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I  

 ساختار جزوه 

 عتاستقرار در طبي :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد

ن ي مطالب ا  خواهيد کرد، ن دفتر مشاهده    يگونه که در ادامه در ا     همان
  )ر رو به رويتصو( : م شده استي بخش تنظدو مجموعه در

 دفتر که مطابق فهرست به پنج فصل        يشامل متن اصل  : ياصلبدنه   
ن بخـش بـه طـور       يـ ا.  گردد يم م ي ذکر شده، تقس   يهار فصل يو ز 

ـ  م شيعمده در هر صفحه در دو ستون تنظ         يخـ  در بريده اسـت، ول
  . شده استيصفحات بر حسب مورد تک ستون

ن ستون، شما با دو نـوع از اطالعـات رو بـه رو              يدر ا : هيستون حاش  
  :ديهست

 : شده انديگردآور" ميشتر بدانيب" ر عنوان ي که زيمطالب �
  
 
  و
 . ده انديارائه گرد" ک نکتهي"ر عنوان ي که زي مطالب �

  

  

گونه که از نـام     همانآمده اند،   " ميشتر بدان يب" ر عنوان   ي که ز  يمطالب
ن جـا شـما بـا اطالعـات         ي در ا  . باشند يم مطالعه   يداست، فقط برا  يآن پ 
ا يـ د و   ي شـو  ي درباره موضوع مورد بحث در صفحه آشنا مـ         يد و جالب  يمف

حات کامـل  ي که به صورت مختصر در متن گفته شده، توضيدرباره مطلب 
ن يحات با هدف خاص ا    ين توض يوارد ا لب م غدر ا . دي کن يافت م ي در يتر

 آمـوزش   يران دوره هـا   ي فراگ ي برا شتري هر چه ب   جاد شناخت يدفتر، که ا  
-هيان روشن تر از زاو    يبه ب .  دارد ي است، همخوان  يعت گرد ي طب يراهنما

نـده  يان آ يـ  شـما راهنما   ينـده بـرا   يان شده انـد کـه در آ       ي انتخاب و ب   يا

قـت  يدر حق شـوند،  يمطـرح مـ  " ک نکتهي" که با عنوان يمطالب.  کاربرد داشته باشندييراارب صح ج در سفرها و ت    يعت گرد ي طب يتورها
  . ه آورده شده انديدر ستون حاششتر بر مطلب ارائه شده، يد بين دفتر هستند که با هدف تاکي اي از متن اصليجزئ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به .  خواهد داشت  ينده کاربرد ملموس تر   يآ در   يعت گرد ي طب سفرک  ي يد که برا  ي کن يافت م ي در يدر اغلب موارد اطالعات   ز  ين جا ن  يدر ا 
  .....ستگا ه ها و يرفتارها، زورد خاص، مک يا اقدام در ي درباره نحوه برخورد ييه هايطور مثال توص

. اسـت  صفحات بر حسب ضرورت در دو سـتون ارائـه شـده              ي است، اما در برخ    ي اغلب به صورت تک ستون     ه  يمطالب ارائه شده در حاش    
را  -ذکـر شـده انـد     " ک نکتـه  ي"  که با عنوان     يآمده اند و چه مطالب    " ميشتر بدان يب"  که با عنوان     ي چه مطالب  -ن مطالب   يد که ا  يتوجه کن 

ن نکـات بـه بهانـه       يک از ا  ياما از آن جا که هر       . ديد و از اطالعات ارائه شده در آن بهره ببر         يد به صورت مجزا از متن مطالعه کن       يتوانيم
ن نمادهـا   يـ شما بـه کمـک ا     .  به کمک دو نماد مشخص شده است       يان نکته ها و متن اصل     ي در داخل متن ارائه شده اند، رابطه م        يلبمط
  .دي به نکته مورد نظر مراجعه کرده و پس از مطالعه آن به ادامه متن رجوع کنيد از داخل متن اصليتوانيم

 هيستون حاش يبدنه اصل

 :بيشتر بدانيم

 :يک نکته  



 
 

 
II 

 ساختار جزوه 

 عتاستقرار در طبي :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد

  :ن نماد ها عبارتند ازيا
   . آمده اند" ميشتر بدانيب" ن ر عنواي که زي نکاتيبرا 
  .آمده اند" ک نکتهي" ر عنوان ي که زي نکاتيبرا 
ن ي از ا  يکي با مشاهده    يب شما در زمان مطالعه متن اصل      ين ترت يبد

ه مراجعه نموده و نکته ذکـر شـده را   يد به ستون حاشي توانيدو عالمت م 
 يونـه ا  ز بـه گ   يـ  است که عنـوان نکتـه ن       يهيبد. ديمورد مطالعه قرار ده   

انتخاب شده که به موضوع مورد بحث آن از داخـل مـتن اشـاره داشـته                 
حات ي و توضـ   دهي از صفحات ارائه گرد    ير رو به رو نمونه ا     يدر تصو . باشد
  .ش داده شده استي آن نماي بررومربوط
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 ١  

  مقدمه

 

  :بيشتر بدانيم

 استقرار در طبيعت :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد

 
 شهر نشيني ،هاي مناسبامروزه بشر شهرنشين نياز دارد در فرصت

 كند و به دامان طبيعت پناه كرروز ت يك يبرا حتي به طور موقتا ر
در طبيعت  هاي صحيح رفتار با اصول و روشدي بابراي چنين كاري. دببر

راحتي ه  زماني كه شما از شهري به شهر ديگر سفر مي كنيد ب.آشنا بشود
محل مورد نظر خود را پيدا كنيد، حال سوال  به کمک آدرس، نيدتوامي

  ؟گل نيز مي توان چنين رفتار كرد  كوه و جن،يراين است كه آيا در كو
  ! خير : پاسخ اين است 

يابي، نقشه خواني و شناخت در قدم اول آشنايي با اصول جهت
حال با دانستن اين نكات . استطور عملي ضروري هعوارض طبيعي ب

 سالم  دسترسي پيدا نوشيدنيتوانيد با استفاده از نقشه خواني به آب مي
-براي گذراندن شب در طبيعت مي. كنيدكنيد و مختصات آن را ثبت 

توانيد از روي نقشه و به كمك مي. كنيدتوانيد محل مناسبي را انتخاب 
  . كنيد انتخاب ييقطب نما مسير مناسبي را براي راهپيما

اي در شما وجود دارد كه اميدورام پس از طي دوره نيروهاي ناشناخته
ري از تجارب اينجانب يگياري خداوند، سعي و كوشش خودتان و بهرهه ب

كه نزديك به چهل سال است به صحراگردي و كوهنوردي مشغول 
هايي خودتان پي ببريد و بيش از پيش از طبيعت لذت يي به تواناهستم،

 . بهتر رفتار كنيدببريد و با آن
  با آرزوي موفقيت روز افزون              

  محمود سخت باز                                                                  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 

  در طبيعت از يادگيری استقرارهدف



 
 

 
 

 
 

 استقرار در طبيعت :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد   
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 يابي به کمک عناصر و عوامل طبيعيجهت-۱-۱

 یيابيابي به کمک ابزارهاي جهتجهت-۲-۱

 نقشه خواني-۳-۱

 پيش بيني وضع هوا-۴-۱



 

 
 

 ٢  

  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

  
در طبيعت، اگر به هر علتي، قطب نما و نقشه در دسترستان نبود، 

. هاي ديگري براي يافتن مسيرتان کمک بگيريدتوانيد از روشمي
وسيله عالئم طبيعي، به شما هنگامي يابي بهجهت هايآشنايي با روش

  . که در طبيعت هستيد، اعتماد بنفس فوق العاده اي مي دهد
  
  

 به خورشيد، مي تواند به شما در يافتن مسيرتان موقعيت زمين نسبت
کند به طور تقريبي مي توان گفت خورشيد از شرق طلوع مي. ياري رساند

  در نيمکره شمالي، باالترين حدي که کندو در غرب غروب مي
گيرد، دقيقا جنوب واقعي را به شما نشان خورشيد به هنگام ظهر قرار مي

ي که بايد به آن توجه کنيد اين است که همچنين، نکته ديگر. مي دهد
در نيمکره شمالي، سايه ها در جهت حرکت عقربه هاي ساعت حرکت 

  . کندمي
  روش ساعت مچي �

عقربه ساعت شمار را طوري به طرف خورشيد بگيريد که سايه آن 
در اين حال زاويه بين عقربه ساعت شمار . درست در زير عقربه قرار گيرد

حال . ظر بگيريد، نيمساز آن را بطور نظري رسم کنيد را در ن۱۲و ساعت 
و سمت ديگر آن به ) در نيمکره شمالي(جهت نيمساز به طرف جنوب 

دانيد کشور ايران  البته همانطور که مي)۱ ريتصو( .طرف شمال مي باشد
و همچنين ساعت شما هم بايد بر اساس . هم در نيمکره شمالي قرار دارد

توانيد اگر ساعت شما ديجيتالي است، مي. اشدساعت محلي تنظيم شده ب
زمان دقيق محلي ساعتي کاغذي به شکل دايره بسازيد و زمان آن را با 

تنظيم کرده و از آن براي تعيين جهت خود، به روشي که در باال اشاره شد، 
  .اده کنيداستف

  
  
  
  
  
  
  
  
  استفاده از سايه چوب �

دقت بيشتري روش ديگري که نسبت به روش ساعت مچي داراي 
  رابدين منظور، محلي )۲ ريتصو(. است، به روش سايه چوب معروف است

 متر را در درون ۱چوبي به طول .  پيدا کنيد,که صاف و خالي از گياه باشد
بر روي زمين، نوک سايه اي که چوب ايجاد کرده را . زمين قراردهيد

اقل نيم مدت حده ب )Aنقطه (. بوسيله يک تکه سنگ عالمت گذاري کنيد
 سانتي متر حرکت ۱۰سايه چوب بايد حداقل . صبر کنيد ساعت يا بيشتر

 )Bنقطه (. نوک سايه چوب را به روش قبلي عالمت گذاري کنيد. کند
  امتداد )ABخط ( .خط مستقيمي که از اين دو نقطه بگذرد، رسم کنيد

 .دهد نقطه اول سمت غرب را نشان مي و استيشرق -ياين خط غرب
 كوتاه باشد براي كم كردن خطاي كار، راستاي AB خط اگر طول

  )C نقطه( دهيدادامه ) طول كفش(آن را به اندازه يك پا 
و پاي راست را بر روي ) غرب(اگر پاي چپ خود را بر روي نقطه اول 

  به کمک عناصر و عوامل طبيعييجهت ياب -١-١

 خورشيد جهت يابي به کمک-۱-۱-۱

 ِآيا مي دانيد 
کنـد،   تنها جايي که خورشيد دقيقا از اين اصل تبعيـت مـي           

  .استروي خط استوا 
  

  جهت يابي با استفاده از ساعت عقربه دار-۱تصوير



 

 
 

 ٣  

  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

  .خطي که رسم کرده ايد قرار دهيد، روبروي شما، شمال خواهد بود
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

مالي، گياهان در هنگام روز رغبت زيادي در آب و هواي معتدل ش
به ترتيب از اول صبح تا . (دارند تا به سمت شرق و جنوب رو کنند

جنوب  -مثال مشخص براي گياهي که به نشان دادن شرق). غروب
-مسافران درگذشته هنگامي که مي. معروف است، گل آفتابگردان است

رند، از اين گياه هاي طبيعي در آمريکاي شمالي بگذخواستند از محيط
  .کردند  استفاده مييابيبراي جهت 

  
  
  
  

  
بعضي از ماجراجويان، هنگامي که به  طبيعت قدم مي گذارند، با نگاه 
به جهت خم شدگي درختان که بوسيله بادهاي غالب آن منطقه صورت 

اما ) البته با دانستن باد غالب محل(رد، مسير خود را پيدا مي کنند، يمي گ
 زيادي ممکن است در خم شدن درخت تاثير عوامله داشت که بايد توج

نان بايد، چندين درخت در آن منطقه را در نظر يداشته باشد و براي اطم
  . گرفت و بررسي کرد

چند مورد که در يافتن جهت با کمک گرفتن از درختان ممکن است به 
  :شما ياري کند، عبارتند از

 آفتاب بيشتر بوده اسـت    بش  تا که   جهتيوجود شاخ و برگ بيشتر در        
  .که در نيمکره شمالي، آفتاب بيشتر نمايانگر جهت جنوب است

تـر  پوست درختان پير در سمتي که رو به آفتـاب بـوده اسـت، نـازک                
 .است
 توان در مقطع    ي را م  ير متحدالمرکز يده باشد، دوا  ياگر تنه درخت بر     
هاي سـن معـروف    حلقه ره ها که به     ين دا يا. ده شده مشاهده نمود   يتنه بر 
 از هم دور شـده  ديگرک شده و در سمت  يبه هم نزد  در يک سمت     هستند
 سـمت رو بـه      جهتي که اين دواير از هم دور شـده انـد،          . تر هستند و نازک 
ايـن جهـت در نيمکـره       .  است شتريتابش آفتاب و رشد ب    دليل آن     و آفتاب  

 )۳ ريتصو( .شمالي، جنوب و سمت ديگر شمال خواهد بود
 

  
  
  

A 

B 
C 

WEST

EAST

 جهت يابي با استفاده از سايه چوب -۲تصوير 

 ا استفاده از گياهان جهت يابي ب-۲-۱-۱

  ا استفاده ازدرختان جهت يابي ب-۳-۱-۱
 
 
 
  
  
  
  

-خت مي توان جهتر با کمک حلقه هاي سن د-٣تصوير
  . جغرافيايي را تشخيص دادهای

  
  
 

ه رمکي تابش آفتاب عکس نهایجهتدر نيمکره جنوبي  
ت شـمال   نـده جهـ   يشتر نما يـ ن آفتاب ب  ي است، بنابرا  يشمال
 .است

  

 جنوب
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رويند، تا ها در نيمکره شمالي، در سمت شمال مياين گفته که خزه
ها و خزهن نکته را مد نظر داشت که يد اياما با. حدودي صحيح است

رطوبت . ها، لزوما فقط در قسمتي که سايه وجود دارد نمي رويندگلسنگ
  . تري حفظ شوندشود خزه ها براي مدت طوالنيو نم باعث مي

حل داراي آب و هواي مخصوص به خودش است طور کلي هر مه ب
و شما بايد مطمئن شويد که در منطقه مورد نظر شما، کدام سمت 

ها و تنها از اين طريق است که خزه. تواند نگه داردرطوبت را مي
  .يابي ارزشمند باشندتوانند در جهتها ميگلسنگ

  
  

ام روز به ريزند تا هنگ  خود را به سمت شرق مي ها خاك النه مورچه
ها خاك را از النه بيرون  مورچه. برايشان عمل كند باني عنوان سايه

ريزند  تر كنند و آن را سمت شرق مي وسيع گاه خود را ريزند تا ذخيره مي
بديهي است با شناختن  .دهند تر كار خود را انجام تا هنگام روز راحت

 )۴ ريتصو( .دهيد شرق جهات ديگر را نيز به راحتي تشخيص مي
  
  

 دارند يتقريبا بدون استثنا تمام مناطق روي کره زمين بادهاي غالب
بادهاي غالب . وزندکه در فصول خاص و گاهي در تمام طول سال مي

بيشترين تاثير را بر روي گياهان، تپه هاي ماسه اي و برفي و هرچه که 
  .گذارندروي زمين قرار دارد، مي

 ازد، بايد يکنمناطق طبيعي سفر مي به عنوان يک ماجراجو به زمانی که
 باشيد، تا بتوانيد با برخوردارتوانايي تفسير اين تاثيرات بر روي طبيعت 

يابي به کمک مسير . جهت مورد نظر خود را بيابيد،کمک گرفتن از آن
  .عوامل طبيعي تا اندازه زيادي به مهارت مشاهده شما بستگي دارد

-اسه و يا در مناطق قطبي ريپلدر کوير هاي ماسه اي، ريپل هاي م
-به. هاي برف، نشان دهنده مسيري است که باد از آن مسير مي وزد

ها خيلي کوچک هستند و هرگز بيش از چند سانتي متر رحال، اين ريپله
آنها به عنوان وسيله اي که نشان دهنده مسير بادهاي غالب . بلندي ندارند

اي نمايانگر شکل تپه هاي ماسهاي در کوير هاي ماسه. دارنداست، اهميت 
هاي برفي در قطب شمال اين گفته در مورد تپه. مسير بادهاي غالب است

 هنگامي که ،يقطب شمال در مناطق يابيجهت  و درهم صادق است 
  )۵تصوير ( .کندد در پشت ابر پنهان شده، کمک شاياني مي يخورش
  
  

وتي نسبت به ساير بعضي از مناطق داراي الگوهاي جريانات هوايي متفا
  .کند و آگاهي از اين موضوع به شما کمک زيادي ميهستندمناطق 

  نسيم دريايي �

در نواحي ساحلي، هنگام بعدازظهر، معموال نسيم منظمي از سمت دريا 
ل است که سطح خاک زودتر از ين دليجهت وزش به ا. به ساحل مي وزد

طول روز، باد گرم در . سطح دريا بوسيله تابش نور خورشيد گرم مي شود
-ايجاد مي بر روي آب دريا مي وزد و برروي سطح زمين هوايي کم فشار

در شب، جهت وزش باد . کند که باد سرد را از سطح دريا جذب مي کند
  .گيردمعموال بر عکس مي شود و از جانب ساحل به دريا صورت مي

 هاا استفاده از خزه جهت يابي ب-۴-۱-۱

 هابه کمک النه مورچهيابي جهت-۵-۱-۱

  با استفاده از بادهاي غالبيابي جهت-۶-۱-۱

 هاورچهم به کمک النه يابي جهت-۴ريتصو

 ها با استفاده ازنسيميابي جهت-۷-۱-۱

هاي ماسه اي و برفي  به کمک ريپل-۵تصوير 
 . جغرافيايي را تشخيص دادهایتوان جهتمي
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  ياهنسيم در �

. هد خواهيد بوداي شااي را در مناطق کوهستاني و درهچنين پديده
هاي کوهستاني و در طول روز، تابش خورشيد، باعث گرم شدن دامنه

باد گرم به طرف باال صعود کرده و سطح . شودهواي نزديک آن مي
در . کندشيب دار را دنبال مي کند و نسيم دره اي رو به باال را ايجاد مي

  .شودنسيم رو به پايين ايجاد مي شب جهت وزش باد برعکس و
توانيد مسير خود را کي ديگر از اصول ساده اي که به کمک آن ميي

طور کلي در نيمکره شمالي، هب. بيابيد، استفاده از باد سرد و گرم است
وزد معموال سردتر از بادي است که از سمت  که از سمت شمال مييباد

  .جنوب مي وزد
  
  
  ماههالل استفاده از  �

دا کردن جنوب يا شمال کمک توانيد در پيجز چند شب، از ماه مي
ماه از خود هيچ نوري متصاعد نمي کند، بلکه تنها نور خورشيد را . بگيريد

  . منعکس مي کند، بنابراين فقط نمايانگر مسير خورشيد است
اي بود که شکلي هاللي داشت، خطي خيالي از اگر ماه در مرحله

به آن اي که اين خط نقطه. هاي آن رو به پايين بکشيدنوک شاخ
در روش ديگر، . دهدرسد، براي نيمکره شمالي، جنوب را نشان ميمي

ابتدا بايد بدانيم که در نيمه اول ماه قرار داريم يا در نيمه دوم، روش 
  : تشخيص آن بدين صورت است

  

کنيم و آن خط دو سر هالل ماه رابا يک خط فرضي به هم متصل مي
اگر شکل بدست آمده از اين کار . سددهيم تا به زمين بررا آنقدر ادامه مي

pانگليسي بود در نيمه اول ماه هستيم و اگر شکل بدست آمده q  
حال اگر در نيمه اول بوديم، . انگليسي بود در نيمه دوم ماه قرار داريم

هالل جهت مغرب را نشان مي دهد و اگر در نيمه ) يبرآمدگ(طرف کوژ 
. دهد مغرب را نشان ميهالل) تورفتگي(دوم ماه بوديم، طرف قعر 

  )۶تصوير ( )نيمکره شمالي(
  
   استفاده از ستاره قطبي �

، ستاره ثابتي است به نام ستاره قطبي )درفضا(در باالي قطب شمال 
براي پيدا کردن اين . که اگر رو به آن بايستيد رو به شمال خواهيد بود

ستارگان . توان از ستارگان دب اکبر و ذات الکرسي استفاده نمودستاره مي
اگر دو .  که به شکل مالقه قرار گرفته اندهستندکبر هفت ستاره ادب 

-ستاره آخر يعني لبه مالقه را در نظر بگيريم و بوسيله يک خط فرضي آن
هم وصل نموده و پنج برابر امتداد دهيم، اين خط به ستاره قطبي هها را ب
  .رسدمي

توان ستاره قطبي را به وسيله مجموعه ستارگان ذات الکرسي نيز مي
 بوده که راس زاويه وسطي آن به Wاين ستارگان به شکل . پيدا کرد

) دب اکبر و ذات الکرسي(اين دو گروه ستارگان . استسمت ستاره قطبي 
ها نسبت به ستاره قطبي تقريبا مقابل يکديگر و اگر احتماال يکي از آن

  )۷تصوير( .معلوم نبود، ديگري حتما ديده مي شود
  
  

  در شب به کمک عناصر طبيعي جهت يابي-۸-۱-۱
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول
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 ستاره شمال

يصورت فلكي ذات الکرس  

 تشخيص ستاره قطبي  به کمک ستارگان دب اکبر و ذات الکرسي-۷تصِوير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جهت يابي به وسيله ستارگان خوشه پروين �

دسته اي ستاره، حدود ده تا پانزده عدد به شکل خوشه انگور، در يک 
اين . گويندجا مجتمع هستند که به آن مجموعه خوشه پروين مي

ستارگان مانند خورشيد از شرق به طرف غرب در حرکتند، ولي در همه 
جهت عمود بر مسير حرکت اين  .استها به طرف مشرق حال دم آن

  .جنوب جغرافيايي است -ستارگان، راستاي شمال
  جهت يابي به وسيله ستارگان بادبادکي �

حدود هفت يا هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل 
طرف غرب هاين ستارگان نيز از شرق ب. دهستنبادبادک يا عالمت سوال 

