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 غربي آذربايجان استان) سينا بز(بوز سينه  قله صعود گزارش

 حسين كرمي – 92 خرداد 10 و 9

 كريمي حسين بنده و كرمي الهام خانم نژاد، توحيد معبود و كاج ابولفضل آقايان: نفر 4 كننده شركت نفرات

 )زنجان كوهنوردان انجمن عضو همگي(

 و اروميه غرب جنوب در متر 3485 ارتفاع با ست بوز سينه كوهي

 هاي كوه جوار در زيبا بسيار كوه اين ، تركيه كشور مرز به نزديك

 زاگرس بزرگ كوه رشته هاي كوه ترين شمالي كه منطقه ديگر مرتفعِ

 اي بيننده هر آن زيبايي كه مشرفند سبز سر بسيار اي دره به هستند،

 تمامي كه شده باعث منطقه خنك هواي! ميكند خود تماشاي محوه را

 برف از پر  باال به متر 2600 ارتفاع از حدودا دره اطراف ي ها كوه

 بارش پر و سرد هاي زمستان از حاكي كه  زياد حجم با برفي باشند،

  !است

 جلسه در ساواالن كسري يخچال صعود جهت آمادگي كسب راستاي در نژاد توحيد آقاي طرف از برنامه اين اجراي پيشنهاد

 9 پنجشنبه صبح 6 ساعت فوق نفر چهار كال و سواري دستگاه يك با آخر دست و شد مطرح زنجان كوهنوردان انجمن عمومي

 ديزج  و مرگور زيوه، آنجا از و رفتيم "بند " جاده بسمت و اروميه از عبور با ظهر 12 حدود كرديم، حركت اروميه بسمت خرداد

بوز سينه  كه شديم متوجه اهالي از پرسيدن با رسيديم كه ديزج به. بوديم شده جويا اروميه اهل دوستان از كه بود مسيري

! ميرسيد نظر به زياد خيلي كه داشت وجود قله تا كار پاي ميان كه ارتفاعي از! جاخورديم اول ؟!است اطراف هاي كوه از كداميك

 نفسي ميكند، آسانتر را آن به دسترسي و دارد ادامه قله پايين گردنه تا آسفالت جاده كه شديم خبردار اروميه با مجدد تماس با و

 چه هر. گرفتيم قرار گردنه مسير در پرسان پرسان و كشيديم راحت

 و دره! برف پر بلند هاي كوه! ميشد افزوده ها زيبايي به ميرفيم باالتر

 از كه آبي و! بهار بوي! بابونه سفيدي! آزاد هاي اسب! سبز سر دشتي

 به جاده كنار جاها بعضي در...! بود جاري كنار و گوشه از برفها ذوب

 در لودر با زمستان در بود معلوم كه داشت وجود برف متر 5/2 بلندي

  .بودند كرده باز راه آن ميان

 همان. شود بوز سينه دور قله از كه ميرود سمتي به جاده راه، ادامه در

 برپايي براي را مناسبي محل بود، 14 حدود ساعت كرده توقف جا

 چك به را روز آن عصر استراحت و غذا صرف از بعد و)متر2800 كمپ ارتفاع( كرديم انتخاب ميشد چادر تخته دو شامل كه كمپ

 .شديم مشغول فردا صعود چگونگي و تاكتيك تعيين همچنين و ابزارها و وسايل كردن

 بيدار بودند داده سر آواز صبح دم كه هايي پرنده صداي با.  خزيديم خواب كيسه به و كرده صرف را شام سريع هوا شدن تاريك با

 و كفي كامال اول كه بود برفي كال و شرق سمت مسيربه. كرديم حركت... و كرامپون و هارنس شامل تجهيزات و ابزارها كليه نسب و پوشيدن با دقيقه 6:50 ساعت و شديم آماده صعود براي و  شده

 صعود راست سمت دهليز شد قرار دهليزها  بررسي از پس ميداد، نشان متر 3130 را ارتفاع Gps، رسيديم ها دهليز پاي كاسه به 9 ساعت ميشد، مايل جنوب سمت به كمي و دار شيب سپس

 براي داشتيم همراه كه يخهايي تبر و ها گلنگ از شديم مجبور و گذاشت بالاستفاده را بوديم برده همراه كه را هايي يخ پيچ كه بود دهليزها در يخ وجود عدم است ذكر شايان كه اي نكته كنيم،

 طناب سر بصورت دومياني با را اول طول معبود آقا بنده حمايت و كارگاه ايجاد با شد، شروع دهليز صعود 9:30 ساعت! كنيم استفاده مدفون كلنگ يا  T كارگاه بصورت مياني و كارگاه برقراري

 سر بنده را بعدي طول. كردم صعود و كرده جمع را پايين كارگاه بودم طناب ته كه بنده و كردند صعود را طول اين پروستيك استفاده با دونفر و شد ثابت طناب و ايجاد را دوم كارگاه و كرده صعود

 دهليز شيب پر و اصلي قسمت وارد سوم طول از كه است الزم توضيح اين رفتيم، پيش چهارم طول تا صورت همين به و بودم طناب

 طول داديم، ادامه و شديم تقسيم نفر دو كُرده دو به پنجم طول از! كرديم صعود اي كُرده پايين از كه بود بيشتر تمرين براي و شديم

 يك با آن ريختن فرو خطر و دهليز پاياني قسمت در برفي نقاب وجود بدليل هم 9 طول و بودند ها طول ترين شيب پر مسير 8و7 هاي

 متر 3485 را ارتفاع Gps كه  بوديم قله در 15:30... و طناب آوري جمع از پس رسيد اتمام به 15:15 ساعت در چپ سمت به تراورس

 در را برگشت راه آنجا از و بوديم كمپ در 16:45 شديم سرازير كمپ سمت به غربي يال راه از سريعا و گرفته را قله عكس داد، نشان

 .رسيد پايان به ماندني ياد به و شيرين آموزنده اي برنامه ترتيب بدين و گرفيتم، پيش

 و است 8 تا5 طول از طول 4 باشيب درگيري و صعود اصلي قسمت اينكه اول شود، ذكر بايد مهم نكته چند صعود اين مورد در

 كه است دهليز در  سنگ ريزش وجود است توجه شايان بسيار كه دوم نكته! كرد صعود هم  solo ميتوان حتي را ديگر قسمتهاي

 هم ساعته 2 را دهليز بتوان شايد نباشد آموزش و تمرين بحث اگر اينكه سوم نكته و!!! ميگرداند واجب مسير باالي به را طناب سر بخصوص نفرات مداوم توجه و الزم را ايمني كاله داشتن همراه

 خواهد جالب خود نوع در كه است) تولينگ دراي(ميكس و سفت برف روي صعود از تركيبي چپ سمت دهليز ولي است راست دهليز مثل تقريبا كه گفت بايد وسط دهليز مورده در. كرد صعود

