
 

 کوله پشتی    

اع، کیفی  اطت کَ تز پؼت فزد حول  در ػکل طادٍ

گذرًذ ًگَ داػتَ  ُا هی ػْد ّ تا دّ تٌذ کَ اس ػاًَ هی

ػْد، ُزچٌذ هوکي اطت اطتثٌاُایی ُن ّخْد داػتَ  هی

طٌگیي، تَ دلیل هعوْاًل تزای حول تارُای . تاػذ

یي تا دطت تزای گُای طي هحذّدیت تْاًایی در حول ّسى

تزخیح دادٍ  ُا دطتی کیفُا تَ  پؼتی هذت طْالًی، کْلَ

 .ػًْذ هی

 اًْاع کْلَ پؼتی

تا تْجَ تَ کارترد ّسیغ آى دارای تٌْع زیادی هی 

کٌُْْردی، تاضد ضاهل اًْاع  داًص آهْزی،

 .هی تاضد.... هسافرتی

 اطتاًذاردُای کْلَ پؼتی داًغ آهْسی 

تا تَ  چزهی یا تزسًتی تاػذکْلَ پطتی تاید : خٌض-1

ّ ضکل آى تا هحتْیاتص ُوگي  تغییز ػکل ًذُذراحتی 

 .تواًد

هتٌاطة تا خثَ داًغ آهْس کْلَ پطتی تاید  ًذاسٍا   -2

 .تاػذ

در حالت طثیؼی،   -ّضعیت قزار گزفتي کْلَ پؼتی -3

پض اس آّیشاى کزدى تایذ حذّد طَ طاًتی هتز کْلَ پطتی 

تسوَ ُای کْلَ پطتی .دتاالتز اس خط گْدی کوز قزار تگیز

کْلَ اس ًاحیَ آخزیي هِزٍ تاید طْری تٌظین ضْد کَ 

کوزی پائیي تز ًیاهذٍ ّ ػاًَ ُا را تَ طزف عقة ًگَ 

 .دارد

کوتزیي تطْر کلی کْلَ پطتی ّ هحتْیات آى تاید  : ّسى-4

ّسى کْلَ پؼتی ُا  .ّسى را تَ تذى داًغ آهْس ّارد کٌذ

 تایذ حذاکثز هعادل پاًشدٍ درؿذ اس ّسى داًغ آهْساى تاػذ
 در داًغ آهْساى اتتذائی تَ دٍ در ؿذ هیکَ ایي هیساى 

 .رطذ

ّطایل داخل کیف تاید تَ گًَْ ای تاضد کَ  تقظین تٌذی -5 

ّ در زهاى ًْساى  ثاتت تواًٌذ ّ تَ راحتی خاتَ خا ًؼًْذ

 .ّسایل داخل کیف ًْساى تَ تدى اًتقال پیدا ًکٌد

تٌظین ضدٍ تطْر هتقارى کْلَ پطتی تاید  تظوَ ُای -6

عذم تقارى دّ تظوَ هْخة تز ُن خْردى تعادل تذى  .تاضد

 دّ تٌد کْلَ پطتی تاید رّی سیٌَ قرار تگیرًد ّ دهی ػْ

اس کْلَ پؼتی ُایی کَ دارای تٌذُایی تاحذاقل  تِتراست

 .عزف پٌح طاًتی هتز اطت اطتفادٍ ػْد

 ّ عْارف آى دکْلَ پؼتی ُای غیزاطتاًذار

کْلَ پؼتی ُای غیز اطتاًذارد خطز اتتال تَ استفادٍ از -

 .هی دُد را افشایغ کوز درد ُای هشهي

تَ رگ ُای ػصثی ّ خًْی آسیة  تٌذ ًاسک کْلَ پؼتی -

دردُای عـثی هشهي ّ ّارد کردٍ ّ احتوال ایجاد 

آّیشاى چْى . را افسایص هی دُد ًاراحتی ُای پْطتی

تاعث کح ػذى اًذام فزد ّ آطیة کزدى کْلَ اس یک طزف 

 .هی ػْد طتْى هِزٍ ُا تَ

 

