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بعد از کنترل ترس و ناامیدى، مهمترین چیزى که زنده ماندن ما را بیمه مى کند این اســت که 
فنون زنده ماندن را بلد و بارها تمرین کرده باشــیم تا ملکه ذهنمان شود. بنابراین باید تمرین بقا 
را به طور مرتب انجام بدهیم و دانشمان را بیشــتر و بیشتر کنیم. بعضى از مهارت هایى که حتما 
باید پیش از طبیعت گردى یاد بگیریم عبارتند از: تهیه آب در شــرایط سخت، قابل شرب کردن 
آب، تهیه غذا در طبیعت، شناخت گیاهان خوراکى، تله گذارى، پیدا کردن و ساخت انواع سرپناه 

و روش هاى برپایى آتش.

آموختن 
فنون بقا

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اجاق  فریزر،  یخچال ،  آبگرمکن ، 
گاز و اشیاى بلند و بسیار سنگین 
 باید با بست یا تسمه هاى مناسب 

به کف و دیوار منزل محکم شوند.

مهارت استقرار و بقاى انسان در طبیعت
شــهروند| چند وقت پیش با دوستى درباره 
تصاویر کتاب هاى درســى صحبت مى کردیم 
و او معتقــد بود تعداد عکس و نقاشــى هاى 

طبیعت باید تا جاى ممکن بیشتر باشد.

تهران نشــین  مى گفــت دختر 8ســاله 
فامیلشــان تا به حال درخت انار ندیده و اگر 
نقاشى هاى کتاب درسى نبود اصال نمى دانست 

میوه ها از درخت و بوته مى رویند.

شاید قرن ها پیش هم براى اجداد ما عجیب 
بوده که یک کودك بلد نباشد توى جنگل زنده 
بماند و براى خودش غذا و سرپناه فراهم کند. 
حاال دیگر فنون استقرار در طبیعت آموختنى 

است و اگر بخواهیم بدون راهنما چند ساعت 
و حتى کمتر در کوه و جنگل و کویر بمانیم باید 
دوره هاى آموزشى الزم را بگذرانیم و تمرین 

کنیم.

درگزارش امــروز روش هاى بقــا در برابر 
خطرات طبیعــت و چند راه براى ســاختن 
سرپناه و روشن کردن آتش و تهیه آب و غذا 

را مى خوانید.  

نکات ساده
براى یک سفر بى دردسر و ایمن در طبیعت

چند ترفند به دردبخور
این چند نکته را براى سفرهاى طبیعت گردى 
داشــته باشــید تا در صفحات بعد به ســراغ 

آموزش هاى اصولى تر بقا برویم.
 پناهگاه و آتش: براى زنده ماندن قبل از هر 
چیز باید یک پناهگاه مناسب دست و پا کنیم و 
اگر هوا سرد اســت آتش درست کنیم. پناهگاه 
و آتش در ســرما و گرما دماى بدنمان را تنظیم 

مى کند تا دچار گرمازدگى و سرمازدگى نشویم.
 جانوران را دســت به ســر کنید: اگر 
مى خواهید در طول شب جانوران ناخوانده وارد 
پناهگاه تان نشوند، الزم نیست حتما حشره کش 
بریزید و تله بگذارید؛ این روش ها سبب آلودگى 
محیط زیست مى شــوند. یک ترفند خوب این 
اســت که ته ظرف غذا و روغن آنهــا را در چاله 
کوچکى خالى کنید و با کمى خاك بپوشانید. 
براى رهایى از کک ســیر بخوریــد و اگر هم به 
سراغتان آمد، مى توانید با تراشه هاى سدر و سرو 

از خودتان دورش کنید.
 لباسشویى طبیعى: در برنامه هاى چند 
روزه براى شســتن لباس هایتان مى توانید یک 
ظرف توى زمین درست کنید: حفره اى به شکل 
طشت بکنید و پالستیک ضخیمى در آن پهن 

کنید.  
ترفندهاى ماهیگیرى: بــراى اینکه نخ 
ماهیگیرى از محل گره پاره نشود، بهترین راه این 
است که آن را موقع گره زدن با آب دهان خیس 
کنید. با این کار نخ خنک مى شود و احتمال باز 
شــدن آن پایین مى آید. بــراى ماهیگیرى در 
روزهاى گرم سرى به کناره هاى خنک آبگیرها 
و قسمت هایى که سایه است، بزنید. ماهى ها براى 

فرار از گرما در این قسمت ها جمع مى شوند.
 نگهدارى از چادر: معمــوال چادرها بعد از 
مدتى آب مى دهند. بهتر اســت چادرتان را به 
جاى مواد شوینده با محلول آب و صابون بشویید 

تا الیه اى که مانع نفوذ آب مى شود از بین نرود. 
 خودتان را خسته نکنید: وقتى در جنگل 
به یک تنه درخت افتــاده یا مانع بزرگ دیگرى 
مى رسید آن را دور بزنید. باال و پایین رفتن از این 

موانع انرژى تان را هدر مى دهد. 
 جوراب مناسب بپوشید: جوراب هایى که 
وصله شده است یا پنجه و پاشنه دوالیه دارد براى 
راهپیمایى هاى طوالنى مناسب نیست، چون 
هر چه بیشتر راه بروید بیشــتر پایتان را اذیت 
مى کند. بهترین کار این است که با توجه به نوع 

فعالیت تان جوراب مخصوص تهیه کنید.

