
در غواصیجانبیمتعلقات و ابزار 

"ی ما در داشتن تجهیزات غواصی است یتواناکندمیتنها چیزي که میان ما و حیوانات تفاوت ایجاد "

نگاه شما به شودمیوقتی مقوله تجهیزات غواصی مطرح 
شماراموردنیازتانک و رگالتور هواي ت تجهیزات اصلی اس

دید زیرآبدر کندمیبه شما کمک، ماسککندمیفراهم 
به شما زیرآبکردن در درحرکتو فین خوبی داشته باشید

وسایل و تجهیزات ضروري هستند هااین. همه کندمیکمک 
مچنین است ( تجهیزات اسکوبا )هموردنیازکه براي غواصی 

سایت هاي غواصی شما در مکان وریزيبرنامهبسته به نوع 
غواصی هم بیشتر و ابزار زات تجهییاز شما به سایر مختلف ن

و این خیلی مهم است.شودمی

را در کیف خود داشته باشد هاآناما متعلقات و ابزار دیگري نیز وجود دارند که یک غواص باید همیشه 

)ادداشتیاسلیت ( تخته : 1شماره 

قرار مورداستفادهبا مداد زیرآباین اسلیت نوعی تخته سفید است که براي نوشتن در 
آن راروي این تخته یادداشت بنویسید و سپس غواصی زماندر توانیدمی. شما گیردمی

و براي غواصی بعدي آماده کنید . وقتی عالئم ارتباطی با دست کافی نیستند این دیکنپاك
که پیام خود را به دیگران منتقل کنید و ارتباط بهتر و کندمیاسلیت به شما کمک 

یک سایت از آن استفاده کنید و یکشنقشهبراي توانیدمی. همچنین دیینماایجاديترقیدق
به زیرآبنکات مهم را بر روي آن یادداشت کرده و در تواندمیهمچنین مربیان غواصی 

.هنرجویان غواصی یادآوري کنند

سپیکلو گیره: 2شماره 

در توانیمهستند که شما دسترس و کلیپس وجود دارند و در گیرهانواع بسیار متفاوتی از 
هاآناما به شکل خالصه وظیفه به تنهایی یک مبحث کامل نوشتهاآناز هرکداممورد

این . شما باشددر دسترس باید است که شما به آن نیاز دارید و يهامکاننگهداري گیج در 
ر نگهداري و باشند و دوجورجمعوسایل و تجهیزات شما کندمیکمک هاگیره و کلیپس 

، ریل ، قوهچراغبراي نگهداري هارهیگ. از این کنندمیمراقبت وسایل به شما کمک فراوانی 
اطمینان داشته قرقره و سایر وسایلی که در طول غواصی به همراه دارید استفاده کنید تا 

را در طول غواصی گم نخواهید کرد.باشید که وسایل خود 



فینفنرييبندها: 3شماره 

انتهاي فین در اغلب موارد استاندارد و یکسان هستند که بعد از پوشیدن با کشیدن بندهاي
که از فنر یا کش اما بند دیگري وجود دارد . شوندمیدر دو طرف فین محکم و سفت بندها

بند وشدهرهاو با کشیدن آن به عقب و قرار دادن بوت در داخل پاشنه شودمیاستفاده 
این نوع بند را کنندمیاستفاده . اغلب غواصان زمانی که از دستکششودمیسفت و محکم

ي در چون در پوشیدن و تنظیم بسیار ساده است و اطمینان و امنیت بیشتردهندمیترجیح 
و داراي شوندمیباز و بسته سادگیبهبندهاجهت قفل شدن آن وجود دارد . در کل این 

است ايسادهتنظیمات بسیار 

تسمه پالستیکی: 4شماره 

به شکلی است که بسیار سریع و هاآناین تسمه از جنس پالستیک است و تنظیمات گره 
از آن استفاده کنید . براي محکم کردن قطعه دهانی دیمند والو توانیدمیباورنکردنی باقدرت

این تسمه را به کار بگیرید . این توانیدمیبه گیج دهندهاتصالو یا براي ایمنی بیشتر گیره 
در ساك تجهیزات غواصی ضروري هاآنداراي کارایی فراوانی است و داشتن تعدادي از تسمه 
است .

لثه گیر : 5شماره 

والو و رگالتور بستگی دارد . دیمند ها دیمندکه لثه گیر به نوع دانندمیبسیاري از غواصان 
رهایگ. این لثه شوندمیطول غواصی موجب ناراحتی بسیار بزرگ و سفت هستند و در 

داشته باشند و در قالب شکل دهان و دندان يترراحتکه گیرندگی اندشدهیطراحطوري 
اي راحتی در غواصی استفاده جدیدتر و با کیفت تر این ابزار بريهامدلاست . از شدهیطراح
کنید.

مخصوص  لباسیچوب: 6شماره 

کردن لباس آویزاناست که براي لباسیچوبقهرمانان در ابزار غواصی نیترزرگبیکی از 
لباس غواصی خود را به آن آویزان کهیهنگام. شودمیو بی سی دي از آن استفاده غواصی 

از و با آویزان کردن رگالتور  غواصی و بقیه تجهیزات به آن شودمیخشک ترعیسردیکنیم
مخصوص لباسیچوببریدگی نشوند . همچنین یاتا دچار آسیب دیکنیمبهتر مراقبت هاآن

بوت و دستکش نیز وجود دارد.



شامپوي شوینده وت سوت : 7شماره 

اگر در ته ساك غواصی براي اًمخصوصبوي بدي به خود بگیرند ، توانندیميهاسوتوت 
و کمک اندشدهساختهشستشوي نئوپرنمخصوص براي شامپوهامدتی باقی بمانند . این 

پاك و تمیز شود . الس و کامالً و نمک از روي وت سوت شما هايباکترگیاهان ، کندمی
دید دوام بیشتري پیدا دیو خواهتجهیزات غواصی خود را با این شامپو شستشو دهید 

ات و تجهیزوسایل شستشواز براي دوام بیشتر تجهیزات و بوي بهتري خواهند داد .کنندمی
متفرقه خودداري کنید .با مواد شوینده 

اسپري ضد بخار : 8شماره 

طبیعی و رایگان براي رفع بخار از روي ماسک است  راهکیکه بزاق دهان ما میدانیمهمه ما 
بعد از خوردن غذا . مخصوصاًدانندمیولی برخی از غواصان این روش را پسندیده و مناسب ن

قاً یدقاز اسپري ضد بخار استفاده کنید که آن يجابهخیره کنید و دهان خود را ذآبپس 
مخصوصاً باشد یفن جالبتواندمی. این اسپري دهدیمکار آب دهان را براي شما انجام 

.دیدهیمشما چند غواصی در طول یک روز انجام کهیهنگام

غواصی نزدیک يهافروشگاهرا از هاآنتوانیدمیهستند که غواصیدسترسقابلتنها چندین نمونه از متعلقات و ابزار هانیا
باالتري تجربه کنید .تیفیباکغواصی را توانیدمیخودتان خریداري کنید و با همراه داشتن این ابزار 

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

.باشداي (درج منبع و نویسنده) آزاد میداري و رعایت اخالق حرفهشرط امانتمندان و هنرجویان غواصی بهاستفاده از مطالب این مقاله براي عالقهنامه : اجازه


