
3 No.14 ,November . 2017      1396 ـماره 14 | آبان ماه سـال سوم | ش www.bamna.ir

نماینده رسمی سیستم های اعالم حریق شرکت شراک اتریش در ایران

گـارانتی و  انـدازی  راه  نصب،  طـراحی،  فـروش،  مشاوره، 
شرکت کارخانجات تولیدی تارا

سال چهارم     شماره هفدهم     خرداد مــاه 1397      قیمت 15000 تومـان                نخستین نشریه تخصصی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی

شرکت ایمن فراز پیشگام )سام( 
تولید کننده انواع تجهیزات آتش نشانی و خاموش کننده های 

گاز CO2، پودر و گاز، فوم، هالوکربن  دارای نشان استاندارد ملی ایران

نسل جدید خاموش کننده های سوپر پالس بایوسام 

سازگار با محیط زیست 

کشــور سراســر  در  نمایندگــی  اعطــای 
w w w . s a m i m e n i . c o m
تلفن:  44444222 -021  )20 خط ویژه(

تازه های تکنولوژی14
کسب رتبه نخست جهان در آزمون  CWBSP، توسط مهندس حسام طاوسی18
لزوم و چالش های کاربرد C4I در فرماندهی حوادث در کشور20
گزارش تصویری از نمایشگاه نفت23

راهکارهای کاربردی کاهش خطاهای انساني در بروز حوادث صنعتی24
 اصول گود برد اری د رمناطق و بافت شهری26
30 HSE کاربرد خود هیپنوتیزم در مباحث ایمنی
تربیت کودک و نوجوان توسط والدین شرکت های اقماری38





FIRE BOX MAZINANI

+98 930 108 95 28

Firebox_mazinani_mfm

Firebox-mazinani . i r

+98 912 108 95 28

+98 21 77 62 95 32-3

+98 21 77 62 95  34

صنعت بدون وقفه رشد مى کند و شما به صنعتى نیاز دارید که انعطاف پذیر بوده و قابلیت تبدیل شدن به نیازهاى جدید شما را داشته باشد.



















درود بر تمام خوانندگان و طرفداران محیط زیست 
از  ناشی  آلودگی  همچنین  و  فسیلی  انرژی  منابع  اتالف  و  امتام  جمعیت،  افزایش  با 

این  به  توجه  با  و  می آید  به وجود  برش  آینده  برای  انرژی  مرصف  در  محدودیت هایی  آنها، 

محدودیت ها استفاده درست در مرصف انرژی، بهینه سازی وسایل مرصفی و بخصوص به 

کارگیری انرژی های نو می تواند بحران پیش رو را کاهش دهد. امروزه با افزایش مرصف 

اثر  در  زیست  محیط  آلودگی  است؛ ۱-  شده  روبرو  بحران  دو  با  برش  انرژی،  حد  از  بیش 

منابع. این  رسیدن  پایان  به  جهت  در  شتاب  سنگواره ای ۲-  سوخت های  از  استفاده 

با توجه به اینکه انرژی یکی از مهمرتین نیازهای توسعه اقتصادی است، با پیدایش انقالب 

صنعتی مرصف رو به رشد آن آغاز شده و همچنان ادامه دارد. رضورت حفظ محیط زیست 

و محدودیت در منابع سنگواره ای، تغییر سیستم انرژی از حالت کنونی به سمت استفاده از 

انرژی های نو را اجتناب ناپذیر می کند و سیستمی باید جایگزین شود که بر پایه انرژی های 

تجدیدپذیر باشد. امروزه انرژی های تجدیدپذیر می تواند با سوخت های سنگواره ای قابل 

پس  محیط زیست.  بر  سنگواره ها  مخرب  عوامل  گرفنت  نظر  در  بدون  حتی  باشد  رویت 

بکوشیم با الهامات برشی و مدیریت مرصف انرژی و همچنین کاربردی منودن استفاده از 

انرژی های جایگزین، گامی در جهت تحول دنیای انرژی برداریم تا در آینده بتوانیم سالمت 

محیط زیست و فرزندامنان را با جایگزینی بهینه انرژی، تضمین کنیم.  
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شن و ر اه  شمع  یم  د نمو  ، ان ا د لق  خا م  ان هب 
گلشن ما  ی  ا د فر د  شو  ، نیا د ین  ا یمن  ا یم  ز سا چو 

سالم برخوانندگان گرامی،

       اصلی اساسی که امروزه در دنیا برای مدیریت بحران پذیرفته شده، ایجاد فرهنگ ایمنی است. در 

حقیقت معیار موفقیت هر کشور در زمینه مدیریت بحران ها و سوانح، میزان موفقیت در ایجاد، نگهداری و 

توسعه فرهنگ ایمنی است. یکی از مشکالت جامعه کنونی ما ضعف یا فقدان فرهنگ ایمنی است. ایمنی در 

باورها و ارزش های ما متأسفانه جایگاه الزم را ندارد و متناسب با خطراتی که انسان و جامعه انسانی را تهدید 

می کنند، فرهنگ ایمنی ما رشد نکرده است.   

       در ایجاد فرهنگ ایمنی، افراد، خانواده، سازمان ها و ادارات و در نهایت دولت ها مسئول هستند.  افراد باید 

برای ایمنی وسالمت خود اهمیت قائل باشند. رسپرستان خانواده مسئول ایجاد ایمنی و سالمتی و حفظ آن 

برای اعضای خانواده هستند. سازمان ها و مسئوالن آنها مسئول ایمنی کارکنان خود بوده و الزم است توجه به 

آن را در کنار اهداف دیگر سازمان دنبال منایند. دولت ها نیز به نوبه خود مسئول ایجاد ایمنی برای شهروندان 

خود هستند. 

       سالیانی است دم از مدیریت بحران می زنیم، اما ببینیم واقعاً چه بحرانی را مدیریت کرده ایم و در زمینه 

آمادگی، پیشگیری و یا هنگام بروز بحران، حتی بحران های کوچک که شاید حتی در حد و اندازه بحران هم 

نباشند، چه کرده ایم؟ از حادثه پالسکو و زلزله ی کرمانشاه نگوییم، که کم کم به فراموشی سپرده می شوند. از 

دوماه گذشته بگوئیم که نه تنها در برابر زلزله و آتش سوزی های بزرگ، بلکه در برابر طوفان و سیل و صاعقه 

نیزآمادگی نداریم ، که تلفات این بالیا درروزهای گذشته گویای این مطلب است.

       یا نه، از جنگل ها بگوییم. از ابتدای سال ده ها جنگل نظیر جنگل های ماسال، الهیجان، رودرس، لنگرود، 

و..... یکی پس از دیگری دچار حریق شده که  این تعداد آتش سوزی خارج از فصل، غیر متعارف و بیش از حد 

معمول است. سوای آموزش و فرهنگ سازی الزم به منظور پیشگیری از بروز حریق های اتفاقی ناشی از بی 

احتیاطی در جنگل ها، آتش در جنگل ها با حوادث مشابه و فضای شهری قابل مقایسه نبوده و با ابزار آالت 

معمول آتش نشانی قابل مهار منی باشد، لذا مدیریت آتش سوزی و حوادث مشابه در منابع طبیعی بایستی 

کامًال مبتنی بر اصول علمی و برنامه کوتاه مدت( فوری)، میان مدت و دراز مدت برنامه ریزی شود تا از نابودی 

این رسمایه های عظیم زیست محیطی مامنعت به عمل آید.

بگذریم که مجالی نیست، اما اتفاقات و مناسبت های پیش رو چیست؟

 اول خرداد ماه روز جهانی تنوع زیستی است. کنوانسیون تنوع زیستی در ژوئن سال ۱۹۹۲ امضا و در سال 

۱۹۹۳ برای کشورهای عضو الزم االجرا شد. این پیامن طیف وسیعی از موضوعات مربوط به تنوع زیستی را 

دربر می گیرد و اهداف سه گانه آن حفاظت از تنوع زیستی، استفاده پایدار از منابع و تسهیم عادالنه منافع بوده 

و  کشور مانیزعضو این کنوانسیون است. شعارروزجهانی تنوع زیستی برای سال۲۰۱۸نیزبدین رشح اعالم 

شده: «گرامی داشت ۲۵ سال اقدام برای حفظ تنوع زیستی"

 ۱۵ خرداد ماه روز جهانی محیط زیست، با شعار "غلبه بر پالستیک"  در سال ۲۰۱۸ می باشد. رشد روزافزون آلودگی 

و تخریب محیط زیست و بروز بحران های پی در پی زیست محیطی باعث شد دولت ها به طور جدی به تکاپو افتاده 

تا چاره ایی بیندیشند. هدف از نامگذاری روز جهانی محیط زیست، افزایش آگاهی مردم برای حفظ محیط زیست و 

ترغیب مسئوالن به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی جانوری است. در ایران  ۱۵ 

تا ۲۱خرداد به مناسبت روز جهانی محیط زیست به عنوان هفته محیط زیست نامگذاری شده است.

 ۲۷ خرداد روز جهانی بیابان زدایی نامگذاری شده است. بیابان زایی ها و عواقب آن در چند دهه اخیر در 

جهان باعث شد که جهانیان تالش خود را برای مبارزه با این معضل جهانی بکار گیرند. در کنفرانس رسان ریو 

در سال ۱۹۹۲ معضل بیابان زایی مطرح شد وتا به امروز حدود ۱۹۵ کشور در این کنوانسیون عضویت دارند.

 و اما، از مناسبت های پیش رو، برگزاری دوازدهمین هامیش بین املللی انرژی با موضوعاتی متنوع و گسرتده، 

را در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد در تهران، در پیش رو داریم.

امید آنکه این مناسبت ها و هامیش ها، دستاویزی باشد برای اعتالی فرهنگ HSEE در جامعه. 
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شبیه سازی  ویژگی  یک   ،SphereVision 360 تصویربرداری  سیستم 

دود را به نرم افزار تصویربرداری ۳۶۰ درجه خود اضافه کرده است تا به 

آموزش، برنامه ریزی فوریت و مدیریت سوانح کمک کند. یک الیه دود 

امداد  و  آتش نشانی  تیم های  برای  خاص  طور  به  که  متغیر  چگالی  با 

رود  به کار  درجه   ۳۶۰ تصویربرداری  در  می تواند  است،  شده  طراحی 

تا به مسئولین کمک کند به ارزیابی تجهیزات آتش نشانی، هشدارها و 

مسیرهای خروج و برنامه ریزی و آموزش برای انواعی از حوادث بپردازند. 

هر پروژه SphereVision که با طرح و نقشه از محل کامل می شود، تصاویر 

و مستندات محل را ادغام کرده و سپس می تواند بدون نیاز به آموزش 

شود. مشاهده   VR هدست های در  تخصصی، 

شده  داده  توسعه   Geosphere4d کنار  در   Spherevision جدید  قابلیت 

است.  شده  تست  بریتانیا  هسته ای  انرژی  رشکت  یک  توسط  و  است 

یان اندرسون، مدیر Geosphere4d که یک رشکت تحقیقاتی ژئوفضایی 

مبتنی بر فناوری است و بیش از ۵ سال است که از Spherevision استفاده 

آموزش،  برای  مفیدی  راه  همیشه  «تصویربرداری  می گوید:  می کند، 

از  بسیار  برای  الزام  این  و  بوده  سوانح  مدیریت  و  فوریت ها  برنامه ریزی 

متقاضیان ما، مبتنی بر محتوای برصی بوده است.

اندرسون ادامه می دهد: «ما با کار با SphereVision موفق شدیم از یک 

کاربرد واقعی، بازخورد دریافت کنیم و از تصویربرداری ثبت شده برای 

کمک به فعالیت های اجرایی در تسهیالت هسته ای استفاده کنیم، و 

قابلیتی را توسعه دهیم که تصویربرداری ۳۶۰ درجه را به سطح بعدی 

خود ارتقا دهد. قابلیت جدید که شامل الیه دود و مشاهده VR است، در 

حال حارض به عنوان کمک برای آشنایی با محل، بازنگری های سالمت 

و ایمنی و برنامه ریزی ارزیابی ریسک استفاده می شود که به طور معمول 

نیاز به آموزش، تجهیزات تخصصی و نظم کاری برای دسرتسی دارد.»

 SphereVision ،با توجه به بازخورد متقاضیان بر پروژه ۳۶۰ درجه موجود

یک پوشش اثر دود را توسعه داد. ابزار SphereVision به تیم های آتش و 

امداد و سایر مسئولین درجه اول این امکان را می دهد که اثرات خطرناک 

و بالقوه دود یا سایر گازها درون فضاهای بسته و محدود را بدون ریسک 

تجربه کنند.

استفاده از سخت افزار تجاری VR با عنوان HTC Vive نیز ُبعدی جدید 

حل  راه  از  استفاده  با  می آورد.  به وجود  درجه   ۳۶۰ تصویربرداری  برای 

آموزشی  اهداف  برای  می تواند  پانوراما  رسانه های   ،SphereVision VR

از  استفاده  گیرد.  قرار  کارکنان  از  بسیاری  دسرتس  در  برنامه ریزی  و 

است،  دسرتس  قابل   VR هدست توسط  که  تصویربرداری  کنرتل های 

فناوری  متخصصین  مهارت های  به  نیازی  کاربران  که  معناست  بدین 

اطالعات یا مهارت های مشاهده VR ندارند و این تصاویر می تواند در مدت 

گیرد. قرار  مسئول  کارکنان  استفاده  مورد  سانحه 

یک کاربرد دیگر از پلتفرم پروژه SphereVision شامل بررسی سانحه است 

برنامه ریزی  خسارت،  ارزیابی  برای  تصویربرداری  از  می توان  آن  در  که 

کار اصالحی و ارائه آشنایی با مکان برای اعزام کارکنان به محل سانحه 

استفاده منود.

 SPHEREVERSION
 سیستم تصویربرداری

360، VR 
را معرفی می کند

تازه های تکنولوژی
تهیه و تنظیم:

اشکان شکوهی
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از  نفر  از 17000  بیش  میزبان   FIREX International منایشگاه

حرفه ای های عرصه ایمنی آتش از سراسر جهان خواهد بود که 
بهترین شیوه ها را با هم به اشتراک می گذارند و خود را درباره 
تغییرات قوانین، به روز نگه می دارند. تماشای نسخه های نمایشی 
زنده و درک آخرین راه حل های امنیتی و گوش دادن به سردمداران 
است.  نمایشگاه  این  برنامه های  از  روز  سه  طی  در  صنعت  این 
تولیدکنندگان، مشاورین و نصاب ها همگی برای دیدن بَِرندهای 
پیشتاز مربوط به امنیت آتش که راهکارهای خود را به آزمایش 
می گذارند، مالقات افرادی که می خواهند با آنها همکاری کنند و 
الهام گرفتن از بزرگترین پیشرفت ها و رویه های صنعت به نمایشگاه 

بین المللی FIREX می روند. 
از تاریخ 19 تا 21 ژوئن در ExCel لندن، حرفه ای ها عرصه امنیت 
آتش از خاورمیانه، هنگ کنگ، اروپا و جاهای دیگر این شانس را 
دارند که دور هم جمع شوند و دانش خود را با هم به اشتراک 
بگذارند. این رویداد بیش از 17000 بازدید کننده و 130 شرکت 
کننده را به خود جلب می کند و میزبان بیش از 50 سمینار توسط 

برخی از تاثیرگذارترین سردمداران این صنعت است. 
مالقات با افراد مرتبط از طریق مکان های ویژه مانند کنفرانس امنیت 
آتش ساختمان های بلند و محدوده حفاظتی غیرفعال ASFP آسان 
شده است، جایی که بازدید کننده ها می توانند راه حل های "توکار" 
حفاظت آتش را در حین کار ببینند و با سازندگان آن گفت وگو 
کنند.  سرویس مالقات و سالن های شبکه سازی نیز طراحی شده اند 

تا مالقات ها را آسان تر کنند.   
در عین حال، نسخه نمایشی چیدمان های زنده به بازدید کننده ها 
این امکان را می دهد که جدیدترین راه حل ها را در هنگام عمل 
ببینند و سپس متوجه بشوند که چگونه آنها را به کار ببرده و 
بازدهی شان را باال ببرند. برای افرادی که می خواهند چیز جدیدی 
که  دارد  وجود  رایگان  آموزشی  برنامه های  از  طیفی  بیاموزند، 

شرکت کننده ها را برای رشد کسب و کار تجهیز می کند. 
نمایشگاه بین المللی FIREX، رویدادی است که تمام افراد دخیل 
در امنیت آتش باید در آن حضور داشته باشند، این نمایشگاه محل 
گفت وگویی جهانی است که از درون آن برنامه کاری ساالنه این 

صنعت شکل می گیرد.    

نمایشگاه بین المللی امنیت )CISI( گوانگ ژو چین از تاریخ 28 تا 30 
ژوئن در مرکز تجارت جهانی گوانگ ژو پاژو برگزار خواهد شد. این 
نمایشگاه از همکاری میان SASAC و سایر وزارتخانه های مرتبط، 
شرکت های دولتی و شرکت های نمایشگاهی و آتش نشانی برگزار 
شده است.  CISI از دل نمایشگاه بین المللی تجهیزات آتش نشانی 
گوانگ ژو چین که بزرگترین و تاثیرگذارترین نمایشگاه در جنوب 
چین است بیرون آمده است. در هفتمین دوره در سال 2017، در 
CFE بیش از 350 شرکت کننده حضور داشتند و حدود 20000 

بازدید کننده محلی و بین المللی از فضای 25000 متر مربعی آن 
بازدید کردند. این رویداد سه روزه توجهات را به  نشست امنیت 
هوشمند جهانی و دیدارهای رودررو جلب کرد. CISI نمایشگاه 
پیشرو در صنعت امنیتی است که جایگاهی را برای بزرگترین 
بازیگران این صنعت بوجود آورده تا دور هم جمع شوند و آخرین 

رویه های امنیتی مربوط به آتش را به بحث بگذارند.         

نمایشگاه  2018 گوانگ ژو19 تا 21 ماه ژوئن، لندن، بریتانیا
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همراه با بسته های تصویربرداری حرارتی کنرتل از راه دورهوایی رشکت 

آتش نشان ها،  برای  دور  راه  از  کنرتل  حرارتی  تصویربرداری   ،FLIR

گذشته  از  بیش  همواره  ساختامن،  بازرسی  و  امدادی  رسویس های 

 قابل دسرتس می باشد. هر یک از این بسته ها شامل یک دوربین از نوع

مرئی نور  دوربین   ،Zenmuse XT حرارتی  دوربین   ،INSPIRE 1 DJI 

  Zenmuse X3 4k و یک رسی از لوازم جانبی و تجهیزاتی است که شام جهت 

رشوع تصویربرداری حرارتی هوایی احتیاج دارید. حاصل تلفیق مهارت 

بی نظیر رشکت FLIR در پایداری و ثبات پرواز، فناوری تراز نگه داشنت 

تصویربه همراه  ارسال  و  محوری  سه  دوربین های  در  دوربین  موقعیت، 

نوع دوربین   ،FLIR رشکت حرارتی  تصویربرداری  چشم گیر   تکنولوژی 

 Zenmuse XT می باشد که راه حل و راهکار نهایی قابل اعتامد و رسیع 

برای تصویر برداری حرارتی هوابرد به شامر می آید.

هرآنچه شما احتیاج دارید مهیاست و نیازی به انجام فعالیت خاصی نیست

بسته های   ،۵۱۲×۶۴۰ یا   ۲۵۶×۳۳۶ تفکیک  قدرت  دو  هر  در 

تصویر برداری حرارتی هوایی رشکت FLIR مجهز به قدرت تفکیک بهینه و 

لنزی هستند که شام مطمعن می شوید ترکیب دقیق و صحیحی از حالت 

دادن  وفق  جهت  منطقه ای  پوشش  و  بزرگ منایی  وضعیت،  اعالم 

احتیاجات ماموریت خود را دارید. همچنین گزینه هایی برای کنرتل واحد 

و دوگانه وجود دارد که شام می توانید مادامی که فرد دیگری تنها بر پرواز 

پرنده مترکز می کند، یک اپراتور مجزا برای راه اندازی دوربین اختصاص 

دهید.

 FLIR بسته های بازرسی هوایی ساختمان شرکت

مسکونی  و  تجاری  ساختامن های  بازرسی های  برای  بسته ها  این 

نردبان  یک  روی  زمان  ساعت ها  از  مورد  این  در  موجودند. 

هزاران  رصف  یا  و  دستی  دوربین  یک  با  همراه 

دالرهزینه برای یک رشکت، تنها برای بازرسی یک 

هواپیامی بزرگ را فراموش کنید. بازرسی های 

همراه  ساختامن  بررسی های  دیگر  و  سقفی 

با یک پرنده کنرتل از راه دورمجهز به دوربین 

حرارتی، تنها چند دقیقه زمان می برد و این امر 

پذیرد. انجام  شام  برنامه  طبق  می تواند 

پکیــج تصویربــرداری حرارتــی کنتــرل از راه دورهوایی
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 PPE ساخت  و  طراحی  در  جهانی  تحولی  با  بریستول،  اونیفرم های 

آتش نشان، اقدام به روپوش حفاظتی جدید کرده است که ثابت شده در 

فیلرت کردن ذرات دود مرض دارای کارایی ۹۹٫۸درصدی می باشد و این 

تولیدانقالبی بزرگ در این صنعت به شامر می آید.

روپوش حفاظت نانو جدید بریستول از نومکس دوپونت و فیربهای کوالر 

با چسبناکی در یک پارچه بافت تشکیل شده و با ویژگی های برجسته ای 

که دارد از نانوفلکس نومکس جدید، مخصوصاً برای جلوگیری از آلودگی 

ذرات بالقوه مرض با استاندارد EN13911: 2017 آخرین نسخه استاندارد 

CEN برای روپوش ضد آتش که به تازگی به روز شده، تهیه شده است. 

