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غواصی و تاریخ

HUGH  BRADNER
1915 - 2008

هیو بردنر Hugh Bradner یک فیزیکدان آمریکایی و دانش 
آموخته دانشگاه کالیفرنیا بود که با اختراع وت سوت تحولی 

بزرگ در صنعت غواصی و ورزش های آبی ایجاد کرد.
او در سال 1915 در نوادا متولد شد. مدرک دکترای خود 
دریافت   1941 سال  در  کالیفرنیا  تکنولوژی  مؤسسه  از  را 
U.C Berkeley سمتی را  کرد. در سال 1946 در دانشگاه 
دریافت کرد که در آن نیاز بود غواصی کند.  پیش از آن نیز 
در جنگ جهانی دوم با نیروی غواصی ارتش آمریکا در مورد 
مشکالتی که ماندن طوالنی مدت زیر آب های سرد ایجاد می 
کرد و باعث می شد که غواص به سرعت حرارت بدن خود را 
به میزان زیادی از دست بدهد گفتگو کرده بود. او شروع 
به آزمایش بر روی ماده ای کرد که می توانست یک حفاظت 
گرمایی ایجاد کند. با پوشیدن این پوشش که از جنس این 
ماده الستیکی بود، آب بین لباس و بدن غواص نگه داشته 
می شود، آب با بدن هم دما شده و بدن را گرم نگه می دارد.  
اسم این ماده نئوپرین بود. او در زیر زمین خانه پدری خود 
شروع به کار بر روی این پوشش جدید کرد و در سال 1952 
کار خود را در زمینه استفاده از نئوپرین به سرانجام رساند 
و سپس به همراه همکارانش شرکتی را تاسیس نمود با نام

وت  تا   Engineering Development Company )EDC(
سوت را تولید کنند.

را  اقسام مدل های وت سوت  و  انواع  و همکارانش  بردنر 
کالیفرنیا  در   Scripps )SIO( اقیانوس شناسی  مؤسسه  در 
مواد  از  زمان  آن  در  اینکه  با  و  دادند.  قرار  آزمایش  مورد 
پالستیکی اسفنجی مانند انسولیت و روبازوت، برای مقاصد 
مختلفی استفاده می شد ولی بردنر اولین کسی بود که ماده 
های  پوشش  در  را  نئوپرین  تک سلولی  اسفنجی  پالستیکی 

محافظ برای شنا مورد استفاده قرار داد.
بر اساس  گفته های Andreas B. Rechnitzer که در مؤسسه   
SIO     از افراد آکادمیک  و  همچنین  غواص بود،  استفاده 
نمودن از غواصی در کارهای  علمی در همانجا  و در تابستان

ماند.  خواهد  باقی  فرد  بدِن  و  پوشش  بین  آب  از  باریکی 
وت سوت ها از مواد پالستیکی اسفنجی تک سلولی مانند 

نئوپرین، الستیک و پلی وینیل کلورید ساخته می شوند.
بردنر برای ثبت اختراِع خود در آمریکا اقدام کرد ولی به 
قبول  مورد  پرواز،  های  لباس  به  آن  طراحی  تشابه  دلیل 
واقع نشد. ارتش آمریکا نیز با استفاده از این وت سوت 
های جدید موافقت نکرد. زیرا با اینکه این پوشش را عایق 
با  تا  بود  نگران  ولی  دید  می  برای شناگران  خوبی  گرمایی 
پوشیدن این وت سوت ها شناگرانشان از طریق سونار زیر 
آبی راحت تر قابل تشخیص باشند. و به همین دلیل بردنر 

منحصراً سودی به خاطر آن دریافت نکرد.
در سال 2005 لوس آنجلس تایمز بردنر را به عنوان “پدر 
وت سوت” معرفی کرد و طی مقاله ای که در سال 1995 در 
SIO به چاپ رسید، شواهد و مدارکی ارائه شد که تأیید 
می کرد بردنر نخستین وت سوت جهان را تولید کرده است. 
 Scripps بردنر در سال 1961 به مرکز جئوفیزیک مؤسسه
پیوست و به عنوان یک جئوفیزیست مشغول به کار شد. در 
سال 1963 به درجه پروفسوری رسید و در سال 1980 
بازنشسته شد. او هیچ گاه این اختراع خود را نتوانست به 
ثبت برساند و هیچ سوِد مالی هم از آن دریافت نکرد. او 
در سال 2008 در سن دیگو کالیفرنیا چشم از جهان فرو 

بست.
SIO نگه داری می شود.  مقاالت بردنر در آرشیو مؤسسه 
پس از او غواصان بسیاری در تولید وت سوت های نئوپرین 
برای غواصی و موج سواری موفق بوده اند و اختراع او گامی 
بزرگ در جهت پیشرفت صنعت غواصی به حساب می آید 

که امروزه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

منابع :
Archives of Scripps Institution of Oceanography -

Invention City -

از  نفر  چند  که  زمانی  درست   . گردید  آغاز  سال1950 
های  کلپ  روی  بر  تحقیق  به  شروع  باال  مقاطع  دانشجویان 
بستر دریا کردند. در آن زمان تنها 2 ست تجهیزات غواصی 
داشتند که شامل 2 رگالتور، سیلندر، کمربند وزنه، فین و 
ماسک های ابتدایی می شد. برای غلبه بر سختی ایجاد شده 
از قبیل پوشش  انواع پوشش ها  توسط آب سرد، غواصان 
را  هوایی  نیروی  های  پوشش  مازاد  و  روغنی  پوستی  های 
 Scripps استفاده می کردند. و این غواصان محقق مؤسسه
را در جلسات  بردنر  بودند که وت سوِت  اولین کسانی  جزء 

آموزش غواصی خود استفاده کردند.
بردنر با زبانی ساده وت سوت را اینچنین توضیح داد: وت 
که  ریزی  بسیار  های  حباب  طریق  از  را  گرمایی  عایق  سوت 
داخل آن ماده  وجود دارند ایجاد  می کند  و  بنابر این  الیه

که  بردنر  سوت  وت 
توسط یکی از مدلهای 
معروف برای تبلیغات 

استفاده شد



آشنائی با اسنورکل غواصی

اسنورکل به شما اجازه میدهد بدون اینکه سر خود را از داخل آب 
بیرون بیاورید در سطح آب به تنفس خود ادامه دهید . میانگین وزن سر یک 
شخص عادی بین 9-7 کیلوگرم می باشد به همین دلیل حرکت دادن مداوم آن 
برای تنفس انرژی زیادی را نیاز دارد. مصرف انرژی بیشتر زمانی رخ میدهد که 
فرد دارای شناوری مثبت بوده و در اثر باال و پائین بردن سر مرکز باالنس بدن 

در آب مدام دچار تغییر شود و غواص نیازمند تنظیم مجدد آن باشد . 
بوسیله اسنورکل شما میتوانید برای مدت طوالنی و بدون نیاز به وسیله شناوری 
بر سطح آب شنا کنید . همچنین این وسیله ایمنی شما را در زمان شنا بر روی 
سیلندر  داخل  هوای  زیاد  مصرف  به  ای  عالقه  شما  .اگر  برد  می  باال  آب  سطح 
غواصی در زمان شنای سطحی ندارید ، اسنورکل بهترین گزینه ممکن برای کمک 

به شماست .
مانند دیگر تجهیزات غواصی اسنورکلها نیز از مواد مختلفی ساخته میشوند ولی 
اسنورکلهای امروزی از یک لوله پالستیکی به همراه یک قطعه دهانی با جنس 
سیلیکون ساخته می شوند . قسمت پائینی اسنورکلها ممکن است یک قطعه لوله 
سیلیکونی متصل به یک قطعه دهانی باشد ویا یک قطعه دهانی سیلیکونی، که 

به لوله پالستیکی اصلی متصل شده است .

اشکال متفاوت اسنورکل 

متفاوتی  مدلهای  در  اسنورکلها  امروزه 
به  کلی  بطور  ولی  شوند  می  ارائه 

گروههای زیر تقسیم می شوند :

-Normal snorkel اسنورکلهای معمولی 
یک  از  که  اسنورکل  مدل  ترین  قدیمی 
دهانی  قطعه  یک  همراه  به  ساده  لوله 

ساخته شده است .
اسنورکلهای سوپاپ   Purge Snorkel  -
دار که توسط سوپاپهای انتهائی تخلیه را 

آسان می سازند.
- Semi Dry Snorkel اسنورکلهای نیمه 
باالی  در  که  ابزاری  بوسیله  که  خشک 
لوله قرار داده شده تا حدودی ورود آب 

به داخل را محدود میکند .
- Dry Snorkel اسنورکلهای خشک 

ورود  و  اسنورکل است  نوع  جدیدترین 
درصد   100 را  اسنورکل  داخل  به  آب 

مسدود مینماید .

چگونه میتوان یک اسنورکل خوب انتخاب نمود ؟

-  سعی نمائید در زمان خرید اسنورکل خود را از همان کمپانی تولید کننده ماسک غواصی که خریده اید انتخاب نمائید، 
معموال تولید کننده های تجهیزات اسنورکلها و ماسک های خود را از نظر طراحی ، اندازه و رنگ بندی متناسب با هم میسازند 
-  دقت کنید قطعه دهانی از جنس سیلیکون با کیفیت و نرم ساخته شده باشد تا حداقل حساسیت دهانی را ایجاد نماید. 
سطح داخلی لوله و قسمت پائینی آن را برای اطمینان از صاف بودن بررسی کنید و سعی نمائید اسنورکلی را انتخاب کنید 

که از چندین قطعه قابل تنظیم و چرخش ساخته شده باشد.
-  فراموش نکنید که طول و قطر استاندارد در اسنورکلها حداقل مقاومت تنفسی را برای شما به همراه داشته و تخلیه آب 

از آن راحت تر می باشد.
-  در زمان انتخاب اسنورکل به قطعه اتصال دهنده توجه کنید. برخی از اتصال دهنده ها بسیار ساده بوده و یا مکانیزمی 

معیوب دارند و جدا شدن و گم شدن اسنورکل در زمان غواصی را آسان میکنند .
-  اگرچه اسنورکلهائی که قطعه انتهائی نرم و قابل انعطاف دارند ماندگاری و طول عمر کمتری نسبت به نوع دیگر دارند ولی 
بهترین گزینه برای استفاده در زمان غواصی اسکوبا هستند مگر اینکه اسنورکلی را انتخاب کنید که قطعه انتهائی غیر قابل 

انعطاف داشته باشد ولی همزمان قابلیت چرخاندن قطعه دهانی رانیز دارا باشد .
-  در زمان انتخاب اسنورکل با سیستم خشک یا ورودی غیر قابل نفوذ، حتما از مکانیسم شرکت سازنده برای این منظور 

تصویر : wikihow.comمطلع شوید زیرا برخی از این قطعات که با کیفیت پائین تولید شده اند سبب گیر کردن در سطح آب می شوند .
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تجهیزات غواصی
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The Risks Of Diving While Pregnant
خطر غواصی در زماِن بارداری

این سوال که آیا زنان میتوانند در طوِل دوره بارداری خود 
غواصی کنند یا خیر، جوابی  ساده دارد؛ کالج آمریکایی زنان 
و زایمان و شبکه هشدار به غواصان هر دو توصیه میکنند 
که در طول دوراِن بارداری غواصی نکنید. این مقاله با هدف 
جانبی  عوارض  و  بالقوه  خطراِت  مورد  در  بیشتر  توضیحات 
غواصی در حین بارداری نوشته شده است و تالش در روشن 
و  )غواصی  موضوع  دو  این  چرا  که  دارد  مطلب  این  سازی 

بارداری( با هم سازگار نیستند.  
 توجه به این موضوع مهم است که اگرچه غواصی کردن در 
ناخواسته  به طور  زنانی که  اما  نیست  عاقالنه  بارداری  زمان 
در طول چند هفته اول بارداری به غواصی پرداخته ا ند نباید 
مضطرب باشند چراکه اجماع عمومی بر این است که غواصی 
در این مراحل اولیه نباید تاثیر زیادی بر روی جنین داشته 
از اثرات دقیق غواصی بر روی کسانی  که چند  باشد. اطالع 
بسیار  پرداخته اند  غواصی  به  را  خود  بارداری  اول  هفته 
مشکل است از آنجاییکه به دلیلی  بسیار روشن شواهد کافی  
پزشکی   سازمانهای  پیشنهاد  بنابراین  نیست.  دسترس  در 
مانند شبکه هشدار به غواصان بر اساس شواهد موجود، از 
نانی که در طول بارداری غواصی کرده اند و مطالعات بر روی 

حیوانات است.

