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افَل جبثجبیی هقذٍم
در حَادث هختلف اػن اس آتؼ عَسی  ،آٍار عبختوبى  ،حَادث راًٌذگی ٍ  ....هقذٍهبًی ٍجَد دارًذ وِ ثبیذ اس هحل حبدحِ خبرد
ثِ خَدرٍی اٍرصاًظ اًتمبل دادٍ ایي ػولیبت یىی اس حغبط تزیي ثخؾْبی وبر آتؼ ًؾبًبى ًٍجبتگزاى اعت ٍ درثغیبری اس
اٍلبت هٌجز ثِ ًجبت جبى یه اًغبى هی ؽَد .ثزای آؽٌبیی ثب افَل جبثجبیی هقذٍهبى  ،ایي گشارػ ارائِ هی ؽَد.
همذهِ
جبثجبیی یب اًتمبل هقذٍم ثِ رٍػ هٌبعت اس هحلی ثِ هحل دیگز را حول هقذٍم هی گَیٌذ .ایوٌی ٍ راحتی حول اس اٍلیي
هالحظبتی اعت وِ ثبیذ در هَرد هقذٍم رػبیت ؽَد  ،تَجِ داؽتِ ثبؽیذ ثی دلتی ٍ رػبیت ًىزدى ؽزایط السم در حول ثبػج
ٍخین ؽذى ٍضغ هقذٍم خَاّذ ؽذ.
ثْتز اعت ووه ّبی اٍلیِ ثِ هقذٍم در هحل حبدحِ اًجبم گیزد ،هگز ایٌىِ سًذگی هقذٍم یبووه وٌٌذُ در هؼزك خطز جذی
هبًٌذ ریشػ آٍار ،آتؼ عَسی ٍ َّای هغوَم ٍ  ...ثبؽذ .لجل اس جبثجبئی هقذٍم ثِ ٍیضُ چٌبًچِ ثیَْػ ثبؽذ السم اعت هؼبیٌِ
ػوَهی اس لغوت ّبی هختلف ثذى ٍی ثؼول آٍردُ ٍ الذاهبت ضزٍری اًجبم گیزد.
ػَاهل هَحز در اًتخبة ًَع حول :
الف ) ٍضؼیت جغوبًی هقذٍم اس حیج آعیت ّبی ٍاردُ .
ة ) ٍضؼیت رٍحی ٍ رٍاًی هقذٍم
د ) ٍسى هقذٍم
د) هغبفت هغیزپیؼ ثیٌی ؽذُ ٍ ٍضؼیت آى
ُ) تؼذاد ًفزات ووه دٌّذُ
ٍ) ٍعبئل ٍ اهىبًبت هَجَد
س) آهبدگی جغوبًی ووه دٌّذُ
در ؽزایط سیز ثبیذ هقذٍم را لجل اس ّز الذاهی هٌتمل وزد:
الف – ٍلتی وِ اس هحیط اطزاف  ،خطزی هتَجِ هقذٍم ثبؽذ؛ هخل خطز ٍ ریشػ وَُ  ،آتؼ عَسی  ،جبدُ اتَثبى ٍ ...
ة – ٍلتی وِ هقذٍم فذهِ ؽذیذ ٍ تْذیذ وٌٌذُ حیبتی دارد ٍ ثزای ووه رعبًی دعتزعی ثِ اٍ هؾىل اعت.
د) ٍلتی وِ هقذٍهی راُ ووه رعبًی ثِ دیگز هقذٍهیي را وِ حبل خَثی ًذارًذ هغذٍد وزدُ اعت.
ًىبتی وِ در حول هقذٍم ثبیذ رػبیت ؽَد:
الف ) اگز هقذٍم گیز وزدُ  ،اثتذا اؽیبیی راوِ هبًغ اًتمبل اٍ ّغتٌذ وٌبر سد تب ثتَاى ثِ اٍ اهذاد رعبًیذ.
ة)ّیچ ٍلت هقذٍم را ثِ سٍر اس جبیی ثِ ثیزٍى ًىؾیذ ،ثلىِ ثزایؼ راُ را ثبس وٌیذ.
د) اگز هقذٍهی آعیت دیذگی ؽذیذ ٍ وؾٌذُ دارد حتی لجل اس ایي وِ اٍ را اس جبیی وِ گیز وزدُ ثیزٍى آٍریذ ثبیذ ووه ّبی
اٍلیِ را ثِ اٍ ثزعبًیذ.
د) عؼی وٌیذهقذٍم را ثِ جبی اهي ثجزیذ ٍ ثِ اٍ ووه ثزعبًیذ  .در فَرتی وِ ًَع ػبرضِ هؼلَم ًیغت ثبیذ فىز وٌیذ وِ
هقذٍم ؽىغتگی عتَى فمزات دارد.
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ُ) در فَرتی وِ هقذٍم سیز آٍار یب اؽیبیی گیز وزدُ ٍلی خطزی هتَجِ اٍ ًیغت ٍ جزاحت ّبیؼ ؽذیذ ًوی ثبؽذ ،تزجیحبً ثبیذ
هٌتظز گزٍُ ّبی اهذادی ثَد تب اٍ را هٌتمل وٌٌذ ٍ در سهبى اًتمبل عؼی وٌیذ هقذٍم تىبى ًخَرد.
تَاًبیی حول ٍ اًتمبل هقذٍم

