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 الرحمن الرحیم بسم اهلل

 ((ان استزکات علم آموختن آن به دیگر ))

 ینوردکوهطبیعت زیبای کوه و ورزش  حافظان و عاشقان

 اندی ایران به دمی، قلمی، قدمی یا درمی تالش نمودهنوردکوهتمام کسانی که در راه اعتالی 

 خطاییو ای حكیمی که پوشنده   ای کریمی که بخشنده عطایی

 و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی  و ای صمدی که از ادراك خلق جدایی

 و ای قادری که خدایی را سزایی  و ای خالقی که راهنمایی

 و ما را آن ده که آن به  جان ما را صفای خود ده

 هو مگذار ما را به که و م

 "خواجه عبداله انصاری"

 

 

 یدبینمی این نوشتار آن چه را که هم نوردان گرامی در

 

 

 ناشر

 آموزشكمیته 

های ورزشي جمهوری نوردی وصعودفدراسیون كوه

  اسالمي ایران

 1398بهار تاریخ نشر

 دهم ویرایش

 : توجه

زیر نظر مربي  بایدمي كلیه مطالب تئوری و عمليوباشد مي هرگونه تغییر در مفاد این جزوه به هر نحو ممنوع 

استفاده از مطالب با ذكر . لیت آن متوجه خود شخص خواهد بودوئدر غیر این صورت مس آموزش داده شود

 . آزاد است منبعدقیق 

 .تمامی کسانی که مارا یاری نمودند :با سپاس فراوان از

             

 

چیز را تجربه كنیم ما همه زندگي آنقدر طوالني نیست كه  

 حاصل یک عمر نیست بلکه نتیجه عمرهاست
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کسب دانش الزم و متناسب با  دهنده بادر این تعامل، آموزش. ارتباط و تعاملی دو جانبه بین آموزگار و آموزنده است آموزش،

در این میان وجود مراجعی که آموزگار . نمایدسزایی را ایفاء میبیننده، نقش بهبهینه و دقیق آن به آموزشی نوع آموزش و ارائه

 . رودتعامل به شمار میترین بخش اینکمک نماید، مهمهای الزم را در کسب توانایی

که قبل شود و مربی آگاهی گیرد در کالس درس حاضر میزمینه و آگاهی الزم از مطالبی که قرار است فراشاگردی که با پیش

به هدف اصلی آموزش ا آن توان بسازند که میای را مید، مجموعهنهای خود کدن دانستهزز حضور در کالس مبادرت به صیقلا

 . دست یافت

پویا و ی هسازی ساختار خویش، یكی از اهداف خود را توسعروند بهینهی هو صعودهای ورزشی در ادامی نوردکوهفدراسیون 

ی و هماهنگ کردن آنها نوردکوهون و منابع آموزشی تبازنگری در م یكی از ارکان این توسعه،. پایدار ورزش در نظر گرفته است

 ا که بعد ازچر. بلكه حیاتی است ،الزمبدیهی است که این عمل نه تنها . ستا آخرین روشهای آموزشی و پژوهشی روز دنیابا 

ذرد، هنوز متن استاندارد و قابل استناد و مرجعی گی در ایران مینوردکوهسیس اولین نهادهای رسمی سال که از تأ 70حدود 

، به عنوان اولین گام در پی این هدف. کافی وجود نداردی هاندازموز را مفید واقع شود، به که هم مربیان را به کار آید و هم کارآ

نیز بعد از برگزاری  پیماییکوهبخش . های مختلف آموزشی در مقاطع گوناگون مد نظر قرار گرفتمتون طرح درس دورهی تهیه

تهیه و تنظیم متون آموزشی  ،نظران امرکسوتان و دیگر صاحبمشورتی و تخصصی با حضور مربیان، استادان، پیش متعددجلسات 

که در  با مطالبی پیماییکوهآشنایی مربیان به منظور مطالب این نوشتار صرفاً . های( خویش را به استادان فن سپرد)طرح درس

مفید خواهد  کمیتهنظرات شما در چگونگی روند کالس و آموزش برای این  بی شک. ، تهیه شده استشودکالس تدریس می

پیمایی وهبخش کنظرات و پیشنهادهای خود، شود با نقطهنظران و مربیان گرامی تقاضا می صاحبی هاز کلیبدین منظور  ، لذابود

 . این برگ سبز یاری رسانندتر شدن تر و کاملچه پربارتر، جامعرا در هر

                              

   جمهوری اسالمي ایران صعودهای ورزشيو ی نوردكوهفدراسیون  

 ارتباط با فدراسیون

http: //portal. msfi. ir 

 کمیته آموزش

 

 

 

  

http://portal.msfi.ir/
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  تعاریف پایه 

 اصول دستری به مناطق کوهستانی 

 پیماییکوه لوازم وتجهیزات 

 و روش تنظیم و استفاده از باتون شیب و انواع برداری اصول گام 

 تغذیه 

 برگزاری کالسی هطبیعی منطقهای معرفی کوه ها و جاذبه 

 خطرات کوهستان 

 هواشناسی 

 جهت یابی در روز و شب 
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 تعاریف پایه

  (Mountain) كوه

ارتفاع دقیقی برای آن . باشد شیب داریهای تر بوده ودارای دامنهخود به طور مشخصی برجسته زمینی که نسبت به پیرامون

 . نامندمی کوه متر از اطراف خود بلندتر باشند، 600 حدوددر که  را هاییزمین تعریف نشده است ولی معموالً

 : یندآمی ها به سه شكل به وجودکوه

 خوردگی سطح زمین براثر چین 

 براثر فرسایش 

 انیآتشفشهای بر اثر فعالیت 

 

  (Hill)تپه 

 متر نسبت  600با اختالف ارتفاع کمتر از هایی به بلندی 

 . شودمی ور تپه گفتهمجاهای به زمین
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  (Summit ، Peak ، Top ) قله

. هم ارتفاع وجود داشته باشدی د قلهممكن است در باالی برخی از کوه ها چن. نامندمی هر کوه را قلهی بلندترین نقطه 

هم  غیری چند قلهس آن دو یا أدرمورد کوه هایی که در ر

اه کوتهای قلهو  اصلیی بلند تر را قلهی ، قلهود داردارتفاع وج

 . نامندمی فرعیهای را قلهتر 

 

 

 

 

  (Ridge)یال 

 . تماس را یال می نامندمحل برخورد دو دامنه شیب دار در باالترین سطح 

 

 
 

 

  (Outside corner) ، (Divide) سأخط الر

آب  ؛فارسی معادل آنی واژه. شودمی س گفتهأ، خط الرباران باشد اصلی و بلندترین یال بین دو قله که محل تقسیم آب به خط

فرعی با این که محل س أالردر حالی که خط. آب ریز جداگانه استی یم دو حوزهمحل تقس ،س اصلیأخط الر. است پخشان

 . شوندمی ریز ریختهآبی یک حوضه دو قسمت آن بهسرازیر شده از هر های ، اما آبتقسیم آب است
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  (Pass)گردنه 

گردنه ، در نتیجه شوندمی دره از طرفین کوه سرازیردو  معموالً. نامندمی دو قله را گردنههای سأخط الری پایین ترین نقطه

 . شكلی شبیه به زین اسب دارد

 

 
 

  ( Valley Line) خط القعر

 رسد.(نامند. )که از دامنه شروع شده و به قله یا خط الرأس میالقعر مینقاط بستر یک رودخانه یا دره را خطترین ژرف

 

 

   (Valley)دره 

یا  دائمیهای ودخانهر رمحل عبو دره معموالً. نامندمی تماس را درهی رین نقطهشیب دار در پایین تی محل برخورد دو دامنه

  فصلی است
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  (Rock)صخره 

 . گویندمی صعود نمود، صخره متر( 60یا 50) یک پارچه وبزرگ را که بتوان حداکثر با یک طول طنابهای سنگ

 

 

  ( Flank)گرده 

 . شودمی كیل شده باشد گرده نامیدهتشای هایی که شیب آن ها زیاد بوده و بیشتر از مناطق سنگی و صخرهیال
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 ( Wall)دیواره 

 . باشدمی با شیب زیاد بوده و بلندی آن بیش از یک طول طنابپارچه  یکهای شود که دارای سنگمی به مناطقی گفته

 

 

 

                 (Path) راه پاكوب

 این راهها برای صعود )بهتر است از. شودمی ایجاد ان در مناطق کوهستانینوردکوهو  پیمایانمسیرهایی که در اثر رفت و آمد کوه

     (. کنیداستفاده 

           

  راه مالرو

 . شودمی که جهت رفت و آمد حیوانات اهلی از دامنه به ارتفاعات ایجاد شده است گفته مسیرهاییبه 
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  (Refuge-Hut) جان پناه

از آن جهت ان نوردکوهپیمایان و هوکمتوسط در ارتفاعات کوهستانی بنا شده و  شایدیک اتاق کوچک و ی مكانی که به اندازه

 . ه امكاناتی نداردگونکنند و هیچمی موقت و ضروری استفادهی اطراق و بیتوته

 

 (Shelter) پناهگاه

ان نوردکوهپیمایان و ها و ارتفاعات متوسط بنا شده که کوهباشد و در کوهپایهمی مكانی که دارای بنای ساختمانی متوسط تا بزرگ

 . کنندمی اطراق استفادهاز آن به عنوان محل استراحت و 
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  (ینوردکوهمجتمع ) قرارگاه

 . باشدمی . . . ، آب و محل استراحتو امكانات اولیه مانند برقپناهگاهی مجهز که دارای خدمه 

 

 

  (Zig-Zag) گزاگزی

 . کاهش یابدمسیر شیب کنیم تا می جهت باال رفتن و پایین آمدن به سمت چپ و راست حرکت در آنها هایی کهیمایشپ

 

 (Traverse) (کمربر)تراورس 

 . شودمی گفته ،ری در ارتفاع ایجاد نكندغییتبه هرگونه حرکت عرضی در یک مسیر که 

 

 (SandySlope-GrilStone) شن اسکي

می رود شن اسكی گفتهمی تر در آن فرواست که کفش تا نیمه یا بیشای آن به اندازهی ریزهشنی که مقدار سنگهای به شیب

البته برای حفظ . شودمی مدن استفادهاز این شیب ها برای پایین آبه طور معمول موارد ایمنی ی با رعایت کامل کلیه. شود

 . نیمنكهای شن اسكی استفاده ، بهتر است از مسیرجلوگیری از ایجاد تغییرات در محیط طبیعی کوهستانمحیط زیست و 

 . ر نظر مربی آموزش ببینیداسكی را باید زیپایین آمدن از شن روش 
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 سازماندهي حركت گروهي

 

صعود  یكدیگر انجام شود و تا پایان کار تونی و در یک صف منظم و پشت سرهمیشه باید به شكل سپیمایی ه کوهوحرکت یک گر

می   تعیینایگاهی دارد که توسط سرپرست گروه ج صفو هر شخصی در  شود ستون گروهی حفظ صف و و بازگشت باید نظم

 . شود

 

 

 

 

 

 

 یه توانایاست کو از افراد با تجربه گروه نفر اول به عنوان هماهنگ کننده در سرعت پیمایش  : (سرگروه) نفر اول گروه

 . مسیریابی و هدایت گروه را دارد

باشد که وظیفه دارد مراقبت افراد گروه را عهده دار باشد تا می ترین اعضای گروه تجربهبا یكی از قویترین و  : نفر آخر گروه

. باشد. . . تواند از طریق سوت و بی سیم ومی ارتباطاول گروه ارتباط برقرار نماید ) با نفر اتمام برنامهکسی از گروه جدا نشود و تا 

 ) 

باشد نمی عضای گروهتوانایی در سطح دیگراکند و از نظر می کندتر از دیگران حرکت ،چنانچه یكی از اعضای گروه در پیمایش

عنوان نفر اول یا نفر آخر در گروه قرار گیرد ه تواند بمی سرپرست گروه یا سرپرست برنامه. تر است پشت سر نفر اول قرار گیردبه

 . نترل نمایدء را کحرکات و روند کار اعضای یا در میان گروه حرکت کند و همه

 . باشدمی سرپرستی ، کنترل کمی و کیفی برنامه برعهدهبرنامه ریزی، گذر زمان

 

 

 
 

 . و از گروه جدا نشوید و از حركت كنار یکدیگر خودداری نمائیدستون گروهي حركت كنید  ه درصف وهمیش

 

 

 

 

 

 نفر آخر سرگروه

 نظم و انضباط

 مي تواند بخشي از ایمني شما را تضمین كند
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 يیپیما و تجهیزات كوه لوازم

 Equipment 
يم انجام پیمایشی اساسي در جهت بهبود كیفیت و نحوه از عوامل مهم وپیمایي تجهیزات مورد نیاز كوه لوازم و

د راز موا 1(UIAAینوردكوهجهاني ی اتحادیهی )هییدیتادارای استاندارد و  دارایبه روز و استفاده از لوازم . دنباش

پیش مختلف را در مقابل های گروهجان اشخاص و  یوده كه در موارد متعددبسیار ب اهمیتمهمي است كه دارای 

 . جات داده استنآمده 

  : شوندمی عمده تقسیمی به دو دسته زم و تجهیزاتی لواایپیم در کوه

 

 رادیـوازم انفــل .1

 روهيـوازم گــل .2

 

  : لوازم انفرادی

 عمومي تجهیزات :  شامل دو بخش

 ي ـتجهیزات فن                       

 : تجهیزات عمومي (الف

 به شكل انفرادیو شخصی  رفع احتیاجاتبیشتر جهت  و کل افراد گروه نیستی مورد استفادهشود که می به تجهیزاتی گفته 

 ؛پردازیممی ه معرفی برخی از آنهاد که در اینجا بنگیرمی استفاده قرارمورد 

تکش دس ـزیر انداز  ـچراغ پیشاني  ـ (هم)قمقظرف آب  ـ (پر ،پوشاك تنفسي ،پوشاك )پالر ـكفش  ـپشتي كوله

كیت  ـظرف غذا  ـ سكفال ـكتری  ـچراغ خوراك پزی  ـ (شنل باران)و پانچ ـگتر  ـعینك  ـكاله آفتابي  ـ

