
اکـروز دره های پ  
 ردّی نگذاریم

 یزی قبلی و آمادگیر برنامه

  مبشناسی برویمخواهیم  یمی را که ا منطقهملزومات مقررات و. 

 مو شرایط اضطراری آماده باشی اتبرای شرایط آب و هوایی سخت، خطر. 

  متا وقت کم نیاوری میزی کنیر برنامهسفر خود را. 

  مکنی تبدیلچهار تا شش نفره  یها گروهه ی بزرگ را بها گروه. می کوچک به منطقه برویها گروهدر. 

  مدور ریزها را به حداقل برسانی ی دوباره محصوالت غذاییبند بستهبا. 

  مین یا پرچم نشویچ سنگی با رنگ، گذار عالمتبه  ناچارتا  کردهاستفاده  نما قطباز نقشه و. 

 حرکت و برپایی کمپ بر روی سطوح بادوام

 و برف  کی خشها علف، سنگ و صخره، ی کمپها محلی پاکوب، ها راهی سخت شامل: ها سطح
 شود. یم

  برقرار ها و رودها  یاچهدراز  دورتردویست متر  کمپ را حداقل ها رودخانهبرای محافظت از حاشیه
 سازیم.

  .اکثر مناطق نیازی به در یک محل خوب برای کمپ محلی است که آن را بیابیم و نه آنکه آن را بسازیم
 .تغییر محل کمپ قبلی نیست

  ی موجود استفاده کنیمها کمپو  ها پاکوباز. 

  حرکت کنیم.در یک ردیف و در مرکز پاکوب  بود نیزگِلی یا خیس مسیر حتی اگر 

  که گیاه  ممتمرکز کنی یبخشو فعالیت را در  مکوچک بگیری کمپ را، نخورده دستی ها منطقهدر
 ندارد.

  صورت بهتعداد زیادی  ،یرهای دسترسی جدید در یک منطقهمسو  ها کمپبرای جلوگیری از ایجاد 
 آن منطقه استفاده نکنیم.همزمان از 

 ی کنیم.دور اند قرارگرفتهیدکنندگان بازدزیر فشار جمعیت که  ز رفتن به مناطقیا 

 صحیح دفع کنیم طور بهپسماندها را 

  .ی غذا باقی نمانده  مانده تهتا زباله و  مو استراحتگاه خود را بازبینی کنی محل کمپببندید و ببرید
 .می خوراک را با خود ببریها مانده تهو  ها آشغالباشد. تمام 

  کمپ هفتاد متر از آب، بیشتر از ی ا فاصلهدر  و متر یسانتیی به عمق حدود بیست ها چالهمدفوع را در
 .مبا محیط هماهنگ کنی و محل را کردهدفن و مسیر حرکت 

  مو با خود ببری می کنیبند بستهدستمال توالت و اقالم بهداشتی مشابه را. 

  مقدار  و با بردهرودخانه یا دریاچه  ازمتر  از هفتادبیش  یا فاصلهف، آب را به وشستن خود یا ظربرای
 یم.کن  پخشرا  وشو شستآب  ،نماییم و در خاتمه وشو شستپذیر اقدام به  یهتجزکمی صابون 
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 یدرها کنیابید به حال خود  یمآنچه را 

 دست  ها آنبه ولی ، ی را بررسی کنیمباستانی فرهنگی و ها سازهمصنوعات و : مگذشته را حفظ کنی
 .منزنی

 میابیم، باقی گذاری یمو دیگر چیزهای طبیعی را به همان شکل که  ، گیاهانها سنگ. 

  مغیربومی خودداری کنی یها گونهاز آوردن یا بردن. 

 یمیا میز و صندلی نسازید و گودال حفر نکن سازه. 

 

 یر روشن کردن آتشتأثبه حداقل رساندن  

  ی پز خوراک، از یک اجاق وپز پختشود. برای  ییرات ماندگارتأث باعثتواند  یم روشن کردنآتش
 .ماستفاده کنییا چراغی کوچک کوچک و برای روشنایی از شمع 

  مبرای این کار استفاده کنی شده نصبهای  یگاهجامجاز است، از  روشن کردنی آتش ا منطقهاگر در. 

 استفاده کنیم  اند شکستنی ریخته بر زمین که با دست قابل ها چوبفقط از  ی روشن کنیم وآتش کوچک. 

