
 در شرایط و وضعیتھای غیر مترقبه وتھیه آب  خوراک و وعده ھای غذایی
  

   

  خوراک و وعده ھای غذایی در شرایط و وضعیتھای غیر مترقبه

اثر گرمی ھوا به شرایط اضطراری ھمراه دارید باید به گونه ای باشد که در   نوع خوراکی که در. پایینتر از آب و ترس قرار دارد   غذا از نظر اھمیت در رده ای

از بردن خوراکی ھایی که آب زیادی برای ھضم . در عین حال باید از نظر غذایی مقوی و انرژی زا باشد . سرعت فاسد نشود و خواص خود را از دست ندھد 

حاوی سس ھای خوراکی و سبزیجات  از ھمراه بردن غذا ھایی که.. انواع کنسروھا غذاھای مناسبی برایاین شرایط ھستند . مصرف می کنند خودداری کنید 

  .این نوع غذا ھا در مدت زمان بسیار کوتاھی فاسد می شوند . ھستند خودداری کنید 

در این شرایط ھر نوشیدنی و یا خوراکی که باعث مصرف بیش از اندازه آب شود توصیه نمی . از مصرف نوشابه ھای گازدار و نوشیدنیھای شیرین خودداری کنید 

  .کنید به جای مصرف آب از چایی استفاده کنید سعی . شود 

حتی المقدر در ھنگام ظھر از صرف نھار خودداری کنید و غذای بسیار سبکی صرف کنید تا بدن شما به آب کمتری نیاز , در ھنگام صبح صبحانه کاملی صرف کنید 

  .داشته باشد 

گرسنگی می تواند اثرات , ھر چند مانند تشنگی , مصرف غذا به زندگی ادامه دھد  روز یا بیشتر بدون ١٠در شرایط بحرانی ھر فرد قادر است به مدت 

ھرچند که اثرات روانی گرسنگی بسیار بیشتر از اثرات آن بر فیزیک بدن فرد . درد و سردی بدن داشته باشد , ترس , مستقیمی بر قدرت تصمیم گیری سریع 

یافتن غذا در شرایط . آن اشاره شد اولین گام قرار دادن خود در یک شرایط ایده ال برای یافتن غذا می باشد  ھمان گونه که در روشھای یافتن آب به.   می باشد

تقریبا ھر . پیشنھاد می شود انرژی و زمان خود را صرف فعالیتھای مھمتری چون یافتن آب و یا یافتن مسیر کنید . حاد از اھمیت بسیار کمی برخوردار است 

  . قطعا میزان گرسنگی شما منوی غذای شما را تعیین خواھد کرد . پرواز می کند و یا شنا می کند ارزش غذایی دارد , می خزد , ی رود جانوری که راه م

. باشد  ھمچنین استفاده از گیاھان نیز می تواند کارساز. قرار دادن دام برای پرندگان یا جانوران کوچک مانند خرگوش روش مناسبی برای تھیه غذا می باشد 

در صورتی که قادر به تشخیص سمی بودن یا نبودن آنھا نیستید از خوردن گیاھان خودداری کنید و سخن آخر اینکه استفاده از . بعضی از گیاھان سمی ھستند 

  .ضرورتی ندارد ) روز  ۴( غذاھای حاوی قند در مدت زمان کوتاه 

  پختن و پز در ظرف گلي

اين بسته را روي . غذا را درون آن قرار دھید و لبه ھاي صفحه گلي را بر روي غذا برگردانید. را بر روي صفحه اي صاف پھن کنیدبا دستان مرطوب مقداري گل نرم 

ھا و يا پوست پولکھا، پر. شما مجبور نیستید پولکھا، پوست و پرھاي حیوانات را بکنید فقط امعا و احشاء آنھا را بیرون بیاوريد. خاکستر داغ قرار دھید تا پخته شود

براي تسريع کردن پخت . زمان پخت بین نیم تا يک ساعت است. حیوانات به گل سفت شده مي چسبند و وقتي غذا پخته شد به راحتي از آن جدا میشوند

  .قالب گلي را با خاکستر بپوشانید

  

  اجاق در درون پشته اي از خاک

  . در درون خاک اجاقي نسبتًا دائمي بسازيد اگر براي مدت طوالني در نقطه اي مستقر میشويد میتوانید

  .اين چوب مثل دودکش عمل میکند. را بر باالي سوراخ فرو کنید) cm 10-7(اينچ  ٣-۴پايي از لبه پشته خاکي، تیر چوبي نوک تمیزي به طول  ٢با فاصله اي 

. ید، با ايجاد دھانه کوچکي براي آن شکلي شبیه کندوي عسل به آن بدھیددرست به اندازه يک پا در زير محل فرو بردن دودکش حفره اي در درون پشته ايجاد کن

  .حاال تیر چوبي را بیرون بیاوريد. درون حفره را با دستھاي خیس صاف کنید. آنقدر بکنید تا به تیر چوبي برسید

  .با ايجاد آتش کوچکي در درون حفره ديواره ھا را سفت کنید

خاکسترھا را از آن خارج کرده و برگ، تکه چوب و يا سنگي درون آن قرار دھید، . م کردن فضاي داخل حفره آتشي روشن کنیدبراي پخت غذا، از قبل به منظور گر

  .بسته به اندازه غذا، ظرف نیم ساعت يا بیشتر پخته میشود. ورودي حفره و دودکش را ببنديد. غذا را روي اليه گلي بگذاريد

  

  تخم مرغ در گل 

 ٢٠اين بستر گلي را درون ذغالھاي آتش قرار دھید و بگذاريد ) cm27/1(رغ را با اليه اي از گل بپوشانید، اليه اي با ضخامت يک دوم اينچ تمام سطح يک تخم م

  .سپس پوسته گلي و پوسته تخم مرغ را بشکنید و آن را میل کنید. دقیقه بماند

  

  پخت ذرت

براي مطمئن شدن از پخته و نرم شدن دانه ھاي ذرت از يک چنگال يا . يد و آن را درون ذغالھا قرار دھیدقسمت بااليي پوسته ھاي ذرت را با يک نخ يا سیم ببند

  .چوب تیز استفاده کنید

  

  پختن و پز در ظرف گلي

در اطراف ماھي بسته بندي شده اليه اي نازک از گل و يا خاک را . الزم نیست پولکھا را جدا کنید. با آنھا ماھي را بسته بندي کنید. چند برگ بزرگ پیدا کنید

