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1399ماهدي5جمعه چالکلکتحلیلی حادثه قله گزارش
شکان رضوانی نراقی و هادي بهادرياعزیزمانهم نورداندرگذشت حادثه با تمرکز بر 

)گردد.مجاز، بلکه مطلوب و توصیه میها بازنشر این گزارش براي رفع برخی ابهام: 1(تذکر
)09128168432یاgrfathi@gmail.com:دسترسی به نگارندگان این گزارشهاي راه:2تذکر(

مقدمه.1
به قله صعود اجراشدهبرنامه دربارة شایعات بعضاًها وابهام، هابرخی پرسشرفعوآوري اطالعات و شواهد جمعبراي این گزارش

که (هادي بهادريو نراقی اشکان رضوانی ،ماعزیز هم نوردانبراي دادهرخو حادثه 1399دي5جمعه به تاریخچالکلک
در ایشانهم نورداندوستان و در درجه اول ،این گزارشمخاطب اصلی.استشدهتهیه، )شدهاآنباختنجان منجر به متأسفانه

و کوهنوردانیسایر عزیزانسپس و دانشگاه تهران و گروه کوهنوردي سابق دانش تهران دانشجویان انجمن سابق کوهنوردي 
هایی نیز از این حادثه آموختهس . در انتهاي این گزارش دردارندو ابهامی سؤال صعود و حواشی آن این دربارةکه ندسته

هم نوردانتنی چند از وسیلۀبهاین گزارش . براي عموم کوهنوردان مفید باشدتوانداست که به اعتقاد نگارندگان، میشدهارائه
طی یک هفته و سپس و در دسترس هاي مرتبط و گزارش، اطالعاتاخبارگردآوريداوطلبانه، با صورتبهاشکان و هادي و 

است.شدهتهیهاندیشی و همسه نشستها در دادهاین تحلیل 

اشکان رضوانییادزنده
عضویتباراخودکوهنورديفعالیتوي بود.28/9/1362متولدنراقی،رضوانیاشکان

درراخودتحصیالتاو.کردآغاز1381سالدرتهراندانشگاهکوهنورديانجمندر
شهريطراحیيدر رشتهلیسانسفوقمقطعدرومعمارييدر رشتهلیسانسمقطع

ازشهريمطالعاتيرشتهدرراخوددکتريدانشنامهوي. تهران انجام داددانشگاه
يرشتهدرایرانبهبازگشتازپساو. کرددریافتآمریکامیلواکیویسکانسیندانشگاه

تدریسبهمشغولاستادیار،سمتدرتهران،دانشگاهزیبايهنرهايپردیسشهرسازي
.شد
سرازرامختلفیآموزشیهايدورهکوهنوردي،يدرزمینهخودتجربیاتارتقاءجهتوي

کوهنورديفدراسیونيپیشرفتهومقدماتیهايدورهدرشرکتبهتوانمیازجمله. گذراند
وفنیکاربهاشکان. کرداشارهتهراندانشگاهکوهنورديانجمنآموزشیویژههايدورهو

.بودمندعالقهکوهنورديمختلفهايرشتهدرفعالیت
متر4000بااليقللبهزمستانهوتابستانهصعودهايبهتوانمیاوکوهنورديتجربیاتاز

. بردنام،کوهعلمدیوارهوهاآلمانگردهصعوددماوند،يقلهيزمستانهصعودمانندایران
بهموفقوشدColorado mountain clubعضوآمریکابهرفتنازپسهمچنینوي

اجراشدهبرنامه آخرین.شدراکیکوهرشتهمتر4000باالييقله45ازبیشصعود
است.1399توسط اشکان رضوانی صعود به قله توچال در اواسط آذرماه 

هادي بهادريیادزنده
راخودکوهنورديود. وي فعالیتب16/10/1363متولد بهادري،هادي

آغاز1384سالدرتهراندانشگاهکوهنورديانجمندرعضویتبا
تهراندانشگاهاز،جانورشناسیگرایش،شناسیزیسترشتهدراو.کرد
هايدورهدرکوهنوردياصولیادگیريبرايوشدالتحصیلفارغ

هايدورهنیزوکوهنورديفدراسیونيپیشرفتهومقدماتیآموزشی
ایندروکردشرکتتهراندانشگاهکوهنورديانجمنآموزشیویژه

.بوددارعهدهرامهمیهايمسئولیتانجمن
درهونورديیخ،نورديسنگمانند،کوهنورديمختلفهايرشتهدراو

صعودهايبهتوانمیاوکوهنورديتجربیاتاز. داشتفعالیتنوردي
صعودمانندایران،متر4000بااليقللبهزمستانهوتابستانه
صعودوهاآلمانگردهسبالن،شمالییخچالصعوددماوند،يزمستانه

يحوزهدرهمچنینوي. کرداشارهگرجستانازبککيقلهبه
و سابقه همکاري با بودفعالیتبهمشغولفرهنگیگردشگري

آخرین .فدراسیون کوهنوردي در کمیته روابط عمومی را نیز داشت
در اواسط آذرماه چالکلکتوسط وي صعود به قله اجراشدهبرنامه 
بود.1399
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پنجم ديجمعه، اجراشدهبرنامهاجمالیگزارش.2
و ، هماهنگریزيبرنامهبراي روز جمعه ،دوستانهايمهبرنا،به ابتکار اشکان رضوانی و هادي بهادريشدهانجامریزيبرنامهمطابق 
صعود به قصدبه1399دي5وز جمعه ر،شخصیبا مسئولیت در قالب یک برنامه ،هم نوردنفر از دوستان 14شد.رسانیاطالع

که در مراحلی از برنامه پیش از هاآننفر از 12، وارد منطقه شدند(پارك جمشیدیه) عادي از مسیر چالکلکقله پناهگاه و 
قله رسیدند، که به دونفريبراي متأسفانهاما برگشتند، سالمتبهخوشبختانهرسیدن به قله راه بازگشت را در پیش گرفتند، 

.حادثۀ ناگوار پیش آمد
برنامهانجام پیش از گروهبه اعضاي شدهاعالمبرنامهبندي زمان
؛صبح5حرکت از ابتداي مسیر: ساعت-
؛7:30به پناهگاه: ساعت رسیدن -
؛صبح8حرکت به سمت قله: ساعت -
؛صبح10گردنه زین اسبی: ساعت -
؛صبح12صعود به قله: ساعت -
؛بعدازظهر13:30فرود به گردنه: ساعت -
؛دقیقه14:30فرود به پناهگاه: -
برنامه.پایانو 16:30: ساعت پارك جمشیدیهبازگشت به -

اشکان شنبهپنجطی ساعات پایانی روز .نهایی شودشنبهپنجروز وهواآببا توجه به تغییرات اجراي برنامهقرار شده بود که 
صبح جمعه مطابق وهواآبوضعیت بینی پیشبا توجه به دکنمیاعالم برنامه و سرپرست آن، کنندههماهنگعنوانبهرضوانی 
5صبح روز جمعه 4:45ساعت (پارکینگ پارك جمشیدیه) برنامه از پاي مسیر زمان شروعواجرا خواهد شد،شدهاعالمبرنامه 