  .ها به طرف جنوب است آنکنند و در هر حال دنبال بادبادکيحرکت مي
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-جهت قابل حمل به شما در يابيبه همراه داشتن يک سيستم جهت

ابتدا مطمئن شويد که سيستم . کنديابي در طبيعت کمک بزرگي مي

يابي قابل حملتان، براي استفاده در مناطق سخت ساخته شده و جهت

کنيد، ستفاده مي که ايابيهتله جاز هر نوع وسي. کامال ضد آب است

يابي و تشخيص وسايل جهت. ترين آن باشيدهميشه به دنبال با کيفيت

. ، قطب نما، آلتيمتر و بارمترGPSگيرنده :  موقعيت اصلي عبارتند از

 .گاهي اوقات هم مي توانيد همه اين وسايل را در يک وسيله، پيدا کنيد

يابي در ن دانش حداقلي در مورد جهتبا داشت: هميشه به ياد داشته باشيد

   .طبيعت، سفر شما ايمن تر و لذت بخش تر خواهد بود

  

  

 که قصد سفر به يکسدانستن نحوه کار و خواندن قطب نما، براي 

-مي هاي حياتي به شمارمناطق ناشناخته طبيعي را دارد، يکي از مهارت

 نسبت به خاصيت  که استاي مغناطيسيقطب نما، در حقيقت عقربه. آيد

-يده مي دN در انتهاي عقربه، عالمت .دهدمغناطيسي زمين واکنش مي

  )صفحه بعد(. است) شمال مغناطيسي(شودکه بيانگر شمال 

کنيد، اين عقربه آزاد شده و هنگامي که شما در قطب نما را باز مي

حول محور خود مي چرخد و تحت نيروي مغناطيسي که کره زمين بر آن 

کند، هميشه در يک جهت معين که همان شمال مغناطيسي وارد مي

  . دهداست، متوقف شده و آن را به ما نشان مي

که در نزديکي اشياي کند، مگر آنگاه اشتباه نمينما هيچعقربه قطب

بنابراين . آهني يا فوالدي و يا در جريان ميدان مغناطيسي قرار گرفته باشد

 مطمئن شويم که از اشياي انحراف دهنده يدهنگام استفاده از قطب نما، با

  . آن، بطور کلي دور است

  )۸تصوير( :قطب نما از اجزاي زير تشكيل شده است
 بـراي   ي چهـار جهـت اصـل      يدارا:  درجـه  ٣٦٠ مدرج اصلي   صفحه   

 تعيين زاويه و جهت
  صفحه ثابت روي صفحه اصلي با خط شاخص سياه رنگ 
 ٣ آن معـادل      حركـت  .  براي جهت يـابي در شـب       صفحه متحرك    

ايـن صـفحه بـه يـك خـط نـشان            . درجه روي صفحه مـدرج مـي باشـد        
  .فلئورسنتي مجهز مي باشد

دار و شکاف جهت خواندن گراهـا و پيـدا کـردن نقطـه            تيغه ذره بين   
 نشاني
يي جهت گرفتن نقطه نشاني و      تار مو درب قطب نما داراي شکاف و        

  .يت نقاط مورد نظر براي توجيه نقشه استؤر
-ه همان تيغه آهن ربايي است و همواره رو به شـمال مـي             ك: قربهع 
  .ايستد
 جهت تعيين فواصل و     ٥٠٠٠٠/١با مقياس   : خط کش کنار قطب نما     

 رسم خطوط مورد نظر روي نقشه
 جهت باز و بسته کردن قطب نما: ضامن حلقوي شکل 

  

  
 

 يجهت يابي به کمک ابزارهاي جهت ياب -١-٢

  :يک نکته  

 ياب جهتييک توصيه درباره ابزارها 
ماننـد  (ونيکـي   به همراه داشتن يک سيـستم نـاوبري الکتر        با  

GPS   تر مـي تر و مطمئن يابي، آسان در طبيعت جهت  ... )  و-
. اما هميشه يک نقشه و قطب نما به همراه داشته باشيد          . شود

امـا چنـين وسـايلي،      . وسايل مدرن، هميـشه قابـل اعتمادنـد       
هنگامي که باطريشان تمام شود، شما را در موقعيـت سـختي            

ب نمـايي سـاده بـه       پس به همراه داشـتن قطـ      . دهندقرار مي 
عنوان پشتيبان در کيف نجات، کمک بزرگي به شما در يافتن        

بخـاطر  . مسيرتان و جلوگيري از گم شدن در طبيعت مي کند         
  .هميشه براي بدترين شرايط آماده باشيد: داشته باشيد

 مناطق طبيعي مـي رونـد    بهجهت يابي براي همه کساني که   
در طبيعـت سـالم    براي ايـن کـه      . يک مهارت مورد نياز است    

 نـسبت بـه موقعيـت خـود بـر روي زمـين              الزم است بمانيد،  
اشراف کامل داشته و قادر به پيدا کردن مسير خود تا رسيدن            

 ، سفر به مناطق طبيعـي      بنابراين در  .به هدف مورد نظر باشيد    
  و همراهان را به دليـل عـدم آشـنايي بـا            هيچ وقت جان خود   

  . نما به خطر نيندازيدنحوه خواندن نقشه و طرز کار يک قطب
  توانايي ديدن عوارض زمين  

، سعي )پستي و بلندي ها(در طبيعت، به کمک عوارض زمين 
هميشه يک چشم بر . کنيد، به موقعيت خود آگاه باشيد

داريد عوارض زمين و خصوصيات محلي که در آن قدم بر مي
داشته باشيد و چشمي هم بر روي نقشه داشته باشيد و تالش 

ا موقعيت خود را بر روي نقشه پيدا کنيد و آن را دنبال کنيد ت
در طبيعت، بيشتر جهت يابي ها، به : به ياد داشته باشيد. کنيد

قشه، نسادگي با نگاه کردن به اطراف خودتان و مقايسه آن با 
  .شودحاصل مي

 

 آشنايي با قطب نما-۱-۲-۱



 

 
 

 ٨  

  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   ماكاربردهاي قطب �

ركت خود را تعيين و ح يا گراي توانيم سمتبه كمك قطب نما مي

بي ياداشتن گراي مغناطيسي يك امتداد، جهت و با در دست تعريف كنيم

 يا به يك هدف از پيش  و براي مسيرمان كروكي ترسيم كنيم،كنيم

   .تعيين شده برسيم

 سمت ، حرکت  مبدا:  جزء نياز داريمسه براي تمام اين مقاصد به 

   مقصد مبدا تا  و فاصلهيا گراي مبدا تا مقصد

طبيعت ناشناخته هم گم  در بدانيد نما و گرا را اگر نحوه كار با قطب

 .ايد دانيد در كدام جهت چند متر حركت كرده شويد، چون مي نمي

 توانيد موقعيت خود را به افراد ديگر اطالع همچنين اگر آسيبي ديديد مي

نما اين است كه جهات را به شما نشان   مهمترين كارايي قطب.دهيد

  .دده مي

  :طريقه کار با قطب نما بدين شرح است

  .را بايد كامال صاف و در راستاي افق در دست بگيريد نما قطب 

  قالبي،ها نما زير بعضي از قطب .)يعني نسبت به زمين کامال افقي باشد (

وجود دارد كه شست دست راست شما بايد در آن قرار گيرد و با دست 

قدر بچرخيد آن) و نه دست خود(با حركت پا  .بگيريد ديگر بايد آن را صاف

در اين حالت رو به شمال  .كه شاخص بر عالمت شمال منطبق شود

و  بديهي است دست راست شما شرق، پشت سر شما جنوب. ايد ايستاده

 .دست چپ شما غرب است

محيط ابتدا بايد جهات نقشه خـود را   براي تشخيص موقعيت خود در 

ايـن  ) .اصطالحا نقشه خود را توجيـه کنيـد        . (دبر جهات واقعي منطبق كني    

نما روي نقشه و چرخاندن نقـشه انجـام    با قرار دادن قطب كار را مي توانيد

 . دهيد

و  مـشخص كـردن حـداقل دو نقطـه     سپس مسير حركت خود را بـا  

خـط منطبـق    نما را بـر آن  كش قطب خط .كشيدن يك خط مشخص كنيد

-ي مـ قـرار ) صـفحه  بلند رويخط نازك (زير خط شاخص كنيد عددي كه 

گـرفتن آن گـرا و محاسـبه        با پـيش  .  گرايي است كه مسير شما دارد      گيرد،

 .كنيد توانيد راه را بدون اشتباه طي متراژ مي

با حركت كنيد، بايد ۱۵۰گراي   متر با۱۰۰بطور مثال اگر بخواهيد 

 قطب نما-۸ريتصو

 تار مويي

  عقربه 

 خط شاخص سياه رنگ

 ذره بين

 )از صفحه قبل ( :شمال واقعي و شمال مغناطيسي 
 را يسيرباست که شمال مغناطهن ک آيک قطب نما، ي

 قطب شمال جغرافيايي را مشخص قايدهد و دقينشان م
مال اختالف زاويه بين شمال واقعي و ش. کندنمي

  .مغناطيسي را تغيير مغناطيسي مي نامند
طبيعـت   در بدانيـد  نمـا و گـرا را   اگر نحوه كار با قطـب  

دانيـد در كـدام جهـت         شويد، چون مي    ناشناخته هم گم نمي   
 همچنـين اگـر آسـيبي ديديـد         .ايـد   چند متر حركـت كـرده     

 .هيـد د توانيد موقعيـت خـود را بـه افـراد ديگـر اطـالع       مي
ما اين است كه جهـات را بـه شـما           ن  مهمترين كارايي قطب  

  .دهد نشان مي
  
  
  
 

هنر زنده ماندن در طبيعت، : مرجع ي نقطه نشان– ۹تصوير

 ۱۳۸۵مينو حسني اصفهاني، : پل تورل، مترجم
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در اين .  زير خط شاخص قرار گيرد۱۵۰طوري بايستيد كه عدد چرخش، 

 .باشند نما، شاخص و خط مويي بايد بر هم منطبق بين قطب رهحالت ذ

قرار ر خط شاخص يز)  درجه۱۵۰ن مثال يدر ا(ه مورد نظر ي که زاويزمان

ن دار را به يغه ذره بي درجه خم و ت۹۰گرفت، درب قطب نما را به حالت 

 درب يين دار و تار مويغه ذره بيشکاف ت از .ديک کني نزديصفحه اصل

 مشخص ،هدف را به عنوان ي تفنگ نقطه ايانند نشانه روقطب نما، م

 مورد نظر شما قرار ي گراين نقطه هدف روي ا )۹ر يتصو(. يدانتخاب كن

تواند يك   اين هدف مي.شود و اصطالحا نقطه نشاني ناميده ميدارد

پس از   . اشيا ثابت ديگر باشداي يك درخت و سنگ مشخص،

    . ه سمت آن هدف حركت كنيد متر ب۱۰۰ ، يانتخاب نقطه نشان

  

   در شبقطب نما با كار �

صفحه مشاهده  چون در شب ،شب متفاوت است نحوه گرا گرفتن در

ن منظور از صفحه متحرک کار در شب، ي اي برا.شودي دشوار منما قطب

 اغلب  نيزنما قطب هاي روي  خط شاخص و پيكانشود، البتهياستفاده م

اغلب روي (. کردها را شارژ راغ قوه آنتوان با چ و مي فسفري هستند

اين خط مانند . صفحه متحرک کار در شب، يک خط فسفري وجود دارد

خط شاخص سياه رنگ عمل مي کند، امتداد تار مويي نيز با دو نقطه 

   .)فسفري مشخص است

 که با دو -فسفري را روي خط شاخص يا در امتداد تار موييخط 

 را طوري بچرخانيد كه نما قطب. هيد قرار د-نقطه فسفري مشخص است

 گراي صفر براي  در اين حالت، با عالمت شمال يكي شودص شاخخط

گونه که پيشتر اشاره شد، براي مشخص  همان.شود شما مشخص مي

نما را کردن گراي مورد نظر بايد صفحه متحرک کار در شب قطب

 "تق " صداي،نما  متحرك قطبصفحهدر اثر هر تكان كوچك . بچرخانيد

زان حرکت صفحه را کنترل ي متوانيد به راحتي با اين نشانه مي .شنويد مي

چون در شب شما  ني، بنابرا درجه قطب نماست۳هر تقه نماينده . ديکن

كنيد و  مورد نظر را بر سه تقسيم بينيد، عدد گراي تمام اعداد را نمي

اي ه را به همان تعداد در جهت عكس عقربهصفحه متحرک کار در شب 

 بار ۵۰  در شب،۱۵۰طور مثال براي تعيين گراي به(  .ساعت حركت دهيد

هاي ساعت حركت   در جهت عكس حركت عقربهصفحه کار در شب را

  .) صداي تقه بشماريد۵۰گريبه عبارت د. دهيد

با چرخش در محلي که قرار داريد، فلش شمال را زير خط فسفري 

مت يا گراي شما، درجه مورد در اين حالت س. صفحه کار در شب بياوريد

   .نظر خواهد بود

  

  

GPSشمار ه در واقع يک سيستم راهبري و مسيريابي در طبيعت ب

،  استGlobal Positioning System که مخفف GPS . آيدمي

اين سيستم . کندي عمل مايسيستم ماهوارهاساس  است که بردستگاهي 

وايي و در هر نقطه از کره توانايي آن را دارد که در هر شرايط آب و ه

صورت سه بعدي اطالعات موقعيت را به  ساعته،۲۴زمين، به صورت 

  :يک نکته  

 ۳در صورتي که گراي مورد نظر شـما مـضربي از عـدد               
 کنيد؟نباشد، چگونه عمل مي

 که  ي مورد نظر را به مضرب سه ا       ين حالت همواره گرا   يدر ا 
 بـه   .ديـ ک واحد اختالف دارد گـرد کن      يبا عدد مورد نظر شما      

 درجه، از يک درجه آن صرف نظر        ١٥١ي گراي   طور مثال برا  
 را مالک بگيريـد     ١٥٣ درجه، عدد    ١٥٢کنيد ولي براي گراي     

   . مرتبه صفحه کار در شب را حرکت دهيد٥١و 
  يک نکته مهم در انتخاب نقطه نشاني 

به عنوان  كنند موجوداتي را كه حركت ميدقت داشته باشيد، 
  .انتخاب نکنيدهدف نقطه 
  متر چند قدم شماست؟۱۰۰آيا مي دانيد  
د، در  يـ بدان متـر    ١٠٠هـاي خـود را در طـول           قـدم  تعـداد اگر  

 و به خصوص به عنـوان راهنمـا، بـه           يعت گرد ي طب يسفرها
هـم   احتياجي به متـر      و ديگر د نمود   ي خواه يابير  ي مس يدرست
  عـادي  قـدم اندازه   براي اين منظور الزم است       كنيدمي  پيدا ن 

.  عادي طي كنيـد     ص را با گام    متر مشخ  ١٠٠   و ديبدان خود را 
تعداد اين قدم ها را به خاطر بسپاريد و در سـفرهاي طبيعـت              
گردي به عنوان يک معيار کمي براي مسافت طـي شـده، از              

  .آن استفاده کنيد
 

 GPSآشنايي با -۲-۲-۱
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 براي  GPS.در دسترس کاربران خود قرار دهد) عرض، طول و ارتفاع (

يابي اولين بار توسط وزارت دفاع اياالت متحده، به عنوان سيستم جهت

 کند، طراحي که در هر شرايط جوي به طور صحيح موقعيت را شناسايي

شد، در ابتدا از اين وسيله براي مصارف نظامي استفاده مي. و ساخته شد

پديد آورندگان اين .  استفاده عمومي آن آزاد و آغاز شد۱۹۸۰ولي از سال 

سيستم، هيچ حق اشتراکي براي کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از 

واهد بداند کجا قرار خطور کلي، هر کسي که ميبه. آن رايگان مي باشد

تواند دارد، راهش به چه سمتي است و با چه سرعتي در حرکت است، مي

 از هايي نمونه۱۱ و ۱۰ ويرا در تص. استفاده کندGPSاز يک 

  .کنيد را مشاهده مي GPSگيرنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� GPSچگونه کار مي کند؟   

اي اين ها در ارتباطند، اطالعاتي را بر GPSهايي که با ماهواره

، GPSگيرنده هاي . کنندها که بر روي زمين هستند، مخابره ميدستگاه

اين اطالعات را دريافت کرده و با انجام محاسبات هندسي، محل دقيق 

 اطالعاتي که ماهواره ها براي .  گيرنده را نسبت به زمين محاسبه مي کنند

GPS ر  شامل موقعيت و زمان است که به سرعت نو،فرستندها مي

 زمان ارسال سيگنال توسط ماهواره را GPS در واقع هر. شودفرستاده مي

از اختالف اين دو زمان، فاصله گيرنده . کندبا زمان دريافت آن مقايسه مي

هاي دريافتي از چند حال اين عمل را با داده. گردداز ماهواره تعيين مي

ده را با اختالفي کند و بدين ترتيب محل دقيق گيرنيماهواره ديگر تکرار م

   .کندناچيز، معين مي

 ۲۴ کيلومتري از کره زمين ، حداقل ۲۰۲۰۰در ارتفاعي نزديک به   

به  GPSهر گيرنده    .ماهواره در حال فرستادن اطالعات هستند

 بعدي ۲ ماهواره براي محاسبه ۳دريافت اطالعات همزمان از حداقل 

 ۴حداقل از افت اطالعات و همچنين دري) و عرض جغرافيايييافتن طول (

با ادامه دريافت . ماهواره براي يافتن مختصات سه بعدي نيازمند است

ها، گيرنده اقدام به محاسبه سرعت، جهت، مسير اطالعات از ماهواره

پيموده شده، فواصل طي شده، فاصله باقي مانده تا مقصد، زمان طلوع و 

 GPSعملکرد . ندکغروب خورشيد و بسياري اطالعات مفيد ديگر، مي

هاي ها، به يک مرجع بسيار دقيق زماني بستگي دارد که به وسيله ساعت

 را از وجوه مختلف آن GPSگيرنده   در تصوير يک نمونه -۱۰تصوير  .اتمي که روي هر گيرنده نصب شده، فراهم شده است
  . کنيدمشاهده مي

  GPS گيرنده  ديگري از  نمونه-۱۱تصوير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :درباره ماهواره ها 
 سال فعال ١٠طور متوسط حدودن ماهواره ها، بههر کدام از اي

-گيرد و ماهوارهها بموقع انجام مي جايگزيني ماهواره.ماندمي
هر ماهواره دقيقا طي . شوندهاي جايگزين به فضا پرتاب مي

سرعت هر .  ساعت، يک دور کامل بدور زمين مي گردد١٢
اين ماهواره ها نيروي . ساعت است مايل بر ٧٠٠٠يک 
هايي همچنين باتري. کنندا از خورشيد تامين ميخود ر

 مواقعي که در اي و هاي خورشيد گرفتگيبراي زمان
  .  سايه زمين حرکت مي کنند به همراه دارند
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 در هر لحظه، از موقعيت ماهواره ها مطلع است، GPSهر گيرنده 

شود، هايي که از جانب ماهواره ها فرستاده ميچون اين اطالعات در پيام

-، نيازمند ارتباطي بيGPS هر گيرندهاز آنجا که  .ه شده استگنجاند

و ر است يامکان پذدر محيط باز، صرفا استفاده از آن . واسطه با فضا است

له هاي بلند، قجنگل و در کنار ساختمانر ينقاط کور نظ در به طور معمول

  . کند کار نمييبه خوب  نيزعميق هايها و دره کوهيها

  

  GPS رندهي گ درX,Yمختصات  �

، موقعيت را به صورت عرض و طول جغرافيايي GPSيک گيرنده 

توان موقعيت خود ا کمک اين اطالعات ميب .دهدنمايش مي) مختصات(

 موقعيت تواندمي اين دستگاه همچنين. دررا بر روي نقشه، مشخص ک

و مسير و فاصله را بر اساس مختصات آن دريافت مورد نظر  جغرافيايي

   .نقطه اطالع دهدآن   را باما

  

  هاGPS دقت  �

ها بستگي ها، به نوع آن GPS دقت مشخص کردن موقعيت توسط

اما نوعي از .  متر دارند۲۰ تا ۱۰هاي دستي دقتي بين  GPSبيشتر . دارد

GPS که به DGPS -مخفف Differential GPS  - شناخته 

    . دارد دقت باالتريشود،مي

 
  

  هاGPS فوايد �

  گيرندهبدون ناوبريه ، هميشه بايد آماد يعت گرديب طيدر سفرها

GPS   اينحال پرسش. ...)قطب نما و، همراه داشتن نقشه( نيز بود  

ضرورت همراه داشتن  رد،کهم ناوبري  GPS بتوان بدون ست که اگرا

  ؟ ستيآن چ

. امر ناوبري را دقيق و مطمـئن مي سازد GPS پاسخ اين است که

ها يا ساير فضاهاي باز و بيابان  ماسه اي،هايدر تپه GPS گيرنده

  استاي ضروري  ندارند، وسيلهي شاخصين شناختياشکال زمپهناور که 

   .و مشکل برگشت را حل خواهد کرد

گير مقايسه مداوم و وقت جايهدر کوهستان اگر هوا مساعد باشد ب

ارزش برد، اما  توان از مناظر اطراف لذت بيشترينقشه با توپوگرافي، مي

 واقعي آن در کوهستان، در هواي نامساعد آشکار مي گردد؛ زماني که

عاليم زميني به سبب وجود مه و بارش باران يا برف، مبهم و نا مشخص 

شود براي باز شدن هوا توقف اجباري داشته مجبور مي شوند و شخصمي

  .تواند شخص را از انتظار درآوردمي GPS در اين گونه موارد. باشد

 GPS هايبر سيگنال تأثيري بل ذکر است که مه و ابر و بارش،قا 

 ماهواره در ارتباط باشد، ۳که گيرنده بتواند حداقل با ندارند و تا زماني

هاي دستگاه براي غارها، جنگل بنابراين اين. قابل استفاده خواهد بود

 در .استفاده نيست ها ، قابلها يا دره هاي باريک و مانند آنانبوه، تنگه

قسمت بيشتر بدانيم جهت آشنايي شما فراگيران عزيز با طرز کار گيرنده 

GPSصفحه بعد ( .، توضيحاتي ارائه شده است(  

 ):ادامه(ها درباره ماهواره 
اين ماهواره ها توسـط پايگـاه هـاي نيـروي هـوايي ايـاالت               
متحده بر روي زمين به دقت کنترل مي شوند تا هر کـدام از              

