
   

 

 فصلنامه دیجیتال انجمن کوهنوردان ایران نمایندگی گچساران

رانتاستیک ***شاتر***هنر زنده ماندن***گره***زانوی خمیده من***علم کوه***پیرکس کوهستان***همراه با تابستان

 ***دره نوردی 3،2،1***پازن پیر*** 

دوم  سال اول شماره 

 2931پائیز 
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مستلزم گذراندن آموزشهای مربوهط و  انجام ...انجام فعالیتهای حرهف ای ورزشی ،بوژیه  کوهنوردی، سنگنوردی، رده نوردی  و

کات و آموزشهای مطرح شده رد مقاالت این مجله، حاصل تجرهب مربیان یا ربگردان متون . تمرینات زری نظر مربی یا مدرس میباشد ن

نجمن کوهنوردان اریان نمایندگی گچساران مسئولیتی رد قبال اجرای این فنون توسط افراد آموزش ندیده 
علمی رشته اهی مربوهط است و ا

رد  .یا تمرینات بدون حضور و نظارت مربی یا مدرس ندا

 کوله پشتی

فصلنامه الکترونیک انجمن 

کوهنوردان ایران نمایندگی 

 گچساران

 بهنام کهن سردبیر 

 همکاران این نشریه

محمد حسن حبیبی، سعید تقوی ، 

اردشیر محمدی مقدم آبده گاه، 

صدیقه جاللی دیل، تقی بیگی ، علی 

عسکری، مهدی جعفری، مهران 

انصاری، ماه منظر رودشتی، محمد 

 هادی زاده

ساران
ن کوهنوردان گچ

شریه دیجیتال انجم
شتی، ن

 کوله پ
س ا ل   ا ا ل   م م ا ر     د ا   
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 با هم بر فراز قله بایستیم

 همراه با تابستان

 دره نوردی 0،1،3

 پازن پیر، زیبای دور دست

 شاتر

 چک لیست کوهنوردی

 نوجوانان

Runtastic 

 هنر زنده ماندن

 تازه های تجهیزات

 (آزاد کردن حمایت)گره

 علم کوه، آغاز یک راه

 تغذیه در کوهنوردی-پیرکس کوهستان

 بدنسازی برای کوهنوردی سنگین

 و سینک 1مقایسه گیری گیری 

 دلنوشته های کوه

 یک تجربه

 رغز اولین تجربه دره نوردی

 در این فصلنامه خواهید دید



 3 

 

 .نیست

چیزی مثل این که امروز تجربه کررم  و      

مید  و از نزمیک لمسش کرم  با اونرایر    

که تا حاال میده بوم  و فرماها قرار ببیرمر    

این چیزا میتونه زندگر   ... خیل  فرق ماره

ام  رو عوض کمه و مید و نرررر رش رو      

چون چیزی مث این هرر روز    ... تغییر بده

 “...برای ام  اتفاق نم  افته

متن باال بخش  از خاطرات من از سرفرر       

اخیر  با انجمن کوهمورمی گچساران بره  

 .بوم -عل  کوه-مومین قله بلمد ایران 

امروز که حدوم مو ماه  از این تجربره و    

نو تن این خاطره میرذرم به این نتریرجره    

رسیده ا  که مر زندگ  همره ی اممر را        

اتفاقات کوچک و بزرگ زیامی م  افترد  

که پایان انان میرشروم  رروعر  میرررر            

باالخره رسیدی  این باال  سرخرت بروم        ” 

ول  اگه سخت  کشیدن انت ایش این بروم    

 ...پس واقعا ارز ش رو ما ت

مترری    0584ایمجا نوک قله  مر ارتفاع 

جای  است که بزرگ  و عرمرمرت بر            

 .پایان کوه تسلی  ارامه ی ما میشوم

ایمجا  جای  است که مرز بین رویراهرا و     

سروروت و     ... واقعیت ها از بین مریرروم    

 ...زیبای  ایمجا حو  فرماست

کاری که اون روز کرمی  چیزی فراتر از   

کوهمورمیه  مر مورم زندگیه  مر مرورم      

 ماخت نا ماخته هراسرت  رسریردن بره          

زیبای  هراسرت و مر مرورم اون چریرز                

خاصیه که رهات میومه و برای رسریردن     

به ایم ا و مست یاب  ب شون تم را کرافر        

خومت رو باور کم   و باق  میره مر ر      

پایان  که آغازی بزرگتر و ب تر را نرویرد       

فقط کافیست ما از حا یه امرن  ... میدهد

کافیسرت  ... مان بیرون بیای  و خطر کمی 

فقط بخواهی  تا بتوانی  خواستن را معرمر    

کافیرسرت انردکر  خروم را از              ... کمی 

روزمرگ  ها مور کمی  و تروررارهرا را          

کمار برذاریر  و بره جسرت و جروی               

قرد  بررماریر  بره         .... نا ماخته ها بروی 

 ....سوی کسب تجربه های جدید

کافیست ارامه کمی  تا بتوانریر  ایرن برار         

گام  به سوی باال بررماریر   بره سروی           

و برای یک بار ه  که  رده از آن      ... قله

 .باال باالها به این زمین نراه کمی 

زندگ  همیشه زیبا نیرسرت ولر  وقرتر           

لحمات زیبا فرا میرسمد برایرد حرداکرثرر        

استفامه را کرم و ن ایت لذت را از انر را     

 .برم

و به یام ما ته با ی  که کوه ایمجاست برا  

با جالل و  ووه اش و مرا را    ... عممتش

فرا میخواند به سوی خومش تا زیبای  اش 

 .را با ما  ریک  وم

 با هم بر فراز قله بایستیم
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تیرماه برنامه های سه مااهاه    7و 6در 

دوم را با سالمی به تابستان و صاعاود     

موفق به قله پازن پیر دنا با سرپرستی 

خانم صدیقه جاللی دیل شروع کردیم 

برنامه دو روزه ای که تاجارباه هاای       

. نوینی برای خود من بهماراه داشا     

برای اولین بار ارتفاع زدگی یاکای از     

اعضا را داشتیم، برای اولین بار خرس 

دنا را روی  کردیم و برای اولین باار    

 تنگه زیبای مهریان را پیمودیم

 محمد حسن حبیبی همراه با تابستان

طبق برنامه اعال  مد  برای مش ماهه اال ا برنامه ریزی های صورت گرفته پس از 

مردادما  برنامه صعود علم کو  با سرپرستی آقای  62تا  81ما  رمضان، از تاریخ 

سید مجید امیرحسینی برگزار مد که تیم صعود کنند  توانست با موفقیت صعود 

این برنامه  را میتوان یک ی از      . یک راز  را به قله از مسیر تنگ گلو انجا  دهد

متاسفانه بعلت هزینه باالی اسیله نقلیه ا . ماخص ترین برنامه های انجمن دانست

اتفاقی که برای یکی از همنوردان افتاد، ا انصراف دا همنورد دیگر تعداد مرکت 

امیدااریم سال آیند  با رایزنی های بیشتر . نفر تقلیل یافت 5کنندگان در برنامه به 

بتوانیم راهی برای حل مشکالت مالی برنامه های خارج از استان بیابیم تا تعداد 

 .بیشتری از عالقمندان به صعودهای بلند بتوانند در برنامه ها مرکت کنند

با توجه به اینکه امسال تابستان میزبان ماه مبارک رمضان بود برنامه ها را در این ایام باه پایااده      

به این صورت که گروه شب های یکشنبه و سه شنبه پارک نف  .  روی های شبانه محدود کردیم 

را به مقصد کاجستان یاعلی می گفتند و پنج شنبه شب ها را هم پیاده به امام زاده هاای ارارا        

 27/  رمضاان  9  -شاه زاده محمد: تیر 2/رمضان 2. )گچساران میرفتیم و همانجا افطار میکردیم 

مرداد  66/ رمضان 22  -شاه زاده محمد تا کوه شهرو: مرداد 3/ رمضان 66 -امامزاده یحیی: تیر

  (امامزاده اسماعیل

ساران
ن کوهنوردان گچ

شریه دیجیتال انجم
شتی، ن

 کوله پ
س ا ل   ا ا ل   م م ا ر     د ا   

 

 صدیقه جاللی دیل کوهپیمائی شهرو در نیمه ماه رمضان 
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روز از صعوم قله عل  کوه  گروه  از  91پس از گذ ت 

 90اعضای انجمن با تج یزات مره نورمی مر تراریر        

تمره ای که گذ تن از آن .   ریور راه  تمگ رغز  دند

 40عالوه بر میدن زیبائ  های ب  نمیر  مستلز  عبور از 

متر و فروم از آبشارهای متعدم  24تا  2حوضچه به اعماق 

-انجمن کوهمورمان ایران. متر بوم  84تا  7با ارتفاع  بین 

گچساران این برنامه را با موفقیت مر کارنامه  ش ماهه 

اولین سال فعالیت خوم ثبت کرم تا عالوه بر پایان  خوش  

  با مست پر پرونده نیمه 9912برای برنامه های تابستان 

 مو  سال را ورق بزند

بینابین این برنامه ها دوستان عالقه مند به سنگنوورد  هوه     

عمدتا دوره ها  سنگنورد  را گذرانوده انودی یوزورو  در           

آخوریون   .  هفته را به تمرین سنگنورد  اختصاص مویودادنود   

 62شونوبوه         3تمرین سنوگونوورد  توابسوتوان امسوا  رو                 

در منطوهوه گونواوه       (  ص) شهریورمصادف با میالد امام رضا 

لر  برگزار شد هه به همین مناسبت هم ا   هولویوه اع وا        

نفر ا  اع ا  و دوسوتوان  در        33انجمن دعوت شد و حدود 

  .این  گردهمائی شرهت هردند

 سعید تقوی  منظره ای از تنگه رغز

 بهنام کهن   پانورامائی از سفر علم کوه
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دره نوردی...  1،2،3  
 سعید تقوی

ساران
ن کوهنوردان گچ

شریه دیجیتال انجم
شتی، ن

 کوله پ
س ا ل   ا ا ل   م م ا ر     د ا   

 

درجه یک مربوط به مسیرهایی      :  عوارض دره و میزان کار با رناب         **

درجه دو مربوط   .  اس  که پیاده روی عادی بدون استفاده از  رناب دارند           

به مسیرهایی اس  که دس  به سنگ ساده دارند و بدون رناب هم                     

مسیرهای فنی هستند     3درجه  .  میتوان این مسیرها را صعود و فرود رف        

که عمدتا نیازمند آشنائی با تکنیکهای فرود  می باشند و در بخش درجه                

سختی چهار با برنامه هائی با توانائی باالی جسمی و آشنائی و اشرا                    

...( عبور از کارگاه و گره، تراورس،رناب راهنما و          )کامل به کار با رناب       

 . روبرو هستیم

 B.  بدون آب یا آب نهایتا تا باالی زانو میباشد            A:  میزان آب دره  **

آب کامال    C.  آب جاری نیس  ولی دره نورد نیاز به مهارتهای شنا دارد            

. جاریس  و داشتن مهارتهای شنا، آبهای خروشان و سیفون ضروریس            

 .این قسم  خود به چهار بخش تقسیم میشود

. پیمایش دره حدود دو ساع  بطول می انجامد         I:  درجه بندی زمانی  **

II      زمان پیمایش نصف روز میباشد  .III         پیمایش دره یکروز کامل وق

 V.  پیمایش دره از صبح اول وق  تا انتهای شب زمان می برد               IV.  میبرد

برنامه دره نوردی بیش از        VI.  پیمایش دره به یک شب مانی نیاز دارد         

)یک شب بطول می انجامد       نفر   6تا    2مدت درجه بندی بر اساس         . 

