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 پیشگفتار

ا یک رفتار و منش است که شدیدنیست، بلکه  و کنش موردی یک تکنیککوهستان  زیستمحیطبه حفظ توجه 

اهمیت قرار گیرد  مورد ایمنیتوجه به آن باید مانند نهادینه شدن در وجود تک تک ما دارد.  نیاز به عمق بخشی و

هر کسی  ورزشی عرصه کوهستان نمایان بوده و یک فعال تو مثل آن در تمامی رفتارها و اقدامات ریز و درش

ظ اهمیت تفاوتی چر که از لحا زیست پیرامونش ایفا نماید.فعاالنه و مسئوالنه نقش خود را در حفظ و بهبود محبط

ا از حضور ام، ما رناشی از عدم رعایت هرکدمنفی وجود ندارد. تبعات  "ایمنی"و  "محیط زیست"بین دو موضوع 

ش از هر اما خب اکنون جای امیدواری برای محیط زیست بی های کوهستانی محروم خواهد نمود.و لذت از محیط

زیست حیطمعات، استیصال بشر، افزایش آگاهی، و ... در حال کمک به زمان دیگری است. تکنولوژی، گردش اطال

در  بشری تبدیل شود. بدین منظور ما فعاالن عرصه ورزش، سفر و ماجراهستند تا به صدر موضوعات حیات

اریم هده دعهای جهان را بر ترین زیست بومها را در حفظ یکی از اصلیترین نقشکوهستان نیز یکی از اصلیمحیط

 است. و ما تنها یک زمین داریم و تنها یک کوهستان! "کوهستان"که همانا 

تواند کوهستان بهتر از یک فرد ضعیف )جسمی و ذهنی( میهمچنین یک ورزشکار یا فعال قوی در عرصه محیط 

بدون  محیطیکوهستان، لزوما دانستن اصول زیستمحیط زیست را مراعات نماید. پس برای ورود به عرصه

 تاثیر منفی قرار خواهد داد.بودن، مراقبت از خود و محیط را شدیدا تحتشدن و آمادهقوی

الش جزوات زیست محیطی تهای پیش بر روی بهبود ضمن پاسداشت تمامی زحماتی که در دوره در این راستا

رستگار که و نیز آقای ندفدراسیون داشت)بویژه آقای معین که نقشی مهم در ایجاد این بخش را در ندانموده

 اشد.بشده است بهبودهایی را پذیرا جزوه حاضر نیز سعی  ،اند (مربوطه انجام دادهرا در جزوهاصالحاتی

امعه در قالب چند بخش جدید به معضالت روز جهای گذشته، در این ویرایش ضمن حفظ اصل محتوای ویرایش 

موجز و  سعی بر بازگو نمودن مطالب در بیانیخته شده و البته در همه فصول کوهنوردی به طور تخصصی پردا

یست زدر عین حال سعی شده است که موضوع محیط برای عموم کوهنوردان سراسر ایران بوده است.  کاربردی

با  های مرتبطم محیط زیست را در رابطه با کلیه فعالیتیمحدود به طبیعت گردی و کوهنوردی نشود. تالش کرد

ه نوردی، بی شک فعالیتهایی مثل کوهنوردی و قلمحیط کوهستان )زیر مجموعه فدراسیون( بسط و تعمیم دهیم. 

های کوهستانی، کوهستان و ... یا بدون وجود محیطدره نوردی، غارنوردی، اسکی کوهستان و سنگنوردی، دوی 

 اند. خورده کم با موجودیت کوهستان گرهوجود نخواهند داشت و یا به طوری مستح

اگر هم  همچنین تالش شده است کاربردی بودن، طوالنی نبودن و عینی بودن مطالب در کانون توجه قرار گیرد. 
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، از ذکر آن در پیوست اجتناب نکرده و متن اصلی جزوه مفیدولی در عین حال مطالبی خیلی تخصصی الزم باشد 

   پیچیدگی مصون میداریم.اطاله و را از 

 است. دهبه بیان تعاریف و اصطالحات مهم در حوزه محیط زیست کوهستان پرداخته ش این جزوه نخستدر فصل  

، تا کندمیبیان را فصل دوم با ذکر یک به یک مزایا و مشخصات کوهستان، دلیل اهمیت و لزوم پاسداشت آن 

است. به  طبیعت اشاره شدهخوبی برای فصل سوم باشد، که در آن به عوامل تخریب این پدیده ارزشمند  مقدمه

سنگین نشدن حجم مطالب فصل سوم، موضوع مهم مدیریت پسماند در و  یکپارچگی مطالب فصول منظور

پاک و  به هفت گام و اصل مهم در کوهنوردی پنجمو در فصل  کوهستان به فصل جدید چهارم منتقل شده است.

های ل شش، به مصادیق محیط زیستی در رشتهو اما در فصل آخر یا همان فصمسئوالنه پرداخته شده است. 

ها و مالحظاتی شک برخی خیلی منطبق بر اصول کلی است و برخی نیز تفاوتمختلف پرداخته شده است که بی

 آشکار دارد. 

ین اکه در  است، هاویراستاری صحیح آن ه استنیز مغفول ماند های دیگرموضوع دیگری که در جزوات دوره

با  تصاویر کاربردیقت خیلی بیشتری به آن پرداخته شده است؛ همچنین سعی شده است با د جزوه ویرایش

 اشاره گردد.توضیح کافی استفاده شود و به تصویر در متون 

آقای رجبی و رئوفی، خانم مریم زادهجاوید کاظم یآقا خانم نسترن وثوقی، و دوستان عزیزدر اینجا از زحمات  

ی این عزیزان آوری مطالب، چینش و ویراستاری این اثر بدون یار. بدون شک جمعگرددمیتشکر  اکبر یالپانیانعلی

 میسر نبود.

 

د به کمیته ارسال بازخور ازرود متخصصین امر به طور حتم این نگاشته نیز خالی از اشکاالت نیست و امید می

زیست عموم سطح فرهنگ محیط حفظ محیط کوهستان دریغ نفرمایند. به امید ارتقا و اعتالی هر چه بیشتر

 تر تمامی ساکنین میراث ارزشمند دوران، مادر زمین.نوردان و در نگاهی عامکوه

 گیرم!را پرینت نمی هدر انتها؛ این جزو

 این اولین گام من است در حفظ محیط زیست

 با تقدیم احترام

 ابوالفضل زمانی

 و صعودهای ورزشی ج.ا.ا. نوردییون کوهسکمیته حفظ محیط کوهستان فدرا رئیس
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 ییابتدا میمفاه : نخستفصل 

با ادبیات علم  ،شود. در این فصل خوانندهآن حیطه آغاز می 1شناسیبه طور قطع آغاز مطالعه هر علمی با واژه

یک تر شود تا در فصول آینده ارزش و جایگاه هر واژه برای وی معلوم باشد. و به طور عاممحیط زیست آشنا می

 در اظهارنظر و اعالم گزارش، واژگان این حیطه را به درستی منتقل نماید. فعال عرصه کوهستان و طبیعت،

 

 زیستمحیط

زیکی از عوامل فی ایمجموعه شود.ها زندگی جریان دارد، گفته مینهایی که در آمحیط زیست به همه محیط

موجودات  و بر رشد و نمو و رفتار داده زیست را تشکیلطخارجی و موجودات زنده که با هم درکنش هستند محی

ت را محیط زیستوان میو  شوداو مرتبط می هایامروزه این تعریف غالباً به انسان و فعالیت گذارند.می ریتأث

 کنند،طه میزمین همچون آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احا از عوامل طبیعی کره ایهمجموع

 .خالصه کرد

زیستی  مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیرتفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل 

میان  هایکنشزیست با توجه به برهم در حالی که عبارت محیط شونددر نظر گرفته می شود که منحصراًمی

 است. انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده

 

 اکوسیستم

های آن محیط است. سازگان مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل و تشکیل دهندهمیا بو 2اکوسیستم

                                           

1 Terminology 

2 Ecosystem 
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این واژه از دو کلمه  ارت محیط و موجودات زنده آن تعریف کرد.توان با عبصه اکوسیستم را میالبنابراین بطور خ

Ecological  وSystem استها زندگی آن معنای مجموعه موجودات زنده و محیط تشکیل یافته است که به .

را تشکیل  3هر موجود زنده به تنهایی یک سیستم یا مجموعه منظم است. موجودات زنده در کنار هم، اجتماع

را  تراجتماعی از موجودات زنده در کنار عوامل محیطی مانند هوا، آب، نور و... یک مجموعه بزرگدهند و می

 دهد.اکوسیستم یک خلیج را نشان می 1شکل شود. یکه به آن اکوسیستم گفته مدهند می تشکیل

 

 

 رزندهیغ عوامل و زنده موجودات مختلف یهاهیو ال جیخل کی ستمیاکوس -1شکل 

 

 زیست بوم

های بزرگ در مقیاسی جهانی تشبیه کرد. از اکوسیستم هاییمجموعههرا ب 4مبوزیست توانمی در یک تعریف ساده

و سایر موجودات با شرایط طبیعی محیط در یک منطقه ویژه  ن، حیواناتگیاهاتمام زندگی مناطق  بوم بهزیست

هوایی، عرض  با توجه به موقعیت، شرایط آب و ،ی مشخصربا انواع حیات جانو هابومشود. زیستگفته می

 شوند.بندی میجغرافیایی و ارتفاع تقسیم

های گوناگونی در سطح زمین بومزیستبه دلیل تنوع آب، هوا، خاک، ارتفاع، جنس زمین و عرض جغرافیایی 

                                           

3 Community 

4 Biome 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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که با پوشش گیاهی و جانوری خاصی مشخص  هستند ها مناطق عمده و وسیعیبوموجود آمده است. زیستبه

ها تقریبی است و ممکن است در برخی نواحی نامنظم و یا با دخالت انسان تغییر یافته بومشوند. مرز زیستمی

کنند. هر کند که چه نوع جاندارانی به طور دائم در آن زندگی میخص میبوم مشباشد. آب و هوای هر زیست

 بوم معموالً چند قاره را در برگرفته است.زیست

شان زندگی های زیادی با جمعیت محدودی از گیاهان و جانوران به همراه شرایط محیطبوم از اکوسیستمیک زیست

 هوا تعیین شده است.ووسیله آبهبدر حالی که مرزهای یک زیست بوم  ،است ساخته شده

های خشکی شامل بومزیست شوند.می بوم خشکی و آبی تقسیمهای کره زمین به طور کلی به دو زیستبومزیست

های های پرباران گرمسیری، جنگلکننده، جنگلهای معتدل خزانبرگ تایگا، جنگلهای سوزنیتوندرا، جنگل

 ها هستند.ها و کوهستانها(، بیابانها و ساوانزارها )استپخشک گرمسیری، علف

 

 زیست بوم کوهستان

ال، به دلیل شود، با این حبوم مستقل در نظر گرفته نمیها کوهستان به عنوان یک زیستهر چند در برخی دیدگاه

نی های دیگر در مناطق کوهستابومهای مهمی از زیستاهمیت مناطق کوهستانی و همچنین قرار گرفتن بخش

ها انآیند. از سوی دیگر در کوهستبوم دارای اهمیت به حساب میها زیستتوان اذعان داشت که کوهستانمی

در ارتفاعات  بوم علفزار وها زیستی کوههای مختلفی را مشاهده نمود، به عنوان مثال در دامنهبومتوان زیستمی

 توان مشاهده نمود.های سوزنی برگ را میتوندرا و جنگ

های بلند است. ای یا تپههای صخرههای مرتفع به صورت تیغهمشخصات زیستگاه کوهستانی وجود کوه ترینمهم از

شامل علفزارها،  پوشش گیاهی. تر و میزان بارندگی، بیشتر استدرجه حرارت نسبت به مناطق همجوار، پایین

کوهستانی ذخیره چربی زیادی دارند و برخی از  هایپستانداران زیستگاه. زارها و درختانی مانند اُرس استبوته

های بدنشان مانند گوش و دم کوتاه است و موهای بلندی دارند. برای هماهنگی با محیط، رنگ موهای برخی اندام

 .یابدای به سفید تغییر میسو، در فصل زمستان از قهوهپستانداران ساکن در این زیستگاه مانند را

 

https://www.tabiat.ir/page/1046/آشنایی-با-گیاهان-ایران
https://www.tabiat.ir/page/1046/آشنایی-با-گیاهان-ایران
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 زیستیتنوع

تر تعداد شود. در نگاهی دقیقهای متنوع حیات روی زمین گفته میبه صورت عام به شکل 5مفهوم تنوع زیستی

شی از گیرند بخها و همه موجوداتی که در فهرست جانداران قرار میارگانیسم های گیاهی، جانوری و میکروگونه

 تنوع زیستی زمین هستند.

تنوع  ،م(هم تشکیل شده است: تنوع ژن، تنوع گونه و تنوع بوم )اکوسیستتنوع زیستی از سه مفهوم مرتبط به

 های گوناگون است.ای از موجودات زنده به شکلزیستی گوناگونی حیات و مجموعه

 

 

 envirobites.orgعکس از  ؛ییغذا یهارهیو زنج ستمیدر ثبات اکوس یستینقش تنوع ز -2شکل 

تنوع زیستی یک ویژگی مهم زندگی و حیات است که بر اساس گوناگونی وسیع گیاهان و جانوران تبیین شده 

جبران خواهد بود. اهمیت روزافزون  است. تنوع زیستی یک منبع تجدیدناشدنی است که از دست دادن آن غیرقابل

ای بیشتر هاست. زیرا در یک اکوسیستم هر چه تنوع گونهخاطر نقش آن در حفظ ثبات اکوسیستمهع زیستی بتنو

تر گردیده و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط های حیاتی پیچیدهتر و شبکههای غذایی طوالنیباشد زنجیره

عنوان شاخصی برای مقایسه تواند بهتی میگردد. ازاین رو بررسی تنوع زیستنظیمی بیشتری برخوردار می خود

                                           

5 Biodiversity 
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تواند تاثیرات منفی بر کمیت زیستی در یک اکوسیستم میکار رود. کاهش تنوعبه هاستمیوضعیت اکولوژیک اکوس

دهد که نشان می 2شکل  .و کیفیت اکوسیستم بگذارد و درنتیجه تبعات اقتصاد منفی به دنبال خواهد داشت

می هر سال از سوی  22سازند. چگونه اجزای متنوع یک اکوسیستم در برهم کنش با یکدیگر آن را غنی می

 سازمان ملل روز جهانی تنوع زیستی نام گذاری شده است.

شامل ما و  6ورانشوند. در این بین، قلمرو جانقلمرو کلی تقسیم بندی می ٨ین به موجودات زنده بر روی کره زم

 پنجداران است که در این بین به مهره همه جانوران پیرامون ما خواهد شد. یکی از تقسیمات این قلمرو، شاخه

 شوند.تقسیم می 11دوزیستان 10نآبزیا 9پرندگان، 8ارانپستاند7نی خزندگارده

 گونه گیاهی شناسایی و توصیف شده است. ٨٠٠٠ایران تا کنون بالغ بر در کشور 

 ه تمساحها، مارها و یک گونها، مارمولکپشتگونه شناسایی شده شامل الک ٢٤٣زندگان ایران با حداقل خ 

 ها و سمندرهاها، وزغگونه شناسایی شده شامل قورباغه ٢٢وزیستان ایران با حداقل د 

 گونه شامل پرندگان بومی و مهاجر ٥٤٨حداقل ایران با رندگان پ 

 گونه و دو گونه منقرض شده )شیر و ببر( ١٩٤ستانداران ایران با حداقل پ 

 ها سال بر اثردر طی میلیون، که اندبر روی کره زمین زندگی کرده های زیستی که تاکنوناز گونه ٩٩بیش از %

 اند.عوامل مختلف تاکنون منقرض شده

                                           

6 Animals 
7 Reptiles 
8 Mammals 
9 Birds 

10 Aquatic 
11 Amphibians 
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 زیستگاه

گویند. زیستگاه می 12کنند که به آن زیستگاههای طبیعی مشخص زندگی میهر یک از جانداران در محدوده

های گوناگون در گستره زمین را زیستگاه 3شکل  است.مثل حیوان  گاه و محل تولیدکننده آب و غذا و پناهنیتأم

 دهد.نمایش می

 

جنگل  ابان،یتوندرا، ب ،یاترانهیبرگ، جنگل خزانگر، علفزار، مد یگوناگون شامل کوهستان، جنگل سوزن یهاستگاهیز - 3شکل 

 dkfindout.comو ساوانا؛ عکس از  یقطب ،ییاستوا

از پوشش گیاهی، پستی و بلندی، نوع خاک، آب و هوا، میزان بارندگی، میزان  ییهاهر زیستگاه شامل مجموعه

. بعضی از شودیم هرگونه ناسب برای زندگی جانورانهاست که باعث ایجاد شرایطی منور، غذا و مناسبات بین آن

 مانند .کنندیزندگی م شودیجانوران که رژیم غذایی خاصی دارند فقط در زیستگاهی که آن نوع غذا یافت م

 کندیدر زیستگاه زاگرس که درختان بلوط وجود دارد زندگی م ،بلوط است دانه اشیسنجاب ایرانی که غذای اصل

مشاهده  هاستگاهیدر اکثر ز ،کندیولی برخی دیگر مانند شغال که از غذاهای متنوع گیاهی و جانوری استفاده م

                                           

12 Habitat 



15 

 

 .دنشویم

 آلودگی

مقدار و مدتی که کیفیت آن برای اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا به یک محیط به موادبه ورود 

و ناپایداری در آن محیط تغییر و سبب  بودهآور یاهان و یا آثار و ابنیه زیانانسان و سایر موجودات زنده و یا گ

 .و انواع مواد شیمیایی برای نمونه، صدا، گرما یا نورگویند. شود، آلودگی میمی

 یاتوان به آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صوتی، آلودگی نوری، آلودگی هستهها میاز انواع آلودگی

شود این دیده می 4شکل در همان گونه که  .های اولیه هستند، که همگی آلودگیاشاره نمود اهآبآلودگی  و

 ترند.های اولیه خطرناکهای بعضاً از آلودگیتوانند خود منشاء آلودگیها میآلودگی

 

 هیثانو یهایآن، آلودگ یامدهایو پ هیاول یهایآلودگ - 4شکل 
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 هاآلودگیانواع 

طبیعت  در ماًیها انسان دخالت مستقیم نداشته و این منابع مستقدر تولید این آلودگی :یها با منشاء طبیعیآلودگ

ها و یا متصاعد شدن متان از سطح های آتشفشانشوند. مانند خارج شدن ترکیبات گوگردی از دهانهتولید می

شوند های طبیعی در یک نقطه متمرکز نمیاین آلودگی که اغلب ها و گازهای گوگردی از برخی مناطق فعالمرداب

 شوند.ضرر میو به تدریج رقیق شده و بی

 

شوند. می های گوناگون بشر، تولیدتوسط فعالیت ماًیها مستقاین آلودگی های غیرطبیعی )انسان ساز(:آلودگی

های خانگی و... این ، انواع آلودگیهاهکارخان هرزآبانواع  ،های فسیلیناشی از مصرف سوخت مانند آلودگی

شتری شوند و مدت زمان بیصورت ترکیبات شیمیایی هستند که از طریق طبیعی تجزیه نمیاغلب بهها آلودگی

 بار آنها از میان برود.است تا اثر زیان الزم

 :ها وجود دارد که عبارتند ازتقسیم بندی دیگری در رابطه با میزان و مدت اثر آالینده

 

هستند که به هر صورت وجود آنها حتی به مقدار اندک در هر محیط باعث ضرر  ییهاآن بدون آستانه: یهاندهیآال

 شود مثل وجود مواد رادیواکتیو.و زیان می

ود زنده ندارند : آن دسته از عواملی هستند که در مقادیر کم تأثیر مضر چندانی برای موجدارآستانه هایآالینده

 د بود.نهکند و مضر خواها، تأثیر سوء ناشی از آنها افزایش پیدا میتدریج و با افزایش مقدار آنولی به 

 گردشگری

از زمانی  یشود. واژه گردشگرمییا بازرگانی تعریف تفریحی  سفر با اهدافبه طور کلی به عنوان  13گردشگری

زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا  پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از

با توجه به تمامی تعاریف  14گردشگریجهانی سازمان . امر ممکن شدتر شد، این نیالکردند و عمرشان طو

 :یک تعریف نهایی منتشر کرد ١٩٩٥در سال  ،ارائه شده بودند ١٩٩٤گردشگری که تا قبل از سال 

به قصد تفریح و نه کار یا  خارج از موطن خود ،سالساعت و کمتر از یک ٢٤کسی است که بیش از  ”گردشگر “

                                           

13 Tourism 

14 World Tourism Organization(UNWTO) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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 ”بازرگانی سفر کرده و سکنی گزیند

 

 داریاپ یگردشگر

 ندهیو آ یاثرات فعل قیاست که با در نظرگرفتن دق یاز گردشگر ینوع 16مسئوالنه یگردشگر ای 15پایدار یگردشگر

را برآورده  زبانیو جوامع م ستیز طیصنعت، مح دکنندگان،یبازد یازهاین ،یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاقتصاد

 .کندیم

جوامع و تاثیرات  یاست. با توجه به رشد اقتصاد 17از مفهوم گسترده توسعه پایدار یدر واقع بخش داریپا یگردشگر

مفهوم  ٩٠ها و محیط زیست از این توسعه دارند، سازمان ملل متحد در اوایل دهه که اجتماع، فرهنگ یمختلف

 ...بارت است از. بر طبق این تعریف توسعه پایدار عدیعضو سازمان رسان یکشورها یرا به امضا داریپاتوسعه

شان ینیازها نیرا در تأم یآت یهانسل یکه توانایرا برآورد کند بدون آن ینسل فعل یکه بتواند نیازها یاتوسعه“

 ”به مخاطره اندازد

 :گردد تیحوزه رعا نیدر ا دیبا ریز ریاساس تداب نیا بر

 یعیطب راثیاز م تیو کمک به حما یکیاکولوژ یندهایاز فرآ انتیکه با ص یطیاز منابع مح نهیاستفاده به -

 .دهدیم لیرا تشک داریپا یدر گردشگر یدیعنصر کل کی ،یستیزو تنوع

 کهییهاو ارزش یو سبک زندگ یاز معمار انتیص زبان،یجوامع م یاجتماع -یاحترام به اعتبار فرهنگ -

 ی.هستند، و مشارکت در درک و تحمل درون فرهنگ یفرهنگ راثیم

و خدمات  کسب درآمد یهاو فرصت داریبادوام و بلندمدت، شامل استخدام پا یاقتصاد اتیاز عمل نانیاطم -

 یبرا ینگفره -یو مشارکت در کاستن فقر، با فراهم آوردن منافع اقتصاد زبان،یجوامع م یبرا یاجتماع

 .گردد عیعادالنه توز دیامر با نیهمه سهامداران منطقه که ا

محیطی و اجتماعی و اقتصادی کنش تدابیر زیستدهد که گردشگری پایدار چگونه از برهمنشان می 5شکل  

 شود.محقق می

                                           

15 Sustainable Tourism 
16 Responsible Tourism 
17  Sustainable Development 
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 گرددیم داریپا یگردشگر یمناسب منجر به برقرار یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد ریفصل مشترک تداب - 5شکل 

 گردیطبیعت

ی پیچیده و غریبی نیست، رفتن و بودن در طبیعت و عشق ورزیدن به آن است؛ گردی، واژهمبو یا 18گردیطبیعت

ی گردشگری که موجب رشد و پایداری زیست بوم، فرهنگ و کیفیت زندگی ساکنین منطقه النهسفری است مسئو

برای گردشگران ای از گردشگری است که در آن گونه گردی،گردشگری یا طبیعتشود. اکوتوریسم یا بومخاصی می

 پردازند.جانوران میو کنند و به تماشای گیاهان خورده جهان سفر میننامسکون و دستطبیعی دیدار از مناطق 

 تعریف اکوتوریسم از منظر انجمن جهانی اکوتوریسم

حلی به مناطق طبیعی، که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم مالنه مسئواکوتوریسم سفری است "

 "گردد

نوردی، دره نوردی، غارنوردی،گردی عبارتند از: گردش آبی و ساحلی، کوهطبیعتهای مختلف گونهبرخی از 

 ...وحش و حیات و مشاهده نگری درمانی، پرندهشناسی، طبیعت نگردی، مردمبیابا

 

 گردشگری کوهستان

گیرد. از میبرعادی گردشگران را در فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیر گردشگری

گردد. بنابراین، تشخیص طبیعی و اثر گسترده بر اقتصاد منطقه میمحافظت از محیط حیث گردشگری موجباین

                                           

18 Ecotourism 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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های بومی است. یکی ها با جوامع محلی و احترام به فرهنگفعالیت انواع آن سبب تقسیم فواید حاصل از و ترویج

گردی توجه گشته است و بدین باشد که تنها به آن از رهگذر طبیعتاز انواع گردشگری، توریسم کوهستان می

 جهت تمام ابعاد آن برای جذب گردشگران شناخته شده نیست.