شد.تعیین 1399ماهدي
 ماهدي5در روز جمعه اجراشدهبرنامۀ
.چالکلکحرکت به سمت پناهگاه شروع به : صبح5:05ساعت -
و با ) قهیدق15(حدود بعد از کمی استراحت . و آغاز استراحتبه پناهگاهکل نفرات رسیدن صبح:7:40حوالی ساعت -

به دو گروه،افرادجسمانیبا توجه به تجهیزات و میزان آمادگینظر سرپرست برنامه ا بتوجه به تصمیم شخصی اعضا 
برگشت، براي سرپرست عنوانبهاول، با تعیین یک نفر گروه، شدهانجامریزي طبق برنامه.دنشومیتفکیک ينفر7گروه

.دکننمیصعود قله به سمت گردنه حرکت قصدبهدوم گروهو گردندبازمیبه پایین 
.یابدمیپایان در پارك جمشیدیههاآنبرنامه و ندرسمیسالم به پایین ،نفر7شامل اول گروهصبح: 10:10ساعت -
-آغاز می)رضوانیاشکانتوسط هاآنلیوساتأییدناهگاه و پدر بعد از استراحت (دوم گروهحرکت : صبح7:50ساعت -

کند. بر اساس اظهار افراد این تعیین میگروهبراي کل عنوان جلودار حرکت و ریتم صعود را بهاشکان . در طول راه شود
و در طول صعود برخی از نفرات عقب بودزیاد در زمان صعود گروهبا توجه به توانایی سایر افراد ، سرعت حرکت گروه

.ماندندمی
ي این بار نیز به دالیلی مانند درد پاومستقر » زین اسبی«موسوم به گردنهروي دومگروه:صبح9:45حوالی ساعت -

صعود از کمیپس نیز گروهاین هند، ا قله ادامه دتوانند با سرعت جلودار تییا به این تصور که همگی نمیکی از افراد
2؛گردندبه پایین برپس از استراحتنفر5این است کهنهایی . تصمیم شودبه دو بخش تقسیم میدرنهایتهاآننفرات 

کنند.میقله حرکت سويبهپس از اندکی استراحت (اشکان و هادي)نفر
حوالی و کنندمیبه سمت پایین حرکت ،در گردنهاستراحت دقیقه 25حدودبعد از نفر5صبح:10:10ساعت-

هوا دماي ،کمباد و سرعتتا این لحظه هوا مناسبطبق اعالم این نفرات رسند. میچالکلکبه پناهگاه 11:30ساعت
.متناسب بودکامالًافراد با آن شرایطو پوشاك آزاردهندهچنداننهاما سرد 
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و باد شدیدي شروع به وزیدن رودمیی خرابرو به چالکلکهوا در مجاورت پناهگاه صبح: 11:30ساعت حوالی -
کند.می

. در مسیر دنکنحرکت میرکینگ پارك جمشیدیه به سمت پاچالکلکپناهگاهاز نفر5این:ظهر12ساعت حوالی -
، گروهفراداظهارطبق اکه رسدیمبه حدي گاهی شدت آن متناوب با شدت و ضعف همراه است. صورتبهبادفرود 

.کندسلب میهاآنامکان حرکت را نیز از بعضاًو رددگمیاترفسبب به هم خوردن تعادل ن
.دنرسمیبه پارکینگ پارك جمشیدیه نفر5این:13:30حدود ساعت -

اطالع وي از طریق اس ام اس اتمام برنامه خود را به اند،ي که با اشکان داشتهقرار، طبق انددهیرسکه به پایین یمیدو تهر 
شود. مطابق ر نمیومقد،نداکه به سمت قله ادامه مسیر دادهدونفريتماس با برقراري، . در طول مدت فرود این افراددهندمی

حوالی ،شامل اشکان و هاديدونفرة قلهگروهدوم اعالم کرده است، زمان تقریبی اتمام برنامه برگشتیگروهاعضاي به اشکان آنچه 
خواهد بود.18:30و در بدترین شرایط جمشیدیه در پارك16ساعت 
وزش باد در برشدت،ظهر11:20، از حوالی ساعت اندحضورداشتهموجود از سایر کوهنوردانی که در منطقه هايگزارشمطابق 
که گرددمیدید شقدريبه) شدت وزش باد گردنه تا قله(از چالکلکبه قله مسیر صعودو در شدافزودهو ارتفاعات باال منطقه 

دامه یافت که در چند ساعت ا. این شرایط تا شودمیسختبسیار حرکت در مسیر براي کوهنوردان حتی امکان صعود یا فرود و 
عموم کوهنوردانی که .اندکردهگزارش بسیار تند را باد نیز سرماي شدید و ،اندطی این مدت کوهنوردانی که در این منطقه بوده

در روزهاي بعد هاآنخی از راند که آثار سرمازدگی در ببه پایین برگشتهسختیبه،اندبودهچالکلکدر نزدیکی گردنه 
است.شدهمشاهده

براي ما مشخص دقیقاًتاکنون، استدادهرخ، اندکردهعزیزمان که به سمت قله حرکت هم نورددو براي اً چه اتفاقی قیدقاینکه 
و ظهر 12حوالی ساعت ،روز بعدهادي بهادري و اشکان رضوانی پیکر د. وشنمشخص گاهچیهممکن استآنبخشی از وهشدن

پیدا شد. چالکلکگردنه به در کنار مسیر اصلی فرود آن غرب فرعی و در تر از قله پایین،جستجو و نجاتگروهپس از تشکیل 
یا از از ارتفاع، سقوط همچنین ،بهمنپیکر آنان روي برف و سنگ پیدا شد و نه زیر ،وجستجگروهاولین نفرات ة طبق مشاهد
هر دو پوشاك کامل به تن را پوشانده بود.هاآنبرف اندکی صورت و بدن نیز براي آنان رخ نداده بود. اصلی مسیر انحراف از 
کوله به پشت داشتند.نیز هر دو نفر داشتند و 

بر جمعه دقیقه صبح 10:38ساعت هاآنمشخص شد که ،اشکان رضوانیهمراه تلفن هاي موجود بر روي پس از بازیابی عکس
آرام است. بر يتا حدودو يابرمهینهوا ،. در این فیلمهستندي بردارلمیفي و بردارعکسو مشغول اند رسیدهچالکلکروي قله 
مشخص )نفر4اقل (حدو اصلیبین قله فرعی حضور دارند و چندین نفر هم در مسیر صعود به قله دیگر نیز نفر 4روي قله 

.اندکردهپایین حرکت به سمتبرداريعکسبعد از استراحت و صبح 11ساعت حوالی احتماالً. هادي و اشکانهستند
شدید گرفتار باد ظهر 12تا 11ساعت براي ما مشخص نیست) بین دقیقاًاز مسیر (که جایی ،در طول مسیر برگشتزیعزدواین 

