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  بینند  مینوشتارآنچه را همنوردان گرامی در این

....♣مرهاستمر نیست بلکه نتیجۀ عُحاصلِ یک عُ
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:گردآوری، تألیف و ترجمه بخش کار آموزی

:درجه بندی و تاکتیک ها 

:بهداشت فرد و محیط

: کوه های ایران

:روش سرپرستی

  علی پارسایی

   عباس جعفری- علی پارسائی 

   کیوان خوشخو– احمد یاریاب -ایرج جاوید 

  علی مقیم

   مرتضی دزفولی-آرش کریمی

  قاضی محمدرضا خلیلی:ویراستار

:با سپاس فراوان از

)خانوادگی به ترتیب حروف الفبای نام(

نسـعید جواهرپـور، حـس     ایرج جباری، محمد جدائیان،      ،هادی بنکدار   

و، رضاـ عباس خوشخ  رضا خادم شیروان ،   جواهرپور، امیرحسین حاتمی،  

ـ ـ حسین طال   محمد  حسن زرافشان،   زنده یاد  زارع، ـ  مح ، مقـدم   یـب سنـ

  پیمان یاوری،وریـن

  ایران اسالمی جمهوری کوهنوردی  کمیتۀ کوهنوردی فدراسیون:ناشر

  ی خورشید1383 خرداد:تاریخ نشر

  چهارم:ویرایش

 

استفاده از مطالب با ذکر دقیق . نه تغییر در مفاد این جزوه به هر نحو ممکن ممنوع می باشدتوجه هرگو

.آزاد است منبع   
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   نام خداوند جان و خرد به
  کزین برتر اندیشه بر نگذرد

  .نمودند قلمی یا قدمی در اعتالی فرهنگ این ورزش تالش ،تقدیم به تمام کسانی که در تاریخ کوهنوردی ایران به دمی
  

  :کارآموز  گرامی
آموزش ارتباطی دوجانبه بین مربی و شاگرد است بنابراین برای بهره وری بیشینه دادن  اطالعات مناسـب بـه مربـی و شـاگرد جایگـاه                           

  .بسزایی دارد
کالس مبادرت بـه    شاگردی که با پیش زمینه و آگاهی از مطالبی که قرار است فرا گیرد در سر کالس حاضر شود و مربی ای که قبل از                          
  .صیقل زدن دانسته های خود می کند مجموعه ای را می سازند که می توان در آن به هدف اصلی آموزش دست یافت 

در این کالس فنونی را فرا خواهید گرفت  که . فنی کوهنوردی کالس کار آموزی سنگنوردی  پلی است میان دنیای کوهنوردی عادی و           
  .ی توانید گام به  دنیای زیبای کوهنوردی جدی بگذارید با بهره گیری مناسب از آن م

مطالعه کتاب های   . مطلب این جزوه صرفا برای آشنایی شما با اصول مقدماتی و مطالبی که در کالس تدریس می شود تهیه شده است                      
 شـما در سـنگنوردی کمـک    آموزشی موجود می تواند در کنار آموزش های مربی و انجام تمرینات مستمر  به بـاال بـردن سـطح دانـش     

  .نماید 
امیدواریم  با فرا گرفتن کامل دروس کالس   و بهره گیری از توان مربی ضـمن ارتقـای توانـایی خـود در آینـده شـاهد پیـشرفت هـای               

  .چشمگیر شما در تمام عرصه های زندگی باشیم 
در باره کالس ال می شویم نظرات خود را   حخوش. ود  مطمئنا نظرات شما در چگونگی روند کالس و آموزش برای ما بسیار مفید خواهد ب              

  .با ما مستقیما در میان بگذاریدو این طرح درس 
  

  فدراسیون کوهنوردی جمموری اسالمی ایران   1881 -15815دوق پستی ن ص–تهران 
  

e-mail:climbing@iranmountfrd.com 
 
  

                                                                                      با آرزوی توفیق روزافزون                                                         
  کوهنوردی کوهنوردی فدراسیون کمیتۀ

  ژوهش                              بخش آموزش و پ                                                                                                                   
   خورشیدی1383 خرداد                                                                                                                                        
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  9.......................................................................................................................................:لوازم مورد نیاز انفرادی

  10................................................................................................................................................روز شمار آموزش

  12...............................................................................................................................................برداری اصول گام

  14................................................................................................................................................هیچند اصطالح پا

  Rope......................................................................................................................................15  یکوهنورد طناب

  16...................................................................................................................................................ساختمان طناب

  17...........................................................................................................................یز نظر نوع کاربرانواع طناب ا

  17...................................................................................................................... مختلفی قطرهایها کاربرد طناب

  18...............................................................................................................................................محافظت از طناب

  19.......................................................................................................................................کردن طناب روش جمع

  Tape.................................................................................................................................................20) تسمه(نوار 

  20...............................................................................................................................................................کارابین

  20...............................................................................................................................................یسنگنورد صندلی

  21......................................................................................................................................کفش و کتانی سنگنوری

  21.........................................................................................................................................................هشت فرود

  22........................................................................................................................................................کاسکت کاله

  22...............................................................................................................................................................اسلینگ

  22....................................................................................................................................................................خیم

  23...................................................................................................................................................................رول

  25.................................................................................................................................................................ها گِره

  26.......................................................................................................................................کوهنوردی خواص گرۀ
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  Simple Eight.............................................................................................................................26ساده   گرۀ هشت

  26..............................................................................................................................................................سردست

  27.........................................................................................................................................................ال هشتِ یک

  27..........................................................................................................................................................هشتِ دوال

  27.......................................................................................................................................................هشتِ تعقیب

  28................................................................................................................................................ال دوسرطنابِ یک

  28..................................................................................................................................................دوسرطنابِ دوال

  29...................................................................................................................................................................تسمه

  29........................................................................................................................................................حمایت خود

  29...............................................................................................................................................................حمایت

  30............................................................................................................)زدن ضامن(حمایت نمودن گرۀ نحوه قفل

  30.............................................................................................................................................................پروسیک

  31...................................................................................................................ی عملنی قبل از تمریجسمان یآمادگ

  Holds.....................................................................................................................................................32ها  گیره

  32.....................................................................................................................................................:ها انواع گیره

  32.....................................................................................................................................................ها جهت  گیره

  33................................................................................................................................................قواعد سنگنوردی

  36...................................................................................................................................قواعد کلی صعود از سنگ

  37..............................................................................................................................................................ها شِکاف

  38..............................................................................................................................................................ها شِکاف

  38.............................................................................................................................................های دو طَرَفه تالش

  39..........................................................................................................................................................الخ کردن
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  39.............................................................................................................................................)دولفر(فشار  و کشش

  Traverse..........................................................................................................................................40 یعَرض گُذَر ِ

  41............................................................................................................................................................ها کارگاه

  41.....................................................................................................................................................کارگاه طبیعی

  42...................................................................................................................................................مصنوعی کارگاه

  45......................................................................................................................................................مرکب گاهکار

  47...............................................................................................................................................................حمایت

  Static(.............................................................................................................................................47(ستایا حمایتِ

  Dynamic(.......................................................................................................................................47 (ای پوتِیحما

  48..............................................................................................................ی سنگنوردی قراردادنیها و فرام گزاره

  49...................................................................................................................................................................فرود

  49......................................................................................................................................................فرودمصنوعی

  49.....................................................................................................................................فرود با کارابین و صندلی

  50.................................................................................................................................یفرود و صندل فرود با هشتِ

  50............................................................................................................خل هشت فرودنحوه انداختن طناب به دا

  52........................................................................................................................... در فرودتی خودحمایها روش

  52..........................................................................................................................فرود  هشتِی باالکیروش پروس

  54.............................................................................................................:توجه به ایت نکات خالی از فایده نیست 

  54...................................................................................................................................................صعود کرده ای

  54.......................................................................................................................................................تعریفِ کُرده

  54....................................................................................................................................:ای های صعودکُرده روش

  55.................................................................................................................................................. صعودیها روش
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  55.............................................................................................................................................):طبیعی(صعودآزاد 

  55....................................................................................................................................................ود مصنوعیصع

  56.........................................................................................................................................................بندی درجه

  58...................................................................................................دو روش برای انداختن طناب به داخل کارابین

  59...........................................................................................................چگونگی قرار گرفتن جهت دهانۀ کارابین

  60..........................................................................................................................................................یاتینکتۀ ح

  61..................................................................................................................................ای قدم به قدم صعود کُرده

  .Error! Bookmark not defined............................................................................................وارده درک مفهومِ  شوکِ

  .Fall Factor(...........................................................................................Error! Bookmark not defined(سقوط  بِیضر

  .Error! Bookmark not defined................................................. به حد کافی خاصیت کشسانی ندارندStaticهای   طناب

  95......................................................................................................................................... منابع و مأخذنیمهمتر

  .Error! Bookmark not defined................................................................................آشنایی با تاکتیک های سنگنوردی

  .Error! Bookmark not defined............................................................................................. گروهتیسرپرست و هدا

  .Error! Bookmark not defined................................................................................................بهداشت فردی و محیط

  .Error! Bookmark not defined...........................................................»اکوسیستم کوهستان و راههای حفاظت از آنها«

  .Error! Bookmark not defined.............................................................................................................یفردبهداشت 

  .Error! Bookmark not defined....................................................................................................کوهشناسی در ایران
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  :لوازم مورد نیاز انفرادی

  
 

  .قمقمۀ آب •  .پشتی کوله •  .لباس مناسب فصل •  سنگنوردیکفش مناسب  •
  ین کاراب •  طناب انفرادی •  گیر کاله آفتاب •  عینک آفتابی •
  کارابین پیچدار •  .تغذیۀ روزانه •  انفرادی لوازم  •  افزار نوشت •
   طنابچه پنج م م  •  صندلی سنگنوردی •  هشت فرود •

   



  
  کارآموزی سنگنوردی

 

١٠  

  
  شزروز شمار آمو

          روز اول  

  برداری و تعاریف صول گاما •
  )ل صعودیآشنایی با وسا(ابزارشناسی  •
  ها آموزش گره •
  ها و تمرین  نقش گیره •
  قواعد سنگنوردی •
  ها روی پاها و دستتمرینات بر  •

          روز دوم 
  انواع تالش دو طرفه •
  کارگاه •
  ها مایتح •
   مصنوعی وطبیعیی فرودها •
  صعود •

          ومسروز  
   مصنوعی وطبیعیهای فرود •
  صعود •
  بندی صعودها  و درجه1ای ردهودکُعف صی با تعارآشنایی •

 چهارمروز 

   و فرود ای ردهصعودکُ •
  

                                                 
  .استبه معنای طناب   Corde  کلمۀ کُرده همان واژۀ فرانسوی 1
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  برداری صول گاما

کـه   انی کـس  دربه ویژه    ها  ییالدر سربا تند راه رفتن    .  شویم ا کمتر خسته  نماییم ت  تقسیم   ای  به گونه ید انرژی خود را      با هنوردیکو هنگام
 انرژیمصرف   بلکه خواهد شد نفس   باعث تنگی تنها    نه ،با خود به همراه دارند     یپشتی سنگین  کولهکه    یا این  اند   الزم جسمانی  فاقد آمادگی 

هایی   آن "رندبُ می"بیشتر کسانی که در کوه        ." ریدخواهد بُ  "طالح  صبه ا  نوردکوه شخص   ،ین عمل ادامه یابد   اگر ا . طلبد  را می  یبیشتر
  .اند نموده تقسیم نیخوببه هستند که انرژی خود را 

کـه شـیب    تخت  تقریباً   های  مکاندر  . شود تنظیم   مسیر شیبعوامل دیگری همچون     ود  قَدر نظر گرفتن     با باید   نوردیک کوه طول قدم   
گی خـست تر گرفت تـا      ها را کوتاه   قدمفاصلۀ  باید  های پٌرشیب     و مکان ها   یی ولی در سرباال   . برداشت تریهای بلند  توان قدم  می،  اندکی دارد 

  .کمترین میزان خود رسدبه 
  . کرداستفاده نیز پا جلویی قسمت از توان فقط  میها  ییبعضی از سرباالاما در  . راهپیمایی باید تمام سطح پا را روی زمین گذاشتهنگام

خواهد  اکسیژن کافی به بدن      ،زیرا که با تنفس صحیح     . است  هنگام صعود و فرود     تنفس صحیح  پیمایی،در کوه بسیار مهم    اتنکیکی از   
ن  اکـسیژ   صرف انرژی بیـشتری بـرای کـسب        بهنیاز  بدن  ،  ل کم شدن میزان تراکم اکسیژن هوا      که در ارتفاعات به دلی    خصوص   ه ب .دیرس 

اسـتفادۀ صـرف از     . ) درصـد  30 بـه    70با نسبت حدوداً     (توان هم از بینی و هم از دهان استفاده نمود           هنگامِ دَم می   .دارد نیاز خود  مورد
هـا   هنگام بازدم باید هوای درون ریه. 2 به دلیل حجم هوای ورودی کمتر گاهی اوقات امکان پذیر نیست ،بینی با توجه به تمام مزایای آن      

 تـا بتـوان از حجـم هـوای مـردۀ            )بازدم قوی (از دهان خارج کرد     را محکم   
 .زین آن نمـود   ت و هوای پٌر اکسیژن را جـایگ       ها تا حد امکان کاس      داخل ریه 

، جــسمانی واملی چــون ارتفــاع، آمــادگی بــه عــ،تعــداد دفعــات دَم و بــازدم
، حجم ریوی، میزان گازهای آالیندۀ موجود در هوا، ها مسیر، طول قدم   شیب

 میـزان رطوبـت هـوا و در نهایـت نحـوۀ             ،هوا، میزان تعریـق و تعـرق      دمای  
  .قرارگیری سر و گردن بستگی دارد

مدت زمان طی یک مسیر معین را با دقـت کامـل تعیـین             توان   نمیمعموالً  
ها ایـن زمـان را        توان با استفاده از آن      هایی وجود دارد که می      روش اما .کرد

 اسـمیت   نای  قانون   ها به   ی از این روش   یک. با دقت قابل قبولی به دست آورد      
)Naismith’s Rule(3 و داشـتن  ایـن قـانون   بـا اسـتفاده از    . معروف اسـت

قبل از انجام یک برنامه تقریب خوبی برای زمان انجام آن برنامه بـه دسـت                 یمتوان  می) یا بزرگتر 5000/1مقیاس(مقیاس    های بزرگ   نقشه
 2د  حـدو بعـد از    تـا    نمـاییم باید عادت   . 4آوریم

ــا 10مــداوم حــدود ســاعت کوهپیمــایی   15 ت
بتواند خـود را     مان  کنیم تا بدن  استراحت  دقیقه  

  .برای فعالیت بعدی آماده کند 
 باید عمـود بـر      دار   شیب وحدر موقع عبور از سط    

 پاهـا را    در این حالت بایـد     حرکت نماییم سطح  
  .قرار داد سطح افقنیز عمود بر 

یمـایی نیـز    تـوان از بـاتوم راهپ      هـا مـی    در شیب 
اجتناب نمایید چرا که بـا صـرف انـرژی زیـاد مـسافت کمـی را              های پر از سنگریزه و شن        شیبتا حد امکان از صعود در       . استفاده نمود   

                                                 
  ویراستار. ان باعث خشکی دهان و احساس تشنگی بیشتر خواهد شداز اندازه از راه ده تنفس بیش. ها ارجهیت دارد استفاده از بینی به دلیل گرم و مرطوب شدن و تصفیۀ نسبی هوای دم به هنگام ورود به ریه  2
3  W. W. Naismith ویراستار .ابداع نمود)  خورشیدی1271( میالدی 1892گذار کوهنوردی نوین در اسکاتلند که این روش را در سال  کوهنورد و بنیان  
  .فوق از ویراستار استۀ قانون  درج  4

  : برای تخمین زمان انجام یک برنامهاسمیت نای قائدۀ
  .گیریم  ساعت در نظر می1  کیلومتر راهپیمایی در مسیرهای تخت و ساده5برای هر 
  .گیریم  در نظر می ساعت1دارد،  ه شما را به تقال وامیها ک  کیلومتر کوهپیمایی در شیب3برای هر 
  .گیریم  ساعت در نظر می1زار،  نرم، شن زارانبوه، برف بوته  ناهموار ، کیلومتر مسیر1برای هر 

  .کنیم  ساعت به زمان کل اضافه می1 متر افزایش ارتفاع، 500به ازای هر 
  .کنیم کل اضافه می ساعت به زمان 1 متر کاهش ارتفاع، 1000به ازای هر 

  .گیریم شده و استراحت در نظر می  ساعت اضافی برای اوقات تلف1 ساعت نیز 5در مجموع به ازای هر 
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باید اول  از این نوع سطوح     پایین آمدن   هنگام   . باید جایی را انتخاب کرد تا شخص به عقب لیز نخورد           ها  مکان جور  در این  .خواهید پیمود 
  . پا را روی زمین گذاشتپاشنه

از واجبـات  بـا نفـر جلـویی نیـز     مناسب  ۀرعایت فاصل .انتخاب نماییمها را کوتاه  قدمفاصلۀ  تند بهتر است     های  شیب آمدن از   هنگام پایین 
 سویی اگر تعادل نفر      از .کندن به نفر جلو برخورد      احتماالًو   نخوردههم    تعادل نفر قبلی به    ، ناگهان ایستاد  ییکه اگر نفر جلو    طوری هب. است

آمدن متناسب با  میزان        باید به خاطر بسپاریم که هنگام پایین       .العمل داشته باشد    هم خورد، نفر جلویی فرصت کافی برای عکس         عقب به 
  .به جلو متمایل کنیمبدن بماند،  اتکای بدن هنوز داخل سطح که مرکزثقل به شرط آنو باال تنه را نیز خم مسیر زانوها را  شیب
 فـشارِ صـورت     در این  زیرا   ؛طی نمایید  )زیگزاگ ( مارپیچ صورت  به چه هنگام صعود و چه هنگام فرود حتماً        را   درجه20های بیش از      شیب

مـسیر   کمتـر و طـول       6زیگـزاگ   دوخـط   بـین    زاویۀ ،شود   که هر چه شیب تندتر می      به یاد داشته باشید   . 5شود  وارد بر بدن بسیار کمتر می     
  .شود  بلندتر میهنای منطقۀ مانورپزیگزاگ با توجه به 

  .المقدور از مسیرهای نامشخص پرهیز گردد استفاده شود و حتی  برای طی مسیر7ها پاکوب ها بهتر است که از هنگام باالرفتن از شیب
آن  نشین کوهپایه لیدور اها از گذشتۀ  که   هستندهایی   مسیر  این مسیر ها اکثراً    . مستقیم باال رفت   طور  توان به  میرا   کم   شیب با مسیرهای

گونـه   ایـن .  قرار گرفته اسـت  کوهنوردان اکنون مورد توجه کهکردند  ل متفاوت در آن تردد می، به دالی  در شرایط هوایی مناسب    ،منطقه
  .ها قرار دارد ر کوهربُمَ در کنار رودها یا کَمسیرها غالباً

وزن فـشار    شود تا     این عمل باعث می   . بگیرد مستقیم قرار    صورت هبشه   پای باردار همی   باشیم باید  به روش که در حال باالرفتن از شیبی       
 وزن بـدن را  دائمـاً پا بایـد   یها ماهیچهصورت  رغیر این د. منتقل شودها  و تاندونها و به استخوان شدهخارج  پا   یها بدن از روی ماهیچه   

  .رس خواهد شدل کنند که این امر سبب خستگی زودمتح
  

                                                 
های نیروی  کردن بر مؤلفه دار به عنوان یک نوع اهرم ساده، با اضافه کردن به بازوی نیروی محرک، شخص را در غلبه  طبق قوانین حاکم بر سطوح شیب،ها شیبفتن از هنگام باالرمارپیچ رفتن در   5

  ویراستار. خواهد بودمصرف انرژی نیاز  اندازه به یک تصور در هر پس ؛ارتفاع قائم ربط داردمیزان  فقط به الزم برای غلبه بر ارتفاع،اما چون انرژی . نماید مقاوم یاری می
  ویراستار. دهیم  یعنی نقاطی از مسیر زیگزاگ که تغییر جهت می 6
  ویراستار. شود که به مرور و بر اثر گذر عابران ایجاد شده است عرض کوهستانی گفته می های کم ه پاکوب به را  7
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  چند اصطالح پایه
  )Mountain( کوه

رای آن تعریف نشده اسـت ولـی        ارتفاع دقیقی ب   .داری باشد  های شیب  تر بوده و دارای دامنه     زمینی که نسبت به پیرامون خود به طور مشخصی برجسته         
  :آیند ها به سه شکل به وجود می کوه.نامند کوه میرا  متر از اطراف خود بلندتر باشند 600هایی که حدود   زمینمعموالً

  .خوردگی سطح زمین ثر چینبر ا •
  .فرسایشبر اثر  •
  .یآتشفشانهای  بر اثر فعالیت •

  )Arête - Flank( ردهگُ
  .شود رده نامیده می گُ،باشد شده  تشکیلای  بیشتر از مناطق سنگی و صخره و بودهها زیاد  هایی که شیب آن یال

  )Rock (صخره
  .گویند  صعود نمود صخره میطنابیک طول را که بتوان حداکثر با  پارچه و بزرگ های یک سنگ

  )Wall (دیواره
  .برای صعود به آن به بیش از یک طول طناب نیاز باشدو بوده  شیب زیاد  باپارچه های یک سنگدارای شود که   به مناطقی گفته میپرتگاهدیواره یا 

  )Summit, Peak, Top (هلِّقُ
دو یـا چنـد   در رأس آن هـایی کـه      کـوه  .ی هم ارتفاع وجود داشته باشد      ها دو یا چند قله     کوهاز  الی برخی   ممکن است در با   . نامند هر کوه را قله می    نقطۀ  بلندترین  

  .نامند  میفرعی ی )ها(قلها تر ر های کوتاه  و قلهاصلی ی قلهی بلندتر را  لهق ،اردارتفاع وجود د هم ی نا قله
  )Hill (تپه

  .شود اور تپه گفته میهای مج  متر نسبت به زمین600به ارتفاعات کمتر از 
   )Ridge (یال

  .نامند ی تماس یال می دار را در باالترین نقطه ی شیب برخورد دو دامنهمحل 
  )Divide (سأالر خط

 . اسـت  پخـشان   آبی فارسـی معـادل آن        واژه. شـود   گفتـه مـی    الـرأس   ، خـط  باشـد باران   که محل تقسیم آب      قلهاصلی و بلندترین یال بین دو       خط  به  
هـای سـرازیر شـده  از هـر دو       آبامـا  ، با این که محل تقسیم آب اسـت فرعی سأالر خط در حالی که     .ریز جداگانه است   آب ی محل تقسیم دو حوزه    صلیا سأالر خط

  .شوند ریز ریخته می آب ی به یک حوضهآن قسمت 
  )Valley(ه در

  .دائمی یا فصلی است های رودخانهور ب محل عمعموالً  دره .نامند دره میرا ی تماس  ترین نقطه  در پایینردا ی شیب محل برخورد دو دامنه
  )Thalweg(Ger.), Valley Line (En) (عرالقَ خط

  .نامند القعر می ترین نقاط بستر یک رودخانه یا دره را خط ژرف
  )Pass (گردنه

، در نتیجـه   شـوند  والً دو دره از طرفین کوه سـرازیر مـی  در دو طرف گردنه معم   .نامند دو کوه را گردنه می     های  الرأس  خطی تماس بین     ترین نقطه  پایین
  .گردنه شکلی شبیه به زین اسب دارد
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 Rope  کوهنوردی طناب

  انواع طناب 
طنــاب یکــی از مهمتــرین وســایل کوهنــوردی اســت و در واقــع 

مورد تائیـد   ها باید     طناب. محافظت از جان سنگنوردان را بر عهده دارد       
البته توصیه  . قرار گیرند  UIAA(8(  کوهنوردی های  انجمن  جهانی اتحادیه

 اورپـا   هایی استفاده شود که دارای استاندارد اتحادیـۀ         شود از طناب    می
)CE ( در قطرهای مختلـف     کوهنوردی    های  طناب. نیز باشند)7،  5،  3 ،
ــی11، 5/10، 9، 5/8 ــر  میل ــی ) مت ــاخته م ــوند س ــنگ.ش  نوردی  در س

 و  )9Dynamic (کـشش   قابـل  از نظـر نـوع سـاخت بـه دو دسـتۀ           هـا     طنـاب  . دارد  و متفاوتی  صکاربرد خا های با قطرهای مختلف       طناب

بایـد از نـوع   دهـیم   از سـنگ را انجـام مـی   صعود ها عمل     که با آن  ی  یها تمام طناب . شوند  تقسیم می  )Static (کشش  غیرقابل
  .  باشدکشش قابل

  .نها از خود خاصیت کشسانی بروز می دهندهنگام وارد شدن بار بر روی آ) دینامیک ( طناب های قابل کشش 
  .هنگام وارد شدن بار بر روی آنها از خود خاصیت کشسانی بروز نمی دهند) استاتیک  (طناب های غیر قابل کشش 

                                                 
8   (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) UIAA عهده داردکوهنوردی را بر های کالن ورزش کوهنوردی که مسئولیت تعیین استانداردها و سیاست های انجمن جهانی اتحادیۀ . 
  ویراستار.رساند  پویا و ایستا منظور نظر را نمیهای واژهکار بردن   در اینجا به 9
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  ساختمان طناب 
  :اند  بخش تشکیل شده2ها از  طناب

  هسته •
  روکش یا غالف •

) Dynamism(پـذیری     ویژگـی کـشش     مسئول  خود ساختاربه دلیل    بخش اصلی طناب است و       :هسته

بلنـد از جـنس   و باریـک   خ  ن55000 هسته از حدود ،متری  میلی11طور مثال در یک طناب  هب. است طناب
های جداگانه در کنار هم قرار گرفته و هـسته را تـشکیل               نخ در دسته   55000این  .  است شدهون تشکیل   رلُپِ

 کیلـومتر نـخ     2750،   متـر  50با طول   م    م 11در یک طناب       که   شود  با یک محاسبۀ ساده معلوم می      .اند داده
  .کار رفته استه باریک ب

این غالف محافظ از جنس     . دارد فوظ نگاه می  خارجی مح   دور هسته بافته شده و آن را از خراش و دیگر عوامل           ه   ب : یا غالف  روکش

هسته که  ،طناب آسیب ببیند روکشچنانچه .  استشکیل شدهباریک ت   نخ3000یک طناب از حدود روکش . آمید ساخته شده است پُلی
  .به رنگ سفید است آشکار شده و این امر هشدار واضحی است برای تعویض طناب
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  انواع طناب از نظر نوع کاربری
قت دکاربری آن به  ،راهنمای همراه طناب دفترچۀ د با مطالعۀ به هنگام خرید بای.شوند ها با کاربردهای گوناگون ساخته می طناب

 .  متر است60 تا 50ها بین   معموالً طول طناب.کرد

  
وط را دارا ق مهار سییتوانابوده و ته رش صورت تک هها ب طناباز ن رده ی  ا:Single Ropeا یطناب  تک
هایی که معموالً در صعودها استفاده  اندازه .شود ی سرطناب استفاده می صعودهاها در از این نوع طناب .هستند

  11و 2/10،5/10، 8/9: است از ارتشود عب می
  
  
 هر رشته را .شود یطنابه استفاده م  دویها  صعودیصورت دو رشته برا هها ب ن طنابیاز ا  :Double Ropeدوبله  ا طنابیطناب  مین

  .ن انداختیک کارابی توان داخل یم
  
  
  

ل خهر دو رشته را داد بای  صعود حتماًدرن طناب ی در صورت استفاده از ا:Twist Rope دوقلو طناب
  .ن انداختیک کارابی

  

   قطرهای مختلفهای کاربرد طناب
   ).فرود، یومار ترمز، هشت ۀ صفح:مانند(ابزار  بندحمایت، بندچکش:م م 3 •
  .رکاب ۀپروسیک، پلطنابچۀ مخصوص گرۀطنابچه،  هحلق :م م 5 •
  .انفرادی طناب ها، کارگاه برقراری  ، دوال برای فرودصورت  به :م م 7 •
صورت  هدر صعودهای دشوار باستفاده ). شود گفته میهم طناب  ها، نیم به این نوع طناب( صعود و فرود برای :م م 9 •

  ).طنابه 2روش ( دوال
  .طنابسر برای حمایت در صعود:م م 11 و 5/10، 2/10، 8/9 •
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  ) دارند، آنچه در این جدول وجود دارداومتی بیشتر ازها مق بسیاری از طنابکنید که توجه  ( طناب در برابر فشارجدول مقاوت