انسان ها هم مثل همه موجودات دیگر به طور 
غریزى راه و روش هــاى زندگى در طبیعت را 
بلدند و مى توانند از خودشان در برابر خطرات 
دفاع کننــد. ولى فرق ما بــا موجودات دیگر 
این اســت که مدت ها از طبیعت دور بوده ایم 
و بســیارى از غرایز طبیعى بقــا را فراموش 
کرده ایم. والدینمان هم تجربه چندانى از این 
نوع زندگى نداشته اند تا در اختیارمان بگذارند 
و همه اینها باعث شــده که حاال مجبور باشیم 
راه هاى زنده مانــدن در طبیعت را با دوره هاى 

آموزشى دوباره به یاد بیاوریم.
یکــى از مهمترین غرایز انســانى که به بقا 
کمک مى کند، توانایى شناخت محیط اطراف 
است. یعنى متوجه بشــویم که چه حیواناتى 
در منطقــه زندگى مى کنند و هــر کدام چه 
عادت هایــى دارنــد. کجــا مى خوابند، چه 
مى خورند، براى نوشیدن آب به کجا مى روند، 

شکارگاه شان کجاست و از این قبیل سواالت. 
انسان ها مى توانند به طور غریزى این اطالعات 
را به دســت بیاورند و از این نشانه ها استفاده 

مى کنند:
 ردپاها و نشانه ها: حیوانات روى زمین هاى 
مرطوب، برف و شن هاى نمدار اثرات واضحى 
به جا مى گذارنــد و مى توانیم به راحتى محل 
غذا خــوردن، آب خوردن و پناهــگاه آنها را 
تشخیص دهیم. صبح هاى زود ردپاها را کنترل 
کنید. اگر دانه هاى شــبنم یــا تارعنکبوتى 
بر هم خورده باشد یا شــاخه هاى کوچک در 
امتداد یک رد میان بوته ها شکسته شده باشد 
احتماال حیوانى از آنجا عبور کرده و اندازه اش 
را مى توانید تشخیص دهید. معموال حیوانات 
جوان الغرتر هســتند و مســن ترها چربى و 
وزن بیشــترى دارند. اگر شاخه هاى لگدمال 
شده خم نشده باشــند و بوته ها هنوز سبز و 

نرم باشند، ردپا تازه اســت. به عالوه معموال 
پستانداران قوى و بزرگ جثه جرأت دارند که 
در طول روز بیرون از پناهگاه شان دنبال غذا 
بگردند و پستانداران کوچک شب ها کارشان 

را شروع مى کنند.
 عالیم به جا مانده از غذا خوردن: با توجه به 
درختانى که پوستشان جویده شده مى توانید 
نوع حیوان را تشخیص دهید. بقایاى حیواناتى 
که شکار شده اند هم راهنماى خوبى است. نوع 
حیوان و مقدارى که از آن خورده شده نشان 
مى دهد حیوان شــکارچى چه بوده است. اگر 
گوشت هنوز نرم باشــد و بوى آن را احساس 
کنید، یعنى تازه خورده شده و احتماال حیوان 
همان نزدیکى هاست. مگس ها جذب باقیمانده 
گوشت مى شوند و به مرور زمان گوشت شکار 
سخت و بدبو مى شود. در آخر هم تعداد زیادى 
پرنده و معموال الشخور به تکه هاى باقیمانده 

حمله مى کنند و قسمت هاى غیرقابل هضم را 
مى بلعند.

 کنده شــدن زمین: بعضى از حیوانات براى 
پیدا کردن حشرات و کرم ها زمین را مى کنند، 
در گل و الى مى غلتند و در ریشه درختان و زیر 
خاك شکارشان را جســت وجو مى کنند. اگر 
چنین نشانه هایى دیدید، احتماال یک گراز در 

نزدیکى تان است.
 صداها و بوها: موقع طبیعت گردى حواســتان 
به انواع صداها و بوهایى که احســاس مى کنید، 
باشــد. وقتى هوا سرد باشــد مى توانید نفس 
حیوانــات بــزرگ را مثــل یک ابــر غلیظ از

دور ببینید.
 پیدا کردن النه: مخفیــگاه و خانه حیوانات  
را مى توانید به آسانى از روى رد فضوالت آنها 
پیدا کنید. در مورد پســتانداران هم ردپاها را 

بگیرید تا النه را پیدا کنید.