 .لوازم بهداشتي  ـ (كیت بقا)كیف لوزم ضروری ـ اولیه های كمك

 

 .(كارابین ،انفرادی چه، طنابباتون) : فنيتجهیزات  (ب

 . ی داردثیر بسزائأگروهی تیم تی در باال بردن توان و روحیه ،ذکر است که لوازم انفرادی عالوه بر باال بردن توان انفرادیالزم به 

 

 (Mountaineering Backpacks) ینوردكوهپشتي كوله

طول  ردباشد که هایی و باید دارای ویژگی شودمی است که جهت حمل وسایل و لوازم از آن استفاده ینوردکوهیكی از تجهیزات 

 استفاده داخلی کوله پشتی جهت حمل وسایل که همیشه از حجم ییاز آنجا. اجرای برنامه بتوان از آن به راحتی استفاده کرد

 . زمان و نوع برنامه اندازه و اشكال مختلفی دارد ،می باشد که بنا به مدت ترلیآن گیری شود لذا واحد اندازهمی

 

 

                                                 
1  UIAA:  Union Internationale Associations D'Alpinisme 
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 ــ14ــ

 

  : پشتيكولههای ویژگي

 

دارای  .و مقاوم در برابر نفوذ آب باشد انعطاف پذیر ،باید دارای پارچه ای مقاوم در برابر سایش و پارگی : پشتيجنس كوله ـ1

 . و زین داخلی باشدمناسب ی کمری پهن و نرم و قفل و تسمهی انه ای با عرض مناسب و اسفنج نرم و تسمهشهای تسمه

 . کنیممی ستفادهسب همان برنامه باشد اکه حجم آن منا پشتیبرای هر برنامه از کوله : پشتيحجم كوله ـ 2

 

 
 

 

وبی دیده ه خباشد که از دور دست ب یعنی رنگی مخالف محیطباشد  باید دارای رنگ مناسبپشتی کوله : پشتيرنگ كوله ـ3

 (کاور) پشتیکولهمختلف رنگ خاصی را تهیه کنیم لذا از روکش های برای هر برنامه در محیط نیستکه مقدور شود از آنجایی 

 ،، در جنگل از روکش نارنجی یا زرددر برف از روکش قرمز)رنگ محیط نباشد  توان استفاده کرد که هممی مختلفهای با رنگ

 ( . کرد ادهتوان استفمی کش شبرنگ یا سفیدتاریک از روهای در شب و محیط

 

  : از نظر حجمپشتي كوله

 ه(قلی )کولهلیتر برای حمل وسایل مختصر  15پشتی کوله

 یک روزه در فصول مختلف های لیتر برای برنامه 25 ـ 40پشتی کوله

 و چند روزه  2های ت برنامهلیتر جه 40ـ 65پشتی کوله

  (زمستانی و غیرههای برنامه در)چند روزه ی ویژههای لیتر جهت برنامه 65ـ  80پشتی کوله
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  : از نظر كاربریپشتي كوله

 : كوه پیمایي پشتيكوله

 . شودمی که جهت قرار دادن وسایل از آن استفادهاست  پشتیکولهمتعدد در کنار های پشتی دارای زین و جیباین کوله

 

 ،،کویر، پیمایش جنگلباربریسنک نوردی ،)شود مانند می استفاده ویژههای برنامهافراد و  جهت : مخصوصهای پشتيكوله

 . .(. و Lady)، کوله ویژه بانوان کودكحمل . نوردیدرهامداد و نجات، حمل مجروح،  ،شكار

 

  : پشتيكولهی اندازه

گیرد و یمند باشد روی عضالت سرینی قرار برای شما بل پشتیکولهچنانچه قد .باید مناسب قد شما باشد پشتیی کولهاندازه

کوله بیشتر در کوتاه باشد فشار وزن پشتی گردد و اگر قد کولهمی لعدم تعادنیز باعث حرکتی مناسب و ی دامنهکاهش  باعث

 . خواهد شدطوالنی باعث درد و ناراحتی در قسمت میانی کمر  زمان گیرد که در مدتمی قرار قسمت میانی کمر

 . گیرد رو عضالت اطراف آن قرااهرم ها . ب روی ستون فقرات شار مناسگردد که فمی باعث پشتیکولهقد مناسب 

 . تر از آن استفاده نمایندان راحتجدیدی ویژه بانوان طراحی گردیده تا به جهت ویژگی فیزیكی بانوهای پشتیامروزه کوله

 

 : پشتي چیدمان كوله

فشار زیاد به بدن،  ،پشتیبار شدن کوله آن موجب بدپشتی، روش و شیوه خاصی دارد که عدم رعایت چیدن وسایل در کوله

ر گا. استپشتی  رج کردن وسیله مورد نیاز از کولهجلوگیری از تحرك و راه رفتن صحیح و نیز گرفتن وقت زیادی جهت خا

 . سایل و خود کوله پشتی وارد شودممكن است که صدماتی به ودر کوله پشتی گذاشته شود  وسایل نامناسب

 ی، ابتدا باید مشخص کنید که برنامه شما یک روزه است یا چند روزه؟ نوردکوههای در برنامه

هیچ  .و در یک سطح قرار دهیدگذاشته  پشتی اطراف کوله ابتدا آن ها را ،ل خود را درون کوله پشتی بچینیدقبل از اینكه وسای

حمل  مشابه را در ظروف وکیومهای نیو خورد چیزهایی مثل مربا، عسل. حمل نكنیدای شیشههای چیزی را در داخل بطری

رد وجود داپشتی هم سنگین هستند و هم احتمال شكسته شدن آن ها بر اثر ضربه خوردن درون کوله ای ظروف شیشه. کنید

 که در این صورت فاجعه خواهد بود!

برای  ضد آبهای سعی کنید که کیسه دارد،روید که احتمال خیس شدن وسایل وجود می چنانچه یک برنامه زمستانی و یا بهاره

 خواب پَر در صورت خیس شدن شلوار، یا کیسه ،توجه داشته باشید که کاپشن. رار دهیدآن ها تهیه و اجناس خود را درون آن ها ق

 . مختلف در برنامه ها و فصول مختلف الزامی استهای در رنگپشتی داشتن کاور کوله. کشد که خشک شوندمی طول

در این وضعیت فرد تحت تأثیر نیرو به . شودمی کوله چینی به طریقه مناسب صورت نگیرد، مرکز ثقل بدن دچار اختاللاگر 

یم خص از حالت تعادل و ایستایی خارجروی بدن شخص متمرکز نیست و ش خم شده و بنابراین مرکز ثقل دیگرعقب و جلو 

شتی پدار برسد تا از افتادن جلوگیری کند و این امر در شرایطی که کوله کند به حالتی پایمی در چنین شرایطی بدن سعی. شود

. باشدها میشود یعنی تحمیل فشار بیشتر بر ستون فقرات و کمر که نتیجه آن آسیب دیدگی در این ناحیهمی بر پشت حمل



 یمایی  بخش کوه پ              یماییطرح ردس کوه پ                                                                                                      
گانی                                                                                                                                                              1398بهار            کمیته هم

   

 ــ16ــ

 

کنیم و تعادل خود را از دست بنابراین هر گاه بخواهیم برای حمل چیزی بر پشت و یا برداشتن چیزی از سطح زمین اقدام 

راه رفتن، های این کاریست که بدن به صورت خودکار همیشه در تمام حالت. ندهیم باید مرکز ثقل را نزدیک بدن قرار دهیم

 . دهدمی انجام. . . پریدن، دویدن، شیرجه زدن و

 : پشتي باید مد نظر داشتمواردی كه در هنگام چیدن كوله

 . بین قسمت راست و چپ کوله پشتیاوی وزن تقسیم مس -1

 . و دانستن محل هر کدام از وسایلپشتی  دسترسی سریع به وسایل درون کوله -2

 . قرار داده شود یک به کمرنزدپشتی و از داخل کوله ساده، برای استقرار بهتر، اقالم سنگین کمی باالتر از کمر پیماییکوهدر  -3

بط در کیسه مرت بهتر است برخی وسایل. سریع آنهاستکمک بزرگی برای پیدا کردن  پشتی بسته بندی وسایل داخلی کوله -4

 . . . اولیه، غذا، تنقالت وهای کمک : مثل. متفاوت قرار دهیمهای هایی با رنگ

 . توان برای جا دادن موارد ظریف و حساس استفاده کردمی از حجم داخلی ظروفی مثل لیوان و قابلمه -5

 . قرار ندهید پشتی خود را زیر کپسول خوراك پزی در کولهغذای  -6

داخل آن حرکتی داشته  کنید نباید وسایلمی را حملشتی پکه کوله استفاده کنید، وقتی پشتی از تمام فضای داخلی کوله  -7

 . باشد

 . اده کنیداستف پشتی کولهداخل برای چیدن بهتر وسایل پشتی داخلی کوله جهت تنظیم فضای پشتی کوله های از تسمه -8

 . به بدن استفاده شود پشتی جهت نزدیک کردن کولهپشتی کوله ی روی شانههای از تسمه -9

کوله پشتی موقعی خوب بسته شده که ضمن حرکت اگر . کند بسته شودمی کوله پشتی باید توسط کسی که آن را حمل -10

 . خواهید، فوراً در دسترس باشدچیزی ب

ا بر رپشتی گیری کوله ر پشت خود قرار داده و نحوه قراررا بپشتی  کوله ،حرکت و بعد از چیدن وسایل در منزل قبل از -11

 . پشت خود تست کنید تا اشكاالت احتمالی برطرف شود

چیده ی پشت وسایل و پوشاکی را که در مواقع ضروری و کالً در طول روز به آن نیاز نیست در بخش زیرین کوله سعی کنید -12

قرار  ضد آبهای اك، آن ها داخل کیسهشود و بهتر است برای جلوگیری از خیس شدن وسایل، مخصوصاً کیسه خواب و پوش

 . داده شوند

ش، ، کاله، دستكاولیه، کاپشن تنفسیهای ی بین راه، کمکمواد غذایی مورد نیاز در طول روز مثل قمقمه، آب، تنقالت، غذا -13

 . یی و در دسترس باشندباالهای لیوان، طناب انفرادی، یک عدد کارابین را در قسمتچراغ قوه، چاقو، 

 : پشتيتنظیم كوله 

  .باید آنرا طوری تنظیم کرد که بیشترین وزن روی اهرم ها و اسكلت ها بیفتد تا شانه ها بر روی بدن پشتیبرای حمل کوله 
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شانه را مناسب و سایز های کرده بعد تسمه کمر رامحكم و سایزهای به خاطر همین وقتی بر روی دوش قرار میگیرد اول تسمه

 . بدن میكنیم که تقسیم بار به طور مناسب صورت گیرد

 

  : پشتيمراقبت و نگهداری كوله

داشته  همراهپشتی  کوله در اتومبیل و یا حمل پشتیکولهبزرگ جهت قرار دادن یا کاور  نید همیشه یک قطعه گونی* سعی ک

 . باشید

ود و بدون شسته نیاز شود در صورت نیاز به شستشو با آب ولرم شآن را تمیز نگهداری کنید تا کمتر به شستن  پشتیکوله* 

 رای خشــک کردناز حرارت آتش ب ،آنرا را وارونه به بند آویزان کنید تا خشــک شــودرا چنگ بزنید پشــتی  که کوله ایناینكه 

 . جایی قرار دهید که هوا جریان داشته و در سایه باشد را برای خشک شدن کوله پشتی. استفاده نكنید پشتیکوله

 . را روی زمین خیس قرار ندهید پشتیکوله* هیچگاه 

 . آب بندی کنید ی را کامالً* مواد سوخت

 . ودداری کنیدوله پشتی خوف و لیوان شیشه ای در ک* از حمل ظر

ستفاده از ک * شتی وله بعد از ا سهای خیس را بیرون بیاورید ن آپ شتیکولهرا باز کنید لبا اخل آن را ازم درا مرتب کنید و لو پ

 . کنترل کنید

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (Boots)كفش

با نهایت دقت آن را انتخاب  شود و بایدمی از آن استفاده ینوردکوهیكی از اصلی ترین و مهمترین تجهیزاتی است که در کفش 

 . استمتعددی با کاربردهای گوناگون ساخته شده های کفش ینوردکوهامروزه در اثر تكامل ورزش . کنیم

 

  ینوردكوههای كفشهای ویژگي

 . حفظ کنند. . . ، سرما وها، رطوبت ، قلوه سنگها تا پا را در مقابل برجستگیهستند مناسب و مستحكم  ی* دارای رویه

 . را كنترل و لوازم را داخل آن قرار دهید پشتيبرنامه كوله ب قبل از ش

 بگیرید.  را برای تجهیزات گروهي در نظرهمیشه در كوله پشتي فضائي 

 اصل تقسیم بار بر روی اهرم های بدن را فراموش نکنید. 
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 . نام برد 2ویبرامی توان از زیرهمی هستندکه به عنوان مثالمحكم و مقاوم ای * دارای زیره

 . ه ای باشد که قوزك پا را بپوشاندبه انداز کفش بایدقد ساق  *

 

 

 : ینوردكوههای انواع كفش

 . گیردسبک مورد استفاده قرار میو پیمائی  کوههای در برنامه : (سبك)ي پیمایكفش كوهـ  1

 

 

 

 

می غیر از زمستان استفادهسال سه فصل  هایها در برنامه از این کفش : سه فصلهای كفش ـ 2

 .     شود

 
 

 : سنگینهای كفشـ  3

 زمستانی های و سه پوش هستند و در مناطق برفی و در برنامه ، دو پوشیک پوشانواع  ها دارای این کفش 

 . تساخته شده اس پارچه تنفسی و (السفایبرگپالستیک )کفشها از این ی شود جنس رویهمی و صعودهای بلند از آنها استفاده

 

                                                 
 زیره های ویبرام به وسیله دو تن از کوهنوردان ایتالیایی به نام های اتور کاستیگسلونی و ویتال برامانی اختراع شده 2.