اما بر اساس مشاهدات و نظرات ،دقیق مشخص نیستطوربهکرده براي ما گیرزمینرا هاآني که اند. سرعت بادهشدو کوالك 
الزم به . شودمیتخمین زده نیز در ساعت کیلومتر 100حتیتا70ش از بیسرعت باد ،اندحضورداشتهکوهنوردانی که در منطقه 

از شبکه ورزش در شدهپخشدر برنامه کوه گشت مصاحبه تلفنی (توچال کابینتلهمجموعه مدیرعاملاظهارنظربنا به ذکر است، 
همان کیلومتر بر ساعت در 137حدود توچال کابینتلهدر ایستگاه پنجم باد شدهثبتسرعت ) 1399ماهدي11شنبهپنجمورخ 

است.مان ز
، سرماي گرفته شوددرجه سلسیوس در نظر 15در آن زمان منهاي هابینیپیشهوا بر اساس مطلقياگر دمادر چنین شرایطی، 

این .مراجعه نمایید)1است (به تصویر ضمیمه شماره رسیده گرادسانتیدرجه 35احساسی در آن زمان در قله به کمتر از منهاي 
و فرود زدگی مسیر ، هم موجب یخو کوالكبه سبب وزش باد شدیدهاآناختالل در دیدسبب هم زیادبسیار احتمالبهوضعیت
گرفتار (اما وسیلۀ افراد بههمان حوالی زمانی هایی که در آن روز و فیلم.شده استهاآنیابی اختالل در حفظ تعادل و راهدرنتیجه

نشان از چنین وضعیتی دارد.،به دست ما رسیدو ثبتچالکلکگردنه باالتر ازطوفان ) از آن یافتهنجات
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هاآنیی که هابینیپیشو برخالف وضعیت جويبا تغییر ناگهانی که اندگرفتارشدهغافلگیر و در هوایی دوستان ماگفت، توانمی
مجبور به وریگنیزم، آرامی را تا ساعت تجربه کردندکامالًو وضعیت دبودنانجام دادهمبناي آن بررا صعود برنامه ریزيبرنامه

دقیقی شواهدياین محل در شدنشانمکان دقیق گرفتارمورددرما.جان باختندتیدرنهاوند شدتوقف در کنار مسیر اصلی 
.جز محل یافت شدن پیکرشان در روز بعدنداریم

براي جستجو و نجاتشدهانجامتامااقدگزارش اجمالی.3
از وضعیت منطقه توسط کوهنوردانی در فضاي مجازي منتشرشدههاي و با توجه به گزارش16:30حوالی ساعتاز در روز جمعه 
. یافتافزایشهایشانتیمیهمبودند در میان عود کرده عزیز که به قله ص، نگرانی براي دو کوهنورد اندحضورداشتهکه در منطقه 

. نبودهاآنزیادي در میان نگرانی داشتند، هادي و اشکان نسبت ،دوستان بازگشته از کوهاین تا این زمان به دلیل اطمینانی که 
حوالی ساعت تا اما هیچ تماسی موفق نبود. ،برقرار شداشکان همراه تلفنبا هم نورداناز طرف مکرريهاتماسزمان، ازاینپس

شد. تا این زمان این گمانه در بین انجام نفردواین موجود در منطقه و پیگیري وضعیت يهاگروهپیگیري براي ارتباط با 18:30
براي و امداد تدرگیر عملیات نجاادیزاحتمالبههاآنصعود کرده بودند وجود داشت که دو نفرآنبا آن روزاعضاي تیمی که 

احتمال وقوع خطري تا این ساعت براي این دو عزیز در نظر گرفته نشد.گونههیچدیگران هستند.کمک به 
و با پیگیري اعضاي خانواده نیز تعداد بیشتري از یافتگسترشهاینگرانو اعالم (بین دوستان) دامنه تماس 18:30بعد از ساعت 

مشخص شد هیچ ، شمیراناتاحمرهاللو پیگیري از مسئولین یرسانالعاطپس از .دوستان در جریان اتفاقات آن روز قرار گرفتند
احتمال بروز سانبدین. وجود نداردقله بهمشرفیا سایر مسیرهاي چالکلکدر میان بازماندگان حادثه، در پناهگاه هاآننشانی از 

حضور داشتند و منطقهدرکه احمرهاللامدادي هايگروهو عدم دریافت پاسخی از با افزایش نگرانی. در میان آمدحادثه 
از در منطقهمقرر شد تا تیمی براي حضور جمعه 20:00حوالی ساعت شمیرانات، احمرهاللاز جمعیت هاپیگیريبود نتیجهبی

و وضعیت منطقه ي اطالعات آورجمعتشکیل گروه و مرتبط براييهاتیفعالتشکیل شود. اشکان و هادي میان دوستان داوطلب 
و هیئت کوهنوردي احمرهاللن و همفکري با مسئوالآوري اطالعاتجمعه به طول انجامید و با جمعشب 22:30تا حوالی ساعت

نهایی داشتند، تصمیم بر عهدهرا بود) شدهریزيبرنامهروز شنبه (که براي استان تهران که مسئولیت مستقیم عملیات جستجو 
يهاگروههمراه هاشکان و هادي بنوردانهمداوطلب از از دوستان گروهیک روز بعد (صبح شنبه) ا گرفته شد تگونهاین

داوطلبانه براي صورتبهو یک سرپرست ندنفر اعالم آمادگی کرد8دقیقه 22:30به منطقه اعزام گردد. حوالی ساعت احمرهالل
انفرادي روز شنبه صبح پس از اطالع از ماجرا، وارد صورتبهنیز نوردانمانهمالزم به ذکر است، یک نفر از مشخص شد.هاآن

ملحق گردید.شدهتشکیلجستجو و نجات گروهبه چالکلکمنطقه شد و در حوالی گردنه 
و نجات هیئت کوهنوردي استان وجستجگروهمسئولینبا آمدهعملبهيهایهماهنگپس از ،روز بعدداوطلب گروهاین ضاي عا

این کوهنوردي استان تهران فعالیت کردند. ئتیهگروهسرپرست و تقسیم وظایف زیر نظر شمیرانات احمرهاللتهران و جمعیت 
در غرب ظهر12پیکر عزیزانمان روز شنبه حوالی ساعت تیدرنهاصبح در منطقه آغاز و 8ساعت حوالی گروه جستجو خود را از 

ي امدادي هاارگانو احمرهاللبا هماهنگی گروه . ضمیمه این فایل مراجعه شود)5(به تصویر شماره شدپیدا چالکلکعی قله فر
پاسگاه پلیس کوهستان در مجاورت پارکینگ مجموعه ورزشی به بالگردتوسط ) 1399ماهدي6عصر شنبه (در منطقه این پیکرها 

منتقل شد.توچال کابینتله
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دي)5(چالکلکبرنامه صعود قله پیرامونها هشایعو هابهامابرخی از .4
بروز شایعاتی بودیم که شاهد ،در طول روزهاي گذشتهدر این برنامه،عزیزاین دو با توجه به رخداد این فاجعه و از دست دادن 

