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1- منظور از اخالق چیست؟ تفاوت “بایدها و نبایدهای” اخالقی با دیگر نظامات انشائی در چیست؟
۲- تکیه گاه یا منشأ این وظایف کجا است؟اخالق هنجاری  

3- قواعد کلی اخالقی که شایسته ی اعتنا و متابعت برای همگان باشد، کدامند؟ اخالق کاربردی
4- در هر موقعیت معین دقیقاً چگونه باید رفتار کرد تا اصول و قواعد مورد توافق در بند )3( رعایت شوند؟

از  ابتدا  که  است  کسی  اخالقی  انسان  درون.  وجدان  بر  مبتنی  است،  حقوق”  شناختن  رسمیت  “اخالق”به 
“خودمداری” )ego-centrism( عبور کند و خودآگاهی به وجود “دیگری” در او نهادینه شود، سپس به 
حقوق عناصر گوناگون محیطی توجه کند، آنگاه وظایف خود را در برابر همه ی ذی حّقان و ذی نفعان بشناسد 

و بدانها پایبند باشد.
فرد کوهنورد یا مرتبط با کوهنوردی می تواند در جایگاه های مختلف قرار داشته باشد:

1- کوهنوردی معمولی و منفرد
۲- عضوی از یک باشگاه کوهنوردی

3- سرپرست یک گروه یا باشگاه کوهنوردی
4- مربی کوهنوردی

۵- راهنمای کوهستان
۶- سرپرست یک تیم صعود

۷- امدادگر/پزشک کوهنوردی
۸- طراح وسایل کوهنوردی

۹- فروشنده ی تجهیزات کوهنوردی
1۰- عضو تیم امداد و نجات کوهنوردی و … فرد اخالق مدار در هر یک از این جایگاه ها در برابر حقوق 

دیگران وظایفی به عهده ی خود احساس می کند.
به طور کلی طرف مقابل این حقوق را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

نخست- دیگری )انسان/انسان های دیگر(
دوم- محیط زیست )طبیعت(

سوم- خود )خود به مثابه ی ذی حق(
در اخالق کوهنوردی الزم است تکالیف فرد کوهنورد اخالق مدار، یا کسی که با مشاغل کوهنوردی به نوعی 

مرتبط است، در برابر آن سه ذی حق کلی آشکار شود. ابتدا احصاء ذی حقان:
دسته ی نخست:

در  یا  دارند،  حضور  نهاده ام  آن  در  پای  کوهنوردی  برای  من  که  کوهستانی  در  که  کوهنوردان  1-دیگر 
برنامه های آینده به این نقطه خواهند آمد؛

۲-دیگر گروه های کوهنوردی که به موازات گروهی که من بدان تعلق دارم مشغول فعالیت اند؛
3-انسان های غیرکوهنوردی که رفتار من برای دسترسی به کوهستان یا در کوهستان، بر چگونگی زندگی آنها 

اثر می گذارد: مردم بومی )مردان و زنان و کودکان روستاهای مبادی صعود(
4-تأمین کنندگان: فروشندگان، مسئوالن پناهگاه ها، رانندگان، چارپاداران، …

۵- شهروندانی که سبک کوهنوردی، تردد و هر گونه فعالیت من در شهر که ناظر بر کوهنوردی
 است، در وضعیت آنها اثر می گذارد. )مردم به سر برنده در محل قرار صبح های برنامه ها، …(

فلسفه اخالق کوهنوردی :

۲



۶- خانواده ی من و خانواده ی همنوردان
دسته ی دوم:

1-عناصر غیرزنده و زنده ی کوهستان محل صعود: خاک، چشمه سارها و رودها، گیاهان، جانوران )از حشره و شته و 
عنکبوت گرفته تا انواع خزندگان و پرندگان و پستانداران کوچک و بزرگ که کوهستان خانه ی آنها است(

۲-آب و هوای کوهستان که ممکن است به نحوی تحت تأثیر رفتار من در کوهستان قرار گیرد، )رانندگی و رها کردن 
دود و گرمای ناشی از وسایل نقلیه یا افروختن آتش، تا نحوه ی استفاده از آب و خام مشرف بر آب های سطحی(

3- محیط و منظر کوهستان، )تحت تأثیر نحوه ی ایجاد سر و صدای من و تیم من، نحوه ی کمپینگ من یا تغییر عوارض 
و سیمای کوهستان: ساخت پناهگاه، یا سنگ چین و برپایی چادر و …(

برای  عمومی  و  فنی  تجهیزات  ساخت  صرف  آنها  شده ی  استخراج  مواد  که  دنیا  مختلف  نقاط  زیرزمینی  منابع   -4
برنامه های کوهنوردی من می شود.

۵- آب وهوای کل کره زمین که فعالیت کارخانجات تولید کننده ی تجهیزات کوهنوردی من بر آن اثز می گذارد.
۶- منابع و تجهیزات شهری که صرف دفع انواع پسماندهای ناشی از فعالیت کوهنوردی من می شود.

دسته ی سوم:
1- سالمت جسمی من که ممکن است تحت تأثیر رفتار من در کوهنوردی قرار گیرد. )من چقدر مجازم برای انجام 
صعودهای پرمخاطره، که بعضی از آنها ممکن است آسیب های جدی در پی داشته باشد، رنج یا ضایعه ی جبران ناپذیر 

بر خود وارد کنم؟(
۲-سالمت روان من )که ممکن است تحت تأثیر قرار گرفتن طوالنی در ارتفاعات بسیار باال، یا قرار گرفتن در شرایط 

بسیار دشوار و استرس زا از حالت متعادل و قرین تندرستی خارج شود(
3- بهینگی زیست اجتماعی و سالمت معنوی خود )چقدر مجازم مسائلی مانند زندگی فردی، خانوادگی، رشد فردی 
ناشی از ایفای نقش های اجتماعی، و آینده ی تحصیلی و شغلی خود را تحت تأثیر کوهنوردی های حرفه ای قرار دهم؟(

انواع ورزش ها نیست، یک سبک زندگی  تنها یک ورزش ساده، در میان  از نظر نگارنده ی این سطور، کوهنوردی 
است. نوعی سبک زندگی که اگر با موازین درست اجرا شود، می تواند باالترین دست آوردهای فردی و اجتماعی را 

در پی داشته باشد. تسلط بر اصول اخالق کوهنوردی از جمله ی این موازین است.
) منبع : وبالگ کوه - فلسفه (

1 - غار سوباتان:
این غار در ضلع شمال شرقی منطقه بکر و سرسبز سوباتان شده است که به نام گنج خانه نیز معروف است. مردم منطقه از 
قدیم معتقدند در درون این غار گنج عظیمی نهفته است و از طرفی به دلیل این که این غار طلسم و جادو دارد، تاکنون 
کسی نتوانسته وارد غار شود و راز غار را کشف نماید بنابراین اطالع دقیقی از طول و ارتفاع داخل غار وجود ندارد.
وستای ییالقی سوباتان در غرب دره لیسار در 3۶ کیلومتری شمال غرب شهر تالش و 1۷ کیلومتری جنوب دریاچه 
نئور در استان اردبیل در ارتفاع 1۹۰۰-1۹۷۰ متری از سطح دریا  قراردارد. اینروستادارایجمعیتکمیمی باشدو ساکنان 
آن در اواخر تیر ماه از روستاهایی چون قلعه بین در این مکان اقامت می کنند و در اواخر شهریور ماه به خانه های خود 
بازمی گردند. سوباتان در ظاهر به اسامی ترکی شباهت دارد اما این نام از ریشه تالشی سووتن به معنای محل رویش 

گلپر است.

2 - غار دیارجان:
این غار در روستاهای عاشورآباد و دیارجان از توابع شهرستان رودسر واقع شده است.

3 - غار خونابکش: 
این غار در منطقه طبیعی- گردشگری تنیان و کمی باالتر از روستای تنیان واقع شده است.  اینغاردارایدهانهکوچکیم

ی باشدوافرادزیادیازآنبازدیدنمی کنند. منطقهکوهپایه ایتنیاندرفاصله 4۵ کیلومتری از رشت و 1۷ کیلومتری صومعه سرا 
واقع شده است.

4 - غار بوزخانه )یخ خانه(:
 این غار در ۵۶ کیلومتری شمال غرب رشت در دامنه کوه ماسوله داغ واقع شده است.

5 - غار آویشو: 
این غار در منطقه کوهستانی آویشو در 3۷ کیلومتری جنوب غربی منطقه شاندرمن شهرستان ماسال قرار دارد و یکی 
از پدیده های بی نظیر استان گیالن می باشد. این غار دارای یک دهانه می باشد و در ارتفاع 131۶ متری از سطح دریا 
واقع شده است. طول این غار ۷4۰ متر و عمق آن 1۵۰ متر می باشد. در مسیر رسیدن به غار جنگل ها و پوشش گیاهی 
متنوع و چشمه های جوشانی وجود دارند، که می تواند برای دوست داران طبیعت بسیار جالب و مفید باشد. ستون های 
آهکی، قندیل های زیبا، آبشارها و رود جاری در غار، از مناظر جالب و دیدنی آن می باشد. این غار با نام چشمه ای که 
در حوالی غار گرفته است خوانده می شود اما خود چشمه که دارای آب بسیار زاللی گمنام مانده است. راه دسترسی 

به این غار از دو مسیر صورت می گیرد.
الف: شاندرمن، روستای سیاهمرد، روستای چاله سرا از کنار بعقه درویش شاه امیر

ب  : شاندرمن، روستای بنه سرا، روستای چاله سرا، بقعه درویش شاه امیر
ابزار صعود و فرود و سایر  لباس مناسب ضدآب و  پیمایش آن  این غار بیش از ۷۵ میلیون سال قدمت دارد و برای 

تجهیزات غارنوردی مورد نیاز می باشد. آویشو واژه ای تالشی است و به معنای محل فرو رفتن آب می باشد.
6 - غار اسب طویله:

 این غار در روستای گیری از توابع منطقه اشکور علیا و سیارستاق ییالقی در شهرستان رودسر واقع شده است.

