
ویژگی هاي بارز یک غواص بد 
دنیایی میتوانیمهستیم چون شانسخوشغواصان بسیار ما 

را از نزدیک مشاهده کنیم که براي دیگران مشاهده آن فقط 
خاص يهازهیانگاز ما هرکدامو تصاویر است . هالمیفدر 

مشترك زیچکیبراي غواصی نمودن داریم ولی همه ما در 
هستیم :

هستیم رآبیزق تفریح و سرگرمی با دنیاي ما عاش

برخی از غواصان ولیکنندیماست که این لذت را دوچندان ياحرفهبودن با دوستانی خوب و به همراهاوج این لذت و تفریح 
اشاره اهآنغواصی کاهش یابد که در زیر به برخی از در هنگاماین حس خوب و مفرح شودیمبدي دارند که باعث ویژگی هاي

میکنیم

مدعی بودن» 1شماره 
ایمنی در اولویت و لذت بردن هدف اصلی یک ورزش گروهی و در داخل یک تیم و با روشی مشخص انجام می شود . غواصی 

توصیه ا هآن،حرفه اي به تمام می دانندیک می باشد . غواصانی وجود دارند که مدعی همه چیز هستند و خود را گروه غواصی 
.د انجام می دهندنخود صالح بدانکه و هرکاري نمی دهندگروه را گوش سرهاي 

دست زدن به هرچیزي»2شماره 
چیزي دست نزنید . این کار هم براي ایمنی هیچ هاي خود فرا گرفته اید که در زیر آب به آبزیان و یا آموزشمراحلدر تمام

به همه چیزو. اما افرادي وجود دارند که به این مسائل توجه ندارند اشدالزم و ضروري می بشما و هم براي حفظ محیط زیست 
آبزیان برخی مدام در حال تالش براي لمس و گرفتن کنند و یا دست خود را در هر سوراخی فرو میگاهی ودست می زنند

هستند .

دستپاچه»3شماره 
اگر به مسائل ایمنی گفته شده دقت استر خطر نبوده ي براي سالمتی و زندگی شما نیست و هرگز پغواصی هیچ وقت تهدید

باعث بوجود آمدن مشکالتی در زیر و یا موارد آموزش داده شده ایمن است . انجام ندادن ، ساده وکنید غواصی یک ورزش زیبا 
نتیجه رس ها زیاد و باعث بوجود آمدن مشکالت بیشتر و درکند. گاهی این استسطح آب خواهد شد و به شما استرس وارد می

.هم می ریزده وضعیت روحی و روانی شما را ب



تک روي» 4شماره 
روي بوده و خود را همیشه باالتر و جداي گروه ایمن است . بعضی افراد همیشه دنبال تک، آسان وصورت گروهی زیبا ه غواصی ب

لحظه دچار مشکل بی احترامی به گروه و همچین یک رفتار غیر ایمن است . شما ممکن است هراین رفتارتصور می کنند ، 
.شوید و کسی نباشد که به شما کمک کند

عدم داشتن شناوري» 5شماره 
باعث و عدم شناوري صحیح کار را یاد نگرفته اندشناوري خود را بطور صحیح تنظیم کند . بعضی از افراد اینیک غواص باید

باعث کند . این حالت شناوري منفی بوده که به بستر دریا برخورد مییک غواص . بدترین حالت فراوانی می شود مشکالت
آبزیان ، بلند شدن شن و ماسه و کم شدن دید می شودو خرابی تجهیزات ، آسیب به محیط زیست 
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