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محدودیت هاي عملکرد انسان  12    از    1صفحه    مدير آموزش

 مقدمه

در پرواز کم ارتفاع میکروالیت که سرعت نسبتاً آهسته است باعث شود کارآموز گمان کند که محدودیت هاي عملکرد 
 بی مورد می باشد. اما چنین نیست، ما همه انسانیم  به نسبت سالمتی ما در تمام مدت پرواز یا در یک (HPL)خلبان 

بازه زمانی، عواملی هستند که بر توانایی ما هنگام پرواز تاثیر می گذارند. البته ممکن است جنبه هایی از سالمتی به این 
موضوع نامربوط به نظر برسند، اما هنگامی که زمانش فرا برسد، اهمیت فراوانی پیدا خواهند کرد. خلبان کارآموز 

میکروالیت امروزه ممکن است فردا تبدیل به خلبان ماهري شود که می تواند رکورد جدیدي در ارتفاع پرواز خود به 
جاي بگذارد، احتمال دارد تجربه اي که تا آن زمان کسب خواهد کرد باعث بی عالقه گی او به ادامه مطالعه در مورد پرواز 

شود. 

در این بخش نهایت تالشمان را می کنیم تا تمام محدودیت ها و شرایط عملکرد پرواز را مورد بررسی قرار دهیم. اهمیت 
دانستن این موارد هنگامی مشخص و پررنگ می شود که موقعیت خاصش پیش بیاید. 

نیاز انسان به اکسیژن 

این که انسان براي زیستن به اکسیژن محتاج است کامالً واضح و بدیهی است، اما بسیار مهم است که خلبان بداند در 
پرواز شرایطی به وجود می آید که اکسیژن به حد کفایت موجود نبوده و وي نمی تواند کنترل عملکرد خود را داشته 

باشد. 

 درصد نیتروژن؛ یک درصد تعبیه نیز شامل دي اکسیدکربن، بخار آب، 78 درصد اکسیژن و 21اتمسفر متشکل است از 
آرگون و غیره می باشد. در بخش هواشناسی در مورد ارتباط بین فشار، دما و تراکم هوا بحث کردیم، این موارد به میزان 

اکسیژنی که بدن با افزایش ارتفاع دریافت می دارد مربوط می باشند. 

 فوت بروز نمی کند، گرچه اگر 10.000کمبود اکسیژن یا هیپوکسیا در افراد سالم، معموالً تا قبل از رسیدن به ارتفاع 
 فوت هم شروع شود. در این شرایط خلبان باید تمرین کند و تجربیات 8000فرد داراي کسالتی باشد ممکن است از 

جدیدي براي کنترل موقعیت کسب کند، نه این که فقط سعی داشته باشد از تمارین قبالً آموخته شده استفاده کند. 
 فوت فرد با کمبود اکسیژن روبرو خواهد شد. به موارد زیر توجه کنید: 10.000در ارتفاع باالتر از 

 فوت: تنفس هواي اطراف کافیست مگر این که فرد در حال آموزش و یادگیري شرایط خاص باشد. 10.000از زمین تا 

 فوت: اکسیژن باید به هواي تنفسی اضافه گردد. 33.700 الی 10.000

 درصد اکسیژن خالص باشد. 100 فوت: واجب است که هواي تنفسی 40.000 الی 33.700

 درصد اکسیژن تحت فشار باید استفاده شود، زیرا فشار هوا براي ورود اکسیژن به بدن 100 فوت: 40.000بیش از 
ناکافی است. 
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بنا به علم هواشناسی با افزایش هوا، غلظت یا چگالی هوا کمتر می شود. درصد اکسیژن جو تقریباً یکسان باقی می ماند 

اما اندکی کمتر می شود. همچنین فشار هوا همین طور کم و کمتر می شود تا جایی که دیگر هوا نمی تواند خود به خود 
وارد شش هاي شما شود. در این زمان باید هوا با فشار وارد بدنتان گردد. 

براي همانندسازي محیط کابین به هواي سطح دریا، هواي داخل کابین هواپیماهاي تجاري و دیگر هواپیماهایی که در 
ارتفاعات باال پرواز می کنند، از قبل تنظیم شده است. از این رو فشار هواي داخل کابین هواپیمایی که در ارتفاع 

 فوت می باشد. 10.000 فوت پرواز می کند مشابه فشار ارتفاع 35.000

کم اکسیژنی یا هپیوکسیا 

از آن جا که مغز در مقابل کمبود اکسیژن آسیب پذیرترین عضو است، هیپوکسیا اولین اثر خود را روي مغز می گذارد. 
 فوت آثار سریع و فراوانی می گذارد. عالیم هیپوکسیا 30.000 فوت آهسته است اما در 20.000روند این تاثیر در ارتفاع 

آبی شدن لب ها و سر انگشتان می باشد. پس آمدهاي هیپوکسیا به شرح زیر است: 

 عملکرد خلبان ناخود آگاهانه سرسري و ناشیانه می شود. تصمیم گیري ها کندتر صورت گرفته و حرکت ها دیگر ←
هماهنگی و روانی قبل را ندارد، زیرا عضالت هم کم کم تحت تاثیر قرار می گیرند. 

