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 "ضرورت های کوهنوردی و اهمیت حضور در برنامه ها  "

سرمقاله شماره نهم نشریه داخلی گروه را معطوف به خود نموده  موضوعی که

است ، بحث جدی گرفتن کوهنوردی و لزوم انجام درست و اصولی این ورزش و 

ارتباط آن با حضور مقطعی تعداد قابل توجهی از همنوردان مستعد و توانمند 

اساسی مسئله ای که همواره یکی از دغدغه های . در برنامه های کوهنوردیست 

 .گروه و اساسن جامعه کوهنوردی در سالهای مختلف بود 

با اهمیت شمردن  اصول و ضرورتهای مشخص و تاثیرگذار کوهنوردی و فواید 

بزرگ بکارگیری آنها عالوه بر دیارمان ،  در سطح جهانی نیز مسبوق به سابقه 

 در تاریخ کوهنوردی جهان می بینیم کشورها و اساسن. طوالنی می باشد 

افرادی که این ورزش را به صورتی جدی و پیگیرانه دنبال نموده اند هم به 

دستاوردهای بزرگی در این ورزش نایل گشتند و هم بهره فراوانی از کار وتالش 

به طور . آنها نصیب خود و سایر کوهنوردان حتی از کشورهای دیگر شده است 

ورد نامی دنیا در اقصی مثال کوکوچکاها ، مسنرها ، بوکریف ها  و صدها کوهن

نقاط جهان در کوهها و ارتفاعات بلند کارهای مثال زدنی از خود به یادگار 

در کشور ما نیز . گذاشته اند که تا به امروز هم از آنها با احترام یاد می شود 

دستیابی و بهره گیری از متد و روشهای نوین کوهنوردی در . همین گونه است 

ه تغذیه ، تجهیزات ، شناخت عوارض گوناگون عرصه های مختلف از جمل
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کوهستان و روش درست و اصولی کوهنوردی ، بی شک محصول تالشها و 

بنابر این اگر این . پیگیریهای مداوم مربیان و افراد صاحب نام کوهنوردی است 

ورزش را در جهت تقویت جسم و روان خود انتخاب کرده ایم و خطرهای 

ایم ، راهی جز بکار گیری درست و اصولی روشهای موجود در آن را پذیرفته 

نوین به آن برایمان باقی نمانده است و اگر بخواهیم اسم کوهنورد بر خود 

گذاشته و عضویت و یا حتی همنوردی یک گروه کوهنوردی را با خود به یدک 

چرا . بکشیم باید اصول و معیارهای تعریف شده در این ورزش را رعایت نماییم 

گ دیدن آن ضرورتها و ویژگیها ، عالوه بر اینکه درصد ضربه پذیری و که کمرن

خسارت مان را در این ورزش باال می برد ، به نوعی نادیده گرفتن زحمات و 

 . تالشهای بی شائبه مربیان و کوهنوردان بزرگ این ورزش است 

موضوعی که جای تامل و نگاه موشکافانه در گروه و شاید کوهنوردی شهرمان 

اشته باشد ، کم اهمیت دیدن حضور در کالسها و کارگاههای آموزشی و حتی د

برنامه های کوهنوردی جدی از طرف تعداد قابل توجهی از اعضا و همنوردان 

 . عزیز است که خود بی ارتباط با مسئله مطرح شده در باال نیست 

دوستان همنورد ، بدون تردید هیچ کدام از ما در زمان شروع جدی به 

وهنوردی و قبول عضویت در گروه ، آن را به صورت فصلی یا مقطعی انتخاب ک

نکردیم و یا نگفتیم که در طول سال بدون دلیل خاصی فقط در برنامه های 

اگر پای صحبت تک تک اعضا و همنوردان . حضور داشته باشیم  "عمومی"

از حضور آنان  شیرین ترین و جاودانه ترین خاطرات زندگی خود را . بنشینیم 

در برنامه های کوهنوردی و تجربه نمودن سختی های این ورزش در کنار 
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البته وجود مصائب و مشکالت متعدد . یکدیگر در میان برنامه ها یاد می کنند

در زندگی امروزه بر کسی پوشیده نیست و بدون تردید اعضا و همنوردان عزیز 

حبت این نوشته  بیشتر با اما روی ص. مان نیز مستثنی از آن مشکالت نیستند 

دوستانی است که انگار ورزش کوهنوردی را صرفن برای تفنن و شاید هم به 

صورت فصلی و مقطعی انتخاب نموده اند و با بزرگ نمایی مشکالت شخصی ، 

 بهترین شمار در روزی  که همنوردانی. گرفتار روزمرگی زندگی شده اند

بی شک بسیاری  .بودند صعودها در اجرایی عوامل سایر و راهنماها ، سرپرستان

در نتیجه . از ما  در این دنیای وارونه دارای مشکالت مشابه و مشخصی هستیم 

چگونه است که تعدادی از اعضا و همنوردان در اغلب برنامه ها ی سالهای 

متمادی ، چه سخت و چه آسان حضور دارند و تعدادی دیگر که تعدادشان از 

راست صرفن به گزینش انگشت شمار صعودها و حتی دسته اول هم بیشت

احمد پور "در اینجا جا دارد یادی کنیم از زنده یاد. کالسها اکتفا می کنند 

که با وجود مشکالت متعدد ، همواره یکی از حاضران در صعودها بود و   "قاسم

حضور در برنامه ها برایش به نوعی گذر از مشکالت و گرفتن "به گفته خودش 

 .  بود "ه و امید برای زندگی روحی

همنوردان عزیز ، هدف این نوشته  به هیچ عنوان ارجحیت دادن به کمیت بر 

چرا که حداقل . کیفیت در این ورزش و اساسن برنامه های کوهنوردی نیست

در شهر و استان ما بخصوص در سالهای اخیر شاهدیم که هستند ،  دسته جات 

ان کشاندن هر چه بیشتر افراد به کوه و و گاه گروههایی که هدف غایی ش

کوهنوردی با معیارهای مختلف است و از این راه شاید در پی ثبت رکوردهای 
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خیالی باشند و می بینیم که از این منظر کوهنوردی دیارمان چه ضربه ها و 

 . خسارت هایی را متحمل شده است

ف در عرصه حال که زمینه به نسبت گذشته برای فراگیری آموزشهای مختل

وسیع ورزش کوهنوردی فراهم تر شده است ، بیاییم با بهره گیری از دانش 

مربیان و تجربه پیش کسوتان ، با حضور در برنامه ها و کالسها ، هم محرکی 

باشیم برای مسئولین گروه در میل و گرایش به کار و تالش بیشتر ، و هم خالق 

در پیمودن راه لذت بخش و  خاطراتی شیرین و جاودان برای خود و دیگران

 . تنها اندکی دشوار در ورزش کوهنوردی 

  "با امید به موفقیت روز افزون"

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

منظورش )سالگی برسید  56خواهید به  اگر می  :کریستف ویلیچکی 

باشید کوهنوردی کنید، لطفن صبور  و کماکان قادر( سن خود اوست

. به مرحله باید پیشرفت نمودپله به پله و مرحله . باشید و تجربه بیاندوزید

از کوههای کوچک و شرایط معمولی شروع کنید و به تدریج سطح فعالیت 

پیش از هیمالیا و . هیمالیا باید آخرین مقصد شما باشد. خود را باال ببرید

بعد از کوههای کشورتان باید روی آلپ، سپس پامیر یا آند فعالیت داشته 

 .نگاه به هیمالیا برویدآ. باشید و تجربه کافی بیاندوزید
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در این شماره از نشریه تصمیم گرفتیم مصاحبه سایت کوه نامه با آقای احسان 

آقا احسان به همراه . کالنتری از کوهنوردان مطرح استان فارس را درج نماییم 

همنوردش حسن قائدی زمستان سال قبل خط الراس اصلی کوهستان دنا را به 

این . متر پیمودند  0999قله باالی  09کیلومتر با بیش از  09طول تقریبی 

صعود همانگونه که در بخش اخبار نشریه آمده است ، شاخص ترین صعود سال 

 . از سوی فدراسیون کوهنوردی لقب گرفت  09

 

 مدیریت ارشد کارشناس. شیراز ساکن و 8951 متولد  کالنتری احسان

 پایان از دفاع مشغول حاضر حال در و تهران مدرس تربیت دانشگاه از ورزشی

 و پدر همراه به دبستان زمان از را کوهنوردی .است خود ارشد کارشناسی نامه
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 ولی شد می ختم شیراز اطراف های کوه به بیشتر که کرد آغاز خود برادر

