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نقش مایعات و آب در کوهنوردی
دوسوم وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد. آب نه تنها مایه حیات که مایه شادابی و تندرستی است. 

تندرستی در شرایط بی آبی ناممکن است و ورزش در این شرایط مضر خواهد بود. پس برای بهره مندی از 
ورزش در چهت افزایش تندرستی و زندگی سالمتر، باید آب را جدی بگیریم.

بدن انسان در شرایط استراحت به ازای هر کیلوگرم وزن معادل یک سی سی آب در ساعت نیاز دارد. این 
مقدار برای یک فرد ۷۰ کیلوگرمی حدود ۱/۷ لیتر در روز خواهد بود. این میزان با افزایش فعالیت بدنی و 

در شرایط محیطی مختلف تا بیش از ۱۰ لیتر در روز می تواند برسد.
مواد محلول در آب معمولی شامل مواد معدنی و عناصر مختلف مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم 

و بسیاری امالح دیگر می باشد. این الکترولیتها و دیگر مواد مورد نیاز بدن از طریق آب و نوشیدنی های 
مختلف تامین می شوند. کمبود هر کدام از الکترولیتها و عناصر مختلف می تواند باعث ایجاد اختالل در 

عملکرد بدن بویژه در شرایط دشوار همچون ورزش کوهنوردی شوند. در ورزش کوهنوردی با توجه به نوع 
فعالیت بدنی و نیز حمل کوله پشتی و شرایط محیطی چون گرما، سرما و باد، نیاز بدن به آب بیشتر است. 

پاسخ مناسب و کافی به این نیاز الزمه یک برنامه کوهنوردی بدون عارضه است…. بهترین راه برآورد 
میزان مایع مورد نیاز بدن در یک فعالیت ورزشی توزین ورزشکار قبل و بعد از ورزش است. میزان کاهش 
وزن بیانگر میزان آب از دست رفته و مایع مورد نیاز برای جبران آن است. این روش عمال در ورزشی مثل 
کوهنوردی قابل انجام نیست. لذا پروتکل های مصرف آب و دیگر مایعات در کوهنوردی الزم و بسیار مفید 

می باشد.
پیش از شروع صعود با مصرف کافی آب باید بدن در حالت هیدراتاسیون مناسب باشد. این امر با مصرف 
حداقل نیم لیتر آب طی دو ساعت قبل از شروع صعود امکان پذیر است. با توجه به اینکه معموال مدت 
متوالی هر صعود بیش از یک ساعت است در یک شرایط آب و هوایی متعادل و در یک برنامه متوسط 

و ارتفاع نه چندان زیاد، در هر ۲۰ دقیقه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ سی سی آب نوشیده شود. در ورزش 
کوهنوردی این آب باید حاوی حدود ۴۰ گرم قند )۷-۶ حبه قند( در هر لیتر باشد. همچنین در صورتی 
که صعود مداوم بیش از ۲ ساعت به طول می انجامد الزم است که حدود ۰/۶ گرم نمک به هر لیتر این 
آب اضافه شود. این ترکیب ضمن تامین مایعات مورد نیاز بدن و جبران آب از دست رفته، مانع خستگی 

کوهنورد می شود. توصیه می شود پس از پایان صعود و تصمیم برای کمپینگ مایع زیاد و شیرین تر 
نوشیده شود تا ضمن جبران کمبود آب، روند ترمیم ذخایر گلیکوژن عضالت شروع شده و کوهنورد را 

برای صعود بعدی در همان برنامه آماده سازد.
مصرف آب میوه های رقیق شده به نسبت ۱ به ۲ با آب نیز می تواند مایع مناسبی باشد. باید توجه داشت 
که مصرف مایعات خیلی شیرین ضمن کاهش جذب آب باعث ایجاد خستگی در کوهنورد نیز خواهد شد.

در نهایت باید تاکید نمود که از مهمترین مواد مغذی در ورزش کوهنوردی آب و مایعات است و با توجه به
دشواری دسترسی و حمل آب در برنامه های کوهنوردی الزم است که کوهنوردان برنامه ریزی مناسبی 

جهت مصرف کافی آب در حین صعود و کمپینگ خود داشته باشند. به نظر می رسد برای کم کردن وزن 
کوله پشتی آخرین چیزی که باید از کوله پشتی خارج شود آب است! چرا که آب مایه توان و موفقیت و 

در مواقعی نجات جان کوهنورد است.
منبع: انجمن پزشکی کوهستان 



معرفی کانون کوهنوردان گیالن
کوهنوردی ورزش جانهای بیدار ودوستدار طبیعت است.روشی است بی واسطه برای  

نزدیکی هر چه بیشتر به خویشتن خویش آنهم در کنار و با همکاری دیگران و به 
دور از هر گونه رقابت، تا سببی باشد برای دوستی در میان انسانهایی که خواهان 

آنند.از این رو بیهوده نیست که در میان تمامی ورزشها اقبال اهل فکر واندیشه 
به آن بیش از همه بوده ، بدرستی می توان آن را فرهنگی ترین ورزش شناخت.

