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 ریزی در سیلفصل اول: برنامه .1

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 

 عملیاتی برنامه تدوین حین موردنیاز پارامترهای بررسی  

 ویژه عملیاتی برنامه یک بررسی 

 بازبینی ، اقدام ، تفکر ، ایستادن فرایند بررسی
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 برنامه عملیاتی توسعه .1.1

 نجاما و آغاز گیچگون خطرات بسیار زیادی به همراه داشته باشد. تواندیم زدهلیسانجام عملیات در محیط 

 تیم نفرات کلیه بایستی ینهمچن. گیرد قرار یموردبررس بایست می  زدهلیس محل به ورود از قبل نجات عملیات

نظور یک مالزم را کسب نمایند. بدین  یهایآگاه ،محیط در محتمل  خطرات تمامی  به نسبت  باید نجات

ه ن هنگام وقوع حادثآکه بتوان از  شدهیزیرطرح بایست میبرنامه دقیق قبل از اینکه سیل اتفاق بیفتد 

 رات و انجام عملیات مشخصاز محوطه امن قبل از شناسایی هرگونه خط بایستمیدر ابتدا  .نمود یبرداربهره

 :از اندعبارتبه آن پاسخ داده شود  بایستمی نجایاکلیدی که در  سؤاالتگردد. 

 ؟ باشد باید چقدر  وسعت محوطه مربوطه 

 ؟ دارد وجود زمینی  آیا خطرات 

 آیا خطرات ناشی از آب وجود دارد ؟ 

  آیا مواد شیمیایی باشدیمصنعتی  یهاشهرکرزی و یا کشاو یهانیزماگر چنانچه محوطه شامل ،

 ر معرض خطر قرار دارند؟د روان یهامحلول  و

  ؟ کندیمدر این محوطه چه کسانی زندگی 

  آیا نیاز به تخلیه محیط است؟   

 دارد؟ وجود محیط تخلیه برایعملیاتی  برنامه آیا 

 مدیریت عملکرد

، زایموردن کارکنان دیتوانیم، شما برای شناسایی کلیه خطرات عملیاتی برنامهنظر به داشتن یک  با امعان

 :تجهیزات و تمرینات شناسایی کنید

 چه کسی در دسترس است؟ -کارکنان

 یزیربرنامه را االب بازدهی با مؤثر العملعکس یک  توانیمبا داشتن نفرات شایسته در محل و زمان مناسب 

 .نمود
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 ، تجهیزات مناسب دارند؟دهیدآموزش کارکنانآیا -تجهیزات

را همراه خود داشته  خود حفظ ایمنی عمومی منظوربهکلیه تجهیزات ضروری بایست می دهیدآموزش کارکنان

 .دناتمام رسان به یخوببهبتوانند وظایف خود را در صحنه حادثه  باشند تا

 است؟ ازیموردنچه تمریناتی -تمرینات

را از قبل در محل کار خود  زدهلیسهای الزم برای عملیات نجات در محیط یهاآموزشبایست می کارکنان

ا است ر ازیموردنراستا  که در این ییهابرنامهتمرینات و  توانیم عملیاتی برنامهباشند. با داشتن یک  فراگرفته

 .نمود یگذارهیپاشناسایی و 

 

 تدارکات

 نظر دربایست می تاس تدوین حال در عملیاتی برنامه یک اساس و پایه کهیهنگام نیز دیگر یهاجنبه از برخی 

 :باشدیم ذیل شرح به موارد این. شود گرفته

 دستی یهاکمک 

 هستند؟ کار به مشغول حوزه این در مرتبط یهادپارتمان و هاسازمان سایر آیا که گردد بررسی موضوع این

 یاگونهبه هاآن فنی دانش حتی و تجهیزات ،کارکنان از توانیم باشد موجود ییهالیپتانس چنین کهیدرصورت

 .نمود یبرداربهره
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 ارتباطات

 با و یکدیگر با چگونه تیم در حاضر نفرات که گردد بررسی باید موضوع این

 و تیم اعضای بین مؤثر ارتباط یک کرد؟ خواهند برقرار ارتباط عملیات فرمانده

 طریق از چراکه. گرددیم محسوب عملیات حین حیاتی اجزای از عملیات فرمانده

 انجام عملیات حین که اقداماتی  کلیه به نسبت توانندیم نجات تیم اعضای آن

 مؤثر ارتباط یک داشتن صورت در همچنین. باشند داشته کامل آگاهی ،شودمی

. دهند قرار یکدیگر دسترس در و نمود مهیا را ازیموردن تجهیزات یراحتبه توانیم

 و آب ضد تجهیزات مثالً ،است مناسب مربوطه محیط برای که تجهیزاتی ازجمله

. دهند پوشش را عملیات محوطه کلیه کامل طوربه توانندیم که تجهیزاتی یا

 قبل از تیم اعضای کلیه برای دارد وجود ارتباط برقراری عدم احتمال آن در که ییهامحوطه است الزم همچنین

 .گردد مشخص

 خاطر آسایش

اعضای تیم  خاطر از راحت بودن و آسایش توانیمچگونه  

 نجات اطمینان حاصل نمود؟

 هاآنوجود امکانات برای استراحت نفرات و تقویت بنیه عملی 

-آسایش و راحت نیتأمراستای  در یاتیحیکی از نکات بسیار 

گفت بدون داشتن امکانات  توانیمحتم  طوربهبودن تیم است. 

منجر به کاهش بازدهی در روند عملیات  تاًینهاکه  افتهیکاهشرفاهی و بازیابی توان نفرات، عملکرد اعضای تیم 

 .نجات خواهد گردید

 پناهگاه

 در دسترس است؟ آب و هوایی شرایط بد درآیا پناهگاهی 

خاطر و آسایش  نانیاطم جادیامنجر به  تنهانهمحل خشک )به هنگام سیل(  کیو داشتن یک پناهگاه ایمن 

یک پناهگاه در . دینمایم نیتأمنیز  شده رادادهاعضای تیم نجات خواهد شد بلکه به گونه آسایش افراد نجات 

 .در یک خانه نزدیک محل حادثه استفاده شود تواندیمدسترس 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 ونقلحمل

 ؟باشندیمدر دسترس از چه نوعی  ونقلحمل هایسیستم

 رینفرات درگو همچنین  کارکناناعضای تیم عملیات نجات و 

نحو مقتضی  به ریمسبتوانند در طول این بایست میدر سیل 

کنار  نقل دروو حمل تردد ریمس جابجا شود. بنابراین وجود یک

همچنین . تدوین گردد بایست میبرنامه عملیاتی پشتیبان  کی

و  ینیبشیپ بایستمینیز  ازیموردن یهالهیوستعداد و نوع 

 .گزارش گردد

 دهیدحادثه محل ویژه عملیاتی برنامه یک ایجاد .1.2

 و یآورجمع نجات تیم برای محلی اطالعات کلیه است دهیدحادثه محل یک ویژه که عملیاتی برنامه یک در 

 عبارت گردد یآورجمع وسمحس عملیاتی برنامه یک ایجاد برای بایست می که اطالعاتی ازجمله .شودمی فراهم

 :از است

 محلی خطراتتعیین  و محل جانمایی برای محلی اطالعات 

 نجات عملیات تیمهای رویدادها و حوادث خطرات، وقوع محل 

 کامل جزئیات با محلی عملیاتی یهابرنامه و هانقشه 

 اضطراری خروج دسترسی مسیرهای 

 سیگنال فاقد یهامحوطه ازجمله محل در یارتباط مشکالت 

 هاحوضچه یا و سدها مانند ویژه هایریسک و خطرات 

 ازیموردن ویژه تجهیزات 

 ؟دارد یافهیوظ چه ،کسی چه - نجات عملیات تیمی برنامه 

 نجات تیم برای ویژه تمرینات نیازسنجی 

 ؟پذیرفت رسانی صورتکمک باید کسانی چه به 
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 ویژه موقعیت یک در آگاهی -بازبینی اقدام، تفکر، ،ایستادن .1.3

 انجام هب از محل حادثیک ارزیابی خو بایست میهر یک از اعضای تیم نجات که وظیفه امدادرسانی را دارند  

 در فرآیند یک طی اتد. این اقدامبگیر نظر در را کمکی نیروی درخواست از قبل محتمل هایگزینه کلیه و داده

 .مرحله انجام خواهد شد چهار

 ایستادن :مرحله اول 

  توسط فرد انجام پذیردبایست میارزیابی وظایفی که. 

 تفکر :مرحله دوم 

  ؟دهندیمنفرات چگونه وظایف خود را انجام 

  است؟ ازیموردن خاصی تجهیزات ،در راستای انجام وظایفآیا 

  بر عملکرد کاری اعضا و تیم نجات در محل وجود دارد؟ رگذاریتأثآیا خطرات 

  است؟ نیاز یبیشترآیا به نیروهای کمکی 

 سوم اقدام :مرحله

 وظیفه محوله توسط فرد انجام پذیرد. 

  انجام گردد بایست میارزیابی ریسک حین عملیات همواره. 

 بازبینی :مرحله چهارم

 ثبت کلیه وظایف و وقایع 

 بود؟ متفاوت اقدامی انجام به نیاز  آیا 

  ردید؟گ واقع مورداستفاده یدرستبهآیا تجهیزات 

  درستی اتخاذ گردید؟آیا تصمیمات 

 

 آب مبحث فصل دوم: مطالعه .1

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 زدهسیل محیط یک با مرتبط اصطالحات و آب جریان بررسی 

 مختلف هایسرعت در آب یافتن  جریان علت بررسی 
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 اشیاء روی بر آب جریان تأثیر چگونگی بررسی 

 آب جریان 

 آب جریان

 :باشدمی زیر هایمشخصه دارای اغلب زیاد بسیار سرعت با آب جریان یک 

 قدرت 

 روی بر بزرگ بسیار نیروی یک تواندمی باشد، جریان در ثانیه بر متر چند سرعت با تنها آب که مواقعی در حتی

 ایگونهبه رایندف این از حاصل مشکالت با مقابله باالتر هایسرعت در. کند ایجاد هاپا مانند کوچک سطوح

 .گردد تلقی غیرممکن تواندمی

 ممتد و وقفهبی 

 در که سوابقی مدد به. یابد کاهش آب ورودی نحوی به اینکه مگر است جریان در ممتد صورتبه همواره آب

 محل خصوص در اییهپا اطالعات توانمی هوایی و آب شرایط بینیپیش و است موجود هواشناسی هایسازمان

 .شود ریزیبرنامه قبل از و بینیپیش نحوی به آن العملعکس و زمانمدت آب، شدن جاری

 تنبل 

 .کندمی انتخاب را ممکن و دسترسقابل راه ترینآسان همیشه آب

  

 یابیجهت

ز ایکی  دثه سیل(الخصوص حا)علل ایاز یک زبان مشترک دانستن اصطالحات رایج در هر حادثه گیریبهره 

 آب جریان به سیل حادثه یک در کهزمانی خصوص این در .گرددمیموضوعات بسیار مهم و مشترک محسوب 

 :گرددمیواقع  مورداستفادهاصطالحات زیر  ،شودمیشاره ا

 :گیردمی نشأت آن از آب که است یجریان جریان باالدست. 

