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عنوان بخش

سرمقاله

مقدمه

با توجه به حوادث ناگوار پیش آمده در سال های اخیر – خصوص ًا برای
همکاران محترم شاغل در بخش غواصی صنعتی – این گونه می توان
نتیجه گرفت که در صورت وجود منبعی مطمئن برای تحلیل حادثه که
مستلزم جمع آوری و مستند سازی مدارک و شواهد می باشد ،کمک
خواهد کرد تا بسیاری از حوادث در آینده تکرار نشوند.
هم چنین عدم وجود سازکار بیمه ای کارآمد برای غواصان ،مدرسین و
سوپروایزرها به گسترش ابعاد یک حادثه دامن می زند.
با لحاظ جمیع موارد باال بر آن شدیم تا سهمی اندک در باال بردن سطح
اطالعات و دانش جامعه غواصان و مهندسین شاغل در علوم و صنایع
زیر سطحی داشته باشیم .بنا براین اقدام به انتشار الکترونیکی اولین
نشریه به زبان فارسی در ایران نمودیم .با ذکر این نکته که در این مسیر
نیازمند همیاری تک تک خوانندگان خواهیم بود و برداشتن هر قدمی در
راستای ارتقای سطح غواصی و مهندسی زیر سطحی ایران بدون حضور و
مشارکت خود افراد امکان پذیر نخواهد بود.

مقدمه
4

در این مجله الکترونیکی سعی داریم تا ضمن رعایت اصول حرفه ای
اطالعات قابل قبول و مناسبي براي تمام غواصان و مهندسین زیر سطحی
در تمامي رشته ها بصورت ماهيانه جمع آوري كنيم و همان طور که
گذشت انجام کارهای فوق بدون مشارکت و کمک شما امکان پذیر
نخواهد بود.
ما بر آنيم بدون در نظر گرفتن منافع و هرگونه جهت گيري و صرفا جهت
اعتالي جامعه غواصی به همراه شما دوستان نشریه ای شایسته تهيه
كنيم .

در خصوص حوادثی که برای شما يا دوستان رخ داده ،خواهشمندیم
اطالعات کاملی در مورد نحوه حادثه ،توصیف جزئیات و دیگر موارد
به همراه عکس یا فیلم براي ما ارسال كنيد تا پس از تجزیه و
تحلیل براي نتیجه گیری و آموزش به ديگران در مجله قرار بدهیم
و سهم کوچکی در پیشگیری از تکرار حادثه مشابه را داشته باشیم.
اميدواریم بتوانیم مجله را هرچه کامل تر و به روز تر در اختیار شما
خوانندگان قرار دهیم.
			

ارتباط با ماmag@iratech.ir :

گروه دانش ایراتک
اسفند ماه  - 1391تهران

رویای
اعماق
دریا
عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

از هنگامی که غواصی و علوم مهندسی زیر سطحی در ایران متداول شده
بیشتر از چند دهه نمی گذرد و در طی این زمان ،این پدیده – مثل هر
پدیده ی نو و تازه ی دیگری که وارد یک اجتماع هرچند کوچک می
شود – با ورود خود مجموعه ای از فواید را به همراه داشته اما در برخی
زمینه ها دارای ضعف هایی می باشد ،ضعف هایی که گاه ًا نشات گرفته
از عدم اطالع و دانش کافی در آن زمینه می باشد .حتی با وجود عالقه در
میان غواصان ایرانی برای فراگیری دانش در این زمینه ،همواره عدم وجود
منبعی برای انتقال دانش و تجارب احساس می شده است.

اولين شماره با اطالعات اوليه شروع خواهد شد  ،هرچند ممکن
است برای برخی از خوانندگان مطالب اولیه تکراری باشد ولي براي
رعايت اصول حرفه ای از ابتدا شروع مي كنيم تا آن دسته از
دوستان كه اطالعاتي ندارد بتوانند با ما همراه شوند  .به عالوه
اطالعات قابل توجه اي براي دوستان حرفه اي در شماره هاي
آينده در نظر داريم .
اين مجله كامال رايگان بوده و همگي امكان شركت در آن را دارند
.لطفا گروه ما را از نظرات  ،پيشنهادات و انتقادات خود بهره مند
سازيد .
براي تكميل تر شدن مجله از دوستان غواص ،مهندسین شاغل در
رشته های مربوطه و سایر عالقه مندان خواهشمنديم مطالبي كه
ترجمه ،تاليف و یا به صورت نوشته تهیه کردند به همراه عكس
هاي مناسب براي ما ارسال كنند ،ما بعد از بررسي در صورت
مناسب بودن حتما با ذکر نام نویسنده به اشتراک خواهیم گذاشت،
هم به صورت فایل متنی  PDFو هم به صورت آنالین بر روی
درگاه اینترنتی.
همواره در بخش تحریریه جایی برای تک تک شما وجود دارد.
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یشه اصلی آشنایی با غواصی در نیاز و اشتیاق بشر به رهبری
نظامی  ،انجام خدمات زیر آبی  ،تجارت زیر آبی  ،و گسترش دروازه
های دانش از طریق جستجو و کشف نهفته است.
هیچکس به درستی نمی داند چه وقت بشر پی برد که می تواند با حبس
نفس در سینه برای مدتی زیر آب باقی بماند ولی زمانی که غواصی به
عنوان یک حرفه مورد استفاده قرار گرفت به بیش از  5000سال پیش باز
میگردد .کوشش غواصان اولیه با صید موادی چون غذا  ،اسفنج  ،مرجان
و مروارید که بیشتر ارزش تجارتی داشت در آبهای کم عمق (کمتر از 3
متر) محدود می شد .یکی از داستانهای غواصی که به روایت (هرودت)
مورخ یونانی در تاریخ ثبت شده داستان غواصی به نام سیلیسScyllis
را بازگو میکند که در پنج قرن قبل از میالد
مسیح برای خشایار شاه پادشاه ایران جهت
کشف و جمع آوری گنجهای غرق شده کار
میکرد .در زمانهای بسیار پیش غواصان
نیز دست به عملیات نظامی میزدند که
مأموریت آنها بیشتر شامل بریدن لنگر
کشتی های دشمن به منظور رها شدن آنها
بر روی آب  ،سوراخ کردن ته کشتی دشمن
و ساختن تدارکات دفاعی در بندر گاههای
خود و تخریب تدارکات دفاعی دشمن بوده
است.
نوشته های تاریخی نشان میدهند که
الکساندر کبیر در لنگر گاه شهر تایر
- TYREلبنان کنونی -که در سال 322
قبل از میالد در محاصره او بود نه تنها
غواصانی را برای از بین بردن موانع دشمن
در این لنگرگاه به زیر آب فرستاد بلکه
خودش نیز برای نظارت به پیشرفت کار آنها به زیر آب رفت .بعضی از
غواصان اولیه در اطراف بندر های کشتی رانی در سواحل دریای مدیترانه
شرقی یک صنعت خدمات زیر آبی بوجود آوردند.

“

قسمت اول

در زمانهای بسیار پیش غواصان
نیز دست به عملیات نظامی میزدند
که مأموریت آنها بیشتر شامل بریدن
لنگر کشتی های دشمن به منظور رها
شدن آنها بر روی آب ،سوراخ کردن
ته کشتی دشمن و ساختن تدارکات
دفاعی در بندر گاههای خود و تخریب
تدارکات دفاعی دشمن بوده است

“

این عملیات در یک قرن قبل از میالد در بعضی نواحی آنچنان خوب
سازمان داده شده بود که میزان دستمزدی برای خدمات زیر آبی تعیین
گردید .در این نرخ گذاری این حقیقت پذیرفته شد که هر چه عمق زیادتر
شود زحمت و خطر کار نیز زیادتر می گردد.
مث ً
ال غواصان می توانستند در عمق  8متری
½ جسم پیدا شده و در عمق  4متری ⅓ و در
 1متری یک دهم آن را مطالبه نمایند .فنون و
تکنیک های غواصان اولیه در بعضی از نقاط
دنیا هنوز هم مورد استفاده قرار میگیرد.
غواصانی که در زیر آب نفس خود را در سینه
حبس می کردند از بچگی آموزش می دیدند تا
گنجایش شُ ش ها  ،نیرو و جرأتشان به طرزی
استثنائی افزایش می یافت .این غواصان برای
رفتن به زیر آب شُ ش های خود را از هوا پر
میکردند سپس برای سهولت سقوط به زیر آب
یک سنگ مسطح یا وزنه دیگری به خود می
بستند .استفاده از سنگ مسطح بدین دلیل
است که غواص می تواند به کمک این سنگ
مسیر معینی را بطرف یک ناحیه مشخص در
پیش گیرد .غواصان در هنگام پائین رفتن به
زیر آب طنابی را به دور کمر خود می بستند تا محافظ بتواند با کمک
آن طناب غواص را با سنگ و محموله ای که همراه داشت به سطح
آب بکشد .مدت غوص این غواصان معمو ًال بین  1تا  2دقیقه بود و این

مدت غوص زمانی است که یک انسان متوسط می تواند نفس خود را
در سطح آب (خشکی) در سینه نگه دارد .این عمق یا حتی بیشتر از آن
برای غواصانی که آموزش دیده بودند هیچ گونه اشکالی بوجود نمی آورد.
هر چند باید دانست که تکرار این نوع غوصها می تواند اثرات بدی بر
روی سیستم بدن غواص بوجود آورد ولی غوصهای بسیاری با مدت زمان
بیشتری در تاریخ ثبت شده است.
پیشرفت های اولیه:
آشکارترین و الزم ترین وسیله برای افزایش توانائی ماندن یک غواص در
زیر آب امکان وجود یک ذخیره هوائی می باشد که نخستین کوششها در
این مورد استفاده از نی های تو خالی و لوله هائی بود که سرشان از سطح
آب بیرون باقی می ماند و کسیکه در زیر آب از این وسایل استفاده می
کرد گرچه نمی توانست کار مورد نظرش را بخوبی انجام دهد ولی مدت
زمان زیادی قادر به ماندن در زیر آب بود.
بطور اساسی این لوله های تنفسی بعنوان تکنیکی در عملیات نظامی و

در مکان هائی که می خواستند بطور پوشیده و پنهانی در آب به دشمن
نزدیک شوند مورد استفاده قرار میگرفت .مردانی که از این لوله ها استفاده
می کردند بیشتر از اینکه غواص باشند سربازانی بودند که از آب به عنوان

یک پوشش برای مأموریت خود استفاده می کردند.
در اولین نگاه این موضوع نیز به نظر منطقی میرسد که غواص برای
رفتن به عمق بیشتر به لوله بلندتری احتیاج دارد .در حقیقت مقدار
زیادی طرحهای اولیه در مورد ساختن این وسایل مانند سرپوشهای
چرمی ( )Hoodsلوله های بلند و قابل انعطافی که در سطح آب
بوسیله اجسام شناور مانند (اسفنج) نگه داشته می شدند کشف شده
ولی مدرکی وجود ندارد که این وسایل عم ً
ال ساخته شده باشند.
چنانچه وسایل فوق هم در شرایط عملی آزمایش می شد نتیجه اش
جز غرق شدن غواص نبوده است.
عم ً
ال غیر ممکن است که شخص بتواند حتی در عمق  12اینچی
بطور طبیعی با یک لوله تنفس نماید  ،چون وزن آب در این عمق
نیروئی برابر با  200پوند بر سینه غواص وارد می سازد و این نیرو
بطور دائم به نسبت عمق افزایش یافته و مهمترین عامل در غواصی
می باشد .هر گونه عملیات موفقیت آمیز بستگی کلی به این اصل
دارد که بتوان فشار را از بین برد و یا بر آن پیروز شد.
برای از بین بردن این فشار  ،وسایل تخیلی فراوانی در طول تاریخ
به وسیله بعضی از نوابغ بزرگ زمان طراحی شده اما متأسفانه از
آنجا که مسئله فشار در زیر آب بطور کامل درک نشده بود این
طرحها عم ً
ال قابل اجراء نبوده است .یک سری از این طرحها بر
مبنای این اصل که غواص یک کیسه تنفسی را با خود حمل کند
استوار می باشد.