با توجه به اطالعات هاآندر اینجا به برخی از .ایجاد شدهم نورداندر اذهان دوستان و برخی ابهامات که تکرار شد یا کراتبه
نیازمند اطالعات جامعی است که در این سؤاالتپاسخ برخی از . الزم به ذکر استشودمیپاسخ داده شدهيگردآورتاکنون 
.گنجدینممختصر
.خیرقطعاًمرگ دوستان ما سقوط بهمن است؟حادثه وآیا علت.1
.خیرقطعاًارتفاع بوده است؟آیا علت مرگ دوستان سقوط از .2
محل پیدا شدن پیکر دوستان و علت حادثه گم کردن مسیر بوده است؟ خیر. شدندخارجها از مسیر اصلی آیا بچه.3

تر از قله فرعی و پیش از رسیدن به گردنه.عزیزمان در کنار مسیر صعود و فرود از قله بوده است؛ تقریباً پایین
تعریف چراکهدشوار است،سؤالپاسخ به این این حادثه شده است؟ بروز باعثآیا همراه نداشتن پوشاك مناسب .4

امدادي پوشاك و هايگروهبنا به گفته ست.مقدور نییراحتبهدر زمستان براي شرایط کوهستان پوشاك مناسب 
از ،بنا به شواهد،هر دو عزیزبود.بسیار مطلوب،تجهیزات این عزیزان در مقایسه با سایرین که دچار حادثه شدند

براي دماي قله در آن روز برخوردار شدهینیبشیپوهوایی آبوضعیتکامل زمستانی بر مبناي پوشاك و تجهیزات 
،در صعودهاي گذشتهآب و هوایی شدهبینیپیشمشابه هايوضعیتخود در مکرر تجربیات با اتکا به عزیزاناین .بودند

و اشکان چالکلکقبل به قله هفتهدوهادي بهادري داشتند. کافی و تجربه روانی جسمانی و آمادگی براي این برنامه 
،هیچندالبه پوشاك توانیمدر این برنامه، هاآنهمراه تجهیزات ازجملهرضوانی نیز به قله توچال صعود کرده بودند. 

ازجمله،قرائن موجودبر اساس شواهد و.کوهنوردي سنگین اشاره نموديهاکفشکاله طوفان، ،دستکش پر،کت پر
تا 11در ساعت بین شدهحادث، شدت باد و سرماي شدهثبتمشاهدات کوهنوردان و بازماندگان در منطقه، میزان باد 

منطقه این تعداد کوهنوردانی که در روازاینبود. منتشرشدههشدارهايوهاینیبشیپتمام فراتر از ،ظهر آن روز12
،شدهاین حادثه ساز سببآنچه دور از انتظار بود. بسیار دادنددستازجان خود را در آن شرایط ) چالکلک(حوالی قله 

کیلومتر در 100کیلومتر بر ساعت (و بر اساس برخی از برآوردها بیش از 70ش از بیقطعاًکه باد بسیار شدید شدت 
است. در چنین در این شرایط هاآنو استقرار )گرادسانتیدرجه 40هاي منحدود (پاییناحساسی بسیار ماي دساعت) و 
که همراه ایشان بود، متر4000تا 3000حدود ارتفاعات يبراایرانوشاك مرسوم در کوهنوردي پقطعاً دماهایی 

دچارهاآنو نبودي آن شرایط دشوارپاسخگوو در این حادثه نیز پوشاك همراه دوستان و عزیزان ما پاسخگو نیست
.دماي بدن شدندکاهش

) و حواشی پیرامون آن بوده است؟ خیر. GPSجهانی (ابیتیموقعي سیستم هاگنالیسآیا علت این حادثه اختالل در .5
هاآنکه 10:40اند، هواي منطقه تا حوالی ساعتکه به قله صعود کردهمانوردانهممطابق فیلم بازیابی شده از موبایل 

،نشداستفادهGPSدر این برنامه از دستگاهازآنجاکهاست. کافی و کامل بوده دیدبارسند، پایدار و میچالکلکبه قله 
نیز در هاآنهمچنین محل یافت شدن پیکر یا پیامد آن نداشته است.حادثه بر نحوه وقوع يریتأثاین سیستماختالالت 

کنار مسیر اصلی صعود و فرود است.
پیش از برنامه، بر اساس نظر است؟ شدهگرفتهتوسط اعضاي گروه نادیده در کوهستان،بینی هواي نامناسبآیا پیش.6

وهوا ي درباره اجرا یا لغو برنامه منوط به دریافت آخرین وضعیت آبریگمیتصمبرنامه،کنندههماهنگعنوانبهاشکان 
چالکلکي منطقه و قله وهواآبدریافتی و با توجه به آخرین اطالعات وي با نظر،جهیدرنتاست. شده شنبه نجروز پدر 

اشکان رضوانی تصمیم براي صعود توسط www.snow-forecast.comو www.mountain-forecast.comاز سایت 
درجه 15منهايحدودمتري، 3000حوالی دماي هوا در آن روز ها،سایتوباین ینیبشیپمطابق .شدگرفته
(رجوع شود به تصویر استبوده ،کیلومتر35اکثرحدو سایت دیگر 25یک سایت حداکثر در ، بادسرعت و گرادسانتی

اعالم قدام به اهاي مجازي ایرانی که ها و محیطسایتوبالزم به ذکر است، در برخی از .این گزارش)2ضمیمه شماره 



15از6صفحه 1399ماه دي5چال جمعه گزارش تحلیلی حادثه قله کلک

وردم،هاي وضع هواپایگاهاین ، اما شدبینی پیشروزآنبراي با سرعت بیشتري باد وقوع کردند، بینی وضع هوا میپیش
مراجعۀ دوستان ما نبودند.

(مانند سازمان هواشناسی، ستاد مدیریت بحران، پلیس کوهستان و ...) صالحذيمراجع از سويی یا هشدارهایآ.7
ي هابینیپیشبا توجه به ؟بودمنتشرشدهچه کانالی و ازو توسط چه کسی چه بود این هشدارها بود؟شدهاعالم

سایتوب(در شنبهپنجو چهارشنبهدر روزهاي ایران، هشدارهایی عمومی هواشناس سازمان صورت گرفته توسط 
است (رجوع شود به شدهاعالممستقیم) صورتبهمتصدي هايسازمانعمومی و به برخی از طوربهسازمان هواشناسی 

سیل و بهمن در چند استان، ، باران،برفبارش هشدارها شامل احتمال این . این گزارش)4و3تصاویر ضمیمه شماره 
که کردندنمیرا بازگو خامت شرایط جوي دقت الزم و همچنین میزان وها البرز بودند، اما آن هشدارتهران و ازجمله

مجموعه نفر در 100گواه این موضوع نیز گرفتاري بیش از . اتفاق افتاددي در کوهستان شمال تهران 5عمالً ظهر جمعه 
متري 3500را به ارتفاع باالي مندانعالقهو تعداد کثیري از بود فعالاست که از صبح در آن روز توچال کابینتله

که ذکر شد طورهمان. و خوشبختانه ختم به خیر شدآنان پدید آمدبراي نیز که مشکالت بسیار زیادي کرد منتقل 
با اطالعات گفت توانمیدرنتیجهاست. شدهثبتدر ساعت کیلومتر 137ظهر 12تا 11سرعت باد در حوالی ساعت 