  

  )متر میلی (قطر
  )کیلوگرم ( مقاومت

  بدون گره
 3500  11تا  8/9

7  1500 

5  700 

3  250 

  

  بحافظت از طنام
  : ازاست کار رود عبارت هها ب مهمترین مواردی که باید در حفاظت از طناب

 در جـای    این کیـسه   نگهداری   .و خاک  دور از گرد  و   ) که هوا از منافذ آن عبور کند       ای  پارچه(ای    پارچه ۀ در بست  ۀ داخل یک کیس   طنابقرار دادن    •
  .خشک

  . به آننور خورشیدمدت  طوالنیمحافظت از تابش  •
  .ها و خودداری از گذاشتن پا بر روی آن تیز سنگ ۀدر لبطناب قرار ندادن  •
آن را  فقط با آب سـرد  ،شوو در صورت نیاز به شستو   آالیندهوغنی مواد ربه شدن آن آلوده در صورت .شوی طناب با مواد شیمیایی    و  عدم شست  •

شـوی اختـصاصی طنـاب کـه     و اگر محلـولی شـست   . تا کامالً خشک شوددهیدقرار رارت مستقیم ، در سایه و درور از ح و در مجاورت باد    بشویید
 .نمایید استفاده  آن ازبود،موجود است  کارخانه سازنده توصیه نموده

 .به کسی قرض ندهیدطناب حود را  •

 .یادداشت کنیددر دفترچه اید را  دادهانجام که با آن  ی طناب خود یک دفترچه درست کنید و کارهاییبرا •

 . دیگری نکنیدناب خود جز برای کوهنوردی استفادۀاز ط •

 .را زیر لوازم دیگر قرار ندهیدآن طناب هنگام نگهداری از  •

  .نمایید استفاده ها  آن، از کنید و پس از اطمینان از سالم بودن  دقت بازبینیها را به  آن،ها قبل از استفاده از طناب •
  . را نیز با خبر سازید کاربرانهای سالم، دیگر گذاری و یا جداکردن آن از دیگر طناب  حتماً ضمن عالمت، طنابگیددر صورت زَ •

تی اگـر از  ح سال است و 6 تا 5نهایت این عمر  .باید کنار گذاشته شودکه  بعد از آن  عمر مفیدی دارد طناب هر   بری،بسته به نوع استفاده و کار      •
 و طنـاب هـم از ایـن قاعـده     دارنـد  ی عمر مفیـد برای خودنایلونی  کلیۀ ابزار   .! بیاندازید بعد از این مدت باید آن را دور          ،اید طناب استفاده نکرده  

 بـرای    سـال  2 .)هـا  هـا و یـا صـعود       همدر بعضی از برنا   (طناب استفاده کرد    توان از یک     که می است   حداکثر زمانی     سال 4 تا   3 .مستثنی نیست 

  . بیش از یک روز در هفته برای استفادۀ سال1گی، هفتۀ منظم و استفاد
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  کردن طناب روش جمع
  :  برای جمع نمودن طناب دو روش کلی وجود دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

   .از جمله مسائلی است که فرا خواهید گرفت  یمنیا ت نکاتی رعایچگونگ پرتاب طناب و ۀنحو ضمناً

  . به هنگام پرت نمودن آن است طنابنکته بسیار مهم گفتن کلمه 
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 Tape )تسمه(نوار 
هـا و   توان به اسـتفاده از آن در کارگـاه   میاز این موارد  .شود ف از آن استفاده مینوار یکی از ملزومات کوهنوردی بوده و در موراد مختل     

  . هستندیگوناگون یها  دارای مقاومت، بودندوالو ال  یک ، ضخامت،نوارها با توجه به عرض، طول .یانی اشاره کردم های حمایت

   Karabiner(UK), Carabiner(US), Biner, Crab, Krabکارابین
  اتصاالت ابزار کوهنوردی مورد استفاده قراربرای که آلومینیوماز آلیاژ ، ساخته شده ای است فلزی وسیله

 هر کهشود   ساخته میدار  چیا پی ساده های صورت هبو  البیگ و D در دو شکل عمومی کارابین .گیرد می
کیلونیوتن  به واحد )تواند تحمل کند میزان وزنی که می(مقاومت کارابین. استکدام دارای کاربرد خاصی 

  . آن نوشته شده استۀبر روی بدن
   : کارابینیاجزا

  اصلیۀبدن •
  ضامن •
  فنر •
  )Pin(سوزن •
   )دار چی پیها کارابیندر (مهره و پیچ •

  .ای دارد  هریک از این انواع نیز کاربرد ویژه. دارندیدهانه انواع گوناگون ۀی و زاویها از لحاظ شکل ظاهر نیکاراب
  

          
  

 Harness   سنگنوردی صندلی

ای است که کوهنوردان با استفاده از آن از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار    وسیله
های  صندلی .آید  میکار هفنی ب لیحمایت و حمل وسا، فرود، گردند و در صعود می

  .شود برای کاربردهای متفاوت ساخته میو های گوناگون  در مدلسنگنوردی 
دار ژنوع رگال.  هستندساده یها یصندل و رگالژدار یها یصندل ، آنی عمومگونۀدو 

  .شود ی استفاده مهزمستان یفن یا صعودهایبلند  یها صعودیشتر برایب
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 Rock Shoe کفش و کتانی سنگنوری

 که  طراحی شده استهای بلند  کفشی است که مخصوص صعود روی دیواره:نوردیفش سنگک

ها پا را نسبت به  این نوع کفش. داردکمی   آن انعطاف)تخت(کف و پوشاند  میرامعموالً تا روی قوزک پا 
  .کند  در برابر سرما بهتر محافظت می،نوردیسنگ کتانی

  
  

نعطاف بسیار بوده، کف آن صاف و چسبنده و عاری  کفشی است که دارای ا:نوردیکتانی سنگ

شود که هر کدام کاربرد خاص خود  ید می تولیز در انواع  مختلفیها ن ن کفشیا. استاز هرگونه عاج 
این کفش دقیقاً اندازه و بهتر است   سنگنوردیناتی و تمرسالن داخل رقابتی ی صعودهایبرا .را دارد
  . باشدپاچسبِ 
  
  
  
  
  

  Figure 8 هشت فرود

این ابزار جهت  .نماید طناب عمل می اساس شکست و بر  در فرودها فقط که)8(انگلیسی هشتِعدد ای است به شکل  وسیله
  .حمایت توصیه نمی شود

.  
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  Helmet, Brain bucketکاسکت کاله

  .یخهای احتمالی و ریزش سنگ و   کوهنوردان در مقابل ضربهرِای است برای محافظت از سَ وسیله
  
  

 Sling(UK), Runner(US) اسلینگ

ها و به منظور جلوگیری  میانی های حمایت در از این ابزار . استیا گره زده شده هم دوختهبه که دو سر آن هستند  دوالی یها تسمه
حرکت ابزار از محل استقرار خود در جهات مختلف یا حول راحتی از شکست طناب و 

ین از انتقال نیروی حاصل از حرکت، فشارها، کشش و همچن. گردد محورشان استفاده می
  .نماید  میجلوگیری میانی های های ناگهانی طناب به حمایت ضربه

  
  
  

 Piton میخ

  ها را با  میخ. شود اخته میمیخ در انواع و اشکال مختلفی س.  یا از آلیاژ کروم و فوالددشو از فوالد نرم ساخته میاین ابزار معموالً یا 

                                                                          
تر و از داخل تنگ و       از بیرون بزرگتر و عریض    تا  کنیم   را طوری انتخاب می   ، شکاف   کوبیدن میخ برای  . کوبند  می ها  شکافچکش در   

البتـه بـه یـاد داشـته     . قوی و محکمی خواهید داشـت   سوم یک میخ را بتوان با فشار دست وارد شکاف کرد میخ    چنانچه دو . باریک باشد 
  .بکوبیدبه درون شکاف  یخوب بهرا را با چکش  آنباشید که بالفاصله 

به یخ بیشتر م نبا فرو رفتدراین حالت . داری خواهد بود  صدای زنگ، صدای چکش،اگر میخ به خوبی در سنگ فرو رفته باشد

ای که به  صورت صدای خفه در غیر این. نامند   میجان صدای  اًحالنگنوردان ایرانی اصطاین صدا را س.شود صدا زیرتر میدرون شکاف 

  .شود  شنیده می،گویند  میمرگ صدایسنگنوردان ایرانی اصطالحاً آن 
  .شدن آن جلوگیری شود دور آن انداخت تا از اهرم های ب  باید تسمه،اگر میخ تا انتها در سنگ فرو نرفت
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 Bolt رول

  .شود  از رول استفاده می،مانی که هیچ شکافی در سنگ وجود ندارد و امکان نصب هیچ ابزاری نیستز
  . برخورداندزیادیو از مقاومت بسیار . شوند شود کوبیده می  یک مته در سنگ ایجاد میباها در سوراخی که  رول
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  .دارد که مربی کالس آن ها را برای شما معرفی خواهد نمودبد نیست بدانید در سنگنوردس ابزار گوناگونی وجود 

 
Tricam کِیل  

 

  
 

Hexentrix  Friend  
  

                      
Grigri چکش  Sky hook 
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Jumar قرقره  

  
  :ابزاری نظیر. برای حمایت نفر سرطناب بهتر است از ابزار اختصاصی این کار استفاده نمود

      

ATC Reverso 

 
 GriGirگری گری 
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 Knots ها رهگِ

ها را  د گرهیکه ا بتوان طوری ه ب باید نحوه زدن گره ها را بارها تمرین کنید .کار آموز گرامی درست گره زدن اهمیت بسیار زیادی دارد
 .. بزنید درستبصورتبسته  حتی با چشمِ

  کوهنوردی ۀخواص گر
  :استخواص ذیل نوردی دارای کوه های گره

  .استدر مقابل کشش و ضربه محکم و مقاوم  -1
  .شود می دست به آسانی باز باسادگی زده و  هب -2
  .گردد میباز نبر آن  فشار وارد براثرکار هنگام  -3
  .شود تر می  محکمشود،هر قدر فشار بر روی آن وارد  -4
  .گردد ش مقاومت آن می باعث کاه، چرا که هر شکست طناب.را داردشکست  ترین  کمحجم و  کوچک، کم -5

  ها نانواع گره ها و کاربرد آ

 Simple Eight  ساده  هشتگرۀ
  

  
  

 Over hand  )کم کاربرد است( طناب به یک نقطهصال سرِتا: سردست
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 یا به کارگاهصعود کننده  اتصال سر طناب حمایت به کارابین و صندلی نفر :Figure of Eight ال  یکهشتِ

  .ناب فرود به کارگاه اتصال سر ط: دوالهشتِ

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 

  Retraced  Figure of Eight : تعقیبهشتِ

 هشت در   ۀ اتصال طناب به صندلی و زدن گر      
 .ای بسته حلقه

  
  .م نمودید اندازه آن را تنظیبعد از زدن گره با
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    ).گیرد کمتر مورد استفاده قرار می( اتصال دو سر طناب هم قطر به یکدیگر :Fisherman ال  یکسرطنابِدو

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

 ۀا ضریب اطمینان بیشتر نسبت به گر اتصال دو سر طناب به یکدیگر ب: Double Fishermanالدو دوسرطنابِ

  .حداکثر یک شمارهقطری برابر قطر با اختالف  غیرهمدو طناب ال و اتصال دو سر طناب   یکدوسرطنابِ
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  .)تسمه( اتصال دو سر نوار: Water Knot تسمه

 
 
 

 

  
  
  
  

 .ودش میبر روی کاربین اجرا و در محل کارگاه این گره  .حمایتکردن طناب خود برای ثابت :Clove Hitch, Mastwurf  حمایت خود 

     
این گره را در مواقع . گیرد  یا فرود مورد استفاده قرار میکننده برای حمایت صعود: Munter Hitch, Hafmastwurfحمایت

 .ضامن قفل نمود  گرۀتوان با یک روری میــض
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  )زدن ضامن(حمایت نمودن گرۀ نحوه قفل
  
  
  

  
  
  

 . هم داردیگری دین گره کاربردهای ا.رود یار مک هفرود ب هنگام خودحمایت برای :10Prusik پروسیک

  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                 
  . گرفته شده استKarl Prusikتر کنندۀ آن دک ابداعخانوادگی  نام نام این گره از  10
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  جسمانی قبل از تمرین عملی آمادگی
  . شما مفید هستندعضالتِکردن  سازی و گرم برای آمادهو   از سنگتمرینات و حرکات زیر قبل از صعود
  .کاسته شودعضالنی  یدگید شود تا از احتمال آسیبی  این تمرینات انجامهر روز قبل از شروع کار عملی حتماً
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  Holds ها گیره
  . را گیره گویند،تفاده کرداس یا فرود از آن  که بتوان در انجام صعود  فرورفتگییا اعم از برجستگی ، عوارض سنگۀکلیبه 

  .گردند ها انواع و اشکال مختلف دارند که باعث تغییر سختی مسیر صعود می گیره

  :ها  گیرهانواع
  نیناخُ •
  شتینگُاَ •
  شتیمُ •
  شکلِ بدون •

 مـستلزم صـرف نیـروی    ایـن گیـره   اسـتفاده از  . گرفتآن را توان    مینوک انگشتان   با  ه فقط   کانگشت   ندِ و کوچکتر از یک بَ     ست بسیار ریز   ا  ای  گیره :نی ناخُ ۀگیر

  .فراوانی است

  .گیرد ی انگشتان دست بر روی آن قرار مست که یک بند تا دو بندِ ا ای گیره :شتینگُ اَۀگیر

  .توانیم درحینی که گیره در کف دست قرار دارد، دست را مشت کنیم  و میگیرد دست بر روی آن قرار می ل کفِست که کُ اای  گیره:شتی مُۀگیر

 استفاده کردها  آناز  اصطکاک نیروی کمکاین گیره شکا خاصی نداشته و باید با  :شکلِ های بدون گیره

  

  
  ها ه گیرجهت 

  افقی •
  عمودی •
  ایلم •
  معکوس •
  .افق در روی سنگ هستند  دارای زوایا و اشکال مذکور نسبت به سطحِ، عمودی و مایل،افقیهای  گیره
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به .  آن فشار وارد شودبهبدن  ثقل ست که در عکس مسیر حرکت قرار گرفته باشد و در جهت مخالف مرکز ا ای  گیره معکوسۀگیر

 بیشتر به صورت کششی استفاده از این گیره. آید  باال بر سطح گیره فشار می بهرودر مسیرهای و این ترتیب که از سمت پایین 
  .گردد می

نکته .  عنوان گیره استفاده نمود  هتوان ب  سنگ نیز میای سطحِه ها و سوراخ  حفرهاز

 تیز نبودن و نظر از ها  آنشکل لبۀ دقت در ،ها گیرهگونه مهم در استفاده از این 

  .استان  به انگشتندصدمه نرسان
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  قواعد سنگنوردی
  :است از  قاعدۀ پایه دارد که عبارت12کالسیک  سنگنوردی

  بررسی سنگ با نگاه -1
 در  ،یافتن مسیر صعود و فـرود     منظور  به  را  های آن    ابتدا سنگ و گیره   

در صورت   .نماییم  با چشم بررسی و شناسایی می     و   از ابتدا تا انتها      ،حد توان 
دسـت و پـا بـرای گـرفتن         گـاه     آن )روبرو راست و ،  چپ( سه جهت  زامکان ا 
  .کند  حرکت می،های انتخاب شده گیره

   دست و پاۀنقش و وظیف -2
 تحمل و جابجایی وزن بدن را به ۀپاها همیشه وظیف ، صعودهنگام

همواره از کشیدن . نمایند  میظفــها ح  دسترا و تعادل بدن شتهعهده دا
های متوالی عضالت از  جای انقباض ه ب.پاها بر روی سنگ خودداری شود

  .های بدن در صعود استفاده شود نقش اهرم
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  ) دست و یک پا یا دو پا و یک دستدو( اتکاء ۀداشتن سه نقط -3
بـر   اتکـاء  ۀکمتر از سه نقطکه  ی در صورت.شود از این قاعده استفاده می بردن توان ایستادگی و حفظ تعادل بر روی سنگ            باال برای
  .یابد کاهش می های احتمالی بر روی سنگ در برابر لغزشما میزان مقاومت و پایداری باشیم،   داشتهروی سنگ

  هنگام صعودکفش  نوکِتفاده از اس -4
 ۀانتقال بیشتر وزن بدن بر سطح گیر باعث ، پا بر روی گیرهۀقرار دادن پنج

 نهایت داشتن  از سنگ و درمناسب ۀباعث ایجاد فاصلاین عمل  ضمناً .شود  میییپا
توان به ضرورت محیط از   می)Traverse(عرضی  گذرهایدر . گردد دید بیشتر می

  .داخل یا خارج پا نیز استفاده کرد

  د صعوهنگام داشتن دید الزم منظور  بهمناسب ۀفاصل رعایت -5
حد  از ازحد نزدیک و نه بیش  به طریقی که بدن نه بیشمناسب ۀرعایت فاصل

با نرمی  ،های بعدی را دید  بتوان به راحتی گیرهکه طوری هدور از سنگ باشد ب
؛ از نکات حیاتی برهم نخوردبدن   جهت داد مرکزثقلتغییرِبه سادگی  ،حرکت نمود
  . استیدر سنگنورد

  

  صعود به روش نردبانی -6
ها و پاها در امتداد  دست در این روش 

 در این .شود طول بدن قرار گرفته و جابجا می
ی یپا(ه یک پا به حالت مستقیم روش همیش
و پای دیگر از ) کند  را تحمل میکه وزن بدن
سپس با . است باز شدن ۀ آماد ومحل زانو خم

تغییرحالت بدن و تعویض این دو حالت در پاها 
زاویۀ توجه شود که .  الی آخرپذیرد صورت می

در این .  درجه بیشتر نشود90از پا ساق  زانو ران
 .گیرد قرار میدر طرفین نیز ها  دستطریقه 

توجه به این نکته ضروری است که حرکت 
  .آورد شدن بدن جلوگیری به عمل می سازد و از لوال تر می آسانقطری صعود را 
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  ها و پاها از یکدیگر  دستیعرضمناسب  ۀفاصلرعایت  -7
البته در . )شانه  عرضِۀبه اندازتقریباً ( درهم نخو شود که تعادل بدن به حدی از یکدیگر باز می هها و پاها ب هنگام صعود دست
 استفاده ی خاصفنون در این نوع صعودها از .یستکالسیک مرسوم ن انند صعودهایم دست و پا های هاصلفصعودهای جدید، رعایت 

  .گردد یم

  کردن دست و پانیچی  قِ-8
ایستایی بـسیار    توان   اند،   گرفته  و پاها  ها  دسته  کی  یها دلیل تمایل وزن بدن به سمت مخالف گیره        هکردن ب )ضربدر(در حالت قیچی  

  . این امر احتیاج به تمرکز و تمرین زیادی دارد،به همین دلیل. خواهدشداحتماالً باعث برهم خوردن تعادل این وضعیت  .شود میکمتر 

   هنگام حمایت از باالها حمایت در بین دست  طنابِگرفتنقرار -9
سمت  طناب در گذرعرضیهم خوردن تعادل نشود، در  هها قرار گیرد تا باعث ب میان دست صعود باید طناب حمایت در هنگام

 صعودکننده قرار پهلویطناب ،  ازپائین الزم به تذکر است که در حالت حمایتِ. گیرد یم قرار میینما  که حرکت مییسنگ و مخالف جهت
  .گیرد می

  ها و پاها  تعویض دست روش-10
برای تعویض . ن حاصل کنیم اطمینا، که بر روی آن قرار داریمیی دست یا پاۀکم بودن گیرتدا باید نسبت به محاب
 مورد ۀگیر بر،گیزینی انگشتان بایست دست آزاد را ضمن قراردادن در کنار انگشت دست ثابت به آرامی با جای می جای دست

گزینی  شده جای ثابت با یک جهش آرام و حساب ر پایِآزاد در کنا دادن پایِ با قراربایست می در تعویض پا نیز .نظر قرار داد
به آرامی و با دقت  :پردازیم  انجام آن میۀطریق که به استها و پاها مرسوم   تعویض دستدر هم  روش دیگری. صورت گیرد

 قبلیدست یا پای  دهیم، آنگاه قرار می است، گرفته مورد نظر را ۀگیر  که یپاییا را بر روی دست  دیگرمان یدست یا پازیاد، 
البته انجام این دو روش بستگی به شرایط . کشیم میاز زیر آن به آرامی کنار را 

  .فرد روی سنگ از نظر حالت گیره دارد

  در مسیربرقراری -11
 آنانجـام   . گـاه مطمـئن برسـد      گیرد که فرد به یـک تکیـه        برقراری زمانی انجام می   

   و پـس از آن     گیـرد    قرار مـی   گاه یا سکو   یهیک دست بر لب تک    ابتدا   است که    صورت این  به 
 بـه   )رویـم   مانند حالت وقتی که بارفیکس می      ( یک کشش آرام   بابدن  سپس   .دست دیگر 

 سـکو مـسلط   یـا گـاه    و باال تنه را بـر تکیـه  شدهباال حرکت کرده و پاها از روی گیره رها  
گـاه سـوق    ن را بـه سـمت تکیـه    وزن بـد   ، سـنگ  ۀپس با قرار دادن پا بر لبـ       س .یمازس می
  .یمگذار دوم را بر روی تاقچه می پایِنیز آخرین مرحله در  .یمده می
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  شرایط عمومی صعود -12
، سیـستم انـرژی   شـده و  از حـداقل انـرژی اسـتفاده   در یک صعود موفق . صعودی موفق است که همراه با تکنیک و تاکتیک باشد         
  .دخواهد داانجام  صعود زیباتری ،ار باشدوردرخی که از اعتماد به نفس بیشتری بسنگنورد. استهوازی 

را با کشیده نگاه  و فشار وزن نمودهباید از خم کردن بازوان اجتناب و منفی   کالهکیمسیرهایدر 
فشار بیرون زیر بار در این حالت عضالت از  .ها منتقل نمود ها و استخوان  بر روی تاندون،داشتن دستان

ها را باز نگاه   دستدوباره ، بعدیو بعد از گرفتن گیرۀ ز سریعاًینبرای حرکت به سمت باال . آیند می
  .داریم می

  
  
  

  قواعد کلی صعود از سنگ
  .برد خود بهره میاز عضالت  % 30کند و  فکر می % 70سنگنورد خوب کسی است که  •
  . بسیار مؤثرتر استروی گیرهبر  قرار گرفتن برای) کفش جلوی(پا ۀاستفاده از پنج •
  . از عوامل تعیین کننده استروی گیرهبر پا گذاشتن  نحوۀراستای پا و یح صحقرار گرفتن  •
  .خوبی ایفاء نمایند های بدن نقش خود را به  تا اهرمپذیرد  باز انجام میهای  دستباها عمدتاً  حرکت •
 نسبتاً ویژه موقع اجرای فنون ، به صعودهنگام) خروج قوی و صدادارِ هوا از دهان(باالخص بازدم قویتنفس صحیح  •

  .مشکل، بسیار کمک کننده خواهد بود
 :حرکت به سمت باال هنگام صعودطریقه  •

  راست پایِ - چپ دستِگاه  آن ؛چپ پایِ - راست  دستِ:قطری •

  پا - پاسپس  ؛دست -  دست:موازی •

 سنگ بر رویتا می شوید های چند نفره سازماندهی  در دسته شما  بعد از فراگیری نکات آموزشی روز اول، :تمرین
  .دیهای این روز را تمرین کن  آموخته،) متر5/2تا ارتفاع حداکثر  (های کوتاه

مربی شما نحوه این کار  .باشدصعود کننده از پایین مراقب  نفر  در هنگام صعود یک حتماًکه  دقت نمایید همیشه 
  .را آموزش خواهد داد 
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  ها کافشِ
هـا   همانند گیره توان    ها می   از شکاف  .آید دی، افقی و مایل بر سطح سنگ پدید می        های عمو  راستا های مختلف و با      با شکل  ها  شکاف

صـعود از   . قرار داد میانی   توان از ابزارهای مختلف حمایتهای      می ،ها ها، نسبت به عمق و عرض آن       در شکاف . کرددر صعود و فرود استفاده      
  .استکافی  ها معموالً مستلزم صرف نیروی زیاد و مهارت شکاف

  
  
  

 
 
 

  فهرَهای دو طَ تالش
 فنهایی مستلزم   عبور از چنین شکاف.قرار دادتوان در آن ابزاری را  فراخ است که نمیچنان  آنها  گاهی اوقات عرض شکاف

  : دارای انواع زیر استفن این ،ها  مختلف شکافۀ و اندازبنابر نوع صعود. معروف استدوطرفه  های تالشبه خاصی است که 

 صـعود   ،صـورت ضـربدری و تعـویض بـه موقـع هـر کـدام               هها و پاها ب    استفاده از حرکات دست   ر این روش با     د :باز ۀتنور •

  .گردد میپذیر  امکان

هـا صـعود انجـام        پاها و استفاده از حـداکثر عـرض دسـت          حداکثر با گشودن    ،طرفه دو در این نوع تالش    :پاگسترۀتنوره •

  .شود می
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  الخ کردن
بـا گیـردادن اعـضای     در ایـن روش      .شود انجام می های بسیار بسته     در شکاف و  یک عضو   استفاده از    با که    است طرفه دو نوعی تالش 

 انجـام   ، صـعود  انبساط عـضالت و یـا چـرخش عـضو الخ شـونده            و   ،افدر داخل شک  ) دست  پا، مشت، کفِ   ،ساعد، کتف، زانو  : مانند(بدن  
  .پذیرد می

  

   
 
 
 
 
 

                         
 

  )دولفر(فشار  و ششک
  
  

 بـه نحـوی     ،هـا  خصوص در کـنج    ه ب ،ها حالت شکاف اوقات  گاهی  
ها را در    ستفن، د برای اجرای این    .  استفاده نمود  روشاست که باید از این      

هـا را     دست(کنیم  وزن خود را بر روی آن منتقل می       یم و   ده شکاف قرار می  
سـطح روبـرو  فـشار       بـه   را به ترتیـب     ها    پا گاه  ، آن )کشیم یمبه طرف خود    

ها و پاها هـردو بـر         در این حالت دست    (کنیم  و زانوها را صاف می    دهیم   می
ها و  طور تا به آخر با حرکت ضربدر دست  همین.شکاف مسیر عمود هستند

عود کردن زانوها بـه سـمت بـاال صـ           صافها و     پاها و همچنین کشش دست    
  .نماییم می
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 Traverse عَرضی  ِگُذَر
  

  . گویندیضگذرعریر محسوس ارتفاع را یغمکان بدون تبر روی سنگ و تغییرحرکت افقی 
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  ها کارگاه
  .کارگاه گویند دارد،  در مراحل مختلف سنگنوردی راتحمل فشار و ضربهقابلیت  که بیشترین ءاتکا ۀترین نقط مطمئنبه 

  انواع کارگاه
  طبیعی •
  مصنوعی •
 رکبمُ •

  کارگاه طبیعی
 از ،مسیر و جهت صعودنوع  به هبستدر این کارگاه  .شود برپا می فعالیت،محل طبیعی  ه با استفاده از عوارضِکارگاهی است ک

  .گردد های مختلف استفاده می تسمه یا ها طناب
یا که با بستن تسمه هایی  خصوص آن طبیعی به های زیرا اکثر کارگاه. را در نظر بگیرید جهت صعود ،طبیعی دراستفاده از کارگاه

  .طرفه هستند  یک،آیند وجود می هسنگی ب  منقارِدورِ هطنابچه ب
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  مصنوعی کارگاه
  . این کارگاه دارای دو نوع اساسی است.گردد  ایجاد میها در شکاف سنگدیگر میخ و یا ابزار دادن کارگاهی است که با قرار 

  با دو نقطۀ اتکاءکارگاه مصنوعی  •
  ه نقطۀ اتکاءبا سکارگاه مصنوعی  •

  

  
  

  کارگاه ها کل صورت در رفتن و یا شکستن یکی از نقطهاتکاء باشد تا در حداقل باید دارای دو نقطۀ مصنوعی هر کارگاه
  .حمایت از بین نرود

   با دو نقطۀ اتکاء مصنوعی کارگاه
  
  
  
  
  
  