تاریخچه غواصی

تاریخچه غواصی
غواصی به روایت تاریخ
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نمایی از ابتدایی ترین تجهیزات غواصی ،که از اوایل قرن نوزدهم میالدی ،برای کارهای صنعتی و نظامی
اولیه طراحی شده بودند .برخی از انواع مقابل هم اکنون نیز با اندک تغییراتی در حال استفاده می باشند.

تاریخچه غواصی

اگر برای مخترعین آن دوره اعتباری کاذب قائل باشیم مانند این است که
اختراع زیر دریائی هسته ای ژول ورن ( )Jules Verneرا در آن زمان
معتبر بدانیم ولی باید دانست که ژول ورن فقط دارای قوه تخیل و پیش
بینی و فاقد تکنولوژی الزم بوده است.

تاریخچه غواصی

بطوریکه در یک کتیبه آشوری در  9قرن قبل از میالد مسیح یک غواص
را در حالیکه از پوست باد کرده حیوانات به عنوان مخزن هوا استفاده کرده
نشان می دهد  ،این فکر کام ً
ال قدیمی می باشد .به احتمال بسیار این
مردان شناگرانی هستند که از این پوستها برای شناور ماندن استفاده کرده
اند زیرا بطور واقعی این غیر ممکن است که با این وسیله بتوان در زیر
آب باقی ماند.
در اواخر قرون وسطی یک سیستم غواصی قابل اجراء مشاهده گردیده و
در سال (( 1240راجر بیکن)) به ابزارهائی اشاره کرده است که بشر بتواند
بوسیله آن ابزارها در کف دریا و یا مسیر رودخانه ها بدون آن که خطری
متوجه او باشد قدم برند .در قرون  16و  17نویسندگان دیگری یک

دستگاه را تشریح کرده و نمونه هائی از آنرا انتشار دادند که از پیشرفت
موفقیت آمیزتر غواصی خبر می دهد.
به هر حال مسلم نیست که آیا این طرح ها در پیشرفت غواصی تأثیر
اساسی داشته یا خیر ؟

History of Diving
8
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عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

عنوان بخش
عنوان بخش
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تجهیزات و لوازم

تجهیزات و لوازم

صفحه جاری
غواصی
محتوای
تجهیزات
عنوان مطلب -

حتماً از راهنمایی های
غواصان و اساتید
مجرب استفاده کنید.
روش انتخاب وسایل
و
سالم
مناسب،
باکیفیت از آموزشهای
ابتدایی برای غواصان
است ،مطمئن شوید
از این آموزشها بهره
برده اید.

لذا با توجه به محدود بودن تعداد تولیدکنندگان و کارخانجات اصلی ،اکثر
محصوالت تولید شده مشابه ،دارای کیفیت تقریبایکسان و تولید یک
کارخانه می باشند و صرف ًا نام تجاری متفاوتی بر روی آنها حک گردیده
است .تقریبا تمامی نامهای تجاری معروف نیز محصوالت خود را از این
کشورها تهیه می کنند  .با توجه به شرایط فوق ،نمی توان به طور خاص
مدل یا نام تجاری خاصی را بعنوان محصول یا تولیدکننده برتر معرفی
نمود! و باال بودن قیمت دیــگر الزام ًا دلیلی برای بهتر بودن کیفـــیت
نمی باشد ،بسیاری ازمحصوالت صرف ًا به علت داشتن نام تجاری خاص
قیمتی چندین برابر قیمت واقعی دارند.

لباس غواصی

چاقو

جلیقه تعادل

چراغ قوه

کمربند

بویه

فین

ماسک و اشنوکل

رگالتور

گیج فشار سنج

ساعت غواصی

کمپرسور

ال بودن قیمت دیــگر
با
زاما دلیلی برای بهتر
ال
دن کیفـــیت نیست"
بو

شناخت محیط غواصی از نظر شرایط جغرافیایی و محیطی ،
)2
حائز اهمیت ویژه می باشد ،زیرا در شرایط متفاوت باید وسایل متناسب
با آن محیط را برگزید  .گاهی عدم آگاهی باعث خواهد شد قیمتی گزاف
بابت وسیله ای بپردازید  ،در حالی که می توان وسیله ای با همان نوع
کارکرد و قیمتی مناسب تر انتخاب نمود.
با مراجعه به سایت های اینترنتی ،تاالرهای گفتگوی مربوط
)3
به غواصی و استفاده از پیشنهادات و تجارب غواصان حرفه ای و یا آمار
و تحقیقات علمی ارائه شده نسبت به مدلهای مختلف یا نام های تجاری
گوناگون ( )Brandsشناخت و آشنایی کافی پیدا نمایید و آنگاه وسیله
موردنظر را انتخاب نمایید.
دارا بودن استانداردها ،تاثیر بسزایی در باال بردن کیفیت اجناس
)4
گروه دوم خواهند داشت ،محصوالت تولیدی مورد استفاده در اروپا ،آمریکا
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تخصصی

وسایل غواصی با توجه به رشته های مختلف به دو بخش کلی :
 1ـ وسایل ورزشی و تفریحی
 2ـ وسایل حرفه ای  ،صنعتی و نظامی
تقسیم می شوند ،گرچه بسیاری از وسایل مورد استفاده در هر دو بخش
مشترک می باشند لیکن در این مقاله ما به معرفی وسایل ورزشی و
تفریحی و در شماره های آتی به معرفی تجهیزات حرفه ای
خواهیم پرداخت.
محصوالت و وسایل غواصی ورزشی و تفریحی در کل به دو دسته تقسیم
می گردند:
 1ـ وسایل و تجهیزات عمومی  :این تولیدات شامل لباس های
غواصی ( ، )Semi Dry Suit، Dry Suit، Wet Suitجلیقه
تعادل ( ، )BCDکمربند ( ، )Beltفین ( ، )Finsکفش ها و جوراب

هم اکنون بیش از  95درصد از این تجهیزات در کشورهای آسیای شرق
(چین  50درصد ،تایلند  20درصد ،تایوان  10درصد ،الباقی در کشور های
ویتنام ،کامبوج ... ،به علت ارزان بودن نیروی کار) تولید می گردند.

عمومی

مروزه با توجه به گسترش روزافزون عالقمندان به رشته غواصی
و جدید بودن این رشته در ایران لزوم اطالع رسانی صحیح به
غواصان و عموم مردم جهت انتخاب و خرید وسایل مناسب با توجه به نوع
مصرف ،بودجه و  ...بسیار احساس می شود.

ها ( ، )Socks & Bootsچاقو ها( ، )Knivesچراغ قوه (، )Torch
بویه ( ، )Buoyماسک ( ، )Maskاشنورکل ( ، )Snorkelدستکش
( )Gloveو  ...می باشد.

تقسیم بندی لوازم و تجهیزات از منظر ورزشی و تفریحی

دارای تأئیدیه استاندارد های معتبر و کیفیت باال می باشند.
در صورت امکان وسیله خاص موردنظر جهت خرید را از
)5
دوستان  ،دیگران تهیه کرده و آن را در یک یا ترجیح ًا چند غوص
مختلف امتحان کنید تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
در هنگام خرید دقت کنید تاوسایل از گارانتی برخوردار
)6
بوده و در صورت معیوب بودن قابل تعویض و تعمیر می باشند.
یافتن نمایندگان رسمی نام های تجاری معروف ایران
)7
(معرفی شده توسط سایت ها یا گواهی نمایندگی معتبر) که توانایی
ارائه آخرین محصوالت و وسایل با قیمت مناسب و خدمات پس از
فروش را دارا باشند.

صفحه جاری
محتوای
عنوان مطلب -
غواصی
تجهیزات

ا

تجهیزات غواصی

 2ـ وسایل و تجهیزات تخصصی  :از قبیل رگالتور
( ، )Regulatorدهانی یا اختاپوس ( ، )Demand Valveسیلندر
یا تانک ( ، )Cylinderگیج های غواصی ( ، )Gaugesساعت ها
و کامپیوترهای غواصی ( )Watches & Computer Divingو
کمپرسورهای فشار قوی ( )HP Compressorو  ...غالب ًا توسط تولید
کنندگان اروپایی یا آمریکایی با نام های تجاری معروف و خاص تولید
می شوند.
برخی از این تولید کنندگان صرف ًا محصوالت خاصی را تولید و عرضه
می کنند که البته دارای کیفیتی بسیار باال نسبت به محصوالت مشابه
می باشند .
گرچه در خرید وسایل غواصی ،سلیقه شخصی غواص و بودجه فردی
نقش بسزایی دارند ،توجه به نکات زیر می تواند به شما در انتخاب بهتر
کمک نماید.
حتم ًا از راهنمایی های غواصان و اساتید مجرب استفاده کنید.
)1
روش انتخاب وسایل مناسب ،سالم و باکیفیت از آموزشهای ابتدایی برای
غواصان است  ،مطمئن شوید از این آموزش ها بهره برده اید.
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عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

0m

Diver Depth: 9 m

زنجیر لنگر SPM
منطقه عملیاتی پارس جنوبی

غواص صنعتی در حال اسکراب نقطه ای زنجیر برای انجام
عملیات اندازه گیری اختالف پتانسیل کاتدی

20 m

عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

عنوان بخش

عنوان بخش

40 m
45 m

14

15

مطالب عمومی

قس

م
ت اول

فیزیک زی ِر آب
خواندن این مجموعه مقاله به تمامی
افراد در کلیه سطوح توصیه می شود

انسان به آسانی در (پوشش) اتمسفر محدودی که در سطح زمین موجود است  ،مشغول کار بوده و بندرت درگیر نیازمندی هایش برای ادامه زندگی
میباشد.
اما به هرحال در صورتی که خارج از مرزهای این (پوشش) قرار بگیرد .با محیط و شرایط مخالفی روبرو شده و ادامه زندگی او به توانایی هایش در مقابله
با نیروهای تهدید کننده بستگی مستقیم خواهد داشت  ،در صورتی که یک غواص بخواهد بطور ایمن در زیر آب کار کند  ،بایستی خصوصیات محیط
زیر آب را شناخته و با فنون (تکنیک های) مورد نیاز برای خنثی کردن تأثیرات زیان آور آن محیط آشنا باشد.
برای دست یافتن به چنین وضعیتی  ،غواص باید یک شناخت اولیه از فیزیک – علم ماده و انرژی و واکنش های آنها بدست بیاورد.