داستان کوهنوردی در گیالن نیز از آنچه در باال آمد جدا نیست.اگر چه از تاسیس 
اولین هیات ورزشی آنهم با عنوان هیات کوهنوردی در گیالن وصعود زنده یاد محمد 
کوچصفهانی به دماوند نزدیک به هفتاد سال می گذرد و با توجه به ساختار فرهنگی 

گیالن انتظار میرفت که از آن زمان به بعد شاهد شکوفایی و بالندگی کوهنوردی 
در گیالن باشیم ، اما بخاطر شرایط محیطی وجغرافیایی کوههای گیالن وهمچنین 

شرایط سیاسی آن دوره از ادامه فعالیتهای کوهنوردی در گیالن جلوگیری بعمل آمد 
تا آنجایی که عمال امکان آغاز فعالیتهای کوهنوردی از اوایل دهه هفتاد فراهم شد و 

دکتر مسعود نظری به ریاست هیات کوهنوردی گیالن منصوب شد و اولین گروههای 
کوهنوردی در گیالن شکل گرفتند ودر فاصله ای نه چندان طوالنی این  گروهها چه 
از نظر تعداد، چه از نظرگسترش در تمامی شهرستانهای گیالن وچه از نظر کارکرد  

فنی کوهنوردی به سطوحی قابل قبول وشایان توجه رسیدند.
اندیشه ایجاد تشکیالتی مردم نهاد در میان  کوهنوردان گیالن برای همسویی و 

همگرایی حرکتهای کوهنوردی به موازات رشد کمی و کیفی کوهنوردی نضج  گرفت.
اگر چه در طول تاریخ  هیات کوهنوردی از آغاز، در بسیاری مواقع ارتباط  خوبی بین 

هیات و گروههای کوهنوردی وجود داشته است . اما از آنجایی که این هیات مانند 
تمامی هیاتهای ورزشی از اجزای رسمی – یا به تعبیری نیمه رسمی بخاطر ارتباط 
با فدراسیون ورزشی – ودولتی بوده وبطور طبیعی تابع سیاست گذاری نهاد رسمی 

ورزش ودارای شرح وظایف مختص به خود می باشد، جای خالی نهادی بر آمده 
ازمیان  کوهنوردان که نمایندگی کننده خواستهای آنان بوده وبتواند با همگرا کردن 
توان فکری، تجربی و فنی گروههای کوهنوردی وکوهنوردان آزاد زمینه ساز پیشرفت

 موجودی جاندار با مردمی که به آن زبان سخن می گویند زندگی می کند، آنها را در بیان و 
درک دنیای شان یاری می دهد و حتی گاهی می میرد. در یک کالم، زبان هم با گویندگانش 
زنده است. در اینجاست که لفظ زبان مادری به ذهن خطور می کند؛ لفظی که شاید معنی و 
تعریف آن در لحظه ی نخست کامال روشن به نظر بیاید، اما در نگاه دوم اینگونه نیست.زبان 
مادری را گاهی نخستین زبانی به شمار می آورند که کودک یاد می گیرد. این تعریف مورد 
مناقشه است؛ کودکان مهاجر و کودکان قوم ها یا حتا مذاهبی که در اقلیت به دنیا می آیند، 
اندازه زبان کشور میزبان و قوم حاکم، به آن  یا به  الزاما زبان مادرانشان را یاد نمی گیرند، 

تسلط ندارند

معرض  در  دنیا  زبان های  از  نیمی  حدود   
نابودی قرار دارند. مرگ هر زبان به معنای 
از دست رفتن مجموعه ای از فرهنگ، تاریخ 
است.  زمین  ساکنان  از  گروهی  آداب  و 
سازمان یونسکو روز ۲۱ فوریه )دوم اسفند( 
نام گذاری  مادری  زبان  از  حمایت  روز  را 

