
رقابت بین غواصان در میزان مصرف هوا

ماننــد: انسانها فیزیک بدنی مختلفی نسبت به یکــدیگر دارنــد
چاق ، الغر ، بلند ، کوتاه و ... به همین دلیــل اجــزاي داخلــی 
بدن آنها نیز با یکدیگر از نظر اندازه و عملکرد فرق می کنند . 

بیشتري برخی داراي ریه هاي بزرگتر می باشند و حجم هواي
ا را بــا براي پر کردن ریه خود نیاز دارند بــه همــین دلیــل هــو

حتی در زمانی که از تکنیک سرعت بیشتري مصرف می کنن
د .تنفس خوب و راحت استفاده می کننهاي

چقدر هوا داري ؟ بعضی از غواصــان بــه داشــتنکهیکی از سواالتی که معموالً بعد از غواصی پرسیده می شود این است 
مقدار هواي بیشتر نسبت به دیگران پس از پایان غواصی افتخار کرده و فکر می کنند چون مصرف هواي کمتــري دارنــد 

تجربه تري هســتند و در بعضــی مواقــع می توانند نسبت به دیگران بیشتر در عمق آب حضور یابند پس غواص بهتر و با
رزنش کــردن دیگــران غــواص دیزلــی و ... بــراي ســمصرف . پردیگران را به تمسخر می گیرند و ازکلماتی چون غواص 

د .استفاده می کنن

در حالت طبیعی افرادي که داراي ریه هاي کوچکتري هستند بدان معناست که براي پر کردن ریه خود به مقــدار هــواي 
کمتري نیاز دارند و در نتیجه مصرف هواي کمتري نسبت به دیگر غواصان دارند این دلیل باعث نمی شود که شــما فکــر 

.د غواص بهتر و باتجربه تري هستیکنید نسبت به دیگران 

و خیلــی عــادي ماننــد ،در هنگام آموزش یاد گرفته اید که بهترین روش تنفس در زیر آب بصورت آهسته و مداوم است 
روي سطح آب باید تنفس کنید . هر انسان بنا بر وضعیت جسمی خود نیازمند به مقداري از هوا بوده که باید براي بــدن 

تاه و یا کند تنفس کردن باعث بروز بیمــاري از قبیــل تجمــع دي او کافی باشد . پس تالش براي حبس نفس بصورت کو
اکسید کربن در بدن می شود که می تواند خطرناك بوده و ایمنی و ســالمت غواصــی شــما را بــه خطــر بیانــدازد . پــس 
همیشه بیاد داشته باشیم در غواصی آرام و کامل تنفس کنیم تا تهویــه هــوا بــه درســتی انجــام شــود و از غواصــی لــذت

م . بیشتري ببری
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