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  چگونه كوه نوردي كنيم تا به طبيعت كم تر آسيب برسانيم؟

  برسانيم) نقاط تعيين شده براي زباله(هميشه يك كيسه با خود داشته باشيم و تمام پسماندهاي خود را به پائين. 

 هاي پاكوب عبور كنيم گذر از راههاي ميان بر و دلخواه سبب از ميان رفتن پوشش گياهي و فرسايش خاك از راه 

 .مي شود

 سبزي "ديده مي شود كه عده اي در فصل بهار، به چيدن انواع . از چيدن هرگونه گل و گياه خودداري كنيم

ت و افزايش شمار كساني كه به كوه و صحرا  مي پردازند الزم است بدانيم كه امروزه با زياد شدن جمعي"صحرائي

 .ديگر امكان ندارد كه مانند گذشتگان خود از سبزي هاي خودرو استفاده كنيم. مي روند

  براي گرم كردن غذا ودرست كردن چاي . آتش روشن نكنيم در حفظ درختان بكوشيم و هيچ گاه باچوب و بوته

شن كرديم، بيش از ترك محل آنرا كامالً خاموش كنيم اگر درجائي آتش رو. يك چراغ كوچك همراه ببريم 

 .وروي آن خاك بريزيم 

  هنگام زدن چادر با پهن كردن زيرانداز، از كندن گياهان و تخريب دامنه ها خودداري كنيم. 

  ازنزديك شدن به آشيان جانوران و آسيب رساندن به آن ها خودداري كنيم. 

 تاحدامكان سعي كنيم از توالتهاي پايين . ا و رودخانه ها خودداري كنيم از دفع ادرار ومدفوع درنزديكي جويباره

 .دست كوه استفاده كنيم 

  ازنوشتن يادگاري روي سنگ ها، ديواره ي غارها، وديوار پناهگاه ها خودداري كنيم. 

  هيچ گاه به تشكيالت آهكي داخل غارها، و ديوار پناهگاه ها خودداري كنيم. 

 كه   فشار ناگهاني زيادي  برطبيعت  وارد مي ) چندصد نفره و چندهزارنفره (ي جمعيتي برنامه هاي كوه نورد

 .سازد ، اجرا نكنيم 

  درهنگام كوه نوردي ، چونان يك محيط بان مسئول ، مراقب تخلف ها و آسيب رساني هاي احتمالي ديگران

شكارچيان . انه قانع مي شوندبيشتركساني كه اشتباه كوچكي مرتكب مي شوند، بايك تذكر محترم. باشيم 

 .غيرمجاز و جويندگان آثار تاريخي را به مقام هاي مسئول معرفي كنيم 

  مانند چراي مازاد برظرفيت مرتع ، جاده سازي غيراصولي ، سدسازي، معدن (مشكالت محيط زيستي كوهستان

رسانه ها يا با نامه نگاري به را بشناسيم و با طرح آن در ) كاري ، زمين خواري ، و گردش گري غيرمسئوالنه 

 .مسئوالن ، خواستار رفع اين مشكالت شويم 

  خانهي ((خواستار ساخت )مانند پناهگاه (كوه نوردي )) تسهيالت ((به جاي درخواست از مسئوالن براي ايجاد

. ردي شويم در شهر يا روستا به منظور برگزاري نشست ها و تاسيس كتابخانه و مركز اطالعات كوه نو)) كوه نورد
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با محافلي كه طرح هاي احداث تله كابين، پيست موتورسواري و تاسيسات ديگر در كوه مي دهند، رايزني كنيم و 

 .به آنان طرح هاي جايگزين درجهت سرمايه گذاري در روستا يا شهر نزديك پيشنهاد دهيم 

  ميراث فرهنگي معرفي كنيم و از آن منطقه هاي داراي  ويژگي  استثنايي را به  سازمان هاي محيط  زيست  با

 .ها بخواهيم كه با ثبت اين منطقه ها درفهرست آثار حفاظت شده يا ملي ، به حفظ آن ها كمك كنند

  و در حفظ آن ها به جامعه ي . اين فرهنگ ها را بشناسيم . به فرهنگ مردم كوهپايه نشين احترام بگذاريم

 . مي تواند به توسعه ي پايدار جامعه كمك كندجنبه هايي از فرهنگ بومي. محلي كمك كنيم 

  براي ورود به مناطق حفاظت شده و پارك هاي ملي و مانند آن ، حتما از مقام هاي مسئول اجازه بگيريم و

 .پاسگاه هاي محلي و ماموران را در فشار نگذاريم كه با ورود ما موافقت كنند

 ويم ، و در برنامه هايي مانند روز پاك سازي كوهستان، در سازمان هاي مردم نهاد طرفدار محيط زيست عضو ش

  .مشاركت كنيم000روز جهاني كوهستان، روز زمين، روز ملي دماوند، و 
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  !فريدون يك عمر جواني

  *عباس محمدي

  

  زندگي نامه

از اوايل جـواني بـا    .  به دنيا آمد    در همدان، شهري با سنت هاي ديرپاي كوه پيمايي         1319   فريدون اسماعيل زاده در سال      

 شـروع بـه همكـاري بـا هيـات      1339عضويت در گروه هاي كوهنوردي به كار جدي كوهنوردي پرداخت و از حـدود سـال            

 با ديگر همراهانش    1342داشت، و در سال     ) علي صدر (در همان سال ها، بازديدي از غار علي سرد          . كوهنوردي همدان كرد  

 از نخستين كساني بود كه با استفاده از تيوپ خودرو به گـشت زنـي برسـطح درياچـه غـار و                       "گروه كوهنوردي صحنه  "در  

 كـه كوهنـوردان همـداني در آن         "كنگره كونوردي كـشور   " در سومين    1344در سال   . شناسائي داالن هاي آن اقدام كردند     

تين كـساني بـود كـه در همـدان          حضور فعالي داشتند، شركت كرد و در كالس هاي آن آموزش ديد اسماعيل زاده از نخـس                

  .او در نيمه اول دهه چهل نخستين صعود كالهك قله الوند را به انجام رساند. كوهنوردي را پايه گذاردند

بايد يادآور شد كه او كوه نورد پركـاري بـود و مـا ريـز                : )1(   در زير، فهرست مهم ترين كارهاي اسماعيل زاده را مي بينيد          

مسيرهايي كه روي سنگ كوتاه هاي بند يخچال باز كرده، و همچنين تاريخ بعضي مسيرها، از جمله                 مانند  (تمام كارهاي او    

  .را دردسترس نداريم)  دربيستون"مسير اكبر"

