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 مقدمه

همه ساله با فرا رسيدن فصل تابستان، گردشگران و مسافران با هدف فراهم كردن اوقات مفرح يا انجام ورزش هاي تابستاني 

در برخي موارد به دليل رعايت نكردن اصول ايمني،  ريا و مكان هاي آبي مي پردازند وبه شنا كردن و قايق سواري در د

ه معناي ورود آب به داخل ريه ها و مجاري تنفسي و خفگي در نتيجه فرورفتن دچار غرق شدگي مي شوند. غرق شدگي ب

در آب است. غرق شدگان دچار هيپوكسي (كاهش اكسيژن رساني به بدن) مي شوند و در نتيجه آسيب به سلول هاي عصبي 

فاق نمي افتد بلكه شنا برخالف تصور عمومي، غرق شدگي فقط در دريا اتدر دقايق اوليه بعد از غرق شدگي روي مي دهد. 

  كردن در محيط هاي آبي ديگر نظير كانال، رودخانه و سد نيز مي تواند موجب غرق شدگي شود.

يكي از علل غرق شدگي در دريا اين است كه وقتي فردي در حال غرق شدن است، افراد ديگر براي نجات دادن او وارد 

دن فرد غريق، نياز به آشنايي كامل با مهارت شنا و آموزش ديدگي دريا مي شوند و آنها نيز غرق غرق مي شوند. نجات دا

در فن غريق نجات است و هركسي از عهده اين كار برنمي آيد و در صورت نداشتن تجربه و مهارت كافي، بعضا افراد 

  براي نجات فرد غريق، جان خود را از دست مي دهند.

لت غرق شدگي در روزرهاي آخرهفته و در ماه هاي گرم سال غرق شدگي سومين علت مرگ هاي ناشي از حوادث است. ع

شايع تر است. قربانيان غرق شدگي اكثرا كودكان و جوانان هستند. غرق شدگي در افراد مذكر بيشتر از افراد مونث روي 

عضالني،  دهد. بيماري هاي زمينه اي مي توانند مستعد كننده غرق شدگي باشند مانند: صرع، بيماري هاي قلبي، ضعفمي

عقب ماندگي ذهني و ..... همچنين مصرف داروهاي خواب آور، الكل و مواد روان گردان قبل از شنا مي تواند زمينه ساز 

سال در معرض خطر غرق شدگي در حوض، استخر و وان حمام هستند. آنها به دليل  ١ - ٤غرق شدگي باشد. كودكان 

 ق شدگي مي شوند. كنجكاوي، عدم درك خطر و  غفلت والدين دچار غر

جوالي، روز جهاني پيشگيري از غرق شدگي است. در اين مناسبت، شايسته است كه برنامه ها و كمپين هاي پيشگيري  ٢٥

  از حوادث با جديت و تمركز بيشتري انجام شود. 
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  در غرق شدگي مكان هاي آبي پرخطر

 دريا  

 رودخانه  

 سد  

 كانال 

 چاه  

  ،كودكان) وان حمام (براي ، حوضاستخر 

  

  انواع غرق شدگي

 نزديك به غرق شدگي: -غرق شدگي كامل -١

حالتي است كه فرد به غلت غوطه ور شدن در آب دچار اختالل  )Near Drowningنزديك به غرق شدگي (

تنفس مي شود. اگر غوطه وري در آب باعث قطع تنفس و بيهوشي شود، غرق شدگي كامل اتفاق افتاده است اما 

  فرد پايين بيايد و به حالت نيمه هشيار باشد به آن نزديك به غرق شدگي مي گويند. اگر سطح هشياري

 غرق شدگي در آب شيرين: - غرق شدگي در آب شور -٢

غرق شدن در آب شيرين (مانند رودخانه و استخر) و وارد شدن مقدار زيادي ازآب شيرين به داخل ريه و معده 

ا) است.  يكي از مواردي كه جان افراد در حال غرق شدن را تهديد بسيار خطرناك تر از بلعيدن آب شور (آب دري

مي كند، اختالالت قلبي و نارسايي كليوي است كه پس از خارج شدن از آب برايشان به وجود مي آيد. آب 

شيرين فشار اسمزي كمتري نسبت به خون دارد و به سرعت از جدار معده و روده جذب خون مي شود و در 

هي حجم خون افزايش شديدي مي يابد كه منجر به از بين رفتن گلبول هاي قرمز مي شود و در مدت زمان كوتا

نهايت اختالل الكتروليت ايجاد مي شود كه آريتمي قلبي را به وجود مي آورد. همچنين منجر به نارسايي كليوي 

ايي هاي شديد ايجاد نمي مي گردد. بر خالف آب شيرين، آب شور به دليل داشتن فشار اسمزي برابر خون، نارس

  كند.

 غرق شدگي خشك: - غرق شدگي خيس -٣

غرق شدگي خيس، نوع معمول غرق شدگي است و در حالتي اتفاق مي افتد كه آب از طريق راه هاي هوايي وارد 

دستگاه تنفسي و ريه فرد مي شود و او را دچار خفگي مي كند. در غرق شدگي خشك، آب وارد دستگاه تنفسي 
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اما در اثر واكنش ماهيچه هاي گلو براي جلوگيري از ورود آب، مسير ورود هوا به ريه بسته مي شود  فرد نمي شود

  و حالت خفگي براي فرد ايجاد مي شود.

 غرق شدگي عمدي (خودكشي) -غرق شدگي غيرعمدي -٤

  

  نشانه هاي غرق شدگي
 دست و پا زدن غيرطبيعي و تقال كردن - ١

 طوالنيقرار گرفتن سر و صورت زير آب به مدت  - ٢

 خم شدن سر به عقب - ٣

 متورم شدن شكم به علت خوردن مقدار زياد آب - ٤

 تنفس صدادار، تنگي نفس، قطع تنفس - ٥

 قطع شدن ضربان قلب - ٦

 بيهوشي - ٧

 كبودي يا رنگ پريدگي لبها، صورت و پوست بدن - ٨

 استفراغ - ٩

  سرفه -١٠

  

  پيشگيري از غرق شدگي در تمام مكان هاي آبي پرخطراصول 

، وان حمام، حوض و استخر تنها رها پرخطر ودخانه، در نزديكي مكان هاي آبيكودكان را در ساحل دريا و ر - ١

 نكنيد.