این روپوش در پاسخ مستقیم به تحقیقات اخیر طراحی شده که پیوند 

رسطان در  باالی  نرخ های  ذرات دود و  قرارگیری  معرض  بالقوه بین در 

میان آتش نشانان را پر رنگ می کند. این روپوش به طور خاص حفاظت 

عالی در اطراف گردن و فک  باال را ارائه می دهد؛ بیشرت دربرابر آلودگی 

دود آسیب پذیر می باشند. 

به گفته راجر استارتین، رئیس مدیریت مشرتک اونیفرم های بریستول، 

چالش کلیدی در هنگام طراحی روپوش، اطمینان حاصل کردن از این 

بود که ضمن حفاظت عالی دربرابر ذرات مرض، پارچه طوری طراحی شده 

باشد که در امر تنفس و فشار گرما نیز مشکلی ایجاد نکند:

»نگرانی اصلی ما ارائه حفاظت حداکرث دربرابر متامی خطرات بالقوه 
در  دود.  ذرات  چه  و  گرما  چه  باشد،  آتش  جانب  از  خطر  چه  می باشد، 

گذشته، اثرگذارترین موانع، ذرات گرم و سنگین هم بودند بنابراین برقراری 

تعادل تبدیل به یک چالش شده بود. 

نانوفلکس نومکس جدید، یک جایگزین بسیار نازک تر و بسیار سبک تر 

می باشد که ما توانسته ایم در یک طراحی برتر جدید ادغام کنیم. روپوش 

همچنین  اما  می کند  ارائه  را  قوی  بسیار  ذره ای  فیلرتاسیون  یک  نانو، 

راحت و نرم بوده و خیلی سنگین یا گرم نیست.«

ذرات،  فیلرتاسیون  از  جلوگیری  برای  کار  ویژه   PPE توسعه  بر  عالوه 

متخصصان توصیه می کنند اگر PPE درمعرض، بی درنگ و با دقت در پی 

یک تصادف حذف شود و سپس به صورت حرفه ای آلودگی زدایی شود، 

خطرات می توانند کاهش بیشرتی داشته باشند. 

در انگلیس اونیفرم های بریستول، خدمات مدیریت شده گسرتده ای را 

در داخل خانه و تسهیالتی را در خارج که توسط توزیع کنندگان مدیریت 

می شوند، ارائه کرده و شستشوی منظم و ضدعفونی کردن PPE پس از 

استفاده را اداره می منایند. 

تحویل  تا  جمع آوری  از  برگشتی  روزه  هفت  رسویس  یک  انگلیس،  در 

بازگشت، اسکن لباس، شستشو، تعمیر، بازرسی و ردیابی فراهم می شود. 

دستگاه های  به  مجهز  همچنین  بریستول  انگلیسی  خدماتی  مرکز  دو 

سمی  مواد  معرض  در  که  می  باشند   PPE آلوده لباس های  پاک کننده 

یا خطرناک قرار گرفته اند و نیاز به متیز کردن در یک محیط مخصوص 

دارند. شده  کنرتل 

روپوش حفاظت نانو جدید بریستول

17 No.17 ,June . 2018      1397 ـماره 17 | خرداد ماه سـال چهارم | ش www.bamna.ir



  جدیدا شخص شما در یکی از امتحان هایی که NFPA در کل دنیا گرفته، شرکت کرده و توانسته اید به 

عنوان نفر اول در این امتحان قبول شوید، لطفا در مورد ماهیت این امتحان بفرمایید.

این آزمون یکی از امتحاناتی است که NFPA در راستای انتخاب متخصصین حوزه 

 CERTIFIED ایمنی برگزار منوده و من توانستم به عنوان اولین نفر در دنیا، عنوان

WATER-BASED SYSTEMS PROFESSIONAL یا به اختصار CWBSP را کسب 

کنم. استانداردهایی که در این آزمون مطرح شد، استانداردهای NFPA مرتبط 

با سیستم های اطفاء آبی یعنی NFPA ، 13D، 13R، 14، 20 ، 22 13 بود. این 

امتحان  به دوروش صورت قلم - کاغذی و  آنالین در تست سنرتهای مورد تایید 

NFPA که در کل دنیا برگزار می شود و که من در تست سنرت دبی در این آزمون 

رشکت کردم. هامنند بقیه آزمون های NFPA صد سوال باید در سه ساعت پاسخ 

داده شود. حداقل منره جهت قبولی ۷۰ درصد می باشد.  عالوه بر این مدرک، 

بنده در سال ۲۰۱۵ توانستم مدرک CFPS را هم در ایران به عنوان اولین نفر اخذ 

 CWBSP است چون در CWBSP سخت تر از CFPS کنم، البته از نظر من  امتحان

از استانداردهایی سوال مطرح می شود که هر روز با آنها رس و کار دارم و مجموع 

صفحاتشان  کمرت از ۱۴۰۰ صفحه است،  اما برای آزمون  CFPS دو جلد کتاب 

Fire Protection Handbook با مجموع صفحات ۳۵۰۰ صفحه باید مطالعه شوند. 

با توجه به گسرتدگی موضوعات مطرح شده در این آزمون، طبیعتا امتحان بسیار 

سختی بود اما خوشبختانه توانستم منره الزم را در این آزمون را نیز کسب کنم.

   در آزمونی که شما توانستید در دنیا به عنوان نفر اول شناخته شوید و با مدرکی که اخذ کردید، به 

نظرتان این مدرک در حوزه خدمات اطفای آبی چقدر می تواند در کشورمان راهگشا باشد و در واقع 

اطالع رسانی این مهم چقدر می تواند مشوق همکارانتان در اخذ این مدرک حائز اهمیت باشد و شما 

چگونه در این مهم موثرید؟ 

مطمئنا مدارک فقط تاییدیه ای بر روی دانش شام هستند و اخذ آنها به شناخته 

شدن افراد در حوزه ایمنی کمک می کنند. با توجه به آشنایی مخترص بنده با 

موضوعات آزمون CWBSP، مطلب جدیدی به دانسته های من اضافه نشد، اما 

شاید اخذ این عنوان، به اعتامد بیشرت کارفرمایان و گسرتش بازار کار رشکت ما 

بخصوص در کشورهای دیگر کمک کند. مطمئنا کارفرمایان به افرادی که اینگونه 

مدارک را اخذ منوده اند، اعتامد بیشرتی خواهند منود. 

  یک سوال چالشی؛ وضعیت ساختمان ها در حوزه اطفایی چطور است؟

در  که  استانداردهایی  و  قوانین  کمک  به  و  اخیر  سال  چند  در  شکر  را  خدا 

سازمان های آتش نشانی و  مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی تدوین 

شده اند، رشایط بسیار بهرت شده است. در حال حارض این مراجع کمک می کنند 

مبنایی برای طراحی و نصب سیستم های ایمنی داشته باشیم. تا چند سال پیش 

منی دانستیم در طراحی سیستم های ایمنی باید  به چه مرجعی استناد شود. 

به نظر بنده، تدوین کدها و استانداردهای جامع و کامل، گامی بزرگ و مثبت 

در جهت بهبود وضعیت ایمنی کشور است. با توجه به دید مثبت و هوشمندی 

ایمنی  سطح  به  رسیدن  تحقیقات،  مرکز  و  تهران  آتش نشانی  سازمان  مدیران 

مطلوب، دور از دسرتس نیست.

  تا نوشتن این استاندارد ملی چقدر فاصله داریم؟

ما سال گذشته از طریق مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی متمم هایی 

پایپ  استند  و  اسپرینکلر  سیستم های  طراحی  زمینه  در  سوم  مبحث  برای  را 

نوشتیم و انشااهللا ظرف چند ماه آینده منترش می شود و این می تواند گام مثبتی 

در جهت این موضوع باشد. 

  در زمینه اطفای آبی، اگر مخاطبین ما بخواهند پیمانکاری را جهت همکاری انتخاب کنند، آن 

استانداردهایی را رعایت کند؟ باید چه  یا آن مشاور  پیمانکار 

استفاده  استندپایپ  و  اسپرینکلر  سیستم های  از  عمدتاً  شهری،  پروژه های  در 

(سیستم های   NFPA13 استانداردهای شد،  اشاره  قبًال  که  هامگونه  می شوند، 

(پمپ های   NFPA 20 پایپ)،  استند  (سیستم های   NFPA14 اسپرینکلر)، 

آتش نشانی) و NFPA 22 ( مخازن آب آتش نشانی) ، اطالعات بسیار مفیدی را 

در اختیار طراح سیستم قرار می دهند. آشنایی کامل با این استانداردها عالوه بر 

اینکه کمک به طراحی و نصب یک سیستم کارآمد خواهد منود، باعث کاهش 

چشم گیر هزینه های مرتبط با سیستم های ایمنی نیز خواهد شد.

کسب رتبه نخست جهان 
در آزمون

 ،CWBSP (By NFPA) 
توسط مهندس حسام طاوسی

آقای مهندس حسام طاوسی از نخبگان ، مدرس سازمان آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی تهران، عضوکمیته تدوین قوانین مربوط به اطفای حریق سازمان آتش نشانی تهران، مشاور 
اتحادیه، عضو کمیته فنی تدوین استانداردهای مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و مولف کتاب و مقاالت مرتبط با موضوع اطفاء، برای اولین بار به این نشریه افتخار داده و از برنامه ها 
و خط مشی های خود و خانواده آتش نشانی برای ما توضیحات جامع و کاملی را ارائه دادند که از نظر گرامی شما خوانندگان محترم می گذرد. امیدواریم بتوانیم گامی موثر در راستای 
استانداردسازی و تدوین قوانین برای امنیت هرچه بیشتر در کشورمان در این مبحث برداشته باشیم. آقای طاوسی بعنوان اولین  و تنها نفر در ایران مدرک CFPS  )متخصص حفاظت در 
برابر حریق( را از انیسیتوی ملی استاندارد آمریکا )ANSI( و انجمن ملی حفاظت در برابر حریق آمریکا( )NFPA را اخذ نموده و خوشبختانه در جهان اولین نفری هستند که موفق به کسب 
مدرک تخصصی طراحی سیستم های اطفای حریق آبی از NFPA آمریکا شده اند. همچنین در سال 2012 باالترین نمره تاریخ NFPA را در زمینه طراحی سیستم های اسپرینکلر با نمره 

صددرصد دریافت کرده اند. ایشان چندین مدرک دیگر نیز از NFPA و انجمن مهندسی حریق آمریکا)SFPE( و انجمن ملی اسپرینکلر آمریکا )NFSA( دریافت نموده اند.
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موسسه فرارسانه در نظر دارد با درج تبلیغات شرکت های تولید کننده  فعال 
و آشنايي بیشتر بین همكاران و کارفرمايان دولتی و خصوصی در حوزه ايمني 
و آتش نشاني، HSE و امداد و نجات در سراسر کشور اقدام به جذب آگهی در 
رسانه های تخصصی خود نمايد.  شماره تماس سازمان  آگهی ها: 02155688335

FFP1 FFP2 FFP3

www.iranpayesh.com
info@iranpayesh.com
payeshppe

فروشگاه: 33377627 031
دفتر مرکزى: 33377097 031

همراه: 09120125054
دفتر تهران: هالل احمر، نرسیده به میدان رازى، مجتمع نگین رازى، طبقه دوم، واحد 117
دفتر اصفهان:اصفهان، ابتداى خیابان صمدیه لباف، بن بست شهید طاهرى، پالك 712

ساخت ایران

ساخت ایران ساخت ایران

ساخت ایران



مهمرتین  از  یکی  اضطراری  رشایط  و  حوادث  مدیریت  موضوع 

چالش های حارض در دنیا و از جمله در کشور ما می باشد. علیرغم 

و  حوادث  مدیریت  سامانه های  حوزه  در  آورانه  فن  پیرشفت های 

رشایط اضطراری، همچون سامانه های هشدار زودرس، سیستم های 

ارتباطی و مکان یابی و غیره، متاسفانه در زمان پاسخ به رخداد حوادث 

مختلف، شاهد عدم اثربخشی اقدامات پاسخ هستیم. بر اساس آسیب 

شناسی صورت پذیرفته، یکی از مهمرتین چالش ها در این حوزه عدم 

استفاده به هنگام و اثربخش از تجهیزات و زیرساختها و همچنین عدم 

هامهنگی و تعامل فرماندهی، تیم های پاسخ و پشتیبانی می باشد. 

از دیگر سو، عدم درک صحیح مفهوم طرح ریزی اقتضایی در زمان 

رشایط اضطراری و خالقیت فرماندهی در مدیریت عوامل حادثه و 

رشایط اضطراری از جمله چالش های اساسی در فرماندهی حوادث و 

رشایط اضطراری است.

 C2I مثل  گذشته،مفاهیمی  دهه  طی  در   ICS موضوع  همراه  به 

سامانه های  در  که   C4I همچون  مفاهیمی  به  سپس  و  شد  مطرح 

فرماندهی نظامی و عملیاتی مطرح شد و این مفهوم به سامانه های 

فرماندهی حادثه تعمیم یافت. این اجزاء شامل فرماندهی، کنرتل، 

هامهنگی، ارتباط و خالقیت بودند که البته در مدل های متداول به 

 C6I جای هامهنگی از کامپیوتر استفاده می شود. الگوهایی هامنند

و C4ISR که در C6I واژه هایی شامل سامانه های سایربی و حمله و 

در C4ISR واژه های شناسایی و نظارت به مفهوم C4I اضافه گردیده 

می باشد، مفاهیم و ارکانی هستند که رصفا در سامانه های نظامی 

مدیریت  سامانه های  به  مفاهیم  این  تاکنون  و  گردند  می  استفاده 

حوادث و سوانح تعمیم داده نشده است.در این مقاله سعی گردیده 

مهمترین  از  یکی  اضطراری  شرایط  و  حوادث  مدیریت 

چالش های حاضر در دنیا و از جمله در کشور ما می باشد. 

از مهمترین چالش ها در این حوزه عدم استفاده بهنگام 

عدم  همچنین  و  زیرساخت ها  و  تجهیزات  از  اثربخش  و 

هماهنگی و تعامل فرماندهی، تیم های پاسخ و پشتیبانی 

و   C2I مثل  مفاهیمی  گذشته،  دهه  طی  که  می باشد 

C4I در فرماندهی حوادث و سوانح مطرح کرده است. 

همچنین الگوهایی همانند C6I و C4ISR از رویکردهای 

 C6I الگوی  که  شده  مطرح  نظامی  عملیات  فرماندهی 

قابلیت تعمیم به فرماندهی حوادث را ندارد ولی می توان 

حوادث  فرماندهی  سامانه های  به  را   C4ISR الگوی 

بدیهی  سوانح،  و  حوادث  رخداد  نهایت،  در  داد.  تعمیم 

و اجتناب ناپذیر است و آنچه که باعث کاهش پیامدها و 

اثرات نامطلوب منجر به رخداد حوادث خواهد شد، صرفا 

با اجرای بهنگام، اثربخش و کارآمد یک سامانه فرماندهی 

حوادث ممکن خواهد بود و این سامانه با توسعه و عملیاتی 

 C4I همانند  مهمی  ارکان  و  مفاهیم  مختلف  ساختن 

بود. خواهد  امکان پذیر 

و چالش های  لزوم 
در   C4I کاربرد 
فرماندهی حوادث 
کشور در 

و چالش های  لزوم 
در   C4I کاربرد 
فرماندهی حوادث 
کشور در 

هاشم ستاره
 ،HSE دکترای مدیریت محیط زیست
مدرس دانشگاه صنعت نفت آبادان
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به لزوم و اهمیت این موضوع در ارتقاء سطح اثربخشی و کارایی مدیریت 

حوادث و سوانح پرداخته شود.

مروری بر ادبیات موضوع: درک صحیح از تفاوت های مدیریت حادثه، 
مدیریت رشایط اضطراری و مدیریت بحران، یک نکته بسیار اساسی و 

مهم است. علیرغم تعاریف متعددی که در زمینه این سه محور اساسی 

گرفته متاسفانه حدود و ثغور این سه محور همچنان در کشور ما به درستی 

درک نگردیده است. یکی از بهرتین تعاریفی که در این حوزه گرفته و به 

نوعی حدود و مرزهای این سه موضوع را مشخص منوده است، تعریف این 

سه حوزه بر اساس تئوری منابع و نیاز است.

کنترل، هماهنگی، ارتباط و خالقیت بودند که البته در مدل هاي متداول به جاي هماهنگی از کامپیوتر استفاده می شود.

   8ییشناسا يواژه ها  ISR4Cو در      7و حمله  6يبریسا يشامل سامانه ها ییواژه ها C6Iکه  در  ISR4Cو   I6Cهمانند  ییالگوها

گردند و  یاستفاده م ینظام يهستند که صرفا در سامانه ها یارکان و میباشد، مفاه یم دهیاضافه گرد I4Cبه مفهوم   9و نظارت

در این مقاله سعی گردیده به لزوم و  [1],[5].داده نشده است  میحوادث و سوانح تعم تیریمد يهابه سامانه  میمفاه نیتاکنون ا

 اهمیت این موضوع در ارتقاء سطح اثربخشی و کارایی مدیریت حوادث و سوانح  پرداخته شود.

 مروري بر ادبیات موضوع:

، یک نکته بسیار اساسی و مهم است. 12و مدیریت بحران 11، مدیریت شرایط اضطراري10درك صحیح از تفاوتهاي مدیریت حادثه

علیرغم تعاریف متعددي که در زمینه این سه محور اساسی  گردیده متاسفانه حدود و ثغور این سه محور همچنان در کشور ما به 

بهترین تعاریفی که در این حوزه گردیده و به نوعی حدود و مرزهاي این سه موضوع را درستی درك نگردیده است. یکی از 

 مشخص نموده است، تعریف این سه حوزه بر اساس تئوري منابع و نیاز است.

 

 

 

 :  ارتباط بین منابع و نیازها در حوادث، شرایط اضطراري و بحران1شکل

                                                                                                                                                                                                
5 Command, Control, Coordination(Computer), Communication &Intelligent  
6 Cyber Systems 
7 Combat 
8 Surveillance 
9Reconnaissance 
10 Incident Management 
11 Emergency Management 
12 Crisis management 

 منابع

انیازه  

 نیازها منابع

عمناب  

 منابع الزم و بیش از حد نیاز نسبت به منابع

 (رخداد حادثه)

 به خوردن تعادل بین منابع و نیازها

 (شرایط اضطراري)

در برابر نیازها عدم تکافوي منابع  

 

شکل۱: ارتباط بین منابع و نیازها در حوادث، رشایط اضطراری و بحران

بر این اساس نحوه اقدامات و سلسله مراتب فرماندهی،کنرتل،هامهنگی 

و  نقش ها  نحوه  و  می باشند  متفاوت  کامًال  برهه  هر  در  ارتباطات  و 

فرماندهی  سامانه  در  است.  متفاوت  کامًال  پاسخگو ها  و  مسئولیت ها 

حادثه، از واژه حادثه یا سانحه استفاده می شود و به اشتباه توسط برخی 

سامانه های  در  متداول  تقسیم بندی  اساس  بر  حوزه،  این  متخصصین 

مدیریت ایمنی که این واژه رویداد نامطلوب تلقی می گردد و شامل حادثه 

و شبه حادثه است، این واژه در ادبیات فرماندهی حوادث به مفهوم هامن 

حادثه اصلی بوده و دربرگیرنده شبه حادثه نیست.

    ارکان اساسی در فرایند مدیریت حوادث: 

در فرایند مدیریت حوادث سه رکن اساسی وجود دارد که در واقع مبتنی 

بر هامن تئوری منابع و نیازها می باشد و شامل اجزاء ذیل هست:

بر این اساس نحوه اقدامات و سلسله مراتب فرماندهی ، کنترل ، هماهنگی و ارتباطات در هر برهه کامال متفاوت می باشند و 

استفاده می  13از واژه حادثه یا سانحه ، متفاوت است. در سامانه فرماندهی حادثهنحوه نقشها و مسئولیتها و پاسخگوي ها کامال 

این واژه بر اساس تقسیم بندي متداول در سامانه هاي مدیریت ایمنی که ،  توسط برخی متخصصین این حوزه شود و به اشتباه

است، این واژه در ادبیات فرماندهی حوادث به مفهوم همان  15و شبه حادثه 14می گردد و شامل حادثهرویداد نامطلوب تلقی 

 حادثه اصلی بوده و دربرگیرنده شبه حادثه نیست.

 ارکان اساسی در فرایند مدیریت حوادث:

مل اجزاء در فرایند مدیریت حوادث سه رکن اساسی وجود دارد که در واقع مبتنی بر همان تئوري منابع و نیازها می باشد و شا

 ذیل هست:

 

 

 

 

 

 

 و بحران ياضطرار طیدر حوادث، شرا ازهایمنابع و ن نی:  ارتباط ب2شکل

جزء مهم در سامانه مدیریت شرایط اضطراري است و داراي تاثیرگذاري مستقیم بر روي مولفه هاي  اگرچه یکی ازسه C4Iسامانه 

در فرماندهی حوادث مطرح گردید. فرماندهی و کنترل در  در ابتدا مفهوم فرماندهی و کنترل کاهش نیازها و افزایش منابع است.

اطالعات مورد  دریافت،  توسعه و توزیعو همچنین  اجرایی  هايروشو ، افراد، تجهیزات   مدیریت تسهیالت، زیرساختهاواقع، 

فرماندهی و کنترل، ایجاد اساسی در  هدف است. و کنترل عملیات هدایت  ریزيگیرندگان، در راستاي  طرح تصمیم نیاز

 سوياز  هدایتو  اختیاراعمال که از طریق  (انسان و روشها و تجهیزات ) استامانه هوشمندانه  بر روي یک س  اثرگذاربخشی

که در نتیجه اجراي فرایند  ن چهآ.[4]ی مشخص استماموریتتحقق  پاسخگو و جهت  نیروهايفرمانده مشخص بر  یک

 يریپذسکیررل  و نهایتا بر اساس شرایط موجود وسعت کنت، دقت، میسرعت تصم فرماندهی وکنترل حاصل می گردد شامل 

 توسط فرمانده عملیات است.