اگر چادر همراهتان نبرده اید، مى توانید با اســتفاده از امکانات 
طبیعى براى خودتان پناهگاه بسازید. فقط کمى ابتکار و خالقیت 

الزم است و دانستن چند نکته:
  محلى را انتخاب کنید کــه خودش به طور طبیعى یک پناهگاه 
است. پناهگاه باید دور از باد و در صورت امکان پشت به باد باشد، 
فضاى کافى براى خوابیدن داشته باشد و از شما در مقابل خطرات 
طبیعى و حیوانات محافظت کند. دقت کنید که گیاهان سمى، مار، 
حشرات، عقرب، مورچه هاى گزنده، پیچک هاى سمى و ساس آنجا 

نباشند. 
  از مناطق خطر دور شوید؛ مثل بســتر رودخانه هاى خشک، 
جاهایى که احتمال جارى شدن سیل یا ریزش سنگ وجود دارد، 

صخره ها، دره هاى تنگ و عمیق و زمین هاى پست.
   به دنبال یک غار بگردید، ولى ابتدا در فاصله مناسبى از ورودى 

آن بایستید و ببینید حیوانات آنجا نباشند یا سازه غار فرونریخته 
باشد.

    با هر وســیله اى که دارید یک سایه ایجاد کنید. پانچوى تان را 
به یک ســنگ بزرگ یا کومه اى از شن تکیه دهید و با یک وسیله 
سنگین آن را در جاى خود ثابت کنید، البته این پناهگاه در برابر 

طوفان ایمن نیست.
  مى توانید با قلوه سنگ و خاروخاشاك یک کلبه درست کنید. 
سر یک شاخه بلند یا دســته بلند چیزى را به ُکنده درخت تکیه 
دهید و یک مثلث سه گوش به عنوان پایه کلبه درست کنید. بهتر 
است ارتفاع  مثلث به اندازه قد شما باشــد. شاخه هاى بلند را به 
شکل چادر باالى دسته قرار دهید. شاخه هاى کوچکتر و علف هاى 
هرز را در عرض کلبه (از یک طــرف به طرف دیگر آن) قرار دهید. 
خاروخاشاکى مثل برگ هاى سوزنى کاج، گیاهان هرزه و برگ ها را 

داخل شاخه هاى کوچکتر طورى قرار دهید که به اندازه یک 
اینچ (2ونیم سانتیمتر) ضخامت داشته باشد. در پایان براى 

ثابت نگه داشتن کلبه چند شاخه باالى آن قرار دهید.
  یکى دیگر از راه هاى ساختن جان پناه حفر زمین یا برف 
است. هر چقدر زمین سفت تر باشد، پناهگاه شما محکم تر 
خواهد بــود. روى زمین یا برف یک مســتطیل به اندازه 
خودتان بَکنید. اگر گودال خیلى بزرگ باشد، نمى تواند 
گرماى بدنتان را نگه دارد. بــه اندازه چهار فوت (یک متر 
و 20 سانتیمتر) زمین را حفر کنید. گودال را با شاخه هاى 
درخت، یک تکه برزنت، یک تکه آهن قراضه یا هر چه که 
در اطراف مى بینید که به درد این کار مى خورد، بپوشانید. 
قبل از داخل شدن، یک حفره در سقف براى تنفس ایجاد 

کنید.

پناهگاه بسازیم

اینجا چند روش جهت یابى در روز 
را مرور مى کنیم. 

جهت یابى با حرکت ظاهري 
خورشید

به صورت عمودي  را  قطعه چوبی 
روي زمین قرار دهید. (مى توانید از 
تیر برق، گل یا درخت هم استفاده 

کنید.)
 سایه سر چوب را با تکه سنگ یا 

وسیله دیگرى عالمت گذاري کنید.
بعد از یک ربع ساعت محل جدید 
سایه ســر چوب را هم روى زمین 

عالمت گذاري کنید.
ایــن دو نقطه را با یــک خط به 
یکدیگر وصل کنید و امتداد دهید. 
جهت حرکت سایه و امتداد این خط 
از مغرب به طرف مشرق است. اگر به 
هر نقطه از این خط، عمودى رســم 
کنیم امتداد شمال و جنوب به دست 
می آید. به عبــارت دیگر، اگر پاي 
چپ را روي عالمت اول و پاي راست 
را روي عالمــت دوم قــرار دهید، 

پشت تان  و  شــمال  روبه روى تان 
جنوب است. 

پیدا کردن جهات با ساعت عقربه اي 
ســاعت را با وقت محلی تنظیم 
کنید و به گونه اى نگه دارید که سایه 
عقربه ساعت شــمار (که به طرف 
خورشید گرفته شده) زیر خودش 

قرار بگیرد .
 براى زاویه اي که عقربه ساعت با 
عدد 12 می سازد، یک نیمساز رسم 

کنید.
نیمســاز جهت جنوب را نشان 
می دهد. البته اگر در نیمکره جنوبى 
باشید، این نیمســاز رو به شمال 
است. اگر ساعت کامپیوترى داشته 
باشــید و وقت را بدانید، مى توانید 
با دو عدد چوب کوتــاه و بلند یک 
ساعت بسازید و همین کار را انجام 
دهید. در واقع با ســاختن ساعت 
آفتابى اگر زمان را بدانید، مى توانید 
جهت را مشخص و با دانستن جهت، 

وقت را تعیین کنید.

جهت یابى بدون قطب نما

براى بقا در طبیعت مى توانیم از غرایز انسانى مان راهنمایى بگیریم

5 روش براى شناخت محیط اطراف