 كودكان نبايد بدون همراهي فرد بزرگسال، وارد آب شوند. - ٢

 كودكان بايد به همراه لوازم ايمني شنا (جليقه شنا، بازوبند شنا، حلقه شنا، تخته شنا، نودل) به درون استخر بروند. - ٣

 اد بگيريد.مهارت شنا كردن را ي - ٤

توانايي خود را در شنا كردن، بيش از حد در نظر نگيريد. يك سوم قربانيان غرق شدگي با فن شنا آشنايي كامل  - ٥

 داشته اند.

 در قسمت هاي عميق دريا شنا نكنيد. - ٦

 به داخل آبي كه عمق آن را نمي دانيد وارد نشويد. - ٧
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 شب ها در مكان هاي آبي پرخطر شنا نكنيد. - ٨

 بودن دريا، در دريا شنا نكيند.در زمان طوفاني  - ٩

 اگر شنا بلد نيستيد در مكان هاي آبي پرخطر شنا نكنيد. -١٠

 قايق سواري، جليقه نجات بپوشيد.هنگام  -١١

 در دريا از محدوده مجاز براي شنا كه با توپ هاي رنگي مشخص شده است، دورتر نرويد. -١٢

زيرا احتمال ضربه مغزي يا آسيب به ستون در آب هاي كم عمق يا آبي كه عمق آن را نمي دانيد شيرجه نزنيد  -١٣

 فقرات و استخوان ها وجود دارد.

 از آب خارج شويد. فورايا خسته شده ايد، است و اگر هنگام شنا احساس كرديد عضالتتان گرفته   -١٤

 اجتناب كنيد. رقبل از شنا از مصرف الكل، مواد روان گردان و داروهاي خواب آو  -١٥

ودداري كنيد زيرا به دليل سرد بودن آب، اجتمال سنكوپ و شوك دمايي وجود از ورود ناگهاني به آب سرد خ -١٦

 دارد.

 اگر شنا بلد نيستيد، براي نجات فرد غريق، وارد آب نشويد. زيرا احتمال شما هم دچار غرق شدگي شويد.  -١٧

 كند.غريق به داخل رودخانه پرآب نرويد زيرا جريان تند آب رودخانه شما را غرق مي  براي نجات فرد  -١٨

 بعد از مصرف الكل، مواد روان گردان و داروهاي خواب آور از شنا كردن، خودداري كنيد.  -١٩

 اگر داراي صرع و اختالالت تعادل هستيد، در مكان هاي آبي پرخطر شنا نكيند.  -٢٠

و در  در زمان شنا در دريا يك نفر از دوستان و آشنايان خود راد در ساحل دريا داشته باشيد تا مراقب شما باشد  -٢١

 صورت لزوم به نيروهاي امداد اطالع دهد.

 ، حفاظ نصب كنيد.و چاه حوضو  در اطراف استخر  -٢٢

  

  پيشگيري از غرق شدگياجرايي راهكارهاي 

  آموزش اصول پيشگيري از غرق شدگي، عوامل خطر غرق شدگي و نقاط حادثه خيز غرق شدگي را به مردم  - ١

  تشكيل جلسات هماهنگي با سازمان هاي مرتبط  - ٢

مطرح كردن موضوع پيشگيري از غرق شدگي در كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان ها و شهرستان ها و ابالغ  - ٣

  موضوع از سوي كارگروه به سازمان هاي ذيربط

  و نيروهاي هالل احمر در سواحل درياها ها استقرار نجات غريق - ٤

  كانال و رودخانه سد وكنار ممنوعيت شنا در  نصب تابلوي - ٥
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 م به يادگيري مهارت شناتشويق مرد - ٦

  

  غرق شدگي در دريا

و ماسه كف  براثر حركت موج ها، شن .زمين كف دريا از جنس شن و ماسه است و به هيچ وجه بافت مستحكمي ندارد

دريا جابجا مي شوند. به اين دليل، فردي كه وارد دريا مي شود و شنا بلد نيست ممكن است بر اثر خالي شدن زمين زير 

  شود. پايش، غرق

  عالوه براين دريا براي افرادي كه حتي شنا بلد هستند به دليل وجود موج هاي خطرناك، ناامن است.

  :دسه نوع موج وجود دار در دريا خصوصا 

 ا به سمت جنوب درحال حركت استاز شمال دري طولي:  موج.   

  :ردي در يك نقطه اي تيجه اگر فسمت راست دريا به سمت چپ است در نصورت عرضي  از به  موج عرضي

محتمل  محل حادثه ديده شود بسيار سمت چپ كه در فاصله اي دورتر از نقطه حادثه و غرق شود امكان اين

  است. 

  :كننديحركت م ايدر يشود كه از ساحل به سويگفته م يآب يهااني، به جر١شكافنده انيجرجريان هاي شكافنده .

 يكمك اتيدرصد عمل ٨٠كه  يبه طور اهاستيها در درانسان گيشد عوامل در غرق نياز مهم تر يكي انيجر نيا

 شوديم  آغاز يساحل زابيداخل منطقه خ از  انيجر نياست. حركت ا دهيپد نيمربوط به هم قيغر انيتوسط ناج

  د.ابييو تا خارج از خط شكست موج ادامه م

 
 

    

 بيشكافنده بسته به ش يهااني. جرگرداننديباز م ايدر اند را بهساحل آورده يها به سوكه موج يآب ها،انيجر نيا

شكافنده در  يها انيهستند. امكان اتفاق جر و مرگ انسان ايدر يآب به سو كشش يعامل اصل موج،ساحل و كنش 

  وجود دارد. هاانوسيو اق هااچهيدر اها،يدر يتمام

است.  ايسمت در سمت ساحل و دهانه آن به به است كه دسته آن يبادبزن دست كي هيشب  شكافنده از باال انيجر 

