
اسکوبایدر غواصچند منظورهاشاره گر

شناخته می شود جهان این وسیله با نامهاي مختلف در مناطق مختلف 
شمشیر شوالیه ،چوب کوسه ، چوب صخره ، اشاره گر مانند استیک ،

حال به هر اسمی که شناخته شود به عنوان یک ابزار کاربردي فوق به 
ی اسکوبا شناخته شده است . این وسیله معمــوال از یــک العاده در غواص

سانتی متر دارد 30فلز ضد خوردگی ساخته شده است که طول حدود 
تــوان آن را و با یک سوراخ در انتهاي آن از طریق تسمه و یا طناب می

ت .درون دست انداخبه متصل نمود و یاجلیقه تعادل خود به 

استفاده از این ابزارموارد 

اشاره گر-1
استفاده مــی راهنماي گروه غواصیاز این وسیله که توسط مربیان و یا 

شود جهت اشاره نمودن به نقطــه اي از زنــدگی دریــایی و یــا مرجانهــا 
استفاده می شود بدون آنکه نیاز به نزدیک شــدن بــیش از حــد بــه آن 

کــه ،نشان دادن دهان یــک مارمــاهیمثالًرا لمس کرد و یا آنها ه بود
انجام این عمل با انگشت دســت بســیار خطرنــاك اســت و امکــان گــاز 

حلــزون گرفتن و قطع شدن انگشت وجود دارد و یا همچنین اشاره بــه
در بســتر دریــا هاي رنگی بدون صدف کوچک و زیبا (نودي برنچ) کــه 

معموال دیده نمی شوند . قرار دارند و

عصا-2
و فین زدن باعث بلنــد شــدن گــل و الي و در ی کنید نزدیک شدن به کف آب غواصی مر شنیهنگامی که در یک بست

این وسیله براي کمک به راه رفتن در زیر آب مانند یک عصا بدون اینکه با سطح زیادي از نتیجه کاهش دید می گردد . 
بستر در تماس باشد به شما کمک می کند

ایجاد صدا-3
زدن به تانک هوا ایجاد صدا نمــود توان با ضربهبا این میله فلزي می

در شرایط اضطراري و یــا راغواصان دیگرسایرخود و یا همیارتوجه و
ایجــاد بــا. همچنینجلب کرددیدن یک چیز شگفت انگیز و جالب 

کردن موجودات و مــاهی هــا در زیــر دوراقدام به میتوان سرو صدا
ید .کرد در صورتی که شما احساس خطر یا ترس می کنآب 



جلوگیري از دست زدن به چیزي-4
در هنگامی غواصی نباید به چیزي در زیر آب دست زد به دلیل مسائل ایمنی و زیست محیطی اما گاهی مواقع ایــن امــر 
اجتناب ناپذیر است . غواصی در کشتی ها مغروق و یا مناطقی که پر از طوطیا می باشد ممکن است براي شما حادثه به 

ه باشد و همچنین تماس دست با مناطق مرجانی و یا صخره ها ممکن است باعــث از بــین رفــتن موجــوداتی دنبال داشت
د .به حداقل خواهد رسیشما شود که شما آنها را نمی بینید اما با این وسیله تماس

یک لنگر در جریان قوي-5
آن توانید با فرو کردن اگر در یک جریان قوي زیر آبی قرار گرفتید می

نیــد و کمــی اســتراحت در بستر دریا مانند یک لنگر از آن اســتفاده ک
د . کنی

تکیه گاه براي عکاسی-6
در هنگامی عکاسی در زیر آب از این وسیله میتوان براي ثابت نگه داشتن دوربین مانند یک پایه استفاده نمود و یا بــراي 

د . گام عکاسی ماکرو استفاده نمور هنبه خصوص دDSLRاز وزن سنگین دوربین هايحمایت 

دفاع از خود-7
این وسیله براي این کار در نظر گرفته نشده است ولی بــه هــر حــال 

توان مورد استفاده قرار گیرد . اگر یک ماهی بزرگ بــیش از حــد می
توانید به شما نزدیک شد و قصد تهاجم و حمله به شما را داشت می

له هاي آن موجب دور شدن آن شوید و یا با ضربه زدن به بدن و یا با
حتی اگر یک کوسه کنجکاو به شــما بــیش از حــد نزدیــک شــد بــه 

و را کوســه اتوانید با چند ضربه کوچک و آرام به آبشــش راحتی می
د . ترسانده و موجب دوري او شوی
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