  .وسط یکی از تسمه ها را تاب می دهیم : نکته  مهم 
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  .. در کارگاه همواره ازکارابین پیچدار استفاده می کنیم نکته  مهم
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   با سه نقطۀ اتکاءمصنوعی کارگاه
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اگر کارابین پیچدار موجود نبود از دو کارابین ساده همسان بصورت عکس یکدیگر استفاده کنید
  

  توجه

  .باشد  درجه60 کمتر ازد باید سازن  در کارگاه با هم میهاای که ابزار زاویه
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  .فاده نمائید برای اتصال طناب به کارگاه حتما از کارابین پیچ و یا دو کارابین ساده با جهت دهانه برعکس است
  

  

  مرکب کارگاه
  .شود  میتوأمان برقرارطبییعی و ابزارمصنوعی  کارگاهی است که با استفاده از عوارض

  :چند نکته مهم 
 تعادل ، او باید در راستای مسیر صعود باشد تا در صورت وارد شدن فشار ناگهانی خودحمایتِکننده و کارگاهِ فرد حمایت

کارگاه  نتواند )کننده حمایت(چی در شرایطی که حمایت. م نخورده کننده به حمایت
 باید طول طناب خودحمایت را برقرار نماید،در راستای صعود خویش را  حمایتِخود
   .خود جلوگیری نمایدهم خوردن تعادل  هباز  تا  نظر بگیرددر  کوتاه

   .است نمایفضای گرفتن  در نظر ،یکی از مهمترین مسائل در برپایی کارگاه
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 متـصل بـه ایـن دو ابـزار     ۀای کـه تـسمه یـا طنابچـ      زاویه،کنید  استفاده می)Anchor(که از دو رول یا ابزارحمایتی   هنگامی
 . نقش بسیار مهمی دارد بر کارگاهسیم نیروی وارد در تق،سازد می

ایـن  در حالتی که    نمایید،    طور که در شکل روبرو مشاهده می        همان
  تقـسیم شـده     51ۀ   بـه دو مولفـ       100 فـشار    باشد، درجه   5 زاویه
بـوده     70 بازوی کارگاه،  به هر    د درجه فشار وار   90 ۀدر زاوی   .است

یعنـی معـادل دو     (رسـد  می 200ه  درجه ب  150 ۀدر زاوی این مقدار   و  
هرچه این زاویـه  پس  .)ارگاه کبرابر کل فشار بر روی هر یک از نقاط 

  .شود بیشتر میوارد بر کارگاه  فشار ،شودبازتر 
درجــه  60تــر یــا مــساوی  زوایــای کوچــک ،مقــادیر تــرین مناســب

  .شده است یینتع
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  حمایت
 فـرد  بـرای ضـریب اطمینـان   بیـشترین   جـاد   ای و بـه منظـور     طنـاب    بـا اسـتفاده از     یکه شخـص  را  عملی  

  .شود دهد، حمایت نامیده می رونده انجام میصعودکننده یا فرود

  انواع حمایت

   )11Static(ایستا حمایتِ
از کشش   حاصلنیروی .پذیرد انجام میابزار  یا بر روی سنگ ،عی موجوداین حمایت بر روی عوارض طبی

  .شود ی نفر دوم استفاده مصعود یبراز این نوع حمایت ا .شود  به کارگاه منتقل میماًمستقیطناب 

  

  

  )Dynamic ( پویاحمایتِ
 ین روش بـرا   یـ ا.با استفاده از ابزارهای مخصوص حمایت و بر روی بدن حمایت چی صورت مـی گیـرد                

 از ضـربه حاصـل از سـقوط         ی بخـش عمـده ا     یت چـ  یـ را بـدن حما   یز. (  شود   یه م ی توص بت سر طنا  یحما
  ) . کند یا جذب م سرطناب ریاحتمال
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  نوردیسنگها و فرامین قراردادی  گزاره
تـرین وجـه ممکـن        ترین زمان و دقیق     ها در کوتاه    آنتا با   ،  مندیم قراردادی نیاز  اصطالحاتای از     مجموعهبه   حمایتصعود و    هنگام

 اصـطالحات، ایـن   استفاده از    در این صورت   پسند   نفرات همدیگر را نبین    ،زیرا ممکن است در مسیر صعود و یا فرود        . ارتباط برقرار کنیم  
هـا بـه مـرور     امـا تعـدادی از آن  . فرق کنـد به دلخواه  یتواند برای هر گروه     عالئم قراردادی می   .نماید  می  صعود و فرود را تنظیم و راحت      

  .دهیم این عالئم را به اختصار شرح میصورت استاندارد درآمده است که در ذیل 

  . قابل شنیدن باشدالً قابل فهم و ثانیاً برای نفر موردنظرباید با صدایی بیان شود که او) فرامین(ن کلمات کلیۀ ای:نکتۀ مهم

  حمایت آماده
  .تواند صعود را آغاز کند  صعودکننده می،آنگفتن  بعد از .گوید میچی  حمایتاین گزاره را 

  جمع کن
  .اند صعود را آغاز کند نفر بعد بتوتاکردن طناب است  جمعاز این اصطالح، منظور 

  حمایت
  . حمایت نفر صعود کننده استدربودن   به منظور مراقبچی  به حمایتیهشداراین واژه  .کنم صعود میمنظور این است که 

  کنصعود
  .کنیدبه صعودتوانید شروع   می،مراقب هستماین است که منظور . آورد چی به زبان می این واژه را نیز حمایت

  کنم  صعود می
  .چی باید طناب را جمع کند  صعود هستم و حمایتگوید آمادۀ مدکننده با این کلمه میصع

  ؛...سنگ، سنگ 
  . این کلمه از اصطالحات عمومی کوهنوردی است.ختتر را آگاه سا نفرات پائینتوان  با گفتن آن می .استریزش سنگ از باال  این اصطالح، منظور

  حمایت آزاد
  .تواند به کار حمایت خاتمه دهد چی می حمایتاکنون ه یا فرودرونده به جای امنی رسیده است و منظور این است که صعودکنند

  )Fix(فیکس
چی مانع  در این صورت حمایت. ، پس طناب را محکم کندر وضعیت دشوار یا خطرناکی قرار دارمفهماند که    میچی حمایت به نفر صعودکننده با این واژه

  .ها را از گیره رها کند و کمی استراحت نماید تواند دست صعودکننده بعد از محکم شدن طناب می. شود  صعودکننده میقوط  و یا سشدن) پاندول( آونگ

  شل کن
  ".کمی طناب بده" فهماند میچی  با این واژه صعودکننده به حمایت

  . قبل از برقراری و ایجاد خودحمایت، از حمایت قبلی خارج نشوید:بسیار مهم
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  )To Abseil, To Rappel (فرود
فرود دارای انواع مختلفی  .گویند فرود مییا بدون استفاده از ابزار، با استفاده را با طناب، گشت از باالی سنگ به سمت پائین باز

  .پردازیم ها می ترین آن است که در ذیل به شرح چند نوع از معروف

  طبیعیفرود
بعـد از اسـتقرار کامـل، روی        . ها داشت  شته باشد تا بتوان دید مناسبی برای انتخاب گیره        مناسبی با سنگ دا   ۀ  بدن باید فاصل  در این فرود،    

 در .آیـد  لت کشیده در مـی  اها به ح    همزمان دست  ) شرایط شیب و سختی مسیر دارد       بستگی به  ( بدن به حالت نشسته یا ایستاده       در حالیکه    ها، گیره
دهـیم   های پایینی قرار می    کنیم و بعد پا را روی گیره       انتخاب می را  تری   های پایین  ی دست گیره  یا ابتدا برا  ممکن است پیش آید،     این زمان دو حالت     

  .کنیم انتخاب میرا تر مناسب  های پائین ها گیره دهیم و بعد برای دست های پایین قرار می که پا را روی گیره ، یا اینبه انتهاتا 

  مصنوعیفرود
در ایـن روش تمـام      . گیـریم   کمک مـی  ... فرود و    هشتِ دکنیم بلکه از ابزاهای مخصوص فرود مانن        ه نمی ها استفاد   در این فرود دیگر از گیره       

فرود بـا ابـزار دارای      . تواند بسیار خطرناک باشد     می) و گاهی اوقات مفرح بودن    (در عین سادگی  این فرود   . وزن ما بر روی طناب و ابزارهای فرود است        
  .شود عِ پایۀ آن اشاره میانواع مختلفی است که در ذیل چند نو

  صندلیو فرود با کارابین 
منفی و  های  مانند شیبیتواند از سطوح مشکل روی طناب سوار است و بخاطر همین امر میبر نورد در حقیقت در این روش سنگ

  .استبین کارابین و صندلی طکاک ص افزایش سطح امبنایبرین روش  اساس کار .تر فرود بیاید ها راحت کالهک

   و صندلی قدم به قدمکارابینبا فرود 
مکان اتـصال بنـا   ( کنیم دار را به آن متصل می پیچ یپوشیم و کارابین  را میسنگنوردی  صندلی -1

 ).شود  صندلی توصیه میکردن کارابین از هر دو حلقۀ ولی رد،به نوع صندلی فرق دارد

   در طــــرف مخــــالفِ(دهــــیم  طنــــاب را در یکــــی از دو طــــرف بــــدن قــــرار مــــی -2
  .)گیرنده ترمزتِدس

را روی شـانه     دهـیم و سـپس آن      طور ساده در داخل کارابین قـرار مـی         هطناب را بلند کرده ب     -3
  .اندازیم می

  ).طرف پایین هب تصش(گیریم با دست ترمز میو  گرفتهامتداد طناب را از پشت  -4
 .بریم گیریم و خالصی طناب را از بین می در فضا قرار می -5

 .شود ننده متمایل میکترمز بدن کمی به سمت دستِ -6

شـانه    عـرضِ را با اندازۀپاها  (  خواهد  L  حرفحالت پاها در این صورت به شکل. گیرد پایین زیر آن قرار می باال در راستای سنگ و پایِ پایِ -7
 ).کنیم  میباز

  .گیریم  میمحکمآوریم و طناب را  ترمز را از آرنج خم و به سمت سینه می  دستِ،کردن برای قفل -8
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   توصیهچند
باردار عمود بر مسیر  تعادل در راستای مسیر فرود و پایِ که پایِ طوری ه بد،گیر  قرار می همL بصورت  پاها و صندلی،کارابین با  فروددر •

  .باشدفرود 
 شکست در آوریم تا با ایجاد طرف جلو می هرا ب) دستی که طناب را از پشت بدن گرفته(ترمز ِ کردن سرعت، دست کردن یا کم برای توقف •

  .گیرد قرار می) مسیر فرود(رو به سنگ نیز در این حالت بدن .  سرعت حرکت را کم کنیم،طناب بر روی بدن

  فرود و صندلی هشتِبا فرود 
  
  

  
  
  
  
  
  

 نحوه انداختن طناب به داخل هشت فرود
م خواهی که می کنیم و هنگامی یاندازیم و به کنار صندلی آویزان م  را از سوراخ بزرگ آن به کارابین میفرود همیشه هشتِ •

 :فرود را آغاز کنیم

  .نماییم می ابتدا کارابین را به صندلی متصل ، از کارابینفرود بدون در آوردن هشتِ •
  دهیم عبور میفرود  هشتِ بزرگ  حلقۀبعد طناب را از •
گاه آزاد   هیچفرود در این روش هشتِ. کنیم ی کوچک به کارابین صندلی متصل م حلقۀ کارابین در آورده مجددا ازفرود را از تِشهگاه  نآ •

  .ماند نمی
  .)ترمز در طرف دستِ(دهیم  طناب را در یک طرف بدن قرار می -1
  .کنیم فرود رد می طناب را از هشتِ -2
 .گیریم در فضا خالصی طناب را می -3

  چند توصیه
  . پاها به اندازه عرض شانه  باز می شود .و به باالست عمود بر سنگ می باشد و شصت دست ترمز ر پاها در فرود هشت بدن رو به سنگ بوده و •
  .در هر دو نوع فرود دست تعادل روی طناب باالیی گرفته می شود •
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 فرود را ، بدن بر روی سنگۀباردار و زاوی کردن پایِ مشخص و هدایت ـ ترمز کردن دستِ حتماً با حمایت و مشخص
  .انجام دهید

                                
                     

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 فقط به خاطر مشخص و واضح نمودن حالت فرود از ،ن بخشیر ایک اصل مهم است و در دو  تصویت در فرود ی حما:کار آکوز گرامی

  . شده است یت خود داریم  حمایترس
  

قفل  توان اصطالحاً ی را م فرودبرای این کار هشتِ د،یشوگاهی در حین فرود باید به دالیلی متوقف  شما 
  .نمود 

  . خود را حمایت نماید الپروسیک از باگرۀروش باید با فرود   در حین فرود با هشتِ،کار آموز
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  های خودحمایت در فرود روش
  فرود روش پروسیک باالی هشتِ

  .کنیم فرود را به صندلی متصل می هشتِ
دار به  پیچ  یک کارابینبارا  آنطنابچۀ  و زنیم روسیک میپ فرود یک گرۀ باالی هشتِ

  . کنیم صندلی متصل می
به  معموالً.  نرودهشت ل  به داخ گرهای باشد که  باید به اندازهفرود  گره تا هشتِفاصلۀ

  .باز نیمه اندازۀ یک دستِ
   

  
  
  
  
  

 انواع فرود را تجربه نمایند و   را صعود می9/5 تا سختی  متر و درجه25های بلند تا  کارآموزان در این روز سنگ  :تمرین
  .کنند می

  
  

، CE و UIAAقبل از شروع به تمرین صعود، کلیۀ لوازم کارآموزان را از نظر تطابق با استانداردهای 
  .می شود بازبینی  توسط مربی )پروسیک های ویژه طنابچه به( ها بودن و اندازۀ گره سالم
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  .کنند  و انواع فرود را تجربه می  را صعود نموده9/5سختی تا   متر و درجه25های بلند تا   سنگ نیز کارآموزان در این روز

  : نکات خالی از فایده نیست نتوجه به ای
ر تـردد و شـلوغ    پُ، آن هم در روزهای تعطیلسنگنوردی و    تمرینی های  مکان معموالً

غول  و مـش  نشـسته آن  یای یا به انتظار صعود یا به تماشـا  و پای هر مسیر عده  بوده  
 اما اشکال از جایی  .آید  میاشکال  این مسئله در بدو امر به نظر بدون          .گفتگو هستند 

چی نیز تمرکز و حواس  خود را از دست بدهد و به جـای                شود که حمایت   شروع می 
  . درگیر مسائل محیط پیرامونی خود شود،توجه به صعودکننده

یگـران صـحبت کنـد یـا         بـا د   ،کنندهکردن به صـعود     ای که به جای نگاه      چی حمایت
یـا درپـی    ،  )نوار داخلِ واکمنِ خود باشـد     دادن   پی گوش مثالً در ( پرت باشد  حواسش

و احیانـاً بـه خطـر افتـادن جـان           پرتـی     باعـث تزلـزل و حـواس       ،راهنمایی دیگـران  
  .شود صعودکننده می

توانـد باعـث      مـی  ،صعودمـسیرِ  ریختگـی پـایِ    شـلوغی و درهـم    که   به خاطر بسپاریم  
که صعودکننده نیز تمرکز خـود را         ضمن این  .خوردن آن شود   گرهو  اب  گیرکردن طن 

چـی   کننده بـا حمایـت    مـانع ارتبـاط مناسـب صـعود        همچنین   .داز دست خواهد دا   
 امکـان دارد   اسـت، یکـدیگر   بـه    نزدیـک    صعود  یهایی که مسیرها   در مکان . شود می

 چــی بــه اشــتباه خواســتۀ    حمایــت
 را انجــام دهــد و ی دیگــرکنندۀصــعود

 به جای دادن طناب آن را فیکس       مثالً
بهتر است هر ها  گونه مکان  در این.!کند

چی گفته شـود و بعـد      اول اسم حمایت   مشخص برای یکدیگر استفاده کنند و حتماً      کامالً  از کلمات قراردادی و      دو نفر 
  .مورد نظر استفرمانی که 
 خالی باشـد تـا او بتوانـد بـا           چی کامالً  ف حمایت  اطرا ، متر 2 در    متر 2  به وسعت  ای  محدوده ،هنگام حمایت بهتر است   

  .دقت به کار خود بپردازد
چی نباید با دیگران صحبت کند و حتی اگر مار  شود که حمایت های کارآموزی بر این امر تکیه می در بسیاری از کالس

د صعود و کنترل به موقـع        اما دقت به رون    ،هر چند این امر در واقعیت بسیار سخت است        .  نباید تکان بخورد   گزیداو را   
  .رود چی می  حداقل انتظاری است که از یک حمایت،طناب
ـ    .استقلب برای صعودکننده      بهترین قوتِ  ، جمع چی با حواسِ   شک یک حمایت   بی راحتـی   ه زیرا صعودکننده ب

 .داشته باشد از اورا های مناسب  العمل تواند با او ارتباط برقرار کند و انتظار عکس می

  . می شود  تشریحشما توسط مربی  برای  سنگنوردیبندی ای و همچنین مبانی درجه ردهکُاهیم صعودف مسوم روزِدر پایان

  صعود کرده ای 
  ردهکُ تعریفِ

  .گویند ده میرم انجام کار فنی را داشته باشند، کُازالت قصد عبور از مسیری با ، یک طناببا استفاده ازکاری یکدیگر و  ه با همکدو یا حداکثر سه نفری به 

  :ای ردههای صعودکُ روش
  . مسیرطور تا به آخر  همین.شود جای نفر اول با نفر دوم عوض می ،پس از صعود یک طول طناب :ضربدری -1
  .ماند  نفر اول باقی میمسیرصعودتهای  نفر اول تا ان:ثابت -2
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  های صعود روش

  :)طبیعی( صعودآزاد
 ،ها و عوارض موجود روی مسیر استفاده نماید و ابزار جایی وزن بدن تنها از گیره ه جاب صعود وهنگامگویند که سنگنورد   به صعودی می

  .عهده داشته باشد حمایتی را برتنها نقش
  .صعود مصنوعی

  .شود میممکن مسیر صعود  فنیشود و با کمک لوازم  صعودی است که وزن سنگنورد بر روی ابزار منتقل می: 
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  یبند درجه
 یها در کشورها ن روشیا. شود ی استفاده میبند  درجهیها  از روش،ینورد سنگیرهای مسیص نمودن سخت مشخیابر

 Yosemite Decimal [YDS](یتیم وسهی اعشاری سامانۀران معموال از یدر ا.  داردی مختلفیها گوناگون صورت
System() Yosemite ، گردد یاستفاده م )ی بسیار معروفی داردها هیوارمریکا که دآ   نیایکالیفر  ایالت در ای درهنام.  

  . استطبیعی یسنگنوردمخصوص  آن 5 ردۀ که است  تشکیل شدهکالس 6 از میتی یوسه اعشاری سامانۀ 
  مسیر معمولی: )Class I (1 کالس 
   .مسیر معمولی که ممکن است در جاهایی از دست برای حفظ تعادل استفاده شود: )Class II (2 کالس 
 .ها استفاده کرد از گیره آن باید برای طیمسیری که : )Class III (3 کالس 
سقوط در این  .دان بزرگنهایی نه چ های صاف و کمابیش عمودی با گیره صعود بر روی سنگ): Class IV (4 کالس 

ه همراه داشتحمایتی نیز به  بهتر است طناب و لوازم .تجربه احتیاج به حمایت دارند مسیرها خطرناک است و افراد کم
   .کنیم از آن استفاده نیاز تا در صورت باشیم

داشته باش، در این رده قرار فنی   به استفاده از طناب و لوازماحتیاجهرگونه صعودی که از ابتدا ): Class V (5 کالس 
    .یابد  ادامه می 15/5وع و تا ر ش1/5 ها از شمارۀ این زیررده. هایی تشکیل شده است  زیررده ازرده خوداین . گیرد می

  . است A5 تا A0های خود شامل زیر ردهکه مصنوعی  نگنوردی س:)Class VI (6 کالس 
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ب به داخل  انداختن طناۀدر ابتدای روز نحو. کنند و فرود را تمرین می 9/5 تا  درجۀ ای ردهکُآموزان صعوددر این روز کار 
  .توضیح داده می شود  کارابین و مسائل مربوط به آن

  نی انداختن طناب به داخل کارابیو روش براد
 

 انگشت اشـاره و شـصت بـه    با نگاه داشته و طناب را میانیِ کارابین را با انگشت    -1
 .داخل کارابین بیاندازید

  

اشاره و میانی طناب را به داخل آن          شصت نگاه داشته و با انگشتِ      کارابین را با   -2
  . بیاندازید

  
  
  

چنان عمل کند  به خود بگیرد و حلقهت حالت  طناب ممکن اس،در یک سقوط -3
به خاطر اجتناب از همین موضوع است . را باز کند کارابین آنۀ که با فشار به زبان

که همواره انداختن طناب به روش و جهت درست در داخل کارابین باید مدنظر 
  .شما باشد

  

 ضـمناً . دکـرده باشـ     کـارابین عبـور    یاز پشت به سمت جلو    طناب باید همواره     -4
میـانی قـرار گرفتـه        بر روی حمایت   ی به درست  اسلینگ و کارابین دیگر    کنیدتوجه  
  .باشد

  .منجر شود ناپذیر  جبرانتواند به بروز حوادث  ین نکات میت ایعدم رعا
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   کارابینۀچگونگی قرار گرفتن جهت دهان

  
 عکس مسیرصعود قرار جهتاید در  کارابین بۀ دهان، باشدعرضیصورت  هاگر جهت صعود مورب و یا ب -5

  .سقوط وجود دارد به هنگامکارابین  ۀصورت امکان باز شدن زبان درغیراین .گیرد
  
   

بـه یـاد     بایـد    ،صورت درست و در جهت مناسب به داخل کارابین انـداختیم           هکه طناب را ب    هنگامی
  :هتوان از تمام توان کارابین استفاده کرد ک ی میت در صور کهداشته باشیم

ـ         هها ب  بعضی از کارابین  زیرا   .خوبی بسته شده باشد    ه آن ب  ۀدهان • خـوبی بـسته     هعلت فرسودگی یا عوامـل دیگـر ب
  ).شوند نمی

  . کارابین وارد شوددر راستای طولی  دقیقاًنیروی وارد بر کارابین •
  
  

  
ارابین اثر گذاشته و ک  عوارض موجود در مسیر بر حالت قرارگیری،بینید  میراست سمتگونه که در شکل   همان-6

  .دگرد شدن مقاومت آن می  باعت کم
  
  .آورد  مقاومت آن را پایین می،کارابین محورطولیغیر از  راستای در  ینیرویگونه هراعمال  -7
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  نکتۀ حیاتی

 

یِ پاِ بینگاه طناب نباید   صعود هیچهنگام
 . قرار بگیردصعود کننده 

 

  

ه کشود   میثدقت به این مسئله باع
 در حالت مناسب او بدن ،درصورت سقوط

 .قرار گیرد

 

 

باعث برهم به این موضوع اما عدم توجه 
خوردن تعادل و در نتیجه اصابت سر با 

 !شود میسنگ 
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   قدم به قدمای ردهصعود کُ
 مسیر را او. جوید می مسیر سود ۀهای آماد میانی را برپا نموده یا از میانی های  حمایت،نفر اول با شروع حرکت خود در فواصل معین

 نفر اول یـا      روش صعود، خودِ   متناسب با  ، کارگاه از این . کند تا به او ملحق شود      نفر دوم را حمایت می    وی   سپس   .دهد تا کارگاه ادامه می   
   .دهند  دوم حرکت را ادامه مینفرِ

  میانی  های  حمایتفاصلۀ
اول تـا    میـانی   از نـصف فاصـلۀ      کمتر ای  هدوم باید در فاصل    میانی. شود  نصب می  یمتر 2 تا   5/1میانی در ارتفاع      اولین حمایت  معموالً

  . میانی دوم از زمین نصب شودنصف فاصلۀ کمتر از ای یت این امر در فاصلهامیانی بعدی هم با رع. زمین نصب شود
  

  ای صعود کُرده
  
  
ــه   -1 ــرطناب ب ــه س ــامی ک  هنگ

رســد و کارگــاه فاقــد  کارگــاه مــی
نجیــر اســت بایــد اول تــسمه یــا ز

خودحمایــت خــود را بــه یکــی از 
 بهتـر اسـت از      .ها متصل کند   رول
   خودحمایت برای این کار ۀگر

  .استفاده شود

  
  

  
 سپس با انداختن یک تسمه به هـر         -2

 یـــک ،حمـــایتی نقطـــۀدو رول یـــا 
ــارابین ــیچ ک ــل   پ ــه آن وص دار را ب

 .نماید می

  
  
  
ــ-3 ــر دوم را س پ س ــانف ــت  ب ــزار حمای ــک اب  ی
حمایـت  ، حمایـت  ۀیا گـر )  Grigriفرضاً( 

 .کند می

  
  
  
 ، با رسـیدن نفـر دوم بـه گارگـاه          -4

 یـک اسـلینگ خـود را بـه          بـا ابتدا او   
. )خودحمایـت (کنـد  کارگاه متصل مـی   

چـی ابـزار حمایـت را بـه           حمایت سپس
 .نماید صندلی خود وصل می
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  .دهد د خود ادامه میصعوبه  صعودکننده  ،چی  با اعالم آمادگی حمایت-5

شونده  خودکار چفتطور  به این وسیله .است جزو این ابزار Grigriگونه که ذکر شد ابزار متنوعی در سنگنوردی وجود دارد که  همان
  . رکاربردی است  پُکننده وسیلۀصعود کند و برای حمایت عمل می
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در صفحات بعد مجموعه ای از آموزش هایی که . د کار آموز محترم آموزش های عملی شما در این جا به پایان می رس
  . فرا بگیرید تقدیم حضورتان می شود یباید در کالس های تئوری کار آموز

 امیدواریم آموخته های شما از این دوره انتظارات شما را بر آورده نموده باشد و کمک موثری برای کشف دنیای زیبای 
  .ا را دیگر بار در مقاطع باالتر آمموزش فنون کوهنوردی مالقات کنیم امیدواریم شم. کوه های  بلند محسوب شود 

  
  سر بلند و پیروز باشید
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  دروس تئوری
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  مدیریت در برنامه های کوهنوردی
پس -3به هنگام اجرا-2پیش از اجرا-1: شود می مرحله اجرا 3از بهاره تا زمستانه و از آسان تا سخت در,های کوهستانی از نیم روزه تا چند روزه   برنامه های  ورزش

  .های آسان و سخت متفاوت باشد در هر برنامه الزم به درنظر گرفتن مواردی هستیم که ممکن است  چگونگی آن در برنامه. از اجرا
  پیش از برنامه:ی اول مرحله

  هدف-1
پیش بینی و تدارک باید بـرای  ,اگر هدف شما صعود قله است تمام برنامه ریزی        .اردهدف را در برنامه مشخص کنید و پس از آن همه چیز وابستگی تمام به هدف د                

اگـر قـرار اسـت      .اگر قرار است تیمی سنگنورد را به قهرمانی برسانید همه چیز باید اختصاص به اول شدن شما در مسابقه داشـته باشـد                      . رسیدن به قله صرف شود    
فقـط در یـک جـا    .ای باشد که بتوانید به خوبی به هدف برسید  چیز باید در باالبردن توان و تکنیک شما تا اندازهای سنگی بگشایید همه مسیری دشوار را در دیواره  

  .شود ی برنامه با خطر روبرو  جایی که سالمتی و ایمنی گروه در صورت ادامه,شما مجازید از رسیدن به هدف صرفنظر کنید
  به دست آوردن آگاهی-2

نـام  : اگر برنامـه ی شـما بـاالروی از یـک چکـاد اسـت ایـن فهرسـت را کامـل کنیـد                       .ای که قصد انجام آن را دارید بررسی کنید          ی برنامه  توانید درباره   هرچقدر می 
ین تخمـ ,های رسیدن به چکاد و چگونگی مـسیر         راه,راه های رسیدن به مبدا صعود       ,آبادی های اطراف  ,های دیگر   ارتباط چکاد با کوه   ,موقعیت جغرافیایی   ,فرازا,چکاد

بهترین حالت ممکن  این است . راهنمای محلی و وسایل فنی الزم     ,نقاطی که آب آشامیدنی دارد    ,محل مناسب برای شب مانی    ,زمانی رسیدن به چکاد از مبدا صعود      
ست آورده را روی یـک نقـشه دقیـق    اطالعات به د.های الزم با کسی مشورت کنید که برنامه مورد نظر شما را به تازگی اجرا کرده باشد          اوری آگاهی   که بعد از جمع   

