
 

  
  
  
  
  
  

  با رويكرد محله محور  هاي دسترسي آسان به قربانيان سوانح و حوادث با هدف تسريع عمليات امداد و نجات شيوه
  1شاهين محمدي يگانه

  
  مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي هالل ايران مدرس و مربي آموزش جستجو نجات

  
  :چكيده

. نظمي و آشفتگي همراه است اره با پيامدهاي منفي، بيقوع حوادث طبيعي گسترده، به ويژه در شهرهاي بزرگ هموو
در اين ميان، نقش نيروهاي تخصصي براي نجات جان افراد گرفتار در زير آوار و رسيدگي اوليه به مجروحين از 

موفقيت عمليات نجات حرف اول را شود، زيرا عامل زمان و وسعت فيزيكي حادثه در  نظر كمي بسيار محدود مي
تجارب گذشته ثابت كرده در حوادث بزرگي . باشند مليات امدادرساني و نجات متغييرهاي زيادي دخيل مير عد. يزندم

هاي نجات توسط خود مردم و در ساعات اوليه پس از حادثه انجام  هاي ويرانگر، حجم زيادي از فعاليت همچون زلزله
هايي را به  آسيب بوده و در مجموع شده  يفاين اقدامات معموالً فاقد مديريت و ساختار از پيش تعر .پذيرد مي

تربيت . برد ها از بين مي شماري را نيز براي نجات جان انسان هاي بي مجروحين و بازماندگان وارد آورده و فرصت
نجات مصدومين با  شود تا فعاليت جستجو و اي در سطح محالت برپايه واحد همسايگي سبب مي حرفه نيروهاي نيمه

موقع  هرساني مناسب و ب فيت بهتري انجام شده و هدايت نيروهاي تخصصي نيز براساس اطالعسازماندهي و كي
هاي امدادرساني و نجات، عالوه  شده در فعاليت تسريع سازماندهي. گيرد تري صورت نيروهاي مردمي به نحو شايسته

ز شرايط بحراني و بازگشت به دهد، خروج ا حد قابل قبولي كاهش ميبه   ناپذير را تا هاي جبران آسيب براينكه
نجات كه  و در اين مقاله سعي شده است تا بخشي از اطالعات فني جستجو. بخشد وضعيت عادي را نيز شتاب مي

  .مطرح نمايدود ش  تواند در سطح عمومي و همگاني تدريس مي
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  مقدمه 
ديدگان به  در اكثر حوادث، امدادرساني و نجات آسيب

خسارات وارده و انجام  داشتن اطالعات دقيقي از
. اقدامات فوري در مقابله با آنها وابستگي كامل دارد

پاسخگويي سريع و مناسب به خسارات گسترده 
هايي چون سيل و زلزله معموالً  حوادث ناشي از پديده

هاي مسئول محلي خارج  از توان و استعداد سازمان
رو تأمين و تدارك منابع موردنياز جهت  ازاين. است
ها  هاي ناشي از اين بحران آسيب گويي بهپاسخ

اگرچه . بود جانبه مردمي خواهد نيازمند مشاركت همه
طورخودجوش ه در حوادث بزرگ، نيروهاي مردمي ب

جهت امدادرساني و نجات همنوعان  هايي را در فعاليت
دهند، ولي اين اقدامات معموالً  خود انجام مي

در  اي بوده و ناهماهنگ، پراكنده و غيرحرفه
ترين امتياز را به خود اختصاص  ها، پايين ارزيابي

اي براي مقابله با حوادث  سازماندهي محله. دهند مي
اي  گسترده به معني تجهيز و تربيت نيروهاي حرفه

در واقع، هدف از اين كار، ايجاد يك ساختار . شد با نمي
هاي اجرايي  واحد از نظر سازماندهي و روش

جب تسريع در عمليات نجات و هايي است كه مو فعاليت
هاي مقابله  ايجاد نظم بيشتر در مجموعه فعاليت

شايد در يك فعاليت خودامدادي، جستجو در . گردد مي
دادن به صداهاي زير آوار جهت  حد صداكردن و گوش

يافتن مصدومين و نجات آنها از ميان آوارهاي سبك 
هاي  ولي در اين مرحله ممكن است برخي فعاليت. باشد

ها و  پيشگيرانه نيز مانند قطع تاسيسات ساختمان
اقداماتي جهت عالمتگذاري نقاط مشكوك به حضور 

آوري اطالعات حياتي موردنياز  مصدومين و جمع
در اين . اي نيز قابل انجام باشد هاي حرفه   تيم

هاي استاندارد  خصوص، آموزش عمومي عالمتگذاري
محل احتمالي ها، نقاط خطرناك،  ها و ساختمان خيابان

آوري و ثبت اطالعات، در  هاي جمع مصدومين و روش
نجات نقش حياتي  موفقيت عمليات بعدي جستجو و

دانيم، در لحظات و  همانطوركه مي. خواهد داشت

ساعات اوليه پس از حادثه تعداد زيادي از مجروحين 
گرفتار در زير آوارهاي سنگين هوشيار بوده و 

با گذشت زمان، . قرار نمايندتوانند ارتباط كالمي بر مي
واكنش اوليه يا . اين امكان كاهش خواهديافت

ها، رهگذران و  العمل خودانگيخته همسايه عكس
خويشاوندان مصدومين بالفاصله پس از وقوع حادثه 

آوري اطالعات  دراين دوره زماني، جمع. گردد آغاز مي
ها، درصد موفقيت را به باالترين  و طبقه بندي اولويت

رو، آموزش  ازاين. رساند ح قابل دستيابي ميسط
آوري اطالعات، جستجوي فيزيكي  هاي جمع روش

