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Abstract
Introduction: Preparation for dealing with human crises has various aspects and
one of the most important of which is the readiness to face military crises. Having
a fast rescue boat can be very important and decisive. There is always the concern
that if a relief vessel is to be purchased, what characteristics should it have to be
able to keep up with the combat and to be properly present in unexpected maritime
accidents.
Objective: In today’s asymmetric wars, it is very important to have comprehensive
information about the aid vessels available in the country. This study aimed to
compare the existing relief vessels in the country according to the climatic conditions
of the Persian Gulf and naval missions.
Materials and Methods: Library information and the following databases
includingSID, Google Scholar, Iran Medex, PubMed, and Web of Sciences
were searched using the keywords including “rescue”, “naval ambulance”, and
“emergency”, and “equivalent”. Their English Relief and Rescue, Marine ambulance
Emergency, was performed between 2010 and 2020.
Results: The results showed that the lifeboat has more facilities in terms of features
such as safety and crew comfort than the 115th floating ambulance and rescue
ambulance.
Discussion and Conclusion: Considering the possibility of military clashes on the
waterways of the Persian Gulf, due to the special situation of the region, in most
cases, military and law enforcement forces are sent to the crisis point. In this regard,
none of these relief media will be carried out unless a proper and efficient relief and
transfer chain is established, which will be the first equipment loop of this route,
standard, specialized, and fast relief vessels. In the field of relief equipment in the
field of naval health, it is recommended to provide a suitable “naval ambulance” in
line with the war.
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مقاله پژوهشی

مقایسه خصوصیات شناورهای امدادی موجود در کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس
و تعیین ویژگیهای شناورهای امدادی همپای رزم

اسماعیل حیدرانلو* ،1لیال لطفیان ،2فاطمه حبیبی ،3محمد نوبخت ،4حجت نیکنام سرابی ،5ناهید رجائی6

چكيده
مقدمه :آمادگی برای رویارویی با بحرانهای انسان ساخت ،جنبههای گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها آمادگی
برای مواجهه با بحرانهای نظامی است .وجود یك شناور امدادی تندرو میتواند بسیار حائز اهمیت و تعیین كننده باشد.
این دغدغه همواره وجود دارد که اگر بناست شناور امدادی خریداری شود باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا بتواند همپای
رزمی شده تا در حوادث غیرمترقبه دریایی حضور مناسب یابد.
هدف :در جنگهای نامتقارن امروزی داشتن اطالعات جامع از شناورهای امدادی موجود در کشور بسیار مهم است.
مطالعه حاضر با هدف مقایسه شناورهای امدادی موجود در کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس و مأموریتهای
دریایی انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع مروری روایتی بوده و با استفاده از اطالعات کتابخانهای و جستجو در پایگاههای
 Iranian Research Institute ،Web of Sciences ،PubMed ،Iran Medex ،SIDو موتور جستجو  Scholar Googleو
کلیدواژههای امداد و نجات ،آمبوالنس دریایی و اورژانس و معادل انگلیسی آنها ،Marine Ambulance ،Relief and Rescue
 Emergencyدر بازه زمانی  2010تا  2020انجام گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد شناور ناجی از حیث ویژگیهایی همچون ایمنی و رفاه خدمه نسبت به آمبوالنس شناور  115و
آمبوالنس امداد و نجات از امکانات بیشتری برخوردار هستند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به احتمال برخوردهای نظامی و بحرانهای انسانی و طبیعی در آبراههای خلیجفارس به دلیل
موقعیت خاص منطقه ،در اکثر موارد نیروهای نظامی و انتظامی به نقطهی بحرانزده اعزام میشوند .در این راستا هیچ
یك از این امداد رسانیها انجام نخواهد شد مگر آنكه زنجیره امداد و انتقال صحیح و كارآمدی به وجود آید که نخستین
حلقهی تجهیزاتی این مسیر ،شناورهای امدادی استاندارد ،تخصصی و تندرو خواهند بود .در حوزه تجهیزات امدادی در
حوزه بهداری رزم دریایی ،تهیه «آمبوالنس دریایی» مناسب و همپای رزم پیشنهاد میگردد.
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مقدمه
گرایش طب دریا كه در چند دهه اخیر جایگاه تخصصی را به خود

اختصاص داده است ،منحصرا ً در حوزه دریا به فعالیت پرداخته
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

1400/4/5

و رابطه بیماریها ،مشكالت زیستی مرتبط با فضای آب و دریا،
نجات مصدومان و مجروحان در این اقلیم را به چالش میکشد.
به واسطه اینكه محیط عمل طب دریا محیطی غیر از محیط

دکترای آموزش پرستاری ،استادیار ،گروه پرستاری نظامی ،مرکز تحقیقات تروما ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) ،تهران ،ایران.
دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکleila.lotfian@yahoo.com :
دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران.
دکترای بیوتکنولوژی ،استادیار ،مرکز تحقیقات طب دریا ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران.
کارشناس ارشد پرستاری نظامی ،بیمارستان  502نزاجا ،تهران ،ایران.
کارشناس ارشد پرستاری ،مربی ،گروه بهداشت مادران و نوزادان ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران.
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زیست طبیعی انسان میباشد ،لذا ،شرایط و مقتضیات خاص

انداختند .این كشتی كه تراپتیا ( )Therapetiaنامیده میشد،

خود را میطلبد .نخستین و مهمترین این مقتضیات آن است كه

دارای سه جفت پارو در هر پهلوی خود بود و نسبت به كشتیهای

عالوه بر نجات فرد مصدوم بایستی در جهت رفع خفگی فرد نیز

جنگی از اندازهی کوچکتری برخوردار بود ولی توان مانور باالیی

اقداماتی انجام داد .به بیان دیگر امدادرسان در دریا بایستی فرد

داشت و به علت سبكی میتوانست پیش از شناورهای دشمن

مصدوم را ،جدای از اینكه دچار چه آسیبی شده ،نخست از خطر

به محل حادثه برسد و مصدومان را جمعآوری نماید (.)7 ،6

خفگی نجات دهد (.)2 ،1

آلمانها كه مبتكر اصلی امداد در جنگ بودند ،از دو نوع شناور

عالوه بر این در محیط خشكی فرد مصدوم در نقطهای زمینگیر

بیمارستانی استفاده میكردند .شناورهای امدادی كه دارای  50تا

شده ،منتظر امدادگر میماند .اما در محیط دریا به واسطه حركت

 100تختخواب بودند و توسط چندین قایق آمبوالنسی همراهی

آب ،معموالً مصدومان مسافتهای قابل مالحظهای جابجا میشوند.