در سه  ماهه اول، اثرات اکسیژن متمرکز شده توسط فشار 
میتواند باعث بروز نقایصی در جنین در حال رشد شود که از 
جمله آنها کاهش وزن، رشد غیر طبیعی جمجمه،  نقص اندام ها 
و رشد غیر طبیعی قلب است. در هر زمان اما به خصوص در 
سه  ماهه سوم، بیماری رفع فشار در مادر میتواند مشکالت 
عمده ای  برای جنین به وجود آورد که عمده دلیل آن  ناتوانی 
ریه ها در فیلتر کردن حباب های نیتروژن است از آنجایی که 
طریق  از  را  اکسیژن  و  ریه ها  نشده  متولد  نوزاد  یک  خون 

جفت جنین دور میزند.
مطالعات حیوانات:

جفت جنین نقش کلیدی در گردش خون جنین بازی  می کند، 
دقیقا به همین دلیل است که در آزمایشاتی که تالش برای 
گوسفند  از  دارند  زنان  در  فشار  رفع  بیماری  اثرت  تعیین 
استفاده میشود چراکه جفت گوسفند شبیه به جفت انسان 
است و نتایج حاصل از مطالعات در گوسفند باردار در اتاقهای 
هیچ  مادر  که  مواردی  در  حتی  که  است  داده  نشان  فشار 
نشانه ای از بیماری رفع فشار ندارد، حباب اغلب در جریان 
خون فرزند بوده است. وقتی  مادران نشانه های بیماری رفع 

فشار را نشان دادند، عالئم در جنین تشدید شد.
اغلب اثرات بیماری رفع فشار در فرزندان به عنوان آریتمی 
تجلی   نخاع  نقص  و  ضعیف  اندام  حیات،  کننده  تهدید  قلبی 
پیدا کرده و از آنجاکه برای جداسازی و فیلتر حباب از خون، 
جنین نمی تواند از ریه های خود استفاده کند، حتی حباب های 
باعث  میتوانند  هستند  بی خطر  بزرگساالن  در  که  خنثی 
برای  بالقوه  طور  به  که  بشوند  شریانی  خون  گازی،  انسداد 

جنین کشنده هستند.
جنین،  روی  بر  فشار  توسط  متمرکز  اکسیژن  اثرات  لحاظ  از 
تحقیقاتی  بر روی جونده گان انجام شده است و نتیجه گیری 
بارداری  دوران  طول  در  کردن  غواصی  که  است  گردیده 
میتواند با رشد طبیعی بافتها تداخل داشته باشد اگر چه که 
در بعضی  موارد غواصی کردن تاثیری بر روی رشد بافت ها 

نداشته است. 
درنهایت اگرچه که ما نمیتوانیم به طور صد در صد از خطرناک 
بودن غواصی در زمان بارداری مطمئن باشیم اما همه نشانه ها 
گویای آن  هستند که بهتر است  تا زمانی  که کودک شما به 
دنیا نیامده از این کار اجتناب کنید. همچنین بعد از زایمان 
برای برگشت به غواصی مادران باید بین 4 تا 8 هفته- بسته 
به نوع زایمان-  صبر کنند. همین طور همیشه توصیه میشود 

که قبل ازبازگشت به غواصی با یک پزشک مشورت کنید.

با توجه به اینکه ماهیت نظرسنجی ها اغلب مغرضانه است و 
تفاوتهایی بین آناتومی حیوانات و انسان ها وجود دارد، نقوص 
و  تحقیقات غواصی  بی  اساسی  در مورد  بسیار و حدس های 
حاملگی  وجود دارد. با این حال، این واقعیّت که غواصی ممکن 
است خطری برای کودک متولد نشده داشته باشد دلیل کافی  

است برای غواصی نکردن در طول دوران بارداری.
نتایج نظرسنجی ها:

طول  در  غواصی  از  شان  تجربه  مورد  در  زنان  از  نظرسنجی 
از  بسیاری  در  است.  نتیجه  بی   حدودی  تا  بارداری  دوران 
حالیکه  در  نشده  گزارش  جانبی ای  عوارض  هیچگونه  موارد 
بعضی  ، تغییر شکل جنین و سقط جنین را گزارش داده اند 
یا  داشته  ربطی   مادر  کردن  غواصی  به  است  ممکن  این  اما 

نداشته باشد.
در سال 1980 مجله تحقیقات پزشکی  زیر آب نظرسنجی ای 
به نام “غواصی و سالمت جنین” جمع آوری کرد که به مطالعه 
208 زن که 109 تای آنها در طول دوران بار داری غواصی 
کرده بودند پرداخت. از این میان تعداد آنهایی که در طول 
دوران بارداری غواصی نکرده بودند هیچ مشکلی  در زایمان 
نداشتند اما 5/5 درصد از مشکالت در میان زنانی بود که در 

طول دوران بارداری به غواصی پرداخته بودند.
با این حال شایان ذکر است که به طور قطع نمی توان گفت 
که این مشکالت ناشی  از غواصی در طول بارداری بوده اند و 
تصور میشود که اثرات منفی  بالقوه غواصی در حین بارداری 

عمد تاً در سه  ماهه اول و سوم بر روی جنین تاثیر می گذرد.

اگر عالقه مند به خواندن مقاالتی مانند این هستید عضو باشگاه غواصی بانوان شده و از امکاناِت باشگاه برای اعضا بهره مند 
شوید.
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نظریه فشار زدائی
DECOMPRESSION

THEORY
در قسمت اول و در شماره قبل در مورد تاریخچه پیدایش 
درباره  توضیح  با  و  شد  داده  توضیح  فشارزدائی  جداول 
از  استفاده  اهمیت  به  بدن  در  نیتروژن  حبابهای  تشکیل 
و  توسعه  مورد  در  بخش  این  در  کردیم.  اشاره  این جداول 
پیشرفت جدول اولیه توسط نیروی دریائی و سپس جداول 

پیشرفته تر، اشاره خواهیم نمود.
را  زدائی  اولین جدول فشار  هالدن  گفته شد  که  همانگونه 
برای کارگران معدن و غواصان نیروی دریائی بریتانیا طراحی 
ایاالت  دریائی  نیروی  اما  بود  قبول  مورد  جدول  این  کرد. 
متحده آمریکا بطور دوره ای و بر اساس نیازهای خود آن را 
اصالح نمود تا بتواند بهتر موارد استاندارد را در نظر بگیرد. 
یا    US  NAVY یا  دریائی  نیروی  جداول  منظور  همین  به 
برای  بار  اولین  این جداول  نمودند.  طراحی  را   USN جدول 
استفاده در غواصیهای فشار زدائی نظامی توسعه پیدا نموده 
اواسط سال 1980 میالدی جهت غواصیهای تفریحی  وتا  بود 
قرار  نیز  عادی  غواصان  استفاده  مورد  و  بوده  استاندارد 
 2 دریائی  نیروی  نسخه سال 1950، جداول  در  گرفت.  می 
تفاوت عمده با مدل اصلی هالدن داشتند. اول اینکه در این 
جداول 6 بخش با نیمه عمر 120 دقیقه ای وجود داشت که 
بر اساس اطالعات ارتش آمریکا محاسبه شده و حتی بخشهای 
کند تر از آن هم در نظر گرفته شده بود )اطالعات در مورد 
در  و  قبلی  در قسمت  میتوانید  را  بخشها  انواع  و  عمر  نیمه 
که  بود  این  تفاوت  دومین  نمائید(.  مطالعه  گذشته  شماره 
حساب مربوط به استراحت سطحی برای غوصهای تکراری که 
قبال زده شده است را با هم جمع نموده و تمامی غوصهائی را 
که در 24 ساعت انجام شده بود را با یکدیگر جمع  و بعنوان 
یک غوص محاسبه می شد. این بدان مفهوم بود که اگر یک 
غواص نیروی دریائی در 24 ساعت 4 غوص انجام داده بود 
همه آنها را با یکدیگر جمع نموده و بعنوان یک غوص در نظر 
میگرفتند و در غوص، زمانهای استراحت سطحی نیز ترکیب 
شده و بلند تر محاسبه میشد و این یکی از دالیلی بود که با 
پیشرفت غواصیهای اسپورت و تفریحی جداول نیروی دریائی 

برای اینگونه غواصی ها ناکارآمد بنظر می رسید.

محمد حسین پور
Divepersia@gmail.com

این جداول بطور ابتدائی برای استفاده برای غوصهای فشار 
اواسط سال  تا  بود ولی  یافته  نظامی طراحی و توسعه  زدائی 
1980 میالدی بطور واقع بینانه ای برای غواصیهای تفریحی 
موارد  گرفت.  می  قرار  استفاده  مورد  و  بود  استاندارد  نیز 
زیر دلیل استفاده از این جداول را برای غواصیهای تفریحی 

توجیه می کرد:
محاسبات  تمامی  افزارها،  نرم  و  کامپیوتر  پیشرفت  از  قبل 
جداول توسط دست انجام می شد که کاری بسیار طاقت فرسا 
و سخت بود و خارج از نیروی دریائی اشخاص یا منابع، توانائی 
تولید جداول را نداشتند. بیشتر غواصان اسپورت و تفریحی 
خودشان از غواصان نظامی بوده و جداول نیروی دریائی را با 
خود به خارج آورده بودند.  عالوه بر آن جداول نیروی دریائی 
قابل دسترس و عمومی بوده و حق چاپ و باز نشر آن وجود 
داشت، اگرچه آنها برای غوصهای تفریحی ایده آل نبودند ولی 
برای استفاده در تمرینهای غواصی محافظه کارانه، مورد قبول 
بودند. ضمنا در  جداول نیروی دریائی پس از انجام غوصهای 
 720( ساعته   12 سطحی  استراحت  نیازمند  غواص  تکراری 
دقیقه – 6 نیمه عمر( برای پاکسازی کامل یا خالص شدن از 

نیتروژن است.

   Raymond  E.Rogers اواسط سال 1980 میالدی دکتر  در 
نیروی  جداول  داد  تشخیص  بود  پدی  مستر  دایو  یک  که 
دریائی ایاالت متحده با وجود اینکه سوابق خوبی داشته اند 
ولی ممکن است برای استفاده در غواصیهای تفریحی مناسب 
نباشد. او عنوان کرد که مدت زمان استراحت سطحی طوالنی 
120 دقیقه ای برای غواصیهای تکراری فشار زدائی طراحی 
شده و برای غواصیهای تفریحی که غوصهای بدون فشار زدائی 

را انجام می دهند مناسب نیستند.
نظامیان  بروی  گرفته  صورت  تستهای  و  آزمایشات  همچنین 
و  عادی  غواصان  برای  دریائی  نیروی  جداول  تولید  جهت 
تفریحی یکسان نبوده، زیرا این آزمایشات بر روی جامعه ای 
مشتمل بر زنان و یا سنین باال و پائین غواصان نظامی انجام 
بنام   پدی،   به  وابسته  سازمانی  سالها  آن  در  بود.   نشده 
فعالیت   Diving Science And Technology یا    DSAT
داشت.  عهده  بر  را  پدی  تحقیقاتی  های  برنامه  که  نمود  می 
)امروزه نیز این سازمان کلیه برنامه های تحقیقاتی در مورد 
با  مرتبط  بسته  مدار  و  تکنیکال  غواصیهای  و  غواصی  ایمنی 
آموزشی  متریالهای  کلیه  و  نموده  مدیریت  را  پدی  سازمان 
موسسه  این  تائید  به  دیگر  موسسات  از  برخی  حتی  و  پدی 
می رسد(. دکتر راجرز نیز در این سازمان فعالیت می نمود و 
پس از تحقیقات بر روی مدلهای فشار زدائی و مسائل مربوط 
مخفف    RDP کند.  طراحی  را   RDP جدول  توانست  آنها  به 
Recreational Dive Planner یا برنامه ریز غواصی تفریحی 
است که در سال 1987 و 1988 میالدی برای اولین بار در 
انستیتو پزشکی و فیزیولوژی کاربردی آمریکا یا IAPM و به 
همراه دکتر Michael R.Powell  مورد آزمایش قرار گرفت. 

این آزمایش شامل موارد زیر بود:
بود.  ای  جدول حاوی یک زمان استراحت سطحی 60 دقیقه 
چند  غواصیهای  برای  گسترده  آزمایش  اولین  تست،  این 
سطحی بوده و همچنین  شامل آماری گسترده بر روی جامعه 
غواصان تفریحی می شد و آزمایش نه تنها بر اساس موارد 
بیماری فشار بود بلکه حبابهای کوچک و خاموش را نیز شامل 
می شد و شامل غوصهای تکراری و چند روزه با 4 غوص در 

روز و 6 روز بود.
همانگونه که اشاره شد او دریافت که مدت زمان 120 دقیقه 
تفریحی  غواصان  برای  سطحی  استراحت  برای  عمر  نیمه  ای 
استراحت  یک  تنها  و  بوده  کارانه  محافظه  اندازه  از  بیش 
  RDP کافی است. جدول  ای  عمر 60 دقیقه  نیمه  با  سطحی 
دارای 14 بخش مختلف با دامنه زمانی نیمه عمر از 5 دقیقه 
تا 480 دقیقه ای می باشد. استراحت سطحی در آن به 60 
و  یافته  کاهش  نیتروژن  از  بدن  کامل،  پاکسازی  تا  دقیقه 
قوانین 4 گروه آخر فشار ) WXYZ ( در جدول این اطمینان 
تخلیه  نیتروژن  از  نیز  کم  سرعت  با  بخشهای  تا  دهد  می  را 

شوند .

اما  کند،  می  ارائه  را  بیشتری  تکراری  غوصهای  زمان   RDP
حداکثر ظرفیت نیتروژن مجاز برای آن کمتر است.

خود  اولیه  جداول  به  نسبت  نیز   RDP جداول  امروزه 
پیشرفت نموده و بیشتر محافظه کارانه شده اند بطوری که 
جداول اولیه دارای گروههای فشار کمتری و از A تا  N بود 
 A های امروزی دارای گروه های فشار بیشتر و از  RDP ولی
تا Z  می باشند . همچنین RDP در نسخه های متفاوتی ارائه 
یا چند  می شود که جهت محاسبه غوصهای تکی و تکراری و 

سطحی استفاده می شود.
جهت آشنائی با جدول RDP و یا اجزاء جداول دانستن برخی 
از اصطالحات بکار برده شده در جدول ضروری بنظر می رسد. 