ادراکی ساده از مفاهیم اولیه و آسان فیزیک
مکانیکی

حالت ماده

محتوایآبصفحه جاری
فیزیک زی ِر
عنوان مطلب -

جامد

مایع

نوری

«بیان مفاهیم فشار به زبان ریاضی»
گاز

انرژی

حرارتی

اتمسفرP

الکتریکی

+

P
فشار گِیج

=

P

فشار مطلق

مثال :میزان فشار مطلق در عمق 24متری ،چند بار است؟

3.4
متریک

متر M

کیلوگرم Kg

ثانیه s

انگلیسی

فوت Ft

پوند lb

ثانیه s

شیمیایی

هسته ای

bar

= = 2.4 + 1.0

P

فشار مطلق
در عمق 24

تقریباً

= 1.0 bar = 14.7 psi

اون کوسه ی سفی ِد گرسنه  .....به نظر شما دنبال چیه؟
چه چیزی میتونه در مقابل اون کوسه مقاومت کنه؟

صفحه  11را ببینید

16

واحدهای فشار :
اگر چه فشار اتمسفر همیشه به اجسام وارد می شود ولی این فشار روی
فشار سنج ثبت نمی شود  ،مث ً
ال در روی فشار سنج یک مخزن هوای
فشرده داخل مخزن و فشار سنج و خود مخزن اکنون زیر فشار اولیه یک
اتمسفر ( 14/7پوند بر اینچ مربع یا یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) هستند.
فشار سنج اختالف بین فشار هوای داخل مخزن و فشار اتمسفر را اندازه
می گیرد.
این قرائت فشار  ،فشار سنج ( )Gauge pressureخوانده می شود
و در اغلب موارد همین فشار کافیست  ،به هر حال در برخی موارد و به
خصوص در غواصی اغلب به حساب آوردن فشار یک اتمسفر از محاسبات
مهم می باشد.
اتمسفر :
معمو ًال به عنوان یک کیلوگرم به سانتیمتر مربع  14/7 ،پوند بر اینچ مربع
یا یک اتمسفر مطلق بیان می شود.
بارومتر:
ک ً
ال شبیه اتمسفری است ولی با هوا تغییر می کند و بصورت ارتفاع ستون
جیوه (فشار استاندارد  29/92اینچ یا  760میلیمتر جیوه) بیان می شود.
فشار سنج :
فشار سنج اختالف بین فشار اندازه گیری شده و فشار اتمسفر را نشان
می دهد.
فشار مطلق:
فشار مطلق عبارت از کل فشار اعمال شده است و برابر با فشا ِر فشار سنج
به اضافه یک اتمسفر است.
شناوری:

2.4 bar

=

P

فشار گِیج عمق  24متری

= 1.0 atm

اتمسفرP

نیروئیکه اجسام را از قطعات چوب پنبه گرفته تا کشتیهائی که با
بدنه های فوالدی شناور می سازد بعنوان شناوری نامیده می شود
این نیرو اولین بار توسط ارشمیدس ریاضی دان یونانی بیان شد .
ارشمیدس گفت هر جسمی که قسمتی یا تمام آن در مایعی فرو رود
نیروئی معادل با وزن مایع جا به جا شده توسط حجم برای شناور
نمودن آن جسم به آن مایع وارد می شود  .این نیرو بعنوان اصل
ارشمیدس خوانده می شود که در مورد تمام اجسام و مایعات صحیح
است.
نیروی شناوری کننده مایع به چگالی آن (وزن واحد حجم) مایع
بستگی دارد .آب شور که دارای چگالی  64پوند بر فوت مکعب
است ( 1/025گرم بر سانتیمتر مکعب) نیروی شناور کننده اش کمی
بیش از نیروی شناور کننده آب مقطر با چگالی  62/4پوند بر فوت
مکعب ( 1گرم بر سانتیمتر مکعب) می باشد  .بهمین دلیل است که
شناگر در اقیانوس آسانتر از دریاچه شناور می ماند .بدن شناگر حجم
کوچکتری از آب دریا را در مقایسه با آب شیرین جابجا می کند و
بنابراین درصد بیشتری از بدنش بیرون آب باقی خواد ماند.
تمایل یک جسم به شناور ماندن و یا شناور نماندن در آب بستگی
به وزن مخصوص آن جسم دارد .برای مایعات و جامدات عدد وزن
مخصوص برابر نسبت چگالی آن جسم به چگالی آب مقطر می
باشد .آب دارای وزن مخصوص یک می باشد.
وزن مخصوص بدن انسان تقریب ًا یک است  ،این عدد برای اشخاص
مختلف کمی تغییر می کند  .شناور ماندن یک شخص متوسط در
آب کمی مشکل است  ،اشخاص چاق به آسانی شناور می مانند و
شخص الغر به سختی می تواند در آب شناور بماند  .هر شناگری که
نفس عمیقی بگیرد  ،شناوری خنثی او در روی آب افزایش می یابد.
این عمل قفسه سینه او را باز کرده و بدن او آب بیشتری را جا به
جا می نماید و بنابر این نیروی شناور کننده اش را افزایش می دهد.
غواص به چندین طریق می تواند میزان شناور ماندن را تغییر دهد.
غواص با اضافه کردن وزنه به وسایل غواصی می تواند در آب پایین
برود .اگر غواص لباس عملیات روی آب را بپوشد او می تواند مقدار
هوای داخل لباسش را کم و زیاد کرده و بنابر این او می تواند مقدار
جا به جائی و به همین ترتیب میزان شناوری اش را تغییر دهد.
غواصان معمو ًال باید در شرایطی قرار بگیرند که دارای کمی شناوری
منفی باشند  ،غواصی که کاله ولباس غواصی پوشیده است در
شرایط شناوری منفی بهتر می تواند در کف دریا خود را روی پاهایش
نگهدارد .غواصی که از اسکویا استفاده می کند شرایط شناوری منفی
او را قادر می سازد که به آسانی شنا کرده تغییر عمق داده و توقف
کند .هوای داخل لباس غواص یا هوای ریه های شناگری که نفسش
را نگه داشته با توجه به عمق منبسط یا متراکم می شود .در مورد
شناگر این عمل بدین معنی است که با تراکم هوا  ،او آب زیادی

محتوایآبصفحه جاری
عنوان مطلب -
فیزیک زی ِر

مطالب عمومی
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مطالب عمومی

مطالب عمومی

محتوایآبصفحه جاری
فیزیک زی ِر
عنوان مطلب -
18

این شرایط به عنوان (باال آمدن کنترل
نشده ی اضطراری) نامیده شده و در
شماره های آتی به تفصیل در مورد آن
بحث می نمائیم  .شرایط عکس حالت
باال آمدن نیز می تواند اشکاالتی برای
غواص ایجاد کند  .بدین ترتیب که
همچنان که غواص در آب پائین می رود
هوای لباسش متراکم می شود و او آب
کمتری را جا به جا می کند  .بنابراین
سریع تر پائین می رود.
گازها در غواصی:
گازها پیچیده ترین و در عین حال گول
زننده ترین اجسام هستند  ،ولی دانستن
مشخصات و طرز رفتار آنها و بخصوص
گازهائیکه در تنفس از آنها استفاده می
شود برای غواص اهمیت حیاتی دارد.

گروه گازهای غواصی :
گروه ویژهای از گازها در غواصی مورد توجه هستند و از بین این گروه  8نوع آنها مهمتر بوده و بطور طبیعی و با مقادیر مختلف در اتمسفر یافت می شوند  .این گازها عبارتند از اکسیژن،
نیتروژن  ،هلیوم  ،هیدروژن  ،نئون  ،دی اکسید کربن (گاز کربنیک منو اکسید کربن) (اکسید کربن) و بخار آب.
البته در اتمسفر گازهای دیگری نیز وجود دارند و این هشت گاز تنها گازهای موجود در اتمسفر نمی باشند .از طرف دیگر اینها تنها گازهائی نیستند که در غواصی بکار می روند بلکه
گازهای دیگر  ،آرگون  ،کریپتون و گزنون بدلیل گوناگونی در غواصی مورد استفاده قرار می گیرند ( ،گرچه درباره هر یک از این گازها به طور جداگانه بحث خواهیم نمود)  .اغلب گازها
همیشه بصورت مخلوطی از یکدیگر هستند مث ً
ال هوا به طور طبیعی مخلوطی از بیشتر آنهاست .در بعضی از عملیات غواصی  ،مخلوط ویژه ای از اکسیژن و یک یا چند گاز دیگر ممکن
است به کار رود.

در شماره بعدی به طور مفصل در خصوص گازها و قانون های
جاری در ارتباط با گازها صحبت خواهیم نمود .ذکر مجدد این مطلب
ضروری است که بیان قانون گازها و یادگیری کامل و عمقی
آن برای هر غواص جزء ضروری ترین قسمت های
فیزیکی و محاسباتی جاری در فن غواصی می باشد ،چه
بسیار پیشامدهای ناگواری که به دلیل عدم آشنایی با اصول نظری
به وقوع پیوسته است.

محتوایآبصفحه جاری
فیزیک زی ِر
عنوان مطلب -

را نمی تواند جا به جا نماید و شناوریش
کم شده و او بیشتر در آب فرو می رود
در عمق تقریبی ( 6-5متر) غواصی که
نفسش را نگه داشته است به حالت
شناوری خنثی می رسد و در کمتر از این
سطح او به زیر آب فرو می رود.
برای غواصی با کاله سنگین تغییر جا به
جائی بدین معنی است که برای محاسبه
تغییرات غواص بایستی هوای ورودی و
خروجی خود را کنترل نماید .برای مثال
هنگامی که غواص می خواهد به سطح
آب بیاید اگر او به اندازه کافی هوا را که
برای جبران افزایش حجم لباسش الزم
است بیرون نفرستد وضعیت او به طور
افزاینده ای بحرانی می شود  .هر چه او
سریعتر باال می آید هوای لباسش بیشتر
منبسط شده و در نتیجه او باز هم سریعتر
باال می آید تا اینکه به سرعت به سطح
آب برسد این عمل هنگامی است که او
کنترلی روی خود ندارد و ممکن است
خطراتی جدی از قبیل مرض برداشت
ناگهانی فشار یا برخورد با کف قایق یا هر
جسم شناور بر روی آب دیگری برای او
در بر داشته باشد.
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فیزیولوژی  ،مطالعه اعمال و مراحل حیاتی موجودات زنده است
( ،علم وظایف اعضاء بدن) .آناتومی (تشریح)  ،مطالعه سازمان
و ساختمان بدن  ،و محل هائی که اعمال فیزیولوژیکی در
آن انجام میگیرد می باشد.برای یک غواص داشتن اطالعات
اساسی راجع به بدن خود و مراحل حیاتی آن حائز اهمیت
فراوان است.
در این فصل راجع به فیزیواوژی و آناتومی  ،که برای داشتن
این اطالعات اساسی الزم است بطور کلی بحث میشود.
سپس این بحث ها گسترش پیدا کرده در مورد چگونگی تأثیر
پذیری فیزیولوژی عادی بدن اطالعات جامعی به ما میدهد.

