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 عصای کوهنوردی تاشو راهنمای خرید

 

عصای کوهنوردی یکی از وسایل ضروری برای کوهنوردی، و گذر آسان از مسیرهای سخت است. وقتی 

زمین برفی است یا راه رفتن به طور کلی دشوار است، می توان از این عصای کوهنوردی، برای تسهیل 

 .م خرید این وسیله برخی نکات مهم را در نظر بگیریدحرکت استفاده کرد. البته بهتر است هنگا

 آیا عصای کوهنوردی یک وسیله ضروری محسوب می شود؟

بسیاری از مردم از طبیعت ، پیاده روی و کوه لذت می برند. به همین دلیل برای انجام این کار، به لوازم 

ضروری احتیاج است. عصای کوهنوردی، یکی از آن ملزوماتی است که اکنون به طور گسترده از آن 

یرهای ی توانند مساستفاده می کنند و بین کوهنوردان بسیار محبوب است. با کمک این وسیله، افراد م

دشوار را راحت تر و بدون نگرانی طی کنند. آنها همچنین در هنگام حرکت، باعث میشه سرحال بمانند 

 .و انرزی آن ها تمام نشود و می توانند از مناظر طبیعی، نهایت لذت ببرند
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 اسخ بایداما ممکن است فکر کنید این عصا برای افرادی که مشکل راه رفتن دارند، مفید است. در پ

گفت که در راه، به مسیر هایی برخورد می کنید که صعب العبور است و رد شدن از آن سخت است، 

 .یک عصای کوهنوردی کمک می کند، راحت تر از این مناطق عبور کنید

 چرا باید از عصای کوهنوردی استفاده کنیم ؟

شود، بسیار کاهش می یابد. از  با کمک عصای کوه نوردی، فشاری که از زمین به بدن افراد وارد می

عصای کوهنوردی در مواردی مانند: اندازه گیری ارتفاع برف در زمین های برفی، ارتفاع شن و ماسه، 

 .حتی سختی یا نرمی زمین، می توانید استفاده کنید

نکته مهم و جالب این است که با کمک عصای کوه نوردی، می توانید انرژی و ریتم حرکت خود را 

کنید، که زود خسته نشوید. ویژگی های دیگر این عصا این است، که می توانید از آن به عنوان  کنترل

ستون چادر مسافرتی یا تکیه گاه، و یا برای مقابله با حیوانات وحشی و خطرناک مورد استفاده قرار 

 .گیرد

 در خرید عصای کوهنوردی چه مواردی را رعایت کنیم ؟

شد. اما عالوه بر این ویژگی، الزم است که عصا به اندازه کافی محکم و وزن این وسیله باید سبک با

 .مقاوم باشد. به همین دلیل معموالً از آلومینیوم یا کربن برای ساخت و تولید آن استفاده می شود

اندازه عصای کوهنوردی باید قابل تغییر باشد. برای این منظور، می تواند به صورت ضامنی یا پیچی 

ه شکل تاشو ساخته شود. مدل های تاشو بهترین گزینه هستند، اگر می خواهید عصای خود باشد یا ب

 .را در کوله پشتی خود بگذارید
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اما ویژگی مهم دیگر این عصا، قابلیت ضد ضربه بودن آن است. این ویژگی به شما کمک می کند تا 

تعادل خود را حفظ کنید، هنگامی که می خواهید در سراشیبی حرکت کنید. این ویژگی، برای حرکت 

ید است. اما اگر زمین زیر پاهای شما سفت باشد، می تواند به دستان روی سطوح نرم نیز بسیار مف

 .شما فشار وارد کند و مشکالتی ایجاد کند

چوب کوهنوردی معموالً یک دسته صاف دارد. به طور کلی، یک نکته مهم که باید به آن توجه کنید 

 .راحت بودن دسته عصا است

  

 نکات ضروری در هنگام خرید عصا کوهنوردی

دسته عصا معموالً از چوب پنبه یا فوم ساخته شده است. به این ترتیب، دسته عصا هم نرم و راحت 

است، هم از لیز خوردن و افتادن عصا، هنگام تعریق دست جلوگیری می کند. هنگام خرید این نکته را 

 .در نظر داشته باشید

وهنوردی، قطعاتی به نام گل نیز در کنار آن وجود دارد. به این ترتیب، طی هنگام خرید یک عصای ک

 .کردن مسیر با سهولت بیشتری انجام می شود

گل برف یا شن، قطعه ای است که از فرو رفتن کامل دسته در سطوح برفی یا ماسه ای، که پر از دانه 

 های ریز است، جلوگیری می کند. این قطعه

شکاف ها فرو نرود. در آخر، بهتر است از عصا به صورت جفت استفاده شود، تا باعث می شود عصا در 

 .همه ی فشار ها روی یک دسته نباشد
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انواع عصای کوهنوردی حرفه ای از برندهای گوناگونی از جمله، کمپسور و اکسپوننت در لیست زیر 

در باال، بهترین عصای موجود است. بسته به سلیقه و نیاز خود می توانید مطابق موارد ذکر شده 

 .کوهنوردی را از بین مدل های پرفروش زیر، برای خود بخرید و از استفاده از آن لذت ببرید
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