هاي استاندارد  مصدومين در زير آوار و عالمتگذاري
هاي مشكوك در سطح همگاني  ها و مكان ساختمان

 . ها حايز اهميت خواهد بود ويژه محله هب
  عناصر كليدي در عمليات جستجو ونجات 

 دهي واحدساختار فرمان .1
  برنامه عملياتي از پيش تعريف شده  .2
  اخطار ونحوه اطالع رساني .3
  ارزيابي حادثه .4
  مستندسازي  .5

 ساختار فرماندهي واحد .1
براي پاسخگويي به حوادث، به يك ساختار سازماني 
واحد نياز است تا مسئوليت و جايگاه هر فرد و 

و براي هر سطح از  باشدمشخص  سازماني كامالً
در . تناسب با آن درنظرگرفته شودحادثه وظايفي م

اين صورت تصوير شفافي از ساختار سازماني 
فردي جايگاه خود و ديگران را  خواهيم داشت كه هر

كس نداند كه  براي مثال اگر هيچ. درك خواهدكرد
منظور از فرمانده عمليات نجات چيست، چطور ما 

توانيم فرمانده عمليات جستجو و نجات داشته  مي
زماني كه فردي به يك روش عملياتي اشاره  يا. باشيم

كند، شنونده بايد همان تفسيري را داشته باشد كه  مي
  . مورد نظر است
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 Incident Command سيستم فرماندهي حادثه
System (ICS):  در حوادث گسترده، جهت كسب

بيشترين موفقيت در ارايه خدمات امدادي، از سيستم 
نيروي (دايت منابع فرماندهي حادثه براي كنترل و ه
. شود استفاده مي) انساني، تجهيزات و مواد مصرفي

اين سيستم به شكلي طراحي شده است كه براي انواع 
  : حوادث قادر به پاسخگويي است

اختيارات حوادثي كه براي مقابله به  .1
نياز  قانوني خاص و سازمان خاص

  .دارند
اختيارات حوادثي كه براي مقابله به  .2

 هاي متعدد سازمانقانوني خاص و 
  .نياز دارند

اختيارات حوادثي كه براي مقابله به  .3
 هاي متعدد قانوني متعدد و سازمان

 .نياز دارند
عنوان  هزبان مشترك ب در اين سيستم، ساختار و

ها  اولين عامل ايجاد نظم و وحدت رويه در فعاليت
عبارتي ايجاد يك ساختار  هب. شوند شناخته مي

ها  زمان حادثه كه در آن فعاليتسازماني واحد براي 
تعريف شده و هر سازماني جدا از ساختار سازماني 
خود، بايد در قالب اين ساختار فعاليت نمايد و همچنين 

ها، نيروها،  تدوين اصطالحات مشتركي براي جايگاه
تجهيزات و امكانات، از پراكنده كاري و اتالف وقت كه 

ي دارد نسبت مستقيمي با افزايش تلفات انسان
  .نمايد جلوگيري مي

  

  
  
   

  
  
  
  
  

 فرماندهي

  بخش
 عمليات

  بخش
 پشتيباني

  بخش
 ريزي برنامه

  بخش
 مالي و اداري
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  »ساختار پايه سامانه فرماندهي حادثه
 برنامه عملياتي از پيش تعيين شده .2

اين معني است كه، براساس مستندات و   به
مشاهدات انجام شده در حوادث گذشته، يك 

سازي از تمامي اتفاقاتي كه ممكن است رخ دهد  شبيه
راه حل مناسب و انجام شده و براي هرمشكلي يك 

بيني  متناسب با مكان، زمان و حجم حادثه پيش
آمدهاي  پي مستندسازي دقيق از وقايع و. گردد مي

هرحادثه، تصوير شفافي از اهدافي را كه در حوادث 
. مشابه بعدي با آن درگير هستيم ارايه خواهد داد

بنابراين، با مشخص شدن دقيق اهداف، طراحي 
پاسخگويي به آنها  هاي متناسب براي فعاليت
يك طرح اوليه خوب به معني . پذير خواهد بود امكان

آمادگي كامل از لحاظ تجهيزات، سازماندهي، 
در حوادث بزرگ، . مديريت و آموزش نيروها است

هر فرد درگير در عمليات بايد بداند كه چه كاري را 
ها  ازكجا و درچه زماني آغازكند و محدوده ريسك

د انتظار براي انجام آن كار هاي مور و شايستگي
  .چگونه است

 اخطار ونحوه اطالع رساني .3
اولين نشانه از يك وضعيت اضطراري ممكن است 

سيم و يا  بصورت يك تماس تلفني، گزارش بي
آنچه كه پس از دريافت يك . گزارش مستقيم باشد

اخطار اوليه مهم است، تعيين حساسيت و بحراني 
امل بطور گيري ك يك گزارش. بودن آن است

هاي مقابله  ها و فعاليت ريزي چشمگيري در برنامه
بايد توجه داشت كه فوريت به . تأثيرگذار خواهد بود

معني شتاب و عجله بدون سازماندهي نيست، بلكه 
ريزي و هماهنگي در عمليات  مديريت، كارآيي، برنامه

در اين مرحله بايد اطالعات اوليه را برحسب . است
بندي كرده و در عين حال،  نها طبقهاهميت و ارتباط آ

سعي شود اطالعات خاصي را كه براي 
  .گيري نياز است، به سرعت آماده نمود تصميم

 ارزيابي حادثه .4
برخالف تصور عمومي، بيشترين حجم 

ها در فاز آمادگي و  آوري اطالعات و بررسي جمع
در اين مرحله، . گردد قبل از وقوع حادثه انجام مي

شده به واقعيت  آوري معهرچه اطالعات ج
گيري بهتري  تر باشد، پردازش و نتيجه نزديك

هاي عملياتي  ها و تهيه برنامه ريزي براي برنامه
تطابق اين اطالعات . كارآمد صورت خواهدگرفت

