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  انواع وسايل بقا در دريا 
كه ضامن انجام عمليات موفق است

حلقه  نجات 
يكي از تجهيزات ايمني كه مي تواند شناوري شخص 
را در آب افزايش دهد حلقه نجات اســت. اين حلقه ها 
بايد در دو طرف طول و همچنين پاشنه كشتي به تعداد 
كافي توزيع و نصب شده باشد. اين حلقه ها بر روي آب 
شناور شده و رنگي كامالً قابل رؤيت)نارنجي( از فاصله 

دور دارد و به نوارهاي منعكس كننده نور مجهز است.

شناورهاي بقا در دريا
قايق هاي نجات در بيشتر موارد مهم ترين نقش را در 
نجات جان افراد ايفا كرده اند. قايق هاي نجات داراي انواع 

و ظرفيت هاي مختلفي هستند.

جليقه هاي خود شناور
 اين نــوع جليقه ها در طرح هــاي مختلف از جنس 
چوب پنبه و درون محافظ پالستيكي غيرقابل نفوذ در 
برابر آب براي شناور ماندن دريانوردان و يا بازماندگان در 

دريا ساخته شده است.

جليقه هاي بادشونده
اين نوع جليقه هاي نجات داراي وزن ســبك است 
كه درون كيسه هاي كوچك قرار مي گيرد و به وسيله 
 كمربند به كمــر وصل مي شــود. جليقه هاي نجات 
باد شونده را مي توان هم به وسيله دهان و هم با استفاده 
از كپسول گاز فشرده شده co2 كه به همين منظور 

تعبيه شده است باد كرد. 

جليقه  نجات 
جليقه نجات يكي از وسايل مهم عمليات است كه 
جان افراد زيادي را نجات مي دهد. كليه سرنشــينان 
شناور بايد به طور انفرادي جليقه نجات به همراه داشته 
باشــند. همچنين جليقه اضافي نيز بايــد در اماكن 

مشخص شده در دسترس باشد. 
كيفيت و طراحي جليقه هاي نجات بايد به گونه اي 
باشــد كه بتواند در كمتر از 5 ثانيه يك فرد بيهوش را 
به طرف جلوي بدن بچرخاند و ســر او را به حالت 45 
درجه با توجه به سطح آب نگه دارد تا را ه هاي تنفسي 

او آزاد بماند.
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واکنـش سـريع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمريـن کنيـد. را  پناه گيـری 

زمانی برای امداد زير آب
  امدادگران پايگاه شهيد علي باش ماهيني بوشهر از عمليات هاي دشوار غواصي مي گويند

 انجام عمليات غيرممكن در 2 ساعت! 

محمد آبزن، يكي از غواصان باســابقه و خبره پايگاه 
امداد و نجات ساحلي شهيد علي باش ماهيني به شمار 
مي رود. او در كســوت كمك مربــي وظيفه آموزش 
غواصان و امدادگــران جوان تر پايــگاه را هم برعهده 
دارد و در مدت 17 ســال فعاليتــش در اين پايگاه در 
بســياري از عمليات هــاي غواصي هم به عنوان ســر 
تيم و هم غواص حضور داشته اســت. آبزن كه دوره3 
ستاره غواصي در سيســتم CMAS )كنفدراسيون 
جهانی ورزش های زير آب و غواصی( ايتاليا را به عنوان 
باالترين مدرك غواصي گذرانده است، ماجراي يكي از 
سخت ترين عمليات هاي غواصي را كه غواصان پايگاه 
ساحلي ماهيني در آن حضور داشتند را  اين طور تعريف 