 یکوهستان یو گردشگر سمیاند عموماً اکوتورواقع شده یکه در مناطق کوهستان ییها در کشورهاولتد ،یطور کلبه

 لیاز قب ییاروپا ی. به عنوان مثال، کشورهادانندیم یماندگاز فقر و عقب یمقابله با مشکالت ناش یهااز راه یکیرا 

اشتغال و کسب درآمد از کوهستان  جادیبه ا یاژهیو ن حوزه، نگاهیدر ا ییهالیوجود پتانس لیبه دل سیفرانسه و سوئ

در  کهکه درنیبا وجود ا زیمانند نپال و پاکستان ن ییکشورها شرفته،یپ یکشورها نی. عالوه بر ا(6شکل دارند )

فالت د. ببرن ایالیهم یهااستفاده را از وجود رشته کوه تیاند نهااند، توانستهجهان سوم قرار گرفته یزمره کشورها

ایران با داشتن دو رشته کوه اصلی البرز و زاگرس با قلل متعدد و ارتفاعات متفاوت، شرایط بسیار مناسبی را برای 

 .نمایدگردشگری زمستانی همراه با یخ و برف در یک دوره کوتاه و گردشگری کوهستان در تمام فصول فراهم می

ورد که هم به لحاظ ورزشی و هم از لحاظ آرد مورد توجه به شمار از جمله موا توانیبه عبارت دیگر، کوهستان را م

شوند، چرا اما عده بسیار اندکی جذب گردشگری در کوهستان مییرد. گتفریحی مورد توجه گردشگران قرار می

خاص در  یهاگردی کوهستان به مفهوم خاص آن، نگاه تخصصی نشده است. بسیاری از جاذبهکه هنوز به طبیعت

 .تواند فضایی اشتغال زا و مفرح باشدمی ریزی است ون وجود دارد که استفاده از آن نیازمند برنامهکوهستا

 

کوهستان؛ عکس از  یموفق گردشگر یهااز نمونه یکیقله مون بالن در فرانسه؛  یهاهیدر کوهپا یمنطقه شامون – 6شکل 

besthqwallpapers.com 
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 جهانی شیگرما

 شیاافز قتیدر حق شودینام برده م (Global warming) یجهان شیروزها از آن به عنوان گرما نیا چهآن

ا درک ماین موضوع در سالهای اخیر تقریبا توسط همه  .سطح آن است یکیدر نزد نیدرجه حرارت زم نیانگیم

 شویم. شده است و حتی گاها منجر به تغییراتی محسوس در جابجایی فصول هم می

ن و دانشمندا تیگونه ذهن نیرا نداشت و ا یامروز یهادغدغه نیکره زم یگذشته گرم شدن هوا یهادهه در

هوا و  ینکنو یدما راتییمتوجه تغ ادیچندان ز نه یمحققان را به خود مشغول نکرده بود. اما با گذشت زمان

 کیته در هوا در گذش یدما راتییتغشده بود.  جادینوع بشر شد که به دست خود بشر ا یآمده برا شیمشکالت پ

 .کندیم ییحدس و گمان بود و حاال در مقابل چشمان ما خودنما

ن سطح و باال آمد )کوهستانهای ایران نیز شدیدا تحت تاثیر این موضوع است( هاخچالی نیترمیآب شدن عظ 

 یهایآور، آتش سوزمرگ یهاالبیو س نیسهمگ یهابارش ا،یدر آس یچون سونام یبزرگ یهادهیها، پدانوسیاق

  .است نیزم شیگرما یهاغول آسا در اروپا، همه از نشانه یهاها و موجدر جنگل میعظ

افزایش دمای زمین ارتباط مستقیم با گازهای ر، اثاست. مطابق این زمین گرم شدن کره یلدل، 19ایاثر گلخانه

ای در جو زمین به افزایش دمای کره زمین هستیم. گازهای گلخانهدارد. با افزایش این گازها شاهد ای نهگلخا

هنگامی رخ ای هاثر گلخان .شوندانعکاس نور و حرارت اجازه خروج از جو را نداده و باعث گرم شدن کره زمین می

زمین بسیار شود اندازند. این فرآیند باعث میدهد که گازهای موجود در جو زمین گرمای خورشید را به دام میمی

شود و بقیه رسد، مقداری از آن به فضا منعکس میمی جو زمین انرژی خورشید به یوقت .تر از اتمسفر باشدگرم

، متان، اکسید اکسید کربنای شامل بخارآب، دیشود. گازهای گلخانهای جذب و تابش میتوسط گازهای گلخانه

افزایش جمعیت، فعالیت اقتصادی،  د.هستن (CFC) مانند کلروفلوئوروکربن ها مواد شیمیایی نیتروژن، ازن و برخی

های اقلیمی تقریباً مسئول انتشار تمام سبک زندگی، استفاده از انرژی، الگوهای کاربری اراضی، فناوری و سیاست

 حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و تغییرات کاربری اراضی، ای در جو هستند. تولید برق و گرماگازهای گلخانه

ها نیز یکی از دالیل جنگل و نابودی سوزیآتش هستند. یامنابع گازهای گلخانهری ا و دامداهساختمانموتوری، 

ها و درختان این گاز سوزی و نابودی جنگل. با آتشکنندیباشد. درختان دی اکسید کربن جذب مافزایش دما می

  .ها استهای طبیعی گرمایش زمین، فوران آتشفشانیکی از علت .شودآزاد می

                                           

19 Greenhouse Effect 

https://www.jahaneshimi.com/6481/%d8%ac%d9%88-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%ad%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.jahaneshimi.com/5395/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7/
https://www.jahaneshimi.com/5395/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7/
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گلخانه اجازه  یعمل کرده و همچون غشا نینفوذ کرده به سطح زم یدر مقابل گرما نهیآ کی جادیبا ا یاگلخانه یگازها – 7شکل 

 VectorMine – stock.adobe.comعکس از  دهند؛یرا نم نیخروج گرما از جو زم

 مهاجم هایگونه

یگانه محسوب شود، برای آن زیستگاه گونه ببه زیستگاهی خارج از زیستگاه طبیعی خود وارد می ایوقتی که گونه

های بیگانه زمانی هتوانند به گونه بیگانه مهاجم تبدیل گردند. گونهای بیگانه میشود. در بسیاری از موارد گونهمی

سرعت تر عمل کرده بههای بومی موفقعلت قدرت سازگاری باال در رقابت با گونهآیند که بهمهاجم به حساب می

ای در ونهگجا که ممکن است های بیگانه جانوری از آنیابند. در مورد گونهگاه جدید رشد و تکثیر میدر زیست

د باال باشد، شان با شرایط جدیزیستگاه جدید وجود نداشته باشد که آنها را شکار کند و همچنین قدرت سازگاری

 سر بر هانهگو از دیگر برخی  با رقابت و یبوم هایگونه از برخی شکار به و شان افزایش یافتهبه سرعت جمعیت

د و گردن بومی هایگونه به جدید هایبیماری انتقال باعث است ممکن  همچنین. پردازندمی تغذیه و زندگی محل

 سمت انقراض شوند. های بومی و هدایتشان بهدر نتیجه باعث کاهش قابل توجه جمعیت گونه
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 هادالیل اهمیت کوهستان:   فصل دوم

 

دهند. بیش از نیمی از جمعیت جهان به منابع آب ها تشکیل میهای جهان را کوهپنجم سطح خشکییک باًیتقر  

تر آشامیدن وابسته هستند. بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت ها برای کشاورزی، برق، صنایع و از همه مهمکوه

و  22، گنگ21آمازون 20ترین رودهای جهان مثل نیلها قرار دارند. سرچشمه مهمکوه ریتحت تأث ماً یجهان مستق

درصد  ٢٨اند. های آب شیرین جهان نامیدهها را برجبه همین دلیل کوه .قرار دارد هاکوهبسیاری رودهای دیگر در 

ها به دلیل . کوهمعروف هستند «یهای کوهستانجنگل» اند که بههای جهان در نواحی مرتفع واقع شدهاز جنگل

های جغرافیایی، دارای بیشترین تنوع گیاهی و جانوری هستند. کمربندهای ارتفاعی مختلف، شیب و جهت

است. کوه نماد مقاومت، استحکام، پایداری و ها بودهبخش انسان در چیرگی بر موانع و دشواریکوهستان الهام

. از این رو این دیآیشمار مها بهترین اکوسیستمشکنندهپذیرترین و سربلندی است و در عین حال جزء آسیب

 اند.هبندی نمودطبقه 23داغ تنوع زیستی ی نقاطرا در زمرهها اکوسیستم

گذارد و با آب و هوای بارانی و برفی رابطه مستقیم دارند. برای مثال می ریموقعیت کوهستان بر اقلیم اطرافش تأث

شوند، ولی با پایین آمدن ها ایجاد میو بارش شودیروند هوا سرد مها میبر فراز کوه وال های هوا به باوقتی که توده

نقش  شکل  دهند.میو بخش زیادی از رطوبت خود را از دست  شوندیتر ماز ارتفاعات دوباره گرم و خشک

 دهد.کوه هیمالیا در گسترش تمدن در جنوب شرقی قاره آسیا را نمایش میرشته

 

                                           

20 Nile 
21 Amazon 
22 Ganges 
23 Biodiversity hot spots (زیستی هر منطقه جغرافیای زیستی دارای تنوعزیستی بهنقاط داغ تنوع

 (شودباال گفته می
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 از یعیوس عرصه در تمدن جادیا و یآباد سبب ایمالیه کوهرشته چگونه دهدیم نشان که ناسا شرکت از ییهوا یینما -8شکل 

 .است شده بنگالدش و بوتان نپال، هند، ن،یچ یکشورها شامل ایآس قاره شرق جنوب

 ؛ منابع آبهاکوه

بیش از نیمی از آب شیرین ساکنان کره  اما ،انددهیزمین را پوشان یهایدرصد سطح خشک 5/1ها با اینکه تنها کوه

. این موضوع برای کشوری مانند ایران که در کمربند خشکی جهان قرار گرفته است بسیار کنندیمین مأخاکی را ت

ترین رودها و روی زمین هستند. برخی از مهم رزش برا ها سرچشمه منابع آبی باکوهباشد. اهمیت می حائز

های طبیعی دنیا در ترین یخچالاند. همچنین برخی از مهمهای آب شیرین دنیا درون کوهستان واقع شدهدریاچه

بخش بسیار عظیمی از آب شیرین را در دل ها به عنوان سدهای طبیعی اند. یخچالمناطق کوهستانی شکل گرفته

 خود دارند.

های بزرگ دنیا به عنوان آیند، بسیاری از یخچالهای شیرین جهان به حساب میها همچنین محل ذخیره آبکوه

ه بارش برف در فصل شوند، از سوی دیگر ذخیرآب شیرین جهان محسوب می های بالقوهگاهمهمترین ذخیره

ها ها و سرشاخههای ابتدایی سال و اغذیه رودخانههای برف در مناطق کوهستانی تا ماهندن انباشتزمستان و باقی ما

سازد. ها از طریق این ذخایر، نقش کوهستان را در رابطه با ذخایر آب جهان بیش از پیش نمایان میو چشمه

ها اثرات مثبت ده و بر میزان بارندگیها به دلیل شرایط توپوگرافیشان باعث تعیل هوا و اقلیم شهمچنین کوهستان
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های زیادی از کشور ایران را از بدل شدن زیادی دارند، به طوری که دو رشته کوه زاگرس و البرز در ایران، بخش

 اند.به مناطق بیابانی محافظت کرده

ها از کوه، کننددنیا ایفا میین نقش بسیار مهمی در چرخه آب شیر ی جهان کهرودهااز سوی دیگر تمامی 

مین آب شیرین دارند از أو در ایران نیز اغلب رودهای بزرگ و مهم ایران که نقش مهمی در ترند گیسرچشمه می

ترین رود کیلومتر و پرآب ٩٥٠با  ،ترین رود ایراننیالطو ،د. برای مثال رود کاروننگیرکوهستان سرچشمه می

ها گیرد. آب ناشی از بارندگی در کوهستان با گذر از درهمیدر زاگرس سرچشمه  های زردکوهایران است که از کوه

ترین جوامع بشری شود و عامل حیات بسیاری از جانواران و دلیل اصلی پیدایش مهمهای هموار میوارد دشت

کوه زاگرس و البرز، دو رشته هکوها محاصره شده است. رشتهت بزرگ ایران از چهار طرف توسط کوهالاست. ف

بخش بسیار زیادی از آب را  ،اندطور غرب به شرق کشیده شده ران که در امتداد شمال به جنوب و همیناصلی ای

های کنند و این امر موجب پیدایش تمدنت ایران منتقل میالمرکزی ف یهاها و انشعابات خود به دشتق درهیاز طر

ط رودها از روی سطح و گاهی توسط ها گاهی توست ایران شده است. این آبالهای هموار فقدیمی در دشت

برای به دست  رو ایرانیان شوند. از اینت ایران منتقل میالهای مرکزی فهای آب زیرزمینی به سوی دشتسفره

های آبده کوهستانی به ابتکاری بسیار جالبی دست زدند که حاصل آن یهالآوردن آبهای زیرزمینی و دسترسی به 

 است. 24به نام قنات یقانه و مهمالپدیده خ

حوضه های آبریز و کوهستان است، های با اهمیت کوهستان در رابطه با منابع آب، موضوع حوضهیکی دیگر از جنبه

آب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبراههها جمعآوری و به یک خروجی نظیر رودخانه، محدودهای که روان 25آبریز

 .(7شکل را حوضه آبریز گویند ) شودیت مب، دریاچه و دریا هدایالآب انباشت، تا

ها و هزاران ای از پستی و بلندیای دشتی بوسیله ارتفاعات محصور شده و شبکههدر سرزمین ایران همه پهنه 

شکیل تهای آبریز کوچک و بزرگ این سرزمین را آورند که حوضهن بوجود میالدر مقیاس خرد و ک آبراهه را

کنند. یت میهای کشور هداکشی کرده و به دشتها و ارتفاعات پیرامونی خود را زهها، آب کوهدهند. این حوضهمی

ی گسترده به با برخورداری از کویرهابا توجه به اینکه سرزمین ایران از نظر اکولوژیکی منطقه خشکی است که 

 ای کویرهای ایران و حیاتهشود، اهمیت کوهستان در تعدیل پیامدهای کاسهکمربند خشک جهان وصل می

 شود.بخشیدن به تنوع زیستی کشور بیشتر مشخص می

 

                                           

24 Qanat 

25 Drainage basin 
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نمایی از حوزه آبریز یک  – 7شکل 

 رودخانه

 

 

 

 

 

 

 

یا  چرخه آبهای کوهستان در رابطه با منابع آب است. نیز یکی دیگر از ارزش 26در چرخه آب نقش کوهستان

. شودمیق طالهیدرولوژی به فرایند پویای گردش آب در کره زمین شامل اتمسفر، سطح زمین و زیر زمین اچرخه 

کند. چرخه آب نقطه آغاز های مختلف را طی میهای مختلف جامد، مایع و بخار محیطدراین فرایند آب در حالت

 .(شکلگردد )شود و دوباره به حالت اول باز میی ندارد. آب از مایع به بخار یا به یخ تبدیل میو پایان

 

 یهاحوزه در آب شدن یجار و( باران بارش همان ای عیما به آب بخار لیتبدچگالش ) ر،یچرخه آب شامل تبخ شینما – 10شکل

 ینیرزمیز یهاسفره و زیرآب

                                           

26 Water cycle 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
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آوری فاز مایع آب های آبریز و بخشی از سطح زمین که باعث جمعها به عنوان حوضهدر این بین کوهستان

جامد آب )یخ و برف( در آوری و ذخیره بخشی از فاز دست و همچنین جمع)بارندگی باران( و هدایت آن به پایین

 کنند.گردند، نقش بسیار مهمی را در تکمیل و تعادل چرخه آب بازی میهای مرتفع خود میها و درهقله

 شوند. تغییراتفردی هستند که براساس تنوع و پیچیدگی توصیف میهای منحصربهها، اکوسیستمکوهستان

ناطق است. مضادهای شدید فصلی و شکنندگی از ویژگی این اقلیمی و زیستی با ت یهاانیتوپوگرافی شدید و گراد

ی نقش های حیات وحش ایفاهای حیات وحش، مناطق مرتفع به عنوان آخرین پناهگاهبا افزایش فشار بر گونه

ل مستقیم و کنند. ارتفاع در تشکیل این مناطق نقش بسیار کلیدی دارد که سایر عوامل محیطی را نیز به شکمی

عه لگام گسیخته محدودیت ارتفاعی در استفاده از سرزمین، مانعی برای توس د.دهقرار می ریم تحت تأثیا غیرمستقی

 .ورزی به این مناطق شده استو درنتیجه دست

ی و دشتی حذف و ناپدید اها برای بسیاری از گیاهان و جانوران کمیاب و در معرض انقراض که در اراضی جلگهوهک

بار دامنه های گذشته به اجهای جانوری طی سال. بسیاری از گونهرونداه امن به شمار میگاند آخرین پناهشده

اند. تعداد زیادی از ها و نواحی مرتفع تغییر دادهکوهستان ها و نواحی کم ارتفاع به دامنهشان را از دشتگسترش

 اند.ان کردهنواحی کوهستانی نقل مکپرندگان شکاری و پستاندارانی همچون قوچ و میش از مناطق کم ارتفاع به 

 

 عناصر با ارزش

یاری از کوهستان منبع ذخیره بس اند.ها در دل خود بخش مهمی از عناصر طبیعی پوسته زمین را جا دادهکوه

های معدنی و بسیاری آید. کوهستان منبع سیلیس، دولومیت، پوکهها و مواد معدنی ارزشمند به حساب میکانی

رویه های بیاست که در صنایع مختلف کاربردهای اساسی دارند، هر چند طی سالهای اخیر برداشت یدیگر از مواد

ناپذیری به این های جبرانها، آسیبهای افسارگسیخته در دل کوهستانکاویو غیر اصولی از این منابع و معدن

کوهستانی به  شدهحی ممنوعه و حفاظتها در نوااکوسیستم شکننده وارد کرده و در بسیاری از موارد، این کاوش

 وقوع پیوسته است.

های تانسوختنی در دل کوهس آید، این مادهسنگ نیز یکی دیگر از عناصر با ارزش کوهستان به حساب میذغال

وی همچنین رسرب و های بزرگی در حال استخراج این ماده از نواحی کوهستانی هستند. البرز قرار داشته و شرکت

گری، ذخایر فسفات و های ریختهبوکسیت، ماسه کوهستان البرز بوده و همچنینباریت از ذخایر دیگر  و فلورین

 شوند.هستند که از کوهستان البرز استخراج می از دیگر مواد معدنینیز آهک 
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 تقدس کوهستان

تقدس خاصی برخوردار  های تقدس طبیعت پیوند دارند و از گذشته تا کنون در بین جوامع ازها اغلب با جنبهکوه

و یا در برخی کتب و اند کردهبودند. در بسیاری از متون تاریخی، کوهستان را محل عبادت، وحی و راز و نیاز ذکر 

ها به دلیل دورافتاده بودن برای مردم رازآلود کوه دانند.ها را محل مبعوث شدن پیامبران میمتون مذهبی، کوه

توان به داستان ضحاک مار باشند. به عنوان مثال میهای ملی و محلی میانههستند و خاستگاه بسیاری از افس

 اشاره کرد. 28کوه گانکار پونسمدر هیمالیا و  27یتی دوش، سیمرغ و زال در کوه دماوند و افسانه

 

 طوری برخوردار است به باالییم در کشور بوتان، این کوه برای مردم محلی از تقدس وکوه گانکار پونس - 11شکل

متر ارتفاع،  ٧٥٧٠نوردی صادر نکرده است. این کوه با که دولت بوتان اجازه صعود به این کوه را برای هیچ کوه

 tt.advisor.travel؛ عکس از ترین کوه صعود نشده در دنیا استمرتفع

نی زندگی در خطر تهدید هستند، در مناطق کوهستا هایی که امروزه عمدتاًبسیاری از مردم بومی با فرهنگ

های درخشان بسیاری ها قرار دارند. تمدنهای فرهنگی جوامع بشری در کوهکنند همچنین بسیاری از میراثمی

های مشخصی برای حفاظت ها افزوده و نمونهاند. این جوامع بومی به ارزش و تنوع فرهنگی کوهها متولد شدهدر کوه

                                           

27 Yeti 

28 Gangkhar Puensum 
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 فرهنگی به مانند تنوع زیستی، بسیار در معرض تهدید است.روند. امروزه تنوع از تنوع فرهنگی به شمار می

ودها و بردمیدن ها و رآب کوه به دلیل برافراشتگی به سوی آسمان و دارندگی سرچشمه نیز ایرانیان باستان برای

ی ت معنوی باالی، دارای اهمیانسان و خدا خورشید از پشت آن و گردش ستارگان بر باالی آن و واسطه پیونددهنده

ها نیز ناند و استوداشدهها دفن میبوده است. به همین دلیل تعدادی از پادشاهان هخامنشی در دل کوهستان

ان نیز های نیایش ایرانیان باستهای برای دفن مردم در دل کوهستان بوده است. همچنین برخی از آیینمحل

 شده است.های مرتفع انجام میبایست بر روی کوهمی

ها، نیز مانند سایر تمدن کوهشده و غارهای داخل ها برپا میهای باستانی در ارتباط مستقیم با کوهیینبسیاری از آ

و غار بنا  کوهمعابد خود را با توجه به تقدس  شود ایرانیانشوند و مشاهده میاز اولین معابد در ایران محسوب می

و با الهام  زیگوراتها را به شکل ها، آنو گاهی همچون ایالمی کوهاند. گاهی معابد را در دامنه یا باالی کرده

 .گیردمی کوهبشر، گاه تقدس خود را از  هترتیب، معماری ساختسازند. بدینمی کوهمستقیم از 

در  ص(محمد )پس از اسالم نیز کوهستان همچنان تقدس خود را حفظ نمود، چنان که پیامبر اسالم، حضرت 

ه نیز رفتن به کوهستان حرا، پیام وحی را شنید و به پیامبری مبعوث گردید، همچنین برای خواندن برخی از ادعی

 کوهستان توصیه شده است.

 

 مباحث سیاسی و ژئوپولتیک

عنوان هبکنند. یهای امنیتی یا نظامی پیدا مجنبه مرز طبیعی بین کشورها هستند و از این رو بعضاًها، برخی کوه

ح شده و یا مثال هیمالیا مرز مابین شبه قاره هندوستان در جنوب و کشورهای نپال و تبت و چین در شمال مطر

همچنین  شود.ان و اتریش محسوب میبین کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلم رشته کوه آلپ در برخی نقاط مرز ما

انی، مرز هستند، یکی از این مناقشات کوهستبرخی از کشورهای هم برخی از مناطق کوهستانی محل مناقشه

های هستانباغ است، که در جایگاه خود یکی از کوی قرهدرگیری کشورهای آذربایجان و ارمنستان بر سر مسئله

یری دو های زیادی از منطقه کشمیر نیز که به محل درگآید. بخشساب میاستراتژیک مرزی بین دو کشور به ح

 کشور هندوستان و پاکستان بدل شده است، در نواحی مرتفع کوهستانی قرار دارد.

 

 تنوع زیستی کوهستان

تنوع زیستی یک ویژگی مهم زندگی و حیات است که بر اساس گوناگونی وسیع گیاهان و جانوران تبیین شده 

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DA%A9%D9%88%D9%87-o-Title-ot-desc/
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نوع زیستی یک منبع تجدیدناشدنی است که از دست دادن آن غیرقابل جبران خواهد بود. از بین رفتن است. ت

کند. اهمیت روزافزون یک گونه جانوری یا گیاهی صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم و محیط اطراف وارد می

ای بیشتر تم هر چه تنوع گونهزیرا در یک اکوسیس ؛است هاستمیتنوع زیستی بخاطر نقش آن در حفظ ثبات اکوس

شود و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط تر میهای حیاتی پیچیدهتر و شبکهنیالهای غذایی طوباشد زنجیره

تواند به عنوان شاخصی برای مقایسه این رو بررسی تنوع زیستی می . ازشودیخودتنظیمی بیشتری برخوردار م

ثیرات منفی بر أت تواندیا به کار رود. کاهش تنوع زیستی در یک اکوسیستم مهمت و ثبات اکوسیستمالوضعیت س

یل مختلف الاکوسیستم بگذارد و درنتیجه تبعات اقتصادی منفی به دنبال خواهد داشت. تنوع زیستی کشورمان به د

ی محیط به خصوص در سالهای اخیر دچار تهدید شده است بنابراین لزوم توجه و شناخت نسبت به تنوع زیست

 های زیستی اطراف بسیار حائز اهمیت است.پیرامون و لزوم حفاظت از تمامی گونه

با  کنند،های زیستی حمایت میهای مختلف، از طیف وسیعی از گونهها به دلیل دارا بودن خرداقلیمکوهستان

تغییر  جهت باد، پوشش برف(ها، شرایط فیزیکی مانند )دما، فشارهوا، تشعشعات، رطوبت، تغییر ارتفاع در کوهستان

شرایط توپوگرافیک و  کند به همین دلیل در یک محدوده کوچک شمار زیادی از اجتماعات حضور دارند.می

های محلی متفاوت در فاصله بسیار کم از همدیگر گیری اکوسیستمسبب شکل در کوهستانکمربندهای اکولوژیک 

اع سرزمین بیشترین تنوع از باالترین سطح تنوع زیستی را . در نتیجه در مقایسه نسبی با دیگر انوشودمی

های غیر کوهستانی و به تبعیت از آن از نظر تنوع گونه و تنوع ژن نیز در مقایسه نسبی با محیط دارندها کوهستان

توان گفت کوهستان انبار ذخیره تنوع زیستی کره مسکون محسوب در یک ارزیابی عام می. برتری محسوس دارند

جهان در  نیمی از نقاط داغ تنوع زیستیشود. حدود یک چهارم تنوع زیستی خشکی به کوهستان تعلق دارد. می

های ها، بسیاری از گونه. همچنین به دلیل دور از دسترس بودن نسبی کوهستاناندها استقرار یافتهکوهستان

خود را گسترش دهند؛ که همین  ند جمعیتتوانجانوری و گیاهی از امنیت نسبتاً خوبی برخوردار بوده و لذا می

چند مورد  شکل و  شکل  آید.ها به حساب میعامل نیز به عنوان یکی دیگر از دالیل تنوع زیستی باالی کوهستان

دهد که نقش مهمی در تنوع زیستی کشور عزیزمان های اندمیک)بومی انحصاری( کشور ایران را نشان میاز گونه

 دارند.
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 reiseniran.de ران؛ی( در کشور اکیاندم) یبوم یجانور یهااز گونه یتعداد – 12شکل

ها، کویرها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص، به علت قرار گرفتن در کشور ایران به دلیل دارا بودن چینخوردگی

و مجاورت با ناحیه اتیوپین و عبور کمربند  30و اورینتال 29محدوده ناحیه جغرافیایی زیستی جانوری پالئارکتیک

ت ایران با ابرقاره گندوانا )آفریقا، استرالیا، آمریکای فالآن و از طرف دیگر اتصال قبلی از  31کویری صحارا سندی

جنوبی( و سپس جدا شدن از این ابرقاره )با پوشش گیاهی و جانوری متفاوت( و چسبیدن آن به اوراسیا از 

ر ایران با دارا بودن بیش های مختلف جانوری برخوردار است. از طرفی کشوهای متنوعی برای زندگی گونهزیستگاه

ترین کشورهای جنوب غرب آسیا محسوب ترین و جذابهزار گونه گیاهی از نظر تنوع گیاهی، یکی از متنوع ٨از 

های جانوری و گیاهی ایران بیان شده است که بندی مختلفی بین دانشمندان برای زیستگاهشود. تقسیممی

است. بنابراین با توجه به وسعت مناطق کوهستانی کشور و  زوهجها خارج از مبحث این پرداختن به همه آن

توان تنوع بسیار خوبی از جانوران و گیاهان را در جانوری و نواحی رویشی ایران می یهاهای زیستگاهبندیتقسیم

 مناطق کوهستانی کشور مشاهده کرد.

                                           

29 Palearctic 

30 Oriental 

31 Saharo-Sindian 
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 reiseniran.deعکس از  ران؛یدر کشور ا کیاندم یاهیگ یهااز گونه یتعداد – 13شکل 

 

 

 های کوهستانییخچال

بحث یخ و میقیناً نماییم. های کوهستانی را به زبانی ساده و در عین حال اصولی بررسی میدر این بخش یخچال

یش رو پگنجد. اما امید است که مطالب باشد که در مجال این نوشتار نمیهای طبیعی موضوعی وسیع مییخچال

 نظیر طبیعی گردد.ثیری مثبت در شناخت، مواجهه و صیانت ما از این پدیده کمموجب تغییر و تا

 

 و چند اصطالح کاربردی های کوهستانیو یخچال تعریف یخچال

 گوناگون هایشکل با صورت بلورهایی به برف که آیندمی به وجود صورت این به طبیعی هاییخچال کلی طور به

مرتفع بودن، بستر مناسب انباشت محیطی ) شرایط نظر که از مناطقی در و کندمی سقوط زمین سطح روی بر

ی یخ هاتودهانباشته شده و به  هستند، طبیعی یخچال تشکیل مستعد جوی )دمای پایین و بارش( و داشتن(
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 این طی که شده پیچیده دگرگونی دچار فزاینده، فشار اثر و بارش دما، مهم عامل سه اثر در برف شود.می تبدیل

های ایجاد شده از تراکم باالتری برخوردار شود. هر چقدر فشار بیشتر باشد یخچالمی تشکیل یخچالی یخ فرایند،

 کند.خواهند بود و از سفیدی به کبودی و حتی سیاه میل می

 :شوندیمها از لحاظ موقعیت و اندازه به سه گونه زیر تقسیم بندی به طور کلی هم یخچال

 شمال و جنوبمثل قطب بزرگ: 

 (به ویژه نروژ) های اسکاندیناویمثل یخچال متوسط:

 های ایرانهای موجود کوهستانو یخچال بالنهای آلپ ایتالیا و فرانسه، زیر قله مونمثل یخچال :کوهستانی

 :گردندیماز لحاظ دمایی نیز به دو نوع زیر تقسیم 

 اگر متوسط دمای مناطق اطراف یخچال زیر صفر باشد سرد:

 اگر متوسط دمای مناطق اطراف یخچال باالتر از صفر باشد گرم:

 باشند.های گرم میهای ایران از نوع یخچالکه بر اساس این تقسیم بندی یخچال

مورن یا  مانندیمجا  ها در پایین دست بهها و خاکی که بر اثر حرکت یخچالسنگبه خردهیخ رُفت یا مورِن: 

ها زیر مورن ها عبور کنید. ممکن استگویند. معموالً برای رسیدن به یخچال ابتدا باید از روی مورنیخرفت می

 های یخی نیز باشد که هر چقدر به یخچال نزدیک باشد احتمالش بیشتر است.الیه

کل بگیرد. شداشته و یا شاید در آینده  به محلی که یخچال در آن وجود دارد، در گذشته وجودمنطقه یخچالی: 

 این مناطق چند ویژگی خاص دارند:

مثالً از ونداربن در ارتفاع هستند و برای رسیدن به آنجا باید کوهنوردی کرد و از شیبی طوالنی باال رفت ) -

 تا علم چال در منطقه تخت سلیمان(

 د.تفع بودن دمای پایینی دارندارای دشتی نسبتاً صاف و وسیع هستند )علم چال( که به علت مر -

تفاعات مانند اطراف دشت نیز قلل و ارتفاعاتی وجود دارند )علم کوه، تخت سلیمان و ...(. این قلل و ار -

شکیل کنند تا فرایند تهای یخچالی هدایت میقیف نزوالت آسمانی را به دشت یخچالی یا همان چاله

 یخچال به طور مستمر در جریان باشد.
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 wikipediaعکس از  ن؛یدر زم هاخچالی یو ساختار عموم خچالی یریگشکل ندیفرآ - 8شکل 

 

 های کوهستانی به عنوان یک پدیده ارزشمندیخچال

 ارزش یخچالهای کوهستانی )طبیعی( را مشخص کنیم. میتوانیمبه چند دلیل ساده 

  های درصد آب خود را مرهون یخچال 50قزاقستان حدود منابع آبی هستند. به طور نمونه کشور

 کوهستانی است.