 احساس المسه، بینایی و شنوایی به تدریج تحت تاثیر قرار می گیرند. ←

 احتمال دارد تغییري شخصیتی نیز به وجود آید، دامنه این دسته تغییرات بسیار گسترده است و از حالت گیجی تا ←
خشونت بسط می یابد. 

 اگر اکسیژن کافی سر وقت به بدن نرسد، رفته رفته فرد بیهوش شده و در ارتفاعات باال سرانجام به مرگ می انجامد. ←

در این جا واجب است به راهها و روش هایی اشاره کنیم که بر هیپوکسیا تاثیر گذاشته و سرعت بروز آن را باال می برند. 

 در اثر استفاده از دخانیات مونوکسیدکربن تولید می شود که این ماده راه رسیدن اکسیژن به اعضاي مهم بدن را ←
می گیرد. پیشگیري از این امر به طور وضوح در اختیار فرد می باشد. 

 هر چه ارتفاع و زمان پرواز بیشتر باشد، طبیعتاً اثر هیپوکسیا سریع تر بیشتر خواهد شد. ←

 اگر احتیاج بدن به اکسیژن فراتر از حد معمول باشد؛ به عنوان مثال اعضاي خدمه ي هواپیما که مدام در حال ←
جنب وجوش و حرکت هستند به نسبت افراد نشسته سریع تر تحت تاثیر قرار می گیرند. همین طور افراد بیمار نیز به 
سبب بیماري و نیاز فراوان به انرژي براي مقابله با آن به اکسیژن بیشتري محتاجند. افراد سرما خورده نیز به انرژي 

بیشتري نیازمندند. 

 وجود الکل در بدن. ←
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تهویه ي شدید ریوي 

تنفس عمیق و سریع در حقیقت تهویه ي شدید ریوي نام دارد. با این گونه تنفس دي اکسیدکربن بیشتري از حد الزم 
در تنفس معمولی بیرون داده شده و ریه ها تهویه می گردند، علت اصلی این نوع تنفس کمبود اکسیژن نمی باشد. در 

واقع ممکن است وضعیتی پیش بیاید که دي اکسیدکربن بسیار زیادي از شش ها خارج شده و میزان اکسیژن بسیار زیاد 
شود. تهویه ي شدید ریوي نه تنها در ارتفاعات، بلکه حتی روي زمین هم ممکن است پیش آید. 

تالش براي تنفس اکسیژن بیشتر ممکن است باعث این امر شود اما هیپوکسیا تنها عامل مسبب نمی باشد. عواملی 
دیگر نیز از قبیل اضطراب، گرما، ارتعاش و هواپیما گرفتگی می تواند باعث بروز این مسئله گردد. 

اضطراب را یکی از این عوامل شمردیم، باید بدانید که اضطراب نیاز به سریع تر تنفس کشیدن، دلشوره بیشتري در پی 
دارد و وضعیت را خطرناك تر می کند، در نتیجه عالیمی در بدن بروز خواهد کرد مثالً در اندام هاي انتهایی از قبیل 

دست و پاها و لب ها سوزش احساس می شود و در قسمت هاي مختلف بدن احساس سرد و گرم شدن پی در پی به فرد 
دست می دهد. خلبان دیگر نمی تواند به درستی کار کند و قوه بینایی وي تک بعدي شده، همه چیز را تار می بیند. 

هنگامی که نمی توان تشخیص داد که خلبان دچار هیپوکسیا شده یا تهویه شدید هوا، باید مسئله را هیپوکسیا انگاشت، 
 فوت باشد که در این صورت باید سریعًا اقدامی صورت داده و روند تنفس را به 10.000مگر این که ارتفاع کمتر از 

حالت عادي برگرداند. 

با افزایش ارتفاع فشار هوا کاهش می یابد از این رو فشار هواي کیسه هاي هوایی درون بدن بیش از فشار هواي خارجی 
می شود. اگر این هوا نتواند خارج شده و با هواي خارج به تعادل برسد، شخص دستخوش شده و مشکالتی به وجود 

خواهد آمد. اهمیت این موضوع در قسمت گوش ها و سینوس ها فراوان می باشد که در مواقع سرماخوردگی یا آنفلونزا 
کیپ و مسدود می شوند. خلبانانی که به چنین امراضی گرفتارند نباید پرواز کنند، در غیر این صورت هفته ها طول 

خواهد کشید تا به وضعیت عادي برگردند. 

به هنگام نزول ارتفاع خلبان باید توجه خاصی به احتمال بروز شک جوي در مسافران داشته باشد. وي باید به آنها 
سفارش کند که آب دهان خود را کامالً قورت بدهند یا بهتر این که بینی خود را گرفته از طریق دهان هوا را به شدت 

خارج کنند. در صورتی که گوش ها کیپ شده اند، شاید الزم شود که هواپیما باز ارتفاع بگیرد تا فرد به حالت عادي 
برگردد. این توصیه ها را باید مسلماً از زمان آغاز نزول به کار بست و هر از گاهی تکرارشان نمود؛ هرگز نباید تا دقیقه ي 

آخر منتظر ماند. 

مصرف غذاهاي پرادویه یا چرب و نوشیدن آبجو باعث به وجود آمدن گازهایی درون بدن می شود. اگر این گازها نتوانند 
از مجاري طبیعت یعنی دهان یا پشت خارج شوند، فرد درد فراوانی خواهد کشید یا حتی احتمال دارد بیهوش شود. 