 يجسم ييتا چه حد توانا اي باشدكه شناگر چقدر ماهر  نينظر از اقدرت را دارد و صرف نيشتريبادبزن ب نيدسته ا

 ايداخل درسازد و او را به شدت و سرعت با خود به  يم رممكنيسمت ساحل را غدارد، عمالً برگشت او به 

 يمعموالً از ركورد سرعت شنا انيجر نيگفت كه سرعت ا ديبا انيجر نياز قدرت ا يدرك بهتر ي. براكشانديم

                                                           
١ Rip Currents 
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بر خالف آن شنا كرده و به  تواندينم زين كيالمپ يقهرمان شنا نيبهتر يكه حت يمعن نيباالتر است؛ بد زين كيالمپ

متفاوت است و  اريبس ايداخل دربه متر، و طول آن  ٦٠از  شيتا ب ٣ نيشكافنده ب انيساحل برگردد. عرض جر رفط

  .شوديم دهيكش ايداخل در ها متر به تا ده يگاه

 

 ج شكافنده اموويژگي هاي ا

 شكافنده آرام و بدون موج است انيدر محل جر آب. 

 ستين ايدر يجا ها گريشكافنده هم رنگ د انيدر محل جر ايآب در. 

 كننديحركت م ايدر يشكافنده به سو انير محل جرزباله د ايآلود، همراه خزه از آب كف  يخط. 

 شونديشكافنده دچار شكست م انيدر محل جر نديآيكرانه و ساحل م يكه به سو يامواج. 

  

 
 

 شكافنده امواجبا  برخوردنحوه 

 و با جريان آب مقابله نكنيد. ديآرامش خود را حفظ كن 

 اقدام مرگ بار منجر به خسته شدن كامل شناگر شده و  ني. اديا نكنشكافنده و به سمت ساحل شن انيهرگز بر خالف جر

   .ديآب شناور شو يرو يعني ديآب نگاه دار يغرق خواهد شد. خود را بر رو يشناگر از رمق افتاده به راحت

  شماست:  يرو شيپ نهيشكافنده دو گز انياز جر ييرها ياكنون برا

 كامالً خارج  انيجر ريو از مس ديبا ساحل حركت كن يه صورت موازب د؛يشنا دار يبرا ييباال ياگر توان جسمان

با  يمواز ه،شكافند انيخروج از جر يبراهمچنين . ديو سپس به صورت مورب به سمت ساحل برگرد ديشو
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 نيبه ا يدتوان يدارد. لذا م يشكافنده قدرت كمتر انيآب، جر نيري. در اعماق زديساحل در عمق آب شنا كن

و به صورت  هو به صورت مورب به سطح بازگشت يبه آرام قيآنگاه از آب عم كنيدفرار  انيجر رياز مس قيطر

 است.تنفس  يطوالن بسح ييتوانا ازمنديروش ن نيكه ا دي. دقت كنويدمورب به ساحل بر

  

  

  

 

  

 

  اگر

توان 

 يبدن

متر تا چند ده متر،  نيچند يپس از ط اني. معموالً جرديحركت كن ايبه سمت در انيهم جهت با جر د؛يدار يمعمول

 يفرار كرده و پس از ط انيبا ساحل، از جر يبه صورت مواز ديتوان يم نجايدهد. در ا يقدرت خود را از دست م

و بعد به صورت مورب به سمت  ديكمك كن يسپس تقاضا د،يريابتدا نفس بگ ان،يجرمتر و دور شدن از  نيچند

شكست  هيشكست امواج آرامتر است. ناح هيدر خارج ناح ايالً در. الزم به ذكر است كه معموديساحل برگرد

كردن  شنا يبرا هيناح نيشود و ا يم دهيد ديو به رنگ كف سف ختهياست كه موج در آنجا فرو ر يا هيامواج، ناح

سطح آب نگاه دارد، از  يشكست امواج رو هيناحاز كه بتواند خود را در خارج  يشناگر ني. بنابراستيمناسب ن

  .شكافنده در امان خواهد بود انيرج

 ديبرده شو ايآب به در انيا با جريد تآب شناور بمان يبر رو د،يفرار ندار يياگر توانا.  

  

 غريق در دريا نجاتِ

 در بسياري از مواقع افرادي كه براي  .مواظب باشند كه خودشان هم غرق نشوند ديبا دهينجات دهندگان آموزش ند

  ه اند خودشان هم غرق شده اند.نجات غريق به دريا رفت

 .براي نجات فرد غريق، ابتدا امنيت خود را در نظر بگيريد  

  مي توان از طناب، چوب و حلقه نجات استفاده كرد يا با از آب  رونيبه ب تيهدابراي كمك به فرد غريق و

   تشكيل زنجيره انساني او را نجات داد.
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  بيرون آب نگهدارد، با يك دست شنا كند  راسر او بايد ريق از آب، ، در زمان بيرون آوردن فرد غغريق نجاتفرد

 همراه او شنا كند. در اين حالت فرد غريق نبايد تقال كند و بايد آرام باشد.بگيرد و از پشت و با يك دست فرد را 

 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 

  

 در دريا اقدام كند. غرق شدهنجات فرد براي آموزش ديده بايد  غريق نجات  

 شروع شود. در براي او  عايسر عمليات احيامنتقل شود و  يبه خشك ديباشد، با اريهوش فرد غريق، كه يدر صورت

انتقال  نيوقت در ح فتا با صر رديگ يدر آب صورت م ايشان ازدست رفته است، شروع اح ياريكه هوش يافراد

  لبي داده مي شود. در اين حالت تنفس بدون ماساژ قيابد.  شيامكان نجات فرد افزا ،يبه خشك قيغر

 براي غريقي كه به خشكي آورده شده است، عمل تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي (CPR).انجام مي شود  

 را باز نگه  ييو راه هوا يعمود تيتالش كنند كه فرد را در وضع ديهنگام نجات فرد از آب، نجات دهندگان با

 .كند يمعده كمك م اتيآب و محتو شتريب ونيراسياز استفراغ و آسپ يريشگيكار به پ نيا رايدارند ز
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 بعد از حادثه در خشكي ي غريقاياح  

نجات فوري فرد غريق در دقايق اول غرق شدگي حائز اهميت است. احتمال زنده ماندن فرد غريق در دقايق اوليه باالست 

درصد  ٩٥نده ماندن فرد غريق، ولي پس از گذشت زمان، اين احتمال كاهش مي يابد. در دقيقه اول غرق شدگي، احتمال ز

درصد احتمال زنده ماندن  ٣دقيقه تنها  ٨درصد كاهش مي يابد و با گذشت  ٢٥دقيقه اين احتمال به  ٦است، پس از گذشت 

  فرد وجود دارد.

