
عادت بد در غواصی 5
میتوانیمهستیم چون شانسخوشغواصان بسیار ما 

دنیایی را از نزدیک مشاهده کنیم که براي دیگران مشاهده 
يهازهیانگاز ما هرکدامو تصاویر است . هالمیفآن فقط در 

زیچکیخاص براي غواصی نمودن داریم ولی همه ما در 
مشترك هستیم :
هستیم رآبیزسرگرمی با دنیاي ما عاشق تفریح و 

بودن با دوستانی خوب و به همراهاوج این لذت و تفریح 
برخی ولیکنندیماست که این لذت را دوچندان ياحرفه

این حس شودیماز غواصان عادات بدي دارند که باعث 
میکنیماشاره هاآنغواصی کاهش یابد که در زیر به برخی از در هنگامخوب و مفرح 

از کنترل توسط همراه یپوشچشم–1شماره عادت بد 
و یک رول بک از قایق مرتب است زیچهمهبله و می گوئیدعیسرکه آماده هستید و شما در پاسخ کنندیمسؤالاز شما 

شل صورتبهاي شما و یا سیلندر هودیادهینپوشو یا فین خود را بسته نشدهکمربند وزنه دیشویمهنگام متوجه نیر اددیزنیم
چیزهاي بدتر دیگريایو به بی سی دي وصل شده است 

سخت دیدهیمهدر زمان رابا این کار میکنیماگر فکر. شودیمباعث این مشکالت از کنترل تجهیزات توسط همراه یپوشچشم
بیشتر صرف کنید تا آن مشکل رفع برابر زمان 3باید حداقل آبدر اشتباه هستید چون براي حل مشکالت به وجود آمده در 

قبل از شروع یک دایو است .BWRAFشود . بهترین کار انجام کنترل 

را نداریم هاآنکه توانایی کار با يهانیدورباستفاده از –2شمارهعادت بد 
ران و پیشرفته بودن دوربین . الزم به ذکر است گبا خود به همراه دارند ياشرفتهیپو متیقگرانيهانیدورببرخی از غواصان 

در يربرداریتصوآب و اصول يدرروو شما باید اصول اولیه عکاسی ، کار با دوربین کندینمرا تضمین رآبیزکیفیت تصاویر در 
غواصی آگاه باشید در هنگاميربرداریتصوباشید و از قوانین و مقررات فراگرفتهرا رآبیز

ریتصاوتوانندینم. چون شوندیمغواصی در هنگامنداشته و باعث اتالف وقت دیگران برخی غواصان از این مسائل آگاهی 
بر سر یک گروه. این امر باعث گم کردن گروه و یا اتالف وقت مانندیمموردعالقه خود را گرفته و ذخیره کنند بر سر سوژه باقی 

.خواهد شدموضوع 

نکردن از لباس مناسب  استفاده –3شمارهعادت بد 
و یا هامرجانبا از تماسباعث محافظت بدن و پوست از خراش و بریدگی ناشی آبلباس غواصی عالوه بر حفظ دماي بدن در 

غواصی را علتنیابهغواصی دچار سرما نشده و در هنگامکه شما کنندیم. پوشیدن لباس مناسب تضمین باشدیمهاسنگتخته
.دیرسانینمبه پایان 



استفاده از مقدار نادرست وزنه –4شمارهعادت بد 
. راه رفتن در خیابان ، باال رفتن از پله و... به میکنیمبا خود درون کیف حمل جاهمهشماست و آن را همراه یک آجر فکر کنید 

. در هنگام دوره آموزشی یاد شودیمبیشتر و خستگی  زودتر شما تنفسباعث وعلت داشتن وزن اضافی براي شما سخت است 
در و باعث غرق شدن شما ازحدشیبآورید. وزنه به دستاید که شناوري خود را کنترل کرده و مقدار وزنه مناسب خود را هگرفت

. همچنین مقدار شودیمهوا و کاهش زمان غواصی ازاندازهشیبخنثی باعث سنگینی و مصرف شناوريرساندن به حالت صورت
شما شناوري مثبت داشته و مدام به سطح آب بروید . این حالت شما و دوستان دیگر را درگیر مسائلی شودیمنه کم باعث وز
شدغواصی خواهد در هنگامکه باعث اتالف وقت کنندیم

غفلت از سرویس تجهیزات–5شمارهعادت بد 
دوست دارید با وسایل خود غواصی کنید . به یک سفر ودیپردازیمغواصی شخصی زاتیتجهشما مبالغ زیادي براي خرید 

شما سوراخ ديبی سیدیشویممتوجه دیکنیمشروع به غواصی کهیهنگام. می کنیدتفریحی رفته و یک برنامه دایو انتخاب 
ازیمهمبخش زاتیتجهو نگهداريسرویس کندینمکاریدرستبهو یا رگالتور شما شودیمشده یا بند فین یا ماسک شما پاره 

. کندینمدقت در آنو یا دهندینمخیلی از غواصان آن را انجام متأسفانهغواصی است که 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 
www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بینپیوندها : 
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