میشدند و كشتیهای بیمارستانی بزرگتر كه در نزدیكی بنادر

همین نكته به ظاهر ساده میتواند پدیده امدادرسانی دریایی را

لنگر انداخته ،درمان و بازتوانی نیروهای دریایی ارتش آلمان را

به طور جدی پیچیده نماید .لذا ،آنچه پیش از درمان مصدومان

بر عهده داشتند (.)5

مطرح میشود ،جستجو ،یافتن ،نجات و امداد كارآمد و منطبق

آنچه پیش از هر چیز در مدیریت امداد و انتقال دریایی حائز اهمیت

بر استاندارهای پزشكی است (.)3

و ضرورت میباشد ،سیر عملیات امداد و انتقال است .این مسیر

اگرچه در برآورد حوادث غیرمترقبهی کشور ،به واسطه اینکه

كه از جستجو ،جمعآوری و نجات ،امداد و بقاء و انتقال به عقبه

سوانح دریایی در ایران انگشت شمارند ،کمتر به حوادث دریایی

مطمئن تشكیل شده ،در هر مرحله از روند خود ،محتاج تجهیزات

اشاره و توجه شده است ،اما بروز زمین لرزه سالهای اخیر در

و فنآوری خاص میباشد و در این بین شناورهای امدادی ،از

جزایر الرک و قشم ،طوفان و تبعات سونامی در سواحل جنوبی

قایقهای نجات تا قایقهای آمبوالنسی و كشتیهای بیمارستانی

ایران ،باعث شد که گروههای تحقیقاتی کشور به پدیده امداد و

اجزای زنجیرهی امدادرسانی دریایی هستند (.)8

انتقال دریایی و حوادث غیرمترقبه آن ،اهم از جنگ ،تصادفات

متأسفانه در كشورمان ،ایران ،علیرغم نقش تعیین كنندهای كه

شناوری ،طوفانها ،زلزلههای دریایی توجه بیشتر نمایند و به

آبراهها و مرزهای آبیمان دارند ،چندان به این مقوله پرداخته نشده

سیاستگذاران این عرصه متذکر شوند .به خصوص اینکه علی

است و تا چندی پیش ب ه طور جدی ،برنامهی مدونی برای ساخت

رغم وسعت مرزهای ساحلی و تعدد جزایر کوچک و بزرگ در

و به آباندازی شناورهای امدادی ،مطابق با استاندارهای آبهای

ج فارس ،متأسفانه هنوز کار دقیق و دستورالعمل علمی برای
خلی 

ایران وجود نداشته است و هنوز فعالیت دقیق و دستورالعمل

ساخت شناورهای امدادی وجود ندارد (.)4

علمی برای برخورد با حوادث دریایی وجود ندارد یا بسیار محدود

به هر حال ساخت بیمارستانهای دریایی و شناورهای امدادی به

است .این کمبود عالوه بر حوزه نظری ،حوزه تجهیزاتی را نیز در

تدریج جزء مهم و ضروری ناوگان نظامی جهان قرار گرفت .آن

بر میگیرد .به هر صورت چه در خشکی و چه در دریا ،استفاده

گونه كه تمامی كشورهای صاحب ناوگان نظامی به شكلی در پی

از یک وسیله نقلیه مناسب به منظور جستجو ،نزدیک شدن به

ساخت و گسترش توان عملیاتی شناورهای امدادی و بیمارستانی

مصدوم ،نجات وی و انتقال او به مراکز درمانی ضرورت دارد.

خود بودند .فرماندهان جنگی به خوبی میدانستند در یك نبرد

هر چه محیط و میدان عمل گروه امدادرسان پیچیدهتر باشد،

دریایی دور از ساحل خودی ،وجود یك شناور امدادی تندرو و

وسیله نقلیه ،که در این عرصه آمبوالنس نامیده میشود ،باید از

بیمارستان دریایی تا چه اندازه میتواند حائز اهمیت و تعیین كننده

توانمندیهای بیشتری برخوردار باشد .در همین راستا مطالعهی

باشد .از این رو بخصوص در جریان دو جنگ بینالمللی ،صنعت

حاضر با هدف مقایسه خصوصیات شناورهای امدادی موجود در

ساخت شناورهای امدادرسانی رشد چشمگیری پیدا كرد (.)5

کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس و تعیین ویژگیهای

یونانیان باستان نخستین كشتی بیمارستانی جهان را به آب

شناورهای امدادی همپای رزم انجام شد.
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اسماعیل حیدرانلو و همکاران

مقایسه خصوصیات شناورهای امدادی موجود در کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس ...

