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اینکه انسان برره و بربریرنره و بره               

ناشناخته ها دست پیدا کنه همیرشره   

مکان هایی که ترا    .  لذت بخش بوده

حاال دور از دسترس بشریت بروده،    

... طبیعتی بکر و زیبایی هرای نرا       

... جایی که خبری از تمدن نریرسرت     

سروصدا و هریراهرو        ...  شلوغ نیست

 نیست

چشمه ...  جاهایی که هوا صافه و پاک

های زالل، کوه هایی که هیبرترشرون    

آدم رو ساعتهرا مرجرذو  خرودش         

 ...میکنه

ترو  :  یادمه یه بار یه نفر ازم پررسریرد   

کنجرکراوی از خریرلری          ... کنجکاوی

چیزای دیگه قوی ترره، از تررس،         

از خیلی چیرزای  ... شادی، امید، عشق

کنجکاوی یره حسره     ... دیگه قوی تر

که بی اراده دنبالش میری یعنی اون 

تورو دنبال خودش میکشرونره، اون     

 ...تورو با خودش میبره

کنجکاوی چیزیه کره اگره برخروای         

دنبالش بری کم کم جراش رو بره         

ماجراجویی میده، ماجراجویی بررای  

رفتن به جاهایی که تا حاال نررفرتری،    

برای دیدن زیبایی هایی که تا حراال    

 ...ندیدی

چه حال و حوصله ای داری ایرنرقرد        

 کوه میری؟

بهش گفتم فقط کافیه یه بار بریرای،     

بیای و ببینی و از نزدیک لرمرسرش      

کنی،تجربه اش کنی،اون وقرتره کره      

دیگه دل کندن ازش کار سراده ای      

نیست،یه بار کره بریرای براز دلرت            

هر بار که بیرای دلرت     ...میخواد بیای

پر میکشه که بیشتر بمونی، بشیرنری   

یه گوشه دنج، چایی بخوری و نرگراه   

کنی به همه چیز به هرمره جرا، بره           

نقاشی بی نظیر خدا، و برای لرحرظره    

ای هم که شده زندگی مرالل برار و       

کسل کننده ی شهری رو برا هرمره        

و ... روزمرگی هاش فرامروش کرنری     

برای لحظه ای هم که شده بفرهرمری    

که اونجا پر اسرت از سرادگری از            

پر است از لحظات فراموش ... زیبایی

 ...نشدنی

کروه جرایری       ”به قول آیدین بزرگی

است که استقامت می آموزد، صربرر     

می آموزد، با سکوتش آرامرش مری     

بخشد، کوه جایی است که به مقصرد  

هر چرنرد هرم دور نرگراه کرنری،                

 “...امیدوارتر میشوی

 بهنام کهن سخن سردبیر

لذت جنگلهای ناشناخته، جذبه ی موجود در ساحل های متروکه، مجموعره ای    

است از جاهایی که دخالتی در آن نیست، در کنار دریای عمیق و مروسریرقری         

 ...غران آن، انسان را کم دوست ندارم، اما طبیعت را بیشتر

 لرد بایرون
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 نگاهی به پائیز

 محمد حسن حبیبی

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
 

شهریور پایان شیرینی برای تابستان  بود و خاطره               82سفر  

که شاید استقبال خوبی    .  خوبی از این فصل گرم به جا گذاشت          

 .که از اولین برنامه پاییز شد، معلول آن باشد

اولین برنامه پاییز انجمن کوهنوردان گچساران طبیعت گردی         

 28مهرماه    5رود رونه در کوهپایه خامی بود که در روز جمعه            

 .با سرپرستی آقای اردشیر محمدی برگزار شد

 18و11قله قلم بود که در روزهای          –برنامه دو روزه دنا        28اولین کوهنوردی نیمه  دوم سال        

به سرپرستی آقای افشین رودشتی و همراهی چند تن از همنوردان یاسوجی انجام شد  28مهرماه 

 . و تمام گروه موفق به فتح قله شدند

در این ایام خبر قبولی اولین مربی کوهنوردی خانم در استان، خانم صدیقه جاللی و اولین مربی                   

 . آقا در شهرستان آقای بیت اهلل حبیبیان موجب خوشحالی همه ما شد

دو روزه      28مهر    12و    12مورخ  (  سروک)برنامه تاریخی گردشی تنگ سولک       

بیاد ماندنی بود که با هماهنگیهای قبل از سفر سرپرست برنامه آقای هومن عنایی با 

میراث فرهنگی شهر لیکک مکان مناسبی برای گزراندن شب در این شهر فراهم               

 .شد و فردای آن روز گروه راهی  منطقه تاریخی تنگ سروک شد

کوهپیمایی سه روزه در منطقه زیبای پیچا  باشت که در تراریر        ( اشکفت شاه)سفر به عصر شاهان 

راهپیمائی طوالنی مسیر ایرن بررنرامره          . یکم تا سوم آبان به سرپرستی آقای میثم علیپور برگزار شد

دیدار با عشایر مهربان و دیدن مرنرا رر      .  توانائی و مجال شرکت در آنرا از بسیاری همنوردان گرفت

 .نفره اجرا کننده از این برنامه بود 5فوق العاده این منطقه نصیب گروه 

آبان به تخت جمشید برویم و این میراث باستانی را ببینیم، اما برا     11قرار بود 

پیش بینی بارندگی و آ  گرفتگی در معابر استان فارس، برنامه به پیاده روی   

 چشمه کارکنان تا امامزاده اسماعیل به سرپرستی اینجانب تغییر یافت
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دو برنامه همزمان سنگ نوردی در ارتفاع در منطقه گناوه لری به                28آبان    11روز جمعه   

سرپرستی خانم صدیقه جاللی و کمپینگ خانوادگی ساحل دیلم به سرپرستی آقای مهدی                

 .خانزاده با اعزام  دو تیم برگزار شد

آذر، به پیشنهاد یکی از دوستان هیئت مرکزی سه برنامه متفاوت برای سلیقه هرای مرخرترلر            2برای روز 

برنامه کوهنوردی از مسیر قالت گناوه لری به قله خامین، با سرپرستی سیرد مرجریرد       .  گروه ترتیب داده شد

نفر از اعضای تیم که عالقمند به برنامه های کوهنوردی بودند موفرق بره      1امیرحسینی برگزار شد و طی آن 

 عالقمندان به کمپینگ هم بهمراه خانواده هاشان میهمان گناوه لری بودند. صعود یکروزه  قله خامی شدند

دو تن از سنگنوردان خو  

گروه، برای تمرریرن روی     

متاسفانه .  دیواره دلتا رفتند

عکسهای این بررنرامره برا         

دوربین تلفن همرراه و برا       

کیفیت پائین گرفته شرده    

 است

برعرضری از      .  برنامه کوهپیمائی شهرو مصادف شد با اعالم سازمان هواشناسی با بارش براران 

دوستان اعتقاد به حذف برنامه داشتند، برخی دیگر عقیده داشتند با این فرض که در شرایط 

باالخره نظر همه اعضرا برر       .تمرین هستیم این برنامه را برگزار کنیم تا خودمان را بسنجیم

این قرار گرفت که با قرار دادن یک پشتیبان در دسترس، برنامه برگزار شود و عرلریررغرم     

 بارش باران، تمرینی مناسب و برنامه ای تکرار نشدنی بود

آذر، مسیر خط الراس خامی را از سمت گردنه خان احمد براال بررویرم و در سرمرت               88تا  81قرار بود 

متر خامی صعود را به اتمام بررسرانریرم،      8111گردنه موگ، با همراهی محیط بانان در کشت مراتع باالی 

اما باران برنامه را کنسل کرد و برنامه شب مانی در کوهپایه های دیل باز هم تمریرنری برود بررای شرب            

 مانی در باران

گچساران برنامه کمپینگ خانوادگی و بازدیرد از غرار       -برنامه آخر انجمن کوهنوردان ایران

کوچک اشکفت گاکال بود که همزمان با آن دوستان سنگنورد هم در فضای بسیرار زیربرای      

 .اشکفت، تمرینات مربوط به فضای معلق را برگزار نمودند
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 شاتر
 عکس از هاد ی نجاری  نگاه علم کوه بر زمین
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گاه علم کوه رب زمین                                ن

، اینجا کوه است آ  ... جایی هک استقامت می آموزد ... ری

شتی هب احترامش باید خمیده راه ربوی          ...جاییست هک رب تنش پاگذا

، اینجا کوه است   .. .جایی هک فتوا نمی دهد .. جایی هک صبر می آموزد .. آری

  ...سکوتش آرامش می بخشد و از گناه پاکت میکند  با        

ی تالشت را می شنوی   ...جاییست هک صدا

گاه می کنی امیدواررت می شوی           ...جاییست هک هب مقصد رهچند دور ن

، اینجا کوه است   ... جایی هک امید می آموزد .. آری

  ...جاییست هک وقتی هب اوج زندیکتر می شوی، حتی خدا هم دستت را می گیرد .. جاییست هک اندیده اه را می ینیب 

، اینجا کوه است          اینجا، حتی خدا هم هب تو زندیک رت است.. آری

 اهدی نجاری 
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 .دیگران کمک بگیرید

پوشاک تن را اگر خیس شده در             -7
جای امنی عوض کرده و لباس خشک       

 .بپوشید
در شرایط سرمای سخت بخصوص        -8

توام با وزش باد هرگز دستکش را از            
زیرا در کمترین   .  دستتان بیرون نیاورید  

زمان ممکن دچار سرمازدگی آنی             
 .انگشتان خواهید شد

کفش نامناسب با فصل سرد و تنگ  -9
باعث سرما زدگی پاها خواهد شد            
پس به انتخاب کفش مناسب و ضد آب 

 .بودن آن توجه خاص داشته باشید
از مسیرهای عادی و پاکوب شده        -01

عبور نمایید و سعی نکنید مسیر دیگر        
را انتخاب کنید مگر از تجربه الزم                

 .برخوردار باشید
با دقت و هوشیاری مراقب اوضاع         -00

جوی منطقه باشید و به محض فرا             

رسیدن ابرهای تیره و وزش باد از               
صعود منصرف شده و راه برگشت را در 

 .پیش گیرید
در شرایط بحرانی با حفظ                 -01

خونسردی ولی با سرعت عمل بیشتر 
به نقطه امنی بروید یا اگر ممکن است 

 .برگردید

همواره به عالیم راهنما و هشدار        -01
دهنده در طول مسیر توجه کنید و هر         
نوع عارضه طبیعی و مصنوعی آشکار        
مسیر را جهت برگشت صحیح به              

 .خاطر بسپارید
در صورت ریزش برف و یا باران              -01

شدید از ادامه صعود در شرایط دشوار        
 .منصرف شوید

اگر پوشش     -01
شما کافی نبوده   
و احساس سرما   
نمودید به منظور    
جلوگیری از          
سرما زدگی،        
پیوسته بدن را       
به فعالیت وادار      
نمایید و از بی        
تحرکی جدًا          
بپرهیزید، زیرا در    
این صورت سرما    
به بدن غلبه          
کرده و شما را در 
خطر جدی قرار      

به منظور رعایت نکات ایمنی و حفظ           
جان و جلوگیری از آسیب های                  
موضعی و کلی در شرایط سرما و              
بارش زمستانی نکات ذیل را به خاطر         
سپرده و در شرایط بحرانی به طور             

 .جدی به کار ببرید
قبل از اجرای برنامه و رفتن به                -0

منطقه مورد نظر از طریق مختلف از            
شرایط جوی، موقعیت منطقه و مسیر      
رفت و برگشت کسب اطالع نموده و         
آشنایان و نزدیکان را در جریان قرار             

 .دهید
پوشاک و تجهیزات متناسب با             -1

برنامه و برخورد با شرایط سخت را به         
 .همراه داشته باشید

پوشاک اضافی و یدک داخل کوله را  -1
در کیسه های ضد آب و یا پالستیک           
محکم عایق بندی نمایید تا رطوبت به        

 .آنها نفوذ نکند

مقداری جیره غذایی ذخیره از قبیل      -1
شیر خشک، کشمش، خرما خشک،       
انجیر خشک، مغز بادام، تخمه، کشک  
خشک، آدامس، چای خشک و                
نسکافه را در بسته بندی جداگانه به         

 .همراه داشته باشید
چراغ پیشانی و باطری یدک، شمع     -1

بی اشک، وسایل گرما زا، بهداشتی و 
دارویی و وسایل ضروری دیگر از قبیل         
فندک، کبریت ضد نم و قدری روزنامه         

 .را فراموش ننمایید
در هنگام صعود و یا برگشت سعی         -6

نمایید از گروه و یا دیگر کوهنوردان جدا    
نشوید تا در صورت ضرورت بتوانید از           

 .می دهد
در صورت وجود مه فاصله با نفر             -06

دیگر را به حداقل برسانید و همواره از         
مسیر پاکوب شده حرکت نمایید و             
نگذارید همراهتان از شما جدا شود و         
در صورت اجبار توقف کنید تا به شما           

 .بپیوندد
وجود مه در منطقه باعث                  -07

محدودیت و اشکال در دید و شنوایی،        
جهت صدا و حتی تنفس می شود و          
انسان فاصله را تشخیص نداده و در           

 081تشخیص مسیر نیز ممکن و گاه تا 
درجه در انتخاب مسیر دچار اشتباه           
شده که عاقالنه ترین تصمیم برگشت      
به سوی پایین و یا رفتن به نقاط امن           

 .می باشد
نگذارید عضوی از بدنتان خیس           -08

شود زیرا انرژی و گرما از همان نقطه          
بیرون آمده و شما را دچار کمبود انرژی 

 .و خستگی زودرس می نماید
زمان و شرایط صعود را طوری              -09

تنظیم نمایید که حداقل یکساعت قبل      
از غروب آفتاب به محل امنی رسیده          
باشید و گرنه بعد از غروب آفتاب به             
یکباره هوا سرد شده و ممکن است          

 .شما را به سرما زدگی دچار نماید
به اصل ریزه خواری یعنی هر بار           -11

خوردن و آشامیدن به مقدار کم ولی          
 .پیوسته را به خاطر داشته باشید

از غرور بیجا بپرهیزید و به توصیه           -10
های افراد با تجربه و آگاه در منطقه             

