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 سبز کوهستان مسیر

 

 مقدمه 

 آید،حساب میبههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زمینهترین صنایع در از مهم یکیصنعت گردشگری  ،جهانی هایامروزه در رده بندی

شود که برای مدت زمانی ) دست کم یک شب و کمتر از گردشگر به کسی گفته می( UNWTO) طبق نظر سازمان جهانی گردشگری

 مولی و وطن خود مسافرت و هدف او کار کردن و کسب درآمد نباشد. غیر از محل سکونت مع یا مکانی سال متوالی ( به کشوریک

سزایی دارد، چرا که تقاضاها و خدمات ریزی در این عرصه اهمیت بهشناخت انواع گردشگری برای برنامهو  داشتهگردشگری انواع مختلفی 

–نقلولی گردشگری بر پنج وجه اصلی حملکطوربه متفاوت خواهد بود. دیگر های گردشگریمورد نیاز هر رشته گردشگری با سایر رشته

ها استوار است و نبود و یا نقصان در هر یکی از عناصر فوق باعث انحراف گردشگران از مقاصد اولیه و در خدمات و جاذبه –اقامتگاه –غذا

 زیست آن منطقه خواهد داشت.نهایت صدمات فراوان بر پیکره محیط

زمانی ویژه در بهرهیافتی برای توسعه اقتصادی باشد، گردشگری  در سطح ملیتواند میمد و ایجاد اشتغال عنوان یک منبع درآگردشگری به

ها و راهبردی برای توسعه گردد. صنعت تواند جایگزین مناسبی برای آنباشد میهای اقتصادی دیگر جامعه دچار سود اندک میکه بخش

اند، صنعت نام نهاده «ئیاقتصاد نامر»را  دانان آنعی کشورها اهمیت دارد که اقتصادمااجت-ای در توسعه اقتصادیاندازهگردشگری به

آمد در جهان ترین منابع درسرعت گسترش یافته و در ردیف یکی از بزرگهای اخیر بهوریسم ( از صنایعی است که در سالگردشگری ) ت

ورزشی از این  و گردشگریگردی، زمین، طبیعتری، سالمت، ماجراجویانه، تاریخی، مذهبی، عشایری، تجاگردشگری فرهنگی درآمده است.

های متعددی از گردشگری بندیبا توجه به معیارهای مختلف دسته المللی مربوطههای بیننظران و سازمانآیند که صاحبشمار میجمله به

ن در آید که نسبت به نوع فعالیت آحساب میهای گردشگری بهخهای از زیرشاهای پیرامون آن نیز شاخهکوهستان و فعالیت .اندکردهارائه 

  گردشگری بدان پرداخته خواهد شد.ورزشی و زمینگردی، گردشگری طبیعت

 توسعة و گسترش کالبدی قالب در هاآن توسعة امکان و کوهستانی منظرهای طراحی پایدار برای راهکارهایی و اصول ارایة اصلی هدف

ها در کوه تحقیقانواع فعالیت و  برای مناسب محیط ایجاد وکوهستان  تقویت و ارتقاء گردشگری طبیعی، میراث از ظتحفا. است عملکردی

 .هاستمحیط گونه این طراحی جمله اهداف از
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و قسمت هایی از  ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستانایران، فالت ایران شامل کشورهای : 

 قرقیزستان، پاکستان، چین، ترکیه، عراق و سوریه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

و  شودهای طبیعی تامین میین سامانهاز منابع آب شیرین جهان از ا  %80روند. های کره زمین به شمار میترین اکوسیستمها مهمکوه

ساکن در مناطق درصد جمعیت  70کنند. فرد، زندگی میهای منحصربهدرصد جمعیت جهان در این سامانه 13میلیون نفر بالغ بر  915

ای جهان در هدرصد جنگل 23درصد تنوع زیستی خشکی در مناطق کوهستانی وجود دارد.  25 دهند.یم لیتشک انییرا روستا یکوهستان

ها به درصد سهم گردشگری جهان به گردشگری کوهستان تعلق دارد. کاال و خدماتی که کوهستان 20اند. مناطق کوهستانی واقع شده

 دهد غیرقابل جایگزینی است.بشر ارائه می

 وهواآب رسید. تعدیلنین شکوفایی نمیها نبودند، تمدن در فالت ایران به چشاکله حیات در فالت ایران، بر کوهستان استوار است. اگر کوه

  در فالت ایران هرآنچه بتوان برای اهمیت کوه درنظرگرفت را باید چندبرابر دانست.
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 یر سبز کوهستان بدان خواهیم پرداخت : آنچه ما در شیوه نامه مس

 های طبیعی موجود   توسعه پایدار گردشگری با استفاده از جاذبه -

 تداوم وحدت و یکپارچگی اقشار منطقه     -

 تاکید بر هویت فرهنگی جوامع محلی     -

 ها، تابلوها و ... ( ) نقشه ارائه تفسیرهای متنوع گردشگری -

 و .... -

 .جهت توسعه پایدارمحیط زیست  رکارشناسانه ببا نگرشی 

 

 کاال و خدمات کوهستان عبارت است از:

 گردشگری و ورزش  -

 بخشیالهام و معنوی هایارزش شناختی،زیبایی  -

 سالمتی خدمات تفرج،  -

 فردمنحصربه گیاهی و جانوری هایگونه بومی، هایگونه تنوع -

 ژنتیک، منابع  -

 بومی دانش و تولید  -

 آب شرب و معدنی تامین  -

 طبیعی مراتع و رویشگاه  -

 معدنی منابع  -

 پاالیش و افشانیگرده  -

 آبخیز هایحوضه حفاظت خاک، تشکیل کربن، ذخیرۀ ها،مخاطره تعدیل  -

 آب سازیذخیره  -

 هوازدگی تخریب، و فرسایش هانی،ج تغییرهای نمایشگر  -

درصد  20درصد جمعیت ایران. همین  20کنند، یعنی حداقل میلیون نفر از مردم ایران در دو استان تهران و البرز  زندگی می 16نزدیک به 

 یابند.کوه البرز مرکزی انتفاع میجمعیت ایران، از منابع تنها رشته

 مناطق به فصول تمامی در افراد از روزافزونی شمار و یافته افزایش گردیطبیعت و نوردیکوه برای قاشتیا اخیر هایسال در اینکه به باتوجه

 امنیت حیث از چه و کوهستان زیستمحیط با مواجه در چه ایشان هایبرنامه اجرای نحوه مدیریت و رسانیآگاهی لزوم. روندمی کوهستانی

  .اهمیت یافته است کنندهشرکت اعضای

 و نوردانکوه ورود مدیریت زمینه در معینی و موظف شرایط طبیعی منابع و زیستمحیط چون درگیر هایدستگاه اینکه بهباتوجه ینبنابرا

 است، نوردانکوه امور متولی کوهنوردی فدراسیون اینکه به توجه با و ندارند، مسئوالنه بردایبهره و کوهستان هایعرصه به گردانطبیعت

دانیم، رسیدن به این مقصد راهی بس دشوار است، در این راه الزامات که میطورهمان. شودمی مطرح فدراسیون این سوی از پیشنهاد این

  باشد.قطعی نیاز است که در حال حاضر موجود نمی
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متر هرگونه  3200 یباال یها و مراتع کشور در اراضمصوبه سازمان جنگل طبق