  ورژانس عمليات زير را انجام دهيد:با اورژانس تماس بگيريد و تا رسيدن ااز خارج كردن غريق از آب، پس بالفاصله  

 بدن  ياعضا هيتر از بق نييسر فرد غرق شده را پا

  .او خارج شود يتنفس يتا آب از مجار ديقرار ده

 ديبده يماساژ دو بار تنفس مصنوع ٣٠در هر عمليات احيا را انجام دهيد. . ديغرق شده را چك كن ياتيح ميعال .   

 و  يبه درون مر اتيتا محتو ديگردانفرد را بر عيسر يليشخص مصدوم استفراغ كرد خ ياگر در هنگام ماساژ قلب

  .دهان او برنگردد

 قيقا ايو  يآب، موج سوار يرو يزدن، اسك رجهيدر موارد ش ژهيوه از غرق شدگان ب يگردن در تعداد بيآس 

 بنابراين در زمان حركت دادن او بايد احتياط كامل صورت گيرد. دهد.يرخ م يران

  برسد يشتريب ژنيبه غرق شده اكسا ت ديمردم را از اطراف غرق شده دور كن.  

  ديبدن فرد غرق شده را گرم نگه دار و  ديچيحوله بپ ايپتو  كيرا در پس از بازگشت عالئم حياتي غريق، او را. 

  

  غرق شدگي در رودخانه

 از جنبه هاي زير متفاوت است: ب هاي ديگرشنا در رودخانه با شنا درآ
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  اصول شنا در رودخانه متفاوت است. ١

ر د ريمرگ و م يباال ارياما آمار بس هستندشنا كردن  يامن برا يكنند كه رودخانه ها محل ياز افراد تصور م ياريبس

شناگر با تجربه،  كي ديكه از د ديباش هشنا هستند. توجه داشت يخطرناك برا يآب ها مكان نيدهد كه ا ينشان م هارودخانه

  . ستيشنا كردن ن يخطر بودن آب برا يب يهرگز به معنآب  يكم عمق بودن ظاهر ايآرام بودن ظاهر آب 

 

 است يو گرداب قيعم ،رودخانه. ٢

آن  اديمتوجه عمق ز يكه فرد زمان يهستند به نحو قيخطرناك و عم اريآرام، بس ياز رودخانه ها با وجود ظاهر ياريبس

  .ديشنا در آن اقدام نكن يهرگز برارودخانه  عمق بدون اطالع از نيب آن شده است، بنابرااشود كه گرفتار گرديم

 

 است ينيب شيقابل پ ريو غ يقو اريرودخانه بسآب  انيجر. ٣

تند و  اريبس آب اناتيجر ،يآرام نيا ريباشد؛ اما در ز بندهيآب، رودخانه ممكن است كامالً آرام و فر رونينگاه از ب با

 يآرام باشد، ول ديانتخاب كرده ا خانهشنا در رود يراكه شما ب ي. ضمناً هر چند ممكن است محلاستدر جريان قدرتمند 

فقط چند متر دورتر از  كه رودخانه قيعم ايمتالطم  قسمتشما را به  ديكه متوجه شو نيآرام آب بدون ا انيجر ممكن است

 .كند تيهدااست، محل اول 

 ددار داريناپا يلبه هارودخانه . ٤

 ريشود كه آرام آرام ز يموضوع باعث م نيشود. ا يرودخانه م يكناره هالبه ها و يميدا شيمداوم آب موجب فرسا انيجر

به نظر  داريروند، پا يراه م اي ستادهيآن ا يكه رو يافراد يهر چند كناره رودخانه برا جهيشود. در نت يرودخانه خال يلبه ها

خارج شدن از  ير شناگر بخواهد برااگ گر،ياست. از طرف د ختنيآماده فرور لحظهها هر  لبه نيا قتيدر حق يرسد، ول يم

خود را  تواندي م يبه سخت ،يفرد نيآنها وجود دارد. چن ختنيلبه ها به سمت باال حركت كند، احتمال فرو ر نيآب رود از ا

 ريو سا نيسنگ چ ل،يگذاشتن گارد ر ذاهم وجود دارد. ل يريگيدر هنگام ماه يلبه ها حت نيا ختنينجات دهد. امكان فرو ر

  .است ديمف اريبس زيروند ن يم يحيتفر يريگيكه مردم جهت ماه ييدر رودخانه ها گريد يمحافظت يهاروش 

 زيناچ اريبس ،ياز غرق شدگ يناش يها نهيبا در نظر گرفتن هز يباشد ول نهيتواند پرهز يروش ها م نيبه كار بردن ا گرچه

  .است

 دخاص دار يها يژگيو بستر رودخانه. ٥

 كيتوان برآورد كرد كه  يدشوار م اريكند و اغلب بس يم رييتغ زيدارند كه هر روز ن يه ها عمق نامنظماغلب رودخان بستر

 يليداشته، دل يعمق مناسب شنا كردن، ياز رودخانه برا يمحل روزياز رودخانه چقدر عمق دارد. لذا مثالً اگر د نيقسمت مع

همه ساله به  ياديافراد زحل مناسبي براي شيرجه زدن نيست، رودخانه ممحل مناسب باشد.  نيندارد كه امروز هم عمق ا
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 كسانيشوند. بستر رودخانه در همه جا  ينخاع و سر م يجد يها بيكم عمق رودخانه، دچار آس اريدر آب بس رجهيش ليدل

