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طی چند سال گذشته و با توجه به فعالیت های صورت گرفته توسط کارگروه سنگنوردی استان خوزستان در  

ه ما تصمیم به دومین گشایش مسیر روی دیوارتیم  برای بار دیگرمناطق مختلف استان کهگیلویه و بویر احمد 

دیواره ای که قرنهاست تن به سرما و گرمای روزها داده و تا کنون هیچ دستی  ،گرفتزیبای کوه دلی یاسیر 

اری و جنس سنگی یکپارچه و ای با بیشمار شکاف مناسب ابزارگذ برای صعود لمسش نکرده بود، دیواره

 مستحکم که نظر هر دیواره نوردی را به خود جلب می کند و بی نظیر نماند از چشم ما...

می باشد که خود روستا نیز در مجاورت  ساعت 0نزدیکی روستای بر آفتاب با فاصله پیاده روی این کوه زیبا در 

 جاده ارتباطی شهرستان دهدشت و بخش سرفاریاب است.

است اما بدلیل نزدیکی روستا می توان به اندازه مورد نیاز آب تهیه  آشامیدنی منطقه و پای دیواره فاقد آب

 ه نیز از اواسط اسفند تا اواخر اردیبهشت ماه می باشد.کرد، بهترین فصل صعود دیوار

این امکان را بوجود می آورد تا تیم حاضر در منطقه  ی ده برآفتابنزدیکی چند دقیقه ای تنگه پیرزال به روستا

دیواره جهت گذران بهتر اوقات  از مسیرهای از قبل گشایش شده تنگه و همچنین وفور سنگهای بولدر پای

 .کند استفاده خود

جنس سنگ مناسب آن است که امکان یک صعود  ،یکی از مهمترین آیتم های مورد توجه این دیواره بی نظیر

لذت ابزارگزاری و صعود  ای که شکاف های پاک و یکپارچه کند، پاک و بی خطر را برای تیم صعود فراهم می

Trad که این مهم دلیلی شد تا برای بار دیگر مسیری نو را به روش کند دوچندان می نیز را                   

Clean Climbing  روی این دیواره گشایش کنیم.و به سبک آلپین 

 

 خالصه ای از اولین گشایش مسیر روی دیواره کوه دلی یاسیر:

مجاورت کوه دلی یاسیر  دربا برپایی کمپ  0931فروردین  01فروردین الی  00طی روزهای  سال گذشته 

 گشایش شد.  5.11c-5.9با درجه سختی مسیر  متر 991به متراژ  "مورچه های کارگر"مسیری با نام 

ر ایجاد مسی میانی ثابتی رویاین مسیر به سبک محاصره ای گشایش شد که طی هشت طول صعود هیچگونه 

رچه مسیر مو ،ه های ایمن، بعد از هشت مرحله فرودنشد و در پایان و با رسیدن به پله اول دیواره با ایجاد کارگا

 های کارگر حاصل تالش تیم ما شد. 
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 گزارش برنامه:

 :0931فروردین  01روز اول پنجشنبه 

در تیرماه همان  "بن رود"یک سال از گشایش مسیر مورچه های کارگر می گذشت و علیرغم صعود مسیر 

و گشایش های متعددی که در مناطق مختلف استان خوزستان و کهگیلویه داشتیم، زمزمه ی صعود  سال

دوباره دلی یاسیر تداوم فکر من و هادی بود. تا اینکه فصل صعود فرا رسید و فراخوان گشایش دادیم، اما 

ه تاخیر اجرا شد و اینگونخوشبختانه به دلیل بارش هایی که در اوایل فروردین رخ داد تاریخ فراخوان کمی با 

فروردین ماه با حرکت از اهواز راهی بهبهان شدیم و بعد از جمع آوری وسایل و خرید  3بود که چهارشنبه 

 ندیم.اشب رو خونه ی یکی از دوستان در سرفاریاب گذر ،مایحتاج

ر طبق اعالم خببا توجه به بررسی وضعیت آب و هوایی منطقه دو روز بیشتر فرصت صعود نداشتیم چراکه 

ن بارش در منطقه بود و همین امر دلیلی برای عدم برپایی کمپ پایین فروردین امکا 09و  00روزهای  ،قبلی

شد. تنها نفرات پشتیبان ما سجاد و مهدی پور ابراهیم )مسئول پایگاه امداد نجات دنا( بودند که فقط سجاد 

م در روستای ده برآفتاب پای دیواره سپری کرد، مهدی با ارتباط بیسی را در منطقه حضور داشت و هر دو روز

نیز در شهر سی سخت هماهنگی های الزم را با ارگان های امدادی منطقه سرفاریاب و دهدشت انجام داده 

آنتن دهی تلفن همراه نیز در کل مسیر وضعیت مناسبی داشت اما ارتباط من و هادی و سجاد از طریق  .بود

 بیسیم انجام می گرفت.

