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 "کوه نوردی و سالمتی"

واضح است که یکی از دالیل مهم ورزش کردن ، خصوصا ورزش طاقت فرسا و 
به بیانی دیگر . و تضمین سالمتی است در عین حال مفرح کوهنوردی تامین

روح و روانی شاد و پویا داشته و ورزش می کنیم تا جسم و جانی سالم و پرتوان 
خود را در برابر هجوم انواع بیماری ها است که با پرداختن به ورزش . باشیم

 . مصون و مسلح می سازیم

ارسایی های آن گونه که آمار نشان می دهد یکی از عوامل مهم مرگ و میر ن
این روزها زیاد می شنویم که فردی در اثر سکته قلبی یا . قلبی عروقی است

میانگین سن سکته به طور تاسف آوری کاهش یافته ، . مغزی جان باخته است
دیگر نوجوان و جوان نیز به آسانی طعمه ی حریق این صاعقه ی خانمانسوز می 

 .شوند

خلی به وسیله ی رسوبات چربی و علت اغلب سکته ها بسته شدن مجراهای دا
کوهنوردی به شیوه های مختلف در دفع و رفع این . می باشد پالکت ها 

 :رسوبات تاثیر می گذارد

بار در دقیقه  171بار در دقیقه به  27در موقع کوهنوردی ضربان قلب از  -1
تغییرات  . افزایش پیدا می کند% 71می رسد و میزان پمپاژ و بیرون دهی قلب 

ق باعث می شود که خون با شدت و سرعت بیشتری به حرکت درآید و فو
با پاک شدن . را از بین ببرد و تمیز کند  آنهارسوبات چربی و پالکهای داخل 

جدار داخلی رگها ، خون به راحتی به تمام سلولهای مغز و عضله ها و احشای 
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تصلب داخلی بدن می رسد و عارضه بسته شدن رگها که در اصطالح به آن 
 . ند خود به خود منتفی می گرددیشرایین می گو

برابر افزایش  71در موقع کوهنوردی مقدار خون موجود در عضالت بدن  -7
آن پیدا می کند و پر خون شدن عضالت باعث می شود که غذای بیشتری به 

تجربه نشان داده است که پزشکان برخی ناراحتی  . برسد و قوی تر بشوند ها
با راه پیمایی و کوه پیمایی آرام و سبک و دویدنهای آرام و طوالنی  های قلبی را
منظم و برنامه های ورزشی که به طور مداوم  این گونهزیرا که ه اند مداوا کرد
گیرد کار سیستم قلبی و عروقی را بهبود می بخشد و باعث قوی می انجام 

به نیز خون ان یشود و جر شدن عضالت و عروق قلب از نظر فیزیولوژیکی می
            .تر می گرددنیرومندعضالت قلب وسیله انقباضات 

در ارتفاعات ، فشار هوا کمتر می شود و نیز میزان اکسیژن موجود در  -3
بدن برای جبران در هنگام کوهنوردی ، . ترکیب هوا کاهش پیدا می کند 

یتروپویی کمبود اکسیژن و برای رفع خستگی و تنگی نفس ، هورمونی به نام ار
را از طریق کلیه ها ترشح می کند ، که این هورمون وارد مغز استخوان می شود 

در نتیجه فعل و . و مقدار خون سازی گلبولهای قرمز را افزایش می دهد
. افزایش پیدا می کند % 71به % 11انفعاالت فوق، مقدار هموگلوبین خون از 

قدار ظرفیت انتشاری و می رسد و در نتیجه م %01به % 11هماتوکریت از 
افزایش ظرفیت تهویه ریه ها . میزان ظرفیت تهویه ریـه ها زیادتر می شود 

باعث می شود که به اصطالح عامه ، نفس آدم زیاد شود و به همین علت یک 
بیشتر دوندگان المپیک که . کوه نورد در شرایط عادی دونده خوبی خواهد بود 

اال را کسب می کنند ، معموالً برای آمادگی متر و ماراتن مقام های ب 1011در 
 .و تقویت ریه هایشان در ارتفاعات باال کوهنوردی می نمایند

س ،  قند خون  از طرف دیگر ، کوهنوردی  در جلوگیری از بیماری های نقر
. و از بین بردن چربی بدن نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند( دیابت)
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بود اعمال عصبی و روانی می شود و در به کوهنوردی آرام و طوالنی موجب
 . درمان افسردگی ، این بیماری عصر مدرنیته ،بسیار موثر است

اما برخالف توضیحات فوق ، کم نیستند کوهنوردانی که هنگام انجام این ورزش 
خانواده کوهنورد تیالر . جان باخته اند سکتهو یا در خانه و بیمارستان در اثر 

احمد آقا پورقاسم مهربان و سرزنده را به همین دلیل از  نیز در بهار سال جاری
گرمای آتش و شهد شیرین چایی دبشش را . یادش به خیر و نیکی. دست داد
چه تاسفی . ندان حس می کنش هنوز و همیشه با پوست و گوشتهمراهانش 

نماد صبر و استقامت، شادی و : دارد از دست دادن چنین گهرهای گرانبهایی
 . سرزندگی

انگار کوهنوردان با صعود به قله ها خود را قوی تر از بیماری و مرگ می 
این گونه است که بسیاری از عالیم بیماری های خود را نادیده می . شمارند

 گیرند و ترجیح می دهند آنها را به سرما خوردگی و ترش کردن معده نسبت
خون و دیابت را با دهند و سعی می کنند انواع بیماریهای قلبی ، عروقی و فشار 
               .دهوای پاک خوردن و نوشیدن دم کرده گیاهان کوهی درمان کن

          

در ارتفاع فشار خون باال میرود و نه تنها داروی ضد فشار ،  دوستان کوهنورد
در کوه به دلیل . نباید قطع شود بلکه دوز و مقدار آن باید افزایش یابد

اال میرود لذا ب )بخوانید غلظت خون)لیت پالکتی فرایندهای التهابی فعا
سپرین در گروه خاصی از افراد جایگاه پیدا میکند و از همه آداروهایی مثل 

عادی بسیار مبهم می شود اکثر کوهنوردان  مهمتر عالیم قلبی نسبت به مردم
دردهای گوارشی  هبجای درد سینه، درد شکم یا پشت دارند که شدیدا ب

روغ زدن و نفخ شکم نیز همراه میشود که تشخیص آتی گاهی با شباهت دارد ح
کمتر از طرفی و  در ارتفاع به دلیل فشار پایینتر هوا و اکسیژن. را دشوار میکند

دوری از مراکز پزشکی از طرف دیگر در صورت بروز حمله قلبی خطر بیشتری 
 . کند فرد را تهدید می
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گروه را مبنی بر پر کردن پرونده  همنوردان اخطارهای پی در پی مسوول امداد
. پزشکی که می بایست در اختیار هیات مسوولین گروه باشد جدی بگیریم

چگونه هر چه  مدوستان و همنوردان بدانند که اگر دچار مشکلی شدی . بگذارید
سال هر  11باالی  همنوردان. ان بشتابندمسریع تر و موثرتر می توانند به یاری

ورت درد یا فشار یا هر گونه حس مبهم و بدی را در سینه، گونه عالمتی را به ص
پشت یا شکم جدی بگیرند و یک چک کامل قلبی را به صورت سالیانه در 

 ی که افرادی که سابقه قلبی در خانواده دارند و افراد. دستور کار خود قرار دهند
رار مبتال به بیماری قند، چربی و خصوصا فشار خون هستند در دسته پر خطر ق

  .مشاوره با پزشکی آشنا با ارتفاع به ایشان توصیه می شودگیرند و  می

چون می : یادمان باشد از میان همه ی ورزش ها کوهنوردی را برگزیده ایم
خواهیم با کوله باری بر دوش با سوهان رنج آیینه ی دل را جال دهیم، در 

را سیلی وار  سخت ترین شرایط که طبیعت رو ترش کرده ، خشمناک شالق باد
بر چهره و جانمان می کوبد با یاران همراه شویم و در صعود از بلندترین دیواره 
نه . ها با اعتمادی شگفت انگیز جانمان را با طنابی به دست دوست بسپاریم 
 .سوز زمستان و نه عطش تابستان یارای فتح قله ی صبر و استقامت ما را ندارد

 
 علمی پزشکی کوهستان ایرانیان وبالگ موسسه: منبع مطالب علمی

 

 

 

 

 

 

 
 

دردهای قلبی )کوهنوردانی که مبتال به آنژین  : کوهنوردی در بیماران قلبی

قبل از سفر به ارتفاع باید  هستند و دارو مصرف می کنند ،( قفسه سینه

 .  حتمن با متخصص قلب یا پزشک ارتفاع خود مشورت کنند 
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همنوردان عزیز ، در بخش مصاحبه این شماره نشریه تصممی  رمریمی    

با یکی از کوهنموردان   " SIONAایرانیان مویق"عین مصاحبه موسسه 
را  درج   "پروانمه کمایمی  "نامی و هیمالیا نورد مویق کشورمان ، خان  

 یااز آرزوها و برنامه ه ایشان  که نمایی  و از تجربیات خوب و اطالعاتی
 : اسمفاد ه نمایی  می رویند ،   شان

 

 ...و پروانه کاظمی چه متبحرانه از بر شده است این راه و روش زندگی را" 

... متولد سال هزار و سیصد و چهل و نه ست، از همین پایتخت محصور در کوه 
های زیادی را تدریس ریاضی محض را در دانشگاه صنعتی شریف خوانده و سال

چند سالی می شود که ورزش او را از تدریس دور نگه داشته، ... می کرده است
ورزشی رو که بعد از دانشگاه شروع می کند و ادامه می دهد تا امروزی که شاید 

از . البته سالها پیگیر بدمینتون بود... شده باشد قشنگترین دغدغه ی روزگارش
اما به علت برخی مشکالت و جوی که ... و داوریِ آنبازیکن لیگ بودن تا مربی 



