
اجاق فر با قوطی هاي حلبی
همزمان با بکار بردن چند قوطی حلبی می توانید مطابق شکل زیر یک دستگاه فر یا اجاق کوچک سر دستی تهیه نمائید که 

.یا گوشت را سرخ کندتخم مرغنیز چاي را بجوش آورد و هم نان را طبخ نموده و هم
و مانند شکل زیر حالت دقیقه در آب جوش ضدعفونی کنید 20تا 15قوطی حلبی را پیش از استفاده در ساخت آن حداقل 

:دهید 

اجاق هاي حلبی را می توان به راحتی ساخت و از مزایاي این اجاق حمل آسان و بازدهی بسیار می باشد ، 
.گرما در آن اندك می باشد چون هدر رفت 
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:اجاق ستاره اي
.  با استفاده از سه عدد سنگ و مقداري هیزم تهیه می شود در اردو براي پختن و یا گرم کردن غذا از آن استفاده می شود

:اجاق سنگی
. از سنگهاي مقاوم در برابر گرما استفاده می شود واین اجاق معموالً در مناطق کوهستانی بیشتر کاربرد دارد 

:طریقه ساخت 
مختلف می توان ساخت که یک  نمونه آن سه سنگ هم اندازه و حدود یک شکل را انتخاب روش هاياجاقهاي سنگی به 

با توجه به جهت باد این کار را .می گذاریم و یکی از سنگها را در پشت آن دادهمی کنیم که دوتاي آن به موازي هم قرار 
خشک و خاشاکهايگون هاي خشک، خاراز به طوري که باد آتش را به زیر کتري یا دیگ هدایت کند انجام می دهیم و 

.نماییم استفاده می به عنوان هیزم کوهستانی

اجاق سنگی تنوري
.پخت نان استفاده می کنندبراي این اجاق معموالً بیشتر در مناطق کویري یا کوهستانی  از 

:طریقۀ ساخت 
تهیه می ) پهن(سانتی متر گود می نماییم و بعد از آن چهار سنگ صاف و نازك50زمین را به اندازه ي نیاز از هر جهت 
بعد خمیر و داغ کرده ، خاك پر می کنیم و سنگ ها را بوسیله آتش با را خالی سنگهاکنیم و در چاله قرار می دهیم و پشت 

.آماده گرددرا روي سنگ می چسبانیم تا نان 



)الله ( اجاق افقی 
.کاربرد این اجاق معموالً در همه جا ممکن می باشد دقت در این اجاق بسیار مهم می باشد 

ساختطریقه
تهیه می ) -( باشد انتخاب  می کنیم و یک چوب یا آهن بصورت ) Y( که سرش بصورت یا دو میله آهنیدو چوب تر 

چوب از زمین با جایی که چوب افقی به ارتفاع ( می کنیم محکم وفرو می کنیم بطور عمودکنیم دو چوب اول را در زمین 
دو طرف چوب یا آهن دسته کتري را از چوب یا آهن افقی عبور داده وسپس)سانتی متر باشد70تا 50آن وصل می شود 

افقی را در دهانه چوب یا آهن عمودي قرار می دهیم سپس با روشن کردن آتش در زیر کتري چاي درست می کنیم براي 
درست کردن غذا باید به جاي دسته دیگ سیم ببندیم و دیگ را مثل کتري به وسیله چوب یا آهن افقی آویزان کنیم و 

.غذاي مورد نیاز را تهیه کنیم 

)جرثقیلی (اجاق هیزمی مایل 
در باالي آن یک برجستگی ایجاد می کنیم تا و یک میله بلند یا چوب را انتخاب می کنیم ،این نوع از اجاقها ساختدر 

که در زمین بصورت عمودي ) Y( چوب بصورت و از یک .دستۀ کتري یا سیم دیگ از روي چوب یا میله سر نخورد
.جهت نگه داشتن چوب مورب استفاده می کنیممحکم شده است 



اجاق هوفمن
روي زمین چیده و و در جهت مسیر باد ، و در یک امتداد )ل یا با استفاده از خاك و گ( دلخواه ابتدا چند تکه سنگ به اندازه 

روي این سنگ ها را با سنگ هاي متناسب سپس بصورت تونلی.یک ردیف دیگر سنگ می چینینم در روي ردیف اول نیز 
ایجاد می نماییم اجاق و انتهاياجاق و دیگري در وسطابتدايسوراخ یکی در یا سه و دو می پوشانیم) یا خاك و گل ( 
ومو سواز روزنه دوموارد شده این کار باعث می شود از روزنه اول گرما در ابتداي دهانه اول و ورودي آتش برپا کرده کهو

اگر در دهانه روزنه دوم ظرف غذا یا کتري را قرار دهیم با حرارت غیر مستقیم آتش ، گرم . این گرما به بیرون هدایت شود 
.شده و طبخ می گردد 

:اجاق گنبدي 
اجاق گنبدي نیز مانند اجاق هوفمن بوده با این تفاوت که در ردیف اول ما سنگها را به طور دایره وار چیده و به حالت عمود 

یک در سقف گنبد ،و در انتهاي آن نیز دریچهادامه می دهیم و باالتر از ردیف اول یک تا باال و بصورت گنبدي آن را 
قرار می باالیی بر روي دریچهظروف غذا را فضاي ایجاد شده آتش روشن کرده ودر داخلودیگر ایجاد می نماییمدریچه 
)براي هدر رفت کمتر گرما می توانیم اجاق را گل اندود کنیم ( قرار می دهیم دهیم 



)داکوتا (حفره اي اجاق 
ي استفاده از گرماي غیر مستقیم استفاده می کنیم با همانطور که از شکل زیر پیداست از این اجاق همانند اجاق هوفمن برا

