 .داشته باشند

 قسمت برنامه ريزي

آوري ،تجزيه و تحليل اطالعات و حفظ و نگهداري مستندات؛ از فرآيند طرح  با پيگيري وضعيت منابع، جمع 

 نمايد.  عملياتي سانحه پشتيباني مي

 ترين سطح خود، بايد داراي چهار جزء باشند: هاي عملياتي سانحه، در ساده همه طرح

 چه كاري مي خواهيم انجام دهيم؟. 1

 چه كسي مسئول اين كار است؟. 2

 چگونه با يكديگر در تماس باشيم؟ .1

 مجروح شد، روش كار چگونه است؟  ICSاگر كسي در سازمان  .2

هدف از اين طرح ارائه خط مشي اقدامات به پرسنل سرپرستي سانحه  است كه بايد در طول دوره عملياتي 

دربردارنده عمليات راهبردي (استراتژيك) قابل مشخص شده در طرح، بكار گرفته شود. طرح عملياتي سانحه 

ساعته) آماده  24(دو تا  "دوره عملياتي"سنجشي است كه بايد به انجام رسيده و در يك چارچوب زماني به نام 

 گردند.

 قسمت لجستيك

 نمايد. كمك مي حادثهنياز، به تحقق اهداف مقابله با  ردبا تهيه منابع و خدمات مو 

 انجام مي دهد. پشتيبانيو  خدماتخود را در دو شعبه   قسمت لجستيك وظايف

 قسمت لجستيك شامل واحدهاي زير مي شود: 22شعبه خدمات

 
 

، توزيع و نگهداري تجهيزات مخابراتي، نظارت بر حادثه: تهيه و بكارگيري طرح مخابراتي 23واحد مخابرات •

 .حادثهو ايجاد امكانات مخابراتي كافي در  حادثهمركز مخابرات 

                                                           

1.  Service branch
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: تهيه برنامه پزشكي، ارائه كمك هاي اوليه و درمان هاي پزشكي مختصر براي پرسنل 24واحد پزشكي •

 و ارائه روش هايي براي مقابله با فوريت هاي پزشكي مهم. حادثهمامور شده به 

: تهيه غذا و آب آشاميدني براي پرسنل، و خريد تجهيزات و وسايل مورد نياز براي ارائه 25واحد تغذيه •

 غذايي در پايگاه ها و اردوگاه ها. خدمات

 

 قسمت لجستيك شامل واحدهاي زير مي شود: 26شعبه پشتيباني

: نوع و مقدار وسايل مورد نياز براي پشتيباني سانحه را تعيين مي نمايد. مسووليت سفارش، 27واحد انبار •

ارد. تمام سفارشات دريافت، ذخيره، و توزيع مواد و خدمات مربوط به تجهيزات غيرمصرفي را به عهده د

منابع در واحد انبار قرار دارد. فهرست و گزارش كاركرد وسايل و تجهيزات، در اين واحد نگهداري مي 

 شود.

را ايجاد و نگهداري مي نمايد. نياز هاي پايگاه سانحه و اردوگاه را  حادثه: تسهيالت 28واحد تسهيالت •

يت و خدمات مربوط به نگهداري تسهيالت براي مديران برآورده مي نمايد. همچنين مسووليت امن

 ) را به عهده دارد.(سرويس بهداشتي، روشنايي، نظافت

: برنامه حمل و نقل را تهيه و تنظيم مي نمايد. مسووليت تهيه برنامه كلي و جامع 29واحد ترابري زميني •

شده به  سوخت رساني، اجرايي كردن و مستند سازي آن و نگهداري وسايل حمل و نقل زميني مأمور

(الزم به ذكر است كه كليه فعاليت هاي پشتيباني مربوط به عمليات هوايي در سانحه را به عهده دارد 

انجام مي شود). برنامه حمل و نقل پرسنل، مواد، غذا، و تجهيزات  -شعبه عمليات هوايي-قسمت عمليات

 را تهيه مي نمايد.

، در جهت حمايت از پرسنل به جز واحد انبارلجستيك، الزم است به خاطر داشته باشيد كه عملكردهاي قسمت 

و منابعي تنظيم گرديده اند كه مستقيماً به صحنه حادثه مأمور مي شوند. به عنوان مثال واحد تغذيه، مسئول 

تهيه غذا براي افراد بي پناه ناشي از سيل نمي باشد و اين مهم، بخشي از فعاليت هاي قسمت عمليات به حساب 

 اين مورد، مواد خوراكي از طريق واحد انبار سفارش داده مي شود. مي آيد. در

 

 قسمت اداري/ مالي 

ها  نمايد. حسابداري، تهيه و تدارك، ثبت زمان، و تجزيه و تحليل هزينه نظارت مي حادثههاي مرتبط با  بر هزينه 

 دهد. را انجام مي

 عناصر سازنده و ويژگي هاي اصلي سيستم فرماندهي سوانح:

                                                                                                                                                                                

2.  Communication unit
  

3.  Medical unit
  

4.  Food unit
 
 

5. Support branch
  

6. Supply unit
  

7. Facilities unit
 
 

8.  Ground support unit
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 اصطالحات مشترك. 1

 . ايجاد و انتقال فرماندهي2 

 . زنجيره فرماندهي و وحدت فرماندهي3 

 . فرماندهي يكپارچه4 

 . مديريت بر مبناي اهداف5 

 . طرح عملياتي سانحه6 

 . سازمان چند قسمتي/ چند اليه7 

 . حيطه نظارت قابل كنترل8 

 . مديريت جامع منابع9 

 زيكي سانحه. تسهيالت و ديگر فضاهاي في10 

 .  ارتباطات يكپارچه11 

 .  مديريت اطالعات عادي و محرمانه 12 

 . قابليت پاسخگويي13 

تسهيالت و فضاهاي فيزيكي(ثابت و متحرك) مورد نياز در عمليات پاسخ به يك سانحه، ونحوه استفاده از آن ها 

طوح مختلف آموزشي تشريح مشخص شده اند و هريك عالمت اختصاري خاص خود را دارد كه  در س ICSدر 

 مي گردند.

 به طور خالصه عبارتند از: تسهيالت سانحه

 مقر فرماندهي سانحه 

 مقر فرماندهي سانحه محلي است كه عملكردهاي اصلي فرماندهي در آنجا انجام مي شود.

 مناطق استقرار

 شوند مستقر ميمنطقه استقرار محلي موقتي است كه كاركنان و تجهيزات منتظر مأموريت، در آنجا 

 پايگاه

شود و  پايگاه محلي است كه از آنجا تمامي عملكردهاي اجرايي و لجستيكي مقدماتي و اصلي هماهنگ و اداره مي

 گيرند. تجهيزات غير موظف(خارج از خدمت) در آن قرار مي

 اردوگاه

و  هداشتي، خواب، خوراك،باشند كه جهت ارائه خدمات ب هاي موقتي در منطقة عمومي سانحه مي ها محل اردوگاه 

 آب به كاركنان سانحه مجهز بوده و به همين منظور پرسنلي در آنجا حضور دارند.

 گرد پايگاه بال

گردها و محل اصلي هدايت عملياتهاي  محل اصلي پارك، سوخت گيري، نگهداري و بارگيري بال پايگاه بالگرد

 هوايي بال گردي است.
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 نقطه فرود بالگرد

توانند با اطمينان خاطر فرود آمده يا بلند  گردها مي باشند كه بال هاي موقتي در منطقه سانحه مي نقاط فرود محل

 شوند.

 منابع

و لزوم   ICSانواع منبع شامل منابع انساني و غير انساني مورد استفاده در سوانح مي باشد. مديريت منابع در  

، در بحث منابع بطور مفصل مورد بحث قرار مي ICS بكارگيري آن ها و همچنين دسته بندي منابع عملياتي در

 گيرد.

مديريت مؤثر منابع تاكتيكي در هر سانحه، از اهميتي حياتي برخوردار است. به منظور انجام صحيح كار، تضمين 

 ايمني، و مقرون به صرفه بودن استفاده از منابع، توانايي انتخاب بجا و درست آن ها براي انجام كار ضروري است.

مهم بالفعل يا بالقوه براي اعزام به محل سانحه » عملياتي«شامل كليه پرسنل و تجهيزات  ICS منابع تاكتيكي در

شود. منابع در  باشند. منابع تجهيزاتي، شامل پرسنل مورد نياز براي كار با آنها و انجام امور مربوط به آنها مي مي

 (توانايي عملكرد منبع ) تقسيم بندي مي گردد. »تيپ« ( نوع منبع) و گونه يا»نوع«بر اساس  ICSعمليات 

 نوع منابع .الف
گرد، ماشين  كند كه منبع چيست. به عنوان مثال وسيلة نقليه گشت، بال منبع مشخص مي » Kind «نوع 
نياز توان به هر ميزان كه  نشاني، كشتي جمع كنندة روغن از سطح آب، آمبوالنس، تراكتور و ... .  منابع را مي آتش

 .باشد، مورد استفاده قرار داد

 گونه منابع .ب
(تيپ) منبع يعني توانايي عملكردي همان منبع. به عنوان مثال در يكي از سازمانهاي امدادرسان،  »  Type «گونه

كند. منابع معموالً بر اساس  حداكثر پنج نفر را حمل مي 3گرد تيپ  حداكثر شانزده نفر و يك بال 1گرد تيپ  بال

توانايي يا ظرفيت  2ترين توانايي يا ظرفيت، تيپ  داراي بيش 1شوند. به اين صورت كه تيپ  بندي مي ره تيپ شما

 منبع درستي براي انجام كار مي باشد.  كمتر و ... . اگر چه ظرفيت باال الزاماً بدين معني نيست كه اين منبع،

 

نيروي همسان، و نيروي تركيبي  كار واحد،  :منابع مورد استفاده در يك سانحه به سه صورت

 سازماندهي مي شوند:

 كار واحد -

توان براي  باشند كه مي بخشهاي خاصي از تجهيزات، يا گروهي از افراد با يك سرپرست كاري مشخص مي 

كاربردهاي تاكتيكي از آنها استفاده نمود. متداولترين شيوة استفادة اوليه از منابع در يك سانحه، كار واحد 

 .شدبا مي

  نيروي همسان -

 تعدادي منبع از يك نوع و تيپ مي باشد كه تحت سرپرستي يك سرگروه فعاليت مي كنند. 

 نيروي تركيبي -
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باشند كه براي برآوردن يك  نيروهايي با هر نوع تركيب و هر تعداد از كار واحد( در محدوده حيطة نظارت) مي 

 آيند. نياز عملياتي خاص گرد هم مي

 

 شتركاصطالحات م

استفاده از متن ساده و كوتاه هنگام برقراري ارتباط، از الزامات اساسي يك سيستم مديريت سوانح چند سازماني 

كدهاي خاص سازماني، يا  سيم)، كارآمد و موثر است. اين بدان معناست كه به جاي استفاده از كدهاي راديويي(بي

 ربه ثابت كرده است كه كدهاي مبهم و كوته نوشته هااصطالحات فني، از متون واضح و مشخص استفاده شود. تج

 موانع اصلي هستند. 

  مسووليت هاي مشترك

 بطور كلي فردي كه وارد صحنه حادثه مي شود، بايد از رهنمود هاي خاصي بشرح زير  تبعيت نمايد:
  .به همراه داشتن كيت مسافرتي -

 .هاي اضطراري محول شده اطالع از  مأموريت -
 .سئوليت و مافوقشناخت م -

  به همراه داشتن وسايل شخص -

  .شناخت كامل از مقام تصميم گيرنده -

  .اطالع از مراحل ارتباطي (در صورت نياز به تماس با مركز فرماندهي يا ادارة داخلي خود) -

  .اعالم  مقصد و نحوة تماس با خانواده -

  .كجا، كي، چگونه، تا چه مدت)هاي صورت گرفته براي مأموريت( اطالع از سفر و توافق -

  .تعيين  نحوة رفت و برگشت -
هنگام ورود به صحنه حادثه اعالم حضور نماييد. با اعالم حضور، شما رسماً عضوي از سازمان پاسخگو به سانحه 

 گردد.  شده و اطالعات اساسي و مهم مورد لزوم براي حفظ موقعيت، و ترخيص به شما ارائه مي

ور، محل تماس خود را درسانحه تعيين كرده و دستور اوليه را دريافت نمائيد. اطالعاتي كه شما پس از اعالم حض

ريزي و انتقال اطالعات دقيق و به روز به هر يك از زير دستان  كنيد، براي برنامه در اين دستور العمل دريافت مي

 حائز اهميت خواهد بود.

هاي درگير، نوع و ابعاد  الزم دارند. اين ضروريات بسته به سازمانهاي مختلفي براي حفظ سابقه  تمامي سوانح فرم

ها ارائه  در دفترچة كاربرگ ICS هاي سانحه متفاوت خواهد بود. اطالعات دقيق مربوط به  نحوة استفاده از كاربرگ

 .شده است

 و در نهايت:

هنگام وقوع سوانح بزرگ، در است. ضروري است   شرايط سازمان ها براي ترخيص از سانحه با يكديگر متفاوت

 ريزي، واحد نظارت بر ترخيص ايجاد شود.  قسمت برنامه

 مالحظات كلي ترخيص براي تمامي كاركنان عبارتند از: 

 .به انجام رساندن كامل ماموريت -

 .هاي مورد نياز و بايگاني آن ها تكميل فرم ها، و گزارش -
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 .مر، و سرپرست، تحت ا ارائه توضيحات به نيرو هاي جايگزين -

 .ارزيابي عملكرد زيردستان پيش از ترك سانحه -

 .هاي سازمان براي خروج از سانحه تبعيت از روش -

 .ارائه اطالعات دقيق دسترسي و تماس براي موارد بعدي -

 .بازگرداندن تمام تجهيزات مربوط به سانحه ( مثل تجهيزات مخابراتي ) يا ديگر وسايل غير مصرفي -

 .هاي پزشكي ها و پيگيري زارش هاي پس از سانحه، انتقادات، ارزيابيتكميل گ -

فعاليت ها به سرپرست خود و همچنين نقاط خروج تعيين  "يا كمي زودتر از موعد مقرر"گزارش كردن به موقع  -
  .شده

 .تكميل موارد يا الزامات مربوط به پرداخت و / يا ليست حقوق -

 .هاي ترخيص فت دستورالعملتماس با واحد ترخيص براي دريا -

   .همراه بودن با گروه خود تا رسيدن به مقصد نهايي ( در صورت امكان ) -

كند) از ورودتان به خانه و  مطلع كردن تمامي افراد خانواده (هر فردي كه وضعيت كاري شما را دنبال مي -
 اطمينان از آمادگي آنها براي روبرو شدن با شما.

 

موزشي  سامانه ملي مديريت سوانح و جايگاه آموزش سامانه فرماندهي سوانح سطح آشنايي با برنامه آ

I-100,I-200  هاآموزش در كل نمودار برنامه و روند 
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 نجات حضوري مقدماتي

 فصل اول:

 و تعاريفكليات 

زه امداد و نجات باز كردن موضوع نجات و تفهيم و تفكيك اين واژه از ساير عبارات و كلمات مورد استفاده در حو

 بعضاً پاسخ بسياري از سواالت امدادگران و نجاتگران را به همراه خواهد داشت برخي از اين تعاريف :

 ها ـ جستجوي افراد در معرض خطر و كمك به آن

 ـ استفاده از منابع در دسترس براي كمك به افراد در معرض خطر بالقوه يا واقعي

 بع موجود با تعيين محل فرد در معرض خطر ـ عمليات هماهنگ شده به كمك منا

 ـ رهاسازي فرد در معرض خطر، تأمين نيازهاي درماني اوليه و ساير نيازهاي وي و انتقال او به محل امن.

 ـ انجام خدمات فني ـ مهارتي و ويژه اي كه توسط افراد خاص تعليم ديده و با ظرفيت هاي خاص انجام مي شود.

نجات مد نظر است شامل ايمني و امنيت صحنه حادثه، ارزيابي صحنه حادثه، توجه  ساير خدماتي كه در مبحث

به مكانيسم حادثه، توجه و تخمين از تعداد مصدومين، توجه به اولويت ايمني، انواع حوادث و مديريت صحنه، 

انات، شرايط و موقعيت هاي خاص چون آتش سوزي، برق گرفتگي، غرق شدگي، مواد خطرناك، تجهيزات و امك

 عالئم خطر، عالئم هشدار دهنده كه در ادامه فصول اين كتاب آورده خواهد شد.

هاي در فصل سوم و پنجم كتاب به موضوع مهم طناب، گره ها و كار با اين وسيله و كاربرد آن در ايجاد كارگاه

گره مهم را كه نجاتگران  9ها، نجات به تفصيل بيان خواهد شد. در اين بين مشخصات انواع طناب ها، نگهداري آن

مي بايست فرا گرفته و تمرين مهارتي نمايند ذكر مي گردد و كاربرد هر كدام همراه با شكل ارائه شده است. 

تجهيزات نجات ديگري كه در همين زمينه بيشترين كاربرد را دارند شامل هارنس، سفره نجات، كارابين، گيري 

 به طور كلي آورده شده است.گيري، استپ و... همراه با شكل و كاربرد 

هاي اطالع رساني، وسايل و تجهيزات مورد استفاده شامل جليقه در ادامه اصول جستجو و نجات در سيالب، روش

ها، نكات ايمني كار با اين ادوات، آشنايي با علوم هاي مورد استفاده و مشخصات آننجات، حلقه نجات، انواع قايق

 يل تقاضاي كمك در شب، انواع شنا، نكات ايمني در سيالب بيان شده است.اضطراري در روز و در شب، وسا
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آوار، شناخت آوار، تقسيم بندي بناها، علل پيدايش آوار به انواع ساختمان ها، انواع آوار و تركيب شكل فضاهاي 

مصدومين ، موارد  ) اطالعات مورد نياز در آوار، مراحل آواربرداري، نحوه اطالع از وضعيتVخالي (شيبدار، كيكي، 

مهم در بررسي و تجسس كساني كه زير آوار مانده اند ، سيستم هاي ارتباطي به هنگام كار و عمليات نجات ، انواع 

موقعيت ياب ، بررسي و نفوذ به آوار و نكات مهم در عمليات برداشت آوار، اولويت هاي محل جستجو ، شمع كوبي 

ان مي شود تا پيش زمينه اي جهت ورود به دوره هاي پايه گردد و نجاتگر در عمليات نجات در ادامه به اختصار بي

 را آماده يادگيري بيشتر نمايد.

در فصل چهارم آشنايي با تجهيزات جستجو و نجات به ويژه خودروهاي نجات تيپ يك و دو ، ست هيدروليك و 

زنده ياب آندوسكوپي ، بيورادار ،  پنوماتيك و مشخصات فني هر كدام دستگاه هاي بتن بر ، زنده ياب دلسار ،

ويبراسكوپ ، همراه با ظرفيت ها و محدوديت ها ، نحوه كار با هر كدام ، چراغهاي گردان، بي سيم ها، تجهيزات 

اطفاء حريق، پمپ كف كش، تجهيزات فوريت هاي پزشكي، كيف احياء، تجهيزات انتقال مصدوم، موتور برق، 

ثر بر آن موقعيت هاي مختلف تصادفات جاده اي، نحوه دسترسي به مصدوم و مقدمات نجات جاده اي و عوامل مؤ

 تثبيت و انتقال را به صورت اجمال خواهيد خواند.

در فصل ششم عمليات اطفاء حريق با بياني سليس و روان آورده شده و تعاريفي چون احتراق، درجه اشتعال، 

ها هاي اطفاء، ويژگيناك آتش سوزي مواد مختلف، روشهاي انتقال حرارت، پديده هاي خطرمراحل احتراق، روش

، خاموش كننده هاي دستي و NFPA، (BS)و معايب هر كدام، طبقه بندي آتش سوزي با استاندارد اروپايي 

ظرفيت هاي هر كدام، مولدهاي كف، كف شيميايي، كف مكانيكي، خاموش كننده هاي پودري، گاز كربنيك، 

 ها كامل توضيح داده شده است.نحوه برخورد با آن هالوژنه، سيلندرهاي گازي و

در فصل هفتم به موضوع مهم امداد هوايي كاربردهاي آن، محوريت ها، طبقه بندي و كاربرد هليكوپترها، عوامل 

مؤثر در پرواز، نكات ايمني و موارد مديريتي، نقطه فرود، عمليات ايمني به هنگام پرواز، دستور العمل ورود و 

هليكوپتر در شرايط متعادل و نامتعادل، راپل از هليكوپتر، ابزارهاي فرود موجود، موارد اضطراري در اين خروج به 

 وسيله پرنده بيان مي گردد.
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 :دومفصل 

 ايمني و امنيت منطقه عمليات

 حادثه صحنه ارزيابي

 مديريت صحنه

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

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

اين ارزيابي صحنه حادثه بايد قبل از ورود به محل حضور مصدوم توسط نجاتگر انجام شود، چرا كه براي انجام 

ناسب در صحنه الزامي بوده و نجاتگر تنها در صورت سالم بودن در صحنه خدمت رساني مناسب وجود ايمني م

 مي تواند به مداواي مناسب مصدومان بپردازد.

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

  30چند لحظه اي قبل از هر نوع عمليات توقف كنيد: ايست  -

  31در مورد شرايط و ابعاد خسارت و تلفات فكر كنيد: فكر كردن  -

  32نحوه كاهش آسيب و عمليات را مشاهده و بررسي كنيد و موارد خطرآفرين را در يابيد: مشاهده كردن  -

  33براي انجام عمليات برنامه ريزي كنيد و وسايل مورد نياز را مشخص كنيد: برنامه ريزي كردن  -

ر نظر داشت كه ارزيابي صحنه حادثه يك سيستم ثابت و پايدار نيست، چون هر لحظه ممكن است البته بايد د

يك صحنه پايدار تبديل به صحنه غير پايدار گردد. لذا توجه به اصول زير در ارزيابي يك صحنه حادثه الزامي 

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

 و ارزيابي صحنه بسيار مهم و حياتي است:

 .  توجه به ايمني صحنه و اينكه به هيچ وجه در صحنه هاي غيرايمن نبايد وارد شد.1

 . توجه به ترتيب ايمني فردي با يد به صورت زير ئر اووليت قرار گيرد:2

 ايمني خود نجاتگر     .الف

 ايمني همكاران  .ب 

                                                           
٣٠

 . Stop 
٣١

 . Think 
٣٢

 . Observe 
٣٣

 . Planning 
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 ايمني ساير نيروهاي امدادي    .ج

 ايمني مصدوم و شاهدين حاضر در صحنه حادثه. .د

 

 .  توجه به رعايت عدم تماس با ترشحات بدن مصدوم از جمله خون، ترشحات حلقي و مواردي مانند آن.3

است چه .  توجه به نوع و روند حادثه، به طوري كه شما مي توانيد پيش بيني كنيد كه در ساعات بعدي ممكن 4

 تغييرات قابل توجهي براي بيمار رخ دهد.

.  توجه و تخميني از تعداد مصدومين احتمالي، كه اين مورد نيز براي برنامه ريزي اقدامات مي تواند بسيار 5

 مناسب باشد و البته عدم توجه به آن نيز ممكن است جان مصدومي را تهديد كند.

 ل هايي از حوادث شايع مي پردازيم:براي درك بهتر موضوع در حوادث به ذكر مثا

در حوادثي مثل تصادفات خودرو و يا هر حادثه ديگري بهتر است براي كنترل بهتر صحنه حادثه به نكات زير 

 توجه ويژه شود:

 آيا وسيله نقليه ثابت است؟  -

 آيا براي تثبيت خودرو جهت ايمني صحنه اقدام شده است؟  -

 اد و خطرناك روي خودرو يا نزديك آن وجود دارد؟آيا سيم هاي برق به صورت آز  -

 آيا نشت بنزين و يا ساير سوخت هاي ديگر وجود دارد؟  -

 آيا خطر آتش سوزي مطرح است؟  -

 آيا خطر مواد سمي در صحنه وجود دارد؟  -

 آيا شيشه هاي شكسته و فلزات بريده شده تهديدي براي مصدوم يا ساير شاهدين محسوب مي شود؟  -

 اثاثيه و لوازمي كه ممكن است در دسترسي به مصدوم اختالل ايجاد كنند را بررسي و حذف نماييد.  -

 آيا نور كافي جهت ديد در محيط حادثه وجود دارد؟  -

 مصدوم را به جايي كه امكان مراقبت و ارائه خدمات بيشتر فراهم است انتقال دهيد.  -

 ر را در آنجا معاينه مي كنيد اطمينان حاصل كنيد.از بي حركتي و ثابت بودن مكاني كه بيما  -

 در صورت خطرناك بودن صحنه يك راه فرار را براي خود در نظر داشته باشيد.  -

صحنه حادثه را كنترل كنيد، هميشه شروع كننده فعاليت باشيد نه اين كه به فعاليت ساير حاضران در صحنه   -

 حادثه پاسخ دهيد.

 موارد قصد كمك داريد اما براي تسلط بيش تر در صحنه حادثه بايد:اگرچه كه شما در تمام 

 آرام و صبور باشيد.  -

 با وقار و مردم دار باشيد.  -

 انعطاف پذير باشيد.  -

 نسبت به وضعيت خود، همكاران، مصدوم و محيط اطراف آگاه باشيد.  -
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 ربان باشيد.با مردم يا همراهان مصدوم كه از شما تقاضاي كمك كرده اند مه  -

 توجه به مكانيسم حادثه

مكانيسم حادثه يعني شرايطي كه در آن حادثه ايجاد شده است و در واقع مكانيسم حادثه مهم ترين جزء ارزيابي 

صحنه حادثه بوده كه مي تواند به ما در روند كمك به مصدومين ياري نمايد چون ممكن است فردي در صحنه، 

ته اما بعداً دچار ناراحتي گردد. لذا بايد در حادثه به مصدومين توجه بيش تري عالئم واضحي از آسيب را نداش

 داشته باشيم.

 توجه و تخميني از تعداد مصدومين

درخواست كمك فوري قبل از انجام هر كاري در مواردي كه تعداد مصدومين زياد است، بسيار مهم و قابل توجه 

ت آسيب ديده توجهي نكنيم ممكن است موجب عدم معاينه افراد است. البته گاهي اوقات هم اگر به وجود نفرا

آسيب ديده گرديم براي مثال در تصادفي كه در خودرو آسيب ديده صندلي كوچكي وجود دارد ولي داخل خودرو 

خبري از كودك نيست. اگر براي جستجوي بچه اي كه ممكن است در صحنه حادثه به بيرون پرتاب شده دقت 

 تري نيز ممكن است بوجود آيد. نكنيم حوادث تلخ

 توجه به دوري از ترشحات مصدوم

با توجه به اينكه نمي دانيم مصدومين چه بيماري هايي ممكن است داشته باشند و اين كه خون و ساير ترشحات 

بدني آن ها ممكن است حاوي بيماري هاي خطرناكي باشند، لذا بايد از تماس مستقيم با ترشحات بدني مصدوم 

جست و در كل بايد اين قانون را پذيرفت كه همه افراد ممكن است به بيماري خطرناك قابل سرايت از  دوري

 طرق مختلف باشند و لذا از تماس با تمام ترشحات بيمار بايد پرهيز كرد.

 توجه به اولويت در ايمني

جه به اهميت جان بيمار ممكن است اين سوال پيش بيايد كه در يك حادثه اولويت ايمني با كيست؟ عليرغم تو

براي ما، بايستي در نظر داشت كه حفاظت از خود نجاتگر به عنوان اولين اولويت در ايمني خواهد بود و پس از 

اطمينان از وجود امنيت بايستي وارد صحنه شده و به انجام اقدامات پرداخت؛ هر موقع كه احساس كنيم حضور 

است بايد بالفاصله صحنه را ترك نمود و در ادامه به ايمني ساير  در صحنه براي سالمتي خود نجاتگر خطرناك

 افراد به ترتيب اولويت توجه داشت.
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 انجمله تماشاگرارد از ساير مودر مهم ت مااقدو امديريت صحنه  

كنيد. معموال دور صحنه ها را از ان، آنتماشاگراي نيد بايد جهت كاهش خطر بردامي را ليه ي اوشما كه كمك ها 

محل به را نها آخاصي ظ لفاده از استفاانيد با اشما ميتود. هد بوابه تنهايي كافي نخوها ن از آنشددور ست اخودر

بعضي م چنين مي توانيد از بايستيد). هده رو پيا(در يد) يا وبرده يگر جاف دهنمايي كنيد. مثالً(به طررايمن هاي ا

ي هااريا نوب طنادن بوس ستررت در دصودر گيريد. صحنه كمك باز شتن بقيه انگهددور جهت ان تماشاگراز 

ر عبوموانع ين از امعموالً دم ست كه  مراكنيد. بديهي ده ستفاانيز از آن ها نيد امي توه(هشداردهنده) كنندودمسد

ست اكه ممكن اردي ينجا به موا در است لذاهميت ابا ر بسيات قااويمني گاهي اتوجه به وم لزن چود. هند كرانخو

 د:مي شوره شاان نمونه اباشد بعنوز اهدين خطرساشاي بر

 نشت بنزين

ين اتوجه به ا باشد. لذك خطرنار شاهدين بسيااي ست براممكن و شايع  ر تومبيل بسياادث احودر نشت بنزين 

 از خطرات بعدي پيشگيري كند.ست اممكن احتمال 

 تومبيل باتري ا

 طع گردد.هاي آن قاتصالبايد و ست ك اتومبيل خطرناا باتري

 ده فتاالكتريكي كابل هاي ا

و شوند ه يدق دبري تومبيل به تيرهارد ابد يا برخواي هوآب و ست به علت اممكن ده فتاالكتريكي كابل هاي ا

ايي نجاز آلبته اتهديد نمايند. را يك مي شوند دنزآن كه به ادي فراسالمتي ده و بوق برن جرياداراي ست اممكن 

كابل ها ين از اعايت فاصله مناسب ا رمي نمايد لذر عبوكابل ها ين از اباال ژ لتاوبا ق برجريان هاي معموالً كه 

ر ند بسياانيز مي توس تماون حتي بدي قور فشاق بركابل هاي به ن يك شددنزت قااوگاهي  تذكر:ست. امي الزا

 باشد.ك خطرنا

 ده فتاابا كابل س تمادر تومبيل ا

تومبيل بمانند. هرگونه اخل دابگوييد كه درو خل خوده در داگيركران ه مسافربده، فتااتومبيل روي اگر كابل به ا

ان  يا حتي مسافرو شما گ سيب يا مرآست منجر به امسافرين ممكن وج كابل يا خردادن تالشي جهت حركت 

 ست كه:اين اثه دين حاص اخصوام در قدابهترين ا لذدد. شاهدين گردرو و خل خودا

 كنيد.دور تومبيل را از اان تماشاگرم تما  -الف 

 بگيريد.س تماق براداره با   -ب 

 بگيريد.س تش نشاني تماآبا   -ج 
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 اري  پايدت و ثباون تومبيل بدا

باشيد.  ده ثابت كرن آن را تادكه شما خوآن مگر ، نظر بگيريدت در ثباون بدده را كردف تصاهايتومبيل م اتما

 دن دارد.كرثابت به ز نياو ست ت اباشد بي ثباخ رچر چهاروي به ده كردف تومبيل تصااگر احتي 

سريع ن در آوردن مكااگر رت اين صودر اباشد كه ك جايي خطرنادر فتن و رفرل حادرو در ست خواممكن 

اي هم بري يگردتهديد د و مناسب بون يك مكادر تومبيل اگر البته د و اشوام قدابايد د دارد جون وسرنشينا

بهتر ، باشنده يددسيب ان آمسافرادي از ست تعدامي كنيد كه  ممكن س حساامچنين هارد و ندد جون وسرنشينا

اي صحنه بردر شما ر كه حضود شون بايد خاطرنشارت هر صودر باشيد. ر نيروهاي آموزش ديده ست منتظر حضوا

نس ژار اورحضون مازتا ن سرنشينااي بري خطر جدوز برل حتماا ست كهاتاكيد رد مواردي مودر ساني ركمك 

صحنه ن نيروهاي عملياتي سيدن رمازنيد تا امي تود يطي كه فكر مي كنيد با مديريت خواشرد دارد و در جوو

هد اخور بهترين كادن بو ر نيروهاي آموزش ديدهمنتظر حضوو خالت م ديد توصيه به عدداريمن نگه را اثه دحا

 د.بو

 جمله:ص از قع خااموزم  در الت مااقدابر وري مر

 شدگي.ق غرو گرفتگي ق برزي، سوتش وز آبر

 ها زي تش سوآ

 تش نشانيآسريع به ع طالو انگ حريق دن زشن كررو  -

 از راه هاي امنمحل حريق اد فروج اكمك به خر  -

 تش ل آكنتراي ها بردرب  بستن و سعت حريق و وتش ل آكنتر  -

غير پالستيك و نخي ف ليااز اخيس كه ي يك پتوو شته دانگه وم را مصدا بتدلباس ها، اتش گرفتن م آهنگادر   -

 دد.  گرش تش سريع خامون آكسيژن اسيدم رتا با عددور وي بپيچانيد باشد  

ه چسبيدد فرن به بدلباس ها ينكه اكنيد مگر رج خاد فرن بدرا از سوختن ل حام لباس هاي در سعي كنيد تما  -

رج ساير قسمت ها خاو محل باقي ه در سبيدچي قيچي كنيد تا قسمت هاري طوس را لبارت ين صودر اباشد كه 

 دد. گر

همچنين شده و مه سوختگي اداست موجب اممكن ن يد چودر آوربالفاصله ت را الرآيوي و زفلزء شيام اتما  -

هم ام را نداحتي خونرساني و نگشته رج حتي خابه راست اثه ممكن دحااز سوخته پس ي قسمت هارم بدليل تو

 مختل نمايد.  