  یابدمیدر آنجا تجمع  آب که ستی اجریان :دستپایینجریان. 

 شودمی دیده دستپایین از کردن نگاه هنگام که کانالی راست سمت بخش :رود دستراست. 

 شودمی دیده دستپایین از کردن نگاه هنگام که کانالی چپ  سمت بخش  :رود دستچپ. 

 

 سرعت جریان آب

 یهاقسمت در همیشه آب جریان که است معنی بدین این ، یابد جریان مستقیم مسیر  یک در همیشه آب  

 در و بوده کمتری سرعت دارای هستند خمیدگی و گودی دارای که رودخانه یا و کانال  پشتی

 .دارد بیشتری سرعت  (هاچاله و هایگود از خارج) خارجی یهاقسمت
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 بر جریان آب اشیاء تأثیرچگونگی 

 از یمقطع سطح .یی که در آب وجود دارند ممکن است بتوانند مسیر و جریان آب را تغییر دهنداشیاءکلیه  

. باشدیم مختلف یهاسرعت در آب جریان دهندهنشان ،است شده آورده زیر شکل در که آب جریان

 .استبسته بودن عرض رود(  و)میزان باز  کانال یا و رودخانه عرض به وابسته جریان این گریدعبارتبه

 دلیل به باشدیم هالبه به ترکینزد که جریانیو  دارد قرار سطح نزدیک و مرکز در جریان نیترخروشان

 آب در بزرگ اشیاء رود، بستر بین آمده وجود به اصطکاک .کندیم حرکت ترآهسته ،رود بستر با کمتر اصطکاک

 دور رودخانه از را اشیاء یا و افرادارسال کرده و  ۱بازشونده اثر یک به را آب ،اصلی جریان و( آب در افراد مثالً)

 .داردیم نگه

                                                           
1 Corkscrew effect 

 جریان باالدست

 جریان پایین دست

دست چپ  

درو   
 راست

دست 

 رود

 ناحیه آرام

ناحیه 

 خروشان

 جریان آب آرام

مالیمجریان آب   

خروشانجریان آب   
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 موج پشتی

 قبل آب ،اینجا در .کند ایجاد باالدست قسمت روی بر پشتی موج یک تواندیم آب سطح از بیشتر ارتفاع با ءیش

 این در .شودمیه راند عقب و باال سمت و کرده برخورد مزبور ءیش به شود سرازیر کانال راستای در  اینکه از

 .ز موج در امان بودشدن در آب برگشتی ناشی ا محصور از تا ایستاد پشتی موج از ترعقب بایستمی مواقع

 

 موج پشتی

 خروشان ترین

 خروشان

 آرام

 آرام ترین
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 موج ایستاده

ده ایک موج ایست تبدیل به یک موج ایستاده شود. تواندیم، یک موج پشتی جریان آب افزایش یابد کهیدرصورت 

 ویر از و رفته باال بآ حالت این در است. قرارگرفتهدر زیر سطح آب  ءشیاین موضوع است که یک  دهندهنشان

 که بود اقفو نکته این به باید. شد خواهد متالطم آب جریان یک ایجاد به منجر که ،کرد خواهد عبور ءیش

 نهفته است. زیادی خطرات ،ایستاده امواج گونهنیا زیر است ممکن

 

 گرداب

 با امن هایقسمت عنوانبه نواحی این .دارد وجود گردشی هایآب نواحی برخی در ارج از جریان اصلی آب،خ

 . شوندیم شناسایی ،آهسته بسیار چرخشی حرکت

 

 موج ایستاده

 خطوط گردابی

 خطوط گردابی

 گرداب



 عملیات نجات در سیل

 

 

 تدریجی صورتبه گرداب یک .شودمی نامیده گردابی خطوط ،آب جریان و شدهلیتشک یهاگرداب بین خطوط 

ن و ممحل استراحت یا یک محل ا عنوانبهاز آن  توانیمبوده و ارج از آب خ در عمدتاًکه ایجاد کرده  یاهیناح

 .محل فرار استفاده نمودیک 

 (مراتبی سلسله) ایرشته موج

 .اندشدهشناخته ایرشته امواج عنوان تحت ایستاده امواج از یامجموعه

 

 جریان باالدست وی شکل 

 جریان رونبی سمت به ،کنندمی عبور ،یک موج پشتیمتشکل از  باالدست جریان از قسمتزمانی که آب  

 .گذاردیم سر پشت اندشده وی شکل نقاط ایجاد به منجر کهنیز  را ییاشیاء و داکردهیپ

 

 وی شکل دستنییپاجریان 

ن جریا ت که در آن. این ناحیه محلی اسدیآیمبه وجود  اندقرارگرفتهکه در آب  ءشیاین جریان بین دو  

 آب ترعیسر جریان یرمس در تاًینها قرا گرفته باشد، در این جریان ای که ءیش . هراز آب وجود دارد یترعیسر

 قرار خواهد گرفت.

 

رشته ایموج   



 عملیات نجات در سیل

 

 

 

  

 هیدرولیک

 جوشش خط خواهد شد. دستنییپا یهاانیجر گردش ایجاد به منجر ،دارد جریان  ءشیآبی که باالی یک 

 تواندمی گردش اینهمچنین . یافت خواهد پایان جریان گردش این یامنطقه چه در که است این دهندهنشان

 .دکن غرق خود در را نفراتی و اشیاء و بوده خطرناک بسیار

 

 

امن تر ناحیه  

 خط جوشش

 ناحیه خطر

 گرداب

 گرداب

 جریان باال دست

وی شکل   

 جریان باال دست

وی شکل   

 موج پشتی

 موج پشتی

 جریان پایین دست وی شکل



 عملیات نجات در سیل

 

 

 فصل سوم: خطرات .2

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 هاآنمرتبط با  هایریسکبررسی کلیه خطرات موجود  و چگونگی کاهش 

 خطرات انواع

 .باشند داشته هیآگا آن از باید امدادرسانان که است مخاطراتی از مختلفی انواع دارای زدهسیل محیط یک 

 هوایی و آب رایطش

 اصلی دلیل تواندمی هوایی و آب شرایط 

 که مناطقی از یکی. باشد هاسیل وقوع

 در ،است بوده آسان بسیار دسترسی دارای

 ممکن آساسیل و سنگین هایباران اثر

. گردد واقع دسترس از خارج  است

 باشد، داشته وجود مه محلی در چنانچه

 تحت است ممکن نفرات دیگر وضعیت

 .گیرد قرار شعاع

 مد و جزر

 به وابسته محیط یک طبیعی آب سطح

 آن در  مد و جزر وقوع عدم یا و وقوع

 و جزر.  کند تغییر سرعتبه تواندمی ناحیه

 وقوع به منجر تواندمی شدید مدهای

 که ایگونهبه گردند ساحلی هایسیل

 تحمل قابلیت رودخانه بسترهای و هاکانال

 .داشت نخواهند را روان هایآب زیاد حجم

 

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 آب سرعت

که حرکت فقط چند متر بر حتی زمانی 

نیروی  تواندمی آب جریان در باشد، ثانیه

را حتی بر روی  باوریغیرقابلبسیار زیاد و 

مانند پاها ایجاد  سطوح بسیارکوچک

 برابر در مقابله باالتر، هایسرعت در  نماید.

 .باشدمی غیرممکن آب نیروی

 

 

 دمای آب

، دیک خطر محسوب گرد شوندمیهم برای امدادرسانان و هم برای کسانی که نجات داده  تواندمیدمای آب  

 .زمانی که دمای آب بسیار پایین بوده و آب سرد است الخصوصعلی

 

 آب عمق

 است ممکن آب عمق ناگهانی تغییرات

 در نفرات فرورفتن یا و سقوط به منجر

افراد  که ایگونهبه ،گردد عمیق هایآب

 تعادل حفظ برای را خود توانایی

 .شوندمی غرق آب در و دادهازدست

 

 

 

 

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 ورود و خروج

 به منجر  صاف سطوح لغزنده و نامتعادل و 

 ایگونهبه شودمی آب از خروج و دسترسی

 محسوب امدادرسانان برای خطر نوع یک

 اطالعات فردی تجربیات براساس .گرددمی

 بایست می منطقه آن اهالی از شدهگرفته

در این راستا  مؤثرو  عمل هایراه کلیه

 .بررسی و در نظر گرفته شوند

 

 گیر کردن در آب

 ورغوطه ءشی یک به فردی کههنگامی 

، افتدمی گیر والیگل در یا و کرده برخورد

 دام به و شدهمتوقف ایگونهبه درواقع

 دام به آب جریان در چنانچه. است افتاده

 پای نباید هرگز ،ایدمحصورشده و افتاده

 .بگذارید پایین را خود

 

 

 آلودگی

 دیده زدهسیل هایمحلدر آلوده آب 

 شامل است ممکن هاآلودگی این .شودمی

 بوده صنعتی موادشیمیایی یا و هافاضالب

 تأثیر تحت را انسان سالمتی توانندمی که

 آلودگی دچار نیز آشامیدنی آب. دهند قرار

 بروز به منجر تواندمی نهایتاً که شودمی



 عملیات نجات در سیل

 

 

 در که تجهیزاتی و افراد. شوند پوشیده، باز هایزخم بایستمیاالمکان حتی گردد. آب توسط منتقله هایبیماری

 گردند. تمیز و شسته کامل طوربه نجات از پس بایستمی بودن آلوده آب با تماس

 برق

 امدادرسانان سیالب، افزایش درصورت 

 به مجبور شهری هایمحیط در است ممکن

 در. باشند برق هایکابل مجاورت در کار

 از را مطمئنه فاصله بایست می مواقع این

 .نمود رعایت الکتریکی هایسیستم هرگونه

 

 

 لسی در شناور آوار

 مانندبه آب در اشیاء جابجایی آب درجریان 

 از یکی موضوع این. باشدمی اشیاء شدنآوار

 در تواندمی که بوده خطر هایپتانسیل

 .باشد تأثیرگذار آب جریان

 

