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و بســیار مفیــد و باشــدیمدر غواصی اســکوبا کمکیاین وسیله یک ابزار 
باشد . ضروري میسودمند می باشد و حتی در بعضی مواقع

این وسیله در بین بعضی از غواصان ایرانی بنام پاراشوت شناخته می شود 
در	وت که نام درست آن پالوت شوت استکه نامی غلط است . پاراش

بیرونوکردنبازبرايکهکمکیکوچکچتربهبازيچترورزش
علتاینبهوشودمیگفتهشودمیرهاآسماندراصلیچترکشیدن

ایران شد که پیشکسوتان این رشته در فدراسیون غواصیسیستموارد
و سقوط آزاد نجات غریق و غواصی همگی به ورزش زیباي چتر بازي

عالقه مند بودند و در این رشته فعالیت می کردند و این وسیله را تشبیه 
.م کم این نام رایج شدککهطوريبه	به یکی از ابزار هاي چتربازي نموده و از این نام نیز در غواصی استفاده کردند 

SMBبه شما معرفی کنیم.ین آنها جهت غواصی اسکوبا را ولی ما در اینجا سعی داریم بهترهستندمختلفی شکل هايدارايها

SMBعرضــه رنگتکیا دورنگصورتبهمی باشد که و ضد نفوذ آب شکل از جنس نایلون بادوام يااستوانهیک لوله صورتبه
د درخشــندگی کــه در تــابش نــور خورشــیانددشدهیتولو زرد نارنجیدورنگقرمز و یا رنگتکصورتبهطورمعمولبه. گرددیم

ها به دو SMBاست . شدهنوشتهاست و ... رآبیزعبارتی چون غواص ، غواص در هاآنبر روي نیهمچنبیشتري داشته باشند . 
با استفاده از لوله رابط توسط دهان و یا از زیر توســط هــواي خروجــی از شوندیمصورت باد 

و از قرارگرفتــهخــود مخصــوص و در کیســه گردنــدیمجمعیراحتبهنیهمچندیمند والو. 
تخلیــه پداراي ســوپاهــا SMBخود متصل کنیــد .BCDآن را به توانیمطریق بست 

همچنــین ایــنو باشندیمBCDهمانندازاندازهشیباضطراري براي جلوگیري از باد شدن 
SMB که داراي طناب بلنــد بــود و ریل یکیاستفاده کرددیگر ابزاربه کمک دو توانیمرا

کــه SMBمخصــوصشــدهبافتهطنــابدیگــري و شودیمدر اعماق استفاده طورمعمولبه
. باشدیمآن سروتهقالب و گیره در به همراهعرض متریسانت2متر طول و 5,5داراي 

از منبع جــایگزین SMBبراي باد کردن گرددیمتوصیه «« 
»»هوا (اختاپوس ) استفاده کنید 

در موارد زیر استفاده کرد :انتویماز این ابزار 
در غواصی از یک خــط مرجــع بــراي پــایین طورمعمولبه-1

و در شودیماستفاده رفتن و باال آمدن مانند طناب لنگر قایق 
از همــان طنــاب لنگــر تــوانیمصورت نیاز به ایستگاه ایمنی 

دقیقه اســتفاده نمــود 3به مدتمتري 5براي توقف در عمق 
ولی اگر شما آن خط مرجع را گم کنید و یا از آن دور شوید و 
یا از شیب بستر براي فرود استفاده کرده باشید در هنگام صعود توقف در نقطه دقیق ایستگاه ایمنی مقدار کوچکی مشــکل اســت 



داراي طــول معموالًو با استفاده از طناب مخصوص که باد کرد و به سطح آب فرستادآن راتوانیمSMBبنابراین با استفاده از 
به انتهاي طناب آویزان شد و ایستگاه ایمنی را در نقطه صحیح آن انجام داد . استمتر 5,5

SMBبا فرســتادن توانیموجود دارد براي حفظ ایمنی بیشتر هاقیقاو رفت آمد دیکنیمزمانی که در یک منطقه غواصی -2

. نشوندمطلع کنید تا مسیر خود را تغییر داده و به منطقه شما نزدیک رآبیزرا از وجود غواص در هاقیقابه سطح آب ، 

احتمال دارد از ساحل یا قایق فاصله بگیرید بــراي دیگردیمبازآبو وقتی به سطح دیاجداشدهزمانی که از یک گروه غواصی -3
SMBاز ایــن تــوانیمدرون قــایق سایر غواصان و یا افــرادخود درون دریا براي حضور مکاناطالع از وضعیت خود و یا نمایش 

دور نیز نمایان است . يهافاصلهشکل و اندازه از ،چون با توجه به رنگ ،استفاده کرد

در شــرایطی قــرار بگ استفاده کــرد . ولــی امکــان دارد لیفتیننام ه براي بلند کردن اجسام باید از شناور مخصوص این کار ب-4
بگ در دسترس شما نباشد ، توجه داشته باشــید بــراي بلنــد کــردن لیفتین بگیرید که نیاز به بلند کردن جسمی داشته باشید و 

و در صورت جدا شدن جسم استاقدام نکنید چون یک عمل غیر ایمن و خطرناك BCDبا روش باد کردن عنوانچیهبهاجسام 
به سمت سطح آب باال رفته و مشکالت بعدي در انتظــار شماســت . سرعتبهمانند یک توپ رآبیزدر پربادBCD، شما با یک 

استفاده کنید .SMBدر حد محدودي براي بلند کردن اجسام در صورت نیاز از دیتوانیمپس 

مواقــع اضــطراري بــراي یک ابزار مفید در نیهمچنو ضروري براي مربیان و دایو مسترها یک ابزار کمکی بسیار SMBجهیدرنت
و راحتی بیشتري به ما ارائه کند . ایمنی تواندیمو همراه داشتن آن در حین غواصیاستسایر غواصان 
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