
رآبیزاستفاده از ابزار صوتی در 

بــا اســتفاده از عالئــم مشــترك طورمعمولبــهرآبیزارتباط بین غواصان در 
يهاماســکو یــا اســتفاده از باشــدیمغواصــی بــه کمــک دســت یالمللنیب

ارتباطات رادیویی باســیم و یــا هاآن( فول فیس ماسک ) که در صورتتمام
ابــزار صــوتی زار دیگري نیز وجــود دارد بنــام است . ولی ابشدههیتعبمیسیب

Scubaغواصی  Signaling Devices) (

این ابزار اشکال مختلفی دارند مانند : 
انداختــهگــوي قــرار دارد و بــه دور تانــک کیآنالستیکی که درون بندکی
. و یــا یــک کننــدیمبه زده و صدا ایجاد ، با این حرکت گوي به تانک ضرمیکنیمو در هنگام نیاز گوي را کشیده و رها شودیم

و یا یــک ســوت کــه بــه کندیمو صدا ایجاد زندیمسانتی که  همراه غواص بوده و با آن به بدنه تانک ضربه 30میله بلند فلزي 
درون آن و یا یک استوانه فلزي که . کندیمصدا ایجاد متصل شده و با استفاده از هواي داخل تانک BCDفشارکمشلنگ رابط 

.شودیمچند ساچمه قرار دارد و با تکان دادن آن صدا ایجاد 

هــاآنو یا گروه غواصی براي نشان دادن چیزي جالب و یا گفتن مطلبــی بــه همیارتوجهجلبامّا دلیل اصلی استفاده از این ابزار 
توانــدیمهــم يالهیوســاســتفاده از هــر دیــاندیمکــه طورهمــانولی باشندیمدر هنگام غواصی باارزشاست . این ابزار مفید و 

باشد . بارانیزسودمند و هم 

دورتــر نیــز يهافاصــلهاز رآبیــزدر صداهاجهیدرنتاست و زمین يدرروسرعت صوت برابر بیشتر از 4رآبیزسرعت صوت در 
است . دنیشنقابلمتري 500ضربه به تانک تا یک شعاع کهيطوربهاست دنیشنقابل

نخواهد بود ، اگر بخشلذتو غواصی بردیماستفاده کرد چون آرامش محیط غواصی را از بین رآبیزاز ابزار صوتی نباید زیاد در 
دقیقه از این ابزار استفاده کنید دوستان شما بســیار ناراحــت و عصــبانی 30بخواهید ياقهیدق45غواصییک زمانمدتشما در 

تکراري شده و دیگري توجه اي به شما نخواهند کرد .هاآنتی این صداها براي و همچنین بعد از مدشوندیم

، هاپشــتالكباعث آزار و فراري دادن آبزیان خواهد شد و شما در طول غواصی ممکن است از مشاهده صداهاگونهنیانیهمچن
و دیگر آبزیان محروم شوید .انیماهکوسه، هایماهسفره

»»باعث آزار و اذیت در هنگام غواصی شود  تواندیمدازه از این ابزار استفاده بیش ان«« 
تــا بتوانیــد در به یکدیگر نزدیک باشید ومسیر او را دنبال کنید،غواصی پیروي کنید گروهسعی کنید در هنگام غواصی از رهبر 

را کاهش دهید . ابزار صوتی اینیکدیگر را متوجه کرده و استفاده از، صورت نیاز با لمس کردن 
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