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کوهنوردم، همچون کوه ریشه در زمییین       

آنچه این روزها همه ما مینیتی یرش     .  دارند

هستیم پایان هفته ای است تا در رستاخیی   

طبیعت کوله میان را بیردارییم و دسیت             

دوستی را بگیریم و روانه بلندائی شوییم و    

دور از مدنیت شهرها، همه روزه بیدنیبیا         

یک چی  امیا  .  آرامشی در د  طبیعت باشیم

دینی است که همه ما به مادر طبیعت داریم 

و او مادرانه می بخشد و نمی گیییرد و آن       

“ نگهداری از آنچه هست”چی ی نیست ج  

که اگر نه چی ی از آن بکاهیم بایست آنیرا  

ما، من و شیمیای کیوهینیورد،            .  نگه داریم

طبیعت گرد، طبیعت دوست، بدون در ن یر  

گرفتن آنچه دیگرانی که بد می خوانیم، ییا  

فرهنگی متفیاوت دارنید، انیجیام داده و             

باید از خود بپرسیم ما  برای ایین  ...  میدهند

آیا به یاد داریم .  مادر مهربان چه کرده ایم

بر بلندای کوه بایسیت، دسیتیانیت را بیه            

سخاوت طبیعت بگشا، چشمانت را بیروی      

همه گذشته ببند و بگذار اولین بیوسیه بیاد      

این متن را سا  .  بهار تو را غرق مستی کند

گذشته بر بلندای کیوهیی بیرای دوسیتیی          

نوشتم و در روزهای پیشاپیش بهاری برای 

. همه همنوردانم به پیشکش بهار فرستیادم 

. تجربه زیبائی بود که نمیشد از آن گذشت

زیبائی سکوتی که با صدای رسا و طیوفیان     

گونه آبشاری بر بلندای کوه شکسته میشد 

و نسیم با طراواتی که بیوی سیبی ه هیای           

کوهی را به مشام دود زده مردمیان شیهیر      

نشین شهر گری  می د تا بدانند از اصیالیت   

گرچه چند سیالیی     .  طبیعت بسیار به دورند

بیش نیست که قدم به کوهستان نیهیاده ام     

اما تجربه های زیبائی از دوستی کوهنوردان 

دوستی هائی که بیه قیو  دوسیتیان           . دارم

زمان باال رفتن از بلندایش دانه ای از سب ه 

های خانه را سر راه بکاریم، یا اللیه ای ییا       

سوسنی در دامنه زیبای بکرش کیه دسیت     

هر کس به آن نیمیی رسید بیه ییادگیار               

آیا وقتی کوله مان را می بنیدییم،   .  بگذاریم

در کنار لوازم و تجهی اتیمیان بیرای ییک         

جنگل ابری، دانه های گل زرد و سیر  و        

ییا  .  آبی را هم می بریم تا به یادگار بکاریم

در کنار ساحلی تنها، تک درختی می کاریم 

تا رفیق تنهائی و یادگار جوانیمان باشد در   

در کیوییر کیه قیدم میی              . روز های پیری

گذاریم بیاد داریم با خود کمی نور  ببیرییم   

برای سوسمارها و خ ندگانی که تنیور دا     

آییا بیه     .  آفتاب شب آنها را بیرون میکشید 

پاس اینهمه زیبائی که هدیه می گیییرییم،      

زیبائی کوچکی هم به او هدیه خواهیم داد   

 . تا بماند و بداند ما هم دوستش داریم

همه این سوالها برای این بود که بگیوییییم،    

اگر چی ی کم است، اگر نقصی هست، اگیر  

جائی دوستانه بگوئیم می لنگد، شاید عییب  

عیب از من و تیوئیی   . از ماست نه از دیگری

است که کوهنوردیم ولی دوستی با طبیعیت  

را یکطرفه میخواهیم، مائی که از طبیییعیت    

بهره برده ایم ولی به او بهره نیرسیانیده و      

 . نمی رسانیم

نپرسیم چرا هیچکس کیاری نیمیییکینید،           

 .بپرسیم من چه کرده ام

 سخن اول
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 مروری بر زمستان

 محمد حسن حبیبی

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
 

را در منطقه حفاظت شده خائی  برگ ار کنیم           2931قرار بود اولین برنامه زمستان سا         

اما بارش باران در روز پنجشنبه فرصت این کار را از ما گرفت و برنامه را بصورت                         

 یکروزه و در منطقه بی بی جون در ن دیکی گچساران برگ ار کردیم

سرمای خشک و شدید     .  دیماه سا  گذشته عازم کوه دیل شدیم          12

توانائی افرادی را که تازه به گروه وارد شده بودند بشدت پایین آورد              

ولی گروهی ده نفره از تیم جدا شده و برای صعود به باالی کوه دیل                  

مناظر آن روز ابری در خورشید کمرنگ زمستانی غیر قابل               .  رفتند

 توصیف بودند

متیر در     21تا  2/1آبشار متوالی از ارتفاع  7آبشار کیوان با دارا بودن حداقل 

اصل محلی است گردشگری در روستای هفت چشمه  گچساران که بوییژه در    

از زیبائی این آبشار بعلت نیداشیتین    .   زمستان پذیرای مسافرین بسیاری است

برنامه آبشار کیییوان بیا        .  پوشش گیاهی تنها در فصو  خنک میتوان بهره برد

گچساران و دوستیان  -نفر از خانواده های انجمن کوهنوردان ایران  19حضور 

در این برنامه عالقمندان به آبشار ،به تیمیریین عیبیور در          .  وابسته برگ ار شد

 مسیرهای آبی پرداختند

برنامه های تمرین سنگنوردی در زمستان با دسترسیی بیه دییواره        

های اطراف گچساران در هوای خنک در روزهای مناسب بصیورت    

بیشتر این تمرینات در منطقه گناوه لری و در   .  هفنگی ادامه داشت

عصرگاه یکی از روزهای کاری هفته انجام میشد و دو تا سه تمریین  

 . هم در روزهای پایان هفته بصورت یکروز کامل انجام شد

همچنین در زمستان سا  گذشته، هوای خوب منطقیه بیاعید شید         

چندین برنامه گردهمائی دوستانه در مناطق زیبای اطراف گچساران 

برگ ار کنیم که حضور خانواده هیای میحیتیرم اعضیا  انیجیمین                   

گچساران و دوستان، گرمی خاصی به این برنامیه  -کوهنوردان ایران

 ها داد
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دیدار از مناطق دیدنی گچساران در پایان سا  که سرسب ی زمین و هوای عالی                

بهاری لذت برنامه ها را دو برابر میکند، روستای پ ین، یکی از روستاهای                      

کوچک اطراف گچساران است که در این فصل مانند سایر نقاط گچساران                     

رودخانه ای کوچک، گندم ارهای سب ، تپه های . دیدارش را نمیتوان از دست داد

 زیبای اطراف روستا و بوی شکوفه های بهار نارنج

بهار امسا  را در حالی آغاز کردیم که در اوایل بهار دسیت روزگیار گیلیی از گیلیسیتیان                 

دوستان و همراهان این انجمن چید و همه ما را در دا  از دست دادن ایین عی یی  دوسیت         

 . داشتنی ع ادار نمود

بر خود الزم میدانیم ضمن تسلیت به خانواده محترم و داغدار ایین عی یی ، گیوشیه ای از              