                                  7                                  رشت نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

می بیند با ... دور از آرامش بود رهایش می کند و به دلِ کوه پناه می برد
که بصورت تفننی و  41درست از سال ... روحیاتش سازگارست ادامه می دهد

بدون هیچ دانش و آموزشی شروع کرد و بعد از چند سال به عضویت یک 
موستاق آتا  "اولین صعود برون مرزیش بشود قله ی درآمد تا باشگاه کوهنورد

      48 ی چین به ارتفاع هفت هزار و پانصد و چهل و شش متر در تابستان"

 1381شده است بانویی که در بهار   حاال او با عزم راسخ و گامهای هدفمندش
 "متر 4103هیمالیای نپال قله ماناسلو به ارتفاع  "اولین هشت هزار متری را در 
 "متر 0400آمادابالم را در هیمالیای نپال به ارتفاع "و در پاییز همان سال قله 

 4414بام جهان یعنی اورست به ارتفاع   1381صعود کرده و در نهایت در بهار
متر در یک برنامه  4010را به ارتفاع ( چهارمین قله مرتفع جهان)و قله لوتسه 

 .فتح کرده است 

برامون از عالقه و شروع ریاقممون با کوه ( :  SIONA)ایرانیان مویق 
 ؟!بگین 

چند سال اول تفننی ... سال است که با کوه آشنام 11حدود  :پروانه کایمی
داشتن سابقه ... کوه می رفتم ولی همون سال اول دو بار دماوند رو صعود کردم

ته باشم ی ورزشیم و بدنسازِ خودم بودن، باعث شد مشکلی از لحاظ بدنی نداش
با ارتفاع مشکلی !... ولی دانشم راجع به کوه صفر بود هیچی از آن نمی دانستم 

نداشتن یکی از نکات مثبت من بود، خیلی ها با وجود داشتن قدرت بدنی باال 
در ارتفاع مشکل دارند ولی من خوشبختانه اینطور نیستم و به همین دلیل تو 

رو به صورت آلپی صعود کردم هیچ کس هیمالیا راحتم و وقتی که من آمادابالم 
  . .                  باورش نمی شد که به این روش صعود کرده باشم

 
منظورتون از این دانشی که ازش صحبت ( :  SIONA)ایرانیان مویق 

 ؟!می کنین چیست 
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 !خیلی زیادوآموزش های خیلی وسیعی دارد  کوهنوردی دانش :پروانه کایمی

جدا از سنگ نوردی، یخ نوردی و کار ! همه چیز می شوید  شما در کوه درگیر 
فنی، ملزم هستید در علم تغذیه و روانشناسی و خیلی از مسائل دیگر هم تبحر 

مثل یک بازی نیست ... درست مثل یک زندگی می ماند... کافی داشته باشید
در ! که شما بیست دقیقه بروی توی زمین بعد بیای بیرون و اون بازی تمام 

می بایست تا حدودی پزشکی بدانی و ! کوه حدود دو ماه زندگی خواهی کرد 
  .اطالعات و آگاهی توی خیلی از زمینه ها الزم و ضروریه ... دکتر خودت باشی

کدام صعودتون را هیجان انگیزترین آنها ( :  SIONA)ایرانیان مویق 
                                             ؟!می دونید 

ولی در واقع همه ی صعودهایم ! شاید اولین صعود دماوندم را  :پروانه کایمی
که بارها و بارها صعود کردم و هیچ وقت برام  "دماوند"هیجان انگیزه، حتی 

    ...هرچند بار دیگه هم که تکرار بشه تفاوتی در حس من نداره... عادی نشده

                         
این بود که هیچ وقت تصور  ن دماوندی که صعود کردم دلیل هیجانم از اولی 

نمی کردم که یک روز بتونم باالی این کوه برم چون اون موقع اصال کوه نورد 
عنوان   یا وقتی اورست رو صعود می کردم خیلی برام مهم بود که به... نبودم

.. .بتوانم این کار و بکنم و الهام بخش خیلی ها باشم "یک زن ایرانی مستقل"
! شکست من ممکن بود اثرات منفی زیادی داشته باشه و انجام دادنش برعکس 

کردم اونم به صورت آلپی در صعود من قله ی آمادابالم رو با دست بخیه شده 
موفق شدن در اون صعود خوشحالی و هیجان زیادی برام به ! مدت سه روز 
 .همراه داشت 

ی که جلوی همه ی اون عامل قدرتمند(:  SIONA)ایرانیان مویق 
   ؟ ! موانع ومشکالت شما می ایسمه وتبدیل به میل ریمن می شه، چیست
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یک عامل می تونه به دنبال ! این عامل در آدم ها متفاوته  :پروانه کایمی
یکی هم هست که از همه ... یکی به خاطر حرفه و درآمدش. شهرت بودن باشه

ی رود و به دنبال شهرت هم چیز می زند و با تمام سختی ها هزینه میکند م
 ... نیست

من ... "دوست داشتم"... من به شخصه به هیچ کدام از این مسائل فکر نکردم
من به ... عاشق یک کوه می شوم و دلم می خواهد که صعودش کنم و لذت ببرم

فکر می کنم اگه عاشقش ... خاطر اون لذت و خواستنِ دلم انجامش می دهم
! زیاده که مجبورت می کنه یک جایی رهاش کنی  نباشی، اینقدر سختی هاش

  

صعود کردنه  "انفرادی"چرا ترجیح تون به ( :  SIONA)ایرانیان مویق 
 ؟!

که داشتم به صورت تیمی بود، کنار  متری 4111اولین صعود  :پروانه کایمی
مسائلی در اون صعود پیش اومد که بعد از آن ترجیح دادم به ... نفر دیگه 11

 !خودم باشم و خودم تا درگیر این مسائل نباشم ... رادی صعود کنمصورت انف

خیلی خوبه که در کنار یک تیم خوب باشم ولی وقتی امکانش نیست ترجیح  
  .می دهم به صورت انفرادی صعود کنم و آرامش داشته باشم 

نقطه ی پایان قبل از "تجربه ی رسیدن به ( :  SIONA)ایرانیان مویق 
 ؟!دارین  رو "صعود کامل

یک جا بود که تصمیم به برگشت گرفتم و واقعا نقطه ... بله :پروانه کایمی
هفت ساعت در آن قله بدون اکسیژن باال می رفتم، راه تنفسم ... پایانی من بود
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و با همون ! بسته شده بود و با وجود کپسول، اکسیژنی به بدنم نمی رسید 
دن بود و من می دونستم که دارم کم بدنم در حال یخ ز... شرایط ادامه می دادم

 ... کم حواسم را از دست می دم

متوجه شدم، نقطه ... خوشبختانه توانستم مدیریت کنم و درست تصمیم بگیرم 
با توجه به شرایطم و بعدها که با چند ... ی پایان این سفرم است و باید برگردم

تصمیمی در ان لحظه بحرانی درست ترین  "برگشت"پزشک صحبت کردم، 
  .بوده که گرفتم 

خیلی دلمون می خواد بدونی  شما چه ( :  SIONA)ایرانیان مویق 
 ؟!می دونید  "مویق  "کسی رو 

... آدم موفق کسی ست که به چیزهایی که می خواد برسد :پروانه کایمی
... آدمی که شادست و از زندگیش لذت می برد بدون شک آدم موفقی ست

مثال من ... رونیه و معتقدم نقطه ی پایانی ندارهموفقیت یک حس و آرامش د
! یک قله ای رو صعود میکنم و در کنارش هزار تا نقشه ی دیگر در ذهن دارم 

 .هیچ وقت نشده که بگم اینجا متوقفش میکنم 

کدام قله رو می  "صعود مجدد"دلمون ( :  SIONA)ایرانیان مویق 
 ؟!خواد 

چون خیلی زیباست و خصوصاً  "هیمالیا"ولی ... همه ی اونها: پروانه کایمی
و البته هر بار صعود، ... رو چون یکی از قله های زیبای جهان است "آمادابالم"

  .چیز جدیدی همراه دارد 
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چه چیزی سفرهای شما رو براتون سخت ( :  SIONA)ایرانیان مویق 
 ؟!تر می کنه 

بوده و هست یکی از مشکالت بزرگ من مشکالت مالی   شخصا :پروانه کایمی
ست او مورد دیگر تنها بودن من ... هیمالیا رفتن هزینه ی خیلی زیادی دارد! 
این تنهایی هم در روند صعود مشکل سازست و هم اینکه من مجبورم همه که 

 . ی کارها و مراحل صعود را خودم به تنهایی انجام بدهم

 !و به عنوان کالم آخر ( :  SIONA)ایرانیان مویق 

هر شخصی در هر زمینه ای که فعال ست می بایست تالش  :یمیپروانه کا
بدون آن ! ما تا زمانی زنده هستیم که تالش می کنیم ... کند و تسلیم نشود

... حاال در هر زمینه ای)این زنده و پویا بودن ... همه چیز راکدست و بی معنی
  اتون است که موانع رو بر...( ورزش یا حتی صنعت، آشپزی و. هنر، ادبیات

در غیر این صورت و با بودن سختی های ... برمی داره و شما رو به پیش می بره
 .زیاد، همه چیز متوقف و مانع رسیدن شما به خواسته و اهدافتون می شود 

 .   مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری ایرانیان موفق: منبع

 

 

 

 

 

کیلومتر مربع ، دارای  84222اندکی بیش از استان گیالن با مساحت  

بوده و یکی از کوه ثبت شده در سازمان جفرافیایی کشور  848

 .   کوهستانی ترین مناطق فالت پهناور و زیبای ایران محسوب می گردد
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 ”ویلیچکی کریستف“

 

 
 

نوردی بر روی قله دماوند،  تحادیه جهانی کوهزمان با برپایی کمپ جوانان ا هم
نورد نامدار لهستانی و نخستین فاتح زمستانی  کوه« کریستف ویلیچکی»
وی در روزهای نخست مرداد به . بود میهمان کشورمان « لوتسه»و « اورست»