بنابراین قبل از پرواز مراقب رژیم غذایی خود باشید. 
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بیماري هاي متداول 

عالوه بر بیماري هایی که در رابطه با بحث شد و به غیر از سرماخوردگی و آنفلونزا بیماریهاي دیگري هم وجود دارند که 
خلبان مبتال نمی تواند و نباید پرواز کند. این بیماریها شامل مواردي از قبیل اسهال، استفراغ و دل بهم خوردگی 

می باشد. هنگام مصرف دارو نیز، چه به توصیه دکتر باشد، چه شخص خودش آنها را تهیه کند، فرد نباید پرواز کند. چرا 
که داروها معموالً عوارض جانبی دارند که از قابلیت و مهارت خلبان در پرواز می کاهند. در صورتی که در این مورد 

ظنین بودید حتماً با پزشک هوایی مشورت کنید. 

تقلیل فشار هوا 

معموالً عالقمندان به پرواز را افرادي ماجراجو می نامند، از این رو این اشخاص اکثراً مایلند در ورزش هاي مهیج دیگري 
مثل غواصی شرکت کنند. در این ورزش فرد هواي فشرده شده تنفس می کند، از این رو اگر قصد پرواز دارید باید حتماً 

 ساعت تمام 24 فوت زیر آب بوده باید 30 ساعت از زمان غواصی گذشته باشد و در صورتی که عمق شنا بیش از 12
صبر کرده و دست نگهدارید. 

هواپیما گرفتگی 

این بیماري که ناخوشی حرکتی هم نام گرفته از آنجا ریشه می گیرد که حرکات فرد با آنچه از قبل قصد داشته تفاوت 
می کند. خو گرفتن به پرواز است که باعث از بین رفتن این مسئله می شود، واال مصرف دارو روي عملکرد خلبان اثر 
منفی خواهد گذاشت. در صورتی که ملزم به مصرف دارو هستید، حتماً با پزشک متخصص هوانوردي مشورت کنید، 

زیرا بعضی دارو درمان ها مناسب خلبانان نمی باشند. 

اضطراب و استرس اولین پرواز هم ممکن است باعث هواپیما گرفتگی شوند، همچنین هواي دم کرده و فقر علت 
دیگري می باشد. خلبان باید به آسایش و سالمتی مسافران اهمیت بدهد و در صورت وقوع مشکل پرواز را متوقف کند. 

شنوایی 

صدا با واحدي به نام دسی بل اندازه گیري می شود. ما در دنیاي پر سر و صدایی زندگی می کنیم و براي مدت کوتاهی در 
معرض صداي بلند بودن ممکن است موقتاً به قوه شنوایی صدمه بزند. حال اگر این مدت زمان طوالنی تر باشد، احتمال 

 دسی بل و باالتر می باشد. 90دارد فرد کامالً ناشنوا شده و قوه شنوایی خود را از دست بدهد. شدت چنین صوتی 

 30مدت زمان شنیدن این صدا تنها عامل مسبب نمی باشد؛ سطح هم تاثیر یکسانی روي قوه شنوایی می گذارد. افزایش 
 ساعت متمادي فرد در 8 دسی بلی در یک دقیقه همان قدر به گوش صدمه می رساند که 90درصدي سطح صوتی 

 دسی بلی قرار بگیرد. 90معرض صوت 
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رفتن به دیسکو و گوش دادن به موسیقی بلند خود یکی از عوامل مضر روي شنوایی است. در صورتی که محل کار یا 

تفریح شما آلودگی صوتی فراوانی دارد توصیه می شود از گوشی یا وسایل محافظ استفاده کنید. پرواز با میکروالیت هم 
همین طور است. باید براي استفاده از رادیو محافظ گوش استفاده شود. 

بینایی 

ضعف قوه بینایی تا جایی که با استفاده لنز چشمی و عینک برطرف شود، مشکل ساز نمی باشد. از نظر پزشکی خلبان 
 این شرط شبیه اما کمی سرسخت تر است از – متري قادر به خواندن پالك یک ماشین باشد 40باید بتواند از فاصله 

 متري در رانندگی.  230شرط فاصله 

مصرف عینک دو کانونه راه حلی است هم براي دوربینان و هم نزدیک بینان. اگر شک داشتید، حتماً با پزشکی هوایی 
مشورت کنید. در استفاده از عینک آفتابی باید دقت و مراقبت خاصی صورت داد، چرا که درجه و نوع آنها به نسبت 

شدت نور آفتاب فرق می کند. تاخیر در تغییر از درجه اي به درجه اي دیگر می تواند باعث بروز مشکالتی شود. 

در فصول بعدي در قسمت جلوگیري از تصادفات هوایی به جزئیات مبحث میدان دید خلبان خواهیم پرداخت. 

خطرات مسموم کننده 

گرچه میکروالیت اصوالً هواپیمایی روباز بوده و اغلب موتور در پشت سر خلبان واقع می گردد، انواع پیچیده تري هم 
هستند که کابین داشته و موتورشان در قسمت جلو قرار دارد. در اینجا باید به احتمال خروج گازهاي ناخواسته توجه 

کرد، به خصوص در مواقعی که انشعابی از سیستم اگزوز براي گرم کردن کابین بکار برده می شود. 

