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 با نام خدا

منطقه علم کوه یکی از زیباترین و بکرترین مناطق سنگنوردی و کوهنوردی فنی 

ایران می باشد . با توجه به حساسیت و جذابیت فنی این منطقه ، اخیراً تغییرات و 

مسایلی پیش آمده که میتواند شرایط این منطقه را به مرور تغییر دهد . این 

ده ، میتواند روح صعود فنی و ناب در تغییرات که در طول سالهای اخیر اتفاق افتا

منطقه را خدشه دار کرده و به مرور این منطقه را نابود کند و همچنین بستر ساز 

حوادث بیشتر در این منطقه گردد . با توجه به عدم دسترسی به مجاری قانونی 

 ، این نوشتار جنبه یک مرامنامه بین دیواره نوردان و کوهنوردان را دارد . 

ند است کلیه کوهنوردان فنی و دیواره نوردان نسبت به رعایت موارد زیر خواهشم

 اقدام فرمایند : 

. کلیه کوهنوردان و دیواره نوردان باید نسبت به رعایت مسایل زیست محیطی  1

و بهداشتی شامل برگرداندن زباله های شخصی ، آلوده نکردن منابع آبی و 

مواد بارگذاری شده و پاکسازی آن به  یخچالها ، به جا نگذاشتن مواد غذایی و

 صورت کامل اقدام نمایند . 

. از نصب هرگونه طناب ثابت ، بکسل و ثابت گذاری دایمی بر روی مسیرهای  2

گرده و سایر مسیرهای فنی ) سیاه سنگها و ... ( خودداری نمایند و در صورت 

 جمع آوری نمایند .  استفاده از طناب ثابت ، در همان برنامه اقدام به پاکسازی و

. از جامعه کوهنوردی و دیواره نوردی این انتظار می رود که با توجه به  3

شکافهای مناسب برای نصب انواع ابزار و صعود نه چندان دشوار مسیر گرده آلمانها 

که به عنوان مرتفع ترین گرده فنی در ایران محسوب می شود ، از نصب هر گونه 

ت ایمن سازی خودداری نمایند . الزم به ذکر است که اینگونه بولت یا میانی ثابت جه
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ایمن سازیها عالوه بر مخدوش کردن چهره دیواره و منطقه ، زمینه حضور کثیری 

 از افراد آموزش ندیده و بروز حوادث بیشتر را فراهم می نماید . 

میانی  همچنین نصب میانیهای ثابت ، باعث افت توان صعود و توانایی نصب ابزارهای

توسط افراد گشته و سطح کوهنوردی فنی در ایران را کاهش خواهد داد و باعث 

 جلوگیری از رشد و پیشرفت کوهنوردی فنی میگردد . 

. ترمیم مسیرهای قدیمی بر روی دیواره ، حتما با هماهنگی و کسب اجازه از  4

کوبی و  گشایش کننده اصلی و با مطابقت با استانداردها و روشهای نوین بولت

 ) بولت کوبیدن یا نکوبیدن ( انجام شود .   UIAAمرامنامه بولت کوبی 

. با توجه به اینکه علم کوه تنها دیواره مرتفع و منحصر بفرد شمالی به لحاظ 5

سنگ و فنی بودن صعود می باشد ، خواهشمند است از بولت کوبی و ایجاد 

است که گشایش مسیرهای مسیرهای جدید ، جدا خودداری گردد . الزم به ذکر 

ترادیشنال ) ابزار گذاری ( و یا مصنوعی ) با استفاده از عوارض طبیعی دیواره و 

 نه سوراخکاری مصنوعی ( همچنان حایز اهمیت و شایسته تقدیر می باشد . 

. تیمهایی که قصد صعود در منطقه را دارند ، توجه داشته باشند که هماهنگی  6

انجام دهند که کمترین تداخل با تیمهای دیگر را داشته  حضور خود را به گونه ای

باشد . الزم به ذکر است که خطرهای محیطی منطقه با افزایش نفرات به شدت 

 زیاد شده و میتواند منجر به حوادث دلخراش گردد . 

درپایان اعالم میداریم که همه هدف این مرامنامه ، حفاظت از کوهستان علم کوه 

به ذات صعودهای پاک می باشد . همانطور که در ابتدا ذکر  و همچنین احترام

  صحت این نوشتار شد این مرامنامه جنبه قانونی نداشته ولی آیندگان نسبت به این

 قضاوت خواهند کرد . 
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