                                                            
13 Incident 
14 Accident 
15 Near-Miss, Near Hit 

ط مدیریت شرای

فرماندهی اضطراري
بر اساس 

C4I 

 افزایش منابع

کاهش 
نیازها

شکل2: ارتباط بین منابع و نیازها در حوادث، شرایط اضطراری و بحران
سامانه C4I؛ اگرچه یکی ازسه جزء مهم در سامانه مدیریت شرایط اضطراری 
است و دارای تاثیرگذاری مستقیم روی مولفه های کاهش نیازها و افزایش 
منابع است. در ابتدا مفهوم فرماندهی و کنترل در فرماندهی حوادث مطرح 
گردید. فرماندهی و کنترل در واقع، مدیریت تسهیالت، زیرساخت ها،افراد، 
تجهیزات و روش هاي اجرایی و همچنین دریافت، توسعه و توزیع اطالعات 
مورد نیاز تصمیم  گیرندگان، در راستای طرح ریزي هدایت و کنترل عملیات 
است. هدف اساسی در فرماندهی و کنترل، ایجاد اثرگذاری هوشمندانه 
روی یک سامانه )انسان و روش ها و تجهیزات ( است که از طریق اعمال 
اختیار و هدایت از سوي یک فرمانده مشخص بر نیروهاي پاسخگو و جهت 
تحقق ماموریتی مشخص است. آن چه که در نتیجه اجرای فرایند فرماندهی 
وکنترل حاصل می گردد شامل سرعت تصمیم، دقت، وسعت کنترل و 

21 No.17 ,June . 2018      1397 ـماره 17 | خرداد ماه سـال چهارم | ش www.bamna.ir



نهایتا بر اساس شرایط موجود ریسک پذیری توسط فرمانده عملیات است.
در مسیر توسعه اثربخشی و کارایی سامانه های مدیریت سوانح و حوادث، 
C4I به عنوان یک الگوی مناسب از سامانه های فرماندهی نظامی وارد 

سامانه های فرماندهی حوادث و سوانح شد و هدف از آن تحقق بهینه سه 
عنصر مهم هماهنگی، همگرایی و سرعت بود

هر سامانه فرماندهی در صورتی توانمندی های الزم در زمان رخداد حوادث 
را خواهد داشت که بتواند، فرماندهی واحد، زبان مشترک، ساختار منسجم 
و قابل انعطاف، سیستم و تجهیزات ارتباطی جامع، کنترل محدوده عملیات، 
طرح های عملیاتی یکپارچه و مدیریت جامع منابع را داشته باشد. در هر 
سامانه فرماندهی با استفاده از ارکان پنج گانه مدل C4I یک فرماندهی 
اثربخش و کارآمد از طریق جمع آوري، پردازش و تحلیل مداوم داده هاي 
محیطي، تنظیم مأموریت ها،ارزیابي وضعیت و تصمیم گیري، هماهنگی 
دستورات و فرامین با تیم های عملیاتی،برنامه ریزي عملیاتي، سازماندهي 
تعامالت و هماهنگ سازي پشتیباني همه جانبه و دستوردهي مداوم به 
تیم های  آمادگي  سطح  و  سالمت  حفظ  راستای  در  پاسخگو  نیروهای 
عملیاتی و همچنین مدیریت منابع با هدف تأمین نیاز تیم های عملیاتی 

فرماندهي و کنترل های الزم در صحنه حادثه حاصل خواهد شد.

     نتایج و بحث:

اگرچه مفاهیم فرماندهی و کنرتل در سامانه های فرماندهی حوادث به 

صورت عملیاتی مطرح گردید و در سوانح مختلف مورد استفاده و پس از 

آن مورد تحلیل و نقد کارشناسانه قرار گرفت ،اما در راستای اثربخشی بهرت 

و برطرف ساخنت نقائص مشهود در عملیات پاسخ، سایر مولفه های دیگر 

هامنند هامهنگی و ارتباط و خالقیت به این دو عنرص و رکن اساسی 

اضافه گردید.

در تحلیل و نقد عملکرد نحوه مدیریت حوادث در کشور،دقیقا مواردی 

که منجر به رخداد ناکامی در حصول نتیجه مدیریت حوادث و سوانح 

می گردد، در نتیجه ضعف در توجه به این ارکان پنجگانه است. ضعف در 

اجرای اثربخش فرماندهی واعامل کنرتل های الزم در صحنه و همچنین 

ضعف در هامهنگی عملیاتی و ارتباطی بین نیروهای پاسخگو و نیروهای 

انتظامی،رشکت  نیروی  نیرو،  وزارت  هامنند  نهادها  سایر  و  پشتیبان 

ملی گاز و سایر نهادها و نیز ضعف در تحلیل سناریوهای پیش بینانه 

و طرح ریزی اقتضایی بر اساس رشایط موجود و عدم خالقیت در ارائه 

حوادث  در  که  است  مواردی  جمله  از  صحنه  در  و  اضطراری  طرح های 

اخیر در کشور مشهود و ملموس است. در طرح ریزی و اجرای این عنارص، 

مهمرتین و ابتدایی ترین گام تجزیه و تحلیل علمی حوادث و نحوه مدیریت 

آنها در کشور است تا بتوان به نحو ملموس و قابل درکی به طرح ریزی های 

تاکتیکی و عملیاتی اثربخش تر و کارامدتری دست یافت. به نظر می رسد 

که دو رکن سامانه های سایربی و حمله در مفهوم C6I نیازی به تعمیم در 

 C4I رویکردهای نوین و باز طراحی های فرماندهی حوادث ندارد و ارکان

تکافوی ایجاد اثربخشی و کارایی الزم را در سامانه های فرماندهی حوادث 

ایجاد خواهند منود و نیازی به تعمیم این رکن در این ساختار نیست. اما 

مفاهیم شناسایی و نظارت در الگوی C4ISR از جمله مفاهیمی هستند 

که قابلیت تعمیم به این الگو را خواهند داشت.

    نتیجه گیری:

بر اساس مواردی که بیان گردید، آن چه که یک نیاز اساسی و اصلی در 

ساختار فرماندهی عملیات پاسخ به حوادث و سوانح است، تغییر رویکرد و 

اصالح ساختار طرح ریزی و برنامه ریزی از حالت سنتی به نوین است. اگرچه 

در طی سالیان اخیر این تغییر ماهیت در حال انجام است اما الزم است 

ضمن تبیین اصول و مبانی نوین فرماندهی حوادث، این اصول و مبانی 

به صورتی کامًال اجرایی و عملیاتی در کشور طرح ریزی گردیده و استقرار 

یابد و در این راستا از دانش و تجربیات موفق سایر کشورها استفاده گردد. 

از دیگر سو برگزاری دوره های آموزشی اثربخش در سطوح مختلف عملیاتی 

و اجرایی بسیار الزم و رضوری است. عدم توجه و غفلت از این مبانی تجربه 

تلخ رخداد حوادث و شکست در پاسخگویی موثر و کارامد را در پی خواهد 

مدیریت  و  پیشگیرانه  رویکردهای  علیرغم  که  داشت  توجه  باید  داشت. 

ریسک، رخداد حوادث و سوانح بدیهی و اجتناب ناپذیر است و آنچه که 

باعث کاهش پیامدها و اثرات نامطلوب منجر به رخداد حوادث خواهد شد، 

رصفا با اجرای به هنگام، اثربخش و کارامد یک سامانه فرماندهی حوادث 

ممکن خواهد بود و این سامانه با توسعه و عملیاتی ساخنت مختلف مفاهیم 

و ارکان مهمی هامنند C4I امکان پذیر خواهد بود.
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انسان تنها گونه دارای خرد، عقل و قوه نطق است. اما آیا می دانید هیچ 

موجود دیگری جز انسان خطا منی کند؟ بدون شک همه ما این جمله 

را شنیده ایم؛ "انسان جایز الخطاست." صحیح! اما مگر می شود انسان 

دارای عقل و اختیار در مسیر رشد و زندگی اش دچار خطا نشود؟! چرا 

که دانش، مهارت ها و تجربیات به یکباره در بدو تولد به انسان آموخته 

خطا  رو  این  از  منی شود.  زاده  آنها  با  ذاتی  و  فطری  به طور  یا  منی شود 

جزء الینفک شخصیت و رفتار انسان ها می باشد و به دلیل پیچیدگی 

سیستم ها و عملکرد انسان ها، تالش بسیاری از مدیران سازمان ها در به 

صفر رساندن خطای عوامل انسانی مجموعه شان کاری بس ناممکن 

خواهد بود. خطا و در پی آن وقایع و حوادث در هر صورت رخ می دهد، 

چنانچه ساالنه در جهان بیش از ۲۷۰ میلیون حادثه شغلی و بروز ۱۶۰ 

میلیون بیامری ناشی از کار باعث از دست رفنت حدود ۴ درصد تولید 

ناخالص داخلی (جهت پرداخت غرامت و غیبت از کار) شده، مرگ دو 

میلیون انسان را نیز رقم می زنند، اما باید در راستای کاهش وقوع خطاها 

و حوادث اقدام کرد و پیامدها و عوارض پس از وقایع و حوادث را مدیریت 

منود.

بنا به گزارش وزارت کار که بیش از چهل میلیون نفر را تحت پوشش 

(اسمی) دارد؛ در سال ۹۴ یک هزار و چهارصد و نود نفر جان خود را در 

ارتباط با کار از دست داده اند. مهم نیست که ابعاد حادثه چقدر باشد، 

مهم آن است که اعتبار و آبروی سازمان را می برد، بر میزان فروش، سود 

و اعتبار رشکت ها و حتی طول عمر تجهیزات و واحدهای چرخه تولید 

جدید  مشارکت های  و  قراردادها  در  حتی  حوادث  می گذارد.  تأثیر  نیز 

رشکت های خارجی و پیامنکاری تأثیر سوء دارد. 

مطابق هرم طبقه بندی حوادث که بر اساس بررسی حدود ۱.۷۰۰.۰۰۰ 

حادثه در آمریکا توسط آقای Bird برای ۱.۷۵۰.۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۰ 

انجام شده؛ قبل از بروز یک حادثه عمده، ۶۰۰ شبه حادثه رخ می دهد.

شبه  ناچیز  پیامد  و  شدت  دلیل  به  کشورمان  صنایع  اکرث  در  متأسفانه 

حادثه یا مخفی کردن و کتامن آن توسط پرسنل، علت وقوع آن مورد 

توجه قرار نگرفته و اقدام کنرتلی روی آن صورت منی پذیرد. از این رو؛ 

شعار حادثه خرب منی کند دیگر اعتباری ندارد! زیرا حادثه قبل از وقوع، 

بارها اخطار منوده لیکن نسبت به آن بی توجهی شده است.

راهکارهای 
کاربردی کاهش 

خطاهای انساني در 
بروز حوادث صنعتی

محمد مهدی پور
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی 

 علی اکبر مهدی پور
کارشناس مهندسی برق/ مشاور مرکز تحقیقات در سه زمینه

قسمت اول
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شکل ۱- هرم ارتباط ریسک ها، شبه حوادث و حوادث

شاید این رضب املثل ژاپنی به سمع و نظرتان رسیده که؛ به خاطر میخی 

نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به 

نابود  مملکتی  شکستی  خاطر  به  خورد،  شکست  جنگی  سواری  خاطر 

شد و همه این ها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود! به 

عبارتی؛ گاه بزرگ ترین و سهمگین ترین حوادث و وقایع از کوچک ترین و 

بی اهمیت ترین رخدادها نشأت می گیرد. 

استفاده از پیچ های نامناسب و بسته نشدن صحیح پیچ های شیر خروجی 

فیدپمپ در یک نیروگاه حادثه  منجر به مرگ دو نفر را رقم زد. باز نبودن 

یک شیر کوچک دستی قبل از نشان دهنده و ارسال کننده فشار درام 

باعث بروز خطا در خواندن مقدار صحیح فشار گردید و فردی به خاطر 

خالء حاصل از تخلیه کامل درام به محض باز کردن دریچه بازدید آن، 

بر اثر مکش حاصل از خالء به داخل درام کشیده شد و به طور فجیعی 

کشته شد.

مدیران در بروز بسیاری از حوادث انسانی و سیستمی به طور نامحسوس 

مراجع  در  حوادث  متامی  پاسخگویی  مسئول  آنها  نهایتاً  و  دارند  نقش 

ذی ربط و قانونی نیز می باشند. 

غیرمستقیم (پنهان)  هزینه های  میزان  و  انسانی  عوامل  نقش  طرفی  از 

بروز حوادث مانند ساختار معروف به مدل کوه یخ (شکل۲) چندین برابر 

عوامل و هزینه های مستقیم (مشهود) حوادث هستند ولی مستور و مخفی 

می  باشند.

شکل ۲- مدل کوه یخ دالیل بروز و هزینه های حوادث

گذشته از دالیل بروز حوادث که اعامل ناایمن و رشایط ناایمن و خاص 

می باشند، براساس آمارهای مختلف حدود ۷۵ تا ۹۰ درصد آنها منشأ 

حاکی  دقیق تر  بررسی  نتیجه  اما  است  انسانی  عوامل  اشتباه)  و  (خطا 

از علل پایه ای، علل سیستمی و علل مدیریتی آنهاست (شکل۳). زیرا 

علی رغم دنیایی از دستورالعمل ها، روش های اجرایی و مستندات که در 

اختیار افراد است، چرا ایمنی صددرصدی برقرار نشده؟ چه میزان از روند 

حوادث کاهش یافته؟ و...؟؟

ادامه مقاله در شماره بعد
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2- روش د وخت به پشت

این روش، تشابه زیادی به روش مهارسازی دارد. در این روش نیز حفاری را به صورت مرحله به مرحله و از بار بـه پـایین گـود اجرا 

می کنیم. در هر مرحله به کمک دستگاه های حفاری ویژه، چاهک های افقی یا مایل در بدنه دیـواره گـود حفـر می کنیم. سپس، 

درون این چاهک ها کابل های پیش تنیده قرار می دهیم و با تزریق بنت در انتهای چاهـک، ایـن کابل هـا را کامًالً در خاک مهار 

می کنیم. سپس کابل های مزبور را به کمک جک های ویژه ای می کشـیم و انتهـای بیـرون آمـده کابـل را روی سطح جداره  گود 

مهار می کنیم. آنگاه به درون چاهک های مزبور بنت تزریق می کنیم. پس از سـخت شـدن بـنت و کسـب مقاومت کافی آن، کابل ها 

را از جک آزاد می کنیم. این کار موجب آن مـی شـود که نیروی پیش تنیدگی موجود در کابل خاک را فرشده سازد و درنتیجه خاک 

فرشده تر و مرتاکم تر شده و رانش ناشی از آن کاهش یابد، و در عین حـال کـه نیـروی رانـش خاک در جداره گود به خاک های 

داخل بدنه دیواره منتقل شده و خاک بدنه انتهایی، به عنوان سازه ی نگهبان عمل کـرده و رانش خاک بدنه مجاور جداره را تحمل 

می کند عمق گودبرداری در هر مرحله، بستگی بـه نـوع خـاک و فاصـله بـین۲ تا ۳ مرت است.

3- روش د یواره د یافراگمی

در این روش ابتدا به کمک دستگاه های حفاری ویژه محل دیوار نگهبان را حفر می کنیم. سپس بـه طـور همزمـان محـل حفر 

شده را با گل بنتونیت و سیامن پر می کنیم تا از ریزش خاک دیواره محل حفر شده جلوگیری شود. سپس قفسـه  آرماتورهای 

دیوار نگهبان را که از قبل ساخته و آماده کرده ایم، در داخل محل حفر شده  دیوار جا می دهیم. آنگاه بنت ریزی دیوار را انجام 

می دهیم. بنت مرصفی معموالً از نوع بنت روان و با کارآیی زیاد است. دیوارهای دیافراگمی بـه صـورت پیش ساخته و پس کشیده 

نیز اجرا مـی شـود.

 اصول گود برد اری 
د رمناطق و بافت شهری
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4- روش مهار متقابل 

این روش برای گودهای به عرض کم مناسب اسـت. در ایـن روش ابتـدا 

حفر  را  چاهک هایی  یکـدیگر  از  معـین  فواصـلی  در  گـود،  طـرف  دو  در 

می کنیم. طول این چاهک ها برابر با عمق گود به اضافه  مقداری اضافه تـر 

حـدود ۰/۲۵ تا ۰/۳۵ برابـر عمق گود است. این عمق اضافه به منظور 

تأمین گیرداری انتهای تحتانی پروفیل هایی اسـت کـه در چاهـک قـرار 

داده مـی شوند. سپس در درون این چاهک ها پروفیل های فوردی، مطابق 

با محاسبات و نقشه های اجرایی، قرار می دهیم. طول ایـن پروفیل ها را 

معموالً به گونه ای در نظر می گیریم که انتهای فوقانی آنها تا حدی باالتر از 

تراز باری گود قرار گیرنـد. آنگـاه قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل 

مزبور را به کمک تیر ها یا خرپاهایی به یکدیگر متصل می کنیم. این کار 

موجـب مـی شـود که هر دو پروفیل قائم متقابل، به پایداری یکدیگر کمک 

در  می دهیم.  انجام  تدریج  به  را  گودبرداری  عملیات  آن،  از  پس  کنند. 

صورت لزوم، در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیل های قائم نیز سیستم مهار 

متقابل را اجرا می کنیم. در صـورتی کـه خاک خیلی ریزشی باشد باید در 

بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب دیگـر اسـتفاده کنـیم 

سیسـتم مهـار متقابل فوق الذکر باید در جهت عمود بر سیستم قابی آن، 

یعنی در جهت طول گود، نیز به صورت مناسب مهاربندی شود. 

5- روش اجرای شمع   

در این روش، در پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود در فواصل 

معینی از هم، شمع هایی را اجـرا مـی کنـیم. ایـن شمع ها می توانند از 

انواع مختلف مصالح سازه ای نظیر فورد، بنت و چوب باشند. همچنین 

شمع های بتنی را می توان بـه صورت پیش ساخته یا درجا اجرا کرد در این 

روش، شمع ها فشار جانبی خاک را به صورت تیرهای یک رس گیـردار 

تحمـل می کنند. طول گیرداری الزم در انتهای شمع ها چیزی در حدود 

۰/۳ است. پس از اجرای شمع ها، می توان عملیات گودبرداری را اجرا کرد. 

در صورت لزوم بایـد شـمع ها را در امتـداد دیـواره ی گـود مهاربندی کرد.

 

6- روش سپرگوبی

در این روش، ابتدا در طرفین گود سپرهایی را می کوبیم و سپس خاکربداری 

را رشوع می کنیم. پس از آنکه خاکربداری به حد کافی رسید در کمرکش 

سپرها و روی آنها، تیرهای پشت بند افقی را نصب می کنیم. سپس قیدهای 

فشاری قائم را در جهت عمود بر صفحه سپرها به این پشت بندهای افقی 

وصل می کنیم. سپرها و پشت بندها و قیدهای فشاری در عرض های کم و 

خاک های غیر سست، معموال از نوع چوبی است ولی در عرض های بیشرت و 

خاک های سست تر استفاده از سپرها و پشت بندها و قیدهای فشاری فلزی 

اجتناب ناپذیر است.

 

7- روش خرپایی

سازه  اجرای  روش های  ترین  متداول  و  ترین  مناسب  از  یکی  روش،  این 

نگهبان در مناطق شهری است. اجرای آن ساده بوده و نیاز به تجهیزات 

و تخصص باالیی ندارد و در عین حال قابلیت انعطاف زیادی از نظر اجرا 

در رشایط مختلف دارد برای اجرای این نوع سازه نگهبان، ابتدا در محل 
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عضوهای قائم خرپا، که در مجاورت دیواره گود قرار دارند، چاه هایی را 

حفر می کنیم. عمق این چاه ها برابر با عمق گود به اضافه مقداری اضافه 

برای اجرای شمع انتهای تحتانی عضو خرپا است. طول شمع را که با 

نشان داده مـی شـود از طریق محاسبه به دست می آوریم. آنگاه درون شمع 

را آرماتوربندی کرده و عضو قائم را در داخل شمع قرار می دهیم و سپس 

شمع را بنت ریزی می کنیم. پس از سخت شدن بنت، انتهای تحتانی عضو 

قائم به صورت گیردار در داخل شمع قرار خواهد داشت، سپس خاک را 

در امتداد دیواره گود با یک شیب مطمنئ بر می داریم. آنگاه فونداسیون 

پای عضو مایل را اجرا می کنیم. این فونداسیون در پالن به صورت مربعی 

است. بعد یا عرض فونداسیون را با ضخامت یا ارتفاع آن نشان می دهیم. 

پس از آن، عضو مایل را از یک طرف به عضو قائم و از طرف دیگر به ورق 

کف ستون باالی فونداسیون متصل می کنیم عملیات فوق را برای کلیه 

خرپاهای سازه نگهبان در امتداد دیواره به صورت همزمان اجرا می کنیم. 

حال خاک محصور بین اعضای قائم و افقی خرپاها را در رستارس امتداد 

دیواره، به صورت مرحله به مرحله برمی داریم و در هر مرحله اعضای افقی و 

قطری خرپا را به تریج نصب می کنیم تا آنکه خرپا تکمیل شود. 