7 - غار اسپهبدان:
 این غار در روستای شاه شهیدان از توابع دهستان خورگام، بخش خورگام شهرستان رودبار واقع شده است. این غار که 

مربوط به عصر آهن می باشد، به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است
8 - غار تالین:

 این غار در روستای گورج از توابع شهرستان املش واقع شده است.
9 - غار چشمه باد:

 این غار در روستای هرزه ویل شهر منجیل در شهرستان رودبار واقع شده است. غار چشمه باد دارای یک دهانه می باشد 
و در ارتفاع 14۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. این غار از نوع غارهای رودخانه ای می باشد که در بهار بسیار 

پرآب شده و ورود به داخل آن غیرممکن می شود.
10 - غار خندیله پشت:

 این غار یکی از غارهای شهرستان ماسال می باشد. 

   معرفی غارهای استان گیالن
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11 - غار دربند:
 این غار در روستای سی دشت از توابع بخش رحمت آباد و بلوکات شهرستان رودبار می باشد. غار دربند به عنوان تنها 

غار شناخته شده با بقایای باستان شناختی دوره پارینه سنگی قدیم در کشور است.
12 - غار درین کش:

 این غار در بخش کالچای شهرستان رودسر واقع شده است.
13 - غار خون فوشه:

 این غار از نوع غارهای ریزشی است و در جنوب غربی روستای فوشه قلعه رودخان در شهر فومن واقع شده است. طول 
غار 3۰۰ متر و عمق آن 3۰ متر می باشد. این غار دارای 4 دهانه است و در ارتفاع ۹3۰ متری از سطح دریا واقع شده 
است. در ابتدای ورودی غار، یک شیب مالیم به سمت داخل غار وجود دارد که در این مسیر آثار هوازدگی فیزیکی 
و شیمیایی شامل خرد شدن سنگ ها و رنگ خاک قرمز به خوبی دیده می شود و بعد از 1۰ متر یک سنگ تخریبی 
در مدخل ورودی قرار گرفته که بایستی تا طول یک متر به صورت سینه خیز وارد غار شد. در داخل غار چند داالن 
بزرگ در جهات مختلف وجود دارد که هر کدام به قسمت های دیگر داالن ارتباط دارد و دارای طول و عمق متفاوت 
تجهیزات  به  نیاز  غار  این  پیمایش  نیز دیده می شود.  برخی قسمت های غار سفال های شکسته و خفاش  می باشند. در 
کوهنوردی وغارنوردی دارد. این غاربه دلیل این که درمنطقه جنگلی به نام خون )به زبان تالشی محل جاری شدن 

چشمه(،قرارگرفته است، درسال 13۷۲ پس ازکشف،به این نام خوانده می شود.
14 - غار درفک: 

غار درفک در نزدیکی قله درفک در ۵۰ کیلومتری جنوب شرقی رشت در بخش خورگام از توابع شهرستان رودبار 
قرار دارد. این غار که بخشی از منطقه شکار ممنوع درفک می باشد، به عنوان یخچال طبیعی استان گیالن در سرتاسر 
سال حتی در گرم ترین روزهای سال برف را در خود نگه می دارد و منبع تأمین آب چوپانان منطقه در تابستان است. 
دهانه این غار وسیع است اما ارتفاع کمی دارد و وارد شدن به آن بدون تجهیزات یخ نوردی خطرناک است. طول غار 
1۰۰ متر و عرض آن 4۰ متر می باشد. نام قله درفک به روایتی از دال فک )َدلَفک( آمده است. در گویش دیلمی، دال 
نام پرنده ای از خانواده عقاب و فک به معنی آشیان و آشیانه است بنابراین دالفک به معنای آشیانه عقاب می باشد. البته 
نظریه دیگری در خصوص معنای نام درفک وجود دارد و گفته می شود که این نام از نام قوم دربیک که تیره ای از 

ساکنان حوالی دریای خزر بوده اند، گرفته شده است.
15 - غار سرد دره:

 این غار در روستای شاهیجان از توابع منطقه اشکور در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر واقع شده است.
16 - غار سیاه استخر: 

این غار در روستای سیاه استخر از توابع شهرستان املش قرار دارد.

17 - غار سجیران: 
این غار در جنوب روستای سجیران از توابع بخش رحیم آباد شهرستان رودسر می باشد که بهترین مسیر دسترسی به آن، 
راه رحیم آباد به گرمابدشت و جاده معروف سفیدآب است. این غار در اوایل سال 13۸۲ خورشیدی توسط کارشناسان 
گیالن شناسایی شد و در همان سال به ثبت ملی نیز رسید. بررسی های صورت گرفته سبب کشف تعدادی قطعات سفال 
مربوط به عصر آهن و استخوان شد که وجود الیه های مختلف ارزشمند فرهنگی و باستانی با توجه به یافته های مذکور، 

محتمل به نظر می رسد
 18 - غار شالش: 

این غار در منطقه الماس شهرستان رضوانشهر واقع شده است.
19 - غار شهاب:

 واقع در بخش کالچای شهرستان رودسر
20 - غار کبیران:

 این غار در روستای گرمابدشت از توابع اشکور سفلی در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر واقع شده است.
21      - غار شیخانبر )شیخان رو(: شهر الهیجان

22 - غار لوعلی )زاگام(: شهرستان سیاهکل
23 - غار لیاروی )لیلرود(: 

این غار در روستای لیاروی بلوردکان )بالردکان( از توابع شهرستان لنگرود قرار دارد.
24 - نارنج پره:

 این غار در تنیان از توابع بخش صومعه سرا واقع شده است.
25 - غار وادار:

 این غار در شرق روستای دلیجان قرار دارد. روستای دلیجان با روستاهای تواسانکش و یاسور همسایه بوده و در 4۷ 
امتداد سرچشمه رودخانه  در  غار  این  است.  واقع شده  کیلومتری بخش رحیم آباد و ۶۲ کیلومتری شهرستان رودسر 
آسمان رود واقع شده و از نظر قدمت، بسیار کهن می باشد و در واقع یکی از عجایب منطقه اشکور بخش رحیم آباد به 

حساب می آید.
26 - غار هفت خم:

غار باستانی هفت خم در یک کیلومتری جنوب شرق روستای سیاه کوه در شهرستان رودسر در باالی صخره ای طبیعی 
واقع شده است. دهانه غار در سمت جنوب بوده و به نظر می رسد جلوی غار با قلوه سنگ های رودخانه ای بسته شده 

که به مرور زمان گشوده شده است.
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 اقالم مورد نیاز در کیف کمکهای اولیه امدادگر تیم

•باند
•چسب زخم

•چسب ضد حساسیت
۵/وسایل معاینه:

•گوشي
•فشارسنج

•دماسنج
•آبسالنگ
•چراغ قوه
۶/داروها:

•قرص نیترو گلیسیرین زیر زباني
•قرص استامینوفن

•قرص سرماخوردگي
•قرص آنتي هیستامین

ALMgSقرص•
•قرص هیوسین

•قرص متوکلوپرامید
•قرص متوکاربامول
•قرص دیکلوفناک
•قرص استازوالمید

•قرص کلر
•اسپري سالبوتامول

•پماد سوختگي
•پماد جنتامایسین
•ژل پیروکسیکام

•وازلین طبي
•آمپول دیکلوفناک

•آمپول هیدروکورتیزون
•آمپول متوکلوپرامید
•آمپول متوکاربامول

ORS پور•
•سرم نرمال سالین ۵۰۰ سي سي
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است.  آن  غنی  گیاهی  پوشش  دلیل  گیالن  اقلیمی  امتیاز 
ناحیه رویشی هیرکانی مانند یک نوار سبز، حاشیه جنوبی 
دریای خزر و نیمرخ شمالی رشته کوه البرز را پوشانده است. 
این ناحیه رویشی به خاطر حاصلخیزی خاک، تغییرات دما 
زیادی  گیاهی  گونه های  حاوی  متعدد،  بارندگی های  و 
است. جنگل های این ناحیه به صورت نسلی دست نخورده 
سوم  دوران  خزان کننده  درختان  از  کمربندی  سالم،  و 
آن  از  که  جنگل ها  این  می دهند.  تشکیل  را  زمین شناسی 
می شود  یاد  خزری  یا  و  مرطوب  جنگل های  نام های  به 
در  و  دارند  زیادی  اقتصادی  و  زیست محیطی  ارزش های 
ناحیه  می شوند.این  محسوب  جهانی  طبیعی  میراث  زمره 
این  که  است  هیرکانی   - اکسین  رویشی  ناحیه  از  بخشی 
ناحیه خود درون منطقه ارو-سیبری است. بعضی گونه های 
گونه  بازمانده  آزاد  درخت  چون  اکسین-هیرکانی  ناحیه 
های  دوره  از  پس  که  هستند  ترشری  فلورا  گیاهی  های 
نابود  نقاط  دیگر  منطقه در  این  در  سرمای کواترنری جز 
حتی  و  ارو-سیبری  مناطق  به  نسبت  ناحیه  این  شدند. 
خاصی  ویژگیهای  هیرکانی   – اکسین  رویشی  ناحیه 
و  تنک  سرخدار  ندارند،  وجود  تقریباً  دارد:مخروطیان 
گونه های  بازمانده  که  بومی  گونه های  از  زیادی  تعداد 
گیاهی آرکو-ترشری هستند وجود دارند. بر حسب ارتفاع 
سه سطح جنگل قابل تمایزند: جنگلهای مخلوط هیرکانی، 
و  کوهی  بلند  بلوط  جنگلهای  و  کوهی،  راش  جنگلهای 
را  جلگه ها  زمانی  که  هیرکانی  جنگل  ممرز.  جنگل های 
می پوشاندند، اکنون بخش عظیمی از بخش اول کوهها تا 
ارتفاع 1۰۰۰ متری را می پوشانند. این جنگل الیه دار است 
و الیه ای از درختان خیلی بلند مثل بلند مازو، درخت آزاد، 
از درختان  نارون؛ الیه ای  افرا و  انواع رایجتر  انجیلی و  و 
نقاط  در  و شبخسب،شمشاد  کلهو،  لیلکی،  مثل  کوچکتر 
سایه دار و همه انواع درختان میوه وحشی؛ و یک زیربوته 
پیچک،  وحشی،  تاک  خزه،  مثل جل، خاس،  بته هایی  با 
متوسط،  ارتفاع  با  کوههای  دارد.  خزنده  گیاهان  دیگر  و 
حوزهٔ راش شرقی بلند، به همراه بلوط، نمدار، افرا و نارون 
است. سطح باالی کوهها بین 1۸۰۰ تا ۲۲۰۰ متر باقیمانده 
دارای جنگل فقیرتر اوری و ممرز است. مراتع قله ای اغلب 
باالتر شده اند، بعضی هایشان در  این جنگلهای  جایگزین 
سرپوشیده خصوصیات خشکی زی  شیبهای  یا  بلند  نقاط 

مدیترانه ای  جزیره  اصطالح  به  می دهند.  نشان  ویژه 
ویژه  گیاهی  پوشش  لحاظ  به  منجیل  و  رودبار  پیرامون 
تنک  بسیار  سرو  جنگلهای  یعنی  کشاورزیش  و  طبیعی 
در  نماست.سوسن چلچراغ  انگشت  زیتونش  درختان  و 
عمارلوی رودبار از گونه های منحصر به قرد گیالن است.

تاالب انزلی، به دلیل گیاهان، جانوران و مورفولوژی و 
دارای محیط  با دریا و رژیم رودها  ارتباط  بستر،  شکل 
غوطه  دسته  سه  به  تاالب  گیاهان  ویژه است.  زیستی 
می شود.  تقسیم  حاشیه ای  گیاهان  و  شناور  گیاهان  ور، 
معروف ترین گیاه تاالب انزلی که شهرت جهانی دارد 
»الله مردابی« است که تاالب را به این دلیل تاالب الله 
مرغابی  سانان،  اردک  می خوانند.حواصیلها،  مردابی 
یلوه کوچک،  بزرگ، کشیم سیاه گردن،  سانان کشیم 
کاکایی از پرندگان این تاالبند که به دلیل تنوع زیستی 

باال محلی مناسب برای مطالعه آنان است. 
انقراض  خطر  معرض  در  و  شده  حمایت  گونه   ۹4
گیاهی  انبوه  پوشش  دارد.  وجود  گیالن  در  پرندگان 
گیالن زیستگاه گونه های وحشی چون پلنگ، آهو و بز 
کوهی بوده است اما امروزه به دلیل گسترش سالح های 
غیرمجاز و افزیش شکار این گونه ها تا مرز انقراض پیش 
یا  ترین زیستگاههای مرال  از مهم  رفته اند. گیالن یکی 
ایران  در  موجود  گوزن  گونه  سه  از  یکی  کوهی،  گاو 
مناطق  جنگل های  در  که  است  آن،  گونه  بزرگترین  و 
کوهستانی زندگی می کند. در چند سال اخیر با افزایش 
شیب  از  مداوم  سازی  فرهنگ  و  تبلیغات  بانی،  محیط 
کاهش جمعیت این گونه کاسته شده است. دیگر گونه 
دار  باله  سمندر  گیالن،  در  کمیاب  و  فرد  به  منحصر 

جنوبی است که اهمیت جهانی دارد. 

 اقالم مورد نیاز در کیف کمکهای اولیه شخصی یک کوهنورد : معرفی گونه های گیاهی و جانوری در گیالن :

1/چسب زخم / 1۰ عدد
۲/باند کشي به عرض ۷/۵ سانتي متر / 1 عدد

3/نوار چسب / 1 حلقه
4/باند / 3 حلقه

۵/پنبه استریل / 4 عدد
۶/گاز استریل به ابعاد 1۰×1۰ سانتي متر / ۵ عدد

۷/پد چشمي استریل / ۲ عدد
۸/قرص استامینوفن / 1۰ عدد

۹/قرص سرماخوردگي / 1۰ عدد
1۰/ قرص آنتي هیستامین / 1۰ عدد

11/ محلول ضدعفوني )بتادین(
1۲/ پماد آنتي بیوتیک / 1 عدد

13/ سرنگ / 3 عدد
14/ محلول ORS / 4 بسته

1۵/ الکل طبي / 1۰۰ سي سي
1۶/ وازلین طبي

1۷/ قرص کلر )براي ضدعفوني آب(
1۸/ قرص معده )ALMgS( / 1۰ عدد

1۹/ ژل پیروکسیکام / 1 عدد
۲۰/ پماد سوختگي / 1 عدد

 

یک  شخصي  اولیه  کمکهاي  کیف  در  موجود  1/اقالم 
کوه نورد، ضربدر تعداد افراد

۲/وسایل جراحي:
•ست بخیه ي استریل )سوزن گیر، پنس و قیچي(

•تیغ بیستوري
•نخ و سوزن بخیه

3/وسایل تزریقات:
•سرنگ ۲ و ۵ سي سي

•آنژیوکت سبز و صورتي
•اسکالپ وین

•نیدل
•الکل
•گارو

4/وسایل پانسمان:
•گاز استریل

•پنبه ي استریل
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•آمپول آدرنالین
•آمپول هیدروکورتیزون

•آمپول دیازپام
•آمپول نالوکسان

•ویال گلوکز ۵۰ٔ
•سرم نرمال سالین 1 لیتري

•سرم قندي-نمکي 1 لیتري
•سرم قندي )دکستروز( نیم لیتري

فرید  دکتر  طبیعت،  و  کوهستان  در  اولیه  مرجع:کمکهاي   (
عباسي دزفولي و دکتر شهرام دانش فر(
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•آمپول هیدروکورتیزون

•آمپول دیازپام
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فرید  دکتر  طبیعت،  و  کوهستان  در  اولیه  مرجع:کمکهاي   (
عباسي دزفولي و دکتر شهرام دانش فر(

•آمپول آدرنالین
•آمپول هیدروکورتیزون

•آمپول دیازپام
•آمپول نالوکسان

•ویال گلوکز ۵۰ٔ
•سرم نرمال سالین 1 لیتري

•سرم قندي-نمکي 1 لیتري
•سرم قندي )دکستروز( نیم لیتري

فرید  دکتر  طبیعت،  و  کوهستان  در  اولیه  مرجع:کمکهاي   (
عباسي دزفولي و دکتر شهرام دانش فر(

معرفی رشته های سنگ نوردی : 

)Big Wall climbing(دیواره نوردی
صعود چند مرحله ای با ابزارگذاری به باالی دیواره های مرتفع )چندین طول طناب(، که معموالً به زمانی بیش از یک روز 
نیاز دارد. دیواره نوردی خود دارای انواع متفاوتی از قبیل صعود مصنوعی و صعود کالسیک است. این سبک ها از لحاظ 
نوع حمایت های میانی و میزان اتکای صعودکننده به ابزارها یا توان بدنی خود از هم متمایزند.پارک ملی یوسیمیتییکی 

از مشهورترین مکان های دیواره نوردی می باشد.
)Sport climbing( سنگ نوردی اسپورت

سنگ نوردی اسپورتصعودهای کوتاه )میانگین ۲۵ متر( با حمایت طناب از زمین، که صعودکننده تنها به توان بدنی خود 
متکی می باشد

)Bouldering(بولدرینگ
صعود مسیرهای بسیار کوتاه )تا 1۵ حرکت( ولی بسیار تکنیکی و مهارتی. در بولدرینگ حمایت با طناب انجام نمی شود 

و در عوض از تشک های مخصوص استفاده می شود.