 -  P.G – PRESSURE  GROUP  یا گروه فشار
معادل  کدام  هر  که   هستند  انگلیسی  حروف  حقیقت  در 
بطور  ها  گروه  این  باشند.  می  بدن  در  نیتروژن  از  میزانی 
تئوریکالی طراحی شده اند و ممکن است در جداول مختلف 
تعداد متفاوتی داشته باشند و هرچه تعداد آنها بیشتر باشد 
جدول محافظه کارانه تر خواهد بود. گروه های فشار موجود 
دریائی  نیروی  جداول  با  برابری  یا  و  تبدیل  قابل   RDP در 
به   RDP در  فشار  گروههای  زیرا  نیستند،  دیگر  جداول  یا 
از  و همچنین حروف گروه های فشار  بیشتر هستند  مراتب 
نظر تئوریکالی برای سطوح نیتروژن طراحی شده اند و به هیچ 
وجه نمیتوان این حروف را با دیگر حروف گروه های  فشار در 

جداول دیگر برابر دانست و یا مقایسه نمود.

قسمت دوم
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محدوده  یا   NDL – NO DECOMPRESSION LIMIT  -
نیاز به فشار زدائی

به صورت عدد نمایش داده می شود و به مفهوم حداکثر مدت 
زمانی است که شخص می تواند در عمقی معین غواصی کند 
بدون اینکه نیازی به عملیات فشار زدائی داشته باشد. البته 
فراموش نکنید در مواردی خاص و در عمق و زمانی مشخص 
غواص نیاز به فشار زدائی عادی که اصطالحا به آن ایستگاه 
استانداردهای  )در  دارد.  گویند  می   Safety Stop یا  گیری 

جدید از آن بنام No Stop Time یاد میشود(
- BT – BOTTOM TIME  یا زمان غواصی یا بستر

پائین  به  شروع  که  زمانی  از  غواصی  زمان  مدت  مجموع  به 
رفتن می نمائید و مدت زمان غواصی در عمق مختلف تا زمان 
صعود به سطح آب می گویند. گاهی اوقات در محاسبات این 
زمان را تا زمان رسیدن به منطقه Safety Stop  در نظر می 

گیرند.
- SI – SURFACE INTERVAL  یا استراحت سطحی

مدت زمان استراحت و توقف بدون غواصی در سطح آب پس 
استراحت سطحی  بین 2 غوص  فاصله  در  یا  و  از یک غوص 
می گویند. هرچه مدت زمان آن بیشتر باشد مقدار نیتروژن 
بصورت  معموال  زمان  این  شود.  می  خارج  بدن  از  بیشتری 
ساعت و دقیقه عنوان میشود. مانند 2:40 یا 2 ساعت و 40 

دقیقه.
- R.N – RESIDUAL NITROGEN  نیتروژن باقی مانده

به مقدار نیتروژنی می گویند که پس از یک عملیات غواصی 
غوص  و  مانده  باقی  بدن  در  آن  از  بعد  سطحی  استراحت  و 
بعدی خود را به همراه آن آغاز می کنید. همانطور که توضیح 
داده شد پس از هر غواصی و متناسب با عمق و مدت زمان 
زمان  در  که  کند  می  جذب  را  نیتروژن  مقداری  بدن  غوص 
اگر  حال  شد.  خواهد  حذف  نیتروژن  این  سطحی  استراحت 
زمان استراحت سطحی به اندازه ای نباشد که تمامی نیتروژن 
جذب شده حذف  شود،  آن مقدار نیتروژن را نیتروژن باقی 

مانده می گویند.
- DECOMPRESSION DIVING یا غواصی فشارزدائی

غواصی است که جهت جلوگیری از عارضه فشارنیازمند برنامه 
ریزی برای توقف و ایستگاه گیری در زمان صعود باشد. در 
غواصیهای تفریحی ) غواصی بدون نیاز به فشار زدائی( توقف 
یک  و  می شود  انجام  اضطراری  در شرایط  تنها  زدائی  فشار 

برنامه عادی از غواصی نیست.

همانطور که اشاره شد در غواصی های تفریحی و یا بدون نیاز 
به فشار زدائی نیازی به توقف های فشار زدائی وجود ندارد 

ولی در مواردی توقف هائی انجام میشود. 
از غواصیها 2 نوع توقف فشار زدائی  بطور کلی در این نوع 
وجود دارد. نوع اول توقف نرمال که به آن توقف ایمنی و یا 

Safety Stop نیز می گویند . 
و  مجاز  صعود  سرعت  با  میتوانید  ایمنی  توقف  اجرای  برای 
اتفاق 18 متر در  به  استاندارد که در موسسات استاندارد 
دقیقه عنوان شده است صعود نموده و در محدوده 3 الی 6 
متری از سطح آب ) معموال عمق 5 متری می باشد ولی به دلیل 
نظر  در  متر   6 الی   3 محدوده  غواصی  شرایط  و  بهتر  کنترل 
گرفته شده است( برای مدت 3 دقیقه توقف نمائید و سپس 

به آرامی به سطح آب صعود کنید.

از هر  بیشتر پس  ایمنی  به جهت  در مجموع توصیه میشود 
غوص توقف ایمنی را انجام دهید ولی در موارد زیر اجرای 

توقف ایمنی ضروری می باشد.
- هر زمانی که غوصی در 30 متری و یا عمق بیشتر از آن را 

انجام داده باشید.
- اگر در پایان غواصی گروه فشار شما جزء 4 گروه آخر یعنی 

W,X,Y,Z باشد.
- اگر مدت زمان غواصی شما در 3 خانه باالی NDL در جدول 

باشد.
پی  آر دی  در جدول  موجود  خاکستری  های  خانه  حقیقت  در 

تمامی موارد باال را پوشش می دهند.
زدائی  فشار  تفریحی  غواصیهای  در  زدائی  فشار  دوم  نوع 
اضطراری است که پس از شرایط بحرانی و یا اضطراری باید 

انجام شود .
در صورت تجاوز از محدوده های جدول اقدامات زیر را باید 

انجام دهید:
- اگر در زمان غواصی به صورت تصادفی مدت  5 دقیقه و یا 
کمتر، از زمان NDL آن عمق بیشتر غواصی کردید با سرعت 
مجاز به عمق 5 متری صعود نموده ولی برای مدت 8 دقیقه 
توقف نمائید. در این حالت پس از رسیدن به سطح حداقل تا 

6 ساعت غواصی مجدد نکنید.

- اگر در زمان غواصی به صورت تصادفی بیشتر از 5 دقیقه از مدت زمان NDL آن عمق تجاوز کردید با سرعت مجاز به عمق 
5 متری صعود نموده و به مدت حداقل 15 دقیقه در آن عمق توقف نمائید و پس از رسیدن به سطح آب حداقل برای مدت 

زمان 24 ساعت غواصی بعدی را انجام ندهید.

توجه داشته باشید قوانین باال در زمان استفاده از جدول آر دی پی و جداول مشابه کاربرد دارد و ممکن است پروسه های 
استانداردی در سیستمها و جداول دیگر متفاوت باشد.

چه تفاوتی بین غوص تکی و غوصهای تکراری وجود دارد ؟
در حالت عادی نیز بدن شما در معرض مقداری نیتروژن قرار 
عمق  با  متناسب  غواصی  عملیات  از  پس  مقدار  این  و  دارد 
غواصی  از  پس  اگر  یابد.  می  افزایش  غوص  زمان  مدت  و 
مدت زمان استراحت سطحی به اندازه ای کافی باشد که تمام 
نیتروژن از بدن حذف شود و سطح نیتروژن به حالت اولیه 
غوصی  نیز  شما  دوم  یا  بعدی  غوص  برسد،  غواصی  از  قبل 
تکی خواهد بود. مانند اینکه قبل از غوص دوم غواصی نکرده 
باشید و همانطور که در تصویر روبرو می بینید در محدوده 
سبز رنگ میزان نیتروژن در بدن غواص قبل از غوص اول 
به نمایش در آمده است که سطح آن را با Level A مشاهده 

می کنید.
پس از غواصی در یک عمق و زمان معین، در محدوده D1 START – D1 END میزان نیتروژن بدن شما به سطح B  می رسد 
که این محدوده با رنگ قرمز نشان داده شده است. یعنی نیتروژن در بدن شما افزایش یافته است. در قسمت بعدی و در 
محدوده SI 1 زمان استراحت سطحی بعد از غواصی نشان داده شده که در زیر آن پیکان سیاه رنگ مشخص است. در این 
مثال زمان استراحت سطحی به اندازه ای طوالنی بوده است که سطح نیتروژن به سطح اولیه یا Level A  برسد که میتوانید آن 
را با رنگ آبی مشاهده نمائید.  یعنی شما غواصی بعدی یا دوم خود را مجددا از سطح نیتروژن اولیه آغاز خواهید نمود که به 

این ترتیب این غوص هم یک غوص تکی به حساب می آید.
حال اگر مدت زمان استراحت سطحی به اندازه ای طوالنی نباشد که سطح نیتروژن به سطح اولیه برسد و غوص دوم را به 

همراه مقداری نیتروژن باقی مانده از غوص قبلی آغاز کنید این غوص، یک غوص تکراری به حساب می آید.
 Level کوتاه میزان نیتروژن به سطح اولیه یا  S.I در تصویر زیر همانطور که می بینید پس ازغوص اول و استراحت سطحی
A کاهش نمی یابد و تا میزان سطح  Level C کاهش پیدا می کند. یعنی به میزان مابه التفاوت سطح C  و سطح  A در بدن 
نیتروژن باقی مانده است و اگر بخواهید غوص بعدی را انجام دهید این یک غوص تکراری محسوب می شود یعنی در محاسبات 

باید مقدار نیتروژن باقی مانده در بدن در غوص قبلی را نیز محاسبه کنید.
توجه : تصاویر یا نمودارهای ارائه شده تنها به جهت درک مفاهیم بوده و بر پایه اعداد و یا زمانهای مشخص نمی باشد.

توسعه  و  پیدایش  بعدی  قسمت  در 
تئوریها و جداول فشار زدائی دیگر و 
همچنین کامپیوتر های غواصی و برنامه 
های فشار زدائی موجود بر روی آنها را 

مورد بحث قرار خواهیم داد.

منابع :
The Encyclopedia of Recreational Diving -

Diving Science -
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المللی   بین  دانشمندان  تیم  توسط  که  تحقیقاتی  اساس  بر 
انجام شده است،   Zoological Society of London )ZSL(
 Decompression Sickness( بیماری برداشت فشار یا همان
DCS( که به Bends نیز شهرت دارد، برای اولین بار در الک 
پشت های دریایی تشخیص داده شد. DCS یکی از مشکالتی 
است که هنگام غواصی ممکن است اتفاق بیافتد و هنگامی رخ 
می دهد که فشار از روی گازهای محلول به سرعت برداشته 
شده و حباب هایی را در بدن تشکیل می دهند. از عالئم آن 

می توان به درد مفاصل تا حتی فلجی و مرگ نیز اشاره کرد.
ها،  انسان  در  فقط   DCS که  بود  این  بر  باور  این  از  قبل  تا 
بیش  سرعت  با  که  ها  دلفین  و  ها  وال  های  گونه  از  برخی 
از حد از غوص خود صعود می کنند رخ می دهد. نتایج این 
به   Diseases of Aquatic Organisms مقاله  در  که  تحقیق 
چاپ رسیده است، برای اولین بار نشان می دهد که بیماری 
برداشت فشار در الک پشت های سرخ loggerhead نیز می 
تواند رخ دهد.  گاهی  به طور اتفاقی الک پشت های دریایی 
در تورهای ماهیگیری صنعتی گیر می افتند. آن هائیکه به نظر 
زنده می آیند معموالً بالفاصله آزاد شده و به دریا بازگردانده 
می شوند. این تحقیق نشان می دهد که بعضی از الک پشت 
های  زنده   که  در ابتدا به نظر سالم می آیند ممکن است 

DCS داشته باشند و بعد از رهاسازیشان بمیرند.
 دکتر Paul Jepson، نویسنده همکار و دامپزشک دریایی در 

ZSL می گوید:                    
دریایی  خزنده  یک  در   Bends بروز  که  باریست  اولین  “این 
تأیید شده است. این تحقیق همچنین نشان می دهد که الک 
در  تصادفی  طور  به  که  انقراض  حال  در  دریایِی  های  پشت 
تورهای ماهیگیری گیر می کنند در خطٍر مرگ هستند حتی اگر 

در ابتدا وقتی به سطح آورده می شوند به نظر زنده برسند.

عارضه فشار و الک پشتهای دریائی

قصد ما در وحله اول این است که از گرفتار شدن این الک پشت ها در تورهای ماهیگیری صنعتی جلوگیری کنیم. ولی اگر هم 
گرفتار شدند ما امیدواریم که این تحقیق باعث شود تا فعالیت های ماهیگیری که به طور غیر عمد باعث گیر افتادن الک پشت 

ها می شوند و خطر DCS را به دلیل باال آمدِن سریع آن ها بوجود می آورند، با حساسیت بیشتری دنبال شوند.”
در این تحقیق، در 29 تا از الک پشت هایی که به طور اتفاقی در تورهای ماهیگیری صنعتی در ساحل اسپانیا گرفتار شده بودند 
بیماری DCS تشخیص داده شد. 2 تای آن ها با انجام پروسه های فشارزدائی انسانی در Oceanographic در والنسیا تحت 

درمان قرار گرفتند که نتیجه مطلوبی را به همراه داشت و سپس به دریای مدیترانه بازگردانده شدند. 
جمعیت الک پشت های دریایی در دریای مدیترانه روز به روز در حال کاهش است و 6 تا از 7 گونه الک پشت های 
دریایی در جهان در معرض انقراض هستند. این تحقیقات مستقیماًً بر روی حفاظت از الک پشت های دریایی تأثیر 
گذار خواهد بود، زیرا که مشخص شده است تعداد الک پشت های دریایی که می میرند ممکن است بسیار بیشتر از 
آنچه تصور می شد باشد. نتایج این تحقیق و همچنین درمان DCS در الک پشت های دریایی می تواند برای محافظت 

هر چه بیشتر گونه های آن ها در جهان به کار گرفته شود.