بي آهر ده و از ستريل نبوآب ابه زي نيار ين كااي اخنك كنيد. برآب با را محل سوختگي د آب جوو رتصودر   -

 د. كرده ستفار اين كااي ابران ست مي توردن اكه قابل خو
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ير ي زفضاهاش يا فرو پتو ده از ستفاابا و كنيد ر به حالت سينه خيز يا نشسته عبوز گااز دود و پر ن ساختمادر   -

 پر كنيد. را ها در

ك خطرنامكان هاي ين ر در احضوو از عايت ط را رحتيااست كه شما جانب زم االارد ين موم اتمادر لبته ا  -

 د دارد. جووشما اي برم كمك نجاورت ابه كمك يا ضرار صراليل دينكه به هر اپرهيز نمائيد مگر 

زم الو يد د دارسوختن حضول حان در خل يك ساختمان داتادست كه شما خواين اي ابرت مااقدت اقااوگاهي   -

 كنيد.ش تالان يگرد و دخوت نجااي برام قداست با بهترين ا

 گيزدصاعقه و گرفتگي  ق بر

 د. يست قلبي شوو اتوقف تنفس ، ند  باعث سوختگيامي تود فرن بداز لكتريكي ن اجرياعبور   -

د. شور مرگبااستخوان ها و آسيب هاي  باعث شكستگيو كند ب پرتاد را ند فرامي توي: قور فشاق برن جريا -

 متر مي باشد).  18نشويد(فاصله مطمئن ي وارد قور فشاق برن جرياوده به محدوم كمك به مصداي هرگز بر

سيله چوبي مثل وبا يك  وم مصدق از منبع بردن كرق و دور برن جريادن ضعيف: قطع كرر فشاق برن جريا -

دن كرن و دور يد. يا كشيدده ايستااسا رناو جسم خشك د روي حالي كه خودر چوبي يا پالستيكي روي جا

ضمن در ست. امناسب ي توصيه هاق، از قطع منبع براز مناسب پس ده از روش ستفاالكتريكي با امنبع وم از مصد

در گرفتگي ق براز پس وم گر مصداحتي ، نظر بگيريدات را در فقرن سيب ستول آحتمااگرفته ق برد هر فربراي 

 باشد.ه ماندد خوي اجن هما

 شدگي ق غر

سانتيگراد جه در 15تا  5از يا ارت آب درجه حردربا د  سرآب با ص شدگي بخصوق غرازناشي رد خطرات مودر 

تهديد ي و جدات يش خطرافز، امكان اشدگيق غراز به غير دد كه گرن بدي مادكاهش وز ند باعث براكه مي تو

 ه وجود دارد.شدق غراي فرد بره كنند

 ير باشد:ارد زند شامل مواشدگي مي توق غراز ناشي الت مشك

 آب بلع ر و بيمازدن نفس نفس   -

 حمله قلبي وز برن و خور يش ناگهاني فشاافزا  -

 عضالنيض نقبااحتي و بدليل خستگي دن شنا كررت كاهش قد  -

 يبعدادث حووز برن و كسيژد اليل كمبوري به دهوشيادادن ست از د  -

 هيپوترمي)ن(دبي مادكاهش   -
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 هشدق غرد فردر مناسب ت مااقدا

سايل مناسب ولبته بايد با د و امي شوم نجاام اقداخرين ه به عنوان آشدق غرد كمك به فراي برآب فتن به ر  -

 نيروهاحمايت ساير و شنا ن به فنودن شنا بوبا آحتماً و شد وارد آب 

به بيني ن هادتهويه م نجااسيد با محل امن رناجي به ي اهاجايي كه پآب و از خل از داماني ت درمااقدوع اشر  -

 وممصد

 از آبساختن رج حتي خاو ساني رحين كمك وم در ني مصددگرات فقرن ستواز حمايت   -

 34ييور -قلبيء حيام انجاز انيارت صودر  -دن كرم گروم از آب و مصددن كررج خا  -

 تخصصي برسند. ي هاوصبر كنيد تا نير  -

 كنيد.  ده ستفاك ايك تيرت و قه نجاجلياز   -

 هند.   م دنجات را اعملياه يدزش دمونيروهاي آسيل بايد و يا در در  -

 كنيد.ده ستفات اجليقه نجااز بايد ي آزاد هادر آب   -

 مواد خطرناك در صحنه

و در حين جا به هر ماده اي كه يك خطر ناخواسته براي آسيب يا صدمه به افراد، اموال يا محيط به وجود آورد 

 جايي، انبارداري، توليد، بسته بندي، استفاده و انهدام به خوبي كنترل نشوند را ماده خطرناك مي گوييم.

 ثهدصحنه حامديريت 

ه ـثدحنه حاـصدر ابع ـديريت منـمزي و اـگ سـه هماهنـبآن سطه است كه بوي اينداثه فردمديريت صحنه حا

به ، تاثيروده سايل نقليه محدو وثه دحاه در شدر گرفتااد فر، اعملياتيهاي نيرويمني اتضمين د. خته مي شوداپر

ين مرحله اف اهدامهم ترين  ، از يستزشت محيط ابهداد و فراسالمت دن فتاه ابه مخاطري مينه هاد زجوظ ولحا

 از :تند رين مرحله عبافعاليت هاي امي باشد. 

 ثهدقيق حاديابي ارز   -

 اليت هافعمناسب ي لويت بنداو  -

 مرتبطزي سازمان هاي هماهنگ سا  -

 عملياتي با يكديگري هاوموثر بين نيرو تباطي مناسب اري اربرقر  -

 

 

 

 

                                                           
٣۴

. CPR  
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 دارد:هميت ر اير بسياارد زعايت موك رخطرنااد موزاي ماهيت خطربه دليل ثه دمديريت صحنه حادر 

اد فري از ورود اجلوگيرك و خطرناده ماع خطر بسته به نومنطقه ين قسمت مديريت زي منطقه: در ايمن سا.  ا1

ه كاهش ـي بـك مهمـكمك اـخطرناد وـماز ناشي ات توجه به خطردارد. لويت ل، اومسئوادي مدي اهاونيراز غير 

ت بايستي تا ـسه ارـمنفجاد وـه مـمحمولدر صورتي كه ثال ً ـسانحه مي نمايد. مع قواز وناشي رات خسات و تلفا

شت بنزين تا فاصله ـنرت وـصدر يا د نموي جلوگيرت جهام تمادر سايل نقليه ور ومرو ر عبواز متر  1600ع شعا

 دد.گرد يجااي امتر نبايد هيچگونه جرقه  24قل احد

ي اـهزگارات و اـبخاز ا ـد تـك شـيدبه محموله نزد باوزش جهت در هميشه بايد ط: حتياابا ن يك شدد.  نز2

 د.بون مادر اتش آيا توسعه ه منتشر شد

 د.تفسير كررا محموله روي بر ه عاليم نصب شدو ها ردبايستي پالكاك: خطرناده ماع .  شناسايي نو3

، يياوـهآب و يط اشر، تشاد، آسي نشت موربرو سيله نقليه و وموقعيت مسلط بر محموله در يافتن ار ستقر.  ا4

 ن و ...گي مخزردخوك تر، محتملي خطرها، فياضعيت توپوگرو

 اد و ...نشت مو، ميتومصد، مسموميت، خفگير، نفجاامانند ه بالقو اتخطرل .  كنتر5

 و ...مين ومصدزي ساو آزاد ليه كمك هاي اويه اراساني: اد رمد.  ا6

 اد بايد رعايت كرد:قع نشت موامونكاتي كه در 

 د.شول كنتراق حترو امنابع جرقه م تما  -

 د.نشو م زدهقدروي آن ها يا  د و لمس نشوه منتشر شداد مو  -

 د.شودور نشتي اد مواز محترقه اد مو  -

 د.شوي جلوگيرو ... پست ط نقا، خانه هاب، رودنشتي به فاضالاد مواز ورود   -

 د.شول بي كنترآبه منابع اد نشت مون المكااحتي   -

 تجهيزات و امكانات

ه به شرايط حادثه در حوزه ايمني و امنيت منطقه عمليات تجهيزات گوناگون و مختلفي وجود دارد كه بست

 متفاوت است؛ در زير به نمونه هايي از آن ها اشاره مي شود:
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 نوارهاي هشدار يا خطر:

 

 

 

 

 

 ): نوارهاي هشدار1-2(تصوير
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 عالئم هشدار دهنده خطر
 

 

 

 ): عالئم هشداردهنده خطر2-2(تصوير
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 عالئم هشدار دهنده مواد خطرناك

 

 

 

 

 ده مواد خطرناك): عالئم هشداردهن3-2(تصوير
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 دوك(مخروط) خطر

 

 

 

 ): دوك مخروط(خطر)4-2(تصوير
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 م: سوفصل 

  و گره ها طناباصول كار با 
 

  گردند: طناب ها به دو دسته كلي تقسيم مي

 تك طناب     

تقيم و گيرد و براي صعود در مسيرهاي دشوار نسبتا مس به صورت تك رشته مورد استفاده قرار مي  اين  طناب

ها در  صعودهايي كه در آن نياز به اندازه طول طناب نباشد بهترين گزينه است كاربري عمده اين طناب

 .نوردي است سنگ

 )2/1نيم طناب (

اين طناب از دو رشته تشكيل شده و صعودكننده بايد هر دو رشته آن را گره زده و هر رشته را به يك حمايت 

ها براي  طناب  گردد و نيم عث كاهش شكست طناب در طول مسير صعود ميمياني متصل نمايد كه اين كار با

باشد. اين طناب در  كوهنوردي و صعودهاي چند طول طناب كه فرود در آن الزامي است، گزينه بسيار مناسبي مي

اربر مسيرهاي داراي حمايت هاي مياني نامطمئن به ويژه يخ نوردي، كاربرد بسياري دارد زيرا در هنگام سقوط ك

شود به اين ترتيب نيروي ضربه حاصله  ابتدا روي يك رشته سقوط كرده و سپس نيرو به رشته ديگر وارد مي

اي ايمني بيش تري براي  ها در صورت ريزش سنگ يا سقوط در مسيرهاي تيغه يابد. به عالوه اين طناب كاهش مي

توان  نتيجه كاهش فاكتور سقوط مينمايد، هم چنين به منظور كاهش شكست طناب در  كاربران ايجاد مي

 هاي طناب را به صورت جداگانه به كارابين متصل نمود. رشته

 ∞طناب دوقلو 

اين نوع طناب همواره به صورت دو رشته موازي در كنار يكديگر استفاده شده و صعودكننده هر دو رشته طناب را 

طناب ها، امكان فرود بلند به اندازه طول صعود اندازد و مزيت اين نوع طناب نسبت به تك  داخل يك كارابين مي

ها را به صورت جداگانه در داخل  توان رشته تر هستند، اما نمي ها سبك طناب  ها نسبت به نيم باشد. اين طناب مي

 كارابين انداخت.
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 نگهداري طناب

آن دارد. لذا جهت نورد بستگي به  مهم ترين اصل، نگهداري طناب است كه زنده ماندن نجاتگر، مصدوم و سنگ

 نگهداري طناب الزم است موارد زير را در نظر داشته باشيد:

 حرارت محيط نگهداري نبايد زياد گرم باشد و نور مستقيم خورشيد بر آن بتابد.   -

 از گذاشتن پا روي طناب خودداري نماييد.   -

 گردد.از قرار دادن طناب در كنار مواد شيميايي، اسيدها، بازها خودداري    -

 طناب خود را به كسي قرض ندهيد.    -

روي طناب با سرعت فرود نرويد چون حرارت ايجاد شده در اثر اصطكاك باعث آسيب رساندن به پوشش   -

 شود. خارجي طناب شده و عمر آن كاسته مي

 شود قدرت تحمل آن كم شود. زدگي طناب باعث مي يخ  -

 ات موزي مثل موش باشد.محل نگهداري طناب بايد دور از حيوان   -

 انواع طناب و گره ها

 طناب كوهنوردي 

در عمليات هاي نجات، كوهنوردي و سنگنوردي سالمتي و جان افراد به طناب وابسته است. طناب نجات دهنده 

هزاران نجاتگر و كوهنورد بوده و هست و خواهد بود، پس به دليل اين كه طناب، اهميت خاصي در نجات در 

آميد) و جنس هسته روكش طناب هاي كوهنوردي از جنس نايلون(پلي رد بايد به آن توجه ويژه شود.كوهستان دا

 شوند.از پرلون هستند كه به طرز خاصي بافته مي

 

 
 ): طناب كوهنوردي1-3(تصوير

 

اده باشد. توصيه مي شود از طناب هايي استف 35طناب ها بايد مورد تأييد اتحاديه جهاني انجمن هاي كوهنوردي

 شود كه داراي استاندارد اتحاديه اروپا باشد.

 

 

                                                           
٣۵

 . UIAA 
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 مشخصات فني طناب:

 هاي استاندارد مشخصات زير به صورت برچسب درج گرديده است. روي لبه طناب

 كارخانه سازنده  -

 استاندارد   -

 طول طناب  -

 دره)، (راهپيمايي) -) (غار∞)، (طناب دوقلو 2/1)، (نيم طناب 1نوع طناب(تك طناب  -

 

 
 

 طناب هاي كوهنوردي داراي قطر و كاربردهاي متنوعي به شرح زير مي باشند:

 تحمل وزن(كيلو گرم) تحمل شوك(كيلو گرم) كاربرد قطر طناب(ميلي متر)

 250 صفر بند حمايت چكش و ساير ابزار 3

 620 صفر پروسيك، ركاب 5

7 

 

انفرادي، فرود دوالي اضطراري، 

 بلوك

 1335 صفر

8 

 

، فرود دوالي اضطراري، انفرادي

 بلوك

490 1700 

انفرادي، دوال صعود و فرود،  9

 صندلي، بلوك

570 1990 

 2800 1050 يك ال صعود و فرود 11

   تيرول 13و  12
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 ك و ديناميك تقسيم بندي مي شوند:به طور كل طناب هاي كوهنوردي به دو نوع استاتي

 طناب ديناميك

يت كشش) بااليي دارد و همين ويژگي باعث شده كه كاربرد عمده آن در اين طناب خاصيت االستيكي( قابل

حمايت هاي صعود و فرود باشد. عملكرد اين طناب بدين صورت است كه در هنگام سقوط فرد، صعود كننده به 

دليل خاصيت االستيكي در پايين ترين نقطه سقوط، فشار را تقسيم كرده و از وارد شدن ضربه ناگهاني به كمر 

 قوط كننده جلوگيري مي كند.س

 طناب استاتيك

اين نوع طناب اصالً خاصيت االستيكي ندارد و اين ويژگي باعث شده در اقدامات نجات از قبيل باال كشيدن، 

)  از قبيل صعودهاي عمومي درون غارها و حمل بار، طناب مناسبي 11فرودهاي تك نفره و حتي دو نفره( طناب 

 باشد.

 

 
 ناب استاتيك): ط2-3(تصوير

 نكات ايمني

 هيچ گاه طناب روي لبه تيز سنگ و خاك كشيده نشود.  -

 مواظب باشيد كه طناب، داخل مواد روغني نيفتد.  -

 طناب را تنها با آب سرد( يا بسيار ولرم) بشوييد.  - 

تشويي، شامپو و در صورت نياز از مواد شوينده اي كه براي پوست انسان مضر نيستند( مانند صابون، مايع دس  -

 ...) نيز مي توانيد به اندازه كم استفاده كنيد.

طناب  شسته شده را به دور از تابش مستقيم آفتاب و منابع حرارتي ديگر پهن كنيد تا جريان هوا آن را خشك  - 

 نمايد.

م طناب هنگام صعود هاي متوالي از هر دو سر طناب استفاده كنيد تا پيچش، اصطكاك و ساييدگي در تما  -

 تقسيم شود.

تعداد شوك هايي كه يك طناب مي تواند تحمل كند محدود است، بنابراين از انجام كارهايي كه شوك هاي   -

 متوالي به طناب وارد مي سازد(مانند بكسل ماشين، طناب كشي و ...) با طناب كوهنوردي خودداري نماييد.

 يي را تحمل كرده است در صعودهاي جدي استفاده ننماييد.دانيد چه بالها و شوك هااز طناب ديگران كه نمي  -

 مهم ترين نكته اين كه طناب جان كوهنورد است. هيچ گاه جان خود و يا ديگران را لگد نكنيد.  -
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 آشنايي با گره ها و وسايل نجات در ارتفاع و كوهنوردي

گره ها قسمتي از زندگي روزمره همه گره ها وجود الينفكي از كوهنوردي و امداد و نجات هستند از آن گذشته 

افراد جامعه نيز مي باشند. با توجه به اين موضوع كه به هم پيوستن طناب ها در يك عمليات نجات و كوهنوردي، 

بسيار مهم و گاه حياتي است، همواره بايد در يادگيري صحيح آن كوشيد و بدانيد كه اين كار فقط با تمرين بسيار 

 موفقيت در يادگيري تمرين، تمرين و تمرين مي باشد. ممكن است و تنها شرط

 يك گره خوب بايد داراي خصوصيات زير باشد

 در مقابل كشش و ضربه محكم و مقاوم است.  -
 به سادگي زده و با دست به آساني باز شود.  -
 هنگام كار بر اثر فشار وارد بر آن باز نشود.  -
 محكم تر مي شود.هر قدر فشار بر روي آن وارد شود گره   -
ر خواهد كوچك، كم حجم و كم ترين شكست را دارد(هر چه شكست طناب بيشتر باشد مقاومت طناب كمت  -

 شد).

 گره دو سر طناب يك ال  -

 اين گره براي اتصال دو طناب هم قطر استفاده مي شود. 

 
 ): گره دو سر طناب يك ال3-3(تصوير

 

 گره دو سر طناب دو ال  -

ي اتصال دو طناب غير هم قطر استفاده مي شود. براي اطمينان بيشتر در اتصال دو طناب هم قطر نيز اين گره برا

 مي رود. به كار

 
 ): گره دو سر طناب دوال4-3(تصوير



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    97  

 36گره بولين/ خرگوش

 اين گره براي ايجاد كارگاه امن، صعود و فرود استفاده مي شود.

 
 

 ): گره بولين5-3(تصوير

 حمايتورف/ گره مس  -

 ي در هنگام فرود استفاده مي شود.اين گره براي حمايت از شخص ديگر

 
 ): گره مس ورف6-3(تصوير

 

 ورف/ خود حمايت گره نيمه مس  -

 اين گره براي حمايت توسط خود شخص استفاده مي شود.

 

 
 ): گره نيمه مس ورف7-3(تصوير

 گره هشت يك ال  -

 يا ابزار استفاده مي شود.هارنس  اين گره براي اتصال كاربين به

                                                           
٣۶

 . Bowline 
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 ): گره هشت يك ال8-3(تصوير

 

 گره هشت تعقيبي  -

 اين گره براي ايجاد كارگاه استفاده مي شود.

 

 گره پروانه   -

ه هم متصل هستند، به كار اين گره براي ايجاد حلقه در وسط طناب كه چندين نفر هنگام عبور از يك طناب ب

 مي رود.

 
 نه): گره پروا9-3(تصوير

 

 گره خود قفل شونده پروسيك  -

اين گره براي حمايت هنگام فرود به كار مي رود. خاصيت اين گره، چفت شدن بر روي طناب است و بنا به همين 

 خاصيت در عمليات باال كشي نيز كاربرد دارد.

 
 ): گره هودقفل شونده پروسيك10-3(تصوير
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 تجهيزات   -

اي نجات و صعود و فرود در كوهستان بسيار هستند، اما در اينجا به برخي از تجهيزات مورد استفاده در عمليات ه

 مهم ترين و پر كاربرد ترين اين تجهيزات اشاره مي كنيم.

 

 هارنس(تونيك)  -

هارنس وسيله اي است كه نجاتگر يا كوهنورد به پا مي كند و توسط آن به طناب وصل شده و جهت صعود و فرود 

 استفاده مي شود.

 
 ): هارنس11-3تصوير(

 

 هارنس صنعتي  - 

 براي استفاده در حوادث صنعتي

 
 ): بخش هاي نختلف هارنس صنعتي12-3(تصوير
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 سفره نجات  -

 مصدوم در ارتفاع استفاده مي شود.اين وسيله براي نجات و حمل 

        
 ): سفره نجات13-3(تصوير     

 

 كاله ايمني  -

ور انجام عمليات نجات است زيرا اگر سنگ يا شي ديگري روي سر سقوط يكي از مهم ترين وسايل به منظ

 كند،كاله جلوي آسيب شديد به سر را مي گيرد.

 
 ): كاله ايمني14-3(تصوير

 

 

 كارابين  -

 وسيله است كه براي اتصال وسايل و تجهيزات ديگر به طناب استفاده مي شود.
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 ): كابين15-3(تصوير

 

 37(گيري گيري)ريگري گ  -

 طرفه كار مي كند و براي فرود يا حمايت در فرود استفاده مي شود.ابزاريست كه فقط يك

 
 ): گيري گيري16-3(تصوير

 

38استپ  -
 

 طرفه كار مي كند و براي فرود استفاده مي شود، اين ابزار بيش تر در غار و دره كاربرد دارد.ابزاري است كه يك

              
 ): استپ17-3(تصوير

                                                           
٣٧

 Grigri  
٣٨

 . Stop 
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 م:چهار فصل

 (آماده سازي، كاربري و نگه داري)آشنايي با تجهيزات جستجو و نجات

در اين فصل در راستاي فصل آشنايي با تجهيزات جستجو و نجات بخش غيرحضوري به جزييات بيشتري از 

 تجهيرات پرداخته خواهد شد.

 آشنايي با خودروي نجات تيپ يك

 حيطه  مأموريت 

 وريت هاي نجات در سطح، عمق و ارتفاع مي باشد.حوزه  عملكرد اين خودرو، مأم

نجات نيمه سنگين در جاده و آوار، نجات در آب و سيالب، نجات در عمق و ارتفاع، اطفاء حريق هاي محدود و 

 مأموريت هاي نجات سبك حوزه اصلي عملكرد اين خودرو به شمار مي رود.

 

 ظرفيت ها و محدوديت ها 

هفت نفره در نظر گرفته شده است و واجد تجهيزات جهت پاسخگويي به حوادث و  اين خودرو براي اعزام يك تيم

( حوادث جاده اي، كوهستان، سيالب هاي محدود و آوارهاي محدود) مي باشد و در عين حال  L1سوانح سطح 

جات در در حوادث سطوح باالتر نيز به عنوان خودروي پيشرو و براي رفع نيازهاي اوليه در اجراي عمليات هاي ن

 رد.منطقه عملياتي قابليت بهره برداري را دا

 آشنايي با خودروي نجات تيپ دو

 حيطه مأموريت 

 باشد.  عملكرد اين خودرو مأموريت هاي نجات در سطح، عمق و ارتفاع(به صورت محدود) مي  حوزه

 ظرفيت ها و محدوديت ها 

مناسب جهت تردد در جاده صعب العبور و  خودروي پيكاب تك كابين (خودرو نجات تيپ دو) با قابليت فني

ناهموار مي باشد و فضاي كافي و مناسب در كابين عقب جهت نصب تجهيزات اوليه امداد و نجات براي عمليات 

نجات و رها سازي مصدومين تصادفات جاده اي كشور را دارد. هم چنين اين خودرو داراي قدرت مانور مناسب و 

 موثر در حوادث و اعزام يك تيم سه نفره را دارا مي باشد. سرعت الزم براي حضور سريع و
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 تجهيزات نصب شده به صورت ثابت بر روي خودرو 

 الف.  چراغ روشنايي تلسكوپي 

 

                               

 ): چراغ روشنايي تلسكوپي19-4(تصوير

ه صورت دو به دو با كليد هاي مجزا روشن و خاموش شده و ارتفاع وات است كه ب 500پروژكتور  4متشكل از 

كه فضاي اطراف خود را به صورت شعاعي روشن  متر از سطح زمين مي باشد به طوري 5باالبري آن بيش از 

نموده تا امكان انجام عمليات امداد و نجات را امكان پذير سازد. شايان ذكر است كه برق مورد نظر پروژكتورها 

ط موتور برقي كه در انتهاي ماشين نجات قرار دارد، تأمين مي شود و ستون تلسكوپي داراي كنترل برقي( به توس

 كمك برق ماشين) و دستي، براي باال و پايين آمدن مي باشد.

 الف. نحوه استفاده از پروژكتور تلسكوپي

 انرژي آن به روش هاي زير تأمين مي گردد:  متر باال مي رود و 4با نيروي پنوماتيك( باد) كار مي كند و تا ارتفاع 

. كمپرسور هواي موجود در قسمت عقب خودرو كه با يك كليد روشن شده و هواي فشرده باعث باال رفتن 1

 تلسكوپ مي شود.

 .  پمپ دستي تعبيه شده در كنار كمپرسور2

آن به روش هاي زير تأمين مي وات تشكيل شده است كه انرژي  500المپ  4ب. برق المپ هاي اين پروژكتور از 

 شود: 

 كيلو وات موجود در اتاق عقب 2.  موتور برق بنزيني1

 ولت خودرو( تعبيه شده در درب كناري كابين خودرو) 220. برق 2

 .  استفاده مستقيم از برق شهر 3

اغ گردان عقب و ج.  جعبه برق داخل اتاق بار ـ شامل كليدهاي المپ هاي داخل اتاق بار و المپ هاي بيرون، چر

 كليد چراغ تلسكوپي مي باشد.
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ولت خودروـ اين برق توسط موتور خودرو توليد مي شود و خروجي آن در كنار درب كابين  220د.  خروجي برق 

 عقب قرار دارد و داراي چند فيوز مي باشد كه در صورت بروز قطعي بايد بررسي و تعويض گردد.

خودرو خارج شده و در فضاي باز روشن مي شود. كابل برق به موتور وصل شده  كيلووات با ريل از 2ه.  موتور برق 

 و برق مورد نياز تهيه مي گردد.

و . پس از استفاده از هريك از دستگاه ها مطمئن شويد كه به صورت محكم در محل خود قرار گرفته اند و با 

 بست هاي مربوطه ثابت شده اند.

 يك دستگاه وينچ بكسل بند  ب.

كيلوگرم به منظور امداد رساني در حوادث و سوانح و  4500ميلي متري و با توان كشش  9باسيم بكسل  بند

كشيدن و انتقال اجسام سنگين و تجهيزات و احيانا خودروهاي ديگر در ناحيه جلوي خودروي نجات نصب 

 گرديده است.

 

 ): دستگاه وينچ بكسل بند20-4(تصوير

 ج.  چراغ گردان خطي پليسي

اغ گردان خطي كه بر روي سقف كابين جلو نصب شده است براي اعالن هشدار به هنگام تردد درمناطق آسيب چر

 ديده به همراه آژير مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
 

 ): چراغ گردان خطي پليسي21-4(تصوير

 

 د.  يك چراغ گردان

ر اعالن هشدار الزم نصب شده است تا از يك چراغ گردان كه در قسمت انتهايي كابين عقب خودرو نجات به منظو

 وري با خودروي نجات جلوگيري شود.برخورد خودروهاي عب
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 ): چراغ گردان22-4(تصوير

 

 ه.  چراغ روشنايي اطراف و داخل كابين عقب

براي تأمين روشنايي الزم در داخل كابين عقب به منظور بهره گيري از تجهيزات امداد و نجات داخل خودرو و 

متري  5اف كابين عقب به منظور استفاده تيم هاي امداد و نجات براي انجام عمليات تا فاصله ي حداكثر اطر

 خودرو( بدون نياز به چراغ تلسكوپي) تعبيه شده است .

 VHFو.  بي سيم 

طول وسيله ايست براي ايجاد ارتباط با ساير مراكز و تيم هاي امدادي در مسافت هاي محدود بر اساس فركانس با 

 موج كوتاه يا بلند تنظيم مي شود .

 

 
 ): بي سيم23-4(تصوير 

 تجهيزات تعبيه شده در كابين عقب
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  تجهيزات نجات در آوار و جاده

درحوادث جاده اي و حوادثي مانند سيل، زلزله، طوفان و ... براي نجات مصدومين ناشي از حوادث از تجهيزات 

ر با آنها تخصص خاص خود را مي طلبد اين تجهيزات كه در خودرو منحصر به فردي استفاده مي شود كه كا

 اند شامل موارد ذيل مي باشند: نجات نصب شده

 
 ): تجهيزات نجات در آوار و جاده24-4(تصوير

 الف.  زنده ياب صوتي 

وميني كه در زير آوار داراي سطح دستگاهي است براي شناسايي مصدومين در زير آوار كه امكان شناسايي مصد

هوشياري هستند را دارد. اين زنده ياب در يك كيف فايبر گالس ضد ضربه قرار دارد كه قابليت حمل توسط 

 را دارا مي باشد:  نجاتگر

 دستگاه زنده ياب صوتي شامل متعلقات ذيل مي باشد : 

 ـ واحد اصلي ( واحد كنترل )1

 ـ سنسور مكالمه دو طرفه 2

 هاي رابط سنسورها و واحدهاي اصلي  ابلـ ك3

 ـ سنسورها ( گيرنده هاي صوتي ) 4

 ـ هدست ( گوشي ) 5

 ـ مگنت و سوندها براي اتصال به سنسور 6

 متري سنسور 3ـ كابل  7

 ـ ميخ مربوط به سنسور 8

 ـ كيف حمل واحد اصلي  9

 ـ باطري، شارژر و آداپتور مربوطه 10

 جعبه ي حمل زنده ياب  11
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 اره چوب بر موتوري ب.  

اين اره چوب بر كه با بنزين كار مي كند براي برش قطعات چوبي و درختان جهت دسترسي به مصدومين حوادث 

و يا عمليات پاكسازي موانع درجاده ها و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. اره چوب بر داراي موتوري با مشخصات  

 فني ذيل مي باشد: 

 

 
 چوب بر موتوري): اره 25-4(تصوير

 ج.  اره آهن بر دستي 

 براي برش اجسام فلزي با قطر كم و سبك مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
 ): اره آهن بر دستي26-4(تصوير

 د.  ست هيدروليك نجات 

اين تجهيزات كه براي عمليات امداد و نجات و رها سازي مصدومين در حوادث و سوانح بكار مي رود داراي اقالم 

 ي مي باشد( بيش از چهل قلم) كه تنها اقالم ذيل از ست كامل در خودرو نجات در نظر گرفته شده است.متنوع
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 . قيچي هيدروليك نجات 1

 
 ): قيچي هيدروليك نجات27-4(تصوير

 .  فك هيدروليك نجات 2

 
 ): فك هيدروليك نجات28-4(تصوير

 جك تلسكوپي هيدروليك  .3

 

 

 

 

 وليك): جك تلسكوپي هيد29-4(تصوير

 .  دستگاه چندكاره باتري دار 4
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 ): دستگاه چندكاره باتري دار30-4(تصوير

 .  موتور پمپ هيدروليك به همراه شيلنگ هاي رابط 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): موتور پمپ هيدروليك به همراه شيلنگ هاي رابط31-4(تصوير
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 .  ست جك هاي بادي 6

 

 

 ): ست جك هاي بادي32-4ر(تصوي

 .  انواع جك هاي بادي 1

تن در نظر گرفته  24،18،10جك هاي بادي در ظرفيت هاي متنوعي وجود دارند كه در خودرو نجات سه سايز 

 شده است.

 .  كنترل دو گانه هوا 2

مورد استفاده  دستگاهي است كه براي فرمان انتقال فشار هوا از كپسول به داخل جك ها و تخليه هوا از جك ها

 قرار مي گيرد.

 

                                         
 ): كنترل دوگانه هوا33-4(تصوير

 .  رگالتور 3

دستگاهي است كه بر روي كپسول با قابليت نصب شيلنگ به منظور كاهش فشار هوا در زمان انتقال هوا از 

  كپسول به جك مورد استفاده قرار مي گيرد.
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 ): رگالتور34-4(تصوير

 

 .  كپسول  4

يا  200ليتر( 6به منظور ذخيره سازي هواي فشرده به ظرفيت  محفظه فلزي كه از آلياژ مخصوص ساخته شده و

  بار) مورد استفاده قرار مي گيرد. 300

 

 

 ): كپسول35-4(تصوير

 و.  تجهيزات اطفاء حريق 

تجهيزاتي كه براي خاموش كردن حريق هاي با دامنه ي محدود بكار مي رود كه اين وسايل قابليت حمل و 

 كيلويي) را دارد. 25(حداكثر كپسول هاي  نجاتگراستفاده توسط 
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 ور پمپ كف كش ز.  موت

آب به همراه گل و الي محدود   دستگاهي است كه در زمان آب گرفتگي معابر و منازل مسكوني به منظور تخليه

 مربوط به آن مورد استفاده قرار مي گيرد.

 ح.  تجهيزات امداد و نجات در ارتفاع و عمق 

 مورد استفاده قرار مي گيرد. تجهيزاتي كه براي دسترسي به مصدومين در ارتفاع و عمق و انتقال آنها

اين تجهيزات داراي اقالم بسيار متنوع( حرفه اي و ....) مي باشد كه حداقل نياز يك گروه سه نفره در خودروي 

 نجات پيش بيني گرديده است.

 

 
 ): تجهيزات امداد و نجات در ارتفاع و عمق36-4(تصوير

 برانكارد تاشو 

قال مصدومين حوادث كه امكان نگهداري و انتقال آن براي دسترسي به و انت جاييجابهست براي ا وسيله اي

 مصدوم به صورت تاشو وجود دارد.

 
 ): برانكارد تاشو38-4(تصوير
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 برانكارد چرخدار

اين وسيله بي خطرترين وراحت ترين راه براي انتقال بيمار مي باشد. بيش تر برانكاردهاي چرخدار طوري طراحي 

كيلوگرم تطابق پيدا كرده و با هرنوع وضعيت بيمار تطبيق مي يابد. يكي از قابليت  180ال تا شده اند كه باوزن با

هاي بسيار خوب اين وسيله حالت هاي آن مي باشد كه مثال براي بيماري باتنگي نفس مي توان سرتخت را باال 

د مي كند و فردي كه آورد. جهت حركت دادن برانكارد چرخدار فردي كه در قسمت سر قرارگرفته فشار وار

درقسمت پا قرار گرفته آن را هدايت مي كند. يكي از محدوديت هاي اين وسيله اين است كه حركت آن معموالً 

محدود به سطوح هموار است. به هرحال چهار نفر هر كدام دريك گوشه مي توانند برانكارد چرخدار را دروضعيتي 

هند .برانكارد ممكن است به آساني نامتعادل شود وبلند كردن وحمل پايدار نگهداشته واز روي زمين ناصاف عبور د

آن به قدرت قابل توجهي نياز داشته باشد. پس از قراردادن بيمار روي تخت نرده ها را باالبكشيد. برخي از مدل 

 هاي برانكارد امبوالنس قابليت تبديل شدن به صندلي(ويلچر) را نيز دارند.

39برانكارد اسكوپ
  

طراحي شده كه  و طوري برانكاردي است از آلياژ آلومينيوم داراي دو مفصل قفل شوندهد قاشقي يا ارتوپدي برانكار

 براي جابجايي مصدوم و جلوگيري از حركت وي از آن استفاده مي شود. مي توان به دو قسمت تقسيم شود و

ر او سرداد و شكل آن مخصوصاً به گونه برانكار اسكوپ را مي توان بدون آنكه نياز به حركت دادن مصدوم باشد، زي

قسمت اسكوپ در اطراف بيماري كه  هر دومي دارد .  اي است كه مصدوم را در مدت حمل كامالً بي حركت نگه

روي زمين يا سطح نسبتا صاف ديگري دراز كشيده قرار مي گيرد . اين قسمت ها را دوباره به هم وصل كنيد و 

وي بك بورد يا برانكارد بگذاريد. اين وسيله در جابجايي بيمار با در رفتگي يا شكستگي بيمار را بلند كنيد و او را ر

لگن بسيار مناسب است . عيب آن اين است كه كل آن از فلز ساخته شده است و دماي محيط را به خود مي 

مناسب بايد از همه گيرد. ( در فصل سرما باعث سرد شدن و لرز بيمار مي شود ).براي استفاده از اسكوپ به شكل 

 جهات به بيمار دسترسي داشته باشيد و حداقل دو نفر براي اين كار مورد نياز است.

