ضٌا آًالیي  :سایت تخػػی آهَسش ضٌا

ضٌای لَرتاغِ یىی اسچْارًَع ضٌای اغلی است وِ هساتمات آى رسوا تزگشار هی ضَد ٍ در ػیي حال ایي
ضٌا ػاللِ هٌذاى تسیاری دارد ،سیزا احتیاج ووتزی تِ غزف اًزصی ًسثت تِ ضٌای وزال سیٌِ دارد.
یادگیزیص آساى است .ایي ضٌا تزای هسافت ّای طَالًی هٌاسة است ،ػالٍُ تز ایي  ،ضٌای لَرتاغِ ّن
جْت ضٌا وزدى در دریا ٍّن در هَلغ ًجات غزیك هفیذ است  .وٌذتزیي ًَع ضٌا تیي چْارًَع ضٌای اغلی
است.
در ایي لسوت سؼی هی ضَد تىٌیه غحیح ٍ فٌی ضٌای لَرتاغِ ػٌَاى ضَدّ .واى تىٌیىی وِ اهزٍس
لْزهاًاى تزجستِ ٍ خَب جْاى تِ اجزاء در هی آٍرًذ .ایي ضٌا در ٍالغ تِ ایي ضىل اًجام هی ضَد وِ
تذى درحالتی افمی تزرٍی آب لزار گزفتِ دستْا ّز دٍ آب را اس جلَ گزفتِ ٍ تَسط وف ٍ ساػذ تِ طزف
ػمة ٍ سیز ضىن هی وطٌذ ٍ اس ّواى سیز آب  ،تِ جلَ آهذُ وطیذُ هی ضًَذ ٍ .هجذدا ػول وطص آب
تَسط دستْا اًجام هی گزدد .پاّا ًیش تَسط فطار ٍ ؾزتِ ای وِ تِ آب ٍارد هی آٍرًذ آب را تِ ػمة هی
راًٌذ .تذیي رٍش وِ ّز ؾزتِ تَسط وف پا سدُ هی ضَد ٍ تزای ایٌىار هفػل ؾزتِ ٍ فطار السم تِ آب
ٍارد هی ضَد .ایي ًَع ضٌا را تؼؿی اس هزتیاى " لَرتاغِ تجارتی" ًام گذاضتِ اًذ.
حزوت پا در ضٌای لَرتاغِ

تَغیف حزوت پا
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تذى تِ حالت ضٌاٍر رٍی آب لزار هی گیزد .ساق پا اتتذا تِ جْت تاسي خن هی ضَد .در ًاحیِ تْیگاّی
خویذگی هالیوی ًیش ایجاد هی ضَد.
ساًَّا تِ اًذاسُ  15ساًتی هتز در ٌّگام خن ضذى ساًَ ّا اس یىذیگز فاغلِ هی گیزًذ ،اًذن سهاًی لثل
اسآًىِ پاضٌِ ی پاّا تِ تاسي تزسٌذ  ،پٌجِ پاّا تِ طزف ًاسن ًی ٍ ساًَ وطیذُ هی ضًَذ ٍ پاضٌِ ی پاّا
تِ داخل ًشدیه هی ضًَذ.
اوٌَى ساق پا ّوشهاى اس طزفیي حزوت وزدُ ٍ دایزُ ای را در جْت ػمة تزسین هی وٌذ ٍ وف پاّا ًیش تا
فطار خَد آب را تِ ػمة هی راًٌذ.