 .فعالیتهای ایشان را در زمینه های کوهنوردی، سنگنوردی و دره نوردی ذکر نمائیم

 صعود به قله علم کوه .1

 صعود به قله نو  دنا .2

 صعود به قله قلم دنا .3

 2931هفت بار صعود به قله خامی در سا    .4

 عبور از تنگ رغ   .5

من جمله دو برنامیه صیعیود بیه         ) صعود از دیواره های مختلف شهرستان گچساران   .6

 (دیواره آینه

 فرود از دیواره اشکفت گاکا  .7

 صعود زمستانه خامی .8

 روحش شاد و نامش بر فراز

دهم و یازدهم بهمن ماه گذشته به دعوت دوستان بهبهانی گروهی پنج نفره 

. از اعضای این انجمن در برنامه صعود زمستانه به کوه سفید شرکت کیردنید  

دیدن کوه سفید زیبا و باشکوه از طرفی و همراهی با تیمیهیاییی از اسیتیان          

خوزستان و آشنائی با دوستانی از این دیار از نکات فراموش نشیدنیی ایین        

 امیدواریم در سا  جاری باز هم شاهد چنین برنامه هایی باشیم. سفر بودند

متاسفانه در تاریخ پیش بینی شده برای برگ اری صعود زمستانه خامی، با وجود               

دعوت و همراهی دوستانی از استانهای همجوار، بعلت بارندگی سه روز پایان هفته 

امکان صعود میسر نگردید و برنامه برگ ار نشد اما روزهای هفدهم و هجدهم                 

برنامه صعود زمستانه خامی با حضور پنج تن از اعضای این انجمن                2931بهمن  

بارش برفی که برنامه پیش را لغو       .  من جمله شادروان احمد حبیبی برگ ار گردید

کرده بود و در اثر سرمای هوا بصورت یخ درآمده بود، اعضای تیم را به زحمت                  

اما دیدن طلوع برفی، حس سرمای بی وقفه باالی قله و دیدن مناظر بی                 .  انداخت

ن یر زمستانی خامی آنقدر لذت بخش بود که بار دیگر صعود کنندگان را در بهار       

 به خامی کشانید تا قبل از اینکه برفها آب شوند به دیدن خامی بروند
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مجارستانی عموما به عنوان بهترین منبع پرکرک نیرم  

درجیه پیف      کیفیت پیرکیرک بیا       .  شاخته شده است

  .کردگی درجه بندی می شود

برای ) هدف عایق به دام انداختن بیشترین ذرات هوا 

درجیه   . با کمترین مقدار الیاف یا پر است(  حفظ گرما

پف کردگی یک درجه بندی برای ارزیابی مستیقیییم    

درجه پف کردگی حجم اینچ مکعب  .این کیفیت است

. فضاست که یک اونس از پر می تواند آن را پر کینید  

درجه پف کردگی کیاپشین    بنابر این اگر به طور مثا 

است بدان معناست که یک اونس از پر آن  022تان 

به طور مشیابیه ییک      .  اینچ مکعب را پر می کند 022

اینچ مکعب  022به نوبه خود  022اونس از پر درجه 

پف کردگی بیشتر نسبیت بیه     %  99را پر می کند که 

ارزیابی های کارشناسیی شیده در       .  دارد 022نمونه 

فضای آزمایشگاهی با استاندارد ویژه انجام می شیود  

برای پیوشیاک پیر      .  تا نتایج قابل اطمینان بدست آید

پرکرک به عنوان سبک ترین عایق با بیشترین 

قابلیت تراکم پذیری در جهان شناخیتیه شیده      

است اما هر نوع پری قابلییت تیراکیم بیاال را           

شناخت کیفیت پرکرک کلیییدی بیرای      .  ندارد

  شناخت عملکرد پوشاک پر مورد نیاز شماست

 پر کرک

پری که در کیسه خواب یا کاپشن شماست بیر    

. تن اردک یا غاز هم مانند عایق عمل می کینید    

مرغابی ها در زیر پرهای ضدآب شان خیوشیه   

هایی از پرکرک دارند که آنها را در سرما گیرم  

نگه می دارد و نی  از رطوبت محیط شان حیفیظ   

که یک محور میرکی ی   (  درشت) بر خالف پر. می کند

محکم با قالب های متصل به آن در دو طیرف دارد،      

پرکرک یک ساقه تاج مانند نرم با رشته های فیبیری  

پرکرک با کیفییت بیاال     . نرم و پف کرده در انتها دارد

آنقدر سبک است که اگر چشمانتان را ببندید و کسی 

توده ای از آن را در کف دستتان بگذارد ممکن اسیت  

حتی آن را حس نکنید تا هنگامی که کم کم دستتیان  

 .را گرم کند

پرکرک با کیفیت پایین مانند آنهایی که در بیرخیی       

بالش ها و لحاف ها یافت می شود معموال بیا درصید     

جیدا کیردن     .  میخیلیوط اسیت      (  درشیت )معینی از پر

به طور کامل مشگل است امیا    (  درشت) پرکرک از پر

بیشتر پوشاک پر ورزش هیای فضیای آزاد داری             

کمیتیری   (  درشت)کیفیت مناسبی هستند و در آنها پر

 .یافت می شود

Fill Power   درجه پف کردگی 

حتی در طبقه بندی پرکرک های با کیفیت باال تفاوت 

. این کیفیت بستگی به نوع و سن پرنیده دارد   .  هست

پرکرک مرغابی کیفیت پایین تری نسبت به غاز دارد 

با یک استثنا مربوط به پر مرغابی اقیانوس شمالی کیه  

به طور کلی پرندگان بالغ تیر    .  کیفیتی بسیار باال دارد

دارای پرهای ب رگ با خوشه های بلندتر هستند کیه  

پرکرک غاز .  پرکرک با کیفیت باالیی را تولید میکنند

-122ورزش های فضای آزاد درجه پف کردگی از   

 322شروع شده و باالترین حید آن حیدود            112

مینیاسیب       712پوشاک پر با درجه باالتیر از      .  است

  برنامه های حرفه ای و با کیفیت باالست

 بییرای پییوشییاک پییر چییقییدر هیی ییینییه کیینیییییم               

اگر عملکرد و کیفیت نقش مهمی دارند کیسه خیواب  

سبکتر از کیسه خواب بیا درجیه     % 21   712با درجه 

بعالوه کیییسیه    .  است( با دمای عملکرد یکسان) 012

در حالت جیمیع شیده حیجیم             712خواب با درجه 

این ویژگی ها در کیسه خواب های پیر  .  کمتری دارد

پس کیسه خواب هیای  .  با کیفیت تر اف ایش می یابد

پر با کیفیت باال عالوه بر آنکه در بستیه بینیدی کیم         

دوام بیشتری نسبت {  سبکترند-گرمترند} حجمترند 

 .به کیسه خواب های پر کیفیت پایین دارند

 ترجمه 
 

  بهرام عارف پور

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
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عکسهای این گ ارش تماما طی یک برنامه شش ساعته گرفته شده اند و این در حالیست که بعلت عکاسی سرعت گروه 

بسیار کم بود و تنها دو غار نمکی با طولهای سی و یکصد متر را عبور کردیم و متاسفانه موفق به دیدن دره معروف منطقه 

راهنما به ما تاکید کرده بود که برای دیدن این دره بایست وقت بیشتری بگذاریم و تا ساعت چیهیار     .  کوه نمکی نشدیم