 پیر پازن قله به صعود با 8911 سال از رو گروهی و یافته سازمان کوهنوردی

. است شیراز پارس کوهیاران گروه عضو که هست سال 89 حدود  و آغاز دنا

 درجه مربی ، فارس استان نوردی کوه هیات یخ و برف بخش مسئول همچنین

 .است نیز برف و یخ و پیمایی کوه 9

 چه شد که تصمیم به پیمایش این خط الراس را گرفتید؟: کوه نامه

با توجه به اینکه من فعالیت های نسبتا خوبی در منطقه بکر و زیبای دنا انجام  

داده بودم، همیشه دوست داشتم و به فکر این بودم که بتوانم فعالیت های 

با عالقه زیادی که نسبت به صعود . شاخصی را در این منطقه تجربه و اجرا کنم

دنا را به صورت جداگانه  های خط الراسی دارم، بارها خط الراس های مختلف

در تابستان و بهار پیمایش می کردم ولی پیمایش کل خط الراس در زمستان 

برنامه ای که توسط دوستان و . برنامه ای متفاوت بود که من را وسوسه می کرد

با توجه به تالش در خور و خوبی که انجام  15و  18مربیان خودم در سال های 

بعد از اینکه برای دومین بار کل خط  08در سال . دادند متاسفانه موفق نشدند

الراس دنا را بصورت سرعتی در تابستان پیمایش کردم ، تصمیم گرفتم با تکیه 

بر تجربیات خودم و دوستانی که در برنامه های قبل تالش داشتند این برنامه 

روز پیمایش  5رو اجرا کنم که در آن زمستان با همنوردی علی کریمی پس از 

سال بعد از  1. مواجه شدن با هوای بسیار خراب برنامه را نیمه تمام گذاشتیمو 

آن در زمستان گذشته باالخره رویای پیمایش خط الراس دنا برای من به اوج 

 .خودش رسید و برنامه رو اجرا کردیم



                                  8              رشت                     نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

 چه برنامه های شاخص و مهم دیگری تاکنون داشتید؟: کوه نامه

ه دنا بیشتر فعالیت های خودم را در این منطقه بخاطر نزدیکی شیراز به منطق 

بکر و زیبا انجام می دهم که مهمترین آن ها اولین پیمایش خط الراس غربی و 

 0قلل فرعی در مدت + فرعی در زمستان ، صعود سرعتی خط الراس کل دنا 

. روز در تابستان ، صعود به تک قله دنا از مسیر های جدید در بهار و زمستان 

مرتبه صعود  5ر از منطقه دنا صعود های زمستانی زیادی داشتم که به غی 

زمستانی دماوند از مسیر های مختلف، یک روزه یال جنوبی دماوند در زمستان، 

که به دو جبهه ختم شد، یخچال  08جبهه دماوند در سال  0تالش برای صعود 

متریهای  0999سبالن یک روزه از شابیل به شابیل و صعود به قله های البرز و 

دیگر در ایران و در فصل زمستان و مسیر های گرده و هاری روست در علم کوه 

صعود شدن که جز برنامه   مسیر های نرمال در تابستان که در شرایط و از 

 .های شاخص نیستند

 ؟بستید نفره دو را تیم چرا و شد چه: نامه کوه

ت ایده آل برای اجرای این از نظر من به عنوان سرپرست این برنامه تعداد نفرا

ولی با توجه به شرایطی که من برای انتخاب نفرات در نظر . نفر بود 9برنامه 

داشتم که مهمترین آیتم ها اخالق و تجربه بود ، فقط حسین اعالم آمادگی 

و ما برنامه را . کرد و به طور جدی تمریناتش را ادامه داد و پیگیر برنامه شد

 .روی دو نفر بستیم
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برای این پیمایش با چه سختی هایی دست و پنجه نرم : ه نامهکو

 کردید؟

برنامه های بزرگ و مخصوصا برنامه هایی که برای اولین بار قرار   خب طبیعتا

است اجرا شوند برنامه ریزی و دغدغه بسیار زیادی را در قبل از اجرا می طلبد 

علی رغم تالش برای از نظر تجهیزات . که انرژی زیادی را از نفرات می گیرد

برای پوشاک زمستانی هیچ نتیجه ای نگرفتیم، از نظر مالی   گرفتن اسپانسر

خوشبختانه قسمت زیادی از هزینه ها را در قبل و بعد برنامه گروه کوهیاران 

پارس و فروشگاه سالومون شیراز متقبل شدند و از لحاظ اجرا و شرایط برنامه 

در روز های آخر . بود ن جسمانی تیم درگیری ذهنی من تحلیل نرفتن توا

. برنامه، باد های شدید روی خط الراس، برف کوبی شدید و وزن کوله ها بود

وزن کوله ها را با انتخاب تجهیزات مناسب و کافی و همچنین اندازه مقدار و 

حجم مواد غذایی به حداقل رساندیم که خوشبختانه میانگین وزن کوله ها در 

 .وگرم بودکیل 86روز  0طول 

 از پیمایش این برنامه چه اهدافی را پی می گرفتید؟: کوه نامه

در درجه اول به عنوان یک   اجرای پیمایش خط الراس دنا در زمستان برای من

و تمریناتم در سال های گذشته بود و   آزمون و سنجش تجربیات، آموخته ها

اجرای این برنامه طوالنی مدت با شرایط خاص به صورت ترجیحا آلپی و 

سبکبار معیار مناسبی برای در نظر گرفتن جایگاه و حد خودم در فعالیت های 
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در درجه دوم ماحصل این برنامه زیر بنا و قدم رو به جلویی بود . کوهنوردیم بود

 .که در آینده در نظر دارمبرای صعود هایی 

 

 یا و بود  جشنواره در شرکت برای برنامه این اجرای اول، از: نامهه کو

 ؟گرفت صورت امر این اتفاقی اینکه

یک   اجرای برنامه تالش کردم با مستند سازی همه مراحل خب من پیش از 

گزارش خوب و کاملی را از این برنامه ارایه کنم که بعد از اتمام گزارش هم 

خودم هم دوستانم تصمیم گرفتیم که این گزارش را برای شرکت در جشنواره 

ضمن اینکه در شیراز همایش گزارش خوانی خوبی را انجام دادیم . ارسال کنیم

 .ودمان بپردازیمکه سعی کردیم بیشتر به انتقال تجربیات و شرایط صع

 اصوال با برگزاری این دست جشنواره ها موفق هستید؟: کوه نامه 
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شرکت در جشنواره صعود های برتر جدا از بحث رقابت، می تواند به معرفی 

مناطق مستعد کوه نوردی در کشور ، انتقال تجربیات و شرایط خاص هر برنامه 

رشد گزارش نویسی و  به عالقه مندان کمک شایانی کند و مهمتر از آن به

مستند سازی مراحل اجرای برنامه ها که یکی از ضعف های بزرگ کوه نوردی 

 .ایران یا حتی کشور های خارجی است، کمک کند

 تصور می کردید به عنوان صعود برتر انتخاب شوید؟: کوه نامه

راستش زیاد به این قضیه فکر نمی کردم چون که هدف و بطن این جشنواره 

ولی باید اشاره کنم من شخصا هم در . که قبال بهش اشاره کردممهم هست 

جلسه گزارش خوانی دو برنامه دیگر شرکت کردم هم اینکه گزارش های کتبی 

برنامه ها را خوانده بودم ، خب درصد اول شدن برنامه دنا را خیلی باال می 

 .دیدم

لی دوباره بعد از گرفتن کلنگ خوشحالی اصلی من این بود که صعود های داخ

کیفیت کوه نوردی  جایگاه خودش را پیدا کرده و این می تواند به طور مستقیم 

امیدوارم سال های بعد تعداد برنامه های نامزد در این جشنواره . را اعتال ببخشد

 !!!!!!البته نه اجرای برنامه با هر قیمتی برای اول شدن. افزایش پیدا کند

 ؟کرد خواهید اجرا هم باز را دست ینا از هایی برنامه آیا: نامه کوه



                                  12              رشت                     نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

طبیعتا پیمایش خط الراس دنا تجربه فوق العاده ای برای من بود و در نظر دارم 

از این تجربیاتم در صعود های دیگرم استفاده کنم، صعود هایی با کیفیت بیشتر 

این نوع برنامه ها برنامه ریزی زیادی را می طلبد و اگر . و اشتباهات کمتر

. از این دست می شود اجرا کردشرایط تمریناتم جور باشد برنامه های زیادی 

دارای چالش زیادی هستند و تا آخر  شخصا برنامه هایی را می پسندم که 

برنامه احتمال موفقیت در برنامه مشخص نباشد و موفقیت در برنامه منوط به 

    .تالش تا آخرین لحظات باشد

را قصد دارید برنامه هایی از این دست را اج یعنی باز هم ! خب: کوه نامه
 کنید؟

در حال برنامه ریزی بر روی تک قله های دنا از مسیر های جدید و .... چرا که نه
برای پیمایش   فنی هستم و از طرفی دیگر در حال آماده سازی و برنامه ریزی

خط الراسی که از نظر مسافتی کمتر از دنا هست . خط الراس جوپار در کرمان
ه اجرای این برنامه ها منوط به رسیدن البت. ولی چالش های فنی زیادی را دارد

 ...به اوج آمادگی هست

ورزش کوه نوردی کشور با چه سختی ها و گرفتاری هایی روبه : کوه نامه
 رو است؟

تقریبا همه رشته های ورزشی در کشور دارای مشکالت زیادی هستند که منشا 
در زندگی  همه آنها ابتدا ساختار و بدنه ورزش کشور و اهمیت و جایگاه ورزش