  آغاز همكاري با هيات موهنوري همدان   1339

  بازديد از غار علي سرد و شناسائي داالن هاي مختلف  1342

  ورشركت در كنگره سوم كوهنوردي كش  1344

  ) در اين زمان، دبير هيات بود(شركت فعال در ساخت پناهگاه ميدان ميشان الوند   1345

  شركت در كالس هياس نوشل مربي اتريشي  1347

  صعود زمستاني قله قزل ارسالن  1348

  اجراي برنامه بزرگ شناسائي و صعود قله هاي منطقه جوپار  1351

   روز 11قله هاي اشترانكوه به مدت اجراي برنامه بزرگ شناسائي و صعود   1352

  )دومين صعود يك گروه شهرستاني(صعود گرده آلمانها در علم كوه   1352
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نخستين صعود يـك تـيم      ( امير عاليي    –صعود ديواره علم كوه از مسير هاري رست           1353

  )شهرستاني از ديواره علم كوه

 روز،  15يركوه بـه مـدت      اجراي برنامه بزرگ شناسائي و صعود قله هـاي منطقـه شـ              1354

  صعود ديواره ترزجان

  )منطقه شيركوه(نخستين صعود زمستاني قله منشاد   1355

در گشايش مـسير هـم شـركت داشـته          ( در بيستون    "مسير همداني ها  "صعود تكي     1356

  ).است

  نخستين صعود زمستاني قله كل جنو  1362

  )ر، نخستين صعود زمستاني گردههم زمان با تيم ديگ(صعود زمستاني گرده آلمانها   1363

  )احتماال نخستين صعود(صعود يخچال هرم داغ   1364

  نخستين صعود زمستاني خط الراس جوپار  1365

  تالش براي صعود ديواره هاي جنوبي ستيغ دنا

   بدون-1369اين مسيردرسال ( روي ديواره ي علم كوه "مسيرهمداني ها"گشايش   1366

  ).يل شدتكم -حضور اسماعيل زاده 

  )عضو كميسيون فني (شركت دركنگره كوه نوردي كشور   1368

  شركت در برنامه صعود زمستاني ديواره ي شمالي علم كوه   1369

  پيمايش خط الراس البرز مركزي از غرب دماوند تاجنوب علم كوه  1370

  پيمايش ستيغ زردكوه از گردنه چري تا هفت تنان   1371

  لن رنو ، مربي فرانسويشركت دركالس هاي آ  1371

قـزل ارسـالن درمنظقـه       -كالغ الن    - يخچال   -پيمايش زمستاني ستيغ كاله قاضي        1371

  الوند

   آزادكوه-نخستين پيمايش زمستاني ستيغ خلنو   1372

   درفدراسيون كوه نوردي" كميسيون صعودهاي برگزيده "همكاري با   1374

  )براردو(تالش براي پيمايش خط الراس ماز   1374

و ده  (نخستين پيمايش زمستاني ستيغ ماز ازگردنه امام زاده هاشم تا بـرج قـره داغ                  1375

  )هوير
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  صعود چند صدقله در سراسر ايران ، وشناسايي و تهيه گزارش و عكس از آنها  83-76

  

 به تربيت جوانان     اسماعيل زاده طي سال هايي طوالني و به شكلي پيوسته كوه نوردي كرد، با عضويت درگروه ها

 در كوه نوردي "مكتب اسماعيل زاده "حتي مي توان از. عالقمند پرداخت و بر سير كوه نوردي با تجربه تران تاثير گذاشت 

تالش براي يافتن هدف هاي نو روي سنگ هاي كوتاه و ديواره : ايران سخن گفت؛ مكتبي كه مشخصه هاي آن عبارت اند از

با تكيه برتمرين هاي ) چه بر ديواره ها و چه روي ستيغ هاي طوالني (ي دشوار زمستاني هاي بلند، و اجراي صعودها

ورزشي مداوم در طول هفته ، از اوايل دهه ي شصت كه به تهران آمد، در بيشتر جمعه ها از صبح تا غروب و در چند روز 

ديخچال مسيرهايي را مشخص مي كردو او روي سنگ كوتاه هاي بن. ديگر، بعدازظهرها دربنديخچال سخت تمرين مي كرد

  .تاكل آن را صعود نمي كرد، از كار دست برنمي داشت ، و در عين حال مشوق همه ي سنگ نوردان حاضر درمنطقه بود

 سال پيش كه سنگ نوردي ورزشي و كار درسالن در ايران باب شد، دست كم هفته اي سه روز مي شد 14-15   از 

او كه در زندگي حرفه اي خود سال . نگنوردي شيرودي ديد كه با جديت ساعت ها كار مي كرداسماعيل زاده را در سالن س

به جرات مي توان گفت كه نسلي از . ها آموزگاري كرده بود، پشتكار و عالقه ي شگفت انگيزي در كار با نوآمدگان داشت 

به ويژه مي توان از . شويق هاي او بهره برده اندبهترين كوه نوردان و سنگ نوردان مسابقه دهنده ي ايران از آموزش ها و ت

  .نام برد كه به راستي پرورش يافته ي مكتب اسماعيل زاده بوده اند) همدان (و بابك ) تهران(سنگ نوردان گروه آرش 

او . بودوهميشه دربهترين وضع بدني .     اسماعيل زاده از مربياني بود كه خود سابقه اي درخشان در كار كوه نوردي داشت 

 هاي بعضي از هم ساالن خود كه گاه اور براي در امان ماندن از شيطنت جوانان و نوجوانان، به "نصيحت "هيچ گاه به 

كناره گيري از آنان فرا مي خواندند، توجه نكرد و بي ريا و بي چشم داشت مادي با جوانان كار كرد، به آنان آموزش داد و 

  .و  بحث هاي كش دار و شنيدن بدگويي در كوه و شهر را براي خود خريددر اين راه  دردسرهايي همچون جر

* * *  

در دوره اي با زنده ياد محمود اجل، پايه :     اسماعيل زاده درپنج دهه كوه نوردي، دوره هاي پرباري را پشت سرگداشت 

م پابود؛ در دوره اي با غارپيمايان ، ه)و از پيشگامان برجسته ي كوه نوردي ايران (گذار كوه نوردي امروزين در همدان 

همراه بود؛ بخش مهمي از فعاليت هايش، اجراي صعودهاي ديواره هاي بلند به همراه كوه ....) مصطفي سالحي و (پركار

نورداني همچون نعمت اخصري و سعيد اردبيلي بود كه نخستين كارهاي كوه نوردان شهرستاني را روي ديواره هاي علم 

