
 
 

 فهرست نامه 

 1374زمستان  –شماره یک  –فصلنامه کوه 

 ریال  3000تک شماره 

------------------------------- 

در سرمقاله اولین شماره مجله کوه به انگیزه و  . سرمقاله -

اهداف انتشار مجله اشاره شده است ؛ در این مقاله می 

 خوانیم : 

و نادیده و ناشناخته  دیده ... هدف از انتشار مجله : شناساندن مناطق 

و جهان اعم از کوه ها و پوشش های  مینطبیعت ایران ز گستره 

انوری و کمک به حفظ محیط زیست و اکوسیستم و در جگیاهی و 

هایی که در این میان به انجام  صورت امکان آموزش علمی ورزش

مطالب علمی در این زمینه  جاسکی و ... و دربرسد مانند کوهنوردی و 

و استفاده از تجارب نامداران این ورزش ها و گزارش فعالیت های آنان 

برای آگاهی سایر عالقمندان و ایجاد عشق و ذوق به این ورزش ها و 

در مجموع ایران گردی و آشنایی با نقاط تاریخی ؛ توریستی ؛ ورزشی 

 ..... 

 جالل افتخاری  –یعی ایران ویژگی های جغرافیای طب -

o  در این مقاله سعی شده است آشنایی مختصری در زمینه نواحی و طبقه بندی از کوهستان های ایران ارائه

 شود 

 دکتر حسن نیکونام  -چرا ورزش ؟ چرا کوهنوردی ؟  -

 ترجمه حسن سوداگر –پیام رینهولد مسنر به کوهنوردان ایران  -

o 25  برای صعود به قله دماوند در کشور زیبای شما بودم در جایی  1971سال پیش، یعنی در بهار سال

نزدیک قله کامال مایوس شدم . توفان شدید ، مه غلیظ و برف تازه باریده ، مانع صعود بود . هم اکنون 

مایلم که یک بار دیگر به کشور شما باز گردم ؛ نه تنها برای صعود به قله دماوند بلکه برای دیدن کویرها و 

 آشنایی بیشتر با فرهنگ شما . نیز

شما خوب می دانید که باید طبیعت با صفا و با عظمت کشورتان را هم چنان پاک نگاه دارید . کوه ها به 

تنهایی حرف های بسیاری برای گفتن به ما دارند . اگر جاده ها به همه کشیده شوند و اگر تله کابین و 

، زیبایی و بکارت آن از دست می رود . آن گاه مانند اکثر هلیکوپتر ب این طبیعت وحشی راه پیدا کند 

 نقاط معروف آلپ و اورست به غیر از توده هایی از سنگ و یخ چیزی باقی نمی ماند . 

طبیعت وحش مهم ترین گنجینه ای است که ما برروی زمین در اختیار داریم . بیائید از آن دفاع کنیم تا 

 خود را بهتر و بیشتر بشناسیم . 

 رینهولد مسنر  –ارادتمند شما 

 



 
 

 

 هشت هزارمتری  14مسنر و  -

o  متر پرداخته شده است .  8000قله باالی  14در این مقاله،   به رینهولد مسنر و فعالیت های وی بر روی 

است  . مسنر اکثر قله ها  –ناحیه ای در ایتالیا  – "تیرول "میالدی و اهل جنوب  1944رینهولد مسنر،  متولد 

 سالگی بیشتر صعود های  20را صعود کرده است . وی تا پیش از  "آلپ غربی  "و  "دولومیت  "و ارتفاعات 

 

 

 

بر روی  "فالم  –فیلیپ  "خود را از سخت ترین مسیرها انجام می داد که از جمله آنها صعود انفرادی و معروف 

 بود .  "چیوتا "

در سلسله کوههای آند را صعود کرد . یک سال بعد برای  "یردیاچا "اولین بار قله  برای 1969مسنر در سال 

ساله برای  16صعود کرد که خود شروع یک دوره  "نانگاپاربات "نخستین بار به یکی از قلل هیمالیا به نام 

 متر بود .  8000قله باالی  14صعود 

 استاد علی قلم سیاه  –با طبیعت ؛ از طبیعت : سیر و سفر با دوربین عکاسی  -

 ترجمه حسن سوداگر –برندگان فستیوال کتب کوهنوردی  – BANFFاطالعات مرکز  -

عضویت افتخاری سه کوه نورد برجسته در اتحادیه بین  – (  UIAA) اخبار ( اتحادیه بین المللی کوه نوردی )  -