  .پیاده کنید
درجـه سـختی طـول هـای        ,جنس سـنگ  ,)ثابت است یا خیر   (نوع کارگاه   ,تعداد کارگاه ,طول دیواره :های شما متفاوت خواهد بود      نوردی پرسش   در برنامه های دیواره   

  .تعداو و نوع ابزار الزم,پایداربودن کارگاه,مختلف
  انتخاب شیوه-3

ی تدارک و تمرین را معلـوم         دهید یا صعود عادی؟انتخاب شیوه  نوع و اندازه          ی کالسیک؟صعود سریع را ترجیح می       ی آلپی صعود کنید یا شیوه       خواهید به شیوه    می
  .کند می
  طراحی برنامه و برآورد هزینه -4

در همین مرحله است کـه  . ه را انجام دهید و آن را زمان بندی کنید      اید و مشاوره با افراد با تجربه طراحی ابتدایی برنام           با استفاده از آگاهی هایی که به دست آورده        
اصـال در  ,شود دانستم خرج برنامه این قدر زیاد می این جمله که ؛ اگر می    .برآورد هزینه باید از همان ابتدا انجام گیرد         . ی برنامه را به دقت برآورد خواهید کرد         هزینه

  . گان در برنامه شنیده شودکردم؛ نباید از شرکت کنند برنامه شرکت نمی
  اعالن برنامه و عضو گیری-5

اگر عضو گروه یا هیئت کوهنوردی هستید که اعالن برنامه و عضو گیری از طریق همان گروه یا هیئت انجام خواهد شد و اگر نه باید از طریق ارتباطات دوسـتانه و          
  .تلفن دوستانتان را باخبرکنید

  توجیه گروه-6
در همان جلسه تقسیم کار     .ای توجهی مطرح کنید     با انتظاراتی که از گروه دارید در جلسه       .اید  ای را که انتخاب کرده      شیوه.اید    ا که به دست آورده    تمام آگاهی هایی ر   

ای را  ر به طور مثـال برنامـه  اگ.های سخت میزان خطر را یادآوری کنید اگر درجه خطر باال است آن را صادقانه با دوستانتان مطرح کنید              را نیز انجام دهید در برنامه     
اگر به  . اند  اند تا به حال کشته شده        را داشته  2ی کا   کنید به صراحت به دوستانتان بگویی که نیمی از کسانی که قصد صعود قله                طراحی می  2ی کا   برای صعود به قله   

اشـتباه کـردن در   .گروه را توجیه کنید که همان اشتباه را مرتکب نشوند,کنید سوانح قبلی را بررسی کنید ودر صورت پیداکردن اشتباه  ی علم کوه صعود می   دیواره
های کوهستانی اشتباه کردن معموال با آسیب جبـران           های دیگر با پوئن از دست دادن یا در بدترین حالت ممکن با اخراج ورزشکار همراه است اما در ورزش                     ورزش

  .ناپذیر همراه است
  انتخاب نفر-7

ضای خود را بسیار خوب بشناسد و هرچه درجه سختی باالتر و مدت اجرای برنامه زیادتر باشد میزان این شـناخت بایـد دقیـق تـر و کامـل تـر                         مدیر برنامه باید اع   
  .سابقه ی پزشکی,تجربه,طاقت,توان روحی,توان کنونی:در انتخاب نفر تعارف نداشته باشید و به پنج عامل مهم توجه کنید.باشد

ممکن است شخصی که قبال توان بسیار باالیی داشته است ومدتی از            . داشتن آمادگی جسمانی مناسب برای اجرای  برنامه پیش بینی شده            نی  عتوان ی :توان کنونی 
  .در این حالت به توان کنونی فرد توجه شود نه توانی که روزی داشته است,ورزش دور بوده است بخواهد با شما همراه شود

  .تن آمادگی روحی الزم برای به پایان رساندن برنامه پیش بینی شدهتوان روحی یعنی داش:توان روحی
ها ممکن است عامل پرطاقتی نقـش مهـم           در برخی برنامه  .افراد پرطاقتی هم وجود دارند که پرتوان نیستند       ,ورزشکاران پرتوان الزاما نباید پر طاقت هم باشند       :طاقت

  .ان را انتخاب کنیدتری داشته باشد پس با توجه به این مسئله افراد تیمت
تمام بار و مسئولیت تیم را روی دوش خود نگذارید و سـعی نکنیـد کـه در گـروه تنهـا نقـش را بـر عهـده                             .از دعوت افراد مجرب به برنامه خود غافل نشوید        :تجربه
  برد منی را بسیار باال میوجود دو سه نفر مجرب در کنار سرپرست برنامه ای.برای هر کس نقشی شایسته و مناسب را درنظر بگیرید.بگیرید
  .های سخت و پر ارتفاع برای سرپرست هر برنامه واجب است های دیگر به ویژه در برنامه دانستن نارسایی قلبی و بیماری:ی پزشکی سابقه
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  تقسیم کار-8
تـرین نفـر      کـارآیی و تجربـه کـار را بـه شایـسته           ,با توجه بـه تـوان     .قرار است مدیر خوبی باشید    ,ی کارها را خود انجام دهید       قرار نیست چون سرپرست هستید همه     

تا قبل  (مسئول آمادگی جسمانی  ,مسئول تدارک ,مسئول مالی ,مسئول فنی :ای انتخاب کنید    ها فرد شایسته    های بزرگ و اردویی برای این مسئولیت        در برنامه .,بسپارید
  .های اولیه  کمکمسئول,مسئول گزارش نویسی,مسئول تصویر برداری,مسئول تغذیه,)از اجرای برنامه

  تمرین -9
شـود بـا    تمرین های سرعتی که برای یک تیم سنگنورد مسابقه دهنده طراحی می.تمرین ویژه خود را الزم دارد    ,های کوهستانی با توجه به شیوه       ی ورزش   هر برنامه 

ا شود که آمادگی فرد شرکت کننده باالتر از هدف مورد نظـر             ای طراحی و اجر     تمرین باید به گونه   .ستانی یک کوه بلند متفاوت است     .های استقامتی صعود زم     تمرین
  ی آن باشد نه به اندازه

  تدارک-10
  وسایل عمومی و آذوقه,ابزار فنی,ریزی تدارک را به چهار گروه بخش کنیدساز و برگ انفرادی  برای راحتی در برنامه

هنورد در یک برنامه باید با خود همراه داشته یاشد بین نوع وسایل انفـرادی و نـوع برنامـه                    لوازم و پوشاکی است که یک کو      ,ای از ابزار    مجموعه: ساز و برگ انفرادی   
  .ی مستیم وجود دارد رابطه

ابزار فنی باید پیش از اجرای برنامه به لحاظ سالم و ایمن بودن با دقت توسط سرپرست یا                  .رود  ای از وسایل است که در صعودهای فنی به کار می            مجموعه:ابزار فنی 
  .س که به عنوام مسئول فنی انتخاب شده است کنترل گرددک

  .وسایل روشنایی,وسایل خوراک پزی,ی آن برای بیش از یک نفر است مانند چادر وسایلی که مورد استفاده:وسایل عمومی
در برنامـه هـای بـزرگ       .ا به عنوان ذخیره در نظر گرفت      ای ر   در برنامه ریزی غذایی باید اندازه     .مقدار غذایی که شرکت کننده در یک برنامه به آن احتیاج دارد           :آذوقه

  .شاید الزم باشد که برنامه ریزی غذایی توسط کسی صورت گیرد که متخصص باشد یا تحصیالت آکادمیک داشته باشد
  کمک های اولیه-11

ی الزم را همراه داشته باشید و کسی را که دوره ی   به تناسب افراد شرکت کننده در گروه کمک های.ی کمک های اولیه فراموش شدنی نیست همراه داشتن جعبه
  .در برنامه های برون مرزی معموال یک پزشک با گروه همراه می شود.کمک های اولیه را دیده باشد

  بیمه -12
بـه طـور مـستمر بـه کـوه برویـد بـه              اگر قـرار اسـت      .آیند  های سخت و طوالنی پیش نمی       سوانح فقط در برنامه   .ی شرکت کنندگان در برنامه باید بیمه باشند           کلیه

ی شـما بیمـه    اگر سرپرستی برنامه را بـه عهـده داریـددقت کنیـد کـه اعـضای برنامـه       .ورزشی مراجعه کنید و برای یک سال خود را بیمه کنید     -فدراسیون پزشکی 
  .ی یک روزه نیز دارند های بیمه حتا بیمه شرکت,باشند

  رفت و آمد -13
راه چگونه است؟شوسه یا آسفالته؟اگر شوسه است برای گذر مینی بوس مناسـب اسـت یـا بایـد از خودروهـای دو دیفرانـسیال                         .نیدراه رسیدن به مبدا را بررسی ک      

هـای طـوالنی سـعی        استفاده کرد؟آیا خودروی عمومی وجود دارد یا باید به صورت ؛دربستی؛خودرو اجاره کنید؟در صورت کرایه کردن خودرو و به ویژه در برنامـه                      
بنـابراین سـعی کنیـد     .هـا ترابـری اسـت    هـا در برنامـه   در حال حاضر یکی از عمده ترین هزینـه .ای استفاده کنید که قبال با او آشننایی  داشته باشید           راننده کنید از 

  .بیشترین ایمنی را با کمترین هزینه به وجود آورید
  هواشناسی-14

  :توانید پیش بینی هواشناسی را ببینید ر این سایت نیز مید.ی مورد نظر را بخواهید بینی منطقه از اداره هواشناسی پیش
  
  

  هنگام برنامه: ی دوم مرحله
  ایمنی گروه

  .تا جای ممکن احتیاط کنید.موفق بودن برنامه در گرو سالمتی افراد آن است.ی هر سرپرست حفظ سالمتی گروه است  اصلی ترین وظیفه
  راهبری گروه 

در آن مهارت به دست آورید و سپس مدیریت برنامه را بـه عهـده               ,نقشه خوانی و استقرار در طبیعت را به خوبی بیاموزید           , یابی   جهت,کار با قطب نما   ,یابی  فنون راه 
را ).G.P.S.(اس.پـی .و در صـورت امکـان جـی       )برای بهتـر دیـدن نقـشه      (یک ذره بین کوچک   ,عکس,گزارش برنامه ,قطب نما   ,ی دقیق   به همراه داشتن نقشه   .گیرید

  .دفراموش نکنی
  اجرا طبق برنامه پیش بینی شده

اگر در صورت کم آوردن زمان یـا دلیـل   . جز هدف اصلی شاید الزم باشد در مواردی هدف فرعی هم داشته باشید           .سعی کنید برنامه را طبق پیش بینی انجام دهید        
  .دیگر به هدف اصلی دست پیدا نکردید یک جایگزین داشته باشید

  
  نظارت بر حسن اجرای برنامه
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تصور این که سرپرست با یکی از اعضا نزدیک تر شده اسـت بـرای تـیم نامناسـب                   ,با همه یکسان رفتار کنید    .ز هر عاملی برای خوب اجراشدن برنامه استفاده کنید        ا
جز تقـسیم کـار     .نه بیشتر , باشید با تعدادی برنامه اجرا کنید که بتوانید روی آنها مدیریت خوبی داشته           .در هر لحظه بدانید هر یک از اعضای گروه کجا هستند          .است

  .دقت داشته باشد که وسایل انفرادی هر یک مناسب همان برنامه باشد.تقسیم بار بین افراد را با توجه به ویژگی هایشان انجام دهید
  کنترل روحی و جسمی اعضا

مراقب بی حوصله شدن و     .ز اول با روز دهم تفاوت خواهد کرد       مطمئنا وضعیت روحی و جسمی شرکت کنندگان در رو        . برنامه ی یک روزه با ده روزه متفاوت است          
وقتی شور و نشاط ساعات اولی به خـستگی سـاعات آخـر          .این وضع حتا ممکن است در یک برنامه یک روزه هم به وجود آید             .فرسوده شدن شرکت کنندگان باشید    

حتا برخوردهای اعضای تیمتان با یکدیگر باید مورد توجـه شـما قـرار داشـته                .ندتبدیل می شوند اعضای تیم ممکن حتا در مواردی به افرادی پرخاشجو تبدیل شو             
  .باشد

  کاردانی هنگام بروز خطر
گـاهی اوقـات    .هنگام بروز خطر باید سریع تصمیم گرفت و آن تصمیم بایـد درسـت باشـد               .ویژگی یک مدیر آزموده گرفتن بهترین تصمیم در بدترین موقعیت است          

  .همیشه برای این نوع تصمیم گیری آماده باشید, به سرعت باید تصمیم بگیریدبدون مشاوره با دیگران و
  احترام به مردمان

آنها را دست کم نگیرید و تصور نکنید که شما    . به آداب و رسوم کوه نشینان احترام بگذارید هیچ گاه رفتاری نداشته باشید که به نظر آنان تحقیر آمیز شمرده شود                    
  .تریدبه هر دلیل از آنها بر

  احترام به طبیعت 
در نیم قرن اخیر بیشترین آلـودگی  و تخریـب هـا در ارتفاعـات                .شوند  اکوسیستم های کوهستانی آسیب پذیرترین اکوسیستم ها شمرده می        .طبیعت را آلوده نکنید   

  .متر توسط کوهنوردان ضورت گرفته است3000باالی
  

  پس از برنامه: ی سوم مرحله
  اطالع رسانی

هـای ورزشـی      های گزارش و نمایش فیلم یا اسالید و درج در نشریه            با برگزاری جلسه  . شما آن اندازه اهمیت دارد که دیگران بتوانند از آن استفاده کنند            ی  آیا برنامه 
های کوهنـوردی ایـران بـه         ترین برنامه   شرح یکی از مهم   .ی زمانی مناسب بین اجرای برنامه و اطالع رسانی مهم است            فاصله.تجارب خود را برای دیگران شرح دهید      

  .سال پس از اجرای برنامه5اما,صورت کتاب منتشر شد
  تسویه حساب 

اگروقتـی  ,به هر یک از شرکت کنندگان برگه ای دهید که در آن ریز مخارج برنامه ثبت شده باشد                 .بالفاصله پس از پایان برنامه حساب های برنامه را مشخص کنید          
  .شرکت کنندگان فهرست مخارج را بخوانیدبرای هر یک از ,برای این کار نیست
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 سرپرستی و هدایت گروه
ایـن مـسئولیت در تـیم و      .  هدایت گروه دانستن وظایف یک سرپرست قبل از اجرای برنامه، در حین اجرای برنامه و بعد از اجرای برنامه مـی باشـد                       درس  هدف از   

ان افراد تیم در دست اوست به این دلیل که تصمیم گیرنده نهایی سرپرست تیم است و اوست که برنامه    زیرا در واقع ج   . برنامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است       
ــت     ــت تبعیــــــــــــ ــیم از سرپرســــــــــــ ــراد تــــــــــــ ــه افــــــــــــ ــد و همــــــــــــ ــی کنــــــــــــ ــدایت مــــــــــــ   را هــــــــــــ

رنامـه نفـرات تـیم و خـود         و نتیجـه گـرفتن از ب      . و همینطور نحوه اجرای برنامه چه از لحاظ کیفیت و کمیت تا حدود زیادی به  سرپرست بـستگی دارد                   . می کنند 
  .سرپرست بدلیل صرف هزینه   و زمان مهم می باشد

  نقطه اول
از لحظه ای که برنامه به ذهن یک فرد می رسد و یا اجرای برنامه به عهده یک شخص گذاشته می شود، مسؤولیت سرپرستی او نیز آغاز می شود و شروع به برنامه 

  .ریزی و طراحی برنامه می کند
  :ست به سه قسمت تقسیم می شودوظایف سرپر

  وظایف قبل از اجرای برنامه  -
  وظایف در حین اجرای برنامه -
  وظایف بعد از اجرای برنامه -

  وظایف سرپرست قبل از اجرای برنامه
  .قبل از طراحی برنامه باید هدف از اجرای آن مشخص گردد و طبق آن برنامه ریزی گردد

م پیش بینی های الزم جهت اجرای موفقت آمیز و لذت بخش یک برنامه کوهنوردی اجتناب از خطرات بالقوه کوهستان    هدف از اینگونه طراحی، سازماندهی و انجا      
  .می باشد
  : عامل اصلی را برای طراحی و برنامه ریزی در نظر گرفت3می توان 

  طبقه بندی افراد -1
  طبقه بندی برنامه  -2
  هزینه برنامه -3
  : طبقه بندی افراد-1

پس از طبقه بندی و با توجه به تواناییها می توان برای صعود دیواره ای بلند نفـرات  . هان شرکت در برنامه هستند را می توان طبقه بندی نمود   تمام افرادی که خوا   
  .را انتخاب کرد و یا راهپیمایی چند ساعته در دشتی سرسبز و یا صعود قله ای را پیشنهاد نمود

شرکت کننده تعیین و طراحی کند و یا بعد از تعیین برنامه، نفرات خود را برای برنامه طبق طبقه بندی آنهـا مـشخص   یک سرپرست می تواند برنامه را طبق افراد         
  .سازد

نباید تحت تاثیر احساسات به منظور تامین نظر دوسـتان، تـسلیم خواسـتهای غیـر                . واقع گرایی در طراحی و اجرای برنامه های کوهنوردی اصلی انکار ناپذیر است            
توجه کافی به قابلیتهای افراد عالوه بر تـضمین         . برخی گذشتها و یا بلند پروازی های غیر معقول می توانند خطر آفرینن باشند             .  شده و تصمیم گیری نمود     منطقی

  .قی خواهد گذاردسالمتی و موفقیت تیم، تجربه ای خوشایند و الگویی صحیح از یک صعود برنامه ریزی شده در ذهن تک تک شرکت کنندگان به یادگار با
  :می توان افراد را برحسب موارد زیر طبقه بندی نمود

  تجربه) الف
  )روحی و جسمی(توان ) ب
  مسئولیت پذیری) ج

  :تجربه) الف
ـ              . استمرار در کوهنوردی می تواند باعث افزایش تجربه گردد         ه مـی توانـد ایـن    بدیهی است هوش، دقت نظر، مطالعه و تبادل نظر با دیگر کوهنوردان و افراد با تجرب

  .روند را سرعت بخشد
نباید فراموش کرد که همیشه میزان تجربه هر کوهنورد با سن و حتی سالهای فعالیتش رابطه مستقی ندارد بلکه کمیت و کیفیت برنامـه هـای موفـق اجـرا شـده                                

  .توسط وی و همچنین عملکردش در برنامه های گذشته و حال بهترین شاخص تجربه اوست
  
  :توان) ب

  : قسمت تقسیم کرد2توان به معنای قابلیت اجرای برنامه را می توان به 
  توان جسمی-توان روحی

منظور از توان جسمی، آمادگی جسمانی مناسب برای اجرای برنامه های کوهنوردی اعم از عمومی مانند توان هوازی، انعطاف پذیری، استقامت و تخصـصی ماننـد                          
  .سنگنوردی و یخنوردی است

  .ی، آمادگی ذهنی مطلوب جهت تحمل فشارهای روانی ناشی از محدودیتها و سختیهای صعود استتوان روح
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  .آمادگی روحی و جسمی مکمل یکدیگرند و در اکثر مواقع ضعف در یکی باعث افت دیگری نیز خواهد شد
  :مسئولیت پذیری) ج

افراد باید از برخی خواستها و تمایالت خـود بخـاطر   . اههای جمع گرایی می باشد    لزوم شرکت در گروههای کوهنوردی، قبول مسئولیت در حد توان و داشتن دیدگ            
معموالً سرپرست یک گروه کوهنوردی، پـر مـسئولیت تـرین           . دیگران چشم پوشی نماید و بجای تالش برای موفقت شخصی به دنبال کسب پیروزی گروهی باشند               

  .فرد گروه است
اعم از اینکه برنامه از چه نوع درجه سختی و فنـی برخـوردار اسـت    . ی تواند نفرات خود را برای برنامه مشخص سازددر آخر طبق طبق بندی افراد سرپرست تیم م  

  .تعیین صحیح نفرات تیم نقش مهمی در اجرای موفق برنامه ایفا می کند. می تواند نفرات خود را بر حسب تجربه و توانایی ها و مسئولیت پذیری انتخاب کند
یک سرپرست می تواند برنامه های تمرینی برای برنامه اصلی خود در نظر بگیرد، و با اجرای برنامه هایی، شرایطی مشابه برنامه اصـلی بوجـود آورد              در صورت لزوم    

نفـرات شـرکت کننـده بـرای     باال می برد، شناختی تقریبـاً کـافی از   ... تا در عین اینکه آمادگی افراد را اعم از تجربه، توانایی جسمی و روحی و مسئولیت پذیری و                  
بدیهی اسـت دشـواری     . این تمرینات می توانند هم در داخل شهر باشند و هم در کوهستان            . انتخاب و همچنین برخورد مناسب با آنها در برنامه اصلی بدست آورد           

افزایش تجربه باعث افزایش توان روحی می . و قرار دهندموفقیت در برنامه های تمرینی باعث می شود گروه پیروزی را الگ   .تمرینات به مرور از ساده به مشکل است       
  .گردد

  : طبقه بندی برنامه ها-2
  .می تواند برحسب موارد زیر برنامه خود را طراحی کند برنامه های کوهنوردی را می توان برحسب موارد ذیل تقسیم بندی نمود و یک سرپرست

  مدت زمان اجرا) الف
  فصل) ب
  )شنایی با منطقهآ(دشواری و سختی مسیر ) ج

  :مدت زمان اجرا) الف
اگر در محسبات دقت نکنیم احتمال دارد در اجرای برنامه با کمبـود وقـت و زمـان                  . زمان بندی و مدت زمان مورد نیاز اجرای هر برنامه ای را می توان تخمین زد               

نامه می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد زیرا براساس آن می توانیم مقدار تخمین مدت زمان بر. مواجه شده، مجبور شویم برنامه را ناتمام رها کرده، باز گردیم
هر قدر مدت زمان اجرا و تعداد روزها . تدارکات الزم را با خود در برنامه ببریم و برای استفاده روزانه برنامه ریزی کنیم و همینطور نفرات خاص خود را تعیین کنیم

  .مکانات درمانی و نیز برخی امکانات خاص نیز بیشتر می شودافزایش می یابد نیاز به پزشک و ا
  :ارتفاع) ب

و امکانـات و    ) تیمی و فردی  (تنوع قلل، ارتفاعات گوناگون و شرایط اقلیمی مختلف که بر آنها حاکم است، کوهنوردان را ملزم می سازد تا برحسب توانایی تکنیکی                       
  .ابزاری که در اختیار دارند، برنامه ریزی نمایند

به همین دلیل بهتر است قبل از اقدام به صـعود قلـل مرتفـع، سـطح خـود را در      . با افزایش ارتفاع، دما، اکسیژن و فشار هوا کاهش یافته و صعود دشوارتر می شود        
  .ارتفاعات کمتر و شرایط سهلتر محک زد و با آگاهی بیشتر نسبت به تواناییهای خویش، عازم مناطق مرتفع شد

چون در کوهستان تغییرات دما و شرایط جوی شدیدتر و سریعتر مـی باشـد،    . کرد که در ارتفاعات همیشه محاسبات قبلی درست از آب در نمی آید            نباید فراموش   
  .معموالً آنها که خود را آماده ساخته اند، سالمتر و موفقترند

  :فصل) ج
ایط جوی، اختالف دما و بارشها و همچنین اطالع از مسیرهای صعود در فصول مختلف از اطالع از شرایط مختلف فصلهای سال و تاثیر آن بر کوهستان از لحاظ شر     

وظایف مهم یک سرپرست است که با توجه به آنها و محدودیتی که بوجود می آورند برنامه ها را طراحی کند و در حین اجرا از آن موارد برای اجرایی موفق برنامه                                
  .استفاده کند

مسیری که در تابستان یک ساعته بسادگی طی می شود، برفکوبی پر حجم و چند ساعته زمـستانه،    . در تابستان و زمستان متفاوت هستند     معموالً مسیرهای صعود    
یـزش  یال وسیعی که چمنزاری زیبا آن را پوشانده، در زمستان می تواند مـستعد ر     . می تواند آن را تبدیل به مسیری وقت گیر و بسیار دشوار و خسته کننده نماید               

صعود کوه تفتان و یا سنگنوردی در بیستون به لحـاظ گرمـای طاقـت               . نباید فراموش کرد که همیشه تابستان ساده ترین و بهترین فصل صعود نیست            . بهمن باشد 
  .فرسا و کمبود آب مثال بازری بر این مدعا است

  ):آشنایی با منطقه(دشواری و سختی مسیر ) د
صعود یک کوه ممکن است از مسیری بسیار سهل الوصول باشد و از جهتـی  . ها و مناطق مختلف، دشواری صعود یکسانی ندارند     به لحاظ ساختاری، قلل، رشته کوه     

  .دیگر نیاز به زمان بیشتر، سنگنوردی و یا در زمستان به لحاظ تشکیل بهمنی بزرگ بسیار دشوارتر و خطرناکتر باشد
  :پیش نیاز برنامه ریزی به طرق زیر صورت پذیرد

  .عزیمت به منطقه و شناساییی مسیر مورد نظر از محل و یا یال نزدیک به آن در زمان مناسب )1
  .عکسهای شناسایی، گزارش برنامه های مکتوب، نقشه و کروکی منطقه و مسیر )2
  .کسب اطالعات از کوهنوردانی که قبالً به منطقه رفته اند )3
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یقینـاً  . امکان مشکالت و محدودیتهای مسیر را شناسایی کرده و بداند با چه مـسائلی مواجـه خواهـد شـد    در واقع بهتر است کوهنورد قبل از اقدام به صعود تا حد            
شناخت مسیر و منطقه، عملکرد کوهنوردی را بهبود بخشیده و او را از لحاظ روانی قویتر می کند و او را قادر می سازد تا در زمان بروز مشکالت و خطراتی ماننـد،               

  .ایمن ترین و ساده ترین راه را انتخاب نموده و صحیح ترین تصمیم را بگیرد...  مسیر، حوادث و هوای خراب، گم کردن
در . به لحاظ دشواری و یا شرایط خاص برخی از مسیرها نمی توان تعداد نفرات را به دلخواه مشخص نمود و مشکالت صعود، محدودیتهایی را به گروه دیکته میکند

 نفـره برفکـوبی مـی    2 نفر راحتتر از یک گـروه  4برنامه ای که نیاز به برفکوبی زیادی دارد، .  نفره صعود می کند 3فره سریعتر از گروه      ن 2صعود با طناب یک گروه      
  ...کنند و 

  : هزینه برنامه-3
  :بارتند ازمهمترین مواردی که هزینه های هر برنامه ای را تعیین می کنند ع. معموالً هزینه با مدت برنامه رابطه مستقیم دارد

  تدارکات) الف
  حمل و نقل اعضاء و بارها) ب
  وسایل خاص) ج

  تدارکات) الف
در برنامه های کوتاه مدت یکی دو روزه شاید این مورد خیلی مهم جلوه نکند اما با افزایش روزهای برنامه به یک یا چند هفته بطور قطع در هزینه و موفقیت تـیم                                 

  .ر حسب فصل و شیوه صعود تهیه گرددتدارکات می باید ب. تاثیر می گذارد
کم بودن تدارکات نسبت به مدت زمان برنامه و نیز ناقص و یا نامرغوب بودن آنها می تواند به برنامه و یا گروه آسیب رساند و جلـوی موفـق اجـرا شـدن برنامـه را                                   

ود و یا اگر در زمستان کبریتها از نوع نـامرغوب انتخـاب و خریـداری شـوند و یـا      به طور مثال اگر مقدار مواد غذایی زودتر از موعد مقرر اتمام برنامه تمام ش . بگیرد
می توان در برخی برنامه هـا       . خوب عایق بندی نشده و مرطوب شوند حتی با وجود هوای خوب و شرایط عالی همراهان صعود را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد                       

  .هر تهیه کرد و بقیه را در حین اجرای برنامه از شهرها، روستاها و یا عشایر منطقه تهیه کردمقداری از تدارکات را قبل از اجرای برنامه و در ش
انتخاب مناسب مواد غذایی با توجه به مدت زمان برنامه، فصل دشواری و نیز در صورت امکان تقریباً متناسب با ذائقه اکثریت گـروه مـی توانـد در تـامین صـحیح                                 

  .حدودی جلوی فشار زیاد ناشی از تالش جسمانی شدید در ارتفاع و سرما را بگیردانرژی افراد موثر باشد و تا 
و نیز سرپرست برنامه بهتر است از وارد بودن نفرات در شیوه استفاده از برخی وسایل تدارکاتی و عمومی مانند چادر، چراغهای خوراکپزی و روشنایی و غیره که در   