افراد جامعه از منظر سران دولت است و در ادامه سو مدیریت در استفاده از 
خوشبختانه با تغییر سازمان تربیت بدنی به وزارت . منابع و برنامه ریزی است
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و همچنین ( هر چند کم) ورزش و به روی کار آمدن متخصصان در امر ورزش 
عود های ورزشی تغییرات و ساله اخیر فدراسیون کوه نوردی و ص 1رویکرد 

البته نباید انتظار داشت با این زیر . پیشرفت های محسوسی را شاهد هستیم
خوشبختانه فدراسیون با روندی که در . ساخت ها، تغییرات به یکباره انجام شود

آموزش افراد پیش گرفته تا حدی به باال بردن کیفیت فعالیت ها و مهمتر از آن 
. که دغدغه اصلی کوه نوردان است کمک کرده است کاهش حوادث کوه نوردی

در بخش حرفه ای مشکل اصلی و اساسی عدم اسپانسرینگ افراد از نظر مالی 
است که امیدوارم که وزارت ورزش همانند بسیاری از کشور های دیگر سیاست 
هایی را اتخاذ کند تا حامیان را سوق بدهند به سمت فعالیتهای ورزشی که 

 .می و ورزشکار کمتر و کمتر شودفاصله بین حا

 ؟چیست نوردی کوه امر مسووالن و متولیان از تان انتظارات: نامه کوه

درخواست من بیشتر معطوف به بعد همگانی ورزش کوه نوردی که زیر بنای 

سطوح باالتر این ورزش است و در حقیقت از نظر تعداد افراد فعال دارای آمار 

دیگر کوه نوردی است که روز به روز هم بر تعداد بسیار زیادی نسبت به سطوح 

با برنامه ریزی مناسب و بلند مدت می شود در . این افراد افزوده می شود، است

زمینه سالمت، حفظ محیط زیست ناچیزی که االن داریم ،آموزش های پایه 

هر . شاهد توسعه پایدار در کوهنوردی باشیم... کوهپیمایی، کاهش حوادث و 

 .شده است  دیر چند کمی

 سونیا بانشی خبرنگار کوه نامه/  مسپاسگزاری گذاشتید که وقتی از: نامه کوه
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 ”شل سیلور اشتاین  “

 

 
 

، شاعر، (Sheldon Alan Silverstein)  تاینششلدون آلن سیلورا

از کودکی استعداد ذاتی خاصی در ساز آهنگ و نویسنده، کاریکاتوریست، 

نویسد که این دو کار نقاشی  خودش بعدها در جایی می.  نقاشی و نوشتن داشت

و نوشتن تنها اموری بودند که وی در آنها موفق بود، معروفترین آثار 

هر چند آثار وی در . است تاین آثاری است که او برای کودکان نوشتهشسیلورا

گنجد و بسیاری از آثار او محبوبیت قابل  گروه سنی و مخاطب خاصی نمی

 .ن بزرگساالن داردتوجهی در بی
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اشعار او، در عین برخورداری از عنصر طنز، صریح، ساده و تکان دهنده هستند 

بعدی که . و هر یک، جنبه ای از زندگی را از بعدی جدید، به نمایش می گذارند

با نظریات شناخته شده فلسفی، روان شناختی و جامعه شناسی کامالً تفاوت 

 .جدیدی را به زندگی مطرح می کند فلسفه ودارد و نوع نگاه 

 
 

 " کوچیک شدن"

 را قاطی می کردی غر غر اگر صد من 

 با یک خروار اخم و تخم و کج خلقی

 حاصلش چی می شد؟

 ! آقای براون پیر

 همین آخر هرچی بد اخالق.  کوفتی ما بودشهر در 

 .که ما اسمشو گذاشته بودیم آق بزرگ شو

 آق بزرگ شو سال های سال

 گوش هر چی پسر بچه و دختر بچه و سگ توله را

 "!بزرگ شو بزرگ شو، بزرگ شو، ":پر کرده بود از

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
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 ادبت کجا رفته، بچه؟":یکریز می گفت

 می کنی؟چرا هی داد می زنی، نق می زنی،جنگ و دعوا 

 چرا تمیز نگه نمی داری لباساتو؟

 چرا زورت میاد بشوری دستاتو؟

 چرا یادت میره دماغتو بگیری؟

 چرا زبون به دهن نمی گیری؟

 چرا دستمال نمی کشی کفشاتو؟

 چرا جمع نمی کنی اسباب بازیاتو؟

 "چرا وقت خوابم بلند میکنی صداتو؟

 و بعد پشت همه این حرف ها

 رگ نمی شین شماها؟چرا،چرا بز ":می گفت

 تا یک روز رفتیم پیش براون،همان آق بزرگ شو

 چرا خودت کوچیک نمی شی حاال؟ ":گفتیم

 چرا راه نمی ری چاردست وپا؟

 چرا باال نمی ری از درختا؟

 چرا دارامب درومب نمی کنی با پیت خالیا؟

 چرا آدامس بادکنکی نمی جوی چرق چروق؟

 چرا قوطی بازی نمی کنی درق دروق؟

 چرا نمی ذاری دست و روت نشسته بمونه؟

 چرا بیس بال بازی نمی کنی به جای نشستن تو خونه؟

 چرا جیغ نمی زنی، ورجه وورجه نمی کنی؟

 چرا لی لی بازی نمی کنی؟
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 چرا بستنی قیفی لیس نمی زنی؟

 چرا وقتایی که دلت می گیره گریه نمی کنی؟

 چرا جا خوش نمی کنی تو بغل بابا؟

 خوری با برو بچه ها؟ی مچرا سوسیس ن

 رو قبول نداری؟ چرا شبح ها

 چرا بالش بازی نمی کنی؟

 ؟ چرا بغل نمی کنی خرسکت رو شبا

 چرا آویزون نمی شی از میله ها؟

 ؟ چرا آرزو نمی کنی وقت رد شدن شهاب سنگا

 ؟ چرا سه پایی نمی دوی با هم بازیا

 چرا شکلک در نمی آری،لبخند نمی زنی؟

 "؟ ین شما؟ آخه بگو چراچرا کوچیک نمی ش

 آنوقت بود که آق بزرگ شو دندان قروچه ای کرد

 . چرخی زد و اخم هاش رفت توهم

 آخر سر،درمانده و تنها،

 ".دنیارو چی دیدی، شایدم رفتیم کوچیک شدیم ما ":گفت

 این شد که آق بزرگ شو زد زیر آواز

 کار های خنده دار کرد، آن هم چه کارها

 شکلک در آورد

 ابقه سه پایی اول شدتو مس

 آویزان شد از میله ها

 به پشت خوابید و تا سحر ستاره شمرد

 شیپور زد و هی روی طبل کوبید

 بیست دالر داد و یک عالمه آدامس بادکنکی خرید

 ساندویچ فروشی رفت و سوسیس به دندان کشید
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 یک بار هم روح و شبح دید

 "حاال نه که راستی، به خیالش رسید

 غوغا کرد تو بالش بازی

 خرسک تو بغل خوابید

 بادبادک هوا کرد

 به سطل آشغال کوبید

 دست و بال خودش، دستی دستی شیره مالید  به

 نقاشی کشید و سنگ پرانی کرد

 با چهل و هفت تا بستنی قیفی شکم چرانی کرد

 خاک و شن ریزه رفت الی انگشت هاش

 خون دماغ شد، لق شد یکی از دندان هاش

 ت و باهاش توی گل و شل بازی کردحیوان خانگی گرف

 چند وقتی هم آرتیست بازی کرد

 هوس پشت بام کرد، مچش شکست

 دستش تو گچ رفت

 از تپه ها قل خورد و آمد پایین

 از درخت ها رفت باال

 آرنجش خراش برداشت،زانوهاش زخم و زیلی شد

 خواست عضو تیم بیس بالش کنند

 "نه":گفتند

 تف انداخت و هوار زد

 ش گرفت، نشست و زار زدوقتی دل
 رفت باباش را محکم بغل کرد

 کالهی به سر گذاشت که براش گشاد بود
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 کشتی یاد گرفت، تف اندازی کرد
 با برو بچه ها قلقلک بازی کرد

 شلوارش جر خورد و لک و پک شد
 انگشت شستش را مکید

 آروغ زد و نخودی خندید
 زیر باران، پا لختی دوید

 بعد، روبه مردم شهر،
 صدای بلند با

 !خبر، خبر ":گفت
 : این تازه ترین خبره
 کوچیک شدن بخدا

 از همه چی
 "! کیفش بیشتره

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

ابری است طبقه ای ، بارشی و متحد الشکل ، ابری   :ابر استراتوس 

شبیه به مه ، با این تفاوت که در ارتفاعات تشکیل میشود ، نه در سطح 

گاهی ممکن است به بلندی های کوهستان برخورد کرده ، پاره . زمین 

از آن بارشی .  که در این موقع آسمان آبی به نظر می رسد .  پاره شود

به باران فوق العاده شه سبب نزدیکی آن به زمین ، تولید نمیشود ، ولی ب

   . یعنی بدون دیدن باران ، لباسها خیس می شود . ریزی ایجاد می کند 

 (، شهریار محمد بیگی  55فن کوهنوردی ص ) 
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 :  یادها

 

 : سال پس از کاکوشکا  62 
به در شهر کاتویچ لهستان چشم  8001در سال  کاکوشکا( یورک)جرزی 