حسن نجاريان ، حسن  - سال پيش با بهترين كوه نوردان و سنگ نورادان كشور 10 -15ل داد؛ از جوانان كوه وبيستون شك

در دوره هاي ديگر، بركار جمعي از . كاركرد وبه آنان چيزها آموخت - ...نجاتيان، حسين طالبي مقدم، حميد روحاني و 

ابراهيم بابايي، زنده ياد جالل فروزان، زنده يادعلي محمدپور،  -بزرگان كوهنوردي ايران كه هم سن او و بزرگ تر از او بودند
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با آنان تعدادي از دشوارترين  گذاشت و  تاثيرملموس-... زنده ياد ناصر خوشه چين، زنده ياد مجيد بني هاشمي و 

هاي پيوسته  سال گذشته ، ضمن آن كه تمرين 6-7صعودهاي زمستاني و يك سره نوردي هاي ايران به انجام رساند؛ و در 

 مانند -ايران  خود رادرسالن سنگنوردي شيرودي ترك نگفته بود و مشوق تعداي از بهترين سنگ نوردان مسابقه

 متر كشور را صعود كند 3500 بود، برنامه اي را طراحي كرد كه مطابق آن مي بايست تمامي قله هاي باالي - اميرپيرويسي

 – بسياري اوقات به تنهايي  - اي اين برنامه، او سرجمع سه چهارماه از هرسال رادر اجر. و از آنها گزارش و عكس تهيه كند

هدف اسماعيل زاده از اين كار، تنظيم كتاب راهنماي صعود قله هاي بلند ايران بود، و در اين راه . در كوه هاي كشورگذراند

  . تنظيم كند–قل از ديگران  ونه با ن–وسواس داشت كه حتماً هر گزارش را به اتكاي تجربه ي شخصي خود 

  .از اسماعيل زاده ، چند مقاله و يادداشت هم در نشريه هاي كوه نوردي چاپ شده است   

 * * * 

يخچال  دـبن ("سنگ مريم " از 1368   او، در زندگي كوهنوردي خود، دچار حادثه هايي هم شده بود؛ در ارديبهشت 

در نتيجه اين حادثه، چند سال دچار محدوديت حركت اين . رنج شكستسقوط كرد و دست راست اش از ناحيه آ) تهران 

. اما كوه نوردي خود را در آن شرايط هم ترك نكرد و باتمرين و حركت دادن مداوم دست ، آن را بهبود بخشيد. دست بود

  .)گويا يك بار ديگر هم دچار شكستگي شده بود(

  زمستاني ستيغ ماز را داشت، در ابتداي كار درنزديكي  قله ي پروانه ، در حالي  كه  قصد پيمايش1374      دربهمن ماه 

گرفتار هواي بدشد و شب هنگام چادرش در زير توده اي از برف تقريباً مدفون شد، و در جريان فرورفتن اين برف ها، هم 

  .در زير برف خفه شد) همايون محبوب (نوردش 

* * *  

   سرانجام كار

در حياط خانه پدري من ) حدود بيست سال پيش (در شبي بهاري . عت و نمودهاي طبيعي بود      فريدون ، عاشق طبي

نه بشينيم و باران وبرق را "خواستيم به درون خانه رويم كه فريدون گفت . باران گرفت  برق و نشسته بوديم كه رعد و

  .... . و چه شبي بود"!ببينيم 

و .اما، فريدون برتخت بيمارستان بود. پرباران و با بعدازظهرهايي پر رعد و برق.  مانند همان بهارهاي قديم بود84      بهار 

 ترتيب شب نشيني ديگري را در آن حياط پرخاطره - با آن كه فريدون گفته بود -ن كه چرا سال پيش آمن درحسرت 

  .نداده بودم 
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به .  اطمينان از آينده را داشت دغهغت د     دوستي نقل مي كرد كه دوست ديگري را كه باوجود وضع مالي خوب، پيوس

اطاق اجاره اي فريدون برده بود، و پس از بيرون آمدن از آن خانه و شنيدن صحبت هاي پرشور فريدون، از آن دوست 

  !؟"بازهم نگراني "نگران پرسيده بود كه 

او تا آستانه پيري، شور . ويدـي بج     فريدون، جوان زيست، بي پرواي فردا و بي خيال آن كه براي خود تكيه گاه مطمئن

ع ـاي رفيـوهستان هـآوازي از دوردست ك": آن جوانكي را داشت كه به قول نادر ابراهيمي فرياد مي كشد كه من اينم 

نفرين بر تكيه ... روشان درياهاي وطن ـواج خـوطن ، و از اعماق تاريك و عطرآگين جنگل هاي انبوه وطن، و از ميان ام

راض ـوز اعتـهن. نمـج  مي كـمن  هنوز  ل... ه هاي بي دغدغه، برآرامش، بروقار، و نفرين بر روح بازنشستگي  گاه، برلحظ

به خدا، درست مثل بچه ها، مثل نوجوان ها، و . و هنوز، هنوز، هاي هاي گريه مي كنم... مي كنم، هنوز زيربار نمي روم 

   ."...مثل عاشق ها 

 13ون ، به غايت زرد والغر شده بود در روز جمعه ــان خــرطــري با سـيـاه درگــد مـنـ، پس از چ84اه ـ   در آبان م

باورم نمي شدكه آن دستان وپاهاي . آبان او را با دستان بسته به تخت بيمارستان ديدم كه خسته و آزرده تقال مي كرد

 در آن لحظه فقط دلم مي خواست كه هاي ده باشد،ــوان شــاتـچنين ن. توانمند كه از هر سنگ وستيغي باال مي رفت

  .هاي گريه كنم 

  . نهاد"زمين ناسپاس" آبان براي هميشه سر براين 16   فريدون، در روز 

  

  آموزه هاي اجتماعي از زندگي اسماعيل زاده 

پيش از انقالب در او . اجتماعي، و دركوه نوردي معتقد به كار گروهي بود     اسماعيل زاده ازدواج نكرد، اما انساني بسيار

هيات همدان و گروه كوه نوردي متحد، و پس از انقالب درشوراي كوه نوردان همدان، و گروه كوه نوردان آرش فعاليت 

 دركنگره ي كوه نوردي كشور كه فدراسيون 1368در تيرماه . بود) درهمدان(و از پايه گذاران گروه كوهنوردي بابك . داشت

 فدراسيون كوه نوردي " كميسيون صعودهاي برگزيده ي" در 78 و 74 بود، و در سال هاي برگزاركرد، عضو كميسيون فني