مواد و روشها
این پژوهش از نوع مروری بوده و با استفاده از اطالعات کتابخانهای
و جستجو در پایگاههای ،PubMed ،Iran Medex ،SID
 Iranian Research Institute ،Web of Sciencesو موتور جستجو
 Scholar Googleو کلیدواژههای امداد و نجات ،آمبوالنس دریایی
و اورژانس و معادل انگلیسی آنها Marine ،Relief and Rescue

 Emergency ،Ambulanceدر بازه زمانی  2010تا  2020انجام
گرفت .با توجه به عدم امکان دسترسی مستقیم به شناورهای
امدادی به دلیل مسائل امنیتی و مقاالت کمی که در این باره

تصویر  -1قایق بادی مربعی

منتشر شده بود ،از کلیه مقاالت و سمینارهای موجود در سطح
پایگاههای نام برده و اطالعات کتابخانهای استفاده شد.
جستجوهای فوق در راستای پاسخگویی به سه سؤال زیر انجام شد:
 1انواع قایقها و شناورهای امدادی كدامند؟
 2آمبوالنسهای دریایی موجود در كشور ،چه ویژگیهایی دارند؟
	.3كدام یك از شناورهای آمبوالنسی برای كاركرد نظامی
مناسبتر هستند؟
یافتهها
یافتههای مطالعات انجام شده در پاسخ به سؤال اول مطالعه یعنی

تصویر  -2قایق بادی جانسون

امدادی و شناورهای آمبوالنسی دارای انواع گوناگون و كاركرد

جلوی این قایقها باز بوده ،با نزدیك شدن به مصدوم شناور بر

متنوعی هستند که عبارتند از:

آب ،نوارهای كف قایق مانند یك كفگیر به زیر بدن مصدوم رفته،

انواع قایقها و شناورهای امدادی ،حاكی از آن است که قایقهای

او را بدون صرف انرژی زیاد به درون قایق میكشند .این نمونه
این قایقها از انواع بادی و سبك تا انواع نیمه سنگین و تندرو را

اندك از ساحل كاربرد دارند و بیشتر در موارد اورژانس ورزشی به

شامل میشوند .نمونههای بادی ،به خصوص در آبهای رودخانهای

كار برده میشوند (.)10 ،9

و رودخانههای خروشان بسیار وسیله كارآمدی هستند .این
قایقهای كوچك كه با انرژی پارو و یا موتورهای سبك رانده

شناور امدادی )(Survival Systems International-SSI

میشوند ،میتوانند به راحتی تا كنار شناورهای سانحه دیده و

شناورهای امدادی  SSIنمونه خاصی از قایقهای امدادی هستند

یا افراد داخل آب رفته ،به عملیات جستجو و نجات بپردازند.

كه بخصوص در آبهای سرد و مواج كاربرد بسیار مناسبی

قایقهایی از این دست ،در نوع و اندازه و وزن متنوعاند .نمونههای

داشتهاند .كالس امدادی  SSIدر سال  1968در صنایع كشتیسازی

اخیر این شناورها كه برای آبهای كم عمق رودخانهای یا ساحلی

 Whittaker Survival Craftواقع در كالیفرنیای ایاالت متحده

ساخته شدهاند فاقد كف یك تكه میباشند و ناوبران در روی لبه باد

ساخته و تجهیز شد .این شناور كوچك كه بیشتر شبیه یك

شده این قایقها مینشینند و پاهای خود را در آب قرار میدهند.

زیردریایی است كه در سطح آب حركت میكند برای خدماتدهی
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در مناطق قطبی ،آتشسوزی نفتكشها و امداد رسانی به مناطق
دور از ساحل طراحی شد (.)11
مدل  9089Aآخرین مدل از این كالس است كه عملیاتی شده و
در حال كار و ارائه خدمات است .این شناور با گنجایش دو مصدوم
بستری و سه مصدوم سرپایی ،توان نجات پنج نفر را داراست .خدمه

تصویر  -4شناورهای رانشی )15( SCAT-AirLift

آن نیز به شكل دو ناوبر و دو نفر كادر درمانی هستند .از لحاظ
شكل میتوان آن را با شناورهای كالس كاتاماران ()catamarans

شناورهای رانشی SCAT-AirLift

شبیه دانست (.)12 ،11

این كالس از آمبوالسهای دریایی ساخت كشور سنگاپور بوده،
با كمك نیروی رانشی موتور بزرگی كه بر پشت آنها سوار شده

آمبوالنس دریایی Flying Christine III

است حركت میكند و كف آنها كام ً
ال صاف است (تصویر .)4

این شناورها ساخت كشور استرالیا است و مجهز به پیشرفتهترین

در مناطق مردابی ،سواحل مرجانی و سواحل دارای گیاهان آبی،

تجهیزات راداری جهت جستجو و نجات میباشد .اگرچه توان مانور

كه در آنها خطر برخورد ملخ موتور با بستر دریا و یا ساقهی

این شناور باالست اما عمق عملیاتی اندكی دارد و برای عملیاتهای

گیاهان وجود دارد ،بسیار كاربرد دارند .این گروه دارای مدلهای

امدادی در نزدیكی ساحل مناسب است .به بیان دیگر این توانایی

متنوعی هستند .اما كاملترین آنها مدل  950Aاست كه توان

را دارد كه با سرعت عمل زیاد مصدومان و مجروحان را یافته ،به

حمل دو مجروح در حال بستری و چهار مجروح سرپایی را دارا

نزدیکترین مركز درمانی در ساحل یا بیمارستان دریایی برساند.

میباشد .دارای سه خدمه ناوبری و دو خدمه پزشكی است .طول

فضای داخلی آنها با طراحی مناسب دارای تمام تجهیزات امدادی

آن  9/5متر و عرض آن  4/20متر است .نهایت سرعت آن در

است و توان انتقال دو بیمار بستری و چهار مصدوم سرپایی را دارند.