 
 ): برانكارد اسكوپ41-4(تصوير

                                                           
٣٩

.  Anti – Trauma Scoop Stretcher 
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 برانكارد قابل انعطاف:(برزنتي)

ين برانكارد قابل انعطاف نوعي وسيله ويژه انتقال است كه از پارچه يا مواد قابل انعطاف پذير ساخته شده است . ا

دسته بزرگ جهت بلند كردن و حمل بيمار دارد. اين وسيله براي حمل بيمار در راهروهاي  4برانكارد در هرطرف 

 تنگ و باريك مفيد است به شرط انكه حفظ حالت خاص (پوزيشن) براي بيمار ضروري نباشد.

 : 40بسكت

ارد و براي انتقال بيمار در سطوح  اين برانكارد درواقع بك بردي است كه ديواره كوتاهي درتمام اطراف خود د

 خشن( صخره، كوه و دره) مناسب است. ضمنا جهت امدادرساني در آب مي تواند روي سطح آب شناور بماند.

 : 41تخته پشتي بلند (النگ بك برد)

له مي تواند به عنوان ثابت يوسيله استاندارد كاربردي تمام وسايل نقليه اورژانس تخته پشتي است. اين وس

هدارنده ستون فقرات ، بيمار را از سطوح ناهموار حفظ كند. نوارها وثابت كننده هاي سر نيز بر روي آن نصب نگ

 وكوتاه42شده ودر بي حركت كردن سروگردن موثر مي باشند. در حال حاضر انواع مختلف تخته پشتي بلند

تخته هاي سبك  ساخته شده است كه هركدام از آن ها داراي كاربرد خاص خود مي باشد. اين43

ازپالستيك،چوب، فلز يا فايبرگالس ساخته شده اند وداراي دستگيره هايي درقالب خود هستند. از نشانه هاي اين 

 وسيله مي توان موارد زير را نام برد:

 اندازه بدن انسان بالغ است.

 سطحي صاف و صيقلي دارد.

 سطحي سفت و محكم دارد.

 روي آن تعبيه شده.  نجاتگرجاي قرار دادن دست سوراخ هايي جهت فيكس كردن مصدوم و 

 :44ايموبياليزر يا فيكس كننده سر

اين وسيله اسفنجي انعطاف پذير برروي بك برد نصب شده و سر و گردن را با آن ثابت مي كنند. هميشه در 

را انتقال  صدمات سروگردن و تروماهاي متعدد بايستي ابتدا سر مصدوم برروي بك برد ثابت گردد و سپس بيمار

 داد. 

                                                           
۴٠

.  Baseket sretcher  
۴١

.  Long Back board 
۴٢

.  Long  
۴٣

 . short 
۴۴

. Immobilizer 
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 : 45تخته پشتي كوتاه (شورت بك برد)

اين وسيله رابانام (وسيله خارج كننده) مي شناسند. تخته هاي پشتي كوتاه معموال براي بي حركت كردن بيماران 

در وضعيت نشسته (فرد حادثه ديده در پشت فرمان ماشين) ودر شرايط غيربحراني وقبل از انتقال آنها مورد 

 رار ميگيرند . برخي از انواع اين تخته ها به شكل جليقه مي باشند.استفاده ق

   K.E.Dروش كار با 

 ـ پس از گذاشتن آتل گردني(كالر) تخته را پشت بيمار سر بدهيد1

 ـ زماني كه وسيله به طور مناسب زيربغل بيمارقرارگرفت نوارهاي قفسه سينه را محكم كنيد. 3

 پاها رد كرده محكم كنيد.نوار پاييي رااز زير  2ـ سپس  4

 ـ ابتدا بالشتك را پشت سر بيمار گذاشته وسپس با نوارهاي مخصوص سر، سربيمار را محكم ببنديد. 5

 ـ دست هارا بايك باندبه همديگر گره بزنيد. 6

 ـ درحالي كه ستون فقرات بيمار را در يك امتداد ثابت نگه ميداريد بيمار را به سوي تخته پشتي بچرخانيد. 7

 صندلي برانكارد: 

صندلي برانكارد، صندلي هاي تاشو با چهارچوب آلومينيومي هستند كه پاچه اي سراسر عرض آن را پوشانده تا 

جاي نشستن و تكيه گاهي را ايجاد كند. آنها دسته هايي جمع شدني دارند كه كمك مي كند قسمت سر وانتهاي 

بيشترشان چرخ هاي الستيكي درپشت وچرخ هاي قرقره اي در جلو آن را به باال يا پاپين راه پله ها حمل كنيد و 

 دارند تابتوانند در روي كف غلتيده شوند و دور بزنند.

صندلي برانكارد مانند وسيله اي كمكي است كه مي توان با آن بيماررا به باال يا پايين پله ها ، جايي كه برانكارد  

ي توانيد صندلي چرخدار را روي زمين بغلتانيد تازمانيكه به پله چرخدار آمبوالنس قراردارد منتقل كرد. شما م

برسيد، سپس آن را به باال ياپايين پله ها حمل كنيد. وقتي به سطح زمين رسيديد مي توانيد آن را به شكل 

بيماررا برانكاردآماده بغلتانيد و به بيماركمك كنيد تاروي برانكارد برود. در زمان استفاده از اين وسيله بايستي 

برروي صندلي باكمربندهاي آن مهاركنيد. اين نوع از صندلي پله را مي توان درصورت نياز به برانكارد نيز تبديل 

 كرد.

توجه داشته باشيد براي استفاده كردن از حالت صندلي اين مدل حتما ضامن پشت صندلي درحالت بسته باشد  

 ه بهم خورده و كار شما را مختل مي كند.درغير اين صورت درحين انتقال مصدوم تركيب دستگا

                                                           
۴۵

. short backboar - k.E.D 
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 كيسه حمل جسد 

 تقال مورد استفاده قرار مي گيرد.كيسه اي است كه براي قرار دادن اجساد قربانيان حوادث جهت ان

 آتل وكيوم

نوعي آتل است در ابعاد مختلف كه براي فيكس كردن محل شكستگي افراد آسيب ديده مورد استفاده قرار مي 

ل برخالف آتل هاي بادي كه با باد شدن، عمل مي كنند،اين نوع آتل ها با خالي كردن و مكش باد از گيرد.اين آت

 آن ها قابليت استفاده پيدا مي كنند.

 46واكيوم ماترس

هايي كه با اعمال وكيومي نسبي يا خارج كردن هوا به قالب بدن بيمار در مي آيند. اين تشك ها معموالً از تشك

 لي ونيل استر المينت) پرشده با الستيك ساخته مي شوند.بافت محكم(مثل پ

   47آتل كششي

شكستگي فمور و برخي از شكستگي هاي زير زانو را مي توان با اتل كششي با موفقيت بي حركت نمود. شكستگي 

فمور به دليل خونريزي وسيعي كه به همراه دارد جزء شكستگي هاي عارضه دار محسوب مي شود ضمنا توده 

تر مي سازد. كني بزرگ ران باعث عبور دو انتهاي شكستگي از روي همديگر مي شود و شكستگي را خطرنا عضال

آتل كششي، قطر ران و فضاي خونريزي را كاهش داده و استخوان شكسته فمور را در امتداد مناسب قرار مي 

 دهد. .

متورم و دچار تغيير شكل است بايد الزم نيست از شكستگي فمورال مطمئن شويد. اگر ران  دردناك،  نكته : 

 همچون يك استخوان شكسته با آن برخورد كنيد.

 روش كار با آتل كششي

 ابتدا نبض و عملكرد حسي اندام را بررسي كنيد -1

 با كمك كشش دستي پاي آسيب ديده را ثابت نگه داريد. -2

 پاي سالم كمك بگيريد.آتل را در اندازه مناسب تنظيم كنيد. براي اين كار مي توانيد از  -3

آتل را طوري زير پاي آسيب ديده قرار دهيد كه بالشتك آن زير برجستگي استخواني باسن قرار بگيرد. سپس  -4

 گيره پاشنه را باال بياوريد.

                                                           
۴۶

. Vacumm Mattress 
۴٧

. Traction Splint  
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 نوارهاي اتل را دور كشاله ران ببنديد.  -5

نتهاي اندام را كاهش دهد . مطمئن شويد كه نوارها محكم بسته شده اما انقدر سفت نيست كه گردش خون  ا

 درحاليكه پاي بيمار را باال كشيده ايد، گيره مچ پايي را ببنديد.

 مجددا نبض انتهاي اندام را چك كنيد. -6

با بستن حلقه دور مچ و اتصال آن به انتهاي آتل، كشش مكانيكي را با چرخاندن دسته شروع كنيد. وقتي  -7

و درد اسپاسم عضالت كاهش يافته، كشش كامل ايجاد مي شود. در كشش مكانيكي برابر با كشش دستي بود 

 بيماري كه پاسخگو نيست كشش را تا جايي ادامه دهيد كه اندازه پاي آسيب ديده و سالم برابر شود.

 بيمار را به رو ي بك برد منتقل كنيد. -8

 آتل سخت

است آتل چوبي را بدليل داشتن آتل هاي سخت از جنس چوب، آلومينيوم ويا پالستيك مي باشند. بهتر  

 خردهاي چوب با پوششي از باند استفاده كرد.

 آتل بادي

آتل بادي نوعي از آتل ها محسوب مي شوند كه پيش از باد شدن نرم و قابل انعطاف مي باشد اما پس از باد شدن 

 سفت و سخت مي شود و شكل اندام را به خود مي گيرند.

  48ي گردنبي حركت كننده هاكوالر گردني، 

وسيله ايست كه براي بي حركت كردن گردن مصدومين مشكوك به تروما و شكستگي مهره هاي گردني در 

 حوادث مورد استفاده قرار مي گيرد.

                                                           
۴٨

. Neck Immobilisers 
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 ): كوالر گردني1-4(تصوير

 آتل گردني فيالدلفيا:(كالر) 

ن اتل ابتدا دو قسمت ) موجود مي باشد. جهت استفاده از ايL) و بزرگ (m)، متوسط (sدرسه سايز كوچك (

جلويي و پشتي را از همديگر جدا كرده و سپس با حمايت سرو گردن قسمت پشتي را زير گردن قرار  ميدهيم آن 

گاه قسمت جلويي را روي گردن و چانه گذاشته و با برچسب هايي كه دارد اين دو قسمت را به همديگر متصل 

ود دارند و در دو مدل سايز تك و لي قابل تنظيم يا سايزهاي مي كنيم. كوالرها در دو نوع يك تكه و دوتكه وج

 مختلف يافت مي شوند.

 آتل وكيوم 

 وسيله ايست در ابعاد مختلف كه براي فيكس كردن محل شكستگي افراد آسيب ديده مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 
 ): آتل وكيوم39-4(تصوير
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 كوالر گردني

ن مصدومين مشكوك به تروما و شكستگي مهره هاي گردني در حوادث وسيله ايست كه براي فيكس كردن گرد 

 مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 ): كوالر گردني40-4(تصوير

 كيف احياء 

 
 ): كيف احيا2-4(تصوير

 وسايل الزم جهت باز كردن راه هوايي و اكسيژن رساني 

 لوله اروفارنژيال: ايروي دهاني

نيز خوانده مي شود يك وسيله هاللي از جنس پالستيك سفت يا  49لوله هوايي اوروفانژيال كه لوله هوايي دهاني

اين وسيله امكان ساكشن ترشحات را نيز الستيك است كه زبان را دور از قسمت عقبي راه هوايي نگاه مي دارد. 

اين  وسيله را در بيماري كه پاسخگو بوده يا رفلكس تهوع دارد  فراهم مي كند. بيمار بايد كامال بي هوش باشد.

 بكار نبريد، زيرا باعث استفراغ و اسپاسم تارهاي صوتي مي شود.

 نكته:

با گذاشتن لوله هوايي در كنار صورت بيمار اندازه آن را  هميشه لوله هوايي مناسب را از لحاظ اندازه انتخاب كنيد.

تعيين كنيد. اندازه گيري مناسب لوله هوايي به صورت تعيين فاصله بين دندان هاي پيش تا زاويه فك است. 

                                                           
۴٩

. air way  
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بنابراين وقتي اندازه مناسب است كه سرلوله هواي بر روي دندان ها و قسمت انتهايي آن در سطح زاويه فك 

 خواهد بود.

 لوله نازوفارنژيال: ايروي بيني

لوله هوايي نازوفارنژيال يك لوله تو خالي منحني شكل و از جنس پالستيك نرم يا الستيك است كه درانتهاي 

خود يك بريدگي دارد . اين لوله براي بيماراني كه به دليل قفل شدگي دندان ها، گاز گرفتگي، صدمات فك 

دهاني نيستيد استفاده مي شود احتمال ايجاد استفراغ با گذاشتن اين لوله  فوقاني و صورت قادر به گذاشتن لوله

  كمتر است.

  پيچ دهان باز كن 

وسيله اي  ايمن جهت باز كردن فك قفل شده و باز شدن راه هوايي در زمانيكه فك تحتاني در اثر اسپاسم قفل 

 تياط به كار ببريد.شده است. به دليل خطر آسيب دندان هاي بيمار اين وسيله را با اح

 ساكشن  

ساكشن وسيله اي است جهت پاك كردن دهان و راه هوايي از ترشحات ( آب دهان، مواد استفراغي و خون) 

تجهيزات ساكشن شامل دستگاه ايجاد  كننده مكش و لوله هاي رابط(كاتتر) مي باشد. جهت تنظيم مقدار مكش 

 ء كه بر روي دستگاه تعبيه شده استفاده كرد.دستگاه مي توان از ولوم يا كليدهاي تنظيم خال

 

 ): ساكشن3-4(تصوير
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 دستگاه ساكشن ثابت(مركزي) 

 ند.دستگاه هاي ثابت يا متصل شده كه مي تواند از تجهيزات موجود در آمبوالنس يا بيمارستان باش

 دستگاه ساكشن پرتابل(شارژي) 

قدرت دستگاه هاي ساكشن قابل حمل با نيروي الكتريكي، اكسيژن، هوا يا به صورت دستي تامين مي شود. اين 

ساكشن جهت بردن بر بالين بيمار و جايي كه دسترسي به ساكشن مركزي امكان ندارد، مناسب مي باشد. دستگاه 

 مي توانند مواد درشت و سنگين مانند تكه هاي استفراغ را خارج نمايند. هاي ساكشن دستي به نحوه ي موثري 

هميشه ساكشن پرتابل را در حالت شارژ كامل نگهداريد و پس از هربار استفاده كليه لوله ها و مخزن : 1نكته 

و هرگز ترشحات را تميز كرده و ضدعفوني نماييدهمچنين هميشه ساكشن را در حالت ايستاده(عمودي) نگهداريد 

 آنرا نخوابانيد.

 پدالي) -ساكشن مكانيكي(دستي

 اين ساكشن ها نياز به برق يا باتري ندارند و با نيروي دست پا يا فشار اكسيژن كار مي كند.

 روش ساكشن كردن 

پس از انتخاب سر ساكشن مناسب و تنظيم ميزان مكش دستگاه نوك كانتر را  وارد دهان يا بيني بيمار كرده و 

ز يك سو به سوي ديگر ببريد تا مواد غذايي و ترشحات از دهان پاك شوند. هر بار ساكشن كردن در آنرا ا

ثانيه طول بكشد( بدليل مكش اكسيژن داخل ريه ها) اين كار را در كودكان و  15بزرگساالن نبايد بيش از 

اتتر را با آب (سرم شستشو) ثانيه انجام دهيد. در صورت لزوم ك 5شيرخواران در دوره هاي كوتاهتر و درحدود 

 تميز كنيد تا از انسداد لوله بر اثر مواد خشك و بزرگ پيشگيري شود.

 نكات ويژه هنگام ساكشن كردن

اگر بيمار استفراغ يا ترشحاتي دارد كه با ساكشن كردن نمي توان به سهولت و با سرعت آن ها راخارج نمود بايد  

ه از حركات جارويي انگشتان مواد غذايي را از دهان بيرون آوريد. اگر سرعت بيمار را به پهلو چرخانده و با استفاد

ثانيه بيمار را ساكشن نموده و  15توليد ترشحات كف آلود بيمار برابر با سرعت حذف آن ها توسط ساكشن باشد 

ر فواصل بين دقيقه بيمار را اكسيژن داده (ونتيله كنيد). طي ساكشن، هواي باقيمانده در ريه ها د 2به مدت 

گردد. بنابراين پس از هربار ساكشن بيمار را تنفس حذف مي شود. اين كار باعث كاهش سريع سطح اكسيژن مي

ونتيله كنيد. تحريك پشت حلق با كانتر ساكشن نيز مي تواند باعث افت ضربان قلب به خصوص در كودكان و 

ضربان قلب، كاهش ضربان يا آريتمي داشته شيرخواران گردد. در بزرگساالن طي ساكشن ممكن است افزايش 

 باشيم.
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 سر ساكشن: 

لوله اي پالستيكي و قابل انعطاف جهت تخليه ترشحات توسط ساكشن. در اندازه هاي مختلف وجود دارد، سايز 

  لوله را مي توان از رنگ بندي سر آن شناخت.

 الرنگوسوپ 

 ه تراشه به داخل تراشه وسيله اي است جهت مشاهده مستقيم حنجره و قراردادن لول

 يك الرنگوسكوپ از سه بخش درست شده است:

 .  المپ3.  دسته                 2.  تيغه                  1

هر الرنگوسكوپ داراي يك دسته و تعدادي تيغه است. تيغه ها قابل جدا شدن و تعويض مي باشد. صرف نظر از 

 ر زير توضيح داده شده است.انواع گوناگون دو نوع پركاربرد تيغه ها د

 50مكنتاش  الف.  تيغه خميده يا

در زماني كه حنجره جلو باشد يا در بازشدن دهان محدوديت وجود داشته باشد اين نوع تيغه بعلت انحنايي كه 

دارد مي تواند تا حدي مانع ديدن حنجره شود ولي به طور كلي استفاده از آن رايج تر بوده و تناسب آن با قوس 

 ان قدرت مانور بيش تري را ايجاد مي كند.ده

  51ب.  تيغه مستقيم يا ميلر

تيغه صاف براي استفاده در كودكان و شيرخواران ارجح است بدليل اختالف آناتوميكي، تيغه صاف زبان را بهتر 

غه در سايز تي جابجا مي كند. تيغه صاف در بزرگساالن كه گردن كوتاه و كلفت دارند است نيز مناسب تر است.

 مناسب است. 3مي باشد. در اغلب بالغين تيغه شماره  4تا  0و در نوع ميلر از  4تا  1نوع خميده 

 لوله تراشه 

) ساخته شده و از هر دو طرف باز p.v.cلوله تراشه يك لوله شفاف قابل انعطاف است كه از پلي ونيل كلريد (

طر لوله مورد استفاده براي يك بيمار مذكر بزرگساالن است. اين لوله داراي قطرهاي متفاوت است. به طور كلي ق

ميلي متر مي باشد. اندازه لوله براي شيرخواران و كودكان  7-8ميلي متر و براي بيمار مونث بزرگسال   8تا  5/8

 ميلي متر است.  5/2-6بين 

                                                           
۵٠

 .  Macintosh 
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به آمبوبگ يا ساير تجهيزات  لوله تراشه چند جز دارد. انتهاي لوله تراشه را مي توان با كمك يك رابط به رنگ آبي

اكسيژن رساني وصل كرد. لوله تراشه داراي يك بالن در نزديكي انتهاي بدنه مي باشد كه با باد كردن آن باعث 

سال  8برخي از لوله تراشه ها كاف ندارند و بيشتر در كودكان زير  ثابت شدن لوله در تراشه بيمار مي شود.

يك سوراخ كوچك درسمت مقابل طرف شيب دار وجود دارد كه احتمال انسداد  استفاده مي شوند. در انتهاي لوله

كامل لوله را كم مي كند. در حال حاضر انواع جديدي ازلوله تراشه  در حال جايگزيني با لوله تراشه هاي فعلي 

 عبارتند از: مي باشد كه جهت لوله گذاري نيازي به استفاده از الرنگوسكوپ نمي باشد. برخي از اين لوله تراشه

 .  كامبي تيوب1

لوله تراشه اي با دو مسير جداگانه هوايي كه احتمال آسپيره كردن مواد از داخل آن وجود ندارد. اين لوله تراشه 

 چند بار مصرف مي باشد.

   52.  الرنژيوماسك2

 اين لوله بدليل شكل خاصي كه دارد روبروي ناي قرارگرفته و مسير مري را مي بندد.

 آمبوبگ 

احيا كننده دستي يا آمبوبگ به منظور ايجاد تنفس مصنوعي براي بيماراني كه دچار مشكل تنفسي هستند و يا 

به هر دليلي امكان تنفس طبيعي ندارند بكار مي  رود در دو اندازه بزرگساالن و اطفال موجود است. اين وسيله را 

 تور وصل كرد.مي توان به ماسك صورت يا لوله تراشه بيمار به وسيله كانك

 

 ): آمبوبگ4-4(تصوير
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 كپسول اكسيژن با مانومتر 

اتمسفر مي باشد. مانومتر عالوه بر  50-100اين كپسول داراي اكسيژن فشرده است كه فشار داخل آن حدود 

داخل كپسول را نشان مي دهد عمل كاهش فشار را تا حد طبيعي انجام مي دهد. از طرفي حجم  اينكه فشار

اكسيژن خروجي در دقيقه  را نشان داده و اكسيژن را مرطوب مي كند. بستن مانومتر روي كپسول بايد به آرامي 

با اكسيژن باعث انفجار مي و دقت انجام شود و هرگز اتصاالت و شير اكسيژن را روغن نزنيد زيرا مجاورت روغن 

گردد. آب مورد استفاده در مانومتر بايد آب مقطر باشد تا از رسوب مواد آهكي روي جدار محفظه جلوگيري شود. 

 اكسيژن را مي توان با ماسك اكسيژن يا سوند اكسيژن براي بيمار تجويز كرد.

 نكات ايمني 

اس با سيلندر، رگوالتور، دريچه ها يا سوراخ هاي هرگز مواد قابل اشتعال مانند نفت يا گريس را در تم  -

 كپسول اكسيژن قرارندهيد.

 هرگز در محل استفاده از سيلندراكسيژن سيگار نكشيد.  -

 هنگام كار با سيلندر هيچ گاه اجزاي بدن خود را روي دريچه خروج اكسيژن نگذاريد. -

 كپسول اكسيژن را در كنار بيمار روي زمين بخوابانيد. -

 جهت معاينه مصدوم وسايل الزم

  53گوشي طبي

گوشي طبي وسيله اي است جهت گوش دادن صداي قلب، صداهاي دستگاه گوارش و صداي تنفس .جهت رعايت 

بهداشت و پيشگيري از انتقال آلودگي ( از يك بيمار به بيمار ديگر) بهتر است قبل از هر بار استفاده از گوشي 

  طبي، آن را با  پنبه الكلي تميز نمود.

 فشار سنج 

اين وسيله براي سنجش فشار خون سيستوليك و دياستوليك بكاررفته و انواع متعددي دارد. نحوه عملكرد اين  

 دستگاه با بستن مسير جريان خون و اندازه گيري ميزان فشار وارده از طرف خون به ديواره رگها مي باشد.

 اجزاء اين دستگاه عبارتند از :

      . كاف (كيسه) فشارسنج1

   . مانومتر( نمايشگر)  2

       . پمپ دستي 3

 .  پيچ تخليه هوا 4

                                                           
۵٣
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داراي دو نوع جيوه اي و عقربه اي مي باشد وجهت صحت اندازه گيري فشارخون اطفال از فشارسنج اطفال كه 

 داراي كاف كوچكتر است استفاده كنيد

 ترمومتر:( دماسنج)

، داراي انواع مختلفي از جمله دهاني، مقعدي، پوستي و جهت سنجش اختالالت مربوط به درجه حرارت بدن

 الكترونيكي مي باشد. جيوه موجود در ترمومترهاي جيوه اي سمي و خطرناك است.

  دستگاه گلوكومتر:(تست قند)

دستگاهي ديجيتالي جهت اندازه گيري ميزان قند خون و تشخيص اختالالتي همچون هيپوگليسمي(افت قند 

 0مي(افزايش قند خون) مي باشدخون) يا هيپر گليس

 قسمت هاي مختلف اين دستگاه عبارتنداز :

 .  دستگاه تست قند 1
 .  النست جهت سوراخ كردن پوست و گرفتن خون2
 .  نوار تست قند3

 باند 

باند انواع مختلفي دارد كه مي توان از سرجي فيكس، باند رولي و باند كشي نام برد. باند جهت محكم كردن 

روي محل و يا ثابت كردن عضو شكسته( آتل كردن) استفاده مي شود. سرجي فيكس نوعي باند پانسمان 

هاي سر استفاده مي شود.  باند كشي جهت محدود كردن حركت و توليد  مخصوص بوده كه جهت پانسمان زخم

خون فشار متناوب برروي سطح زير باند استفاده مي گردد. باند كشي در كاهش تورم و كمك به برگشت 

سياهرگي موثر ميباشد. ميزان فشار اين باند بستگي به نيروي بكار رفته در باند پيچي و تعداد اليه هاي باند پيچي 

 دارد.

 گاز استريل 

گازها  پارچه ها توري مانندي هستند كه به صورت استريل يا غير استريل موارد مصرف زيادي دارند ازجمله 

هاي كاغذي و يا در باكس گاز نگهداري مي شود. ( استريل به معناي فاقد پانسمان زخم. گاز استريل در بسته 

هرگونه ميكروب و آلودگي مي باشد بنابراين گاز مصرفي جهت پانسمان بايد به  طور استريل نگهداري شده و 

 استريل نيز روي محل زخم قرار گيرد)



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    126  

 وسايل رگ گيري و تزريق دارو

 برانول 

 رگ خوني و تزريق دارو يا سرم توسط آن بداخل سيستم گردش خون بيمار  وسيله اي جهت باز نگهداشتن

 

 ): برانول5-4(تصوير

اين وسيله داراي سايزبندي مي باشد كه هر سايز با رنگ خاصي نشان داده مي شود . از جمله رنگهاي پرمصرف 

و خانم ها و رنگ آبي براي عبارتند از : رنگ سبز براي بزرگساالن (بيشتر مردان)، رنگ صورتي براي كودكان 

اطفال.  در مواردي كه رگ هاي بيمار بسيار ظريف مي باشد بهتر است ابتدا از انتهاي اندام براي رگ گيري شروع 

 كرد و در صورت عدم موفقيت از قسمت هاي باالتر استفاده گردد.

 سرنگ 

بدن بيمار.حجم داخل سرنگها از يك  وسيله اي است جهت كشيدن دارو از آمپول يا ويال دارو و تزريق آن بدخل

سي سي متغير است. سرنگهاي انسوليني به دليل حجم كمتر وسر سوزن باريكتر جهت تزريق واكسن و  50تا 

 انسولين استفاده مي گردد.

 ست سرم 

يك شيلنگ پالستيكي استريل شده كه در يك انتها داراي سري محكم و تيز مي باشد كه از اين سمت به سرم، 

ه خون يا ويال دارويي متصل شده و از سمت ديگر به برانول يا هر وسيله اي كه در داخل رگ خوني بيمار كيس

قرار دارد متصل مي شود . محفظه قطرات در بدنه ست سرم نشان دهنده ميزان جريان داروي عبور كننده از 

 داخل ست مي باشد.
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 وسايل ايمني و حفاظت شخصي 

 ماسك يك بار مصرف 

در برابر ميكرو ارگانيسم هايي كه از طريق تنفس سرايت مي كنند. ماسك بايد  نجاتگراني جهت حفاظت وسيله ا

 كامال روي بيني و دهان را  بپوشاند و در صورتي كه مرطوب باشد ديگر موثر نخواهد بود

 عينك محافظ 

نتقال عفونت استفاده جهت محافظت چشم ها در مقابل پاشيده شدن احتمالي ترشحات و خون و جلوگيري از ا

 مي شود.

 دستكش جراحي  –دستكش معاينه

جهت محافظت دست ها در مقابل ميكروارگانيسم ها ( عوامل بيماري زا) بوده  و داراي شماره و اندازه هاي 

مختلف است. دستكش جراحي استريل بوده ولي دستكش معاينه استريل نمي باشد.  بهتر است هميشه در 

معاينه استفاده گردد. اهميت استفاده از دستكش در پيشگيري از انتقال بيماري ها و كاهش  ماموريتها ازدستكش

 و بالعكس مي باشد. نجاتگرخطر انتقال بيماري از مصدوم به 

  54سفتي باكس

سطل پالستيكي درب دار، جهت جداسازي و دفع ايمن وسايل تزريق( آلوده به خون) .  بدليل خطروجود بيماري 

بايستي تمام سر سوزن ها و قسمتهاي فلزي برانول و   نتقال از راه ورود سرسوزن هاي آلوده به بدنهاي قابل ا

سرنگ راپس از تزريق به داخل اين محفظه بياندازيم.در زمان پرشدن اين محفظه آنرا به مسئولين مربوطه تحويل 

 دهيد تا به صورت بهداشتي دفع گردد.

 55چراغ معاينه

ردمك ها و رفلكس مردمك هاي مصدوم نسبت به تابش نور كه بايستي اين رفلكس در هر جهت معاينه اندازه م

 دو چشم برابر باشد استفاده مي شود.

                                                           
۵۴

 .  Safty box 
۵۵

 .  pen light 
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 تيغ بيستوري 

در اعمال جراجي جهت ايجاد برش در پوست و دسترسي به فضاهاي مورد نظر مي باشدو در زخم ها و سوختگي 

 استفاده مي شود. ها جهت برداشتن (دبريد) قسمتهاي مرده عضو 

پنس وسيله اي بسيار پركاربرد در پزشكي و امداد و نجات است و تقريبا در همه جا استفاده مي شود. اين  پنس:

مي توانند از اين وسيله براي  نجاتگران .وسيله داراي انواع مختلفي از نوك بلند و كوتاه تا كج و راست مي باشد

 ريزي استفاده كنند. بستن سريع رگ هاي قطع شده در حال خون

 پنس مگيل

-در عمل الرنگوسكوپي(لوله گذاري داخل تراشه ) از راه نازال(بيني) جهت هدايت لوله تراشه  به سمت سوراخ اپي

 گلوت و درنهايت گذاشتن داخل ناي استفاده مي شود. 

 انگشتر بر

از جمله شكستگي استخوان، وسيله ايست كه براي آزاد كردن انگشتر از انگشت مصدومي كه به علل مختلف 

 انگشت وي دچار تورم شده و خونرساني به عضو مختل شده است استفاده مي شود.

 چكش رفلكس

 وسيله ايست با دسته فلزي و سر انعطاف پذير كه پزشك جهت مشاهده رفلكس عصبي مصدوم استفاده مي كند.

 ستسهاي تجهيزات عمليات نجات در زمين

ات افراد از خطر ناك ترين سطوح طراحي شده اند و ثابت شده كه براي استفاده روي براي نج گذرگاه هاي نجات

 ي روي آب بسيار مفيد وارزشمندند.سطح درياچه هاي يخ زده، در لجنزار و گل و الي،  سواحل گلي و حت

را مي توان به عنوان جاده موقت، كف پوش و حتي محل فرود هلي كوپتر : ستس هايمشبك هاي زمين 

تن وزن را  40نقاط گلي و دور افتاده به كار برد. مشبك هاي به هم پيوسته، سبك ، بي نهايت محكم اند و تا در 

 مي توانند تحمل كنند.

 كيلوگرم در هر متر مربع است.  9 اين مشبك ها از پلي اتيلن ساخته شده ، وزن آنها فقط

 ي. موتور برق

راي تأمين برق چراغ تلسكوپي و برق مورد نياز ابزار برقي مورد دستگاهي است با موتور بنزيني و ژنراتور كه ب

 استفاده قرار مي گيرد.

 كيلو وات  2توان مستمر: 
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 كيلو وات 2توان ماكسيمم: 

 نوع سوخت: بنزين

 DCولت  12تك فاز و داراي خروجي 

عوامل امدادي در   گذاري محل حادثه، اعالم هشدار و استفادهتجهيزاتي كه براي عالمت ك. ساير تجهيزات:

خودرو به شرح جدول ذيل در نظر گرفته شده است. شايان ذكر است امكان اضافه نمودن ساير تجهيزات كوچك و 

  متفرقه مورد نياز در خودرو وجود دارد.

 

 تعداد نام تجهيزات رديف

 6 مخروط هشدار 1

 3 نوار هشدار 2

 2 چراغ گردان پرتابل 3

 1 بلند گوي دستي 4

 1 ل سياركاب 5

 1 راهي برق 5تقسيم  6

 1 جعبه ابزار 7

 1 پتك 8

 1 ديلم 9

 1 ليتري فلزي 20گالن  10

 1 قيچي ميلگرد بر 11

 2 تبر 12

 ضوابط اجرايي كار با خودرو نجات 

. خودروي نجات به يكي از نجاتگران رسمي و پيماني تيم واكنش سريع يا مسئول پايگاه بين شهري تحويل مي 1

د . شخص تحويل گيرنده بايستي داراي گواهينامه رانندگي پايه دو بوده باشد . مسئوليت خودرو در طول گرد

 شيفت كاري و در حين مأموريت به عهده ي شخص تحويل گيرنده مي باشد.

 .  رعايت كليه قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از سوي كاربر خودرو الزامي است .2

ر مسير حركت به سمت محل سانحه از چراغ گردان و تنها بر حسب ضرورت از آژير استفاده .  كاربر بايستي د3

 نمايند.

 .  بستن كمربند ايمني و رعايت كليه موارد احتياطي و ايمني از سوي همه سرنشينان خودرو الزامي است .4
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ه توقف نمايد. به طوري كه ترين محل نزديك حادث .  پس از رسيدن به محل سانحه، خودروي نجات بايد در امن5

 هستند در محل حاضر يي امدادهاخودروساير و اگر  ،قبل از محل سانحه بايد باشد امدادياگر اولين خودروي 

 .بعد از محل سانحه توقف كندبايد 

.  بالفاصله پس از بازگشت خودرو از مأموريت، بايستي بازديد و بررسي مجدد منابع صورت گيرد، كليه لوازم 6

في جايگزين شده، تجهيزات آسيب ديده تعمير و بازسازي شده، باك سوخت خودرو پر گرديده و تمامي لوازم مصر

 و تجهيزات به حالت آماده به كار در آيند.

 مراقبت و نگهداري 

 الف.  خودرو نجات 

ار گرفته به هاي ضروري قرخودرو نجات بايستي به طور ماهيانه توسط واحد ترابري مورد بازديد فني و سرويس

نحوي كه همواره آماده اعزام به عمليات باشد. البته در صورت بروز هر گونه نقص يا مشكل بايستي  بالفاصله اقدام 

 ضروري جهت سرويس ، تعمير يا تعويض قطعات صورت گيرد.

 د.مراقبت هاي روزانه مربوط به خودرو در آغاز هر شيفت بايستي بر  اساس فرم تحويل خودرو صورت گير

 ب.  تجهيزات نجات  

تجهيزات ثابت و تعبيه شده در خودرو نجات بايستي به صورت هفتگي مورد بازديد قرار گيرند تا از سالمت و 

 كارايي آن ها اطمينان حاصل شود .