پیمایش در فصل مناسب پیمایش با استفاده از سیستم سنگنوردی آمریکا           

 (در نظر گرفته شده اس 

دره نوردی ورزشی نوپا اما بسیار جذاب و پر هیجان بخصوص              

برای نسل جوانی اس  که وارد ورزشهای مرتبط با ربیع  می                 

توان جسمی باال، انعطا  و دانستن فنون مختلف، این رشته           .  شوند

می توان  دره    .  را به گرهی برای چند رشته دیگر تبدیل کرده اس           

نوردی را ترکیب کوهنوردی، سنگنوردی و شنا در پیمایش دره              

نخستین چیزی که باید در پیمایش دره در نظر گرف  درجه          . نامید

آیا گروهی که برنامه پیمایش دره را دارند توانائی و            .  سختی اس  

برآورد این موضوع را میتوان در       .  تجهیزات پیمایش دره را دارند     

برای تعیین درجه    .  درجه بندی های مختلفی که هس  گنجاند          

فرانسوی و  :  سختی دره دو درجه بندی در نظر گرفته میشود              

.استفاده از سیستم آمریکای راحتتر اس        .  آمریکائی ربق روش  . 

ACA  (American Canyoneering Association )    درجه

، (از یک تا چهار   )بندی بر اساس عوارض دره و میزان کار با رناب            

و (  VIتا    Iاز  )، زمان بندی پیمایش دره       (CتاAاز  )میزان آب دره    

 . می باشد  (G,PG,R,X)میزان ریسک پذیری دره 
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 پاسخ

3 
 افراد تیم همگی با کار با رناب آشنائی داشته باشند . 

  (تعداد تسمه، کارابین و تجهیزات کارگاه تعیین میشود)تعداد فرود 

  (رول رنابی که باید تیم همراه ببرد تعیین میشود)رول فرود 

B 
 دمای آب باید مد نظر قرار گیرد 

 آشنائی اعضای تیم با فن شنا 

IV 
  حرک  صبح زود اس  و برنامه یکروز تمام وق  می برد 

  برنامه بایس  با محدودی  افراد شرک  کننده برگزار شود در غیر اینصورت ملزم

 . به شب مانی هستیم

X 
مثال اگر نیاز به . شده معلوم شود  Xعل  یا در حقیق  موضوع خطری که باعث درجه 

صعود از صخره با درجه سختی باال دارد، همینکه یکنفر این فن را بداند، با صعود او                    

ولی اگر مربوط به سنگهای ریزشی و             .  بقیه قرقره زده و صعود خواهند کرد           

کارگاههای ناامن دره باشد، کلیه افراد گروه بایس  توانائی جسمی، فنی و علمی                   

 .مواجهه با این شرایط را داشته باشند

مثال در  .  در تعیین درجه سختی دره ها معموال حداکثر سختی در نظر گرفته میشود               

باشیم و روی راقچه  Rebelayصورتیکه در رول پیمایش نیاز به یکبار عبور از کارگاه 

داد، معموال درجه     3هم امکان اینکار را داشته باشیم، با اینکه میتوان درجه سختی               

 .داده میشود 2سختی 

همانند همان سیستم تقسیم بندی که در          :  میزان ریسک پذیری   **

پاندولی با  G. سنگنوردی میباشد این قسم  به چهار دسته تقسیم میشود

پاندولی با درجه باالتری اس  که منجر به            PGآسیب کم و غیر جدی،       

با پاندولی یا مسیرهایی        Rدر درجه سختی   .  آسیبهای جدی نمی شود    

هر   Xمواجه هستیم که منجر به آسیب جدی می شوند و در سیستم                   

عوامل موثر بر   .  اشتباهی ممکنس  به آسیبهای جدی و یا مرگ بیانجامد         

سابقه مرگ در پیمایش دره، -6: ریسک پذیری در دره نوردی عبارتند از

-2صعود سنگ در حین پیمایش، -3استحکام کارگاههای نصب شده، -2

فقط در صورتی که با وجود داشتن           )وجود غرقاب -5احتمال سیالب،    

راههای -6،(مهارت الزم برای عبور باز هم عبور کردن خطرناک باشد              

پوشش گیاهی، میزان آب ورودی به دره،          )حوضه آبریز    -7فرار دره،    

. دسترسی به کارگاه    -8و  (  تعداد کوههائی که حوضه آبریز دره میباشند      

اول دره هائی اس  که برای رسیدن به            .  این قسم  دو دسته میشود      

استفاده میشود که در این حال          (Life Line)کارگاه از رناب دسترسی   

در درجه بندی مربوط به کار با رناب قرار میگیرد و دوم دره هائی که                   

بدون رناب دسترسی میتوان به کارگاه رسید که این دسته با توجه به                  

 .ریسک پذیری درجه بندی می شوند

 پرسش

چه مسائلی باید در پیمایش     .  اس    B  IV   X  3درجه سختی دره ای  

 دره مورد توجه قرار گیرد؟

 عکس از سعید تقوی   یاسوج -تنگ تامرادی

 عکس از سعید تقوی         دنا-تنگ شملیه دون
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با رسیدیدن   . افزایش ناگهانی ارتفاع و ارتفاع زدگی یکی از همراهانمان شد

نیفیرا اا از        8به کرخدا و وقفه دو ساعته بابت بهبود همنوردمان، تدم 

تدم صعود .  دوستان بسمت دشت گرگی حرکت کردند تا قله را فتح کنند

موفق به صعیود   08از کرخدا حرکت کرد و ساعت  03:41کنندا ساعت

. همگی در کرخدا جمع شیدییم   10پس از فرود در ساعت .  به قله شدند

دوستانی که در کرخدا ماندا بودند با دو قالدا خرس بیرخیورد کیردا        

به همدن علت براا دورا از حمله خرس همان میوقیع بسیمیت       .  بودند

شن ریز کر خدا براا فرود آن .  دامنه کوا و خطدر سوخته حرکت کردیم

هم در شب واقعا کمکمان کرد در غدر اینصورت مسیدیرا کیه در دو          

در درا پاا کوا،  .  ساعت فرود آمدیم را نمدشد چهار ساعته هم فرود آمد

صبح روز جمعه همیه  .  یک چشمه آب خنک مامن ما براا شب مانی شد

تقرییبیا   .  بعد از استراحت کامل گروا بسمت تنگ مهریان حرکت کردیم

دو ساعتی طول کشدد تا به ورودا تنگه رسددیم و از ابتیداا ورود تیا       

. ساعت برنامه بطول انجامدد 6(  با احتساب ناهار و آب تنی) زمان خروج 

درجه به بیا    61تنگه اا با مناظر بکر و دست نخوردا، شدبهاا سنگدن 

بدون یک سنگریزا براا نگهداشتن تکده گاا، قوس تنگ  نه کیفیتیرا،      

گردابهاا کوچک و بزرگ رودخانه، آب سردا که تمام خستگی صعود و 

فرودهاا روزهاا قبل را از تنمان بدرون کرد، آبشارهاا کوچک و بزرگ 

و رودخانه اا که در طول مسدر با زیبائی هاا وصف نشدنی اش میا را      

همراهی مدکرد و پایان تنگه با درختان تنومند چنار که سر خود را به هیم  

. همه و همه زیبائی هائی بودند که فراموش نمیی شیونید     ... سائددا بودند

گزارش کامل و عکسهاا مربوط به برنامه روا وبالگ انجمن درج شیدا  

امددوارم با همراهی دوستانی از سراسر کشور سال آیندا بیه ایین     .  است

 .زیباا دور، صعودا دسته جمعی داشته باشدم

صعود بیه پیازن پیدیر         .  پازن پدر قطعا یکی از زیباترین و شاید طو نی ترین قله رشته کوا دناست

شروع مدشود ولی مسدر برگشت را مدیتیوان   (  ایستگاا آب نهر) کاکان -معمو  از مسدر جادا یاسوج

برنامه صعود به پازن . انتخاب کرد و از همان مسدر برگشت یا از مسدر زیبا و جسورانه تنگ مهریان

پدر را از همان اول بر اساس بازگشت از تنگه مهریان ریختدم تا کمی با طبدعت زیباا خیطیرنیا       

برنامه از عصر روز چهار شنبه با حرکت از گچساران بسمت ایستگیاا آب    .  دست و پنجه نرم کندم

در دشت مارپدت اتراق  11:41عصر حرکت از ایستگاا آب نهر بود و ساعت  6ساعت . نهرآغاز شد

شام گرم و سوپ آمادا . خوشبختانه ماا تقریبا کامل بود و مهتاب کل دشت را روشن مدکرد. کردیم

باعث شد باد سرد منطقه کمتر به همنوردان اثر کند اما وقتی صبح فردا بددار شدیم دو سه نفیر از    

صبح روز پنجشنبه از دشت مارپدت به منطقه خطیدیر   .  همنوردان گالیه از سرماا شب قبل داشتند

به پدشنهیاد ییکیی از        .  سوخته رفتدم و بعد از صبحانه و استراحت کوتاا بسمت کرخدا راا افتادیم

همنوردان مسدر کرخدا را از شدب سنگی زیر آن مستقدم صعود کردیم که همدن موضیوع بیاعیث      

 صدیقه جاللی دیل
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اید؟ این طور مواقع اگر خیلی خوش شانس ده تا بحال شده به برنامه های کوهنوردی بروید و ببینید یک چیز مهم را فراموش کرده اید؟ یا وسیله ای مورد نیازتان شود که با خود نیاور

اما در نظر بگیرید در موقعیت خاصی قرار بگیرید که یک چوب کبریت بتواند . باشید و به نیاز مبرمی از آن وسیله نیاز پیدا نکنید با خودتان عهد می کنید که دفعه دیگر اول آنرا بردارید

با چکک    .  این صفحه را از مجله پرینت بگیرید و روی کمد لوازم کوهنوردی خود بچسبانید. آنوقت به همراه نداستن این چوب کبریت فاجعه است... گروهی را از یخ زدگی نجات دهد