  .ئن شودبرنامه می تواند آسیب رسان باشند، مطم
  حمل و نقل اعضاء گروه و بارها) ب

توجه به ساعات حرکت وسایل نقلیه عمومی بین شهری اعم از اتوبوس، مینی بوس، قطار و هواپیما می تواند در انتخاب بهتر وسیله حمل و نقل و ایجاد تناسـب و                               
به طور مثال زمانی که گروه محدودیت زمـانی دارد و یـا             . ینه را کاهش می دهد    در برخی موارد تعداد زیاد نفرات هز      . تعادل بین وقت و هزینه راهنمای خوبی باشد       

  .منطقه فاقد سرویس عمومی بوده و نیاز به کرایه نمودن وانت، جیپ و یا مینی بوس باشد
  . نفرات گروه ترجیح می دهند از باربران محلی کمک گرفته و یا با چهار پا داران وارد معامله شوندمعموالً حجم بار برنامه های بلند مدت آنقدر است که

  وسایل خاص) ج
برخـی دیگـر   . مانند یخدان حمل مواد غذایی، قابلمه بزرگ و غیره که گـروه مـی بایـد آنهـا را تهیـه کنـد      . برخی وسایل جزو وسایل کوهنوردی حساب نمی شوند   

  ...ی برنامه ها نیاز به وسایل خاص دارد مانند تور و یا چادر مخصوص دیواره های بلند، طناب ثابت و برحسب اجرای برخ
  :به طور کلی می توان وظایف سرپرست را قبل از اجرای برنامه به صورت زیر خالصه کرد

  . شناسایی منطقه مورد نظر-3  . طراحی و برنامه ریزی-2  . تعیین هدف برنامه-1
 تعیین مسؤول تـدارکات و مـسوول فنـی و در صـورت لـزوم                -6   . تعیین نفرات شرکت کنندنه در برنامه-5  .مدت زمان اجرای برنامه پیش بینی -4

- آگاه ساختن مسئولین گروه یـا والـدین و دوسـتان از کـم و               -8  .  تعیین نوع وسیله نقلیه-7...) مسئول مالی، امداد، راهنما و (برخی مسئولیتهای دیگر 
 -12 اطالع از وضعیت آب و هـوایی در طـول اجـرای برنامـه              -11  . در صورت لزوم اجرای برنامه های تمرینی-10. ادن یک یا چندین جلسه هماهنگیتشکیل د

ینان حاصل کردن    اگر برای برنامه وسیله نقلیه ای کرایه شده، کنترل و اطم           -14  کنترل تدارکات برنامه و نیز وسایل فنی       -13  .تخمین هزینه برنامه و بهینه سازی
  . اطالع سرپرست از برخی مسائل افراد تیمش بخصوص بیمارها-15  .از وضعیت فعلی آن و پیش بینی های الزم برای جاده ها

  وظایف سرپرست در حین اجرای برنامه
. خش قبلی از اهمیت کمتری برخوردار اسـت       بدیهی است که بخش مهم وظیفه یک سرپرست از لحظه اجرای برنامه آغاز می شود، البته این بدان معنا نیست که ب                     

هر چه یک سرپرست قبل از اجرای برنامه پیش بینی های الزم را کرده باشد و برنامه را به شکل خوبی طراحی کرده باشد در حین اجرای برنامه از فـشار کمتـری                                
 از آن جهت مهم است که از این لحظه به بعد جان و سالمتی افراد گـروه تـا                    و این قسمت  . برخوردار است و می تواند به راحتی برنامه ریزی خود را به اجرا درآورد             

  .حدود زیادی در دست سرپرست است و نیز بتواند برنامه اش را طبق برنامه ریزی قبلی و موفق اجرا کند
رل کرد تا در حین اجرای برنامه مورد و یا مشکلی           در آغاز برنامه اوضاع روحی و جسمی نفرات و همچنین کوله و وسایل آنها و نیز وسایل عمومی را باید کنت                     -

  .برای گروه پیش نیاید
  .آگاهی از کل اوضاع در حال جریان و کنترل آنها می تواند جلوی خسارتهایی به برنامه را بگیرد -
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ان بـه گفتـه هـا و اطالعـات محلیـان      در برخی موارد گرفتن راهنمای محلی و با خبر شدن از اوضاع کنونی منطقه ضرورت پیدا می کند ولی همیشه نمی تو     -
  .اطمینان کرد به خصوص از بابت زمان بندیهای برنامه اما در عین حال باید به عقاید و روسوم آنها احترام گذاشت و افراد گروه را از این بابت توجیه کرد

کند و از آن جهت یک سرپرست باید به این فنون آگاهی داشته             مسیریابی و شناسایی معابر از روی نقشه و اطالعات قبلی گاه در برناهم ها ضرورت پیدا می                   -
  .باشد

پیدا کردن محلهایی مناسب برای زمانهای استراحت و نیز شب مانی و کمپینگ در احیای انرژی و رفع خـستگی گـروه مـوثر اسـت و نیـز تنظـیم زمانهـای                                  -
  .استراحت به موقع و کنترل آنها در این مورد نقش مهمی را داراست

ب صحیح نفراتی برای مسئولیت جلوداری و عقب داری گروه بدین صورت که این نفرات از افراد برجسته و قوی گروه باشند تـا بتواننـد ریـتم مناسـبی                              انتخا -
  .کنترل نمایدبرای حرکت گروه بوجود آورند و نیز این امکان را به سرپرست بدهند تا نظم خوبی برای تیم بوجود آورد و بتواند ابتدا و انتهای گروه را 

  .از وظایف مهم سرپرست است... نظارت بر کار مسئولینی که برای برنامه تعیین شده، اعم از جلودار، عقب دار، مسئول فنی، تدارکات، مالی، گزارش نویس و  -
آنهـا از بابـت کولـه، مـواد غـذایی و      یک سرپرست باید در طول برنامه اطالع دقیقی از وضعیت روحی و جسمی افراد داشته باشد و نیز از وضـعیت امکانـاتی                  -

  .با خبر باشد تا در موقع لزوم تدابیر الزم را به کار برد... آشامیدنی ها و 
سرپرست یک تیم می تواند این توانایی را داشته باشد که در گروه خود بین افراد ارتباط برقرار کند و نیز اگر خود سرپرست بتواند این ارتباط را بین خـود و                                 -

  .وی تر سازد در کیفیت اجرای برنامه تاثیر مثبت خواهد  گذاشتاعضاء ق
  .ایجاد نظم و هماهنگی و کنترل ریتم حرکت گروه و نظارت بر حرکت افراد و جلوگیری از پراکندگی آنان بهترین صعود را بوجود خواهد آورد -
ر عکس العملی از جانب او در نظر افراد جلـب توجـه خواهـد کـرد ماننـد      ه. برخورد مناسب سرپرست با افراد گروه بر روحیه تیم تاثیر بسیاری خواهد داشت    -

که تیم از آن تاثیر می گیرد و احساس شادمانی، نگرانی، دلهره و یا آرامش  خـاطر را در گـروه مـی توانـد                          ... چهره ای شاد، عبوس، نگران، گرفته و یا آرام و           
 روحی و جسمی افراد مممکن است تقلیل یابد نقش سرپرست در این مورد بسیار مهـم خواهـد                   به خصوص در مواقع دشوار و خطرناک که توان        . بوجود آورد 

  .تشویق ها و روحیه دادن ها و آرام کردن گروه در مواقع بحرانی باعث خواهد شد تیم سالمت و شاداب برنامه را به اتمام رساند. بود و تعیین کننده
  وظایف سرپرست بعد از اجرای برنامه

  .ظایف سرپرست با خاتمه برنامه تمام نمی شود، بلکه برخی کارها است که بعد از اجرای برنامه سرپرست باید بدانها توجه داشته باشدمعموالً و
  .دادن گزارش برنامه با نقشه و کروکی دقیق و یا پیگیری کار نویسنده گزارش برنامه به گروه از آنجمله است

  .باب آنها و نیز برخی تدارکات باقی ماندهپیگیری موارد مالی و برخی تصمیمات در 
  .اطالع حاصل کردن از اوضاع و سالمت افراد بعد از خاتمه برنامه

  .پیگیری وسایل فنی و عمومی برنامه و کنترل کردن آنها و بازگرداندنشان به گروه و یا صاحبانشان
  ...مه و در صورت تمایل برگذاری جلسه پیشنهادات و انتقادات و بحث در مورد برنا

ولی از هنرهای یک سرپرست این است که بتواند برخـی مـسئولیتها را بـه شـکل                  . بنابراین می بینیم که چه مسئولیت سنگینی بر عهده سرپرست برنامه قرار دارد            
افرادی که برای این مـسئولیت هـا        . هدصحیحی بین نفرات گروه تقسیم کند و خود مانند یک مدیر بر کار آنها نظارت و کنترل داشته باشد و به آنها جهت و سو د                         

برگزیده می شوند باید هر لحظه سرپرست برنامه را در جریان کارها قرار دهد و گزارشی در اختیار سرپرست قرار دهد تا او بتواند طبـق آنهـا برنامـه بایـستی آمـار                 
رکات برنامه باید زیر نظر سرپرست باشد و برای استفاده از آنها و تعیـین مقـدار                 کامل و دقیق تدارکات را بداند و سرپرست را در جریان آن قرار دهد و نیز تهیه تدا                 

  .در طول مدت برنامه با سرپرست هماهنگی کند) به خصوص غذایی(سهمیه روزانه 
 می تواند مسوول فنـی هـم   بدیهی است خود سرپرست  . در حین صعود در صورت برخورد با مسیرهای فنی، مسوول فنی برنامه مسئولیت تیم را به عهده می گیرد                  

  .باشد
ممکن است سرپرستی بخواهد تمام مسئولیتها را خود به عهده بگیـرد در ایـن صـورت سرپرسـت بایـد از تبحـر خاصـی برخـوردار باشـد تـا بتوانـد هـم از عهـده                

 شدیدی را باید تحمل کند که این باعث می شـود  مسئولیتهایش براید و همچنین وظیفه سرپرستیش را خوب انجام دهد ولی اگر غیر از این باشد خستگی و فشار                  
برگزیدن کمک سرپرست می تواند کمک و مشاور خـوبی          . تمرکز روی برنامه از بین برود و کنترل برنامه با مشکل مواجه شود و در برخی مواقع با خطر روبرو شود                    

  .ر مشکل نشود و فردی وجود داشته باشد که این مسئولیت را به عهده بگیردبرای سرپرست باشد و نیز اگر احیاناً اتفاقی برای سرپرست تیم رخ دهد تیم دچا
در بعضی موارد آزاد گذاشتن برنامه و افراد می تواند در جذابتر کردن برنامه رای نفرات موثر باشد به شرطی که سرپرست توانایی کنترل و جمع و جور کردن آن را  

ط خوب برنامه و منطقه امکان پذیر است و همین مورد در شرایط دشوارتر مانند مه، مسیرهای صخره أی و یا بهمن   داشته باشد، بدیهی است که این مورد در شرای        
  .خیز می تواند جان افراد را به خطر اندازد

  :حال با توجه به آنچه گفته شد می توان خصوصیات یک سرپرست را به طور خالصه به صورت زیر بیان کرد
 کوهنوردی و سنگنوردی و یخ و برف و همچنین گذراندن برخی  دوره ها از جمله جهت یابی، هواشناسی، خطرات کوهستان، نقـشه                  آشنایی با اصول ابتدایی    -

  ...خوانی، تغذیه، کمکهای اولیه و
  کنترل روانی و روحی خود در طول برنامه -
  تجربه شرکت در چندین برنامه کوهنوردی  -
  اخالق -
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  ...) ی، روحی و جسم. نقاط قوت و ضعف(شناخت از خود  -
مشورت با افراد و یا برخی از آنها و تصمیم گیری نهایی توسط خودش، اصرار نورزیدن بی مورد بر اجرای کامل برنامه در صورت غیـر ممکـن          : انعطاف پذیری  -

  بودن و یا خطر ریسک ننمودن
  در هنگام خطر خونسرد، قاطع و سریع باشد -
  باشدباید آمادگی تحمل سخترین شرایط را داشته  -
  واقع گرایی و تابع احساسات نشدن -
  .برخوردار بودن از توانایی روحی و جسمی باال -
  تا حدودی توان خالقیت و مدیر و مدبر بودن و قدرت کنترل -
  قابلیت پذیرش انتقاد و یا پیشنهاد از جانب افراد گروه -

ود و امکان خطا و اشتباه وجود دارد و نباید به خود غره شد و برنامه هایی اجـرا         در آخر باید این مورد را در نظر بگیریم که همیشه نمی توان یک سرپرست کامل ب                
باید حد و حدود تواناییهای خود را بدانیم و آن را قبول کنیم و بر طبق آن برنامه ریزی کنـیم، زیـرا اگـر    . کرد و افرادی را با خود برد که از حد توان ما خارج است             

 که ما سرپرست آن    هستیم بیفتد موجب پشیمانی ها و مسائل جبران ناپذیری خواهد شد، چه بسا کـه کوهنـوردان خـوبی بـه                         خدای نکرده اتفاقی در برنامه ای     
  .همین دالیل کوهنوردی را کنار گذاشته اند
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  بهداشت فردی و محیط
  .در مورد دستور یا روش غذایی به نکات ذیل توجه داشته باشید 

مـصرف پرتقـال و نـارنگی بـا غـذاهای           . م غذاهای گوشتی گنجانده شود، گوشت عالوه بر پوتئین حاوی مقادیر زیادی آهـن اسـت               در وعهده های غذایی ناهار و شا      
  . برابر می کند، با توجه به اینکه کمبود آهن از علل افت کارایی ورزش است حتماً این نوع میوه ها با غذا صرف شود3گوشتی، میزان چذب آهن غذا را 

لبنیات و خـصوصاً ماسـت منـابع سرشـار          .  بسیار ضروری برای بدن است، خصوصاً ورزشکاران برای استحکام استخوانها به کلسیم بیشتری نیاز دارند               کلسیم از مواد  
  .در وعده هایی که شام میل می کنید حتماً مقداری ماست صرف کنید. کلسیم هستند

در وعده های غذایی انواع ساالد، سبزیهای تازه و پخته، هویج پخته، نخود فرنگـی  . را باال می برند هستند که کارایی ورزش    B و   Cسبزیها حاوی ویتامینهای گروه     
  .در نظر گرفته شود حتماً از این مواد استفاده کنید... پخته و 

  .ودغذاهای دریایی حاوی انواع امالح و مواد الزم برای سالمتی است در وعده های غذایی نیز انواع ماهی و میگو مصرف ش
جهت بازسازی ذخایر کلیوژن، عضالت و کبد پس از تمرینات ورزشی باید از مواد قندی و کربوهیدراتی استفاده شود خصوصاً در رشته هـای اسـتقامتی و طـوالنی                        

  . گنچانده شودبرنج، ماکارونی پخته و پوره سیب زمینی به همین منظور در برنامه غذایی... مدت مثل دوچرخه سواری، فوتبال، کوه پیمایی و 
. می شوند و در سراسر جهان از عوامل شناخته شده افت کارایی ورزش هـستند              ... نوشابه های گازدار باعث مشکالت گوارشی مانند نفخ، سوء هاضمه، زخم معده و              

  .سعی کنید به جای نوشابه گازدار از ماء الشعیر یا آب معدنی و آب میوه استفاده کنید
  فواید و مضرات: چای
  .وی مواد معدنی خصوصاً فلوئور است و در ایران که فلوئور به آب اضافه نمی شود خوردن چای توصیه می شودحا

  .در مواردی که فرد دچار اسهال است و آب زیاد نمی خورد، خوردن چای بسیار مممقید است
  .چای با داشتن مواد محرک بیداری تا حدودی در بیداری و هوشیاری فرد موثر است

  مضرات
  . ساعت بین خوردن چای و غذاهای گوشتی فاصله بیندازید1-2خوردن چای بالفاصله همراه با غذاهای پروتئینی باعث حذف شدن آهن غذا می شود، پس حداقل 

  .خوردن چای توسط بعضی از متخصصین گوارش در وست توصیه نمی شود
  .وصیه نمی شوددر کسانی که مرتباً سوزش سردل دارند، خوردن چای به میزان زیاد ت

  .خوردن مرتب چای در بیکاری مطلق توصیه نمی شود چون فرایندی وقت گیر است
  :تنها دو عامل باعث رشد عضله و ایجاد بدن عضالنی می شود

  )ورزش(کار با عضله 
ا شاید در کوتاه مدت موجـب افـزایش انـرژی فـرد     مواد نیروز. تغذیه مناسب با مصرف انرژی استفاده از مواد نیرویزا به هیچ وجه باعث عضالنی شدن فرد نمی شود     

بسیاری از این مواد و داروها برای انسان سالم ترکیبات مضری هـستند و عـوارض جـانبی                  . شود ولی اصالً باعث بزرگ شدن عضله و تداوم قدرت عضله نخواهد شد            
  .شدیدی به همراه دارند

  سنکوب چیست؟
در ایـن مـورد فـرد بـه مـدت کوتـاه،             . به این حالت اصطالحاً سنکوب مـی گوینـد        . وی چشمان شما ناگهان غش کند     آیا تاکنون با فردی مواجه شده اید که در جل         

شـایع تـرین علـت      . سنکوب معادل تشنج نیست   . هوشیاری خود را از دست می دهد و ممکن است در اثر سقوط دچار آسیب به نواحی حساس مثل جمجمه شود                    
بهتـرین اقـدام در     . د و باید فرد حتماً بـه پزشـک مراجعـه نمایـد            رستادن به مدت طوالنی است ولی علل مهم دیگری هم دا          سنکوب نرسیدن خون به مغز در اثر ای       

هیچگاه سر بیمار را بلند نکنید و فقط کمی گردن وی را به عقب خم کنیـد تـا      . مواجهه با این مورد بلند کردن پاهای بیمار است تا بدین ترتیب خود به مغز برسد               
  .وای وی باز بماندمسیر ه

  خطر بوتولیسم را جدی بگیرید
اگـر  . سم بوتولیسم خطر عمده أی در استفاده از غذاهای کنسرو شده به شمار مـی رود              . چند گرم از سم بوتولیسم کافی است تا کل جمعیت جهان را از بین بروند              

 دقیقه جوشاندن 20سم مذکور نسبت به حرارت بسیار حساس است و .  باشددر هنگام تهیه کنسرو دفت کافی صورت نگیرد ممکن است این سم در آن رشد کرده     
مسمومیت غذایی به دنبال استفاده از کنسرو خصوصاً اگر همراه با دوبینـی، لکنـت               . کنسرو در آب قبل از باز کردن در قوطی قطعاً باعث از بین رفتن سم می شود                

  . بوتولیسم را در انسان برانگیزدزبان و احساس شل شدن قسمتی از بدن باشد، باید شک به
  متوکلرپرامید و خطرات آن

جالب اسـت بدانیـد   . متوکلرپرامید که نام دیگرش پالزیل است، دارویی بسیار پر استفاده در ایران می باشد که بیشتر جهت درمان استفراغ از آن استفاده می کنند              
مصرف داروهای ضد استفراغ دیگـر جهـت درمـان         . یژه در بچه ها با احتیاط فراوان استفاده می کنند         که مصرف این دارو اصالً در خارج از کشور مجاز نیست و به و             

به عالوه گاهی مصرف این دارو توام با نوعی گرفتگی شدید عضالنی خصوصاً در ناحیه گردن است به طوری که                    . این بیماری به توصیه پزشک، بهتر از این داروست        
  .این عارضه را می توان به راحتی با مصرف ضد متوکلرپرامید برطرف کرد. دگردن فرد به ناگهان کج می شو
  هاری آیا هنوز هم جدی است؟
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خطر گازگرفتگی حیوانات مبتال به هاری در سرتاسر دنیا هنوز جدی است، گاز گرفتگی سگ، خرس، روباه و جوندگان دیگر در ایران نیز همچنان به عنوان خطری                  
ــود دارد ــدی وجـ ــفان. جـ ــالک      متاسـ ــتال را هـ ــرد مبـ ــده فـ ــاد شـ ــزی ایجـ ــت مغـ ــیم عفونـ ــه نرسـ ــاز گرفتـ ــرد گـ ــه داد فـ ــه بـ ــل اولیـ ــر در مراحـ   ه اگـ

اگر با گازگرفتگی توسط حیوانات مشکوک مواجه شدید سریعاً زخم را با آب و صابون بشویید و بیمار    . می کند و پزشک کار زیادی برای بیمار نمی تواند انجام دهد           
  .یکترین اورژانس انتقال دهید و مقامات محلی را از بابت وجود حیوان مشکوک مطلع سازیدرا هر چه سریعتر به نزد

  پینه و میخچه را چه باید کرد؟
میخچه تقریبـاً در همـه مـوارد    . پینه و میخچه دو نوع ضخیم شدگی الیه خارجی پوست در پاسخ به اصطکاک شدید پوست با زمین یا کفش یا پوست مجاور است  

. اگر پینه و میخچه پدید نیاید پوست از هم گیسخته می شود و هزاران میکروب وارد بدن می شوند                  . یدن کفش تنگ و فشار روی پوست انگشت است        ناشی از پوش  
تنها .) استهر چند پوست بعضی از افراد مستعد پینه یا میخچه سازی (پس یادتان باشد که اگر پینه یا میخچه بوجود آمده است مقصر شما هستید نه پوست شما 

درمان علمی این دو عارضه پوستی سوزاندن آنها به وسیله مواد است ولی در کشور ما برخی از پزشکان میخچه را با عمل جراحی کوچکی خارج مـی کننـد، بایـد                                
  .گفت که عمل کردن میخچه هر چند از نظر علمی توصیه نشده است ولی ظاهراً بی خطر است و ضایعه بهبود می یابد

  قلبی و ریوی چیست و چه موقع باید فرد را احیاء کرد؟احیای 
  می شناسند یکی از مهمترین مسایلی است که در جوامع پیشرفته به همه مردم آموزش داده می                   CRPریوی که همه مردم دنیا آنرا به نام         -دانستن احیای قلبی  

  نوعی داد؟ خیرآیا به هر فردی که ظاهراً حرکتی ندارد باید ماساژ قلبی و تنفس مص. شود
چطور می توانیـد از وجـود نـبض یـا     . و نبض یا تنفس ندارد باید حتماً عملیات مخصوصی را آغاز کنید) به هر علت (اگر با فردی مواجه می شوید که بیهوش است          

نبض احساس نکردید می توانید از نبـود نـبض   بگذارید اگر ) کنارتر از خط وسط(تنفس مطمئن شوید، دو انگشت اشاره و میانی خود را با هم روی کنار گردن فرد   
  .برای اطمینان از نبود تنفس سه راه وجود دارد) البته این کار تا حدی نیاز به مهارت دارد ولی کار ساده ای است(مطمئن شوید 

  .جناغ سینه بیمار را از کنار ببینید اگر هیچگونه حرکتی نداشت مطمئن باشید بیمار تنفس ندارد
  .به دهان وی نزدیک کنید اگر بیمار نفس نداشته باشد گونه شما گرم نمی شودگونه خود را 

  .اگر صدای نفس کشیدن وی را نشنیدید می توانید مطمئن باشید که تنفس قطع شده است. گوش خود را به دهان بیمار نزدیک کنید
  حمل کیف سنگین توسط بچه ها ممنوع است؟
کیف های دستی سنگین اگر پشت سـر        . رسم شده است  ) و البته دانشگاهی ها   (به جای کیف توسط بچه مدرسه ایها        خوشبختانه مدتی است که حمل کوله پشتی        

هم این دست و آن دست نشود موجب خمیدگی ستون فقرات به یک سمت می شود و از نظر بهداشتی حمل آنها صحیح نیست، کوله پشتی باعث توزیع فشار بـه                               
حمل . با این حال حمل کوله های سنگین نیز روی خمیدگی های ستون فقرات خصوصاً در بچه ها اثر سوء دارد. رات می گرددمیزان یکدست بر دو طرف ستون فق

  .کوله های یک طرفه نیز صحیح نیست
  استحمام و ورزش پس از صرف غذای سنگین ممنوع است؟

وارش جاری می شود و عضالت بدن به سمت دستگاه گوارش جاری می شود              پس از صرف إذا به ویژه غذاهای سنگین، قسمت عمده خون بدن به سمت دستگاه گ               
ورزش کردن نیز باعث جـاری شـدن خـون بـه            . استحمام خصوصاً با آب گرم موجب گشاد شدن عروق زیر پوست می شود            . و عضالت و پوست، خون زیادی ندارند      

 سـاعت پـس از صـرف غـذای سـنگین         2فرد دچار سوء هاضمه می شود، حداقل        در هر دو حالت خون دستگاه گوارش کاهش می یابد و            . سمت عضالت می گردد   
  .فعالیت های خود را محدود کنید

  در رفتگی مفاصل معموالً حالت اورژانسی ندراد؟
علـت اورژانـسی    . انددررفتگی شانه، مفصل لگن و سایر مفاصل بدن هیچ کدام حالت اورژانسی ندر            . در رفتگی مفصل زانو جزو اورژانس های مهم به حساب می آید           

درفتگی مفصل زانو . گاهی دررفتگی زانو موجب قطع عروق اصلی پا می شود و نهایتاً موجب قطع عضو می کند. بودن دررفتگی زانو، ضایعات عروقی همراه آن است
این کار فقط مربوط بـه      . ل دررفته را جا نیندازید    توجه کنید که هرگز خودتان هیچکدام از مفاص       . بیشتر در تصادفات اتومبیل و همچنین در کوهپیمایی شایع است         

  .ارتوپد می باشد
  عسل درمان کننده است؟

در عـسل  «عسل بخور و سپس به خصوصیات درمانی عـسل اشـاره کردنـد کـه     : سالها قبل در پاسخ به شخصی که از درد شکم می نالید فرمودند       ) ع(حضرت علی   
از جمله اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی، . ت علمی نیز نشان داده است که عسل خواص طبیعی فراوان دارد       جدیدترین مقاال » شفاست و عسل درمان کننده است     

 مطالعات فراوانی ثابـت کـرده اسـت کـه           …درمان سرطان، درمان زخمها، درمان سوختگی، تسریع در بهبود پیوند پوستی، درمان اسهال، درمان گاستروانتریت و                 
  .معده نیز موثر استعسل در درمان انواع زخم 

  زنبور گزیدگی و اقدامات الزم برای آن
زنبور . هر چه واکنش حساسیتی بدن نسبت به نیش زنبور بیشتر باشد، خطرناکتر است). البته بسیار به ندرت(نیش زنبور برخی اوقات موجب مرگ انسان می شود    

واکنش معمولی نسبت به نـیش زنبـور ورم و قرمـزی اطـراف              .  متعاقب آ، فرد خفه می شود      اگر وارد دهان شود گاهی اوقات بعد از نیش باعث ورم شدید حنجره و             
اگر خود نیش داخل پوست برود باید سریعاً آن   را با تیغ برداشت، برداشتن آن با موچین یا وسایل مشابه توضیه نمی شود چون زهر بیشتری به دنبال      . نیش است 

از کیسه آب یخ، باال نگهداشـتن عـضو اسـتفاده از پمـاد              .  ساعت تحت کنترل باشد    24ها متعدد باشد بهتر است فرد تا        اگر نیش   . له شدن نیش وارد بدن می شود      
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  اگـــر واکـــنش ســـریع باشـــد از داروهـــای کورتـــون بـــه مـــدت کوتـــاه اســـتفاده   . کـــاالمین مـــی تـــوان بـــرای التیـــام محـــل نـــیش اســـتفاده کـــرد  
  .اورژانس داردواکنش های بسیار شدید نیاز به ویزیت . می کنند

  بهترین راه مقابله با تب چیست؟
  .به این توصیه ها دقت کنید. تب عالمت بیماریهای مهم است، در راس این بیماری عفونتها می باشند

  .علت تب حتماً باید کشف شود
  .جه زیر بغل کمتر باشد عجله أی در درمان آن نداشته باشید در38یا )  دقیقه باید زیر زبان باشد3درجه -با اندازه گیری از راه دهان( درجه دهانی 5/38اگر تب از 

  .نوارهای اندازه گیری تب روی پیشانی وسیله قابل اطمینانی نیستند
  .اگر تب خیلی باال باش و بخصوص اگر بچه سابقه تب و تشنج داشته باشد به این گونه عمل کنید

