
 

 

 

 

 

 

 

 با رويكرد محله محور  هاي دسترسي آسان به قربانيان سوانح و حوادث با هدف تسريع عمليات امداد و نجات شيوه

 1ضاّيي هحوذي يياًِ

 آموزشي

 ٔإػؼٝ آٔٛصؽ ػبِي ػّٕي وبسثشدي ٞالَ ايشاٖ ٔذسع ٚ ٔشثي آٔٛصؽ رؼتزٛ ٘زبت

 

 چكيده:

٘ظٕي ٚ آؿفتٍي ٕٞشاٜ اػت.  اسٜ ثب پيبٔذٞبي ٔٙفي، ثيلٛع حٛادث عجيؼي ٌؼتشدٜ، ثٝ ٚيظٜ دس ؿٟشٞبي ثضسي ٕٞٛٚ

دس ايٗ ٔيبٖ، ٘مؾ ٘يشٚٞبي تخللي ثشاي ٘زبت ربٖ افشاد ٌشفتبس دس صيش آٚاس ٚ سػيذٌي اِٚيٝ ثٝ ٔزشٚحيٗ اص 

ٔٛفميت ػّٕيبت ٘زبت حشف اَٚ سا ؿٛد، صيشا ػبُٔ صٔبٖ ٚ ٚػؼت فيضيىي حبدحٝ دس  ٘ظش وٕي ثؼيبس ٔحذٚد ٔي

ثبؿٙذ. تزبسة ٌزؿتٝ حبثت وشدٜ دس حٛادث ثضسٌي  ّٕيبت أذادسػب٘ي ٚ ٘زبت ٔتغييشٞبي صيبدي دخيُ ٔيس ػيض٘ذ. دٔ

ٞبي ٘زبت تٛػظ خٛد ٔشدْ ٚ دس ػبػبت اِٚيٝ پغ اص حبدحٝ ا٘زبْ  ٞبي ٚيشاٍ٘ش، حزٓ صيبدي اص فؼبِيت ٕٞچٖٛ صِضِٝ

ٞبيي سا ثٝ  آػيت ثٛدٜ ٚ دس ٔزٕٛع ؿذٜ  يفايٗ الذأبت ٔؼٕٛالً فبلذ ٔذيشيت ٚ ػبختبس اص پيؾ تؼش پزيشد. ٔي

ثشد. تشثيت  ٞب اص ثيٗ ٔي ؿٕبسي سا ٘يض ثشاي ٘زبت ربٖ ا٘ؼبٖ ٞبي ثي ٔزشٚحيٗ ٚ ثبصٔب٘ذٌبٖ ٚاسد آٚسدٜ ٚ فشكت

٘زبت ٔلذٚٔيٗ ثب  ؿٛد تب فؼبِيت رؼتزٛ ٚ اي دس ػغح ٔحالت ثشپبيٝ ٚاحذ ٕٞؼبيٍي ػجت ٔي حشفٝ ٘يشٚٞبي ٘يٕٝ

ٔٛلغ ٝ سػب٘ي ٔٙبػت ٚ ث فيت ثٟتشي ا٘زبْ ؿذٜ ٚ ٞذايت ٘يشٚٞبي تخللي ٘يض ثشاػبع اعالعػبصٔب٘ذٞي ٚ وي

ٞبي أذادسػب٘ي ٚ ٘زبت، ػالٜٚ  ؿذٜ دس فؼبِيت ٌيشد. تؼشيغ ػبصٔب٘ذٞي تشي كٛست ٘يشٚٞبي ٔشدٔي ثٝ ٘حٛ ؿبيؼتٝ

ص ؿشايظ ثحشا٘ي ٚ ثبصٌـت ثٝ دٞذ، خشٚد ا حذ لبثُ لجِٛي وبٞؾ ٔيثٝ   ٘بپزيش سا تب ٞبي رجشاٖ آػيت ثشايٙىٝ

٘زبت وٝ  ٚ ثخـذ. دس ايٗ ٔمبِٝ ػؼي ؿذٜ اػت تب ثخـي اص اعالػبت فٙي رؼتزٛ ٚضؼيت ػبدي سا ٘يض ؿتبة ٔي

 ٔغشح ٕ٘بيذ.ٛد ؿ  تٛا٘ذ دس ػغح ػٕٛٔي ٚ ٍٕٞب٘ي تذسيغ ٔي
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 هقذهِ 

ديذٌبٖ ثٝ  دس اوخش حٛادث، أذادسػب٘ي ٚ ٘زبت آػيت

خؼبسات ٚاسدٜ ٚ ا٘زبْ  داؿتٗ اعالػبت دليمي اص

الذأبت فٛسي دس ٔمبثّٝ ثب آٟ٘ب ٚاثؼتٍي وبُٔ داسد. 