 

 

 هیچ گاه برای اولین بار

 پیمایي نو را در یك برنامه ی سنگین استفاده نکنید كفش و دیگر لوازم كوه

 



 یمایی  بخش کوه پ              یماییطرح ردس کوه پ                                                                                                      
گانی                                                                                                                                                              1398بهار            کمیته هم

   

 ــ19ــ

 

 
 

 

  .هستندو دارای انواع و اقسام مختلف و تخصصی  بودهی نوردسنگ ورزشی ها ویژه این کفش : ینوردسنگهای كفشـ  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Goggles)عینك 

ا بهنگام تهیه كفش دقت كافي را به خرج دهید تا كفش 

 به طور كامل و دقیق مناسب سایز پایجوراب مناسب فصل 

 . شما باشد

 هنگام بستن بند كفش در صعود قسمت پنجه باید محکمتر باشد و ساق آزادتر

 شود.  پاو مچ محکم تر بسته ميآمدن ساق در هنگام پایین 

 

نکته مهم در بستن بند كفش گیر دادن بند در سگك بند كفش از باال به پایین 

 باشد نه از پایین به باال. مي
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 . جهت محافظت چشم در مقابل عوامل جوی ساخته شده است مورد استفاده در کوهستانهای عینک

 
  : ینوردكوهعینك های ویژگي

 . معتبر انتخاب شودهای و از مارك * استاندارد

 . * سبک و مقاوم باشد

 (. بزرگ باشد تا تمام چشم و اطراف آن را بپوشاند )طلق شیشه ای مناسب نیست * دارای فریم

ــد  (uv400)* دارای فیلتر ماوراء بنفش  ــعه)باش که در اثر  (UVماوراء بنفش )ی این فیلتر چشــم را بطور کامل در مقابل اش

شید ستقیم نور خور سیب زیادی زده و حتی کوری موقت به همراه دارد،  انعكاس آن و یا تابش م شم آ سطح برف که به چ از 

 . (. نمایدحفظ می

 . )جمع کننده نورهای اضافی محیط( *دارای خاصیت پالرایز باشد

 . نور در طی روز(ی )تنظیم کننده *دارای خاصیت فتو کرومیک

 . آبی(های اصیت هیدروفوبیک)اب گریز برای فعالیت*دارای خ

 . مخصوص نگهداری باشدی * دارای کیف یا جعبه

 (. کندمی بند عینک را در طول زمان استفاده حمایت). * بند حمایت داشته باشد

 (. کنار عینک در زمان کوالك و طوفان بسیار ضروری استهای وجود محافظ)عینک باشد های محافظ در کناره* دارای 

 

 

 (Clothing)پوشاك 

پوشاك خاصیت  در انواع و اقسام گوناگون وجود دارد و باید توجه داشت که هیچ یک از انواع ینوردکوهپیمایی و  پوشاك کوه

 . را حفظ و عایق بدن هستند دنی ندارند بلكه دمای بزایگرما

ر از تدو جداره را رعایت کنید بدین معنی که الیه الیه پوشیدن به مراتب مناسب ی اصل پنجره ،سعی کنید در پوشیدن پوشاك

 . لباس ضخیم استالیه پوشیدن یک 

 

  

 

 

 پوشاك كوهستان كلي های ویژگي

 . باشند* سبک و مقاوم 

 پوشاك مناسب فصل همراه داشته باشید

 

  .افراد با تجربه توجه كنید یبه توصیهی لوازم كوهنوردی به ویژه عینك در تهیه

 

 . 
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 ــ21ــ

 

 . با محیط باشدرنگ مخالف * دارای 

 . (پلی استر). چنانچه رطوبت بگیرد سریع خشک شود* 

 . مطلوب باشد * دارای تنفس

 . *نگه دارنده گرمای مناسب باشد

 . باشد (. . . ، سرما وباد، رطوبت)مقاوم در مقابل عوامل جوی  *

 . بدن و خیلی بزرگتر از بدن نباشد * از نظر اندازه خیلی جذب

 . کنندمی تهیهدو نوع پارچه بنام پالر و پارچه تنفسی  امروزه بیشتر پوشاك کوهستان را از*

 

 الر ـپ 

ی ی این پارچه گرمای بدن در البه الشوند و به جهت شكل فیزیكمی تهیهو الیاف مصنوعی پلی استر پالر از های پارچه 

شود و می این پارچه نسبتاً سبک و مقاوم است و در صورت خیس شدن سریع خشک. گرددمی پارچه حفظهای این برآمدگی

 . گیردبو را به خود نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gore. texگورتکس)

شاك سی )ی از پارچه این نوع پو ساخته می که معموالً (گورتكستنف شده،  شكیل  سه الیه ت صلی آن، از  شوند که ویژگیهای ا

ــتان بعبور  ــی از  به بیرون آیدمی وجوده ذرات بخار تعرق بدن که در اثر تحرك در کوهس و جلوگیری از نفوذ باد و رطوبت ناش

از  بار بزرگتر 20000هر قطره آب ی که اندازه میكرون قطردارد در حالی 2/0منافذ این پارچه ). باشدمی عوامل جوی به داخل

ـــد در نتیجه بخاربدن خارج و آبمی بار کوچكتر از منافذ700آببخار های و مولوکولمنافذ این پارچه  نمی به داخل وارد باش

 . و به راحتی خارج میشوند. شود
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 ــ22ــ

 

 

 

 

 

 

 

 (Down clothing )پوشاك پر

 حجمدارد این پوشاك بسیار سبک و می شود و دمای بدن را به خوبی نگهمی تهیه پوشاك از پر پرندگانی مثل اردك و غازاین 

عمدتاً در زمان  شودمی شود و خیلی دیر خشکمی کند به جهت اینكه این پوشش خیلی سریع خیسمی کمی را اشغال

 . کننداز آن استفاده می شب مانی و بیواك. استراحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرف آب 

می مناسب آن از جنس آلومینیوم نوعکه مختلف وجود داردهای شود و در اندازهمی جهت حمل آب در برنامه ها از آن استفاده

ب را در کیسه محافظ آن قرار ظروف آ برای حفظ دما،). کندنمی آب ایجاد عالوه بر سبكی، تغییری در طعم، بو و یا مزه باشد که

 . (دهید

 

 

   

 

 

 

 یسه حمل آب ك

 . ان استفاده میكنیم ب ازتشكیل شده برای راحتر حمل کردن آ باست که از یک کیسه و لوله آ ینوردکوهب مخزن آ

همچنین در . ردانید به داخل کیسه تا یخ نزندب درون لوله رو برگبایست آمی ان این است که در سرما یک نكته برای استفاده از

لیتری هست که به صورت  3و 2و  5/1که در اندازه های. فصل گرما برای گرم نشدن آب درون لوله همین کارو باید انجام داد

 . له پشتی که بسته به نوع استفاده داردکمری و کو
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 ــ23ــ

 

 . ن به كاتالوگ مراجعه نماییدبرای تمیز كردن آ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (Head light)  چراغ پیشاني

  و در شب و در مسیرهای تاریک مورد استفاده قرار شودمی نصب کاسكتهای ت که روی پیشانی و کالهنوعی چراغ قوه اس

 . می گیرد

 
 

 ( Karri mat)زیر انداز 

رطوبت و سرما است و پس از جمع  باشد عایقمی ای وزن سبک و ضد آبنوعی اسفنج فشرده مخصوص است که کم حجم و دار

بادی هم در بازارموجود های امروزه زیرانداز. دو مدل تابستانه و زمستانه دارند. دهدمی م کمی را به خود اختصاصشدن حج

 . و وزن کمی هستند هستند که دارای جحم
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 ــ24ــ

 

 

 

 

 

 

 (Gloves) دستکش

 . گیردمی رعوامل جوی دیگر مورد استفاده قرادستها در مقابل سرما و  تبرای محافظ

که برای فصول سرد مناسب می باشد (گورتكستنفسی ) آن که از پارچه پالر تهیه شده و دارای روکش ضد آب زنوعی ا)

 . وجود داردو سطح کاری دستكش مناسب آن فصل و کار  هر فصل برای (.است

 

 
 دستکش بیس               دستکش گورتکس               دستکش پر    

 

 كاله آفتابي 

 نوع مناســب آن از. شــودمی خورشــید اســتفاده و صــورت در مقابل گرما و تابش مســتقیم نوراز این کاله برای محافظت ســر 

تر کند و مناسبنمی ود جذبخ بهرنگهای روشن این کاله گرما را )تهیه شده که تنفس خوبی داشته باشد پلی استر های پارچه

 (. است

 . کندمی و گرمای سر را حفظ. و عایق حرارتی است است برای محافظت سر در مقابل سرماای وسیله : كاله پالر

 
                                كاله پالر                                                    كاله آفتابي
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 ــ25ــ

 

 

 

 

 

 هد بند

 

 ر ـگت

داخل  خارجی به ءاز ورود اشیا بیشتر از ساق پا باشد جهت جلوگیری برف یا گل و الیکه ارتفاع وسیله ای است که در مناطقی 

. کوتاه. ساده . شود در دو نوع زیپیمی بستهبند و سگک به کفش ی مختلف و به وسیلههای شود گتر در اندازهمی کفش استفاده

 . وجود دارددو الیه و سوپر گتر . الیهیک . بلند

 

 

 

 

 پانچو 

. شودضد آب تهیه و در زمان بارندگی از آن استفاده میی این پوشش از پارچه

را هم در برمی گیرد و بلندی آن تا پشتی باشد که کولهمی  ساختمان آن طوری

فس دراثر تن نایلونی این است کههای و تنها اشكال آن مانند پوشاك استزیر زانو 

 و که به علت ضدآب بودن و عدم تنفس برای صعود. شودبدن از داخل خیس می

 . فعالیت سنگین مناسب نمی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

در فصول كوهستان همیشه دارای هوای متغیر است حتي 

 گرم هم پوشاك اضافه همراه داشته باشید
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 ــ26ــ

 

 : چراغ خوراك پزی

 . گرددمی استفاده. . . تهیه چای و تهیه آب از ذوب برف و ،غذااین وسیله برای پخت و پز، گرم کردن 

های گازی و چراغ)گیرد می معمول و مورد استفاده قرارآن نوع  دو مختلف طراحی شده اند کههای این چراغ ها با سوخت

 . باشدمی (بنزینی

 . نوع استاندارد آن استفاده شوداز حتماً . ایمنی کامل رعایت شود ،ها چراغاین در استفاده از  : نکته مهم

 

و نماید مي مصرفزیرا اكسیژن داخل چادر را  استفاده نشود است داخل چادری كه درب ها و منافذ آن كامالً بسته

  .داخل چادر به آتش سوزی منجر گردددر اثر لغزش در  و گاهي ممکن است خواهد شدگرفتگي  باعث خفگي و گاز

 
 

 پزی بیرون از محل چادر استفاده كنیدخوراك های از چراغ

 

 : كتری

ی فوق العاده سبک و نوردکوههای ، کتریتوان استفاده کردمی. . . واز ذوب برف حاصل آب ی چای و تهیهی از این وسیله برای تهیه

 . گرددمی گرمایی انرژی کمتری صرف جوش آمدن آب وی باشند و به جهت داشتن سطح تماس بیشتر با شعلهمی کم حجم

 

 

 

 

  : كفالس

ی توان استفاده کرد و در طول اجرای برنامه از آب جوش آن جهت تهیهمی جهت نگهداری آب جوش یا آب سرد کساز فال

قسمت داخلی و های ، و جدارهباشدای میشیشه ی فاقد جدار داخلینوردکوهفالسک . توان استفاده کردمی فوری چای و قهوه

 . باشدمی استیل خارجی آن از
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 ــ27ــ

 

 

 . ماندبرای مدت بیشتری گرم یا سرد مياستفاده كنید مایع داخل فالسك  فالسكاگر از روكش 

 . مراقب باشیم ضربه نخورد و

 : ظرف غذا

 . توان استفاده کردمی. . . جهت تهیه غذا ووف از این ظر

 انرژی کمتری جهت تهیه غذا استفادهت داشتن سطح زیاد ی خیلی سبک و کم حجم بوده و به علنوردکوهی ظرف غذای ویژه

 . شودمی

 

 

 

 

 

 : ني تصفیه آب

 . توان استفاده کرد که میتواند بسیار مفید باشددر حین برنامه می از این نی برای تصفیه آب ها

 

 

 

  First Aid Kit (كیت كمکهای اولیه)اولیههای یف كمكك

شود و همیشه می مقدار آن بسته به نوع برنامه تهیه. م پزشكی ضروری در آن قرار داردحداقل وسایل و لواز کهاست ای مجموعه

 . بایست آن را همراه داشته باشدمیپیما و کوه نوردکوهیک فرد 

  : اولیههای وسایل مختصركمك

 . اکتریالنتی بژل آ-پد الكلی-عفونی زخمتشو و ضد اسپری شس-پودر همواستاتیک یا همو گاز)برای انعقاد خون سریع(

دماسنج بدن )درجه  ،سانتی متری 7و  5 ،3باند نواری  ـگوش  3دستمال  ـگاز استریل  ـپنبه هیدروفیل استریل -تیغ جراحی

چسب ـ رود( می چسب بخیه )این نوع چسب جهت بخیه موقت و سطحی به کارـ  چسب بانداژ ـقیچی کوچک  ـپنس  ـ (تب

استفاده sosهای آماده یا بهتر است از كیت. مورد نیاز شخصیـ داروهای عمومی ودستكش یک بار مصرف ـ باند کشی ـ زخم 

 . گردد

 

 (كیت بقاء) كیف لوازم ضروری

لف، ضرورت دارد و در شرایط مخت نوردکوهپیما و  برای هر کوه ها این کیف حاوی وسایل و لوازمی است که همراه داشتن آن

 . استفاده بسیاری دارندموارد 
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 ــ28ــ

 

-یمینیومفویل آلو -پ زیپن کی -نینجاآچار -قطب نما -مداد -چخماخ آتش زنه -قالب ماهیگیری. نخ -دستمال مرطوبـ سوت 