کیلومتر حد فاصل بین سرفاریاب  01و بعد از پیمایش حدود  "نیر"با دیدن برف نشسته بر کوه  8صبح ساعت 

و ده برآفتاب توسط ماشین آماده پیاده روی به سمت دیواره شدیم، صبحانه را توی روستا خوردیم و بعد از 

 جاد با یک سری وسایل اضاف بهیک ساعت پیمایش بین درختان تازه برگ داده بلوط پای دیواره رسیدیم. س

وارد چالش مسیر، شکاف و ابزار شدیم، چالشی که هر دم  01:91در ساعت روستا برگشت و من بهمراه هادی 

و درجه  08نیمه ابری با دمای تقریبی  یهوا در یک و بازدم آن در سبزی گیاهان دیواره رنگ می باخت.

 کیلومتر صعود آغاز شد... 9سرعت باد حدود 

مسیر مورچه های  طول اول کمی سمت چپ تر از شکاف 5.10aمتر با درجه سختی  88به متراژ  اول طول

با این تفاوت که شروع مسیر مورچه های کارگر به سمت راست دیواره  کارگر صعود شد با کارگاهی راحت

 مایل می شد و شروع مسیر جدید به چپ تمایل داشت.

گذاری را با اطمینان پیش می برد در حالی که سیر مسیر طبق بررسی ابزار ،شکاف های متعدد و پاک دیواره

های از قبل صورت گرفته دنبال می شد. طناب بکآپ در کارگاه مرکب ثابت و هادی بهمراه کیسه بار شروع 

به صعود از طناب کرد و حین صعود از طناب ابزارهای کار گذاشته شده را جمع آوری می کرد، طناب حمایت 

 در طول صعودش فیکس بود تا از آونگ شدنش روی طناب جلوگیری شود. هادی نیز
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الزم به ذکر است کلیه صعودهای سرطناب تا پایان مسیر توسط من و حمل بار توسط هادی انجام می گرفت، 

که کیسه بار توسط من باالکشی شد همه ی طول های مسیر را هادی صعود از طناب با بجز دو طول مسیر 

 دوش انجام می داد.کیسه بار بر 

با کارگاهی راحت برپا و بعد از ثابت کردن طناب بکآپ،  5.10bمتر با درجه سختی  91به متراژ  طول دوم

مسیر با توجه به بررسی هایی که از پایین انجام داده  طول سومهادی همان روال طول اول را دنبال کرد. 

که در یک طاقچه  5.9متر با درجه سختی  88بودیم به صورت تراورس به چپ میل داشت، طولی به متراژ 

بزرگ مملو از گیاه و علف به پایان رسید با کارگاهی راحت روی طاقچه که استراحتگاه ما شد برای آماده شدن 

 س گیر مسیر...و صعود سه طول نف

جهت بکآپ صورت می گرفت،  8.6با قطر  متر 11 عملیات صعود توسط نیم طناب و یک طناب دینامیک

کارابین اسلینگ ها همه سنجاقی با حداقل وزن و اسلینگ ها همه دایناما بودند، هر چند تعداد ابزارهای میانی 

 زیاد بود اما تا آنجا که می شد وزن را کاهش داده بودیم.

اولین صعود نفس گیر مسیر بود که شروع آن با رد کردن  5.11aمتر با درجه سختی  88به متراژ  ل چهارمطو

( کارگاه روی یک طاقچه فوق العاده زیبا برپا 9یک کالهک کوچک بود )ابزارهای کراکس فرند و ترایکم سایز 

 گیری از آونگ کیسه بار.و صعود از طناب هادی نیز آغاز شد به همان منوال تحت حمایت من جهت جلو

کیلوگرم وزن داشت و عمال در طول صعود تعادلش را بهم  90حمل می کرد حدود  نفر دومکیسه باری که 

هادی صعود  و سپساگر قصد بر این داشتیم که در کل فرایند صعود کیسه بار به تنهایی باالکشی شود  ،میزد 

یم می گرفتیم ابتدا هادی صعود کند و خودش کیسه کند انرژی فرد سرطناب رو تحلیل می رفت و اگر تصم

 بار را باالکشی کند، هم با ریسک گیر کردن کیسه بار روبه رو می شدیم و هم زمان را از دست میدادیم.