پبػخٍٛيي ػشيغ ٚ ٔٙبػت ثٝ خؼبسات ٌؼتشدٜ 

ٞبيي چٖٛ ػيُ ٚ صِضِٝ ٔؼٕٛالً  حٛادث ٘بؿي اص پذيذٜ

ٞبي ٔؼئَٛ ٔحّي خبسد  اص تٛاٖ ٚ اػتؼذاد ػبصٔبٖ

سٚ تأٔيٗ ٚ تذاسن ٔٙبثغ ٔٛسد٘يبص رٟت  اػت. اصايٗ

ٞب  ٞبي ٘بؿي اص ايٗ ثحشاٖ آػيت ٍٛيي ثٝپبػخ

ثٛد. اٌشچٝ  رب٘جٝ ٔشدٔي خٛاٞذ ٘يبصٔٙذ ٔـبسوت ٕٞٝ

عٛسخٛدرٛؽ ٝ دس حٛادث ثضسي، ٘يشٚٞبي ٔشدٔي ث

رٟت أذادسػب٘ي ٚ ٘زبت ٕٞٙٛػبٖ  ٞبيي سا دس فؼبِيت

دٞٙذ، ِٚي ايٗ الذأبت ٔؼٕٛالً  خٛد ا٘زبْ ٔي

دس  اي ثٛدٜ ٚ ٘بٕٞبًٞٙ، پشاوٙذٜ ٚ غيشحشفٝ

تشيٗ أتيبص سا ثٝ خٛد اختلبف  ٞب، پبييٗ اسصيبثي

اي ثشاي ٔمبثّٝ ثب حٛادث  دٞٙذ. ػبصٔب٘ذٞي ٔحّٝ ٔي

اي  ٌؼتشدٜ ثٝ ٔؼٙي تزٟيض ٚ تشثيت ٘يشٚٞبي حشفٝ

ؿذ. دس ٚالغ، ٞذف اص ايٗ وبس، ايزبد يه ػبختبس  ثب ٕ٘ي

ٞبي ارشايي  ٚاحذ اص ٘ظش ػبصٔب٘ذٞي ٚ سٚؽ

رت تؼشيغ دس ػّٕيبت ٘زبت ٚ ٞبيي اػت وٝ ٔٛ فؼبِيت

ٞبي ٔمبثّٝ  ايزبد ٘ظٓ ثيـتش دس ٔزٕٛػٝ فؼبِيت

ٌشدد. ؿبيذ دس يه فؼبِيت خٛدأذادي، رؼتزٛ دس  ٔي

دادٖ ثٝ كذاٞبي صيش آٚاس رٟت  حذ كذاوشدٖ ٚ ٌٛؽ

يبفتٗ ٔلذٚٔيٗ ٚ ٘زبت آٟ٘ب اص ٔيبٖ آٚاسٞبي ػجه 

ٞبي  ثبؿذ. ِٚي دس ايٗ ٔشحّٝ ٕٔىٗ اػت ثشخي فؼبِيت

ٞب ٚ  پيـٍيشا٘ٝ ٘يض ٔب٘ٙذ لغغ تبػيؼبت ػبختٕبٖ

الذأبتي رٟت ػالٔتٍزاسي ٘مبط ٔـىٛن ثٝ حضٛس 

آٚسي اعالػبت حيبتي ٔٛسد٘يبص  ٔلذٚٔيٗ ٚ رٕغ

اي ٘يض لبثُ ا٘زبْ ثبؿذ. دس ايٗ  ٞبي حشفٝ   تيٓ

ٞبي اػتب٘ذاسد  خلٛف، آٔٛصؽ ػٕٛٔي ػالٔتٍزاسي

ٔحُ احتٕبِي ٞب، ٘مبط خغش٘بن،  ٞب ٚ ػبختٕبٖ خيبثبٖ

آٚسي ٚ حجت اعالػبت، دس  ٞبي رٕغ ٔلذٚٔيٗ ٚ سٚؽ

٘زبت ٘مؾ حيبتي  ٔٛفميت ػّٕيبت ثؼذي رؼتزٛ ٚ

دا٘يٓ، دس ِحظبت ٚ  خٛاٞذ داؿت. ٕٞب٘غٛسوٝ ٔي

ػبػبت اِٚيٝ پغ اص حبدحٝ تؼذاد صيبدي اص ٔزشٚحيٗ 

ٌشفتبس دس صيش آٚاسٞبي ػٍٙيٗ ٞٛؿيبس ثٛدٜ ٚ 

لشاس ٕ٘بيٙذ. ثب ٌزؿت صٔبٖ، تٛا٘ٙذ استجبط والٔي ثش ٔي

ايٗ أىبٖ وبٞؾ خٛاٞذيبفت. ٚاوٙؾ اِٚيٝ يب 

ٞب، سٍٞزساٖ ٚ  اِؼُٕ خٛداٍ٘يختٝ ٕٞؼبيٝ ػىغ

خٛيـبٚ٘ذاٖ ٔلذٚٔيٗ ثالفبكّٝ پغ اص ٚلٛع حبدحٝ 

آٚسي اعالػبت  ٌشدد. دسايٗ دٚسٜ صٔب٘ي، رٕغ آغبص ٔي

ٞب، دسكذ ٔٛفميت سا ثٝ ثبالتشيٗ  ٚ عجمٝ ثٙذي اِٚٛيت

سٚ، آٔٛصؽ  سػب٘ذ. اصايٗ ح لبثُ دػتيبثي ٔيػغ

آٚسي اعالػبت، رؼتزٛي فيضيىي  ٞبي رٕغ سٚؽ

ٞبي اػتب٘ذاسد  ٔلذٚٔيٗ دس صيش آٚاس ٚ ػالٔتٍزاسي

ٞبي ٔـىٛن دس ػغح ٍٕٞب٘ي  ٞب ٚ ٔىبٖ ػبختٕبٖ

 ٞب حبيض إٞيت خٛاٞذ ثٛد.  ٚيظٜ ٔحّٝٝ ث

 عٌاصز مليذي در عوليات جستجَ ًٍجات 

 ذٞي ٚاحذػبختبس فشٔب٘ .1

 ثش٘بٔٝ ػّٕيبتي اص پيؾ تؼشيف ؿذٜ  .2

 اخغبس ٚ٘حٜٛ اعالع سػب٘ي .3

 اسصيبثي حبدحٝ .4

 ٔؼتٙذػبصي  .5

 ساختار فزهاًذّي ٍاحذ .1

ثشاي پبػخٍٛيي ثٝ حٛادث، ثٝ يه ػبختبس ػبصٔب٘ي 

ٚاحذ ٘يبص اػت تب ٔؼئِٛيت ٚ ربيٍبٜ ٞش فشد ٚ 

ٚ ثشاي ٞش ػغح اص  ثبؿذٔـخق  ػبصٔب٘ي وبٔالً

تٙبػت ثب آٖ دس٘ظشٌشفتٝ ؿٛد. دس حبدحٝ ٚظبيفي ٔ

ايٗ كٛست تلٛيش ؿفبفي اص ػبختبس ػبصٔب٘ي 

فشدي ربيٍبٜ خٛد ٚ ديٍشاٖ سا  خٛاٞيٓ داؿت وٝ ٞش

وغ ٘ذا٘ذ وٝ  دسن خٛاٞذوشد. ثشاي ٔخبَ اٌش ٞيچ

ٔٙظٛس اص فشٔب٘ذٜ ػّٕيبت ٘زبت چيؼت، چغٛس ٔب 
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تٛا٘يٓ فشٔب٘ذٜ ػّٕيبت رؼتزٛ ٚ ٘زبت داؿتٝ  ٔي

صٔب٘ي وٝ فشدي ثٝ يه سٚؽ ػّٕيبتي اؿبسٜ  ثبؿيٓ. يب

وٙذ، ؿٙٛ٘ذٜ ثبيذ ٕٞبٖ تفؼيشي سا داؿتٝ ثبؿذ وٝ  ٔي

 ٔٛسد ٘ظش اػت. 

 Incident Command سيستن فزهاًذّي حادثِ

System (ICS):  دس حٛادث ٌؼتشدٜ، رٟت وؼت

ثيـتشيٗ ٔٛفميت دس اسايٝ خذٔبت أذادي، اص ػيؼتٓ 

ذايت ٔٙبثغ )٘يشٚي فشٔب٘ذٞي حبدحٝ ثشاي وٙتشَ ٚ ٞ

ؿٛد.  ا٘ؼب٘ي، تزٟيضات ٚ ٔٛاد ٔلشفي( اػتفبدٜ ٔي

ايٗ ػيؼتٓ ثٝ ؿىّي عشاحي ؿذٜ اػت وٝ ثشاي ا٘ٛاع 

 حٛادث لبدس ثٝ پبػخٍٛيي اػت: 

اختيارات حٛادحي وٝ ثشاي ٔمبثّٝ ثٝ  .1

٘يبص  قاًًَي خاظ ٍ ساسهاى خاظ

 داس٘ذ.

اختيارات حٛادحي وٝ ثشاي ٔمبثّٝ ثٝ  .2

 ّاي هتعذد ساسهاىقاًًَي خاظ ٍ 

 ٘يبص داس٘ذ.

اختيارات حٛادحي وٝ ثشاي ٔمبثّٝ ثٝ  .3

 ّاي هتعذد قاًًَي هتعذد ٍ ساسهاى

 ٘يبص داس٘ذ.

ػٙٛاٖ ٝ صثبٖ ٔـتشن ث دس ايٗ ػيؼتٓ، ػبختبس ٚ

ٞب  اِٚيٗ ػبُٔ ايزبد ٘ظٓ ٚ ٚحذت سٚيٝ دس فؼبِيت

ػجبستي ايزبد يه ػبختبس ٝ ؿٛ٘ذ. ث ؿٙبختٝ ٔي

ٞب  صٔبٖ حبدحٝ وٝ دس آٖ فؼبِيتػبصٔب٘ي ٚاحذ ثشاي 

تؼشيف ؿذٜ ٚ ٞش ػبصٔب٘ي رذا اص ػبختبس ػبصٔب٘ي 

خٛد، ثبيذ دس لبِت ايٗ ػبختبس فؼبِيت ٕ٘بيذ ٚ ٕٞچٙيٗ 

ٞب، ٘يشٚٞب،  تذٚيٗ اكغالحبت ٔـتشوي ثشاي ربيٍبٜ

تزٟيضات ٚ أىب٘بت، اص پشاوٙذٜ وبسي ٚ اتالف ٚلت وٝ 

ي داسد ٘ؼجت ٔؼتميٕي ثب افضايؾ تّفبت ا٘ؼب٘

 ٕ٘بيذ. رٌّٛيشي ٔي

 

 

 

  

 

 فرمانذهي

 بخش

 عمليات

 بخش

 پشتيباني

 بخش

 ريزي برنامه

 بخش

 مالي و اداري
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 «ساختار پايِ ساهاًِ فزهاًذّي حادثِ

 بزًاهِ عولياتي اس پيص تعييي ضذُ .2

ايٗ ٔؼٙي اػت وٝ، ثشاػبع ٔؼتٙذات ٚ   ثٝ

ٔـبٞذات ا٘زبْ ؿذٜ دس حٛادث ٌزؿتٝ، يه 

ػبصي اص تٕبٔي اتفبلبتي وٝ ٕٔىٗ اػت سخ دٞذ  ؿجيٝ

ساٜ حُ ٔٙبػت ٚ ا٘زبْ ؿذٜ ٚ ثشاي ٞشٔـىّي يه 

ثيٙي  ٔتٙبػت ثب ٔىبٖ، صٔبٖ ٚ حزٓ حبدحٝ پيؾ

آٔذٞبي  پي ٌشدد. ٔؼتٙذػبصي دليك اص ٚلبيغ ٚ ٔي

ٞشحبدحٝ، تلٛيش ؿفبفي اص اٞذافي سا وٝ دس حٛادث 

ٔـبثٝ ثؼذي ثب آٖ دسٌيش ٞؼتيٓ اسايٝ خٛاٞذ داد. 

ثٙبثشايٗ، ثب ٔـخق ؿذٖ دليك اٞذاف، عشاحي 

پبػخٍٛيي ثٝ آٟ٘ب  ٞبي ٔتٙبػت ثشاي فؼبِيت

پزيش خٛاٞذ ثٛد. يه عشح اِٚيٝ خٛة ثٝ ٔؼٙي  أىبٖ

آٔبدٌي وبُٔ اص ِحبػ تزٟيضات، ػبصٔب٘ذٞي، 

ٔذيشيت ٚ آٔٛصؽ ٘يشٚٞب اػت. دس حٛادث ثضسي، 

ٞش فشد دسٌيش دس ػّٕيبت ثبيذ ثذا٘ذ وٝ چٝ وبسي سا 

ٞب  اصوزب ٚ دسچٝ صٔب٘ي آغبصوٙذ ٚ ٔحذٚدٜ سيؼه

د ا٘تظبس ثشاي ا٘زبْ آٖ وبس ٞبي ٔٛس ٚ ؿبيؼتٍي

 چٍٛ٘ٝ اػت.