 !بود

 اين اميدوارم و ميكنم قدرداني و تشكر صميمانه دادند قرار ما اختيار در براحتي را خود سنگ گران تجربيات كه نژاد توحيد معبود آقاي بخصوص برنامه اين در حاضر دوستان ي همه از پايان در

 .تر ارزشمند و تر بلند هاي صعود براي باشد آغازي سر برنامه

  سخن آغازين

حدود سه هفته ي پيش به دعوت و سرپرستي يكي از 
دوستان با گروهي همسفر شدم تا با هم به سمت قلعه 

سفري كه ارزش انجمن كوهنوردان . رودخان برويم
قصد من نه تعريف . زنجان را در ذهنم چندين برابر كرد

اينها . از انجمن است و نه  برتر خواندن خود از ديگران
ساعت سفر  24فقط مشاهداتي است كه من در طول 

  .با كساني غير از انجمني ها ديده ام
شايد . اولين تفاوتي كه به چشم مي آمد نظم بود

باورش سخت باشد اما من و دوستم به طرف قلعه 
، عكس هايمان را حركت كرديم، رسيديم، ديديم

گرفتيم و در مسير بازگشت همقطارانمان را ميديديم 
  .كه تازه در ميانه راه صعود به قلعه بودند

دوستان . دومين تفاوت در نوع نگرش به كوهنوردي بود
انجمني من كوه را نه فقط يك ورزش بلكه به مثابه 

نگرشي كه در رفتار و گفتار . شيوه زندگي مي دانند
ير مي گذارد و آنها را همواره فهيم تر و دوستانم تاث

  .بزرگتر از سني كه دارند نشان مي دهد
دوستان . سومين تفاوت صميميت خارج از برنامه ها بود

من نه فقط در برنامه ها كه در خارج از دنياي 
بارها در . كوهنوردي هم دوستان خوبي برايم هستند

 مشكالتي كه چه براي من و چه براي ديگر دوستان
پيش آمده ثابت كرده اند كه رابطه ي ما تنها در دنياي 
كوهنوردي نيست، خارج از اين دنيا هم ما يك 

  .گروهيم
. تفاوت ديگر همكاري دوستان با سرپرست برنامه است

بارها ديده ام كه سرپرست به غلط موضوعي را به 
همنورد خود گوشزد كرده ولي همنورد به جاي جر و 

  .حرف او اطاعت كرده استبحث با سرپرست از 
قدر خود . اينها فقط قسمتي از تفاوت ما با سايرين بود

  .را بدانيم
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  گزارش سنگنوردي در منطقه پل خواب

 خرداد 31و  30 –مهدي بيگدلي 

  

در اين روزها كه بازار تمرينات سنگنوردي و دو 

بچه هاي انجمن بسيار اوج گرفته،  ميداني بين 

برنامه اي . تصميم بر اجراي برنامه پل خواب گرفتيم

كه يك بار در اوايل ارديبهشت ماه امسال برگزار 

نيمه شب روز پنجشنبه همراه با سه نفر از . شده بود

محسن سعيد زاده ، محمد ژاله رفعتي ، (دوستان

 ، با يك دستگاه خودروي شخصي به)بهادر احمدي

سمت كرج حركت كرديم و از آنجا وارد جاده كرج 

دقيقه به منطقه  40بعد از حدود . به چالوس شديم

دقيقه است كه با برپا كردن چادر به خواب ميرويم تا تن خسته خود را كه از مسافت طي شده رنج ميبرد  3:30ساعت .ي پل خواب رسيديم

  .براي تمرين فردا آماده كنيم

صداي آالرم گوشي به زحمت از خواب شيرين دل  دقيقه صبح با 70:30

اين همه مشقت را فقط به عشق يك روز تمرين متحمل . ميكنيم

بدون اتالف . آماده سازيم(!) ميشويم تا خود را براي برنامه اي بزرگ 

وسايل فني را چك كرده و به سمت . وقت صبحانه اي مختصر ميخوريم

 .پاي كار مسيرها حركت ميكنيم

هدف از . ز همان ابتداي روز خبر از گرماي بي امان خود ميدهدآفتاب ا

محسن . آمدن ما به پل خواب صعود با ركاب به صورت مصنوعي ميباشد

و بهادر آماده ي صعود ميشوند، من و محمد نيز زير سايه اي به انتظار 

محسن مسير سي سخت مصنوعي را با حمايت بهادر به . مينشينيم

هر . بهادر نيز با جمع كردن مياني هاي مسير به كارگاه ميرسد. اه اول صعود ميكند و آماده ي حمايت بهادر ميشودصورت سرطناب تا كارگ

ابتدا من به صورت . نوبت من و محمد است كه خود را براي صعود مصنوعي محك بزنيم. دوي آن ها  آماده ي فرود ميشوند و فرود مي آيند

اه اول سر طناب با نصب مياني ها تا كارگ

محمد را از روي كارگاه . صعود ميكنم

. حمايت ميكنم تا مياني ها را جمع كند

. محمد با سرعت خوبي به من ميرسد

طناب را از حلقه كارگاه عبور داده و فرود 

براي دست گرمي مسير خوبي . مي آييم

 .بود

  

با جمع كردن طناب به پاي مسير باقر 

هم طناب هاي خود را . عيوضي ميرويم

محسن با حمايت من . وض ميكنيمع

شروع به صعود ميكند و به كارگاه 

كارگاه نياز به تقويت دارد كه محسن به خوبي اين كار را . ضمن اينكه اين مسير كالهك كوچكي را در نزديكي كارگاه خود دارد. فاصله مياني ها كمي زياد است و انرژي بيشتري ميطلبد. ميرسد

عشق به تمرين . من نيز به دنبال او با جمع كردن كارگاه فرود مي آيم. ابتدا محسن فرود ميرود.آماده فرود ميشويم. مياني ها را جمع ميكنم و به كارگاه ميرسم. ميشود انجام ميدهد و آماده حمايت

صورت سرطناب  صعود ميكند و فرود مي آيد تا محمد نيز صعود سرطناب  با حمايت محمد تا كارگاه به. بهادر آماده ي صعود است. باعث شده است كه ما گرماي بيش از حد هوا را حس نكنيم

محمد نيز به خوبي تا كارگاه صعود كرده و با فرود خود مياني ها را جمع . را تجربه كند) مصنوعي(

 .ميكند

متعجب از گذر سريع زمان نهاري مختصر خورده و به . دقيقه است 4:30نگاهي به ساعت مي اندازم، 

روز پركاري را پشت سر گذاشته ايم و با كوله باري از تجربه به شهر . سرازير ميشويمسمت جاده 

  ...خود بازميگرديم تا شايد همين برنامه كوچك كمكي بزرگ باشد براي برنامه اي بزرگ
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در شماره قبل در مورد منطقه ي 

