
 

 

 
 تجهیزات غواصی شخصی یا اجاره ای ؟ 

 

فرصت  دهیرس  فرا  التیتعط شما    دا یپ  یغواص  کی  یبرا  یو 
 . دیاکرده

را    یغواص  زات یتجه  دیکنی در حال حاضر در ذهن خود فکر م
  د؟ یاجاره کن یها را از مرکز غواصآن ایو  دیهمراه خود ببر 

مختلف   تواندیم  یر یگم یتصم  نیا عوامل  از  استفاده    ی با 
 م یکنیها اشاره ماز آن یانجام شود که به برخ 

 

 اجاره  یهانه یهز -۱

هم در    یباشد مبلغ پرداخت   شتر یشما ب  یو هر چقدر تعداد غواص  دیرا بپرداز  یمبلغ  دیبا  یغواص  زاتیاجاره تجه  یبرا
اجاره فول   یراب  و   شودیم  افتیدر   یمبلغ  یغواص  زاتیاجاره هر بخش از تجه  یبرا  ایخواهد شد. در تمام دن  شتر یلک ب

تج وسا  فیتخف  کیهم    یغواص   زاتیهست  تک  تک  اجاره  نسبت  م  لیبه  داده  شما  داشتن  شودیبه  صورت  در   .
 کرد  دیرا پس انداز خواه  یمبلغ کیسفر شما  انیدر پا  یغواص زاتیتجه

 

 یی آشنا -۲

  ی و برا  دیاجاره کن  ید  یسیب  ک یعملکرد آن چگونه است. اگر شما    دیدانیو م  دیخود آشنا هست  یغواص  زاتیتجه  با
آن را    یهاو قسمت  دیستیچون با عملکرد آن آشنا ن  د یداشته باش  یندیشما آشنا نباشد ممکن است احساس ناخوشا

 دیشناسینم یبه درست

 

 و تناسب اندام یراحت -۳

با سا  یغواص  زاتی تجه  شما را متناسب  با آن راحت    دباشی اندازه شما م  یو به طور کل  دی اکرده   ه یخود ته  زیخود  و 
  ا ی  XXL  یهاکه در دسته   یکسان  زاتینباشد و تجه  یراحت   نیبه ا  زیممکن است همه چ  یااجاره   لی. اما در وسادیهست
XXS  صورت عدم  در    ای و    شتر یبه تالش ب  ازی ن  یمناسب در مرکز غواص  زاتیکردن تجه   دایپ   یاحتمااًل برا  رند،یگی قرار م

 ستین  ندیکه به طور معمول خوشا  ستا گر ید یهاز یوجود استفاده از سا

 

 ع یسبک و سر-۴

شما   یبرا  تواندیم  یغواص  زاتی. همراه داشتن تجهد یسفر کن  یمختلف  یهاو به مکان  دیسبک سفر کن  دیخواهی م  ایآ
 ک ی  یکه برا  دیحمل و نقل استفاده کن  یبزرگ برا  یهااز چمدان  دیبه همراه داشته باشد و مجبور باش  یشتر یوزن ب

 ستیمناسب ن عیک و سرسفر سب



 

 

 ح یخوب و صح ینگهدار  -۵

وضع  ایآ از  دار   یغواص  زاتیتجه  تیشما  در مقصد  را  آن  اجاره کردن  دار   د یکه قصد  غواص   ایآ  د؟ یاطالع  مرکز    ی آن 
انجام   یبه درست  یغواص  زاتیتجه  ینگهدار   تی وضع  ایدر دسترس شما قرار خواهد داد؟ آ  یالمو س  حیصح  زاتیتجه

 نخواهد کرد؟  دایپ یغواصدر هنگام  یرادیشده و ا

 

 ی سهولت در غواص -۶

و  یوقت خود را صرف حمل و نقل لوازم به مرکز غواص دیمجبور هست دیداشته باش یشخص یغواص زاتی شما تجه اگر 
از وقت و زمان شما را خواهد    ی مقدار   نیو ا  دیشستن و مرتب کردن و خشک کردن آن بکن  زات،ینصب تجه  ق،یقا  ای

 گرفت

 

 در سفر شتر یب نهیهز -۷

تجه  یبرا داشتن  همراه  مجبور   یشخص  یغواص  زاتیبه  بسته  دیشما  استفاده کن  ی بنداز  به    دیبزرگتر  داشته   ادیو 
 کند   لیتحم یو تاکس  مایمانند هواپ ییبه شما در جابجا یشتر یب یهانه یهز تواندیم  یبندبسته  نیا دیباش

 

 گیری خالصه و نتیجه

ما است و   میتصم  یعامل اصل  هانهیهز  شهیکه هم  یدر حال   دیر یبگ  میخود تصم  طیاساس شرا  بر   دیشما با  تی نها  در 
 شما باشد. میتصم یبرا کنندهن ییعامل تع نیکه ا  دینکن یسع کنمی م هیبه شما توص

هم وجود   یگر یچون راه د  دینبر   ای  دیرا با خود ببر   یغواص   زاتیکه تجه دیر یبگ  میتصم  دیستیشما مجبور ن  نیهمچن
ترک وضع  نیا  بی دارد،  م  تی دو  مثال  عنوان  لباس، کامپ  یشخص  لیوسا  دیتوانیبه  اسنورلک،  ماسک،  و   وتر یمانند 

 دیرا اجاره کن خود یهانیو ف ید یسی و ب دیرگالتور خود را به همراه داشته باش

عنوان    ان یشا به  تجه  شهیغواص، شما هم  ک یذکر است که  از  استفاده  راح  یغواص   زات یبا  آسوده ت خودتان  و  تر تر 
و توص  دیخواه با    یز یربرنامه و    یر یگمیجهت تصم  کنمیم  ه یبود  او  دیبا تجربه مشورت کن  یغواص  یمرب  کیسفر   .

تصم  تواندیم در  شرا  یر یگمیبه شما  به  توجه  با  ن   طیمناسب  نها  یهاازیو  در  و  غواص  تیشما کمک کند  را    یشما 
 .دیبر یاز آن لذت م و  دیکنیتر در سفر تجربه مو راحت تر من یا
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