 اخطار ًٍحَُ اطالع رساًي .3

اِٚيٗ ٘ـب٘ٝ اص يه ٚضؼيت اضغشاسي ٕٔىٗ اػت 

ػيٓ ٚ يب  ثلٛست يه تٕبع تّفٙي، ٌضاسؽ ثي

ٌضاسؽ ٔؼتميٓ ثبؿذ. آ٘چٝ وٝ پغ اص دسيبفت يه 

اخغبس اِٚيٝ ٟٔٓ اػت، تؼييٗ حؼبػيت ٚ ثحشا٘ي 

بُٔ ثغٛس ٌيشي و ثٛدٖ آٖ اػت. يه ٌضاسؽ

ٞبي ٔمبثّٝ  ٞب ٚ فؼبِيت سيضي چـٍٕيشي دس ثش٘بٔٝ

تأحيشٌزاس خٛاٞذ ثٛد. ثبيذ تٛرٝ داؿت وٝ فٛسيت ثٝ 

ٔؼٙي ؿتبة ٚ ػزّٝ ثذٖٚ ػبصٔب٘ذٞي ٘يؼت، ثّىٝ 

سيضي ٚ ٕٞبٍٞٙي دس ػّٕيبت  ٔذيشيت، وبسآيي، ثش٘بٔٝ

اػت. دس ايٗ ٔشحّٝ ثبيذ اعالػبت اِٚيٝ سا ثشحؼت 

ثٙذي وشدٜ ٚ دس ػيٗ حبَ،  ٟ٘ب عجمٝإٞيت ٚ استجبط آ

ػؼي ؿٛد اعالػبت خبكي سا وٝ ثشاي 

 ٌيشي ٘يبص اػت، ثٝ ػشػت آٔبدٜ ٕ٘ٛد. تلٕيٓ

 ارسيابي حادثِ .4

ثشخالف تلٛس ػٕٛٔي، ثيـتشيٗ حزٓ 

ٞب دس فبص آٔبدٌي ٚ  آٚسي اعالػبت ٚ ثشسػي رٕغ

ٌشدد. دس ايٗ ٔشحّٝ،  لجُ اص ٚلٛع حبدحٝ ا٘زبْ ٔي

ؿذٜ ثٝ ٚالؼيت  آٚسي ٕغٞشچٝ اعالػبت ر

ٌيشي ثٟتشي  تش ثبؿذ، پشداصؽ ٚ ٘تيزٝ ٘ضديه

ٞبي ػّٕيبتي  ٞب ٚ تٟيٝ ثش٘بٔٝ سيضي ثشاي ثش٘بٔٝ

وبسآٔذ كٛست خٛاٞذٌشفت. تغبثك ايٗ اعالػبت 

ثب اعالػبت تأٔيٗ ؿذٜ اص عشيك ٘يشٚٞبي اسصيبة 

حبدحٝ وٝ ٔؼٕٛالً ثبيذ ثالفبكّٝ پغ اص حبدحٝ 

شايظ الصْ ثشاي تٟيٝ دسكحٙٝ حبضش ؿٛ٘ذ، ؿ

آٚسد. اػضاْ  يه ثش٘بٔٝ وبُٔ ٔمبثّٝ سا فشاٞٓ ٔي

ػشيغ ٘يشٚٞبي اسصيبة ثٝ كحٙٝ حبدحٝ ٚ تٟيٝ 

حش خٛاٞذ إٌضاسؿبت وبسؿٙبػي دليك ٍٞٙبٔي ٔ

ثٛد وٝ ثؼيبسي اص اعالػبت حيبتي اص لجُ تٟيٝ 

تٛاٖ اعٕيٙبٖ داؿت  ؿذٜ ثبؿٙذ. دسايٙلٛست ٔي

آٚسد كحيح اص وٝ لجُ اص ٞشالذأي يه ثش

ٞب ا٘زبْ پزيشفتٝ اػت.  خؼبسات ٚاسدٜ ٚ ٘يبصٔٙذي

ثبيذ اػتشاف وشد وٝ دس حٛادث ثضسي، وّيذ 

ٔٛفميت دس ػّٕيبت، چشخٝ كحيح اعالػبت ٚ 

 ؿذ. ثب سيضي ٔٙبػت دس ٞذايت ٔٙبثغ ٔي ثش٘بٔٝ

 هستٌذساسي .5

ثٝ اسصيبثي ربٔغ ٚ ٔذٖٚ اص تٕبٔي ٚلبيغ، آحبس ٚ 

ا٘زبْ ؿذٜ دس يه حبدحٝ  ٞبي ٞب ٚ فؼبِيت ٘ـب٘ٝ

ٌٛيٙذ. ايٗ وبس پبيٝ ٚ اػبع  ٔؼتٙذػبصي ٔي

ٞبي ػّٕيبتي اػت ٚ دس ثشخي  عشاحي ثش٘بٔٝ

ٔٛاسد ػجت تغييش دس ػبختبسٞبي ػبصٔب٘ي ٘يض 

ٞبي تزبست رٟب٘ي، يبصدٞٓ  ٌشدد )حبدحٝ ثشد ٔي

(. ثؼذ اص ٞشحبدحٝ، ثبيذ يه ثبصثيٙي 2001ػپتبٔجش 
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ٞب، ٔؼبئُ  غ دس فؼبِيتوّي ٚ تزضيٝ ٚ تحّيُ ربٔ

ٚ ٔـىالت ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع ا٘زبْ ٌشفتٝ ٚ 

ثشاػبع ٘تبيذ حبكُ اص آٖ، دسكٛست ِضْٚ، 

ٞب،  ٞبي ػّٕيبتي، ػبختبسٞب، دػتٛساِؼُٕ ثش٘بٔٝ

ٞب ٔٛسد تزذيذ٘ظش  ٞب ٚ حتي آٔٛصؽ ربيٍبٜ

 لشاسٌيشد.

عٛسوّي ٔؼتٙذات ثٝ دٚ ؿىُ فيضيىي ٚ ٝ ث

اتي وٝ لبثُ غيشفيضيىي ٚرٛد داس٘ذ. ٔؼتٙذ

ٔـبٞذٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي ثبؿٙذ سا ٔؼتٙذات فيضيىي ٚ 

ٔؼتٙذاتي ٕٞچٖٛ اعالػبت يب ػٛأّي وٝ غيشلبثُ 

ِٕغ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٞؼتٙذ سا ٔؼتٙذات غيشفيضيىي 

ٌٛيٙذ. دس كحٙٝ حبدحٝ تب حذ أىبٖ ثبيذ وّيٝ  ٔي

ٔؼتٙذات غيشفيضيىي سا تب لجُ اص ٘بپذيذ ؿذٖ ٚ اص 

يىي تجذيُ ٕ٘ٛد. دػت سفتٗ ثٝ ٔؼتٙذات فيض

ثشداسي، وـيذٖ  ٔلبحجٝ ثب ؿٟٛد ٚ يبدداؿت

ٞبي  وشٚوي، تٟيٝ ػىغ ٚ فيّٓ ٚ اسايٝ ٌضاسؽ

وبسؿٙبػي ثٟتشيٗ ؿيٜٛ ٔؼتٙذػبصي اػت. 

ثشداسي  ٞبي ػّٕيبتي، يبدداؿت سٚ دس ثش٘بٔٝ اصايٗ

ٚ تٟيٝ ٌضاسؿبت فٙي ثبيذ دس ؿشح ٚظبيف تٕبٔي 

 .٘يشٚٞبي دسٌيش دس حبدحٝ ٌٙزب٘ذٜ ؿٛد

ٞبي احتٕبِي ٚرٛد ٔلذٚٔيٗ   )ػالٔتٍزاسي ٔحُ

ؿٛد يب  ٌشفتبس دس آٚاس وٝ كذاي آٟ٘ب ؿٙيذٜ ٔي

ٞب تبييذ ؿذٜ،  حضٛس آٟ٘ب تٛػظ ٕٞؼبيٝ

ٞبي ثبسص  ثالفبكّٝ پغ اص ٚلٛع صِضِٝ اص ٔخبَ

تجذيُ ٔؼتٙذات غيشفيضيىي ثٝ ٔؼتٙذات فيضوي 

 اػت(.

 ًجات آهَسش ّوياًي جستجَ ٍ

ٞبي ٔذيشيتي ٔٛرٛد دس صٔيٙٝ ثبٚرٛد اػتب٘ذاسد

 ػّٕيبت رؼتزٛ ٚ ٘زبت وٝ ثلٛست وبٔالً

ا٘ذ، ٘ىتٝ ٟٕٔي وٝ  اي عشاحي ؿذٜ حشفٝ

ا٘ذسوبساٖ ثبيذ دسن وٙٙذ ايٗ اػت وٝ تمشيجبً  دػت

تٕبٔي سٚيذادٞبي پغ اص حٛادث ٌؼتشدٜ دس يه 

سٚ٘ذ. ثٙبثشايٗ ثبيذ ثب آٟ٘ب  ٔؼيش عجيؼي پيؾ ٔي

ي وٝ دس اختيبس لشاس ٞبي ٕٞشاٜ ؿذٜ ٚ اص فشكت

 دٞٙذ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٔي

ٍامٌص اٍليِ )عنس العول خَداًييختِ ًجات 

 درسطح(

ٞبي    ٞب، سٍٞزساٖ، ٘زبتٍشٞبي غيشفٙي ٚ تيٓ ٕٞؼبيٝ

ٔمبثّٝ ٔحّي اص سٚي رٛإ٘شدي، افشاد ٌشفتبس دس 

دٞٙذ. دس ايٗ  آٚاسٞبي ػجه ٚ ٔزشٚحيٗ سا ٘زبت ٔي

ػت. صيشا ٔلذٚٔيٗ ٔشحّٝ دسكذ ٘زبت يبفتٍبٖ ثبال

 12اغّت دس آٚاس ٌشفتبس ٘يؼتٙذ. ايٗ ٔشحّٝ ٔؼٕٛالً دس 

سػذ. ٔؼٕٛالً دس  ػبػت اَٚ حبدحٝ ثٝ اتٕبْ ٔي 24تب 

ػبػت اِٚيٝ پغ اص حبدحٝ، ٔٛري اص ٔزشٚحيٗ سا  24

اي لبدس ثٝ پبػخٍٛيي ثٝ  خٛاٞيٓ داؿت وٝ ٔٙبثغ حشفٝ

يٗ تٛا٘ٙذ دس ا آٖ ٘يؼتٙذ. ٘يشٚٞبي أذادسػبٖ ٔي

ٔشحّٝ ؿشوت وٙٙذ، ِٚي دسكٛستي ٔٛفك خٛاٞٙذ ثٛد 

وٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة اص ٘يشٚٞبي ٔحّي داٚعّت 

اػتفبدٜ ٕ٘بيٙذ. تأٔيٗ ايٗ ٞذف ثب ػبصٔب٘ذٞي اص پيؾ 

ٞبي ٔمذٔبتي ثٝ  تؼشيف ؿذٜ ٚ اسايٝ آٔٛصؽ

ٞبي    ؿٟشٚ٘ذاٖ ٘ؼجتي ٔؼتميٓ داسد. دخبِت تيٓ

ػب٘ي دليك ٚ ٞذايت تخللي دسايٗ ٔشحّٝ ثٝ اعالع س

 24ٞٛؿٕٙذ ٔٙبثغ ثؼتٍي وبُٔ داسد. ثٙبثشايٗ دس 

آٚسي اعالػبت، تشيبط  رٕغ ػبػت اِٚيٝ پغ اص حبدحٝ

ػبختٕب٘ي، ايزبد ػتبدٞبي فشٔب٘ذٞي ٚ ػّٕيبتي، 

ٞبي استجبعي ٔٛسد٘يبص ٚ يه  اػتمشاس ػيؼتٓ

ؿذٖ ايٗ ٘يشٚٞب  سيضي ٔإحش، ثيؾ اص ٚاسد ػُٕ ثش٘بٔٝ

ثٛد، صيشا ثبالتشيٗ سا٘ذٔبٖ وبسي  اسصؿٕٙذ خٛاٞذ

٘يشٚٞب ٚ تزٟيضات تخللي دس ػبػبت ٚ سٚصٞبي 

 ؿٛد. ثؼذ حبكُ ٔي

 بزًاهِ هقابلِ هحلي

اٌشچٝ دس تٕبٔي حٛادث، يبفتٗ ٔلذٚٔيٗ ٌشفتبس دس 

ٞبي اِٚيٝ تٛػظ   آٚاس، ٘زبت آٟ٘ب ٚ اسايٝ وٕه

پزيشد، أب آ٘چٝ وٝ ثؼيبس  داٚعّجيٗ ٔشدٔي ا٘زبْ ٔي
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ثبؿذ. دس  اػت، ويفيت ٚ وٕيت ايٗ خذٔبت ٔي اسصؿٕٙذ