 .و .. ممنوع است یدامدار لیاز قب یتیفعال

 ریپذبیآس اریبس وهواییآب یهایتمحدود لیمناطق به دل نیا ستمیاکوس رایز 

 .است

 .شودمحدود  دیمشخص شده با یرهایجز مسهلذا تردد ب

 

 زمینه این در آگاهی افزایش با که است این بر یدام بنابراین. باشندمی مسئول و کردهتحصیل آگاه، افرادی نورد،کوه جامعه کرد فراموش نباید

های هها، باشگاکوه .برسیم است، آن از پایدار استفاده و کوهستانی مناطق از حراست و حفظ که کلی هدف به نوردانکوه توسط آن به وعمل

 نوردان هستند.ورزشی کوه

 

 ؟مسیر سبز کوهستان چیست

 هایمولفه و شرایط شناسی،بوم-زیستیمحیط مالحظات از برخی گرفتن نظر در با آن در که دیکوهنور مشخص و معین مسیرهای و پاکوب»

داشته  نوردانکوه برای مخاطرات کمترین و زیستی باشدمحیط منفی اثرهای کمترین دارای وهواییآب وضعیت جغرافیایی و نوردی،کوه

 . «باشد

 

 هدف از پیشنهاد مسیر سبز کوهستان 

در راستای نیل  در کوهستان است. های طبیعی خصوصا  سمت استفاده مسئوالنه از جاذبههو هدایت گردشگران ب زیستمحیطر توسعه پایدا

 نوردیکوه هیئتبا همکاری  نوردیکوه جغرافیا، هواشناسی،زیست، های محیطبه این هدف گروهی از کارشناسان و متخصصین رشته

 . اندهنامه کاربردی برای مناطق کوهستانی ایران اقدام کردتعیین شیوه هب گیالن نسبت استان ورزشی وصعودهای
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 بخش اول

 ها و مالحظات فنیمولفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازد و بهیم زیمتما گرید یرهایکه آن را از مس کوهستان، سبز ریانتخاب مس یاست برا ییارهایمع رندهیبخش دربرگ نیا

 کند.تر را برای کوهنوردان مهیا میو امنسبزتر  یریاصطالح مس
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 وهوایی و جویها و شرایط  آبمولفه-1

 تابش-الف

شرقی، جنوبی، های شرقی، جنوببه زاویه تابش و جبهه دامنهشناسایی و انتخاب مسیرهای عبوری باتوجه-1

گیری کمتر، کاهش خطر بهمن )مسیر ، برفهای البرز( به دلیل تابش دریافتی بیشترکوهویژه در رشتهغربی )بهجنوب

 زمستانه(.

 هایجهت گیریآفتاب در تفاوت.... و جغرافیایی جوی، شرایط تا گرفته، ایسیاره -فضایی عوامل از موثرند، مکان یک دمای بر مختلفی عوامل
 چندان پایین، جغرافیایی هایعرض در دامنه، شیبِ دمای معموالً. آوردمی وجود به را هوا نتیجه در و خاک متفاوت دمایی شرایط ها،دامنه مختلفِ

 هایعرض در زمین، سطح واحد هر بر آفتاب تابش زیرا. آیدمی حساب به مهمی عامل ایحارهبرون مناطق در مقدار همین اما. نیست توجه قابلِ
 جغرافیایی هایعرض در ها،دامنه داشتن قرار تابش معرض در. است شمالی های دامنهشیب از بیش جنوبی هایدامنه در شمالی، نیمکره ایحاره برون

 در دیگر، عوامل و ابر وجود عدمِ صورت در معموالً. است زمستان از ترمهم تابستان در و دارد قطبی مناطق به نسبت دارتریمعنی نقش متوسط،
 .اندشرقیجنوب هایشیب از ترگرم غربیجنوب هایشیب شمالی نیمکره

 نسبت سو،جنوب هایدامنه در دما  و تابش دریافت چرا اما  
 نیمکره میانی جغرافیایی هایعرض در سوشمال هایدامنه به

 است؟ بیشتر( ایران مانند)شمالی
  . گرددمی بر آسمان در خورشید حرکت مسیر به مسئله این 

)در تصاویر روبرو به زمان تابش، زاویه تابش، فاصله تابش و 
 از نقطه هر در خورشید موقعیتدقت فرمائید (  سایه اجسام

. است متفاوت سال از ساعت هر و روز هر در زمین، کره سطح
 جواب در ما، از بسیاری است، ضروری اینجا در سوال یک ذکر

 است، کجا از خورشید طلوع موضع و محل اینکه پرسش به

 صحیح کامال که جوابی. دهیممی شرق یعنی مشترک، جوابی
 ! نیست

 توجه باید اما شود، خوانندگان تعجب سبب پاسخ این شاید
 شرقیشمال از تابستان در خورشید شمالی، نیمکره در داشت

 از زمستان در کهدرحالی. کندمی غروب غربیشمال در و طلوع
 در تنها. کندمی غروب غربیجنوب در و طلوع، شرقجنوب

 تمام در خورشید که است( اعتدالین) مهر اوایل و فروردین اول
 غروب غرب در و طلوع شرق در درست زمین کره نقاط

 . کندمی
 این ایران از جغرافیایی مثال یک ذکر با کنیم،می سعی حال

 کوهرشته دانیم،می طورکههمان. دهیم قرار توجه موردِ را مسئله
 قرار کشور شمالی نیمه در شرقی-غربی نسبهبه جهتی با البرز

 بدانیم، شرقیشمال در را خورشید طلوع محل اگر. استگرفته
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 شروع شرقیشمال از آسمان، در خورشید عبور ظاهری مسیر

 از غربی،شمال در البرز، هایکوهرشته جنوب از عبور حین و
 نیز، افق در ظاهری فرود در اینکه یعنی شود،می دور ناظر دید

 نه برخوردارند، تابش از تالش هایکوهرشته غربی بخش
 مجموع در یعنی ،(کاسپین سویبه رو) تالش شرقی هایدامنه

 مدت که است ایگونهبه خورشید حرکت مسیرِ روز، طی در
 غربیوجنوب جنوبی شرقی،جنوب یدامنه به را بیشتری زمان

 . تابدمی
 میانۀ حوالی تا طلوع زمان از یعنی را، روز از بخشی هرچند

 به رو) شرقی و شرقیشمال ایهدامنه البرز، کوهرشته در صبح،
 زاویه به توجهبا اما کند،می دریافت تابش( کاسپین دریایسوی

 آفتاب)است ترضعیف بودن، مایل دلیل به نیز دریافتی، تابش میزان همین خورشید، کامل ارتفاع عدم دلیلبه آن، بودن مایل و آسمان، در خورشید
 به هم را خورشید تابش بیشترین غربیجنوب و جنوبی شرقی،جنوب هایدامنه تابستان، در ظهر از قبل از(. است برخوردار کمتری شدت از صبح

 تابش تمایل دلیل به آسمان، در خورشید ظاهری ارتفاع کاهش حین دوباره. کنندمی دریافت خورشید، میل زاویه دلیل به هم و خورشید ارتفاع دلیل
 . کندیم دریافت را کمتری تابشی انرژی خورشید،
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 باد-ب

های باد غالب و بادهایی که از تندی کافی  های باد محلی کوهستانی و در نظر گرفتن جریانشناسایی سامانه-1

