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آموزه های کوهنوردی ()3

حجت االسالم علی شریفیان مهر

ایثار ،فداکاری و از خود گذشتگی!

در شماره های پیشین موضوع « جایگاه ورزش در سبک زندگی اسالمی » و
« آموزه های کوهنوردی » با عنوان « کوه؛ مظهر صبر ،بردباری و استقامت »
از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (ع) مورد بررسی قرار گرفت و مساله
سالمت جسم و تقویت نشاط روحی و روانی را دغدغه اصلی و همیشگی بشر و
انسان جویای کمال و سعادت عنوان کردیم و توجه و برنامه ریزی در جهت سالمت
و تعالی جسم و روح را شرط تکامل و دست یابی به مقام قرب الهی برشمردیم و
ورزش را به عنوان موضوعی مهم و اجتماعی با ابعادی مختلف و به عنوان مهمترین
عامل سالمت و تندرستی که مورد تایید اسالم هم می باشد را بهترین وسیله برای
رسیدن به این هدف عالی و مقدس دانستیم .
و اشاره شد که کوه مظهر استقامت ،مقاومت ،بردباری و صبر است و از ورزش
کوهنوردی معموال به عنوان مدرسه اخالق یاد می شود .بزرگان و پیشکسوتان این
رشته ورزشی بحث اخالق در کوهنوردی را مقوله ای تفکیک ناپذیر از این ورزش
دانسته و تشویق و ترغیب کوهنوردان به آموختن و درس گرفتن از این اصول
اخالقی و معرفتی را از وظایف اصلی خود بر می شمارند.
درسی که یک کوهنورد از کوه و طبیعت می آموزد؛ صبر ،استقامت و پایداری؛
تواضع ،فروتنی و افتادگی؛ مروت ،مردانگی و جوانمردی؛ فداکاری و ایثار؛ دوری از
تکبر و غرور؛ احترام و تکریم هم نوع و بسیاری دیگر از صفات پسندیده و فضایل
اخالقی حاکم در این رشته ورزشی است .مساله صبر ،استقامت و پایداری را به عنوان
یکی از این آموزه ها از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین (ع) مورد بررسی قرار
دادیم .و در این شماره به مبحث ایثار ،فداکاری و از خودگذشتگی به عنوان دیگر
آموزه ای ارزشمند در ورزش کوهنوردی می پردازیم.
بر بلندای قله های اخالق
از اساسی ترین اصول انسانی و اخالقی که در میان افراد یک جامعه مطرح می باشد
و در پیشرفت ،بقا و استحکام نظام آن جامعه نقش بسزایی دارد مسئله ایثار ،فداکاری
و از خود گذشتگی است .که این فضیلت اخالقی ،ریشه در عظمت روح و وارستگی
انسان دارد .که از زیباترین و رفیع ترین مظاهر جمال و جالل انسانیت است و تنها
انسان های وارسته و خودساخته موفق به عروج و صعود به این قله شامخ می شوند.
طبق فرمایشات موالی متقیان حضرت علی (ع) روحیه ایثارگری برترین ویژگی
مؤمنان ،بهترین کرامت اخالقی و به عنوان باالترین نیکی ها برای انسانها یاد
شده است.که در زبان فارسی از این واژه به « از خود گذشتگی » تعبیر می شود .
فداکاری برای خانواده  ،دوستان ،اطرافیان و جامعه را از ویژگی های انسان از خود
گذشته می دانند که این رفتار پسندیده مورد قبول افراد هر جامعه می باشد .و در
فرهنگ دینی ایثار دارای ارزش معنوی است انسان فداكار ،ازعالئق خويش در راه
هدف هاي متعالي ،مي گذرد ،تا به معبود خویش دست یابد  « .و من الناس من
يشري نفسه ابتغاء مرضات اهلل و اهلل رئوف بالعباد » بعضي از مردم جان خود را در
برابر خشنودي خدا مي فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است
(سوره بقره ) 207

در آموزه های دینی ،انسان ایثارگر تنها به خویشتن نمی اندیشد و اهل خود خواهی
نیست و در راه رضای خدا از خواسته های خود چشم پوشی کرده و هستی و جان
خود را در راه رضای او فدا می کند .قرآن کریم در مورد ایثار اهل مدینه در زمان
پیامبر در پذیرش مهاجران مکه چنین می گوید  « :و آنها ( مهاجرین ) را برخود مقدم
می دارند ،هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند  .کسانی که از بخل و حرص نفس
خویش بازداشته شده اند ،رستگارانند » .در واقعه کربال و عاشورا نیز  ،که حکایت
انسان هایی است که ایثارگرانه در راه حسین بن علی (ع) قدم برداشتند تا به رضایت
خدا برسند عالی ترین مفاهیم ارزشی و اعتقادی  ،به زیباترین شکل عینیت یافت که
در تاریخ اسالم اینگونه نمونه ها ،فراوان است.
آئین جوانمردی در دنیای کوهنوردی
ایثار و گذشت  ،يكي از رموز جوانمردی است در آئین فتوت و پهلوانی در ورزش،
فداکاری و گذشتن از تمایالت شخصی به خاطر دیگری رسمی دیرینه است .ورزش
کوهنوردی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بلکه به سبب شرایط خاص حاکم بر آن،
شاید بتوان گفت کوهنوردان ،بیشتر در بوته آزمايش قرار مي گيرند .آنها در شرایط
مختلف ،در مواجه با سختی ها و دشواری ها پيوسته در كنار هم بوده و يار و ياور
هم هستند .كوهنورد در هر جايگاهی که باشد ،به عنوان كوهنوردي معمولي یا مربي
كوهنوردي ،سرپرست يك گروه كوهنوردي يا امدادگر ،پزشك ،راهنماي كوهستان
و  ...با گذشت و ایثار نسبت به دیگر همنوردان ،شرايط سخت را بر ديگران آسان
كرده و در صعود موفق و همراه با سالمت همراهان خود نقش بسزایی دارند .حتی در
مواقعی خاص پس از ماه ها تالش و تمرین طاقت فرسا در چند قدمی بلندترین قله
های دنیا برای حفظ و نجات کوهنوردی دیگر ،خود را از لذت صعود محروم کرده و با
ایثار و از خودگذشتگی به وظیفه انسانی خویش جامه عمل می پوشانند.
ایثار در اصل ،امری مستحب است خواه درامور معنوی مانند مق ّدم داشتن مؤمنان بر
خود در دعا و خواه در امور عادی و مادی مانند دادن لباس یا غذای مورد نیاز خود
به دیگری لیکن در پارهای موارد ،واجب می گردد .در حدیثی امام حسن عسگری
علیه اسالم می فرمایند :شیعیان علی(ع) آن کسانی اند که برادرانشان را بر خودشان
مقدم می دارند هرچند در خود آنها نیازی ضروری باشد .این اصل اخالقی در همه ی
زوایای زندگی گهربار معصومین علیهم السالم فراوان دیده می شود و تا سر حد ایثار
از امکانات خود برای حل مشکالت مردم استفاده می کردند به طوری که می توان
گفت خود را وقف مردم کرده بودند.
به امید آنکه ما نیز از این اصل اخالقی( ايثار و از خودگذشتگي ) که انبیای الهی در
انجام رسالت خود ،از آن در راه اصالح و هدایت جامعه بهره برده و وظایف سنگین
خود را به انجام رسانيدند ،در زندگی خویش برای رسیدن به سعادت و عروج و صعود
به قله های رفیع کمال ،معرفت و انسانیت مدد بگیریم.
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آموزشی

رویای دیواره نوردی را چگونه و از کجا باید شروع کرد؟!
حسن گرامی

شاید این روزها بیشتر اخبار دیواره نوردی و موفقیت های که در این زمینه به گوش میرسد
را دنبال می کنید و انگیزه شروع برای اینکه شما هم به این سمت کشیده شده و رویاهایی
را نیز در سر بپرورانید درحال شکل گرفتن باشد .حال شما برای خود یک هدف تعیین کرده
اید که این هدف باید به اهداف کوچکتر شکسته شود  .با رسیدن به اهداف کوچک کم کم
می توانید به اهداف بزرگتر نیز فکر کنید .
تعریف دیواره نوردی
سنگ نوردی آزاد ـ مصنوعی و ترکیبی (درای تولینگ ـ مصنوعی ـ آزاد ـ یخ نوردی) که
بیش از یک طول طناب باشد و نیاز به استفاده از تکنیکهای مختلف و گسترده رشته های
مختلف مانند سنگنوردی  ،یخ نوردی و درای تولینگ و همچنین فنون زندگی در دنیای معلق
باشد را میتوان دیواره نوردی نامید .عموم ًا در این راه چالش های فراوانی مانند لجستیک ،عبور
از کنج ها و تنوره ها و صعود از مسیرهای سرسخت نیز در انتظار فرد می باشد  .افرادی که
دنبال رویای یک صعود بزرگ هستند باید شکیبا و صبور باشند زیرا یکی از مهم ترین عوامل
در این رشته  ،تجربه افراد است .
چگونه و از کجا باید شروع کرد.
ً
پس از گذراندن دوره های آکادمی فدراسیون کوهنوردی و خصوصا دوره دیواره نوردی که در
این خصوص تدوین شده است می توانید این کار را به صورت جدی تر دنبال کنید  .مهمترین
چیزی را که باید در نظر بگیرید اینکه شما نیاز مداوم به صعود و کسب تجربه در دیواره ها
مختلف و جنس سنگ مختلف دارید  .یعنی صرفا به خاطر اینکه این دوره را گذرانده اید اتمام
کار نمی باشد و دیواره نورد نخواهید شد  .آن چه که میتوان نتیجه گرفت ممارست و پشتکار
در کار خود میباشد .حتما هفته ای  3جلسه کار کردن در سالن و آخر هفته ها را به سنگ
نوردی اختصاص دادن جزیی از کار است .یکی از فاکتورهای اساسی مورد سنجش دیواره
نوردان امروزی  ،توانایی صعود مسیرهای درجه دار در ارتفاع می باشد .

مثال اگر شما بخواهید دیوارهای در پاتاگونیا را صعود کنید شاید در طی چهل تا پنجاه روز چند
روز هوای خوب پیش رو داشته باشید و اینجاست که توانایی و سرعت شما در صعود برگ
برنده شما خواهد بود .پس تمرین تمرین تمرین .بخش عمدهای از شروع کار دیواره نوردی
را شکل میدهد.
کسب مهارت در این زمینه
تکنیکهایی که در سنگ نوردی و دیواره نوردی وجود دارد ،اعم از کارگاه ها ،مبانی ها ،استفاده
از میخ ها رکاب زدن ها بارکشیها و چیدمان ها و  ...مهمتر از همه انتخاب هم طناب و....
کسب تجربه در صعودهای مختلف  ،یکی از عوامل مهم و عمده در پیشرفت شما در دیواره
نوردی می باشد .مثال اگر در جایی توانایی صعود طبیعی را نمیتوانید حدس بزنید ریسک
نکرده وآن قسمت را به صورت مصنوعی صعود کرده و یا از نفر خود بخواهید که این کار را
انجام دهد .الزم به ذکر است که شما در زمان انتخاب نفر دوم باید نسبت به توانایی او آشنا
باشید .که خود بسیار مهم و حیاتی می باشد.
داشتن مربی ،برای موفقیت و دستیابی به اهداف بزرگ نیاز به یک مربی با تجربه و کارآمد
دارید که به شما انگیزه و آموزش الزم را تزریق نماید .و به شما در رسیدن به هدفتان کمک
کند ودر ضمن تجربیات خود را در اختیار شما بگذارد.
انتخاب مربی مناسب به معنای ایجاد اعتماد به نفس در کارآموز  ،تقویت جسارت و روحیه او
و اجرای درست کارها و تکنیک ها و جلوگیری از اشتباهات منجر به حادثه،
در کنار همة این ها شما باید دانش کوهنوردی  ،اسکی و یخ نوردی نیز کسب نمایید زیرا
گاه ًا برای رسیدن به پای یک دیواره باید روزها کوهنوردی کرده و یخچال ها را پشت سر
بگذارید و در دیواره هایی که در ارتفاع قرار دارند شما سمتی را به صورت میکس یا به صورت
یخ نوردی صعود نمایید و گاها شما مجبور به بیواک کردن هستید بنابراین شما باید بدانید که
نحوة زنده ماندن در شرایط سخت چگونه است.

چگونه مستقل عمل نماییم؟!

بعد از گذراندن این موارد شما باید از کارهای آسان شروع
کنید .
یادم میآید در اولین جشنواره دیواره نوردی که توسط
انجمن کوهنوردان ایران در سال  1388در منطقه سنگ
سر اجرا شد؛ دو سنگنورد فرانسوی به نام های آنتوان و
فرانسوا برناد نیز حضور داشتند آنها در هفت قارة جهان
دیواره نوردی کرده و سومین پیمایش مستقل قطب را
بدون گرفتن بار و بارگذاری انجام داده بودند.
اما آن روز صبح برای شروع یک مسیر ساده و یک شکاف
خوب را انتخاب کردند که امروز نیز یکی از مسیرهای
پرتردد این منطقه است .وقتی از آنها سوال کردم که
مالک انتخاب مسیر شما چه بود ،در جواب گفتند برای
شناخت منطقه و انس گرفتن با جنس سنگ این مسیر
را انتخاب کرده و برای فردا مسیر سخت تری را در نظر
خواهندگرفت.
بنابراین هیچ وقت عجله ای برای کار خود نداشته باشید از
کارهای ساده و روتین شروع کرده و کم کم و با افزایش
تجربه می توانید به سراغ کارهای جدی تر بروید .
کندی حرکت و صعود در ارتفاعات سخت و خشن ،به
معنای شکست در انجام پروژه های بزرگ است.بنابراین
کسب تجربه و افزایش سرعت عملکرد و توان صعود به
مرور زمان و شرکت در جشنواره های سنگ نوردی بسیار
کمک کننده خواهد بود؛ زیرا تجارب نفراتی که از مناطق
دیگر آمده اند را دریافت و برای پیشرفت خود استفاده
خواهید کرد ،لذا در یک نگاه مختصر برای این که شما یک
دیواره نورد شوید را میتوان این گونه بیان کرد:
 .1تامین هدف
 .2گذراندن دوره های آکادمیک
 .3ممارست در تمرین (داخل سالن و طبیعت)
 .4کسب تجربه
 .5داشتن یک مربی خوب و با تجربه
 .6نداشتن عجله برای رسیدن به رویاها وتفکرات سخت
 .7دیواره نوردی در جاهای مختلف با جنس سنگ
متفاوت
 .8کشیدن کروکی و خواندن کروکی مسیرها
 .9کوهنوردی در ارتفاعات در فصول مختلف
الزم به ذکر است بحث تغذیه که همیشه مورد توجه و
معضل هر کوهنورد و سنگ نوردی می باشد را نمی توان
درچند سطر گفت.
امید است در مقالة بعدی این بحث را به زبان ساده و در چند
صفحه به صورت واضح و روشن توضیح دهم.
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آموزشی

آناپورنا بهشتی در هیمالیا
حسین نظر

کوه آنا پورنا دارای یخچال های عظیم در دامنه غرب و شمال غرب
خود می باشد .نام کوه از زبان سانسکریت گرفته شده و به معنای الهه
محصول است .این توده عظیم همچنین از چند قله فرعی تشکیل شده
که اهم آن آناپورنا  1ارتفاع  ،8091آنا پورنا  2ارتفاع  ،7937آنا پورنا 3
ارتفاع  ،7555آنا پورنا  4ارتفاع  ،7525گانگاپورنا ارتفاع  ،7455آناپورنای
جنوبی ارتفاع .7219
آناپورنا  1در غرب و آنا پورنا  2در شرق از این رشته کوه محافظت می
کند .اولین صعود در سال  1950توسط موریس هرزوک از فرانسه صورت
گرفت.
نپال سرزمين كوهستاني در جنوب كشور كه در آن زمين هاي پست نيمه گرمسيري
با جمعيتي متراكم جاي دارد يك نوار تپه اي مركزي را دره هاي حاصلخيز تقسيم
مي كند كه شمال آن پوشيده از كوه هاي هيمالياست با رودهاي همچون نپال،
كرنالي ،ناراياني و كوسي .تمام نپال در معرض بادهاي موسمي قرار دارد كه در فصل
بارش ارتفاعات شرايط بسيار حساسي دارد .از نظر موقعيت مي توان هيماليايي نپال
را به بخش هاي كانچن ،واقع در شرق خومبو قلل اورست ،لوسته ،چوآيو و ماكالو،
ماناسلو ،هيمال چولي و ناگادي چواي و دائوالگيري هيماليا نپال از طرف شرق
توسط هيمالياي سيكيم و از غرب به وسيله هيمالياي گاروال محاصره شده ،وسيع
ترين و مرتفع ترين منطقه هيماليا طول اين قسمت كه در مرز شمالي نپال حدود
 800كيلومتر و در محدوده مرزهاي ملي هندوستان ثبت واقع شده است.