 هاصافی

 قطعات عبور مانع که بود ابزارهایی هاصافی

.  شوندمی آب در همراه بزرگ اجزای و

 مانند طبیعی اشیاء شامل تواندمی قطعات

 یا و است افتاده آب در که درخت تنه یک

 هانرده و هادروازه مانند سازدست اشیاء

 انجام ازبایست می مشابه موارد در. باشد

 دارای و باالدست هایقسمت در عملیات

 .نمایند خودداری صافی



 عملیات نجات در سیل

 

 

 حیوانات

 اثر در است ممکن خطرناک حیوانات

 مواقع این در .شوند پدیدار هاسیالب

 صورت در و بوده هوشیار کامالً  بایست می

 خطرناک حیوان یا جانور هرگونه مشاهده

 همچنین. نمود رعایت را مطمئنه فاصله

 امکان صورت در را نفرات سایر بایستمی

 .نمود مطلع خطرات گونهاین وجود از

 

 دید میدان 

 ناشی) دید میدان بودن ضعیف یا و تاریکی

 عملیات برای را شرایط( ابر یا مه از

 در.  سازدمی  دشوار سیل در  امدادرسانی

 هایروشنایی از بایستمی مواقع گونهاین

 استفاده دهندهبازتاب مواد یا و آب ضد

 .نمود

 

 آب زیر اشیاءء

 خطرات به نسبت بایستمی امدادرسانان

 تیز، هایتیغهمانند اشعارخطرناک

 بقایای سایر یا و شده شکسته هایشیشه

 از حفاظتی تجهیزات. باشد آگاه آب زیر

 است الزم که هاییمکان در هاکفش یا پاها

 .شوند واقع مورداستفاده بایستمی

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 فصل چهارم: تجهیزات .3

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 

 زدهسیل هایمحیط در صحیح فردی استحفاظی البسه از اطالع

 فردی استحفاظی البسه صحیح تنظیم و پوشیدن توانایی 

 هاآن کاربردهای و امدادرسانی تجهیزات مختلف انواع هایتفاوت با آشنایی 

 چیست؟ فردی حفاظت تجهیزات

 زیاد حجم به توجه با.  نمایدمیحفظ  بهداشتی و ایمنی خطرات برابر در را امدادرسانان فردی حفاظت تجهیزات 

. است اهمیت حائز ربسیا امدادرسانان برای فردی حفاظت البته از استفاده ،زدهسیل هایمحیط در مخاطرات

 برای مناسب عاد و اندازهاب در مربوطه هالبس بایست می ،فردی حفاظت تجهیزات از استفاده کارآیی افزایش برای

 .باشدنمی ازمج سیل به مربوط حوادث در کرده جذب را آب که سنگین البسه از استفاده. گردد فراهم فرد هر

 .نباشند آب نزدیک امدادرسانشرایطی که  

 .باشند داشته تن به مناسب فردی استحفاظی هالبس یلس شرایط دربایست می امدادرسان

 

 .دننمای رددت پابرهنه نباید لیس در را تیم اعضای و افراد و بوده الزامی ایمنی هایکفش از استفاده

 

 

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 سازیشناور ابزارهای

 معلق صورتبه را امدادرسانان توانندمی شناورسازی کنندهکمک ابزارهای

 .دارندنگه آب از بیرون را فرد سر توانندنمی اما ،داشتهنگه آب روی بر

 آب، درون و بیرون آسان جابجایی امکان دلیل به شناورسازی ابزارهای

 .شوندمی محسوب امدادرسانان برای گزینه بهترین

 

 نجات جلیقه

-باد خودکار و دستی هایسیستم به مجهز نجات هایجلیقه از مختلفی انواع

 موجود نیز فوم از شدهساخته نجات هایجلیقه همچنین. دارد وجود شونده

 را سر توانندمی فردی حفاظت تجهیزات ،شناورسازی ابزارهای برخالف. باشدمی

 هایجلیقه. سازد فراهم افراد تنفس برای مسیری ایگونهبه و داشتهنگه آب باال

 و بوده شناورسازی ابزارهای از ترسنگینو  تربزرگ مواقع برخی در نجات

 پیشنهاد امدادرسانی عملیات برای روازاین. است ترسخت هاآن جابجایی

 حاصل اطمینان هاسگک و هاتسمه محکم اتصال از بایستمی نجات هایجلیقه از استفاده هنگام .شوندنمی

 .نمود

 چاقو

 گیریل س در کهیهنگام یک چاقوی تیز برای امدادرسانان و سایر افراد 

 و جلد یک در بایستمی ابزار این. دارد کاربرد اندمحصورشده و اندافتاده

 .گردد جلوگیری تجهیزات و نفرات به رساندن آسیب از تا گیرد قرار هپوست

 

 کاله

 و سقوط یا و هانگس مانند ثابت اشیاء برابر در حفاظت این .کندیم محافظت یک کاله ایمنی از سر امدادرسانان

 هاآن درون از آب عبور برای خاص صورتبه آب از حفاظت یهاکاله .باشدیم هاقیقا مانند اجسام برخی حرکت

 .داستفاده نمو هاآن مزبور در دسترس هستند از کاالهای کهیدرصورت بایست می سیل هنگام به .شدند طراحی

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 دلیل به هاتکلیموتورس مخصوص هایکاسکت  و ینشانآتش یهاکالهذکر این نکته حائز اهمیت است که استفاده از 

 .باشدینم مجاز آب عبور ذمناف وجود عدم و هاآن زیاد وزن

به کار  زدهلیسبرای تشخیص نفرات کلیدی در حین انجام عملیات نجات در یک محیط  هاکالهمختلفی از 

مختلف  یامدادرسانو شعب  هاسازمانکلیه  بیناستاندارد  صورتبهبایستی  هارنگ. این شودمیگرفته 

 .باشد شدهشناخته

 طناب کنندهمتصلدنباله 

تحت عنوان  ،نجات یهاقهیجلبرخی از ابزارهای شناورسازی و 

 و دنباله که متصل به یک بند «۱فردی یورغوطهابزارهای »

 و جلیقه به طناب اتصال دنبالهاین  هستند. شدهشناخته باشندیم

 بایستمی قسمت این همچنین. سازدیم مهیا را نجات البسه

 شدن جدا قابل عاًیسر یاضطرار مواقع در که شود طراحی یاگونهبه

 .باشد

 البسه استحفاظی پوشیدن 

طراحی ابزارهای شناورسازی گستره بسیار وسیعی دارد. برخی از  

برخی دیگر  کهیدرحال ،همانند یک جلیقه قابل پوشیدن است هاآن

کی ی .تنظیم شود هاکنارهشده و از  دهیسرپوشاز باالی  بایست می

 راحت پوشیدن ،یشناورسازمهم هر یک از ابزارهای  یهامشخصهاز 

 ورغوطهحرکت آزادانه و سریع جهت  درواقع که ،باشدیم هاآن

 البسه نوع این پوشش هنگام به شدن روی آب را میسر سازد.

 پوشش و  مربوطه یهاقالب و هاسگک شدن محکم از بایست می

 .نمود حاصل اطمینان بدن روی بر نآ کامل

 نجات جلیقه

 .دارد اهمیت بسیار زیادی نجات،نحوه پوشش صحیح یک جلیقه 

و همه  قرارگرفتهبر روی بدن  کامالً بایست میکه  یاگونهبه

در غیر این صورت ممکن  .بدن را مورد پوشش قرار دهد یهاقسمت

                                                           
1 Personal Flotation Devices: PFD 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 بودن بسته از ستبایمی همچنین. گردد امدادرسانانی برای خطرات ایجاد به منجر آب در پریدن هنگام بهاست 

این جلیقه قبل از استفاده  یهایخوردگنیچ کلیه .نمود حاصل اطمینان جلیقه یهاسگک و هابند کلیه

 .صاف شود تا خطری متوجه امدادرسانان نگردد یبایست می

 کاله

کامل کاله بر روی  قرارگیریاز  بایست میدر هنگام پوشیدن کاله 

در ابعاد و سایزهای  هاکالهجمجمه و سر اطمینان حاصل نمود. 

 تنظیم متناسب با اندازه سر افراد بایست میمختلفی وجود داشته که 

 است این شود توجه آن به بایست می که نکاتی از دیگر یکی .گردد

باشد.  قرارگرفتهایمن در قسمت پایین  صورتبه کاله چانه بند که

 های کاسکت و ینشانآتش یهاکاله از استفاده شودمی دیتأک

 .باشدینم مجاز سیل حین یامدادرسان عملیات در موتورسواری

 امدادرسانی ابزارهای

 ابزارهای از جابه و صحیح استفاده با. کنید کمک است افتاده آب در که فردی به بخواهید شما است ممکن 

 خصوصم ابزارهای.  باالتر خواهد بود است شده حادثه دچار که فردی یافتن نجات شانس امدادرسانی،

 .ساختنیز  تر قیمتکم وادم از محلی صورتبه را تجهیزات توانمی اما بوده قیمتگران بسیار امدادرسانی

 شونده پر کیف یا و کیسه 

 درون که بوده طناب رشتهیک شامل هاکیف از دسته این

 که نفراتی نجات و در شوندمی جمع بازشو زود کیسه یک

. شودمی استفاده اندقرارگرفته جاری آب جریان مسیر در

 یکی به امدادرسانی تیم اعضای از یک هر شودمی پیشنهاد

 .باشند مجهز شونده پر هایکیسه این از

 

 

 

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 آب در رفتن راه مخصوص بلنددسته

 .شوندمی ساخت مصنوعی یا و طبیعی مواد از ابزارها این

 راه هنگام در آب عمق کردن چک برای هادسته یناز ا

، است نهفته آب زیر در که خطراتی و آب درون رفتن

 برای توانمی هاتیرک این از همچنین. شودمی استفاده

 یا قایق پارو یک .نمود  استفاده نیز امدادرسانان به رسیدن

 رفتن راه جهت بلنددسته یک عنوانبه تواندمی بامبو چوب

 .گردد واقع مورداستفاده آب در

 طناب

 شود سعی امدادرسانی برای هاطناب از استفاده هنگام به 

 چراکه گردد، استفاده راستا این در رنگی هایطناب از

 برای هم ،آب روی بر شناور رنگی هاییطناب رؤیت

 اندگرفتارشده یلس در که کسانی برای هم به امدادرسانان

 .است ترآسان

 شناورسازی تجهیزات

 در .نمود دهاستفا عملیات حین ،دیدهادثهح افراد و امدادرسانان داشتننگه شناور منظوربه توانمی ابزارها این از  

 .شودمی استفاده و طراحی خاصی گونه به و است متفاوت شناورسازی ابزارهای ،کشورها از برخی

 شناورسازی مخصوص ابزارهای که مناطقی در حال این با

 نجات عملیات برای محلی ابزارهای ،باشدمی موجود

. گیردمی قرار مورداستفاده جایگزین یک عنوانبه

 :از اندعبارت شناورسازی ابزار یک بارز هایمشخصه

 