 -1تَاًبیی حول یه ًفزُ
-

حول آغَؽی (گَْارُ ای ) :

ایي حول ثیؾتز در افزاد عجه ٍسى  ،خقَفبً اطفبل اًجبم هی گیزد .ثذیي هٌظَر ثبیذ یه دعت خَد را در ًبحیِ وتف ٍ
دعت دیگز را سیز ساًَ ّبی هقذٍم لزار دادُ ٍ اٍ را ثلٌذ وٌیذ.
-

حول وؾؾی (وؾبًذى ):

حول وؾؾی ثِ عِ رٍػ سیز اًجبم هی گیزد:
الف ) حول وؾؾی هغلغی :
ایي رٍػ ثزای افزاد ثَْػ ٍ ثیَْػ ،خقَفبً در آعیت دیذگی اًذام ّب هٌبعت اعت ٍ ثزای هقذٍهیي هیذاى جٌگ وِ سیز
آتؼ تیز ثبر دؽوي لزار دارًذ ًیش وبرثزد دارد .در حبلی وِ هقذٍم ًؾغتِ ٍ یب ثِ پؾت خَاثیذُ اعت  ،پْلَی اٍ ثٌؾیٌیذ ،اٍ
را رٍی پبی ًشدیه تز خَد ثگذاریذ ٍ دعت همبثل را دٍر عیٌِ اػ حلمِ وٌیذ ،عپظ اٍ را ثب دعت آساد ٍ پبی هخبلف خَد ثِ
طزف ػمت ثىؾیذ.
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ة ) حول وؾؾی آتؼ ًؾبى (عیٌِ خیش):

ایي رٍػ در هَاردی هبًٌذ آتؼ عَسی وِ اتبق پز اس دٍد اعت اعتفبدُ هی ؽَد ٍ ثزای هقذٍهیٌی وِ در ؽبًِ ّب  ،ثبسٍّب ٍ
دعت ّب ؽىغتگی ًذاؽتِ ثبؽٌذ ٍ هقذٍهیٌی وِ ٍسى آًبى اس ٍسى ووه دٌّذُ ثیؾتز ثبؽذ ،ثىبر هی رٍد .در ایي رٍػ  ،در
حبلی وِ هقذٍم ثِ پؾت هی خَاثذ  ،هچ ّبیؼ را ثِ ّن ثجٌذیذ .عپظ ساًَ ثشًیذ  .ثِ طَری وِ ساًَ ّبی ؽوب در دٍ طزف
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ثذى هقذٍم در سیز ثغل ٍی لزارگیزد .آى گبُ دعتبى هقذٍم را دٍرگزدى خَد ثیٌذاسیذ ٍ چْبر دعت ٍ پب حزوت وٌیذ ٍ اٍ را
ثىؾیذ.