وقتي به اندازه کافي خشک شد . با اليه اي ضخیم تر از گل اين بسته را احاطه کنید، آن را کنار آتش بگذاريد تا خشک شود. بچسبانید و بگذاريد تا خشک شود

وقتي پخته شد قالب گلي را باز کنید و . ن الزم براي پخت درنظر بگیريددقیقه به عنوان زما ٧) ھر نیم کیلوگرم(ھاي داغ فرو ببريد و براي ھر پوند  آن را درون ذغال

بعد از . در مورد مرغھا، بدون کندن پرھايشان آنھا را مستقیمًا بر روي قالب قرار دھید. از ھمین روش براي پرندگان نیز استفاده میشود. پوست ماھي را جدا کنید

  .اين فقط يکي از روشھاي متفاوت پخت و پز در قالب ھاي گلي است. ي چسبندپخت پرھا خود به خود جدا شده و يا به قالب م

  

  بخارپز کردن

آبي که بر روي يک آتش . غذا توسط يک جسم بر فراز آب قرار میگیرد و در ظرف نیز بسته است. در اين روش از بخار بسیار گرم براي پختن غذا استفاده میشود

  .دقیقه متغیر است و بستگي به حجم غذا دارد ١۵تا  ۵زمان پخت در اين حالت از . قه به جوش مي آيددقی ۵مناسب و خوب قرار گرفته پس از 

  

  بخارپز کردن درون يک گودال 

غذا را در  .سنگھا را به درون گودال برانید و روي آنھا را با اليه اي ضخیم از علفھا و جلبکھاي تر بپوشانید. چند سنگ را داغ کنید. گودالي در ماسه ھا بکنید

. سوراخي در ماسه ايجاد کنید و مقداري آب درون آن بريزيد. بر روي اين سطح اليه اي ماسه بريزيد. بستري از علف قراردھید و روي آن را نیز با گیاھان بپوشانید

اگر از . بگذاريد براي ساعتھا بخار کند. ار خارج نشودسوراخ ماسه اي را ببنديد که بخ. اين آب تا روي سنگھاي داغ پايین میرود و باعث ايجاد بخار بیشتر میشود

  .دانه ھاي خوراکي استفاده میکنید میتوانید آنھا را به ھمراه اين گوشت میل کنید

  پخت غذا و آتش

  

  آتش درون شیار 

میتوانید اتش را درون يک مجرا روشن  چنانچه به دلیل خشکسالي، باد و يا وجود برگھاي خشک و سوزني کاج بر سطح زمین احتمال وقوع آتش سوزي میرود

ر اين بھترين راه است بخصوص اگر دچار کمبود مواد سوختي باشید و مجبور باشید از شاخه ھاي شکسته چوب استفاده کنید که در حفظ گرما بسیا. کنید

تر  عمق طوري حفر کنید که در قسمت رو به باد وسیع تر و کم اين شیار را. در راستي مسیر باد غالب مجرايي حفر کنید، چون به جريان ھوا نیاز داريد. مؤثرند



در کناره ھاي اين مجرا سنگ بچینید چون سنگ گرما را حفظ میکند و نیز مانع از ريزش ديواره ھاي سیار به . باشد و با يک شیب به قسمت بااليي متصل شود

نس سنگھاي پھن در طرف رو به باد شیار مانع از گسترش آتش به خارج از شیار يک لوله بخاري کوچک از ج. دلیل خشک شدن ناشي از گرماي آتش میشود

  .میشود

  آتش براي تھیه سريع غذا

چوبھا را به شکل . از جمع آوري چوبھاي افتاده بر روي زمین خودداري کنید، اين چوبھا خیس ھستند. شاخه ھاي خشک با ضخامت يک انگشت جمع آوري کنید

. ھاي ضخیم تر تغذيه کنید ھا و چوب آتش روشن کنید، آن را از راه شاخه. فضايي را براي جريان اکسیژن در میان شاخه ھا باز بگذاريد. آوريدچادر بومیان آمريکا در

گ و يا يک جفت سن) سانتیمتري ١٢(اينچي  ۵دو عدد چوب . وقتي شعله ھا روشن شدند شما ذغالي خواھید داشت که براي پختن غذا بسیار مناسب است

  .دقیقه طول میکشد تا آتش جمع شود و غذا پخته شود ٢٠به عنوان تکیه گاه ظرف غذايتان در اطراف آتش قرار دھید، 

  سنگ داغ براي گرم کردن آب

را با يک چوب برداريد و سنگھا . تا تبديل شدن چوبھا به ذغال سنگھا بسیار داغ میشوند. اينچ جمع آوري کنید و آنھا را درون آتش قرار دھید ٢- ٣سنگھايي با قطر 

  .درون ظرف آن قرار دھید، حجم کمي از آن بدين ترتیب به راحتي به دماي جوش میرسد

گودالي بکنید و اطراف آن را با پوششي . براي ساختن ظرف بزرگتري براي آب میتوان از پالستیک سنگین، ورقه ھاي الستیکي و يا پوست حیوانات استفاده کرد

  .اگر اين پوشش از جنس پالستیک يا الستیک است سنگ بزرگي در کف آب قرار دھید که سنگھاي داغ آن را سوراخ نکنند. ضد آب دربر بگیريد

  اجاق ھوبو

راخ اندازه آتش را میتوان از طريق بستن چند سو. يک طبل فلزي برداريد، دو رديف سوراخ کوچک در کف آن ايجاد کنید که جريان ھواي کافي به درون آن راه يابد

و يا درون آن آن میتوان از طريق برش دادن يک سر چوبھا و يا کناره ھاي آنھا چوبھا را به ظرف فلزي متصل کرد و میتوانید با قرار دادن غذا بر روي ظرف . کنترل کرد

  .اطراف اجاق را بپوشانید که گرما ھدر نرود. را طبخ کنید

سوراخھا در کناره ھاي قوطي ايجاد میشوند و از سطح رويي آن به عنوان تکیه گاه ظرف . ي کنسرو ساختنمونه کوچکتري از اجاق ھوبو را میتوان با يک قوط

  .اين نوع اجاق مخصوص مناطق قطبي شمال است. غذا استفاده کرد

  

  گالني ۴۵اجاق ھوبوي 

وجود يک دريچه کنترل . بايد براي اجاق دودکشي درنظر گرفتبراي استفاده در داخل چادرھا . سطح وسیع اين اجاق براي پخت و پز مورد استفاده قرار میگیرد