  .مدار خود خارج نشود
 آن اسـت  بهترين روش براي پياده روي در طبيعت بکـر،    

هـاي مـورد نظـر خـود را در حافظـه            که موقعيت نقاط محـل    
ــره GPS دســتگاه ــ ذخي ــصات  . دکني ــد مخت ــا داشــتن چن ب

جغرافيايي و کمک گرفتن از اين وسيله، سفر به طبيعت لـذت   
  .بخش تر و سهل تر خواهد بود

  :DGPSدرباره  
DGPS    گـري هـم اسـت کـه در محلـي           نيازمند گيرنـده دي
 توسط  يافتيبه کمک اطالعات در   .  تر ثابت شده باشد   نزديک

رنده ثابت، خطاي تشخيص موقعيتي که توسط گيرنده        ين گ يا
شود تا در نهايت، دقتي     يسيار صورت گرفته است، تصحيح م     

 . متر بدست آيد۱باالتر از 
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 GPSدرباره گيرنده هاي   
   GPS هايقابليت معرفي �

 قابل ۱۲ تصويردر  Garmin از کمپاني eTrex Summit مدل GPS عنوان مثال، صفحات اصلي يک گيرندههب. هم استبه ها شبيه اصطالحات آن انواع مختلفي دارند، اما معموالً عالئم و GPS گيرنده هاي
 قابل  ( Track ) ير طي شدهموقعيت مکاني خود و نقاط مورد نظر و يا مس ، Map  در صفحه² .توان ديدها را ميهاي دريافتي از آنماهواره ها و قدرت سيگنال ، موقعيت Sky View در صفحه² .مشاهده است
اطالعات  ، Elevation در صفحه² ،... سرعت و،، ساير اطالعات سفر مثل زمان Trip Computer در صفحه². همراه ساير اطالعات جغرافيايي بيان مي شوده ، جهت حرکت ب Pointer در صفحه² .مشاهده است

  .مي باشد اده ها ، قابل بررسي، تنظيمات دستگاه و د Menu و در صفحه² مربوط به ارتفاع 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 GPS و عملکردهاي فرمان ها در گيرنده تعريف واژه ها �

 :Waypoint  

  .کند استفاده GPS عالمت زده و مي تواند به آن يک نام اختصاص دهد و براي مراجعه به از راست شامل مختصات جغرافيايي مشخص که شخص آن انقطه اي
 Route  :  

ـ  waypoint يابد که بعد از رسيدن بهاين امکان را مي براي ناوبري، شخص Route با انتخاب عملکرد .ها بوجود مي آيدآن هم ارتباط دادنهاز ب است و  تشکيل شده waypoint از چند  کهمسيري است طـور  هاول، ب
 تعريف Route  بصورت،مستقيم نيستند و نقاطي دارند که الزم است تغيير جهت داده شود  که خط راتوان مسيرهايي مي،ه کمک اين قابليتب. تعريف شده، هدايت شود Route بعدي که قبالَ در waypoint  بهخودکار

  )۱۳ تصوير (.در آن مسير حرکت نمود  GPSکرد و با استفاده از
 Track  :  

  .ثبت مي شود GPS توسط گيرنده² که بطور اتوماتيک) رد پا (مسير طي شده توسط شخص  
 Bearing   :  

   .دهدنشان مي جهت حرکت را بين نقطه² شروع و مقصد
 

 eTrex Summit مدل GPS گيرنده ي صفحات اصل-۱۲تصوير 

  ۱۳تصوير 
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 GO To – ۱۴تصوير 

  Track Back-۱۵ تصوير

 )ادامه (GPSدرباره گيرنده هاي   
 )ادامه (GPS و عملکردهاي فرمان ها در گيرنده هاتعريف واژه �

    :Go To  
عـالوه اطالعـاتي در   بـه  . دهـد به اين صورت که صفحه نمايش، جهت صحيح حرکت به آن نقطه را نشان مي. کندهدايت مي ،که قبالً مشخص کرده است waypoint  شخص را به يک،با استفاده از اين عملکرد، گيرنده

 همچنـين اطالعـات     .کنـد، انجـام شـود     مـي اشاره   که  کافيست حرکت در جهتي     زيرا ،آسان است  دنبال کردن صفحه نمايش راهنما بسيار     . گيرد حرکت تا چه حد در مسير صحيح صورت مي         دهد،گذارد که نشان مي   اختيار مي 
 )۱۴تصوير  (. قابل مشاهده است نيز...رسيدن به آن و  مانند فاصله تا مقصد و زمانيديگر
 :Track Back    

-، مي Track back براي استفاده از عملکرد بنابراين  . (Auto Tracking)صورت اتوماتيک ثبت کندهتواند مسيري را که طي کرده ايد بمي GPS دستگاه همانطور که اشاره شد،
  شـما را در مـسير قـبالً    ،دستگاه در اين حالـت .  کردطي GPS برعکس با کمک دوباره مسير طي شده را از مبداَ تا مقصد يا و دکر استفاده ،است که قبالَ ذخيره شده Track توان از يک
     )۱۵تصوير  (. کندف از مسير را مشخص ميهدايت کرده و ميزان انحرا طي شده

 .را از لحاظ ارتفاع بررسي کنيـد  ، مسير طي شده Track Log توانيد در صفحهمي )  eTrex Summit مانند (اگر دستگاه شما قادر باشد که نمودار ارتفاع را هم نمايش دهدبه عالوه 
 )۱۶تصوير (

  :Sight ‘N Go   
 و با قفـل شـدن ايـن گـرا در     کرده عالمت گذاري GPS صورت چشمي بوسيلههرا ب) مثل يک قله(يم به يک عارضه طبيعي قحرکت مست تواند جهت ميصا استفاده ازاين عملکرد، شخب

GPS کرده و همزمان ميزان انحراف شما را از مسير مستقيم منتهي به آن نقطه  شما را هميشه در آن جهت هدايت،، گيرنده (Off Course) فحهبر روي ص Pointer   نـشان مـي ،-
  )۱۷تصوير  (.دهد
 

 

 Sight ‘N Go-۱۷تصوير Track Log Elevation Profile-۱۶تصوير
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 گرديعتصد طبيمقا رايآشنايي با نحوه کار بارومتر و آلتيمتر، ب

. دهدبارومتر، ابزاري است که فشار هوا را نشان مي. بسيار سودمند است

اگر با نحوه کار بارومتر آشنا باشيد و بتوانيد آن را بخوانيد، وسيله اي 

فشار هوايي که در حال . براي نمايش وضعيت هوا در اختيار داريد

   .باشدافزايش است، ممکن است به معني بهبود وضع هوا 

دهد و آن متر تنها يک نوع اطالع ساده را در اختيار شما قرار ميآلتي

با بررسي تغييرات ارتفاع و مقايسه آن با نقشه توپوگرافي، . ارتفاع است

آلتيمتر در نواحي . کنيدقادر خواهيد بود موقعيت خود را مشخص 

  .تواند وسيله اي بسيار مفيد براي ناوبري باشدکوهستاني مي

   

    
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ارتفاع سنج( و آلتيمتر ) فشارسنج( بارومتر آشنايي با-۳-۲-۱

  :يک نکته  

  ؟سرعت متوسط خود را تخمين بزنيدچگونه     
اگر با سرعت متوسط خود و زماني که شروع . تواند مهم باشدراي کساني که در طبيعت پياده روي مي کنند، قدم برداشتن با سرعتي ثابت، ميب

-با دانستن نقطه شروع حرکت و مسافت پيموده شده هم مي. ايد محاسبه کنيدتوانيد مسافتي که راه رفتهبه راه رفتن کرده ايد آشنا باشيد، مي
از مقياس نقشه خود اطمينان حاصل کنيد و براي هماهنگي بهتر، محيط دور و بر . انيد به آساني موقعيت خود را بر روي نقشه مشخص کنيدتو

  .خود را با نقشه مقايسه کنيد
 مي توانيد به اين اميآيا به سرعت قدم برداشتن خود در طبيعت آگاهي داريد؟ براي طي هر کيلومتر در طبيعت، چه مدت زمان نياز داريد؟ هنگ

سرعت قدم برداشتن يک فرد سالم در مسيري هموار   اما به طور معمول،. که به اندازه کافي در طبيعت سفر کرده باشيدپرسش ها پاسخ دهيد
 خاص قدم يتتوجه داشته باشيد، هر کسي بسته به شرايط فيزيکي بدني خود، با سرع.  کيلومتر در ساعت خواهد بود۵ تا ۴ل، با داشتن وساي

  .مي تواند آزاردهنده و حتي آسيب زننده باشدبرمي دارد و انحراف از اين سرعت 
. يد، گام برداريد هستطبيعي و هرطور که راحت. د، زياد به قدم برداشتن خود تمرکز نکنيدي پياده روي در طبيعت را آغاز کرده ابه تازگياگر 

هنگامي که شما يا کس . فراموش نکنيد، هرازگاهي استراحت کنيد.  گام برداريد،د شماستنکته مهم اين است که با سرعتي که متعلق به خو
  . براي استراحت توقف کنيدحتماديگري در گروهتان خسته شد، 

  ؟يد را محاسبه کنيد که طي کرده ارا چگونه مسافتي   
توانيد مسافتي را که گام خمين سرعت گام برداشتن، ميبا داشتن زمان و ت.  ساعت خود، زماني که گام برداشته ايد را نگه داريد کمکبه

  :يدکنبرداشته ايد را محاسبه 
  ).ساعت(زمان ) * کيلومتر در ساعت(سرعت = مسافت 

  .حاال موقعيت خود را بر روي نقشه پيدا کنيد
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برخورداري از يک نقشه با مقياس معين از ضروريات طبيعت گردي 

است و الزم است همه راهنمايان سفرهاي طبيعت گردي به اصول نقشه 

  .خواني مسلط باشند

  

ن يشمال، جنوب، مشرق و مغرب و همچن:  شاملي اصلهایجهت

ال غرب و جنوب شمال شرق، جنوب شرق، شم:  شامليجهات فرع

  .غرب است

  

در روي کره زمين، خطوطي قراردادي ترسيم شده است که نسبت به 

. اندهم عمود بوده و از مشرق به مغرب و از شمال به جنوب امتداد يافته

 طول و  بر حسببه وسيله اين خطوط موقعيت هر نقطه روي کره زمين

   .شود مشخص مي آنعرض جغرافيايي

 جغرافيايي، خطوطي هستند که به موازات هم و هاي يا عرضهامدار

اين   )۱۷تصوير (. اندهاي شمالي و جنوبي کشيده شدهدر حد فاصل قطب

. ها دايره استوا است هستند که بزرگترين آندايره هاييخطوط در واقع 

. کنددايره استوا، کره زمين را به دو نيمکره شمالي و جنوبي تقسيم مي

توان دايره قطب و به موازات آن، ميدو  به سمت از استوا) ۱۸تصوير (

هاي شمالي ها به سوي قطبشماري ترسيم نمود که محيط آنهاي بي

هر کدام . رسد به صفر ميقطبدو و جنوبي کاهش يافته و در نهايت در 

  .از اين دواير را يک مدار مي نامند

از دو قطب هايي هستند که هاي جغرافياي، دايره يا طولنصف النهارها

نهايت نصف النهار  توان بيدر روي کره جغرافيايي، مي. کنندعبور مي

 و نصف هااگر مدار. که همگي دايره هايي يک اندازه هستند کردترسيم

 با فاصله مساوي در روي يک کره ترسيم شوند، يک شبکه هاالنهار

 دستگاهيک  يياين شبکه جغرافيبر اساس ا. آيدجغرافيايي بدست مي

نصف النهار مبدا   وXمحور مدار استوا .  شوديف مي تعريختصاتم

نصف النهارها از گرينيچ  .ن دستگاه مختصات استي اY  محور)گرينيچ(

 درجه شرقي و به سمت مغرب تا ۱۸۰صفر درجه به سمت مشرق تا 

  )۱۸تصوير ( .شونددرجه غربي تقسيم مي۱۸۰

را طول جغرافيايي و ) گرينيچ(فاصله هر نقطه از نصف النهار مبدا  

طور به . نامندفاصله هر نقطه از مدار استوا را عرض جغرافيايي آن نقطه مي

کلي مي توان گفت که طول و عرض جغرافيايي يک نقطه را مختصات 

جغرافيايي آن نقطه مي گويند واحد اندازه گيري طول و عرض جغرافيايي، 

 . ثانيه تقسيم مي شود۶۰ه به قيق دقيقه و هر د۶۰هر درجه به . استدرجه 

   .است ″  و ثانيه ′دقيقه  ،°عالمت درجه 

- رقم بيان مي۶بنابراين هر يک از مقادير طول و عرض جغرافيايي با 

دو رقم سمت چپ درجه، دو رقم وسط دقيقه و دو رقم سمت راست : شود 

  .  ثانيه است

  

  

  

  نقشه خواني-١-٣

  در نقشه جغرافياييهایجهت -۱-۳-۱

  جغرافياييمختصات -۲-۳-۱

  )گرينيچ(  مبدا نصف النهار نصف النهار

  مدار

 مدار استوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   مدار ها و نصف النهار ها در روي کره زمين-۱۸تصوير 
 
 

 :نيدآيا مي دا 
 مايـل   ۶۹ کيلومتر يـا     ۱۱۱يک درجه عرض جغرافيايي تقريبا      

  . است
 فوت  ۱۰۰ متر يا    ۳۰يک ثانيه عرض جغرافيايي تقريبا معادل       

  .است
 ۶۹ کيلـومتر يـا      ۱۱۱يک درجه طول جغرافيايي تقريبا معادل       

  . مايل است
مينو حسني : هنر زنده ماندن در طبيعت، پل تورل، مترجم: مرجع

 ۱۳۸۵اصفهاني، 

  
A

 

52°   15′    25″ 

36°   15′    24″ 

 ييايطول جغراف

 يياي جغرافعرض
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

  

، به مقياس نقشه، نسبت کوچک شدن فاصله دو نقطه بر روي نقشه

  براي       مقياس. فاصله همان دو نقطه بر روي زمين مي باشد

هايي از قبيل پياده روي، کوهپيمايي، قايق سواري، ماهيگيري، فعاليت

متر بر روي نقشه برابر در مقياس فوق، هر سانتي .شکار ايده آل است

 مقياس اندازههر . است کيلومتر بر روي زمين ۵/۰ سانتي متر يا ۵۰۰۰۰

. تر باشد، جزئيات بيشتري را مي توان نمايش داد و بالعکسشه بزرگنق

. گيري روي نقشه، وابسته به مقياس نقشه استعالوه بر اين، دقت اندازه

گيري هاي دقيق، از نقشه هاي بزرگ مقياس استفاده بنابراين براي اندازه

  :نددهمقياس نقشه را به دو روش در پايين هر نقشه، نمايش مي .شوديم

  :مقياس کسري 

  به صورت يک کسر ساده بيان =D/d  eکه بر اساس فرمول  

  شود و  در آن  مي

e=مقياس نقشه   

d =فاصله دو نقطه روي نقشه  

D= فاصله دو نقطه بر روي زمين   

 :مقياس خطي يا ترسيمي 

شود، که به مقياس نقشه معموال به صورت خطوط مدرجي ترسيم مي

مقياس خطي داراي دو قسمت . اندتبديل شدهواحدهاي معادل زميني 

قسمت اول، تقسيمات سمت راست صفر و قسمت دوم، تقسيمات . است

تقسيمات . جزئي سمت چپ صفر است که به پاشنه مقياس معروف است

 ۱۰/۱ تا ۵/۱پاشنه مقياس در سيستم هاي متريک، عموما با اندازه 

طي، سهولت هدف از ترسيم مقياس خ. تقسيمات اصلي مقياس است

  )۱۹تصوير ( .اندازه گيري و تبديل مقياس مي باشد

  

 

  گيري طول خطوط مستقيمهاي اندازهروش �

  :با استفاده از مقياس کسري 

متر روي نقشه  باشد، هر سانتي۱:۲۵۰۰۰۰مقياس نقشه گر به طور مثال ا

 ۵در روي نقشه  نقطه دوبنابراين اگر فاصله .  کيلومتر است۵/۲برابر 

  . کيلومتر خواهد بود۵/۱۲ اين دو نقطه  واقعي فاصلهباشد،متر سانتي

  :با استفاده از مقياس خطي 

فاصله دو نقطه را با لبه کاغذ اندازه گيري کرده و فاصله آن دو نقطه را 

سپس لبه کاغذ را روي مقياس خطي . زنيمروي لبه کاغذ عالمت مي

- ميصله آن دو نقطه را به واحد متر يا کيلومتر نقشه انتقال داده و فا

، بديهي است که اين روش نياز به محاسبه ندارد و کاربرد مقياس خوانيم

  )۲۰تصوير ( .دهدخطي را  نشان مي

  :روش هاي اندازه گيري طول خطوط منحني �

  :اندازه گيري با استفاده از نخ 

طبق نموده، سپس يک تکه نخ را به تدريج با مسير مورد اندازه گيري من

کنيم و سپس با کشيدن دو سر نخ آن را به يک امتداد مستقيم تبديل مي

  )۲۱تصوير ( .مي خوانيمرا با خط کش يا مقياس خطي نقشه  طول آن

 اندازه گيري فاصله ها و طول خطوطهايروش -۴-۳-۱

 مقياس نقشه -۳-۳-۱

50000
1

 
 
 
 
 
 
 
 

  مقياس خطي -۱۹تصوير 
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  :اندازه گيري با لبه کاغذ 

کنيم هايي ميطول مسير مورد اندازه گيري را با مداد، تبديل به پاره خط

سپس با . ها، امتداد نسبتا مستقيمي داشته باشندطوري که اين پاره خطب

ها را بر روي کاغذ انتقال داده و مسير را قرار دادن لبه کاغذ، پاره خط

 و در نهايت با استفاده از خط کش يا کنيمتبديل به يک امتداد مستقيم مي 

  )۲۲تصوير ( .مقياس خطي، فاصله مور نظر را به دست مي آوريم

  

  

  

  

  

  

  

  :اندازه گيري به وسيله پرگار 

در جعبه هاي پرگار، يک نوع پرگار قرار داده شده که در نوک هر دو بازوي 

براي اندازه گيري طول يک مسير، الزم است . آن سوزن نصب شده است

قبال دهانه پرگار را با استفاده از مقياس خطي نقشه با يک خط کش، به 

ازوهاي پرگار را در طول مسير چرخانده و اندازه معين باز کنيم، سپس ب

شايان ذکر است، هرچه پيچ و . تعداد دفعات چرخش را شمارش مي کنيم

خم مسير و انحناي آن بيشتر باشد، بايد دهانه پرگار را بسته تر گرفت، تا 

مي بينيد، هر بار  ۲۳در تصوير طور که همان. ميزان خطا کاهش يابد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پرگار با  طول خط منحنياندازه گيري -۲۳تصوير 
 

 مقياس خطین دو نقطه با ي فاصله بيري اندازه گ-۲۰تصوير 

 طول خط منحني با استفاده از نخ يريازه گ اند-۲۱تصوير 

 با لبه کاغذ طول خط منحنياندازه گيري-۲۲تصوير
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

 عاليم و نمادهاي نقشه -۵-۳-۱

 بار چرخش بيانگر ۱۵بنابراين، .  کيلومتر خواهد بود۱۰چرخش معادل 

  . کيلومتر روي زمين است۱۵۰

  )Curvemeter( کرومتروسيله دستگاه هاندازه گيري ب 

متر يا منحني سنج، دستگاهي است با يک صفحه مدرج که در روک

گيري بايد اين چرخ براي اندازه. انتهاي آن چرخ کوچکي تعبيه شده است

طول مسير طي . طور دقيق روي مسير مورد اندازه گيري حرکت دادبه را

ز روي صفحه مدرج اهاي متريک شده بر حسب مقياس يا يکي از واحد

تصوير ( .شوديمو با توجه به مقياس نقشه محاسبه خوانده  منحني سنج

۲۴(  

  

  

 مشابهي تمامه اصلي بين يک عکس و نقشه چيست؟ عکس بتفاوت

ها را با نسبت ، با اين تفاوت که پديده آنطبيعت است با تمام جزئيات

اما نقشه، . دهدتر و در روي  يک سطح مسطح نشان ميمعيني کوچک

بلکه اين . هاي سطح زمين نداردتقريبا هيچ شباهتي به طبيعت و پديده

. دهدها را صرفا به صورت يک گروه از عالئم و نمادها نمايش ميپديده

 ،ک نقشه بسياري از عوارض سطح زمينير دممکن است از طرفي 

 که بتواند نياز و هدف نقشه شودهايي نشان داده ده و فقط پديدهشحذف 

. چنين امکاني وجود نداردتقريبا در صورتي که در عکس . دکنرا تامين 

هاي عيني و بنابراين نمايش نوع، موقعيت، شکل و ابعاد عوارض و پديده

  .هاستهاي نقشهي به وسيله عالئم، از ويژگيذهن

 هر عالمت در روي نقشه، بايد بيانگر موقعيت و خصوصيات يک پديده 

تواند اهميت نسبي و حتي اندازه و شکل عالمت مي. در سطح زمين باشد

  . دکنکميت آن پديده را مشخص 

  

  :عالئم در نقشه ها �

 مورد نمايش شامل کليه عالئمي است که موضوع: عالئم مجازي 

مانند . باشدها يا وجود خارجي نداشته و يا فاقد شکل قابل مشاهده ميآن

  .تراکم جمعيت، ميزان سواد، مهاجرت و غيره

تمام عالئمي که عناصر و پديده هاي فيزيکي و قابل : عالئم حقيقي 

  .ندشودهند، عالئم حقيقي محسوب ميرويت را نشان مي

هاي ناوبري، هاي بزرگ مقياس يا نقشهيژه نقشهوها، بهدر پاره اي از نقشه

  :کرده اند گروه عمده به شرح زير طبقه بندي ۴عالئم حقيقي را به 

هايي که ساخته دست بشر شامل عالمت پديده: عالئم فرهنگي �

-هاي سياه و قرمز نشان مياين عالئم را عموما به رنگ. هستند

  .اير آناز جمله شهرها، راه هاي ارتباطي و نظ. دهند

هاي آبي نشان اين عالئم عموما به رنگ: عالئم هيدروگرافيک �

ها، درياها، هها، درياچمثل رودها، چشمه ها، قنات. شوندداده مي

 ...الق ها و تبا

  