گاز مونوکسیدکربن متساطع از اگزوز بی رنگ و بوست، اما تنفس آن سردرد و خفگی به دنبال داشته و نهایتاً فرد 
بی هوش می شود. شاید به یاد داشته باشید که گفتیم مصرف سیگار هیپوکسیا را تشدید می کند. متعاقب مصرف بیش 
از بیست نخ سیگار در روز وضعیتی پیش می آید که تنفس اکسیژن موجود اثر منفی عملکرد شما می گذارد و مثل این 

 فوت باالتر از ارتفاع حقیقی خود پرواز می کنید. جلوگیري از بروز این 4000 الی 3000می ماند که در ارتفاعی حدود 
امر نیز به دست خود شخص می باشد. 

تنفس بخار حاصل از سوخت و روغن نیز می تواند باعث خواب آلودگی و کسالت فرد شود. 

فشار خون 

بعد از انجام بررسی هاي الزم و معمول دیگر لزومی ندارد که به خاطر فشار خون جلوي پرواز فرد گرفته شود. 

صرع 

گرچه صرع بیماري چندان جدي و سختی نیست، اما از آن جا که باعث بیهوش می شود به چنین فردي گواهی خلبانی 
 داده نمی شود. با این وجود این افراد می توانند تحت کنترل مجوز رانندگی اتومبیل کسب کنند.
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الکل و مواد مخدر 

 ساعت قبل از پرواز مصرف حتی کمترین مقدار الکل توصیه نمی شود. خلبانانی که الکلی می شوند 8مسلم است که در 
باید به دنبال ترك و درمان خود باشند تا بتوانند به حرفه خود ادامه دهند، گرچه بعد از آن واجب است وي خودداري 

فراوانی داشته باشد. حتی اگر فرد معتاد به الکل هم نباشد، میزان مصرف الکل حتی به مقدار کم هم می تواند مضر 
باشد. اگر یک واحد الکل را نیم پانیت آبجو یا یک لیوان معمولی شراب در نظر بگیریم، بنا به آرا و نظرات پزشکی 

 واحد براي زنان در طول یک هفته زیان آور خواهد بود. این ارقام 21 الی 14 واحد براي مردان و 28 الی 21مصرف 
براي پرواز کمتر خواهند بود. 

نباید فراموش کرد که بدن براي خالص شدن از یک واحد الکل حداقل به یک ساعت زمان احتیاج دارد. در رابطه با 
دارو نیرو، خلبان یا دیگر اعضاي خدمه که دارو مصرف کرده و این دارو روي مغز او تاثیر گذاشته مثل داروهاي ضد 

افسردگی یا مجاز به پرواز نمی باشد. خلبانی که قصد پرواز دارد باید سابقه سالمتی مطلوبی داشته و تحت تاثیر مواد 
مخدر و دارو نباشد. اما اگر مجبور هستید دارو مصرف کنید حتماً قبل از اقدام به پرواز از توصیه هاي پزشک متخصص 

بهره مند شوید، حتی بعضی داروهاي سرماخوردگی هم حاوي آنتی هیستامین می باشند. 

با توجه به ماهیت و آثار مواد مخدر به هیچ عنوان خلبان مجاز به مصرف آنها پیش از پرواز نمی باشد. 

ادراك و حواس 

خلبان هواپیما نیز مانند راننده اتومبیل با برآورد کردن آنچه می بیند، می شوند، حس می کند و حتی می بوید و همین 
طور با استفاده از اطالعات و یا دانشی که قبالً کسب کرده است تصمیم گیري می نماید. حتی در مواقعی نیز حواس 

طوري با هم یکپارچه و هماهنگ همکاري می کنند که می توان در آن واحد چند عمل همزمان صورت داد. عمق 
اطالعات و مدت زمانی که این اطالعات به کار گرفته شده یعنی تجربه، میزان مهارت فرد را در این امر تعیین می کند. 

حال که از تجربه سخن راندیم بهتر است توجه کنید که تجربه موثر بر پایه اطالعات صحیح استوار است. هر روز افراد 
 سال تجربه دارند. این طرز فکر ممکن است 20مختلفی از طبقات متفاوت جامعه و مشاغل مختلف می بینیم که ادعاي 

براي فرد خطرزا شود. بدین منوال که فرد دیگر فکر نمی کند که همیشه چیزي تازه براي آموختن وجود دارد و بعد از 
سالیان دراز تکرار یک خطا می توان با کسب اطالعات صحیح شیوه درست را به کار بست! 

ادراك احتیاج بنیادي و اهم انسان است اما خطاي حسی می تواند باعث استعمال غلط و نابجاي آن شده و شخص 
تصمیمات اشتباه بگیرد. فرض کنید خلبانی نزدیک بین باشد و موفق به تشخیص احتمال وقوع تصادف را ندهد یا این 

که مشکل شنوایی داشته، دستورالعمل هایی را که از زمین یا هوا دریافت می دارد را سوء تعبیر کند. 