و دار  بيو ش ناهموارسطح  ي. رودخانه ها ممكن است دارااست قيعم ينواح يكم عمق و در برخ ينواح يدر برخ نيست،

 قيها وارد قسمت عم بيش نيا يبا سُر خوردن رو ستندين يا دهيشناگران ورز اي ستند،يكه شنا بلد ن يباشند و افرادسنگالخ 

 ياياش نيشده باشد. همچن دهي... پوش ايآب شده و غرق شوند. بستر رودخانه ممكن است از قطعات سنگ، لجن، شن، گِل، 

 .كرده و غرق شوند ريوجود داشته باشند كه شناگران ممكن است به آنها گ خانهممكن است در بستر رود ياريبس

 آب رودخانه  سرد است. ٦

فصول سال  يآب رودخانه ها در برخ نييپا اريبس يسردتر است. دما ارياستخر بس اي ايرودخانه معموالً از آب در آب

بدن انسان را  يسرد گرما ياز هوا عتريد سردرص ٢٥شود. آب سرد،  ياست كه كمتر به آن توجه م يجد اريبس يموضوع

گراد)  يدرجه سانت ١٥كمتر از  يدر آب سرد (مثالً آب با دما يتواند كشنده باشد. غوطه ور شدن ناگهان يو م رديگ يم

شنا كردن  ييتواند موجب اختالل در توانا يم يانقباض عضالن جاديدر فرد شده كه با ا سرما  تواند موجب بروز شوكيم

 .فرد شود يتواند موجب غرق شدن ناگهان يو عروق م يتنفس ،يقلب ستميبر س ميد شده و با بروز آثار وخفر

بهتر است به آرامي وارد آب شويد و در به طور ناگهاني با شيرجه . دياز آب خارج شو عاًيسر ديلذا اگر احساس سرما كرد 

 انيجر يشناور ماندن بر رووترمي و غرق شدگي مي شويد. زدن وارد آب سرد رودخانه نشويد زيرا دچار شوك سرما، هيپ

 ياريتواند سخت تر باشد. بس يم زين ايدرآب  ياز شناور شدن بر رو يدارد و حت ياديز يبه صرف انرژ ازيآب رودخانه ن

   شوند. خستگيخود، در عمل دچار  ييو دست باال گرفتن توانا خانهدست كم گرفتن قدرت رود لياز شناگران به دل

 سريع تغيير مي كند، آب رودخانه تيوضع. ٧

آب ها  نيبر ا عتيآثار طب ريها، و سا البيس ،يفصل يالگو ها وليدر ابتدا آرام باشد،  خانههرچند ممكن است آب رود

شنا  يقبل برا يكه ساعت يچند ساعت كامالً دگرگون سازد و محل اي قهيرا ظرف چند دقرودخانه  تيممكن است وضع

دشوارتر از استخر است؛ شناگر زود خسته و  اريبس يعيطب ي. شنا در آب هاباشدمناسب ن گريه ممكن است دمناسب بود

شناگران شده و  يكم برا اريبس ديشود. گل آلود بودن آب اكثر رود خانه ها، موجب د يدچار مشكل م يناگهان يليخ

  دشوار  يهم امر ياحرفه  قيغر انيناج يبرا يحت اوكردن  دايآب برود، پ ريشود و به ز غرق شدگيدچار  يچنانچه فرد

  

 از آب رفته بسرعت ربوده وريرا كه به ز يممكن است فرد ن،يريز يها هيال رآب د يقو اريبس اناتيجر نياست؛ همچن

  .دور كنند هيمحل اول
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 شودي م جاديا ٣بافرو امواج   ) ٢ياِدچرخان ( جريادر رودخانه . ٨

آب  انينام دارد. جر اِديشود  يم جاديتخته سنگ) ا كيمانع درون رودخانه (مثالً  كيدر پشت  از آب چرخان كه يا هيناح

آب رودخانه را  انيبا جر اِدي انيرودخانه و به سمت باال دست آن است. محل تماس جر انياغلب بر عكس جر اِديدر 

بزرگ،  يها اِدياست. در مورد  ينيب شيقابل پ ريو غ دهيچيپ اريبس هيناح نيآب در ا انيكه جر نديگو يم » اِديخط «

دارد  ياديز اريبس يو صرف انرژ نيسنگ يبه شنا ازيدشوار بوده و ن اريشناگران ماهر بس يبرا يحت » اِديخط «گذشتن از 

  .تواند شناگر را از رمق انداخته و غرق كند يكه م

محل،  نيا . درنديآ يم ديبزرگ) پد يسنگ ها تخته ريظبزرگ درون رودخانه (ن ياياش نييدر پا قاًيچرخان، دق يها موج

  .فتنديب ريچرخان گ يانسان ممكن است در محل موج ها اي ايچرخنده دارد و اش انيخود جر يبر رو ماًئآب دا

                

  شود يم جاديا  ٤ستايامواج ادر رودخانه . ٩

  .شوند يم جاديبا مانع ا خانهامواج بافر در محل برخورد آب رود 

 جاديرود ا يشدن ناگهان كيبار نييدر پا ايتخته سنگ)  كي(مثالً  مانع داخل آب كي نييهستند كه در پا يامواج ستا،يا امواج

  .آب فشار دهد ريشناگر شكسته شده و شناگر را به ز يامواج ممكن است رو نيشود. ايم

   دنوجود دار  ٥در رودخانه تند آبها. ١٠
                           

 شنا در رودخانه  يمنيا اصول

 ديخود و كودكان به همراه داشته باش يشنا يبرا يمنيا زاتيخطر شنا كردن در رودخانه را در نظر داشته و تجه .