متریها را پس از  1999صعود به تمامی  8015کاکوشکا در سال. جهان گشود

سال به طول  85 مسنر این امر برای)سال تالش به پایان رساند  1تنها 

بسیاری او را برجسته ترین کوهنورد تمامی اعصار در هیمالیا می (. انجامید

 .شناسند

در واقع . تان صورت داداغلب صعودهایش را از مسیر جدید یا در زمس کاکوشکا

صعود آلپی بر روی این قلل و در  6متریها،  1999مسیر بر روی  0او با گشایش 

 .صعود زمستانی این لقب را از آن خود نموده 0نهایت 

 

اما چیزی که کاکوشکا را برجسته تر از همنوردان غربیش نموده نه تنها کیفیت 

بی شک وقتی . صعودهای وی بلکه شرایط سخت راهیابی وی به هیمالیا بود
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بدانیم او یک معدنچی فقیر بود و هزینه اغلب صعودهایش را از راه پاک کردن 

تمامی . ائیمدودکش کارخانه ها کسب می کرد بیشتر او را تحسین می نم

تجهیزات کوهنوردی کاکوشکا، لوازمی بودند مستامل و کهنه، لوازمی اغلب 

در نهایت نیز او با طنابی  -دست دوم و البته ناکافی برای آن شرایط سخت 

او بسیار دیر هم . دست دوم که در نپال از تیمی کره ای خریده بود کشته شد

بر و متانت و استقامتی در خور هوا می شد، اما عموما آنرا با توانمندی و ص

   . تحسین جبران می کرد

 

 1999صعود از مسیر غربی، نخستین صعود . لوتسه کوه ویژه کاکوشکا بود

همچون 8090اکتبر  0متری کاکوشکا بود و او با صعود مسیرعادی این کوه در 

در نهایت هم محل غروب این  لوتسه اما. آذرخشی در هیمالیا سر برآورد

کوه ویژه کاکوسکا بود و  لوتسه در واقع. وست داشتنی هیمالیا شدستاره د

 .پیکر او برای همیشه در این کوه آرمید

با بیست و ششمین سالروز مرگ این بود  برابر با دوم مهر مصادفاکتبر  10

                            .کوهنورد افسانه ای

 .  یادش گرامی
 

 

 

 

 

 

 

 
 

با بهره گیری از جدیدترین آموزشها . کوهستان خالی از خطر نیست 

و استفاده از تجارب دیگران و همچنین احتیاط و آگاهی الزم به 

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

 . احتمال بروز حوادث و خطرات را در ورزش کوهنوردی کاهش دهیم
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 "کوهنوردی در تنفسی دستگاه عملکرد و تنفس تکنیک"

 

این ورزش . کوهنوردی فقط یک ورزش نیست، بلکه روشی است برای زندگی

کوهنوردی فعالیتی است . محدودیت های آمادگی جسمانی و روانی خود را دارد

که نیاز به مقدار زیادی انرژی و تنفس بطورعادی دارد اما در ارتفاع باال بدن به 

بدین . سمهای بدن عرضه دارد سختی می تواند اکسیژن کافی را به ارگانی

صورت که هرچه ارتفاع بیشتر میشود هوا رقیقتر و در نتیجه تنفس سختر 

بنابراین، آنچه که می تواند ریه ها ما را برای تامین اکسیژن در باال . میشود

در ارتفاع باال، سرعت . رفتن آماده سازد تمرینات و تکنیک های ویژه است

اگر . ری که بدن اکسیژن کافی خون را تامین کندتنفس باید سریع باشد به طو

بازدم به طور معمول باشد، سرعت تنفس سقوط خواهد کرد و شروع به نفس 
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.( ژی می شود این عمل باعث از دست دادن انر.) نفس زدن خواهیم کرد

بنابراین تمرین تنفس با فشار در صورتی که به طور مداوم و سریع انجام شود 

کوه نوردان حرفه ای معموال در ارتفاعات .کوهنورد می باشدکمک مناسبی برای 

این عمل بیشتر در صعودهای باالی .) باال ازکپسول اکسیژن استفاده می کنند

مه  10در اولین صعود موفق کوه اورست در تاریخ .( شش هزار متر انجام میشود

دستگاه  ، ادموند هیالری و تنزینگ نورگی با استفاده از سیستم مدار باز8069

نقطه ضعف . استفاده کردند "بام جهان"تنفس برای مقابله با کمبود اکسیژن در 

این بود که کوهنورد میبایست یک مخزن  "نسل اول"عمده دستگاه تنفس 

تام بوردیلون و چارلز ایوانز، سه روز قبل از . اکسیژن را بر پشت حمل کند

در برگشت به کمپ . هیالری و نورگی قصد صعود به قله اورست را داشتند

اصلی پیشگام استفاده از دستگاه تنفس مدار بسته بودند،این سیستم به عنوان 

بدین صورت که بطور کامل دور . شناخته شده است rebreatherدستگاه 

را به بیرون ( دی اکسید کربن) دهان کوهنورد قرار میگیرد ، و هوای بازدم 

از مزایای اصلی .راهی میکند، و به کاربر اجازه استنشاق دوباره اکسیژن را میدهد

 استفاده از ماسک. دستگاه تنفس مدار بسته کارایی و قابل حمل بودن آن است

در این شرایط آب و . اکسیژن در ارتفاعات باال و هوای رقیق ضروری می باشد

در این ارتفاع تامین اکسیژن برای .هوایی، قدرت کوهنورد با هر گام کم میشود

و نفس نفس زدن است ، کوه نوردان بی  puffingکوهنورد فراتر از روش 

. ر متر داشته باشندتجربه ممکن است حالت تهوع را از ارتفاعات حدود پنج هزا

محققان دریافته اند که مردم با . این عالیم در ارتفاعات باالترحاد تر خواهد شد

برای . تنفس سریع میتوانند،خطر ابتال به بیماری ارتفاع را کاهش دهند

یعنی هم ) جلوگیری از بیماری ارتفاع، باید صعود را به صورت تدریجی داشت 

د را با افزایش ارتفاع منطبق میکند و به ساخت ، در این شرایط بدن خو(هوایی 

به عنوان مثال، کوهنوردان برای . گلبولهای قرمز بیشتری در خون می پردازد 

صعود به اورست معموال چند هفته در ارتفاعات مختلف کمپ می زنند تا بدن 
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کوهنورد با تجربه می تواند به . قدرت انطباق با شرایط سخت را پیدا کند

نوشیدن مقدار زیادی آب در . یک محیط کم اکسیژن وفق پیدا کندسرعت به 

هنگام صعود، به عنوان مایع کنترل سطح اسیدیته در خون ، ما را قادر می 

ماهیچه های بدن برای فعالیت . سازد که اکسیژن بیشتری در خون حفظ کنیم

اکسیژن توسط ریه وارد خون شده و توسط قلب به . نیاز به اکسیژن دارند

پس ما برای یک فعالیت فیزیکی طوالنی و سنگین نیاز به   .اهیچه ها میرسدم

عضو ضعیف  1اگر هر کدام از این . یک ریه توانمند و یک قلب پر قدرت داریم

باشند قادر به انجام فعالیت سنگین و طوالنی نخواهیم بود و به همان تعبیر 

 ."نفس کم میاریم"خودمانی 

یک اندام ماهیچه ای که وظیفه پمپاژ خون . یدانیمکار قلب را همه م: قلب -8

این ماهیچه ها مثل همه ماهیچه های بدن در اثر تمرین . را بر عهده دارد

پس به مرور زمان و با تمرین های ورزشی ماهیچه های قلب . تقویت میشوند

 .تقویت میشود

میلیون ریه یا شش یک اندام اسفنجی مانند است که از هزاران و شاید : ریه -1

هر کیسه هوایی در هر بار تنفس عملیات . ها کیسه هوایی کوچک تشکیل شده

 .تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را با خون انجام میدهد

در افراد معمولی و ضعیف مشکلی که وجود دارد عمل نکردن درصد زیادی از 

کیسه هوایی در  8999به عنوان مثال اگر   یعنی. این کیسه های هواییست

تا از این کیسه ها بیشتر کار نمی کنند  699  شش این افراد وجود داشته باشد

به همین خاطر . کیسه فعالیتهای روزمره پوشش داده میشه 699چون با همون 

این افراد زمانی که مجبور میشوند یک فعالیت سنگین انجام دهند سریع به 

ژن مورد نیازشان را چون همان تعداد کیسه هوایی باید اکسی. نفس زدن میفتند
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اما یک ورزشکار حرفه ای به خاطر اینکه کیسه های بیشتری در . تامین کند