با اطالعات تأمين شده از طريق نيروهاي ارزياب 
حادثه كه معموالً بايد بالفاصله پس از حادثه 

رايط الزم براي تهيه درصحنه حاضر شوند، ش
اعزام . آورد يك برنامه كامل مقابله را فراهم مي

سريع نيروهاي ارزياب به صحنه حادثه و تهيه 
ثر خواهد ؤگزارشات كارشناسي دقيق هنگامي م

بود كه بسياري از اطالعات حياتي از قبل تهيه 
توان اطمينان داشت  دراينصورت مي. شده باشند

آورد صحيح از كه قبل از هراقدامي يك بر
. ها انجام پذيرفته است خسارات وارده و نيازمندي

بايد اعتراف كرد كه در حوادث بزرگ، كليد 
موفقيت در عمليات، چرخه صحيح اطالعات و 

 .شد با ريزي مناسب در هدايت منابع مي برنامه

 مستندسازي .5
به ارزيابي جامع و مدون از تمامي وقايع، آثار و 

انجام شده در يك حادثه  هاي ها و فعاليت نشانه
اين كار پايه و اساس . گويند مستندسازي مي
هاي عملياتي است و در برخي  طراحي برنامه

موارد سبب تغيير در ساختارهاي سازماني نيز 
هاي تجارت جهاني، يازدهم  حادثه برج(گردد  مي

بعد از هرحادثه، بايد يك بازبيني ). 2001سپتامبر 
ها، مسائل  ع در فعاليتكلي و تجزيه و تحليل جام

و مشكالت مرتبط با موضوع انجام گرفته و 
براساس نتايج حاصل از آن، درصورت لزوم، 

ها،  هاي عملياتي، ساختارها، دستورالعمل برنامه
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ها مورد تجديدنظر  ها و حتي آموزش جايگاه
  .قرارگيرد

طوركلي مستندات به دو شكل فيزيكي و  هب
اتي كه قابل مستند. غيرفيزيكي وجود دارند

مشاهده و نگهداري باشند را مستندات فيزيكي و 
مستنداتي همچون اطالعات يا عواملي كه غيرقابل 
لمس و نگهداري هستند را مستندات غيرفيزيكي 

در صحنه حادثه تا حد امكان بايد كليه . گويند مي
مستندات غيرفيزيكي را تا قبل از ناپديد شدن و از 

. يكي تبديل نموددست رفتن به مستندات فيز
برداري، كشيدن  مصاحبه با شهود و يادداشت

هاي  كروكي، تهيه عكس و فيلم و ارايه گزارش
. كارشناسي بهترين شيوه مستندسازي است

برداري  هاي عملياتي، يادداشت رو در برنامه ازاين
و تهيه گزارشات فني بايد در شرح وظايف تمامي 
 .نيروهاي درگير در حادثه گنجانده شود

هاي احتمالي وجود مصدومين   عالمتگذاري محل(
شود يا  گرفتار در آوار كه صداي آنها شنيده مي

ها تاييد شده،  حضور آنها توسط همسايه
هاي بارز  بالفاصله پس از وقوع زلزله از مثال

تبديل مستندات غيرفيزيكي به مستندات فيزكي 
  ).است

  نجات آموزش همگاني جستجو و
هاي مديريتي موجود در زمينه باوجود استاندارد

 عمليات جستجو و نجات كه بصورت كامالً
اند، نكته مهمي كه  اي طراحي شده حرفه
اندركاران بايد درك كنند اين است كه تقريباً  دست

تمامي رويدادهاي پس از حوادث گسترده در يك 
بنابراين بايد با آنها . روند مسير طبيعي پيش مي

ي كه در اختيار قرار هاي همراه شده و از فرصت
  .دهند استفاده نمود مي

عكس العمل خودانگيخته نجات (واكنش اوليه 
  )درسطح

هاي    ها، رهگذران، نجاتگرهاي غيرفني و تيم همسايه
مقابله محلي از روي جوانمردي، افراد گرفتار در 

در اين . دهند آوارهاي سبك و مجروحين را نجات مي
زيرا مصدومين . ستمرحله درصد نجات يافتگان باال

 12اين مرحله معموالً در . اغلب در آوار گرفتار نيستند
معموالً در . رسد ساعت اول حادثه به اتمام مي 24تا 
ساعت اوليه پس از حادثه، موجي از مجروحين را  24

اي قادر به پاسخگويي به  خواهيم داشت كه منابع حرفه
ين توانند در ا نيروهاي امدادرسان مي. آن نيستند

مرحله شركت كنند، ولي درصورتي موفق خواهند بود 
كه بتوانند به نحو مطلوب از نيروهاي محلي داوطلب 

تأمين اين هدف با سازماندهي از پيش . استفاده نمايند
هاي مقدماتي به  تعريف شده و ارايه آموزش
هاي    دخالت تيم. شهروندان نسبتي مستقيم دارد
ساني دقيق و هدايت تخصصي دراين مرحله به اطالع ر

 24بنابراين در . هوشمند منابع بستگي كامل دارد
آوري اطالعات، ترياژ  جمع ساعت اوليه پس از حادثه

ساختماني، ايجاد ستادهاي فرماندهي و عملياتي، 
هاي ارتباطي موردنياز و يك  استقرار سيستم

شدن اين نيروها  ريزي مؤثر، بيش از وارد عمل برنامه
بود، زيرا باالترين راندمان كاري  ارزشمند خواهد