تِ هحؽ ایٌىِ هزحلِ فطار توام ضذ  ،پاّا تِ طَر وطیذُ ٍ هستمین در هجاٍرت یىذیگز در داخل آب
لزارهی گیزد .
ؾزتِ ّای پای ضٌای لَرتاغِ تایذ تَسط تختِ ضٌا تِ هٌظَر تِ دست آٍردى تىٌیه ٍ هىاًیه غحیح
حزوت آى اًجام ضَد .تِ ٍسیلِ ی تختِ ضٌا ،ضٌاگز ٍ هزتی تْتز هتَجِ هی ضًَذ وِ ؾزتِ ّای ٍاردُ ٍ یا
حزوت ّای اًجام ضذُ تَسط پاّا تِ چِ هیشاى تاثیز داضتِ ٍ چمذر تاػث جلَ رفتي ضٌاگز هی ضَد ٍ در
ػیي حال حالت ٍ ضزایط پاّا واهال هطخع هی ضَد .اها تایذ تَجِ داضت وِ در ٌّگام استفادُ اس تختِ
ضٌا ٍ پا سدى تا آى  ،دست ّا وطیذُ ضَد ٍ تختِ را تِ جلَ هتوایل ساسد ٍ درػیي حال ضاًِ ّا را واهال تِ
پائیي ٍداخل آب فزٍ تثزد.

تایذ تَجِ داضتِ تاضیذ وِ پاضٌِ ّای پا اس سطح آب خارج ًگزدد ٍاگز چٌیي هَردی را در هَلغ آٍردى پا
تِ جلَ هطاّذُ وزدیذ ،تایذ ساًَّا را ووی تیطتز تِ سیز لگي خاغزُ ٍ تاسي تزدُ ٍ تِ ضىن ًشدیه
ساسیذ .ایي ػول تاػث هی ضَد وِ پاضٌِ پاّا تِ پائیي تزٍد ،یؼٌی جائی وِ تایذ تاضذٍ ٍ .لتی پاضٌِ ّای
پا در سیز سطح آب تاضذ ًطاى هی دّذ وِ ًیزٍی ٍاردُ تَسط وف پا واهال اثز هی ًوایذ .در ضٌای لَرتاغِ

WWW.SHENAONLINE.IR

ضٌا آًالیي  :سایت تخػػی آهَسش ضٌا
حزوت ّای پا تسیار هْن است .سیزا  50در غذ پیطزٍی تذى در آب هزَّى ؾزتِ ّای پا تِ خػَظ اس
ًاحیِ وف پا هی تاضذ.