یک سی تی )CT( سه بعدی که در آن تحلیل شکل شش ها و 
حضور گازهای داخلی عروقی در بخش های مختلف بدن الک پشت 

که باید وجود داشته باشد قابل مشاهده است

 DCS جائیکه الک پشتهای دریائی که از عارضه Oceanografic اتاق فشار جدید برای الک پشت های دریائی در موسسه
رنج می برند با اکسیژن پر فشار تحت درمان قرار می گیرند.

Woods Hole Oceanographic Institution : منبع
Oceanografic, Ciudad de las Artes y las Ciencias : تصاویر
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غواصی و لنز چشمی?
Diving with Contacts and Lens Implants

آسم و غواصی?
Asthma and Scuba Diving

بهترین لنز طبی برای استفاده در حین غواصی چه نوع 
لنزی است؟

غواصانی که قصد دارند هنگام غواصی لنز طبی استفاده کنند 
برایشان   )soft( نرم  لنز  که  بخواهند  خود  چشم  دکتر  از  باید 
تجویز کند. لنزهای سخت )hard( و یا لنزهای عبور دهنده گازها 
که  شده  دیده  است،  زیاد  شان  استفاده  مورد  هم  معموال  که 
گاهی باعث ایجاد عالئمی چون چشم درد و یا تاری دید می شود 
بخصوص بعد از استفاده در غواصی هایی که در آن مقدار قابل 
توجهی از گازهایی مثل نیتروژن تجمع میابد. این عالئم به دلیل 
حباب های گازی که بین قرنیه و لنز چشم شکل گرفته اند بروز 

می کنند.

آیا بعد از جراحی آب مروارید و کار گذاشته شدن لنز مصنوعی داخل چشم، می توان غواصی کرد؟ 
کار گذاشتن لنز مصنوعی داخل چشمی یکی از شایع ترین روش های درمان آب مروارید و جراحی انکساری است. که شامل 
انعطاف و شفاف است. و معموال این  لنز مصنوعی و قابل  با یک  جایگزین کردن عدسی طبیعی چشم که دچار کدورت شده 
جراحی یک عمل سرپایی محسوب می شود و با بی حسی موضعی قابل انجام است. در این جراحی، لنز را از طریق یک برش 
کوچک بر روی سطح چشم جاسازی می کنند و بدون نیاز به بخیه شکاف را می بندند. بیماران معموالً بعد از 2 تا 3 هفته به طور 
کامل بهبود می یابند ولی باز هم قبل از انجام هر گونه فعالیت شدید فیزیکی و یا فعالیت هایی که ممکن است فشار خون را 
افزایش دهد، باید با پزشک خود مشورت کنند. به ندرت ممکن است در این عمل مشکالتی بوجود بیاید ولی از جمله مسائلی 
که احتمال بروزشان وجود دارد شامل عفونت، التهاب، جابه جایی لنز و یا مشکالت در دید )مثل مشکل دید در شب( می باشد. 
پس اگر زمان کافی داده شود تا زخم چشم به طور کامل بهبود یابد، مشکلی برای غواصی کردن بعد از کار گذاشته شدن لنز 
داخل چشم وجود نخواهد داشت. یک چشم سالم با مایعات غیر قابل تراکم پر شده است )مایع زاللیه و زجاجیه( بنابراین تغییر 

فشاری که در حین غواصی ایجاد می شود به طور یکسان توزیع شده و خطر خاصی را به همراه نخواهد داشت.
هیچ مطالعات دقیقی در مورد اینکه بیمار دقیقاً چه مدت نیاز است تا بعد از جراحی صبر کند تا بتواند به فعالیت غواصی 
بپردازد، در دست نیست. بنابراین بهترین راه این است که جانب احتیاط را رعایت کنید و حداقل 2 ماه صبر کرده و سپس 

برای مطمئن شدن از بهبود کامل خود قبل از برگشتن به غواصی با پزشک خود نیز مشورت کنید. 
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آیا با وجود داشتن بیماری آسم می توان غواصی کرد؟ 

به طور کلی، آسم یک اختالل شش است که ماهیچه اطراف برونش ها )لوله های تنفسی( گرایش بیش از حد به منقبض شدن 
دارند و موجب تنگ شدن برونش ها و یا برونکوپنومونی می شود. در نتیجه این موجب افزایش مقاومت در نفس کشیدن می 

شود که به شکل خس خس سینه، سفتی قفسه سینه، سرفه و یا تنگی نفس بروز می کند. 
در بیماران مبتال به آسم برونکوپنومونی می تواند با قرار گرفتن در معرض آلرژن ها، بخارهای سمی، هوای سرد، فعالیت 
کردن و یا عفونت دستگاه تنفسی مانند سرماخوردگی، تشدید شود. افراد مبتال به آسم ممکن است به دلیل اینکه در معرض 
تعدادی از این فاکتورها قرار گیرند دچار آسم شوند. ولی اکثر مواقع قرار گرفتن  در معرض یکی و یا چند تا از این فاکتورها 
مقاومت تنفسی به میزان قابل توجهی افزایش مي یابد که این باریک شدن برونش ها می تواند همراه با تجمع موکوس درون 
راه های هوایی باشد. به دلیل ریسک های احتمالی و جدی، انتخاب ورزش غواصی اسکوبا که معموالً هم در مکان های دور 

افتاده و دور از مراکز درمانی انجام می شوند، شاید چندان تصمیم درستی نباشد.  
در درجه اول دو موضوع مهم وجود دارد:

1. در حین غواصی اسکوبا غواص ممکن است کاهش در ظرفیت تنفس را تجربه کند که دلیل آن می تواند از اثرات غوطه وری 
و یا احساس افزایش مقاومت در تنفس به دلیل افزایش چگالی گاز تنفسی در عمق باشد. در عمق 10 متری زیر آب ، حداکثر 
ظرفیت تنفسی یک غواص نرمال تنها 70 درصِد میزان آن در سطح است. در عمق30 متری زیر آب، کاهش تقریباً 50 درصد 
است. به عنوان مثال، اگر ظرفیت تنفسی غواص به دلیل داشتن آسم کاهش یافته باشد دیگر برای جبران افزایش نیاز به 

تنفس به دلیل فعالیت زیر آب ذخیره کافی وجود نخواهد داشت. 
2. هم باریک شدن برونش ها و هم افزایش تولید موکوس می تواند از بازدم و خروج راحت هوا هنگام صعود جلوگیری 
کند و زمینه را برای دچار شدن غواص به پولموناری باروتراما )pulmonary barotrama( فراهم کند که می تواند منجر به 

pnemothorax , pneumo-mediastinum, و یا آمبولی هوا )arterial gas embolism( شود.
به این دالیل،  پزشکانی که در زمینه داروهای غواصی هم آموزش دیده اند معموال توصیه می کنند که افرادی که مبتال به آسم 
 Undersea and Hyperbaric Society( هستند هیچ گاه نباید غواصی کنند. البته بنا به تحقیقاتی که در سال 1995 توسط
UHMS( انجام شده است نظریه ای متعادل تر نیز وجود دارد. اساساً در تحقیقات UHMS به این نتیجه رسیدند که ریسک 
غواصی تا حدودی قابل پذیرش خواهد بود اگر که غواِص دارای سابقه آسم، عملکرد ریوی نرمالی را در حین استراحت و 
همچنین در حین انجام فعالیت شدید داشته باشد. همچنین به این نتیجه رسیدند که درجه صالحیت پزشک برای ارزیابی فرد 

برای غواصی افزایش می یابد اگر که پزشک معالج دانش و تجربه الزم در مورد محیط غواصی و خطرات آن را داشته باشد.
البته این نکته را باید در نظر داشت که شدت آسم نیز می تواند تغییر کند. عالئم آن می تواند بعد از یک سرماخوردگی و یا 
در فصولی خاص )مثالً به دلیل افزایش میزان گرده افشانی در هوا(، از 4 تا 6 هفته بدتر شود. بنابراین حتی اگر فرِد مبتال به 
آسم معیارهایی که در باال ذکر شد را هم داشته باشد، غواصی همچنان برای او توصیه نمی شود مگر اینکه فرد غواص هیچ 

گونه از عالئم تنفسی را قبل از دایو نداشته باشد. 
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کدام نوع از مرحله اول رگالتور برای غواصی شما عملکرد بهتری دارد ؟

”Piston and Diaphragm“ پیستون یا دیافراگم 
هردو اینها 2 طرح شبیه به هم برای مرحله اول هستند که هدف مشابهی را دنبال میکنند. یکی از آنها پیستونی سخت و 
دیگری دیافراگمی قابل انعطاف برای حرکت دادن هوا است. هر دوی این مکانیسمها دهه هاست که وجود دارند و عملکردشان 
به اثبات رسیده است. اگرچه سیستم دیافراگم اغلب توسط غواصانی ترجیح داده میشود که به تعداد دفعات زیاد در آبهای 

سرد و یا آلوده غواصی میکنند.

“ Unbalanced, Balanced or Overbalanced “ نامتعادل، متعادل شده، فوق متعادل
رگالتورهای نامتعادل ارزان قیمت هستند ولی برای تغییرات فشار درون سیلندر غواصی متعادل نیستند. این یعنی که با کم شدن 
فشار درون سیلندر عملکرد آنها نیز تغییر میکند که شامل پائین آمدن عقربه گیج فشار زیر آبی “SPG” شده و همچنین مقاومت 
تنفسی افزایش پیدا میکند. رگالتورهای متعادل شده توانائی ثابت نگه داشتن فشار متوسط را دارند بدون اینکه فشار درون سیلندر 
بر روی آنها تاثیر گذار باشد. بنابر این تنفس در فشار 35 باری سیلندر همانند فشار 200 باری آن، راحت می باشد. رگالتورهای 

فوق متعادل در یک مرحله بیشتر فشار متوسط را در عمق افزایش داده و تراکم گاز را بیشتر میکنند.

”Number of ports“ تعداد خروجیها
خروجیهای بیشتر بمعنی شلنگهای بیشتر و عملکرد بیشتر است. برخی 
از رگالتورها تنها یک خروجی پر فشار و تعداد کمی خروجی کم فشار 
برای  ولی  باشد  کافی  تعداد  این  شاید  عادی  غواصان  برای   . دارند 
غواصانی که از درای سوت و یا از منابع هوائی اضافی استفاده میکنند 

تعداد بیشتری مورد نیاز است.

“ DIN vs. Yoke “ اتصال دهنده یوک و یا دین
اتصال دهنده یوک در تمامی شیرهای K شکل استاندارد امروزی که در 
سیلندرهای آلومینیومی 12 لیتری وجود دارند استفاده شده و به دور 
شیر قرار میگیرد ، در حالی که اتصال دهنده دین به درون شیرهای 
با  اتصال دهنده های دین  پیچانده میشوند.  معمولی دین در سیلندر 

ایمنی بیشتری به شیر متصل شده و برای استفاده با 
سیلندرهائی با فشار باال طراحی شده اند . 

“ Environmental kits “ عایق محیطی
این نوع مکانیسم آب را از درون رگالتور دور

نگه میدارد. ممانعت از ورود آلودگی موجود در
آبهای آلوده و یا انجماد در آبهای سرد از عملکردهای

آن است. خارج نگه داشتن آلودگی از درون رگالتور 
مراقبت کمتری را برای آن نیاز دارد و از انجماد 

قطعات درونی در آب یخ جلوگیری میکند.

facebook.com/DivePersia :منبع
sportdiver.com : برگرفته از

sportdiver.com : تصویر
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کافئین و غواصی

کافئین نوعی ترکیب شیمیایی است که به مقدار زیادی در دانه قهوه یافت می شود. بسیاری از موادغذایی، نوشیدنی های 
انرژی زا و داروها حاوی کافئین هستند. این ماده باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی )مغز و نخاع(، تقویت اثر ضد دردها و 
تحریک سیستم تنفسی می شود. همچنین اثرات زیاد دیگری هم دارد از جمله اینکه ضربان قلب را افزایش می دهد و قدرت 
انقباضی عضله قلب را زیاد می کند، انقباضات رحمی را کم می کند و در درمان دردهای قاعدگی موثر است، باعث کاهش 

جریان خون در مغز می شود و در درمان میگرن استفاده می شود و البته فشار خون را افزایش می دهد.