سنگنوردي پل خواب مطلب مفصلي نوشته 

در اين شماره نيز معرفي نامه كوتاه . بوديم

آن را تكرار مي كنيم تا دوستاني كه شماره 

قبل را نداشته اند يا نخوانده اند با اين 

 .منطقه آشنا شوند

منطقه سنگنوردي پل خواب نزديك كرج و 

ديواره . كيلومتري آن مي باشد 35تقريبا در 

پل خواب با توجه به ارتفاع بيشتر محل 

و  sportمناسبي براي صعود كننده هاي  

big wall  مناسب بوده و از دير باز مورد

توجه سنگ نوردان كرجي و تهراني قرار 

پل خواب با توجه به ديواره . گرفته است

تنوع زياد مسير ها امكان تمرين براي همه 

سطوح را فراهم كرده و همچنين نيز محل 

مناسبي براي تميرن صعود هاي مصنوعي و 

ديواره اي مي باشد به طوري كه اكثر سنگ 

نوردان كه قصد صعود ديواره علم را دارند از 

اوايل بهار به تمرين بر روي اين ديواره 

با توجه به پتانسيل . شوند مشغول مي

بااليي كه اين منطقه دارد و هر هفته ميزبان 

سنگ نوردان زيادي است معرفي مسير هاي 

ان در درجه اول اهميت قرار مي گرد به 

طوري كه هر كس با توجه به توانايي خود 

ديواره از پاي . نوع مسير را انتخاب مي نمايد

د و متر ارتفاع دار 150ان تا قله ان حدود 

متر مي  110بلند ترين مسير صعود ان 

البته از مسير هاي ديگر هم . باشد

ميشودصعود ديواره را تمام كرد كه نياز به 

  .كار با ابزار دارند
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  گزارش صعود به قله درفك و پيمايش جنگل

  خرداد 17تا  15محمد ژاله رفعتي،  

 

 

 تاريخ به درفك برنامه انجمن ماهه شش مصوب برنامه طبق

 .گرديد اجرا نفر 49 تعداد با ماه خرداد 17 الي 15

 

 :گزارش مشروح

 همنورد دوستان هميشگي هاي معمول،تاخير طبق

 مقابل از 6:00 ساعت چهارشنبه روز صبح وميهمانان

 به اسكانيا اتوبوس دستگاه يك با انقالب ورزشي مجموعه

 از پس.كنيم مي حركت) كوه شير( مقصد روستاي سمت

 روستاي به 10:30ساعت توتكابن و رودبار شهرستان از عبور

 جواني آقاي گروه راهنماي با شدن آشنا و وسايل كردن وجور جمع و دوستان شدن پياده از پس آنجا در. رسيم مي شيركوه

 از كه هايي گروه ،اكثر بودم خوانده درفك برنامه از قبال كه هايي گزارش در.(برسانند قله به را ما تا هستيم نيسانها منتطر

 شيب داراي وهم است طوالني هم قله به صعود مسير نمايند، مي درفك قله صعود به اقدام شهيدان شاه يا و شيركوه روستاي

 قله به آنها  از معدودي نفرات هستند باال تعداد با كه گروههايي اكثر جيروني يا الرنه مثل هاي كمپ به رسيدن از پس كه زياد

 از زيادي چيز زياد وشيب مسير بودن طوالني از ناشي زياد  خستگي علت به برسند قله به تيم كل تيم كل اگر يا و رسند مي

 از داديم ترجيح قله به رسيدن براي ما بود گردي طبيعت كه برنامه هدف به توجه با و شود نمي عايدشان قله و مسير زيبائيي

 تا طوالني مسير از نيمي. كنيم مي حركت قله سمت به ها نيسان بر سوار معطلي دقيقه 45 از پس باالخره.) كنيم استفاده نيسان

 قله به بعدازظهر 13:30 ساعت. است اربناب روستاي از درفك قله به منته رو ماشين راه تنها.خاكي ديگر ونيمه است اسفالت قله

 برپادي با.رسيم مي درفك

 الزم توضيحات دادان و چادرها

 نحوه و ها زمانبندي خصوص در

 مشخص و برنامه كلي اجرا

 صرف براي ها مسئوليت كردن

  .رويم مي چادرها به نهار

 

 بسيار جاي دو درفك قله كاسه

 يك درفك قله در.دارد ديدني

 نشينان ييالق كه دارد وجود غار

 در موجود هاي يخ از تابستان در

 كمي مقدار از پس كه دارد قرار درفك قلع درفك كاسه غربي شمال قسمت در.كنند مي استفاده آب منبع عنوان به آن

 اين حتما كه است اين روند مي درفك به كه كساني به من توصيه كه  ام ديده حال به تا من كه است زيبائي بسيار مناظر از يكي است رويتان جلوي كه اي منظره قله به رسيدن و كوهپيمائي

 .ندهند دست از را منظره

 

 البرز كوه رشته در و گيالن استان در اي قله نام درفك

) دلفَك( فَك دال از روايتي به درفك �قله نام. است

 است اي پرنده نام ديلمي،دال، گويش در كه است آمده

. است آشيانه و آشيان معني به فَك و عقاب �خانواده از

 روايت اساس بر اما. عقاب آشيانه يعني دالفك، بنابراين

 از اي تيره كه آمده دربيك قوم از درفك نام ديگري،

 .اند بوده خزر درياي حوالي ساكنان

 در غربي البرز متري 2733 ارتفاع در درفك �قله

 مسير چند از را قله اين. دارد قرار گيالن هاي كوه

 .كرد صعود توان مي

 اربناب – شهيدان شاه – ديلمان - سياهكل -1 مسير

 درفك قله -

 - دفراز – ويل دشت – توتكابن – آباد رستم -2 مسير

 درفك �قله

 تابستان در كه است دامداراني ييالق محل درفك �كاسه

 كوچ قلّه اين به كرده دم هاي جنگل و روستاها از

 كه دارد وجود غار يك درفك � كاسه در. كنند مي

 عنوان به آن هاي يخ از تابستان در منطقه نشينان ييالق

 .كنند مي استفاده آب منبع

 استان در رشت شرقي جنوب كيلومتري 50 در قله اين

 شهرستان خورگام بخش در آباد رستم مقابل و گيالن

 .است شده واقع رودبار
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  دختري از جنس احساس                  

  سميرا جاللي                       
  

  ...نرگس
وقت يادم نميره اولين باري كه ديدمش برنامه ي سنبله بود، هيچ 

با اينكه بمبِ انرژي مثبته، نتونستم باهاش ارتباط خوبي برقرار 
  !كنم، زياد ازش خوشم نمي اومد

بعدهاخيلي بين بچه ها اسمشو مي شنيدم كم كم برام جالب 
شد، رفتم تو فيس بوك پروفايلشو ديد زدم باز چيزي دستگيرم 