  .اندازه شعله ھا را امکان پذير میکند

  

  آتش در گودال داکوتا

ھمچنین گودال مانع از اتالف گرما میشود که در . اين گودال آتش را دربرابر بادھاي دائمي حفظ میکند. از اين نوع اجاق میتوانید در چمنزارھا استفاده کنید

در گودالھايي که بقاياي چوب و يا ريشه درختان . آتش را میتوان از راه محدود کردن ورودي ھوا کنترل کرد. مناطقي با ذخیره چوبي کم عامل بسیار مھمي است

  .يافت میشود نبايد آتش روشن کرد

  

  جايگزين جوش شیرين

خاکستر چوب سفید داراي جوش شیرين و . به درست شدن خمیر کمک میکند اضافه کردن خاکستر چوب سفید به آرد مثل اضافه کردن جوش شیرين به آن

  .بھترين چوب براي اين منظور چوب درخت گردوي آمريکايي، درخت افرا و سپیدار است. پتاس است

  

  بررسي دماي فر

  :ھد کهدقیقه نشان مید ۵رنگ آرد پس از . يک قاشق چايخوري آرد روي سطح ماھي تابه و يا سطح سنگ داغ بپاشید

  

  دما تغییر رنگ آرد

  سانتي گراد قھوه اي کم رنگ ١٢١-١۶٣

  سانتي گراد قھوه اي مايل به طاليي ١۶٣-٢٠۴

  سانتي گراد قھوه اي پر رنگ ٢٠۴-٢٣٢

   سانتي گراد قھوه اي سوخته ٢٣٢-٢۶٠

  

  اجاق يوکن

مواد . میتوانید آن را ھمان طور رھا کنید. به محل برگرديد چنین اجاقي بسازيد شما میتوانید در مواقعي که در يک نقطه اقامت طوالني داريد و يا قصد داريد مجددًا

  .ستمورد نیاز براي ساختن آن شامل سنگ و گل، شاخه ھاي علفي يک جعبه فلزي، تعداد قلوه سنگ و يک تخته سنگ پھن و بزرگ به عنوان کباب پز ا

  

   آتش زنه

و يا لباسھايتان را درون تمام قسمتھاي يک جعبه تخم مرغ فرو کنید پارافین شمع ھا را آب کرده و روي اين جعبه  تکه پارچه ھا و نوارھاي جدا شده از پارچه ھا

بسته به . براي استفاده میتوانید ھر کدام از اين تکه ھاي جعبه را بشکنید و روشن کنید. طوري که اليه اي از پارافین روي پارچه ھا تشکیل شود. بريزيد

  .دقیقه بسوزد ۵-١۵ه و پارافین ھرکدام از اين تکه ھا میتواند به مدت آمیختگي پارچ

  

  پخت و پز در کاغذ

  ژامبون و تخم مرغ در کیسه ھاي کاغذي

. نمايیدغذا را میل  پختن غذا در کیسه ھاي کاغذي يک مزيت دارد و آن اينکه نیازي نیست بعد از پختن غذا آن را تمیز کنید، میتوانید مستقیمًا از درون کیسه

غذا را بر روي ذغال داغ بپزيد نه بر روي شعله . در اين صورت به آن آب بپاشید. کاغذ خشک مي سوزد. کیسه کاغذي و يا روزنامه را در باالي ذغال ھا بگیريد

بگذاريد آتش . وي ذغال ھاي داغ گرم کنیدغذا را درون کیسه کاغذي قرار دھید و آن را ر. غذاي پیچیده شده در کاغذ را روي بخار قرار دھید. ھاي مستقیم آتش

  .بسوزد و فقط ذغال ھاي داغ باقي بماند

  .کیسه کاغذي را کمي نم دار کنید

یر باالي کیسه را ال بزنید و کمي پايین تر از آن را سوراخ کنید، طوريکه بتوانید با بردن يک ت. ژانبون ھا را در کف کیسه قرار دھید و تخم مرغ را روي آنھا بشکنید

  .چوبي به درون غذاھا را جابجا کنید

  .دقیقه است ١٠-١۵اين زمان بسته به دماي محیط تقريبًا برابر . ھا آماده شوند، به پختن ادامه دھید تا زماني که ژامبون

  .م دار کنیدچنانچه کیسه کاغذي شروع به سوختن کرد آن را مجددًا ن. اگر تخم مرغ ھا خوب پخته نشده اند اين روند را ادامه دھید

يکي از کاغذھا را طوري . اليه کاغذي بپیچید ٣غذا را درون . غذا را خیس کرده به آن ادويه بزنید. ماھي، صدف خوراکي و ذرت پخته شده در کاغذ را خیس کنید

  . را خیس کنید چنانچه شروع به سوختن کرد آن. بسته کاغذي را روي ذغال ھا قرار دھید. بپیچید که بخار را درون خود نگه دارد



اي کاغذي قرار داد که بعضي از مواد غذايي مثل ماھیھا و ذرت را بايد به صورت تکي درون کاغذ پیچید، درحالي که صدفھا را بايد به مقدار زياد در درون بسته ھ

  .بسته ھا اندازه و شکل بگیرند

  

  فنجان

  .ز فنجان درست کردمیتوان به وسیله قوطي ھاي کنسرو با لبه ھاي کامًال گرد شده نی

  ساختن فنجان از شاخ حیوانات

  .از طريق گرم کردن آن بر روي آتش قسمت نوک تیز آن را کج کنید و دسته فنجان بسازيد. شاخ را ببريد

  

  چنگال

  .چنگال مورد استفاده براي آتش از تکه ھاي سیم و فلز ساخته میشود

  باال انداختن تخم مرغ

اين روش براي تخم مرغ ھاي سرخ شده و کیکھاي تابه اي مورد استفاده . پرتاب تخم مرغ در دستان خود را تحت تأثیر قرار دھید شما میتوانید با يک حرکت کامل

  .قرار میگیرد

  

  روشن کردن کبريت

  .وزد باد در طرف بیروني دست شما مي. در يک ھواي بادي سر روشن کبريت را رو به پايین بگیريد

  مشعل 

  .دقیقه بسوزد ٣٠تا  ٢٠با قرار دادن يک فتیله در قسمت باال میتوانید مشعلي بسازيد که . قوطي کنسرو مقواي موج دار درون

