
   

 

 وشریه دیجیتال اوجمه کوهىوردان ایران ومایىدگی گچساران
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 کیوان تا خشو، تنگه ناپیموده***برم فیروز*** دریچه رسانه 

سال اول شماره اول 

1392تابستان   
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 فهرست عناوین

 سخه سردبیر 3

 وگاَی بٍ بُار 4

 شاتر 6

 گسارش برم فیريز 7

 کًٌ از دریچٍ رساوٍ 8

 گرٌ 9

 کیًان تا خشً، تىگٍ واپیمًدٌ 10

 پیرکس کًَستان 12

کًٌ+ديچرخٍ 13  

 صىذلی سًئیسی 14

 کوله پشتی

ًطشیِ الکتشًٍیک اًجوي کٌََّسداى ایشاى ًوبیٌذگی 

 گچسبساى

 ثٌْبم کْي سشدثیش 

 ّوکبساى ایي ًطشیِ

اسدضیش هحوذی هقذم آثذُ گبُ، غذیقِ جاللی دیل، هحوذ حسي 

 حجیجی، هْشاى گشجی ًیب، سقیِ پشَّى، سؼیذ تقَی ، افطیي سٍدضتی
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فػل ثْبس ًِ تٌْب آغبص سبل، ثلکهِ آغهبص فهؼهبلهیه            

. اًجوي کٌََّسداى ایشاى ًوبیٌذگی گچسبساى ّن ثهَد 

ایي فػل سا ثب ثشًبهِ ضص هبِّ ای آغبص کهشدیهن کهِ      

 . دسپبیبى سبل گزضتِ اػالم ضذُ ثَد

 نگاهی به بهار
 محمد حسه حبیبی

در دومیه بروامه اعضای گروه بهمراه خاوواده هایشان برای زیارت امامزساده  

 . سید محمود و دیدار از آبشار زییای کمردوغ عازم دهدشت شدود

سٍص خبهیي پیطٌْبدی ثَد ثشای جوغ ضذى دٍستبى قذیوی ٍ پیذا 

اٍلیي جوؼِ اسدیجْط  هبُ ّهش سهبل، ثهِ        . کشدى دٍستبى جذیذ

ثْبًِ غؼَد ثِ قلِ خبهیي دٍستبى دٍس ٍ ًهضدیهک خهَد سا دس            

طجیؼ  صیجبی خبهی گشد ّن هی آٍسین ٍ ثب ّن تجذیهذ پهیهوهبى       

دٍستی هی کٌین کٌبس آتص گشم هیْوبى ًَاصی خبًَادُ تهَکهلهی    

دٍؽ هحلی هی ًَضین ٍ دس ساُ غؼَد ثِ قلِ، ساّی ثشای ّوٌَسدی 

اهیذٍاسین  سبل آیٌذُ ضوب دٍس  قذیوهی  .  ّبی ثؼذی هی جَئین

 دٍثبسُ ّوٌَسد هب ثبضیذ ٍ ضوب دٍس  جذیذ ّوپبی هب

اّلیي برًاهَ اهضال صؼْد بهَ اهاههز اس هضهیهر  ه                
صٌگز ّ برف قذح بْد کَ برای آعٌائز اػضا بها انهي       

 . هضیر برگزار عذ

   وزوووىو
يوووکوَوّوٌ َوزو وووىووو   و

 وووووًو ووو
شوسونوِووووو ورویوسوٍوًواو

شویو ولوووًو
کوَو وِووو و

 
سو واوووووٍواووولوو  وزوُوووووٍواو

 

برًاهَ صؼْد دنْارٍ اهاهزادٍ جؼفر، گرهای ُْا باػث عذ 
 ین ًتْاًذ ک  دنْارٍ را صؼْد کٌذ ّ بَ دنْارٍ اّل اکهتهفها        

 کردنن
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آبشار کمر دوغ یک بروامه طبیعت گردی بود که 

با حضور اعضا و خاوواده های محترمشان بررگرسار     

در ایه بروامه که بعلت بارودگی جرایریرسیره       .  شد

بروامه دشت گلهای الله واشگون یراوروش شرده        

بود، آبشار زیبای کمردوغ که جسء زیبائیهای کر     

وظیر شهروتان کهییلویه اوت مرورد برازدیرد        

 .  اعضا و خاوواده هایشان قرار گرفت

گط  چْبس سٍصُ چْبس هحبل ٍ ثختیبسی ثهوهٌهبسهجه       

هجؼث پیبهجش اسالم، ثشًبهِ ای کِ ثِ کهوهک دٍسهتهبى       

ضْشکشدی هبى ٍ صحوبت سشپشس  هحتشم ثشًبهِ ثیبد 

چطوِ دیوِ، پیش غبس، تهببة چهخهبخهَس،         .  هبًذًی ضذ

چطوِ سیبسشد، ػطبیش هٌطقِ، پٌیش هحلی، کشُ هحلی، 

آة سشد، سجضُ ّبی ثی ػیت ٍ ًقع ضهْهش کهشد ٍ          

ثشٍجي، تًَل صیجبی کَّشًگ، اسجْبی ثب ٍقبس ػطبیهش  

. ٍ ّوِ  خبطشات ایي ثشًبهِ ثیهبد ههبًهذًهی ّسهتهٌهذ           

ثشگضاسی ثشًبهِ ّبئی اص ایي دس  ػالٍُ ثش کٌبس ّهن    

آٍسدى اػضبی گشٍُ ٍ خبًَادُ ّهبیطهبى، ههب سا ثهب             

فشٌّگ غٌی هشدهبى ایي هشص ٍ ثَم دس ًهقهبد دیه هش       

 .کطَس آضٌب هیکٌذ

با ایٌکَ در گچساراى کن کن ُوْا  

داشت گرم هی شذ برًاهوَ بورم     

فیرّز لرز سرها را دّبارٍ بوَ نوي     

دیووذى بوور  ّ     .  ُوووووَ اًووذا ووت   

دریاچَ زیبای برم فویورّز بوا             

سوورد ّ بووادی کووَ سووْز               

سرهایش حتی از زیر لبواسوِوای    

پشوی ني را هوی لورزاًوذ لو             

  اص  ْد را داشت

سيج جًان گزيٌ در بزوامٍ چُار ريسٌ 

 چُار محال ي بختیاری،

 بزایطان آرسيی خًضبختی داریم

                                                                