شهرهاي مهم بيدات نگر  166هزار ،اليت پور  ،162پوخارا  156و بيرگنج  112هزار
جمعيت دارد و كاتماندو بيش از  1ميليون نفر .
مكان قديمي و شگفت انگيز ،با گودا ها(معابد بودايي) استو پاها (مقبره بودايي كه
به دست صنعت گران نوار ساكنين اصلي دره كاتماندو ساخته شده  .مهمترين
پرستشگاه و معبد قله اورست مي باشد.
 3شهر كاتماندو  ،پاتان و بختاپور داراي اهميت تاريخي هستند.
مهمترين ديدنيها :معبد پاشو پاتينات ،موكتيفات ،سوايا بونات بو دهانات،
چانجونارايان ،صومعه كوپان و پاسي بادي( مرده سوزي) .ميدان دور بار واقع در
كاتماندو و پاتان و بختاپور.
ً
صنايع دستي از صادرات اصلي عمدتا فلزي و چوبي و سنت هاي باستاني رو سنگ
جواهر ،چاقوي معروف گورخا و سفال ،فرش هاي پشمي ،پوشاك
شعار ملي« :مادر» و مام و ميهن از آسمان واالترند
سرود ملي ،در هر بافته از صدها گل و تنها پرچم از دو مثلث در جهان ميباشد.
پايتخت :كاتماندو ،زبان رسمي :نپالي ،حكومت :جمهوري ،رئيس جمهور نخست وزير
مساحت  ،140/800آب ها  % 2/8مساحت پوشانده جمعيت حدود 30/000/000
واحد پول پول -روپيه پيش شماره +977
 81درصد مردم  ،پيرو آيين هندوئيسم باالترين درصد پيروان را نسبت به جمعيت
خود دارد اين كشور به خاطر موقعيت جغرافيايي از هند و تبت نفوذ مي گيرد يونسكو
درباره زادگاه بودا لوميبيني در نپال محل تولد بودا مي دانند از سال  1996تا 2006
در جنگ داخلي نپال نزديك به  16هزار كشته كه پس از آن احزاب سكوالر و
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دموكرات را ايجاد كند .مائوئيست ها در  2006به ده سال جنگ داخلي پايان دادند
و روند صلح شكل گرفت و فعال وارد يك بالتكليفي قانوني و سياسي شده است.
نپال كشوري در منطقه هيماليا بين هند و چين و بوتان و جامعه فرهنگي چند قومي
و طبقاتي در طول تاريخ بوده است حدود  140گروه قومي طبقاتي در كشور هست
كه مدت  2000سال در كنارهم زندگي كرده اند و سنت هاي فرهنگي مجزا و در
عين حال به هم مرتبط خود را حفظ كردند اين آميزه در مجموع فرهنگ نپالي را به
وجود آورده از جنوب تحت تأثير هند از شمال بودايي تبت از نظر سنت نپال فصل
مشترك بين هند و بودايي درنظر گرفت.
سه شكل تقسيمات قومي قابل توجه است تقسيم اول بين كوه نشينان و دشت
نشينان بر اساس منطقه و قوم ،دوم ،بين هندوها طبقه باال و گروه هاي اصطالح ًا
بومي ،تقسيم سوم بين برهمن ها و گروه هاي نيووار و گروه هاي هندو و طبقه باال
و گروه هاي هندوها هستند.
آغاز برنامه:
پدی به ارتفاع 1060متر ،مسیری زیبا با تغییرات فضای خاص جنگلی و محیط
های کشاورزی که بخشی از مردمان سخت کوش کوهپایه نشین این ناحیه به کار
کشاورزی و کشت برنج مشغولند و زندگي همچون رودی جاری است.
روز بعد
مسیر دامپوس به لندراک که مسافت طوالنی
می باشد را پیش رو داریم و از دهکده های
متعددی عبور می کند که روابط های فرهنگی
و سنتی به زیبایی هر چه تمام تر دیده می شود
و شکل جغرافیایی کم نظیر از ارتفاع پایین تا
پوتاهانا که  2010متر است حال و هوای خاص
به طبیعت دوستان می دهد پس ار چند افت
وخیز مسیر به دهکده آرام و تماشایی لندراک
می رسیم که در بلندی دره و رودخانه اصلی
قرار گرفته است.
روز بعد پیمایش جذاب از لندراک جمورونگ
داریم که این منطقه هم به جهت دارا بودن
آبریزها و آبشارهای بلند که از قلب جنگل به پايين سرازير مي گردد و لحظات برنامه
را دل انگيزتر مينمايد .تغييرات ارتفاع كام ً
ال دراين منطقه محسوس است در بین راه
باربرها و مردمان سخت کوش از تالش روزانه را می بینیم که با چهره های خندان به
هر کوهنوردی خوشامد می گویند.
کم کم ُجمرنگ می رسیم این مکان استثنایی که سایت فوق العاده ای به دو دره
غربی و جنوب شرقی دارد مرکز اقتصاد و ارتباط بیشتر بومی ها و گردشگران با
دهکده های باالدست و پایین دست می باشد.
صبحی دیگر شروع گردید و ما برای شکار زیبایی های طبیعت آناپورنا در تکاپو
هستیم هدف بعدی راهپیمایی از جمرونگ به دوان( )Dovanهست که دره مرتفع
دوان از ال به الی جنگل های انبوه در دوردست ها دیده می شود و حسی عمیق
برای لمس و دیدن جاذبه ها با گام های آرام شکل می گیرد به دوان نزدیک شدیم
منطقه ای سرد و زیبا.

طلوعی دوباره و تالشی دیگر از دوان با کم کردن یک شب مانی در دهکده هیمالیا
 2873متر ،به ارتفاع  3703سمت  B.Cکمپ ماچاپوچه ( به زبان نپالی :ماهی) ادامه
برنامه دادیم که از شکل جنگل انبوه به درخت زارها و پوشش گیاهی خاص ارتفاع
 3000به باال تغییر شکل می دهد همه جا بوی طراوت و عشق می دهد و لذت
دیدن ارتفاعات بلند و سخت کم کم در چشمانمان ظاهر می گردد .راه طوالنی بود
اما رویایی .به  B.Cماچاپوچه که دیواره مرتفع است همچون نگینی می درخشید
در لژها مستقر می شویم و تحسین می کنیم این همت کوه نشین ها که با معماری
جامانده از گذشتگانشان و استفاده از مصالح منطبق با طبیعت لژها را به شکل مناسب
و مقاوم خشکه چینی و طراحی می کنند.
عشق بیکران برای بامداد آناپورنا و قلل اطراف در چشمانمان موج می زند حرکت
زود هنگام در زیر ستارگان هیمالیا و گام های آهسته به محدوده وسیع و کم نظیر
 B.Cجنوبی آناپورنا به ارتفاع  4130متر می رسد شکوه بلندی های همچون هیون
چولی و آناپورنای جنوبی و مرکزی همه را به وجد می آورد و ستایش می کنیم
این همه قدرت های موجود طبیعت را ،پس از بازدید از امكانات  B.Cو عکاسی
منطقه و رخ صعود مسیر جنوبی و همچنین بررسی يال های قلل و یخچال های
اطراف که به جرأت پرچالش و تکنیکی ترین قلل منطقه محسوب می شود به پایین
سرازیر گشتیم و به دوان و از دره غربی جمرونگ که یکی از قشنگترین و متنوع
ترین راه برگشت می باشد به گورجونگ و
سیب رونگ تا داپانی ( )Tadapanyرسیدیم
مکانی متفاوت و کم نظیر اینجا چهارراه و مرکز
آناپورنا 2630متر است.
تقسیم بندی مسیرها به دره های اطراف غرب
و شرق و جنوبی آن ،حس خیلی خوبی را شکل
می دهد همه چیز زنده و پر انرژی است .پیر
و جوان سخت کوش نپالی در پی معیشت و
کسب و کار هستند از یک سو به فروش صنایع
دستی و غیره و از سوی دیگر فعالیت صاحبان
لژها در اسکان کوهنوردان .الزم به توضیح
است که آبگرم معروفی در اینجا وجود دارد که
برای رفع خستگی بسیار موثر است.
روز دلپذيري را تجربه ميكنيم ،به مسیر بعد حرکت کردیم عبور از داخل جنگل
های انبوه همراه با طنین خوش پرندگان بومی ما را شادمان می کند .هر جا را می
نگریم فضای دل انگیز خلق می شود ادامه مسیر به گوراپانی و سایت معروف پون
هیل ختم می شود گوراپانی محیطی بزرگ با هتل های نوساز و لژهای فراوان که
معماري شهری بیشتر مشهود است و بهترین زاویه عکاسی آناپورنا در شرق و
داوالگیری( 8167متر) در غرب و قلل متعدد داوالگیری در آن شناخته شده است.
کم کم به پایان برنامه نزدیک ترمی شویم پیمایش بعدی در رسیدن و گذر از دهکده
های کوچک دیدنی اولری و هیلی به ارتفاع 1080متر که در پایین دره واقع شده
است شب خاطره انگیز را گذراندیم ( با متوسط روزانه  6ساعت و بیش از 20هزار
پله سنگی) سپس به پخارا( )Pokharaو همچنین بازدید حیات وحش چیتوان و
در پایان کاتماندو و در  4آبان به وطن بازگشتیم.
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مصاحبه

« لین هیل »

مترجم :پریسا حسین زاده

زندگی من در دنیای عمودی!

کارولین ماری « لین» هیل متولد  3ژانویه سال  1961یک صخره نورد امریکایی
است که در سطح وسیعی در اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990به عنوان یک
مسابقه دهنده پیشرو در صعودهای اسپرت جهان ،شناخته شد .صعودهای دشوار
بیشماری در دنیای عمودی او وجود دارد اما آن چیزی که او را به شهرت جهانی
رساند ،صعود آزاد از مسیر «دماغه» ال کپ و تکرار این مسیر در کمتر از  24ساعت
بود .او در آن واحد یکی از بهترین سنگ نوردان زن جهان و همچنین یکی از بهترین
سنگ نوردان تمامی دوران محسوب می شود .لین اولین و موفق ترین زن در این
رشته است .در واقع او صخره نوردی را برای زنان شکل داد و در این رشته یک
سخنور حرفه ای شد و با برنامه های تلویزیونی و پخش مستندهایی از تلویزیون،
به محبوبیت بیشتر سنگ نوردی در جهان ،همت گمارد .او در دوران نوجوانی یک
ژیمناست بود و رکورد جهانی پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی) را نیز شکست و بعد
به یک سنگ نورد رقابتی تبدیل شد .او عضو انجمن سنگ نوردی جنوب کالیفرنیا و
کمپ  4دره یوسمیتی است ،این کمپ وظیفه امداد و نجات تیم های سنگ نوردی
را بعهده دارد .لین پنجمین فرزند یک خانواده هفت نفره است .مادر او متخصص
بهداشت دهان و دندان و پدرش مهندس هواوفضا بود .از کودکی به فعالیت بدنی

عالقه زیادی داشت از باال رفتن از درخت گرفته تا تیرهای چراغ برق خیابان.
در کتاب Climbing Free: My Life in the Vertical World
« صعود آزاد :زندگی من در دنیای عمودی» از آگاهی خود نسبت به حقوق زنان
در اوایل نوجوانی و آزادی نژادی گفته .تفاوت هایی که در خانواده ها بین کودکان
دختر و پسر قائل می شدند .عامل روی آوردن او به رشته سنگ نوردی خواهر و
نامزد خواهر او چاد بلودورت بوده که او را همراه خود به سفرهای سنگ نوردی می
بردند .هیل در اوایل دهه  1980به سرتاسر ایاالت متحده امریکا سفر کرد ،مسیرهای
فوق العاده دشواری صعود کرد و اولین رکورد را برای زنان و کل سنگ نوردان جهان
به ثبت رساند .از سال  1986تا  1992او یکی از موفق ترین سنگ نوردان جهان بود
و  30عنوان بین المللی کسب کرد از جمله  5مقام اول در راک مستر آرکو .این زمان
مصادف بود با دورانی که سنگ نوردان زن برجسته در جدال با مردان پیشرو این
رشته بودند .در سال  1992او با دنیای مسابقه خداحافظی کرد و به عالقه اولیه خود،
صعودهای ترد (سنتی) روی آورد .در سال  1988ازدواج کرد و اگرچه این ازدواج تا
سال  1991به پایان رسید اما او در سن  42سالگی صاحب یک فرزند پسر شد .از
سال  2013لین هیل ورزشکار تحت حمایت کمپانی پاتاگونیا در تجهیزات و البسه
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محسوب می شود و خود نیز به کسب و کار کوچکی با برگزاری دوره های سنگ
نوردی مشغول است .مصاحبه هفته گذشته لین هیل با  Forbsبا این تیتر
جنجالی را در ادامه مطالعه کنید:
« سنگ نورد افسانه ای ،لین هیل با مردها مسابقه می داد و از آنها می برد»
همیشه باعث خرسندی است که زنانی یافت می شوند که در ورزش های طبیعی
بدون هیچ مانعی به رقابت می پردازند و جایگاهی حتی فراتر از مردان بدست می
آورند .شرلی مولداوی بزرگ ،مرتبا مقام برتر را در مسابقات اتومبیلرانی NHRA
در دهه  1970بدست می آورد .اشلی فورس هود امروزه همچنان این سنت را ادامه
می دهد .مثالی دیگر شنا در مسافت طوالنی است .در سال  2013دیانا نایاد اولین
و تنها فردی شناخته شد که  110مایل ( 176کیلومتر) از کوبا تا فلوریدا را بدون
استفاده از قفس کوسه شنا کرد .در دیواره نوردی نیز لین هیل در دهه  1990چنین
عملکرد شگفت انگیزی داشته .او اولین فرد شناخته شد که مسیر دماغه ال کپ در
یوسمیتی را در سال  1993به صورت آزاد صعود کرد سپس در سال  1994رکورد
صعود سرعتی همین مسیر را با  23ساعت به ثبت رساند .چندی پیش مصاحبه ای با
هیل در نیویورک داشتم که در این هفته وارد  55سالگی شده ،پسر سیزده ساله او نیز
هنگام مصاحبه همراه وی بود .چکیده این مصاحبه بدین شرح است :
چگونه خود را توصیف می کنی؟
من خودم را یک سنگ نورد می دانم ،من روی هر نوع سنگی کار کرده ام از
بولدرهای کوتاه گرفته که نیازبه پد زیرانداز و اسپاتر(حمایتچی مخصوص بولدر) دارد
و از طناب استفاده نمی شود و چندان مرتفع نیستند تا دیواره های  900تا 1200
متری که گاهی روی آن مجبور
هستنی که شبمانی داشته
باشی .اما اگر سرعت باشی می
توانی در عرض یک روز آن را
صعود کنی.
شما دوبار ال کپ را به
صورت آزاد صعود کرده اید
بار اول چهار روز طول کشید.
اکثر کسانی که ال کپ را صعود
می کنند حداقل چند شب روی
آن بیواک می کنند ،بستگی
به مهارت و ملزومات همراه
دارد .اکثرا متوجه می شوند که
سرعت حرکت آنها بسیار کند
است و باید به پایین برگردند .صعودهای مصنوعی که روی ابزار آویخته می شوید،
کندترهستند
چگونه می توان روی دیوار صاف خوابید؟
می توان از پرتلج استفاده کرد و گاهی به طاقچه ای طبیعی می رسی و می توانی
تمامی لوازمت را بیرون بیاوری ،شام بخوری و کامال راحت باشی ،طاقچه سنگی در
واقع یک چیز لوکس روی دیواره است اما پرتلج هم می تواند خوب باشد زیرا کف
صاف و راحتی برای خوابیدن دارد که آن را از نقاطی که به دیواره متصل شده اند

آویزان می کنی.
آیا تابه حال در ارتفاعات باال ترسیده ای؟
در ذات همگی ما ترس وجود دارد .بعضی ها حتی از نگاه کردن به پایین از یک بالکن
سرگیجه می گیرند .بخاطر دارم اولین باری که صعود کردم خواهرم به من گفت:
«خیلی خوب برو باال» او تمامی تجهیزات را به من نشان داد و مرا راهی کرد! به
پایین نگاه کردم و دیدم که ممکن است سقوط کنم .ترسیده بودم ،شما نمی دانید که
آیا می توانید به حمایت ها اعتماد کنید یا نه ،اما سنگ نوردان به این کار عادت دارند.
نظر شما در باره سنگ نوردی داخل سالن چیست؟ آیا این کار را انجام داده اید؟
بله انجام داده ام .به نظر من روشی فوق العاده برای تمرین و تعامالت اجتماعی است.
حتی می توان روی دیواره های مصنوعی مسابقه داد و بازی اختراع کرد اما قطعا
جایگزینی برای صخره واقعی نیست .من عاشق سنگ نوردی هستم ،عاشق طبیعت
هستم .شاوانا(گونگز) زیبا است .من برای هشت سال در شمال نیویورک زندگی
کردم بنابراین یک نوع عالقه به ارتفاع در من وجود دارد .من عاشق جنبش هستم
چیزی سیال و زیبا است ،این قطعا یک باله سنگی است.
شاهکارهای شما روی ال کپ در دهه سال  1990الگویی برای زنان و مردان بود
لین هیل :من اولین فردی بودم که یک مسیر تاریخی در یوسمیتی را به صورت آزاد
صعود کردم .مسیر دماغه اولین بار توسط وارن هاردینگ ،وین مری و جرج ویتمور
در سال  1958صعود شد .صعود از آن در آن زمان شبیه رفتن به کره ماه بود .آنها
واقعا پیشگامان سنگ نوردی ما بودند .فاقد تجهیزات فانتزی امروزه بودند .طناب
های آنها از جنس کنف بود نه نایلون .در نقاط دشوار میخ می کوبیدند .امروزه به این
شکل موقع سنگ نوردی میخ
نمی کوبیم از ابزارهای حمایت
قابل تعویض استفاده می کنیم
که کار را آسان تر می کند و
انرژی کمتری صرف می شود.
فقط با یک دست می توانی
آنها را نصب کنی .این کار ما
را قادر به صعود آزاد می سازد
اما روی ال کپ هیچکس قادر
به انجام این کار روی معدود
بخش های بسیار بسیار دشوار
نمی باشد .من اولین کسی بودم
که با تجربه ای بیش از 20
سال آن را به صورت آزاد صعود
کردم .حرکت ها مثل حرکت های ژیمناستیک بود ،آویختن از لبه های باریک و
پاهای نامتعادل را با یک سری حرکات ،هماهنگ کردن.
آخرین سئوال را به طناب اختصاص می دهیم
ما از کارگاه هنگام صعود استفاده می کردیم .آن را روی سنگ نصب می کردیم و
طناب خود را به آن متصل می کردیم اما نباید از آن آویزان می شدیم یا از آن کمک
می گرفتیم ،این کار را ما تقلب می دانستیم.
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آموزشی

کاربرد و شیوه استفاده صحیح از اطالعات هواشناسی
قسمت اول

محسن هاشم نژاد

مدرس هواشناسی کوهستان فدراسیون کوهنوردی وصعود های ورزشی

کلیه فعالیت های کاری و ورزشی که در طبیعت صورت می پذیرد به فاکتورها
وموئلفه های متنوعی وابسته است .یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در برنامه
های کوهنوردی  ،شرایط جوی است .به طوریکه تغییرات آن می تواند کلیه برنامه
ریزی ها را دگرگون نماید.
منشاء بسیاری از سوانحی که برای کوهنوردان رخ داده حاصل اثرات مستقیم وغیر
مستقیم شرایط جوی بوده است.لذا درفعالیت های کوهنوردی وبرنامه ریزی ها
شناخت شرایط جوی بسیارضروری است .برای بدست آوردن شناخت شرایط جوی
بهتر است کوهنوردان مراحل ذیل را اجرا نمایند.
 -1دریافت اطالعات پیش بینی وضعیت هوای روز های آتی در طول زمان
اجرای برنامه
 -2دریافت وتشخیص شرایط جوی میدانی در زمان اجرای برنامه
 -3تلفیق اطالعات بدست آمده مرحله 1و2
 -4تصمیم سازی وبرنامه ریزی کوتاه مدت ودر صورت نیاز ،بلند مدت برای
کاهش اثرات شرایط مخرب جوی وافزایش کیفیت برنامه ها وصعود ها

دریافت آموزش
شیوه صحیح استفاده از اطالعات ارائه شده از سایت های هواشناسی  ،تشخیص های
میدانی واثر پدیدها واطالعات هواشناسی بر برنامه های کوهنوردی
تشخیص شرایط جوی به صورت میدانی در
هنگام اجرای برنامه تا 24ساعت آینده