ارديبهشت برگزار شد  6ا اينكه تو برنامه ي غارخرمنه سركهنشد ت
ازش خوشم اومد، .و سرپرستش نرگس بود باهاش برخورد داشتم

صاف بود، زالل بود، مي شد تو كلماتش احساس رو پيدا كرد، مي 
شد فقط با قدم برداشتن دركنارش آرامش گرفت، وقتي پاشو تو 

وس داري عقربه ها كوه ميذاره بوي محبت فضارو پر ميكنه، د
بودن بانرگس خيلي حس قشنگي داره اينو مني .حركت نكنن

ميگم كه تو ابراز احساساتم به فرد مقابل مغرورم ولي واقعاً 
نميتونم به نرگس نگم كه چقد دوسش دارم چقد برام مهمه و 

  ...چقد دوس دارم مثل اون باشم
افتاده به نظرم يه تيكه از آسمون سوراخ شده و نرگس اشتباهي 

  !پايين
نميتوني ازش ناراحت باشي، نميتوني بهش خرده بگيري، نميتوني 
نقدش كني چون اونقد سنجيده و خوب و مهربون برخورد ميكنه 

  ...كه
حاضرم قسم بخورم تك تك بچه ها رو سرش قسم ميخورن، شده 

اصالً كاش ميشد نرگسو برد تو .چهره ي سال و اين خيلي خوبه
ي تلويزيوني و با انگشت نشونش داد و گفت يه برنامه ي زنده 

آهاي مردم ميخواين خوب بودن رو ياد بگيرين؟ ميخواين بدونين 
  !بزرگترين لذت دنيا چيه؟ كافيه نرگسو بشناسين همين

دختري ساده و صميمي، دختري از جنس احساس، سبك مثل 
دختري . ابر، سفيدو پاك مثل برف، زالل مثل آب، رها مثل باد

ترين لبخند دنيا رو داره، دختري كه تفاوت فرهنگ و كه قشنگ
زبون نتونست حريفش بشه نتونست محدودش كنه، دختري كه 
تمام تالشش رو به كار برد تا زبون ما رو ياد بگيره ولي زياد 
استعداد نداشت و بعد از اين همه مدت يه تيكه از ترانه ي 

  )دي. (:معروف انجمن رو تونست يادبگيره 
تر بود يه متن ادبي براش بنويسم ولي فكر كنم اينطوري شايد به

  .راحتتر ميتونم حسم رومنتقل كنم
نميدونم تاحاال شده احساس كنين سالهاي ساله كسي رو 
ميشناسين و زندگيتون با بودنش قشنگه؟ بي شك اين اولين 

  !حسيه كه افراد تو برخورد اول با نرگس بهشون دست ميده
سال زندگي تو اين شهر به شهر  4عد ازحاال اين دختر داره ب

خودش برميگرده و يه دنيا خاطره ي خوب از خودش برامون به 
  .جا ميذاره و يه دنيا خاطره به سوغات ميبره

كاش مي شد نذاريم بره، كاش مي شد بيشتر بمونه ولي چه 
  ...ميشه كرد

نرگسم، نبودنت يا بهتره بگم كم بودنت خيلي دلتنگمون ميكنه، 
ناراحتمون ميكنه ولي روزاي نبودنت رو با اين اميد پشت خيلي 

سر ميذاريم كه خودتو براي برنامه هاي بزرگ آماده كني و دست 
از تالش برنداري تابتونيم باهمديگه صعودهايي به قشنگيِ خودت 

  .داشته باشيم و پازل ناقص جمعمون دوباره تكميل شه
هستي باش، نرگس جان دوستي ها معناي زندگي هستن، هرجا 

  ... !به يادت حس خوبي داريم
  

 خود نوع در كه دوستان ه ربع يك تاخير با چادرها و وسايل كردن جور و جمع و صبحانه صرف از پس دوم روز صبح

 حال در مناسبي ريتم در تيم.افتيم مي راه به دقيقه 8:45 ساعت) است اين از بيشتر ها تاخير معموال!!( است جالب

 پائين سمت به كه قدر هرچه.دارد ادامه جيروني منطقه طرف به قله جوبي قسمت از ما حركت مسير. است حركت

 در خنكي نسبتا باد و نيست گرم زياد هوا ما انتظار خالف بر. گردد مي نمايان بيشتر جنگلي پوشش شويم مي سرازير

 هاي بطري دوستان. رسيم مي جيروني منطقه ساعتي نيم فاصله در اي چشمه به 12:00 ساعت. است وزيدن حال

 مي توقف جيروني منطقه در نهار صزف براي 13:00 ساعت. دهيم مي ادمه مسير به دوباره و كنند مي پر را آبشان

 و شود مي زياد مسير شيب كم كم.دهيم مي ادامه مسير به دوباره 14:30 ساعت استراحت و نهار صرف از پس.كنيم

 ساعت در باالخره عكاسي براي ها توقف و مكرر هاي استراحت از پس.كند مي پيدا ظهور بيشتر جنگل ديدني مناظر

  .رسيم مي باشد آنجا در ما كمپ است قرار كه الرنه منطقه به 19:00

 وسط در و فراگرفته جنگلي درختان را آن دور كل كه است كوچكي بسيار دشت همانند كه  زيبائي بسيار منطقه الرنه،

 غليظي مه.داد وجود نيز آب چشمه يك الرنه در.است مناسبي جا زدن چادر براي كه است روييده طبيعي هاي چمن آن

 رقص به شدن جمع هم دور و آتش كردن روشن با دوستان شام صرف و كمپ برقراري از پس. است فراگرفته را منطقه

. رويم مي خود هاي خواب كيسه درون به خوابيدن براي كه است بامداد يك حدح ساعت.پردازند مي شادي و پايكوبي و

 تا الرنه فاصله. هستيم مسير ادمه براي دوستان منتظر حركت ساعت دوباره گفتن و  باش بيدار اعالم با سوم روز صبح

 هوا رويم مي تر پائين كه قدر هر. كنيم مي حركت دقيقه 9:30 ساعت در ما كه است ساعت 4 حدودا كوه شير روستاي

 در و پردازند مي خودشان و مناظر از عكاسي به مسير در دوستان گذشته روز روال طيق. شود مي تر شرجي و تر گرم

 علت به كه هستيم روستا اي دقيقه 10 فاصله در ما كه است 13:30 ساعت.كنيم مي توقف استراحت براي راه هاي ميانه

 ساعت اتوبوس پاي به رسيدن و نهار صرف از پس.كنيم مي توقف آنجا در نهار صرف براي دارد كه زيبائي بسيار منظره

 .كنيم مي ترك زنجان سمت به را كوه شير روستاي 15:30

 

 مسئول عليپور حامد: سوم سرپرست ، لو نبي سعيد:  دوم سرپرست خصوصا همنوردان و دوستان تمامي از پايان در