 توصیه ای د ر رابطه با تیرک های مایل متکی به ساختمان همسایه 

)روش سنتی(

دیوارهای  حائل،  دیوارهای  مثل  خاک  نگهداری  روش های  تمام 
مهارشده و میخ کوبی خاک و غیره به نحوی خاک را نگه می دارند و 
در واقع در تماس با توده خاک هستند ولی تیرک های مایل در تماس 
مستقیم با ساختمان همسایه هستند. بنابراین تیرک های مایل را 
نمی توان ابنیه کالسیکی نگهبان خاک محسوب نمود. به همین 
دلیل روش استفاده از تیرک های مایل متکی به ساختمان همسایه 
در مراجع متداول و کتب کالسیک تشریح نمی شود. اولین گام 
در شناخت مکانیزم تیرک های مایل عبارت از توجه به دو دیدگاه 
کنترل پایداری و کنترل تغییر شکل در بررسی گود است. وقتی 
گودبرداری مجاور ساختمان همسایه انجام می شود، یک شیروانی 
به وجود می آید که ممکن است به همراه ساختمان مجاور گود دچار 
ناپایداری و لغزش شود. برای بررسی پایداری این شیروانی می توان 
از روش های متداول بررسی پایداری شیروانی ها که در اغلب مراجع 
وجود دارد استفاده کرد. در این دیدگاه همچنین کاهش ظرفیت 
باربری ساختمان همسایه در مجاورت شیب ناشی از گودبرداری 
در  همسایه  ساختمان  پی  اطمینان  ضریب  و  می گردد  مطالعه 
پایداری  دیدگاه  دو  هر  اگرچه  می شود.  محاسبه  جدید  شرایط 
پایداری  کنترل  دیدگاه  معموالً  ولی  دارند  اهمیت  تغییرشکل  و 
نیست  بحرانی  همسایه  ساختمان  مجاور  گودبرداری های  برای 
زیرا گسیختگی شیروانی محور گود اغلب زمانی اتفاق می افتد که 
تغییر شکل زیادی بروز کرده است. بنابراین ساختمان مجاور گود 
قبل از رسیدن شیروانی به گسیختگی دچار نشست های اضافی 
می شود و صدمه می بیند. به بیان دیگر در گودبرداری های مجاور 
ساختمان همسایه باید نشست ها را کامالًً محدود کرد. در بسیاری 
تغییر شکل  اثرات  از گسیختگی شیروانی خاک  قبل  پروژه ها  از 
خاک در ساختمان همسایه دیده می شود. دیدگاه کنترل پایداری 
معموالً برای گودهای معمولی که در مجاورت ساختمان یا تأسیسات 
آب، برق و گاز و نظایر آن قرار ندارند، تعیین کننده هستند. اصوالً 
پایداری در مسائل ژئوتکنیکی وقتی بحرانی است که محدودیت 
نشست و تغییر شکل تعیین کننده نباشند. البته برخی از خاک های 
سخت رفتار بسیار ترد و شکننده ای بروز می دهند و گسیختگی 
اتفاق  تغییر شکل کم  با  و  ناگهانی  به صورت  شیروانی های آن ها 
می افتد. در این حالت هم کنترل پایداری بحرانی است. تیرک های 
مایل معموالً نقش کمتری در کنترل پایداری کلی شیروانی خاکی 
نیروها  و  توزیع مجدد تنش ها  نوعی  تیرک ها موجب  این  دارند. 
می گردند و بار را از ساختمان همسایه به کف گود منتقل می کنند 

که باید مطالعه شوند.
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علوم ذهنی از جمله مکاتبات حوزه روانشناسی می باشد که 

شامل علومی است که درحوزه مترکز ذهن و تکیه بر قوای 

علوم  شیوه های  و  تکنیک ها  می گردد.  اجرا  درونی  و  فکری 

 HSE ذهنی در پیشگیری و بهبود روانی افراد فعال در حوزه

بخش  در  مثال  طور  به  می باشد  مناسب  و  آمد  کار  بسیار 

آتش نشانی که از ارکان مهم در امداد رسانی است می تواند 

به عنوان تقویت کننده ای مهم در زمینه بهبود قوای فکری 

آتش نشان ها عمل مناید. یک آتش نشان در کمرتین زمان باید 

در موقع حادثه تصمیم بگیرد و این تصمیم گیری باید با درصد 

نفس،  به  اعتامد  داشنت  باشد.  همراه  کارایی  باالی  بسیار 

مترکز، هوش هیجانی باال از فاکتور های مهم ذهن است که 

علوم ذهنی با متد های خود این فاکتور های اصلی را به نحو 

احسن پرورش و تقویت می کند، مترین های علوم ذهنی باعث 

ایجاد ذهنی قدرمتند می گردد که وقتی یک آتش نشان در 

حادثه قرار می گیرد، کامًالً مسلط و با اعتامد به نفس به تجزیه 

و تحلیل موقعیت پرداخته و در کمرتین زمان تصمیم نهایی و 

درست را انتخاب می کند. از شیوه های علمی و کاربردی علوم 

ذهنی،هیپنوتیزم می باشد. هیپنوتیزم از مکاتب کاربردی در 

سطح جهان است که در آینده ای نزدیک به عنوان یک علم 

کاربردی در مباحث ایمنی از طرف متخصصان آن مورد اجرا 

قرار خواهد گرفت. یک آتش نشان در رویارویی با آتش و حوادث 

مختلف دچار اسرتس و فشار روانی شدید در حین فعالیت و یا 

پس از کار می گردد. مواجه شدن های متعدد با چنین فضا های 

مختلف  بیامری های  موجب  زمان  مرور  به  اسرتس زایی 

تکنیک های  یادگیری  با  آتش نشان  یک  می گردد.  روانی 

خود هیپنوتیزم قبل از رویارویی با مشکالت متعدد می تواند 

ذهنی قدرمتند و استوار در مقابل فضاهای سخت ایجاد کند. 

این ذهن مقتدر با تاثیرگذاری روی ضمیر ناخودآگاه ایجاد 

می گردد. ضمیر ناخودآگاه قسمت غیر ارادی مغز می باشد که 

در طی زمان و به دالیلی برنامه ریزی شده و این برنامه ریزی 

را در رفتار های فرد به طور غیرارادی به اجرا می گذارد. با خود 

هیپنوتیزم این بسرت ناخودآگاهی تنظیم شده و یک آرامش 

بحرانی  رشایط  در  که  می کند  ایجاد  فرد  در  خاصی  ذهنی 

می تواند منطقی تصمیم بگیرید و بهرتین انتخاب را انجام 

دهد. در بسیاری از موارد مختلف، از علم هیپنوتیزم استفاده 

شده و نتایج آن جالب و باور نکردنی است بسیاری از تیم های 

ورزشی با استفاده از علم هیپنوتیزم ورزشکاران خود را برای 

رویارویی با رشایط اسرتس زای ورزشی آماده می منایند که 

این کار نتایج با ارزشی را برای آنها ایجاد می کند.

کاربرد خود هیپنوتیزم در مباحث ایمنی 
 HSE

علی رضا جاللی
 روانشناس و متخصص در حوزه هیپنوتیزم 

AAHعضو انجمن هیپنوتیزم آمریکا
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مخاطراتشغلیآتشنشانان

آتش نشانان براساس شغل ویژه خود به طور ۲۴ ساعته در معرض بسیاری 

و  مطالعات  توجه به  با  می گیرند.  قرار  روانی  و  روحی  اسرتس های  از 

بررسی ها، آتش نشانان در هر مأموریت می توانند در معرض عوامل زیان آور 

مختلفی قرار گیرند که سالمتی آنها را تهدید می مناید. این عوامل و آثار 

ناشی از آنها در زیر ترشیح می گردد که هیپنوتیزم در رفع و کنرتل آنها 

نقش بسزایی دارد.

صدای زنگ حریق و حادثه و ایجاد اسرتس عوارض فیزیولوژیکی که در 

اثر شوک ناشی از خارج شدن از یک وضعیت سکون و یا خواب نسبتًا 

آرام با شنیدن صدای زنگ حریق و حادثه (با قدرت حداقل ۸۵ دسی 

بل) در لحظات پیش بینی نشده ایجاد می گردد و همچنین پاسخ فوری 

و بی درنگ به نجات و امداد شهروندان به ویژه در هنگام شب، به حدی 

شدت دارد که مقدار قابل توجهی هورمون آدرنالین به طور ناگهانی در 

آتش نشانان آزاد می گردد. این امر می تواند تغییراتی در رضبان قلب، فشار 

خون و متابولیسم بدن آتش نشانان به وجودآورد. 

اسرتس رانندگی و ترافیک پس از اعالم حریق و حادثه، آتش نشانان به 

منظور امداد رسانی باید سوار بر خودروهای خود شده و در سطح شهر 

مسافتی را طی منایند. رانندگی با خودروهای سبک و سنگین در ترافیک 

و معابر کم عرض و تقاطع های غیر هندسی، با توجه به اسرتس ناشی 

از دیر رسیدن به صحنه عملیات، آتش نشانان را از نظر روحی و روانی 

تحت تأثیر قرار می دهد؛ مضافاً اینکه اگر خودروهای آتش نشانی نیز توان 

حرکت و رسعت الزمه را نداشته باشند بر میزان ترشحات آدرنالین آنان 

افزوده شده و قلب و سیستم گردش خون و گوارش آنان را تحت تأثیر قرار 

می دهد. 

ترشح  به  رشوع  بدن  حادثه ای،  هر  در اثر  شده:  ایجاد  حادثه  اسرتس 

هورمون هایی برای آمادگی در مقابل اسرتس ناشی از آن حادثه می مناید. 

این هورمون ها (آدرنالین و کورتیزول) می توانند بخش های مختلف بدن 

را دچار تخریب یا آسیب منایند. 

جواب گویی  هنگام  در  اکرث آتش نشانان  بی سیم:  به  جوابگویی  اسرتس 

به بی سیم در زمان اضطراری، دچار اسرتس شده و این امر را در هنگام 

مکاملات خود،  در  که  به طوری  داد.  تشخیص  می توان  آنان  مکاملات 

دچار مشکل شده و جمالت را بدون نظم و هامهنگی فکری بیان کرده و 

دچار اختالل در بیان می شوند. 

اسرتس ناشی از صدای آژیر و بلندگو و نور چراغ گردان: پس از اعالم هر 

حادثه، با  صحنه  به  رسیدن  در  ترسیع  لحاظ  به  آتش نشانان  مأموریتی 

حرکت  حادثه  محل  بطرف  خودروها  گردان  چراغ  و  آژیر  منودن  روشن 

می منایند. در حین حرکت نیز با بلندگو، خودروهای دیگر را به منتهی الیه 

سمت راست خیابان راهنامیی کنند تا با رسعت بیشرتی حرکت منایند. 

و  بی سیم  با  مکامله  خودرو،  هدایت  ضمن  آتش نشانان  هنگام  این  در 

بلندگو، باید به صحنه عملیات و نوع وسایل و تجهیزات الزم، چگونگی 

عملیات اطفایی یا امدادی، تجهیزات کمکی و غیره فکر منایند. طبیعتًا 

به کارگیری رسیع متام توانایی های فکری و بدنی بر آنان اثراتی خواهد 

گذاشت. مضافاً اینکه صدای ناهنجار آژیر و نور زننده چراغ گردان، محرک 

سیستم عصبی می باشند.

استرسرویتصحنههایدلخراش

همراه  به  را  هایی  کشته  و  مصدومین  معموالً  نجات  و  حریق  حوادث 

نجات  یا  را  افراد  این  باید  مستقیم  به طور  آتش نشانان  داشت.  خواهد 

دهند یا جنازه آنان را از صحنه عملیات بیرون آورند. رویت صحنه های 

دلخراش مصدومین و کشته شدگان و نظاره گر بودن احساسات و عواطف 

خانواده های آنان، می تواند در آتش نشانان ایجاد اسرتس مناید و حتی تا 

چند روز پس از حادثه نیز آن صحنه دلخراش در افکار آنان تکرار شود و از 

نظر روحی و روانی تحت تأثیر قرار گیرند.

ترسودلهرهانجامبهینهعملیات

اسرتس های وارده بر آتش نشانان از لحظه اعالم حریق تا رسیدن به صحنه 

حادثه می تواند تولید هورمون هایی مناید که مکانیزم بدن آنان را از حالت 

طبیعی خارج منوده و آنان را عصبی و خشن مناید. در این حالت قدرت 

تصمیم گیری به طور معمول از روند طبیعی خارج شده و اسرتس ناشی 

از حضور مقامات مافوق و بازرسین در صحنه عملیات می تواند منجر به 

این امر شود که حالت فرماندهی از هم گسیخته شده و افراد زیردست 

تصمیامت خودرسانه بگیرند یا اوامر مقامات دیگر را اجرا منایند. 

استرسحفظجانخودوافرادهمکار

حفظ جان خود و دیگران در حوادث اطفاء و امداد و نجات یکی از واجبات 

است که بر عهده هر آتش نشان می باشد. بنابراین در سخت ترین رشایط 

می شود  امدادگران  جان  حفظ  به  منجر  که  ایمنی  نکات  رعایت  کاری 

منجر  که  شود  انجام  کاری  مبادا  اینکه  از  ترس  همواره  است.  رضوری 

در  اسرتس  نوعی  همکاران شود،  دیگر  یا  و  خود  به  رساندن  آسیب  به 

آتش نشانان به وجود می آورد.  
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ایجادشدنمشکالتعصبیبهخاطرانجامخدمتدرکارهایشیفتی24ساعته

بعضی از مشاغل بنا به رضورت اجتامعی و امنیتی باید به صورت ۲۴ 

ساعته ارائه خدمت منایند. عالوه بر نیروهای انتظامی و پلیس، مراکز 

درمانی و مراقبتی و بعضی از صنایع شیمیایی و تولیدی، آتش نشانی 

نیز از جمله اینگونه مشاغل می باشد. مشاغل شیفتی بطور مستقیم و 

غیرمستقیم در بازدهی ذهنی و جسمی افراد اثر گذاشته و موجب بروز 

اشتباهات متعددی در واکنش نسبت به تصمیم گیری های آنی می گردد. 

پژوهش های علمی نشان داده که ارگانیسم بدن انسان دارای ساعت 

بیولوژیکی است که وظیفه آن به عمل در آوردن دوره های منظم کار و 

تالش، خواب و اسرتاحت و واکنش های متناسب با آن است. مکانیزم 

عملکرد این ساعت بیولوژیکی بر اساس مقدار ترشح هورمون مالتونین 

است. میزان ترشح این هورمون در کارهای شبانه بیشرتین مقدار است 

و در روشنائی روز متوقف می گردد. اثرات این هومون بر آتش نشانان در 

هنگام رشکت در حوادث شبانه، مخاطره انگیز است.

PTSDاختاللیدرکمینآتشنشانان
در تحقیقات مختلف انجام شده، مشخص شده که بسیاری از آتش نشان ها 

در یک حادثه شدید دچار بیامری PTSD می شوند.PTSD اختالل پس از 

یک حادثه می باشد که فرد پس یک حادثه ناگوار و سخت به این بیامری 

مبتال می گردد. یک فرد آتش نشان منی تواند از نظر ذهنی واقعه ای که در 

یک حادثه برایش اتفاق افتاده یا دیده را حل مناید و این فشار روانی روی 

او تاثیر بیامر گونه ای می گذارد.

عالئم PTSD می تواند بعد از یک تاخیر چند هفته ای و یا چند ماهه رشوع 

می گردند.  ظاهر  ناگوار  حادثه  از  پس  ماه   ۶ طی  در  معموالً  گردند.آنها 

بسیاری از بیامران، احساس غم عمیق، افرسدگی، اضطراب، احساس 

گناه یا عصبانیت می کنند. به غیر از این احساسات قابل درک، عالئم 

دیگرهم وجود دارند که شامل: 

 مرور مکرر خاطرات ناراحت کننده از رویداد

 بازگشت به گذشته ( این احساس که این رویداد دوباره اتفاق می افتد)

 کابوس ( یا از این رویداد یا از دیگر چیزهای ترسناک دیگر)

 احساس پریشانی

 واکنش های فیزیکی شدید در زمان یادآوری رویداد (مانند تپش قلب، 

تنفس رسیع، حالت تهوع، گرفتگی عضالنی، تعریق)

 افرسدگی و اضطراب شدید

 کابوس های ترسناک شبانه

 از دست دادن عالقه به فعالیت های مورد عالقه در گذشته و عدم میل 

به ادامه زندگی

 کاهش مترکز و توجه

 خشمگین شدن و عصبانی شدن بی دلیل

 سایر مشکالت خواب

هیپنوتیزم با ایجاد رشایط حادثه در ذهن مخاطب و تخلیه هیجان های 

ناشی از آن و در ادامه جایگزین کردن جمالت و تصاویر مناسب باعث رفع 

این بیامری در آتش نشانان می گردد.

گزارش های بالینی متعددی در تایید تأثیر هیپنوز بعنوان درمان کمکی 

بروم  دنیل  توسط  شده ای  کنرتل  مطالعۀ  است.  موجود   PTSD  در 

(Daniel Brom) و همکاران روی ۱۱۲ بیامر مبتال به PTSD، نشان داد 

که نتایج روان درمانی با هیپنوز بهرت از گروه شاهد و معادل درمان روان 

پویشی و حساسیت زدایی منظم بود. در این مطالعه، هیپنوز بویژه در 

کاهش نشانه های ورودی مزاحم بیش از نشانه های اجتنابی مؤثر بود.

را  خود  هم  می توانند  خودهیپنوتیزم  علم  یادگیری  با  آتش نشانان 

هیپنوتیزم کرده و بر روی ذهن غیر ارادی خود تسلط پیدا منایند و هم 

مشکالتی که در کار برایشان پیش می آید را درمان کنند و قبل از وقوع 

اتفاقات با قدرمتند کردن ذهن خود جلوی به وجود آمدن مشکالت روانی 

خود را بگیرند.

انشاءاهللا در مطالب بعدی کمی از تکنیک های مسلط شدن بر ذهن را 

که در مواقع رضوری برای آتش نشانان کارایی دارد، بازگو خواهیم کرد.
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که  آنچه  گرفته  صورت  ارزیابی های  و  کارشناسان  نظرات  به  باتوجه 

ایستگاه ها را در زمان زلزله خطرناک می کند وجود قطار برقی در ایستگاه 

است که در صورت وقوع زلزله امکان وقوع چند سناریوی خطرناک وجود 

دارد که در جدول۳ چند سناریو طبق تکنیک احتامل و برآورد به عنوان 

منونه بیان مـی شـود.

جدول۳: سناریوی حاالت مختلف آتش سوزی درمرتو هنگام زلزله
راهکارپیامداحتمال

اگردرزمان 
وقوع زلزله 

قطار در 
ایستگاه 

باشد.

ها،  دیواره  با  ایستگاه  برخورد 
آتش سوزی یا انفجار را به همراه 
دارد باتوجه به بسته بودن محیط 
ایستـــگاه و خــارج نشدن دود 

تلفات چند برابر می شود

سریع تر  آتش نشانی  نیروهای 
خود  و  شوند  حاضر  محیط  در 
نیروهای  مجهزبه  هم  ایستگاه 
خاموش  و  امدادرسانی 

باشد مربوطه  کننده های 

اگردرزمان 
وقوع زلزله 
قطار درحال 

حرکت 
درداخل 

تونل باشد

زلزله امکان برخورد با دیواره های 
امکان  و  می کند  ایجاد  را  تونل 
انفجار  حـــتی  و  ســـوزی  آتش 
فراهم مـــی شود امـــدادرسانی 

بسیار مشکل می شود

بـــه  مجــــــهز  هـــم  قطار  خود 
مجهز  قطار  باشد  خاموش کننده 
به سیستم هشدارسریع زلزله 
باشد که به وسیله آن قطار چند 
ثانیه قبل از وقوع مـــــــی تواند 

شود متوقف 

اگر درزمان 
وقوع زلزله 
قطار درحال 

حرکت در 
محیط آزاد 

باشد

با  شده  خـــــــــارج  ازخط  قطار 
ساختمان های محیـط اطراف برخورد 
می کند امـــــــــکان آتش سوزی 

دارد وجود  انفجار  و  گسترده 

تاحد  مترو  مسیرحرکت  اطراف 
باشد. ازسکنه  خالی  امکان 

زلزله  ازسیستم هشدار سریع 
قطار  کردن سریع  متوقف  برای 

شود. استفاده 

مدلامدادرسانی

در این مقاله آسیب پذیری به صورت احتامل وقوع زلزله در آن نقطه و 

جمعیتی که در آن ایستگاه قرار دارد در نظرگرفته شده است در صورتی 

که تعاریف متعددی از آسیب پذیری ارائه شده است که عوامل بسیاری 

در آن تاثیرگذار است، مثًال توانایی بنا برای بازگشت به حالت اولیه و 

ریکاوری منطقه، هم چنین نوع سازه های ابنیه در میزان آسیب پذیری 

ناحیه موثر است در صورتی که در این مقاله نوع ابنیه به کار رفته در همه 

ایستگاه ها یکسان فرض شده است. جهت مکان یابی نقاط امدادرسانی 

آسیب پذیری خطوط جاده ای برای رسیدن امدادرسان ها به محل اتفاق 

زلزله را نیز می توان درنظر گرفت که در این مقاله برای ساده سازی میزان 

آسیب پذیری همه مسیرها یکسان در نظر گرفته شده است.

در  دیگر  خطرساز  عوامل  بسیاری  و  مرتو  در  الکرتیکی  نیروی  وجود 

باشد  بیشرت  بسیار  زلزله  خسارات  است  شده  سبب  مرتو  ایستگاه های 

امدادرسانی رسیع می تواند خسارت های جانی و مالی را کاهش دهد. 

در این مقاله ۴ مشخصه برای جا منایی تسهیالت انتخاب شده است که 

مدل امداد رسانی مکان از بین این ۴ کاندید با هدف LEMS حداقل 

کردن حاصلرضب فاصله در رضیب وزنی تسهیالت بهرتین مکان ها را 

برای استقرار تسهیالت امدادی برمی گزیند، از این مدل برای جامنایی 

تسهیالت امدادی برای حوادث تروریستی نیز استفاده مـی شـود.

