
پیشنهاد های دیجی کاال برای انتخاب دوربین  

از حرفه ای و نیمه حرفه ای تا دوربین های تخصصی ورزشی

       یک راهنمای جمع وجور برای عکاسی با موبایل
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یک راهنامی کاربردی برای این که کوله سفرتان را سالمت و ایمن ببندید
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با وجود هر آن چه از سفر در پندارمان 

داریم و هر سفری که در پیش 

خواهیم داشت، در پایان سالمت 

جسم و روح  است که بانی تثبیت 

خاطره ی خوش سفر است. نکته ی 

مهم در حفظ سالمت در سفر، داشنت 

کوله پشتی مناسب و چیدمان 

صحیح آن است. الزمه ی چیدمان 

صحیح، تقسیم مناسب وزن روی 

بخش های مختلف بدن،  با توجه به 

توانایی اعضای بدن در تحمل وزن 

است. گردن، ستون مهره ها، کمر و 

قسمت های دیگر بدن باید  وزن و فشاری متناسب با توانایی شان تحمل 

کنند که بعد از سفر بدن تان دچار آسیب نشود. برای حفظ سالمت تان در 

سفر، صفحات پیش رو را بخوانید؛ یک راهنامی دقیق برای کوله چینی 

در سفر همراه با پیشنهاد و معرفی کاالهایی که می توانید برای یک 

طبیعت گردی یا کمپینگ همراه خود بربید تا سفر سامل و لذت بخشی 

داشته باشید.    

برای چیدمان کوله  ی سفرمان باید کاالهایی را که در آن قرار می دهیم 
به چهار گروه سبک، سنگین، تعدد مصرف کم و تعدد مصرف زیاد 

تقسیم کنیم. 

 سبک : کلیه ی کاالها با وزن سبک مثل بادگیر 

 سنگین: کلیه ی کاالها با وزن سنگین مثل اجاق سفری، ظروف 

غذا، مایعات ) آب ( و ...

 تعدد مرصف زیاد: قمقمه ی آب

 تعدد مرصف کم: کیسه ی خواب

با در نظر گرفتن این قراردادها فضای کوله پشتی خود را به چهار بخش 
تقسیم کنید. در صورتی که کوله پشتی شما دارای در مجزا است، در  را 

به عنوان یک بخش دیگر در نظر بگیرید. 

بخش های کوله را به این ترتیب تقسیم کنید:
 1 - در کوله

2- باالی کوله 
3 - قسمت میانی کوله ی جلو )به سمت بدن(

4 - قسمت میانی کوله ی عقب )به سمت بیرون(
5-  پایین کوله

6 - جیب های بیرونی )کناری(
7-  فضای بیرونی )پشت کوله(

عامد فتاحی
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کوله پشتی 65 لیرتی های سیرا 
27I-015 Karadon مدل

 ابعاد خارجی: 72.39 × 29.21 × 33.02 سانتی مرت

 وزن: 2086 گرم

 تعداد جیب های داخلی: یک

 تعداد جیب های بیرونی: سه

 نحوه ی بسته شدن: بندی

 رنگ بندی: آبی، قرمز، سبز

در این قسمت می توانید 

کاالهای با مصرف زیاد، ضروری 

و ترجیحا سبک و نهایتا نسبتا 

سنگین و در عین حال کم حجم 

برای چیدمان را قرار دهید. 

کاالهایی مثل دستکش، چراغ 

قوه ی کوچک یا هد الیت، 

خوراکی کوچک و پرکالری اما 

کم حجم. توجه داشته باشید 

که اگر درکوله سنگین شود، با 

توجه به میزان نوسان در حین 

حرکت و نزدیکی به مهره های 

گردن، احتمال وارد آمدن 

فشار و آسیب به مهره های 

گردن باال می رود.

در کوله
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 Survival پانچوی نجات سول مدل

 ابعاد: 7 × 3 × 10 سانتی مرت

 نوع: بارانی و بادگیر

 وزن بسته بندي: 100 گرم

 حفظ گرمای بدن تا 90 درصد

دستامل رس و گردن باف مدل 
 Original Sakura

 ابعاد: 24.5 × 50 سانتی مرت

 سایز: بزرگسال

 نوع دستامل: یک رو تونلی

 جنس الیاف: میکروفیرب پلی اسرت

 Sol کیسه خواب
 Emergency مدل

 ابعاد: 91 × 213 سانتی مرت

 وزن: 108 گرم

 سایز: متوسط

 نوع پوشش: الیاف

 محل کاالی سبک نسبتا حجیم 

و در عین حال با احتمال مصرف 

در حین حرکت؛ کاالهایی مثل 

بادگیر ، بارانی و ... 

باالی کوله

 Mi TDS گجت تست سالمت آب سفری شیاومی مدل

 ابعاد: 1.6 × 1.6 × 15 سانتی مرت

 وزن: 27.4 گرم

 با دقت باال) در خطای نزدیک به 2 درصد(

 دارای سنسورهای تیتانیومی

 CFTONG چراغ پیشانی
 Daylite LED 2016 مدل

LED :نوع چراغ 

 وزن: 43 گرم

 تعداد المپ: یک عدد

 برد نور: 80 مرت
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با توجه به این که این ناحیه نزدیک ترین نقطه با سطح اتکای باال 

به بدن است، مناسب ترین محل برای قرارگیری سنگین ترین 

تجهیزات با مصرف کم در کمپ ها است. در این قسمت 

می توانید ظروف غذا، مواد غذایی و کیسه آب  را که در اکثر 

کوله پشتی ها در همین محل تعبیه شده است، قرار دهید.