 

 آب روی برآسان  حمل قابلیت 

 معلق صورتبه نفرات نگهداری قابلیت 

 آن روی بر سوارشدن و آسان استفاده قابلیت 
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 بیشتر. کند تحمل را سالبزرگ فرد یک وزن آسانیبه تواندمی( لیتری 5 بشکه یک حداقل) آب خالی ظرف یک

 .نمایدمی حفظ را خود تعادل آب روی بر توانندمی هاآن از استفاده با افراد که بوده دسته یک دارای هامحفظه

 

 نجات قایق 

 هایقایق از توانمی سیل هنگام به امدادرسانی انجام برای

 تعادل دارای و اندشدهساخته محلی صورتبه که دستی

 .نمود استفاده باشندمی

 

 فصل پنجم: ارتباطات .4

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 

 دست هاینشانهتوانایی برقراری ارتباط با استفاده از 

 های سوتارتباط با استفاده از سیگنال مؤثرتوانایی برقراری  

 های همراه در سیلمزایا و معایب استفاده از رادیو و تلفن

 

 ارتباطات

 هایفتمسا در اغلب  دیدهآسیبقادر به برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم و افراد بایست میامدادرسانان   

 نفرات و تیم ایاعض سایر توجهجلب برای سوت از استفاده و هادست حرکتی هاینشانه. باشد طوالنی

 .باشدمی اهمیت حائز مهم اطالعات انتقال و  دیدهحادثه

 

 دست هاینشانه

ت. به اس پراهمیتبسیار  شودمیمقابل داده  طرفبهکه ما دست  هایینشانهاطالع از معنا و مفهوم هر یک از  

لوگیری رایط اضطراری جاز گیج شدن حین عملیات و در ش توانمی هانشانهاین دلیل که با دانستن مفهوم این 

دن حرکات نشان دا منظوربهاحد از یک رویه و بایست می امدادرسانی هایشبکه و هاسازمان کلیه به عمل آورد.

 ذیل تصاویر شکل به ،دست هاینشانه .نمایند استفاده اطالعات انتقال زدن سوت بر مبنی هشدارهای  دست و

 :گردندمی واقع مورداستفاده
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شرایط پایدارمعنی:   

نشانه: کف یکی از دست ها 

)دست چپ یا راست( بر 

 روی سر باشد.

شرایط ناپایدارمعنی:   

نشانه: یک بازو با مشت 

 بسته باالی سر باشد.

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 

توقفمعنی:   

نشانه: یک بازو در جلوی قفسه 

سینه کشیده شود به گونه ای که 

 کف دست باز را نشان دهد.

نیازمند کمک پزشکیمعنی:   

نشانه: هر دو بازو به صورت ضربدری 

 در جلوی سینه جمع شده باشد.

خارج شدنمعنی:   

نشانه: با یک دست 

کشیده به سمت باال و 

موردنظر اشاره مسیر 

 باالی خط افقی داشته باشد.
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 سوت زدن -صوتی هایسیگنال

وت به همراه خود داشته باشند. سهای حادثه یک هو در همه صحن هازماندر همه بایست مییه امدادرسانان کل 

. نمود جلب را دیدگان حادثه و امدادرسانان ،حادثه درصحنه حاضر نفرات سایر توجه توانمی تسو این کمک با

 نفرات سایر برای آن اثربخشی شود، استفاده از سوت معمول ازحدبیش اگر باشید داشته خاطر به همیشه

 اهمیت ،شودمی استفاده ارتباط برقراریصوتی برای  هایسیگنال از کههنگامی دیگران که ایگونهبه یافتهکاهش

 :تصاویر ذیل کاربرد داردصوتی به شرح  هایسیگنال. نخواهند داد آن به الزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایین خط افقی

آبات درون خطرمعنی:   

نشانه: با یک دست کشیده 

به سمت پایین اشاره داشته 

 باشد.

رایط اضطرارش -با سه دفعه تکرار سوت سه  

هشدار -یک سوت  

هشدار باالدست -سوت دو  

هشدار پایین دست -سوت سه  
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 همراه یهاتلفنو  رادیوها

های همراه امکان برقراری ارتباط بین اعضای تیم ها و تلفنرادیو  

 تیم اعضای ابزارها این از استفاده با. سازدمی میسر خوبیبه را

را با سایر  منظم اطالعات خود صورتبه توانندمی امدادرسانی

 امدادرسانی هایگروههمچنین سایر  نفرات درگیر حادثه و

 و بوده دسترس در تجهیزات از دسته این چنانچه  .نمایند  روزبه

 اضطراری شرایط در  عملیاتی برنامه  یک گیرند، قرار مورداستفاده

 ذیل موارد شامل ارتباطی تجهیزات از استفاده با عملیاتی برنامه یک. است انجام  قابل  ارتباطات این طریق از

 .باشدمی

 رادیوییهای کانال 

 حصول منظوربه  .شودمیکانال گفته  هاآنمختلفی عمل کرده که اغلب به  هایفرکانسدر  توانندمی رادیوها 

ه توسط یک گرو شدهفادهاستد که کانال نمو  دقت موضوع این به  بایست می مؤثر  ارتباط برقراری از اطمینان

 شناسایی .نکنند ستفادها آن از محل آن در امدادرسان هایشبکهو  هاگروهباشد و سایر  فردمنحصربهامدادی 

 کلیه توان به راریاضط شرایط در و لزوم صورت در تا پذیرد صورت قبل ازبایست می جایگزین هایکانال

 .منتقل نمود کانال آن به را هاارتباط

 تلفنی هاینشانه

 تیم اعضای  .شودمیتلفنی شامل یک اسم و یا عدد بود که به هر فرد، تیم و یا تجهیزات داده  هاینشانه

 طریق این از .نمایند استفاده است شدهداده اختصاص هاآن به که تلفنی هاینشانه از تنها بایستی امدادرسانی

 هاینشانه. استفاده از شناسایی کرده وضعیت جاده اختالل جلوگیری نمود راحتیبه را صحیح منابع توانمی

 .شود هاپیامایش طول و تکراری و همچنین افز غیرضروری هایپیاممنجر به ارسال  تواندمیتلفنی اشتباه 

 دستورالعمل صوتی

 باه فهمیدن پیام ها موردو جلوگیری از اشت کالمی هایارتباط سازیشفاف منظوربهیک دستورالعمل صوتی 

 .شودمیده ها برخی کلمات با مفاهیم ویژه استفا. در این گونه دستورالعملگرددمیاستفاده واقع 
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 برنامه پشتیبان

 صورتبهتواند از طریق وسایل ارتباطی می هاپیامبسیاری از 

اشتباه منتقل شود. ممکن است تجهیزات ارتباطی از کار بیفتد و 

حتماً  بایست میبدین منظور های ارتباطی از بین برود.سیگنال یا

 هایرویهیک برنامه ارتباطی که شامل برنامه پشتیبان به انضمام 

 .شود گذاریپایهو  ریزیبرنامهجایگزین، از قبل  ارتباطی موردنیاز

 

 کوچک هایقایقو سایر   هاقایقشم: فصل ش .5

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 

 برای انتخاب قایق مناسب موردنیازآگاهی در خصوص الزامات 

 امدادرسانی هایقایقشناخت انواع مختلف 

 هاقایقبر استحکام  مؤثرشناخت پارامترهای 

 هاقایقشناخت چگونگی نحوه سوار و پیاده شدن ایمن از 

 ایمن صورتبهزدن در قایق  پاروتوانایی 

 بررسی اقدامات الزم هنگام واژگونی قایق

 مناسب قایق یک انتخاب

 پیدا سازمان یک برای یدشا. دارد قرار امدادی هایسازمان دسترس در نجات هایقایق از مختلفی انواع امروزه 

 امدادرسانی هایمانساز. باشد دشوار بسیار اصخ قایق یک در امدادی نیازهای همه برای حلراه یک کردن

 نجات قایق کی انتخاب از قبل .نمایند شناسایی را نجات قایق یک موردنیاز  حیاتی نیازهای حداقل بایستی

 :شوند گرفته نظر در ذیل مواردبایست می خاص

 شد؟ خواهد ورداستفادهم امدادرسانی و نجات برای آیا ؟گرددمی واقع مورداستفاده کاربردی چه برای قایق این 

 گردابی؟ هایآب خروشان، هایآب رودخانه، بستر سیل، کند؟ فعالیت بایست می آبی نوع چه در قایق این 

 ؟باشدمی نیاز قایق راهبری برای خدمه تعداد چه 

 شد؟ خواهد منتقل حادثه محل به چگونه قایق
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 ؟دستی یا و تریلر وسیلهبه ؟شودمی اندازیراه قایق چگونه و محلی چه در

 پذیرفت؟ خواهد صورت چگونه قایق تعمیرات

 باشد؟ (نفرات وزن و تعداد) حمل رایب ظرفیتی میزان چه دارای بایست می قایق 

 است؟ چقدر کندمی امدادرسانی آن در قایق که آبی جریان سرعت

 است؟ صورت چه به قایق در شدهداده نجات نفرات و هخدم موقعیت

 است؟ چگونه قایق روی بر آب آزاد سطح تأثیرات پتانسیل

ین زده شود  تخم دیده سیل محل یک در موجود شرایط عایق، انتخاب راستای در تصمیمی هرگونه اتخاذ از قبل

 هایالعملعکس دنیازمن موضوع همین که بوده تغییر حال در ماٌئشرایط محل حادثه داقرار گیرد.  موردبررسیو 

 بوده باال بسیار سرعت با و شدید هایجریان شامل تواندمی شرایط این. باشدمی حادثه محل در متفاوتی

 ایگونهبه شرایط است ممکن ردیگ شرایط در .است نیاز سریع و پرقدرت هایقایق به موارد این در کهطوریبه

 تنومند ایقق یک از استفاده صورت این در است، داده پوشش را دشت یک سیل و بوده آرام آب جریان که باشد

 .بود خواهد بهتری گزینه

 نجات هایقایق انواع

 بادی هایقایق 

 .باشدمی سخت درب یک و سر نیمهیک کف دارای معموالً

 .اندشده جدا دیدهآسیب نواحی از محافظت برای ایگونهبه بادی نواحی

 .باشدمی دارد ارقر آب در که قسمتی در  منعطف  کنندهکمک با مجهز که بادی این زیر صفحات دارای اغلب

 مزایا 

 خوب بسیار راهبری توانایی 

 نفرات آسان ونقلحمل 

 عمقکم هایآب در امدادرسانان راحت نفوذ 

 سریع تعمیرات 
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 معایب

 ظرفیت ازحدبیش شدن پر  صورت در ناپایداری  

 تیز اشیاء با برخورد اثر در  شدگی سوراخ 

 

 قایق با بدنه سخت

 مواد انواع از سیعیو گستره از همچنین. باشندیم  سخت با شکل بدنه متنوع یهاقیقااین قایق از انواع رایج  

 .دنهست ساختن قابل

 

صفحات غیرصاف 

یرین قایقز  

غیرصاف  نواحی

 جداشده

 درب سفت

 قسمت نیمه سفت
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 مزایا

  ی یک نوع خاصی از گفت هر مدلی برا توانیمدارند  هاقیقا گونهنیابا توجه به تنوع زیادی که

 .شودمیواقع  مورداستفادهامدادرسانی 

  هستند یاندازراهقابل داربیشبر روی سطح  هاقیقااغلب این. 