صفحه جاری
غواصی
محتوای
فیزیولوژی
عنوان مطلب -
22

 3-1ساختمان بدن:
بدن انسان ترکیبی است از سیستم ها یا دستگاه هایی است
که مستقل بوده و هر یک اعمال مخصوص به خود دارند.
سیستم های اصلی که از نقطه نظر غواصی دارای اهمیت
خاص هستند از این قرارند:
دستگاه استخوان بندی
دستگاه عضالنی
دستگاه اعصاب
دستگاه گردش خون
دستگاه تنفس
دستگاه گوارشی و دفع
ساختمان استخوان بندی  ،ساخت اصلی بدن را به وجود
آورده و قسمتهای تنه به دور آن تشکیل می شوند .کار این
دستگاه استوار نگهداشتن و محافظت اعضای اساسی بدن
است.عضالت موجب حرکت بدن می شوند .هر گونه حرکت
 ،از چشمک زدن گرفته تا کشیدن بدن در طول یک مسابقه
طوالنی از وظایف دستگاه عضالنی می باشد مظاف به اینکه
از اعضای اساسی بدن نیز محافظت می نماید.
بعضی از عضالت اعمالشان بطور ارادی کنترل می شود در

حالی که عضالتی نیز وجود دارند که اعمالشان کام ً
ال غیر ارادی انجام میگیرد  ،اعمال غیر ارادی عضالت در شخص چه بیدار باشد یا خوا و یا اینکه مطلع باشد یا نباشد انجام می گیرند.
دستگاه عصبی (اعصاب) شامل مغز  ،نخاع ،مخچه (مغز حرام) و شبکه پیچیده ای از اعصاب بوده و تمام اعمال و فعالیتهای اعضاء بدن را هماهنگ می نماید .واحد اصلی دستگاه عصبی نوع خاصی از سلول است که
نرون نامیده می شود  ،و این نرون ها هستند که قادرند عالئم الکتروشیمیایی را با سرعت  120متر بر ثانیه هدایت نمایند و این عمل باعث تقویت ارسال خبر به مغز و از آنجا به اعضای بدن می شود .در بدن انسان
حدود  10میلیارد ((نرون)) وجود دارد که کوچکترین آنها با میکروسکوپ قابل مشاهده بوده و بزرگترین آن (با چشم قابل رویت می باشد) دارای رشته هائی است که از نخاع به انگشتان شصت پا می رسد.
همه قسمتهای بدن یعنی استخوان ها  ،عضالت  ،اعصاب و سایر اعضاء حیاتی از سلول ها و مایع میان بافتی تشکیل شده اند .سلول ها خود انواع مختلف داند ولی اکثراً دارای خصوصیات مشترک می باشند  ،یعنی
قادرند انرژی گرفته شده از غذا را به طریق مناسبی مورد استفاده قرار دهند.
عمل تبدیل مواد غذائی به انرژی می تواند بصورت سوختن آهسته و بدون شعله (اکسیداسیون) یا ترکیب مواد غذائی با اکسیژن درون سلول بیان شود که در این حالت گاز کربنیک به صورت مواد زائد بوجود می آید.
مواد غذائی که وارد سلول می شود تمام آن بالفاصله تبدیل به انرژی نمی گردد بلکه قسمتی از آن صرف ایجاد بافتهای جدید شده و قسمتی هم در سلول بصورت انرژی مورد مصرفی در آینده ذخیره می شود.بنابراین
اعمالی که سلول روی مواد غذائی انجام می دهد شامل مراحلی است که سوخت و ساز یا متابولیسم نامیده می شود.
مراحل و اعمال متابولیکی (سوخت و ساز) بطور مداوم یعنی در تمام لحظه های زندگی ادامه داشته و بهمین علت الزم است که به طور دائمی مواد غذایی  ،اکسیژن و مواد شیمیائی گوناگون مثل آنزیم ها به سلول
رسانده شود.
دستگاه گوارش یا هاضمه مواد غذائی را بصورتی در می آورد تا بتواند به سلول ها حمل کرده و در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد .دستگاه گوارش با انجام مجموعه ای از اعمال مکانیکی شیمیائی و باکتریولوژیکی غذا
را به مواد اساسی محلول مثل اسیدهای آمینه  ،اسیدهای چرب  ،قندها و آب تبدیل می نماید.مواد یاد شده به داخل خون رفته و از راه (دستگاه) گردش خون به تمام سلول های بدن حمل می شوند .باید توجه داشت
که اکسیژن الزم برای انجام مرحله سوخت و ساز نیز با خون حمل می گردد.
اکسیژن از طریق دستگاه تنفسی که خود شامل  ،ریه ها (ششها) حفره های بینی و حلق می باشد به بدن می رسد .به این ترتیب که اکسیژن از راه حفره های بینی و حلق وارد ریه شده و همینکه ریه ها از هوا پر شد
 ،اکسیژن به داخل خون نفوذ می نماید.خون در گردش خود از سلولهائی عبور می نماید که احتیاج به اکسیژن داند  ،در نتیجه مقداری اکسیژن از خون وارد مایع میان بافتی شده و سپس از راه دیواره سلولی وارد خون
سلول می گردد.
سوخت و ساز یا متابولیسم بدن مقداری مواد زائد بوجود می آورد که باید از سلول خارج شوند .این مواد زائد که بصورت جامد و مایع است موقع عبور خون از کنار سلول در داخل خون حل شده و به کلیه ها حمل می
گردند  ،تا در آنجا تصفیه بشوند .این مواد زائد به صورت ادرار به طور موقت در مثانه جمع شده و گازکربنیک و مواد گازی دیگر نیز بوسیله خون به ریه ها رفته و با بازدم از بدن خارج میگردد.
متابولیسم همیشه تحت تأثیر انرژی مورد احتیاج برای بدن قرار دارد .یعنی زمانی که شخص در خواب است سرعت اعمال متابولیکی کم بوده و تنفس و گردش خون نیز با سرعت کم انجام می گردد .ولی وقتی فعالیت
بدن افزایش پیدا کند  ،عمل تنفس و گردش خون نیز بحالت سریعتری در میآید  ،تا بتواند مواد غذائی و اکسیژن بیشتر به سلول ها رسانده و مواد زائد زیادتری را خارج نماید.
 3-2وابستگی دستگاههای بدن به یکدیگر  :اگر در یکی از دستگاههای بدن وقفه یا جدائی ایجاد شود  ،این موضوع روی بقیه دستگاههای بدن تأثیر خواهد گذاشت  ،در اکثر مواقع این اثر بوسیله دستگاههای
دیگر تا درست شدن وقفه پیش آمده تحمل می شود .یک استخوان شکسته یا یک عضله پاره شده ممکن است حرکت کردن را مختل نماید  ،اما بدن معمو ًال بطور قابل قبولی به اعمال خود ادامه میدهد .در همین حال مراحل

نرون های فعال در مغز قادرند
عالئم الکتروشیمیایی را با سرعت
 120متر بر ثانیه هدایت نمایند
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متابولیکی در فعالیت بوده تا آسیب
وارده را جبران و به اصطالح تعمیر
نماید.
صدمه به دستگاه اعصاب می تواند
دائمی بوده و منجر به فلج یا کوری
بشود  ،اما قسمتهائی از بدن که تحت
تأثیر قرار نگرفته اند ممکن است که بطور
معمولی به اعمال خود ادامه بدهند یک
شخص عادی می تواند چند هفته بدون
اینکه غذا بخورد ،زندگی کند البته
مشروط بر اینکه به بدنش آب برسد
تا قادر باشد مواد زائد حاصل از
سوخت و ساز بدن را خارج سازد.
باید توجه داشت که در این
حالت سلولهای بدن انرژی
الزم را از مواد غذائی که از
قبل ذخیره شده بدست می
آورند.

بدن نمی تواند اشکال
یا وقفه ایجاد شده در
دستگاه تنفس و گردش خون را
بخوبی تحمل نماید یک شخص قبل از اینکه اکسیژن
به سلولهایش برسد فقط چند دقیقه می تواند بدون نفس
کشیدن بزندگی ادامه بدهد .سلولهای مغز سلولهائی هستند که زودتر از همه تحت تأثیر کمبود
قرا میگیرند  ،چون  20درصد کل اکسیژن خون توسط سلولهای مغز مصرف میشود .بهمین دلیل

فیزیولوژی غواصی

اشکال در دستگاه گردش خون میتواند تأثیر خیلی شدید و فوری روی بدن باقی گذارد به این ترتیب که اگر ضربان قلب قطع شود در نتیجه جریان خون
متوقف شده  ،و سلولهای مغز بالفاصله دچار ضایعه می گردند .نتیجه چنین اتفاقی تهدید شدن تمام دستگاههای بدن است .عمل تلمبه زنی قلب را پس از
بوجود آمدن اشکال می توان با ماساژ دادن قلب و یا تحریک الکتریکی و شیمیائی دوباره به حالت اول برگرداند  ،که البته برای بیشتر مؤثر بودن این عمل
را بالفاصله و بدون معطلی انجام داد.
دستگاههای تنفسی و گردش خون در بدن آنقدر حیاتی و مهم هستند که هر گونه اشکال یا وقفه که در آنها به وجود بیاید می تواند به مسائل حادی منجر
شود .چون محیط زیر آب مخاطرات وسیعی برای دستگاه تنفس و گردش خون در بر دارد بنابراین یک غواص باید اطالعات کامل و دقیقی از دستگاههای
تنفسی و گردش خون داشته باشد.
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سلولهای مغز پس از چهار دقیقه بی اکسیژنی مرگشان شروع می شود  ،در این حالت اگر بالفاصله تنفس دهان به دهان انجام گرفته یا از کپسول اکسیژن
خالص استفاده شود ممکن است که بتوان تنفس را از قبل از اینکه خسارت سلولی کام ً
ال گسترش پیدا کند به وضع طبیعی برگرداند.

دانستن علم فیزیولوژی زیر آب

الزامی برای غواصی ایمن و حرفه ای
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از دست دادن آب بدن

نگاهي دقيق تر به دي هايد ريشن (از دست دادن آب بدن)و تاثيرات غواصي در كم آبي بدن و روش هاي عملي براي جلوگيريخصوصاً وقتي زیاد غواصي می کنید .
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اولين تجربه من در كم آبي بدن غواصان به سال 1380
بر می گردد  ،زماني كه غواصي اسكوبا رو شروع كردم  .در طول دايو  ،به
شدت دچار خشكي گلو مي شدم .اما اتفاقات زيادي را مخصوصا هنگام آموزش ويا هنگام
كار صنعتي ديدم .
در يك اتفاق در سال  88در هنگام غواصي وسط تابستان و در جزيره سيري  ،دماي هوا خيلي باال بود
( 56درجه)و من با تيمي چند از غواصان با تجربه مشغول كار بوديم  .آب جريان زيادي داشت و نياز به فين زدن
 ،دو تا از دوستان بعد از حدود  30دقيقه كار مجبور به ترك كار شدن  ،تحت شرايط فشار كاري  ،كم بودن غواصان و
حضور نمايندگان كار فرما اين رخداد زياد جالب نبود به عالوه كه خود غواصان حس خوبي نداشتند  .اولين نشانه كم آبي
 ،خشكي گلو است گرچه تنها نشانه نيست اما در عين سادگي متاسفانه بدترين اثرشه كه مي تونه شما را کام ً
ال ناتوان كند.
گرچه كم آبي براي تمام غواصان و مدرسين پر كار و خصوصا سوپروايزرها نقطه نگران كننده اي است  ،اما معموال به علت عدم
آشنايي ،با تمام پيچيدگيهاي از دست دادن آب بدن آشنا نيستند  .خيلي از غواصان در ايران و خارج را ديدم كه فكر مي كنند بعد
از غواصي ما بين دو غوص با خوردن يك نوشيدني خنك همه چيز خوب ميشه  ،اما متاسفانه بايد بگم  ،خوردن نوشيدني هايي از
قبيل آبجو  ،نوشابه هاي گاز دار نه تنها كمكي نمي كند بلكه شرايط را در صورت غواصي مجدد بدتر مي كند و باعث می شود آب
بيشتري از دست بدهید.
سطوح مختلف كم آبي :
ماليم  :در اين حالت معموال فرد نشانه ها را تشخيص نمي دهد چون بدن به راحتي كم آبي را جبران مي كند و ممكن است
فقط احساس تشنگي و خستگي كند .
متوسط  :در اين حالت بدن به سختي مي تواند تعادل مايعات مورد نياز براي انجام متابوليسم هاي بدن را فراهم اورد ،
فرد در اين حالت دچار خستگي مفرد و تشنگي زيادي مي شود
شديد  :در اين حالت بدن قادر به خنك سازي و مرطوب نگاه داشتن ارگان ها نبوده و سيستم آب رساني به
بدن و سيستم ها قطع خواهد شد  .سطح هوشياري كاهش يافته  ،چشم هاي بي حال  ،پوست بدن خشك
و تنفس كوتاه خواهد شد .
علت هاي مختلفي كه غواصان دچار كم آبي مي شوند :
الكل و كافئين  :كليه مشروبات الكلي و يا داراي كافئين براي تامين آب
بدن مناسب نمي باشد چرا ؟ چون اين نوشيدني ها خصوصا
الكل ُمدِر هستند و كافئين باعث باال