 اطق یخچالی هایی مثل سبالن، علم کوه و دماوند و ... که منزندگی بخشند. با نیم نگاهی به اطراف کوه

ده از شها و آب سرازیر شویم که مردمان، پوشش گیاهی و جانوری چقدر وامدار یخچالدارند متوجه می

 ند.ها هستآن

 دیوار هستند. یعنی آب را به شکل یخ نزد خود ذخیره کرده، با سنگ و خاک رویش راسدهای بی 

در پایین  پوشاند )تا مانع تبخیر و یا آب شدن سریع شود( و با گرم شدن هوا و افزایش نیاز به آبمی

 ای خلل به زیست بوم منطقه(.بدون ذرهکند )ها، آرام آرام آب را رها میدست

 ر کنند که در بررسی تغییرات اقلیمی بسیای طبیعی به عنوان سنسورهایی طبیعی عمل میهاخچالی

شد اما در می های هواشناسی به این منظور استفادهکاربرد دارند. در برخی مناطق و در گذشته از ایستگاه

رسی تغییر طالعه و برعوامل انسانی باشد و بتوان برای م ریتأثترین چیزی که کمتر تحت حال حاضر دقیق

های طبیعی از دوران ها هستند. یکی از مهمترین کارکردهای یخچالاقلیم آن را به کار برد، همین یخچال

 شناسی تا کنون، انعکاس تغییرات اقلیمی بوده استکواترنری یا دوره چهارم زمین



34 

 

 های ی منطقهود و تا شعاع خاصکنند. به دلیل ویژگی سرمایشی که دارند در اطراف خمیکرواقلیم ایجاد می

هوای اطراف  آورند که این میکرواقلیم ها و شرایط محلی آب ومیکرواقلیمی و اقلیم محلی را به وجود می

ها در جهان شود و بعضاً این گونههای خاص گیاهی و جانوری میها موجب رویش و پیدایش گونهیخچال

 .نیز خاص و منحصر به فرد هستند

 

 وهستانی به عنوان مقصدی برای صعودهای کیخچال

کند. برای اغلب ها بدون برف و یخ قابل تصور نیست. یک کودک نیز کوه را با برفش نقاشی میشک کوهبی

کوهنوردان نیز صعودهای روی یخ و یخچال دارای جذابیت باالیی است. این دسته از کوهنوردان برای دسترسی 

شناختی و اقلیمی ها یک پدیده زمیننمایند. یخچالیخچالی عزیمت میبه یخ در فصول غیرزمستان به مناطق 

باشد گوییم یخچال، منظور یخچالی است که قابل صعود )مثل یخچال علمچال( هستند اما وقتی در کوهنوردی می

شکل )مانند یخچال شمالی سبالن، یخچال کسری داغ و ... دارای یخ مناسب، شیب مناسب و ارتفاع کافی باشد)

 ها موارد زیر را مد نظر قرار دهیم:(. اما الزم است که در هر صعودی بر روی یخچال(

 رویم. به سراغشان ن ترین حالت خود هستندها در شکنندهجان یخچال. در زمان نامناسب که یخچال

ودی در این ایام در ایران از اواخر تیر ماه تا اوایل شهریور زمان مناسبی برای صعود نیست. هر نوع صع

ارد وای به ساختار یخ روی یخچال )البته بسته به هر یخچالی کمی متفاوت است( آسیب فزاینده

 نماید.می

 یخ  کننده دخیل است. مثل ساختاران صعودشک عوامل مختلفی در ایمنی و ججان صعود کننده. بی

ب پایداری و ریزش روی یخچال که در صورت عدم توجه به زمان مناسب صعود )بند فوق( موج و

اسبی شود. در عین حال در صعود روی یخی که ساختار منکننده میایجاد خطرات متعدد برای صعود

 د دارد.ندارد عالوه بر تهدیدات جانی، ارزش صعود نیز جای تردی
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 رانیا در یخچالی صعود مقاصد نیبهتر از یکی ماه آبان در و سبالن منطقه در داغ یکسر یهاخچالی – 9شکل 

 های کوهستانی ایران، گذشته، حال و آیندهیخچال

جهت در دنیا استثنا هستند اند و از این های جغرافیایی قرار گرفتهترین عرضهای طبیعی ایران در پایینیخچال

 های طبیعی ما اهمیت خاصی دارند.و به همین دلیل نیز در دنیا نیز یخچال

ای پیشرفته، اما متأسفانه بر اساس مطالعات انجام شده توسط پژوهشکده آب ایران با استفاده از تصاویر ماهواره 

دهد که در هر سال بین یک تا دو متر سال گذشته، نشان می 55های کشور در تغییرات فصلی و حجمی یخچال

سال آینده  50تا  40شود که بعد از بینی میشود. با این روند پیشها و ضخامت یخ آنها کاسته میاز ارتفاع یخچال

 55های منطقه تخت سلیمان یا علمچال که حدود . برای مثال یخچال(شکل )در ایران یخچالی نخواهیم داشت

ترین حالت آن؛ یعنی کاهش یک ها و حتی در خوشبینانهمتر عمق دارند، با این تخمین کاهش ساالنه یخچال

 خواهند ماند.سال ن 50تا  40متری در هر سال، بیش از 
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 نیی)پا 70)باال چپ(،  60)باال راست(،  50 یهااز دهه خاری خچالی یاصل زیاز دهل یاسهیمقا ریدر باال چهار تصو - 10شکل 

 نیرفته است. بر اساس آخر نیمدت کامالً از ب نیدر ا خی میو توده عظ وارهیچپ( قابل مشاهده است. د نیی)پا 90راست( و 

 به مراتب بدتر شده است. تی، وضع1400مشاهده در سال 

 

 مناطق یخچالی ایران

باشند. های موجود در ایران از نوع کوهستانی میها گفته شد، یخچالبندی انواع یخچالطور که در تقسیمهمان

های کوهستانی که ایران تنها دارای یخچال در واقع موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط اقلیمی آن موجب شده است

 پردازیم:اند که در زیر به معرفی اجمالی هر کدام میمنطقه مهم یخچالی پراکنده شده 5ها در باشد. این یخچال

o رشته کوه تخت سلیمان طبیعی هاییخچال 

o دماوند قله اطراف طبیعی هاییخچال 

o سبالن رشته کوه اطراف طبیعی هاییخچال 

o زردکوه کوه رشته طبیعی ایهیخچال 

o کوهاشتران کوه رشته طبیعی هاییخچال 

 

که منطقه خلنو، دره قاشمستان، ضلع شمالی سبالن و ... در گذشته نه چندان دور دارای  رسدیمالبته به نظر 

 اند.اند که به مرور از بین رفتههای دایمی بودهیخچال

 

 صیانت از مناطق یخچالی

ها دارد. در این زمینه هم ا را در روند آب شدن یخچال ریتأثترین ی و گرمایش زمین اصلیشک تغییرات اقلیمبی
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ترین علت آن یا همان ها، مقابله با اصلیترین راه مقابله با نابودی یخچالترین نقش را دارد. یعنی اصلیبشر اصلی

ها در آن دخیل هستیم. اما نسانتک ما اطلبد و در عین حال تکزمین است. که عزمی جهانی می "گرم شدن"

 توان در نظر گرفت برای صیانت و یا حداقل کاستن از سرعت نابودی به شرح زیر است:سایر اقداماتی که می

ها به ویژه در های اخیر باعث تسریع آب شدن یخچالای که در سالبه عنوان پدیده)مقابله با ریزگردها  -

 منطقه زردکوه شده است(

 هافصول نامناسب یخچالعدم صعود در  -

طقی مانند رعایت بُرد مناطق یخچالی توسط کوهنوردان. یعنی اینکه با عدم تسهیل ورود و صعود در منا -

 ها قرار ندهیم.دماوند، سبالن، علم و ... منطقه را در معرض تأثیرات منفی ناشی از حضور زیاد انسان

 بیعیگردان به عنوان یک پدیده مهم ططبیعت های کوهستانی میان مردم وآگاه سازی در مورد یخچال -

 

 های کوهستانی ایرانجنگل

انوری بسیار ها دارای غنای گیاهی و جهای ایران در نواحی کوهستانی قرار دارد. این جنگلقسمت مهمی از جنگل

ین بومی آن های کوهستانی انواع خدمات را به ساکنباشند. جنگلیی هستند و از اهمیت زیادی برخوردار میباال

ندارانی ها به طور مستقیم در زندگی جوامع محلی، پوشش گیاهی غنی و جادهد و آسیب به آنمناطق ارائه می

ورد نیاز برای هر هکتار جنگل قادر به تولید اکسیژن م گذارد.می ریها هستند، تأثکه برخی منحصر به همین جنگل

ر نواحی پوشش گیاهی د متر مربع است. ٦٠٠٠ازای هر نفر نفر در طول سال است. سرانه جنگل در دنیا به  ١٠

 کرد: توان به موارد زیر اشارهیل آن میالیی برخوردار است. از داالجنگلی کوهستانی از ارزش بسیار ب

 جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت خاک کوهستان 

 کنندزندگی می هاهیجلوگیری از رانش زمین و خطرات ناشی از آن برای مردمی که در کوهپا 

 های بزرگ و در نتیجه کاهش خطرات ناشی از آنجلوگیری از ایجاد بهمن 

 های سطحیبالجلوگیری از ایجاد سی 

 جذب صاعقه و جلوگیری از برخورد آن با محیط زندگی 

 زیستگاه بسیار غنی برای جانواران 

 ایجاد تعادل در آب و هوای منطقه 
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 مناطق رویشی ایران

تی مرتفع است الشود. ایران فمختلف دنیا با عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص میدر مناطق  32اقلیم

کره شمالی و در منطقه گرم واقع است. به همین دلیل درجه در نیم ٤٠درجه الی ٢٥که در عرض جغرافیایی 

 اقلیم کلی است. ٤کشور ایران دارای 

 ت مرکزی ایران(الاقلیم گرم و خشک )ف

 کوهستانی )مناطق کوهستانی غرب کشور( اقلیم سرد

 اقلیم معتدل و مرطوب )کرانه جنوبی دریای خزر(

 اقلیم گرم ومرطوب )کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان(

 دهد.های مختلف موجود در کشور ایران را نشان میاقلیمموقعیت  شکل 

                                           

32 Climate 
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 کشور یزداریآبخ و مراتع ها،جنگل سازمان یرساناطالع شگاهیپا از شده برداشت ران،یا یشیرو ینواح – 17شکل 

زیر  یهابخشران به ای یمناطق رویش ی در کشور شده است. از همین روالبا یمتنوع سبب پیدایش تنوع گیاه یهاوجود این اقلیم

 .شوندیم یبندطبقه

 

 منطقه رویشی خزری یا هیرکانی

باقیمانده  33کانیهای هیرامتداد دارد. جنگل این منطقه از حاشیه شمالی رشته کوه البرز تا سواحل دریای خزر

مخصوص به همین نقطه  شناسی هستند. بسیاری از گیاهان این منطقه منحصراً عصر یخبندان از دوران سوم زمین

                                           

33 Hyrcanian Forests 
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 37ودرخت بلند ماز 36غ، سوسن چلچرا35ر، درخت سرخدا34لیباشند. درخت انجیهستند و دارای ارزش بسیاری می

 های مهم و ارزشمند هستند.و بسیاری از درختان دیگر همگی مختص به همین جنگل

 

روید عکس از یاز این جنگل م یاست و فقط در بخش کوچک یهیرکان یهاگل سوسن چلچراغ که منحصر به جنگل - 18شکل 

 مایشبکه خبر س یخبرگزار

های گونهقدمت پیدایش، تنوع ژنتیکی و نیز های هیرکانی به لحاظ اهمیت خاص آن از نظر محیط زیستی وجنگل

ترین و یمیاز قد گردی به عنوان یکیای، علفی وجانوری و کاربردهای اکولوژیکی و بومای، بوتهدرختی، درختچه

کمتر از  و در ایران٧/٠شوند. میانگین سهم سرانه جنگل در دنیا حدود های دنیا محسوب میارزشمندترین جنگل

  است. کشور کم جنگل دنیا قرارداده ٥٦زمره  که این رقم کشور را در ؛هکتار است ٢/٠

های کشور به کل مشاحت کشور روند کاهشی خود را طی دهد که چگونه درصد مساحت جنگلنشان می شکل 

                                           

34 Parrotia Persica با نام علمی 

35 Taxus Baccata با نام علمی 

36 Lilium Ledebouri با نام علمی 

37 Quercus CastaneiFolia با نام علمی 



41 

 

 کند.می

 

 کشور میاقل 5 یهاجنگل مساحت و کشور یهاجنگل مساحت یکاهش روند یبررس – 19شکل 

 

 منطقه رویشی ارسباران

رب غشرقی و شمال  استان آذربایجان مرطوب کشور هستند، در های نیمههای این منطقه که جزو جنگلجنگل

های گیاهی تنوع گونه هکتار است. ١٧٤٨٣٨های این منطقه اکولوژیکی اند. مساحت جنگلاستان اردبیل واقع شده

شده  گیاهی فقط در منطقه حفاظت گونه ٧٧٥از اختصاصات ویژه این ناحیه رویشی است؛ آنچنانکه بیش از 

های جنگلی ناحیه رویشی گونه آن برای اولین بار از ایران گزارش شده است. بسیاری از گونه ٥٥شناسایی شده که 

رسباران رشد اهای اصلی آن ناحیه مانند راش و توسکا در هیرکانی در این ناحیه وجود دارد. با این وجود گونه

های اصلی . گونهها این ناحیه از ناحیه رویشی هیرکانی جدا شودبندیب شده تا در تقسیمنیافته است. این امر موج

 باشد.ناحیه ارسباران بلوط سیاه، بلوط سفید، ممرز، سرخدار و افرا می
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 منطقه رویشی ایران و تورانی

گیرد. این منطقه به می شرق ایران را در بر ت مرکزی والترین ناحیه رویشی ایران است که قسمت اعظم فبزرگ

های % پوشش گیاهی ایران در این ناحیه قرار دارد. گونه٦٩که  یی دارد به طوریالدلیل وسعت زیاد، تنوع گیاهی با

 باشد.ای گز، تاغ، قیچ و اسکنبیل میهای اصلی منطقه جلگه، بادام و ارس و گونه38نهاین منطقه بص شاخ

 

 

 mapio.net تیعکس از سا ؛یک گونه از سه گونه پسته ایران ،درخت بنه - 20شکل 

 

 منطقه رویشی زاگرس

های گیاهی کشور را چهارم گونه بیش از یک این منطقه هکتار است. ٥٤٤٠٤٩٤مساحت این منطقه اکولوژیکی 

 .است 39ترین گیاه این منطقه درخت بلوط ایرانیدر خود جای داده است. مهم

 

 

 

                                           

38 Pistacia atlantica با نام علمی   

39 Quercus brantii با نام علمی 
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 شناسیرسانی باغ ملی گیاه؛ عکس از پایگاه اطالعبلوط ایرانی، مشخصه منطقه رویشی زاگرسیدرخت  - 21شکل 

 

 عمانی-منطقه رویشی خلیج فارسی

های گیاهی منحصر به خود را دارد که در جای این منطقه در جنوب شرق ایران به دلیل تفاوت اکولوژیکی، گونه

هکتار است. این منطقه رویشی در جنوب  ٢٠٣٩٩٦٣ناحیه  شود. مساحت جنگلی ایندیگری از کشور یافت نمی

جنوب ایام در امتداد خلیج فارس و دریای عمان تا منطقه باهوکات و رودخانه سرباز و  ایران بصورت نوار باریکی از

چوب باشند. چش یا کرت که از های اصلی این منطقه کهور ایرانی و انواع آکاسیا میگونه مرز پاکستان ادامه دارد.

های ماندابی یا مانگروها شود به صورت پراکنده در این قلمرو رویش دارد. جنگلسازی استفاده میآن در صنعت لنج

 .و چندل است در این ناحیه گسترش دارند 40نیز که متشکل از دو گونه حرا

 

 

                                           

40 Avicennia marina با نام علمی   
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 mizboon.com تیحرا در قشم؛ از سا یهاجنگل – 22شکل 

 

 خاک و اهمیت آن

کند سان مصرف میتمام غذایی که ان گذاری کرد. تقریباًحیات بدانیم باید خاک را عامل حیات نام همایاگر آب را 

ندم، برنج و جو گها و موادی از جمله تمام گیاهان و میوه مستقیم و یا غیر مستقیم به خاک وابسته است. تقریباً

ذای کننده بخش اصلی غمینأتند. خاک تگیرند همه از خاک هسمی بر که بخش اصلی رژیم غذایی بشر را در

ندگی و حیات کند. بنابراین شاید به همان میزان که زها استفاده میجانداران اهلی است که انسان از گوشت آن

 پذیر نیست.پذیر نیست به همان میزان نیز تصور زندگی بدون خاک نیز امکانبدون آب امکان

ترین شود. هوازدگی عوامل مختلفی دارد که عمدهیدایش خاک میهای روی پوسته زمین سبب پسنگ 41گیهوازد

شود. هوازدگی به زبان ساده عبارت آن آب، باد و تغییرات دمایی است که هر یک سبب تولید خاک از سنگ می

ها دهند و شامل از هم پاشیدن سنگاست از پاسخی که مواد سطح زمین در مقابل تغییر محیط از خود بروز می

های اصلی هوازگی است که ها در سطح زمین و یا نزدیک به سطح زمین است. خاک، یکی از فراوردهه آنو تجزی

 .گیردت میأها نشاز سنگ

                                           

41 Weathering 
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عکس از  ؛مقطع خاک اتریت که سرشار از آلمینیوم و آهن است نشان دهنده تولید خاک از سنگ است - 23شکل 

wikipedia.com 

ها در تعادل اکوسیستم های گیاهی و جانوری مختلف است که هریک از آنانواع گونهخیر میزبان خاک پویا و حاصل

متر نیز مشاهده ٣٤٠٠توان تا ارتفاع درختان را می الًکنند. در کشور ما معموکوهستان نقش مهمی را ایفا می

چه به شکل درخت  شود. این پوشش گیاهیتر پوشش گیاهی از درخت تبدیل به بوته میاالو در ارتفاعات ب 42کرد

کند که حفظ و نگهداری از آنان در درجه اول به حفظ و ای نقش بسیار مهمی را ایفا میباشد و چه به شکل بوته

نگهداری از خاک وابسته است. تولید خاکی به اندازه یک حبه قند با توجه به نوع جنس سنگ مادر و نوع فرایند 

خیزی اش از بین رفتن حاصلاما فرسایش خاک که نتیجه ؛نیاز است هوازگی به زمانی بین یک قرن تا چندین قرن

 تواند در طی فقط چند سال به وقوع بپیوندد.خاک است می

توان به ایجاد تنوع زیستی خوب و در نتیجه تعادل در اکوسیستم اشاره کرد. ثیرات وجود خاک مناسب میأاز ت

های گیاهی و جانوری تواند میزبان بسیاری از گونهها میودگیخاک پویا به دور از فرسایش بیش از حد و انواع آل

باشد که هر یک نقش بسیار مهمی را برای محیط پیرامون ایفا خواهند کرد. همچنین وجود پوشش گیاهی غنی 

های آب زیرزمینی شود. عدم وقوع سفره آب های سطحی و انتقال آن بهتواند باعث جذب رواندر خاک می

گر در محیط کوهستانی از عوامل دیگری است که بسیار به غنای گیاهی های ویرانرب و بهمنهای مخبالسی

 .منطقه وابسته است

                                           

. ارتفاع شودیدرختان کاسته م زانیاز م م،یکنیبه سمت ارتفاعات باال حرکت م نییهر چه از ارتفاع پا یمناطق کوهستان در 42

که به آن  شود،یدر نظر گرفته م یخط فرض کیبه شکل  ست،ین دنییقادر به رو یباالتر از آن درخت گریدر کوهستان که د یمشخص

 که است، زاگرس کوهرشته به متعلق رانیا در درختان شیرو خط نیترمرتفع. شودیم گفته tree line ای( شیرو خطخط درخت )

 است تیرؤ قابل آن در زین یمتر 3400 ارتفاع تا اَرس یعنی یکوهستان مناطق شاخص درخت
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 محیط کوهستانعوامل تخریب   :فصل سوم

   

و اهمیت زش ها از جهات مختلف برای زندگی انسان دارای ارکه در فصل گذشته به آن اشاره شد، کوهرطوهمان   

فزایش اکند، چنانچه های اطراف خود ایفا میدر وضعیت اقتصادی محیط یا. وجود کوهستان نقش عمدهباشندیم

های اقتصادی و به نسبت خسارت شودیتن خاک م هاونیلیه باعث از بین رفتن ملیانجمعیت انسانی سا

 .کندیناپذیری نیز به این مناطق وارد مجبران

های زیرزمینی، ها، تغذیه نشدن آبجز تسریع فرایند ذوب یخچال یاجهیمحیط کوهستان نتتوجهی به حفظ بی

 در فصول خشک، تخریب و بشویی، خارج شدن آب از دسترس مردم و کمبود آجاری شدن سیل، فرایند خاک

 اهدنخو و ... وحشحیات یهاستگاهینابودی پوشش گیاهی موجود در کوهستان، سفت شدن خاک و نابودی ز

 داشت.

 یهاهیسرما های کوهستانی به مروررویه از جنگلبرداری بیامروزه تخریب پوشش گیاهی کوهستانی و بهره

ارت در در حال حاضر نیز عدم وجود نظ .کندیو آنها را دچار فرسایش م دهدیکوهستانی را تحلیل م حفاظتی

ری زم بین تعدادی از گردشگران، عامل مخرب دیگالپذیری و آگاهی عدم وجود مسئولیت ی وصنعت گردشگر

 های کشور شده است.کوه تخریباست که منجر به نابودی و 

یدبانی ) داما ما فعالین ورزشی یا ماجراجویی عرصه کوهستان و یا طبیعت گردان، الزم است که نقش خود در 

م. درست است ای کوهستانی را ایفا نماییهمنظور مار از دیدبانی مراقبت، بهبود و آگاهی بخشی می باشد( محیط

عاملی نباید  نیز شاید اتفاق افتاده و یا در حال وقوع هست ولی هیچ هایی به مراتب گستردهکه احتمالن تخریب

 مانع ایفای نقش حداقلی ما کوهنوردان در حفظ زمین بازی خود و یا همان محیط کوهستان باشد. 

 

 فرسایش خاک

به  یارفتگی مداوم خاک سطح زمین و انتقال یا حرکت آن از نقطهز فرسودگی و از بینعبارت است ا 43فرسایش

یندی است که طی آن ذرات خاک از بستر آگفت فرسایش فر توانیهمچنین م. باشدینقطه دیگر در سطح زمین م

عوامل زیر  فرسایش خاک طی. شوندیخود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل م

                                           

43 Erosion 
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 :ردیگصورت می

 .ردیگصورت می پیوسته در طبیعت توسط باد وآبو  شودیکه تخریب عادی نیز گفته م :طبیعی تخریب – 1

 .باشدیمهای انسانی که غیرعادی بوده و ناشی از فعالیت بی: تخرغیرطبیعی تخریب – 2

ها، مواد رنگی لالباعث آلودگی خاک شوند. ریختن مواد سمی مانند انواع ح توانندیهای انسانی مبرخی از فعالیت

نه المسئوها، ورود غیر. ورود فلزات سنگین از طرف باطریدهندیآلودگی زمین و خاک را گسترش م هاندهیو شو

وهنوردان کهای طبیعی، رها کردن فیلتر سیگار در طبیعت، جاگذاشتن زباله توسط موتورها و خودروها به عرصه

 .شودیو... باعث آلودگی خاک در محیط کوهستان م

 

 خاک، نابود کننده حیات است یآلودگ - 24شکل 

 

 های عمرانی بر تخریب خاکنقش فعالیت

کاوی، خطوط انتقال نیرو و ساخت و ساز که اغلب بدون ارزیابی زیست سازی، معدنعمرانی نظیر راه یهاتیفعال

توجه به . باشندیها و فرسایش خاک م، از عوامل تهدید کننده کوهردیگیتوسعه صورت مو تحت عنوان  محیطی

طبیعت شده در گسترده  هابدر بسیاری از موارد باعث عدم بررسی و توجه به این تخریو اقتصادی منافع مادی 

 شود.ها اشاره میدر ادامه به چند مورد از از این فعالیت است.