ح) حول وؾؾی ثب پتَ :
رٍػ ثؼذی ثب وؾیذى ٍ لغشاًذى هقذٍم رٍی سهیي فَرت هی گیزد .ثِ ایي تزتیت وِ یب هقذٍم را رٍی یه پتَ لزار دادُ هی
پیچین ٍ عپظ ثب گزفتي لغوتی اس پتَ اٍ را رٍی سهیي هی وؾین ٍیب ثب گزفتي لجبط ّبیؼ اٍ را اس عبختوب خبرد هی وٌین.
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ایي رٍػ را رٍػ گَْارُ ای گَیٌذ .در ایٌجب عز هقذٍم در ثیي ثبسٍاى ًجبت دٌّذُ پٌْبى ٍ هحبفظت گؾتِ ٍ دعت ّبی
ًجبتگز در سیز ؽبًِ ّبی هقذٍم طَری لزار هی گیزد وِ وف دعت ثِ ثبال ًگبُ وٌذ .چٌبًچِ هجزٍح ثبیغتی پلِ ّبی
عبختوبى را طی وٌذً .جبتگز ،اٍ را ثِ ایي تزتیت ثِ پبییي هی لغشاًذ وِ عز ٍی ثطزف پبییي لزار گیزد ٍ ثبیذ اٍ را ّزچِ
ًشدیىتز ثِ عطح سهیي ٍ پلِ ّب حزوت داد.
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رٍػ حول ػقب (تىیِ گبُ )
در افزاد ثَْػ وِ فذهِ خفیفی دیذُ اًذ هی تَاًٌذ ثب ووه افزاد دیگز راُ ثزًٍذ  ،خقَفبً افزادی وِ اس یه پب فذهِ دیذُ
اًذ ثؼذ اس آتل ثٌذی ٍ ثیحزوت وزدى ػضَ  ،ووه دٌّذُ ثبیذ در عوت پبی عبلن هقذٍم لزار گزفتِ  ،یه دعت خَد را دٍر
ووز ٍی ثگیزیذ ٍ ثب دعت دیگز  ،دعت هقذٍم را دٍر گزدى خَد حلمِ وٌذ .ثذى تزتیت هقذٍم هی تَاًذ ثب جْؼ ثِ حزوت
اداهِ دّذ.
حول وَلی (ثِ پؾت)

در هَالؼی وِ هغبفت طَالًی ثبؽذ ٍ هقذٍم ًیش در لغوت ًخبع ٍ احؾبء آعیت ًذیذُ ثبؽذ ،ووه دٌّذُ دعت ّبی خَد
را اس سیز ساًَ ّبی هقذٍم ػجَد دادُ  ،هچ دعت ّبی اٍ را هی گیزد .در فَرت ثیَْػ ثَدى  ،هقذٍم هی تَاًیذ هچ دعت
ّبی اٍ را ثب ثبًذ یب طٌبة ثجٌذیذ .حتی در حیي ػجَر اس ثلٌذی هی تَاًیذ هقذٍم را ثب ؽبل ثِ خَد ثجٌذیذ.
حول یىذعت ٍ یىپب (حول ثِ دٍػ – حول آتؼ ًؾبًبى):
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حول یىذعت ٍ یه پب در هغبفت ّبی طَالًی ثزای افزادی وِ آعیت جذی اس لجیل ؽىغتگی یب فذهبت هغشی ًذارًذ
اعتفبدُ هی ؽَد.
ایي حول در ثیي آتؼ ًؾبى ّب ثِ هٌظَر ًمل ٍ اًتمبل هقذٍهیي ٍ در ثیي ًبجیبى غزیك ثزای خبرد وزدى ّزچِ ثیؾتز آة اس
هؼذُ ٍ ریِ هجزٍحیي در حیي خزٍد اس فحٌِ آعیت ثىبرهی رٍد.
ًحَُ ػول  :اهذادگز در همبثل هقذٍم ثِ فَرت رٍ در رٍ ایغتبدُ ٍ پظ اس حفظ تؼبدل ٍ گزفتي دعت هَافك هقذٍم  ،عزخَد را
اس سیز ثغل اٍ ثزدُ ٍ دعت دیگز خَد را هیبى دٍ پبی ٍی لزار هی دٌّذ ٍ اس سهیي ثلٌذ هی وٌذ در ایي حبلت عز هقذٍم عزاسیز ٍ
دعت ٍ پبی هَافك هقذٍم در اختیبر اهذادگز هی ثبؽذ (هطبثك ؽىل )

 -1تَاًبیی حول دٍ ًفزُ :

حول ّبی دٍ ًفزُ ثِ طزیمِ ّبی هختلفی اًجبم هی گیزد وِ چٌذ ًوًَِ آى ثِ ؽزح سیز اعت:
-

