
  

  

يك پوتين كوهنوردي مناسب  ي در صورتي كه قصد كوهنوردي داشته باشيد، تهيه. لوازم اصلي كوهنوردي است پوتين كوهنوردي يكي از   
 ويژگي يك پوتين كوهنوردي نيست و يك پوتين مناسب عالوه بر مستحكم بودن دقت كنيد مستحكم بودن، تنها. براي شما ضروري است

توجه به نكات زير به . گاه مناسبي براي بدن شما باشد تكيه ها بايست از قوزك و كف پاي شما محافظت كند و هنگام راه رفتن روي صخره مي
 .كند يك پوتين مناسب كمك مي شما در خريداري

 .ده باشندهايي را انتخاب كنيد كه مستحكم و با دوام باشند و نسبت به حرارت و رطوبت عايق بندي ش پوتين

 .پذير است خريد در عين مستحكم و سفت بودن، انعطاف مطمئن شويد كفي پوتيني كه مي

كند بدون دغدغه انواع سطوح سفت و  كوهنورد كمك مي اين كفي به. عنوان كفي دارند ي چرمي باريك به هاي مناسب يك اليه پوتين   
 .ي ضروري كفي كفش كوهنوردي استها استحكام و منعطف بودن از ويژگي .اي را بپيمايد صخره

جايي كه امكان دارد در داخل پوتين به قسمت جلو برانيد و  هنگام خريد و امتحان كردن پوتين، پيش از بستن بندهاي پوتين، پايتان را تا   
  .خريداري كنيد ي مناسب كامالً در جلوي پوتين قرار دهيد تا بتوانيد پوتيني با اندازه ي پايتان را پنجه

  .پيش از خريد پوتين، حتماً آن را پوشيده، بند آن را بسته و با آن راه برويد

ي بيروني و بر روي انگشت كوچكتان  انگشتان شست از اليه گونه فشاري بر پوتين نبايد هيچ . پاي شما در پوتين مناسب كامالً راحت است   
پوشيدن آن، بستن بندهايش و راه رفتن با آن  پيش از خريد پوتين، با. يدكناري و قوس استخواني روي پايتان وارد نما ي دروني و از اليه

 .مطمئن شويد توانيد از راحت بودن آن مي

پاي خود ايستاده و با پاي ديگر خود به ديوار ضربه  در هنگام خريد پوتين كوهنوردي، پس از پوشيدن پوتين و بستن بند آن، روي يك   
  .شود نمي اي به طور مستقيم به پايتان وارد گونه ضربه  شد در اين حالت هيچمناسب با اگر پوتين. وارد كنيد

 .كند ي خارجي پاي خود، مطمئن شويد پوتين از قوزك پايتان محافظت مي بعد از پوشيدن پوتين و بستن بندهاي آن، با ايستادن روي كناره

 

از  (Thinsulate) سوليت و تين (Sympatex) سيمپاتكس ،(Gore‐tex) چرم، گورتكس. در هنگام خريد پوتين به جنس آن توجه كنيد   
 .باشند مي هاي رايج جمله جنس

ها استفاده  نيز در ساخت پوتين (Sympatex) سيمپاتكس و (Gore‐tex) شوند، گورتكس هاي كوهنوردي گاهي از چرم ساخته مي پوتين   
 سوليت هاي گرمازاي تين اليه برخي از سازندگان نيز از. باشد بودن ميها قابليت تنفسي و ضد آب و باد  آن هاي شوند و از ويژگي مي

(Thinsulate) هاي زمستاني و مستحكم كاربرد دارد كفش كنند كه عموماً در استفاده مي. 

 .براي هر برنامه كوهنوردي، از پوتين مناسب براي آن برنامه استفاده كنيد

    



  

كوهنوردي متناسب با شرايط فيزيكي محيط كوهنوردي پوتين  ي هر برنامه. استفاده نكنيدهاي مختلف  هرگز از يك پوتين براي برنامه 
  .هاي مختلفي دارند هاي تابستاني و زمستاني ويژگي درضمن پوتين .خاصي نياز دارد

س بخورند، سپس در حالت خيس در آب قرار دهيد تا كامالً خي قبل از اولين استفاده از پوتين، اجزاي جدا شدني آن را جدا نماييد، آنها را   
ها را با روزنامه  بعد از اين كار پوتين. هماهنگ شود حداقل يك ساعت با آن راه برويد تا قالب پوتين كامالً با شكل پاي شما ها را پوشيده و آن

  .قرار دهيد و بگذاريد آنها بدون دريافت حرارت مستقيم خشك شوند بپيچيد و در مكاني گرم

توانند در كوهنوردي از پاي شما  ي نرمي دارند و نمي كفه هاي اسكي هاي اسكي براي كوهنوردي استفاده نكنيد، زيرا پوتين هرگز از پوتين   
  .محفاظت كنند
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