
 

 موارد استفاده از پانچو
 

 ستفاده كرد؟ از پانچو در چهتوان ادارد؟ از پانچو در چه مورادي مي پانچو چه كاربردهايي
توان استفاده كرد؟ در ادامه به پاسخ اين سواالت ميپردازيم.هايي ميمكان  

نياز  آنباشد كه هر كوهنوردي در هر فصلي از سال به ترين تجهيزاتي ميپانچو يكي از مهم
له اقماني و حتي آفتابي استفاده كرد. در اين رتوان در شرايط آب و هوايي بادارد. از پانچو مي

 با ما همراه باشيد تا شما را با كاربردها و موارد استفاده از پانچو آشنا كنيم.

 

 كيسه خواب
 

ردن يك مكان يكي از نكاتي كه در كوهنوردي و سفر به طبيعت بايد در نظر بگيريد، فراهم ك
اب توانيد به عنوان كيسه خوباشد. از پانچو ميرم و خشك براي استراحت و خواب ميگ



و دور چدن پانيتوانيد با قرار دادن يك پتو در پانچو و پيچاستفاده كنيد. در واقع شما مي
باشيد و از هرگونه بالي طبيعي همچون بارش  هرا در طبيعت داشت حتبدنتان يك خواب را

.بمانيد، سرما و رطوبت در امان باران  

 زير انداز
 

ز استفاده كرد. پانچو انداز نيتوان به عنوان زير باشد، از آن مياز آنجايي كه پانچو ضد آب مي
تواند يك زيرانداز خوب و سبك براي محافظت از شما و وسايلتان در برابر خيس شدن روي مي

 سطح زمين، سنگ، چمن و... باشد.

 كيسه حمل آب
 

شوند كه براي حل اين مختلف با مشكل كمبود آب مواجه ميبسياري از كوهنوردان در مناطق 
 توان پانچو را باحمل آب استفاده كرد. در واقع مي توان از پانچو به عنوان كيسهمشكل مي

استفاده از طناب به حالت يك مشك در آورد و از آن به عنوان حمل كننده آب بهره گرفت. 
.تواند آب را براي مدت طوالني در خود نگه داردباشد و ميمي ضد آب زيرا پانچو  

 نگهداري غذا
 

ي برخوردار است. به اين منظور نگهداري غذا در يك محيط گرم و خشك از اهميت باالي
 بايد اده كنيد. براي انجام اين كارتوانيد از پانچو به عنوان يك انبار نگهدارنده غذا استفمي

له انچو قرار دهيد و از باالي يك درخت آويزان كنيد تا غذاها از خيس شدن و حمغذاها را در پ
 حيوانات محفوظ باشند. 

توان غذاها د. به اين منظور ميندر برخي موارد نيز بايد غذاها در يك محيط خنك نگهداري شو
ا د شدن غذتواند از فاسدر زير برف فرو كرد كه اينكار ميرا در پانچو قرار داد و پانچو را 

 جلوگيري كند.

 جمع آوري غذا
 



ي بسياري از افرادتوان به عنوان يك كيسه براي جمع آوري خوراكي استفاده كرد. از پانچو مي
ردو، توت، سبزيجات معطر، هايي همچون تمشك، گروند، تمايل دارند خوراكيكه به طبيعت مي

راي بتوان از پانچو به عنوان يك كيسه گياهان دارويي و... را جمع آوري كنند. به اين منظور مي
 جمع آوري غذا نيز استفاده كرد.

 چادر و پناهگاه
 

توان در مواقع ضروري به عنوان يك چادر و پناهگاه استفاده كرد. ضد آب بودن از پانچو مي
كند كه از بارش باران در امان باشند. براي ن امكان براي كوهنوردان فراهم ميپانچو اي

وان يك چادر يا پناهگاه كافي است آن را از وسط بر روي يك چوب ز پانچو به عناستفاده ا
كنيد. مدرخت قرار دهيد و طرفين آن را با استفاده از چند سنگ و يا ميخ چادر محك  

 