  

  

 طول رود يري تصوير، روش اندازه گ در-۲۴تصوير 
 .ل با استفاده از کرومتر نشان داده شده استين
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

 يآشنايي با نقشه توپوگراف -۶-۳-۱

ها و  که ناهمواري:عالئم هيپسومتريک يا عالئم توپوگرافي �

هاي قهوه اي يا زرد نشان پستي و بلندي ها را عموما با رنگ

هاي آبي با توجه به عمق، از شدت و ضعف يا براي پهنه. دهندمي

 .شودهاي آبي استفاده ميرنگ

هاي رنگ سبز اين عالئم در زمينه: عالئم پوشش گياهي �

 .شوندترسيم مي

  

  

-هاي عمومي ويژه، اهميت نقشهها، اعم از نقشهدر ميان انواع نقشه

 نقشه مادر ،هاي توپوگرافيهاي توپوگرافي از همه بيشتر است، زيرا نقشه

اي است نقشه توپوگرافي، نقشه. شوندها محسوب مييا پايه بساير نقشه

 يعني ،بعد سوماطالعات که عالوه بر دو بعد فاصله و مساحت، 

-منحني يا خطوط ترازبه وسيله نيز  را ات و اختالف ارتفاعهاناهمواري

 نسبت باعث تمايز آن بنابراين، اين ويژگي .دهد نمايش مي ميزانيها

  )۲۵تصوير ( .شود مسطح ميبه نقشه

  

  

  

  

  

  

   ميزانياِ  ترازمنحنيمفهوم  �

اي است که نقاط هم ارتفاع را به هم وصل منحني تراز، منحني بسته

بنابراين هر منحني تراز، يک خط کامال افقي است و به عبارتي . مي کند

. ک ناهمواري استهر منحني، فصل مشترک يک صفحه افقي با سطح ي

  تصويرگونه که درهمان .دهدبه خوبي نشان ميا  اين ويژگي ر۲۶ تصوير

، محل عبور صفحه افقي از تپه، در واقع يک منحني تراز کنيديمشاهده م

متر از سطح  ۲۰ارتفاع صفحه قاطع، دقيقا . دهددر سطح تپه تشکيل مي

 متري از ۴۰ در ارتفاع چنانچه صفحه ديگري. مبنا باالتر و کامال افقي است

تصوير .  متر را در سطح تپه تشکيل خواهد داد۴۰، منحني کندتپه عبور 

در اين نقشه، نگاه ما مانند . دهدتوپوگرافي همان تپه را نشان مينقشه ، ۲۷

فاصله ارتفاعي خطوط تراز در . هر نقشه ديگري کامال عمودي و ازباالست

. شودي البعد در نظر گرفته ميصورت مساوي و متساوها، بهروي نقشه

شود، در روي نقشه شماره فاصله منحني ها برابر گونه که ديده ميهمان

 متر، در حقيقت اختالف ارتفاع هر منحني نسبت به ۲۰اين .  متر است۲۰

  .منحني بعدي است

  هاي ميزانخواندن ارتفاع از روي منحني �

اي في، با رنگ قهوههاي توپوگراهاي تراز در روي نقشهمعموال منحني

شود، بلکه ها نوشته نميها در روي آنارتفاع تمام منحني. شوندترسيم مي

تر ترسيم کرده و رقم ارتفاعي تر يا پررنگ منحني، يکي را ضخيم۵از هر 

  . شودها نوشته ميتر و در امتداد آنهاي ضخيمتنها در روي منحني

را  ي حد فاصل آنمنحن تر را منحني اصلي و چندمنحني ضخيم   آني و نقشه توپوگرافيعي طبي از عکسي انمونه -۲۵تصوير 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي صل مشترک يک صفحه افق تراز، فيهر منحن-۲۶تصوير 
  .با سطح يک ناهمواري است

  
  
  
  
  
  
  
  

  ۲۶نقشه توپوگرافي تپه تصوير -۲۷تصوير 
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

هاي فرعي در سطوح خيلي کم شيب از منحني. نامندمنحني واسطه مي

صورت بريده ترسيم شده و ههاي اخير بمنحني. دشوننيز استفاده مي

يعني اگر ارتفاع . هاي واسطه استها نصف ارتفاع منحنيرتفاع آنا

. ر است مت۱۰هاي فرعي،  متر باشد، ارتفاع منحني۲۰هاي واسطه منحني

قدر هاي اصلي را آنهاي تراز بايد منحنيبراي خواندن ارتفاع منحني

گونه که ذکر شد، رقم زيرا همان. تعقيب نمود تا به رقم ارتفاعي آن رسيد

  .شودهاي اصلي نوشته ميارتفاعي تنها روي منحني

  :نمايش شيب روي خطوط منحني تراز �

. بطه عکس وجود دارد و مقدار شيب، راترازهاي بين فاصله منحني

هاي مي بينيد، در نقاطي که فاصله منحني ۲۸وير اهمانطور که در تص

-و بالعکس، در نقاطي که منحنيشود يمميزان کمتر است، شيب بيشتر 

-ها با فاصله بيشتري ترسيم شده اند، به همان نسبت شيب کاهش مي

  .يابد

يب يکنواخت دهنده شهاي تراز، يکسان باشد نشاناگر فاصله منحني

ها در روي نقشه، ، فاصله منحني)مقعر( در دامنه هاي با شيب کاو. است

هاي با شيب کوژ در دامنه) ۲۹تصوير (. شوديمتر از پايين به باال فشرده

. شوديمها در روي نقشه، از پايين به باال بازتر ، فاصله منحني)محدب(

  )۳۰تصوير (

  :هانمايش پستي و بلندي �

ي انحناي خطوط تراز،  نشانگر شکل توپوگرافي و پستي ها  بطور کل

قابل ذکر است که سراسر سطح زمين از نظر توپوگرافي، . و بلندي هاست

اين دو شکل اصلي شامل، . تنها از دو شکل اصلي تشکيل شده است

بديهي است،  .مي باشند) ميانابها(ها و برجستگي) دره ها(ها فرورفتگي

انحناي کاو يا فرو رفته را ) سربااليي(بت به قله هرگاه خطوط تراز نس

برعکس، هرگاه خطوط تراز نسبت . نشان دهند، امتداد يک دره خواهد بود

انحناي کوژ يا پيش آمده را نشان دهند، امتداد يک ) سربااليي(به قله 

 شکل شماتيک نقش انحناي ، ۳۲ و ۳۱تصاوير در  .مياناب خواهد بود

ها و امتداد مسير برجستگي  Aامتداد مسير. استخطوط تراز ترسيم شده 

B دهددره ها را نشان مي.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ني ترازنمايش شيب روي خطوط منح -۲۸تصوير 

  :يک نکته  

هـا و   ، برآمـدگي  هـاي تـراز   منحني که   توجه داشته باشيد   
تـرين راه،   سـاده . دهندها را به يک شکل نشان مي      فرورفتگي

در نقــشه هــاي . مقايــسه اخــتالف ارتفــاع منحنــي هاســت 
توپوگرافي، براي تفکيک اين دو عارضه از يکـديگر، معمـوال           

ر نقاطي  د. ها را به سمت داخل هاشور مي زنند       منحني گودال 
که منحني هاي ميزان دقيقـا فـشرده شـوند، موقعيـت يـک              

 . دهندپرتگاه را نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  )مقعر( شيب کاو با  دامنه -۲۹تصوير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )حدبم (وژ شيب کبا دامنه -۳۰تصوير 
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

   رردور زدن  نقاط غير قابل عبو -۷-۳-۱

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دنما با شمال نقشه جغرافيايي، ابتدا بايبراي همخواني فلش قطب

رار دهيد، سپس نقشه را روي سطح قنما را كنار فلش شمال كش قطبخط

نما و شمال نقشه در  را بچرخانيد تا فلش قطبافقي قرار بدهيد، حال نقشه

  . يك راستا قرار بگيرند، حال نقشه شما با شمال توجيه است

ايد به عوارض طبيعي چون قله كوه توجه كنيد، با در محلي كه ايستاده

را يادداشت و روي زاويه آنکرده، روي نما به اين عوارض نشانهقطب

- يد، براي اطمينان از آماري كه گرفتهنکم يرست گراي مورد نظر را ، نقشه

حال خطوط بدست آمده را كه نماينده . کنيدايد اين عمل را چند بار تكرار 

محل تقاطع اين خطوط .  رسم كنيد،گراهاي ثبت شده توسط شما باشد

  )۳۳ ويرتص( . نقطه اي  است كه شما در آن قرار داريد

  

  

و يا ) نر ساختماينظ(ع  مصنوعناصروقتي به موانعي چون باتالق،  

بايست مانع را عوارض طبيعي غير قابل عبور برخورد كرديد، ابتدا مي

  . ترين مسير را براي دورزدن  انتخاب كنيدد و سپس كوتاهکنيبررسي 

  دورزدن به كمك گرا  �

تا نزديكي آن حركت با گراي داده شده  ،پس از بررسي وضعيت مانع

درجه كم كنيد،  ۹۰ يد از زاويه اصليكنكنيد، حال اگر به چپ چرخش مي

 درجه به گراي اصلي اضافه ۹۰كنيد، كه به راست چرخش ميدرصورتي

  .)C( يادداشت كنيد ، مانعدر دور زدن را ي خودهاكنيد، حال تعداد قدم

 ها در سفرتوصيه اي درباره نگهداري نقشه 
بياد داشته باشيد، در همه حال سعي کنيد نقشه هاي خـود را             

-وسـيله پوشـش   هها را ب  آن. خشک و قابل خواندن نگه داريد     
-و يا از نقشه     بپوشانيد ،هاي که آب را از خود عبور نمي دهند        

  .هاي لمينيت که ضد آب هستند، استفاده كنيد
توانيد مـسير خـود را      مي ز پيدا كردن محل توفقگاه    پس ا  

كه گم شده باشـيد،     براي برنامه بعدي تعيين كنيد، در صورتي      
توانيـد  دهيـد و در صـورت نيـاز مـي         موقعيت را تشخيص مي   

 .مختصات محل را به كمپ گزارش كنيد

  پيدا كردن محل توقفگاه از روي نقشه-۷-۳-۱

 نقش انحناي خطوط تراز -۳۲ و ۳۱تصوير 
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

را به كه مانع تمام شد با گراي اوليه حركت كنيد و فاصله آنزماني 

هايي که بايد براي رسيدن به عداد قدميا در واقع ت (مسير اصلي داده شده

پس از عبور از مانع، جهت . کنيد اضافه .)نقطه هدف طي مي کرديد

-هكرده ايد، بحرکت چنانچه اول به چپ ر، ي مسيبرگشت به خط اصل

پس از اين مرحله .   را طي كنيد(C)هاي راست گردش و تعداد قدم

  )۳۴ ويرتص( .د نظربرسيدحركت كنيد تا به محل موراوليه مجدداً با گراي 

  دور زدن به كمك نقطه نشاني  �

وقتي به مانعي برخورديد روبرروي خط نقطه نشاني قراربگيريد و 

 فاصله يد عالوه بر قدم شماري باكهديکنمانع را دور بزنيد ، فراموش ن

  . ديريرا هم در نظر بگمبدأ تا مقصد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ت به کمک نقشهي پيدا کردن موقع-۳۳تصوير  

 .شما اينجا هستيد

  درجه۹۰بر  روش ميان–دور زدن به کمک گرا  -۳۴تصوير 
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

  

  

تعدادي از فنون ساده پيش بيني وضع هوا، به شما کمک آشنايي با 

کند تا براي حفظ جانتان اقدامات مناسبي هنگام سفر به مناطق مي

 را زندگيتانگير افتادن در شرايط بد جوي، مي تواند . کنيدطبيعي اتخاذ 

هر ترتيب، يک برنامه دقيق و حساب به. طور جدي به خطر بياندازدبه

شرايط جوي متالطم و پيش بيني نشده، کمک  زيادي شده، در مواجه با 

  . کندمي

کاهش فشار هوا . تغيير وضعيت جوي، مساوي است با تغيير فشار هوا

اين توده اغلب ابرهاي . نشان دهنده نزديک شدن توده کم فشار است

زا را به همراه دارد و برعکس، افزايش فشار هوا، در بيشتر اوقات به باران

به  هوايي صاف و خوب را  کهدن يک توده پرفشار استمعني نزديک ش

توانيد پس اگر با تغييرات فشار هوا آشنا باشيد، به راحتي مي. دنبال دارد

-براي اندازه گيري فشار هوا،  از وسيله. کنيدوضعيت جوي را پيش بيني 

 به کمک اطالعاتي که از .شودمياي به نام فشارسنج يا بارومتر استفاده 

  .در پيش بيني کراوضعيت جوي مي توان ، آيدله به دست مياين وسي

  

  

توانيد تشخيص تغييرات فشار هوا را، از روي عالئم طبيعي هم مي

بسياري از اين . دهيد و از آن براي پيش بيني وضعيت جوي استفاده کنيد

عالئم به راحتي قابل تشخيص هستند، ولي تعدادي هم نياز به توجه 

 يک روز با آسماني صاف، دود آتش محل کمپ شما، به در. زيادي دارند

 اما زماني که با پيچ و خم زياد شروع به ،رودصورت آرام و آهسته باال مي

کند، حاکي از آن است که فشار هوا کاهش يافته و بايد پايين آمدن مي

يابد، ذرات گرد زماني که فشار هوا کاهش مي. منتظر هوايي طوفاني باشيد

ود در هوا شروع به نشستن بر روي زمين کرده و هوا صاف و و خاک موج

همين خاطر، قبل از به. شوندتر ميپاکيزه، صداها تيزتر و بوها قوي

کنيد که هوا تميزتر و صداي پرندگان و بارندگي، شما احساس مي

  .تر از روزهاي ديگر استفريادهايتان قوي

  

  

د خواهيي شما که ميگيري ابرها، برامهارت دانستن فرآيند شکل

ابرها بر اساس ارتفاع و . استوضعيت جوي را پيش بيني کنيد، مهم 

م يشتر بدانيدر قسمت ب. شوند نوع اصلي تقسيم مي۱۰شان به شکل

ز، چند مثال در رابطه با شکل ابرها و يران عزي شما فراگييجهت آشنا

  .  آورده شده استيت جويوضع

چه غروب خورشيد، يکي ديگر از آسمان سرخ، چه هنگام طلوع و 

بيني توان وضعيت جوي را پيشعالئم طبيعي است که با کمک آن مي

طور حتم، در هنگام غروب، آسمان سرخ، نشانه آن است که روز بعد به. دکر

اگر آسمان در هنگام . بودهوايي خوب و بدون بارندگي در پيش خواهد 

ست که سيستمي کم فشار طلوع خورشيد به سرخي بگرايد، به معني آن ا

باشد و به در حال نزديک شدن است که حامل حجم زيادي رطوبت مي

  وضع هوايپيش بين -١-٤

 فشار هوا  -۱-۴-۱

 عالئم طبيعي  -۲-۴-۱

  ابرها -۳-۴-۱

 زا هستند؟آيا همه انواع ابرها باران 
 همه ابرها بارندگي به همراه ندارند، بلکـه تعـدادي هـم             .خير

  .نشان دهنده هواي خوب در آينده هستند
 رابطه شکل و وضعيت ابرها و شرايط جويچند نمونه از  
تر ارتفاع زياد و نازکدر يک روز خوب، ابرها سفيد با  �
  )۳۵تصوير . (رسندنظر ميبه
در هواي طوفاني، ابرها عموما تيره، کم ارتفاع و به  �

   )۳۶تصوير  (.صورت توده هايي حجيم هستند
اگر هوايي مرطوب در حال نزديک شدن باشد، ابرها  �

شوند و وقت آن است که به دنبال مايل به خاکستري مي
  )۳۷تصوير (. سرپناهي براي خود بگرديم

 

 ۳۵تصوير

 ۳۶تصوير

 ۳۷تصوير
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  :بيشتر بدانيم  Direction and Traveling                                                       سفر به مناطق طبيعي وجهت يابي -فصل اول

 هاي استقرار در طبيعتمهارتآشنايي با:يان طبيعت گردآموزش راهنماي

اما . خواهد بود که در پيش  است طوفانيی برایعبارت ديگر نشانه دقيق

نبايد آسمان سرخ صبحگاهي را با خورشيد سرخ هنگام طلوع اشتباه 

داشت، اگر خورشيد به تنهايي قرمز بود و آسمان رنگي عادي . گرفت

  .پيش روستهوايي صاف و خوب در

  

 ،شودحيوانات تغييرات فشار هوا را که منجر به تغييرات جوي مي

کنند، مانند مثال پرندگاني که از حشرات تغذيه مي. کنندحس مي

 قبل از بارندگي در ارتفاع نزديک به زمين پرواز ،عادتبنا به پرستوها، 

توان تغييرات آب و هوا و يپس با شناخت عادت حيوانات م. کنندمي

  .کردحتي بروز حوادث طبيعي را هم پيش بيني 

  
  

 پيش بيني هوا به کمک حيوانات -۳-۴-۱



 
 

 
 

 
 

 استقرار در طبيعت :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد   
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 من

  مقدمه

 بر افروختن آتش-۱-۲

 غذا آب و-۲-۲

  سرپناه-۳-۲

 عالمت دادن-۴-۲

 هاي اوليهکمک-۵-۲
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  :بيشتر بدانيم  Skills in Nature                                                                             مهارت هاي اصلي در طبيعت-فصل دوم

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

  

گانه الزم در طبيعت به اختصار معرفي هاي پنجدر اين فصل، مهارت

شود يکي از فاکتورهايي که در طبيعت باعث نجات شما مي. خواهند شد

گاه، سراسيمه هيچ. هاي شما قرار دارد و آن مغزتان استدر بين گوش

 مهارت اصلي را قبل از ٥از فکرتان استفاده کنيد و تمام عناصر . نشويد

   .که به آن نياز پيدا کنيد، بياموزيدنآ

  

  

هاي نجات در ترين مهارتمهارت روشن کردن آتش، يکي از حياتي

هاي مختلف با تمرين و باالبردن دانش خود درباره روش. طبيعت است

توانيد شانس زنده ماندن خود را در برافروختن آتش در هر شرايطي، مي

  .طبيعت باال ببريد

تواند نيازهاي متعدد شما را برآورده شود، مي ميآتشي که مشتعل

توانيد براي گرم شدن يا پخت و پز يا حتي تصفيه آب از آن مي. سازد

همچنين آتشي که بر افروخته شده است، باعث ترساندن . استفاده کنيد

 هم براي دور  آن از دودتوانمي نيهمچن.  شودي محيوانات خطرناک

که بدانيد براي اين. کردمت دادن استفاده کردن حشرات موذي و هم عال

چطور آتش روشن کنيد، در ابتدا، بايد با سه مولفه اصلي تشکيل دهنده 

که آتش با براي اين. اکسيژن، گرما و سوخت آشنا باشيد: آتش يعني

ها مورد نياز اش بسوزد، ايجاد نسبت صحيح بين اين مولفهحداکثر توانايي

 اکسيژن بيشتري در دسترس باشد، آتش با به طور مثال، هر چه. است

  .سوزدشدت بيشتري مي

  

  

در . دکنيقبل از روشن کردن آتش، در ابتدا بايد محل آتش را مشخص 

  :چند نکته را مد نظر داشتانتخاب محل آتش بايد 

  : امنيت 

-هاي خـشک، آشـغال    از قبيل علف   -دقت کنيد که چيزهاي قابل سوختن       

 نزديک محل آتش نباشد، چراکه احتمال       - ...وهاي ريخته شده روي زمين      

مطمئن شـويد کـه آتـش از کنتـرل شـما            . ها وجود دارد  سرايت آتش به آن   

ترين فاکتورهايي است که بايد بـه آن   امنيت يکي از مهم   . خارج نخواهد شد  

  .يدکنتوجه 

  :حفظ گرما 

  .توان با چيدن سنگ در اطراف آتش، باعث حفظ گرماي آن شدمي

  :زمين مرطوب 

آتـش را بـر روي يـک        بايد  اگر زمين مرطوب يا از برف پوشيده شده است،          

 بـه   -توانيد با قرار دادن چندين کنده سـبز         اين سکو را مي   . کردسکو ايجاد   

  )٣٨تصوير ( .دکنيها ايجاد  و ريختن خاک بر روي آن-قطر مچ دست 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 ايجاد سکوي مناسب براي روشن کردن آتش -٣٨تصوير 
  روي زمين مرطوب

 
 

  مقدمه

  برافروختن آتش-۱-۲

 محل آتش -۱-۱-۲
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 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

  

 سوختن که محل آتش را آماده کرديم، نياز به موادي برايبعد از اين

  : تقسيم مي شوندبخش به سه اين مواد. داريم

 :آتشزنه  

ايـن  . توانيم آتـش را راه بيانـدازيم      يمها  به کمک آن  موادي هستند که    

تعدادي از مـوادي    . مواد فقط به يک جرقه براي مشتعل شدن نياز دارند         

بـرگ  : تواند مورد استفاده قرار گيـرد عبارتنـد از        که براي اين منظور مي    

جهـت  ( .پوست درخت، علف خشک و يا پنبه آغـشته بـه الکـل            خشک،  

 از کاغذ هم اگـر همـراه خـود          )ف بقا يبه فصل سوم، ک   . ج.شتر ر ياطالعات ب 

به کمک چاقو هم    . يدکنتوانيد براي اين منظور استفاده      داشته باشيد، مي  

هاي خيلي نـازک    هاي خشک و پوست درخت را به ورقه       توانيد چوب مي

اگـر  . هاي آتش شما خواهد بود    ترين قسمت  جزو مهم  آتش زنه . درآوريد

به اندازه کافي آتش زنه در دسترس داشته باشيد، آتـش شـما خـاموش               

  ) ٤٠ - الف و٣٩ تصوير( .نمي شود

  

  

  

  