نوردان و کاربران کوهستان برخور دارند و انتخاب مسیر برمبنای آن با توجه به هر فصل برای ایجاد تنش برای کوه

 نی مورد نظر. در منطقه کوهستا

بار تغییر شان حداقل دوگیرند و مشخصههای عظیم کوهستانی شکل میهای کوچک تا تودههای پیچیده از تپههای ناهمواریبادهای کوهستان در همه مقیاس
 روز است.جهت باد در طول شبانه

به سمت  عنوان یک قاعده کلی، در طی روز باد فراشیببه
وزد. در به توده کوهستتتانی می باالدستتتِ دره و از دشتتت

دست دره و از طول شب جریان فروشیب به سمت پایین
وزد. بادهای روزانه کوهستانی توده کوهستانی به دشت می

ستند به  ضعیف ه صاف و بادهای تراز باال  سمان  وقتی آ
های دلیل اختالفرسند. این بادها بهشدیدترین سرعت می

که در طول روز در ستتترز ما  یده و مینافقی د های پیچ
آیند. اختالف فشتتتار وجود میگیرد، بهناهموار شتتکل می

افقی حاصتله ستبب وزب بادها در ستطح زمین از پهنه با 
جهت های بادی بسته هستند و بنابراین جریان نظیرشان در تراز باالتر شود. این چرخهتر میسمت نواحی با دمای بیشتر و فشار کمتر و فشار بیشتر بهدمای کم

 وارون دارند. 
روزی کوهستان وجود باد شبانه در سامانه چهار سامانه باد

دارد که در ستتطوپ پائین در طول روز، هوا را به ستتمت 
کوهستتتانی به  کوهستتتانی و در طول شتتب از توده توده

 .کندمناطق پست اطراف جابجا می
بادهای فراشیییو و  ) ایدانن  باد سااانا  الف( 

شیو سیم بادهای فرو سیم دره و ن که از کوه(، یا ن
های دره و هوای اختالف افقی دمای بین هوای دیواره

شود. همانطورکه از باالی بخش مرکزی دره ناشی می
نام این باد پیدا استتت، محدودو وزب این باد بر روی 

ستتتروکار دارند. با توجه به اختالف ارتفاع در هر منطقۀ  نوردان با آن محل زیادوزد که کوهها استتتت. بنابراین این باد دقیقاً در مکانی میدامنه
طورکلی سبب شده در میان هرصورت وزب این بادها، بر روی دامنه بههای متفاوتی برخوردار خواهند بود. بهجغرافیایی این نوع بادها از شدت

سامانه شبانهدیگر  شترین تاثیر را بر کوههای  شتهروزی، باد کوهستان بی سیم کوه که با توجه به باشد. به نوردان دا خصوص بادهای فروشیب یا ن
سیاری از برنامه صعود در ب شروع  سوی کوهنوردی در ایران، میهای کوهزمان  صعود تواند با توجه به اینکه از جهت متفاوت به  نوردان در حال 

شتهمی شد. این باد با توجه به اختالوزد، تاثیر منفی بر حرکت کوهنوردان دا شار محلی میبا صعود ف ف ضافی بر کوهنوردان در حال  تواند بار ا
 حساب آورد.نوردی، بادی همگام و مساعد بههای کوهتوان باد فراشیب یا نسیم دره را در برنامهوارد کند. هرچند می

سانا ۀ بادهای انتداد دره ست و پایین ب(  ست دره(، )بادهای باالد اد دره یا هوای داخل دره با هوای باالی دلیل اختالف دما در امتدکه بهد
شکل می شت مجاور آن  صلی درآن جریان دارد، گیرد. ایند صلی دره که رودخانه یا آبراهۀ ف سیر ا ستای م ستان، در را گونه بادهای محلی کوه

شکل متتواند عمود بر دامنه بهوزد. بنابراین میمی صوص با توجه به اینکه به  سیر وزب به خ صعود برروی قاطع، کوهوزد. این م نورد در حال 
نورد و ایجاد عدم تعادل با طور بالقوه خطرناک باشتتد. جریان این باد با توجه به نحوو برخورد با کوهتواند بهدهد، میدامنه را مورد هجوم قرار می

 تواند خطرزا باشد. سنگ است، میبهدست های سنگی که نیاز به استفاده از ابزار وها و یالالراسویژه در خطتوجه به حمل کوله، به
گیرد و موجب وزب بادهایی ی در دره و هوای باالی دامنه مقابل شتتکل میکه از اختالف دما بین هوای باالی دامنه بادهای عرضااد دره ج( 
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روزی کوهستان، این باد تنها بادی است هوزند. در میان بادهای شبانتر است، میی که گرمسمت دامنهو به شود که به محور دره عمود هستندمی
 نوردان دارد. که به دلیل منشأ تباین دمایی ضعیف، از شدت کمتری برخوردار است و توان تاثیر کمتری به کوه

ستان شت -د( بادهای کوه ستانی و هو د شتکه از اختالف افقی دما بین هوای باالی توده کوه دهای و با آیدهای اطراف به وجود میای د
شتتت و جریان برگشتتتی آن در تراز باال، به د -وزند. گردب کوههای بیرونی توده کوهستتتان میستتوی دامنهمقیاستتی که باالستتو یا پائینبزرگ
ف که متاثر از شرایط اختالشود. این باد درصورتیهای کوهستانی، منتقل میی شیبهای عمیق جوّ باالشود، اما به الیهوبلندی محدود نمیپستی

شد می شاری قوی با شدید، برکارایی کوهف شکل بادهای  شد، بااینتواند به  شته با سبت به نوردان تاثیر دا سیع ن حال، با توجه به حوزو مقیاس و
 ست.گفته)مورد الف(، از تاثیرپذیری کمتری برخوردار ابادهای پیش

 

 رد نظر و انتخاب مسیر با توجه این مسئله.زا در کوه موهای توفانهای نفوذِ سامانهناسایی مسیرها وکانونش-2

 بارش-ج

وهوای منطقه و فصول و انتخاب مسیر گیر( در منطقه کوهستانی مورد نظر با توجه به آب)کمتر باران 1بارانشناسایی مسیرهای سایه-1

 مناسب برمبنای آن. 

 پدیده-د

ویژه در فصولی دهند. انتخاب مسیر امن، بهها و مسیرهای گردوخاک که دید افقی را کاهش مینناسایی کانوش-1

 رو هستیم.که با فراوانی گردوخاک باال روبه

 های زمستانه.های خطرخیز  در جهت پیمایشن و کانونهای وقوع کوالک، بوراناسایی کانونش-2

گیر خطرزا ها و مسیرهای مهگرفته در منطقه کوهستانی، مشخص کردن کانونهای مه شکلناسایی انواع گونهش-3

 در فصول مختلف.