لوازمی که با سه ستاره قرمز . نکرده اید موشکردن آن برای هر برنامه و جدا کردن وسائل مورد نیاز با توجه به نوع برنامه، می توانید مطمئن شوید که در موقعیتهای خاص چیزی را فرا

 .در مورد تجهیزات در مجالت بعد بصورت دقیق تری مطالب را ادامه خواهم داد. رنگ مشخص شده اند در صفحه بعد با توضیح کامل آورده شده اند

ساران
ن کوهنوردان گچ

شریه دیجیتال انجم
شتی، ن

 کوله پ
س ا ل   ا ا ل   م م ا ر     د ا   

 

 :موارد ضروری

 چاقوی چند کاره

 طناب انفرادی

 (نخ محکم)کیت نخ و سوزن 

 نقشه

 دفترچه و خودکار

 GPSقطب نما یا 

 ارتفاع سنج

 ساعت

 باتون

 عینک آفتابی

 :لباس

 پیراهن آستین بلند نخی

 (مواد مصنوعی یا پشم)تی شرت 

 Base Layerالیه زیرین 

 لباس نخی 

 لباس پشمی

 (پالر یا پوشاک پر)الیه میانی 

 شلوار الیاف

 شلوار با قابلیت کوتاه شدن

 3× لباس زیر 

 3× جوراب 

 بارانی دارای تنفس

 کفش

 گتر

 دستمال سر(گرم-آفتابی)کاله 

 (گورتکس-پر-گرم-نخی)دستکش 

 :موارد دیگر

 دوربین

 کوله حمل دستی

 لیتری 53-33کوله یکروزه 

کیفهای کوچک برای گروه بندی 

 لوازم

 کیفهای ضد آب

 :بسته سالمت

 کرم ضد حشره

 ضد آفتاب

 مرطوب کننده

 کیت کمکهای اولیه

 داروهای شخصی

 چسب زخم

 باند

 چسب اتصال لبه های زخم

 چسب تاول

 ضد عفونی کننده

   ژل نفتی
ORS 

 ...(لوپرامید یا )داروی ضد اسهال 

 آنتی هیستامین

 ...(پاراستامول یا )داروی ضد درد 

 روغن لب

 باند کشی

 نوار زینک اکساید

 دیاموکس/استازوالمید

 :خوراک پزی

 ظرف غذا

 کاسه

 لیوان

 چاقو/چنگال/قاشق

 گاز

 سوخت گاز

 :آب

 بطری آب یک لیتری

 کیسه اب دو لیتری با شلنگ

 مواد ضد عفونی کننده آب

 نی حیات

 :نور

 2× چراغ پیشانی 

 فندک

 کبریت

 شمع سکه ای کوچک

 (روشنائی )فانوس کوچک 

 کیت بقا

 سوت

 قیچی کوچک

 سنجاق قفلی

 متر طناب سه میلی متری  01

 الکل جامد

 چند کیسه نایلونی

 ترقه

 باتری اضافه برای چراغ پیشانی

 چند عدد آبنبات

 چراغ قوه

 پتوی نجات

 موچین

 تیغ جراحی

 آینه

 آتش زنه

 واکمن یا آی پد

 کارت حافظه یا فیلم دوربین

 باتری

 دوربین دو چشمی

 محفظه برای مدارک

 :وسائل بهداشتی

 خمیر دندان

 مسواک تا شو

 تیغ 

 کیف برای لوازم بهداشتی 

 حوله مسافرتی

 دستمال توالت

 صابون

 شامپو

 شانه

 آینه

 لوازم بهداشتی 

 ژل شستشوی بدون نیاز به آب

 :خواب

 یا چهار فصل 3کیسه خواب 

 بیواک

 بالش

 زیر انداز

مخصوص )زیرپائی بادی خودکار

 (قرارگاه

 چادر

 پناهگاه طوفان

 :حمل و نقل

 لیتری 01-53کوله پشتی 
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کسری عزیزی از نوجوانان عالقمند مهرمان به سنگنوردی 

کسری مدت کوتاهی است با این ارزش آمنا مد  ا . است

با عالقه زیادی بدنبال راهی برای مراع این ارزش بصورت 

متاسفانه نبودن مربی سنگنوردی چه سالنی ا . حرفه ای است

چه طبیعت در مهر دردسرهای زیادی برای عالقمندان این 

ارزش به همرا  دامته است اما اراد  قوی آنان که این را  

را مراع کرد  اند این امید را بوجود می آارد که انشااله در 

آیند  ای نزدیک با گذراندن دار  های مربوطه مربیان جوانی 

در مهرمان دامته بامیم که کودکان ا نوجوانان ما را از 

رفتن به مهرهای دیگر ا تحمل هزینه های زیاد برای گذراندن 

 . دار  های آموزمی بی نیاز کند

کسری مشتاق است با نومتن خاطرات ا ت ج رب ه ه ای       

سنگنوردی خود از طریق این صفحه با تما  داس ت ان ا       

همساالنش در سراسر کشور ارتباط برقرا کند ا پیشنهاد داد  

هیئت تحریریه مجله از   .  صفحه نوجوان مجله را ادار  کند

تما  همساالن ا همراهان کسری دعوت میکند مقاالت، 

خاطرات ا تجربه ها یا عکسهای خود را برای این صف ح ه   

 .بفرستند
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گرچه کوهنوردی یک ورزش دسته جمعی است 

و لذت با هم بودن را به ما میی ممیوزد ولیی          

بسیاری از ما دردسرهای هماهنگ کردن اعضای 

تیم را برای یک تمرین ساده یا حتی پیاده روی 

تمرین افراد به تنهائی . های مرتب تجربه کرده ایم

اما . ادامه دار نخواهد بود: یک عیب بزرگ دارد

این موضوع برای افرادیکه به دنبیا  راه حی        

اگر تمکن  یک گوشی . هستند کمی فرق میکند

به  2اپ  را دارید که هیچ، اگر نه یک اندروید 

باال هم داشته باشید میتوانید از مزاییای ایین      

 ÷.پیشنهاد  استفاده کنید

:سییییری بییییه سییییایییییت                   / /h t tp

 /com.runtastic.www این شیرکیت     .  بزنید

ابتدا کارش را با ساخت نرم افزاری برای برنامه 

ریزی دویدن شروع کرد ولی این روزها برنامه ها 

و حتی ابزارهای بسیار متنوعی برای تینیمیییم     

گذاردن اطالعات ورزشی شما را از طریق اینترنت 

 . فراهم می کنند

 trackباصطالح    GPSرهگیری مسیر حرکت با 

و با . زدن مسیر از دیگر قابلیت های این برنامه هاست

یک هزینه دست و دلبازان میتوانید جیز  کیاربیران      

طالئی این سایت باشید که برنامه تمرین شیمیا را       

طرفدارانتان پیگیری کرده و در حین تمرین صدای 

تشویق منها انگیزه ای دوباره برای موفقیت بیشیتیر   

تمام برنامه ها کالری متر دارند و مییزان  .خواهد بود

مصرف کالری شما را نشان می دهند و همینینییین     

دیاگرام ارتفاع در برنامه هائی مانند کوهپیکمائی و 

فکر میکنم انگیزه . دوچرخه کوهستان هم دیده میشود

داشتن همین اطالعات روی گوشی تان برای نصب 

این برنامه  کافی باشد اما اگر کاربر حرفه ای این برنامه 

ها باشید می توانید امکانات دیگر مانند ضربان قلب و 

شاید به نمر برخی .  سرعت حرکت را هم چک کنید

دوستان این موضوع کم اهمیت بیاید اما به اشتراک 

گذاشتن سرعت یا مسافت پیموده شده برای قهرمانان 

در برخی ورزشها در حقیقت ثبت کردن رسمی نوعی 

 . رکورد است که میتواند بسیار ارزشمند باشد

 ماه منمر رودشتی

تمرین برای ورزشهائی چون دویدن، دوچرخه، 

دوچرخه کوهستان، دراز نشست، بارفیکس، 

را بصورت قاب  نصب روی   ...  بدنسازی و 

گوشیهای میفون، اندروید و گاهی هم بلیک  

نصب این برنامه امکیان  .  بری و ویندوز دارد

اندازه گیری میزان سوخت و ساز، تعیین و 

، میزان کالری GPSپیگیری مسیر حرکت با 

مصرفی، سرعت و زمان حتی بصورت نمودار و 

به اشتراک گذاشتن برنامه تمرین شما با سایر 

برای برنامه رییزی    .  کاربران را فراهم میکند

. تمرینات خود این نرم افزار را امتحان کنید

تنوع نرم افزار های ارائه شده باعث مییشیود   

فعاالن رشته های مختلف براحتی بتوانند برنامه 

برنامه دو، . مطلوب خود را یافته و نصب کنند

دوچرخه سواری،  کوهپیمائی سبیک، گیام     

شمار، درچرخه کوهستان، ورزشهای زمستانه، 

بارفیکس، دراز نشست )برنامه های بدنسازی 

از جمله برنامه هائی هستند که میتوانید ...( و

منها را با گوشی خود مستقیما از سایت دانلود 

کنید و با نصب روی گوشی ها از من استفاده 

همننین این برنامه ها قابلیت  اشتراک . نمائید

http://www.runtastic.com/
http://www.runtastic.com/
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پیشانی، بایست شش عالمت نوری به فاصله ده ثانیه از هم 

گیرنده این پکیکام هکم        .  فرستاد(  شش عالمت در دقیقه) 