 کاویمعدن

ارزشمند در  غیرفلزات. انواع فلزات و دارنددی از نیازهای اولیه صنعت را اها در دل خود بخش بسیار زیکوهستان

. اما در کنندیها این مواد ارزشمند را استخراج و برای استفاده روانه صنعت منهفته است و معدن هادل کوهستان
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محیط زیست و اکوسیستم کوهستان شود. در دل  منجر به نابودی تواندیکاوی همچنین ماین بین، معدن

. کنندیو در دل کوهستان نفوذ م تراشندیکه پیکره کوه را م شوندیهایی یافت مهای حساس گاهی معدنکوهستان

برداری از معادن در ایران . بهرهشودیغول پیکر نابود م یهانیهای ماشپوشش گیاهی و حیات جانوری زیر چرخ

اند. نمونه ها در مناطق حساس احداث شدهمحیطی دارد و بسیاری از این معدنجانبه زیستهای همهنیاز به بررسی

 .(شکل )شوندینه در اطراف کوه دماوند مشاهده مالکاوی های غیرمسئواین معدن

 

 

 

 

 یخبر تیسا از عکس ؛در اکوسیستم یدر اطراف دماوند، فرسایش خاک، گسترش جادهها و تغییرات جد یوکامعدن  – 11شکل 

 تونیز یلیتحل

 جاده سازی

محلی یکی دیگر از عواملی است که امروز تهدید بسیار جدی برای کوهستان های ایجاد دسترسی تسهیل نمودن و

و بسیاری  ردیگیمحیطی صورت محظات زیستالها بدون انجام مکشیاز این جاده یا. بخش عمدهشودیتلقی م

 .کنندیهای بعدی محیط کوهستان هموار مها بعد از احداث راه را برای تخریباز این جاده
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 طاهره افشاری؛ عکس از کشی در کوهستان جنگل بنه دهبکری شهرستان بمجاده – 26شکل

 هانابودی جنگل

گسترده محیط زیست، نابودی گسترده جنگلهای ارزشمند هیرکانی در شمال  هایتخریب یهایکی دیگر از نمونه

یل کاهش الز دق و فرسایش خاک فقط بخشی ایعمرانی، ساخت و ساز بی رویه، حر یهاتیکشور است. فعال

های گذشته تغییرات وسیعی درمحدوده های کشور به ویژه در مناطق شمال کشور است. در دههمساحت جنگل

)حد کوهستانی محدود به مراتع( وپایین  دستالهای شمال کشور به ویژه درحاشیه ارتفاعات باپراکنش جنگل

 .(شکل )دست )دشت، محدود به اراضی کشاورزی( به وجود آمده است
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احداث شده است و میزان تخریب و از بین رفتن  ١٣٥٣کارخانه سیمان شهرستان نکا که از سال  – 27شکل 

مربوط به سال  یاهیرکانی در طی این سالها تا رسیدن به عکس فوق مشهود است. این عکس ماهواره یهاجنگل

 .دهدی. شاخص موجود در تصویر یک زمین فوتبال را نشان مباشدیم ١٣٩٦

 یب زمینش

یب های با ش. به منظور کاهش اندازه تخریب، زمینباشدیاز عوامل مؤثر درتخریب خاک شیب زمین م یکی دیگر

های کمتر از شیب با یهانیخاک در زم بگیرد. البته تخریمی معموالً مورد کشت و زرع قرار% 15بیش از 

. درجه شیب رندیگیتخریب قرار م معرض در نیز باال یهابیش در ریگی هایخاک. است پذیرامکان نیز  15%

 یهابیبیشتر جریان سطحی آب در شدهد. سرعت می قرار ریزمین اندازه تخریب را به طرق مختلف تحت تأث

مدیگر هخاک شود. جدا شدن ذرات خاک از  تخریب موجب و داده حرکت را خاک ذرات تواندیم آسانی به  زیاد

راحتی ها از همدیگر بشدن آن دار جداشیب یهانیاما در زم ؛ردیگینم صورت به آسانی هموار  یهانیدر زم

 .شودیپذیر مامکان

 

 گردشگریهای فعالیت

بخش ها جذاب و آرامشطبیعت به عنوان زیستگاه اصلی و اولیه انسان اولیه هنوز بعد از هزاران سال برای همه انسان
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هایی که برای های بکر و وحشی درون طبیعت جنگل و کوهستان جدای از لذتاما حضور انسان در محیط ؛است

وی و کوهنوردی از جمله رده. گردش، پیاشودیاطراف مانسان دارد باعث برخی از صدمات فیزیکی به محیط 

اند ای تشکیل شدههای شکنندهها از اکوسیستمولی کوه ؛روندیعمده از مناطق کوهستانی به شمار م یهااستفاده

ه . عمدتاً بنندیبیبسیار نادری هستند که در اثر لگدمال شدن به سرعت صدمه م یهاو برخی از آنها دارای گونه

و در صورتی که  ردیگیها بسیار کند صورت مدر کوه 44، بازسازی طبیعیو شرایط فیزیکی ویژه یل دمای پاییندل

و بعضاً هرگز به حالت اولیه و طبیعی باز نخواهد  شده میترمی پوشش گیاهی کوهستانی دچار آسیب شود به سخت

مانند خاکسترهای آتشفشانی هستند که پذیری های بسیار آسیبها دارای خاکگشت. همچنین برخی از کوه

نسبت به اثرات کوبیدگی بسیار حساس هستند. بخشی از آسیب فیزیکی)فشردگی و کوبیدگی و فرسایش( در 

دکتر ویلیام  ١٩٧٧تفرجی، کوهپیمایی و کوهنوردی است. در این زمینه در سال  یهاها ناشی از استفادهکوهستان

را جمع کرد. او خاک را خشک و وزن کرد که  کفش کوهنوردییک  ر ردخاک باقیمانده روی مسیر د 45هارلو

متر است، دکتر هارلو حساب سانتی ٧٥برداری متوسط، حدود گرم بود. با فرض این که یک گام ٢٦کمی بیشتر از 

کیلوگرم از  ٥٤موجب فرسایش حدود  تواندیم کندیروی ممتر( پیاده ١٦٠٠کرد که کسی که یک مایل)حدود 

 یه فوقانی شود.الپذیر آسیب خاک

ی هااطیاحتت و با ورود هر شخص به مناطق کوهستانی حتی با رعایت کلیه الزاما سازدیماین موضوع به ما یادآور 

و بایستی  شودیمممکن، آسیب به منطقه غیرقابل اجتناب است که همانند زخمی کوچک بر پیکر طبیعت وارد 

 هیم پرداخت.طبیعت داده شود. به این موضوع در قسمت ظرفیت برد بیشتر خوازمان الزم جهت ترمیم این زخم به 

                                           

44 Natural Recovery 

45 P.Harlow 
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 یریام پناهجان یباال رمسیر توچال و وجود پاکوب عریض در مسی - 28شکل

خارج از  یرانندگکوهستانی،  یهاطیرویه گردشگران به محهای کوهنوردی و ورود بیبه غیر از گسترش پاکوب

ها و فرسایش خاک ذکر کرد. چنانچه اگر خودروهایی که به از دیگر عوامل تهدیدکننده کوه توانیرا م 46جاده

به جز آسیب احتمالی برای جاندارانی که زیر چرخ کوهستانی وارد شوند،  یهاطیاند به محوسایل خاص مجهز شده

حدی است که به راحتی خاک ستیک این خودروها به التخریب و فرسایش حاصل از ، شوندیماین خودروها نابود 

 .شودیرا به ذرات ریز تبدیل و موجب فرسایش جدی خاک م

 

 یموتورسوارن خارج از جاده در یک محیط کوهستان - 28شکل 

                                           

46 Off-Roading 



53 

 

زیادی در طبیعت ایجاد کنند و رانندگی با این خودروها نیازمند  یهابیتخر توانندیخودروهای خارج جاده م

و  هاکلتیموتورس. الزم است قوانین مشخص جهت استفاده از این خودروها، ستا ییالپذیری بسیار بامسئولیت

ها، از ورود این وسائل به مناطق های مجاز جهت فعالیت آنوضع و ضمن مشخص شدن مکان هادوچرخهحتی 

 پذیر جلوگیری شود.حساس و آسیب

اده های ایجاد جاده را دارند و نیز ج توجه: ماشین ها و وسایل نقلیه )به جز دوچرخه( که  توان حرکت خارج از

ست شده در دل محیط های طبیعی و کوهستانی به خاطر تسهیل حضور افرادی که لزوما آموزشهای الزم زی

ز آسیب خود امحیطی را ندارند یکی از اصلی ترین تخریبها را می تواند در پی داشته باشد. این آسیبها جدای 

 جاده و خود وسیله نقلیه می باشد.

 

 تنش با مردم بومی ساکن کوهستان

ها مستلزم عبور از بین جوامع محلی و روستایی در ابتدا و انتهای مسیر است. ها و قلهدسترسی به بسیاری از کوه

منجر به  تواندینه مالمسئوغیر سفرلذا عدم توجه به فرهنگ و سنن این جوامع کوچک و بزرگ محلی و همینطور 

 .(شکل )جامعه کوهنوردی و جامعه محلی شودهایی بین بروز تنش

 :شودیها اشاره مدر زیر به چند نمونه از این تخریب

سب  - شش نامنا شگران وکوهنوردان با پو  تواندیمو یا انجام اعمالی بر خالف هنجارهای محلی ورود گرد

رهنگی فبه یاد داشته باشیم با توجه به گستردگی  سبب بروز تنش بین گردشگران و جامعه محلی شود.

شور ما، یک هنجار فرهنگی در  شواهیناحک سمتی دیگر ناهنجار تلقی  ست در ق شور ممکن ا د و ی از ک

 .کندیممردم محلی را دو چندان پررنگ  این موضوع لزوم احترام به اعتقاد

باعث مزاحمت  تواندی، آلودگی صوتی مشودیکوهنوردی معموالً صبح زود آغاز م یهااز جایی که برنامه -

 برای مردم محلی شود.

ه محلی از و به این شكككکل جامع نندیبیکوهنوردان معموالً تمام ملزومات یک برنامه را از قبل تدارک م -

روسكككتا جای  را درون شكككانیهااز طرفی برخی هنگام برگشكككت فقط زباله ؛گرددیع نماین بابت متنف

ها به حضكككور اعتنایی محلیتوجهی به توسكككعه پایدار منجر به تنش و بی. در نتیجه، این بیگذارندیم

 .شودیکوهنوردان و گردشگران م
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 از تنش بین کوهنوردان و مردم محلی یانمونه - 29شکل 

 

 و گشایش مسیرهای نو در سنگنوردی 47کوبیلرو

ز های کوهستانی بسیار پرهیجان هستند و ای مختلف آن از جمله فعالیتهارشاخهیزسنگنوردی و تمامی 

وم حفظ لز های کوهستانی،که همانند تمامی فعالیت شوندیمی بسیار پرطرفدار کوهنوردی محسوب هارمجموعهیز

 "گذاریمنردپایی از خود باقی ". اصل شودیماز جمله بدیهیات شمرده  شودیممحیطی که فعالیت در آن انجام 

نیز صادق است.  ها در طبیعت بایستی مد نظر قرار گیرد، در مورد سنگنوردیکه به عنوان چراغ راه در همه فعالیت

راف وجود طاهای کوهستانی، به دلیل حضور انسان در طبیعت امکان بروز تغییراتی در محیط همچون سایر فعالیت

 صدمات احتمالی ناشی از این فعالیت به شرح زیر هستند: نیترمهمکه در خصوص سنگنوردی 

 های حمایتی دائمی جهت افزایش سطح ایمنیی ناشی از برقراری سیستمهابیآس -

 آسیب به خاک و پوشش گیاهی -

 آسیب احتمالی به موجودات در منطقه -

 آسیب ناشی از زباله و دفع فضوالت انسانی -

                                           

47  Bolting 
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 ی ناشی از پودر سنگنوردیهابیآس -

 

 یکه منجر به آلودگ باشندیم یو غیر همخوان با محیط اطراف از موارد یرنگ یسنگ و بولت ها یرد پودر بر رو - 30شکل 

 شوندیم طیمح

 

ترین چالشی که فعاالن سنگنوردی با آن درگیر بودند، حفظ ایمنی و سالمت در طول صعود بود. در از دیرباز مهم

ی چوبی هاگوهاکثر مناطق فعاالن اولیه این ورزش با استفاده از تجهیزات ابداعی)همانند قرار دادن گره طناب یا 

 .کردندیمی حمایتی خود را برقرار هاستمیس(( شکل های کنفی)ها با کمک طنابیا میخ در شکاف
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 یسنگنورد در استفاده مورد هیاول زاتیتجه از ییهانمونه - 12شکل 

 

ی الزم را در هایانیمهای سنتی به این شکل بود که نفر اول به عنوان سرطناب شیوه برقراری حمایت در روش

ز مسیر جمع آوری ا، تمامی ابزارها را کردیمو نفر انتهایی تیمی که صعود  نمودیمهای الزم برقرار مسیر و کارگاه

 .نمودیم

یش عالقه مندان بود تا اینکه با پیشرفت تکنولوژی و همچنین افزامیالدی برقرار  1980این روند کمابیش تا دهه 

با کمک  ترتهشرفیپی ابزارهای ایمنی، صنایع به عنوان فعالیتی سودآور شروع به تولید هادغدغهبه سنگنوردی و 

حیط ا به می سنگنوردان کردند و با توجه به در دسترس بودن و کاهش قیمت نسبی، کم کم پای بولت ههاینوآور

قراری ایمن هایی که شکافهای سنگی به آنها اجازه بردر مکان توانستندیمکوهستان باز شد. اکنون سنگنوردان 

 نیتأمود را خ، با حفر سوراخ به کمک مته دستی و چکش و جاگذاری بولت، ایمنی دادینمو کارگاهها را  هایانیم

 کنند.

تا دیروز ابزارهای جاگذاری شده را پس از اتمام فعالیت با خود  تغییر محسوسی اتفاق افتاده بود. سنگنوردانی که

، حال پس از اتمام فعالیت کردندیمرا رعایت  "رد پایی از خود باقی نگذاریم"و اصل مهم  کردندیماز منطقه خارج 
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ایجاد کرده بودند به جا  هاوارهیددر بعضی نقاط یک ابزار ساخته شده دست بشر را در زخمی که خود در پیکره 

 .گذاشتندیم

و شایع  ی سنگنوردی جهان گستردههاوارهیدها را در سطح اکثر یک تحول تکنولوژیک دیگر، آنچنان این زخم 

ریل شارژی. کرد که آه از نهاد دلسوزان سنگنوردی و فعاالن محیط زیست برآمد. این تحول چیزی نبود به جز د

رخساره یک  توانستیماکنون هر فرد با داشتن یک دریل شارژی و یکی دو باطری اضافه تنها در چند ساعت 

چشیده بودند  و سنگنوردان از آن صعود کرده و لذت آزادی در کوهستان را های سال کوهنورداندیواره را که سال

ریخچه و آینده مخدوش نموده و نه تنها به محیط آسیب غیر قابل جبرانی وارد نماید، بلکه باعث بر هم خوردن تا

باید مسیرهای  سنگنوردی در آن ناحیه شود. البته برای اغنای نیاز به انجام ورزش سنگنوردی و حفظ ایمنی صعود

ار، های سنگنوردی ایجاد کرد ولی آنچه نکوهیده است و بر خالف جهت گردشگری پایداستاندارد در سایت

 رویه است. های بیرولکوبی

 

 ر کوهستانکشاورزی و دامپروری د

ستان انجام های مخرب در کوهیکی دیگر از فعالیتبی شک معیشت دامدارن و کشاورزان عزیز بسیار مهم است اما 

خی از در کوهستان است. بر داریبدون در نظر داشتن اصول توسعه پا ی غیراصولی وهایکشاورزو  دامپروری

 عبارتند از: هاتیفعالموارد تخریب این 

 ی کشت شدههانیزماز بین رفتن گیاهان بومی کوهستان در اثر گسترش  -

 فرسایش خاک در اثر شخم زدن و.. -

 آلودگی خاک ناشی از استفاده از سموم و کودها -

 به گیاهان کوهستانی هایماریبانتقال آفات و  -

 ی بکر کوهستانیهاطیمححضور بیشتر و مداوم انسان در  -

 ر چرای داماز بین رفتن پوشش گیاهی در اث -

 ی اهلی به حیات وحش کوهستانهادامی هایماریبانتقال  -

 ی اهلی بزرگهادامکوبیدن خاک در اثر عبور  -

 ی گلههاسگی اهلی و هادامی حیات وحش در اثر حضور هاگونهمنزوی شدن  -

 ی گله به حیات وحشهاسگحمله  -
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 ی اهلی در کوهستانهادامافزایش پسماند در مناطق نگهداری  -

 

 پوشش گیاهی و سیل

ز آنجا که اهای گسترده شود. باعث بروز تخریب تواندییل مختلف مالیکی از عوامل ویرانگری است که به د سیل

ها و گفت تخریب جنگل توانیبنابراین م رندیگیها سرچشمه مدر ایران همه رودهای مهم کشور از کوهستان

های مخرب بالسایش خاک نقش مستقیمی در افزایش وقوع سیمراتع درون کوهستان و به دنبال آن تخریب و فر

تا  ١٣٦٠لهای % آن تنها مربوط به سا٧٤نزدیک به  ١٣٨٠تا  ١٣٣٠مورد سیل اتفاق افتاده از سال  ٤٢١از  دارد.

دی در برابر شده در حالی که تغییرات زیا ٢٠میزان سیل  ٨٠تا  ٦٠ یها. یعنی در فاصله سالشودیم ١٣٨٠

ب الوع سیی منطقه جز چند مورد استثنایی وجود نداشته است. فعالیت مخرب بشر حتی بعضاً سبب وقهابارندگی

 .است در مناطقی شده است که در گذشته هرگز سیل در آنها رخ نداده

 ی. براهای گسترده در چند دهه گذشته استتراشیها و مراتع و کوهها ناشی از تخریب جنگلگیر سیلرشد چشم

ه ک ١٣٩٦فروردین  ٢٥و سیل بزرگ شمال غرب کشور در  ١٣٩٠های ردشت در سالالبه سیل ک وانتیمثال م

 میلیارد تومانی شد اشاره کرد. ٢٩٥نفر و خسارت  ٤٨منجر به جان باختن 

باعث بروز  های سنگینی کهها و مراتع نقش به سزایی در کاهش وقوع سیل دارند. در هنگام ریزش آب بارانجنگل

سرعت آنها  و تا حد زیادی از کنندی، ذرات آب با شاخ و برگ درختان جنگل و مراتع برخورد مشوندیم هابالسی

. همچنین خاک جنگل هم پوشیده از شاخ و برگ گیاهان و درختان است که باعث جذب آب شودیکاسته م

و استحکام  نیز سبب پویایی. پوشش گیاهی درون ارتفاعات آوردیو جویبارهایی با آب زال را به وجود م شودیم

 .شوندیها مبالخاک موجود و در نتیجه باعث کاهش احتمال وقوع سی

 

 آب سطحینقش پوشش گیاهی در جذب روان

ها نساناتخریب پوشش گیاهی و جنگلها پیامدهای منفی مستقیم و غیرمستقیم بسیار زیادی در زندگی روزمره 

 رد:به موارد زیر اشاره ک توانیتخریب و نابودی پوشش گیاهی ماز انواع تاثیرات منفی  خواهد داشت.

 یرینشکاهش جذب آب و کاهش تغذیه منابع آبهای زیرزمینی و در نهایت از بین رفتن این منابع آب  -

 بالو در نتیجه فرسایش خاک و همچنین ایجاد سی های سطحیافزایش میزان آب -

 هااهش عمر آنو پر شدن سدها و ک یاافزایش رسوبات رودخانه -
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 و رانش زمین یاها و انواع حرکات دامنهوقوع زمین لغزش -

 روان در مناطق خشک یهاها و حرکت شنگسترش بیابان -

ستقیم حیا - ستقیم و غیر م ستم که م سی ستگاه جانوران موجود در اکو شان به از بین رفتن پناهگاه و زی ت

 گیاهان پیوند خورده است

 خیزی خاککاهش حاصل -

 گرم شدن زمین تاًیای و نهادی اکسید کربن و افزایش میزان گازهای گلخانهکاهش جذب  -

 های تنفسی، قلبی، روانی و...کاهش جذب انواع آلودگی هوا و افزایش بیماری -

دقیقه و در مناطق غیر جنگلی  ٤٦دقیقه، در اراضی کشاورزی  ٧پذیری یک لیتر آب درجنگل حدود زمان نفوذ

این با فشردگی و از بین رفتن پوشش گیاهی، میزان نفوذپذیری آب کاهش و میزان بنابر ؛ساعت است ٤حدود 

  .(شکل )گرددیمسیل  گرو در موجب ایجاد پدیده ویران ابدییب سطحی افزایش مآروان

 

 یدر مناطق کوهستان یاز بین رفتن پوشش گیاه آب شدم بخچالها و  از اثرات یانمونه ١٣٩٠سیل کاردشت سال  - 32شکل 

 

 آب پنهان

معرفی شد،  ١٩٩٣آب پنهان یا آب مجازی یا آب نهفته مفهومی است که توسط پرفسور تونی آلن در سال 

تهیه، تولید و ارائه یک محصول)غذا، کاال، انرژی یا  آب پنهان به مجموع حجم آبی که در مراحل مختلف
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شود، برابر با آب پنهان )نهفته( یا آب مجازی آن محصول خدمات( به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می

طی فرایند تولید  کشاورزیاست که یک کاال یا یک فراورده  آبیبه عبارت دیگر آب مجازی مقدار  .است

کند تا به مرحله تکامل برسد و مقدار آن معادل جمع کل آب مصرفی در مراحل مختلف زنجیره مصرف می

 است.ظه شروع تا پایان تولید از لح

ر تهیه دردپای آب اصطالحی است که به آب مورد استفاده این مفهوم با اصطالح ردپای آب تفاوت دارد. 

یک  ” آب محتوای مجازی” در مورد ” ردپای آب ” توانیم به جای در این زمینه، می. شودمحصول اطالق می

ب شود. اما در سطح ملی، ردپای آر بیان میمحصول صحبت کنیم. مصرف آب در سطح فردی براساس لیت

 (.صرفه نظر از جریان صادرات آب)یک ملت برابر با استفاده از منابع آب داخلی آنها است

 

 آلودگی آب

بلکه با  ،کندیآلودگی آب کوهستان نه تنها به طور مستقیم زندگی جانداران موجود در اکوسیستم را تهدید م

 .کندیها به گردشگری، صنعت و کشاورزی نیز آسیب وارد مو دامنه دستانتقال آلودگی به پایین

 موجب بروز بیماری شود: تواندیآب آلوده به چهار طریق م

 مستقیم

دخالت دارد. منظور از انتقال بیماری به طریقه مستقیم آن است  هایماریآب به طور مستقیم در انتقال بعضی از ب

. با کندیو آب را آلوده م شودیدیگر وارد آب م یهایق مدفوع و ادرار یا راهکننده بیماری از طرکه عامل ایجاد

. کندیآشامیدن چنین آبی یا تماس با آن، عامل بیماری به طور مستقیم وارد بدن شخص سالم شده و او را بیمار م

میکروبی و آمیبی، های اسهالعبارتند از: حصبه، وبا، انواع  ابندییکه از این طریق انتقال م ییهایماریب نیترمهم

 یرقان عفونی، فلج اطفال.

 غیرمستقیم

، آب فقط محیطی برای رشد و هایمارینقش غیرمستقیم دارد. در این گروه از ب هایماریآب در انتقال بعضی از ب

ریا، الما توانیم هایماریستقیم در انتقال بیماری نقشی ندارد. از این گروه بتکثیر ناقل بیماری است و به طور م

 برد.ها را نام تب زرد و انواع آنسفالیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=83388
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=30204
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=30204
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 نقش توأم مستقیم و غیرمستقیم

برای  یالهیب وس. از سوی دیگر آسازدیبه انسان منتقل مرا  هایماریب ماًیآشامیدن و یا تماس با آب آلوده مستق

 هده دارد.عنقش مجزا بر  نگهداری و پرورش میزبان عامل بیماری است. به این ترتیب آب در انتقال بیماری دو

 شرایط انتقال نقش مساعدکننده

برای رشد جنین در داخل تخم  الً می گیرند؛ مثقرار  هایماریانگل روده انسان، در این گروه از ب یهابسیاری از کرم

دار که انگل بالق یهازم است و یا برای کرمالو تبدیل آن به نوزاد آسکاریس، وجود آب به صورت نم در زمین 

 ها ضروری است.امه حیات آنروده کوچک انسان هستند، وجود رطوبت کافی در خاک برای اد

 برخی عوامل آلوده کننده آب در محیط کوهستان عبارتند از:

 های گیاهی و جانوری غیربومی و مهاجمهای جامد ورود گونهپسماندها و زباله -

 (شکل )ب انسانیالب صنعتی و کشاورزی فاضالورود مواد شیمیایی و فاض -

 هایورود فلزات سنگین به آب از طریق باتر -

 

 یو... از منابع آلوده کننده منابع آب زیر زمین یب، شیرابه زباله، فضوات انسانالفاض  - 33شکل 

 

 سوزی و حریق در کوهستانآتش

 دهد، که عبارتند از:به چهار دلیل رخ می معموالًها سوزیاغلب آتش

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=152011
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 ی انسانی)کبریت، ته سیگار و...(( خطاهاالف

 ها، وسایل برقی و ...(کشیب( نواقص فنی )ایرادات سیم

 های عمدیسوزیپ( آتش

 های طبیعی )رعد و برق و ...(دهی( پدت

ستان باشد. از علل شروع حریق در کوه تواندموارد می از میان چهار عامل فوق، به جز عامل نواقص فنی، بقیه

دراز مدت  ناپذیری را منجر شود، که آثار آن حتی درتواند فجایع محیط زیستی جبرانسوزی در کوهستان میآتش

ن خواهیم پرداخت. تواند منجر به بروز حریق در کوهستان شود که در ادامه به آماند. عوامل مختلفی مینیز باقی می

 در بروز حریق نقش دارند، این موارد عبارتند از: متعددیعوامل و شرایط 

 : نزدیک کردن شعله به مواد سوختیگیری مستقیمتشآ -

نفعاالت اافزایش دما در اثر بروز فعل و افزایش دما در یک توده زغال سكككنگ یا : افزایش تدریجی دما -

 شیمیایی

 ا کاغذا اکسیژن هوا، اسید نیتریک بهای نظیر ترکیب آب و اسید، فسفر بواکنش: های شیمیائیواکنش -

 گیر مانند دو قطعه چوب خشکمالش بین دو جسم آتش: اصطکاک -

 بینی: بروز پدیده ذرهتمرکز پرتوهای مرئی و غیرمرئی -

 حرارت حاصل از عبور جریان برق از یک هادی: الکتریسیته جاری -

 گیرشی دارای گاز یا بخار آتهاایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در مکان: الکتریسیته ساکن -

 اختالف پتانسیل الکتریکیر اثر د : بروز حریقصاعقه -

 ه مثل دینامیتانفجار ناشی از مواد منفجر -

 سوزمثالً در موتورهای درون تراکم بیش از حد ماده سوختنی -

 

 حریق در کوهستان

سوزی برای بروز حریق، در کنار هم قرار گرفتن سه عامل اکسیژن، عامل سوختنی و حرارت منجر به بروز آتش

توان انتظار رخ شوند. با بروز هر یک از عوامل باال میشود، این سه عامل تحت عنوان مثلث آتش معرفی میمی

های شیمیایی، زایش تدریجی دما، واکنشگیری مستقیم، افدادن آتش را داشت. در کوهستان عواملی نظیر آتش
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بروز آتش در  توان احتمال تشکیل مثلث آتش و بروز حریق را داد.تمرکز پرتوهای مرئی و غیر مرئی و صاعقه می

دهد، حریق در این محیط از عوامل عمدی تا شرایط غیرعمدی را شامل کوهستان در شرایط مختلفی رخ می

دهد، در این شرایط های وسیع رخ میها اغلب به دنبال بروز خشکسالیوهستانسوزهای طبیعی در کشود. آتشمی

بینی)اغلب در اثر عوامل انسانی نظیر ها و بروز اثر ذرهعلف تجمع پوشش گیاهی خشک شده و اصطکاک بین ساقه

این شرایط  شود، وزش بادهای معمول کوهستان نیز درهای تکه شده و ...( سبب بروز حریق میرها کردن شیشه

ها پس توسط گردشگران و چوپان شود. رها کردن آتشافزایی به وجود آورده و منجر به گسترش حریق میاثر هم

های گسترده در کوهستان است، این نوع حریق در از ترک محل کمپ یا اتراق شبانه نیز از عوامل بروز حریق

های مرتفع کوهستانی دارند، خطر بیشتری داشته و هایی از کوهستان که پوشش گیاهی متراکم و یا جنگلبخش

های جنگلی ایران در مناطقی از زاگرس و همچنین ترین عوامل آسیب و تخریب کوهستانهای اخیر از مهمطی سال

سوزی در ارتفاعات جنگلی و به طور کلی در (. کنترل و اطفاء آتشکل ششرقی ایران بوده است)ارتفاعات شمال

العبور بودن و عدم وجود امکانات کافی و تجهیزات کوهستان، به دلیل فراهم بودن مثلث آتش و همچنین، صعب

سیاری فراهم بوده و در بسیاری از موارد آتش از کنترل خارج شده و با های بالزم جهت اطفاء حریق، با دشواری

بینی آتش در ارتفاعات( های ناگهانی و غیرقابل پیشتوجه به شرایط کوهستان )دور زدن آتش در دامنه و گسترش

موارد دیگری  نشانان و نیروهای داوطلب به وجود خواهد آورد. عالوه بر موارد ذکر شده،خطرات جانی نیز برای آتش

سوزی در کوهستان باشد، یکی از این نوع تواند از عوامل بروز آتشنیز وجود دارد که به صورت بالقوه می

ها و ها احتمال بروز حریق در اثر عدم رعایت و سوء مدیریت پسماندهای رها شده در اطراف کمپسوزیآتش

 مانی در ارتفاعات است.های استقرار چادرهای شبمحل
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 گلستان یمل پارک در 1393 مرداد در گسترده یسوزآتش – 34کل ش

ده تا ترکیبات بایست در کوهستان رها شود، با اینحال، عدم رعایت این اصل باعث شای نمیهر چند هیچگونه زباله

 مانی تبدیل بههای شبها و محلمختلفی از زباله در ارتفاعات رها شده و حتی در برخی مناطق، حاشیه کمپ

های پالستیکی رها خورد: بطرینواحی متمرکزی از زباله شده است. در این نواحی ترکیبات مختلفی به چشم می

ها و وسایل سهای کنسرو خالی و ظروف آلومینیومی مواد غذایی، لباهای گاز خالی، پسماند تر، قوطیشده، کپسول

ن .. قرار گرفتهای مستعمل و.های پالستیکی، باطریههای پالستیکی نظیر سفراز رده خارج کوهنوردی، انواع زباله

ها در طبیعت لهها در کنار هم خطرات بسیار زیادی خواهد داشت، اولین خطر زمان ماند طوالنی این زبااین زباله

اطق است، که منجر به آلودگی خاک، آب و هوا خواهد شد. خطر بعدی احتمال تشکیل مثلث آتش در این من

 است.

