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  برخورد صاعقه با انسان یانواع حالت ها .1
 خطر برخورد صاعقه با انسان  .2
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  برخورد و ردیگ  ی از آسمان و در دل طوفان، رعد و برق شکل م ی در قسمت
  1200به  1با احتمال   ی صاعقه با انسان ممکن است که در طول زندگ

 .افتدیاتفاق ب

 ی و تاب رعد و برق، انسان را به عنوان هدف چیبار پ کی چند وقت  هر
 دیجالب است بدان البته .ردیگ ی قدرت خود در نظر م  هیجذاب جهت تخل

  90نفر در معرض برخورد صاعقه، حدود  500از هر  ی بیکه به طور تقر
 .مانند ی درصد زنده م 

 

و   انیبرخورد صاعقه با انسان را ب یمقاله ابتدا انواع حالت ها نیا در
 .میکن  ی م  ی گذارد را بررس  ی م ی که بر بدن انسان باق یآثار سپس 
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 برخورد صاعقه با انسان  یانواع حالت ها 1#

  ی صاعقه م  جاد یباعث ا ی که چه عوامل ستندیهنوز مطمئن ن دانشمندان
در ابرها عامل جمع شدن مقدار   خیاعتقاد دارند که توده ذرات  اما .شود

قدرتمند است که با  یبار به اندازه ا نیا .ابر خواهد بود ریز ی بار منف  یادیز
  در .کند ی را مثبت م نیبار زم ن،ی زم یاز رو ی دفع الکترون ها با بار منف

و در آسمان به  جادیا یی پالسما یدنباله ا نیزمان برخورد رعد و برق به زم
 .شود ی م  دهید ی به آب لیما دیبا نور سف گزاکیصورت خطوط ز

بر ساعت و قدرت   لومتریک 300000که صاعقه با سرعت   دیاست بدان بهتر
برخورد   نیبه زم ی صنعت  یتر از شوک ها یبرابر قو 150ولت،   لویک 300

 یته اراکتور هس  کیباالتر از توان   ی آن ممکن است که حت قدرت  .کند ی م
 .باشد

  ی که چگونه صورت م ستیمشخص ن  شهیصاعقه با انسان هم برخورد
 حی اصابت صاعقه با افراد توض  یاز انواع راه ها ی ادامه فهرست در .ردیگ

 .شود ی داده م 

 .جان انسان را دارد دیاز انواع آن احتمال تهد  کیکه هر  دیبدان دیبا البته
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 ی کیالکتر  هیتخل ای میاصابت مستق  1-1#

  ی از کانال اصل ی برخورد صاعقه با انسان، فرد به بخش  میحالت مستق در
 نیا .افراد در مناطق باز قرار دارند نیا اغلب .شود ی م  لیرعد و برق تبد
اما کشنده تر خواهد   ستیبرخورد متداول ن یها وهیش گریحالت مانند د

 .بود

 قیبه طور دق ایامتداد در  انیاز جر ی بخش میمستق ی اکثر اصابت ها در
حرکت به  نی ا .کند ی در بدن حرکت م گرید ی سطح پوست و بخش  یرو

 .افتد ی اتفاق م  ی عصب ای  ی و عروق ی قلب یها ستمیس قیطور معمول از طر 
  ی پوست م  ی رو یی ها  ی باعث سوختگ طیشرا نیشده در ا جادی ا یگرما

 .شده در بدن نگران کننده تر هستند هیتخل ی ها انیجر شود اما
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 با واسطه (side flash) می رمستقیاصابت غ 2-1#

جسم  کیافتد که ابتدا صاعقه به  ی اتفاق م ی زمان  میرمستقیغ برخورد
  ی آن م کی به فرد نزد انیاز پرش جر ی قسمت  سپس بلندتر اصابت کرده و

 ی ک یالکتر  یرژ ان هیرا جهت تخل ی حالت فرد نقش مدار کوتاه نیا در .رسد
 .کند ی م یرعد و برق باز 

  فرد دهد که ی رخ م ی هنگام  میرمستقیصاعقه با انسان به صورت غ برخورد
 اغلب .جسم بلندتر قرار داشته است یمتر  ی سانت  60تا  30در محدوده  

 ریحالت جهت در امان ماندن از باران و تگرگ ز نیدر ا دهید بیافراد آس
 .درختان پناه گرفته بودند
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جر  3-1# توسط   ground)  ن ی زم  انیاصابت 
current) 

  یاز انرژ  یشتر یمقدار ب گر،یاجسام د ایبرخورد رعد و برق به درخت  هنگام
نوع از اصابت با  نیا .کند ی حرکت م  نیشده در داخل و سطح زم هیتخل

 .شود ی شناخته م نیزم انینام جر

صاعقه باشد، ممکن است که در معرض خطر  ی کی که در نزد  یفرد هر
حضور مواد  لیدر کف گاراژها به دل انی جر نیهمچن .ردی قرار گ نیزم انیجر

  گریبا انواع د سهیدر مقا نیبنابرا .حرکت خواهد کرد ی رسانا به راحت
را به همراه  یشتر یتلفات و صدمات ب  نیزم انیصاعقه، وسعت حرکت جر

 .دارد

 .کشد ی م زیمزارع را ن وانات یاز ح یار یبس انیجر نیا

از  انینقطه تماس برخورد صاعقه با انسان جر ی کیطور معمول در نزد به
  در کند و ی اعصاب در بدن حرکت م ای ی و عروق ی قلب یها ستمیس قیطر