  .خوردمحیط را خنک نگه دارید، مطمئن باشید بچه سرما نمی ) الف
  .لباسهای فرد دچار تب را کم کنید) ب
  )به این منظور ظرف آب ولرم و چند دستمال معمولی کافی است، هیچگاه نمک یا الکل به آن اضافه نکنید(وسایل پاشویه را آماده کنید ) ج
  . ناحیه کم استدستمال خیس را روی شکم و ران آن بگذارید از روی پیشانی چندان موثر نیست چون سطح پوست در این) د
  یـا سـایر داروهـا        ASAبا تکرار یکی دو ساعته اگر تب پایین نیامد از بهترین داروی تب بر دنیا یعنی استامینوفن به میزان الزم اسـتفاده کنیـد، از آسـپیرین                            ) ه

  .استفاده نکنید مگر با توصیه پزشک
  رسانند؟آیا میدانید مصرف دراز مدت و بی رویه مسکن ها چه ضرری به بدن می 

اگر محلی از بـدنتان درد مـی   . ممکن است منجر به نارسایی مزمن کلیه شود و زندگی شیرین شما را با حدیث تلخ دیالیز توام سازد                  ) …استامینوفن، آسپیرین و    (
وثر استفاده کنید ولی آن را مثل نقل و نبات           روز ولی به میزان مناسب و م       10 تا   5می توانید به مدت کوتاه      ) ترجیحاً(کند خصوصاً سردرد، کمردرد از استامینوفن       

  .استفاده ننمایید
  کدام یک از انواع اسهال مهم است و نیاز به توجه خیلی زیاد دارد؟

درن اسهال وسیله أی دفاعی برای بدن جهت خارج کـ . است) مثل دیفنوکسیالت(قاعده کلی در درمان اسهال وجود دارد و آن عدم استفاده از داروهای ضد اسهال      
  .سموم غذایی و میکروبی از بدن است، اسهال در این موارد فرد را با خطر جدی مواجه می کند

  هر نوع اسهال خونی
  ) هفته3بیش از (هر نوع اسهال مزمن 

ر مقابل کم آبی ضـعیف تـر   زیرا آب زیادی از بدن بچه ها از دست می رود و اصفال نسبت به بزرگساالن د             (هر نوع اسهال شدید در شیرخواران و بچه های کوچک           
  : کار نباید انجام دهید1 کار باید انجام دهید و 3در مجموع    به خاطر داشته باشید که برای درمان اسهال ) هستند

  .به پزشک مراجعه کنید
  .آب بدن را تامین کنید

  .در صورت نیاز و به تشخیص پزشک از آنتی بیوتیک استفاده کنید
  بروز سنگ کلیه وجود دارد؟آیا ارتباطی بین نوع آب و 

توجه کنید که امـالح  . این عقیده تا حدی درست است و تا حدی نادرست   . بسیاری از مردم فکر می کنند اگر آب دارای امالح باشد باعث بروز سنگ کلیه می شود                
ر خون شوند ولی سریعاً سطح این امالح در خون کاهش می            موجود در آب مستقیماً وارد کلیه نمی شوند و امکان دارد باعث باال رفتن سطح امالح به طور موقت د                   

ــا ســــــــــالم باشــــــــــند بــــــــــدون هــــــــــیچ مــــــــــشکلی امــــــــــالح دفــــــــــع      یابــــــــــد و اگــــــــــر کلیــــــــــه هــــــــ
کلسیم مهمترین یونی است که اگر غلظت آن خون باال رود، بروز سنگ کلیه را در افرادی که زمینه سنگ سازی در کلیه های آنها وجـود دارد افـزایش                              . می شوند 

آبهای پـرامالح بـدین ترتیـب    . نابراین به افرادی که کلیه سنگ ساز دارند توصیه می شود از مصرف زیاد لبنیات که حاوی کلسیم زیاد است پرهیز کنند             می دهد، ب  
  .نقش مهمی در بروز سنگ کلیه ندارند

  آرتروز چیست و چه درمانی دارد؟
یادتان باشد آرتروز بیماری افراد مـسن اسـت و بـه نـدرت در     .  با تورم و تغییر شکل همراه است     آرتروز گاهی . می گویند ) مخصوصاً زانو (آرتروز به ساییدگی مفصل     

آرتروز درمان ندارد . دردهای گردنی، کمری و دردهای گذری سایر مفاصل را به خصوص رد دوران جوانی و میانسالی به آرتروز نسبت ندهید            . جوانان دیده می شود   
سعی کنید دست کـم از  . برداشتن و حمل صحیح اشیا را یاد بگیرید       . مهمترین راه پیشگیری از آن رعایت بهداشت مفاصل است        . ولی تا حدی قابل پیشگیری است     

هنگام پایین آمدن از سرازیری خـصوصاً در راهپیمـایی کوهـستان تنـد راه               .  سالگی به بعد به جای چهار زانو یا دو زانو نشستن از صندلی راحتی استفاده کنید                40
  . و حتماً از باتوم اسکی در جهت باال و پایین استفاده کنیدنروید

  برای سوزش سردل چه می توان کرد؟
  .سوزش سر دل شکایت بسیار شایعی است که عمدتاً به علت پس زدن اسید معده به داخل مری ایجاد می شود

زمینه ای در ناحیه روده ورودی معده باعث می شود در شرایطی که انتظـار آن را                 افراد چاق و پرخور بیشتر از افراد الغر به آن مبتال می شوند ولی گاهی اشکاالت                 
اگر گاهی به ایـن  . بهتر است بدانیم که پوشش داخل معده در مقابل اسید مقاوم است، چه باید کرد. نداریم اسید به داخل مری پس بزند و باعث سوزش مری شود      
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ی شربت آلومینیوم ام جی اس مشکل را برطرف کنید و در همان روز یک وعده از غذای خود کم کنید، اما اگر به                   حالت مبتال می شوید می توانید با خوردن مقدار        
  .طور دایم به آن مبتال هستید از این دستورات پیروی کنید

  .غذای سنگین نخورید
  .در وعده های بیشتر ولی در حجم کمتر غذا را میل فرمایید

  .نکشیدپس از غذا خوردن بالفاصله دراز 
  .هنگام خوابیدن اندکی زیر سر خود را بلندتر کنید

  .سیگار نکشید
  .قهوه و چای کمتر استفاده کنید

اگر تا چند ماه با این تمهیدات خوب نشدید باید به پزشک مراجعه کنید تا عالوه بر همین دستورات از داروهایی نظیر سایمتدین و هم خانواده های آن یا امپرازول      
ــو  ــن منظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استفاده شود
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  »اکوسیستم کوهستان و راههای حفاظت از آنها«
  

  کوهها چه نقشی در زندگی انسان دارند؟
  زیرا  ما همه فرزند کوهستانیم چه در ساحل دریا، چه کیلومترها دور از کوهستان و چه در مناطق کوهپایه ای زندگی کنیم؟ 

  .آب شیرین جهان از کوهها تامین می شود% 80 -
  .دم جهان از نظر آبی به آبخیزهای کوهستان چشم دوخته اندمر% 50 -
  .جنگلهای جهان در مناطق کوهستانی قرار دارند% 28 -
  . سطح سیمای زمین را کوهها تشکیل می دهند5/1 -
  . جمعیت جهان در مناطق کوهستانی ساکنند10/1 -
  . کوهها وابسته اندبه)  چوب و برق- معدن-غله: مانند( مردم جهان از نظر جنبه های گوناگون 3/1 -
  .کوهها تامین کننده حیات دشتها هستند -
  .ماننده سدی در مقابل جریانات هوا قرار گرفته موجب تغییرات دما گردیده موجبات بارندگی در ارتفاعات را فراهم می آورند -
  .آخرین پناهگاه حیات وحش پرندگان مختلف می باشد -
  .ن داروئی استمحل رویش گونه های مختلف گیاهان بخصوص گیاها -
  .مرکز نشأت گرفتن تمدن ها و فرهنگهای گوناگون بحساب می آیند -

با این حساب می توانیم بگوئیم وظیفه کوهنورد در مقابل کوهستان بسیار سنگین است پس مـا بایـد در حفاظـت از محیطهـای کوهـستانی بیـشتر از افـراد غیـر                                  
  اما چگونه؟  کوهنورد بکوشیم، 

  .هستان را بشناسیم و سپس راههای حفاظت از آنرا پیدا کنیمنخست باید اکوسیستم کو
  اکوسیتم چیست؟ 

اکوسیستم که مترادف آن زیست بوم می باشد عبارت است از مجموعه تشکیل دهنده عوامل موجود در یک محیط که در کنار هم قرار گرفته و وضعیت خاصـی را               
ــالق   ــد، اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــود میاورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . سایر موجودات زنده آب و هوا، خاک، سنگ و پوشش گیاهی باشد-سانمی گردد این عوامل ممکن است ان
  ...اکوسیستم های مختلفی تعریف شده که عبارتند از اکوسیستم کوهستان جنگل، کویر، تاالب و 

انه اکثر تغییر از جانب انسان و آن        پس نتیجه می گیریم هر کدام از عوامل موجود در اکوسیستم کوهستان چقدر در تغییر اکوسیستم می تواند موثر باشد و متاسف                     
  .هم در جهت بهبود اکوسیستم بلکه در تخریب آن انجام می گیرد
  چرا اکوسیستم کوهستان حساس، آسیب پذیر و شکننده است؟

ا در این محیط بوجود مـی       به دلیل شکل فیزیکی و اکولوژی مناطق آسیب پذیر محسوب می شوند وجود شیب و قله ههای و دره ها و یالها، وضعیت پیچیده ای ر                         
  .آورد

  .ترمیم پوشش گیاهی تخریب شده در شیب های تند مشکل و بعضاً تقریباً غیر ممکن است
  .گاهاً ممکن است با چند قدم پیشروی در کوهستان شاهد تغییر آب و هوائی کامالً متفاوت باشیم

  . ایم و بطور متوسط یک درجه از دمای هوا کاسته می شودبا گرفتن صد متر ارتفاع گوئی صد کیلومتر عرض جغرافیایی را طی کرده
هر یک جبهه های مختلف کوه به علت قرار گرفتن در وضعیت خاصی دارای آب و هوا،    پوشش گیاهی، درجه حرارت ویژه می باشد با جابجـا کـردن حتـی یـک          

اه و فقط گیاهانی قادر به ادامه حیات هـستند کـه از قـدرت انطبـاق بـاالئی      سنگ اکوسیستم موجود کوهستان به هم می ریزند در ارتفاعات عمر فصل رویشی کوت   
  .برخوردار می باشند

  .شرایط متغیر و متضاد آب و هوائی و تغییرات در ارتفاع همگی باعث می شوند کوچکترین دخالت منجر به تخریب شدید این مناطق گردد
  .انی نیز به همان نسبت          آسیب پذیرندبعلت حضور شرایط سانحه خیزی و آسیب پذیری جوامع کوهست

تمام زیست بومهای کوهستانی مشابه نیستند اما همه آنها چه در جنگلهای استوائی، چـه در سـبزه زارهـای کوههـای آلـپ و یـا در امتـداد جویبارهـای ناشـی از                                   
  : یخچالهای طبیعی دو چیز را با هم مشترک دارند

در ارتفاع، شیب تند یا مالیم و زاویه تابش خورشید تاثیر عجیب و نفوذی باورنکردنی روی دما، باد، رطوبـت و ترکیـب خـاک در                          ارتفاع و گوناگونی تغییرات سریع      
این تغییرات پیچیده و ظریف مجموعه هائی از حیات را به وجود می آورند که در هیچ کجا جز در یک ارتفاع یعنی و در یک رشته کـوه مـشخص                           . فواصل کم دارد  

  .نمی شودیافت 
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ــود      ــود بوجـــــ ــای خـــــ ــرای بقـــــ ــژه ای بـــــ ــای ویـــــ ــاز و کارهـــــ ــومی ســـــ ــانوران بـــــ ــان و جـــــ ــاال گیاهـــــ ــات بـــــ   در ارتفاعـــــ
برخی گلهای وحشی کوههای آلپ برای مثال به طوری خود را با شرایط اطراف وفق داده اند که در سایه یک صخره سـنگ منفـر و مجـزا، زنـدگی مـی                . می آورند 

  .کنند
  

  ظتاولین حرکت های جهانی حفا
 توجه جهانیان را به آسـیب پـذیر   2 دستور کارا 13 سازمان ملل در کنفرانس که به کنفرانس زینی معروف شد در شهر ریودوژانیرو برزیل در بخش                  1992در سال   

هـا و دسـتورالعملهایی را      بودن اکوسیستم کوهستان معطوف نمود این بخش به مدیریت محیط های کوهستانی و توسعه پایدار کوهستانها اختصاص دارد و توصیه                     
همچنین در این بخش رسیدگی و توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع کوهستانی ضـرورتی فـوری و حیـاتی تعریـف       . به منظور محافظت از این نواحی ارائه می نماید        

  بعـــــــد از کنفـــــــرانس ریـــــــو فعالیـــــــت هـــــــا و تالشـــــــها از طـــــــرف کـــــــشورها و ســـــــازمانهای دولتـــــــی و . شـــــــده اســـــــت
ور اعمال مدیریت صحیح در این محیط های با ارزش شدت گرفت یکی از این اقدامات تشکیل سازمانی بنام گردهمائی کوهستان می باشـد ایـن             به منظ . غیردولتی

 سازمان با ترتیب دادن نشست ها و کنفرانس هایی در کشورهای مختلف در راستای مبادله اطالعات بین کشورهای کوهستانی جهـان و حمایـت از توسـعه پایـدار                           
  .نواحی کوهستانی گام برداشته است

 در کشور فرانسه برگزار شد که بـه مـسائل           1379مهمترین اقدام گردهمایی کوهستان در سالهای اخیر تشکیل اولین اجالس جهانی کوهستان است که در خرداد                 
  .مرتبط با اکوسیستم های  کوهستانی پرداخت

  
  کوهها تامین کننده آب شیرین جهان

بصورت کوههـای  % 2قابل شرب می باشند و از این مقدار قابل شرب % 3ح کره زمین را آب فرا گرفته که از این مقدار آب موجود روی زمین فقط      سط 4/3میدانیم  
ــط    ــی فقـ ــل دسترسـ ــر قابـ ــی غیـ ــاری      % 1یخـ ــا جـ ــا و رودهـ ــشمه هـ ــصورت چـ ــه بـ ــد کـ ــی باشـ ــی مـ ــل دسترسـ ــرب و قابـ ــل شـ ــود قابـ   آب موجـ

ــد  ــی باشــــ ــزوالت آ . مــــ ــشتری از نــــ ــد بیــــ ــاری     درصــــ ــصورت رود جــــ ــا بــــ ــه یــــ ــد کــــ ــی باشــــ ــات مــــ ــمانی در ارتفاعــــ   ســــ
می شود یا در کوه ذخیره می شود که ذخیره شدن یا بصورت نفوذ در داخل کوه می باشد یا بصورت یخچالها و برفچالها به مرور زمان ذوب شده و جاری گردید و                                  

  . ادامه زندگی انسان و جانوران و گیاهان می شود
تلفات آب در کوهستان به علت دمای پائینتر کمتر است و مقدار بیشتری از بارندگی تبـدیل         . ه کوهها را برجهای آب نام گذاری کرده اند        به همین علت می باشد ک     

  . به آب جاری می شود یا به زمین نفود می کند
آب رودها به صورت طبیعـی تـصفیه شـده و           . ری دارد آب در کوهستانهای بلند از کیفیت بهتری برخوردار می باشد و به علت حرکت در شیب قدرت پاالیش بیشت                  

  .خطر آلودگی کمتری نسبت به آبهای جاری در دشتها دارد
  

  عوامل تخریب چیست؟
  . با احداث جاده ای غیر اصولی در محیط کوهستان زخمی ابدی بر سیمای زیبای کوهستان وارد می شود-جاده سازی) الف

ی حتی در ارتفاعات بسیار بلند بدون توجه به عوارض حاصله از آن با شدت انجام می شود جـاده سـازی در کوهـستان         در سالهای اخیر احداث جاده های کوهستان      
حجم قابل توجه . باید از اصول خاصی پیروی نماید در غیر اینصورت عوارضی از قبیل جابجایی های سنگین اراضی به صورت لغزش و رانش را در پی خواهد داشت             

  . می تواند خسارات جبران ناپذیر فراوانی را بوجود آوردخاکبرداری در شیب
 برابر حد استاندارد رسیده فشار بیش از حد را به مراتع کوهستانی بویژه در ارتفاعات 3 عدم تعادل دام و مرتع در سالهای اخیر که تعداد دام به  -چرای بی رویه  ) ب

  .وارد می کند
 ارتفاعات بخاطر سرمای زیاد چرای بی موقع توان رشد کافی را از گیاهان گرفته و فقر پوشش گیاهی را بوجود می آورد با توجه به کوتاه بودن دوره رشد گیاهان در

  .و به تدریج پوشش به طرف تخریب پیش می رود
ه تخریـب جنگلهـا مـی باشـد بـا       تبدیل جنگلها و مراتع کوهستانی به اراضی کشاورزی و مسکونی به دلیل رشد سریع جمعیت از عوامل عمـد           -تخریب جنگلها ) ج

  .تراشیدن جنگل خاک با ارزش شسته شده و پوشش گیاهی از بین رفته و صخره ها نمایان شده امکان ترمیم طبیعت را از آن سلب می کنیم
شده و ضربه های جبران ناپـذیری        افرادی جهت کسب درآمد با بدست آوردن مجوز به هر طریق ممکن با تمام لوازم و تجهیزات پیش رفته وارد معرکه                       -معادن) د

  .را به اکوسیستم وارد می کنند
   رواج زنــــــــدگی ماشــــــــینی در چنــــــــد دهــــــــه اخیــــــــر مــــــــردم را بــــــــه صــــــــورت گردشــــــــگر بــــــــه -گردشــــــــگری) ه

  :محیط های کوهستانی فرا خوانده و هجوم بیش از حد آنها به طبیعت کوهستان آسیب های فراوانی را میرساند از جمله
  .ت حرکت در خارج از مسیرهای تعیین شدهتخریب پوشش گیاهی بعل -1
بجا گذاشتن زباله های تجزیه نشدنی که این امر هم می تواند چهره زیبای کوهستان را زشت نموده و هم آلودگی حاصل از تجزیه زباله ها محیط کوهـستان              -2

از زباله ها برای تجزیه شدن زمان بسیار طـوالنی را نیـاز دارد              را آلوده کرده که به تبع آن محیطهای دشت و شهر نیز آلوده می شود الزم است بدانیم بعضی                    
 سال 100 سال و ظروف حلبی از قبیل ظرف تن ماهی و ظروف کنسرو        150 سال، ظروف پالستیک     1000مثل شیشه که حدود یک میلیون سال آلومینیوم         
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 بوده و هرگز نباید در مناطق کوهستانی رهـا شـوند مثـل بـاطری هـای                  و بعضی زباله ها بعلت اینکه مواد سمی و شیمیایی خطرناکی دارند مضر این مناطق              
  .فرسوده

  .بازگشت از مسیرهای شن اسکی که به فرسایش سریع کوه کمک می کند -3
ه ساخت دکه و رستوران در ارتفاعات که به علت حضور گردشگران و نبودن متولی این مناظق هر روز شاهد ازدیـاد قـارچ ماننـد ایـن امـاکن مـی شـویم کـ                              -4

  .بیشترین ضربه را به این محیط ها وارد می کنند
  .استفاده از گون و شاخه درختان برای پختن غذا و دم کردن چایی از عوامل مهم تخریب محیط های کوهستانی محسوب می شوند -5

  وظیفه کوهنوردان چیست؟
یند و هیچگونه اطالعاتی از این محیط ها ندارند و اصوالً اهیمت کوههـا را    آگاهی دادن به سایر کوهنوردان و کسانیکه به عنوان گردشگر به مناطق کوهستانی می آ              

  .نمی دانند و مطلع ساختن همه از اینکه کوهها چه نقشی در زندگی انسانها دارند
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  بهداشت فردی
  

بهداشت اجزاء . وهستان نیز از آن مستثنی نمی باشدرعایت بهداشت الزمه سالمتی می باشد که در تمام مکانها و زمانها اجتناب ناپذیر است و بالطبع محیط پاک ک
  .متعددی دارد که در این مقوله جزء فردی آن مورد بررسی قرار می گیرد

با توجه به این که پیشگیری کم هزینه تـر و  . بهداشت فردی به مجموعه اقدامات و فعالیتهایی اطالق می گردد که یک فرد باید جهت حفظ سالمت خود بکار بندد         
  .تتر از درمان است، پس چه پسندیده است که با رعایت بهداشت خود را از عوارض بروز بیماری و نیز ناتوانی هایی که در اثر آن ایجاد می شود، رها کنیمراح

گـردد، بهداشـت اجـزاء      رعایت بهداشت فردی در محیط کوهستان استراتژی خاصی را با توجه به موقعیت مکانی و امکانات می طلبد که در این نوشتار سعی مـی                          
  .مختلف بدن بطور خالصه و کلی توضیح داده شود

  پوست و مو
  .پوست بزرگترین ارکان بدن می باشد و با توجه به گستردگی و شکلهای متفاوت آن در قسمتهای مختلف بدن بحث خاص خود را می طلبد

گاهی نیز در اثر شدن گرمـا مـستور کـردن    . گزیر باید اطراف چشم و بینی باز باشد     پوشاندن کامل پوست صورت تقریباً غیر ممکن است زیرا نا         : پوست صورت ) الف
جهت حفاظت آن از آفتاب بهترین کار مانع فیزیکی مثل کاله یا چتر می باشد ولی چون با افزایش ارتفاع میزان اشعه ماوراء                       . صورت عملی نمی باشد   

ح برف و یخچالها صورت می گیرد بهتـر اسـت همزمـان از کرمهـای ضـد آفتـاب کـه درجـه                        بنفش نیز افزایش می یابد و نیز بازتاب این اشعه از سط           
  . داشته باشند، نیز استفاده گردد25حفاظتی باالی 

در محیط های سرد نیز شایسته است پوست صورت عالوه بر حفاظت توسط پارچه با روبندهای مناسب یا وازلین یا گلیسیرین نیـز پوشـیده شـود تـا        
به خاطر داشته باشیم که در این موارد استفاده از کرمهای مرطوب کننـده باعـث تـشدید             . وست در اثر سرما یا وزش باد از بین نرود         رطوبت سطحی پ  

به آقایان توصیه می گردد که قبل از برنامه از اصالح صورت خودداری نمایند چون صورت تازه اصالح شـده           . خشکی پوست و بدتر شدن آن می گردد       
  .ل آسیب رسان حساس تر استنسبت به عوام

توجه گردد که شستشوی مکرر دست باعـث خـشکی پوسـت مـی      . این عضو نیز در صورت امکان با محافظ مکانیکی مثل دستکش پوشانده شود            : پوست دست ) ب
ر مواردی که پوست در اثر د. گردد و به آن آسیب می رساند بنابراین در محیط کوهستان فقط در مواقع لزوم مثل موقع صرف غذا، دستها شسته شود         

  .سرما یا آفتاب خشک گردد، وازلین یا گلیسیرین بهترین انتخاب جهت چرب کردن دست می باشد
بهتر است که هنگام پوشیدن لباس زیر که در تماس با پوست می باشد به این نکته توجه داشته باشیم که چون ممکن است در طول برنامه لبـاس                             : پوست تنه ) ج

شود پس همیشه قبل از برنامه استحمام کرده و لباس تمیز بپوشیم و همچنین دقت فرمایید که جنس لباس زیر نخی باشد تا پوسـت را        زیر تعویض ن  
  .کمتر تحریک نماید

حی اقداماتی مثل کیسه کشیدن باعث از بین رفتن چربـی سـط           . به عنوان یک توصیه کلی در نظر داشته باشید که پوست باید با مالیمت شسته شود               
پوست شده و آن را تحریک پذیر و آسیب پذیر می نماید پس شستشو با صابون گلیسیرین یا شامپو بدن صورت گیرد تا ضمن پـاکیزه شـدن چربـی                              

  .حفاظتی پوست آسیب نبیند
درآورده و جورابها را خارج نمایید تا تنفس سعی نمایید در هر  فرصت ممکن پاها را از کفش . در انتخاب جوراب باید دقت نمود تا آن نیز نخی باشد: پوست پاها) د

  .در هر محلی که عملی بود جورابها را بشوئید حتی اگر به تنهایی با آب صورت گیرد. سطحی پوست پا صورت گیرد
ه و بدون استفاده از وسایل خشک موها باید قبل از برنامه شسته شد. این دو عضو که از ضمائم پوست هستند نیز به مراقبت خاص خود احتیاج دارند: مو و ناخن) ه

موها نیز باید در هر فرصت      . بهتر است موها در حین برنامه کوتاه باشند تا از جذب گرد و غبار و نیز عرق اجتناب گردد                  . کننده حرارتی، خشک گردند   
ا برهنـه کـردن موهـا از زیـر کـاله باعـث            البته باید در برنامه زمستانی وضعیت هوا را به خـوبی مـد نظـر داشـت تـ                  . ممکن در معرض هوا قرار گیرند     

  .سرماخوردگی نگردد
کوتاه بودن ناخن از آلودگی در فضای زیر آنها و نیز احتمال شکستن آنهـا در صـورت برخـورد بـا هـر                        . ناخنها نیز باید قبل از هر برناممه کوتاه گردند        

  .ان نداردهر چند که در سنگنوردی داشتن ناخت بلند امک. جسم سختی جلوگیری می نماید
  چشم

جهـت  . بایـد از عینـک مناسـب اسـتفاده نمـود     ... جهت اجتناب از آسیب چشم از نور آفتاب، باد، گرد و غبار و . عضو بسیار حساس بدن نیاز به مراقبت خاص دارد     
ــد از   ــاد بایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــت از بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   محافظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یت کننده استعینکهای حفاظ دار استفاده نمود که در غیر این صورت باد در پشت عینک پیچده و خود اذ
می توان به عینکهای فتوکرومیک اشـاره کـرد         . برای حفاظت از نور آفتاب باید از عینک آفتابی مناسب که حفاظت خوبی از ماوراء بنفش داشته باشد استفاده نمود                   

در حین استفاده از عینک سـایه در روی چـشم   . ندکه رنگدانه های درون شیشه در اثر این اشعه تغییر رنگ داده و تیره می شوند و اشعه را به خود جذب می نمای         
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  ایجاد گردیده و مردمک گشاد می گردد و اگر عینک درجه حفاظتی خوبی نداشته باشد این گشاد شـدن مردمـک راه را بـرای ورود بیـشتر اشـعه هـای مـضر بـاز                 
  .تا تمام چشم را پوشش دهدبه عنوان آخرین نکته باید یادآور شد که عینک باید شیشه بزرگ داشته باشد . می نماید

  دهان و دندان
باید توجه کرد که حداقل شبها دندانها مسواک گردند و حتماً نخ دنـدان اسـتفاده                . بهداشت دهان و دندان با مسواک کردن با خمیر دندان مناسب شروع می گردد             

بعـد از مـصرف شـیرینی جـات دهـان بـا آب شـسته شـود زیـرا در حـین              همچنین بهتر است    . چون مسواک توانایی تمیز کردن فضای بین دندانها را ندارد         . گردد
  .کوهنوردی هم ترشح بزاق کمتر شده و هم میزان آب بزاق ترشح شده کمتر می باشد و توانایی تمیز کردن سطح دندانها را ندارد

  .جتناب گردد تا به پوست حساس آن آسیب نرسدجهت حفاظت سالمت حفره دهانی به ذکر همین نکته اکتفا می نماییم که از مصرف مواد غذایی ذاغ ا
  دستگاه تنفس

به این ترتیب که تنفس به صورت دم عمیق و از بینی صورت گیرد که این نوع تـنفس در برنامـه                      . بهترین راه حفاظت از دستگاه تنفس درست نفس کشیدن است         
  .تیبی است که جریان هوا حین عبور از آن گرم می گردد و به ریه ها آسیب نمی رسدزیرا ساختمان بینی به تر. های زمستانی و یا ارتفاعات اهمیت بیشتری دارد

در حین صعود که معموالً تنفس سریعتر است هر چند مدت یکبار جهت اجتناب از انباشته شدن هوا در فضاهای ریوی که باعث غیر فعال شدن حجمی از ریه می          
  .لیه گرددیک باز دم شدید صورت گرفته و این هوا تخ. گردد

  دستگاه گردش خون
جهت حفاظت سالمت این ارگان باید در طی برنامه های دراز مدت تمرینی و ورزشی سعی در افزایش بازدهی و نیز توان کاری آن گردیم تـا در حـین فعالیتهـای                                