اما کافئین اثرات جالبی به خصوص برای ورزشکاران دارد به این صورت که باعث افزایش فعالیت ارادی عضله اسکلتی می 
شود. در واقع کافئین حداکثر توان عضله را افزایش نمی دهد بلکه باعث می شود تا مدت فعالیت بدنی بیشتر شود، انجام آن 
راحت تر باشد و خستگی کمتری به وجود بیاید. همچنین کافئین درصدی از انرژی را که از متابولیسم چربی حاصل می شود 
افزایش می دهد و بنابراین ذخیره محدود گلیکوژن بدن را که منبع اصلی کربوهیدراتی انرژی بدن برای فعالیت عضالنی است 

را حفظ می کند.اما سوال این است که این اثرات چه طور می تواند در غواصی تاثیر داشته باشد.
اگر عملیات غواصی نیاز به فعالیت طوالنی و سنگین داشته باشد کافئین می تواند کمک کند تا با توان بیشتری آن را انجام 
دهید و اگر غواصی عمیق باشد که درآن ممکن است فعالیت تنفسی با مشکل مواجه شود کافئین می تواند باعث افزایش 
توانایی تنفسی شما شود. اما قبل از اینکه بخواهید قبل از هر غواصی سه فنجان قهوه بنوشید بد نیست کمی هم در مورد 

اثرات منفی کافئین در غواصی بدانید. 
کافئین باعث افزایش ترشح اسید و پپسین در معده می شود و احتمال سوزش سر دل را افزایش می دهد، روی کلیه ها اثر 
می گذارد و باعث افزایش تولید ادرار می شود که خصوصا برای غواص هایی که درای سوت پوشیده اند ناخوشایند است 
و گاهی هم ممکن است احتمال DCS را افزایش دهد. البته کسانی که به صورت روزانه و دائمی کافئین مصرف می کنند 

حساسیت کمتری به اثرات کافئین دارند و در چنین افرادی کافئین نمی تواند باعث افزایش احتمال DCS شود. 
مسمومیت اکیسژن یکی از مشکالت جدی در غواصی تکنیکال است و تاثیری که کافئین بر روی مسمومیت اکسیژن دارد اثری 

دوگانه است. کافئین از طرفی باعث تحریک مغز می شود و حساسیت مغز را به مسمومیت زایی اکسیژن زیاد می کند اما از

طرف دیگر باعث کاهش جریان خون مغز می شود و انتقال اکسیژن را به مغز کاهش داده و در نتیجه احتمال مسمومیت با 
اکسیژن کم می شود. پیشگویی اینکه کدامیک از این دو مکانیسم متضاد قوی تر خواهد بود غیرممکن است  بنابراین دور 
از ذهن نیست که بعضی تحقیقات نشان داده کافئین باعث کاهش مسمومیت اکسیژن می شود و بعضی تحقیقات خالف این 
موضوع را نشان می دهد. از آنجایی که یک غواص  نمی تواند این اثر را پیشگویی کند باید همیشه فرض را بر این بگذارد 
که کافئین باعث افزایش احتمال مسمومیت اکسیژن خواهد شد و بنابراین باید از مصرف کافئین قبل از غواصی هایی که در 

آن ها در معرض فشار نسبی باالی اکسیژن خواهد بود اجتناب کند.
کافئین بعد از مصرف به سرعت در معده جذب شده، وارد جریان خون می شود و حدود یک ساعت بعد از مصرف به حداکثر 
غلظت خود در جریان خون می رسد. بسیاری از داروها از جمله آنتی بیوتیک ها پاکسازی کافئین از جریان خون را مختل می 
کنند و باعث افزایش اثرات آن می شوند. برعکس، مصرف سیگار باعث افزایش سرعت متابولیزه شدن کافئین می شود و 

پاکسازی آن از خون را تسریع می کند. 
مصرف زیاد کافئین خصوصا در کسانی که معموال کافئین مصرف نمی کنند و حساس به اثرات آن هستند می تواند باعث حالت 
های ناخوشایندی از جمله سرگیجه، تحریک پذیری، اسهال، تهوع و استفراغ شود. از طرف دیگر افرادی که روزانه کافئین 
پذیری،  تحریک  گیجی، سردرد،  اضطراب،  مثل  دچار مشکالتی  است  ممکن  کافئین  قطع مصرف  در صورت  کنند  می  مصرف 

گرفتگی عضالنی، تهوع، عصبانیت، گرفتگی بینی و خستگی غیرعادی شوند. 
به طور کلی توصیه پزشکان به غواص ها این است که مصرف کافئین خود را در حد متوسط نگاه دارند و قبل از هر عملیات 

غواصی مصرف آن را به تدریج کاهش دهند.

نرگس توکلی
nargesstavakoli@yahoo.com

Kaffein & Scuba Diving
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Equipment  Guide راهنمای تجهیزات

 Sunnto EON Steel

یکی از خصوصیاتی که در مورد این دایو کامپیوتر غواصان را جذب می کند ظاهر زیبای آن است. این 
دایو کامپیوتر تلفیقی است از تکنولوژی و زیبایی  با محفظه ای مقاوم، قابی از جنس استیل ضد زنگ

و برنامه قابل به روز شدن. صفحه نمایش TFT، تمام رنگی در آن استفاده شده که به دلیل شفافیت، روشنایی و کنتراسِت 
خوبی که دارد به خوبی خواناست حتی در شرایط نامساعد آب. دکمه های جهت یابی آن بزرگ بوده و استفاده از آن حتی اگر 
دستکش نئوپرین 5mm هم داشته باشید آسان است. استفاده کنندگان نیازی نیست که نگراِن خش افتادِن قاب فلزی زیبای 
اطراف صفحه دایو کامپیوتر باشند زیرا که به همراه این دایو کامپیوتر یک روکش پالستیکی مخصوص می آید که به خوبی 
بر روی دایو کامپیوتر قرار می گیرد و محافظِت کاملی را برای آن ایجاد می کند. همچنین پالستیکی که روی صفحه آن را می 
پوشاند صفحه را در برابر آسیب حفظ کرده و بعد از استفاده زیاد از کامپیوتر به راحتی قابل تعویض است. صفحه نمایش به 
خوبی به شیشه چسبیده و هیچ فضای هوایی بین آن ها نیست که این امکان را می دهد که صفحه از هر زاویه ای به راحتی 

خوانده شود.
بند پالستیکی و محکم و بلند آن به راحتی به دور درای سوت هم بسته می شود و بعد از بستن آن در جای خود باقی می ماند. 
همچنین می توان از بند بانجی آن استفاده کرد که به همراه کامپیوتر ارائه می شود. دایو کامپیوتر EON Steel به همراه باتری 
قابل شارژ ارائه می شود که فقط کافیست سیم را به دایو کامپیوتر وصل کنید و سمت دیگر سیم را از طریق USB به آداپتور 
و یا حتی کامپیوتر شخصی خود متصل کنید. باتری حدوداً 20-30 ساعت کار می کند و تنها 4 ساعت نیاز است تا دوباره پر 
شود. کامپیوتر اخطار کم بودن شارژ باتری را هم می دهد که هیچ گاه با خطر خاموش شدن دایو کامپیوتر زیر آب مواجه نشوید. 
الگوریتم Sunnto Fused RGBM در آن به کار رفته و دارای تنظیمات هوا، نایتروکس، ترایمیکس و سیستم مدار بسته ری 
بریتر و همچنین گیج معمولی است. قابلیت میکس گاز های متفاوت )در کل 8 تا( را داراست و غواصان می توانند ترانسمیتر 
آن را )POD( با هر یک از این گاز ها جفت کنند. POD یک ترانسمیتر بی سیم است که برای EON Steel طراحی شده و فشار 
چندین سیلندر را می تواند نشان دهد. ترانسمیتر POD به جای أنالوگ یک طرفه، یک ترانسمیتر دیجیتال دو طرفه است. 
این دایو کامپیوتر دارای قطب نمای سه بعدی است که به راحتی قابل خواندن است، اطالعات را تا 200 ساعت غواصی در خود 

جای می دهد و تا عمق 150 متر تضمین شده است.
EON Steel یکی از بهترین انتخاب ها برای غواصان تکنیکال و فعال است و حتی مناسب برای غواصان تفریحی است که بعد 
از گرفتن مدرک پیشرفته خود عالقه مندند که تجربه خود را در آب های سرد، غارها و اجسام مغروق بیشتر و بیشتر افزایش 

دهند. 

در این وت سوت از تکنولوژی مادون قرمز استفاده شده، مواد معدنی که با حرارت فعال می شوند داخل پوشش آستر آن 
بافته شده اند که حرارت بدن را به انرژی مادون قرمز تبدیل کرده و به غواص باز می گرداند. از آنجاییکه حداقل حرارت 
برای فعال شدن این پروسه نیاز نیست، از لحظه ای که وت سوت پوشیده می شود و در تمام طول غواصی گرم نگه داشته 
می شود. این وت سوت از افتخارات کمپانی BARE بوده و اولین وت سوت در غواصی است که از مواد واکنش دهنده در آن 

استفاده شده است.
همچنین در این وت سوت از تکنولوژی بدون دوخت No-Stitch Technology استفاده شده که که هیچ درز دوختی در آن 
دیده نمی شود و با حرارت چسبانده و آب بندی شده است و غواص کمتر خیس می شود. معموال این سیستم در درای سوت 
های BARE به کار برده می شود و این اولین وت سوتی است که این تکنولوژی در آن به کار گرفته شده است. عالوه بر این 

ها برای راحتی بیشتر از نئوپرین با باالترین درجه کشسانی استفاده شده است.
در این وت سوت همچنین از یک زیپ فوق بلند و پشتی استفاده شده است که از تکنولوژی S-Lock2 استفاده میکند. این 

تکنولوزی در طراحی زیپ اجازه ورود آب را از میان درزها و دندانه ها به داخل وت سوت نمی دهد.
کلیه قسمتهای ورودی آب مانند یقه، مچ دست و مچ پا توسط الیه های مخصوص آستر شده است تا عالوه بر تن کردن راحت 
جلوی ورود آب را از میان این قسمتها بگیرد و همچنین دوخته شدن یک زیپ بلند و با کیفیت باال در قسمت مچ پا، تن نمودن 

راحت وت سوت را میسر می نماید.

 BARE Reactive Wet Suit
گرمترین وت سوت جهان که با تکنولوژی مادون قرمز کار میکند

و  قرمز  رنگهای  در  این وت سوت 
آبی و در ضخامتهای 3، 5 و 7 میلی 

متر ارائه میشود.

کامپیوتر غواصی جدید سونتو
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تصویر روبرو الیه های داخلی وت 
سوت را نشان می دهد.
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 Omer UP-X1 Umberto Pelizzari
Freediving Computer

کامپیوتر غواصی مخصوص فری دایورها

دایو کامپیوتری مخصوص فری دایو و با قابلیت اتصال یو اس بی 
و مانیتور کردن ضربان قلب.

مشخصات
- دارای مدهای

دایو
کورنوگراف

تایمر
سابقه ثبت شده

ساعت و تنظیمات می باشد
-  دارای مد Powersave  برای ذخیره باطری

-  مانیتور کننده ضربان قلب و قابل استفاده در داخل آب و خارج 
از آب در هنگام ورزش کردن

-  کمربند مانیتور کننده ضربان قلب قابلیت اندازه گیری ضربان 
قلب فری دایور را در دایو های عمیق دارد

BPM 240 قابلیت نمایش میزان ضربان قلب در محدوده 30 تا  -
-  فرکانسKHZ 5/3  امکان انتقال اطالعات را داخل آب می دهد
-  قابلیت وارد نمودن اطالعات شخصی  مانند جنسیت، تاریخ تولد 

و وزن
-  قابلیت تنظیم کنتراست در ال سی دی

-  دارای نور پس زمینه
-  دارای کابل USB برای انتقال اطالعات به کامپیوتر شخصی که 
با استفاده از برنامه مخصوص آن میتوان تمامی اطالعات مربوط به 
و  کالری، میزان مصرف، حداکثر و حداقل عمق و حداکثر  غوص، 
قلب(  ضربان  مانیتور  از  استفاده  قلب)درصورت  ضربان  حداقل 

را دانلود کرد
-  ذخیره اطالعات تا 250 غوص

Light & Motion Sidekick
پروژکتور مخصوص برای استفاده با گوپرو

 Go Pro یک منبع نور همراه بسیار عالی برای دوربینهای
است. کوچکترین و قویترین نور برای متصل شدن به 

تمامی دوربینهای گو پرو می باشد.

ویژگیها:
-  پرتو نور 600 لومن برای شرایط بسیار کم نور

-  ضد آب و دارای تحمل فشار تا عمق 60 متری زیر آب
وزن  با  وزن  سبک  بسیار  و  یکپارچه  شونده  سوار    -

123 گرم
-  دارای 2 مدل Sidekick Duo و Sidekick است 

-  مدل Duo دارای پرتو 2 گانه می باشد . ) 23 درجه 
دارای  کیک  و مدل ساید   )  Flood درجه  و 90    Spot

پرتو 1 گانه با 90 درجه Flood  می باشد.
-  از جمله لوازم جانبی که برای آن موجود است کیت 
سوار شونده بوده که با بازوی انعطاف پذیر امکان سوار 

شدن نور بر باالی دوربین را ایجاد میکند.
-  دارای باطری قابل شارژ بوده و با USB  خارجی شارژ 

می شود.
-  دارای رنگهای مشکی و نقره ای



راز موجوداتى كه به اعماق اقیانوس ها غوص مى زنند
خود را تصور کنید که در اعماق آب های سرد و تاریک در حالیکه نفس خود را حبس کرده اید به دنبال یک ماهی مرکب عظیم 
الجثه با تنتاکل های بزرگ و مکش های غول پیکر هستید. حتی تصورش هم دشوار است. حال آنکه اسپرم وال ها هر روزه 
در حال انجام چنین کاری هستند و قادرند تا اعماقی بین 500 تا حتی 1000 متر هم پایین بروند. قابلیت غوص زدن به 
اعماق دریا برای مدت زمان های طوالنی تخصص اکثر پستانداران دریایی است که طی میلیون ها سال تکامل یافته اند. یکی 
از این قهرماناِن غوص زن، شیر های دریایی elephant seals هستند که می توانند تا 2 ساعت حبس نفس کنند.  اما راز این 

پستانداران دریایی چیست؟
اولین مشکلی که شاید به ذهن خطور کند فشار بسیار زیادی است که در این اعماق وجود دارد. در عمق 1000 متری فشاری 
که وال هل تحمل می کنند 100 برابر فشاری است که در سطح بر بدنشان وارد می شود و این میزان  فشار کافیست تا هوای 
داخل شش هایشان را به طور کامل فشرده کند. برای تحمل چنین فشاری، وال ها قفسه سینه تاشویی دارند که در اعماق به 
سمت داخل خم می شود و با این کار شش ها و کیسه های هوایشان کوچک می شود. این پستانداران درست قبل از شروع 

غوص 90 درصد  از هوای داخل شش هایشان را خارج می کنند که شناوریشان کم شود و راحت بتوانند پایین بروند.