. حضور یافت و به قله دماوند صعود نمود« ایران»نورد خود در  همراه همسر کوه
 ه ای شد تا بیشتر یا این کوهنورد مطرح آشنا شویماین حضور بهان

 
 1880شانزده سال پس از نخستین صعود زمستانی اورست، یعنی در سال 

کریستوف ویلیچکی کوهنورد شاخص لهستانی توانست با یک صعود بزرگ دیگر 
نانگا . کارنامه صعودهای خود بر روی هشت هزار متریها را به پایان برساند
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سانه ای هیمالیا، تنها شاهد صعود یک کوهنورد جسور از گرده پاربات کوه اف
درست در زمانیکه هیچ کوهنوردی در منطقه حضور نداشت و شاید . دیامیر بود

ویلیچکی  تنها انسانهای حاضر کوهپایه نشینها و چوپانهای منطقه بودند
فت و اینبار به تنهایی از دره دیامیر باال ر "7کی "سرمست از صعود موفقش به 

در نهایت با صعود نهمین کوه مرتفع جهان خود را به عنوان پنجمین ستاره 
 .آسمان هیمالیا معرفی کرد

 
 1841یعنی زمستان سال . سال قبل آغاز کرده بود 10او صعودهایش را 

قصد صعود اورست را  "آندره زاوادا"زمانیکه هیئت اعزامی لهستان به سرپرستی 
 .تولد پدیده ای در ورزش کوهنوردی بودداشت و این زمان همراه با 

 
 .او لوتسه را هم در زمستان صعود کرده، آنهم به شکل انفرادی و آزاد

در دائوالگیری ویلیچکی تنها بود گرچه عضو تیمی بود که در جبهه دیگر کوه 
 .مشغول فعالیت بودند

 
 کریستوف ویلیچکی را میتوان یک کوهنورد بزرگ، باهوش و با صداقت دانست
که هنوز هم به رغم صعود تمام قلل هشت هزار متری دست از تالش بر روی 

 . است کوههای هیمالیا برنداشته

 
 :                                           صعودها کارنامه
لزک "مسیر عادی جنوبی ویلیچکی به همراه  -1841فوریه  12اورست 
 .متری را انجام دادند 4111نخستین صعود زمستانی به یک کوه  "سیچی

مسیر عادی در نخستین صعود یک روزه یک قله هشت هزار  –1841برودپیک 
 .ساعت بازگشت 0ساعت صعود و  10متری در

 ."الکس لو"به همراه ( جنوب جنوبشرقی)مسیر جدید  -1841ماناسلو

 
 ."یرزی کاکوسکا"نخستین صعود زمستانی کوه به همراه  -1840کانچن چونگا 

مسیر عادی صعود به شیوه عادی به همراه مارسل رودی در  -1840ماکالو



                                  14                                  رشت نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

                                .بازگشت کشته شد

مسیر عادی در نخستین صعود زمستانی لوتسه به شکل انفرادی  -1844لوتسه 
 -1881دائوالگیری                       .به سرپرستی آندره زاوادا( سولو)و آزاد

ساعت از کمپ  10روی جبهه شرقی بصورت آزاد و به مدت  مسیر جدید بر
                           .اصلی

 .بوگدان استفکو"مسیر انگلیسیها در جبهه جنوبی به همراه  –1881آناپورنا 

 ."کریستین کونتر "و  "مارکو بیانچی "مسیر عادی به همراه  –1887ماناسلو 

       ."مارکو بیانچی"مسیر لهستانیها به همراه  -1883چوآیو

   .مسیر جدید در جبهه جنوبی به شکل کامال انفرادی –1883شیشاپانگما 

    .مسیر عادی انفرادی و آزاد -1880گاشربروم دو 

کارلوس "مسیر ژاپنیها به شیوه آلپی به همراه  -1880گاشربروم یک 
                          ."جک بربکا "و "اد ویسترز "،"کارسولیو

 ."کریستین کونتر " "مارکو بیانچی "برج شمالی به همراه  –1880 7کی

 .مسیر کینشوفر بشکل انفرادی و آزاد –1880نانگاپاربات 
بوسیله وی ..... و 7همچنین میتوان به تالشهای زمستانی بر روی ماکالو، کی

 .اشاره نمود

                        
. ود زمستانی برودپیک بودسرپرست نخستین صع 7111ویلیچکی در سال 

عضو این تیم و البته مرگ ماچی بربکا و توماس  1صعودی که با موفقیت 
 .  کوالسکی همراه بود و عاملی شد برای سبک شدن فعالیتهای او

 
 

 

 

 

 

 
 

با بهره ریری از جدیدترین آموزشها . کوهسمان خالی از خطر نیست 

و اسمفاده از تجارب دیگران و همچنین احمیاط و آراهی الزم به 

میزان توانایی های خود و تالش مسممر در جهت ارتقای آنها ، 

 . احممال بروز حوادث و خطرات را در ورزش کوهنوردی کاهش دهی 
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 :  یادها

گرچه نشریه ی داخلی تیالر ، یک نشریه ی کوهنوردی است و مطالب مندرج 

ل و موضوعات این ورزش را در بر می گیردو یا در آن یا به طور مستقیم مسای

به نوعی به طبیعت، کوه یا محیط زیست مربوط می شود ، اما در نشریه ی 

حاضر که مختص فصل تابستان است حیفمان آمد که از بعضی مناسبت ها و 

یادها که نقش مهم و به سزایی در اعتالی فرهنگی این مرز و بوم دارد سخنی 

  :به میان نیاوریم 

احمد شاملو محقق ، روزنامه نگار، مترجم ، فرهنگ نویس و  1328دوم مرداد 

 های ویژگی از گرایی، انسان و آزادی عشق،. معمار بزرگ شعر امروز جاودانه شد

 اثر ترین بزرگ او کوچه کتاب مجموعه .هستند شاملو های سروده آشکار

 :به گفته ی خود او  .به شمار می آید ایران مردم عامه فرهنگ باب در پژوهشی

 بودفرصت کوتاه 

 و سفر جانکاه بود 

 .اما یگانه بود و هیچ کم نداشت 

مصادف است با کوچ بانوی غزل ایران ، سیمین  بیست و هشم  مرداد

وی برای غزل که تنها رازگویی و حدیث آرزومندی .  1383مرداد  74بهبهانی، 

عاشق و معشوق بود قالبی نو ساخت و مسایل و معضالت اجتماعی و فرهنگی 

 011 از بیش اش زندگی طول در بهبهانی سیمین .را در آن ریخت روزگار خود

 چون هم موضوعاتی او  شعرهای. اند  شده منتشر کتاب 71 در که سرود غزل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
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 را زنان برای برابر حقوق و بیان آزادی فقر، جنگ، انقالب، زلزله، وطن، به عشق

 نیمای» به سابقه بی های وزن در فارسی غزل سرودن خاطر به او. گیرند می بر در

 .بودنیز  ایران نویسندگان کانون گذاران سیمین از بنیان. است معروف« غزل

پژوه  پرآوازه و موسیقی شاعرمهدی اخوان ثالث 1308  در چهارم شهریور

اشعار او زمینه  .بود «امید. م»وی در اشعارش  تخلصنام و . درگذشت ایرانی

و  اندمردم در آن زمان را به تصویر کشیده  د و حوادث زندگیدارن اجتماعی

در  که نددارای لحن حماسی آمیخته با صالبت و سنگینی شعر خراسانی ا

 شعر کالسیک فارسیاخوان ثالث در .  می باشند تازه و نو ترکیبات بردارنده

 .  گرایید و آثاری در هر دو نوع شعر به جای نهاد شعر نووی به . توانمند بود

یاه کوچولوست در دریای یادها و اندیشه ها ، رهایی ماهی س نه  شهریورو 

صمد بهرنگی با نگاهی نو . خصوصا در دل و جان کودکان و نوجوانان ایران زمین

به ادبیات ، به ویژه ادبیات کودکان  و نوجوانان معلمی شد جاودانه در تاریخ 

خود چه زیبا در داستان ماهی . آموزش و پرورش اندیشه های نوی نونهاالن

مرگ خیلی آسان اآلن می ":  کوچولو ساده اما عمیق و زیبا گفته است سیاه 

تواند به سراغ من بیاید، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ 

مهم نیست، مهم  –که می شوم  –البته اگر یک وقتی با مرگ روبرو شوم . بروم

  "... داشته باشداینست که زندگی یا مرگ من ، چه اثری در زندگی دیگران 

 

 نسرین اسرافیلیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
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 " اهمیت آب و مایعات در کوه نوردی"

آب نه تنها مایه حیات که مایه . سوم وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد دو
تندرستی در شرایط بی آبی ناممکن است و ورزش در . شادابی و تندرستی است

هت افزایش جورزش در پس برای بهره مندی از . این شرایط مضر خواهد بود
بدن انسان در شرایط . تندرستی و زندگی سالمتر، باید آب را جدی بگیریم

. استراحت به ازای هر کیلوگرم وزن معادل یک سی سی آب در ساعت نیاز دارد
این . لیتر در روز خواهد بود 2/1کیلوگرمی حدود  21این مقدار برای یک فرد 

لیتر  11شرایط محیطی مختلف تا بیش از میزان با افزایش فعالیت بدنی و در 
 .در روز می تواند برسد
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مواد محلول در آب معمولی شامل مواد معدنی و عناصر مختلف مانند سدیم، 
ها و  این الکترولیت. پتاسیم، کلسیم، منیزیوم و بسیاری امالح دیگر می باشد

. ن می شونددیگر مواد مورد نیاز بدن از طریق آب و نوشیدنی های مختلف تامی
ها و عناصر مختلف می تواند باعث ایجاد اختالل  کمبود هر کدام از الکترولیت