 .عصر در منطقه باشیم که بعلت محدودیت زمانی موفق به بازدید از این دره نشدیم

رنگ بندی حیرت آور این گنبد نمکی حاصل ترکیب نیمیک بیا        

عناصر مختلفی است که در منطقه وجود دارند یا با جیرییانیهیای       

 . هوائی وارد جو این منطقه شده اند

کیلومتری بیوشیهیر شیهیر         212در فاصله حدود 

. خورموج مرک  شهرستیان دشیتیی واقیع اسیت           

شهرستان دشتی به تنهائی سیه جیاذبیه زییبیای            

گردشی دارد که همگان نام گنبد یا کوه نمکی را   

برای رفتن به کوه نمک جاشک بایست . شنیده اند

از خورموج بسمت کاکی حرکت کنی کیه حیدود     

علت استراحت در کاکی یا . یکساعت وقت میگیرد

خورموج، دسترسی به محل اقامت و عدم نیاز بیه    

توجه همه دوستان و همنوردان را . چادر زنی است

به این نکته جلب میکنم که در منطقه نمکیی هیر     

. نوع زباله غیر قابل جذب بوده و باقی خواهد ماند

لذا خواهشمند است در صورت اطالع رسانی چنین منطقه 

زیبائی اهمیت حفظ و نگهداری آنرا هیم بیه دوسیتیان         

بویژه از چادر زنی شبانه بیعیلیت نیبیود          .  گوش د کنید

سرویس بهداشتی در ن دیکی گینیبید نیمیکیی اکیییدا             

 .خودداری نمائید

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
 

 صدیقه جاللی دیل

 آبشار نمکی، اولین نشانه نمکی در ورود به گنبد نمکی
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به دوستان کوهنورد، ایرانگرد و طبیعت گرد توصیه اکید دارم این منطقه زیبا را بازدید نموده و تجربه بیییاد     

بهترین زمان بازدید این منطقه اواخر بهمن تا اوایل فروردین است که قنیدییل هیای      . ماندنی آنرا ثبت نمایند

 قبل از آن، بعلت بارندگی امکان رویت قندیلها کم است. نمکی بوجود آمده اند و هوای منطقه هم مناسب است

چی ی که برای همه ما جالب بود توضیحات راهنمیا  

بازدید از یک مینیطیقیه بیا          .  درباره یک منطقه بود

حضور راهنمای آن اطالعاتی به بیننده مییدهید کیه      

شخص بدون حضور راهنما نمیتواند این اطالعات را 

برای هیمیراه شیدن بیا         .  بی زحمت به دست آورد

راهنما بایست با هییی یت کیوهینیوردی خیورمیوج             

چی ی که برای همه ما جیالیب   .  هماهنگی بعمل آید

. بود همدلی راهنمایان کوه نمک در یک برنامه بیود 

اینطور که راهنما به ما گفتند، تمامیی راهینیمیاییان        

خورموج ه ینه ای که بعنوان دستم د راهینیمیائیی     

دریافت میکنند را به حساب مشترکی واریی  میی       

کنند که در طو  سیا  افیراد تیوانیمینید هییی یت                

کوهنوردی خورموج را به صعود زمستانه یا بیلینید      

روانه خواهد کرد یا ه ینه صعود تیمی اعضا را بیه    

این . یکی از قلل دوردست ایران فراهم خواهد آورد

همدلی راهنمایان برای ییک فیعیالیییت مشیتیرک            

برایمان ارزشمند و ستودنی بود و امیدوارم شیاهید     

 .چنین برنامه ای در سراسر کشور باشیم
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در صورت مقابله با حیوان سعی کنید با          .باشید

از دور با حیوان مبارزه   ...سنگ، چوب و پرتاب

در هر    .جواب حمله را با قدرت بدهید        کنید و 

حفظ   حا  بهترین اسلحه برای مقابله با حیوان       

و   آرامش، خونسردی و رعایت نکات ایمنی        

به صورت زیگ اگ مسیر را          .حفاظتی است 

سعی کنید به حیوان درنده و           .منحرف کنید 

ن دیک قلمرو و النه و        .نشوید  گرسنه ن دیک 

جهت استراحت و     توله حیوانات محل مناسبی    

هیچوقت سعی نکنید به چشمان        .عبور نیست 

حیوان درنده خیره شوید و غضبناک نگاه             

 قبل از رفتن به منطقه ای درباره حیوانات .کنید

جمع   وحشی آن منطقه و اطراف مسیر اطالعات  

 .آوری کنید

 سگ

سگها بلدند چطور از قلمرو خود محاف ت             

گله معموال تجاوزگر را غافلگیر می       سگ .کنند

خود بدون حرکت نگه      کند و تا رسیدن صاحب

کردن به    سگ ها معموال با پارس       .می دارند 

 حیوانات وحشی مانند گرگ یا انسان متجاوز        

در صورتی که این کار آنها       .هشدار    می دهند   

نداشته باشدا بتدا به آهستگی          اثر بازدارنده 

ناآشنائی بیشتر مردم، بویژه ایین روزهیا کیه        

زندگی مان ماشینی و شهری شده، با طبیعت و   

موجودات آن باعد شده بیعیضیی اوقیات در         

مقابل حیوانات گرسنه ای که در سطی  شیهیر      

.. هم پرسه می زنند، دچار سردرگمیی شیونید     

نویسنده این مقاله سعی دارد نگاهی به راههای 

دور ماندن از خطر رویاروئی با حیوانات وحشی 

 بیندازد

 در برابرحیوانات درنده؛ خونسرد باشید

می   حیوانات درنده که بیشتر در جنگل ها پیدا        

 شوند هم ممکن است گاهی خطر آفرین             

 برای همین بد نیست کمی هم درباره           .باشند

  .چگونه روبرو شدن با این حیوانات بدانید

 سعی کنید با پوشیدن لباس اضافی، بدن را            

با حفظ آرامش و           .ب رگ جلوه دهید      

نشان دادن شجاعت خود نه           خونسردی و  

هیچ وقت در صورت مشاهده حیوان        .ترسیدن

عقب نشینی نکنید و جهت مسیر                سریع

بلکه مسیر خود را       .برگشت را انتخاب نکنید   

راست منحرف کنید و زیر چشمی        به چپ یا یا   

نباید عملی از شما سر        .کنتر  کنید   حیوان را 

خطر، ضعف و ترس       ب ند که حیوان احساس    

همیشه اسپری فلفل همراه داشته    .در شما بکند

شروع به غرش و بعد شدیدترپارس می کنند،         

اگر .اگر این کا رها بی اثر باشد حمله می کنند          

انسان به چشمان سگ خیره نشود و حرکتی           

کننده از خود نشان ندهد با حفظ              تحریک

مسیرش را عوض می کند و  فاصله و بی توجهی

فروکش می کند و      خشم حیوان آهسته آهسته   

حتی ممکن است سگ مهربان شود ودم تکان         

در  .دهد و جلوی فرد جست و خی  کند              

کوچو، )صورتیکه به اکثر سگها گفته شود             

سگ .و مهربانی میکند     اظهار دوستی (  کوچو

 های مهاجم دم بلند، گوش های تی  و چشمانی   

درشت و خشن دارند و به سمت فرد حمله می          

بلکه  .اگر سگ حمله کرد نباید فرار کنید      .کنند

و بی توجهی در حالی که نباید به           با خونسردی 

و زیر چشمی مراقب آن     چشمانش خیره شوید

سعی نکنید با باتوم یا    چوب دستی               .باشید

 حیوان را ب نید بلکه با حفظ روحیه چوب یا            

باتوم را آماده در دستان جلوی سینه نگه دارید 

روش اغلب از ن دیک شدن به شما           و با این  

اصوال سگ ها بر عکس         .منصرف می شوند    

کردن انسان    گرگ ها به زخمی کردن و خفه        

شلوار   عالقه ای ندارند بلکه با گاز گرفتن پاچه       

 در این  .یا آستین انسان او را متوقف می کنند        

صورت سعی کنید لباس یا کیف، یا کوله پشتی         

جلو بدن بگیرید تا آن را گاز بگیرد و            خود را 

آنقدر تکرار کنید تا از         به تدریج این کار را      

اکثر  .شوید  محدوده محاف ت سگ خارج       

و انفجار    سگها مانند گرگها از صداهای بلند        

باید توجه  .می ترسند و فرار می کنند       ..ترقه و 

داشت که شیوه مبارزه با سگ هابرای سگ            

 .هار بی اثر است

 