                        01                                    
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 رقیه پرهون  صبح طالئی بر فراز آب نو، خامی     

 ضاتز
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در هحلحا ااحزا       .  دستگبُ خَدرٍ دیگز اس یبسَج ٍ شیزاس بِ هب پیَستٌذ

بَدین کِ َّای ًسبتب سزد هٌطقِ بب ببراى اَاًم شذ ٍ ایي بِ هب خبز اس یک 

در ایٌجب حس هسئَلیت پذیزی هي گا کزد ٍ .  شب سزد ٍ سخت را داد

بب ًظز خَاّی اس اػضبی گزٍُ اصوین گزفتین کِ هلا شب هبًحی را اس      

کٌبر چشوِ بِ کوپ ادارُ ی کبر کِ در ًشدیکی ّویي هلا بَد اًحتحقحب     

پس اس کزایِ ی سِ آالچیق در ّوبى هلا ٍ صزف شبم ٍ شحب      .  دّین

ًشیٌی لذت بخش در سیز آسوبًی کِ دیگز ببراًی ًبَد، گزٍُ بزای ایٌکحِ  

بتَاًذ فزدا صبح بِ صؼَد بپزداسد بِ آالچیق رفتٌذ اب خستگی سفز را در 

پس اس آهحبدُ   7صبح فزدا سبػت .  استزاحت شب سزد بِ سهیي بگذارًذ

شذى اوبم اػضب بب هبشیي ّبی خَد بِ سوت قلِ ی بزم فیزٍس راُ افتبدین 

ٍ اس آًجب پس اس هشخص کزدى افزاد سزقذم ٍ خط ًگْذار ٍ ػکبس، بحب  

بِ دریبچِ ی بزم  01ًظوی قببا قبَ  ٍ ریتوی یکسبى بذٍى ٍقفِ سبػت 

در آًجب پس اس صزف صبلبًِ ٍ ًظزخَاّی اس اػضبء، دٍ   .  فیزٍس رسیذین

پس اس صؼحَد بحِ     .  ًفز اس اػضبء اقذام بِ صؼَد بِ قلِ بزم فیزٍس کزدین

هتزی بزم فیزٍس بِ گزٍُ پبییي قلِ پیَستین ٍ اس آًجب بِ کوپ  0711قلِ 

در آًجب بب استزاحتی هختصز بحِ هحْحت        .  اقبهتی شب گذشتِ بزگشتین

صزف ًْبر بِ چشوِ ی هجبٍر رفتِ ٍ گزٍّی ّن بِ هْت اْیِ هبیلتحبج  

پس اس هللق شذى بِ اػضبء بحِ ّحن ٍ         .  ًبّبر بِ رٍستبی کوْز رفتٌذ

صزف ًْبر، راس سبػت چْبر بؼذ اس ظْز اس هٌطقِ خبرج شحذُ ٍ بحِ         

پس اس صزف ػصزاًِ در قَُْ خبًِ ّبی .  سوت گچسبراى حزکت کزدین

هببیي یبسَج ٍ گچسبراى،آخزیي للظبت خَد را در َّای هطبَع هٌطقحِ  

سپزی کزدین ٍ بب ػتَر اس اًَا ّبی هسیز ٍ سالهی بِ گزهبی گچسبراى، 

 .   سبػت ّشت شب بِ گچسبراى رسیذین

گزهبی خزداد هبُ گچسبراى،َّس یِ کَُ رفتي سبک، پب گذاشتي اَ قلوزٍ یحِ  

ّوگی دست بِ دست ّن دادى اب بزًبهِ ی بزم فیزٍس رٍ اَ هوغ ... ًفز دیگِ ٍ 

 82اب رٍس چْبرشٌبِ .  ّیئت هزکشی اصَیب کٌین ٍ پیبم اًٍَ بِ اػضب بفزستین

ًفز اػالم حضَر کزدى، رٍس چْبرشٌبِ ظْز بؼذ اس الَیا لیست افزاد بِ بیوِ، 

رٍس پٌج شٌبِ ٍػذُ ی حزکت اس پبرک ًفحت  .  آهبدُ ی سفز در رٍس بؼذ شذین

بب پٌج هبشیي سَاری اس گچسبراى راس سبػت دٍ بِ حزکت افحتحبدیحن ٍ      .  بَد

 -سبػت پٌج بؼذ اس هقذاری استزاحت در هسیز ٍ ػبَر اس راُ سیببی ببببهیذاى   

اقلیذ پس اس ػبَر اس آبشحبر      -اس هسیز یبسَج.  یبسَج، بِ هزکش استبى رسیذین

اٌگ هْزیبى ٍ ػبَر اس کبکبى بِ رٍستبی کوْز رسیذین ٍ در فبصلِ ی پحٌحج     

چٌذ ًفز اس دٍستبى ّن بب چحْحبر   .  کیلَهتزی رٍستب در کٌبر چشوِ اازا  کزدین

 اردشیز هلوذی هقذم آبذُ گبُ
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هؼرفز کتابِا، هجالت، فیلوِا ّ کلیَ رصاًَ ُای هربْط 