یت ضد کبر ـینه کوچک یآـ سنجاق قفلی  ـسوزن و نخ  ـناخن گیر  ـقیچی کوچک  ـ -هآتش زن. فشفه)موشكی(-پتوی نجات 

 . كاغذ و خودکارـمیلیمتر  3قطر با متر نخ یا بند  10 ـچاقوی چند منظوره  ـچراغ قوه برای باطری اضافی  ـآب 

غذاهای خشک غیر فاسد  -لوازم و وسایل اعالم خبر  ـچند عدد کیسه نایلون  ـشمع کوچک  ـجوراب اضافه  ـبند کفش اضافه 

 . . . لوازم بهداشتی و ـشدنی 

  

 

  : لوازم بهداشتي

 . مسواك ـخمیر صابون  ـ و کاغذیای دستمال پارچه ـبه باال  (SPF30)شامل کرم ضد آفتاب با ضریب حفاظتی 

 . برید که مورد استفاده آن برایتان پیش بیایدمی وسایل پیاین زمانی به ارزش 

 

  

را داخل كیسه نایلوني كوچك قرار  روزنامه كوچك بپیچید سپس آن كبریت را داخل یك قطعه كاغذ یا

 رهمیشه یك كبریت در كوله پشتي و یك كبریت دنخ ببندید تا از رطوبت دور بماند. دهید و دور آن را 

 جیب لباستان همراه داشته باشید. 
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 ــ29ــ

 

 

 یيپیماات فني كوهتجهیز

 

 باتون 

در دو نوع ثابت و قابل تنظیم  شودمی استفاده. و کمک در برف کوبیدار شیبهای در مسیرپیمایی است برای راهاز تجهیزاتی 

 . توان اندازه آن را با توجه به قد نفر تنظیم نمودمی ن کاربرد دارد کهقابل تنظیم آامروزه بیشتر مدل . وجود دارد

 

 : باتون قابل تنظیمی اجزای تشکیل دهنده

صليی بدنه * شده 3یا  2از  : ا شكیل  ستند وم یآلومینآلیاژ  از جنس  ،قطعه ت شارکه یا فیبر کربن ه ش در برابر ف دن و خم 

 ( . شودمی بستهو به طرف راست با چرخانیدن به طرف چپ باز این قطعات ). باشندمی مقاوم

سته * ستفاده : باتونی د سته ی از ناحیهباتون آن را ی جهت ا ستد ستیک می در د ستیک و ال گیرند و از جنس عایق پال

 . تهیه شده است

سته : بندحمایت * سمت باالی د ستفاده از باتون باید دری در ق سمه ای قابل تنظیم وجود دارد که زمان ا رار ست قد باتون ت

 . دست تقسیم کند گیرد تا نیروی وزن را روی مچمی که دست از زیر داخل این تسمه قرار گیرد بطوری

ستیك : ل باتونگُ * سطح یقطعه ای پال سب که عمدتاً گرد و دارای  شد که مانع فرمی منا یش از حد باتون در برف رفتن ب وبا

 . گرددمی

سو شده  تعبیهگیرد می قرار زمینانتهای باتون و نقطه ای که بر روی در : سخمه * شده  یاز جن سخت تهیه  سیار مقاوم و  ب

 . است

و جلوگیری از آسیب رساندن به لوازم ، که برای ایمنی گیردمی یكی که بر روی سخمه قرارقطعه ای پالست : محافظ سخمه *

شخاص  ستفاده میدو یا ا صب روی کوله ا سیر. شودر هنگام ن ستفاده میهای ودر م محافظ را در می کنیمخاکی که از باتون ا

 . وریمآ

 

 
 

 



 یمایی  بخش کوه پ              یماییطرح ردس کوه پ                                                                                                      
گانی                                                                                                                                                              1398بهار            کمیته هم

   

 ــ30ــ

 

 تنظیم باتون  : الف

حفظ گردد و اندازه آن را طوری طبیعی بدن های جهت صــعود از شــیب باتون را کمی جلوتر از خود قرار دهید بطوریكه حالت

سبت به بازو دارای زاویه  ست ن ساعد د شد 90تنظیم کنید تا  ش ستادهیصاف ا نیزم یکه بررو یزمان. درجه با ست دیبا های د

سرازیری ها باتون را کمی جلوتر از خود قرار دهید. رندیناف قرار گ نییپا دیشما با شیب در  د سعی کنی ،زمان پایین آمدن از 

ــبت به بازو زاویه . طبیعی بدن حفظ گرددهای حالت ــت نس ــاعد دس ــپس آنها را تنظیم کنید در اینجا هم باید س درجه  90س

 . مشاهده خواهید کرد اندازه باتون جهت پایین آمدن بلندتر از باال رفتن خواهد بود ،داشته باشد

 . درجه بشود ۹۰را تا حدی که زاویه سمتهای باالیی قسمت تلسكوپی پایین را کامل باز کرده وبعد ق برای تنظیم باتون ابتدا

 

 

 

 طریقه استفاده باتون  : ب

 : كنندمي از باتون به دو طریق استفاده

 پا  ،پا ،باتون ،ـ حرکت باتون1

 پای مخالف باتون  ،باتون دست حرکت ،پای مخالف باتون ،ـ حرکت باتون 2

 

قطعات باتون را كاماًل تمیز كرده و آن  زماني كه كار با باتون به اتمام رسید ابتدا با یك پارچه بدنه، سخمه و دیگر

طراحي كوله پشتي به طرف باال یا تي سرباتون بسته به و در زمان حمل توسط كوله پش گاه آنها را جمع مي كنیم

 . دهیممي محافظ را روی سخمه قرارهای و الستیك قرار داده میشودپایین 

 

 
 

 : مزایای استفاده از باتون

 . کنندمی ها به حفاظت از زانوها کمک باتون .1

 . کنندمی عبور از رودخانه ها را آسانتر .2

 . برندمی سرعت شما را باال یکنند و به طور کلمی شما را حفظ یانرژ .3

صح .4 شود در هنگام باال رفتن حداکثر  یحاگر از باتون ها بطور  ستفاده  از  %30آمدن حداکثر  یینو در موقع پا %20ا

 . شودمی فشار وارد بر پاها و ستون فقرات کاسته

 . کندمی کمکبه حفظ تعادل   .5

 

 : معایب استفاده از باتون

 دارندمی شما را پر نگههای دست -１

 . دهندمی شیرا افزا یکل یصرف انرژ -２

 

 هیچ گاه مفاصل باتون را روغن كاری نکنید. در صورت چرب شدن مفاصل باتون محکم نمي شوند 

زماني كه به باتون نیاز ندارید آنها را جمع كنید و طوری در دست بگیرید كه خطری برای 

 نفر پشت سر شما بوجود نیاورد
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 برداری اصول گام

 

اف صوح بدون شیب یا به اصطالح سطوح برداری در سط برداری در شیب ها بپردازیم، گام قبل از این که به اصول گام

 . کنیممی برداری در شیب ها بررسی آن را با گامهای دهیم و بعد تفاوتمی آنالیز قراررا مورد بررسی و 

 : برداری سطوح بدون شیب یا سطوح صاف گام

 : طول گام-1

شود که ابتدا پاشنه یک پا از زمین می دهیم یک قدم بدین شكل برداشتهمی در راه رفتن طبیعی که همه روزه انجام

با نشستن پاشنه و کف پا و ” یک قدمی را طی کرده و نهایتا ”بعد پنجه ها و پای ما در فضا تقریبا جدا شده بعد کف پا و

فیزیكی بدن هر فرد دارد، های طول این گام بستگی به اهرم” مسلما. شودمی پنجه روز سطح زمین یک قدم یا گام تكمیل

 . . . . . بدن مثل اندازه طول پاها، وزن فرد وهای از جمله طول اهرم

 طول گام در سطوح صاف یا بدون شیب

 

 

 

 : برداری در سطوح شیب دار گام

 . پردازیممی با آنالیز یک گام در سطوح صاف حال بررسی گام برداشته شده در سطوح شیب دار

. اریمشیب سروکار دبرداری در سطوح صاف دارد در این است که ما با یک  برداری یا پیمایش در کوهستان با گام تفاوتی که گام

 . شیب مثبت یا منفی

 (سر باالیي ها) : اندازه طول گام در صعود. 1-1

برداری و برداشتن یک قدم در  گیرد، مثل گاممی در صعود ها انجام” مثبت که معموالهای برداری در شیب در هنگام گام

هر کجا که پای ما با . شیب برخورد خواهد کردکنیم در این شرایط پای ما به علت وجود شیب یک جا با می سطوح صاف عمل

کوتاهتر خواهد شد و هر چقدر شیب خفته تر باشد ” شیب برخورد کند، طول گام ما در آن شیب به همان اندازه بوده و مسلما

شیب گیریم که طول گام ما در می طول گام ما هم بلندتر و به طول گام در سطوح بدون شیب نزدیک تر خواهد شد، و نتیجه

طبع با افزایش شیب ها، گام کوتاه و کوتاه تر خواهد با. ی کنیم آنرا زیاد یا کم کنیمکند و نباید سعمی ها را خود شیب تعیین

بسیار های چرا که هر گام انرژی مصرف کرده و گام. کوتاه سخت تر خواهد شدهای تند با گامهای برداری در شیب شد و گام

های باشد که به همین خاطر در شیبمی مالیمهای ببرداری، شی ها برای گام شود و بهترین شیبمی انرژیکوتاه نیز باعث اتالف 
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تند را به های کنیم تا شیبمی مالیم، از تكنیک زیگزاگ یا مارپیچ استفادههای تند و بخاطر تبدیل این شیب ها به شیب

 . مالیم تبدیل کنیمهای شیب

 . زاویۀ این زیگزاگ ها نیز بستگی به شیب خواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اندازه گام در پایین آمدن از شیب ها )سرازیری( : 1-2

کنیم، می برداری سرازیری ها، اگر به حالت عادی که در سطوح صاف گام هنگام بازگشت و پایین آمدن و در کل حرکت در

قدم برداشته شود، طول گام ما بیشتر از طول گام در سطوح صاف خواهد بود که با یک افت و متعاقب آن یک ضربه به اسكلت 

به همین خاطر . خواهد شدبدن و تمامی مفاصل و ستون مهره ها همراه خواهد بود که این امر موجب آسیب دیدگی مفاصل 

ن در یک الگوی فرضی برای ای. هنگام پایین آمدن از شیب ها طول گام ها باید کوتاهتر شود تا این افت و ضربه به حداقل برسد

اق عمود شدن سهر چقدر شیب تندتر باشد ” لمامس. ساق پا حالت عمود به شیب خواهد داشت” توان گفت که تقریبامی منظور

 . گام باید کوتاهتر برداشته شده و برعكس صاف تر پا،

 

L =  طول گام در هنگام پایین آمدن از شیب یا حرکت 

 در سرازیری

h =  میزان افت و متعاقب آن ضربه حاصله به مفصل 

 و ستون مهره ها

 

 شیب مالیم

α 

α 

 شیب کم

α 

تندشیب   

α 

L =  طول گام در شیب ها براساس زاویه

 (αشیب )

α 

h 
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 سرباالیي()محل نشستن پا روی شیب هنگام صعود  -2

 یعنی وقتی در شیب حین صعود. برداری و مبحث طول گام این شیب است که تعیین کننده است در این مورد نیز مثل گام

 برداری کردیم، هر کجای کف پا روی شیب قرار گرفت همان جا محل نشستن پا روی شیب بوده و همیشه نباید به قرارگیری گام

ما مالیم باشند کل کف پا روی شیب قرار خواهد های اگر شیب مسلماً . قسمتی خاص از کف پا روی شیب اصرار داشته باشیم

گرفت که بهترین حالت هم همین است ولی با تند شدن شیب دیگر کل کف پا روی شیب قرار نخواهد گرفت و با تند شدن آن، 

یعنی هر چقدر شیب تندتر شود امكان دارد پاشنه و . ت پنجه حرکت خواهد کردمحل استقرار پا روی شیب از کل کف پا به سم

بعد از آن کف پا روی شیب قرار گیرد و محل استقرا به سمت پنجه حرکت کند که در این صورت وزن بدن روی عضالت خواهد 

افتد که در این حالت می مالیم اتفاقهای برداری در شیب گفته شد، بهترین گام” طور که قبال پس به همین خاطر همان. رفت

دهد، و هم محل نشستن پا، کل کف پا بوده و بهترین حالت تعادل را داشته و و زن و فشار وارده می هم طول گام مناسب را به ما

 .باشدمی به عضالت کمتر

  

 : شیب در سرازیری ها محل نشستن پا روی. 2-1

گیرد یم حفظ تعادل بیشتر باید توجه داشته باشیم که کل کف پا روی شیب قراربرداری در سرازیری ها، برای  هنگام گام

توان از پاشنه ها استفاده کرد که به دالیل محیط زیستی حرکت در این مسیرها توصیه نمیمی البته در مسیرهای شن اسكی

 . شود

هنگ ماها هگام  سنگیني كوله و سرعت. متناسب باشیب مسیر ه وریتم تنفس باید شکمي بود

 . شیب بیشر شودسرعت تنفس بیشتر و سطحي تر شده و برعکس هر چه. شود

 

 : برداری نحوۀ گام -3

که  باشدای برداری ما در باال رفتن از شیب ها و یا سرباالیی ها باید به گونه گامنحوه ی  : در سرباالیي ها )صعود(. 3-1

رت در غیر این صو. راست شده بطوری که وزن بدن روی اسكلت بدن منتقل شود” بعد از استقرار پا روی شیب پاها از زانو کامال

 . شودمی روی عضله خواهد بود که باعث خستگی زود هنگام” وزن دائما

یل اچرا که اگر هنگام صعود به است. باشدمی برداری در سرازیری ها بسیار مهم بدن هنگام گام فرم : در سرازیری ها. 3-2

 ممكن است زود خسته شویم ولی هنگام برگشت از کوه و حرکت در سرازیری ها اگر دقت نكنیم باعث بوجودصعود دقت نكنیم 