 : آتش گيرانه 

 آتـش   .شـوند موادي هستند که به راحتي مشتعل و به آتشزنه افزوده مي          

- ترکه ها و چوب.رند ي گيم آتش زنه ها قرار يرانه ها در مرحله بعد  يگ

بايد توجـه کنيـد کـه هـم         . هاي نازک و خشک مناسب ترين آن هاهستند       

ه ، بايد کامال خشک باشند تا عمـل سـوختن بـه           انآتش زنه و هم آتش گير     

  ) ٤٠ - بتصوير( .سرعت انجام گيرد

تـر هـستند کـه      هاي کلفت ها و کنده   سوم، موادي از قبيل ترکه     بخش 

 ) ٤٠ - جتصوير(. شودمل آتش به آن افزوده ميهنگام مشتعل شدن کا

منبع ايجاد جرقه را به آتش زنـه هـايي کـه از              روشن کردن آتش     يبرا

اگر اين مواد به خـوبي آمـاده باشـند، بـه     . قبل آماده کرده ايد، نزديک کنيد    

موقعي که آتش برقرار شد، به آرامي مقدار بيشتري         . سرعت آتش مي گيرند   

ن بيافزاييد و بعد قطعات نازک چوب را در آتش بياندازيـد       از اين مواد را به آ     

  .و آتش را تقويت نماييد

گرد، شـما بايـد بـا روشـن کـردن آتـش در هـر                به عنوان يک طبيعت   

هـاي ضـد آب، شـمع و فنـدک          همراه داشتن کبريـت   . شرايطي آشنا باشيد  

.  خواهـد بـود    ي، کمک بزرگ  روشن کردن آتش  به هنگام   گازي در کيف بقا،     

تـرين تجهيـزات فيزيکـي      اد داشته باشيد، کبريت ها، يکي از گرانقيمت       به ي 

هـر کبريـت بـه مثابـه يـک تکـه         . هستند که شما در طبيعت همراه داريـد       

براي روشن کردن هر آتـش فقـط از         . آن را به سادگي هدر ندهيد     . طالست

اگر مواد آتش خود را به خوبي از قبل آماده کرده           . يک کبريت استفاده کنيد   

يد و محل خوبي هم براي بـراي آن در نظـر گرفتـه باشـيد، آتـش بـه                    باش

ها، يک پيشنهاد خوب براي به هدر ندادن کبريت       . سرعت روشن خواهد شد   

  .روشن کردن شمع است

، هنگام ترک کمپ. هيچ وقت آتش خود را بدون توجه رها نکنيد

 روشن کردن آتش -۲-۱-۲

 ي آتش زنه کاغذ-۳۹تصوير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مراحل روشن کردن آتش-٤٠تصوير 
مينو حسني : مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

  ١٣٨٥/تهران/ اصفهاني

 

 آتشزنه

 گيرانهشآت

 ترکه

 کنده
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را ن بار آ۲حداقل . مطمئن شويد که آتش کامال خاموش شده است

  .کنيد يسبازر

         

  

ها بعضي از آن. هاي گوناگوني براي برپا کردن آتش وجود داردروش

موقعيت شما و . براي پخت و پز مناسب هستند و بعضي براي گرم شدن

 مشخص ،که به آن نيازمنديدرا موادي که در دسترس داريد، نوع آتشي 

به ستاره اي، هرحال، بيشتر نيازهاي شما با سه نوع آتشي که به. کندمي

  .سرخپوستي و هرمي موسوم است، برآورده خواهد شد

  )CROSS-DITCH(): صليبي(ستاره ايآتش  �

بعد .  و مطمئن شويد که آتش مستقر شده استکنيدآتش را روشن 

هنگامي که چوب ها را . در اطراف آن به صورت ستاره، چوب قرار دهيد

ود و هنگامي که به داخل آتش هل مي دهيد، گرما و آتش بيشتر مي ش

اين روش، روشي . شودکشيد، از حجم آن کاسته ميها را به بيرون ميآن

  )۴۱تصوير (  .ساده براي کنترل آتش و حفظ مواد سوختني است

  :سرخ پوستيآتش  �

تعدادي چوب را به شکل . وجود آوريدهکه اين نوع آتش را ببراي اين

ت که اين خانه خيلي نيازي نيس. هم تکيه دهيدخانه سرخپوستي به

که چوب ها را بدين بعد از اين. بزرگ باشد، آن را کوچک نگه داريد

هم چنين فضاي کافي . شکل قرار داديد، مواد آتش زنه را زير آن بگذاريد

هنگامي که آتش . براي ورود و خروج هوا دربين هيزم ها قرار دهيد

د و بدين ترتيب شود، هيزم هاي بيروني به داخل آتش مي افتنمشتعل مي

  )۴۲تصوير ( .باعث تغذيه آتش شده و آتش استمرار مي يابد

  

  

  

  

  )PYRAMID( ):طبقاتي(هرمي آتش  �

براي ايجاد اين نوع آتش، دو تکه هيزم را به صورت موازي روي زمين 

. تري از هيزم قرار دهيددر کنار اين هيزم ها قطعات کوچک. قرار دهيد

بعد در نهايت، .  طبقه ادامه دهيد۴ تا ۳ن ساخت هرم خود را با اضافه کرد

هاي نازک و مواد آتش زنه را در باالي هرم بگذاريد و آن را آتش شاخه

  .بزنيد

اين هرم رو به پايين خواهد سوخت و گرماي زيادي ايجاد خواهد کرد و 

مزيت اين نوع آتش اين است که در . مدت زمان زيادي هم خواهد سوخت

از اين نوع آتش براي فرستادن . قبت نخواهند داشتطول شب نيازي به مرا

 .کنيدتوانيد استفاده پيام نيز مي

  

  

  

  

  

 ع آتشانوا -۳-۱-۲

 ي آتش سرخپوست-۴۲تصوير 

 ي آتش هرم-۴۳تصوير 

 :شب اسـتفاده کنيـد    اگر مي خواهيد از گرمايش آتش در         
. کنده هاي بزرگ چوب را به شکل ستاره اي کنار هم بچينيد           

امتياز اين  . سرهاي اين کنده ها را به تدريج در آتش فرو کنيد          
نوع آتش اين است که نيازي به بريدن و قطعه قطعـه کـردن              

يک کنده بزرگ را به تدريج از وسط داخل آتـش قـرار             . ندارد
با قراردادن چوب هـاي خـيس      . وددهيد تا سوخته و دو نيم ش      

  )٤١تصوير  ( . سوختن کنده ها را تقليل دهيد،در آتش
مينو حسني : مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

  ١٣٨٥/تهران/ اصفهاني

  
  
  
  
  
  
  

   کتاب آتش ستاره اي- ٤١تصوير 
مينو حسني : مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

  ١٣٨٥/تهران/ اصفهاني
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يا گرم  هاي گوناگوني براي پيدا کردن غذا در نواحي سرد وروش

 -... ماهي، پستاندار، پرنده و-آوريددست ميهنوع غذايي که ب. وجود دارد

محلي که شما در آن ها بستگي به فصل و يابي به آنو سرعت دست

  .قرار گرفته ايد، دارد

  ماهيگيري �

مورد نياز خود را ... توانيد خودتان قالب ، نخ ، طعمه و در طبيعت مي

در قسمت . يدکنهاي مختلفي براي صيد ماهي استفاده بسازيد و از روش

   . شده استي معرفيريگي ماهيم چند نمونه از ابزارهايشتر بدانيب

  . م مرور مي کنيم چند نمونه را با ه

  

  

در مناطق کويري و بياباني، يک فاکتور اصلي نجات، فهم ارتباط بين 

بدن هر .  ميزان مصرف آب استباهاي فيزيکي و دماي هوا فعاليت

انسان احتياج به ميزان مشخصي از آب جهت فعاليت در دماي مشخص 

 کار  درجه به شدت٤٢براي مثال، شخصي که در آفتابي با دماي . دارد

فقدان مقدار آب مورد .  ليتر آب احتياج دارد١٩طور روزانه به کند، بهمي

-هگيري و انجام کارها بنياز، موجب کاهش سريع توانايي فرد در تصميم

  .شودطور موثر مي

 ّآب و غذا-۲-۲

 غذا -۱-۲-۲

  بآ -۲-۲-۲

  ي ابتکاريهاقالب  
توانيد در شرايط اضطراري از سنجاق، سوزن، سيم، ميخ نازک، چوب، استخوان، خار يا هر چيز فلزي براي ساخت يک قـالب کمـک                        شما مي 
  .بگيريد

  چوب �
در يـک   . متر به شکل قـالب بتراشـيد       ميلي ٦ضخامت   و    سانتي متر  ٥/٢ يک قالب چوبي بسازيد، يک تکه چوب سخت را بطول            کهبراي آن 

کـه از محکـم شـدن آن مطمـئن شـديد، در طـرف ديگـر آن             پـس از آن   . يدکن سوزن را در آن فرو       ياطرف آن شکافي ايجاد و يک تيه سيم         
  . عبور دهيدسوراخي ايجاد نموده و نخي را از درون آن

  .وجود دارد هم براي ساخت قالب ميهاي ديگربينيد روش مي٤٤ تصِويرهمانطور که در 

  تور ماهيگيري �
   )٤٦ و ٤٥ تصوير. (توانيد يک تور ماهيگيري ايجاد کنيدبا در اختيار داشتن کمي طناب و نخ مي

توانيد نـخ ديگـري   مي. بينيد به يکديگر گره بزنيد ميتصوير که درنخ هاي ديگر را به طريقي   .  را به دو درخت ببنديد     يضخيمدو سر نخ نسبتا     
انـدازه  . (نخ راهنما را در پشت نخ ها ببنديد که مزاحم کـار شـما نـشود               . را به دو طرف درخت ببنديد و از آن به عنوان نخ راهنما استفاده کنيد              

نخ محکـم ديگـر را هـم در         . ادامه دهيد تا تور به اندازه کافي پهن شود        اين عمل را تا موقعي      ). حلقه هاي تور را مي توانيد با آن مقياس کنيد         
  .اين تور را مي توانيد در عرض رودخانه بسته و براي صيد ماهي استفاده کنيد. پايين تور ببنديد

  

 ي ابداعيهاقالب-۴۴تصوير
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.  درجه سانتي گراد است٩/٣٦ طبيعيدماي دروني بدن شما به طور

هر چه . دهد دست ميبدن انسان با عرق کردن گرماي اضافي خود را از

  از طريق کار کردن، هيجان و يا دماي هواطور مثالبه -تر شودبدن گرم

د، رطوبت بيشتري از دست ند و هرچه بيشتر عرق کنک بيشتر عرق مي -

اگر . عرق کردن از عوامل اصلي از دست دادن آب بدن است. دهدمي

 يا زماني که  و است کار سنگين و ياشخصي در طول زماني که دما زياد

-سرعت دچار گرمازدگي ميهعرق نکند، ب دچار هيجان زياد شده است،

  .شود

ا براي سطوح مختلف ر ميزان آب مورد نياز روزانه بدن  ،٤٧تصوير 

 چطور ميزان دماي هوا و شدت فعاليت، اگر بدانيد که. دهدکار نشان مي

به طور  خود از آب ذخيرهتوانيد ميگذارد، ثر ميي ابر ميزان آب مصرف

  :براي حفظ آب بدن رعايت نکات زير الزامي است. يدکناستفاده  صحيح،

  . از آفتاب خارج شويد.سايه پيدا كنيد 

 .چيزي بين خود و زمين گرم قراردهيد 

 .هاي خود را محدود کنيدفعاليت 

ـ       براي اين . عرق خود را حفظ كنيد      -هکار از لباسي کامل و سبک، ب

حتمـا از کـاله     . کنيـد را بپوشـاند اسـتفاده      طوري که همه جاي بـدنتان       

 پـشت    سـر و   استفاده  از يک روسري يا چيزي شبيه آن براي پوشـاندن           

اين اقـدامات شـما را در برابـر اشـعه مـستقيم             . کنيدگردن خود استفاده    

را در  لباس شما عرق را جـذب و آن       . کندآفتاب و بادهاي گرم، حفظ مي     

 

 ي نحوه ساخت تور ماهيگير-۴۵تصوير

ي بر روي بستن تور ماهيگير-۴۶تصوير
 هرودخان
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- ناشي از تبخير آن را حس مي       کند و شما سرماي   برابر پوست حفظ مي   

 . کنيد

،  آب بدنبدن يک سيستم کنترلي دارد که در هنگام زياد يا کم شدن

در از بطور کلي البته . واکنش نشان داده و موجب حفظ آن مي شود

هايي عرق کردن از روش .کنديد آن عمل ميدست دادن گرما بهتر از تول

.  راه تبخير خارج نمايدکند گرماي اضافي را ازاست که بدن سعي مي

اما در عوض موجب خستگي و در . شودلرزيدن هم باعث توليد گرما مي

بايد توجه داشته باشيد که . گرددنهايت از پا در آمدن و ضعف شخص مي

ار يبسحرکت هوا در اطراف بدنتان هم بر از دست دادن گرماي بدنتان 

  .موثر است

ه در هوايي آرام با دمايي  نشان داده است که يک مرد برهناتتحقيق

تواند تعادل گرماي بدن خود گراد، با لرزيدن ميحدود صفر درجه سانتي

اما اين نکته را هم بايد در نظر گرفت که هيچ شخصي، . دست آوردهرا ب

 .تواند بلرزدبراي هميشه نمي

در طول روز با نداشتن تحرک زياد و در سايه ماندن، پوشيدن لباس 

 صحبت نکردن زياد و بسته نگه داشتن دهان، نفس مناسب و کامل،

کشيدن از راه بيني، نياز شما به آب براي زنده ماندن، به طور چشم 

  . يابدگيري کاهش مي

غذا براي . اگر آب کمياب است، تا جايي که امکان دارد غذا نخوريد

 بدنتانکه را بنابراين غذا خوردن، آبي . هضم شدن، احتياج به آب دارد

  .کند مصرف مي،داحتياج دار خنک شدن براي

شخصي که از . تشنگي راه حل خوبي در برابر نياز شما به آب نيست

تنها دو سوم آب مورد . کندتشنگي براي حل مشکل کمبود آب استفاده مي

توانيد بدين  براي جلوگيري از دست دادن آب، مي .نوشدنياز بدنش را مي

  .گونه عمل کنيد

 . ليتر آب بنوشيد۵/۰ درجه سانتي گراد، در هر ساعت ۳۸در دماي زير  

 ليتـر آب    ۱ درجـه سـانتي گـراد، در هـر سـاعت             ۳۸در دماي بـاالي      

  .بنوشيد

کند تا خنک بماند هاي منظم به بدن شما کمک مينوشيدن آب با وقفه

حتي اگر ذخيره آب شما خيلي کم است، . دهدو عرق گردن را کاهش مي

کند به شما در خنک نگه داشتن بدنتان کمک ميمزه مزه کردن منظم آب 

در طول  .دهد از دست دادن آب بدنتان از طريق عرق کردن را کاهش ميو

ميزان عرق کردنتان را . يدکنها، آب بدنتان را ذخيره روز، با کاهش فعاليت

سعي کنيد در خنکاي بعدازظهر . بندي کنيد، نه ورودي آب به بدنتان راجيره

گياهاني را که . توانيد زنده بمانيد روز مي٣بدون آب تا . وشيدهميشه آب بن

هميشه . از نوشيدن ادرار خودداري کنيد. نمي شناسيد، هيچ گاه نخوريد

شويد، تصور کنيد که به غذاي اضافي نياز هنگامي که آماده يک سفر مي

در کيف بقاي خود شکالت و آبنبات همراه خود داشته . پيدا خواهيد کرد

  .)کيف بقا مراجعه کنيد،  ٣فصل ج به .ربراي مطالعه بيشتر ( .دباشي

 دقيقه و براي ١٠، تمام آب مصرفي خود را به مدت در صورت امکان

آب مصرفي خود را با .  متر از سطح دريا، يک دقيقه بيشتر بجوشانيد١٠٠هر 

استفاده از يک دستمال تميز صاف کنيد تا ذرات خيلي بزرگ آن گرفته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نمودار ميزان مصرف آب-۴۷تصوير 
ا يز رفتن ينه خيمثال س(د در آفتاب يفعاليت شد: A يمنحن

  )ليچهاردست و پا رفتن توام با حمل وسا
  )ليز کردن وسايمثال تم(ت متوسط در آفتاب يفعال: B يمنحن
  هياستراحت در سا :  يمنحن

 در يتي سه سطح فعالياز آب روزانه بدن را براين نمودار نيا
تر در روز نشان ي برحسب ل، متوسط روزانه مختلفيدماها

ر يد زيت شدي ساعت فعال۸ يطور مثال اگر شخصبه. دهديم
 ۵۰ در روزي که دماي متوسط روزانه ) A يمنحن( آفتاب 

انجام دهد، نياز آب بدن ) محور افقي( گراد است درجه سانتي
  . ليتر خواهد بود۲۵وي در آن روز به طور تقريبي 
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 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

گاه صبر نکنيد تا ذخيره آبتان تمام شود و بعد دنبال آب يچه. شوند

 در قسمت بيشتر بدانيم درباره شيوه هاي يافتن آب در طبيعت. بگرديد

هاي مفيدي آورده وضيحات و توصيهت هاي تصفيه آن و روش

  . شده است

  

      

  

سرپناه، بدن شما را از قرار گرفتن در معرض مستقيم اشعه خورشيد، 

و به شما در شرايط نامناسب و کند رما، باد، باران يا برف، حفظ ميس

تان را براي نجات هدهد و ارادمياضطراري اميد و احساسي خوشايند 

   .کندميحفظ 

 يا برعکس بر دماي بدن اتالف حرارت بدن شودهر چه که باعث 

لباس پوشيدن . تواند باعث به خطر افتادن جان شما شود، ميايدافزبي

آيا براي محيطي . شودمناسب، اولين نوع سرپناه حفاظتي محسوب مي

هميشه يک کاله به . يداايد، لباس مناسبي پوشيدهکه به آن قدم گذاشته

که به را سعي کنيد در هواي سرد، اليه اي . همراه خود داشته باشيد

پوشيدن چند اليه لباس . تر است گرم و خشک نگه داريدبدنتان نزديک

وشيدن يک لباس ضخيم، باعث حفظ بهتر هوا شده و شما را بجاي پ

  .تر نگه مي داردگرم

 انرژي و وقت بيهوده ، وجود دارد طبيعيسرپناهجايي که طبيعت در 

در بعضي از مناطق نياز شما  .خود را براي ساخت سرپناه به هدر ندهيد

  :چگونه در طبيعت آب پيدا کنيم  
  . را ذخيره كنيدبا پهن کردن پالستيک بزرگي هنگام بارندگي، آب آن. چند کيسه پالستيکي براي جمع کردن آب به همراه داشته باشيد �
جانوران چرنده مانند . ور منظم احتياج به نوشيدن آب دارندطبيشتر حيوانات به. توانيد از حيوانات کمک بگيريدبراي پيدا کردن آب مي �

هايي که ها و محلها، معموال خيلي دور از آب به چرا نمي پردازند و معموال به هنگام طلوع و غروب خورشيد براي نوشيدن آب به چشمهگوزن
. کنندسوي آب هدايت ميدگان هم در بيشتر اوقات، شما را بهپرن. کندسوي آب هدايت ميها شما را بهدنبال کردن آن. روندآب وجود دارد، مي

ها هم معموال هنگام آن. روندکنند، براي آب خوردن ميصورت مستقيم پرواز ميخواراني مثل کبوترها، هنگامي که در ارتفاع پايين و بهدانه
توان استفاده  از حيوانات و پرندگان شکاري براي اين منظور نميالبته توجه داشته باشيد که. کنندمنظور انتخاب ميطلوع و غروب را براي اين

  .آورنددست ميها آب مورد نياز بدن خود را از طريق خوردن گوشت شکار خود، بهکرد، زيرا آن
  :ساختن نوعي دستگاه تقطير �

. قسمتي از زمين را که فکر مي کنيد خاک آن مرطوب است، انتخاب کنيد
راحتي قابل حفر کردن باشد و آفتاب در تمام روز به زمين اين قسمت بايد به

متر حفر  سانتي۶۰ متر و عمق ۱گودالي به شکل کاسه به قطر . آن بتابد
طور ايستاده بر کف اين گودال را کمي صاف کنيد تا بتوانيد ظرفي را به. کنيد

بينيد از باالي طور که در تصوير ميلوله اي را همان. روي آن قرار دهيد
پالستيک تميزي را روي گودال . ال در داخل اين ظرف قرار دهيدگود

يک تکه سنگ را بر . را به کمک خاک، محکم کنيدکشيده و لبه هاي آن
. طوري که سنگ درست باالي ظرف قرار گيردروي پالستيک قرار دهيد به

با استفاده از لوله . متري ظرف قرار گيرد سانتي۲۰سنگ بايد تقريبا در ارتفاع 
که دستگاه تقطير را خراب کنيد، اي که در ظرف قرار گرفته است، بدون اين

 اگر خواستيد از )۴۹ و ۴۸تصوير  ( .بنوشيد آب درون ظرف توانيد ازمي
رطوبت گياهان هم استفاده کنيد، مي توانيد مقداري برگ بر روي لبه هاي 

  .گودال قرار دهيد
  شيوه هاي تصفيه آب در طبيعت 

  .کنيمها اشاره ميراي تصفيه آب وجود دارد، که در زير به آنسه روش اصلي ب
  Filtration فيلتر کردن -۱

از . شودکند، بلکه فقط ذرات درشت معلق در آب را حذف کرده و موجب بهبود طعم آب ميطور کامل تصفيه نميرا بهفيلتر کردن آب، آن
براي اين منظور، . مي توانيد براي اين منظور استفاده کنيد) شرط تميز بودنبه (هرچيزي که داراي منفذ هاي ريزي باشد حتي لباس خود 

امروزه از وسايل . توانيد بعد از فيلتر کردن، از روش جوشاندن هم استفاده کنيدمي. تميزترين آبي را که در دسترس داريد از فيلتر بگذرانيد
   .دشوتجاري موجود در بازار هم براي فيلتر کردن آب استفاده مي

  آبي شيوه جمع آور-۴۹ و۴۸تصوير 

  سرپناه-۳-۲

  مقدمه-۱-۳-۲
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  :بيشتر بدانيم  Skills in Nature                                                                             مهارت هاي اصلي در طبيعت-فصل دوم
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 قرار .به داشتن سرپناه ممکن است از احتياجتان به آب و غذا بيشتر باشد

