از طرف سردبیر :
به نام یزدان پاک
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“آدمی از بدو تولد سنگینی جاذبه را بر روی شانه های خود حس می کند و گویی به زمین زنجیر شده
است .تنها زمانی که در اعماق آب غوطه ور است آزاد می باشد”.
اغلب خوانندگان مجله حس آزادی در اعماق آب را تجربه کرده و لذت برده اند .آرامش و رهایی در
اعماق آب همان دلیل عاشقان زیرآب است که همیشه برای غواصی بیقرار میشوند و خواب دریا را
میبینند .این لذت با دیدن زیباییهای زیر آب دو چندان میشود.
حس رهایی و زیبایی ادامه دار خواهد بود بشرط اینکه در حفظ طبیعت اقیانوسها و دریاها بعنوان
بهره برداران آن کوشا باشیم.
سخن سردبیر را با توصیه همیشگی حفظ و مراقبت از تمامی آنچه که مربوط به طبیعت میشود ،به
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در این راه باشد.
مجله غواصان پارسی منتظر دریافت نظرات شما می باشد.
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مرتضا طلوع عزتی
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چگونه از دراى سوت غواصی خود نگهدارى كنيم
دراى سوت يك سرمايه محسوب مى شود و نياز به مراقبت و
نگهدارى مداوم دارد ،البته يك دراى سوت باكيفيت مى تواند
سالها براى شما بماند .در اينجا به چند نكته براى مراقبت از
دراى سوتهايتان به بهترين نحو ممكن خواهيم پرداخت.

 داخل آن را خوب بشوييد .اين كار در مورد دراىسوت هايى كه جوراب هاى نرم دارند و مى توان آن
را پشت و رو كرد راحتتر است .در دراى سوت هايى
كه بوت به آنها متصل است ممكن است سخت باشد،
ولى تا جايى كه ممكن است آن را پشت و رو كنيد ،و
در نظر داشته باشيد كه همواره داخل بوت ها ديرتر
خشك مى شوند .از خشك بودن كامل آنها قبل از
انبار كردن دراى سوت مطمئن شويد.

 به بخش هاى آب بندى در قسمت مچها و گردن  ،قبل از پوشيدندراى سوت ،پودر تالك بزنيد .پودر تالك تقريب ًا تمام مقاومتى را كه
هنگام پوشيدن ،بين پوست شما و آب بندى ها ايجاد مى شود از بين
مى برد .و اين اجازه را مى دهد تا بدون فشار آمدن به الستيك دراى
سوت بر روى پوست شما ُسر بخورد.

 دراى سوت را در يك مكان خشك و خنك و دوراز نور خورشيد و ترجيح ًا بر روى يك آويز محكم
كه ضد آب است آويزان كنيد.

 قبل از بستن زيپهاى ضد آب دراى سوت ،بر روى زيپ موم مخصوصبماليد؟ تنها از موم مخصوص كارخانه كه براى اين كار درست شده
استفاده كنيد .موم را تنها بر روى قسمت بيرونى دندانه ها بزنيد تا
در سطوح آب بندى شده داخلى زيپ اختالل ايجاد نشود.

 بعد از غواصى ،دراى سوت و از جمله قسمت هاى آب بندى و شيرآن را به طور كامل با آب شيرين شستشو دهيد.
اگر دراى سوت شما از جنس پارچه است ،قسمت بيرونى آن رابا حوله ميكرو فيبر پاك كنيد و درپوش محافظ را بر روى ورودى
شير دراى سوت قرار دهيد ،تا از ايجاد خوردگى در داخل شير كه
باعث گير كردن دكمه پرشونده مى شود ،جلوگيرى كنيد .اگر دراى
سوت شما از جنس نئوپرين است ،به آرامى بر روى آن دست بكشيد،
درپوش شير را گذاشته ،زيپ آن را باز كرده و آن را دربياوريد.
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 بازديد و تست فشار ساليانه را انجام دهيد،زيرا اگر مسئله اى باشد كه بخواهد غواصى شما
را خراب كند ،ميتوانيد زودتر متوجه آن شويد.

 - 9سال سوم ،شماره ،10دی ماه 1395
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چند نكته براى گرم ماندن زير آب ،هنگام غواصى
بر سرما غلبه كنيد

شما در حال غواصى در آبهاى گرمسيرى هستيد و كامپيوتر
غواصى شما درجه حرارت  ٢٧درجه را نشان مى دهد .پس
چرا احساس سرما مى كنيد؟ مانند بسيارى از مسائل در
غواصى ،احتما ًال براى اين مشكل تنها يك جواب وجود ندارد.
ولى به طور كلى ،آب دماى بدن شما را از شما مى گيرد ،و اگر
فكرى براى گرم شدن دوباره خود نكنيد ،ممكن است چه در
سطح و چه در زير آب احساس سرماى شديد كنيد.
شايد بسيارى از غواصان فراموش مى كنند كه ما در زير آب
با سرعت بسيار بيشترى نسبت به هوا گرماى بدنمان را از
دست مى دهيم .با اينكه حتى ممكن است در آن روز دماى
هوا باال باشد ،ولى آب  ٢٠برابر نسبت به هوا گرماى بدن ما
را مى گيرد.
دكتر پيتر دونالد از مؤسسه  DANدر مورد داليل
فيزيولوژيكى آن توضيح مى دهد“ .در روى زمين ،وقتى
هوا سردتر است ،بدن مى تواند ميزان از دست دادن گرما
را تا يك حد مشخصى با مكانيزم هاى فيزيولوژيكى محدود
كند ،كه شامل رساندن خون كمتر به سطح پوست مى شود.
برخالف اتمسفر ،آب ظرفيت گرمايى بسيار باالترى دارد و
گرما را بسيار سريع تر از بدن مى گيرد .حتى با شنا در دماى
اتمسفرى كه به نظر خوب مى آيد ،بدن دماى بيشترى را
نسبت به آنچه توليد مى كند ،از دست مى دهد”.
وقتى شما در تعطيالت هستيد اگر هنگام غواصى سردتان
شود ،لذت غواصى را از دست مى دهيد .ما از غواصان حرفه
اى خواسته ايم كه براى گرم ماندن هنگام غواصى نكاتى را
با ما به اشتراك بگذارند.

 .١غواصى را گرم شروع كنيد

شما تجهيزات غواصى خود را بسته ايد و برنامه غواصى را
با همراه خود چك كرده ايد .پس آماده غواصى هستيد .ولى
زياد عجله نكنيد -مواردى هستند كه قبل از وارد شدن
به قايق و يا حتى بستن تجهيزات غواصيتان بايد آنها را در
نظر بگيريد زيراكه ممكن است در حين غواصى سردتان
شود“ .اينكه غواصى را در شرايطى آغاز كنيد كه سردتان
است ،اصال فكر خوبى نيست ”.هنگاميكه در خانه يا هتل و يا
كشتى هستيد ،كمى صبر كنيد تا مطمئن شويد براى غواصى
آماده ايد .به گفته كارل شريوز ،مجرى طرح توسعه تكنيكال
پدى “بزرگترين اشتباهى كه غواصان مى كنند و باعث سرد
شدنشان مى شود ،در نظر نگرفتن مسائل كوچك است“ .با
شكم خالى غواصى نكنيد” غذاى سنگين هم نخوريد ،ولى
سوخت الزم بدنتان براى توليد گرما را فراهم كنيد.
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براى احساس راحتى در طول غواصى ،قبل از غواصى ،خود را
گرم نگه داريد ،حتى اگر از پوشيدن لباس چندان احساس
راحتى نمى كنيد باز هم خود را بپوشانيد تا انرژى الزم براى
غواصى را حفظ كنيد ”.انرژى دمايى خود را با پوشيدن لباس
هاى خشك ،قبل و بعد از غواصى ،حفظ كنيد ،حتى اگر هوا
آفتابى است.

 .٢پوشش درست را انتخاب كنيد

غواصى با لباس غواصى  ١ميل در آب  ٢٢درجه اى ،مانند
خارج شدن از خانه در يك روز برفى با تى شرت و شلوارك
و صندل است .بسيار زودتر از آنكه كامپيوتر غواصى شما
بخواهد زمان پايان غواصى را به شما هشدار دهد ،شروع
به لرزيدن خواهيد كرد .تصميم اينكه وت سوت چند ميل
مناسب است را به آخرين لحظه موكول نكنيد.دماى اخير آب
را چك كنيد قبل از اينكه خانه را ترك كنيد .حتى در مناطق
گرمسيرى هم ،زمان خاصى از سال آب سرد خواهد شد.
از اينكه چند اليه بپوشيد نترسيد .وقتى كه درجه آب كاهش
مى يابد ،حتى براى چند درجه ،اليه هاى زيرين و يا رويى وت
سوت شما كمك مى كنند تا شما گرم نگه داشته شويد.

 .٣وت سوت خود را چك كنيد

حال شما مطمئن شديد وت سوت شما ضخامت مناسب براى
شرايط آب مورد نظر را دارد ،ولى آيا وت سوت شما به
درستى اندازه شماست و يا در وضعيت مناسبى قرار دارد؟
اندازه نبودن درست وت سوت شما ،به خصوص اگر همراه
شود با كم شدن ضخامت و محافظتش بر اثر پوشيده
شدن زياد ،مى تواند مشكل ساز باشد .اين مشكل اصلى
ِ
غواصانيست كه از وت سوت هاى كرايه اى استفاده مى
كنند .وت سوت بايد مانند ماسك و فين و اسنوركل ،جزء
اولين تجهيزاتى باشد كه براى خودتان خريدارى مى كنيد .و
بايد به خوبى اندازه شما باشد .هنگاميكه وت سوت خود را
مى پوشيد بايد آنقدر خوب اندازه شما باشد كه انگار براى
شما ساخته شده و به خوبى بر روى پوست شما بنشيند .به
تن كردن يك وت سوت گشاد شايد خيلى راحت تر باشد،
ولى بين پوست شما و وت سوت فاصله زيادى ايجاد مى
شود ،به خصوص در قسمت گردن ،و به همين دليل آب به
راحتى به داخل وت سوت نفوذ خواهد كرد .و قبل از اينكه
بفهميد شروع به گرفتن گرماى بدنتان خواهد كرد.

 .٤سر خود را بپوشانيد

بسيارى از غواصان پوشيدن كاله مخصوص غواصى يا همان
هود را دوست ندارند ،ولى تخمين زده شده كه  ٢٠تا ٤٠
درصد از گرماى بدن از طريق سر از دست مى رود .هود

جلوى از دست دادن دماى بدن را مى گيرد ،و اگر به وت سوتتان
متصل باشد ،مى تواند از ورود آب از طريق يقه جلوگيرى كند.
حتى بهتر از آن پوشيدن يك اليه جليقه كاله دار است.

 .٥در عمق كم باقى بمانيد

اطالعات دايو كامپيوتر خود را براى غوص بعدى چك كنيد .خواهيد
ديد كه هر چه به عميق بيشترى مى رويد دماى آب كاهش مى
يابد .عالوه بر سردتر شدن آب ،فشار باالتر در عمق بيشتر نيز
مى تواند قدرت عايق بندى وت سوت شما را كاهش دهد .و اين
به اين دليل است كه حباب هاى عايق در نئوپرين ،تحت فشار
فشرده تر مى شوند -احتما ًال شما احساس فشرده شدن و تنگتر
شدن وت سوتتان در عمق بيشتر را تجربه كرده ايد .زمانيكه به
عمق  ٣٧مترى برسيد ،حباب ها عم ًال به طور كامل از بين رفته
اند .و اين به اين معناست كه شما وت سوتى را پوشيده ايد كه
عايق بندى كمى دارد .پس سعى كنيد تا ميتوانيد در عمق كمتر
باقى بمانيد ،مگر اينكه در حال اكتشاف يك جسم مغروق عميق و
يا ديواره باشيد.

 .٦در سطح ،خود را گرم كنيد

به محض اينكه غوصتان تمام مى شود ،چون بدنتان خيس است،
آب از بدن بخار شده و گرما را از بدن مى گيرد .وقتى زمان
استراحت سطحى شماست ،چيزى كه همه غواصان حرفه اى در
مورد آن هم نظر هستند اينست كه :وت سوت خود را درآوريد
و لباس هاى خشكتان را بپوشيد .در مناطق گرمسيرى درآوردن
باالتنه تا كمر و خشك كردن خودتان كافيست .ولى در مناطق
سردتر ،وت سوت و يا دراى سوت نئوپرين خود را كامل درآورده
و لباس خشك به تن كنيد .با حوله و يا لباس خود را خشك كنيد.
مهم نيست كه غواصى ساحلى مى كنيد و يا در قايق هستيد ،از
باد دورى كنيد .اگر هوا بادى است با استفاده از ژاكت از سرماى
باد خود را محافظت كنيد .اگر وت سوت خود را در آورديد ،براى
آن مكانى را پيدا كنيد تا خشك شود .وت سوتتان را پشت و رو
آويزان كنيد تا داخلش كه با پوست شما در تماس مستقيم است
زودتر خشك شود .استراحت سطحى زمانى است كه مى توانيد
دوباره انرژى الزم را كسب كنيد ،يك نوشيدنى داغ به شما كمك
مى كند تا سطح انرژيتان افزايش يابد.

 .٧خود را به کشتن ندهید

بعضى مواقع ،انجام تمام اقدامات احتياطى هم كافي نيستند .ما
خرس هاى قطبى نيستيم ،اگر در نهايت در هنگام غواصى سردتان
شد ،در زير آب چندان كار زيادى از دستتان بر نخواهد آمد ،جز
اينكه غواصى را به پايان برسانيد .هنگاميكه به آن درجه از سرما
برسيد ،ديگر غواصى لذتى ندارد و نبايد نگران خراب شدن
غواصى همراهان خود باشيد ،احتمال اينكه آنها نيز سردشان
شده باشد خيلى زياد است .به غواص همراه خود عالمت داده و
غواصى را به پايان برسانيد .و اگر تعداد غوص هايى كه در آبهاى
بسيار سرد مى زنيد زياد است ،زمان در نظر گرفتن خريد دراى
سوت فرا رسيده است.
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ِ
سواحل تویینزویل استرالیا ،بعد از 17
غواص گمشده در آبهای
ساعت زنده پیدا شد.
سواحل تویینزویل استرالیا گمشده بود ،زنده پیدا شد.
غواصی که برای بیش از  17ساعت در آبهای
ِ
مرد  68ساله ای که تنهایی برای غواصی در کشتی مغروق  SS Yongalaدر نزدیکی جزیره راسل در جنوب تویینزویل رفته
بود ،دیگر بازنگشت .این کشتی مغروق یکی از بهترین سایت های غواصی محسوب می شود و در عمق  16تا  30متری قرار
ِ
دوست این غواص در ساعت  6:35عصر خبردار شده بود ،قایق غواص را همان شب در سایت غواصی
دارد .پلیس که توسط
پیدا کرد در حالیکه هیچ کس داخل آن نبود .نجات دهنده ،الن گریفیت ،داخل هلیکوپتر نجاتی بود که از صبح برای مدت 90
دقیقه در حال جستجو به دنبال غواص گمشده بودند و برای سوخت گیری مجدد قصد بازگشت داشتند که ناگهان در ساعت
 11صبح غواص را دیدند.
الن گریفیت از هلیکوپتر به پایین آویزان شده و غواص را با خود باال آورده است .به گفته مرد غواص او حتی از صبح همان
روز سه هلیکوپتر و یک هواپیما را که برای جستجوی او آمده بودند ،دیده بود .نجات دهنده ها امیدوار بودند که وت سوت
مشکی و سیلندر زرد غواص در دیدن و پیدا کردن او کمکشان کند.
نداشتن هیچ وسیله ایمنی و جریان شدید
غواص گفته بود که همیشه همراه خود “موقعیت یاب شخصی” برای مواقع اضطراری داشته است ،ولی چند وقت قبل از
حادثه آن را تمیز کرده و فراموش کرده است دوباره داخل وسایلش قرار دهد .او با قایق خود به سایت غواصی رفته و به
محض پریدن داخل آب متوجه جریان شدید آب شده و فهمیده که نمی تواند به قایقش بازگردد و جریان به سرعت او را دور
کرده است .از آنجاییکه غواص محل دقیق و زمان غواصی خود را به دوست خود اطالع داده بود ،هنگامیکه دوستش متوجه
بازنگشتن او می شود پلیس را در جریان قرار می دهد .به گفته بازرس مسئول ،شرایط مساعد و توانایی غواص در نگه
داشتن خود روی آب و حفظ انرژی اش ،به موفق بودن جستجو کمک کرده است .و البته گرم بودن آب نیز بی تاثیر نبوده است.
هر یک ساعتی که فرد گمشده بیشتر در آب می گذراند ،شانس نجاتش کمتر می شود و غواص بسیار خوش شانس بوده که
در  24ساعت اولیه نجات پیدا کرده است.
 6هواپیما به همراه پلیس دریایی ،گروه نجات دریایی ،گارد ساحلی ،پلیس های غواص و یک هلیکوپتر در عملیات نجات شرکت
داشتند.