اید شود، پاها از زانو بباید کوتاهتر برداشته  اشاره شد عالوه بر این که گام” الهمانطور که قبپس . آمدن صدمات بدنی خواهد شد
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 .بدن جلوگیری گرددهای ر گرفته و از وارد شدن ضربه به مفاصل و مهرهداشته باشد تا وزن بدن روی عضالت قرا شكست و خم

 . دهندمی در واقع عضالت پا در این شیوه کار ضربه گیری را انجام

 

 : سرعت و تنفس-4

 بلفشار بدنی میزان فشار قا. ی باید با مفهوم فشار بدنی آشنا شویمنوردکوهو  پیماییکوهقبل از ورود به مقوله سرعت در 

ی باید یادمان باشد که فشار بدنی از نقطه آغاز تا پایان نوردکوهدر . باشدمی تحمل توسط بدن هر فرد در یک فعالیت ورزشی

لذا با . تواند باعث بوجود آمدن مشكالتی برای بدن گرددمی تغییرات فشار بدنی در حین صعود. صعود باید یكسان و ثابت باشد

توانیم فشار بدنی را ثابت نگه داریم یعنی حین صعود با افزایش ارتفاع یا شیب یا وزن بار و کوله می استفاده از مؤلفۀ سرعت

ابت پس فشار بدنی باید ث. توان سرعت صعود را کم کرد و برعكس، تا فشار بدنی وارده تغییر نكند و ثابت بماندمی. . . . پشتی

 . یر نمایدتغی. . . رهایی چون شیب وبا تغییر فاکتو تواندمی ولی سرعت صعود برای ثابت ماندن فشار بدنی،

 

بدین صورت که اگر یک خودرو در حال حرکت با فشار گاز . توان مثال زدمی برای درك بهتر این موضوع، حرکت یک خودرو را

صورت رسیدن دهد )سرعت( و در می عدد را نشان یککند عقربه کیلومتر شمار می و دنده ثابت وقتی در یک سطح صاف حرکت

به سرباالیی سرعت پایین آمده و عقربه کیلومتر شمار عدد پایین تر را نشان خواهد داد و هر چقدر این شیب تند باشد یا خودرو 

 میزان گاز و دنده ثابت همان مثال فشار بدنی. سنگین تر باشد عقربه کیلومتر شمار )سرعت( عدد پایین تری را نشان خواهد داد

 . باشدمی

سرعت× شیب   )ثابت( etc = فشاربدنی = 

  .در فرمول فوق با افزایش شیب برای ثابت ماندن طرف دیگر تساوی یعنی فشار بدنی، باید سرعت را کاهش و برعكس

 

 

 

 

 تغذیه

 

 

  : تعریف غذا

سه. گویندغذا می ،دنشونیازهای بدن تامین می جذب انرژی ودیگر که از محیط برای وادیبه م سیم  مواد غذایی به  سته تق د

  : شوندمی

 

 …کره و  ـتخم مرغ  ـگوشت  ـماهی  : آیند مانندمی غذاهایی که از حیوانات به دستـ  1
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 …میوه ها و ـسبزیجات ـ حبوبات  ـغالت  : آیند مانندمی غذاهایی که ازگیاهان به دستـ  2

 شود جداگانه یافت می درطبیعت و به طور مواد غذایی معدنی کهـ  3

 

  : تركیبات مواد غذایي

  : به طور کلی شش نوع ماده به نسبت در ساختمان غذاها وجود دارد که عبارتند از

  آبـ  6ـویتامین 5مواد معدني امالح و  ـ 4 ـپروتئین 3 چربي ـ2 كربوهیدرات ـ1

 

 : هاكربوهیدات

 . شودمی تامین هاکربوهیداتدرصد کل انرژی بدن از  60اولین منبع تامین انرژی در بدن هستند روزانه در حدود 

 

 : شوندمي به سه دسته تقسیم هاكربوهیدات

 . قندهای ساده که در میوه جات و عسل وجود دارد

 قند معمولی وجود دارد وکه در قند شیر و  : دوقندی ها

 . که در نشاسته و غالت وجود دارد : قندهای پیچیده

 

 : منابع قندها

 ،سیب زمینی خشک،های آرد و کلیه محصوالت تهیه شده از آن رشته ها و ماکارانی ها، خرما و میوه ،منابع غنی از نشاسته

 . عسل، حبوبات و هرچیزی که شیرین باشد

 

 : در ورزش هاكربوهیداتنقش 

انرژی نقش اصلی را دارد و در ورزشهای نیمه استقامتی و از نظر سرعت جذب و تولید انرژی غیرهوازی در تولید های در ورزش

 . آیدمی جزء مواداصلی در حین ورزش به حساب

 

 : پروتئین ها

رف میزان مص. بدن پروتئین ها هستند که برای رشد و نمو تمام بافتهای بدن ضروری استهای مواد اصلی و سازنده همه قسمت 

کیلو کالری    5الی  4گرم است که هر گرم پروتئین حدوداً  2تا 1برای هر انسان روزانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  پروتئین

 . ساعت زمان جهت جذب شدن در بدن نیاز دارد 6الی  4انرژی دارد که در حدود 

 . شودمی غالت تامین -حبوبات –شیر و گیاهی مثل سویا  -ماهی -تخم مرغ -پروتئین ها از دو منبع حیوانی مثل گوشت

 

 : چربي ها

ساعت  8الی  6شود که در حدود می کیلو کالری انرژی تولید 9مهمترین منبع تولید انرژی هستندکه به ازای هرگرم چربی 

 . زمان جهت جذب در بدن نیاز است
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  : ینوردكوهنقش چربي در ورزش 

آید مواد غذایی اصلی کربوهیدرات ها و چربی ها هستند در می حساب ی جزء ورزشهای طوالنی و استقامتی بهنوردکوهچون 

کند و می ا ایفادهد اما با افزایش زمان تمرینی چربی نقش اساسی رمی ساعت اولیه گلیكوژن مادة اولیۀ تولید انرژی را تشكیل

 . ذخایر چربی در بدن را افزایش دادطوالنی مدت باید های ینوردکوهقبل از . شودمی تولید انرژیی چربی وارد پروسه

 

 : ویتامین ها

ویتامین ها در داخل بدن ساخته . شوندمی درون بدنهای ویتامین ها موادی هستند که باعث تسریع سوخت و ساز و واکنش

. رندویتامین ها در حفظ سالمت و تندرستی بدن نقش اساسی دا. شوندمی نمی شوند ؛بلكه از طریق مواد غذایی جذب بدن

 : ویتامین ها دو دسته اند

 محلول در آب  -2     محلول در چربی-1

 . استكه جذب آن در بدن به جذب چربی بستگی دارد A-D-E-K محلول در چربی شاملهای ویتامین 

 . است Bو گروه Cگروه های محلول در آب شامل ویتامینهای ویتامین

 

 

 

 : مواد معدني

 . شوندمی کارکرد مناسب بدن ضروری است و جزئی از ساختمان بدن محسوب بخش مهمی از آنزیم ها که جهت

 

  : عوارض كمبود برخي مواد معدني

 

: کلر -ضربان قلب نامنظم : پتاسیم -گواتر، عدم تحمل گرما، کاهش وزن : ید -بی اشتهایی ،کم خونی : آهن –عرق زیاد  : سدیم

 . گیر و قابل تأمل است ی چشمنوردکوهکم آبی، که عوارض هر کدام در  ،کاهش فشار خون

 

 آب

 . شودمی عضالت از آب تشكیل %70وزن بدن انسان و  %60بیش از 

 

  : وظایف آب در بدن

 انتقال دهندة مواد غذایی  -

 انجام بهتر عمل هضم  -

 تنظیم دمای بدن  -

 خارج کردن مواد زائد از بدن بوسیلۀ عرق و ادرار  -

 حرکت آسان مفاصل و اعضا  -

 کمک به سیستم ایمنی بدن  -
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 استفاده از مواد مغذی اصلی  -

 افزایش کارایی جسمی و روانی  -

 افزایش سوخت و ساز  -

 کاهش سر گیجه و سردرد -

 

 تغذیه زمان 

 . كنیممي ی تقسیمنوردكوهی و بعد از نوردكوهحین  –ی نوردكوهی را به سه بخش قبل از نوردكوهتغذیه در 

 

 ینوردكوهتغذیه قبل از برنامه 

در  .کند موفق عمل ینوردکوهی چه چیزی باید بخورند تا در اجرای برنامه ینوردکوهکوهنوردان نیاز دارند بدانند قبل از ی همه

 . طول هفته انرژی مورد نیاز را به وسیله تغذیه صحیح تأمین کنید تا در طول برنامه کمبود انرژی احساس نكنید

 : تغذیه هر چه باشد دارای اهمیتهای زیر استله أمس همواره در طول هفته

الئمی ع تشدید پایین آمدن قند خون باعث. پیشگیری كند ینوردكوهـ از پائین آمدن قند خون در حین اجرای برنامه 1

 است که کارایی ورزشی را کاهش …بیماری ارتفاع ـ سردرد ـ خستگی زودرس ـ عدم تعادل ـ بی ارادگی و  ـمانند کوه گرفتگی 

 . دهدمی

 . شودمي سوخت عضالني در طول هفته و اجرای برنامه تأمین - 2

شود كه سوخت الزم در طول اجرای برنامه را به بدن خود رسانده و آماده مي ـ كوهنورد از لحاظ ذهني اقناع3

اگر برنامه سنگین یک یا . تغذیه کامل انجام دهید همیشه قبل از اجرای برنامه سعی کنید استراحت و. باشدمي مصرف آن

استراحت  کامل درصد اضافه کنید ـ 60چند روزه در پیش دارید از یک هفته قبل تمرین را کم کنید مصرف کربوهیدرات را تا 

 . برنامه غذاهای پرپروتئین استفاده کنیدلیتر( ـ از هفته قبل 4حداقل )روزانه . کنید ـ آب کافی مصرف کنید

 

 ینوردكوهبرنامه  در حین تغذیه

اه ان به اشتبنوردکوهبرخی از . صبحانه مهم ترین وعده غذایی روزانه است. هرگز صبحانه را دست کم نمی گیرد نوردکوهیک  

صبح زود وقت نمی شود، میل نداریم، در اجرای  : کنند و برای این کار دالیلی مثلمی ی را شروعنوردکوهبدون صبحانه برنامه 

حقیقت این است که در حین اجرای برنامه، بدن نیازبه انرژی دارد؛ اگر این انرژی . کنندمی عنوان. . . شویم ومی برنامه سنگین

و سر حال را به  یک صبحانه پر انرژی یک روز با نشاط. کندمی در دسترس نباشد، بدن شروع به استفاده از چربی و پروتئین

یا هرآنچه که  –عسل، یک عدد موز، مقداری گردو، مربا و مقداری پنیر ،تواند شامل مقداری نانمی مختصری صبحانه.دنبال دارد

 .در طول روز به دفعات و مختصر غذا بخورید.باشد -تأمین انرژی از کربوهیدرات است و انرژی اولیه روزانه شما را تأمین کند

کیلو کالری از انرژی روزانه را از اول صبح  2000همواره سعی کنید مقدار. اجرای برنامه یک نهار کامل نداردطول  در نوردکوه

شوید که چند هزارکیلو کالری مصرف روزانه شما می بعد از مدتی دقت در رژیم غذایی، متوجه یک احساس درونی. تأمین کنید

موز، سیب زمینی ازغذاهای پر کربوهیدرات ،کشمش، خرما. استفاده کنیدتنقالت جرای برنامه همواره از ا در طول. خواهد بود
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ای ههمیشه دور لب آخرین نقط. کافی بنوشیدی آب به اندازه.هنگام غذا خوردن با آرامش نشسته و فقط به غذا فكر کنید. هستند

مهم غذایی در زمان های یكی از وعدهشام نیز . کند، پس همیشه قبل از تشنگی آب مصرف کنیدمی است که احساس تشنگی

کند، یک شام مناسب میتواند ترکیبی می اید که مواد و ویتامینهای از دست رفته در طول روز را تامینمی ی به حسابنوردکوه

 . از همه مواد غذایی در یک سوپ باشد

 : مهم در مورد تغذیه در كوهستانهای توصیه

 . حبوبات، غالت و تخم مرغ استفاده کنید: مثل کربوهیدراتبرای صبحانه بیشتر از غذاهای پر _

 . برای ناهار، غذای مختصر شامل ویتامین ها، میوه ها و غذاهای سبک بخورید -

 . برای شام، غذای پراز امالح و مواد معدنی، سوپ، پروتئین و کمی چربی مصرف کنید -

 . ی خودنوردکوههای قرار دادن سبزیجات و میوه جات تازه در برنامه -

 . برای خوردن غذا هیچوقت عجله نكنید -

 . استفاده از تنقالت و مغزی جات -

 . شودمی ی در حجم کمتر و دفعات بیشتر مصرفنوردکوهغذاهای  -

 . لیتر 6الی  4روزانه حداقل یعات نوشیدن ما -

 

  ینوردكوهتغذیه پس از برنامه 

 مایعات از دست رفته بدن است ـ مایعاتی که از راه تعریق از دست رفته است ـ آب میوهپس از برنامه اولویت اول با جایگزینی 

ـ  ینوردکوهپس از . کندمی نه تنها آب بلكه کربوهیدرات و الكترولیتها را نیز تأمینطبیعی  هم خوب است، آب میوهطبیعی 

 . انگور ـ هندوانه ـ عدس ـ سوپهای رقیق نیز خوب هستند

 

 ینوردكوهدر  كلره كردن آب

با در نظر گرفتن . گیردمی گوناگون در اختیار کوهنورد قرارهای این منبع حیاتی در طبیعت به صورت. آب مایه حیات است

توان گفت که همیشه سعی می یک نكته را. گیردمی استفاده از آب سالم و بهداشتی در دستور کار قرار ینوردکوهمحدودیتهای 

تمیز و غیر آلوده از مهمترین های عالوه سعی در استفاده کردن از آب. یک روز را از شهر ببریدهای برنامهکنید آب مصرفی 

چشمه ها ـ رودهای جاری ـ برکه ها ـ برفها و  : توان یافتمی مختلفهای در کوهستان آب را به شكل. است ینوردکوهمسائل 

