
 النيران
 
النار مهارة من أجمل المهارات الكشفية نستفيد  يقادإ    

للنار و وحياة الخالء ..  حياتنا الكشفية فيبها كثيرا 
الفرد في الخالء وهي س تأثير نفسي كبير على نف

بقاء مهم جدًا، فالنار ترفع المعنويات وتحسس السالح 
باالطمئنان والسكينة، فهي أساسية بعد  الكشفي

فمع إنها متعة ، المعارف والمهارات الشخصية
وفى حفالت السمر  الطهيالتدفئة وفى  فيفنستخدمها 

   .مهارات محببة لدى جميع الكشافين يوه.... و
 أهمية النار:

 .النار تجعلك تطهو الطعام - 
 .والحرارة النار تؤمن الدفء - 
  .النار تجفف الثياب الرطبة  -
  .عنكالنار تبعد الحشرات   -
  .النار تستعمل كمصابيح للتحرك  -

  .تجاه الظالم والحيوانات النار تجعلك تحس باألمان - 
  .واستخراجها بواسطة النار يمكن تصفية المياه  -

  .يستعمل دخان النار لبعث إشارات النجدة والتخاطب - 
  .تأتي بالدرجة الثانية بعد المأوى بالنسبة للتحضير والنار  -
وعليك تعلم ،  ةنتباه فقد تنقلب المتعة إلى كارثواال ولكن إيقاد النار يستلزم الحذر    

المهارات  وغيره من الطهي يإيقاد النيران وف في بعض األشياء حتى تصبح ماهراً 
فتعلم إيقاد النار يحتاج إلى تدريب لتنمية هذه المهارة فشعار ، الكشفية الرائعة والهامة

يه دائما مئونته فهو يكتفي بما حوله من الطبيعة ويكيفه ولقد يكف الكشاف كن مستعد
رسال إشارات نجدة يأيضا بسبب الخفة والسرعة ف تمت عمليات إنقاذ  إيقاد النار وا 

 .طريق إشارات اللهب والدخان عن



 : قبل إيقاد النار

 :اختيار مكان إيقاد النار وتطهيره
قد تكون  ةجافال تكون بقربه أشجار أو فروع اختيار مكان  .1

جسيمة وربما  اللهب فتحدث أضراراً  عرضة ألن يمتد إليها
  .المخيمأودت ب

 .عن األمتعة واألشجار والخيام بعيداً  .2
 .الرياح وبهب نمأمن م ياختيار المكان بحيث يكون ف .3
أحجار  عقم بوض -فرة باتساع وعمق مناسب األراضي الرملية قم بحفر ح يف .4

واحذر  -ال تسمح بنزول الرمال داخل الحفرة  هذه الحفرة بطريقة حول محيط
 .الصوان وأحجار النهر فقد تنفجر من الحرارة من استخدام األحجار

قم بعمل طبقة من  -تحتاجها  التياألراضي الرطبة حدد قطر الدائرة  يف .5
 .قم بعمل إطار خارجي لهذه الطبقة من األحجار األكبر -والرمال  األحجار

  :مع األخشابج

 يكمية كبيرة وكافية من الحطب تكف الكشاف الحطب ويجب جمع يجمع .1
 .مئونة احتياطية ياستخدامه وتكف

يجب أن يكون الحطب من األنواع القابلة  .2
 لالشتعال ذات األوراق الشائكة أو أوراق

الشجر الغنية بالزيوت أو الكتل القديمة الجافة 
صعبة  فهيوتجنب األخشاب الخضرة الرطبة 

  .در منها دخانااالشتعال ويص
ويستعمل الكشاف عن اإلشعال نوعا من الخشب يكون سريع االشتعال  .3

خشب الصنوبر ويجب أن تتمكن من جمع بعض فروع  "حطب القطن" أو
والخبز يجب انتقاء أنواع من  الطهي رفيعة جافة ميتة خالية من الرطوبة وعند

 .وخيرها كتل البلوططويلة  النار مدة يتصمد ف والتيالخشب شديدة االحتراق 



والرطوبة بغطاء  صنف الحطب على حسب أطواله وأحجامه واحمه من البلل .4
 .مشمع

  :تنظيم األخشاب

 . تقطع األخشاب السريعة االشتعال إلى قطع صغيرة  -
 نضع األخشاب بعيدة عن مكان النار حتى ال يمتد اللهب إليها. 
  ًمنتصف  يعصا فوذلك بغرس  .حسب أحجامها صمنتظما ترص الخشب رصا

الجافة ولحاء  أضف الحشائش واألوراق ثم -األرض المحددة لمكان النار 
ثم ضع األفرع  -األشجار الجافة حول العصا 

  .بالتدريج حجمهاالصغيرة بشكل هرمى وزد 
واسع من أسفل  هرميوتبنى النار على شكل     

الهرم كوة واسعة  هذا يوتفتح ف ومشتبك من أعلى،
 .مهب الريح يمن أسفل تكون ف

هذه الحالة قم ببناء النار حول  ين لديك قطع خشب اسطوانية سميكة فذا كاا    
ذا لم تجد لحاء شجر جاف أو أوراق شجر جافة اقطعو  ،منتصفها أحرف عصا  ا 