کرده است. 
زبان، بازتاب دهنده ی فرهنگ مردمی است 
که به آن زبان سخن می گویند، نماینده ی 
تشریح  را  آنها  دنیای  و  آنهاست  هویت 

می کند . زبان پدیده ای است که همچون

ن مادری  ز�اب
ین

ا� روز �اب



تنها  نه  تعریف  این  با  شد.  می  احساس  کند،  فراهم  گیالن  در  را  کوهنوردی  آسانتر 
تشکیالت مردم نهاد مورد درخواست کوهنوردان در تقابل با هیات کوهنوردی قرار نمی 
گرفت بلکه در صورت همکاری مناسب، برآیند توان عملی کوهنوردی گیالن در حل 
مشکالت پیش پای کوهنوردی افزایش می یافت. بر پایه اندیشه ای اینچنین برخی 
گروههای کوهنوردی تالشهای ناپیوسته ای را برای ایجاد هماهنگی درمیان گروههای 
کوهنوردی گیالن از اواخر دهه هفتاد آغاز کردند.تا سر انجام در سال 8۶ چند گروه 
کوهنوردی باسابقه وریشه دار با برگزاری جلسات منظم ومتعدد پایه ریزی اولین تشکل 
مردم نهاد کوهنوردی بلکه اولین تشکل مردم نهاد ورزشی استان گیالن را با نام کانون 
کوهنوردان گیالن آغاز کردند.در کنار ایجاد هماهنگی برای رفع مشکالت روزمره بر سر 
راه کوهنوردی – که هرگز نه اندک و نه کوچک بوده اند – گامهای اول برای ثبت رسمی 
کانون با برگزاری نشستهای کاری متعدد برای تنظیم اساسنامه وتکمیل مدارک مورد 
نیاز در اداره امور اجتماعی استانداری گیالن برداشته شد.همچنین به منظور نزدیکی 
کوهنوردی  فرهنگ  میان  در  مناسب  همگرایی  وایجاد  کوهنوردان  بیشتر  همدلی  و 
گروههای مختلف برگزاری صعودهای فصلی مشترک در دستورکار کانون قرار گرفت 
. اگر چه فرآیند ثبت رسمی بدلیل پاره ای مشکالت بطول انجامید ، اما با پیگیریهای 
این  دستاوردهای  بزرگترین  از  یکی  خود  که   - کانون  در  کارگروهی  وتداوم  پیوسته 
تشکل به شمار می رود – سرانجام  در میانه های سال 9۱ کانون کوهنوردان گیالن 
بطور رسمی به ثبت رسید. نخستین مجمع عمومی کانون مطابق اساسنامه مصوب پس 
ازنشستهای متعدد با همکاری تمامی گروههای مختلف برای برگزاری هر چه بهتر آن 
در بهمن ماه سال 9۱  با دستورکار انتخاب اولین هیات مدیره وبازرس کانون برگزار 

شد.و دومین دوره آن نیز اخیرا در بهمن 9۲ برگزار گردید.
آنچه که پس برگزاری انتخابات در پیش روی هیات مدیره ، اعضای فعال کارگروههای 
کردن  دنبال   ، بود  وخواهد  است  بوده  کوهنوردان  کانون  عمومی  شورای  و  کانون 
راهکارهایی است  که به گسترش کیفی وکمی کانون  بیانجامد. اهداف گسترش کیفی  
وبهبود عملکرد  فعال سازی  قرارند  این   از  در چند جمله  در شرایط حاضر  کانون 
کارگروههای مختلف واستفاده ازتوان وظرفیت گروهها درتمام عرصه های مرتبط 

با اهداف کانون،تدوین آیین نامه های مورد نیاز با استفاده از نظر جمعی اعضا

عظیم قیچی ساز
هیمالیانورد  تبریز،  در   ۱۳۶۰ متولد  قیچی ساز 
ایرانی است که توانسته به یازده قله باالی هشت 

هزارمتری راه یابد عظیم
بنا بر این گزارش، سال گذشته، عظیم قیچی ساز، 
کوهنورد پرافتخار آذربایجان شرقی با راهیابی به 
قله گاشربروم، یک رکورد صعود به بیشترین قلل 
باالی هشت هزار متر دنیا را در عرض چهار ماه به 

نام خود ثبت کرد
این کوهنورد تبریزی با این موفقیت شمارقله های

هشت هزارمتری صعود شده اش را به عدد دوازده رساند و تنها با راهیابی به دو قله 
»لوتسه«، و »شیشاپانگما« می تواند به عنوان نخستین ایرانی، نام خود را در باشگاه 

هشت  هزاری های جهان که تنها ۲9 نفر عضو دارد، ثبت نماید
وی کوهنوردی حرفه ای را از سال ۱۳۷9 آغاز کرده  است و نخستین صعود جدی اش 

بر می گردد به صعود قله ماربل وال به ارتفاع ۶۴۰۰ متر در کشور قزاقستان. 
وی در صعود ماناسلو از کپسول اکسیژن استفاده نکرد .