مشکل ترین طول صعود شده دیواره بود که کراکس مسیر  5.12aمتر با درجه سختی  88به متراژ  طول پنجم

 (  8و 9و فرند  1بود )ابزارهای کراکس هگزان  تقریبا در اواسط طول صعود شده

قبل از وارد شدن به کراکس مسیر کتیبه سر سختی پیش رو می دیدم و مدام کلنجار مصنوعی یا طبیعی 

د اینکه رکاب و ابزارهای ناخنی توی کیسه بار پیش هادی صعود کردنش رو توی سرم باال پایین میکردم با وجو

به خودم گفتم باید طبیعی صعود بشه نهایتش یه  بود و می تونستم توسط طناب بکآپ داشته باشمشون

خوندن گیره  ،سنگینی دوربین گوپرو روی سرم اولین آمادگی برای کتیبه بود که برداشته شد و بعد یه!پاندول

میق و کراکسی که بدون فیکسی و پاندولی به کارگاه نیمه راحتی رسید که قبل از کارگاه ها... پودر و نفس ع

ابزارهای قبل از کارگاه نیمه راحتی شدند که  8و ترایکم  0 سایز بال نات .هم کالهک کوچکی باید رد می شد

 فریاد خستگی مرا به گوش شاهین های دیواره رساندند.
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ی من سخت و لذت بخش بود برای هادی هم سخت و پرچالش رقم خورد این طول به همون اندازه که برا

چراکه با وجود فیکس نگه داشتن حمایتش بازهم کیسه بار اونو به عقب می کشوند و مدام به دیواره برخورد 

کرد. هر دو خسته درون یک حفره استراحت کوتاهی کردیم و بعد از خوردن کمی تنقالت و نوشیدنی  می

 ل رو پیش رو میدیدم.سومین طول مشک

سومین طول پیاپی که ارزش دیواره کوه دلی یاسیر رو با  5.11cمتر با درجه سختی  88به متراژ  طول ششم

رو باال میبره. طولی که کراکس اون  Trad Climbingلذت و امنیت ابزارگزاری نشون میده و کیفیت صعود 

م شد که با تمام سختی صعودش همین االن حین نیز مثل طول پنجم درون یک کتیبه به کارگاه راحتی خت

 (9و ترایکم 1و  8دل آدم میندازه. )ابزارهای کراکس بال نات بهنگارش وسوسه دوباره صعود کردنش رو 

 انجام شد بدون هیچ میانی کوبشی. Trad Climbingتمامی مراحل صعود به روش 

 گاه زمان رو به رخ می کشید...هوا همچنان نیمه ابری با وزش باد مالیم و آفتابی که گاه 

طناب بکآپ ثابت شد و هادی با حمایت من شروع به صعود از طناب کرد تا رسیدن به طاقچه و آماده شدن 

 برای صعود طول هفتم.

و عبور از یک کنج تقریبا خفته ختم شد به کارگاهی  5.10dمتر با درجه سختی  88به متراژ  طول هفتم

هادی با حمایت  Freeبکآپ و این بار باال کشی کیسه بار توسط من و بعد صعود  راحت برای ثابت کردن طناب

 که خوشبختانه طی مراحل باالکشی مشکل گیر کردن یا الخ شدن برای کیسه بار اتفاق نیفتاد. استاتیک

آخرین طول صعود شده در روز نخست برنامه بود که به  5.10bمتر با درجه سختی  88به متراژ  طول هشتم

با برف نشسته بر قله اش نمایان بود با  "نیر"و هنوز کوه  03االی تیغه اول دیواره راه پیدا کرد. ساعت حوالی ب

 هوایی خوب برای آماده شدن بیواک پشت تیغه دیواره.

جهت ایجاد کارگاه  10mmاولین و تنها میانی کوبشی که در طول مسیر استفاده شده یک عدد رول بلت 

عدد  01فرود ایمن بود که پشت تیغه اول به سنگ کوفته شد، در کل پروسه ی صعود دریل شارژی بهمراه 

ایجاد می کرد، اما پیش بینی  نفر دومرول و صفحه رول درون کیسه بار بود که خود وزنی مضاعف بر دوش 

 شرایط اضطراری عامل همراه بردن این بار سنگین برای ما بود.

