
 گمگشته در دریا

 تیم نجاتای حرفهبندی دریانوردانِ تحلیل و اولویت

 

دن در قایق  رها ش ، بیشترین وسایلی که در چنین شرایطی به درد مسافرانتیم نجات دریایی  آمریکا متخصصان   بنا بر نظر

. چنین سفری در جلب کنداز دوردست را  های امداد و نجاتگروه، چیزهایی است که بتواند توجه خوردمی وسط اقیانوس

شود، اگر شرایط بد باشد بیشتر تر می، اگر باد مساعد بوزد این زمان کمکشدروز طول می ۰۲عرض اقیانوس اطلس حدود 

 شود.می

تواند مقدار کافی آب و غذا برای این مدت را در خودش جا بدهد، باید در نظر داشته باشید که قایق نجات چهارنفره نمی

ر غیر این . دشوند باشیموجوی ما اعزام میی جستبنابراین بیشتر از همه باید به فکر برقراری ارتباط با گروهی که احتماالً برا

 آوریم.صورت تا رسیدن به خشکی دوام نمی

 کند:مشخص می ها را بر اساس چیزهایی که واقعاً برای نجات یافت شما در این شرایط الزم استفهرست اولویت ،جدول زیر

 

 شرح علت اولویت وسایل

 استفاده استداشتن جداول مربوطه بیبدون  ۵۱ یاب دریاییزاویه

 ۵ ی دستیآینه

تر است چون اگر آفتاب در میان تمام وسایل، آینه از همه حیاتی

ه ن را بتای برقراری ارتباط خواهد بود تا محلباشد، بهترین وسیله

نشان بدهید. بازتاب نور خورشید روی آینه از  گروه امداد و نجات

 شود.هم دیده می ممکن دورترین فواصل

 ۵۱ بندمقداری پشه
 بندپشه در این شرایط، ای وجود ندارد ودر وسط اقیانوس هیچ پشه

 خورد.به درد کار دیگری هم نمی

 ۳ لیتری آب ۰۲ی دبه
تواند به مدت چند روز، منبع اصلی تأمین آب گروه. این حجم می

 موجود در قایق کافی باشد. نفر  ۴ی برا

 این منبع اصلی غذای شما خواهد بود. ۱ غذای نظامی یجیره یجعبه

 بالاستفاده است. ،بدون داشتن لوازم ناوبری ۵۳ ی اقیانوس اطلسنقشه

 تواند به جای تیوب نجات به کار برده شود.میاگر کسی در آب بیفتد  ۹ کوسن بادی

 ۲ روغن/بنزین مخلوط لیتری ۰۲قوطی 
، مخصوصاً ی حیاتی برای نشان دادن محل حضورتاندومین وسیله

توانید آن را با کبریتی ماند و میوی آب شناور می. این مایع ردر شب

 که به همراه دارید آتش بزنید.

 دور هستید.رادیویی  یفرستنده هایشما از تمام ایستگاه ۵۲ رادیوی ترانزیستوری کوچک



 ۱ شفاف متر مربع ورق پالستیکی ۴
وری آب باران و به عنوان سرپناه در برابر باد یا موج به آبرای جمع

 خورد.درد می

 سه!دفع کو :معلوم استکاربردش  ۵۱ کوسه دافع یمادهیک قوطی 

 ۵۵ یک بطری الکل طبی
های احتمالی الزم است. یادتان باشد که برای ضدعفونی کردن زخم

 نوشیدن آن، مخصوصاً در چنین شرایطی، بسیار خطرناک است.

 ۸ متر طناب نایلونی ۲

 سقوط درها برای جلوگیری از بستن چیزها یا سرنشین به هم برای

آب در هنگام تالطم یا باد شدید مناسب است. کاربردهای دیگری هم 

قدر حیاتی نیست که اولویت بیشتری تواند داشته باشد، اما آنمی

 برای آن قائل شویم.

 غذای ذخیره.منبع  ۶ بسته شکالت ۰

 ۷ سایر وسایل ماهیگریو  چوب
چون قطعی نیست که تر از شکالت در نظر گرفته شد، اولویتش کم

چوب ماهیگیری کاربردهای  ود.گرفتن  ماهی با موفقیت پیش بر

 تواند داشته باشد.دیگری مانند تیرک چادر هم می
 

 

 جدول امتیازها

 !یافتید نجات   .ماندن داریدخوبی برای زنده خیلی هایشما مهارت ـالیـعـ ۲۱ تا   ۱

 !یافتید نجات   .ماندنزنده برای  های خوبو مهارت میانگینباالتر از ای نتیجه ـوبـخـ ۳۲تا  ۲۶

 !یافتید نجات، اما   ایدزده، گرسنه و خستهدریا وسطـمت ۱۱تا  ۳۳

 !یافتید نجاتتان نمانده، اما   تان از بین رفته و رمقی برایآب بدن نیست بد ۱۱تا  ۱۶

  غرق شده نداشته باشید.آدم تفاوتی با ، اما شاید یافتید نجات ــدبــ ۷۱تا  ۱۶

 یفضعـ > ۷۱
گروه وجوی فته پس از پایان جستچند هرا قایق متالشی  شما  ،امواجعزیز، دوستان 

 اند.ها غرق شدهی سرنشینهمه به ساحل آورد. امداد
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