رفتن سرعت تشكيل ادرار مي گردد  .اين ها باعث خواهد شد تا آب موجود در سلولهاي بدن و جريان خون  ،تبديل به ادرار گردند  ،كه نهايتا
ممكن است منجر به كم آبي ماليم يا متوسط گردند .
تعرق  :در روزهاي گرم در آب و هواي شرجي و در صورت پوشيدن لباس هاي ضخيم  ،يا پوشيدن لباس هاي نيم خشك و خشك و یا ضخيم
در هنگام غواصي در آب هاي سرد قبل و بعد از غواصي همگي باعث تعرق بيش از اندازه خواهد شد  .هم ما هنگام غواصي تعرق مي كنيم ،انجام
كارهاي سنگين و فين زدن يا شنا كردن در جريان همگي باعث باال رفتن سرعت تعرق و در نتيجه از دست دادن آب بدن مي گردد .
تهوع  :چه بر اثر گازهاي درون معده و يا تحريك نقطه استفراغ مركزي در مغز( ) CETZ
اسهال  :دستگاه گوارش تمامي آب بدن را براي فالش كردن روده بزرگ در پاسخ به تحريكات غشاي مخاطی به كار مي برد و بدن خيلي
سريع آب از دست مي دهد .
گازهای غواصي  :كمپر سورهاي تهيه گازهای تنفسي هنگام پر كرده سيلندرها توسط فيلترها رطوبت موجود در گاز ها را جذب مي كنند كه
بدن بايد در هنگام تنفس مجددا آن را مرطوب كند  ،هنگام غواصي خصوصا به مدت طوالني مقدار زيادي از آب بدن صرف رطوبت دار نمودن
گاز تنفسي مي گردد .
كم آبي بدن به ايجاد بيماريهاي غواصي و تشديد آن كمك مي كند ،همچنين در صورت رخ دادن بيماري ناشي از برداشت فشار  ،DCIممكن
است شخص دچار کم آبی گردد .حباب ها باعث آسيب ديدن ديواره داخلي رگ ها شده و پالسما ي خون از ديواره هاي رگ ها به بيرون انتقال
پيدا می کنند كه التهاب نوع دوم رخ خواهد داد و باعث كاهش شديد آب بدن مي گردد .
به همين علت هنگام درمان داخل يا خارج اتاق فشار عالوه بر استفاده 100درصد ،دادن مايعات غير الكلي  ،بدون كافئين و بدون گاز بسيار مهم
بوده و به تسريع درمان كمك شاياني مي نمايد .
نوشيدني هاي مناسب بستگي به موقعيت و شرايط وچيزهاي دردسترس دارد  ،چه هنگام تامين آب بدن قبل يا بعد از غواصي و يا هنگام درمان
يا بر طرف كردن كم آبي بدن بهترين و ساده ترين گزینه در دسترس آب مي باشد  .در هنگام درمان استفاده از مايعات داراي الكترواليت  ،مشابه
مايعات مورد استفاده ورزشكاران كه داراي مقدار مناسب نمك مي باشد توصيه مي گردد  .در نظر داشته باشيد اكثر اين نوشيدني ها ايزوتونيك
مي باشند و هنگام استفاده بايد توسط آب (هيپوتونيك)رقيق گردند تا سيستم گوارش را سريعتر ترك نموده و با استفاده از خاصيت نفوذ و حلول
سريع تر به اهداف برسد .

از دست دادن آب بدن

دی هاید ِر ِ
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عنوان بخش

غواصولوژی

hydration

D

اگر كم آبي بدن شروع شود  ،بسته به نوع فعاليت مي تواند خيلي سريع
از حالت ماليم به حالت شديد تبديل گردد  .همچنين بدن دچار سر
در گمي و از دست دادن توانايي ها خود مي شود چون عمل رطوبت
سازي و تامين آب بدن مختل مي گردد و بسياري از سيستم ها و
ارگان ها قادر به انجام كار خود نخواهد بود .
نكاتي كه به شما كمك خواهد كرد :
 نوشيدني آب كافي روز غواصي قبل از غواصي و بين غوص ها . عدم استفاده از نوشيدني هاي الكل دار  ،كافئين دار و گاز كربن دارشب قبل و در حين غواصي
 به همراه داشتن قمقمه حاوي آب ميوه  /آب ( .ترجیح ًا آب سيب)– به علت پيچيدگيهاي فيزيولوژي در زير آب ،آب پرتقال مناسب
نيست.
 شناخت ظرفيت هاي شخص –استفاده از لباس مناسب . در نهايت سعي كنيد با مصرف آب فراوان به بدن خود امكان استفادهاز تمام قابليت ها را بدهيد و غواصي خوب و لذت بخشي داشته باشيد
و بعد از غواصي از خشك بودن هوا يا بودن هواي داخل سيلندر شاكي
نباشيد .

از دست دادن آب بدن
28

نمودار مقابل دیاگرامی از نحوه آزمایش میزان کمبود آب بدن
بوسیله تشخیص از روی رنگ ادرار است.
این دیاگرام مختص به غواصان نیست و هر فردی می تواند
از آن استفاده نماید .لیکن استفاده از آن علی الخصوص به
غواصان توصیه می گردد ،زیرا غواصان در هر فصل و در هر
شرایط اقلیمی در معرض کم آبی قرار دارند.

عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

زمان آب رساني به بدن :
سوالي كه اكثرا پرسيده مي شود اين است كه چه وقت بايد به بدن
آب رساني شود ؟ تامين آب بدن بايد قبل از غواص و بصورت مكرر
صورت بگيرد  ،خوردن آب معدنی قبل از غواصي به مقدار  2الي 4
ليتر كمك زيادي به بدن ميكند  ،اگر هنگام شروع غواصي احساس
تشنگي مي كنيد گرچه دير شده اما هنوز وقت است در حين غواصي
مي توانيد آب بنوشيد و يا در صورت عدم دسترسي آبي كه در آن
غواصي ميكنيد را بنوشيد .
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شبکه هشدار غواصان ( َدن) ،یک سازمان غیر
انتفاعی مخصوص کمک به غواصان و کلیه
پرسنل و افرادی است که به نوعی با فعالیت های
غواصی (تفریحی) مرتبط می باشند و گسترده
ترین سازمان بیمه غواصی جهان است .تا کنون
بخش تحقیقات  DANتحقیقات پزشکی قابل
توجهی را در زمینه ایمنی غواصی تفریحی داشته
است .این سازمان توسط کمکهای مالی و حق
عضویت اعضا و بیمه گذاران ،پشتیبانی شده و
مطالعات آن دربرگیرنده اطالعات مهمی است
که به نفع بهبود ایمنی غواصی تفریحی در سراسر
جهان است و گروه تحقیقات پزشکی دن مرجع
قابل قبول و مناسبی برای پاسخگوئی به سواالت
پزشکی غواصان را مهیا کرده است.
تاریخچه
در سال  ، ۱۹۷۷این سازمان با جامعه پزشکی
زیرآب که بعدها به انجمن زیرآب و هایپرباریک
پزشکی تغییر نام داد ،شروع به کار نمود ،که هسته
اصلی یک سازمان ملی برای امداد غواصی که در
آن با یک تماس تلفنی از هر نقطه بتوان تماس
گیرنده را به یک پزشک متخصص غواصی در ۲۴
ساعت شبانه روز متصل کرد را تعریف نمودند.
سپس دکتر پیتر ب بنت  Peter B. Bennettبا
تالش فراوان موفق شد تا در سپتامبر سال ۱۹۸۰
برای تشکیل «شبکه ملی حوادث غواصی» در
مرکز پزشکی پرفشار دانشگاه دوک در دورهام ،
کارولینای شمالی آمریکا موافقت دریافت کمک
هزینه را برای دو سال از موسسه ملی اقیانوس
شناسی وهوا شناسی ( )NOAAو موسسه ملی
ایمنی شغلی و بهداشت ( )NIOSHدریافت کند.
در سال  ، ۱۹۸۱دن « کتابچه راهنمای حوادث زیر
آب و غواصی» را چاپ و یک مرکز برای تماس
 ،اطالع رسانی و کمک با خط مشاوره تلفنی که
مسئولیت رسیدگی به سواالت غواصان تفریحی
را داشت تاسیس نمود که پس از تغییر نام «شبکه

حوادث غواصی» به «شبکه هشدار
غواصان» ساالنه میزبان حوادث غواصی و
درمانهای هایپرباریک و نیز برگزاری دورههای
آموزشی مداوم در مرکز پزشکی دانشگاه دوک
گردید.
در سال  ، ۱۹۸۴دادگاه های فدرال کمک هزینه
را کاهش داد و به طور انحصاری خواستار حمایت
این موسسه از غواصان تفریحی و صنعت غواصی
گردید.
در سال  ، ۱۹۸۵دن برنامه حمایت خود را برای
باشگاه ها  ،فروشگاه ها و سازمانها و سپس در
سال  ۱۹۸۷به معرفی یک برنامه بیمه پیشگام
برای غواصان نمود  ،شمار عضویت دن که در آن
سال  ۳۲۰۰۰نفر بود،در سال  ۱۹۸۸دو برابر شد.
دن همچنان با مرکز پزشکی دانشگاه دوک
به همکاری پرداخت ،اما دفاتر خود را از سالن
آزمایشگاه جی فرانک به فضای خارجی دانشگاه
انتقال داد تا دن به صورت بین المللی شناخته شده
و به عنوان  IDANنام گیرد.
اعضای  IDANعبارت بودند از  :دن اروپا  ،ژاپن
 ،و غواصان خدمات اضطراری ( ، )DESسازمان
های وابسته در استرالیا .دن در ژوئن سال ۱۹۹۲
برای کمک های قابل توجه خود به سالمت و
ایمنی غواصان تفریحی جایزه ایمنی زیرآب و
هایپرباریک انجمن پزشکی کریگ هافمن را
دریافت نمود.این اولین بار بود که این جایزه معتبر
به یک گروه و نه به فرد ارائه میشد.
در سپتامبر  ۱۹۹۲دن اولین مربی و کارگاه آموزشی
در مورد برنامه آموزش کمکهای اولیه و ارائه
اکسیژن را برای اروپا به ارمغان آورد.در  ۱۹۹۳دن
شرکت بیمه خود را که برای بیمه حوادث غواصی
و عمومی برنامه ریزی شده بود را افتتاح نمود.
در فوریه  ، ۲۰۰۹دن یک وب سایت برای مجله
دو ماهانه خود «هشدار غواص آنالین» راه اندازی
نمود.

عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری
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سكوهاي حفاري فرا ساحلي ،مدل دريايي
ريگهاي حفاري در خشكي هستند و تنها
در  2مبحث عمده با هم تفاوت دارند ،
فاصله افزايش يافته بين سطح حفاري
سكو و ناحیه پایینی آن و ديگري ،طراحي
مخصوص جهت كار در دريا .
نتيجه توليد رايزرهاي دريايي  Bop ،هاي
بسيار بزرگ به همراه پايه هاي راهنما بوده
است  .كه همه این سازه ها وظایفی برای
غواصان با توجه به عمق مربوطه به وجود
آورند  .ما در این شماره به بررسی اجمالی
كارهايي كه غواصان بر روي تجهيزات در
كف دريا و بخش پشتيباني سكوهاي حفاري
انجام می دهند خواهیم پرداخت.
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وظایف غواصان بر روی سکوهای پایه دار:
معموال فقط غواص با هوا براي كار بروي سكو هاي پايه دار  ،بخاطر
عمق هاي كم محلهاي حفاري الزم است .
 . 1قبل از رسيدن سكو به محل حفاري  ،مركز و محل پايه ها توسط
بويه مشخص مي گردد  .غواصان ممكن است با جستجو دایره اي از
پاك بودن محل هاي عالمت گذاري شده مطمئن شوند .
 . 2ممكن است غواصان حداکثر عمق پائين رفتن پايه هاي درون
بستر را با استفاده از ميله هاي بلند كه از درون آنها هواپمپ مي شود
اندازه گيري كنند .
 . 3در محل هايي كه جريانات زير آبي قوي وجود دارند  ،غواصان
پايه ها را براي وجود هر گونه آب شستگي بررسي مي كنند و در
صورت نياز توسط كيسه هاي ماسه آب شستگي ها را پر كرده و
ديواره حفاظتي توسط كيسه ها دور پايه ها می سازند .
 . 4بازرسي و تعمير بدنه .
 . 5چك كردن لنگرها  ،هوكها  ،اتصاالت و وایرها .
ب  .نيمه غرق شونده ها :
سكوهای  SemiSubmersibleتاسيسات كاري متحركي
هستند كه در مکان هایی جهت حفاری مورد استفاده قرار می
گیرند كه عمق آب زياد بوده-بیش از  90متر -و امکان استفاده از
سكوهاي پايه دار وجود ندارد .اين سكوها نسبت به سکوهای پایه دار
بسيار استوار تر بوده و همگي داراي پروانه جهت حركت مي باشند.

