
خرید فین غواصیراهنماي

باشید . سطح آموزشیشما یک غواص هستید و فرقی ندارد در چه 
و جلو رفتن بسیار مهم رآبیزداشتن یک فین خوب براي حرکت در 

باید براي حرکت انرژي زیادي مصرف صورتنیااست چون در غیر 
زمان غواصی کمتر شدنو کنید که باعث تندتر تنفس کردن شما 

شد خواهد 

مانند باله غواصی ، شودیممختلفی براي فین عنوان يهانامامروزه
یک عنوانبهکفش غواصی ، پاي غواصی و ... ولی مهم نیست و شما 

غواص باید نام صحیح و طرز استفاده از آن را بدانید 

فین انواع 
از فین کفشی استفاده دیتوانیمرابر سرما را ندارید و نیازي به حفاظت از مچ پاي خود در بدیکنیماگر شما در آب گرم غواصی 

پاي لخت وجود ندارد شما نیاز به داشتن کفش صورتبهکه مناسب راه رفتن يهانیزمکنید . ولی براي ورود و خروج به آب در 
هستید . بوت غواصی معروفقولبهغواصی یا 

د براي همین باید از فینی استفاده کنید که بوت شما در آن قرار گیرد و نیاز به بوت داریدیکنیماگر شما در آب سرد غواصی 
قابل تنظیم شدن باشد که به این منظور شما باید از فین بندي استفاده کنید 



وزن
در حال مسافرت براي غواصی هستید وزن فین براي شما مهم است .اگر شما داراي وضعیت جسمانی ضعیف هستید و یا مدام

است استفاده کنید ولی به یاد ترراحتو ترسبکجهیدرنتکمتر و يغهیتکه داراي طول يهانیفاز دیتوانیمهمین شما براي 
کنندیمنیروي محرکه کمتري براي شما ایجاد هانیفگونهنیاداشته باشید 

انواع تیغه 
بر اساس نیاز خود یکی از دیتوانیمود را دارد و شما ویژگی مخصوص به خهرکدامکه وجود دارد اساسی سه نوع تیغه براي فین

را انتخاب کنید هاآن
پالستیکیتیغه -1
تیغه کانال دار-2
تیغه شکاف دار -3

Plastic Bladesپالستیکی تیغه 

است ولی این دلیلی بر هاغهیتنسبت به سایر ترارزانمعموالً این تیغه 
و نیتریعمومنیست . این تیغه آنیتیفیکیببودن و ارزشیب

است . فینتیغه نیترشدهشناخته

Channeledتیغه کانال دار Fins

در هنگام فین آب را مؤثرطوربهقرار دارد که يهاکانالتیغه بر روي این
يهاغهیت. در کندیممانند یک قیف به پشت شما هدایت زدن 

چون فین دیکنیماحساس پالستیکی موقع فین زدن شما لرزش را
مستقیم در هنگام برخورد به آب قرار دارد ولی در این مدل از فشارتحت

فین با کاهش فشار از روي سطح فین و هدایت مقداري از سطح آب روي  
و به همین دلیل شما براي حرکت ابدییمکاهش جادشدهیافین لرزش 

ترآسانکمی رآبیزکردن نیاز به نیروي کمتري داشته و جلو رفتن در 
. است



Split Finsتیغه شکاف دار 

این مدل از تیغه نیروي عجیب و بسیاري دارد و توضیح علت آن با توجه به علم فیزیک 
پیش رآبیزدر شماراکمی دشوار است . ولی این تیغه مانند یک موتور جت هواپیما 

بسیار نرم و روان دیزنیمن و زمانی که شما فیشدهآب. این تیغه باعث چرخش بردیم
است . 

و تند از هم جدا هستند در یک جریان قوي هاغهیتچون ندیگویمولی برخی از غواصان 
. ولی شما این را در نظر شودیمو باعث کاهش پیشروي کنندینمآب خوب عمل 

و این مشکل زیاد دیکنیمجریان دار غواصی يهاآبداشته باشید که خیلی کم در 
زرگ نیست و به لطف قدرت و عملکرد خوب آن و کاهش مصرف هواي غواص این ب

.دهدیمضعف آن را پوشش 
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