 معایب 

  ترسخت ین به قایقبادی امکان انتقال مصدوم یهاهیپابه دلیل بلندتر بودن دیوارهای کناری نسبت به 

 باشدیم

  بادی ممکن است کمتر باشد یهاقیقانسبت به  هاقیقاپایداری این سطح از  

 

 پایداری

 تواندمی هاحدودیتم این. باشد مطلع امدادرسانی قایق یک در موجود هایمحدودیت به نسبت نباید امدادرسانان

 امدادرسانان. باشد هاقایق در مستقر  تجهیزات و نفرات وزن مجموعه  حداکثر یا و نفرات تعداد حداکثر شامل

 .نمایند حاصل اطمینان قایق بودن متعادل و بودن باالنس از بایست می همچنین

 شود. پر ازاندازهبیش نباید نجات قایق یکهشدار:  

یرین و زناحیه 

 پوسته سفت
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 وزن نامتناسب توزیع 

 از یکی شامل تواندمی زمر این. باشد داشته تأثیر آن پایداری و استحکام بر تواندمی قایق درون وزن جابجایی

 آب که باشد داشته وجود موقعیتی است ممکن جاری هایآب در. باشد بار یک یا و مصدوم یک دمه،خ اعضای

 توانندمی نهایتاً هک شده ناپایداری ایجاد به منجر حرکت این.  کند حرکت نجات قایق درون آن آزاد صورتبه

 .باشد داشته دنبال به را قایق واژگونی

 در بار توازنم توزیع از و باشد هوشیار قایق در شده جمع مجاز آب میزان حداقل به نسبت بایستی امدادرسان

 .نماید حاصل اطمینان قایق

 

وی پخش شده استبار داخلی به صورت مسا  

ی دهدمآب به قایق، آن را در سطح پایین تری درون آب قرار  اعمال وزن بیشتری از  
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یک قسمت ممکن است به طور کامل از 

 آب بیرون بیاید.

وزن به طور کامل به یک طرف قایق 

 منتقل می شود

آب آزادانه 

کندحرکت می  

مجموع وزن منتقل شده به یک سوی قایق و وزن آبی که در همین 

است می تواند منجر به غرق شدن و یا واژگونی جهت جا به جا شده 

 قایق شود

 

یک قایق بیش از حد ظرفیت ممکن است نامتعادل گردیده و در سطح 

 بسیار پایینی از آب قرار گیرد.
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 قایق از شدن پیاده

 نبایدها 

 .ایستاد قایق لبه روی بر نباید هرگز 

 .پرید یا و ایستاد آب بزرگ شکاف یک امتداد در نباید هرگز

 

 

 

 بایدها

  قایق سطح روی بر ایستادن 

 شدن پیاده یا و سوار حین پایه بودن متعادل و بودن مناسب بررسی

 نفرات

 

  

 پیاده و سوار از قبل رود روند اشیاء استقرار منظوربه ،طناب با قایق شدن بسته ازبایست می امکان صورت در

 .نمود حاصل اطمینان قایق از شدن

 پارو زدن هایروش 

 منظوربهفر را ننجات بایستی یک  ، نیازمند همکاری کلیه اعضای تیم است. تیمنزد پارو مؤثر یک عملیات  

 انتخاب و سرگروه راهنما عنوانبه که نفری قانون، طبق .نماید انتخاب رهایمس دادن نشان و  راهنمایی گروه

 .گیرد قرار قایق پشتی قسمت دربایست می شودمی
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صی را به نفرات دستورات مشخ ،حفظ وحدت رویه در عملیات منظوربهبایست میراهنما و رهبر گروه 

 :از اندعبارت دستورات این ازجمله بدهد.

 بزنید پارو  از راست 

 از چپ پا رو بزنید 

 از جلو پا رو بزنید 

 از عقب پا رو بزنید 

 پارو نزنید 

 

 واژگونی

سالم  بررسی هب نسبت بصری هم و کالمی صورتبه هم است ضروری ،امدادرسانی قایق یک واژگونی صورت در 

 در دارد قرار باالدست رد که قایقی با بایستمی قایق در حاضر افراد. نمود اقدام سریعاً قایق خدمه کلیهبودن 

 خود ارتباط کهدرحالی شدهخارج قایق از سرعتبه بودید، شده واژگون قایق پوسته زیر در چنانچه. باشند ارتباط

 .کنید حفظ قایق با را

 :نمایدمی گیریتصمیم خصوص این در قایق در امدادرسانی تیم رهبر 

 خطر  وجود صورت در -کنید شنا  ایمن محل یک سمت به 

 خطر وجود عدم  صورت در -بزنید پارو من محلی یک سمت به و  برگردانید را قایق 

 کنید هدایت یمنا  محلی سمت به را قایق -بنشینید دارد قرار باال سمت به اکنون که قایق کف روی بر. 
 

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 شدن محصور

 شدبا محصورشده آن در و داشته کمک به نیاز فردی آنکه مگر نشوید شدن واژگون قایق وارد 

 کنید استفاده شودمی دهدا قرار  قایق زیر در که هوا بسته از توانیدمی ایدمحصورشده شما چنانچه 

 عایق بدنه زیر از را خود کنید سعی و کرده اقدام سریعاً ،نباشد موجود مزبور قایق در هوا بسته چنانچه 

 بکشید بیرون

 در تواندمی که ققای از خارج ای ءشی و زده کنار را قایق کنید سعی قایق زیر از خود آزادسازی برای 

 کنید پیدا ،کنند کمک شما آمدن بیرون

 کنید آزاد تاس کرده محصور و است انداخته گیر را شما آنچه هر کنید سعی ایدمحصورشده انچهچن  .

 ببرید انداختند گیر را شما که بندهایی توانیدمی شماست دسترس در چاقویی چنانچه

 
 

 ؟شود انجام بایست می اقداماتی چه آب در شدن غرق صورت در

 مکیک نیروهای تا بمانید نتظرم دارید قرار امنی نسبتاً محل در کهدرصورتی و کرده برقرار ارتباط هاقایق سایر با 

 نجات را خود کردن شنا اب کنید سعی نباشد پذیرامکان کار این چنانچه .کنید قایق سوار را شما و رسیده شما به

 .دهید

 مدیریت عملیات نجات در هنگام سیل: هفتمفصل  .6

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در
 

 آگاهی از اجزای ساختار فرماندهی حادثه

 امدادرسانیحین  هامسئولیت مراتبسلسلهآگاهی از  

 زدهسیلعملیاتی مختلف در یک محیط  هایزونآگاهی از  

 زدگانسیلبه  امدادرسانیاقدام حیاتی حین  هشتبررسی  



 عملیات نجات در سیل

 

 

 امدادرسانیمختلف  هایمراقبتآگاهی از 

 "نافعم در برابرخطرات "آگاهی از قانون 

 آسایش خاطر برای تیم امدادرسانی تأمینآگاهی از چگونگی اصول اطمینان از 

 

 

 حادثه فرماندهی سازمانی ساختار

 :باشدیم ذیل موارد از اطمینان حصول منظوربه حادثه حین در فرماندهی برای ساختار یک ایجاد

 حادثه محل در امدادرسانان مفید و صحیح استقرار 

 محوله هایمسئولیت و وظایف از امدادرسان کامل اطالع 

 امدادرسانان به موردنیاز تجهیزات و تمرینات هاآموزش ارائه 

، طالیی ستراتژیا سطح سه در غیرمترقبه حوادث و اضطراری شرایط در حادثه فرماندهی ساختار طورکلیبه

 است. شدهدادهشرح  هاآنکه در ادامه هر یک از  شودمی بندیطبقه برنزی عملیاتو  اینقره تاکتیک

 

 طالیی استراتژی

 شرایط در عملیات یک استراتژیک مدیریت مسئول طالیی فرمانده

 را باشدمی موردتقاضا که هاییاولویت و منابع هاآن. است اضطراری

 ریزیطرحرا نیز  عادی شرایط برای عملیاتی برنامه و کرده فراهم

 اما باشد، نداشته حضور حادثه صحنه در تواندمی فرمانده این. کنندمی

 .باشد تماس در منظم صورتبه اینقره فرمانده با بایست می

 

 اینقره تاکتیک

 در باهم ایگونهبه و نماید صلحا اطمینان برنز فرمانده توسط شدهانجام اقدامات از بایستمی اینقره فرمانده

 . یابند دست امدادرسانی عملیات در بازدهی سطح باالترین به تا بوده ارتباط



 عملیات نجات در سیل

 

 

 

 ماندهفر مافوق نفر حادثه فرمانده. باشدمی ارشد افسران از یکی اینقره فرمانده امدادرسانی، هایسازمان اغلب در

 .داد تشخیص یکدیگر از را هاآن حادثه ینح توانمی هاآن پوشش نوع روی از که بوده اینقره

 برنزی عملیات

. دارد عهده هب را اضطراری موقعیت و شرایط در عملیات انجام وظیفه که بوده عملیاتی سطح در برنز فرمانده

 را الزم اقدامات بایستمی ،)اولین امدادرسانان( اندداشته حضور محل در حادثه اولیه لحظات در که کارکنانی

 و هامسئولیت روی بر ملیاتیع برنامه یک طبقبایست می هاآن. دهند انجام مشکالت وسعت ارزیابی منظوربه

 .نمایند تمرکز خود محوله وظایف

 امدادرسان تیم

 بایست می تیم یک در .شودمی نفرهفت  معموالً ،دیدهآموزش نفرات از کمی تعداد شامل امدادرسان تیم یک

 . دگرد مشخص است، شناساییقابل سفیدرنگ کاله با که ،گروه رهبر عنوانبه نفر یک

 .شد خواهد میسر هاکاله رنگ مدل امدادرسانی تیم نفرات شناسایی است ذکر به الزم

 

:حادثهفرمانده   

.کاله ایمنی سفید رنگ و روپوش سفید می پوشد  

:برنز فرمانده عملیات  

به رنگ  یروپوش سفید رنگ و کاله ایمنی

 .می پوشد متناوب



 عملیات نجات در سیل

 

 

 

 هامسئولیت

 هااولویت 

 تیم اعضای عهده بر که هاییمسئولیت مراتبسلسله اساس بر هایاولویت یکسری هاامدادرسانی همه در

 .دارد وجود ،است امدادرسانی

 فردی هایاولویت  

 است ممکن اولویت ینا نگرفتن نظر در صورت در. دارند قرار هااولویت باالترین در امدادرسان فرد ایمنی 

 خواهد حریف تیم و فرد برای هاییخسارت ایجاد به منجر نهایتاً گردد، که واقع خطر تحت امدادرسان

 شد.