 .توجه نمایید
همواره کاله مناسب به سر              -11

داشته و در صورت ممکن جلو بینی و          
دهان را با پوشاک مناسب بپوشانید تا     
دچار مشکالت ریوی و از دست دادن          

 .آب و انرژی نشوید
اگر در مکانی مجبور به توقف               -11

شدید پیوسته و درجا با حرکات                 
مناسب و مالیم خود را گرم نگاه                
داشته و از حرکت دادن انگشتان پاها         
و دست ها غافل نشوید زیرا هر چقدر         
بدن بی حرکت بماند به همان اندازه          
دمای عمومی بدن افت می نماید و           
شما را با خطر جدی سرمازدگی روبرو     

 .می کند

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
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در شرایط سخت و              -11
سرمای زیاد اگر مجبور به             
ماندن شدید، به اطاقک های        
سنگی و یا حفره ها و غارها و        
شکافها بروید و اگر نبود با برف     
و یا سنگ برای خود جانپناهی    
بسازید و با هر وسیله ممکن        
روی آن را پوشانده و خود را            

 .گرم نگه دارید
کنار هم بنشینید و خود را        -16

سرگرم کنید و از جدا خوابیدن       
پرهیز نمایید و خود را بیدار نگه     

 .دارید
از نوشیدنی گرم و مواد          -17

غذایی زود هضم استفاده           
نموده و در صورت ممکن از چراغ های             
حرارتی برای گرم کردن بدن استفاده           
نمایید و به هر طریق ممکن خود را گرم           
نگه دارید تا سرما به شما غلبه نکند،             
خواب رفتن به خصوص غیر ارادی در این         

 .شرایط بسیار خطرناک می باشد
از رفتن به داخل سطوح یکدست و           -18

درجه  11تا  11با شیبی نسبتًا تند حدود 
که برف زیادی نیز در آن انباشته شده            
بپرهیزید و اگر مجبور به عبور از آن                  
هستید سر و صدا نکنید و پیوسته                
مراقب اوضاع بوده و با فاصله نسبتًا زیاد         
از یکدیگر و یا تک تک عبور کنید و با قدم            
های بلند از مانعی به مانع دیگر بروید و           
برف را نشکافید و کانال ایجاد نکنید و پا           
در جای پای یکدیگر بگذارید تا از منطقه          

 .عبور نمایید
اگر چادر به همراه دارید و مجبور به           -19

نصب آن شدید حتی االمکان نزدیک به          
تنه درختان آن را به پا نکنید و از بستن             
بند آن به درختان خودداری کنید، کف             
چادر را مسطح نموده و درب آن را در پناه 
باد پیش بینی نمایید و سعی کنید در            
مسیر بهمن و سقوط سنگ و یا نزدیک          
پرتگاهها و چشمه سارها برپا نکنید و در        
صورت نصب، دور آن را با برف و یا سنگ           
دیوارچینی کنید و کانال عبور آب را نیز در    

 .اطراف آن در نظر بگیرید
در شرایط خیلی سرد کاماًل زیپ ها          -11

و یا محل های عبور هوا را ببندید ولی در  
صورت روشن کردن چراغ در داخل آن             
قدری محل عبور و مرور هوا را در نظر              

 .بگیرید تا دچار گازگرفتگی چراغ نشوید
درون چادر لباس گرم بپوشید و از             -10

تکیه دادن به بدنه چادر خودداری نموده و 
 .پاها را کاماًل بپوشانید

در شرایط کوالک و طوفان و سرمای         -11
شدید، سعی کنید که هیچ عضوی از            
بدن شما در معرض هوای سرد قرار              

زیرا سرمازدگی موضعی خیلی       .  نگیرد
سریع اتفاق می افتد به خصوص نوک           

 .انگشتان دست ها و پاها

از مسیرهای با شیب تند سنگی و          -11
یخ زده با دقت و احتیاط و با حواس جمع           
عبور نموده و از کمک به یکدیگر غافل             

 .نشوید
در شرایط وجود ابر تیره و افزایش باد  -11

مراقب صاعقه باشید بخصوص اگر صدای   

فلزی همراه  جرقه خـفـیـف را روی ابـزار       

شنیدید و یا موهای سر و دستتان سیخ        

سیخ شد فورًا راه پایین آمدن و رفتن به           

 .نقاط امن مثل پناهگاه باشید

در هنگام بروز صاعقه وسایل فلزی          -16
همراه حتی ساعت مچی خود را داخل         
لباسهای عایق پیچیده و در کوله پشتی       
جای دهید و ابزاری مانند کلنگ و باتوم را 

به خاطر داشته باشید     .  از خود دور کنید   
بستن باتوم و کلنگ به کوله پشتی که          
نوک تیز آن از سر باالتر قرار گیرد بهترین          
موقعیت برای اصابت مستقیم صاعقه          

 .می باشد
متر   1در هنگام بروز صاعقه حداقل         -17

با دیگران فاصله داشته و با گامهای کوتاه 
و قدری تند ارتفاعات را ترک نموده و از            
پناه گرفتن در زیر درختان بلند و صخره ها 
و یا دهانه غارها خودداری نمایید مگر            

 .متر به درون غارها بروید 01حداقل 
اگر جای امنی نیافتید حتی االمکان         -18

کنار سنگی کوتاه چمباتمه زده و در               
صورت ممکن با لباس و یا کوله پشتی و          
یا هر چیز خشک دیگر بین خود و زمین            
عایق ایجاد نموده و در شرایط اضطراری         
تخته سنگی را برگردانده و روی آن                

 .چمباتمه بزنید
از جویبارها و رودخانه ها کمی               -19

فاصله بگیرید و حتی االمکان از رفتن به          
 .نقاط مرطوب و خیس دوری کنید

تلفن همراهتان را خاموش نموده و          -11
از آن استفاده نکنید چون باعث عبور              
امواج صاعقه می شود، مگر در شرایط          

 .اضطراری و اورژانس
از وسایل فلزی به خصوص با لبه یا            -10

نوک تیز دوری نمایید و اگر داخل پناهگاه         
می باشید از نزدیک شدن به ستونهای         
 .فلزی و یا پنجره های آن خودداری نمایید

حداقل تا نیم ساعت بعد از شنیدن          -11
آخرین صدای رعد از محل امن بیرون              

 .نیایید
بلندی ها و ارتفاعات بخصوص روی          -11

قلل و یالها و یا سطوح هموار مناسب             
ترین شرایط برای اصابت صاعقه است،        

 .پس از رفتن به سوی آنها بپرهیزید
در صورت اصابت صاعقه به فرد با             -11

حفظ خونسردی کمکهای اولیه را آغاز          
نمایید و او را به مکان امنی برده و گرم             
نگاه دارید و اگر صاعقه زده دچار شوک           
گردیده تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی را 
شروع نموده و با فریاد و یا هر وسیله              

 .ممکن از دیگران کمک بطلبید

هوای سرد، رطوبت، وزش باد و              -11
خستگی مفرط چهار عامل مهم در               
سرمازدگی هستند پس خود را در مقابل 

 .آنها ایمن کنید
بارش باران باعث نفوذ آب به داخل           -11

پوشاک تان شده و در نهایت رطوبت به          
پوست بدن می رسد که نتیجه آن از              
دست دادن انرژی و گرما، خستگی              
زودرس بوده و اگر چاره اندیشی نشود         
منجر به سرمازدگی عمومی بدن               

گردیده که مناسب ترین           (هیپوترمی)
شرایط به همراه داشتن پوشاک ضد آب        

 .گورتکس می باشد
در صورت بارش شدید برف که بیش          -11
ساعت ببارد    11سانت در     11الی    11از  

از رفتن به کوهستان خودداری کنید و یا         
روز   1تا    1اگر در منطقه اطراق نموده اید     

 .صبر کنید و بعد به فعالیت بپردازید
بیشترین احتمال سقوط بهمن            -16

هنگام بارش برف تازه است پس مراقب         
 .اوضاع در منطقه باشید

شب ها باد از ارتفاعات به دامنه ها           -17
می وزد و روزها از دشت به ارتفاعات و            
اگر برعکس شد هوای بدی در انتظار            

 .شما خواهد بود
اگر در روز به دور از انتظار هوای                -18

منطقه برفی گرم بود مه شامگاهی را          
به دنبال خواهد داشت که هر چه قدر            

مه شبانه غلیظ تر       .  روز گرم تر باشد      
خواهد بود پس پیش بینی الزم را                  

 .بنمایید
پرواز پرندگان در ارتفاعات نشانه            -19

هوای خوب بوده و اگر پرواز آنها از                   
ارتفاعات به طرف دامنه ها باشد نشانه        

 .یک هوای بد خواهد بود
در شرایط زمستان از فعالیت ها ی           -11

بیهوده و غیر الزم بپرهیزید و انرژی را             

بیهوده هدر ندهید تا در شرایط بحران            

 .انرژی بیشتری داشته باشید
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 مهران گرجی نیا

حد خود میرسد اما در جائیکه پای مسابقات درای 

تولینگ به میان می آید، استفااده از کاراما اون         

بدیهی است ناتوانی یک ورزشکاار  .  ناگزیر میشود

در استفاده از کرام ونها و یا حتای اساتافااده از         

کرام ون نامناسب می تواند موجب فشار بیشتر باه  

! دستها شود و البته صعود را با مشکل مواجه سازد

برای جلوگیری از چنین ایرادی بهترین کار تمرین 

یخنوردان و درای تولینگ کارها باا کاراما اون         

همان ابزارهایی که ) مناسب در زمان تمرین است 

قرار است در رقابتهای رسمی با آناهاا شارکات       

البته بسیاری، برای جلوگیری از آسایاب     (.  نمایند

درای تولینگ رشته ای نوظهور در بین رشته هاای  

وابسته به سنگ است که مخالفان و موافقان خاود  

داشتن تجهیزات مانند ساایار روشاهاای       .  را دارد

درای .  سنگنوردی از شرایط ویژه این صعود اسات 

تولینگ استفاده از تبر یخ ها و کرام ون برای عبور 

ایان  .  از قسمتی است که یخ یا برف وجود نادارد   

رشته بیشتر برای طی کردن قسمتهای بدون بارف  

در حین عبور از قندیل ها و مناطق بارفای باکاار       

میرفت، اما امروزه رشته ورزشی جداگاناه ای از      

 Steinتکنیکهائی مثل   .  یخنوردی تشکیل میدهد

pull    در اجرای این برنامه ها در کنار تجهیازاتای

که ممکنست حتی نام انرا تابحال نشنیده بااشایاد    

(Shmoolz)        از تفاوتهای این ورزش جااا  باا

صعود .  انواع سنگنوردی هائی است که می شناسید

به این روش حتی شامل جابجائی دست به دسات  

تجهیزات هم می شود که در بعضی تاکانایاکاهاا       

توانائی یک صعود کاناناده درای        .  ضروری است

تولینگ با استفاده از کفش سنگنوردی به بیشترین 

رساندن به گیره ها و دیواره مصنوعی در حایان       

 . تمرین از کفش سنگنوردی استفاده می کنند

داشتن تبر یخ، کرام ون و یا کافاش ساناگ و           

کاسکت و البته یک حمایتچی کاما  ماعالا  از         

مهمترین امکاناتی است کاه فارد بارای درای            

آشنائی کامل باا روش      .  تولینگ باید داشته باشد

کار و تکنیکهائی که میتوان صعود نمود و در نارار   

گرفتن نکات مربوط به صعود با لبه های تیز تابار     

یخ و کرام ون هم از م حرات غیر قابل انکار این 

 . ورزش است

این ورزش علیرغم وجود دیواره های مصاناوعای      

صعود سالنی در سراسر کشور و همچنین دیاواره    

های صعود طبیعی در کشاور، هاماچاناان جاز            

ورزشهای ناشناخته حتی برای فعاالن رشتاه هاای     

امیداسات باا اطا ع        .  کوهنوردی در کشور است

رسانی همنوردان در سراسر کشور، ایان رشاتاه        

 جاا  ورزشی هم گسترش یابد

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
 

Shmoolz 
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در صورت آزاد شونده   ) می توان شخص را فرود داد : 3

 (بودن کارگا  و داشتن طناب کافی

 :حالت دوشخص و یک طناب( 3

شخص ابزار فرود را به طناب متصل می کنه و فرود می 

رود و شخص دیگری از پایین طناب او را گرفته و او را 

در این حالت شخص پایینی بایه کامال . کنترل  می کنه

حواسش به فرود رونه  باشه زیرا چنه ثانیه تدایدیدر در      

 .متوقف کردن کار را مشکل میکنه

 :جهت امهاد با توجه به موقعیت

 .می توان شخص را پایین داد:1

در صورت امکان می توان طناب را فیکس نمود و از :2

 .طناب باال رفت

 :حالت یک شخص و یک طناب( 4

 : انواع حمایت در فرود

 : حالت دو شخص ودو طناب( 1

در این حالت یک طناب را به هارنس شخص مدتدصدل      

نمود  و از باال او را حمایت میکنیم و شخص طدنداب     

ایدن  .  دیگر را به ابزار فرودش انهایته و فرود مدی رود   

مشکل این حالدت  . حالت ایمن ترین حالت فرود است

 2هنگام فرود در حوضچه است که فرد می بدایتدت       

 .طناب را از یود ازاد کنه

 :جهت امهاد با توجه به موقعیت

 .می توان شخص را فرود داد:1

 .می توان باال کشی نمود:2

 .می توان فرود رفت و به شخص کمک کرد:3

 :حالت یک شخص و دو طناب( 2

طناب ریخته شه  و ابزار فرود به یکدی  2در این حالت 

از طناب ها متصل شه  و گر  پدروسدیدک بده طدنداب           

این حالت در زیر آبشارها مشکل ساز می شدود  . دیگر 

چون انتهای طناب ها در زیر آبشار بده هدم گدر  مدی           

برای حل این مشکل طناب حمایت را کوتاهتر .  یورد

 .می گیرنه 

 :جهت امهاد با توجه به موقعیت

 .می توان با ال کشی نمود:1

 .می توان فرود رفت و به شخص کمک کرد:2

شخص ابزار فرود و گر  پروسیک را روی یک طدنداب   

در این حالت بهتر است از روش پروسیک زیدر  . می زنه

ابزار استفاد  شود زیرا در این روش هم آزاد کردن قفل 

در ایدن روش    .  پروسیک راحتتر است و هم کنترل گر 

مهم است طول طنابچه پروسیک کوتا  بداشده وابدزار        

فرود به واسطه یک تتمه کمی از هارنس دور شود تدا    

در ایدن    . در دست و پا نباشه و گر  در ابزار گیر نکنده 

گر  را کنترل کدرد   (  دست کنترل)حالت دست پایینی 

زیر ابدزار فدرود را مدی          (  دست تعادل) و دست باالیی 

 .در این حالت کارگا  بایه آزاد شونه  باشه. گیرد

 :جهت امهاد با توجه به موقعیت

 .می توان باال کشی نمود:1

 .می توان فرود رفت و به شخص کمک کرد:2

 .می توان از پایین از طناب باال رفت:3

در صددورت آزاد شددوندده  بددودن          : 4

 .کارگا  می توان شخص را فرود داد

در صورت وجود حوضچه ایدمدن     ( 5

در پایین نیازی بده حدمدایدت ندمدی             

بایه با توجه به شرایط مدوجدود   . باشه

مدلدل   -طول طناب ها-ایمنی-زمان) 