اوضاع شدت باد و رگزاري آن برنامه مستلزم نادیده گرفتن هشداري با آن درجه از ب، به قلهصعودکنندهگروهدر اختیار
سایتوب(که توسط توسط مراجع رسمی مانند سازمان هواشناسی شدهاعالمهشدارهاي که عمالً رخ داد نبود. جوي 

در چندین استان است که البرزيهاکوههشدارهاي عمومی براي کل در حد ،فدراسیون کوهنوردي نیز عیناً منتشر شد)
يهاکوهانطباق باتیقابلکه است جزییات دقیقیارائهبدون این هشدارها اما ،شدهاعالماحتمال وزش باد شدید در آن 

.داشتن،براي این برنامهچالکلکقله ویژه ، بهدر طبقات ارتفاعی متفاوت این کوهستان بلندشمال تهران
در عموماًکه هیئت کوهنوردي استان تهران آیا در طول مسیر صعود تا قله، تیمی از ستاد پیشگیري حوادث کوهستان .8

و هشداري داشتندحضورهستند، مستقر براي هشدار به کوهنوردان چالکلکیا گردنه ابتداي مسیرهاي پرتردد 
مطابق خیر.مطلقاًما گروهبراي ؟شددادههاآناز طرف صعود به ارتفاعات ممنوعیتوخامت اوضاع جوي و مبنی بر 

که طورهمان. اندنبوده، در تمام طول مسیر صعود هیچ تیمی براي این منظور در مسیر صعود مستقر گروهاعالم اعضاي 
آن در هاییگروهچنان قبل از استقرار زیاداحتمالبهو صبح) 5(حوالی ساعت صبح زود ذکر شد زمان شروع این برنامه 

مسیر بوده است.
گردنه سويبهکه دوم ةنفر7گروهاند، با هشتگبرنفرة اول که از پناهگاه 7گروهینببراي ارتباط يابرنامهآیا .9

یکی يهاگفتهبا توجه به وجود داشت؟ ،رفتندقلهسويبهکه دونفرياز جداشدهنفر 5و سپس بین حرکت کردند
از وي خواسته است اشکان ، انتخاب شداندبرگشتهاول که از پناهگاه به پایین گروهمسئول عنوانبهکه گروهاز اعضاي 

از طریق اس ام اس به ایشان اطالع را خود سالمت اعضا و اتمام برنامه ،رکینگ پارك جمشیدیهرسیدن به پامحضبه
هاآنصعود و فرود دنکنیماز سرپرست نقل اند،جداشدهقله به صعودکنندهدو نفر که از نوردانیهمدهد. همچنین 

طول 18:30تا ممکن است و در بدترین شرایط 16:00تا حوالی ساعت)کنندمیکه به سمت قله حرکت يدونفرمنظور (
7گروهدر نتیجهنگرانی گردد و اقدامی محتمل صورت گیرد. موجبقله گروهتا آن زمان الزم نیست تأخیر و کشدیم

. به این معنی که پس اندکردهعمل در طی صعوداشکان رضوانی شفاهیتجویزر اساس دوم بينفر5گروهاول و ينفر
دوم گروه. انددادهاطالع اتمام برنامه و سالمتی تمام اعضا را به وي از طریق یک اس ام اس مسیر از رسیدن به پایین 

صبر نموده است.شدهانجاميزیربرنامهمطابق 18:30تا ساعت مسیر هم پس از رسیدن به پایین 
منتظر چالکلکهاي خراب شدن هوا در منطقۀ زیر اردوگاه با مشاهدة زمینه، رگشتچرا تیمی که از گردنه ب.10

، وضعیت آب و هوا و شدت وزش باد و بوران در گروهر اساس اظهارات اعضاي این بقله نماند؟گروهبازگشت اعضاي 
تر، به حدي نبود که سبب نگرانی آنها شود. حتی هوا در نزدیکی پارك جمشیدیه آفتابی و بدون وزش باد ارتفاعات پایین

، وضعیتقلهبه صعودکنندهدو نفرتجهیزات ،تجربه،روانی،مندي جسمانیتوانبه ت اطمینانی که نسببود. از سوي دیگر، 
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، تعداد افراد زیادي که در منطقهچالکلکقله پایین ارتفاع ، تجربه کردندچند ساعت قبل هاآنکه آب و هواي گردنه 
یی وهواآبشرایط وخامت س خطري از بابت احساایشان سبب شد تا مشغول به صعود به باال بودند همه در کنار هم، 

صعودکنندهگروهو تجربیات تجهیزات ،وراي توانوجههیچبهشرایط آب و هوایی را آن داشته باشند ونحاکم بر منطقه 
که به قلهکل این نفرات و نیز شرایط روانی حاکم بر به قله صعودکنندهگروهاعتماد به اعضاي این ند. کنبه قله برآورد ن

ياگونهبهشد،هاآنپیرامونی وقایع کلبههاآنحساسیت ، سبب کاهش کنندیمصعود )متري3000(يبلندچنداننه
و بعد از اتمام برنامه به منزل نگرانی جدي در خصوص دو نفرتیم قله نداشتند گروهي این از اعضایکهیچباًیتقرکه 

قله نبودند.گروهنیامدن نفرات نگران پایین بعدازظهر18:30تا حوالی ساعتوبرگشته 
داشتن کرامپون تأثیري بر ناگر پاسخ سؤال فوق خیر است، آیا کرامپون به پا داشتند؟ صعودکنندههم نورد دو آیا.11

نزدیکی قله تا روز جمعه کرامپون نداشتند. بر اساس اظهارات افرادي که دوستان ماحادثه داشته است؟ پدید آمدن
و هامهارتکارگیريبهآن نیازمند بود و صعود لغزنده تا حدودي سمت قله پیموده بودند، مسیر از گردنه به فرعی 

. بر اساس فیلم بازیابی امکان صعود بدون استفاده از کرامپون وجود داشتدرمجموعاما ، صعود در برف و یخ بودهايفن
، که در قله حضور دارندهاگروهاز نفرات دیگر یکهیچت، اسشدهگرفتهاشکان رضوانی که در قله از دوربین شده 

گامالبته احتمال دشوار شدن .ندبودبه قله صعود کردهدوست ما نیز بدون کرامپون دو نفرو دکرامپون به پا نداشتن
این دو الزم به ذکر است در زمان صعود به قله یک کلنگ همراه براي بازگشت بدون کرامپون منتفی نیست. برداري

عزیز بود.
نبوده است.هاآنبسیار زیاد همراه احتمالبه؟داشتندهمراه به عینک طوفان این دو نفر آیا .12
تنهنییپادر پوشاك دوالیهنفرهر دو به چه صورتی بود؟،زمانی که پیدا شدندهاآنو تجهیزات شرایط پوشاك .13

. دنبه تن داشت(یک نفر کت پر و یک نفر کت الیاف) باالتنهسه الیه لباس در )، گرتکس(شلوار الیه اول و شلوار ضد باد 
از هر دو به دست داشتند و دستکش دوالیهه پا داشتند. بزمستانی هايبرنامهمخصوص سنگین گتر و کفش کوهنوردي 