آبهای آرام  35گره ،در حالت معمولی  28گره و در حالت موج

طول این شناور معادل 14/5متر و عرض آن  4متر است و عمق

 7تا  9گره میباشد (.)15 ،14

آبخور كشتی حدود یك متر میباشد .سرعت آن معادل  25گره
دریایی و توان حمل بار آن تا سقف  15تن است .عمق عملیاتی

آمبوالنسهای Seaward 35

آن  250مایل دریایی در سرعت  20گره میباشد .گفتنی است

این گروه از آمبوالنسهای دریایی ساخت كشور انگلستان هستند

موتور V8

كه با اندازهها و گنجایشهای متنوعی ساخته شدهاند .حداكثر توان

حجم باك آن نزدیك به حدود  130لیتر است كه دو
كاترپیالر را تغذیه میكند (تصویر .)13( )3

پذیرش دو بیمار بستری را دارند و در نمونههای بزرگتر تا سه
آمبوالنسها فرم خاص طراحی آنهاست .این شناورها در شرایط
دریایی پرتالطم به خوبی توان مانور و عملیات دارند .لذا ،در آبهای
خروشان و سواحل پر موج استوایی و یا نزدیك به جریانات دریایی
گلف استریم ( )Golf Streamكارایی دارند .اصوالً این آمبوالنسها

برای مأموریتهای طوالنی و به دور از ساحل طراحی شده و عمق
عملیاتی باالیی دارند .مصرف سوخت در آنها كم و وزن آنها
سبك است (تصویر .)5
86

تصویر  -3آمبوالنس دریایی )14( Flying Christine III

طول آنها بین  10تا  11/80متر ،عرض آنها  3/44متر و طول
آبخور كشتی  1/16متر است .توان حمل بار در آنها  9/82تن
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تصویر  -5آمبوالنسهای )17( Seaward 35

تصویر  -6شناورهای تندروی )18( ONUK MRTP15/U

میباشد .حجم باك در نمونههای بزرگتر  1200لیتر و حجم منبع

حجم آب شرب  0/3مترمكعب ،دو نفر خدمه ناوبری و گنجایش

آب خوراكی آنها  380لیتر است .مجموع افراد قابل حمل با این

پذیرش تا  10نفر مصدوم و مجروح است (.)18 ،16

شناور از خدمه تا بیمار  12نفر است (.)17 ،16

یافتههای مطالعات انجام شده در پاسخ به سؤال دوم مطالعه
یعنی ویژگیهایی آمبوالنسهای دریایی موجود در كشور نتایج

آخرین كالس قایقهای امدادی تولید شده در صنایع كشتیسازی

توسط هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و گارد ساحلی خریداری

جهان شناورهای تندروی  ONUK MRTP15/Uهستند كه با توان

شده که در آبهای خلیجفارس مشغول خدمت هستند .هر یک

مانور و میدان عملیات بسیار وسیع ،یك پرش فنآوری در عرصه

از این شناورها را از منظر خصوصیات عمومی و تخصصی مورد

شناورهای امدادی محسوب میشوند .این قایقها با طراحی نوین،

بررسی قرار گرفتهاند تا با توجه به این شرایط و فقط یافتههای

توان مقابله با شرایط گوناگون دریایی را داشته ،بهخوبی از عهده

کتابخانهای خصوصیات یک شناور آمبوالنسی مناسب با کارکرد

روند جستجو ،نجات ،امداد و انتقال برمیآید (تصویر .)6

نظامی معلوم گردد.

مشخصات فنی این آمبوالنسها عبارتست از :طول  15متر ،عرض

مشخصات آمبوالنس شناور ناجی در جدول شماره  ،1آمبوالنس

 4/04متر ،عمق آبخور در حالت ساكن  1/10متر و در سرعت 80

شناور  115در جدول  2و آمبوالنس امداد و نجات SARA (Search

سانتیمتر ،حداكثر سرعت  35گره دریایی با قابلیت افزایش به 40

) And Rescue Ambulanceدر جدول شماره  3آورده شده است

گره ،دارای دو موتور جت آبی مدل  ،MJP 450DDبا وزن  5تن و

()25-19 ،17

میدان عملیاتی بیش از  300مایل ،حجم باك  2/60مترمكعب و

برای بررسی دقیقتر شناورهای ناجی 115 ،و  SARAمحاسن و

جدول  - 1مشخصات شناور ناجی

مشخصات ساختاری

مدل 1A1hs1R3ساخت نروژ

مشخصات رفاهی

مشخصات ایمنی

داراي سيستم اعالن حريق و
داراي مخزن آب شرب با
اطفاء مركزي (قابليت پر شدن
حجم  500ليتر ؛ داراي 2
اتاق و  3تخت جهت پرسنل ،تمام قسمتهاي قايق با
آشپزخانه ،هود ،يخچال و
استفاده از گاز  CO2در صورت
فريزر ،ماكروويو تلوزيون،
آتش سوزي بهصورت خودكار يا
دستشويي ،حمام ،كاناپه ،ميز مكانيكي وجود دارد).
غذاخوري

مشخصات مخابراتی

ارتباط هوايي ،دريايي و زميني
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قایقهای تندروی امدادی Fast Rescue Craft

نشان میدهد در چند سال اخیر دو کالس از شناورهای امدادی

سال هشتم ■ شماره  ■ 1بهار  ■ 1400شماره مسلسل 27

علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

ادامه جدول 1

مشخصات ساختاری

مشخصات رفاهی

جنس آلومينيوم با وزن  44تن داراي قابليت  4تخت و
برانكارد ( 3تخت در طبقه)
براي حمل مصدوم

مشخصات ایمنی

داراي قايق نجات كه مجهز به
تجهيزات انفرادي كامل در
شرايط اضطراري بوده و قابليت
باز شدن و انتقال افراد به تعداد
20نفر را دارد.

قابليت گرفتن مصدوم از دريا دو دستگاه دوربين در سمت
ابعاد شناور عبارتند از طول:
 19/60متر ،عرض  4/900متر با استفاده از بازوهاي نصب چپ و راست قايق و چند
و آبخور (درافت) 1/20:با قابليت شده در قسمت پاشنه شناور دوربين در قسمت موتور و
ژنراتور
(اين بازو با قسمت
رولينگ كامل
هيدروليك در قسمت پاشنه
قابل كنترل ميباشد).