 ٥سايت غواصى برتر براى زمستان
غواصان داراى مدرك
درحاليكه بسيارى از غواصان در زمستان وسايل غواصى خود را جمع كرده و منتظر فصل گرم مى شوند،
ِ
دراى سوت براى غواصى در سايت هاى خارق العاده كه تعداد غواصان كمى را مى توان در آنها ديد آماده مى شوند .در اينجا
 ٥مكانى را كه اين غواصان حتم ًا بايد در ليست خود داشته باشند معرفى مى كنيم:
درياى سفيد
به عنوان يكى از بهترين سايت هاى غواصى در دنيا ،درياى سفيد در روسيه
غواصى هايى چالش برانگيز و درعين حال لذت بخش را براى غواصانى كه
آموزش ديده اند فراهم مى كند .دماى آب در زير يخ حدود ًا  -٢درجه سانتى
گراد است و هيچ نوشيدنى در پوست نارگيل بعد از غواصى انتظار شما را
نخواهد كشيد.
ولى اگر سورتمه سوارى ،ديدن شفق قطبى و رد و بدل كردن لبخند با وال هاى
بلوگا ،جزء روياهاى شماست ،بايد در تقويم خود ماه مارچ را عالمت بزنيد .در
هنگام تابستان ،مى توانيد وال هاى ُاركا ،بلوگا و كوسه گرين لند را مشاهده
كنيد.
قطب جنوب
زمستان در كره شمالى ،يعنى تابستان در قطب جنوب! براى سفر به قاره اى كه كمترين ميزان بازديد را داشته خود را آماده
كنيد و به سايت هايى سر بزنيد كه كمتر غواصى به آنجا رفته است.
عالوه بر مناظر منحصر به فرد (هم روى زمين و هم زيرآب) ،ممكن است با يك فك پلنگى و يا يك پنگوئن كنجكاو برخورد كنيد.
درياچه بايكال
درياچه بايكال در روسيه سرشار از شگفتى هاست .قديمى ترين و عميق ترين درياچه جهان است ،و يكى از شفاف ترين
درياچه ها در دنياست .شفافيت آن مى تواند تا  ٣٨متر و يا حتى بيشتر هم برسد .درياچه حدود ًا  ٢٠درصد از آب شيرين
(يخ نزده) كره زمين را تشكيل مى دهد و خانه اى براى بيش از  ١٩٠٠نوع مختلف از گياهان و جانوران ،از جمله فك هاى
دريايى آب شيرين به حساب مى آيد.
نروژ
با آبهايى غنى از موجودات و صدها جسم مغروق ،نروژ سايتهاى فراوانى را براى
غواصان آب سرد فراهم مى كند .كسانى كه در ماه ژانويه به آنجا سر مى زنند ،امكان
مشاهده وال هاى ُاركاى در حال مهاجرت را خواهند داشت ،در آبى كه شفافيت آن
به  ٣٠متر و يا حتى بيشتر هم مى رسد.
در آبهاى بِ رگن ،عالقه مندان به غواصى در اجسام مغروق ،مى توانند در دو جسم
مغروق مربوط به جنگ جهانى دوم كه از هم فاصله كمى دارند ،غواصى كنند (كشتى
بارى  ١١٦مترى فرندال و كشتى بخار  ٣٠مترى پارات) .سايت ديگرى هم به نام
 Lyngstolsvatnetوجود دارد كه به سرزمين موعود نروژ معروف است.

نجات دهنده ،الن گریفیت

قطب شمال
وال هاى كله خميده ,ناروال ،فك نوارى ،و بلوگاها در قطب شمال انتظار شما را مى
كشند .از طريق كانادا ،گرين لند و يا آالسكا مى توانيد به آنجا برويد ،و مراقب باشيد
دوربينتان را فراموش نكنيد .شفافيت اغلب از  ٤٠متر هم عبور مى كند و اشكال
يخى در زير آب ،خارق العاده هستند.
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اگر قصد سفر به اين مناطق را داريد مطمئن شويد كه تمام تجهيزات و مخصوص ًا
پوشش مناسب مانند دراى سوت ،پوششهاى زيرين ضخيم ،رگالتور مخصوص آبهاى
سرد ،دستكش هاى دراى و كاله غواصى و يا همان هود ( ١١-٧ميلى متر) را همراه
خود داشته و از همه مهم تر آموزش هاى الزم را ديده ايد.

غواصان به فضانوردان ناسا كمك مى كنند تا براى راهپيمايى
فضايى خود آماده شوند
قبل از اينكه بهترين فضانوردان ناسا به فضا فرستاده شوند ،در “آزمايشگاه شناورى مركز فضايى جانسون” صدها ساعت
غوص ثبت مى كنند.
هاتسون ناسا داراى يك دايو سايت با ظرفيت  6/2ميليون گالن آب است،
ساختمانى وصف ناشدنى در گوشه اى از سايت
ِ
سايت غواصى اى كه به راستى از اين دنيا جداست .با همه اينها ،اين آزمايشگاه شناورى خنثى در مركز فضايى جانسون چيزى
فراتر از اين توصيفهاست .استخر آزمايشگاه ،شامل يك مدل بيرونى در مقياسى كامل درست به اندازه ايستگاه فضايى بين-
المللى است -ايستگاهى كه اكنون با فاصله صدها مايل باالى زمين در حال چرخش است.
در زير آب اين استخر ،ترتيبى از ماژول هاى تتريس مانند ،بازوها و ساير قسمت هاى ايستگاه فضايى به خوبى قابل مشاهده
است .فضانوردان فعاليت هاى فضايى خود را ،كه به EVAها و يا راهپيمايى فضايى نيز معروفند ،بر روى اين مدل تمرين مى
كنند .همه فضانوردان بايد قبل از رفتن به فضا اين قسمت را با موفقيت به پايان برسانند .و آنهاييكه براى كار در خارج از
ايستگاه انتخاب شده اند نيز ،درست همان كارهايى را كه در فضا قرار است انجام دهند در اين استخر تمرين مى كنند.
در طول جلسات آموزشى ،دو غواص برای ايمنى و دو غواص ديگر به همراه دوربين هايشان فضانوردان را دنبال مى كنند.
مربيان در اتاق كنترل فعاليت هاى آنها را از طريق دوربين هاى غواصان و ساير دوربين هاى نصب شده در استخر مانيتور مى
كنند .فضانوردان با تغذيه از سطح براى هوا و با وصل بودن به سردكننده ها در سطح ،با همان لباسهاى واقعى فضانوردى خود
غوص مى زنند كه با تعبيه جيب براى گذاشتن وزنه و يا فوم براى كنترل شناوريشان كمى تغيير داده شده است .لباسهاى
فضانوردى به طور كامل همه چيز را در خود دارند ،و اساسا عملكردى مانند يك سفينه فضايى كوچك را دارند.

بعد از گذراندن صدها ساعت در استخر ،فضانوردان در اين آموزش ها معموال به غواصى عالقه مند
مى شوند .يكى از اين فضانوردان در مصاحبه خود با مجله “اسپييرز” گفته است كه غواصى براى من
محبوب ترين كار روى زمين است .فضانورد كيت رابينز ،كه در جوالى به ايستگاه فضايى رفته است،
قبل از رفتن به فضا بيشتر از  ٣٠٠غوص آموزشى را در اين استخر به عنوان تمرين ثبت كرده است.
كارهايى كه اين فضانوردان در زير آب تمرين مى كنند شامل نصب كردن و كشيدن كابل ها براى
ايستگاه فضايى ،جا به جايى تجهيزات ،تعمير ماژول هاى برق و سرد كننده ها در خارج از ايستگاه
فضايى ،و بسيارى از فعاليت هاى ديگر است.
غواصان در اين آزمايشگاه مسئول ايمنى فضانوردان هستند و تحت آموزش هاى زيادى براى آماده
بودن در صورت بروز هرگونه مشكل احتمالى قرار مى گيرند .آنها همچنين مسئول بوجود آوردن محيطى
در استخر هستند كه تا حد امكان شبيه به فضا باشد .به همين خاطر ،غواصان ابتدا فضانوردان را
به صورت خنثى شناور مى كنند تا محيط ميكروگرويتى (جاذبه بسيار كم) در فضا را شبيه سازى كنند.
غواصان همچنين روشنايى را تأمين كرده و تغذيه كننده هاى سطحى را از ميان راه برمى دارند .غواصان
ممكن است ابزارهايى را نيز به دست فضانوردان بدهند و سپس شناورى آنها را با وجود اضافه شدن
وزن آن ابزار دوباره تنظيم مى كنند.
هدف غواصان ايجاد شرايط واقعى تا حد امكان است و فضانوردان نيز بعد از راهپيمايى فضايى خود به
اين نكته اشاره كرده اند كه تجربه شان در فضا درست مثل تجربه اى بوده كه در آزمايشگاه شناورى
خنثى داشته اند -البته بدون حضور غواصان .و حتى اغلب در آخر راهپيمايى هاى فضايى خود از اين
غواصان تشكر مى كنند.
مشخصات استخر:
 ١٠٧در  ١٠٤متر  :اندازه سايز كلى ايستگاه فضايى بين المللى است .استخر تقريبا تمام بخش هاى
ايستگاه را دارد ،ولى بخش هايى از آن به دليل آنكه در فضا هستند در استخر قرار داده نشده است.
 ،٣١٠٠تقريبا تعداد ريل هاى دستى در ايستگاه فضايى است .فضانوردان در استخر و در فضا ،با
دست هايشان خود را در امتداد اين ريل هاى دستى مى كشند.
طول استخر  61/5متر
عرض استخر  ٣١متر
عمق استخر  ١٢متر
ظرفيت استخر 6/2ميليون گالن
دماى استخر  ٢٩درجه سانتيگراد
منبعSport Diver :
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تجهیزات اولیه در غواصی تکنیاکل-قسمت دوم
The Basic Technical Diving Rig - Part 2

محمد حسین پور
Divepersia@gmail.com
در شماره قبل در مورد برخی از تجهیزات مورد استفاده در غواصی تکنیکال مانند فین ،ماسک ،اسنورکل
و ماسکهای تمام صورت ،سیلندرها ،شیر و شیرهای ایزوله شده دوتائی ،تسمه های سیلندر ،رگالتورها،
بی سی دی و وینگ و هارنس و مدلهای مختلف آن و انواع بلدرها صحبت کردیم و در این شماره ادامه
تجهیزات مورد نیاز را بررسی خواهیم نمود.
پوششهای غواصی
همانند غواصی اسپورت ،در غواصی تکنیکال نیز پوششهای غواصی را بر اساس درجه حرارت آب ،عمق
و مدت زمان غواصی انتخاب میکنید .زمانی که شما در غواصی تکنیکال تازه وارد باشید معموال نیازهای
عایقهای حرارتی خودتان را دست کم میگیرید .آنچه که شما را در یک غواصی اسپورت کوتاه مدت از نظر
درجه حرارتی راحت نگه میدارد ممکن است برای یک غواصی تکنیکال طوالنی مدت مناسب نباشد.
از آنجائی که شما در غواصی تکنیکال
مدت زمان بیشتری را در زیر آب
سپری می کنید و در زمان توقفهای
فشارزدائی ،بدون حرکت مدت
زمان زیادی را سپری میکنید معموال
نیازمند مقدار بیشتری از عایق
حرارتی خواهید بود .این مسئله
سبب می شود تا استفاده از درای-
سوت در جاهائی که غواصان اسپورت
از وت سوت استفاده می کنند غیر
عادی نباشد.
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درای سوت
برای غواصیهای طوالنی مدت و آب سرد شما نیازمند درای
سوت هستید .گاهی اوقات نیز یک سیستم کنترل شناوری
بک آپ را برای شما فراهم می کند و شما می توانید با
یک بی سی دی یا بلدر تکی هم غواصی کنید .همچنین با
استفاده از سیستم پر کننده گاز آرگون یک عایق بندی
اضافی را برای شما فراهم می کند.
برای استفاده درست و اصولی از درای سوت شما نیازمند
مقداری آموزش و تجربه هستید .اگر شما در استفاده
از درای سوت تازه کار هستید بهتر است ابتدا آن را در
غواصی اسپورت تجربه کنید و پس از حداقل  20غواصی
سراغ استفاده از آن در غواصی تکنیکال بروید .البته به
یاد داشته باشید پس از کسب تجربه و مهارت در درای
سوت در غواصی اسپورت ،شما مجددا نیازمند فراگیری
تعدادی از مهارتهای اضافی برای غواصی تکنیکال هستید.
در غواصی اسپورت شما برای کنترل شناوری خود در زیر
آب تنها از درای سوت استفاده میکنید ولی در غواصی
تکنیکال با توجه به میزان زیاد تجهیزات و سنگینی از
هر دو وسیله درای سوت و بی سی دی خو بطور همزمان
استفاده خواهید کرد ،و این موضوع نیازمند یکسری
مهارتهای خاص در استفاده از شیرها در زمان صعود و یا
پائین رفتن است که این کار را مقداری پیچیده میکند.
وت سوتها
برای ایمنی غواصان تکنیکال یک وت سوت  6میلی مترتمام
تنه و یا مدلهائی که نیم تنه باالئی آنها با  2الیه پوشانده
می شود ،به همراه کاله برای آبهائی با درجه حرارت 24
درجه سانتی گراد و یا گرمتر و برای مدت زمان غواصی 2
تا  3ساعت غواصی مناسب است .اگرچه برخی از غواصان
از این نوع وت سوت برای آبهای سردتر هم استفاده می
کنند .توجه داشته باشید از وت سوتهائی با کیفیت باال و
ساخته شده از نئوپرینهای  2الیه برای این منظور استفاده
کنید.
وت سوتها مقدار متفاوتی از شناوری را برای شما ایجاد
نموده و شما نیازمند محاسبه این تغییرات شناوری خواهید
بود .اگر مجموعه ای سنگین از تجهیزات را استفاده می-
کنید رها کردن وزنه در شرایط اضطراری در زمانی که بی-
سی دی شما خراب شده است نمیتواند شناوری کافی را
برای شما فراهم کند و در زمان استفاده از مجموعه تجهیزات سبکتر رها کردن وزنه ها می تواند موقعیت دشواری را برای
ایجاد شناوری در زمان توقفهای فشار زدائی برای شما ایجاد کند .بنابراین استفاده کردن از بی سی دی و یا وینگها و یا بلدرهای
 2تائی نیاز است .در عمق ،پوشش غواصی شما ممکن است فشرده شده و این مسئله شناوری کمتری را ایجاد کند .بنابراین
باید مطمئن شوید که بی سی دی شما میزان کافی از قدرت باالبرندگی را داشته باشد .زمانی که به عمقهای کمتری صعود
میکنید وت سوت شما به حالت اولیه خود بازگشته و شناوریتان زیاد خواهد شد و آنوقت نیازمند مقدار وزنه بیشتری هستید
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تا بتوانید مدت زمان کافی را برای فشار زدائی در عمقی
خاص سپری کنید“ .شما محاسبات مرتبط با این مسئله و
تجربه آن رادر دوره غواصی تکنیکال فرا خواهید گرفت”.
از مزایای وت سوت ساده بودن آن است و شما تنها
نیازمند کنترل کردن بی سی دی خود هستید و هنگامی
که در محیطهائی غواصی میکنید که می تواند با درای سوت
سخت باشد (مانند اجسام مغروق)دیگر نگران گیر کردن
و پاره شدن آن و سرد شدنتان در طی فشار زدائی طوالنی
نیستید.
سیستم وزنه
در غواصی تکنیکال انتخاب سیستم وزنه شبیه به غواصی
اسپورت است ولی با مقداری تفاوت .بعنوان مثال شما
ممکن است اصال نیازی به وزنه نداشته باشید و در بسیاری
از موارد رها سازی سریع اجباری که در غواصی اسپورت
یادگرفته اید تبدیل به یک مسئله با ارزش خواهد شد .با
مجموعه تجهیزات سبک مانند  2سیلندر آلومینیومی شما
نیازمند سیستم وزنه ای کافی هستید .با مجموعه تجهیزات
سنگین شما به سیستم وزنه زیادی نیاز ندارید که البته
این موضوع به پوششهای غواصی شما نیز وابسته است.
برای این منظور همانند غواصی اسپورت انتخابهای شما
شامل کمربند وزنه ،سیستم ترکیبی و وزنه هارنس است.
کمربند وزنه
مزیت این نوع از سیستم وزنه استاندارد در ساده بودن،
دسترسی آسان و راحتی در استفاده کردن آن است و
این سیستم انتخاب خوبی است برای زمانهائی که نیازمند
مقدار زیادی از وزنه نیستید .از معایب کمربند وزنه این
است که به دلیل داشتن تسمه بین پا شما مجبور هستید
آن را بعد از پوشیدن تجهیزات خود ببندید و این مسئله
موقعیت ایمنی را برای کمربند وزنه فراهم نخواهد کرد و
میزان زیاد وزنه ها این مشکل را دو چندان خواهد کرد.
به دلیل استفاده کردن از تسمه بین پا و از دست دادن
احتمالی سیستم وزنه در یک غواصی ،فشار زدائی میتواند
بسیار خطرناک باشد و به همین دلیل برخی از غواصان
تکنیکال ترجیح می دهند تسمه بین پا را روی کمربند خود
ببندند .آنها می دانند که در شرایط اضطراری رها کردن
وزنه سخت و آهسته می شود و در حقیقت یک ریسک را
به ریسکی دیگر ترجیح می دهند.
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سیستم وزنه ترکیب شده
این سیستم با هارنس غواصی ترکیب شده است ،در نیتجه
از مزایای آن این است که شما نیازی ندارید آن را آخر از
همه ببندید و از معایب آن این است که به دلیل ترکیب
شدن و نصب بر روی هارنس وزن مجموعه تجهیزات شما
را بیشتر می کند و همچنین ممکن است محل مناسبی برای
قرارگیری وزنه برای شما نبوده و بر روی استریم الین
بودن شما تاثیر داشته باشد.
وزنه هارنس
این سیستم هر  2مزیت کمربند وزنه و سیستم ترکیبی
را داراست ،در حالیکه برخی از معایب آنها را نیز حذف
کرده است .بسیار ساده و راحت هستند ،آنها را قبل از
پوشیدن تجهیزات نصب میکنید و همچنین نیازی به اضافه
کردن وزنه به مجموعه تجهیزات خود ندارید ولی از معایب
آن این است که مقداری زمخت و بد طرح هستند و ممکن
است بر روی هارنس شما لغزش داشته و جابجا شوند و در
نتیجه بر روی تعادل شما تاثیر بگذارند.