دریافت پیش بینی شرایط جوی روز های
اجرای برنامه

تلفیق اطالعات بدست آمده پیش بینی شرایط جوی
وتشخیص های میدانی

تصمیم سازی وبرنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت

نکته :اطالعاتی از سایت های پیش بینی هواشناسی بدست می آید (درصورتی که
از شیوه صحیح استفاده شود) تنها بخشی از نیاز کوهنوردان را تامین خواهد کرد.
شناخت پدیدهای جوی وتحلیل رفتار این پدیده ها واثرات آنها بر مدیریت برنامه
های کوهنوردی بسیار اهمیت دارد .اگر به اطالعات سایتهای ارائه دهنده پیش بینی
اکتفاء شود .این اطالعات به هیچ عنوان نمی تواند منجر به اتخاذ تصمیمات وبرنامه
ریزی های جامع وصحیح گردد.
شیوه اجرای مراحل توصیه شده:
 -1دریافت آموزش نحوه صحیح انتخاب واستفاده از سایت های پیش بینی شرایط
جوی به همراه دریافت مشاوره از کارشناسان هواشناسی کوهستان
 -2دریافت آموزش نحوه تشخیص شرایط میدانی وضعیت جوی در زمان اجرای
برنامه ها در جهت تشخیص صحیح شرایط جوی موجود وصدور پیش بینی های
کوتاه مدت میدانی با درصد صحت باال
 -3دریافت آموزش درجهت نحوه تلفیق اطالعات بدست آمده پیش بینی شرایط
جوی از سایت ها وتشخیص های میدانی کوهنوردان واستفاده از مشاوره کارشناسان
هواشناسیکوهستان
 -4دریافت آموزش وتمرین میدانی در جهت طراحی سناریو و اتخاذ تصمیمات
حرفه ای وتخصصی در شرایط جوی متنوع
نگارنده قصد دارد با ارائه این مقدمه ،به صورت دوره ای مطالبی در خصوص
تشخیص میدانی اطالعات جوی در اختیار کوهنوردان قرار دهد تا ضمن آموزش
صحیح استفاده از اطالعات ارائه شده هواشناسی از طریق سایتهای اینترنتی ،خود
کوهنوردان نیز قادر به تشخیص میدانی وپیش بینی های کوتاه مدت در محل
ومحدوده اجرای برنامه خود گردند و با تلفیق اطالعات بدست آمده وتشخیص های
میدانی موفق به تصمیم گیری های موثر ومدیریت بهینه برنامه ها گردند.
مبحث شماره آینده :مبانی ابرشناسی
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نگاهی اجمالی به تاریخچه کارگروه پزشکی کوهستان
دکتر علیرضا بهپور

کارگروه پزشکی کوهستان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزش ایران در
سال 1367به هدف ارتقا سالمت و افزایش آگاهی کوهنوردان با مخاطرات ،بیماری
های خاص محیط های کوهستانی و همچنین در راستای رشد و توسعه کمی و کیفی
ورزش کوهنوردی و کمک به علمی تر شدن این ورزش ،آغاز به کار کرده است.
پایه گذار این کار گروه جناب آقای دکتر حسن صالحی مقدم است که در آن سال ها
به همراه جناب آقای آقاجانی به هلند سفر کرده و در پی شرکت در اجالس اتحادیه
جهانی پزشکی کوهستان این کارگروه را درفدراسیون پایه گذاری می کند و تا سال
 1373ریاست آن به عهده ایشان بوده است و سپس به جناب آقای دکتر شاهبازی
سپرده می شود .که در اهم فعالیت های انجام شده در آن زمان برای فدراسیون
کوهنوردی تالش های بسیاری کرده اند .در حال حاضر کار گروه پزشکی کوهستان
با ریاست جناب آقای دکتر علیرضا بهپور و دبیری جناب آقای دکتر فریدون بیاتانی به
فعالیت خود هرچه پویا تر و بهتر ادامه مسیر می دهد  .درادامه با چندین تن از اعضای
کار گروه و سابقه و فعایت های ورزشی آنها بیشتر آشنا می شویم .
ریاست کار گروه جناب آقای دکتر علیرضا بهپور
متولد سال  – 1343متخصص بیماری های داخلی – عفونی
سوابق ورزشی  :مربیگری درجه سه یخ و برف
صعود اکثریت قلل ایران در زمستان و تابستان
شرکت در بیش از دوازده اکسپدیشن به عنوان
پزشک  ،عضو و سرپرست .صعود به قله  :لوتسه.
دبیر کار گروه جناب آقای دکتر فریدون
بیاتانی
متولد سال  -1346دکترای عمومی
سابقه  30سال كوهنوردي ،مربی درجه دو
كوهنوردي ،عضو سابق تيم ملي كوهنوردي،
شركت در هشت اكسپيديشن بعنوان ،عضو يا
پزشك  ،سرپرست صعود به قله برادپيك و مدرس
پزشکیارتفاع
جناب آقای دکتر فرید عباسی به عنوان مسئول بخش آموزش کار گروه مشغول به
فعالیتهستند.
جناب آقای دکتر حمید مساعدیان  :ریاست بخش جستجو و نجات را به عهده دارند.
همچنین آقایان  :دکتر مسعود حمیدی و دکتر کیوان خوشخو در سمت مشاورین
کارگروه همکاری قابل تقدیری با این کار گروه دارند .
و سایرهمکاران اجرایی فعال در کار گروه عبارتند از :
آقای علی افشار  :مسئول بخش کمکهای اولیه و حالل احمر

آقای علیرضا بیاتانی  :مسئول بررسی دوره ها و صدور مدارک
خانم محدثه احمدی  :مسئول روابط عمومی
مدرسین فعال در کار گروه پزشکی کوهستان :
آقایان  :دکتر شاهبازی  :اردبيل ؛ دکتر انصاری  :ارومیه ؛ دکتر حمیدی  :رشت ؛ دکتر
خوشخو  :اصفهان؛ دکتر مساعدیان  :تهران ؛ دکتر خلیلی فر  :تهران؛ دکتر تادیبی
 :کرمانشاه؛ دکتر اسالمی نیا  :اصفهان؛ دکتر سلیم زاده  :نقده ؛ دکتر ندایی  :شیراز
؛ دکتر فرخی سیستانی  :تهران ؛ دکتر طالوئی  :اراک ؛ دکتر قوامیان  :تهران ؛ دکتر
فریور  :تهران ؛ دكتر جمشيدي تهران ،جناب آقای ذوقی  :مشهد
کارگروه پزشکی کوهستان ازدوبخش مجزا از هم تشکیل شده است .
 -1بخش پزشکی کوهستان
 -2بخش امداد و نجات کوهستان
بنابر سیاست های فدراسیون در دوره جدید کاری ،کار گروه امداد و نجات در کار
گروه پزشکی کوهستان ادغام گردید و مجموعا کارگروه پزشکی کوهستان و امداد
و نجات تشکیل شد  .بخش امداد و نجات این کارگروه فعالیت تقریبا مستقلی به
ریاست آقای دکتر مساعدیان دارد  .به همین دلیل شرح فعالیتهای این بخش در این
جا ذکر نشده است .
بخشهای مختلف کار گروه پزشکی عبارتند از :
 )2کمکهای اولیه
 )1آموزش
 )4روابط عمومی
 )3پیگیری و صدور مدارک
مهم ترین فعالیت های انجام شده در کارگروه پزشکی کوهستان  :فعالیت های
آموزشی و پشتیبانی پزشکی از تیم ها و مسابقات موجود است.
فعالیت های آموزشی انجام شده شامل دوره های مقدماتی پزشکی کوهستان است
که مباحث گوناگون الزم برای عموم کوهنوردان را به صورت ساده تدریس می
نماید .این مباحث شامل  :بیماری های ارتفاع ؛ سرما زدگی ؛ هیپوترمی ؛ اثرات
افتاب  ،گرما زدگی و تغذیه است که مجموعا در  16ساعت تدریس می شوند .
همچنین به تازگی تدوین دوره های تکمیلی پزشکی کوهستان جهت دانش افزایی
کوهنوردان سطوح باالتر انجام شده و وارد مرحله اجرایی شده است .از مباحث این
دوره می توان به موارد زیر اشاره کرد :کارگاه سرما و اثرات آن ،کارگاه صعودهای
بلند  ،دوره کمکهای اولیه در کوهنوردی  ،دوره آمادگی جسمانی و تمرینات برای
کوهنوردی  ،دوره کوهنوردی در افراد خاص و کارگاه آسیب های استخوانی -
عضالنی در کوهنوردی .
امید است که در آینده بتوانیم با راه اندازی بخش پژوهش و انجام کارهای تحقیقی
و پژوهشی  ،گامی بلند در اعتالی این کار گروه برداشته و به پیشرفت و شناخت
بیشتر مشکالت این ورزش و راهکارهای مربوطه کمک نماییم  .همچنین امید
است که با فعالیت بیشتر همکاران در این زمینه ها حضور بین المللی بیشتری در
عرصه های مربوطه داشته باشیم .
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گزارش تصویری

سومین جشنواره صعودهای برتر
عکاس:کیاننادری

در آئین اختتامیه سومین جشنواره صعودهای برتر که دوشنبه  14تیر ماه  95از
در سالن «شهید قندی» وزارت ارتباطات برگزار شد؛ بر اساس نظر هیئت داوران،
برنامهی «صعود زمستانی دره یخار دماوند» برنامه مشترک کوهنوردان زنجانی و
گروه کوهنوردی تهران به سرپرستی «ابوالفضل زمانی» و با حضور «حسین مقدم»
و «اکبر دلریش» به عنوان برنامهی برگزیده جشنواره در حوزه «پیمایش» معرفی،
تقدیر و «کلنگ نمادین» جشنواره ( از تولیدات جدید شرکت "هفت گوهر" ) توسط
«رضا زارعی» رئیس فدراسیون و «رضا شهالئی» هیمالیانورد نام آشنا و «کوهنورد
دوران» این دوره از جشنواره به اعضای این تیم اهداء شد.
همچنین برنامه «گشایش مسیر بیداد دیواره غربی علم کوه» به عنوان برنامه
برگزیده داخلی در حوزه «فنی» معرفی و لوح تقدیر و یادبود جشنواره مزین به
«کارابین نمادین» به اعضای این تیم؛ «فرشاد میجوجی»« ،مرتضی نوروزی»،
«بهرام فرخ زاد»« ،علیرضا صلواتیها»« ،جلیل عباسی زاده»« ،مسعود مهدی
خواه» و لوح تقدیر به تصویربردار این گروه «محمود انصاری» اهداء گردید.
شایان ذکر است؛ این مراسم در ابتدا و پس از پخش تیزر جشنواره و مرور تصویری
دو جشنوارهی گذشته ،با سخنرانی «رضا زارعی» و توضیحاتی پیرامون رویکردهای
برگزاری جشنواره صعودهای برتر همراه بود و در ادامه از «رسول کشوري» مدیریت
شرکت تولید کفش «الوان» به عنوان تولیدکننده نمونه و فعال« ،داوود محمدی
فرد» به عنوان برگزیدهی حوزه تألیف کتاب و مولف دهها عنوان کتاب ارزشمند
کوهنوردی« ،ابوالفضل زمانی» به عنوان فعال محیط زیست در حوزه صیانت از
یخچالهای کوهستانی« ،صدیقه مقدم» به عنوان کوهبانوی پیشکسوت« ،حسن
جواهرپور» به عنوان پیشکسوت اثرگذار و «رضا شهالئی» به عنوان هیمالیانورد و
«کوهنورد دوران» با اهدای یادبود جشنواره و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
همچنین ضمن پخش فیلمی کوتاه از «محسن پورقاسم» که به رغم معلولیت در
انگشتان دست ،همت و تالش ارزنده ای در سنگنوردی داشته و موفق به صعود
دیواره علم کوه نیز شده است؛ به عنوان نمونهای از عزم راسخ ،اراده و استقامت
و تسلیم نشدن در برابر مصائب زندگی؛ تقدیر شد .همچنین با دعوت «محسن
پورقاسم» از «سرتیپ محققی» یکی از خلبانان سرافراز و با سابقه هشت ساله دفاع
مقدس به عنوان پشتیبان و حامی وی ،با اهدای لوح و یادبود جشنواره از سوی
فدراسیون تجلیل گردید.

شایان ذکر است؛ با توجه به ایجاد «دفتر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار» در
وزارت ورزش و جوانان و معرفی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به عنوان
«حامی محیط زیست در صیانت از گونه حیوانی َکل»؛ فیلمی از فعالیت های صورت
گرفته سال گذشته توسط کارگروه محیط زیست فدراسیون به نمایش گذاشته شد.
همچنین یادبودی به صورت پیکسل مزین به عنوان «یخچال ها ،سدهای بی
دیوار» در راستای فعالیت های تبلیغاتی زیست محیطی به کلیه شرکت کنندگان
اهدا گردید.
در ادامهی مراسم و پس از پخش فیلم معرفی و تقدیر از «حسن نجاریان»« ،پروین
رضایی»« ،ناصر جنانی»« ،یونس رضا خانی» و «امیرحسین جابرانصاری» به
عنوان هیئت داوران جشنوارهی سوم ،بیانیه هیئت داوران در خصوص رویکرد و
نحوهی ارزیابی صعودها توسط «حسن نجاریان» قرائت شد .پس از گزارش و
توضیحات هیئت داوران؛ برنامهها در حوزهی «پيمايش»« ،صعودهای خارجی» و
«فني  /داخلي» ابتدا با نمایش فیلمی کوتاه و سپس حضور اعضای تیم روی صحنه
و تقدیر از آنها به این شرح انجام شد.
در مجموع؛ برنامه «گشایش مسیر بیداد دیواره غربی علم کوه» به عنوان برنامه
برگزیده داخلی در حوزه «فنی» معرفی و لوح تقدیر و یادبود جشنواره مزین به
«کارابین نمادین» به اعضای این تیم «فرشاد میجوجی»«،مرتضی نوروزی»،
«بهرام فرخ زاد»« ،علیرضا صلواتیها»« ،جلیل عباسی زاده»« ،مسعود مهدی
خواه» و لوح تقدیر به تصویربردار این گروه «محمود انصاری» اهداء گردید.
و در نهایت نیز با ارائه اسم تیم برگزیده از سوی «حسن نجاریان» رئیس هیئت
داوران و اعالم توسط کوهنورد دوران «رضا شهالئی»؛ برنامهی «صعود زمستانی
دره یخار دماوند» برنامه مشترک کوهنوردان زنجانی و گروه کوهنوردی تهران به
سرپرستی «ابوالفضل زمانی» و با حضور «حسین مقدم» و «اکبر دلریش» به عنوان
برنامهی برگزیده جشنواره در حوزه «پیمایش» معرفی ،تقدیر و «کلنگ نمادین»
جشنواره ( از تولیدات جدید شرکت "هفت گوهر" ) توسط «رضا زارعی» رئیس
فدراسیون و «رضا شهالئی» هیمالیانورد نام آشنا و «کوهنورد دوران» این دوره از
جشنواره به اعضای این تیم اهداء شد.
همچنین «کلنگ نمادین جشنواره» به پیش کسوتان «صدیقه مقدم» و «حسن
جواهرپور» ،امید به زندگی؛ «محسن پورقاسم» و کوهنورد دوران؛ «رضا شهالئی»
اعطا شد.
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آموزشی

کوهستان ،ویژگی ها و خالء های مدیریتی
دکتر شیده عطری
نماینده امور بانوان کارگروه حفظ محیط کوهستان

کوه ها انباری غنی از تنوع زیستی هستند که با قامتی عمودی و شیب و توپوگرافی
خاص خود فرصت هایی برای تنوع زیستی بیشتر فراهم می آورند .کوهستان 27
درصد زمین را به خود اختصاص داده و خانه  12درصد مردمان زمین است .کوه
ارایه دهنده خدمات اکوسیستمی متعدد ازجمله آب شیرین ،چوب ،گیاهان دارویی،
محفلی برای طبیعت گردان و سرشار از گونه های بومی و شامل انواع زیستگاه ها
است .باقی مانده سنت های بومی و فرهنگی را هنوز می توان در کوهستان یافت .با
این حال ،کوه ها نیز مانند سایر اکوسیستم ها در معرض خطر هستند .عوامل طبیعی
چون بهمن ،رانش زمین ،آتشفشان ،زلزله و سیل ،یخبندان و تغییر اقلیم ،کوهستان
و مناطق اطراف آن را تهدید می کند .از طرفی عوامل انسان ساخت به واسطه فقر
و استخراج تجاری ،رشد جمعیت ،تشدید فعالیت های کشاورزی و گردشگری به
همراه خالءهای قانونی موجود در زمینه محیط های کوهستانی مزید بر علت شده
و صدمات جبران ناپذیری به کوهستان وارد ساخته است.
مردم کوه فقیرترین و محروم ترین ساکنین زمین هستند .آنها اغلب گرفتار
انزوای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بوده و دسترسی آن ها حتی به اساسی ترین
خدمات از جمله بهداشت و آموزش بسیار کم است .همین بی توجهی ها منشاء
بروز مشکالت بیشتر در این نواحی است .درعین حال بسیاری از رشته کوه ها
فرامرزی هستند ،بنابراین توسعه پایدار کوهستان نیازمند همکاری های بین المللی
است .در پاسخگویی به این نیاز در سال  1992تدوین فصل  13دستورکار 21با
عنوان»مدیریت اکوسیستم های شکننده :توسعه پایدار کوهستان» در کنفرانس
محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد نقطه عطفی در تاریخ توسعه کوهستان
شد .به دنبال آن اختصاص سال  2002به عنوان سال بین المللی کوهستان از
سوی مجمع عمومی سازمان ملل و سپس نامگذاری  11دسامبر از سال 2003
به بعد با عنوان روز جهانی کوهستان گام های بعدی در توجه جهانی به سمت
کوهستان است .اما وضعیت کنونی کوه ها نشان می دهد این میزان تالش کافی
نیست تا جاییکه در بیست و یکمین کنفرانس تغییر اقلیم که در پاریس برگزار شد
باوجود موفقیت هایی که در زمینه موضوعات اصلی حاصل شد اما نشست های
جانبی کوهستان نتوانست آنچنان که باید دستاوردهای چشم گیری کسب نماید.
این موضوع نشان می دهد هنوز نیازمند تغییر نگرش تصمیم گیران ،در زمینه اهمیت
کوه ها هستیم.
توسعه پایدار و حفاظت از مناطق کوهستانی و بهبود معیشت مردم بومی ،باید در
بطن قوانین کوهستان گنجانده شود .چنین قانونی می بایست اقلیت های قومی و
میراث فرهنگی مردم کوه را موردتوجه قرار داده ،وحقوق مالکیت مدنی آنان را به
رسمیتبشناسد.
تقویت سیاست های موجود نیازمند ایجاد موسسات ملی ،منطقه ای و بین المللی
جدید و به کارگیری مکانیزم های خالقانه مرتبط با مسایل کوه است .دولت ها
نیز باید میزان توجه خود به مدیریت بالیای طبیعی در مناطق کوهستانی را از

