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 غواصی آزاد در    فشار )اکوالیز(  سازییکسان  یها  کیتکنمشکالت مربوط به  

زمان    دیبا  غواصان  بنابراین،  دیآیبه وجود م  افراد  بیشتر  یبرا  یعیبه طور طب

که شما در حال   ی کنند. هنگام  کی، آموزش و حفظ تکننیرا صرف تمر  یادیز

کننده و    جیتواند گیم  Frenzel  اکوالیز  یریادگی،  دیهست   غواصی آزادشروع  

  ی . وقتمیده  مروزمره خود انجا  ی که ما در زندگ  ستین  یکار  رایدشوار باشد، ز

تر باشد. اگر  تواند سختیکار م  نی، انجام ا  د یکنیم  یو غواص  دیآب هست   ریز

،  دیدار  تکنیک فرنزل مشکلکم عمق با    ایفوت(    115متر )  35در اعماق حدود  

شوند،  یمرتکب م یواصرا که غواصان آزاد هنگام غ  اکوالیز جیاشتباهات را نیا

 . دیکن یبررس

 نادرست/مختلط   کیتکن

 کیتکن  ،دیفوت( مشکل دار  23-16متر )  7-5  عمقبه    دنیاگر فقط در رس

تواند مقصر باشد.    ی در زبان( اغلب م  ی کافنا  ی محدوده حرکت  ا ینادرست فرنزل )

ممکن است بتواند شما را از    Valsalvaو    Frenzel  ی ها  کیاز تکن  یبیترک

ب  7تا    5 بودببرد  شتریمتر  اغلب متفاوت خواهند  اجراها  اما  ا  .،  که    نیمانند 

و سپس تنها    دیفوت( برس  39متر )  12به    با یک تکنیک  غوص  کیبا    دیبتوان

است   ی زمان  نی. ادیتجربه کنبا تکنیک دیگر  را    گرید  غوصفوت(    23متر )  7

  ن یکه ا دی و مطمئن شو دی انجام ده یرا بارها و بارها در خشک اکوالیز  دی که با

  ل یتبد  یع یحرکت طب  کیکه به    دیاست و مطمئن شو  حیکامالً صح  کیتکن

 شوید، در خشکی روی هر مرحله از اکوالیز فکر کنید. دچار مشکل می  سر پایین تیبه خصوص در موقع اگر در آب شود. یم

آن   اکوالیزتر،  قیعم  غوصبا    وارد کنید،را در گوش خود    هوااز    یمی. اگر فقط نانجام شودبه صورت کامل    دیبا  زین  اکوالیزتکنیک  

 شود. یتر مسخت 

 ع یاز حد سر شیب  پایین رفتن 

شما نتواند با سرعت شما همگام    یهااکوالیزبگذارد. اگر    ریتأث  اکوالیز  بر  یتواند به طور قابل توجهیم  عیاز حد سر  شیب  پایین رفتن

  از حدبیش  فشار با قدرت  یی رها  یبرا  دیشویشما مجبور م  جهی ، در نتگرددتواند سازگار  نمیاز حد    شی شود، گوش شما با فشار ب

شما با سرعت شما مطابقت داشته باشد.    یهااکوالیزاست تا    دتریمف  اریتر بسآهسته   رفتن  نییپا .  شود(ی نم  هی)که توص  ز کنیدیاکوال

که   یتواند به شما در حفظ حالت آرامش کمک کند، به طوریم  زیکندتر ن  رفتن  نیینقش دارد، پا  اکوالیزدر    زیاز آنجا که آرامش ن

 تر است.تر و لذت بخشیتر ، طوالنمنی ، بلکه استین اکوالیز مربوط به مشکالتاز یشما نه تنها عار یغواص

 

 



 کم   ریتم اکوالیز با  

بوجود   ی مشکل زمان  نیوجود ندارد. ا  د یآزاد انجام ده  یغواص  نیدر ح  اکوالیزبا    دیتوانیکه م   یتعداد دفعات   یبرا  یت یمحدود  چیه

  اکوالیز.  دیدار  ازیتر نیقو  اکوالیز  کیفشار به    هیتخل  یکه برا  ابدییم   ش یافزا  یو فشار تا حد  دیکنیم   اکوالیز که شما به ندرت    د یآیم

 فوت( وجود دارد. 33متر ) 10سطح و  نیب یشتریفشار ب راتییتغ رایاست، ز یدیعامل کل  کی زین )قبل از دایو( در سطح