حداكثر سرعت 47نات با قدرت امكان انتقال مصدوم از طريق سيستمهاي مشخص كننده
وضعيت آب ،سوخت ،وضعيت
بالگرد به قايق
توقف سريع و گنجايش
كامل موتور و نشانگر هر نوع
2500ليتر سوخت كه مسافتي
ايراد در موتور
برابر  250مايل را طي خواهد
كرد.
سيستم رانشي آن واترجت و
توان هر يك از موتورها
(2موتوره) برابر 1007كيلووات
برابر  1370اسببخار

مانور بيشتر شناور به علت
طراحي دربهاي ورودي به
موتوربه موازات ورودي به
كابين به صورت عمومي
()22-19

مشخصات مخابراتی

دو دستگاه راب حداكثر با برد  30تا  50مايل

( MNFHكه بهعنوان فرستنده و گيرنده و
فاكس عمل ميكند).

تلفن ماهوارهاي و ارتباط هوايي
( KEOLEVERدريافت كننده اطالعات
هواشناسي)

داراي فرستنده جستجو و نجات داراي سيستم هدايت خودكار (پس از
دريافت اطالعات مربوط به جريان آب و
يا همان سيستم :( SART
Search and rescue
وضعيت باد)
)transponder
جهت شناسايي مكان افراد
نجات يافته در زمان غرق شدن
شناور) سيستم تجهيزات و
فناوري برق Electric :(EPETP

Power Equipment and
)Technology

ظرفيت  1000 :كيلوگرم ( 3نفر
كاركنان كشتي با ميانگين 80
كيلو  20 +كيلوگرم وسايل
انفرادي براي هر فرد 9 ،نفر
مصدوم با وزن ميانگين 80
كيلوگرم) ()22-19
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دستگاه رادار (ناوبري كور) دستگاه جهت ياب
راديويي داراي دستگاه قطب نماي ماهوارهاي
مانيتور ( TEL CHARTنقشه الكترونيكي كه
 %70عملكرد شناور در جهت افزايش سرعت
عمليات را دربر دارد اين قسمت در ارتباط
با سيستم هاي فوق وضعيت مسافتي از موانع
موجود در مسير شناور و ساير نقاط را در
نقشه مشخص كرده و روي مانيتور نشان مي
دهد (.)22-19
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دو ژنراتور برق به ظرفيتهاي
 12/7و  15/3كيلووات و
تهويهي قوي

جهت نشانگر غرق شدن شناور
()22-19
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جدول  -2مشخصات اورژانس دریایی 115

مشخصات ساختاری

مدل
ساخت انگلستان

D-1250-INTER-ISLAND

جنس آلومينيوم و وزن 7750كيلوگرم و ابعاد
طول 12/65 :متر -عرض 3/84 :متر -آبخور
(درافت) 70 :سانتيمتر است.

مشخصات رفاهی

مخزن آب شرب  240ليتری و
دستگاه تصفيه آب و سيستم آب
گرم و سرد و يخچال

مشخصات ایمنی

دارای سيستم اعالن حريق و اطفاء
مركزی (قابليت پر شدن تمام قسمت
های قايق با استفاده از گاز  CO2در
صورت آتشسوزی بصورت خودكار يا
مكانيكي وجود دارد).

مشخصات
مخابراتی

يك دستگاه
 ، VHFرادار و
)22-19( GPS

دارای  2تخت بستری و يك رمپ قايق نجات كه مجهز به تجهيزات
به طول  3متر جهت انتقال تخت انفرادی كامل در شرايط اضطراری
بوده و قابليت باز شدن و انتقال افراد
مصدوم به داخل شناور
به تعداد  12نفر را دارد.

سيستمهای مشخصكننده وضعيت
برد عملياتي آن  100مايل با حداكثر سرعت  32دارای قايق نجات كه مجهز به
نات ،با دو مخزن سوخت  630ليتری و دو موتور تجهيزات انفرادی كامل در شرايط آب ،سوخت ،وضعيت موتور ()22-19
 370اسببخاری (موتور ولوو) و سيستم رانشي اضطراری بوده و قابليت باز شدن و
انتقال افراد به تعداد  12نفر را
واترجت
دارد (.)22-19

دارای يك دستگاه ژنراتور برق با خروجي 15
كيلو وات  ،دارای دو دستگاه كولر  1600با
سيستم خنككنندگي آب دريا (بجای استفاده از
فن) ،دارای گنجايش  12نفر (بدون امكان حمل
يدكشي) ()22-19

معایب هر یک در جدول شماره  4ذکر شده است.
در پاسخ به سوال سوم مطالعه که كدام یك از شناورهای آمبوالنسی
برای كاركرد نظامی مناسبتر است ،نتایج حاكی از آن است،

در جدول شماره  5میتوان مشاهده کرد.
بحث و نتیجهگیری

آمبوالنسی مورد نظر قرارگیرند .این مالحظات تنها از منظر کاربری

در کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس و تعیین ویژگیهای

پزشکی تعیین شده که شایسته است طراحان شناورهای امدادی

شناورهای امدادی همپای رزم است .یکی از جدیترین دغدغههای

آنها را مدنظر قرار داده و در طرح خود لحاظ نمایند .همچنین

فرماندهی بهداری در حوزه تجهیزات امدادی در حوزه بهداری

گفتنی است بر اساس یافتههای این تحقیق و با توجه به شرایط

رزم دریایی ،تهیه «آمبوالنس دریایی» مناسب و همپای رزم بوده

اقلیمی و بُعد عملیاتی در خلیجفارس ،الزم است دو نوع شناور

است .وقتی گفته میشود «همپای رزم» مقصود شناوری است

امدادی با خصوصیات «بُرد کوتاه» با تأکید بر قابلیت انتقال سریع
مصدوم و «بُرد بلند» با رویکرد امداد و درمان مقدماتی و طی