طریق توسعه اقدامات ،روش ها و سیاست هایی برای پیشگیری ،کاهش و افزایش
توان مواجهه با بالیای طبیعی افزایش دهند .همچنین تعامل فعال مردم کوه در
فرایندهای تصمیم گیری با تمرکز خاص بر نقش زنان از اهمیت فوق العاده برخوردار
است .حفظ فرهنگ ،سنت و دانش بومی و به رسمیت شناختن آن در سیاست های
توسعه و برنامه ریزی در مناطق کوهستانی همراه با درنظر گرفتن حقوق زمین و
منابع طبیعی از ضروریات است.
به لحاظ اقتصادی ،سرمایه گذاری و تامین مالی برای توسعه پایدار در مناطق
کوهستانی در سطوح جهانی ،منطقه ای ،ملی و مدنی ،به ویژه ازطریق توجه به
بخش خصوصی می بایست افزایش یابد .پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی
( )PESبه بهبود وضعیت اقتصادی جوامع کوهستانی کمک خواهد کرد .این
ممکن نخواهد شد مگر به واسطه حمایت و توانمند سازی جوامع بومی در راستای
ارتقاء سطح کیفی محصوالت و خدماتی که ارایه می کنند و تسهیل دسترسی آنان
به بازارهای ملی و بین المللی.
مدیریت منابع طبیعی ازطریق ترویج حفاظت و استفاده پایدار از منابع درحال کاهش
مناطق کوهستانی ،مانند آب ،تنوع زیستی ،جنگل ها ،مراتع و خاک باتوجه به تغییر
اقلیم و افزایش احتمال وقوع حوادث طبیعی ضروری است .به این منظور افزایش
آگاهی در بهره وری و مدیریت منابع طبیعی در مناطق کوهستانی و اجرای اقدامات
ویژه برای انطباق و کاهش اثرات تغییر اقلیم از اهمیت باالیی برخوردار است.
در سطح بین المللی ،ترویج ابتکارات به منظور همکاری های فرامرزی ،با توجه
خاص به ارتباط باالدست-پایین دست و حمایت از کشورهای در حال توسعه و
کشورهای با اقتصاد در حال گذار در حرکت به سمت توسعه پایدار کوهستان ،از
طریق همکاری های دو جانبه ،چند جانبه و جنوب-جنوب نتایج قابل مالحظه ای
خواهد داشت .عالوه براین ،حمایت از تالش های مشترک مشارکت کوهستان ،
تشویق اعضای آن به مشارکت فعال و افزایش تالش برای حل مسائل مربوط به
کوه باید در مباحث و مذاکرات بین المللی ،به ویژه در رابطه با سه کنوانسیون اصلی
سازمان ملل (تنوع زیستی ،مبارزه با بیابان زایی و تغییراقلیم ) مدنظر قرارگیرد.
ظرفیت سازی ،شناخت علل تغییرات موثر بر مناطق کوهستانی ،جمع آوری
اطالعات پایه این مناطق ،پایش یخچال های طبیعی و الگوهای رواناب به منظور
مطالعات در زمینه تغییر اقلیم می بایست اساس تصمیم گیری و تصمیم سازی برای
این مناطق باشد.
کارشناس اکولوژی مناطق کوهستانی سازمان حفاظت محیط زیست
رییس کمیته کوهستان وابسته به کمیته ملی توسعه پایدار
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مصاحبه با اقبال افالکی مدیر تیم های ملی سنگ نوردی:
مصاحبه از :حسن شمس

سنگ نوردان پول خود را صرف مکمل ها نکنند

افالکی :سنگ نوردان تیم ملی بهانه تراشی می کنند /ملی پوشان
مربی تیم ملی را قبول ندارند/فدراسیون باید لیگ را احیا کند /تیم ملی
در قرق رکابی هاست!
اقبال افالکی جزء افرادی است که همواره در کنار ملی پوشان سنگ
نوردی بوده و از نزدیک با مشکالت ریز و درشت آنها آشناست  .وی
می تواند به درستی در خصوص نتیجه گیری تیم ملی و چالش های
درون اردویی ،صحبت به میان آورد .به این بهانه گپی با افالکی زدیم
که ماحصل آن را می خوانید:
به عنوان اولین سؤال از وضعیت تیم ملی و سنگ نوردان در
مسابقاتاخیربگوئید
بنده به شخص رئیس فدراسیون گفتم که باید در جلسه ای ،کارشناسان
دور هم جمع شوند و مشکالت را بررسی کنند .با این همه بر این باورم
امکانات الزم فراهم است.
پس چرا گاهی نتیجه نمی گیریم؟
من فکر می کنم سنگ نوردان بزرگسال تیم ملی اشباع شده اند چرا
که رقیبی برای خود نمی بینند و خطری برای از دست دادن لباس تیم
ملی احساس نمی کنند .همه می دانند که سال هاست مثال در بخش
بانوان تیم در اختیار افرادی همچون رکابی و اسماعیل زاده است.
حاال همین نفراتی که اسم بردید و بقیه چرا در چین ناکام بودند؟
ببینید آنها گاه ًا بهانه تراشی می کنند به طور مثال روز مسابقه که باران شدیدی
هم در حال نزول بود بچه های ما از فضای باز رقابت ها گله داشتند در صورتی که
شرایط برای همه تیم ها یکسان بود.
نقش مربیان در در موفقیت یا عدم موفقیت تا چه حدی بوده؟
مربیان خوبی داریم اما مشکل اینجاست که ملی پوشان آنها را قبول ندارند و در حد
خودشان نمی دانند.
به نظر شما چطور؟ این مربیان به روز بوده و از تجربه الزم برخوردارند یا بایستی
مربیان خارجی به خدمت درآموریم؟
بعضی از مربیان وطنی به روز هستند اما می شود با استخدام یک مربی بزرگ
خارجی ،با سطح دانش باال ،شرایط بهتری را برای تیم ملی ایجاد کنیم.
فدراسیون جهت رفع مشکالت قدمی برداشته؟
کار خوب فدراسیون این بوده که در سه مرحله به مربیان آموزش داده و تعدادی از
نوجوان ها را در چند اردو برای پشتوانه سازی آماده می کند.
تا این نفرات به سن تیم بزرگسالی برسند چه باید کرد و این خالء ایجاد شده
چگونه پوشش می یابد؟
در آینده نزدیک می توانیم آنها را به تیم ملی تزریق کنیم اما اگر سال ها پیش این
امر استارت می خورد االن پشتوانه خوبی برای بزرگساالن داشتیم.

از نظر امکانات فدراسیون تجهیزات مناسبی در اختیار ملی پوشان قرار داده؟
در ایران همه امکانات موجود است گیره های نو  ،دیوارهای مناسب و هرآن چیزی
که ورزشکاران این رشته نیاز داند.
پس مشکل کجاست؟
فدراسیون باید ورود کند و لیگ را مهیا کند چرا که از دل لیگ پویا می توانیم
بازیکنان خوبی را پرورش داده و راهی مسابقات برون مرزی کرد .هرچند می دانیم
مشکالت زیادی در این را وجود دارد.
چه توصیه ای برای جوانهای که سودای قهرمانی در سرمی پرورانند ،دارید؟
آنها باید بدانند با ابزار مناسب تمرین و بیشتر ممارست کنند مثال اگر با دو جلسه
رکورد  8دقیقه را به ثبت می رسانند با چهار جلسه تمرین این رکورد را به  4دقیقه
کاهش بدهند تا موفق شوند  .از طرفی مسئله مهم در مصرف مکمل هاست .پول
خود را صرف این مکمل ها نکنند و با علم به اینکه در بدن آنها جواب می دهد سراغ
مکمل بروند چرا که آناتومی افراد با هم متفاوت است .
صحبت پایانی:
امیدوارم از دریچه جدیدی که توسط فدراسیون و شخص آقای زارعی باز شده ،از
امکانات الزم ،استفاده بهینه شود البته دوستان قبلی هم همچون آقایان شعاعی و
آقاجانی هم زحمات زیادی متقبل شده به هر حال باید از انرژی مثبتی که در حال
حاضر استشمام می شود با برنامه ریزی مناسب و تداوم اردوها ،روزهای بهتری را
برای تیم ملی و سنگ نوردان رقم بزنیم.
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گزارش تصویری

پنجاهمین سالگرد گشایش مسیر فرانسوی ها در علم کوه
عکاس :کیان نادری

از عصر روز دوشنبه  ٤مرداد ماه  ٩٥سالن اجتماعات شهيد قندي ميزبان عالقه
مندان به كوه نوردي بود تا در آئين گراميداشت پنجاهمين سالگرد گشايش مسير
فرانسوي ها بر ديواره علم كوه شبي باشكوه و خاطره انگيز را براي خود و صدالبته
براي دو ديواره نورد فرانسوي "الن بالسيه" و "برنارد كونو" رقم بزنند
"رضا زارعي" رئيس فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي اولين سخنران
مراسم بود و به بيان رويكردهاي اين مراسم پرداخت
"عباس ثابتيان" مديرعامل انجمن كوه نوردان ايران به ارائه اطالعاتي در خصوص
جغرافياي منطقه علم كوه پرداخت.
"عامر ازوجي" از ديواره نوردان خوب كشورمان نيز با نمايش اساليد و كروكي،
مسيرهاي علم كوه و فعاليت هاي شاخص انجام شده را معرفي كرد.
"حسن گرامي" ديواره نورد نام آشناي كشورمان با ارائه تصاويري مسير فرانسوي
ها را تشريح كرد.
با حضور دو ديواره نورد فرانسوي و "ابراهيم نوتاش"  ،ضمن پخش فيلم مستند
گشايش مسير فرانسوي ها ،روايت اين صعود توسط ايشان و با ترجمه و همراهي
"ابراهيم نوتاش" ارائه شد.
سئواالت متنوع و مختلف حضار توسط مجري مطرح و از سوي فرانسوي ها با
مساعدت "ابراهيم نوتاش" پاسخ داده شد.

از دو ديواره نورد فرانسوي و همسر يكي از ايشان ،با اهداي لوح و يادبود تقدير به
عمل آمد.
لوح يادبود گشايش مسيرفرانسوي ها توسط اين دو ديواره نورد ،به فدراسيون ،انجمن
كوه نوردان و فصلنامه كوه اهداء گرديد( .شايان ذكر است برخي از تجهيزات ارزشمند
صعود ماندگار ايشان ،مثل كلنگ و كارابين به موزه انجمن و فدراسيون هديه شد).
فتوكليپي از اولين صعود ايرانيان از مسير فرانسوي ها پخش شد و ضمن گراميداشت
نام و ياد يكايك نفرات شركت كننده در آن صعود ،از اعضاي حاضر؛ ابراهيم بابائي،
كيومرث بابازاده و بيژن صادقي با اهداي لوح تقدير شد.
با يادي از "صفر نقوي" راهنماي فقيد فرانسوي ها در برنامه گشايش مسير سال
 ،١٣٤٥از پيشكسوتان خدوم منطقه علم كوه؛ "علي دوست فرضي"" ،علي محمد
فرضي" و "رسول نقوي" با اهداي لوح و هديه تجليل به عمل آمد.
از "حسين هيزم كار" با  ٧٢بار صعود به علم كوه كه  ١٩بار آن از مسيرفرانسوي ها
انجام شده ،با اهداي لوح و كلنگ نمادين فدراسيون ،تقدير شد.
در پايان با طرح پرسشي از سوي مجري مبني بر اينكه در بين حضار چه كساني
از مسير فرانسوي ها علم كوه را صعود كرده اند ،به چهار نفر از جوان ترهاي جمع
( دو زن و دو مرد) كلنگي به عنوان يادبود اين مراسم توسط دو ديواره نورد فرانسوي
اهداء شد.
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مرداد ماه سال جاری تیم سه نفره سرعت بانوان ایران در مسابقات قهرمانی
در
آسیا که در چین برگزار شد ،موفق به کسب مدال برنز تیمی شد.
این تیم متشکل از :فرناز اسماعیل زاده ،الناز رکابی و سیما سلطانی به این مدال
دست یافت .همچنین تیم  3نفره سرعت آقایان ایران نیز متشكل از توزندجاني،
هاشم زاده و عليپور در رده چهارم قرار گرفت ...
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گزارش

مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان 2016

مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان در پاریس که با حضور ورزشکاران  53کشور
جهان از روز  24شهریور آغاز و تا  28این ماه ادامه داشت.
در این رقابتها ورزشکاران کشورمان تا یکروز به پایان مسابقات به نتایج زیر دست
یافتند:
در بولدر مردان علی برات زاده با کسب عنوان بیست و سوم جهان از راه یابی به نیمه
نهاییبازماند.
در بولدر بانوان الناز رکابی پنجاه و هفتم شد .رکابی همچنین در مسابقات لید نیز عنوانی
بهتر از چهل و پنجم کسب ننمود.
در مسابقات سرعت بانوان فرناز اسماعیل زاده با زمان  9.91بیست و دوم شد و از راه
یابی به مراحل باالتر بازماند.
در سرعت مردان رضا علیپیور با زمان درخشان  5.96و ثبت برترین رکورد مرحله
مقدماتی در صدر جدول رده بندی ایستاد.

همچنین در مسابقات معلولین در کالس  AL2حسن میرزا حسینی هفتم شد .در
کالس  RP3نیز مهدی پهناور پنجم و بهنام خلجی هشتم شدند .در رشته معلولین
تنها  4نفر برتر مقدماتی به فینال راه میابند.

25

گاهنامه صعود

مصاحبه

شماره 14

مصاحبه با پاول شابالین
مصاحبه از :آالله قاسمی
مترجم :حمید شفقی

مصاحبه ای کوتاه با پاول شابالین از فدراسیون کوهنوردی روسیه در حین دوره
آموزش یخ نوردی و درای تولینگ:
قبل از همه چیز باید تشکر کنیم از کمکها و محبتهای شما نسبت به تیم ایران
لطفا خودتون را معرفی کنید و سمتتان را در فدراسیون کوهنوردی روسیه و فدراسیون
جهانیکوهنوردیبگوئید:
من عضو فدراسیون کوهنوردی روسیه ،رئیس گروه هیئت داوری در فدراسیون
روسیه  ،سرمربی تیم ملی روسیه و رئیس یخ نوردی شهر کیروو و طراح و تهیه
کننده تمام مسابقات شهر کیروو و کمپ های تمرینی و مدرسه تمرین برای جوانان
و بزرگساالن
آیا خود شما قبال ورزشکار رشته درایتولینگ بودید؟
من اولین با در اوایل دهه  1990مسابقه دادم .البته سال آن دقیق یادم نیست،
 1986در مسابقه جهانی فرانسه شرکت کردم که ورزشکاران معروف زیادی در
ان بودند مثل کریستوف مولن،برونو سورژاک و مارکس برگر .این اولین مسابقه
بود 1995،1996،1997.نیز در مسابقات شرکت کردم و در نهایت مسابقه های
در بیتسبورگ اتریش ،ساس فی سوییس و کورشول فرانسه و کیرو روسیه تا سال
 2000که ادامه داشت .ما اولین مسابقات جهانی را اجرا کردیم و بعد این ورزش را
گسترش دادیم .در نهایت در سال  2003یه فدراسیون جهانی کوهنوردی UIAA
پیوستیم .این مسابقات اولین دوره مسابقات جهانی بود و بعد در سال  2004ما اولین
مسابقه جهانی در سطح فدراسیون جهانی را در کیروو برگزارکردیم.
تا االن با ورزشکاران چه کشورهایی تمرین و کار کردید؟
ایده پیاده سازی این دوره های آموزشی  4سال پیش توسط روس ها ارائه شد تا
ورزشکارانی از کشورهای اذربایجان ،اوکراین و سوییس برای تمرین و آموزش به
اینجا آمدند .اکنون قهرمانان مختلفی از این آموزشها استفاده میکنند که در مسابقات
جهانی نیز مقام آورده اند .برای مثال پترا کلیندرا که سال قبل اینجا تمرین کرد ،برنده
مسابقات جام جهانی کیرو شد .سال گذشته تیم سوییس و امسال تیم اوکراین و دو
سال پیش تیم اذربایجان اینجا تمرین داشتند و امسال هم ایران.
سطح یخ نوردان ایران را در این دوره چطور دیدید ؟
اولین بار من تیم ایران را  4یا  5سال پیش دیدم که مسعود زینالی و زهره عبداهلل
خانی بودند و بعد هم در المپیک پارک سوچی که اونجا خیلی تمرین کردند و سطح
اونها باال و باالتر رفت و حاال هم در سطح خوبی هستند .سال گذشته من برای
اولین بار خانم زینب کبری موسوی را دیدم که در سطح مبتدی بود و حاال بعد یک
سال می بینم که سطح کارش رشد کرده و البته زمانیکه سطح کار آالله قاسمی را
دیدم غافلگیر شدم و همچنین تالش و سطح کار الناز ملکی خوب است .سطح کار
شما از مبتدی بسیار باالتر می باشد و من فکر می کنم که شما این شانس رو دارید
که در مسابقات جهانی در نیمه نهایی باشید و حتی شاید هم در فینال .در مورد پسر
ها هم غافلگیر شدم .من سطح مسعود زینالی را میدونم و سال گذشته او در یک