آثار تٌذ کْلَ تَ جا هاًدى  ،توایل ػاًَ ُا تَ طزف خلْ -

افراد ّ افت کْلَ تَ سوت  د قزهشی رّی پْطتُا ّ ایدا

 .کْلَ پطتی است اطتاًذارد ًثْدى پائیي از

ّ خن ػذى ػاًَ  ػیْع کوز درد، اًحٌای طتْى هِزٍ ُا -

تیؼتز اس  داًغ آهْساى دختزدر هیاى  ُا تَ طزف خلْ،

 .گسارش ضدٍ است پظزاى

 اس ّسى تیغ  اکثر داًص آهْزاًی کَ کْلَ پطتی ُایی تا -

حول کردٍ اًد دچار دردُای  اس ّسى خْد درؿذ 15

هسهي در ًاحیَ کور، اًحٌای ستْى هِرٍ ُا، دردُای 

 .گردًی ّ ًاٌُجاری ُای قاهتی ضدٍ اًد

تز اطاص راطت دطت یا چپ دطت کیف ُای دستی  -

توام هدت تا یک دست حول هی ضْد ّ در  تْدى کْدکاى،

تدى فطار ًتیجَ تَ ستْى فقرات ّ ػضالت یک طرف 

 .ّارد هی کٌد

توزیٌات اًجام :  کْلَ پؼتی ُا ّ طزس راٍ رفتي

تقْیت عضالت ّ تاػث  ّرسػی ّ داػتي اًذاهی هٌاطة،

 .ترای حول کْلَ پطتی هی ضْد افشایغ قذرت هاُیچَ ُا

هٌاطة تزیي حالت را تَ افراد ٌُگام حول کْلَ پطتی تاید  

 .گیزًذ خْد گزفتَ ّ ػاًَ ُا تایذ تَ طزف عقة قزار

ّ  دقیقَ اطت 30 حذاکثز سهاى تزای حول کْلَ پؼتی -

دقیقَ تاید ّزى آى را  30در صْرت حول آى تیص از 

 .سثک تر کرد

 ًکات تِذاػتی در اطتفادٍ اس کْلَ پؼتی

فطار ًاضی از  تٌذ در ًاحیَ کوز دارًذ کْلَ پطتی ُایی کَ-

 .کاُغ هی دٌُذرا  طٌگیٌی کْلَ ُا

کْلَ اس تاید طْری تٌظین ضْد کَ  تسوَ ُای کْلَ پطتی

ًاحیَ آخزیي هِزٍ کوزی کَ تَ هْاسات خط ًاف در ًاحیَ 

پؼتی قزار دارد پائیي تز ًیاهذٍ ّ ػاًَ ُا را تَ طزف 

اس خزیذ کْلَ تَ ّالدیي تْصیَ هی ضْد  عقة ًگَ دارد

پؼتی در اًذاسٍ ُای تشرگ ّ هخـْؽ تشرگظاالى تزای 

 .کْدکاى خْدداری کٌٌذ

ٌُگام تلٌذ کزدى کْلَ پؼتی تَ خای کوز، تْصیَ هی ضْد  --

ّ کتاب ُای سٌگیي تر در هرکس ثقل کیف ّ  ساًْ ُا خن ػًْذ

 .ًسدیک تَ پطت فرد قرار گیرد
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تزای کاُغ آطیة ُای ّاردٍ اس حول کْلَ پؼتی هی تْاى قثل اس  -

 اطتفادٍ آى را رّی هیش قزار دادٍ ّ تا کوک یک ًفز آى را تَ دّع

 .اًذاخت

تِتز اطت ّالذیي ُز ػة کیف فزسًذاى تَ خـْؽ داًغ آهْساى  -

هقطع اتتذائی را تزرطی کزدٍ ّ ّطایل اضافی کَ تاعث اضافَ ّسى 

 .کْلَ ُا هی ػًْذ را خارج طاسًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًدام توزیٌات ّرسػی ّ داػتي اًذاهی هٌاطة، تاعث تقْیت  -

 .ُا تزای حول کْلَ پؼتی هی ػْدعضالت ّ افشایغ قذرت هاُیچَ 

 

خویذگی، درد در ًاحیَ کوز ّ اًحٌای طتْى فقزات در داًغ  -

آهْساى را تایذ خذی گزفت ّ تَ تغییز ّضعیت تذًی کَ تز اثز 

تْؿیَ هی  .حول طٌگیي کْلَ پؼتی رخ هی دُذ تْخَ کزد

دچار اػکاالتی ایي چٌیٌی  تاىػْد در ؿْرتی کَ فزسًذاى

 .ُظتٌذ ُز چَ سّدتز تا یک هتخـؾ هؼْرت کٌٌذ

 

کْلَ پطتی تَ ُوراٍ پیطٌِادی  ّزى  طثق استاًدارد -

داًغ آهْساى اتتذایی دّّ ًین ّسایل هْجْد در آى ترای 

تا طَ کیلْگزم ّ تزای داًغ آهْساى هقطع راٌُوایی ّ 

کْلَ ُای خیة دار،  .دتیزطتاى ُفت تا دٍ کیلْ گزم اطت

را تیطتر  تْسیع ّطایل ّ در ًتیدَ پخغ ّسى تار اهکاى

آًِا حذاکثز دّ دفتز ّ دّ  کْلَتِتز اطت در  .هی کٌد

 .کتاب تاتعذادی هٌاطة قلن ّ خْد کار گذاػتَ ػْد

 

تغذیَ هٌاطة، ّرسع، یادگیزی تا  ًاٌُداری ُای قاهتی -

ٍ قاتل در هراحل اّلی اؿْل ؿحیح ًؼظتي ّ راٍ رفتي

     .درهاى است

 

 

 

 

 

 

 

 داًؼگاٍ علْم پشػکی ّ خذهات تِذاػتی درهاًی  گیالى

 هعاًّت تِذاػتی داًؼگاٍ

 ػثکَ تِذاػت ّ درهاى ػِزطتاى هاطال

     

 کْلَ پؼتی

 

 

 ّاحذ تِذاػت حزفَ ای
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