که بتواند هم به لحاظ کمیت و تعداد و هم به لحاظ کیفیت و
توانایی در کنار ناوگروهها ،ناو تیپها و گروههای عمل کننده زیر

مسافت در ایران ساخته شود که البته هر یک خصوصیات خود را

سطحی قرار گرفته ،با رعایت اصول بینالمللی امداد و نجات ،در

خواهند داشت (.)26

صحنه نبرد حاضر شده ،طبق موازین و پروتکلهای بینالمللی

با مقایسه شناورهای آمبوالنسی و بررسی محاسن و معایب هر یک

دارای مصونیت بوده ،بتواند مجروحان و مصدومان صحنه نبرد را

از شناورهای ناجی 115 ،و  SARAبهترین خصوصیات شناور را

از آب گرفته ،ضمن انجام خدمات امدادی  -درمانی پشتیبانی اولیه
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خصوصیات و مالحظاتی است که باید در طراحی شناورهای

هدف از این مطالعه مقایسه خصوصیات شناورهای امدادی موجود
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جدول  -3خصوصیات آمبوالنس امداد و نجات )(Search And Rescue

مشخصات ساختاری

مشخصات ایمنی

مشخصات رفاهی

جنس بدنه :آلومينيوم  ،AL-5083دارای منابع آب و سوخت ذخيره و امکان حرکت در شب با امکان
نوع CATAMARAN :ساخت ایران انبار مواد غذایی و تجهيزات مصرفی ناوبری پيشرفته.
و دارویی جهت خوداتکا بودن شناور
برای انجام ماموریت های طوالنی.

طول کل 16 :متر  -طول بدنه 16 :امکان پهلوگيری در اسکله و توانایی دارا بودن سيستم اعالن و اطفای
متر -عرض 4/9متر -آبخور(درافت) :نزدیک شدن به سواحل جهت تخليه حریق.
پاشنه 1/1 :متر -سينه  0/7متر  -و سوارکردن مجروح و مصدوم.
ارتفاع ساختمانی  2/35متر – مرکز
ثقل طولی 9/54 :متر

دارا بودن امکانات تهویه ،سرمایش و دارا بودن امکانات جستجو و نجات
گرمایش مناسب و استاندارد با توجه (همچون جرثقيل ،بسکت ،قایق
به اقليم گرم و مرطوب خليج فارس .جيمينی ،رمپ ،پلکان طنابی و)...
عالوهبر امکانات تخصصی امداد و درمان.

ظرفيت سوخت 2000 :ليتر2 -
مخزن سوخت  1000ليتری

دارای  2مخزن آب شيرین با حجم دارا بودن کمترین لرزش ،صدا و
ارتعاش در کابين جهت انجام
 125ليتر است ()25-23
اقدامات درمانی و امدادی.

چهار تخت جهت بستری مصدومين
با امکانات پزشکی الزم

مشخصات مخابراتی

قابليت ارتباط هوایی ،دریایی
و زمينی

دارا بودن دوربين Thermal

جهت جستجو و یافتن
مجروحين یا مصدومين زنده
در آب بخصوص در شب و در
دریای ناآرام ()25-23

قابليت گرفتن مصدوم از دریا با
استفاده از بازوهای نصب شده در
قسمت پاشنه ()24 ،23

دارای  2اتاق و  3تخت ،آشپزخانه،
هود ،یخچال و فریزر ،ماکروویو
تلوزیون ،دستشویی ،حمام ،کاناپه،
ميز غذاخوری ()25-23

جدول  -4محاسن و معایب شناورهای ناجی 115 ،و SARA

محاسن شناور ناجی

معایب شناور
ناجی

محاسن شناور 115

معایب شناور 115

محاسن شناور SARA

معایب شناور
SARA

دارا بودن تجهيزات
امداد و نجات همچون
جرثقيل و بسكت و
قايق جيميني
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داراي تجهيزات ايمني
كامل در برابر غرق
شدن و آتشسوزي

عدم امكان
عمليات CPR
مناسب

داراي سيستم اعالم عدم امكان  CPRو
ارتباط بيسيم
حريق و اطفاء حريق
هوايي
مركزي CO2

عدم امكان
فيلترينگ هوا

عدم وجود سيستم
فيلترينگ هوا

دارا بودن رمپ 3
متري

داراي سيستم اعالم حريق و
اطفاء حريق مركزي CO2

عدم امكان  CPRو
ارتباط بيسيم
هوايي
عدم وجود سيستم
فيلترينگ هوا
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نامناسب بودن فضا
داراي منابع آب و سوخت
استفاده مناسب از عدم وجود امكانات
نامناسب بودن
دارا بودن امكانات
ذخيره و انبار مواد غذايي و سازي داخل كابين
رفاهي مناسب و امكان فضاسازي داخل فضاي كابين و قابليت رفاهي و سرويس
و محل استقرار
تجهيزات مصرفي و دارويي
بهداشتي
كابين و محل
اسكان موقت
حمل دو مجروح با
بيمار
جهت خوداتكا بودن شناور براي
استقرار بيمار
برانكارد
انجام ماموريتهاي طوالني

اسماعیل حیدرانلو و همکاران

مقایسه خصوصیات شناورهای امدادی موجود در کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس ...

ادامه جدول 4

محاسن شناور ناجی

معایب شناور
ناجی

قدرت و سرعت مناسب

عدم امكان
افزايش تخت
بيمار

دارا بودن سيستم
ارتباطي مناسب

مصرف سوخت
زياد

دارا بودن امكانات
ناوبري مناسب

عدم كارايي
مناسب سيستم
اتفاء حريق
مركزي به علت
هواي شرجي

ذخيره  500ليتري آب
شرب

دارا نبودن
سردخانه و
سردخانه جسد
()27-23

داراي سيستم مخابراتي
مناسب

محاسن شناور 115

سرعت و قدرت
شناوري مناسب

معایب شناور 115

امكان پهلوگيري در
اسكلههاي مختلف ،با
قابليت نزديك شدن
به ساحل

نداشتن سيستم
تهويه و سرمايش
مناسب

امكان پهلوگيري در اسكله و
توانايي نزديك شدن به سواحل
جهت تخليه و سواركردن
مجروح و مصدوم.