گرفتن در سرما براي مدتي طوالني ممکن است موجب خستگي و ضعف 

بيش از حد شود و يک  شخص خسته، ممکن است در برابر نجات يافتن 

پس استراحت مناسب در سر . بي تفاوت شود و اراده اش را از دست دهد

  .کندپناهي مناسب، به شما در نجات يافتن کمک زيادي مي

 ممکن است در ساخت سرپناه انجام گيرد، اينترين اشتباهي که مهم

سرپناه، مخصوصا در شرايط سرد، بايد . را خيلي بزرگ بسازندست که آنا

 سرپناه اگر . گرماي بدن را حفظ کند،در برابر سرما کوچک باشد تا بتواند

که سرپناه بدن را  اينجايبه، ساخته شود سردسير خيلي بزرگ همنطق

پس فضاي سرپناه را تا جايي که . گيرد مي، گرماي بدن راکندگرم 

طور کلي، محيطي که در آن قرار هب .ممکن است، کوچک نگه داريد

کند که چه نوع داريد و وسايلي که به همراه خود داريد، مشخص مي

در قسمت بيشتر بدانيم توصيه هاي مفيدي . توانيد بسازيدسرپناهي را مي

  )صفحه بعد (.استبراي انتخاب محل سرپناه ارائه شده 

. در سرماي بيش از حد، از فلز براي ساختن سرپناه استفاده نکنيد

 به بيرون ،که به زحمت ايجاد کرده ايدرا چون فلز همان اندک سرمايي 

براي ساختن سرپناه برفي، به بيل پالستيکي يا اره  .کندمنتقل مي

طمئن شويد م. گيردساختن چنين سرپناهي، زمان بيشتري مي. نيازمنديد

مخصوصا . که براي يک سرپناه محصور، هواکش حتما تعبيه کرده باشيد

در صورت . اگر قصد روشن کردن آتش، در درون سرپناه را داشته باشيد

. امکان، در ورودي سرپناه را ببنديد، تا گرماي داخل سرپناه حفظ شود

رف توانيد از کوله پشتي خود و يا ببراي مسدود کردن در سرپناه مي

  . استفاده کنيد

بر روي شاخه هاي باريک . هرگز بطور مستقيم، بر روي زمين نخوابيد

و صاف، علف و يا ساير مواد عايق بخوابيد تا از جذب گرماي بدنتان توسط 

تان هرگز بدون خاموش کردن آتش و يا روشنايي. زمين جلوگيري گردد

يک آتش در حال تواند از مسموميت توسط منواکسيد کربن، مي. نخوابيد

-منواکسيد کربن گازي بي. سوختن در سرپناهي بدون تهويه ايجاد شود

  .تواند خطر بزرگي باشدرنگ و بي بو است و مي

اي داريد، مطمئن باشيد که منواکسيدکربن، هر زمان که شما شعله

معموال عالمتي که نشان . يدکنهميشه تهويه خود را بررسي . کندايجاد مي

ز باشد وجود ندارد و مرگ و بي هوشي، بدون هيچ هشداري دهنده نشت گا

گاهي اوقات، احساس فشار در شقيقه ها، سوزش چشم ها، . شودعارض مي

تواند ناشي سر درد و کوبش نبض و خواب آلودگي و احساس تهوع هم مي

يک مشخصه اصلي قابل مشاهده مسموميت با .  باشدازاز استنشاق اين گ

هرگاه، . آلبابويي لب ها، دهان و داخل پلک ها استمنواکسيد کربن، رنگ 

  . هرکدام از اين نشانه ها را ديديد، سريعا خود را به فضاي باز برسانيد

و نحوه ساخت انواع مختلف سرپناه توانيد با در قسمت بيشتر بدانيم مي

  )صفحه بعد( .ها به اختصار آشنا شويدآن

  

  

  

  )ادامه( شيوه هاي تصفيه آب در طبيعت 
سه روش اصلي براي تصفيه آب وجود دارد، که در زير به 

  .کنيمها اشاره ميآن
  )ادامه (Filtration فيلتر کردن -۱

کنند، بلکه تا اين وسايل نه تنها مواد معلق در آب را جدا مي
همراه داشتن به. کنندرا هم بر طرف ميحدودي آلودگي آن

  .کنديکي از اين وسايل به شما در طبيعت کمک زيادي مي
  )۵۰تصوير ( 
  Boiling جوشاندن -۲

-يزمجوشاندن مطمئن ترين راه براي از بين بردن ميکروارگان
همچنين جوشاندن ارزان و موثر . هاي موجود در آب است

براي اين منظور اجازه . اما زمان بر و پردردسر است. هم است
خاطر داشته باشيد، هب. دهيد آب براي چند دقيقه بجوشد

  .ن نخواهد بردي را از بييايمي شجوشاندن آلودگي هاي
  Chemical  روش شيميايي-۳

هاي تصفيه آب د از يد يا قرصتوانيمنظور مينبراي اي
شود، اما حداقل در اين مورد، طعم آب بهتر نمي. دکنياستفاده 

  .آيدآب سالم بدست مي
  
 

 يها از قمقمهيا نمونه-۵۰تصوير 
 تصفيه آب
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 )از صفحه قبل(توصيه هايي براي انتخاب محل سرپناه 
  .ل کنديک طوفان ممکن است پناهگاه شما را دچار سيچراکه د، ي کني خشک دورياز ّآبراه ها

د و وزش باد به يل کمبود تابش خورشيد، چراکه به دليب کنانم درختان جنگل اجتي ضخيهاان انبوه تنهي ساختن سرپناه در مزا
  .شوندي خشک ميسخت

  .د داشتيرک مشکل خواهي فروبردن تايدن، کندن و ي خوابيد، چراکه براي نسازي سنگين هاي زميسرپناه خود را بر رو
  .ديري دره ها قرار نگي باد مثل وروديان قويدر معرض جر

  .ديرير درختان بلند قرار نگيدر زمان طوفان در ز
  . اگر درختان تنها جسم بلند منطقه باشندصخصود، بهيرير درختان بلند قرار نگيز در زيدر مواقع رعد و برق ن

  .دي کنيها دوررسر خيوانات نظيگاه حياز مخف
  .ديزيگر حشرات بپرهي سرخ و ديبورهان، زنبورها، النه زياهان سميها، گ به النه مورچهيکياز نزد

  .ها که احتمال سقوطشان وجود دارد، دوري کنيداز درختان خشک شده و آن
  .اه خود بکنيدها سرپناه نسازيد، اگر چاره ديگري نداريد، کانال آبي در قسمت باال و اطراف سرپندر شيب
  .هاي بسيار سرد قرار دارند، پناهگاه نسازيدهايي با ارتفاع بسيار پايين که در مسير جرياندر دره

در اثر باران و بهمن در زمستان وجود  در اين مناطق احتمال ريزش سنگ در تابستان، رانش زمين. ار مناطق بهمن گير دوري کنيد
  . کمبود پوشش گياهي شان تشخيص داداين مناطق را مي توان از روي.  دارد

 . در زير طاق برفي پناه نگيريد، زيرا احتمال ريزش برف و مدفون شدن وجود دارد.در زمستان از لبه هاي برفي کوه ها دوري کنيد
  )١٣٨٥/تهران/ مينو حسني اصفهاني: مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع(

  

 

    Snow Cave Shelter    سرپناه غار برفي �
طلبد و بايد توجه داشته باشيد که هنگام ساخت اين نوع سرپناه، انرژي و زمان زيادي مي. دي آيگيرد، در مناطق سرد و برفي، موثرترين نوع سرپناه به حساب مواسطه عايق بندي که توسط برف صورت مياين نوع سرپناه، به

سقف آن را قوسي شکل بسازيد تا از استحکام . را حفر کنيدنآ پيدا کنيد تا بتوانيد ، متر برف داشته باشد۳روش کار بدين گونه است که در ابتدا شما بايد تپه اي که حدود . ساخت اين نوع سرپناه امکان دارد که خيس شويد
  )۵۱تصوير (. با ايجاد يک زهکش، اجازه بدهيد برف آب شده از اطراف سرپناه به بيرون خارج شود. بيشتري برخوردار شود

مطمئن شويد که سقف به اندازه . دشوشود شما و تجهيزاتتان خيس ناين کار باعث مي شود  تا برفي که آب مي. در اطراف آن خندقي بکنيد. تر از ورودي خانه بسازيدايد مرتفعقسمتي را که به عنوان محل خواب در نظر گرفته
ها و ديواره. درز قسمت پايين سرپناه نزديک در ورودي استفاده ک اتوانبراي پخت و پز مي. يدکندر ورودي را به وسيله برف يا ساير وسايل مسدود . ر روي سکوي خواب بنشينيدراحتي بهطوري که بتوانيد بهکافي مرتفع باشد ب
توانيد با تلنبار کردن برف بر روي  براي ساختن غار برفي مرتفع نيست، ميمورد نظر شما به اندازه کافياگر تپه . يدکنيک تهويه را بوسيله سوراخي کوچک در سقف تعبيه . متر ضخامت داشته باشند سانتي۳۰سقف بايد حداقل 

   .  که به اندازه کافي بزرگ باشد درست کنيدايهم تپه
  

 

  يف غار بر-۵۱تصوير 
   ١٣٨٥/تهران/  اصفهانيمينو حسني: مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

   انواع سرپناه-۲-۳-۲
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 ادامه انواع سرپناه 

   Snow House    برفيکلبه �
اين براي ساخت . کنندهايي براي شکار و صيد ماهي استفاده ميدر مناطقي خاص، مردم بومي از اين نوع سرپناه به عنوان پناهگاه

به صورت ها را خت اين نوع پناهگاه شما بايد در منطقه اي باشيد که بتوانيد برف براي سا. استيها نياز به تمرين زيادنوع سرپناه
صورت شماتيک نشان ها به مقاطعي از  اين نوع کلبه۵۲ در تصوير . و همچنين بايد وسايل و امکانات داشته باشيد.قالبي برش بزنيد
 . دهدها را نشان مي نحوه ساخت اين کلبه۵۳تصوير .  داده شده است

  پناهگاه جنگلي �
 از ي انواع.درکرا به کمک برف عايق بندي اطراف آن در مناطق برفي مي توان. اين سرپناه را مي توانيد در مناطقي مختلفي بسازيد

  ..ديکني مشاهده م۵۷  تا۵۴رين پناهگاه را در تصاويا
  

.  خانه برفي، مقطع عمودي خانه برفي و نيم رخ گنبدي آن بسيار مهم است-۵۲تصوير 
اگر خيلي کوتاه باشد، حرکت در آن مشکل مي شود و اگر خيلي بلند باشد، خطر ريزش 

  .سقف وجود دارد و گرم کردن آن هم مشکل مي شود
  ١٣٨٥/تهران/ مينو حسني اصفهاني: مترجم/ ل تورلپ/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

 

  ينحوه ساخت کلبه برف -۵۳تصوير 
مينو : مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

  ١٣٨٥/تهران/ حسني اصفهاني

  ي جنگليها از سرپناهي انواع-۵۴تصوير 
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 ادامه انواع سرپناه 
 

.کننده آتش با منعکسيچارطاق)رو به رو (-۵۶تصوير 
ن پناهگاه به دو شاخه محکم، چند يا ساخت يبرا

به جهت آتش . از استي نيچوب، چاقو و زمان کاف
د که دود آتش به ي بسازيد و پناهگاه را طوريتوجه کن

  .له باد دور شوديوس
مينو حسني : مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

  ١٣٨٥/تهران/ اصفهاني

  ايجاد چادربا پانچو)پايين(-۵۷تصوير 
مينو حسني : مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

  ١٣٨٥/تهران/ اصفهاني

 خيمه چند تيرکه -۵۵تصوير 
/ مينو حسني اصفهاني: مترجم/ پل تورل/ هنر زنده ماندن در طبيعت : مرجع

  ١٣٨٥/تهران

حاشيه ها به هم دوخته
 .شونديا گره زده مي

اگر جهت باد
عوض شود، جهت 

د يز بايچادر ن
 Wing يتيرکها .عوض شود

Poleي   برا 
 يم سوراخ بااليتنظ

  . رونديچادر به کار م
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  :انتخاب محل مناسب كمپ �

 شد، مربوط به زماني گفته سرپناه رهباپيشتر درنکاتي که در باال 

 به است که شما در طبيعت سرگردان هستيد و وسايلي براي کمپ زدن

ول يک گروه وعنوان راهنما، مساما در سفرهايي که شما به. نداريدهمراه 

. هاي اجراي تور استترين قسمتهستيد، کمپينگ يا چادر زدن، از مهم

 که براي چادر زدن نياز داريد بايد از گروه پيشرو  را اطالعاتيعمده

يد اما اگر به منطقه براي اولين بار قدم مي گذار. دريافت کرده باشيد

  : براي انتخاب محل کمپ بايد نکات زير را در نظر داشته باشيد

  مسطح بودن سطح مورد نظر  

  دسترسي به آب شرب سالم  

  سيل گر نبودن منطقه مورد نظر  

  باد گير نبودن منطقه مورد نظر  

  هاي دسترسي مناسب به كمپ راه 

  :انواع کمپ �

  :كمپ منظم 

توانيد از  ايد، مسطح باشد، مياگر منطقه اي که براي کمپ در نظر گرفته

صورت دايره هبراي اين منظور تمام چادرها را ب .دکنيکمپ منظم استفاده 

در . کنيد برپا مي،دهدکه مرکز آن را آتش مادر يا مرکزي تشکيل مي

 چادرها بايد .هيچ شرايطي نبايد ديد چادرها نسبت به همديگر کور شود

براي کمپي که ايجاد .  داشته باشندنسبت به چادر روبروي خود ديد کافي

گذاريد تا بتوانيد بر آمد و شد افراد ايد، فقط يک راه ورود و خروج ميکرده

  )۵۹تصوير (  . داشته باشيدنظارت خود، گروه

  :امنظمکمپ ن 

طور به(ه باشد نداشت يايد محيط مسطحاي که به آن سفر کردهاگر منطقه

. يدنکهاي نامنظم استفاده ز الگوي کمپنيد ااتومي)  کوهستاني باشدمثال 

  .تا در کنار هم بزنيد ۳تا ۲براي اين منظور چادر ها را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ادامه انواع سرپناه 
  سرپناه درخت افتاده �

براي ساخت اين سرپناه، بايد يک درخت افتاده پيدا کنيد و 
معموال برف زيادي زير درخت . برف زير آن را خارج کنيد

اگر مجبور شديد، از شاخه هاي درخت ببريد و از . وجود ندارد
  )۵۸تصوير  ( .يدکنها براي پوشاندن کف استفاده آن
 
  
 

 تادهسرپناه از درخت اف-۵۸تصوير

   اصول کمپ زدن-۳-۳-۲

 عتي استقرار در طبي از کمپ منظم در سفر آموزشيا نمونه-۵۹تصوير 
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عالمت دادن، به معني داشتن وسايل و همچنين توانايي فرستادن 

آتش، . اندپيام براي کساني است که احتماال براي نجات شما گسيل شده

از جمله وسايلي ... هاي روشن، آينه، سوت و انعکاس نور، استفاده از رنگ

سه تا آتش به . ها پيام کمک بفرستيدتوانيد به کمک آنهستند که مي

فقط زماني از آينه براي . باشدشکل مثلث به معني درخواست کمک مي

از نور . د که از دور هواپيما يا مردمي را ببينيدکنيعالمت دادن استفاده 

 توجه کساني که ممکن است در اطراف چراغ چشمک زن، براي جلب

هنگام روز، از دود آتش براي جلب توجه . دکنيشما باشند، استفاده 

در مناطق باز، براي کساني که احتماال از باال ممکن است .  کنيداستفاده

 انگليسي را به S.O.Sدنبال شما بگردند، کلمه کمک را به فارسي يا 

. گي، بر روي زمين نقش بزنيد کنده درخت يا لباس هاي رن،کمک سنگ

- هاي نجات براي جستجو از هواپيما يا هليکوپتر استفاده ميبيشتر گروه

  .کنند

  

هاي نجات در طبيعت، عالئم درخواست شبيه بسياري از تکنيک

اگر . يدکنهايي است که شما قبل از استفاده، بايد تمرين کمک از مهارت

د، فرستادن پيام کمک و ارتباط در طبيعت خود را تنها و سرگردان يافتي

ترين اند، از مهمبرقرار کردن با کساني که براي نجات شما گسيل شده

  .استاقدامات 

  

   SOS پيام �

، مشهورترين است (Save Our Soul)  که مخففSOSپيام 

گذارد، هر کسي که پا به طبيعت مي. پيام کمک در سطح بين المللي است

 اياين پيام را با هر وسيله. ايي داشته باشد آشنSOSحداقل بايد با پيام 

، انتخاب SOS کدي که براي .توان فرستاد ميي يا صوتياعم از تصوير

  :ن گونه استي، بدشده است

 بعد مکث کنيد و سپس دوباره پيام . کوتاه و سه بلندپيام سه پيام بلند، سه 

  )۶۰تصوير (  .دکنيرا تکرار 

  

  

  

  

 براي فرستادن پيام کمک وجود دارد، طور کلي، دو روش اصليبه

کنيد به موقعيت و وسايلي که در ميروشي که استفاده . تصويري و صوتي

  .دسترس داريد، بستگي دارد

  هاي تصويريپيام �

سه . در تاريکي، آتش موثرترين وسيله براي فرستادن پيام است        : آتش 

متـر از    ۲۵ فاصـله تقريبـي       راست بـا   طور مثلثي يا در يک خط     هآتش که ب  

طور بين المللي، عالمتي براي درخواست کمـک       همديگر روشن شده اند، به    

زماني که تنها هستيد، شـايد نگهـداري سـه           )۶۱تصوير  (   .شونديشمرده م 

 آتش مشکل باشد، اگر چنين بود، فقط يک آتش روشن کنيد ولي از آن در

  عالمت دادن-۴-۲

   عالئم درخواست کمک-۱-۴-۲

 SOS پيامي اصليالگو-۶۰تصوير

    انواع پيام-۲-۴-۲

 عالمت دادن به روش روشن کردن -۶۱تصوير 
 آتش
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به هنگام روشـن کـردن آتـش بـه موقعيـت             .محافظت کنيد   طول شب 

 در محيطـي بـاز کـه داراي    دي کن يسعدر جنگل   . خودتان هم توجه کنيد   

  .کنيدديد وسيعي باشد، اقدام به روشن کردن آتش 

در طول روز، ايجاد يک منبع توليد دود کمک بزرگي براي جلب 

در تمام کشورها، سه ستون دود به معناي درخواست . توجه ديگران است

اش در تضاد آتشتان با زمينهتالش کنيد که رنگ دود . کمک مي باشد

اگر آتش خود را به وسيله . دود سياه در پس زمينه سفيد و برعکس. باشد

هاي سبز و خزه نمدار بپوشانيد، دودي که ايجاد مي شود، سفيد برگ

خواهد بود و اگر در آتش خود، الستيک يا لباس آغشته به روغن 

 آتش، اپيام کمک بفرستادن . بياندازيد، شما دود سياهي خواهيد داشت

وجود بادهاي . فقط در روزهايي که هوا صاف و آرام باشد موثر خواهد بود

تند، هوايي باراني و برفي، دود را متفرق خواهد کرد و شانس ديده 

  .شدنتان را کاهش خواهد داد

در يک روز آفتابي، يک آينه بهترين وسيله بـراي          : آينه و چراغ قوه    

توانيد گر آينه در اختيار نداريد مي      ا )۶۲ تصوير   ( .فرستادن پيام خواهد بود   

از هر شيء براق ديگري حتي ليوان استيل خود براي منعکس کردن نور             

اشعه ها را به يک جهت که از قبل معـين کـرده             . خورشيد استفاده کنيد  

فرستادن پيام با کمک آينه را همين امروز تمرين کنيد         . ايد، هدايت کنيد  

توانيد در شب مي  . کنيد، ننشينيد  آن احتياج پيدا مي    و منتظر زماني که به    

يا ) شوندهايي که روي پيشاني وصل مي     چراغ(از يک چراغ چشمک زن      

  . دکنينور چراغ قوه براي فرستادن پيام کمک استفاده 

براي گرفتن نتيجه دلخواه از فرستادن پيام کمک، محلي نزديک به 

هميشه بخاطر . يدکن باشد، انتخاب محل استقرار خود را که داراي ديد کافي

داشته باشيد، خود را در محلي که احتمال پيدا کردنتان بيشتر است قرار 

از کدام نقطه احتمال دارد که شما را پيدا کنند، زمين يا هوا؟ جستجو . دهيد

معموال از آخرين محلي که حدس زده مي شود شما در آنجا بوده ايد، آغاز 

   .مي شود

. نيز يکي ازاشکال انتقال پيام است) Body Signals(عالئم بدني 

 .در قسمت بيشتر بدانيم برخي از اين عالئم به تصوير کشيده شده است

  )صفحه بعد(

  :پيام هاي صوتي �

-هايي هستند که ميراديو، سوت و صداي شليک گلوله، از جمله روش

د، استفاده دههايي که حضور شما را به ديگران خبر مي به عنوان پياميدتوان

  .شود کيلومتري هم شنيده مي۶/۱صداي سوت گاهي تا فاصله . يدکن

توانيد از صداي گلوله براي عالمت دادن در بعضي از شرايط، مي

صداي شليک گلوله با فاصله زماني کوتاه بين هر شليک، به . استفاده کنيد

  . شودعنوان پيام درخواست کمک ازجانب شما فرض مي

ها،  براي مسلط شدن بر هر يک از اين روشاست کهالزم به تاکيد 

  .قبل از اقدام به سفر، هر مورد راتمرين كنيد

  

  

  

عالمت دادن با استفاده از انعکاس نور به  -۶۲تصوير 
  نه يکمک آ
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هنگامي که در طبيعت سرگردان شديد، سراسيمه و دستپاچه نشويد، 