ی های

کشت

حفاری
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Jack-Ups

ج  .كشتي هاي حفاري
كشتي هاي حفاري ممكن است از تغيير كاربر ي كشتي هاي بزرگ
ديگر بوجود آيند و يا طبق درخواست مشتري ساخته شوند .اكثر آنها
داراي حفره اي رو ميانه( )moon poolهستند كه سكو مستقيم
باال آن قرار گرفته و حفاري از اين طريق انجام مي گيرد  .كشتي
هاي حفاري مي توانند در اعماق بيش از  1500متر حفاري مي كنند
و با استفاده از سيستم ديناميكي  ، DPموقعيت خود را ثابت نگه
دارند  .ممكن است از لنگر نيز هنگام حفاري در اعماق كم استفاده
مي شود  .از آنجا كه اين شناور ها داراي پيچ ( Pitchحركت حول
محور عرض ) و  Rollرول (حركت حول محور طولي) بيشتري
نسبت به  SSها هستند ،در نتيجه نيروهاي خمشي و برشي
بیشتری به تجهيزات حفاري اعمال مي گردد و اين بدان معناست
که كارهاي بازرسي و تعميرات زير آبي بيشتر ي براي غواصان وجود
خواهد داشت .
وظايف غواصان بروي كشتي هاي حفاري
بازرسي ،تعمير و نگهداري تاسيسات كشتي ،به عنوان
.1
مثال بازرسی درهاي تعبیه شده بر روی moon pool
بازرسي تمامی پروانه هاي كشتي و تميز نگهداشتن آنها
.2
	.3كمك به بازيافت هرگونه تجهيزات گم شده و يا صدمه
ديده
بازرسي و تعميرات بدنه
.4
چك كردن لنگر ها و زنجيرها
.5

نیمه غرق شونده ها Semi-Sub Mersible
اين سكوهاي تاسيسات حفاري نصب شده بروي پونتون ها (شبکه ای از بشکه های تو خالی به هم پیوسته) هستند كه توسط باالنس كردن آنها تعادل سكو بر قرار مي شود .به طور
معمول ،هر چه سكو پايين تر رود بيشتر استيبل ( )stableثابت خواهد ماند  .بسياري از اين سكوها مي توانند در كل دنيا در هر شرايط آب و هوايي كار كنند  .پس از رسيدن سكو به
محل حفاري سكو موقعيت خود را با كمك  8لنگر و با استفاده از موقعيت يابي ديناميكي كامپيوتري كنترل مي كند .
پس از پايان حفاري چاه ها به تعداد كافي  ،درب چاه ها محكم بسته شده و سكو به محلهاي ديگربراي حفاري منتقل مي گردد .
وظايف غواصان بروي نيمه غرق شونده ها
غواصي با هوا جهت بازديدو كار بروي بدنه ( ، ) ssاستفاده مي شود ،در حالي براي پشتيباني حفاري بايد از غواصي گاز مخلوط ،اشباع استفاده نمود .
كارهاي غواصي عبارتند از :
 . 1چك كردن ديوارها براي فرورفتگي در گل والي (اگر بروي كف دريا قرار دارند ) هنگامي كه در آبهاي كم عمق قرار دارند .
 . . 2چك كردنآب شيستيگها و فرو رفتگيها وپر كردن آنها توسط كيسه هاي ماسه و ديواره حفاظتي در صورت نياز .

دسته بندی سکوهای حفاری فراساحل:
سکوهای حفاری پایه دار Jack-Ups
نیمه غرق شونده ها Semi-Sub Mersible

فراساحلیجاری
محتوای صفحه
سکوهای -حفاری
عنوان مطلب

سكوهاي حفاري فرا ساحلي ممكن است بروي بارج ها  ،بارج هاي
پايه دار ،كشتي ها و يا شناورهاي نيم غرق شونده ،نصب گردند.
وظايف مربوط به غواصان هنگام عمليات بروي شناور ها در اين
بخش تشريح شده است .
الف  .سكوهاي حفاري پايه دار (: ) jack-up
سكوهاي پايه دار  ،در اصل بارج هايي با پايه هاي بلند مي باشند
که فقط در آب هايي كه عمق آن كمتر از پايه هاي آنهاست قادر
به حفاري مي باشد به اين علت اين سكوها بيشتر براي محلهايي
كه عمق كم دارند  ،معموال 60متر(200فوت)،گرچه بعضي از آنها در
عمق هايي بيشتر از  90متر (300فوت)نيز استفاده می گردند.
براي حمل و نقل پايه هاي سكو را باال برده وسپس سكو به وسيله
شناورهاي ديگر كشيده مي شود ،در بعضي از سكوها كه مجهز به
پروانه و موتور هستند خود سكو جابجا مي گردد  .با توجه به طراحي
اين سكوها هنگام حمل و نقل ،نياز به آب و هواي مناسب و آرام
دارند .در محل حفاري پايه هاي سكو روي كف آب قرار مي گيرند
 .سپس سكو خود را به اندازه مناسب و ايمن با توجه به وضعيت آب
هواي محل حفاري و دريا خود را از سطح آب باال مي برد  .آنگاه
و
ِ
حفاري آغاز مي گردد پس از پايان حفاري بارج پايه هاي خود را
جمع كرده و به محل بعدي منتقل مي گردد .

Drill

س

کوهای حف
اری پایه دار

 . 3بازرسي پروانه  ،پونتون ها و تمام بخشهاي بدنه در زير آب .
 . 4كمك به لنگر اندازي با جابجايي واير گردنبند لنگر .
 . 5كمك به بازيافت و جمع آوري هرگونه تجهيزات صدمه ديده .
 . 6بازرسي و تعميرات بدنه .
 . 7بازرسي بدنه لنگر و واير ها يا زنجير و محل اتصال .

کشتی های حفاری Drilling Ships
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غواصی صنعتی

غواصی صنعتی

غواصی صنعتی ( )Commercial Divingشاخهای از غواصی است که در آن غواصان مشغول به انجام کارهای فنی در زیر آب می گردند .از این
خدمات در بخش اکتشاف و تولید در صنایع نفت و گاز ،در نقاط دور از ساحل (فراساحلی) و صنایع نیروگاهی و فناوری های وابسته در ساحل استفاده می
شود.
گر چه تعدادی از غواصان صنعتی درزمینه صیادی و یا تحقیقات دریایی فعالند ،اما زمینه تخصصی فعالیت اکثر آنها نصب،تعمیرات و بازدید تاسیسات و
ساختارهای زیر آبی (سکوه های نفتی ،تجهیزات بستر دریا ،سدها )... ،می باشد.
کارآیی
از جمله وظایفی که به هنگام کار بر عهده غواصان صنعتی محول می گردد ،شامل پاکسازی و نگهداری از سکوهای نفتی و سازه های زیر آبی مورد استفاده
در فرایند تولید نفت و گاز است .برای بسیاری از غواصان صنعتی که به تازگی واجد شرایط شده اند ابتدا با غواصی در پروژه های ساحلی شروع کرده و
پس از کسب تجربه به عملیات فراساحلی اعزام می شوند .این کارگران زیر آبی اغلب زندگی خود را در محل کار بر روی سکو و یا کشتی برای چند هفته
میگذرانند .شیفت کار معمو ًال  ۱۲ساعت است و بقیه ساعت را به استراحت می پردازند .عدم وجود غواصان با تجربه در این صنعت منجر به فشار بیشتر و
پرداخت دستمزد کمتر به غواصان جوانتر و تازه کار گردیده است .عدم وجود آموزش کافی و استاندارد ،دستمزد کم ،بی تجربگی نسبی نیروی انسانی و کار
همراه با شرایط عملیاتی دشوار و خطرناک و دور از ساحل و گاهی در خطرناک ترین منطقه ها از جمله معایب اشتغال برای غواصان صنعتی ایران می باشد.

عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

ا

دامه دارد...
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سطوح غواصی صنعتی

تجهیزات
تجهیزات مورد استفاده برای غواصی صنعتی بیشتر گرایش به تجهیزات تغذیه از سطح دارد ،اما این امر با توجه به ماهیت کار و محل متفاوت باشد .به
عنوان مثال ممکن است غواصی غواصان خلیج فارس مبتنی بر وت سوت باشد در حالی که غواصان صنعتی در سواحل نروژ و دریای شمال با توجه به درجه
حرارت آب ،عمق ،نوع عملیات و سیستم غواصی نیاز به هات واتر سوت  Hot Water Suitیا درای سوت  Dry Suitخواهند داشت.
تفاوت غواصی صنعتی و غواصی تفریحی
با توجه به نیاز های حرفه ای غواصان صنعتی و رعایت استاندارد های بین المللی امروزه استفاده از سیستم اسکوبا در غواصی صنعتی متداول نبوده و
تجهیزات تغذیه از سطح به عنوان تجهیزات استاندارد غواصی صنعتی خصوص ًا در پروژه های فراساحلی بکار برده می شود.
مزایای سیستم تغذیه از سطح
* ذخیره نامحدود گاز تنفسی بر خالف محدویت ذخیره گاز تنفسی در سیستم اسکوبا
* وجود دو سیستم پشتیبانی جهت تامین گاز تنفسی در موارد اضطراری
امروزه استفاده از سیستم اسکوبا
* امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری با غواص (یا بین غواصان)
در غواصی صنعتی متداول نبوده
* حفاظت کامل از سر غواص در برابر صدمات احتمالی
و تجهیزات تغذیه از سطح به
* امکان مدیریت بهینه غواصان در حین و پس از انجام عملیات
عنوان تجهزات استاندارد غواصی

غواصی صنعتی

Commercial Scuba Diver up to 30 M.
Commercial Surface Supply Diver up to 30 M.
Commercial Surface Supply Diver up to 50 M.
Special Courses: welding & Cuttings, ...
Diver Medic
Inspection Diver level 1 & 2
Air Diving Supervisor / Instructor
Mixed Gas Diver
Closed bell sat diver
Closed bell Supervisor

صنعتی بکار برده می شود.
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ماهی پشمالو
قورباغه
ِ
Hairy FrogFish
آبزی بومی مناطق مجاور استوایی اقیانوسی
در عمق های  10الی  210متر زندگی می کند
طول این آبزی تا  25سانتی متر رشد می کند

عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری
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قس

غواصی تکنیکال
غواصی تکنیکی  - Technical Diving -چیست؟
هنگام غواصی ،اگر از هر نوع گاز به غیر از هوا استفاده
کنیم آن غواصی یک غواصی تکنیکی محسوب می گردد.