 ،هرميشكل  ياألفرع ف باقيمركز النار وضع حولها  يالعصا ف جافة واستخدم هذه
 .أطول ذكر األخشاب الكبيرة هامة الستمرار النار فترةت

   

1 2 3 

 



 :بدء إيقاد النار

 :إشعال النار

ستحتاج فعال إلى تدريب حتى تستطيع إيقاد النار   -
تشعله فيجب أن  وحتى تتعلم قيمة كل عود كبريت

تتمرن على أن تشعل النار بعود واحد أو عودين على 
 :هيلذلك  األكثر وأفضل طريقة

 الكشاف على ركبته وظهره لمهب الريح وعند إشعال عود الكبريت  ينحني
 .األرض إلى ينحني

 داخل الهرم ليشعل اكبر عدد  يالعود يلقى به الكشاف ف وبمجرد أن يشتعل
 .أوراق األشجار الجافة من أطراف

 تقويهالما قويت النار قام الكشاف بتغذيتها بالفروع الرفيعة الجافة أوال ثم ك 
 .بقطع الخشب الكبيرة تدريجيا

  إذا ما اشتدت النيران غذتها بالوقود حتى تصير وكأنها كومة مشتعلة من
 .النيران

 إيقاد النار بدون استخدام أعواد الثقاب 
تحتاج إلى عدسة مكبرة أو منظار  :طريقة العدسة    

الشمس على بؤرة معينة وتنفذ  ليقوم بتجميع وتسليط ضوء
، لمشرقة حيث تعتمد على ضوء الشمساأليام ا يف

كالتالي: أحضر كومة من القش الجاف  والطريقة
بوصة وفى نفس  12إلى  4واستخدم عدسة مكبرة بحيث تكون فوق كومة القش من 

كومة القش حتى  الوقت مواجهة للشمس قم بتحريك العدسة بالتقريب واإلبعاد عن
 يالنار ف ستشتعل د 2أو  1القش، بعد حوالي تظهر نقطة بؤرة األشعة على كومة 

 أو أن الشمس ،كومة القش )إذا لم تشتعل فتأكد من أن القش جاف وغير رطب 



بؤرة معينة  يد على تركيز أشعة وحرارة الشمس فالسماء غير صافية( وهى تعتمو 
 .حرارة القش ومن ثم تحترق فعال لترتفع

 

قم  :الصوانأحجار  طريقة احتكاك حجرين من    
من كومة قش جاف،  بضرب الحجرين وحكهما معا بالقرب

، تشتعل كومة ر الشرر نتيجة االحتكاك والتصادميتطاي
 .القش

طريقة لوفة األواني المعدنية دقيقة الشعيرات )سيفة غسل األواني/سلك 
احضر بطارية جافة، صل بين طرفيها  (:مواعين

 لك)قطبيها( السالب والموجب بقطعة من الس
المواعين بجوار كومة من القش الجاف، بسبب زيادة 

وبسبب دقة  الحرارة نتيجة الدائرة الكهربية تلك
شعيرات سلك األواني هذا يشتعل سلك المواعين 

 .وكومة القش

تخير  ،م طرق إشعال النار وأكثرها صعوبةمن أقد :طريقة احتكاك األخشاب
، ضع حضر كومة من القش القطنيالخشب المناسب كالصفصاف أو العرعر أو 

بها ثقب بنفس  قطعة الخشب األولى )المغزل( على األرض وهى قطعة خشبية
قطعة  يف ، ضع العصا الثانية داخل الثقب المصنوع لها مقياس العصا األخرى

نتيجة  ، تزداد الحرارةسريعة يمين ويسار للعصا الثانية الخشب، قم بعمل حركة دوران
 .تشتعل كومة القش، يظهر دخان، االحتكاك



  :وهاك ثالث أشكال لتنفيذ الطريقة األخيرة فاختار أكثرها مناسبة

 

 

 

 :المنفاخ البشرى

 كما نعلم جميعا أن إيقاد النار يحتاج إلى تيار من الهواء من أسفل حتى تشتعل    
 النار وتنمو فإذا كانت الرياح ضعيفة .. يمكنك استعمال طريقة أخرى وهى المنفاخ

 .البشرى

 .ال تنفخ النار من أعلى مطلقا -أ 
 .عليك أن تنحني وتضع وجهك قرب األرض -ب 
  .فتحة الهرم السفلى بكل قوتك يخذ نفسا عميقا ثم أنفخ ف -ج 
ذا ما احتجت  فهيإذا كانت النار قد خمدت قليال  -د  تحتاج لنفخة قصيرة قوية وا 

ويال نفس طويل وقوى فحرك رأسك بسرعة بعيدا عن الدخان وخذ نفسا ط إلى
وربما  الهرميأسفل الموقد  التيالفتحة  يبكل قوتك ف من الهواء ثم انفخ

 .تتوهج النار تحتاج إلى تكراره مرات عديدة حتى

 : وإطفائها إخماد النار

اجله بإشعال النار  قمنا من الذيبعد انتهاء الغرض     
 < فمن الواجب علينا ترك المكان أفضل مما كان