صعود های برون مرزی:
تیانشان قزاقستان)ماربل وال(۶۴۰۰متر_)گاشربروم(صعودتا۷8۰۰متر_

)دیرانپیک(صعودتا۵۵۰۰متر_)اسپاتنیک(۷۰۲۷متر_)اورست(88۴8متر_
)آرارات(۵۱۳۷متر_)نوشاخ(۷۴9۲متر__برودپیک(8۰۵۱متر_

)یوبدا(۷۴۳9متر_)دائوالگری(8۱۶۷متر_)نانگاپاربات(8۱۲۶متر_)کانچنجونگا(
ا8۵8متر_)۲گاشربروم(8۰۳۴متر_)گاشربروم۱(8۰8۰متر_)آناپورنا ۱(8۰9۱متر_

)کی۲(8۶۱۱_)ماناسلو(8۱۶۳متر_)ماکالو(8۴۶۳متر_)چوایو(8۲۰۱متر



به منظور بهینه سازی وایجاد کارآیی بیشتر آنها بطوری که برای تصویب در مجمع 
عمومی آینده آماده باشد ، برقراری ارتباط گسترده تر با کوهنوردان واطالع رسانی 
با  دائمی  ارتباط  نشریه،ایجاد  وانتشار  اینترنتی  پایگاه  اندازی  راه  بوسیله  مناسب 
کانون  های  سیاستگذاری  در  آنان  دیدگاههای  از  استفاده  برای  عضو  گروههای 
زمینه  بطوریکه  مالی  راهکارهای مناسب جهت رفع مشکالت  اتخاذ  و همچنین 
مساعد برای کلیه عملکردهای کانون فراهم گردد.در بخش کمی نیزایجاد ارتباط 
مناسب با کوهنوردان آزاد وگروههای کوهنوردی گیالن به منظور عالقمند کردن 
آنان به عضویت در کانون بویژه در شهرستانهای مختلف استان در دستورکار قرار 

دارد.
هم اکنون 9 گروه کوهنوردی فعال وریشه دار گیالن بطور رسمی عضو کانون بوده 
و با برخی گروههای دیگر استان نیز ارتباطهای نزدیکی جهت همکاریهای آینده 
برقرار شده است.امید آن داریم در آینده ای نه چندان دور با جذب هر چه بیشتر 
کوهنوردان ، کانون را به تشکلی که نماینده خواست ودیدگاه اکثریت عاشقان به 
تمامی  روی  به  همواره  کانون  درهای  نماییم.  تبدیل  باشد  وطبیعت  کوهنوردی 

کوهنوردان گیالنی بازاست. دستتان را به گرمی می فشاریم.

اگر چه لوازمی که در یخ نوردی و سنگ نوردی به کار می روند تقریباً یکسان هستند، 
اما محیطی که صعود می کنید کاماًل متفاوت است. در حالی که نوع و کیفیت سنگ 
در طول سال تغییر بسیار اندکی می کند، یخ، روزانه و یا حتی در هر ساعت تغییر 

شکل می دهد.
یخ نوردی یکی از ورزش های مستقیم کوه نوردی است. اساس این رشته درگیری با 
آبشارها و یخچال های طبیعی یا مصنوعی و گذر از آنهاست که خود دارای شاخه ای 
گسترده و فنونی مستقل است. یخ نوردی خود نیز به چند شاخه و فعالیت تقسیم می 
شود که از آن جمله می توان به صعود یخچالهای بلند یا glacier climbing صعود 
آبشارهای یخی یا ice fall climbing و صعود مسیرهای سنگی با ابزارهای یخ نوردی 

یا Dry tooling اشاره کرد.
یا یک یخچال  و  یا مصنوعی  آبشار یخ زده طبیعی  نورد، یک  مکان ورزشی یک یخ 
طبیعی است. در برخی مکانها تنها زمستان و در برخی یخچال ها در فصول بهار و 
اوایل تابستان می توان یخ نوردی کرد. صعود یک دیواره یخی یا یخچال درست همانند 

سنگ نوردی نیازمند دانش تخصصی است.
یخچال های یخار، سیوله و دوبی سل در دماوند، یخچالهای هرم، کسره داغ و یخچال 
شمالی درسبالن و یخچال علم چال و اسپیلت در علم کوه، خواستگاه این ورزش در 

ایران هستند...