مي كند: »مشــغول انجام فعاليت هاي روزمره پايگاه 
بوديم كه خبر رســيد 7 روز است عمليات هاي متعدد 
غواصي براي پيدا كردن جســد كارگر 30 ســاله سد 
چمشير در شهرستان گچساران ناموفق بوده است. من 
به همراه 4 غواص ديگر پايگاه به سد چمشير در استان 
خوزستان اعزام شــديم تا ادامه عمليات جست وجو را 
به عهده بگيريم. پيــش از تيم ما 4 تيم غواصي ديگر از 
اســتان هاي مختلف هم به محل مورد نظر اعزام شده 
بودند اما شرايط نامساعد محل غرق شدن كارگر سد 
كه در وقت استراحتش اقدام به شنا در رودخانه پشت 
سد كرده بود، عمليات جســت وجو را با اخالل مواجه 
مي كرد.« آبزن مكثي مي كند و ادامه مي دهد: »بعدها 
اما فيلم عمليات موفقيت آميز تيــم پايگاه ما به دليل 
رعايت تمام شــرايط ايمني و قواعد و اصول غواصي، 

به عنوان يكي از فيلم هاي آموزشي غواصي مطرح شد. 2 
نفرمان به عنوان »بادي« بيرون از آب براي حفظ ايمني 
ايستاديم و 2 نفر ديگر هم در آب غوص كردند. سرعت 
آب در رودخانه سد چمشير بسيار زياد است و از طرفي 
جريان آب در منطقه غرق شدن آن به شدت چرخشي 
بود. در نتيجه ِگل و الي رودخانه از كف به سمت سطح 
باال مي آمد. آنقدر كــه تيم هاي قبلي مي گفتند امكان 
غواصي در عمق 12 متري رودخانه وجــود ندارد. در 
اين شرايط وظيفه حمايت رواني از خانواده غريق را هم 
خودمان به عهده گرفتيم و پس از بررســي منطقه در 
كمتر از 2 ساعت جســد را از آب بيرون كشيديم. تمام 
حاضران در محل، مسئوالن سد و حتي خانواده غريق 
اشــك مي ريختند چراكه تصور مي كردند، جسد وارد 

توربين سد شده و تكه تكه شده است.«

عمليات دشوار چهارم فروردين 

پايگاه امداد و نجات ساحلي شــهيد علي باش ماهيني، غواص حرفه اي كم 
ندارد. محمدجواد پيامي يكي از غواص هاي ماهر اين پايگاه اســت 
كه عالوه بر غواصي، دوره هاي مختلف امداد و نجات در دريا 
را گذرانده و در ديگرعمليات هــاي اين پايگاه هم حضور 
مســتمر دارد. پيامي هم دوره 3 ســتاره غواصي در 
سيستم CMAS )كنفدراسيون جهانی ورزش های 
زير آب و غواصی( ايتاليا را با موفقيت پشــت ســر 
گذاشته و در نتيجه در بســياري از عمليات هاي 
دشوار غواصي به عنوان يكي از اعضاي اصلي تيم 
پايگاه ماهيني حضور داشــته اســت. وقتي از او 
مي خواهيم خاطره يكــي از عمليات هاي غواصي 
پايــگاه را تعريف كنــد، ماجراي يكــي از آخرين 
مأموريت هاي غواصان پايــگاه ماهيني را كه چهارم 
فروردين ماه امسال با موفقيت انجام شد، برايم توضيح 
مي دهد: » روزهاي نخست تعطيالت نوروز بود كه از پايگاه 