 فاطمه: بانوان امور مسئول و جاللي پريسا: زيست محيط ،مسئول حيدري هميا: امدادگر تبار، رضائي مهدي: كمپ

 . برنامه سرپرست رفعتي ژاله محمد. دارم را تشكر كمال كردند ياري برنامه بهتر چه هر اجراي در مرا كه نظريان

 

  
  

 

  
  اوجاداغالر اوجا داغالر ،؛ اولوسومون اوجاغي دير

  اوجا داغالر ، اوجا داغالر، تورك ائليمين داياغي دير

  اوجا سه سيمه ، سس اولوب، وئره ن نفس اولوبحيات 

  اوجا داغالر ، اوجا داغالر، ال چاتماز بير هوس اولوب

  الينده ، نبي توفنگي؛ » چنگي«يادا سايب شاعير 

  اوجا داغالر ، اوجا داغالر؛ » چلنگي«عطيرلي بير گؤل 

  گؤنش ده ن باشيندا تاجي، ساواالن باخير قيقاجي

اوجا داغالر ، اوجا داغالر،  مرمر ده ن چكيليب اوجو  

  حسرتده ن قوجاليب انباز؛ » انباز«قره داغدا قاليب 

 سيزده ن ايلهام آليب انباز ؛اوجا داغالر ، اوجا داغالر
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 : ارتفاع بيماري درمان

 ):استازوالميد( دياموكس داروي با ارتفاع بيماري از پيشگيري

 شده انجام رابطه اين در Diamox دياموكس داروي روي زيادي تحقيقات

 و شود مي مصرف بدن در آب نگهداري از جلوگيري جهت دارو اين.  است

 در شكي هيچ. است آور ادرار دارويي يعني كنيد ادرار شما شود مي باعث

 چندين براي چنانچه ، ارتفاع بيماري از جلوگيري براي دارو اين بودن موثر

 .ندارد وجود شود استفاده صعود روز از قبل روز

 3500 باالي ارتفاع به صعود از قبل روز 3 را آن گرمي 250 قرص توانيد مي

 را كار اين صعود روزهاي در هم روز 2 و كنيد مصرف عدد 2 روز هر ، متر

 . عدد 2 روز هر و روز 5 مجموعا يعني. دهيد انجام

  

 هنگام در را شما تنقس و است تنفس بهبود روي بر دارو اين تاثير اما!  است ناشناخته كند مي جلوگيري ارتفاع بيماري از چطور دارو اين اينكه

 .است تر مهم است ادرار افزايش كه دارو اين مستقيم تاثير از كه كند مي تر عميق و تر سريع خواب

  

 ممكن:  كنيد توجه نيز تاثيرات اين به كنيد مصرف خواهيد مي را دارو اين چنانچه ، دارد هم خواسته نا جانبي عوارض دارويي هر مثل دارو اين

 .كند خراب را حاشان كل در و كنند خارش احساس انگشتانشان در و كنند تهوع احساس آن مصرف با افراد برخي است

 آلودگي خواب ، عطش ، زدن جوش ، شدن قرمز از عبارتند دارو اين براي شده گزارش عوارض. روند مي ازبين دارو مصرف توقف با البته حالتها اين

 يا است مناسب شما براي دارو اين آيا شويد متوجه تا كنيم مي توصيه شما به  برنامه از قبل روز دو يا يك را دارو اين آزمايش اين بنابر.  تابي بي يا

 و گردان طبيعت از بسياري و نيست شده توصيه دايمي حل راه يك  صعود هر از قبل دارو اين از استفاده كه كنيد توجه حال هر در البته.  نه

 .دهند انجام را خود برنامه دارو از استفاده بدون دهند مي ترجيح هم كوهنوردان

  

 : بيماري عاليم درمان

 جدي و خاص مشكل اكثرا ها حالت اين اما نيست خوشايند بيماري اين عاليم اگرچه  كه باشيد داشته ذهن در را نكته اين چيزي هر از قبل

. روند مي بين از شدن هوا هم و شرايط به كردن عادت با عاليم اين مدتي از پس و شوند مي  ارتفاع در ما توانايي شدن محدود باعث فقط و نيستند

 ارتفاع بيماري بهبود به كه داروهايي اما دهيد عادت را خود و نكنيد استفاده عاليم اين عادي شرايط در دارويي از دهيد ترجيح كه است اين بهتر

 مي استفاده مسافرت برا عموما كه داروهايي و كنند مي كمك سردرد بهبود به نروفن يا پانادول ، آسپيرين:  هستند صورت بدين كنند مي كمك

 با تنفس.  است استفاده قابل همچنين نيز دگزامتازون. كنند مي درمان را سرگيجه و تهوع حالت  استاجرون و استيمتيل ، آوومين مانند كنيد

 .بخشد مي بهبود را ارتفاع بيماري نيز اكسيژن ماسك

 باز عادي وضعيت به تا نرود باالتر ارتفاع به دارد را بيماري اين عاليم فردي چنانچه كه است اين شود مي پيشنهاد دارو از استفاده بدون كه كاري

 .برگردد پايين ارتفاع به كرد پيدا افزايش جدي شكل به عاليم اينكه يا و نشد بهبودي باعث متوالي روز چندين در هوايي هم چنانچه  و گردد

 : مغزي و ريوي (edema) ورم - ارتفاع بيماري شديد حالتهاي

 ارتفاع بيماري شديد حالت با روند مي ارتفاع به كه كساني درصد 2 از كمتر

 مي شروع متر 5000 تا 4000 ارتفاع بين معموال حالت اين.  شوند مي روبرو

 :كند مي بروز ارتفاع اين از كمتر در ندرت به و شود

 

 ):ريوي ادم(  ريوي  ورم  .1

 در مايع شدن جمع آن علت.   است شديد حالتهاي اين از يكي ريوي ورم 

 در اختالل آن نشانه.  دهد نشان را خود است ممكن دقيقه چند عرض در و شده بيماري بروزي موجب كه است فرد شش

 .است فرد سينه قسمت در قل قل شبيه صدايي شدن شنيده وقتها بعضي و  تنفس

 يا است داده رخ فرد براي استراحت زمان در تنفس در اختالل اگر: دهيد تشخيص بسرعت اوليه مراحل در بايد را ريوي ورم

 . دارد وقفه بي و پيوسته هاي سرفه فرد اگر

 به را فرد سريعا اضطراري وضعيت اين در بايد و است خطرناكي حالت زيرا نيست جايز ريوي ورم مورد در صبر و شكيبايي

 در. شد خواهد محسوسي طرز به فرد شرايط ببهبود باعث متناوب صورت به ارتفاع كردن كم متر 500. ببريد تر پايين ارتفاع

 .هستند مناسب نيز دكدرون و دگزامتازون مثل استروئيد داروهاي و نفادوفين. بود خواهند كننده كمك نيز مخصوص فشار محفظه و اكسيژن ماسك ، بودن موجود صورت

 