ٔٙبعمي وٝ ٘يشٚٞبي ٔحّي ثشاي خٛدأذادي دس 

تش  ا٘ذ، آٔبس تّفبت ثؼيبس پبييٗ حٛادث آٔٛصؽ ديذٜ

تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صيش اؿبسٜ  اػت. اص داليُ ايٗ أش ٔي

 وشد:

ٞبي دػتيبثي ثٝ  ؿٙبخت آٚاس ٚ ساٜ -

ٔلذٚٔيٗ ػشػت ػُٕ ٘يشٚٞبي ٔشدٔي سا 

 ؛دٞذ ٔي افضايؾ

ديذٜ  ٌزاسي ٘مـٝ ٔٙغمٝ آػيت تٛا٘بيي ػالٔت -

ٞب ثشسٚي آٖ  ِٛيتٕٚ٘ٛدٖ ا ٚ ٔـخق

تٛػظ افشاد ٔحّي، ػشػت ػُٕ ٚ سا٘ذٔبٖ 

 ؛دٞذ اي سا افضايؾ ٔي وبسي ٘يشٚٞبي حشفٝ

سٚؿٙي اص پيؾ تشيبط ٔزشٚحيٗ تٛػظ  دسن -

ٔشدْ، الذأبت ٔتٙبػت پضؿىي سا ثٝ د٘جبَ 

ٞؾ تّفبت داؿتٝ وٝ دس ٔزٕٛع ػجت وب

 ؛ٌشدد ٔي

آؿٙبيي ثب ػالٔتٍزاسي اػتب٘ذاسد آٚاسٞبي  -

صيش  ؿٟشي ٚ ٔحُ ٔلذٚٔيٗ ٌشفتبس دس

آٚاس احتٕبَ ؿٙبػبيي ٚ ٘زبت افشاد 

 ٕ٘بيذ. ثيـتشي سا فشاٞٓ ٔي

ثبيذ تٛرٝ داؿت وٝ دس ِحظبت ٚ ػبػبت اِٚيٝ پغ اص 

حبدحٝ تؼذاد صيبدي اص ٔزشٚحيٗ سا خٛاٞيٓ داؿت وٝ 

ػيذٌي ثٝ آٟ٘ب وبٞؾ چـٍٕيشي دس ثٙذي س اِٚٛيت

تّفبت ا٘ؼب٘ي خٛاٞذداؿت. ثؼالٜٚ ؿٟٛد حبضش 

دسكحٙٝ ٕٞٛاسٜ اعالػبت ثباسصؿي داس٘ذ وٝ ثب تشن 

دػتشع خبسد خٛاٞذ ؿذ. ٕٞچٙيٗ ثخـي اص  ٔحُ، اص

فؼبِيت ٘زبت ثب ٘فٛر ثٝ داخُ حفشات ٔٛرٛد، 

ٞب  ٞب، صيشصٔيٟٙب، ديٛاسٞب ٚ ػمف وـي ٔزشاٞبي ِِٛٝ

ؿٛد. ايٗ فؼبِيت ثب فشاٌيشي  دٜ ثبؿذ ا٘زبْ ٔيوٝ ػب

ثشاحتي لبثُ ارشا اػت. ايٗ   ٞبي ػبدٜ آٔٛصؽ

ٞب دسٚالغ لضبٚت ثٟتشي سا ٘ؼجت ثٝ ثشآٚسد  آٔٛصؽ

ثشاي ّا در بزابز عايذي(  )ارسيابي ريسلخغش 

وٝ، اص ايٗ  آٚسد. اص آ٘زبيي ٘يشٚٞبي ٔشدٔي ثٛرٛد ٔي

خللي آغبص ٔشحّٝ ثٝ ثؼذ فؼبِيت ٘زبت ثلٛست ت

ٞب تٛػظ خٛد  ٌشدد، ا٘زبْ ثشخي اص ايٗ فؼبِيت ٔي

اي ثبس ٔذيشيتي ٚ حزٓ  ؿٟشٚ٘ذاٖ، ثغٛسلبثُ ٔالحظٝ

اي سا  ؿذٜ ثشاي ٘يشٚٞبي حشفٝ ثيٙي ٚظبيف پيؾ

 دٞذ. وبٞؾ ٔي

 ريشي ٍ ارسيابي صحٌِ )آهادىي( بزًاهِ

ٞبي  ػبصٔب٘ذٞي تـىُ ريشي: ساسهاًذّي ٍ بزًاهِ

ٞبي ٔشحّٝ آٔبدٌي  سيضي س ثش٘بٔٝٔحّي، اِٚيٗ لذْ د

ؿذٖ ربيٍبٜ ٚ ٚظبيف ٞشيه اص  اػت. ثؼذ اص ٔـخق

ارضاي ٔتـىّٝ ػبٔب٘ٝ فشٔب٘ذٞي حبدحٝ، ٘يبصٞبي 

وٝ ػّٕيبت  ٌشدد. اص آ٘زبيي آٔٛصؿي ٘يض ٔـخق ٔي

ٞب سا  ٘زبت عيف ٚػيؼي اص فؼبِيت ٚ رؼتزٛ

ٞب ثٝ  ٌيشد، آٔٛصؽ ٞش ثخؾ اص ايٗ فؼبِيت دسثشٔي

ٞبي  ص داٚعّجيٗ ػالٜٚ ثش وبٞؾ ٞضيٌٙٝشٚٞي ا

ٌشدد تب ايٗ افشاد دس ٍٞٙبْ حبدحٝ  آٔٛصؿي، ػجت ٔي

ا٘ذ ا٘زبْ دٞٙذ. ايٗ  فمظ وبسي سا وٝ آٔٛصؽ ديذٜ

ٞبي ٔشدٔي دس صٔبٖ  ؿٛد تب فؼبِيت ٔٛضٛع ثبػج ٔي

حبدحٝ ثغٛس ٘بخٛدآٌبٜ ٘ظٓ ٚ ػبصٔب٘ذٞي 

 اي سا ثٝ خٛد ثٍيشد. خٛداٍ٘يختٝ

دس ٞش ٔحّٝ ؿٟشي، ٘يشٚٞبي  :ارسيابي هحيطي

ٞب،  آٔٛصؽ ديذٜ ثبيذ فٟشػتي اص ا٘ٛاع ػبختٕبٖ

ٞبي دػتشػي أٗ ٚ تبػيؼبت ؿٟشي ٔٙغمٝ  ساٜ

وٙٙذ وٝ ؿبُٔ ٔٛاسدي ٕٞچٖٛ ثبفت رٕؼيتي، ٘ٛع  تٟيٝ

ٞب،  عجمٝ ػبصٜ، تؼذاد عجمبت، صيشصٔيٟٙب ٚ ٘يٓ

ٞبيي وٝ ٔٛاد خغش٘بن سا اػتفبدٜ يب ا٘جبس  ػبختٕبٖ

ي داس٘ذ يٞبيي وٝ خغشپزيشي ثبال ٙذ، ػبختٕبٖوٙ ٔي

ٞب ٚ غيشٜ(،  ٞب، آػبيـٍبٜ )ٔذاسع، ثيٕبسػتبٖ

سٚد ثيـتش ٔؼتؼذ تخشيت  ٞبيي وٝ ا٘تظبس ٔي ػبصٜ

ٚ تٕبٔي احتٕبالتي وٝ ٕٔىٗ  ...ٞب، صيشٌزسٞب، ثبؿٙذ، پُ

 اػت دس ٍٞٙبْ حبدحٝ ٟٔٓ ثبؿٙذ سا دسثشثٍيشد.
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عجمٝ ثٙذي اعالػبت، آٚسي ٚ  پغ اص رٕغ: ريشي بزًاهِ

ٞب  ٘مـٝ خغشپزيشي ٔحُ وٝ دس آٖ تٕبٔي اِٚٛيت

ٌشدد. ايٗ اعالػبت ثشاي ثشآٚسد  ٔـخق ؿذٜ تٟيٝ ٔي

ٔٙبثغ ٔٛسد ٘يبص رٟت ٔمبثّٝ ثب حٛادث، تؼييٗ وٕجٛدٞب 

ٞبي ػّٕيبتي ٔمبثّٝ  )تزٟيضات ٚ ٘يشٚ( ٚ تٟيٝ ثش٘بٔٝ

آٚسي ٚ عجمٝ ثٙذي  ؿٛد. سٚؽ رٕغ اػتفبدٜ ٔي

بت ٚ تٟيٝ ٘مـٝ خغشپزيشي ٔحّي يه فؼبِيت اعالػ

اي اػت وٝ ثب آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚارذ  ٘يٕٝ حشفٝ

