
 

 

 

 در شروع غواصی   تصمیم اشتباه

 

ایکس گواه  کی  آقای  بدون  را   نامهیغواص  او  دوستانش  اما  بود، 

  ر یرا امتحان کند. در ز  یکه به هر حال غواص  کرده بودندد  متقاع

  ک ی   یبرا  ،چگونه از رگوالتور خود نفس بکشد    دانستیاو نم  آب

و سپس به اطراف نگاه کرد این کار را انجام دهد    می  تالش  قهیدق

 ، ولی متوجه شد که تنهاست !! کند کسی به او کمککرد تا 

 شخص غواص

در سالمت کامل و در    وسال سن داشت  بیست و سه    آقای ایکس

 ن یا  وبود    ندیده  یآموزش غواص  چ یهاو    ولیراحت بود،  بسیار  آب  

 کرد.  یاستفاده م یغواص زاتیبود که او از تجه یبار نیاول

 غواصی

 تجهیزات اضافی بیشتر  ایمنی    برای  دوستان او   ،بود  خود به یک سایت غواصی رفته  غواص  نفر از دوستان  با دو  همراه    آقای ایکس

همپنین   ،   از تجهیزات غواصی دادندو تنفس  استفاده  در مورد نحوه    عیآموزش سرایکس یک    آقایغواصی همراه داشتند و به  

سطح شنا کردند   یرومتر  پانزدهآنها وارد آب شدند و حدود . فرود مشکلی نداشته باشد  هنگاممقدار زیادی به او وزنه دادند تا در  

 ر ی اخ  یها  ی بارندگ  ل یدر آن روز خوب بود، اما به دل  یغواص  طیکردند. شراکه فرود خود را آغاز    یی ، جاه گرفتند  ساحل فاصلو از  

 کم بود.زیر آب  دید

 حادثه 

و جریان هوا به سرعت خارج می شد این   کرد  فری فلواو شروع به  د رگالتور  فرو برآب    ریسرش را ز  آقای ایکس  نکهیمحض ا  به

شد   باعث  وحشت  اتفاق  ،او  او    کند  از  قبل  وقت  ریزبه  دوستانش  بودند.  رفته  او    یآب  دنبال  را  مبه  او  گشتند  نکردندی   .پیدا 

کرده بود که فرود خود را شروع    ییجااز    متر دورتر  چهلمتری و حدود    چهارمق  کف دریا در ع را از    آقای ایکسامدادگران جسد  

 داده شد. صیعامل موثر تشخ  کیبه عنوان زدگی از غرق شدن و وحشت   ی مرگ ناش.  پیدا کردند 

 یو بررس لیتحل

که    ستی ن  یبار  نیاول  نیاست. ا  غواصی  یمربیک  به آب بدون نظارت    نامهیبدون گواهغواص    کیورود    نجایمسئله در ا  نیمهمتر

را امتحان   یغواصیک    خود  غواصی  زاتیکند تا با استفاده از تجه  یاز دوستان خود را متقاعد م  یکی  دوره دیده  غواص  فرد    کی

و حتی مانند  ی رسد باعث تجربیاتی خوبی شود ولی برخی از آنها باعث مشکالت  به نظر م این کارها  از    یاریکه بس  یکند. در حال 

 آقای چیزی که دوستان    اند  ده یآموزش د  کار  تازهنگه داشتن غواصان    منیا  یبرا  ی غواص  انی. مربمورد باال باعث حادثه می شود  



 

 

غواصی گواهینامه دار و واجد شرایط باشید . هرگز به عنوان   یمربتوانید این کار را انجام دهید که یک    زمانی می  نبودن .ایکس  

آقای  که دوستان    یلیوسا  نی. عالوه بر ادیرفتن را آموزش ده  غواصیبه دوستان خود نحوه    دیکن  یسع  دینبادوره دیده  یک غواص  

احتمال خراب    . به طور معمول  باشندنشده    ینگهدار  یو ممکن است به درست   آنها نبود   یاصل  زاتیتجه  داده بودندبه او    ایکس

تجه  کیشدن   از  شخص  یغواص  زاتیقطعه  توسط  اگر  اما  است.  آنها    صحیحی نگهداری  که    یکم  استاز  و   بررسی  و   نداشته 

 .بسیار باال است  و یا معیوب بودن یانجام نداده باشد احتمال خرابرا های دوره ای  سیسرو

دانسته با این مورد ساده چگونه برخورد کند    و اقای ایکس نمیشروع به فری فلو کرده  حادثه نشان داد که رگوالتور    نیا  یبررس

ایکس   قایآداده بودند که باعث شده بود  هم که مقدار زیادی وزنه به او  دوستان وی     ،آموزشی در این خصوص ندیده بود  چون  

 زات یبا تجهایکس    قایآکه    ییاز آنجابا مشکل مواجه باشد و  همچنین برای خروج از آب هم  مشکل داشته باشد و    آبح  روی سط

 .بماندشناور  سطح آب روی خود را باد کند تا  BCDدانست چگونه  ینکرده بود، نم نی تمرغواصی 

هرگز آن ایکس   قایآشوند.  بخشی از شما  به    لیمهارت هاست تا تبد  نی دور نگه داشتن آن، تمر  ایغلبه بر هراس    یراه برا  نیبهتر

ان خود را  او تصمیم گرفت با جواب مثبت برای انجام کاری دوستان خود را نا امید نکند تا در آخر هم ج  نگرفت  اد یمهارت ها را  

 قرار گرفت.  این اتفاق ریتحت تأثدوستانش  یزندگبدهد و همچنین از دست 

 غواصی از من به شما یبرا ییها درس

به    یغواص   دی نکن  یسع  هرگز ،  دوست    کیرا  دهید  آموزش  مربخود  د  یغواص  انیفقط  دارا  دهیآموزش  واجد    نامه یگواه  یو  و 

 ،   آموزش دیدهباید  مربی غواصی  فراموش نکنید  )  غواصی را فرا بگیرد وارد آب شود .  خواهد  میفرد که    ک ی با    توانند  می  شرایط

نین مربیانی وجود مدرک دارند و همچ وجود دارند که آموزش ندیده اند و    مربیانییعنی  باشند  ه و واجد شرایط  دارای گواهینام

 ( نیستند آموزش غواصی به دالیلی واجد شرایط مربی غواصی ندارند و بسیاری هم وجود دارند که گواهینامه  دارند که 

در   نامهیآموزش و گواه  و سازمان های آموزشی برتر کنندگان    دی. تولدیکن  ینگهدار  یخود را به درست  یغواص   زاتیتجهلوازم و  

نگهداری  سیسرو  نهیزم م  غواصی  زاتیتجه  و  برا  یارائه  نگهدار  ریتعم  یدهند.    یبه سراغ شخص  غواصی  زاتیتجه  حی صح   یو 

 است.و متخصص این کار مجاز که  دیبرو

وزنه را    مناسبمقدار  د و مقدار ثابتی نیست . حتما بررسی  توانند متفاوت باش  غواصی میمحیط    و  تجهیزاتبا  وزنه شما  مقدار  

       . دی استفاده کن عتریخود سر یو باعث شود که از هوا سخترا شرایط تواند  ینامناسب م هوزنمقدار با  یغواصانجام دهید . 

          

  وین سعید پرگردآوري ، تألیف و ترجمه : 

 www.IranMarina.comالمللی مارینا مركز غواصی بین 
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