تبادل نقش دارند در هر بار تنفس اکسیژن بیشتری به بدن میرساند و به همین 

 .دلیل کمتر به نفس زدن میفتد

 چگونه این کیسه های رزرو را به فعالیت وادار کنیم؟

یک سری از ورزش های خیلی . ستان مفصلی داردباز کردن این کیسه ها دا

هوازی و سنگین تمرین های روزانه و مرتبی برای باز کردن و باز نگه داشتن 

این کیسه ها دارند که خالصه آن چنین است اما بهترین کار این است با یک 

به خواست خدا در آینده در .)مربی مشورت نمایید و طبق برنامه عمل کنید

مناسب برای افزایش توان بدنی در کوهنوردی مطالبی در سایت  مورد ورزشهای

 .(قرار خواهم داد

 :  اگر رعایت شوند کمک زیادی خواهند کرد  در حین کوهنوردی چند نکته

 .عمیق تر از معمول باشند  تنفس ها باید منظم و -8

کال بهتراست تنفس از بینی باشد اما در فعالیت های سنگین شدنی نیست  -1

در این شرایط بهتراست تنفس همزمان از . جبارا دهان هم به کمک می آیدو ا

تنفس معمولی به صورت شکمی انجام میشود  -9.  دهان و بینی صورت بگیرد

شما هم سعی کنید از . و خیلی ها معتقد هستند تنفس درست همین است

بند همین قاعده پیروی کنید اما در برنامه های کوهنوردی به خاطر بستن کمر

در کوهنوردی پیشنهاد  -0. کمی سخت و گاهی نشدنیست  کوله تنفس شکمی

به جای ایستادن سرعت . می کنم حتی اگر خیلی نفس کم آوردید توقف نکنید

توقف کردن باعث میشود ریتم . را به حداقل برسانید و نفس ها را تند کنید
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تکنیکهای زیادی . قلب و ریه به هم بخورد و این بعنی خستگی زودتر از معمول

تنفس با فشار )برای اینکار وجود دارد یکی از محبوب ترین تکنیک های تنفس 

در این )نامیده می شود اول، با استنشاق سریع هوا ریه ها را پر می کنیم (

حالت دیافراگم خود را گسترش میدهیم ، بهتر است دم از طریق بینی انجام 

تشنگی و احیانا سرماخوردگی و  شود زیرا تنفس از دهان باعث خشکی گلو،

عفونت گلومیشود؛ ولی در ارتفاعات هنگام دم میتوان هم از بینی و هم از دهان 

چون استفاده صرف از بینی به رغم )درصد 99به  99با نسبت (استفاده نمود 

و .( مزایای آن، به دلیل حجم هوای ورودی کمتر، گاهی اوقات امکانپذیر نیست

هوا را به ( از طریق دهان ) puffingنفجاری، با صدای سپس بازدم سریع و ا

هنگام بازدم باید هوای درون ریه را محکم .)طور کامل از ریه ها خارج می کنیم

از دهان خارج کرد، تا بتوان از حجم هوای مرده داخل ریه تا حد امکان کاست 

ن ارتفاع، تعداد دم و بازدم، به عواملی چو. و هوای پر اکسیژن را جایگزین نمود

آمادگی جسمانی، شیب مسیر، طول قد مها، حجم ریوی، میزان رطوبت هوا و 

در شیب تند و ارتفاع باال با یک گام . نحوه قرارگیری سر و گردن بستگی دارد

 .(دم و با گام بعدی عمل بازدم را انجام می دهیم

ز دم تدم حتی االمکان از بینی و با:تنفس صحیح در حین ورزش  :خالصه اینکه

ریتمیک منظم و با آرامش و تمرکز و متناسب با .با فشار و از دهان باشد

 .شامل سه بخش دم حبس و باز دم باشد.گامها

بعد از انجام تمرینات و یا هنگام استراحت  روش تنفس درست پس از ورزش

بین هر تمرین ، سعی کنید تا به صورت عمیق در روش زیر چند مرتبه تنفس 

 :کنید

مثال یک ثانیه را صرف کشیدن نفس عمیق می کنید، چهار برابر آنرا  اگر برای

سپس در . می بایست برای نگه داشتن نفس در بدن صبر کنید( چهار ثانیه)

این مدت زمانها بستگی به . باید نفس را بیرون دهید( دو ثانیه)زمان دوبرابر آن 



                                  27              رشت                     نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

یعنی اگر دم . اما نسبتها می بایست رعایت شوند. نوع نفس کشیدن شما دارد

دو ثانیه به طول انجامد، نگه داشتن آن باید هشت ثانیه طول کشد و بازدم نیز 

این نوع روش تنفس چه برای کسانی که ورزش می کنند و چه .چهار ثانیه

یعنی ده بار . کسانی که نمی کنند، در روز سه مرتبه ده باری توصیه می شود

 .صبح، ده بار عصر و ده با قبل از خواب

 ی کوهستانانجمن پزشک: منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : نوشیدن آب در ارتفاع زدگی 

اطالعات زیادی از نوشیدن آب روی بیماری ارتفاع زدگی موجود نیست 

بدن در ارتفاع نباید در معرض عوارض ناشی از کاهش اما قطعن . 

کم آبی و بی آبی که از معضالت حاد ورزش . مایعات قرار گیرد

کوهنوردی خصوصن در زمستان است می تواند شرایط را در بروز 

بیماری یخ زدگی اندام ها ، سرما زدگی ، خستگی مفرط ، اسپاسم های 

پس . ن گرمازدگی فراهم کند عضالنی ، ادم ریوی و ادم مغزی و همچنی

البته . از هر فرصتی در نوشیدن آب سالم و دیگر مایعات استفاده کنیم 

نوشیدن بیش از حد آب سبب بروز مشکالتی مثل کاهش میزان سدیم 

کمبود شدید سدیم می تواند آثار سوئی روی سیستم . بدن خواهد شد 

 . عصبی در بر داشته باشد –مغزی 

 



                                  28              رشت                     نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

 

 "بداریم پاس را کوهستان جهانی روز"

 

بدون شک با روند تخریب کوه و   کسانیکه اهل کوه و کوهنوردی هستند،

مهر ماه روز جهانی کوهستان  0سپتامبر معادل  15.  کوهستان مواجه شده اند

پاکسازی آن نامگذاری شده تا متفاوت تر به کوهستان نگاه کنیم و در جهت 

درصد خشکی زمین را پوشانده اندو مستقیما 19کوهها حدود  .قدم بگذاریم 

. از این گذشته منبع برق آبی جهان است . درصد جهان است 11پایگاه زندگی 

بطوریکه بیش از نیمی از جمعیت جهان برای تامین آب شیرین خود به آنها 

 .وابسته اند
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ان را مناطق کوهستانی تشکیل می درصد مناطق حفاظت شده جه 16بیش از 

بعالوه کوهستان ها محل . درصد میرسد 60/6  دهد که این رقم در ایران به

 .،درصد کره زمین است18سکونت 

 :نقش کوهها در تامین آب آشامیدنی

  کوهها در تامین آب آشامیدنی و تامین انرژی اهمیت زیادی دارد بطوریکه

 .دنامین میکنتدرصد آب شیرین کره زمین را  59حدود 

آبهای شیرین از حوضه های کوهستانی سرازیر شده بطور مثال نیمی از آب 

رودخانه مهم که حاصل ذوب برف کوه آلپ است،  0مصرفی اتحادیه اروپا از 

تامین می گرددو حدود نیم میلیارد تن از افراد و دشتهای آسیا زندگی خود را 

 .برفاب هیمالیا هستند مدیون

بقای اکوسیستم ها   الزم به ذکراست که کوهها نقش مهمی در تنوع زیستی و

 .در کوه و دشت دارد

 :تاثیر کوه بر شرایط اقلیمی

در . تاثیر کوه بر شرایط اقلیمی به ویژه در مناطق خشک، بسیار چشمگیر است

زیرا با . جه کم میشوددر 8تا  9/6متر ارتفاع  899حالیکه دما به ازای افزایش 

افزایش ارتفاع، هوا رقیق می شود و گرمای کمتری از خورشید جذب می شود، 

این اثرات دگرگون کننده در مناطق خشک و گرم، پیامدهای آن در بهبود 

 .شرایط زیستی کشور را میتوان در بسیاری از کوهها مشاهده کرد

 :فوابد حفاظت از کوهستان برای ما و ایندگان
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 حفظ کربن از طریق جنگلهای کوهستان فرسایش خاک کاهش

 . کسب دانش اکولوژیک حفاظت از تنوع زیستی

  : عواملی که باعث تهدید کوهستان می شود

حضور ،  سد سازی بدون مطالعه،  چرای بی رویه اراضی،  جنگل تراشی

و همچنین  توریست که باعث الودکی و از بین رفتن پوشش جنگلی میشود

 . نمونه ای از دست اندازی بشر به این اکوسیستم حیاتی هستند .جاده کشی

 ( نشریه پیک زمین: منبع )

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 : در کوه مشکل گوارشی 

شایع ترین مشکل گوارشی کوهنوردان ، اغلب ایجاد اسهال است و اگر 

افراد مبتال به ورم مخاط روده . کسی از قبل اسهال دارد ، نباید به کوه برود 

هر نوع زخم گوارشی . ست قبل از درمان آن به کوه نروند ی بزرگ بهتر ا

هموروئید و شقاق هم . باید قبل از رفتن به کوههای بلند درمان شود 

کسی که در سطح دریا از این مشکالت ، کمی سختی . همین وضع را دارند

می کشد در کوه دچار زجر بسیاری خواهد شد و باید قبل از برنامه آن ها را 

 . حل کند 
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" شخیص ستاره قطبی و شمال جغرافیاییت"  