  .او، همجنين در ابتداي فعاليت انجمن كوه نوردان ايران ، عضو آن شد. عضويت داشت 

ت      با اندك حقوق معلمي، با مناعت طبع زندگي مي كرد، مرتب به سفرهاي كوه نوردي مي رفت و از هيچ كس درخواس

و به ويژه با . كمك  نمي كرد،  زندگي را بسيار دوست   مي داشت ، باذوق فراوان از كوه ها و طبيعت عكس مي گرفت 

شاد مي شد و دوستان را در اين شادي بانشان دادن عكس ها ) كه از ميان آنها الله رابسيار دوست مي داشت(ديدن گل ها 

  .و نقل خاطره ها، شريك مي كرد
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 از سراسر ايران نشتس وبرخاست داشت و –و با كساني ديگر ... وسته با بهترين كوه نوردان و سنگ نوردان كشور      او، پي

اهل چاپلوسي و مجامله نبود، به روشني عقيده هاي خود را بيان مي كرد و . خانه ي كوچك اش محل رفت وآمد ياران بود

  .گير مي شدبه اين دليل با كساني در... به انتقاد مي پرداخت و 

*     *     *    

 بخوانم ، و در اين لقب گذاري، بر معناي خاص روشنفكر يعني "روشنفكران كوه نوردي "    مايلم كه فريدون را درشمار 

فريدون ، بي كم ترين ترديد، از ابتداي كار خود جزء بهترين كوه نوردان ايراني به لحاظ .  نظر دارم"منتقد اوضاع موجود"

اما، دستگاه رسمي كوه نوردي كشور كه در شرايط اقتصاد دولتي ايران ، تقريباً تنها . ي و نوآوري ها بوده است كارهاي فن

زبان "تاب تحمل اشخاص صاحب سبك و . بوده است ) به ويژه اعزام به خارج(پشتيباني كننده ي برنامه هاي پرهزينه 

ي نشستگان بر گرداگرد خوان دولتي را افشا مي كرد، و معيار فريدون كه بي پروا نقطه ضعف ها.  را نداشته است"دراز

صاحب نظربودن در عرصه ي كوه نوردي را نه پست و مقام در دستگاه، كه كار و كوشش در ميدان كوه و ميانه ي كوه 

اعضاي تيم تعريف مي كرد كه پيش از انقالب در يكي از اردوهاي انتخاب . در اين دستگاه مقبول نبود. نوردان مي دانست

) كه از نظر صالحيت كوه نوردي پايين تر از خود اوبودند(اعزامي به هيماليا، به علت انتقاد از مربيان وگزينش كنندگان 

  .كنار گذاشته شده بود

 بود؛ به سكوي پناهگاه خراب شده ي علم چال رسيده و منتنظر بودم كه 1358     نخستين بار كه اورا ديدم، مردادماه 

مرد ميان سال و خوش چهره اي با موهاي خرمايي و چشم هاي روشن، .  را صعود كنيم"گرده"ستان برسند تا ديگر دو

 كسي را روي مسير فرانسوي ها "واكي تاكي"كتابي رابلندبلند براي دوسه نفر ديگر مي خواند، و يكي از دوستان آنان، با 

 و -دانشگاه تهران ديدم كه  بساط كتاب فروشي راه انداخته بوداين مرد كتاب خوان را بعدها در جلوي . راهنمايي مي كرد

بعداً دانستم كه او، . در نسستي ديدم كه به مناسبت به پايان رسيدن مسير آرش روي ديواره علم كوه برگزار كرده بوديم

  .كوه نوردي كه نزدما جايگاه رفيعي داشت. فريدون اسماعيل زاده است

 هم "كتاب خوانهاي حرفه اي"كتاب هاي سنگين كه بسياري از . و دبوانه وار كتاب مي خواند   فــريدون عاشق كتاب بود 

واين در حالي بود كه او هيچ گاه كونوردي . فقط با احترام آنها را در كتابخانه نگاه مي دارند و جرات باز كردن شان را ندارند

م بسياري از محافل كوهنوردي پيش از انقالب و چند چنان كه رس ("وسيله ايي براي رسيدن به هدف هاي بزرگ تر"را 

براي او، كوهنوردي به خودي خود يك هدف بود، و اين فعاليت سرپوشي بر وجه . نمي دانست) سال پس از انقالب بود

  .اجتماعي اش نبود

* * *  

  ي هاي مقبت، همچون دادي دگرگون كننده و مثبت در زندگي است اين دگرگونـان، رويــاره اي كســا پـ   آشنايي ب
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جهش هاي ژنتيكي مفيد، كمياب هستند و هميشه پيش نمي آيند و بايد قدر آنها را دانست تا منشا تحول هاي سازنده در 

  .زندگي شوند

روحيه چالش گر . چنين رويدادي بود) آرش(   آشنا شدن با زنده ياد فريدون اسماعيل زاده براي من و گروه موهنوردي ما 

به در مي (!) انسان را درگير مي كرد و از رخوت و تنبلي دل نشين) و در كوه همچنين جسم(تين برخورد، ذهن او، از نخس

براي او، كوهنوردي، يا . اورا انساني يافتم كه در كار خود سخت جدي است. آورد از اوائل دهه شصت كه با او آشنا شدم

اين جدي گرفتن قضيه، چنان بود كه نه تنها براي . شوخي نبودگفتگو در باره هر موضوع اجتماعي ديگر، وقت گدراني و 

 مبتال هستيم، گاه "بيماري كوه"مردم عادي و خو گرده به زندگي معمولي غريب مي نمود، بلكه براي ما هم كه تا حدي به 

ر يك جمع هستيم، بيشتر ما آدم ها، هنگامي كه د! غير عادي به نظر مي رسيد و حوصله روح ساده گزين ما را سر مي برد

او ذهن . اسماعيل زاده چنين نبود. ئيم كه خوشايند همه باشد تا در دل ديگران جا بگيريم.دل مان مي خواهد چيزي بگ

در كوهنوردي، او بيشتر ئقت ها از آن چه كه معمولي بود . مان را وادار مي كرد كه به قضايا از زاويه هاي نامعمول بنگريم

مسيرهايي مي يافت كه نو بود و دشوار، و از ما . هايي كه بارها و بارها از آن ها باال رفته بوديمدوري مي كرد، روي سنگ 

حتي در يك كوه گردي ساده به دنبال كشف . مي خواست كه در آن جا كه فكر مي كرديم بس گيره است، گيره پيدا كنيم