اندازه   هر .شود ی دورتر از محل تماس رعد و برق از بدن خارج م ینقطه ا
 یجد یها بیآس ایباشد، احتمال مرگ  شترینقاط ب نیا نیفاصله ب

 .کند ی م  دایپ شیافزا

در اثر  نیزم انیدارند، جر یشتر یمزرعه جثه و طول ب وانات یآن جا که ح از
 .دام ها کشنده است یبرا کینزد ی اصابت صاعقه ها
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 شده تیهدا یبرخورد با صاعقه ها 4-1#

  ریسا ای میرا در طول س ی طوالن ی و برق ممکن است که مسافت ها رعد
  یفلزات عالوه بر عدم جذب رعد و برق، هاد رایز .کند ی ط یسطوح فلز 

باز  ینوع برخورد نسبت به فضاها نی تلفات ا اکثر .آن ها هستند  ریمس
لوله  م،یکه به س ی هر کس  اما .افتد  ی اتفاق م ی داخل یها  طیدر مح شتریب

متصل شود، چه در داخل و چه خارج، در معرض   یسطوح فلز  ای ی کش
 .خطر قرار دارد

 ایاز اش ی آب، دوش حمام، پنجره و درب ها برخ ریبرق، ش زی پر اتصاالت 
 .شوند ی رسانا محسوب م 
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 (streamer) یشاخک فرع 5-1#

جراحات را به  ایخطر مرگ  ی صاعقه با انسان در حالت شاخک فرع برخورد
  نی پا یشاخک ها هم زمان با حرکت ها نیا انیجر .دنبال خواهد داشت 

 نی طور معمول تماس با زم به .کند  ی م دایپ شی افزا نیرونده به داخل زم
  جادی صاعقه ا  یبازگشت برا ریمس کیاز شاخک ها   ی کی  تیتنها با هدا

هنگام   رد،یقرار بگ انیجر نی بازگشت ا ریدر مس یاگر فرد نی بنابرا .کند ی م
در صورت کامل  ی حت .خواهد شد ی زخم ایکشته   یانرژ  هیتخل ندیفرآ

رو به باال ممکن است  ی فرع یابر و شاخک ها نیرعد و برق ب رینشدن مس
 .دیاتفاق باش نیکه شاهد ا
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 خطر برخورد صاعقه با انسان  2#

شود،   ی به بدن شما وارد م  یانرژ  ی که مقدار  ی که گفته شد، زمان  همانطور
  یها ستمیها و س هیدر قلب، ر ی کوچک یدر مدارها  ی کی الکتر یها گنالیس

 .کنند ی م  دایپ انیجر ی عصب

 

 :در بدن عبارت هستند از ی احتمال  یها ب یحالت آس نیا در

 یقلب ستیا .1
 ی مغز  بیآس .2
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 تشنج  .3
 ینخاع عات ی ضا جادیا .4
 فراموش  .5

حاصل از  یتنها مشکل نخواهد بود، بلکه گرما تهیسی الکتر ن،یبر ا عالوه
 .کند جادیرا در بدن ا ی ممکن است که عوارض جانب یانرژ  هیتخل

از  یاطراف محل اصابت را در کسر  یکه صاعقه دما دیاست بدان جالب
  نیکه ا یطور  به .دهد ی م  شیافزا تی درجه فارنها 35000تا حدود  هیثان
  شی افزا نیا  .برابر گرم تر است 5 دیسطح خورش ینسبت به دما  زانیم

 ی غرش رعد و برق م یصدا دنیهوا و شن ع ی دما باعث انبساط سر ی ناگهان
محل برخورد صاعقه قرار داشته  ی قدم  30در  یاگر فرد نیبنابرا .شود

را تجربه   ی لوگرم یک 5  ی ان ت  ی بمب ت کی معادل با  یباشد، باد انفجار 
 .خواهد کرد

درجه سه و سوختن   یها ی سوختگ ختنبرگ،یاشکال ل جادیا د،یمروار آب
 .برخورد صاعقه با انسان هستند ی از عوارض جانب ی لباس تنها بخش 
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 یر یگ جهینت

با اجسام  ی کیبار الکتر یانرژ  هیتخل لیکه گفته شد، صاعقه به دل همانطور
  ی مختلف یصاعقه با انسان در حالت ها  برخورد .افتد ی اتفاق م  نیو زم

 ی فرع یو شاخک ها یاتصال با اجسام فلز  م،یرمستقیغ م،یمانند مستق
از انواع کشنده صاعقه   ی فرع یها شاخک  .کند ی را به بدن منتقل م انیجر

  یها ستمیس قیپوست وارد و از طر  قیاز طر انیجر .روند ی به شمار م
از   انیجر نیخروج ا محل .کند ی اعصاب در بدن حرکت م ای ی و عروق ی قلب

  ،ی و مغز  ی قلب سکته .دارد ریتاث  ی احتمال  یها بیآس زانیبدن در م
از   ی ها بخش تن ی نخاع یدرجه سه، تشنج و بروز عارضه ها ی سوختگ

 .خطرات برخورد صاعقه با انسان هستند
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ها در افراد بهتر است که پس از تماس با  بیگونه آس نیمواجهه با ا در
وخامت حال او انجام  ایاز مرگ  یر یرا جهت جلوگ ی اورژانس اقدامات 

  .دیده