 ج.  لوازم و تجهيزات  مصرفي

ت، تجهيزات مختلف، اين لوازم شامل محتويات كيف هاي احياء و كمك هاي اوليه، آب و مواد غذايي تيم، سوخ

هاي اكسيژن و اطفاء حريق و ساير لوازم مصرفي و مواد جايگزين شونده يا داراي تاريخ انقضاء  محتويات كپسول

 مي باشند.

بازديد روزانه اين دسته از ملزومات طبق فرم تحويل خودرو در آغاز هر شيفت صورت مي گيرد. عالوه بر آن اين 

 ساير تجهيزات بايستي به صورت هفتگي مورد بازديد كامل قرار گيرد.بخش از لوازم خودرو هم مانند 
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 جانمايي استقرار تجهيزات بر روي خودروي نجات تيپ دو

 

 ): نماي چپ خودرور42-4(تصوير

 كابين جلو سمت راننده

بل دسترسي دو طبقه، بصورت جدا از هم دارد؛ طبقه باال بصورت ثابت و طبقه پايين خارج شده و ابزار به راحتي قا

مي باشد و جعبه ها از جنس آلومينيوم ساخته  شده كه در اين طبقات بخشي از لوازم هيدروليك لوكاس 

 جاسازي شده است. لوازم اين قسمت به شرح زير مي باشد.

 

 شامل:  Iطبقه 

 DSH20.  قرقره دوبل 1

 .  قفل بر 2

 LKR 12/875.  جك مدل 3
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 نده): كابين جلو سمت ران43-4(تصوير

 

J :كشويي تجهيزات هيدروليك لوكاس شامل  . 

 EN  LS330.  كاتر 1

2  .EN LSP40 

 ): كابين جلوي راننده44-4(تصوير    

 كابين وسط سمت راننده 

 شامل لوازم زير مي باشند:  Hو  Gاين كابين دو طبقه 

 شامل:  Gطبقه 

 .  كنترل دوگانه 1

 .  جك هاي بادي وتر 2

 شامل:  Hطبقه 

 اره چند منظوره .  1
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 55LKE.  دستگاه شارژي 2

 ): كابين وسط سمت راننده45-4(تصوير       

 

 

 نماي راست خودرو 

 

 
 ): نماي راست خودرو46-4(تصوير

 كابين عقب سمت راست راننده

 شامل ابزارهاي زير مي باشد  Fكابين 

 عدد  2.  تبر آتش نشاني 1
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 .  كيف كمك هاي اوليه2

 ياب.  دستگاه زنده 3

 كيلويي هوا جهت جك هاي بادي وتر 6.  كپسول 4

 

 ): كابين عقب سمت راننده47-4(تصوير   

 كابين جلو سمت راست( شاگرد)

 شود. دو طبقه بصورت جدا از هم طبقه باال به صورت ثابت و طبقه پايين بصورت ريلي ازكابين خارج مي

 شامل:  Aلوازم طبقات 

 .  برانكارد تاشو 1

ي كمك هاي اوليه كه به وسيله كمربند در جاي خود ثابت است و فضاي مناسب براي ساير لوازم . كوله پشت2

 موجود مي باشد.

 : Bطبقه 

كه تعبيه شده روي يك ريل كشويي به صورت كامل از كابين خارج مي  GSـ  U6.  موتور پمپ بنزيني لوكاس 1

 بردن مي باشد. شود و قابليت استفاده در روي خودرو و همچنين قابل حمل و

 .  كمپرسور باد جك تلسكوپي.2

 

 
 ): كابين جلو سمت راست48-4(تصوير
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 ): كابين جلو سمت راست49-4(تصوير

 
 ): كابين جلو سمت راست50-4(تصاوير

 نماي پشت خودرو 

 باشد. دو طبقه بصورت جداگانه از هم است طبقه باال و طبقه پايين بصورت ريلي جهت قرارگيري موتور برق مي

 لوازم طبقات شامل: 

 شامل:  Kطبقه  -

 .  سطل آب 1
 .  مخروط احتياط تاشو و فضايي مناسب براي لوازم ديگر2
 شامل:  Lطبقه  -
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ژنراتور برق: اين ژنراتور روي ريل هاي كشويي تعبيه شده است كه به وسيله يك اهرم قفل كننده در جاي خود 

سمت بيرون بايد دستگيره اهرم را پيچانده تا قفل آزاد گردد بعد با كشيدن ثابت مي ماند. براي كشيدن ژنراتور به 

 ريل به سمت بيرون به راحتي از كابين خودرو خارج مي شود.

 

 
 ): نماي پشت خودرو51-4(تصوير

 نردبان متحرك

دن اهرم اين نردبان روي سقف خودرو تعبيه شده است كه به وسيله نگهدارنده در جاي خود ثابت و با آزاد كر

 مربوطه به راحتي مي توان نردبان را از سقف خودرو پايين آورد.

 
 ): نردبان متحرك52-4(تصوير
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 2جدول ليست تجهيزات خودروي نجات تيپ 

 

 درخواست رديف

 

 تعداد

 

 مشخصات

بر حسب  وزن

 كيلوگرم

1 

ي 
رو
بر 

ده 
 ش

ب
نص

ل 
قاب
ي 

رو
ود

 خ
ت
يزا

جه
ت

سي
شا

 

وات ، حداكثر ارتفاع  500ر افكن با چهار نو 1 چراغ روشنايي تلسكوپي

متر از سقف و قابليت چرخش،  5/4تلسكوپ 

 كنترل دستي و برقي

90 

 7 5000با توان 1 وينچ و بكسل بند 2

 7  1 چراغ گردان سرتاسري 3

 5/0  1 چراغ گردان عقب 4

   1 ساخت كابين عقب 5

 4 گالژطرف ماشين به روي سقف با قابليت ر 2در  4 وات 5-چراغ 6

7 

ال
تص

و ا
ش 

 بر
زار

اب
 

 7 كيلو وات، بنزيني جهت چوب بري 5/0با قدرت  1 اره چوب بر موتوري زنجيري

 1 دستي 1 اره آهن بر 8

 6  1 قفل بر 9

 1 ست هيدروليك نجات 10

 ست

 5/214 بر اساس مشخصات قسمت تجهيزات

 SOS 5ست  SOS( 1كيف مديريت شيشه ( 11

 9/74 بر اساس مشخصات قسمت تجهيزات 1 متعلقات جك هاي بادي با 12

 12  1 كيلويي 12كپسول پودر و گاز  13

14 
يق

حر
اء 

طف
ت ا

يزا
جه

ت
 

 12  1 كپسول CO2كيلويي  12

 5/1  2 سطل دسته دار آهني 15

 8/51  1 ست كوهنوردي 16

نردبان آلومينيومي كشويي  17

 متري 5/4

1  8 

 5/5 )5/49طول ×  5/25عرض ×  16عاد( ارتفاع اب 1 كيف كمك هاي اوليه 18

19 

اد 
مد

ت ا
يزا

جه
ت

كي
زش

پ
 

 5/11 )54طول ×  37عرض ×  18ابعاد( ارتفاع  1 كيف احياء

 10  1 برانكارد اسكوپ 20

 7  5 كيسه حمل جسد 21

 9/0  3 كوالر گردني 22

24 

ده
هن
 د
دار

هش
م 

الئ
ع

 

 6/2 تاشو با جعبه پالستيكي مخصوص 3 مثلث خطر

 8/4  6 مخروط احتياط 25

 24 متر 150متر جمعاً  50پالستيكي هر رشته  3 نوار هشدار دهنده منطقه خطر 26

 9/0 با سه پايه مربوطه 2 چراغ گردان پرتابل قرمز رنگ 27

 3  1 بلندگوي دستي آژيردار 28
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29 

ت 
يزا

جه
ت

كي
تري

الك
 

 5 متر 50با قرقره به طول  1 ولت با تقسيم 220كابل سيار 

 60  1 كيلو وات 2موتور برق  30

31 

ي
راد

انف
ت 

يزا
جه

ت
 

 10 يكسره مخصوص عمليات نجات با شبرنگ 5 لباس يكسره عملياتي

 10  5 چكمه ايمني 32

 5/1  5 كاور امدادي 33

 10 ضد آب و مقاوم در برابر سرما با شبرنگ 5 كاپشن امدادي 34

 6/0 مخصوص كوهنوردي 5 كاله ايمني 35

36 
 5 دستكش كار

چرمي ـ داراي محافظ كف دست جهت 

 پيشگيري از برش توسط لبه هاي تيز
8/0 

 1 سايز بزرگ 5 دستكش نسوز 37

 8/0 جهت پيشگيري از صدمات اشياء و ذرات پرتابي 5 عينك ايمني 38

 3  5 ماسك تنفسي فيلتردار 39

 1 ضد آب 5 چراغ قوه دستي بزرگ 40

 3  1 3×  4تي كفي برزن 41

42 

ت
جا

و ن
جو 

ست
 ج

ر و
 كا

زار
اب

 

 20  1 دستگاه زنده ياب صوتي

 4  1 ليتري نمونه نظامي 20ظرف  43

 40 يك سر تخت و يك سر نوك تيز 1 )60/1ديلم فوالدي( طول  44

45 
 1 پمپ كف كش

اينچ با شيلنگ و كوپلينگ هاي  2اسپيكو 

 مربوطه
70 

 2  1 قيچي ميلگرد بر دستي 46

 2  2 تبر( در دو سايز) 47

48 

 جعبه ابزار فني و برقي

1 

 

 

ست پيچ گوشتي، سيم چين، انبردست، 

دمباريك، نوار چسب كارهاي برقي، چكش، فاز 

متر، آچار شالقي، آچار فرانسه، نوار تفلون، فرچه 

 سانتي متري 30مويي، انبر قفلي، قلم فوالدي 

20 

 

 نردبان ثابت 

بام خودرو يك نردبان از جنس آلومينيوم آلياژي به صورت ثابت در عقب خودرو تعبيه شده براي رفتن به پشت 

 است. 
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 ست هيدروليك
 

 

 

 

 

 

 ): ست هيدروليك1-4(تصوير

 

 وظيفه كاربر

معموالً براي اين دستگاه حداقل به سه نفر كاربر نياز مي باشد، يك نفر مسئول كار با ابزار، يك نفر به عنوان 

ده نفر اول و ديگري مسئول موتور، اتصاالت و قطع و وصل شيلنگ هيدروليك است. هر يك از افراد حمايت كنن

 ترين زمان بهترين بهره برداري را از دستگاه فوق حاصل نمايند. ذكر شده بايد و بتوانند در كم

 مشخصات فني دستگاه 

ث براي رهاسازي مصدوم، باز نمودن ها در حواد ست هيدروليك شامل مجموعه وسايلي است كه مي توان از آن

معابر و درها، بريدن، بلند كردن، باز كردن، كشيدن وسايل و بريدن شيشه ها استفاده كرد. نيروي محركه براي 

ابزارهايي كه قابليت  اين ابزار شامل موتور بنزيني، نيروي برق، باتري و يا پمپ هاي دستي هيدروليك مي باشد. 

را دارند شامل فك، قيچي، كامبي تولز( فك و قيچي)، جك تلسكوپي و ست درب باز كن اتصال به نيروي محركه 

بار كار مي كند. براي استفاده از  700مي باشند كه پس از اتصال قابل استفاده مي باشند. دستگاه تقريباً در فشار 

 اين دستگاه كاربران بايد آموزش ديده و با همه جزئيات كار آشنا باشند.

هاي محافظ، دستكش و كاله باشند. افراد غير مسئول از محيط كار دور باشند و اگر در  ايد داراي لباسافراد ب 

محيط خطر انفجار وجود دارد از پمپ دستي به جاي موتور استفاده شود. موتورها بايستي بدون بنزين حمل و 

 .نقل و نگهداري شوند و بنزين مناسب براي موتور، بنزين بدون سرب مي باشد
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 ): بخش هاي مختلف ست هيدروليك2-4(تصوير

 

 هاي زير تشكيل شده است: ست هيدروليك از قسمت

 نام كاال به انگليسي نام كاال به فارسي رديف

 Spreader فك 1

 Spreader Tip نوك فك 2

 Chain Set ست زنجير 3

 Cutter قيچي 4

 Cutter Blade نوك قيچي 5

 Comby Tools كامبي تول 6

 Blade Arm for Comby Tools تيغه يدكي كامبي تول 7

 Telescopic Rescue Ram جك تلسكوپي 8

 Double Hose Reel قرقره شيلنگ دوبل به همراه موتور پمپ 9

 Glass Remover دستگاه شيشه بر 10

 Support System حمايت كشويي 11

 Saw Blade تيغه اره شيشه بر 12

 Motor Pomp with Coupling موتور پمپ هيدروليك با كوپلينگ هاي مربوطه 13

 Hydro Pack موتور پمپ هيدروليك كوله پشتي 14
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 Air Bag Safe محافظ كيسه هوايي 15

 Halogen-Search Light چراغ هالوژن 16

12V/55W 

 Can Hydraulic Oil HL-10 ليتري 10روغن هيدروليك  17

 

 ارشرح ك

 .  شير سوپاپ( دريچه) را در حال خنثي( خالص) قرار دهيد.1
.  شيلنگ ها را در حالت آزاد قرار دهيد تا هيچ گونه خميدگي نداشته باشند. حداكثر شعاع خمش شيلنگ ها 2

ميلي متر است. از خم نمودن و پيچ دادن آن ها اجتناب نماييد. وقتي كه هيچگونه فشار در داخل شيلنگ ها  60
 ود نداشته باشد، اتصاالت بايد به هم وصل شوند( رنگ قرمز و زرد شيلنگ ها براي شناسايي است).وج
.  وقتي ابزار را در معرض نور خورشيد قرار مي دهيد، دماي روغن افزايش خواهد يافت و داخل شيلنگ فشار 3

ده فشار استفاده نماييد. پيچ اين ايجاد مي شود و اتصاالت به هم وصل نمي شود. در اين صورت بايد از قطعه كاهن
در ست هاي لوكاس مي  .قطعه را باز كرده و به سر اتصال وصل نماييد. با بستن پيچ فشار اضافي خارج مي شود

 توان با فشار دادن يك ميله به سر كوپلينگ فشار ايجاد شده را از بين برد.
ار در فكها افزايش خواهد يافت. براي محافظت .  اگر شيلنگ برگشت روغن به خوبي وصل نشده يا قطع باشد فش4

بار باز خواهد شد و باعث نشت  140از دستگاه يك شير اطمينان فشار در دسته قرار داده شده است كه در فشار 
روغن در دسته مي شود، در اين صورت بايد كليد را در وضعيت خنثي(خالص) قرار داده و مجدداً اتصال بين 

 نيم و سطح روغن را كنترل كنيد تا روغن كم نشده باشد.شيلنگ ها را برقرار ك
.   درپوش شيلنگ ها را برداريد و اتصاالت را به هم وصل نماييد. مطمئن شويد كه اين كار به خوبي انجام شده 5

 است.
 .   موتور را روشن كنيد و شير دريچه را در وضعيت كار قرار دهيد.6
زم كاري را داريد با هماهنگي ديگر عضو گروه با فشار يا چرخاندن اهرم، .  در حالي كه نسبت به وسيله تسلط ال7

 فك يا تيغه را مورد استفاده قرار دهيد.
.  در هنگام برش دقت كنيد كه حتماً ابزار به صورت عمودي نسبت به قطعه قرار گيرد و از چرخيدن ابزار 8

 جلوگيري كنيد.
 د شده را بپوشانيد تا ايمني كار حفظ شود..  بعد از انجام عمليات نوك هاي تيز ايجا9

.  براي جدا كردن دستگاه در حين كار به عنوان مثال مي توان فك هيدروليك را با خالص كردن كليد، از 10
 موتور جدا كرده و قيچي را به موتور وصل نماييد.

ا و سقف استفاده مي شود. ـ قيچي كردن: از قيچي كردن براي برش قسمت هاي بدنه وسايل نقليه مانند دربه 11
براي برش فرمان و فوالدهاي سخت شده تا حد امكان از اين قيچي ها استفاده نكنيد زيرا باعث شكستن و كند 

 شدن آنها مي شود. 
ـ براي استفاده از بيش ترين نيروي دستگاه مي توانيد از قانون اهرم استفاده نماييد. يعني در هنگام برش  12

شتر به قسمت داخل فك نزديك باشد و توجه داشته باشيد كه كم ترين نيرو در قسمت نوك سعي كنيد قطعه بي
 تيغه ها مي باشد.
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.  براي استفاده از فك: لبه فك را تا حد امكان در شكاف قرار داده و فقط از مناطق شيار دار روي فك استفاده 13
فك وصل كرده و اطمينان حاصل كنيد كه عمل كنيد و در صورت استفاده از زنجير، قفل زنجير را به بازوهاي 

 كشيدن در جهت مستقيم ايجاد شود.
ميلي متر قرار داده و سپس شير سوپاپ را در حالت خنثي قرار  5.  پس از اتمام كار فاصله فك ها را حدود 14

 دهيد و موتور را خاموش كنيد.
اهاي تو خالي خرد مي شوند. بعضي از وسايل .  براي خرد كردن: به وسيله بست بازوهاي فك ، لوله ها يا فض15

 در هنگام خرد شدن مي تركند. بنابراين افراد بايد مراقب بوده و ايمني كار را رعايت نمايند.
ـ براي بلند كردن بار از جك استفاده نماييد و اگر سطح زمين صاف نيست يك بلوك محكم زير جك قرار  16

ه درستي باال مي آيد، تا جايي كه مي توانيد وسايل اضافي را از روي داده مطمئن شويد وسيله از سطح زمين ب
 وسيله برداريد و بار بلند شده را فوراً توسط الوار و يا حمايت كشويي تثبيت كنيد.

 .  پس از جدا كردن شيلنگ ها، اتصاالت، شيلنگ ها و درپوش ها را تميز كرده و درپوش ها را ببنديد.17

با قطع برق نيز ممكن است كيسه هواي جلوي فرمان باز شود و موجب صدمه گردد.  در تصادفات حتي تذكر:

  براي جلوگيري از اين حالت از محافظ كيسه هوا استفاده كرده و آن را به فرمان خودرو وصل كنيد.

 تعمير و نگهداري

 .  بعد از هر بار استفاده، لوازم را چك و بازرسي نماييد.1

ها،  تيغه هاي برش، زنجيرها، سطح روغن، شيلنگ ها و اتصال ها اطمينان حاصل .  به عملكرد درست فك 2

 نماييد.

 .  قطعات خراب را تعمير و يا تعويض نماييد.3

 .  همه اتصالها و شيلنگ ها را تميز نگه داشته و در پوشهاي محافظ را سر جاي خود بگذاريد.4

كاركرد يا سه سال استفاده تعويض كنيد و در صورت لزوم  ساعت 100.  تعويض روغن: روغن موتور را بعد از هر 5

 تانك يا ظرف روغن را با بنزين تميز بشوييد.

 موتور داراي دو نوع روغن مي باشد:

 الف. روغن هيدروليك براي ابزار (در صورتي كه مقدار آن كم باشد، وسيله نيروي كافي را نخواهد داشت).

ممكن است روشن  داغ مي كند و موتور خوب كار نكرده و زود ن كم باشدروغن موتور: در صورتي كه مقدار آ ب.

 نشود.

 رفع معايب

 رفع اشكال داليل خرابي

دريچه در وضعيت خنثي به درستي تنظيم نشده  فشار باال نمي آيد

است يا اين كه كامالً فشار داده نشده است  روغن 

به اندازه كافي در پمپ هيدروليك نيست بعد از 

 وغن پمپ كار نمي كند.تعويض ر

جهت درست را تنظيم نماييد. روغن پر 

 كنيد. قطعات پمپ را بررسي نماييد

 دريچه را در وضعيت خنثي قرار دهيدموقعي كه موتور روشن است شير در وضعيت ابزار آالت جدا نمي شوند( اسپريدر يا 
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 خنثي نيست قيچي هاي هيدروليكي)

اتصاالت . ممكن است ظرف روغن خراب  اشكال از نشتي روغن از شيلنگ ها 

 باشد.

اتصاالت را تعويض نماييد. شيلنگ ها را 

 تعويض كنيد و قطعات را بررسي نماييد

سطح شيلنگ هاي هيدروليك پوسيدگي 

 دارد(منظور سطح شيلنگ ها پاره شده)

شيلنگ ها را تعويض و قطعات را بررسي  ممكن است مواد شيميايي ريخته شده باشد

 نماييد

 اتصال ها را تعويض نماييد خرابي اتصاالت نشتي روغن از اتصاالت

موقعي كه قيچي را باز مي كنيد روغن به 

 مقدار زياد پخش مي شود

 مقدار روغن را كم كنيد در داخل پمپ روغن زياد است 

 م دهيدتنظيمات را به درستي انجا شيلنگ ها و اتصاالت به خوبي فيكس نشده است دستگاه كار نمي كند

ممكن است نشتي روغن وجود داشته باشد و فشار  ابزار آالت وصل نمي شود

زيادي در شيلنگ ها بر اثر به وجود آمدن درجه 

 حرارت ايجاد شود

از شير اطمينان براي شيلنگ هاي فشار 

قوي استفاده نماييد تا فشار روغن كم 

 شود

يا به درستي جا ممكن است خوب تميز نباشد  كند شدن لبه هاي تيغه ها 

 نيفتاده باشد

قسمت مربوط به تيغه ها را بررسي 

 نماييد

قسمت مربوط به تيغه ها را بررسي   تيغه ها خراب هستند

 نماييد / تيغه ها را خارج كنيد

 كيسه هوايي
 

 

 ): كيسه هوايي3-4(تصوير
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 استفاده از كيسه هوايي( ليفتينگ بگ)

ي باد( پنوماتيك) كار مي كند و مي تواند به صورت جك عمل كرده و باعث اين دستگاه وسيله اي است كه با نيرو

 ايجاد معابر عبوري و باال بردن اشياء شود.

 وظيفه كاربر

براي استفاده از اين دستگاه به دو نفر نياز مي باشد كه يك نفر مسئول كار با كنترلر و ديگري مسئول جايگذاري 

ك از افراد ذكر شده بايد به كار خود توجيه باشند و بتوانند در كم ترين كيسه هوايي و اتصاالت مي باشد. هر ي

 زمان بيش ترين بهره برداري از دستگاه را داشته باشند. 

 

 ): بخش هاي مختلف كيسه هوايي4-4(تصوير

 مشخصات فني دستگاه 

 قسمت هاي تشكيل دهنده كيسه هايي هوايي به شرح زير است

 م كاال به انگليسينا نام كاال به فارسي رديف

 V10 Mini Lifting Bag Typ V10 Aramidكيسه هوايي  1

 V18 Mini Lifting Bag Typ V18 Aramidكيسه هوايي  2

 V24 Mini Lifting Bag Typ V24 Aramidكيسه هوايي  3

 V68 Mini Lifting Bag Typ V68 Aramidكيسه هوايي  4

 6L/300BAR Air Bottle 6L/300 Barكپسول هوا  5

 Inflation Hose 5 M Yellow متري زرد 5شيلنگ  6
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 Inflation Hose 5 M Red متري قرمز 5شيلنگ  7

 CP 8 Bar Duo Deadman CP 8 Barكنترل كننده دو گانه  8

 200/300Bar Pressure Reducer 200/300 Barكاهنده فشار  9

 Compressor CTC 100 p (Honda) بار  300كمپرسور هوندا داراي قطع كن در  10

 

 شرح كار

. كپسول ها توسط يك كمپرسور پر مي شود و بايد توجه نمود كه فشار توليدي كمپرسور كمتر از فشار قابل 1
تحمل كپسول باشد تا موجب انفجار كپسول نشود. به مشخصات مندرج بر روي كپسول توجه كنيد، فشار قابل 

 روي كمپرسور نشان دهنده فشار مي باشد)تحمل روي كپسول ها درج شده است ( گيج 
.  كپسول را به كمپرسور وصل كنيد. مهره مورد نظر را با دست محكم كنيد ، نيازي به آچار نمي باشد زيرا به 2

علت وجود فشار باد به صورت اتوماتيك محكم مي شود و براي باز كردن مهره پس از پايان كار ابتدا بايد فشار هوا 
 و سپس بدون استفاده از آچار مهره را باز نماييد.را تخليه كرده 

.  به علت وجود رطوبت در هوا، كمپرسور داراي دو عدد رطوبت گير مي باشد قبل و پس از استفاده از كمپرسور 3
 اين شيرها را باز كنيد و آب جمع شده درون آن ها را تخليه نماييد.

قتي فشار به حد مناسب رسيد جريان را قطع مي كند ولي .  كمپرسور داراي سيستم قطع كننده مي باشد كه و4
براي اطمينان بيشتر بهتر است در كنار دستگاه باشيد و خودتان اقدام به قطع جريان نماييد. به علت اين كه 

 ممكن است سيستم اتوماتيك عمل نكند.
 .  كپسول پر شده را با شيلنگ هاي مربوط به ورودي كنترل كننده وصل كنيد.5
 خروجي كنترل كننده را به جك هاي بادي وصل نماييد. . 6
.  يك شير كوچك در كنار رگالتور وجود دارد آن را باز كنيد، از اين شير مي توان براي باز و بسته كردن فشار 7

 هواي كپسول به داخل جك ها مي توان استفاده كرد.
خروجي رگالتور را با پيچاندن شير بر روي .  گيج ورودي رگالتور فشار داخل كپسول را نشان مي دهد. گيج 8

 بار است و فشار باالتر به آنها صدمه مي زند). 8بار تنظيم كنيد( تحمل كيسه ها  8حداكثر 
.  جك ها را در بين شيارها و يا زير اشيايي كه مي خواهيد جابجا نماييد قرار داده و با آرامي و رعايت اصول 9

 ايمني شروع به كار نماييد.
 ظرفيت تناژ جك ها و مقدار  ارتفاع باالبري روي جك ها نوشته شده است. . 10
 .  از قرار دادن جك ها روي لبه هاي تيز و برنده اجتناب نماييد.11
.  پس از هر مرحله باالبري، با بلوك هاي چوبي زير وسيله را پر كنيد تا محكم و ثابت شود و از جك براي 12

 تن اشياء استفاده نكنيد.مدت طوالني جهت باال نگه داش
.  براي باد كردن جك با توجه به شكل راهنماي روي كنترلر، اهرم را جابجا كنيد و براي خالي كردن به صورت 13

 معكوس عمل نماييد.
بار بيشتر  8بار تنظيم كرده باشيد ، فشار داخل كيسه از  8.  در صورتي كه فشار خروجي رگالتور را روي 14

 فه خارج مي شود. بدين ترتيب ايمني كيسه حفظ خواهد شد.نشده و هواي اضا
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 عدد جك را روي يكديگر قرار دهيد. 2ـ براي جلوگيري از لغزش جك ها حداكثر مي توانيد  15
ـ پس از استفاده، كيسه ها و شيلنگ ها را تميز كنيد. از پارچه آغشته به نفت يا بنزين مي توانيد براي اين  16

 .كار استفاده نماييد
ـ قبل از استفاده مجدد، شيلنگ ها و كيسه ها را كنترل كنيد تا بريدگي و سوراخي روي آن ايجاد نشده باشد  17

 و از سالم و ايمن بودن آن ها اطمينان حاصل نماييد.
 ساعت كاركرد تعويض نماييد. 25ـ فيلتر هواي كمپرسور را پس از هر  18

 اره بتن بر

 

 اره بتن بر CE101Cمدل  Cutter EDGE دستگاه كاتر اج): 5-4(تصوير

 

 شرح

بنزيني يك اره زنجيري قدرتمند براي برش بتن مسلح مي باشد. زنجير الماس آن،  CE101Cاره بتن بر مدل 

سانتي متر) را برش مي دهد. برخالف اره هاي هيدروليك، سنگين نيست و  41اينچ ( 15بتن مسلح تا ضخامت 

 هيچ گرد و غباري از بتن توليد نمي شود.موتور حجيم نيز نياز ندارد و 

ليتر در دقيقه براي خنك كردن و روان كار كردن زنجير استفاده مي شود و  5/7فقط يك خط لوله تنها، با جريان 

از ذرات گرد و غبار جلوگيري مي كند. اين دستگاه شامل يك پك كامل مي باشد كه شامل اره بتن بر، پمپ آب 

ت مربوط و هر چيز كه براي كاركرد يك موتور پمپ نياز است، مي باشد. اين دستگاه سبك، شيلنگ ها، تبديال

 مجهز به يك صدا خفه كن براي كاهش صداي توليدي مي باشد.
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 ): بخش هاي مختلف اره بتن بر6-4(تصوير

 وظيفه كاربر

ن وجود ندارد و شخص مي اين اره توسط يك نفر به راحتي قابل حمل مي باشد و شرايط خاصي براي راه اندازي آ

پايگاه هاي شاغل در  نجاتگرانتواند به تنهايي از اين وسيله استفاده نمايد و به نجات مصدومان بپردازد. كليه 

و اعضاي تيم هاي نجات در كليه مناطق كشور مي بايست استفاده از اين  )جاده ايامداد و نجات بين شهري(

 وسيله را آموزش ديده باشند.

 

 ): نحوه استفاده از اره بتن بر7-4(تصوير
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 ): نحوه استفاده از اره بتن بر8-4(تصوير

 شرح كار 

فرد كاربر مي بايست پس از چك نمودن مخزن سوخت و روغن مخصوص دستگاه طبق مشخصات فني، دستگاه را 

سبب كج شدن  روشن نموده و به صورت غير يكنواخت شروع به عمل برش نمايد زيرا فشار يكنواخت بر دستگاه،

تيغه ها مي شود و محل برش هر تيغه به صورت جدا از هم بر روي قطعه نمايان مي گردد كه اين موضوع باعث 

اصطكاك زياد ما بين تيغه ها و وارد آمدن فشار زياد بر موتور دستگاه مي شود. اصطكاك زياد دستگاه نيز باعث 

وارده به صورت غيريكنواخت باشد. هم چنين بعد از هر چند فشار زياد بر موتور مي گردد. لذا مي بايست نيروي 

دقيقه برش پمپ روغن دستگاه كه يك پمپ كامالً دستي مي باشد را استفاده نمايد تا عمل روغن كاري بين تيغه 

 ها به خوبي صورت پذيرد.
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 اره دو تيغه

 

 TWINSAW-CDF4030اره برش نجات( دو تيغه) ): 9-4(تصوير

 تيغه)  اره برش نجات( دو

اره برش يك اره تيغه اي مي باشد كه دو تيغه هم محور آن بر خالف جهت هم گردش مي كنند و توانايي برش 

انواع فلزات و پالستيك و شيشه و چوب و ... را دارد. اين دستگاه قابليت برش بتن و سنگ را ندارد. جنس تيغه اره 

 اي نقاب محافظ متحرك مي باشد.الماسه است كه براي جلوگيري از پرتاب براده ها دار

در هنگام بروز سوانح طبيعي مانند زلزله و سوانح غير طبيعي مانند تصادفات جاده اي كه تركيبي از اجناس 

گوناگون، فرد حادثه ديده را در خود محصور نموده است، مي بايست از وسيله اي كه توانايي برش تمامي آن ها را 

 داشته باشد استفاده نمود.

تم روغن كاري آن به صورت دستي بوده و روغن مخصوص به خود را دارد. توانايي كار به صورت مداوم را سيس

-1200دقيقه كار كردن روغن كاري شود. حرارت ايجاد شده بين قطعات برش  5دارد ولي مي بايست بعد از هر 

 درجه سانتي گراد مي باشد. 400

 وظيفه كاربر

قابل حمل مي باشد و شرايط خاصي براي راه اندازي آن وجود ندارد و شخص مي  اين اره توسط يك نفر به راحتي

و شاغل در مراكز امداد  نجاتگرانتواند به تنهايي از اين وسيله استفاده نمايد و به نجات مصدومان بپردازد. كليه 

از اين وسيله را  و اعضاي تيم هاي نجات در كليه مناطق كشور مي بايست استفاده )جاده اينجات بين شهري (

 آموزش ديده باشند.
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 ): مقطعي از اره برش نجات10-4(تصوير

 

 

 ): نمايي از اره برش نجات11-4(تصوير

 شرح كار 

 روش كار همانند اره بتن بر مي باشد.
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 ): نحوه استفاده از اره برش نجات12-4(تصوير

 معايب اره

 والني وجود دارد.امكان اختالل عملكرد و قفل شدن در هنگام برش هاي ط
 امكان گير كردن قطعات برش خورده در بين فضاي تيغه هاي وجود دارد.

 زنده ياب دلسار

 

 ): زنده ياب دلساز13-4(تصوير

دستگاه زنده ياب دلسار اين امكان را براي ما فراهم مي كند كه صداي فرد آسيب ديده و مدفون شده در زير توده 

ز فرو ريختن ساختمان ناشي از زلزله، انفجار بمب و يا تركيدگي لوله گاز قابل اي از آوار و خرابي هاي ناشي ا

 شنود گردد و بتوانيم موقعيت مصدوم را تشخيص داده و در رهايي فرد زير آوار بهتر عمل شود.

 

 

 ): بخش هاي مختلف زنده ياب دلساز14-4(تصوير
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 زنده ياب آندوسكوپي
 

 

 پيزنده ياب آندوسكو ):15-4(تصوير

 

از دستگاه زنده ياب آندوسكوپي در حوادث و سوانح طبيعي بيشتر استفاده مي شود و براي نجات دادن مصدوم و 

يا مصدومين زنده احتمالي در زير آوار استفاده مي شود. هدف از تنظيم اين دستور العمل ، بهره برداري صحيح از 

 گاه زنده ياب آندوسكوپي مي باشد.دست
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 زنده ياب آندوسكوپي نحوه استفاده از): 16-4(تصوير

 زنده ياب بيو رادار

 

 ): زنده ياب بيورادار17-4(تصوير

  BR402زنده ياب بيورادار 

دستگاه زنده ياب بيورادار به منظور تشخيص و ارزيابي حركات موجودات زنده و در درجه اول انسان ساخته شده 

ي ضرر از خود منتشر مي كند كه اين امواج پس از برخورد با است . اين دستگاه يكسري امواج راديويي كامالً ب

انسان به دستگاه باز گردانده و هر گونه حركات احتمالي بدن، تنفس و ضربان قلب مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

، مگاهرتز مي باشد. امواج اين دستگاه مي توانند از مواد عايق از قبيل آجر يا بتون 1299فركانس كاري دستگاه 

اليه هاي سنگ و خرده سنگ، خاك و برف با ضخامت هاي چندين متري نيز عبور نمايد. الزم به ذكر است كه 

فلزات( فوالد داخل بتون) مي توانند باعث كاهش حساسيت دستگاه شوند و پالستيك خاصي به نام پرلون و 

متر  15متر و در برف تا  8ر بتون تا صفحات فلزي بزرگ امواج راديويي را از خود عبور نمي دهند. اين دستگاه د

 قابليت جستجو دارد.