  .معضلي جديد و يافتن راه حل آن بود

بسياري كسان كه پانزده، بيست .  نبود"هاله احترام"اين بود كه هيچ گاه براي خود دنبال    ويژگي ديگر اسماعيل زاده 

ترجيح مي دهند كه خود را در هاله پر ابهام . سالي كوه نوردي كرده باشند، به ويژه اگر نوآوري هايي هم داشته باشند

ايي مانند پذيرفتن مسوليت اجرايي در يك  يا پيش كسوتي، كم و بيش پنهان كنند و دامن خود را به كاره"باتجربگي"

. اسماعيل زاده اما از اين كه خود را در معرض محك بي ترحم كار و اجرا بگذارد، هراسي نداشت. گروه كوهنوردي تر كنند

 و تشنه ي اين نبود كه. مسئوليت هاي اجرايي مي پذيرفت .  سالي و پختگي هم بي محابا با جوانان كار مي كرداو در ميان

اين صفتي . تعريف و تمجيد بشنود؛ برعكس، دل به دريا مي زد و خود را آماج نيش و كنايه هاي نوآمدگان قرار مي داد

  .است كه خيلي از ما بايد آن را بگيريم

     كار با جوانان، روحيه پذيرش چيزهاي نو، و نترسيدن از درگيري، ثمره هايي داشت كه در اين جا به يكي از آن ها 

اسماعيل زاده از نخستين كساني بود كه در شرايط سخت دهه ي شصت، با تعدادي از دختران كوه نورد به : ه مي كنم اشار

در آن سال ها ، . شكلي جدي در زمينه ي سنگ نوردي و ديواره نوردي كار كرد و از آنان ديواره روهاي قدري ساخت

 اين گروه ها مخصوص آقايان بود؛ بيش از ده سال زمان الزم مطابق اين نامه ي تشكيل گروه هاي كوه نوردي، عضويت در

  .بپذيرند كه خانم ها نيز حق كوه نوردي جدي دارند) مانند گروه هاي كوه نوردي دانشگاه ها(بود تاسازمان هاي رسمي 
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پيش گفتار كتا ب      آموزه اي ديگر از زندگي اسماعيل زاده اين كه او در كار كوه نوردي عادت به تحقيق داشت؛ او در 

او .  است "عادت نداشتن ما به تحقيق وتفحص"حاضر، به درستي گفته كه يك علت صعود نشدن تمام قله هاي كشور،

اشاره كرده كه كمتر كوه نوردي پيش از رفتن به منطقه اي جديد، تحقيق كافي درمورد آن جا مي كند و پس از بيرون 

ارش دقيقي بنويسد كه نتيجه ي اين دومي، پديد نيامدن منابع مناسب براي رفتن از منطقه هم به ندرت مي شود كه گز

  .مطالعه است 

    نكته ديگري هم در كارنامه زنده ياد اسماعيل زاده هست كه درس آموز است، گرچه آن رانمي توان از ويژگي هاي 

اهميتي به ) امروزين ري از كوه نوردانو حتي شما(مثبت اودانست؛ او همچون بسياري از ديگر كوه نوردان هم دوره ي خود

ثبت فعاليت هاي خويش نمي داد و درنتيجه، تشخيص تقدم و تاخر بعضي كارهاي او نسبت به كارهاي مشابهي كه ديگران 

 از روي يادداشت ها) كه در باال به آن اشاره شد(تاريخ اجراي برنامه هاي كوه نوردي او . انجام داده بودند، بسيار دشوار بود

يا گزارش هايي كه خودش منتشر ساخته يادست كم در دفترچه اي شخصي نوشته باشد، فراهم نيامده و به همين دليل، 

اين عادت نداشتن به ثبت  كارها، به  اضافه نبود سنت انتشار كتاب . قطعا كامل نيست و شايد اشكال هايي هم داشته باشد

ه به گاه جرو بحث هايي درمورد اين كه فالن كار را نخستين بار چه در كشور ما سبب شده كه گا) guidebook(راهنما 

موضوع كشمكشي ) عليصدر(درمورد كارنامه اسماعيل زاده، نخستين  پيمايش  غار علي  سرد. كسي انجام داده، در بگيرد

ستين شناسايي ، و مقاله ي نخ1375، سال "4"و"2"و"3"نگاه كنيد به فصل نامه ي كوه، شماره هاي (قلمي بوده است 

  ).1385 انجمن كوه نوردان ايران ، تابستان 13هاي غارعلي سرد درگاهنامه ي 

  درمورد كتاب راهنماي صعود قله هاي بلند ايران 

اين كتاب ، به  شكلي كاربردي   آگاهي هاي  الزم اوليه  را در دسترس كسي كه مي خواهد قله اي را صعود كند، مي 

همان گونه كه اسماعيل زاده در پيش گفتار گفته، بيش از هر چيزمتكي به تجربه هاي شخصي اطالعات ذكر شده، . گذارد

درعين حال بايد توجه داشت كه بعضي اطالعات مانند كرايه ي . نويسنده و از اين رو بسيار مطمئن و قابل استناد است

در اين چند سال ... ميني بوس و اتوبوس و خودرو ياقاطر، وهمچنين اطالعات مربوط به طول راه هاي فرعي و پايانه هاي 

  .  كند"به روز"الزم است كه خواننده، در اين موردها اطالعات خود را. تغيير يافته وقطعا بيش از اين ها تغيير خواهد كرد

  

  

  
  1389 تا 1385عضو هيات موسس انجمن كوه نوردان ايران، و رئيس هيات مديره ي انجمن از * 
 عمدتا با استفاده از نوشته هاي نعمت اخضري كه در آن سال ها هم پاي اسماعيل زاده  بوده، و 1356لتاريخ ها، تا سا)  1

  .تاريخ صعودهاي بعدي با استفاده از يادداشت هاي خودم ذكر شده اند
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  پيشگفتار

  

  

  كوه نعمتي پر بها

شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آن در از .ايران كشوري است نسبتا بزرگ و كوه ها قسمت بزرگي از آن را پوشانده اند

  .و اين به داليل زير موهبتي است بزرگ. كوهي را در افقي نمي بينيم ,كمتر جايي

  .وجود صرف كوه ها وسعت خاك ما را افزايش داده،بر ثروت كشور افزوده است-1

  .اري و معدني ما هستندكوه ها به علت پوشش گياهي و سنگ ها و معادن مختلف،از منابع ثروت كشاورزي ،دامد-2

  .شايد اگر كوه نداشتيم،ايران كويري لخت و برهنه بود.كوه ها منابع آب و در واقع منبع و مبناي زندگي مردم ما هستند-3