هیئت کوهنوردي استان تهران که اولین نجاتوجستجو گروهبه شهادت اعضاي .کاله طوفان نیز استفاده کرده بودند
3000با ارتفاع حدود چالکلکبراي صعود به قلههاآندر روز شنبه رسیدند، پوشاك هاآنکه به پیکر نفراتی بودند

بود.وي بود و درون کوله نشدهاستفادهکیسه بیواك نیز به همراه داشت که از آن یک اشکان کامل بود. متر 
در روزهاي بعد از طرق مختلف این موضوع منتشر و در دوستان ما سقوط بهمن عنوان شد وچرا علت مرگ .14

متأسفانه بررسی اخبار منتشرشده از ساعات اولیه گونه مطرح شد؟ها نیز اینهاي تسلیت و حتی در خبرگزاريبیانه
احمر و حتی فدراسیون کوهنوردي لبروز حادثه تا پایان شب جمعه و همچنین سایر اظهارنظرها و مصاحبه مسئولین هال

چال، نوع حادثه، ابعاد نشان از عدم اشراف ایشان به وضعیت منطقه در آن روز، حوادث اتفاق افتاده در ارتفاعات کلک
اي که در حوالی شب جمعه دو مصاحبه مختلف گونهچال داشت. بهحادثه و تعداد افراد گرفتارشده بخصوص در قله کلک

دیان با دو نوع گزارش متفاوت منتشرشده است که اذعان داشت، علت حادثه وقوع بهمن و دیگري از سوي این متص
ساز گمراهی توانست سببنمود. این امر عالوه بر اینکه میعلت حادثه را سقوط از بلندي براي دو کوهنورد عنوان می

گیري خبار نادرست پیرامون علل و عوامل شکلساز بروز و نشر اطالعات و اامدادگران براي حضور در منطقه شود، زمینه
هاي گروهی و حتی برخی از دوستان و اي که عموم مردم و حتی رسانهگونههاي آن نیز شد. بهاین حادثه و درس آموخته

دانستند. البته پرداختن به این موضوع و نیز نحوه آشنایان نیز در روزهاي آتی علت مرگ این عزیزان را وقوع بهمن می
.خارج از اهداف این گزارش استاحمرشده توسط هاللامدادرسانی و خدمات جستجو و نجات ارائه

ولین نفراتی از نظر ابا توجه به ؟، صحت داردگرم بودهزمانی که پیدا شدند هنوز هاآنکه بدن ياعهیشاآیا چنین .15
گروهباتجربهبنا به نظر اعضاي .صحت نداردخبريچنین ، دندیرسکه به پیکر این دو عزیز جستجو گروهاعضاي 

گذشته یزمانمدتاز مرگ هر دو عزیز ،که در محل بودنداحمرهاللجستجو و نجات هیئت کوهنوردي استان تهران و 
قبل اتفاق هااما بنا شواهد ساعت،نیستآسانبود. تعیین دقیق زمان مرگ این دو عزیز با توجه به اطالعات موجود 
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نشان نیز اما شواهد موجود ،جا صحیح نیستاینتشریح جزییات پیکر این عزیزان بنا به مالحظاتی در . استافتاده 
ما به این نتیجه رسیدیم کهدرمجموعاست. شدهانجامشدن پیکرشان هقبل از یافتهاساعتهاآنجان باختنکه دهدیم

.پیدا شدهاآنپیکر بود که از مرگ آن دو عزیز گذشته هاساعت
با توجه به ؟اندکردهدر طول مسیر فرود روشن نشده و پیغام درخواستی براي کمک ارسال نهاآنآیا موبایل .16

.این موضوع در دست اقدام استتر. بررسی دقیقبوددرخواست نشده کمکی از طریق موبایل ،»خیر«اطالعات موجود 
هاي بازیابی شده از صعود طور که از فیلمهمانخطر موجود در منطقه را نادیده گرفتند؟هاينشانهآیا دوستان ما .17

اي از احتمال وقوع خوب بود و هیچ نشانهي منطقه در مجاورت گردنه و قلهتا زمان صعود به قله هوامشخص است
اي را نادیده یچ نشانههین صعود در ابه اعتقاد ما هاآنو شود میجبران از محیط مشاهده نخطر یا ریسک غیرقابل

شرایط ، جایی نکردندریسک بیهاآننداد و هاآننگرفتند. درمجموع محیط پیرامونی در این صعود عالمت خطري به 
این برخالفتاکنون ما اعالم نظري کم گرفته نشد و درواقع در غافلگیري محض قرار گرفتند.محیط توسط ایشان دست

ایم.یا کارشناسان هواشناسی دریافت نکردهاز سوي متولیان امر 
، شدهعنوانبا توجه به قراین و شواهد چیست؟چالکلک، علت مرگ عزیزان ما در مسیر فرود از قلههمهبااین.18

هاآندقیقه بر 30محض نسبت به وخامت شرایط جوي که در کمتر از غافلگیري توان گفت:مینیقیبهبیقراحتمالبه
هوا بلند نموده به شدتبهرا روي زمین که برف پودر)Blizzardشدید (کوالك وزش براثرگیر شدن زمینحادث شد، 

به انتظار بهتر شدن در محل توقفبر هاآنتصمیم و شده مسیر فرود اطراف و به ایشان دست دادن دید ازسبب و 
دچار طوالنی شدن این وضعیت در هواي بسیار سرد، ابمتأسفانهکهیا عدم توانایی براي ادامه فرود در مسیروضع هوا

مرگ شدند.درنهایتافت دماي بدن و 
به عزیزان يریگجهینتدشوار است و براي ما سؤالپاسخ به این و پیشگیري نبود؟ بینیپیشآیا این حادثه قابل .19

.شودمیخواننده این گزارش واگذار 

حادثهاین هاي درس آموختهترینمهم.5
اکتفا نکردن به منبع وو مورد وثوقع متعدداز منابکوهستانیطقامنيوهواآببینیپیشت اطالعات دریافضرورت .1

در روز چالکلکقله گیري نهایی براي اجراي برنامه : در تصمیمحتی براي صعود به ارتفاعات کم در زمستانیگانه
نتایج برعمدتاً برنامهکنندههماهنگعنوانبهاشکان رضوانی ، اتکاي وهواآببا توجه به وضعیت 1399ماهدي5جمعه 

و www.snow-forecast.comمانند در میان کوهنوردان هاي معروف سایتوبتوسط نتشرشدههاي مبینیپیش
www.mountain-forecast.comاین برنامه تجربه گیرد. قرار میمورداستفادهکراتبهکه توسط عموم کوهنوردان بود

در .و در این مورد خاص بسیار متفاوت از واقعیت بودیستدرست ندر مواردي هاسایتوباین بینی نشان داد که پیش
جهشیبادهايموضوع در نظر گرفتن ، هواشناسیبه اعتقاد کارشناسانکوهستان وهوايآبوضعیت بینیپیشخصوص 