تجهیزات سنجش
تجهیزات اندازه گیری اولیه شما در غواصی
تکنیکال شامل  SPGیا نشانگر فشار زیر آبی،
قطب نما ،کامپیوتر غواصی یا زمان سنج/عمق
سنج و یک کامپیوتر پشتیبان یا زمان سنج/
عمق سنج پشتیبان است .به غیر از  SPGشما
میتوانید آنها را بر روی مچ دست ببندید و
برخی از غواصان تکنیکال قطب نمای خود را
داخل جیب و یا کیف مخصوص حمل میکنند.
بعنوان یک قانون ،غواصان تکنیکال از کنسولها
اجتناب می کنند .آنها حجیم و بزرگ هستند و
ایجاد سایش و خطر گیر کردن را دارند .شما
میتوانید هر  2ابزار سنجش را بر روی یک مچ
ببندید و یا گیج پشتیبان خود را به داخل جیب
و یا پاکت خود متصل و در آن قرار دهید.
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 “ SPGنشانگر فشار زیر آبی”
شما تنها یک فشار سنج دارید (البته به غیر از سیستم سایدمانت تکنیکال)
زیرا دارا بودن  2فشار سنج خطر نشت هوا را  2برابر خواهد کرد .اگر SPG
شما خراب شود شما باید به هر دلیلی غواصی خود را تمام کرده و سریعا
به سطح آب بازگردید .بهترین نوع  SPGساده و نوع آنالوگ یا مکانیکال
آن است زیرا خطر تمام شدن باطری را نخواهید داشت .برخی از غواصان
تکنیکال از کامپیوترهای غواصی دارای ترنسمیتر استفاده می کنند .چه با
شلنگ و چه بدون شلنگ .آنها الکترونیک و حجیم هستند و اگر خراب شوند
شما به جای یکی از تجهیزات  2عدد از تجهیزاتتان را از دست خواهید داد.
قطب نما
یک قطب نمای ساده استاندارد غواصی
که با مایع پر شده است میتواند
جوابگوی غواصی تکنیکال باشد .در
حالی که برخی از غواصان تکنیکال
(غار) از قطب نماهای مخصوص برای
نقشه برداری استفاده می کنند.

زمان سنج/عمق سنج
ممکن است ابزارهائی جداگانه باشند در حالی که اغلب غواصان تکنیکال تمایل به
استفاده از مدلهای ترکیبی از عمق سنج و زمان سنج دارند .ساعتهای دیجیتالی برای
غواصی اسکوبا قابل قبول هستند .شما میتوانید زمانی که از جداول فشار زدائی
استفاده میکنید زمان سنج/عمق سنج را جایگزین کامپیتر غواصی خود کنید .و یا ممکن
است به همراه جداول بعنوان پشتیبان از کامپیوتر غواصی خود نیز استفاده کنید .اگر
از  2کامپیوتر غواصی استفاده می کنید دیگر نیازی به زمان سنج /عمق سنج ندارید
ولی شما باید همیشه حداقل  2روش از تخمین زمان ،عمق و نیازمندیهای فشار زدائی
داشته باشید.
کامپیوترهای غواصی
بطور کلی  3نوع از کامپیوترهای غواصی برای استفاده شما بعنوان یک غواص تکنیکال  DSATو یا غواص تکنیکال قابل قبول
وجود دارد.
کامپیتر غواصی هوا ،کامپیوتر غواصی هوای غنی شده ”نایتروکس” و کامپیوترهای غواصی چند گازی .ولی در نظر داشته باشید
از آنجائی که این تکنولوژی هر روز رو به پیشرفت است ممکن است مدلهای دیگری از آنها را پیدا کنید.

کامپیوتر هوا
تنها مزیت این نوع از کامپیوتر ساده بودن و ارزان بودن
است و همیشه محافظه کارانه ترین پروفایل فشار زدائی
را در زمان استفاده از هوای غنی شده بکار می برد ولی از
معایب آن محدود بودن عملکرد آن است .آنها نمیتوانند
زمان بدون نیاز به فشارزدائی شما را افزایش دهند و یا
نوع فشارزدائی شما را با نایتروکس کوتاه کنند .همچنین آنها
نمیتوانند میزانی که شما در معرض اکسیژن قرار میگیرید
را محاسبه کنند.
کامپیوترهای هوای غنی شده
به شما اجازه می دهند تا برای غواصی با هوای غنی شده از
آنها استفاده کنید .معموال اکسیژن را تا  40یا  50درصد
ساپورت کرده و از مزایای آنها این است که زمان بدون نیاز
به فشارزدائی شما را افزایش داده و زمان فشارزدائی را
در زمانی که به جای هوا از هوای غنی شده استفاده میکنید
کاهش می دهند .همچنین مانند کامپیوترهای چند گازی
گران قیمت نیستند .از معایب آنها گران بودن نسبت به
کامپیوترهای نوع اول است و نسبت به کامپیوترهای چند
گازی محدودیتهائی نیز دارند .زیرا در زمان سوئیچ کردن
گاز در خالل غواصی ،زمان بدون نیاز به فشارزدائی شما را
افزایش نداده و یا زمان توقف فشارزدائیتان را کم نمی-
کنند .همچنین آنها نمیتوانند میزان در معرض اکسیژن بودن
را در زمان سوئیچ کردن به یک گاز با درصد باالتر در زمان
غواصی نمایش دهند.
کامپیوترهای چند گازی
شما میتوانید این کامپیوترها را برای تعداد  3یا بیشتر
مخلوط هوای غنی شده و حتی اکسیژن خالص ست کنید.
آنها اجازه می دهند تا کامپیوتر فشارزدائی شما و در معرض
اکسیژن بودن را در زمانی که در خالل غواصی از یک گاز
به یک گاز دیگر سوئیچ میکنید اصالح کند .از مزایای آنها
اینست که زمان بدون نیاز به فشارزدائی شما را افزایش
داده و یا فشارزدائی شما را تسریع می کنند .همچنین قادر
هستند میزان قرارگیری در معرض اکسیژن را محاسبه کنند.
این ویژگی ها این نوع کامپیوترها را برای غواصی تکنیکال
مناسب می سازد.
معایب کامپیوترهای چندگازی این است که گرانترین
کامپیوترها بوده و استفاده از آنها پیچیده است و این به
معنای افزایش احتمال خطر است .در بعضی از این کامپیوترها
نیاز است که شما آن را به کامپیوتر شخصی خود متصل کنید
تا بتوانید اطالعات غواصی را بدست آورید.
منبعDSAT TEC DEEP MANUAL :
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سایتهای غواصی ایران

دریاچه های تار و هویر
صالح یوسفیان
syousefian59@gmail.com

دریاچه تار:

دریاچه های تار و هویر در استان تهران و در شمال شرقی
شهرستان دماوند واقع شده اند.
این دو دریاچه طبیعی در ارتفاعی در حدود  3000متر باال
تر از سطح دریا قرار دارند.
اطراف این دریاچه ها را کوه های بزرگ و کوچک با ارتفاعات
مختلف احاطه کرده اند که در اثر شکل قرارگیری این کوه
ها نسبت به هم ،در بین آنها گودالی بزرگ پدید آمده که
از آب شدن برف در کوه های شمالی و آبراهه های اطراف
آن و همچنین بارندگی های فصلی  ،دریاچه های بسیار زیبا
و چشم نواز تار و هویر بوجود آمده اند.
برای رسیدن به این دریاچه ها می بایست پس
ازحرکت از تهران به سمت دماوند (جاده تهران
 فیروزکوه) و رسیدن به دو راهی گیالوند ،ازجاده اصلی خارج شده و به سمت شهر دماوند
تغییر مسیر داده و پس از آن وارد جاده ای
فرعی شویم که به روستای چنار شرق می
رسد(دو راهی گیالوند تا چنار شرق .)km11
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از این جا به بعد مسیر خاکی و بسیار نا هموار است و بهتر است
از وسایل نقلیه مناسب استفاده شود .از روستای چنار شرق تا
دریاچه تار ،در حدود  km20مسیر پر پیچ و خم ،اما زیبا پیش
روی ماست.

با پیشروی مسیر و رسیدن به ارتفاع باالتر ،شهر دماوند و
زیبایی های اطراف آن نمودار می گردد .با گذر از شیب جاده
و طی کردن یک چهارم از مسیر ،دره ای بسیار عمیق در کنار
جاده وجود دارد که به دره سیستان معروف است و در اثر
رد به جای مانده از سیالب های فصلی ،تصاویر زیبا و جالبی
در عمق دره پدید آمده است که چشمان جستجوگر را به
چالش فرا می خواند.
در مسیر رسیدن به دریاچه از رود ها و آبراهه های فصلی
بسیار گذر کرده و شکل کوه ها و ابرها ،در کنار برف های
بجای مانده از زمستان و آبراهه های جاری ،چشم هر بیننده-
ای را به خود خیره می نماید .
همچنین در این مسیرسیاه چادرهایی از ایالت سنگسری
(نام منطقه ای در شمال سمنان) وجود دارد که یکی از
بهترین گوسفندان پرواری را در کشور پرورش می دهند.
پس از طی  20kmمسیر خاکی به کناره دریاچه می رسیم.
دریاچه آب شیرین تار با بیشترین طول ( )1kmو بیشترین
عرض ()400m
(طول و عرض جغرافیایی )35.730303_ 52.223230
به علت کوهستانی بودن منطقه و وزیدن باد های سرد و
همیشگی ،در این منطقه پوشش گیاهی جنگلی وجود ندارد.
سطح آب این دریاچه در فصول مختلف سال متغییر است،
بیشترین عمق آن  50mاست و در تابستان برای غواصی و
شنا بسیار مناسب است.
در کنار این دریاچه پاسگاه محیط بانی ،چادر هالل احمر و
سرویس بهداشتی وجود دارد.
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در نزدیکی پاسگاه محیط بانی قسمتی سیمانی و مسطح وجود دارد که در زمان شروع غواصی ،می تواند بهترین راه ورود به
آب باشد.
بهتر است تجهیزات را در این قسمت به تن کرده و وارد آب شویم .دور تا دور دریاچه صخره ای و سنگی است و با یک شیب
تند که از بیرون آب هم قابل مشاهده است ،عمق گرفته و در عمق های بیشتر ،جنس بستر از گلی بسیار نرم تشکیل شده
که باید از برخورد با آن به جهت جلوگیری از کم شدن میدان دید و فرو رفتن در آن پرهیز نمود.
قسمت ورود به آب دارای پوشش گیاهی انبوه است و در دیگر قسمت های دریاچه ،پوشش گیاهی به صورت پراکنده وجود
دارد.
متاسفانه در بستر دریاچه انواع زباله به چشم می خورد (چتر ،نخ ماهیگیری ،الستیک و )....که به سبب قایقرانی و ماهی گیری
مسافران و ریختن زباله در دریاچه شاهد آن هستیم.
دمای آب در فصل گرم سال در حدود  20درجه و در عمق های پایین تر از m 10نوسان دما بسیار زیاد و آب بسیار سرد می
شود و میدان دید هم که در عمق های کمتر از m 10به بیش از  6متر می رسد در عمق های پایین تر از 10mبه حدود 1m
کاهش پیدا کرده و رنگ آب به تیرگی می گراید.
در این دریاچه ماهی قزل آال نیز وجود دارد.
برای غواصی در این دریاچه ها همراه داشتن وت سوت باالی  5mmو یا درای سوت توصیه می گردد.
به علت قرار گیری دریاچه در ارتفاع  ،3000mبا فراگیری دوره ی تخصصی غواصی در ارتفاع ،می توانید غواصی ایمن و
لذتبخشی داشته باشید.