نيروها و تجهيزات تخصصي در ساعات و روزهاي 
  .شود بعد حاصل مي

  برنامه مقابله محلي
اگرچه در تمامي حوادث، يافتن مصدومين گرفتار در 

هاي اوليه توسط   آوار، نجات آنها و ارايه كمك
پذيرد، اما آنچه كه بسيار  داوطلبين مردمي انجام مي

در . باشد است، كيفيت و كميت اين خدمات مي ارزشمند
مناطقي كه نيروهاي محلي براي خودامدادي در 

تر  اند، آمار تلفات بسيار پايين حوادث آموزش ديده
توان به موارد زير اشاره  از داليل اين امر مي. است
 :كرد

هاي دستيابي به  شناخت آوار و راه - 
مصدومين سرعت عمل نيروهاي مردمي را 

 ؛دهد مي افزايش
ديده  گذاري نقشه منطقه آسيب توانايي عالمت - 

ها برروي آن  لويتونمودن ا و مشخص
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توسط افراد محلي، سرعت عمل و راندمان 
 ؛دهد اي را افزايش مي كاري نيروهاي حرفه

روشني از پيش ترياژ مجروحين توسط  درك - 
مردم، اقدامات متناسب پزشكي را به دنبال 

هش تلفات داشته كه در مجموع سبب كا
 ؛گردد مي

آشنايي با عالمتگذاري استاندارد آوارهاي  - 
زير  شهري و محل مصدومين گرفتار در

آوار احتمال شناسايي و نجات افراد 
 .نمايد بيشتري را فراهم مي

بايد توجه داشت كه در لحظات و ساعات اوليه پس از 
حادثه تعداد زيادي از مجروحين را خواهيم داشت كه 

سيدگي به آنها كاهش چشمگيري در بندي ر اولويت
بعالوه شهود حاضر . تلفات انساني خواهدداشت

درصحنه همواره اطالعات باارزشي دارند كه با ترك 
همچنين بخشي از . دسترس خارج خواهد شد محل، از

فعاليت نجات با نفوذ به داخل حفرات موجود، 
ها  ها، زيرزمينها، ديوارها و سقف كشي مجراهاي لوله

اين فعاليت با فراگيري . شود ده باشد انجام ميكه سا
اين . براحتي قابل اجرا است  هاي ساده آموزش
ها درواقع قضاوت بهتري را نسبت به برآورد  آموزش
براي ) ها در برابر عايدي ارزيابي ريسك(خطر 

كه، از اين  از آنجايي. آورد نيروهاي مردمي بوجود مي
خصصي آغاز مرحله به بعد فعاليت نجات بصورت ت

ها توسط خود  گردد، انجام برخي از اين فعاليت مي
اي بار مديريتي و حجم  شهروندان، بطورقابل مالحظه

اي را  شده براي نيروهاي حرفه بيني وظايف پيش
  .دهد كاهش مي

  )آمادگي(ريزي و ارزيابي صحنه  برنامه
هاي  سازماندهي تشكل :ريزي سازماندهي و برنامه

هاي مرحله آمادگي  ريزي ر برنامهمحلي، اولين قدم د
شدن جايگاه و وظايف هريك از  بعد از مشخص. است

اجزاي متشكله سامانه فرماندهي حادثه، نيازهاي 
كه عمليات  از آنجايي. گردد آموزشي نيز مشخص مي

ها را  نجات طيف وسيعي از فعاليت و جستجو

ها به  گيرد، آموزش هر بخش از اين فعاليت دربرمي
هاي  ز داوطلبين عالوه بر كاهش هزينهگروهي ا

گردد تا اين افراد در هنگام حادثه  آموزشي، سبب مي
اين . اند انجام دهند فقط كاري را كه آموزش ديده

هاي مردمي در زمان  شود تا فعاليت موضوع باعث مي
حادثه بطور ناخودآگاه نظم و سازماندهي 

  .اي را به خود بگيرد خودانگيخته
در هر محله شهري، نيروهاي  :ارزيابي محيطي

ها،  آموزش ديده بايد فهرستي از انواع ساختمان
هاي دسترسي امن و تاسيسات شهري منطقه  راه
كنند كه شامل مواردي همچون بافت جمعيتي، نوع  تهيه

ها،  طبقه سازه، تعداد طبقات، زيرزمينها و نيم
هايي كه مواد خطرناك را استفاده يا انبار  ساختمان

ي دارند يهايي كه خطرپذيري باال ند، ساختمانكن مي
، )ها و غيره ها، آسايشگاه مدارس، بيمارستان(

رود بيشتر مستعد تخريب  هايي كه انتظار مي سازه
و تمامي احتماالتي كه ممكن  ...ها، زيرگذرها، باشند، پل

  .است در هنگام حادثه مهم باشند را دربربگيرد
طبقه بندي اطالعات، آوري و  پس از جمع: ريزي برنامه

ها  نقشه خطرپذيري محل كه در آن تمامي اولويت
اين اطالعات براي برآورد . گردد مشخص شده تهيه مي

منابع مورد نياز جهت مقابله با حوادث، تعيين كمبودها 
هاي عملياتي مقابله  و تهيه برنامه) تجهيزات و نيرو(

آوري و طبقه بندي  روش جمع. شود استفاده مي
ات و تهيه نقشه خطرپذيري محلي يك فعاليت اطالع

اي است كه با آموزش شهروندان واجد  نيمه حرفه
اين اطالعات بايد در . شرايط براحتي قابل انجام است
هاي امني نگهداري   محل چندين نسخه تكثير شده و در

اين اطالعات در ساعات و روزهاي اوليه پس از . شوند
ارزشمند خواهند  حادثه نقش حياتي داشته و بسيار

شدن منابع  از ديگر فوايد اين اطالعات مشخص. بود
اگر امكانات . مورد نياز براي مقابله با حادثه است