زند، سوزی رقم میای از جهت بروز آتشیت مراکز انباشت انواع زباله در مناطق کوهستانی خطر بالقوهعدم مدیر

ها نخستین عامل تشکیل مثلث حریق به شمار پزی استفاده شده و نشت گاز آنهای خوراککپسول خوردگی بدنه

سماندهای تر یکی دیگر از خطرات مربوط ها و پرود، از طرف دیگر متصاعد شدن گاز متان در اثر انباشت زبالهمی

های کوهستانی است. هر چند با کاهش دما و فشار در ارتفاعات )با توجه به های انباشت زبالهبه حریق در محل

توان انتظار داشت که بروز آتش با موانعی روبرو شود، با اینحال افزایش تراکم زباله و قانون اختالط لوشاتولیه( می

سوزی را )هر چند بالقوه( به میزان زیادی باال خواهد هایی همچون ته سیگار روشن و... احتمال آتشلهرها کردن زبا
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گاز  48توان انتظار داشت با افزایش هر صد کیلوگرم انواع زباله در این نواحی مرز اشتعالبرد. در همین رابطه می

درصد افزایش دهد. این میزان با  15را در حدود متان   49تر رفته و در نتیجه حد پاییین انفجار گازمتان پایین

بروز حریق در این نواحی  درصد است، خطر بالقوه 5توجه به این موضوع که حد پایین انفجار گاز متان در حدود 

ها به رسد پایین بودن دما در بسیاری از مناطق انباشت زباله در کوهستاننماید. هر چند به نظر میرا گوشزد می

بایست افزایش دما در فصول سوزی جلوگیری نماید، اما نمیتواند از خطر بروز آتشانعی در بروز حریق، میعنوان م

های زیرین زباله را نادیده انگاشت. گرم و همچنین، باال رفتن دما به دلیل افزایش فشار طبقات باالیی زباله، در الیه

های کنترل حریق در نواحی دفع پسماند را توجیه احدترین دالیلی که استقرار ودر همین راستا یکی از مهم

های زیرین زباله در این مراکز است. از سوی دیگر احاطه شدن این نواحی نماید، موضوع افزایش دما در بخشمی

بایست تر کرده و لذا مدیریت این نواحی میسوزی را جدیتواند خطر احتمالی آتشبا انواعی از پوشش گیاهی می

 ر کار قرار گیرد.در دستو

 

 و محیط کوهستان گردشگری

ها با . آنردیگیاز حضور آنان طبیعت تحت تأثیر قرار م پردازندیگردشگران در محیط طبیعی مقصد به تفرج م

 یها، به النهرسانندینورسته و پوشش گیاهی مسیر آسیب م یهاجوان، نهال یهاها به سرشاخهگذر در میان جنگل

ها و روشن کردن گرد هم آمدن آن .رساندیجانوران آزار مبه و سرو صدای ایشان  کنندیپرندگان دست اندازی م

گی که به ساد شودیها منجر مجنگل وگسترده در مراتع  یهایسوزحوادث ناگوار عظیمی همچون آتش بهآتش 

 عت هستند!نفی گردشگری کنترل نشده در طبیتنها بخشی از اثرات م هانیها قابل جبران نیستند. او برای سال

 

 مناطق طبیعی بردظرفیت 

دهنده آن است که محیط زیست بدون اینکه آسیب غیرقابل برگشتی نشان 50یا ظرفیت بُرد ظرفیت قابل تحمل

ی هرچند این مفهوم در اکولوژی دارای معان برداری از مناطق طبیعی را تحمل کند.بهره تواندیببیند تا چه حد م

ق الگسترده است اما در گردشگری ظرفیت تحمل به ظرفیت یک مقصد گردشگری برای حضور گردشگران ات

. شودی. این ظرفیت در برخی کشورها و برای برخی از مقاصد گردشگری از سوی کارشناسان مشخص مشودیم

                                           

48 Flammability limits 

49 Lower Explosive Limit: LEL 

50 Carrying capacity 
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قوانین مشخص ورود و خروج  ها و مدیریت بهتر گردشگران با وضعکارشناسان برای جلوگیری از بروز انواع تخریب

 .کنندیگردشگران به مناطق را مدیریت م

 توانیت محیط زیست را نمالت زیست محیطی است. مشکالرشد سریع جمعیت انسانی زیربنای بسیاری از مشک

زمین به  تعداد کل افراد روی کره ستیبایحل کرد، مگر آنکه مشکل جمعیت انسانی حل شود و برای این کار م

رن اخیر قمایحتاج آنان باشد. افزایش جمعیت کره زمین در  نیمحدود گردد که محیط زیست قادر به تأمنحوی 

را دچار  ترین دلیل آن کاهش مرگ و میر است. این افزایش جمعیت، منابع کره زمینکننده بوده و مهمناراحت

ر گیرترین رشد جمعیت دشم. اواخر قرن بیستم شاهد چکندیمخاطره کرده است و محیط زیست را تخریب م

است و از  برابر شده 5/2 سال جمعیت بشر در تمام جهان بیش از ٣٥به طوری که فقط ظرف  ؛ایمتاریخ بشر بوده

ر کره زمین دثیرات این افزایش جمعیت أمیلیارد نفر رسیده است. یکی از ت ٧میلیارد نفر به بیش از  5/2 رقم

 های طبیعی مختلف با اهداف گوناگون است.صهحضور بیش از پیش جمعیت انسانی در عر

 

 ١٣٩٥تابستان  ،فیروزکوه یهجوم گردشگران در منطقه تنگ واش - 35شکل 
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 قله توچال یاز کوهنوردان بر رو یحضور تعداد زیاد ،از حضور بیش از حد در محیط کوهستان یاصعودهای پرتعداد، نمونه - 36شکل 

 پرتعداد در محیط کوهستان:های صعودهای نمونه تخریب

 ایجاد آلودگی صوتی -

 هافرسایش خاک و گسترش پاکوب -

 ت انسانی در طبیعتالجا ماندن حجم زیادی از فضو -

 بر جای گذاشتن زباله در مسیر و آلودگی خاک و منابع آبی -

 تخریب پوشش گیاهی -

به ل ی موسوم به بیانیه تیروای جهانبیانیه فدراسیون جهانی کوهنوردی درمیالدی  ٢٠٠٢ سال ربسپتام ٨در 

برای  طور کاهش حوادث وهمین محیط بکر و وحشی کوهستان و عدم تخریب و ایجاد مزاحمت در منظور

قی رفتاری برای عملکرد بهتر درمحیط الاصول گردشگری پایدار به شرح برخی از کدهای اخ برخورداری از

 کوهستان پرداخت.

این بیانیه که مربوط به  ٦گیرد. دربند برمی نبایدها را درمحیط کوهستان در بایدها و بیانیه تیرول طیف وسیعی از

برای جلوگیری از بروز شرایط اضطراری و  شودیدر کوهستان است ازکوهنوردان خواسته م میر حوادث و مرگ و

ستان حادثه درمحیط کوهستان دانش، مهارت فنی و تجهیزات خود را ارتقا دهند و درک صحیحی ازخطرات کوه

کشی و ایجاد طناب گذاری وپیشگیری ازحوادث درمحیط کوهستان تیرک داشته باشند. در این بیانیه به منظور

. کندیکید مأپناه در مسیر توصیه نشده است و دربندهای بعدی بیانیه تیرول به کوهنوردی پاک و بدون اثر تجان

ها و و گروه کندیمحیط بکر کوهستان منع م کاری دراین بیانیه کوهنوردان را از هرگونه تخریب، تغییر و دست
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در صورت تصمیم بر . کندیهای مختلف کوهنوردی را به برقراری رابطه و مشورت با یکدیگر تشویق ماجتماع

سازی های اضطراری و تغییر چهره محیط کوهستان به جهت ایمنکشی و ایجاد سرپناهگذاری وطنابهرگونه تیرک

، تمام جوانب محیط زیستی آن در نظر گرفته شود قدامدرمسیرهای کوهنوردی کشور باید قبل از ا و یا موارد دیگر

 خودسرانه خودداری شود. کارهایو از 

 

 راهنما یهابا مسیر نرمال پر از تیرک و طناب یمتر و غیرفن ٤٠٠٠زیر  یابه قله توچال، قله یمسیر منته - 37شکل 

 

دهد. به وقوع پیوستن حوادث زیاد ها را در مسیر منتج به قله توچال نشان میگذاریای از این تیرکنمونه شکل 

 ریتأثچنینی و یا در برخی موارد بودن اقدامات این ریتأثو یا کم ریتأثدهنده بینشان 1399از جمله فاجعه زمستان 

معکوس بر وقوع حوادث به دلیل دست کم گرفته شدن مسیرها از طرف کوهنوردان و یا به همراه نبردن تجهیزات 

 شکل ی پر تردد کوهنوردی است. رهایمسمورد نیاز در شرایط بحرانی به دلیل اتکا به تجهیزات قرارداده شده در 

 گذاری در مسیری پرتردد در کوهستان آلپ است.ای از عدم نشانهنمونه
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 یمتر و بدون تیرک گذار٤٠٠٠ یباال ،یپر تردد و فن ین آلپ، مسیرالببه قله مون یمسیر منته - 38شکل 

 رها سازی بنرها، ایجاد تابلوهای تبلیغاتی و شعارنویسی

های گذاری بر روی سنگمتالت کنونی محیط کوهستان در کشور شعار نویسی، رنگ آمیزی و عالیکی از معض

تبلیغاتی  کاردهایالکوهستان است. بخش دیگری از این معضل شامل رهاسازی عمدی یا سهوی بنرها، تابلوها و پ

ها است. معموالً این های کوهستانی و بر روی قلهکوهنوردی در محیط یهاها و باشگاهو یا بنرهای مربوط به گروه

جهی در منابع نقش تخریبی قابل تو توانندیستیک درون خود، مالل و پالبنرها به دلیل دارا بودن انواع رنگ، ح

و  کندیمآب و خاک ایفا کنند. همچنین رهاسازی بنر در محیط کوهستان چهره بکر و زیبای کوهستان را زشت 

 .، صدها سال زمان نیاز استو ویژه کوهستانی سرد یهاطیبرای تجزیه آن دهها و گاها در مح

 

 غار کرفتو عکس از محمد سعید کوهگرد - 39شکل 
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 رانیا یهاقله سبالن، عروس قله - 40شکل 

 

 

 قله دماوند یجنوب ریمسدر بارگاه سوم  یکوهنورد یهاجا مانده گروه یاز بنرها یانبوه - 41شکل 

 

 شکار

ها به دلیل شکارهای گسترده و خارج از کنترل در گذشته دور و امروزه بخش بزرگی از تنوع زیستی کوهستان

ها محدود به این است. مناطق کوهستانی دارای حیات وحشی هستند که دامنه انتشار آننزدیک از بین رفته 

با  شکار شده بتوانند دوباره تجدید شوند و حیات وحش پایدار بماند شکار یهاکه گونه مناطق است. در صورتی

یکه نتوان پایداری شکار اما در صورت رودیفعالیتی مجاز به شمار م رعایت موازین و اخذ مجوز از نهادهای ذیربط
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ها، جمعیت طبیعی خود را از دست داده در موارد نادری که گونهبه طور کلی را تضمین نمود باید ممنوع گردد. 

شکار ) اندغیربومی که تبدیل به آفت شده یهاگونهدر مورد یا و تعداد آنها به دالیلی خیلی زیاد شده باشد و باشند 

( و یا شکار هابه زیستگاهی مهاجم هابرای جلوگیری از وارد شدن صدمه گونه کنترل شده مطابق با موازین

شده بسیار محدود زیر نظر متخصصین که عواید قابل توجهی برای مناطق مورد حفاظت داشته باشد )شکار کنترل

و مجوز یا پروانه شکار در این موارد از  گرددیممحسوب مجاز شکار از دید نهادهای ذیربط  کنترل شده( 51تروفه 

جمعیت کانگروها یا برخی جوندگان با زاد و ولد بسیار زیاد در  درمورد . مثالًشودیمطریق مجاری ذیصالح صادر 

 استرالیا.

ی از کشور امکان تجدید انقطهی است که در هیچ اگونهدر حال حاضر شرایط در کشور ما به  تأسفدر کمال 

به خصوص در پایداری حیات وحش وجود ندارد و به همین علت پدیده شکار در کل کشور ممنوع است. و  هاگونه

ناپذیر به ، اقدام به شکار، آسیبی جبرانرودیماقلیم حساس کوهستان که آخرین پناهگاه حیات وحش به شمار 

 (.شکل )رودیمشمار 

 

 

را در کاله و مینودشت گلستان با تفنگ برنو شکار کرد. در واقع این ببر  یببر ١٣٣٢سروان احمد هنرور در سال  - 42شکل 

 یهیرکان یدر حال حاضر از جمعیت ببرهاهمیشه به تاریخ پیوست.  یبرا یبود و بعد از آن نسل ببر هیرکان یآخرین ببر هیرکان

 .شودیم یپردیسان و دارآباد نگه دار یهافقط دو پوست ببر در کشور موجود است که در موزه

 

                                           

51 Trophée  
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ستفاده قرار های دور مورد اهای امرار معاش توسط انسان در زمانگذشته از این که شکار به عنوان یکی از راه

ات گسترده شکار یکی از تفریحناپذیر آن، با توجه به عدم شناخت جوامع نسبت به صدمات جبراناست،  گرفتهیم

مرار معاش، اها شکار نه برای استفاده از پوست و گوشت و در گذشته بوده و سالو خوانین شاهان و شاهزادگان 

های کوسیستماب و عدم تعادل در . تفریحی که امروزه سبب تخریگرفتیبلکه فقط برای تفریح و لذت بردن انجام م

 متوالی هیچ نظارتی بر شکار وجود نداشت. یهامختلف شده است و سال

 ٤ی که شد. سازمان سیقانون شکار و صید تصویب و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید نیز تأس ١٣٤٦در سال 

به این که  با توجه. یر نام دادبه همت اسکندر فیروز به سازمان حفاظت محیط زیست تغی ١٣٥٠سال بعد در سال 

ت موروثی به و به صور گرفتهیمهای متوالی انجام شکار در بسیاری از اقوام ایرانی به صورت امری سنتی در نسل

، از کودکی و به اندشدههای امروزی رسیده است، بسیاری از کسانی که به این شکل با پدیده شکار آشنا نسل

بخش نیست، آشنا شده و نفس شکار به عنوان کشتن موجودی دیگر برای آنان لذت صورت خانوادگی با این پدیده

. در اندافتهینو راهی به جز شکار جهت ارضای این نیاز روحی خود  اندگرفتهبلکه با حضور و انس با طبیعت خو 

در طبیعت  ی و حضوری کوهنوردهاباشگاههای جایگزین مثل عضویت در راه شودیمبرخورد با این عزیزان پیشنهاد 

ی و حتی وحش بومی منطقه خود، همیاری با نهادهای زیست محیطبه عنوان کوهنورد، راهنمای بازدید از حیات

یی در هانیکمپبه جای شکار موجودات زنده را به ایشان پیشنهاد نمائید.  هالحظهعکاسی از حیاط وحش و شکار 

تعداد قابل توجهی  .الزم را در این خصوص به عالقه مندان ارائه کنند راهنمایی توانندیماین طمینه وجود دارند که 

و یا به  اندپرداختهیماز بزرگترین حامیان محیط زیست، کسانی هستند که روزگاری به عناوین مختلف به شکار 

 بیان بهتر، انس آنان با طبیعت به این بهانه شروع شده و سپس در مسیر درست قرار گرفته است.
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 ستیز طیمح یبرا شکار مضرات از کاستن به کمک یبرا ییهانیکمپ از یانمونه – 43شکل 

 برخورد با پدیده شکار:

ی به عنوان ی کوهنوردی و طبیعت گردی، این موضوع را به طور جدهابرنامهدر صورت برخورد با پدیده شکار در 

ر اطالعات ن حفظ امنیت خود با برداشت حداکثیکی از موارد آسیب به محیط زیست تلقی نمائید و سعی کنید ضم

ه گزارش به ارگانهای ممکن از این واقعه )تصویر، ثبت مختصات، تلفن تماس افراد مطلع و ...(، پس از برنامه با ارائ

 ذیربط موضوع را پیگیری نمائید.
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 رگیر نشوید.با ایشان د ی کوهنوردی و طبیعت گردیهابرنامهنکته مهم: هرگز در شرایط برخورد با شکارچیان در 

 

 نابودی تنوع زیستی

 یهاستگاهیگذشته با افزایش زندگی شهرنشینی و در نتیجه گسترش شهرها درون ز یهاها و سدهدر طی دهه

گرایی بشر، وضعیت تنوع طبیعی حیوانات و گیاهان و همچنین با گسترش عواملی مانند شکار و افزایش مصرف

ن عرصه زیست محیطی و عموم طبیعت دوستان شده الاصلی فعا یهااز دغدغه زیستی کره زمین همواره یکی

قرن گذشته و انقراض کامل  مختلف جانوری و گیاهی در کره زمین به خصوص در یهااست. کاهش جمعیت گونه

 دی سازمانی بینالمی ١٩٤٨ها باعث شده توجه جهانی به این موضوع معطوف شود. در سال برخی از این گونه

با هدف گسترش فرهنگ حفاظت و حفظ غنای زیستی کره  52مللی به نام اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت ال

ها، تحلیل، بررسی و آموزش در شد. این سازمان که مقر آن در ژنو سوئیس است با جمع آوری داده سیزمین تأس

ی زمین جلب کند. در حال حاضر حفاظت از منابع طبیعبه تا توجه جهانیان را  کندیش مالسرتاسر کره زمین ت

کشور جهان با این سازمان  ١٦٠دانشمند و عضو در  ١٤٠٠٠نهاد غیرانتفاعی و بیش از  ١٤٠٠نهاد دولتی،  ٢١٦

 .کنندیهمکاری م

مین کرد. این اقدام به تهیه فهرستی از گیاهان و جانوران کره ز ١٩٦٣اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت از سال 

سئول مها و نهادهای گیری دولتها و با هدف توجه مردم و تصمیماس وضعیت بقای این گونهبندی براستقسیم

 جهت حفاظت است.

                                           

52 International Union for Conservation of Nature(IUCN) 
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 :کندیزنده را به این صورت طبقه بندی م یهااین سازمان گونه

 

تهدید شده کره  یهاگونه وجزقرار دارند  VUو  CR ،ENکه در طبقه بندی  ییهابر اساس این فهرست، گونه

. شود.دیده می شکل ؛ که نشان آن در رندیگیاتحادیه جهانی حفاظت قرار م 53و در فهرست قرمز باشندیزمین م

های نهادهای مرتبط ردم و همه نهادها به حفظ بقای فهرست قرمز از اولویتها، مبر این اساس لزوم توجه دولت

مختلف جاندار در سرتاسر کره زمین  یهافهرست از وضعیت بقای گونه نیتراست. فهرست قرمز این اتحادیه جامع

 .شودیو مجدد منتشر م ردیگیسال این فهرست مورد بازنگری قرار م ١٠تا  ٥زمانی  یهااست که در بازه

                                           

53 Red List 
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 حفاظت از طبیعت ینشان فهرست قرمز اتحادیه جهان - 45شکل 

 

 

اه تعدادی دوزیست به همر ٤آبزی و  ٢٨خزنده،  ٩پرنده، ٢٠پستاندار،  ١٧گونه جانوری شامل  ٧٨در کشور ما 

 ز ایناچند مورد   اند.قرار گرفته IUCNدر فهرست قرمز  ٢٠٠٩گیاهی در طبقه بندی سال  یهادیگر از گونه

 ها عبارتند از:گونه

 -EX)منقرض شده  یاببر هیرکانی )گونه -

 CR) -شت پوزه عقابی )در معرض انقراض پکال -

 VU) -افعی البرزی )گونه آسیب پذیر  -

 -EN)افعی لطیفی )در معرض خطر  -

 CR) -سمندر لرستان )در معرض انقراض  -

 -EN))در معرض خطر 54شیر آسیایی  -

 -EN)پلنگ ایرانی )در معرض خطر  -

 CR) -یوزپلنگ آسیایی )در معرض انقراض  -

 CR) -درنای سیبری )در معرض انقراض  -

 VU) -خرس سیاه آسیایی )گونه آسیب پذیر  -

                                           

 کندیدر کشور ایران کامالً منقرض شده و فقط تعدادی از جمعیت شیرآسیایی در هندوستان زندگی م 54
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 VU) -آهو ایرانی )گونه آسیب پذیر  -

 -EN)گورخر آسیایی )در معرض خطر  -

 VU) -میش مرغ )گونه آسیب پذیر  -

 VU) -تمساح پوزه کوتاه آسیایی )گونه آسیب پذیر  -

 CR) -واژگون )در معرض انقراض  لهالگل  -

هانی از جنیز جای ندارند و در سطح  IUCNها که در فهرست قرمز جهانی همچنین در کشور ما بسیاری از گونه

وبی یل مختلف در درون کشور از وضعیت زیستی خالپراکنش و وضعیت حفاظتی خوبی برخوردار هستند، به د

هما، خرس  یی،المانند درخت سرخدار، گیاه شقاقل، آنغوزه، شمشاد خزری، عقاب ط ییهاگونه برخوردار نیستند.

 .رون کشوردس، گوزن زرد ایرانی، مرال، شوکا، روباه ترکمنی و بسیاری دیگر از جانداران الپاای، گربهقهوه

 جاندار در کشور: یهایل کاهش جمعیت گونهالبرخی از د

مورد از حیوانات وحشكككی و ه اهمیت حیات وحش، ترس بیعدم آگاهی اقشكككار مختلف مردم نسكككبت ب -

 ها.نداشتن انگیزه جهت حمایت و حفاظت از آن

 ناطقم زم و از طرفی وسیع بودنالهای های مرتبط با حفاظت و نبود امکانات و زیرساختضعف سازمان -

 حفاظت. تحت

 اغات، اماکن مسكككکونی،ها به اراضكككی کشكككاورزی، بها به علت تبدیل مراتع و جنگلتخریب زیسكككتگاه -

شی، تجزیه زها و ایجاد راهکارخانه ضای حیاتی و قلمرو حیوانات وح ، هاستگاهیها، که نتیجه آن کاهش ف

جایی و مهاجرت حیوانات و دسكككترسكككی سكككریع و آسكككان شكككکارچیان به دامداران و جلوگیری از جابه

 .باشدیها مهای امن آنزیستگاه

 .غیرقانونی در بسیاری از نقاط روستایی کشوررویه و وجود اسلحه شکار بی -

های ها دام که چندین برابر ظرفیت قابل تحمل محیط اسكككت به زیسكككتگاهورود بدون ضكككابطه میلیون -

شغال چشمهجانوران وحشی که نتیجه آن کاهش تخریب مراتع و جنگل امها دها، رقابت غذایی بین ها، ا

شدن حیبا علف شته  شی، تعقیب و ک سگخواران وح سیله  سگهای گله وانات به و صاحب و  و های بال

 .های اهلی به حیوانات وحشی استسرایت امراض مشترک از دام

خصككوص اسككتفاده از کودها و سككموم شككیمیایی که موجب کاهش تعداد  زیسككت به های محیطآلودگی -
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 .ردیده استدیگر گ یهاها، شنگ، فک و بسیاری از گونهخورها، خفاشپستاندارانی از قبیل حشره

لنگ، گرگ مسموم به منظور از بین بردن جوندگان آفت و یا کشتن جانورانی نظر پ یهااستفاده از طعمه -

سمور. این اقدام ع ستانداران الو  شتخوار نظیر گوه بر از بین بردن حیوانات مذکور لطمه زیادی نیز به پ و

شکاری و  شغال و همچنین برخی از پرندگان  در اوایل  . برای مثالسازدیرها وارد مشخوالکفتار، روباه، 

مسككمومی که  یهااکثر روباههای شككنی و کفتارهای پارک ملی کویر به علت خوردن طعمه ١٣٦٠دهه 

شدند. برخی بر این عق شده بود تلف  شته  شتن گرگ و پلنگ کار گذا سط دامداران برای ک که  انددهیتو

شده توسط این حیوان الیکی از عوامل انقراض ببر در ایران آغشته نمودن  شکار  سموم بشه حیوانات  ه 

 .شیمیایی بوده است

های طبیعت ها در برخی از قسمتورود جمعیت زیادی از گردشگران و کوهنوردان و تردد بیش از حد آن -

 .جانوری از آن نقاط شده است یهاترک بسیاری از گونهتخریب زیستگاه و که در نتیجه باعث 

 آلودگی نوری

 تعریف نور

، رادیوفرکانس امل نور مرئی، ماورای بنفش، مادون قرمز، مایکروویوش ور طیفی خاصی از امواج الکترومغناطیسین

 .تنانومتر است که چشم انسان قادر به دیدن آن اس 780تا  380با طول موج بین  سازو پرتوهكای یون

 منابع طبیعی و مصنوعی

رژی از منابع و در مورد نور مصنوعی، این ان شودیاز خورشید گرفته م ماًیدر مورد نور طبیعی این انرژی مستق

امل نور که طیف ک. ها را دارداز رنگ کاملی و طیفی شودینور طبیعی خود به خود تولید م. شودیم نیدیگری تأم

و چرخه روز و  ت، برای زندگی جانوران و گیاهان بر روی زمین، بهترین گزینه اسشودیاز منبع اولیه نور تولید م

یعی نور مصنوعی به گستردگی و تنوع نور طب یهاطیف رنگ و طول موج. کندیمشب به بازسازی سلولی کمک 

 و طبیعی دارد نیست. بنابرین، فواید نور طبیعی را ندارد. از آنجا که نور مصنوعی، کیفیت کمتری نسبت به نور

 .تآن بر روی زندگی گیاهی و جانوری، به سزا نیس ریتأث

 

 آلودگی نوری

نورهای مصنوعی که در زمان یا مکان نامناسب از استاندارد خود خارج شده و با کیفیت نامطلوب محیط زیست و 
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در بررسی آلودگی نوری سه واژه زمان، مکان و  .آلودگی نور هستند سازدیمآسمان شب را آزاردهنده و آلوده 

 .کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است

 آن نیست. ممکن است در ساعاتی از شب یا حتی روز از نور مصنوعی استفاده شود که نیازی به سب:زمان نامنا

و بهینه  توان انرژی را درستچه مقدار نور برای چه فعالیتی و در کجا مناسب است، هم می  مکان نامناسب:

 ست.اان نامناسب نور آسیب نرساند. چراغانی درختان مثالی از مک مصرف کرد و هم به سالمت محیط زیست

یگری در ها فقط در طیف زرد تابش نموده و طیف دهای سدیمی نور آنطور مثال نور المپبه  کیفیت نامطلوب:

وقت تغذیه طبیعی ای قورباغه موجب قطع متواند در گونهها میآن وجود ندارد. استفاده از این المپ در کنار تاالب

 ها شود.های بلند مدت بعد از خاموشی چراغو بروز رفتارهای غیرارادی و سکون

 

 آلودگی صوتی

55بلواحد سنجش تراز شدت صوت دسی
بل را دسی ١٣٠بل آستانه شنوایی و صدایی با شدت . صفر دسیاست 

بل است. این میزان در محدوده دسی ٧٠. حد مجاز شدت صوت در شهرها نامندیآستانه دردناکی گوش م

 بل است.دسی ٤٥بل و در شب دسی ٦٠بل، در کوهستان در روز دسی ٤٥ها ها و آسایشگاهبیمارستان

فزایش اعروقی را -به امراض قلبی الموجب کاهش قدرت شنوایی شود و همچنین خطر ابت تواندیآلودگی صوتی م

ز حد داده و باعث افزایش فشار خون، تغییر ضربان قلب، افزایش میزان کلسترول خون، و یا ترشح بیش ا