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
 

 علی عسکری روزبهانی
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پس از گذشیت  .  روی نایلون قرار می دهیم  -ظرف

کیه    -چند ساعت می توانید از آب بیدسیت آمیده       

 -حاصل تبخیر آب موجود در سیاقیه گیییاه اسیت         

 . استفاده کنید

روش او  بیشتر در شب و روش دوم معموال -: نکته

زیرا در شیب    . در روز مورد استفاده قرار می گیرد

مقدار شبنم بیشتری وجیود دارد و در روز نیور             

خورشید باعد تبخیر آب موجود در ساقه و بیرگ    

در روش دوم ممکن اسیت آب    -.  گیاهان می شود

بدست آمده به دلیل وجود ترکیبیات میوجیود در        

ولیی بیرای زنیده        !  ساقه گیاه، تلخ یا بد م ه باشید 

 !ماندن ناگ یر به نوشیدن آنید

 :درجنگل و کوهستان
در این روش ابتدا تیکیه   :  تهیه آب از ساقه درختان

طیوری کیه     .  ای از پوست تنه درخت را می کنیییم  

سپس پارچه تمی ی .  سفیدی تنه کامال مشهود باشد

را محکم دور قسمت مورد ن ر میی پیییچیانیییم و           

مقداری از آن را به صورت اضافه در داخل ظیرفیی   

پس از گذشت چند ساعت مقیداری  .  قرار می دهیم

 . آب به اندازه رفع تشنگی در اختیار خواهید داشت

در جنگل و کوهستان می توان با استفیاده از     :  نکته

در اینجا به برخی .  نوع حیوانات، به آب دست یافت

مورچه ها و زنیبیور عسیل        .  از آنها اشاره می کنیم

همواره در جایی زندگی می کنند که به یک مینیبیع    

زنبور هیای عسیل گیاهیا در             .  آب ن دیک باشند

. کیلو متری آب زندگیی میی کینینید          0-1مسافت 

 32حشراتی چون خر مگس های اروپایی در فاصله 

پرندگان شکاری عالمت . متری آب زندگی می کنند

! قابل اعتمادی از وجود آب در یک منطقه نیسیتینید   

زیرا آنهااز بخشی  آب بدن خود را ازطعمیه هیای     

پرندگانی همچون کبوتر هیای  .  خود تامین می کنند

در ادامه مباحد مربوط به زنده ماندن، برآن شدیم 

تا در این شماره از فصلنامه کوله پشتیی در میورد       

روش های یافتن آب در طبییعیت و تصیفیییه آن            

مطالبی را در اختیار شما خوانندگیان عی یی  قیرار         

همان گونه که می دانید، برای زنده ماندن در . دهیم

 -2:شرایط سخت، ما مل م به انجام امور زیر هستیم

تهیه آب، غذا و آتش -1جهت یابی درست و دقیق 

: امور متفرقه که خود شامیل -4رعایت بهداشت  -9

...... برخورد با حیوانات وحشی ، درخواست کمک و 

در طبیعت بستیه نیوع میحیییط پیییرامیون              .  است

و شیراییط جیوی        (  کویر،جنگل، کوستان و یا دریا) 

حاکم بر محیط می توان آب تهیه نمود و برای رفیع  

تشنگی و جلوگیری از پیامد های عدم استیفیاده از     

 . آب، از آن بهره مند شد

 :در کویر
در این روش ابتدا حفره ای به  :استفاده از شبنم -2

ظیرفیی را در       .  سانتی متر حفر می کنییم  92عمق 

. درون حفره قرار داده و روی آن نایلون می کشیم

اطراف نایلون را کامال می پوشانیم و یک تکه سنگ 

تا باعد سرازیر )کوچک روی نایلون قرار می دهیم 

و قطرات شبنم هیمیه     (  شدن آب از یک نقطه شود

 .داخل ظرف چکیده شوند

استفاده ازتبخیر آب موجود در سیاقیه و بیرگ        -1

در این روش باید در جست و جوی گیاهانی :گیاهان

باشید که در ساقه های خود دارای ذخیاییر آبیی          

برای تهیه آب در این روش، ابتیدا  .  بیشتری هستند

ساقه و  برگ گیاهان را می کوبیم، سپس آنها را در 

حفره ای که از  قبل آماده کرده ایم می ریی ییم و     

روی آن را   .  ظرف کوچکی روی آن قرار می دهیم

مانند حالت قبل با یک تکه نایلون می پوشیانیییم و      

برای هدایت آب به داخل   –یک تکه سنگ کوچک 

آنها معموال در ن دیکی .  طوقی عالمت خوبی هستند

زیرا آنها پس از نوشیدن سنگین .  منابع آب هستند

پس از   .  شده و توانایی پرواز های طوالنی را ندارند

پرواز های کوتاه و حرکت شاخه به شاخه استیفیاده   

وجود حیوانات درنده نشانه قطعی بیرای    . می نمایند

زیرا درنیدگیان آب بیدن        !  وجود ذخیر آبی نیست

وجیود  .  خود را از طریق شکار تامین می نیمیایینید      

اگیر رد    .  پستانداران علف خوار نشانه خوبی اسیت 

پای آنها را در جهت عکس تعقیب کنید، بیه ییک       

 .منبع آب دست می یابید

 !رفع تشنگی بدون آب
در این روش شما فقط فشار ناشی از تشینیگیی را        

تقلیل می دهید اما نیاز بدن شما به آب هیمیچینیان       

برای این کار ابتدا سنگی را پیدا کنییید   .  پابرجاست

که بخش اع می از روز را در سایه بیوده و کیمیی        

این کار بیشتر در شب کیاربیردی     . )  مرطوب باشد

دقیقه بصیورت دراز       92تا12سپس به مدت( است

سیردی و    .  کش باال تنه خود را روی آن قرار دهید

 .رطوبت سنگ باعد تقلیل احساس تشنگی می شود

در هنگام پیاده روی سعی کنید از آدامیس       :  نکته

....( اکالیپتوس، نیعینیاع و     )  هایی با اسانس های تند

زیرا باعد ترش  ب اق دهان شده و .  استفاده نمایید

اگر آدامیس در    . احساس تشنگی را تقلیل می دهد

اختیار ندارید، می توانید از یک تکه سنگ کوچیک  

در هنگام تشنگی و به من یور رفیع     .  استفاده نمایید

زیرا امالح و نیمیک هیای        !  غذا نخورید( مطلقا) آن

 . موجود در غذا باعد تشدید تشنگی می شود

 مهدی جعفری
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کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
 