 .شما و كودك شما باشد يبرا يكيالست وپيت اينجات  قهيتواند شامل جل يم يمنيا زاتيتجه نيا

  

 از  يبعض نيشود. همچن ينسبت داده م الكل و مواد مخدردگان به مصرف كنن يغرق شدگموارد از  ييآمار باال

  .شناكردن شما را كاهش دهد ييتواند توانا ينموده است، م زيشما تجو يكه پزشك برا ييداروها يداروها، حت

 ياز شنا در رودخانه حتماً خطرات محل شي. پديبه داخل آب نپر اي دينزن رجهيش د،يهرگز تنها در رودخانه شنا نكن 

  .ديريوارد آب را در نظر بگ دياز رودخانه كه قصد دار

 

                                                           
٢ Eddy 
٣ Buffer waves 
٤ Standing waves 
٥ Rapids 
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 ممكن است فرد ناظر  يهر كودك وجود داشته باشد؛ چراكه به سادگ ينفر مراقب به ازا كي ديكودكان، با يبرا

 ند،يفرد ناظر او را بب نكهيدچار مشكل شده و بدون ا گرياز كودكان مشغول شده و همزمان كودك د يكيتوسط 

شناور  يمورد استفاده برا يادب يهاياسباب باز .ساكت رخ دهد اريشدن كودكان ممكن است بس قرغرق شود. غ

متوجه شود از ساحل دور كرده و به  نكهيفرد را بدون ا يباد يآب، ممكن است در روزها يبر رو كودكشدن 

  .آب ببرند قيعم يقسمت ها

 ياديز دهيشناگران ورز ه،يناح نيآب در ا يقو اريبس اناتي. جرديزيدو رودخانه بپره ياز شنا كردن در محل تالق 

  .و قدرتمند باشد عيرسد آن قدر سر يبه نظر نم رونياز ب انيجر نيغرق كرده است؛ هرچند كه ا ايرا دچار مشكل 

 دو  وستنِيپ هاي در محل ايشده،  دهيكه رود خم يي. در قسمت هاديهرگز تنها از عرض رودخانه عبور نكن

از  ديعبور از عرض رود وجود دارد، نبا يمنيدر مورد ا يچنانچه هرگونه شك اي رود انير هنگام طغد ايرودخانه 

 . ديعبور نكن خانه است از عرض رود فيكه آب رود كدر و كث ييدر قسمت هاكنيد. عبور خانه عرض رود

 ممكن است  خانهآب رودافتادن در  .است در آب يراراديها، افتادن غخانه در رود يعلت غرق شدگ نيمتداول تر

از  البيس ايرود  انيرخ دهد. در هنگام طغ كنار رودايستادن يا راه رفتن در قايق سواري و  ،يريگيدر هنگام ماه

 .هستند ختنيفرو ر مستعد اريبس خانهرود يكرانه ها طيشرا ني. در اديريفاصله بگ ياديز زانيرود به م يكرانه ها

 با فن شنا به طور  ،يغرق شدگ يها يسوم قربان كي د،يرياز حد در نظر نگ شيخود را در شنا كردن ب ييتوانا

 يقبل از ورود به آب ضرور يزدن و حت رجهيبه ش ميعمق آب قبل از تصم تيكامل آشنا بوده اند. اطالع از وضع

 يدما يگردن را به دنبال دارد. بررس يتگشكس زيكم عمق خطر ضربه به سر و ن يدر آب ها رجهياست، چرا كه ش

به آب سرد  ياز وارد شدن ناگهان ديدر آفتاب مانده ا يادياست، به عنوان مثال اگر مدت ز يضرور زيآب ن

 .ستا يياز شوك دما يريشگيپ هيتوص نيعلت ا د،يكن يخوددار

 خطرناك در آب و  يها يو از شوخ ديوجود ندارد، شنا نكن قيكه نجات غر ييها طيوجه تنها و در مح چيبه ه

 .ديشوند، شنا نكن يشل شدن عضالت م اي يكه موجب خواب آلودگ يي. پس از مصرف داروهاديزينا بپرهموقع ش

  ايطناب  ايفقط با استفاده از چوب  ديكن يسع د،يستيآشنا ن قياگر با فن نجات غر ق،يغر كيدر صورت مواجهه با 

خود را در نظر  تياول امن ق،يغر كينجات  ي. براديكمك كن يبه و يانسان رهيزنج ليتشك اينجات و  قهيجل

 .ندتقال نك ديو از او بخواه ديشو كينزد قياز پشت به غر د،يريبگ

 ديريبه ساحل، به سرعت با اورژانس تماس بگ قيپس از رساندن غر. 

  

 شنا در رودخانه يمحل مناسب برا يها يژگيو
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 آب باشد فيضع اريبس انيجر يدارا.  

 باشد ورود و خروج آسان يبرا يمحل يدارا.  

  شود دهيد يسطح هموار در كف رود باشد كه به آسان يدارا. 

 

 شنا در رودخانه يمحل نامناسب برا يها يژگيو

 آب را مشاهده كرده باشد ريكه نتوان ز باشد يآب گل آلود ياگر دارا. 

  آب وجود داشته باشد رياز درختان در ز ييها شهير ايدرختان،  د،ياگر اجسام زا. 

 باشدقيتردد قا اگر رود، محل. 

 ها و .....  يداخل آب، صاف يكش ميپل، سد، بند، س ريدست بشر نظ يرود، تندآب ها، سازه ها نيياگر در قسمت پا

آب رودخانه را  انيرود نامناسب است؛ چرا كه پل ها جر نييوجود داشته باشد. در مورد پل، وجود آن در باال و پا

 .ندكني م ينيب شيقابل پ ريغ راتييدچار تغ

  

 در رودخانه نجات دهنده غريق مهارت شناي

 .رود باشد نييكه پنجه پاها به سمت پا يبه نحو ديآب نگاه دار يخود را رو يپا ها .ديآب شناور شو يبه پشت رو 

سر  .دياز آنها مانند پارو استفاده كن ديكه در صورت لزوم بتوان ديآزاد نگاه دار يخود را در دو طرف بدن به نحو يهادست

حركت در آب به روش فوق،  نياگر در ح .ديمراقب برخورد سر با موانع باش اريو بس ديخود را تا حد امكان باال نگاه دار