 شماست وظیفه این امدادرسان عنوانبه. شودمی فرد توان  و ظرفیت حداکثر با کار شامل فردی ایمنی 

بایست می نهمچنی. دهید قرار امن موقعیت یک در را خود خاص، شرایط در کار به نیاز در صورت  که

 .باشید خودآگاه خستگی آستانه به نسبت

 نمایید. امدادرسانی را یدیگر نفر کنید، حفظ ایمن شرایط در را خود توانیدنمی کههنگامی نباید شما 

 تیمی هایاولویت

 در را تیمی تواناییبایست می دارد وجود عملیات حین کههایی محدودکننده تمامی باوجود  همیشه 

 .شود گرفته نظر در  محوله وظایف و امدادرسانی

:رهبر تیم  

قابل شناسایی استکاله ایمنی سفید رنگ با   

:اولین امدادرسان  

قابل شناسایی استرنگ  زردکاله ایمنی با   



 عملیات نجات در سیل

 

 

 دقیق، صورتبه تیم اعضای همه که افتاد خواهد اتفاق هنگامی تیم یک برای موفق عملکرد یک 

 .دهند انجام را خود وظایف و بوده ارتباط در یکدیگر با مربوط و مشخص

 تجهیزاتی هایاولویت

 هم و مدادرسانیا تیم هم که باشدمی ابزارها ارزشمندترین از یکی نفرات نجات برای امدادرسانی تجهیزات

 امدادرسانان اصلی وظیفه گرچها. شوند جابجا هاآن وسیلهبه تواندمی زدهسیل محیط یک در حادثه مصدومان

 افراد نجات رد،پذی صورت تجهیزات و ابزارها کمک بابایست می که اقدامی اولین است، مصدومان به کمک

 تأمین هاآن ایمنی و نشده ستقرم ایمن محل در امدادرسانان کهزمانی تا دیگرعبارتبه. باشدمی امدادرسان

 .بود خواهد خطرناک امدادرسانی عملیات انجام است، نگردیده

 مصدومین هایاولویت

 ایمنی و ها تورالعملدس مبنای بر بایست می که بوده امدادرسانی تیم یک اصلی وظایف از یکی مصدومین نجات

 .پذیرد انجام فردی

 عملیاتی های محدوده

 .دارد وجود عملیاتی محدوده سه زدهسیل محیط یک در 

 قرمز محدوده 

 است. شده پوشیده سیل توسط کامل طوربه که محوطه 

 است. موردنیاز محدوده این در کامل صورتبه فردی حفاظت تجهیزات 

 مجاز محدوده این به دیدهآموزش نفرات ورود فقط و بوده ریسک سطح باالترین دارای محدوده این 

 .باشدمی

 زرد محدوده 

 یابدمی گسترش خطر محدوده بعد به متری سه شعاع از محدوده این. 

 پذیر امکان دهمحدو این در مصدومین به رسیدن و کردن صحبت مانند مقدماتی هایامدادرسانی انجام

 .باشدمی

 است. موردنیاز  محدوده این در کامل فردی حفاظت تجهیزات 

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 آبی محدوده

 شوندمی مستقر آن در حادثه فرماندهان که است محلی. 

 

 

 

 سیل امدادرسانی در حیاتی نکات

  سازیساده اصل رعایت

 چراکه ،کنید سازیسادهرا  دیگران به کمکو  امدادرسانی کنید سعی

 بوده بیشتر تجهیزات و ابزارها مستلزم امدادرسانی عملیات کردن پیچیده

 را سریع امدادرسانی مکانی و زمانی موقعیت آن در تواندمی که

 .دهد قرار الشعاعتحت

 هااولویت

خطرناکیلی خ -محدوده قرمز خطرناک -زرد محدوده   ایمن -آبیمحدوده    

متری  3تا شعاع   



 عملیات نجات در سیل

 

 

 .یدنمای حاصل اطمینان امدادرسان عنوانبه خود فردی ایمنی از بایستمی همه از اول

 صحیح تجهیزات

 استفاده خود مناسب جای در و صحیح تجهیزات ازبایست میهمیشه 

 نفرات برای تجهیزات این استفاده از قبل هایآموزش همچنین .نمود

 .است الزامی امدادرسان

 

 

 پشتیبان تأمین

  پشتیبان نفرات وجود از حتماًبایست می امدادرسانی عملیات انجام حین 

 .گردید مطمئن

 

 

 مطمئن هایطناب

 هاطناب. نمود حاصل اطمینان هاطناب بودن سالم از بایستمی 

 .گردند آزاد راحتیبه بایست می

 

 

 

 پاها وضعیت از هوشیاری

 نگذارید، پایین به است گود یا و فرورفته که محلی در را خود پای هرگز

 .شودمیزخ بآ زیر اشیاء با برخورد اثر در شما پای است ممکن چراکه

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 

 مصدومیناز  کمک

یک  چراکه .نکنید اعتماد خود به کمک برای مصدوم یک به هرگز

را ندیده است، بلکه ممکن است  الزم و کافی هایآموزش تنهانهمصدوم 

 خودش در شرایط خطرناک باشد.

 

 هاتکنیک

 تمرین و دیدهآموزش حادثه از قبل که هاییتکنیک و هاروش از همیشه

 .کنید استفاده امدادرسانی عملیات در ایدکرده

 

 نجات  برابر ریسک در

 برای تهدیدی تواندیم و دارد وجودمحل حادثه  در که خطراتی کلیهبایست می امدادرسانی عملیات انجامدر  

 آن در امدادرسانی فقیتمو احتمال بایستمی همچنین. شود گرفته نظر در کامل طوربه، باشد امدادرسانی تیم

 را دادرسانانایمنی ام ،موجود خطرات برابر در امدادرسانی و دیگری نجات آیا. گردد بررسی نیز خاص شرایط

 ؟کندمی تهدید

 :بگیرند نظر در را زیر موارد بایستی امدادرسان

 موجود هایریسک و خطرات بالفعل و بالقوه هایپتانسیل 

 مصدومین و امدادرسانان خطرات کاهش منظوربه دقیق و مشخص برنامه یک 

 
 چنانچه در شرایطی شک داشتید، وارد آب نشوید 

 خو را مصدوم نکنید!



 عملیات نجات در سیل

 

 

 استفاده با .است شده آورده شماتیک صورتبه موفق امدادرسانی به نسبت هاریسک ضرر، و سود نمودار ادامه در

 درواقع و دارد امدادرسانی تیم روی بر بیشتری تأثیر بالقوه و لفعلاب هایریسک آن در که شرایطی ،نمودار این از

 عملیات تیم، قانون این دانستن با. است شدهداده نشان شود،نمی پیشنهاد شرایط آن در امدادرسانی عملیات

 تهدید را هاآن که محل در موجود خطرات وضعیت از تخمینی بایست می امدادرسانی  انجام از قبل نجات

 .باشد داشته خود ذهن در ،دهندمی انجام که امدادرسانی  به نسبت ،کنندمی

 

 

 بانیدیده و مراقبت

 :باشد یرز موارد شاملبایست می شدن جاری حال در و خروشان هایآب در امدادرسانی تیم یک 

 تهدید را تیم اعضای سایر که خطراتی کلیه و کرده راهنمایی را تیم باالدست از بتواند که باندیده یک 

 .نماید اعالم هاآن به کندمی

 

 حد پایین

 حد باال

 سود حد باال

ک
س

ری
 

امدادرسانی در این 

 محدوده غیرمجاز است

در این  امداد رسانی

ی تحت شرایط محدوده

 است مجاز



 عملیات نجات در سیل

 

 

 انجام را امدادرسانی عملیات الزم هایمهارت و تجهیزات وسیلهبه که امدادرسانی دیدهآموزش تیم 

 .دهند

 حال در عملیات که  یدستپایین محل در الزم هایمهارت با که دستپایین در مستقر پشتیبان نفرات 

 عنوانبه دستایینپ در که نفراتی. کند پشتیبانی را هاآن تیم موفقیت عدم صورت در بتواند است انجام

 .باشد داشته مدادرسانا تیم نفرات از بیشتر اغلب فردی هایتوانایی باید شوندمی مستقر امدادرسان

 

 تیم اعضای خاطر آسایش و ایمنی سالمت،

 حتی که ،گرددمی محسوب سنگین و سخت بسیار هایعملیات از یکی زدهسیل محیط یک در عملیات انجام 

 از اطمینان حصول .شودمی مصدومین و امدادرسانان متوجه بسیاری نهفته خطرات ،نجات عملیات اتمام از پس

 یکعملکرد  ماندن مؤثر برای اساسی عوامل از یکی امدادرسانی تیم یک اعضای خاطر آسایش و ایمنی سالمت،

  :شود گرفته نظر در هموارهبایست می زیر عوامل روازاین. گرددمی محسوب تیم

 

 

بان مستقر دیده

 در باالدست

مستقر نفرات پشتیبان 

دستپاییندر   

 تیم امدادرسانی



 عملیات نجات در سیل

 

 

 بهداشت

و  سیل از گرفته نشأت هایبیماری به ابتالء با مقابله راستای در مهم بسیار عوامل از یکی فردی بهداشت حفظ 

 . باشدمی آن با مرتبط هایآلودگی کلیه

 شسته تمیز آب و کنندهپاک مواد و صابون با هادستبایست می غذا، آشامیدن و خوردن هرگونه از قبل 

 .شود

 منظوربه گردیده واقع مورداستفاده عملیات در که تجهیزاتی کلیه و بدن آب، از شدن خارج از پس 

 .شود شسته آب و صابون با عفونی، هایبیماری به ءابتال احتمال کاهش

 غذا و آب

 سخت بسیار انددهش سیل دچار که هاییمحیط در کار و عملیات انجام ،شد گفته نیز ترپیش که گونههمان

. باشدمی مداوم رسانیبآ و انرژی کسب نیازمند بدن کار، روی بر تمرکز و استقامت حفظ منظوربه. باشدمی

 .نمود لحاص اطمینان امدادرسانان دسترس در و تازه آب و غذا بودن موجود ازبایست میهمچنین 

 استراحت

 .گردد ختس بسیار شرایط در کار و طوالنی بسیار زمان صرف مستلزم است ممکن امدادرسانی عملیات انجام

 :بنابراین ،گرددمی محسوب نجات عملیات هر در عمده هاینگرانی از یکی تیم اعضای خستگی

 کنندمی تاستراح مشخص هایزمانی هایبازهدر   امدادرسانی، تیم اعضای کلیه شوید مطمئن. 