ر  نفجا ا ن  مــکا ا تحلیــل 
ن  تهرا متروی  د ر  تش ســوزی  آ  و 
نی ســا د ر مد ا ا ط  نقا ــی  ب ن یا مکا و 
قسمتدوم

روح اله درویش
کارشناس ارشد سوانح طبیعی)سیل وزلزله، دانشگاه شهید بهشتی( 
ایستگاه28 آتش نشانی وخدمات ایمنی تهران
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اینگونهبهرامنطقهیکپذیريآسیب) میزان2004ساموئل(وکوراچ
خطوطازتعداديشودآسیبدچارمسیريگرکه اکنندمیبیان

این بهودهندمیدستازراخودهمپوشانینقطهدوبینارتباطی
روشزاحسینی و]. وایقان5کند[میواردآسیبونقلحملسیستم
روشایندراند،کردهاستفادهايلرزهخطرپذیريسریعارزیابی

میزانمقایسهبهونیستندزمان تابعکهشودمیاستفادهمتغیرهایی
کهرسدمینتیجهاینبهوپردازدمیکشورهاياستانخطرپذیري

] مهدوي7دارد[رااولرتبهزلزلهخطرپذیريبنديدراولویتتهران
پذیريآسیب کاهشچگونگیبررسی) به1392جوانرودي(ونژاد

میدانمطالعاتینمونهوتهرانارتباطیهايشبکهدرزلزلهازناشی
باپردازد،میپیمایشیمدلسازيروش بهتجریشمیدانتاولیعصر

ساختمانیمصالحپرتابشعاعوهاساختمانارتفاعدرنظرگرفتن
 .کنندمیبررسیراهاخیابانشدنمحدود امکان

باتوجه به نظرات کارشناسان وارزیابی هاي صورت گرفته آنچه که
دربرقیقطاروجودکندمیخطرناكزلزلهزماندرراهاایستگاه
سناریويچندوقوعمکانا زلزلهوقوعصورتدرکهاستایستگاه

احتمال  تکنیکطبقسناریوچند3جدولدرکهداردوجودخطرناك
 وبراورد به عنوان نمونه بیان می شود.

 آتش سوزي درمترو هنگام زلزله: سناریوي حاالت مختلف 3دولج       

 راهکار پیامد احتمال

اگردرزمان 
 زلزله وقوع

 قطاردرایستگاه
 باشد.

 برخورد ایستگاه با
 سوزيدیواره ها، آتش 

یاانفجاررابه همراه دارد 
 باتوجه به بسته بودن
 محیط ایستگاه وخارج

 چندنشدن دود تلفات 
 برابر می شود

 نیروهاي آتش نشانی
 سریعتردرمحیط حاضر
شوند وخود ایستگاه 
 هم مجهزبه نیروهاي
 امدادرسانی وخاموش

 هاي مربوطهکننده 
 باشد

 اگردرزمان
 وقوع زلزله
 قطار درحال

حرکت 
 درداخل تونل

 باشد

 زلزله امکان برخورد با
 دیواره هاي تونل را

 ایجاد می کند وامکان
 آتش سوزي وحتی

 انفجارفراهم می شود
 امدادرسانی  بسیار
 مشکل می شود

 خود قطارهم مجهز به
 باشد خاموش کننده

 قطارمجهز به سیستم
 هشدارسریع زلزله

 باشد بوسیله آن قطار
 چند ثانیه قبل ازوقوع
 می تواند متوقف شود

 اگر درزمان
 وقوع زلزله
 قطار درحال
 حرکت در
 محیط آزاد

 باشد

 قطار ازخط خارج شده
 با ساختمان هاي

 محیط اطراف برخورد
 می کند امکان آتش

 سوزي گسترده وانفجار
 وجود دارد

 اطراف مسیرحرکت
 امکان خالی مترو تاحد

 ازسکنه باشد.ازسیستم
 هشدار سریع زلزله
 براي متوقف کردن

 سریع قطار
 استفاده شود.

 

 رسانیامدادمدل
نقطهآندرزلزلهوقوعاحتمالصورتبهپذیريآسیبمقالهایندر
دراستشدهنظرگرفته درداردقرارایستگاهآندرکهجمعیتیو

عواملکهاستشدهارائهپذیريآسیبازمتعدديتعاریفکهصورتی
حالتبهبازگشتبرايبناتواناییمثالًاستتاثیرگذار آندربسیاري

آسیبمیزان درابنیههايسازهنوعچنینهممنطقهریکاوريواولیه
کاربهابنیهنوعمقالهایندرکهصورتیدراستموثرناحیهپذیري

یابیمکانجهت .استشدهفرض یکسانهاایستگاههمهدررفته
رسیدنبرايايجادهخطوطپذیريآسیبامدادرسانینقاط

درکهگرفتدرنظرتوانمینیززلزله اتفاقمحلبههاامدادرسان
یکسانمسیرهاهمهپذیريآسیبمیزانسازيسادهبرايمقالهاین
 .استشدهگرفته نظردر

دردیگرخطرسازعواملبسیاريومترودرالکتریکینیرويوجود
باشدبیشتربسیارزلزله خساراتاستشدهسببمتروهايایستگاه

 .دهدکاهش رامالیوجانیهايخسارتتواندمیسریعامدادرسانی
استشدهانتخابتسهیالتنماییجابرايمشخص4مقالهایندر
 LEMSهدفباکاندید4اینبیناز مکان رسانیامدادمدلکه

بهترینتسهیالتوزنیضریبدرفاصلهحاصلضربکردنحداقل
مدلاینازگزیند،برمیامداديتسهیالتاستقراربرايراهامکان
استفادهنیزتروریستیحوادثبرايامداديتسهیالتجانماییبراي
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پارامرت ها و متغیر های تصمیم این مدل به صورت زیر تعریف می شوند:

متغیرهای تصمیم:

xj: نشان دهنده قرارگیری یا عدم قرارگیری یک تسهیل در نقطه jمی باشد

Zij: نشان دهنده پاسخگویی یا عدم پاسخگویی تسهیل j به نقطه تقاضا 

i می باشد

پارامترها:

Bik: احتامل بروز یک وضعیت اضطراری برای نقطه تقاضا i به دلیل 

k حادثه وقوع 

 i تقاضا  نقطه  روی  آمده  وجود  به  اضطراری  وضعیت  تأثیر  رضیب   :eik

k براثرحادثه 

 i جمعیت درنقطه تقاضای :Mi

j و مکان تسهیل i کمرتین فاصله میان نقطه تقاضای :dij

P: ما کزیمم تسهیالتی که می توانیم در نظر بگیریم.

از  یک  هر  که  مـی شـود  گرفته  نظر  در  صورت  بدین  مدل  این  فرضیات 

تسهیالت می توانند پاسخگوی متامی نقاط تقاضای ما باشند و کاهش 

سطح رسویس برای هر یک از تسهیالت در نظر گرفته منـی شـود و هر یک 

از نقاط تقاضا حداقل به یک تسهیل احتیاج دارد.

حلمدل

 ابتدا احتامل فعالیت هر کدام از گسل ها را با توجه به فراوانی آنها حساب 

می کنیم.

جدول ۴: احتامل فعالیت گسل ها

گسل ریگسل شامل تهرانگسل رشق

۰٫۵۲۰٫۳۷۰٫۰۹

از هر خط مرتو چند ایستگاه انتخاب شده است. این ایستگاه ها به گونه ای 

انتخاب شده اند که ۱- بیشرتین تقاضا در آنها باشد. ۲- بیشرت از نقاط 

دیگر تحت تاثیر زلزله قرار دارند و فاصله کمرتی نسبت به گسل های فعال 

دارند. ۳- از طرفی هم ایستگاه های انتخابی با یکدیگر هم پوشانی دارند، 

در واقع به گونه ای انتخاب شده اند که همه جهات شهر تهران در نظر 

گفته شده باشد. بدین وسیله بدترین حالت در نظر گرفته شده است.

درجدول ۶ متوسط نفرات حارض در هر ایستگاه مشخص شده است.
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و همچنین میزان تاثیرپذیری هر ایستگاه از فعالیت هرگسل با توجه به 

موقعیت هر ایستگاه مشخص شده است. جدول۵ ورودی های مدل مربوطه 

به جمعیت تحت تاثیرومیزان هرسناریو برهر نقطه را نشان می دهد.

جدول ۵: ورودی های مدل مربوط برهرنقطه سناریو

متوسط جمعیت 

ایستگاه )نفر(

تحت تاثیر گسل 

شمال )درصد(

تحت تاثیر گسل 

شرق )درصد(

تحت تاثیر گسل 

ری )درصد(

6210.40.90.4ایستگاه میدان شهدا

14780.40.40.4ایستگاه آزادی

11580.40.20.2ایستگاه گلشهر

10640.40.40.2ایستگاه صادقیه

8020.40.90.4ایستگاه امام خمینی

7330.50.90.2ایستگاه فرهنگسرا

11620.20.20.9ایستگاه شهر ری

8320.90.40.2ایستگاه تجریش

۴ نقطه به عنوان نقاط کاندید امدادرسان در نظر گرفته شده است، این 

نقاط به گونه ای انتخاب شده اندکه ۱- حتی االمکان خود در معرض زلزله 

احتاملی نباشند و دچار خسارت نشوند. ۲- بتوانند حداقل تا دو نقطه را 

تحت پوشش خود قرار داد.

جدول۶: فاصله ایستگاه ها ازمناطق کاندید امداد رسانی(کیلومرت)

نقطه 4نقطه 3نقطه 2نقطه 1

66154613ایستگاه میدان شهدا

39153431ایستگاه آزادی

7.8506170ایستگاه گلشهر

389.13731ایستگاه صادقیه

48173815ایستگاه امام خمینی

7522519ایستگاه فرهنگسرا

59303815ایستگاه شهر ری

50135532ایستگاه تجریش

به  امدادرسانی  برای  کاندید  مناطق  و  مرتو  های  ایستگاه  بین  فاصله 

ایستگاه ها از نرم افزار گوگل مپ به دست آمده و در جدول ۶ آورده شده 

است. در شکل ۴ نقاط کاندید برای امدادرسانی و ایستگاه های انتخاب 

شده بر مبنای تعداد مسافران و همچنین در معرض خطر بودن آنها در 

برابر زلزله نشان داده شده است. (که درانتها به دلیل وضوح بیشرت نشان 

داده شده است) با توجه به جمعیت هر ایستگاه و در معرض قرار گرفنت 

هر ایستگاه در برابر فعالیت گسل ها ۸ ایستگاه مرتو تهران که در شکل 

با نقاط قرمز مشخص شده اند به عنوان آسیب پذیرترین ایستگاه های 

مرتو شناخته شدند، ۴ نقطه امدادرسانی که با رنگ سبز مشخص شده اند 

نقاط کاندید برای محل آتش نشانی هستند مدل ارائه شده با داده های 

مربوط به مساله، به نرم افزار گمز داده شد و نقاط بهینه برای مکان نقاط 

امدادرسانی انتخاب شد.

توسط این نرم افزار نقطه امدادرسانی۲ و نقطه امدادرسانی ۴ با هدف 

حداقل کردن فاصله تا نقاط متقاضی امداد انتخاب شدند. آدرس دقیق 

این نقاط در ادامه آمده است.

نقطه ۲: پونک، بلوار چهارباغ، خیابان فالح زاده

نقطه ۴: جاده مسگرآباد، جاده مخزن، خیابان شهید محمدکاظم کلهر، 

بعد از تقاطع محمد کلشن

در جواب بهینه به دست آمده از طریق نرم افزار گمز ایستگاه های تجریش، 

امدادرسانی  امدادرسانی۲  نقطه  توسط  گلشهر  و  صادقیه  فرهنگرسا، 

امدادرسانی   ۴ نقطه  توسط  آسیب پذیر  ایستگاه های  بقیه  و  می شوند. 

می شوند.(شکل۴ درپائین صفحات به دلیل وضوح بیشرت آورده شده است)

نتایج

۱- با توجه به نتايج پژوهش انجام شده یکی از راهكارهاي كاهش ريسك 

درایستگاه های  لرزه ای  پهنه بندی  محور  بر  جمعيت  پر  مراكز  اي  لرزه 

مرتوی تهران درنظر گرفنت مسريهاي خروج اضطراري عالوه بر مجموعه 

ظرفيت  بر  افزودن  باهدف  جمعيتي،  مركز  در  موجود  عادي  مسريهاي 

خروج افراد از فضاهاي مسدود و محدود مي باشد . وضعيت قرارگريي و 

استقرار خروجي هاي اضطراري بايد با عالئم مشخص و نقشه هاي راهنام 

براي كليه استفاده كنندگان مشخص باشد تا در زمان بحران به رسعت از 

آن استفاده منايند.

۲- طبق نتایج به دست آمده رشق تهران بیشرت از مناطق دیگر تحت تاثیر 

گسل های تهران قرار دارد و در ایستگاه هایی که در این مناطق قرار دارند 

رعایت نکات ایمنی و نحوه امدادرسانی به ایستگاه های آسیب پذیر می تواند 
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مکان: پل تاریخى شهرستان محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان
زمان: 2 تا 5 مرداد 1397   ساعات بازدید: 16 تا 22

Isfahan security , Police & HSE Equipment Expo
24-27 July 2018



تعریفکوتاهوسادهایازگشتالتدرمانی:

گرچه تجربه های روانشناختی از عنارصحسی ناشی می شوند، اما با خود 

این عنارصتفاوت دارند. روانشناسان گشتالتی معتقدندکه یک ارگانیزم 

چیزی به تجربه می افزاید که در داده های حسی وجود ندارد و آنها آن 

چیزرا سازمان Organization نامیدند. پس گشتالت درآملانی به معنی 

سازمان است. طبق این نظریه، دنیا را درکل های معنی دار تجربه می کنیم 

و محرک های جداگانه را منی بینیم وکال هر آنچه می بینیم محرک های 

ترکیب یافته درسازمان ها وگشتالت هایی است که برای ما معنی دارند.

واماتربیتکودکونوجوانبااستفادهازنظریهگشتالتدرمانی:

 تربیت کودک ونوجوان به سبک فرزند پروری ما بستگی دارد و منظور از 

سبک های فرزند پروری، روش هايی است که والدين برای تربيت فرزندان 

خود بکار می گريند و بيانگر نگرش هايی است که آنها نسبت به فرزندان 

خود دارند و همچنني شامل معيارها و قوانينی است که برای فرزندان 

واسطه  به  فرزندپروری  رفتارهای  حال  عین  در  می کنند.  وضع  خويش 

فرهنگ، نژاد و گروه های اقتصادی تغيري می کند. روش هايی كه والدين 

در تربيت فرزندان خود به كار می گريند، نقشی اساسی در تامني سالمت 

رفتاری  مشکالت  اکرث  به طوری که  داشت  خواهد  آنها  فرزندان  روانی 

کودکان منعکس کننده رشايط پيچيده بني فردی اعضای خانواده به ويژه 

والدين می باشد. 

معيوب  روابط  منزله  به  کودک  رفتاری  مشکالت  وجود  ديگر  عبارت  به 

اعضای خانواده با يکديگر است و با روش های تربيتی نادرست والدين و 

تعامالت معيوب آنها با فرزندان ارتباط دارد.

انتظاراتفاجعهآمیز

درمتام  چیزی  چه  می دانند  شده اند،  متقاعد  که  والدینی  دخالت 

موقعیت ها برای فرزندانشان ازهمه بهرتاست. در این خانواده ها کودک از 

تنبیه می ترسد و با خود فکرهایی می کند. مثال اگرخودم دست به مخاطره 

بزنم، دیگر مرا دوست نخواهند داشت. والدینم مرا تأیید نخواهندکرد.

کم کم آگاه ترمی شودکه رقصیدن به ساز مخالف، واقعا می تواند مخاطره 

آمیز باشد. متفاوت بودن با والدین یا همساالن باعث می شود محبت یا 

تأیید آنها را از دست بدهد. 

نیز  بزرگسالی  در  و  شد  خواهد  کودک  شخصیت  رشد  مانع  ترس  این 

در مقابل جامعه و دوستان، شغل و درآمد، ازخطرکردن خواهد ترسید و 

کرد. خواهد  رسزنش  را  دیگران 

بنبست

والدینی که زود حامیت خود را قطع می کنند. قبل از اینکه کودک توانایی 

حامیت درونی را پرورش دهد. این کودکان دیگر منی توانند به حامیت 

محیطی امن، اعتامدکنند و وقتی به حامیت خودشان هم متکی نیستند، 

دچاربن بست می شوند. مثال: والدینی که ازکودک توقع دارند قبل از اینکه 

عضالت حسی تعادلی او به قدرکافی رشدکرده باشد، بدون کمک بایستد. 

در اینجا کودک تجربه ترس از محیط را خواهد داشت.

فرزندشان  به  را  کاری  هر  اجازه   که  هستند  سهل گیری  خانواده  های 

می دهند و آنها را در محدودیت خیلی کمی قرار می دهند. حاصل تربیت 

این نوع خانواده ها، افراد ناسازگاری هستند که قابلیت اجتامعی خیلی 

کمی دارند، احرتام به دیگران را نیاموخته اند، بسیار خودرأی و یک دنده 

هستند و بر رفتار خود کنرتل ندارند.

این نوع تربیت، با بهنجارترین سبک فرزند پروری است. والدین در مقابل 

که  نیست  علت  بدان  این  منی گویند.  «نه»  فرزندانشان  خواسته های 

خواستار آزادی و تجربه آموزی فرزندانشان هستند، بلکه به خاطر سستی 

اراده و ضعف در اقتدارشان می باشد. این خانواده  ها از لجبازی، ارصار زیاد 

و غرغر کردن بچه  هایشان می ترسند. 

این گونه است که «فرزند ساالری» حکم فرما می شود. این نوع خانواده، 

بچه های لوس و مغروری تحویل جامعه می دهند که قدرت سازگاری با 

محیط را ندارند و در مدرسه و جامعه و ازدواج و شغل خود بی تردید دچار 

مشکل خواهند شد.

سبک مستبدانه ای که شعار «این است و جز این نیست» را رسلوحه  خود 

روزهایدورازخانه،من،همسرم،بچههام
)ازمنظرگشتالتدرمانی(

تربیتکودکونوجوان
توسطوالدینشرکتهایاقماری

اعظم براتی
دکترای روانشناسی و مشاوره
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قرار می دهند.

فرزندان این سبک، افرادی هستند که مدام خود را با دیگران مقایسه 

می کنند. در وجود این افراد، ابتکار و خالقیت کور شده است.

والدین در این سبک، مدام در تالشند تا قدرت و تسلط خود را حفظ 

کنند و هیچ گاه با فرزندان خود مشورت منی کنند. این گونه خانواده  ها، 

هستند. خانواده  های «خودکامه» 

در کل می توان گفت: این روش، عبارت است از «محدود کردن، تنبیه 

کردن، دستور دادن، بها دادن به کار و تالش نه خالقیت و فکر، حداقل 

مبادله  کالمی و کنرتل».

جالب است بدانید تربیت شدگان این سبک، معموالَ مورد قبول جامعه 

هستند و اکرثیت آن ها از انحرافات اخالقی به دورند. می توان گفت تربیت 

در این نوع سبک، ۴۰ تا ۵۰ درصد تأثیرگذار است. علت چیست؟ واضح 

است: زندگی با همراهِی مدام زور و ترس و تنبیه. دست قدرمتندی که 

اجازه ی باال آوردن رس را منی دهد. رسی که حق ندارد دو قدم آن طرف تر 

را ببیند و تجربه کند و خالق شود و..

خانواده های »دموکرات« یا »مساوات طلب«:
در این گونه خانواده  ها، افراد هم  پای والدین خود هستند و تفاوتی از 

لحاظ نقشی که ایفا می کنند وجود ندارد.

در این خانواده  ها پدر، توصیه  اخالقی می کند ولی در قبال گوش دادن 

یا گوش ندادن فرزندشان عکس العمل خاصی نشان منی دهند. جوان در 

این نوع خانواده  ها در رساشیبی انحطاط فرو می رود و والدین تنها به تذکر 

زبانی بسنده می کنند. والدین آن قدر رسد و بی تفاوت هستند که ترجیح 

می دهند به جای آنکه تجربه  خود را در اختیار او قرار دهند، خودش رسش 

به سنگ بخورد و تجربه کسب کند.

سبب  باشد،  همراه  مدبرانه  رهربی  با  نوجوان،  از  خواهی  مشورت  اگر 

می گردد آنچه مدنظر والدین است از زبان فرزند شنیده شود و عمل گردد.

ایامن  و  قاطع  سبک «  می دهیم،  قرار  بررسی  مورد  که  سبکی  بهرتین 

بخش» نام دارد. در این نوع خانواده  ها والدین و فرزندان روابط صمیمی و 

مستحکمی با هم دارند. قوانین شناخته شده است و افراد متکی به نفس 

و خودمختار بارمی آیند. تذکر و نصیحت، تنها در رشایط خاص و بزنگاه، 

با در نظر گرفنت متامی جوانب صورت می گیرد. والدین در کنار خانواده 

حضوری رفاقتی دارند.

معتقدند  اینان  نیست.  حکم فرما  مطلق  رفاه  خانواده ها  این  اغلب  در 

فرزندشان باید سیراب از محبت باشد، ولی لزومی ندارد که از امکانات 

هم سیراب گردد؛ زیرا آشنایی با سختی ها و راه مقابله با آن ها را عامل 

می دانند. فرزندشان  پیرشفت 

شور و مشورت واقعی در این نوع خانواده به چشم می خورد. اگر والدین 

اظهارنظری می کنند، با اقامه  برهان و دلیل آن را پشتیبانی می کنند، 

تا فرزندان آنرا با میل و رغبت بپذیرند. اگر مشورت خواهی از نوجوان، با 

رهربی مدبرانه همراه باشد، سبب می گردد آنچه مدنظر والدین است از 

زبان فرزند شنیده شود و عمل گردد.

در کل می توان سبک مقتدرانه را این گونه برشامرد: تشویق به استقالل 

همراه با محدودیت بر رفتارها، مبادله  کالمی زیاد، گرمی و دلسوزی.