ؿشايظ ثشاحتي لبثُ ا٘زبْ اػت. ايٗ اعالػبت ثبيذ دس 

ٞبي أٙي ٍٟ٘ذاسي   ٔحُ چٙذيٗ ٘ؼخٝ تىخيش ؿذٜ ٚ دس

ؿٛ٘ذ. ايٗ اعالػبت دس ػبػبت ٚ سٚصٞبي اِٚيٝ پغ اص 

اسصؿٕٙذ خٛاٞٙذ  حبدحٝ ٘مؾ حيبتي داؿتٝ ٚ ثؼيبس

ؿذٖ ٔٙبثغ  ثٛد. اص ديٍش فٛايذ ايٗ اعالػبت ٔـخق

ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٔمبثّٝ ثب حبدحٝ اػت. اٌش أىب٘بت 

ثيٙي ؿذٜ ثبؿذ،  ٔٛرٛد ٔحّي وٕتش اص ثشآٚسد پيؾ

تٛاٖ لجُ اص ٚلٛع حٛادث ساٞىبسٞبي رجشاٖ ايٗ  ٔي

 ثيٙي ٕ٘ٛد. ٞب سا ثشسػي ٚ اص لجُ پيؾ ضؼف

أشٚصٜ : ًجات )هقابلِ( ٍ ّذايت عوليات جستجَ

ٔشاحُ ٔمبثّٝ ثب حٛادث ٘بؿي اص آٚاسٞبي ػبختٕب٘ي 

ثلٛست اػتب٘ذاسد تذٚيٗ ؿذٜ اػت. آٔٛصؽ ٔمذٔبتي 

اِفجبي ايٗ فٖٙٛ ثٝ ؿٟشٚ٘ذاٖ، ػالٜٚ ثش ايزبد ٘ظٓ 

ٞبي خٛدأذادي دس ػبػبت  ثيـتش، سا٘ذٔبٖ فؼبِيت

اي سا  ٞبي حشفٝ فؼبِيت اِٚيٝ حبدحٝ سا افضايؾ دادٜ ٚ

 ٕ٘بيذ. ٘يض تؼٟيُ ٔي

ًجات در آٍارّاي  ٍ پٌج هزحلِ استاًذارد جستجَ

 ساختواًي

 اسصيبثي ٚ ٔذيشيت كحٙٝ -1

 آٚسي ٔلذٚٔيٗ ػغحي    رٕغ -2

وبٚؽ دس فضبٞبي خبِي ٚ حفشات داخُ  -3

 آٚاسٞب

ٞبي ا٘تخبة ؿذٜ رٟت  ػبصي ٘خبِٝ پبن -4

 يبفتٗ ٔلذٚٔيٗ

ٔبؿيٗ آالت  ػّٕيبت ٘زبت ثب اػتفبدٜ اص -5

 ػٍٙيٗ

دس عي ايٗ  ارسيابي ٍ هذيزيت صحٌِ: -هزحلِ ا

وٝ ؿبُٔ  ٌشدد ٔشحّٝ، يه ثشآٚسد ٔمذٔبتي ا٘زبْ ٔي

اسصيبثي اِٚيٝ، ثبصديذ ٔمذٔبتي، تشيبط ػبختٕب٘ي 

)اِٚٛيت ثٙذي سػيذٌي ثشحؼت اضغشاسي ثٛدٖ ٚ 

آٚسي اعالػبت اص ؿٟٛد  ػبدٌي ػّٕيبت( ٚ رٕغ

٘ٛع ػّٕيبت  اص الذاْ ثٝ ٞشثبؿذ. ثغٛسوّي لجُ  ٔي

ٞبي صيش ا٘زبْ ؿٛد؛  ٘زبت، ٘يبص اػت اثتذا فؼبِيت

ٞبيي وٝ احتٕبَ صيبدي ثشاي ثمب دس  ؿٙبػبيي ػبختٕبٖ

ٌزاسي  آٟ٘ب ٚرٛد داسد، اسصيبثي خغشات ٚ ػالٔت

ٞبي خبكي وٝ اِٚٛيت داس٘ذ )ثب ػالئٓ  ػبختٕبٖ

آٚسي  ٞبي رٕغ اػتب٘ذاسد ؿٙبػبيي(، پشوشدٖ فشْ

ػبت ٚ اسػبَ ثٝ ٔشوض فشٔب٘ذٞي حبدحٝ رٟت اعال

عيف  1ٌيشي ٚ تمؼيٓ ٚظبيف. دس ٔشحّٝ  تلٕيٓ

تٛا٘ذ تٛػظ افشاد ثٛٔي  ٞب ٔي اي اص فؼبِيت ٌؼتشدٜ

 ا٘زبْ ؿٛد.

بيزٍى مطيذى تواهي هصذٍهيي سطحي  -2هزحلِ

ثؼذ اص اسصيبثي اِٚيٝ، با سزعت ٍ ايوٌي ّزچِ هوني: 

ب٘ي، ػّٕيبت رؼتزٛ ثبصديذ ٔمذٔبتي ٚ تشيبط ػبختٕ

ثبيذ ثشسٚي آٚاسٞبي خبف ٔتٕشوضٌشدد. ٔإحشتشيٗ 

ٞب ٚ  رؼتزٛ، اػتفبدٜ تشويجي اص تٕبٔي لبثّيت

يبثي ٔلذٚٔيٗ صيش  ٞبي فٙي ؿٙبػبيي ٚ ٔىبٖ ٟٔبست

ٞب ثبيذ دسرٟت يبفتٗ  آٚاس اػت. تٕبٔي تالؽ

ؿٛ٘ذ يب كذاي آٟ٘ب ؿٙيذٜ  ٔلذٚٔيٙي وٝ ديذٜ ٔي

س ايٗ ٔشحّٝ ػالٔتٍزاسي ؿٛد ٞذايت ٌشدد. د ٔي

ٞبي احتٕبِي حضٛس ٔلذٚٔيٗ وٝ ثشاحتي لبثُ   ٔحُ

 ،ا٘ذ ثبؿٙذ ٚ يب تٛػظ ؿٟٛد ٌضاسؽ ؿذٜ ٘زبت ٕ٘ي

يبثي  ؿٛد. آٔٛصؽ ؿٙبػبيي ٚ ٔىبٖ ٘يض ا٘زبْ ٔي

ٞبي اػتب٘ذاسد دس  ٔلذٚٔيٗ صيش آٚاس ٚ ػالٔتٍزاسي

ػغح ٔمذٔبتي، ػجت افضايؾ ٔٛفميت ػّٕيبت ٘زبت 

 ٌشدد. ٔي
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جستجَي تواهي فضاّاي قابل دستزسي  -3هزحلِ

  بِ هصذٍهيي احتوالي:

دػتشػي ثٝ ٔلذٚٔيٙي وٝ حضٛس آٟ٘ب دس صيش آٚاس 

ثلٛست لغؼي ٔـخق ؿذٜ اػت ٕٞٛاسٜ ػبدٜ 

٘جٛدٜ ٚ ٕٔىٗ اػت ثؼيبس دؿٛاس ثبؿذ. ثؼالٜٚ دس 

ٞب ٕٔىٗ اػت لجُ اص ٚسٚد ٘يبص  ثؼضي اص ػبختٕبٖ

اس ػبختٕب٘ي تخجيت ؿٛ٘ذ. ٘بپبيذ يثبؿذ تب ثشخي ارضا

ٞبي  دس ثؼيبسي اص ٔٛاسد حذالُ آؿٙبيي ثب ػبصٜ

اي سا دس ايٗ ٔشحّٝ  حشفٝ ػبختٕب٘ي أىبٖ فؼبِيت ٘يٕٝ

سٚ، تذٚيٗ يه ثش٘بٔٝ آٔٛصؿي  ػبصد. اصايٗ ٔمذٚس ٔي

رٟت آؿٙبيي ؿٟشٚ٘ذاٖ اص ثشخي اكَٛ پبيٝ ٚ 

ديذٜ اص  ٞبي آػيت ٞبي ٚسٚد ثٝ داخُ ػبختٕبٖ سٚؽ

ك فضبٞبي لبثُ دػتشػي ضشٚسي ثٝ ٘ظش عشي

 سػذ. ٔي

  ُ:شيذّاي بزى جابجايي ًخالِ سٌو -4هزحلِ

ايٗ ٔشحّٝ اص ٘زبت ٘يبصٔٙذ ثىبسٌيشي تزٟيضات ٚيظٜ 

 1ٚ فٖٙٛ تخللي اػت ٚ پغ اص اتٕبْ وبُٔ ٔشاحُ 

ٌشدد. دسٚالغ صٔب٘ي اػت وٝ ٔٛلؼيت   آغبص ٔي 3اِي 

ػي ثٝ آٖ ٔىب٘ي ٔلذٚٔي ؿٙبػبيي ؿذٜ، ِٚي دػتش

تٛا٘ذ دس عي  ٞبي ٔٙتخت ٔي ػبدٜ ٘يؼت. ايٗ ٔىبٖ

ؿٙبػبيي ٚ اعالػبت ٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب ثٝ  3اِي  1ٔشحّٝ 

ا٘ذسوبساٖ اسايٝ ؿٛد تب اص تزٟيضات ٚ ٘يشٚٞبي  دػت

 تخللي ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة اػتفبدٜ ٌشدد.