:toss&go-1 

ایین  .  ج  طناب ری ی های استاتیک میی بیاشید       

و حالتی اسیت  .حالت به معنی بری  و برو می باشد

که طناب را به صورت دوال ریخته و روی هیر دو    

این حالت را معموال نفر . رشته با هم فرود میرویم

م یت این حالت این است که . اخر استفاده میکند

فشار کمتری به طناب می آید ودر نیقیاط تیحیت       

سایش نیروی کمتری به طناب وارد شده و کمتیر  

عیب این حالت این است که طنابی . ساییده میشود

در باال وجود ندارد وکار امداد ان سخت تیر میی       

در فرود هایی که در ابشار می باشد ییا در      .  شود

انتها حوضچه وجود دارد بهتر است استفاده نشود 

 . زیرا انتهای دو رشته به هم گره می خورد 

Static Block-2 

دارای دو . ج  طناب ری ی های استاتیک می باشد

ابیتیدا بیه      .  حالت مدار بسته و مدار باز می بیاشید  

اندازه مورد نیاز طناب می ری یم سیپیس پشیت        

حلقه کارگاه یک گره خود حماییت زده و ییک         

کارابین به ان می نیم توجه شود که گره در وسط 

حا  اگر طناب بیار  . ضلع طولی کارابین قرار گیرد

را به کارابین بیندازیم سیستم مداربسته می شیود  

ولی اگر این کار را نکردیم سیستم مدار بیاز میی     

تفاوت این دو درجمع کردن سیسیتیم میی      .  باشد

در حالت مدار باز کارابین و طناب با زاوییه    . باشد

جمع میشود ولی در حالت مدار بسته در راسیتیای   

م یت این حیالیت ایین      .  طناب بار جمع می شوند

است که طناب به اندازه مورد نیاز مصرف میشود 

م یت دیگیر  . وطناب کافی جهت امداد وجود دارد

این است که چون یک رشته طناب ریخته می شود 

احتما  پیچ خوردن یا گیره خیوردن ان وجیود            

  .ندارد

 مدار باز

 مدار بسته

Stone knot-3 

ابتدا طناب را به . ج  طناب ری ی های استاتیک می باشد

حالت دوال ریخته سپس در قسمت مناسب گره را ایجاد 

اگر گره را ن دیک کارگاه زدییم میی تیوان          . می کنیم

م یت این حالت این . کارابین گره را به حلقه کارگاه زد

است که سرعت کار باال رفته و افراد میتوانند روی هیر    

دو رشته فرود بروند نفر اخر به راحتی بیا بیاز کیردن          

کارابین سیستم را باز کرده و حالیت بیریی و بیرو ییا            

م یت دیگر این است کیه  .  استاتیک بالک   فرود میرود

این گره را هرجا روی طناب میتوان ایجاد کرد مثال میی  

توان ن دیک به لبه انرا ایجاد کرد تا مسی یو  کیارگیاه        

یا .  بتواند از انجا روی افراد فرود رونده دید داشته باشد

مثال اگر کارگاه کمی باالتر ودر محل خطیرنیاکیی قیرار       

داشته باشد یک نفر که فرد ماهری میباشد انجا رفته و   

کارگاه را بر قرار می کند وبقیه نیازی نیست بیه انیجیا        

بیه  .  بروند بلکه از محل گره فرود خود را اغاز می کننید 

جای کارابین در گره از چی های دیگیر هیم میییتیوان          

استفاده کرد یک اب ار پالستیکی مانند خط کش وجیود    

از  این اب ار در سیستم هیای    fiddle stickدارد به نام 

پیشرفته استفاده می کنند به این صورت که مثال در یک 

متری استیفیاده   11متری از یک طناب حدودا  12فرود 

میکنند و کمی از طناب را حلقه رد کرده وگره را ایجیاد  

میلیمتری بیاز    9یک طنابچه fiddle stickمیکنند و به 

-حالت اصلی سر دسیت  9این گره .  یابی متصل میکنند

هشت و نه دارد که هر کدام خود دو حالت باال دست و   

به ادامه تصاویر در صفحه بعد دقیت  .  پایین دست دارند

 (عکسها را ستون به ستون دنبا  نمایید)فرمائید

 

 

 انواع حالت طناب ری ی در دره
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Lowering-4 

ییک ابی ار     .  می باشید   releasableج  طناب ری ی های

یاگره حمایت به کارگاه زده وانرا قفل می کینیییم در ایین         

حالت در صورتی که برای فرود رونده مشکلی پیش بییایید   

دقت شود که طناب از حلقه کارگاه .  می توان او را فرود داد

جهت فرود دادن نفر او  در بیعیضیی از        .  عبور کرده باشد

  .مسیر ها که نیاز به  این کار می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Releasable Block-5 

 staticمیانینید      .  می بیاشید   releasableج  حالت های

block       از ) می باشد ولی به جای کارابین یک اب ار فیرود

متصل کرده و قفل می کنیم و جهیت  ( اب ارهای شکل هشت

اطمینان حلقه کوچک را با کارابین و اسلینگ به کارگاه وصل 

اگر نیاز بود با ازاد کردن قفل به فرد طنیاب میی     .  می کنیم

 .دهیم
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کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
 