دریاچه هویر :

از دریاچه تار تا دریاچه هویر مسافتی در حدود  4kmفاصله است .برای
رسیدن به آن می بایست  3kmبه سمت شرق رفته و پس از رسیدن به
دو راهی ،جاده سمت چپ را به طول  1kmادامه دهیم تا به کناره دریاچه
هویر برسیم.
دریاچه ای با ساحل شنی بسیار زیبا که در تابستان برای شنا بسیار مناسب
است.
بیشترین طول دریاچه در حدود  800mو بیشترین عرض آن در حدود
 200mاست.
(طول و عرض جغرافیایی )35.729576_52.244344
این دریاچه ی آب شیرین نیز از کناره ها صخره ای و بستری گلی دارد و
عالوه بر ماهی در ساحل آن قورباغه به چشم می آید و بیشترین عمق آن در
حدود  15mمی باشد و میدان دید درآن حدود  5mاست.
بهترین راه ورود به آب از قسمت شنی ساحل می باشد.
گذراندن اوقات فراغت برای افراد غیر غواص در کنار ساحل این دریاچه
می تواند بسیار لذت بخش باشد.
همراه داشتن لباس گرم ،آب و غذا به میزان کافی نیز از الزامات این سفر
است .پس از اتمام سفر  2مسیر برای بازگشت به تهران پیش روی ماست:
 :1برگشت به سمت دماوند  25kmخاکی و از دماوند تا تهران .60km
 :2برگشت به سمت شرق :این مسیر  28kmبا جاده فیروزکوه و منطقه
دلیچایی فاصله دارد 7km .اول آن خاکی و الباقی آن ،جاده آسفالته
روستایی می باشد.
در این مسیر از روستا های هویر ،دهنار ،مومج و یهر گذشته و به منطقه
دلیچایی می رسیم و با انتخاب مسیر به سمت غرب  ،با طی مسافت 100km
به تهران می رسیم.
زیبایی های این منطقه در کنار طبیعت بکر دریا چه ها ،نیازمند توجه و
مراقبت ماست .از ریختن زباله در طبیعت بپرهیزیم و همراه و یاری رسان
طبیعت باشیم.
تصاویر از :صالح یوسفیان
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Return To Diving After Giving Birth

آيا بعد از زايمان مى توان بالفاصله دوباره به غواصى بازگشت؟

غواصى هم مانند هر ورزش ديگرى ،نياز به شرايط مناسب و آمادگى جسمانى دارد .غواصانى كه مى خواهند
بعد از زايمان به غواصى بازگردند بايد مسائلى را كه مربوط به انجام ساير ورزش ها نيز مى شود رعايت كنند.
مسائل مربوط به آماده بودن بدن و غواصى
بعد از زايمان طبيعى ،معموال خانم ها مى توانند فعاليت هاى سبك و تا حدى معمول خود را از يك تا سه هفته
بعد از زايمان ادامه دهند .كه البته اين به بسيارى از فاكتورهاى ديگر بستگى دارد ،از جمله :شرايط قبل از
زايمان ،شرايط بدنى و ميزان ورزش آنها در زمان باردارى ،پيچيدگى هاى مربوط به باردارى ،خستگى بعد از
زايمان ،و كم خونى .اگر خانمى قبل از باردارى و زايمان رژيم ورزشى خاصى داشته باشد ،معمو ًال مى تواند ٣
يا  ٤هفته بعد از زايمان به برنامه هاى ورزشى خود بازگردد.
متخصصين زنان و زايمان به طور كلى توصيه مى كنند كه فرد تا  ٢١روز بعد از زايمان در آب غوطه ور نشود،
تا از ريسك عفونت جلوگيرى شود .بهترين توصيه اين است كه بعد از زايمان ،مادر قبل از اينكه دوباره
غواصى را شروع كند ،براى  ٤هفته صبر كند.
بعد از زايمان سزارين ،بايد به بهبود زخم و جاى عمل نيز فرصت داده شود .بيشتر متخصصين زنان و زايمان
توصيه مى كنند كه مادر براى بازگشت به فعاليت هاى عادى و روزانه خود بايد حداقل  ٤تا  ٦هفته بعد از
سزارين صبر كند .به دليل زمان الزم براى بازگشتن توان مادر ،به همراه زمانى كه براى بهبود زخم ها نياز
است و از آنجاييكه در غواصى تحمل وزن تجهيزات هم به آن اضافه مى شود ،توصيه شده كه مادر حداقل ٨
هفته بعد از عمل سزارين صبر كند و سپس به غواصى بازگردد .داشتن هرگونه پيچيدگى در باردارى ،مانند
باردارى دوقلوها ،زايمان زود هنگام ،فشار خون باال و يا ديابت ،مى تواند اين زمان بازگشتن به غواصى را
بيشتر به تأخير بياندازد .در چنين مواقعى استراحت هاى طوالنى در بستر ممكن است تأثير زيادى بر روى
حجم عضله مادر و يا آماده جسمانى او
بگذارد .براى زنانى كه زايمان هايى با
پيچيدگى هاى پزشكى داشته اند ،معاينات
پزشكى بيشتر و مطمئن شدن از سالمت
كاملشان قبل از بازگشت به غواصى
توصيه مى شود.
نكات ديگر
نگهدارى از نوزاد تازه متولد شده مىتواند
بر روى بازگشت كامل نيرو و قدرت بدنى
مادر تأثير بگذارد .نگهدارى از نوزاد با
كم خوابى و خستگى همراه است و نبايد
فراموش كرد كه همواره دورانى از زندگى
است كه با كمى سختى همراه مى باشد.
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ِDiving & Thyroid Conditions
آيا مى توان با وجود تيروئيد پركار غواصى كرد؟

تيروئيد يك غده بسيار حياتي در بدن است ،هورمون تيروكسين را ترشح كرده و به متابوليسم طبيعى بدن كمك مى كند .افزايش
بيش از حد هورمون كه به آن پركارى تيروئيد گويند ممكن است:
 ضربان قلب را افزايش دهد مشكالت قلبى ايجاد كند وزن بدن را كاهش دهد -بر روى سيستم عصبى مركزى تأثير بگذارد

عالئم تيروئيد پركار عبارتند از :بيقرارى ،اختالالت قلبى مانند تاكى كاردى (تپش قلب) ،ديس ريتمى و حتى از كار افتادن قلب.
پركارى تيروئيد مى تواند موجب ضعف ماهيچه هاو و فلجى دوره اى نيز شود .كم بودن ميزان هورمون تيروكسين از حد نرمال يا
همان تيروئيد كم كار ممكن است موجب خستگى و كند شدن و يا حتى متوقف شدن عكس العمل فرد شود .تيروئيد كم كار نيز
با ضربان آهسته قلب و متابوليسم ُكند همراه است .و حتى ممكن است به
از كار افتادن قلب منجر شود .ميزان توليد غدد تيروئيد مى تواند با دارو،
پرتو درمانى ،يد راديواكتيو و جراحى كنترل شود .اين به كاهش عملكرد
تيروئيد كمك مى كند ،و يا ميزان هورمون توليد شده را كاهش مى دهد.
هنگاميكه ميزان هورمون به حد نرمال كاهش يافت (كه با آزمايش خون
مشخص مى شود) ،و عالئم و نشانه هاى پركارى تيروئيد بهبود پيدا كرد،
آنوقت غواص مى تواند به فعاليت غواصى بپردازد .توجه :اين البته در
صورتى امكان پذير است كه غواص مشكل سالمتى ديگرى نداشته باشد
و عملكرد فيزيكى مناسبى را بدست آورد .اشخاصى كه با دارو ،پرتو
درمانى ،يد راديواكتيو و جراحى درمان مى شوند ممكن است دچار كم
كارى تيروئيد شوند و ممكن است نياز به تيروكسين مكمل داشته باشند
(سينتروئيد) تا سطح هورمون را به ميزان نرمال افزايش دهد.
سالمتى و غواصى :انجام غواصى تفريحى معمو ًال براى اشخاصى كه تيروئيد
پركار و يا كم كار فعال دارند ،خطرناك است .در افرادى كه تيروئيد
پركارشان درمان نشده ،گاهى هورمون تيروئيد مى تواند به صورت
ناگهانى به ميزان زيادى آزاد شود ،كه اين مى تواند موجب ضعف شديد
غواص هنگام غواصى شود.
بعد از اينكه تيروئيد پركار درمان مى شود ،سطح هورمون تيروئيد معمو ًال
از حد نرمال كم تر مى شود ،ولى ميزان كمبود هورمون به راحتى با جايگزين
مصنوعى جبران مى شود .سينتروئيد ،سطح هورمون تيروئيد را به ميزان
نرمال در خون باز مى گرداند .غواصانى كه داراى سابقه بيمارى تيروئيد
هستند ،بايد به طور جدى سيستم قلبى عروقى و عملكرد تيروئيدشان
طى سه ماه اخير قبل از غواصى مورد بررسى قرار گيرد .دارويى كه
معمو ًال براى درمان تيروئيد استفاده مى شود ،سينتروئيد ،تاکنون هيچ اثر
شناخته شده اى بر روى نيتروژن نداشته.
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گزارش یازدهمین نمایشگاه غواصی مالزی

 29تا  ۳۱جوالی ۲۰۱۶

نادیا عزیز آبادی
n.azizabadi@yahoo.com

سالن تجارت
یازدهمین نمایشگاه بین المللی غواصی مالزی در
ِ
ی کواالالمپور در روزِ  ۲۹تا  ۳۱جوالی  ۲۰۱۶برپا شد.
جهان 
سراسر
امسال در این نمایشگاه در مجموع  ۱۱۰۰غرفه دار از
ِ
جهان با بیشتر از  ۱۰۰۰مارک و  ۱۶۲شرکت مشارکت داشتند.
بازدیدکنندگان این نمایشگاه بیشتر از میزان پیش بینی
تعداد
ِ
شده بود به شکلی که ۱۴۳۵۶بازدیدکننده از  ۶۰کشور دنیا در
طول  ۳روزِ نمایشگاه که از  ۲۹تا  ۳۱جوالی بود حضور داشتند و
مبلغ تقریبی فروش غرفه داران در حدود  ۱۰میلیون رینگیت
مالزی بود.
مراسم افتتاحیه توسط  Dato’ Sri Abdul Khani Daudاز سازمان
توریست و گردشگری مالزی برگزار شد.
جذب غیر غواصان و معرفی
ی این نمایشگاه
یکی از هدفهای اصل 
ِ
جذابیتهای دنیای زیر آب به این گروه بود .غواصان آزاد از سرتاسر
دنیا گردهمایی موفقی در نمایشگاه غواصی مالزی داشتند و دانش
و تجربیات خود را با عالقه مندان این رشته به اشتراک گذاشتند.
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نمایشگاه غواصی مالزی همچنین در اقدامی جدید درهای
نمایشگاه را بر روی غواصی معلوالن باز کرده بود و سخنرانانی
از این گروه به مشکالت این گروه از غواصان اشاره کردند.
از آنجاییکه کودکان و نوجوانان اهمیت بسیاری برای سرمایه-
گذاری در این حوزه دارند ،بدین منظور کارگاه های آموزشی
اطالع رسانی در خصوص اقیانوس برای کودکان برگزار شد.
سپس کودکان غواصی را زیر نظر مربی غواصی تجربه کردند
و بعد در مسابقه نقاشی شرکت کردند.
کالب غواصی بانوان موفق به جذب بیشتر از  ۳۵عضو جدید
شد تا تعداد اعضایش از  ۲۵۰بانوی غواص فراتر رود.
مسابقه عکاسی ( Lens Beyond Ocean (LBOبا  ۷۵شرکت
کننده و دوازده برنده برای سال سوم برگزار شد.
همچنین سخنرانیهای مرتبط با غواصی برگزار شد که برای
نمونه سمینار دانش محصوالت بود که اطالعات مربوط به
کامپیوترهای غواصی ،دوربینها و دیگر تجهیزات غواصی
را شامل میشد .همچنین سخنرانیهایی در مورد عکاسی و
فیلمبرداری برپا شد .کنفرانس غواصی آسیا که مخصوص
غواصی تفریحی است برای سال سوم همزمان با نمایشگاه
غواصی مالزی در مرکز تجارت جهانی پوترا در کواالالمپور
برگزار شد.
در سومین سال برگزاری ،زمینه اصلی مورد بحث در
ی و
غواصی تکنیک 
کنفرانس،
عکاسی زیر آب بود و شعارِ
ِ
ِ
اصلیاش “غواصی در فرصتها” بود.
برای اطالعات بیشتر به وبسایت کنفرانس به آدرس
 www.mide.com.myمراجعه کنید و یا با
 info@adcon.com.myو یا  ۰۰۶۰۳۷۹۸۰۹۹۰۲در تماس
باشید .اگر خواستار اطالعات به زبان فارسی هستید میتوانید
با  nadia@mide.com.myمکاتبه کنید.
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نمایشگاه بین المللی غواصی استرالیا از سال  ۲۰۱۷همکاری خود را

با نمایشگاه بین المللی قایقهای سیدنی آغاز میکند

سخنرانی توسط سخنرانان برجسته در این حوزه ،فعالیتهای
متنوع برای کودکان و بخش ویژه باستان شناسی دریایی با
حضور موزه باستان شناسی دریایی سیدنی برگزار شد .کارگاه
آموزشی عکاسی زیرآب به صورت رایگان برای دانشجویان
برگزار شد .همچنین جوایز بسیاری به صورت قرعه کشی به
بازدید کنندگان اهدا شد.
سال آینده نمایشگاه غواصی استرالیا از تاریخ سوم تا هفتم
آگوست به صورت همزمان و همراستا با نمایشگاه بین المللی
قایقهای سیدنی برگزار خواهد شد.
برای اطالعات بیشتر وبسایت نمایشگاه را مطالعه فرمایید
 www.australiadiveexpo.comو یا به
 nadia@australiadiveexpo.comایمیل بزنید.

برای فراهم آوردن فضایی بزرگتر بهتر و کاملتر این دو
نمایشگاه در سال  ۲۰۱۷ادغام خواهند شد.
نمایشگاه غواصی سال  ۲۰۱۶که در سالن صنایع سیدنی
در تاریخ دهم و یازدهم سپتامبر برگزار شد شاهد رشد
چشمگیر بازدیدکنندگان بود .برگزارکننده نمایشگاه ،خانم
 Ness Puvanesگفت عالقه مندی در فعالیتهای نمایشگاه
مانند غواصی و عکاسی زیرآب در حال افزایش است .این
افزایش نه تنها در تعداد بازدیدکنندگان بوده (با رشد ۱۲
درصدی) بلکه در تعداد غرفه داران هم بوده است.
همچنین افرادی که تاکنون غواصی را تجربه نکرده بودند
میتوانستند احساس نفس کشیدن زیر آب را برای بار اول
در استخر نمایشگاه و زیر نظر مربی غواصی تجربه کنند.
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خطرات ناركوسيس

فيل در حال غواصى به عمق بيشتر بود ،عمقى بيشتر از آنچه اكثر غواصان مى روند .عمقى بيشتر از آنچه خود او نيز تا به حال
رفته است .او تازه به دنياى غواصى تكنيكال راه يافته بود -و تازه در برخى تكنيك ها و تمريناتى كه براى غواصى اى فراتر از
عمق غواصى اسپورت نياز است ،مدرك گرفته بود .او به عمقى نزديك به  ٥٢متر رسيد .و با اين تجربه جديد و آزادى كه در
او ايجاد شده بود به هيجان آمده بود .او نمى توانست صبر كند تا دوستانش را نيز تشويق كند كه آموزش هاى الزم را ببينند
و با او همراه شوند .و اينجا بود كه وقتى نفس كشيد ،هيچ هوايى دريافت نكرد.
غواص
فيل چندين سال بود كه غواصى اسپورت را انجام مى داد .او در درياچه محلى غواصى مى كرد و چندين سفر غواصى نيز با
خانواده و دوستان خود رفته بود ولى باز هم دوست داشت بيشتر ببيند ،تجربه كند و به مكان هاى جديد برود.

