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 چگونگی پیشرفت غواصی با گذشت زمان

 
ی انسان برای شکستن محدودیت های غواصی بر پایه ی حبس نفس هاجستجو  ماجرایتاریخچه ی غواصی اسکوبا در حقیقت 

 سال پیش از میالد مسیح اشاره دارد.  0333شواهد غواصی بر پایه ی حبس نفس به  است. 

ه از نی های ضخیم و توخالی و زنگ آنچه اکنون با عنوان اسکوبای مدرن می شناسیم حاصل پیشرفت لوله های تنفسی ساخته شد 

آب سپری می  ه مدت زمان بیشتری را زیر قادرند که ذخیره ی هوایی خود را حمل کنند و در نتیجغواصی است. غواصان امروزی 

 .کنند

 راه برای پی بردن به تاریخچه ی آن است.  بررسی جدول زمانی غواصی بهترین

 

 

 تاری    خ های کلیدی: 

 
جمع آوری با حبس نفس به  ی استنخستین غواصانمربوط به  تاریخچه ی غواصی اسکوبا  آغاز –سال پیش از میالد مسیح 0333

شناخته می شود  surfer`s ear1به نوعی بدشکلی استخوان که امروزه با عنوان . این غواصان می پرداختند صدف,مروارید و غذا 

 مبتال می شدند که حاصل قرارگیری مداوم در معرض آب سرد است. 

 

 اشاره شده است.  Trojanدر ایلیاد هومر به غواصان نظامی در جنگ  –سال پیش از میالد مسیح 0523

 

با بهره گیری از اسنورکل ساخته شده از نی برای حمله به کشتی های  Scylliasبه نام  غواصی یونانی –سال پیش از میالد مسیح 233

 استفاده کرد.  در سیرکیوس ایرانی

 

در لنگرگاه شهر ده است. الکساندر کبیر یارسطو استفاده از نخستین زنگ غواصی را به ثبت رسان –سال پیش از میالد مسیح  005

موانع دشمن به زیر آب فرستاد و برای نظارت بر کار این غواصان, خودش در یک غواصانی را برای تخریب  بود که در محاصره 2 تایر

 به بستر دریا رفت. قرار گرفت و  محفظه

0233-Leonardo davinchi تجهیزاتی را برای کشف دنیای زیرآب طراحی کرد. هیچ شواهدی مبنی بر اینکه او SCUBA 3 را

 موجود نیست.  امتحان کرده باشد,

 

 قانون بویل می شناسیم.  این مطالعات را با عنوان به مطالعه ی رابطه ی بین فشار آب و حجم گاز پرداخت, بویلرابرت  –0033

 

0060- Edmund Halley نور طراحی کرد. او از یک مخزن که پایین تر از  عبور با انتهای شیشه ای به منظور غواصی یک زنگ

 غواصی استفاده می کرد.  درون زنگ کردن دوباره ی هوایسطح قرار گرفته بود برای پر  

 تعبیه شده بود برای اکتشاف و سیاحت مسافت های کوتاه استفاده کنند. که درون این زنگ یی  شلنگ هوا غواصان می توانستند از 

 

موفق, از یک مخزن چوبی ضد فشار  غواص صنعتیبه عنوان اولین  John lethbridgeیک مخترع انگلیسی به نام  -0102

اشیاء و جانداران دیدن بازگرداندن و داشت که امکان  می و ضدآبچر  آستین های . این مخزن یک دریچه ی شیشه ای و استفاده کرد 

 متری را فراهم می کرد.  01پا/  03 تا عمق

 

                                                           
 وعی ناهنجاری استخوان در کانال گوش که سبب باریک شدن کانال می گردد و میتواند عفونت گوش را به همراه داشته باشد. 1
 لبنان کنونی 2
3 Contained Underwater Breathing Apparatus -Self :دستگاه مستقل تنفس در زیر آب 
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 غواصی تامین می کرد.  زنگ تزریق به تازه برای هوایینمود که سیستم پمپی را اختراع  john smeatonمردی انگلیسی با نام  -0116

 