بَ اهْسط نا هرّر برًاهَ ُای کٌُْْردی ّ رعتهَ ُهای     

. هر بظ با آى را در اني بخظ ههجلهَ  هز ههز گهیهرنهن               

بضیاری اس ُوٌْرداى، بَ آرعیُْای قهْی اس فهیهلهن ّ             

بصهری دنهگهر       -ػکش نا رصاًَ ُای دنجیتال ّ صوؼز   

دتز فیلوِای دّرٍ ُای آهْسعز بصْرت  ذّني عهذٍ    

اس کلیَ ػزنزاًز کَ هغالب هربهْط بهَ     .  دصترصز دارًذ

اني بخظ را دارًذ دػْت هز عْد برای اعالع رصهاًهز     

 . بَ ُوَ ُوٌْرداى با ها  واس بگیرًذ

کغیذٍ عذٍ اصت ّ در آى     

 صاّنر بذنغ ّ سنبای هٌهغه هَ    

بکر  ّ دصهت ًهخهْردٍ ای              

ًزدنک قغب جهٌهْر را رّی       

صؼْد ّ فرّد در . ردٍ هز رّد

هٌغ َ ای با سنهبهائهز ُهای       

ًذنذٍ ّ  صاّنر ّ کیفیت اًِها  

بیهٌهٌهذٍ را نهٌهاى ههجه ّر              

هیکٌذ کَ هذت فیلن اصال بَ 

دنهذى انهي     .  ًظر ًخْاُذ اههذ 

فیلن برای  واهز ػالقوٌذاى 

بَ عبیؼت ّ صؼْد در هٌاعق 

ّ کُِْای برفهز ّ نهز سدٍ         

 ل  بخظ اْاُذ بْد

رّنارّئهز در اًهتهِهای دًهیها             

دقهیه هَ ای         99ػٌْاى فیلن   

اصت کَ در صیٌوای آهرنکها  

اني فهیهلهن    .   ِیَ عذٍ اصت

 ْصظ ّرًر ُر زّگ بَ  صْنر 

 بهنام کهن

برًاهَ راٌُوای کُْضتاى کَ برای گْعهز  

ُای اًذرّنذ ػرضَ عذٍ اصت نک بهرًهاههَ    

هجاًز اصت کَ بذّى ًیهاس بهَ ا صهال بهَ           

انٌترًت ًام ّ هغخهصهات کهُْهِهائهز کهَ            

گْعز اْد را بضوت آًِا گرفهتهَ انهذ بهَ         

اني برًاهَ برای افرادی کهَ    .  عوا هز گْنذ

در هذیغِای ًاعٌااتَ بَ کٌُْْردی ههز    

اني بهرًهاههَ    .   رداسًذ برًاهَ با ارسعز اصت

فؼال در کغْرُای اًگلضتاى، اصکا لهٌهذ ّ     

ّلز قاب  اجراصت ّلهز عهرکهت صهاسًهذٍ          

اػالم ًوْدٍ بزّدی اني برًاهَ را برای  وهام  

 .کُِْای دًیا ػرضَ اْاُذ ًوْد

اس ”  صهر “ ادهًْذ ُیالری کَ بابت  العِانظ در کٌُْْردی له هب     

هلکَ اًگلیش درنافت کردٍ اصت نکز اس دّ ًفری بهْد کهَ بهرای          

عرح برًاهَ فتخ اّرصت  ْصظ اّ ّ . اّلیي بار اّرصت را فتخ کردًذ

ُوراُظ  ٌزنٌگ ًْرگای در کتابز بٌام هاجراجْئهز بهزرگ آههذٍ        

برای افرادنکَ ػالقوٌذ بَ بهرًهاههَ ُهای اکضه هذنغهي ّ              .  اصت

 صؼْدُای بلٌذ ُضتٌذ اْاًذى اني کتار االز اس لغف ًیضت

   وزوووىو
يوووکوَوّوٌ َوزو وووىووو   و

 وووووًو ووو
شوسونوِووووو ورویوسوٍوًواو

شویو ولوووًو
کوَو وِووو و

 
سو واوووووٍواووولوو  وزوُوووووٍواو
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اضتجبّی کِ اکهرهش   . ٍصى ضوب سا تحول هیکٌذ