 ترجمه مهندس وارطان زاکاریان  –(  UIAAالمللی کوه نوردی ) 

 مهندس وارطان زاکاریان  –ضرورت دانش هواشناسی در محیط های طبیعی  -

 اخبار فدراسیون کوهنوردی :  -

  1374فعالیت های برون مرزی در سال : 

o  ، سفرتیم ملی سنگنوردی به مسابقات آسیایی در سنگاپور با ترکیب ناصر سرورماسوله ، ایرج صفادوست

 سی و ششم (  –سی و دو  –م بابک یادگاری ) مقام های کسب شده : دوازده

o  ) گشایش مسیر جدید بر روی دیواره دمیر کازیک در کشور ترکیه . ترکیب گروه اقبال افالکی ) سرپرست

. حسن نجاتیان . فرامرز شجاعی . فرشاد خلیلی خوشه مهر . ایرج جباری . سیامک غضنفرزاده . حمید 

 شمتی . مهدی چاوشی و دکتر فریدون بیاتانی اولنج . سید حمید صدیقیان . حسن نجاریان . رامین ح

o  متری کمونیزم، بلندترین قله کشور تاجیکستان در رشته کوه های پامیر . نفرات اعزامی  7495صعود قله

تیم کوهنوردی : غالم عباس جعفری ) سرپرست ( رسول نقوی . محمد نوری . محمدزرخواه. مسعود خرم 

 رودی . دکتر جالل الدین شهبازی 

 1374لیت های داخلی فدراسیون در سال فعا  : 

o  نمایشگاه تخصصی لوازم  "و  "ایران گردی  "و  "کتاب  "حضور فدراسیون کوه نوردی در نمایشگاه های

  "ورزشی 

o  چهارمین سال حضور مربیان سنگنوردی فرانسوی در ایران : بدعوت فدارسیون کوه نوردی دو تن از مربیان

میهمان شهرستان های همدان و کرمانشاه   "پی یر فور   "و  "پی یر گرانژ  "برجسته فرانسوی آقایان 

 بی گری در سطح ملی همچنین فدراسیون کوه نوردی یک دوره کالس بازآموزی طراحی مسیر و مربودند . 



 
 

 

 

o  حمید  –برگزار کرد . اسامی نفرات شرکت کننده در کالس مربی گری بدین شرح است : حسن غمی لویی

سیامک غضنفرزاده  –جالل چشمه قصابانی  –فرزاد سهرابی  –سعید مصلحی  –مجید مصلحی  –روحانی 

سرپرست دوره ( . اسامی  احمد شیرمحمد ) دبیر فدراسیون و –محمود ایروانی  –مهدی ارسنجانی  –

کامران  –نفرات شرکت کننده در کالس های طراحی مسیر بدین شرح می باشد : ناصر سرورماسوله 

 –حسین مداحی  –علی رضا خادم شیروان  –مجید قاسمی  –فرشاد خلیلی  -ایرج صفادوست –اندامی 

 رحمان کشوری  –سید محمد هاشمیان  –فتح اله شجاعی 

o  پناهگاه رودبارک شاخت دیوار غربی 

o  تکمیل پناهگاه شیرپال 

o  تغییر در دو کمیته فدراسیون : آقای عبداله عزیزی سرپرست کمیته کوهنوردی فدراسیون و آقای غالم

 عباس جعفری مسئول کمیته صعود های بزرگ فدراسیون استعفا نمودند . 

 

 

o  از طرف کمیته آمار و ارزشیابی طرح آمارگیری کوه پیمایان مناطق شمال تهران : در این آمار گیری که

فدراسیون و مشارکت دانشجویان دانشگاه های تهران . تربیت معلم . دانشکده فنی دانشگاه تهران و 

هزار کوهپیما  28امیرکبیر. در پنج مسیر دارآباد. کلک چال . دربند . ولنجک و درکه به انجام رسید حدود 

 سرشماری شدند . 

o سنگ سیاه ( : به همت خانواده زنده یاد علی امیری و همکاری فدراسیون  افتتاح جان پناه علی امیری (

 –در محل سنگ سیاه واقع در مسیر شیرپال  1374آبان سال  19کوهنوردی جان پناه علی امیری در روز 

 .توچال افتتاح شد 

o  ) کورش شاکری . تعمیر جان پناه های شمالی دماوند : در این اقدام آقایان حامد گلکار ) مسئول گروه .