 های ریزش بهمن.های ذخیره برف وکانالو محل ، نقابهای برف پشتهناسایی پهنهش-4

 وهوایی کوهستان مورد نظر.شناسه آب :1.جدول

صر و پدیده
عنا

 

ش )میلی
بار

متر(
 

 
س(

ی روزانه)سلسیو
میانگین دما

س( 
ی بیشینه)سلسیو

میانگین دما
 

ی کمینه )سلسی
میانگین دما

س(
و

س( 
ق)سلسیو

ی بیشینه مطل
دما

س( 
ق)سلسیو

ی کمینه مطل
دما

 

تعداد روز برفی
ش 
ی بار

تعداد روزها
تعداد روز یخبندان 
 

ت باد)متربرثانیه(
میانیگن سرع

 

           

                                                           
ها به را پشت آن یخشک یۀو سا شوندیزا مباران ییهواوآب یهاستمیها مانع عبور ساست )دور از باد(. کوه یکوهستان ۀمنطق ریخشک در سمت بادگ یامنطقه بارانهیسا .1

 .آورندیوجود م
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 ها و شرایط  ژئومورفولوژیمولفه-2

 هستند.ها که مستعد ریزش های سنگی به ویژه آنها و پرتگاهشناسایی و دوری از دیواره-1

ها )فعال کردن ای )َشن اسکی( درجهتِ جلوگیری از تحریک واریزهشناسایی و پرهیز ِگذر از مناطق واریزه-2

 نوردان. فرسایش( و بروز حادثه برای کوه

( GLFهای ناگهانی )های یخچالی به دلیل مخاطره سیالبگیر و یخچالی، سدها و دریاچههای برفشناسایی پهنه-3

 نوردی و مسیرهای عمده صعود اهمیتی حیاتی دارد.های کوهدر ساخت پناهگاکه به ویژه 

 باقیمانده یخِ و منفصل هایرفتیخ هاینهشته از آن سواحل که شودمی یخچالی هایدریاچه سریع گسترب و گیریشکل به منجر هایخچال ذوب

 هایتوده دهد،می ادامه شدن پر به دریاچه کهحالیدر .اندشده واقع معلق یخ با یهاپایکوه در اغلب یخچالی هایدریاچه. است گرفته شکل ناپایدار،

 ناپایدار رفتییخ سد آن از حاصله هایموج  کنند، کهمی سقوط دریاچه درون به و( زلزله وسیله به معموالً) شده جدا کوهستان دامنه باالی از یخی

( GLOF) یخچالی هایدریاچه ناگهانی هایسیالب عنوانبه ،نوع این از هایسیل. گرددمی آب از عظیمی حجم ناگهانی تخلیه موجب و  شکسته را

 ناگهانی هایسیالب. دارند آبریز های حوضه این درون زیستی تنوع برای هم و انسانی جمعیت برای هم خطرناکی پیامدهای و شوندمی شناخته

 شوند. دیشده و منجر به تهد دیممکن است تشد ییآب و هوا راتییاما با توجه به تغهستند،  طبیعی پدیده یک

فلوکسیون فلوسکیون و سولیهای ژلیشناسایی پدیده-4

 هاجهت جلوگیری از تحریک آن

زارهای آلپی به ویژه در در مناطق کوهستانی چمن

های غربی ایران که مستعد پدیدههای شمالی و شمالکوهستان

ون هستند مسیرها جهت فلوکسیفلوکسیون و سولیژلی

ها بهسازی شوند. به ویژه در جلوگیری از تحریک این پدیده

ها، از جمله برای فصول اوج فعالیت این پدیده

فلوکسیون در اواخر بهار و اوایل تابستان و سولی

 فلوکسیون در میانه بهار )اردیبهشت(. ژلی

ست. فصل بهار و تابستان ا یانتها ونیفلوکسیسول تیزمان فعال

که  است یگل هیال کیآمدن  نیبه صورت پائ دهیپد نیسازوکار ا

. در ماندیم یبه جا ی،آن در پوشش مرتع یدر باال یانفصال یحفره

مانع از وقوع  یاهیگ یهاشهیمتراکم است، ر یاهیکه پوشش گ یمناطق

 ،ابدیشود، اما اگر عوامل موثر در وقوع آن ادامه یم ونیفلوکس یسول

شده و بر اثر  لیبه گل تبد هاشهیرمنطقه نفوذ  ریک در زاز خا یبخش
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تا اواسط تابستان به  بهشتیها از اردذوب برف یدر اثنا ونیفلوکسی. ژلزندیم رونیب نیاز سطح زم یااز گل در نقطه یجاذبه، بخش یرویدخالت ن

عدم گسست  لیبه دل شتریب دهیپد نیا الن،یمراتع در منطقه گ چهکپاریتالش فعال هستند. به علت پوشش  یو شرق برزال یشمال یهادر دامنه ژهیو

کوچک است. چناچه حجم تراکم  یهایبرآمدگ نیاز ا دهی. سطح مراتع پوششودیمدور ظاهر م یهاو به شکل غده یقشر خاک سطح ریخاک، در ز

به صورت  دهیپد نی.  اآورندیبه وجود م یمشخص یارهایش از هم گسسته و هاشهیها، ردامنه بیعمود بر ش یباشد، اغلب در امتداد خط ادیگل ز

 یاشده تیمال کردن به شکل تثبلگد قیها از طراستمرار حرکت دام لیدر مراتع به دل .شوندیظاهر م ییهاکوچک مطبق و به شکل پله یهالغزب

 یذوب شود و به گل روان یتا عمق خاص یبسته سطح خیر قش یبسته، وقت خی یهانیزم یسطح هیذوب ال یاثنادر  دهیپد نیاند، اگر ادر آمده

 یدر کوهنورد ژهیچمن، به و ریآلود زحالت گل نیا .نامندیم ونیفلوکس یژل را آن ردیشکل گ استبسته  خیهنوز  نیریز هیال کهیشود در حال لیتبد

 .شودیاحساس م یروادهیدر هنگام پ یبه صورت مشخص النیگ یبهار در مناطق مرتع لیدر اوا

 لغزشی، در جهت کاهش میزان فرسایش. هایشناسایی و دوری از پهنه-5

 بهسازی مسیر در مناطقی که پوشش خاک سطحی از بین رفته و رخنمون سنگی مشاهده شده است.-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 کوهنوردی و گردیطبیعت نظر از مسیر  مالحظات و هامولفه-3

 :ها و مراکز خدماتی مسیرآبادی -1

 محلی محصوالت یا کوهنوردی مایحتاج تهیه برای یین و ایجاد مراکزیتع -

 اسکان موقت و دائمی. برای هایتعیین و ایجاد محل -

 راهکار:

 خانه بوم گردی، روستا، پناهگاه موقتی الزامی درطول مسیر         

 همراه تلفن پوشش دارای هایمشخص کردن مکان -

 میشناسایی و معرفی راهنمایان محلی و رس -

 .راهنمایان محلی و رسمی :2.جدول

 های تماسراه محل جغرافیایی نام و نام خانوادگی شماره

    

    

 

 ایجاد امکانات امدادرسانی -

 انتخاب مکان فتوسل جهت شارژ احتمالی وسایل برقی -

 آب برداشت هایمحل و هاشناسایی و معرفی چشمه-2

 

 مشخص کردن نوع مسیر از لحاظ: -2

 یفن سختی درجه -

 مسیر شیب -

 مسیر صعود زمان تقریبی و مسافت مدت -

 

 های طبیعیمخاطره  شرایط و هامولفه -4

های در صورت وجود باد فون ) باد گرم( در منطقه کوهستانی مورد نظر، ترجیحاً مسیر انتخابی در صورت وجود گونه-1