بایست با سه عالمت نوری متقابل پاسخ دهد و به فرستنده 

اعالم کند که پیام او را دریافت کرده واال فرسکتکنکده بکا       

. فواصل زمانی به ارسال درخواست کمک ادامه خواهد داد  

منفجر کردن سه ترقه یا روشن کردن آتش در مکلکلک         

همانطور که در بح  روز گفته شد از دیکگکر راهکهکای           

 .درخواست کمک در شب است

در مناطق ساحلی یا نقاطی که دید هوائی دارند و امکککان   

کمک هوائی می رود میتوان با درست ککردن عکالمکت        

S.O.S  ابکعکاد   .  با امکانات موجود درخواست کمک ککرد

عالمت کمک درخواستی بایست سه متر در ده متر باشد تا 

در صورتیکه منتظر کمک . از فواصل دورتر قابل رویت باشد

هوائی هستید بهتر است محل مناسب برای فرود هلیکوپتر 

بمعنای هلکی بکرد      Hرا در منطقه اطراف خود با عالمت 

محل مناسب برای فرود هلیکوپتر فضای باز . مشخص کنید

 . خواهد بود( متر 65قطر )متر  82به شعاع 

اولین راه کمکک  .  ایجاد عالئم شنیداری  یا دیداری  است

در صورتیکه . خواستن در نبود هر امکاناتی، فریاد زدن است

در طبیعت هستید سه فریاد بلند با فواصل زمکانکی ککم        

عالوه بر این کوهکنکوردان   .  بمعنای درخواست کمک است

همیشه باید یک سوت خوب به همراه داشته باشکنکد ککه      

همچنین در صورت .  هرگز نبایدآنرا بیهوده به صدا در آورند

یکی از مواردیکه باید در کیت بقای افراد )همراه آوردن ترقه

میتوانید از صدای آن برای درخواست کمک استفاده (  باشد

برای ارسال پیام کمک توسط ترقه، بایست سه ترقه .  کنید

در صورت همراه داشکتکن   .  را به فواصل منظم منفجر کرد

در .  اسلحه، شلیک سه گلوله هوائی بمنزله کمک میبکاشکد  

صورت دسترسی به امکانات، روشن کردن آتش بصورتیکه 

از باال به شکل ملل  دیده شود برای نجکات هکوائکی و        

همچنین ارسال عالمت کمک با استفاده از دود سفید هکم  

 . میتواند راهی برای درخواست کمک باشد

 شب

بهترین راه درخواست کمک استفاده از عالئم دیکداری و      

نور چراغ پیشانی،آتش و ترقه از در دسترس . بویژه نور است

. ترین انواع نورهائی هستند که میتوان با آنها کمک خواست

بیاد داشته باشید نور قرمز بمعنای خطر، سبکز بکمکعکنکای        

دریافت پیام یا رفع خطر و سفید بمعنای مرتب بودن برنامه 

برای درخواست کمک بکا نکور چکراغ        .  و اجرای آن است

کاربرد کلمه زنده ماندن در نظر برخی شاید کمی درشت نمائکی  

بیاید ولی بقا در طبیعت بمعنای حفظ خود و گروه همراهمان در 

زمان خطرات، تا جائی که به محلی با امکانات مطلوب برسیم یا 

بقا در .  تا زمانیکه گروه امداد به کمک بیاید، واقعا یک هنر است

طبیعت بح  دامنه دار و بسیار گسترده ای است که جنبه های 

بعضی مسائل هست که در هر کجا باشی مشترک . متفاوتی دارد

. است و دانستن آن میتواند راه حل فرار از موقعیت نامطلوب باشد

اطالع از مسائلی همچون دانستن  جهت یابی، نقشه خکوانکی،     

اطالعات پایه ای همچون ارسال پیام برای کمک، تهیه مایحتاج 

اولیه، کمکهای اولیه و حمل مصدوم  و داشتن آگاهکی دربکاره     

مشکالتی . محل برنامه میتواند راهگشای بسیاری مشکالت باشد

که شاید کوچک بنظر بیایند اما دردسرهای بزرگی را برای گروه 

اما از نظر دیگر بقا در مناطق برفی، کویر، . بدنبال خواهند داشت

 . جنگل، دریا و غارها و قسمتهای دیگر با هم متفاوت است

برای بررسی بهتر، هنر زنده ماندن را به دو بخش عکمکومکی و      

در بخش عمومی شاید مهمکتکریکن    .  خصوصی تقسیم می کنیم

مساله فرستادن پیام کمک و درخواست کمک و سپس دانکش    

پس از این دو علم راهبکری  . کمکهای اولیه و علم پزشکی است

 . گروه در زمانیکه گم شده است، باالترین اهمیت را دارد

 Save)بمعنای به ما کمک کنیکد     .S.O.Sرمز کمک یا 

Our Ship)  یک رمز قراردادی در تمام دنیاست که مرز زبان

ارسال عالئم مُکرس شکایکد      .  را  درنوردیده و جهانی شده است

ارسال پیام کمک بسته به محل و زمان .  بهترین نمونه آن باشد

 . درخواست آن دارد

 روز

در کلیه سیگنالهای ارسکالکی     .  عدد سه را به خاطر داشته باشید

بصورت صدا، نور یا عالمت پشت سر هم، سه تکراربمعنای خطر 

بهترین راه درخواست کمکک در روز      .  و درخواست کمک است

 مهدی جعفری
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 پناهگاه طوفان

این پوشش از جنس پارچه خاص بوده و مانند کیسه خواب می بااشاد کاه 

برای محافظت افراد از طوفانهای ناگهانی بویژه در برنامه هاای زمسانااناه 

باوده و  (wind proof)پارچه این منسوج ضد آب و ضد باد .  اسنفاده میشود

و تادادد (  گار  522-052) وزن سبک . مانند چادر روی افراد کشیده میشود

اسنفاده از این پوشش آنرا به یکی از ضروریات برنامه های برفی اعا  از 

مدموال در انواع دو نفاره .  اسکی، کوهنوردی و یخ نوردی تبدیل کرده است

از جنس مقاو  باه .  پنجره هائی برای دیدن وضدیت بیرون تدبیه شده است

در کف خود نخ جمع شاوناده .  محل تهویه هوا دارد.  آتش ساخنه می شود

رنگ .  دارد و دار ای پوشش کف ضد آب و جای منصل به خود پناهگاه است

این پوشش نارنجی است که در صورت ادامه طوفان براحنی توسا  افاراد 

این محصول در حال حاضر توس  شارکات .  تی  نجات قابل تشخیص است

Vango  به بازار عرضه شده است. 

 Scrubbaشسنشوی لباس با  

این وسیله کوچک و  ک  حج  در حقیقت کیسه نایلونی با 

جنس خاص است که سه لینر آب را در خود جا میدهد و 

به خاطر داشنن حبابهای توپر خاص امکان شاساناشاوی 

 3به ادعای سازناده در مادت )لباسها را در مدت کوتاه 

برای کار با این وسیالاه اول .  به مسافران میدهد(  دقیقه

لباسها، آب و ماده شوینده را داخل کیسه بریزید و سپس 

با اسنفاده از قسمت تادابایاه شاده .  درب آنرا زیپ کنید

. هوای داخل کیسه را خالی کنید و سپس کیسه را بسائید

سایش کیسه به لباسها باعث میشود برآمدگیهای کیسه و 

با یک دور اب .  ماده شوینده آلودگیهای لباس را تمیز کند

خالی لباسها را دوباره به همان ترتیب بشوئید و ساپاس 

برای مسافرتهائی که وزن ک  کوله اهمایات .  خشک کنید

دارد و اب در مسیر در دسنرس باشد این وسیله میناواناد 

در حج  لباسهائی که باید با خود ببرید بطور محسوسای 

 .کاهش ایجاد کند

 صدیقه جاللی دیل
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جمع کنید و حمای  خود از هم رناب تان را 

پاس از    .  با یک گره قفل شونده ثاب  کنیاد 

( ضامان ) گره قفل شونده یک گره سردس 

بدناباال درخاتاان       . برای پشتیبانی آن بزنید

قوی و سنگهای ریشه دار باشید و در دیواره 

ها بدنبال نقابها و سوراخهائای از ساناگاهاا          

. باشید که برای کارگاه مانااساب هساتاناد        

کارگاه باید روری ایجاد شود که جه  فشار 

وزن مصدوم در جه  بیشترین تحمل فشار 

درصورت عدم ارمینان،  حتماا  .  کارگاه باشد

برای کارگاه پشتیبان بزنید و سعای کانایاد       

 .بازوهای کارگاهتان برابر باشند

. قدم بعد بستن یک رنابچه پروسیک اسا  

بهترین کار اینس  که پروسیک خود را باا      

یک رناب انفرادی درسا  کارده و روی         

رناب حمای  ببندید و سر دیگر آنرا با یک 

تاا  .  کارابین پیچ به کارگاه خود متصل کنیاد 

جائیکه میتوانید به عقب تاکایاه کانایاد و             

پروسیک را تا جائیکه میتوانید روی رانااب   

. باردار بسم  مجروح ببرید تا قافال شاود     

پروسیک باید بین کارگاه شاماا و مصادوم        

همان اندازه رناب بگذارد که بیان شاماا و        

مصدوم بوده، تا وقتی گره قفل شونده را بااز  

 . کردید به مصدوم شوک وارد نشود

در صاورت    .  حاال همه چیز را تس  کانایاد   

درستی کار نباید وزن مصادوم روی شاماا        

به آرامی گره چف  شاوناده را آزاد       .  باشد

کنید و شوک نهائی رناب را با دس  کنتارل  

وزن روی پروسیک اس  و شماا مای     .  کنید

 .توانید برای کمک اقدام کنید

آموختن سنگنوردی نیاازماناد گاذرانادن         

آموزشهای آن اس  و هیچکس نمی تواند با 

خواندن چند متن به ورزش ساناگاناوردی       

 .بپردازد

 مهران گرجی نیا

 صدیقه جاللی دیل

انجام تمرین سنگنوردی بدون دانش به فاناون     

آن تفاوتی با ایستادن روی لبه تیغ ندارد، شاایاد   

یاکای از     .  اتفاقی نیفتد ولی همیشگای نایاسا       

چیزهائی که هر سنگنوردی باید بداند چگونگای  

در .  آزاد کردن حمای  در مواقع اضطاراریسا   

هر برنامه سنگنوردی ممکنس  بارای صاعاود        

کننده یا فرود رونده اتفاقی بیفتد که به کاماک     

در صاورت ساناگاناوردی          .  نیاز داشته بااشاد    

بخصوص بصورت کرده های دو نفاره باایسا       

تکنیکهای فرار از حمای  را بدانید تا باتاوانایاد       

برای کمک به مصدوم یا خبر کردن نایاروهاای      

امداد بدون ضربه زدن به وضعی  مصدوم وارد   

متاسفانه این تکنیکها در دوره هاای  .  عمل شوید

سنگنوردی مقدماتی با فرض ایناکاه کاارآماوز       

نباید به تنهائی برای اجرای برنامه اقادام کاناد،      

 . آموزش داده نمیشود

فرد مصادوم باویا ه      (  فرود دادن)پائین آوردن 

اگر بیهوش باشد از سنگها و صخره ها ممکنس  

. باعث جدی تر شدن آسیبهای وارده به وی شود

بنابراین بهترین کار اینس  که اول هم رانااب     

خود را ثاب  نگه دارید تا مطمئن شوید آسایاب   

بیشتری به او نمی رسد و بعد برای کمک باه او    

آزاد کردن حمای  روشهای متفاوتی .  اقدام کنید

دارد ولی اصل همه آنها به چند مرحله ماحادود     

 :میشود

 قفل کردن حمای  .1

 ساختن کارگاه .2

 اتصال فرد مصدوم به کارگاه .3

هرچه رناب بین شما و مصدوم باقی مااناده را       

 آزاد کردن حمایت
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با استقبال بسیار گرم خانواده خانم زندی و آقای اصفهانی وارد شهر زیبای کالردشت                 03ساعت حدود   0391مرداد    11یکشنبه  