)Indoor climbing(سنگ نوردی سالنی
سنگ نوردی سالنی )که نام رسمی آن صعودهای ورزشی است( در ابتدا تالشی برای شبیه سازیسنگ نوردی اسپورت 
در طبیعت بود که به تدریج به رشته ی ورزشی مستقلی تبدیل شد. دیواره های سنگ نوردی سالنی از جنس فایبر گالسیا 
چوب هستند. گیره های مصنوعی به وسیله ی پیچ و مهره روی این دیواره ها نصب می شوند.این رشته در حال حاضر تحت 

نظر فدراسیون جهانی صعود های ورزشی به نام IFSC فعالیت می کند. 
سه رشته ی اصلی صعودهای ورزشی عبارت اند از:              

سنگ نوردی سالنی)سرطناب(
سرطناب یا »سختی مسیر« عمده ترین رشته ی سنگ نوردی سالنی است. در این رشته فرد مسیری روی دیواره بلند را 
صعود می کند و در حین صعود، طناب متصل به هارنس )صندلی صعود( را یک به یک در حمایت های میانی )اسلینگ( 

می اندازد. امتیاز فرد با تعداد گیره هایی که گرفته است مشخص می شود.
)Speed(سرعت

در رشته ی سرعت، فرد مسیر سرعت استاندارد تعیین شده توسط فدراسیون جهانی روی دیواره ی 1۵ متری را با حمایت 
از باال به سرعت صعودمی کند. رکورد جهانی در قسمت مردان در حال حاضر ۵.۶۸ ثانیه است.

)Bouldering(بولدرینگ
همانند بولدرینگ طبیعی، فرد مسیر های کوتاه و مهارتی را روی دیواره صعود می کند. حمایت با طناب انجام نمی شود و 
صعود کنندهروی تشک می افتد. در رقابت های بولدرینگ، بر خالف سرطناب، فرد می تواند بیشتر از یک تالش روی 

مسیر داشته باشد. امتیاز فرد با تعداد مسیر های کامل شده و تعداد تالش های الزم مشخص می شود.
درجه سختی مسیر

درجه سختیمسیر های اسپورت طبیعی و مسیر های بلند سالنی باعدد ۵ )از 1 تا 4 مربوط به کوه نوردیاست( و بعد از 
آن عددی بین ۹ تا 1۵ مشخص می شود.در آخر حروفa.b.c.dبرای تقسیم بندی هرعدد به کارمی رود. برای مثال: 
۵.1۰c. مسیرهای ۵.۹ برای آموزش به مبتدیان به کار می روند. ۵.1۰ و ۵.11 کمی پیشرفته ترند و برای مسابقات سطح 
پایین استفاده می شوند. ۵.1۲ و ۵.13 مخصوص مسابقات سطح باالترند و ۵.14 و ۵.1۵ سخت ترین مسیر های صعود 

شده هستند.
سنگ نوردی سالنی در ایران

رشته صعود های ورزشی در ایران تحت نظر فدراسیون کوه نوردی و صعود های ورزشی فعالیت می کند. در مرداد ماه 
سال 13۹۰ برای اولین بار تیم ملیبزرگساالن متشکل از هفت مرد و سه زن به رقابت های جهانی در آرکو، ایتالیا اعزام 
شددراین مسابقات حمید رضا توزنده جانی رتبه ، دوازدهم سرعت و داوود رکابی رتبه، بیست و یکم سرطناب را به 

دست آوردند. 
ایرانو در پارک ملتتهرانبرگزار شد، در بخش خانم ها فرناز  به میزبانی  همچنین مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیاکه 
اسماعیل زادهموفق به کسب مدالطالی آسیاو در بخش آقایان رضا علیپورموفق به کسب مدال نقرهآسیا در رشته سرعت 
شدند. و نیز علی برات زادهبا کسب دو مدال طالدر در رشته های »بولدرینگ« و »سرطناب« عنوان بهترین شرکت کننده 

را کسب کردتیم ملی ایراننیز با کسب 1۰۲1 امتیاز قهرمان آسیا شد و تیم های چین و قزاقستان مشترکاً دوم شدند

1/اقالم موجود در کیف کمکهاي اولیه امدادگر تیم
۲/وسایل احیا

•لوله تراشه
•الرنگوسکوپ

•آمبوبگ
Airway•

3/کپسول اکسیژن
4/آتل چوبي در اندازه هاي مختلف

داروها  این  از  )استفاده  شامل  اورژانس  ۵/داروهاي 
فقط در صالحیت پزشک است(:

 اقالم مورد نیاز در کیف کمکهای اولیه پناهگاه ) جهت استفاده پزشکان تیم های کوهنوردی( :

۹1۰



قالب خود گروه و با همون ساختار کار گروهی کردن میشه کار جدی انجام داد . این رو دارم نسبت به گذشته کوهنوردی 
گیالن بیان می کنم ، یعنی اون چیزی که بود و این چیزی که داره االن اتفاق می افته و البته هنوز عمومی نشده .

البته کوهنوردی گیالن در سالهای اوائل دهه 70 اگه یادت باشه یه صعود زمستانی شاه معلم   : س 
داشت که البته 2 روزه بود و کوهنوردانی از گروه های مختلف در اون مشارکت داشتن 

ج: البته من و تو  در اون زمان هنوز کوهنوردی رو نمی شناختیم :
س : ولی خب رفتن دیگه ، حدود بیست سال پیش 

ج : دو روزه اجرا کردن 
س : کاری ندارم ، تحلیل مشخص از شرایط مشخص ، 2 روزه در زمستان با آن شرایط ! و وسایل کار 
ارزنده ای بود ، االن سوال من اینه این که حرکت گروه ها در 2 سال اخیر ، این رو نشون میده که 
کوه نوردی گیالن رو به جلو هستش ، یعنی میشه نتیجه گیری کرد که در چند سال آینده تیمی از 

گیالن راهی صعود 7 هزاری یا 8 هزاری بشه ؟
ج: نه ، ببین اینکه داریم ۲ سال این کار رو انجام می دیم رو به جلو هستش دیگه ، این بچه ها دوباره که شاه معلم نرفتن 
، صعود 4 هزاری رفتن که کم اتفاق می افته تو گیالن ، همین صعود زمستانه سبالن رو یکی از گروه ها 1۰ سال پیش 
اجرا کرده با یه تیم ۶ نفره ، یا صعود زمستانه دماوند تا حاال چند بار توسط بچه های گیالن اجرا شده ، صحبت من اینه 
که اتفاقی که داره می افته مربوط به کار گروهی هستش و این مثبته . البته صحبت من این نیست که کوهنوردی گیالن 

رو به پیشرفته ، چون باید سرعت حرکت اون رو با سرعت کوهنوردی کشور – حداقل – نگاه کنیم.
س : به نسبت حرکت کوهنوردی در کشور چطوره :

انتخابات سال ۸۸ آقای شعاعی میگه  ، در مجمع  بارها گفتم  این حرف رو  . من  فاجعه هستش  : من فکر می کنم  ج 
»کوهنوردی گیالن در سطح کشور جایگاهی نداره »، توی این 4 سال یه قدم جلو نرفتیم بلکه خیلی هم از کشور عقب 

افتادیم . ما تقریبا نسبت به کارهایی که بچه های استانهای دیگه دارن انجام میدن ما هیچ کاری نمی کنیم .
س : این کار ها رو کی باید انجام بده ، از کی انتظار می ره که انجام بده ، اول ببینیم این درجا زدن 

ها چرا ادامه داره و ساختار و پایه کوهنوردی در گیالن چرا ضعیفه و دالیل اون چیه ؟
ج: کوهنوردی گیالن در چند جنبه ضعف داره ، کامل بگم طوالنی میشه 

س:آره بگو ، اگه جا نشد حذف یا سانسور می کنیم 
ج: ضعفهای کوهنوردی به دو دسته تقسیم می کنم 1- مشکالت ساختاری ۲- مشکالت رفتاری .مشکالت ساختاری اینه 
که خود بچه های کوهنورد و یا نهادهای کوهنوردی باعثش نشده و تغییر اون هم غیر ممکن و یا شاید خیلی سخت باشه 
و در واقع به ما ارث رسیده ولی شاید بشه با راه هایی کمی از اون مشکالت دور شد . ولی مشکالت رفتاری رو خودش 
باعث شده یعن چه خود کوهنوردی و چه خود کوهنورد ها و چه گروه ها و این مشکالت رفتاری رو میشه تغیر داد . 