درػیي حال تایذ در ًظز داضت وِ در تیي ضٌا گزاى لَرتاغِ رٍ ،تؼؿی ّا حزوت دستطاى لَی است ٍ
تاػث پیص رٍی تیطتزضاى هی ضَد ٍ تؼؿی دیگز حزوت پاّایطاى .ؾزتِ پاّا تایذ حتی الومذٍر تا وف پا
تاضذ ٍ تذیي ػلت است وِ السم است  .هچ پاّا تِ طَر واهل دارای اًؼطاف پذیزی تاضٌذ .تزای ایٌىِ
هطخع ضَد وِ هفػل هچ پای ضٌاگز تِ اًذاسُ وافی دارای جٌثص پذیزی است یا ًِ  ،آسهایص سادُ ای
ٍجَد دارد .تذیي طزیك وِ ضٌاگز هستمین هی ایستذ  ،در حالیىِ پاّایص ًشدیه تِ ّن است ٍ دست
ّایص را پطت سزًگِ داضتِ سؼی هی وٌذ در ّواى حالت تٌطیٌذ ( ػىس سیز ) ٍ تاسي اٍ تِ پاّایص
تچسثذ  .اگز ًتَاًذ چٌیي وٌذ ٍ پاضٌِ ّا اس سهیي جذا ضَد یا تِ ػمة تیفتذً ،طاًِ ی ایي است وِ هفػل
هچ تِ اًذارُ وافی جٌثص پذیز ًیست .الثتِ در تؼؿی ّا تِ ػلت سفت تَدى تا ًذٍى آضیل ٍ یا وطیذُ
ًثَدى ػؿالت ساق لادر ًیستٌذ ایي آسهایص را تِ خَتی اًجام دٌّذ .جْت جٌثص پذیزی هفاغل  ،ضٌاگز
تایذ در خطىی خَب توزیي وٌذ.
توزیٌات آهَسضی ضٌای لَرتاغِ
1وارآهَس ضٌاگز ّواًٌذ ضىل سیز رٍی لثِ استخزتِ لزاری وِ ّز دٍ دست تِ ػمة تىیِ دادُ ضذُ هیًطیٌذ .در ایي حالت ساق ّز دٍ پا آٍیشاى در داخل آب لزار هی گیزًذ .ساًَ ّا تِ اًذاسُ ػزؼ ضاًِ ّا
اس یىذیگز فاغلِ دارًذ ٍ درحالی وِ پٌجِ ّزدٍ پا تِ طزف ساق پاّا ٍ خارج هتوایل هی تاضٌذ  ،وارآهَس
ضٌا گز تا ّزدٍ پای خَد دایزُ ای را درآب تزسین هی ًوایذ .در ٌّگام اجزای ایي حزوت ،آب تَسط وف
پای وارآهَس فطزدُ هی ضَد .در اًتْای حزوت  ،پٌجِ ی پاّا  ،هجذدا وطیذُ ضذُ ٍ ّز دٍ پا هستمین در
هجاٍرت یىذیگز لزارهی گیزًذ تا حزوت تؼذی را ضزٍع ًوایٌذ.
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ّ 2واًٌذ ضىل سیز تا گزفتي هَج گیز رٍی سطح غَرت را تیي دٍ دست تز رٍی سطح آب لزار هی دّین .در ایي حالت هثادرت تِ اًجام پای لَرتاغِ هی ًوایین .ساًَّا ًثایذ تِ ٌّگام سدى ؾزتِ اسیىذیگز فاغلِ
داضتِ تاضٌذ .وارآهَس تایذ حالت جوغ  ،تاس تستِ را فزاهَش ًىٌذ .حتوا هزتی تایستی ایي حزوت را لثل
اس ایٌىِ وارآهَس اًجام دّذ ،خَد تِ اٍ ًطاى دّذ.

3توزیي تزویثی  :تزای ایٌىِ حزوت پا تْتز ٍهَثزتز آهَسش دادُ ضَد ،وار آهَس رٍی آب تِ ضىن دراسهی وطذ .تزای تؼادل تْتز تا یه دست هَج گیز ٍ تا دست دیگز ووی پاییي تز اسهَج گیز را وار آهَس هی
گیزدً .فز دٍم تا گزفتي وف پای ًفزی وِ دراس وطیذُ ،ػول هماٍهت آب را درهماتل فطار وف ٍ ساق پا تِ
ػمة اًجام هی دّذ.

ّ 4واًٌذ ضىل سیز تا گزفتي تختِ ضٌا تَسط دٍ دست ،هسافت ّای وَتاُ تذٍى تٌفس ّوزاُ تا پایلَرتاغِ طی ضَد.

5اًجام توزیي ضوارُ  4تذٍى استفادُ اس تختِ ضٌا .دست ّا واهال وطیذُ ٍ غَرت در تیي دست ّالزار هی گیزد.
 6وارآهَس ضٌاگز در حالی وِ تز رٍی ضىن در سطح آب دراس وطیذُ است هثادرت تِ اًجام پای لَرتاغِهی ًوایذ .ؾوٌا درّویي حالت ًفز دٍم دست ّای ًفز اٍل را گزفتِ ٍ آّستِ تِ ػمة گام تز هی دارد.
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اضتثاّات رایج ٍ رٍش غحیح آى
اضتثاُ  :ساًَّا تیص اس حذ هؼوَل اس یىذیگز جذا ٍ تاس ضًَذ.
اغالح  :ساًَّا ًثایذ تیص اس ػزؼ ضاًِ اس یىذیگز جذا ضًَذ.
اضتثاُ  :وطیذگی پٌجِ پاّا در ٌّگام ٍارد وزدى فطار تَسط وف پا تِ آب.