يک مشعل ساخت، ) مثل کنسرو ماھي(میتوان با تا کردن و موج دار کردن نوارھاي مقوايي و قرار دان يک فتیله در میان آنھا درون يک قوطي کنسرو پھن 

اين مشعل را میتواند در زير اجاق گاز . پارافین ذوب شده را بر روي آنھا بريزيد و بگذاريد سرد شود. ا کامًال به ھم نچسبیده انداطمینان حاصل کنید که مقواھ

  .قوطي شکل قرار دھید

  

  جعبه فر مقوايي

براي محاسبه دماي تولید شده . اي جعبه قرار دھیديک تکه ذغال را در نزديکي لبه ھ. يک جعبه مقوايي که در قسمت لبه ھا با آلومینیوم پوشیده شده را برداريد

جعبه را روي غذا بگذاريد و در . فارنھايت گرما داريم ۴٠٠تکه  ١٠درنتیجه در ازاي ھر . درجه فارنھايت براي ھر تکه ذغال استفاده کنید ۴٠توسط ذغالھا از فرمول 

زمان پخت مثل فرھاي معمولي . جعبه میشود، اين به ذغالھا کمک میکند که بسوزند يک گوشه آن تکه سنگي قرار دھید که باعث ايجاد جريان ھوا به درون

  .شد تکه ذغالھاي ديگري را در زير جعبه قرار دھید ۴۵چنانچه زمان پخت بیشتر از . است

  

  چاقوي اره اي

با پیچیدن يک تکه چرم در . لبه ديگر اره نیز تیز است. یشوندبا شکستن سر اين تیغ ھا، آنھا تیزتر م. میتوان از يک اره غیرقابل استفاده يک چاقوي تیز ساخت

  .تیغه ھاي اره اي از جنس فوالد کربني است به ھمین دلیل به راحتي زنگ زده میشود. اطراف قسمتي که ھنوز کند است میتوانید يک چاقو بسازيد

  

  ظرفھايي از ورقه آلومینیوم

بدين ترتیب به ورقه شکل میدھید و براي محکم کردن لبه ھاي آن، آنھا را . نده میتوان يک ظرف آلومینیومي ساختبا قرار دادن يک ورقه آلومینیومي بر روي يک ک

  .گرد کنید

  

  پوشش آلومینیومي ظروف

. را به زحمت بیاندازيدقبل از قرار دادن ظرف بر روي آتش يک ورقه آلومینیومي در اطراف آن بپیچید، در اين صورت مجبور نیستید براي پاک کردن دوده ھا خود 

  .چنانچه ظرف شما نشت میکند میتوانید درون ظرف را نیز با آلومینیوم بپوشانید

  

  فر خورشیدي

موج ھاي کوتاه در ھنگام . عمل کرد اجاقھاي خورشیدي ازطريق اشعه ھاي نور خورشید است، اشعه ھايي با طول موج کوتاه که میتوانند از شیشه عبور کنند

ندن ي موجود در زير شیشه، پس از عبور از آن به موجھاي بلند تبديل میشوند، موجھايي که قادر به عبور از شیشه نیستند، درنتیجه با باقي ماگرم کردن غذا

  .درون محفظه و باال و پايین رفتن انرژي خود را به گرما تبديل کرده و باعث پخت غذا میشوند

  .شید، ظرف میتواند بسیار داغ شده باشدزماني که ظرف را لمس میکنید بسیار مراقب با

  

  مخمر گلسنگ

اين مايه خمیر را در کنار آتش گذارده و اجازه دھید حجیم . سپس آن را با آرد مخلوط کرده و مايه خمیر بدست آوريد. گلسنگ را در طول شب درون آب قرار دھید

میتوانید اين مايه خمیر را در محلي خنک نگھداري کنید و براي ھر بار پختن . شده نان را بپزيدشود، تکه اي از آن را به خمیر نان اضافه کنید، با مايه خمیر حجیم 

  .میتوانید به اين مايه خمیر آرد و آب را اضافه کرده و دوباره از آن استفاده کنید. نان از آن استفاده کنید

  

  کباب کردن بر روي تیر چوبي

اين باعث تثبیت شدن آب و . رنده و يا يک حیوان کوچک فرو کنید، و آن را براي لحظه ھايي درون آتش قرار دھیديک شاخه سبز درخت را به درون شکم ماھي، پ

  .براي افزايش طعم غذا، آن را روي ذغالھا قرار دھید، نه روي شعله ھاي آتش. طعم گوشت در درون آن میشود

  

  کاغد آلومینیومي مخصوص پخت

با قرار دادن غذا بر روي ذغالھاي درون گودال غذا سريع تر . ا درون گودال ذغال و يا روي ذغالھا قرار دھید و روي غذا را بپوشانیدآن ر. غذا را در اين کاغذ بپیچید

  .ھرچند که بعد از پوشاندن روي غذاي موجود در گودال بررسي میزان پخته شدن آن بسیار سخت است. پخته میشود و میتوانید مقدار غذاي بیشتري بپزيد

  

  براي تمیز کردن ظرفھاي چسبناک

بھترين خاکستر از چوب . اين خاکستر داراي سود و پتاس است که در ترکیب با مواد چسبناک صابوني خام میسوزد. از خاکستر سفید و آب داغ استفاده کنید

  .درخت گردوي آمريکايي و درخت راش تھیه میشود

  

  جعبه فلزي فر مانند

میتوان اين جعبه . طوري آن را برپا کنید که باد غالب منطقه به زير آن راه يابد. و براي پخت و پز حتي در زير باران قابل استفاده استاين فر میتواند دائمي باشد 

با سنگ و اليه جعبه را . اگر درب جعبه بسیار سفت شده است کمي آن را باز کنید تا از فشار کاسته شود. میله فلزي و يا چند سنگ تکیه داد ٢فلزي را بر روي 

 محفظه خالي. در انتھاي جعبه سوراخي ايجاد کنید که دود از آن خارج شود. از اين راه میتوانید تابشھاي گرمايي بیشتري را حفظ کنید. ھاي خاک بپوشانید



  .مھمات نظامي به دلیل ساخته شدن از فلز سنگین و ضخیم بسیار ايده آل است

  

  حمل آب

  .رفھاي ساخته شده از چوب درخت نخان، بامبو و يا از پارچه شلوار و يا بلوز استفاده کردبراي حمل آب میتوانید از ظ

  