اینها سوژه های منفردی هم نیستن و روی هم تاثیر میزارن و با هم ارتباط دارن .
اولین مشکل ساختاری ما طبیعت گیالنه ، یعنی اقلیم کوهستانی ما و وضعیت زمینهای کوهستان گیالنه به گونه ای هستش 
که فرمت خاصی برای کوهنوردی ما تعریف می کنه که دقیقا ترکینگ هستش ، حتی تو صعودهای زمستانی هم  ، 
کوهستان ما بزرگترین قله اش گذشته از سماموس ، شاه معلم هستش که 3 هزار متر  که تا ۲ هزار متریش پوشش جنگلی 
داریم ، در نتیجه گام برداری ما در جنگله و در اون با زمینهای سنگی روبرو نیستیم و خط الراس تیغه ای نداریم یالهای 
آنچنانی نداریم ، در هیچکدام از مسیر های گیالن که صعود میشه شما اصوال احتیاج به کارگاه زدن ندارید  احتیاج 
نداری که حمایت بکنی ، احتیاج نداری که کرده ببندی ، تو هیچ مسیری نیاز به کارگاه برفی در زمستان نداری ، بچه 
ها برای این که این موارد رو تجربه کنن باید برن یه یال مخصوصی رو پیدا کنن و صرفا تمرین کنن ، یعنی در شرایط 
واقعی صعود قرار نمی گیرن ، به عنوان مثال وقتی داریم می ریم صعود ساده توچال از شیرپال  بعد از پناهگاه داوودی که

وارد منطقه سیم بکسل ها می شیم ، بچه های گیالن از اون منطقه متنفرن به خاطر اینکه زمستونها اکثرا 
یخ زده است و روی سنگ یخ زده راه رفتن برای بچه ها استرس زاست ، بحث ترس  نیست ، طرف تا 
االن مواجه نشده با این مسئله در صورتیکه بچه های تهران بارها با این مسئله مواجهن . این اقلیم گیالن 

روی گام برداری ، استرس ، اعتماد بنفس به گام برداری خود فرد ،  نحوه نفس گیری تاثیر داره . 

قالب خود گروه و با همون ساختار کار گروهی کردن میشه کار جدی انجام داد . این رو دارم نسبت به گذشته کوهنوردی 
گیالن بیان می کنم ، یعنی اون چیزی که بود و این چیزی که داره االن اتفاق می افته و البته هنوز عمومی نشده .

البته کوهنوردی گیالن در سالهای اوائل دهه 70 اگه یادت باشه یه صعود زمستانی شاه معلم   : س 
داشت که البته 2 روزه بود و کوهنوردانی از گروه های مختلف در اون مشارکت داشتن 

ج: البته من و تو  در اون زمان هنوز کوهنوردی رو نمی شناختیم :
س : ولی خب رفتن دیگه ، حدود بیست سال پیش 

ج : دو روزه اجرا کردن 
س : کاری ندارم ، تحلیل مشخص از شرایط مشخص ، 2 روزه در زمستان با آن شرایط ! و وسایل کار 
ارزنده ای بود ، االن سوال من اینه این که حرکت گروه ها در 2 سال اخیر ، این رو نشون میده که 
کوه نوردی گیالن رو به جلو هستش ، یعنی میشه نتیجه گیری کرد که در چند سال آینده تیمی از 

گیالن راهی صعود 7 هزاری یا 8 هزاری بشه ؟
ج: نه ، ببین اینکه داریم ۲ سال این کار رو انجام می دیم رو به جلو هستش دیگه ، این بچه ها دوباره که شاه معلم نرفتن 
، صعود 4 هزاری رفتن که کم اتفاق می افته تو گیالن ، همین صعود زمستانه سبالن رو یکی از گروه ها 1۰ سال پیش 
اجرا کرده با یه تیم ۶ نفره ، یا صعود زمستانه دماوند تا حاال چند بار توسط بچه های گیالن اجرا شده ، صحبت من اینه 
که اتفاقی که داره می افته مربوط به کار گروهی هستش و این مثبته . البته صحبت من این نیست که کوهنوردی گیالن 

رو به پیشرفته ، چون باید سرعت حرکت اون رو با سرعت کوهنوردی کشور – حداقل – نگاه کنیم.
س : به نسبت حرکت کوهنوردی در کشور چطوره :

انتخابات سال ۸۸ آقای شعاعی میگه  ، در مجمع  بارها گفتم  این حرف رو  . من  فاجعه هستش  : من فکر می کنم  ج 
»کوهنوردی گیالن در سطح کشور جایگاهی نداره »، توی این 4 سال یه قدم جلو نرفتیم بلکه خیلی هم از کشور عقب 

افتادیم . ما تقریبا نسبت به کارهایی که بچه های استانهای دیگه دارن انجام میدن ما هیچ کاری نمی کنیم .
س : این کار ها رو کی باید انجام بده ، از کی انتظار می ره که انجام بده ، اول ببینیم این درجا زدن 

ها چرا ادامه داره و ساختار و پایه کوهنوردی در گیالن چرا ضعیفه و دالیل اون چیه ؟
ج: کوهنوردی گیالن در چند جنبه ضعف داره ، کامل بگم طوالنی میشه 

س:آره بگو ، اگه جا نشد حذف یا سانسور می کنیم 
ج: ضعفهای کوهنوردی به دو دسته تقسیم می کنم 1- مشکالت ساختاری ۲- مشکالت رفتاری .مشکالت ساختاری اینه 
که خود بچه های کوهنورد و یا نهادهای کوهنوردی باعثش نشده و تغییر اون هم غیر ممکن و یا شاید خیلی سخت باشه 
و در واقع به ما ارث رسیده ولی شاید بشه با راه هایی کمی از اون مشکالت دور شد . ولی مشکالت رفتاری رو خودش 
باعث شده یعن چه خود کوهنوردی و چه خود کوهنورد ها و چه گروه ها و این مشکالت رفتاری رو میشه تغیر داد . 

اینها سوژه های منفردی هم نیستن و روی هم تاثیر میزارن و با هم ارتباط دارن .
اولین مشکل ساختاری ما طبیعت گیالنه ، یعنی اقلیم کوهستانی ما و وضعیت زمینهای کوهستان گیالنه به گونه ای هستش 
که فرمت خاصی برای کوهنوردی ما تعریف می کنه که دقیقا ترکینگ هستش ، حتی تو صعودهای زمستانی هم  ، 
کوهستان ما بزرگترین قله اش گذشته از سماموس ، شاه معلم هستش که 3 هزار متر  که تا ۲ هزار متریش پوشش جنگلی 
داریم ، در نتیجه گام برداری ما در جنگله و در اون با زمینهای سنگی روبرو نیستیم و خط الراس تیغه ای نداریم یالهای 
آنچنانی نداریم ، در هیچکدام از مسیر های گیالن که صعود میشه شما اصوال احتیاج به کارگاه زدن ندارید  احتیاج 
نداری که حمایت بکنی ، احتیاج نداری که کرده ببندی ، تو هیچ مسیری نیاز به کارگاه برفی در زمستان نداری ، بچه 
ها برای این که این موارد رو تجربه کنن باید برن یه یال مخصوصی رو پیدا کنن و صرفا تمرین کنن ، یعنی در شرایط 
واقعی صعود قرار نمی گیرن ، به عنوان مثال وقتی داریم می ریم صعود ساده توچال از شیرپال  بعد از پناهگاه داوودی که

وارد منطقه سیم بکسل ها می شیم ، بچه های گیالن از اون منطقه متنفرن به خاطر اینکه زمستونها اکثرا 
یخ زده است و روی سنگ یخ زده راه رفتن برای بچه ها استرس زاست ، بحث ترس  نیست ، طرف تا 
االن مواجه نشده با این مسئله در صورتیکه بچه های تهران بارها با این مسئله مواجهن . این اقلیم گیالن 

روی گام برداری ، استرس ، اعتماد بنفس به گام برداری خود فرد ،  نحوه نفس گیری تاثیر داره . 

مصاحبه : 
مصاحبه زیر با آقای سعید ملکی از همنوردان  عضو کانون کوهنوردان می باشد ، دراین مصاحبه 
آقای ملکی نظر خود را پیرامون وضعیت کوهنوردی در استان گیالن بیان کرده است ، بدیهی است  
نظرات ایشان شخصی می باشد و راه برای دریافت نظر سایر همنوردان  عضو کانون و خارج از کانون 

جهت نقد و بررسی دیگاه ایشاندر همین نشریه بازمی باشد  .

س : وضعیت فعلی کوهنوردی گیالن :
ج : نسبت به چی ؟

س : می تونیم نسبت به کشور بررسی کنیم ، عوامل و وضعیت  فعلی و راه های برون رفت از این 
وضعیت رو ببینیم 

ج: این که گفتی خیلی گسترده هستش ، کوهنوردی گیالن ....، آدم گیر می کنه به کجاش نگاه کنه ؟
س : بیا شاخه شاخه کن در چند قسمت مثل کوهنوردی ، سنگ نوردی ، غار نوردی ، یخ نوردی  و 
..... به هر حال در بعضی از این رشته ها مثل غار کارهایی صورت گرفته ، در سنگ هم تک ستاره 
بخشهای  فعلی  تونیم وضعیت  می  بندی  تقسیم  این  با  ، حاال  نداشت  استمرار  البته  که  داشتیم  هایی 

مختلف رو ببینیم
ج:کال بخواهیم وضعیت گیالن رو در کوهنوردی ببینیم  ، چون بحث مقایسه هستش ، این مقایسه دو حالت داره یا با 
دیگران یا روند رشد خود کوهنوردی  ، با دیگران رو فعال صحبت نمی کنیم و بحث رو نسبت به روند رشد خودش 

پیش می بریم ، مسلما اتفاقات جدیدی در حال وقوع هستش و نمیشه اون ها رو ندیده گرفت .
س: مثال چی ؟