ارکان کانون :
1- مجمع عادی
2-هیات مدیره

3-بازرس
4-شورای عمومی

 کمیته های فعلی کانون:
1- کمیته پژوهش

2-کمیته فنی
3- کمیته روابط عمومی

4- کمیته انضباطی
5-کمیته تدوین آئین نامه



سیاهکل را بهتر بشناسیم
واژه سیاهکل از دو بخش سی و 
امروز  کل تشکیل شده است که 
میشود.بعضی  خوانده  سیاهکل 
ها سیاهکل را سپاه کل میدانند 
نزدیک  لشکریان)روستای  واژه  و 
این  در  را  آن  جوار  سیاهکل(در 

ارتباط صادق می دانند.
به  کل  سیاه  به  آن  از  ها  بعضی 

معنای خاک سیاه یاد میکنند
و عده ای آنرا از نام یکی از سرداران عرب که برای تازش به دیلمان به این منطقه آمده 
بود ه و نامش سیاه کاله بوده است نسبت داده اند اما آنچه مسلم است و مردم الهیجان 
تاریخ  به  اگر  زیرا  میرسد  نظر  به  تر  کل_درست  میکنند_سی  بیان  آنرا  درستی  به 
مراجعه کنیم و اندکی به گذشته بنگریم به واژه های کاسی سی به نواحی کوهستانی 
اطالق می گردیده است چندان که ما در این محدوده محل هایی چون سیاکاربن,سی 

کاش,سی سر)سید سرا(,سیبون و.. آمده است
موقعیت جغرافیایی:

شهرستان سیاهکل با وسعتی حدود ۱۰۴8/۶ کیلومتر مربع یکی از شهر های وسیع 
گیالن است که در شرق استان و در جنوب الهیجان قرار دارد.این شهرستان از دو ناحیه 
جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده که در بخش جلگه ای گیلک ها و گالش ها و پاره 
ای از کوچندگان کرد و تالش در بخش کوهستانی دیلمی ها که به کالیی)کالزمین ها 
خاکی(خوانده میشوند و جمعی از خوش نشینان گیل و گالش سکونت دارند.شهرستان 
با تعداد  سیاهکل مشتمل به بخش های مرکزی و دیلمان و دهستان و ۲۴9 آبادی 
۵۴۶۲ نفر جمعیت که از این تعداد ۳۲/۲۶درصد آن جمعیت شهری و ۶۷/۴۷درصد 
آن جمعیت روستایی هستند.جمعیت فعال آن حدود ۱۶۵۰۰نفر میباشد که در بخش 
صنعت 8/۵درصد و بخش خدمات ۳۴/۵درصد و بخش کشاورزی ۶۷ درصدبه فعالیت 

مشغولند
عمده تولیدات شهرستان سیاهکل برنج چای گندم جو عدس حبوبات و گیاهان دارویی.

فندق گردو مرکبات در منطقه منطقه جلگه وتا حدودی میوه مثل سیب در منطقه 
کوهستانی.ضمنا لبنیات از محصوالت عمده این شهرستان خصوصا در منطقه 

یخ نوردی

یخ نوردی شکل دیگری از سنگ نوردی است، به همان اندازه دشوار و مهیج، اما دو 
عامل سرما و یخ را نیز باید به آن افزود. کسانی که به دنبال نوع دیگری از صعود 
هستند و فقط رفتن به برنامه های زمستانی راضیشان نمی کند، شاید بخواهند 

ورزش هیجان انگیز و لذت بخش یخ نوردی را امتحان کنند.
در یخ نوردی، در فضای باز، ورزشکار توده های یخی مانند شیب های پوشیده از یخ 

و آبشار های منجمد را صعود می کند. بسته به میزان شیب و نوع یخ می توان از 
ابزارها و تکنیک های گوناگونی استفاده کرد.