حول دٍ هچ (ایجبد جبیگبُ دٍ دعتی):
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ایي ًَع حول ؽبهل عبخت یه ًؾیوٌگبُ راحت ّوزاُ ثب چفت ؽذى یه دعت در سیز ٍ دعت دیگز در پؾت اعت  .طجك
ؽىل  1رٍػ وبر ثِ ایي تزتیت اعت وِ در ًشدیىی ثبعي هقذٍم ساًَ سدُ ٍ ثِ آراهی ٍی را ثِ حبلت ًؾغتِ در هی آٍرین ٍ
یىی اس دعتبى خَد را ثب دعت ووه دٌّذُ دیگز در پؾت ٍی لالة وزدُ تب ثقَرت تىیِ گبُ در آیذ ٍ عپظ دعتبى دیگز
خَد را اس سیز راى اٍ ػجَر دادُ تب در سیز اس ًبحیِ هچ ثِ یه دیگز لفل ؽًَذ ٍ ثؼذ ثِ تزتیجی وِ تؼبدل ٍی ثز ّن ًخَرد ثِ
آراهی ٍ ّوشهبى ؽزٍع ثِ ثلٌذ وزدى هقذٍم وزدُ ٍثب جبیگشیي وزدى فحیح هقذٍم رٍی دعت ٍضؼیت هطوئي ٍ هٌبعجی
ثزای حزوت ثَجَد هی آٍرین.
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چٌبًچِ هقذٍم ثِ َّػ ثَدُ  ،هی تَاى ًخغت ثب درعت وزدى فٌذلی طجك ؽىل  3 ٍ 2هقذٍم را عَار وزدُ ٍ حزوت داد
وِ در ایي ؽزایط هقذٍم ثب اًذاختي دعت ثذٍر گزدى حول وٌٌذگبى ثِ حزوت هطوئي ٍ اطویٌبى ووه هی وٌذ.
در افزاد َّؽیبر وِ احتوبل ؽىغتگی در یه پب ٍجَد دارد ،دٍ ووه دٌّذُ همبثل یه دیگز هی ایغتٌذ ٍ ّز یه هچ دعت
راعت خَد ،هچ یب عبػذ دعت چپ ؽخـ همبثل را هی گیزد .عپظ هقذٍم را رٍی فٌذلی وِ ثِ ایي ؽىل ایجبد ؽذُ هی
ًؾبًٌذ ٍ افزاد ثلٌذ هی ؽًَذ ٍ حزوت هی وٌٌذ  .در ایي حبلت ثزای ایي وِ احتوبل ؽىغتگی پب ٍ یب ثیَْؽی ٍجَد دارد،
یه دعت را ثزای ًگِ داؽتي پبی ؽىغتِ ٍ یب پؾت هقذٍم  ،آساد وٌیذ .در ایي فَرت حبلت عِ هچ ثِ خَد هی گیزد.
-

حول چْبر هچ (ایجبد جبیگبُ چْبر دعتی ) :
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 ایي حول در هَرد هقذٍهیٌی ثِ وبر هی رٍد وِ آعیت جذی ًذیذُ اًذ ٍ ّوبًٌذ حول عِ هچ اعت وِ هقذٍم را رٍی هچدعت ّب وِ حبلت تىیِ گبُ پیذا وزدُ هی ًؾبًٌذ ثب ایي تفبٍت وِ ّیچ وذام اس دعت ّب آساد ًیغت .

-

حول سًجِ ای (حول پظ ٍ پیؼ ) لطبری :

 ایي رٍػ ثزای هقذٍهیٌی وِ اس ًبحیِ عیٌِ ٍ ؽىن هؾىل دارًذ ٍ ّوچٌیي ثزای ػجَر اس گذرگبُ ّبی ثبریه ٍ یب گذاؽتيثیوبر ثز رٍی ثزاًىبرد اعتفبدُ هی ؽَد  .در حبلی وِ هقذٍم دعتبًؼ را رٍی عیٌِ فلیت وزدُ اعت  .یه اهذادگز پؾت
عز اٍ هی ایغتذ ٍ لغوت ثبال تٌِ را ثلٌذ هی وٌذ ٍ آى را ثب ساًَ ًگِ هی دارد.
 آى گبُ دعت ّب را سیز ثغل اٍ رد وزدُ  ،هچ ّبی دعتؼ را وِ ثز رٍی فلیت ؽذُ هی گیزدً .فز دٍم ثیي پبّبی هقذٍم ٍپؾت ثِ اٍهی ایغتذ ٍ پبّبیؼ را اس ساًَ ّب هی گیزد ٍ ثلٌذ هی وٌذ اگز ایي وبر ثزای گذاؽتي هقذٍم رٍی فٌذلی یب
ثزاًىبرد اًجبم ثگیزد ثبیذ ًفز دٍم رٍ ثِ ثیوبر ثبؽذ.
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-

حول ثب فٌذلی :