باالخره دنياى تكنيكال فرصت هاى جديدى را
پيش روى او گذاشت .او اخير ًا آموزش هاى تكنيكا ل
خود را گذرانده بود .ولى چندان فراتر از محدوده هاى غواصى اسپورت
غواصى نكرده بود .او همچنين به تازگى تجهيزات غواصى تكنيكال خود را خريده
بود و شديد ًا مشتاق بود تا آنها را امتحان كند.
غوص ها
كشتى مغروق در عمق حدود ًا  ٦١مترى قرار داشت و تقريب ًا از ساحل تا دايو سايت  ١ساعت و نيم با
قايق فاصله بود .فيل از همان زمانيكه در مورد اين كشتى در مجله غواصى خوانده بود تصميم داشت
تا در آنجا غواصى كند .و از زمانيكه غواصى تكنيكال را شروع كرده بود يكى از اهدافش نيز همين
بود .او سفر را تنهايى آغاز كرد و در قايق با يك غواص همراه آشنا شد كه اتفاق ًا هر دو يك
هدف داشتند .غواص جديد همراه فيل تجربه اى بيشتر از او داشت ،ولى هر دو
میدانستند كه مى توانند اين غوص را انجام دهند ،پس غواصى را با هم برنامه ريزى
كردند .هر دو غواص سه مخلوط گاز را به همراه خود داشتند .آنها يك گاز را براى پايين
رفتن به كف استفاده مى كردند كه هواى معمولى بود و فيل در سمت چپ خود در سيلندر كوچكتر
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حمل مى كرد .دومين مخلوط گاز براى غواصى اصلى بود ،كه
به آن مخلوط بستر گفته مى شود .كه ترايميكس است .يك
مخلوط اكسيژن ،نيتروژن و هليوم .اين مخلوط ( ٤٠درصد
نيتروژن ١٧ ،درصد اكسيژن ،و  ٤٣درصد هليوم) ميزان
كافى اكسيژن را بدون ايجاد مسموميت در عمق به غواص
مى دهد .كه البته با كمى اثرات ناركوتيك نيتروژن و راحتى
تنفس به دليل هليوم همراه است .هر دو غواص ترايميكس
را در پشت خود و در سيلندرهاى دوتايى كه به آن دبل گفته
مى شود حمل مى كردند .سومين گازى كه با خود حمل مى-
كردند  ٨٠درصد اكسيژن بود كه براى استفاده در حين فشار
زدايى در نزديك سطح برنامه ريزى شده بود .فيل اكسيژن
را در سيلندرى كه سمت چپش بسته بود ،حمل مى كرد .بر
طبق برنامه اى كه ريخته بودند قرار بود هنگاميكه غواصان
به عرشه كشتى در عمق  ٤٥مترى رسيدند ،هوا را با مخلوط
بستر خود تعويض كنند .او ادامه غواصى را با گازى كه در
پشت خود داشت انجام دهد تا وقتيكه به زمان برنامه ريزى
شده و يا ميزان فشار باقيمانده خود برسد ،و سپس شروع
به صعود كند .و هنگاميكه به عمق ايستگاه گيرى خود برسد
به گاز فشار زدايى سوييچ كند و ايستگاه گيرى هايى را كه
باعث مى شود نيتروژن بدن كاهش يابد انجام دهد .تمام
برنامه غوص دقيق و با استفاده از نرم افزار هاى فشارزدايى
مخصوص با تمام جزييات برنامه ريزى شده بود.
آناليز
غواصى تكنيكال نيازمند استفاده از تعداد زيادى تجهيزات
است تا ايمنى غواص را تضمين كند ،مانند سه مخلوط گازى
كه فيل همراه خود حمل مى كرد .هر گاز حداقل يك رگالتور
و حتى دو رگالتور به عنوان پشتيبان دارد .ولى خريدن و
داشتن تمام تجهيزاتى كه موجود مىباشد هيچ گاه جاى
آموزش ،تجربه و يك برنامه ريزى درست غواصى را نخواهد
گرفت .فيل يك برنامه غواصى داشت ولى در اجراى آن
ناموفق بود .و اجازه داد اثرات ناركوتيك در عمق و هيجان
رسيدن به هدفى كه داشت ،بر روى قضاوت صحيح او اثر
بگذارند .اثرات ناركوتيك گاز در افراد مختلف متفاوت است،
و حتى در روزهاى مختلف در يك شخص خاص نيز مى تواند
اثر متفاوت داشته باشد .ولى هيچ شكى نيست كه هوا در
عمق زياد خاصيت ناركوتيك خواهد داشت ،مخصوصا ً در
عمقى با فشار  ٦اتمسفر و بيشتر .حتى گاهى آنقدر شخص
ناركوسیس مى شود كه ممكن است دچار جنون لحظه اى شود.
در مورد فيل ،او كامال ً فراموش كرد تا هوا را با مخلوط بستر
كه ميزان نيتروژن كمتر دارد و ناركوتيك كمترى دارد ،عوض
كند .يكى از داليل استفاده از ترايميكس همين اجتناب از
ناركوتيك نيتروژن است.
اگر فراموش نمى كرد كه گازها را عوض كند میتوانست
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سریعا به حالت عادى باز گردد .اما مهم ترين چيز در مورد
عوض كردن گازها اين بود كه ميزان گاز مخلوط بستر خيلى
بيشتر از هوايى بود كه با آن پايين آمده بود .او سريع ًا در
حاليكه غواص همراه خود را دنبال مى كرد از هواى خود
استفاده كرد و ناگهان هوايش تمام شد .حتى همان موقع
هم اگر داراى حضور ذهن و آگاهى الزم بود مى توانست
به مخلوط بستر سوييچ كند و دچار مشكل نشود .تركيبى از
ناركوسيس گاز در عمق و به طور ناگهانى تمام شدن هواى او،
باعث ايجاد نتايج ناگوارى شد .درك اينكه دقيق ًا آن لحظه چه
فكرى از ذهن فيل گذشته هنگاميكه آخرين نفس هاى خود
را مى كشيده سخت است .احتما ًال وحشت زده و پنيك شده
و به دنبال آن دچار باريكى ادراك شده و اين سبب شده تا
براى مقابله با اين مشكل بخواهد به سطح برود .تنها چيزى
كه مشخص است اينست كه او در عمق دچار خفگى شده
است .هنگاميكه جسد او را پيدا كردند ،متوجه شدند كه
سيلندرهاى پشت او كام ًال ُپر هستند .ولى سيلندرى كه با
استفاده از آن پايين رفته بود خالى بود .غواص همراه فيل
تا زمانيكه براى ايستگاه هاى فشارزدايى متوقف نشده بوده
متوجه نبودن فيل نيز نشده بود .در آن موقع هم تا قبل
از اينكه به سطح بيايد و قايق را خبر كند كارى از دست
او ساخته نبوده .جستجو براى پيدا كردن جسد فيل دو روز
تمام طول كشيد.
درس هايى براى زندگى
 .١آموزش ببينيد .قبل از امتحان كردن هرگونه غواصى
جديد ،حتم ًا بايد آموزش هاى الزم را ببينيد .هرچه تكنيك
هاى غواصى پيچيده تر باشد ،زمان بيشترى را بايد صرف
آموزش كنيد.
 .٢برنامه دقيق غواصى داشته باشيد و آن را دنبال كنيد.
اينكه محدوديت هاى غوص خود را بشناسيد و مطابق برنامه
خود پيش برويد بسيار مهم است.
 .٣با غواص همراه خود باشيد .غواصى يك ورزش گروهى
است و به اشتراك گذاشتن تجربه ها آن را لذت بخش تر
مى كند .همچنين غواصان همراه شما مى توانند در موارد
نياز به كمك شما بيايند.
 .٤در مورد جزئيات ،مانند نحوه درست ارتباط برقرار كردن
با همراه خود صحبت كنيد .زمانيكه شما در حال غواصى با
يك همراه جديد هستيد ،هميشه بايد در مورد تكنيك هاى
غواصى ،برنامه سرعت پايين رفتن و تكنيك هاى برقرارى
ارتباط با او صحبت كنيد.
 .٥نگذاريد رسيدن به يك هدف ،در قضاوت درست شما
اختالل ايجاد كند .هيچ غوصى ارزش ُمردن را ندارد .از فكر
خود هنگام غواصى استفاده كنيد .و نگذرايد خواسته شما
براى رسيدن به هدفى كه داريد مانع انجام يك غوص ايمن
شود.

پروانه هاى دريا

حلزون هاى برهنه

نوديبرنچ ها نرمتنانى هستند كه به خانواده شكم پايان تعلق دارند ،كه بخش اعظم آن
را حلزون ها تشكيل مى دهد .بخشى از اعضاى دريايى اين خانواده از حلزون ها انتخاب
كرده اند كه خارج از صدف زندگى كنند ،و زره طبيعى خود را در دوران الروى از دست
مى دهند و بدنشان بدون صدف باقى مى ماند .اين موجودات اسم خود را از كلمه التين
يونانى “برنكيا” به معناى آبشش گرفته اند .آبشش هاى
“نودوس” به معناى برهنه و كلمه
ِ
برهنه نوديبرنچ ها در شكل هاى مختلفى وجود دارد .كالسيك ترين نوع آن زائده پرمانند
پرپشتى است كه در ناحيه پشتى نزديك به انتهاى بدن حيوان ديده مى شود كه به گروهى
كه به آنها “دوريدها”  doridsگفته مى شود تعلق دارند .گروه دوم به “آئوليدها” معروفند،
كه زائده اى شبيه به سيخ و يا پرمانند در پشت و پايين بدنشان دارند كه به جوانه هاى
“سراتا”  cerataمعروفند.
ميان اين دو گروه اصلى ،با تفاوت ها در شكل و مكان آبششها ،محدوده عظيمى از گونه
هاى مختلف اين موجود ظهور كرده است .و از ميان بيش از  ٣٠٠٠گونه شناخته شده اى
كه در دنياى اقيانوسى زندگى مى كنند ،برخى از آنها حتى به نظر واقعى نمى رسند.

نیکو چهل تنی
Divepersia@gmail.com
نوديبرنچ ها یا همان برهنه آبششان كه يك نوع
حلزون دريايى هستند به صخره هاى مرجانى
رنگ هاى فوق العاده اى مى بخشند .البته
گشتن به دنبال حلزون هاى دريايى چندان
لذت بخش نيست مگراينكه اين حلزون ها
نوديبرنچها باشند .آنوقت است كه موضوع كامال
متفاوت مى شود .غواصان و به خصوص غواصان
عكاس از پيدا كردن نوديبرنچها و شناسايى اين
موجودات كوچك رنگارنگ به شوق مى آيند .به
دليل همين نقش و نگارهاى زيبا و براق است
كه به آنها لقب پروانه هاى دريايى را داده اند.

تنتاکل باالی سرنودی برنچ Rhinophores
نام دارد .این نودی برنچ که عضوی از
خانواده  Droidاست را ببینید .آنها از
این شاخکها برای چشیدن ،لمس کردن و
بو کشیدن استفاده می کنند.

اين بيش از حد رنگى بودن در حقيقت استراتژى
بقاء اين موجودات است ،نمونه بيولوژيكى عالمت
اخطار براى مواد سمى .و به نظر مى رسد خوردن
آن مزه بدى را در دهان شكارچى باقى مى گذارد.

Photo by Walt Stearns

Photo by Marcus Lindenlaub

گروه نودیبرنچ هایی که به “آئوليدها”
معروفند ،زائده اى شبيه به سيخ و يا
پرمانند در پشت و پايين بدنشان دارند
كه به جوانه هاى “سراتا”  cerataمعروفند.
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غذاى بد مزه

زندگى در مسير آهسته

نوديبرنچها اغلب وقت خود را به گشتن به دنبال غذا صرف مى كنند .آنها تقريب ًا  ١٨ساعت در روز غذا
مى خورند .و باقى زمان را هم به استراحت مى پردازند .ممكن است فكر كنيد كه اين موجودات آهسته
بيشتر چراكننده هستند ،ولى در كنار خوردن گاه به گاه جلبك ،نوديبرنچ ها در درجه اول گوشتخوار
هستند و دهانشان داراى زوائد سخت و دندان-مانندى است كه “رادوال”  radulaنام دارند كه براى خرد
كردن موجوداتى كه حركت مى كنند
كردن شكار خود از آنها استفاده مى كنند .از آنجاييكه شانس گرفتار
ِ
براى نوديبرنچ ها كم است ،تمركزشان براى چيزهايى است كه حركت نمى كنند ،مانند اسفنج ها ،شقايق
هاى دريايى ،هيدروئيد ها ،مرجان ها ،بارناكل ها ،تخم ماهى ها و حتى برخى مواقع يكديگر را مى خورند.
اغلب موجودات دريايى بيشتر رژيم هاى غذايى نوديبرنچ ها را بدمزه و يا حتى سمى مى دانند .ولى اين
حلزون ها از اين موضوع به نفع خود استفاده مى كنند .نوديبرنچ ها اغلب اين مزه بد را از شكار خود نگه
داشته و در عوض مزه خود را ناخوشايند و خود را مصون مى كنند.
استراتژى هاى بسيارى هستند كه نوديبرنچ ها براى حذف خود از ليست غذايى به كار مى برند .بسيارى از
آنها قادرند اسيدهايى ترشح كنند تا مزه ناخوشايند بدهند ،در حاليكه برخى فرآيند ها براى خنثى كردن
اثر شيميايى دفاعى شكارشان بكار گرفته مى شوند .نوديبرنچ ها اسفنج هايى را مى خورند كه براى ساير
موجودات سمى هستند ،سموم را در بدن خود جذب مى كنند و مزه بدن خود را ناخوشايند مى كنند.

مانند حلزون ها ،نوديبرنچها هم زندگى آهسته اى دارند.
به آرامى با سرعت  ٩متر در روز در كف اقيانوس ها با
استفاده از عضله هاى پا مانند (كه اسم شكم پا از همان
رد باريك از
گرفته شده) خود را به جلو مى رانند ،و يك ّ
خود به جاى مى گذارند .اين موجودات تقريبا كور هستند
و چه بهتر كه نمى توانند خيلى سريع حركت كنند! نقطه
چشمى كوچكى كه در جلوى بدنشان قرار دارد ،مى تواند
تاريكى را از روشنايى تشخيص دهد ،ولى چيزهاى ديگر
را به سختى مى تواند تشخيص دهد .اكثر اطالعات آنها از
محيط اطرافشان از طريق ساير حس ها دريافت مى شود.
دو پايه اى كه در باالى سر آنها قرار دارند “راينوفور”
 rhinophoreناميده مى شوند .طراحى اين زائده ها طورى
است كه رد شيميايى را در آب مى فهمند ،درست مثل
بينى ما انسان ها كه بوها را در هوا تشخيص مى دهد .اين
زوائد همچنين به تماس حساس هستند .اگر يك نوديبرنچ
احساس خطر كند ،اين تنتاكل ها را به عقب مى كشد تا از
خورده شدنشان توسط ماهى ها جلوگيرى كند.
ممكن است فكر كنيد اين موجودات بى دفاع كه حتى
نمىتوانند به سرعت فرار كنند ،بايد بتوانند به خوبى
پنهان شوند .كه البته برخى نوديبرنچ ها به رنگ نه چندان
جذاب محيط اطرافشان هستند ،تا جلب توجه نكنند .ولى،
اغلب اين حلزون هاى آهسته داراى رنگ هاى شفاف و
نقش و نگارهاى جذاب هستند كه مانند سنگهاى قيمتى
مىدرخشند .اين بيش از حد رنگى بودن در حقيقت
استراتژى بقاء اين موجودات است ،نمونه بيولوژيكى عالمت
اخطار براى مواد سمى! و به نظر مى رسد خوردن آن مزه
بدى را در دهان شكارچى باقى مى گذارد.