نداشتن سيستم
تهويه و سرمايش
مناسب

قيمت مناسب

عدم وجود امكانات
امداد و نجات

قابليت ارتباط هوايي ،دريايي و
زميني

مصرف سوخت
زياد

دارا بودن دستگاه
تصفيه آب و ذخيره
 250ليتر آب شرب و
آب گرم و سرد و
يخچال

عدم خود اتكايي

رزش و تكان كم

صدا و ارتعاش بسيار عدم توانايي تردد دور
بعد و مسافرتهاي
كم
طوالني

دارا نبودن امكانات
انتقال مصدوم از
ساير شناورها

توانايي حركت در شرايط جوي
نسبتا نامناسب

رزش و تكان كم

عدم توانايي تردد
دور بعد و
مسافرتهاي
طوالني ()27-23

عدم امكان انتقال سيستم مشخصكننده وضعيت
موتور ،آب شرب ()25-23
مصدوم به بالگرد به
علت كوچكي شناور

داراي قايق نجات  12ژنراتور ضعيف ،
عدم وجود جرثقيل
نفره با امكان باز
و بازوي هيدروليكي
شدن خودكار و
()27-23
تجهيزات و آذوقهي
كافي ()27-23
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غير قابل غرق شدن با
كمك سيستم رولينگ
()25-23

 2مخزن آب شيرين با حجم
125

دارا نبودن
سردخانه و
سردخانه جسد

امكان حمل بر روي دارا نبودن سردخانه داراي سيستم مخابراتي مناسب عذم امكان انتقال
مصدوم از طريق
و سردخانه جسد
تريلي و حمل
بالگرد به قايق
جادهاي

امكان انتقال مصدوم به
بالگرد

داراي قايق نجات 20
نفره با امكان باز شدن
خودكار و تجهيزات و
آذوقهي كافي

SARA

عدم امكان افزايش سرعت و قدرت شناوري مناسب عدم امكان افزايش
تخت بيمار
تخت بيمار

توانايي حركت در
شرايط جوي نسبتا
نامناسب

سيستم مشخصكننده
وضعيت موتور ،آب
شرب و ...

محاسن شناور SARA

معایب شناور

سال هشتم ■ شماره  ■ 1بهار  ■ 1400شماره مسلسل 27
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دارا بودن امكانات امداد و نجات
(همچون جرثقيل ،بسكت ،قايق
جيميني ،رمپ ،پلكان طنابي
و)...

امكان حركت در شرايط دريايي
فورس 3-1
امكان حركت در شب

دارا بودن ابعاد مناسب كابين
جهت استقرار تختهاي بيمار،
تجهيزات و نشيمن كادر

امكان پهلوگيري در اسكلههاي
مختلف و توانايي نزديك شدن
به سواحل جهت تخليه و
سواركردن مجروح و مصدوم

و امكان حركت در آبهاي كم
عمق























امكان احياء و
 CPRمحدود

 2تخت براي
بستري

 4صندلي براي
مصدوم سرپايي

داراي سرعت
مناسب حدود -30
 40نات
داراي شناوري
مطلوب

















امكان نزديك شدن
 به ساحل بدون نياز 
به اسكله











×

×

×







امكان تهويه و
سرمايش نسبي

امكان حركت در





×

×

×

×

×

×

×

×

×

×







امكان ارتباط با عقبه
درماني
امكان افزايش تعداد تخت







×

×



×

×



×

قدرت و سرعت مناسب






قدرت شناوري مطلوب


















امكان حركت در هر شرايط
آب و هوايي

لرزش كم در كابين ( جهت

×

×



×

×

×

×

×
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دارا بودن سيستم تاسيساتي
شامل آب شرب و شستشوي

مناسب ،آبگرمكن ،ژنراتور قوي و
سيستم برقرساني



امكان فيلترينگ هوا



داراي لرزش كم

امكان انتقال
مصدوم از ساير
شناورها

امكان  CPRو مونيتورينگ



×

×

امكانات ناوبري پيشرفته



شناوري مناسب ()Stability







امكانات رفاهي و اسكاني و
پخت و پز

منابع آب و سوخت ذخيره



امكان افزايش تخت بيمار

شناورهای 115

×

×

×

امكان حركت در
 شرايط آب و هوايي 
نسبتا بد

دارا بودن سيستم اعالن و
اطفاي حريق

شناورهای SARA

شناورهای 115







دارا بودن سيستم ارتباطي
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شناورهای SARA













شناورهای ناجی

شناورهای ناجی






شناورهای ناجی

دارابودن امكانات تهويه ،
سرمايش و گرمايش مناسب و
استاندارد

مناسب براي
مسافتهاي نزديك
با ماموريت
امدادي-انتقالي

مناسب براي مسافتهاي دور
با ماموريت درمان و انتقال

شناورهای 115

خصوصیات عمومی

برد کوتاه

برد بلند

شناورهای SARA

جدول  -5خصوصیات شناورهای پیشنهادی ()26-19 ،17

اسماعیل حیدرانلو و همکاران

مقایسه خصوصیات شناورهای امدادی موجود در کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس ...

امكان حمل  500تا  300ليتر
آب شرب
رعايت شرايط ارگونوميكي در
فضاسازي داخلي به منظور
تأمين بهترين شرايط كار



شناورهای SARA

شناورهای ناجی

شناورهای 115

شناورهای 115










امكان بخيه زدن و)...