سرعت ادراك و عمل با افزایش سن رو به کاهش می گذارد. اگر یک لحظه تجربه را در نظر نگیریم، می توانیم بگوییم 
 ساله واکنش نشان می دهد. 60 سال سریع تر و چابک تر از خلبانی 30که خلبان زیر 
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باز هم فردي که همیشه آماده ي اخذ تصمیم است، سریع تر جواب می دهد. خلبان میکروالیتی که هنگام پرواز همیشه 

خطرات احتمالی را در نظر گرفته، طوري پرواز می کند که براي فرود اضطراري جایی در دسترس داشته باشد، اگر 
موتورش از کار بیافتد، مسلماً راه حلی پیش رو خواهد داشت. به عالوه عکس العمل وي نیز خونسردانه تر و راحت تر 

خواهد بود. در مقابل خلبانی که هیچ آمادگی ندارد، به زمان بیشتري براي واکنش نشان دادن و تصمیم گیري احتیاج 
دارد. 

توجه به جزئیات هنگام پرواز معمولی و آسوده به نسبت توجهی که هنگام فرود وجود دارد کمتر می باشد. به این نکته 
خوب دقت کنید، چرا که هیچ کس دوست ندارد حین پروازي مطلوب و آسوده یک مرتبه دچار تصادف یا مشکالت 

دیگر شود. 

نکته ي آخر این که شخص باید به هنگام ضروري تمام حواس خود را جمع کند. توجه به سرعت هنگام نزدیک شدن 
 معطوف کند احتمال دارد ASIهواپیما به زمین عامل بسیار مهمی است اما اگر خلبان تمام حواس خود را فقط به 

پایان خوشی برایش رقم نخورد، چرا که همواره ممکن است هواپیماي دیگري از جلو یا پایین شما عبور کند و احتمال 
برخورد وجود داشته باشد. از این رو همیشه الزم است خلبان حواسش کمابیش متوجه هر دو سمتش باشد. 

فهم، ادراك و احساس ضروري بوده و همگی به سالمتی جسم و ذهن وابسته می باشند. با این وجود حتی این عوامل 
هم به تنهایی کافی نمی باشند، چرا که عوامل دیگري از قبیل محیط نامناسب کابین یا ابزار کنترل و صفحه ي فرمان 

اشکال دار می تواند همه چیز را بهم بریزد، یا مثالً این که در هواپیماي میکروالیتی که بالهایش انعطاف پذیر است، 
صندلی عقب به نسبت صندلی جلو مکان ناراحت و نامناسبی براي نشستن خلبان می باشد. 

گمراه و حیران شدن 

هیچ کس نمی تواند و اجازه ندارد بدون تجهیز به ابزار و آموزش هاي مخصوص در ابر پرواز کند. براي میکروالیت ورود 
به ابر کامالً قدغن است، اما اگر خلبانی وسوسه شده و وارد ابر شود مطمئناً کنترل از دستش خارج شده و فوراً همه 

چیز بهم خواهد ریخت. 

میدان دیدي که داشت محدود شده و از بین خواهد رفت و متعاقباً بقیه حواس پنجگانه نیز ضعیف شده و به کار 
نخواهند آمد. حواس خلبان فقط بر تشخیص این که چه اتفاقی متمرکز شده و کنترل وي بر روي عملکرد هواپیما از 

بین خواهد رفت و دیگر به سختی می توان وضعیت را به حالت نرمال در آورد. 

بنابراین هر چقدر هم که بی خطر به نظر برسد، هرگز وارد ابر نشوید. 

پیشگیري از تصادفات هواپیما 

از همان آغاز آموزش مربی همیشه به خلبان گوشزد می کند که مراقب بوده و از وقوع تصادفات احتمالی و بالقوه 
جلوگیري کند. در آموزش مترصد بودن اولویت فراوانی دارد و خلبان کارآموزي که بدون خطا پرواز می کند اما به این 

نکته توجهی نشان نمی دهد، صددرصد در آزمون عمومی پرواز رد خواهد شد. 
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به هنگام نزدیکی دو هواپیما به هم احتمال تصادف زیاد است. رفتار هواپیمایی نزدیک که از حضور شما نامطلع است 

غیر قابل پیش بینی است، مگر این که وضعیت از پیش مرتب شده و همه چیز با هم هماهنگ شده باشد. اگر ارتفاعتان 
یکی باشد، فقط تغییر جهت ناگهانی دماغه ي هواپیمایی که از وجود شما غافل است کافی است تا حادثه اي رخ بدهد. 
بنابراین اگر به هر دلیلی مجبورید به هواپیمایی نزدیک شوید، حتماً طوري عمل کنید که آن هواپیما از نزدیکی شما 

آگاه شود. 

اگر احتمال دارد هواپیمایی در فاصله اي دورتر خطري داشته باشد، نه تنها واجب است که موقعیت خود و آن هواپیما را 
خوب درك کنید بلکه باید براي جلوگیري از خطر احتمالی با جمع کردن حواس خود راه چاره اي پیدا کنید. 

یک هواپیما چه در صورتی که مستقیم و ترازمند پرواز کند، چه صعود کند یا نزول کند و هر سرعت و جهت گیري که 
داشته باشد، هنگام نزدیکی به یک هواپیماي دیگر اگر حتی یکی از آن دو در طرز حرکت خود تغییري حاصل نکنند و 

عکس العملی نشان ندهند، احتمال خطر وجود خواهد داشت. زمانی می توانید این وضعیت را خوب تشخیص داده و 
درك کنید که دقیق به هواپیمایی در نزدیکی خود توجه کنید، به نظر می رسد که آن هواپیما کامالً بی حرکت و ایستا 

می باشد. 