 انگی ش و تشویق افراد  .8

تدوین برنامه و ارزیابی آن با مس ولین              .9

 باشگاه، گروه یا هی ت مربوطه

 توانائی های سرپرست

توانائی علمی، تجربی، آشنائی : توانائیهای شخصی

با مسیر، تسلط کامل به فنون مورد نیاز در برنامه، 

آشنائی با خطرات محیطی احتمالی و روشهای           

رفع آنها، آشنائی کامل با کمکهای اولیه، خطرات        

کوهستان، آب و هوای منطقه و بررسی وضعیت         

عالوه بر تمام این موارد توانائیهای اخالقی       .  جوی

یک سرپرست یکی از اصلی ترین معیارهای            

قبو  یا رد برنامه ها توسط فرد است که در جای        

اطالعات دیگری از قبیل . خود صحبت خواهد شد

بستن کوله و حمل تجهی ات، انتخاب و امنیت           

چراغهای خوراک پ ی و سوخت انها، بسته بندی    

مواد غذائی، انتخاب نوع غذا و مقدارآن، آماده           

سازی و پخت غذا، انتخاب محل چادر زنی،               

استقرار و برپا کردن چادر، سازماندهی کمپ و          

چادرهای انفرادی، بهداشت و سالمتی گروه،           

شرایط استفاده از کلبه ها، آلونک ها و دیگر              

و روشهای   پناهگاهها و مهارتهای بیواک کردن      

تماس با سازمانهای مربوطه، شماره تماسهای           

ضروری کشور و منطقه برنامه، اطالعات پایه از           

فرهنگ مردم منطقه ای که صعود در آنجا برنامه      

هم از مهارتهای شخصی سرپرست      ری ی میشود 

 .محسوب میشوند

 اخالق در سرپرستی

اخالق سرپرست مستقیما میتواند به برگ اری          

موفق یا ناموفق یک برنامه حتی یکروزه و در              

صبر اولین    .  یک گروه کوچه موثر باشد            

خصوصیت یک سرپرست برنامه است و بدون          

شک فردی که صبور نیست نباید بعنوان                 

صبر نه فقط    .  سرپرس برنامه ای انتخاب شود      

بمعنای تامل و درنگ، بلکه در سنجش کلمات           

هم هست که لحن و کالم سنجیده یک سرپرست 

. است که میتواند تیم را کنار هم نگه دارد                 

سرپرستی برنامه های کوهنوردی یکی از مقوله         

های بحد برانگی ی است که بویژه در سالهای           

اخیر باعد تفاوتها و تضادهای زیادی بین                

متخصصان علم کوهنوردی در تدوین یک خط          

متاسفانه بحد    .  مشی مشترک شده است         

سرپرستی در کشور ما همچنان یک بخش نیمه          

بسته است و بسیاری افراد، گروهها و باشگاههای 

فعا  در زمینه کوهنوردی و ورزشهای وابسته به         

اهمیت این مقوله آگاهی کامل ندارندو همین            

موضوع باعد اشتباهات ب رگ شده و انتخاب           

نادرست یک سرپرست برای برنامه ها باعد            

این مقاله   .  بروز خسارات سنگینی شده است        

برگ یده ای از پایان نامه مربیگری است که در           

زمینه سرپرستی تدوین و به تائید فدراسیون            

کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور رسیده         

 .است

 :برنامه ها به انواع زیر تقسیم میشود

یکروزه، چند روزه،     )مدت زمان برنامه        .1

 (هیمالیا نوردی

کوهپیمائی، کوهنوردی، برنامه   )نوع برنامه    .2

 های فنی، 

گروههای کوچک،  )  تعداد شرکت کنندگان   .3

 (متوسط و ب رگ

 :مدیریت برنامه

برای تعیین یک برنامه موارد زیر را در ن ر               

 :بگیرید

و اهداف گروه   (  افراد شرکت کننده)وظیفه  .1

 چیست 

دانش، )منابع در اختیار گروه چیست              .2

 ...(توانائیها، تجهی ات و 

چه چی ی ممکنست برنامه    )تعیین متغیرها    .3

 را تحت تاثیر قرار دهد

 مدیریت مالی برنامه .4

 بیمه و مسائل پ شکی برنامه .5

 بررسی روانشناسی گروه و افراد .6

 تجربی برنامه-تعیین سط  علمی  .7

استحکام و پایداری سرپرست از دیگر شرایط          

چه او تکیه گاه گروهی است        .  اخالقی وی است  

که با خود همراه کرده است، اگر وی ناپایدار و            

مت ل   باشد گروه همراهش متوجه این موضوع       

 شده و کم کم انسجام آنها از هم خواهد پاشید           

مس ولیت پذیری از دیگر خصوصیات غیر قابل         

در حالیکه  .  اغماض فرد برای سرپرستی است       

راههای زیادی برای تمرین سرپرستی وجود           

وقتی ”دارد ولی به نوشته فیلسوف چینی الئوت و         

یک سرپرست خوب باشد، کار که تمام شد،              

همه چی  را     :  اعضاء گروهش خواهند گفت       

بهتر است گروه خود را      .  “خودمان انجام دادیم  

در حین برنامه طوری آموزش دهید که هر یک           

بتواند بخشی از امور گروه را مدیریت و                   

مهارتها را بدانید و با توجه به          .  سرپرستی کند 

مهارت افراد آنها را به کاری که توانائی اش را             

دارند بگمارید تا اشتباه فردی ناشایست شما و           

  .گروه را به بحران نیندازد

مشورت کردن هنر یک سرپرست است چرا که         

در مشورت است که از عقل و تجربه و علم                 

رازداری و   .  اعضای گروهش استفاده میبرد       

راستگوئی از خصوصیات دیگر سرپرستان است       

که هرکدام آنها زمینه اعتماد اعضای تیم را به             

احترام به ن ریات و عقاید      .  وی بوجود می آورد   

همه شرکت کنندگان و جلوگیری از بحثهای            

نامربوط به برنامه و یا بحثهای شرکت کنندگان          

بر مسائل مورد اختالفشان میتواند ییک گروه را         

نفوذ .  پیش برد تیا مرز فروپاشی و لیغو برنیامه        

سرپرست در اجرای برنامه، توانائی اداره امور        

در شرایط بحرانی و حفظ روحیه افراد شرکت         

کننده در برنامه در زمان حادثه میتواند از              

برترین خصوصیات یک سرپرست در یک           

فردی که دوست خود را غرق در       .  برنامه باشد 

خون یا بیهوش می بیند معموال کنتر  دقیقی           

 روی رفتار خود ندارد و پرخاشیگیری ییا بیهت 

 برگرفته از پایان نامه مربیگری صدیقه جاللی دیل
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. مکان مناسب، کنتر  گروه، ن م و ارتباط خوب        