 اي. به حالت شنا ديخود را با قدرت دستانتان به سمت محل خروج حركت ده د،يديد خانهخروج از رود يبرا يمحل مناسب

 .ديتا به كرانه رودخانه برس ديشنا كن اديپهلو درآمده و با قدرت ز يشنا
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 يسع .افتدين ريآب گ ريتا در موانع ز ديآور رونيآب ب ريخود را از ز يپا شناور تينجات در وضع يشنا يهنگام اجرا در

كف آب  يسنگ ها يممكن است البه ال يشما به راحت يچرا كه پا د؛ييدر آ ستادهيدر آبِ در حاِل حركت به حالت ا دينكن

شود كه به سمت كف آب رودخانه فشار  يكند و متعاقباً فشار آب در حال حركت رود به بدن شما موجب م رينه گرودخا

 يتيوضع نياست كه قرار گرفتن در چن يهي. بدديشو» قفل«اصطالحًا  اي مانده يمحل باق نيو با فشار آب در هم ديداده شو

بهتر از  يدگيضرب د ي. مقدارديگاه، با صخره ها قطع نكنمنينش بيآس ايبرخورد  ليشناور را به دل تيوضع .مرگبار است

  .ديو غرق شو ديكن ريآب رود به بستر رودخانه گ ريآن است كه در ز

استفاده از  زيآموزش توسط افراد مجرّب و ن ع،يوس طالعاتبه كسب ا ازياست و ن يحرفه ا يشنا در رودخانه موضوع

   د.شناگران ماهر دار اتيتجرب

  

  غريق در رودخانه جاتِناصول 

 نياحتمال ا رايز دينجات فرد وارد آب رودخانه نشو ياست. برا يخشك قينجات فرد، نجات از طر منيروش ا 

 .ديكن دايبه نجات پ ازيممكن است خود شما هم ن تاًياست و نها فيضع يليخ ديخود را به فرد برسان د،يبتوان كه

 كه فرد داخل آب ممكن است بتواند در آنجا  ديكن دايرا پ ي. محل امنديبه دنبال فرد در امتداد رودخانه حركت كن

 .ديدستتان را به او برسان ديبه سمت كناره رودخانه شنا كند و شما بتوان

  طناب ياكه  ديكن قي. فرد داخل آب را تشوديبه فرد داخل آب استفاده كن يدسترس يشاخه درخت برا طناب يااز 

 .ديفرد را به سمت كنار رودخانه بكششاخه را محكم گرفته و سپس 

 امداد و  يموضوع را به واحدها عاًيسر د،ينجات ده يخشك قيفرد داخل آب را از طر منيبه طور ا ديتوان ياگر نم

  .دينجات اطالع ده

 آب  يمراقب برخورد سرش با موانع است، رودر حالي كهآب بخوابد و  يكه به پشت رو ديكن قيفرد را تشو

 .شناور شود

 آب شناور  يتا بتواند با استفاده از آن رو ديفرد پرتاب كن يدر آب برا يغوطه ور تيبا قابل يئگر ممكن بود شا

منظور استفاده  نيا يتوپ هم برا كي اي ،يخال خداني ،يسطل خال كياز  يتوان حت يم طيشرا نيبماند. در ا

 .نمود

 البته با  ق،يغر كياقدام پس از خروج از آب  ني. اولبردي شانس بقا را باالتر م ا،ياح اتيعمل تر عيآغاز هرچه سر)

 يرسان ژنيزدن قبل از واقعه) شروع اكس رجهيخصوصاً در موارد مطرح بودن ش يو كامل نخاع گردن قيحفاظت دق

 .تنفس دهان به دهان است قياز طر



   ١٨ 
 

 غرق شده را بدتر كند.  تيتواند وضع يدر صحنه حادثه م افراد ناواردغرق شده، توسط فرد  يايتوجه شود، اح

 .ها است تينجات و فور قيغر يها رويبا ن يكار حفظ آرامش و تماس فور نيپس بهتر

   

  سددر  يغرق شدگ

  علل خطرناك بودن سد براي شنا

  نيريزآب اما سطح  شودي نم دهيامواج بزرگ در آنها د ايو مانند در استاگر چه سطح آب سدها اغلب آرام 

 ياديز اريو فشار بس كندي امر تنفس را مشكل م نيا است و كه اينسبت به آب در يباالتر رايفشار بس يسدها دارا

 .اند آّب ها غرق شده نيدر ا زيشناگران ن نيبهتر يحت كهيبطور كندي به بدن شناگر وارد م

  (چگالي) در ياحتمال غرق شدگ جهيدر نت تر بوده، نيسنگ آب هاي شيرينبدن انسان نسبت به وزن مخصوص 

 است. شتريگونه آب ها بنيا

 تنفس و عكس العمل به  يموضوع برا نياست و ا يسطح يها هيسردتر از ال اريدر سدها بس نييپا يها هيآب ال

 است.خطرناك  اريموقع عضالت بس

 شود يم رياست كه در طول سال به مخزن سد سراز يمتعد يها ليپر از رسوبات س شهيآب سدها هم نيريسطح ز

 .خطرناك است اريشناگران بس يشود كه گرفتار شدن در آن برا يم ليات اغلب به باتالق تبدرسوب نيو ا

 آنها را  ياريبس ياهيكه درختان بزرگ و پوشش گ شوندي بسته م ييها ها و دره رودخانه يسدها اغلب بر رو

 نيهم لهياز افراد به وس ياريكه بس روندي م آب  ريبه ز اهانيدرختان و گ نيسد، همه ا يريپوشانده و پس از آبگ

  د.ان درختان جان خود را از دست داده

  كيممكن است آب سد در فاصله  ايو بر خالف در قرار دارندكوه  نيبناهموار و ما يسدها عموما در مكان ها 

  .باال باشد كه به محض ورود، فرد با سقوط در آب مواجه شود اريبس يعمق ياز ساحل آن، دارا يمتر

 در پشت سد و جريان آب زيرين از خطرات پنهان شده در پشت سدهاست. زيرا جريان شديد آب در  انباشت آب