اما این خود مشکلی جدید را ایجاد می کند؛ کمبود اکسیژن 
در شش ها. بنابراین تا جائیکه ممکن است مصرف اکسیژن 
خود را کاهش می دهند.  برای این کار پستانداران دریایی 
متوقف  را  تنفس  زنند،  می  طوالنی  و  عمیق  های  غوص  که 
کرده، جهت جریان خونشان از اندام ها به سمت قلب، مغز و 
ماهیچه ها تغییر می یابد و حتی هضم و عملکرد کلیه و کبد را 
نیز متوقف می کنند. و در آخر، میزان ضربان قلب را کاهش 
می دهند. اکثر پستانداران حتی انسان ها می توانند میزان 
ضربان قلب خود را کاهش دهند، اما میزان این کاهش در 
داده  نشان  تحقیقات  است.  زیاد  بسیار  دریایی  پستانداران 
که میزان ضربان قلب شیر دریایی Weddell seal  به 4 بار 
برای ذخیره  دریایی  یابد. پستانداران  در دقیقه کاهش می 
می  حداقل  به  نیز  را  خود  حرکت  میزان  اکسیژن  بیشتر 
رسانند. با تحقیقاتی که بر روی شیر های دریایی، دلفین های 

بینی بطری و وال های آبی انجام شده است فهمیده اند که 

این موجودات به سادگی و بدون اینکه حتی ماهیچه ای را به 
های  خورند. شش  می  ُسر  اعماق  به سمت  آورند  در  حرکت 
جمع شده آن ها شناوریشان را کاهش داده و به جای اینکه 
به سمت پایین شنا کنند خودشان پایین می روند. ولی باز هم 
این ها کافی نیست، به گفته یکی از محققان این موجودات 
به ذخیره اکسیژن داخلی خود  هنگامیکه در اعماق هستند، 
که  خود،  شکار  گرفتن  برای  اعماق  در  که  زیرا  اند.  وابسته 
هدف اصلي این موجودات از غوصشان است، باز هم نیاز به 
اکسیژن بیشتری دارند.  پستانداران دریایی نسبت به سایر 
پستانداران اکسیژن بیشتری را در خون و ماهیچه های خود 
ذخیره می کنند و درصد باالتری سلول های قرمز خون دارند 
که ذخیره کننده اکسیژن هستند. برای همین خونشان غلیظ و 
چسبناک است. عالوه بر آن نسبت حجم خون به حجم بدنشان 

هم بیشتر است.

نکته ای  و  نمی رسید  نظر  به  این ها کافی  تمام  اما همچنان 
در مورد این موجودات خارق العاده وجود داشت که تا همین 
ای  مقاله  در  بودند.  نیافته  دست  آن  به  محققان  هم  اواخر 
که در سال 2013 در مجله Science به چاپ رسید گزارش 
دریایی  پستانداران  های  عضله  در  موجود  پروتئین  که  شد 
دارای  کند،  می  ذخیره  را  اکسیژن  که  میوگلوبین  نام  به 
عضله  در  که  است  پروتئینی  میوگلوبین  است.  مثبت  بار 
عضله  در  ولی  دارد  وجود  انسان  جمله  از  پستانداران  تمام 
پستانداران دریایی 10 برابر متراکم تر است، به همین دلیل 

هم گوشت وال ها تقریباً سیاه به نظر می رسد.
ذخیره بیش از حد پروتئین می تواند برای پستاندارانی مثل 
انسان خطرناک باشد زیرا هنگامیکه این پروتئین ها بیش از

حد به هم نزدیک می شوند به هم چسبیده و توده ای ایجاد 
می  را سبب  دیابت  و  آلزایمر  جمله  از  هایی  بیماری  و  کرده 

شوند.
بار مثبت میوگلوبین در پستانداران دریایی مثل  اما ویژگی 
آبی و سمورها،  وال ها، شیر های دریایی، و حتی سگ های 
پستانداران  از  بیشتر  بسیار  که  دهد  می  را  اجازه  این 
از  بیشتری  نتیجه میزان  و در  کنند  دیگر میوگلوبین ذخیره 
اکسیژنی را که در زیر آب نیاز دارند ذخیره خواهند کرد. از 
آنجاییکه بار های هم سان یکدیگر را دفع می کنند )درست 
نزدیک  به هم  را  ربا  زمانیکه قطب های هم ساِن آهن  مثل 
کنید(، میوگلوبین به دلیل داشتن بار مثبت از چسبیدن بیش 

از حد پروتئین ها به هم جلوگیری می کند. این باِر مثبت 

 beaked whale میوگلوبین در همه پستانداران دریایی که به اعماق غوص می زنند وجود دارد که البته در بعضی از آن ها مثل
که رکورد دار غوص های عمیق است بیشتر از بقیه یافت شده است.

این نمونه ای بارز از یک تکامل همگراست، به این معنا که اجداد متفاوت که در شرایط محیطی یکسان زندگی کرده اند در جهِت 
رفع مشکل یکسان خود جواب تکاملی مشابه ای داده اند. البته این موضوع همچنان بحث برانگیز باقی مانده و هنوز تحقیقات 

فراوانی نیاز است تا بتوانند بین توانایی زیر آب ماندن و میزان میوگلوبین جمع شده ارتباط دقیقی پیدا کنند.
امروزه بر آن شده اند که میزان میوگلوبین انسان هایی را که تاریخچه غوص زدن و حبس نفس را دارند و بومیانی هستند 
که برای بدست آوردن غذا یاد گرفته اند که برای مدت زمان زیادی زیر آب بمانند را مورد مطالعه قرار دهند و ببینند که آیا 

پروتئین متصل شونده به اکسیژن در آن ها نیز همان تغییرات را ایجاد کرده است یا نه. 

منابع : 
www.BBC.com -

National Geographic -
تصویر : 

kimsuyeong81.deviantart.com

محیط زیست
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SIDEMOUNT
SYSTEM

مطمئنا در اوایل یادگیری غواصی مشکالت موجود در کنترل 
مهم  مباحث  از  یکی  دارید.  یاد  به  را  آب  زیر  در  شناوری 
عملی در کنترل شناوری و غواصی موثر در زیر آب استریم 
الین بودن است. بطوری که وضعیت بدن بگونه ای باشد که 
کمترین مقاومت آب را تحمل کند و به راحتی بتوان درون آب 

حرکت نمود . 
ایجاد  مانت  ساید  سیستم  با  غواصی  عمده  مزیتهای  از  یکی 
حالت استریم الین برای بدن غواص است . اصوال ساید مانت 
مانت  بک  روش  خالف  بر  که  میگویند  غواصی  از  حالتی  به 
)سیلندر در پشت غواص( سیلندر و یا سیلندرهای غواصی 
زمان  در  را  فراوانی  مزیتهای  و  میشود  متصل  بدن  کنار  در 
غواصی و یا قبل و بعد از آن برای غواص فراهم میکند. در 
گذشته این روش غواصی، تنها مختص غواصانی بود که برای 
غواصی به درون غارها و یا داخل اجسام مغروق می رفتند ولی 
با گذشت زمان کم کم این روش وارد روشهای غواصی دیگر 
غواصان  میان  در  روز  به  روز  و  تفریحی شده  غواصی  مانند 

فراگیرتر و شناخته شده تر میشود. 
را  بیشتری  مزیتهای  مانت  ساید  نیز  تکنیکال  غواصان  برای 
نسبت به غواصی با 2 سیلندر و در پشت، در اختیار غواص 
قرار داده و کاهش مقاومت آب و تطبیق پذیری بیشتری را 

به همراه دارد.

عبارتند  مانت  با سیستم ساید  غواصی  مزیتهای  ترین  عمده 
از :

افزایش حالت استریم الین بدن )کاهش مقاومت آب(
یک سیستم ساید مانت بی نقص و کامل به گونه ای طراحی 
شده است تا بدن را کامال بصورت استریم الین نگه دارد . 
حداقلی  رویکرد  از  استفاده  عموما  مانت  ساید  اصلی  هدف 
آن  در  استفاده  مورد  زین  و  دی  سی  بی  این  بنابر  است، 
پروفایل کوچکتری را نسبت به دیگر تجهیزات مورد استفاده 
در غواصی معمولی فراهم می نماید. کاهش مقاومت آب برای 
به جای قرار  یا سیلندرها  و  افتد که سیلندر  اتفاق می  این 
گرفتن در پشت و ایجاد سطح مقطع زیاد، در زیر بغل و پشت 

شانه ها قرار میگیرند.
تطبیق پذیری

تجهیزات ساید مانت با دیگر انواع غواصی تطبیق پذیر بوده 
و با مقداری آموزش و تجهیزات بیشتر به راحتی میتوان از 
آن برای غواصیهای تفریحی، تکنیکال، غواصی در غار، اجسام 
فیس  )فول  صورت  تمام  ماسکهای  همراه  به  حتی  و  مغروق 
ماسک( استفاده نمود. شما میتوانید به راحتی این سیستم 
آنها  از  و  دهید  تطبیق  خود  اسکوبای  غواصی  تجهیزات  با  را 

بعنوان بخشی از سیستم استفاده کنید. 

انتقال و جابجائی آسان تجهیزات 
تر هستند،  تر و کم حجم  مانت عموما سبک  تجهیزات ساید 
ترند.  مناسب  جابجائی  و  غواصی  مسافرتهای  برای  این  بنابر 
این تجهیزات برای استفاده بر روی قایقهای کوچک و یا حمل 
و نقل در ساحل نیز بسیار راحت می باشند . همچنین افراد، 
با ناتوانیهای خاص جسمی که قادر به استفاده از یک سیلندر 
بزرگ در پشت خود نیستند با ساید مانت میتوانند 2 سیلندر 
نتیجه  پهلوی خود استفاده کنند. در  به راحتی در  را  کوچک 
ندارید  نیازی  خود  غواصی  برای  هوا  از  زیادی  منبع  به  اگر 
و  بزرگ  سیلندر  یک  از  بهتر  کوچک  سیلندر   2 از  استفاده 

سنگین است.
راحت بودن

پشت غواص در این سیستم انعطاف پذیری بیشتری خواهد 
محکمی  و  هیچ جسم سخت  غواص  در پشت  که  چرا  داشت 
مانند سیلندر و یا صفحه پشتی قرار نگرفته است. سیلندرها 
نیز به راحتی میتوانند در داخل آب به تجهیزات متصل شده 
و با حذف جابجا نمودن تجهیزات سنگین قبل از غواصی چه در 

ساحل و یا روی قایق غواصی را راحت تر میکند.
افزایش میزان گاز تنفسی

همه  هستید.  آبی  محیطهای  عکاس  یک  شما  که  کنید  فرض 
مدت  نیازمند  مواقع  اکثر  در  عکاسی  دانیم  می  خوبی  به 
شده  غنی  هوای  سیلندر  از  شما  اگر  و  بوده  بیشتری  زمان 
زمان  مدت  معین  عمقهای  در  میکنید  استفاده  )نایتروکس( 
غواصی بدون توقف )بدون فشار زدائی ( شما افزایش می 
یابد، ولی آیا یک سیلندر، جوابگوی این مدت زمان می باشد ؟ 
مسلما خیر. ولی با به همراه داشتن یک سیلندر اضافی و یک 
ست رگالتور آن، میزان هوای مورد استفاده شما زیاد شده و 

غواصی طوالنی تری را خواهید داشت.
ایمنی یا حل مشکالت 

با 2 سیلندر مستقل و پر و رگالتورهای مجزای آنها ساید مانت 
مدیریت  و  سازد  می  مهیا  شما  برای  را  اضافی  سیستم  یک 
از  حالت  این  در  میکند.  فراهم  شما  برای  را  تری  ایمن  گاز 
اگر  و  بوده  ممکن  غیر  عملی  بطور  گازها  تمامی  رفتن  دست 
شما در یک وضعیت تمام شدن هوا قرار بگیرید دیگر نیازی 
به اختاپوس و غواص همراه خود نخواهید داشت. اگرچه در 
غواص  به  هوا  رساندن  روشهای  مانت شما  آموزشهای ساید 

همراه خود را یاد خواهید گرفت.
در دسترس بودن

سیلندر  شیر  و  رگالتور  اول  مرحله  مانت  ساید  سیستم  در 
و همچنین SPG در جلوی شما قرار داشته و به راحتی قابل 
رویت و دسترس هستند. این مسئله غواصی را ایمن تر و 

راحت تر خواهد نمود.
سازگار بودن با بدن غواص

بیشتر تجهیزات ساخته شده ساید مانت به شما اجازه میدهند 

تا با بدنتان متناسب  بوده  و  در  زمان  غواصی  مناسب  شما 
باشند تا حالت بدن بهتری را برای شما فراهم کنند. به همین 
دلیل بیشتر غواصان ساید مانت را بسیار راحت تر و بهتر از 

انواع دیگر غواصی میدانند.

البته سیستم غواصی سایدمانت مشکالت و معایب خود را نیز 
دارد ولی به سادگی قابل حل شدن هستند.