اساسیتریننیازنوجوان:

احساس محبت در اعامق وجود نوجوان آرزوی ارتباط با والدین و پذیرفته 

شدن از سوی آنان و مورد حامیت قرار گرفنت آنان وجود دارد. زمانی که 

این اتفاق بیافتد نوجوان احساس می کند مورد عشق والدین است. وقتی 

نوجوان، ارتباطی با والدینش نداشته باشد و حامیت و پذیرش آنان را 

ملس نکند، مخزن عشق درونش خالی می شود و این خالء بر رفتار او 

اثر می گذارد. اگر والدین می خواهند نوجوان شان احساس محبت کند 

باید مدتی از وقت خود را به او اختصاص بدهند. وجه دیگر مهرورزی 

والدین  بپرورید.  را  او  و  کنید  حامیت  او  از  که  است  این  نوجوان تان  به 

پرورش گر، نگرش مثبت دارند. آنها دیگران را تشویق می کنند و به دنبال 

نکات مثبت چیزهایی هستند که نوجوان شان انجام می دهد و می گوید 

که  هستند  دلسوزی  والدین  پرورش گر،  والدین  می کند.  ابراز  آنها  به  و 

همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود زندگی نوجوان شان می گردند.

مهیا  بحرانی  دوران  این  برای  مناسبی  رشایط  که  خانواده هایی  در 

می کنند، فرزندان با ایمنی بیشرتی این دوران را می گذرانند. مشکالت 

نوجوانی کمرتی را شاهد هستند و رسیع تر از بقیه به پختگی و کامل 
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خانواده های  در  که  حالی  در  می رسند.  اجتامعی  و  عاطفی  فکری، 

نابسامان،خانواده های زیاد سختگیر و یا برعکس آسان گیر دشواری های 

دوران بلوغ بیشرت بوده و اغلب رسیدن به یک هویت کامل فکری، عاطفی 

و اجتامعی با تاخیر همراه است.

یکی از تدابیری که در جهت بهبود ارتباط با نوجوانان به خانواده ها توصیه 

می شود، تغییر چارچوب روابط در این دوره است. خانواده  ها با کودکان 

رابطه ای برقرار می کنند که مشتمل بر امر و نهی هاست و در برگیرنده 

الزمه  است.  اخالقی  موازین  رعایت  و  انضباط  از  مشخصی  دستورات 

برقراری این نوع رابطه آن است که خانواده  ها در موضع باال و حاکمیت 

قرار گرفته و کودک در موقعیت کسی که دستورات مشخصی را دریافت 

می کند، واقع می شود و به عبارت دیگر رابطه خانه و کودک رابطه ای 

است عمودی، یعنی مشتمل بر ارتباطات دستوری و تحکمی که از باال به 

پایین اعامل می شود. 

رابطه  به  موجود  رابطه  و  می ریزد  هم  به  بلوغ  دوران  در  فوق  چارچوب 

مطلوب که رابطه ای افقی است، باید تغییر یابد. والدین به عوض اینکه 

از موضع باال به پائین برخورد کنند، خود را در سطحی مساوی نوجوان 

خویش قرار می دهند و رابطه به جای آن که دستوری و تحمیلی باشد، 

که  نوجوان  وضعیت  درک  و  همدلی،تفاهم  اساس  بر  است  رابطه ای 

مطلوب ترین نوع چارچوب ارتباطی محسوب می شود. به عبارتی نوجوان 

به جای اینکه والدین را در موضعی باالتر از خود و دست نیافتنی احساس 

کند، آنها را در کنار خود می یابد. 

سختگیریشدیدیاسهلگیریوآزادگذاری؟

در هر دو حالت ذکر شده ارتباط والدین و نوجوان از قاطعیت و استواری 

زیر  از  گریز  راه  دنبال  به  نوجوان  اول  شیوه  در  بود.  نخواهد  برخوردار 

سلطه والدین خواهد بود که در این صورت مجالی برای برقراری ارتباط 

وجود نخواهد داشت، چرا که فاصله ها به قدری به علت سخت گیری و 

محدودیت زیاد شده که دیگر مجالی برای پیوند نخواهد بود. در حالت 

دوم نیز والدین از اقتدار کافی برای نوجوان برخوردار نخواهند بود و در 

واقع احساس نیاز به برقراری ارتباط از طرف نوجوان احساس نخواهد شد. 

در حالی که چنین نیازی به صورت یک عامل درونی همچنان پا برجاست 

و خالء های حاصل از آن دیر یا زود آشکار خواهد شد.

تخلیهخشمخودیاتربیتفرزندم؟

اعامل شیوه های تربیتی گاه مستلزم قاطعیت و تحکم است. در صورتی 

که این شیوه ها در رشائطی مناسب اعامل شوند، نتایج مفیدی را به بار 

خواهند آورد. اما در صورتی که هدف از اعامل آنها تخلیه هیجانات خود 

داشت.  خواهند  والدین  با  نوجوان  روابط  در  مخربی  آثار  باشد،  والدین 

هدف از اعامل شیوه های احیانا تنبیهی نباید تخلیه هیجان پرخاشگری 

والدین باشد.

روشبازپرسی:

به جای چنین روش هایی که اغلب سبب سلب اعتامد نوجوان نسبت 

به والدین می شود، با نظارت از راه دور و به صورت غیرمستقیم می توان 

جهت گیری رفتارهای نوجوان را در نظر داشت و در صورت بروز مشکل 

او را راهنامیی کرد. در غیر این صورت نظارت های شدید و کنرتل های 

مستمر نتایج سودمندی نخواهد داشت. 

راهکار:

۱- اگر نگران حرف و نگاه مردم هستیم که اقامری بودن شغل مارا، مسبب 

رفتارهای فرزندامنان می دانند، اگرنگاه تحقیرآمیز آنها ما را آزارمی دهد، 

اگر از زیربارمسئولیت والدینی خودشانه خالی می کنیم و... در واقع ما 

درون فکنی کرده ایم و معتقدیم هرکسی هرچیزی بگوید حتام منظورش 

من بودم. در این صورت بهرتاست برای اظهارنظردیگران درموردخودمان 

صافی بگذاریم و هرعقیده و نظری را پذیرا نباشیم.
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دور  را  زیادی  مدت  و  اقامریست  من  شغل  چون  معتقدیم  اگر  حال   -۲

ازخانواده هستم، پس منی توانم ازعهده تربیت فرزندانم برآیم و هیچکس 

در رشایط من، نخواهد توانست. در چنین مواقعی بهرت است منونه های 

دراین  راکه  مشکالتی  و  آورم  بخاطر  را  فرزندم  تربیت  مورد  در  موفق 

مسیرداشتم را پیدا کنم. تجربه قبلی کمک می کند تا موفقیت های بعدی 

را به همراه داشته باشم.

تا  خودکرده ام،  سازمانی  اجتامعی  نقش  و  کار  در  غرق  را  خود  اگر   -۳

حدی که خودم رافراموش کرده ام و مشکالت کاری، سیستم برنامه ریزی 

اقامری، بدی آب و هوا، دوری از خانواده و....باعث شده اندکه درگیر محیط 

شوم. در این صورت بهرتاست بدانم که نیاز به پذیرش باال از دیگران دارم 

و نیاز دارم تا دیگران محبت بیشرتی به من داشته باشند و موقعیت و 

رشایط مرا درک کنند. غافل از آنکه، این شغل و رشایط را خودم انتخاب 

کرده ام. انتخاب من شاید بهرتین نبوده و با محدودیت هایی روبرو بوده ام 

اما درنهایت و در بدترین رشایط انتخاب، بین بد و بدتر، سعی کرده ام بد 

را انتخاب کنم. پس همچنان انتخاب خودم بوده است. درنتیجه دیگران 

ملزم به درک من و محبت یا تأیید من نیستند.

بی خیالی  به  را  باهمرسم،خود  تربیتی  همکاری  لزوم  مواقع  در  اگر   -۴

می زنم و خودم را درگیر کار و رشکت و اداره می کنم و یاخود را رسگرم 

کارهای جنبی مثل وبگردی یا خرید برای خانه، متاشای تلویزیون،مطالعه 

کتاب یا روزنامه ... می کنم، بهرتاست بدانم که درمقابل نقش والدی خود، 

مقاومت می کنم و شانه خالی می کنم. این آگاهی به رفتارم باعث می شود 

تا به جای فرار از مسئولیت، رفتاری سنجیده تر و سامل تراز خودنشان دهم.

۵- گاهی ممکن است این تصورراداشته باشم:که چون من آدم به درد 

نخوری هستم. چون بدشانسم که این شغل را دارم، چون لیاقت فرزند 

داشنت را ندارم... زندگی و فرزندم این گونه تربیت شده است. بهرتاست 

بدانیم این افکارمنفی که در مورد خود داریم ناشی از آنست که، از دیگری 

را  مشکالت  درنتیجه  دهیم.  انجام  کاری  منی توانیم  و  هستیم  ناراحت 

خود  آگاهی  باعث  ناراحتی،  دلیل  پیداکردن  می دهیم.  خودنسبت  به 

می شود و در نتیجه ازخودم انتقام نخواهم گرفت. بلکه رشایط رفع مشکل 

اصلی را فراهم خواهم کرد.

برای ایجاد رابطه ای مناسب بین والدین و کودک ایجاد فضای خانوادگی 

عاطفی،  سالمت  باید  خود  ابتدا  در  مادر  و  پدر  رضوریست.  کامًال  سامل 

شخصیتی و رفتاری داشته و از ارتباط مناسب منطقی با یکدیگر برخوردار 

باشند، شیوه های تربیتی مناسبی انتخاب کرده و برخوردها و رفتارهای 

وجود  کنند.  ریزی  طرح  مشرتک  تربیتی  شیوه  یک  اساس  بر  را  خود 

اختالف بین والدین، تعارض در شیوه تربیتی و... فضای نامناسبی برای 

ایجاد ارتباط مفید بین والدین و نوجوان فراهم می سازد. ایجاد ارتباط 

مفید در بسرتی از آرامش و آسایش خانوادگی،توانایی اعضا خانواده در 

حل مسائل به شیوه منطقی و... میرس خواهد بود.

نتیجه اینکه: از کودک و نوجوان خود، در حد توانایی و درک آنها، انتظار 
داشته باشیم و حامیت مالی، عاطفی، اجتامعی، فرهنگی و.... را تا زمانی 

که او نیاز دارد، داشته باشیم. نگران قضاوت مردم نباشیم. نا امید نشده و 

به تالش جهت تربیت و رشد فرزندامنان بکوشیم. مسئولیت انتخاب های 

خود را بپذیریم. دنبال مقرص نباشیم وخود را رسزنش نکنیم، زیرا والدین 

یکی از منابع تربیتی کودکان و نوجوانان هستند.

درنهایت از خوانندگان عزیز این مقاله، تشکر و قدردانی می کنم که وقت 

گذاشتند و مطالعه کردند.امیدوارم مفیدوکاربردی بوده باشد.

منتظرانتقادات وپیشنهادات وسواالت شام عزیزان هستم.

درشامره بعدی به سواالت شام بزرگواران پاسخ داده و به موضوعی دیگر 

در ارتباط با مشکالت کارکنان رشکت های اقامری خواهم پرداخت. 

سخن آخراینکه: اگرپیشنهادی برای طرح درشامره بعدی مجله دارید 
لطفاً ما را بی نصیب نگذاشته، مطرح کنید تا به آن موضوع بپردازیم.

سپاسگزار توجه و محبت شما عزیزان هستم. 
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بررسی تاثیر 
ریزگردهای 

موجود در هوا 
بر سالمت انسان

آلودگی هوا در بخش تروپوسفر اثراتی را در قالب مقیاس های محلی تا جهانی 

دارد. ریزگردهای موجود در هوا به تنهایی منبع آالینده نیست و بیشرت به 

حالت زیرمجموعه ای از آالینده های حاصل از فرم های مایع یا جامد می باشد. 

منشا ریزگردها ممکن است به دو صورت اولیه یا ثانویه باشد. ریزگردهای با 

منشا اولیه به صورت مستقیم از منابع نرش آالینده ساتع می شود، در حالیکه 

ریزگردهای با منشا ثانویه حاصل واکنش های یکرسی از گازها در جو است. 

در این مورد می توان واکنش بین آمونیاک و اکسیدهای نیرتوژن یا سولفور 

را مثال زد که باعث تشکیل ریزگردها می شود. معموال ریزگردها طبق اندازه 

آن ها طبقه بندی می شود. اندازه قطر آن ها از ۰/۰۰۵ میکرون تا ۱۰۰ میکرون 

متغیر است. ذراتی که اندازه قطر آن ها از ۱۰ میکرون کمرت است به PM10 و 

ذراتی که قطر آن ها از ۲/۵ میکرون کمرت باشد به PM2.5 اشاره دارد. ذرات 

 PM مرتبط است. منابع انتشار PM0.1 و ذرات فوق ریز با PM2.5 ریز معموال با

متنوع است. این منابع ممکن است منشا طبیعی داشته باشد مانند طوفان ها، 

امالح دریا و گرده گیاهان؛ یا از فرآیند احرتاق حاصل شود مانند آتش سوزی 

جنگل ها، پخت و پز، سوزاندن زباله ها، نیروگاه های برق و منابع سیار مانند 

اتومبیل ها و کشتی ها وسایل نقلیه سنگین از عوامل مهم انتشار PM و ناکس 

آلودگی هوا اثراتی در قالب مقیاس محلی تا جهانی دارد. در بین آالینده های هوا، ریزگردها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریزگردها معموال 

باعث تشدید برخی مشکالت و بیماری ها می شود و با امراض قلبی، ریوی و مرگ و میرها مرتبط است. در این مقاله سعی شد اثرات PM بر سالمت 

انسان مطالعه شود. از جمله این اثرات بیماریهای قلبی، ریوی، سرطان ها و اثرات PM بر کودکان بود. سپس نتایج برخی پژوهشها در مورد این 

 PM مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اثرات مضر BenMAP از جمله PM اثرات بررسی گردید. همچنین برخی راهکارها برای مطالعه اثرات

بر سالمتی انسان ها، انجام پژوهش هایی در این زمینه به ویژه در شهرهایی که دارای سطوح باالیی از این آالینده است ضروری به نظر می رسد.

سعیده قدیمی
کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی 

)مشاور زیست محیطی مجتمع معدنی انگوران(
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است. ریزترین ذرات به اندازه های ۰/۰۱ میکرون در محیط های آزمایشگاهی 

توسط عمل تبخیر و بالفاصله رسد کردن ایجاد شده اند. در صورتی که تولید 

چنین ذرات ریزی به وسیله هر فرآیند مکانیکی غیر ممکن است. به دلیل ابعاد 

بسیار کوچک ریزگردها، رسعت انتشار آن ها بسیار پایین است به طوری که 

اکرث آن ها به صورت معلق در هوا باقی می ماند.

ریزگردها معموال باعث تشدید برخی مشکالت و بیامری ها می شود و با 

مرگ و میر مرتبط است. ریزگردها باعث تعطیلی روزهای کاری و مدارس، 

طبق  می شود.  زودرس  مرگ  حتی  و  درمان  و  دارو  هزینه های  افزایش 

مطالعات و بررسی ها بیش از ۹۰ درصد کانون گرد وغبار کشور ایران، 

مربوط به کشورهای همسایه ایران می شود و بیشرت گرد و غبارها از جانب 

عراق، سوریه و عربستان وارد ایران می شود. ریزگردهای وارد شده به ایران 

دارای دو ساختار رسی و سیلتی است. غبارهای ورودی از عربستان که 

بیشرت وارد خوزستان می شود از نوع سیلتی است و ماندگاری کمرت و 

مسلام خطرات کمرتی دارد. اما غبارهای ورودی از سمت عراق بیشرت 

رسی است و بسیار خطرناک تر از ذرات سیلتی می باشد. این غبارها به 

علت استفاده از سالح های میکروبی در دوران جنگ ۸ ساله، متاسفانه 

آلوده به مواد شیمیایی، میکروبی و رادیو اکتیو می باشد. بنابراین انجام 

مطالعات گسرتده روی ریزگردها و آثار آن بر محیط زیست به ویژه در کشور 

ایران امری رضوری به نظر می رسد.

روش ها و مواد

مورد  ریزگردها  مورد  در  مختلف  پژوهش های  شد  سعی  مقاله  این  در 

شود. مطالعه  انسان  روی  آن  اثرات  و  بگیرد  قرار  بررسی 

PM حدود مجاز آالینده

هنگامی  است.  شده  داده  نشان   PM آالینده مجاز  حدود   ۱ جدول  در 

منی کند.  تهدید  را  انسان  سالمتی  خطری  باشد   ۰-۵۰ شاخص  که 

در مورد شاخص ۱۰۰-۵۱، این نکته قابل ذکر است که افراد حساس 

تذکر   ۱۰۱-۱۵۰ شاخص  و  دهند  کاهش  را  سنگین  فعالیت های 

می دهد افراد با بیامری های قلبی و تنفسی، ساملندان و کودکان باید 

این  بیانگر   ۱۵۱-۲۰۰ شاخص  دهند.  کاهش  را  سنگین  فعالیت های 

است که افراد با بیامری های قلبی و تنفسی، ساملندان و کودکان باید از 

فعالیت های سنگین اجتناب کنند و سایر افراد فعالیت های سنگین خود 

را کاهش دهند. شاخص ۳۰۰-۲۰۱ تذکر می دهد افراد با بیامری های 

فیزیکی  فعالیت های  انجام  از  باید  کودکان  و  ساملندان  قلبی تنفسی، 

بیرون اجتناب کنند و متام افراد از فعالیت های سنگین اجتناب ورزند.

PM جدول ۱- راهنامی کیفیت هوا برای آالینده

کیفیت هواشاخص کیفیت هوا
خوب0-50

متوسط51-100
غیر سالم برای گروه های حساس101-150
غیر سالم151-200
بسیار ناسالم201-300

 اثرات PM بر سالمت انسان

 DPM اثرات کوتاه مدت

مطالعات انجام شده روی انسان ها و حیوانات نشان داد که برخی از انواع 

DPM می تواند باعث بروز یک پاسخ آلرژیک ابتدایی شود یا باعث تشدید 

انسان ها  روی   DPM اثرات  گردد.  آلرژن ها  دیگر  به  ایمنی  پاسخ های 

می تواند باعث تولید آنتی بادی و دیگر واکنش های مرتبط با آسم شود. 

در موقعیت های زمانی یکسان در مقایسه با دیگر آلرژن ها، DPM به طور 

معنی داری باعث افزایش تولید آنتی بادی می شود.

ایمنولوژیک  اثرات  مورد  در  زیادی  تحقیقات  آمریکا  حفاظت  سازمان 

و  عمومی  سالمت  بین  مهمی  رابطه  است  معتقد  و  داده  انجام   DPM

رابطه  که  دارد  وجود  آمریکا  جمعیت  در  آلرژیک  باالی  حساسیت های 

در  آسم  تشدید  افزایش  باعث  و  دارد  دیزلی  های  آالینده  با  بالقوه ای 

است.  شده  انسانی  جمعیت 

PM اثرات بلند مدت 

محققان یافته اند که سطوح باالیPM2.5  و سولفات با ۲۶٪ افزایش مرگ 

و میر مرتبط است. بیشرتین علل مرگ و میر، بیامری های قلبی و ریوی 

است. مطالعات حاکی از آن است که در آمریکای شاملی به علت ریزگردها، 

سولفات و اسدیته باال کودکان به برونشیت مزمن،کاهش عملکرد شش ها 

می شوند. هم چنین شیوع برخی  و ظرفیت آن ها و کاهش رشد آن ها 

بیامری ها مانند رسطان ریه به علت ریزگردها و برخی عادات غلط در 

شیوه زندگی مانند سیگار گزارش شده است. 

بیماری های مرتبط با ریزگردها

بیماری های قلبی-عروقی

با  آن  رابطه  و   PM تاثیر  بر  دال  مدارکی   ،۱۹۹۰ نیمه  از  قبل 

دره حوادث  میرهای  و  مرگ  از  بخشی  بود.  قلبی   بیامری های 

و  قلبی  بیامری های  با  مرتبط  لندن  و   Meus،Belgium ،Donara ،PA  

تنفسی شناخته شد. طبق برخی بررسی ها آلودگی های شدیدتر بیشرت با 

مرگ بر اثر بیامری های قلبی مرتبط بود تا بیامری های تنفسی. مطالعات 

نشان داده است که آالینده های PM در بلند مدت در امراض و مرگ و 
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میرهای حاصل از بیامری های قلبی نقش دارد. هم چنین PM2.5 در 

بلند مدت موجب ایسکمیای قلبی، آریتمی قلب، سکته و مرگ و میرهای 

ناشی از بیامری های قلبی می شود. یک رابطه قوی بین PM2.5 و مرگ و 

میر ناشی از ایسکمیای قلبی در مرکز لس آنجلس به دست آمد. فرضیات 

معتربی است که بیان می کند PM باعث تغییرات ناسازگار در دستگاه 

عصبی خودمختار قلب می شود.

بیماری های تنفسی

در معرض قرار گرفنت PM به مدت طوالنی اثراتی مشابه با عوارض سیگار 

 PM اما با درجه خفیف تر روی ریه ها دارد. تحقیقات نشان می دهد اثرات

دربلند مدت باعث کاهش کارایی ریه ها و افزایش عالیم بیامری هایی 

چون رسفه مزمن، برونشیت و امراض قفسه سینه می شود.

تحقیقاتی که در مورد کودکان در کالیفرنیای جنوبی انجام گرفته حاکی 

از آن است که PM و دیگر آالینده های ناشی از احرتاق به طور معنی داری 

با نرخ کاهش عملکرد شش در کودکان مرتبط است. از دیگر اثرات PM بر 

شش ها آسیب به اکسیژن رسانی و التهاب آن ها، کاهش عملکرد آن ها، 

اختالل در تنفس و هیپوکسی می باشد. ریزگردها موجب کاهش وزن 

تنفسی می گردد.

سرطان ها

تحقیقات در مورد PM و ارتباط با رسطان ریه، به نتیجه قطعی نرسیده 

است. PM ناشی از احرتاق و آلودگی هوا به میزان محدودی باعث افزایش 

نرخ رسطان ریه می گردد. عوامل زیادی باعث بروز مشکل در مورد این 

بررسی می گردد. یکی از این موارد، کشیدن سیگار است. هر پژوهشی که 

در آن مطالعه در مورد PM و رسطان ریه صورت می گیرد باید به موضوع 

سیگار و حتی باقی ماندن اثر آن توجه ویژه داشته باشد.