عضو روس کمیسیون یخنوردی اتحادیه جهانی کوهنوردی ،در
دوره آموزش یخ نوردی و درای تولینگ روسیه
سطح خیلی باال مسابقه داد ولی چون تعداد پسرها بیشتر از دخترهاست بنابراین
رسیدن به فینال سخت تر است .ولی برای دخترها این مساله راحتتر است .امسال
پسرهای بیشتری بودید و بعضی از شماها در سختی مسیر و سرعت خیلی اجرای
خوبیداشتید.
توصیه بهتر شما به ما جهت حضور قویتر در مسابقات جهانی چیست ؟
در حال حاضر برای شروع در سطح خوبی هستید اما چیزی که شما بیشتر از همه به
اون احتیاج دارید تجربه مسابقه است و وقتی شما بیشتر مسابقه بدید و بیشتر تجربه
کنید بهتر خواهید شد .زیرا چیزی که االن خیلی مهم نیست سطح باالی قدرت
بدنی و تکنیکی است بلکه تمرین ذهنی است .این امر باعث میشه که در مسابقه
از استرس نلرزید و از همه مهمتر مسلط بودن در مسابقه است که خیلی مهم است.
در واقع حاال که شما به این مرحله رسیده اید بهترکه بیشتر و بیشتر مسابقه بدهید.
نمایندگان ایران در فدراسیون جهانی را چطور میبینید و نظرتون در مورد
فدراسیون ایران چیست؟
من میدونم که شما کوهنوردان خوب و سازمان خوبی دارید .همچنین سنگنوردان
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خوبی دارید .حاال میبینم که سطح یخ نوردی شما دارد رشد می کند بنابراین شما
رو در تمام این رشته ها در سطح باالیی میبینم و حاال منتظر شما هستیم که هم
برنامه ها و مسابقات مختلف یخ نوردی را برگزار کنید .پیشنهاد من به فدراسیون شما
این است که از شما حمایت کند (آنهایی که واقعا قوی هستند) که مسابقه بدهند.
همونطور که می دانید ما در  2017در مسابقات جهانی نتایج تیمی خواهیم داشت
نه فقط در سرعت و یا سختی مسیر بلکه نتایج تیمی در هر دو رشته (به صورت
ترکیبی) و این خیلی خوب هست برای ورزشکاران که هر دو رشته رو تمرین کنند.
من دیدم که بعضی از ورزشکاران دنیا مثل آنجلیکا رینر و یا یانگ هاناری ورزشکار
کره ای فقط در رشته سختی مسیر اختصاصا در یک رشته مسابقه می دهند و بعضی
ها هم فقط در رشته سرعت مثل ورزشکاران هلند و بعضی کانادایی ها و آمریکایی
ها اما برای صعود در سطح باال در این شرایط بهتر است که شما در هر دوسطح
خوب تمرین کنید .من میخوام بگم که موفق باشید و تمریناتتان را به جلو ببرید.
در مصاحبه ای کوتاه با پاول شابالین از فدراسیون کوهنوردی روسیه در حین دوره
آموزش یخ نوردی و درای تولینگ:
قبل از همه چیز باید تشکر کنیم از کمکها و محبتهای شما نسبت به تیم ایران
لطفا خودتون را معرفی کنید و سمتتان را در فدراسیون کوهنوردی روسیه و فدراسیون
جهانیکوهنوردیبگوئید:
من عضو فدراسیون کوهنوردی روسیه ،رئیس گروه هیئت داوری در فدراسیون
روسیه  ،سرمربی تیم ملی روسیه و رئیس یخ نوردی شهر کیروو و طراح و تهیه
کننده تمام مسابقات شهر کیروو و کمپ های تمرینی و مدرسه تمرین برای جوانان
و بزرگساالن
آیا خود شما قبال ورزشکار رشته درایتولینگ بودید؟
من اولین با در اوایل دهه  1990مسابقه دادم .البته سال آن دقیق یادم نیست،
 1986در مسابقه جهانی فرانسه شرکت کردم که ورزشکاران معروف زیادی در
ان بودند مثل کریستوف مولن،برونو سورژاک و مارکس برگر .این اولین مسابقه
بود 1995،1996،1997.نیز در مسابقات شرکت کردم و در نهایت مسابقه های
در بیتسبورگ اتریش ،ساس فی سوییس و کورشول فرانسه و کیرو روسیه تا سال
 2000که ادامه داشت .ما اولین مسابقات جهانی را اجرا کردیم و بعد این ورزش را
گسترش دادیم .در نهایت در سال  2003یه فدراسیون جهانی کوهنوردی UIAA
پیوستیم .این مسابقات اولین دوره مسابقات جهانی بود و بعد در سال  2004ما اولین
مسابقه جهانی در سطح فدراسیون جهانی را در کیروو برگزارکردیم.
تا االن با ورزشکاران چه کشورهایی تمرین و کار کردید؟
ایده پیاده سازی این دوره های آموزشی  4سال پیش توسط روس ها ارائه شد تا
ورزشکارانی از کشورهای اذربایجان ،اوکراین و سوییس برای تمرین و آموزش به
اینجا آمدند .اکنون قهرمانان مختلفی از این آموزشها استفاده میکنند که در مسابقات
جهانی نیز مقام آورده اند .برای مثال پترا کلیندرا که سال قبل اینجا تمرین کرد ،برنده
مسابقات جام جهانی کیرو شد .سال گذشته تیم سوییس و امسال تیم اوکراین و دو
سال پیش تیم اذربایجان اینجا تمرین داشتند و امسال هم ایران.
سطح یخ نوردان ایران را در این دوره چطور دیدید ؟
اولین بار من تیم ایران را  4یا  5سال پیش دیدم که مسعود زینالی و زهره عبداهلل
خانی بودند و بعد هم در المپیک پارک سوچی که اونجا خیلی تمرین کردند و سطح

اونها باال و باالتر رفت و حاال هم در سطح خوبی هستند .سال گذشته من برای
اولین بار خانم زینب کبری موسوی را دیدم که در سطح مبتدی بود و حاال بعد یک
سال می بینم که سطح کارش رشد کرده و البته زمانیکه سطح کار آالله قاسمی
را دیدم غافلگیر شدم و همچنین تالش و سطح کار الناز ملکی خوب است .سطح
کار شما از مبتدی بسیار باالتر می باشد و من فکر می کنم که شما این شانس
رو دارید که در مسابقات جهانی در نیمه نهایی باشید و حتی شاید هم در فینال .در
مورد پسر ها هم غافلگیر شدم .من سطح مسعود زینالی را میدونم و سال گذشته
او در یک سطح خیلی باال مسابقه داد ولی چون تعداد پسرها بیشتر از دخترهاست
بنابراین رسیدن به فینال سخت تر است .ولی برای دخترها این مساله راحتتر است.
امسال پسرهای بیشتری بودید و بعضی از شماها در سختی مسیر و سرعت خیلی
اجرای خوبی داشتید.
توصیه بهتر شما به ما جهت حضور قویتر در مسابقات جهانی چیست ؟
در حال حاضر برای شروع در سطح خوبی هستید اما چیزی که شما بیشتر از همه به
اون احتیاج دارید تجربه مسابقه است و وقتی شما بیشتر مسابقه بدید و بیشتر تجربه
کنید بهتر خواهید شد .زیرا چیزی که االن خیلی مهم نیست سطح باالی قدرت
بدنی و تکنیکی است بلکه تمرین ذهنی است .این امر باعث میشه که در مسابقه
از استرس نلرزید و از همه مهمتر مسلط بودن در مسابقه است که خیلی مهم است.
در واقع حاال که شما به این مرحله رسیده اید بهترکه بیشتر و بیشتر مسابقه بدهید.
نمایندگان ایران در فدراسیون جهانی را چطور میبینید و نظرتون در مورد
فدراسیون ایران چیست؟
من میدونم که شما کوهنوردان خوب و سازمان خوبی دارید .همچنین سنگنوردان
خوبی دارید .حاال میبینم که سطح یخ نوردی شما دارد رشد می کند بنابراین شما
رو در تمام این رشته ها در سطح باالیی میبینم و حاال منتظر شما هستیم که هم
برنامه ها و مسابقات مختلف یخ نوردی را برگزار کنید .پیشنهاد من به فدراسیون شما
این است که از شما حمایت کند (آنهایی که واقعا قوی هستند) که مسابقه بدهند.
همونطور که می دانید ما در  2017در مسابقات جهانی نتایج تیمی خواهیم داشت
نه فقط در سرعت و یا سختی مسیر بلکه نتایج تیمی در هر دو رشته (به صورت
ترکیبی) و این خیلی خوب هست برای ورزشکاران که هر دو رشته رو تمرین کنند.
من دیدم که بعضی از ورزشکاران دنیا مثل آنجلیکا رینر و یا یانگ هاناری ورزشکار
کره ای فقط در رشته سختی مسیر اختصاصا در یک رشته مسابقه می دهند و بعضی
ها هم فقط در رشته سرعت مثل ورزشکاران هلند و بعضی کانادایی ها و آمریکایی
ها اما برای صعود در سطح باال در این شرایط بهتر است که شما در هر دوسطح
خوب تمرین کنید .من میخوام بگم که موفق باشید و تمریناتتان را به جلو ببرید .در
 2017من آرزو می کنم که تیم ایران یکی از سه سکو را از آن خود کند.
نظر شما در مورد مسابقات المپیک چیست؟
همونطور که میدونید وقتی ما این ورزش را در المپیک پارک سوچی معرفی کردیم
این خیلی برای ما مهم بود .خیلی خوب بود که کمیته ملی المپیک به ما این اجازه را
داد که ما یخ نوردی را معرفی کنیم .در پارک المپیک ما حدود  3000بیننده داشتیم
و می خواستند که این ورزش را امتحان کنند و صعود کنند و همه نتیجه خوبی از
این معرفی گرفتند .کمیته المپیک به ما گفت که این یک معرفی و نتیجه خوب
بود .حاال در ما فوریه یک اجرا در المپیک جوانان خواهیم داشت و پیشنهادمان را
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برای کمیته ملی المپیک خواهیم فرستاد .آنها عالقه نشان دادند نسبت به سازمان
یخ نوردی و من امسال سه بار در کره بودم و آنها این شانس را دارند که یک مسابقه
در طول المپیک زمستانی کره برگزار کنند .اما این در برنامه آنها به صورت رسمی
نیست .ولی در المپیک زمستانی پیونگ چونگ چین یخنوردی به صورت ازمایشی
خواهد بود .ما ارتباطاتی با فدراسیون کوهنوردی چین داریم و انها از ما دعوت کردند
و ما بعد از مسابقات کره در ژانویه به چین خواهیم رفت به همراه نماینده فدراسیون
روسیه و از آن مسابقات حمایت خواهیم کرد .ما در سال  2022المپیک زمستانی در
چین خواهیم داشت .بنابراین برنامه ریزیها و تصمیم های سیاسی خوبی در این
زمینه داریم .من امیدوارم که ما وارد المپیک بشویم و می خواهم که شما هم رشد
کنید تا به ان المپیک برسید.
همانطور که می دانید ما المپیک جوانان  2016را درپیش داریم ،فکر می کنید
که ایران چگونه می تواند خودش معرفی کند و چگونه می تواند یک حضور قدرتمند
در این المپیک داشته باشد؟
این المپیک بین سنین  15تا  18هستش .بنابراین شما باید پیشنهادتون رو برای
فدراسیون جهانی بفرستید و بهترین ورزشکاران این سنین را پیدا کنید و شما هم
شانسی خواهید داشت.
تفاوت بین یخ نوردان ایرانی و روسی چیست و یخ نوردی جهانی؟
تفاوت اصلی بین یخ نوردی ایران و روسیه این است که ما یک تاریخ خیلی خیلی
طوالنی در این ورزش داریم و بهترین ورزشکاران ما بین  10تا  15سال هستش
که دارند تمرین می کنند و تجارب بسیاری در این خصوص دارند و در این ورزش
رشد کرده اند ولی سطح شما هم در حال حاضر در باالترین سطح است و شما دارید
االن بهترین نتیجه ها را می گیرید و آینده ای خوب در این ورزش خواهید داشت.
ما در ایران محدودیت فصلی در خصوص این ورزش داریم ،شما فکر می کنید
که ما چگونه می توانیم یخ نوردی کشورمان را به سطح جهانی برسانیم؟
شما دیدید که ما همیشه
یک هوای سرد مثل
امروز نداریم  ،معموال
بهترین ورزشکاران ما در
رشته سنگنوردی تمرین
می کنند در طول سال
به خصوص در تابستان.
ما از ما سپتامبر تمرینات
درایتولینگ را شروع
می کنیم .با دیواره
های چوبی مثل این
دیواره چوبی سرعتی که
داریم و زمانی که ما یخ
داریم در ماه نوامبر اولین
تمریناتمان را شروع می
کنیم و سعی می کنیم
که بیشتر تمرین کنیم و

خودمان را به ثبات برسانیم .برای شمایی که المپیک سوچی را تجربه کرده اید در
انجا هم سرمای کافی وجود نداشت و از ماشین یخ ساز استفاده کردیم که شما هم
می توانید این کار را انجام دهید .بنابراین اگر فدراسیون شما حمایتتون بکند،امکانپذیر
است .شما می توانید یک پروژه درست کنید و این کار را انجام دهید در یک محل
برای تمرین تیمتان برای فصل هایی که مناسب نیست و این میتواند بهتون خیلی
کمک کند.
یخ نوردان ایرانی را در سطح اسیا چگونه می بینید و درباره رابطه بین ورزشکاران
و مربیانشان چه نظری دارید؟
فکر می کنم در آسیا در رشته سرعت شما جزو بهترین ها هستید .من صعودهای
شما را دیدم و به خصوص پسرهای خیلی با ثبات تر بودند .همونطور که در تمرینی
که با قهرمانان روسیه داشتید خیلی خوب بودند ولی چون قهرمانان دخترمان در
مسابقات امریکا بودند نتوانستیم دخترها را مقایسه کنیم .اما در مقایسه با دیگر
ورزشکاران اسیایی آنها خیلی در سطح باالیی نیستند ولی در رشته سختی مسیر
همه شما در سطح خوبی هستید و اگر خوب تمرین کنید شما دخترها باید با دختران
کره ای مبارزه کنید زیرا بیشتر ورزشکاران موفق آسیا کره ای هستند و شما باید با
آنها رقابت کنید .من فکر می کنم که حدود یک یا دو سال اینده در رشته سختی
مسیر شما میتوانید با آنها رقابت کنید.
برنامه های شما برای رشته پارا یخنوردی (یخنوردی معلوالن) به چه صورت
است؟
ما در حال حاضر در روسیه در تالش هستیم که پارا یخنوردی را هم راه اندازی کنیم
و من امیدوارم که سال اینده بتوانیم این کار را اجرایی کنیم .به احتمال زیاد امسال
در سطح مسابقات کشوری روسیه و در سالهای آینده تالش خواهیم کرد در سطح
بین المللی آن را پیاده سازی کنیم .
از شما بابت حضور در این گفتگو سپاسگزاریم.
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آموزشی

چگونه کوهنوردان چکاپ های قلبی عروقی خود را انجام دهند؟!
تدوین :دکتر حمید مساعدیان
عضو کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوهنوردی

متاسفانه هر از گاهی می شنویم که کوهنوردی در هنگام انجام فعالیت های ورزشی
و یا کوهنوردی در اثر سکته قلبی جان خود را از دست داده است .هنوز خاطره مرگ
کوهنوردانی همچون اسماعیل متحیر پسند ،ابراهیم شیخی ،پرویز ستوده شایق و
بسیاری دیگر از کوهنوردانی که بعلت بیماری قلبی در حین کوهنوردی جان خود را
ازدست داده اند از یادمان نرفته و هر چند ماه یک بار خبر جدید دیگری ناشی از مرگ
کوهنوردان در اثر بیماری های قلبی می شنویم .این جدای از مرگ کوهنوردانی
است که در اثر بیماری های قلبی  -عروقی در منزل فوت می کنند و کسی از
مرگ آنان خبردار نمی شود .اینکه چگونه می توانیم از بروز بیماری قلبی و متعاقب
آن سکته های قلبی جلوگیری نماییم نیاز به اطالعات کافی از شرایط بدنی ما و
چکاپ های دوره ای دارد .مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی و سکته های
قلبی عامل اصلی مرگ در کشور ماست و بیش از یک سوم مرگ و میرها ناشی از
بیماری های قلبی عروقی است.
چگونه از بروز سکته های قلبی در برنامه های کوهنوردی جلوگیری نماییم:
اندازهگيري فشارخون و ميزان چربي و كلسترول:
چك كردن مرتب كلسترول خون ميتواند در پيشگيري از بيماري قلبي ،انواع سكته
و مشكالت قلبي عروقي ديگر ،به شما كمك كند .عالوه بر اين ،داشتن فشارخون
مناسب خطر ابتال به بيماري كليوي را كم ميكند .شما حتی اگر یک کوهنورد سالم
هستید باید بدانید که جهت کنترل های دوره ای و پیشگیری از مشکالت قلبی
عروقی در سنين حول و حوش  20سالگي چك فشارخون و سطح كلسترول بد و
خوب خون و تريگليسيريد را آغاز كنيد و اگر ميزان اين موارد طبيعي بود ،هر دو
سال يك بار آزمايشها را تكرار كنيد.
هر چند اگر در خانوادهاي سابقه بيماري قلبي عروقي (مثل سكته قلبي) ،چاقي بيش
از حد يا ديابت و عوامل خطرساز ديگر وجود داشته باشد ،بد نيست كه اين چك
كردن را از سنين  14يا  15سالگي شروع كنيم.
چيزهايي كه بايد درباره اين آزمايشها بدانيد :اندازهگيري فشارخون با يك كار سريع
و بدون درد و با يك وسيله به نام فشارسنج انجام ميشود .فشارخون  12روي  8يا
كمي پايينتر از اين دو عدد ،طبيعي است .اندازهگيري چربي و كلسترول خون هم
با يك آزمايش خون ساده انجام ميشود .قبل از انجام اين آزمايش بايد  12ساعت
ناشتا بوده باشيد .براي كاهش خطر حمله قلبي بهتر است ميزان كلسترول بد خون
يا ال.دي.ال برابر  100يا كمتر و ميزان كلسترول خوب خون يا اچ.دي.ال برابر  40يا
قلب و عروق با کنترل فشار خون ميتوانيد خطر ابتال
بيشتر باشد .ويزيت متخصص 
به سکته مغزي را تا  40درصد و خطر ابتال به حمله قلبي را تا  16درصد کاهش دهيد.
از طرفي ،فشارخون باال ميتواند از داليل ابتال به آلزايمر در سنين سالمندي باشد و
به همين دليل است که پزشکان توصيه ميکنند از  50سالگي هر  6ماه يکبار به
پزشک مراجعه کنيد .البته اين نکته را هم فراموش نکنيد که دو نفر از هر  10نفر پس
از  50سالگي به فشارخون مبتال ميشوند و با پيشگيري و حتي تشخيص بيماري در