كوه ها همانند تابلو هاي زيباي بزرگي هستند كه در فصول مختلف رنگ و جلوه اي ديگر دارند و از بهترين منابع ارضاي -4

هر كوهي زيبايي خاص خود را دارد ، مثال جوپار و دنا و علم كوه و تعداد زيادي از .سي مردم ما هستندحس زيبايي شنا

و بعضي كوه هاي شمال به علت جنگلي ) در كرمان(و رومين ) در شمال(ديگر كوه ها به علت ساختار سنگي آن ها، درفك

ان و آذربايجان؛بعضي از كوه هاي كرمان مانند كوشاه بودن؛چهل چشمه و اورين و سهندو تعدادي ذيگر از كوه هاي كردست

 و تخت سر طشتك به علت پوشش گياهي غني و بلندو يا چمنزار ها ي آن ها كه در بهار پر از الله) جبال بارز(وبن ون 

 شكل  ديگر مي شود ؛ كوه هاي الوند به علت چشمه هاي گوارا و چمنزار هاي زيباي آن دماوند به علت ها ي وحشيوگل

و ارتفاع بلند آن و خالصه، هر كوهي به نوعي زيباست و همه منبع هواي پاك و تنوع چشم اندازند و مركز ورزش  مخروطي

  .قيام بابك و اسماعيليان:كوه ها در طي تاريخ پناهگاه آزادي خواهان و ظلم ستيزان بوده اند. وتفريح ما هستند

د جريان هوا، در اين دوران آلودگي هوا ، باعث كاهش آلودگي و افزايش پاكي و ايجا  خود اختالف حرارت كوه با دشت ها   

پس كوه ها نعمت و موهبتي عظيم براي مردم ما و سرچشمه زيبايي و بركت و زندگي ما هستند و حيات ما با . هواست

ون،به استثناي تهران و يكي در تمام طول تاريخ ما، كوه ها محل دامداري مردم بوده و تاكن. وجود آن ها در آميخته است 

داري هاي صنعتي و علمي تهيه مي شود، در بقيه تقاط باز ه فراورده هاي شيري آن ها از گاودو شهر بزرگ كه قسمت عمد

يعني هم از جهت زمين . منبع ديگر زندگي يعني كشاورزي ما هم مستقيم و غير مستقيم به كوه وابسته است. هم هستند

و علت  و هم از لحاظ اين كه سبب جلگه هاي آبرفتي اند و هم از جهت تامين آب كشاورزياغلب هاي دامنه كوه ها كه 
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با تمام اهميتي كه .  خودروي قابل استفاده براي خوردن يا درمانهاي بارندگي مي شوند و سرانجام از جهت استفاده از گياه

ن كه شايسته تمدن امروز است، نمي شناسيم وهنوز كوه ها براي زندگي ما دارند ما هنوز كوه هاي خود را درست و چنا

  .جغرافي دانان و كارشناسان نقشه كشي و كوهنوردان حتي نام عده اي از كوه ها را نمي دانند

  

     علل ضعف كوهنوردي در ايران 

 و آسان بودن  ساله كوهنوردي در كشور ما70آنچه به طور مستقيم به اين نوشته مربوط است اين كه با وجود عمر تقريبا 

 متري صعود نشده، يعني تمام كوهنوردان ما در طي 3500صعود اكثريت قريب به اتفاق كوه هاي ما،هنوز تمام قلل باالي 

  : چرا؟ در زير مي كوشم در حد توان خود به علل آن بپردازم.تاريخ كوهنوردي كشور، تمام كوه هاي بلند را صعود نكرده اند

جديد و دور جديد يك نوع ترس و واهمه دارند و به همين علت كمتر به كوهنوردي در نقاط هنوز مردم ما از جاهاي -1

 لهجه و عادات و اخالق نا افتاده تمايل دارند، به خصوص كه به علت تنوع قومي، در نقاط ديگر معموال با زبان يا حداقل

  .آشنا مواجه مي شوند و نوعي بيگانگي احساس مي كنند

شايد فالن كوه دور :  ها هنوز نا امن است مانند اشتران كوه و گرين و حتي بيستون و انسان فكر مي كندتعدادي از كوه-2  

  .افتاده هم نا امن باشد

تعدادي از كوه ها از جاده هاي آسفالته و حتي هر نوع جاده ماشين رو دور هستند و رسيدن به آن ها با مشكالت نسبتا -3

  .وه هاي لرستان و كوه هاي اطراف زرد كوه و بعضي كوه هاي كرمانزيادي روبرو است مثل برخي از ك

مثال كمتر كوهنوردي از تهران يا غرب .نه منابع كافي در دسترسمان هستعادت به تحقيق و تفحص داريم و  ما نه -4

افرت به آن و اگر زحمتمس. ايران ،زحمت پرس و جو و تحقيق راجع به كوه هاي لرستان و يا كرمان را به خود مي دهد

نواحي را به خود بدهد ، معموال بدون تحقيق راه مي افتد و با زحمت به ده نزديك كوه مي رسد و گاهي مجبور مي شود از 

در حالي كه اگر با يك اگر بايكي دو گروه كوهنوردي تماس مي گرفت و يا نقسه هاي . اطراف كوه يا اواسط آن برگردد

به علت سهل الوصول كتاب هاي مربوط به كوه ها را كه البته بسيار كم اند نگاه مي كرد،طبيعي استان مورد نظر و بعضي از 

  .بودن اغلب كوه هاي ايران احتمال موفقيت اش تقريبا حتمي مي شد

ونكته دوم كه در حقيقت از همان ضعف تحقيق اما در سطح وسيع تر نتيجه شده اين كه ما منابع كافي هم نداريم،نقشه 

س مان دقيق و كامل نيست،كتاب كم داريم و خيلي از كوه ها و راه هاي صعود آن ها ناشناخته مانده هاي در دستر

راستي اين كه . مثال قلل جنوبي و شمالي زردكوه و تعدادي از كوه هاي لرستان هنوز احتياج به تحقيق محلي دارد.است

 راه شناخت خود و كشور خود هستيم و خيلي از راه ها در واقع ، ما در اوايل. بعضي كوه هاي اطراف تهران هم چنين است 
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محدوديت ديد و علمي نبودن تفكر ما و در نتيجه كار و تحقيق ما كه حاصل عدم پيشرفت در اين زمينه .را بايد گشود 

  .هاست،در خيلي از موارد دست و پاي ما را بسته است

تومان 30 000،بارك تا علم چال در منطقه ي تخت سليمانفقر و وضع نابسامان اقتصادي؛براي كرايه يك قاطر از رود-5