 PM10 طبق برخی تحقیقات رابطه معنی داری بین در معرض قرار گرفنت با

یا PM2.5 به دست آمده است. هم چنین طبق برخی موارد رابطه ای بین 

آلودگی هوای ترافیک و رسطان ریه در افراد بالغ و رسطان های کودکان 

به دست آمده است. در این تحقیقات از سامانه اطالعات جغرافیایی به 

روی  اثرگذاری  سطوح  تخمین  و  ترافیک  توزیع  نقشه های  تهیه  منظور 

ساکنین استفاده گردید. در این تحقیقات از دی اکسید نیرتوژن و تراکم 

ترافیک به عنوان شاخص های مرتبط با آلودگی هوا استفاده شده بود 

ولی در هیچکدام اطالعات پایش PM نبود. در اکرث این تحقیقات رابطه 

معنی داری بین ترافیک و رسطان ریه یا لوسمی کودکان و لیمفوما به 

 PM چشم می خورد. این مطالعات نشان داد هر چند رابطه مستقیمی بین

و رسطان وجود ندارد اما ذرات فوق ریزی که ماده متشکله آن ها ناکس و 

دی اکسید سولفور است،از منابعی مثل وسایل نقلیه متصاعد می شود و 

احتامل دارد نتایج تحقیقات آینده مدارکی را برای ارتباط انتشار PM و 

ابتال به رسطان ثابت کند.

اثر ریزگردها روی کودکان

اثرات PM روی کودکان با کاهش عملکرد ریه ها و رشد آن ها، افزایش 

بیامرستانی  مراجعه  و  مدارس  در  غیبت  افزایش  تنفسی،  بیامری های 

به دلیل بیامری های تنفسی همراه است. آلودگی هوا از عوامل مرگ و 

میر اطفال و کودکان شناخته شده است. افزایش مرگ و میر کودکان در 

حادثه مه دود لندن در سال ۱۹۵۲ هم مشاهده شد. هم چنین مطالعات 

نشان می دهد که اثر PM قوی تر است و با مرگ و میرهای ناشی از اختالل 

در دستگاه تنفسی مرتبط است. مطالعات نشان می دهد رابطه معنی 

با   PM10 .دارد وجود  کودکان  تنفسی  های  ناراحتی  و   PM بین داری 

کاهش عملکرد ریه ها و افزایش انواع جدیدی از آسم رابطه معنی داری 

دارد. مطالعات حاکی از آن است که کودکانی که بیامری آسم دارند یا 

مدت زمان بیشرتی را بیرون سپری می کنند در معرض خطر بیشرتی 

قرار دارند. کودکان نسبت به افراد بزرکسال بیشرت در معرض خطر قرار 

دارند. آن ها اغلب اوقات بیشرتی را نسبت به بزرگساالن در بیرون سپری 

می کنند. کودکان از افراد بالغ فعال تر هستند و میزان DPM باالتری را 

استنشاق می کنند. به عالوه به دلیل اینکه جثه کوچک تری دارند نسبت 

باالتری از هوا را در مقایسه با بالغین تنفس می کنند (نزدیک به ٪۵۰ 

بیشرت برای هر واحد وزن بدن). بنابراین استنشاق DPM توسط آن ها باالتر 

است. به دلیل اینکه اندام ها، دستگاه تنفس و سیستم ایمنی کودکان در 

حال رشد است ممکن است حساسیت بیشرتی نسبت به DPM داشته 

باشند. به دلیل اینکه شش های آن ها در حال رشد است میزان بیشرتی از 

مشتق پذیری سلول ها، تقسیم سلولی نایژه ها وآلوئول را دارد و همین امر 

موجب حساسیت باالتر آنها در مقابل اثرات DPM می شود و باعث می شود 

نسبت به بالغین سلول های رسطانی بیشرت رشد کنند.

نتیجه گیری

افزایش  باعث  و  دارد  ها  انسان  سالمتی  روی  مهمی  اثرات  ریزگردها 

بیامری هایی چون امراض قلبی، تنفسی و رسطان ها می شود که عالوه 

بر کاهش کیفیت زندگی انسان ها، باعث می شود جامعه نیز هزینه هایی 

متحمل شود. این هزینه ها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است. 

به  و  است  دارویی  و  بیامرستانی  خدمات  دلیل  به  مستقیم  صورت  به 

دلیل غیر مستقیم به دلیل تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای آلوده یا 

کسالت نیروی فعال جامعه و کاهش کیفیت خدمات انجام شده توسط 

آن ها می باشد. بنابراین بررسی راهکارهایی به منظور کاهش مرضات 

می رسد. نظر  به  رضوری   PM آالینده های
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مواد نفتی از تركيبات متنوع شيميایی تشكيل شده كه به محض 
ورود به هوا، آب و خاک اثرات مخرب زیـست محيطی گونـاگوني 
را بـه وجود می آورد. بيش از 90 درصد نفت خام، مخلوطی از انواع 
هيدروكربن است اجزای شامل پارافين ها، الفين ها، سيكلوآلكان ها، 
اكسيژن،  تركيبات  شامل  آروماتيک،  تركيبات  سيكلوآلكن ها، 
نيتروژن و گوگرددار. ناخالصی ها، حدود 10 درصد نفت خام را 
تشكيل می دهند. همه تركيبات نفتی غيرقطبی بوده و در آب حل 
نمی شوند بخشی از آنها كه چگالی كمتر از آب دارند، روی آب 
شناور می مانند كه در صورت ورود به بدن موجودات زنده جانوری، 

تجزیه نشده و ممكن است عوارض مختلف را ایجاد كند.
صنعت نفت و گاز صنعتی جهانی است كه فعاليت هایش در هر 
نقطه از جهان و در هر گونه آب و هوا، از قطب گرفته تا بيابان، از 
جنگل های حاره ای تا بيشه زارهای معتدل و در دل دریاها انجام 

می پذیرد.
با توجه به رشد اقتصادی كشورهایی نظير چين و هند و نياز 
روزافزون آنها به انرژی، ميزان تقاضا و مصرف نفت و گاز افزایش 
با  جهان  انرژی  نيازهای  رفع  موجود،  چالش  لذا  یافت.  خواهد 

می باشد. زیست محيطی  نامساعد  اثرات  كمترین 
اثرات  بدون  هيچ گاه  گاز  و  نفت  مخازن  از  بهره برداری  البته، 
جانبی اكولوژیكی صورت نگرفته است؛ نشت مواد آلوده كننده، 
آسيب رساندن به زمين های اطراف، آتش سوزی و آلودگی آب و 
هوا در نقاط مختلف مشاهده شده اند. اخيرا مواردی چون تبعات 
و پيامدهای اجتماعی ناشی از اجرای پروژه ها به ویژه در مناطق 
دورافتاده، توجه كارشناسان و مسئولين را به خود جلب كرده 
است. صنعت نفت و گاز جهان مدت زمان طوالنی است كه برای 
حفاظت از محيط زیست دست بكار شده و به نتایج درخور توجهی 
نيزنائل گشته است؛ اما باید توجه داشت كه همواره می توان به 

پيشرفت های بيشتری دست یافت.
یكی از منابع مهم ایجاد آلودگی های زیـست محيطی و انتشار 
از  پاالیشگاه ها  ایران  در  است.  نفتی  پاالیشگاه های  آالینده های 
مراكز پر مصرف آب می باشند كه اغلب در مجـاورت شهرهای 

تأثیر آالینده های پاالیشگاهی 
برسالمت انسان و محیط زیست

ماندانا یاوری
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

علیرضا یاوری
کارشناس ، مدرس و مشاور ایمنی و آتش نشانی
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بـزرگ و حتی در برخی از مواقع در داخل شهرها قرار گرفتند. با توجه به 
اهميت محيط زیست و سالمت انسان ها در پاالیشگاه ها تالش می شود تا 
از انتـشار مـواد مـضر جلوگيری به عمل آید اما به علل مختلف سهوی یا 
تصادفی خروج آالینده ها اجتناب ناپذیر می باشـد كه می تواند اثرات سطحی 

یا عمقی بر محيطزیست منطقه داشته باشد.
آلودگي آلودگی های هوا، آب های سطحی و زیر زمينی و مواد زائد جامد 
می روند.  به شمار  پاالیـشگاه هـا  زیست محيطی  مخرب های  عمده ترین  از 
پسابهای حاصل از شستشوی مواد نفتی در صورت عدم جمع آوری و 
تصفيه مناسب به صورت آب های سطحی و زیرزمينی وارد منابع آبی و 
خاكی شده و ضمن تغيير تركيبات فيزیكی و شيميایی اثـرات نـامطلوب و 

جبـران ناپـذیر زیـست محيطی به بار می آورند.

بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های پاالیشگاه ها

آلودگي هوا

پاالیشگاه ها یكی از عمده ترین منابع انتشار آالینده های هوا و انواع گازهای 
گلخانه ای به محيط زیست میباشند. توجه روزافزون به مشكالت جوی، 
صنعت پتروشيمی را به سمت تمركز بر روش های كاهش انتشار آالینده ها 
سوق داده است. به منظور بررسی آثار حاصل از پتروشيمی، ضروری است 
كه منابع و ماهيت انتشار آالینده ها و سهم آنها در آثار جوی مورد بررسی 

قرار گيرند. منابع اصلی انتشار آالینده ها درپاالیشگاه ها عبارتند از:
گازهای حاصل از مرحله بهره برداری  «
فرآیندهای احتراقی از قبيل موتورهای دیزل و توربين های گازی «
گازهای فرار حاصل از عمليات بارگيری و ذخيره سازی و یا اتالف از  «

تجهيزات
انتشار ذرات هوابرد ناشی از برهم خوردن خاک حين ساخت و ساز و  «

حركت وسایل نقليه
آتش سوزی مخازن و حوضچه ها، دیگ های بخار، كوره ها، پمپ ها و  «

كمپرسورها، برج های تقطير
گازهای آالینده  سمی و خطرناک در پاالیشگاه نفتی شامل BTX، ذرات 
معلق PM، انواع اكسيدهای نيتروژن NOX، منواكسيد كربن CO، هيدروژن 
سولفوره SH2، دی اكسيد گوگرد SO2، تركيبات بنزین، تولوئن، اتيل بنزین، 

زایلن و متان می باشد.
انتشار این آالینده ها در هوا بـه غيـر از فعل و انفعاالت پاالیشی میتواند در 
اثر نشت از شيرآالت و اتصاالت به وجود آید. همچين فرآیندهای احتـراق 
در دماهـای بـاال در كوره ها برای ایجاد الكتریسيته و نيروی بخار جریان 
مجـاز  حد  از  بـيش  انتـشار  باعـث  می تواند  انتقال  سيستم  در  سياالت 

آالینده ها به محيط زیست شود.
گاز  خروجی  می شود  مشاهده   1 شماره  نمودار  در  كه  همانگونه 
دی اكسيدگوگرد از یكی از دودكش های پاالیشگاه های تهران بيش از حد 

میباشد. مجاز 

نمودار1 مقایسه غلظت آالینده های گازی خروجی از پاالیشگاه تهران با 
استانداردهای زیست محيطی

آلودگی آب

منابع توليدكننده پساب در صنایع مربوط به نفت شامل توليد نفت خام، 
روغن  فلزات،  پردازش  پتروشـيمي،  صـنایع  وگـاز،  نفـت  پاالیشگاه های 
ماشين ها،  شستشوی  كننده،  روان  و  كننده  خنک  عوامل  كمپرسورها، 

... است. و  صنایع الستيک سازی 
برای شستشوی مواد در فرایند خنک كردن و توليد بخار در پاالیشگاه ها 
مقادیر قابل توجهی آب مصرف می شودكه سبب توليد فاضالب با تركيبات 

مختلف می گردند.
آالینده های مهم و عمده در فاضالب پاالیشگاه ها شامل روغن و گریس، 
فلزات  دیگر  و  آلی،كرم  اسيدهای  سولفيدها،  فنل،  تركيبات  آمونياک، 
می باشند كه می توانند موجب تغيير در BOD، COD  و كل كربن آلی گردند.
پاالیشگاه های نفتی به دليل توليد باالی فاضالب، پيچيدگی سيستم تصفيه، 
گران بودن هزینه های ساخت و نگهـداري آنها و پایداری آلودگیهای نفتی 
و صدماتی كه تخليه این نوع فاضالب به منابع آبی و محـيط زیـست وارد 

می كنـد، یكی ازمهمترین منابع آلوده كننده محسوب می شوند.

ادامه مقاله در شماره بعد
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و  می پروراند  خود  دامن  در  را  انسان  مهربان  مادری  بسان  طبیعت، 

می ریزد.  او  پای  به  را  خود  رسمایه های  و  منابع  همه  سخاومتندانه، 

تاکنون همه موجودات روی زمین کوشیده اند تا به قانون و نظام طبیعت 

پیرامون خود گردن نهند و خود را با آن سازگار کنند، اما انسان، خواسته 

و ناخواسته، روند طبیعی محیط زیست خود را دگرگون کرده است. هر 

هدر  به  آب ها  و  می شوند  قمع  و  قلع  قساوت،  با  بسیاری  درختان  روز 

از  بسیاری  می روند،  ازمیان  طبیعی  جنگل های  می شوند.  آلوده  و  رفته 

گونه های زیستی در حال انقراض هستند و صدها گونه به علت از دست 

دادن زیستگاه های خود، نابود شده اند. متأسفانه، آدمی بر خالف دیگر 

موجودات، همواره تأثیر عمیقی در جهت نابودی و تهدید محیط زیست 

از خود بر جای گذاشته است، چنان که اکنون از مهم ترین عوامل تخریب 

ریزگردها،  مانند  نوظهوری  پدیده های  می شود  شناخته  محیط زیست 

نتیجه  که  دارد  وجود  ایران  و  جهان  در  محیط زیست،  ناخوانده  مهامن 

زیاده خواهی و فشار بیش از حد انسان به منابع طبیعی است بحث تغییر 

اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای نیز نتیجه همین فرایند است که گرم 

شدن زمین و وقوع سیالب، خشکسالی، گرم شدن و رسد شدن بیش از 

حد معمول را به همراه دارد.

نتایج تغییر اقلیم فقط به گرم یا رسد شدن ختم منی شود بلکه موجب 

اصلی  چالش های  از  یکی  به  امروزه  که  می شود  آبی  منابع  کاهش 

کشورهای دنیا تبدیل شده و به اعتقاد کارشناسان و متخصصان امر، 

گازهای  انتشار  کاهش  و  محیط زیست  حفظ  در  مردم  آگاهی  افزایش 

است. اهمیت  حائز  و  پررنگ  بسیار  گلخانه ای 

از این رو برای نخستین بار در سال ۱۹۷۲ زمزمه روزی با نام محیط زیست 

شنیده شد. روز ۱۵ خرداد ماه مقارن با پنجم ژوئن، با عنوان روز جهانی 

محیط زیست از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است. 

بر   ۱۹۷۲ سال  به  روز  این  انتخاب  تاریخچه  شد،  اشاره  که  هامنطور 

می گردد، سالی که برای نخستین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی 

با موضوع "انسان و محیط زیست" در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد و 

همزمان با برپایی این کنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای 

را تصویب کرد که منجر به تشکیل "برنامه محیط زیست" سازمان ملل شد. 

از آن سال تا کنون ۴۵ سال است که سازمان ملل متحد در رسارس جهان 

مراسم ویژه ای، با انتخاب یک شعار جهانی به میزبانی یک کشور  همراه 

با راهپیامیی خیابانی، هامیش های دوچرخه سواری، منایش، مسابقات 

به  مربوط  فعالیت های  درختکاری،  مدارس،  در  نویسی  مقاله  و  نقاشی 

بازیافت، پاکسازی با هدف جلب توجه عمومی به حفظ محیط زیست 

برگزار می شود. آنچه در برگزاری این مراسم و انجام فعالیت های مربوط به 

آن اهمیت دارد این است که بتوان توجه عمومی را به مسائل و مشکالت 

محیط زیست جلب و از رفتارهایی که آلودگی محیط زیست را به دنبال 

به مناسبت 
روز جهانی محیط زیست

 اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

در جمهــوری اســالمی ایــران، حفاظــت از محیط زیســت کــه نســل امــروز و نســل های آتــی بایــد در آن حیــات 

ــادی و  ــای اقتص ــن رو فعالیت ه ــردد. از ای ــی می گ ــی تلق ــه عموم ــند، وظیف ــته باش ــدی داش ــه رش ــی روب اجتماع

غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیط زیســت یــا تخریــب غیــر قابــل جبــران آن تالقــی پیــدا کنــد، ممنــوع اســت.

ماندانا یاوری
کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
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دارد، جلوگیری کرد و برای رسیدن به این هدف، آموزش و آگاهی رسانی 

بسیار مهم و رضوری است. 

   شعار روز جهانی محیط زیست در سال 2018 : غلبه بر آلودگی پالستیک 

حذف  هدف  نوعی،  به  پالستیک»  آلودگی  بر  «غلبه  شعار  انتخاب 

آلودگی های پالستیکی را دنبال می کند که فراخوانی برای اقدام همه  ما 

در مبارزه با یکی از بزرگرتین چالش های محیط زیستی عرصحارض است. 

هامنطور که اشاره شد برای برگزاری این رویداد بزرگ جهانی، هر سال 

یک کشور به عنوان میزبان برگزیده می شود که میزبان امسال روز جهانی 

محیط زیست، کشورهندوستان است. روز جهانی محیط زیست، امسال 

این فرصت را برای هریک از ما فراهم کرده است تا به شیوه های مختلف  

بتوانیم با آلودگی پالستیک در رسارس دنیا مبارزه کنیم.    

   تاریخچه آموزش محیط زیست 

چنانچه نگاهی گذرا به تاریخ آموزش محیط زیست درجهان بیاندازیم، به 

نخستین تالش جمعی درباره  بررسی مسائل و بحران های محیط زیستی 

و چالش های آن در سال ۱۹۷۲ در استکهلم سوئد با رشکت رسان ۱۱۳ 

کشور در کنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان "محیط زیست انسانی 

و توسعه" می رسیم که بر رضورت شکل گیری یک "برنامه ی بین املللی 

در  و  سطوح  متام  در  رشته ای  میان  رویکرد  با  محیط زیست"  آموزش 

خالل آموزش های رسمی و غیر رسمی، برای آگاهی رساندن به مردم 

و شناساندن مسائل محیط زیست برای شهروندان، تاکید شد و تشکیل 

همین  نتایج  از  (UNEP)نیز  متحد  ملل  سازمان  محیط زیست  برنامه  

کنفرانس بود.

 ،(IEEP) محیط زیست  آموزش  بین املللی  برنامه ی   ۱۹۷۵ سال  در 

توسط یونپ و یونسکو بنیان گذاشته شد که نخستین کارگاه بین املللی 

کارگاه،  این  کرد.  برگزار  یوگسالوی  بلگراد  در  را  محیط زیست  آموزش 

اصول و خط مشی برنامه  جهانی آموزش محیط زیست را به شکل یک 

سند با عنوان" میثاق بلگراد"، تدوین کرد که اهداف اصلی آن کمک به 

دولت ها، نهادهای ملی، منطقه ای و بین املللی برای وارد کردن آموزش 

و  ترویج  و  غیررسمی،  و  رسمی  آموزش های  سیستم  در  محیط زیست 

گسرتش الگوهای نوین رفتاری و مسولیت های اخالقی در سطوح فردی، 

گروهی و اجتامعی برای حفاظت و ارتقای کیفیت محیط زیست بود.

در سال ۱۹۷۷، کنوانسیون بین املللی "آموزش محیط زیست" با حضور 

۶۶ کشور در تفلیس گرجستان برگزار شد و بیانیه  آن، بر آموزش به مردم در 

متام گروه های سنی و در متام سطوح تاکید داشت چراکه این آموزش ها، 

به مردم کمک می کند تا درکی درست و واقعی از محیط زیست به دست 

آورده و برای برآوردن نیازهای خود، به اقدامات خردمندانه روی آورند.

"محیط زیست  بین املللی  کنگره  یونپ،  و  یونسکو   ۱۹۸۷ سال  در 

و  انسان  میان  رابطه   بر  آن  در  و  کردند  برگزار  مسکو  در  را  آموزش"  و 

محیط زیست در ابعاد اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی، محیط زیستی و زیبا 

شد. تاکید  شناختی 

در  توسعه"  و  "محیط زیست  جهانی  کنوانسیون   ،۱۹۹۲ سال  ژوئن  در 

که  بود  کار "ریو۲۱"  دستور  آن  حاصل  و  شد  برگزار  برزیل  ریودوژانیرو 

از  مشرتک  درک  رضورت  و  پایدار  توسعه  ایده  مشخصی  به طور  آن  در 

محیط زیست و توسعه، ترویج شد چرا که خالء آگاهی جامعه نسبت به 

همبستگی میان طبیعت و فعالیت انسانی و محیط زیستی، کامال آشکار 

بود و ایجاد و تداوم یک نهضت آموزشی با هدف تغییر رفتار و اصالح بینش 

عمومی نسبت به محیط زیست، به عنوان مقدمه  عمل برای دست یابی به 

توسعه  پایدار را می طلبید.

در سال ۱۹۹۵ یونسکو و یونپ کارگاه بین املللی" آموزش محیط زیست 

برای توسعه  پایدار" را در آتن برگزارکردند که این کارگاه دارای عناوین 

در  منابع  به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان  که  بود  رسفصل هایی  و 

دسرتس، از آنها مطلع شوند.