 ): مغزي ادم(  مغزي  ورم  .2

 و آلود خواب متوالي ساعتهاي براي فرد حالت اين در. است مغز در مايع تجمع هم علت. است ارتفاع بيماري نادر و شديد حالتهاي از ديگر يكي هم مغزي ورم

 سريعا را فرد بايد نبوده جايز صبر و است خطرناكي حالت نيز مغزي ورم. شود مي ايجاد فرد در هم دوبيني گاهي ندارد تعادل نيز رفتن راه هنگام به و بوده گيج

  . مخصوص فشار محفظه از همچنين كنيد استفاده توانيد مي نيز دكدرون و دگزامتازون مثل استروئيدي داروهاي از. ببريد پايين ارتفاع به

 بايد و بوده خطرناك حالت دو هر. نباشند دسترس در است ممكن هرچند است جايز شده ذكر پزشكي وسايل از استفاده مغزي و ريوي ورم حالت درهردو

 تا شود معاينه پزشك توسط برنامه از پس بايد و ندارد را كار ادامه و باالتر ارتفاع به بازگشت حق فرد ، بهبودي از پس و شود آورده پايين ارتفاع به فرد بيدرنگ

 .شود مي توصيه فرد براي تر سريع و كامل بهبودي براي جسمي توان بازيابي و استراحت دوره يك. باشد داشته را بعدي هاي برنامه در شركت اجازه

   

 :مقدمه

 باالي ارتفاعات به افراد كه هنگامي

 كمبود ، روند مي متر 3500

 از گروهي بروز باعث اكسيژن

 مي آنها براي جسمي مشكالت

 در متنوعي و مختلف حالتهاي. شود

 عالئم شروع سرعت با ارتباط

 ارتفاعي و ناراحتي شدت ، ناراحتي

 وجود كنند مي بروز عاليم اين كه

 به كه افرادي كلي طور به و دارد

 نسبت بايد روند مي ارتفاعات اين

 آن با مقابله نحوه و عاليم اين به

 يا خود كه صورتي در تا باشند آشنا

 چنين با همراهانشان از يكي

 صورت به شدند مواجه مشكلي

 .كنند مقابله مشكل با صحيح

 ارتفاع ناراحتي يا بيماري عاليم

 تهوع حالت ، سردرد:  چون مواردي

 و نفس آوردن كم ، استفراغ ،

 ، اشتهايي بي ، تنفس در سختي

 ناراحت خواب ، سرگيجه ، خستگي

 زمان در منظم نا تنفس و مشكل و

 رايج عاليم از جملگي ، خواب

 اصطالحا كه هستند ارتفاع بيماري

 Acute مخفف كه AMS آن به

Mountain Sickness است ، 

  اول ساعت 36 تا. شود مي گفته

 ممكن ارتفاعي چنين به رسيدن

 در عاليم اين تا بكشد طول است

 به است ممكن و شود ظاهر شما

 عاليم اين ارتفاع به رسيدن محض

 اين چنانچه. نشود پديدار شما در

 افزايش با كند بروز شما در عاليم

 به شما در نيز عاليم شدت ارتفاع

 .شود مي تر شديد نسبت
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 :(Peripheral Edema)  خارجي هاي ورم

 پا يا بازو گاهي شده صورت كردن ورم باعث مايع تجمع هاي ورم اين. كنند مي ورم مسير پيمودن مدتي از پس نيز

 اين به. خوابند مي اصطالح به روز چند از پس معموال معناي به آنها بروز و شود مي گفته خارجي ورمهاي ، ورمها

 .نيست مغزي يا ريوي ورم شدن ظاهر عاليم

  

 :چشم شبكيه خونريزي

 تواند مي متر 5000 ارتفاع در ، چشم شبكيه خونريزي توانيد ني شما را مشكل اين. است جدي و حاد مشكل يك بندرت اما كند بروز

 مي پزشكي چشم ابزار با متخصص فرد و شويد متوجه بينايي در مشكل ايجاد باعث بندرت مختصر خونربزي اين. كند مشاهده آنرا تواند

 در.  شود مي) تصوير در حفره يك ايجاد شكل به( فرد استراحت دوره يك همراه به شود مي توصيه ارتفاع كردن كم همان نيز حالت اين

 . جسمي توان بازيابي و

  

 : ارتفاع بيماري مختلف حالتهاي درمان

 

 :ارتفاع خفيف بيماري

 در ، فعاليت انجام بدون و آرامش با استراحت روز يك .ارتفاع كردن كم نياز صورت

 .نروفن ، پاراستومال ، آسپيرين 

 ، آوومين مانند استفراغ و آشوبه دل به مربوط داروهاي !.كرد نخواهند شما براي خاصي كار اوقات اغلب هرچند  استاجرون و استيمتيل

 

 :مغزي ورم بيماري

 .اكسيژن ماسك ، منطقه ترك ، ارتفاع كردن كم

 ميلي 4 ساعت 6 هر ادامه در دگزامتازون گرم ميلي 8 .ساعت 24 مدت به گرم

 . فشار محفظه

 

 :ريوي ورم بيماري

 .اكسيژن ماسك ، منطقه ترك ، ارتفاع كردن كم

 .ساعت 24 مدت به گرم ميلي 20 ساعت 6 هر  ادامه در نفادوفين گرم ميلي 20 

 .فشار محفظه 

 

 :دهيد نمي تشخيص آنرا نوع چنانچه ارتفاع شديد بيماري

 :دهيد انجام فرد براي حالت اين در را شده ذكر موارد تمامي اگر ندار ضرري هيچ

 .اكسيژن ماسك ، منطقه ترك ، ارتفاع كردن كم 

 .شد گفته كه نحوي به دگزامتازون 

 .شد گفته كه نحوي به نفادوفين 

  .فشار محفظه 

  دكتر حميد مساعديان -انجمن پزشكي كوهستان ايران 

  

 