این واقعیت که هواپیما از نظر خلبان ساکن می باشد، مانع از متوجه شدن خطر در لحظه اي اول می شود. فقط با بزرگ 
و بزرگ تر شدن هواپیما در نظر خلبان است که فرد حس می کند خطري در کمین نشسته است، اما باز مشکل دیگري 

وجود دارد. در سرعت هاي بسیار باال مثل سرعت جت هاي مدرن، ممکن است هواپیماها هنوز به نظر خلبانان چندان 
بزرگ نشده باشند که براي صبرکردن دیگر دیر خواهد شد. 

 گره 200 گره دریایی به هواپیمایی با سرعت 600بهتر است براي این مورد یک مثال بزنیم. هواپیمایی با سرعت 
 گره دریایی است. اگر خلبانان خوب حواسشان 800دریایی در حال نزدیک شدن است و سرعت نزدیکی آن رو به هم 

جمع باشد فقط سه ثانیه قبل از مجاورت همدیگر را بسان نقطه اي خواهند دید و زمانی که هواپیماها به اندازه کافی 
بزرگ جلوه کردند فقط یک دهم ثانیه وقت باقی می ماند که عکس العمل نشان دهند. 

 گره دریایی می باشد، اما ممکن است هواپیماي جت نظامی با 60سرعت پرواز میکروالیت از این حدود کمتر و حدود 
 مایل 3 گره شود. به عنوان مثال اگر در فاصله 600 گره به سمت آن حرکت کرده و سرعت نزدیکی آن دو 500سرعت 

 ثانیه وقت براي 20 گره باشد، فقط 600دریایی خلبان میکروالیت موفق به تشخیص جت شود و سرعت نزدیکی هم 
 گره 500 مایل متوجه شود و سرعت نزدیک شدن 5واکنش نشان دادن و تصمیم گیري باقی می ماند! حتی اگر فاصله 

 ثانیه وقت خواهند داشت. 40 الی 30باشد، فقط 

حال اگر جت مدل تورنادو باشد، ممکن است بالهایش به سمت عقب تا شده باشند که در این صورت تشخیص آن 
 وجود دارد، از agl فوت 500سخت تر خواهد بود. در بریتانیا احتمال وقوع چنین حوادثی در حد فاصل زمین تا ارتفاع 

 از بروز چنین خطراتی جلوگیري کند. agl فوت 1000این رو خلبان حداقل این شانس را دارد که با پرواز وراي 
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تنها راه حل موجود این است که خلبان دائماً تمام آسمان را زیر نظر داشته باشد و چشمانش یک دم از کار نیافتند. در 

واقع اگر موقعیت بسان مثال زده شده باشد، حتی توجه کامل خلبان نیز بی ثمر خواهد بود، چرا که حتی در صورت 
تشخیص هواپیما به صورت نقطه، زمانی براي حرکت و تغییر جهت وجود نخواهد داشت. 

براي تشخیص هواپیما از دور نیز تنها گرداندن سرسري چشم ها کافی نیست، بلکه خلبان باید دائماً قسمت هاي مختلف 
آسمان را با مکثی کوتاه مدت بررسی کند و نه تنها چشمانش را بلکه سرش را نیز جهت تفتیش کامل اطراف بگرداند. 

با غفلتی لحظه اي ممکن است فرد موفق به تشخیص نزدیک شدن جت سریعی نشود. 

تنش 

تنش و فشار عصبی که ما اینجا قصد شرحش را داریم، تحریک هیجانات یا افزایش نگرانی خلبانی مجرب به هنگام 
مواقع ضروري مثل فرود یا مواقع اضطراري نیست. 

از تنشی بحث می کنیم که پنداشت و درایت ما را متاثر می کند، نه تنشی که آن را بهبود داده و توانایی ما را زیاد 
می کند. تنش در تمام ابعاد زندگی هر روزه ما وجود دارد و روي هر کسی تاثیر منحصر به فردي می گذارد. تنش ممکن 

است از سرشت و درون فرد نشئت بگیرد یا برعکس عوامل خارجی باعث ایجاد آن شوند. البته در هر دو صورت تنش 
نتیجه یکسانی خواهد داشت. خلبانی که قوه تخیل قوي تري دارد بیشتر از درون تحریک می شود، تا خلبانی که آرام و 

خونسرد است. خلبان تخیلی می تواند مشکالت را تشخیص داده و براي رویارویی با آنها آماده شود. اما معموالً چنین 
کاري نمی کند. ترس ما در این نوع تنش و اضطراب است و خود از جایی ناشناخته سرچشمه می گیرد، البته با افزایش 
تجربه و یادگیري بیشتر فرد قابلیت رویارویی و مقابله با این شرایط را بیش از پیش کسب خواهد کرد. با این حال به 
نظر نمی رسد که بتوان چنین احساساتی را کامالً ریشه کن و نابود کرد، چرا که ترس و احساسات مشابه از خمیده و 

فطرت انسان ناشی می شوند. 

خلبان خونسردتر به آسانی تحت تاثیر قرار نگرفته و نتیجتاً پروازي کم تنش تر خواهد داشت. با این وجود در صورت 
وقوع موارد اضطراري خلبانی که از قبل ذهن خود را آماده پذیرش و مقابله با خطر کرده موفق تر خواهد بود، چرا که هر 

چه قدر ذهن آسوده تر باشد، سریع تر و بهتر فکر خواهد کرد. 