  پختن از طريق انعکاس گرما

بستري مناسب از ذغال ) متر ١(پا  ٣با استفاده از چوبھايي به طول . آتشي برپا کنید، درکنار آن صفحه چوبي برآمده اي قرار دھید که گرما را به طرف جلو براند

ھايي براي بدست آوردن اين ذغال در مواقعي که عجله داريد از چوبھاي سخت، چه سبز و چه خشک، استفاده کنید، اين چوبھا را با شکافتن به تکه . تھیه کنید

که مقدار اکسیژن مورد نیاز براي  ھا آنھا را به وسیله خاکستر و يا پوسته درختان بپوشانید طوري براي طوالني تر کردن عمر ذغال. اينچ تبديل کنید ٢با ضخامت 

  .در ھواي مرطوب خاکسترھا را نیز با پوسته ھاي بزرگ و سبز درختان بپوشانید. سوختن آنھا را محدود کنند

  

  پخت و پز بر روي تخته چوب

آتش مستقر ) سانتیمتري ٣٠(اينچي  ١٢اي مناسب در فاصله  آن را با زاويه. براي پختن، ماھي، تکه گوشت، سبزيجات و مرغ، يک صفحه چوبي محکم بیابید

ازطريق سیم و يا گیره ھايي آن را بر . وقتي داغ شد روغن و يا چربي حیوانات را بر روي سطح آن بمالید. قبل از قرار دادن غذا بر روي آن، آن را گرم کنید. کنید

  .شت را بايد برگردانیدبا گرم کردن حتي يک طرف ماھي اين غذا پخته میشود، ولي گو. روي سطح متصل کنید

  

  فر منعکس کننده

  :میتوانید با صفحه آلومینیومي عريضي يک فر انعکاسي بسازيد

فر در طرف ديگر آتش، روبروي ديواره سنگي، بنا . اين باعث بازگشت گرماي بیشتر به درون فر میشود. آتش را درمقابل ديواره اي از چوب تر و يا سنگ برپا کنید

  .ي از صفحه آلومینیومي که به عنوان ماھي تابه از آن استفاده میکنید را بايد بر روي سطحي صاف از سنگ و يا ماسه قرار دھیدقسمت. نھاده میشود

  .دود آتش نبايد به غذاي روي سطح فر برخورد کند در اين صورت غذا دودي میشود. فر را طوري برپا کنید که باد از پشت و يا از کناره ھا به آن برخورد کند

  .ورقه آلومینیومي بايد تمیز و شفاف بماند

  .دستتان را بر روي صفحه آلومینیومي قرار ندھید، میتواند بسیار داغ باشد

  .مند شويد آتش را شعله ور نگه داريد که بتوانید از جريان گرمايي پیوسته اي براي پخت غذا بھره

  

   آتش در اجاقي شبیه سوراخ کلید

. شدن و ھم پخت و پز بسیار مناسب است، ابتدا آتشي به شکل چادر بومیان آمريکا در قسمت دايره شکل سوراخ کلید بسازيداين نوع آتش ھم براي گرم 

يد، حاال وقتي که آتش به ذغالھا رسید آن را به طرف قسمت باريک محل آتش برانید و کباب پزي از جنس شاخه ھاي سبز بر روي سنگھاي اطراف آتش بساز

  .قسمت عمده آتش شروع به سوختن میکند و شما میتوانید درصورت نیاز آتش به ذغال اضافي آن را سريعًا آماده کنید. پختن را شروع کنیدمیتوانید غذا 

  

  ظرف مخصوص پخت از جنس بامبو

عله ھاي آتش میتوانید يک تکه فلزي از براي پراکندن گرما و محافظت از ظروف چوبي تان دربرابر ش. آب و يا انواع سوپ ھا را میتوان در ظروف بامبويي پخت

  .ھاي آلومینیومي را در زير ظرف بامبويي خود قرار دھید قوطي کنسرو و يا ورقه

  

  آتش به شکل اھرم

و است  اين نوع آتش درست کردن براي گرم کردن آب، تھیه سوپ، خورشت و قھوه بسیار مناسب است چون میتوان از طريق قالبي که در انتھاي تیر چوبي

يک سرپايه چوبي ساخته شده از چوبھاي عمودي را میتوان در زير تیر چوبي نسب کرد و بدين ترتیب ظرف غذا را در . ظرف غذا را نگه داشته گرما را کنترل کرد

  .ارتفاعي باالتر از آتش مستقر کرد

اين شکاف میتواند طوري باشد که تیرک چوبي کامًال در . ف دھیدچنانچه چوبھاي چنگال شکل دردسترس نبودند میتوانید يک تکه چوب را در قسمت انتھا شکا

آتش نبايد بسیار بزرگ باشد . اين آتش را میتوان در سطوح صاف و يا درصورت امکان وزش باد و يا احتمال خطر آتش در يک چاله ايجاد کرد. سوراخ آن قرار بگیرد

يان رسید میتوانید از ذغالھاي گرم براي روشن کردن چوبھاي بزرگ به منظور گرم کردن چادرھا وقتي پخت و پز به پا. درغیراينصورت غذاي شما خواھد سوخت

  .آتشي که در يک چاله روشن شود دود کمتري تولید میکند. استفاده کنید

  پختن تخم مرغ در پیاز

  .تخم مرغ و پیاز در عرض چند دقیقه آماده میشوند .درون پیاز بزرگي را خالي کنید، يک تخم مرغ را درون آن بشکنید و آن را روي آتش قرار دھید

  

  سرخ کردن ماھي

شما میتوانید ماھي را در موقع پختن . پوست آن را جدا نکنید، در غیراينصورت در ھنگام پخته شدن از چوب جدا میشود. يک ماھي را در نوک تیر چوبي قرار دھید

  .نیدتیر چوبي را مرتب بچرخا. به روغن و يا آب آغشته کنید

  ورقه فلزي يا آلومینیومي

  .اين ورقه ھا وزن کمتر و سطح وسیعتري از ماھي تابه دارند

  

  سنگ داغ

چنانچه غذا کامًال . آن را با برگ و پوسته درخت بپوشانید که گرماي آن تلف نشود. قلوه سنگ ھاي داغ را درون بدن مرغ قرار دھید، در قسمتي که ضخیمتر است

  .ا تکرار کنیدپخته نشد اين مراحل ر

  افراد تنبل و غذا پختن 

اين نردبان با . پذير است اين نردبان و يا يک تکه چوب امکان. پذير است با استفاده از تیر چوبي، يک تکیه گاه و يک نردبان، يک برگ بزرگ و يا يک تکه چوب امکان