در . ویژه در شرایط دشوار همچون ورزش کوهنوردی شونده در عملکرد بدن ب
ورزش کوهنوردی با توجه به نوع فعالیت بدنی و نیز حمل کوله پشتی و شرایط 

پاسخ مناسب و . آب بیشتر است محیطی چون گرما، سرما و باد، نیاز بدن به
 . کافی به این نیاز الزمه یک برنامه کوهنوردی بدون عارضه است

بهترین راه برآورد میزان مایع مورد نیاز بدن در یک فعالیت ورزشی توزین 
میزان کاهش وزن بیانگر میزان آب از دست . ورزشکار قبل و بعد از ورزش است
این روش عمال در ورزشی مثل . آن است رفته و مایع مورد نیاز برای جبران

لذا پروتکل های مصرف آب و دیگر مایعات در . کوهنوردی قابل انجام نیست
 . کوهنوردی الزم و بسیار مفید می باشد

پیش از شروع صعود با مصرف کافی آب باید بدن در حالت هیدراتاسیون 
قبل از شروع  این امر با مصرف حداقل نیم لیتر آب طی دو ساعت. مناسب باشد

با توجه به اینکه معموال مدت متوالی هر صعود بیش از . صعود امکان پذیر است
یک ساعت است در یک شرایط آب و هوایی متعادل و در یک برنامه متوسط و 

سی سی آب  701تا  711دقیقه حدود  71ارتفاع نه چندان زیاد، در هر 
 0-2)گرم قند  11حدود  در ورزش کوهنوردی این آب باید حاوی. نوشیده شود
 7همچنین در صورتی که صعود مداوم بیش از . در هر لیتر باشد( حبه قند

گرم نمک به هر لیتر این  0/1ساعت به طول می انجامد الزم است که حدود 
این ترکیب ضمن تامین مایعات مورد نیاز بدن و جبران آب از . آب اضافه شود

توصیه می شود پس از پایان   .ددست رفته، مانع خستگی کوهنورد می شو
صعود و تصمیم برای کمپینگ مایع زیاد و شیرین تر نوشیده شود تا ضمن 
جبران کمبود آب،روند ترمیم ذخایر گلیکوژن عضالت شروع شده و کوهنورد را 

 . برای صعود بعدی در همان برنامه آماده سازد
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ی تواند مایع با آب نیز م 7به  1مصرف آب میوه های رقیق شده به نسبت 
باید توجه داشت که مصرف مایعات خیلی شیرین ضمن کاهش  .مناسبی باشد

 . جذب آب باعث ایجاد خستگی در کوهنورد نیز خواهد شد

در نهایت باید تاکید نمود که از مهمترین مواد مغذی در ورزش کوهنوردی آب 
ی و مایعات است و با توجه به دشواری دسترسی و حمل آب در برنامه ها

کوهنوردی الزم است که کوهنوردان برنامه ریزی مناسبی جهت مصرف کافی 
به نظر می رسد برای کم  .آب در حین صعود و کمپینگ خود داشته باشند

کردن وزن کوله پشتی آخرین چیزی که باید از کوله پشتی خارج شود آب 
 .ستچرا که آب مایه توان و موفقیت و در مواقعی نجات جان کوهنورد ا! است

 

 

اطالعات زیادی از تاثیر نوشیدن آب روی  :نوشیدن آب در ارتفاع زدری 

اما قطعن بدن در ارتفاع نباید در معرض . بیماری ارتفاع زدگی موجود نیست 

نوشیدن بیش از حد آب همچنین ، . عوارض ناشی از کاهش مایعات قرار گیرد

کمبود شدید .  سبب بروز مشکالتی مثل کاهش میزان سدیم بدن خواهد شد

  .داشته باشد بر عصبی در  –سدیم می تواند آثار سوئی روی سیستم مغزی 
کم آبی و . مناسب تر نمایدرا نوشیدن آب کافی می تواند روند چرخش خون 

بی آبی که از معضالت حاد ورزش کوهنوردی خصوصن در زمستان است می 

رما زدگی، خستگی مفرط، تواند شرایط را در بروز بیماری یخ زدگی اندام ها ، س

. کندگرمازدگی فراهم همچنین اسپاسم های عضالنی، ادم ریوی وادم مغزی و 

 .  از هر فرصتی در نوشیدن آب سالم و دیگر مایعات استفاده کنیم،  پس
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میلیون هکمار  8.1میلیون هکمار به  ٣های شمال کشور از  کاهش جنگل

 : سال٤در طی 

 

ترین منابع گیـاهی   های هیرکانی معروفند از قدیمی ه به جنگلهای شمال کشور ک جنگل

ها که بازمانـده عصـر یخبنـدان هسـتند محـل رویـش        این جنگل. شوند دنیا شناخته می

طـور عمـده    بـه )گونه درختی 41تاکنون . شوند های بسیار باارزش گیاهی شمرده می گونه

ها شناسـایی   در این جنگل ای گونه درختچه01، چهارگونه سوزنی برگ بومی و (برگ پهن

میـانگین  . های آمیخته راش، ممرز، بلوط، افرا و توسکا هسـتند  شده که اغلب آنها از تیپ

درصد از کل مساحت  7.1هزار هکتار معادل  10های خزری در ایران  ساالنه نابودی جنگل

هـای   جنگـل . های کشـور اسـت   درصد از مساحت کل جنگل 1.3های این ناحیه و  جنگل
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میلیون هکتـار  3حدود  03-01های  ای طی سال ی ایران که براساس تصاویر ماهوارهشمال

-41سال   هزار هکتار کاهش یافته و در 141میلیون و  7به حدود  02-04سال  اند در  بوده

بـیش از   1303-1341طـی دوره  . هـزار هکتـار رسـیده اسـت     01میلیـون و   7نیز به  41

در حـال حاضـر وسـعت    . کشور کاسته شده استهای شمالی  درصد از مساحت جنگل 77

هـای   در ایـن مـدت اسـتان   . میلیون هکتار است 1،4های هیرکانی در شمال کشور  جنگل

رو  درصـد بـا کـاهش جنگـل روبـه      71درصـد و مازنـدران    77گیالن  ,درصد72گلستان با 

 .اند بوده

 : قاچاق چوب و کاربری اراضی ؛  دالیل تخریب

میلیـون مترمکعـب    1،0، بـیش از  1381و  1348های  طی سالبراساس آمارهای دولتی  

این مقدار را که در کنار آمار برداشت . های شمال ایران برداشت شده است چوب از جنگل

قاچـاق چـوب یکـی از عوامـل     . شود غیرقانونی چوب بگذارید وسعت تخریب چندبرابر می

ب با این افزایش دلیـل  های عمرانی متناس افزایش جمعیت و فعالیت. تخریب جنگل است

رشـد روزافـزون منـاطق    . عمده دیگری در کاهش وسعت جنگلهای شـمال کشـور اسـت   

هـا و   خشـکاندن مـرداب  . کاهـد  های شمال کشور مـی  مسکونی هرروزه از مساحت جنگل

بـرداری مفـرط    آبگیرها، جنگل تراشی به منظور کشـاورزی، حضـور دام در جنگـل، بهـره    

زینی مناسـب و قاچـاق چـوب نیـز از دیگـر عوامـل و       صنایع چوب و کاغـذ بـدون جـایگ   

 .شود های شمال محسوب می های از بین رفتن بخش زیادی از جنگل انگیزه

همانطور که این چند ساله شاهدهسـتیم، سـیل بـا خطـه      :آثار ناشی از جنگل تراشی

سالهای متمادی ست که بارانهای سیل آسا عضو جدا نـا پـذیر   . شمال کشور بیگانه نیست

 .اما در دهه اخیر نه تنها مخرب، که مرگبار نیز شده است. تانهای شمالی کشور استاس
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توان  یکی از علل آنرا می. وقوع سیالبهای مرگ آور ارتباط مستقیم با تخریب جنگل دارد

علـت دیگـر آن اجـرای    . تغییر کاربری اراضی منتهی به دریا و تبدیل آن به ویال ذکر کرد

در بـروز   .ر علمی ست که باعث بروز چنین حـوادثی مـی شـود   طرحهای غیر اصولی و غی

سیالبهای سهمگین، تغییر اقلـیم، شـرایط جغرافیـایی، و تغییـرات آب و هـوایی را نبایـد       

 .نادیده گرفت

متاسفانه طی سالهای اخیر و افزایش ساخت و ساز غیر اصولی در اراضی جنگلـی، خـاک    

ی، باعث بروز سـیالبهای سـهمگین و مرگبـار    نفوذ خود را از دست داده و در موقع بارندگ

علت بروز این واقعه به این دلیل است خاک جنگل ماننـد اسـفنج عمـل مـی     . شده است 

وقتی جنگل از بین می رود، خاک قدرت نفوذ خـود  . کند و آبهای روان را جذب می کند

عمـل   به عالوه، شاخ و برگ درختان در حالت عادی بعنوان محـاف  . دهد را از دست می

 . و جلوی ضربات باران به خاک را می گیرد و مانع بروز سیالب می شود می کند

هـای   البته ناگفته نماند که تغییر اراضی جنگلی و جنگل تراشـی و تبـدیل آن بـه زمـین    

بر خصوصیات خاک بخصوص برذخیـره کـربن خـاک تـاثیر     موارد کشاورزی  در بسیاری 

قطـع  . لـوب جنگـل تراشـی، فرسـایش خـاک اسـت      یکی دیگر از اثرات نا مط. منفی دارد

ایـن  . درختان باعث روان شدن آب در سطح زمین و در نتیجه فرسایش خاک مـی شـود  

موضوع را نباید نادیده گرفت که ایران در منطقه آب و هوایی خشک و نیمه خشک قـرار  

ی شدت می یابد با وجود خشـکی طبیعـت، آب روان شـده در سـطح     گدارد و وقتی بارند

 .ن باعث بروز خساراتی می شودزمی

 

 

 

 