حتی قبل از خیزش خلبان باید همواره ذهن خود را آماده کرده و احتمال هر پیش آمدي را در نظر داشته باشد. فقط 
کافی است به تعداد کثیر عملیات نجات قایق هاي کوچک شخصی توجه داشته باشید و دریانوردان بی تجربه و غافلی را 
ببینید که شادمانه و جاهالنه، ناآگاه از خطرات احتمالی دریا، جان خود را به خطر می اندازند. اضطراب و تنش پیش از 
موعد و نابجا باعث بروز مشکالتی در پرواز می شود، زیرا استرس روي قابلیت و تصمیم گیري عاقالنه فرد اثر گذاشته و 

تنش بیش از حد و بی مورد حتی در مواقع اضطراري نیز نابجا می باشد. 

حال بهتر است با هم نگاهی بیافکنیم بر موارد خارجی که باعث بروز استرس در پرواز می شوند. 

 احتمال دارد خلبانی براي رقابت و رسیدن به پاي خلبانان دیگر دست به کاري بزند که از حوزه توانایی هاي رقابت:
هواپیمایش خارج می باشد. 
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این که فرد حداقل بتواند به خانه برگردد می ارزد به این که به رغم هواي وخیم یا ضرب االجل (آخرین فرصتها): 

نزدیکی شب به پرواز خود ادامه دهد. متاسفانه شمار خلبانانی که هرگز موفق به بازگشت نشده اند بسیار زیاد است، زیرا 
آنها نخواسته بودند این توصیه را آویزه گوش خود کنند و نهایتاً .... 

 مشکالت خانوادگی باعث بروز استرس و فشار عصبی قابل توجهی در خلبان می شود و خلبانی که مسائل خانوادگی:
بعد از دعوایی خانوادگی، با نگرانی در مورد بیماري یا بدتر از آن با روحیه اي عزادار به پرواز می رود، به هیچ وجه قادر به 

درستی فکر کردن نمی باشد. این توهم که با پرواز همه چیز را فراموش خواهد کرد یا به آسودگی خواهد رسید کامالً 
پوچ و تهی است. استرس در پرواز با او خواهد ماند و روي عملکرد و توانایی هایش اثر خواهد گذاشت. 

خلبانی که فرصت نداشته مدت طوالنی پرواز کند و دائماً در پرواز نمی باشد، بیشتر تجربه کم و ساعات پرواز کوتاه: 
دچار استرس می شود تا خلبانی که مرتباً در پرواز است. 

 الزم به ذکر نیست که خستگی حاصل از کار زیاد، کم خوابی یا رژیم غذایی نامطلوب بی گمان باعث بروز خستگی:
استرس می شود. خلبان نخواهد توانست با سرعت و دقت الزم واکنش نشان داده و در مواقع بروز مشکل از عهده کار 

برآید حال اگر فرد بیمار هم باشد و سالمت عمومی ضعیفی داشته باشد، شرایط برتر هم خواهد شد. 

میزان خواب الزم براي هر فردي فرق می کند. می دانیم که افراد مسن تر به ساعات کمتري خواب نیازمندند. البته این 
میزان نیاز به خواب به زمان روز و دفعات خواب نیز بستگی دارد و افراد پیر نمی توانند در هر ساعتی به راحتی بخوابند. 

گرچه در مقابل یک فرد جوان که کار شیفتی دارد می تواند در هر ساعتی از روز یا شب به استراحت بپردازد. 

از آنجا که بی خوابی سبب خستگی می شود، فرد باید به پزشک مراجعه کرده و علت بی خوابی او یافته شود، همچنین 
داروهاي مصرفی احتمالی وي باید مورد تایید پزشک و متخصصان پرواز واقع شوند. همان طور که داروهاي بیماریهاي 

متداول موقتاً مانع پرواز می شوند، مصرف داروهاي خواب آور نیز اجازه نمی دهد که خلبان پرواز کند. 

سروصداي بی مورد و همچنین ارتعاش مسلماً به استرس بیشتر می انجامند و واجب است که فرد براي آلودگی صوتی: 
کاهش این عوامل راه چاره اي بیاندیشد. 

 سرما یا گرماي بیش از حد ممکن است باعث عدم راحتی و آسایش و نتیجتاً مسبب بروز استرس در فرد شوند. دما:

کنترل استرس 

گفتنش از عمل کردن ساده تر است اما راههایی براي کاهش و کنترل تنش و استرس موجود می باشد. پیش از این در 
مورد خطرات مصرف داروهاي بدون نسخه و تایید متخصصان بحث کردیم، پس در اینجا مصرف دارو بحثی ندارد. 

صحبت با دوستی صمیمی یا یک همکار می تواند استرس را تا حد زیادي کم کند. ممکن است براي بعضی شگفت انگیز 
باشد اما با چنین گفتگوهایی افراد متوجه خواهند شد که فقط خودشان نیستند که مشکل دارند، بلکه دیگران هم 

همین طور هستند و شاید فقط نمی خواهند یا نمی توانند آنها را مطرح کنند. به دنبال این دست صحبت ها نه تنها افراد 
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قادر به همدلی و تسلی همدیگر خواهند شد، حتی ممکن است بتوانند از مشورت یا تجربیات هم براي حل مشکالتشان 

استفاده کنند، در حالی که شاید مشورت با یک متخصص به این اندازه مفید یا قابل پذیرش نباشد. 