بيني شده باشد،  موجود محلي كمتر از برآورد پيش
توان قبل از وقوع حوادث راهكارهاي جبران اين  مي

  .بيني نمود ها را بررسي و از قبل پيش ضعف
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امروزه : )مقابله(نجات  و هدايت عمليات جستجو
مراحل مقابله با حوادث ناشي از آوارهاي ساختماني 

آموزش مقدماتي . بصورت استاندارد تدوين شده است
الفباي اين فنون به شهروندان، عالوه بر ايجاد نظم 

هاي خودامدادي در ساعات  بيشتر، راندمان فعاليت
اي را  هاي حرفه فعاليت اوليه حادثه را افزايش داده و

  .نمايد نيز تسهيل مي
نجات در آوارهاي  و پنج مرحله استاندارد جستجو

  ساختماني
  ارزيابي و مديريت صحنه - 1
  آوري مصدومين سطحي    جمع - 2
كاوش در فضاهاي خالي و حفرات داخل  - 3

  آوارها
هاي انتخاب شده جهت  سازي نخاله پاك - 4

  يافتن مصدومين
ماشين آالت  عمليات نجات با استفاده از - 5

 سنگين
در طي اين  :ارزيابي و مديريت صحنه -مرحله ا

كه شامل  گردد مرحله، يك برآورد مقدماتي انجام مي
ارزيابي اوليه، بازديد مقدماتي، ترياژ ساختماني 

اولويت بندي رسيدگي برحسب اضطراري بودن و (
آوري اطالعات از شهود  و جمع) سادگي عمليات

نوع عمليات  از اقدام به هربطوركلي قبل . باشد مي
هاي زير انجام شود؛  نجات، نياز است ابتدا فعاليت

هايي كه احتمال زيادي براي بقا در  شناسايي ساختمان
گذاري  آنها وجود دارد، ارزيابي خطرات و عالمت

با عالئم (هاي خاصي كه اولويت دارند  ساختمان
آوري  هاي جمع ، پركردن فرم)استاندارد شناسايي

عات و ارسال به مركز فرماندهي حادثه جهت اطال
طيف  1در مرحله . گيري و تقسيم وظايف تصميم
تواند توسط افراد بومي  ها مي اي از فعاليت گسترده

  .انجام شود
بيرون كشيدن تمامي مصدومين سطحي  - 2مرحله

بعد از ارزيابي اوليه، : با سرعت و ايمني هرچه ممكن

اني، عمليات جستجو بازديد مقدماتي و ترياژ ساختم
مؤثرترين . بايد برروي آوارهاي خاص متمركزگردد

ها و  جستجو، استفاده تركيبي از تمامي قابليت
يابي مصدومين زير  هاي فني شناسايي و مكان مهارت

ها بايد درجهت يافتن  تمامي تالش. آوار است
شوند يا صداي آنها شنيده  مصدوميني كه ديده مي

ر اين مرحله عالمتگذاري د. شود هدايت گردد مي
هاي احتمالي حضور مصدومين كه براحتي قابل   محل

 ،اند باشند و يا توسط شهود گزارش شده نجات نمي
يابي  آموزش شناسايي و مكان. شود نيز انجام مي

هاي استاندارد در  مصدومين زير آوار و عالمتگذاري
سطح مقدماتي، سبب افزايش موفقيت عمليات نجات 

  .گردد مي
جستجوي تمامي فضاهاي قابل دسترسي  - 3مرحله

   :به مصدومين احتمالي
دسترسي به مصدوميني كه حضور آنها در زير آوار 
بصورت قطعي مشخص شده است همواره ساده 

بعالوه در . نبوده و ممكن است بسيار دشوار باشد
ها ممكن است قبل از ورود نياز  بعضي از ساختمان
. ار ساختماني تثبيت شوندناپايد يباشد تا برخي اجزا

هاي  در بسياري از موارد حداقل آشنايي با سازه
اي را در اين مرحله  حرفه ساختماني امكان فعاليت نيمه

رو، تدوين يك برنامه آموزشي  ازاين. سازد مقدور مي
جهت آشنايي شهروندان از برخي اصول پايه و 

ديده از  هاي آسيب هاي ورود به داخل ساختمان روش
ق فضاهاي قابل دسترسي ضروري به نظر طري
  .رسد مي

   :هزيدهاي برگ جابجايي نخاله سنگ - 4مرحله
اين مرحله از نجات نيازمند بكارگيري تجهيزات ويژه 

 1و فنون تخصصي است و پس از اتمام كامل مراحل 
درواقع زماني است كه موقعيت . گردد  آغاز مي 3الي 

سي به آن مكاني مصدومي شناسايي شده، ولي دستر
تواند در طي  هاي منتخب مي اين مكان. ساده نيست

شناسايي و اطالعات مربوط به آنها به  3الي  1مرحله 
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اندركاران ارايه شود تا از تجهيزات و نيروهاي  دست
  .تخصصي به نحو مطلوب استفاده گردد

اين مرحله بعد از  :جابجايي قطعات بزرگ - 5مرحله
ي شده نجات يافتند اينكه تمامي مصدومين شناساي

بطوركلي اين مرحله درگير بكارگيري . گردد  انجام مي
بيرون كشيدن . تجهيزات و ماشين آالت سنگين است

 اجساد و برخي افراد گرفتار در زير آوارهاي سنگين
سياست كلي درواقع . شود در اين مرحله انجام مي

اولويت رسيدگي و نجات افرادي است كه دسترسي به 
براي مثال شايد بيرون كشيدن . تر است آنها آسان

ناموفق يك مصدوم با استفاده از ماشين آالت و 
ساعت طول بكشد، كه در  15تجهيزات سنگين بيش از 