  خاموش و خاکسترها را پخش  کامالًآتش را  م وی که خاکستر شوند بسوزانیا تا اندازهرا  ها زغالچوب و
 .مکنی

 وحش یاتحاحترام به  

  منروی ها آندنبال  به. ماز دور نگاه کنیجانوران وحشی را. 

 رساند، رفتارهای  یمآسیب  ها آن سالمت بهی به جانوران ده خوراک. مگاه به جانوران غذا ندهی یچه
 دهد. یمو عوامل دیگر قرار  رچیانرا در معرض خطر شکا ها آنسازد و  یمشان را دگرگون  یعیطب

 مکنی محافظت مواد غذایی خودوحش و  یاتح، از طمئندر مکانی م یمانها زبالهغذا و ری با نگهدا. 

 مرا در خانه بگذاری ها آنیا  می خود را در همه حال کنترل کنیخانگهای  یوانح. 

  و در زمستان از جانوران  ها بچهیری، آشیانه سازی، پرورش گ جفتزمان  مانندی حساس ها دورهدر
 .کنیموحشی دوری 

 مراعات دیگران را کردن 

  ی ناب از بودن در طبیعت ا تجربهی که همه بتوانیم ا گونه به میدکنندگان احترام بگذاریبازدسایر به
 داشته باشیم.

 مراه دهی آنانبه  در مسیر حرکت. ممراعات دیگران را بکنی. 

  مکنیم، یک گام به عقب بگذاری یمبرخورد  نفر جلویی خودی پشت کولهاگر به. 

  میرین فاصله بگیریو سامسیر ، از چادر زدنو  استراحتبرای. 

 مپرهیز کنی سروصداایجاد  ز صداهای بلند وصدای طبیعت چیره باشد. ا مبگذاری. 
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 مراه دهی آنانبه  در مسیر حرکت. ممراعات دیگران را بکنی. 

  مکنیم، یک گام به عقب بگذاری یمبرخورد  نفر جلویی خودی پشت کولهاگر به. 

  میرین فاصله بگیریو سامسیر ، از چادر زدنو  استراحتبرای. 

 .مپرهیز کنی سروصداایجاد  ز صداهای بلند وصدای طبیعت چیره باشد. ا مبگذاری
 
 

 

 یدرها کنیابید به حال خود  یمآنچه را 

 دست  ها آنبه ولی ، ی را بررسی کنیمباستانی فرهنگی و ها سازهمصنوعات و : مگذشته را حفظ کنی
 .منزنی

 میابیم، باقی گذاری یمو دیگر چیزهای طبیعی را به همان شکل که  ، گیاهانها سنگ. 

  مغیربومی خودداری کنی یها گونهاز آوردن یا بردن. 

 یمیا میز و صندلی نسازید و گودال حفر نکن سازه. 

 

 یر روشن کردن آتشتأثبه حداقل رساندن  

  ی پز خوراک، از یک اجاق وپز پختشود. برای  ییرات ماندگارتأث باعثتواند  یم روشن کردنآتش
 .ماستفاده کنییا چراغی کوچک کوچک و برای روشنایی از شمع 

  مبرای این کار استفاده کنی شده نصبهای  یگاهجامجاز است، از  روشن کردنی آتش ا منطقهاگر در. 

 استفاده کنیم  اند شکستنی ریخته بر زمین که با دست قابل ها چوبفقط از  ی روشن کنیم وآتش کوچک. 

  خاموش و خاکسترها را پخش  کامالًآتش را  م وی که خاکستر شوند بسوزانیا تا اندازهرا  ها زغالچوب و
 .مکنی

 وحش یاتحاحترام به  

  منروی ها آندنبال  به. ماز دور نگاه کنیجانوران وحشی را. 

 رساند، رفتارهای  یمآسیب  ها آن سالمت بهی به جانوران ده خوراک. مگاه به جانوران غذا ندهی یچه
 دهد. یمو عوامل دیگر قرار  رچیانرا در معرض خطر شکا ها آنسازد و  یمشان را دگرگون  یعیطب

 مکنی محافظت مواد غذایی خودوحش و  یاتح، از طمئندر مکانی م یمانها زبالهغذا و ری با نگهدا. 

 مرا در خانه بگذاری ها آنیا  می خود را در همه حال کنترل کنیخانگهای  یوانح. 

  و در زمستان از جانوران  ها بچهیری، آشیانه سازی، پرورش گ جفتزمان  مانندی حساس ها دورهدر
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