یخ نوردی به دو گروه عمده تقسیم می شود. یک نوع آن شامل صعود آبهای جاری 
یخ زده، مانند آبشار ها، و نوع دیگر شامل سطوح برفی فشرده و شیب دار و یا یخ 

هایی می گردد که معموالً در ارتفاعات باالی کوه ها یافت می شود.
آغاز یخ نوردی در همان روزهای نخستین کوهنوردی بود که کوهنوردان با راه آب 

ها و دامنه های یخ بسته روبرو می شدند. با گذشت سال ها، تکنیک ها پیشرفت 
کرد و صعودهای انجام شده دشوارتر و دشوارتر گردید. در نتیجه برای رفع نیازهای 
جمع در حال افزایش یخ نوردان، ابزارها و لوازم مختلفی تولید شد و گسترش یافت. 
اگر آگاهی و آمادگی کافی داشته باشید، استفاده درست و بهینه از لوازم یخ نوردی 
باعث خواهد شد که توانایی صعود دیواره های یخی را پیدا کنید. تبر یخ و کرامپون 

مهمترین ابزارهای این ورزش هستند

بعد از افت شدید ایران در شاخص عملکرد مبارزه با تغییرات اقلیمي در بین ۶۱ 
کشور که در رتبه ي ۶۰ قرار گرفت ، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ شاخص جهاني 
عملکرد محیط زیستي )EPI(  ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط 

نسبت به سال ۲۰۱۰ در رتبه ۱۱۴ جهان قرار گرفت . در این گزارش ایران در بخش 
استفاده از آب ، حفظ منابع آبي ، انتشار گازهاي گلخانه اي و انتشار ذرات معلق 
عملکرد ضعیفي داشته است. هر یک از موارد ذکر شده مي تواند موضوع نگارش 
صدها مقاله و رساله گردد و در این سالها دوستداران و حافظان محیط زیست و 

استادان دانشگاه بسیار نوشته اند . ما امیدواریم که این نوشته ها ، تلنگري باشد و 
اثرگذار ... تهمینه شمشادی



بحران آب جدي است
چندي پیش ناسا ) سازمان فضایي آمریکا ( گزارشي منتشر کرد مبني بر دگرگوني 
شرایط جوي زمین در ۳۰ سال آینده . در این گزارش آمده که به دلیل شرایط 
از مسیر  میلیونیم درصد  میزان یک  به  زمین  انحراف  و هم چنین  اُُزن  الیه ي 
چرخشي خود به دور خورشید ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالي شدید میشوند 
و در صورت عدم ذخیره ي منابع آبي دچار بحران در تولید کشاورزي و دامداري 
خواهند شد . اما  ایران در رتبه ي چهارم  در فهرست ۴۵ کشور در معرض خطر 

قرار دارد . 
از نشانه هاي این خشکسالي آمار و ارقامي است که کارشناسان و مسئوالن ارائه مي 
دهند و همچنین شواهد مستندي همچون خشک شدن  تاالبها و رودخانه ها  در 
سراسر کشور از دریاچه ارومیه تا هامون و پریشان و گاوخوني گرفته تا رویشگاهها 
زاگرسي بلوط و در شمال کشور گونه شمشاد که دچارپدیده اي تحت عنوان زوال 
یا سندروم شده که سبب مرگ ناگهاني و دسته جمعي بسیاري از بلوطها مي شود  
و نوعي آفت به نام »شپشک سپردار شمشاد  « که به جان شمشادها افتاده و این 
گونه ي بازمانده دوران سوم زمین شناسي دچار خشکیدگي شده و به تدریج در 

لیست گونه هاي در خطر انقراض قرار خواهد گرفت. 
بحث خشکسالي و پیامدهاي آن که نابودي تاالبها و رویشگاهها ست براي ما که 
در گیالن زندگي میکنیم   شاید آنچنان ملموس نباشد ، اما بحران آب جدي است 
، در بهار و تابستان امسال طرحي را در روستاي اسطلخ جان انجام دادیم و در 
راستاي فعالیتهاي طرح هفته اي ۲ الي ۳ روز به روستاي اسطلخ جان مي رفتیم 
. روستایي که در منطقه اي با جاذبه ي طبیعي بسیار زیبا و بکر احاطه شده ، 
متاسفانه آب در این روستا بصورت جیره بندي و یک روز در میان توزیع مي شد. 
و همه اهالي مجبور به تهیه مخازن جهت نگهداري آب بودند. داستان غم انگیز 
باغ و باغچه هایي که در ابتداي ورودمان با کاشت سبزي هاي محلي طراوت و 

شادابي خاصي داشت بدلیل کمبود آب خشک و بي روح شده  بود . 
پدیده ي خشکسالي و در پس آن نابودي اکوسیستم و عملکرد  ضعیف دستگاههاي 
ایران در عملکرد محیط  فاحش  و حفاظت محیط زیست سبب سقوط  نظارتي 

زیستي شده است .                                   