در رط بسیار ضروری در انتخاب آن است ولی وجود عوامل بیماری زا اگر چه پاك و سالم بودن آب ش. در دسترس هستند …

یند آاضطراری فرهای آید که در موقعیتمی شرایطی هم پیش. شودمی ینوردکوهبیماری ها در باعث بروز است که خود آب 

این عمل . زا استمقصود از ضد عفونی کردن آب کشتن میكروبهای بیماری . یابدمی ضرورتتصفیه ـ ضد عفونی کردن هم 

در کل ضد عفونی کردن به دو روش جوشاندن ـ . آب آلوده که مولد بیماری است جلوگیری کرد مصرفشود که ازمی باعث

های حتی چشمه. دست آمده در کوهستان را جوشانده مصرف کنیده بهای در صورت امكان آب. گرددمی کلرینه کردن انجام

 . را دارد زالل هم امكان وجود مواد میكروبی

 

 بسته بندی مواد غذایي
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حمل و نگهداری محصول در شرایط . شودمی از روشهای نگهداری محسوب ییك ینوردکوههای بسته بندی مواد غذایی در برنامه

بسته بندی . باشدمی نامطلوب و حتی گذشت زمان، مقاومت در برابر رطوبت ـ گرما ـ سرما ـ کپک از جمله نیازهای بسته بندی

از جمله فلزات  ،شودمی در بسته بندی مواد غذایی از مواد مختلف استفاده. گرددمی لط منجر به ضایع شدن تمام زحماتغ

 . پالستیک نیمه سخت و سخت ،فلزات انعطاف پذیر ،بشكه ها ،قوطی ها ،سخت

 

 

 

 

 خطرات كوهستان

 

 خطر چیست ؟

یا زیر ساختارهای زندگی و جامعه راتهدید کند ودر صورت بالفعل شدن باعث ایجاد  ه بالقوه جان یا مالرشرایط یاوضعیتی که

وجود آمدن البته عملكرد خود انسان هم در ب. آیدمی بوجود شكل ناگهانیه معموالً این شرایط ب. خطر گویند را خسارت گردد

شرایطی است که در اثر ضعف یا عدم تشخیص در  عموماً. شودنمی برنامه ریزی ثیر دارد که این حالت از قبلاین شرایط تأ

لذا . کندمی ا بحراند شرایط اضطراری یکند که تیم را وارمی گاهی خطر به حدی پیشرفت. آیدمی وجوده مراحل کنترل تیم ب

 . بدست آوردبا ان را به  ادگی کامل برای مقابلهدرستی شناخت و آمه بایستی خطر را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درون زمینی

 برون زمینی

 خطرات طبیعی

 زلزله

 آتشفشان

 سیل

  بهمن

قهعصا  

 طوفان

 بوران

 باد

 مه

 ریزش سنگ غیر طبیعیخطرات 
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 . كندمي خطرهای طبیعي خطرهای كه محیط بر انسان تحمیل

توان با این خطرات کنار آمد می کوهنوردان در مقابل خطرهایی که طبیعت بر آن حاکم است هیچ توانی برای مقابله ندارند فقط

 .اصوالً انسان به تنهایی توان مقابله با خشم طبیعت را ندارد چرا که ضعیف ترین موجود در طبیعت است. یا از آن گریخت

 . داده شدنمایش  که در نمودار باال و غیر طبیعی خطرات طبیعی

 

 . در به وجود آوردن آنها نقش دارد خطراهایي كه انسان

ریزی غلط،تصمیمبرنامه ریزش سنگ، غذای بد،ش بهمن توسط انسان، پوشاك نامناسب، ریز نداشتن دانش كافي،

 . گیری نادرست،كنترل نامناسب اوضاع

 

 ریزش سنگ

. ودفراد پائین دست تهدید ایجاد نشهنگام عبور از شیبها به صورت تراورس بایستی مراقب رها شدن سنگ از زیر پا بوده تا برای ا

در موقع رها شدن سنگ با اعالم خطر دیگران را با خبر . نفرات به هم نزدیک باشدی از ایجاد سر و صدا خودداری کرده و فاصله

 . کنید

  

  : مه

. غییرات جوی مورد بررسی قرار گیردقبل از صعود به منطقه وضعیت هوا و ت. آیدمی برها به سطح زمین به وجوداز پائین آمدن ا

به  با طناب انفرادی در صورت نیاز افراد. كدیگر بوده و فاصله ها کمتر بشودبرخورد با مه تک تک افراد گروه مراقب یدر هنگام 

 . هم وصل شوند

در غیر اینصورت با زدن . و قطب نما استفاده نمائید نقشه در صورت مواجهه با مه بجای دستپاچه شدن ضمن حفظ آرامش از

 . شیدمساعد با چادروکمپ در محل منتظر هوای

 

  : سیل

هوای بارانی شدید یكی . شودمی ـ عریض شدن رودخانه هافرسایش زمین  ـیكی از عواملی است که سبب تخریب محیط زیست 

هواشناسی محل ی دارهقبل از اجرای برنامه باید گزارش وضعیت هوا و بارندگی را از ا. باشدمی ه وجود آمدن سیلاز عوامل ب

ین در چن. ییر هوا و بارندگی مواجه شده ایددر بعضی مواقع پیش آمده است که در هوای صاف کوهستان با تغ. دریافت نمائید

شود می یی که در آن سیل جاریچون اولین مكانها. بین صخره ها خودداری کنیدهای ارمواردی بایستی از رفتن به دره ها و شی

 . باشدخط القعرها و رودخانه ها می
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ری و دوری از مراکز شه ،صاعقه ،سرما و برف و باد ،تابش شدید تر آفتاب و افزایش اشعه فرا بنفش ،سیژن در ارتفاعاتکمبود اک

ان و طبیعت گردان با آن رو در رو هستند و این نكات نیاز آنها به مباحث نوردکوههمه و همه مشكالتی است که . . . درمانی و

 . نمایدمی برجسته و ویژه پزشكی کوهستان را

کار آموزان عزیز مطالب تكمیلی را در . در این گفتار کوتاه به چند مورد از موارد مهم پزشكی کوهستان اشاره خواهیم کرد

 . پزشكی کوهستان خواهند آموختهای دوره

 

 )آذرخش( صاعقه

آذرخش یا رعد و برق یک تخلیه الكتریكی شدید و بسیار سریع در هوا است و همین  د؟دهآذرخش چیست و چگونه رخ مي

 . کندتخلیه الكتریكی است که نور و صدا تولید می

ر وقتی بار الكتریكی انباشته شده د. تواند بین ابر و زمین، ابر و ابر، داخل یک ابر یا بین ابر و هوا ایجاد شودتخلیه الكتریكی می

 در آسمان و بین خود ابرها نیز. افتدشده و به صورت یک قوس الكتریكی به زمین برخورد کند، آذرخش اتفاق می ابرها تخلیه

 شود های الكتریكی ایجاد میقوس

 . آذرخش چه مشخصاتي دارد؟

 10معموالً بین ولتاژ آذرخش . ولتاژ آذرخش، جریان، قدرت، سرعت و دفعات تكرار آذرخش : ها عبارتند ازترین این ویژگیمهم

بزرگی این رقم را وقتی بهتر درك . کندمیلیون ولت هم افزایش پیدا می 100میلیون ولت در نوسان است و بعضًا تا  20تا 

 . ولت( مقایسه کنید 220کنید که آن را با برق شهر )می

مشاهدات و محاسبات . رساندمیآذرخش با تمام نیروی عظیمش تنها در یک لحظه خود را از ابرها به زمین  : سرعت آذرخش

 دهد که تخلیه الكتریكی ابرها معموالً در مدت زمانی کمتر از چند صدم تا چنددقیق سازمان فضایی آمریكا )ناسا( نشان می

 . دهدم ثانیه رخ میهزار

صدای . صاعقه استدر حقیقت صدای انفجار ناشی از برخورد  شود وصدا بر اثر شكافته شدن هوا ایجاد می : صدای آذرخش

نسبت سرعت ه ر بودن سرعت نور بتعلت این مساله بیش. رسدثانیه پس از دیده شدن برق آن به گوش می همیشه چند آذرخش

بعد صدای آن  شود ودیده مینور صاعقه )برق(  شوند اما اولیعنی هر چند صدا و نور صاعقه همزمان تولید می. صوت است

 . متر در ثانیه است 330هزار کیلومتر در ثانیه و سرعت صوت  300 : نورسرعت . شودشنیده می)رعد( 

 

بنابراین . کندوقتی به زمین برخورد می اًمحسوب کرد، خصوص توان نوعی انفجار نیزرا میصدای آذرخش  موج ناشي از -

 . پرتاب کندتواند انسانی را به هوا کند، موجی که گاه میانفجار تولید می آذرخش هم موج

اوزون بر . است "اوزون  "این گاز . گاز باشد ترین پیامدهای آذرخش، تولیدشاید یكی از عجیب كندآذرخش، گاز تولید مي-

 . خطرناك باشد تواندخالف اکسیژن یک گاز سمی است و تنفس آن می

برق زمینی، جریانی است . خطرناك آذرخش استب یكی دیگر از عواق "ولتاژگام  "برق زمینی یا  : زمیني )ولتاژ گام(برق-

زمین حرکت  ولتاژگام در. ماند تا جذب زمین شده یا تبدیل به گرما شودلحظاتی در زمین باقی می که پس از وقوع صاعقه، برای

مرطوب، رود اما اگر سطح زمین فرو می قسمت عمده برق زمینی در اعماق معموالً. دکند اما مسیر حرکت مشخصی ندارمی

دهد که روی سطح زمین و در جهات مختلف، حرکت ترجیح می، لفزار باشدا عاز خاك مناسب ی هدارای بستر سنگی یا پوشید

ولتاژگام . شودگرفتگی او میاعث برق(، بهای شخص )پاهای اونامند زیرا با وارد کردن برق از راه گامپدیده را ولتاژگام می این. کند
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قرار برار گرفته باشند را دچقآذرخش پراکنده شده و اشخاصی که در مسیر حرکت  در اطراف محل برخوردتا شعاع چندین متر 

 . کندگرفتگی می

 اییز و بهار استپترین فصل آذرخش خطرناك

 : آذرخش و توفان تندریهای نشانه

 اسبرق گرفتگی ضعیف احس گزیدگی وتیز؛ نوع خاصی از های در تماس دست یا بدن با صخره ها و سنگ : جذب الكتریسیتهـ 1

 . شودمی

 . استشمام بوی سیر مانند در هوا )به علت وجود گاز اوزون(ـ  2

 . مشاهده هاله نور آبی رنگ پیرامون اجسام فلزی یا نوك تیزـ  3

 . شنیدن صدای وز وز در هواـ  4

 . مشاهده ابر گل کلمی شكل در آسمان )به ویژه ابر سندانی شكل(ـ  5

 . سیخ شدن موهای سر و بدنـ  6

 

  : دسته كلي تقسیم كرد 3توان به مي را (صاعقهآذرخش )صدمات ناشي از 

 صدمات ناشی از برخورد مستقیم آذرخش )صاعقه( با شخص : گروه اول . 

 ولتاژ گام )برق زمینی(صدمات ناشی از  : گروه دوم . 

 های آسیب. موج و گاز ،حرارت جانبی، نور، صدامانند  های ناشی از عوارض جانبی آذرخشآسیب گروه سوم

شود که آذرخش وقتی بیشتر می خطر. تترین حالت ممكن اسناشی از برخورد مستقیم آذرخش با شخص، خطرناك

های زیر در بدن وی با برخورد آذرخش به شخص، ممكن است آسیب. وارد بدن شود "سر"یا از  "قلب"از نزدیكی 

   : ایجاد شود

 آسیب به دستگاه عصبي -6 شوك -5 خونریزی داخلي -4سوختگي  -3 ایست قلبي -2مغزی  ضربه -1 

 . ضایعات در چشم و گوش -8 نفسيت تمشکال -7

 

 : رنگینهای آذرخش

این تنوع رنگ، توضیحات جالبی . متنوع در آسمان مشاهده نمودهای توان به صورت طیفی از رنگمی و تندرها راها  آذرخش

رنگ . آبی، زرد و بنفش هستندهای معموالً شامل رنگبوده و بر رنگ سفید مرکزی ای ها حاشیه این رنگ". داردنیز در پی 

آذرخش اما رنگ . باشندمی برق ها و ترین رعد داغ ؛خنک ترین و سرخ ،بنفش. کندمی را تعیین میزان حرارت آن ،صاعقه

  : به عوامل محیطی نیز بستگی دارد (صاعقه)

 . به معنی شرایط رگبار و تگرگ است آبیی صاعقه بروزـ  1

 . به معنی بارش باران است قرمزی بروز صاعقهـ  2

 . غبار زیاد در هوا است و به معنی وجود گرد زردی بروز صاعقهـ  3

 . شودمی ها اغلب باعث آتش سوزی در جنگلو  سفید به معنی خشكی و عدم رطوبت هواستی بروز صاعقهـ  4
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 : امنیت مخروط

توان از زیر بخشی از می اگر هنگام وقوع آذرخش، در نزدیكی ما یک درخت بلند و تک وجود دارد؛ : استقرار در مخروط امنیت

بر اساس شكل زیر، بهتر است از یک سوم میانی جهت استقرار  : زیر به عنوان چتر ایمنی بهره جستی آن درخت، به شیوه

. دهدمی به یک سوم داخلی و یا یک سوم خارجی، ضریب اصابت آذرخش را به شدت افزایش نزدیک شدن. موقت استفاده نمود

غیر ایمن ی در شكل زیر محدوده. سازدمی خروج کامل از مخروط امنیت نیز، به وضوح؛ موجبات اصابت آذرخش به فرد را فراهم

 . نمایش داده شده است safeو محدوده ایمن با  unsafeبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخروط امنیت آذرخش و یك سوم میاني )محدوده مناسب برای استقرار موقت(

 

 : میدان مغناطیسي

یدان مممكن است بسیاری از طبیعت گردان یا کوه نوردان هرگز به طور مستقیم با پدیده آذرخش و تندر مواجه نشوند، اما در 