دوخته یا گره زده شده  یی دوال هستند که دو سر آن به همتسمه ها : اسلینگ 

از این ابزار در حمایت های میانی و به منظور جلوگیری از شکست طناب و . است 

راحتی حرکت ابزار از محل استقرار خود در جهات مختلف یا حول محورشان استفاده 

  .  می گردد
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 برنامه تمرینی برای افزایش قوای جسمانی در کوهنوردی

 :دو شیوه تمرین را می توان در کوهنوردی بکار برد

در طی دوره پیشرفت مهارتهای فنی و ذهنی کوهنوردی که نیاز است  -1
 ین،تنها راه ممکن برای تمر شخص در شرایط واقعی کوهنوردی قرار بگیرد،

 .کوهنوردی است

مثال توانایی گرفتن گیره )برای رسیدن به سطوح باالی آمادگی جسمانی -7
نیاز به ...( های سنگنوردی که به قدرت زیاد نیاز دارد،افزایش قدرت باالتنه و 

تمرینات منسجم و هدفمندی است که بعنوان مکمل در کنار فعالیتهای 
 .کوهنوردی باید قرار گیرد

ین روش اجرای یک برنامه کوهنوردی با یک برنامه تمرینی اهداف و همچن
برای مثال در طی یک برنامه کوهنوردی ما باید مراقب  .تفاوتهای زیادی دارند

باشیم که فشار زیادی که منتهی به ضعف و خستگی ما شود بر عضالت خود 
نظر  وارد نکنیم تا اینکه بتوانیم با حف  آمادگی مان به هدفی که برای صعود در

برعکس شما در یک  .گرفته ایم دست یابیم و یا یک مسیر بولدر را تاپ کنیم 
مرینی باید با انجام فعالیتهای بدنی سنگین در تمرینات استقامتی طی برنامه ت

چند دقیقه فشار الزم را بر عضالت وارد نموده تا حدی که به خستگی عضالنی 
برسد و در تمرینات قدرتی نیز باید با انجام این فعاللیتها طی چند ثانیه به این 

کوهنوردی شما سعی  بطور خالصه در فعالیت. آستانه خستگی عضالنی برسید
می کنید که فشار زیادی بر عضالتتان وارد نشود ولی در برنامه تمرینی شما 



                                  24                                  رشت نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

دقیقا بدنبال این هستید که آنقدر فشار وارد کنید تا به آستانه تواناییهایتان که 
 .منجر به ضعف عضالتتات در برابر فشارهای وارده می شود برسید

 :  اهمیت آمادری جسمانی

ر شش سطح طراحی شده به گونه ای که ضعیفترین نفرات هم برنامه زیرد
بتوانند از شش ماه قبل از صعود تمرینات خود را طبق برنامه اجرا کرده و خود 
را به آن درجه از آمادگی برسانند که بتوانند قله مورد نظر را بدون مشکل 

آنچه در اینجا برایمان مهم است توجه به برخی نکات . خاصی صعود کنند
 :لطفا به بخشی از این برنامه دقت کنید.موجود در این برنامه میباشد

  :  شش ماه قبل از برنامه

دف اصلی در طول این ماه باال بردن میزان آمادگی جسمانی افراد است تا ه
در طول . حدی که بعد از یک جلسه تمرین احساس خستگی و کوفتگی نکنند

ات هوازی در نظر گرفته شده که از چهار جلسه در هفته برای تمرین این ماه،
شنا و کوهپیمایی  بیشتر از  دوچرخه سواری، میان تمرینات هوازی، دویدن،

اگر دویدن را انتخاب کرده اید نیم ساعت برای هر  .بقیه مورد تاکید هستند
 .جلسه کافیست

جلسه را هم به تقویت عضالت نیم تنه باالیی  3در طول هفته می بایست 
برای هر تمرین سه ست با . شکم و بازو کمر، مثل عضالت شانه،اختصاص داد 

سنگینی وزنه ها باید به  .مرتبه در هر ست در نظر گرفته شود 10تا  11تکرار 
گونه ای باشد که آخرین حرکت در هر ست در واقع سخت ترین حرکت باشد و 

ده بهتر است بین هر ست یک دقیقه استراحت دا .بیشترین فشار را وارد کند
توانیدتمریناتی چون  می اگر به باشگاه بدنسازی دسترسی ندارید .شود

  .بارفیکس یا پرس سینه با دمبل در منزل را جایگزین کنید شنا، درازونشست،
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نوع 

 تمرین

 جمعه شنبه0 شنبه1 شنبه3 شنبه7 شنبه1 شنبه

   * *  * * دویدن

   *  *  * قدرتی

 * *      استراحت

 

 اول ماه در برنامه جدول

اگر به جدول باال دقت کنید خواهید دید که در طول یک هفته چهار جلسه 
تمرین هوازی و هر جلسه به مدت نیم ساعت به همراه سه جلسه تمرین قدرتی 

در حقیقت  .شود باالتنه وجود دارد و هنوز اثری از تمرین کوهپیمایی دیده نمی
ه در ماه دوم به شخص اجازه بعد از یکماه انجام تمرینات هوازی و قدرتی،تاز

کیلوگرم داده  11دقیقه سرباالیی با کوله ای معادل  31صعود آنهم به مدت 
 فکر میکنید دلیلش چیست؟. خواهد شد

در حقیقت مربی با ارایه این برنامه قصد دارد تا قبل از انجام تمرینات 
آسیب  توان عضالنی و قلب و عروق نفرات را باال ببرد و میزان کوهپیمایی،

 منظور از آسیب دیدگی چیست؟ .دیدگی بر اثر کوهپیمایی را به حداقل برساند
کوهنوردی که درصد  زیادی از کوهنوردان  زشیکی از مهمترین آسیبها در ور

ما با آن دست به گریبان هستند ساییدگی مفصل زانو و بروز دردهای شدید در 
ما به  ماه اول این برنامه، کاگر دقت کرده باشید در طول ی .سرازیریها میباشد

پردازیم و آنها را به درجه ای مناسب  تقویت عضالت پا و دیگر عضالت بدن می
 . کنیم رسانیم و سپس تمرینات کوهنوردی را آغاز می از آمادگی می
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حال خودتان میزان تمرینات آمادگی جسمانی کوهپیمایان ایرانی در طول هفته 
قضاوت کنید که چرا درصد زیادی از کوهنوردان  را با جدول باال مقایسه و بعد

 .برند ما از زانو درد و یا آسیبهای دیگر رنج می

 :لطفا به دیاگرام زیر دقت کنید

 

که مشاهده میکنید بیشترین زمان را باید برای تمرینات هوازی و  همانطوری
نات اولویت بعدی،تمرینات بدنسازی باالتنه و تمری .بدنسازی پایین تنه گذاشت

حال  .ستا اولویت آخرهم که تمرینات انعطاف پذیری غیرهوازی میباشند و
 :درباره هر یک از تمرینات فوق مختصری بدانیم

 :          یتمرینات هواز

این تمرینات برای بهتر کردن کارکرد سیستم قلب و عروق بسیار مفید هستند 
تمرینات هوازی برای  مهمترین. برند در ضمن توانایی عضالت ما را هم باال می

البته تمرینات هوازی دیگری مثل  .ستا دویدن و دوچرخه سواری کوهنوردان،
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  stepT,stairmaste ,elliptical trainerشنا،طناب بازی ،دستگاههای 
شوند که هر یک در جای خود  نیز از تمرینات هوازی خوب محسوب می... و 

قلب و عروق و عضالت ما را در سیستم  بهرحال این تمرینات، .جای بحث دارد 
بایست سه  یک کوهنورد حداقل در طول هفته می. کنند کنار هم تقویت می

 جلسه ی نیم ساعته تمرین هوازی داشته باشد و بهتر است که این تمرینات،
دقیقه بعد از بیدار شدن از خواب و قبل از صبحانه انجام شوند  31صبح و 

 .ن ساعت از روز میباشددلیلش هم چربی سوزی بیشتر در ای

 :تمرینات قدرتی پایین تنه 

این تمرینات همان تمرینات بدنسازی و کار با وزنه در باشگاه میباشد و برای 
جلسه در هفته  7حداقل  .باال بردن قدرت عضالنی کوهنوردان بسیار مهم است

مهمترین عضالتی که در این بخش با وزنه تمرین داده میشوند  .شود انجام می
هر چه عضالت چهار سر  .دوقلو و همسترینگ میباشد شامل عضالت چهارسر،

ما قویتر باشد در هنگاه سرازیریها فشار کمتری به زانو ها وارد میشود،هرچه 
عضالت دوقلو قویتر باشد در هنگام سرباالییها کمتر دچار مشکل 

ها برف پردازند و باید ساعت کسانی هم که در زمستان به کوهنوردی می.میشویم
کوبی کنند حتما میدانند که قوی بودن عضالت همسترینگ چقدر کارشان را 

تمرینات بدنسازی بهتر است که در عصر انجام شود چرا که . راحت خواهد کرد
 .در این زمان عضالت بیشترین توان را دارا هستند

 



                                  28                                  رشت نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

 
 :تمرینات قدرتی باال تنه 

خیلی از کوهنوردان از  .مهم است تقویت عضالت باال تنه با وزنه از دیگر موارد
خواهیم در طول یک  انجام تمرینات باالته غافل هستند در حالیکه اگر می

کیلویی یا بیشتر را حمل کنیم حتما باید از قبل عضالت  11کوله ای  برنامه،
پایین کمر، میانی کمر،کول و سینه را تقویت کرده باشیم  فیله کمر، شکم،

آسیبهایی در ناحیه کمر و ستون فقرات و گردن  وگرنه در دراز مدت دچار
 .این تمرینات نیز باید حداقل دو جلسه در هفته انجام شوند.خواهیم شد

 :تمرینات اسمقاممی 

شوند و  این تمرینات برای باالبردن توان استقامتی افراد طراحی می
همانطوریکه میدانید کوهنوردی بیش از آنکه یک ورزش سرعتی باشد یک 