کوهستانی می باشد. در منطقه دیلمان زرشک,زالزالک ,امرود)اریو( ازگیل و.. نمونه 
ای دیگر به صورت خود رو به وفور یافت میشوند.

از عمده گیاهان دارویی می بایست از گل گاو زبان,گل ختمی,گل محمدی,گل 
بابونه,کاکوتی,گون,مرزه کوهی,آویشن و سایر گونه ها و اخیرا زعفران در منطقه 

کشت شده و به بار نشسته است نام برد.
صنایع دستی:بافت البسه پشمی در انواع و سفالگری میباشد.

آب و هوای مرطوب و معتدل در منطقه جلگه باعث ایجاد جنگل های انبوه و مناظر 
زیبا و طبیعت بکر وآبشار های فراوان و هوای خشک در دیلمان ییالق بکر و زیبا با 

چشم انداز های بی نظیر و چشمه ساران فراوان گردیده است.
سیاهکل هر هفته دو روز بازار سنتی دوشنبه بازار و پنجشنبه بازار دارد که از قدیم 
به یادگار مانده است.دیلمان روزگار نه چندان دور دارای خاک وسیعی بودکه از یک 

سوی به مازندران و از سوی دیگر به قزوین منتهی میشد.
کوه های این منطقه دنباله رشته کوه های البرز می باشند و دارای ارتفاعات مناسبی 

جهت کوهنوردی هستند.از جمله دسترسی به کوه های درفک سی سرا_شیر 
قله_کاکو_ضیاکوه_تیزین_شاه نشین_چراغ کوه_باباکوه_فیروزکوه_خرم_خر 

گردن_تورار و ده ها ارتفاعات کوچک و بزرگ دیگر.
از دیدنی های باستانی میتوان قلعه کوتی های مثل:قلعه کوتل شاه,دزدک,شیر 
قلعه,حسنی محله کوه پس و کاروانسرای تی تی و کاروانسرای سنگی سرداب و 

برجک گرماور و دیدنی های شگفت انگیز طبیعی مثل بشکافته سنگ و سنگ ها و 
غار های ملومه نام برد.

از معرفی آبشار ها و سایر منابع طبیعی زیبای دیگر مانند چشمه ساران به دلیل 
تعداد بی شمارشان معذوریم.



مصاحبه

 در رشته های ورزشی که در آن به مهارت رسیده بودم به ورزش مدارس پیوستم و تیم 
کوهنوردی دانش آموزی را تشکیل و سپس گروه مرداویج را به همراه بعضی از دوستان 

تاسیس نمودم و در حال حاضر در خدمت همنوردان کانون هستم.
2-کوهنوردی از یک جنبه با برنامه های کوهپیمایی و طبیعت گردی که کلیه 

اعضای خانواده را پوشش می دهد یک ورزش همگانی محسوب می شود و از جنبه 
ای با رشته صعودهای ورزشی یک ورزش قهرمانی و جنبه دیگری دارد که با رشته 
هایی چون دیواره نوردی, غارنوردی,یخ نوردی و صعودهای مرتفع فعالیت ورزشی 

کاملن جدی است این گستره بزرگ را چطور میشود پوشش داد؟
سالم ترین ورزش که در آن رفاقت جای رقابت می نشیند و همگی سعی دارند با پای 

ضعیف ترین نفر در صعود به قله همراه یکدیگر باشند ،  نشان از دلبستگی به انسانیت و با 
هم بودن و گریز از فرد و فرد گرایی است . این آموزش پایه است که همه زیر شاخه هایش 

در اول با آن آشنا می شوند . کوهنوردی قوی ترین ورزش و سالم ترین آن به منظور 
پرورش روح و جسم انسانها در جامعه است .زیر شاخه های این ورزش همچون غار نوردی 

، سنگ نوردی و دیواره نوردی و سایر رشته های مرتبط با آن را می توان با  آموزش در 
سطوح عمومی و فراهم کردن امکانات تخصصی و گسترش  آن در گروه های کوهنوردی 
فعال در استان و استفاده از تجارب دانش آموختگان این رشته ها همگانی کرد . بر این 
اعتقادم طبیعت موجود در استان گیالن ، پتانسیل خوبی جهت رشد کوهنوردی و سایر 

رشته های تخصصی همراه با آن در اختیار کوهنوردان می گذارد. در اینجا باید از مربیان 
عزیزی که بدون چش مداشت و با کمترین امکانات در پی پرورش همنوردانی جهت این 
رشته ها هستند تشکر کنم . ۳- آقای مهدوی آیا کوهنوردی ورزش خطرناکی هستش؟

ورزش کوهنوردی یک ورزش مفرح ، سالم ، سازنده و مفید برای جامعه است ، در صورتیکه 
به نکات ایمنی و فنی و ملزومات در برنامه ها توجه نشود می تواند خطرناک و حادثه آفرین 

باشد .