  .نگردیمکوهنوردی که جزء فعالیتهای سنگین ورزشی طبقه بندی می گردد، دچار مشکل و افزایش بار وارده به آن 
  دستگاه ادراری

به همین علت باید در . کلیه ها که وظیفه تصفیه خون از مواد زائد را دارند جهت سالمت به آب و مایعات نیاز دارند تا بتوانند وظایف محوله را به خوبی انجام دهند     
همچنین باید ادرار حاصـله را در اولـین فـرت تخلیـه نمـود تـا از                  هر فرصتی جهت نوشیدن مایعات استفاده نماییم تا فعالیت این دستگاه به خوبی صورت گیرد و                 

البته در برنامه هایی که منابع آب کمی در اختیار داریم با            . انباشته شدن آن در مثانه کم هم باعث درد و هم باعث ته نشین شدن ذرات آن می گردد اجتناب شود                    
  .مصرف متعادل آب می توان کلیه ها را به شرایط عادت داد

  
  دستگاه گوارش

نظر به اینکه ایـن عـضو       . پس حفظ سالمت آن طی انجام برنامه از هر حیث مهم می باشد            . دومین عضو بزرگ بدن انرژی مورد نیاز فعالیت بدن را تامین می نماید            
  .اجزای مختلف دارد هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند

  .ده استقبالً به نکات بهداشتی دهان اشاره گردی: دهان
همچنین جهت فعالیت مناسب معهده . جهت حفظ سالمت معده ابتدا باید غذا خوب جویده شود تا به قطعات کوچکتر تبدیل گردد و جهت هضم آماده شود         : معده

  .مصرف نگردد...) آب، نوشابه و (باید همراه غذا نوشیدنی 
بهتر است تا گرسنه نشده ایم غذا نخوریم و البتـه در            . گهانی مواد غذایی اجتناب شود    غذا در دفعات مصرف شود تا از متسع شدن معده با مصرف زیاد و نا              

پس بنا به توصیه بزرگان این رشـته در هـر فرصـتی بـه میـزان مناسـب غـذا          . کوهنوردی اغلب اوقات شرایط، زمان غذا خوردن را برای ما تعیین می کند            
  .بخورید

مصرف مـواد غـذایی فیبـردار       . به ترتیبی که به محض احساس دفع جهت تخلیه روده ها اقدام گردد            . ن آنها می باشد   راز حفظ سالمت روده در تخلیه کرد      : روده ها 
  .مثل حبوبات، میوه و سبزیجات باعث تسریع و تسهیل در حرکات روده ها می گردند

   
  
  



  
  کارآموزی سنگنوردی

 

٨٢  

 

  نظامهای درجه بندی سختی مسیر در صعود
  برای آشنایی کارآموز

 
رای به وجود آمدن درچه بندی در صعود را می توان ذکر نمود از علل روانی و انسانی آن که انسان همیشه عالقمند بوده است تا که بر حـسب                              دالیل گوناگونی را ب   

زار قدرت در یا اینکه راهی ساده تر برای بیان وضعیت سختی مسیر صعود و حتی اینکه نوعی اب       . نظام مشخصی پیشرفت، قدرت و کارایی خود را اندازه گیری نماید          
اجرای صعود مسیرهای سخت و هشدار به دیگران که با یک مسیر سخت روبروئید پس بایستی مواظب باشید تا چنانچه قـدرت اجـرای حرکـات سـخت در حـین                               

  !صعود را ندارید درگیر مسیر نشوید
 بر مبنای نظرات فردی طرح می گردد می تواند فراهم کننده دردسر             اما همیشه مطالبی که   . همه اینها را می توان دالیلی برای به وجود آمدن درجه بندی برشمرد            

ــد  ــز باش ــردرگمی نی ــت         . و س ــاص اس ــان خ ــک زب ــا ی ــر ب ــد نف ــین چن ــراردادی ب ــای ق ــدی مبن ــه بن ــت درج ــود گف ــی ش ــسیر   . م ــک م ــدی ی ــه بن   درج
یک گروه قدرتمند و با تکنیـک اقـدام بـه صـعود مـسیر مـی       درجه بندی می تواند در هنگامی که ! می تواند در حسن صعود یک فرد قد بلند یا قد کوتاه فرق کند    

اما آنچه علی رغـم  . نمایند تا حد زیادی افت پیدا کند و یا می تواند در هنگام صعود یک تیم ناشی در حد اعجاب آوری اعداد درجه بندی مسیر صعود داشته باشد                 
نیاز به این امر با پیدایش کروکیهای دیواره و نیـاز بـه یـک زبـان رسـمی و گویـا بیـشتر                   این همه تفاوت نظر مورد لزوم در نظر می آید خود درجه بندی است که                

  .احساس می شود
در این بخش سعی گردیده است تا نخست به بررسی دقیق چند سبک درجه بندی مورد قبول جوامـع گونـاگون پرداختـه و در نهایـت بـا درج جـدول همـاهنگی                  

دهیم اما قبل از طرح نظامهای گوناگون درجه بندی نخست نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه درجه بندی صعود در دنیای نظامهای درجه بندی به این بحث ادامه 
  .کوهنوردی

امیل زیگموندی اولین نفری بود که از طبقـه بنـدی سـختی مـسیرهای         .  میالدی برمی گردد   1900طبق اسناد موجود اولین دوره های درجه بندی صعود به سال            
  . گفت وی این طبقه بندی را در خصوص صعودهایش از یخچالها به کار می گرفتصعود سخت

در .  درجه ای را تنظیم و تدوین کنند       5 این درجه بندی را کاملتر کردند و توانستند یک تقسیم بندی             1934 هانس دولفر و ولستک در سال        1914بعدها در سال    
  . ی فرانسه منتشر می گردید مقاله ای در خصوص درجه بندی مسیر صعود نوشتن اولین بار یک مجله کوهنوردی که در شامو1947سال 

 دسته تقسیم کرده بودنـد تعـاریف ایـن          6 برای خود جدولی تهیه کرده بودند که در آن سختی مسیر صعود را به                1930کوهنوردان سیرا کلوب امریکا نیز در سال        
  .در هنگام صعود طبقه بندی گردیده بودجدول بر مبنای تکنیکها و ابزارهای به کار برده شده 

جدولی را بر مبنای زمان و تعداد طول طناب صعود شده تنظیم نمـود کـه مـی    ) Mark Powel( در دره یوسه میتی امریکا آقای مارک پاول 1950اما در سال 
  .رده بودتوان گفت به گونه ای کلی با درجه بندی مسیر آن هم به لحاظ زمان و طول متراژ صعود برخورد ک

   
  .نیاز به وسایل مخصوص و تکنیکهای مخصوص ندارد-راهپیمایی

  .عبور از موانع و صخره های کوتاه الزامی است کفش نامناسب توصیه می شود از دستها گاهی برای حفظ تعادل استفاده می شود
  . برای کوهنوردان تازه کار استفاده از طناب توصیه می شود-سنگ نوردی ابتدایی

کار گذاشـتن  . سقوط در هنگام این گونه صعودها امکان دارد کشته شدن سنگ نورد را باعث شود      .  احتمال سقوط برای کوهنوردان وجود دارد      -ردی کامل سنگ نو 
  .حمایت میانی توصیه می شود

  .  حمایت و صعود به کار برده می شودگاه تا دو رشته طناب برای.  حمایت میانیها بایستی از قابلیت تحمل باالیی برخوردار باشند-صعود آزاد مشکل
  .از طناب و حمایت میانی و رکاب برای صعود استفاده می شود) صعود کمکی (-صعود مصنوعی

اما هیچکدام از روشهای طبقه بندی تعریف دقیق و جامعی از درجه بندی به دست نمی دهد لذا کوهنوردان و به خصوص کوهنوردان فنی نیاز بیشتری بـه درجـه                      
 برای طبقه بندی سختی مسیرهای صعودشان داشتند شروع به تدریج روشهای گوناگون درجه بندی نمودند که البته تمامی آنها با اقبال و استقبال آنچنـانی                          بندی

هنـوز هـم سـنگنوردان در    زیـرا  . از سوی کوهنوردان روبرو گردید که می توان از علل آن قاره ای یا کشوری یا حتی منطقه ای عمل کرردن کوهنوردان را برشمرد        
 مبنی بر تهیـه  UIAAتالش اتحادیه بین المللی کوهنوردی . سراسر جهان به روشهای مورد عالقه خود مسیرها را درجه بندی و اطالعات آن را منتشر می نمایند         

لـذا آنچـه   . یلی دارد که در حوصله ایـن بحـث نیـست    نیز برای همه کوهنوردان نیز راه به جایی نبرد که این خود نیز دال     1968و تدوین یک روش جهانی در سال        
امروزه بیشتر از همه در کتب و نشریات کوهنوردی مرسوم است طرح جدول تطبیقی درجه بندی است که در هر منطقه و قـاره ای کـاربرد دارد و کوهنـوردان بـا                         

  .یق می نمایندمراجعه به آن درجه سختی مسیر مورد عالقه خود را با سایر نظامهای درجه بندی تطب
  بررسی نظامهای درجه بندی کوهنوردی
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همانطور که قبالً ذکر شد نظامهای گوناگون در بین کوهنوردان تدوین و به اجرای گذاشته شده است این روشها در عین اینکه می تواند بـرای کوهنـوردان همـان                              
اشت که داشتن یک جدول تطبیقی کامل از تمـامی ایـن روشـها امکـان نداشـته و                   خط گویا و معرف سختی درجه صعود باشد اما این اشکال را به دنبال خواهد د               

  چنانچه نیز این جدولها تهیه گردد احتمال عدم تطبیق برخی درجات با یکدیگر امکان پذیر خواهد بود
  UIAAنظام اتحادیه بین المللی کوهنوردی : الف
   یا ولز نباخU.S.A یا Y.D.Sنظام پوسه میتی : ب
  گلیسینظام ان: ج
  نظام فرانسوی: د

UIAA SKALA  
  UIAAنظام طبقه بندی سختی صعود براساس مصوبه اتحادیه بین المللی کوهنوردی : الف

شاخصه این نظام استفاده از اعداد رومی .  تکمیل گردید1978 تهیه و به تصویب رسید سپس در سال 1968 در اجالس اتحادیه در سال UIAAنظام طبقه بندی 
 با اضافه نمودن عالمت مثبت یا       V طبقه بندی نموده است عالوه بر استفاده از  اعداد رومی پس از درجه                X+ تا   Iبنای قرارداد سختی صعود را از عدد        بود که بر م   

 22 این نظام از با حساب درجات منفی و مثبتها می توان گفت که. منفیی به جلوی هر عدد نسبت به تخفیف یا شدت درجه سختی مسیر نیز مرسوم گردیده است
این نظام بیشتر مورد استفاده سازمانها و مراکز رسمی کوهنوردی در جهان . درجه برخوردار می باشد که امکان درجه بندی دقیق را برای کوهنورد فراهم می نماید

اغلب سنگ نوردان عالقه مندند تا طبقه بندی را بـه          . ده اند قرار می گیرد اما باید گفت که کوهنوردان با توجه به دالیل گوناگون کمتر به این نظامم عالقه نشان دا                   
  .روش معمول در بین کوهنوردان کشورشان انجام دهند

  )S.D.Y(نظا اعشاری یوسه میتی : ب
 بـه  سکـال  6 توسـط سـنگنوردان امریکـایی کپیـه بـرداری گردیـد و بـا        Welzenbach» ولزنباخ« از روی روش آلمانی   1937نظام اعشاری نخست در سالهای      

  :کوهنوردان معرفی گردید که به ترتیب به شرح زیر است
  

   راهپیمایی-1درجه 
   صعود ساده از معابر سنگی-2درجه 
   صعود با استفاده از طناب حمایت برای مبتدیها-3درجه 
  . ایت میانی گاهی احساس می شود صعود با استفاده از حمایت و ایجاد کارگاههای حمایت برای تضمین در هنگام صعود نیاز به ایجاد حم-4درجه 
  .کاربرد حمایت میانیها الزامی و با خطر سقوط همراه می باشد.  است و با حمایت انجام می شودی صعود جد-5درجه 
قـال وزن احـساس و      در این بخش عالوه بر استفاده از امکانات فنی و طناب حمایت نیاز به استفاده از امکانـات مـصنوعی بـه منظـور انت                        :  صعود مصنوعی  -6درجه  

  .اجتناب ناپذیر می نماید) کالهک(استفاده از رکاب به عنوان ایجاد پاگیزه در مسیرهای مصنوعی و زیر خالی 
 نیاز به اصالح در نظام یوسه میتی به شدت احساس مـی گردیـد تـا در اواخـر سـالهای      5با پیشرفت سنگنوردی صعود آزاد و محدود شدن سنگ نوردان در درجه     

   بـــه 5 را نیـــز طبقـــه بنـــدی نماینـــد بـــه صـــورتی کـــه در ابتـــدا درجـــه  5ده أی از ســـنگ نـــوردان امریکـــایی بـــر آن شـــدند تـــا درجـــه   عـــ1950
 به لحاظ قانونی ریاضی     10/5( رسید   10/5 و این درجه بندی آنقدر به دلیل اجرای حرکات سخت بر روی مسیرها سیر صعود یافت که با کمال تعجب به                       1/5-2/5

مـسیرهای  . ولی سنگ نوردان به این نیز کفایت نکردنـد !)  اما به دلیل نیاز به ایجاد درجه بندی ریاضیدانان از این اشتباه فاحش چشم پوشیدند         6 عدد   برابر است با  
ر می گرفـت   در کنار این درجات قراd,c,b,a حرف 5/10 صعود می گردید تا حدی که در هر صعود سخت تر از   5/10d و   5/10aسخت تر بعدی با درجه های       

 به وجود آمد و این داستان تا آنجایی ادامه یافت کـه امـروزه در زیـر    5/11a و پس از آن 5/11 به ناچار درجه     5/10dکه نماد سختی آن بود پس از اتمام درجه          
البتـه  . (ه عددی گسترش پیدا کند قید شده است و خدا می داند که بعدها این درجات تا چ            5/14bعکس مسیر صعود جان النگ سنگ نورد دره یوسه میت عدد            

آنچه در این میان سخت تر از خود صعود مسیر است توضیح سختی مسیر و فرق آن با درجه قبلی یا بعدی می باشد سنگ نوردان زیادی تالش کرده اند تا به طور 
ام از این درجات کم می آید و تعاریف دقیق و مشخص هر کدام دقیق بتوانند فرق درجات مختلف را بیان نمایند اما گاه کلمات برای تعریف دقیق و مشخص هر کد

  از ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   
  .می آید و تعاریف ناقص می ماند اما می توان در نهایت درجه بندی یوسه میتی را به شکل زیر طرح نمود تا حدود هر سری از درجات به طور کلی مشخص گردد

  . راد فراهم می باشدقابلیت صعود برای اف.  مسیر آسان است5/0 تا 5/4
  . مسیر نیاز به برخورد جدی تری دارد و حرکات بایستی با برنامه ریزی و دقت اجرا شود5/5 تا 5/7

 مسیر عالوه بر تکنیک به قدرت بدنی باال نیازمند است روش اجرای حرکات عموماً در تمرینات صعود بر روی مسیر پیدا و شگرد می گردد آنگـاه در                             5/8 تا   5/10
  ل بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدی صـــــــــــــــــــــــــــــــــــعود انجـــــــــــــــــــــــــــــــــــام مراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .می پذیرد
 از این به بعد تمرینات مداوم است که می تواند به همراه یک قدرت بدنی خوبی و همچنین یک تفکر درست در اجرای تاکتیک صعود نقش مهمـی را             5/10به باال   

  .ایفا می کند
  . توسعه یافته است15/5این درجه بندی امروزه تا 
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  نظام درجه بندی فرانسوی
رجه بندی فرانسوی به کلیت مسیر بیشتر توجه شده است اما ارتفاع، طول مسیر، هوای بد، نوع سنگ همه و همه می تواند در درجه بندی ایـن روش مـوثر      نظام د 
  .باشد

  :استاندارهای کلی در این نظام عبارت است از
  FACILEبرگرفته از کلمه ) F (-1درجه 
  PEU.DIFFICILEبرگرفته از کلمه ) P.D (-2درجه 
  AAAEZ.DIFFICILEبرگرفته از کلمه ) A.D (-3درجه 
  DIFFICILEبرگرفته از کلمه ) D (-4درجه 
  TRES.DIFFICILEبرگرفته از کلمه ) T.D (-5درجه 
  EXTREMEMENT.DIFFICILEبرگرفته از کلمه ) E.D (-6درجه 

امـروزه درجـه بنـدی در       .  و همراه با عالمت مثبت یا منفی همراه می باشـد           d..c.b.a به بعد در صعود آزاد با حرفهای         5این روش عالوه بر اعداد رسمی از درجه         
  . در نظام یوسه میتی برابر دانست5/15 در نظام اتحادیه و +XI پیشرفت کرده است که می توان آن را معادل a  9 روش فرانسوی در صعود آزاد تا درجه
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  درجه بندی
  برای آشنایی کارآموز

 
  :مطالعه کروکی مسیر صعود ی هستید و این عالئم را در کنار عنوان مسیر می بینید مجسم کنید در حال 

5/11  A2 WI2 
بلکه توصیف کننده یک مسیر یخچالی که احتیاج به کرامپون و کلنگ برای حفظ تعادل دارد  و سخت ترین بخش سنگنوردی  ! این نوشته  فرمول ریاضی  نیست  

  !! نیز آنرا صعود نمود A2ظام یو سه میتی است که می توان بصورت مصنوعی   در ن11/5طبیعی آن با درجه   
برای مشخص شدن سختی مسیرها و فعالیت انجام شده از مدت ها پیش تا کنون نظام های درجه بندی برای توصیف سختی و روشن  نمودن شمای صـعود پایـه                               

  .گذاری و مورد استفاده قرار گرفته اند
و حتـی بعنـوان زبـان مـشترک بـین           . ا می تواند کوهنورد را که در جستوجوی اطالعاتی در باره مسیر صعود آینده اش است راهنمایی نماید                 آشنایی با این نظام ه    

 .کوهنوردانی از ملیت های مختلف مورد استفاده قرار گیرد 

  . فتادن در حلقه های تکرار باز دارد ضمنا آشنایی با این این روش ها می تواند کوهنوردان را از  طی کردن مسیرهای تکراری و ا
  این نظام دارای شش کالس   می باشد .   می باشد Yosemitنظام درجه بندی مرسوم سنگنوردی در ایران نظام  یوسه میتی 

  :سایر کالس ها عبارتند از .
  راهپیمایی در مسیر های ساده : 1کالس  -3
  صعود ساده از معابر سنگی -  دامنه پیمایی : 2کالس  -4
  صعود با استفاده از طناب حمایت برای مبتدیها - کوه پیمایی : 3کالس  -5
 صعود با استفاده از حمایت و ایجـاد کارگاههـای            - . باشد  میانی   دی  ممکن است در بعضی جاها نیاز به حمایت         جکوه نوردی      : 4کالس   -6

  .شودحمایت برای تضمین در هنگام صعود نیاز به ایجاد حمایت میانی گاهی احساس می 
 .کـاربرد حمایـت میانیهـا الزامـی و بـا خطـر سـقوط همـراه مـی باشـد                    .  است و با حمایت انجام می شود       ی صعود جد  -5درجه   :5کالس   -7

  .    می باشد a,b,c,d به بعد دارای زیر مجموعه های 10/5 ادامه پیدا می کند و از 15/5  شروع می شود و تا  1/5که خود از  :  سنگنوردی  طبیعی
 A0-A5سنگنوردی مصنوعی  : 6کالس  -8

  .از ترکیب روش باال  با روش زمانی استفاده می کنند * در بسیاری منابع برای مشخص نمودن چگونگی انجام صعود های فنی 
I  - مسیر در چند ساعت صعود می شود .  

II – مسیر در یک نیمه روز تمام می شود . 

III-احتیاج به یک روز کامل داردر کامل کردن مسی  .  

IV- شوند ) بیواک (  مسیر توسط تیمی سریع یکروزه صعود می شود اما تیم های متوسط ممکن است مـــــجبور به بیتوته. 

V-در مسیر حتما شب مانی انجام می شودو حتی ممکن است دو تا سه روز صعود به درازا بکشد .  
VI- یک صعود کامل که نیاز به یک هفته زمان دارد .  

VII-ی بلند  صعود ها)expedition (  در مناطق کوهنوردی.  
  .   و زمان الزم برای صعود آن یک روز کامل می باشد    bc 5/11  نشان می دهد سختی این مسیر BC  III 5/11فرضا مسیر 

دو صعود کننده در بـاره      البته درجه بندی های سنگنوردی با توجه به شرایط محیطی و توانائی های صعود کننده صورت می گیرد و ممکن است نظر                       
  .یک مسیر با هم فرق داشته باشد
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  درجه بندی سنگ های کوتاه
  برای آشنایی کارآموز

 
. در مناطق سنگنوردی ایران سنگ های کوتاهی وجود دارند که با وجود ارزش صعود و سختی باال هیچگونه درجه بندی بـر روی آن هـا صـورت نپذیرفتـه اسـت                                

نیز همانند درجه بندی سنگنوردی  بیشتر حسی و بر مبنای فشار است که سنگنورد برای اجرای حرکات بر بدن حود حس می کند                        درجه بندی سنگ های کوتاه      
و  ورمـین   )  Fontenblue(دو روش مورد قبول درجه بندی سنگ های کوتاه درجـه بنـدی فـوتن بلـو      . نظرات مختلفی در باره این در جه بندی وجود دارد    .  
)Vermin (ست  که در زیر جدول مقایسه این دو روش با یکدیگر و روش یوسه میتی بعنوان مالک مشاهده می شود ا.  

Vermin Yosemit Fontenblue 

V0- 5.9  

V0 .510- 5+ 

V0+ 5.10+ 6a 

V1 5.11- 6b 

V2 5.11 6b+ 

V3 5.11+ 6c 

V4 5.12- 6c+ 

V5 5.12 7a 

V6 5.12+ 7a+ 

V7 5.13- 7b 

V8 5.13 7b+ 

V9 5.13+ 7c 

V10 5.14a 7c+ 

V11 5.14b 8a 

V12 5.14c 8a+ 

V13 5.14d 8b 

V14 5.15a 8b+ 
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 جدول مقایسه درجه بندی طبیعی

UK USA France UIAA 
Tech Adj. YDS  

V    5- 

V+ 4b VS 5.7 5a 

     

VI- 4c HVS 5.8 5b 

VI   5.9  

VI+ 5a E1   

  E2 5.10a  

VII- 5b  5.10b 6a 

VII  E3 5.10c  

   5.10d 6b 

VII+ 5c E4   

   5.11a  

VIII-  E5 5.11b 6c 

VIII 6a  5.11c  

   5.11d 7a 

VIII+  E6   

   5.12a 7a+ 

IX- 6b  5.12b 7b 

IX   5.12c 7b+ 

   5.12d 7c 

IX+ 6c  5.13a 7c+ 

X-   5.13b 8a 

   5.13c 8a+ 

X 7a  5.13d 8b 

   5.14a 8b+ 

XI-   5.14b 8c 

   5.14c 8c+ 

XI   5.14d 9a 

   5.15a  
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  AID RATING)      (درجه بندی مصنوعی
  برای آشنایی کارآموز

تفسیرهای بسیار مختلفی بـرای ایـن درجـه         .    A5 الی   A1نماد  .  در تمامی دنیا از یک روش واحد برای تعیین درجه بندی صعود مصنوعی استفاده می شود                 
درجه بندی صعود مصنوعی بصورت زیر بیان .  بندی وجود داشته  و همچنین  این موضوع بستگی به اینکه صعود در چه زمانی و در چه مکانی نیز انجام شده دارد        

  :می شود
 A1 تمامی  ابزار حمایت میانی بصورت محکم و با اطمینان نصب شده اند  .  
 A2   است در بعضی مواقع باعث مشکل شوندابزارها قابل اطمینان هستند اما ممکن.  
 A3   اکثر ابزارها کامال مطمئن نیستند  ممکن است چند تایی بطور اتفاقی خوب عمل کنند. 

 A4  تعداد زیادی ایزار کار گذاشته شده که هیچکدام نیرویی بیش از وزن صعود کننده را نمی توانند تحمل کنند.  
 A5   20 متر یا بیشتر با شرایط A4 .   

  هرچند ابزارهـا خـوب       A3 اروپا بدلیل اینکه اکثر صعود های مصنوعی در گذشته دور انجام گرفته  درجه بندی مصنوعی کمی خفیف تر است فرضا در مسیر                         در
 A0درجـه    .    گزارش شده اسـت     A5و فقط یک صعود     .  احتیاج به تعداد بسیار زیاد ابزار ندارد       A4.نیستند ولی جلوی یک سقوط متوسط را بخوبی می گیرند         

  .نیز برای مشخص نمودن میانی های مستحکم و ثابت استفاده می شود
در امریکا بدلیل استفاده از ابزار جدید و تمایل برای صعود های بلند و با توجه به شرایط محیطی صعود مصنوعی و دیواره نوردی رشد بسیاری داشته و این درجـه                          

  : و تفکیک قرار گرفته است  در زیر درجه بندی دیواره نوردی در امریکا بیان شده است بندی دیواره نوردی در آن بخوبی مورد توجه
 A0         آویزان ماندن بر روی ابزار و توقف بر روی میانی ها استفاده از ابزار برای باال رفتن و بطور عام استفاده از ابزار برای صـعود امـا بـدون اسـتفاده از  

 .  نیز مشهور است Free Frenchد فرانسوی  با طبیعی فرانسوی این درجه بعنوان  صعود آزا. رکاب 
 A1 ابزار ها راحت نصب می شوند و محکمند بطوریکه هر کدام می توانندد به تنهایی یک سقوط را متوقف کنند.   مصنوعی آسان. 

 A2ب شده است  مصنوعی معتدل  ابزارها کم وبیش مستحکمند و قبل از دو سه ابزار نامطمئن یک ابزار خوب نص. 

 A2+                                 همانند باال  اما بعد از هر میانی خوب  تعداد بیشتری ابزار غیر قابل اطمینان نصب شده است که  احتمال خطر  سقوط را بوجود مـی آورنـد  
 . وی سقوط چندان خطر ناک نیست 

 A3    یله قبل از اینکه وزن به روی آن منتقل شود حتمـا  هر وس. تعداد زیادی ابزار نه چندان مطمئن با فاصله کم از نصب می شوند     .  مصنوعی مشکل
در صـورت سـقوط بـیش از هـشت میـانی        . در طول طناب چند وسله مطمئن نصب می شود ولی فاصله آنها از هم بسیار زیاد است                  . آزمایش می شود  

 .ا کامل شودهر طول احتیاج به چند ساعت زمان دارد ت. اما سقوط همچنان خطر ناک نیست . ممکن است کنده شوند 

 A3+همانند باال ولی با احتمال خطر در سقوط  .. 
 A4    متـر یـک     15 تـا    10سقوط با خطر زیادی همراه است و هر         . بیشتر حمایت ها چیزی بیش از وزن سنگنورد را تحمل نمی کنند           .  مصنوعی شاق 

 .میانی خوب نصب شده است 

 A4+نزدیکند و هر طول احتیاج به ساعت های متوالی کار داردمصنوعی بسیار شاق ابزار بسیار به هم.  با شرایط باال . 