 راتع صورت گیرد.کف جنگل، از م سوزی جنگل به دلیل پوشش برگجنگلی، جهت جلوگیری از آتش

شت به باد کوهگرم شرایطی خاص در دامنه پ ست که تحت  شود. زمانی که در دامنه رو به باد، هوای ها ایجاد میباد وزب هوای خشک و گرمی ا
سمت قله کوه صعود میمرطوب به  شکیل ابر و ریزب جوی رطوبت خود را ها  شده و پس از ت شباع  شتن رطوبت کافی، ا صورت دا از کند، در 
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بنابراین در نتیجه نزول هوا به  کند.شود و با گذر از عرض کوهستان در دامنه پشت به باد، به طرف ته دره یا دشت نزول میدست داده، خشک می
ای منجر به های منطقهتر از هوای اولیه در دامنه رو به باد خواهد بود. چون وضتتتعیتتر و خشتتتکدررو خشتتتک، هوای نزولی گرمصتتتورت بی

سائی و نامگیری اینگونه بادها میشکل شنا سیله مردم بومی  شدهشوند این بادها عمدتاً به و در راکی، « چینوک»در آلپ، « ونف»مانند  .اندگذاری 
 .های جنوب کالیفرنیادر آند، سانتاآنا در کوه« زوندا»در آفریقای جنوبی، باد « بِرگ»در نیوزلند، « کانتنبری نور ویستر»

 

 خیر در منطقه کوهستانی.های سیلهای عبور سیالب و پهنهشناسایی کانال-2
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 بخش دوم

 شناختیبوم و تاریرف مالحظات
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 داغ رنگ با تجهیزات و لباس از استفاده عدم-1

 جهت پرندگان رنگی تنوع و( انسان از باالتر تفکیک توان با حتی)بینند می را هارنگ پرندگان خصوصا وحشحیات هایگونه از برخی -

 جلب سبب زرد نارنجی و قرمز، مانند داغ هایرنگ با هاییلباس وشیدنپ رو این از .هست تکاملی جنبه این از ناشی مخالف جنس توجهجلب

 سرد رنگ به هاییلباس از حیوانات گیریجفت فصل در االمکانحتی لذا شود.می مدتبلند و کوتاه در جانوران رفتار تغییر نهایتا   و شده توجه

 .است ناپذیراجتناب داغ، رنگ با هاییلباس از استفاده گیربرف مناطق نوردی درکوه صعودهای در هرچند. شود استفاده اکروماتیک و

 به جا نگذاشتن اشیاء در طبیعت-2

- Neophobia , Neophilia  دیده وحشحیات در عموما  که باشدمی جدید اشیاء از ترس و جدید اشیاء جذب به معنای به ترتیب به 

 سبب ...و سیگار پاکت ،معدنی آب بطری( رنگی خصوصا  ) نایلون ،نوردیکوه چادر ،وخودر از اعم جدید شیئی و وسیله هرگونه وجود. شودمی

 باقی یا ریز دور رواین از. شودمی هاآن دوری و بعضی از حیوانات ترس سبب اشیا برخی وجود برعکس و شودمی هاگونه برخی توجه جلب

 .گذاردمی راث هاگونه رفتار بر طبیعت، در جدیدی وسیله نوع هر گذاشتن

 طبیعت در غذایی مواد نریختن دور-2

 دور غذای بقایای از برخورداری واسطههب وحشی حیوانات زیرا است. اشتباه کوهستان در حیوانات غذای تامین هدف با غذا ریختن دور -

 مانند حیواناتی مکرر مراجعه. دیابمی تغییر وحشحیات جمعیت رفتار یک بلندمدت در و کرده عادت تغذیه روش نوع این به شده ریخته

 تغییر بر عالوه تواندمیاست  غذا برای جستجو از ناشی عمدتا  که نوردانکوه اطراق محل یا چادر سمتبه.. .و شغال یا روباه گراز، ،خرس

 حیوانات برای غذایی بقایای از انتومی ولی .آورد وجودهب( بومی و گردشگر نورد،کوه) مردم با وحشحیات مواجه در را خطرناکی عواقب رفتار

 .کرد استفاده اهلی

 آرایشی مواد و ادکلن ،عطر از استفاده عدم-3

 بکر هایزیستگاه در آرایشی مواد و ادکلن عطر از استفاده لذا هستند حساس بو به نسبت شدت به مرال ،گراز خرس، ازجمله حیوانات برخی 

 باد وزش واسطههب هاالراسخط در حرکت خصوصا   .را به دنبال دارد واناتیح نیتوجه اجلبترس و  یگاه که شده هاآن جلب توجه سبب

 .شودمی بیشتر بو این ماندگاری جنگلی مناطق در گرم روزهای در یا و کندمی کمک مواد این انتشار به بیشتر

 اجتناب از سروصدا-4

 پرندگان در بینایی حس مانند هستند قوی بسیار حواس برخی در خود یزیستگاه شرایط و تکامل روند به بنا وحشی جانوری هایگونه

( گیاهی پوشش از)متراکم  هایزیستگاه در که جانورانی زندگی ماهیت. شوکا و مرال در شنوایی یا و گراز و خرس در بویایی یا شکاری

 صدا ترینکوچک و کنندمی استفاده بقا برای خود شنوایی حس از ناچار به نیستند بینایی حس از حداکثر استفاده به قادر و کنندمی زندگی

 در هاگونه این جمعیت حفظ به هایزیستگاه چنین در سکوت حداکثر رعایت رواین از است. درک قابل شوکا و مرال مانند جانورانی برای

 ترپایین متر چند االمکانحتی و پرهیز کرده هاالراسخط روی حرکت باید از امکان درصورت و ترجیحا   بنابراین .کندمی کمک زیستگاه محل

 .کرد الراس حرکتاز خط
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 کوهستان در اینترنت و موبایل از استفاده کردن محدود-5

 حتی و قرمز امواج ماورای بنفش، مادون هستند قادر آن بر عالوه جانوران بسیاری ولی است مرئی نور طیف دیدن به قادر انسان چشم

 منفی تاثیر اقامت، محل و مسیر امتداد جانوران پراکنش بر مدتبلند در اینترنت و موبایل از استفاده رواین از کنند. کدر و حس را رادیویی

 است. هاپارازیت و امواج فعالیت از عمدتا شهری هایمحیط در اخیر هایسال در هاخفاش حضور عدم. گذاردمی

 بومی غیر گیاهان انتشار از جلوگیری-6

 پارامترهای به نسبت و اندکرده سپری زیستگاه در را خود تکامل مراحل که شودمی اطالق هاییگونه به( گیاهی یا جانوری) بومی هایگونه

 باالتری انتشار و رشد توان بومی هایگونه با رقابت در تواندمی غیربومی هایگونه ورود. اندشده سازگار( زیستی و شیمیایی ،فیزیکی)محیطی 

 حائز بسیار... و زاییبیماری ،زیستی اقتصادی، نظر از امر این پیامد. شود هاآن جانشین بومی، هایگونه حذف با بلندمدت در و باشد داشته

  شود.می اتخاذ بومی، هایگونه انتشار از جلوگیری برای سختی تدابیر رواین از( آبی سنبل و آزوال مانند) است اهمیت

 ها شود:تواند سبب انتشار این گونهاز چندراه مینوردی های کوهفعالیت

 اقامت محل در یا و مسیر طول در کوهنوردان توسط شده مصرف هایمیوه زایای هایاندام یا و بذر ،هسته: گیاهان هسته و بذر انتشار-1-6