این  ایم !شده ممنوعهی منطقهکند وارد می ه ما گوشزدمشخصی وجود دارد که ب نشانه ها و آثار. آن قرار گیرند مغناطیسي

 : نشانه ها عبارتند از

 . الف( سیخ شدن موهای سر و بدن

 . ب( شنیدن صدای وز وز یا زنگ خاص در گوش ها

 . پ( استشمام بوی اوزون )بوی سیر مانند(

 . تیز آن هاهای لبهبه رنگ آبی روشن؛ پیرامون اجسام فلزی، به خصوص نوك و ای ت( مشاهده هاله

قلقلک نه چندان خوشایند در بخش هایی از پوست، که با لباس تماس  ث( احساس نوع خاصی از گزش، خارش، سوزش و یا

 . . . فلزی وهای فلزی، زیپ ها و سر زیپهای دگمه : مانند ،مستقیم دارد

 . با لباس ها و یا اجسام فلزی ریز یا شنیدن صدای آن جرقه ها در اثر تماس بدنهای جرقهی ج( مشاهده
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تیز، میله ها، باتون، لوازم فنی، اجسام های چ( احساس گزش یا گزیدگی بالفاصله پس از تماس دست یا بخشی از بدن با سنگ

 . . . فلزی و

ریع آنیا حرکت سید فرار ناگهانی ح( توجه به رفتار متفاوت پرندگان یا حیواناتی که در پیرامون ما قرار دارند )دقت داشته باش

 (. جهت فرار از دست شكارچیان یا حیوانات وحشی نیست ها به مناطق پایین دست؛ الزاماً

 . . . همراه، رادیو وهای خ( دریافت اختالل یا نویز خاصی روی تلفن

 . خطاهای مكرر در تعیین جهت شمال بر روی قطب نمای د( از کار افتادن یا مشاهده

، دوربین (GPS)دستگاه جی پی اس  : الكتریكی و یا خراب شدن دائمی آن ها مانندهای هانی دستگاهذ( از کار افتادن ناگ

 . . ، چراغ قوه، چراغ پیشانی وMP3 Playerموسیقی نظیر های عكاسی یا فیلم برداری، تلفن همراه، رادیو، پخش کننده

 

 : ایمنيهای توصیه

 . نجات را بدانید کرده و اصول امداد و برای آمادگی درمقابل خطرات کوهستان خود را تجهیز ـ

 . باتوجه به شرایط تصمیم درست بگیرید. ـ پیش بینی قبل ازخطر همیشه صحیح نیست

 . اولیه را همیشه به همراه داشته باشیدهای ـ کیف کمک

 . جای بدهید پشتیکوله رچراغ قوه را د ـتلفن همراه  ـقطب نما  ـ سی اپجی  ــ زنده یاب 

 شود؟ می از آن چه بعد افتد؟ ومی این است که بگوئید احتماالً بعداً چه اتفاقیفكر ـ بهترین 

 . کمک بگیرید ینوردکوهفدراسیون  منطقه یادر هالل احمر  ،ینوردکوهنیروهای امدادی هیئت  ـ در زمان حادثه از

 . شودمی شرایط موجود گرفتهـ بهترین تصمیم متكی بر 

 . ـ شرایط خطر را تمرین کنید

 . شبیه سازی را بدانید ـ دانش راه حل یابی و

 . دیگران را دعوت به آرامش کنید زمان بروز خطر آرامش خود را حفظ و ـ در

  .با شما وجود داشته باشدمواقع ضروری استفاده نكنید تا امكان تماس تیم پشتیبان یا امداد  وسایل ارتباطی به جز در ـ از

 . بی نتیجه پرهیز کرده و انرژی خودرا برای مواقع ضروری ذخیره کنید خسته کننده وهای انجام فعالیت ـ از

 

 هاگزش

تواند به کمترین می دندانهای حیوانات وحشی و گزش جانوران زهر آگین در طبیعت و کوهستان گرچه با رعایت اصول پیشگیری

ان و طبیعت گردان از راهكارهای برخورد با گزشها آگاهی کافی داشته باشند نوردکوهاما خوب است تمامی  ،برسدمیزان ممكن 

 . تا آسیبهای ناشی از گزشهای احتمالی به کمترین میزان ممكن برسد
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  (حفاظت کوهستان)زیست حفاظت محیط  

  بهداشت فردی و محیط 

 محل استراحتهای ویژگی 

 (توسط عوامل طبیعی) ابزار جهت یابی بدون  

 گره ها 

  ینوردسنگقواعد 

 در نظام یوسیمیتی4و 3درجه  نگ های کوتاه باصعود و فرود از س 
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 زیست كوهستان محیط حفاظت 

 

ه را ب ایویژه ثیر گذاشته و شرایطأعوامل موجود در یك محیط كه در كنار هم قرار گرفته و بر یکدیگر تی هبه كلی

 . گویندمي یا زیست بوم آورند، اكوسیستممي وجود

 

 . انسان باشد و، موجودات گیاهان، حشرات، هوا، نور ،این عوامل ممكن است خاك، سنگ، آب

 

 ؛شوندمي نوع تقسیم دوه اكوسیستم ها ب

 (. . . و ها ، دشتمانند اکوسیستم کوهستان، جنگلها، مراتع، کویرها)خشكی های اکوسیستم ـ1

. و ها ها، تاالب مرطوب مثل باتالق ، دریاچه ها، رودخانه ها، مناطق ساحلی وها، دریاها مانند اقیانوس) آبیهای اکوسیستم ـ2 

 . .)  

 

 : اكو سیستم كوهستان

اكوسیستم ه ب خشكی نیزهای خشكی و از میان اکوسیستمهای اکوسیستمبه میان اکو سیستمها،  ما از با توجه به نوع فعالیت اما

 . پردازیممی و راهکارهای حفاظت از آن كوهستان

 

 : نید کهدامی آیا

 . کنندمی مردم جهان در مناطق کوهستانی زندگی درصد 10 ـ

گوناگون های جنبه درصد مردم جهان از نظر 35 ـ از نظر آبی به آبخیزهای کوهستان چشم دوخته اند ندرصد مردم جها 50 ـ

 . ها وابسته اند به کوه (…، چوب و کاغذ وغله، معدن : مانند)

 . دهندمی ها تشكیل صد سطح زمین را کوهستاندر 60 ـ

 . شودمی مینأها ت صد آب شیرین از کوهدر 80 ـ

 . جهان در مناطق کوهستانی قرار دارندهای صد جنگلدر 28 ـ

  . شوندمی ها آخرین پناهگاه حیات وحش محسوب کوه ـ

 . هستندها دارای چه منافعی  پوشش گیاهی کوه ـ

  ؟آورندمی وجوده هوا ب ها چه تغییراتی در آب و کوه ـ

 . ارزش هستند محل رویش گیاهان داروئی کم یاب و با ـ

  

 ها شد، ولی در ادامه بیشتر به مواردی که کوهها به خاطر آنها حائز اهمیت هستند اشاره خواهد کوهدر باال اشاراتی به اهمیت 

 شد؛
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  : آب ـ الف

 ،ب نیستندسطح کره زمین را آب فرا گرفته ولی این آبها قابل شر 4/3دانیم می که طوریه ب. برخوردار است ییاهمیت باال آب از

یخی حبس های صورت کوهه ب ها در قطب %2 نیز از این مقدار ، وآشامیدن هستند قابلد جهان موجوهای آب %3 کالً فقط

 . رودها جاری است نهرها و، صورت چشمه هاه ب باشد کهمی در دسترس انسان %1بوده وتنها 

 : (مرتع)پوشش گیاهي  ـ ب

ن به زندگی حیوانات از طریق استفاده از آ آورد ومی وجوده کوه ب دری یپوشش گیاهی در مناطق کوهستانی چشم انداز زیبا

گرفتن سرعت اولیه قطرات باران از ضربه  و همچنین پوشش گیاهی با ، تا زندگی انسان را از نابودی برهاننددهندمی خود ادامه

عوامل نابودی پوشش گیاهی چرای بی رویه و دیگر از . کندمی ات خاك جلوگیریدر نتیجه متالشی شدن ذر مستقیم قطرات و

 . باشدمی خارج از ظرفیت مراتع

 : تغییر آب و هوا ـ پ

 وهعلت آن خود ک، باشد نمی که به هیچ وجه قابل پیش بینیناپایدار است  ل وقدری متحوه هوا ب در ارتفاعات بسیار باال آب و

 . استل شگرف و برق آسا وجود دره ها، یال ها، تنگه ها، و سایرعوارض موجود درکوه علت بروز این تحو. باشدمی

 : آخرین پناهگاه حیات وحش ـ ج

، ازدیاد جمعیت با. آیدمی حسابه حیات وحش بهای کوهستان این است که پناهگاه امتیاز درحقیقت باید گفت که یكی از مزایا و

تنها جای باقیمانده برای زندگی  تر شد و زندگی برای حیوانات تنگی ، عرصهها مورد هجوم انسان قرار گرفت دشت ها و جنگل

های دامنه، حیات وحش نیز از طرف کوهه یت انسانی با پیشروی جمعب. که به آنجا پناه آوردند حیات وحش کوهستانها بود

 . کندمی طرف ارتفاعات عقب نشینیه کوهستانی ب

 : محل پیدایش تمدنها ـ د

ا و مرور، وجود قلعه ها و کاروانسراها در آنها، دار مسیرهای تاریخی عبور ، قرارگرفتن درها از نظر اسكان بشردرغارهای آن کوه

ان ادیهای ، عبادتگاهها تاریخی، گورستانهای دخمه ها، امام زادهتاریخی، های بودن کتیبه ها و نقش برجسته ها، تنگه ها و تپه

 . باشندمی یت فراوانیساکن در آنها، دارای اهمهای سنن با ارزش توسط انسان حفظ و نگهداری آداب و از همه مهمتر مختلف و

 : محل برگزاری ورزشهای مختلف ـ و

ستان عالوه بر مزایای مختلف محل ورزش سكی،  : گوناگون مانندهای کوه ی، نوردسنگ ی، پارا گالیدر،نوردکوهکوهپیمائی، ا

شدمی. . . غارنوردی و سوب. با شی مح ست که محل مقدس ورز شش فراوانی باید می به همان علت ا شود در نگهداری آن کو

 . انجام داد

 : كوهستانيهای جنگل ـ ه

جهان در مناطق های درصد جنگل 28موجود  طبق آمار. جنگل در آنهاستافزاید وجود می ها عواملی که به اهمیت کوه یكی از

ها قرار  ایران در کوههای یعنی اکثر جنگل ،باشدمی این درصد در کشور ما خیلی باالتر از میانگین جهانی. کوهستانی قرار دارند

 . دارند

 : ارزش اقتصادی ـ ی

درصد روستاها در  50بناچار ، گیرندمی رودها از کوهها سرچشمه دهند ومی ها تشكیل ایران را کوه مساحت 3/2در کشور ما 

که اغلب  شودمی در روستاهای کوهستانی تولید قسمت قابل توجهی از غالتو  ها بنا گردیده اند، دره ها وکوهپایهها کوهستان

و د کننمی ها اهمیت اقتصادی پیدا هم کوه این نظر لذا از. نیازی به آبیاری مداوم ندارند صورت دیمی بوده وه این کشتزارها ب
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یت اقتصادی کوهنیز بر اهمو دامداری روستائیان ساکن در این مناطق  ها و کوهپایه ها گذشته از آن وجود مرتع در کوهستان

 . افزایدمی ها دامی خاطر تأمین علوفهه ها ب

 

 : آلوده كردن محیط كوهستان

طی مسافت  ها که پس از سرچشمه آب کردنها ضمن آلوده  کوه کردن زباله و مواد زائد در آلوده کردن محیط کوهستان با رها

. کندمی روند طبیعی اکوسیستم کوهستان خلل وارد در ،رودمی زیادی برای شرب انسان و حیوانات و آبیاری مزارع و باغات بكار

 مانند  ،کنندمی و ناخوشایند زشتکوهستان را ی رهعلت دیر تجزیه شدن سال ها در کوه مانده و چهه بعضی از زباله ها ب

 سال 95       تفلزا

 سال 220 پالستیک

 سال 500 آلومینیوم

 سال1000000 شیشه

 

 

  كنند ؟مي چه عواملي اكوسیستم كوهستان را تهدید

راحتی به این اکوسیستم ه دهند و بمی ثیر قرارأحساس بودن این اکوسیستم، عوامل زیادی این اکوسیستم را تحت ت خاطره ب

 : عبارتند از از جمله این عوامل. کنندمی آسیب جدی وارد

 . از بین بردن پوشش گیاهي كوهستان-

 . غیر ضروری در كوهستانهای ایجاد راه ـ

 . آتش سوزی ـ

 . معدن کاوی ـ

 : ساخت و ساز بی رویه در کوهستان ـ

 . مراتع کوهستانیه واردکردن دام بیش از ظرفیت ب-

 . سازهای غیر قانونی تفكیک اراضی و ساخت و-

 

 كوهستان محیطحفاظت از های راه

 : برنامه ریزی صحیح و اصولی درخصوص اکوتوریسم کوهستانـ  1

 : جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در محیط کوهستان ـ 2

 . هستنددولتی که در بخش حفاظت از محیط کوهستان فعال غیرهای حمایت از گروه ـ 3

 . بردمی است که با خود به کوهای که هر کس مسئول حمل زباله اشاعه فرهنگ و عادت به این ـ 4

 . : تغییر فرهنگ غذایی در کوهستان ـ 5

 . تدوین و تصویب قوانین محكم و قاطع در خصوص حفاظت از محیط کوهستانـ  6

  : عالمت گذاری مسیر هاـ  7

 : فرصت دادن به طبیعتـ  8
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 : ی سالمنوردکوهاستفاده از صدا و سیما در پیشبرد اشاعه فرهنگ ـ  9

 : ینوردکوهاستفاده از آموزش و پرورش در آموزش نوین ـ  10

 