نوع حمایت را مشخدص  ...(  فرود و 

 .نمود
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، برند و مارک معتبر، قیمت مناسب، گارانتی  و    ( دارند

 .ضمانت

 اندازه كفش كوهنوردي

اي باشد كیه     اندازه كفش كوه براي راحت  بايد به گونه

. راحت  و آسان  بپوشد  كوهنورد بتواند ساعتهاكفش را به

اندازه كفش مناسب تنها با پوشیدن و راه رفتن مشخی   

ايجاد تاول هاي پوست  می     ) خیل  گشاد نباشد .شود م 

به پا فشار وارد م  آورد )، خیل  كیپ و تنگ نباشد(كند

براي خريد كفش (. و ناخن ها و بستر ناخن صدمه م  زند

شماره از پاي شما بزرگتر باشد  1دقت كنید تا اندازه آن 

 . و اين فضا را توسط جوراب ضخیم پر كنید

 نکات كاربردي در هنگام خريد كفش كوهنوردي

پس از انتخاب نوع كفش مورد نظر براساس نیاز خیود،     

جهت امتحان كفش كوهنوردي در فروشگاه، يك جفت 

جوراب ضخیم از نوع  كه در فعالیت هاي خود به پا م  

پاي بسیاري از افراد در طول روز . كنید همراه داشته باشید

باد م  كند، بنابراين خريد خود را در بعدازظهر يا غروب 

پیش از  كه پا در بزرگترين اندازه خود است، انجام دهید

 مشخصات كفش هاي كوهنوردي

در گذشته كفش هیا از      : رويه و داخل كفش   

هاي چرم  امروزه  شدند، كفش دوختن چرم تهیه م 

هاي  با  كمترمتداول هستند و جاي خود را به كفش

هاي  از الیاف مصنوعی  و     هاي جديد و رويه طرح

هر چند كفیش هیا     .  اند ساير مواد نوتركیب داده

درحال تغییرهستند ول  وظايف و كارهاي  كه بايد 

پیشیرفیت در     . انجام دهند، تغییر پیدا نکرده است

ساخت كفشها، راحت  و ايمن  بیشتیر را بیراي       

میوادي كیه در       .  كوهنوردان بوجود آورده است

 -چرم  :ساخت رويه و داخل كفش به كار م  رود

 عايق باد، رطوبت و قابل تنفس، مصنوع  يا طبیع 

گورتکیس   ،(Sympatex)سیمپاتکس ،(event(ايونت 

)Gore-tex)         پارچه هاي  مقاوم چیون كیوردورا و ،

نوع  الیاف گرما زا كه در اليه هاي )كوالر، تین سولیت 

 . فايبرگالسو( درون  كفش به كار م  رود

ضد آب، قابلیت تعريق، تا  : خصوصیات الزم رويه كفش

مقاوم بیه     قابل ارتجاع، حدي نرم و قابل انعطاف، محکم،

بندها تا نزديک  پنجه ي پا  سرما، گرما و عوامل محیط ،

 .رويه تا روي پا و قوزک ها را بپوشاند. ادامه داشته باشد

اليه اي (Vibram)ويبرام: زيره ي كفش يا تخت كفش 

ويژه از كربن و الستیك، كه معروف ترين آن بیا نیام     

اي سخت، ضد لغزش و  ايتالیا بوده، ماده  Vibramتجاري

 :خصوصیات الزم براي زيره ي كفیش  .پراستحکام است

ضربه گیري، حفظ وضعیت استقرار كف پا را در داخیل  

كفش، عاج هاي مناسب بسته به نوع كفش، اصطیکیاک   

بستگ  به نیوع    )انعطاف پذيري  خوب، مقاومت مناسب،

امروزه  :موارد مهم انتخاب نوع كفش كوهنوردي(.  كفش

در كوهنوردي صحبت از كفش  كه بتوان از آن در برنامه 

هاي مختلف درطول يکسال استفاده كرد، كامال بییهیوده   

است و بايد براي هر برنامه خاص كوهنوردي، كیفیش     

اندازه كفش و راحیتی  پیا،      . مخصوص آن را تهیه كرد

كوهنوردي در تابستان، صعودهاي زمستانیه،  ) قابلیت فن  

استحکیام و    ، ...( هیمالیانوردي، سنگنوردي، يخنوردي و

تخت كیفیش،       -جنس رويه، درجه سخت  زيره كفش 

مچ پا را محکم   -متر  سانت  11تا  11بلند بین   داراي ساق

البته نحوه نگهیداري و    .  داشته وخوب محافظت كند  نگه

انبارداري كفش هم موثر است تاريخ تیولییید كیفیش       

سال دوام  7تا  5چسبهاي بکار رفته در ساخت كفش بین )

بستن بندهاي، پايتان را تا جاي  كه امکان دارد در داخل 

ي پايتان را كامالً در    كفش به قسمت جلو برانید و پنجه

جلوي كفش قرار دهید در اين هنگام بايد به اندازه حداقل 

 .قطر يك انگشت، پاشنه با انتهاي كفش فاصله داشته باشد

پس از مرحله يك بند كفش را محکم بسته و با آن راه   

اگر كفش مناسب پاي شما باشد پايتان در داخیل  .  برويد

پس از پوشیدن كفش و بستن بند .  آن كامالً راحت است

آن، روي يك پاي خود ايستاده و با پاي ديگر خود بیه    

اگر كفش مناسب باشد در ايین    .  ديوار ضربه وارد كنید

اي به طور مستقیم به پايتیان وارد     گونه ضربه  حالت هیچ

بعد از پوشیدن پوتین و بستن بندهاي آن، بیا       . شود نم 

ي خارج  پاي خود، مطمئن شیويید    ايستادن روي كناره

به صیورت    . كند پوتین از قوزک مچ پايتان محافظت م 

شماره از پايتان بزرگیتیر    1كل  كفش كوهنوردي بايد 

با آن راه برويید،  باشد ول  حتما بايد كفش را بپوشید و 

 کیانوش فرهادی نژاد
کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران

 
سال اول شماره سوم
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اين كفشها ضدآب بوده و دوخت با نخ ندارند،  كهكنید

كفش با چسب يا دوخت ذوب  به زيره میچسیبید و     

بدلیل زيره غیر انعطاف پذير آن، تنها بروي برف و يخ 

هرگز كفشهاي كوهنوردي سنگین در  !به كارم  رود

مکانهاي  كه برف وجود ندارد، نپوشید، خییلی  زود     

 !پايتان تاول خواهد زند

 (Expedition( كفش كوهنوردي سنگین دو پوش

كفش هاي كوهنوردي سنگین دو پوش، سنگیین و    

. زيره اين كفش انعطاف پذيري ندارد.  بسیار قوي است

يك پوش آن كفش كوچک  و هیم انیدازه پیاي          

كوهنورد است و از بند يا چسبك براي بسیتین آن       

استفاده میشود و اين كفش درون كفش اصلی  كیه     

تمام آن ها قابلیت نصب .  بزرگتر است قرار م  گیرد

صعود قلیه     كاربرد اين كفشها براي.گرامپون را دارند

صعود ( بهار و تابستان)متري در فصل صعود 7777هاي 

( پايیز و زمسیتیان      ) متر در  7777قله هاي كمتر از 

 . يخنوردي در ارتفاعات بسیار بلند میباشد

 (Expedition( كفش كوهنوردي سنگین دو پوش

. در مسیرهاي غیر برف  هرگز استفاده نکنییید   توصیه

پس از خريد و قبل از استفاده از (باعث تاول پا میشود)

آن در يك برنامه سنگین، آنها را در يك برنامه سبك 

هرگاه با يك كفش جديد بیه    .  به پا كنید و بیازمايید

كوه میرويد به محض ايجاد سوزش در نقطیه اي از      

ادامه حركت بیا    .  پايتان سريعا آنرا با چسب بپوشانید

همان وضع پاهايتان را زخم و حركت را آزار دهنیده  

به علت سنگین و حجیم بودن اين كفشهیا در     .میکند

هنگام حركت روي شیبهاي كم و مخصوصا سراشیب  

ها بند پوش داخل  را باز يا شل ببنديد تا راحت تیر    

حركت كنید و در برنامه هاي فن  و اسیتیفیاده از        

كرامپون بند ها را محکم تر ببنديد تا پاي شیمیا در       

همیشه در طول برنامه كیفیش را       .  كفش بازي نکند

استفاده . از گتر مناسب استفاده كنید .خشك نگاه داريد

از سوپر گتر ها كه تمام سطح كفش را میپوشانند در   

پوش داخل  كفش را با . افزايش نگهداري گرما موثرند

 خود به كیسه خواب ببريد تا براي استفاده در روز بعد

به پا كردن يك كفش يخ زده گیاهی      .  گرم بمانند

. موجب يخزدگ  انگشتان پا قبل از حركت میییشیود   

جوراب خوب نقش مهم  در افزايش كاراي  كیفیش   

جوراب اضافه را فراموش نکنید و میراقیب   .  شما دارد

هیچگاه براي اولین بار كفش نو را در  بیاد داشته باشید

انواع كفش هیا در      !يك برنامه سنگین استفاده نکنید

ورزش كوهنوردي با شرح كامل امروزه با توجه بیه    

پیشرفت تکنولوژي بنا به نوع برنامه را براساس قابلیت 

براي تهیه كفش بايید  .  و كاراي  تقسیم بندي م  شوند

بیشتر كفش هیاي    .  به كاراي  خاص آن توجه داشت

كوهنوردي در مدل هاي  مردانه و زنانه عرضه میشوند 

و نام دسته هر يك در شركت تولید كنند م  تواتنید  

 متفاوت باشد

 (Trekking (كفش كوهپیماي 

بلند  شامل كفش هاي كه وزن سبک  است، داراي ساق

  است، تا مچ پا را محکم نیگیه    (  متر سانت  11تا  11) 

زيره اين كفش تاحیدي  .  داشته و خوب محافظت كند

انعطاف پذير است و رويه آن عموماً پارچه هاي ضید  

اين كفشیهیا    .آب يا چرم  يا تركیب  از اين دو است

 3براي صعود ارتفاعات بدون برف و يك روزه در     

فصل اول سال، وپیمايش كويرها، جنگلها به صیورت  

هرگز براي  وجه داشته باشیدت. چند روزه بکار م  روند

به دلیییل    !برنامه هاي حت  يك روزه زمستانه، نپوشید

داشتن دوخت بروي كفش نبايد از با آن ها در مسییر  

. هاي سنگ الخ  يا فرود از شن اسک  استفاده كیرد 

پوتین سربازي يك نمونه ارزان و البته زيره ضد لغزش 

 . ندارد، بنابراين دور آن را يك خط بکشید

 BACKPACKINGكفش كوهنوردي

داراي .  شامل كفش هاي نیمه سنگین كوهنوردي است

است، تا مچ پا را محکیم  (  متر سانت 11تا  11) بلند  ساق

زيره اين كیفیش     .  داشته و خوب محافظت كند   نگه

برنامه  كاربرد اين كفشها در.  كم  انعطاف پذير است

فصل و برنامه هاي صیعیود    3و صعودهاي چند روزه 

هرگز براي  توجه داشته باشید. زمستان  يك روزه است

برنامه هاي چند روزه زمستان  نپوشید، احتمال يخزدگ  

 !انگشتان پا بیشتر میشود

 (Alpine( كفش كوهنوردي سنگین يك پوش

كفش هاي تك پوش سنگین و بسیار قوي كوهنوردي 

است، زيره اين كفش انعطاف پذيري ندارد، تمام آن   

ها قابلیت نصب گرامپون را دارند و براي حركت روي 

اين كفشها براي صعودهاي .برف و يخ طراح  شده اند

متر و صعودهیاي   5777زمستانه در ارتفاعات كمتر از 

 توجه نمائیید . كاربرد دارندتركیب  فن  در يخنوردي و 

جنس پوش خارج  بعض  از اين كفشها .  سنگها باشید

سخت بوده و ممکن است در اثر ضربه شديید و در      

سرماي شديد بشکند در شرايط اضطراري يا در مواقع  

كه از كفش دوستانتان استفاده میکنید، میتوانییید بیا      

پوشیدن جوراب اضافه يا كم و زياد كردن كفه كفش، 

اضافه بند كفش . سايز آنرا يك شماره كم و زياد كنید

باز كردن بینید     .  را در ساق كفش يا گتر جمع كنید

مخصیوصیا   .  كفش يخ زده شما را دچار دردسر میکند

اينکه مجبوريد براي اينکار دستکش خیود را نیییز        

دو (  رويه فايبرگیالس ) كفشهاي پالستیک  .  درآوريد

 . پوش معموال در اقلیم كشور ايران مناسب نیستند

 (Expedition( كفش هاي هیمالیانوردي

شامل كفش  سه پوش سنگین و بسیار قوي كوهنوردي 

است، زيره اين كفش انعطاف پذيري ندارد، پوش اول 

آن يك گتر بلند است كه بر روي كفش قیرار می      

گیرد و به دور كفش دوخته شده و تمیام رويیه و       

تمام آن ها قابلیییت   .  اطراف كفش را در بر م  گیرد

اين كفشها براي شرايط بسیار .  نصب گرامپون را دارند

 .سرد و صعود برف و يخ ساخته شده اند

 كفش يخ نوردي

اين كفشها شبیه كفش سنگنوردي، سبك بوده فیقیط   

 .داراي كرامپونهاي دائم  متصل به كف كفش اسیت 

اين كفشها براي مسابقات و صعودهاي سرعیتی  در     

 .يخنوردي كاربرد دارند

 (Walking( كفش هاي راهپیمائ 

شامل كفش هاي  بدون ساق و بسیار سبك است كیه  

در مسیر هاي ساده، كف  قابل استفاده بوده و عموما در 

بیرنیدهیاي     .كفه آن از شوک گیر استفاده شده است

بسیار زيادي در زمینه وجود دارد، بهتر است زيره اين 

 ...كفش نیز ويبرام باشد

 (Climbing( سنگ نوردي كفش

اين كفش ها كه اصطالحا كتان  سنگ نیز نامیده م  

و . شودند با شکل خاص و مواد خاص  تولید م  شود

براي صخره نوردي، ديواره نوردي و سنگنوردي داخل 

 .سالن كاربرد دارد

 