ج: مثال دو سال هستش که چهار تا گروه دارن با هم جمع می شن و صعود زمستانی اجرا می کنند . هر چند سال گذشتش 
به اتکا و محوریت یک نفر خارج از 4 تا گروه بود ولی امسال 4 تا گروه با هم برنامه ریزی سبالن رو انجام دادن ، این 
اتفاق مثبتی هستش که گروه ها با هم 3 الی 4 ماه برنامه ریزی و تالش می کنند و صعود موفقی رو انجام می دن یا مثال 
بچه های یک گروه در تعطیالت عید می رن دیواره بیستون و چند مسیر  اونجا رو صعود می کنن. این کارها رو می 
بایست در مقایسه با تک کارهایی که توسط افراد صورت می گرفت را به فال نیک گرفت  . یه دوره ای بود که بچه 
ها برای این که این نوع کارها رو انجام بدن از گروه ها جدا می شدن و االن این موضوع در این دو ساله در حال تغییر 

هستش و اون تفکری که اعالم می کرد گروه مانع پیشرفته ، خوشبختانه در حال کمرنگ شدنهستش .
س : این تفکر به غلط ایجاد شده یا نه ، رگه هایی از واقعیت هم توش هست ؟

ج: این تصور یا تفکر زیاد هم غلط نیست ، ببین یه جمله ای داریم که تو اساس نامه اکثر گروه ها از جمله گروه خودمون 
میشه دید و این جمله تو خیلی از مقاالت عمومی کوهنوردی هم دیده می شه که کوهنوردی ورزش اخالق ، مرام و 
ورزشی هست که کل گروه به پای ضعیفترین فرد گروه راه می ره . من با این جمله مشکل دارم . فارغ از بحث علمی 
گام برداری که یه چیز دیگه است ، این چه نگاهیه که می گه کل گروه باید افت بکنه به خاطر یک نفر، یعنی استاندارد 
گروه رو تبدیل بکنیم به شرایط ضعیف ترین فرد گروه ، این غلط هستش . گروه باید تبدیل به پله ای بشه که بتونه 
توانمند ترین آدم خودش رو به نقطه باالتر ببره ، نه اینکه همه رو به نقطه پایین تر . بعد اون توانمدها بتونن کل گروه رو 
بکشن باالتر ، این میشه اتفاق درست . اگه ما فکر بکنیم ضعیف ترین فرد ما هیچ وقت نمی تونه یک صعود زمستانه مثال 
شاه معلم بره ، در نتیجه گروه هیچ وقت نباید این صعود رو انجام بده چون می خواهد توان خودش رو بیاره تو رنج اون 
همنورد ناتوان . متاسفانه این رفتار شده بود ، یعنی دیده بودیم گروه هایی که این رفتار رو انجام می دن و همین کار اشتباه      
هم باعث این تصور هم شده بود که هر کس می خواد کار فنی انجام بده باید از گروه جدا بشه و 
دیدیم کسانی که تو این مدت به عنوان فنی کاران – البته من این اصطالح رو خیلی دوست ندارم – 
کار جدی تری در کوهنوردی    کردن و عضو گروه هم بودن ، خارج از چارت گروه این کار رو 
کردن و البته می تونیم وارد مثال هم بشیم ولی االن دو ساله که این ماجرا در حال تغییر هستش که در  111۲



انجام داد سعی کنیم انواع تهمت و کنایه رو بهش بزنیم . سعی نمی کنیم خودمون رو ببریم باال . این حاشیه ها دالیل 
متفاوتی داره که فرصت نیست بهش ورود کنیم .

س : برای برون رفت از این عقب موندگی ، نقش گروه ها و نهادها و افراد مستقل چی هست ؟
ج: ببین مهمترین مسئله اینه که بخواهی تغییر کنی 

س : فکر کنم بچه ها نشون دادن که می خواد تغییر کنن 
ج: درسته ، نشستهایی که در حال برگزار شدن هست ، نشون می ده که این عالمت سوال در حال بوجود اومدنه و زمانی 
که مشکالت دیده بشه ، میشه نشست فکر کرد و راه حل ها رو پیدا کرد ، مشکالت رفتاری رو میشه تغییر داد . وقتی 
می گیم که مربیان ما به روز نیستن می شه مربی از خارج استان آورد هم علم روز را آوردی و هم مربی هم استانی من 
خودش رو تکون میده  ، یک بخش عمده ماجرا مشکالتی هست که هیئت داره االن به بحث هیات بپردازم ماجرا خیلی 
پیچیده میشه فقط بگم که در تمام بخشا هیات میتونه منشا حل مشکل باشه ، هیئت می تونه خیلی تاثیر داشته باشه ، البته 
هیئت نمی تونه جلوی کوهنوردی رو بگیره و لی اگه بخواد میتونه کمک زیادی به کوهنوردی بکنه . یه مثال کوچیک ، 
طی دو سال اخیر هیئت کوهنوردی سیستان و بلوچستان به جایی رسیده که اولین دوره مربیگری کوهپیمایی رو در استان 
خودش برگزار می کنه هم برای آقایان و هم برای خانمها و این مسئله رو در سایتشون می تونی ببینی، یعنی این بچه 
هایی که در دوره مربیگری شرکت کردند در این دو سال کالس یخ و برف و سنگ ، پزشکی کوهستان  و کارآموزی 
کوهپیمایی رو گذروندن و این رو با بهترین مربیان کشور انجام دادن ، حاال فاصله سیستان تا تهران زمینی بیست ساعت 
و رشت تا تهران 4 ساعت هستش در حالیکه وضعیت مالی اون بچه ها خیلی هم خوب نیست ، ولی خواستن ، مگه یادت 
نیست آقای پیمان ثروت برای کالس گروه اومد یا مثال آقای دکتر جوادی .حتی ما می تونیم بریم تهران و اتفاقی ساده 

هستش . ما می تونیم در بخش رفتاری ، آموزش و مربیان تغییر کنیم .
س: در بعضی از بخشها گفتی که میشه تغییر کرد و باید رفت دنبالش ، نگاه گروه ها رو چطور میشه 

تغییر داد ؟
ج: این تغییر نگاه فقط با آشنا شدن با کوهنوردی نوین و ارتباط با سایر استانها اتفاق می افته و زمانی که فقط تو خودمون 

باشیم و این ارتباط رو قطع کنیم اتفاق نمی افته .
س : پایه کار رو آموزش می بینی ؟

ج :نه ، پایه کار مراوده هستش ، ما باید با کوهنوردهای سایر استانها مراوده داشته باشیم ، از اونا دعوت کنیم ، این همه 
صعود های خوب انجام میشه ازشون بخواهیم بیان تعریف کنن چه طور شد تصمیم گرفتن این صعود رو انجام بدن ، چه 
تمرینی کردن و چطور این صعود انجام شد .یه مشکل دیگه ما اینه که بچه ها کمتر می خونن و مطالعه می کنن . همین 
پارسال که صعود زمستون علم کوه بود یه عده ای داشتن گرده آلمانها رو صعود می کردن و اتفاقا ما شب چراغ های 
اونا رو میدیدم که مجبور به شب مانی شدن ، می تونیم از همین همنوردان بخواهیم بیان و برای ما تعریف کنند و اصال 
هم قرار نیست از این آدم ها سمبل بسازیم و حتی می تونیم اختالف  نگاه هم با اونا داشته باشیم و لی میتونه بگه چطور 
این کار رو انجام داده میشه از عظیم قیچی ساز دعوت کردتا تجاربش رو در اختیار ما بزاره و این باعث میشه متوجه بشیم 

کجای کار هستیم و چه فاصله ای داریم و ببینیم چقدر بلد هستیم .
س : حاشیه رو چطور میشه کم کرد؟

ج: حاشیه صرفا با گفتگو حل می شه باید قبول کنیم که با هم اختالف داریم و قرار نیست با تو یک جور فکر بکنم ، 
قراره با هم کار بکنیم  فارغ از اینکه تو آبی بپوشی و من قرمز . میشه سر اصول توافق کرد و از اونجایی که همه مدعی 

اند، همه اصول رو رعایت می کنند، اصول همه میشه قواعد کوهنوردی.
س : بحث مالی رو چه باید کرد؟

واقعا نمی دونم . قسمت مالی بر می گرده به همون تصمیم خواستن که آقا من می خوام کوهنوردی بکنم یا نه و اگر 
همه اصول رو رعایت می کنند، اصول همه میشه قواعد کوهنوردی.آره پس باید هزینه بکنم و راهی 

جز این نیست . اگه بخواهم هر سال کم کم  هزینه کنم توچند سال میشه تجهیزات رو کامل کرد ،
بچه های ما 1۵ سال که دارن کوه می رن یعنی تو این مدت نمیشد وسایل رو کامل کرد . مطمئنا می 

شد ، موضوع سر اینه که بخوان . قبول دارم تو گیالن مشکالت زیاده و این نیست که نشه .

انجام داد سعی کنیم انواع تهمت و کنایه رو بهش بزنیم . سعی نمی کنیم خودمون رو ببریم باال . این حاشیه ها دالیل 
متفاوتی داره که فرصت نیست بهش ورود کنیم .