بصورت منظم انجام  و آن را    دیکن   اکوالیز  هیهر ثان  ای که با هر کشش    دی(، مطمئن شوFree Immersion)  FIM  یغواص  هنگام

غوص  )وزن ثابت(، دست خود را در تمام طول    CWT  ی. هنگام غواصد یرا از دست بده  اکوالیز  کی که    دیتا هرگز مجبور نباش  دهید

است که    ن یا  بکنید  د یکه با  یتنها کار  آن را انجام دهید.   ،دیدار  اکوالیزبه    از ین  د یکنیکه احساس م  ی تا زمان  د ینگه دار  ینیب  یرو

که ماسک    دیمطمئن شو  شهیهم.  دیببر  مدام باال و پایین   دست خود را  برای اکوالیز  د یکه مجبور باش  ن یا  ی، به جابگیریدخود را    ینیب

  ی هاگوش  اکوالیزشود که  یباعث م  ادی با فشار ز  یی هاماسک  رایفوت( ز  16متر/  5در هر    باًیاست )تقر  اکوالیز  غواصیشما در طول  

 شما دشوارتر شود. 

 آرامش 

  د یاست. شما با اکوالیزاز آنها  یک یدهد، ینشان م یوجود دارد که خود را در غواص ی، مشکالت متعدددیآرام نباش یاگر هنگام غواص

 .دیببر نیاز ب اکوالیز لیتسه یدر صورت، گردن و تنه، برا ژهیبدن خود، به و یتنش را در تمام نواح

گردن نداشته    ای  یشانیها، پ در گونه   یگونه حرکت  چی)ه  دیصورت کامالً آرام داشته باش  کی  اکوالیز  نیحبدان معناست که در    نیا

را در   یادیناخواسته فشار ز  غواصان آزاداز    یاری)بس  دیو شکم خود را آرام نگه دار  دیرو به جلو نگه دار  می(، سر خود را مستقدیباش



 دیاخود نگه داشته  یپا  کیکه آن را نزد  دیحاصل کن  نانی، اطمداریدطناب را نگه میسقوط آزاد  هنگام  اگر  (.  دارندیشکم خود نگه م

 . نشود دهیکشسر خود  یباال  ای جلودستتان به سمت و 

باشد. به   غوصمدت قبل از   یمرحله آرامش طوالن کینداشتن   ایآب سرد  یمناسب، دمانالباس  کی تواند  ی اوقات ، مشکل م یگاه 

آرام کنند    یخود استراحت کنند تا بدن و ذهن خود را قبل از غواص  غوصقبل از   شتریب  ا ی  قهیدق  کی حداقل   د یبا   ان ی، مبتدیطور کل

.  دیبدن خود بردار  ازرا  فشار  تا  استراحت کنیددر سطح  باید  یشتری، مدت بدیبزن دایوتر قی. هرچه عمشودو ضربان قلب آنها کندتر 

 دهد. یبه شما م غوصاحساس آرامش را قبل از  نیشتریکه ب دیروش آرامش بخش تمرکز کن کی  افتنیبر 

 ییغذا   میو رژ آبرسانی

شود  یاست که باعث م   یآزاد ورزش  ینقش دارند. از آنجا که غواص  اکوالیز کنند در  یاز آنچه مردم تصور م  شتریب  ییغذا  میو رژ  آبرسانی

  یکاف   آبرسانی !(،  میادرار کن  ادی شود که ز  ی باعث م  نی)و همچن  م یریدر معرض نور آفتاب قرار بگ  ی مدت طوالن  یو برا  میعرق کن

در    یآب بافت چرب  یکاهش محتوا  لیاستاش به دل  ی هالوله  گیچسبند  جادیتواند باعث ا  ی م  یاست. کم آب  یضرور  یهنگام غواص

 و روز بعد از آن است. غواصی، روز یآب در روز قبل از غواص یادیمقدار ز دنیمناسب مستلزم نوش  آبرسانیاطراف لوله استاش شود. 