رسیدن به نیازهای متغیر گروه با توجه ویژه به           

سالمتی و شایستگی اعضا با حفظ اعتماد بنفس و          

اشتیاق بوجود آوردن یک تجربه امن و با ارزش         

برای هر عضو گروه با درگیری با برنامه، عالقه،          

لذت و دستیابی، با بهره بردن از توانائی های             

تکنیکی مناسب و کامل و از طریق پرورش دادن         

ارزیابی کردن تجربه و انگی ش     .  آگاهی محیطی 

برای مشارکت بیشتر افراد، ن ارت اعضای گروه  

در قسمتهای بدون همراه در یک راهپیمائی             

 .ساده تا سفرهای اکسپدیشن

رائه گ ارش مستند برنامه به      :  پس از برنامه  .3

باشگاه، گروه و تیم مربوطه، جمع بندی ه ینه           

های برنامه و ارائه گ ارش مالی و تقدیم                 

باقیمانده به اعضای تیم یا باشگاه مربوطه و               

پیگیری امور مربوط به بیمه در صورت بروز             

 .حادثه

 رضایتمندی در برنامه

یکی از مهمترین وظایف سرپرست برنامه بوجود       

آوردن رضایتمندی از برنامه در افراد شرکت           

در واقع رعایت اصل رضایت          .  کننده  است    

شرکت کنندگان در اجرای یک برنامه است که          

آنها را دوباره بسمت کوه و برنامه های طبیعت           

باز میگرداند و حفظ این اصل، مانند یک امانت            

رضایتمندی، .  وظیفه سرپرست برنامه است        

انگی ش افراد برای شرکت در برنامه و مشارکت 

شرکت کنندگان در طو  برنامه رابطه مستقیمی        

برنامه هائی که با حضور افرادی         .  با هم دارند   

کمتر از تعداد پیش بینی شده برگ ار میشوند،           

خودبخود زمینه های استقبا  کم برای برنامه           

و از طرفی   .  های بعدی را بدنبا  خواهند داشت      

نمیتوان بدون انجام هیچ کاری برای انگی ش           

افراد جهت شرکت در برنامه، انت ار حضور فعا     

چنین مسائلی علت و معلو          .  آنها را داشت    

هستند و نتیجه همه انها را میتوان در می ان                

اولین  .مشارکت افراد در برنامه دید و سنجید         

زدگی وی میتواند گروه را به سمت بحران               

این سرپرست است که بایست با        .  دیگری ببرد 

مدیریت افراد و روند کمک رسانی یا خروج              

گروه از منطقه حادثه، شرایط بوجود آمده را             

 .تحت کنتر  خود در آورد

 اختیارات سرپرست

سرپرست در زمان اعالم شده برنامه،              

مس و  به این معنا که برنامه را به          .مس و  است 

اطالع افراد واجد شرایط برساند، تجهی ات را           

برای برنامه آماده کند، مجوزهای الزم را اخذ            

افراد را برای برنامه انتخاب کند و               .  نماید

هماهنگی وسیله نقلیه و موارد اینچنینی را انجام          

در صورتیکه برنامه بدون اتفاق یا حادثه ای . دهد

پایان یابد با رسیدن به محلی که بعنوان اجتماع           

اولیه تعیین شده بود، زمان پاسخگوئی سرپرست  

و .  به مسائل مربوط به برنامه پایان می یابد             

مکان اجرای برنامه، حیطه           یادمان باشد       

 . سرپرست برنامه است

 وظایف سرپرست

در زمان معرفی برنامه به تیم یا       :  قبل از برنامه  .1

بررسی برنامه قبال   .  گروه تا شروع حرکت گروه    

صورت گرفته و سرپرست بایست بر افراد ثبت         

نامی، تجهی ات، توانائی ها، رد یا قبو  انجام             

برنامه با توجه به شرایط آب و هوا و منطقه،                

هماهنگی های الزم برای بیمه، وسیله نقلیه،              

 باربران احتمالی، 

در ابتدای برنامه افراد کمکی خود : حین برنامه.2

اولین کار  .  را معین و به گروه معرفی نمائید          

سرپرست بایست معرفی جایگ ین برای خودش 

باشد تا در صورت ر  دادن حادثه افراد تیم              

چک .  سردرگم نشوند و اتحاد تیم از بین نرود         

کردن تجهی ات گروه و احوا  جسمی شرکت          

کنندگان، توجه به شرایط منطقه و زیر ن ر               

داشتن شرایط برنامه و مدیریت موثر گروه با            

گذاشتن اهداف دوره ای، ارزیابی خطر در حین         

برنامه، تصمیم گیری مثبت، تصمیم گیری برای        

مساله ای که میتواند نقش مهمی در تامین                

رضایتمندی برنامه داشته باشد، تشری  ج ئیات       

تعیین .  برنامه برای شرکت کنندگان است          

اهداف برنامه باعد میشود مس ولین برنامه و           

خط مشی خود را بدانند و شرکت کنندگان هم با       

توجه به اهداف برنامه آنرا انتخاب کرده یا کنار          

هماهنگی خواسته های افراد و هدف          .بگذارند

برنامه نی  نقش مهمی در رضایت فرد از برنامه           

دیگر در ن ر گرفتن سن و جنسیت               .دارد

انگی ش افراد  .  شرکت کنندگان در برنامه است     

برای شرکت در برنامه و برعهده گرفتن بخشی         

از امور از دیگر مواردی است که منجر به                  

کنتر  و ارزیابی     .رضایتمندی اعضا خواهد شد    

برنامه های برگ ار شده هم میتواند نقش مهمی         

در تعیین درست معیارهای رضایتمندی برای          

  .گروه تحت سرپرستی داشته باشد

 گ ارش برنامه 

برای انتشار موثر اطالعات مربوط به یک برنامه         

اعم از عکس،   )باید بدانیم مخاطب پیام منتشره       

کیست؟ چه کسی اطالعات را       (  فیلم یا گ ارش   

منتشر میکند؟ چگونه این اطالعات بیان میشود؟       

انتخاب راه مناسب برای بازگوئی آنچه در یک          

. برنامه اتفاق افتاده است مهمترین قسمت است        

هرچه کار انجام شده ب رگتر باشد، ارزش               

بیشتری برای سرمایه گ اری و سعی در بازتاب         

بنابراین از روشهای با ه ینه باالتر که            .  دارد

سط  وسیعتری از جامعه را پوشش می دهند            

موضوع دیگر گستردگی جامعه      استفاده میشود 

انجام یک برنامه تخصصی برای         .  هدف است  

جامعه ورزش مربوطه ممکنست شاهکار به ن ر        

بیاید ولی برای عموم مردم کاری غیرضروری           

بوده و حتی ممکنست با سرکوب اجتماعی روبرو      

شود بنابراین در برنامه هائی که قصد انعکاس           

برنامه در سط  وسیعی از جامعه وجود دارد،             

اینکه موضوع چطور و از چه دیدی به اطالع افراد     

جامعه هدف برسد از اهمیت زیادی برخوردار          

 . است
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  نوع برنامه مدت برنامه تاریخ نام برنامه

 2 کوهنوردی  یک و نیم روزه فروردین 11 کوه الر

 1 طبیعت گردی یک روزه فروردین 13 تنگ تیسه

 9 کوهنوردی یک و نیم روزه اردیبهشت 1و 4 خامی

 4 گردشگری یک و نیم  روزه اردیبهشت 21 تخت جمشید

 1 طبیعت گردی یکروزه اردیبهشت 23 مارین

 0 سنگ/پیمایش تنگه یکروزه اردیبهشت 10 تنگ باشتک

 7 کوهنوردی یک و نیم روزه خرداد 1و  2 نو 

 0 کوهپیمائی یک روزه خرداد 3 کوه دیل

 3 خانوادگی چهار روزه خرداد 20-29 گشت استان لرستان

 22 کوهنوردی یک و نیم  روزه خرداد 19 کوه سفید

 22 کوهنوردی دو و نیم روزه تیر 0و 1 قاش مستان

 21 پیاده روی شبانه تیر 92-29 ماه مبارک رمضان

 29 کوهنوردی یک روزه مرداد 22-7 دماوند

 24 طبیعت گردی یک و نیم روزه مرداد 14 آبشار مارگون

 21 کوهپیمائی دو روزه مرداد 92 اشکفت شاه

 20 کوهنوردی دو  و نیم روزه شهریور 24 پازن پیر دنا

 27 طبیعت گردی یکروزه شهریور 10 رودرونه

این برنامه با تاکید بر برنامه های درون استانی و اختصاص بیرنیامیه هیای       .  برنامه شش ماهه او  را با یاری خداوند یکتا بشرح ذیل به همه اعضاء تقدیم میکنیم

در صورتیکه تعداد افراد شرکت کننده در یک برنامه به حد نصاب نرسد، سرپرست برنامه یا هی ت مرک ی میییتیوانینید      .  دوره ای کوهنوردی تن یم شده است

مس ولیت هر برنامه با سرپرست همان برنامه و با تائید هی ت مرک ی خواهد بود و اعالم لیییسیت تیجیهییی ات و            .  برنامه ای را بعنوان جایگ ین معرفی نمایند

 . همچنین تائید توانائی افراد بعهده ایشان میباشد

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
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امسا  مانند هر سا  برنامه خامی را در اولین جمعه اردیبیهیشیت میاه       