 



 14 

 

دارند، فاصله بین افراد روي طناب بايد بیشتر در نظر گرفتیه  

اولین فرد بايد طناب اضافه را حمل كند تا اجازه بوجود . شود

آخرين فرد بیايید     .  آمدن فواصل بیشتر بین افراد داده شود

طناب دوم را حمل كند تا طناب كاف  براي انجام عملییات  

در هر حالت افراد تیم همیشه بیه    .  نجات وجود داشته باشد

متر طناب اضافه بیش از طناب  كه امدادگران  3تا  1/5داشتن 

را به همراه ديگر خود متصل میکند، براي عملیات نجات نیاز 

دارند چون طناب فرد سقوط كرده بیشتر از طناب فرد ناج  

 .در برف دفن میشود

 6براي تیمهاي دو نفره، هر فرد يك گره هشت به فاصله   

متري از وسط طناب میزند و با دو كارابین پیچ به حیلیقیه    

كارابینها بايید طیوري     .  حمايت هارنس خود متصل میکند

در اين حالت هیر  .  بپیچند كه قفلهاي آنها مخالف هم باشند

متر طناب اضافه را حمل میکند كه میتوانید   13/5تا  11فرد 

 . براي نجات استفاده كند

متري بیین افیراد      11براي تیمهاي سه نفره، رعايت فاصله 

همچنان شرط است با اين تفاوت كه نفر سوم دقیقا وسیط    

متر با وي    11طناب قرار میگیرد و دو نفر ديگر به فاصله 

دو نفر انتهاي طنیاب  .  طناب را به هارنس خود گره م  زنند

 . بايد طناب اضافه را براي نجات حمل كنند

براي تیمهاي چهار يا پنج نفره افراد گروه بايد بطور مساوي 

در طول طناب تقسیم شوند و دو فرد انتهاي طناب بیجیاي     

تعقیب بیه     8اتصال با گره هشت بايد آنرا مستقیما با گره 

. هارنس خود متصل كنند تا از استفاده كارابین خودداري شود

اگر فقط يك عضو در شکاف افتاد، تیم همیشه طناب اضافه 

كاف  بین افراد دارد تا به فرديکه در شکاف افتاده دسترس  

 .يابد

تیمهاي .  نفر روي طناب توصیه نم  شود 5گروههاي باالي 

در .  نفر سرعت كم و حركت سنگین  دارند 5يا  1با تعداد 

اين موارد بهتر است تیم به دو گروه دو يا سه نفره تقسیییم   

عالوه بر راحت  و . شوند مگر اينکه تیم بسیار نا آموخته باشد

انعطاف بیشتر گروه، تقسیم گروه باعث دسترس  به طنیاب  

بیشتر براي نجات و همچنین توانائ  فرستادن يك تیم براي 

 . نجات را بدست م  دهد

 

 نجات در شکاف یخی

در سقوط در شکاف يخ ، تیم شما به تجهیزات، توانائ  و   

دانش عملیات سريع نجات بدون كمك منابع خارج  نیییاز   

سرعت، اهمیت زيادي دارد چون باعث درمان جراحات . دارد

اعتماد بنفس هیم يیك       .  و جلوگیري از هیپوترم  میشود

ضرورت است چون در مناطق دوردست ارتباطات معیمیوال   

بیشیتیر اوقیات      .  تشخی  شکاف يخ  سخت است

شکاف يخ  زير پلهاي نازک برف غیر قابل تشخی  

بیشتر اين پلها تنها چند اينچ ضخامت دارند و   .  است

. وزن يك انسان يا اسنوموبیل را تحمل نم  كینینید   

حركت در اين مناطق با طناب در هر قسمت يیك    

ضرورت است بويژه در مناطق  كه بدون سابقه قبل  

با اينحال نبايد فرض كرد مسیییر   .  پیمايش م  شوند

يخچالها . پیمايش شده و عالمت گذاري شده امن است

همواره در حال حركت هستند و شکافهیاي يیخی       

راههاي شناخته شده بايست .  همیشه در حال باز شدن

 .مرتبا بازبین  شوند

تمرين تکنیکهاي حركت صحیح با طناب میتواند از   

احتمال جراحت افراد يا گم شدن تجهیزات در يیك  

بهترين نصیحت براي .  سقوط بکاهد ول  آنرا از بین نم  برد

عبور از مناطق داراي شکاف يخ  دقت كردن و پرهیز از   

دور ماندن از شکاف يیخی    .  سقوط در مکانهاي جديد است

 .آسانتر از بیرون آوردن افراد از آن است

 :اتصال با طناب

تکنیکهاي صحیح عبور با طناب براي رسیدن به سه هدف زير 

طناب اضافه سیستم به حداقل ممکن برسد تا طول   -1:  است

تنها يك فرد از  -1. سقوط احتمال  در حد ممکن كاهش يابد

همیشه -3. اعضاي تیم در يك زمان روي پل برف  قرار بگیرد

طناب اضافه كاف  براي كمك به فرد مصدومی  كیه در       

روش استیانیدارد   . شکاف افتاده در سیستم وجود داشته باشد

میتیري    57تا  15بستن طناب با استفاده از يك طول طناب 

اينست كه بسته به تعداد افراد شركت كننده، طینیاب بیه      

متر  11در بیشتر شرايط حدود . طولهاي متفاوت  تقسیم میشود

اين فاصله آنقدر .  بین افراد تیم روي طناب فاصله وجود دارد

هست كه در حین عبور از شکاف در آن واحد تنها يکنفیر  

روي پل برف  احتمال  باشد و آنقدر كوتاه هست كه بتوان 

در هواي بد يا وقت  روي زمینهاي ناهموار هستید، براحتی   

 . ارتباط برقرار كرد

همه اعضاي يك تیم بايست پروسیك خود را روي طنیاب  

زده باشند يا لوازم صعود و تسمه هاي آنها هر وقت بخواهند 

اگر از پروسیك اسیتیفیاده      .  صعود كنند در دسترس باشد

بايد دورتر و بازوي كوتاه ( پروسیك ِپا)میکنید، بازوي بلند 

بايد نزديکتر به شما روي طناب گروه قرار ( پروسیكِ كمر)

طینیاب   .  گیرد و با يك كارابین پیچدار به هارنس زده شود

اضافه پروسیك پا را در يك جیب بگذاريد يا بپیچید تا هم 

براي هیمیه     .  در دسترس باشد و هم دور دست و پا نپیچد

تیمهائ  كه در مناطق با شکافهاي دائم و بزرگ فعیالیییت    

تجهیییزات   .  معنائ  ندارد

زير كمترين لوازم  است كه براي نجات از شکاف يیخی    

 1:  انتهاي طناب بايست جمل شیود هر يك از دو نفر توسط 

لنگر برف، نبش  برف، پیییچ   ) وسیله براي ساخت كارگاه 

كارابین سیاده،   3كارابین پیچ،  1عدد قرقره،  1، ...( برف يا

عالوه )متري، يکعدد پروسیك اضافه 1/5يك قطعه الستیك 

 (بر پروسیك پا و كمر

 نجات

يک  اينکه .  چند حالت در نجات از شکاف يخ  وجود دارد

مصدوم بهوش باشد و زخم  نشده و میتواند خودش صعیود  

فرد امدادگر با پائین . كند و با پروسیك از شکاف بیرون آيد

لیبیه   .  دادن طناب اضافه، كوله پشت  مصدوم را باال میکشد

شکاف را ايمن ساخته و با قراردادن تبريخ، كوله پشت  يیا  

سپس طناب اضافه همراه خود .  چوب اسک  مستحکم میکند

را به شکاف م  اندازد تا فرد سقوط كرده روي طناب دوم   

امدادگر میتواند يك سري گره در   .  پروسیك زده باال بیايد

طناب لبه شکاف ببندد تا فرد سقوط كرده بتواند مثل نردبان 

 .صعود كرده باال بیايد

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
 

 صدیقه جاللی دیل
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بايد خیل  آسان باشد و امدادگر در حالت خود نجات قیرار  