گبّی اٍلبت ووه دٌّذُ هججَر اعت ثزای حول هجزٍح اس فٌذلی اعتفبدُ وٌذ ،اگز ثخَاّین یه ثیوبر عٌگیي ٍسى را رٍی
فٌذلی ثٌؾبًین ثبیذ فٌذلی را رٍی سهیي خَاثبًذُ  ،ثیوبر را ثب دلت ثىؾین ٍ ٍ رٍی فٌذلی لزار دّین  .در فَرتی وِ ثیوبر
ثیَْػ ثبؽذ هی تَاًین اٍ را ثِ فٌذلی ثجٌذین عپظ ثِ ووه ؽخـ دیگز دٍ طزف فٌذلی ٍ یب پؾت ٍ جلَ آى را گزفتِ  ،حزوت
هی دّین.
ٌّگبهی وِ لقذ داریذ هقذٍهی را وِ ثَْػ اعت ٍ فذهِ جذی ًذیذُ اعت اس پلِ ّب ثبال یب پبییي ثجزیذ یب اس راّزٍ ػجَر وٌیذ.
هی تَاًیذ هقذٍم را رٍی یه فٌذلی هؼوَلی ثٌؾبًیذ ٍ ثب ووه یه ًفز دیگز اٍ را حول وٌیذ  .اهب لجالً تَجِ داؽتِ ثبؽیذ وِ ثز
عز راُ ػجَرتبى هبًؼی ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ ،یب خطزی هخل لیش خَردى فزػ دروبر ًجبؽذ.
الف ) لجالً فٌذلی را آسهبیؼ وٌیذ تب هطوئي ؽَیذ وِ ثِ اًذاسُ وبفی هحىن اعت ٍ هی تَاًذ ٍسى هقذٍم را تحول وٌذ ،عپظ
هقذٍم را رٍی فٌذلی ثٌؾبًیذ ٍ اٍ را ثب یه ثبًذ پْي ثِ فٌذلی ثجٌذیذ رٍثزٍی یه دیگز ثبیغتیذ،یىی جلَی فٌذلی ٍ دیگزی
پؾت آى .
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ة) ؽخقی وِ پؾت فٌذلی ایغتبدُ ثبیذ پؾت فٌذلی ٍ هقذٍم را ًگْذارد  ٍ ،دیگزی ثبیذ پبیِ ّبی جلَی فٌذلی را ثگیزد.
ووی فٌذلی را ثِ عوت ػمت خن وٌیذ .هقذٍم را عز جبیؼ هحىن وٌیذ ٍعپظ ثبّن فٌذلی را ثلٌذ وٌیذ.
د) ثطَری وِ رٍی هقذٍم ثِ جلَ ثبؽذ ثِ آراهی اس راّزٍ یب پلِ ّب ػجَر وٌیذ .اگز پلِ ّب یب راّزٍ ثِ اًذاسُ وبفی پْي ثبؽذ هی
تَاًیذ ّز وذام یه طزف فٌذلی ثبیغتیذ ٍ ثب یه دعت پؾت فٌذلی ٍ ثبدعت دیگز لغوت ثبالی پبیِ جلَیی فٌذلی را ثگیزیذ
ٍ هقذٍم را حول وٌیذ.
حول فٌذلی چزخذار:
هی تَاى هقذٍم را ثَعیلِ فٌذلی چزخذار ًیش اًتمبل داد ٍ رٍػ وبر ّوبى اعت وِ در هَرد فٌذلی هؼوَلی گفتِ ؽذ.
الف ) تزهش ّبی فٌذلی چزخذار را ثىؾیذ ( هی تَاًیذ چگًَگی وبر را اس خَد هقذٍم ثپزعیذ) ٍ چیشی جلَی چزخ ّب ثگذاریذ تب
هطوئٌبً حزوت ًىٌذ.
ة ) فٌذلی چزخذار را آسهبیؼ وٌیذ تب دریبثیذ وِ وذام لغوت ّب حبثت ّغتٌذ ،دعتِ فٌذلی وِ ثبسٍ رٍی آى لزار هی گیزد
هؼوَالً هتحزن اعت  ٍ،اگز ثخَاّیذ اس آى ثزای ثلٌذ وزدى فٌذلی اعتفبدُ وٌیذ اس ّن جذا هی ؽًَذ ّ .زگش چزخ ّبی آًزا
ًگیزیذ ثلٌذ وٌیذ ،ثلىِ پْلَّبی فٌذلی را ثگیزیذ ٍ ثب اعتفبدُ اس لغوت ّبی حبثت آًزا ثلٌذ وٌیذ.
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