امسا  را . برگ ار کردیم ولی حا  و هوای امسا  متفاوت بود با هر سا 

در ایین بیرنیامیه       .  به یاد احمد حبیبی، همنورد ع ی مان صعود کردیم

 کیوهینیوردی ییاران امیییدوار بینیدر امیام                  افتخار همراهی گیروه    

، گروه کیوهینیوردی کیوهیییاران          یاوران طبیعت لپوئی فارس گروه ، 

گروه کوهینیوردی آرش      ،  گروه کوهنوردی یاران مهر شیرازپارس، 

شیراز و دوستانی از یاسوج را داشتیم که همینجا از همه آنیان کیمیا         

 تشکر و قدردانی را داریم

متربلندترین ارتفاع شهرستیان گیچیسیاران        9271کوه خامی با 

متر از سط  درییا    722با توجه باینکه ارتفاع پایه این کوه . است

متر را صعود کنید تا بیه قلیه آن        1472میباشد بنابراین بایست 

برسید و با توحجه به صخره ای بودن مسیری پر پیچ و خم برای 

. صعود در ن ر گرفته اند که زمان زیادی را برای صعود می طلبد

خامی در منطقه ای گرمسیری واقع شده است از ایین رو بیهیار          

بسیار زیبا و زمستان مالیم کوهپایه هایش مسافران خاص خود را 

بهار خامی ترکیبی از برف، جوانه های نورسته گیییاهیان و      .  دارد

درختان، بره های تازه متولد شده عشایر و زیبائی های طبیییعیی    

 است که کمتر کوهنوردی اگر ظانرا تجربه کرد فراموش میکند

گیچیسیاران    -در جیاده شیییراز          .  برای رفتن به کوه خامی باید به باشت بروید

یکساعت مانده به گچساران دو راهی باشت را وارد می شوید و مسیر را ادامه داده 

از شهر باشت گذشته و روستاهای سراب بی ، کلگه امیر شیخی، کله گان، آبده گاه، 

کیلومتر بعد از روستای ک نگان جاده ای فرعی با  22چشمه دره  که بگذری حدود 

شیروع مسیییر      ) تابلوی منطقه حفاظت شده وجود دارد که راه منیطیقیه رودرونیه         

در سالهای اخیر مسافیت زییادی از مسیییر           .  را به افراد نشان میدهد( کوهنوردی

کوهپیمائی تا رودرونه را اتومبیلهای مسافران نوروزی بصورت خاکیی درآورده و      

 قابل تردد نموده اند

روز پنجشنبه آغاز شد و با رسیدن بیه آب نیو در            20صعود امسا  از ساعت 

. تمام گروههای همنورد در منطقه آب نو دور هم جیمیع شیدییم       12:92ساعت 

فرصت کوتاهی تا پایان شب و زمان استراحت باقی مانده بود کیه بیاعید شید           

فرصت آشنائی مان کم شود ولی همراهی و همنوردی صبحگاهی برای صعود بیه  

از آب نو به مقصد قله راه افتیادییم و      4:92ساعت .  قله دوباره ما را همگام کرد

فرود ما در منطقه بازگه با نصیب لیوح     .  بر فراز قله خامی ایستادیم 3:21ساعت 

یادبود همنوردمان احمد حبیبی بر فراز چشمه بازگه همراه بود و پیس از ادای      

 احترام به این همنورد فقید بسمت آب نو و سپس رودرونه فرود آمدیم

 محمد حسن حبیبی
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تا بتوانندد .  باشد( کوهنوردان و سنگنوردان)مبنای اصلی این جشنواره بر این اساس است که باید محلی برای مالقات عالقمندان مستقل ورزش کوهنوردی 

 با همراه خود در این برنامه شرکت کنند یا دوستانی در این جشنواره پیدا کنند که بتوانند با آنها صعودی را برنامه ریزی کنند

 .یورو خواهد بود 034یورو میشود که برای افرادیکه از یک گروه یا باشگاه بصورت گروهی شرکت کنند هزینه ثبت نام  094هزینه کلی جشنواره شامل 

 :هزینه های فستیوال شامل

  اقامت در ساختمانUCPA ( سال در فرانسه سازماندهی مدیدکدندد 39تا  7سازمان غیر انتفاعی که برنامه های تفریحی برای سنین  )  در قدلد

 : lodging/info-festival/com.chamonixmountainfestival.www://http/ارتفاعات شامونی فرانسه 

 صبحانه و عصرانه 

 غذا برای تهیه ناهار 

  شامل تردد در دهکده شامونی از )هفت روز مجوز اسکیAiguille du Midi  متر خواهد برد و  3044که اسکی بازان را مستقیما تا ارتفاع

 (چند مسیر اسکی آلپاین هم شامل این مجوز خواهند شد

  (در صورتیکه فردی بخواهد از سمت ایتالیا صعود انجام دهد)امکان استفاده از تخفیف عبور از تونل مون بالن 

 کارگاه ایمنی در یخچال 

  (برنامه های سخنرانی عصرگاهی با حضور کوهنوردان جهانی برگزار خواهد شد)امکان استفاده از تمامی برنامه های جشنواره 

 در طول تمام هفته افراد میتوانند تجهیزات نمونه شرکتهای پشتیبانی کدندندده .  امکان آزمون مجانی تجهیزات از شرکتهای همراه در این جشنواره

 را قرض گرفته و برای تمرین در محیط بکار برند

ندهدا ز آبعالوه تیم مسئول جشنواره همواره در تماس با شرکت کنندگان بوده و میتوان اطالعات مسیرهای صعود و تجار  شخصی آنها را در این باره ا

 .پرسید و در این زمینه از آنها اطالعات کس  نمود

یکشنبه تا یکشنبه خواهد بود ولی امکان پرداخت ش  اضاقه برای افرادیکه بعلت موقعیت برگشت ( تیر 01تا  0) 9400جوالی  6ژوئن تا  99جشنواره از 

یورو خواهد بود و این هزینه شامل  64هر ش  اضافه برای هر فرد . یا ورود، میخواهند زودتر وارد شوند یا یک ش  بیشتر اقامت داشته باشند وجود دارد

 .هزینه های مجوز اسکی و خوراکی ها خواهد بود

 مارتینا داسژوا      

 تیم جشنواره کوهنوردی شامونی

 

 

دوستان کوهنورد در حال رایزنی با آژانسهای خوشنام مجری تورهای خروجی کشور هستند تا در صورت امکان تخفیدف ویدژه ای بدرای 

خدمات ویزا و پرواز به این جشنواره گرفته و برای اولین بار برنامه تور کوهنوردی و اسکی برون مرزی در اروپا بصورت یک تور اجدرا 

لذا در صورتیکه همنوردان عالقمند به شرکت در این جشنواره هستند، دعوت میشود با هماهنگی با راهنمایان برون مرزی و ثبت ندام .  شود

 تماس بگیرند و از همراهی با سایر همنوردان از سراسر کشور بهره مند شوند 49396900076در گروه با شماره 

 دعوت به همراهی هموطنان عالقمند به کوهنوردی برای شرکت در
 

Chamonix Mountain Festival 
THE ANNUAL MEET FOR AMATEUR CLIMBERS  

29 JUNE - 6 JULY 2014  

کوله پشتی، نشریه دیجیتال انجمن کوهنوردان گچساران
 

سال دوم شماره چهارم
 

http://www.chamonixmountainfestival.com/festival-info/lodging/
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 نقشه محل اقامت و جشنواره
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 نام و نام خانوادگی

 محمد حسن حبیبی

 ماه منظر رودشتی

 صدیقه جاللی دیل

 مهران گرجی نیا

 مهدی خانزاده

 اردشیر محمدی مقدم آبده گاه

 سمت 

 ریاست انجمن

 نائب رئیس بانوان

 دبیر 

 روابط عمومی

 خزانه دار

 بازرس

 شماره تلفن

11215530300 

11255030300 

11210169000 

11212919502 

11002633600 

 5آردس گچساران خیابان بشارت پاساژ مروارید طبقه دوم واحد  11291109000

نجمن کوهنوردان اریان نمایندگی گچساران
 ا

Weblog:  Anjomanegachsaran.blogfa.com 

 عکس از بابک عوضپور  گروه همنوردان در راه آب نو