اغالح :وف پا تِ طزف خارج چزخاًیذُ ضَد ٍ پٌجِ پاّا تِ طزف اًگطت وَچه پا راًذُ ضَد.
اضتثاُ  :وطیذى ساًَ تِ سیز ضىن
اغالح  :وف پاّا دراتتذای هزحلِ فطارتایذ تِ سطح آب هتوایل تاضذ.
دٍهیي تخص آهَسش ،حزوت یا وطص دستْا درضٌای لَرتاغِ
تَغیف حزوت دست
دست ّا تا فاغلِ ای درحذٍد  15-20ساًتی هتز در سیز آب تا آرًج ّای وطیذُ  ،آب را تِ طزفیي ٍ
اًتْای تذى هی وطٌذ  .ؾوٌا وف دست ّا تِ طَر هَرب تِ طزف خارج اس تذى لزارخَاٌّذ داضت.

ٌّگاهی وِ دست ّا اس طزفیي درحذٍد  30-40ساًتی هتز اس یىذیگز جذا ضذًذ ،هفػل آرًج ضزٍع تِ
خن ضذى هیٌوایذ .تا خن ضذى هفػل آرًج ّا تاسٍّا ٍ دست ّا هی تَاًٌذ حَل هحَر طَلی خَد تِ حزوت
درآیٌذ.
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تَجِ داضتِ تاضیذ وِ جْت آرًج ّا تِ طزف تاال تَدُ ٍ در توام هزحلِ ی حزوت تاالتز اس سایز لسوت ّای
سیز هفػل آرًج خَاّذ تَدٌّ .گام وطص  ،آرًج ّا ًثایذ تِ ّیچ ٍجِ اس ارتفاع ضاًِ تاالتز تاضٌذٍ ،لی
تایذ ًسثت تِ ساػذ ٍ وف دست ّا در سطح تاالتزی لزار داضتِ تاضٌذ تا تِ ایي طزیك ضٌاگز تتَاًذ ػول
وطص ٍفطار را تْتز اًجام دّذ.
درطَل داهٌِ وطص ٌّگاهی وِ هچ ٍ وف دست ّا ووی هاًذُ در اهتذاد ٍ سیز ضاًِ لزار تگیزًذ  ،هزحلِ
ای است وِ تِ اًذاسُ وافی اس یىذیگز فاغلِ گزفتِ ٍ درایي سهاى فطارآغاس هی گزدد .هزحلِ فطار
ٌّگاهی ضزٍع هی ضَد وِ وف دست ّا تِ طزف داخل حزوت هی وٌٌذ ٍ آرًج ّا ًیش تِ طزف تاالتٌِ آٍردُ
هی ضَد.
پس اس اتوام هزحلِ فطار هچ ٍ دست ّا اس سیز خط هیاى تذى تایذ تِ جلَ ّذایت ضًَذ .وف دست ّا ًیش
تایذ ًشدیه تِ یىذیگز لزار داضتِ تاضٌذ.