 A5      هیچ گونـه رول یـا ابـزار مطمـئن وجـود            . به ابزار ها هیچ گونه اطمینانی نیست که بتوانند وزن بدن را  تماما  تحمل کنند                .   مصنوعی فوق شاق
 .ندارد

 A6    صعود  A5            تـا کنـون   !  صورت سقوط سرطناب حمایت چی  نیز با او سقوط می کند    در.   با کارگاه نا مطمئن که نمی تواند سقوط را تحمل کند
 !!!! کسی این درجه را صعود نکرده است 

  
  

  
  
  

 



  
  کارآموزی سنگنوردی

 

٨٩  

  ایی با تاکتیک های سنگنوردینآش
  یک تتاک

 داشته ا می تواند جا یی معنی خاص خودش ربا این کلمه برخورد داشته اید ، این کلمه فرانسوی االصل در هر یگرد پیش از این مقاله جاهای اًقطع
 در ه تحت الفظی این کلمیباشد پس با توجه به بحث مورد نظر مقاله بایستی نخست به تعریف این کالم بپردازیم اما نخست اما نخست به معن

  . می کنیم نگاهفرهنگ های ایرانی 
   . م به معنی تدبیر جنگی بکار رفته استتاکتیک ، به معنی فن حرکت دادن سربازان و بکار انداختن نیروهای نظامی در جنگ و هه لمک
در تعاریف تاکتیک در دیواره نوردی به همراه ندارد پس بایستی تعریفی در این خصوص داشته   رااهمانطور که ذکر شد این معانی بیان نیاز م اما

  .باشیم
  یک            تتاک
ک یاکتتنان متد دست یابی و صعود به یک مسیر را طراحی و ا جرا می نماید ه آگاهی های تئوریک و تجربیات عملی که سنگورد با تکیه بر آوعجمم

توسط سنگنورد به ) تجربی ( یا به عبارت دیگر می توان گفت که سیستم عملکردی را که بر مبنای آگاهی های تئوریک و اکتسابی . می نامند
  .می نامندتاکتیک . منظور دست یابی به دیواره یا قله از سوی وی اعمال می گردد

  یک های دیواره نوردیتتاک
  : متد امکان پذیر بوده و می باشد 4ال دست یابی به فراز دیواره ها از ومعم

  )طناب ثابت ( اکتیک محاصره ای یا کالسیک  ت 
 )سبک ( یک آلپی ت تاک 
  تاکتیک کپسوله  
 )سولو ( تیک انفرادی اک ت 

  Sicge   Tactic              یک محاصره ای یا کالسیک                کتتا – الف
ک هدف مورد استفاده قرار می گیرد بدینگونه که پس یره صن با سلسله عملیات نظامی است که در کار محاآوجه تسمیه این روش بدلیل شباهت 

راد تیم تحت نظر سرپرست مرحله از بررسی های الزم کمپ اصلی در پای دیواره بر قرار گردیده و تمامی تدارکات الزم در آنجا مستقر می گردد ، اف
در پایان هر مرحله تیم جایش را به نفرات .  فرود می نمایندههایدام به نصب و استقرار طناب ثابت ها و کارگاقبه مرحله مسیر را صعود کرده و ا

یله یومار باال کشیده و اقدام به صعود و تازه نفس می دهد ونفرات جدید خود را به همراه بارهای مورد نیاز مرحله بعد از طریق طناب ثابت ها بوس
خر یک تیم به عنوان تیم حمله امکانات مورد لزوم تا رسیدن به نهایت کار آ ل مسیر می نمایند تا اینکه نهایتا در چند طویثابت نمودن مرحله بعد

  .را با خود حمل کرده و حمله نهایی از آخرین طناب ثابت به باال آغاز می شود
  .ی گذرا خواهیم نموداره اآلپها  و دیگر نقاط جهان و نهایتا ایران اش  صعودها فراوان می توان ذکر نمود که به چند صعود محاصره ای درونه ایننمز ا
زین ودهایی که بر روی مجموعه زین در ایتالیا اجرا گردیده است می توان به صعود امیلیو کومیچی و جوزفه و آنجلو دیرنائی که دیواره گروسه صعز ا

  .ه نمودراشا  عدد کارابین طی یک حمله سه روزه صعود نمایند50 عدد میخ و 100 متر طناب ، 150و (  متر کابل 400را با 
 متر که توسط میشل پیوال اجرا شد که این صعود نیز به روش طناب ثابت اجرا 6000صعود بر روی برج ترانگو در بالتور پاکستان با ارتفاعی بیش از 

عروف امریکایی بر روی دیواره مرد وتیک می توان صعود بد فرجام جان هارلین سنگنک این تااز معروفترین صعودهای تاریخ کوهنوردی بگردید ، ا
  . را ذکر کردو یا صعود مسیر دماغه  ال کاپیتان شمالی ایگر 

ینه بودن تیم ، نیاز به تعداد افراد زیاد برای اجرای وص دالیل کاربرد کمتر سبک محاصره در صعود توسط کوهنورادان بزرگ میتوان به پرهزصر خد
درت بازدارندگی سرپرست از تنش هایی که غالباً در این تیم ها ق و مبرنامه که خود این عمل باز نیاز به یک مدیریت قوی جهت تعدیل روانی تی

  .چندین مورد دیگر اشاره نمود..... سیل تیم روبه ضعف می رود و بوجود می آید ، زمان طوالنی برای اجرای برنامه که در اثر طوالنی بودن زمان پتان
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  Alpine   Style               یک آلپی   تتاک

 و اوائل دهه هفتاد میالدی بتدریج جای خود را در میان سنگنوردان پیشرو و صاحب تکنیک اروپا جای خود را باز 60اخر دهه وز اااکتیک  تینا
کرد ، قدرت عمل ، شناخت دقیق و لعت بر هواداران و پیروان آن افزوده شده است از ملزومات حتمی این سبک ، سرعت عمو تا امروز به سر. نمود

  .امون چگونگی دست یابی به هدف مد نظر توسط عاملین برنامه می باشد پیربرنامه صحیح
 مانند روش محاصره در مسیر طناب ثابت برای خود کار نمی ن تاکتیک صعود کنندگان هیچگاه از آخرین نقطه صعود خود باز نمی گردند وایر د

پیروزی بکار می رود به همین علت پس از این که صعود آلپی  مهم  بودن یک عاملر حرکت اینگونه صعودها سبک بامگذارند با توجه به سیست
  . استفاده در این نوع صعودها پرداختندعمومیت یافت کمپانی های تولید کننده ابزار به ساخت ابزار آالت سبک و جمع و جور برای

ایستی به برنده ترین سالح در این گونه بوی  د و آمادگی جسمانی و روحی برای یک آلپینیستا برهمه خصائص موجود اعم از قدرت زیوهالع
  .ده مسلح باشدصعودها یعنی کیش شخصیت واال و خالقیت و سرعت عمل و تصمیم گیری دقیق برای برخورد با شرایط پیش بینی نش

 آن دست میتوان به صعود زه اکع پیوسته است  که حیرت همگان را برانگیخته ویای صعود آلپی حرکتهایی چشمگیر توسط هواداران آن به وقدنر د
به صعودهای گولیج  متر را صعود نمایند یا 4000 قله باالی 28 روز توانستند بیش از 20ارهاد لورتن و آندره جورجز سویسی اشاره کرد که در مدت 

کاف مرکزی برج ترنگو به سبک یر ش بار از مس2اره داشت که در مدت یک برنامه ش میتوان ا89و آرنولد و کورت آلبرت بر روی ترانگو در سال 
  .صعود آزاد به قله دست یافتند

  کتیک کپسوله تا
ان از کمپ خود تا مرحله ای صعود نموده طناب ثابت نصب می یعنی سنگنورد. این تاکتیک تلفیقی از دو تاکتیک آلپی و محاصره ای می باشد

یعنی در کل مسیر سنگنورد در . کمپ را به باال منتقل نموده طناب ثابت ها را جمع نموده دوباره در باالی کمپ آنها را نصب می نمایند . نمایند 
  . پوشش طناب ثابت است 

SOLO 
 گاه که شما اقدام به باال رفتن به تنهائی از یک مسیر نمائید این کار را صعود انفرادی می گویند تعریف دایره المعارف کوهنوردی انگلیس هر طبق

ت خاطریست که از یرضا گنوردان را بدان ترغیب می کنند همانا احساسناین اقدام هر چند خطراتی را به دنبال دارد اما آنچه کوهنوردان و بویژه س
  . دست می دهداجرای این گونه صعودها به سنگنورد

انفرادی موفقیت های زیادی را برای اجرا کنندگانش بهمراه میĤورد  ولی همچنان میتواند در مواردی نیز به قیمت جان سنگنورد به اتمام د عوص
  .برسد
 Aid Sold  Clinbing    ود انفرادی با ابزار  صع

  Free  Soloing      .دانفرادی آزادصعو-
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 کوهشناسی در ایران
  

یق و اساسی به رشته کوه ها، شناسایی قلل و تفکیک مفاهیم از یکدیگر، کوهنوردی کردن به معنای واقعی صعود به قلل از مسیرهای مختلف، عاشق کوه                           توجه عم 
 کوه ها بـه شـمار مـی         ها و دیواره ها بودن و این عشق عمیق را به معنا و مفهوم واقعی آن درک کردن از جمله تمرین و از دیدگاهی جزء اولین گامهای شناسایی                           

ــز    . رود ــران نیــــــــــــ ــا ایــــــــــــ ــشور مــــــــــــ ــا در کــــــــــــ ــوه هــــــــــــ ــایی کــــــــــــ ــناختن و شناســــــــــــ   شــــــــــــ
هم اکنون پـس از طـی دوره        . می بایست با توجه به روند رو به رشد کوهشناسی جهت رشد و توسعه می یافت اما اینچنین نشد و در گامهای اولیه به رکود گرایید                         

وههای ایران و یاد خیری از پویندگان نخستین رشته شناسایی کوه های ایران مرحوم عبدالواحد خنجی که یـاد و                  ای طوالنی و پر فراز و نشیب از سیر آشنایی با ک           
نامش همواره جاودان باد نور کم روی نوشتن، یادداشت کردن و تالیف و تدوین سیر نزولی خود را طی کرد تا در سراشیبی ایـن راه بـه گـام هـای پایـانی نزدیـک                    

ی سیر تحوالت نوین جغرافیای طبیعی در ایران که گوشه هایی از آن با کـوه عجـین گـشته اسـت باعـث آن گردیـد تـا نـیم نگـاهی از سـوی                                    و از دیگر سو   .گردد
و جغرافیدانان به کوههای ایران نیز به وجود آید و فرهنگ آشنایی با کوه های کشور تا حدودی که تنها بیانگر موقعیت های جغرافیایی قلـل شـاخص ایـران، فـرم                                

  .ساختار رشته کوه ها و بخصوص جاده ها با انواع گوناگون آن و برخی از آبادیها و شهرها در این سیر تحوالت جغرافیایی کشور فراهم گردد
شخص، کلی گویی اما به جز تمام اینها و بعضی از مسائل حاشیه ای کوهشناسی در ایران به معنی و مفهوم واقعی آن هرگز شکل و توسعه نیافت نامگذاری های نام          

 مـی بایـست بـه عنـوان         نامـا آنچـه از آ     . ها و سایر موارد در این راستا باعث آن گردید تا این واقعیات مجسم هرگز آنطور که باید و شاید خود را جلوه گر نـسازند                         
  .ر به چاپ رسیده استسرآغازی بر کوهشناسی ایران نام برد سیر رو به رشد نقشه های کوچک و بزرگ چندی است که در طی سالیان اخی

در این نقشه ها که سعی فراوان گردیده تا با امکانات بسیار ناچیز به ثبت و ضبط آنچه به ما  رسیده و یا خودمان با تکیه بر تجارب و اجرای برنامه های چنـدین و                                    
نظرات کوهنوردان که اگر چه در زیـر بناهـای بـا دیـدگاه هـای               کوهشناسی در ایران از دیدگاه و نقطه         رچند باره کوهنوردان به  دست آوردیم  نگاهی است به سی           

پ جغرافیایی عمومی کالسیک یجغرافیدانان منطبق می باشد لیکن با موشکافی که در بیان کلیه عوارض و ارتفاعات به آن معطوف گردیده بکلی آنرا از نقشه های ت
  .جدا می سازد

دیواره ها و صخره ها و      قله های فرعی و تیغه ها و شاخکهای سوزنی ها هر یـک شـکل و          . لل وجود دارند   که در آن امتداد فراوان ق      شماتیکنمایش خط الراس    
  .شمایلی خاص به اینگونه نقشه ها داده اند که آنرا از محتوای ساده خارج ساخته اند

آنچه از آن می . مات کشوری بوجود نیامده و مورد بررسی قرار نمی گیرنداز دیدگاه کوهشناسی ایران، قلل و ارتفاعات این مرز و بوم با توجه به زیر ساختهای تقسی            
توان به عنوان کوهشناسی ایران نام برد ساختاری است از جداسازی کوه ها توسط رودخانه ها تا جای ممکن، جدای از این روند تا جداسازی کوهها توسط بیابانها و 

 قسمت به شرح ذیل  شکل مـی یابنـد         8پس بر این کوههای ایران از       . ز و جنوب ایران از یکدیگر مجزا ساخته اند        کویرهایی که از هر سوی این ارتفاعات را در مرک         
  :که عبارتند از

  رشته کوههای البرز    -1
  رشته کوههای زاگرس    -2
  کوههای ممتد مرکزی    -3
  کوههای خراسان    -4
  کوههای کرمان    -5
  ان غربیکوههای نوار مرزی آذربایج     -6
  کوههای کردستان و لرستان    -7
  قلل منفرد    -8

و تعدادی شاخه های کوچک فرعی که دیگر نمی توان آنرا در جایگاه جداگانه ای مورد بررسی قرارداد را می توان بیانگر تقسیم بندی کوههـای ایـران بـه حـساب                              
  .آورد

 قسمت فوق الذکر پراکنده گردیده اند که عمده ترین مکانهـای  8 متر می باید باشد که در  3000  قله باالی  15000بطور تقریب می توان گفت ایران، دارای حدود         
  .تمرکز آن را باید در البرز و زاگرس دانست

  .که در آغاز این مقوله و در ابتدا به بحث و بررسی پیرامون ساختار رشته کوههای البرز خواهیم پرداخت
رستان آستارا آغاز و با توس بلندی سراسر کرانه دریای مازندران را درنوردیده تا نزدید شهرستان علی آباد کتول بـه پـیش                    رشته کوههای البرز از حوالی جنوب شه      

 کیلومتر از ساختارهای بسیار فشرده برخوردارند که این ویژگی بیشتر از ناحیه مرکزی بچشم می خورد و                  150 تا   100می روند این رشته کوه ها به عرض تقریبی          
 متر قرار دارد دارای ارتفاعات 5678در این رشته کوهها که در آن قله دماوند بام ایران با ارتفاعی معادل . سایر مناطق از گستردگی های بیشتری برخوردار است در  

سـاختار  .  کوه و شاه البرز و سـیاالن نـام بـرد         کوتاه و بلند فراوانی است که پس از دماوند می توان از نامهایی چون شاهوار، مزدا، دوبرار، آزادکوه، دو خواهرون، علم                    
  : قسمت بشرح ذیل تشکیل می گردد که از شرق به غرب عبارتند از5البرز از 

  ساختار البرز شرقی: الف
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  ساختار رشته فیروز کوه: ب
  البرز مرکزی: ج
  البرز غربی: د
  کوههای گیالن: ه

  .ا سازنده های آن از سایر ارتفاعات اشاره خواهیم کردکه در ذیل به صورت اختصار به معرفی قلل مهم هر بخش و جد
  :البرز شرقی: الف

البرز شرقی ناحیه بسیار بزرگ و وسیعی را پوشش داده است در سراسر نواحی جنوبی آن که عموماً آب و هوای بیابان گرمسیر بر آن حاکم است شهرهای شاهرود،    
بخـش  . بسوی شمال امتداد یافته به جنگلهای حد فاصل شهرهای علی آباد کتول تا بابـل قـسمتی مـی گردنـد                    سمنان و دامغان و گرمسار قرار دارند و این کوهها           

 متـری و شـاهکوه   4000بزرگ کوهستان البرز شرقی از دو قسمت مهم ارتفاعات برخوردارند قسمت اصلی و مرتفع آن در شمال شهرستان شاهرود با قلل شـاهوار   
 متری و نـرو و قلـل قـدمگاه، سـائو و لعـای جـای دارنـد کـه                    3850شان و یزدگی و در قسمت غربی این رشته کوه ها قلل نروا               متری و قلل چالویی، کاه ک      3850

  .حدفاصل این دو قسمت بخصوص در شمال دامغان را رشته کوههای کم ارتفاع برن مو را پوشش داده است
  
  :رشته فیروز کوه: ب

اری عمودی شکل و فشرده از شمال حدفاصل در شهرستان بابل تا آمل و از جنوب حدفاصل در شـهر فیـروز کـوه و                         رشته کوههای موسوم به فیروز کوه بصورت نو       
دماوند قرار دارند دره عمیق، رودخانه هراز سراسر جناح غربی این کوهستان را از البرز مرکزی جدا می سازد و در شرق این ناحیه نیز رودخانه های تـاالرد، حبلـه                               

  .ی این قسمت از کوهستان عظیم البرز شرقی کمک بسزایی نموده اندرود به جداساز
کوههای جنوبی فیروز کوه غالباً حالت کوهستان و فاقد درخت و بالعکس هرچه به نواحی شمالی نزدیکتر می شویم جنگل و درختزار پوشش غالب ایـن نـواحی را                             

 متر و 4050ینه گرگ میش متر و 3850 متر و زرین کوه 4250لل بسیار مشهودی چون دوبرار      از جمله مهمترین قلل این منطقه می بایست از ق         . شامل می گردند  
  . و سواد کوه را نام برد- پاشوره- هلزم- امنیه-قلل بوم

  
  :البرز مرکزی: ج

ان مرتفع که در رودخانه هراز آنـرا از سـمت   از فشرده ترین ناحیه کوهستان البرز از حیث کثرت ارتفاعات را در این منطقه می بایست نام برد در این ناحیه کوهست        
شرق و دره رودخانه کرج و چالوس آنرا از غرب جدا می سازد در حدفاصل شهرهای آمل و چالوس در کناره دریای مازندران و از جنوب در حد فاصل شهر کرج تـا                 

  .تهران و دماوند شامل می گرداند
ات این ناحیه از نوار جنگلی در قسمت شمالی و ناحیه کوهستان جنوبی آن تشکیل گردیده دارای قلـل مهـم و                      ناحیه کوهستانی البرز مرکزی نیز چون سایر ارتفاع       

  :مشهود چندی است که از جمله مهمترین آنها می بایست از
 - گـرگ - دردشـت - خواهرون دو- جانستون- مهرچال- آسان کوه- سی چال- کلون بستک- متر و قلل فرهنگ  4375 متر و خلنو     4390 و آزاد کوه     5678دماوند  

  .توچال و گل زرد نام برد
  
  :البرز غربی: د

بـر جاذبـه هـای آن دو        ) علـم کـوه   (منطقه کوهستان البرز غربی پس از ناحیه شرقی البرز از وسعت زیادی برخوردار است که وجود رشته کوههای تخت سـلیمان                      
چالوس از البرز مرکزی جدا و از سمت غرب سراسر آنرا دره رودخانه             -توسط وردخانه های کرج   ناحیه کوهستانی البرز غربی نیز از سمت شرق         . چندان افزوده است  

-قـزوین -شهرستان چالوس در قسمت منتهی الیه شرقی و رشت در حد نهایی غربی آن قرار دارد و از جنوب نیز حدفاصل شهرهای کـرج                      . سفید رود در می نوردد    
  .لوشان و بنصیل می باشد

 شاهرود و طالقان رود در عمق این ناحیه می باشد همچنین آثار تاریخی دوره هـای          -اخصه های البرز غربی وجود سه رودخانه عظیم سه هزار         از جمله مهمترین ش   
  .اسالمی و قبل از آن زینت بخش این ناحیه بزرگ می باشد

 سـیاه   - چـالون  - متر و قلـل نـاز      4050ار  ه ک - متر 4200شاه البرز    - متر 4650 تخت سلیمان    - متر 4850از جمله قلل مهم این منطقه نیز می بایست از علم کوه             
  .شچال و درفک نام بردخ - سیاالن- خرسان- هفت خانی- ماسه چال- کرماکوه-کمان

  
  :کوههای گیالن: ه

کمی بهره مند می باشند با حالتی نیمه آخرین بخش از رشته کوه های البرز را کوههای گیالن تشکیل می دهند این کوهها که بالعکس سایر نواحی البرز از ارتفاع                      
اردبیل قرار دارند شهرستان رشت در شمال این ناحیه و دره رودخانه قزل اوزنی و سفید رود و شهرستان آب بر                      جنگلی در حدفاصل رودخانه سفید رود تا آستارا و        

 - متر و قلل پشته کوه     3350 متر و سفید کوه      3050می چون شاه معلم     و خلخال در جنوب و جنوب غربی آن دیده می شوند این منطقه نیز دارای قلل مرتفع مه                 
  .بغرو داغ و الس پشته می باشد
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  : رشته کوه های زاگرس-2
رشته عظیم زاگرس سوی بزرگ و مرتفع و پهناور حدفاصل دشتهای خوزستان و عراق تا نواحی مرکزی ایران را تشکیل می دهد ایـن سلـسله کوههـا بـا وسـعتی                                

 منطقـه  3 جهت شمال غربی به سوی جنوب شرقی از رشته کوه ها و خط الراس های فراوان به وجود آمده اند رشته زاگرس با توجه بـه دسـت یـابی بـه         پهناور از 
 بـر ایـن قلـل      بخـش عمـده متمرکـز      3کوهستانی مهم از نقطه نظر کوهنوردان یعنی قلل اشترانکوه و قالی کوه و خط الراس زردکوه بختیاری و دنا را می توان به                        

 ناحیه کوهستانی را که از شمال به جنـوب امتـداد یافتـه انـد بـه      3تقسیم نمود که اکثر صعودهای کوهنوردان در زاگرس را تحت پوشش خود قرار داده است این         
  .نامهای شمالی و مرکزی و جنوبی می توان نام داد

  
 - پریـز کـوه    - ن - قبله - متری و قلل دیگری چون هشتاد      4110 متری و قالی کوه      4150ران  بخش شمالی شامل قلل مهمی چون اشترانکوه با سرافرازی قله سن ب           

  .اگر و تمندر می باشد
 متـر و قلـل      4150 متر و هفـت تنـان        4150 متر و قله شاه شهیدان       4221بخش مرکزی با  قله مرتفع کلونچی مرتفعترین قله زردکوه بختیاری با ارتفاعی معادل               

  . گربوش کوه-ان فرد-دیگری چون شاهان
 4450 متر مورگـل     4500و باالخره بخش جنوبی که تا شهر بزرگ شیراز و کمی هم دورتر تا داراب امتداد می یابد که از جمله مهمترین قلل باید از قاش مستان                            

  .نام برد...  ریگ و - نیل- خاتون- سفید کوه- متر و قلل رنج4150 بل اقلید -متر
  
  : کوههای ممتد مرکزی-3
اری طویل منقطع توسط بیابانها و تاحدودی منفرد که فقط بدلیل امتداد آن در مرکز ایران شاید بتوانی از آن به عنوان ممتد مرکزی نام برد این قلل که از شـهر             نو

 تا شهر بابک کرمـان امتـداد مـی     و تزرجان - شیرکوه - مارشنان - میل - کرکس - کرگز - ولیجیا -تفرش و قله مهم آن نقره کمر آغاز می گردند با تشکیل قلل غلیق             
  .یابند و هر یک دارای قلل منفرد و متعددی می باشند

  
  : کوههای خراسان-4

این کوهها غالباً بصورت پراکنده در اطراف و اکناف استان خراسان قرار دارند و هر یک دارای ویژگیهای خاص خود می باشند که از جمله مهمترین قلل این منطقه 
  . آالداغ و هزار مسجد نام برد- سالوک- چهل تن- شیرباد و زرگران قلل پراکنده ملکوه-الراس بزرگ بینالودمی باید از خط 

  
  : کوههای کرمان-5

هـای  کوههای کرمان را می توان به عنوان مجموعه أی از قلل مرتفع بعضاً دشوار از نقطه نظر صعود به آنها و معمولی چون بسیاری از کوههای ایران نـام بـرد کوه                               
 سیرج و غیره قرار گرفته اند مرتفعترین قله این کوهها - جیرفت- سیم- ماهان- جوپار-دارای قلل مرتفع زیادی است که در اطراف شهرهای بزرگ آن چون کرمان      

 - گلچـین - بیـد خـون  -ل جـالل  کیـ - کیش- سه شاخ- جوپار- کله زی- کوشا- متر و دارای قلل مهم دیگری چون الله زار   4465هزار یا قولی چهل تن به ارتفاع        
  . بارز و بحر آسان می باشد- چغتان-لوارپ

  
  
  :کوههای نوار مرزی آذربایجان غربی-6

این رشته کوهها که در نوار مرزی حد فاصل ایران و ترکیه و بخشی از کشور عراق قرار دارند از جمله زیباترین و بکرترین قلـل کوههـای ایـران مـی باشـند کـه از                      
. در شمال غربی ایران آغاز تا نواحی کردستان به سوی جنوب به پیش می روند دریاچه بزرگ ارومیه و شهر آن در سمت شرق این کوه ها قرار داردشهرستان ماکو 

  .د سیاه کوه و غیره نام بر- بره نمرو- ستاره لوند- متر و قلل بزسینا3608از جمله مهمترین قلل این ناحیه می باید از قلل چهل مور شهیدان 
  
  :کوههای کردستان-7

نه این سلسه کوهها تا نواحی کوهستان لرستان نیز به پیش مرشته کوههای کردستان نیز به صورتی متصل و سینه متصل در شمال زاگرس بزرگ جای دارند که دا
 پـراو و گـرین نـام    - بیستون- بر- واالخانی-انان بر- متر3350 متر چهل چشمه 3350می روند از جمله مهمترین قلل این مناطق کوهستان می باید از قلل شاهو  

  .برد
  
  : قلل منفرد-8

اگرچه مجموعه های متعددی از اینگونه قلل در مناطق مختلف ایران تشکیل خط الراس های کوچک و بزرگی را می دهند و دارای شاخص ترین قلل ایران نیز می   
ــر ترتیــــــــــــــــــــــــــــب      ــه هــــــــــــــــــــــــــ ــا بــــــــــــــــــــــــــ ــند امــــــــــــــــــــــــــ   باشــــــــــــــــــــــــــ

 لقب قلل منفرد ایران را بسان جزایری بزرگ در میان دشتها و بیابانهای و کویرهای ایـران بـه حـساب آورد کـه صـعود بـه ایـن                               می بایست به تعداد زیادی از آنها      
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 سهند  - متر 4811 این قلل می باید از قلل سبالن         که از جمله مهمترین   . ارتفاعات همواره بصورتی مجزا از سایر قلل در یک حیطه مشخص برنامه ریزی می گردند              
  . الوند نام برد- نای بند- متر و قلل بزمان4110 تفتان - متر3750
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  مهمترین منابع و مأخذ
  

 .78کوهنوردی؛ اردیبهشت   جزوۀ کارآموزی؛ کمیتۀ .1

 com.climbing.www://http        ؛Climbingسایت اینترنتی  .2

 com.planet-beal.www:// http        ؛Bealسایت اینترنتی  .3

 com.petzl.www:// http        ؛Petzlسایت اینترنتی  .4

   org.traliabrigadeaus.www://http    ؛The Boys Brigade Australiaسایت اینترنتی  .5

6. Basic Essential of Rock Climbing ؛ نوشتۀMike Strassman ؛ISBN 0-934802-45-9 استفاده از (؛
 ).تصاویر و متون

استفاده از تصاویر (کارون،  ، چاپ شرکت چاپ1360مدنی، چاپ سوم،  کوهنوردی جدید؛  ترجمه و تألیف صادق امین .7
 ).و تلخیص متون

 .فنی ؛ بخش نکات28 و 27، 26، 25های  فصلنامۀ کوه شماره .8

  ).استفاده از تصاویر(، 1359ماه  آرش، چاپ اول، دی کوهنوردان کاربرد طناب در کوهنوردی؛ گروه .9
-ISBN 964،  ناشر نشرروان، 1380ماه  سنگنوردی از الفبا؛ نوشتۀ پر کالبرگ، ترجمۀ رحیم دانائی، چاپ اول، دی .10

  ).متناستفاده از تصاویر و تلخیص   (92866-5-9
11. Rock Climbing؛ نوشتۀDon Mellor  ؛ISBN0-393-31653-X ،)استفاده از تصاویر و متون.( 

12. Nœud  endorsements  man oeuvres  special تدوین ،Department  de la formation  Alpinism 
ENSA ،November 1998 ،)استفاده از تصاویر.( 

 .1371سنگنوردی، نوشتۀ محسن نوری، درس کالس طرح .13

 Isbn    1382دان رالیک مترجم شاهین محمدی یگانه چاپ اول  تابستان : گره ها و طناب ها برای کوهنوردان  نوشته  .1
964-06-3345-3  

14. ROCK TOOLS AND TECHNIQUE 
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کار آموز گرامی امیدواریم شرکت در این دوره آموزشی برای شما مفید بوده و 
یشنهادات شما  بهترین راهنما پانتقادات و . زم از آن را ببریدتوانسته باشید بهره ال

برای بهبود هر چه بهتر کیفیت این کالس ها می باشد پس ما را از آن بی نصیب 
  .با آرزوی مالقات شما در دوره های باالتر آموزش کوهنوردی. نگذارید

 
 

 بخش آموزش و پژوهش کمیته کوهنوردی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