مدیریت گاز تنفسی پیچیده 
در سیستم سایدمانت مدیریت گاز تنفسی به مراتب پیچیده 
تر از حالت غواصی باسیلندر پشتی می باشد. زمانی که از 2 
سیلندر استفاده می کنید باید مراقب باشید که بطور برابر و 
بصورت متناوب مرحله دوم رگالتور خود را تعویض کنید. این 
کار هم به یکسان بودن شناوری سیلندر و در نتیجه کنترل 
بهتر شناوری شما کمک می کند و هم ریسک احتمالی خراب 

شدن رگالتور در سیلندر پر را کاهش خواهد داد. 
نا آشنا بودن غواص همراه

با  شما ممکن است در تیمی غواصی کنید که همراهان شما 
باشند. حقیقتا  نداشته  آشنائی چندانی  مانت  سیستم ساید 
باشند  سایدمانت  غواصان  شما  همراهان  که  نیست  نیازی 
قبل  توضیحات  یا  و  ایمنی  بررسی  زمان  در  کاقیست  تنها  و 
از غواصی در مورد برخی از تجهیزات خود برای آنها توضیح 

دهید.

محمد حسین پور
Divepersia@gmail.com
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مشکل جابجا نمودن تمام تجهیزات در خارج از آب
سیلندر   2 همراه  به  سایدمانت  تجهیزات  تمامی  بردن  بکار 
غواصی در خارج از آب کاری به مراتب دشوار است و به همین 
دلیل غواصان ترجیح می دهند سیلندر های خود را پس از 
ورود به آب متصل کنند مگر اینکه نیاز باشد از پروسه های 

ورود از روی قایق و یا روشهای دیگر استفاده کنند.
تجهیزات مورد نیار برای ساید مانت

بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در سایدمانت مشابه همان 
تجهیزات استفاده شده در سیستم سیلندر در پشت یا بک 
مانت می باشد و فقط تفاوتهای کوچکی در میان آنها وجود دارد 

 Harness  و BCD زین و جلیقه تعادل
زین مورد استفاده در سایدمانت دارای قطعات اتصال برای 
در  ها  این  است.  دیگر  قطعات  و  ها  سیلندر  نمودن  متصل 
در  که  هستند   WING ای  باله  های  کننده  شناور  حقیقت 
سیستمهای تکنیکال و یا در مواردی در برخی از طراحیهای بی 
سی دی در غواصی تفریحی نیز مورد استفاده هستند ولی در 
حقیقت بهترین نوع شناور کننده ها آنهائی هستند که تخصصا 
زیرا  باشند  شده  تولید  و  طراحی  سایدمانت  غواصی  برای 
استریم  حالت  و حفظ  اتصاالت  مانند  نیاز  مورد  موارد  تمامی 
است  ممکن  البته   است.  شده  لحاظ  آنها  طراحی  در  الین 
برطرف  را  نیازهای شما  کلیه  نیز  مانت  مختص ساید  زینهای 
نموده  محصوالت  این  تولید  به  اقدام  کمپانیها  برخی  نکنند. 
ولی طراحی آنها به گونه ای نیست که جوابگوی کلیه نیازهای 
غواصان ساید مانت باشد. لذا توصیه میشود قبل از انتخاب 

و خرید هارنس، حتما از مناسب بودن آن مطمئن شوید. 
سیلندر ها و رگالتور

معموال در این سیستم شما از یک سیلندر در هر پهلوی خود 
استفاده میکنید. یکی در راست و دیگری در چپ که بر روی 
هر کدام از آنها یک ست کامل رگالتور منصل شده است. هر 
کدام از رگالتور ها مجهز به یک SPG یا نشانگر فشار هوای 
سیلندر با شلنگ کوتاه بوده و شلنگ یکی از رگالتورها بلند 

تر از دیگری می باشد.
سیستم وزنه

روشهای متفاوتی از سیستم وزنه برای ساید مانت استفاده 
میشود. روشهائی مانند کمربند وزنه، سیستم وزنه الحاقی، 
شانه  روی  بر  کننده،  شناور  روی  بر  وزنه  مخصوص  جیبهای 
ها، بر روی سیلندر و روشهای دیگر که توسط خود غواصان و 

متناسب با شرایط  و تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرند.
متصل کننده ها

های  اندازه  و  مدلها  در  ها  کننده  متصل  از  متفاوتی  انواع 
سیستم  این  در  یکدیگر  به  تجهیزات  اتصال  جهت  مختلف 
استفاده می شود . در زمان انتخاب حتما به سایز و مدل آنها 
توجه داشته باشید تا بتوانید بهترین عملکرد ممکن را داشته 

باشید.

منابع :
PADI SIDEMOUNT MANUAL

CAVE DIVING GUIDE

آموزش سایدمانت
مانت  ساید  سیستم  با  غواصی  انجام  اول  نگاه  در  شاید 
ساده و وابسته به کسب تجربه بنظر برسد ولی مانند تمامی 
نیازمند آموزش و سپس کسب تجربه می  سیستمهای دیگر 
باشد. شک نداشته باشید که در طول مدت آموزش با نکات 
ظریف و پیچیده ای آشنا میشوید که به غواصی بهتر شما کمک 

خواهد کرد.
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از سال 1999 میالدی در تورنتو کانادا زندگی می کند.
به مدت 8 سال  آغاز غواصی اسکوبا  و  از آشنائی  قبل 
بطور جدی ماهیگیری با قالب را تجربه کرده بود ولی در 
غواصی  در سال 2011  و  باهاماز  به  تفریحی  یک سفر 
تغییر  زندگیش  آن،  نتیجه  در  و  کرد  تجربه  را  اسکوبا 

یافته و به دام غواصی گرفتار شد.
نام  ثبت  غواصی  کالس  در  تورنتو  به  بازگشت  از  بعد 
از  کاملی  برای سفر بعدی خود مجموعه  نموده و سپس 

تجهیزات غواصی شخصی خود را خریداری کرد.
در فوریه سال 2012 در سفر به Cozumel  دوره های 
اپن واتر، ادونس و نایتروکس خود را به پایان رسانید 

و کشف %71 از سهم گمشده زندگی خود را آغاز کرد.
خود  غواصیهای  در  را  فیلمبرداری  و  عکاسی  عاشقانه 
گذاشتن  اشتراک  به  مهمتر  هم  آن  از  و  دارد  دوست 
تصاویر خود با دوستان و دیدن و دیدن و دیدن دوباره 

تصاویرش است.
او بیشتر از 500 غوص در آبهای سرد و گرمسیری در 
نقاط مختلف جهان از کانادا و آمریکا تا مکزیک و کوبا و 
غیره داشته و غواصی در بهترین سایتهای غواصی جهان 

را در فهرست برنامه های خود قرار داده است.
او می گوید:

گفته ای در میان غواصان رایج است که یا غواصی کن و 
یا عکس بگیر!

به غواصی  نمیتوانم بدون دوربینم  آنجا که من  از  ولی 
بروم نمیدانم که چه زمانی قرار است غواصی را شروع 

کنم !!!

اندی ایمان پور
imanpour@hotmail.com
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ناركوسيس گاز 
 Gas Narcosis

اگر غواصی عمیق را تجربه کرده باشید ممکن است با حس 
عجیب سر خوشی و بي حالی در عمق نیز آشنا باشید. غواصی 
عمیق، شما را در معرض پدیده ای به نام نارکوسیس گاز قرار 
می دهد که به دلیل اینکه معموالً با حس سرخوشی و کاهش 
“مستی  جمله  از  دیگری  های  نام  به  است  همراه  هوشیاری 
“از  یا  و   )Compressed Air Intoxication( فشرده”  هوای 
نیز   )Rapture of the Deep( عمق”  در  شدگی  بیخود  خود 
معروف است. این پدیده مربوط می شود به حل شدن گازها 
داخل خون بر اثر افزایش فشار و تأثیر گذاشتن آن بر روی 
سیستم عصبی از طریق سیستم تنفسی و قلبی-عروقی.             
می  گفته  هم  نارکوسیس”  “نیتروژن  آن  به  مواقع  اکثر  در 
شود زیرا که به دلیل درصد باالتر نیتروژن در هوای تنفسی، 
بیشترین اثر را در ایجاد نارکوسیس دارد. در حالیکه گازهای 
بسیار دیگری مانند آرگون، دی اکسید کربن و اکسیژن هم 
به همان اندازه نیتروژن و یا حتی بیشتر خاصیت نارکوتیکی 
دارند )حداقل در تئوری( که یا به طور مستقیم این خاصیت 
نارکوسیس  نیتروژن،  با  تعامل  در  یا  و  کنند  می  اعمال  را 
“نارکوسیس  لغت  گیری  کار  به  این  بنابر  کنند.  می  ایجاد  را 
گاز” درست تر است. هنگام تنفس هوا و یا هوای غنی شده 
نایتروکس، با افزایش فشار جزئی نیتروژن/اکسیژن  هنگام

نیکو چهل تنی
Divepersia@gmail.com

افزایش  نارکوسیس  رفتن،  پایین 
می یابد و با وجود اینکه در افراد 
مختلف و در شرایط متفاوت امکان 
است،  متفاوت  نارکوسیس  بروز 
تحقیقات نشان داده که معموالً در 
عمق حدوداً 30 متری از سطح دریا 
توجهی  قابل  طور  به  خاصیت  این 
عمق  این  در  شود.  می  احساس 
نارکوسیس معموالً  باعِث کندی  در 
مسائل  حِل  در  سختی  کردن،  فکر 
احساس  کمی  افراد  بعضی  در  و 

سرخوشی و شادی می شود.

می  افزایش  هم  نارکوتیک  اثرات  شود  بیشتر  عمق  چه  هر 
یابد، حل مسائل بسیار سخت تر شده و توان پاسخ دادن به 
مشکالت نیز کم می شود. در عمق بین 50-60 اکثر غواصان 
تا  گرفته  قرار  نارکوسیس  تأثیر  تحت  توجهی  قابل  طور  به 
جائیکه به خوبی سر خوشی و مستی را احساس خواهند کرد 
نیز  توهم  دچار  است  ممکن  و  داده  از  را  درست  قضاوت  و 
 60 زیر  عمق  در  که  داده  نشان  تجربه  و  آزمایشات  بشوند. 
تأثیر قرار  به شدت تحت  را  نارکوسیس عملکرد غواص  متر، 
داده و در اتاق فشار عالئم پر حرف شدن و یا حس ترس نیز 
مشاهده شده است. در این عمق توانایی غواص در تمرکز و 
مشاهده دقیق و قدرت تجزیه تحلیل به میزان زیادی کاهش 
تر غواص ممکن است دچار  یا عمیق  و  این عمق  یابد. در  می 
توهم دیداری و شنیداری، سرگیجه، پارانویا و حتی افسردگی 
می  مربوط  ها  فیزیولوژیست  به  جائیکه  تا  شود.  بیهوشی  و 
نیست.  خطرناک  بدن  برای  تنهایی  به  خود  نارکوسیس  شود، 
ولی رفتارهای غواص هنگام نارکوسیس و کندی او در تصمیم 
گیری ممکن است خطر آفرین شود. حتی در برخی موارد غواص 
خوب  چیز  همه  اگر  و  نشود  نارکوسیس  متوجه  است  ممکن 
در دست  خوبی  به  را  اوضاع  کنترل  که  کند  تصور  رود  پیش 
دارد. ولی خطر زمانی وجود خواهد داشت که مشکلی هر چند 
کوچک بوجود آید و غواص نیاز به تصمیم گیری درست و تمرکز 
کافی دارد. عالئم نارکوسیس بالفاصله بعد از کم کردن عمق از  
بین می رود  و غواصان قبل از اینکه به سطح برسند به حالت 
عادی باز می گردند. تا به حال بروز اثرات منفی بعد از آن و یا 
عوارض طوالنی مدتی شناخته نشده و تنها برخی از غواصان به
یاد نیارودن آنچه که در هنگام نارکوسیس 
بنابراین  اند.  داده  گزارش  را  داده  رخ 
خوِد  نارکوسیس،  مورد  در  اصلی  مشکل 
آن نیست بلکه مشکالتی است که به دلیل 
تأخیر در حل مسائل پیش آمده، ممکن است 
بوجود آید و قدرت حرکت و تصمیم گیری را 
برای حفظ ایمنی تحت تأثیر قرار دهد. یکی 
از دالیلی هم که در غواصی تفریحی با هوا 
و نایترویکس عمق مجاز را 40 متر در نظر 
می گیرند عالوه بر زماِن بدون توقف بسیار 

کوتاِه آن، نارکوسیس می باشد.