ایجاد می این تفاوت که براي محفوظ ماندن آتش در برابر باد شدید یا آسیب نرسیدن به طبیعت اطراف ، آتش در زیر زمین 
.شود 

:ساخت داربست و قالب جهت استفاده براي اجاق و یا آشپزي 
از قطعات چوبی می توان از سوختن مکرر دستها و انگشتان محفوظ ماند و هم از ریختن و بوسیلۀ ساختن بعضی با استفاده

.ضایع شدن اغذیه جلوگیري نمود 
یکی از فوائد داربست یا چوب بست آن است که می توان کتري و دیگ و قابلمه هاي دسته دار را روي اجاق آویزان 

روي اجاق با قطعات چوب و شاخه هاي باریک درختان می توان ساخت قالبهاي چوبی و اسباب بلند کردن دیگ را از.نمود
.داربست ها بوسیله شاخه هاي تر درختان نظیر شکلهاي زیر می توان استفاده کرد این



نحوه خاموش کردن آتش
کنید زیرا یک باد ناگهانی و غیر ه مدت کوتاهی در آنجا توقف داشته باشید کامالً خاموش لآتش را قبل از ترك از اردو و کو

.منتظره ممکن است جرقه هایی از آن خارج کرده و باعث آتش سوزي گردد
اگر در کنار رود خانه یا دریا هستید کنده هاي بزرگ در حال سوختن را باید در آن انداخت یا در آب فرو برد و خارج کرد یا 

.آنکه آن را در سطحی از آب فرو برد تا خاموش شود
شاخه اي کوتاه و قطعات چوب در حال سوختن را باید لگد مال کرد و بعد آب  روي آن ریخت خاك اطراف اجاق را نیز 

.احتیاطاً باید متفرق کرد تا جرقه از آن به برگ هاي خشک اطراف پراکنده نشود
که شن یا خاك را روي اگر آب بقدر کافی در دسترس نیست آتش را با شن، ریگ، سنگ و خاك خاموش کنید بدین طریق

.برف نیز براي خاموش کردن آتش مفید است. آتش ریخته آنرا خوب لگدمال نمائید تا کامالً آتش خاموش شود
در هر حال محل اردو را تمیز تر از آنچه که بوده است ترك نمائید تمام آشغال و کاغذ و کثافات را بسوزانید و قوطی هاي 

قله هاي کوه رفته اید می خواهید اثري از خود باقی بگذارید تا کوهنورد دیگر آن را ببینند حلبی خالی را دفن کنید اگر به
روي اجاق پس از خاموش کردن آتش در چوب به طول نا مساوي به یکدیگر تکیه داده سر چوب بلند تر را به طرف شمال 

.قرار دهید
:چند نکته مهم 

.چون آتش این نوع چوبها غالباً دوام دارندآتش را با چوب خشک و نرم درخت تهیه کنید- 1
.پیش از روشن کردن آتش هیزم و سوخت بقدر کافی براي طبخ تمام غذا  خود حاضر نمائید- 2
سوزد براي سرعت در آتش افروزي تمام چوب ها را به شکل خراشه هاي چوب زودتر و آسان تر از چوبهاي گرد می- 3

.خراشه و قطعات شکسته در آورید
هر چه . دهید که تحت اختیار شما باشدطورترتیبتوان کنترل کرد و آن را آتش را به وسیله مراقبت در جریان هوا می- 4

.دهدشود و هر چه کمتر باشد حرارت کمتر میبیشتر باشد حرارت بیشتر تولید میهواجریان
دهد که براي کباب کردن یا سرخ کردن میآتش را از چوبهاي سخت، ذغالی با دوام تهیه کنید چون حرارت بیشتر - 5

.مالیم تدریجی و پختن نان در پشت ماهی تابه بهتر است
چون این نوع سنگها اگر حرارت .از سنگ هاي رسی و یا سنگ هاي کف بستر نهر ها و یا کنار ساحل استفاده کنید- 6

.دهید قابلیت انفجار کتري دارند 
را بهآتش ریخته و پس از داغ شدن آن   نکار می توانید ، قلوه سنگهایی را دروناز آتش خوب استفاده کنید براي ای- 7

در .واب خود قرار دهیدخدرون چادر آورید و از حرارت آنها استفاده نمایید در ضمن می توانید با درون پارچه آنها را در کیسه
و قوطی را تعبیه کنید،زغالها را درون قوطی بریزیدهواي سرد براي ایجاد بخارهاي زغالی سوراخهایی را روي قوطی حلبی 

.روي چند تکه سنک درون چادر یا محل اقامت خود قرار دهید
.وجود دارد، دوري کنیدافتادننشانواز درختان خشک شده که احتمال- 8
.از خاك تمیز و خاکستر می توانید براي شستشو ظروف استفاده کنید - 9



آتشسرود 

)2(شعله دم فرو مکش)                                                        2(شعله برکشآتش 
نگ غم رازات لهکه بزدایداز دل شع)                                         2(آن چنان بسوز

)2(ستم راورنج و درد بسوزان                از نهیب
)2(شعله دم فرو مکش)           2(برکشه آتش شعل

*        *        *       *
پرتوت بود                       نقش از غم ز هستی                      که دهد بر همه جان

یزدانفریتآباشدت  اینجا روشنایی 
)2(شعله دم فرو مکش)  2(برکشآتش شعله

*        *        *       *
من                      جاي تو قلب مانیستۀدر نهان خان)2(تیرگی برو 

نیستدر جهانی که امید                                                       زنده شد غم روا 
)2(شعله دم فرو مکش)    2(ه برکشآتش شعل