یابی در بسیاری از موارد  جهت. یابی، یافتن جهت های جغرافیایی ست جهت

جنگل، دشت یا بیابان گم ,برای نمونه وقتی درکوهستان  .کاربرد دارد

توانید به مکان مورد نظرتان  های جغرافیایی، می باشید، با دانستن جهت شده

یابی  های جهت هم به دانستن روش... کوهنوردان، نظامیان و جنگلبانان و .برسید

هرچند امروزه با وسایلی مانند قطب نما یا سامانه موقعیت یاب . نیازمندند

توان به راحتی و با دقت بسیار زیاد جهت جغرافیایی را  می(جی پی اس)جهانی

 .د بودیابی مفید خواه هتهای دیگر ج در نبود ابزار، دانستن روش.مشخص کرد
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 :به وسیله ستاره قطبی

چون ما در .در طول شب می توانید از طریق ستاره ها مسیر خود را پیدا کنید

نیمکره شمالی زندگی می کنیم اولین چیزی که باید در هنگام گم شدن پیدا 

یکی از ساده ترین راه های یافتن این ستاره،دیدن .کینم ستاره قطبی است

و همچنین صورت فلکی ذات الکرسی ( خرس بزرگ)فلکی دب اکبر صورت

صورت فلکی خرس بزرگ را به صورت یک مالقه در آسمان می توان .است

برابر کنید و ادامه دهید به ستاره  6اگر فاصله دو ستاره نوک این مالقه را .یافت

( خرس کوچک) ستاره قطبی خود اولین ستاره صورت فلکی .قطبی می رسید

 .است

قرار گرفته  WیاM صورت به که است ستاره 6 دارای الکرسی ذات فلکی صورت

 ستاره به نسبت آن برابرفاصله6 را( وسطی زاویه راس) W وسط ستاره اگر .اند

 .رسیم می قطبی ستاره به دهیم ادامه جلو سمت به اطراف های

 و اند گرفته قرار هم روی به رو تقریبا اکبر دب و الکرسی ذات فلکی صورت

 صورت دو این.است یافتن قابل راحتی به هم دیگری یکی یافتن با بنابراین

 .رویتند قابل صاف شب یک در همیشه و کنند نمی غروب هیچگاه فلکی

  

 

 

 

پای  طولی بیش از ده متر در اقطعه سنگی است عظیم ب: سنگ یوسف 

بر روی یوسف مرزبانی عضو  80/6/8919دیواره شمالی علم کوه که درتاریخ 

گروه کوهنوردی تاش کرمانشاه سقوط کرد و جسم وی را برای همیشه در 

 . این سنگ دربین کوهنوردان به سنگ یوسف معروف است . آنجا دفن نمود 
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   (دوم  قسمت)" ایران فالت ناهمواریهای و کوهها" 

 

همنوردان عزیز ، همانگونه که شاهد بودید درقسمت اول مقاله حاضر که          

در نشریه شماره قبل گروه درج شده بود ، به معرفی فالت پهناور ایران ، قدمت 

و عمر  کوهزایی در آن و همچنین موقعیت کوههای موجود در کشور در میان 

ن قسمت به معرفی در ای. هیمالیا پرداختیم  –کمربند کوهزایی موسوم به آلپ 

. تقسیم بندی پنج گانه کوههای موجود در فالت ایران خواهیم پرداخت 

همچنین یکی از مهمترین بخشها که معروف به رشته کوههای  شمال فالت 

 : را مورد بررسی قرار خواهیم داد  "کمربند کوه زایی البرز"ایران یا  
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 : کوهستانهای موجود در ایران به پنج گروه اصلی تقسیم می شوند  

 ( .کمر بند کوه زایی البرز) رشته کوههای شمال فالت ایران  -

کمربند کوه زایی ) رشته کوههای غرب و جنوب فالت ایران  -

 ( .زاگرس

 ( پهنه مکران)کوههای شمال دریای عمان  -

 ( بیرجند – ناحیه ایرانشهر)کوهستانهای شرق فالت ایران  -

 (ایران مرکزی)کوههای نواحی مرکزی فالت ایران  -

  

 :  رشته کوههای شمال فالت ایران

این رشته کوهها از جنوب غربی دریای خزر شروع شده ، از جنوب دریا می 

کوههای شمالی ایران در اثر برخورد . گذرد و تا شمال خراسان ادامه می یابد 

زمین ، صفحه ایران از جنوب و توران از  دو صفحه بزرگ الیه های زیرین کره

این رشته . شمال بوجود آمده اند که به کمر بند کوه زایی البرز معروف است 

کوههای جنوب غرب : کوهها به سه بخش تقسیم می شوند که عبارتند از 

 .دریای خزر ، رشته کوههای البرز و رشته کوههای شمال خراسان 

این ارتفاعات دراستانهای اردبیل و   :کوههای جنوب غرب دریای خزر  

گشتاسر ، سبالن ، جلفا ، کوهستان ارسباران ، : آذربایجان شرقی و غربی شامل 

جنوبی داشته  –اغلب آنها جهت شمالی . بزغوش ، سهند و تعدادی دیگر است 

این کوهها از نظر زمین . و قلل مرتفع شان حاصل فورانهای آتشفشانی است 

مراکز پرالتهاب درونی کشور بحساب آمده و وقوع زمین لرزه شناسی ، یکی از 
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های بزرگ در دوران مختلف و وجود آتشفشانهای متعددی چون سبالن ، 

سهند  و همچنین آرارات در ترکیه و نزدیکی مرز ایران در این ناحیه ، دلیلی بر 

ن ای. التهاب و دگرگونی های متوالی در این منطقه در طول تاریخ بوده است 

کوهها از نظر اقلیمی جزء آب وهوای سرد کوهستانی به شمار می روند و قله 

این کوهستانها زمستانهای سرد . های بلند آنها بطور دائم پوشیده از برف است 

توده های هوای سردی که از مناطق پر فشار . و تابستانهای معتدل دارند

متوقف می شوند  سیبری ، به سمت جنوب حرکت می کنند در این کوهستانها

 . و منطقه را تحت تاثیر آب و هوای کوهستانی قرار می دهند

 0188سبالن ، معروفترین و بلندترین کوه این ناحیه از کشور است که با ارتفاع 

این کوه بدالیل مختلف از . متر ، سومین قله در ایران از حیث ارتفاع است 

، 8قلل سوزنی شکل هرم داغ جمله ارتفاع بلند ، وجود یخچال زیبای شمالی ، 

، چشمه های آب گرم معروفش در دامنه ها ، دارای محبوبیت زیادی در  9و  1

صف طوالنی صعود از پناهگاه شرقی تا قله در مواقع . میان کوهنوردان  است 

زیادی از سال، بخصوص در فصل تابستان دلیلی است بر عالقه زیاد کوهنوردان 

   !به این کوه 

این رشته کوهها به سه قسمت البرز غربی ، البرز مرکزی : کوههای البرز رشته 

 .و البرز شرقی تقسیم می شوند 

حد شمالی این ناحیه ، مرز بین کشور های ایران و جمهوردی : البرز غربی 

اولین کوه قابل مطرحی است که می  "آسبیناس". آذربایجان در آستارا هست 

این رشته کوهها در امتداد . ازین البرز غربی نام بردتوان از آن به عنوان نقطه آغ
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خود به سمت جنوب با تشکلیل قله های بغروداغ ، آق داغ  و عجم داغ به قله 

کوه مذکور به دلیل . متر در منطقه ماسوله می رسد  9969شاه معلم با ارتفاع 

شرایط اقلیمی مطلوب و مجاورت با شهرک تاریخی و گردشگری ماسوله به 

ت کوههای هم ارتفاع خود درکشور ، بیشتر مورد توجه کوهنوردان قرار می نسب

البرز غربی در اینجا با تمایل به سمت جنوب شرقی ، تا دره سفیدرود . گیرد

پیش می رود و سپس به سمت شرق تغییر مسیر  داده و با تشکیل کوه معروف 

ار و دیلمان درفک و قله های فرعی دیگر ، باعبور ازمناطق کوهستانی رودب

درمنطقه اشکورات در شرق گیالن به بلندترین کوه این استان یعنی سماموس 

 . متر می رسد  9999با ارتفاع تقریبی 

البرز در ادامه مسیر خود از مناطق و کوههای بلندی مانند خشچال ، سیاالن 

 869گذشته و وارد محدوده وسیع کوههای تخت سلیمان و علم کوه با بیش از 

بدون تردید منطقه فوق ، یکی از پر . متر می رسد  0999االی قله ب

طرفدارترین مناطق کوهنوردی کشور است که هر ساله عالوه بر کوهنوردان 

داخلی ، از کشورهای مختلف جهان هم کوهنوردانی برای صعود از کوهها و 

دیواره های معروف ناحیه ، وارد این منطقه شده و بی دلیل نیست که در نزد 

 . معروف است   "آلپ ایران"وهنوردان به کوههای ک

درمجاورت البرز غربی مجموعه کوههای ریز و درشتی با فاصله یک دره یا 

رودخانه قرار دارند که اغلب در تقسیم بندی کوههای البرز غربی کمتر مورد 

شاه "ارتفاعات منطقه طالقان با قله معروفش ، : ازقبیل . توجه قرار می گیرند 

و یا کوههای قافالنکوه در ضلع جنوبی رودخانه قزل اوزن در استان   "زالبر
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دراین منطقه قرار  "تهم"زنجان که قله خیرالمسجد بلندترین کوه آن، در ناحیه 