ممكن است فكر كنيد كه
اين موجودات آهسته بيشتر
چراكننده و گیاهخوار هستند،
ولى نوديبرنچ ها در درجه اول
گوشتخوار می باشند.
Photo by Richard Smith
در واقع برخى از گونه ها از شقايق ،هيدروئيد و عروس دريايى تغذيه مى كنند ،مى توانند سلول هاى نماتوسيست سمى
را در بدن خود ذخيره كنند بدون اينكه به بدنشان صدمه اى وارد شود .سپس اين هيدروئيد ها را در نوك سراتاى
سيخ مانند خود جمع مى كنند .برخى گونه ها حتى مى توانند اين سلول هاى نيش زننده را در بخش هاى پرتاب شونده
اى جمع كنند و سپس به موجودات تهاجمى احتمالى پرتاب كنند .هنوز به طور كامل مشخص نشده كه نوديبرنچ ها چگونه
مى توانند غذاهاى سمى و نيش زننده را بخورند و سالم بمانند ولى تصور مى شود كه سلول هاى محافظت شده اى در
دل و روده خود دارند كه داراى غشاى ضخيمى است كه حاوى مواد سمى هستند.
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جفت گيرى آهسته

هنگاميكه نوديبرنچها به دنبال جفت خود هستند ،اينكه چه مسيرى را بروند كام ًال بستگى به
رد چسبناكى دارد كه ساير گونه ها از خود باقى گذاشته اند .يك حلزون با حركتى آهسته بوى
رد جفت را دنبال مى كند .وقتى كه در نهايت بتواند به آن برسد ،با دم جفت مورد نظر خود
ّ
تماس برقرار مى كند .ممكن است زمانى براى جانور پيشرو طول بكشد تا پيغام جفت را دريافت
كند ،ولى وقتى اين اتفاق بيافتد ،هر دو شروع به انجام يك حركت آهسته چرخشى از سر تا دم
مىكنند .اكثر نوديبرنچها اندام هاى توليدمثلى را در سمت راست قسمت بااليى بدنشان دارند،
و با اين مانور ،اين ارگان ها را در دسترس قرار مى دهند .در اين زمان ،اينكه نر يا ماده باشند
كام ًال به دنياى نودیبرنچها بستگى دارد زيراكه آنها هرمافروديتهايى (دوجنسی) با عملكرد كامل
هستند و به هردو ارگان هاى جنسى نر و ماده مجهز مى باشند.
در بعضى از گونه ها ،يك رقابت اوليه وجود دارد تا تصميم بگيرند كداميك مى توانند كدام
نقش را بهتر انجام دهند .ولى در اكثر گونه ها ،براى هردو نقش آماده مى شوند .هنگاميكه
جفتگيرى آغاز مى شود ،هردو نوديبرنچ اندام تناسلى نر را به سمت اندام تناسلى ماده ديگرى
دراز مى كنند .بسته به گونه جانور ،جفتگيرى مى تواند از دقيقه به چندين روز طول بكشد .و
رد چسبناك را حس كنند،
حتم ًا هم تنها بين يك جفت خاص نيست .اگر بيش از يك نوديبرنچ بوى ّ
آن را دنبال كرده و به نوديبرنچهاى ديگر مى پيوندند .هنگاميكه جفت گيرى به پايان برسد ،هر
كدام از حلزون ها با شكمى پر از تخم هاى بارور شده راه جداگانه خود را مى روند ،و به دنبال
يك مكان خوب براى تشكيل تراشه هاى تخم هايشان كه مارپيچى است و روكشى ژله مانند دارد
مى گردند .معموال اين تخم ها رنگارنگ و در هم و برهم هستند .آنها هيچ تالشى براى پنهان
كردن نوزادانشان كه در داخل كپسول محفوظ هستند نمى كنند .زيراكه اين تراشه هاى مارپيچ
به اندازه خود حلزون مى توانند سمى باشند .هر تراشه مى تواند تا بيش از  ٢ميليون تخم را
در برگيرد .و معموال نزديك به منبع غذايى قرار داده مى شوند .بعد از اينكه تراشه كامل شد،
حلزون بالغ به راه خود ادامه مى دهد ،و الروها را تا زمانيكه از تخم خارج شوند رها مى كنند.

تراشه هاى تخم ها كه
مارپيچى است و روكشى
ژله مانند دارد ،مى
تواند حاوی بيش از ٢
ميليون تخم باشد .و
معموال نزديك به منبع
غذايى قرار داده مى
شوند.
Photo by Walt Stearns

برخالف اکثر نوديبرنچها ،کرمهای پهن نه راينوفور دارند و نه آبششهاى پرمانند.
Photo by Wakatobi Dive Resort

اكثر نوديبرنچها ،مانند این نمونه که “کرومودوریس مگنیفیکا”
نام دارد ،اندام هاى توليدمثلى را در سمت راست قسمت
بااليى بدنشان دارند ،و بنابراین می توانند به راحتی اين ارگان
ها را به هم متصل کنند.
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پهن ،مانند برگ

ممكن است گاهى به يك نوديبرنچ كه آزادانه در حال شنا كردن است برخورد کنيد ،احتما ًال
اين همان كرم پهن  flatwormاست .كرم هاى پهن از بسيارى جهات شبيه به نوديبرنچها
هستند ،با اين حال برخالف نوديبرنچها ،نه راينوفور دارند و نه آبششهاى پرمانند .برخى
داراى تنكاكل هاى حاشيه اى در انتهاى بدن هستند ،كه ممكن است چشم هايى ابتدايى را
در برگيرد .و ساير گونه ها ممكن است تنتاكل هاى پشتى داشته باشند كه از پشت آغاز
شده و تا نزديك به سر مى روند .در واقع كرم هاى پهن ،كرم هستند ،نه نرم تن .مانند
نوديبرنچها ،در رنگها و نقش و نگارهاى متفاوتى وجود دارند .پس اگر در زير آب يك برگ
پهن را ديديد ،بدانيد كه كرم پهن است.

تشخيص نوديبرنچها

اينكه بتوان گونه دقيق نوديبرنچها را تشخيص داد ممكن است گاهى سخت باشد ،زيراكه رنگها و نقش و نگارها در هر
جانور مى تواند متفاوت باشد .خوشبختانه ،از آنجاييكه اين موجودات فرار نمى كنند و يا تند حركت نمى كنند ،زمان زيادى
را مى توان براى تشخيص آنها صرف كرد .البته اين ناتوانى آنها در فرار و آسيب پذيرى آنها ،بهترين دليل براى آن است
كه به محدوده هاى اين پروانه هاى آهسته دريا احترام بگذاريم .برخى از اين حلزون ها ممكن است يكسال زنده بمانند
و برخى ممكن است فقط چند هفته به صورت بالغ زنده باشند .پس اگر به يك نوديبرنچ برخورديد ،به آن دست نزنيد و
تنها از ديدن اين جانوران رنگانگ لذت ببريد.

منبعWakatobi :
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Morteza T.Ezzati
editor@persiandivers.com
کریستینا در طول بیست سال
گذشته با کوسه ها غواصی کرده
است .کار روزانه او با کوسه های
کارائیبی در باهاما است ولی او
همچنین به نقاط مختلف دنیا سفر
کرده و با  12نوع مختلف کوسه کار
کرده است .دایره اطالعاتی او درباره
دنیای کوسه ها و نحوه مراقبت از
آن ها مورد استفاده بسیاری از
دانشمندان ،فیلم سازان و عالقه
مندان قرار گرفته است.

Diving with Sharks
غواصی با کوسه ها
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غواصی با کوسه های صخره های
مرجانی کارائیب

در این دوره در درجه اول شاهد
برخورد کریستینا با کوسه های
کارائیبی در آب های شفاف باهاما
خواهید بود .کریستینا کوسه ها را
در مرحله آرامش قرار داده و گاهی
قالب ها را رها می کند .کوسه ها را
به نزدیکی شما آورده و در حالیکه
در اطرافتان شنا می کنند میتوانید
پوست آن ها را لمس کنید.
سپس میتوانید در اطراف چرخی
بزنید و رفتار طبیعی کوسه ها
را مشاهده کنید .برای اینکار به
حداقل مدرک غواصی در آب های
آزاد احتیاج دارید .عمق آب حدود
 14-15متر می باشد.
در تمام طول سال میتوانید غواصی
کنید .دمای آب در زمستان  22و
در تابستان  27درجه سانتی گراد
است.
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دوره تخصصی کوسه

کریستینا دوره تخصصی کوسه را در پدی پایه گذاری کرده
است .دوره ای یک روزه با دو غواصی که شما را با جهان کوسه
های کارائیبی آشنا می کند .با محیط زندگیشان ،نقششان در
محیط زیست و اکوسیستم و نحوه برقراری ارتباطشان .برای
کامل کردن مدرک خود تحت نظارت مستقیم کریستینا در میان
این موجودات غواصی خواهید کرد .در این دوره کوسه ها را
لمس نمی کنید و به آنها غذا نمیدهید .برای اینکار به حداقل
مدرک غواصی در آب های آزاد احتیاج دارید .عمق آب حدود
 12-18متر می باشد .و حداقل گروه  4نفری غواصان باید
تشکیل شود.

دوره رفتار با کوسه

کریستینا برنامه ای سه روزه و کامال جدید را ارائه می کند که
دوره ای آموزشی برای غواصان مشتاق به لمس و غذا دادن و
تجربه با کوسه های کارائیبی می باشد .این دوره در روز اول با
جلسه ای در مورد زندگی نامه کوسه ها ،رفتارشان واکنششان
به غذا آغاز می شود .با همدیگر در مورد کوسه ها
صحبت کرده و می آموزید .بعد از کالس صبح به
غواصی رفته و کریستینا را در حالی که با
کوسه ها ارتباط برقرار می کند می بینید .این
غواصی برای دوستان و افراد دارنده مدرک
آبهای آزاد می باشد .از کریستینا در مورد
نحوه رزرو جای اضافی بپرسید .ساعات 8:30
صبح تا  4:30بعد از ظهر.
روزهای  2و  :3در هر روز  2غواصی را در
حالی که لباس محافظ به تن دارید ،زیر
نظر مستقیم کریستینا کامل میکنید .اصول
اولیه غذا دادن و نحوه برخورد با کوسه ها
آموزش داده می شود .یک فیلمبردار
تمام لحظات خاص را ثبت کرده و در انتها یک
دی وی دی از تجربیات شما اهدا می شود .به دلیل
مسائل امنیتی هیچ کس بجز غواصان حق دیدن
ندارند .ساعات  8:30صبح تا  2:00بعدازظهر.
توجه :این دوره در مورد کوسه ها در منطقه ای خاص
می باشد .به عنوان یک تجربه شخصی بوده و نه یک دوره
آموزشی برای کسانی که قصد دارند به طور حرفه ای
به کوسه ها غذا بدهند.

مشاور عملیات حرفه ای غواصی با کوسه ها
هر روزه غواصی با کوسه ها در حال محبوب تر شدن در جهان است .برای خیلی ها این تجربه خوبی برای مناطق خودشان
محسوب می شود .کریستینا تجربه  22ساله خود را با  12نوع کوسه در اختیار شما قرار می دهد .او می تواند به شما در
برپایی عملیات های غواصی با کوسه ها به همراه آموزش و نتایجی راضی کننده کمک نماید.

توانایی وی برای کار با کوسه های مختلف در این حالت به او کمک کرده که کوسه
ها را مورد مطالعه نزدیک و بدون استرس قرار دهد .در حقیقت اینطور به نظر
می رسد که کوسه ها در خانه وی باهاما روح لطیف و نوازش گرم او را به خوبی
می شناسند .در غواصی های خاص و تحت نظارت او بعضی از مهمان ها میتوانند
پوست کوسه ها را لمس کنند .این مسئله به غواصان اجازه درک درست از
رفتار کوسه ها را می دهد .او همچنین به غواصان مشتاق نحوه ارتباط برقرار
کردن با کوسه های کارائیبی را آموزش داده و امیدوار است که با این کار به
درک بهتر مردم از این مخلوقات کمک نماید.
او روش های خود را برای قرار دادن کوسه ها در مرحله آرامش گسترش داده
و قالب ها را از دهان کوسه ها جدا می نماید و همچنین به دانشمندان برای
جمع آوری اطالعات در تحقیقاتشان کمک می کند .کریستینا کمپینی را برای
حفاظت کامل تمامی انواع کوسه ها در باهاما آغاز نموده است.
او ابتدا نحوه غذا دادن به کوسه ها را از مربی خود بن رز افسانه ای آموخت.
از آن پس در تحقیقات کوسه در اطراف جهان شرکت نمود و با دانشمندان و
رفتارشناسان در باهاما  ،جنوب آفریقا  ،فیجی ،جزیره رود،
کالیفرنیا فلوریدا  ،کارولینای شمالی ،چین و مکزیک
مالقات نمود .طبیعتا این استعداد ذاتی وی
موجب توجه کارگردانان ،مستند سازان و
تهیه کنندگان تلویزیونی قرار گرفت .ایشان
در شبکه هایBBC, Discovery, Nat Geo,
 ABCکل اروپا  ،آسیا و آمریکا برنامه داشته
است.
او در چندین مجله غواصی و غیر غواصی
نیز در سرتاسر جهان حضور داشته است.
کریستینا از چندین سازمان خیریه نیز
حمایت می کند.
او عضو فعال انجمن ملی اعتماد باهاما بوده
و میزبان و حامی جامعه جهان زیر آب ،برنامه
تاالر افتخارات بانوان غواص و عضو فعال
جهت تدریس دانشجویان در باهاما می باشد.
کریستینا عضو تاالر افتخارات بانوان غواص،
کلوپ مکتشفان ،جامعه هنرمندان اقیانوس
ها و دریافت کننده جایزه پالتونیوم 5000
از مدارس بین المللی غواصی می باشد.
در برنامه بعدی کوسه ها خوب به او نگاه
کنید شاید در حال صحبت کردن با کوسه ها
باشد تا نگران وجود غریبه هایی که به آنها
خیره شده اند نباشند! احساس اینکه واقعا
کریستینا زناتو چه کسیست تنها در زیر آب
حس می شود .چرا که آنجا بیشتر از روی
زمین برای او همانند خانه است.

امنیت کوسه و عکاسی
به عنوان یک غواص حرفه ای با کوسه ها کریستینا می تواند به عنوان یک راهنما در طول فیلم یا عکسبرداری به شما کمک
نماید .تجربه باالی او به شما کمک کرده و خطرات احتمالی را کاهش می دهد و در عین حال کیفیت و موفقیت پروژه هایتان
را افزایش می دهد.
خانم “کریستینا زناتو” متولد ایتالیا و
بزرگ شده در کنگو آفریقا است .او
همیشه عاشق طبیعت بوده و از سنین
کودکی عشق به دریا داشته است .ایشان
برای یادگیری غواصی به باهاما رفت و
آنجا تبدیل به خانه وی برای غواصی شد.
به عنوان یک معلم غواصی پله های ترقی
را یکی پس از دیگری طی نمود و در
کنار مدیریت اجرایی غواصی به آموزش
دوره های کوسه نیز می پردازد .او دارای
مدارک مربیگری پدی ،سی دی اس و تی
دی آی و دوره های پیشرفته نایتروکس
می باشد.
کریستینا مسلط به پنج زبان ایتالیایی،
انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی و اسپانیایی
است .بانوی با استعدادی که در اوقات
فراقت خود غواصی کرده و به دنبال سیستم های غاری جدید می گردد .او اولین زنی است که یک غار آب شیرین را به سیستم
آب شور اقیانوسی متصل نمود .کریستینا به فعالیت های خود با کوسه ها در حیات وحش شهرت دارد .گفته می شود وی دارای
موهبتی طبیعی با کوسه ها است .بعضی مردم می گویند زبان ششمی که او صحبت می کند زبان کوسه ها است! با توسعه
تکنیکی جدید او اولین زنی است که کوسه های کارائیبی را در حالتی آرامش بخش نوازش می کند .مانند این است که کوسه
ها در آغوش وی به خواب می روند.
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راهبرد های ساده برای
عاکسی داخل آب(قسمت دوم)

داریوش تفرشی
tafreshi@persiandivers.com
معموال عکاسان مبتدی در تالش برای ثبت عکس هایی زیبا ازماهیان ،غواصان ،مرجان ها و درکل عکسهایی جذاب و رنگارنگ
میباشند .پس از مدتی کسب تجربه و گذشت زمان ،شما با نگاه به عکسهای روز اول خود و مقایسه آن با عکسهایی که درحال
حاضر گرفته اید تفاوت بین آن دو را کامال حس خواهید کرد .شما میتوانید با مطالعه و دیدن هرچه بیشتر عکس ،روزبه روز
به سواد بصری خود بیفزایید .ازاین شماره به بعد سعی می شود تا با ایجاد شناخت بیشتر در مورد ابزار و تکنیک های عکاسی
و البته تسلط برمسائل فنی از قبیل زوایای نور ،ترکیب بندی و غیره به صورت حرفه ای عکاسی داخل آب را دنبال کنیم.