1-آقای مهدوی چرا کوهنوردی؟
به دلیل زندگی در پای کوه و رفتن 
به دیلمان در تابستانها از بچه گی با 
به آن عشق  و  کوهستان آشنا شده 
. کودکیم در کوهستان  می ورزیدم 
در  دلیل  به  بازیهایمان  و  گذشت 
با   . بود  کوهستانی  نیز   ، بودن  کوه 
هر بهانه رفتن به دنبال آنچه در کوه 

است پس از گذران دوران قهرمانی

کوهنوردی درپیش از شروع برنامه به صورت جمعی برنامه ریزی میشود و در روز برنامه می 
بایست همه به نکات سرپرست گوش فرا دهیم .

5- از نگاه شما تشکیالت چه اهمیتی در کوهنوردی دارد؟
ببینید من به دلیل بودن حدود ۴۵ سال در ورزش ، شاید بیشتر به این نتیجه رسیده ام 
که فرد گرایی در ورزش جواب نمی دهد . خصوصا در برنامه های کوهنوردی . در جایی 

مسئول برنامه باید با توجه به خرد جمعی در کارش جدی باشد .ولی تشکیالت رکن 
اساسی هر فرآیندی در کوهنوردی است که می بایست از اول به آن توجه شود.

استفاده کردن از نظرات پیشکسوتان ، مربیان و اهل فن در برنامه ها در بهتر و بهینه شدن 
آن برنامه نقش اساسی دارد و این مهم جز با یک تشکیالت کارآمد میسر نیست . سازمان 

دادن و تشکیالتی حرکت کردن ، پخش مسئولیت ها ، همکاری دیگران را جلب و همه 
خود را در آن سهیم و شریک می دانند .

۶-آقای مهدوی هیات کوهنوردی در استان را چطور می بینید؟
هیات کوهنوردی در مدت چهار سال گذشته نتوانست هیچگونه حرکتی در راستای اعتالی 
این ورزش و زیر شاخه های آن با توجه به همه پتانسیل موجود در استان قدمهای موثری 

بردارد . این هیات نتوانست فرق بین گروه های کوهنوردی و گرو های گردشگری را به 
مسئولین بشناساند .

7-یکی از مشکالت کوهنوردی در استان را دوستان کوهنورد مشکالت مالی می 
دانند چقدر شما این مساله را قبول دارید و چه راهکاری را برایش متصور هستید؟
به دلیل خصوصی سازی ورزش و عدم حمایت سازمان ذیربط ، مشکل مالی گریبانگیر همه 
رشته های  ورزشی از جمله کوهنوردی که اتفاقن ورزش پر هزینه ای هم هست را گرفته 
است ، در این میان بخش خصوصی نیز به علت عدم آشنایی کافی قدمی پیش نمی گذارد 
. به منظور بهبود این شرایط می بایست با طرح و برنامه مشخص ابتدا بخش خصوصی را 

ترغیب به سرمایه گذاری در این رشته نمود و پس از آن برنامه ریزی درست به فکر جذب 
سرمایه این بخش باشیم . خود ورزش کوهنوردی و رشته های مرتبط با آن که امروزه برای 

خود ورزش مستقلی نیز به حساب می آیند را می توان با فکر و برنامه و خرد جمعی به 
عنوان ورزشهای در آمد زا معرفی کرد .

8- و صحبت پایانی
عدم اتحاد و یکدلی در بیشتر گروهای استان موجب شده است که این استان نتواند کاری 
برجسته و موثر در این ورزش از خود بروز دهد ، امید است که کانون کوهنوردان گیالن به 
عنوان اولین تشکل غیر دولتی ورزشی در استان که اخیرن نیز دومین مجمع سالیانه خود 

را نیز تشکیل داده در رسیدن به اهداف خود که همانا دفاع از منافع کوهنوردان و ایجاد 
صدایی واحد از کوهنوردان و گروه های استان است موفق و موید باشد .