  . شود انجام دهيدآرام باشيد و هرآنچه را که موجب نجات شما مي

  توقف کنيد  .۱

 بنشينيد .۲

 فکر کنيد .۳

 مشاهده کنيد .۴

 بکشيدنقشه  .۵

توانيد انجام هايي است که شما ميترين روشاين يکي از زيرکانه

ست که سعي ااين ، هاي اوليه در طبيعتترين اصول کمکز مهما. دهيد

کنيد همه چيز را استدالل کنيد و براي هر مشکل راه حل معقوالنه 

  . بيابيد

 ، داروبيش از اندازه. يدکن بررسي تحليل ونيازهايتان را قبل از سفر 

- کنيد هميشه به آنچيزهايي را بياوريد که احساس مي. دنبريهمراه خود 

همسر و فرزندان (به همراه خود، عکسي از خانواده . کنيدها نياز پيدا مي

داشته باشيد تا در هنگام گم شدن، به شما يادآوري کند آرام ....)  و 

که نجات  اينهميشه روي. که پيدا شويد، تالش کنيدباشيد و براي اين

)  Space Blanket (با پيچيدن پتوي بقا. کنيد، تمرکز کنيدپيدا مي

  .            دور خود، مانع از پايين آمدن دماي بدن خود شويدهب

گذاريم، هرکدام از ما به عنوان اشخاصي که به طبيعت قدم مي

  .هاي اوليه در طبيعت را بياموزيموظيفه داريم تا اصول اصلي کمک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) Body Signals(عالئم بدني نمونه هايي از  
 

 ليه اويها کمک-۵-۲
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  :بيشتر بدانيم  Skills in Nature                                                                             مهارت هاي اصلي در طبيعت-فصل دوم

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

 
 بريده ـتان ممکن است جايي از بدنتانگروهيکي از اعضاي شما يا 

که افرادي که براي اين . شويدي ديگريهاجراحتدچارشود، بسوزد و يا 

صورت فوري و صحيح ههاي اوليه بزنده بمانند، کمک اندمجروح شده

 اعتماد به ط بوده،دهيد آگاه و مسل بايد به کاري که انجام مي.الزم است

هايي در شرايط اضطراري، زخم .را داشته باشيدنفس کافي براي انجام آن

-هاي جديتوانيد خودتان مداوا کنيد و جراحتکه زياد مهم نيستند را مي

   .تر را فقط ثابت کرده و منتظرکمک بمانيد

ه آشنا ي اوليهاتوانيد با اصول کمکيم ميدر قسمت بيشتر بدان

که راهنمايان طبيعت گردي، زم به توضيح است، با توجه به اينال. شويد

گذرانند، در اين مبحث تنها به کلياتي هاي اوليه را ميواحد درسي کمک

براي تکميل توانند يمهاي اوليه اشاره شده است و فراگيران از کمک

  .دناطالعات خود در اين زمينه به منابع مربوط مراجعه كن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     اوليهيهااصول کمک-۱-۵-۲
  

هرگز شخصي را که . ع كنيددر کمک به شخصي که دچار سانحه شده است، بايد از کارهايي که داراي اولويت هستند شرو
رسد، گردن يا ستون نظر ميمصدوميني را که به. تري او را تهديد کندکه خطر بزرگجراحتش معلوم نيست حرکت ندهيد، مگر آن

در شرايط . که مشکل تنفسي آن شخص، شما را مجبور به چنين کاري کندفقراتشان آسيب ديده است را حرکت ندهيد، مگر آن
تر را فقط ثابت کرده و منتظرکمک هاي جديتوانيد خودتان مداوا کنيد و جراحتهايي که زياد مهم نيستند را مياضطراري، زخم

  . بمانيد
همچنـين بررسـي    .  کنيد يبررسرا  قبل از سفر آن   . هرگز فراموش نکنيد که کيف بقاي خود را در طبيعت همراه خود داشته باشيد              

  .ورالعمل ساده مصرف باشندکنيد که هرکدام از وسايل داراي دست
  :ها اجتناب کنيدچيزهايي که بايد از آن 

از . ترين مواردي است که فردي که قصد مسافرت به طبيعت را دارد بايد بـه آن توجـه داشـته باشـد              ترين و اصلي  حفظ سالمتي از مهم   
هـاي  افران خـود را بـه انجـام فعاليـت         مورد که ممکن است منجر به مجروح شدن شما شود، خودداري کنيد و هرگز مس              خطرکردن بي 

  .مخاطره آميز تشويق نکنيد
  :توصيهچند  

  .مواظب مسموميت هاي ناشي از غذا باشيد
 .مواظب از دست دادن حرارت بدن خود باشيد

 .دستپاچه و سراسيمه نباشيد، هرگز با اين وضعيت درست عمل نخواهيد کرد
 



 
 

 
 

 
 

 استقرار در طبيعت :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد   
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 نيازهاي اساسي انسان در شرايط اضطراري-۱-۳

  کيف بقا-۲-۳

  مناسب در طبيعت لباس-۳-۳

 طبيعتگم شدن در-۴-۳

 عبور از رودخانه -۵-۳
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  :بيشتر بدانيم Survival in Nature                                                                              در طبيعتبقا-وم سفصل

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

  

گرما، آب، : کرد اصلي طبقه بندي دسته ۴توان به مياين نيازها را 

در مواقعي که در طبيعت گم شده ايد، بايد اين نيازها را  .خواب و غذا

ها  و در جهت رفع آنکنيدبراي خود به ترتيب اولويت، طبقه بندي 

  .برآييد

  

تي بريد، بسيار حياسر ميهحفظ دماي بدن هنگامي که در طبيعت ب

بدن شما . کند دمايي خاص فعاليت ميدامنهبدن شما در يک . است

بيشتر مواقعي که در طبيعت . تواند بيش از حد سرد يا گرم شودنمي

حتي ( .متمرکز استنگه داشتن شدن و گرم  گرم برهستيد، تالش اصلي 

  ) .سر مي بريدهموقعي که شب در کوير ب

  

 

 حفظ کرديد، حاال بايد طبيعي حد که دماي بدنتان را دريکبعد از اين

هاي زيستي آب بدنتان را تامين کنيد و از کاهش آن بکاهيد تا فعاليت

  .شما متوقف نشود

وزن بدن هر انساني را آب تشکيل داده است و % ۷۵طور متوسط، هب

. هر انساني براي ادامه حيات در طول روز به مقدار معيني آب نياز دارد

تواند تا سه روز بدون آب هر شخص سالمي، مي، ور که اشاره شدطهمان

 تا ذخيره آبتان بگذاريددست روي دست نبايد هيچ وقت ولي . زنده بماند

  .تمام شود، بعد دنبال آن بگرديد

  

طور منطقي فکر کنيم، به هکه بتوانيم بعنوان يک انسان، براي اينهب

زايي مي  توهمبدون خواب، ذهن ما دچار. ميزان معيني خواب نيازمنديم

، اضطرار در طبيعتشود و قادر نخواهيم بود که براي نجات خود در شرايط 

  .ي بگيريمصحيحتصميمات 

  

 

غذا بندرت . يک شخص بالغ مي تواند بدون غذا تا سه هفته دوام آورد

  .در اولويت اول نيازهاي اساسي شما قرار مي گيرد

  

  

مراه هدارند، تهيه و بهبراي کساني که قصد سفر به مناطق طبيعي را 

داشتن يک کيف بقا که ملزومات اوليه در آن تعبيه شده باشد، بسيار حائز 

 ه شود بر اساسلي بايد در اين کيف گذاشتيکه چه وسااين. اهميت است

مثال، کيف نجاتي که تمام . شودگذاريم تعيين ميمحيطي که به آن قدم مي

طور مستقيم بستگي به ه بکنند،خلبانان هواپيماهاي جنگي حمل مي

  .کننداي دارد که برروي آن پرواز ميمنطقه

شود ،  به نحوه حمل آن ميکه در کيف نجات گذاشته نيز مقدار وسايلي

تر وسيله شخص حمل شود، بايد کوچکهکيفي که قرار است ب. بستگي دارد

  .شوداز کيف نجاتي باشد که با وسيله نقليه حمل مي

  

   نيازهاي اساسي انسان در شرايط اضطراري-۱-۳

 Warmth گرما                     -۱-۱-۳

 Waterآب                      -۲-۱-۳

 Sleepخواب                     -۳-۱-۳

 Foodغذا                 -۴-۱-۳

   کيف بقا-۲-۳
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  :بيشتر بدانيم Survival in Nature                                                                              در طبيعتبقا-وم سفصل

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

. ر دادن وسايل در کيف نجات را رعايت کنيدهميشه ترتيب قرا

 در -نما و نقشه  مثل قطب-  که از اهميت زيادي برخوردارند راچيزهايي

-ه را که در درجه دوم اهميت قرار دارند بيموارددسترس قرار دهيد و 

تر هستند در هايي که محکمآن( .ترتيب استحکام در درون کيف بگذاريد

توانيد در درون کوله  مي،که حجيم هستند هم راوسايلي ). زير بگذاريد

  :کنيد، بايدکيفي که براي اين منظور انتخاب مي .پشتي قرار دهيد

  .در برابر نفوذ آب مقاوم باشد 

 .راحتي قابل حمل و يا اتصال به بدن شما باشدهب 

 .با دوام باشد 

 . گرم بيشتر شود٧٠٠وزن اين کيف نبايد از  

توان به ر کيف نجات خود جاي دهيد، ميتوانيد داز اقالمي که مي

  )۶۳تصوير  ( :موارد زير اشاره کرد

 سانتي، چـسب    ٥پتوي نجات، باند    : هاي اوليه، شامل  وسايل کمک  

 ...زخم، چند عدد قرص مسکن و اسهال، تيغ جراحي، نخ بخيه و 

- به همراه داشتن داروهاي مخصوص در صورت داشـتن بيمـاري           

  ....)آسم و( هاي خاص 

ها آتش را راه انداخت مثل فندک يـا         کمک آن يلي که بتوان به   وسا 

هـا در درون يـک      توانيد بـا قـرار دادن کبريـت       مي( .هاي ضدآب کبريت

 ). کنيدضدّآبها را قوطي فيلم، آن

 .هاي يدهاي تصفيه آب، يا قرصقرص 

بهترين رنگ براي شناسايي از     (ابزار عالمت دادن از قبيل آينه، سوت         

 .)استدور نارنجي 

 يک ظرف کوچک و سبک فلزي براي درست کردن غذا 

 نما و نقشهقطب 

 وسايل ماهيگيري شامل، نخ ماهيگيري، قالب، طعمه 

 شمع 

 ذره بين کوچک 

 تعدادي کيسه پالستيکي محکم براي ذخيره آب 

 نخ و سوزن: وسايل دوخت و دوز 

 )ترجيحا چند کاره(چاقو  

 ناخن گير کوچک 

 موچين 

  وازلينماده چرب کننده مانند 

 صابون يا هر نوع وسيله شوينده ديگر 

 گردو، بادام، فندق، پسته : دانه هاي چرب با پوست، مثل 

هايي نظير خرماي خشک، نان خشک، بيسکويت، نمک، چند         خوراکي 

 حبه قند

براي شستشو خود تان وهمچنين روشـن       ( سانتي   ٢٠*٢٠پارچه کتاني    

 )کردن آتش

 کاله  

 ).کنيدمحکم و ثابت ش خود را با آن توانيد کفمي( يک جفت جوراب 
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  :بيشتر بدانيم Survival in Nature                                                                              در طبيعتبقا-وم سفصل

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

 مراه باطري اضافههچراغ قوه به 

 دفترچه يادداشت و مداد 

 نيست، کيف نجات خيلي مفصل ي به زتوجه داشته باشيد که نيا

کنيد وجودشان هنگامي که در  را که فکر مييفقط اقالم مفيد و کارآمد

يف قرار  درون ک،کرد ايد به شما کمک خواهندطبيعت سرگردان شده

- در آماده سازي کيف سعي کنيد وسايلي را انتخاب کنيد که مي.دهيد

از يک قلم جنس، .  استفاده کنيدهاتوانيد براي بيش از يک منظور از آن

کار موجب افزايش حجم و وزن کيف دو تا مشابه هم بر نداريد، زيرا اين

همه جا   چون کيف بقايتان بايدطور که در باال ذکر شد،همان. شودمي

  .شود زياد آنوزن نبايد  ،همراه شما باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خواهيد بپوشيد هايي که در طبيعت مييک قانون کلي براي انتخاب لباس

   .هايي گشاد و در چند اليه بپوشيداست که لباسآن

اليه ( لباسي که توانايي جذب رطوبت از بدن را داشته باشد، شروع کنيد با

-ايد، لباس يا لباسا توجه به محيطي که در آن قرار گرفتهسپس ب).  اصلي

ها،  که به نسبت عايق گرما باشند پوشيده و در آخر روي همه اينرا هايي

ضد آب يا (يک اليه لباسي که در مقابل نفوذ آب مقاومت داشته باشد، 

Waterproof ( بپوشيد.  

صوص طبيعت عنوان لباس مخهايي را که بهطور کلي لباس يا لباسبه

  : هاي زير باشدکنيد بايد داراي خصوصيتانتخاب مي

راحتي تنفس کند، به سرعت خشک شود، بدن شما بتواند در آن به �

راحتي در حقيقت، .  عايق گرما باشد، با دوام باشد، ضد آب و بادگير باشد

اما . حفظ تعادل بين اين خصوصيت ها در شرايط گوناگون طبيعي است

خواهيد بپوشيد عالوه بر خصوصيات باال، رايط طبيعي ميلباسي که در ش

  .بايد سبک باشد و به شما براي انجام فعاليتهايتان آزادي بدهد

  اليه اصلي �

هدف از پوشيدن اين لباس که در تماس مستقيم با بدن است، جذب 

در . باشدرطوبت از سطح پوست بدن و ثابت نگه داشتن دماي بدن مي

منظور گرم   به-اضافه کردن يک اليه عايق ديگر  باشرايط هواي سرد،

  .شود اين اليه موجب راحتي هر چه بيشتر شما مي -نگه داشتن بدن

  
  نمونه هايي از اجزاي يک کيف بقا-۶۳تصوير

  در سرمالباس مناسب    لباس مناسب در طبيعت-۳-۳
پوشيدن لباس مناسب ، براي شما که قصد سفر به نقاط 

که از کوه بدن شما وقتي . طبيعي را داريد بسيار حياتي است
-اما هنگامي که مي. کندويد، گرما توليد و عرق ميرباال مي

ايستيد، هواي سرد، موجب مي شود تا دماي بدن شما به 
براي پوشيدن لباس مناسب در سرما، به . سرعت کاهش يابد
  :نکات زير توجه کنيد

بهتربن روشي که موجـب خـشک و گـرم مانـدن مـي           
بـا زيـر    . لباس استفاده کنيد  است که از چندين اليه      شود، اين 

جنس اين لباس بايد طـوري باشـد کـه          . پيراهني شروع کنيد  
توانيـد از   بعـد از آن مـي     . بتواند عرق بدن شما را جذب نمايد      

ها عايق حرارت است، استفاده کنيد      لباس هايي که جنس آن    
  .در آخر هم يک بادگير بپوشيد). نظير لباس های پشمی (

اگـر الزم شـد، حـذف يـا اضـافه           را  ) لباس ها (اليه ها    
باتوجه به شرايط آب و هوايي بيرون، لبـاس هـايي بـا             . کنيد

 .چندين اليه که عايق گرما هستند، استفاده کنيد
کـه  لباس زمستاني بايد سبک و راحـت باشـد، بطـوري       

 .هاي شما نشودباعث محدوديت در فعاليت
هايي کـه ضـد     از دستکش . از دستان خود مراقبت کنيد     
شند،  استفاده کنيد تا از يخ زدن انگـشتانتان جلـوگيري     آب با 
هاي يک انگشتي، دستهاي شـما را گـرم نگـه         دستکش. کند

هـا را بـر روي      مي توانيد براي محافظت بيـشتر آن      . مي دارد 
 .هاي انگشت دار بپوشيددستکش

-هـايي کـه بـه     از کفش . پاهاي خود را فراموش نکنيد     
پاهـاي  . سـتفاده کنيـد   خوبي عايق گرما و ضـد آب باشـند، ا         

توانـد  طور وحشتناکي مي  خيس و سرد، فاجعه آميز است و به       
هميـشه يـک جفـت جـوراب        . دماي بدن شما را پـايين آورد      

 .خشک اضافه، همراه خود داشته باشيد
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  کتان يا الياف مصنوعي �

هيچ استفاده از لباس کتاني در شرايط سرد، به عنوان زير پيراهني، 

اما در شرايط گرم و کويري، و . کندکمکي به گرم نگه داشتن شما نمي

  .کنيدتوانيد از لباس کتاني استفاده خواهيد خنک شويد، ميني که ميزما

هاي مصنوعي پارچه هاي پلي استر سبک، پلي پروپيلن و يا الياف �

ها ها، بهترين انتخاب براي زير پيرهني هستند، چون اين پارچهشبيه آن

قابليت جذب رطوبت را دارند، نرم هستند و همچنين خاصيت حرارتي 

  .هم دارند

   عايق-اليه دوم  �

اليه عايق که براي سفر به مناطق طبيعي بايد از آن استفاده کنيد، بايد 

طوري طراحي شده باشد که با حفظ دماي بدنتان، موجب گرم نگه 

-هايي هستند که بههاي پشمي، از جمله لباسالياف. داشتن شما شود

ون سبک گيرند، چطور گسترده براي حفظ گرما مورد استفاده قرار مي

ها تنفس کند و همچنين عايق هستند تواند در آنهستند، بدن مي

  ).شوندکه خيس ميحتي زماني(

  اليه بيروني  �

اليه بيروني لباس مخصوص سفر به مناطق طبيعي، شما را از باد و 

متاسفانه، رابطه . کندباران و شرايط سخت بيرون، محافظت مي

   . وجود داردمعکوسي بين ضد آب بودن و قابليت تنفس
  
 

  

  : استير ضروري زي هاي پيش بينقبل از سفر به مناطق طبيعي،

داشـتن نقـشه اي از      . از سالم بودن وسيله نقليه خود مطمـئن شـويد           

  . کنيد بسيار مهم استاي که به آن سفر ميمنطقه

ها و يا بستگان خو را آگـاه کنيـد و بطـور             قبل از شروع سفر، همسايه     

مورد محلي که قصد سفر به آنرا داريد همچنـين زمـان            دقيق اطالعاتي در    

  .برگشت خود را هم به آنها اعالم نمائيد

 ليتر آب آشاميدني در وسيله نقليه خود، قـرار          ١٥ ،حداقل بازاي هر نفر    

 . دهيد

  .کيف بقاي خود را حتما همراه خود داشته باشيد 

، هميشه خطر گم شدن در مسيرهايي خـارج از راه اصـلي وجـود دارد               

کنيد، آشنا شويد و عوارض زمـين       اي که به آن سفر مي     پس با نقشه منطقه   

را با نقشه خـود     در طول سفر به اطراف خود نگاه کنيد و آن         . را بررسي کنيد  

 .کنيدتطبيق دهيد و سعي در پيدا کردن موقعيت خود بر روي نقشه 

  

  

  

  

  

  

  

  )ادامه( لباس مناسب در سرما   گم شدن در طبيعت-۴-۳
شايد خيلي پيش پا افتاده به نظـر برسـد، امـا در همـه                

لبـاس  .  لباسـهايتان را خـشک نگـه داريـد    حال سعي کنيد تا 
هاس خيس مي تواند سرمای بيشتری به بـدن شـما منتقـل             

که به يک سرپناه يـا خانـه گـرم وارد شـويد،             قبل از آن  . کند
صـورت  برفي را که روي لباستان است بتکانيد، در غيـر ايـن           

-ها آب خواهند شد و موجب خيس شـدن لباسـتان مـي            برف
خـل يـک محـل گـرم را داريـد،           اگـر قـصد مانـدن دا      . شوند

لباسهايتان را در آوريـد و از عـرق کـردن بـدنتان جلـوگيري               
 .کنيد

چيزي که بتوانيد با آن گوشهايتان را هم        . کاله بپوشيد  
 درصد از گرماي بدن شما از طريـق سـر           ۵۰حدود  . بپوشانيد

 .شما از دست مي رود
هميــشه بخــاطر داشــته باشــيد، مــسافرت بــه صــورت  

ها ، ايمن نخواهد بود،در سرما وصا در زمستان  انفرادي ، مخص  
  .مقدار سوخت بيشتري به همراه خود داشته باشيد
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و هـاي صـحرا گـردي احتمـال گمـشدگي           در برنامه اما به هر حال     

شـود بـه    توصيه مي چنين موقعيتي   در  . فاصله گرفتن از گروه وجود دارد     

  :  کنيدمطالب زير توجه

مورد در اطراف  و از پرسه زدن بيکنيدآرامش خود را حفظ  �

 . خودداري کنيد

هرگاه در طبيعت گم شديد، بنشينيد و تا موقعي که ترس، خشم، 

ذهنتان را بر .  نکنيدياماقدايد هيچ ياس و نااميدي را از خود دور نکرده

توانيد انجام دهيد تا در اين چه اقداماتي مي. روي مشکلتان متمرکز کنيد

خاطر داشته باشيد، فکر شما، بهترين ابزار ه؟ بط به شما کمک کندشراي

 از ترس و واهمه ، قواي شماست ، پس۴/۳روحيه . نجات شما خواهد بود

 . شويده نفس خود موفق ميبپرهيزيد، مطمئن باشيد با حفظ اعتماد ب

  

 . يف بقاي خود را بررسي کنيدک �

. مطمئن شويد که با نحوه کار همه وسايل داخل کيف آشنا هستيد

يد و براي عالمت کنتدريج استفاده مواد غذايي موجود در كيف بقا را به

  . دادن در روز با آئينه و در شب از چراغ قوه استفاده كنيد

توانيد بگذرانيد؟ آيا کجا ميشب را . نيدبه اطراف خود نگاه ک  �

اي باز است که جويندگان بتوانند شما را پيدا اطراف شما محوطه

  ند؟کن

  . طرح و نقشه تهيه کنيددهاي خوبراي فعاليت  �

مطمئن شويد . کنيد مشخص ،ترتيب کارهايي را که بايد انجام دهيد

ي قرار داريد که هوا اگر در زمان. کنيد پيچيده نميدکه کارها را بيش از ح

و يا در ارتفاع باال قرار داريد، ) زمستان، اوايل بهار و اواخر پاييز (سرد است 

هميشه . ترين کاري است که بايد انجام دهيدگرم نگه داشتن خود، مهم

  .مثبت بيانديشيد و با خود تکرار کنيد که توانايي نجات را داريد

  .در يک مکان بمانيد �

اگر قبل از حرکت، به کسي گفته باشيد که به . يددر اطراف پرسه نزن

بعد از يک يا دو روز، . رويد، حتما براي پيدا کردن شما خواهند آمدکجا مي

بري نشد، بايد تالش کنيد تا خودتان راه نجات خود خوقتي از گروه نجات 

 ،اين. دانيد پيدا کنيدرا با دانشي که براي زنده ماندن در اين شرايط مي

نما، يابي به کمک قطبهايي نظير جهتاست که بايد از مهارتتي موقعي

GPS و يا بدون اين وسايل و تنها به کمک نقشه و عالئم طبيعي 

  .استفاده کنيد

  به جا گذاشتن اثر �

ها عالمت سعي كنيد با نوار پارچه سفيد رنگ به درختان يا بوته

 در .بگذاريدهاي ريز فلش بگذاريد يا در كوير بر روي زمين با سنگ

  : گذاريد ذكر اين نكات حائز اهميت استيادداشتي كه براي كاوشگران مي

  وضعيت جسماني  

  ساعت حركت  

  نيازهاي شخصي 

  جهت حركت    

 اقدامات الزم به هنگام گم شدن در طبيعت -۱-۴-۳

  :يک نکته  

  جات در طبيعتشناسي نروان 
در شرايط سرگرداني در طبيعت، شما با انواع گوناگون 

استرس يا فشار عصبي، در بيشتر . استرس مواجه مي شويد
-مواقع، موجب مي شود تا شما سراسيمه شده و تمام آموزش