دلیل نارکوسیس گاز چیست؟ 
مورد  در  غواصی،  فیزیولوژِی  های  جنبه  سایر  مانند  درست 
بیشتر مشخص است  آن  دادن  رخ  نارکوسیس هم چگونگی 
تا دلیل رخ دادنش. مکانیزم دقیق نارکوسیس هنوز به طور 
گازی  نوع  هر  تقریباً  که  دانیم  ولی می  کامل شناخته نشده. 
حتی گازهای خنثی، می توانند در فشار جزئی باال هوشیاری را 
کاهش دهند. چه گازهای خنثی و چه غیر خنثی وقتی محلول 
در بافت های مغز هستند، به عنوان از بین برنده هوشیاری 

عمل می کنند. 
خنثی  گازی  فیزیولوژیکی  نظر  از  را  نیتروژن  فیزیکدانان 
معرفی می کنند. این به آن معنا نیست که نیتروژن به طور 
کامل خنثی است )زیرا که در بسیاری از واکنش های شیمیایی 
شرکت می کند( ولی گاز نیتروژن هیچ گونه واکنش شیمیایی 
در بدن ندارد و هیچ بخشی از نیتروژنی که تنفس می کنیم 
برای ساخت پروتئین و آنزیم ها در بدن استفاده نمی شود 

)آن نیتروژن از غذایی که می خوریم بدست می آید(. 
اثری  هیچ  نیتروژن  که  نیست  معنی  این  به  خنثی  کل  در  و 
ایجاد نمی کند و به عنوان مثال، هنگامیکه نیتروژن در حین 
با  غواصی داخل بافت های شما حل می شود، اگر از محلول 
سرعت زیاد خارج شود حباب هایی تولید می شوند که باعث 
ایجاد بیماری برداشت فشار )DCS( می شوند. در کل به نظر 
واکنش  دلیل  به  باید  نارکوسیس  در  نیتروژن  اثر  رسد  می 
های فیزیکی آن باشد، نه شیمیایی. امروزه بر این باورند که 
سیناپس  که  عصبی  های  سلول  اتصاِل  محل  در  نارکوسیس 
نام دارد اتفاق می افتد، جائیکه نیتروژن در انتقال الکتریکی 
نورون به نورون تداخل ایجاد می کند و به نظر می رسد که 
غشاء  در  احتماالً  که  عصبی  های  سلول  در  چربی  ساختارهای 
سلول هستند با نیتروژن حجمشان زیاد شده و این افزایش 
و  عصبی  سلول  یک  بین  اطالعات  انتقال  پروسه  در  حجم، 
سلول عصبی دیگر اختالل ایجاد کرده و آن را کندتر می کند. 
و این بیشترین اثر را در ساختار های داخل مغز که مسئول 
هوشیاری و هماهنگی بدن هستند می گذارد. هنگامیکه سایر 
آزمایش  مورد  نیز  زنون  و  آرگون  نئون،  مثل  خنثی  گازهای 
ها  آن  نارکوتیک  خاصیت  که  شدند  متوجه  گرفتند  قرار 
Meyer-  ارتباط زیادی به وزن مولکولیشان دارد. طبق نظریه

Overton، میزان قابلیت نارکوتیِک گازها به میزان حاللیت آن 
ها در لیپیدها )چربی ها( بستگی دارد. و نشان داده شد که 
گاز های خنثی ای که حاللیت بیشتری در چربی نسبت به آب 
دارند خاصیت نارکوتیک باالتری دارند. با توجه به این موضوع 
هلیم تنها یک پنجم خاصیت نارکوتیک نیتروژن را داراست. 
برابر  اکسیژن 1/6  و  برابر  کربن 20  اکسید  آنکه دی  حال 
باید خاصیت نارکوتیک را نسبت به نیتروژن داشته باشند. 
البته آزمایشات نشان داده که به این راحتی نمی توان میزان 

خاصیت نارکوتیک گازها را اندازه گرفت.

یکی از گاز های جالب در ارتباط با خاصیت نارکوتیک، همان 
 91( عمیق  های  غوص  روی  آزمایشات  است.  اکسیژن 
متر( نشان داده که مخلوط 4 درصد اکسیژن و 96 درصد 
نیتروژن نسبت به هوای معمولی خاصیت نارکوتیک بیشتری 
را داراست. در حالیکه به دلیل حاللیِت بیشتر اکسیژن در 
چربی نسبت به نیتروژن انتظار می رود که نارکوسیس کاهش 
می  نشان  نیز  دیگری  بسیار  آزمایشات  حال،  این  با  یابد. 
دهند که افزایش PO2 در حضوِر نیتروژن موجب افزایش 
خاصیت  هم  اکسیژن  اینکه  البته  و  شود.  می  نارکوسیس 
نارکوتیکی دارد بسیار واضح است )به همین دلیل هم هوا 
نارکوتیک  اندازه  یک  به  را  نایتروکس  شده  غنی  هوای  و 
نظر می رسد  به   O2 نارکوتیک دانند(. در کل خاصیت  می 
از  بسیاری  باشد.  چربی  در  آن  حاللیت  از  فراتر  چیزی  که 
این  توضیح  برای  که  معتقدند  غواصی  های  فیزیولوژیست 
بین  نارکوتیکی  رابطه  مورد  در  مسائلی  هم  هنوز  موضوع 
نیتروژن و اکسیژن حل نشده باقی مانده است. دی اکسید 
دارد.  نارکوتیک  خاصیت  که  است  دیگری  گازی  نیز  کربن 
اکسید  دی  افزایش  که  اند  داده  نشان  فراوانی  مطالعات 
کربن )چه در گاز تنفسی و چه تجمع آن در سیستم تنفسی 
نارکوسیس  غلیظ(  گازهای  تنفس  یا  و  مرده  هوای  خاطر  به 
نا  هم  اکسیژن  از  حتی  آن  مکانیزم  دهد.  می  افزایش  را 
مشخص تر است. بعضی آزمایشات نشان داده که دی اکسید 
کربن 10 برابر نیتروژن خاصیت نارکوتیک دارد )درحالیکه 
برابر  تا 20  نظر گرفتن حاللیت آن در چربی 13  با در  تنها 

باید باشد(.
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عوامل تأثیرگذار بر نارکوسیس گاز:
افراد مختلف در دچار شدن به نارکوسیس متفاوتند. با این حال 
آزمایشات نشان داده که این تفاوت چندان زیاد نیست و در 
عمق های نارکوتیک همه افراِد تحت آزمایش میزاِن حسابگری، 
البته  است.  یافته  کاهش  مدتشان  کوتاه  حافظه  و  یابی  جهت 
عبارت  به  نشده.  دیده  افراد  در  هم  ثبات  ها  تست  این  در 
دیگر ممکن است یک غواص در یک روز در عمق 40 متری به 
نارکوسیس دچار نشود ولی فردای همان روز و در همان عمق 

وضعیت متفاوت شود. 
کاهش  خاصیت  که  اکسیژن  و  نیتروژن  های  گاز  تداخل 
حتی  است  ممکن  دیگر،  های  دارو  و  مواد  با  دارند  هوشیاری 
ایجاد  نارکوسیس  متر،   40 از  تر  پایین  بسیار  هایی  عمق  در 
کند. اکثر افراد با خطر ترکیب شدن یک دارو با داروی دیگر 
مثل الکل و والیوم، آگاه هستند زیراکه اثرات آن ها نیز با هم 
ترکیب می شوند. دقیقاً همین موضوع هم در مورد نارکوسیس 
الکل،  مثل  موادی  از  استفاده  با  که  اگر  کند  می  صدق  گازها 
داروهای آرام بخش و قرص های خواب آور همراه باشد. حتی 
داروهایی که به عنوان آرام بخش استفاده نمی شوند باز هم 
ممکن است نارکوسیس گاز را افزایش دهند. مثل داروهایی 
که برای جلوگیری از حالت تهوع از حرکت و دریازدگی و یا برای 
رفع تب و یا اسهال استفاده می شوند. از شایع ترین آن ها می 
توان به Marezine, Contac و یا Lomotil اشاره کرد. تمام این 
داروها اثر آنتی کولینرژیک دارند، به این معنی که از انتقال 
یک سری از سیگنال های عصبی جلوگیری می کنند که تصور 
می شود اصلی ترین دلیِل بروز بیهوشی است. در سطح دریا 
آرام بخشی داشته  این داروها ممکن است خاصیت  هم حتی 
باشند و افراد متوجه آن نشوند. ولی در عمق این اثرات می 
از  یکی  الکل  یابند.  افزایش  گاز  نارکوسیس  کنار  در  توانند 
قوی ترین این مواد است و باید در نظر داشت که بسیاری از 
داروهایی که موجب خشک شدن دهان می شوند نیز خاصیت 
آرام بخشی دارند و ممکن است نارکوسیس را افزایش دهند. 
برای پیشگیری، بهتر است داروی ضِد دریازدگی را ابتدا قبل 
بعضی  شده  گزارش  که  زیرا  کرد  امتحان  عمق  کم  غوص  از 
موجب  هم  متر   18 مثل  کمی  عمقهای  در  حتی  داروها  این  از 
نارکوسیس شده اند. عالوه بر فیزیولوژی افراد و تأثیر داروها، 
عوامل دیگری مثل شرایط محیط و یا استرس می توانند بر روی 
نارکوسیس تأثیر گذار باشند. اکثر غواصان گزارش داده اند 
که معموالً در عمق باال که شرایط محیطی چندان مساعد نیست 
مثل دید کم آب و یا سردی آب در مقایسه با غواصی در دید 
باال و آب گرم تر، احساس نارکوسیس بیشتری دارند. که البته 
تمام  در  نارکوسیس  میزان  که  داده  نشان  علمی  آزمایشات 
فشار  و  استرس  دلیل  به  فقط  و  است  یکسان  تقریباً  شرایط 
کاری و سایر فاکتور های روانی است که ممکن است در بعضی 

شرایط نارکوسیس بیشتر احساس شود.

استفاده از مخلوط گازهای دیگر: 
کاهش  گاز  نارکوسیس  با  آمدن  کنار  برای  دیگر  روش 
دارند.  نارکوتیک  خاصیت  که  است  گازهایی  از  استفاده 
نظامی  و  صنعتی  غواصان  و  محققان  تکنیکال،  غواصان 
کاهش  برای  زیادی  میزان  به  و  خود  عمیق  های  غوص  برای 
نارکوسیس )و همچنین کاهش غلظت گاز تنفسی(، از مخلوط 
های هلیم استفاده می کنند. غواصان نظامی و صنعتی معموالً 
از هلیوکس )اکسیژن و هلیم( استفاده می کنند و غواصان 
نیتروژن(  و  هلیم  )اکسیژن،  ترایمیکس  از  معموالً  تکنیکال 
استفاده می کنند. هر چه دایو عمیق تر باشد، میزان هلیم 
مورد نیاز هم افزایش می یابد تا احتمال نارکوسیس کاهش 
یابد و تنها مسئله ای که باقی خواهد ماند این است که میزان 
فشار برداری در یک عمق مشخص، با افزایش هلیم و کاهش 
اکسیژن و نیتروژن زیادتر می شود. البته باید در نظر داشت 
هنوز  اما  دهد  می  کاهش  را  نارکوسیس  هلیم  اینکه  با  که 
هم در گاز تنفسی، اکسیژن و یا نیتروژن هم وجود دارد و 
گازها  مخلوط  برای  حتی  عمق  حداکثر  که  است  نیاز  همچنان 
نارکوتیک  معادل  عمق  تکنیکال،  غواصی  در  گردد.  مشخص 
)Equivalent Narcotic Depth )EAD مشخص می گردد که 
برابر با عمقی است که در آن، غواص همان میزان نارکوسیس 

را در غواصی با هوا/نایتروکس انتظار دارد.

چگونه دچار شدن به نارکوسیس گاز را مدیریت کنیم؟ 
مدیریت  و  کردن  محدود  برای  که  دارند  وجود  روشهایی 
به کار برد: محدود کردن عمق، تطبیق   نارکوسیس می توان 
دادن خود و استفاده از مخلوط های گازهای دیگر از جمله این 

روش ها هستند.  
محدود کردن عمق: 

غواصی  که  دالیلی  از  یکی  شد،  اشاره  تر  پیش  که  همانطور 
اند، همین کاهش  متر محدود کرده  به عمق 40  را  تفریحی 
احتمال بروز نارکوسیس گاز است. این روش یکی از مستقیم 
باز  ولی  است.  نارکوسیس  مدیریت  برای  ها  حل  راه  ترین 
همانطور که گفته شد احتمال دچار شدن افراد به نارکوسیس 
متفاوت است و استفاده از بعضی داروها نیز احتمال آن را 
میزان  و  شرایط  به  توجه  با  همواره  پس  دهد.  می  افزایش 
حتی  نیز  را  عمق  حداکثر  توان  می  نارکوسیس  بروز  احتمال 

کم تر هم کرد. 
تطبیق دادن: 

غواصان تکنیکال، غواصان صنعتی و یا سایر غواصانی که از 
هوا و یا نایتروکس در عمق های باالتر از 40 متر استفاده می 
کنند، تا حدودی نارکوسیس را از طریق عادت دادن و تطبیق 
دادن خود کنترل می کنند. تطبیق دادن به این معنی است 
که شما از طریق آموزش و تجربه بیشتر می توانید تا حدودی 
بر نارکوسیس غلبه کنید. غواصان اکثراً گزارش داده اند که 
بعد از انجام چندین غوص عمیق در یک فاصله زمانی کوتاه با 
هوا و یا هوای غنی شده نایتروکس احساس نارکوسیس در 
آن ها کاهش یافته است. حتی غواصانی که از هوا در عمق 
50-60 متری استفاده می کنند گزارش داده اند که بعد از 
چندین دایو و بعد از کسب تجربه در استفاده از هوا در این 
عمق ها، اثر نارکوسیس از بین می رود. به نظر می رسد که با 
تجربه داشتن از نارکوسیس، غواصان چه به صورت خودآگاه 
و چه نا خودآگاه با تمرکز بیشتر، زمان بیشتر دادن برای انجام 
کارها و با تمرین فکری و تجسم فکرِی شرایِط غوصشان یاد 
می گیرند که  خود را با نارکوسیس تطبیق دهند. با اینکه با 
تا حدودی  توان  تطبیق دادن می  و  از روش ذهنی  استفاده 
علمی  و  قطعی  طور  به  ولی هنوز  کرد،  کنترل  را  نارکوسیس 
ثابت نشده است که این روش از نظر فیزیولوژیکی هم می 

تواند تأثیرگذار باشد.
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