وقت  كه پل برف  شکسته شده بزرگ بوده يا . خواهد گرفت

شرايط  رخ دهد كه مصدوم طوري در شکاف بیفتد كه از   

ديده محو شود، بقیه افراد بايد فورا اقدام به مهار سقوط كرده 

 .و كارگاه بسازند

 ساخت کارگاه

بمحض اينکه در وضعیت ايمن قرار گرفتید، امدادگر بايد از 

پاهیاي  .  سیستم  كه او را به مصدوم متصل میکند، رها شود

خود را آنقدر محکم و قوي در برف بکوبید كه بتوانید دستان 

از اين حالت میتوانید بستیه بیه     .  خود را از تبر يخ برداريد

شرايط از پیچ يخ، نبش  يا لنگر برف براي ساخت كارگیاه  

وقت  كارگاه شما درست شد، پروسیك پیاي  .  استفاده كنید

يا از يیك    (  روي طناب باق  بماند) خود را بیرون بیاوريد 

ابزار باالبرنده مکانیک  با اسلینگ بلند اتصال  به آن استفاده 

بیه  .  كنید و آنرا با يك كارابین پیچ به كارگاه متصل كنید

آرام  وزن مصدوم را با پشتیبان  كردن در شکیاف روي    

كارگاه بیندازيد تا تمام وزن وي روي پروسیك پا يا وسیله 

در اين مرحله، بايد در وضیعیییت        .  باال برنده قرار گیرد

در صورتیکیه  (  و خودتان را)  خودترمز باشید تا مصدوم را 

وقت  كارگیاه وزن را      .  كارگاه تحمل نکند، كنترل كنید

گرفت، آنرا با وزن خود بکشید تا آنرا در حالیکه هنوز قادر 

 . به كنترل سقوط هستید تست كرده باشید

اگر كارگاه پس از   .  اعتماد شما به كارگاه بايد كامل باشد

اينکه شما وضعیت خود مهاري را رها كرديد، از بین برود، 

حالت دوم مربوط به زمان  است كه فرد سقوط كرده بهوش 

در اين . است اما از نظر فیزيک  توانائ  باالكش  خود را ندارد

حالت امدادگر بايست فرد را از شکاف بیرون بکشد ولی     

ممکنست بسته به وسعت جراحت لزوم  به فرود در شکاف 

تکنیکهاي خروج مصدوم از شکاف يخ  مربوط به اين . نباشد

سومین حالت مربوط به زمیانی    .  قسمت در ادامه خواهد امد

است كه فرد سقوط كرده بیهوش بوده يا از يك جیراحیت   

جدي برخوردار باشد كه نیازمند فرود امدادگر به شکاف و   

بدتريین  .  انجام كمکهاي اولیه قبل از باالكش  مصدوم باشد

حالت هم مربوط به زمان  است كه از يك گروه دو نیفیره   

در اين حیالیت   .  يک  در شکاف افتاده و بیهوش شده است

سقوط را مهار كند، يك كارگاه بسازد، وزن را : امدادگر بايد

روي كارگاه بیندازد، با بررس  لبه شکاف و ايمن كردن آن 

امدادگر همواره )به لبه نزديك شده و موقعیت را بررس  كند

، بسمیت  (بايد از حمايت خود به يك نقطه امن مطمئن باشد

فرد مصدوم فرود رود، جراحتهاي وي را درمان كند، بیراي  

مصدوم يك هارنس سینه بسازد تا او را رو بباال نگه دارد،   

مصدوم را پشت به سطح يخ پروسیك زده و يك سیسیتیم   

بسازد و باالكش  مصدوم را از لبه شکاف انجیام   6:1قرقره 

اعضاي گروه بايست هر يك از اين مهارتها را بخوب  .  دهد

تمرين كنند تا همگ  مطمئن باشند كه میتوانند در فشیار      

 .شرايط واقع  نجات، آنرا انجام دهند

 :مهار سقوط

سخت  مهار يك سقوط بسته به مقدار طناب اضافه بین افراد 

وقت  افراد تیم شما در حال پیمايش هستند، طناب بايد .  دارد

بقدري باشد كه اجازه دهد اضافه آن روي سطح برف حركت 

هرگز طناب اضیافیه   (.  توسط ديگر افراد كشیده نشود)كند 

حلقه شده را با دست حمل نکنید، چون عالوه بر افزايش طول 

سقوط، فشار ناش  از ضربه سقوط را هم بر امدادگر و هم بر 

در فضائ  كه شکافهاي يخ  میورد  .  مصدوم افزايش میدهد

انتظار هستند و نگران  سرپرست براي شروع به گمانه زدن   

وجود دارد، فرد پشت سر وي بايد اضافه طناب را جمع كند 

اينکار طول سقوط را بیین  .  طوريکه از سطح زمین بلند شود

 .تا يك متر كاهش خواهد داد 7/6

و آموزش ) در صورتیکه فردي سقوط كرد، اگر فرصت كرد

و بقیه صعود كنندگان بايست “  افتادم”فرياد میزند( ديده بود

يك يا چند قدم از محل افتادن دور شوند تا هم طناب اضافه 

در . را جمع كنند و هم خطر افتادن خود را در شکاف بکاهند

بیشتر افتادن ها، قربان  با همین دور شدن قبل ازاينکه حت  تا 

كمر و در حالت بدتر آن تا شانه وارد شکاف شود، گرفتیه  

در اين وضعیت براي قربان  برگشت روي سطح برف . میشود

اگر كارگاه . ممکنست كشته شود( و حت  خود شما)مصدوم 

مستحکم بود، میتوانید حالت خود مهار را ترک كنید تا يك 

كارگاه پشتیبان .  كارگاه ديگرپشت سر كارگاه اول بسازيد

بیاد داشته . را با يك كارابین پیچ به كارگاه فعل  متصل كنید

فضاي پشت كارگاه اول براي وجود شکاف گمانه زده : باشید

نشده و خود شما در معرض سقوط در يك شکاف يیخی      

شما بايد به سیستم متصل باشید تا زمانیکه اطراف خود . هستید

 .را كامال گمانه زن  كرده و وسعت شکاف را بدانید

 :چک کردن مصدوم

اولین اولويت پس از شرايط فوق، چك كردن شرايط مصدوم 

طناب اضاف  كه حمل میکرديد را درآورده و باز كنید، . است

يك ال در نزديکترين نقطه به كارگاه زده و به   8يك گره 

اينکار پروسیك يا ابزار باالبرنده را كه .  كارگاه وصل كنید

مجروح از آن آويزان است پشتیبان  میکند و به كیارگیاه     

. استاتیك در صورت لزوم نقطه اي براي فرود رفتن میدهید 

پس از اين، شما بايد تخمین بزنید جائیکه مصدوم از نظر محو 

شده تا لبه شکاف چقدر فاصله دارد و مقداري كه روي طناب 

شما اضافه مانده را اندازه گیري كنید و اجازه چنید فیوت     

يك گره هشت يك ال زده و بیه      .  طناب اضافه را بدهید

سپس، پروسیك كمر يا وسیله باالبرنده را . هارنس خود بزنید

بايد از طناب مصدوم به بخش اضافه در نزديکترين فاصیلیه   

ممکن به كارگاه متصل كرد و سپس دوباره به هارنس زده   

 . شود
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كارابین  كه پروسیکهاي پا را به كارگاه متصل میکینید   

كه طنیاب را بیه        8حاال امکان جدا كردن گره .  بزنید

بدين ترتیب مصیدوم از      .  كارگاه وصل میکرد، هست

. پروسیك پا يا به كمك وسیله باالبرنده آويزان میباشید 

را باز كنید، يك قرقره روي طناب بزنید و آنرا به  8گره 

قرقره )كارابین اضافه اي كه به كارگاه زده ايد وصل كنید

خود حمايت پروسیك كمر را از طناب اضافه (.  استاتیك

باز كرده و به طناب  كه بسمت مصدوم میرود در فاصلیه  

قسمت  از .  دو سوم  از لبه شکاف قرار دارد، متصل كنید

طناب آزاد را از قرقره عبور داده و قرقره را با كارابینی   

 .ديگر به پروسیك كمر متصل كنید

سع  كنید مصدوم را با كشیدن انتهاي آزاد طنیاب بیاال     

اينکار در صورتیکه تنها باشید فوق العاده سخیت  .  بکشید

است ول  اگر دو سه نفر اينکار را انجام دهند راحت تیر  

همینطور كه مصدوم باالتر م  آيد، پروسیك پیا    .  است

ممکنست در قرقره جمع شود مگر اينکه شل شیود تیا       

 . طناب آزادانه رد شود

باالكش  را تا زمانیکه قرقره متحرک به قسمت ثیابیت     

برسد ادامه دهید بعد طناب اضافه را از پروسیك پا بیرون 

كشیده و به ارام  اجازه دهید بار بیرون بیايد تا پروسیك 

پروسیك كمر را آنقدر دور از     .  وزن را برعهده بگیرد

اين مراحل را آنقدر تکیرار  .  مصدوم ببريد كه ايمن باشد

 .كنید تا مصدوم از لبه شکاف يا خود شکاف بیرون آيد

 3:1دقت كنید اين سیستم به امدادگر يك مزيت مکانیک 

میدهد و ممکنست نیروي زيادي بصورت غیر عمدي بیه  

هر تغییري در مقاومت خط . مصدوم و كارگاه اعمال كند

باالكش  بايد بسرعت مورد بررس  قرار گیرد تا از صدمه 

پروسیك شما در اين مرحله حمايت شماست تیا    

بتوانید به گمانه زن  شکاف بپردازيد و بیه لیبیه      

نیقیش      8در حالیکه گره   .  شکاف نزديك شويد

پشتیبان را در صورتیکه حمايت از بین بیرود بیر     

با دقت به محیط، به لبه شکاف و محلی   . عهده دارد

احتمیال  .  كه مصدوم به شکاف افتاده نزديك شويد

/برف ريختن روي مصدوم در صورتیکه شیکیاف  

گودال يخ  دقیقا از باالي سر مصدوم چك نشود، 

با دقت محل رسیییدن بیه      .  خیل  كاهش م  يابد

شکاف را براي جستجو بدنبال شکافهاي احتمیالی    

. ديگر و فاصله لبه شکاف با مصدوم بررس  كنیید 

. پروسیك را همینطور كه جلو میرويد با خود ببريد

بعد از بررس  محل و اطمینان از امنیت، خود را از طنیاب  

این مساله حیاتی استت      -باز كنید تا نجات را انجام دهید

 .که مطمئن شوید محل فعالیت شما امن است

در .  وقت  به لبه شکاف رسیديد، مصدوم را چك كنییید  

بدترين حالت كه فرد بشدت مصدوم شده و بیهوش است، 

شما بايد روي طناب اضافه بسمت مصدوم فرود زده و از 

با خود كیت .  پروسیك بعنوان پشتیبان خود استفاده كنید

كمکهاي اولیه و لباس اضافه و كیسه خواب براي درمان 

لبه شکاف را در محل .  جراحات و پیچاندن مصدوم ببريد

 .فرود خوب بپوشانید تا طناب شما داخل برف دفن نشود

بعد از درمان اولیه مصدوم، براي وي با يك اسلینیگ و    

پروسیك اضافه همراه خود، يك هارنس باالتنه بسازيد و 

او را طوري بچرخانید كه پشت به ديواره شکیاف قیرار     

اينکار از خفه شدن مصدوم در اثر كشیده شیدن    .  گیرد

. صورتش بروي برف در حال بیهوش  جلوگیري میکنید 

باالكش  يك مصدوم بیهوش میتواند يکساعت تمام بیه    

بنابراين قبل از اينکه حركت خود بسمیت  .  طول بیانجامد

باال را انجا دهید مطمئن شويد كه مصدوم شما بدرسیتی    

هیر  .  پوشانده شده تا از خطر هیپوترم  جلوگیري كنیید 

وسیله صعود كه همراه مصدوم است بويژه پروسیکها را   

 .قبل از اقدام به صعود جدا كنید

 سیستم باالکشی

وقت  به سطح شکاف رسیديد، بايد سیستم باالكش  درست 

اولین كار مستحکم كردن لبه شکاف زير طینیاب   .  كنید

در صورت امکان شییی    .  باالكش  با كمك تبريخ است

مقاوم كننده را كارگاه كنید تا از افتادن احتمال  آن روي 

يك كارابین ديگر به .  سر مصدوم جلوگیري كرده باشید

بیشتر به مجروح يا فشار بیش از حد به كارگاه جلوگیري 

 .شود

اگر شما به تنهائ  داريد باالكش  را انجام میدهید، به             

نیاز داريد تا باالكش  مصدوم را انجام     3:1نیروئ  بیش از 

به سیستم    1:1میتوانید با اضافه كردن يك سیستم        .  دهید

براي اينکار بايد   .  بهره ببريد   6:1از مزاياي سیستم      3:1

گرفته و با يك گره       3:1انتهاي آزاد طناب را در سیستم       

سپس يك گره هشت ديگري در     . هشت به كارگاه بزنید

با كمك يك   .  نزديکترين نقطه به قرقره متحرک بزنید      

اگر در دسترس داشتید، طناب آزاد را       )كارابین يا قرقره    

طناب  كه از زير كارابین يا       .  به قرقره اخیر متصل كنید    

قرقره اي كه تازه وصل كرديد، خط باالكش  شما خواهد   

هر وقت  .  شد و با كشیدن آن مصدوم باال آورده میشود         

گره هشت به كارگاه رسید، وزن را از روي پروسیك پا           

 . برداشته و پروسیك كمر را بسمت لبه شکاف ببريد

پس از چندين دور، گره هشت  كه آخرين قرقره به آن            

لزوم  به  )متصل است را دوباره نزديکتر به قرقره بزنید          

(. باز كردن گره قبل كه تحت فشار سفت هم شده نیست   

اين مراحل را تا بیرون آمدن مصدوم از شکاف تکرار            

 .كنید

معموال سخت ترين قسمت باالكش  مصدوم بیهوش،           

وقت  مصدوم تا لبه رسید،      .  باالكش  از لبه شکاف است    

. بايد پروسیک  به خط باالكش  بزنید و بسمت لبه برويد         

با دقت برف را جستجو كنید تا شیب  براي باالكش               

اگر طناب باالكش  تحت فشار باشد، فشار       .  مصدوم بیابید 

عمودي وارده بر مصدوم باعث لغزيدن وي روي شیب           

ممکنست مجبور شويد   .  برف  بعلت كشش طناب میشود     

 .بارها و بارها اينکار را انجام دهید تا مصدوم را باال بکشید

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
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حد ممکن حرکت کردیم،  امکان صعود قله را هم          

از نظر دور نداشتیم،  درست قبل از گردنه در              

متری احساس کردم حالت خفگی       0077ارتفاع  

مسلم بود هنوز خوب هم  . دارم، ضعیفتر می شدم 

هوا نشده بودم وقتی به گردنه رسیدم در حال            

عذاب کشیدن بودم،  خیلی به قله نزدیک بودم،           

فکر می کنم ادامه خواهم داد،  فقط چند صد متری 

تا قله باقی مانده بود،  اما آیا می شد بر این                

ناتوانی ام غلبه کنم و تا آنجا که می شد باال بروم 

؟ زمانی که بلند شدم و حرکت کردم دیگر نمی            

. توانستم به خودم درباره بازگشت چیزی بگویم         

واقعاٌ بسیار  .  متر ارتفاع دارد       0700قله فقط    

دیگر نمی توانستم توقف کنم،  قله        .  نزدیک بود   

مانند آهن ربا عمل می کند،  قله جذب می کند،  و    

من در  .  شخص مجبور است به طرف آن برود          

چنین موقعیتهایی بسیار کله شق می شدم با            

وجود آنکه می دانستم تاثیر زیادی بر من می            

آخرین قدمها  .  گذارد،  با این حال ادامه می دادم         

 0777با چنان دشواری بر می داشتم انگارقله ای      

دیگر رمقی برلیم باقی    .  متری را صعود می کنم       

متر   07نمانده بود،  نمی توانستم نفس بکشم،           

که می رفتم استراحت می کردم،  کمتر می              

نشستم زیرا می دانستم بلند شدن از روی برف           

ممکن است انرژی زیادی از من بگیرد،  اغلب            

اوقات وزن بدنم را روی کلنگم می انداختم،  به            

نه خیلی نزدیک است    .... سختی نفسم در می آمد 

فقط و فقط با    .  هر طور شده خودم را می رسانم        

اشتیاق صعود بود که توانستم به قله برسم،  نه            

کوه تاثیر  .  آمده بودم     2اولین باری بود که به کی       

زیادی بر من گذاشته بود به خصوص از محل            

تالقی دو یخچال بزرگ به نام کونکوردیا که از           

آنجا تمام جبهه شرقی مانند یک هرم بزرگ و با           

شکوه دیده می شود،  که باعث ایجاد رعشه بر            

ابهت کوه کامالٌ مرا تسخیر      .  اندامتان می شود     

کرده بود این منظره ترسی در من برانگیخت که          

قبل از آن هرگز احساس نکرده بودم و هرگز برای 

حتی یک لحظه هم از من دور نشد،  چه اتفاقی             

به  2می افتاد ؟ موفق می شویم یا نه ؟ افسانه کی 

شدت بر شما تاثیر می گذارد با نگاه به آن نمی            

توان راجع به تالشهای متعددی که به شکست          

افسانه یک کوه مشکل و   . انجامیده اند نیاندیشید 

خطرناک که به وسیله تغییرات ناگهانی هوا از خود 

دفاع کرده است،  مانند دیگر افسانه ها،  این یکی 

هم همراه است با داستانهای زیادی راجع به            

موانع غیر قابل تصور، راجع به حوادثی که بیشتراز 

بارها و  .  کوههای دیگر منجر به مرگ شده اند          

بارها عکس این کوه را دیده بودم،  اکنون واقعٌا           

روز که از برپایی بارگاه اصلی  0بعد از . آنجا بودم 

متری برودپیک    0077گذشته بود ما به ارتفاع        

رسیده بودیم،  مقداری ذخیره غذایی جا گذاشتیم        

بار .  و به بارگاه اصلی جهت استراحت باز گشتیم         

بعد تا آنجا که می شد باال می رفتیم و سپس به             

پایین سرازیر می شدیم، این مقدار هم هوایی          

. برای ما کافی بود تا در مقابل هدف خود بایستیم     

و روز بعد بارگاهمان را در ارتفاع         «    2کی  »  