زير غذا قرار میگیرد که چربي آب شده و يا آب موجود در آن به درون ظرف  يک ظرف در. حرکت نسیم جابجا میشود و غذاي متصل شده به طناب را مي چرخاند

  .از قسمتي از آن نیز میتوان براي روشن کردن آتش استفاده کرد. بريزد، میتوان از اين براي روغن مالیدن به خود غذا استفاده کرد

  

   ماھي تابه از جنس آلومینیوم

  .ري را با بست در فاصله بین دو شاخه محکم کنید و آن را با ورقه آلومینیوم بپوشانیدچوب ديگ. از شاخه اي به شکل استفاده کنید

  

  ماھي تابه سنگي

میتوانید از سطح آن براي سوراخ کردن غذاھا استفاده کنید، روي سطح . سنگ مسطحي پیدا کنید، آن را بر روي دو تکیه گاه قرار دھید و زير آن آتش روشن کنید

  چوب ويا پوسته درخت بپوشانید که سريعتر طبخ شوندغذا را با تکه اي 

می دانید چرا با وجود خوردن این حجم شکر دچار استفراغ نمی شوید؟ چون اسید فسفریک، . قاشق چایخوری شکر وارد بدن تان می شود ١٠: دقیقه بعد ١٠



  .طعم آن را کمی می گیرد و شیرینی اش را خنثی می کند

کبدتان شروع می کند به تبدیل قند به چربی تا قند خون . ن باال می رود و منجر به ترشح ناگھانی و یک جای انسولین می شودقند خون تا: دقیقه بعد  ٢٠

  . بیشتر از این باال نرود

ت، کبدتان قند را به داخل حاال دیگر جذب کافئین کامل شده؛ مردمک ھای تان گشاد می شود، فشار خون تان باال می رود و در پاسخ به این حال: دقیقه بعد  ۴٠

  . گیرنده ھای آدنوزین مغز حاال بلوک می شوند تا از احساس خواب آلودگی جلوگیری کنند. جریان خون رھا می کند

ی است این ھمان مکانیسم. ترشح دوپامین افزایش پیدا می کند و مراکز خاصی در مغز، که حالت سرخوشی ایجاد می کنند، تحریک می شوند: دقیقه بعد  ۴۵

  . که در مصرف ھروئین منجر به ایجاد سرخوشی می شود

میزان باالی . متابولیسم بدن افزایش پیدا می کند. اسید فسفریک موجود در نوشابه، داخل روده کوچک، به کلسیم، منیزیم و روی می چسبد: دقیقه  ۶٠بعد از 

  . طریق ادرار باعث می شوند قند خون و شیرین کننده ھای مصنوعی، دفع ھر چه بیشتر کلسیم را از

حاال دیگر کلسیم و منیزیم و رویی که قرار بود جذب بدن شود، بیش از پیش از طریق . وارد عمل می شود) ادرارآور(کافئین در نقش یک داروی مدر : مدتی بعد 

  .رودادرار دفع می شود و به ھمراه آن مقادیر زیادی آب، سدیم و دیگر الکترولیت ھا نیز از دست می 

در این مرحله یا خیلی حساس و تحریک پذیر می . کم کم آن غوغایی که در بدن تان ایجاد شده بود فروکش می کند و نوبت به افت قند می رسد: مدتی بعدتر 

که می شد به جای اسید و کافئین و  حاال دیگر تمام آن آبی را که از طریق نوشابه وارد بدن خود کرده بودید، دفع کرده اید؛ آبی. شوید یا خیلی کرخت و بی حال

   .تا چند ساعت بعد اثر کافئین ھم از بین می رود و شما ھوس یک نوشابه دیگر می کنید. شکر، حاوی مواد مفیدی برای بدن تان باشد

  اھمیت آب و راه ھای استفاده از آن در شرایط بحرانی و اضطراری

حتی در شرایطی که تشنگی خیلی شدید نیست می تواند باعث کند شدن فعالیت مغزی   اضطراری استآب کافی مھمترین ھمراه شما درانجام ماموریتھای 

اگر . د بنا بر این اولین قدم در شرایط بحرانی برنامه ریزی برای تھیه آب می باشد حتی در شرایطی که شما مطمین ھستید نیاز مبرمی به آب نداری, شما گردد 

کند شدن ذھن و غلظت خون گردد ھمچنین کم , آب صرفه جویی نکنید زیرا نرسیدن آب کافی به بدن می تواند باعث گیجی  آب در دسترس دارید در نوشیدن

.جویی نکنید  آبی بدن می تواند باعث افزایش ترس و سرد شدن بدن گردد پس در شرایط بحران ھرچند که آب کافی در اختیار نداشته باشید در مصرف آب صرفه

مھمترین عامل از پای در امدن انسان آب نیست بلکه روحیه فرد و عوامل روانی . مولی می تواند برای مدت معینی بدون آب به زندگی ادامه دھد یک انسان مع

کت نکنید و به مدت زمان زنده ماندن بستگی مستقیم به دمای محیط و میزان تعرق دارد از این روی در شرایط بحران ھرگز در زمان تابش خورشید حر. می باشد 

 ۴٩برای مثال در مناطق کویری ایران در تابستان و در دمای . زمانی که تابش خورشید به حداقل میرسد بھترین زمان برای فعالیت است , استراحت بپردازید 

ه ھمین فرد در زمان تابش در زیر سایه در صورتیک. ساعت می باشد  ٣الی  ٢درجه و بدون مصرف آب حد اکثر زمانی که یک فرد زنده می ماند چیزی در حدود 

نکته حایز احمیت دیگر این است که برای ھر . روز می تواند بدون مصرف آب به زندگی ادامه دھد  ۵/٢استراحت کند و در شب به ادامه مسیر بپردازد در حدود 

  .لیتر آب نیاز است  ٢ر به مقدا) با احتساب استراحت در روز و حرکت در شب (درجه  ۴٩روز زنده ماندن در دمای 

  :در شرایط بحران نکات زیر را در ھنگام مصرف آب رعایت کنید 

از فعالیتھای غیر ضروری پرھیز کنید و , آب را قورت ندھید بلکه آن را در دھان مزه مزه کنید و به آرامی بنوشید , در ھنگامی که تشنه ھستید آب بنوشید 