مراحل اوليه ميتوانيد روند درمان را سريعتر کنيد و ريسک عوارض را کاهش دهيد.
ب
افزايش ميزان کلسترول بد ( )LDLو تريگليسيريد ميتواند براي سالمت قل 
و عروق خطرآفرين باشد .پس از  70سالگي ،به ويژه اگر دچار مشکالت جسمي
هستيد هر سال يکبار به متخصص قلب و عروق مراجعه کنيد .زيرا با يک آزمايش
خون ساده ميزان کلسترول خون شما مشخص ميشود و در صورت باال بودن چربي
خون ،رژيم غذايي و توصيههاي الزم براي کنترل آن به شما داده ميشود.
اگر هم نياز به مصرف دارو داشته باشيد ،پزشک معالج داروي الزم را به شما تجويز
ميکند .از طرفي ،پس از  70سالگي گرفتن نوارقلب به ويژه اگر ميخواهيد فعاليت
بدني سنگين مانند ورزش انجام دهيد يا دچار ناراحتيهايي مانند ديابت ،فشارخون،
کلسترول باال و اضافه وزن هستيد يا سيگار ميکشيد ،ضروري است براي بررسي
کاملتر فعاليت قلب ،گاهي از دستگاههاي اکوکارديوگرافي يا آنژيوگرافي استفاده
ميشود.
درد در قفسه سینه:
"درد خود به خود از بین می رود" این جمله می تواند خطرناكترین جمله باشد كه بر
زبان یك بیمار جاری می شود .ساالنه در کشور ما تعداد بسیاری بیمار به خاطر ابتال
به بیماری های قلبی می میرند ،كه بیشتر از مجموع بیماران سرطانی است كه فوت
می كنند .نتیجه مطالعات بر روی  ۲۰۰۰نفر فرد  ۶۵سال به باال نشان می دهد كه
از هر  ۵مورد حمله قلبی ،یكی از آن ها تشخیص داده می شود .متخصصین داخلی
می گویند اغلب مردم فكر می كنند دچار سوء هاضمه هستند به ویژه اگر این دردها
حین ورزش بروز كنند.
نشانه های حمله قلبی اغلب شامل احساس سنگینی ،تحت فشار بودن و یا درد در
قفسه سینه است كه گاهی اوقات تا فك(آرواره ها) ،گردن ،پشت و بازوها كشیده می
شود .این نشانه ها ممكن است با تنگی نفس ،عرق كردن و یا تهوع نیز همراه باشد.
شما ممكن است تصور كنید كه درد در قفسه سینه تان كم است و اغلب این طور هم
هست ،اما نباید جان خود را به خطر بیندازید ،مخصوص ًا اگر دارای وزن باال ،فشارخون
باال ،كلسترول باال و یا دیابت(مرض قند) هستید .هنگامی كه این نشانه ها را در خود
احساس كردید ،فوراً باید اقدام كنید .اگر این عالیم بیشتر از چند دقیقه طول كشید،
سریع دكتر خود را خبر كنید و یا با مراكز اورژانس تماس بگیرید و تقاضای آمبوالنس
كنید .هرگز سعی نكنید خودتان به بیمارستان بروید.
باال بودن کلسترول باال بودن:
کلسترول ،عامل خطر اصلی بیماری قلبی محسوب می شود و این در حالی است که
عالمتی از خود نشان نمی دهد .بسیاری از مردم تا زمانی که آزمایش خون نداده
اند ،نمی دانند کلسترول خون آنها باالست .کلسترول  ۲نوع است؛ خوب و بد .سطح
کلسترول بد ()LDLباید کمتر از  ۱۰۰میلی گرم در هر دسی لیتر خون باشد و سطح
کلسترول خوب ( )HDLباید  ۴۰میلی گرم در دسی لیتر خون و یا حتی باالتر
باشد .هر  ۵سال یک بار باید کلسترول خون اندازه گیری شود و در مردان باالی
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 ۴۵سال و زنان باالی  ۵۵سال این کار باید ترجیحا هر سال انجام شود .مطمئن
باشید اگر کلسترول بد خون شما باالتر از  ۲۰۰باشد ،امکان بروز بیماری قلبی در
شما وجود دارد .بهترین راه پیشگیری از کلسترول باال ،مصرف غذاهایی است که
چربی اشباع و کلسترول آنها کم است (مثال مواد غذایی گیاهی) .کاهش وزن و
ورزش هم در کم کردن کلسترول خون نقش دارند .در صورت باال بودن کلسترول
خون باید حتما تحت نظر پزشک باشید و با درمان های الزم این سطح را به حد
طبیعینزدیککنید.
فشار خون باال به این بیماری:
به فشار خون باال «قاتل خاموش» هم می گویند .معموال یک سوم مبتالیان اصال
عالمتی ندارند و همین باعث بروز مشکالت جدی می شود .این مشکل در هر سنی
می تواند گریبان شما را بگیرد ،حتی از نوجوانی .تنها راه تشخیص آن  ،کنترل فشار
خون است .فشار خون سیستولی (حد باالی فشار خون) باید کمتر از  ۱۲۰میلی متر
جیوه (به اصطالح)  ۱۲باشد و حد پایین فشار خون (فشار خون دیاستولی) هم باید
زیر  ۸۰میلی متر جیوه (به اصطالح)۸قرار بگیرد .فشار خون باالیی که کنترل نشده
باشد ،می تواند به حمله مغزی  ،حمله قلبی  ،نارسایی قلبی و نارسایی کلیوی منجر
شود .راههایی برای پایین نگه داشتن فشار خون وجود دارد .رژیم کم کالری و کم
نمک کلید اصلی پایین نگه داشتن فشار خون محسوب می شود.
نمک باعث احتباس آب در عروق بدن می شود که فشار خون را باال می برد .ورزش
نقش بسیار مهمی در کاهش فشار خون دارد.
در ورزشهای هوازی در بدن ماده ای شیمیایی به نام اندورفین ترشح می شود ،که
باعث گشادی رگهای خونی و کاهش فشار خون می شود .نکته مهم دیگر ،کم
کردن استرس و تنش است .استرس ،باعث تنگی عروق خونی و افزایش فشار خون
می شود .سیگار هم باعث افزایش فشار خون می شود ،حتی اگر فقط دود آن را
استشمام کنید .در صورت باال بودن فشار خون  ،این مساله باید از سوی پزشک و
با درمان دارویی کنترل شود.
اين نشانه را جدي بگيريد:
درد قفسه سينه:
«بيماري به زودي رفع خواهد شد!» اين خطرناك ترين جمله اي است كه ممكن
است يك پزشك ابراز نمايد .محققان به بررسي سالمت  2000بيمار  65ساله
پرداختند .از هر پنج بيمار مبتال به حمالت و بيماري هاي قبلي تنها بيماري يك نفر
تشخيص داده شده است.
اغلب مردم با مشاهده نشانه هاي بيماري تصور مي كنند دچار سوء هاضمه شده اند
خصوصا اگر اين عالئم در حين انجام فعاليتهاي ورزشي نمايان شود .از نشانه هاي
بارز حمالت قلبي ميتوان به احساس سنگيني فشار و درد قفسه سينه اشاره كرد كه
در برخي از موارد اين درد ممكن است تا آرواره ها گردن پشت و دستها ادامه يابد .و
يا با عالئمي نظير تنگي نفس تعريق بسيار و حالت تهوع همراه باشد.
نوار قلب:
پس از  70سالگي گرفتن نوار قلب به ويژه اگر ميخواهيد فعاليت بدني سنگين
مانند ورزش انجام دهيد يا دچار ناراحتيهايي مانند ديابت ،فشارخون ،کلسترول
باال و اضافه وزن هستيد يا سيگار ميکشيد ،ضروري است .براي اين کار پزشک
متخصص قلب الکترودهايي را روي پوست سينه شما نصب ميکند و آهنگ ضربان

قلبتان را براي يک دقيقه مورد بررسي قرار ميدهد .براي بررسي کاملتر فعاليت
قلب ،گاهي از دستگاههاي اکوکارديوگرافي يا کوروناروگرافي استفاده ميشود.
فشار خون یکی از مهم ترین شاخص ها برای بیماری قلبی عروقی است .سنجش
فشار خون بصورت دو رقم بیان می شود .اولین رقم یا عدد باالیی نشان دهنده فشار
سیستولیک است که نماینده فشار خون وارد شده به دیواره عروق طی یک ضربان
قلب است (زمانی که قلب خون را پمپ می کند) .رقم دوم نشان دهنده فشار خون
دیاستولیک است یعنی فشار خون بر دیواره عروق بین دو ضربان قلب ،زمانی که
قلب پر از خون می شود 119 - 79 .یا پایین تر  :فشار خون طبیعی
( 120 – 139سیستولیک) و ( 80 - 89دیاستولیک)  :مستعد فشار خون باال
 140یا باالتر (سیستولیک) و  90یا باالتر (دیاستولیک)  :هایپرتنشن یا فشار خون باال
متخصصان توصیه می کنند افرادی که در شرایط پیش از هایپرتنشن قرار دارند و به
عبارتی مستعد فشار خون باال هستند تغییرات جدی را در شیوه زندگی خود اعمال
کنند تا خطرات مربوط به فشار خون باال یعنی بیماری قلبی ،سکته مغزی و آسیب
کلیوی را کاهش دهند.
کلسترول:
شاید بتوان گفت :شناخته شده ترین ریسک فاکتور بیماری قلبی کلسترول است .این
ماده نوعی چربی است که یک ماده مغذی مهم برای بدن نیز محسوب می شود.
اما افزایش آن و یا کاهش نوع خوب آن در خون خطر انسداد عروق را که منجر به
بیماری قلبی ،حمله قلبی و سکته مغزی می شود را افزایش می دهد.
ارقام غیر طبیعی کلسترول عبارتند از:
 کلسترول کل  200میلی گرم یا باالتر در دسی لیتر خون کلسترول خوب یا  HDLکمتر از  40میلیگرم در دسی لیتر خون کلسترول بد یا  160 LDLمیلی گرم با باالتر در دسی لیتر خون هر چه کلسترول LDLکمتر باشد بهتر است.
 LDLکمتر از  100طبیعی  100-120 ،نزدیک به اپتیمم و  130-159حد مرزی
در نظر گرفته می شود.
شاخص وزن (چربی) بدن (:)BMI
این عدد نشان دهنده چربی بدن بوده و تعیین آن راه سریعی برای تشخیص اضافه
وزن داشتن است.
  : 18.5 – 24.9 BMIطبیعی  : 25 -29.9 BMIاضافه وزن  30 BMIیا بیشتر  :چاقی  40 BMIیا باالتر  :چاقی مهلک که خطر مرگ را به هر علتی  50تا  150درصدافزایش می دهد.
شما به راحتی می توانید با تقسیم کردن وزن بر حسب کیلوگرم بر مربع قد برحسب
متر  BMIبدنتان را محاسبه کنید.
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گزارش تصویری

دومين گردهمايي پيشكسوتان كوه نوردي و صعودهای ورزشی
دومین همایش پیشکسوتان کوهنوردی ایران با حضور63
تن از پیشکسوتان  13استان کشور طی روزهای  24لغایت
 26شهریورماه در محل قرارگاه کوهنوردی ونداربن با عنوان
پاسداشت محمد کاظم گیالنپور نخستین مربی کوهنوردی
ایران برگزار گردید.

سومین دوره دوی کوهستان (اسکای رانینگ)
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کوهنوردی و
صعودهای ورزشی سومین سومین دوره دوی کوهستان
(اسکای رانینگ) در تاریخ  26شهریوراز قرارگاه ونداربن تا
قله لشگرک برای آقایان و حصار چال برای بانوان برگزار
گردید.
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گفت و گو با « نصرت اهلل نوری»

حسن شمس

اولین اشتباه در کوه می تواند ،آخرین اشتباه زندگیتان باشد!

نصرت اهلل نوری پیش کسوت کوه
نوردی با سالها تجربه اندوزی از
صعودهای مختلف داخلی و برون
مرزی و گذراندن دوره های گوناگون
بین المللی ،این روزها با سمت
مسئول کارگروه پیش کسوتان
فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ،اندیشه سامان بخشیدن به اوضاع مو
سفیدهای برنا دل را در سر می پروراند.
با « نوری» گفتگویی صمیمانه داشته ایم که در ذیل مرور می کنید.
خودتان را برای خوانندگان جوان صعود ،بیوگرافی مختصری بفرمائید
اینجانب نصرت اله نوری متولد  1318که از سال  1337وارد عرصه کوه نوردی شدم.
از صعودهایتان برایمان بگوئید:
در داخل ایران به تمام قلل معروف و مرتفع صعود داشتم  .خارج از کشور هم صعودهای
زیادی داشتم به طور مثال در سال 1352اولین تیم هیمالیانوردی را تشکیل داده و عازم
شدیم تا در حدود سه ماه شریط صعود به این قله را مورد بررسی قرار دهیم.
تجربه مربیگری هم داشته اید؟
در دوره های مختلف داخلی چه با اساتید ایرانی و چه با اساتید به نام خارجی تجربه
اندوزی کردم همچنین سال  1358کالسی در اتریش برگزار و در این دور ه هم
حاضر شدم بعد از چندسال خودم مربی شدم و داشته هایم را به جوانترها انتقال
دادم دبیر هیأت کوه نوردی ارتش بوده و ازسال  1341هم با فدراسیون کوه نوردی
همکاریداشتم.
در این سالهای متمادی و در صعودهایتان چه درسی از کوه ،فرا گرفتید؟
کوه به من آموخت با مقاومت و اراده می توانی به خیلی از مسایل با ارزش برسی.
اوضاع کوه نوردی را در میان ایرانی ها چگونه می بینید؟
همین که در یک روز تعطیل آخر هفته سه -چهار هزار نفر در ارتفاعات تهران به کوه
نوردی می پردازند قابل تقدیر است و می توان امیدوار شد در آینده تعداد این افراد
بیشترشوند.
آیا اطالع رسانی مناسبی از سوی فدراسیون و سازمانهای ذیربط صورت می گیرد؟
شاید اطالع رسانی ها مکفی نباشد اما اخیراً سایتهای زیادی طراحی شده که می
تواند محل مناسبی برای عرصه کوه نوردان باشد و توسط آنها مردم به کوه نوردی
ترغیبشوند.
چه توصیه ای به افرادی که تمایل دارند به کوه نوردی بپردازند پیشنهاد می کنید؟
به اعتقاد من باید در همه صعود ها محاسبات به دقت انجام شود تا فرد دریابد می تواند
از پس این قله براید یا نه چرا که اولین اشتباه ممکن است آخرین غفلت زندگی او باشد.
بفرمایئد مسابقات تیم ملی را دنبال می کنید؟
صد در صد  .از اینکه جوان ها در قالب تیم ملی به میادین مختلف اعزام می شوند و

پرچم کشورمان را به اهتزاز در می آید ،خوشحالم و از اینکه گاهی جان خوشان را در
این راه از دست می دهند ناراحت می شوم.
اما خوب می دانید در مسابقات اخیر چندان موفق نبودیم
معتقدم یکی از دالیل این امر نداشتن بودجه مناسب در فدراسیون و بواسطه آن تامین
مالی ملی پوشان است اگر آن ها به طور حرفه ای به ورزش بپردازند و تمرکز الزم
داشته باشند موفق می شوند.
برسیم به بحث پیش کسوتان ،چطور شد سمت رئیس کارگروه پیشکسوتان را
پذیرفتید؟
مسأله پیش کسوتان همواره ذهن مرا به خود مشغول کرده بود تا اینکه آقای زارعی
این سمت را به بنده پیشنهاد داد و پذیرفتم.
به طور کلی شما به چه کسانی پیش کسوت میگوئید؟
افرادی که حداقل  50سال سن داشته و پارامترهایی همچون گذراندن دوره های
مختلف ،تأسیس باشگاه ،دوره مربیگری و اقدامات مؤثر در کوه نوردی داشته باشند.
چرا خانم ها در میان پیشکسوتان کمتر دیده می شوند؟
برای بانوان محترم محدودیتی نیست و اگر شرایط الزم را داشته باشند می توانند به
ما ملحق شوند.
چه اقداماتی در ماههای اخیر انجام داده اید؟
در ابتدا متذکر می شوم دغدغه من تنها شهر تهران نیست و می خواهیم قدم های
مناسبی برای کل ایران برداریم و در همین راستا از هیأت های  31استان دعوت به
عمل آوردیم اما متأسفانه  11استان دعوت ما را اجابت کرده با این حال آئین نامه
جامعی را تدوین کردیم.
برنامه های آتی کارگروهتان را تشریح کنید
در نظر داریم سال آینده همایش بزرگی برگزار کنیم که متعافب ًا اطالع رسانی خواهد
شد .از طرفی در صدد هستیم برای پیش کسوتان عزیز دوره هایی را برگزار کنیم تا
با تکنیک های جدید آشنا شوند .تجلیل از پیش کسوتان و گردهمایی مجدد استان ها
در برنامه های آتی ما قرار دارد.
فدراسیون در راستای اهداف شما همگام بوده؟
همیشه کارهای خاص مشکالت خودش را دارد اما آقای زارعی با اختصاص دادن
وقت خود به ما دلگرمی می دهند.
توصیه ای به جوانترها دارید؟
مگر گوش می کنند ! ( با خنده) او ًال با خودتان رو راست باشید و در کوه نوردی
ها سعی کنید با افرادی که تجربه الزم را دارند به کوهپیمایی و اسکی بپردازید تا
اشتباهاتتکنیکی،ملکهذهنشاننشود.
حرف پایانی ؟
امیدوارم  400- 300هزار نفری که معتاد کوه نوردی هستند به سه چهار میلیون نفر
برسند این اعتیاد سالم گسترش بیابد.
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ُ
آبالکف
کارگاه
ترجمه و تدوین :محمد حسین (محسن) عسگری
مربی و مدرس درجه  3سنگ نوردی و یخ و برف فدراسیون کوهنوردی

آباالکف یا :Abalakov thread
کارگاه یا نقطه میانی است که در هنگام
یخنوردی توسط پیچ یخ بر روی
یخچال ها و یا آبشار ها یخی ایجاد و
مورد استفاده قرار میگردد.این کارگاه به
نام ابداع کننده آن ،ویتالی آباالکف
(،)Vitali Abalakovکوهنورد
روسی ( )1906-1986نامیده می شود.

ویتالی آباالکف :
 :Vitali Abalakovویتالی
میخایلویج آباالکف در سال ۱۹۰۶
و در کراسنویارسک سیبری متولد
شد.کوهنوردی را در دیواره های
معروف کراسنویارسک آغاز کرد .در
سال  ۱۹۲۰او و دو همنوردش که
به اندازه خود ویتالی بی تجربه بودند
صعود دلیرانه ای به dyak-Tau
 5198در منطقه قفقاز انجام دادند.او
به صعودهای سخت دیگری نیز دست زد.
به قله هایلنین()۷۱۳۴و تیاپستیا  ۶۰۵۰درپامیر و چهارقله دیواره بزنقی
در قفقاز را صعود نمود.بعد از این ها به او لقب استاد آلپاین داده شد و به
ریاست مدرسه کوهنوردی رسید.در  ۱۹۳۱یکی از اعضای تیمی بود که
خانتانگیری را برای نخستین بار صعود کردند اما  ۷انگشت دست و نیمی از
پایش را بدلیل سرمازدگی از دست داد.آن حادثه ذهن او را متوجه امنیت در
کوهنوردی کرد .پس از شرکت در جنگ علیه آلمان و همچنین رسیدن به

مقام اسکی باز حرفه ای آلپاین ،بقیه عمر رییس یک آزمایشگاه در موسسه
مرکزی تحقیقات فرهنگ طبیعی بود.
در این مدت حدود  ۴۰کتاب نوشت از جمله زندگینامه اش با عنوان “ندای
کوهستان”.