س : برای برون رفت از این عقب موندگی ، نقش گروه ها و نهادها و افراد مستقل چی هست ؟
ج: ببین مهمترین مسئله اینه که بخواهی تغییر کنی 

س : فکر کنم بچه ها نشون دادن که می خواد تغییر کنن 
ج: درسته ، نشستهایی که در حال برگزار شدن هست ، نشون می ده که این عالمت سوال در حال بوجود اومدنه و زمانی 
که مشکالت دیده بشه ، میشه نشست فکر کرد و راه حل ها رو پیدا کرد ، مشکالت رفتاری رو میشه تغییر داد . وقتی 
می گیم که مربیان ما به روز نیستن می شه مربی از خارج استان آورد هم علم روز را آوردی و هم مربی هم استانی من 
خودش رو تکون میده  ، یک بخش عمده ماجرا مشکالتی هست که هیئت داره االن به بحث هیات بپردازم ماجرا خیلی 
پیچیده میشه فقط بگم که در تمام بخشا هیات میتونه منشا حل مشکل باشه ، هیئت می تونه خیلی تاثیر داشته باشه ، البته 
هیئت نمی تونه جلوی کوهنوردی رو بگیره و لی اگه بخواد میتونه کمک زیادی به کوهنوردی بکنه . یه مثال کوچیک ، 
طی دو سال اخیر هیئت کوهنوردی سیستان و بلوچستان به جایی رسیده که اولین دوره مربیگری کوهپیمایی رو در استان 
خودش برگزار می کنه هم برای آقایان و هم برای خانمها و این مسئله رو در سایتشون می تونی ببینی، یعنی این بچه 
هایی که در دوره مربیگری شرکت کردند در این دو سال کالس یخ و برف و سنگ ، پزشکی کوهستان  و کارآموزی 
کوهپیمایی رو گذروندن و این رو با بهترین مربیان کشور انجام دادن ، حاال فاصله سیستان تا تهران زمینی بیست ساعت 
و رشت تا تهران 4 ساعت هستش در حالیکه وضعیت مالی اون بچه ها خیلی هم خوب نیست ، ولی خواستن ، مگه یادت 
نیست آقای پیمان ثروت برای کالس گروه اومد یا مثال آقای دکتر جوادی .حتی ما می تونیم بریم تهران و اتفاقی ساده 

هستش . ما می تونیم در بخش رفتاری ، آموزش و مربیان تغییر کنیم .
س: در بعضی از بخشها گفتی که میشه تغییر کرد و باید رفت دنبالش ، نگاه گروه ها رو چطور میشه 

تغییر داد ؟
ج: این تغییر نگاه فقط با آشنا شدن با کوهنوردی نوین و ارتباط با سایر استانها اتفاق می افته و زمانی که فقط تو خودمون 

باشیم و این ارتباط رو قطع کنیم اتفاق نمی افته .
س : پایه کار رو آموزش می بینی ؟

ج :نه ، پایه کار مراوده هستش ، ما باید با کوهنوردهای سایر استانها مراوده داشته باشیم ، از اونا دعوت کنیم ، این همه 
صعود های خوب انجام میشه ازشون بخواهیم بیان تعریف کنن چه طور شد تصمیم گرفتن این صعود رو انجام بدن ، چه 
تمرینی کردن و چطور این صعود انجام شد .یه مشکل دیگه ما اینه که بچه ها کمتر می خونن و مطالعه می کنن . همین 
پارسال که صعود زمستون علم کوه بود یه عده ای داشتن گرده آلمانها رو صعود می کردن و اتفاقا ما شب چراغ های 
اونا رو میدیدم که مجبور به شب مانی شدن ، می تونیم از همین همنوردان بخواهیم بیان و برای ما تعریف کنند و اصال 
هم قرار نیست از این آدم ها سمبل بسازیم و حتی می تونیم اختالف  نگاه هم با اونا داشته باشیم و لی میتونه بگه چطور 
این کار رو انجام داده میشه از عظیم قیچی ساز دعوت کردتا تجاربش رو در اختیار ما بزاره و این باعث میشه متوجه بشیم 

کجای کار هستیم و چه فاصله ای داریم و ببینیم چقدر بلد هستیم .
س : حاشیه رو چطور میشه کم کرد؟

ج: حاشیه صرفا با گفتگو حل می شه باید قبول کنیم که با هم اختالف داریم و قرار نیست با تو یک جور فکر بکنم ، 
قراره با هم کار بکنیم  فارغ از اینکه تو آبی بپوشی و من قرمز . میشه سر اصول توافق کرد و از اونجایی که همه مدعی 

اند، همه اصول رو رعایت می کنند، اصول همه میشه قواعد کوهنوردی.
س : بحث مالی رو چه باید کرد؟

واقعا نمی دونم . قسمت مالی بر می گرده به همون تصمیم خواستن که آقا من می خوام کوهنوردی بکنم یا نه و اگر 
همه اصول رو رعایت می کنند، اصول همه میشه قواعد کوهنوردی.آره پس باید هزینه بکنم و راهی 

جز این نیست . اگه بخواهم هر سال کم کم  هزینه کنم توچند سال میشه تجهیزات رو کامل کرد ،
بچه های ما 1۵ سال که دارن کوه می رن یعنی تو این مدت نمیشد وسایل رو کامل کرد . مطمئنا می 

شد ، موضوع سر اینه که بخوان . قبول دارم تو گیالن مشکالت زیاده و این نیست که نشه .

بحث دوم در مشکالت ساختاری ، بحث شرایط اقتصادی منطقه هستش  . کال وضعیت اقتصادی در گیالن ضعیفه . ما 
باالترین بحث مهاجرت رو داریم که بچه های جوون در اول به خاطر شرایط اقتصادی از استان خارج میشن  چون فرصت 
شغلی در گیالن کم هستش و این باعث میشه توانایی اقتصادی بچه ها بیاد پایین در صورتیکه کوهنوردی نوین بخش 
عمده اش تجهیزاته و هزینه صعود ها و در چند سال اخیر با شرایط اقتصادی موجود و تقاوت نرخ ارز ، کوهنوردی فوق 
العاده گرون شده و تولیدات داخل جوابگوی نیاز بچه ها نیست ، استاندارد ها تغییر کرده و نوع نگاه به این ورزش عوض 
شده . مثال وقتی به یه مربی خوب بگید برای صعود زمستانه  دماوند ، میگه این صعود دو تا فاکتور داره 1- آمادگی بدنی 
و تجهیزات مناسب و این عدم توانایی مالی تاثیر گذار هستش در صعود ها . االن ما باید 3۰ نفر جمع بشیم تا یک تیم 1۰ 

نفره رو با تجهیزات کامل بفرستیم صعود.
مورد دیگری که تاثیر گذاره و احتماال این حرف من باعث ناخشنودی دوستان  میشه ، این هستش که ما گیالنیها عموما 
آدمهای بزمی هستیم تا رزمی و  به تفریح بیشتر عالقمندیم و آنچنان اهل زحمت کشیدن زیاد نیستیم و اگر زحمتی بکشیم 
دوست داریم زمانی هم برای تفریح داشته باشیم و خب این خودش رو می چسبونه به اقلیم ما که بیشتر ییالقی هستش و 
قله های ما اکثریت حالت ییالقی دارن و واقعیت اینجاست که ما ییالق نوردیم و اگر یک هفته صعود بلند بریم ، دوست 

داریم هفته بعدی بریم ییالق و کبابی هم بزنیم ، این هم جزء مشکالت ساختاری ما هستش . 
مسئله بعدی مشکالت رفتاری ما نسبت به خود کوهنوردیه . یک بخش اینه که کوهنوردی گیالن مدیون به  کسانی 
هست که ما بهشون میگیم پیشکسوت و گروه ها رو در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰  ایجاد کردن و بچه ها رفتن داخل 
گروه ها ، نسل ها تغییر کرد اما نوع نگاه انگار تغییر نکرده . شما ببینید با همون نگاهی که این دوستان در سالهای ۷۰ 
موسس این گروه ها بودن در همین زمان هم باز تولید میشه . در بین گروه ها این نگاه خودش رو با کوهنوردی نوین 
کشور همراه وهمگام نکرده ، شیوه تربیتی بچه های ما همچنان قدیمیه یعنی بچه ها میان عمومی بعد برنامه تخصصی 
سبک و بعد سنگین یک روزه بعد برنامه دو روزه عالقمند می شن و یک دماوند و یک سبالن صعود می کنن و فکر 
می کنندکارشون در کوهنوردی تموم شده و میرن خونه نشین می شن ، تک نفراتی هم می مونن که کارهای گروه 
رو پیش می برن و شاخه های دیگه مثل سنگ – حاال سنگ باز ساده تر هستش - و کارهای جدی تری مثل دیواره 
نوردی ، یخ و برف ، یخچال و غار و این کارهای متفاوت دیگه دیده نمیشه توسط بچه ها و گروه ها.  اصال این شاخه 
ها در کوهنوردی گیالن ناشناخته هستش نگاه ما باید تغییر کنه . مسئله بعدی ما مورد آموزش هستش ، آموزش در استان 
گیالن یک فقر عجیبی داره و از همه طرف هم وجود داره ، هم از طرف آموزش دهندگان و هم از طرف آموزش 
گیرندگان ، یعنی نیاز به آموزش رو در کوهنوردی استان گیالن احساس نمی کنید و این آموزش باید طوری باشه که 