 د.های بدن شومونهور

                                           

55 Decibel(dB) 
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 حیات وحش است یهاتیکننده و کاهنده جمعیاز چندین عامل منزو یبشر، یک یهاتیاز فعال یناش یصوت یآلودگ - 46شکل 

  منفی از آلودگی صوت اتفاق می افتد: ریت اصلی در حیوانات تحت تأثلچهار خص

  ست.البل به بادسی ٨٥قدرت ثیرات حاصل از موج صوتی با أافت شنوایی، که از عموماً ت-١

  یرفتن آستانه تحریک شنوایی، که شامل ناتوانی در شنیدن صداهای طبیعی اطراف و صداها البا-٢

    .شودیدیگر حیوانات م

  راتیثأولی موجب ت؛ محسوسی نداشته باشد ریممکن است آلودگی صوتی بر روی سیستم شنوایی تأث-٣

  های تند عصبی شود.عملالو تنفس و عکسفیزیکی بر افزایش ضربان قلب 

 تغییرات رفتاری مانند کاهش تولید مثل و کاهش نسل و همچنین فراموش کردن محل زیستگاه.-٤

  دهد.های مختلف نشان میرا در محیط شدت صوت 1جدول 
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 های مختلفبل در محیطشدت صوت با واحد دسی – 1جدول 

 
 

 

 مدیریت پسماند در کوهستان :فصل چهارم

ها به صورت مستقیم، غیر الکه به دلیل فرآیندهای انجام شده در تولید و یا مصرف مواد و کا 56زائدی)زباله(مواد 

تعریف از زباله، برگشككت مواد از محل  نیتریمواد زائد جامد گویند. عموم حاًالرا اصككط شككوندیقابل اسككتفاده م

ست. به عبارت دیگر زباله صرف ا ستند کهم صاحبان آنها را دور م ها، مواد زائد جامدی ه . این زندیریصاحب یا 

ها، ترکیب و خصوصیات مواد زاید بوده و به چهار بندیتعریف به صورت کلی در برگیرنده همه منابع، انواع طبقه

                                           

56  Waste 
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 های بیمارستانیهخطرناک و زبال یهاصنعتی، زباله یهاشهری، زباله یهادسته کلی زباله

 .شودیبندی متقسیم

 :شودیبندی مزیر طبقه ایهقسمت شهری به یهازباله

 

 غذاییئدات از

، دیآیغذایی به دسككت م از زائدات گیاهی، تهیه و طبخ یا انبار کردن مواد الًبه قسككمت فسككادپذیر زباله که معمو

سو به دلیل تخمیر و فساد سریع،  از یکاست، چرا که  ترین قسمت زبالهغذایی مهم یها. پسماندهشودیق مالات

و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی  یر مگسبوهای نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکث

. قابل ذکر اسككت که میزان پسككماندهای فسككادپذیر در سككتاهمیت احائز  از آندیگر به دلیل قابلیت تهیه کود 

 است. درصد گزارش شده ٧٦تا  ٣٥های شهری ایران بین زباله

راثر بی دست که اغلب توسط کوهنوردان تولید و ضایعات غذایی در کوهستان، یکی دیگر از انواع پسماندهایی

 کنند که عبارتند از:به محیط کوهستان وارد میهای زیادی ها آسیبشود، این زبالهاحتیاطی در طبیعت رها می

 اندازآسیب به منظر و چشم -

 آلوده کردن خاک -

 جذب حیوانات وحشی -

 آسیب به حیوانات وحشی در اثر خوردن پسماندهای غذایی انسانی -

 ها و باکتریانتشار انواع قارچ -

 آسیب به خاک و پوشش گیاهی -

سال  شده هر  ساس مطالعات و آمارهای ارائه  ضایعات مواد غذایی در دنیا وجود دارد که این  ١/٣بر ا میلیارد تن 

سان صرف ان شده برای م سوم کل مواد غذایی تولید  ست و میضایعات معادل یک   ٢تواند غذای کافی برای ها ا

سی ساس برر شور ما نیز بر ا سال فراهم نماید. در ک سنه را در  سان گر  ٣٠های به عمل آمده حدود میلیارد نفر ان

 .میلیون تن است ٣٥ضایعات مواد غذایی در ایران معادل  د ضایعات غذا از چرخه تولید تا مصرف وجود دارد.درص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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ست که در اتحادیه اروپا با  ضو، تنها  ٢٧این در حالی ا شور ع شود. ها میمیلیون تن مواد غذایی راهی زباله ٩٠ک

ضایعات مواد غذایی در ایران را  میلیارد دالر برآورد کرده که اگر این رقم را با  ١٥یک پژوهش علمی ارزش مادی 

درصككد درآمد  ٥٠شككویم که مردم ما معادل تقریباً درآمد نفتی در شككرایط غیر تحریم مقایسككه کنیم، متوجه می

ضایعات غذا به سطل زباله می ضایعات غذا در ایران مربوط به نان، میوه، برنج و نفتی کشور را با  ریزند. بیشترین 

 .استسبزیجات 

 

 آشغال

ستیک، قطعات الپ شامل کاغذ، الً. آشغال در زباله معموشودیبه قسمت فسادناپذیر زباله به جز خاکستر گفته م

بخش قابل اشتعال و غیرقابل  توان به دوآشغال را میهمچنین شود. فلزی، شیشه، چوب و موادی از این قبیل می

 .اشتعال تقسیم کرد

. مناطق کوهستانی باشندید، پسماند و ضایعات مئها عامل اصلی تولید مواد زابازدیدکنندگان و جوامع بومی کوه

ستند اما بطور کلی ظرفیت آن ستمها کماز نظر ظرفیت جذب مواد زائد با یکدیگر متفاوت ه سی سایر اکو ها تر از 

سرعت انجام م سیون با  سیدا ست. در مناطق گرم، تجزیه و اک سیر مانند ردیگیا سرد ، در حالی که در مناطق 

. عدم مدیریت بر پسماند در مانندیبرای همیشه پایدار باقی م باًیستیکی تقرپالمواد  الًها مثکوهستانبسیاری از 

ثیرات مخرب جبران ناپذیری بر زندگی بشر بگذارد. هم اینک معضل وجود پسماند أت تواندین مالمقیاس خرد وک

شور یکی از مع ستانی ک ستم کوه سی سماند در اکو شتن انواع زباله ت جدضالو عدم مدیریت پ ست. از جا گذا ی ا

ستانی، هر یک به میزان مختلف باعث بروز آلودگی و  سماند در محیط کوه سترده پ ستان تا تجمع گ درون کوه

سككفر به قله  سككال 60 در مدت(. به عنوان مثالی دیگر، شككکل و  شككکل د)نتایج زیان بار برای طبیعت خواهد شكك

ست که  مانده باقی اورست کوه در هنوز زباله کیلوگرم 140000 اورست، شده،  ریخته دور چادرهای وها طنابا

 صعب مخصوصاً کوهستانی مناطق شوینده و حتی در مواد مانند کننده پاک و شخصی محصوالت دارویی، مواد

 شده از جمله این ضایعات است. فوت کوهنوردان اجساد گاهی العبور،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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 هعکس از نیما رمضانیان، جانپناه سیاه سنگ منطقه علم کو -جاگذاشتن زباله در محیط کوهستان  - 47شکل 

 

 یمتر ٤٢٥٠ارتفاع انبوه زباله در بارگاه سوم دماوند در  - 48شکل 

 

 برخی از آثار مخرب رها سازی زباله در طبیعت عبارتند از:

 (شکل )ل در روند زندگی جانداران و گیاهانالاخ ●

 های سطحی و زیرزمینیآلوده کردن آب ●
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 آلوده کردن خاک ●

 زاهای مضر یا عوامل بیماریها و باکتریبستری برای رشد انواع میکروب ●

 آلودگی بصری ●

 عنوان . بهگرددیمی کوهستانی هاطیمحیی در هاچالشباعث  نیز قاطر و اسب مانند بارکش حیوانات ضایعات

در  2011 سال در صعود فصل طول در بارکش حیوانات توسط ادرار مکعب متر 65 و کود تن 299 تقریباً مثال،

 شده است. تولید در آرژانتین 57آکونکاگوا کوه هایدامنه

 

 نالسب یها به محل انباشت زباله کوهنوردان در پناهگاه شمال شرقهجوم خرس - 49شکل 

 

 آلودگی بصری پسماند

طبیعكی و  یهاطیآوری و دفكع بهداشكتی زبالكه همكواره یکكی ازمشکالت جوامع بشكری بكوده اسكت. محجمكع

عنكوان مکكانی بكرای ورزش، تفریح، کوهنوردی و همچنین موقعیت  های این مناطق بهدلیل ویژگی کوهستان به

                                           

57 Aconcagua 
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آوری و دفع بهداشتی زباله در ، لكذا توجكه بكه مسكئله جمعهستندبسیاری از افراد  هكا مورد عالقهتوریسكتی آن

 .ضروری است هاطیاین مح

ها در محیط کوهستان و آوری زبالكككه وجود دارد غالباً زبالهبه دلیكككل مشكككکالتی کكككه در جمكككع هاکوهستان در

كد درکوهسكتان وکثیف نمودن طبیعت، ب که عالوه بر ایجاد منظره شوندیاطكراف آن پخش م یهادره ا افزایش ب

 .شودیجمعیت جوندگان, حشرات و سایر موجودات موذی باعث انتشار بیمكاری درکوهسكتان م

قیر و فی رقابتی، جوامع هاچالش با هسككتند که محیطی زیسككت نظر از شككکننده مناطق از بارز اینمونه هاکوه

. هستند برورو گردشگری با مرتبط توسعه فزاینده تأثیرات با برخی از مناطق کوهستانی، در همچنین و درآمدکم

 دلیل هب دما و توپوگرافی تغییرات و ظرفیت کمبود شهری، هایزیرساخت به محدود دسترسی جغرافیایی، دوری

 .کندمی پیچیده را پسماند مدیریت ارتفاع، اختالف

شدهآوری جمع جامد هایزباله  هایماریبی ایجاد و هوا آلودگی به منجر باز سوزاندن شوند،می سیل به منجر ن

صادفی طوربه که هاییزباله و شودمی تنفسی سیاری ا ایجاد باعث شوندمی ریخته ت صری در ب ز مناطق آلودگی ب

 .داشتگردشگری این مناطق خواهد  بر منفی ریتأثکه  شوندمی مهم گردشگری کوهستان

ست نیزپایین مناطق بر زباله مدیریت ضعیف یهاوهیشهمچنین  ست ویژه به، ها. زبالهگذاردیم تأثیر د  ،هاکیپال

 طور به FAOبر طبق اعالم  .شككوندیموارد  هاانوسیاق به نهایت در وها دشككت بهها کوه ازها رودخانه و نهرها در

شتر کوهستانی مناطق در فقر کلی ستها دشت از بی سیاری. ا  مبرمی و متعدد یهاینگران کوهستانی جوامع از ب

 .شودینم داده اهمیت چنانآن زباله مدیریت به نتیجه در و دارند غذایی امنیت و اقتصادی توسعه مانند

 مواد پالستیکی

در عین حال  ها را نتوان تصور کرد اند که شاید زندگی بدون آنستیکی به قدری فراگیر شدهالت پالامروزه محصو

ستیک ها بسیار بادوام هستند ال. پشوندیستیکی یکی از پسماندهای خطرناک در طبیعت محسوب مالاین مواد پ

، شوندیستیکی به عنوان زباله دورریخته مالپ یهاسهیو برای تجزیه به صدها سال زمان نیاز دارند. هنگامی که ک

ها جا شده و وارد رودخانهبه همراه باد جابه هاسهی. این کشوندیبه علت ماندگاری، باعث آلودگی محیط زیست م

ستیکی الپ یهاسهی. کابدیی؛ به علت ساکن ماندن آب، زاد و ولد انواع حشرات افزایش مشوندیآب م یهاو کانال
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وران نه هزاران گونه از جانالدرصورت ورود به محیط زیست دریایی، وارد زنجیره غذایی جانوران دریایی شده و سا

و مسمویت  هاسهیک پشت و نیز پرندگان دریایی اشتباهاً بر اثر خوردن این کالآبزی از قبیل وال، دلفین، فک و 

 (. شکل ند)ریمیناشی از آن م

 

همچنان  یستیکالرها شده در طبیعت. بعد از تجزیه بدن پرنده مواد پ یستیکالدر اثر خوردن موادپ پرنده کیمرگ  - 50شکل 

 را بگیرند یتا جان پرنده دیگر شوندیسالم وارد چرخه طبیعت م

 

 -مالیات وضع شده است  یستیکالپ یهاسهیاز ک یبرخ یرنگ زرد: برا -در این نقاط از دنیا ممنوع است  یستیکالرنگ سبز: استفاده از کیسه پ - 13شکل 

 ندااز نقاط ممنوع شده یدر برخ یاوضع شده یا به صورت منطقه یستکالپ یهااز کیسه یبرخ یبر رو یرنگ بنفش: مالیات جزئ

سالم باقی م یهاسهیک شده حتی پس از مرگ جانوران و تجزیه آنها نیز  ، بنابراین دوباره پراکنده مانندیبلعیده 
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شدن در  ی58ستیکی و پلیمرال. همچنین مواد پدهندیشده و از بین بردن حیاتی دیگر را ادامه م صورت رها  در 

پایه و اغلب زیان آورشکسته شده و به تدریج از طریق خاک وارد زنجیره غذایی  های59به منومر توانندیطبیعت م

 .ماندخواهند همان ناخوانده طبیعت باقی دهد که پسماندهای انسانی چه مدت مینشان می شکل د. انسان شون

 

 عتیطب در مختلف یهازباله یماندگار – 52شکل 

 

 هایباتر

صویکی از خطرناکترین نوع زباله سترش مح ، شودیفت مت الکترونیکی در طبیعت به وفور یاالها که امروزه با گ

گردی و وسایلی الکترونیکی در کوهنوردی و طبیعتناپذیر و روزافزون تجهیزات هستند. استفاده اجتناب هایباتر

و حتی  یاماهواره یهاروشنایی، دستگاه بیسیم، تلفن یهاعکاسی و فیلمبرداری، چراغ یهانیهمانند انواع دورب

 به کوهستان راه پیدا کنند. هایباعث شده است که باتر پتاکامپیوتری مانند انواع لپ یهاستمیس

از  ییهانمونه ،ین، اکسككید جیوه، اکسككید نقره و رویالکادمیوم، لیتیوم، آلکا-نند انواع نیکلما هایبخشككی از باتر

های پرمصرف و خطرناک محتوی مواد سمی مانند کادمیوم، سرب، نیکل، جیوه و روی هستند. این عناصر باتری

                                           

58 Polymer 

59 Monomer 



89 

 

رده و در نهایت باعث به طرق مختلف منابع آب و خاک را آلوده ک توانندیمشكككهورند م 60که به فلزات سكككنگین

 آسیب به انسان گردند.

های کادمیوم و در نتیجه ورود فلز کادمیوم به محیط-نیکل یهایناشی از رهاسازی باتر یهابیبرای نمونه به آس

کادمیوم عنصری فلزی و نرم به رنگ سفید مایل به آبی و از عوارض نامطلوب حضور  .میکنیآبی و خاکی اشاره م

ستم  توانیآن در بدن م سی سیب به  شدن، آ ستخوان، عقیم  شکستگی ا شدید،  ستفراغ  شکم درد و ا سهال،  به ا

و سرطان اشاره کرد.  DNAروانی و آسیب احتمالی به  یهایعصبی مرکزی، آسیب به سیستم ایمنی، ناهنجار

، کم شككدن تعداد ها، ضككعف حس بویاییاز بروز حلقه زرد بر دندان توانیاز اولین عائم مسككمومیت با کادمیوم م

خره تجزیه مغز استخوان نام برد. کمبود کلسیم در این نوع مسمومیت به حدی است القرمز خون و با یهاسلول

 .شودیها کم مسانتی متر از طول استخوان ٣٠ها حالت خمیدگی یافته و تا که استخوان

 

 گرددیکه بدلیل مسمویت با فلز کادمیوم ایجاد م یایتا یموسوم به ایتا یبیمار - 14شکل 

سازمان تواندییک باتری م ستی از های محیطحدود یک متر مکعب از خاک اطراف خود را آلوده نماید. امروزه  زی

های و حمل و نقل و مدیریت پسماند آنها تحت قوانین و پروتوکول کنندیخطرناک یاد م یهاها بعنوان زبالهباتری

                                           

60 Heavy metals 
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 .ردیپذیالمللی انجام مبین

 

 فیلتر سیگار

ست که به وفور درون طبیعت یافت م سماندهای خطرناکی ا سیگار یکی دیگر از پ شته از مواد شودیفیلتر  . گذ

سكككتیکی و پلیمری موجود در فیلترهای سكككیگار، عمده خطری که این فیلترها دارند وجود عناصكككری مانند الپ

ستون، بنزن ست. این بنزوپیرن، نیتروزامین، ا سرب درون این فیلترها ا سیانید، کادمیوم و  سنیک، نیکوتین،  ، آر

های در منابع آبی و در صورت رهاسازی آنها در طبیعت، حجم با ورود به منابع آبی باعث آلودگی توانندیعناصر م

بیعت دارد، مرگ هایی که رهاسازی ته سیگار درون طقابل توجهی از خاک اطراف را آلوده نمایند. از دیگر تخریب

ست. حدود  سیگارها ا ستند و  ٣/١پرندگان و برخی جانوران بر اثر خوردن این ته  سیگاری ه میلیارد نفر در دنیا 

سان تخمین م شنا سوم از  زنندیکار صرف م ٦٠٠٠که فیلترحدود دو سال م سیگاری که هر  ، از شودیمیلیارد 

  لیتر آب آشامیدنی را آلوده نماید. ٥٠٠تنهایی به  تواندیآورد! یک ته سیگار ممی زیست سر درمحیط

 

 شوندسیگارهایی که غذای پرندگان میته – 15شکل 

 

 ت انسانیالفضو

با آلوده کردن خاک یا منابع آب، تهدید جدی برای  تواندیزا است که محاوی عوامل بیماری ت انسانیالفضو



91 

 

های هایی مانند ارتفاعات کوهستانی که دارای آب و هوای سرد و زمستانمحیطمتی انسان تلقی شود. در الس

نه السا 61م سازمان جهانی بهداشتال. براساس اعانجامدیها به طول متجزیه این مواد تا سال ،باشندینی مالطو

کننده مل اصلی آلوده. یکی از عوادهندیمیلیون انسان بر اثر استعمال آب آلوده در دنیا جانشان را از دست م 2/2

ب شهری و الت انسانی و نبود سیستم فاضالها به درون منابع آبی از طریق دفع فضوها و باکتریآب، ورود ویروس

ت انسانی النه صدها تن فضوالت انسانی نیستند. ساالهای دنیا نیز عاری از فضوکوه نیترروستایی است. حتی مرتفع

 تالش نفر 34000 از بیش 1970 سال از مثال، عنوان به .شودیگردشگری متوسط گردشگران وارد این نقاط 

 66 حدود نتیجه در که کنند، صعود آمریکا متحده ایاالت در قله دنالی به غربی گاهتکیه مسیر طریق ازاند کرده

 .است مانده باقی یخبندان محیط در مدفوع تن

 کنندمی لودهآ را خاک سطوح و هاآبراه هاییزباله چنین با مرتبط زایبیماری عوامل سایر و هاویروس ها،باکتری

 فوری خطرات ن،کوهنوردا برای تنها نه هانیا .بماند باقی هاطیمح این در تواندیم هوایی و آب شرایط وجود با و

ی هایآلودگو وجود  هاخچالی ذوب شده یهاآب تخلیه از دارند بلکه مواردی همراه به را سالمتی مدت کوتاه یا

 است. شده گزارش اروپا در نیز زیستی حاصل از ضایعات انسانی

 

مین هها در خصوص مدیریت فضوالت، خارج کردن فضوالت از محیط کوهستان است و در یکی از نخستین توصیه

ابل قبول نیست. ها و غارها یک اصل بوده و تخطی از آن به هیچ عنوان قرابطه خروج فضوالت از مناطقی مانند دره

 د.برای این منظور وسایل و تجهیزات وجود دارد که در ادامه به طور مختصر به آن پرداخته خواهد ش

 ی مخصوص حمل مدفوعهای طراحی شدهی نایلون، و کیسههاستیکی پوشیده شده با کیسهالپ یهاسطل -
 

 آلومینیومی با درپوش بیضی محکم بسته شونده. یهامحفظه -

 

                                           

61 World Health Organization(WHO) 
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اینچ است که یک طرف آن سرپوش و طرف دیگرش هم در پیچی  ٤ی پی وی سی که یک لوله ی دفعلوله -

 .اندازندیداخل لوله م و کنندی، کیسه را پشت و رو مدارندیی کاغذی بر مدارد. مدفوع را با کیسه

 هالولهست درون این نوردی استفاده نمود. بهتر اهای دیوارهبایست در محیط غارها یا در برنامهاز این وسایل می

بایست قابلیت شستشو و ها مینیز از مواد جاذبی همچون خاک اره یا دیگر مواد جاذب استفاده نمود. این لوله

 استفاده مجدد را داشته باشند.

 

 یانسان فضوالت حمل مخصوص سهیک – 16شکل 

 اغلب موقتی یهاستمیسبرد.  بهره دائمی و موقت صحرایی هایدستشویی از انواعی از توانیم کوهستان در

 هاآن از استفاده به مربوط هایآموزش همچنین و ایجاد محل جمله از مالحظاتی و بوده به حفر گودال وابسته

 موقت بهداشتی هایویسسر در نیز فضوالت حمل هایروش از توانیم مواقع برخی در سوی دیگر از .دارد وجود

 به متکی نیز کوهستان در دائمی بهداشتی یهاسیسرو .دارد خاصی امکانات و به تجهیزات نیاز که نمود استفاده

 و کرد استفاده یتریطوالن هایزمان در توانیم بهداشتی هایسرویس این از تفاوت که این با بوده، گودال حفر

 از توانیم دائمی هایروش دارند. در را کوهنوردان از بیشتری تعداد رسانی بهخدمات امکان بناها این همچنین

 کرد. استفاده نیز کمپوست یا و بیوگاز برای تولید منبعی عنوان به بهداشتی هایسرویس
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 عتیطب در یانسان فضوالت دفع مخصوص لوله – 17شکل 

زیست، محیط حفظ ضمن فضوالت دفع درست و بهداشتی هایروش از گیریبهره به کوهنوردان تشویق و آموزش

 گیریهمه با دبو امیدوار توانیم لذا بنماید، شایانی کمک نیز کوهنوردان عمومی بهداشت از مراقبت به تواندیم

 آن طبیعت ها،پناهگاه و هاکمپ محیط در محیط زیبایی و بصری آرامش حفظ ضمن هااین روش استفاده از

 شود. مواجه آسیب و خوردگیدست سطح با کمترین نیز نواحی

 از کدام هر که داشته وجود موقتی و دائمی صورت دو به عمدتاً کوهستانی هایمحیط در بهداشتی یهاسیسرو

 دارد وجود صحرایی هایتوالت از دارد. انواع مختلفی را خود به مختص اصطالحی و مدیریتی یهاروشدو،  این

 دارند. یکدیگر با ییهاتفاوتمنطقه،  خصوصیات همچنین و ایجاد روش به توجه با کدام هر که

 ساده گودال یک از است عبارت که بوده مشهور  "گربه چاله" نام به صحرایی، هایتوالت انواع ترینابتدایی از یکی

 از پس و شده کنده دیگری یوسیله هر یا و کوهنوردی باتوم بیلچه، مانند گوناگون وسایل از استفاده که با

 تواندیم آن به مربوط مالحظات نکردن رعایت سیستم، این بودن ساده . علیرغمشودیم پر با خاک مجدداً استفاده،

 و ساختار به ادامه در .باشد داشته دنبال به را خود خاص شناختیزیبایی هایآسیب و یا بهداشتی مخاطرات

 آمده است. 2جدول فواصل محل کندن این گودال با منابع و اماکن در  .شد پرداخته خواهد سیستم این مالحظات
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 فاصله به متر اماکن و منابع دیف

 100 منابع آبی 1

 100 هامحل استقرار و کمپ 2

 70 هامعابر و راه 3

 150 هایادبودها و المان 4

 50 راهنماهای مسیر 5

 چاله گربه ییحفر توالت صحرا یفاصله مناسب از اماکن برا – 2جدول 

 

 مثل پرخطر نقاط از محل داشتن فاصله صحرایی، توالت نوع این ایجاد محل با رابطه در مهم نکات از دیگر یکی

 هاشب در خصوص به فرد، ایمنی با رابطه در موضوع این .است ریزشی هایمحل و زیاد شیب با مناطق ،هاپرتگاه

 یفاصله افتاده هم روی هایسنگ و هابوته از دستشویی محل است بهتر دیگر طرف از .است فراوان حائز اهمیت

 برای هامحل این از توانندیم مارها همچون خزندگانی جمله از مختلف جانوران که چرا باشد، مشخصی داشته

 همین در دیگری موضوع .باشد داشته همراه به جانی خطر فرد برای لذا و کرده استفاده اختفای موقت یا و النه

 هستند، محروم خورشید نور از طوالنی ساعات که نواحی که چرا است، دستشویی محل بودن گیرآفتاب رابطه،

 بهتر لذا بود؛ خواهند بهرهبی نیز خورشید نور زداییمیکروب خاصیت از نقاط بوده، یبقیه از سردتر اینکه بر عالوه

 .شود انتخاب شده ذکر فواصل رعایت با همچنین، و نقطه گیرتریندر آفتاب صحرایی هایدستشویی محل است

های مختلف در همین رابطه عدم تخلیه ادرار در گودال است، برای دفع ادرار در برنامه هاهیتوصیکی دیگر از 

ی برای کمک به دفع ادرار بانوان در کوهستان طراحی الهیوس راًیاخی مختلفی استفاده کرد، هاروشتوان از می

راحتی دفع ادرار در محیط  در این زمینه کمک نماید. این وسیله قیف مانند بوده و برای تواندیمشده است که 

 .باشدیمکوهستان توسط بانوان بسیار کارآمد 



95 

 

 

 چاله گربه ییحفر توالت صحرا یبرا یمشخصات ابعاد – 57شکل

 

ها از یک سطل های سطلی در محیط کوهستان بهره برد، این دستشوییتوان از دستشوییدر برخی مواقع می

د جاذب از خاک اره و یا موا هاسهیک، بهتر است برای جذب رطوبت درون اندشدهو کیسه پالستیکی درست 

 استفاده نمود.

، شودیمتوصیه  هاپناهگاههای بهداشتی در استفاده از سیستم چاه موقت یا بشکه نیز جهت مدیریت سرویس

یک  ت درگاه دستشویی شبیه به دستشویی ایرانی و یا فرنگی طراحی شده و فضوالدر این سیستم نشیمن

ی بیولوژیکی هاروشتوان از برای مدیریت گودال می. شودبندی شده جمع آوری میبشکه یا گودال ایزوله و آب

ه خارج جهت هضم فضوالت یا مواد شیمیایی مانند آهک استفاده نمود و پس از دوره مشخصی نیز اقدام ب

 نمود. ترنییپاها به ارتفاعات کردن فضوالت و حمل آن

ی بهداشتی دائم و موقت لزوم پایبندی به اصول کوهنوردی پاک هاسیسرونکته در رابطه با مدیریت  نیترمهم

بایست اقدامات شخصی الزم را در جهت پاکیزه نگه داشتن محیط کوهستان از هر گونه بوده و هر کوهنورد می

و همراه داشتن وسایل شخصی  اهپناهگاهی بهداشتی هاسیسروآلودگی همواره در نظر داشته باشد، لذا نظافت 
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های حمل ها و کیسهی کوچک برای حفر گودال و یا لولههالچهیببرای نظافت و همچنین وسایلی همچون 

 مدفوع به خارج از محیط کوهستان همراه داشته باشد.