 .شود هاآن انتشار سبب مدتبلند در تواندمی

 مختلف مناطق گیاهان بذر انتقال احتمال روندمی مختلف مناطق به که نوردانیکوه: ردینوکوه و وسایل کفش طریق از بذر انتقال-2-6

 به ورود همانند( کلر از استفاده مثل)البسه  و کفش کردنعفونی ضد رواین از دارد. وجود... و چادر کوله، ،عصا ،کفش طریق از کشور

 .است الزامی امری ملی هایپارک به ورود در روش این اتخاذ ستا ذکر به الزم. است الزامی ها،داریمرغ و هادامداری

 در هاآن رهاسازی رواین از شود،می دشوار افراد از بسیاری برای مدتبلند در منزل در حیوانات نگهداری :طبیعت در حیوانات رهاسازی-3-6

 تلقی مناسب حل راه یک عنوانبه ظاهرا..(  و جنگلی مناطق در پرندگان یا ،رودخانه و تاالب در پشتالک و  ماهی مثل) طبیعی هایمکان

 به منجر یا و شده هاآن وسیع و سریع انتشار سبب تواندمی و است خطرناک بسیار طبیعی هایاکوسیستم در هاگونه این انتشار ولی شود.می

 . باشد داشته همراه به را ژنتیکی تغییرات و شده بومی هایگونه با مثل تولید

 وحشحیات زیستی رفتارهای با نوردیکوه هایفعالیت تطابق-7

 طول در...( و پرنده پستاندار،) ایرده هر در وحشحیات هایگونه. است زیستمندان سایر با وحشحیات تمایز وجوه مهمترین از یکی رفتار،

 :گذارندمی نمایش به خود از زیر شرح به مختلفی زیستی رفتارهای سال

o زیساالنه 

o یابیجفت 

o گیریجفت و مستی 

o گذاریتخم 

o تخم روی خوابیدن 

o توله تولد 

o نگهداری و تغذیه ها،جوجه تولد 
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o النه از هاتوله خروج 

o خوابی زمستان 

o مهاجرت 

o تغذیه 

o قلمرو حفظ 

 هایفعالیت در رفتارهای چنین تغییر از جلوگیری برای الزم نکات رعایت رواین از کند.می فرق گونه، نوع به بسته رفتارها از هر یک بروز

 زمانی تقویم سال، هایماه تفکیک به تا باشدمی بارز هایگونه زیستی رفتار از آگاهی امر این و الزمه است ضروری بسیار کوهنوردی

 .باشد داشته وجود مشخصی،

 : جدول رفتار زیستی و فنولوژی.3جدول.

    

    

    

 

 بارز جانوری و گیاهی هایهگون از حفاظت-8

 برخی مختلف جانوری های گونه بین از نیست، یکسان ها گونه عملکرد و است. ارزش هااز گونه بسیاری زیستگاه کوهستانی هایاکوسیستم

 ضروری بارز، هایگونه از حفاظت منظور به بندی اولویت رواین از باشند.می..  و 7انقراض خطر در ، 6پرچم ،5کلیدی ، 4رلیک ، 3نادر ،2اندمیک

 و دری کبک مطالعاتی )اینجا درفک( منطقه در. است حفاظت اصول با تضاد در کوهنوردی هایفعالیت از الزم به ذکر است برخی و است

 الخ ماهی و جنگلی صعود مسیر در  شوکا و مرال های گونه و دارند ایصخره و کوهستانی مرتفع مناطق به مستقیم وابستگی سیاهگوش

 محدوده در سرخدار و زربین ارس، هایگونه هم گیاهی هایگونه بین در. هستند برخوردار بیشتری، پذیریآسیب از هارودخانه در قرمز

 .هستند پذیرآسیب مطالعاتی

 ها عبارتند از:نآ نیهمترموجود دارد که  یمختلف یو راهبردها کردهایرو هاشگاهیو رو هاستگاهیها و زگونه نیبه منظور حفاظت از ا

 هاهمحدود نیدر ا ینوردکوه یهاتیتداخل فعال نیکمتر جادیفوق و ا یهامحدوده پراکنش گونه ییشناسا -

                                                           
 .، یک استان و یا حداکثر یک کشور باشدتواند در یک زیستگاه کوچکا میهنر محدودی دارند و محدوده پراکنش آهایی هستند که انتشا. گونه 2

 شوند.یم دهید یمحدود یهاستگاهیبوده و هستند و در ز یکم تیجمع یگردد که دارایاطالق م ییهابه گونه . 3

مثل و بقا  خود ادامه ودیتول وبه رشد  یطیمح راتییتغ با سازگار شدن در برابر روند و در طول زمانیبشمار م نیزم یعیتکامل طب خیبازمانده تار یباستان ای کیرل یهاگونه . 4

 اند.داده

 اریبس هاستمیاکوس تیموجود نیدر ثبات و تضم یهاگونه نیکنند. حفاظت از ایم فایها اآن یو خود نگهدار هاستمیاکوس یدر کارکردها یهستند که نقش مهم ییهاگونه . 5

 .است یاساس

 هستند. ستمیوسحفظ هرم و ثبات اک یبرا ینیتضم ستمینقش خود در اکوس لیدارند و به دل یجثه بزرگ ، عموماًرندیگیقرار م کیکه در راس هرم اکولوژ ییهاگونه 6

 .انقراض قرار دارندهای غیر بومی و مهاجم در خطر ، معرفی و ورود گونهها به دالیلی همچون شکار، تخریب و تجزیه زیستگاه، آلودگی. این گونه 7
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 سازه  جادیعدم ا نیو همچن دورهایکر نیفوق و عدم قطع ارتباط ا یهاگونه یمهاجرت یدورهایکر ییشناسا -

 .نوردانکوه نیب بروشور عیو توز هیته ،نصب تابلو قیفوق از طر یهاکوهنوردان در خصوص گونه یعموم یآگاه شیافزا -

 .ستگاهیز تی)آب ، خاک ، صدا و ...( به منظور حفظ امن ندهیحداقل منابع آال جادیا -

 .شگاهیو رو ستگاهیز ریو تغ بیعدم تخر-

 .هاگونه یستیدر رفتار ز رییها به منظور عدم تغگونه ستگاهیکنترل تردد در ز -

 .نعت از قطع درختان مذکورمما -

 یدر مناطق کوهستان هینقل لوسای تردد کنترل-9

و  یاهیگ یهابر گونه تواندیهوا م یهاندهیصدا و انتشار آال دیواسطه تولهخاک، ب شیفرسا شیعالوه بر افزا یموتور هینقل لیوسا تردد

در  تواندیاصطحکاک هوا م ای نیبا زم کیبرخورد الست ای هینقل لیساموتور و تیاز فعال یناش یصوت یآلودگ کهیطورهاثر بگذارد ب یجانور

گوگرد دیاکسیها در اثر انتشار گاز دگلسنگ نیقرار دهد همچن ریجمله پرندگان را تحت تاثها ازگونه یبرخ یزادآور تیموفق یفصل زادآور

 شوند و عموما  یم ستانیدوز ی( و برخییایپشت )درمانند الک یگاندر اثر کثرت تردد سبب جذب خزند هینقل لیروند. نور چراغ وسایم نیاز ب