                                           اخالق در كوهنوردي                

  رسول قنبري                    

 مي چه دنبال به بيابان و كوه در رويم؟ مي كوه به چه براي ببينيم بايد

 زمستان در ريزيم، مي عرق كنيم، مي خسته را خود اينهمه چه براي گرديم؟

 جان به را خطرات از خيلي بعضا و رويم مي فرو برف در كمر تا اوقات گاهي

 هدف آيا كنيم؟ مي نرم پنجه و دست طبيعت با مرگ حد سر تا و خريم مي

 و سوزان گرماي آن در تابستان در يا و آن؟ فتح و است قله به رسيدن فقط

 تمام رويمان و سر از عرق ريزش فرط از و رويم مي باال كوهها در فرسا طاقت

 وضعيت آن در و نيست دسترس در آب اوقات گاهي و گردد مي خيس بدن

 را آن و بدهي آشاميدني آب مقداري خاطر به را ات سرمايه گرانترين حاضري

 طبيعت هر و كوهنوردي هر كه هست ديگري زياد وسواالت! بياوري دست به

 و گيرد مي را خود وقت چرا كه پرسد مي يا و بپرسد خود از بايد دوستي

 بفهمد؟ خواهد مي چه زند؟ مي طبيعت دل به را خود و كند مي هزينه

 به پرور تن است نهفته خود روح آن در كه جسم اين كه نگذارد خواهد مي او

 ولي ندانيم و نياوريم در سر آن از ما خيلي شايد كه منطقي و بيايد بار

 تا كنيم مي مانوس طبيعت با سختي به را جسم. ناپذير انكار است حقيقتي

 انسانيت قله به بتواند و بيابد پرورش است جسم كالبد در عظمت با روح اين

 .نمايد فتح) است انسانيت كمال قله همانا كه( را ها قله بزرگترين و برسد

 كوهنوردي منشوراخالقي

 مقررات و قوانين به. است جمعي كار در اصل مهمترين مداري قانون:  كليات

 نحوه مورد در مقرر موارد. كنيم رعايت را آنها و بگذاريم احترام كوهنوردي

 قواعد ترين اساسي از يكي. بگيريم جدي را كوه ايمني مسائل و غذا پوشاك،

 هميشه كنيم كوشش دهيم قرار خود العين نصب را نظم جا هر در. است نظم

 هاي لحظه خود تاخير با.  باشيم حاضر حركت براي شده اعالم وقت در

  نكنيم تلف را ديگران عمر ارزشمند

  : طبيعت

 الهي عطيه اين حفظ در. ماست به خداوند هداياي زيباترين از طبيعت

 مواد مانند انحالل قابل غير هاي زباله. نياالييم زباله با را طبيعت. بكوشيم

 خود با مخصوص كيسه در را آنها. نريزيم طبيعت در را فلزي و پالستيكي

 شاخه نزنيم، صدمه اي بهانه هيچ به را درختان و ها بوته گياهان،. برگردانيم

 الهي زيباي مواهب اين از هميشه و همگان تا نچينيم را گلها و نشكنيم را ها

 ميكنيم فكر كه آنها حتي نيازاريم، را درشت و ريز حيوانات. باشيم مند بهره

 مهمانيم، ما و است آنها ي خانه و آنها به متعلق طبيعت. هستند خطرناك

 .نشكنيم را مهماني رسم

 : بومي مردم

 محصوالت و آنها اموال به بگذاريم، احترام آنها به باشيم، مهربان بومي مردم با

 جهت از را آنها محيط. نرسانيم را آسيب كمترين آنها هاي ميوه و درختان و

 جاي هر و مزرعه و خانه در را آنها آرامش بداريم، محترم امور ديگر و نظافت

 حريم در. نزنيم هم بر....) و بوق موسيقي، بلند، صداي( شكلي هيچ به ديگر

 . نشويم وارد آنها خصوصي

 :همنوردان و همراهان

 خود براي آنچه بپسنديم، نيز ديگران بر پسنديم مي خود بر چه آن

 خواهي خود جايگزين را دگردوستي بخواهيم، هم ديگران براي ميخواهيم

 ناهنجار وصداي سخنان، حركات، با و باشيم هم دستگير و كمكيار. دهيم قرار

 امور پيشرفت و بهبود جهت در. نباشيم تكرو نرنجانيم، را خودمان همراهان

 آنها به نسبت هستند، ما خواهران و برادران ما همراهان. نماييم مشاركت

 داريم عقيده و نظر اختالف همراهان از كسي با اگر. باشيم پاكدامن و عفيف

. باشيم گذشت اهل بكوشيم ديديم خطايي كسي از اگر. نباشيم نظر تنگ

 حس داراي و كوشا همراهان شادي و آرامش سالمتي، ايمني، به نسبت

  . باشيم مسئوليت
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  صعود هاي شاخص جهان 

  ترجمه حميد صديقيان 

  

 ... و نوردي؟ ديواره يخ؟ و برف هيماليانوردي؟ كوهنوردي؟

 بسياري براي هم هنوز زده، يخ بلند ارتفاعات و ها ديواره ها، كوه در  شجاعانه و جدي هاي تالش آغاز از قرن دو از بيش گذشت با

 به ورزش عنوان به را هيماليانوردي يا و ي ديواره بلند صعودهاي يا و فني هاي بخش در ويژه به كوهنوردي كه است سخت

. شود عمر طول موجب و كرده تضمين را انسان سالمتي بايستي مي ورزش بهداشتي، تعريف يك قالب در چون. بشناسند رسميت

 مراكز از دور به فرسنگ ها ده گاه كار طبيعت علت به كه هيماليانوردي جمله از كوهنوردي هاي رشته از بسياري تعريف اين با و

 . ورزش تا هستند شبيه پرريسك ي ماجراجويانه هاي تالش به بيشتر شوند مي انجام تمدن

 همچون كشورهايي در: مثال عنوان به. كند فرق شدت به ديگر كشور به كشوري از شايد ها ديدگاه تفاوت اين غلظت باز و

 بدون و يخ و برف نوردش بدون ها، صخره از صعود بدون كوهنوردي روند، مي شمار به نوين كوهنوردي مهد كه اروپايي كشورهاي

 چون باشد نداشته معنايي...  و يومار كرامپون، طناب، همچون وسايلي و ابزار از استفاده بدون شايد و فني اصول با آشنايي

 برف صورت به قلل و ها كوهپايه در كه..  و مانشي و اي مديترانه مدام هاي بارش نيز و آلپ هاي كوه اي صخره و سنگي ساختار

 رشته اين در شماري بي هاي يخچال ماندگاري موجب پايين دماي و كند مي زمستاني را آنها ي چهره فصول از بسياري در است

 در ولي. ندهد تجربه كم و مبتدي افراد به را آموزش بدون و ابزار بدون عادي صعود ي اجازه عوامل همين شايد و شود مي ها كوه

 كوهپيمايي صورت به و فني ابزار از بردن سود بدون و راحتي به توان مي هم را آن ي قله بلندترين كه ايران همچون كشوري

 . شود تلقي سالمتي انداختن خطر به و ديوانگي عرض هم يا زايد كاري فني صعودهاي بسياري براي شايد كرد، صعود عادي

 اثر بر تا بوده الزم زمان سال ها ده نيز كوهنوردي دار طاليه كشورهاي از بسياري و غرب در كه است يادآوري به الزم البته

 . شوند شناخته رسميت به آن اي زيرمجموعه هاي رشته و فني كوهنوردي عاقبت نظير كم هاي مجاهدت و ها تالش

 اثر» Top Climbs of the World« »جهان برتر صعودهاي« پربار كتاب ي عمده بخش كه است سالي چند اينجانب

 چاپ به قادر مشغله ي بهانه به و تنبلي علت به ولي كرده ترجمه را »هاتينگ گارث« آقاي پراحساس و پركار محقق و نويسنده