 

 اماکن ریسا ای هاپناهجان در یانسان فضوالت یآورجمع یبرا موقت چاه ستمیس – 58شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 در محیط کوهستان پاک کوهنوردیاصول  :فصل پنجم

 

 قبل از هر چیز:

 ،یسنگنورد .است کوهستان با مرتبط تیفعال نوع هر از ینماد واقع در شودیم یکوهنورد از صحبت یوقت

 در هم غارنورد و ینورد دره و است یکوهنورد نیع که ینورد قله و  کوهستان دو کوهستان، یاسک ،یخنوردی

 بهتر شمش فصل در که گرفت نظر در توان یم رشته دو نیا مخصوص و تر ژهیو را یموارد تنها و است یکی اصول

مرتبط با  یو سفرها هاتیفعال یبر تمام میدر واقع قا "پاک یکوهنورد"خاطر اصول  نی. به هممیپرداز یم آن به

 کوهستان است. طیمح

 

بایست در رأس اقدامات حفاظتی های ورزشی به طبیعت، همواره میترین رشتهکوهنوردی به عنوان یکی از نزدیک

کوهنوردی اصول احترام  ای رشتههای فنی و حرفهرو در کنار دغدغهنسبت به محیط زیست عمل نماید، از همین 

 بیانیه تیرول، منشور کاتماندورابطه با توجه به بایست مد نظر کوهنوردان  باشد. در همین به طبیعت همواره می

ردپایی از "های سازمان غیردولتی ، توصیهکمیته حفاظت از کوهستان فدراسیون جهانی کوهنوردی کارهایو راه

بند از بایدها و  هفت های طبیعی و اقلیم کوهستانی ایرانبا توجه به ویژگی همچنین و 62(LNT) "خود به نگذار

 .شودهای طبیعی و کوهستانی باید آن را رعایت کنند آورده میدر محیط هاگردنوردان و طبیعتهکو نبایدهایی که

 و نیز ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که:

محیط زیست وظیفه همگانی است و  طبق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسامی ایران حفاظت از

 شود.تخریب آن جرم تلقی می
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 دهد که خود را از لحاظ تجهیزات، آمادگی بدنی ومی کوهنوردرا به  ریزی قبلی این امکانبرنامهد 

 آماده کند. النه رفتار مسئو

 افتد بلکه امکان بروز خطر می ها جان کوهنورد بهریزی وجود نداشته باشد نه تنکه برنامهدر صورتی

 .شودو آسیب به کوهستان بیشتر میالنه رفتار غیرمسئو

 ریزی در فصول همواره با تجهیزات و پوشاک استاندارد کوهنوردی کنید. تجهیزات استاندارد و برنامه

کند. در های آتش را کم میسرد و خنک نیاز به برپایی آتش و در نتیجه خطرات احتمالی و آسیب

های فیزیکی خود هرگز خارج از توانایی شود.فصل گرم سال نیز باعث عدم خستگی زودرس می

 .شودمحیط زیست میه کوهنوردی نکنید، خستگی زودرس هم باعث بروز آسیب به شخص و هم ب

 های کوهنوردی، به توان بدنی خود و سطح سختی برنامه بسیار توجه کنید. اجرای در انجام برنامه

تواند به فرد وارد های جسمی که میاز توان و مهارت، به جز آسیب باالترایی با درجه سختی هبرنامه

تر شدن کوله مانند جا گذاشتن زباله برای سبک النه مسئورکند همواره احتمال بروز رفتارهای غی

 دهد.پشتی و موارد مشابه را افزایش می

 .تا میتوانید سنگین سفر نکنید 

  النهمسئو باشید دیگران را از قبل نسبت به مقصد، رفتارسفر یا سرپرست صعود میاگر شما راهنمای 

 .دو اصول برجای نگذاشتن اثری در طبیعت آگاه کنی

 ریزی و فکر کنیدقبل از شروع برنامه کوهنوردی برنامه. 

  های چند برنامهبرنامه غذایی خود را از قبل بنویسید و فقط در حد نیازتان مواد غذایی تهیه کنید. در

کار سنگینی کنند. نتیجه اینریزی مواد غذایی تهیه میروزه برخی از کوهنوردان بدون برنامه

 شوند.پشتی است و در اکثر اوقات این مواد استفاده نمیکوله

 ها و نقاط کمپ را بررسی کنید.ها، چشمهقبل از سفر نقشه منطقه، مسیرها، پاکوب 

 های هوشمند استفاده کنید تا برای های کاربردی در تلفننقشه و برنامهما، ناس ، قطبپیاز جی

 :نخستاصل 

 .نوردی نکنیداز قبل برنامه ریزی کنید و فراتر از توان بدنی خود کوه
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 چین درست کردن اجتناب شود.درخت و سنگ، زدن سنگعالمتمسیریابی از 

 یرید در صورت سفر به مناطق ناشناخته حتما از افرادی که به این مناطق سفر کردند مشورت بگ

مفید باشند  تواندمی Google Earth ارهایی مانندوگزارش سفرهای قبلی را مطالعه کنید. نرم افز

 فرا بگیرید.پس کار با آن را 

  شرایط سخت آب وهوایی آماده کنید. از قبل، خود را  برای مواجهه با 

  ،همواره از نقشهGPS  گذاری المتعبه نما استفاده کنید تا از مسیر اصلی خارج نشوید و نیاز قطبیا 

 د.محیط پیدا نکنی

 
 یهابیآس سبب بحران، جادیا بر عالوه یکوهنورد یهابرنامه یاجرا و یزیربرنامه در اشتباهات رهیزنج – 59شکل 

 شودیم یطیمحستیز
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 .همواره در یک خط و فقط در مسیر پاکوب حرکت کنید 

  های سست و ریزشی اجتناب کنید.بر روی سنگاز پا گذاشتن 

 ترین اصول استحرکت بر روی سطوح مناسب و پاکوب یکی از مهم. 

 شوداستفاده از یک پاکوب و عدم استفاده از شن اسکی به پویایی خاک و پوشش گیاهی محیط منجر می. 

 الروها حلی برای زندگی ها, منند. بوتهکها جان دارند و در اکوسیستم نقش مهمی را ایفا میگلسنگ

سالمت دهنده ها نشاندهنده پاکی هوا و پروانهها نشانباشند. گلسنگها میهمچنین تغذیه پروانه

ر سایر حشرات یک اکوسیستم هر یک نقش مهمی در چرخه زیستی ایفا طوباشند. همینمی اکوسیستم

 سیستم شود.تواند منجر به برهم خوردن تعادل اکویک می کنند که حذف هرمی

 که در آن مناطق  ها مشخص است، از مسیر پاکوب خارج نشوید چرادر منطق پرتردد که مسیر پاکوب

 .شوندها بسیار سریع گسترده میفرسایش خاک سرعت بیشتری دارد و پاکوب

 ها و گیاهان ها بوتهبر روس سطوح برف نیز در یک خط حرکت کنید چراکه ممکن است زیر این برف

 شته باشند.وجود دا

 

 
 امین معین از عکس ؛آلمان Black Forest یبسیار حساس جنگل یاز ایجاد سطوح سخت در مسیر ها ینمونه ا - 60شکل 

 :دوماصل 

 .حرکت کنید و در مکان مناسب کمپ بزنید  بر روی سطوح مناسب
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 اسپیریزی و مشخص کنید و محل مورد نظر را بر روی نقشه یا جیمحل کمپ را از قبل برنامه 

 بزنید. عالمت 

 کاری طبیعت شود، چراکه ما مجاز به دستمی شود بلکه پیدامحل مناسب برای کمپ ساخته نمی

 برای ایجاد محل کمپ نیستیم.

 رکت حهای کوهستان اگر به ناچار از پاکوب خارج شدید فقط در یک خط در مناطق بکر و در محیط

 کنید.

 ق به جز خطراتی در نزدیکی منابع آب )چشمه، رودخانه، رود، دریاچه و...( چادر نزنید، چراکه این مناط

 باشد. میمحل گذر حیوانات وحشی برای نوشیدن آب  سیل،  ند وقوع ناگهانیمان

 گری های طبیعی، از خود بپرسید که آیا صعود با روش دیکوبی در دیوارهدر صورت نیاز به رول

 کاری صعود کنم؟توانم این مسیر را بدون سوراخپذیر نیست؟ آیا در صورت تمرین بیشتر میامکان

  ای یک منطقه مشخص با پوشش گیاهی انبوه حضور دارید، محل کمپ را در روزهاگر چند روز در

 ه باشد.بعدی تغییر دهید تا فرسایش در یک نقطه متمرکز نشود و پوشش گیاهی فرصت بازیابی داشت

 ًحل کمپ و محل بین م با استفاده از قمقمه یا گالن آب، میزان آب مورد نیاز را ذخیره کنید تا دائما

 مد نکنید.وآآب رفت

 هایی سنگ های سنگنوردی وبایست مد نظر باشد، دیوارهدر رابطه با سنگنوردی نیز موارد بسیاری می

باشند،  گیرند نیز نباید از قوانین کوهنوردی پاک مستثنیکه برای بولدر مورد استفاده قرار می

از  ایجاد  مورد، خودداریبیهای گذاریبایست اثرات حضورمان در آنجا را به حداقل برسانیم، بولتمی

موقتی و  کار بردن ابزارهای میانی ومسیرهای که به لحاظ فنی و تکنیکی ارزش چندانی ندارند، به

 شد.بایست مد نظر قرار داشته باکارگیری ابزارهای دائمی از جمله موادری است که میعدم به

 حالت  ا را حتی به شکل فیزیکی بههدر صورت لگدکوب کردن گیاهان و درختان، در آخر برنامه آن

 اولیه برگردانید.

 ودید!که چادرها را جمع کردید، تمام آثار خود را از بین ببرید گویی که هرگز آنجا نبزمانی 
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 غذایی را قبل از  ریزی کردن قبل از شروع سفر است. برنامهبهترین روش برای مدیریت زباله، برنامه

های شروع خرید کردن روی کاغذ بنویسید و طبق آن خرید کنید، همچنین از قبل برای روش

 ریزی کنید.هبازگرداندن زباله برنام

 یند که تمامرنوردی نیز زباله خود را جا نگذارید. همه وظیفه داهای کوهحتی در مجهزترین قرارگاه 

ترین شهر نزدیکرا به تولیدی خود را به طور کامل از محیط کوهستان خارج کنند و آن هایزباله

 انتقال دهند

  روستاهای کوچک در ابتدا یا انتهای مسیرهای کوهنوردی دارای امکانات محدود و غیرقابل مقایسه با

از فضای  هاآوری زبالهباشند. این امکانات محدود شامل بحث تفکیک و جمعشهرهای بزرگ می

اید در فضاهای محدود و کوچک روستایی ای را که خود تولید کردهشود. بنابراین زبالهروستایی نیز می

 تر منتقل کنید.را به شهرهای بزرگ رها نکنید و آن

 نکنید.ا نخورده را در طبیعت رههرگز مواد غذایی اضافی خود حتی سالم و دست 

 بار مصرف استفاده نکنید. اگر ناچار های نایلونی یکو کیسهبار مصرف در سفرهای خود از ظروف یک

کیپ)چند بار های زیپبندی غذاها کیسهباشید، برای بستهمی پالستیکیهای به استفاده از کیسه

ی گزینه بهتری اچههای پارهای کاغذی یا کیسهمصرف( را استفاده کنید. در عین حال کیسه

 باشند.می

  پذیر هم باشد، همچنان یک زباله محسوب می شود.هر نوع زیاله تجزیه 

 های سازگار با محیط های شیمیایی استفاده نکنید. در بازار برخی شویندهبرای شستشو از شوینده

شود که کره زمین و به طور خاص محیط کوهستان ها باعث میزیست موجود است، استفاده از آن

 .زیبا و عاری از آلودگی باشد

 هرگز  متر از محل کمپ یا پاکوب فاصله داشته باشد. ١٠٠تا  ٧٠روف باید حداقل شتوی ظتمحل شس

 ها لوازم خود را نشویید.ها و رودخانهدر محل چشمه

 ای مناسب از کمپ قرار دهید. این های خود به همراه مواد غذایی را در فاصلهدر هنگام کمپ زباله

ها یا عوارض طبیعی کار از درختان، سنگرای اینتوانند باعث جذب انواع حیوانات شوند. بمواد می

 .منطقه استفاده کنید و زباله را از دسترس حیوانات دور کنید

  شود. ی موادی شامل میکروب و باکتری است که باعث آلودگی خاک و آب میوانسانی حافضوالت

 :سوماصل 

 های خود را مدیریت کنیدزباله
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 ند.د و حتی تکثیر شوت انسانی زنده بماننالها در محل دفع فضوزا قادرند تا ماهاین عوامل بیماری

 - اشته کامل نیاز د یک سال زمان برای تجزیه انسانی ممکن است به الت بهترین شرایط، فضودر

 دارد. تعداد اعضا گروه و فصل بستگی  موقعیت محل، بهالت دفع فضو باشد. شیوه

 ونیکی نظیر لوازم الکترهای موجود در های تولیدی کوهنوردان، انواع باتریترین زبالهیکی از خطرناک

ها حاوی یها را در کوهستان رها نکنید. باتراس و چراغ پیشانی است. هرگز این باتریپیدستگاه جی

را آلوده کند. همچنین توانند منابع آب و خاکراحتی می فلزات سنگین مانند جیوه و کادمیم است و به

 کشد.ها هزاران سال طول میتجزیه کامل باتری

  را در  ید و آنرا در طبیعت و یا در آب رها نکن هنگام پاک کردن ظروف غذایی، مواد داخل آندر

 کیسه زباله بریزید

 

 

 

 

 .در صورت برخورد با آثار تاریخی، هرگز آنها را لمس نکنید و فقط از دور مشاهده و عکاسی کنید 

 ها را جابجا نکنید، هر سنگ محل زندگی حشرات و حیواناتی است که وجود هریک از آنها در سنگ

بزرگ شکسته شده  یهاشکسته و تنه یهااست. شاخه زمینچرخه اکوسیستم و برای حفظ تعادل 

 را جابجا نکنید.

  ها محل تخودداری کنید. این درخ داًیاز قطع کردن درختان تنه درختان خشک و آفت زده، اک

وه بر این با این کار امکان پخش ال. عباشندیمناسبی برای زندگی و تغذیه برخی پرندگان و حشرات م

 کردن عامل آفت بین سایر درختان جنگل نیز وجود دارد.

 ها را از ریشه نکنید. برای مثال گیاه گیاهان دارویی را فقط به میزان نیازتان استفاده کنید و هرگز آن

این گیاه  شهیهای شمال کشور است. راز گیاهان دارویی در معرض انقراض در جنگل شقاقل یکی

 .شودیاین گیاه کم م یهاخواص دارویی دارد و با هر بار چیدن این گیاه، یک گونه از تعداد گونه

  هات آنالاز جوامع محلی گیاهان دارویی و وحشی را خریداری نکنید. چرا که خرید این قبیل محصو 

 .کندیبه چیدن گیاهان تشویق و به نابودی زودتر گیاه کمک م را

   را جابجا نکنید.شه حیوانات، آنالدر صورت مشاهده 

  ها را جابه جا نکنید،دست نزنید و آن دیکنیمهرگز در فصل بهار به نوزاد حیواناتی که با آنها برخورد 

 اصل چهارم:

 را که پیدا کردید، سرجایش بگذارید یهرچیز
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 ها نزدشان باز خواهد گشت.کردن از آنهمیشه این احتمال را بدهید که مادر برای بردن و مراقبت 

  در محل  پرنده را جابجا نکنید. اندکی تغییر یهادر صورت مواجهه با آشیانه پرندگان هرگز تخم

ه محل هرگز دوباره ب گاهیو پرنده  شودیها باعث بروز حس عدم امنیت به پرنده مقرارگیری تخم

 گرددیآشیانه خود باز نم

  تفاق جزئی نه برگردانید. این االدر صورت مشاهده جوجه پرندگان در طبیعت سعی نکنید آنها را به

 از طبیعت است.

 بانان یا محیطالع ها را به اطدیده در طبیعت، مکان آندر صورت مشاهده حیوانات زخمی یا آسیب

گزارشات  دیتوانیم ١٥٤٠ره تلفن افراد مطلع و آگاه به نگهداری و تیمار جانوران برسانید. از طریق شما

اکز بازپروری زم وخطرناک نبودن جانور، آن را به مرالخود را ارسال نمایید. در صورت وجود امکانات 

حیط زیست با اداره حفاظت از م دیتوانیکار م و تیمار مخصوص در شهر خود انتقال دهید. برای این

ستگاه ندن دوره نقاهت توسط افراد زبده در زیشهر مورد نظر مشورت کنید تا جانور پس از گذرا

 طبیعی خود رهاسازی شود.

 ز آنها را در ها ناتوان شدید، هرگیل مختلف در نگهداری آنالدر صورت نگهداری از حیوانات، اگر به د

اگر  بومی کشور یهاهای مربوط مشورت کنید. بسیاری از گونهسازی نکنید و با سازمانطبیعت رها

فی که در چرخه اکوسیستم منطقه نقش من شوندیخود رها نشوند نوعی آفت محسوب م در زیستگاه

کنید چرا جانوری غیر بومی کشور را هرگز در طبیعت رها ن یهارا ایفا خواهند کرد. هم چنین گونه

 . شوندیکه اگر زنده بمانند در اغلب مواقع به یک آفت جدی تبدیل م

 تعمال گوشت و پوست آنها در جوامع محلی اجتناب کنیداز خرید و فروش حیات وحش و از اس. 

 ف را مصر ها را تهییج نکنید. مارهای سمی برای تولید سم انرژی زیادیدر صورت مشاهده مارها، آن

ر ارزشمند نوردی، سم مار که برای بقای حیوان بسیاکوه م. با تهییج مار توسط چوب یا باتوکنندیم

ر طبیعت دفراوانی صرف شده را خارج نکنید. فراموش نکنید هیچ ماری است و برای تولید آن انرژی 

 ایران انسان را دنبال و تعقیب نخواهد کرد.

  ا کنیدها را به حال خود رهدر کشور هیچ گونه مارمولک سمی وجود ندارد. در صورت مشاهده، آن. 
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 ریزی قبلی و استفاده از تجهیزات مناسب، نیاز خود به برپایی آتش را حذف برنامهالمقدور با حتی

 کنید.

   هم نشینی  گزینه خوبی برای دور تواندیم ممالیاستفاده از نور شمع و یا یک فانوس کوچک با نور

 بعد از شام باشد.

 گذاشتن کمترین  یعمل پخت و پز را بدون برجا یپزخوراک یهابا استفاده از انواع چراغ توانیم

 مناسب انتخاب کنید. یآتش محل یبرپای یبرا یردپا و اثر

 اثرات آتش را به حداقل برسانید یابا استفاده از روش آتش تپه دیتوانیم 

 
متر سانتی ١٥به ضخامت حداقل  یتخریب شده خاک الًکه قب یحلآتش: از م یبرپای ینه براالمسئو ی، روشیاروش آتش تپه - 61شکل 

 آتش روشن کرد. یهر سطح یرو توانینجات( بریزید و آتش روشن کنید. با این روش م ی)پتو لیفو یتهیه کنید و بر رو

 

 در آن الً که قب یهایاز مکان.ها آتش روشن شده استفاده کنید 

  ن نگه دارید.که نیاز دارید، آتش را روشآتش را کوچک نگه دارید و فقط تا زمانی 

 و این  شودیها مصخره یو دوده بر رو یها آتش روشن نکنید چرا که باعث ایجاد سیاهدر کنار صخره

 .ماندیم یها به همان شکل باقتا سال یسیاه

 :پنجماصل 

 برپایی آتش را مدیریت کنید
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 آتش به جهت باد دقت کنید. یدر هنگام برپای 

 بسیار احتیاط کنید. یکوهستان یهاآتش در فصول خشک و در جنگل یدر برپای 

 دیکنیزمین استفاده م یخشک افتاده بر رو یهاآتش، فقط از چوب یبرپای یبرا. 

 آتش استفاده نکنید. یبرپای یبزرگ برا یهااز کنده 

 پاک  ینوردهمانند تبر و اره در بین وسایل کوهنوردان مرسوم شده است. این دو وسیله در کو یوسایل

 کنید. یها خوددارد و تهیه آنندارند. از خری یگونه نقشنه هیچالو رفتار مسئو

 .قبل از ترک محل از خاموش بودن آتش اطمینان کامل حاصل کنید 

 .بعد از خاموش کردن آتش، خاکستر را پخش کنید 

 

 

 

  .طبیعت را وحشی نگه داریم 

 .هرگز حیوانات را دنبال نکنید 

   ها با فاصله رد شوید و مزاحمتی برای حیوان ایجاد نکنید.از کنار آننه حیوانات الدر صورت مشاهده 

 منجر به مرگ آنها  تواندیغذا ندهید. این کار نه تنها لطف نیست بلکه م یهرگز به حیوانات وحش

 ممنوع است. الً توسعه یافته کام یاز کشورها یدر بسیار یشود. غذا دادن به حیوانات وحش

 موجب صدمات  تواندیحیوانات نیست و م یها به هیچ وجه مناسب رژیم غذایانسان یمواد غذای

 ها هستند.پذیرترین گونهبه حیوانات شود. در این بین پرندگان از آسیب یجد یهایماریو ب یگوارش

 که در نتیجه موجب  شودیها محیوانات از انسان یغذا دادن به حیوانات باعث کاهش ترس طبیع

اجتناب  یهاو از عواقب این امر بروز تنش شودیها مانسان یها به محیط زندگیش از حد آنب ینزدیک

 ناپذیر بین انسان و حیوان است.

  ها توسط این وسایل، سبب غذا دادن به حیوانات توسط وسایل نقلیه و وارد شدن به زیستگاه آن

 .شودیم یابروز تصادفات جاده کاهش ترس حیوانات از وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش احتمال

  ها به قلمرو و حریم امن حیوانات و عدم آگاهی به رفتارشناسی نزدیک شدن بیش از حد انسان

 وحش بخصوص پستانداران، موجب افزایش برخوردهای خطرآفرین خواهد شد.حیاط  یهاگونه

 یو وارد شدن به محیط زندگ یباعث ترک زیستگاه طبیع تواندیانسان م یحیوانات به غذا یوابستگ 

 اصل ششم:

 به حیات وحش احترام بگذارید
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 حیوان و انسان بسیار خطرآفرین خواهد بود. یانسان شود که این امر برا

 -ییش گونه جانورباعث افزایش تولید و مثل و در نتیجه افزا تواندیها تغذیه فراوان ماز گونه یدر برخ 

 خاص و در نتیجه برهم خوردن تعادل اکوسیستم شود.

 شودیها مل در روند مهاجرت آنالپرندگان باعث اخ یدر برخ یم غذایافزایش غذا و تغییر رژی . 

 ییوان ممشترک انسان و ح یهایماری شدن به بالانسان به حیوان باعث افزایش احتمال مبت یزدیکن

 .گرددیم یآوردن آنها به زباله خوار یشود. غذا دادن به حیوانات باعث رو

  آرامش کنید. مزاحم استراحت و یها را مشاهده و عکاسآندر صورت مشاهده حیوانات فقط از دور 

 .موجودات نشوید 

 ادرشان آنها را مجانوران به این فکر نکنید که توان دفاع و بقا ندارند و یا  یهادر صورت مشاهده توله

 ید. همچنین براها همیشه در کنار آنها حضور ندارها را به شهر نیاورید. مادر تولهترک کرده است، آن

 طبیعت نیست. یبهتر از محیط وحش یآنها هیچ جای

 ع الرا به اط در صورت مشاهده جانوران کمیاب و در معرض انقراض بعد از اتمام برنامه محل دقیق آنها

 موران سازمان حفاظت از محیط زیست برسانید.أم

  .ازخرید لوازم تزئینی از اجزای بدن حیوانات خودداری کنید 

ا تحت تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند، این نواحی ر هاقلهوردی و نبرخی از مناطق کوه 

ملی و  که عبارتند از: منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک میشناسیمعنوان مناطق چهارگانه 

که ل بهار ی سال مانند فصهازماناثر طبیعی ملی. ورود به این مناطق ضوابط مشخصی دارد، و در برخی از 

د به این مناطق مثل جانوران مختلف است، وروزمان زادآوری جانوران بوده و یا در فصل پاییز که هنگام تولید

ز اداره کل االزم است اطالعات کافی را  هاتیمحدودیی همراه خواهد بود برای اطالع از این هاتیمحدودبا 

ذاشته گدور مجوز به این تصمیم احترام حفاظت محیط زیست هر استان به دست بیاوریم و در صورت عدم ص

 و صعود و برنامه خود را به زمان دیگری از سال موکول کنیم.

 

 

 

 

 

 

 نواز نباشد.همه گوش یشما ممکن است برا یدر کوهستان بلند آواز نخوانید. صدا 

 :هفتماصل 

 به دیگران احترام بگذارید
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  ان و ها صدایی زیباتر از موسیقی کوهستبرای خیلیگو آهنگ پخش نکنید چرا که از اسپیکر و بلند

چند در  . در صورت لزوم از هدفون استفاده کنید. هرشودیکار باعث آزار دیگران مطبیعت نیست و این

کوهستان تمام حواس باید به محیط اطراف باشد. ممکن است صدای نزدیک شدن سنگ یا بهمن در 

 آلودگی صوتی گم شود. البالی

   شودیخصوص پرندگان و پستانداران مدر زندگی جاندارن بهتالل صوتی باعث اخآلودگی. 

 رخوردار باز حق تقدم  کنندیبه پایین حرکت م الکه از با یطبق یک قانون نانوشته در کوهستان افراد

 هستند.

 مکث از او فاصله بگیرید. یبا کم دیکنیبرخورد م یاگر در حین حرکت به نفر جلوی 

 را در خود افزایش دهید. یو جمع یروهروحیه کار گ 

 بگیرید. از دیگران از آنها اجازه یدیگران را در اولویت قرار دهید و قبل از عکاس یحفظ حریم شخص 

 نزدیک به چادر دیگران، چادر نزنید. یدر فاصله خیل 

 ید.را رعایت کن یگردشگران درجوامع محل یرفتار-یقالاخ یاحترام بگذارید و کدها یبه مردم محل 

 -خود هستند.  یهاکشورمان پایبند به سنت یگردشگران باید این نکته را بپذیرند که جوامع روستای

خود قرار  یهااین عقیده روستاییان را در درجه اول کار یگردشگران باید در هنگام سفر به مناطق روستای

 کنند. یف عرف روستاییان دورالخ یهادهند و از گردش با پوشش نامناسب و استفاده از لباس

 یصوت یدر صبح زود و در شب هنگام بود با کمترین آلودگ یروستای یهاطیاگر زمان رسیدنتان به مح 

 یش هستند و در زمان غیرکارالبه گردش خود ادامه دهید چرا که روستاییان در طول روز بسیار پرت

 استراحت کنند. یمزاحمت چیهدوست دارند که بدون 

 -اجازه گرفته و سپس وارد جشن شوید. هایبرپا بود حتماً از محل یروستا جشن اگر در 

 -ه آن بحث شما مغایرت داشت هرگز با روستاییان دربار یاگر رسم، مذهب و فرهنگ آن روستا با باورها

 م نکنید.الاع یهرگز نظرتان را در روستا علن ینکنید و حت

 دیدهیرا رواج م یگریرا با این کار فرهنگ تکدنکنید زی یکمک مال یهرگز به کودکان روستای. 

 قت در آنجا هیچ و یکه بعد از خروج از روستا گوی یبگذارید طور یکمترین اثر را از خود در محیط به جا

 نبودید.

 سوم، محیط اند درباره فرهنگ، ربه آنجا سفر کرده الً که قب یکنید قبل از سفر به روستا از کسان یسع

 عات کسب کنید.الاط …زیست و 

 بزرگ قابل مقایسه  یهاها و اقامتگاههستند و با هتل یامکانات محدود یدارا یروستای یهااقامتگاه



109 

 

 به رخ میزبان نکشید. یرا علن هاینیستند. هرگز کمبودها و کاست

 یرهااز کسب و کا …و  یدام  محصوالت ،یت کشاورزمحصوال ،یکنید همواره با خرید صنایع دست یسع 

 حمایت کنید. یچک روستایکو

 کنید یکه از گیاهان و حیوانات در خطر انقراض هستند خوددار یتالاز خرید محصو 

 نید.ک یرا از قبل پیش بین یغیرنقد یهدایای کنندیکه در طول سفر به شما لطف م یافراد محل یبرا 

 اجتناب کنید. یروستای یهادر مکان یاز نوشتن یادگار 

  کنید. یدور یت کشاورزالو استفاده بدون اجازه از محصو یشخص یهاملکاز ورود به باغات و 

 کوچک اجتناب کنید. یخود را مدیریت کنید و از جا گذاشتن زباله در روستاها یهازباله 

 و بعد از خروج  شودیها مآن یغذا ندهید این کار باعث تغییر در رژیم غذای یهرگز به جانوران وحش

 یاشود و بر یروستای یهاطیبه دست آوردن آن غذا وارد مح یآن جانور برا شودیگردشگران باعث م

 خود و یا روستاییان خطرساز باشد.