متری بر پا کردیم سپس به قصد صعود تا           0077

االن متقاعد  ..  باالی قله هستم    .  هیچ چیز دیکر    

شده ام که دوازده روز هم هوایی برای من بسیار          

کم می باشد،  روی قله فقط یک عکس از کلنگم و 

ماه در باالی یال انداختم،  بک تکه سنگ به              

عنوان یادگاری برداشتم و به پایین سرازیر            

به طور غیر قانونی روی قله برودپیک          .  شدم  

 . بودم 

وقتی به کوهی می روم احساس می کنم در               

خانه ام هستم،  خانه ای مشترک،  من به کوه می       

روم زیرا به آن عالقه دارم،  زیرا می خواهم              

و وقتی در کوهستانی هستم احساس می        .  بروم  

هر قانون یا قوانینی    .  کنم آنجا متعق به من است       

که می گوید حتمٌا باید از این مسیر و نه از آن               

یکی به این کوه بروید بنظرم مضحک می رسد،           

مثل اینکه بخواهید بگویید هوای باغ مال من است 

کوهستان .  تو نمی توانی آن را استنشاق کنی           

باعث می شود که من مرتباٌ با خودم صحبت کنم،        

ادامه بدهم یا برگردم ؟ آیا هنوز توانایی اش را            

دارم ؟ اینها تجاربی هستند که شخص به خاطر          

آنها به کوه می رود،  بس چطور می توان برای             

کوه قانون وضع کرد ؟ من این قله را به صورت             

مخفی صعود کردم و از این صعود ابدٌا احساس           

شرایط موجود  .  گناه نمی کنم شاید به عکس         

نتیجه این عمل را جالب کرده است،  این کوه             

واقعٌا کوه من بود،  من آن را صعود کرده ام و از              

 ..این امر رضایت خاطر عمیقی دارم 

همه ما اینرا می دانیم اما متاسفانه همچناان در شارایاط        .  قضاوت کردن افراد وقتی در شرایط آنها نیستیم، کار صحیحی نیست

کوهنوردی که تابحال پایش به صعود زمستانه باز نشده، هایاماا ایاا ناوردی را باه              .  نامساوی همنوردان خود را قضاوت میکنیم

یا دوستی که حتی یاکاراار هام باه صاعاود              .  انتقاد میگیرد بدون اینکه هیچ اطالعی از شرایط خاص هیما یا نوردی داشته باشد

زمستانه نرفته و معنای خشم باد را  مس نکرده است، براحتی از اشکاالت همنوردانش در یک صعود سنگین زمستااناه سا ان       

امروز که کوهنوردی در حال ورود به سطوح م تلف جامعه است، زمان آن است که دست در دست هام از اصاول و           .  می راند

قوانین این ورزش حمایت کنیم و نه با قضاوتهای غیر مسئوالنه و دامن زدن به نگرش منفی، یا برگزاری برنامه های نادرست و   

متن زیر نوشاتاه ای     .  ایجاد حوادث ناراحت کننده، روح جامعه را آزرده و آنها را از این ورزش تفریحی بزرگ دور و محروم کنیم

که در فصل چهارم کتاب دنایاای عاماودی مان           2891یرزی کوکوچکا در برنامه صعود م فیانه به قله برودپیک در سال است از 

شاید این توصیف که شرایط روحی و جسمی این کوهنورد بزرگ را بیان کارده، باتاواناد       .  ترجمه آقای رامین شجاعی آمده است

 راهی باشد برای تقویت تجسم شرایط چنین صعودهائی برای ما که تاکنون به چنین صعودهائی نرفته ایم

 تقی بیگی  با تشکر از 
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 .از سه هفته سياه شدن عضو را بدنبال خواهد داشت

برای درمان سرمازدگی پيش امده بایست برنامه صعوعود   

باال نگهداشتن . را متوقف و بالفاصله به پایين فرود بيایيد

عضو یخ زده باالتر از قلب، استراحت مطلق خصوصعا در    

فشار ناشی از راه رفتن مانع خون رسانی و   .  یخ زدگی پا

کاهش فشعار روی عضعو یعخ زده              .  اسيب بيشتر می شود

بار ( همچون فشار کفش روی پا یا دستكش تنگ یا کوله)

. حمل فرد توسط قاطر یا وسيله نعلعلعيعه    .  فرد سبك شود

 . درجه 83گرم کردن و استحمام روزانه با آب گرم 

حتما عينك آفتابی مناسب با قاب پالستعيعكعی هعمعراه خعود           

قاب آهنی عينك سبب یعخ زدگعی مشعمعهعا و            . داشته باشيد

لذا توصعيعه   . سایر اعضایی که به آن متصل است می گردد

ميگردد انگشتر، ساعت فلزی، گردنبد و لعوازمعی کعه از          

 .آهن با بدن تماس دارد را قبل از برنامه در آورید

بازاء هر یكهزار متر افزایش ارتفاع، عالوه بر کاهش فشعار  

آب . و اکسيژن دما، شش ونيم درجه افت دما هم داریعم 

بيش از هوا حرارت را جذب می کند بنابراین خشك معانعدن   

لباس مرطوب و عرقی باعث اتعال     . در سرما یك اصل است

تبخير مكانيسم دفعاع بعدن       .  شدید حرارت بدن می گردد

بعا پعوشعانعدن       .  در ملابل گرما واتال  حرارت بعدن اسعت    

دهان و بينی از اتال  حرارت توسط تنفس جلوگيری بومل 

 .اورید

. قدرت سازگاری انسعان بعا سعرمعا کعمعتعر از گعرمعاسعت                    

پوست، )بخش قشری . مكانيسم دفاعی از دوبخش مجزاست

تعمعاس بعا      .  توقف هعای طعوالنعی       .  رطوبت.در اثر سرما 

تماس با بر  و یخ و پوشش نامناسب کریستالهعای  .  فلزات

یخ در بين نسوج بافت و پوست ایجاد شعده وبعاععث پعاره           

شدن و سوراخ شدن بافت و از بين رفعتعن حعيعات سعلعول             

عروق صعدمعه   . در اثر از دست دادن آب سلولها . ميگردد

. گعلعبعول هعای قعرمعز          .  می بينند، جریان خون قطع شده

پالکتها هم متصل می شود و انسداد عروق ایجاد شده و 

سعرمعا،    .  در نهایت بافت حيات خود را از دست معی دهعد    

باد، رطوبت، خيس بودن لباسهعای زیعر، خسعتعگعی، کعم             

استعفعاده از داروهعای        .  خوابی و ضوف ناشی از بيماری

کعم  .  خواب آور در زمان بيماریها مثل سرما خوردگی

تماس با فلزات مثل باتوم و یا ععيعنعك قعاب         .  بی آبی. آبی

فلزی یا ساعت و انگشتر و تماس با سعنعگ و یعخ ععوامعل            

اعضای حساس به سرمازدگی عبارتند . سرمازدگی هستند

(بيشتر نوك انگشتان دست و پعاشعنعه هعا      )ازدستها و پاها 

بينی، گوشها، قسمت سطحی پوست وگردن، کعمعر، مع         

دست، گونه و مانه، دستگاه تنعاسعلعی، مشعم و حعدقعه             

درد ععالمعم شعروع سعرمعازدگعی ععبعارتعنعد از                   . مشعم 

گزگعز، گعرم کعردن        . موضوی، پوست سفيد و کم رنگ

عضو همراه با درد، کاهش حس سطحی و به تدریج حعس    

عملی پوست که بافت و عضو سرما زده به رنعگ بعنعفعش       

تعاول ایعجعاد معی شعود،            .  خاکستری و کبود در می آید

زخم موضوی حواشی قسمت سعرمعازده، ادم و تعورم          

درد، تاول ها بزرگ و حالت تهوع و بود . ایجاد می شود

قلب، ریه، کبد و سيستم )بخش مرکزی ( عضالت و اندامها

 (عصبی مرکزی

برای اینكه بدن شما به سرما عادت کند سعوعی   :  یك تجربه

کنيد بود از هر استحمام، حتما دوش اب سرد بگيرید ایعن    

امر سبب می شود تا بدن شما کم کم بعه سعرمعا ععادت           

  کرده و در ملابل سرما ملاومتر گردد

 

بشرح زیعر خعواهعد        دمای بدن عالمم هيپوترمی بسته به 

 :بود

 83-83 هوشياری کامل، سرمعا و رنعگ       :  درجه

 پریدگی، نبض و تنفس تند

 83-83عععدم لععرز، سععفععتععی عضععالت،            :  درجععه

 .اضطراب

 83-83 خواب آلودگی، کاهش فشار خون، : درجه

کاهش واکنش، گشادی مردمك و آگعاهعی کعم از            

 .محيط

 32-83 اغما، امكان ایست قلبی: درجه. 

 32-32 مرگ حتمی: درجه. 

هر یك هزار متر افزایش ارتفاع عالوه بر کعاهعش فشعار و          

آب بيش . اکسيژن دما نيز شش ونيم درجه سردتر می شود

از هوا حرارت را جذب می کند بنابراین خشك معانعدن در       

لباس مرطوب و ععرقعی بعاععث اتعال             . سرما یك اصل است

تبخير مكانيسم دفعاع بعدن       .  شدید حرارت بدن می گردد

با پوشاندن دهان .در ملابل گرما واتال  حرارت بدن است

و بينی از اتال  حرارت توسط تنفعس جعلعوگعيعری بعوعمعل             

 .اورید

تعا     03بدن انسان به ازای هر متر مربع از سطح، حعدود      

. کيلو کالری حرارت در هر ساعت تعولعيعد معی کعنعد             23

لرزیعدن، بعا     .  درجه حفظ می شود 83حرارت بدن حدود 

 83لرزیدن در دمای .انلباض عضله حرارت ایجاد می کند

انتلال خعودکعار و انعلعبعاض ععروق               .  رخ می دهد 83تا 

محيطی خون سرد را به سمت اعضعای معرکعزی و مع عز              

 .منتلل و بخش مرکزی را سرد می کند

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
 

 علی عتکری روزبهانی
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مصدوم هنوز هوشيار . لرز غير قابل کنترل و شدید. درجه 

سرمعا  .  حرکاتش کاهش  می یابد. و به خودش کمك می کند

 .درد و ناراحتی ایجاد می شود

افت  83درجه حرارت مرکزی بدن به :  هيپوترمی متوسط 

اخعتعالل نهعنعی و بعی تعفعاوتععی                . نعمعوده لعرزش معتعوقعف             

تعنعفعس    . تكلم کند و مبهم و نعامعفعهعوم معی شعود            . ظاهر 

خواب الودگی و رفتار عجيب و غعریعب پعدیعدار معی          . کاهش 

 .شود

درجعه     33درجه حرارت مرکزی بدن تا :  هيپوترمی شدید

مصعدوم  . پوست کامال سرد و کعبعود       . وکمتر پایين می اید

مصعدوم مشعكعل خعود         .  کامال بی حال معثعل افعراد مسعت        

در ملابل کمك دیعگعران معلعاومعت معی             .راانكار می کند

  دمار اغما و زوال هوشياری شده و درنهایت مرگ.کند

 پيشگيری

قعانعون پعوشعاك اصعل الیعه             .  استفاده از پوشعاك معنعاسعب      •

پوشيدن لباس مند الیه نازك لباس، بر یك الیه ضخعيعم   . الیه

بسته بعه    .ارجحيت دارد از اتال  حرارت جلوگيری می کند

آب و هوا و سطح فواليت می توان به راحتی این الیه هعا را      

بهتر است اولين الیه از جنس کتان و نعخعی   .  کم و زیاد کرد

لباس پشمی مناسب نيست مرا . نباشد که رطوبت را جذب کند

که رطوبت را به خارج می رانند و از سطح پوسعت حعرارت     

خوب .پلی استر.جنس های مثل پلی پروپيل .را دور می کند

الیه خارجی باید ملاوم . اینها حرارت را حفظ می کند.است

 .در برابر باد و ترجيحا ضد آب باشد

الیه خارجی ضد باد و از جنسهای گرتكس که قابليت خروج 

دو جعوراب از جعنعس پعلعی              . یك طرفه رطوبت را دارا بعاشعد  

دسعتعكعش    .  دستكش های ضد آب و ضعد بعاد    .  پروپيلن بپوشيد

انعگعشعتعان در       . های دو انگشتی بهتر از مهار انعگعشعتعی اسعت       

 

 83درجه حرارت مرکزی بدن کمتر از : هيپوترمی زمانی 

درجه برسد و در تمام فصول حتی در تابستان بویژه در آب 

 .و هوای مرطوب و باد خيز ایجاد می شود

آسيب موضوی که بخاطر اثر مستليعم سعرمعای      :  یخ زدگی 

که مایع معوجعود در سعلعولعهعای             .زیر صفر ایجاد می شود

 .پوستی و اطرا  آن به بلورهای یخ تبدیل می گردد

اولين نشانه،  احساس افزایش دما که با لرز غير قابل کنعتعرل   

رونعدهعای نهعنعی و فعيعزیعكعی معخعتعل معی                       . همراه اسعت   

احساس خستگی و بی حالعی، احسعاس خعواب العودگعی،            . شود

جهت یابی مختل می گردد، در درجه حرارت پایعيعن تعر از        

مهعارت دسعتعهعا       .  درجه احتمال بروز اغما وجود دارد 83

گاهی اوقات مصعدومعيعن احسعاس گعرمعای             .مختل می شود

کانب گرمای شدید می کنند تا جایی که لباس های خعود را    

صعورت  .  پوست رنگ پریده و سيانوتعيعك شعده     . در می آورند

پف الود و متورم ميشود، تنفس مصدوم کم شده و نبض به 

گعيعجعی و      .  ضربان قلب کم می شعود   . سختی لمس می شود

. عدم وقو  به زمان و مكان و رفتار عجيبی پيدا معی کعنعد     

بدون احساس درد . اندامها بی حس می شود.هوشياری ندارد

. عضعالت سعفعت     .  حرکات کند و ناهماهنگ هستنعد . می شود

معمعكعن اسعت ادم مع عزی             .  مردمك مشم گشاد و ثعابعت      

HACE پدیدار شود، دمار کم آبی و حجم خون کم شود .