ايٗ ٔشحّٝ ثؼذ اص  جابجايي قطعات بشره: -5هزحلِ

ي ؿذٜ ٘زبت يبفتٙذ ايٙىٝ تٕبٔي ٔلذٚٔيٗ ؿٙبػبي

ٌشدد. ثغٛسوّي ايٗ ٔشحّٝ دسٌيش ثىبسٌيشي   ا٘زبْ ٔي

تزٟيضات ٚ ٔبؿيٗ آالت ػٍٙيٗ اػت. ثيشٖٚ وـيذٖ 

 ارؼبد ٚ ثشخي افشاد ٌشفتبس دس صيش آٚاسٞبي ػٍٙيٗ

ؿٛد. ػيبػت وّي دسٚالغ  دس ايٗ ٔشحّٝ ا٘زبْ ٔي

اِٚٛيت سػيذٌي ٚ ٘زبت افشادي اػت وٝ دػتشػي ثٝ 

تش اػت. ثشاي ٔخبَ ؿبيذ ثيشٖٚ وـيذٖ  آٟ٘ب آػبٖ

٘بٔٛفك يه ٔلذْٚ ثب اػتفبدٜ اص ٔبؿيٗ آالت ٚ 

ػبػت عَٛ ثىـذ، وٝ دس  15تزٟيضات ػٍٙيٗ ثيؾ اص 

تٛاٖ تؼذاد صيبدي ٔزشٚحيٗ ٌشفتبس دس  ايٗ ٔذت ٔي

 آٚاسٞبي ػجه سا ٘زبت داد. 

 ّا درجستجَ ًٍجات آهَختٌي

يت ٔىب٘ي ثشاي ٔٛفميت دس ٞش ػّٕيبت ٘زبت، ٔٛلؼ

ٔلذْٚ ثبيذ ٔـخق ؿٛد. ثٙبثشايٗ ػّٕيبت رؼتزٛ 

ثبيذ ثٝ ؿىّي ػبصٔب٘ذٞي ؿٛد ثتٛاٖ اص تٕبٔي 

اثضاسٞبي ٔٛرٛد ٚ حتي افشاد حبضش دسكحٙٝ ثخٛثي 

تٛا٘ذ ثٝ ػبدٌي اػتفبدٜ اص  ثٟشٜ ٌشفت. ايٗ وبس ٔي

افشاد حبضش دسكحٙٝ ثشاي ارشاي يه رؼتزٛي 

ثضاسٞبي پيچيذٜ فيضيىي تب ثىبسٌيشي تشويجي اص ا

ٞبي آٔٛصؽ ديذٜ ثبؿذ. دس ٞش  اِىتشٚ٘يىي ٚ ػً

ٞبي ػّٕيبت رؼتزٛ ثبيذ ثغٛس سٚؿٙي  كٛست، يبفتٝ

 ثب ٘يشٚٞبي ٘زبتٍش استجبط ثشلشاس ٕ٘بيذ.

 ضٌاخت آٍار

ٞبي تخشيت ؿذٜ ٘يبص ثٝ يه  فؼبِيت دس ػبختٕبٖ

ؿٙبخت اص خلٛكيبت فضب ٚ خغشات حَٛ ٚ حٛؽ 

تزٛ، ٘ٛع آٚاسٞب دس اسصيبثي آٖ داسد. دس ػّٕيبت رؼ

يبثي ػشيغ ٔلذٚٔيٗ إٞيت صيبدي  خغشات ٚ ٔىبٖ

دػتٝ وّي  5داسد. ثغٛسوّي آٚاسٞبي ػبختٕب٘ي ثٝ 

 ؿٛ٘ذ: تمؼٓ ٔي
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 آٍار ميني ضنل

 

 

ٞبي خـت ٚ  ايٗ آٚاس ٔؼٕٛالً دس احش تخشيت ػبختٕبٖ

ثبؿٙذ ثٛرٛد  ٌّي وٝ فبلذ ػتٖٛ ٚ ػمف ٟٔبسؿذٜ ٔي

خبِي ربٖ پٙبٜ دسآٖ ٔحذٚد ثٛدٜ ٚ  ٔي آيذ. فضبٞبي

احتٕبَ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ دس صيش آٖ ثؼيبس پبييٗ اػت. 

ٞب يب دس صيش  ٔلذٚٔيٗ ٔؼٕٛالً دس داخُ ٘خبِٝ

ؿٛ٘ذ. خغش  فضبٞبي خبِي ٘بؿي اص احبحيٝ پيذأي

 سيضؽ ٔزذد آٚاس پبييٗ اػت. 

 

 ضنلV آٍار 

 

ٞبيي وٝ  ايٗ آٚاس ٔؼٕٛالً دس احش تخشيت ػبختٕبٖ

افتذ. ٔلذٚٔيٗ  ٝ ػمف آٟ٘ب ٚػيغ اػت اتفبق ٔيدٞب٘

ٞبي وٙبس ديٛاسٜ ٚ يب دس داخُ  يب دس ربٖ پٙبٜ

ؿٛ٘ذ. احتٕبَ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ  ٞبي ٔشوض آٚاس پيذا ٔي ٘خبِٝ

ٔلذٚٔيٗ دس وٙبسٜ ديٛاسٞب ثؼيبس صيبد اػت ٚ خغش 

سيضؽ ٔزذد آٚاس ثبال اػت. ثشاي ػّٕيبت ٘زبت، ٘فٛر 

پزيش  جيؼي ػبختٕبٖ أىبٖاص داخُ ٔٙبفز ٚ ٔزبسي ع

 اػت. 

 آٍار هايل :

 

ٞبيي وٝ  ايٗ آٚاس ٔؼٕٛالً دس احش تخشيت ػبختٕبٖ

ديٛاسٞبي حٕبَ داؿتٝ، ِٚي ػمف آٟ٘ب اص ٘ٛع تيشچٝ 

ثّٛن اػت ثٛرٛد ٔي آيذ. ثيـتشيٗ احتٕبَ ص٘ذٜ 

ٔب٘ذٖ دس ايٗ ٘ٛع آٚاسٞب ٚرٛد داسد. ٔلذٚٔيٗ يب دس 

ٞبي سٚي  داخُ ٘خبِٝ ٞبي صيشػمف ٚ يب دس ربٖ پٙبٜ

 ؿٛ٘ذ. خغش سيضؽ ٔزذد آٚاس ثبال اػت.  ػمف پيذا ٔي

ثشاي ػّٕيبت ٘زبت، ٘فٛر اص داخُ ٔٙبفز ٚ ٔزبسي 

 پزيش اػت.  عجيؼي ػبختٕبٖ أىبٖ

 :آٍار قابي ضنل

ٞبيي وٝ  ايٗ آٚاس ٔؼٕٛالً دس احش تخشيت ػبختٕبٖ

ٞبي ٔشوضي داؿتٝ ٚ ٔؼٕٛالً اص ٘ٛع اػىّت  ػتٖٛ

آيذ. ثيـتشيٗ احتٕبَ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ  ػت ثٛرٛد ٔيفّضي ا

دس ايٗ ٘ٛع آٚاسٞب ٚرٛد داسد. ٔلذٚٔيٗ يب دس ربٖ 

ٞبي سٚي ػمف  ٞبي صيشػمف ٚ يب دس داخُ ٘خبِٝ پٙبٜ

ؿٛ٘ذ. خغش سيضؽ ٔزذد آٚاس ثبال اػت. ثشاي  پيذا ٔي

ػّٕيبت ٘زبت، ٘فٛر اص داخُ ٔٙبفز ٚ ٔزبسي عجيؼي 

 پزيش اػت.  ػبختٕبٖ أىبٖ

 

 :آٍار چٌذ اليِ
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ٞبي چٙذ عجمٝ  ايٗ آٚاس ٔؼٕٛالً دس احش تخشيت ػبختٕبٖ

وشدٖ ٔلذٚٔيٗ دس ايٗ ٘ٛع آٚاس اآيذ. پيذ ثٛرٛد ٔي

ثؼيبس ٔـىُ ثٛدٜ ٚ دػتشػي ثٝ افشاد ٌشفتبس دس صيش 

ٞبي ٘بؿي  آٖ صٔبٖ ثش اػت. ٔلذٚٔيٗ يب دس ربٖ پٙبٜ

٘ذ. خغش ؿٛ ٞب پيذا ٔي اص احبحيٝ ٚ يب دس داخُ ٘خبِٝ

سيضؽ ٔزذد آٚاس ثبال اػت. ثشاي ػّٕيبت ٘زبت، ٘فٛر 

اص داخُ ٔٙبفز ٚ ٔزبسي عجيؼي ػبختٕبٖ يب صيشصٔيٗ 

 پزيش اػت.  أىبٖ

 

 :ٞبي رؼتزٛ سٚؽ

ٞب اِٚيٗ  دس ثيـتش حٛادث، ٕٞؼبيٝ رؼتزٛ دس ػغح:

ٔؼٕٛالً يه  ٔي ثبؿٙذ ٚ ٘زبتٍشٞبي حبضش دس كحٙٝ

  دٞٙذ.  ْ ٔيرؼتزٛي ٔمذٔبتي دس ػغح سا ا٘زب

 ثبيذ دسٞبي لبثُ دػتشػي  ػبٔب٘ذٞي رؼتزٛي ٔىبٖ

حفشات ٚ ٔٙبفز داخُ آٚاس ا٘زبْ پزيشد. ثبيذ تٛرٝ 

داؿت وٝ دس ػبػبت اِٚيٝ پغ اص ٚلٛع صِضِٝ ٚ دس 

رشيبٖ رؼتزٛي دس ػغح، ثيـتشيٗ ٔلذٚٔيٗ لبثُ 

ٞبي  سٚ إٞيت آٔٛصؽ ثبؿٙذ. اصايٗ ؿٙبػبيي ٔي

بصٔب٘ذٞي اِٚيٝ ٍٕٞب٘ي دسايٗ خلٛف ٚ ػ

 رؼتزٛي فيضيىي ثؼيبس حيبتي اػت. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 رٍش جستجَ دايزُ ٍار در آٍارّاي ساختواًي

ٔلذٚٔيٙي وٝ ثشاحتي لبثُ  جستجَي فيشيني:

ٞب  ثبؿٙذ، وؼب٘ي ٞؼتٙذ وٝ ثشسٚي ٘خبِٝ دػتيبثي ٔي

ا٘ذ.  پيذا ؿذٜ ٚ يب دس آٚاسٞبي ػغحي ٌشفتبس ٌشديذٜ

ايٗ ٔلذٚٔيٗ، تالؽ ثؼذي ثبيذ ٝ پغ اص سػيذٌي ث

ثشسٚي ٔلذٚٔيٙي وٝ لبثُ سؤيت ثٛدٜ ٚ يب كذاي 

ؿٛد، ِٚي ثشاي ثيشٖٚ وـيذٖ آٟ٘ب ثٝ  آٟ٘ب ؿٙيذٜ ٔي

فؼبِيت ثيـتشي ٘يبص اػت ٔتٕشوض ٌشدد. ػالٜٚ ثشايٗ، 

اي ثبيذ  ٔؼئَٛ سػيذٌي ثٝ ٔلذٚٔيٙي  ٚاحذ رذاٌب٘ٝ

ٚ٘ذاٖ ا٘ذ ٚ تٛػظ ؿٟش ثبؿذ وٝ ثٝ ؿذت ٔزشٚح ؿذٜ

 ا٘ذ. ٞب خبسد ٌشديذٜ اص ػبختٕبٖ

ايٗ سٚؽ  ياب: ّاي سًذُ جستجَ با استفادُ اس سو

ٞبي  عّجذ ٚ ٘يبص ثٝ آٔٛصؽ ٔٙبثغ خبف خٛد سا ٔي

ثؼيبس تخللي ٚ تٕشيٙبت پيٛػتٝ داسد. ٔإحش ثٛدٖ 

ٞبي  ٞبي ص٘ذٜ يبة اص يه ػٛ ثٝ لبثّيت ٞبي ػً   تيٓ  

ٞذايت  خٛد ػً ٚ ٔشثي آٖ ٚ اص ػٛي ديٍش ثٝ

ثبؿذ. اػتفبدٜ اص  كحيح ػّٕيبت رؼتزٛ ٚاثؼتٝ ٔي

ثبؿذ وٝ دس عي  يبة صٔب٘ي ٔٛفك ٔي ٞبي ص٘ذٜ ػً

ٞبي ٔـىٛن ػالٔتٍزاسي ؿذٜ   رؼتزٛي فيضيىي ٔحُ
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ٞب ثؼٙٛاٖ يه ٔٙجغ ٔىُٕ ثؼيبس ٔفيذ    تيٓ  ثبؿٙذ. ايٗ 

ثبؿٙذ، ِٚي آ٘چٝ وٝ ػشػت ػُٕ ايٗ ٔٙبثغ سا  ٔي

دٞي كحيح  تٍزاسي ٚ آدسعدٞذ، ػالٔ افضايؾ ٔي

 اػت.

رؼتزٛي تخللي ٘يبص ثٝ  جستجَي تخصصي:

تزٟيضات ٚيظٜ ٚ ٘يشٚٞبي ٔتخلق آٔٛصؽ ديذٜ 

داسد. دس ايٗ سٚؽ ا٘ٛاع تزٟيضات فٙي رؼتزٛ ٕٔىٗ 

ٞبي  ٞب ٚ ضؼف اػت اػتفبدٜ ؿٛد وٝ ٞشيه ٚيظٌي

خبف خٛد سا داس٘ذ. تزٟيضات ؿٙٛايي حؼبع، ا٘ٛاع 

ٞبي حشاستي،  حؼبػٝٞبي وبٚؿٍش،  دٚسثيٗ

ٞبي ٌشٔبيبة ٚ تزٟيضات ٔبدٖٚ لشٔض، ٞشيه  دٚسثيٗ

دس ؿشايغي ٔفيذ خٛاٞٙذثٛد. ثيـتشيٗ وبسآيي ايٗ 

ٞبي  ٞب ثب ػً ٔٙبثغ، ثىبسٌيشي تشويجي ايٗ دػتٍبٜ

ٞبيي اػت وٝ ٔلذٚٔيٗ دس آ٘زب   ص٘ذٜ يبة دس ٔحُ

ا٘ذ، ِٚي ٔحُ دليك آٟ٘ب ٘بٔـخق  ؿٙبػبيي ؿذٜ

 ٘يؼت.

ثيٙي يه ٔحُ آٔبدي دس  پيؾدي )آهادىاُ(: هحل آها

ٞبي ٔٛاصي  ٔىب٘ي ؿٙبختٝ ؿذٜ، ثٝ دِيُ وبٞؾ فؼبِيت

سػب٘ي كحيح ػجت ايزبد ٕٞبٍٞٙي ثيـتش ثيٗ  ٚ اعالع

اي(  وٙٙذٜ )٘يشٚٞبي ٔشدٔي ٚ حشفٝ ٘يشٚٞبي ػُٕ

ٌشدد. ايٗ ٔحُ ضٕٗ ايٙىٝ ٔذيشيت ٔٙبثغ سا تمٛيت  ٔي

تٛا٘ذ اص  الػبتي ٘يض ٔيٕ٘بيذ، ثؼٙٛاٖ يه پبيٍبٜ اع ٔي

 ٞبي صٔبٖ ثحشاٖ ثىبٞذ. ػشدسٌٕي

 

 

 ىذاري مليات عالهت

ٞبي  يىي اص فؼبِيتعالهتيذاري بز رٍي ًقطِ: 

٘زبت،  ٚ تأحيشٌزاس ثش سٚ٘ذ ارشايي ػّٕيبت رؼتزٛ

ٞبي خغش٘بن ٚ   ػالٔتٍزاسي ٔؼيشٞبي ٔؼذٚد، ٔحُ

ٔحّي اػت.  ديذٜ ثشسٚي ٘مـٝ ٘مبط آػيت

ٝ ٘مبط آٔبدي ثٚ ا٘تمبَ اعالػبت كحيح ػشيغ  اسصيبثي

سيضي ٚ اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص  ثٙذي، ثش٘بٔٝ أىبٖ اِٚٛيت

داؿت  ٕ٘بيذ. ٕٞچٙيٗ ثبيذ ثخبعش أىب٘بت سا فشاٞٓ ٔي

ٞب ٚ تبػيؼبت ؿٟشي،  وٝ ثٝ دِيُ تخشيت ػبختٕبٖ

سٚ  ثيٗ خٛاٞذ سفت. اصايٗ ثؼيبسي اص ػالئٓ سإٞٙب اص

وشدٖ  ػتب٘ذاسد ٔـخقآؿٙبيي ؿٟشٚ٘ذاٖ ثب ػالئٓ ا

ٞب، دس ٞذايت ٘يشٚٞب ثٝ ػٕت  ٔؼيشٞب ٚ ػبختٕبٖ

ثبؿذ.  تؼييٗ ؿذٜ ثؼيبس ٔٛحش ٔي اٞذاف اص پيؾ

اػتفبدٜ اص اػپشي سً٘ يب ٌچ ثشاي دسد ؿٕبسٜ 

ٞب اصثيٗ سفتٝ اص  تخشيت ػبختٕبٖ احش ٞبيي وٝ دس پالن

ٞبيي اػت وٝ تٛػظ ٘يشٚٞبي ٔشدٔي دس  فؼبِيت

 ش اػت.پزي ٞشٔحّٝ أىبٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّاي باقيواًذُ عالهتيذاري ضذُ خياباًي مِ با هعذٍد ضوارُ پالك
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 خياباًي مِ هجذدا عالهتيذاري ضذُ
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ٞبي تخشيت ؿذٜ، ٞٓ اص  ٞب: ػبختٕبٖ رٟت ػبختٕبٖ

ٕ٘بي ثيشٚ٘ي ٚ ٞٓ اص داخُ ػبصٜ ػالٔتٍزاسي 

يه آغبص  ثبيذ اص رٙبحدٞي ػبختٕبٖ  ؿٛ٘ذ. آدسع ٔي

ؿٛد. ديٍش رٛا٘ت ػبصٜ ثبيذ ثٝ كٛست ػذدي دس 

 ٌزاسي ؿٛ٘ذ. ٞبي ػبػت ؿٕبسٜ رٟت ػمشثٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىذاري خارجي ساختواى عالهت

فضبي داخُ ػبصٜ ثبيذ ثٝ چٟبس تشيٗ سٚؽ  ػبدٜ

چٟبس ثخؾ داخّي ثٝ كٛست ثخؾ تمؼيٓ ؿٛد. 

ٞبي ػبػت،  حشٚف اِفجبيي اٍّ٘يؼي ٚ دس رٟت ػمشثٝ

ؿٛ٘ذ ٚ ( تؼشيف ٔيA,B,C,D) ٞبي ثٝ ػٙٛاٖ  چبسن

 رٙبح يه ٚ دٚ ٌزاسي اص ٔحُ تمبعغ ؿشٚع ػالٔت

ؿٛد. ٔشوض ػبصٜ وٝ ثخـي اص چٟبس لؼٕت آغبص ٔي

-ٌزاسي ٔي ( ػالٔتEٌيشد، ثب حشف  ) سا ٘يض دس ثش ٔي

 ؿٛد )ثخؾ ٔشوضي استجبعي(.