 ان در قبال كوهنوردكوهی وظیفه

ها یطاین محگونه اطالعاتی از  آیند و هیچکه به عنوان گردشگر به مناطق کوهستانی می و کسانی ینآگاهی دادن به سایرـ  1

 . ها دارند ها چه نقشی در زندگی انسان که کوه دانند و مطلع ساختن همه از اینها را نمی ندارند و اصوالً اهمیت کوه

 . دنجمع کرده و با خود به پایین بیاورای ی را در کیسهنوردکوههای ناشی از فعالیتهای زبالهـ  2

 . دنها و زیر خاك خوداری نمای کردن و مخفی کردن زباله ها در پشت سنگ دفناز ـ  3

 درصورت و دنآتش محل را ترك نمای شیموده و با اطمینان خاطر از خاموبا احتیاط کامل در کوه و جنگل از آتش استفاده ن - 4

 . دنعمل آوره ممانعت بو از ایجاد آتش در روی زمین  ودهگازی و غیره استفاده نمهای امكان از آتش کپسول

 . دنخصوص در سرچشمه ها خودداری نمایه از آلوده نمودن آب بـ  5

 . دنشود خوداری نمایمی ضروری که موجب وحشت حیواناتاز ایجاد صدای غیرـ  6

 . دنمالرو استفاده نمایهای پوشش گیاهی کوهستان از راه ظبرای حفـ  7

ا جداً ه مسیر و در و دیوار پناهگاههای روی سنگ رنگ و سایر ابزار بری وسیلهه ب ،ینوردکوهباشگاه از نوشتن نام خود و یا  - 8

 . دنخوداری نمای

 . و آنها را زیر پا له نكنند دنرا نچین ها و گل گیاهانـ  9

 . شاخه درختان را نشكندـ 10

 . باید و نباید انجام دهد نوردکوهیک و هزاران کار دیگر که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

طبیعت امانتي در دستان ماست و ما باید 

 آن را برای نسل های بعد حفظ كنیم 
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 محل استراحتهای ویژگي

 

 . ـ محل استراحت باید محلی ایمن باشد و دور از ریزش سنگ، برف و یخ، بهمن و باد باشد 1

 . کوهنوردان و یا محل عبور حیوانات قرار نداشته باشدـ محل را طوری انتخاب کنید که در شیب و در مسیر عبور و مرور  2

وزد می ـــ حتی المقدور از استراحت بر روی یال ها و خط الرأس ها خودداری نمائید، زیرا در آن مناطق باد با شدت بیشتری 3

ــده، ــت و در اثر پیمایش عمل تعریق در آن انجام ش ــما گرم اس ــالت و در تواند منجر به گرفمی و در حالی که بدن ش تگی عض

 . ای مواقع سرماخوردگی در نواحی مرطوب بدن گرددپاره

 . ـ برای محل استراحت مكانی را انتخاب کنید که جای کافی برای همه افراد گروه داشته باشد 4

وهستان ک ـ محل استراحت را جایی انتخاب کنید که چشم انداز خوبی نسبت به منطقه داشته باشد و بتوانید از مناظر زیبای 5

 . لذت ببرید که این امر از نظر روحی تأثیر خوبی در روند کار شما خواهد داشت

آب میوه، کمپوت، کلوچه، خرما، انجیر خشک، کشمش، آب، )ـ در زمان استراحت از مواد قندی و مایعات استفاده کنید  6

 . و محیط را پاکیزه نگه دارید (. . . تازه وهای میوه

و سعی کنید در موقع استراحت یک  (مگر در مواقع و شرایط خاص)استراحت را خیلی طوالنی تعیین نكنید های ـ زمان 7

 . لباس یا روپوش مناسب بپوشید تا بدن شما به یكباره سرد نشود

ل اصخود را درجایی قرار دهید که پشت آن رو به آفتاب قرار گیرد تا رطوبت حپشتی ـ در زمان استراحت سعی کنید کوله 8

 . از تعریق بدن شما در آن قسمت توسط گرمای خورشید از بین برود

 

 
 

، درب پشتیکولهکنید حتماً بعد از برداشتن و یا قرار دادن لوازم در می بازرا پشتی ـ در مواقع استراحت زمانی که درکوله 9

 . شما نروند و مشكالتی را برای شما فراهم نكنند پشتیکولهخود را ببندید تا جانوران موذی داخل  پشتیکوله

 .غذایي قندی پایین آمدن از كوه همانند باال رفتن به استراحت و مصرف موادهنگام 

. زماني را برای آن در نظر بگیرید.درینشاسته و مایعات نیاز دا   

TT 
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ست برنامه در زمان استراحت خواهید از منطقه عكاسی و یا فیلمبرداری کنید این کار را با هماهنگی سرپرمی ـ چنانچه10

 . انجام دهید تا در موقع اجرای برنامه زمان را از دست ندهید

شما اشكالی دارد آن را بر طرف کنید و بند کفش ها را بررسی و  پشتیکولهـ زمان استراحت فرصتی است برای این که اگر 11

 . عینک را تمیز و دیگر کارهایتان را انجام دهیدی مرتب کنید شیشه

 

 

 

 

 )توسط عوامل طبیعي( بدون ابزار جهت یابي

 

 هدف كلي 

 ایساعت عقربه ماه و،ستاره ها ،خورشید با استفاده ازبدون ابزار جهت یابي های آشنایي با روش

  

 جهت یابي 

  : ساسی را باید همواره در نظر داشتدر طراحی و اجرای صعودها دو اصل ا

 مشخص کردن هدف  ـ1

  .یی هدف مورد نظر امكان پذیر استهدایت گروه به سمت هدف که این کار با جهت یابی دقیق و تعیین مشخصات جغرافیا ـ2

ناشناس و در شرایط های دهد که در مكانیمكان مامهارت جهت یابی و تجربه اندوختن در این زمینه به کوهنوردان کسب 

مهم، صعود موفقی داشته های وقعیت خود و هدف و عارضهبتوانند ضمن تشخیص ممحیطی متفاوت برنامه خود را انجام دهند و 

 . باشند

 . وهنورد پیدا كردن جهات مختلف استبنابراین اولین اقدام یك ك

 

 تفاوت بین سمت و جهت 

تگی دارند بس یا مكان ها ها به وضعیت قرار گرفتن افرادکنند و ثابت هستند ولی سمتفرد تغییر نمی جهات نسبت به وضعیت

 و متغیر هستند 

 ـ شرق و غربجنوب  ـاز شمال  : عبارتند جهات اصلي

 ـ جنوب غربیجنوب شرقی  ـشمال شرقی  ـشمال غربی  : عبارت اند از جهات فرعي

 

 

 

 چپ ـ راست وعقب  ـجلو  : عبارتند از های اصليسمت

 ـ راست عقب و چپ عقبچپ جلو  ـراست جلو  : عبارتد از های فرعيسمت

ید شماره تلفن های امداد و اورژانس منطقه را همراه داشته باش  
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 یابندمی شها ارزت دارد و پس از تشخیص جهت است که سمتردن جهت به عنوان مبنای ثابت اهمیواضح است که پیدا ک

های یابی روشبرای جهت. شودمی سنجیدهها نسبت به آن  ، یافتن یكی از آنها کافی است و سایر جهتبرای پیدا کردن جهات

 : کنیمبه صورت زیر دسته بندی می آنها را وجود دارد کهگوناگونی 

  
 با استفاده از حرکت ظاهری خورشید  : الف  در روز . 1     

 ای ا ساعت عقربهب جهت یابی : ب       

 یابیجهت      

 قطبی  هبا استفاده از ستار : الف       

 با استفاده از حرکت ظاهری ماه  : ب   در شب. 2    

 با استفاده از صورت فلكی دب اکبر  : ج        

  

 جهت یابي در روز  ـ 1

 . با استفاده از حرکت ظاهری خورشیدپیدا کردن جهات  ـ الف

  : کنیماز این طریق به ترتیب زیر عمل میبرای جهت یابی 

  (. . . ، درخت وبا استفاده از تیر برق)یا دهیممی ارین به صورت عمودی قردر روی زم (1)قطعه چوبی را مطابق شكل  

 کنیمسنگ یا چیز دیگری عالمت گذاری میرا با یک تكه که بر زمین افتاده است سر چوب ی سایه . 

 کنیمه تغییر کرده است عالمت گذاری میپس از یک ربع ساعت دوباره سایه سر چوب را ک . 

 کنیم که مشاهده می. دهیممی یم و امتدادکنمی خطی این دو نقطه را در روی زمین به یكدیگر وصلی سپس به وسیله

 . کت سایه از مغرب به طرف مشرق استجهت حر

، اگر فرد ناظر پای چپ خود به عبارت دیگر. آیدمی متداد شمال و جنوب به دستاگر به هر نقطه از این خط خطی عمود کنیم ا

 . راست خود را روی عالمت دوم بنهد، روی او به طرف شمال خواهد بودرا روی عالمت اول و پای 
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  : جهت یابي در شب ـ 2

ی استفاده نحوه که در زیر به ترتیب اهمیت ، ستارگان و ماه هستندجهت پیدا کردن جهات مختلف در شب ترین وسایل مناسب

 . شودمی آنها شرح داده از

 ستاره قطبي ی پیدا كردن جهت شمال به وسیله ـالف 

است و در  ی شمالیکره ترین وسیله برای پیدا کردن جهت شمال در نیم ئمیدی بهترین و داا جُی (Polarisستاره ی قطبی )

ی قطبی را از دیگر که بتوانیم ستاره برای این. طرف شمال جغرافیایی ایستاده ایم ، بهبایستیمرتی که به طرف این ستاره صو

   :به ترتیب زیر استفاده کنیم لکرسيذات ایا  دب اصغریا  دب اكبر 3فلكیهای توانیم از صورتمی ستارگان تشخیص دهیم

 

 

ریز مالقه آب انتهاییی دو ستارهی مالقه است که اگر فاصلهصورت فلكی دب اکبر یا خرس بزرگ شامل هفت ستاره به شكل  ـ 1

با استفاده از صورت فلكی ذات الكرسی که به صورت حرف . (4)شكلرسیم می قطبیی فرضی پنج برابر کنیم به ستارهرا به طور 

  .تا به ستاره قطبی برسیمابر کنیم را به طور فرضی پنج بر Wدو ستاره ی ضلع داخلی ی ، کافی است که فاصلهاست Wانگلیسی 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ن كه مدت مشخصی از فصول سال در آسماسازند صورتهاي فلكی مجموعه ستارگانی هستند كه در كنار یكدیگر قرار می گیرند و اشكال مختلفی را می 3

  .شونددیده می

 تن تلفن از شارژ آن مطمئن شوید. در صورت همراه داش

(1شکل ) 1  

Polaris 

4شكل)

)
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  : منابع

ست و پیامدهای آلودگی آن؛ -1 سری محیط زی سرا سالمی اردبیل و  : برگزار کنندگان چكیده مقاالت کنفرانس  شگاه آزاد ا دان

 . 1387خرداد  28الی  26 ـسازمان محیط زیست کشور

  :تهران ـ. شیمیایی محیط زیست/ تألیف محمد رضا مالردی، سوسن اصغریهای آشنایی با جنبه:شیمی محیط زیست- 2

 . (601)انتشارات مبتكران،  /1383مبتكران، 

 . 1382دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، پاییز : اردبیل. ی نوین/تألیف ثاقب حمیدینوردکوهـ  3

 . کوهستان سبز ir. www. GreenMountainسایت ـ  4

 . سایت اینترنتی سازمان حفاظت از محیط زیست کشورـ  5

 . کوهی نامه فصلـ  6
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 . محیط کوهستان، انجمن حفظ محیط کوهستانی نامه فصلـ  7

 .دکتر فرید عباسی دزفولی-دکتر عباسی مدرس پزشكی کوهستانکوهستان بخش خطرات -8

اپ اول انتشارات حیان /چ. دکتر فرید عباسی دزفولی/دکتر شهرام دانشفر/ : کمكهای اولیه در کوهستان و طبیعت/تالیف : منبع 

/1383. 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1:  Acute Mountain Sickness 

2:  High Altitude Cerebral Edema 

3:  High Altitude pulmonary Edema 
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 1385کوه نوردی، انتشارات موقر، چاپ اول، های بر مدیریت و سرپرستی گروهای ستوده شایق، پرویز، مقدمهشاد روان ـ 9

 . لغتنامه دکتر محمد معین-10

 . هوپاسایت شبكه فیزیک  -11

12- Danesh-fizik. blogfa. com 

 . دکتر بابک شادگان. 40شماره  -مجله کوه-13

 . دکتر مسعود حمیدی-ینوردکوه هایدانستنی-14

 . گردرودقای آ جزوه بهمن شناسی-15

 . دکتر رحیم میر منصوری ترجمه مسعود رحمتی و. کتاب آنچه مربیان ورزشی باید بدانند-16

 . ی و مجید امانیورزشی دکتر مینوباسامکتاب تغذیه -17

 . ترجمه علی خزایی. ی همداننوردکوهسایت -18

 . ورزشكار در حرکت ترجمه سوسن اردکانی-19

 طرح درس کوه پیمایی ویرایش آقایان مهدی داور پور.محمود مبارکی ویوسف صمدی.-20

 . و حوریخانم سرمقاله آذرخش -21

 . مقاله خانم معصومه نظرزاده. کوله چینی و بهداشت فردی–22

 . سیدیآقا آقای میر علی. اولیه و کیت بقاهای کمک. گام برداری و انواع شیب-23

 . مودتیمهدی آقای  آمادگی جسمانی -24

 . خانم پروین رضاییغذیه ت-25

25-Big Wall ClimbingClit Techigue 

26-Wiki Pedia 
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 صعودهای ورزشيی و نوردكوهون فدراسی آموزشكمیته 

 انتقادات سازنده آماده دریافت پیشنهادات و

 . باشدشما عزیزان درباره این مجموعه مي

 بهارستان هشتم ـخیابان پاسداران  ـتهران 

 ی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایراننوردکوهفدراسیون 

021- 22569995-6 : تلفن  

 ارتباط با فدراسیون 

http: //portal.msfi. ir 

 کمیته آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید

 1398بهار

http://portal.msfi.ir/