با من تماس گرفتنــد تا به عنوان غواص به همراه ديگر بچه هــاي گروه به مأموريت 
اعزام شــوم. آن روز شــيفت من نبود اما به عنوان يك امدادگر در هر شرايطي براي 
انجام مأموريــت اعالم آمادگي كردم. لوازم و تجهيزاتم را برداشــتم همراه با محمد 
آبزن و علي زنده بودي يكي ديگر از غواصان ماهر پايگاه به محل حادثه رفتيم. بامداد 
روز چهارم فروردين بود كه به يكي از شاخه هاي رودخانه خروشان موند در محدوده 
شهرستان كاكي اســتان بوشهر رســيديم. ماجرا از اين قرار بود كه 5 كارگر افغاني 
كه براي شنا وارد رودخانه شــده بودند، در آب هاي سرد رودخانه غرق شدند. ظاهراً 
يكي از كارگران در حال غرق شــدن بود و 4 نفر ديگر براي نجــات او وارد رودخانه 
شدند. اما مهارت كم در شــنا كردن و انتخاب محل نامناسب باعث غرق شدن همه 
آنها شــده بود.« پيامي مكثي مي كند و ادامه مي دهد: » آب رودخانه بسيار سرد بود 
و به دليل اليروبي نشــدن كف رودخانه، عمق متغيري از نيم متر تا 12 متر داشت. با 
كمك شاهدان حادثه به محل تقريبي غرق شدن كارگران غوص كرديم. ِگل و الي 
فراوان، عدم ديد و وجود گودال هاي بســيار زياد در كف رودخانه كار جست وجو را 
دشــوار مي كرد و همه ما مجبور بوديم تنها با روش لمسي به دنبال اجساد بگرديم. 
با اين وجــود تنها در 4 دقيقه جســد اول را پيــدا كرديم. عمليات جســت وجو 6 
 ساعت طول كشيد تا اينكه توانستيم جســد 4 كارگر افغاني ديگر را هم از رودخانه

 بيرون بكشيم.«

پايگاه حرفه اي ها

پايگاه امداد و نجات ســاحلي شهيد علي باش 
ماهيني در جنوب شهر بوشهر و در اسكله صيادي 
جاللي واقع شــده اســت. محلي مناسب براي 
امدادرساني به حوادث دريايي كه به علت موقعيت 
خاص ساحل بوشهر و   تردد لنج هاي ماهيگيري 
و بروز حوادث بسيار براي صيادان، در طول سال 
عمليات هاي امداد و نجات بســياري هم دارد. اما 
پايگاه ساحلي شهيد ماهيني بيش از هر چيز به 
دليل حضور غواصان كاركشته و حرفه اي جمعيت 
هالل احمر و عمليات هاي پرشــمار غواصي در 
اســتان بوشــهر و اســتان هاي مجاور شناخته 
مي شود. محمد آبزن يكي از غواصان باسابقه پايگاه 
با اشاره به علت شمار باالي عمليات هاي غواصي 
اين پايگاه و لزوم تمركز غواصان برگزيده استان 
در اين پايگاه ساحلي مي گويد: » بوشهر بيشترين 
نوار ساحلي را در ميان استان هاي كشور دارد و به 
علت وجود رودخانه هاي فصلي بسيار و بارش هاي 
سيل آسا، عمليات هاي غواصي بسياري در استان 
ما انجام مي شود. از طرفي يكي از ويژگي هاي اين 
منطقه وزش شــديد باد، تالطم و يا به اصطالح 
خرابي درياست كه همين مسأله هم باعث بروز 
حوادث و در نتيجه عمليات هاي پر تعداد امداد و 

نجات دريايي و غواصي در پايگاه مي شود.« 
12 غــواص در پايگاه امداد و نجات ســاحلي 
شهيد علي باش ماهيني به صورت مداوم فعاليت 
مي كنند كه از اين ميان 6 نفر آنها از غواصان بسيار 
خبره و دارنده مدارك باالي غواصي هســتند كه 
حتي عمليات هاي غواصي اســتان هاي مجاور را 
هم پوشــش مي دهند. محمدجواد پيامي يكي 
ديگر از غواصان خبره پايگاه مي گويد: » شــغل 
بيشتر ساحل نشينان بوشــهر صيادي است. در 
نتيجه لنج هاي بســياري هم گرفتــار آب هاي 

متالطم دريا شده و يا به علت نقص فني به 
حضور به موقع امدادگران پايگاه نياز 

دارند. همچنين خراشــيدگي 
و آسيب ديدگي شناگران و 

يا صيادان توسط آبزياني 
مانند سفره ماهي ها هم 
از ديگر علت هايي است 
كه لزوم تمركز غواصان 
در اين پايگاه را بيشتر 
مي كند. در پايگاه ما در 
هر نوبت كاري حتماً يك 