این تمرینات در حقیقت ترکیبی از تمرینات هوازی و . ستا استقامتیورزش 
 .کار با وزنه میباشند البته با رعایت اصول خاص خود 

 :تمرینات اینمروال 

. این تمرینات برای تقویت توان قلب و عروق کوهنوردان بسیار مناسب است
برای کسانی .دتوان اکسیژن گیری افراد را در ارتفاعات باال بسیار افزایش میده

ماه تمرینات هوازی را انجام داده باشند و قلب  3تا  7توصیه میشود که حداقل 
در  .و عروق آنها آمادگی تحمل شرایط سخت این تمرین را پیدا کرده باشد

طول این تمرینات سعی میکنیم تا ضربان قلب فرد را خیلی باال برده و حدودا 
رار دهیم سپس به مدت سه دقیقه یک تا دودقیقه شخص را در این وضعیت ق

تا  1شدت تمرین را کم کرده تا ضربان به حالت اول برگردد و چیزی در حدود 
همانطوریکه میدانید با رفتن به ارتفاعات اکسیژن  .بار این کار را تکرار میکنیم 0

برای مقابله با این پدیده رعایت اصول هم  هوا کم میشود و تنفس دشوارتر،



                                  29                                  رشت نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

ت اما چیزی که در اینجا خیلی به کمکمان می آید توانایی هوایی الزامیس
ست که همانا با تمرینات ا سیستم تنفسی و قلب و عروق ما در اکسیژن گیری

 .اینتروال به این مهم دست پیدا خواهیم کرد

 :تمرینات انعطاف پذیری 

همان تمرینات کششی و تعادلی خودمان است که بهتر  منظور از این تمرینات،
 .با رعایت موارد زیر قبل و بعد از تمرینات اصلی انجام شونداست 

 : اصل کلی در انجام تمرینات که باید به ترتیب زیر انجام شوندسه 

میتوانید از دوچرخه  :دقیقه  0گرم کردن بدن قبل از تمرین بمدت حداقل  - 
ثابت کمک بگیرید یا کمی روی تردمیل حرکت کنید، کمی طناب بازی کنید 

 ...صورت درجا بدوید ویا ب

دقیقه حرکات کششی برای گرم کردن عضالت و چرخشی برای گرم  0حدودا 
 .کردن مفاصل

 انجام اصل تمرین -

 سرد کردن بدن به کمک تمرینات کششی -

 

 

 

 

 

 

قبل از تمرین گرم   -8 :راه های جلوگیری از بیش تمرینی در سنگ نوردی 

در برنامه تمرینی خود دو تا سه  -7. کنیم و حرکات کششی انجام دهیم 

اگر نشانه هایی از بیش تمرینی مشاهده کردیم  -3روز استراحت قرار دهیم 

در حین دوره استراحت ، کربو هیدرات  -1، تمرین خود را کاهش دهیم 

 . بنوشیم خوب و کامل بخوابیم و مایعات زیاد . بخوریم 
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 " کاربرد گتر" 

 

می توانند در طول یک فعالیت  …خار و خاشاک، آب، برف، شن و ماسه و

تر می تواند حد فاصل بین کفش و شلوار را گ. کوهنوردی، وارد کفش شوند

کوهنوردان در زمستان و .بپوشاند و اجازه ورود چیزی به درون کفش را ندهد

گل و برف در تمام طول  ، شبنم، تابستان گتر را همراه خود دارند چرا که باران 

پاهای نمناک، . جوراب و کفش می شوند ، سال باعث خیس شدن شلوار

ار پاره یا حتی یک سوراخ در شلوار گرتکس می تواند فاجعه انگشتان سرد، شلو

برای اجتناب از سرمازدگی پاها انتخاب درست گتر اهمیت بسزایی . به بار آورد

پس چه وقت و کجا باید گتر پوشید و چگونه باید ان را به کار برد؟ یقیناً . دارد

گتر باید . تمتداولترین کاربرد گتر جلوگیری از خیس شدن پاها و کفشها اس

در واقع گتر باید خشکی پا در . مانع ورود آب و برف آبکی به درون کفش شود

پاهای سرد لذت . گتر باید گرم هم باشد .طول برنامه صعود را تضمین کند

گتر . صعود را از بین می برد و در موارد بیشماری به سرمازدگی منجر می شود
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الیه اضافی . س گرمتر استیک پای خشک از یک پای خی. باید ضدآب باشد

گتر به نگهداری گرمای بدن کمک می کند و خطر سرد شدن پاها را تا حد 

اگر پاها خیس شوند، خون از حد معمول سردتر خواهد . زیادی کاهش می دهد

همچنین گتر باید لباسها را از فرسایش . شد و انگشتان را گرم نمی کند

ه کرامپون به یک شلوار کوه تجارب بسیاری داریم که سخم. محافظت کند

گتری که محکم و خوب ساخته شده . ن را پاره کرده استآخوب گیر کرده و 

بهای یک گتر کمتر از شلوار  باشد مقاوم است و پاره نمی شود واگر پاره شود،

از طرفی تقریباً در هر صعود خراشی روی کفش . کوه یا یک روکش کفش است

در واقع ارزش گتر به . از این پیشامد می شود ایجاد می شود که وجود گتر مانع

 .اندازه کاهش قیمت کفش به علت خراشیدگی از رویه یک جفت کفش است

سانتی متر باالی کفش را بپوشاند که برای  10تا  17گتر کوتاه می تواند 

برف عمیق در . جلوگیری از ورود برف و سنگ در تابستان مناسب هستند

ر به استفاده از گترهای استاندارد که تا زیر زانو را زمستان، کوهنورد را مجبو

گترهای سوپر می توانند تمام کفش را از قسمت . می توانند بپوشانند، می کند

درز بین تخت و رویه تا به زیر زانو بپوشانند و فقط قسمت تخت کفش را آزاد 

شتر الیه اضافی گرمایی که در داخل گتر وجود دارد، باعث گرمی بی. بگذارند

قسمتی از گتر که روی کفش را می پوشاند باید از الیاف  .کفش و پا می شود

الیاف قسمتی از گتر که ساق پا را می پوشاند باید از  .ضد آب درست شده باشد

گتر ها اغلب توسط .ضد آب باشد تا امکان خروج عرق پا را بدهد -مواد تنفسی

ند اما نوار چسبانکی آسان نوار چسبانکی، زیپ و گیره های سریع بسته می شو

اگر از گتر های زیپ دار استفاده می کنید . ترین شکل در هوای سرد است
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بند باالی گتر . حتماً به خاطر داشته باشید که دندانه های زیپ قوی باشند

یک کش . باعث می شود تا با کشیدن آن گتر به پا بچسبد و به پایین لیز نخورد

د تا گتر جمع شده و تیغه های کرامپون به آن در قسمت ساق نیز باعث می شو

گتر باید کامالً به دور کفش ثابت شده باشد تا از ورود برف و شن  .برخورد نکند

، یک ریسمان یا پایین آمدن خصوصاً در هنگام . به درون کفش جلوگیری کند

این . ی کندثابت مبند که از زیر کفش رد می شود، گتر را کامالً به کفش 

ی تواند به مرور زمان از بین رود، بنابراین هنگام خرید دقت کنید که قسمت م

 .می توانید در آینده آن را تعمیر کنید یا نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستم تنفسی ما دارای دو سری عضالت ارادی  : سر درد ناشی از ارتفاع 

و غیر ارادی است که عضالت ارادی در هنگام بیداری فعال است و در هنگام 

خواب از فعالیت باز می ایستد ولی عضله غیر ارادی تنفسی هم در هنگام 

طی روز بیداریم و  وقتی در. هم در هنگام بیداری فعالیت می کند خواب و

ما با هم فعالیت می کنند ولی  ارادی فعالیت می کنیم عضالت ارادی و غیر

در هنگام خواب تنها عضله ی غیر ارادی ما در حال فعالیت است که باید 

که در ،  اکسیژن مورد نیاز پایه ای بدن ما را از طریق شش ها تامین کند

ه این کار نیست و در نتیجه هنگام با حداکثر فعالیت هم قادر ب بیشتر مواقع 

و اغلب خوابها در ارتفاع می شود  یخواب بدن مواجه با کمبود اکسیژن بیشتر

   . همراه با سر درد و حالت تهوع است 
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   (اول قسمت)" ایران فالت ناهمواریهای و کوهها" 

 

 ، روایتها خود دل در ، سترگش و بلند ارتفاعات و کوهها با ایران زیبای فالت

 که دارد بزرگی انسانهای و کوهنوردان از یادماندنیه ب قیحقای و داستانها

 انتخاب صعود و رفتن باال برای فقط را کوهنوردی ورزش آنان از بسیاری

 و پویا ، اجتماعی زندگی یک خود توان حد در خواستند، می بلکه ، اند نکرده

 .  ورزند مبادرت آن گسترش و بسط به و ایندنم تمرین را هدفمند

 این کسوتان پیش تجارب از گیری بهره با کوهنوردان ما که ستا شایسته

 شناخت در الزم کوشش و تالش با همچنین و قوی ای انگیزه با و  عرصه

 به  آگاهی با و  آییم بر خود زندگی محل کوههای های شگفتی و ها جاذبه

 نحوه و ورزش این تجهیزات از کافی شناخت و خود های توانایی و اهداف

  و علوم فراگیری و مداوم آموزش از گیری بهره با همچنین و آنان کاربرد

 کوهنوردی ورزش اشاعه و رشد در کوچک چند هر قدمی  ، ورزش این فنون

 .  برداریم
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 ای تجربه همچنین و متعدد منابع از استفاده مبنای بر که مقاله این امیدوارم