ای را تهیه نمودند که از یک کاله کاله غواصی    john & Charles dean غواصی صنعتی به نام های بریتانیایی دو اپراتور  -0156

 بود. ساخته شده پمپاژ هوا با قابلیت آتش نشانی 

 

غواصی که توسط  متشکل بود از کالهکه   بسته ی غواصی را تهیه کرد  لباس  Augustus siebe ,یک مخترع آلمانی به نام  -0183

 را ممکن می ساخت.  لباسبود که پمپاژ هوا از سطح به داخل کاله دارای یک دریچه ,برزنتی ضدآب پوشیده شده بود  لباسیک 

غواصان دریاهای عمیق بود و نقطه ی عطفی در تاریخچه ی غواصی اسکوبا محسوب می  استاندارد سال این لباس  033بیش تر از 

 شد. 

 

و  Benoit Rovquralمخترع فرانسوی به نام های  5توسط دهانی, نخستین دستگاه تنفسی هوای فشرده با سیستم  -0102

August Denayrouze  .اختراع گردید. این اختراع یک غواصی کوتاه مدت, بدون خطوط هوایی متصل به سطح را ممکن می کرد 

 

فسی این طراحی شد. گاز تن Seamon Henry fluesانگلیسی به نام  تم تنفسی کامال مستقل توسط یک تاجر نخستین سیس -0111

 .دستگاه اکسیژن فشرده بود

 

 DCS)امروزه با عنوان در نظر گرفته میشد  caissons4برای مدت زمانی طوالنی علت بیماری  هوای تنفسی فشرده شده -0111
 به مطالعه بر روی این موضوع پرداخت. برای نخستین بار,  Paul Bertفرانسوی به نام دانشمندی شناخته می شود(. 5

 

 اولین دوربین عکاسی را تهیه کرد.  Louis Boutanیک فرانسوی به نام  -0160

, دوربین های و کائوچو الستیکیی ساخته شده از نئوپرن, فین های ام و تولید لباس های غواص53انقالب غواصی اسکوبا تا قرن 

 مخصوص تصویر برداری در زیر آب و پیشرفت در سیستم های تنفس مصنوعی ادامه یافت. 

 

غواصان  را طراحی کرد.  جدول غواصیاولین   J.S. Haldane, بیماری کاهش فشار و  بعد از مطالعه ی اثرات مسمویت با گاز  -0631

 .دور می ماندند DCSاز ایستگاه برداشت فشار متری غواصی کنند. آن ها با اجرای  02پا/  503قادر بودند تا عمق 

 

ایجاد دنباله های سربازان برای جلوگیری از , دستگاه تصفیه ی اکسیژن را تولید و روانه ی بازار کرد. Dragerکمپانی آلمانی  -0600

 حباب در جنگ های جهانی اول و دوم این دستگاه را مورد استفاده قرار دادند. 

 

مدار باز هوای فشرده ی تنفسی را دستگاه , طراحی و ساخت Yves Le Prieurیک افسر نیروی دریایی فرانسوی به نام  -0652

 انجام داد. 

 

0603- William Beebe  این محفظه به یک کابل متصل متری نزول کرد,  802پا/  0850در یک محفظه ی سرنشین دار به عمق

 متری رفت.  652پا/  0333به عمق حدود  0608بود و از داخل کشتی به آب انداخته شد و در سال 

 

 شناگران در زیر آب تهیه کرد. الستیکی را برای کمک به , فین های Louis de Cortieuیک مخترع فرانسوی به نام  -0600

 

استفاده   از یک سیستم تصفیهکشتی های متفقین غواصان نیروی دریایی ایتالیا در جنگ جهانی دوم در طول حمله به   -0680

 کردند. 