 نکنید. یهرگز بدون اجازه از روستاییان به ویژه از زنان عکاس 

 دمحیط زیست داشته باش یدر روستا از خدمات استفاده کنید که کمترین آسیب را برا. 
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 یهامختلف ورزش یهاحوزه در یطیمحستیز مسائل: فصل ششم

 .ا.ا(ج یکوهنورد ونیفدراس مجموعه ری)ز یکوهستان

 
 هایی مثلتهنمایند از همنوردانی باشند که به رشمیخب بدیهی است که شاید عزیزانی که این جزوه را مطالعه 

در ذهنشان  و ... مشغول باشند و این سوال کوهستان، ینوردخی، ینورددره، ینوردسنگ، یغارنوردو  ییمایغارپ

شاید  های ما چگونه است؟ در واقع کوهنوردی چونایجاد شود که تکلیف امور و اصول زیست محیطی در رشته

ر کوهستان در عرصه کوهستان است، وقتی میخواهیم در مورد افراد حاضر د های فعالیتترین شاخهیکی از قدیمی

تعامل  یراکه ب یقواعد زی. و نشوندیخطاب م "کوهنورد"شوند یا ماجراجویی حاضر میکه برای اهدافی ورزشی و 

است که این بدان معن. شوندیو قبلتر کوهنوردان را شامل م شتریب گردندیم نیکوهستان تدو طیمناسب با مح

ه ها مواردی خی رشتقواعد و مبانب ذکر شده در این جزوه برای تمامی رشته های مذکور صادق است و البته در بر

 وند.شویژه و مضاعف و نیز گاها متفاوت ممکن است وجود داشته باشد که سعی می گردد در این فصل بیان 

دهیم. همچنین که در اینجا شرح می ای استهای ویژهنوردی، و سنگنوردی دارای تفاوتدر این بین غارنوردی، دره

د بدان توجه ترین موارد محیط زیستی که باییکی از اصلی ،بدانیماز یخنوردی اگر صعودهای یخچالی را متفاوت 

یا پوشش  ها در زمان تخمگذاری آسیب پذیرترند، ومثال همانطوری که پرندهنمود، صعود در فصل مناسب است. 

شکننده وا باال رود گیاهی در اوایل بهار، یخچالهای کوهستانی نیز در میانه تابستان و یا در هر زمانی که گرمای ه

هرنوع  همچنین یخچالها درواقع نوعی جریان آبی )یخی( هستند که درحال حرکتند واند و آسیب می بینند. 

های میکس، درای در مورد صعودالودگی اعم از زباله و فضوالت انسانی الزم است از بسترهای یخچالی بدور باشند. 

 اشند.شامل اصول زیست محیطی کوهنوردی می بتولینگ، دو کوهستان، اسکی کوهستان میتوان گفت که تماما 

 

 

 ییمایو غارپ یغارنورد-1

 یپستانداران و خزندگان ستان،یز دو انواع از یبرخ مانند ینادر و ابیکم یها گونه از یاریبس ستگاهیغارها ز

 یغارنورد نیفعال خوشبختانه .دارند یستیز تنوع حفظ در یادیز اریبس تیاهم نیبنابرا هستند خفاش مانند

 زین یکل اصول یبرخ که است الزم اما دارند یخوب توجه غارنورد یطیمح ستیز اصول به رانیا در یا حرفه

ولی  نکته قابل تامل در غارنوردی این است که غارها به علت محدود و بسته بودن  .شود یادآوری نجایا در
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 اشند. و این عامل به تنهایی دلیلی کافییکی از شکننده ترین اکوسیستم های محیط کوهستان را دارا می ب

بع حساسیتهای مراقبتی از آن نیز باید و بالط بر این است که عوامل تخریبی در غارها به مراتب شدیدتر است

 بسیار باال باشد. 

 حفاظتکلی  سازوکارهای

ار شکننده و بسی غارها به دلیل شرایط خاص مانند بسته بودن فضا، رطوبت باال و عدم وجود نور دارای محیط

 پذیری هستندآسیب

هایی رفتن غارسنگاشتباه، ممکن است باعث از بین ها، و یا گذر کردن از محلیدقت با غارسنگیک تماس بی

د دیگر سازندهایی که شای. شود که برای تشکیل آنها، صدها و چه بسا هزاران سال زمان صرف شده باشد

 . بروندبازسازی نشوند و برای همیشه از بین 

هنگام . ندهای غارنوردان ممکن است تا ابد مانند یک رنگ آمیزی زشت در غار بماها یا کفشالی دستکشوگل

های غار به آنها آسیب کاسک با سازهگذر از جاهایی که سقف کوتاه دارند مراقب باشیم بر  اثر برخورد کاله

 ذارید باشیدگمراقب جاهایی که دست یا پای خود را آنجا می. نزنیم 

بور و مرور مسیر مشخصی برای عو اگر  آنها دست نزنیداگر در غار به فسیل یا اثری تاریخی برخورد کردید به

 .رده باقی بماندتعیین شده است یا مسیر پاکوب وجود دارد از آن مسیرها خارج نشوید تا بقیه غار بکر و دست نخو

 .ارها نداردکنید  که حاصلی جز نابودی غبه خرابکاران کمک میها ها را نخرید با خرید این غارسنگغارسنگ

قدام خرابکاران زمین افتاده چون با این اهای شکسته شده و بهها را از غار خارج نکنید حتی غار سنگغار سنگ

 .کنیدرا تشویق به خرابکاری می

 .برای محیط غارهاست ترین عوامل زیانبارروشن کردن آتش، اجاق و نیز نورپردازی یکی از اصلی

دالیلی بسته هبآنها آسیب نزنید دهانه برخی از غارها  کردید به دریچه فنس یا دری برخورداگر درون غار به

 .هماهنگی انجام شودربط یذهای  شده است که برای ورود باید با سازمان

ز آتش یا اآتش و دود ناشی . نزدیکی دهانه غارها و همچنین درون غارها سیگار نکشید و آتش روشن نکنید

 .های زنده درون غار خواهد شدسیگار، هوای غارها را آلوده کرده و باعث آزار دیگر بازدیدکنندگان و ارگانیسم

 خیلی دارد در پیمایش و بازدید جهت محدود ظرفیت یک دارای مشخصیهای شاخصه بهتوج با غار هر

 شودنمی دهدا بیشتر بازدیدکننده ورود اجاره و شده گیریازهانددقت با ظرفیت یافته این توسعه کشورهای

   .است شده توریستی و افقی غارهای گسترده تخریب باعث موضوع این به توجه عدم ایران در اما

 

 بسته یطیدارند و مح یوسعت کم محدودند،. داشد دیبا یا ژهیو اریبس توجه غارها برد تیتوجه: به ظرف
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 داخل غارحفاظت از موجودات 

هیان غارزی های بسیار حساس و شکننده موجودات زنده هستند برخی از آنها مانند ماغارها محل زندگی گونه

ستند به دلیل ها قابل مشاهده با چشم نیاز آنها شامل میکروارگانیسم تریبزرگقابل مشاهده باشند اما بخش 

ابهی از آن فرد باشد که نمونه مشگونه منحصر به تواند یکای میبسته بودن اکوسیستم غاری هر موجود زنده

موجود  هر گونه فعالیت مخرب در غارها ممکن است برای همیشه یک. در غارهای دیگر وجود نداشته باشد

 .زنده را برای همیشه منقرض کند

خطر  های درها، در رده گونههای خفاشبرخی از گونه. ها و دیگر موجودات زنده غار باشیدمراقب خفاش

ی معموالً بیدار شدن آنها از خواب زمستان. روندها در زمستان به خواب زمستانی میخفاش. انقراض هستند

 . نها وجود نداردشود؛ چرا که متابولیسم بدنی آنها تغییر کرده و غذای کافی نیز برای آمنجر به مرگ آنها می

 

ها زیبایی عکاسی از این. غارها وجود دارد ای درهای مسحورکنندهزیبایی. مراقب فالش دوربین خود باشید

مخصوصا  در هنگام عکاسی، مراقب باشید که نور فالش، جانداران داخل غار. نیازمند دقت به نکاتی است

مکن است نور های خفاش است، مدر بهار و تابستان که فصل زادآوری اکثر گونه. را به هراس نیندازدها خفاش

ها به فاشهای مادر شده، و پرواز ناگهانی آنها باعث افتادن بچه خاعث ترس خفاششدید ناگهانی فالش، ب

گونه کنند و هیچها در سقف غار تجمع میصورت کلونیهبها خفاشتوجه کنید . زمین و مرگ قطعی آنها شود

النه خفاش  شواهد مبنی بر داشتن النه غار تا به حال ثبت نشده است پس با سودجویانی که به امید یافتن

 .وارد غار می شوند همراهی نکنید

واکنش دفاعی  ههیچگونبرخی از حیوانات ساکن غار . به جانوران غار دست نزنید و به تماشای آنها اکتفا کنید

که نوعی نوه بر ایکنند اینکار عالها را گرفته و آنها را نوازش میندارند، بسیار دیده شده که غارنوردان خفاش

 . کندیمها به انسان را زیاد ها از خفاششود احتمال انتقال برخی بیماریحیوان محسوب میشکنجه برای 

د هفته تلف خواهند کدام از غارزیان امکان حیات در خارج از غار و در اسارت را ندارند و در مدت چنتقریبا هیچ

 .شد

 

 زباله در غار

خارج کنید در غارها، زباله، پسماند غذا، باتری یا هیچ چیز را برید، آنهر چیزی را که با خود به داخل غار می
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گیرند کوتاه هستند و شخص بازدیدکننده در اکثر بازدیدهایی که از غارها صورت می. دیگری باقی نگذارید

در هر حال، اگر در غاری نیاز به دستشویی پیدا کردید، این کار را باید در . آنها نیاز به دستشویی رفتن ندارد

خارج کردن مدفوع و ادرار . بندی کرده و حتماً با خود از غار خارج نماییدهای مناسب انجام داده، بستهفظهمح

تری صورت اهمیتدید خواهند کرد، بلکه به دلیل پراز غار، نه فقط به خاطر غارنوردان بعدی که از غار باز

 .میپذیرد که همانا تأثیرگذاری بر روی اکوسیستم ظریف غار است

توانند بدترین آلودگی را در ها میکمترین زباله. ها به خارج از غار از ضروریات غارنوردی استانتقال همه زباله

ید که تهویه هوا به یاد داشته باش. شماری به همراه داشته باشنداعماق غارها ایجاد کرده و اثرات تخریبی بی

یز عوامل نهوای سرد  و عدم وجود نور درون غار  در غارها در حداقل ممکن است و از طرفی رطوبت باال و

به طور . گردندمی ها و مواد بر جای مانده از غارنوردان در زمانی کوتاهدیگری هستند که مانع از تجزیه زباله

ها و شد قارچمثال هسته یک خرما شاید در محیط بیرون غار به راحتی در طبیعت تجزیه شود اما در غار با ر

 . گرددهای غیر قابل تصور میر اطراف آن باعث ایجاد آلودگیها دباکتری

صورت چشمه از هها بهای زیر زمینی هستند و پس از تجمیع این آبکه غارها محل عبور آببه دلیل این

گیرد هرگونه آلودگی در ها و سایر موجودات زنده  قرار میردد و مورد استفاده انسانگپایین دست خارج می

را در محیط زیست حفظ بهداشت اهمیت یابد و این امر لزومسرعت در محیط اطراف گسترش می غارها به

های تر و حتی زباله ای،کنیم که درون غارها، هیچ گونه زبالهدهد پس مجدد تاکید میداخل غارها نشان می

 .گذاریمپسماندهای انسانی باقی نمی

 

 نوردیسنگ -2

شود. ها میها  و دیوارهفعالیت در فضای باز است که شامل باال رفتن از سنگنوردی یک ورزش و یک سنگ

نوردی را نگران کرده است. آنها معتقدند که سنگزیستروزافزون این ورزش دوستداران محیطمحبوبیت

شته مامی رتالبته این موضوع بمانند  زیست آسیب برساند.تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محیطمی

دی نیز های فعال در عرصه کوهستان است.  تقریبا تمامی قواعد محیط زیستی کوهنوردی در مورد سنگنور

و در  صادق است. به عبارتی  تا رسیدن به یک منطقه سنگنوردی، پیمایشی در محیط کوهستان الزم است

نگنوردی در تمایز کننده سدر نتیجه اغلب موارد ماین فرایند تمامی اصول از پیش گفته شده مصداق دارد. 

 شروع صعود و یا به اصطالح از پای کار است. 
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حیط مهمچنین ایجاد یک منطقه سنگنوردی یعنی ایجاد جذابیت و در نتیجه باال رفتن میزان حضور در 

ی،  در کوهستان. بدین منظور الزم است عالوه بر توجه به اصول زیست محیطی در مناطق قدیمی سنگنورد

 کافی زیست محیطی صورت پذیرد. مناطق جدید نیز بررسی مورد ایجاد

 

 گرددای میمواردی که توجه به آنها موجب سبزتر شدن صعودهای سنگنوردی و صخره -2-1

هایی طای در سراسر جهان بسیار رایج هستند. با این حال آنها یکی از محیهای سنگی و صخرهاکوسیستم

های این مکان اند. در نتیجه، بسیاری از تنوع بیولوژیکی و اکولوژیگرفتههستند که کمتر مورد بررسی قرار 

 شد.های گیاهی کشف نشده باهای کمیاب یا گونهمانند. شاید زیستگاه گلجدا شده ناشناخته باقی می

و تم شود. تواند منجر به تغییراتی در اکوسیساحتیاطی آنها میتوجهی و بینوردان و بیافزایش تعداد سنگ

ین دلیل بسیار ها آسیب برساند یا حتی باعث انقراض آنها شود. به همتواند به برخی از گونهاین تغییرات می

 ضروری است که آنها را دست نخورده رها کنید.

. اما، ها، گیاهان و حتی درختان کهنسال هستندها محل زندگی زیستی خاص و متمایز از جمله گلسنگسنگ

سرگرمی  نوردی می تواند منجر به تضاد بین اهداف حفاظت از طبیعت وحی مانند سنگرشد تفریسطوح رو به

 مردم شود.

نوردان  و کنند. هم سنگنوردی رشد میها اغلب در مسیرهای سنگبر خالف خزه و گیاهان آوندی، گلسنگ

 د.ها خواهد بودهند، بنابراین بیشترین ضربه روی آنرا ترجیح میتیزهای نوکهم این موجودات، سنگ

ای های سخت در مورد مسیرهای موجود و توسعه مسیرهگیریتصمیمای بههای صخرهکنترل دقیق اکوسیستم

تانه  استفاده زیست می توانند اطالعاتی در مورد آسصعود جدید توسط ناظران محیطی نیاز دارد. ناظران محیط

نوردی جدید، برای مسیرهای سنگ ازتوانند استفاده داده ها، آنها میآوری کنند. بر اساس ایناز سنگ جمع

 ریزی کنند.زیست برنامهحداقل رساندن تأثیر منفی بر محیطبه

ارند کمک دهایی که نیاز به حفاظت توانند در نظارت بر وجود گیاهان و تعیین مکاننوردان همچنین میسنگ

صخره گیاهیپوششآسیب بهنوردی را بدونسنگتواند کنند. استفاده آگاهانه از مسیرهای موجود می

 پذیر کند.امکان

های ن تپهنوردان اغلب همااست. و سنگ و حتی جانوران های پرندگانهای عمودی زیستگاه بسیاری از گونهصخره

اند تون میدهند. اختالل ایجاد شده توسط انساهای خود ترجیح میشده توسط آن حیوانات را برای فعالیتاشغال

  باعث شود پرندگان به طور موقت یا دائم النه خود را رها کنند.
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میانی غیر کوبشی  هایی که قابل صعود با ابزارها و حفرهها ، شکافکوبی کنار ترکگذاری بیهوده ، بولتازعالمت

 و غیردائمی است پرهیز بفرمایید . 

ایید و شکستن عوارض سطح سنگ خودداری بفرمکند از در صورتی که خطرجدی صعود کنندگان را تهدید نمی

 المقدور قطعات لق را با مشورت با افراد با تجربه تر تثبیت بفرمایید .حتی

و  ست که مکان زندگی دائمی و فصلی گونه های مختلف جانوریا ی سنگنوردی شامل صخره هاییمنطقه

 حشرات می باشد . 

مثل را  تولیددر  ممکن است به طور جدی احتمال شکست ب در فصل نامناسنوردان در  منطقه حضور سنگ

 برای پرندگان افزایش دهد.

های پرندگان در پرشیب که میزبان گونه هایصخرهنوردی باید در دهد که سنگبسیاری از مطالعات نشان می

 می تواند متفاوت باشد.منطقه، دوره ممنوعیت  بر اساسخطر انقراض هستند، ممنوع شود. 

رخی بهای وسیع، ممنوعیت صعود در های کوهستانی بزرگ یا صخرهی وسیع ، مانند سیستممناطق صخره در

ل مناطق در شروع فصنوردی در اینهای خاص کافی خواهد بود. با این حال، ممنوعیت کامل سنگمکان

 گیری الزم است تا پرندگان بدون هیچ مشکلی محل النه خود را انتخاب کنند.جفت

ممنوع شود  های نزدیک به النه پرنده،نوردی، از جمله بخشی از قسمتوه بر این، بهتر است تا حدی سنگعال

متر  150ای حفظ شده نباید کمتر از تا امکان تولید مثل آنها فراهم شود. در چنین شرایطی، بخش صخره

نوردی را زیست باید فعالیت سنگمحیطتر هستند، ناظران ها کوچکاز هر طرف النه پرنده باشد. اگر صخره

 در کل صخره ممنوع کنند.

حال، در بیشتر زند. با ایننوردی به طبیعت صخره آسیب میسنگدر مسیرهای میانی )رول کوبی(قرار دادن 

 زا آنها کار کنند. بسیاریتوانند بدوننوردان نمیاد(، سنگآزغیر از بولدرینگ و انفرادینوردی )بهانواع سنگ

وبی باید نظر کارشناسان فنی و زیست محیطی در مورد رول ککنند که محیطی ادعا میهای زیستسازمان

امل بررسی اخذ شود و در مورد نشاندن آنها روی سنگها خساست باالیی به خرج داد و تبعاتش را به طور ک

 کرد.

 یرد. در بازسازی یک مسیر باید اهداف نخستین فردی که مسیر را گشایش کرده است مورد توجه قرار گ

سئول مقامات م یدر صورت لزوم با همکارو ، یمحل یهاگروهشود که بازسازی مسیر با همراهی توصیه می

را  تضمین می عملیات های مناسب در سطح محلی، حفظ شرایط منطقه و انجام بهتراتخاذ تصمیمشود. انجام 

 کند. 
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ان و زحمات در جند سال گذشته با حمایت انجمن کوهنوردان و دیده بان کوهستدر اغلب مناطق سنگنوردی ایران 

شید توالت بعضی مناطق سنگنوردی فعال شده است . اما توجه داشته با توالت خشک در برخی سنگنوردان پیشتاز

های توالت مثل توالت منزل نباید به آن نگاه کرد. و حتی المقدور ازخشک صرفا برای شرایط اضطراری است و 

 استاندارد مناطق پایین دست قبل و بعد از برنامه استفاده کنید 

 

 

ندگان مسیر کوبی فدراسیون کوهنوردی بر کلیه گشایندگان و ترمیم کنتوجه: رعایت مفاد آیین نامه بولت 

 الزامی است .

 ینورددره

. است نکوهستا طیمح در یغارنورد به تیفعال نیترهیشب بایتقر یز از حیث اصول زیست محیطین ینورددره

 یطیمح ستیز آور انیز عوامل و مخرب یهاتیفعال و هستند بسته شبه و محدود یهاطیمح زین هادره

ا نموده است و بویژه در سالهای اخیر که در ایران طرفداران بسیاری پید .گذارندیم هادره بر مضاعف یریتاث

هایش باید شهنوز از هیجان اولیه تهی نگردیده است، نیاز مبرمی به مالحظات زیست محیطی دارد.  در گشای

شریح عالوه بر نکات کلی محیط زیستی کوهستان که مفصل در این جزوه تهای کافی صورت پذیرد. بررسی

در معرض  اماو از آنجایی که دره ها تم .نیز دقت بیشتر الزم است هادرهدر مورد ظرفیت برد یده اند، گرد

ره د، به حیوانات بجریانهای آبی هستند رعایت اصول زیست محیطی از جمله دفع فضوالت انسانی، آسی

یرد. این ورزش رکارانش قرار بگاندها، اصول رول کوبی، و ... مورد توجه ویژه دستالنه سازی ها، گیاهان،زی

ه اغلب های عرصه کوهستان در ایران است و البته جای خوشحالی است کتقریبا یکی از جوانترین فعالیت

ی زیست های کوهنوردی بوده و انتظار می رود درک مناسبی از معیارهاطرفدارانش از فعاالن سایر رشته

  محیطی داشته باشند.

ودی دارند و ره نوردی که برای غارنوردی و هر فعالیتی که ظرفیت برد بسیار محدو یک نکته مهم در مورد د

نورد، دره حتی خودشان نیز محدود در طبیعت )بیشتر طبیعت ایران منظور است اینجا( وجود دارند مثل غار

و به این  شده هایی اصال و یا با مالحظاتی فراوان تبلیغنورد، یخچال نوردی  این است که این چنین برنامه

 مقاصد فراخوانده شوند. چرا که ذاتا این مقاصد فاقد توان تحمل پذیری کافی هستند.
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فعال عرصه  های ذکر شده در محیط کوهستان فعال هستیم، یکو فارغ از اینکه در کدامیک از رشته در انتها

تواند نام خود را های زیر میمحیط کوهستان )چه کوهنورد، چه دره نورد، چه یخنورد، و ... ( با داشتن ویژگی

محیط  ر بهترین تعامل با طبیعت وبنامد و یا حداقل اطمینان داشته باشد که د یطیمح ستیز فعالیک 

 کوهستان است:

 است روزبه و دارد کامل اشراف خود یتخصص رشته یطیمح ستیز ابعاد تمام به 

 دارد آگاهی عمومی زیست محیطی خود را باال نگه می 

 کندیسکوت نم ستیز طیآور به مح انیو عوامل ز هابیاست و در مقابل تخر گرمطالبه  

 شودینم متوسل هاارزش ضد به یطیمح ستیز یهاارزش جیترو زین و یگرمطالبه در 

 دینمایم یروشنگر و کرده گفتگو یطیمح ستیز لیدر مورد مسا میت یاعضا گرید با 

 رید، در خ)در خانه، در کار، در کسب دانش،  اشیزندگ شئونات هیکل در یطیمح ستیز مالحظات

 .است متبلورو ...(  عتیطب دردر مصرف، 

 کند. ها شرکت میدارد و با آمادگی جسمی و ذهنی مناسب در برنامهخودش را قوی نگه می 

 بهترین  آموزد و در انتخاب و استفاده از تجهیزاتتکنیکها و مهارتهای کافی رشته خود را می

 است.

 بردتواند از قدرت رسانه برای ترویج، نشر و فرهنگ سازی بهره میتا می. 

  ،ور است و روحیه داوطلبی مناسبی داردصبصادق، خوش فکر.  
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 نحوه ارسال پیام و گزارش در پرتال فدراسیون: 1ضمیمه شماره 

برای  هاراهترین جهت ارسال پیام و گزارش در خصوص مشاهدات آسیب و خسارت به محیط، یکی از در دسترس

دراسیون عضورت کوهنوردان، استفاده از پرتال فدراسیون است. این امکان برای تمامی کوهنوردانی که در پرتال ف

 به صورت تصویری نمایش داده شده است. لیذپذیر است. روش ارسال پیام در دارند به راحتی امکان

 وارد شده، www.msfi.irدرس در ابتدا به سایت فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران به آ

 

 
 در صفحه اول سایت گزینه ورود به پرتال را انتخاب کنید

 

http://www.msfi.ir/
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با کلیک روی گزینه  ید وارد نموده واکردهدر زمان ثبت نام پرتال انتخاب  قبالًسپس نام کاربری و رمز عبور را که 

 ید.شوورود، به پرتال شخصی خود وارد 

 

 
 

ده و سپس روی پس از ورود به پرتال شخصی، از نوار ابزار سمت راست گزینه ارتباط با فدراسیون را انتخاب نمو

 ید.کنگزینه ارسال درخواست کلیک 
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 ید.کندر این صفحه، جهت ارسال پیام یا گزارش گزینه کمیته حفظ محیط کوهستان را انتخاب 

 

 
 

پیام یا گزارش مورد نظر خود را جهت بررسی توسط کارشناسان کمیته حفظ محیط  متن دیتوانیمدر این صفحه 
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با درج عنوان مرتبط، کارشناسان این واحد را جهت بررسی  شودیمکوهستان فدراسیون ارسال نمائید. پیشنهاد 

که مرتبط با های مختلف فدراسیون در صورتی که پیشنهاد یا انتقادی در بخش مثالًهر چه بهتر یاری نمائید. 

ارسال نمائید و یا اگر  "انتقاد"و یا  "پیشنهاد"مسائل محیط زیستی هستند دارید، مطلب خود را تحت عنوان 

استفاده  "گزارش آسیب"و یا  "گزارش تخلف"، از عنوان دیکنیمگزارش آسیب یا تخلف زیست محیطی را ارائه 

استفاده نمائید.  "فوری"دارد، در ادامه عنوان از واژه  نمائید. در صورتی که بررسی موضوع مورد نظر شما فوریت

 ."فوری –گزارش آسیب "برای نمونه 

سیب و آدر قسمت شرح درخواست به صورت مشروح موارد مورد نظر خود را مطرح نمائید. در صورتی که گزارش 

قیق وقوع آسیب ز قبیل محل دگزارش خود را تا حد امکان با ذکر جزئیات )ا حاً یترج، دیکنیمیا خسارتی را ارسال 

ی ذیربط هاارگانو مختصات آن، شماره تماس تلفنی خودتان و افراد مطلع و مرتبط، باشگاه مطلع و مرتبط، 

 کنید. احتمالی و ...( ارائه کنید و حتی المقدور تصاویر تهیه شده را در قسمت ضمائم به گزارش الصاق

 شما ارسال خواهد شد. گزارش "ارسال"در پایان با کلیک روی گزینه 

 

 
 

ز طریق او گزارش ارسالی  شودیمی آتی نمایش داده هایریگیپدر پایان نتیجه عملیات و شماره پیگیری جهت 

 قابل پیگیری است. "ارتباط با فدراسیون"در قسمت  "ی منهاگزارش"گزینه 
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 کشور طبیعی و آبخیزداری: نحوه ارتباط با سازمان منابع2ضمیمه شماره 

ها، ونعمدی در طبیعت، کندن یا سوزاندن گرسوزی عمدی یا غی) آتش در صورت مشاهده هر گونه تخریب 

)یگان  1504 یگان ...( با شماره را و چرا فصل غیر دام غیرمجاز در  بریدن غیر قانونی درخت و  قاچاق چوب و

 تماس بگیرید.( کشور  طبیعی و آبخیزداری حفاظت سازمان منابع

با شماره  بیعت، تخلیه غیرمجاز پسماند و نخاله در طآزاری، شکار غیر مجاز، حیوان در صورت مشاهده هر گونه

 زیست( تماس بگیرید.سامانه ارتباط مردمی سازمان حفاظت محیط ) 1540رایگان 

 دسترسی است.در سراسر کشور قابلها از تلفن ثابت و همراه این تلفن
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