غواص به صورت آماده باش 
حضور دارد تا در صورت لزوم 

به محل حادثه اعزام شود.«

جست وجوي اجساد غرق شده در گودال 9 متري

مهران بابا احمدي، يكي ديگر از غواصان پايگاه امداد و نجات ساحلي 
شهيد علي باش ماهيني است که از ســال 1385 به عنوان امدادگر به 
عضويت جمعيت هالل احمر استان بوشهر درآمده و تا امروز در بسياري 
از عمليات هاي اين پايگاه شرکت کرده است. او هم خاطرات بسياري از 
عمليات هاي غواصي در بوشــهر به عنوان يكي از اعضاي پايگاه دارد. 
بابااحمدي از ماجراي جســت وجوي پيكر کارگران تبريزي در رودخانه 
شهرستان دشتستان مي گويد: » مدتي اســت که به عنوان کارمند در 
جمعيت هالل احمر بوشــهر فعاليت مي کنم اما هميشه خودم را يك 

امدادگر و غواص مي دانم. آن روز وقتي خبر غرق شدن چند کارگر تبريزي 
در رودخانه بخش سعدآباد شهرستان دشتستان را به من دادند همراه با 
3 غواص ديگر خودم را به محل مورد نظر رساندم. 3 برادر که از تبريز براي 
انجام کارهاي ساختماني به سعدآباد آمده بودند غافل از وجود گودال هاي 
عميق در کف رودخانه، براي شنا به آب زدند. ماجرا از اين قرار بود که آنها 
به همراه يكي ديگر از دوستان خود وارد محل کم عمق رودخانه شدند اما 
جريان آب، آنها را به سمت يك گودال بزرگ با عمق 9 متر هدايت کرد. 
جريان چرخشي آب در آن نقطه، شناگران را به سمت کف گودال پايين 
مي کشد. يكي از برادرها به همراه دوست مشترك شان توانستند از آب 
خارج شوند اما 2 برادر ديگر در رودخانه غرق شدند.« بابااحمدي ادامه 

مي دهد: » غواصي در چنين رودخانه اي اصالً کار آساني نيست. زير آب 
هيچ ديدي وجود ندارد و تنها بايد از روش لمسي براي پيدا کردن اجساد 
استفاده کرد. از طرفي در کف اين رودخانه ها شكاف ها و ناهمواري هايي 
وجود دارد که ســالمتي غواص را هم به خطر مي انــدازد. بنابراين بايد 
تجهيزات ايمني کامل همراه غواص باشــد. در همين عمليات به دليل 
جريان شديد زير آب، سرم پس از برخورد با سنگي بزرگ شكاف برداشت 
اما با همان شرايط عمليات را ادامه دادم. عمليات ما از 12 ظهر تا 6 عصر 
طول کشيد و توانستيم يكي از برادرها را از گودال خارج کنيم. تعدادمان 
کم بود و غواصان سپاه پاســداران که به کمك ما آمده بودند توانستند 

جسد ديگر را فرداي همان روز از آب بيرون بكشند.«

پايــگاه 
امداد و نجات ساحلي شهيد 

علي باش ماهيني، هميشــه نخستين 
امدادگران و غواصاني هســتند کــه در هنگام 

عمليات هاي غواصي در نوار ســاحلي جنوب کشور و 
به ويژه در استان بوشــهر به محل حادثه اعزام مي شوند. 

پايگاهي که سال هاست گروهي از غواصان خبره و حرفه اي 
جمعيت هالل احمر را در خــود جــاي داده و فداکاري ها و 
رشــادت هاي غواصان کارکشــته اش همواره زبانزد ديگر 
پايگاه هاي امداد و نجات دريايي بوده است. در اين گزارش 

پاي خاطرات غواصــان اين پايــگاه از عمليات هاي 
متعدد غواصي در خليج نيلگون هميشــه فارس 

و رودخانه هاي خروشــان استان بوشهر و 
استان هاي  مجاور آن نشستيم.