توان تعداد زيادي مجروحين گرفتار در  اين مدت مي
  . آوارهاي سبك را نجات داد

  ها درجستجو ونجات آموختني
يت مكاني براي موفقيت در هر عمليات نجات، موقع

بنابراين عمليات جستجو . مصدوم بايد مشخص شود
بايد به شكلي سازماندهي شود بتوان از تمامي 
ابزارهاي موجود و حتي افراد حاضر درصحنه بخوبي 

تواند به سادگي استفاده از  اين كار مي. بهره گرفت
افراد حاضر درصحنه براي اجراي يك جستجوي 

بزارهاي پيچيده فيزيكي تا بكارگيري تركيبي از ا
در هر . هاي آموزش ديده باشد الكترونيكي و سگ

هاي عمليات جستجو بايد بطور روشني  صورت، يافته
  .با نيروهاي نجاتگر ارتباط برقرار نمايد

  شناخت آوار
هاي تخريب شده نياز به يك  فعاليت در ساختمان

شناخت از خصوصيات فضا و خطرات حول و حوش 
تجو، نوع آوارها در ارزيابي در عمليات جس. آن دارد

يابي سريع مصدومين اهميت زيادي  خطرات و مكان
دسته كلي  5بطوركلي آوارهاي ساختماني به . دارد

  :شوند تقسم مي
  
  
  

  آوار كيكي شكل
  

  
هاي خشت و  اين آوار معموالً در اثر تخريب ساختمان
باشند بوجود  گلي كه فاقد ستون و سقف مهارشده مي

خالي جان پناه درآن محدود بوده و  فضاهاي. مي آيد
. احتمال زنده ماندن در زير آن بسيار پايين است

ها يا در زير  مصدومين معموالً در داخل نخاله
خطر . شوند فضاهاي خالي ناشي از اثاثيه پيدامي

  . ريزش مجدد آوار پايين است
  

  شكلV آوار 

  
هايي كه  اين آوار معموالً در اثر تخريب ساختمان

مصدومين . افتد ه سقف آنها وسيع است اتفاق ميدهان
هاي كنار ديواره و يا در داخل  يا در جان پناه

احتمال زنده ماندن . شوند هاي مركز آوار پيدا مي نخاله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ra
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 15

https://jorar.ir/article-1-36-en.html


 

مصدومين در كناره ديوارها بسيار زياد است و خطر 
براي عمليات نجات، نفوذ . ريزش مجدد آوار باال است
پذير  بيعي ساختمان امكاناز داخل منافذ و مجاري ط

  . است
  :آوار مايل 

  
هايي كه  اين آوار معموالً در اثر تخريب ساختمان

ديوارهاي حمال داشته، ولي سقف آنها از نوع تيرچه 
بيشترين احتمال زنده . بلوك است بوجود مي آيد

مصدومين يا در . ماندن در اين نوع آوارها وجود دارد
هاي روي  داخل نخاله هاي زيرسقف و يا در جان پناه

  . خطر ريزش مجدد آوار باال است. شوند سقف پيدا مي
براي عمليات نجات، نفوذ از داخل منافذ و مجاري 

 . پذير است طبيعي ساختمان امكان
  :آوار قابي شكل

هايي كه  اين آوار معموالً در اثر تخريب ساختمان
هاي مركزي داشته و معموالً از نوع اسكلت  ستون
بيشترين احتمال زنده ماندن . آيد ست بوجود ميفلزي ا

مصدومين يا در جان . در اين نوع آوارها وجود دارد
هاي روي سقف  هاي زيرسقف و يا در داخل نخاله پناه

براي . خطر ريزش مجدد آوار باال است. شوند پيدا مي
عمليات نجات، نفوذ از داخل منافذ و مجاري طبيعي 

  . پذير است ساختمان امكان
  

  :آوار چند اليه
  

  
  

هاي چند طبقه  اين آوار معموالً در اثر تخريب ساختمان
كردن مصدومين در اين نوع آوار اپيد. آيد بوجود مي

بسيار مشكل بوده و دسترسي به افراد گرفتار در زير 
هاي ناشي  مصدومين يا در جان پناه. آن زمان بر است

خطر . ندشو ها پيدا مي از اثاثيه و يا در داخل نخاله
براي عمليات نجات، نفوذ . ريزش مجدد آوار باال است

از داخل منافذ و مجاري طبيعي ساختمان يا زيرزمين 
  . پذير است امكان

  
  :هاي جستجو روش
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ها اولين  در بيشتر حوادث، همسايه :جستجو در سطح
معموالً يك  مي باشند و نجاتگرهاي حاضر در صحنه

   . دهند م ميجستجوي مقدماتي در سطح را انجا
 بايد درهاي قابل دسترسي  ساماندهي جستجوي مكان

بايد توجه . حفرات و منافذ داخل آوار انجام پذيرد
داشت كه در ساعات اوليه پس از وقوع زلزله و در 
جريان جستجوي در سطح، بيشترين مصدومين قابل 

هاي  رو اهميت آموزش ازاين. باشند شناسايي مي
ازماندهي اوليه همگاني دراين خصوص و س
  . جستجوي فيزيكي بسيار حياتي است

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  روش جستجو دايره وار در آوارهاي ساختماني

مصدوميني كه براحتي قابل  :جستجوي فيزيكي
ها  باشند، كساني هستند كه برروي نخاله دستيابي مي

. اند پيدا شده و يا در آوارهاي سطحي گرفتار گرديده
اين مصدومين، تالش بعدي بايد  هپس از رسيدگي ب

برروي مصدوميني كه قابل رؤيت بوده و يا صداي 
شود، ولي براي بيرون كشيدن آنها به  آنها شنيده مي

عالوه براين، . فعاليت بيشتري نياز است متمركز گردد
اي بايد  مسئول رسيدگي به مصدوميني  واحد جداگانه