درجه نسبت به مركز آنتن توزيع  55آنتن دستگاه يك وسيله فرستنده گيرنده مي باشد و امواج بيورادار در زاويه 

 مي شود.
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 زنده ياب ويبراسكوپ

 

 ): زنده ياب ويبراسكوپ18-4(تصوير

 دستگاه ويبراسكوپ

اين امكان را براي ما فراهم مي كند كه با فرد آسيب ديده و مدفون شده در زير  BVA6مدل دستگاه ويبراسكوپ 

توده اي از آوار و خرابي هاي ناشي از فروريختن ساختمان ناشي از زلزله انفجار و تركيدگي لوله گاز ارتباط برقرار 

 رد ذيل كاربرد داشته باشد:سازيم و فرد مدفون شده را ببينيم. اين دستگاه هم چنين مي تواند در موا

 ـ  نظارت، نگهداري و تعمير تجهيزات فني

 ـ  بازرسي از كاالهاي(در امور گمركي)

 ـ  باستان شناسي
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 م:پنجفصل 

 آشنايي اجمالي با عمليات جستجو و نجات در محيط هاي گوناگون

 كوهستان

 مراحل عمليات جستجو و نجات در كوهستان

 جستجو . 1

 الف.  كسب اطالعات
 .توان اطالعات را از همراهان مصدوم يا افراد محلي بدست آورد مي

 ب.  رؤيت فرد مصدوم
 ديدن فرد مصدوم در كوهستان و حركت به سوي او

 

 .  دسترسي2
 ترين روش الف.  سريع

 بهتر است سريع ترين روش دسترسي را انتخاب كرد(صعود، فرود از باال، استفاده از بالگرد)
 ب.  ايمن ترين روش

 هر چقدر ريسك روشهاي دسترسي پايين تر و ايمني آن باال باشد بهتر است.
 ج.  كوتاه ترين مسافت

 هر چقدر مسير دسترسي كوتاه تر شود، شانس نجات جان مصدوم افزايش مي يابد.
 

 .  رهاسازي و تثبيت3
 الف.  حداقل زمان

 يت و نجات مصدوم افزايش مي يابد.در هنگام رهاسازي هر چقدر زمان رها سازي كمتر باشد، شانس موفق
 ب.  تجهيزات

 بايد از تجهيزات مناسب استفاده كرد، در غير اين صورت امكان رهاسازي كاهش پيدا ميكند.
 ج.  نيروي انساني

 بايد از تعداد مناسب نيروي انساني استفاده كرد.
 د.  تثبيت وضعيت مصدوم
 يت نمود.وضعيت مصدوم را تثب اًبايد پس از رها سازي سريع
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 .  كمك3-1
 الف.  زنده ماندن و زنده نگه داشتن

 نجاتگر بايد سعي كند در كوهستان زنده بماند و نيز مراقب زنده بودن مصدوم باشد.
 ب.  آسيب ديدن كمتر

 نجاتگر بايد سعي كند كه مصدوم آسيب بيشتري نبيند.
 ج.  تقويت توان روحي و رواني

 انجام دهد، باال بردن روحيه و كاهش استرس رواني مصدوم است.يكي از اقداماتي كه نجاتگر بايد 
 

 .  انتقال4
 الف.  سرعت در انتقال

مصدوم بايد هرچه سريع تر انتقال داده شود، زيرا زود رسيدن به مراكز درماني، شانس زنده ماندن مصدوم را 
 افزايش مي دهد.

 ب.  جلوگيري از وخامت حال مصدوم
بايد مرتب حال مصدوم را چك كند و در صورت وخامت حال مصدوم، اقدامات الزم را در حين انتقال، نجاتگر 

 انجام دهد.
 ج.  مناسب ترين و ايمن ترين روش حمل  

 ترين روش را براي حمل مصدوم انتخاب و اجرا كنند.ترين و ايمننجاتگران بايد مناسب

  توصيه هاي ايمني در كوهستان 

 وقوع بهمن نامكا

 د برف در شيب هاي كوهستان در هنگام بارش، امكان وقوع بهمن وجود دارد.به دليل وجو

 اطمينان از شرايط آب و هوا

قبل از ورود به كوهستان بايد از شرايط آب و هوا در زمان اجراي عمليات اطالع حاصل كرد(مي توان از طريق 

 سازمان هواشناسي كسب اطالع كرد).

 تجهيزات كامل

امل بودن تجهيزات اطمينان حاصل كرد، زيرا كمبود يا نقص در تجهيزات مي تواند باعث به بهتر است از قبل از ك

 خطر افتادن جان نجاتگران و مصدوم گردد.
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 آشنايي و اطالع از خطرات و بيماري هاي شايع در كوهستان 

توانايي مقابل با آنها  نجاتگران بايد از خطرات و بيماري هاي شايع در كوهستان و ارتفاعات اطالع داشته باشند تا

 را داشته باشند.

 اجتناب از كار انفرادي

نجاتگران بايد از كار انفرادي پرهيز كنند، زيرا اين كار باعث كاهش موفقيت و هم چنين به خطر افتادن جان خود 

 و ديگران مي شود.

 خطرات در كوهستان

 ر كوهستان تهديد ميكند آشنايي داشته باشند.نجاتگران بايد با خطراتي كه آنها را در هنگام انجام عمليات د

 برخي از مهم ترين اين خطرات عبارتند از:

 باد

ها شده و هم چنين خطر سقوط افراد از لبه وزش باد شديد مي تواند باعث كاهش سرعت عمليات، سقوط سنگ

 ها را در بر داشته باشد.پرتگاه

 مه

ديد مستقيم و ميدان ديد نجاتگران كاهش يافته و باعث  شود خطوجود مه در كوهستان و ارتفاعات باعث مي

 است. سقوط افراد شود. هم چنين تشخيص مسير در اين شرايط سخت

 برف و بوران

وجود برف و بوران باعث راه پيمايي سخت، عدم ديد كافي، احتمال خفگي، اثر شديدتر سرما و ... از پيامدهاي 

 برف و بوران هستند.

 رعد و برق

رش باران در ارتفاعات و كوهستان احتمال وقوع رعد و برق وجود دارد كه اين امر مي تواند باعث هنگام با

 سوختگي، سكته, بيهوشي و حتي مرگ شود.

 حمله حيوانات

در كوهستان ها حيواناتي زندگي مي كنند كه ممكن است در صورت احساس خطر به افراد حمله كنند. به همين 

ها حمله حيوانات باشند و در صورت مشاهده حيوانات از نزديك شدن و تحريك آن دليل نجاتگران بايد مراقب

 اجتناب كنند.

 

 

 

 



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    158  

 سيالب

 اصول جستجو و نجات در سيالب 

 وظيفه اولين فردي كه مصدوم را در رودخانه يا دريا مشاهده مي كند:  -

اهده مي كند و نمي تواند از طريق اولين اقدام فردي كه در طول رودخانه يا دريا كسي را در حال غرق شدن مش

به آب زدن به او كمك كند، اين است كه وسيله اي را در آب به طرف فردي كه در حال غرق شدن است بفرستد 

و ضمن انجام اين عمل با فرياد تقاضاي كمك كند. بارها مشاهده شده كه شخص بدون اطالع، خود را به آب مي 

رق شده، خود را در حال غرق شدن مي بيند. اين امر، بسيار اشتباه است. افراد زند ولي قبل از رسيدن او به فرد غ

 رساني قبل از اين كه به آب بروند، آگاهي كامل داشته باشند.بايد در اين مورد از نحوه كمك

 روش اطالع رساني به سرپرست تيم  -

عمل كرده و اين تيم بايد همزمان هنگامي كه يك گروه در جريان يك حادثه قرار مي گيرد، به صورت يك تيم 

اقدام نموده و هيچ گاه كاري را بدون اطالع سرپرست تيم انجام ندهند مگر اين كه اقداماتي كه از قبل آموزش 

داده شده باشيد. يكي از اين آموزش ها استفاده از حلقه نجات يا وسيله اي است كه بتوان مصدوم را در يك 

 تيم اقدام الزم را براي گرفتن او از آب نمائيد. منطقه اي نگه داشت و به همراه

 آشنايي با شيوه نجات فرد و انتقال آن به خشكي  -

به منظور آشنايي با شيوه نجات و انتقال مصدوم به خشكي چندين روش وجود دارد كه به جريان آب و شرايط 

 هوا و منطقه نيز بستگي دارد.

 اده از آن هاآشنايي با وسايل شناوري و طريقه استف  .1

 جليقه نجات  -

وسيله اي است براي نگاه داشتن فرد بر روي آب. اين جليقه معموالً در روي لباس پوشيده شده و توسط تسمه 

هايي كه به دور كمر بسته مي شوند كامالً محكم مي گردند. جليقه هاي امروز به گونه اي طراحي مي شوند كه 

صورت بيهوش در آب بيفتد، به طور خودكار صورت شخص را به سمت  اگر شخصي آن ها را پوشيده باشد و به

جليقه هاي نجات انواع مختلف دارند ولي همگي آن  ها  باال مي چرخاند و از خفه شدن وي جلوگيري مي نمايد.

هدف يكساني را به انجام مي رسانند و آن هم افزايش شناوري فردي است كه آن را پوشيده است. جليقه هاي 

 معموالً مجهز به سوت و چراغ چشمك زن مي باشند. نجات 
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 ): جليقه نجات18-5(تصوير 

 

 حلقه نجات  -

حلقه هاي نجات وسايلي هستند به شكل گرد و توخالي كه از مواد شناور يا چوب ساخته مي شوند. اين حلقه ها 

در درون حلقه نجات مي تواند را به طرف شخصي كه در آب افتاده است پرتاب مي كنند و شخص با قرار گرفتن 

 به راحتي در روي آب شناور بماند.

          
 ): حلقه نجات19-5(تصوير    

 

 سطوح نجات شناوري  -

سطوح شناوري از سطوح گسترده اي تشكيل شده اند كه از جنس چوب و يا فايبرگالس مي باشند. از اين وسيله  

 بيشتر در رودخانه ها استفاده مي شود. 

 ايق نجات آماده ق  -

قايقي است كه اگر از محل نگهداري آن را به دريا انداخته شود، هيچ گونه خسارتي به قايق و وسايل موجود در 

 آن وارد نمي گردد. امروزه اين گونه قايق ها در روي كشتي هاي تانكر و سكوهاي نفتي به كار مي گيرند. 
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 قايق هاي جميني  -

به صورت باد شونده مي باشند كه معموالً به علت سبك بودن و قابليت حمل توسط نوعي قايق از جنس الستيك  

چند نفر، در مواقعي كه سرعت عمل زياد در بكارگيري قايق الزم باشد مورد استفاده قرار مي گيرد. ساختمان اين 

آن ها از جنس  قايق ها به گونه اي طراحي شده است كه معموالً داراي كفي نسبتاً سخت بوده و بدنه اطراف

 الستيك نرم و به صورت دو جداره براي باد شدن مي باشند.

 

 ): قايق هاي جميني20-5(تصوير 

 

 :وسايل مورد نياز در قايق جميني  -

 متر 5.  طناب سينه به طول 1
 متر 5.  طناب پاشنه به طول 2
 .  لنگر قايق3
 متر 10.  طناب حلقه نجات به طول 4
 عدد 2.  پارو 5
 سول آتش نشاني كوچك.  كپ6
 .  باك بنزين موتور قايق7
 .  شيلنگ رابط باك موتور8
 .  جعبه ابزار9

 .  جليقه نجات اضافي10
 .  حلقه نجات11
 .  دستگاه مخابراتي براي تماس قايق در صورت لزوم12
 .  پمپ دستي هوا و وسايل پنچرگيري13
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 نكات ايمني قايق جميني -

 قايق وارد نشويد، كفش هاي كتاني بسيار مناسب مي باشد..  هرگز با كفش سنگين در 1
 .  در داخل قايق هرگز سيگار نكشيد.2
 .  كليه نفرات در قايق بايد از جليقه نجات استفاده كنند.3
 .  هرگز بيش از ظرفيت قايق (از نظر تعداد سرنشينان) سوار نشويد.4
 ر خود را روشن و مورد آزمايش قرار دهيد..  هميشه قبل از جدا شدن از اسكله و يا شناور، موتو5
 .  نفرات در قايق بايستي هميشه به صورت نشسته باشند.6
 .  از شتاب دادن سريع موتور قايق پرهيز نمائيد.7

 آشنايي با عالئم اضطراري در روز و شب

 وسايل تقاضاي كمك در روز  -

 .  دستگاه راديويي1
 .  آينه مخابراتي2
 ( دودزا).  فشفشه دستي روز3
 .  راكت منور4
 .  سوت5

 وسايل تقاضاي كمك در شب -

 .  دستگاه مخابراتي1
 .  فشفشه دستي شب2
 .  راكت منور3
 .  سوت4
 .  چراغ قوه5
 .  چراغ باالي قايق6

هر يك از اين وسايل، به منظور پيدا نمودن افراد در شب يا در روز مورد استفاده قرار مي گيرد كه با شناخت و 

 ستفاده از اين وسايل، گروه نجات مي توانند در قسمت هاي مختلف يكديگر را پيدا كنند.طرز ا

 :انواع شنا جهت گروه امداد

 شناي سگي  -

 براي كسي كه جليقه نجات و يا لباس بر تن دارد، عالي ترين نوع  شناور ماندن است.

 شناي پهلو  -

 مي توان در موقع حمل نفر مجروح از آن استفاده كرد.

 شناي پشت  -
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 جهت استراحت دادن به ماهيچه و  در مواقع خطر انفجارات زير آبي مناسب است.

 شناي قورباغه  -

 عالي ترين شنا براي مسافت زياد مي باشد و سر از آب بيرون است و جلو را به خوبي مي بيند.

 شناي كرال سينه   -

قه نجات به تن داريد بسيار سخت و خسته كننده اين شنا به ويژه در مورادي همچون زماني كه لباس يا جلي

 است، اما براي دور شدن از منطقه خطر بسيار موثر است.

 نكات ايمني در سيالب

در زمان جستجو و نجات در سيالب بايد به نكات ايمني زيادي توجه كرد كه به برخي از آن ها در اينجا اشاره  -
 مي كنيم:

هيچ عنوان داخل سيالب نرويد. حتي اگر به فنون شنا تسلط داريد. از هنگام نجات يك شخص در سيالب به  -
 وسايل و اشياء نزديك براي نجات آن استفاده كنيد مثل يك چوب يا يك طناب.

در هنگام عمليات نجات سعي كنيد به صورت گروهي اقدام كنيد تا از پشتيباني الزم در صورت بروز حادثه  -
 برخوردار باشيد.

نبال ايجاد سيالب، بيماري هاي بسياري كه قابل انتقال هستند، ايجاد مي شود كه از طريق سيالب هميشه به د -
 مي توانند شيوع پيدا كنند؛ مانند بيماري وبا، بيماري سل، بيماري حصبه و ...

اي در هنگام عمليات نجات در سيالب، مراقب وجود حيوانات و جانوران در سيالب باشيد زيرا يكي از پيامده -
 بروز سيالب، حركت حيوانات و جانوران در جريان سيالب است.

هنگام بروز سيالب امكان نشت مواد صنعتي و شيميايي در جريان سيالب به داخل سيالب وجود دارد پس در  -
 نزديكي مركز صنعتي و شيميايي، پمپ هاي بنزين و گازوئيل و ...  بسيار مراقب باشيد.

ر سيالب حتما سعي كنيد از وسايل و تجهيزات مربوطه استفاده كنيد زيرا سرعت كار در هنگام عمليات نجات د -
 شما را باال ميبرد و ضريب موفقيت شما در نجات افراد افزايش مي يابد.

هاي تخريب شده فاضالب، دور شويد و اين موارد را به مقامات  هاي آويزان برق و منابع اصلي آب و شبكه از سيم -
 دهيد.مسئول گزارش 

هميشه در هنگام سيالب مراقب اشياء، وسايل، اجسام سخت، خودروها و...كه در جريان سيالب در حركت  -
 هستند، باشيد.

هميشه احتمال وقوع رانش زمين در هنگام سيالب وجود دارد، بنابراين براي اين شرايط آماده باشيد و آمادگي  -
 الزم را از قبل كسب كنيد.
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 آوار

 شناخت آوار

 هر گاه بنا يا سازه اي به وسيله يكي از علل پيدايش آوار از حالت پايدار خارج شود آوار به وجود مي آيد.

 الف.  تقسيم بندي بناها

 .  بناهاي بتوني1
 .  بناهاي اسكلت فلزي2
 .  بناهاي خرپا يا شيرواني3
 .  سقف هاي گنبدي و قوسي شكل4
 رس( خشتي، گلي، سنگي و ...).  خانه هاي سنتي بر اساس مصالح در دست5

 ب.  علل پيدايش آوار	

    ريزش ساختمان به علت سستي زمين	. 1
 برخورد وسيله نقليه با ساختمان. 2
 .  رانش زمين3
 .  رويدادهاي طبيعي4
 .  انفجارات و بمباران ها5

 انواع ساختمان ها

 وع آن ها به چند طبقه تقسيم كرد.ته و نساختمان ها را مي توان بر حسب جنس مصالحي كه در آن ها به كار رف

 كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

 .  ساختمان هاي بدون اسكلت حمال با ديوارهاي حمال1
 .  ساختمان هايي كه قسمتي از آن ها اسكلت حمال و قسمتي ديوار حمال است2

 .  ساختمان ها با اسكلت حمال 3

 .  ساختمان هاي يكپارچه4

 ركيب شكل فضاهاي خاليانواع آوارها و ت

بيشتر ساختمان هايي كه بدون بتن مسلح ساخته مي شوند،  آوار آن ها كم بيش الگوي قابل پيش بيني دارد. 

اغلب ساختار و فرم زير آوار كه ما در اين جا فضاي خالي مي ناميم، به شكلي است كه يك فرد مي تواند در زير 

 ند كه چگونه اين محل ها شناسايي و فضاهاي خالي را جستجو كنند.آن مدتي زنده بماند؛ نجاتگران بايد بدان
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 آوار مايل(شيبدار)

زماني كه يك سقف به همراه بخش زيادي از يك ديوار جانبي آن فرو مي ريزد،  فضاي زير آن به وجود مي آيد 

رهاي باربر فرو مي ريزد و كه از كف تا باالي ديوار مقابل، به صورت مايل است، در اين نوع آوار تنها يكي از ديوا

 سقف بااليي روي باقي مانده ديوار تكيه مي كند.

 آوار فشرده( كيكي)

زماني كه تحمل بار بخش خارجي ديوارها ضعيف باشد. تخريب و مكش به سمت بيرون بوده و يك توده نخاله و 

بدون تكيه گاه مانده و آوار به  اثاثيه به خارج از محيط ساختمان فرو مي ريزد. سقف و بخش هايي از ديوار داخلي

صورت يك توده جدا از هم فرور مي ريزد و فقط اثاثيه و برخي قسمت هاي ديوار باقي مي ماند. اين آوار را آوار 

 كيكي شكل(در هم فرو رفته) مي نامند. احتمال وجود فضاي خالي در زير اين آوار كم است.

  Vآوار 

سازه قوي براي نگهداري آوار ندارند. با افزايش وزن بار، مثل اثاثيه و  وقتي سقف هاي منازل يا ساختمان ها، 

تجهيزات و يا نخاله ها و مصالح كه روي آن ريخته و در حوالي مراكز آن متمركز شده آواري را به وجود خواهد 

وار در هر شكل رخ دهد. اين نوع آ Vآورد كه فضاي خالي بيش تر را ايجاد مي كند و ممكن است آوار به صورت 

 نوع ساختماني مي تواند اتفاق بيافتد.

 اطالعات مورد نياز نجاتگر در آوار

 محل مصدومين		.1

 اطالعات نقشه ساختمان(طبقه، شكل، نوع مصالح)		.2

 وضعيت پايداري بنا		.3

 ساعت وقوع سانحه		.4

 وضعيت خرابي بنا( شكل آوار)		.5

 تعداد احتمالي افراد زير آوار		.6

  ار برداريمراحل آو

 كليات آواربرداري داراي سه مرحله مي باشد كه عبارتند از

 .  ايمن نمودن محل براي شروع عمليات1

 .  بررسي چگونگي وضعيت محبوس شدگان درآوار2

 .  آغاز عمليات3
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 .  ايمن نمودن محل براي شروع عمليات1

نگته شايان توجه است كه كه چنانچه يك الف.  جلوگيري از سقوط اشياء معلق و ديوارهاي در حال ريزش( اين 
متري فقط با نيروي جاذبه زمين سقوط نمايد، سرعت برخورد آن با زمين حدود  2كيلوگرمي از فاصله  5جسم 

متر بر ثانيه مي گردد كه چنانچه روي سر كسي بيفتد نيروي آن براي شكستن جمجمه او كافي است) اشياء  5/6
و كامالً مهار نمود و در قسمت هايي كه احتمال ريزش دارد نبايد عمليات انجام معلق را بايد از ميان برداشت 

 .شود، بلكه ابتدا آن ها را تخريب يا كامالً ايمن نموده و سپس شروع به عمليات مي كنيم

 .ب. قطع آب، برق، گاز شهري، آب هاي لوله كشي و تحت فشار

اي گاز شامل سيلندرهاي گاز و خارج ساختن و حمل آن ج.  از ميان بردن شعله ها و دود و كشف محل نشتي ه
 .به نقطه مطمئن

د. جلوگيري از ورود و تجمع و هجوم افراد متفرقه در روي آوار و حفظ سكوت به منظور تشخيص محل محبوس 
 .شدگان

بعد از تشخيص محل، در صورت جواب دادن توسط محبوس شده، با سخنان تسلي بخش به وي اميدواري داده و 
  محل را جهت اقدامات بعدي عالمت گذاري مي نماييم.

 . بررسي چگونگي وضعيت محبوس شدگان در آوار2

بعد از ايمن سازي محل و براي آغاز عمليات، نخستين اقدام، پيدا كردن محبوسين در زير آوار مي باشد كه مي 
 .تواند بسته به اقدامات موجود به روش هاي زير صورت پذيرد

س گفته شهود: آن هايي كه خود درگير حادثه و يا در لحظه آوار ناظر بوده اند، اولين كساني كه به الف.  بر اسا
 .محل رسيده اند و يا افرادي كه دائماً با افراد آن محل در تماس بوده و از عادات آن ها با اطالعند

 .ب.  با سكوت و صدا كردن در محل آوار
ل فصل تابستان و مدارس، احتماالت زماني مثل: شب و ساعت كار اداره ج.  در نظرگرفتن از احتماالت فصلي مث

 .ها و كارخانه ها و يا ساعات خواب كه اغلب افراد در اين ساعات در اتاق خواب مي باشند و غيره
 .د.  استفاده از دستگاه زنده ياب

 .ه. ـ استفاده از سگ
ه و يا پيدا شده باشد، بايد با پارچه نواري سفيد چنانچه طي هر يك از موارد فوق، محل محبوس شدگان حدس زد

اطراف آن را عالمت گذاري نمود و چنان چه هواي فشرده و اكسيژن موجود باشد، تا شروع اقدامات بعدي، مي 

 .توان توسط سوند مخصوص تزريق هوا، به مصدوم هوا رسانيد

 :توجه

ديوار رخ داده باشد و اين مواد مانند، سيمان به صورت اگر حادثه آوار در اثر تجمع موادي بر روي سقف و يا كنار 

انبوه(فله)، گچ يا آهك يا ديگر مواد شيميايي(مانند كود شيميايي) باشد، حتماً بايد مضرات و خطرات ناشي از 

 .تماس يا تنفس آن ها را به همه افراد حاضر در محل اطالع داد
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 نحوه اطالع از وضعيت مصدومين
بوده اند و حادثه را رؤيت كرده 	بل از وقوع آوار از محل آوار خارج شده و يا به محل آوار نزديكالف. افرادي كه ق

 .اند و يا هم چنين پرس و جو از همسايگان
ب.  بايستي اطالعاتي از تعداد افراد محبوس شده و محل آنان درآوار بدست آورد، براي اين امر مي توان از افرادي 

البته بسته به نوع تصرفات  .ظات اوليه حادثه در محل حضور داشته اند پرس و جو كردكه خارج شده و يا در لح
ملك و يا توجه به فصل و زمان وقوع آوار، به طور تقريبي مي توان از تعداد و محل تقريبي افراد محبوس شده، 

 .تصوري به دست آورد و با گفته شهود جمع بندي نمود

 وم و محبوس حادثه آوار انجام مي گيرداقداماتي كه پس از دسترسي به مصد

بعد از دسترسي به محبوسين آوار، چنان چه آن ها به هوش بوده و قادر به حركت باشند، با كمك مختصري آن 
 .ها را خارج مي كنيم، ولي در غير اين صورت به ترتيب اولويت اقدامات زير را انجام مي دهيم

 اقدام به ماساژ قلبي مي كنيم. وضعيت قلب را معاينه و در صورت نياز 1
 .. چنان چه تنفسي نداشته باشد، اقدام به تنفس مصنوعي مي كنيم2
 .. بازبيني راه هاي هوايي كه در صورت انسداد آن را باز مي كنيم3

هيچ گاه عضوهايي كه در اثر ماندن زير فشار و يا گيركردن بين موانعي كه براي مدت طوالني تحت فشار بوده اند 
كل خونريزي دارند نبايد به يك دفعه آزاد كرد، بلكه بايد قبل از رهاسازي، عضو باالي آن را محكم بست و و مش

سپس اقدامات بعدي را انجام داد، زيرا ايجاد شوك و يا در صورت تغيير رنگ عضو پس از برقراري جريان خون، 
 يابد سموم به تمامي بدن انتشار مي

 .ضروريات است .  تزريق سرم به هر مصدوم از4
 . .  مراقبت از لهيدگي ها، كنترل خونريزي و ضربه هاي مغزي5
 ..  بي حركت كردن شكستگي ها و معاينه و مراقبت از ستون مهره ها6
 ..  آماده كردن براي حركت( بسته بندي كردن)7
 . حركت.8

 :توجه

كه خطر مضاعفي جان مصدوم را تنها زماني مجاز به حركت دادن مصدوم بدون رعايت موارد فوق مي باشيم 

 .تهديد كند

 دستورات ايمني

.  هر جزء ساختمان داراي محاسبات مهندسي مي باشد، پس بدون مشورت اقدام به تغييرات در ساختمان نبايد 1
 .كرد
 .. وسايل سنگين در روي تراس ها و سقف ها بدون كسب مجوز مهندسي ممكن است ايجاد آوار نمايد2
د روي سقف ها قرار ندهيم مانند، ساختمان هايي كه براي جشن ها و مهماني ها يا سخنراني . بار بيش از ح3

 ساخته نشده، ولي به اين منظور مورد استفاده قرار مي گيرند.



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    167  

 اندنكات مهم در بررسي و تجسس كساني كه زير آوار مانده

 الف. جنسيت

 ظرافت بيش تري بر خوردار هستند.معموالً خانم ها از نظر جسمي و روحي نسبت به آقايان از 

 ب. سن

گروهاي سني در حال رشد شامل نوزادان، كودكان، نوجوانان و جوانان در مقايسه با افراد مسن به ترتيب اكسيژن 

 بيش تري نياز دارند.

 ج. وزن

 خواهد بود.بديهي است مصرف اكسيژن افراد با وزن زياد، در مقايسه با همان تعداد افراد با وزن كمتر، بيش تر 

 و. وضعيت جسماني

 بر اثر ميزان آسيب وارده، ممكن است وضعيت جسماني مصدوم سالم، قطع عضو يا متالشي شده باشد.

 ه. وضعيت رواني و عصبي

 افراد بالغ و عاقل، تحمل فشار رواني ناشي از بار جسماني و عصبي بيش تري را دارند. 

 نجاتسيستم هاي ارتباطي به هنگام كار و عمليات 

 ثانيه مقطع) 4تا  3.  گروه محل را ترك نمايند: پخش سه بار آژير(به مدت 1
 ثانيه متوالي) 3.  موقتاً عمليات متوقف شود: پخش يك بار آژير(به مدت 2
 .  آغاز مجدد عمليات ورود و خروج از وضعيت توقف: پخش يك بار آژير كوتاه و يك بار آژير بلند(مقطع)3

 توان از سوت و يا بلندگو راديو نيز مي توان استفاده كرد. براي انتقال صوت مي
 توانند قراردادي نيز باشند.    نكته: سيستم هاي ارتباطي(موارد ذكر شده باال) مي

تذكر مهم: به خاطر داشته باشيد كه اقدامات جستجو و نجات هميشه به نتيجه مثبت نخواهد رسيد، يا جستجو 
ت و اطالعات محلي براي يافتن افراد كافي نيست. ولي براساس تمرين و آشنايي با گر دير رسيده است يا امكانا

 موقعيت هاي داراي خطر، نتايج بهتري كسب خواهد شد.

علي رغم ويژگي هاي دستگاه هاي زنده ياب و سگ هاي جستجوگر، هنوز اصل استفاده از تجربه نجات  توجه:

 ت مي باشد.گران كارآزموده مهم ترين ركن از عمليات نجا

 انواع موقعيت ياب

 .  صدا ياب   1
 .  كاوشگر صوتي تصويري 2 
 .  كاوشگر حرارتي   3
 .  كاوشگر مادون قرمز4 
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 درجه بندي مواد هادي صدا

 .  عالي: ورقه هاي فوالدي، آجرخام، شيشه1
 تكه پاره هاي آجر، قلوه سنگ ها، چوب  -.  خوب:  سيمان سبك2
 بت دار) توده هاي خاك و شن.  متوسط:  خاك خيس(رطو3
 .  ضعيف:  شن و ماسه خشك، فرش، مواد فايبر گالس  4
 

 درصد زنده ماندن زمان زير آوار

 3/99 دقيقه 30

 81 روز 1

 7/53 روز 2

 7/36 روز 3

 19 روز 4

 4/7 روز 5

 بررسي و نفوذ به آوار

مديريت موثر صحنه آسيب، استفاده از روش يكي از مهم ترين روش هاي پيشنهادي و در عين حال كارآمد براي 

مي باشد، در اين روش به جستجو گران و نجات گران توصيه مي شود از اقدامات عجوالنه و غيرمسئوالنه   56استپ

 بپرهيزند و در ابتداي حضور در صحنه حادثه دست به هيچ اقدامي نزنند.

 57استپ:

 خاص را مشخص مي كند.اين كلمه از چهار حرف تشكيل شده و هر حرف مفهومي 

 STOPمديريت با استفاده از روش 

 Stop ايست در شروع عمليات صحنه آسيب چند لحظه توقف كنيد

 Think فكر كنيد درباره شرايط، خسارا ت و تلفات فكر كنيد

                                                           
۵۶

. STOP  
۵٧

 . STOP 
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 Observe مشاهده كنيد نحوه كاهش آسيب و موارد خطرناك را دريابيد

يل مورد نياز را برنامه ريزي اقدامات و عمليات و وسا

 مشخص كنيد

 Planning برنامه ريزي كنيد

 كل اين روش چند لحظه بيش تر طول نمي كشد ولي نتيجه آن بسيار ارزشمند است.

 نكات مهم در عمليات برداشت آوار 

كه در .  آوارها را به دقت و به آرامي جا به جا كنيد(از پرت كردن قطعات آوار خودداري كنيد تا به افراد ديگري 1
 اطراف هستند صدمه اي وارد نشود).

 .   آوار برداري مي بايست از باال به پايين از سطح خارجي آوار به عمق صورت گيرد.2
 .   به منظور جلوگيري از ريزش هاي احتمالي از ايجاد حفره بدون حفاظ خودداري كنيد.3
ل هاي هوا حفاظت گرديده و مواد و مصالح تخريب ها و كانا.  بايد مراقبت شود، در جريان آواربرداري از دودكش4

 شده وارد آنها نشود. در ضمن، از تخريب آن ها نيز جلوگيري به عمل آيد.
. چون وجود آب باعث انحالل و سست شدن خاك ها و در نتيجه ريزش طبقات فوقاني مي شود، الزم است با 5

 هاي محوطه آوار جلوگيري شود. تخليه سريع آب توسط پمپ هاي مختلف از تجمع آب در گودال
.  براي حركت اضطراري بر روي آوار مي بايست از الوارهايي با ابعاد مناسب به طوري استفاده كرد كه جز در 6

 صورت اجبار، مستقيماً برروي آوار قرار نگيرند.
د بايد با استفاده . چنانچه در حين آواربرداري احتمال ريزش قسمت هايي از ساختمان ها و تأسيسات وجود دار7

 از شمع ها، جك ها ، فك هاي بازشونده، تيرآهن، از ريزش آوار جلوگيري شود.
. افراد را به طور صحيح از زير آوار خارج كنيد(ابتدا سر و سينه مجروح و سپس ساير قسمت هاي بدن از زير 8

 آوار خارج شود).
 حداقل ماشين آالت مورد نياز استفاده شود. .  در محل آوار برداري براي كم كردن لرزش پر انرژي، از9

 .  كنترل مهار آتش و اطفاي حريق در اسرع وقت صورت پذيرد.10
 .  نبايد هنگام آواربرداري به يكديگر تكيه كرد.11
. در آواربرداري، كساني كه در زير آوار زنده بودنشان محرز است به افراد مرده ارجحيت دارند و باز آن هايي كه 12
 سخت تري مي باشند اولويت دارند.	ختصر عمليات آزاد مي شوند به آن هايي كه در شرايطبا م

 نكته:

 مسئله كمتر جابجا كردن آوارها به هوش، ابتكار و تجارب فرمانده گروه بستگي دارد.

 شود.اغلب اوقات با بريدن يك تير حمال، امكان بهتر و آسان تري از برداشتن قسمتي از توده آوار ايجاد مي

 در هر حال عوامل زير براي افزايش سرعت در عمليات نجات موثرند:

 .  تعداد اشخاصي كه براي انجام كار وجود دارند.1
 . چگونگي و ماهيت آوار2
 .  وسايل و تجهيزات(ابزار و ادوات)3
 .  زمان عمليات آوار برداري4
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 .  شرايط جوي(آب و هوا)5
 نه حادثه.  نظم و كنترل نيروي انساني در صح6

مهم ترين عامل در عمليات نجات، بدون ترديد سرعت است اما اين عامل بايستي با ايمني توأم باشد تا جان 

 مصدوم و نجاتگر را به مخاطره نيفكند؛ بنابراين هدف مطلوب، سرعت توام با ايمني است.

  نكته: 

 م كردن خطرات زمان كارايمني برابر است با برقراري تعادل در انجام كار در زمان كوتاه و ك

 اولويت هاي محل جستجو

 ـ زير زمين و طبقات زيرين ساختمان1

 ـ زير پله ها، داخل كمدها و گاو صندوق ها2

 ـ زير پايه پل هاي بتني3

 ـ محل هاي مشخص شده توسط سگ هاي نجات4

 ـ مشخص شدن محل يا محل هايي توسط نيروهاي امداد و نجات5

 شمع كوبي در عمليات نجات

شمع زدن عبارت است از قرار دادن يك رديف الوار يا تير و محكم كردن آن در محل، به طوري كه باعث تقويت 

يك قسمت از ساختمان آسيب ديده شده و از خرابي آن جلوگيري كند. در زمان عادي، شمع زدن را موقعي انجام 

كه از ابتدا در ساختمان وجود  مي دهند كه يك ساختمان در نتيجه نشست پي ها و يا انتقال يك حايل

 داشته(مانند ساختمان مجاور)، ضعيف شده و براي مدتي هم چنان باقي بماند.