 رامین فیض زاده از تهران و شهاب میرزایی و مجید احمدی از همدان شرکت داشتند . 

 –نمونه ای از تهور ، اراده ، همت و پیروزی بزرگ یک زن  –تنها ، بدون دستگاه اکسیژن ، تا فراز فرازها  -

  -استاد جلیل کتیبه ای  

o  بدون استفاده از  1995کوهنوردی اسکاتلندی  اولین زنی که در ماه مه سال  "آلیس هارگریوز  "معرفی ،

کپسول اکسیژن قله اورست را صعود کرده است . الزم به ذکر است که آلیس هارگریوز در آگوست همان 

 "جت استریم  "ا جریان فاصله زیادی نداشتند ، ب  K2کوهنورد دیگر و زمانی که تا قله  5سال به همراه 

 مواجه شده  و جان خود را از دست دادند . 

 اخبار کوهنوردی از دنیا:  -

o  رینهولد مسنر  "هزار متری  8سقوط و شکستگی استخوان پای قهرمان قله های"  : 

کوهنورد بزرگ در حالی که در هیچ یک از صعود هایش دچار شکستگی نشده بود در زمانی که بعلت به همراه 

نداشتن کلید خانه اش تصمیم می گیرد از دیوار وارد خانه شود سقوط می کند و از ناحیه پا دچار شکستگی پا 

 . الزم به ذکر است که خانه رینهولد مسنر یک قصر قدیمی است می شود . 



 
 

 

 مهندس محمد تقی بهره ور  –اهمیت و ضرورت استاندارد وسایل کوه نوردی  -

 دکتر محمد حسین جاللی  –محیط زیست آن را پاس بداریم  –کوهستان خانه ماست  -

 وحید عرفانی  –آلودگی از زمین دور باد  -

 جالل رابوکی  –پیش گفتاری بر صعود های سرعتی  -

  -المللی فیلم های کوه نوردیدر جشنواره بین  "چون کوه  "فیلم  -

o   به جشنواره بین المللی  1374به کارگردانی  محمد رضا عرب در بهار سال  "چون کوه  "م م  16فیلم

ایتالیا برگزار میشود ، راه یافت . موضوع این فیلم  "ترنتو  "فیلم های کوهنوردی که هر سال در شهر 

 ماوند می باشد . صعود فرهاد خاتمی جانباز جنگ تحمیلی به قله د

 رسول عارف  –صعود یکی از ارتفاعات جنوبی ایران به نام کوه خامی  -

 افتتاح پناهگاه های کول جنون اشترانکوه ؛ کولونچی زرد کوه ؛ صبح تفتان و یال غربی دماوند :  -

o  به همت گرو کوهنوردی پیام تهران ) وابسته به شرکت مخابرات (  دو جان پناه در مناطق کلونچی ) زرد

کوه بختیاری ( و کول جنون ) اشترانکوه ( ساخته شد . در ساخت این پناهگاه ها کوهنوردان مخابرات . 

 آلومینیوم اراک . آذرآب  تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری . گروه کوه نوردی ماشین سازی اراک .

آونگان . واگن پارس . ادوات کشاورزی . دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اراک . دانشگاه آزاد اسالمی  و 

 کوهنوردان اراک همکاری داشتند . 

o   توسط هیات کوهنوردی استان سیستان و بلوچستان و با 1369که از سال  "صبح  "کار ساخت پناهگاه

 د رضا کشاورز آغاز شده بود با همه مشکالت به پایان رسید همت و پشتکار محم

o  : عدد چوب پرچم  70همزمان با افتتاح جان پناه امیری ، پرچم کوبی مسیر صعود قله توچال انجام شد

راهنما در مسیر صعود این قله نصب شد . در این فعالیت آقایان داوودی اژدری . اقبال افالکی . رامین 

رآبادی . ابراهیم شیخی . جلیل علی زاده . نادر فرازمند. رضا لوا . محمد مهدوی جالل حبیبیان . حسن خی

. علی اکبر مهدوی . هادی آبادی خواه . مهدی داورپور . مهدی آتشخوار. اکبر قلیچ خان . مهدی حیدری . 