پس اس ایٌىِ دست ّا واهالً تِ جلَ ّذایت ضذًذ ،تزای هذتی تسیار وَتاُ درّواى حالت ،تی حزوت
خَاٌّذ هاًذ .ایي تی حزوتی تزای سزخَردى ٍ وطص تذى تِ جلَ غَرت هی گیزد ٍ تؼذ اس آى وطص ٍ
حزوت هجذد دست ّا آغاس هی ضَد.
ّواٌّگی حزوات دست ٍ پا
اوٌَى تِ ضزح ّواٌّگی حزوت دست ٍ پای لَرتاغِ تذٍى ػول تٌفس هیپزداسین  .پس اس سزخَردى در
آب حزوت دستْا ضزٍع هیضَد .دستْا لثل اس ضزٍع حزوت تِ طَر واهل وطیذُ ّستٌذ .سز تیي دٍ
دست لزار خَاّذ داضت .در هزحلِای وِ وطص دستّا تِ اتوام رسیذُ ٍ هزحلِ فطار ضزٍع هیضَد،
حزوت پا آغاس هیضَد .در سهاًی وِ ّذایت دستّا تِ طزف جلَ رٍ تِ اتوام است ،فطار پا تِ آب آغاس
هیگزدد .لحظِای لثل اس ضزٍع هجذد حزوت دستّا ٍ پاّا هزحلِای است وِ تذى تِ طزف جلَ پیص رٍی
هیوٌذ ٍ در ایي سهاى وَتاُ است وِ ّن حزوت دست ٍ ّن حزوت پا هتَلف خَاٌّذ تَد .تَجِ داضتِ
تاضیذ وِ آهَسش ایي تی حزوتیِ وَتاُ اس ًىات اساسی در آهَسش ضٌای لَرتاغِ هیتاضذ.
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توزیٌاتی تزای تْثَد ّواٌّگی حزوات دست ٍ پا
تا فطار پا تِ دیَار استخز در آب سز هیخَرین .در حال سز خَردى تذى ٍ دستّا تایذ واهالً وطیذُ
تاضٌذ .لثل اس اتوام سزخَردى یه دست لَرتاغِ سدُ هیضَد ٍ هتؼالة آى دٍ حزوت پای لَرتاغِ ٍ پس
اس اتوام دٍ حزوت پا هجذداً حزوت دست اًجام هیگیزد .السم تِ اضارُاست وِ در ٌّگام اجزای ایي توزیي
غَرت در داخل آب لزار خَاّذ داضت.
اجزای توزیي لثلی تا ایي تفاٍت وِ تِ جای دٍ پای لَرتاغِ یه پای لَرتاغِ سدُ هیضَد .تذیي هؼٌی وِ
پس اس یه دست لَرتاغِ تٌْا یه پای لَرتاغِ سدُ هیضَد.
حزوت دستّا تِ ّوزاُ تٌفس
تا ضزٍع هزحلِ وطص  ،سز تِ تذریج اس آب تاال هیآیذ ،تِ طَری وِ در آغاس هزحلِ فطار ،سز آًمذر اس آب
خارج ضذُ وِ دّاى تزای ػول دم آساد است ٍ اًگطتّا تِ طزف پاییي لزار دارد.
تذ ًیست اضارُ ضَد وِ تاالتٌِ در هزحلِ فطار ًثایذ تِ طزف تاال یا پاییي حزوت ًوایذ ،سیزا تا ایي ػول اس
حزوت هستمین تذى تِ جلَ جلَگیزی ضذُ ٍ ؾوٌاً تِ ًیزٍی هماٍهت آب ٍ هػزف اًزصی افشٍدُ هیضَد.
الثتِ تِ هحؽ ایٌىِ دّاى آساد ضذ ػول دم اس طزیك آى غَرت هیگیزد .ػول تاسدم در ٌّگام ّذایت
دستّا تِ جلَ ٍ رٍتزٍی غَرت ٍ ًیش در ٌّگام وطص تَسط تیٌی اًجام هیگیزد.
تذ ًیست اضارُ ضَد وِ غَرت در ٌّگام ّذایت دستّا تِ جلَ در داخل آب لزار دارد ٍ تذى تِ
طَرواهل وطیذُاست.
اضتثاّات رایج ٍ رٍش غحیح آى
اضتثاُ :سز ،دیز اس آب تیزٍى آیذ ٍ ػول دم تِ تأخیز افتذ.
غحیح :تا ضزٍع وطص دستّا ،سز تِ تذریج اس آب تیزٍى هیآیذ تِ طَری وِ دّاى تا ضزٍع هزحلِ فطار
آساد ضذُ تا ػول دم تِ آساًی اًجام گیزد.
اضتثاُ :در ٌّگام دم تذى اس آب تا سیٌِ خارج ضَد.
غحیح :درهزحلِ دم سز فمط تا حذ گزدى اسآب تیزٍى هیآیذ ٍ وف دستّا آب ،را تٌْا تِ طزف اًتْای تذى
تِ حزوت درهی آٍرًذ.
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