ازش کوهنوردی نوین در بیاد.
از طرف دیگر ما مربی طراز اول در کشور نداشتیم . با تمام احترامی که برای تمام مربیان استان گیالن قائلم ، اهمیتی 
که باید به امر آموزش بدن رو ندادن . ما از چند جنبه از مربی های داخل استان ضربه خوردیم ، اول اینکه واقعا به روز 

نبودن مثل مربیان سایر استانها 
س: در اون زمانی که مربی شدن به روز بودن

ج: در اون زمان هم نبودن ، ببین مربیان گیالن هیچ وقت در سطح کشور مربیان تاپ و نامداری نبودند ، مثال در استانهای 
کرمانشاه ، همدان ، زنجان، اراک و تبریز مربیان مطرحی بودند  کارهایی که  انجام دادند زبانزد بود و هست . در جامعه 
..مربیان ما همون چیزی رو که بدست  الگو محسوب میشن  تاثیر هستند . یک جورایی در کل کشور  خودشدن منشا 
آوردند به همان قانع شدند ، چون تو گیالن سر بودنخودشون تک بودن و نیاز به بهتر شدن در خودشون ندیدن، مشکل 
بعدی این بود اکثریت مربی ها ی ما دنبال رابطه مرید و مرادی بودند و بیشتر به فکر تشکیل تیم بودن تا مریدانی داشته 
باشن ، البته می تونی این قسمت رو حذف کنی و لی مثال کم ندارم در این مورد . این عزیزان نتونستن این مسئله رو 

روشن کنن که مبحث اصلی آموزش هستش و البته در این بین گروه ها و هیئت ها هم  به این مسئله پی نبردن.
البته این موضوع رو در سطح  بخش سوم ماجرا در گیالن حاشیه های زیاد اطراف این ورزشه که 
کشور هم می بینیم البته با این تفاوت که در سطح کشور کار انجام می شه و حاشیه داره و در گیالن 
اصال کاری انجام نمیشه . در گیالن اگه کسی کاری انجام می ده دیگران رو ترغیب نمی کنه برای 
یک کار همطراز مثل اون . ما عادت داریم در گیالن دیگران رو بکشیم پایین و اگه کسی کاری 
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 مراحل انجام :
کار با پا – ) ۲ تا 3 دقیقه ( هرپاراروییکگیرهمجزاقراربدهیدوبدونایجادصداوضربهزدنبهپنلبهجلوبروید .
پوزیشن بدن– ) ۲ تا 3 دقیقه ( به انوع پوزیشن های بدن بر روی دیواره فکر کنید و انها را انجام دهید .

مقدار حرکت– ) ۲ تا 3 دقیقه ( به تعداد حرکاتی که برای رسیدن به گیره مورد نظرتان نیاز دارید فکر کنید و به حرکتتان 
ادامه دهید .

افزایش سرعت - ) ۲ تا 3 دقیقه ( حاال شروع کنید به افزایش سرعت صعودتان .
نباید بیشتر از 3۰ دقیقه از گرم کردنتان تا شروع تمرینات سختتان بگذرد .

بهتر است بعد از تمرین و داشتن یک خواب خوب در شب سطح آدرنالین بدنتان را حتما پایین بیاورید .  درست عکس 
گرم کردن است . مرحله اول بین ۵ تا 1۰ دقیقه مرحله آخر گرم کردن را انجام می دهید . مرحله دوم حرکات کششی 

پویا را انجام دهید.
نمونه ای معمول :

کتف ها – کف دست خود را در راستای بازویتان و تا ارتفاع شانه تان بر دیواری بگذارید و با حرکت و خم کردن بدنتان 
باید در ناحیه کتفتان احساس کشش داشته باشید .

قفسه سینه– دقیقه عین حرکت باال با این تفاوت که بازویتان با دستتان یک زاویه ۹۰ درجه رو به باال تشکیل دهد .
پاها – روی زمین به صورت V شکل بنشینید و سپس دستتان را در دورترین نقطه ممکن در زاویه پاهایتان حرکت دهید 
) تا آستانه درد ( همچنین می توانید روی هر یک از پاهایتان فوکوس کنید و سعی کنید انگشتان پاهایتان را با دست 

لمس کنید .

معرفی کمیته پژوهش کانون کوهنوردان گیالن : 
اهداف و نگرش : 

پرداختن به آثار مکتوب و مطالعه کردن در جامعه ایران به طور عام و در میان کوهنوردان   به طور خاص رو به زوال 
است. شهــــروند امروز متاسفانه نه هـــزینه ای برای خرید و تهیه محصوالت فرهنــــــگی بخصوص کتب و نشریات 

کنار می گذارد و نه وقتی برای مطالعه.
از سویی دیگــــر نسل جدید کوهنوردان، کوهـنــــورد خوب را به کسی اطالق می کنند که سریعتر و قوی تر به باال می 
رود. کوهنوردی صرفن از طریق عضالت. اما از آناتولی بوکریف کوهنورد فقید روس نقل است: ” سخت ترین کار در 
کوهنوردی گرفتن تصمیم درست در شرایط دشوار است.” گرفتن تصمیم درست نیازمند شناخت است و شناخت حاصل 
نقد و تجــزیه و تحلیل داده ها و اطالعات و تجربیات موجود. مطالعه و بررسی نوشته ها و گزارشات کوهنوردان بهترین 
و ممکن ترین راه دستیابی به شناخت ما از محیط کوهستان و ورزش کوهنــــوردی است. بر پایه چنین نگاه و باوری 
کمیته پژوهش کانون کوهنوردان گیالن را شکل دادیم و در آن به مطالعه و نقد و تحلیل کتب و مقاالت کوهنوردی 
و پیگیری و بررسی اخبار کوهنوردی در ایران و جهان می پردازیم. در دورنمای فعالیت های خود برگزاری همایش، 
میزگرد و کنفرانس های آموزشی را در نظر داریم. تا در حد توانمان مسیر و جهت کوهنوردی پیرامون را به سوی اهمیت 

قایل شدن به مسائل نظــــری و تئوریک کوهنوردی تغییــر دهیم.

فعالیتهای جاری : 
روال کار کمیته پژوهش در هر جلسه شامل خواندن صفحاتی از کتاب،خواندن یک یا دو مقاله و بحث و بررسی آنها. 
تعریف یک اصطالح کوهنوردی . بررسی اخبار کوهنوردی ایران و جهان می باشد.همچنین از پاییز سال گذشته سعی 
شده در هر فصل یک نشست عمومی در سطحی گسترده برگزار نمایند، که بررسی حادثه برودپیک مبتنی بر گزارش 

آقای رامین شجاعی در مهر ماه با حضور جمعی از کوهنوردان استان برگزار گردید.

س : حرف آخر؟
ج :رد شدن از این موانع کار سختی هستش ولی امکان پذیره

س : فکر نمی کنی این مصاحبه خیلی حاشیه و بازتاب ایجاد کنه ؟
ج: نه به هیچ وجه

گرم کردن بدن پیش از تمرینات ورزشی :

همه ما می دانیم که قبل از آغاز تمرین باید گرم کنیم اما چگونه این کار را انجام می دهیم ؟  اغلب فشار زیادی روی 
لیگامنت ها و تندون ها وارد می آوریم در صورتی که آنها برای تحمل وزن بدن ما ساخته نشدند . به مرور زمان عضالت 

و تندون ها به این فشار ها عادت می کنند و قوی تر می شوند اما این دلیل نمی شود تا قبل از تمرین گرم نکنیم .
من همیشه قبل از شروع کالس ابتدا ضربان قلبم را باال می برم این کار باعث می شود خون خیلی سریع به عضالت وارد 
شود و آنها را برای یک فعالیت شدید آماده کند . اگر این عمل را انجام ندهیم ماهیچه ها سرد باقی می مانند و به احتمال 

زیاد تحت فشار آسیب خواهند دید .
مرحله دوم گرم کردن انجام حرکات کششی است . انجام حرکات کششی پویا باعث ترشح مایع سینوویا در مفاصل می 

شود و در نتیجه آنها را روان و آماده می کند برای یک فعالیت شدید .
نمونه ای از یک نمرین کششی دینامیک 

گردن – سرتان را به آرامی و مالیمت از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید به سمت جلو و عقب ) هر کدام ۵ مرتبه (
کتف – کتفهایتان را به سمت جلو و عقب بچرخانید ) هر کدام 1۰ مرتبه (

کتف ۲– دستهایتان را به شکل دایره وار بچرخانید و همچنین در جهت عکس نیز تکرار کنید ) هر کدام 1۰ بار (
ران ها– یک حرکت دایره وار روی مفصل ران انجام دهید ) در هر جهت 1۰ مرتبه (

پاها – با پاهایتان به سمت جلو و طرفین ضربه بزنید ) هر کدام 1۰ مرتبه (
مچ پا – آن را در جهت عقربه های ساعت و خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید ) هر کدام 1۰ مرتبه (

انگشتان دست– دستتان را مشت کنید و آن را باز کنید . این کار را خیلی سریع در چند مرتبه انجام دهید .
مرحله سوم گرم کردن یک تراورس خوب به مدت 1۰ تا 1۵ دقیقه روی گیره های خوب و مثبت است . این کار باعث 

می شود شما در سراسر جلسه آماده باشد و خوب کار کنید و همچنین تکنیک هایتان به مرور زمان بهتر شود .

1۵1۶