در صورتی که ھیچ سایه ای نیافتید بدن خود را در شنھا دفن کنید و تکه پارچاه ای بر روی سر خود , خورشید بیابید پناھگاھی برای در امان ماندن از تابش

ھرگز در گرما لباسھای خود را در نیاورید این کار باعث شدت تعرق شما خواھد شد ھرچند که احساس گرمای , بکشید تا از تابش مستقیم در امان بمانید 

در ھنگامی که آب محدود در اختیار دارید مصرف غذا و نمک را کاھش دھید و در ھنگامی که ھیچ آبی در اختیار , ی صورت خود را نیز بپوشانیدحت, کمتری کنید

  .روز بدون مصرف غذا در شرایط سخت به زندگی ادامه دھد  ١٠بدن شما قادر است تا . ندارید به ھیچ عنوان غذا نخورید 

رطوبت پارچه در ھنگام تبخیر حرارت آب , ھمراه دارید پارچه ای نمناک بدور ظرف حاوی آب بپیچید به گونه ای که کامال آن را بپوشاند برای خنک کردن آبی که 

پس از . این روشی بوده است که گذشتگان برای خنک نگاه داشتن آب از آن استفاده می کرده اند . درون ظرف را می گیرد و دمای آب را کاھش می دھد 

  .برای مرطوب نگھداشتن پارچه می توانید از آب شور باتالقھا استفاده کنید . خشک شدن پارچه مجددا آن را مرطوب کنید 

  

  :روشھای تھیه آب 

, ھست مطمین باشید اگر در منطقه ای که شما ھستید رد پای جانوران ھست قطعا آب ھم , یکی از راحتترین راھھای تھیه آب تعقیب رد پای جانوران است 

  .شترھا و اکثر جانوران در ھنگام غروب آفتاب به سمت آب می روند

در ته گودال لیوان و یا ) این روش در شنھای روان چندان کار ساز نیست ( سانتی متر در زمین حفر کنید  ۴٠روش دیگر تھیه آب این است که گودالی به ارتفاع 

ستیک کامال بپوشانید و دور تا دور گدال را با سنگ ریزه بپوشانید سپس یک سنگ بسیار کوچک در وسط تکه پال ١کاسه ای قرار دھید سپس روی گودال را با 

خاک رطوبت خود را از دست , از این طریق در اثر تابش و گرما . پالستیک قرار دھید به گونه ای که سنگ ریزه دقیقا از دید باال در وسط لیوان قرار داشته باشد 

  .ساعت نصف لیوان آب تھیه کنید  ۶در این روش می توانید در ھر   ,اصل در برخورد با پالستیک به شکل قطرات ریز درون لیوان می چکدمی دھد و بخار آب ح

  .این گیاھان معموال ریشه و ساقه پر آبی دارند . روش دیگر تھیه آب استفاده از گیاھان کویری است 

  . انید آب بیابید در فاصله تپه ھای شنی و بوته زارھا نیز می تو

  .می توانید با جوشاندن وسپس سرد کردن بخار آب به آب دست یابید. سانتی متری به آب نمک می رسید  ۵٠در دریاچه ھای نمک معموال در 

ھید این روش باعث می شود در صورتی که ھیچ روشی کار ساز نبود و تشنگی به شدت بر شما غالب گشته بود تکه ای از ریگ بیابان را در زیر زبان خود قرار د

  .بزاق ھای دھان شما ترشح شوند و از میزان تشنگی شما کاسته شود 

  .اضافه کردن شکر به آبھای تلخ کویر مزه آب را عوض می کند و شرب آن را راحتتر مینماید . در کویر ھمیشه مقداری شکر ھمراه داشته باشید 

د ھرگز بدون جوشاندن و یا قرصھای تصفیه آب مصرف نکنید ھمچنین برای یافتن آب خود را خیلی خسته نکنید فراموش نکنید آبی را که در کویر بدست می آوری

قبل از عزیمت از کسانی که به منطقه آشنایی . قبل از عزیمت به مناطق کویری نقشه ھای دقیق منطقه را تھیه کنید . زیرا به آب بدن و توان خود نیاز دارید 

سخن آخر اینکه بی گدار به .دوستان و نزدیکان خود را از سفر خود آگاه کنید . ھا و قنوات را جویا شوید و بر روی نقشه عالمت گذاری کنید  دارند موقعیت چشمه

  . آب نزنید 

  

    رفع تشنگی بدون آب

. ق گرمسیری و کویری در انسان تشدید می شود این احساس در مناط. آب مایه حیات است و اغلب جانداران توانایی چندانی در مقابله با بی آبی ندارند 

اما این تنھا ترین راه نیست چرا که گاه باید تشنگی را در طبیعت به نحوی دیگر , نوشیدن آب است , ھمانطور که می دانیم تنھا راه متصور رفع عطش و تشنگی 

رید در مواقع بی آبی و تشنگی مفرط کت یا تن پوش خود را در بیاورید و از این نکته را بخاطر بسپا   بھتر است.کاھش داد ھرچند که بدن نیازمند آب باشد 

 ٢٠دراز بکشید و در ھمان حالت تا, روی سنگی که بیشتر ساعات روز در سایه بوده است و کمی سرد و نمناک است ) نیم تنه باال (قسمت سینه و شکم 

  . دقیقه بمانید 

با وجود اینکه در خالل این زمان بدن . احساس تشنگی نمی کنید ) ساعت ۶- ٨(و تا مدتی در حدود نصف روز  با این عمل احساس تشنگی فرو کش خواھد کرد

  این عمل در شب ھنگام در کویر که یافتن آب مشکل است بسیار کارایی دارد . اما احساس شما نسبت به این احتیاج آزار دھنده نیست , به آب نیاز دارد 

  

    ر خورشیدیتھیه آب با دستگاه تقطی

ولی در صورت مواجه با شرایط پیش بینی نشده . ھمراه داشتن ذخایر آب کافی و غذا برای ھر فرد از ملزومات سفر بشمار می رود , البته واضح و مبرھن است  

لحظاتی که ھر قطره آب مانند . یط بحرانی است از جمله این شرایط یافتن آب در شرا. باید با تکیه بر دانسته ھا و تجربیات عمل کند   ای در طول اجرای ماموریت

  . در ادامه نکاتی برای یافتن آب در محیط ھای مختلف را برایتان آورده ایم . دری ارزشمند برای ادامه بقا الزم است 