 گردد تعویض بایست می امدادرسان موقعیت امکان صورت در. 

 نمایید حاصل اطمینان به نیاز صورت در پشتیبان نیروهای وجود از. 

 فصل هشتم: عملیات نجات فردی .7

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 تدافعی و تهاجمی کردن شنا توانایی کسب

 هاصافی در افتادن دام به  از فرار  چگونگی خصوص در آشنایی 

 عمقکم هایآب در خطی نشینیعقب عملیات  انجام جهت توانایی کسب 

 عمقکم هایآب در فردی انجام جهت توانایی کسب 
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 پذیرد؟ انجامبایست می آب به ورود صورت در اقداماتی چه

 :باشد آگاه ذیل موارد به نسبت بایستی شودمی وارد آب در امدادرسان یک چنانچه 

 آب زیر اشیاء و آب از ناشی خطرات 

 بگیرند را امدادرسان است ممکن و شده جراحت دچار آب در که افرادی سایر 

 در کردن شنا نحوه قبل از امدادرسانان بایستمی ،باشد کردن شنا نیازمند امدادرسانیعملیات  یک چنانچه 

 در کردن شنا. مایندن امدادرسانی و کرده حرکت خروشان هایآب در بتوانند تا دیدهآموزش را مختلف شرایط

 باشید، زدهلسی محل یک در شنا به مجبور چنانچه حالبااین. است خطرناک بسیار سیل و روان هایآب

 اصلی هایتکنیک عنوانبه را تهاجمی شنایو  تدافعی شنای ،خود فردی ایمنی گرفتن نظر در برعالوه بایستمی

 :باشید داشته نظر در شنا کردن
 

 تدافعی شنای 

 شده ریزییهپا ،پاها افتادن دام به پتانسیل یا و مصدومیت ریسک کاهش مبنای بر تدافعی شنای فرایند یک

 دستپایین انجری سمت به متمایل پاها و داشته قرار خود پشت روی بر شناگر تدافعی، شنای موقعیت در. است

 حالت این. شدبا نزدیک آب سطح به بایست می دارد امکان که جایی اپاه مفاصل و لگن همچنین. هستند

 سایر ندتوامی شناگر ایگونهبه، دارد را سیل و روان هایآب در کردن شنا حین صدمه ایجاد احتمال کمترین

 که شودمی دهاستفا پشت کرال حرکت انجام برای بازوها از روش این در. کند دور خود پای با نیز را اشیاء

 قرار درست مسیر درو  داده اویهز را خود بدن شناگر دهدمی اجازه و کشیده پایین سمت به را شناگر ایگونهبه

 .گیرد
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 تهاجمی شنای

 هستند موقعیتی در نفرات یا و بوده عمودی صورتبه رودخانه در آب جریان کههنگامی تهاجمی شنای در روش

 آب در باید شناگر ،کردن ناش تهاجمی برای. شودمی استفاده برسند، ایمن محل یک به سرعتبهبایست می که

 .دکن استفاده آب در جابجایی برای بیشتر سرعت یک با سینه کرال روش از تواندمی شناگر. بغلتد جلو سمت به

 .کندمی حرکت ایمن مسیر سمت به و شدهداده زاویه شناگر بدن ازآنپس
 

 

 

 جریان پایین دست

دست باالجریان   
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 هاصافی در افتادن به دام از فرار

 خودداری صافی در افتادن دام به از نتوانید شما چنانچه 

 طول در کردن شنا ،آن از فرار برای راه ترینایمن کنید،

 . بدین منظور بایستی:باشدمی صافی

 کنید شنا صافی امتداد در باقدرت. 

 باز را خود هایبازو صافی به رسیدن از قبل 

 .کنید

 هل آن سمت به را خود بدن و بگیرید را صافی 

 .بزنید پا و محکم باقدرت زمانهم طوربه و دهید

 

 آب در رفتن راه

 است. خطرناک بسیار باشد داشته سریع جریان آب چنانچه عمل این

 خطی صورتبه آب در پشت به رفتن راه 

 .باشد خطرناک بسیار فوق محل در ایستادن و بوده کم آب عمق که هاییمحل در 

 .نیست کردن شنا به نیازی که زمانی امدادرسانی عملیات ریسک کاهش برای 

 .باشدمی بیشتری استقامت و استحکام دارای و بوده ترامن انفرادی صورتبه آب در رفتن راه به نسبت فرایند این

 .است شدهداده نشان شماتیک صورتبه ذیل هایشکل در پشت به رفتن راه انجام مراحل 

 اول مرحله

و  گرفته نظر در را مسیر یک بایستی امدادرسانی تیم

 رو صف و جلوی در تیم عضو بلندقدترین دادن قرار با

 چوب یک از استفاده با و همچنین باالدست جریان به

 وجود عدم از و کرده تست را آب عمق تیرک، یا و

 شود. مطمئن آب زیر در اشیاء
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 دوم مرحله

 کرد. حرکت خود هایکناره سمت به آرامیبه و داده ادامه  آهسته و مستقیم صورتبه را مسیر 

 اشیاء سایر و آب عمق چوب یک از استفاده با 

 نمود. بررسی را آب در نهفته

 شناورسازی البسه به متصل انتهای قسمت، 

 .کندمی محدود را آب در رفتن راه عملیات

 

 

 انفرادی صورتبه آب در رفتن راه

 وجود راوانف خطرات وجود دلیل به فوق محل در ایستادن امکان و نبوده دسترس در دیگری نفر کههنگامی 

 شنا به نیاز که زمانی سانان،امدادر ریسک کاهش منظوربه همچنین. پذیرد انجام بایست می فرآیند این دارد،ن

 انجام مرحله دو طی نیز دفرآین این. نمود استفاده آب در رفتن راه از بایست می نیست، امدادرسانی برای کردن

 .است شده آورده شماتیک صورتبه زیر شکل در مرحله هر که پذیردمی

 اول مرحله 

 یک از استفاده با و شوید آب وارد احتیاط با 

 از و کنید بررسی لحظه هر در را آب عمق ،چوب

 اطمینان خود پای زیر در اشیاء وجود عدم

 .نمایید حاصل

 بوده هوشیار آب سرعت تغییرات به نسبت 

 حرکت شود، بیشتر آب سرعت چقدر هر چراکه

 .شد خواهد کندتر آب در شما
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 دوم مرحله

 پشتیبان عنوانبه چوب یک از استفاده با 

 .کنید حرکت آب مسیر امتداد در آرامیبه

 که شناورسازی البسه به مربوط انتهایی قسمت 

 را آب در رفتن راه است ممکن دارید تن به

 .سازد محدود مقداری

 تعادل آب جریان باالی سرعت اثر در چنانچه 

 روش افتادید، آب در و دادهازدست را خود

 .باشید ایمن خروج مسیر دنبال به و هنمود استفاده را  تدافعی شنای

 فصل نهم: عملیات نجات دیگران .8

 :گردندمی واقع موردبررسی ذیل موضوعات بخش این در

 هاامدادرسانی مختلف انواع با ارتباط در  هایریسکآگاهی از سطح 

 صوتی امدادرسانی  کسب توانایی در خصوص 

  آب در رفتن راه و پرتابی رسیدن، روش با  امدادرسانیکسب توانایی  

 نجات هایقایقکسب توانایی امدادرسانی با استفاده از  

 با استفاده از شنا امدادرسانیکسب توانایی جهت  

 سیل هنگام به امدادرسانی هایگزینه .8.1

 را موارد و  کرده عشرو موضوع ریسک کمترین  از باید  ابتدا امدادرسانی روش بهترین کردن پیدا منظوربه 

 که دیدهآموزش نفرات از بایستمی منظور بدین.  کنید پیدا امدادرسانی برای را گزینه بهترین تا کنید بررسی

 .نمود گیریبهره دارند امدادرسانی جدول و ماتریس از کاملی اطالع
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 نجات هایسیگنال و زدن فریاد .8.2

 از کرد، راهنمایی و هدایت صوتی هایسیگنال با را هاآن توانمی و دارند قرار نزدیک محل در افراد کههنگامی

 .باشدمین انیامدادرس برای خاصی تجهیزات به نیاز خصوص این در. شودمی استفاده نجات برای زدن فریاد

 است شده آورده ادامه در که هاییشکل با مطابق

 انجام امدادرسانی نوع این مرحله دو طی

 .پذیردمی

 اول مرحله

 جلب بایستی است افتاده آب در که فردی توجه

 .شود

 دوم مرحله

 فرد  هادست حرکت و صوتی هایسیگنال از استفاده با 

 .نمایید ترغیب هاکناره سمت به کردن شنا به را

 

 

 سطح آموزش سطح ریسک انواع روش های نجات

 ایمنی و امدادرسانی در سیل  ریسک پایین فریاد زدن

 
 ایمنی و امدادرسانی در سیل  رسیدن

 
 ایمنی و امدادرسانی در سیل  پرتاب

 
 ایمنی و امدادرسانی در سیل  راه رفتن در آب

 
 امدادرسانی در سیل قایقرانی

 امدادرسانی در سیل ریسک باال شنا کردن

 

ورود به آب شما 

را در سطح باالی 

 ریسک قرار

می دهد.   
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 دیدهآسیبرسیدن به فرد  امدادرسانی .8.3

.  شودمی استفاده امدادرسانی برای روش این از باشد امدادرسانان نزدیکی در دیدهآسیب فرد کهدرصورتی

 بهترین ،باشدمین ماش دسترس در امدادرسانی تجهیزات و نبوده کردن شنا به قادر دیدهآسیب فرد کههنگامی

 صورتبه دیدهآسیبفرد  بهاز طریق رسیدن  امدادرسانیدر ادامه مراحل  .باشدمی امدادرسانیبرای  روش

 شماتیک آورده شده است.