وندان اند و توسط شهر باشد كه به شدت مجروح شده
  .اند ها خارج گرديده از ساختمان

اين روش  :ياب هاي زنده جستجو با استفاده از سگ
هاي  طلبد و نياز به آموزش منابع خاص خود را مي

مؤثر بودن . بسيار تخصصي و تمرينات پيوسته دارد
هاي  هاي زنده ياب از يك سو به قابليت هاي سگ   تيم  

هدايت  خود سگ و مربي آن و از سوي ديگر به
استفاده از . باشد صحيح عمليات جستجو وابسته مي

باشد كه در طي  ياب زماني موفق مي هاي زنده سگ
هاي مشكوك عالمتگذاري شده   جستجوي فيزيكي محل

ها بعنوان يك منبع مكمل بسيار مفيد    تيم  اين . باشند
باشند، ولي آنچه كه سرعت عمل اين منابع را  مي

دهي صحيح  تگذاري و آدرسدهد، عالم افزايش مي
  .است

جستجوي تخصصي نياز به  :جستجوي تخصصي
تجهيزات ويژه و نيروهاي متخصص آموزش ديده 

در اين روش انواع تجهيزات فني جستجو ممكن . دارد
هاي  ها و ضعف است استفاده شود كه هريك ويژگي

تجهيزات شنوايي حساس، انواع . خاص خود را دارند
هاي حرارتي،  حساسههاي كاوشگر،  دوربين
هاي گرماياب و تجهيزات مادون قرمز، هريك  دوربين

بيشترين كارآيي اين . در شرايطي مفيد خواهندبود
هاي  ها با سگ منابع، بكارگيري تركيبي اين دستگاه

هايي است كه مصدومين در آنجا   زنده ياب در محل
اند، ولي محل دقيق آنها نامشخص  شناسايي شده

  .نيست
بيني يك محل آمادي در  پيش): آمادگاه(دي محل آما

هاي موازي  مكاني شناخته شده، به دليل كاهش فعاليت
رساني صحيح سبب ايجاد هماهنگي بيشتر بين  و اطالع

) اي نيروهاي مردمي و حرفه(كننده  نيروهاي عمل
اين محل ضمن اينكه مديريت منابع را تقويت . گردد مي
تواند از  العاتي نيز مينمايد، بعنوان يك پايگاه اط مي

  .هاي زمان بحران بكاهد سردرگمي
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  گذاري كليات عالمت
هاي  يكي از فعاليت: عالمتگذاري بر روي نقشه

نجات،  و تأثيرگذار بر روند اجرايي عمليات جستجو
هاي خطرناك و   عالمتگذاري مسيرهاي مسدود، محل

. محلي است ديده برروي نقشه نقاط آسيب
ه نقاط آمادي بو انتقال اطالعات صحيح سريع  ارزيابي

ريزي و استفاده بهينه از  بندي، برنامه امكان اولويت
داشت  همچنين بايد بخاطر. نمايد امكانات را فراهم مي

ها و تاسيسات شهري،  كه به دليل تخريب ساختمان

رو  ازاين. بين خواهد رفت بسياري از عالئم راهنما از
كردن  ستاندارد مشخصآشنايي شهروندان با عالئم ا

ها، در هدايت نيروها به سمت  مسيرها و ساختمان
. باشد تعيين شده بسيار موثر مي اهداف از پيش

استفاده از اسپري رنگ يا گچ براي درج شماره 
ها ازبين رفته از  تخريب ساختمان اثر هايي كه در پالك

هايي است كه توسط نيروهاي مردمي در  فعاليت
  .ر استپذي هرمحله امكان

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي باقيمانده عالمتگذاري شده خياباني كه با معدود شماره پالك
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  خياباني كه مجددا عالمتگذاري شده

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ra
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 15

https://jorar.ir/article-1-36-en.html


 

هاي تخريب شده، هم از  ساختمان: ها جهت ساختمان
نماي بيروني و هم از داخل سازه عالمتگذاري 

يك آغاز  بايد از جناحدهي ساختمان  آدرس. شوند مي
ديگر جوانب سازه بايد به صورت عددي در . شود

 .گذاري شوند هاي ساعت شماره جهت عقربه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گذاري خارجي ساختمان عالمت
فضاي داخل سازه بايد به چهار ترين روش  ساده

چهار بخش داخلي به صورت . بخش تقسيم شود
هاي ساعت،  حروف الفبايي انگليسي و در جهت عقربه

شوند و تعريف مي) A,B,C,D( هاي به عنوان  چارك
 جناح يك و دو گذاري از محل تقاطع شروع عالمت

مركز سازه كه بخشي از چهار قسمت . شودآغاز مي
- گذاري مي عالمت) E(گيرد، با حرف   را نيز در بر مي

  ).بخش مركزي ارتباطي(شود 
  

  گذاري فضاي داخلي ساختمان عالمت
  

اي هر طبقه نقشه هاي چندطبقه، بايد بر درساختمان
كف بايد وضعيت صفر و  طبقه هم. شود واضحي تهيه

. ..و F2و  F1طبقات باالتر از طبقه اول به صورت 
و  B1كف نيز بصورت شروع شود و طبقات زير هم

B2  پايين رود... و.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها گذاري طبقات و زيرزمين عالمت
  هاي مورد جستجو گذاري سازه عالمت

  
شد كه در آن از  با مي FEMAگذاري روش  عالمت
عالئم با استفاده  .ترين عالئم استفاده شده است ساده

از گچ نارنجي يا اسپري رنگ برروي ديوارهاي پابرجا 
  .شود كشيده مي
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  )به ساختمانهنگام ورود (                                                                :يك خط مورب از راست به چپ  

  
  
  
  