سٌ ٌَسداى تبصُ کبس هی کٌٌذ چٌگ صدى ثهِ  

گیشُ ّب ثشای آٍیهضاى ههبًهذى اسه  دس             

غَستیکِ اگش ثب دستبى کطهیهذُ ٍ پهبّهبی         

خویذُ ساُ خَد سا صیش غخشُ پیص ثجشیذ، ثب 

 .کوتشیي فطبس حشک  خَاّیذ کشد

یکشاُ ثهشای  :  استفبدُ آگبّبًِ اص کبس ثب پب(  ج

ضٌبخ  سٌ ٌَسداى تبصُ کبس ایهٌهسه  کهِ       

ٍقتی ثِ جبئی هی سسٌذ کِ ثهببی سهشضهبى      

گیشُ ای اس  کِ ثب دس  دی هش ههیهطهَد       

گشف  ٍ ثبب سفه ، دس حهبلهیهکهِ جهفه               

پبّبیطبى آٍیضاى اس  سؼی هی کٌٌذ خهَد    

ایٌکبس ثشاثش سبیص ثی حبغهل  !  سا ثبب ثکطٌذ

پب سٍی غخشُ اس  کِ دس ًْبی  پب خسهتهِ   

هی ضَد ٍ ثِ جبی اٍل ثشهیه هشدًهذ یهب دس         

 .ّوبى ًقطِ غخشُ سا هی سبیٌذ

ایهي قهبًهَى      :  قبًَى حفظ سِ ًقطِ اتػبل( د

ػضالتی کِ اص اًهْهب ثهشای      :  استفبدُ اص پبّب(  الف

ایستبدى استفبدُ هی کٌین قَیتشیي ػضالت ثذى 

. ّستٌذ ٍ ثبیذ اص آًْب ثِ خَثی اسهتهفهبدُ کهشد        

یکشاُ خَة ثشای ایٌکبس اسهتهفهبدُ اص ثهبصٍّهب            

ثؼٌَاى ًقبد تؼبدل ٍ پبّب ثؼٌَاى پیستًَْبی ثهبب  

فقط تػَس کٌیذ چقذس ساحه     .  ثشًذُ ثذى اس 

تش اس  اگش ثخَاّیذ ثِ جبی ایٌکِ خَد سا سٍی 

دستبًتبى ثبب ثکطیذ، سٍی پبّبیتبى ثهبیسهتهیهذ        

اگش دیذیذ ثِ دیَاسُ چسجیذُ ایذ، ثِ پبئیي هسیش 

ً بُ کٌیذ ٍ سؼی کٌیذ ساّی پیذا کٌیذ کهِ اٍل      

هؼوَب سهٌه هٌهَسداى       .  پبّبیتبى سا ثبب ثفشستیذ

هجتذی سٍی ثبصٍّبی خَد تکیِ هی کٌٌذ ٍ گیهشُ  

پبّبی ػبلی سا کِ پیص سٍی آًْبس  ًذیذُ ههی  

دق  کٌیذ کف کفطْبی سهٌه هٌهَسدی       .  گیشًذ

خیلی چسجٌذُ تش اص چیضی اس  کِ ضوب تػهَس    

ثشاهذگیْبی کَچِ سٍی غهخهشُ ههی        .  هی کٌیذ

تَاًٌذ گیشُ پبّبی ػبلی ثبضٌذ اگش ثِ اًْب اػتوهبد  

کٌیذ ٍ ٍقتی هی ایستیذ ثِ غهخهشُ فطهبس ٍاسد        

اگش ضک داسیذیب ثِ گشفتي گهیهشُ ّهبی        .  کٌیذ

کَچک ػبدت ًذاسیذ، کوی تشاٍسس اًجبم دّیذ 

ٍ اص گیشُ ّبئی کِ ثِ آًْب اطویٌهبى ثهیهطهتهشی        

اگش دس سبلي کبس هی کٌیهذ،  .  داسیذ استفبدُ کٌیذ

سٍی تشاٍسس اطشاف دیَاسُ ٍ یبفتي ههحهلهْهبی     

 دس  ٍ پب ثب فطبس کوتش توشکض کٌیذ

ٍقهتهی ههجهجهَس ثهِ           :  ػبقالًِ آٍیضاى ضَیذ(  ة

آٍیضاى ضذى ّستیذ دس غَستیهکهِ ثهب ثهبصٍاى         

ثستِ آٍیضاى ضَیذ سٍی هبّیچِ ّبی دٍسهش ٍ      

( هبّیچِ ّبی ضؼیف ثببتٌِ) سِ سش ثبصٍ ٍ ضبًِ 

حبب اگش دستبى خَد .  فطبس صیبدی ٍاسد هی کٌیذ

سا ثکطیذ، ایي اسکل  قذستوٌذ ثذى ضوبس  کِ 

هیتَاًذ ثِ هب کوک کٌذ دس کٌتشل ثوبًین ٍ یب 

جهض دس    .  هحلی آگبّبًِ ثشای جب پب ثهیهبثهیهن    

غَستیکِ سٍی طبقچِ ای دس هسیش ایستهبدُ  

ایذ یب اص دٍ دس  آٍیضاى ثبضیذ، دس ّهوهِ       

هَاسد سِ ًقطِ توبس بصم اس  تب سٍ ثِ ثهبب  

سهِ ًهقهطهِ اص         .  ٍ سٍی دیَاسُ ثبقی ثوبًیهذ 

هجوَع دٍ دس  ٍ دٍ پب ثبیذ ّهوهیهطهِ دس       

توبس ثب دیَاسُ ثبضٌذ ه ش دس غَست اًجهبم  

حبب ثب ػضَ ثبقیهوهبًهذُ اص      .  حشکتْبی خبظ

چْبس ًقطِ چِ کٌین  ثشای حشک  ثسهوه      

 . ثبب اص آى استفبدُ کٌیذ

آهَختهي سهٌه هٌهَسدی ًهیهبصههٌهذ               

گزساًذى آههَصضهْهبی آى اسه  ٍ           

ّیچکس ًوی تَاًذ ثب خَاًذى چهٌهذ     

 .هتي ثِ ٍسصش سٌ ٌَسدی ثپشداصد

 غذیقِ جاللی دیل

 حرکات اصلی در سنگنوردی



 10 

 