 پوشاندن زخم
 

ظت از محل زخم و جلوگيري از تواند براي محافمي ،اگه قسمتي از بدن كوهنورد زخمي شود
دادن آن بر  از پانچو استفاده كند. در واقع با برش قسمتي از پانچو و قرار هاي ديگرآسيب

از زخم در برابر آلودگي محافظت كرد.توان روي پانسمان زخم، مي  



 محافظت در برابر باد
 

 از روشن شدن آتش و مانع وزد و اين بادطبيعت باد زيادي مي ودر بسياري از موارد در كوه 
ان توان از وزش باد در امد. اما با استفاده از پانچو ميشوميحتي ماندن افراد در يك محيط 

 ماند. براي در امان ماندن از وزش باد بايد پانچو را در فضاي بين دو درخت نصب كرد.

 عالمت گذاري براي تيم امداد و نجات
 

 توان جهت حركت و راه را بهبستن آن به درختان مياز پانچو و با درست كردن نوارهاي كوچك 
دي هاي امداتيم امداد و نجات نشان داد. بنابراين يكي ديگر از كاربردهاي پانچو، كمك به نيرو

باشد.در پيدا شدن افراد مي  

 انواع پانچو و موارد استفاده از آنها
 

ايم، در اين پانچو پرداختهموارد استفاده از  در قسمت قبل به طور كلي به بررسي كاربرد و
كنيم.بردهاي آن را بيان ميقسمت انواع پانچو و كار  

 پانچو باراني
 

كه ظاهري  هاي بلند و مچ بند قابل تنظيم هستندي باراني داراي زيپ، دكمه، آستينپانچوها
د. نهاي باراني باشزورتوانند يك لباس مناسب براي كوهنوردي در شبيه مانتو دارند و مي  

نچو استتارپا  
 

 پانچو استتار براي كوه نورداني كه عالقه زيادي به عكاسي از طبيعت و ساخت مستندهاي حيات
 وحش هستند، انتخاب مناسبي است. اين پانچو ظاهري همانند شكل طبيعت و درختان دارد.

 پانچو كوله دار
 



ار دارد. پانچو قرباشد كه كوله پشتي را مي توان در آن پانچو كوله دارد داراي قسمتي مي
به فضاي كوله آن نياز نداريد، اي طراحي شده است كه در مواقعي كه كوله دار به گونه

وان هاي آن را ببنديد و از پانچو كوله دار فقط به عنآن قسمت را جمع كنيد و دكمهتوانيد مي
 يك پوشش استفاده كنيد.

 

 پانچو دوچرخه سواري
 

خه توان از آن استفاده كرد، پانچو دوچره در مواقع ضروري ميپانچوهايي ك اعويكي ديگر از ان
دهد. در هنگام تا قسمت زانو را پوشش مياست و باشد. اين پانچو بدون آستين سواري مي
توان از اين پانچو استفاده كرد. پانچوهاي واري در شرايط خاص آب و هوايي ميدوچرخه س



د كه اين نوارها امنيت زيادي را براي دوچرخه نشباه سواري داراي نوارهاي شبرنگي ميدوچرخ
ند.نكدر شب ايجاد مي سواري  

 پانچو اضطراري يا يكبار مصرف
 

 باشند كه اين نايلون در برابرار مصرف معموال از جنس نايلون ميپانچوهاي اضطراري يا يكب
اده قابليت استف اين پانچوها تا زماني كه پاره نشده اند، نفوذ آب و رطوبت بسيار مقاوم است.

 دارند.

 

ب و شيرين از كوهنوردي را براي شما رقم بزند. ويك تجربه خ دتواناستفاده از پانچو مي
باشد كه هر كدام پانچو داراي كاربردهاي مختلفي ميهمانطور كه در اين مقاله اشاره كرده ايم، 

كند.  و طبيعت گردي را براي افراد راحت ها مي تواند كوهنوردياز آن  

، هاي مختلف نظير خانه و خانواده، كسب و كارمحتواهاي آموزشي بيشتر در زمينه براي مطالعه
فايل مراجعه كنيد. 118پوست و زيبايي، سرگرمي، ورزش و... به وبسايت   