توسط شدهانجامي هابینیپیشعمده ر مهم است. عالوه بر بادهاي سیستمی نیز بسیاد رخ دهد، توانمیمنطقه که در هر 
مناطق کوهستانی است که سیستمیبادهاياساسبر،گیردمیکه در اختیار عموم قرار رایگان هواشناسی هايسایتوب

دقتبهو بادهاي جهشی خاص در هر منطقه باید باشددقیق گیريتصمیممالكتواندمیدر عمل نکوهنوردانبراي
.شودبینیپیشتوسط کارشناسان 

با : و توجه به عدد معرف وضعیت این دو پدیدة جوي» سرعت باد«و »سرما«هايمؤلفهحساسیت بسیار زیاد به .2
هاياندامزدگییخسرمازدگی و هايپدیدهاحتمال وقوع ،گرادسانتیدرجه 15هاي منتوجه به اینکه در دماي کمتر از 

خصوص هب،توقف در این شرایط ریسک بسیار زیادي براي سالمتی داردیا مدتطوالنیحضور ،یابدمیبدن افزایش 
شودمیپیشنهاد روازاین. یابدمیافزایش شدتبهمیزان ریسک ،هم همراه باشدشدید این شرایط دما با باد زمانی که
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15هايمناز ترپاییندماي مثالً(سرما هايمؤلفه، حساسیت بسیار زیادي به کنندمیکوهنوردانی که به ارتفاعات صعود 
براي انجام صعود در ریزيبرنامهو باشند داشته کیلومتر بر ساعت)50) و باد (سرعت بیش ازگرادسانتیدرجه 

نتخاب تجهیزات و ضرورت برنامه و نفرات و آمادگی جسمانی و ... و در چنین شرایطی با نهایت دقت در اارتفاعات باال 
انجام شود.پیش از عزیمت به منطقه حلیل اوضاع جوي همچنین ت

: متر2700افراد بخصوص در ارتفاع باالتر از و تجهیزات به توانایی ویژه زمستانه و توجه در نظر گرفتن شرایط ویژة .3
در 2700باالتر از حدود در ارتفاع کوهنوردي هايبرنامهاجراي در این برنامه، شدهحادثبا در نظر گرفتن شرایط 

مانند برخورداري از آموزش یخ و برف و تمام جوانب کردن افراد و لحاظ هايتواناییبا در نظر گرفتن حتماًزمستان 
صورت گیرد.زمستانه کامل برخورداري از تجهیزات 

ارتفاع در )گتر گردن، کلنگ و طناب انفرادي، کاله طوفانطوفان،عینک (ی زمستانهمراه داشتن تجهیزات خاص .4
عینک و کاله طوفان، گتر گردن، کلنگ و طناب مانندهمراه داشتن برخی از تجهیزات خاص : متر2700التر از با

طوفان،کالهصورتبهچهصورتپوششازاستفادهلزوم.ضروري استزمستاندر و 2700باالي ارتفاعات انفرادي در 
بگیرد، قراربینیودهانرويبرو بتواند باشدهر پوشش دیگري که در دسترس یاگردنگترچه،گردندستمالبا چه
ویخاز ورود ذراتتواندمیگردد و هم هاریههم سبب گرم شدن هواي ورودي به تواندمیکوالكوبادبامواجههدر

تا قبل از برنامه شودمیپیشنهاد .بیندازدتأخیربهراسرمازدگیوزدنیخرونددرنتیجهومانع شودهاریهبهکوالك
) گردد.fogging spray-antiعینک طوفان با استفاده از اسپري مخصوص ضد بخار (

ترینمهمیکی از رسدمیبه نظر سایر کوهنوردان: با سازيشبکهفردي، درون تیمی و هايظرفیتتقویت و اتکا به .5
با سازيشبکههاي فردي، درون تیمی و تکا به ظرفیترتقا و اا،تقویت،این حادثه براي کوهنوردانهايآموختهدرس 

باشد. در عمل آنچه از سوي سایر مراجع و آمدهپیشحادثه و اضطرار مشابه این شرایط مقابله با سایر کوهنوردان براي 
رفع تکلیف و نوعیبهنداشته و مؤثرينتایج عمالً،داه در حوزه مقابله اتفاق افتمتصدیان امر چه در حوزه پیشگیري و چ

هايکوهبراي و کاربردي استفادهقابلتوسط سازمان هواشناسی شدهارائههوا بینیپیشسلب مسئولیت است. چه آنجا که 
بسیار با استانداردهاي روز شمیرانات احمرهاللتوسط شدهارائهنجاتوخدمات امداد چه آنجا که شمال تهران نیست و 

شهرداري، متولی مانند سازمان مدیریت بحران شهرداري تهران، پلیس کوهستانهايسازمانسایر دنیا فاصله دارد. 
زمینه نه در حوزه این در عمالًو ... نیز سازمان مدیریت بحران کشورفرمانداري، استانداري و ، تهرانمنطقه یک

. این در شرایطی است که کوهستان شمال تهران یکی از ندارندهم نگرانیدلو نمایندنمیري و نه مقابله اقدامی پیشگی
پرداختن به برخی از نکات اصلی اخیر بوده است. قرننیممقاصد تفریحی و ورزشی در مجاورت شهر تهران در ترینمهم

درنهایتاما ،خارج از موضوع این گزارش استکه ذکر شد همانطور در کمیت و کیفیت امدادرسانی در این حادثه 
هايظرفیتتوان و باید ر قدم اول هر کوهنورد ، درساندمیآنچه ما در این حادثه شاهد بودیم ما را به این نتیجه توانمی

در قدم بعدي ارتقا دهد، بخصوص در زمستان کوهنوردي هايبرنامهبه حداکثر قابل قبولی براي اجراي خود را 
حوادثدررا نجات جستجوگروههستند که ممکن است يافرادترینمهماحتماالًوي و هم نوردان دوستان تریننزدیک

عملیاتگونهاینانجام براي را خود هايظرفیتاز قبل بایستمیهاآنو هند و به جستجو و نجات وي بیایندتشکیل د
الزم توانمند، کوهنورديهاي گروهبا سایر سازيشبکهرتقا دهند و سپس از طریق سناریوها امتناسب با بدترین و سنجیده

براي حضور در منطقه و انجام عملیات اقدام هاداوطلببسیج تیمی از در زمان اندکی پس از وقوع حادثه نسبت به است 
نمایند.جامع و کاملی ریزيامهبرناز قبل کوهنوردان براي امداد خود حتماًبهتر است درنتیجه.ایندنم

با توجه به اینکه شرایط کوهنوردي در زمستان :گروهدر هشدار وقوع حادثهاعالم ارتباطی و هايپروتکلتدوین .6
هواشناسی موجود و در اختیار کوهنوردانهايبینیپیشبا توجه به کیفیت و کمیت عمالًتغییر یابد و سرعتبهتواندمی
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2700در ارتفاع باالتر از کوهنوردي زمستانی وجود هايبرنامههمچنان براي کوهنوردان در غافلگیري، احتمال کشورمان
ايگونهبهدر شهر پشتیان گروهو گروهاعضاي دقیقی براي برقراري ارتباط با هايپروتکلتا شودمیدارد، پیشنهاد متر 