 یشده و بازخورد منف هاستگاهیتکه شدن زباعث تکه یمناطق علفزار ای یجنگل یهاشوند. تردد در جادهیحشرات در شب جذب منبع نور م

 .است ،مناطق محرز نیجانوران به ا

 طیسازه در مح جادیکنترل ضوابط ا-10

همچون پرندگان اثر بگذارد. جنس  ییهاگونه یرو یدر فصل زادآور تواندیباشد که میصدا همراه مسرو جادی( با اهیزه )عموما ابنسا جادیا

خشت و گل و ..(  ای)در جنگل چوب و در مناطق مرتفع از سنگ  باشند طیاز جنس مح دی، تابلوها و ...( بایبهداشت سی، سروها )پناهگاهسازه

( تطابق یطوس ،یسرد )سبز، قهوه ا یهارنگ .ابدیها کاهش آن یو اثرات بصر ردیصورت پذ زیاستتار ن ،بافت منظر تیر رعاب عالوهتا 

 ،ها در بلندمدت بر رفتار جانورانو نورافکن یقو یهااستفاده مکرر از چراغ قوه ای یاقامت ینور شبانه چادرها نیدارند. همچن طیبا مح یشتریب

 .گذاردیاثر م

 پسماند و پساب تیریمد -11

 اجتناب از دور ریختن رونیاز ا ردیوحش قرار گاتیتواند مورد استفاده حیم یبروز آلودگ شیعالوه بر احتمال افزا یو پساب انسان پسماند

 یضرور ،کینسپت ایاحداث چاه جاذب  یفاضالب انسان یاست و برا یالزام یسم ایو  یو روغن ی، مواد نفتی، مواد مغذجامد یپسماندها

 نیدر کم توانندیمانند کفتار، خرس و ... م یواناتیح شهیهم رایاست ز یالزام ،مرده در مناطق بکر واناتیبا الشه حنزدیکی از  زیپره  است.

 ها باشند.نآاز  هیتغذ یبرا

 آب یفیو ک یکنترل کم-12

 خصوصا   یجانور یهااز گونه یاریاست و پراکنش بس یاتیح اریبس ستگاهیز یوحش در محدوده گستره خانگ اتیح یها براچشمه بآ

  ...و رآبینصب ش ای( یبتن وارهیها )مثال دسازه در آن جادیا ایها، از چشمه یاستفاده دائم رونیدارد از ا یها بستگداران به پراکنش چشمهسم

وحش و اتیح یها سبب دورو بدن افراد در چشمه لیوسا ،البسه یبو یحت شودوحش اتیح یاستفاده برا تیمحدود جادیاسبب  تواندیم
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در  دیوحش وجود دارد بااتیانسان و ح نیبکاربری یا استفاده تضاد  نیکه کمتر ییهاچشمه ییشناسا رونیاز ا شود،یم یامنحس نا جادیا

ها رودخانه یفیو ک یکم میحر تیممنوع و رعاقابل شرب  یبآمنبع  ایدست چشمه، تاالب االدر ب یبهداشت سیساخت سرو .ردیقرار گ تیاولو

 است.  یالزام ،رویطبق مصوبه وزارت ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 سومبخش 

 طراحی ، تفسیر و اجـراء
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یت است که ده این واقعدهنها و مناطق کوهستانی نشاندر خصوص ورود گردشگران به کوهپایهو میدانی های آماری بررسی

اند، هجوم جمعیت به کوهستان با توجه به عدم زیر آورده هانشین به علل مختلف رو به کوهستانخیل عظیمی از مردم شهر

کوهستان زیست های زیادی بر پیکره محیطگونه افراد باعث شده شاهد تخریبهای گردشگری و نداشتن آموزب اینساخت

این است، بنابر نیز برداری متفاوتیهای بهرهتنوع گوناگون دارای ظرفیت لحاظهبشورمان کزیست محیطاز آنجا که  باشیم.

 هاکوهستانبرداری از به بهره ریزی هماهنگ با محیطبدون بررسی و برنامهو  های محیطشناخت توان و ظرفیتتوان بدون نمی

ها و تجربه در کوهحوادث موجب به جرپ و فوت افراد بیوگیری از جلها و برداری مسئوالنه از کوهستانبرای بهره .زیمپرداب

، طراحی و اجرای کارهای زیست و توسعه پایدار کوهستان نیازمند برنامه ریزیمحیطتخریب بیشتر جلوگیری از همچنین 

 هستیم.  هاکوهدر ماندگار عملیاتی 

 طراحی -1

  مفاهیم و مبانی طراحی 

شناسی، کوهستان یکی از واحدهای مهم سطح زمین هستند که بسیاری از آنان منشاء ریختشناسی و زمیناز دیدگاه زمین

 منشاء گرفتن نظر در کوهستانی مناطق رد اند.ایجاد شده ها(های سطحی کره زمین )قارهنیک دارند و بر اثر برخورد پوستهتکتو

. دارد اهمیت بسیار است... و پایدار آب منابع ب،مناس گیاهی پوشش وهوایی،آب مناسب شرایط شامل که کوهستان تباالدس

 نمایان بوده و قابل لمس است، طبیعی سیستم این مقصد که دست پایین در زمستان چه و تابستان چه فصل هر در شرایط این

 .است

 باالدست میان دبای که است ذکر به الزم. است برخوردار کمتری کیفیت از باالدست به نسبت نیز، دستپایین در محیطی شرایط

 در طراحی. شود جلوگیری پویا و طبیعی فضایی عنوان به کوهستان به فشار از تا کرد ایجاد تعادل کوهستان، دستپایین و

 کند. یاری درکوهستان تعادل به رسیدن در را ما تواندمی باالدست در حفاظت دست وپایین

 زیرا. رودمی شمار به هاکوهستان طراحی و ریزیبرنامه در مسئله دشوارترین ،گردشگری استفاده و حفاظت بین تعادل ایجاد

 خواهدنیز  جوارهم نقاط دیگر روی بر را خود اثر کوچک، محدوده یک در حتی کوهستان، در طبیعی تعادل خوردن برهم

 . گذاشت

 به را طراحی ،منطقهدر هر  کوهستان محیط کلی ساختار و فیزیکی خصوصیات و محیطی و وهواییآب شرایط بودن خاص

 از طبیعی خصوصیات و پایه منابع طبیعی، میراث حفظ دهد،می سوق ،شناسی()بوم اکولوژیک هایپایه بر طراحی سمت

)بوم  اصول اکولوژیکی رعایت مبنای بر پایدار منظر طراحی بنابراین. شود گرفته نظر درباید می که است مواردی ترینمهم

 بین تعادل ایجاد در را محیط طراحی و پایدار منظر طراحی نقش نگرب این .شودمی پذیرامکان شناختیزیبایی و شناسی(

 .کندمی ترمشخص شناسی()بوم اکولوژیک توان و محیط از استفاده تقاضای
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  اهداف کلی طراحی 

 های طبیعی و زیستی کوهستانحفظ و احیای ارزب -1

 ی کیفیت کوهنوردی در سطح جامعهرتقاا -2

 دستپناه در پایینپناهگاه و جانامکانات گسترب  -3

 دستدر باالان نوردکارهای حفاظت کوهارائه راه -4

 مانی موقت( و اعزام بالگردیابی نقاط امن جهت استقرار اضطراری )شبمکان -5

 و... -6

 