 در وضع عادي چهار نوع شمع زده مي شود:

 شود..  شمع مايل: براي جلوگيري از سقوط يا خميدگي ديوار يا يك قسمت مايل ساختمان زده مي1
 شود .يك ديوار در مقابل ديوار ديگر در وسط فضا زده مي.  شمع معلق(افقي): براي حايل شدن 2
 : براي تحمل بار مرده اي كه به طور قائم فشار مي آورد مانند كف اتاق فوقاني.T.  شمع 3
 .  شمع قائم: براي نگهداري بار قائم ديوارها يا كف طبقات باالي به كار مي رود. 4

 زير صورت مي گيرد: عمليات شمع زدن توسط گروه هاي نجات با اهداف

 هنگامي كه گروه هاي امدادي و نجات در حال انجام وظيفه هستند. اول:

 : براي جلوگيري از وارد آمدن آسيب بيش تري به مصدومان زير آوار به كار مي رود.دوم

 براي رفع خطر از مردم در منطقه آسيب ديده مورد توجه مي باشد. سوم:
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 جاده

 ات جاده ايالف.  مقدمات امداد و نج

 باعث گروه، اين توسط ارائه شده خدمات و هالل احمرهاي نيرو ازت كمك درخواس هميشگي و دائمي افزايش

 جمله از ويژه هاي سرويس و داشته باشد كه خدمات ويژه حضوري گروه اين اي جاده تصادفات در كه شده

  هستند. ها سرويس و خدمات اين زا هايي نمونه ديده خودروهاي خسارت و گرفتار نقليه وسايل رهاسازي

دنيا به  روز هاي مهارت با را خود بايد آن ها ضروري است نيروها اين بين در ها توسعه مهارت و افزايش بنابراين

 برابر در ديگران و براي خودشان الزم امنيت ساختن برقرار و محافظت هاي تكنيك زمينه در مهارت افزايش ويژه

 و مؤثر روابط ايجاد .كنند آشنا اي جاده ترافيك بين بردن از براي سرعت بردن باال ثه وحاد در احتمالي خطرهاي

 و توسعه براي مهم اركان از اتصال و همبستگي .است ضروري بسيار اورژانسي خدمات هاي گروه بين در مفيد

 پيش هم چنين ر) وكا قبلي(سابقه سوانح در حضور باشد. مي هاي پيشين دانش و ها آموخته به بخشيدن بهبود

و  معلومات سطح بردن و باال مختلفقش هاي ن در پيوسته و مستمر تمرينات و سمينارها شركت در بازديد، طرح،

 پس كند، ايفا ارتقاي مأمورين و دانش سطح بردن باال در بسزايي تأثير تواند مي عملي هاي روش و تجهيزات

 تماس و روابط ايجاد فرد دانش سطح به بهبود بخشيدن و دنبر باال به كمك براي مؤثر روش هاي از ديگر يكي

 .باشد مي مختلف هاي اعضاي گروه و مختلف مأمورين بين در

 تصادفات

 رانندگي و راهنمايي قوانين نكردن رعايت يا رانندگي محيط از صحيح درك عدم  -

 جلويي خودروي با مجاز فاصله نكردن رعايت  -

 رانندگي زمينه در ازهاند از بيش نفس به اعتماد  -

 مجاز غير سرعت  -

 تصادفات از دوري براي رانندگان ساير به بودن متكي  -

 راننده خستگي يا و پرتي حواس آشفتگي،  -

 سبقت يا توقف براي نياز مورد مسافت غلط محاسبه  -

 مؤثرند: تصادفات وقوع در عامل چهار

 انساني عامل  -

 جاده عامل  -

 هنقلي وسيله عامل  -

 محيط عامل  -
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 تصادفات موثردر انساني عوامل

 عملكرد از ناشي خطاهاي  -

 ادراكي خطاهاي  -

 رواني اختالالت از ناشي خطاهاي  -

 مهارت عدم  -

 اقتصادي و  استفاده از اتومبيل هاي فرسوده يا  ارزان قيمت شرايط  -

 اي جاده نجات و امداد مختلف ب. مراحل

 عمليات براي آمادگي . 1

 نجات گروه  -

 نقليه وسيله صحيح انتخاب  -

 نجاتگران انرژي كننده تامين غذايي مواد و تجهيزات  -

58خطرساز مواد از ناشي حوادث با رويارويي در عمليات مديريت در الزم منابع و تجهيزات  -
 

 عمليات صحنه سازي ايمن و هشدار و خطر اعالم براي الزم تجهيزات  -

 سبك) و سنگين نيمه ن،نجات(سنگي تجهيزات  -

 سانحه محل با رويارويي چگونگي . 2

 تصادف محل  -

 تصادف فاصله  -

 مجروحين تعداد  -

 نقليه وسايل تصادفات و حوادث درباره الزم اطالعات آوردن بدست  -

 تصادف زمان  -

 تصادف كرده نقليه وسايل نوع  -

 صحنه در حاضر كننده كمك نيروهاي  -

 تصادف محل به موقع به رسيدن و حركت چگونگي  -

 حركت حين در ريزي برنامه  -

 جايگزين مسيرهاي مورد در ريزي برنامه  -

 .نكنيد استفاده جمعيت پر مناطق در آمبوالنس آژير از  -

 .شود استفاده آژير تك صورت به نياز درصورت  -

 بوق و آژير از مناسب استفاده  -

 عمليات در راننده وظيفه  -

                                                           
۵٨

. HAZARD  



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    173  

 آمبوالنس وسايل هب توجه  -

 نامساعد جوي شرايط در بخصوص رانندگي در دقت  -

 حركت از قبل خصوص به و شلوغ هاي محل در آمبوالنس اطراف به توجه  -

 سازماني محوله وظايف انجام  -

 نجات خودرو كردن پارك چگونگي  -

 آمبوالنس سمت به آن حركت و بنزين نشت  -

 بگيريد. قرار تصادف صحنه از قبل متر پانزده هستيد، امدادي خودروي اولين اگر

 

 بگيريد. قرار تصادف صحنه از بعد متر پانزده حدود در هستيد امدادي خودروي دومين اگر

 

 دهيد. قرار رانندگان مسير ديد در و پيچ از قبل را خود خودرو باشد مي پيچ در تصادف اگر

 

 رعايت كنيد. را حريم متر 30 ندارد، وجود انفجار خطر ولي اند شده حريق دچار خودروها كه تصادفاتي در

 

 كنيد. رعايت را متري 600 حريم ، دار وجود انفجار خطر كه تصادفاتي در
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 :بايستي خودروها از شيميايي مواد نشت در

 نباشد. مواد مسير در .  خودرو1

 نباشد. آب جوي خودرو زير .4

 نباشد. تونل خودرو پايين .  مسير3

 نباشد. جاده شيب در .  خودرو4

 نباشد. باد مسير در . خودرو5

 نمود. پارك جاده كنار ودر بلندي باالي در را خودرو توان . مي6

 

 نكته:

 بگيريد. قرار سالم برق تير از قبل بايد برق هاي سيم هنگام قطع در

 بدون كرديد خود بدن در شدن مورمور احساس كه داريد قرار برق خطوط قطع با منطقه در شما كه صورتي در

 . شويد دور خطر منطقه از لي حالت لي به وقت، اتالف

 نباشد شما اطراف در حلقوي بصورت برق سيم هاي كه باشيد مراقب بايد شويد مي دور خطر منطقه از كه زماني

 او به نمود كمك درخواست شما از و نمود صدا را شما تصادفي خودرو سرنشينان از افرادي يا فرد كه صورتي در.

 . نماييد منع خودرو از خروج از را او و برسند منطقه به متخصص نيروهاي تا نكند گونه حركتي هيچ كه بگوييد
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 خطر منطقه كردن محصور و تعيين

 گذاري عالمت در موثر عوامل

 بودن روز و شب  -

 جاده شيب  -

 و هوا آب  -

 مختلف فصول  -

 جاده نوع  -

 مختلف حاالت در گذاري عالمت نحوه

 نمود. ايجاد مانع متر 96 بايد ساعت در سرعت كيلومتر 80 هر براي جاده مجاز سرعت به بستگي

 

 دارد. قرار متر 67.5 آمبوالنس خودرو تا خطر مخروط اولين و است تصادف صحنه متري پانزده فاصله در خودرو

 

 موقعيت ارزيابي . 3

 تصادف صحنه ارزيابي  -

 احتمالي هاي مصدوميت و حادثه شدت تعيين و ارزيابي  -

 مصدومين به دسترسي براي فعاليت و رسيدگي اولويت كردن مشخص  -

 آن ها) نيفتادن قلم مصدومين(از تعداد از يافتن اطمينان  -

 منطقه به .  دستيابي4

 دره يا تپه از رفتن پايين  -
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 نجات هاي كارگاه بستن  -

 بالگرد(هليكوپتر)  -

 خطرساز مواد و تصادفات بروز صحنه ريت.  نكات مهم در مدي5

 روشن نقليه وسايل روي كردن عدم كار  -

 نقليه وسايل كنترل ترافيك  -

 . بشوند نزديك حادثه محل به نگذاريد را چيان تماشا  -

 .پذيرد صورت بايد شما نظر زير و لزوم مواقع در تماشاچيان از استفاده  -

 ها تماشاچي كنترل  -

 رساني برق تيرهاي با تصادف با ردبرخو چگونگي  -

 گرفته آتش كه اي نقليه وسيله با برخورد چگونگي  -

 عمليات) كار(منطقه منطقه كردن روشن  -

 اند افتاده دام به كه افرادي به روش هاي دستيابي . 6

 درها: كردن باز ازطريق مصدوم به دسترسي  -

 درها نمودن آزمايش . 1

 جاتگرن چند توسط درها .  كشيدن2

 هاكردن آن اهرم بوسيله درها نمودن باز . 3

 جك بوسيله در .  كشيدن4

 آن ها شكستن يا و ها قفل كردن باز  -

 طريق: از خودرو هاي شيشه طريق از دستيابي -

 ها شيشه آوردن .  پايين1

 ها شيشه اطراف نوار بريدن طريق از ها شيشه آوردن .  در2

 ها شيشه .  شكستن3

 :نمود دقت زير موارد به بايستي ها شيشه شكستن منظور به -

 مصدوم به نسبت شيشه دورترين .  انتخاب1

 مصدوم گردن و سر از محافظت . 2

 ها شيشه نمودن .  محافظ3

 شيشه روي در شكاف ايجاد . 4
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 شده ستهشك يا و شده باز هاي پنجره راه از خودرو به ورود سازي ايمن و سازي آسان بايد به تربيش ايمني جهت

 توجه كرد.

 : بايستي نيز شيشه روي شكاف ايجاد براي

                                                                                     شود.  وارد ضربه شيشه گوش چهار .  از1

                                                                                          تيز.  نوك شئ با ضربه نمودن وارد .2

                                                                                                      فنري بصورت ضربه .  زدن3

                                                                   است. الزامي آن از استفاده و مناسب دستكش داشتن . 4

 مصدوم روي بر پوشش دادن .  قرار5

 سقف طريق از ورود  -

 . دهيد انجام پايين سمت به برش اولين . 1

 . دهيد انجام را افقي .  برش2

 . دارد نگاه را صفحه تا بگذاريد را فردي .  3

 . دهيد انجام را پايين به رو برش دومين . 4

 . كنيد خم را آن آورده باال را انتهايي كنارهاي . 5

 بپيچيد. را فلزي گاه هاي تكيه و برداريد را آن بريده را درشت قسمت هاي . 6

 كنيد. بندي نوار را تيز هاي لبه . 7
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 ): روش ورود به خودرو از طريق شيشه21-5(تصوير

 افتاده خطر به آن ها حيات كه مصدوميني از مراقبت . 7

 درمان واحد  -

 گردني) آتل از (استفاده نخاع هاي آسيب  -

 (رهاسازي) مصدوم سازي .  آزاد8

 رهاسازي حين در گيرافتاده مصدومين از محافظت   -

 خروجي هاي راه برقراري و كار فضاي ايجاد  -

 ماشين برنده هاي قسمت و فلزات هاي براده برابر در مصدومان از كردن محافظت  -

 ايمني كمربند كردن باز و كردن آزاد  -

 عقب به صندلي دادن حركت  -

 فرمان ميله كردن جابجا  -

 اتاق جلوي قسمت راندن بيرون  -

 افتاده گير پدال زير در كه راننده پاي كردن آزاد  -

 انتقال و جابجايي براي مصدوم كردن فيكس و تثبيت . 9

 دارد گردن و فقرات ستون صدمات كه مصدومي تثبيت و كردن حركت بي  -

 تنه نيم آتل از تفادهاس  -

 ... و پانسمان و بندي آتل  -

 خودرو از مصدوم كردن .  خارج10

 تند روش  -

 

1( 
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2( 

3( 

4( 

5( 

 ): خارج كردن مصدوم از خودرو به روش تند22-5(تصوير

 كالسيك روش -
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1(   

2(  

3(  

4( 
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5(  

6 ( 

7( 

 يك): خارج كردن مصدوم از خودرو به روش كالس23-5(تصوير

 

 

 كاسكت كاله روش -
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 ): خارج كردن مصدوم از خودرو به روش كاله كاسكت24-5(تصوير

 آمبوالنس به مصدوم .  انتقال11

 نجات عمليات به دادن .  پايان12

 حادثه صحنه در الزم هاي فعاليت دادن ادامه  -

 تجهيزات بندي بسته و تنظيف و آوري جمع و پرسنل احضار  -

 يگاهپا به بازگشت  -

 نويسي گزارش  -

 :شامل موارد زير است اي جاده تصادفات در نجات و جستجو مرحله 12 خالصه به طور

 عمليات براي آمادگي  -1

 سانحه محل با رويارويي چگونگي  -2

 موقعيت ارزيابي  -3

 منطقه به دستيابي  -4

 خطرساز مواد و تصادفات بروز صحنه مديريت  -5

 اند افتاده دام به هك افرادي به دستيابي  -6

 افتاده خطر به آنها حيات كه از مصدوميني مراقبت  -7

 (رهاسازي) ساز آزاد  -8

 جابجايي براي مصدوم كردن فيكس و تثبيت  -9

 خودرو از مصدوم كردن خارج  -10

 آمبوالنس به مصدوم انتقال  -11

 عمليات پايان  -12
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 :ششم فصل

 حريق عمليات اطفاء 

مقابله با آتش سوزي هاي خانمانسوز از چهارصد سال پيش در اروپا شروع شد. در اواسط  كوشش اساسي براي

قرن نوزدهم، ضرورت برخورد علمي با مسئله آتش سوزي هاي صنعتي كامالً احساس مي شد. در كشورهاي 

. به تدريج با پيشرفته، از يافته هاي اين علم براي توسعه و تكامل اداره هاي آتش نشاني شهري نيز استفاده شد

تر منتظر وقوع آتش سوزي  تأسيس اداراتي براي پيشگيري از بروز حريق، ادارات آتش نشاني در سازماني كه بيش

بود تا صرفاً با آن مقابله كند، به سازمان حفاظت از حريق تبديل شد و در نهايت منجر به ايجاد دانش تحصيلي 

 مهندسي حفاظت از حريق در اروپا گرديد.

 چهتاريخ

درك اين كه آتش به راستي چيست به قرن هفدهم و هجدهم در زمان پيدايش علم شيمي باز مي گردد. 

دانشمندان زيادي با مشاهدات خود از آتش به نتايجي دست يافتند. هنري كاونديش، پژوهش هايي انجام داد تا 

ف كرد هوا مركب از الاقل دو گاز بوده و مواد تشكيل دهنده هوا را شناسايي كند. سرانجام آنتوان لوران الوازيه كش

ادعا كرد قسمت قابل احتراق هوا، جزء متشكله همه اسيدها است. او اين گاز را اكسيژن، تركيب آن را با اجسام 

با اين كشف، فرآيند اشتعال يا احتراق نيز مشخص شد. در اين فرآيند،  اكسيد و اين فرآيند را اكسيداسيون ناميد.

ت با ماده سوختني تركيب مي شود. در واقع تفاوت بين اشتعال و اكسيداسيون(مثل زنگ زدگي اكسيژن به سرع

اشتعال ناخواسته و يا خارج از كنترل، آتش سوزي يا حريق ناميده مي  فلزات)، همين سرعت واكنش مي باشد. 

 شود، براي ايجاد آتش سوزي، سه عامل اصلي مورد نياز مي باشد.

 ل(سوخت)ماده قابل اشتعا . 1
 حجم معيني از اكسيژن . 2
 حرارت كافي . 3

 در علم آتش نشاني اين سه عامل را به صورت سه ضلع يك مثلث نشان مي دهند كه به مثلث آتش معروف است.

 

 

 
 

 

 

 ): مثلث آتش1-6(تصوير
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مي كند. به  مثلث آتش نه تنها عوامل ايجاد آتش را نشان مي دهد، بلكه راه هاي فرو نشاندن آن را نيز مشخص

بيان روشن تر، چنانچه هر يك از اضالع مثلث آتش حذف گردد، حريق از بين خواهد رفت. بر اين مبنا، سه روش 

 اصلي و اساسي براي خاموش كردن آتش ابداع شد. 

 اين روش ها عبارتند از: محدود كردن سوخت( جداسازي)، محدود كردن اكسيژن( خفه كردن) و محدود كردن

كردن). با گذشت زمان تئوري مثلث آتش دستخوش دگرگوني هاي زيادي شد به صورتي كه اكنون حرارت(سرد 

 عالوه بر تئوري مثلث آتش، تئوري هاي ديگري مانند مربع آتش و هرم آتش وجود دارند.

 مربع آتش يا مثلث آتش كدام يك درست است؟

دانستند اما جالب است كه بدانيد  ري ميدر گذشته متخصصين وجود سه عامل را براي توليد آتش الزم و ضرو

امروزه در مهندسي آتش وجود يك عامل چهارم را براي توليد و گسترش آتش ضروري مي دانند. بنابراين ديگر از 

 شود.  شود بلكه از مربع آتش ياد مي اصطالح مثلث يا هرم آتش استفاده نمي

 

 اي هاي زنجيرهواكنش •حرارت  •ت سوخ •اكسيژن  •بنابراين اضالع مربع آتش عبارتند از: 

 

اي نيز يكي از  هاي زنجيرههاي زنجيرهاي ناشناخته بود اما امروزه با درك اينكه واكنشدر گذشته عامل واكنش

شناسند. جهت برطرف نمودن اين عامل از  عوامل تاثير گذار در توليد آتش است آن را به عنوان عامل چهارم مي

يري باال مثل بي كربنات پتاسيم و مونو فسفات آمونيم استفاده شده اين مواد مانع از موادي با خاصيت تركيب پذ

 .شوند هاي آزاد سوخت با اكسيژن ميتركيب راديكال

 

 ): مربع آتش2-6(تصوير
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 احتراق 

عبارت است از تركيب يك ماده قابل سوخت با اكسيژن و تبديل مولكول ها به مولكول هاي ديگر و اتم هاي 

 نش اكسيداسيون حرارت زا مي باشد.سازنده خود كه توليد حرارت نمايد. در حقيقت احتراق يك واك

 شعله 

كه حرارت ، نور و دود توليد نمايد. رنگ و بلنداي شعله به نوع ماده سوختني بستگي يك واكنش احتراقي است 

 دارد.

 درجه حرارت اشتعال 

 كمترين درجه حرارتي است كه در آن يك جسم شروع به شعله وري مي كند.

 نقطه شعله زني . الف

مخلوط قابل اشتعال با هوا عبارت است از كمترين درجه حرارتي كه در آن جسم بخارات كافي جهت تشكيل يك 

در سطح خود توليد كند به گونه اي كه در صورت وجود يك منبع آتش زنه براي يك لحظه شعله موقت ايجاد 

 شده ولي ادامه و گسترش نخواهد داشت.

 صعيد دارند مثل نفتالين مي باشد.توجه : نقطه شعله زني مختص مايعات و برخي جامدات كه حالت ت

 جه آتش گيري) نقطه آتش( در .ب

پايين ترين درجه حرارتي است كه يك سوخت توليد بخارات كافي جهت اشتعال و ادامه اشتعال بنمايد را نقطه 

 جه باالتر از نقطه شعله زني است.آتش گويند. نقطه آتش معموالً چند در

 درجه حرارت خودسوزي .ج

ل مي شود. يعني ماده بدون نزديك شدن به پايين ترين درجه حرارتي است كه در آن ماده به خودي خود مشتع

شعله يا منبع ديگر جرقه زني ، خود به خود خواهد سوخت و اين بدان معناست كه در شرايطي خاص بعضي از 

 خودي خود ايجاد حريق مي نمايند. مواد به

 »خودسوزي«احتراق خود به خود. د

است در درجه حرارت محيط با اكسيژن واكنش برخي از مواد به ويژه مواد آلي كه ريشه كربني دارند ممكن 

دهند، تركيباتي مانند روغن بزرك كه داراي پيوندهاي مضاعف كربن ـ كربن هستند براي اين نوع واكنش بسيار 

مستعد هستند. اگر ماده سوختني عايق خوبي براي حرارت باشد ، حرارت ايجاد شده در چنين واكنشي نمي تواند 

تر مي شود تا زماني كه درجه حرارت  جه درجه حرارت ماده باال مي رود و واكنش بيشاز آن خارج شده در نتي

چنين تأثير باكتري ها بر روي برخي مواد  آن به درجه حرارت اشتعال برسد و در نتيجه احتراق صورت پذيرد. هم

 آلي سبب افزايش درجه حرارت آنها مي شود كه گاهي منجر به بروز اشتعال مي شود.

 وختني به سه شكل زير ممكن است دچار خود به خود سوزي شوند:مواد س

 ـ باال رفتن درجه حرارت محيط تا حد نقطه اشتعال جسم 1

 ـ واكنش هاي شيميايي گرمازا مانند تركيب پرمنگنات پتاسيم و روغن 2
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وفه تازه چيده ـ برخي مواد كه در شرايط خاص( مانند نبود تهويه مناسب) خود خود آتش مي گيرند مانند عل 3

 شده در انبار

 

 درجه حرارت اشتعال به عوامل زير بستگي دارد:

 درصد بخارات توليد شده از ماده(فشار بخار) .الف

 درصد اكسيژن موجود در محيط .ب

 نوع منبع آتش زنه و مدت زمان تماس با آن  .ج

 حجم محلي كه بخارات توليد مي شود(فشار محيط) .د

 كنش(تسريع يا كند كننده)وجود كاتاليزور وا .هـ

 

 حدود اشتعال يا انفجار 

زماني يك گاز يا بخار مشتعل مي شود كه با هواي كافي مخلوط شده و نسبت قابل اشتعال يا انفجار را به وجود 

آورده باشد. اگر سوخت خيلي زياد يا خيلي كم باشد ، افروزش يا انفجار انجام نخواهد شد و در اين صورت گفته 

كه مخلوط پايين تر يا باالتر از حدود اشتعال يا انفجار خود است. پايين ترين حد اشتعال يا انفجار عبارت مي شود 

 ترين حد تراكم گاز كه باعث شعله يا انفجار گردد و همچنين باالترين حد اشتعال عبارت است از بيش است از كم

 ر از آن اكسيژن كافي در مخلوط نخواهد بود.ترين حد تراكم كه باعث ايجاد شعله يا انفجار گردد كه باالت

 

 دامنه يا پهنه اشتعال يا انفجار بعضي از مواد در جدول زير نشان داده شده است:

 

 ماده رديف
 پهنه يا حدود انفجار

 حد باال حد پايين

 100الي  98 5/2 استيلن (گاز) 1

 15 5 گاز طبيعي (شهري) 2

 10 1 گاز مايع (بوتان و پروپان) 3

 74 1/4 هيدروژن 4

 5/45 3/4 هيدروژن سولفايد 5

 2/74 5/12 منو اكسيد كربن 6

 6 3/1 بنزين 7
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 مراحل احتراق 

مراحل احتراق يا چگونگي سوختن يك ماده هميشه يكسان و يك شكل نيست اما وضع درجه حرارت نسبت به 

تدريج تحت شرايطي باال مي رود ، با رسيدن  زمان همواره به اين شكل است كه از نقطه اشتعال آغاز مي شود، به

به حد نهايي غالباً تا حدودي ثابت مي ماند و پس از كم شدن مقدار سوخت، سير نزولي را طي مي كند. هم اين 

است كه باال رفتن درجه حرارت به مقدار سوخت بستگي ندارد و تابع شرايط فيزيكي و شيميايي است. هفت 

 شده است : مرحله احتراق در ذيل ذكر

 در اين لحظه آتش بروز كرده است. اشتعال اوليه: . 1

اين مرحله از چند دقيقه تا چند ساعت ممكن است طول بكشد. در اوايل اين مرحله معموالً  رشد آتش: .2

 سوخت كند مي سوزد و توليد دود و گاز مي كند.

رده و درجه حرارت سريعاً افزايش مي در اين مرحله آتش به اغلب مواد سوختني سرايت ك پيشروي شعله: .3

 يابد.

 آتش به حداكثر شدت خود رسيده و مواد سوختني به راحتي در حال سوختن هستند. اوج احتراق: . 4

 سوخت كاهش يافته و در حال از بين رفتن مي باشد، حجم آتش رو به كاهش مي رود. پس نشيني: . 5

 ي خودكار احتراق در حال از هم گسيختن است.زنجيره واكنش ها نيمه سوختن و دود كردن: . 6

 در اين مرحله آتش رو به زوال و خاموشي مي رود. رو به خاموشي رفتن: . 7

 

 روش هاي انتقال حرارت

 ل يافته و باعث گسترش حريق شود:حرارت در يك محيط ممكن است به يكي از سه روش زير انتقا

  59انتقال حرارت به روش هدايت . 1

رت به صورت هدايت در جامدات، مايعات و يا گازها اتفاق مي افتد. اما اين امر در جامدات به خصوص انتقال حرا

در فلزات بهتر قابل درك است. در هدايت حرارت، مولكول هاي گرم شده در اطراف محل خود نوسان مي كنند و 

 كول هاي همسايه خود پيش مي برند.انرژي حرارتي را با تصادف با مول

 60قال حرارت به روش جابجاييانت. 2

جابجايي حرارت فقط در مايعات و گازها رخ مي دهد. وقتي مايع يا گازي حرارت داده مي شود منبسط شده و از 

تر كه گرم شده، باال مي آيد تا جايگزين سيال غليظ  غلظت آن كاسته خواهد شد. يعني مايع يا گاز سيال سبك

جاد يك جريان گردشي در گاز يا مايع مي شود. اين جريان گردشي تا زماني تر گردد. تكرار اين جابجايي موجب اي

كه سيال به يك درجه حرارت يكنواخت برسد ادامه خواهد داشت. به هنگام آتش سوزي در يك ساختمان، جريان 

                                                           
۵٩

 . Conduction 
۶٠

 . Convection 
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آتش را توسط جابجايي مي تواند گازهاي گرم توليد شده توسط احتراق را از طريق راه پله به باال انتقال داده و يا 

 كانال آسانسورها به سمت طبقات فوقاني گسترش دهد.

بنابراين در آتش سوزي طبقات پايين يك ساختمان حتماً بايد طبقات آخر نيز مورد بررسي قرار گيرند ضمن 

اينكه باز كردن پنجره هاي راه پله ها و طبقات بااليي باعث كاهش خطر گسترش آتش سوزي به روش جابجايي و 

 ه دليل خروج دود و حرارت مي شود.عمليات آتش نشانان ب سهولت

 61انتقال حرارت تابشي يا تشعشعي .3

حرارت همچنين ممكن است در خط مستقيم توسط روشي كه نه هدايت است و نه جابجايي ، انتقال يابد. حرارت 

لندي از اتاق گذاشته خورشيد از فضاي خالي مي گذرد تا زمين را گرم كند. گرماي بخاري برقي كه در جاي ب

 شده است، در زير آن احساس مي شود در صورتي كه نه هدايت و نه جابجايي قادر به انجام اين عمل نيستند.

اين راه انتقال حرارت را انتقال از طريق تشعشع يا تابش مي گويند. اين پديده هنگامي كه اثر تشعشع از يك  

م مهم جلوه مي كند. بنابراين لزوم رعايت فاصله مواد سوختني از منبع حرارتي مثل آتش سوزي را در نظر بگيري

 ا بخاري بيشتر نمود پيدا مي كند.منابع حرارتي به خصوص داراي شعله هاي باز مثل شومينه ي

 

 پديده هاي خطرناك آتش سوزي مواد مختلف 

 62بك درفت

دن دربها و پنجره ها اكسيژن مورد نياز در يك محيط بسته كه آتش وجود دارد بعد از مدت زماني به علت بسته بو

براي سوختن كاهش مي يابد و در نتيجه ناقص سوزي آغاز مي شود. حتي ممكن است در اثر كمبود اكسيژن 

شعله آتش خاموش شده و كند سوزي ادامه پيدا نمايد و مواد نيم سوز مي توانند محيط را به طرز خطرناكي با 

ل پر كنند و با رسيدن هواي كافي(مثالً به واسطه باز شدن يك درب يا شكستن بخارات و گازهاي داغ قابل اشتعا

 پنجره)، بخارات و گازهاي قابل اشتعال داغ دچار آتش سوزي ناگهاني و يا حتي انفجار مي شوند. 

 گاهي يك گوي آتشين از محل ورود هوا به اتاق به بيرون مي آيد كه اين به ويژه براي مأموران آتش نشاني كه

اتاق ها را براي نجات بازماندگان مورد بازرسي قرار مي دهند بسيار خطرناك است. از اين رو بايد قبل از ورود به 

اتاق هاي بسته، گازهاي داغ را به شكل كنترل شده اي تهويه نمود و در هنگام ورود خنك كردن گازهاي داغ مد 

 تواند به صورت اصولي و كامل انجام شود.نظر قرار گيرد كه اين دو عمل فقط توسط آتش نشانان مي 

  63فالش آور

شعله ور شدن يا گر گرفتن به مرحله اي گفته مي شود كه آتش با يك حركت سريع و همه جانبه تمامي مواد 

سوختني و فضا را يكپارچه مشتعل مي كند. در يك محيط مسقف يا نيمه مسقف كه مي تواند حرارت را تا 

ا بخارات حاصل از سوخت در نزديكي سطحي كه متصاعد شده اند مي سوزند اما حدودي محبوس نمايد ابتد

لحظه بحراني وقتي فرا مي رسد كه حرارت و شعله هاي آتش به سقف برسند. با گسترش آتش به سطح زير سقف 

                                                           
۶١

 . Radiation 
۶٢

 . Back draught 
۶٣

 . Flash Over 
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ني و انتقال حرارت به صورت جابجايي و تشعشع هم از كانون حريق و هم از گازهاي داغ زير سقف ، حرارت مكا

گراد  درجه سانتي 650تا  600كه دچار آتش سوزي شده است به مقدار زيادي افزايش مي يابد. در دماي حدود 

باقيمانده مواد سوختي به سرعت به دماي آتش خود رسيده و در مدت زمان كوتاهي مشتعل مي شوند كه مي 

 افتادن نفراتت بين شعله ها گردد.تواند باعث گير 

  64بلوي

مي گويند. اين نوع انفجار از  BLEVEثر ازدياد فشار ناشي از افزايش بخار حاصل از جوشيدن مايع را انفجار در ا

عمده ترين انفجارات مخازن بوده كه سبب دو يا چند تكه شدن مخزن مايع در يك لحظه مي شود. انفجار اين 

طه جوش خود برسد. بيشتر مخازن زماني صورت مي گيرد كه درجه حرارت مايع داخل مخزن به باالتر از نق

مي باشد. در اثر حرارت گاز درون مخزن منبسط شده و  (LP-Gas)متوجه مخازن گاز مايع  BLEVEانفجارات 

به بدنه فشار مي آورد و همچنين به علت جذب حرارت ، بدنه نيز ضعيف تر شده و به دليل اين فشار دو جانبه در 

 نفجار صورت خواهد گرفت.يك لحظه ديگر بدنه مخزن تحمل نياورده و ا

البته اين انفجارات فقط مختص به مخازن محتوي مايع يا گاز قابل اشتعال نبوده بلكه ديگ هاي بخار نيز در اثر 

كار نكردن سوپاپ اطمينان ، تحت فشار بيش از حد قرار گرفتن و يا رسيدن حرارت بيش از آستانه تحمل ديگ و 

ايش منفجر مي شوند. چون در اين سيستم ها عمل تخليه ماده مخزن به چنين انتخاب نامناسب ديگ از گنج هم

هنگام ازدياد فشار داخلي ، فيزيكي مي باشد بنابراين اگر محتويات درون مخزن قابل اشتعال باشد عمل احتراق و 

مي  BLEVEتوليد حرارت نيز در اثر آزاد شدن اين مواد وجود خواهد داشت كه اين عمل اشتعال پديده دوم از 

 باشد.

 تعريف سوختن 

مولكول هاي سوخت در اثر تشعشعات انرژي حرارتي شكسته شده و با اكسيژن تركيب مي شوند. تشكيل مولكول 

هاي جديد كوچكتر باعث آزاد شدن انرژي به صورت نور و گرما مي شود كه اين انرژي ، خود انرژي اوليه شكست 

 ب ادامه آتش سوزي مي شود.ه و موجمولكول هاي بعدي سوخت را تأمين كرد

 

 احتراق كامل و ناقص 

احتراق كامل هنگامي است كه تمام عناصر موجود در سوخت به باالترين حد اكسيداسيون خود برسند ولي اگر 

مقداري از مواد قابل اكسيد شدن در سوخت باقي بماند يا همراه دود برده شوند احتراق ناقص صورت گرفته است 

 داري انرژي تلف شده است.و در اين حالت مق

 براي احتراق كامل شرايط زير بايد فراهم باشد :

 اكسيژن به مقدار كافي جهت سوختن موجود باشد. . 1

 ماده قابل سوخت بايد به خوبي با اكسيژن مخلوط گردد.  . 2

                                                           
۶۴

 . BLEVE 
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ايد، ولي اگر مايع را در مايعات به آساني گازها محترق نمي شوند ، زيرا هوا نمي تواند در ذرات آنها كامالً نفوذ نم

 اثر فشار به صورت پودر درآوريم با هوا مخلوط شده و مانند گازها به خوبي مي سوزد.