بعد از ظهر پس از یک  سفر طوالنی و خسته             .  دمای مطلوب هوا، آسمان ابری و سبزی جنگل حس بی نظیری به ما میداد                .  شدیم

کننده یک استراحت مفصل داشتیم و بعد از آن جهت اطالع از وضعیت کوهستان به محل فدراسیون کوهنوردی واقع در                                

پس از خرید خوراکی مورد نیاز و هماهنگی های صعود به محل اسکانمان در خانه                     .  کیلومتری کالردشت رفتیم    4رودبارک در   

 .میزبان خونگرم مان آقای اصفهانی برگشتیم و در محل اسکان در کالردشت استراحت کردیم

طبق پیش بینی های هوا شناسی آسمانی صاف در روز            .  سرپرست آماده ی صعود شدیم      با بیدار باش    1ساعت  (  صعود به قله  )

صبح روز دوشنبه با نمایان شدن چراغهای اتومبیل راهنمای            3101ساعت  .  دوشنبه در انتظار صعود ما بود که همینگونه نیز شد          

از (  متر  0111ارتفاع)با اتومبیل راهنما از کالردشت خارج شدیم        .  خوبمان آقای قره باغی لبخند بر لبان همه اعضای گروه نشست    

خرم دشت و جیرچاالن با چند بار گذشتن از سرد آب رود به                 -دره ماشل نو    -دره خشکه در  -اژدانک  -کنگر چشمه   -رودبارک

. آسمان شگفت انگیز بود   .  از اتومبیل پیاده شدیم و آماده ی کوهپیمایی شدیم         4141ساعت . رسیدیم 3311تنگ گلو در ارتفاع 

انگار دانه های نورانی لباس     .  محیا شدن جهت به راه افتادن بی وقفه مسحور آسمان شب بودم              در فرصت چند دقیقه ای هنگام

صبح در نور ستارگان، راه علم کوه را از تنگ گلو پی گرفتیم و پس از گذر                    1114ساعت  .  مادربزرگ بی وقفه از آسمان جاری بود      

 3نرسیده به گردنه هزار چم       .  عبور کردیم (  متر  4391)و کالچبند   (متر  3991)از برفچال های تنگ گلو از میان قله های سامان          

صبحانه را در آن دشت بکر صرف         .پس از روشنایی آسمان به برکه حصار چال رسیدیم           6111دقیقه استراحت کردیم و ساعت      

به دلیل مشکالت جسمی که برای دو تن از اعضای          .  راه افتادیم (  متر4181)به سمت دامنه قله مرجی کش  8111کردیم و ساعت 

به پشته مرجیکش      00پس از گذر از دامنه مرجیکش ساعت حدود              .  گروه پیش آمد سرعت حرکت به شدت کاهش یافت             

برف تازه ای تمام مسیر را       .  از اینجا قله علم کوه مشخص بود        .  بود(  متر4131)این مکان دقیقا روبه روی قله ستاره        .  رسیدیم

گروه آذربایجان که شب را در حصارچال گذرانده         .  پوشانده و صدای مستمر سقوط سنگ از دیواره های رشته کوه شنیده میشد              

به دلیل شرایط جسمی دوستان مجبور به       .  صبح عزم قله کرده بود در اینجا دیده میشد که به قله نزدیک میشوند           6بود و ساعت 

مسیر تا قله پوشیده از برف با شیب های     . از این محل حرکت کردیم  00111ساعت حدود . استراحت طوالنی در این مکان شدیم

گروه آذربایجان را در    .  روی خط الراس بودیم و تا قله راهی نمانده بود          (  متر  4981)بین قله مرجیکش و شاخک شرقی       .  تند بود 

هوا سرد بود گاهی ابری می شد و باد نسبتا آرام و سردی می . اینجا مالقات کردیم و بعد از خوش و بشی راه قله را پیش گرفتیم

پس از گذر از کنار قله       .  مطمئن بودم کمتر از یک ساعت دیگر دومین قله بلند ایران را لمس میکنم                .  حس خوبی داشتم  .  وزید

یخچال علم  . )متری قله بودیم که مناظر پشت قله پدیدار شد           61یا    11در  (  متر4811)شاخک شرقی و پس از آن شاخک غربی        

با گذر از شیبی نسبتا تند و کمی دست به سنگ              ( .  یخچال هفت خوان    –دیواره علم کوه       -دره علم کوه  -پناهگاه سرچال   -کوه

متری علم کوه سپاسگزاری یزدان به جای آوردیم عکسی گرفتیم و آواز خوشحالی سر                   4811بر فراز قله      04114شدن ساعت   

متری   0نفر روی آن قادر به نشستن بودند و در کمتر از               3فضای قله متشکل از چند سنگ نسبتا بزرگ بود که به سختی  . دادیم

فرود را آغاز کردیم و با گذشتن از چند شن اسکی در امتداد مسیر صعود     01ساعت حدود . بلند ترین دیواره ایران قرار داشت

ساعت استراحت و لذت      3از طبیعت بی نظیر عصر گاهی حصار چال بهره بردیم و پس از                 .  به حصار چال رسیدیم     09در ساعت   

در تنگ گلو کنار اتومبیل بودم و برخی از همنوردان کمی دیر               10من ساعت      .آنجا را ترک کردیم     11111بردن از طبیعت ساعت     

 .در محل اقامت مان در کالردشت بودیم 13پس از حرکت از تنگ گلو ساعت . به ما رسیدند 10131تر در ساعت
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پراتئین 85  –کربوهیدارت 26درصد ترکیبی مواد غذائی در اعد  های رازانه کوهنورد را تقریبا همه داستان میدانند الی تکرار درصدهای 

اما چند ماد  دیگر هست که بهتر است در برنامه های ارزمی در تامین آنها بکومیم ت ا مش ک الت      .  چربی برای یادآاری بد نیست 85-

. منیزیم یکی از اینهاست که در استراحت عضالت نقش مهمی ایفا میکن د .  نامی از نبودنشان در طول برنامه به سالمتی مان ضربه نزند

منیزیم را میتوان در س ب زی ج ات ب رگ ی،         .  این ماد  از خستگی عضالنی ا ضعف عضالنی جلوگیری کرد   ا جلو لرزش عضالنی را می گیرد

اقتی دربار  منیزیم می خواند  ا متوجه ارزش منیزی م در    .  یکی از همنوردان همیشه همرا  خودش ذرت می آارد.  سیب ا ذرت یافت

باار کردنش ماید کمی سخت بامد اما در صعود به پازن پیر، بین را  ایستاد ا یک کیلو ذرت خرید ا .  ذرت مد ، چرائی آنرا متوجه مد 

مب بعد اقتی از صعود بر میگشتی م، دان ه     .  بعد بین بچه ها تقسیم کرد ا هر کس یکی را در کوله اش گذامت. داد برایش بالل کردند

حاال فهمید  علتش فقط کربوهی درات ذرت ن ب ود ،        .  ریز ریز خوردن همین ذرت جلوی گرسنگی مان را گرفت.  میکرد ا به بچه ها میداد

همانطور که همه میدانیم استفاد  از ذرتهای کنسرای ارزش   .  منیزیم آن هم تاثیر زیادی در جلوگیری از خستگی عضالتمان دامته است

همچنین به تجربه یکی از داستان بردن ذرت پاپ کورن به کو  ا درست کردن پاپ کورن در مب مانی ها، ع الا  ب ر ی ک        .  کمتری دارد

 !تغذیه سالم، باعث سرگرمی اعضای گرا  ا راحیه دادن به آنهاست

 اردشیر محمدی مقدم آبده گاه

 Gevene گونه 

این غذا که غذای بومی منطقه ماست، در ااقع گند  بلغور است که مانند آرد حلوا کمی بدان راغ ن ت ف داد          

بهترین هنگا  برای پخت ا خوردن آن مب مانی ه اس ت ک ه ف رص ت          .  میشود ا بصورت خشک به کو  می بریم

همانطور که در مجله قبل هم گفتم درست کردن غذا در کو  تجربه غی ر ق اب ل چش م         .  آماد  کردن غذا اجود دارد

بلغور گند  را با مقدار یک ا نیم برابر آب ، نمک، کمی ادایه ا راغن مخلوط کرد  ا مانند ب رن د د      .  پومی است

می دهیم ا با کمی سس یک خوراک بسیار خوممز  داریم که عالا  بر اینکه زاد آماد  میشود، بسی ار م غ ذی ا        

 نوش جان           .خوممز  است

 منو  سرآشپز
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 .توصیه می شود مایع به علت غیر اشباع بودن نباتی