 روزيك كارمند عادي و متوسط است و اگر كرايه اتومبيل در جاده هاي خاكي و دور 15 تا 10بايد پرداخت و اين حقوق 

 را در افتاده اطراف اغلب كوه هاي ايران و يا قيمت گران لباس هاي زمستاني و يا كمبود و گراني وسايل فني كوهنوردي

فالني :نظر بگيريم، ابعاد مشكالت تا حدودي خودنمايي مي كند و وقتي در برابر پيشنهاد برنامه از اغلب دوستان مي شنويم

اصرار نمي كنيم و سر به تسليم و رضا فرود مي آوريم و البته اين شيوه اي است كه فرودستان در تمام .يا نمي توانم!نيست

  . پس كوهنوردي جدي،نه كوه روي، كار همه كس نيست.تاريخ به آن مجبور بوده اند

،باز دو مورد ديگر را نمي توان ناديده گرفت و آن فقر آموزش  هر چه هم سخت نگيريم و مته به خشخاش نگذاريم-6

  .جغرافيا در مدارس و فقر آموزش كوهنوردي صحيح در طول تمام عمر اين ورزش است

مثال تصور كنيد . ترين اطالعات راجع به طبيعت كشور خود آگاهي نداشته باشيماولي باعث شده كه ما حتي از ابتدايي 

چند درصد مردم ما مي دانند كه منابع آبي كشور ما بسيار كم و محدود است و به همين خاطر كشاورزي ايران معموال 

 درصد اراضي ايران به علت بي كفاف تغذيه مردمش را نمي دهد؟ وآيا اگر اين واقعيت ساده را مي دانستيم كه كمتر از ده

 مثال آيا باز با آب لوله كشي كه عمدتا براي آشاميدن در آبي قابل كشت است، اين طور با بي مباالتي آب را هدر مي داديم؟

! نظر گرفته شده در جلو مغازه يا خانه ي سر به سر چوب كبريتي ناچيز و سمج كه محكم به زمين چسبيده مي گذاشتيم

دقيقه شلنگ آب را براي راندن يك تكه كوچك و لزج ماهي كه به 5را در ميدان تجريش ديدم كه حدود ماهي فروشي 

  .زمين چسبيده بود و خيال جابجايي نداشت بر روي آن متمركز كرده بود

ظ در مورد شناخت ما از كوه ها و فايده آن ها و طريقه ي صحيح استفاده از آن ها و توجه به فرسوده نشدن خاك و حف

به اميد زماني كه همه ما نسبت به حفظ يك .از اين مثال مي توان به ارزيابي درستي رسيد...جنگل ها و مراتع و وحوش و

بوته و يا يك پرنده حساسيت نشان دهيم و از هدر رفتن حتي يك ليتر آب جلوگيري كنيم ونقاط ديدني و زيبا را كثيف 

  .اها و آشغالداني نباشدگردشگاه هاي ما كثيف ترين جو بهترين .نكنيم

در طي بيش از چهل سالي كه اينجانب شاهد آموزش .درباره ي فقر آموزش كوهنوردي هم يك مثال ابتدايي كافي است

هنوز چون گذشته ، اولين فرود يك كاراموز از يك سنگ . كوهنوردي بوده ام،شيوه تعليم فرود و صعود هيچ تغييري نكرده

دي يا كالهكي شروع مي شود، يك مربي از باال و يكي ديگر از پايينفرد مبتدي بيچاره را كه نه يا ارتفاعبيش از ده متر عمو

بيشتر، !به كارگاه اطمينان دارد و نه به طناب،و ترس از جان لرزه به اندامش انداخته راهنمايي مي كنند كه برو تو فضا

 ياد بگيرد و قبول شود و هم از جانش مي ترسد، هميشه  كه هم دلش مي خواهد كارو بيچاره كار آموز! برو تو فضا. بيشتر
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 60در حالي كه مي شود ابتدا روي چند سنگ دو الي سه متري با شيب حدود . ترسي ناگفته و پنهان از فرود پيدا مي كند

 بعد هم يك درجه پيش چشم كار آموزان،كارگاه ها را بست و در باره ي استحكام آن و ميخ وطناب ،كار آموز را قانع كرد و

آن وقت ابهت مربي و آب : البته پاسخ قاطعي در اين مورد هست كه. مربي در يك زمان، تمرين چند نفر را كنترل كند 

آموزش صعود مصنوعي شامل ركاب و ميخ كوبي و غيره هم همين طور است چند ! چشم گرفتن از كار آموز چه مي شود؟

بيچاره قواي روحي اش بين . زير كالهكي تيغه اي  آموزش ركاب زدن مي دادندبار با چشم خود ديده ام كه كارآموز را در 

  . چپ و راست وپايين و ياد گيري در كش وقوس بود حفظ جان و حفظ تعادل به

تعليم طريقه صعود كوه ها و چگونگي تحقيق در مورد آن ها و راه و روش برخورد با كوه هاي با ارتفاع مختلف، درمناطق 

صول مختلف و ساختمان هاي مختلف گر چه امري مشكل نيست ، تا به حال به مخيله اغلب ما وارد نشده به گوناگون و ف

برخالف . اضافه ي اين كه بايد راه و روش برخورد با مردم روستايي خوش نيت و غريب نواز يا اياالت مختلف را هم آموخت

درصد 90ر كه گفتيم اغلب مشكل و پر هزينه است ، صعود منابع تحقيق كه كم است و راه رسيدن به پاي كوه كه همانطو

. كوه هاي ايران بسيار ساده است و اگر مبدا صعود را درست انتخاب كنيم مي توان يكروزه آن ها را صعود كرد و برگشت 

بيش از البته استثنا هايي هم چون بزمان و قنديل هست كه معموال . حتي صعود يكروزه دماوند امروزه امري عادي است

يك روز وقت مي برد اين نوشته تالشي است كوچك و ابتدايي در سطح توان نويسنده براي پاسخ گويي به نيازي مبرم در 

  .جامعه كوهنوردي، اميدوارم كمكي باشد براي شناخت و صعود اغلب قله هاي بلند ايران

  منابع و روش كار

 سال كوهنوردي در برنامه ها نوشتم و يا 40ت كه طي حدود مبناي اصلي گزارش هاي اين كتاب يادداشت هايي بوده اس

در عين حال ، آقاي صادق آقاجاني رئيس فدراسيون كوهنوردي از .در اين ده سال كه سرگرم اين كار بوده ام صعود كرده ام