اجسام جامد فقط در حالتي به سادگي محترق مي شوند كه به صورت قطعات كوچك باشند، يعني سطح قابل 

 د احتراق به راحتي انجام مي شود.باش تر باشد و اگر سوخت جامد به صورت پودر تماس آنها با اكسيژن هوا بيش

 

 گاز مونو اكسيد كربن

گاز منوكسيد كربن گازي است بي رنگ، بي بو، قابل اشتعال و به شدت مسموم كننده كه در صورت استنشاق 

برابر اكسيژن است. بنابراين پس از تركيب به سختي جدا  300تا  250ميل تركيبي آن با هموگلوبين خون، بين 

حتماً بايد فرد مسموم را به هواي آزاد برد يا از كپسول اكسيژن جهت تنفس استفاده كرد. اين گاز در  مي شود و

اثر كمبود اكسيژن و احتراق ناقص مواد توليد مي شود. تقريباً هم وزن هواست و در صورت نشت در محيط بسته، 

ز بسيار خطرناك است و عموماً منجر به هم فضاي پايين و هم فضاي باال را اشغال مي كند. مسموميت با اين گا

 ياد مي شود.» مرگ خاموش« مرگ شده و از آن به عنوان

كه به هيچ وجه قبالً اعالم  در هوا مي تواند شخص را به حال اغماء فرو برد ، بدون اين تا  در نسبت 

 مي شود.  خطر كرده باشد و يكباره به گلبول هاي سرخ خون حمله ور

به صورت جامد در مي آيد. در هوا به  -C 205°به صورت مايع و در كمتر از  -C 190°اين گاز در كمتر از 

درصد با هوا مخلوط شود حالت انفجار پيدا مي  2/74تا  5/12مي كند. وقتي بين  CO2آساني سوخته و توليد 

 مي باشد. C 609°كند. درجه حرارت اشتعال آن 

 

 ء يا خاموش كردن آتش روش هاي اطفا

هر گاه يكي از سه عاملي كه تشكيل دهنده مثلث آتش بوده را برداريم مثلث آتش ناقص شده و عمل احتراق 

 متوقف خواهد شد.

 به چهار روش مي توان آتش سوزي را خاموش نمود :

 تقليل درجه حرارت به وسيله سرد كردن. . 1

 كاهش درصد اكسيژن يا خفه كردن .2

 واد سوختني يا جداسازيقطع م .3

 قطع واكنش هاي زنجيره اي سوختن. 4

 

 كاهش درجه حرارت به وسيله سرد كردن . 1

 ازا ، مي توان سوخت را سرد نمود.به كمك آب يا خاموش كننده هاي سرم

 

 ويژگي هاي آب به صورت اسپري



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    191  

رت را به خوبي از مواد به دليل افزايش سطح تماس ذرات آب قدرت جذب حرارت بيشتري داشته و حرا .الف

 مشتعل مي گيرد.

 ذرات آب، بخارات قبل اشتعال متصاعد شده را رقيق مي نمايد. .ب

 ذرات ريز آب مانند يك سپر حرارتي از انتقال تشعشعي حرارت جلوگيري مي كند. .ج

 را كاهش مي دهد. O2برابر شده و غلظت  3400تا  1700آب پس از تبخير  .د

 به اماكن و تجهيزات وارد مي كند.ي كمترين خسارت را آب به صورت اسپر .هـ

 معايب آن

 آب سنگين است و حمل و نقل آن دشوار و هزينه بر مي باشد. .الف

 كن و تجهيزات خسارت وارد مي كند.آب پر فشار به اما .ب

 محدوديت هاي استفاده از آب

 .كارآيي ندارد Dو  Eآب رساناي برق است و در آتش سوزي گروه  .الف

 مي كند. C2H2با بعضي مواد واكنش حرارت زا و انفجاري دارد، مثل كاربيد كه توليد  .ب

 به علت سنگيني در مايعات قابل اشتعال فرو مي رود. .ج

 در بعضي مايعات قابل اشتعال مثل الكل حل مي شود. .د

 

 كاهش درصد هوا( اكسيژن) يا خفه كردن .2

% گازهاي ديگر نظير دي اكسيد كربن، منواكسيد كربن، آرگون 1وژن و % نيتر78% اكسيژن، 21هوا تركيبي از 

بخار آب و ذرات معلق در هوا و ... مي باشد. اگر شيشه اي پر از اكسيژن داشته باشيم و كبريتي را كه شعله آتش 

 آن خاموش شده باشد در آن داخل كنيم فوراً آتش مي گيرد.

است، دور نمودن هوا از صحنه عمليات يعني دور ساختن اكسيژن از  چون اكسيژن يكي از عوامل اصلي ادامه آتش

آن صحنه، كه نتيجه اش خاموش شدن آتش است، اين عمل به روش هاي مختلف انجام مي شود كه به شرح زير 

 مي باشند:

 جايگزين كردن گازهاي سنگين تر از هوا  .الف

ابر از هوا سنگين تر بوده استفاده مي نمايند. گازهاي بر 5تا حدود  5/1در اين طريقه از گازهاي سنگين كه بين 

 مصرفي و پس از ريخته شدن بر روي آتش، جانشين هوا شده و از تماس هوا با آتش جلوگيري مي نمايند. مهم

 ترين اين گازها عبارتند از :

CO2  مي باشند. گاز  برابر هوا وزن دارد و در سيلندرهايي با وزن هاي مختلف حاضر به كار 5/1كه در حدود

 و ديگر مواد هالوژنه از اين دسته گازها مي باشند. CH2Br2و دي برمومتان  CCL4تتراكلريد كربن 

 

 ايجاد يك اليه عايق بين هوا و آتش  .ب 
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در اين روش از كف مخصوصي كه بتواند در مقابل آتش سوزي مقاومت نمايد استفاده مي شود. در اين طريق كف 

           عايق بين هوا و آتش نموده و از رسيدن اكسيژن موجود در هوا به بخارات قابل اشتعالمصرفي ايجاد اليه 

 ( متصاعد شده) جلوگيري مي كند.

در ضمن به دليل وجود آب در كف عمل خنك كردن نيز صورت مي پذيرد. انداختن پتو ، پارچه خيس، ريختن 

 رار مي گيرند.شن و ماسه و اعمالي نظير اينها نيز در اين روش ق

 

 قطع يا دور ساختن مواد سوختني. 3

چنانچه ماده قابل اشتعال در مجاورت هوا و حرارت نباشد آتش سوزي اتفاق نخواهد افتاد، چون شرط اول يعني 

مجاور نبودن با هوا تقريباً غير ممكن است، معموالً تالش بر اين است كه ماده قابل اشتعال را از مجاورت با آتش 

ايند. در بعضي از آتش سوزي ها مانند حريق گازها و مايعات قابل اشتعال، بهترين روش قطع يا دور نمودن دور نم

مواد سوختني است، به عنوان مثال اگر يك كپسول گاز دچار آتش سوزي شود، بهترين روش اطفايي، قطع جريان 

امدات، چنانچه وسيله اطفايي در چنين هنگام برخورد با آتش سوزي ج گاز و بستن شير خروجي گاز است. هم

 دسترس نباشد ، بهترين كار دور كردن مواد سوختني از آتش است.

 قطع سوخت به يكي از سه روش زير امكان پذير است :

 دور كردن ماده سوختني از شعله .الف

 دور كردن شعله از ماده سوختني .ب

 ايجاد فاصله يا عايق بين ماده سوختني و شعله  .ج

 

 واكنش هاي زنجيره اي سوختنقطع . 4

اطفاء به وسيله مواد شيميايي بازدارنده را قطع واكنش هاي زنجيره اي سوختن گويند كه فقط جهت مدل شعله 

اي كاربرد دارد. ارزش بارز اين روش سرعت و تأثير زياد آن در اطفاء حريق است. با استفاده از اين روش مي توان 

 يژن جلوگيري نمود.از عمل انفجار مخلوط گاز و اكس

گونه اطفاء كننده ها بدون رقيق نمودن اكسيژن، جدا كردن سوخت، پوشاندن يا خنك نمودن و فقط با  اين

 دخالت در واكنش هاي سوختن و اجازه ندادن به اكسيژن جهت تركيب، عمل اطفاء را انجام مي دهند.

 

 طبقه بندي آتش سوزي ها از نظر مواد سوختني 

اساس نوع ماده سوختني به را چند طبقه تقسيم مي شوند كه سازمان ملي حفاظت از حريق  آتش سوزي ها بر

آن را به چهار طبقه و كشورهاي اروپايي بر مبناي طبقه بندي كشور انگلستان آن را به پنج  (NFPA)آمريكا 

كه برخي در طبقه  طبقه تقسيم بندي نموده اند. البته برخي از صاحب نظران طبقه ششمي را هم در نظر گرفته

ششم مواد منفجره و برخي آتش هاي روغن هاي آشپزخانه اي منازل را در نظر گرفته اند. در هر صورت دو 

 تقسيم بندي زير ارائه مي شود. الزم به ذكر است در ايران طبقه بندي اروپايي رواج بيشتري دارد.
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  (BS)طبقه بندي آتش سوزي با استاندارد اروپايي 

 جامدات قابل اشتعال(مواد خشك)ـ  Aطبقه 

 ـ مايعات قابل اشتعال Bطبقه 

 ـ گازها Cطبقه 

 ـ فلزات قابل اشتعال Dطبقه 

 ـ وسايل الكتريكي(برقي) Eطبقه 

 ـ روغن ها و چربي هاي خوراكي  Fطبقه 

 NFPAطبقه بندي آتش سوزي با استاندارد 

 ـ جامدات قابل اشتعال(مواد خشك) Aطبقه 

 قابل اشتعال و گازهاـ مايعات  Bطبقه 

 ـ وسايل الكتريكي(برقي)  Cطبقه 

 ـ فلزات قابل اشتعال Dطبقه 

 ـ روغن ها و چربي هاي خوراكي  Kطبقه 

 

 )Aآتش سوزي مواد خشك(گروه 

اين طبق موادي را شامل مي شود كه پس از سوختن از خود خاكستر بجا مي گذارند مانند فرآورده هاي چوبي، 

يكي و انواع مختلف پارچه هاي مصنوعي، حبوبات، غالت و غيره. براي خاموش نمودن اين پنبه اي، پشمي، الست

آتش سوزي ها بهترين روش سرد كردن و مؤثرترين وسيله آب مي باشد. مشخصه بارز اين مواد درون سوزي است 

 كه بهترين مثال آن ذغال و ته سيگار است.

 

 )Bگروه آتش سوزي مايعات قابل اشتعال(

سوزي مايعات قابل اشتعال بستگي مستقيم به سرعت تبخير شدن آنها دارد كه در اثر دريافت حرارت  خطر آتش

 از محيط يا يك منبع حرارتي، گاز كافي براي توليد مخلوط قابل اشتعال يا انفجار آزاد كنند.

 مايعات سريع االشتعال .الف

 ر آنها پايين باشد مانند: بنزين.يمايعات سريع االشتعال به مايعاتي گفته مي شود كه نقطه تبخ

 مايعات كند اشتعال .ب

هاي حيواني و  مايعات كند اشتعال به مايعاتي گفته مي شود كه نقطه تبخير آنها باالست مانند: نفت خام، روغن

 غيره.

 مايعات قابل اشتعال از نظر حل شدن در آب به دو دسته تقسيم مي شوند:

 ند مانند: الكل ها( مايعات غيرچرب).مايعاتي كه در آب حل مي شو .الف
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 مايعاتي كه در آب حل نمي شوند مانند: فرآورده هاي نفتي ، روغني و غيره( مايعات چرب).. ب

تري  در ظرف هاي محتوي مايعات قابل اشتعال( بشكه يا تانكرهاي بنزين و نفت) هر چه ظرف فضاي خالي بيش

گاز افزايش مي يابد. همچنين وسعت آتش سوزي نيز به وسعت  داشته باشد خطر انفجار به دليل توليد بيشتر

سطح مايع بستگي دارد. بنابراين در آتش سوزي نيز به وسعت سطح مايع بستگي دارد. بنابراين در آتش سوزي 

مايعات قابل اشتعال بايد از پخش و جاري شدن مايع سوختني جلوگيري نماييم. بهترين خاموش كننده اگر 

وچكي باشد پودرهاي شيميايي و اگر در سطح بزرگتري باشد كف مكانيكي است. روش اطفاء حريق در سطح ك

حريق مايعات قابل اشتعال شامل قطع نمودن منبع سوختي ، قطع هوا به روش هاي مختلف ، سرد نمودن مايع 

 ده توام از روش هاي فوق مي باشد.جهت جلوگيري از تبخير شدن آن و يا استفا

 )C(گروه آتش سوزي گازها

هر گازي مي تواند خطرناك باشد حتي هواي فشرده داخل سيلندرها، زيرا اگر حرارت به سيلندر برسد فشار داخل 

 آن باال رفته و ممكن است آن را منفجر نمايد.

 گازها بر اساس خواص شيميايي به دو دسته تقسيم مي شوند:

 ن، هيدروژن).گازهاي قابل اشتعال( متان، اتان، بوتان، پروپان، استيل

 گازهاي غير قابل اشتعال( نيتروژن، آرگون، هليم، دي اكسيد كربن).

 گازهاي قابل اشتعال از نظر وزن مخصوص نيز به دو دسته تقسيم مي شوند :

 تر از هوا( هيدروژن، گاز متان، استيلن) گازهاي سبك . 1

 ن سولفوره).گازهاي سنگين تر از هوا( گاز بوتان و پروپان تركيبي، هيدروژ . 2

در صورت اختالط گازهاي قابل اشتعال با هوا با نسبت هاي معين با شعله كبريت ، جرقه كليد برق ، جرقه حاصل 

از كنتاكت يخچال برقي يا جرقه هر وسيله برقي ديگر مشتعل و منفجر و باعث وارد آمدن زيان هاي جاني و مالي 

 ه تفصيل توضيحاتي ارائه شده است.زي گازها بمي گردد. در فصل پنجم اين كتاب در مورد آتش سو

 )Dآتش سوزي فلزات قابل اشتعال (گروه 

اين نوع آتش سوزي مربوط به فلزاتي مانند ليتيم، پتاسيم، سديم، منيزيم و زيركانيم است. مواد اطفاء حريق كه 

ب واكنش داده و گاز داراي آب باشند براي آتش سوزي ها خطرناك هستند. به اين دليل كه با مولكول هاي آ

هيدروژن همراه گرما توليد مي نمايند و گاز هيدروژن خود گازي قابل اشتعال بوده كه مي تواند حريق را گسترش 

دهد. همچنين به كار بردن گاز كربنيك و پودرهاي شيميايي( بي كربنات) ممكن است بي اثر باشد. در غالب آتش 

طلوب ردن پودر گرافيت، پودر تالك، سنگ آهك و ماسه خشك معموالً مسوزي هاي مربوط به اين فلزات، به كار ب

 خواهد بود.

 )Eآتش سوزي وسايل الكتريكي(برقي ـ گروه 

 آتش سوزي وسايل برقي ممكن است به داليل زير به وجود آيد.

 ند.ـ خراب شدن عايق: عايق سيم ممكن است در اثر حرارت، خسارت مكانيكي، عوامل محيطي و ... آسيب ببي

 ـ انواع اتصاالت( فاز به فاز ، فاز به نول و ...)
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 ـ غير استاندارد بودن وسيله 

 ـ شل بودن اتصاالت و كشيدن بار اضافي

 ـ استفاده از كليد و پريز نامناسب

در اطفاء حريق وسايل برقي ابتدا بايد قطع برق را انجام داد و سپس از روش كاهش درصد اكسيژن همراه با سرد 

بوده كه هر دو  CO2تفاده نمود. بهترين خاموش كننده براي اين گروه از آتش سوزي ها خاموش كننده كردن اس

عمل را انجام مي دهد و چون اثري از خود بجا نمي گذارد خسارتي به دستگاه وارد نمي كند. همچنين به علت 

ي كند. آب به دليل رسانا نبايد اين كه رساناي جريان الكتريسته نيست خطر برق گرفتگي نيز شخص را تهديد نم

 استفاده شود ولي بعد از قطع جريان برق و اطمينان از نبود جريان ذخيره كاربرد آن مانعي ندارد.

 

 خاموش كننده هاي دستي

 ضرورت استفاده از خاموش كننده ها 

مالي اهميت  خاموش كردن آتش سوزي در لحظه هاي اوليه شروع آن براي جلوگيري از صدمات جاني و خسارات

بسزايي دارد، چنانچه بتوان با وسيله اي مناسب و در كمترين زمان ممكن حريق را اطفاء كرده و از توسعه آن 

جلوگيري نمود، مي توان از خسارت ها و زيان هايي كه هر ساله طبق آمارهاي موجود به اماكن مختلف وارد مي 

نه هاي زيادي در اكثر كشورها اقدام به طراحي و ساخت شود جلوگيري كرد. براي اين منظور شركت ها و كارخا

وسايل مبارزه با حريق نموده اند، كه يكي از اين دستگاه ها، وسيله اي است كه به طور خاص براي هدف فوق 

 مورد استفاده قرار مي گيرد؛ اين دستگاه ها را خاموش كننده دستي يا كپسول آتش نشاني گويند.

نايي در استفاده صحيح از اين وسايل و دستگاه ها در اطفاي حريق بسيار مؤثر است و در تجربه ثابت كرده كه توا

صورتي كه افراد توانايي كاربرد صحيح آنها را نداشته باشند اغلب با وجود دستگاه هاي خاموش كننده بسيار ، 

 حريق از كنترل خارج شده و خسارات و زيان هاي فراواني را باعث گرديده است.

 كننده  خاموش

خاموش كننده دستي به وسيله اي گفته مي شود كه براي مبارزه با آتش سوزي در لحظات نخستين طراحي و 

كيلوگرم(يا ليتر) به گونه اي طراحي شده كه يك فرد به راحتي توانايي  14ساخته شده است و با وزن هاي يك تا 

 حمل و استفاده از آن داشته باشد.

 

 هاي دستيطبقه بندي خاموش كننده 

  از ديدگاه مواد اطفايي . 1

 خاموش كننده هاي دستي بر اساس ماده اطفايي درون خود به پنج دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند از :

 خاموش كننده هاي محتوي آب ، كه بر سه نوع سودا اسيد، آب و هوا و آب و گاز مي باشند.. الف

 خاموش كننده هاي كف شيميايي و كف مكانيكي هستند.خاموش كننده هاي مولد كف ، كه بر دو نوع  .ب
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 خاموش كننده هاي محتوي پودر ، كه به خاموش كننده هاي پودر و هوا و پودر و گاز تقسيم مي شوند. .ج

 خاموش كننده هاي محتوي گاز دي اكسيد كربن. .د

 خاموش كننده هاي مواد هالوژنه. .هـ

 از ديدگاه كاربرد . 2

 :وش كننده ها را مي توان مطابق جدول زير تقسيم نمود از نظر كاربرد خام

 الكتريسيته گازها مايعات قابل اشتعال آتش سوزي مواد خشك نوع مواد خاموش كننده

 - - - *** آب

 - - *** ** كف

 * ** ** * پودر

 *** - ** - CO2گاز 

 *** - ** * مواد هالوژنه

 *** بسيار مؤثر

 ** مؤثر

 * كمي مؤثر

 

ها و گالري  براي اطفاء حريق هاي فلزات قابل اشتعال از پودر خشك شيميايي استفاده مي شود. در موزه وجه:ت

 استفاده مي شود. CO2هاي نقاشي از خاموش كننده هاي 

 

 از ديدگاه اندازه و ظرفيت . 3

و هر كارخانه مطابق با خاموش كننده ها از نظر تفاوت در اندازه و ظرفيت استاندارد خاصي را پيروي نمي كنند 

سليقه و درخواست مشتريان اين دستگاه ها را توليد مي نمايد. به طور كلي خاموش كننده هاي دستي به انواعي 

كيلوگرم نباشد. انواع  23تر از  ليتر و وزن كلي آنها بيش 14كيلوگرم يا  14اتالق يم شود كه حداكثر ظرفيت آنها 

ارابه و يا خودرو قرار داده مي شود و يا به صورت ثابت در اماكن نصب مي شود.  بزرگتر اين وسايل بر روي چرخ يا

 جدول زير انواع خاموش كننده ها را با ظرفيت هاي نمونه نشان مي دهد.

 

 وزن شارژ شده ظرفيت هاي نمونه نوع خاموش كننده

 آب
 ليتر 6

 ليتر 9

 كيلوگرم 11-9

 كيلوگرم 14-12

 كف
 ليتر 6

 ليتر 9

 لوگرمكي 11-10

 كيلوگرم 16-14
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 پودر

 كيلوگرم 1

 كيلوگرم 2

 كيلوگرم 3

 كيلوگرم 4

 كيلوگرم 6

 كيلوگرم 9

 كيلوگرم 12

 كيلوگرم 2-5/1

 كيلوگرم 4-3

 كيلوگرم 6-5

 كيلوگرم 5/8-5/7

 كيلوگرم 11-9

 كيلوگرم 16-14

 كيلوگرم 20-18

 دي اكسيد كربن

 كيلوگرم 1

 كيلوگرم 2

 كيلوگرم 5

 كيلوگرم 7

 رمكيلوگ 6-3

 كيلوگرم 8-5/4

 كيلوگرم 18-11

 كيلوگرم 23-17

 )1211هالن (

 كيلوگرم 1

 كيلوگرم 5/2

 كيلوگرم 5/3

 كيلوگرم 7

 كيلوگرم 3-5/1

 كيلوگرم 5-3

 كيلوگرم 5/7-5

 كيلوگرم 9-5/7

 

 از ديدگاه استاندارد( عملكرد) . 4

ي شود كه در آن ، شرايطي را كه وسيله به طور معمول در هر كشوري با توجه به شرايط ، استانداردهايي تنظيم م

مورد نظر از لحاظ گوناگون بايد دارا باشد مد نظر قرار مي دهد. به طور مثال در كشور انگلستان الزامات اصلي 

 براي خاموش كننده ها به شرح ذيل تعيين مي گردد. 5423طبق استاندارد 

 

 مدت زمان تخليه  .الف

 هر نوع خاموش كننده در جدول زير نشان داده شده است :حداقل زمان تخليه مشخص شده براي 

 

 ظرفيت خاموش كننده 

 بر حسب كيلوگرم يا ليتر

 حداقل مدت تخليه( ثانيه)

 انواع ديگر كف آب

 6 10 10 تا دو كيلوگرم

 9 20 30 تر از دو و تا شش بيش

 12 30 45 تر از شش و تا ده بيش

 15 30 45 تر از ده بيش
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 پرتاب مواد اطفايي ميزان  .ب

براي اين كه بتوان بدون نزديك شدن بيش از حد به آتش ، مواد اطفايي را بر روي آتش پرتاب نمود ، به طور 

معمول در استانداردها حداقلي براي اين پرتاب در نظر گرفته مي شود كه اين ميزان در خاموش كننده هاي 

متر است. به طور مثال در خاموش كننده هاي آب يا كف  7تا  2مختلف با توجه به نوع آن و ظرفيت مربوطه بين 

متر اگر  4 بايد مواد محتوي آنها به صورت جت و يا اسپري پرتاب شود و اين ميزان كمتر از مقادير زير نباشد.

 ليتر نباشد. 2تر از  متر اگر ظرفيت آنها بيش 2ليتر باشد ، يا  2تر از  ظرفيت آنها بيش

 

 اد اطفايينسبت تخليه مو .ج

طراحي يك خاموش كننده بايد طوري باشد كه در هنگام شارژ كامل و عملكرد در شرايط عادي نسبت تخليه 

 مواد محتوي از مقادير جدول زير كمتر نباشد.

 %95 آب و كف

 %85 پودر ( بعد از تخليه مواد )

 %85 هالن ( تا وقتي كه به حالت مايع خارج مي شود )

CO2  75 به حال مايع خارج مي شود )( تا وقتي كه% 

 

 از ديدگاه شكل ظاهري  . 5

 خاموش كننده هاي محتوي آب

 خاموش كننده هاي سودا اسيد .الف 

 يكي از قديمي ترين خاموش كننده هاي دستي است كه امروزه كاربرد ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 ): خاموش كننده هاي سودااسيد3-6(تصوير 
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 اشكال مختلف خاموش كننده هاي سودا اسيد): 4-6(تصوير

 

 خاموش كننده هاي آب و گاز .ب 

از حجم داخل سيلندر اين نوع خاموش كننده ، با آب خالص به عنوان ماده اطفايي مؤثر پر شده و براي تأمين  

 فشار مورد نياز براي تخليه ماده اطفايي، از گاز 

CO2 يگر ذخيره شده استفاده مي شود. براي جلوگيري از زنگ زدگي داخل سيلندر، كه در يك سيلندر كوچك د

سطح داخلي خاموش كننده را با اليه اي نازك از پالستيك يا ماده ضد زنگ مي پوشانند. معموالً انواع قديمي تر 

 خاموش كننده هاي آب و گاز، غير قابل كنترل هستند.

 

 طرز كار خاموش كننده آب و گاز 

به درون بدنه  CO2كردن ضامن به وسيله فشار يا وارد كردن ضربه( با توجه به مكانيزم باز كننده گاز)  با آزاد

پوند  150تا  100خاموش كننده فرستاده مي شود و با فشار حاصله از ورود گاز دي اكسيد كربن به داخل بدنه( 

 بر اينچ مربع)، ماده اطفايي از خاموش كننده خارج مي شود.
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 شكل داخلي خاموش كننده هاي آب و گاز): 5-6(تصوير

 

 خاموش كننده هاي آب و هوا .ج 

همان طور كه از اسم اين خاموش كننده پيداست مواد داخلي آن عبارتند از آب به عالوه هواي تحت فشار  .1

 ذخيره شده در داخل سيلندر.

در اثر هواي فشرده) قرار دارد، به همين علت بدنه اين خاموش كننده ها به طور مداوم تحت فشار داخلي(  .2

 Psi 600 )40تر از انواع قبلي باشد. در استانداردها براي بدنه آن مقاومتي حدود  مقاومت بدنه آن بايد بيش

اتمسفر) در نظر گرفته مي شود و با اين فشار مورد آزمايش قرار مي گيرد. البته در حالت طبيعي با توجه به نوع 

) اتمسفر 5/10تا  4پوند بر اينچ مربع(  150تا  60و استاندارد آن، فشار داخلي خاموش كننده بين  خاموش كننده

 مي باشد.

اين دستگاه ها قابل كنترل بوده و معموالً روي درپوش آن مكانيزمي نصب شده ، كه با فشار روي يك اهرم ،  .3

 ي شود.شير خروجي باز و با برداشتن فشار از روي اهرم ، شير بسته م

 براي جلوگيري از زنگ زدن ، داخل اين نوع خاموش كننده ها هم با اليه اي پالستيك پوشانده شده است. .4

 ظرفيت آن معموالً دو گالني است( البته فضا هم براي هواي فشرده در نظر گرفته شده است). .5

 بعضي از انواع آن داراي بدنه استيل مي باشد. .6

فشار هوا كار مي كنند و گاهي به نام آب و گاز يا پودر و گاز مخلوط هم گفته مي شوند  دستگاه هايي كه تحت .7

معموالً داراي فشار سنجي بر روي درپوش هستند كه يكي از عالئم مشخصه دستگاه هاي تحت فشار ، فشار سنج 

 فوق مي باشد. فشارسنج اين دستگاه ها معموالً دو كار انجام مي دهد:

 فشار داخلي دستگاه ديده مي شود.از روي آن  .الف
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از آنجا كه اين دستگاه ها سوپاپ ايمني ندارند چنانچه فشار دستگاه به هر علت افزايش يابد و از حد معمول  .ب

 باالتر رود فشار سنج از هم پاشيده و فشار آن خالي مي شود.

 

 خاموش كننده هاي مولد كف 

ها، مايعي است كه پس از پرتاب بر روي مواد در حال كف مورد استفاده براي خاموش كردن آتش سوزي 

چنين با  سوختن، روي آتش را پوشانده و از برخاستن گازهاي قابل اشتعال جلوگيري مي كند. اين ماده هم

آتش » خفه شدن« پوشاندن سطح ماده در حال اشتعال از رسيدن اكسيژن هوا به آتش جلوگيري كرده و موجب

جب سرد شدن آتش نيز گردد كه اين ويژگي به دليل وجود آب در اين ماده اطفايي مي شود. كف مي تواند مو

 است.

 انواع خاموش كننده هاي كف 

 خاموش كننده كف شيميايي . 1

 خاموش كننده كف مكانيكي  . 2

 

 خاموش كننده هاي كف شيميايي .الف 

يكي در داخل ديگري قرار مي گيرد. اين خاموش كننده از دو مخزن با حجم مختلف تشكيل شده به گونه اي كه 

در مخزن بزرگ محلول بي كربنات سديم و در استوانه كوچك( مخزن داخلي) محلول سولفات آلومينيوم ذخيره 

شده است. اين دو ماده تا پيش از استفاده از خاموش كننده هيچ تماسي با يكديگر ندارند و هنگام به كارگيري 

فلكه و واژگون كردن سيلندر دو ماده با هم تركيب مي شود كه حاصل آن  خاموش كننده پس از باز كردن شير

در تأمين فشار الزم براي خروج ماده اطفايي و همچنين  CO2خواهد بود. نقش گاز  CO2كف شيميايي و گاز 

ايجاد حباب هاي كف اهميت بسزايي دارد. خاموش كننده هاي كف شيميايي امروزه كاربردي ندارند و از رده 

 ري خارج شده اند.كا

 
 شكل داخلي خاموش كننده كف شيميايي): 6-6(تصوير
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 خاموش كننده هاي كف مكانيكي  .ب 

تر وجود دارند كه نوع بزرگتر از دو  خاموش كننده هاي محتوي كف مكانيكي در ظرفيت هاي دو گالن و بيش

 گالن آن براي سهولت در حمل و نقل و كاربرد روي چرخ قرار داده مي شود.

 ـ معموالً داخل بدنه آنها هم اليه پالستيك كشيده شده است.

 متر)  6فوت است.( در حدود  20ـ حداقل فاصله پرتاب آنها 

 ثانيه است. 60-120ـ مدت تخليه آن با توجه به ظرفيت 

 ـ در انتهاي لوله الستيكي آن، سر لوله كوچك كفساز نصب شده است.

 ـ عموماً مستقيم عمل مي كند.

اتمسفر آزمايش مي شود. فشار الزم براي خارج شدن محلول در اين نوع خاموش  24آن با فشاري برابر  ـ بدنه

 كننده ها از دو راه تأمين مي شود و اين نوع را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:

 كف و هوا( با هواي فشرده) .الف 

 ذخيره در فشنگ) CO2كف و گاز( با گاز  .ب 

 

 كف مكانيكي با هواي فشردهخاموش كننده محتوي 

ساختمان اين خاموش كننده كامالً شبيه آب و هوا بوده و مكانيزم درپوش و شير خروجي آن هم مانند آب و هوا 

 ساخته شده و قابل كنترل مي باشد.

اتمسفر فشار در بدنه آن  10براي جلوگيري از زنگ زدن داخل آن پالستيك كشيده شده است. به طور معمول 

بقيه آن  حجم آن از محلول( مايع كف كننده + آب) و  ارد كه نتيجه فشرده سازي هوا در آن مي باشد. وجود د

از هواي فشرده پر شده است. در انتهاي لوله الستيكي متصل به بدنه ، سر لوله كفساز كوچكي نصب مي باشد. 

 نشان مي دهد.شكل زير اجزاي يك خاموش كننده كف و هوا را 

 
 ): خاموش كننده محتوي كف مكانيكي با هواي فشرده7-6(تصوير
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 خاموش كننده هاي پودري 

انواع مختلف دستي، چرخي، ارابه اي و در  خاموش كننده هاي پودري از يك كيلوگرم تا چند صد كيلوگرم در

كيلوگرم را مي توان به دو  14سيستم هاي ثابت طراحي و ساخته مي شود كه انواع دستي آن با گنجايش يك تا 

 گروه تقسيم نمود:

 خاموش كننده هاي پودر و هوا .الف

 خاموش كننده هاي پودر و گاز  .ب

 

 خاموش كننده پودر و هوا  .الف

موش كننده ها همان ساختمان خاموش كننده هاي آب و هوا را دارند، با اين تفاوت كه نوع پودري در اين خا . 1

 اندازه هاي مختلف ساخته مي شود.

اتمسفر در  10حجم آن پودر و مابقي آن با هواي خشك يا ازت پر مي شود و فشار داخل بدنه آن در حدود   . 2

 زمان شارژ است.

  نازل يا سر لوله پاشنده اين دستگاه، طرحي متفاوت با نوع آبي دارد.معموالً . 3

 

 خاموش كننده پودر و گاز  .ب

در اين نوع خاموش كننده به جاي استفاده از هوا از گاز ازت يا دي اكسيد كربن به عنوان عامل فشار استفاده مي 

 شود كه در انواع بالن داخل و بالن خارج وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاموش كننده پودر و گاز بالن خارج): 8-6(تصوير
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 خاموش كننده هاي گاز كربنيك 

اين خاموش كننده ها به علت فوالدي بودن بدنه كامالً سنگين است و بدين جهت انواع دستي آن با ظرفيت هاي 

عنوان وسيله چرخدار تر، به  كيلوگرم) ساخته مي شود و در ظرفيت هاي بيش 8/6گرم تا  900پوند(  2-12بين 

 يا در دستگاه هاي ثابت اتوماتيك طراحي شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

 خاموش كننده گاز كربنيك از قسمت هاي زير تشكيل شده است:

بدنه اصلي آن به شكل استوانه، فوالدي و بدون درز مي باشد كه گاز تحت فشار به شكل مايع در آن نگهداري  .1
حجم گاز، وزن كل دستگاه، وزن خالي دستگاه، سال ساخت، نام يا عالمت سازنده و ساير موارد  و ميزان فشار،

 barيا  psi 7000روي بدنه آن معموالً اطراف شانه سيلندر حك شده است؛ معموالً بايد قادر به تحمل فشار برابر 
 باشد. 477

از طرف ديگر به شير خروجي متصل است. ماده  لوله خارج كننده از طرفي در داخل و نزديك انتهاي دستگاه و .2
اطفايي پس از عبور از شير خروجي در خارج به لوله پالستيكي و سر لوله منتقل مي شود.(در بعضي از خاموش 

 لوله پالستيكي فشار قوي وجود ندارد و سر لوله مستقيماً به بدنه متصل است.) CO2كننده هاي 
شكل خاصي دارد و معموالً قيفي( شيپوري) است. علت طرح اين سر لوله  در اين خاموش كننده ها سر لوله .3

 دهد. اين است كه از سرعت زياد گاز به هنگام خروج جلوگيري كرده و به آن اجازه انبساط مي
پوند  2700سوپاپ ايمني دستگاه معموالً روي مكانيزم شير قرار دارد و در صورتي كه فشار داخلي به بيش از  .4

 مربع برسد عمل كرده و گاز دستگاه را تخيله مي كند. بر اينچ
 در اين دستگاه ها از دو نوع شير( مكانيزم تخليه) استفاده مي شود. .5
خاموش كننده هايي كه داراي شير است بايد مكانيزم شير طوري باشد كه به سرعت باز و بسته شود ، در غير  .6

ا مسدود مي كند و به همين منظور از شيرهايي با مجراهاي اين صورت گاز تبديل به يخ شده و راه خروج ر
 خروجي بسيار كوچك در اين دستگاه ها استفاده مي شود.

 psi 80با فشار  f 70كيلوگرم گنجايش اين گاز ، در حرارت  906پوند يا  2000اين خاموش كننده معموالً تا  .7
خاموش كننده هاي دستي نيز به صورت مايع با فشار پر مي شود كه آن را پر فشار مي خوانند. در  bar 57 يا 
 گراد پر مي شود. اين خاموش كننده داراي فشار سنج نمي باشد. درجه سانتي 15اتمسفر در  51
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 ): خاموش كننده هاي گازكربنيك9-6(تصوير

 

ي گاهي اين فشار البته وقتي درجه حرارت محيط تغيير مي كند و باال مي رود فشار داخلي هم افزايش يافته و حت
باعث عملكرد سوپاپ ايمني هم مي شود. به همين علت و براي جلوگيري از ايجاد فشار بهتر است از قرار دادن 
اين نوع خاموش كننده در زير تابش مستقيم خورشيد و محل هاي گرم خودداري و يا در صورت اجبار به وسيله 

 رف سازيم.سايباني از مقوا يا وسيله ديگر اين حالت را بر ط
 تأمين مي شود، يعني داراي فشار دروني مي باشد. CO2فشار خاموش كننده براي به خارج راندن مايع از خود . 8
 گاز معموالً به صورت برف از سر لوله خروجي و بعد بي رنگ مي شود. .9

 معموالً اين خاموش كننده ها قابل كنترل هستند. .10

 

 خاموش كننده هاي مواد هالوژنه 

عموالً خاموش كننده هاي هالوژنه در انواع مختلف ساخته و به بازار عرضه مي شود و به طور معمول شباهت م

هاي زيادي چه از نظر ساختماني و يا از نظر استاندارد با انواع خاموش كننده هاي ديگر دارند. استفاده از اين نوع 

 زيست ممنوع شده و ديگر توليد نمي شوند. خاموش كننده ها به دليل آسيب رساندن به اليه ازن و محيط
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 ): خاموش كننده هاي مواد هالوژنه10-6(تصوير 

 

 رنگ خاموش كننده ها 

استانداردهاي بين المللي رنگ بدنه خاموش كننده ها را بر اساس جدول زير تعيين كرده است. پيشنهاد مي شود 

صورت زير رنگ آميز گردد تا شناسايي آنها راحت تر  كه خاموش كننده ها به طور كامل و يا قسمتي از آن به

 باشد :

 آب قرمز

 كف كرم

 پودر آبي

 دي اكسيد كربن سياه

 هالن سبز

 

تصوير زير نيز خاموش كننده ها را با رنگ هاي استاندارد آنها نشان مي دهد. اين رنگ ها ممكن است تمام سطح 

اين صورت بقيه رنگ بدنه مي تواند به رنگ قرمز يا رنگ خود فلز بدنه و با فقط قسمتي از آن را بپوشاند كه در 

 باقي بماند.