شناخت لنزها و مقایسه آنها با یکدیگر
تمامی دوربین هایی که ما برای ثبت یک عکس استفاده می کنیم
دارای لنز می باشند .درواقع لنز ،نخستین قسمت دوربین
در فرآیند ایجاد تصویر است و بیشترین سهم را در
کیفیت تصویر ،رنگ و وضوح را دارا می باشد .همانطورکه
میدانید دردوربین های کامپکت لنز داخل خود دوربین قرار
دارد .این درحالی است که در دوربین های  SLRلنز
بیرون و قابل تعویض می باشد .لنزهایی که دراین
دوربین ها استفاده می شود در دو نوع موجود است.
یک بصورت ثابت ( )Prime lensesو دیگری بصورت
متغییر( .)ZOOM LENSESالزم بذکر است تقسیم بندی
لنزهای متغییر براساس فاصله کانونی آن است.
فاصله کانونی یعنی حد فاصل محل تشکیل تصویر تا مرکز
عدسی .با توجه به مقدار تغییر فاصله کانونی ،لنزهابه سه دسته
تقسیم می شوند:

لنزهای  WIDE ANGLEیا زاویه باز
این نوع لنزها نسبت به دونوع دیگر خود زاویه دید بیشتری دارند
و فاصله کانونی آنها بین  8تا  35میلیمتر می باشد و معموال از
فاصله کانونی  15میلیمتر کمتر ،با نام لنزهای  FISH EYEیا سوپر
واید شناخته می شوند .این نوع لنزها معموال بین  100تا 180
درجه زاویه دید دارند.
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لنزهای  TELE PHOTOو یا زاویه بسته
این نوع لنزها معموال با فاصله کانونی  50میلیمتربه باال و با زاویه
دید کم می باشند .ازنظر ظاهری از تمامی لنزها بلندتر ،و بیشترین
حساسیت نسبت به لرزش دست را دارند .یکی از محاسن این
لنزها جلوگیری از ایجاد دفرمگی یا اعوجاج درثبت عکس می باشد.

انتخاب لنز زاویه با ز
برای عکاسی از کشتی های مغروق ،غواصان ،پستانداران دریایی و دیگر سوژه های بزرگ از این نوع لنز استفاده میشود.
این سبک از عکاسی یکی از سختترین سبکهای عکاسی داخل آب میباشد .به همین خاطر شما برای این نوع عکاسی باید
تسلط کامل به تنظیمات دوربین خود داشته باشید .انتخاب بین این دو نوع لنز برای عکاسی کامال به سلیقه خود فرد بر
میگردد .به خاطر داشته باشید زمان عکاسی امکان تعویض لنز نمیباشد .پس همانطور که درشماره گذشته اشاره شد ،قبل
از ورود به آب برنامه ریزی خود را انجام داده و نوع عکاسی خود را مشخص نمایید .اگرمی خواهید در هزینه های خود صرفه
جویی کنید ،پیشنهاد من خرید یک لنز ماکرو و یک لنز واید با کیفیت و کارآیی باال می باشد .سپس میتوانید در زمان خرید
بدنه دوربین و محفظه آن ،با خرید ارزان تر پول خود را حفظ نمایید.
شناخت فرمتهای مناسب عکاسی داخل آب
پس ازاینکه نوع لنزخود را انتخا ب کردید این سوال پیش می آید که دوربین شما با چه فرمتی باید عکس را ثبت نماید.
دو فرمت رایج درعکاسی :اولی فرمت RAWیا خام و دیگری فرمت  JPEGمی باشد.
تعریف فرمت )JPEG) Joint photographic Experts group
فایل فشرده ای است ،که معموال برای نمایش و یا چاپ تصاویر استفاده می شود .معموال پس از چندین بار ذخیره شدن با
این فرمت کیفیت عکس شما افت خواهد کرد .اغلب عکاسان درابتدا با این نوع فرمت عکاسی را شروع می کنند.

لنزهای نرمال
این نوع لنزها معموال با فاصله کانونی بین  35تا  50میلیمتر
هستند .زاویه دید آنها حدود  46درجه یعنی تقریبا برابر با زاویه
دید انسان می باشد .از مزایای این نوع لنزها می توان به سبکی،
قیمت نسبتا ارزان ،کیفیت فنی خوب و عملکرد مطلوب درمحیط کم
نور اشاره کرد.

انتخاب لنز ماکرو
معموال یکی از لنزهای پر مصرف عکاسان داخل آب لنز ماکروست و خود آن یک
سبک عکاسی محسوب می شود.این نوع لنزها به شما اجازه می دهند تا از یک سوژه
از فاصله بسیار نزدیک عکاسی کنید و این بدان معناست که شما زاویه دید باز جهت

عکاسی نخواهید داشت .
شاید برای شما این سوال پیش
آید که یک لنز ماکرو مناسب
برای عکاسی داخل آب کدام
است .اکثر اوقات عکاسان برای
شروع از لنز ماکرو  60میلیمتر
استفاده میکنند .این نوع لنز
برای عکاسی در شب به خاطر
قابلیت  AUTO FOCUSبسیار
مناسب است .هنگام خرید
وانتخاب لنز خود به مشخصات
فنی حتما توجه فرمایید.
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تعریف فرمت ()RAW
برای شناخت نحوه عمل دوربین در ایجاد یک فایل  ،RAWابتدا
میبایست با نحوه کار سنسور دوربین آشنا شویم .سنسور دوربین از
سلولهای حساس به نور تشکیل شده که به صورت شبکه ای در کنار
یکدیگر قرار گرفته اند .طبق یک فرآیند ،نوری که به سطح سنسور
برخورد می کند آنالیز شده و به صورت یک تونالیته نوری ثبت میشود
و سپس از مجموعه این تونالیته های نوری ،تصویر دیجیتال به وجود
می آید .پس از ثبت تصویر اولیه در دوربین با این فرمت ،نرم افزار
داخلی دوربین طبق یک الگوریتم خاص ،تصویر را به آن صورت که
شما در صفحه نمایش مالحظه می نمایید تبدیل میکند.
تفاوت بین فرمت  JEPGEوفرمت RAW
یکی از محاسن فرمت  JPEGجایگیری تعداد بیشتر عکس داخل کارت حافظه شما می باشد .و ازمعایب آن می توان
محدودیت دراصالح و تنظیم نور و سایه ها را نام برد.
درفرمت  RAWتمامی اطالعات ثبت شده بر روی حسگر دوربین به طور کامل در کارت حافظه ذخیره می شود .اما شما
باید هنگام چاپ و یا نمایش عکس فایل را بصورت  JPEGو یا  TIFFارائه دهید .حال سوال اینجاست که با چه فرمتی
بهتراست عکاسی کنیم و انتخاب مناسب کدام است؟
با توجه به محاسن و معایب ذکر شده برای این دو فرمت باید گفت این تنها یک انتخاب شخصی است .اگر شما فضای
مناسب و کافی در کارت حافظه و کامپیوتر شخصی خود دارید ،بهتراست فرمت  RAW + JPEGرا درمنوی دوربین خود
انتخاب نمایید.
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ترکیب بندی مناسب عکاسی داخل آب (بخش نخست)
فاصله بین یک عکس خوب و قوی با یک عکس ضعیف بسیار کم میباشد .همچنین یک ترکیب بندی نامناسب در
عکاسی میتواند تمام برنامه ریزی شما ،همینطور وقت و هزینه ای که از این بابت کرده اید را از بین ببرد .به همین
خاطر در ادامه به چند نکته اولیه جهت ترکیب بندی مناسب اشاره خواهیم کرد:
 به ا ندازه کا فی به سوژه خود نزدیک شوید. با تمرین و تکرار سعی کنید از پایین سوژه به سمت سطح آب عکاسی نمایید. هنگام عکاسی توجه داشته باشید فضای مناسب بین سوژه و لبه کادر وجود داشته باشد. سعی کنید با صرف وقت از سوژه ،هنگامی که روبروی شما و با یک زاویه مناسب قرار گرفته عکس بگیرید. فوکوس دوربین خود را بر روی چشم ماهی و یا شاخکهای موجوداتی مانند میگو و یا برهنه آبششها قرار دهید. -هنگام ثبت عکس و نگاه به سوژه همزمان به پیش زمینه و پس زمینه کادر خود دقت نمایید.

چند واژه کاربردی در عکاسی
اعوجاج (تاب برداشتن خطوط مستقیم)
حالت کجی و ناراستی در عکس که معموال زمانی که از لنزهای سوپر واید استفاده
میکنیم این مشکل به وجود می آید .یکی از راههای حل این مشکل اصالح آن در
کامپیوتر توسط نرم افزار مخصوص این کار می باشد.
تمرکز و مرکزیت دادن ()FOCUS
مفهوم آن در عکاسی ،رسیدن به حداکثر وضوح توسط تغییر فاصله کانونی
است .سیستم فوکوس دوربینها ،دارای دو حالت اتوماتیک  AFو یا دستی MF
می باشد.
عمق میدان ()DEPTH OF FIELD
محدوده ای از عکس که دارای وضوح قابل توجهی بوده و فوکوس شده باشد .شما
میتوانید با شناخت بیشتر عمق میدان همچنین نحوه تغییر آن توسط تنظیمات
دوربین خود از عکاسی خود خصوصا در سبک ماکروگرافی لذت بیشتری ببرید.
در شماره های بعدی به مواردی از قبیل ترکیب بندی مناسب
عکاسی داخل آب (بخش دوم) ،شناخت و دسته بندی انواع
سنسور با توجه به سایز آن ،انواع منبع نور و آشنایی با زاویه
تابش و چندین مطلب کاربردی دیگر اشاره خواهد شد.
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 20سال
غواصی تکنیکال
با يك بوسه شروع شد .من هيچگاه واقع ًا به غواصى اى
فراتر از غواصى اسپورت فكر نكرده بودم .ولى هميشه يك
حس نامفهوم در وجودم بود كه مى گفت بايد چيزى فراتر از
گشتن اطراف صخره هاى مرجانى و تماشا كردن ماهى ها وجود
درون
داشته باشد .و حتى قبل از اينكه غواص تكنيكال شوم،
ِ
ماجراجوى من چيزى بيشتر از غواصى با آرامش و غوطه ور
شدن در زير آب و گوش دادن به صداهاى دنياى زير آب را
جستجو مى كرد .من مردى را مالقات كردم كه مرا با داستانهاى
اعماق آبهاى انگليس اغفال كرد ،مكان هايى
اجسام مغروق در
ِ
كه براى غواصى در آنها نياز به چهار سيلندر و ترايميكس
است .او با نشان دادن تصاوير غارهاى كريستالى در فرانسه و
مأموريت هاى غواصى اى كه براى ديدن آن غارها بايد برنامه-
ريزى شوند ،من را بيشتر گرفتار كرد .هم گرفتار خود و هم
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غواصى تكنيكال! اواخر سال  ١٩٩٠بود كه تجهيزات تكنيكال
در دسترس بود ولى انتخابها بسيار محدود بوده ،و بخش
“تكنيكال” آن همچنان جاى پيشرفت داشت .من آن زمان
يك تويين ِست ِ
(ست دوتايى) ،وينگ نعلى ،هارنس يك
تكه ،صفحه پشتى و دو تا سيلندر استيج  ٧ليترى خريدم و
وارد دوره هاى تكنيكال شدم .من عاشق برنامه ريزى ها و
قانونمندى خاصى كه غواصى تكنيكال براى غواصى در اجسام
مغروق با خود همراه داشت ،شدم .احساس دستاوردى كه
اين غواصى با دنبال كردن برنامه هاى غوص بوجود مى آورد،
فوق العاده بود .بعد از آن من غواصى در غار را امتحان كردم.
در ابتدا مطمئن نبودم كه آيا اين نوع غواصى را دوست دارم
يا نه ،و با احتياط هر بار يك غوص مى زدم .در آخر يك هفته،
تمام غارهاى توريستى در “الت ولى” فرانسه كه معروفترین

غارهاى غواصى فرانسه آنجا هستند ،را ديده بودم .و عاشق
مناظر و غارهايى كه در آن غواصى كرده بودم شدم .امروز بعد
از گذشت  ١٨سال از آن زمان و بعد از غواصى در غارهاى
بسيار زياد ،همچنان اين سايت ها جزء غارهاى محبوب من
هستند .هر چند وقت يكبار كه ممكن بود ،من و مارتين سعى
مى كرديم به فرانسه برويم ،و در غارها بيشتر و عميق تر
پيش برويم و غارهايى دور از دسترس تر و ناشناخته تر را
اكتشاف كنيم .در نظر داشته باشيد كه در آن زمان معمولترين
چراغ قوه يك چراغ قوه دستى تفنگ مانند  ٧واتى بود ،كه يك
تُن وزن و نورى به اندازه نور شمع داشت .چراغ قوه اصلى ما
 ٣٥واتى بود كه باترى هاى سرب اسيدى داشت و با اين حال
نورى بسيار كوتاه مدت و ضعيف داشت .حدود ًا يكسال بعد
ما از فلوريدا با خود چراغ قوه هاى  HIDبا نورى طوالنى مدت

آورديم .عالى بود ،يكى از آنها حباب  HIDداشت! و تمام غار
را در مقايسه با چراغ هاى ساير غواصان روشن مى كرد .تنها
مشكل اين بود كه سايز پك باترى آن اندازه يك سيلندر
 ٣يا  ٤ليترى بود! در دو دهه اخير ،چراغ قوه هاى زير آبى
سير تكاملى بسيار سريعى داشتند ،باترى ها از آلكاالين به
سرب اسيدى و از نيكل متال هايدريد و نيكاد به باترى هاى
ليتيوم هيدرواكسيدى كه امروزه داريم تبديل شده اند.
حباب هاى هالوژنى با  HIDجايگزين شدند تا نورى مناسب با
زمان بيشتر را در غارهاى زير آبى ايجاد كنند .ولى به نسبت،
گران و شكننده هستند LED .ها در ابتدا به عنوان چراغ هاى
پشتيبان وارد شدند زيراكه قدرت نفوذشان چندان خوب
نبود .با پيشرفت بيشتر ،به عنوان چراغ هاى اصلى استاندارد
مورد استفاده قرار گرفتند.

براى سيلندرهاى استيج...ما تعدادى سيلندر آلومينيومى ٧
ليترى داشتيم ،ولى هر سيلندرى بزرگتر از آن ،مى بايست
استيل مى بود .تعداد زيادى از غواصان ترايميكس (از جمله
خود ما) از ( ٤و يا حتى بيشتر) سيلندر  ١٠ليترى استيل
استفاده مى كرديم! مديريت اين سيلندر ها چه زير آب و چه
در سطح بسيار دشوار بود ،و على رغم اينكه آنها را محكم به
خود مى بستيم ،از دو طرف ما آويزان مى شدند .ما غوص-
هايمان را با وزنى بسيار زياد آغاز مى كرديم ،و هرچه سريعتر
سيلندرها را در استيج ها مى گذاشتيم تا زودتر از شرشان
خالص شويم و تا زمانيكه براى دكو گرفتن هنگام بازگشت به
آنها نيازى نداشتيم ،خود را سبك مى كرديم.
جنبه مثبت غواصى غار در آن زمان اين بود كه اكثر مردم
فكر مى كردند غواصى غار فقط براى افراد كم عقل و سبك
مغز است ،و براى همين هم سايت هاى غواصى خلوت بوده و
غارها بسيار زيبا بودند .به ياد ندارم كه آيا آن زمان شيرهاى
مخصوص ادرار براى مردها اختراع شده بود يا نه ،ولى براى
خانمها قطع ًا اختراع نشده بود...استفاده از پوشك هيچگاه
خوشايند نبود ،البته در دوران کهنسالی مطمئن ًا تجربه ام
در اين زمينه باال خواهد بود! دراى سوت ها براى غواصى
تكنيكال سنگين و غير قابل انعطاف بودند .دستكش هاى
دراى بىنقص نبوده و آب به داخلشان نفوذ مى كرد و به
همين خاطر معمو ًال دستانمان سرد بودند و آن را به همراه
دستكش هاى وت سوت مى پوشيديم .برخى توليد كننده ها
پوشش هاى زيرين بهترى داشتند ،ولى من نمى توانستم
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هزينه آن را پرداخت كنم و البته انتخاب هاى متنوع و
مناسبى كه امروزه در فروشگاههاى غواصى در دسترس
هستند ،وجود نداشت .همچنين جليقه هاى گرم كننده هم
نبودند ،بنابراين غوص هاى سرد و طوالنى ،حقيقت ًا سرد و
طوالنى بودند...
غواصى در برنامه هاى كامپيوترى داس برنامه ريزى مى شد
(تازه اگر خوش شانس بوديم!) و يا ساعت ها از روى جداول
برنامه ريزى مى شد .حداقل چندين ساعت طول مى كشيد تا
برنامه يك غوص تكنيكال و تمام راه هاى فرار را برنامه ريزى
كنيم .در طول غواصى از تايمرهاى غواصى و تعداد زيادى
جداول پشتيبان استفاده مى كرديم .تعداد بسيار محدودى از
غواصان تكنيكال كامپیوتر تكنيكال داشتند و آنهايى هم كه
داشتند نمى توانستند به طور كامل به آن اطمينان كنند .در
اواخر  ١٩٩٠بدون داشتن تيم پشتيبانى ،به محدوديت هايى
كه سيستم مدار باز داشت رسيده بوديم .ما براى چندين
روز غار را آماده مى كرديم ،سيلندرهاى استيج را در فواصل
مشخص مى گذاشتيم ،و قبل از اينكه دوباره چند روز را براى
جمع آورى تجهيزات صرف كنيم ،يك “غوص بزرگ” را به انجام
مى رسانديم .ما تعداد زيادى سيلندر را با خود مى برديم و
ميزان فراوانى گاز مصرف مى كرديم -رد شدن با قايق از
گمرك و رفتن به فرانسه خود ماجرايى بود .ما به سيستم
مدار بسته احتياج داشتيم!
مارتين آن زمان مدتى بود كه غواص سيستم مدار بسته بود،
ولى من تنها امتحانش كرده بودم .مدت زيادى طول نكشيد
كه آموزش هاى سطح اوليه آن را گذراندم ،و مارتين دوره
مربيگريش را گذراند و همه چيز تغيير كرد .مارتين بسيار
جلوتر از من بود ،بنابراين من شروع به باال بردن تجربه ام
كردم .هر لحظه ممكن را با سيستم مدار بسته ام سپرى کرده
و مهارت ها و دريل را تمرين مى كردم ،تا اينكه توانستم
سيستم مدار بسته خود را چشم بسته به كار گيرم .هيچ
كدام از اطالعات دكو ADV, HUD, BOV ،و يا مانيتور
اسكرابر وجود نداشت ...فقط يك سيستم مدار بسته بود!