 .خون ریزی موده و مرگ باعث می شود

درجعه، فعرد بعر           82درجه حرارت کمتعر از      :  قریب الوقع

رنعگ پعریعده و        . فواليت خود می افزاید تا خود را گرم کنعد 

ولی با افزایش لرز از بين می رود وخستگی . کرخت می شود

 .و عالمم ضوف رفته رفته ظاهر می گردد

 

 83درجه حرارت مرکزی بدن کمتر از : هيپوترمی خفيف 

درصعد     33کعاله بعپعوشعيعد       . مجاورت هم گرمتر می ماننعد 

آگعاهعی از     .  پوتين خوب .حرارت بدن از سر خارج می شود

اطعالع از    .  انتخعاب سعر گعروه معجعرب           . آب و هوای منطله

عالمم و نشانه ای اوليه و توانایی انعجعام سعریعع اقعدامعات             

  ملتضی را داشته باشيد

 درمان

برای مصدوم سر پناه و پوشاك خشعك    ) روش غير مستليم •

 (بپوشانيد و منتظر گرم شدن خود بخود فرد بمانيد

استفاده از پتوهای و بعطعریعهعای     :  خارجی )  روش مستليم •

 03تعا       03دوش اب گعرم        . جعریعان هعوای گعرم        . آب گرم

اسعتعنعشعاق هعوای        . غذا و نوشيدنی گعرم    : داخلی (.) درجه

گرم کردن بخش مرکز بدن شعامعل قعلعب و مع عز و               .  گرم

که علت اصلی مرگ در .( قسمت های مرکزی بدن می باشد

هيپوترمی پایين امدن حرارت بخشی مرکزی بدن کمتعر از    

نبایداندامهعای بعيعمعار را قعبعل از بعخعش                   .)  درجه است 33

بازگشت خون سرد به قلب باعث ظعهعور   .  مرکزی گرم شوند

بعيعمعار را بسعيعار آرام جعابعجعا                 . فيبریالعسعيعون معی گعردد         

مرا که خون سرد را به قلعب معنعتعلعل و          . فواليت نكند.شود

 .باعث ایست قلبی و افت دمای مرکزی بدن ميشود

مصدوم بود از گرم شدن تا زمانی که نخيره انرژی و مایع 

یك فرد اسعيعب     . وی جبران نشده نباید به هوای سرد برگردد

 دیده کاندیدای خوبی برای حمله هيپوترمی دیگر است

در صورت بعی هعوشعی، فعرد         . راه هوایی مصدوم باز نمایيد

بایعد لعبعاس مصعدوم را در             . بدنش قادر به توليد گرما نيست

اورده و یك فرد دیگر بود از دراوردن لباسش دونفر در یعك  

کيسه خواب قرار بگيرند و سپس روی هر دو را بپوشانيد تعا    

تعمعاس   . مصدوم حرارت را از بدن فرد دیگعر دریعافعت کعنعد         

پوست به پوست در منطله قفسه سينه و گعردن معوثعر معی         

یا بخور به .هوای گرم را به بينی و دهان بيمار بدميد.باشد

بيمار قابل احياست او را .فرد را بيدار نگه دارید.وی بدهيد

  تنها نگذارید

انعتعلعال مصعدوم بعه          . گرم کردن ساده پوسعت بعه پعوسعت        

پناهگاه و خارج کردن لباس یا پعوشعش از روی نعاحعيعه یعخ               

مالش نعدادن انعدام معون          .انتلال مصدوم با برانكارد .زده

بلورهای تيز یخ که در داخل بافت قرار دارند بشعدت ان را      

گرم کردن با آب گعرم  . تاول ها را نتراکانيد. تخریب ميكند

بود از گرم کردن پوشاندن با معواد  . دقيله  03تا83حدود 

اتل بستن عضعو یعا     .  سبك خشك و ترجيحا استریل شده.  نرم

گذاشتن پوشش کتانی بين انگشتان،  از ليج .بی حرکت کردن 

  افتادن نسوج جلوگيری ميكند
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با ترسیم يك خط فرض  بین دو ستاره انتهائ  .  بیابید

دو ستاره انتهائی  میالقیه      ) مجموعه ستاره دب اكبر

برابر  5در صورتیکه .  خط  بسازيد(  فرض  دب اكبر

طول خط فرض  در امتداد همان خط ادامه دهید، بیه    

 .ستاره درخشان قطب شمال م  رسید

يك راه ديگر استفاده از يك تکه چوب يا حیتی      

تیركهاي چادر و نشان كردن يك ستیاره فیرضی       

روي زمین دراز بکشید و تکه چوب را   .  روشن است

جاي خود را .  به يك صخره تکیه دهید تا ثابت بماند

طوري نشان كنید كه بعدا بتوانید در همان موقعیییت   

نوک چیوب يیا       . بنشینید و ستاره ها را رصد كنید

تیرک را بسمت ستاره اي كه بتواندي آنیرا بیعید      

نیم ساعت بعد موقعیت .  براحت  پیدا كنید نشانه رويد

ستاره را دوباره چك كنید يا اگر زمان داريید در      

طول يکساعت هر ربع ساعت يکبار موقعیت ستاره را 

اگر ستاره بسمت راست حركت كیرده    .  رصد كنید

اگر بسمت چیپ  .  باشد شما رو به جنوب ايستاده ايد

اگر .  حركت كرده باشد، شما رو به شمال قرار داريد

بسمت باالي نقطه اي كه بوده حركت كرده، شما رو 

به شرق ايستاده ايد و اگر رو به پائین نقطه اي كیه    

بوده حركت كرده، شما رو به غرب ايسیتیاده ايید     

 (شکل روبرو)

و غیروب    (  شیرق ) در طول روز میتوانید محل طلوع

يا در طول روز بیا      .  را رصد كنید( غرب)خورشید 

عقربه ساعت .  كمك ساعت مچ  خود شمال را بیابید

به جرات میتوان گفت در زمان گم شیدن در    

اعم از كوه، كوير، دره و يیا حیتی       ) طبیعت 

موارد مثل دريا كه به رشته مورد كوهینیوردي   

در صورتیکه زخم  يا بیمیاري  (  ارتباط  ندارد

همراه تیم نباشد كگه اولويت پزشک  داشیتیه   

باشیم، اولین چیزي كه اهمیت پیدا میکند اينست كه 

براي دانستن اينکیه كیجیا      “  كجا هستیم؟“  بدانیم   

تشخییی    غرب را / جنوب و شرق/ هستیم بايد شمال

بسته به موقعیت شبانه روز میتوان موقیعیییت    .  دهیم

جهتهاي جغرافیائ  را با كمك روشهیاي زيیر تیا        

توصیه میشود در برنامیه هیاي     .  حدودي تعیین كرد

كوهنوردي حت  اگر نیازي به نقشه نیداريید، آنیرا      

خبره ترين افراد هم گاه  در طبییعیت   .  همراه ببريد

نگاه كردن به عوارض و موقعیتهاي .  سردرگم میشوند

اطراف و تطابق دادن آنها با نقشه میتواند سريعتريین  

 .و مطمئن ترين راه مکان ياب  دقیق شما باشد

در صورتیکه در حین برنامه شبانه گم شیديید، بیا        

استفاده از زمان بیرون آمدن هالل و سمت درخشیان  

هنگامیییکیه    .  آن میتوانید جهت ها را تشخی  دهید

هالل ماه قبل از غروب ظاهر شود، سمت درخشان و 

وقت  هیالل میاه     .  قوس آن نشان دهنده غرب است

نیمه شب رويت شود، نیمه درخشان و قیوس آن        

 . بسمت شرق است

همچنین با استفاده از ستاره هاي مجموعه دب اكیبیر   

میتوانید ستاره شمال را در يك آسمان پیر سیتیاره      

شمار را بسمت خورشید قرار دهید تا سايه آن زيرش 

را در      11زاويه بین اين عقربه و ساعت . قرار گیرد

نظر بگیريد، اين زاويه در نیمکره شمالی  سیمیت      

 .جنوب را نشان میدهد

براي افراديکه در طبیعت گم شده اند، هییچ چیییز      

راه هیاي  .  باندازه دقت و توجه نمیتواند كارگشا باشد

پاكوب، سنگهاي نشانه، عالئم مخصوص چیوپیانیان    

منطقه و حت  اگر از حیات وحش آشنائی  داشیتیه      

باشید عالمتگذاري هاي حیات وحش را میتیوجیه        

در صورتیکه در محل عبور شما رستنی   .  خواهید شد

معیمیوال در     .  ديده میشود به رويش آنها دقت كنید

جبهه هاي جنوب  گیاهان رويش قوي تري داشته و   

در سمت شمال  يا سبز نم  شوند و يا كم و تیك      

بعالوه در ماههاي زمستان جبهه جنوبی   .  تك هستند

بعلت تابش افتاب، برف كمتري دارد ول  در جبهیه  

 . شمال  برف و حت  يخ ديده میشود

 

 مهدی جعفری

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
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در این دو ماه تمرین، شما از نظر جسمانی آماده صرعرود مری      

در صورتی که مشغول دیگر برنامه هایتان می شوید باز .  شوید

 .هم تمرین هایتان را فراموش نکنید

تمرینات قدرتی اکنون به منظرور  (:  بدنسازی) تمرینات قدرتی 

به تمریرنرات قردرتری       . باال بردن تحمل شما عمل خواهند کرد

 .روز در هفته ادامه دهید 3برای 

روز در      5تمرینهای هوازیتان باید حداقرل    :  تمرینات هوازی

هر جلسه تمرین برایرد حرداقرل یرک          . هفته ادامه داشته باشد

باید قادر باشید که دو جلرسره فشرار در        .  ساعت بطول انجامد

دوهرای سررعرتری،       :  این تمرینات شامل.  هفته را داشته باشید

 .دوچرخه سواری، پیاده روی و کوهپیمایی می باشد

 برنامه ی کلی

 هفته ای یک جلسه:  دوچرخه سواری-1

 هفته ای سه جلسه:       بدنسازی-8

 هفته ای سه جلسه:      کوهپیمائی-3

شرامرل دوهرای ارام و          ) هفته ای سه جلسه :        دومیدانی-4

 (سریع

طبق برنامه ترنرظریرم       ) هفته ای یک جلسه :      کوهنوردی -5

 (شده توسط انجمن 

 هفته 2: مدت زمان اجرای این برنامه** 

رعایت اصل اضافه بار در برنامه های بدنسازی و کوهیمائی ** 

 .الزامی می باشد

 ساعت برنامه ایام

 عصر یک ساعت -صبح ها بدنسازی -کوهپیمائی شنبه

 عصریک ساعت تمرینات هوازی دومیدانی یکشنبه

 عصر یک ساعت -صبح ها بدنسازی -کوهپیمائی دوشنبه

 عصریک ساعت تمرینات هوازی دومیدانی سه شنبه

 عصر یک ساعت -صبح ها بدنسازی -کوهپیمائی چهار شنبه

 صبح دوچرخه سواری پنج شنبه

 طبق برنامه کوهنوردی جمعه

 برنامه هفتگی

 تکرار/ست حرکت ردیف

 دقیقه ۱۱ نرمش وکشش ۱

 دقیقه۲۱ درصد توان۰۳دو با قدرت  ۲

 متر۰۳دو  ۰
درصد توان باردوم ۱۳بار اول   -بار1

 درصدتوان۵۱

 متر۱۳۳دو ۴
 ۱۷%توان باردوم ۵۱۷بار اول  -بار۰

 توان۱۷%وبارسوم

توان ۰۱۷وباردوم ۴۱۷باراول  -بار2 متر۱۱۳دو  ۱  

 برنامه دو میدانی ویژه کوهنوردی

 ست تکرار حرکت ردیف

 * دقیقه۱۱ نرمش وکشش ۱

۲ 
زیر بغل سیم کش دست باز از 

 جلو
۱۲-% ۱ 

 ۱ ۰-۱۳ پرس باالسینه هالتر ۰

 ۰ %-۱۲ پارالل ۴

 ۲ ۱۳-۱۱ نشر جانب دمبل نشسته ۱

 ۲ ۱۳-۱۱ کول هالتر ۰

 ۰ %-۱۲ جلو بازو هالتر ایستاده ۵

 ۰ %-۱۲ پشت بازو هالتر خوابیده %

 ۰ ۱۳-۱۱ جلو پا با ماشین %

 ۰ ۱۳-۱۱ پشت پا با ماشین ۱۳

 ۱ ۲۳-۰۳ پرس پا با دستگاه ۱۱

 ۰ ۱۱-۲۳ ساعد با هالتر ایستاده ۱۲

 ۰ ۱۱-۲۳ ساعد نشسته ۱۰

  برنامه بدنسازی ویژه کوهنوردی

 (دو ماه قبل از صعود) آماده سازی بدنی برای صعود کوهنوردان 

 محمد هادی زاده
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این دسته قرقره ها تنها برای تسهیل در امر 

باالکشی استفاده میشوند و تاثیری بر کم     

در این وضعیت نیمروی  .  کردن نیرو ندارند

F , R  برابر هستند. 