خطً گًیص محلی تىگٍ ای سیباست کٍ اس وشدیکی گچساران اس ريستتتای     

َفت چطمٍ لیطتز با آبطار کیًان ضزيع می ضًد ي تا کیلًمتزَتا بت تذ      

جزیان آب آن ادامٍ یافتٍ ي در وُایت يارد ريدخاوٍ خیزآباد ي ريد سَتزٌ    

خطً بم ىی خًش آب یا آب خًش بز خالف وامص آب خًبی .  میطًد

بزای آضامیذن وذارد اما بزای صیذ ماَی َای کتًچتو ي َتمتچتىتیته            

آوچٍ در ابتذای مسیز با .  گذراوذن ايقات تفزیح جای بسیار با صفائی است

. پارک کزدن ماضیه در آبطار کیًان می بیىیذ متىتهتزٌ ريبتزي استت           

َماوطًر کٍ می بیىیذ ایه مىطقٍ تقزیبا فاقذ پًضتص گتیتاَتی استت ي            

 .بىابزایه تىُا در فصًلی کٍ ًَا خىو باضذ میتًان اس دیذن آن لذت بزد

   وزوووىو
يوووکوَوّوٌ َوزو وووىووو   و

 وووووًو ووو
شوسونوِووووو ورویوسوٍوًواو

شویو ولوووًو
کوَو وِووو و

 
سو واوووووٍواووولوو  وزوُوووووٍواو

آثطبر  ّفت چطوِ  در ًسدیکی رٍستبئی ثِ ّویي ًبم  

است کِ در سبلْبی اخیر ًبم خَد را ثِ کیَاى تغیییییر    

آثطبر ّفت چطوِ یب کیَاى هجوَػِ ای از . دادُ است

آثطبر ّبست کِ آة زاللی را ثسویت تیٌیخیِ خطیَ          

هیتیر      6ارتفبع آثطبرّب از دٍ تیب      .  ّذایت هی کٌٌذ

ػلیرغن ػکسْبی زیجبئی کِ از آى هیی    .  هتفبٍت است

ثیٌیذ ػوك گَدال گرداة آة زییر ثیرخیی از اییي           

آثطبرّب آًمذر زیبد است کِ چٌذ گردضخر جیَاى را    

کِ ثذٍى تَجِ ثِ آة زدُ اًذ ثِ کبم خیَد کطیییذُ      

ریسش آة پطت سر ّن از ایي آثطبر ّیب در      .  است

پبئیي دست ػکسْبی فَق الؼبدُ زیجبئی را ثَجَد هیی  

 .آٍرد

 آب ایه تىگه در هیچ قسمتی

قابل شرب ویست    

 افشین رودشتی
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یو جای خلًت، مُتاب 

 کامل ي درٌ ای سیبا

آبوتٌگِوٍوآبش زووشووبیدووبِوّوايوشال  ووستوکِو زوعرسوشن سوو

وب  زً د   وووووووووو.وه وباٌاد وشه  ى تٌْ وشه ً وکِوآبو لوآ َ ووس ت

و زُوووو وستوکِوبعلتوج زیولدىوساالبو لیْ یووطسوفوبِوون ي

ووشووووووو وآى ووش وکادووتَصاِوه ولَ و زوشه ىوب زًد  وٍوچٌدوزٍشو س

 .زفیيوبِوآبش زوکاَوىوٍوتٌگِوخشَوخَ  وزیوًو ئاد

ثرای پیوبیص تٌخِ ّفت چطوِ تب خطَ ًکبت زیر راثبیذ ثیبد داضیتیِ   

 :ثبضیذ

ثیبرًیذگیی را      ) زهبى هٌبست ثرای پیوبیص تٌخِ اًتخبة کٌیذ   .1

 (چک کٌیذ

چَى هحل خرٍج از تٌخِ ثب هحل ٍرٍد ثِ اى فبصیلیِ زییبدی       .2

 دارد ثْتر است ثب هبضیي کرایِ ای ثِ آثطبر کیَاى ثرٍیذ

اگر ثرای هبّیخیری ثِ تٌخِ هی رٍیذ  در ًظر داضتِ ثیبضیییذ     .3

کِ آة تٌخِ آلَدُ است ٍ هبّی آ ى ّن ثیِ تیجیغ آة آى          

 .ارزش هصرف ًذارد

ثبایٌکِ توبم هسیر در کٌبر آة حیرکیت   آة را فراهَش ًکٌیذ  .4

 هی کٌیذ ٍلی آة غیر لبثل ضرة است

ثرای پیوبیص تٌخِ در فصل زهستبى حتوب جلیمِ ًجبت داضیتیِ    .5

سطح آة تٌخِ در ایي فصل ثسیبر ثبالتر از آى چیییسی   .  ثبضیذ

است کِ در ػکسْبی هرثَط ثِ ثْبر هی ثیٌییذ ٍ ثیب ثیبرش          

 .ثبراى، جریبى سیل آسبی آة هی تَاًذ ضوب را غبفلخیر کٌذ

اگر پرًذُ ًخری هی کٌیذ، زهستبًْب حَاصیل ٍ لک لک را در      .6

 ایي تٌخِ خَاّیذ دیذ
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   وزوووىو
يوووکوَوّوٌ َوزو وووىووو   و

 وووووًو ووو
شوسونوِووووو ورویوسوٍوًواو

شویو ولوووًو
کوَو وِووو و

 
سو واوووووٍواووولوو  وزوُوووووٍواو

 

 ک ک ئَیو وغلوًَلادً و سمو زووزتف ع
برای نِیَ ایي ًْشیذًی هی نْاًیذ هْاد  ًرا در یک ًایلْى زیپ دار ریختَ ّ   

هوْاد ایوي ًوْشویوذًوی           .  در برًاهَ ُای ارنفاع با  بجْ  فْری  هادٍ کٌویوذ  

عبارنست از کافی هیت دّ قاشق غ ا ْری، شیر  شک ًین فٌجاى، پوْدر    

کاکائْی هرغْ  سَ قاشق غ ا وْری، شوکور سوَ قواشوق غو ا وْری،                 

دارچیي ًصف قواشوق چوایوخوْری ّ نوْز ُوٌوذی یوک چوِوارم قواشوق                              

نوام هْاد را ُواًطْر کَ گفتَ شذ در یک ًایلوْى زیوپ دار ًو وَ           . چایخْری

داریذ ّ در کُْستاى برای یک لیْاى  بجْ  یک نوا دّ قواشوق غو ا وْری            

نْصیَ هیشْد ابتذا کوی  بجْ  ریختَ ّهْاد  شک را در  ى     .  اضافَ کٌیذ

اگور بورای صوبو  از ایوي              .  حل کٌیذ ّ سپس بقیَ  بجْ  را اضافوَ کوٌویوذ      