                                                           
 واژه ای فرانسوی و به معنای جعبه ی بزرگ است  4
5 Decompression sickness :بیماری کاهش فشار 
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تغییر تحقیقات این مرد, منجر به اریخچه ی غواصی اسکوبا آماده شد. همزمان با او یک افسر نیروی دریایی برای داشتن سهمی در ت

 تفریحی شد که امروزه میلیون ها غواص در سراسر دنیا از آن لذت می برند. از یک تمرین نظامی به ورزشی  غواصی اسکوبا 

 

0685- Jacques Cousteaus  وEmile Gagan کوچکترینبا  که دهانی  با یک دریچه ی   یک دستگاه تنفسی هوای فشرده 

در  Aqua-lungشناخته شده ی  این دستگاه تنفسی با برند را تهیه کردند. , (SCUBA)را تامین می کردبرای غواصان هوا استنشاق, 

 در سراسر دنیا یافت می شد.  0623به فروش گذاشته شد و در سال  0682سال 

 

0681- Aqua-Lung  درU.S.  .به فروش رسید 

 

 تهیه شد.  Huge Branderتوسط دکتر  .U.Sنئوپرن برای ارتش نیروی دریایی لباس مرطوب اولین  -0620

 

با کسب نخل طالیی در جشنواره ی فیلم کن و  Jacques Cousteaus" تهیه شده توسط سکوتفیلم غواصی "دنیای  -0620

Academy Award  .جایگاه خود را در غواصی اسکوبا به دست آورد 

 

 تاسیس گردید C.M.A.Sدر  ژانویه ی این سال کنفدراسیون جهانی فعالیت های زیر آب یا به اختصار  -0626

 

0626- YMCA  اولین برنامه ی آموزش غواصی اسکوبا درU.S.  .را سازماندهی کرد 

 

تجهیزات غواصی کاهش  ه ی پر رونق بود, هزینه یشاهد یک دور  Aqua-Lung وجود با  0603تاریخچه ی غواصی اسکوبا در سال 

 یافت و تمرینات غواصی تفریحی سازماندهی شدند. 

 

برای خرید توسط عموم  BCاین  اختراع شد.  Mauricefenzy)جلیقه ی شناوری( توسط یک مرد فرانسوی به نام  BCاولین  -0600

 مردم در دسترس بود. 

 

تاسیس شد, این سازمان به منظور  Ralph Ericksonو  John Cronin(, توسط PADI6غواصی ) حرفه ای مدرسان انجمن -0600

 .غواصی تفریحی تخصص یافته است

 

0601- John Gruener   وNeal Watson  متری از هوای فشرده استفاده می کردند.  000پا/  801برای غواصی در عمق 

 

 ( SSI)غواصی  تاسیس مدارس بین الملی -0613

 

0616- Sylvia Earl در کف اقیانوس قدم  متری نزول کرد و 010پا/  0523عمق  با به تن داشتن یک لباس محافظ در برابر فشار به

 زد. 

 

در دانشگاه  (DAN7) شبکه ی آماده باش غواصی تاسیس یک سازمان غیر انتفاعی با مسوولیت تامین ایمنی غواصی و  -0613

Puke  واقع درDurham N.C.  .تشکیل شد 

 

 به فروش رسید.  Orca Edgeنام  غواصی در دسترس با  کامپیوتر   اولین -0610

 

                                                           
6 Professional Association of Diving Instructors 
7 Diver Alert Network 
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 متری رفت.  25پا/  233با استفاده از هوای فشرده به اعماق  Mark Andrewیک غواص بریتانیایی به نام  -0666

 

از گازهای الزم برای غواصی اسکوبا  )مخلوط سه گانه(که ترکیبی  trimixبا تنفس Mark Elliotیک غواص بریتانیایی به نام  -5330

 است, غواصی کرد. 

 

 غواصی اسکوبای تفریحی پیشرفت کرد و بیشترین تاکید و توجه به آموزش, امنیت و محافظت از دنیای زیر آب اختصاص داده شد. 

غواصی به سمت سیستم های تصفیه ی هوا  و زنگ تاریخچه ی غواصی اسکوبا از لوله های تنفسی ساخته شده از نی های توخالی

محدودیت های کمتری پیش روی غواصان علم ما راجع به بدن انسان,  و شناورهای غواصی تکامل پیدا کرد. با پیشرفت تکنولوژی و 

 خواهد بود. 
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  فروغ سلطانی -امین جدیدی مترجم: 
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