 )هنگام خروج از ساختمان(                                            : يك خط مورب از چپ به راست برروي خط قبلي
  

  
                                                    

  در باالي عالمت درج تاريخ و زمان ترك محل                                                      
  
  

  درج نام تيم در سمت چپ                                                                  درج خطرات در سمت راست           
  
  

  
  درج افراد گرفتار درزير آوار

  =Lتعداد مجروحين داخل ساختمان
  =Dتعداد اجساد داخل ساختمان    

  =X      هيچ مصدومي وجود ندارد 
  

شد  با مي INSARAGروش ديگر عالمتگذاري روش 
هاي احتمالي وجود مصدوم در  كه در آن حتي مكان

  :شود داخل ساختمان نيز  با عالئم مشخص مي
متر تشكيل شده  1*1ترين عالمت از يك تابلو ابتدايي

كه در اولين نقطه دسترسي به هر سازه مشكوك، 
  .شودنصب مي

  
  
  

  
  
  :گردد  ي موارد زير درج ميـ در اين تابلو 

  .خطرات احتمالي، در باالي تابلو 
مشخص كردن ورود مجاز يا غير مجاز، به  

  .Nيا  Gصورت  
نام تيم، ساعت شروع و اتمام عمليات در  

  .مركز تابلو
  .تعداد مصدومين زنده، در سمت چپ تابلو 
  .تعداد اجساد، در سمت راست تابلو 
ه افرادي كه در آمار مصدومين محاسب 

  .اند، در زير تابلو نشده
اتمام عمليات، با كشيدن يك دايره به دور  

  .تابلو
  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ra
r.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 15

https://jorar.ir/article-1-36-en.html


 

  گذاري مصدومين عالمت
 Vبراي تعيين موقعيت مكاني مصدومين ازحرف 
-بزرگ در نزديك محل حضور مصدومين استفاده مي

در زير اين عالمت نشانه مصدومين  Lحرف . شود

. استنشانه مصدومين فوت شده  Dزنده و حرف 
استفاده از عالمت پيكان در زير عالمت نشانه حضور 

 .قطعي مصدومين در محل است

  
  
  
  
  
  

  حضور يك مصدوم زنده و دو متوفي درمحل قطعي است
  

تنها وقتي آخرين  Vكشيدن يك دايره به دورحرف 
مصدوم زنده از زير آوار بيرون كشيده شد، انجام 

  .شودمي

شان از اجساد نيز ن Vكشيدن يك خط بروي حرف 
  .درمحل است

  
  

  
  
  
  

  
  عمليات جستجو با بيرون كشيدن دو مصدوم زنده خاتمه يافته است
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  تيجه گيرين
درحوادث بزرگ، عمليات جستجو و نجات بعنوان 

هاي نخست  هاي مقابله، از اولويت بخشي از فعاليت
اي در  استفاده از امكانات حرفه. امدادرساني است

مطلوبي از خدمات را ارايه  شهرها، اگرچه كيفيت
تواند پاسخگوي اهداف پراكنده و  خواهد داد، ولي نمي

از طرفي يك نجاتگر . متعدد حوادث بزرگ باشد
هاي فني بسيار بااليي دارد كه  اي نياز به مهارت حرفه

هاي تخصصي و تمرينهاي مداوم به دست  با آموزش
هنگامي كه با افراد داوطلب زيادي درگير . آيد مي

هاي گوناگوني نياز است، امكان  هستيم و مهارت
اي تقريباً غيرممكن  آموزش همگاني درسطح حرفه

ديدگان  اما بايد توجه داشت كه بيشتر آسيب. است
حوادث بزرگ اكثرا نيازهاي محدودي دارند كه 

نمودن آنها به تخصص و مهارت زيادي  برآورده
عمليات طرفي تمام كساني كه در يك  احتياج ندارد و از

كنند، فقط بخشي از كار را  جستجو و نجات شركت مي
اي از  بعبارتي هرفردي فقط حلقه. دهند انجام مي

اين زنجيره   كه ازآنجايي .باشد زنجيره عمليات مي
هاي متعددي نياز دارد،  ها به مهارت فعاليت

ريزي  استعدادهاي داوطلبانه مردمي، دركنار يك برنامه
ي خوبي را در مقابله با بالياي ها هوشمندانه، قابليت

. آورد طبيعي براي مديريت كالن حوادث بوجود مي
تواند به عنوان اساس  مفاهيم كلي جستجو و نجات مي

هاي همگاني در سطح جامعه  و قاعده كلي آموزش
تدوين شده و سطوح تعهد و تجربه براساس 

  .اي تعريف شود هاي محلي و منطقه نيازمندي
هر وضعيت اضطراري ناشي از  اين ترتيب، در به

ريزي از پيش  توان با يك برنامه حوادث بزرگ، مي
هاي جستجو و نجات را در  تعريف شده، كليه فعاليت
اي  تصور كنيد يك تيم حرفه. مسير درست هدايت نمود
فقط اطالعات صحيح . شود به صحنه حادثه وارد مي

تواند به حذف بسياري از  صحنه حادثه، تا چه حد مي
هاي اين تيم كمك  واالت، مسائل مرتبط و سردرگميئس

ريزي جهت سازماندهي، آموزش  رو برنامه ازاين. كند
نجات در  و هاي جستجو و تمرين برخي از مهارت

هاي دسترسي  تواند يكي از شيوه سطح محالت مي
آسان به قربانيان سوانح و حوادث و تسريع 

  .دنجات باش سازماندهي شده در عمليات امداد و
  :منبع

هاي  تكنيك .شاهين محمدي يگانه و راد قمشي .1
 –موسسه آموزش عالي علمي : ناشر  .اصلي نجات

  1383تهران، .كاربردي هالل ايران 
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