نحوه ایجاد کارگاه :
 1در ابتدا سطح یخ را با بیلچه تبر یخ از برف یا خرده یخ پاک کنیم تا بهیخ خوب و یکنواخت و بدون منفذ برسیم.برای ایجاد اولین سوراخ بر روی
یخ؛پیچ را زاویه  10درجه باالتر از خط عمود بر سطح یخ نصب کرده تا
بیشترین استقامت و پایداری را داشته باشد و سپس پیچ را خارج میکنیم.
 2برای ایجاد زاویه  60درجه بازوهای کارگاه آباالکف،سوراخ دوم را درفاصله حدودا برابر با طول پیچ یخ با همان شرایط قبلی جهت نصب پیچ یخ
ایجاد میکنیم.بدین ترتیب یک مثلث متساوی االضالع با زوایای تقریبا 60
درجه خواهیم داشت.
3یک طنابچه  mm 8را از یک سوراخ وارد کرد و با استفاده از MULTIHOOKاز سوراخ دیگر خارج میکنیم.
 4سپس دو سر طنابچه را با گره دوسرطناب دوبل یا سر دست به یکدیگرمتصل میکنیم.در این هنگام طول بازوهای کارگاه یا میانی باید مناسب بوده
و کوتاه نباشد.اضافه های طنابچه را می بریم.
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کارگاهی که ایجاد می شود به نام کارگاه آباالکف یا Abalakov thread
مشهور است که یک کارگاه افقی می باشد.
کارگاه آندرسن یا  Anderson Threadچیست؟
آندرسن یا  Anderson Thread؛یک کارگاه آبالکف است که
بصورت عمودی بر روی یخ ایجاد میگردد.پس بهتر است به آن Vertical
 Abalakobvبگوییم.

تحقیقات و تست هایی در سال  2009توسط « »J. Marc Beverlyو
« »Stephen W. Attawayبر روی کارگاههای یخنوردی انجام گردید

و مقاله ای تحت عنوان مقاومت کارگاهای یخنوردی منتشر شد.
در این مقاله دو کارگاه آباالکف با شرایط یکسان با زوایای  60*60*60و بازوهای
یکسان (تصویر باال)زده شد و تحت آزمایش قرار گرفتند.طنابچه مورد استفاده در
هر دو کارگاه  7mmذکر شده است.تست ها در یک زمان و در شرایط یکسان
بوده دما صفر درجه بوده و از پیچ یخ  13 cmاستفاده شده است.کارگاه آباالکف
معمولی یا همان افقی با زاویه ای  20درجه مثبت نسبت به افق بر روی یخ ایجاد
گردیده بود.
نتیجه جالب بود.مقاومت کارگاه افقی  11.3KNو مقاومت کارگاه عمودی
 14.4KNبود.در واقع کارگاه آباالکف عمودی حدود  %27نسبت به کارگاه
آباالکف افقی مقاومت بیشتری دارد.
نکات ایمنی :همچنین در این تحقیق آمده است که فرود بر روی یک کارگاه
آباالکف (تک نقطه)می تواند منجر به سقوط شود (یک حادثه در ایران رخ داده

است)و برای ایمنی بهتر است نفر آخر روی دو کارگاه آباالکف (دو نقطه)فرود بیاید
مخصوصا در ایران.
منابع :
1- Ice Climbing Anchor Strength
By:J.Marc Beverly BS-EMS,M-PAS & Stephen
W. Attaway
Ph.D. , Computational Mechanics
Georgia Tech
Master of Science , Civil Engineering
Georgia Tech
members of Albuquerque Mountain Rescue
)Council (AMRC
2- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011
3 -http://www.ukclimbing.com
By :George McEwan
4- http://www.needlesports.com
 ukclimbing.com , petzl.comتصاویر از 5-
هرگونه بازنشر این مطلب ،منوط به درج نام مترجم و وبالگ کالهه
( )kolaheh.persianblog.irمی باشد.

34

گاهنامه صعود

شماره 14

آموزشی

پدیده ای به نام غارنوردی
گردآورنده مطلب :هالله ناطقه

غارنوردی فعالیت ورزشی علمی است که در ایران به صورت رسمی در فدراسیون
کوهنوردی و صعودهای ورزشی آموزش داده می شود با توجه به اینکه این رشته
نیمه ورزشی ارتباط تنگاتنگی به غارشناسی دارد مفاهیم غارشناسی نیز به غارنوردان
آموزش داده می شود .در حوزه غارشناسی و حفاظت غار سه نهاد کارگروه ملی
غارشناسی که متشکل از چند نهاد همسو است ،فدراسیون کوهنوردی و صعودهای
ورزشی ،انجمن غار و غارشناسی ایرانیان و چندین باشگاه خصوصی و البته اساتید
دانشگاه های مختلف فعالیت دارند .هرکدام از این نهاد ها تالش می کنند که در
راستای اهداف و ارزشهای خود برای شناسایی و نگهداری غارها و اجزای آن به
روش های گوناگون آگاهی رسانی های مورد نیاز را انجام دهند .حتی پارا فراتر از
آگاهی رسانی نهاده و وارد حوزه حفاظت و بهره بری پایدار از غارها شده اند که مثال
بارز آن دستورالعمل حفاظت از غارهای کشور است .اين دستورالعمل شامل يک
مقدمه 6 ،ماده ،و  24تبصره در خرداد  95تصويب شد و به زودی به استانداری ها
طی بخشنامه ای ابالغ می شود.
دنیای زیرزمین از دوران باستان مورد توجه بشر بوده در گذشته زیرزمین دنیای
مردگان به شمار میرفت و هرکه به آن وارد می شد دیگر بازگشتی برایش نبود؛
باوری که امروزه هم کم و بیش در روستاها درباره غارها وجود دارد .افراد برای ورود
به غارها دارای انگیزه های مختلف هستند.
در ابتدا شاید برای کسب تجربه ورود به مکانی ناشناخته و غریب است .اینکه چرا
همچنان به این کار ادامه می دهند به سادگی قابل درک نیست .اما بیشتر افراد
ترکیبی از دالیل متفاوت برای غارنوردی دارند .اکثر غارنوردان دلیل عالقه خود
را صرف ًا ورزشی عنوان می کنند و بخش بزرگی از لذت کسب شده در این سفر
زیرزمینی را نحوه عبور و پیماش غار و همچنین دیدن ویژگی های موجود در مسیر
ذکر می کنند .برخی برای مطالعه و تحقیقات علمی خاص غارنوردی را ادامه می
دهند .تصویر زیر عالقمندی افراد برای حضور به غار را نشان می دهد که در یک
کارگاه آموزشی درباره حفاظت از غار بدست آمده است.

حال سوال مهمی که مطرح می شود چرا باید از غارها حفاظت کنیم؟

در این مقاله ارزش های  5گانه حفاظتی غارها ارایه می شود:
ارزش های زیست محیطی:
غارها مسکن جمعیت زیادی از خفاش ها و گونه های مختلفی از جانوران هستند
که بسیاری از آنها کمیاب اند و تنها در محیط خاص و وضعیت ویژه غارها می توانند
پرورش و زندگی کنند .حیات وحش و زندگی گیاهی در اطراف دهانه غارها با محیط
آنها تطبیق شده است.
ارزش های میراثی ،باستانی و دیرین شناسی:
جوامع انسانی ،فرهنگ ها و جانوران باستانی و پیش از تاریخی را می توان از طریق
بررسی نقاشی ها ،آثار به جا مانده و نوشته های دیواری غارها مطالعه کرد .هوای
درون غارها بسیار یکنواخت و در بعضی از غارها خیلی خشک می باشد .این عوامل
باعث بوجود آمدن محیطی می شود که از فسیل ها و مصنوعات باستانی و تاریخی
موجود در آنها به خوبی محافظت می کند.
ارزش های علمی:
غارها منابع بسیار ارزشمندی برای مطالعات علوم آموزشی و فرهنگی ،زمین شناسی،
زیست شناسی ،آب شناسی و ...می باشند .به عنوان مثال زمین شناسان می توانند
با مطالعه مواد معدنی و سنگ های غارها معلومات تازه ای در مورد پیدایش زمین
بدست آورند.
ارزش های مادی:
جذب توریست ،صنعت توریسم و گردشگری یکی از ارزش های غارهاست.
ارزش های طبیعی و معنوی:
تزئینات آهکی زیبا و شاهکار طبیعت را تنها می توان در محیط غارها مشاهده کرد.
پس از ورود به غار ،بالفاصله فرایند زوال آن آغاز می گردد .بعضی مواقع تخریب
بسیار سریع رخ می دهد ولی معموال به صورت مداوم و بدون جلب توجه می باشد.
اتفاق به هر شکلی که رخ دهد نتیجه نهایی یکسان است ،عدم حفاظت از این مکان
زیبا و جالب .چنین تخریبی جرم در برابر طبیعت است و برای هر کس که از این
محیط برای کسب لذت استفاده میکند مسولیت اخالقی در پی دارد .مسئولیتی که
در قبال آن شخص ملزم به حفاظت از این مکان برای آیندگان و دیگران می باشد.
تخریب غارنهشته ها ،از بین رفتن مسیرهای بکر با گام برداری بر روی آن ها،
رهاسازی زباله و آلودگی ،تهدید حیات جانوری و گیاهی ،تخریب برای یافتن گنج
و تغییر کاربری ناپایدار از غارها ،نوشتن یادگاری بر روی دیوارهای غار را می توان
برخی از تخریب های غار یاد کرد.
حفاظت از غارها را می توان در دوبخش دولتی و مردمی و هرکدام از این دوبخش
را به زیرمجموعه هایی تقسیم بندی کرد.
بخش دولتی که شامل تنظیم ،تدوین و اجرای قوانین و دستورالعمل های حفاظت
و بهره برداری از غار و حمایت از پروژهای تحقیقاتی غارشناسی و اکتشاف غارها
می شود در قوانین حقوقی متاسفانه بخش محیط زیست و اجرای این قوانین در همه

زیربخش های محیط زیست ضعیف عمل می شود.
در بخش مردمی هم به دوبخش تشکل های غیردولتی و رفتارهای فردی تقسیم
می شود.
وظیفه تشکل های غیر دولتی آموزش و آگاهی رسانی درباره حفاظت غار و ارایه
راهکارهایی برای کاهش آسیب های ورود به غار است .همچنین پیگیری برای
تدوین و اجرای قوانین مربوط به حفاظت و نگهداری از غارها.
نظارت بر بخش خصوصی و دولتی که تصمیم به تغییر کاربری غارها دارند تا در
ضمن استفاده پایدار از غارها کمترین آسیب به آنها وارد شود و تالش برای تدوین
منشور اخالقی ورود به غارها.
در بخش رفتارهای فردی؛ مسئولیت های
فردی هر شخص نسبت به محیطی که به
آن وارد می شود و روش های پایداری که
بتوان آسیب های کمتری را به غارها وارد
کنند و افزایش دانش غارنوردی ،غارشناسی و
حفاظت غارها و تالش برای انتشار این دانسته
ها اهمیت پیدا می کنند.
کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون
کوهنوردی و صعودهای ورزشی به عنوان
یک نهاد نیمه دولتی که یک صندلی در
کارگروه غارشناسی ملی کشور هم دارد
می تواند نقش پر رنگ تری به عنوان یکی
از متولیان غارهای کشور ایفا کند .یکی از
اقدامات این کارگروه ،برگزاری دوره های
کارآموزی می باشد .از اقدام های دیگری که
می توان انجام داد تدوین منشور اخالقی ورود
به غارها و تبدیل آن به سوگندنامه است .توجه

عالقه مندان به وجدان شخصی در این حوزه نقش مهمی ایفا می کند.
منابع :
اتحادیهجهانیغارشناسی
غارهایمان را حفاظت کنیم
 http://www.sat.dundee.ac.ukترجمه :شاهپور امرالهی سرپرست
کارگروه غارنوردی و غارشناسی باشگاه شیراز جوان
حفاظت غارها  ،نویسنده و مترجم :طاهر شاهواری
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اهمیت گزارش نویسی در کوهنوردی
ابراهیم فرجی پور

آنچه مسلم است اغلب کوهنوردن اهل گفتگو و دارای مهارت در بیان می باشند،
ولی متاسفانه برخی برای نوشتن و انتقال تجارب و اندوخته هایی که سالیان متمادی
در عرصه کوهنوردی و صعودها تالش کرده و به عنوان تجارب موفق کسب نموده
اند عالقه مندی نشان نمی دهند و یا نوشتن خاطرات و گزارش را نوعی تعریف و
تملق گویی دانسته لذا از بیان آن خود داری و تمام اندوخته های ارزشمند خود را در
زندگی و یا در کهولت سن با خود همراه کرده و بخشی از رهروان و عالقه مندان
به ناگزیر در شرایط و زمان دیگر به ناچاربه دنبال کسب همان تجارب خواهند
بود .بی تردید عملکرد و تجارب پیش کسوتان و هیمالیانوردان در فراز و نشیب
روزگار دستخوش
آماج خطرات و دل
نگرانی های مرگ
و زندگی با بهایی
سنگین بدست
آمده و به عنوان
چراغ راه نسل
آینده خواهد بود.
از این رو به نظر
می رسد با نوشتن
و بیان خاطرات و
ارائه گزارش می
توان دانسته ها
و اندیشه های
نسل
ناگفته
گذشته و آینده
را بهم پیوند
داد ،لذا نهادهای کوهنوردی و جامعه باید با احترام و حرمت گذاری به فعالین،
هیمالیانوردان و زحمتکشان عرصه کوهنوردی شرایطی فراهم نموده تا با نوشتن و
گفتگو زمینه تبادل تجارب ارزشمند آنان به جامعه منتقل گردد.
ازاینرو به نظر می رسدگزارش نویسی یکی از روش های کم هزینه و مطلوب
خواهد بود ،لذا آمادگی ذهنی ،تمرین و عالقه مندی درتهیه گزارش باعث شادابی
و پویایی در جامعه و جلب خواننده می گردد.
عکس العمل و شناخت منطقی انسان از
بدون شک گزارش نویسی نوعی
محیط پیرامون و وقایعی است که شاید فرصت پیش آمده در زمان دیگر به راحتی
میسر واقع نگردد .گزارشگر باید جهان بینی درست و واقعی ازمحیط کوهستان و
پیرامون داشته باشد و رویدادها و اتفاقات را بدون دستکاری عین ًا به مخاطب و جامعه
منتقل نماید ،پرهیز از نوشتن نسبت به اعمال و کردار خود در فعالیت های ورزشی

و کوه باعث تنبلی و از دست دادن فرصت های خوب در برنامه های کوهنوردی
بوده و گاه ًا برخی از آنها هیچ وقت فرصت و شرایط تکراری نخواهند داشت .برخی
از کوهنوردان گزارش نویسی را وقت تلف کنی و بیان اتفاقات ومسائل پیش پا
افتاده دانسته در صورتی که وقوع رخدادها و اتفاقات درگذر زمان راهگشای بخش
بزرگی از عالقه مندان و جوانان و نسل آینده خواهد بود و یاد آوری آن گاهی انسان
را از خطرات پیرامون آگاه و منجر به مسیر یابی صحیح و درست از منطقه می
نماید .یقین ًا وقوع حوادث و شرایط ویژه همواره بر روی قلل مرتفع حادث نمی گردد،
بلکه بخشی از وقایع تلخ وشیرین در ارتفاعات پاین غافلگیرانه در کمین است،
(معلم با خط کش
چوبی اش زد
پشت دستم و
گفت جمله هایت
زیباست گفتم
اجازه آقا پس چرا
میزنی؟ نگاهم
کرد پوزخند تلخی
زد و گفت میزنم
تا همیشه یادت
بماند خوب نوشتن
و زیبا نوشتن در
این دنیا تاوان
دارد  :شاملو) در
سالهای نه چندان
دور در اغلب
برنامه ها تهیه
گزارش دارای اهمیت زیادی بود و برخی از همنوردان در نوشتن گزارش عالقه
مندی خوبی از خود نشان می دادند .به خاطر دارم یکی از مربیان قدیمی در طول
مسیر برنامه پیشنهاد نوشتن گزارش از قبل را داد و گفت در پایان برنامه آنها را با
گزارش بعد از برنامه مقایسه می کنیم.
متاسفانه اکنون اغلب یاران عالقه مند و با ذوق یا پای رفتن به کوه را ندارند و یا
برخی از آنان درجمع ما نیستند و یا تعداد اندک باقی مانده تحت تاثیر جامعه گذار
فعلی هم رنگ جماعت شده و گرفتاری های روز مره دل و دماغی برای آنان
نگذاشته است ،لذا در روزگار کنونی به ندرت شاهد نوشتن گزارش و کروکی برنامه
هستیم و چنانچه کسی نیز اراده ای برای نوشتن داشته باشد بامطالعه آن می توان
نداشتن شور و نشاط وکم حوصلگی نگارنده را در گزارش درک کرد.
متاسفانه تکنولوژی وزندگی صنعتی حتی در دورترین مناطق کوهستانی آرامش و
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تمرکز فکری انسان را گرفته و ما تحمل و حوصله ای برای نوشتن نداریم ،از این
رو به نظر می رسد عملکرد نسل فعلی پاسخگوی توقعات و نیازهای نسل آینده
نخواهد بود و در این عرصه همواره نوعی اضظراب و التهاب در جامعه کوهنوردی
مشاهده می گردد .برخی تصور می کنند نوشتن گزارش یکبار برای هر قله کافی
و نیازی به دوباره نویسی نیست در صورتیکه اغلب برنامه ها ترکیب تیم متغیر بوده
و به تجربه ثابت شده به دلیل تغیرات ذاتی طبیعت و شرایط جوی درهر برنامه
اتفاقات تازه و متفاوتی رخ می دهد ،وانگهی نوشتن وتمرکز کردن به رویدادهای
برنامه برای روشنگری ذهن و روان نویسنده مفید و مناسب می باشد ،همچنین
گزارش به عنوان سوابق معتبر همواره در هر شرایطی اثر مثبت خود را در جامعه
کوهنوردی خواهد گذاشت .با مطالعه گزارش خوب می توان شرایط و موقعیت
منطقه مورد نظر را پیش بینی و از قبل با تهیه امکانات و تجهیزات به اجرای برنامه
پرداخت .شاید نوشتن گزارش های تکراری برای بعضی از برنامه ها از نظر برخی
همنوردان و دوستان کار اضافی و وقت تلف کنی باشد در صورتی که با نوشتن
می توان مشارکت عالقه مندان و جوانان را فراهم کرده و آنان را ترغیب به ثبت
اتفاقات روزشماربرنامه ها نمود .گزارش نویس باید فردی با ذوق و عالقه مند باشد
تا در تهیه و نوشتن آن اغماض و کوتاهی نکرده و با حوصله ودر اسرع وقت توانایی
نوشتن و انعکاس آن را داشته باشد.
گزارش نویسی و انعکاس واقعیت های روزانه نیازمند پویایی و تسلط هنر نوشتن
در قالب جمالت دلنشین و همگرایی واژه ها و مفاهیم معنا دار و در بیان مسایل
و رخدادها باید رک بود ،متاسفانه تکنولوژی و ابزارهای فیلم برداری و مدرن روز
باعث شده تا انگیزه نوشتن و ثبت وقایع در جامعه کوهنوردی به تدریج از درجه
اهمیت کاسته واغلب تمایل و حوصله ایی برای نگارش ندارند ،لذا به اطالعات
اینترنتی و نوشته های مکتوب گذشته بسنده کرده و نوشتن و نگارش درخصوص
وقایع و رخدادهای جامعه کوهنوردی را برای نسل آینده ضروری نمی دانند ،به
یقین معلوم نیست این تفکر و ایده برخواسته از فرهنگ جامعه کنونی تا چه اندازه
مقبولیت عمومی داشته و بتواند پاسخگوی نیازهای نسل آینده باشد .ولی به نظر
می رسد در بینش و نگرش جوانان و قشرهای جامعه کوهنوردی بتدریج نوعی
تنبلی و سستی اجباری در نوشتن و خواندن حاکم گردیده است ،اغلب اوقات
در برنامه های کوهنوردی در یک ستون و صف در حال حرکت و تابع اصول
سرپرستی بوده و در نظر داریم نوشتن گزارش را در فرصت دیگری انجام دهیم.
گاهی در ارتفاعات فشارهای روانی و خواب ارتفاع آنچنان به شخص قالب می شود
که او فقط قادر است گامهای خود را در صف و ستون گروه جابجا کرده و از محیط
پیرامون بی اطالع می باشد وگاه ًا درمسیر یالها و سراشیبی ها بخصوص در شب
و هوای مه آلود به دلیل خستگی و کم حوصلگی رابطه سر قدم و عقب دار قطع
شده و در تیم فاصله می افتد از این رو باید آگاه باشیم که زمان و فرصت گزارش
نویسی را از دست داده و آثار وعالئم و اتفاقات تلخ وشیرین در برنامه و مسیرطی
شده منجر به فراموشی می گردد ،از این رو الزم است عالقه مندان در طول مسیر
و مدتی را که در کوهستان با همراهان به سر می برند به نکات و رخدادها توجه
کرده و آن را یادداشت نموده و در فرصت مناسب به ویرایش آن بپردازند.
بدون شک گزارش نویسی و ثبت عالیم و نشانه های طبیعت و پیرامون تجارب
گران سنگ مصاحبت و تبادل افکار همراهان در لحظه لحظه های صعود و برنامه