 پروتئین
دیگرر ا  مروادغ غراا رای ئرر تررریر  دا                     دسته ی مهم

د مغر  مرو ر        شیمیایی  ستندغئر ترینها با فعل  انفعاالت

اف ایش  وشیا ی می شوند که ای  ل  م   ود یک  عده ی 

ال م به تراکرر     .  ا د  برنامه  اضح میکند   غاایی ئر ئر تری 

است که بهتر است غاا ی ئرحجم   ئر ئر تری  قبل ا  برنامه 

ای  مواد نسبت به    مچنی  به علت اینکه  ضم.مصرف نشود

توصیه اکید     ید اتهای کرب  به اکسیژن بیشتری احتیاج دا  د

شام کره      عده  ای غاایی د  نوبت غاایی   می شود که ای 

تحرک بدنی بعد ا  غاا کمتر است مصرف شود   به ا یر       

تضمی  کننده یا نرژی مو  د نیا   صرعرود      ترتی  می توا ند

شیر تخم مرغ قا چ سویرا    گوشت سفید.فردای شما نی  باشد

ا یل عدس ذ ت   نخود ا  منابع سرشا  ئرر تررریر           لوبیا

 . ستنند

 ویتامین
 یتامی   ا گر ه دیگری ا  مواد غاایی  ستند که به تنهرایری   

نقش چندانی د  تولید انرژی ندا ند  لی مصررف ان بررای       

میوه .حفظ سالمتی   اف ایش کا ایی کو نو دان ضر  ی است

 سرترنرد کره        B  C ا   سب یها حا ی  یتامی   ای گر ه 

به طو  کلی کلیه انرواع    . کا ایی کو نو د  ا اف ایش می د ند

مرواد      یتامی   ا د  خنثی کردن اسید حاصرل ا سروخرتر       

موثراند برای ا ی  امر بهتر اسرت د     (  اسید الکتیک) گوشتی 

ساالد غ سب ی غ  ویر  غ نرخرود           غاا یی انواع    عده  ای

مو  د  نرررر      فرنگیغ کنجد گو ه فرنگی سی  لیمو ئرتغال

 .گرفته شود

 پیشنهاد برنامه غذایی
به طورکلی برای پیشنهاد برنامه ی غذاایذی ااذشایذ             

داعات صرف غاا و در عین حال کم کردن حجم هر  تعداد

 .وعذذذدو تذذذوصذذذیذذذه مذذذی  ذذذود                     

ساعت قبذل   5تا  4کاای و    قبل از برنامه اب به ا ندازو ی

از اعالیت کوهنوردی خوردن وعدو ی غاایی  امل کربذو  

 .هیدراتها مانند نان و حبوبات توصیه می  ود

 صبحانه

وعدو ی غاایی صبحانه به علت اینکه قبل از حذرکذت       

مصرف می  ود و بنابراین وقت کاای برای هضذم غذاا     

خیلی مفصل نبا د و همذنذنذیذن      وجود ندارد بهتر است

معموال در دو نوبت مصرف می  ود که در وعدو ی اول   

می توان از نان، پنیر،گوجه، خیار، گردو، خرما، انذد  و    

ساعت بعد، و  3تا  2میتوان   وعدو ی دوم را  بیسکویت، و

از تخم مرغ  یر کرو مربا  کالت کیک کلوچه اسذتذفذادو    

 .کرد 

 ناهار

عذمذال مذفذصذل         وعدو ی غاایی نهار در کوهذنذوردی  

باالیری مری         شهایی است که توان   کو نو دی ا  ان  مله

  د  نرر گرفتر   ژیرم        طلبد   د  نتیجه تو ه به امر تغایه

بطو کلی مواد غاایی . غاایی مناس  بسیا  مهم  ضر  ی است

تقسیم می شود که عبا ت است ا  مرواد     به د  دسته ی عمده

دسته ی کربو ید اتها غ ئر تری   ا        غاایی ب  گ که شامل

د م مواد غاایی کوچک که شرامرل    چربی  ا است   دسته ی

منبع تولریرد    گر ه ا ل مهمتری .  یتامینها   امالح معدنی است

کالری غ ر یک  9انرژی است به طو ی که  ر یک گرم چربی 

کالری انرژی تولید  4کالری   کربو ید اتها نی   4گرم ئر تری  

. بسیا  ضر  ی است   د م برای سالمتی ا نسان   گر ه. می کنند

 ژیم غاایی باید بگونه ای تنریم شود که عال  ه برر حرفرظ        

سالمتی بدن   ا تقاء توان  سمانی شامل انواع متنوع مواد مو د 

 .باشد نیا  بدن

 کربوهیدرات
د مو د    شکا ان به علت ظرفیت باالی بدن د  حی  فعالیت 

شدید   طوالنی مدت سوخت   سا  ئایه ی بدن اف ایش مری  

که نتیجه ی ان مصرف  یاد گلیرکروژن د  بردن اسرت            یابد

 بران ان باید ا  کربو ید اتهای بیشترری اسرترفراده        برای که

 اب کربو ید اتها د  دستگاه گوا ش بسیا  سریعترر      . کرد

   اسانتر ا  سایر مواد غاایی ا ستغ بنابری  مواد نشاسرتره ای    

ای  امر .  مهمتری  قسمت  عده ی غاایی کو نو د است قندی

که برای مثا ل فرد دچا  گرسنرگری   ضرعر             د  موا دی

ا  .  سمانی د  ا تفاعات است میتواند بسیا  مفید   موثر باشرد 

عوا ض کا ش گلیکوژن  ا میتوان به اخرترالل د  کرنرتررل          

ا  منابع مهم .عضالنی   نی  کا ش شدید قد ت بدنی اشا ه کرد

قندغ شکرغ شکالت غ مرباغ خرماغ انجیرغ   کربو ید ات  ا باید به

توت خشک غ گرد    غاا ایی چون برن غ ئو  ه ی سریر        

 مینی غ ماکا  نی غ غالت غ حبوبات   مهم تر ا   مه نان نرام  

 .برد

 چربی
چربیها به علت کالری  ایی باال باید مرو د ترو ره عرمروم            

  سرخرت    قرا  گیرد  لی به علت دیر ضم بودن    کو نو دان

 ضم بود ن انها به مقدا  بسیا  کمتری نسبت به کربو یرد ات  

استفاده ا غراا رای   .   ا د  برنامه  ای غاایی استفاده می شود

ئرچرب مخصوصا د  قبل ا برنامه ی صعود باعث اختالالتی ا  

 ژیم چرب به مقدا  کم  نرر فی یولوژی می شود  لی مصرف

برهرترر     د  حی  برنامه  ای سرد طوالنی مدت مو   تحمرل 

    غر        کره خامه   غ  نباتی.   تامی  انرژی میشود   سرما

 ستند که د  ای  بریر    غر          چربی تامی  کننده ی    یتون

حرکت بعد از    و نفخ زا   استفادو از مواد سنگین. نیست

استفادو از ساالد ها یا املت . غاا را به مشکل می اندازد

در برنامه هذایذی کذه         کنسرو لوبیا خصوصا   ها و یا

ارصت کاای برای پخت و پش وجود ندارد توصیه مذی  

در صورت دا تن وقت کاای استفادو از گو ذت  .  ود

 .سفید یا ماکارونی به همراو سویا مناسب است

 شام

که می توان   ام وعدو ی غاایی اصلی کوهنورد است

انذوا    برنج همراو بذا مذاسذت          از جگر گو ت مرغ

اسذتذفذادو    ..  لوبیا قذار  و      حبوبات مانند عدس پلو

ا تهذا   سوپ از ان جمله وعدو های غاایی مطبو . کرد

اور و محرک است که عالوو بر تامین اب بدن مقادیذر  

مورد نیاز امالح و ویتامینها را نیش به به طور کامل تامین 

می کند و وجود ان برای وعدو های غاایی  ام بعد از 

و ویتامینها ی از دست راته    صعود برای جبران امالح

چا نی ها و تنقالت به طور کلی  . ی بدن مناسب است

عالوو بر سه وعدو ی غاایی اصلی استفادو از تنقالت و 

مکمل ها ی غاایی مناسب نیش از اهذمذیذت زیذادی         

مصرف چای در برنامه های کوهذنذوردی   . برخوردارند

برای راع خستگی و همننین به عنوان نو یدنی محرک 

و مطبو  خصوصا در اب و هوای خنک خذو ذایذنذد     

انوا  تر یها نیش هر چند ارزش کذالذری زایذی      . است

ناچیشی دارند ولی چون مصرف انها باعث تذحذریذک    

 یرو ی معدو می  ود، خود عاملی محرک در جذهذت   

لیمو ترش نیش عالوو بر محرک .  ا تهازایی مناسب است

بودن باعث تقویت اعصاب و کاه  اشار خون مذی    

مصرف نارنگی و پرتغال با غااهای گو تی میشان .  ود

کلسیذم  .  جاب اهن غاا را تا سه برابر ااشای  می دهد

توجذه  .  در لبنیات  یر و ماست به واور یاات می  ود

کنید که وجود ان برای وعدو های غاایی بعد از قلذه    

همننین خوردن ماست در  ام قبل از . کامال مفید است

صعود می تواند توانایی  ما را در روز بعد ااذشایذ      

نو یدن مایعات به طور مرتب و به اندازو ی کاای . دهد

مصرف سه لیتر مایعذات  . هنگام صعود بسیار مهم است

در روز صعذود  . درطی یک روز کوهنوردی کاای است

مخصوصا صعود های اشردو و سنگین عالوو بر اینکه بر 

ذخایر قلیایی بدن اضااه می  ود اسید کربنیک بدن نیش 

و برای صعود کنندو ارود سختی را بذه   کاه  می یابد

همراو دارد که برای جبران ان استفادو از  ربت ابلیمذو  

در   خشک  همننین استفادو از میوو های. مناسب است

انرژی، اهن مورد نیاز بذدن     روز صعود عالوو بر تامین

توت خشک اند     کشم  انجیرخشک. را تامین میکند

 .مغش گردو بادام زمینی ازاین جمله اند
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ساران
ن کوهنوردان گچ

شریه دیجیتال انجم
شتی، ن

 کوله پ
س ا ل   ا ا ل   م م ا ر     د ا   

 

 دف اصلی د  طول ای  شش  فته باال بردن می ان آمادگی  سمانی افراد است تا حدی که بعد ا  یک .مدت  مان ا رای ای  برنامه شش  فته می باشد

د  طول ای  مدتغ چها   لسه د   فته برای تمرینات  وا ی د  نرر گرفته شده که ا  میان تمرینات                    . لسه تمری  احساس خستگی   کوفتگی نکنند     

اگر د یدن  ا انتخاب کرده اید نیم ساعت برای  ر  لسه             .  بیشتر ا  بقیه مو د تاکید  ستند        وا ی غ د یدن غ د چرخه سوا ی غ شنا   کو پیمایی             

برای  ر تمری  سه ست با   . لسه  ا  م به تقویت عضالت اختصاص داد مثل عضالت ئا غ شانه غ کمر غ شکم   با    3د  طول  فته میبایست .کافیست

 .مرتبه د   ر ست د  نرر گرفته شود  01تا  01تکرا  

 

 جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه نوع تمرین

     # #   # # دویدن

     #   #   # قدرتی

 # #           استراحت

 (د یدن   تمرینات قد تی)شنبه 

 دقیقه د یدن 31

 3*01ئرس سینه       

 (به  ر تعداد که می توانید)سه ست شنای   ی دست 

 (به  ر تعداد که می توانید)سه ست با فیکس 

 (به  ر تعداد که می توانید)د  ست د ا    نشست 

 3*01 لو  ان دستگاه   

 3*01ئشت  ان دستگاه    

 2*01ساق ئا نشسته با دستگاه   

 یکشنبه
 دقیقه د یدن یا تند  اه  فت  31

 (تمرینات قد تی) دوشنبه

 دقیقه 01گرم کردن 

 3*8ئرس سینه     

 3*9 یر بغل سیم کش ا  ئشت   

 3*9 یربغل سیم کش ا   لو دست  مع     

 2*8نشر ا   ان     

 2*01:ئشت با   سیم کش

 2*01 لو با   دمبل  فت    

 3*9 لو  ان دستگاه   

 3*9ئشت  ان دستگاه    

 2*01ساق ئا نشسته با دستگاه   

 2*01فیله کمر     

 2*01د ا    نشست     

 2*01شکم  انو  مع    

 (یک    ش مفرح)سه شنبه 

 دقیقه د چرخه سوا یغ شناغد چرخه ی ثابت یا ئیاده   ی 31

 (د یدن   تمرینات قد تی)چهارشنبه

 دقیقه د یدن 31 .0

 3*01ئرس سینه        .2

 (به  ر تعداد که می توانید)سه ست شنای   ی دست  .3

 (به  ر تعداد که می توانید)سه ست با فیکس  .4

 (به  ر تعداد که می توانید)د  ست د ا    نشست  .1

 3*01 لو  ان دستگاه    .6

 3*01ئشت  ان دستگاه     .7

 2*01ساق ئا نشسته با دستگاه    .8

 پنج شنبه و جمعه
 استراحت

 محمد هادی زاده
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 .گرم اس  685