شپور شرکت محسن حیدری . بهروز بهمن زنگی . بهشاد براتی . بهزاد مهدوی . جوادعبدالهی و اکبر دان

 داشتند . 

o : صعود یک جانبار به بام اروپا 

   متر را با همراهی محمد تقی  4708فرهاد خاتمی جانباز جنگ تحمیلی قله مون بالن به ارتفاع

 بهره ور صعود کرد 

o : کاوش مجدد غار پراوتوسط گروه کوهنوردی آزادگان مشهد 

  ماه مطالعه و برنامه ریزی و تهیه و  4پس از  74گروه کوهنوردی آزادگان مشهد در مهر ماه سال

ساعت با ضریب  60شد تا در یک برنامه فشرده در مدت تدارک وسایل و امکانات الزم موفق 

 ایمنی مطلوب تا آخرین نقطه کشف شده غار پیمایش نماید . 

س غارنوردان شرکت کننده در این برنامه به ترتیب عبارتند از : احمد زحمتکش ) مسئول فنی ( یون

 کالهدوز ) پزشک و مسئول کمپ اصلی ( ابراهیم کوهستانی ) مسئول مالی ( مهدی برزین ) تدارکات 



 
 

 

 

و پشتیبانی ( امیر حجار زرین . حسین کوهستانی . رضا نظام دوست . سید جالل رضایی . مسعود 

 جاللی . باقر صمدیان و جواد نظام دوست ) سرپرست برنامه ( 

o  دوچرخه کوهستان : نخستین صعود به علم کوه با 

  علی اکبر ژاله . جواد ژاله . مجید علی محمدی . علی رضا ژاله . ابوالفضل بهشتیان و

،  74روزه در مرداد ماه سال  6علی رضا شهاب از کوهنوردان قزوین طی یک برنامه 

 قله علم کوه را از مسیر گرده آلمانها صعود و از مسیر حصار چال فرود آمدند . 

o  نقل از مجله تربیت بدنی شماره  –محمد کاظم گیالنپور   –نگاهی به گذشته کوهنوردی ایران

  1328سال  25

 از آرشیو آقای علی اصغر مریخی 

 عنوان مقاله : کوه نوردی ورزشی است که بشر قوانین آن را اختراع نکرده است 

نقل از مجله  -پهری و محسن محسنین  عنوان مقاله : صعود یک نفس به قله دماوند : کاری از کیومرث س

  1322سال  5مجله نیرو و راستی شاره  –کیهان ورزشی 

 24چکیده مطلب : آقایان کیومرث سپهری و محسن محسنین توانسته اند جمعه گذشته در کمتر از 

عت ساعتاز طریق جبهه جنوبی به قله دماوند صعود کنند . این دو نفر باتفاق یک زن و شوهر اتریشی سا

سه از گردنه لومر ) قبل از آبادی رینه ( بسوی قله حرکت می کنند زن و شوهر اتریشی در نیمه راه می 

بعداز ظهر جمعه به قله می رسند . به این جهت  1:45مانند و آقایان سپهری و محسنین در ساعت 

ا جاده رینه و دقیقه می شود . مدت مراجعت ایشان از قله ت 42ساعت و  12مجموع مدت صعود ایشان 

بعدازظهر همان روز جمعه به  8دقیقه می شود . نامبردگان ساعت  15ساعت و  6بازگشت به تهران نیز 

تهران باز می گردند و بنابر این از زمان پیاده شدن به قصد صعود به قله تا صعود به قله و بازگشت به 

 دقیقه طول کشیده است .  57ساعت و  19تهران مجموعا 

o قوزهای برفی ، رشته ای که روز به روز عالقمندان بیشتری را به خود جلب می کند  اسکی روی

 از دکتر محسن محسنین                       –

o  آخرین تحقیقات فدراسیون اسکی در خصوص انتخاب وسایل اسکی 

o  ترجمه مهندس آرش مسبوق   –ترکیب مدرسه و اسکی در کشور اطریش 
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