 مرحله اول

 تیرک یا و چوب تکه یک مانند سخت بلند شی یک از استفاده با دیدهآسیب فرد به رسیدن 

 ترینپایین در و محکم را خود بایستی امدادرسان 

 به را او نتواند دیدهآسیب فرد تا داشتهنگه سطح

 بکشد. آب درون

 مرحله دوم 

 رود هایکنارهبه سمت  دیدهآسیبکشیدن فرد 

 امدادرسانی پرتابی .8.4

ش توان از روتا خشکی داشته و ن فاصله زیادی ایگونهبهفرد در نزدیکی امدادرسانان قرار دارد اما  کههنگامی 

 شدهداده توضیح شماتیک صورتبه پرتابی امدادرسانی یک مراحل ادامه در را انجام داد. امدادرسانیرسیدن 

 .است

 مرحله اول 

  وس بکه در آب مح دیدهآسیبتوجه فرد

 .را جلب نمایید گردیده

  باید به این نکته توجه داشته باشید به

به سمت فردی که در  ءشیهنگام پرتاب 

آب افتاده است، سرعت باد و جریان آب 

 .را در نظر بگیرید

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 مرحله دوم 

 در که فردی سمت به  (پالستیکی محفظه یک یا و طناب مانند) را باشد شناور آب روی بر دتوانمی که ءشی 

 بیرون و دیدهیبآس فرد کشیدن در تا کنید متصل شدهپرتاب ءشیطنابی به  .کنید پرتاب است محصورشده آب

 .کند کمک آب از آن آوردن

 

 مرحله سوم 

به فردی که در آب گیر افتاده است بگویید  

 و بزنند اآب پ در محفظه را با دو دست گرفته و

 .کند شنا رود کناره سمت به

 

 رحله چهارمم

 .به فرد کمک کنید از آب بیرون بیاید 

 

 

 

 شوندهپرتاب کیسه یک از استفاده با پرتابی امدادرسانی .8.4.1

 نباشد فراهم رسیدن روش زا استفاده با امدادرسانی امکان اما ،باشد ساحل به نزدیک دیدهحادثه فرد کههنگامی 

 شماتیک صورتبه کیسه یک وسیلهبه پرتابی امدادرسانی انجام مراحل ادامه در. شودمی استفاده روش این از

 .است شدهداده شرح

 اول مرحله

 را شوندهپرتاب کیسه در شده جمع هایطناب 

 .بیاورید بیرون
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 بگیرید. خود دیگر دست در را کیسه گرفته دست در را طناب قسمت یک انتهای 

 

 دوم مرحله

 دستپایین در را محلی آب جریان مسیر در 

 آب در مغروق فرد گرفتن و ایستادن منظوربه

 کنید. انتخاب

 و کرده برقرار چشمی ارتباط دیدهآسیب فرد با 

 «بگیر را طناب»بزنید  فریاد

 سوم مرحله

 سر باالی از که ایگونهبه کرده پرتاب را کیف 

 انواع بعدی بخش در. باشد گرفتن قابل فرد

 است. شده آورده پرتاب هایروش

 بر و شوید آماده آب از شرکت کشیدن برای 

 بایستید. محکم خود پای روی

 

 چهارم مرحله

 درون و کرده جمع مجدداً را طناب لزوم صورت در

 از بعدی پرتاب برای سرعتبه بتوان تا دهید جای کیف

 نجات فرد به صورت این غیر در. کنید استفاده آن

 .آید بیرون آب از تا کنید کمک شدهداده

 کردن پرتاب هایروش .8.4.2

 منظم طوربه بایستمی هاروش این از کدام. دارد وجود مختلفی هایروش نجات کیسه یک کردن پرتاب برای 

 .نمایند حاصل اطمینان هاروش این از استفاده صحیح نحوه از امدادرسانان تا شود تمرین
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 بازو زیر از بپرتا

 زیرین قسمت از پرتابچنانچه  اگر. شودمی استفاده است پایدار و آرام جوی شرایط کههنگامی روش این از

 سرعت نظر از هاروش ترینآهسته از یکی کیسه

 ارتفاع بیشترین دارای پرتاب نوع این همچنین. باشدمی

-درخت مانند مرتفع اشیاء که شرایطی در بنابراین بوده

 ممکن ،باشد داشته وجود محیط در برق هایکابل و ها

 در شدید باد کههنگامی یا و کرده گیر هاآن به است

 .شود عوض پرتاب مسیر است ممکن است وزیدن حال

 بازو باالی از پرتاب

 بسیار زیاد، تمرین انجام صورت در پرتاب نوع این

 زمانی که یعنی .باشدمی بازو پایین از پرتاب از تردقیق

 برداریبهره روش این از عمیق هایآب در امدادرسان

 هاییمکان در روش این از استفاده صورت در. شودمی

 باید دارد وجود هاآن در پایین ارتفاع با اشیاء که

 .نمود احتیاط

 هاکناره پهلو و از پرتاب

 اشیاء یا و هاپل با وسیله برخورد از جلوگیری منظوربه

 .شودمی استفاده روش این از شده آویخته

 

 پرتابی کیسه یک دریافت .8.4.3

 :نمود تشویق لذی موارد انجام  به را دیدگان آسیب بایستمی شدن محصور احتمال کاهش منظوربه 

 دندار نگه محکم دست دو با را پرتابی کیسه یا و طناب. 

 بکشند دراز پشت به. 

 دنکن کمک امدادرسان کشیدن به تا داده قرار امدادرسان مقابل در هاشانه راستای در را طناب. 
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 قایق یک از کیسه پرتاب .8.4.4

  کنید، پرتاب است هافتاد گیر سیل در که فردی برای قایق یک درون از را کیسه یک خواهیدمی کههنگامی

 باشدمی تحرکم جسم یک حقایق داشت توجه نکته این به باید تنها و باقی است خود قوت به قبلی مراحل کلیه

 .گیریدب نظر در را مالحظات برخی بایستیم آب درون به تیزر پرتاب برای قایق داخل در شما و

 کامل صورتبه توانندب قایق خدمه تا باشد مستقر دیدهآسیب فرد از ترپایین موقعیتی در باید قایق  

 ببینند. کندمی امدادرسانی که را مکانی

 ایستادن از و شدبا مستقر امدادرسان قایق نوک در بایستمی کنندمی پرتاب را کیسه که فردی 

 د.ش خواهد قایق و فرد تعادل و استقامت افزایش به منجر کار این چراکه، نماید خودداری

 کند. هاستفاد بازو باالی از پرتاب روش از بایستمی کندمی پرتاب را سرش که فردی 

 ایدسته صورتبه آب در رفتن راه .8.4.5

 در. شودمی استفاده شدهغرق عمقکم هایآب در و بوده ساحل نزدیک دیدهحادثه فرد کههنگامی روش این از 

 ذیل تصاویر شرح به شدهغرق فرد نجات مراحل. باشدمین طناب یا و شناورسازی تجهیزات به نیازی حالت این

 .باشدمی

 اول مرحله 

 بایست می است شدهغرق آب در که فردی نظر

 شود. جلب

 و مثلثی شکل یک ایجاد با امدادرسانی تیم 

 به رو و مثلث نوک در تیم اعضای از یکی استقرار

 یک وسیلهبه کرده و حرکت  آب باالدست جریان



 عملیات نجات در سیل

 

 

 نمایند. حاصل اطمینان آب زیر در اشیاء وجود عدم از و نموده گیریاندازه را آب عمق تیرک یا و چوب

 دوم مرحله

 درون آرامیبه  گروه مثلثی شکل حفظ  با 

 کنید. حرکت رودخانه

 زیر در نهفته اشیاء و آب عمق حرکت حین در 

  کنید. بررسی را آب

 توانندمی شناورسازی ابزارهای انتهایی قسمت 

 در رفتن راه حین هاییمحدودیت ایجاد به منجر

 شوند. آب

  سوم مرحله

 را آن و داده جای مثلث وسط در را مصدوم 

 نماید. منتقل امن منطقه  به

 

 

 دوقسمتی نجات هایقایق .8.5

 از  برساند ساحل به را دخو آب در رفتن راه و پرتابی رسیدن، هایروش با نتواند دیدهآسیب  مصدومین چنانچه

 کندمی حرکت مسیر یک در آب جریان کههنگامی هاقایق از دسته این از. شودمی استفاده نجات هایقایق

 به نیاز که هاییزمان. کندمی حرکت مسیر یک در همیشه نجات قایق که است معنی بدان این .شودمی استفاده

 مراحل ادامه در. شودمی استفاده روش این از امدادرسانان به آسیب ریسک کاهش منظوربه و نیست کردن شنا

 .است شدهداده شرح شماتیک صورتبه نجات هایقایق از استفاده

 اول مرحله 

 .ببندید محکم نجات قایق قسمت دو هر در را هاطناب 

 



 عملیات نجات در سیل

 

 

  

 

 دوم مرحله

 در که دیگر امدادرسان سمت به را بلند طول با طنابی 

 .کنید پرتاب گردیده مستقر رودخانهدیگر  سمت

 

 

 

 سوم مرحله 

 حرکت به دیدهآسیب فرد سمت به را نجات قایق آرامیبه 

 .درآورید

 

 چهارم مرحله  

 ب قایق نجات سواره شده و دیدهآسیب فرد بمانید منتظر  

 .بکشید خشکی سمت به را او

 

 امدادرسانی از طریق شنا .8.6

 خشکی به خود رساندن به قادر دیدهآسیب فرد کههنگامی

 بسیار آب جریان شدت یا و نباشد آب در رفتن راه پرتابی، رسیدن، یعنی شدهگفته قبلی هایروش طریق از

 دیدهآسیب فرد و امدادرسان بین فیزیکی تماس امکان روش این در. شد خواهد استفاده روش این از باشد سریع

 .است شدهداده توضیح شماتیک صورتبه روش این به مربوط مراحل ادامه در. شد خواهد میسر

 اول مرحله 



 عملیات نجات در سیل

 

 

 بپوشند. فردی استحفاظی البسه بایستمی امدادرسانان 

 برای خروجی قسمت عنوانبه امن منطقه یک 

 گردد مشخصبایست می دیدهآسیب فرد و شناگر

 شوند. خارج کردن شنا حین مسیر آن از تا

 فرد توسطبایست می طناب دیگر سمت 

 داشتهنگه شود آب وارد خواهدمی که  امدادرسان

 امدادرسانان توسطبایست می فرد همچنین.  شود

 شود. پشتیبانی نیز باشند،می مجهز شناورسازی و البسه تجهیزات به مجهز که دیگر

   دوم مرحله

 کمتری عمق دارای که نقاطی ازبایست می شناگر 

 شود. سیل مسیر وارد باشدمی

 کند. شنا دیدهآسیب فرد سمت به بایستی شناگر 

 برسد دیدهآسیب فرد شناگربه کههنگامی 

 «.بده را دستت» بزنند فریاد بایست می

 و کرده رها را طناب نیاز صورت در بایست می 

 باشند. ناگهانی کشش هرگونه آماده

 سوم مرحله

 به را دیدهآسیب فرد و شناگر آب جریان در دهید اجازه 

 .کند هدایت رود هایکناره سمت