 از نسبی اطالعاتی هارای به باشد توانسته است شده تهیه کوهنوردی از اندک

 رشته درپهنه بخصوص درآن موجود کوههای و ایران پهناور فالت موقعیت

 نایل دارند، فراوانی های ناشناخته هنوز که زاگرس و البرز بزرگ کوههای

 .  گردد

                                *            *           *     

 جغرافیایی ی محدوده از درصد 81 از یشب که ایران پهناور فالت              

 موسوم کوهزایی بند کمر میانی بخش دراست  گرفته قرار آن داخل در کشور

 زمین کره جوان فالتهای شمار در که فالت این.  دارد قرار هیمالیا -  آلپ به

 از کهاست  مشغول خود ساختی زمین حرکتهای به هنوز ،قرار می گیرد 

 و مناطق طرف از بودنش فشار تحت به توان یم آن اصلی دالیل جمله

 منطقه توسط شمال طرف از مثال طور به.   نمود اشاره همجوار  فالتهای

 غرب جنوب از ، هند و دکن بزرگ فالت بوسیله شرق جنوب از ، توران وسیع

 آفریقا عظیم توده از که عربی فالت و عربستان صحرای پهناور نواحی توسط

 مناطق و نواحی یعنی.   ستا خوردگی چین و فشار تحت ، است شده جدا

 ساختی زمین توده و زمین زیرین های الیه حرکت دلیله ب  هرسال ، مذکور

 موجب امر این که ، حرکتند در ایران فالت بطرف سانتیمتر 0تا  3 بین ، خود

 .  گردد می ایران فالت درون در زایی کوه و ساختی زمین حرکات

 :   ایران در یزای کوه عمر و قدمت

 دوم دوران از  قدیمی رسوبات ، البرز و زاگرس نواحی از برخی در اگرچه

 سال میلیون 101 حدود یعنی ژوراسیک عصر در( مزوزوئیک)  شناسی زمین
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دیده میشود ، اما فالت ( پالئوزیک )قبل ، و حتی از اعصار میانی دوران اول 
عات مختلف توسط دریاها و آب به دف( ترشیاری)ایران تا اواخر دوران  سوم 

 7از حدود ) های آزاد دیگر ، در زیر آب قرار می گرفت و تازه از این زمان بود 
که همزمان باپیدایش چین خوردگیهای اولیه البرز و زاگرس ، (سال قبل میلیون

بر اثر حرکات خشکی زایی و کوه زایی که معلول یک سری زلزله های بزرگ و 
ینی بود ، قسمتهای زیادی از خشکیها برای همیشه از حرکات صفحات زیر زم

از حدود ( کواتر ناری)آب خارج شدند و این امر در دوران چهارم زمین شناسی 
تا است یک میلیون سال قبل تاکنون بسط و گسترش بیشتری پیدا نموده 

جایی که هم اکنون آثار سنگهای یخچالی در بعضی از نقاط از جمله علم کوه 
در این دوران بیشتر . کوههای البرز ، از همین دوران  دیده می شود در رشته 

نواحی ایران از آب خارج شدند و فعالیت آتشفشانها در آغاز دوران چهارم بیش 
از اواخر دوران سوم ، شدت گرفت و می توان گفت کوههای دماوند ، سبالن ، 

دماوند و  سهند و تفتان مهمترین کوههای آتشفشانی این دوره هستند که
تفتان در حال حاضر ، آخرین مراحل فعالیت خود را بصورت گوگرد زایی ، ادامه 

در . مهمترین تغییر چهره زمین در دوران چهارم ، فرسایش است.  می دهند
 . ایران آب مهمترین عامل فرسایش کوهها بوده است 

 : هیمالیا و موقعیت کوههای ایران در آن  –رشمه کوههای  طوالنی آلپ 

درصد  01کوه کوچک و بزرگ در ایران وجود دارد  که حدود   111/10بالغ بر 
 . کیلومتر مربعی کشور ایران را فرا گرفته اند  180/014/1از مساحت  

فالت ایران و کوههای موجود در آن ، در بخش میانی کمربند کوه زایی موسوم 
های بزرگ از کجا آغاز و  حال ببینیم این رشته کوه. هیمالیا قرار دارد –به آلپ 

حد . گردند و از چه مناطق و نواحی در کره زمین می گذرند  به کجا ختم می
غربی این سلسله کوهها ، رشته کوههای پیرنه و کانتابری در مرز بین دو کشور 

ست که با تشکیل رشته کوههای معروف به آلپ با عبور از افرانسه و اسپانیا 
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ه  شبه دآلمان ، سوئیس  و ایتالیا ، وارد محدو کشورهای فرانسه ، اتریش ،
جزیره بالکان می گردند و در ادامه با ورود به فالت آناتولی در کشور ترکیه 
کوههای توروس و آنتی توروس را که سرچشمه اصلی رودخانه بزرگ فرات و 

این کوهها . ، را تشکیل می دهند استبعضی از سرشاخه های اصلی رود دجله 
به دو شاخه شمالی و    "مراد"بزرگ و رودخانه ای موسوم به توسط دره 

شاخه شمالی آن با ورود به جنوب روسیه در منطقه . جنوبی تقسیم می شود 
متر  0017که با ارتفاع  می دهدرا تشکیل ( البروس)قفقاز،  قله زیبای البرز 

در   بلندترین کوه  قاره اروپاست وسپس با عبور از گرجستان و آذربایجان ،
این رشته . گردند ناحیه آستارا و دشت مغان وارد محدوده جغرافیایی ایران می

از ) با اسم سلسله جبال البرز ابتدا در جهت جنوب ( شاخه شمالی)کوهها 
. و سپس در جهت شرق امتداد پیدا می کند (  آستارا تا دره سفیدرود در رودبار

طبیعی از قبیل دره و  رشته کوههای طوالنی البرز توسط یک سری عوامل
و  می شوندرودخانه در کشور ایران به سه بخش غربی ، مرکزی و شرقی تقسیم 

سپس در شرق کشور از طریق کوههای خراسان وارد کشور افغانستان و به 
کوههای موسوم به هندوکش که در مجاورت فالت بسیار مرتفع و بزرگ تبت 

قرار گرفتن مرتفع ترین رشته فالت تبت محل . قرار دارد، متصل می گردند 
کوه جهان، یعنی هیمالیا است که معروف است حتی اعماق دره هایش از کوه 

متر  4111قله باالی  11هیمالیا  با داشتن . های بسیاری در دنیا بلند تر است 
از  هماز نظر تاثیرش بر اکوسیستم کره زمین و  هماز اهمیت و مقام خاصی 
 . ن  برخوردار است  لحاظ تاریخ کوهنوردی جها

حال شاخه جنوبی آلپ نیز از طریق جنوب کشور ترکیه و همچنین شمال 
کشور عراق ، وارد ایران می شود که با تشکیل رشته کوههای زاگرس از شمال 

 .غرب تا جنوب شرق کشور امتداد دارد 

زاگرس در ادامه راه خود به سمت جنوب شرقی کشور با پیوستن به کوههای 
سلسله  کوههای بشاگرد در استان های سیستان و بلوچستان و کرمان  مکران و
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و با اتصال به کوههای کشور فوق پیش از آنکه به  می شودوارد کشور پاکستان 
و آن نیز در  می گیردجلگه  عظیم رودخانه سند برسد ، راه شمال را در پیش 
 . نهایت به فالت تبت و کوههای هیمالیا متصل می گردد

ین ، اکنون که  برای تعریف کلی دو رشته کوه عمده کشور  از البرز و بنابرا
زاگرس نام بردیم ، در ادامه بهتر است به همراه آنان به بررسی رشته کوههای 
کوچکتر موجود در ایران و همچنین دیگر ارتفاعات قرار گرفته در محدوده 

ره در این خصوص البته منابع موجود و کتب منتش.  جغرافیایی کشور بپردازیم 
بسیار محدود بوده وشاید به همین دلیل یعنی فقدان یک تحلیل جامع و علمی 

و مرز بین رشته کوهها وارتفاعات در داخل کشور باشد که  و اثبات شده در حد
به . اختالف نظر اساسی در بین صاحبان رای در این باره فراوان دیده می شود

ست که کوههای استان خراسان شمالی عنوان مثال هنوز بطور کامل مشخص نی
و یا کوههایی به مانند ! . و مرکزی در شمار رشته کوههای البرز هستند یا نه ؟

یا جزو ارتفاعات مستقل  و هستندسبالن و سهند و بزقوش جزو رشته کوه فوق 
و همچنین مجموعه کوههای بارز در استان کرمان،  شامل  رشته ! می باشند ؟

 !  تند یا فالت مرکزی ایران ؟کوههای زاگرس هس

بنابر این با توجه به سابقه طوالنی سازمان جغرافیایی ارتش در خصوص چاپ و 
انتشار کتابها و نقشه های گوناگون جغرافیایی ، مالک تقسیم بندی کوهها 
دراین نوشته ، کتابها و نقشه های منتشره از طرف آن  سازمان و همچنین 

 . س جعفری در مقاالت و کتابهای مختلف است تحقیقات ارزشمند آقای عبا

 

 . . . (ادامه دارد )
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 با درود فراوان به تو که می خوانی

جا دارد در این فصل از نشریه یادی کنیم از عزیزی که چندی است از میان ما 
 .رفته است و بدرود جان گفته است

قا چایی آاحمد . قا می خواندندآاحمد اقا پورقاسم، مردی که همه او را احمد 
قا آبه دست، احمد ( قابدان)قا کتری آبه دست، احمد ( داز)قا داس آساز، احمد 

قایی که با زحمات فراوان در تمام برنامه هایی که آاحمد . شکن( هیمه)هیزم 
حاال چه برنامه فنی و نیمه فنی بود و . حضور داشت برایمان چای اماده می کرد

نچه که برایش آ نامه ها برایش فرقی نداشت،سخت و راحت بودن بر. چه عمومی
ماده به بچه ها آن عشق می ورزید محبت بود،محبتی که با چای آمهم بود و به 
. محبتی خالصانه که ازقلب خالص و بی ریای او ریشه می گرفت. تقدیم می کرد
. موختآقای ما مردی بود که محبت کردن را به ما آکنم احمد  اغراق نمی
که چگونه تالش می کند که جمعی را با حرف ها، خوبی ها،  دیدم وقتی می