 

 ىذاري فضاي داخلي ساختواى عالهت

 

اي ٞش عجمٝ ٘مـٝ ٞبي چٙذعجمٝ، ثبيذ ثش دسػبختٕبٖ

وف ثبيذ ٚضؼيت كفش ٚ  ؿٛد. عجمٝ ٞٓ ٚاضحي تٟيٝ

. .ٚ. F1  ٚF2عجمبت ثبالتش اص عجمٝ اَٚ ثٝ كٛست 

ٚ  B1وف ٘يض ثلٛست ؿشٚع ؿٛد ٚ عجمبت صيش ٞٓ

B2 .پبييٗ سٚد ... ٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّا ىذاري طبقات ٍ سيزسهيي عالهت

 ّاي هَرد جستجَ ىذاري ساسُ عالهت

 

ؿذ وٝ دس آٖ اص  ثب ٔي FEMAٌزاسي سٚؽ  ػالٔت

ػالئٓ ثب اػتفبدٜ  تشيٗ ػالئٓ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. ػبدٜ

اص ٌچ ٘بس٘زي يب اػپشي سً٘ ثشسٚي ديٛاسٞبي پبثشرب 

 ؿٛد. وـيذٜ ٔي
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 بِ ساختواى()ٌّيام ٍرٍد                                                                 يل خط هَرب اس راست بِ چپ : 

 

 

 

 

 )ٌّيام خزٍج اس ساختواى(                                            يل خط هَرب اس چپ بِ راست بزرٍي خط قبلي: 

 

 

                                                   

 در باالي عالهت درج تاريخ ٍ سهاى تزك هحل                                                      

 

 

 درج ًام تين در سوت چپ                                                                  درج خطزات در سوت راست           

 

 

 

 درج افزاد ىزفتار درسيز آٍار

 =Lتؼذاد ٔزشٚحيٗ داخُ ػبختٕبٖ

 =Dتؼذاد ارؼبد داخُ ػبختٕبٖ    

 =X      ٞيچ ٔلذٚٔي ٚرٛد ٘ذاسد 

 

ؿذ  ثب ٔي INSARAGسٚؽ ديٍش ػالٔتٍزاسي سٚؽ 

ٞبي احتٕبِي ٚرٛد ٔلذْٚ دس  وٝ دس آٖ حتي ٔىبٖ

 ؿٛد: داخُ ػبختٕبٖ ٘يض  ثب ػالئٓ ٔـخق ٔي

ٔتش تـىيُ ؿذٜ  1*1تشيٗ ػالٔت اص يه تبثّٛ اثتذايي

وٝ دس اِٚيٗ ٘مغٝ دػتشػي ثٝ ٞش ػبصٜ ٔـىٛن، 

 ؿٛد.٘لت ٔي

 

 

 

 

 

 ٌشدد:  ي ٔٛاسد صيش دسد ٔيـ دس ايٗ تبثّٛ 

 .ّٛخغشات احتٕبِي، دس ثبالي تبث 
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  ٝٔـخق وشدٖ ٚسٚد ٔزبص يب غيش ٔزبص، ث

 .Nيب  Gكٛست  

  ٘بْ تيٓ، ػبػت ؿشٚع ٚ اتٕبْ ػّٕيبت دس

 ٔشوض تبثّٛ.

 .ّٛتؼذاد ٔلذٚٔيٗ ص٘ذٜ، دس ػٕت چپ تبث 

 .ّٛتؼذاد ارؼبد، دس ػٕت ساػت تبث 

 افشادي وٝ دس آٔبس ٔلذٚٔيٗ ٔحبػج ٝ

 ا٘ذ، دس صيش تبثّٛ. ٘ـذٜ

  اتٕبْ ػّٕيبت، ثب وـيذٖ يه دايشٜ ثٝ دٚس

 تبثّٛ.
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 ىذاري هصذٍهيي عالهت

 Vثشاي تؼييٗ ٔٛلؼيت ٔىب٘ي ٔلذٚٔيٗ اصحشف 

-ثضسي دس ٘ضديه ٔحُ حضٛس ٔلذٚٔيٗ اػتفبدٜ ٔي

دس صيش ايٗ ػالٔت ٘ـب٘ٝ ٔلذٚٔيٗ  Lؿٛد. حشف 

اػت. ٘ـب٘ٝ ٔلذٚٔيٗ فٛت ؿذٜ  Dص٘ذٜ ٚ حشف 

اػتفبدٜ اص ػالٔت پيىبٖ دس صيش ػالٔت ٘ـب٘ٝ حضٛس 

 لغؼي ٔلذٚٔيٗ دس ٔحُ اػت.

 

 

 

 

 

 

 حضَر يل هصذٍم سًذُ ٍ دٍ هتَفي درهحل قطعي است

 

تٟٙب ٚلتي آخشيٗ  Vوـيذٖ يه دايشٜ ثٝ دٚسحشف 

ٔلذْٚ ص٘ذٜ اص صيش آٚاس ثيشٖٚ وـيذٜ ؿذ، ا٘زبْ 

 ؿٛد.ٔي

ـبٖ اص ارؼبد ٘يض ٘ Vوـيذٖ يه خظ ثشٚي حشف 

 دسٔحُ اػت.

 

 

 

 

 

 

 

 عوليات جستجَ با بيزٍى مطيذى دٍ هصذٍم سًذُ خاتوِ يافتِ است
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 تيجِ ىيزيً

دسحٛادث ثضسي، ػّٕيبت رؼتزٛ ٚ ٘زبت ثؼٙٛاٖ 

ٞبي ٘خؼت  ٞبي ٔمبثّٝ، اص اِٚٛيت ثخـي اص فؼبِيت

اي دس  أذادسػب٘ي اػت. اػتفبدٜ اص أىب٘بت حشفٝ

ٔغّٛثي اص خذٔبت سا اسايٝ  ؿٟشٞب، اٌشچٝ ويفيت

تٛا٘ذ پبػخٍٛي اٞذاف پشاوٙذٜ ٚ  خٛاٞذ داد، ِٚي ٕ٘ي

ٔتؼذد حٛادث ثضسي ثبؿذ. اص عشفي يه ٘زبتٍش 

ٞبي فٙي ثؼيبس ثباليي داسد وٝ  اي ٘يبص ثٝ ٟٔبست حشفٝ

ٞبي تخللي ٚ تٕشيٟٙبي ٔذاْٚ ثٝ دػت  ثب آٔٛصؽ

آيذ. ٍٞٙبٔي وٝ ثب افشاد داٚعّت صيبدي دسٌيش  ٔي

ٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٘يبص اػت، أىبٖ  ٞؼتيٓ ٚ ٟٔبست

اي تمشيجبً غيشٕٔىٗ  آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ي دسػغح حشفٝ

ديذٌبٖ  اػت. أب ثبيذ تٛرٝ داؿت وٝ ثيـتش آػيت

حٛادث ثضسي اوخشا ٘يبصٞبي ٔحذٚدي داس٘ذ وٝ 

ٕ٘ٛدٖ آٟ٘ب ثٝ تخلق ٚ ٟٔبست صيبدي  ثشآٚسدٜ

ػّٕيبت عشفي تٕبْ وؼب٘ي وٝ دس يه  احتيبد ٘ذاسد ٚ اص

وٙٙذ، فمظ ثخـي اص وبس سا  رؼتزٛ ٚ ٘زبت ؿشوت ٔي

اي اص  دٞٙذ. ثؼجبستي ٞشفشدي فمظ حّمٝ ا٘زبْ ٔي

ايٗ ص٘زيشٜ   وٝ اصآ٘زبيي ثبؿذ. ص٘زيشٜ ػّٕيبت ٔي

ٞبي ٔتؼذدي ٘يبص داسد،  ٞب ثٝ ٟٔبست فؼبِيت

سيضي  اػتؼذادٞبي داٚعّجب٘ٝ ٔشدٔي، دسوٙبس يه ثش٘بٔٝ

ي خٛثي سا دس ٔمبثّٝ ثب ثاليبي ٞب ٞٛؿٕٙذا٘ٝ، لبثّيت

آٚسد.  عجيؼي ثشاي ٔذيشيت والٖ حٛادث ثٛرٛد ٔي

تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ اػبع  ٔفبٞيٓ وّي رؼتزٛ ٚ ٘زبت ٔي

ٞبي ٍٕٞب٘ي دس ػغح ربٔؼٝ  ٚ لبػذٜ وّي آٔٛصؽ

تذٚيٗ ؿذٜ ٚ ػغٛح تؼٟذ ٚ تزشثٝ ثشاػبع 

 اي تؼشيف ؿٛد. ٞبي ٔحّي ٚ ٔٙغمٝ ٘يبصٔٙذي

ٞش ٚضؼيت اضغشاسي ٘بؿي اص  ايٗ تشتيت، دس ثٝ

سيضي اص پيؾ  تٛاٖ ثب يه ثش٘بٔٝ حٛادث ثضسي، ٔي

ٞبي رؼتزٛ ٚ ٘زبت سا دس  تؼشيف ؿذٜ، وّيٝ فؼبِيت

اي  ٔؼيش دسػت ٞذايت ٕ٘ٛد. تلٛس وٙيذ يه تيٓ حشفٝ

ؿٛد. فمظ اعالػبت كحيح  ثٝ كحٙٝ حبدحٝ ٚاسد ٔي

تٛا٘ذ ثٝ حزف ثؼيبسي اص  كحٙٝ حبدحٝ، تب چٝ حذ ٔي

ٞبي ايٗ تيٓ وٕه  ٛاالت، ٔؼبئُ ٔشتجظ ٚ ػشدسٌٕيئػ

سيضي رٟت ػبصٔب٘ذٞي، آٔٛصؽ  سٚ ثش٘بٔٝ وٙذ. اصايٗ

٘زبت دس  ٚ ٞبي رؼتزٛ ٚ تٕشيٗ ثشخي اص ٟٔبست

ٞبي دػتشػي  تٛا٘ذ يىي اص ؿيٜٛ ػغح ٔحالت ٔي

آػبٖ ثٝ لشثب٘يبٖ ػٛا٘ح ٚ حٛادث ٚ تؼشيغ 

 ذ.٘زبت ثبؿ ػبصٔب٘ذٞي ؿذٜ دس ػّٕيبت أذاد ٚ

 منبع:

ٞبي  تىٙيه .ؿبٞيٗ ٔحٕذي يٍب٘ٝ ٚ ساد لٕـي .1

 –٘بؿش : ٔٛػؼٝ آٔٛصؽ ػبِي ػّٕي  .اكّي ٘زبت

 1333.تٟشاٖ، وبسثشدي ٞالَ ايشاٖ 
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