 



 :يمكنك إتباع الخطوات التالية بعد انتهائك ولنقوم بإطفاء النار

 .الحفرة وطهر كل أثر للرماد المتخلف ياجمع كل المخلفات وضعها ف -أ 
إطفاء  يغير النظيف فاستخدم ماء الغسيل  -من الماء  كافياً  اسكب مقداراً  -ب 

 .النار
 ياستخدم أ -الحشائش أو عند األشجار القريبة  يال ترمى ببعض الكتل ف -ج 

 .المدخنة حتى تبرد أسرع عصا لتفريق الجمرات
  .أخرى وال تتركها إال بعد التأكد من أنها أطفئت انثر ماء على باقي النار مرة -د 
الحفرة وأملئها  يالحشائش فرد  - حفرة يفن الرماد المتبقي )اثر النار( فاد -ه 

حتى تصير األرض كما  تماما ونظف الجوانب وصب عليها بعضا من المياه
 .كانت

 . أنواع النيران

 
 



 

 :النار الهرمية -أ 

 يصغير من أفرع األشجار ثم ابدأ ف قم بعمل هرم :تنفيذها
خذ كمية من الفروع السميكة  ،األرض اإلشعال من قرب سطح

من  واسع هرميوقسمها إلى ثالثة أقسام وتبنى النار على شكل 
هذا الهرم كوة واسعة من  يأسفل ومشتبك من أعلى وتفتح ف

ولتغذية النيران يتم ذلك بأفرع ، الريح مهب يتكون ف أسفل
وتتميز النار . عكس هبوب الرياح التيصغيرة ومن الجهة 

  .بارتفاع لهبها وشدة حرارتها الهرمية
 ،كل نار يتم استخدامها يأم النيران فتستخدم ف هي :فوائدها

 حفالت يويتم استخدامها ف، الماء بسرعة يغل يكما تستخدم ف
 .السمر

 
 :النار المتقاطعة -ب 

توضع األفرع الصغيرة الجافة على شكل  ا:تنفيذه
مربع  األخرى على شكل ثم ترص حولها القطع هرمي

األرض فوقهما  وذلك بوضع كتلتين من الخشب على
 .االتجاه األول وهكذا عكس أخرتنيكتلتين 

 حراريحرارة شديدة وسعر  يوتعط الطهي يتستخدم ف :فوائدها
 . النار المنعكسة ياستعمالها ف أعلى كما يمكن

 :ةيالنار النجم -ج 
ة بنار هرمية ثم نقوم برص األخشاب من حولها على يتبدأ النار النجم :تنفيذها

النار الهرمية وأثناء ذلك  يتكون أطراف هذه األخشاب داخلة ف نجمة بحيث شكل
  .اتجاه النار ياألخشاب قليال ف األطراف فنقوم بدفع هذه ستحترق هذه



  : فوائدها
  .مستمرة لفترة طويلة تنتج عن نار النجمة ناراً   -
 . التدفئة ليالً  يوتستخدم ف  -
تستمر لفترة طويلة ومناسبة  فهيالحراسة  يتستخدم ف  -

 .الساخنة والمشروبات الشايلعمل 
 .. نار الصياد -د 

 60أو  50بعد و الطابوق على تستخدم كتلتان من الخشب األخضر أ : تنفيذها
الرياح ويكون بأسفلها النار الهرمية أو المتقطعة أو ... على  ناحية اتجاه يسم ف

 .حسب االحتياج

 
 : النار المنعكسة -ه 

قم بغرس عصاتين بشكل مائل أو قم بسندهما  :تنفيذها
  .بحجر

 .قم برص قطع الخشب فوق بعضها -
عمل الخبز وشوي اللحم بالحرارة  يتستخدم ف :فوائدها

  .والتدفئة المنعكسة وفى تجفيف الخشب ولإلضاءة
 :نار الحفرة -و 

 .أحفر حفرة وبطنها باألحجار، تمأل بقطع الخشب :تنفيذها
بالطول وبالعرض وكلما احترقت  ترص قطع الخشب فوق فتحة الحفرة - 

عملية  يمشتعال يفيد ف أو فحما الحفرة مكونة حجراً  يتسقط ف األخشاب جيداً 



األحيان تبطن  الطهى باإلضافة إلى الحرارة الناتجة من اشتعال الحطب وفى بعض
 (.الحفرة من الداخل بالورق الفويل )ورق األلمونيوم

 .األفراد يستمر الطهي لفترة من الوقت وتخدم عدد قليال من - 
 نيران أخرى: -ز 

 وهناك نيران أخرى منها:
  .الراعي الطويلة والعادية موقدة .1
  .الموقدة المربعة .2
  .موقدة الطاهي .3
  .موقدة الشاعوبة بأشكالها المتعددة .4
  .النار الطويلة .5
  .النار المخروطية .6
 .حريق .7
  .نار المفتاح .8
  موقدة المدخنة .9

  .المطبخ األلماني .10
  .المرتفعة .11
 .الهابطة .12

 