ًْشیذًی استفادٍ هی کٌیذ ّ در ارنفاع باال ًیستیذ هی نْاًیذ کوی قوِوٍْ     

فْری بَ  ى اضافَ کٌیذ نا طعن دلچسب قٍِْ هْکا را ُن در کوٍْ نوجوربوَ           

داشتي دارچیي ّ نْز ٌُذی کَ ُر دّ طبع گرم دارًذ کوک هیکٌذ بوذى  . کٌیذ

هصر  کاکائْ بْیژٍ بعذ از فعالیتِای سٌ یي راُی بورای حوفو        .  گرم بواًذ

هاُیچَ ُاست ّ ُواًطْر کَ ُو ی هی داًین هصر  شیورکواکوائوْ ُون        

شویور  شوک      .  برای ُویي پس از برًاهَ ُای بذًسازی نْصیَ هوی شوْد    

 راُی برای بِتر بستَ بٌذی کردى ّ سبکتر بْدى در لْازم است

ایٌکِ چِ هی خَسین ٍ چِ هی ًَضین یک ساص اس  کهِ    .  ثشای ثَدى دس کَُ، تٌْب ٍسصیذُ ثَدى کبفی ًیس 

بصم ًیس  ثْتشیي هبسکْب سا ثخشیذ ٍ ثهب      .  تفبٍت ثضسگی سا ثیي افشاد ثب تَاًبئیْبی یکسبى ثَجَد هی آٍسد

ّویٌکِ ثذاًیذ چِ ثبیذ خَسد   چقذس اص ّش چیض ثبیذ خَسد  کی ثبیذ خَسد ٍ هسبئلی اص .  خَد ثِ کَُ ثجشیذ

ایي دس  اس  کِ ثشتشیْبی تخزیِ دس حیي ٍ قجل اص ثشًبهِ ّبی کَُ سا ثػَست تَاًبئی یب ًبتَاًی فهشد دس    

پیشکس کَّستبى پیطٌْبدی اس  ثشای کٌََّسداى دس ثشًبهِ ّبی کَّهٌهَسدی، تهب      . غؼَد ًطبى هی دّذ

 تٌَػی ثبضذ ٍ ساّی ثشای تخزیِ ثْتش ٍ سبلوتش

 اسدضیش هحوذی هقذم آثذُ گبُ

ه وخَوننو...ووفصلٌ هِوکَ ِو شی وب وّور زیولخصولخاصوبٌدُونعٌ وه ئَاو لوصفحِو اسکسوکَّ ی ىوتَیوّوايولو زُووٍاوحسنفوه وطلبِ

ون ر  وووووووووووو.ووًفسو6ّائتو وٍزیو ٍوًفسىون وح الوفَقشو.وونِوه  بقِوبس صوزوکٌانوکِولسکتوّوِووفسو ووعنووشوعضَوٍوغاسوعضَوآشو ُ و وزن ن وغ رو  ٍوبخ ش

و بیِوبِون  ووًش ّ یو ب  ی  ىووو.ووغروّ یوبدٍىو َلتوکِو وٍزشوهٌنلونِوبخشوّنوغروّ یو َلی وکِوهيوبِولخصِوتَوونيوبخشولسکتوًو وکٌن

تَهيلوو ِو سیَزو ختوک  وهَو وغروئ و...وتَهٌِوٍوبسًجوکالَئ وو...ت شُوٍقی و َلتوکالَئ و.وٍوضحوٍوهبسّيووستوکِوّسوه  بقِوج نصُوویوّنو وزُ

 .زٍوحافوٍوهالوکٌِوتٌباِوّنو وزُ

ون ِووووووو(ووسسو  ب شیوب وآب  وخ ًَموکِوب ووسنو وزوٍٍاوهخ  فِ)ووه وجَونصلوًفسووٍاووعط یوتٌدنسو وزٍٍاوطالئ و وب ِ ٍو و ىو قبو اسو  شىو اسوٍوّصنٌِوسفس

ٍو قبوک ب  ووو(ووبسویو  ب شیوباشیسوب وآب  وخ ًَم)وًفسو ٍملووعط یوتٌدنسو وٍوٍٍاوًقسُوویو.وبسً هِوچْ زوزٍشُوس اوآنٌدُو زوت ب ی ىوبِوسس سسی وخَ م

و ِوَّوو سمو)ٍوّصنٌِو شتوبْ زُولاسوشوبِوسس سسی وخصوًِو وزوهحیسموآق یوهْدیوخ ىوکدخدووشو ُو{وکِوهی سف ًِوتقسنب وٍجَ وخ زج وًدوزُ} زیوخ ه و

ًفسوسَمووعط یوتٌدنسو وزوٍٍاوبسًصیوبعالٍُو قبوچَنلوخ ه وبعالٍُوّصنٌِوسفسوطباعتو س یوت وآبش زوزٍ زًٍِوخ ه وب ِوو(.ووبَ وه وبسنوشوکَُو ل

وّ نووووو.ووسس سسی ولخصوخَ موجصو زوت ب یَىوٍوشه یَىوبِووًیخ بوخَ ش ٍوسِووًٍ وکِوهَو هًََوخسوبوکٌِوٍو سیَزووسسوف وبدُون وبدز وًخَزوب ل ِ

وت وووها ننونِوتٌباِوه وذوزننووًٍنوزفیيوبِوسفسوب وسس سسی وآق یوزئاسون وخ ًَمو باسون ووصالوه وفسسیاوشوسٌگٌَز یوب وسس سسی وزٍوبطوعوَه و  و 

وً و سُووووووووو.وح اوبا  و فعِو نگِو سیَزوً جَزوًدُ و ول ت چَىوهيو وٍزوه  بقِوّ ینوّسکسوبسًجلوزٍغيوهحل لوًَىوتاسیوٍوه ستوٍوفلفلوتَوغ روش