متری بوجود آورد و مکانی تقریبا شیب دار  01جهت فرود رول بهمراه یک بلوکه طبیعی کارگاه مرکب ما را 

خوابی راحت جهت بیواک که توسط هادی مسطح شد تا شامی دلنشین زیر سایه ی ادامه ی مسیر صرف و 

 :0931فروردین  00سپری بشه تا فردای آن روز جمعه 
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ه اقیمانده بود و باید تا روی قللیتر آب ب 0.1بعد از صرف صبحانه و خوردن آب متوجه کمبود آب شدیم، تنها  

سر می کردیم، هرچند طبق آمار محلی گفته بودن چشمه ای بنام شهنیز پشت دیواره هست اما نمیشد با آن 

 آغاز شد.اولین طول روز دوم برنامه  3ون هم حساب باز کرد. پس با جیره بندی آب در ساعت روی ا

سنگ  الخ که از یک الخ سنگ بزرگ عبور می کرد، همون 5.10bمتر با درجه سختی  88به متراژ  طول نهم

 اب هادی.میانی شد برای صعود تا کارگاه راحت و ثابت کردن طناب بکآپ و تکرار پروسه ی صعود از طن

که مشخصه این طول وجود دو درخت بزرگ بود که از ما  5.10dمتر با درجه سختی  88به متراژ  طول دهم

. کارگاه راحت روی یک طاقچه زیبا در کنار درخت زالزالک برپا و هادی مجددا صعود باید عبور کرد بین هر دو

 یداد، اما تا پایان راهی نمانده بود.کرد. خستگی روز قبل و کم خوری آب روز دوم داشت خودشو نشون م

که از کنار یک کنج تقریبا عمود رد شد و به کارگاه  5.10aمتر با درجه سختی  88به متراژ  طول یازدهم

ند چ درجه سختی مسیرها تقریبا افت پیدا کرد هر ،راحت ختم پیدا کرد. در واقع بعد از اتمام تیغه اول دیواره

 مان.صعود شدن برای کندتر خستگی جسمی ما عاملی بود

)عمودی( مسیر که به یک  Verticalآخرین صعود  5.10bمتر با درجه سختی  91به متراژ  طول دوازدهم

کارگاه راحت رسید، جایی که هم پشت دیواره نمایان شد هم قله کوه دلی یاسیر که بعد از برپایی کارگاه و 

 آخرین طول دیواره را بعد از کمی استراحت صعود کردیم. هادی نیز صعود کرد و ،باالکشی کیسه بار توسط من

آخرین طول مسیر بود که بعد از اتمام طناب صعود بدلیل  5.8متر با درجه سختی  11به متراژ  طول سیزدهم

گرده ای بودن آخر مسیر با گرفتن یک بلوکه طبیعی و ایجاد میانی برای طناب بکآپ در حمایت طناب بکآپ 

. کارگاه راحت با صعود کردم در حمایت هادی ر آخر را تا رسیدن به طاقچه و انتهای مسیرمت 01در آمدم و 

 00:91. اینگونه بود که در ساعت نیز صورت گرفتگرفتن یک منقاره سنگی برپا شد و آخرین صعود از طناب 

 ساعت تالش، صعود دیواره کوه دلی یاسیر به اتمام رسید. 01روز جمعه بعد از 

 انمان داد نشاتفاقی مسیر برگشت را  کامال نزدیک قله با دیدن یکی از چوپانهای محلی به صورتخوشبختانه 

 ساعته به جاده آسفالت پشت کوه دلی یاسیر جایی که سجاد منتظرمان بود رسیدیم. 8و با پیمایش تقریبا 

چراکه موقعیت دیواره از لحاظ داشتن طاقچه و وجود تیغه اول نوید بیواک  شدسبک صعود آلپین انتخاب 

راحت را میداد، همچنین شرایط آب و هوایی اعالم شده به گونه ای بود که صعود می بایستی طبق دو روز 

             برنامه ریزی می شد و در آخر عالقه خودمان به این سبک صعود طبق تجربه ای که از گشایش مسیر

از فرود  ساعت 4حدود  و صعود ساعت 62ظرف مدت زمان  گشایشداشتیم عواملی بود تا این  "بن رود"

 طریق پیمایش پشت دیواره صورت گیرد.



 

7 
 

 
 

 

 

 



 

8 
 

 

 



 

9 
 

 