 های برداشت اطالعاتروش 

 جمع( اطالعات نامهای، مقاله، پایانکتابخانهآوری اطالعات اسنادی ،GPS ...و) 

 (هابومی و لوکال گاید مسیرهایهای بومی هر منطقه )و برداشت آوری اطالعات میدانیجمع 

 های اطالعاتیصالپ منطقه در خصوص برداشتحضور و مصاحبه مستقیم با افراد با تجربه و ذی 

  و ... پوشش گیاهی، هیدرولوژی ،وهواآببررسی و تحلیل اطالعات مهمی چون 

  منطقه راهنماهای محلیهای پایه منطبق با دادهترسیم و تفسیر اطالعات 

 ...و 

 

 تحلیل اطالعات گردآوری 

های گردشگری، شاخهبندی شده و در زیرآوری اطالعات اسنادی و میدانی الزم است این اطالعات دستهبعد از جمع

 گیرد.  ارزیابی قرارو  گذاریارزبها مورد ذخیره و نکات مثبت و منفی آن ورزشی و...گردشگری، زمینگردی، طبیعت

 

 فرآیند طراحی –گیری نتیجه 
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وهوایی، منابع آبشناسی، شناسی، خاکبا توجه به اطالعات بدست آمده و میزان شناخت هرمنطقه از لحاظ مرفولوژی، زمین

رزیابی کامل حاصل کار را در توان بعد از امی آبی، منابع زیستی و...

های ساده  آوری و در نقشهخود جمع های متفاوت و مخصوص بهبندیپهنه

 ثبت تا ...فسیری و، شماتیک، تابلوهای ت، توپوگرافیGISو خالصه شده 

 .و استفاده عموم قرار گیرد برداریمورد بهره

شناسی ییدید زیبامنظر محیط و های کوهستان از نظر طراحیهای یندافر

دازه کوچک و متریال نا /بودنخوانا  /بودن : سادهین ویژگیدارای چند

 مناسب است.

 ...های تصویری وکونساده بودن از لحاظ فرم سازه، نوع حروف، آی -

نگ زمینه، متن اسب، راز لحاظ دید بصری، مکان نصب من خوانا بودن -

 ...کوتاه و

 تعداد و ...مسافت، ، دن اطالعات دقیق محل نصب، ارتفاعدارا بو -

 ...زاویه شیب و ارتفاع مناسب و (،متر 250اقل دید حداندازه و سایز کوچک در محیط ) -

 (های فاسدشدنیها و رنگاز متریالجلوگیری با محیط و پایدار در شرایط جوی )همگام متریال  -

 و ..... -
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 ماندگار کارهای عملیاتی یاجرا -2

 پاک،( های)مسیر به دستیابی تحقق جهت پذیرانجام فرایندهای و هافعالیت

 بندیتقسیم ستهددو در توانمی را نوردیکوه هایفعالیت با سازگار و ایمن

 :کرد

 :شامل تسهیالت نصب و تاسیسات احداث بر مبتنی هایفعالیت  -1

 حفاظ گذاری مناطق پرخطر -

 (دهنده هشدار ، ،راهنما) های تفسیریتابلو نصب -

 به مدتتاهکو توقف جهت( مربعمتر 5*5تقریبی ابعاد به)چوبی  پناهگاه -

 سقف بدون یا مسقف تواندمی که زمستان و تابستان در سایبان عنوان

 (باشد

 بهداشتی سرویس -

 از باالتر در سنگی و جنگل در چوبی) مسیر طول در نیمکت چندین -

 (درخت رویش حد

 زباله سطل -

 اجاق -

 ..( و باطری ، موبایل شارژ جهت) فوتوسل -

 

 :طریق از موزشیآ و رسانیاطالع هایفعالیت  -2

 درخت رویش حد از باالتر و( چوبی) جنگل در هاتابلو. تابلو نصب -

 دهندههشدار هم و تفسیری هم تواندمی تابلوها(. سنگ روی حکاکی)

 عدم ،سوزیآتش: بازدارنگی مضامین هشداری تابلوهای در. باشند

 .باشد تواندمی... و بوته و درخت قطع

  بروشور چاپ -

  ناپلیکش و سایت ایجاد -

 راهنما عنوان به محلی افراد کارگیریبه -

 منطقه بارز جانوری و گیاهی هایگونه معرفی -

 (فرهنگی و باستانی ،مذهبی ،تاریخی اماکن) انسانی هایجاذبه معرفی -

 منطقه طبیعی ایجاذبه معرفی -

 منطقه روستاهای فرهنگی و جمعیتی هایویژگی معرفی -

 بومیان معیشتی وضعیت بهبود هدف با غذا تامین و شبانه اقامت جهت سیرم هر نزدیک روستاهای در منازلی معرفی -

 کوهستان گردشگری منفی اثرات معرفی -
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 مسیر محیطیزیست و ایمنی موارد معرفی -

 

کوهستان، ارتفاع  وهوایبآ، زمین جنسیت رهزینه است، چرا کهاجرا در مناطق کوهستانی کاری بس دشوار، زمان بر و پُ

 ساعت کار بسیار در اجرا موثر هستند.همچنین  و نیروها در منطقه ، استقرارغالب منطقه

 :گیرد کهصورت می مرحلهپنج کلی بعد از مراحل طراحی و شروع عملیات، اجرای کار در طوربه

 های الزم و ....تهیه متریال -1

 ، مونتاژ و ...شامل چاپانتقال طرپ بر روی متریال  -2

 و ....محل کار تا نقل و تهیه مواد اولیه وحمل -3

 ( ها و ...روستاها، کوهپایهدست )پایین نصب در منطقه -4

 ها و ... ( الراسها، خطدست ) یالمنطقه باالنصب در  -5
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 مستندات

براین عالوهجلسه چند ساعته جهت نیل به اهداف شکل گرفته است.  6نامه مسیر سبز کوهستان، در دو ماه اخیر تعداد هجهت ارائه شیو

 بخش انجام گرفت. افزایی تشکیل شد، که در بسیاری موارد تبادیل نظر در اینگروهی درفضای مجازی جهت تسهیل در نظرخواهی و هم

ها و پیشنهادات خود را آماده کرده، در اختیار دیگر اعضا قرار داده و سپس، شیوه عمل بدین گونه است که تمامی متخصصین شرایط، مولفه

نامه تبادل نظر کرده، اصالحات، انتقادات و پیشنهادات خود را اعالم کرده، و در افزایی، افراد نسبت به هر بند این شیوههای هملسهدرج

 شود. صورت رای اکثریت اعضا، این موارد اعمال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندگان)به ترتیب حروف الفبا(تهیه

 کارشناس کوهستان و مدرس بهمن * عبداهلل اشتری                        

 کارشناس علوم اجتماعی دوست           *فرشته تالش انسان

 کارشناس ژئومورفولوژی دکتر رضا خوشرفتار                  *

 زیستمحیط کارشناس *         درگاهی   دکتر محمددهدار

 نوردیمربی و کارشناس کوه *                       صدری علیرضا

 وهواآب و جغرافیا کارشناس *                   فریدمجتهدی نیما

 نوردی و رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گیالنکوه مدرس *                       قامتی مصطفی

 هواشناس کارشناس *                     نگاه دکتر سمانه

 جری مسیرهای کوهستان طراح و منورد، ه* کو        مجید یاسینی