نایتروکسNitrox
اولین مرحله غواصی تکنیکی آشنایی با نایتروکس (ا ِن تک )NTech
می باشد ،غواصان پس از آموزش و بدست آوردن تجربه کافی می
توانند وارد مرحله بعدی یعنی غواصی با گازهای مخلوط (ترای میکس
 ،Trimixهلیاکس )Helioxشوند ،سپس می توانند دوره های
آموزشهای حرفه ای تر از قبیل سیستمهای نیمه مدار بسته و مدار بسته
را بگذرانند.
نایتروکس( )Nitroxچیست؟
نایتروکس یا گاز ان تک( )Ntech gasکه برخی آن را نیتروکس
می نامند ،در اصل همان هوای غنی شده با اکسیژن می باشد .تولید
این گاز با اضافه کردن اکسیژن (به صورت ترکیب نسبی Partial

م
ت اول

 Blendingو یا استفاده از بوستر پمپها جهت تزریق و اضافه نمودن
اکسیژن به هوای موجود در سیلندر) صورت می گیرد .عمل مخلوط
کردن هوا و اکسیژن و باال بردن درصد اکسیژن ،هوای غنی شده یا
(* )EANنامیده می شود.
پس هر نوع هوای دارای بیش از  %21اکسیژن ،هوای غنی شده یا
نیتروکس نامیده می شود.
مزایای استفاده از نایتروکس؟
به خاطر وجود اکسیژن بیشتر با استفاده از نایتروکس مدت زمان پائین
ماندن ( )Bottom Timeافزایش پیدا نموده و نیاز به ایستگاه های
برداشت فشار کاهش می یابد ،به عالوه غواصان کمتر در معرض
خطرات ناشی از گازهای بی اثر (نیتروژن) و در نتیجه بروزبیماریهای
برداشت فشار ( )DCIقرار می گیرند.
امروزه در تمام دنیا ،نایتروکس به عنوان گازی مطمئن تر از هوا جهت
غواصی در عمقهای کمتر از  30متر مورد استفاده قرار می گیرد ،در
ضمن درصدهای باالی نایتروکس ( %40تا  )%80به عنوان گازمناسب
مورد استفاده در ایستگا ه های برداشت فشار توسط غواصان تکنیکی
و حتی غواصان معمول (که از هوا جهت گاز تنفسی استفاده می کنند)،
پیشنهاد و استفاده می گردد.

نکات مهم
گر چه نایتروکس ما را از ابتال به بیماریهای غواصی دور نگه
•
می دارد ولی هرگز نمی تواند کامال از بروز آنها جلوگیری نماید.
هنگام استفاده از نایتروکس باید دقت شود تا بدن در معرض
•
فشار نسبی باالی اکسیژن و یا استفاده در زمانهای طوالنی قرار نگیرد،
که خود باعث ایجاد بیماریهای دیگر مثل مسمومیت اکسیژن یا CNS
خواهد گردید.
بسیاری ازغواصان فکر می کنند با نایتروکس می توان در
•
اعماق بیشتری غواصی نمود ،در حالی که این امر نه تنها صادق نمی
باشد بلکه قضیه بر عکس است ،بدین معنی که افزایش درصد اکسیژن
با عث کاهش عمق غواصی هنگام استفاده از نایتروکس به عنوان گاز
تنفسی خواهد شد.
استفاده از نایتروکس بدون داشتن اطالعات کافی  ،وسایل مناسب
و آموزش های الزم مخصوص ًا در اعماق زیاد بسیار خطرناک و کشنده
است.
تاریخچه نایتروکس؟
نیتروکس در ابتدا توسط دانشمندان (غواصان علمی و تحقیقا تی) و
سپس در ارتش استفاده شد .قدمت استفاده آن به سال  1912بر می
گردد ،زمانی که هیل و دیویس دو دانشمند و محقق از نایتروکس %50
جهت کاهش خطر ابتال به بند ( )DCS – BENDاستفاده نمودند.
هیل به استفاده از این گاز ادامه داد و متوجه شد که غواصان برای
تسریع از دست دادن نیتروژن حل شده در خون بروی سطح می توانند
از اکسیژن  %100استفاده نمایند.

غواصان و محققان نوآ تهیه کرد و جداول مناسب با این گاز را طراحی
نمود.
این استانداردها و جداول در کتابچه راهنمای نوآ در سال  1978چاپ
شد .دکتر ولز به تحقیقات خود ادامه داد و در سال  ، 1990روش عملیات
و جداول غواصی با استفاده از مخلوط گازی جدید به نام نایتروکس
نوآ دو ( )NOAA Nitrox IIرا چاپ نمود ،این گاز شامل %36
اکسیژن و  %64نیتروژن بود.
در سال  ،1980آقای روتوسکی مجمع بین المللی غواصان تکنیکی
و نایتروکس ( )IANTDرا بنیان نهاد و غواصی ورزشی تکنیکی و
نایتروکس بوجود آمد .هم اکنون غواصی تکنیکی یکی از شاخه های
بسیار پر طرفدار و در حال رشد در دنیا بوده و مو سسات خاصی از قبیل
 ITDA, IANTD, TDI, ANDI, GUEدر این زمینه فعالیت
دارند.
ITDA: International Technical Diving Agency
IANTD: International Association of Nitrox
and Technical Diving
TDI: Technical Diving Institue
ANDI: Association of Nitrox Diving Instructor
استفاده از گاز نایتروکس توسط غواصان ورزشی از اواسط دهه 1980
شروع شد و مربیان غواصی شروع به آموزش غواصان عالقه مند نمودند.
آقای روتوسکی اولین مربی این رشته بوده و اولین برنامه آموزشی
نایتروکس به غواصان ورزشی را بوجود آورد.

غواصی تکنیکال

سپس نیروی دریایی آمریکا از این اطالعات در جداول غواصی برداشت
فشار در سال  1915استفاده نمود .استفاده عملی از گاز نایتروکس توسط
نیروی دریایی آمریکا از اوایل دهه  1940شروع گردید و در اواخر سال
 1950استفاده از آن بسیار رایج گردید.
این حقیقت که عامل اصلی بیماریهای غواصی با هوا ،نیتروژن موجود
در هوا بود توسط دانشمند پول برت در سال  1878ثابت گردید و اصل
استفاده از اکسیژن  %100جهت کاهش احتمال بیماریها نیز عمال به
کار می رفت.

حقایق نایتروکس
گاز نایتروکس ،هوای غنی شده می باشد .هوای مورد تنفس روزمره
ما شامل  %21اکسیژن بوده و به آن نورموکسیک نایتروکس
( )Normoxic Nitroxنیز گفته می شود .در اصل هوای تنفسی ما
شامل %78.05 :نیتروژن %20.95 ،اکسیژن و یک درصد گازهای دیگر
(از قبیل هلیوم ،نئون ،دی اکسید کربن ،کریپتون ،زنون و  )...می باشد و
ما برای سادگی آن را  %21اکسیژن و  %79نیتروژن در نظر می گیریم.

در اوایل دهه  1970دکتر مورگان ولز ،افسر غواص وزارت ملی اقیانوس
شناسی و فضا آمریکا ( )NOAAتجربه استفاده از هوای غنی شده
توسط اکسیژن را آغاز نمود .در سال  1978دکتر ولز و همکارش آقای
دیک روتوسکی یک مخلوط گازی شامل  %32اکسیژن و  %68نیتروژن
ساخته و آن را نایتروکس نوآ یک ( )NOAA Nitrox Iنامیدند.
دکتر ولز همینطور استاندارد مناسبی جهت استفاده ازاین گاز توسط

در غواصی هر نوع گاز شامل اکسیژن و نیتروژن که اکسیژن آن بیش
از  %21باشد را هوای غنی شده  EANیا نایتروکس می نامیم .برای
نامیدن و مشخص شدن مقدار گازها کافیست مقداراکسیژن موجود
در گاز را نام ببریم ،برای مثال نایتروکس  %36یعنی مخلوط گازی
شامل  %36اکسیژن و  %79نیتروژن .این روش هنگام عالمت گذاری
سیلندرهای غواصی نیز بکار برده می شود.

غواصی تکنیکال

غواصی تکنیکال

غواصی تکنیکال

*EAN = Enriched Air Nitrox Blend
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غواصی تکنیکال

غواصی تکنیکال

نایتروکس با تمام مزایایی که دارد ،در صورت نداشتن
تجربه و آموزش الزم و وسایل مناسب می تواند بسیار
خطرناک باشد ،اما با رعایت چند قانون ساده می توان از
خطرات دوری نموده و از غواصی با نایتروکس لذت برد.

در شماره بعدی در مورد مبحث استفاده از
ترایمیکس  ،Trimixسیستم های مدار
بسته و نیمه مدار بسته سخن خواهیم گفت.

حد اکثر عمق غواصی با نیتروکس استاندارد به عنوان گاز
تنفسی  40متر(مخلوط  40 ،%32متر و مخلوط  34 ،%36متر)
می باشد ،با افزایش درصد اکسیژن از این عمق کاسته می شود
بطوری که حداکثر عمق استفاده از اکسیژن  ،%100فقط  6متر
است ( در برخی از استانداردها این میزان  8متر ذکر شده است)

Technical Diving - CCR

صفحه جاری
تکنیکال
محتوای
غواصی
عنوان مطلب -
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قوانین فیزیکی و گازها
¶
فشار نسبی اکسیژن (حداقل ها و حد اکثر ها)
¶
بیماریهای ناشی از اکسیژن ( ،CNSمسمومیت اکسیژن)... ،
¶
مخلوط های اکسیژن و نیتروژن
¶
عمق و زمان (محدودیتها)
¶
روشهای مخلوط کردن اکسیژن و نیتروژن
¶
تست گازهای مخلوط پس از آماده سازی
¶
وسایل مورد نیاز غواصی نایتروکس ،تبدیل وسایل غواصی
¶
معمول به نایتروکس
استفاده از جداول (بدون نیاز به برداشت فشار)
¶
روش معادل سازی جداول غواصی هوا و نایتروکس
¶
استفاده از جداول برداشت فشار
¶
محاسبه مقدار واحد مسمومیت اکسیژن  O.U.Tیا U.P.T.D
¶
و جداول مربوطه
کمکهای اولیه ،احیاء قلبی و بکار بردن اکسیژن
¶
استفاده از نایتروکس جهت ایستگاه های برداشت فشار
¶

صفحه جاری
تکنیکال
محتوای
غواصی
عنوان مطلب -

مباحث آموزشی مورد نیاز در مبحث غواصی با نایتروکس
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مطالب عمومی

مطالب عمومی

Scuba Show
8 - 9 June 2013, , California, USA

Hlubina Diving Show
Mar 2013,Prague, Czech

Sofia Yacht Show
June 2013, Sofia, Bulgaria

www.bulgarreklama.com

Diving Resort Travel Expo.
22 - 24 March 2013, Shanghai, China
www.divingandresorttravelexpo.com

Malaysia Dive Expo (MIDE) 2012
5 - 7 July 2013, Kuala Lumpur, Malaysia

London International Dive Show
23 - 24 March 2013, London, UK

Interboot Water Exhibition
21 - 29 Sep. 2013, Germany

Asia Dive Expo (ADEX)
19 - 21 April 2013, Marina Bay, Singapore

www.vystava-hlubina.cz

www.mide.com.my

www.diveshows.co.uk

www.interboot.de

www.asiandiver.com/adex

NEC Dive Show

Guangzhou Dive Show
10 – 12 May 2013, Guangzhou, China

26 - 27 Octobecar 2013, Birmingham, UK

www.diveshows.co.uk

www.chinadiveshow.com

DEMA Dive Show

Thailand Travel & Dive Expo
16 – 19 May 2013, Bangkok, Thailand

6 - 9 November 2013, Orange County, USA

www.demashow.com

صفحه جاری
محتوایغواصی
نمایشگاه های
- عنوان مطلب

Diving Resort Travel Expo.
13 - 15 December 2013, Hong kong
www.divingandresorttravelexpo.com

www.thailanddiveexpo.com

Austrian Boat Show
28 Feb - 02 Mar 2013, Austria

www.boot-tulln.at

IRLAND DIVE SHOW
2 - 3 March 2013, Irland

 علمی و،برای بخش های دیگر غواصی از جمله غواصی صنعتی
 اقیانوس شناسی و کارغواصی، آموزش های مربوطه،تحقیقاتی
نمایشگاه های دیگری برگزار می گردند که در شماره بعدی به آن
.ها خواهیم پرداخت