 قسمت میانی کوله جلو )به سمت بدن(

کرتی سفری پریموس

 LiTech Cook مدل 

 دارای دستگیره ی فلزی با روکش پالستیک 

 جنس بدنه: آلومینیوم با روکش تیتانیوم 

 امکان تا شدن دسته ها روی بدنه 

 ایجاد جرقه به وسیله ی اصطحکاک

 ضد آب و ضدرطوبت

 ابعاد و وزن بسیار مناسب

رسشعله پریموس
 Express مدل 

آتش زنه سول
 All Weather مدل 

 دارای فندک مخصوص

 مدت زمان قابل استفاده: 85 دقیقه با یک کپسول 

230 گرمی 

 زمان موردنیاز برای جوش آمدن آب: 2.5 دقیقه

 ظرفیت: 0.6 لیرت

 قابلیت روشن ماندن در باد و باران

  غیر سمی و دارای یک جرقه زن

 مدت زمان سوخنت هر آتش زنه: 10 تا 12 دقیقه

Ignition Steel S  آتش زن فوالدی پریموس  مدل



7

ظرف سفری استنلی مدل 
 Advanture Camp Cook

 جنس بدنه: استیل

 ظرفیت:0/709 لیرت

 دارای دستگیره ی بزرگ  برای 

قفل کردن در

 دارای یک دستگیره ی کوچک 

پالستیکی برای برداشنت در

ظرف غذای پریموس
 AluTech Pot مدل 

 ابعاد: 10 × 11 سانتی مرت

 جنس بدنه: تفلون

 دارای دو عدد دستگیره ی تاشو با 

روکش پالستیک
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کاالهای سبک با مورد مصرف محدود؛ کاالهایی مثل لباس 

گرم، لباس جای گزین، کیف کمک های اولیه 

قسمت میانی کوله ی عقب )به سمت بیرون( 

مخزن آب تاشو 

ست قاشق، چنگال و چاقوی سفری

 دارای شیر مخصوص روی مخزن 

 قابلیت جمع شدن برای حمل آسان تر 

 دارای دسته در باال و پایین 

 ظرفیت: 20 لیرت

 دارای یک دربازکن همراه لبه ی تیز برای استفاده به عنوان چاقو

 دارای قابلیت اتصال و جدا کردن قاشق چنگال از یکدیگر

 دارای کیف باقابلیت بسته شدن چسبی

 رنگ بندی: قرمز، آبی

چراغ فانوسی کاودلی 
8805A-Bivouac CL مدل

 چراغ LED با نور مهتابی

 بیش از 100000 ساعت طول 

عمر المپ 

 امکان تنظیم میزان نوردهی 
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محل قرارگیری کیسه خواب 

با مصرف محدود در زمان 

استراحت در کمپ و اغلب با 

دسترسی مجزا برای سهولت 

خروج

پایین کوله

7Summits کیسه خواب میلت مدل

زیرانداز مدل آکاردئونی 10 میلی مرت 

 ابعاد: 168 × 58 سانتی مرت

 وزن: 310 گرم

 ضخامت: 10 میلی مرت

 جنس: فوم فرشده

 وزن: 1383 گرم

 سایز: بزرگ

 نوع پوشش: پر

 مقاوم در برابر آب

 دمای مناسب برای استفاده: 4-سانتی گراد

ست بالش بادی و چشم بند سفری 

 ابعاد بسته بندی: 18.5 × 2.5 × 11

 وزن بسته بندی: 75 گرم

 شامل: بالش بادی، چشم بند و گوش بند مخصوص سفر
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قمقمه ی کلمن 
C01S506 مدل

 ابعاد: 7 × 22 سانتی مرت

 وزن خالی: 184 گرم

 ظرفیت: 0.71 لیرت

 نوع رسی: پیچی

 جنس بدنه:  استیل

در بهره گیری از فضاهای بیرونی 

کوله پشتی این قراردادها را هم 

در نظر بگیرید. مثال زیر انداز 

را ترجیحا در کاور ضد آب زیر 

کوله پشتی قرار دهید و مخازن 

سوخت را در فضاهای بیرونی 

و کناری کوله پشتی بگذارید تا 

ایمنی  کوله تان بیشتر حفظ شود.
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فضاهای بیرونی کوله پشتی 

اعم از جیب های کناری و محل 

قرار گیری عصای کوه نوردی و ...

فضاهای بیرونی

به یاد داشته باشید چادر یک کاالی 

تیمی است. چادر را به 3 بخش  

تیرک، پوش یک و پوش دو تقسیم 

کنید و مطابق تقسیم بندی بر اساس 

وزن و زمان مصرف در کوله پشتی 

قرار دهید. محل قرارگیری عصای 

کوهنوردی و تجهیزات فنی هم از قبل 

روی کوله پشتی مشخص شده است؛ 

بهتر است این کاالها را در همان محل 

قرار دهید.

لیوان سفری تاشو

عصای کوهنوردی کمپ 
 Back Country مدل

 ابعاد: 9 × 8 × 8.5 سانتی مرت

 وزن خالی: 50 گرم

 گنجایش: 0.17 لیرت

 جنس بدنه: الستیکی

عصای کوهنوردی اکسپوننت 
8009-3-ABD مدل

 جنس دسته: فوم

 جنس بدنه: آلومینیوم

 ارتفاع در حالت باز شده: 139 سانتی مرت

Bi-Material جنس دسته: پالستیک 

جنس بدنه: فلز

 دارای دو پایه تلسکوپی از جنس آلیاژ

 ظرفیت: 0.207 لیرت

 وزن بدون آب: 140 گرم

 نوع دهانه:  پیچی

فالسک کوهنوردی استنلی 
 Cleanable مدل