 ،  مواجه با چنين شرايطي فرا گرفته بوديدبرايهايي را که 
 که بعضي از اهميت اين موضوع بقدري است. کنيدفراموش 

افرادي که از دانش اندکي هم برخوردار بودند، تنها با مسلط 
  .بودن بر احساسات خود، توانسته اند جان خود را نجات دهند

در شرايط اضطراري، داشتن اراده براي نجات بسيار مهم 
رحال، در چنين شرايطي، تجربه بهتربن معلم شما هبه. است

ور مستقيم به چيزهايي طهخواهد بود و عکس العمل شما ب
  .که فرا گرفته ايد بستگي دارد

بياد داشته باشيد، در اين زمان بايد از تمام دانش خود که قبال 
چند تا مهارت نجات در طبيعت . کنيدفرا گرفته ايد، استفاده 

بايد توجه داشته باشيد، کساني شانس موفقيت  آموخته ايد؟
 آمادگي کامل را در دارند که هم از نظر فيزيکي و هم رواني،

  .خود ايجاد کرده باشند
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  استراحت در ساعات معيني از روز  �

در  پناهي استراحت كنيد ونسعي كنيد در ساعات گرم روز در جا 

  . ساعات خنك به حركت خود ادامه دهيد 

  تفاده از لباس روشن اس  �

ها قرار بگيريد و در  با لباس روشن بر بلندي،ديده شدن بيشتر براي 

در روز از آئينه براي تماس بعدي  . آتش روشن كنيدبر بلندي ها شب

از گاهي بدميد، لباس رنگ روشن خود را  سوت خود هر در. استفاده كنيد

  .به سنگ، درخت يا بوته آويزان كنيد

  مكانات طبيعي استفاده از ا  �

ياد داشته باشيد كه از حداكثر توان جسمي و روحي خود و به

سرپناه خنك و سايه، (همچنين از حداكثر امكانات موجود در طبيعت 

  . براي زنده ماندن خود استفاده كنيد. .. ) آب آشاميدني و

 آب حياتي است �

ها و نکاتي که در به توصيه .در اين وضعيت آب بسيار حياتي است

مبحث آب در فصل دوم مطرح شد، توجه کنيد و بر اين اساس 

 فراموش نکنيد که انسان .هاي آب خوردن خود را تنظيم کنيدوعده

 سه روز بدون آب و فقط سه دقيقه ،تواند سه هفته بدون غذامي

  .بدون هوا زنده بماند

  

  

  

  

  : اما هنگامي که در کوير گم شديد

تنظيم دماي . شب هنگام يا صبح زود حرکت کنيد سعي کنيد �

 در  وبدنتان و عرق کردن بدنتان، نقش بسيار مهمي در ذخيره آب

طور متوسط در طول روز ههر شخص ب. نتيجه نجات يافتن شما دارد

که آب زياد از دست براي اين. آب نياز دارد)  ليتر۴حدود (به يک گالن 

د و از طريق بيني نفس بکشيد و ندهيد، دهان خود را بسته نگه داري

  . صحبت نکنيد

شما براي هضم غذا نياز به آب داريد، اگر به مقدار کافي آب در  �

نگران نباشيد هر انسان . اختيار نداريد، از خوردن غذا خودداري کنيد

هيچ . تواند زنده بماند هفته بدون غذا مي۳طور متوسط تا هسالم، ب

هر وقت تشنه بوديد به مقدار کم آب وقت آب را جيره بندي نکنيد و 

اما در مصرف آب براي مصارفي غير از آشاميدن صرفه جويي . بنوشيد

 اطالعات يبرا(  .هايي براي پيدا کردن آب بگرديددنبال راهه و بکنيد

  ) ّآب و غذا-به فصل دوم. ج.شتر ريب

 درجه بيشتر از ۳۰در فصل تابستان، معموال دماي زمين حدود  �

شود، پس هنگامي که خواستيد استراحت کنيد، بر ط ميدماي محي

  .روي يک چهارپايه يا چيزي که شما را از زمين جدا کند، بخوابيد

   )۶۴تصوير  ( :دکنبدن شما به سه طريق مي تواند گرما جذب  �

  تابش مستقيم نور خورشيد 

 هواي گرم اطراف  

 نجات در مناطق کويري       -۲-۴-۳

 های جذب گرما در طبيعت روش-۶۴تصوير 
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  از طريق انعکاس 

ناسبي بپوشيد که شامل پس در طول روز در سايه بمانيد و لباس م

  . پيراهن سبک، کاله و عينک آفتابي باشد

ها، مخصوصا بعد از بارندگي توانيد در پاي کوهمنابع آبي را مي �

 .پيدا کنيد

  

  

ط سرد گفته شد، يگونه که در مبحث لباس مناسب در شراهمان

- بايد از لباسو در رو،براي مقابله با سرما، چندين اليه لباس بپوشيد 

 گرسنه شديد، غذا زمانهر . يدکني که ضد آب باشند، استفاده هاي

که بدن خود را گرم نگه داريد ورزش کنيد و براي اين. بخوريد

  . مايعات گرم بنوشيد

العملهاي غير آماده عکسبايد در شرايط آب و هوايي خيلي سرد، 

طبيعي بدن مانند خنديدن بيش از حد، ساکت بودن، صحبت کردن 

پايين افتادن دماي (ها عالئم هيپوترمي اين .و غيره، بودبيش از حد 

طور شديد، انقباض هساير عالئم نظير لرزيدن ب. هستند)  بدن

از  ها نيزها و زير ناخنها، خستگي، عدم تعادل، کبودي لبماهيچه

  . بدن هستندي افت دمايهانشانه

  

  

 و بادگير براي مقابله با هيپوترمي، مصدوم را در سر پناهي که گرم

توانيد او را بر روي  چيزهايي مانند شاخه درخت، مي. باشد قرار دهيد

از خواباندن بيمار بر روي زمين سرد خودداري . پارچه و غيره بخوابانيد

اگر . يدکنهاي خشک جايگزين هاي خيس او را با لباسلباس. کنيد

م توانستيد براي شخص مصدوم، غذا و نوشيدني گرم و شيريني فراه

توجه داشته باشيد، از دادن غذا و يا نوشيدني به شخصي که در . کنيد

  .حالت نيمه هشياري قرار دارد، خودداري کنيد

  

  

  : رسيديدهكه به گم شدزماني      

وجه او را سرزنش نكنيد و سعي كنيد با مهرباني به نيازهاي هيچ به �

 . سخ دهيداوي پ

ت كنيد و تجسس را آغاز جا مانده خوب دقبه عالمات و آثار به �

  . كنيد

كه  زمين اجازه  در صورتي.صورت خطي آغاز كنيدكاوش را به �

 )۶۶ و ۶۵تصاوير (  . انجام دهيدصورت ساعتيه ب،دهدمي

 سنگ ،پا  يادداشت، رد: از قبيلكه عالمتي از گمشدهدر صورتي �

يافتيد، فوراً به مسئول گروه گزارش و غيره ارچه اي پيا نوار  چين

 . نيدك

هاي ويژه پزشكي دارد، وي كه گم شده نياز به مراقبتدر صورتي �

  . را تحت درمان قرار دهيد

 ما سر قرار گرفتن در معرض-۳-۴-۳

 کنندهوظايف کاوش-۴-۴-۳
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تا آنجايي که امکان دارد مسير خود را طوري انتخاب کنيد تا نيازي 

ها، عبور از رودخانه و آبراه. به عبور از رودخانه نداشته باشيد

تواند تندي هستند، ميهايي که داراي آبي سرد و جريان مخصوصا آن

اما اگر تصميم گرفتيد که . حتي براي افراد با تجربه، بسيار خطرناک باشد

  :دکنتواند به شما کمک از رودخانه عبور کنيد، توجه به چند نکته زير مي

  :يدکن براي ورود به رودخانه پيدا یمحل مناسب 

دا پيـ  هميشه در طول رودخانه حرکت کنيد و محلي مناسب براي عبـور           

 و موانع کمتري     باشد ترکه جريان آب آهسته   بگرديد  دنبال محلي   . کنيد

هايي از رودخانه که داراي عرض بيشتر و پيچ و بخش . داشته باشدوجود

 .دارندتري  جريان آب آهسته  ها  نسبت به ساير محل   خم کمتري هستند،    

ـ               راحتـي  هساحل طرف مقابل را هم بررسي کنيد و مطمئن شـويد کـه ب

  .نيد از آب خارج شويدتوامي

  

  

  

  

  

  

  

. هايي که آب آن باالي زانـوي شـما قـرار دارد، عبـور نکنيـد               از محل  

يراي حفظ تعـادل خـود از يـک چـوب           . هرگز جريان آب را شوخي نگيريد     

 .يدکندستي استفاده 

تر بـراي   دنبال محلي مناسب  هيد و ب  کنخود را بررسي     نقشه توپوگرافي  

شديد پلي دست سـاخت و يـا طبيعـي بـراي            شايد هم موفق    . عبور بگرديد 

 .عبور خود بيابيد

. هرگز کفش خود را در نياوريـد   . شلوار خود را باال بزنيد تا خيس نشود        

تواند مجروح شود و در شرايطي که آب خيلي سـرد           راحتي مي هپاي برهنه ب  

اگر صندل داريـد،    . شودحس مي   ثانيه، پايتان بي    ۱۵ تا   ۱۰باشد، در عرض    

-تر از کفش خـشک مـي      صندل سريع .  عوض کنيد  صندل را با کفش خود   

 .شود

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

متر۱۰۰ متر۱۰۰

 ساعتی کاوش-۶۶ريتصو ي کاوش خط-۶۵ريتصو

۱۲

  :ابزار هاي شناور ماندن بر روي آب  عبور از رودخانه -۵-۳
، ي گرم بود که بتوانيد در آن شنا کنيداگر آب به اندازه کاف

يا توانيد از يکي از ابزارهاي زير براي عبور از رودخانه و مي
  .سفر در طول آن کمک بگيريد

 :شلوار 
هاي شلوارتان را گره زده و زيپ و دگمه شلوارتان را هم پاچه
را در هوا با هر دو دست، کمر شلوار را گرفته و آن. ببنديد

 محکم .هاي شلوار به دام بيافتدحرکت بدهيد تا هوا در پاچه
نگه را به زير آب ببريد و طوري را گرفته و آنشلوار کمر 

اکنون شما نوعي .  از شلوار خارج شودنتواند داريد که آب
شناور در اختيار داريد که به شما براي شناور ماندن بر روي 

  .آب، کمک خواهد کرد

  :هاي پالستيکي و پانچوکيسه 
ها را محکم دو يا چند کيسه پالستيکي را باد کرده و در آن

را بدور کمر  و آنکيسه ها را داخل پانچو قرار داده. گره بزنيد
  .خود ببنديد و از آن به عنوان جليقه نجات استفاده کنيد

  :تنه درخت 
از يک تنه درخت سرگردان در آب و اگر در دسترس نبود، در 

قبل از استفاده با انداختن تنه . نزديکي رودخانه استفاده کنيد
در داخل آب، از شناور ماندن تنه درخت بر روي آب مطمئن 

-مي. روندچوب بعضي از درختان، در آب فرو ميزيرا . شويد
بينيد، دو تا تنه درخت را  مي۶۷تصوير توانيد همانطور که در 

  .به هم ببنديد
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  :بيشتر بدانيم Survival in Nature                                                                              در طبيعتبقا-وم سفصل

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

بـه دو سـمت سـاحل رودخانـه      رااگر طناب در دسترس داريـد، آن      

توانيد  کمک آن ميهب. خوبي کشيده و محکم شود  هطوري که ب  هببنديد ب 

ـ     . با اطمينان بيشتري از عرض رودخانه عبور کنيد        -ههيچ گاه طناب را ب

 نبنديد، چون اگر تعـادل خـود را از دسـت بدهيـد، طنـاب                دور کمر خود  

  .شود تا فشار آب شما را در زير آب نگه داردموجب مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شناماندن بر روی آب با کمک دو تنه درخت-۶۷تصوير 



 
 

 
 

 
 

 استقرار در طبيعت :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد   
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  تجهيزات طِبيعت گردی-۱-۴
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  :بيشتر بدانيم Equipment in Nature                                              تجهيزات طبيعت گردی                        - چهارمفصل

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:ايان طبيعت گردیآموزش راهنم

  
  

شود ترين سوالي که به هنگام خريد يک کيسه خواب مطرح ميمهم

  ست که جنس کيسه خواب از چه چيز باشد؟ ااين

عنوان ماده عايق گرما در کيسه از دو جنس بهتوان ميطور معمول هب

  : خواب ها نام برد

 آيند که معموال از پرهاي اردک و غاز بدست مي پر طبيعي 

  .ساخت انسانهاي مصنوعي  الياف 

 عايق وپر سبک . تواند شما را گرم نگه داردهيچ چيز بهتر از پر نمي

اما بايد توجه .  قابليت فشردن شدن داردکه اينتر مهم.استموثري 

هاي هاي پر نسبت به اليافها، کيسه خواب در کنار اين مزيت کهداشت

 حفظ که خيس شوند، ديگر قابليتتر هستند و هنگاميمصنوعي گران

کشد تا خشک دهند و مدت زمان زيادي طول ميگرما را از دست مي

  )۶۸تصوير (  .شوند

  

  

 و در همه حال به آن است مناسب در طبيعت، بسيار با ارزش یچاقو

  .نياز پيدا خواهيد کرد

  با دسته ثابت چاقو �

 یکنيد، بايد داراي تيغه فلزي مستحکم و خوبچاقويي که انتخاب مي

. ما توانايي انجام کارهاي مختلف را به کمک آن داشته باشيدباشد، تا ش

توانيد از چاقو براي بريدن، خرد کردن، تراشيدن، پوست کندن و غيره مي

تا توجه کنيد که تيغه يک چاقوي خوب بايد در دسته آن . يدکناستفاده 

در اين حالت چاقو از استحکام بيشتري  .انتهای دسته ادامه داشته باشد

توانيد با بستن پارچه دار بوده و اگر به هر دليلي دسته آن شکست، ميبرخور

  )۶۹تصوير (  .کنيديا هر چيز ديگر بدور تيغه فلزي، از چاقو استفاده 

  دسته چاقو �

اي توخالي داشته همانطور که در باال هم اشاره شد، چاقوي شما نبايد دسته

  . ، خواهد شکستشود اي که به چاقو واردترين ضربهباشد، چون با کوچک

که قالب نحوی  به باشدی مناسبی داشتهدسته چاقويتان بايد به طراح

که دسته صاف، هنگامي. دستهايتان باشد وسطح آن هم شياردار باشد

خورد و گرفتن چاقو در اين شرايط بسيار مشکل خواهد خيس شود، سر مي

انتخاب چاقو ست که در اداشتن محافظ در جلوي دسته هم نکته اي. دبو

شود و هم د، زيرا هم موجب محافظت از انگشتانتان ميکربايد به آن توجه 

  )۶۹تصوير (  .کنداز سر خوردن دست جلوگيري مي

  

  

 و با جوراب بخريدتر يک شماره بزرگرا کفش شود هميشه توصيه مي

  . يدکنضخيم از پاهاي خود محافظت 

  

  

  

 بيعت گردیتجهيزات ط -۱-۴

 انواعی از کيسه خواب-۶۸تصوير

 يعت گردیچاقوی مناسب طب-۶۹تصوير 

 کيسه خواب          -۱-۱-۴

        طبيعت گردیکفش مناسب -۴-۱-۳       چاقوی مخصوص طبيعت گردی -۲-۱-۴
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  :بيشتر بدانيم Equipment in Nature                                              تجهيزات طبيعت گردی                        - چهارمفصل

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:ايان طبيعت گردیآموزش راهنم

  

 موقع  تاتي بسيار مهم استداشتن فريم مناسب در انتخاب کوله پش

  )۷۰تصوير (  . حمل بار به ستون فقرات آسيبي نرساند

  

  

  :دکني هموقع خريد چادر به نکات زير توج

  دو پوش بودن چادر 

 ضد آب بودن چادر 

  نفره باشد۲چادر حداقل  

  )۷۱تصوير ( 

  

   

  . ضد آب و در صورت امکان نرم باشدزير انداز بايد

  

  

              براي گرم کردن غذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ترتيب گذاشتن وسايل در داخل کوله پشتي  
طور صحيح در داخل کوله پشتي، از اهميت        هگذاشتن وسايل ب  

چون نحوه قرار دادن وسـايل در کولـه،         . زيادي برخوردار است  
  .به وسايل و حمل کوله تاثير مستقيمي دارددر دسترسي آسان 

  :يدکن ه نکات زير توجهبدر گذاشتن وسايل در داخل کوله 
دهيـد، آخـرين    اولين چيزي که در کوله پشتي قرار مي        
  .خواهيد برداريداي بايد باشد که ميوسيله
 احتياج پيدا خواهيد    ها که چندين مرتبه به آن      را وسايلي 
در جايي قرار دهيد کـه بـه راحتـي          ) مانند پانچو و غيره   (کرد  

 .قابل دسترس باشند
مانند کيسه  (براي صرفه جويي در فضا، وسايلي حجيم         

را در کيـــــسه هـــــاي کـــــوچکتري   ...) خـــــواب و 
)Compression Sack(قرار دهيد  . 

هــاي پالســتيکي بــراي ســازماندهي وســايل از کيــسه 
 .يدکن، استفاده )Nylon Stuff Sack( مخصوص

گونـه اي قـرار دهيـد کـه تعـادل کولـه             هوسايلتان را ب   
 .تان حفظ شودپشتي
وزن % ۳۰ نبايـد از     توجه داشته باشد که وزن کوله شما       

پس تنها وسايلي را که به آن نياز پيـدا          . بدن شما بيشتر شود   
 .کنيد برداريد و از برداشتن لوازم اضافي بپرهيزيدمي

هاي حاوي مواد سـوختي را دور از مـواد غـذايي            شيشه 
 .نگه داريد

از پوشش هاي ضد آبي که بر روي کوله پشتي کشيده            
 .يدکنايل خود استفاده شود، براي خشک نگه داشتن وسمي

 کوله پشتی-۷۰تصوير

 چادر-۷۱تصوير

 کوله پشتی      -۴-۱-۴

 چادر     -۵-۱-۴

 زيرانداز    -۶-۱-۴

  چراغ بنزينی يا گازی کوچک-۷-۱-۴

 های اوليهکيف کمک -۸-۱-۴

 وسايل عکاسی -۹-۱-۴



 
 

 
 

 
 

 استقرار در طبيعت :يآموزش راهنمايان طبيعت گرد   
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  گروهي  وظايف اعضا-۱-۵

   تيم پيشرو و وظايف آن-۲-۵
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  :بيشتر بدانيم                                                سازماندهی در سفرهای صحرايي- پنجمفصل

 هاي استقرار در طبيعت مهارتآشنايي با:آموزش راهنمايان طبيعت گردی

  

  :وظايف سرپرست گروه �

  :ن وظايف سرپرست گروه عبارت است ازيترياصل

  هدايت همراهان  

 ها برآورد نياز آن 

     توجيه همكاران گروه  

  :وظايف جانشين سرپرست �

  .است عهده وي رها بوليتودر غياب سرگروه كليه مس

  : گفته شوداننده ها نکاتي که بايد به ر �

 رعايت توالي حركت  

 سير توسط سرپرست گروهتعيين سرعت م 

 تعيين محل توقفگاه 

 هاتعيين فرد ارشد راننده 

  :گفته شودآشپز گروه   نکاتي که بايد به  �

 هاي غذايي تعيين ميزان غذا و وعده 

 نوع غذا در سفر 

تعيين نظارت دقيق در بهداشت و ماندگاري مواد غـذايي در طـول              

  سفر

  پزشكيار گروه  وظايف  �

 در نظرگرفتن مكان سفر و فصل آن تدارك داروهاي مناسب با  

هاي خاص افراد گروه قبل از شروع کنترل وضعيت جسماني و بيماري   

 سفر

 وه طبخ مواد غذاييينظارت بر نوع و ش 

 نظارت بر آب شرب سالم 

   :كادر فني گروهوظايف  �

 ) سرنشين آخرين خودروي گروه (ارشد فني  

 کنترل خودروها در محل توقفگاه 

  )ارشد فني(تسلط بر رانندگي  

  : كادر امدادگر گروهوظايف  �

 توجيه امدادگران قبل از سفر توسط سرپرست گروه  

 ساعت قبـل از     ۲۴هاي امدادگران به سرپرست گروه،      اعالم نيازمندي  

  سفر

  

 كه جهت  استتيم پيشرو شامل افراد با تجربه، ورزيده و آشنا به منطقه

  . پردازد مييي آن به شناسا قبل از سفر،دست آوردن وضعيت منطقههب

  وظايف تيم پيشرو  �

  براي افراد گروه و ثبت فاصله ها مناسب تعيين مسير  

  تعيين محل استقرار كمپ با شرايط مناسب  

  شناسائي آب سالم  

  ثبت مسيرهاي مخاطره آميز  

  هنگي با نيروهاي انتظامي و محلي امه 

  گروهيوظايف اعضا -۱-۵

 تيم پيشرو وظايف آن -۲-۵