             سینک یک حفره بنام حفره لوال وجود

دارد که بر خال  تصور اولیه از دیدن این          

وسیله برای اتصال یا استفاده نیس  و در          

هیچ چیز را     دستورالعمل تاکید شده اس    

 .به حفره لوال متصل نکنید

               هر دو وسیله بایس  قبل از استفاده با

شوک سریع رناب تس  شوند تا از               

درستی روش انداختن رناب در دستگاه         

 .ارمینان حاصل شود

             بر خال  گیری گیری که بایس  کامال

آزاد باشد،تکنیک مای  با سینک نیازمند        

مثال در موقع رناب دادن     .  کنترل آن اس   

هنگام اتصال به رل در       )به صعود کننده     

، در گیری گیری رناب از (صعود سررناب

دس  ترمز مستقیما بدون در دس               

گرفتن گیری گیری به صعود کننده می          

رسد اما در سینک، حمایتچی باید انگش         

شص  را در حفره لوال قرار داده سینک را         

به حال  افقی در آورد و به کمک دس             

غیر ترمز با کشیدن رناب از دس  ترمز          

رناب مورد نیاز را برای صعود کننده آزاد        

 . کند

            در مورد جمع کردن رناب اضافه هر دو

وسیله تقریبا شبیه هم بوده و اشاره دارند         

دس  ترمز بدون رها کردن رناب، با             

کشیدن رناب از ابزار حمایتی اقدام به            

 .جمع کردن رناب اضافه میکند

   در مورد پاندولی فرد صعود کننده، شرک

راهنمائی نکرده  (  سازنده سینک )ترانگو  

سازنده گیری   )اس  ولی شرک  پتزل         

گفته با رها کردن دس  باالی           (  گیری

گیری گیری، دس  ترمز را محکم               

سازنده گیری گیری توصیه        .  میگیریم

کرده برای مهار پاندولی هرگز هر دو             

اجازه بدهید در این مقاله و فقط برای رعای              

. را گیری گیری بنامیم      2اختصار گیری گیری     

بر اساس بروشور های منتشر شده از سوی              

شرکتهای ترانگو و پتزل محصوالت این دو             

شرک  بترتیب بنامهای سینک و گیری گیری را 

تمامی موارد مطرح   .  بشرح زیر مقایسه می کنیم    

شده کامال منطبق بر ارالعات منتشر شده از             

سوی شرکتهای سازنده می باشد و نگارنده             

مسئولیتی در قبال صح  اظهارات شرک  تولید       

البته باید به این نکته هم       .  کننده نخواهد داش   

اشاره کرد که معرفی کاملتر شرک  پتزل باعث        

شناخ  دقیق تر محصول و کارائی آن شده که           

با مطالعه متن زیر درخواهید یاف  متاسفانه            

شرک  ترانگو اشاره ای به برخی نکات در مورد 

 .وسیله تولیدی خود نداشته اس 

هیچیک از شرکتهای تولید کننده ادعائی             

درباره اختصاص وسیله تولید شده برای              

ندارند و  ...  فعالی  خاص مثل دره نوردی یا         

تجربه فعاالن این رشته و چابکی افراد این             

. وسائل را به ورزشهای خاص اختصاص میدهد       

بروشور سینک آنرا یک ابزار حمایتی و فرود          

معرفی کرده و بروشور گیری گیری آنرا یک         

 Assistedابزار حمایتی با ترمز تقوی  یافته         

brake              معرفی کرده و در متن بروشور به

توانائی این وسیله برای حمای  و فرود اشاره          

 .شده اس 

  میلیمتر  66تا  9/2سینک رنابهای از  قطر

را پوشش می دهد در صورتیکه گیری            

میلیمتر را      66تا      8/9گیری رنابهای     

پوشش میدهد ولی در بروشور قطر              

مطلوب رناب برای کار با گیری گیری را         

  .ذکر کرده  اس  66تا  9/2

           هر دو وسیله تاکید دارند که هرگز دس

 .ترمز خود را از روی رناب بر ندارید

      و وزن گیری گیری          689وزن سینک

رناب بیرون آمده از آنرا با یک دس              

 .نگیرید

         در بروشور گیری گیری راهنمایی درجه

حرارت مورد تحمل، روش خشک کردن،       

روش نگهداری و روش تمیز کردن ابزار         

وجود دارد که در بروشور شرک  ترانگو         

 .از این ارالعات خبری نیس 

             شرک  سینک در بروشور خود روش

حمای  از کارگاه را با سینک توضیح داده         

شرک  ترانگو اکیدا توصیه کرده از       .  اس 

حمای  سررناب با سینک در اتصال             

 .مستقیم به کارگاه خودداری کنید

       همچنین شرک  ترانگو توصیه کرده برای

جلوگیری از حرارت باالی فرود سریع، از        

 .با سینک بپرهیزید( راپل)فرود سرعتی 

عل  توضیح بیشتر درباره گیری گیری اینس         

که ارالعات داده شده در بروشور شرک  پتزل         

بیشتر و با در نظر گرفتن موارد بیشتری ذکر            

شده اس  در حالیکه ارالعات شرک  ترانگو          

 .محدود اس 

 صدیقه جاللی دیل  و سینک 2مقایسه گیری گیری 

 سینک

 8گیری گیری 
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 به سوی آبی سپهر  به سوی قله های با شکوه  به سوی کوه 

 هوا،                   چو آرزوی ما   به راه زرنشان مهر

 تن از غبار تیرگی رها         به روی قله ها  خوش اس  و پاک

 «فریدون مشیری»           همیشه سر فراز  همیشه برفراز  بر آ چون جان تازه بر بلند خاک 

برای چه این همه سختی بکشید، این همه راه بارویاد، باار باه         :  کوهنوردی نماد معراج اس  ، کوهنوردی به نظر گروهی دیوانگی اس 

دوش بکشید، در سرما و گرما حرک  کنید ،خود را تشنه و گرسنه نگهدارید ،بی خوابی تحمل کنید و یا وق  زندگی هدر دهید تا شاید 

آسایش خانه و شهر را رها می کنی و جسم خود را در این سنگها می آزاری تا  اینکه روح و روان خاود را ساباک            .  به یک قله برسید

گردانی، مگر لذت این در  چیس ؟ در آن بلندیها نه تماشاچی اس  که شما را تشویق کند و به  آن بنازید و نه فردی اس  که به شاماا   

نه رسانه ای هس  که لحظه رسیدن به قله را پخش زنده بگذارد و نه استادیومی اس  که بتوانید خود را باه هاماه          . جام قهرمانی بدهد

حق  دارند اینطور بیاندیشیند، چون هیچ گاه لذت رسیدن به قله را نچشیده اند ، چون با .  آنجا مکانی برای خودنمایی نیس .  نشان دهید

ربیع  انس و الف  پیدا نکرده اند ، صحنه های شگف  آور آن را ندیده اند عظم  آن را از درون درک نکرده اند ،هیب  و شکاوه آن    

آنکه به قله می رسد افتخارش فتح قله نیس ، فتاح  . را لمس نکرده اند، استواری، کمال، اوج، تعالی، شکوه کوه ها را به درستی ندیده اند

کوه ها  سرچشمه اند، سرچشمه آب، زندگی، زیبایی، سرچشماه آزادی و      .  آرزوهاس ، شکس  خستگی هاس ، کمال آزادگی هاس 

کوهنوردی عشق به ربیع  اس ، عشق به ربیاعا  عشاق باه         ...  کوه مقدس جان پرور اس  و کوهنوردی هنررنج کشیدن ... آزادگی 

زندگی اس  و زندگی تجلی عشق اس ، عشق به ربیع  ورزش ما نیس ، باور و اعتقاد ماس ، زندگی ماس ، کوهناوردی یاک روش       

زندگی اس ، روشی که در آن قویترین فرد گروه به پای ضعیفترین راه می رود ، راهی که رقابتی در آن نیس  و به رهروانش حقوقای  

مزدشان ماعاراج روح اسا  و          .  نمی دهند، ناجی من  یکدیگرند، گروه می سازند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشوند

 ..تشویقشان نوازش باد، قانونشان عشق اس  

در کوهنوردی رفاق  جایگزین رقاب  می شود، تنها رقیب، سختی ها و نا امیدی هاس ، کوهنوردی ورزشی اس  که از سختی آن لذت 

می بریم، فعالیتی اس  برای برقراری دوستی، ماجرایی اس  سرشار از تفریح، جایی اس  که راهنمایی، یک عادت می شود، در آنجا به 

کسی که هیج وق  او را ندیده ایم کمک میکنم، سر سفره همدیگر می نشینیم، از زباله و آلودگی خبری نیس ، در آناجاا آراماش از          

پاداش کوهنورد از اینهمه مشق  و رسیدن به ناقاطاه    . دس  رفته به شکل مطلوب میابیم، نفسها تزکیه می شوند، مشکالت کاه می شوند

اوج احساس موفقی  اس ، چشم انداز زیباس ، جایی اس  که زیبایی ربیع  به بهترین وجه نشان میدهد، آنجاس  که به قدرت الیزال 

جورج مالوی کوهنورد پر آوازه انگلیسی و از پیشکسوتان صعود اورس  در پاسخ به این پرسش که چرا به .آفریننده هستی پی می بریم

 «با آرزوی تندرستی برای تمامی کوهنوردان ودوستداران ربیع  »          ....چون قله آن باالس  : کوه می رود پاسخ داده بود 

 تقی بیگی

سال سابقه کوهنوردی دارد و قلل متفاوت  01. از کوهنوردان داراب فارس است0361تقی بیگی متولد 

کشور از جمله بام ایران را صعود کرده است و امیدوار است بتواند در آینده سایر قلل زیبای ایران را از 

 برایش آرزوی موفقیت داریم. نزدیک ببیند
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البته ناگفته نماند که حدود دوسال رو با         .  دچار بیماری ریوی شدم   ،  حدود پنج سال پیش بعلت سرماخوردگی شدید       

خالصه دوازده روز در بیمارستان بستری      .  دوچرخه در تهران پر از دود رکاب زدمکه باعث شد بنده ذات الریه بگیرم           

بعد از اون خیلی ضعیف شدم بطوری که حتی نمیتونستم یه دور کامل بدور زمین چمن به سرعت راه برم چه برسه . شدم

حتی از . زیر نظر پزشک از داروهای مخصوص استفاده کردم. کوه هم که کال تعطیل شد. به اینکه مثل دونده ها بدوم

دیدم که اگر قرار باشه به نظر پزشک عمل . کم کم بدنم رو به تحلیل رفت. اسپری مخصوص آسم هم استفاده میکردم