و اما در ایران "نخستین هامیش ملی تخصصی آموزش محیط زیست"، در 

دی ماه ۱۳۸۲ با حامیت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه ها 

برای  زمینه سازی  آن  هدف  که  شد  برگزار  مشارکت کننده،  نهادهای  و 

تعیین نیازهای آموزش محیط زیست در سطح مناطق کشور، با توجه به 

تحلیل  و  معرفی  گردآوری،  محیط زیستی،  مهم  چالش های  و  معضالت 

برنامه های آموزشی انجام شده در این زمینه و ایجاد تعامل و همکاری 

بین دانشگاه ها، مجامع علمی و دستگاه های اجرایی کشور، در پیشربد 

آموزش محیط زیست بود. 

   اهمیت محیط زیست

محیط زیست، مجموعه ای از انواع حیات در کره زمین است که در شبکه ای 

پیچیده و کامال وابسته به هم گرد آمده اند. حفظ این مجموعه برای بقای 

زندگی در آن بسیار مهم است در دورانی که ما زندگی می کنیم، جامعه 

برشی دچار بحران زیست محیطی شده است و رابطه انسان و طبیعت 

از آغاز تا کنون هیچ وقت به اندازه امروز نگران کننده و تهدیدآمیز نبوده 

است که باعث شده است که دانشمندان پیوسته در حال بررسی ریشه ها 

و عوامل و راه حل های این بحران که اصل حیات را بر روی زمین تهدید 

موجب  شهرنشینی  توسعه  و  انسانی  جوامع  گسرتش  باشند.  می کند، 

پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.
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امروزه توجه به حفظ محیط زیست باید به شکل یک فرهنگ مدرن هر روزه 

و مستمر شود که این امر نیازمند توجه ارزشمند بیشرت و جدی تری است. 

جوامع  اساسی  نگرانی های  از  یکی  محیط زیست  از  حفاظت  بی تردید 

می باشد. در پی افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای اولیه و 

در نتیجه آن تخریب و دگرگونی هرچه بیشرت تنوع زیستی گسرتش روز 

افزون آلودگی ها باعث کاهش محیط زیست شده است که توجه الزم و 

مربم را می طلبد.

با آنکه انسان مدعی پیرشفت و توسعه فرهنگ است، ولی محیطی را که 

خود در آن زندگی می کند، آلوده می سازد. برخی از مشکالتی که بدلیل 

شده  جهان  گریبان گیر  طبیعت  از  نادرست  استفاده  و  جمعیت  افزایش 

خاک های  شورشدن  بیابان زایی،  جنگل زدایی،  از:  است  عبارت  است، 

افزایش  خاک،  فرسایش  شیرین،  آب های  شدن  اسیدی  حاصلخیز، 

استفاده از سموم و افزایش آلودگی های زیست محیطی

امروزه فناوری در کشورهای درحال توسعه افزون بر صنعت، به کشاورزی 

نیز راه یافته است. از این رو کاربرد مواد شیمیایی در بسیاری از فعالیت های 

مواد  این  است.  گردیده  رایج  بهداشتی  حتی  و  اقتصادی  اجتامعی، 

شیمیایی که در کشاورزی مطرح می شود، بر منابع اصلی طبیعت یعنی 

آب، خاک و هوا تاثیر منفی می گذارد. اثر ماندگارو مخرب بعضی از این 

مواد، در طول چندسال خاک حاصلخیز منطقه را غیرقابل کشت می کند 

و گونه های جانوری را نابود می سازد.

پیرشفت های  و  جوامع  شدن  صنعتی  با  همگام  اخیر  دهه های  در 

گسرتده ی فناوری، به علت استفاده بیش از حد از منابع تجدید ناپذیر 

مانند سوخت های فسیلی، برش به فکر دستیابی به منابع پرانرژی تر و 

پاکرتی چون انرژی هسته ای، نوع دیگری از آلودگی های رادیواکتیو پا به 

عرصه وجود گذاشته است. پسامند های رادیواکتیو که حاصل استفاده 

رضرهای  محیط زیست،  به  ورود  صورت  در  است،  هسته ای  انرژی  از 

می آورد. به وجود  را  جربان ناپذیری 

و  طبیعی  منابع  ارزش  از  یافنت  آگاهی  از  پس  انسان ها  از  بسیاری 

شایسته ای  صورت  به  محیط زیست، 

می کنند.  جلوگیری  آن  تخریب  از 

منی توان  را  آموزش  رضورت  و  اهمیت 

منظور  همین  به  داشت.  دور  نظر  از 

مورد  در  جذاب  مطالب  تدوین  با  باید 

حفظ  فرهنگ  زیست محیطی،  مسائل 

محیط زیست را گسرتش داد. از آنجا که تعداد زیادی از 

گنجانیدن  با  می توان  هستند  دانش آموزان  جامعه  افراد 

مطالب حفظ محیط زیست در کتاب های درسی، فرهنگ 

برد. باال  مورد  این  در  را  جامعه 

 با توجه به اینکه نسبت به گذشته در حال حارض علم و آگاهی انسان 

نسبت به گذشته بیشرت شده است لذا باید به ارزش واقعی طبیعت و 

یابد.                                                                         افزایش  آن  از  جدی  حفاظت  رضورت  و  پی برد  محیط زیست 

برای  مناسب  راهکار  کردن  پیدا  و  محیط زیست  آالینده های  شناخت 

رضوری  امری  محیط زیست،  حفظ  برای  فرهنگ سازی  و  آنها  با  مبارزه 

می مناید. از ایرنو بهرتین اسرتانژی ممکن جهت تضمین آینده سامل، تنها 

وتنها اصالح روش زیسنت در محدوده مرزها و گسرته همین کره خاکی 

است.

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی و حفظ محیط زیست، برنامه توسعه 

محیط زیست در این خصوص، باید موارد زیر را دربرگیرد:

۱- حفاظت محیط زیست از راه آموزش و مشارکت عمومی ؛

منابع،  بر  نظارت  پژوهش،  راه  از  محیط زیست  بازسازی  و  حفاظت   -۲

قانون اجرای  و  قانون گذاری 

راه  از  روستایی  و  شهری  زیست محیطی  بحران های  از  جلوگیری   -۳

دولت سوی  از  موجود  قوانین  رعایت  بر  نظارت  و  پژوهش 

ایران نیز به عنوان کشوری که در کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته 

تا حد زیادی تحت تاثیر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای قرار گرفته از این 

رو مسئولین اقدامات بسزایی در جهت کاهش اثرات آن آغاز کرده است، 

که ترسیم سیاست های کلی محیط زیست  در نظام و ابالغ آن توسط مقام 

معظم رهربی، تاکید بر حفظ محیط زیست در برنامه ششم توسعه، تدوین 

پاریس  نشست  به  پیوسنت  و  گلخانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  برنامه 

برخی از آنها است.

عالوه بر این، هرساله دفرت آموزش محیط زیست در " روز جهانی و هفته 

محیط زیست"، که در ایران از ۱۵ تا ۲۲ خرداد برگزار می شود، با الهام از 

شعار جهانی، بر ترویج و گسرتش فرهنگ و اخالق محیط زیستی از طریق 

آموزش رفتارهای دوستدار محیط زیست و آگاهی بخشی به آحاد جامعه 

در کسب فهم اکولوژیک از طبیعت، با بهره مندی از متام توان خود در 

پیشربد اهداف پیش گفته، این راه دشوار اما ارزشمند را ادامه خواهد داد.
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خود را با دیگران مقایسه نکنید

هر کسی کار را به گونه ای متفاوت از دیگران رشوع و به روش خود 

هم پیرشفت می کند. این به شام یا هیچ فرد دیگری ارتباطی ندارد 

که دیگران در مسیر شغل خود به کجا خواهند رسید و منی توانید دیگران را 

با خود مقایسه کنید. انسان ها همه با هم فرق دارند. در نتیجه، مقایسه خود 

با دیگران فقط وقت تلف کردن است.

نگران مسائلی نباشید که کنترلی روی آنها ندارید

وضعیت  همچون  پیرامون  مسائل  از  داشنت  آگاهی  اینکه  با 

اقتصادی، وضع بازار یا کارهایی که دیگران انجام می دهند، گاهی 

مهم است اما باید همیشه روی مسائلی که قابل کنرتل هستند، همچون 

افکار و کارهای خود مترکز کنید.

حد و مرز خو د را بدانید و حفظ کنید

هنگامی که تصور می کنید در دنیا هیچ چیز به اندازه شغلتان مهم 

نیست، در واقع بخشی از خود را می ُکشید. شغل شام می تواند 

حریم خشم و ثبات اخالقی را در شام از بین بربد.

بیش از حد به خود یا تیم خود قول ندهید

اینکه مشتاق انجام یک کار و به پایان رساندن یک پروژه باشید 

آنها  عهده  از  نتوانید  که  تعهداتی  و  قول ها  اما  است  عالی  بسیار 

بر بیایید را به خود یا گروه کاری خود ندهید. عدم توجه به تعهدات باعث 

می شوند. ناامیدی  و  شکست 

توجه کنید همه انسان ها 24 ساعت در شبانه روز دارند

هر زمان احساس می کنید وقت کم آورده اید و به ساعات بیشرتی 

در زندگی نیاز دارید، به یاد بیاورید که باقی انسان ها نیز همین 

اندازه وقت دارند و شبانه روز انسان های موفق بیش از ۲۴ ساعت ندارد. 

و  بردارید  شکایت  از  دست  پس  ندارد  اختیار  در  بیشرتی  وقت  هیچکس 

کنید. برنامه ریزی  درست 

خیلی خود را جدی نگیرید

توانایی خندیدن به نقاط ضعف و عیوب خود نه تنها باعث می شود 

تا انسان شادتر و قدرمتندتری باشیم، بلکه باعث جذب دیگران نیز 

می شویم. اگر نتوانید خودتان به مشکالت بخندید، دیگران پشت رستان 

مسخره می کنند و به شام می خندند.

خیال پردازی کردن در طول روز

هستند،  یکدیگر  کننده  نفی  کردن  کار  و  پردازی  خیال  اینکه 

اجازه  خود  افکار  به  وقتی  است.  میالدی  بیست  قرن  فکر  طرز 

خیال پردازی می دهید، در واقع افکار خود را در راستای پیرشفت و داشنت 

می کنید. هدایت  فرد  منحرصبه  ایده های 

متنفر  نباشید

را  شام  سالمتی  و  انرژی  همه  که  است  انگلی  همچون  تنفر 

که  دارند  وجود  آزاردهنده  مسائل  اطرافتان  در  اگر  می خورد. 

می توانید تغییر دهید، دست به کار شوید. اگر کاری از دست شام بر منی آید، 

ببخشید. و  کنید  فراموش  است  بهرت 

اجازه ندهید گذشته بر آینده تاثیر بگذارد

مترکز کردن روی اشتباه های گذشته مثل این است که هنگام 

رانندگی همه حواس خود را به آینه عقب بدهید. در این حالت، تا 

زمانی می توانید پیش بروید که با مانعی برخورد و تصادف نکنید.

سعی نکنید در همه بحث ها »برنده« باشید

بعضی از بحث ها به هیچ وجه ارزش ادامه دادن و جنگیدن را 

ندارند. در این موارد بهرتین کار عقب نشینی است و اجازه دهید 

طرف مقابل فکر کند برنده شده است. مهم «برنده شدن» در بحث نیست، 

مهم این است از مساله پیش آمده درس بگیرید و برای دفعه بعد آماده باشید.

هیچ کس غیر از شما نمی تواند شما را شاد کند

با اینکه به طور کلی کار کردن سخت است اما اگر در شغل 

خود احساس بدبختی می کنید، خودتان مقرص هستید. شام 

به خودتان مدیون هستید تا شغلی پیدا کنید که با روحیه شام بیشرت 

هامهنگی دارد و می تواند موجب شادی شام شود، یا دست کم در 

شغلی که دارید همه تالش خود را بکنید تا شاد باشید.

بیشتر مواقع لبخند بزنید و بخندید

برخالف اعتقاد معمول مردم، لبخند زدن یا خندیدن در نتیجه 

شادی به وجود منی آیند، بلکه بخشی از پروسه ایجاد و تقویت 

احساس شادی در انسان است. همیشه به دنبال دلیلی برای لبخند زدن 

باشید. هرگز خنده های خود را رسکوب نکنید.

 24 روش 
برای شاد بودن در محل کار
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شیدا عربی
سالمت کار اداره گاز استان تهران
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انرژی ارزشمند خود را در راستای غیبت و بدجنسی هدر ندهید

غیبت  به  یا  کنید  غیبت  کسی  مورد  در  بخواهید  اینکه  از  پیش 

دیگران گوش کنید از خود بپرسید: ۱) آیا حقیقت دارد؟ ۲) آیا این 

کار درست است؟ ۳) آیا این کار الزم است؟ ۴) آیا خوشم می آید کسی همین 

حرف ها را در مورد من بگوید؟

نگران طرز فکر دیگران در مورد خود نباشید

طور  به  منی توانید  و  ندارید  را  دیگران  فکر  خواندن  قدرت  شام 

قطعی و واقعی بگویید دیگران در مورد شام چه فکری می کنند. 

چه اهمیتی هم دارد؟ وقت ارزشمند خود را برای چنین مسائل پوچی هدر 

ندهید.

به یاد داشته باشید همه شرایط خوب یا بد قابل تغییر هستند

ذات طبیعت بر اساس تغییر استوار است. هیچ چیز ثابت منی ماند؛ 

همه چیز ناپایدار و گذرا است. هر چیز آزاردهنده یا خوشحال کننده 

یا بین این دو، همه تغییر می کنند. همه چیز متام می شود.

دورریختن وسایلی که نیاز ندارید

شام حدود یک سوم از عمر خود را در محل کار سپری می کنید. 

بنابراین باید این محیط را برای خود شاد کنید. در راستای این 

هدف باید وسایل اضافی، ناالزم و زشت را دور بریزید.

همیشه امید داشته باشید بهترین ها در راه هستند

توجه کرده اید برخی از پیرزن ها پس از بیوه شدن تازه برای خود 

یا...  می خوانند  درس  می روند،  مسافرت  می کنند،  پیدا  دوست 

و اعتقاد دارند زندگی جریان دارد و همیشه بهرتین ها در راه هستند. پس 

شام هم به آینده امیدوار باشید.اگر کارتان را دوست داشته باشید، خیلی 

راحت تر می توانید هنگامی که در حال کار و فعالیت هستید، لبخند بزنید و 

کارهای تان را یکی یکی انجام دهید و در مقابل، اگر حس مثبتی نسبت به 

شغل تان نداشته باشید، حتاًم به دنبال پیدا کردن کاری بهرت خواهید بود و 

هنگام کار، حس خیلی خوبی هم نخواهید داشت. اما فرقی ندارد چقدر از 

کارتان راضی هستید و آن را تا چه حد دوست دارید، زیرا روش هایی هست 

که همه افراد می توانند با استفاده از آنها در محل کارشان شادتر باشند:

صبح زودتر از خواب بیدار شوید

ندارد  اهمیتی  هیچ  خواب  از  شدن  بیدار  زودتر  کنید  فکر  شاید 

و بیشرت یک شوخی است اما این موضوع واقعیت دارد. بنابراین 

اگر بتوانید صبح کمی زودتر بیدار شوید، زمان بیشرتی هم برای خودتان 

خواهید داشت و در نتیجه قبل از این که به محل کار بروید و درگیر وظایف 

اداری شوید، می توانید به کارهای خودتان رسیدگی کنید. عالوه بر این، با 

چنین کاری ترافیک صبحگاهی هم کمرت شام را اذیت خواهد کرد. شاید 

الزم باشد چند روز این کار را مترین کنید تا بتوانید کمی زودتر بلند شوید 

اما مطمنئ باشید بیدار بودن در ساعاتی که خانه خلوت و آرام است، لذتی 

لذت  آفتاب  طلوع  از  می توانید  دقیقه ها  این  در  داشت.  خواهد  فوق العاده 

بربید، کتابی زیبا بخوانید، یک فنجان چای یا قهوه بنوشید، برای پیاده روی 

صبحگاهی بروید یا با همرستان پیش از رشوع روز کاری کمی صحبت کنید.

سخت ترین کارتان را اول از همه انجام دهید

سخت ترین  چیز  هر  از  قبل  شد،  مشخص  کاریتان  برنامه  وقتی   

کاری را که دارید یا کاری را که نگرانش هستید، انجام دهید تا از 

برنامه تان خارج شود. در حقیقت، همین که بدانید کاری وجود دارد که باید 

انجام شود ولی شام منی خواهید آن را متام کنید، عاملی است که باعث 

خستگی و کاهش انرژی تان می شود. زمانی که این کار قبل از بقیه کارها 

انجام شود، دیگر موضوعی برای نگرانی ندارید و در نتیجه احساس بهرتی 

داشت. خواهید 

موضوعات منفی را رها کنید

براساس نتایج، تحقیقات مشخص شده کسانی که زندگی غمگینی 

را تجربه می کنند بیش از دیگران در اتفاقات منفی زندگی شان غرق 

می شوند و در آن لحظات باقی می مانند. بنابراین فکر کردن بیش از حد به 

اتفاقات ناخوشایند و زندگی کردن همراه با موضوعات منفی و ناراحت کننده 

ناراحتی  احساس  تقویت  و  ذهنی  خستگی  موجب  که  است  مهمی  عامل 

بی اساس،  شایعات  منفی نگر،  انسان های  از  است  خوب  بنابراین  می شود. 

تجربه های ناخوشایند و گفت وگوهای منفی در محیط کارتان دوری کنید.

مسئولیت پیشرفت هایتان را بپذیرید

 تنها کسی که مسئول پیرشفت کاری شامست، خودتان هستید. 

اگر مهارت های بیشرتی بیاموزید، تالش بیشرتی داشته باشید و در 

موقعیت خاصی باقی منانید، مطمنئ باشید می توانید پیرشفت کنید و پس 

باید به جای فکر کردن به روش های دیگر فقط روی خودتان رسمایه گذاری 

کنید.

تعهدات تان را نادیده نگیرید

انجام ندادن کاری که باید توسط شام انجام می شده یا نفرستادن 

آنچه باید به مکانی خاص ارسال می کردید، یکی از مهم ترین عوامل 

برای از بین بردن شادی و حس مثبت در محیط کار است. پس یادتان باشد 

متام کارهایی را که قرار است انجام دهید چه کاری کوچک و مخترص باشد و 

چه پروژه ای بزرگ و گسرتده به موقع به پایان برسانید.

ویژگی های مثبت کارتان را پیدا کنید

وجود  حرفه تان  و  کار  در  چیزی  چه  بپرسید  خودتان  از  بار  یک 

حداقل  می تواند  فردی  هر  مسلام  دارید؟  دوست  را  آن  که  دارد 

یک ویژگی مثبت در کارش پیدا کند که آن را دوست داشته باشد. به عنوان 

منونه می توان فاصله کوتاه محل کار تا خانه، محیط دلباز و زیبای کار،  حقوق 

و مزایای خوب، کسب تجربه های ارزشمند یا داشنت همکارانی مهربان و 

دلسوز را از جمله این ویژگی های مثبت به شامر آورد.

حداقل یک بار در طول روز از محل کارتان خارج شوید و اگر 

ممکن است، کمی قدم بزنید

نباید فکر کنید بیرون رفنت از محل کار باعث می شود کارها باقی 

مباند بلکه نور خورشید و فعالیت جسمی، مترکز شام را افزایش خواهد داد و 

عالوه بر این، احساس بهرتی هم به شام خواهد بخشید. بیشرت روزهای عمرمان 

را در حال کار و فعالیت سپری می کنیم. پس به جای ناراحتی و اضطراب، 

خوب است روزها و دقایق کاری  را شادتر و با انرژی بیشرت سپری کنیم.
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در مراکز استان و شهر های بزرگ نماینده نشریه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی باشید

برای اطالعات بیشرت با شامره 02155688320 (شکوهی) متاس بگیرید

فــراخـوان مــقـاله

شرایط ارسال مطالب برای چاپ در نشریه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی
درج نام و نام خانوادگی به همراه نشانی پست الکترونیک در مطالب ارسالی «
نوشتارها در 1 تا 6 صفحه A4 تایپ و پس از ویراستاری و غلط گیری، به نشانی  اینترنتی info@bamna.ir ارسال شود.  «
سردبیر حق ویرایش و تعدیل نوشتار را خواهد داشت.  «
نوشتارهای انگلیسی به همراه متن اصلی که در آن به منبع و تاریخ دریافت آن اشاره شده باشد ارسال شود.  «
مطالب سریالی به صورت کامل ارسال شود، نشریه حجم مشخصی از چنین مطالبی را در هر شماره استفاده خواهد کرد، البته شما می توانید  «

تقسیم بندی مورد نظر خود را پیشنهاد کنید. 
در نوشتن مطالب تا جایی که امکان دارد از وارد کردن واژه های بیگانه بپرهیزید.  «

اشتراک 

ضمن تقدیر از جنابعالی برای انتخاب و اشتراک ماهنامه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی، لطفا پس از تکمیل فرم ذیل و واریز وجه،  «
متناسب با نوع اشتراک مد نظر، آن را از طریق پست یا فکس برای امور مشترکین ماهنامه ارسال نمایید. 

لطفا پس از ارسال فرم و فیش پرداختی، مراتب را از طریق تلفن، فکس و یا ایمیل به اطالع امور مشترکین ماهنامه برسانید.  «
لطفا مبلغ اشتراک را به شماره کارت 6221061071055216  نزد بانک پارسیان به نام سعید دولت شاهی واریز فرمایید.
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 رشته تحصیلی.................................................. شرکت / سازمان/ دانشگاه ...................................................... 
نشانی .............................................................................................................................................................................................................................
تلفن ثابت ...................................................... تلفن همراه ................................................................  کد پستی ....................................................... 
ادرس ایمیل ................................................... تاریخ پرداخت .................................................. شماره فیش بانکی ...................................................

نام و کد شعبه ............................................... مبلغ واریزی)یال( .......................................................
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نسل جدید خاموش کننده های سوپر پالس بایوسام 

سازگار با محیط زیست 

آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا( 
خیابان ناهید شــرقی، پالک 20

تلفن: 021-22047977
فکس: 021-89776665

Email: info@nejatimendp.com
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