Dubai Internatioanl Boat Show
5 - 9 March 2013, Dubai, UAE

www.oonasdivers.com

www.boatshowdubai.com

Boston Sea Rovers
9 - 10 March 2013, Danvers, MA, USA

www.bostonsearovers.com
نمای

آموزش به کودکان

شگ
اه عکس

فستیوال های غواصی دنیا
www.scubafest.org
www.divefest.co.uk

معرفی مکان و زمان

 نمایشگاه و همایش آتی18 برگزاری

،نمایشگاه های فوق بیشتر در زمینه غواصی تفریحی و تکنیکال
، تور های غواصی، استاندارد های آموزشی،لوازم و تجهیزات
 اعطای نمایندگی و توسعه صنعت غواصی/ ارتباط برای اخذ
.اسپرت را در بر دارند

2012 نما ی کلی نمایشگاه لیدز
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OZTeK Show
16 - 17 March 2013, Sydney, NSW,
Australia

معروف بین المللی
2013 غواصی و دریایی درسال

سالیانه تعداد بسیار زیادی
نمایشگاه و همایش مربوط به
صنعت غواصی در تمامی زمینه
.ها در سراسر دنیا برگزار میگردد
شرکت در این نمایشگاه ها به باال
رفتن سطح دانش و به روز رسانی
 عالقه مندان و شاغلین،غواصان
فعال در رشته های مرتبط کمک
.شایانی می نماید
شما دوستان و همکاران محترم
در صورت حضور در هر یک از
این نمایشگاه ها می توانید
مطالبی در این خصوص برای ما
.ارسال کنید

نمایشگاه های غواصی

www.scubashow.com

www.diveoztek.com
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ایستگاه ایمنی

ایستگاه ایمنی

نایتروژن نارکوسایس

من ،غواص همراه پس از مشاهده حرکات غیرعادی غواص اول ،به جای مراقبت و کمک
به او جهت باز گرداندن او به سطح او را رها کرده و به کار خود مشغول گردیده ،و پس از
برگشت اثری از غواص نمی یابد؟! در این اثنا چه بر سر غواص اول گذشته؟ کسی نمی داند.
در نهایت پیکر بی جان او کشف گردید.
اتفاقي كه تعريف مي كنم مربوط به سال  2010ميالدي است ،مدتی من در يكي از جزاير
جنوب تايلند به عنوان مدرس تمام وقت مشغول به كار بودم  ،مركز غواصي در هنگام شلوغي
مراجعه كنندگان زيادي داره اما حادثه ايي كه منو به شدت ترسوند اتفاقی بود که برای یکی
از همکاران با تجربه من رخ داد ،زمانی که من به همراه يك دايومستر با نام دنی اهل استرالیا
مشغول راهنمايي يك گروه از غواصان براي بازديد از كشتي در عمق  30متري بوديم .قبل
از رفتن دوستان دیگر به من در مورد دايو مستر هشدار دادند كه قبال دچار ترس و آشفتگي
ناگهاني شده  ،اما بعد از كمي صحبت به نظرم با تجربه بود و مشکل خاصی وجود نداشت .
پس از شروع غواصی اول ما به همراه گروه به پايين ترين نقطه پاشنه کشتی در عمق 33
متري رفتيم و بعد روي عرشه كه در عمق  26متري قرار داشت برگشتيم ،ناگهان دنی جلوی
من ظاهر شدو شروع كرد به شدت دستش رو به عالمت مشكل دار بودن تكان داد  ،اما قبل
از اينكه منتظر جواب من بمونه دوباره به سرعت دور شد و به سمت كشتي رفت  .هر جور
تصور كنيم خيلي عجيب بود پس گروه رو هدايت كردم و دنبالش رفتم تا از دور مواظبش
باشم و تحت نظر داشته باشمش ،احساس كردم ميخواد وارد كشتي بشه از پشت گرفتمش

غواصان بوده ،لیکن سايت هاي غواصي اطراف معموال همگي داراي بیشینه  15متر بودند.
هم چنین پیش از این حرکات مشابهی از این فرد در عمق های بیش از  25متر دیده شده
بود.
با کنار هم قرار دادن کلیه وقایع به این نتیجه دست پیدا کردیم که پدیده نارک شدن برای
هر فردی رخ می دهد و اثرات ناشی از آن اتفاقات می تواند بالقوه بسیار خطرناک باشد.
راه حل چیست؟ پيشنهاد من اين بود كه سعي كند تا تعداد دايوهاي عميقش را زياد تر
كند و به تدريج عمق را افزايش بده و البته هميشه تحت نظر غواصاي با تجربه تر باشه تا
محدوديت هاي بدنش را کامل بشناسه تا مشكلش رفع بشه  .چون هر چه تعدادغواصاي
شما بيشتر بشه بدن شما عادت كرده و كم تر دچار اين اتفاق خواهيد شد گرچه اين امر
مطلق نيست .
مستي نيتروژن زير آب گاهی باعث آرام شدن مي شه ولي اكثر اوقات باعث ترس ،وحشت
ناگهاني و كارهاي عجيب حتي آسيب رساند به همراهان ميشه  ،پس مهمه كه بدونيم
مستي نيتروژن رخ مي دهد و بدونيم چطوري باهاش مقابله كنيم  ،چون افراد
مختلف واکنش های متفاوتی را نشان مي دهند ،درست مثل مصرف الكل  :يكي پس از
مصرف الكل ممكنه به خواب بره و يكي ديگه برقصه و آواز بخونه .
مهم ترين درس اينه كه هر كدام از ما ممكنه دچار اين حالت بشيم  ،به عنوان یک غواص
پاسخ گو و نه تنها یک غواص در عمق هاي باالتر به همراهان و افراد گروه توجه كنيم و
آگاه باشیم این حالت ممكنه براي همه رخ بده و اين بسيار مهمه  .مهم تر اينه كه ممكنه
روزي براي خود ما در حالي كه تصورش را نميكنيم رخ بده .
معموال با افزایش تدریجی عمق غواصی می توان اثرات این پدیده را کاهش داد .بدین
صورت که در غوص های متوالی عمق بیشینه را افزایش دهیم .روزهای نخست عمق های
کمتر و به تدریج افزایش عمق تا سطوح  30متر و فراتر از آن.

نارك شدن  :حاالت سر خوشي ناشي از حل شدن نيتروژن در خون و باال رفتن فشار
نسبي نيتروژن كه اصطالحا مستي نيتروژن يا نايتروژن ناركوسايس ناميده مي شود .
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هنگام صحبت با بسیاری از غواصان ،زمانی که این سوال را
مطرح مي كنم که آيا شما تا به حال نارك شديد ؟ بسیاری از
آنان با نوعی حالت دافعه پاسخ منفی به این سوال می دهند .
ظاهراً دچار مستی نیتروژن شدن در بسیاری از موارد با انکار
غواصان همراه است و بنا بر یک باور فراگیر اگر غواصی
دچار این پدیده شود در زمره ی غواصان بد قرار می گیرد!!!
شما چه زمانی نارک می شوید؟
مسموميت نيتروژن هنگامي اتفاق می افتد كه فشار نسبي
نيتروژن حل شده در خون به بيش از  3الي  3/4بار برسد.
اين مقدار با توجه به نوع محيط غواصي ،وضعيت جسمی و
دیگر شرايط خاص در هرفرد اندکی متفاوت است .
در سطح فشار نسبي نيتروژن  0.79بار بوده و حدود  1ليتر
نيتروژن در خون ما حل شده است كه با افزايش فشار ناشي
از پائين رفتن در عمق آب اين مقدار افزايش خواهد يافت
( .در بخش فیزیولوژی غواصي به طور مفصل به محاسبات
واثرات آن خواهيم پرداخت )
واقعیت این است که كه اگر شما به محدوده عمق  30متري
و بيشتر غوص کرده باشید ،دچار مسموميت نيتروژن شده
اید .چنانچه متوجه آن نشدید معنایش آن است که اثرات
بسیار خفیفی داشته است.
اما اتفاقاتی که در طول زمان غواصي -در محدوده نارک
شدن -رخ می دهد ،بالقوه خطرناک است .دامنه این حاالت
از انجام کارهای خنده دار عادي تا حاالت بسيار خطرناكی
مانندحس ماهی بودن و توانایی تنفس در زیر آب یا تعارف
کردن ديمند ولو خود به ماهي ها!!! ادامه دارد.
در ادامه با ذکر مثالی از نارک شدن سعی دارم اهمیت این
موضوع را دوباره و دوباره گوشزد کنم که این پدیده نا شناخته
و خطرناک برای هر شخصی در هر سطح ممکن است رخ
دهد ،حتی افراد بسیار با تجربه.
در خالل سال هایی که به غواصي پرداخته ام ،در موقعيت
هاي مختلف شاهد اتفاقات گوناگون مربوطه به مستي
نيتروژن بوده ام .در یکی از غم انگیز ترین موارد در سال
 1390یکی از غواصان صنعتی شاغل در یکی از شرکت های
صاحب شهرت و فعال در این زمینه ،جان خود را بر اثر این
پدیده از دست داد .با توجه به شنيده ها و تحليل شخصي

نایتروژن نارکوسایس

نایتروژن نارکوسایس
Nitrogen Narcosis

وقتي برگشت منو ديد  ،به سرعت مچ دست منو گرفت و به شدت شروع به فشار دادن كرد .
حتي نميذاشت دستم رو آزاد كنم و اينقدر سريع نفس مي كشيد كه فكر كنم پيستون
رگالتورش داغ كرده بود  .به همراه گروه آهسته به سمت باال هدايتش كردم و وقتي به عمق
 22متري رسيديم دست منو ول كرد و خيلي عادي به غواصي ادامه داد  .مثل يك معجزه
! در اعماق نايتروژن ناركوسايس ممكنه ناگهان رخ بده و چند دقيقه بعد رفع بشه  ،گرچه
استاندارد های زیادی عمق  30متررا مرز نارک شدن تعریف کردند اما در تجارب شخصی
در عمق  8متري كسي رو ديدم كه به شدت نارك شده بود  ،عدم شناخت کافی فیزیولوژی
در زیر آب! به همين علت تشخیص دادن فرد مبتال شده دشوار است .هنگام آموزش دوره
پيشرفته آب هاي آزاد موارد زيادي ديده بودم كه در غواصي عميق دچار مستي نيتروژن
شده بودند و كارهاي عجيب و غريبي انجام مي دادند اما فهمیدن ومطمئن بودن زياد آسان
نيست! در این مورد خاص اما اين واقعيت كه خيلي سريع مشكلش بعد از كم شدن عمق
رفع شد فكر اوليه من رو كه مستي نيتروژن شديد بود تائيد كرد .
ما پس از بازگشت به سطح سعی در تحلیل ماجرا کردیم و به نتایج جالبی رسیدیم .دنی
هيچ گاه خودش اثرات و تاثيرات مستي نيتروژن رو متوجه نشده بود و علی رغم این که
از با تجربه ترین دایو مسترهای منطقه محسوب می شد و همواره راهنمای تعداد زیادی از

فرهنگ لغت غواصی
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عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

عنوان مطلب  -محتوای صفحه جاری

عنوان بخش

عنوان بخش
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