تواند  یغذاها م  نی، خوردن ادیعدم تحمل گلوتن دار  ا یتر باشد. اگر شما عدم تحمل الکتوز  دهیچیتواند پ یآزاد م  یدر غواص  ییغذا  میرژ

و    ستیثر نوتک تک افراد م  یبرا  کسان ی  ییغذا  یهاه یشود. توصیم  اکوالیزع از  در شما شود که مان  یمخاط اضاف ماده    جادیباعث ا

  یی آزاد، با خوردن تنها غذاها  ی. روز قبل و روز غواصکنندایجاد می  شما مشکل  رایغذاها پس از مصرف ب امکه کد  د یدانیفقط شما م

 . دیکن منیرا ا غواصی کند، ینم جادیا یدستگاه گوارش شما مزاحمت یبرا دیدان  یکه م

 

 

 



 ها بیماری

بگذارد.    ریتأث  اکوالیزتواند بر  یبرد، بلکه می م  نیکه تمام لذت را از ب  لیدل  نیشود، نه تنها به اینم   هیتوص  یماریدر زمان ب  یغواص

داخل و    ی هایتواند ورودیمخاط م  نیکند. ایم  دایشود و مخاط احتقان پ یما متورم م  ی فوقان  یتنفس   ستمی، سمیهست  ماریب  یوقت

کنند    ی سع  غواصان آزاداز    یانسداد ممکن است باعث شود برخ  نیاستاش را مسدود کند. ا  یهالوله  نیها و همچننوس یخارج س

معکوس    انسداد  ا یها،  نوس یس  ای گوش    یباروتروما  . همچنین ممکن استشودیآرامش م  از بین رفتنکنند که باعث    اکوالیز  شتریب

تواند  یکه دارو م  یمعن  نیکس از اثرات فشار و دارو اطالع ندارد، به ا  چیه  رایشوند، زینم  هیها توص. ضد احتقانایجاد شود  در صعود

 برود.  نیاز ب یدر هنگام غواص

پنکه در تمام    یا   کولرمقابل باد  در    دنیاز خواب  نی. همچندیخود با پزشک مشورت کن  یها  نهی، در مورد گزدیمزمن دار  یآلرژ  اگر

 شود. یم مخاطترشحات  بیشتر  دیشود که باعث تولیشما م  یهانوس یامر باعث خشک شدن س نیا رایز دیکن یشب خوددار

 یکیولوژیزیف  مشکالت

  دیفرنزل مناسب را دار  کیتکن  ای ،  دیشنویرا م  ریج  ریج  ا یمانند ترک خوردن، خش خش    ی بیو غر  بیعج  یصداها  اکوالیزهنگام    اگر

  ،گوش)  ENTمتخصص    ای   یپزشک غواص  کی.  دی، ممکن است الزم باشد به پزشک مراجعه کندیبرس   اکوالیزبه    دیتوانیاما هنوز نم

در مورد مشکل    یشتریب  یهاهیداشته باشد و توص  یترقیتواند نگاه دق  ی آشنا است، م  اکوالیز در    لیدخ  ی مکه با آناتو  ( ینیحلق و ب

  راه حل  چنداز    ی عال  یویدیو  ک یاستاش سفت است، آدام استرن    یهالولهشما  مشکل    د یکنیو نحوه رفع آن ارائه دهد. اگر فکر م

 . تواند کمک کندمی شتریمشکل ب  نییشما و تع معاینه، پزشک با  تی، اما در نها دارد  استاش یهالوله انعطاف برای

 های نهایی توصیه

با   غواصانو چه    غواصان مبتدیمشکل دارند، چه    اکوالیزآزاد با    غواصیاز افراد هنگام    یاریکه بس  دیداشته باش  ادیاست که به    مهم

و پشتکار است. اگر همچنان در   نیصبر، تمر  مشکل  دیشود. کلیشما م   شرفتیفقط مانع پ   یریادگ ی  ندیفرا  در  کردن  عجلهتجربه.  

  اکوالیز  در رابطه با مشکالتآزاد که    غواصی  یبا مرب همراه  باشد که    یخوب  ده ی، ممکن است ادیبا مشکل روبرو هست  ی مدت زمان طوالن

 . ندیبب کیشما را از نزد یغواصاو  د و یدارد کار کن تجربه

! و  یستیشود. تو تنها نیبا مشکل مواجه م  اکوالیزخود در    غواصیاز    یریکه هر کس در مس  دیو به خاطر داشته باش  دینشو  دلسرد

 غواصی نکنید.  یی و هرگز به تنها د یکن یغواص همیار آموزش دیده کیبا  شهیمهمتر از همه، هم

 

رجم: محمد خلیل نژاد مت  
دندانپزشکی عمومی( )مدرس بین المللی غواصی آزاد، دکتری    
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