 .وهیا شوهٌف وهادم...وهثبتوه و ننوٍوّسکسونِوهشتو ا ُوزنختوتَیووّنو
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خصوصی اینکار را شروع کردنذ 

بعلت هزینه سنگین دوچرخهه  

کههوهاههاههاد اه ادا ههه را          

 .باه انذنذ

ا یذواریم با گرد ههم م هذد       

دوسااد  دوچرخه سواری کهه  

به کوهنوردی و کوهنهوردانهی   

کهه بهه دوخههرخهه سههواری          

عالقمنذنذ در کنار هم، باوانیهم  

راهی را مغاه کهنهیهم اها ایهن          

ورهش  هیج و پر نشاط را بهه  

خواناد شهر و دیار اد  عرفی 

 کنیم

اولین  االه پیش رو در مغهاه    

این را ، یافهاهن  اهیهرههای        

دوچرخه سواری کوهاااد در 

 ناطق  ااعذ اطراف شهههر     

 ی باشذ اا راهی برای مغاه این 

دو ین  االه ای   .  را  باه کنیم

که با مد روبرو خواهیهم بهود     

هزینه باالی خریذ دوچهرخهه     

های  خصوص کوهاااد است 

که  ااسفانهه چهنهذ اهن اه           

دوساهاد ههم کهه بصهور            

دوچرخه سواری کوهاااد یکهی  

اه شاخه های ورهش کوهنهوردی  

است که  ااسفانه در اسااد  ها    

این شاخه  اکو   انذ  و  ورد 

شایهذ  .  بی  هری واقع شذ  است

اولین عالقمنذی به ایهن رشهاهه        

داشان پیش ه یهنهه دوچهرخهه       

سواری بویهه  در  اهیهرههای         

سنگالخی و غیر مسفالاه است که 

بایاری اه کودکهاد سهاکهن در        

روسااهای  خهاهلهه شهههر و          

اساانماد با مد عجین هاانذ ا ها  

این اوانائی کودکاد روسااهایماد 

به راحای به خاطر همرا  نبودد با 

برنا ه و یا اطالع نذاشان اه چنین 

رشاه ورهشی بهه فهرا هوشهی         

 . سپرد   ی شود

 بزای ساخته راَی جذیذ

بٍ ارادٌ ای قًی ویاس داریذ   

 صدیقه جاللی دیل
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سبًتیوتشی    20تب      11فبغلِ   

یک حلقِ   (  فبغلِ ثیي دٍ پب     )

دی ش ثب ّویي تشتیت ثشای پبی      

حلقِ ّب  .  دی ش دسس  هی کٌین   

سا ثِ پب کشدُ ٍ ثببی ساى  هی            

اًذاصُ حلقِ ّب سا دقیق       .  ثشین

کن ٍ صیبد هی کٌین ثؼذ تسوِ         

ثلٌذتش سا تب جبئی کِ جب داسد          

ثبًذاصُ )دٍس کوش هی پیچبًین        

ای کِ جلَی ثذى ثبًذاصُ یک        

ٍ ثؼذ قسو      (  گشُ جب ثبضذ   

ِ   1/1)کَتبّتش   سا دس  (  هتش اٍلی

جْ  هخبلف دٍس کوش هی           

ایي ّبسًس دس ػولیبت ًجبت       

کبسائی صیبدی داسد ٍ اص              

ّبسًسْبئی کِ ثب طٌبة یب            

طٌبثچِ تْیِ هی ضًَذ ثسیبس         

ساح  تش اس  گشچِ سٍش         

ثشای .  تقشیجب ّوبى سٍش اس     

تْیِ ّبسًس سَئیسی ثبیذ یک     

ضص هتشی ثب   (  تسوِ)اسلیٌگ  

سبًتیوتش دس اختیبس     2/1ػشؼ  

هتش اص    1/1حذٍد  .  داضتِ ثبضیذ 

اًتْبی تسوِ سا دس ًظش گشفتِ ٍ    

دٍس ساى هی اًذاصین ٍ ثب یک           

دس .  گشُ سشدس  گشُ هی صًین    

پیچبًین ٍ دٍ سش تسوِ ّب سا ثب         

یک گشُ  تسوِ ثِ ّن هتػل          

سش ثبقیوبًذُ دٍ      .  هی کٌین  

تسوِ سا سٍی توبم تسوِ ّبیی        

کِ دٍس کوش ثشدُ این، گشُ صدُ       

ٍ دس ًْبی  ثب یک کبساثیي پیچ        

ثضسگ توبهی دٍسّبی تسوِ        

کوشی سا ثب حلقِ ثیي پبّب ثِ ّن 

ثشای ایٌکِ   .  ٍغل هی کٌین     

حلقِ ّبی پب سا سش جبی خَد          

ً ِ داسین آًْب سا اص پط  ثب           

یک طٌبثچِ یب تسوِ ثِ حلقِ          

 . ّبی کوشی ٍغل هی کٌین

   وزوووىو
يوووکوَوّوٌ َوزو وووىووو   و

 وووووًو ووو
شوسونوِووووو ورویوسوٍوًواو

شویو ولوووًو
کوَو وِووو و

 
سو واوووووٍواووولوو  وزوُوووووٍواو

 