برخورداري از هیکلی متناسب، فرد را قادر می سازد که به نسبت افراد چاق تر بهتر بتواند از پس شرایط نابهنجار و 
استرس برآید. بعضی خلبانان مدیتشین یا دیگر روشهاي متداول را امتحان می کنند. ایمان و باورهاي دینی نیز براي 

کنترل تنش و کاهش اضطراب بسیار موثر بوده و فرد را به آرامش می رسانند. 

بدون شک تجربه و تمرین بیشتر استرس را کاهش خواهد داد، حتماً مورد خلبانی را که کم پرواز می کرد را به یاد 
دارید. به زحمتش می ارزد، غرور را کنار بگذارید و با راهنمایی هاي یک مربی بیشتر و بیشتر تمرین کنید. بی تردید 

مهمترین لحظه پرواز، لحظه فرود است. خلبانی که به خاطر کسب توانایی عملکرد طبق قوانین پرواز وقت خاصی صرف 
نمی کند، هرگز اعتماد به نفس نخواهد داشت و همیشه مضطرب تر از فردي خواهد بود که دائماً در حال تمرین قوانین 

آموخته شده و خیزش و فرودهاي آموزشی و تمرینی است. 

روانشناسی اجتماعی 

روانشناسی اجتماعی به ارتباطات بین افراد می پردازد و از آن جا که در هواپیما ارتباط بین پرسنل و هارمونی بین آنها 
از اهمیت فراوانی برخوردار است، در درجه نخست توجه و اهمیت قرار می گیرد. 

در میکروالیت چنین ارتباطاتی وجود ندارد، اما جنبه اي روانشناسی هست که باید به آن توجه شود: احتماالً 
قدرتمندترین تمایل در انسان غرور او است. شرکت در رقابت هاي متعدد ورزشی و غیر ورزشی هم همین مسئله را 

نمودار می کند. یادگیري مهارت هاي تازه و رویارویی با چالش هاي متنوع سالمتی را بهبود بخشیده و نگرش فرد را از 
نگرش کارمندي ساده به نگرش مدیري خالق و توانا تغییر می دهد. زمانی که این خود پرواري ها بیش از حد شده و 

فرد مغرور می شود، مشکالت آغاز می شوند. خلبان آموزش داده شده که پرواز کند و هواپیما نیز به منظور پرواز ساخته 
شده است؛ اما براي پروازي بدون خطر و ایمن عملکرد هر دو محدود می باشد. لگام غرور نیز به دست انضباط شخصی 

است. 

متاسفانه در نظر عوام این باور شکل گرفته که خلبانی که بتواند وراي محدودیت هاي موجود و با سرعت افراطی خوب 
پرواز کند، خلبانی کارآمد و شایسته می باشد. این باور کامالً غلط است. 

مانورهاي آکروباتی را فقط خلبانان مخصوص با هواپیماهاي مخصوص می توانند انجام دهند. خلبانی که هیچ یک از این 
دو را ندارد و فقط تمایل به برتري جویی و رقابت طلبی دارد، هیچ خلبان شایسته اي نیست. در چنین صورتی خلبان 

روي اعمال خود کنترل نداشته و نخواهد توانست عنان هواپیما را با درایت و مهارت در دست بگیرد. 

یقیناً در آزمون خلبانان نمونه، کسانی شناخته می شوند که می توانند در مرز محدودیت هاي قانونی پرواز کنند، البته 
این افراد با دقت ترین و محتاط ترین خلبانان منضبط روي کره زمین هستند که هیچ تمایلی به تحت تاثیر قرار دادن 

دیگران یا خودنمایی ندارند. 
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خلبان غره اي که هیچ ابایی از خطر ندارد، احتمال دارد متوجه محدودیت هاي عملکردي موجود نبوده و دست به هر 

عملی بزند. در چنین مواردي الزم است که فرد انضباط فردي بیداري به روي عملکرد خود تحمیل بدارد. گاهی با وقوع 
تجربه اي تلخ فرد متوجه رفتار خطرزاي خود شده و درس می گیرد. باید اذعان بداریم که اعتماد به نفس بی جا و 

بادسري در موقعیت جنگ می تواند نتیجه مطلوبی در برداشته باشد، ولی در پرواز تفریحی چنین مسائلی جایی ندارند. 

جنبه اي دیگر از انضباط فردي قبالً اشاره شد که خلبانی که ساعات کمی پرواز کرده است، حتماً باید خود را ملزم به 
پرواز آزمایشی و تمرین بیشتر بکند. 

متاسفانه استدالل متقابل در برابر محدودیت هاي عملکردي خود انسان اغلب پایان خوشی ندارد و شمار افرادي که از 
این محدودیت ها سرپیچی و نافرمانی می کنند روز به روز زیادتر می شود. 

اندك کسانی که تا حال این ضرب المثل معروف را نشنیده اند خوب چشم و گوش خود را باز کرده و نصیحت ذیل را 
  "هم خلبان پیر داریم، هم خلبان شجاع، ولی هیچ خلبان پیر شجاعی وجود ندارد."آویزه گوش خود کنند: 
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