امكان انجام تله مديسين






دارا بودن سردخانه جسد







داراي امكانات تهويه،
سرمايش و گرمايش
استاندارد

داراي امكانات امداد و نجات
همچون جرثقيل ،بسكت،
قايق جيميني ،رمپ ،پلكان
طنابي و...
امكان ايجاد شرايط استريل
در كابين
امكان ارتباط با بالگرد
جهت انتقال مصدوم

زندگی و اقدامات پیشرفته حمایت از حیات و حتی جراحیهای
ساحل سالمت برساند.
سبک و سرپایی ،مصدوم و مجروح را به
ِ

شناورهای ناجی

شناورهای ناجی


×

×

قابل حمل بروي
تريلي و حمل
جادهاي

ايجاد كمترين صدا و ارتعاش

امكان تعمير و پشتيباني در
داخل كشور و بر اساس
تواناييهاي صنايع داخلي و
هزينه تمام شدهي مناسب

شناورهای SARA

آبهاي كم عمق

شناورهای 115

خصوصیات عمومی

برد کوتاه

برد بلند

شناورهای SARA

ادامه جدول 5

×

×



×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×



×

×

بوی خون آنها را جذب وی میکند نیز حفظ نماید .اینجاست که

اهمیت یک شناور جستجوگر ،یک شناور آمبوالنسی و اخیرا ً یک

توانایی را داشته باشد که در حوادث دریایی در کمترین زمان

شناوری که با قدرت مانور باال ،سرعت مناسب ،قابلیت جستجو،

ممکن خود را به حادثهدیدگان رسانده و ایشان را یافته ،نجات

قابلیت از آبگیری مصدوم ،قابلیت احیا ،امداد و قابلیت نزدیک

داده و مدد نماید (.)25

شدن به سواحل کم عمق را دارد)27 ،26( .

به خصوص در دریا که فرد مصدوم در اقلیمی قرار گرفته که زیست

این دغدغه همواره وجود دارد که اگر بناست شناوری امدادی

بوم طبیعی او نیست و اگر دچار سانحه شود ،دچار جراحت و صدمه

خریداری شود باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا بتواند همپای

شود ،جدای از اینکه مبتال ب ِ ِه چه ترومایی شده ،باید نخست خود

رزمی شده و در حوادث غیرمترقبه دریایی نیز حضور مناسب یابد.

را در برابر غرق شدگی محافظت کند و این تازه در صورتی است

آنچه در این مقاله بدان اشاره شد ،خصوصیات یک شناور امدادی

که فرد به هوش بوده و بتواند به نوعی خود را روی آب شناور نگه

مناسب جهت این مهم است .چه بنا باشد از کشورهای صاحب این

دارد .عالوه بر این سناریو سخت ،اگر خونریزی را نیز بیفزاییم ،حال
مجروح در دریا افتاده ،باید به نوعی خود را از جانداران مهاجمی که

صنعت خریداری شود و چه بناست در کشور ساخته شود .طبعاً
نیروی دریایی با توجه به دکترین عملیاتی خود ،استانداردهای
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این در حوزه نظامی و میدان نبرد است .از سوی دیگر باید این

شناور ( SARAجستجو و نجات  -آمبوالنسی) مشخص میشود.
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تجهیزاتی خود را تعیین خواهد نمود و بدیهی است استفاده از

شناورهای رزمی امکان ارتقای شناورهای آمبوالنسی موجود و

استانداردهای سایر کشورهای جهان  -هر چقدر هم پیشرفته -

در حال ساخت به این نوع شناور جستجوگر  -امدادی مهیا

مناسب مأموریت دریایی نخواهد بود .لذا باید با نگاهی واقع گرانه

گردد .همچنین بایستی روند طراحی و ساخت تجهیزات امدادی

و به دور از بزرگنمایی توانمندی خارجی ،استانداردهای جدید

پرتابل در دستور کار طرحهای تحقیقاتی قرار گیرد تا به تدریج

مناسب خلیجفارس نوشته و بر اساس آن مناسبترین شنارو

از منظر تجهیزاتی نیز به خودکفایی نزدیک شویم .همچنین با

ساخته یا خریداری شود (.)27 ،26

ورود تدریجی سامانه پزشکی از راه دور (سامانه پاد) به ساختار

یکی از مشکالت موجود در موضوع مورد بحث ،عدم آموزش

بهداشت و درمان نیروهای مسلح ،پیشنهاد میگردد در طراحی

مناسب جهت کار بر روی شناورهای امدادی ست .در این راستا
الزم است در مقوله آموزش پایورانی که ممکن است جهت کار
روی آمبوالنس دریایی اعزام شوند ،برنامه مدون ریخته شود .کما
اینکه در روز بحران و نبرد این موضوع گریز ناپذیر بوده و افراد

شناورهای امدادی حتماً نگاهی ویژه به این مقوله ،زیرساختهای
آن و تربیت نیروی انسانی آن لحاظ گردد.
تشکر و قدردانی

موظف به کار بر روی سامانههای متحرک امدادی خواهند بود.

بدین وسیله از مسئوالن مرکز طب دریا و دانشکده پرستاری

یکی دیگر از محدودیتهای مقاله فوق عدم امکان دسترسی

علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) ،اساتیدی که در تعیین روایی محتوی

مستقیم به آمبوالنسهای دریایی نظامی میباشد و علت این

آموزشی همکاری کردند و تمامی دانشجویان شرکت کننده در

امر عدم امکان انتشار اطالعات امنیتی میباشد به همین دلیل

طرح سپاسگزاری میشود.

این مقاله تنها از پژوهشهای چاپ شده در ژورنالهای معتبر و
سمینارهای برگزار شده کشوری تهیه شده است.

تضاد منافع

پیشنهاد میشود بر اساس یافته این طرح ،پروژههای میدانی

بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچ گونه تضاد

مفصلی طرح گردد تا با مطالعه پلتفرم ( )Platformهر یک از

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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