به جز قرقره های نوع اول، سایر سیسمتم    

های قرقره برای افرادیکه نیاز به باالکشمی  

اجسام و افراد سنگین تر از وزن خمود را      

بسته به .  دارند، نقش کلیدی بازی میکننند

بزرگی وزن جس  یا فرد مصمدوم بمرای       

باالکشی و تجهیزاتی که در دسترس دارید 

میتوانید نوع قرقره مورد نیاز را انمتمبما     

 .کنید

 1:2قرقره 

در یک نوع از این قرقره ها تنهما جمهمت      

باالکشی تفاوت دارد و همین امر بماثم      

نصف شدن نیروی الزم برای باالکشی شده 

در نوع دیگر با کمک دو قرقره ایمن  .  است

بسته به تمجمهمیمزات     .  نیرو را نصف میکند

موجود خود برای انتبا  قرقره تصمممیم     

 .گیری کنید

 1:2قرقره 

اتصال قرقره دوم به جس  برای بماالکشمی   

این امکان را میدهد که قمرقمره دوم دو       

برابر وزن جس  نیرو وارد کرده و در نتیجه 

 .را بوجود آورد 1:2این سیست  

 1:2قرقره 

میتواند سمیمسمتم         1:2نرکیب دو قرقره 

. به شممما بمدهمد       1:2قرقره ای با قدرت 

دانش سنگنوردی ارتباط تنگاتنگی با ثملم    

دانستن فیزیک در بسمیماری   .  فیزیک دارد

موارد میتواند کمک شایانی به تصمممیم       

گیری صحیح در نوع و روش انجام حرکمات  

سنگنوردی و یا ثملیات مربوط بمه آنمهما      

این موضوع بویژه در مبح  دیمواره  .  نماید

نوردی که فرد باید با صرفه جمویمی در       

انرژی بدنی، فعالیت خود را برنامه ریمزی    

 . کند از اهمیت خاصی برخوردار است

در بین مباح  فیزیک، ببش قرقره ها در 

میان سنگنوردانی که قمدم بمه دنمیمای         

سنگنوردی حرفه ای می گذارند، از اهمیت 

قرقره ها نه تنها در سیستم   .  خاصی است

باالکشی، در سیست  های امداد و نجات ه  

برای یک سنگنورد که دست . کاربرد دارند

به صعود دیواره یا فعالیت سمنمگمنموردی     

حرفه ای می زند، اطالع از دانش قرقره ها 

. مانند اطالع از ابزار فنی ضمروری اسمت    

ثلمی که او را کمک میکند تا با اممکمانمات    

موجود خود برای بهره گیری از توان موجود، 

با مصرف کمترین انرژی، بیشتمریمن کمار      

سیست  قرقره هایمی  .  ممکن را انجام دهد

که در این قسمت بح  میشوند بیشترین 

استفاده را در سیست  های باالکشی و امداد 

 در این مبح  وزن جس  را . و نجات دارند

R  و نیروی مصرف شده برای باالکشی را F 

 .می نامی 

 2:2قرقره  

همواره نیازمند دو قرقمره   1:2قرقره های 

هستند بنابراین در بمرامایمی نمنمیمن             

 . سیستمهایی به تجهیزات خود دقت کنید

 1:2قرقره 

همانطور که در شکل صفحه بعد مشبم   

است این سیست  به داشتن سه قمرقمره     

با اینکه افزایش زیمادی در    .  نیازمند است

نیروی بدست آمده از این سیست  وجمود    

مانند دیواره ) دارد اما جز در شرایط خاص 

در سایر موارد میتوان (  نوردی و برف و یخ

 . از سیست  های قبلی استفاده کرد

 1:2قرقره 

شاید طولی که باید باالکشی انجام شمود،    

باث  شود به نینین سیمسمتمممی بمرای        

 . باالکشی نیاز ایدا کنی 

دانش قرقره ها وقتی بیش از ایش اهمیت 

تعمداد  ) می یابد که ببواهی  با امکانات ک  

وزنی بمیمش از     (  قرقره و کارابین محدود

تمممریمن    .  تحمل بدن خود را باالکشی کنی 

کردن با روشهای مبتلف سیست  قرقره ها 

میتواند در موارد اضطراری که فمرد در      

موقعیت روحی خاص قرار دارد از اممکمان     

اشتباه وی ه  در انتبا  سیست  و ه  در   

 . اجرای آن بکاهد

 

 برگرفته از درسهای

 حمید شفقی
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اما قبل از اینکه شهرهر را       . ترک میکند

ترک کند تمام ذخایر نقدی اش را کهه      

هزار دالر میشود به مهوسهسهه    11حدود 

خیره ای میدهد و راهی سفر طوالنی خود 

اینکه در طول سفر او بها ههه         . میشود

کسانی آشنا مهیهشهود و ههگهونهه و             

باتحمل هه سختی هایی به سهرزمهیه     

یخی پا میهگهرارد ههیهزی اسه  کهه             

!! “ براساس یک داستها  واقه هی     ” 

ای  جمله را میشود اغلب در اول     

یا گاهی در انترای ب ضی از فیلمرا 

عبارتی که به داستا  فهیهله       . دید

شخصی  و حهتهی مه هنهی          ,ابر 

عبارتی که بیننده را . خاصی میبخشد

آماده میکند تا نه با داستانی خیالی و   

زاده تخیل بلکه با ماجرایی کهه از دل        

رخدادهایی واق ی سرهشمه می گهیهرد   

 .روبه رو شود

Into the wild 
داستانی براساس زندگی ماجراجویی بهه  

نام کریستوفر مک کندلز که به نهاگهاه   

خواههر و تهمهام        ,مادر,پدر,تمام زندگی

دوستانش را رها میکند تها بهه سهوی        

سرزمینی که مدت ها انتظارش ,آالسکا

کریستوفر که در سهال  .برود,را میکشیده

به تازگی از دانشگاه با رتبه عالهی   2111

فارغ شده دیگر تاب زنهدگهی عهادی و        

کسل کننده شرری را ندارد و حتی بدو  

آنکه با خانواده اش خداحافظهی کهنهد      

کوله سفرش را روی دوشش می انهدازد  

و برای همیشه آنرا و شررش آتالنتا را 

کارگردا  آ  را به خوبهی بهه تصهویهر         

 .کشیده اس 

طبی   زیبا و تصاویر ماندگاری که در   

فیل  ثب  شده آ  را مانند مستهنهدی   

در .کرده که بیشتر در باب طبی   اس 

 211کل باید خودتا  را برای یک فیل  

دقیقه ای آماده کنید که مهوسهیهقهی       

زیبایش میتواند شما را به وجد بیاورد و 

النگ شات هایی که از طبی   گرفهتهه   

و البتهه یهه     . شده شما را میخکوب کند

سکانس پایانی که میتواند اشک را بهه  

 .هشما  شما بیاورد

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
 

 برنام کر 
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که خستگی ناشی از ام اس به عنوا  بیشهتهریه     

 .خصیهصهه نهاتهوا  کهنهنهده بهیهمهاری اسه                    

خستگی کامال روی کیفی  زندگی بیمارا  ام اس 

دلیل خستگی در بیمارا  ام اس ههنهوز       . اثر دارد

 .شناخته شده نیس 

ای  پدیده نمی تواند به اندازه کافهی بهوسهیلهه       

غیر از درما  های .م لولی  فیزیکی توصیف شود

دارویی، روشرای غیر دارویی نیز در سال های اخیر، 

توجه کلیه بیمارا  از جمله مبتالیا  به ام اس را 

به خود جلب نموده اس  که تح  عنوا  درمها   

ای  درمها  هها       .  های تکمیلی شناخته شده اند

ماهی  جام ه نگر دارند و برای افزایش آسایش 

از ایه   .  جسمی و روانی بیمار استفاده می شوند 

قبیل درما  هها مهی تهوا  لهمهس درمهانهی،                

هیپنوتیزم، ورزش، آروماتراپی، طب سوزنی، طب 

باتوجه به اینکه بیمارا  ام .را نام برد... فشاری و 

اس دهار ک  تحرکی و بیماریرای ناشی از آ  می 

باشند تقوی  عضالت و تمرینات قهدرتهی مهی        

تواند از آتروفی عضالنی جلوگیری نماید و اثهرات  

مثبتی بر روی ض ف حرکتی آنا  داشته باشهد و    

 .حتی باعث کاهش اسپاستیسیتی گردد

از جمله دیگر مشکالت ای  بیمارا  می تهوا  از    

عالئمی همچو  عدم ت ادل درحی  راه رفهته ،       

مبتالیا  به بیماری ام اس ههمهواره تهرس از            

عدم ت ادل درحهیه  راه رفهته ،         .  ف الی  دارند

لرزش، ناپایداری در راه رفت ، سرگیجه، حهرکهات     

ناگرانی اندامرا، عدم هماهنگی بد  و ض ف از   

جمله عوملی اس  که مبتالیها  بهه بهیهمهاری          

اس از حضور در عرصه های اجتمهاع بهاز مهی        . ام

تحقیق حاضر نشا  داد تمری ، مساف  راه .  دارد

اس را افهزایهش مهی        .رفت  و قدرت بیمارا  ام

 .دهد

هفته تمری  منتخب بهر مسهافه  راه         1تاثیر 

عنهوا   "  رفت ، قدرت و خستگی بیمارا  ام اس 

تحقیقی اس  که توسط ساراخداداده، محمدرضها  

کردی، نیکو خسروی و بررام سنگلجی انجام شهده  

ای  تحقیق در هفتمی  ههمهایهش بهیه         .  اس 

 . المللی تربی  بدنی ارائه شد

مبتالیا  :  بخشی از ای  تحقیق در زیر آمده اس 

اس می توانند دهار یهک مشهکهل      . به بیماری ام

بیهمهاری   .  حسی ساده تا فلج هر هرار اندام شوند

ام اس اغلب منجر به حساس و زود رنهج شهد ،     

افسردگی و کاهش اعتماد به نفس مبتالیا  می 

آ  ها بدلیل وجود مشکالتی نظیر اخهتهالل     .  شود

کنترل اسفنکتری و یا ناتوانی در راه رفته  بهرای     

اجتناب از جلب توجه دیگرا  تمایل کمتری برای 

خستگی یکی از   . حضور در جام ه نشا  می دهند

م مول تری  عالئ  مولتیپل اسکلروزیس اسه   

. که در نرای  روی دو سوم بیمارا  اثر می گرارد

به عالوه نزدیک نیمی از بیمارا  گزارش داده انهد  

لرزش، ناپایداری در راه رفت ، سرگیجه، حهرکهات     

ناگرانی اندامرا، عدم هماهنگی بد  و ض ف را   

هو  اکثر ای  بیمارا  جوا  و در سنهیه    .  نام برد

ف الی  می باشند ارائه آموزشرای مناسهب در    

زمینه ورزش در افزایش سطح توانمندی جسمانی 

برای بسیاری ورزش به مه هنهی      . آنا  موثر اس 

تح  فشار قرار داد  بد  تا حد درد ت ریف شده 

اس  که ت ریف نادرستی اس ، هرا کهه ثهابه       

شده اس  که اگر فرد مبتال به ام اس تها حهد         

ایجاد درد ورزش کند خستگی وضه هف در آنهرها         

با توجه بهه     MSافزایش می یابد، برخی بیمارا 

ای  دیدگاه، از پرداخت  به ورزش خهودداری مهی       

تمری  ورزشی شدید دمای داخلهی بهد  را       . کنند

از آنجا که میلیه  در حهاله         .  افزایش می دهد

طبی ی اعصاب را احاطه و از آنرا در برابر اثهرات    

افزایش دما محافظ  می کند، به دلیل از دس  

هنگام افزایش دمای MSرفت  میلی  در بیمارا 

داخلی بد  میزا  برقراری اتصال کوتهاه سهلهول      

های عصبی را در دستگاه عصبی مرکزی افهزایهش   

که نتیجه آ  تشدید عالئ  و گاه ظرهور  .  می دهد

  .عالئ  جدید اس 

 برگرفته از سای  دانشگاه فردوسی مشرد

 html.-------1038/--27/forum/php.index/ir.ac.um.sport://http  لینک مطلب

http://sport.um.ac.ir/index.php/forum/27--/1038-------.html


 26 

 

شاید به نظر زود بیاید ولی تا بهار راهی نیست، فصلنامه بعد مرا    

وقتی چاپ میشود که همه دوستان برنامه ریزی بهار را کررده      

اند، از این رو هیئت تحریریه تصمیم گرفرت مرنراطرق زیربرای           

گچساران و استان کهگیلویه و بویراحمد را به همه هرمرنروردان    

معرفی کند تا در صورت تمایل برای صعرود، پریراده روی در          

طبیعت فوق العاده بهار جنو ، کمپینگ و طربریرعرت گرردی،          

صعود، سنگنوردی یا دوچرخه سواری در راههرای خراکری امرا         

 .زیبای گچساران و استان در تعطیالت نوروز برنامه ریزی کنند

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال اول شماره سوم
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 (:مناسب خانواده با هوای معتدل)سایتهای طبیعت گردی در نورورز

 .شهرستانهای گچساران، دهدشت، باشت، چرام و قلعه رئیسی 

 .دنا، خائیز، خامین، دیل: سایتهای حیات وحش

 .گناوه لری گچساران، تنگ باشت گچساران، کوه لیزه گچساران: سایتهای سنگنوردی

 .کلیه قلل دنا واقع در شهرستان سی سخت و منطقه پادنا: سایتهای کوهنوردی زمستانه 

 کوه خامی گچساران، کوه سفید و کوه سیاه دهدشت، نارک، دیل، : سایتهای کوهنوردی بهاره

 (قاش مستان) 3دیواره آبشار بیژن : یخنوردی . غار دنگزلو،  غار نیده: غارنوردی

و راهرنرمرایران        اجعبه اطالع کلیه همنوردان عزیز از سراسر کشور می رساند، در صورت تمایل به برگزاری برنامه های طبیعت گردی در استان جهت هماهنگی با مر

همچنین به عالقمندان برنامه های کوهنوردی فنی، سنگنوردی و یخنوردی می رساند برای اطالع کامل از امکانات و .  مربوطه با انجمن گچساران تماس حاصل فرمایند

یت و روش اجررای      وقعشرایط برگزاری برنامه های مورد نظر خود میتوانند با همنوردان خود در انجمن گچساران تماس حاصل فرمایند تا عالوه بر آگاهی بهتر از م

 .یز در نوروز بعمل آوردعز برنامه ها، تجهیزات احتمالی برنامه ها را بهمراه داشته باشند و بتوان هماهنگی الزم را برای اسکان و اقامت هر چه مناسب تر همنوردان
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 روابط عمومی

 خزانه دار

 بازرس

 شماره تلفن

11215530300 

11255030300 

11210169000 

11212919502 

11002633600 

11291109000 

 5آردس گچساران خیابان بشارت پاساژ مروارید طبقه دوم واحد 

نجمن کوهنوردان اریان نمایندگی گچساران
 ا

Weblog:  Anjomanegachsaran.blogfa.com 

 اشکفت شاه، به عقیده ساکنین روستای کنار اشکفت و به تائید سازمان میراث فرهنگی جائی برای مقبره شاهان بوده است