همانند شکار لحظه ها بوده و باید با قلم شیوا و با فروتنی و تواضع دراختیار جامعه
و عالقه مندان سپرده شود.با نوشتن می توان سخت کوشی ها و عملکرد گران
سنگ خود را از گذشته به دیده و نظر عموم گذاشت و تجارب ارزشمند و سترگ
انسان را در صعود به قلل و در فراز و نشیب روزگار در عرصه گفتار و عمل به
جامعه منتقل کرد زیرا در این عرصه انسان موفق به نوشتن و نقد افکار و اندیشه
های خویش خواهد شد.
صداقت در نوشتن وبهره گیری از واژه های بدیل در عرصه ورزش کوهنوردی
باید با واقیعت ها و محیط پیرامون و تداعی دهنده واقعه و صحنه مورد نظرباشد،
گاهی برخی از همنوردان و گزارش نویسان چشم خود را به واقعیت ها بسته و در
بیان گزارش اقراق کرده و برای جلب توجه مخاطب با جمالت ساختگی با تعریف
و تمجید از مسیر و منطقه مورد نظر به سانسور واقعیت ها پرداخته و ذهن خواننده
را از واقعیت های منطقه دور می کنند و یا اصرار دارند مسیرهای پیموده اولین
گشایش بوده و در صحت آن گوش شنوا ندارند ،لذا صحت در گزارش و صداقت
درگفتار لذت بخش و دلنشین می باشد.
برای انتقال اطالعات دقیق برنامه و منطقه مورد نظر الزم است نکاتی به عنوان
ضروریات تهیه گزارش در نظر گرفته شود ،زمانبندی برنامه  ،محل برنامه،
هماهنگی با نهادهای دولتی و احیان ًا انتظامی برای ورودی به محل موردنظر ،راه
رسیدن به محل ،راه شوسه ،راه مال رو و شروع پیاده روی ،محل اسکان و امکانات
کمکی در منطقه مثل پناهگاه و جان پناه و یا خانه روستایی و مسجد ،مسیر ماشین
رو کوهستانی ،تاریخ برنامه ،وضعیت آب شرب ،وضعیت جوی ،شرایط اقلیمی
و حیات وحش ،صدور گواهی صعود ،وضعیت زیست محیطی ،مسیر قله وکار
ترکیبی ،نوع ابزارهای فنی ،مقدار مصرف آب و مواد غذایی ،تجهیزات و پوشاک،
مسیر ثابت گذاری یا نرمال ،مسیر ریزش سنگ یا بهمن ،مسیرهای اصلی و فرعی،
ایستگاهای امن برای استراحت و توقف ،آیا در مسیر قله دیده می شود ،کروکی
مسیر و ثبت  ،G .p .sاسامی مسیرها و مفهوم آن از نظر بومیان ،داشتن راهنما
از افراد محلی ،نام قلل اطراف و مناظر منطقه ،سابقه تاریخی منطقه ،توضیحاتی
در خصوص زمین شناسی قله ،پیش بینی هواشناسی در منطقه ،شناسایی یال
ها و دره ها و نیز مسیر یابی در فصول سال ،زمان بندی صعود و برگشت از
قله ،شناسایی مسیرهای یخچالی و نا امن .ظرفیت تعداد نفرات دربرنامه ،توانایی
اعضای تیم در برنامه ،نشان گذاری مناطق بهمن خیز و نا ایمن ،ارزیابی قله و
مسیر مورد نظر ،اطالع رسانی قبل از برنامه ،مطلع ساختن خانواده و نهادهای
ذیربط از محتوای برنامه و محل آن ،برگزاری جلسه با اعضای تیم در خصوص قله
و آشنایی با آن قبل از برنامه ،نقد و بررسی برنامه در شرایط مناسب در پایان برنامه
و انعکاس آن در گزارش معرفی سرپست و مربیان و کادر اجرایی ،ترکیب افراد
از نظر جنسیتی ،لیست و تهیه اسامی و مشخصات اعضای تیم ،تخمین میانگین
سنین افراد ،شناسایی فرهنگ و سنتهای مردم منطقه ،نیازمندیهای دارویی و موارد
پزشکی وامدادی و گرفتن شماره تماس از بومیان جهت دسترسی محلی ،وضعیت
پوشش آنتن دهی درمنطقه ،تشخیص مسیر های اصلی و فرعی مسیرهای قله از
نظر قطب نما و موقعیت قله در منطقه از نظر جقرافیایی جلودار و عقب دار ،داشتن
بی سیم و ابزارهای ارتباطی در تیم و هزینه های تغریبی برای یک نفر.

38

گاهنامه صعود

شماره 14

گزارش تصویری

چهلمین سالروز نخستین صعود به ماناسلو
عکاس :کیان نادری

 ٢٠مهرماه  ۱۳۵۵برابر با  ۱۲اکتبر  ۱۹۷۶نخستین صعود موفق ایرانیان بر روی
یک قله  ۸۰۰۰متری با صعود مشترک تیم های ایران و ژاپن محقق گردید.اين
مهم با صعود محمدجعفر اسدی به همراه کاگیاما از ژاپن و شرپای نپالی همراهشان
پاسانگ شرپا (تاکسیندو) به هشتمین کوه مرتفع دنیا ماناسلو  ۸۱۶۳متر به ثبت رسيد.
در آستانه چهلمین سالروز صعود مذكور و باحضور اعضای حاضر آن تیم ،و همچنین
کلیه ایرانیان فاتح ماناسلو ،در شبی باشکوه و خاطره انگیز که با استقبال خوب جامعه
کوهنوردی نیز همراه بود؛ یاد آن صعود گرامی داشته شد.
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گزارش

طرح دوره آموزشی حفظ محیط کوهستان

امینمعین

نامزد جایزه سالیانه محیط زیست UIAA

هر ساله ،فدراسیون جهانی کوهنوردی UIAAپروژه های ویژه و برجسته در عرصه حفاظت
از کوهستان را شناسایی کرده و این پروژه ها شامل جایزه حفظ محیط زیست این فدراسیون
می گردند.
برندگان این جایزه توسط هیات داوران متشکل از کارشناسان خارجی ،نمایندگان کارگروه
حفاظت از کوهستان  UIAAو همکاران این پروژه انتخاب می شوند .جایزه در نظر گرفته
شده برای سال  ۲۰۱۴مبلغی معادل  ۱۰هزار دالر است.
این جایزه به سازمان های غیر انتفاعی ،انجمن ها و یا شرکت هایی که حد اقل در یکی از زمینه
های زیر فعالیت می نمایند ،تعلق خواهد گرفت:
-

انجمن و یا یک آژانس مسافرتی باشند
در یک منطقه کوهنوردی مشغول به کار باشند.
فدراسیون های کوهنوردی عضو .UIAA
حداقل در یکی از زمینه های زیر فعالیت کرده باشند:
حفاظت از تنوع زیستی  -گونه های گیاهی و جانوری
انرژی پایدار و مدیریت منابع
مدیریت زباله و دفع پسماند
انطباق با  /کاهش اثرات تغییر اقلیم

 فرهنگ و آموزش و پرورش توسعه دهنده ی فعالیت های ماجراجویانه و نوآورانه سازگار با محیط زیست  ،برای الهامبخشیدنبهبازدیدکنندگان.
 همکاری و حمایت از جوامع محلی  /منطقه ای.بر اساس خبر منتشره شده درسایت فدراسیون جهانی ،طرح دوره آموزشی حفظ محیط
کوهستان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشورمان ،جزو نامزدهای اولیه جایزه
سالیانه محیط زیست اتحادیه بین المللی کوهنوردی  UIAAقرار گرفت .گفتنی است طرح
فوق سال گذشته نیز جزء طرح های برتر قرار گرفته بود .براساس این طرح طی دوسال گذشته
بیش از  ۱۰۰۰کوهنورد آموزش محیط زیست کوهستان را پشت سرنهاده اند...
در سال  2016طرح های حفظ محیط کوهستان از کشورهایی از جمله فرانسه ،ایتالیا ،هند،
کامبوج ،نپال و آذربایجان ارائه شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت سه نامزد
نهایی اعالم خواهد شد .برترین طرح در مراسم سالیانه این کمیسیون اعالم گردیده و جایزه
 10هزار دالری به آن اعطاء خواهد شد.
اطالعات و جزئیات نامزدها را میتوانید از طریق لینک زیر مطالعه نمائید.
http://mountainprotection.theuiaa.org/initiatives/-3Culture_and_Educatio...
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قله ُدر َفک را دریابید!
ابراهیم فرجی پور

قله درفک آتش فشان خاموش منطقه گيالن است ،اين قله از ديرباز در اذهان
کوهنوردان طنين انداز بوده است و جلوه گر کوهي ستبر و زيباست.
از نقاط ديدني اين کوه بايد به يخچال درفک (کاسه آتشفشان در قله آن) اشاره
کرد .در کاسه درفک که بزگترین دهانه آتش فشان ایران است  ،دامداران کلبه
هاي زيادي ساخته اند که در فصول بهار و تابستان به عنوان ییالق مورد استفاده
آنها قرار مي گيرد .در کاس ه درفک
یک غار وجود دارد که ییالق نشینان
منطقه در تابستان از یخ های آن به
عنوان منبع آب استفاده می کنند .نام
درفک همیشه یاد آور سرسبزی همراه
با جنگل انبوه و نیز یاد آورتاریخ پر فراز
و نشیب مردمان منطقه و گیلکان می
باشد .بروایتی در سالیان خیلی دورتر
برخی ازمردم و خوانین تعدادی از
بومیان ورزیده را برای آوردن یخ از
دهانه یخچال درفک به آنجاگسیل
میکردند ،ونیز در روایت تاریخی یاران میرزا کوچک خان برای فرار از نیروهای دولتی
بروی قله منزل کرده بودند .یقینا پیش بینی های کارشناسان و پژوهش های زمین
شناسی در خصوص وجود جنگلی انبوه و پوشش گیاهی در دامنه های قله درفک
وطبیعت بکر و دست نخورده آن همه اتفاق نظر دارند .وجود قله درفک به عنوان
زیست گاه حیات وحش و نیز ماثرترین عامل تغیرشرایط جوی بین گیالن و منطقه
رودبار خواهد بود .متاسفانه رویش گیاهان وتکثیر درختان اکنون با کندی بوده و گاها
متوقف گردیده است ،جاده سازی و ساخت وساز و نیز وجود دام درمیزان تخریب
نقش بسزایی داشته والزم است در این خصوص چاره اندیشی نمایم .متاسفاه ازدیاد
جمعیت و گسترش دامداری و نیز زیاده خواهی برخی از مردم برای تصاحب هرچه
بیشتر مناطق کوهستانی و نیز تالش برای مالکیت آن همواره در طول زمان در
حاشیه و دامنه این قله زیبا وجود داشته است.
وجود ویالها وتملک دامنه های درفک درحاشیه و چهار سوی این قله بسرعت
در حال گسترش و رونق می باشد ،گسترش جاده سازی برای بومیان و دامداران
بهانه ای شده تا دسترسی شهر نشینان و افراد غیر بومی به منطقه افزایش یافته
و بتدریج این قله زیبا وطبیعت بکرآن در محاصره تنوع طلبی های جامعه و انسان
امروزی قرار گیرد .وجود ویالهای بزرگ وحصار کشی وساخت و ساز های بی رویه
نشان از توافق و اتفاق نظر نهادهای دولتی و خصوصی برای تصاحب هر چه بیشتر
منطقه می باشد .بدون شک سرعت عمل ساخت و ساز ،و راه سازی برای پیشروی
و تصاحب هر چه بیشتر ارتفاعات نشان از قصور ارگان های زیربط و زیاده خواهی
و تنوع طلبی افراد مرفع و برخی بومیان محلی بوده است .جاده سازی به بهانه

دسترسی دامداران تا دهانه یخچال وبر روی قله  ،محل تردد اتومبیل های چند صد
ملیونی پر زرق برق شهر نشینان و مالکین گردیده است ،حضور افراد غیر بومی در
منطقه و حتی بر روی قله نشان اراده انسان برای تصاحب منطقه و تملک می باشد.
متاسفاه قله زیبا و بی دفاع درفک مورد هجوم ماشین جنگی بشر و جامعه صنعتی
امروزی قرار گرفته و در زمان نه چندان دور به عنوان ملک شخصی و جوالنگاه
جامعه صنعتی خواهد بود .هجوم شهر
نشینان و مهاجرت آنان به حریم
روستاها و مناطق کوهستانی باعث
فرو پاشی مناسبات وقوانین شهر و
روستا گردیده است .نا آگاهی دامداران
وروستا نشینان نسبت به حفظ جنگل
و پوشش گیاهی باعث شده تا آنان
نیز نسبت به حفظ و حراست پوشش
گیاهی و جنگل بی تفاوت بوده ،به
همین دلیل اهالی برخی از روستا ها
نیز نسبت به جاده سازی و ساخت و
سازمشارکت و همکاری میکنند .از اینرو برخی از کارشناسان و بومیان منطقه نسبت
به خواسته ها و تملک خود پافشاری کرده وترک منطقه را اجتناب ناپذبر می دانند.
بدلیل وجود هزاران راس گوسفند و دام در حاشیه و بر روی قله نابودی و تخریب
گیاهی بسرعت در حال گسترش بوده و طبیعت فرصت باز سازی و جایگزینی را
ندارد ،از اینرو هیچکس مخالف ازدیاد دامداری و توسعه آن نیست ،لذا سازماندهی و
جابجایی دامداران و نیز کنترل ارگان های زی ربط باید در اسرع وقت پیش بینی و
بکار گرفته شود .آثار و عالئم تخریب در همه مناطق قله درفک دل انسان را آزرده
میکند .چه کسی مسئول این فاجعه است؟ بظاهر در این فاجعه زیست محیطی
همگان خود را مبرا دانسته وبرای چاره جویی منتظر معجزه هستیم.
با توجه به تاکید مقام رهبری در خصوص حفظ محیط زیست و رعایت قانون ظاهرا
هنوز بخشی از مردم و ارگانهای زی ربط در این خصوص به اتفاق نظر نرسیده
اند ،البته فاجعه زیست محیطی در تمام کشور و اکثر قله ها مشاهده میگردد ولی
پیشروی و سرعت تخریب دراین منطقه اسفبار و جبران ناپذیر است ،حجم انبوه
ذباله در مسیر ،نابودی درختان وگیاهان و جاده سازی توسط مردم و نیز خشکسالی و
نامهربانی شرایط جوی هم مذید بر علت شده است .اکنون آنچه انجام گرفته ظاهرا
برگشت نا پذیر وبا تاسف باید شاهد عواقب ناگوار آن باشیم،ولی رعایت اخالقی
مردم و ضوابط ارگانهای ذی ربط میتواند ازگسترش این فاجعه زیست محیطی جلو
گیری کرده و توسعه آن را کاهش دهد .مسئولین ومدیران شهری بدلیل مسئولیت
اجتماعی نباید نسبت به حجم تخریب بی تفاوت باشند ،لذا الزم است با مراجعه به
منطقه ودلسوزانه نسبت به توقف وکاهش آن اقدام نمایند.
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معرفی کتاب

معرفی کتاب واژه نامه تخصصی کوه نوردی و سنگ نوردی

کتاب “واژه نامه تخصصی کوه نوردی و سنگ نوردی” توسط امین معین ترجمه و تدوین و ازطریق انتشارات سنایی به چاپ رسیده است .این کتاب حاصل چهار سال
تالش و برگردان بیش از  ۱۱۰۰واژه و اصطالح کوه نوردی است که میتواند مورد استفاده کوه نوردان ،مربیان ،طبیعت گردان و راهنمایان کوهستان قرار گیرد
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