 
 ): رنگ خاموش كننده ها10-6(تصوير
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 چگونگي نصب خاموش كننده ها 

 جهت مشخص نمودن محل و مكان نصب دستگاه هاي خاموش كننده به نكات ذيل توجه كنيد:

 

 فاصله افقي 

متر  30كه از هر جا براي برداشتن يكي از آنها اقدام كنيد ، با آن بيشتر از دستگاه ها را در محل هايي نصب كنيد 

 فاصله نداشته باشيد، يعني اين كه براي دسترسي به يكي از آنها نياز به طي مسافتي بيش از اين نباشد.

 

 بلندي از سطح زمين 

 18ه وزن خاموش كننده از متري از سطح زمين نصب كنيد چنانچ 5/1اين دستگاه ها را حداكثر در ارتفاع 

 متري از زمين نصب نماييد. 1كيلوگرم بيشتر باشد آن را در ارتفاع 

 

 ديده شدن خاموش كننده 

آن را در جايي نصب كنيد كه برداشتن آن آسان باشد و به محض ورود به محل اولين چيزي باشد كه توجه را 

 رد ديگر :جلب مي كند ، هر چند ظاهر چندان خوبي نداشته باشد. موا

 ـ سعي كنيد آن را در نزديكي ورودي ها و خروجي ها نصب كنيد.

 ـ در مكاني نصب شود كه امكان صدمات فيزيكي به آنها در حداقل باشد.

 ـ مسير دسترسي به آن كوتاه و خالي از وسايل دست و پاگير و مزاحم باشد.

آن را دوباره رنگ آميزي و كوچكترين نقص آن ـ از زنگ زدگي و ضربه ديدن آن جلوگيري كنيد و در صورت نياز 

 را بر طرف كنيد.

 ـ از قرار دادن آن در محل هاي نمناك و در معرض تابش خورشيد و باران خودداري نماييد.

 

 ايمني گاز

 گاز شهري

اصطالحاً به گازي گفته مي شود كه از طريق خط لوله از يك مجتمع توليد گاز به مصرف كنندگان آن تحويل مي 

شود. گاز شهري مخلوطي از گازهاي متان و اتان و برخي ناخالصي هاي ديگر است كه تركيبات آن بسته به نوع 

فصل توسط شركت گاز تنظيم مي شود. اين گاز سبك تر از هواست و در صورت نشت در محيط به سمت باال 

 صعود مي كند. 

ني كه اگر مقدار گاز كمتر از پنج درصد حجم درصد است. بدين مع 15تا  5حدود اشتعال و انفجار گاز شهري 

هواي محيط باشد به دليل كمبود سوخت و اگر بيش از پانزده درصد باشد به دليل كمبود اكسيژن ، انفجار 

نخواهيم داشت. به همين جهت بايد توجه داشت كه در صورت نشت گاز شهري در محيط منزل و محل كار مي 
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تياطي را به طور كامل به اجرا گذارد تا بتوان از بروز انفجار جلوگيري به عمل بايست اقدامات ايمني و جوانب اح

 آورد.

 سيلندر گاز مايع 

گازي كه براي سوخت منازل به كار مي رود به وسيله سيلندرهايي با نام هاي مختلف از قبيل بوتان، ايران گاز، 

رف و حمل و نقل نشود خطرناك بوده و در پرسي گاز و غيره حمل و نقل مي شود؛ چنانچه همراه با ايمني مص

درصد است. بدين  10تا  1صورت تنفس مقدار زياد آن باعث بيهوشي مي شود. حدود اشتعال و انفجار گاز مايع 

درصد  10معني كه اگر مقدار گاز كمتر از يك درصد حجم هواي محيط باشد به دليل كمبود سوخت ، و اگر از 

 سيژن، انفجار و اشتعال نخواهيم داشت.بيشتر باشد به دليل كمبود اك

در صورت اختالط گاز و هوا با نسبت معين ممكن است با شعله كبريت، جرقه كليد برق، جرقه حاصل از كنتاكت 

يخچال يا جرقه هر وسيله برقي ديگر مشتعل و منفجر شده و باعث وارد آمدن زيان هاي جاني و مالي شود. اين 

 تان است و درصد اختالط آنها در فصل هاي مختلف متفاوت است.گاز مخلوطي از پروپان و بو

 

 جدول نسبت اختالط گاز در فصل هاي مختلف

 بوتان پروپان فصل

 %70 %30 بهار

 %90 %10 تابستان

 %70 %30 پاييز

 %50 %50 زمستان

 

  -C ° 5/44نقطه جوش گاز پروپان  

 -C ° 5/0نقطه جوش گاز بوتان 

دماي پايين و تحت فشار درون سيلندر به مايع تبديل مي شود. بنابراين اگر سيلندر به مخلوط اين دو گاز در 

صورت برعكس يا افقي استفاده شود گاز به صورت مايع خارج مي شود كه خطر آن بيشتر خواهد بود كه به هيچ 

ني وقتي گاز مايع از برابر است. يع 270تا  230وجه توصيه نمي شود ، زير انبساط حجمي گاز مايع هنگام تبخير 

برابر افزايش مي يابد. زماني كه گاز مايع سيلندر به بخار  270سيلندر خارج شده و به گاز تبديل شود حجم آن تا 

تبديل مي شود گرماي محيط را جذب مي كند و در اثر تماس با پوست بدن مي تواند سبب يخ زدگي موضع 

 شود.

 اتيل مركاپتان

گنديده كه به مخلوط دو گاز پروپان و بوتان در گاز مايع افزوده مي شود تا در هنگام  گازي است با بوي تخم مرغ

 است. بوي بد C2H2SHنشت به راحتي جلب توجه كرده و جلوي آن گرفته شود. فرمول شيميايي اتيل مركاپتان 
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اده معمول اين گاز مشهود است ، مقدار استف H2Sاين ماده مربوط به گوگرد موجود در آن است. همانطور كه در 

 يك پوند در هر هزار گالن مي باشد.

گاز مايع بي رنگ و وزنش تقريباً نصف وزن آب است. بنابراين اگر در آب ريخته شود قبل از تبخير ، روي آب 

برابر) بودن و در صورت نشت به پايين ترين سطح ممكن  5/1شناور مي ماند. اين گاز از هوا سنگين تر( حدود 

 ها گاهي مقدار زيادي از اين گاز به شكل ذخيره وجود دارد. ند. در كانال ها، گودال ها و چاهنفوذ مي ك

تركيب دو گاز بوتان و پروپان سمي نيست ولي اگر جايگزين اكسيژن هوا شود مي تواند خفگي ايجاد كند. 

جلوگيري از انفجار بر اثر  سيلندرهاي گاز مايع مانند بسياري از محفظه هاي تحت فشار داراي سوپاپ ايمني براي

 هستند. (BLEVE)انبساط حجمي گاز درون حاصل از جوشيدن مايع 

سوپاپ ايمني( كه بهترين مثال براي آن مي تواند سوت روي زودپز باشد) فشار اضافه وارد شده به بدنه از داخل را 

تعادل شدن فشار مانند فنر به حالت كه به دليل حرارت يا ضربه مي تواند باشد به خارج هدايت مي كند و بعد از م

 اوليه خود بر مي گردد.

اين وسيله فقط يك ضريب اطمينان است و چه بسيار سيلندرها كه با داشتن سوپاپ منفجر شده اند. 

 انفجار اين دسته مي تواند به يكي از علت هاي زير باشد:

 وي كارخانه توليد كننده سيلندر.معيوب بودن سوپاپ و عدم كنترل يا تعويض آن در موعد مقرر از س .1
 تر از سرعت خروج گاز از سوپاپ باشد. سرعت توليد و افزايش گاز داخل بر اثر حرارت بيش

شدت ضربه وارد شده به سيلندر به حدي باشد كه تمام فشار داخلي ايجاد شده نتواند در يك لحظه كوتاه از  .3
 سوپاپ تخليه شود.

 كه به مرور زمان به سيلندر وارد مي شود.غلتاندن سيلندر يا ضرباتي  .4
قرار گرفتن سيلندر در معرض عوامل محيطي همانند نور آفتاب و باران سبب خستگي فلز و زنگ زدگي آن مي  .5

 شود.
ـ فرز كاري و چكش كاري روي سيلندر توسط افراد غير متخصص و به داليل متفاوت كه سبب نازكي بدنه  6

 شود.
ب كاهش مقاومت بدنه مي شوند و تحمل آن در برابر فشار كمتر از فشار كاركرد سوپاپ شده سب 6و  5و  4موارد 

 و پيش از اين كه سوپاپ به كار بيفتد بدنه منفجر شود.
انفجار معموالً از ضعيف ترين قسمت بدنه به شكل شكاف انجام مي گيرد ولي مواردي ديده شده كه تكه هايي از 

 فاصله ي دوري پرتاب شده است كه اتفاقي بسيار خطرناك خواهد بود.  بدنه به شكل تركش جدا و به

 

 

 

 

 

 

 ): سيلندر11-6(تصوير
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 روش خاموش كردن سيلندر شعله ور گاز 

 بايد پشت به باد به سيلندر طوري نزديك شد كه سوپاپ ايمني به سمت بدن نباشد. .1
نباشد با يد با يك حركت سريع شير گاز به با دست چپ يا راست در حالتي صورت آتش نشان رو به شعله  .2

سمت راست پيچانده شود تا شعله دست را نسوزاند(براي اين منظور بهتر است از دستكش كار مناسب استفاده 
 شود).

 اگر گاز در محيط بسته باشد بايد پيش از سرايت شعله به مواد سوختني ديگر كار جداسازي انجام پذيرد. .3
ن سيلندر بر روي زمين چرا كه مقدار شعله به دليل خروج گاز به صورت مايع چند برابر جلوگيري از افتاد .4

 خواهد شد.
اگر سيلندر گاز بين مواد مشتعل ديگر باشد امكان دارد بدنه آن ملتهب و نزديك به خطر انفجار باشد كه بهتر  .5

سب خنك كرد و فشار داخلي آن را است با يك سر لوله آب به صورت اسپري همه قسمت هاي سيلندر را به تنا
 كاهش داد. البته بايد احتياط كرد كه شعله خاموش نشود كه گاز نشت كند.

در صورت ملتهب بودن سيلندر بهتر است شير آن بسته نشود زيرا با گاز مصرفي شعله مقداري از فشار داخلي  .6
 سيلندر كاسته مي شود.

شد با احتياط سيلندر را به محلي امن انتقال داده و اجازه داده شود اگر شير سيلندر معيوب بود و بسته نمي  .7
 آن قدر بسوزد تا گاز تمام شود و در صورت نياز از اسپري آب روي بدنه استفاده شود.

در هنگام حمل سيلندر مشتعل به محل امن بايد مراقب جهت وزش باد بود تا شعله به سمت بدن برنگردد و  .8
 وشي شعله و نشت گاز نشود.همچنين باد سبب خام

اگر سيلندر فقط نشت گاز داشت و شير آن معيوب بود بايد بي درنگ آن را از محل سكونت كه احتمال وجود  .9
شعله هاي باز يا جرقه دارد دور كرد. همچنين به علت سنگين تر بودن گاز مايع از هوا و ماندگاري در محيط نبايد 

در اين هنگام اسپري كردن آب جهت رقيق كردن گاز و كاهش خطر انفجار در  در آن را در محيط پست قرار داد.
 ايمن سازي مؤثر است.

 

 خطرات نشت گاز(شهري و سيلندري) و طريقه مقابله با آن 

بايد به خاطر داشت كه هرگز نبايد آتش سوزي در گازها را به استفاده از خاموش كننده اطفاء نمود چرا كه در 

در محيط رخ مي دهد و اين مسئله مي تواند منجر به بروز انفجار در محل شود. اولين نكته  اين صورت نشت گاز

اي كه در هنگام آتش سوزي در گازها بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه به هر روش ممكن بايد جريان 

ن گاز شهري از شير خروجي گاز را قطع كرده و آتش را با روش جداسازي اطفاء نمود. در اين مورد قطع جريا

اصلي و بستن جريان خروجي گاز سيلندر با رعايت احتياط كامل داراي اهميت است. در صورت بروز نشت گاز در 

 محيط بسته اقدامات زير الزم است:

 استفاده از يك يا دو سر لوله آب به شكل آماده  .1
آتش سوزي يا انفجار احتمالي ، ريه ، مجاري  استفاده از لباس كامل حريق و نيز دستگاه تنفسي تا هنگام بروز .2

 تنفسي دچار سوختگي نشود.
 قطع كنتور برق در صورتي كه بوي گاز كنار كنتور احساس نشود. .3
 در صورت نياز به چراغ قوه، بهتر است بيرون محل روشن شود. . 4
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ظور جلوگيري از نشت گاز در مورد قطع گاز از كنتور كه در همه عمليات ها بايد مد نظر قرار گيرد ولي به من .5
 سيلندر نخست بايد به آن دسترسي پيدا كرد.

 جلوگيري از تجمع افراد در اطراف ساختمان .6
 استفاده از حداقل نفرات جهت ورود به محل خطر . 7
 باز كردن آرام درب ها و پنجره هاي ساختمان به منظور ايجاد تهويه مناسب . 8
 نمايان در صورت وجود(مانند اجاق گاز، شمعك آبگرمكن يا سماور و ...)هاي  خاموش كردن شعله . 9

 پيدا كردن محل نشت گاز و رفع آن( بستن شير گاز). .10
تخليه گاز به وسيله ايجاد باد( استفاده از وسايلي كه توليد الكتريسيته ساكن يا جرقه ننمايد مانند: مقواي  .11

هاي باال و در مورد گاز مايع  ي خيس شده ). در مورد گاز شهري از قسمتبزرگ ، قطعه اي گوني يا پارچه هاي نخ
به دليل سنگين تر بودن گاز از هوا از قسمت هاي پاييني اين كار انجام مي شود. با در نظر گرفتن شرايط و 

 احتياط الزم مي توان از دمنده هاي فشار مثبت نيز استفاده كرد.
كان پذير نباشد از قطع و وصل كردن كليدهاي برق خودداري شود ؛ يعني در صورتي كه قطع برق كنتور ام .12

اگر حتي المپي روشن بود نبايد آن را خاموش كرد چون خود كليد در اثر كنتاكت توليد جرقه مي كند. همچنين 
 نبايد هيچ دو شاخه اي از پريز خارج شود.

بهتر است لباس ها براي جلوگيري از توليد  خودداري از پوشيدن يا در آوردن لباس در داخل ساختمان. .13
 الكتريسيته ساكن خيس شود.

 رقيق سازي گاز و اكسيژن محيط با اسپري آب  .14
جهت از بين بردن خطر مخلوط قابل اشتعال و انفجار مي توان يك يا دو دستگاه كپسول پودر و گاز را در . 15

 محيط تخليه كرد.
 توان گاز و برق را دوباره وصل نمود.پس از اطمينان از رفع خطر مي  .16
 

 معايب گاز مايع نسبت به گاز شهري

 به دليل شكل سيلندر خطر انفجار زياد است ولي احتمال انفجار لوله هاي گاز شهري در حد صفر است. .1
براي بستن شير سيلندر در حالت خاموش يا روشن بايد به آن نزديك شد كه براي بعضي اشخاص به دليل  .2
س امكان پذير نيست ولي گاز شهري اين مزيت را دارد كه عالوه بر شيرهاي فرعي يك شير اصلي دارد كه به تر

 سادگي و بدون خطر در دسترس است.
گاز مايع سنگين است و تخليه آن به سختي و ديرتر انجام مي شود در حالي كه گاز شهري اين مزيت را دارد  .3

 اصلي دارد كه به سادگي و بدون خطر در دسترس است.كه عالوه بر شيرهاي فرعي يك شير 
درصد مي باشد بنابراين گاز مايع  15تا  5درصد و حدود اشتعال گاز شهري  10تا  1حدود اشتعال گاز مايع  .4

 سريع تر وارد مرحله خطر مي شود(حد پايين كمتر).

 سوزي در اتومبيلعوامل ايجاد آتش 

ي رخ مي دهد كه همگي قابل پيش بيني و پيشگيري هستند و به سادگي آتش سوزي در اتومبيل به علل مختلف

 مي توان با كمي دقت از خسارات آتش سوزي يا صدمات جاني احتمالي آن جلوگيري نمود.
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 علل آتش سوزي به شرح زير است: -

 نشت بنزين از كاربراتور بر روي لوله اگزوز به هنگام رانندگي-1

ارگي شيلنگ حامل بنزين به علت فرسودگي يا تركيب شدن گوگرد بنزين با سوراخ شدن لوله و يا پ -2

 فلز

 سوراخ شدن باك بنزين به علت پوسيدگي يا برخورد با مانع  - 3

و جوشكاري در  )چنانچه قبالً گاز زدايي نشده و از آب پر نشده باشد(جوشكاري روي بدنه مخزن  - 4

 انجام شده باشد. داخل يا زير موتور

 حريق خودرو رتاب جرقه از اگزوز در جايگاه هاي توزيع بنزين راههاي پيشگيري و مقابله باپ - 5

 نگهداري ظرف بنزين يا الكل در خودرو  -6

 در  اتصالي سيم هاي برق به علت فرسودگي يا ناقص بودن و خشك شدن تدريجي عايق ها به خصوص -7

 .جاده هاي ناصاف و غير هموار

 به علت نقص سيستم آب يا موتور حرارت بيش از حد  -8

 كشيدن سيگار هنگام تعمير موتور يامخزن سوخت يا لوله هاي سوخت -9

 با صحنه آتش با انتقال امواج حرارتي  مجاورت -10

استفاده از سيلندرهاي گاز مايع جهت سوخت خودروها كه كاري بسيار خطرناك بوده و در موارد  -11

 زيادي 

 و مي گردندمنجر به انفجار در خودر

نقص در فندك خودرو  كه در صورت روشن كردن و عمل نكردن قطع كن اتوماتيك، باعث آتش  -12

 سوزي مي گردد.

 وجود هرگونه شرايط ناايمن در خودرو مانند مصرف سيگار و قليان و .... -13

 درگير بودن لنت هاي ترمز با كاسه چرخ  -14

ابع حرارتي شعله روباز در زير ماشين براي گرم كردن روغن در خودروهاي گازوئيلي استفاده از من -15

 كارتر و لوله هاي حاوي سوخت. 

پيش بيني عاقالنه حكم مي كند كه هميشه يك دستگاه خاموش كننده پودر و گاز آتش نشاني در 

 اتومبيل خود در دسترس داشته باشيد.

 

 حريق خودرو راههاي پيشگيري و مقابله با

ترين  نقليه به داليل گوناگوني دچار آتش سوزي مي شوند كه عمدهيل ادي از انواع وساساله تعداد زي همه

متاسفانه در اين حوادث دهها  ست.رساني خودروها هاي برق و سوخت آن نقص فني خودرو در سيستم



)و �����ر	  ���ت (��ر	  �������                                                    213  

ها ريال خسارت ببار آمده  نفر جان خود را از دست داده و يا به شدت مجروح شده اند وهمچنين ميليون

 .ستا

ذكر و همچنين نحوه پيشگيري و مقابله با آن را  در زير برخي از مهمترين داليل آتش سوزي در خودروها

 مي كنيم.

 :چند راهكار جهت پيشگيري از وقوع حريق در وسايل نقليه 

بنزين ، باك بنزين و تمام لوهاي ارتباطي آن بويژه دراتومبيل هايي كه اين لوله از داخل اتاق  -1

است به همين دليل باك و لوله هاي مزبور هرچند وقت  نند از عوامل ايجاد حريق عبور مي ك

 .شود درآنهارفع  ونشتي پوسيدگي يا ي احتمالي ها  سوراخ يكبار بايد بازرسي شود تا

سيستم برق اتومبيل شامل سيم كشي ها ، مدارهاي برقي ، فيوزها و باطري بايد مرتباً بازرسي و   -2

سالم بودن آنها اطمينان حاصل شده و همچنين دقت شود از مصرف بيش از كنترل شوند تا از 

كه مدارالكتريكي بارزيادي را تحمل مي  گردد، زيرا اين عمل درجايحد مجاز باطري خودداري 

 .كند موجب داغ شدن سيمها، سوختگي و آتش سوزي مي شود

 

 حريق خودرو راههاي مقابله با

شلنگ ها كمربندها، سيستم تهويه و باد چرخ ها را كنترل  هرگز از خودروي خود غافل نشويد. -1

 كنيد. 

رانندگان براي مهار و اطفاي حريق بايد هميشه يك دستگاه كپسول خاموش كننده از نوع پودر و  -2

 .درخودرو داشته باشند كيلوگرمي  3گاز 

ر كامل نصب خاموش كننده در خودرو بايد به گونه اي باشد كه به سهولت در دسترس و به طو -3

 مهار شده باشد. 

كپسول داخل خودرو بايد هر سه ماه يكبار بازديدو هر يكسال جهت شارژ مجدد و آزمايش  -4

 تحويل كارشناس داده شود. 

 نسبت به بوي دود و يا سوختگي در خودرو حساس باشيد.  -5

ريق در به ياد داشته باشيد خاموش كننده ها تا زماني كه اتش گسترش نيافته كارايي دارند تا ح -6

 نطفه خفه شود. بنابر اين سرعت عمل بسيار مهم است. 

اگر به هر دليلي خودرو شما دچار حريق شد موارد ؟ در صورت بروز آتش سوزي در خودرو چه بايد كرد

 :زير را به خاطر سپرده و انجام دهيد

 دستپاچه نشويد و خونسردي خود را حفظ كنيد.  -1

 كنيد.  در كنار جاده توقف و خودرو را خاموش -2
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چون حريق دراتومبيل بسيار سريع گسترش مي  باشيد به فكر نجات خود و ديگر سرنشينان  -3

 .يابد

 ) تماس بگيريد. 115، 125، 112با تيم هاي امدادي ( -4

درمرحله بعدي درصورتي كه هنوز آتش سوزي كوچك است و گسترش پيدا نكرده بايد سعي   -5

 .ن وقت خاموش كردسوزي را سريعاً و بدون از دست دادكرد آتش 

اگر موتور خودرو آتش گرفته است بالفاصله موتور را خاموش كرده و كاپوت را با احتياط باالزده و  -6

  كپسول خاموش كننده دستي آتش را خاموش نمائيدبه كمك 

اگر كاپوت داغ شده و از آتش سوزي حتي چند ثانيه گذشته است كاپوت را باال نزنيد ممكن   -7

 .ما دچار سوختگي شود است دست و صورت ش

از زير موتور آتش را هدف قراردهيد و اگر مؤفق نشديد و حريق ادامه داشت خودرو را به حال   -8

 .خود رها كنيد و خود را به خطر نيندازيد

در صورت نداشتن خاموش كننده به آرامي درب كاپوت را باال زده از خاك، شن، ماسه استفاده  -9

 . كنيد تا حريق خودرو اطفاء شود

درحوادث خودروكه ممكن است دراثر واژگوني و يا تصادف ،بنزين به خارج از خودرو ريخته باشد   -10

 .از كشيدن سيگاردراطراف وسيله نقليه دوري نموده و خودرو را ترك كنند

چنانچه صندلي خودرو آتش گرفت با آب نسبت به اطفاء آن اقدام كنيد و اگر سيم كشي خودرو   -11

رباطري را برداشته و سپس به كمك دستمال ، لباس و يا خاموش كننده ابتدا س آتش گرفت ،

  .دستي نسبت به اطفاي آن اقدام كنيد

تا مي توانيد از كوبيدن پارچه روي شعله خودداري كنيد زيرا باعث رسيدن بيشتر اكسيژن به  -12

 آتش مي گردد. 

از خودرو برويد و  اگر آتش سوزي خودرو وسعت يافت درنگ نكنيد. به منطقه امن و به دور -13

 منتظر رسيدن تيم هاي امدادي باشيد. 

با عالئم هشدار دهنده مانند پارچه قرمز، مثلث شبرنگ و ... به خودورهايي كه درحال نزديك  -14

 شدن هستند خبر بدهيد. 
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 فصل هفتم:

 )امداد هواييعمليات با بالگرد(آشنايي مقدماتي با 

 ات كوهستانكاربرد هليكوپتر در امداد و نج

 .  جستجو1

 .  حمل مصدوم2

 نجاتگران.  حمل 3

 در مناطق صعب العبور نجاتگران.  راپل 4
 . بخش تجهيزات امدادي5
 . مهار آتش6
 . اعزام تيم اطفاء حريق7
 . خنك كردن محل آتش با آب 8
 

 

 ): بالگرد امدادي1-7(تصوير

 محدوديت ها

 . وضعيت آب و هواي محيط1
 ارتفاع  -
 حرارت درجه  -
 رطوبت  -
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 )IFR – VFR. ديد(قوانين 2
 . سوخت3

 طبقه بندي هليكوپترها به لحاظ وزن

 تن) 7.  هليكوپترهاي سبك( تا وزن 1
              تن)   7-13.  هليكوپترهاي متوسط( وزن 2
 تن به باال) 13.  هليكوپترهاي سنگين(وزن 3

 كاربرد هليكوپترهاي سبك

 . آموزش1
 .  تجسس2
 والنس هاي امداد و نجات.  آمب3

 كاربرد هليكوپترهاي متوسط و سنگين

 .  حمل و نقل تجهيزات امدادي در حوادث غيرمترقبه(سيل، زلزله و ...)1
 و ...) VIP.  حمل نفرات جمعي(امدادي، 2
 .  آمبوالنس جهت مصدومين حوادث(بيش از سه نفر و ...)3
 ن نمي باشند( ارتفاعات باال و ...).  عملياتي كه بالگردهاي سبك قادر به انجام ا4

 عوامل موثر در پرواز هليكوپتر

 .  قدرت ايستايي هليكوپتر تحت تأثير زمين 1

 .  قدرت موتور2
 روتور اصلي و روتور دم  3

 .  آئيروديناميك4

 .  مصرف سوخت در ساعت5
 . هزينه تمام شده و هزينه هاي نگهداري هر ساعت پرواز6

 زمين تكيه گاه هليكوپتر به

 .  پايه(اسكيد) درهليكوپترهاي سبك1

 .  چرخ در هليكوپتر هاي متوسط و سنگين2

     .  پايه شناور 3
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 ): بالگرد امدادي2-7(تصوير

 موارد مديريت و ايمني 

 . مديريت منابع انساني و آموزش آنان1
 .  مرور برنامه عمليات توسط سرپرست و خلبان2

 سرعت باد ،ديد،منطقه فرود .  اطالع كامل سرپرست تيم از3

 .  اجراي عمليات در طي روز( نيم ساعت بعد از طلوع  و نيم ساعت قبل از غروب)4

 از: نجاتگران.  آگاهي از محل و نحوه استفاده 5

خروج اضطراري، آتش خاموش كن، كليد قطع اضطراري برق و سوخت، كليد اعالم موقعيت، جعبه كمك هاي 
 اوليه، ابزار نجات.

 ه فرودنقط

محل فرود معموالً توسط سرپرست تيم و كمك مامور پارك و صالحديد خلبان مشخص مي شود.اين منطقه بايد 

 داراي ويژگي هاي زير باشد: 

 .  وسعت زياد منطقه مسطح تقريبا به اندازه يك زمين فوتبال 1

 .  عاري بودن منطقه از درخت، درختچه، سيم برق، ساختمان و ... 2

 فوت) 100امور پارك در محل و دور بودن ساير افراد(در حدود .  حضور م3

 . در مناطق برفي فاصله خود را بيش تر كنيد زيرا هر لحظه امكان سرخوردن هليكوپتر وجود دارد.4
 سفيد) مشخص شده باشد. -(زردH.  نقطه فرود با حرف 5

 مأمور  پارك

 بايد داراي ويژگي هاي زير باشد: اين فرد مهم ترين شخص روي زمين براي يك خلبان است كه

 .  كامالً آشنا به عملكرد و ايمني هليكوپتر1

 .  قابليت شناسايي منطقه مناسب فرود2

 .  آشنا به عاليم ارتباطي3
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 هر خلبان نياز دارد از موارد زير قبل از فرود آگاه باشد 

 .  نقطه دقيق فرود اين نقطه بايد كامال متمايز باشد.1

 ض جغرافيايي نقطه فرود.  طول و عر2

 .  ارتفاع نقطه فرود3

 .  موانع موجود و ارتفاعشان مخصوصاً سيم برق4

 .  اعالم محل فرود با عقربه هاي ساعت توسط مامور پارك5

 .  وضعيت آب و هوا شامل سقف ابر، ديد افقي و عمودي، دما، سرعت باد و جهت وزش آن6
 

 

  ز): آگاهي خلبان قبل از پروا3-7(تصوير

 

 الزامات ايمني به هنگام پرواز

 .  تصميم آخر براي پرواز يا عدم پرواز با خلبان است1

 .  كمربند ايمني را حتماً ببنديد2

 .  پس از فرود تا قبل از دستور خروج، هيچكس حق خارج شدن را ندارد3

 .  هرگز نبايد داخل هليكوپتر سيگار كشيد4

 ب كنيد..  هيچ شيئي را نبايد به بيرون پرتا5

 .  در حال پرواز داخل هليكوپتر راه نرويد.6
 .  به دستگيره ها و تجهيزات داخل بالگرد بدون اجازه دست زده نشود.7
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 دستورالعمل ورود و خروج به هليكوپتر

 نزديك شدن به هليكوپتر

با شست عالمت .  تا قبل از فرود كامل و كسب اجازه خلبان هيچكس حق نزديك شدن را ندارد معموالً خلبان 1
 مي دهد.

 .  همواره به طور نيم ايستاده با نگاه به سمت خلبان به هليكوپتر نزديك شويد2

.  كوله پشتي و ساير وسايل مخصوصا وسايل بلند مانند كلنگ، چوب اسكي و ... بايد پايين تر از ارتفاع كمر 3
 حمل شوند

 ويد..  هرگز از زميني با سطح باالتر از هليكوپتر نزديك نش4

 .  اگر موتور خاموش مي شود بايد تا ايست كامل ملخ ها منتظر بمانيد5

 متري نبايد آتش روشن كرد. 200.  تا فاصله 6

 بايد به كاله ايمني، جليقه نجات، عينك و گوشي ايمني و پوتين چرمي مجهز باشد نجاتگر.  هر 7

 .  هرگز به منطقه خطر(منطقه دم) وارد نشويد 8
 درجه از ديد خلبان وارد و خارج شويد90درجه تا  45. از زاويه 9

 .  خروج از هليكوپتر نيز شامل موارد باال مي شود9
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 ): دستورالعمل ورود و خروج به هلي كوپتر4-7(تصاوير

 خروج از هليكوپتر در شرايط نا متعادل

است تا با قراردادن تنها يك چرخ روي در مناطق نا مناسب براي فرو بويژه باالي صخره هاي بلند خلبان نا چار 

 سطح تعادل هليكوپتر را حفظ كند. در اين شرايط براي خروج از هليكوپتر بايد موارد زير را رعايت كنيد:

 .  از صندلي خود بلند نشويد زيرا در اين حالت هليكوپتر به تعادل بسيار حساس است1

 .  تا خلبان دستور نداده درب را باز نكنيد2

 وسايل خود را به زمين پرت كنيد 123س از باز كردن درب و با دستور خلبان و با شمارش .  پ3

 و با هماهنگي خلبان نفر اول را خارج كنيد 123.  سپس با شمارش 4

 .  چون تمركز خلبان در حفظ تعادل است بالفاصله پس از خروج از هليكوپتر دور شويد5

. اگر امكان دور شدن نيست در جاي خود به صورت چمباتمه .  هرگز به طرف باالي صخره حركت نكنيد6
 بنشينيد 
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 راپل از هليكوپتر

بايد از ارتفاع مشخصي توسط ابزار، فرود بيايند. نكته قابل توجه  نجاتگرانزماني كه هليكوپتر قادر به فرود نيست، 

ي به موتور وارد شده و احتمال از كار اينجاست كه چون هليكوپتر بايد در حالت ايستا يا هاور باقي بماند،فشار زياد

عمليات فرود را افتادن وجود دارد، بنابراين تا جايي كه امكان دارد بايد از هاورينگ اجتناب كرد و در مواقع الزم 

 سريعا انجام داد.

 ابزار فرود به دو قسمت تقسيم مي شود

رود مي توان در باال كشيدن مصدوم و وينچ و سيم بكسل كهجزو تجهيزات ثابت هليكوپتر بوده و عالوه بر ف .1
 به كار آيد نجاتگر

 .  طناب و ابزار فرود فردي2

 

 ): فرود از هلي كوپتر5-7(تصوير

 طراريضموارد ا

 خلبان هليكوپتر بر خالف هواپيما قادر است در مواقع اظطراري فرود آيد.

ثانيه فرصت دارد.اگر  10تا  5شرايط خلبان  از كار افتادن موتور حادثه اي كه گاهاً اتفاق مي افتد است. در اين 

مهارت كافي داشته باشد مي تواند بدون هيچ خطري هليكوپتر را فرود آورد.در اينگونه موارد بايد با حفظ آرامش و 

 خونسردي تابع مطلق خلبان باشيد.
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