شعرها و ترانه ها، جوک ها،مثل ها و خاطره هایش شاد کند،هر چه از او بگویم 
 .کم گفته ام

قا به کما برود دوازده ساعت را با او سپری کردم آحمد امن دو روز قبل از اینکه 
نروز من آسیب دید، آم بودیم نهم در شرایطی که پای من در برنامه ای که با هآ

گفتنش به جد برایم سخت . قا را بیشتر از هر زمان دیگری شناختمآاحمد 
نچنان که شایسته آاست،نمی توانم از محبت های بی دریغ این انسان بزرگوار 

قا سمبل ایثار، از خود گذشتگی،محبت و عشق آانروز احمد . اوست سخن بگویم
برای من اتل چوبی درست  به کمک های امداد، وقتی بدون توجه. برای من بود

وقتی که . کرد، چوب هایی که با داس برش داده بود تا محاف  پای من باشد
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دید نمی توانم روی پا بایستم تمام تالش خود را می کرد که مرا به دوش بگیرد 
. و تا مسیر ماشین رو ببرد، بدون اینکه کوچکترین توجهی به زحمت اش بکند

تمام حواسش بود که پای من کاملن بی حرکت بماند تا مبادا دردی را وقتی که 
. خنداند قای بزرگ، با روحیه بی نظیرش مرا دراوج درد میآاحمد .احساس کنم

قای نازنین باورش آاحمد . به راستی که دردی نداشتم وقتی در کنارم بود
ا فراموش اخرین خداحافظی م. سخت است که بگویم بعد از انروز دیگر ندیدمت

 .شدنی نیست

سخن کوتاه میکنم فقط اینکه؛ این مرد، این انسان خوش سیرت چه خوش  
درخشید در میان کوه ها و جنگل ها، چه خوش درخشید در میان طوفان ها و 

این مرد راستین چه خوش درخشید در میان سختی ها و . باد های مالیم
احمد اقا پور . مرد میدان او کم نیاورد ایستادگی کرد، بزرگ بود و. مشکالت

 ."بی ریا و بی ادعا  "قاسم برای من، معلمی بود 

قا، یاد تو تا همیشه ایام در دلهایمان خواهد آهرگز فراموش نخواهی شد احمد 
 .ماند

                                                                  

 دخترت فاطیما
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هر انگار رین تابستانهای سالهای اخیر بود ، چرا که تابستان امسال یکی از نادرت

ست در قلل مرتفع اچه برف و باران بود در فاصله تیر تا االن که نیمه شهریور 
های  ایران از جمله دماوند ، علم کوه و سبالن بارید و کلی برنامه های گروه
الر نیز کوهنوردی استانمان را تحت تاثیر قرار داد و در این میان گروه ما تی

برنامه های دماوند و علم کوه ما که می توانست . مستثنی از این موضوع نبود 
شرایط بد تجارب بسیار خوبی برای همنوردان به همراه داشته باشد ، به دلیل 

های متعدد دیگر را هم گرفته و آنها نیز  این موضوع دامن گروه. لغو شد جوی 
اما تنور . های شاخص خود شدند مجبور به لغو یا تعویض برخی از برنامه

های متعدد آموزشی  برگزاری کالس. داغ بود همچنان کوهنوردی در تابستان 
قابل قبولی در بین گروهها برگزار شد و هفته های متوالی کوهها در سطح 

در زیر با توجه به . وارتفاعات استان شاهد حضور کوهنوردان بسیاری بودند 
برخی از رویدادهای کوهنوردی چند ماه اخیر  صفحات محدود نشریه به مرور

 : می پردازیم 
 

 

 «علیپور مهدی» توسط جهان نوجوانان نقره مدال کسب

 های رقابت دوم سکوی بر توانست کشورمان نوجوان قهرمان "علیپور مهدی"
 نیمه در« علیپور» .بایستد ایتالیا« آرکو»شهر در جهان قهرمانی نوردی سنگ
 مغلوب اکراینی رقیب برابر فینال در اما کرد غلبه ایتالیایی ورزشکار بر نهایی
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 ورزشکاران .ایستاد جهان دوم سکوی بر نقره مدال کسب با نهایت در و شد
 .کردند کسب را چهارم و سوم عناوین نیز ایتالیا و روسیه

 !خواری از تخلفات زمیندر هفمه  هزار رزارش مردمی  ٣

 

های بزرگ و عجیب از مناطق  خواری زمینهای موردی که از  پس از گزارش
خواری در قلب پایتخت تا ارتفاعات دماوند و از  مختلف منتشر شد و از زمین

گردنه حیران تا جزایر خلیج فارس حکایت داشت، حاال رئیس سازمان امور 
دهد که مشارکت مردمی برای کوتاه کردن  اراضی کشور، از آماری خبر می

هزار گزارش از  3تا  7مردم هر هفته »گذارد،  نمایش میخواران را به  دست زمین
یعنی هر روز « کنند اعالم می 131خواری را به سامانه تلفنی  تخلفات زمین

  .گزارش مردمی 111بیش از 

 :دو صعود نو در پاکسمان 
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 K6آگوست اسکات بنت و گراهام زیمرمن از امریکا مسیر جدیدی روی  70
این قله قبال فقط یک بار از یال . وم ایجاد کردند در قراقر( متر 2111)غربی

این دو به اتفاق استیو سونسون به تازگی اولین . شمال غربی صعود شده بود
 .را نیز انجام داده بودنددر منطقه فوق متر  0011صعود از برج چانگی به ارتفاع 

 :سالگی  96صعود به ررده آلمانها در 

 

با سابقه صعود به است ی را پشت سر گذاشته سالگ 08که  "اصغر رحمانی علی"

 "ها گُرده آلمان"گیرد به منطقه علم کوه و  ژاپن؛ تصمیم میدر  "یاما فوجی"قله 

های  نوردی عالقه داشتم و قله از کودکی به کوه: گوید می "رحمانی" .برود   

عنوان نفر  هبها  زیادی را در ایران صعود کردم، اما صعود از گرده آلمان

من این کار را . سالگی برای من جذابیت خاصی داشت 08و در سن  "رطنابس"

 .نوردی انجام دادم ها به کوه فقط برای تشویق و ترغیب جوان
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 جهان قله ترین مرتفع برای تهدیدی انسانی یضوالت

 

فضوالت انسانی که کوهنوردان در جریان : رییس اتحادیه کوهنوردی نپال گفت

ود برجای می گذارند، باعث آلودگی محیط و تهدیدی صعود از اورست از خ

فضوالت انسانی ] .برای شیوع بیماریها در مرتفع ترین قله جهان شده است

خبرگزاری آسوشیتدپرس،  به گزارش[ تهدیدی برای مرتفع ترین قله جهان

راهنما مدت  کوهنورد و 211در هر فصل صعود، بیش از : آنگ تشرینگ گفت

از خود  اعات اورست می گذارنند و فضوالت انسانی زیادیدو ماه را در ارتف

دولت نپال باید کوهنوردان را مجبور کند فضوالت : وی گفت .برجای می گذارند

 .خود را به طریق درستی دفع کنند تا کوهستان دست نخورده و بکر بماند

 311هزار و  0کوهنوردان پیرامون چهار کمپ که بین کمپ پایه در ارتفاع 

این . متری ایجاد شده است، حضور دارند 401هزار و  4و قله در ارتفاع  متری

کمپ ها مجهز به چادر و برخی تجهیزات ضروری و امکانات هستند، اما 

کوهنوردان معموال در برف سوراخ های بزرگی ایجاد  .سرویس بهداشتی ندارند

فضوالت این . می کنند و از آن برای دفع فضوالت انسانی استفاده می کنند

در کمپ پایه، . سالها اطراف این چهار کمپ بر روی هم تلنبار شده است

 7114داوا استیون راهنمای کوهنوردان،از سال  .سرویس بهداشتی وجود دارد
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برخی : وی گفت. رهبری کاوش برای پاکسازی اورست را به عهده داشته است

ای باالتر را کوهنوردان کیسه های مخصوص فضوالت برای استفاده در کمپ ه

این مشکل یک خطر بهداشتی است که باید : وی گفت .با خود به همراه دارند

: پوسپا راج کاتووال رییس سازمان کوهنوردی نپال گفت .به آن رسیدگی شود

اما از فصل . دولت نپال هنوز طرحی برای حل فضوالت انسانی ارایه نکرده است

باله های کوهستان را تحت نظر جاری مسئوالن مستقر در کمپ پایه، مسئله ز

 .می گیرند

براساس قوانین جدید هر کوهنوردی باید هشت کیلوگرم زائدات را با خود به 

پایین بیاورد که تقریبا معادل مقدار زائداتی است که هر کوهنورد در مسیر خود 

هزار دالر بیعانه بگذارد که  1تیم های کوهنوردی باید مبلغ  .برجای می گذارد

تاکنون  1803از سال  .رت عدم رعایت مقررات به او بازگردانده نمی شوددر صو

صدها تن در این مسیر . هزار کوهنورد از قله اورست صعود کرده اند 1بیش از 

جان خود را از دست داده اند و بسیاری با کمک کپسول های اکسیژن، 

 .نماهای محلی و تجیهزات موفق به فتح اورست شده اندهرا

 

 

 

 

 

 

در شمار معدود  "تیالر"اعضاء و همنوردان عزیز ، نشریه داخلی 

مطمئنن  تداوم انتشار آن . نشریات تخصصی کوهنوردی است 

با ارایه و  . می باشد شما عزیزان تک تک به همکاری وابسته متکی و 

ارسال خبر و گزارش ، نظر و پیشنهاد ، طرح و عکس ، به انتشار 

 . کمک کنیم  "تیالر"پربارتر 

 