البته . ترین منبع آب به شمار می روند برف و یخ در دسترس , در ارتفاعات و مناطق کوھستانی . بسته به ویژگیھای محیط فرق می کند , یافتن آب در طبیعت 



بلکه باعث از , چرا که خوردن برف و یا لیسیدن قطعات یخ نه تنھا دمای بدن را پایین می آورد و انرژی را از بین می برد , ترجیحا ابتدا آن را آب کرده سپس بنوشید 

شور مزه , نابع آب قابل شرب محسوب میشود ولی بلورھای کدر و خاکستری رنگ بلور شفاف و آبی رنگ یخ یکی دیگر از م. بین رفتن بیشتر آب بدن می شود 

  .ھستند 

در این موارد زمین را بکنید تا به خاک یا ماسه مرطوب برسید و صبر کنید تا آب به داخل , منابع آب زیرزمینی وجود دارد , در اغلب بستر رودھای خشک شده 

  .آب جمع شده را داخل ظرف بریزید  سپس, گودالی که حفر کرده اید رخنه کند 

, ید تا از آب پر شود در مناطق ساحلی می توانید آب باران را در یک سفره پالستیکی یا برزنتی جمع کنید یا گودالی حفر کنید تا به خاک مرطوب برسید و صبر کن

به تناوب نیز می توانید آب دریا . ممکن است آب شور وارد گودال شود البته توجه داشته باشید گودالی که حفر می کنید خیلی عمیق نباشد چون در این صورت 

  .سپس آب شیرین را در ظرف بریزید , را بجوشانید تا از بخار اشباع شود 

  .حفره ھا را در انحنای بیرونی کانال ھای خشک شده آب ایجاد کنید , سوراخھای سطحی بکنید , در نواحی خشک و کم باران مانند کویر 

ریشه .د ار برای یافتن آب می توانید به صدای چک چک آب گوش بسپارید یا آبھای جمع شده در شکاف سنگھا و صخره ھا را با یک تکه شلنگ بیرون بکشیدر غ

نابع آب حرکت جایی که رد پای حیوانات به ھم نزدیک می شود یا پرندگان و حشراتی که در غروب به سمت م. گیاھان نیز منبع خوبی از آب محسوب می شود 

ھرجا سبزینه . ھمچنین تخمگذاری پرندگان اطراف شکاف صخره ھا ممکن است نشانگر آب باشد . عالئم خوبی برای یافتن آب محسوب می شوند , می کنند 

  . ممکن است سرنخی از وجود آب باشد , ای می بینید اطرافش را بدقت بررسی کنید 

در کیسه را محکم , یک کیسه پالستیکی را با گیاھان برگ دار پر کنید  ۴/٣در این صورت حدود , یجه بخش نباشد با تمام این اوصاف ممکن است تالشتان نت

ساخت دستگاه تقطیر خورشیدی , یک راه دیگر . مدتی بعد درون کیسه پر از قطرات آب قابل شرب خواھد شد , ببندید و آن را در معرض نور خورشید قرار دھید 

آب اضافی با .بردن بازده کار می توانید در ته گودال قطعات خرد شده ساقه یا بوته ھای سبز قرار دھید یا حتی در ظرفی ادرار یا آب کثیف بریزید  برای باال. است 

  .تابش خورشید روی دستگاه تقطیر تصفیه می شود و به این ترتیب آب شیرین و آشامیدنی به دست خواھید آورد 

  

  یافتن آب با گنجشکھا

  . ھا را از ياد نبريد كنید اما گنجشك ھا را بشناسید راحت آب پیدا مي ھا در طبیعت اگر نشانه افتن آب با گنجشكي 

ھر نقطه از بیابان . يكي از اين عاليم سبزه است. توانید به آب دست يابید ھا را بشناسید بھتر مي ولي اگر نشانه. نمايد پیدا كردن آب در طبیعت كار دشواري مي

گاه در . تر است تر داشته باشد به منبع آب نزديك ھاي بلندتر و شاداب ي ببینید، مطمئن خواھید شد كه آب در آن ناحیه وجود دارد و ھر جا كه سبزهسبز

سانان  شكدر اين مواقع گنج. آيد و نگران و مضطرب دنبال آب خواھید گشت اي به چشمتان نمي آيد كه ھیچ سبزه پیش مي  گردي، ھاي طبیعت مسافرت

آنھا قادر نیستند بیش از ھزار متر از آب دور . رسد خوار تا منبع نوشیدن آب به يك كیلومتر نمي حداكثر فاصله اين پرندگان كوچك حشره. اند ترين نشانه يمن خوش

  .ايد تر شده ھده كرديد به منبع آب نزديكمرغ زنبورخوار و بلبل يا سره مشا  سان نظیر سار، ھر جا تعداد بیشتري از انواع پرندگان كوچك گنجشك. شوند

  

  رفع تشنگی با آدامس

  . توانند ساعتھا از تشنگي طبیعت گرد جلوگیري كند آدامس جويدن آدامسھايي با طعم نعنا و اكالیپتوس مي

توان به  ولي آدامس جويدن فوايدي دارد كه نمي. از زمان اختراع كااليي به نام آدامس، مھر تايید يا رد استعمال آن از سوي افراد مختلف بر آن زده شده است

  .راحتي از كنار آن گذشت

جويدن آدامس سبب ترشح غدد بزاقي . تان داشته باشید گردي، آدامس يكي از ملزومات است و سعي كنید حداقل يك بسته در كیف ھمراه در سفرھاي طبیعت

شود ولي آدامس تا اندازه زيادي  آيد كه در نھايت عامل خفگي مي لتھاب و تورم زبان پديد ميعطش در اثر ا. كند شود كه از عطش تا حد زيادي جلوگیري مي مي

  .كند از التھاب و تورم زبان جلوگیري مي

اقي زير زبان قرار ھا بفشاريد تا سبب ترشح غدد بزاقي شود و تا دقايق بعدي آن را زير زبان نگھداريد، زيرا عمده غدد بز آدامس را ھر چند دقیقه يك بار بین دندان

  . گرد جلوگیري كند تواند تا يك ساعت از تشنگي و عطش طبیعت بدين ترتیب ھر عدد آدامس مي. دارند

  .ندھرچند مصرف آدامسھاي شیرين مي تواند اين زمان را كاھش دھد اما آدامسھايي با طعم نعنا و اكالیپتوس مي توانند اين زمان را افزايش دھ
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