 . دارد

اغلب نقشه های کوهنوردی چاپ شده در کشور ، دره و رودخانه :  البرز مرکزی 

ی می دانند و به روایتی ابتدای چالوس را مرز بین دو قسمت البرز غربی و مرکز

ضلع شرقی این دره را نقطه آغازین کوههای البرز مرکزی می شمارند و ناحیه 

در حد فاصل بین این دو دره بزرگ و . پایانی آن نیز دره و رودخانه هراز است 

متر قرار گرفته است که بی شک معروفترین  0999قله باالی  09زیبا ، بالغ بر 

متر که مرتعترین قله کشورنیز  6598با ارتفاع  "دماوند "ه و بلندترینش کو

 .است  

در دنباوند ، کوه بسیار مرتفع و عظیمی است که زمستان و تابستان ، قله آن  "

 . "از برف پوشیده شد و هیچکس نمی تواند بر فراز و یا نزدیکی آن قله برسد 

وف نوشته شده که جغرافی دان و معدن شناس معر "ابودلف"عبارت باال توسط 

سال قبل ،  8999میالدی یعنی بیش از  061خورشیدی برابر با  998درسال 

وی اگر چه به قله نرسید اما حداقل سابقه ای . عازم صعود به قله دماوند شد 

 . یک هزار ساله و مستند از کوهنوردی بر دماوند برجای گذارده است 

می توان گفت همه کوهنوردان  کوه دماوند دارای جاذبه های فراوانی است که

تاکنون . کشور ، آرزوی حداقل یکبار قرار  گرفتن در کنار قله اش را دارند

، توان و قدرت  "رینهولد مسنر"بسیاری ازکوهنوردان بزرگ جهان نیز از جمله 
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خود را درآن به آزمایش گذاشتند و نامبرده از این کوه به عنوان هیمالیایی 

 .دیگر نام برد

: بر دماوند ، البرز مرکزی دارای قله ها و ارتفاعات جذاب دیگری از جمله عالوه 

خلنو با رودخانه خروشان اللون ، آزاد کوه با دیواره سترگ شمالی اش ، 

سرکچال ، توچال زیبا ، هرزه کوه ، کلون بستک ، خط الراس بلند و طوالنی 

ماهها پذیرای  دوبرار و همچنین کوههای بلند دیگریست که در تمام فصول و

 . کوهنوردان زیادی است 

این محدوده از شرق دره هراز تا شرق آزادشهر را شامل می شود : البرز شرقی 

متر در شمال شهر فیروز کوه بلند ترین کوه این  0911که قله میشینه مرگ با 

در شمال شهر شاهرود و ( شاه کوه)قسمت از البرز است همچنین کوه شاه وار 

ای واریان و جهان مورا وپیرگرد کوه و تعداد زیادی از کوههای مجموعه کوهه

 .دیگر در این قسمت از رشته کوههای البرز قرار دارند 

دامنه های شمالی . رشته کوههای البرز مرز میان دو اقلیم کاملن متفاوت است 

این کوهها به اقلیم ساحلی دریای خزر و دامنه جنوبی آن به اقلیم ایران مرکزی 

لذا دامنه های شمالی پوشش جنگلی دارد اما دامنه های .  ف می باشد مشر

این شرایط به خاطر جهت . جنوبی تقریبن خشک و فاقد پوشش گیاهی است 

گیری ارتفاعات در مقابل جریان هوای مرطوب دریای خزر است به طوری که 

ه حرکت توده های هوای سرد مراکز پرفشار سیبری که رطوبت دریای خزر را ب
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سوی جنوب شرق سوق می دهد، تحت تاثیرارتفاعات البرز قرارگرفته و باعث 

 . بارندگی دردامنه های شمالی البرزمیشود

 :رشته کوههای شمال خراسان 

کوههای شمال کشور در ناحیه شمال خراسان بصورت دو شاخه در شمال و 

شاخه ی شمالی دشت مشهد به پهنه . جنوب دشت مشهد کشیده شده است 

په داغ معروف است  که هزار مسجد و رادکان از معروف ترین رشته کوههای ک

این رشته کوهها از شمال شهرهای بجنورد ، قوچان و مشهد می . آن می باشد 

. شاخه جنوب دشت مشهد به رشته کوههای بینالود معروف است . گذرد 

ریق رشته متر ارتفاع داشته از ط 9199بینالود که بلندترین نقطه اش بیش از 

 . کوههای شاه جهان و آال داغ به البرز می پیوند 

این کوهستانها دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل بوده و جنگلهای 

. تنک مرز ایران و ترکمنستان معرف دریافت رطوبتهای ناچیزی در آنها است 

قلل . این کوهها مانع ورود بادهای مخرب صحراهای آسیای مرکزی می باشند 

کوههای شمال خراسان برفگیر هستند وکوهنوردان گاهی خاطرات تلخی از 

دامنه های جنوبی پهنه کپه داغ و .  صعود به کوههای بینالود در زمستان دارند

لذا این . دامنه های شمالی بینالود به داخل دشت مشهد زهکشی می شوند 

 .دشت ، ناحیه ای آباد و قابل کشاورزی است 

 . . . ( ادامه دارد)
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سال پیش که به یکی از دوستام که تو گروه کوهنوردی پژواک بود  6فکر کنم 

برام توضیح داد که یه برنامه ، زنگ زدم و بعد چهار سال خواستم کوه برم 

   .منم اسم نوشتم    ...کانون کوهنوردی هست همه گروه ها هستن و

 صبح یکجا جمع بشنصبح روز حرکت باورم نمیشد این همه آدم اون موقع 

دوستم رخشا زنگ زد گفت که خودش نمیاد و با دوچرخه قراره به گروه اضافه 

 بشه و نام یکی از بچه های گروه و داد که برم پیشش و خودم و معرفی کنم 

خالصه سوار مینی بوس شدم رسیدیم به محل دقیق یادم نمیاد اما فکر کنم 

سر بقیه راه میرفتم تا اینکه جمع  پشت.  سمت رستم آباد بود خوب یادم نیست

شدن و سرپرست و بقیه صحبت کردن متوجه شدم که برنامه کوهنوردی نیست 

و به هر یک از ما پالستیک زباله دادن و قرار شد در طول مسیر هر آشغاای 

 . دیدیم جمع کنیم

موقع ناهار شد من کسی رو نمیشناختم و برا خودم یه جا تنها نشسته بودم و 

سالش بود با یه پسر  85یچم و میخوردم که یه دختر جوون که فکر کنم ساندو

که موهای بلند و شبیه محسن نامجو بود اومدن پیش من و گفتن که اگه تنها 

 من ازشون تشکر کردم و گفتم همینجا راحتم  هستی بیا پیش گروه ما

وقت استراحت تمام شد و به سمت یه تپه رفتیم که بیشتر از همه چیز 

غالهایی که رو تپه ریخته شده بود دیده میشد و قرار بود که هرکسی تا جایی آش
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من هم رفتم ولی سخت بود برام از تپه باال رفتن .  که میتونه آشغال جمع کنه

 .  و اعصابم هم خورد میشد میدیدم دو تا دختر الغر که معلومه خواهر هستن

تو دلم بهشون گفتم . ده بار این تپه رو باالپایین میکنن و من نمیتونم

 !( .؟)بزکوهی

 ن کشید ابه سمتشرا خالصه وقت برگشتن بود که صدای همخوانی دو نفر من 

 ......مست و می آلود و/  شیرین لبی شیرین تبار

 مرد مسنی بود با سیبلی پر پشت و همان دختری که موقع ناهار اومد پیشم 

کردم که این غریبه ها آشنا میمنم تا آخره برنامه پشتشون راه میرفتم احساس 

خیلی دوست داشتم سر صحبت و باز کنم باهاشون و اسم گروه رو . برام ترن

برگشتم خونه و خیلی ناراحت که دیگه اون .  بپرسم اما همیشه خجالتی بودم

 تنگ میشد ددلم برا شعرای قدیمی رشتی که خوندن.  آدما رو نمیبینم

به یه درخت بستن که اسم تیالر روش بود  یادم اومد همون دوتا خواهرا یه پرده

و شب تو فیسبوک سرچ کردم و یادم نمیاد دقیقا اما تو یکی از پستا کسایی که 

الیک زده بودن و داشتم نگاه میکردم که ببینم قیافه کسی برام آشنا هست و 

 .دمو اینجوری شد که با گروه آشنا ش.   اونجا سحر شفیقی رو پیدا کردم

++++++++++++++++++++++++ 

 سحرگاه با صدای زنگ گوشی از خواب پریدم

 لنگ لنگان کوله بر پشت به پپسی رسیدم

 همه یارانه تیالر جمع اما

 طبق معمول مینی بوسی ندیدم
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 گذشت دقایقی از وقت رفتن