 غٌذلی سَئیسی، جبئی ساح  ثشای اهذاد فَسی

آًچِ ٍرق زدیذ اٍلیي ًطیرییِ دییجیییتیبل         

اًجوي کٌََّرداى ایراى ًوبیٌذگی گچسبراى 

ثَد کِ ثب زحوبت چٌذیي ًفر از ّویٌیَرداى   

ایي هجلِ را آغبزی .  تْیِ ٍ تذٍیي ضذُ ثَد

ثرای هرٍر ثرًبهِ ّب ٍ  راّی ًَ در گفیتیبر   

ػلن کٌََّردی ضْر ٍ کطَرهبى لرار هیی  

دّین تب راّی ثبز کٌین ثرای آًیچیِ ػیلین         

از ّوِ ػاللوٌذاى ثِ . کٌََّردی هی خَاًین

ّوکبری در ضوبرُ ّبی ثؼذ دػَت هی ضَد 

ایي فرم را تکویل ٍ ثِ اییویییل ییب آدر          

 .اًجوي ارسبل دارًذ

 ثب تطکر

 ّیئت تحریریِ

 گزارش     متن            عکس          فن

 همکاری با  جله

 نوع همکاری

 گضاسش ثشًبهِ ٍ خجش کَّستبى

 ػلن کٌََّسدی

 اسکی ٍ دٍچشخِ کَّستبى

 سٌ ٌَسدی ٍ ٍسصضْبی فٌی

 جٌ ل، کَیش ٍ طجیؼ  گشدی 

 اهذاد کَّستبى

 پضضکی کَّستبى

 تخزیِ دس کَّستبى

 حیبت ٍحص ٍ پَضص گیبّی

 ٌّش ٍ ػکبسی 

 دی ش هطبلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در برنامه های دره نورردی بوتو وزور             

هارنس باال و در برنامه های نجات      

 هارنس پائتن  سزفاده می شرد

 مهران گرجی ویا
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پس اص تبئیذ تشجوِ ّهبیهوهبى تهَسهط        

اسبتیذ هحتشم، في هَسد ًظش سا اًطب الِ 

دس ضوبسُ ّبی ثؼذ ثهِ خهَاًهٌهذگهبى        

تکٌیکْبئی کِ گفتي ضبى .  هؼشفی کٌین

خبلی اص لطف ًیس  ٍ ثؼضی اص آًهْهب       

. ثشای ثشخی اسبیذ ّن تبصگهی داضه     

ّیئ  تحشیشیِ ثذیٌَسیلِ اص تهوهبههی      

اسبتیذی کِ توبیل ثِ اسصیبثی تکٌیکْب ٍ 

یب ضشک  دس  ًطشیِ ثػَست اسصیهبة    

فٌی داسًذ دػَت  ثِ ّهوهکهبسی ههی         

 .ًوبیذ

ثب آسصٍی ّوشاّی      

ّیئ  تحشیشیِ       

سؼی خَد سا کشدین تب ًطهشیهِ ای دس         

خَس ثشای ّوٌَسداى ػضیضهبى دس  سطح  

ثب آًکِ هوهکهٌهسه      .  کطَس فشاّن کٌین

ثؼضی هطبلت ًطشیِ ثشای ثهضسگهَاساًهی    

کههِ ثػههَست حههشفههِ ای ثههِ ٍسصش            

کٌََّسدی، سٌ ٌَسدی یهب ٍسصضهْهبی      

هشتجط ثب کَُ هی پهشداصًهذ اثهتهذائهی ٍ          

تکشاسی ثیبیذ ٍلی بصم ثهِ رکهش اسه         

تکشاس ایي هسبئل هبًٌذ ًه  سٍی ثهٌهذ          

دس .  اً ط  اس ، ثشای فشاهَش ًکشدى

ػیي حبل ثب ٍجَد دستشسی ثهِ ههتهَى        

تشجوِ ًطذُ دس صهیٌِ کهَّهٌهَسدی ٍ        

سٌ ٌَسدی ٍ تَاى تشجوِ، تشجیح دادین 

 یا آرنا خواهم ساخت  راهم را خواهم یافت

 5آدرس گچساران خیابان بشارت پاساژ مروارید طبقه دوم واحد 

 پیشىهادات و اوتقادات

 نظر خواهی

 .طراحی مجلً را ارزیابی کىید

ًطریِ اًجوي کٌََّرداى ایراى ًوبیٌذگی گجسبراى ًطریِ ای ًَپبست ٍ ثیرای      

داضتي ًطریِ ای لَی از ّوٌَرداى ػسیس در سراسر کطَر ثرای ّیویراّیی ٍ      

 .ّوفکری دػَت هی کٌین ًظرات ٍ پیطٌْبدات خَد را ثرای هب ارسبل ًوبیٌذ

 خىب

 متىسط

 بد

گسارش وىیسی در مجلً را چطىر 
 ارزیابی می کىید؟

 خىب

 متىسط

 بد

متىن علمی ارائً شدي در مجلً را 
 چطىر ارزیابی می کىید؟

 خىب

 متىسط

 بی ربط

بطىر کلی وظر شما درباري مجلً 
 چیست؟

 خىب

 متىسط

 بد

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

............................ 

نجمن کوهنوردان اریان نمایندگی گچساران
 ا

 

 

09305521211 

09355727217 

09396948176 

09303808563 

09173422461 

09380078771 

 

 ّبی توبس تلفي

 هحوذ حسي حجیجی

 هبُ هٌظش سٍدضتی

 غذیقِ جاللی دیل

 هْشاى گشجی ًیب

 هْذی خبًضادُ

اسدضیهش ههحهوهذی       

 هقذم آثذُ گبُ

 وام و وام خاوىادگی

 آدرش و کدپستی

 تلفه

Email 



 16 

 

 عکس از سعید تقوی  طلوع خورشید از فراز خط الراس خامی اشکفت خان 

 وام ي وام خاوًادگی

 محمد حسه حبیبی

 ماٌ مىظر ريدشتی

 صدیقٍ جاللی دیل

 مهران گرجی ویا

 مهدی خاوسادٌ

 اردشیر محمدی مقدم آبدٌ گاٌ

 سمت 

 ریاست اوجمه

 وائب رئیس باوًان

 دبیر 

 ريابط عمًمی

 خساوٍ دار

 بازرس

 شمارٌ تلفه

11215530300 

11255030300 

11210169000 

11212919502 

11002633600 

11291109000 
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