 و فني كتاب اين ي مقدمه حداقل يا آن از هايي بخش باشد مقدور كه آنجايي تا كوشم مي داده دست فرصتي كه حال. ام نشده آن

 اين با ولي گردد نمي رعايت ارجمند مؤلف حقوق كار اين با دانم مي گرچه. بكنم كشورمان خوب كوهنوردان به تقديم را جذاب

 تاريخچه هم و باشد ايراني كوهنوردان به پربارشان اثر و ايشان معرفي حداقل من كار شايد كه دهم مي تسكين را خود خيال

 كوهنوردان و او تعريف به و بخوانيم كوهنوردي خوب كارشناسان و محققين از يكي قلم از را جهان جدي كوهنوردي از مختصري

 . شويم واقف ورزشي ي رشته اين از بزرگ

 اثر اين از بخشي

  جهان برتر صعودهاي

 هشت يك صعود از تواند مي برتر صعود حاضر، كتاب برداشت به بنا ناميد؟ برتر صعود يا »تاپ« را صعودي توان مي معياري چه با

 را اتوبان يك كنار كالهكي هاي صخره روي بر مشكل و انگيز هول اما كوتاه مسيري صعود يا و يخي آبشار يك صعود تا متري هزار

 اما. درآيند اجرا به محلي هاي تپه روي بر حتي يا و هيماليا قلل يا شمال قطب در توانند مي صعودهايي چنين و. شود شامل

 .........صعودكنندگان از بسياري مشترك احساس كه است اين در متفاوت و سخت صعودهاي نوع اين تمامي اشتراك ي نقطه

 
  جهان برتر صعودهاي

 هشت يك صعود از تواند مي برتر صعود حاضر، كتاب برداشت به بنا ناميد؟ برتر صعود يا »تاپ« را صعودي توان مي معياري چه با

 را اتوبان يك كنار كالهكي هاي صخره روي بر مشكل و انگيز هول اما كوتاه مسيري صعود يا و يخي آبشار يك صعود تا متري هزار

 اما. درآيند اجرا به محلي هاي تپه روي بر حتي يا و هيماليا قلل يا شمال قطب در توانند مي صعودهايي چنين و. شود شامل

 بوده اين صعودكنندگان از بسياري مشترك احساس كه است اين در متفاوت و سخت صعودهاي نوع اين تمامي اشتراك ي نقطه

 . است بوده استثنايي ورزشي ي رشته يك در صعود هاي نمونه بهترين از يكي و يادمدني به ي تجربه صعودشان كه

 از شود، مي ارايه موسيقي با همراه فيلم صورت به كه جديدي هاي گزارش براساس يا ها  كتاب در شده درج هاي گزارش براساس

 . گذرد مي نيم و قرن دو آنها از برخي اجراي از كه حالي در نگذشته سالي و د هنوز صعودها اين از برخي اجراي زمان

 شرايط جغرافيايي، وضعيت محيطي، شرايط تاريخي، موقعيت همچون مختلفي عوامل از اي ويژه تركيب به صعود يك اهميت

 از وسيعي طيف ميان از گلچيني تا بوده اين بر كتاب اين تالش و. دارد بستگي شناختي زيبايي عنصر و سختي ي درجه جوي،

 . بكند خوانندگان تقديم اند بوده انگيز شگفت و مدندني ياد به استثنايي، مختلف داليل به كه صعودها

 برتر صعود عنوان به »ماترهورن« و »آيگر« ،»تو كي« ،»اورست« همچون شاخصي قلل صعود تخستين انتخاب يقين به باشد ترديدي جاي برتر، صعود عنوان به صعودها از برخي انتخاب در اگر

 . است داشته انكارناشدني نقش آن جايگاه ارتقاي و كوهنوردي تاريخ و پيشرفت در آشنا نام قلل اين صعود چون. باشد برانگيز ُشبه تواند نمي

 سختي و تكنيكي لحاظ به چه و زيبايي لحاظ به چه بعدي مسيرهاي و ها تالش بسا چه آورد شمار به تأكيد مورد و برتر صعودهاي جزء را قلل به صعود اولين توان نمي موارد ي همه در البته

 . باشند تر شاخص

 حال عين در و ترين سخت از يكي حاضر حال در چه و صعود اولين هنگام به چه كه است اين نه، يا باشند مسير يك صعود نخستين اينكه از نظر قطع با برتر، صعودهاي هاي ويژگي از يكي

 . باشند مي صعود مسيرهاي ترين منطقي

 صرفاً ديگر برخي به صعودها از برخي ترجيح كه كند مي اعتراف تواضع كمال با نويسنده مورد اين در كه نباشند، موافق كتاب اين در برتر صعودهاي نهايي انتخاب با كساني كه است طبيعي البته

 داليل از يكي اند گرفته قرار بحث مورد ورزشي صعودهاي يا و كوتاه هاي صخره از بيش بلند هاي ديواره يا و مرتفع قلل كتاب اين در اگر اينكه ديگر مطلب . است نويسنده شخصي برداشت از ناشي

 ورزشي صعودهاي و سنگنوردي به كه كتاب دوم بخش در اينكه ديگر و. است بوده تر طوالني نيز آنها ي تاريخچه و داشته نياز زيادتر تالش به مرتفع قلل يا و طوالني مسيرهاي صعود كه بود اين آن

 .شوند مند بهره نيز صعودها نوع اين لذت از آشنايي ضمن خوانندگان كه بوده اين هدف يافته، اختصاص

 

 به) 1392خرداد ماه  24و  23(گذشته  ي هفته

 يك زنجان، حسين امام يمارستان مسئوالن درخواست

 براي) كوهنوردي عمومي هاي آموزش( آموزشي دوره

 انجمن مربيان توسط بيمارستان اين پرسنل و كاركنان

  .گرديد برگزار زنجان كوهنوردان

  
اين كالس ها رد دو قسمت تئوري و عملي به مدت دو 

روز با مربيگري آقاي محسن سعيدزاده و همكاراي 

آقايان معبود توحيدي نژاد و مهدي بيگدلي برگزار 

  .گرديد

در بخش تئوري آموزش هاي عمومي، شامل تعاريف 

كوهستان،  كوهنوردي، ابزار كوهنوردي، اصول تغذيه در

اصول شب ماني و نكات مهمي كه بايد در كوهنوردي 

  .رعايت شود آموزش داده شد

  
خرداد ماه در  24كارگاه عملي دوره، روز جمعه مورخ 

كوه سنبله برگزار شد و دروس عملي دوره شامل نحوه 

نحوه ي جمع كردن كوله گام برداري، استفاده از باتوم، 

ه پشتي، نحوه پشتي، نحوه حمل كردن صحيح كول

استفاده از طناب انفرادي، اصول چادر زني و شب ماني 

 .تشريح گرديد
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