رسد. پس در چنين شرايطي بالفاصله پس از ورود شناگر  قسمت زيرين برقرار بوده و روي آب، ساكن به نظر مي

نخواهد بود. به همين خاطر  كنترل خود هبرد و شخص نيز قادر ب جريان زيرين او را به داخل كشيده و با خود مي

 .شود يآرام آب سدها جدا خوددار يانهايدر جر يتوصيه مي شود از شنا كردن حت



   ١٩ 
 

  محل هاي خطرناك و مرگ آفرين اطراف سدها و آبگيرها اغلب حفاظ بندي و ممنوعه اعالم شده اند. ناديده

ن مربوطه نيز موظف به اعالم منطقه خطرات جدي و جاني به همراه خواهد داشت. مسووالگرفتن اين گونه موانع 

 .افراد مي باشند رمجازممنوعه و گماردن قايق هاي حفاظتي براي جلوگيري از ورود و تردد غي

  سواحل شني و ماسه اي شيب دار اطراف سدها و آبگيرها موجب لغزيدن به طرف آب مي شوند و برگشت فرد به

  .شود يطرف ساحل نيز مشكل م

 طراف سدها و آبگيرها حالت باتالقي دارند كه تا به حال افراد بسياري با فرو رفتن و سواحل خاكي و گلي ا

  .شدن در اين محل ها جان باخته اند. زيرا با محل مورد نظر و وضعيت داخل آن آشنايي نداشته اندگرفتار

  

 
 ممنوعيت شنا نصب  بايد در اطراف سدها تابلوي هشدار. سد محل مناسبي براي شنا نيست و بسيار خطرناك است

 .شود

  

 كانالدر  يغرق شدگ

 :شوند يم ميها به دو دسته تقس كانال .ديآ يعبور آب به وجود م ياست كه برا يريمس كانال

 زيرزميني) يراه آب( قنات 

  ها  سانوياق ايها  اچهيها، درشوند واغلب به رودخانه  يم جاديا يآب هينقل ليها و وسا يكشت عبور يكه برا يآبراه

 .شونديم يمنته

  

  خطرات شنا در كانال

 يبه قدر كيكانال بار كيسرعت آب در  باشندي هستند كه به سرعت در حال حركت م ييآب ها يكانال ها حاو 

 يمتر عمق داشته باشد سرعت آب باعث م يسانت ٣٠اگر آب  يحت اورديتواند شما را از پا در ب ياست كه م اديز

 .و آب شما را با خود ببرد ديبده شود تعادل خود را از دست

 يبرا يممكن است هر لحظه آب  آنها آزاد شود و آن وقت شما راه رايز ستنديامن ن زيخشك ن يكانال ها يحت 

 .دياز آب نداشته باش ييرها

 داشته باشند ياديكانال ها ممكن است عمق ز.   
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 باشند كه  يگل و ال يخود دارا رياست در ز ممكن ياريآب يآب دركانال ها، كانال ها عيسر يها انيعالوه بر جر

 .آب بكشد ريرا به ز يتواند شناگران قو يم يحت

 لغزنده هستند يها واريدار و د بيش يدامنه ها يكانال ها دارا د،يباش اريهش. 

 آب هستند هيتخل يها و دستگاه هازيها و سرر چهيدر يكانال ها دارا. 

  عيسر يليآن ممكن است خ نيريز انيدر حال حركت باشد جر يآرامكه آب كانال ممكن است به  نيبا وجود ا 

 .باشد

  يدوچرخه سوار اي يرو ادهيكودكان هستند. اگر در حال پ ياز منابع جذاب و خطرناك برا يكيآب  يكانال ها 

 .ديبه كودكان خود در مورد نگه داشتن فاصله امن از لبه كانال ها آموزش ده ديدر كنار كانال ها هست

  و خارج شدن از آن دشوار استصاف  اريراف كانال بساط. 

 

 وان حمامدر  كودكان يغرق شدگ

 اصول پيشگيري از غرق شدگي كودكان در وان حمام

 نيدر ح يمنيا يها ياستفاده از صندلاما  .هستنددر وان نوزادان قرار گرفتن  يانتخاب برا نيبهتر وان يها يصندل 

ايمن بودن را مي دهد. در صورت بي دقتي در استفاده از اين س كاذب احسا نيكودكان به والدكردن حمام 

 صندلي ها، خطر واژگون شدن كودك در وان وجود دارد.

 .هرگز كودكان و نوزادان را تنها در وان رها نكنيد 

 .در كف وان، كفپوش الستيكي ضد سُرخوردن قرار دهيد 

 شد تا در صورت غوطه ور شدن نوزاد در آن، خطر خفه وان را زياد پرآب نكنيد. سطح آب بايد آنقدر پايين با

 شدن در آب وجود نداشته باشد.

 مي توانيد به جاي وان بزرگ حمام منزل، از وان پالستيكي كوچك مخصوص نوزادان استفاده كنيد 

 را بود، كودك  يكه جواب دادن به آن ضرور يتلفن به صدا درآمد به طور ايكه زنگ در خانه را زدند و  يهنگام

 .ديو همراه خود ببر ديچيحوله بپ كياز آب درآورده و در 

 صابون،  ديدار ازيحمام دادن ن يرا كه برا يلياست كه قبل از شروع به حمام دادن كودك ابتدا تمام وسا يضرور)

رها  تا مجبور نباشيد براي آوردن آنها، كودك را تنها ديكرده و در كنار دست خود قرار ده هي) را تهرهيحوله و غ

 كنيد.
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 كه  ياما در صورت شوندي كمك در حمام دادن كودك محسوب م يبرا ييحمام، ابزارها يو حلقه ها يصندل

  .نخواهند كرد يريرها شود، از غرق شدن كودك جلوگ نيكودك تنها و بدون نظارت والد

 ستديكه در وان نا ديبه كودك خود آموزش ده. 

 شدن آب وان، درب حمام را از بيرون قفل كنيد تا در اين زمان كودك اگر خودتان مي خواهيد حمام كنيد حين پر 

 نتواند وارد وان شود.
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