و امکان انجام عملیات و حضور در منطقه تلف نشده طالیی هايزمانگردد که در صورت وقوع حادثه عملی تدوین و 
امداد وجود داشته باشد.گروهحضور در زمان مناسب براي 

به در این حادثه عامل اصلی هرچندزمستانی:هايبرنامهکوهنوردي در عمومی و الزامات مجدد بر مالحظات تأکید.7
فراتر از تمام و کوالك شدت وزش باد ومنطقه وهوايآب(ناشی از تغییر شدید ماننوردهمغافلگیري دو نظر ما، 

بر مجدد تأکیدو نیز هر یک از موارد زیر به دلیل اهمیتدرمجموع، اما )استو برودت بسیار زیاد هوا هابینیپیش
بر نیز وجود دارد، به باالترمتر 2700در ارتفاعات سایر کوهنوردان مجدد احتمال غافلگیري با شرایط موجود اینکه 

.گرددمیتأکیدزمستانی هايبرنامهکوهنوردي و بخصوص هايبرنامهدر تمام عمومی زیر هايتوصیهرعایت 
و نفرات و منطقه و ...؛وهواآبدقیق متناسب با وضعیت ریزيبرنامهپیش -
؛هاتیمسئولدقیق کمک سرپرست و تفکیک عنوانبهگروهتعیین نفراتی از -
؛در صورت وقوع حادثه براي ويجانشین سرپرستعنوانبهکمک سرپرست یک تعیین -
؛باشندحضورداشتهحتماًدوم هم نفرات باتجربه گروهدر به دو بخش،گروهشدن در صورت تقسیم-
؛و متناوبدر شرایط خاص (تقسیم شدن به دو بخش)ارتباطبرقراريزمانی براي برنامه تعیین -
؛در منطقهو تیمی آماده براي پشتیبانی و شروع عملیات جستجو و نجاتشهر در یپشتیباننفر براي تعیین -
در منطقه در شرایط اضطراریپشتیبانگروهاقدام مؤثر که امکان ايگونهبهصعود و فرود بندي تعیین زمان-

وجود داشته باشد،
بر اساس میزان آنتن دهی منطقه؛هاي متناوب براي تماس و اطالع وضعیت نفرات تعیین زمان-
.همهم برنامهايوضعیتپشتیبان از تمام گروهبه رسانیاطالع-

به متصدیان امرپیشنهادچند .6
با توجه : بخصوص در شمال شهر تهرانهواي کوهستانبراي مؤثرو رسانی بومی بینی و اطالعهاي پیشزیرساختایجاد .1

هواي کوهستانبینیپیشبومی براي افزارينرمو افزاريسختهايزیرساختاز ايشبکهایجاد ، 1به درس آموخته شماره 
براي توچالکابینتلهو نیز غافلگیري متولیان امر در براي کوهنوردانبا توجه به رخداد فاجعه این بار این حادثهشمال تهران،

و افزارينرمهايزیرساختبراي ایجاد ریزيبرنامهتصدیان امر،تا مشودمیپیشنهاد .امري ضروري استبازان اسکی
به تفکیک نیز به تفکیک ارتفاع و ،هواي کوهستان شمال تهرانبینیپیشتا بتوان براي دادهرا در اولویت قرار افزاريسخت

.وردان قرار گیردو در اختیار کوهناطالعات قابل استناد و کاربردي تولید و منتشر ،شمال تهرانهايکوهمسیرهاي پرتردد 
با در نظر گرفتن مخاطرات ویژه جستجو و نجات در پهپادهاي ویژه در عملیات جستجو و نجات کوهستان: کارگیريبه.2

و ایمنی امدادگران و گسترش دانش و توانایی تولید پهپادهاي عملیاتی در نیروهاي کوهستان و اهمیت حفظ زمان طالیی 
توسط امدادگران کوهستان، جستجو و نجات عملیاتدر پهپادهااین کارگیريبهزمینه شودمیمسلح کشورمان، پیشنهاد 

شود.سازيپیادهارزیابی و 
امداد و نجات و ضرورتبهبا توجه ز طرق مختلف: عدد امتپرهیز از مصاحبه و پراکنده و غیردقیقعدم انتشار اطالعات .3

تا شودمیاعالم گردد. در این خصوص پیشنهاد ي واحد از طریق یک مرجع و سخنگورسانیاطالع،شرایط هر حادثه
) سخنگویانی منصوب و سایر متصدیان امر و احمرهاللو نشانیآتشدر کوهستان (مانند فعلی امدادرسان هايارگان
یند.اجتناب نمایا از طریق فضاي مجازي از پخش شایعات و مصاحبه با خبرنگاران مندانعالقه
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هاهضمیم

:1تصویر شماره 
جدول سرماي احساسی 
بر اساس شدت وزش باد و 
دماي مطلق محیط. مطابق 
اطالعات موجود با در نظر 
گرفتن دماي مطلق محیط 

تا 15در محدوده منهاي 
و گرادسانتیدرجه 25

100تا 70سرعت باد 
دماي ،بر ساعتکیلومتر

احساسی در زمان بروز 
40منهاي اًحادثه حدود

است.گرادسانتیدرجه 
، دمایی که به اعتقاد ما

اشکان و هادي در مسیر 
فرود با آن روبرو شدند در

رنگقرمزباکس 
است.شدهمشخص
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:2شماره تصویر
قله بینی وضع هواي پیش

3000توچال در دو ارتفاع 
متري در روز 4000متري و 

که روز 1399دي 5جمعه 
شدهثبتاجراي برنامهپیش از 

صعود روز جمعه ریزيبرنامهو 
بر اساس آن صورت گرفته 

است.
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:3شماره تصویر
وضع هواي بینی پیشهشدار 

1399دي 5جمعه 
سازمان ازصادرشده

در روز هواشناسی ایران که 
است.منتشرشدهچهارشنبه 

ما،ات موجودبر اساس اطالع
مبناي طراحی و این هشدار 

اجراي برنامه قرار نگرفته 
.است

در این هشدار به کاهش 
دماي هوا و کاهش دید و 

کالن طوربهوزش باد 
است.شدهاشاره
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:4تصویر شماره 
بینی وضع پیشهشدار 

1399دي 5هواي جمعه 
از سازمان صادرشده

در روز هواشناسی ایران که 
ماهدي4شنبه5

است.منتشرشده

که مشخص طورهمان
است اطالعات این هشدار 

به طول کلی و کالن 
به اياشارهو شدهارائه

پرتردد در شمال هايکوه
تهران نشده است. حتی 

تفکیک ارتفاعی نیز در آن 
لحاظ نشده است.
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:5تصویر شماره 
محل یافت شدن پیکر 

مفقودشدهکوهنوردان 
هادي بهادري و اشکان 

رضوانی طی برنامه 
جستجوي روز شنبه.

با فلش شدهمشخصمحل 
محل پیدا شدن پیکر نشان

است.دوستان 