به . منم که عاشق کوهنوردی بودم. کنم باید مثل ادمهای بیمار همیشه دارو به دست باشم و ورزش رو کال ً کنار بزارم

آهستگی با کوهپیمایی شروع کردم، کم کم وضعیتم به حالت اول برگشت ولی بیماری ریوی همچنان با من دست و پنجه 

نرم میکنه، بطوری که در برنامه دماوند تمام عالئم بیماری ادم ریوی رو در خودم مشاهده کردم و بالفاصله ارتفاع کم   

چند هفته پیش از مسیر گرمابدر به سمت بلده، برنامه داشتیم و موقع صعود . کردم و پایین برگشتم و تاثیر هم داشت

سرعت حرکتم رو کلی پایین اورد ولی . باز مشکل ریوی سراغم اومد و کلی بدردسرم انداخت( متر 3411)به قله کبود،

ناچارا وقتی به یال قله رسیدیم، بالفاصله به پایین حرکت کردیم و بعد از . این بار دیگه امکان برگشت وجود نداشت

ودوباره بعد از یک صعود . استراحت کردم و کمی حالم بهتر شد. مصرف استاالزومید به دوستانم گفتم حالم خوب نیست

دوباره استاالزومید . شب رو در منطقه ای خوابیدیم البته تقریبا تا صبح خوابم نبرد. به طرف دره سراسب حرکت کردیم

این چندمین باره که با . صبح خوابم برد و بعد از فرود کامل و حرکت در مسیر دره حالم کامال خوب شد 1خوردم و حدود 

 .ولی یه جورایی بهش عادت کردم...این مشکل برخورد میکنم

 علی عسکری

در برنامه های کوهنوردی و کوهپیمائی که شرکت می کنیم، با کووولوه بواری از خووراکوی و               

هر یک از ما چیزی را تجربه میکند که .  تجهیزات می رویم و با کوله باری از تجربه بر می گردیم

بهترین راه برای داشتن تجربه های خوب و نوداشوتون    .  شاید دیگری هرگز نبیند یا تجربه نکند

. گفتن تجربه هایمان می تواند راهی را که اشتباه رفته ایم با پیشنهاد دیگر دوستانمان تصییح کونود    .  تجربه های بد اشتراک گذاشتن تجربه هاست

این بخش مجله به پیشنهاد آقای علی عسکری اضافه شده و امیدواریم خوانندگان مجله و همنوردان مان در سراسر کشور با اشتراک تجربوه هوای     

 . واقعی خود ما را در این بخش همراهی کنند
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برای اینکه شما خواننده گرامی تصور بهتری از برنامه بدس  آوریاد، باهاتار اسا           

شارقای داراب و        تنگه زیبای رغز در شاماال    .  ارالعاتی درباره تنگ رغز ارائه شود

زیباتریان  .کیلومتری مرکز این شهر در منطقه حسن آباد داراب قرار دارد 3۳ فاصله

آبشارو بیش از یکصد حاوضاچاه     62اثر ربیعی ملی آن دیار مجموعه ای متشکل از 

بعضی نقاط دره به شدت سرد اس  مانند آبشار ناگایان و        .  دره ای جاری اس   در

کیلاوماتاری و       5آب چشمه رغز پس از ری مسیر .  جاها آفتاب سوزان دارد  بعضی

کوهنوردی آذرخاش     گروه. بی نظیر به پای کوه می رسد خلق هزاران صحنه ربیعی

حوضچه هاا را       داراب آبشارهای مهم مسیر را نام گذاری و ارتفاع ،عمق آب ورول

بلندترین آبشار تاناگ رغاز آبشاار         .  محاسبه کرده که در زیر آمده اس  GPS با

 .متر میباشد 7متر و کوتاه ترین آنها آبشار بوم رنگ با ارتفاع  65آذرخش با ارتفاع 

 اردشیر محمد  مهدم آبده گاه  گزارش      

 سعید تهو   عزس ها

 متر 26 متر و رول حوضچه 8 متر ، عمق آب 66 ارتفاع: آبشار نگین -6

 متر 36 متر و رول حوضچه 8 متر ، عمق آب 7 ارتفاع:آبشار بوم رنگ  -2

 متر 65 متر و رول حوضچه 62 متر ، عمق آب 8 ارتفاع: آبشار مسعود -3

 متر62 متر و رول حوضچه 7 متر ، عمق آب 66 ارتفاع: آبشار گالب حوضچه -2

 متر 6 متر و رول حوضچه 6/5 متر ، عمق آب 8 ارتفاع:آبشار فتح  -5

 متر 32 متر و رول حوضچه 65 متر ، عمق آب 66 ارتفاع: آبشار حکم  -6

 متر 6متر و رول حوضچه 2۳ متر ، عمق آب 25 ارتفاع:آبشار کبوتر  -7

 متر 36متر و رول حوضچه 6 متر ، عمق آب 9 ارتفاع:آبشار جام  -8

 متر 2 متر و رول حوضچه 2متر ، عمق آب 62 ارتفاع(: فراز)آبشار دماغه -9

 متر 66 متر و رول حوضچه 6 متر ، عمق آب 65 ارتفاع:آبشار آذرخش -6۳

 متر 66 متر و رول حوضچه 8 متر ، عمق آب 2 ارتفاع:آبشار یادگار  -66

 متر 7 متر و رول حوضچه 6۳ متر ، عمق آب 26 ارتفاع:آبشار وداع  62
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برنامه تنگ رغز در لیس  برنامه های شش ماهه انجمن کوهنوردان ایران یاکای از     

فنی بودن فرود در تاناگاه        .  برنامه هائی بود که چندین بار مورد بازبینی قرار گرف 

رغز و آشنائی تعداد معدودی از همشهریان عزیز با این برنامه باعث شد چندین بار 

برنامه مورد سوال واقع شود اما در نهای  با پافشاری عالقمندان به دره نوردی حرفه 

شهریور از روساتاای شاماس آبااد عاازم                  65روز جمعه .  ای این برنامه اجرا شد

  .سرچشمه بودیم 5:3۳سرچشمه تنگ رغز شدیم و ساع  

وارد اولین حاوضاچاه تاناگاه          9:3۳ساع   . در سرچشمه با دوستانی از کرمان برخورد کرده و همراه شدیم

حوضچه ای که زیبائی اش ما را مسحور کرد ولی سردی آبش در این گرمای تابستان غافلگیر کناناده   .  شدیم

وزش باد هم مزید بر .  تصورش را هم نمی کردیم در این گرمای بیرون تنگه، آب تنگه اینقدر سرد باشد!  بود

فرودهای ابتدای تنگه که آبشار ها کام  .  عل  شده بود تا بچه هائی که وت سوت نداشتند کمی سردشان شود

ارتفاع تر بودند راح  تر بود و بعضا با شیرجه های کوتاه و بلند یا نهایتا با حمای  رناب دوستاان و شاناای        

مسافتی بدون کارگاه بتوان فرود از آبشار را انجام داد اما از حدود چهارمین آبشار اس  که تنگه شکل جادی  

فرجاد،  بر خود الزم می دانیم از آقایان تقوی،. تری به خود می گیرد و باید با کمک حمای  و رناب فرود رف 

  .احراری و دوس  عزیزمان آقا مصطفی نهای  تشکر را داشته باشیم کشاورز،

 رغز آبشار وداعی آخرین آبشار تنگه 

با توجه به زیاد بودن مساف  و حمل )آشنائی به فنون شنا، فرود، حمای ، آمادگی جسمی باال 

همگی از مهارتهائی هستند که توصیه میکنیم ( تجهیزات در رول مسیر بوی ه وقتی خیس باشند

بدیهی اس  همراهی امدادگر یا پزشک و حداقل فرد اشنا به کمکهای . تمام اعضای تیم دارا باشند

 اولیه ناگزیر اس 

 همراهان این برنامه، کاظمی، موسوی، سنجری نیا، حبیبی و محمدی مقدم
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  نوع برنامه مدت برنامه تاریخ نام برنامه

 6 ربیع  گردی یکروزه مهر 5 رودرونه

 2 کوهنوردی دو روزه مهر 62و  66 قله قلم

 3 گردشی-تاریخی یک و نیم روزه مهر 69 تنگ سروک

 2 سنگنوردی-کوهپیمائی سه روزه آبان 3تا  6 اشکف  شاه

 5 تاریخی دو روزه آبان 6۳ تخ  جمشید

 6 گردشی دو روزه آبان 67و  66 گناوه-دیلم

 7 کویرنوردی دو روز و نیم آذر 6آبان و  3۳ کویر یزد

 8 پیمایش دره-سنگنوردی یکروزه آذر 8 تنگ باشتک

 9 کوهپیمائی یکروزه آذر 65 کوه شهرو

 6۳ کوهنوردی سنگین سه روزه آذر 22تا  2۳ خط الراس خامی

 66 ربیع  گردی یکروزه آذر 29 اشکف  گاکال

 62 کوهپیمائی دو روزه دی 6و  5 خائیز

 63 کوهپیمائی یکروزه دی 2۳ کوه دیل

 62 کوهنوردی سنگین سه روزه دی 29تا  27 صعود زمستانه خامی

 65 دره نوردی سبک دو روزه بهمن 2و  3 آبشار کیوان

 66 کوهپیمائی دو روزه بهمن 66و  6۳ شاه بهرام

 67 کوهپیمائی یکروزه بهمن 68 بی بی جان

 68 کوهپیمائی یکروزه بهمن 25 قلعه چرو

 69 کوهنوردی فنی دو روزه اسفند 3و  2 بر  کوبی

 2۳ کوهنوردی دو روزه اسفند 9و  8 کوه الر

 26 ماهیگیری یک و نیم روزه اسفند 66و  65 برم شور

 22 کوهپیمائی دو روزه اسفند 23و  22 گناوه-چرزو

نجمن کوهنوردان اریان نمایندگی گچساران  اراهئ می گردد
بدیهی است تمامی ربانهم اه با رد نظر گرفتن شرایط جوی  و رد . بدینوسیله ربانهم اهی شش ماهه دوم ا

رفته شده ر گ صورت مساعدت آب و هوا ربگزار خواهد شد و هس هفته بدون ربانهم ربای جبران ربانهم اهیی هک بعلت بدی آب و هوا ربگزار نمی گردند رد نظ 

 . از کلیه همنوردان  از سراسر کشور ربای همراهی رد ربانهم اه دعوت بعمل میاید. است
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 !نمیدانم باید از آلودگی هوا تشکر کرد که  فرصت نگارگری به دوستان داد یا از صاحب مینی باس

 5آردس گچساران خیابان بشارت پاساژ مروارید طبقه دوم واحد  

نجمن کوهنوردان اریان نمایندگی گچساران
 ا

http://Anjomanegachsaran.blogfa.com 