 که از دور دست مینی بوسی بدیدم

 منم با شور و حال فراوان

 ماشین ترمز نکرده توش پریدم

 سپنتا را بدیدممحسن  بدزبخت 

 چنان شعرهای چرت خواند

 لحظه ای خواب آرام ندیدم

 رسیدیم پای کوه با جمع یاران

 نمردم و نرمش دادن میالد را بدیدم

 چنان استعداد از خود نشان داد

 که در ساز زدنش  ندیدم

 رسید وقت حرکت اما

 عقب داری داس به دست چون میثم ندیدم

 به وقت ناهار آمد بر سفره ما

 چشم بر هم زدم غذایم را ندیدم چو

 صدای جیغ یک دختر شنیدم

 بز ندیده تر از نازنین آدم ندیدم

 هزارتا عکس با بزها گرفته

 یه عکسش کنار یک آدم ندیدم

 من امدادگر به ز مهسا جان ندیدم

 گرچه هیچگا در حال مداوا اورا ندیدم

 بدیدم دوست خوبم سارا را

 دمچه کیکهایی در تولدها از او بدی

 جوانانی پرنشاط چون کوچصفهانی ها ندیدم

 در بازی طناب کشی هیچ رقیبی برایشان ندیدم
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 چهره ای دوست داشتنی مثل آقا مسعود ندیدم

 پیر مرد به این جوانی مثل احمد آقا ندیدم

 همچو افشین من صدایی گرم و احساسی نشنیدم

 گرچه شاهکارش زری را نشنیدم

 ندیدم چون سحر دختری پاک و زحمتکش

 هر چه گشتم کسی مثل او الغر ندیدم

 من صدایی به زیبایی گل 

 از سوسن و شمشادی شنیدم

 گرچه گه گاهی صدایی فالش از سوسن شنیدم

 من بر قوانین تیالر هرگز خط نکشیدم

 فقط گه گاهی با میالد آن گوشه ها سیگار کشیدم

 کنون میالد اخم کنان گوید در دل

 .ندیدم که آدم فروشی مثل کامیار

 

 کامیار تقابنی
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یک دوره رسمی کارآموزی سنگ نوردی از طرف گروه برای آقایان برگزاری   -

صعود و همچنین برگزاری سه   "عباس علی نژاد"متقاضی با مربیگری آقای 

از جمله برنامه هایی خوب و بیادماندنی به مناطق آرننگاه ، درفک و گرده سایه 

ضمنن . نمود برگزار   0و  1های بود که گروه در فاصله چاپ نشریه شماره 

 . جلسه عمومی پایان نیم سال نیز در اواسط مهر ماه  اجرا شد 

از همنوردان گروه  "مهدی سنایی راد"ماه بود که  کوهنورد عزیز  مهر اواخر  -

یادش . داد و به خاطره ها پیوست  پژواک بر اثر بیماری جان عزیزش را از دست

 .گرامی 

 قهرمان "علیپور رضا" توسط طال مدال کسب و قهرمانی تردید بدون -

 مهمترین از چین در سنگنوردی جهانی جام مسابقات در کشور سنگنوردی

 به امید با و عزیز سنگنورد این به تبریک با.  بود کشورمان کوهنوردی خبرهای

 . سنگنوردان برای بیشتر موفقیتهای سبک

 



                                  45              رشت                     نشریه داخلی گروه کوهنوردی تیالر 

 

 

 و نوردی کوه برتر صعودهای جشنواره دومین:  09 سال برتر صعود انتخاب -

 و برگزار ورزشی صعودهای و نوردی کوه فدراسیون همت با «ورزشی صعودهای

 صعود داوران هیات نهایت در و داد پایان خود کار به برتر صعود معرفی با

 اجرا از و انتخاب 09 سال برتر صعود عنوان به را «دنا الراس خط» زمستانه

 عمل به تشکر و تقدیر «قائدی حسن» و «کالنتری احسان» برنامه کنندگان

 .شد تقدیم اان به برتر صعود نمادین کلنگ و آورد

 و هوایی راه کیلومتر 59، متر 0999 باالی قله 01 از بیش با دنا الراس خط

 خط. است دشوار و سخت مسیری زمستان در پیمایش کیلومتر 09 حدود

 الراس خط این پیمایش. متعدد  پست های گردنه و شیب پر های قله با الراسی

 نوردان کوه «قائدی حسین» و «کالنتری احسان» توسط  سخت و صعب

 روز 0. بود دشوار بس کاری  یافت که  تحقق( پارس کوهیاران گروه) شیرازی

 .زمستانه سخت شرایط در آلپی کوهنوردی
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 و های بیابان دنیا کشورهای تمام در:  بیابان جهان  ترین سرد و ترین مرتفع -

 درجه 69 باالی به مناطق این در هوا دمای و شود می یافت متفاوتی صحراهای

 یک پاکستان در واقع «بلتستان گیلگت» توابع از «اسکردو» صحرای اما رسد می

 که است جهان صحرای ترین مرتفع «اسکردو» صحرای .است سردسیر منطقه

 19 به سرما فصل در دما این که رسد می صفر زیر درجه 89 به آن هوای دمای

 و دارد قرار ابرها آغوش در که صحرا این .کند می پیدا کاهش صفر زیر درجه

 و دارد امتداد «سند» رود های کرانه تا است سرسبز آن از های قسمت

 . است پوشانده کوهستان را آن از هایی بخش

 

با اعالم اتمام تالش کوهنورد ژاپنی :   صعود بدون ، دهه چهار از پس اورست -

سال هیچ کوهنوردی نتوانست در  08بر روی اورست، پس از  نوبوکازو کوریکی

  ! سال گذشته برفراز بام دنیا بایستد 8طول 

http://kouheghaf.blogspot.fr/2015/08/blog-post_87.html
http://kouheghaf.blogspot.fr/2015/08/blog-post_87.html
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گرچه کوهنوردان زیادی در بهار گذشته تالش نمودند تا اورست را صعود کنند، ا

 80اما وقوع زلزله ماه آوریل این کوه که درکمپ اصلی جبهه جنوبی بالغ بر 

ضمن آنکه . از دستیابی کوهنوردان به قله گردیدکشته برجای نهاد، مانع 

درمسیر شمالی نیز دولت چین کلیه صعودهای سال جاری را لغو 

ژاپنی  نوبوکازو کوریکی همچنین تنها کوهنورد فعال در پائیزامسال، .نمود

نه انگشت دستان خود را برای صعود از مسیر  1989که در تالش پائیز سال 

اورست  0تنها کمی باالتر از کمپ  اینباریال غربی اورست از دست داده بود، 

سال یعنی از سال  08د، اورست پس از صعود کرد و با اعالم اتمام این صعو

خرابی هوا و کمبود . تاکنون عملن سالی بدون صعود را پشت سرنهاد 8090

امکانات از جمله ثابت گذاری مسیر صعود و مشکالت عبور از شکافهای آبشار 

 . یخی از جمله مواردی بود که موجب اتمام صعود کوهنورد ژاپنی شد

حجم زیاد و عمق برف و ": ژاپنی در مورد تالشش عنوان داشت کوریکی

کمبود وقت برای بازگشت نشان داد اگر اصرار به صعود داشته باشم ممکن است 

  ."زنده به پائین بازنگردم

دولت نپال در . ای از ابهام فرو رفته نیز در هاله 1985بدین شکل تالشهای 

رنج سنی صعود به این کوه را محدود  اعالم نمودآخرین تصمیم گیری خود 

سال جلوگیری  96و مسن باالی سال  81کند و از صعود افراد خردسال زیر  می

بدین شکل ایشان قصد دارند تا تنها افراد دارای تجربه نسبی را . خواهد نمود

 .راهی اورست نمایند

http://kouheghaf.blogspot.co.uk/2012/10/blog-post_726.html
http://kouheghaf.blogspot.fr/2015/08/blog-post_87.html
http://kouheghaf.blogspot.fr/2015/08/blog-post_87.html
http://kouheghaf.blogspot.fr/2015/08/blog-post_87.html
http://kouheghaf.blogspot.fr/2015/10/blog-post_19.html
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 شد 1989 سال در”  کوهنوردی جهانی اجالس”  میزبان ایران

 
 

 و جنوبی کره سئول در کوهنوردی جهانی اتحادیه مجمع برگزاری با همزمان

 اعضای تمامی ؛ 1989 سال اجالس میزبانی جهت کشورمان نامزدی به باتوجه

 1989 سال در اتحادیه این عمومی مجمع میزبان عنوان به را حاضر،ایران

 کشور  در نیز اتحادیه این 1985 سال است؛اجالس ذکر به الزم. برگزیدند

 مجمع میزبان نیز 1985 فوریه ماه در است؛ایران گفتنی. بود خواهد ایتالیا

 .بود خواهد سنگنوردی جهانی فدراسیون عمومی

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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

مطمئنن  تداوم . معدود نشریات تخصصی کوهنوردی است 

انتشار آن متکی و وابسته به همکاری تک تک شما عزیزان 

با ارایه و  ارسال خبر و گزارش ، نظر و پیشنهاد ، . باشد می 

 .کمک کنیم  "تیالر"طرح و عکس ، به انتشار پربارتر 
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