به اين ترتيب در سال  ،٢٠٠٠ما سيستم هاى مداربسته
خودمان را داشتيم ،حداقل چند سيلندر آلومينيوم ،چراغ
هايى نسبت ًا مناسب ،به نوعى كامپیوترهاى غواصى CCR
تكنيكال و پوشش هاى زيرين مناسب داشتيم .بنابراين
مرحله بعدى داشتن يك وسيله حركتى زير آبى مناسب بود .ما
تعدادى از انواع كوچكتر آن را داشتيم كه نام هايى مانند يام
يام ،زيگ اند زاگ و پيلچارد داشتند ،ولى ما نياز به وسيله-
اى داشتيم كه بتواند فواصل طوالنى را بپيمايد و غواصى را
كه با خود سيستم مدار بسته ،تعداد زيادى سيلندر و باترى
عظيم الجثه چراغ قوه را همراه دارد بتواند بكشد .جوابگوى
ما  ٢دستگاه هيوالى  ٦٢كيلوگرمى مشكى مات با دو باترى
ماشين در داخلشان بود! آنها غول هايى واقعى بودند .داخل
آب فوق العاده بودند ولى حمل آنها به پايين كوه هاى سنگ
آهكى تا سايت غار و برگرداندن دوباره آنها ،و يا حمل آنها در
مناطق گلى و پر از فراز و نشيب ،كابوسى واقعى بود!
از همان زمان غواصى هاى مدار بسته ،تكنيكال و مهارت-
هاى خودم در هر دو نوع غواصى شكوفا شدند و به بلوغ
رسيدند .بعضى چيزها البته تغيير نكرده است .تجهيزات من
هنوز هم مشكى هستند ولى بازگشت به خاطرات گذشته و
به ياد آوردن تغييراتى كه تا به االن در طى اين  ٢٠سال
بوجود آمده ،بسيار جالب است .اكثر سيستم هاى مدار بسته
امروزى كامپيوترهاى غواصى تعبيه شده با صفحه رنگى دارند،
مانيتورهاى اسكرابر ،باترى هاى قابل شارژ و نمايشگرهاى
پيشرفته دارند و اكثر مدل هاى جديدتر مانيتور دى اكسيد-
كربن نيز دارند .سيلندرهاى دكو و استيج بدون استثنا
آلومينيومى هستند ،بنابراين تأثير كمترى روى شناورى شما
در زير آب دارند و مديريت كردنشان بسيار آسان تر است.
چراغ ها كوچكتر از هر زمان ديگر هستند و براى مدت زمان
هاى طوالنى نور مى دهند و نورى سفيد و زيبا دارند.

وسيله هاى حركتى زير آبى نيز داراى تكنولوژى جديد باترى
هستند و وسيله اى كه من امروز استفاده مى كنم كمتر از ٢٠
كيلو وزن دارد ،ولى سريع تر از غول هاى قديمى كه داشتيم
حركت مى كند.
دراى سوت ها هم مقاوم و هم سبك هستند -چيزى كه ما
هيچ وقت در روياهايمان هم نمى ديديم -و به دستكش
هاى دراى وصل هستند كه بسيار قابل اعتماد و استفاده از
آنها آسان است .پوشش هاى زيرين ،تكنولوژي هايى برابر با
آنچه در سيستم هاى مدار بسته مان داريم دارند و حتى اگر
خيس شويم ،گرم نگه داشتن ما را تضمين مى كنند .امروزه
دستكش ها و جليقه هاى گرم كننده وجود دارند .و حتى براى
غوص هاى بسيار طوالنى كابل هايى دارند كه از طريق شير
ورودى دراى سوت شما به يك بسته باترى كوچك متصل مى-
شوند (بعضى مواقع حتى مى توانيد با باترى چراغ قوه خود آن
را به اشتراك بگذاريد) .وجود شيرهاى تخليه ادرار هم براى
خانمها و هم آقايان به اين معناست كه ديگر نيازى نيست بين
خيس شدن و يا كنترل مثانه يكى را انتخاب كنيد.
غواصى تكنيكال از هر زمان ديگرى قابل دسترس تر است
زيراكه انواع دوره هاى آموزش غواصى و تجهيزات تكنيكال
براى ايمنى غواص وجود دارند .ولى همچنان يك ماجراجويى
فوق العاده محسوب مى شود كه مى تواند شما را به دست-
نخورده ترين سايت هاى غواصى در جهان ببرد و همچنين
وسيله هايى قابل اطمينان براى كمك کردن به رساندن شما
به اين مناطق وجود دارند .و البته اشتياق من به همراهم و
هم گروهم در ماجراجويى هايمان نيز همچنان پا برجاست.
با فكر كردن به  ١٠سال آينده ،مى دانم كه باز هم تغييرات
بسيارى ايجاد خواهد شد .مى توانم برخى از آنها را حدس
بزنم ،ولى ندانستن اينكه چه تغييرات ديگرى ممكن است رخ
دهد ،خود بخشى از ِ
لذت غواصى تكنيكال است.
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كمتر بهتر است
ً
وينگ زِ ن تعمدا باريك تر ساخته شده تا از كناره هاى
سيلندر شما بيرون نزند .اين ويژگى اين مزيت را
دارد كه كنترل شناورى شما را افزايش داده و خطر
گير كردن شما و ايجاد كشش در آب را به ميزان زيادى
كاهش مى دهد .هنگاميكه كشش آب كم مى شود،
مصرف گاز نيز كم مى شود و غوص هاى ايمن تر و
طوالنى ترى را خواهيد داشت.

بی سی دی غواصی ایکس دیپ  -ان ايكس ز ِن
به كار بردن تكنولوژى پيشرفته براى ُبعدى جديد در غواصى اسپورت

چطور چنين چيزى ممكن است؟
وينگهاى سنتى يك بخش مركزى بزرگ و
بال استفاده دارند .كه كيسه هوايى نيست،
تنها پارچه است .با استفاده از اين فضا،
به طور مؤثرى توانستيم اين فضاى بال-
استفاده را كم كرده و اندازه كيسه هوايى
را در كل كاهش دهيم.

الهام گرفته از عشق به غواصى ،مهندسى شده براى حداكثر عملكرد
ما به داليل متفاوتى غواصى مى كنيم ،ولى هر آنچه كه به ما انگيزه مى بخشد تا وارد آب
شويم و غواصى كنيم ،تجهيزات ما بايد لذت آن را افزايش دهد .با طراحى بسيار دقيق،
با اضافه كردن تكنولوژى مواد پيشرفته و مهندسى تخصصى ،مدل “ان ايكس زِ ن” به
راستى ما را با دنياى زير آب يكى مى كند.
قدمى براى ايجاد تفاوت در سيستم بى سى دى
در طى  ٢٠سال اخير به هر قايق غواصى كه وارد شده ايد ،ديده ايد كه بى سى دى ها با
تفاوتى اندك همه يك شكل هستند .مدل ان ايكس زِ ن نتيجه اشتياق ما براى شكستن
اين سنت است ،از تبديل آنچه فقط كار مى كند به آنچيزى كه داراى عملكردى است كه تا
به حال ديده نشده است.
ساختارشكنى طراحى هاى قديمى ،تجربه ايكس ديپ در غواصى تكنيكال و تخصص ما،
منجر به برداشتن قدمى براى ايجاد تغيير در طراحى بى سى دى شد.

تالش كمتر ،راحتى و ايمنى بيشتر
شكل وينگ به دليل
محكم شدن و چسبيدن آن به سيلندر ،كنترل شناورى را بهتر مى كند.
ِ
كاهش حركت هوا و توجه بيشتر بر روى تعادل و صاف شدن بدن ،پايدارى بيشترى ايجاد
مى كند.
هنگام غواصى در جريان ،شما مى خواهيد كه كمترين ميزان كشش در آب را داشته
باشيد تا بهتر بتوانيد پا بزنيد .هنگام اكتشاف در كشتى هاى مغروق و يا مرجان ها نيز شما
مىخواهيد كه بتوانيد آزادانه حركت كنيد و به جايى گير نكنيد .اينجا است كه ارزش واقعى
طراحى ان ايكس زِ ن را درك خواهيد كرد.

با تجهيزات خود يكى شويد
اسم ان ايكس زِ ن به اين دليل گذاشته شده كه احساس يكى شدن با دنياى زير آب را
به شما مى دهد .ارتقاء تكنولوژى مواد ،طراحى در غواصى ،و توانايى براى به كار بردن
مهندسى به روز ،سيستم غواصى اى را خلق كرد كه ما را به سمت بهترين ها سوق داد.
زِ ن به راستى مقاوم ،راحت و يك بى سى دى ارگونوميك است.

موفقيتى بزرگ در بخش بااليى
در نتيجه طراحى خاص باد شونده آن ،كه اولين بار درمدل ان ايكس ُگست ديده شد،
ما توانستيم موفقيتى بزرگ در طراحى باالى وينگ بدست آوريم .ما شكلى باريك تر و
كوچكتر ساختيم ،و فضاى بيشترى را در اطراف شيرها و شلنگ ها باقى گذاشتيم ،تا حركت
ناخواسته هوا را كاهش دهيم و تعادل بهترى را براى صاف بودن بدن ايجاد كنيم.
نقاطى كه ممكن است مشكل ايجاد كنند با حذف تمام واشرها و طناب هاى اضافى تا حد
امكان از بين برديم .جنس آن كام ًال در مقابل هرگونه فشار ناگهانى و برخورد ،مقاوم است.
جوش خوردن مستقيم بادشونده به كيسه هوايى ايجاد يك اتصال محكم و مستقيم را براى
حداكثر عملكرد ممكن مى سازد.

همراه شماست هم در زير آب و هم روى آب
بى سى دى هاى مدرن نه تنها احساس آزادى در آب به شما مى دهند ،بلكه احساس
امنيت و اعتماد به نفس در سطح نيز خواهيد داشت .دقت به كار رفته در طراحى وينگ و
نقطه تعادل در سيستم ان ايكس زِ ن به اين معناست كه شما را به راحتى و با اطمينان نگه
مى دارد در حاليكه منتظر قايق هستيد تا دنبالتان بيايد و يا در حال به اشتراك گذاشتن
تجربه هيجان انگيز غواصى خود با همراهتان هستيد.
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كوچكتر بودن بخش باالى وينگ
مهندسى جمع و جور بادشونده در سرى
ان ايكس امكان كاهش در اندازه
مورد نياز قسمت باالى وينگ را فراهم
ساخته است .اين موجب مى شود كه
در سطح آب شما را باال و بيرون آب
نگه دارد و اين اطمينان را ايجاد كند
كه هنگام پايين رفتن بخش باالبرنده
كيسه هوايى در جاى درست خود قرار
گيرد.

پدهاى تورى سه بعدى استاندارد XDEEP MESH PAD
زِ ن ،درست مانند هر ست ديگرى در اين سرى با آستر تورى سه بعدى
ايكس ديپ تجهيز شده.
اين پد نرم ولى غير قابل فشرده شدن ،به راحتى شما مى افزايد ،چه
پوششتان دراى سوت باشد ،چه تى شرت و شلوارك .اين ويژگى كمك
مى كند تا از هرگونه حركت كوچك صفحه بر روى پشت شما جلوگيرى
كند ،و پايدارى و ايمنى را افزايش دهد.
جنس سه بعدى تورى نيازى به اضافه كردن وزنه ندارد زيراكه تكنولوژى
باالى مواد اجازه ورود آسان آب و سپس خروج آن را مى دهد.

كنترل دقيق حركت گاز
سيستم هاى بادشونده سنتى در بخش كنارى قرار داده مى شوند ،بنابراين هنگاميكه گاز
تزريق مى شود اگر وضعيت بدنتان صاف باشد ،گاز به طور مساوى توزيع شود.
طبيعت جمع و جور آداپتور سرى ان ايكس اين امكان را فراهم مى كند تا بادشونده در بخشى
كه بال استفاده است قرار داده شود و حركت ناخواسته گاز را حذف كند .هوا كه اضافه مى
شود ،سريع ًا به طور مساوى در دو سمت وينگ توزيع مى شود و به بدن شما يك وضعيت صاف
و بدون نقص را مى دهد.

آسان تر شدن پوشيدن و درآوردن
در نتيجه طراحى صفحه پشتى ،پيشرفتى بزرگ در آسان پوشيدن و درآوردن سيستم ايجاد شده است.
هنگاميكه هارنس بسته نشده است ،تسمه هاى شانه اى ٢٠درصد طويل تر از هارنس هاى كالسيك است .اين ميزان فضاى بيشترى
را حتى زمانيكه شانه ها قدرت حركت بااليى ندارند فراهم مى كند .با بسته شدن سگك تسمه كمرى ،تسمه هاى شانه اى به پايين
كشيده شده و به خوبى هارنس را به سمت بدن شما مى كشد .و نيازى به تغيير دادن تنظيمات از وت سوت به دراى سوت نمى باشد.
ّ
كل سيستم به خوبى نزديك بدن شما نگه داشته مى شود و تمام تجهيزات غواصى را به صورت پايدار حفظ مى كند.

طراحى مناسب براى سيلندر شما
حذف نوع اتصال زاويه دار قديمى در
بادشونده به اين معناست كه ما توانستيم
شكل وينگ را طورى طراحى كنيم تا به
خوبى اندازه سيلندر شما شود .جريان
يافتن هوا در اطراف وينگ و سيلندر
مؤثرتر شده و تعادلى بهينه ايجاد مى كند
تا به شما كمك كند شناورى دقيق و بدون
نقص داشته باشيد.
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و در آخر ،صفحه پشتى ارگونوميك
طراحى صفحات پشتى در مدل هاى كالسيك بسيار ساده هستند .از آن زمان
براى بار اول ما به فكر يك طراحى ارگونوميك و مناسب با آناتومى در پشت
بدن افتاديم .اين طراحى مجدد ،صفحه اى را ايجاد كرد كه از هر نظر برتر
است.
بزرگتر كردن قسمت بااليى صفحه پشتى باعث توزيع بهتر وزن در حين غواصى
شده و فشار بار در ناحيه كمرى را از بين برده است .طراحى قسمت پايينى
صفحه ،فشار بار را به راحتى و به صورت ايمن پخش مى كند و امكان اتصال
بهينه جيب هاى وزنه و لوازم جانبى را فراهم مى كند.
سرى جديد صفحه پشتى ان ايكس ،راحت ،پايدار و محافظ پشت شماست.
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