تيار اينجانب روي لطف  آرشيو گزارش هاي برنامه هاي كوهنوردي كه براي فدراسيون رسيده بود براي مدتي طوالني در اخ

آقاي عباس محمدي آرشيو گزارش ها ي گروه كوهنوردان آرش و دو دفتر بزرگ گزارش هاي هم چنين . گذاشت

كوهنوردي دانشكده فني دانشگاه تهران ، در قبل از انقالب را كه به گروه آرش سپرده شده بود مدت ها به امانت به من 

ر دانشكده ي فني بسيار دقيق و منظم و پاكيزه بود، ولي متاسفانه، به خصوص دو دفت. سپرد كه جاي تشكر بسيار است 

آقاي نعمت اله اخضري دفتر يادداشت هاي . اكثر اين گزارش ها شامل كوه هاي اطراف تهران و يا كوه هاي كوتاه مي شد

 چند گزارش از برنامه آقايان محمد نوري و بهزاد تركاشوند از اعضاي گروه آرش، هركدام. در اختيار من گذاشتندخود را 

. هاي اجرا كرده ي خود را از روي لطف به اين جانب سپردند و دوستان سعدي ئي ، محمودي و معروفي از گروه سامرند

  .   قله از كوه هاي كردستان را ارسال داشته اند از همگي آنان متشكرم4نقده گذارش راه هاي مختلف صعود 
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كه در موقع خود إكر مي شود گزارش صعود تمام كوه هايي كه در اين كتاب آمده  با اين وصف جز در چند مورد استثنايي

  . حاصل صعود خود اين جانب است 

  : چون مدت صعود از جمله عامل مهم موفقيت در صعود است ، بايد متذكر شوم كه 

دن و غيره حذف شده استراحت و غذا خوريعني وقت صرف شده برايزمان ها در اين كتاب تنها زمان خالص صعود است 

 .است

زمان ها با احتساب سرعت افراد ورزيده كه معموال از حد متعارف كمي تند تر است حساب شده، اما به هيچ وجه زمان .2

يا اگر بخواهيم معياري دقيق تعيين كنيم، بايد گفت اگر صعود متعارف و معمولي را ساعتي . صعود هاي سرعتي نيست 

 متر ارتفاع حساب شده است، 400 تا 350م، در اين كتاب،صعود ها تقريبابا سرعت ساعتي  متر ارتفاع حساب كني300

مطلب ديگر قابل . نكته ديگر اينكه بايد توجه شود صعود  خط الراس ها معموال با بار سنگين انجام مي شود و كند تر است 

ستفاده كننده به يك نقشه معمولي محل صعود ذكر ،اينكه چون براي همه كوه ها نقشه و كروكي ارائه نشده، الزم است ا

  .محل شروع صعود و جهت حركت و غيره را بهتر درك كند تا .مراجعه كند

  فريدون اسماعيل زاده 

    1384  
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  رشته كوه البرز

  

  

  متر  3610قله آبك،ارتفاع

وجه هاي شرقي و شمالي آن صخره اي . قسمت هاي جنوب شرقي وجنوبي وغربي آن خاكي است.قله تقريبا منفردي است

  .  است ولي حالت ديوار يك تكه ندارد

ميني بوس هاي ). ده ميگون زيبايي است در شمال شرقي فشم(بهترين راه صعود آن از شمال شرق دهكده ميگون است

رو سمت شمال شرقي در ده ميگون پياده مي شويم و از آنجا از جاده ماشين . تهرانپارس حركت مي كنندميگون از سه راه 

  .  راه ساده ونسبتا كم شيبي تا قله ميرود كه حدود دو ساعت است. ده باال مي رويم تا به يال آبك مي رسيم

  . به گردنه لجني واقع در سر كچال مي رويم) شرق(از شمشك در سمت راست  .راه دوم

در . ساعت است4صعود از شمشك حدود و از آنجا به سمت جنوب مي پيچيم ، شيب نسبتا تند اما راحت است ،مدت 

  . تابستان از باالي پيست اسكي شمشك هم مي توان به قله رسيد 

  . از ده روته باال مي رويم. مسير سوم 

روته دهي است در جنوب شرقي دو قله روته و آبك، دو راه رسيدن به آن به اين ترتيب است كه از سه راه تهران پارس    

 بعد از ظهر حركت مي كنند و بعد از 2صبح و 7در مي شويم كه معموال ساعت هاي يك ربع به سوار اتوبوس هاي گرماب

 .جاده روته در سمت چپ گرمابدر است و بعد از نيم ساعت پياده روي به ده مي رسد. فشم در دوراهي روته پياده مي شويم

تا اين جا حدود ساعت . قله آبك مي رسيم) شرق(از ده در مسير رودخانه كه آب كمي دارد باال مي رويم تا به سمت راست 

بستگي به مسير انتخابي و ( ساعت3مسير داراي شيبي تند و در بعضي جاها صخره اي است و در حدود . طول مي كشد

  . تا قله طول مي كشد)قدرت تشخيص و سنگنوردي ما دارد

  .هاي ديگر و به خصوص شمالي هم مي توان برگشتبهترين  راه برگشت ضلع غربي است كه به ميگون مي رود ، اما از راه  
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   متر3850آتشكوه، ارتفاع 

براي رسيدن به آن از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد مخصوص افجه . اين قله در شمال غربي ده افجه قرار دارد

 رودخانه از سمكت چپ متر بعد از جايي كه از خودرو پياده مي شويم100حدود . حركت مي كنيم و به افجه مي رويم

از كنار سمت راست اين رودخانه شروع به باال رفتن مي كنيم كه بعد از حدود نيم ساعت به سمت راست . پايين مي آيد

بعد از حدود دو ساعت و عبور از يك منطقه ي ) اول به طرف غرب مي رفتيم حاال به سمت شمال مي پيچيم( مي پيچيم 

  .يند مي گو) saka( كه به آن ساكا سنگي به قله ي كوتاهي مي رسيم

ساعت ها را با قدم متوسط نسبتا تند .  از ساكا رد مي شويم و در جهت شمال بعد از دو ساعت ديگر به  آتشكوه مي رسيم 

در افجه تا شب براي . راه برگشت همان راه رفتن است. ساعت طول مي كشد  5 تا 4پس صعود اين قله بين . نوشتم 

  . ن وسيله ي نقليه است برگشت به تهرا

از افجه در جهت شمال شرق حركت مي كنيم تا در بيرون ده به يك رودخانه كه از شمال ده مي آيد مي رسيم . راه دوم

از اين محل ريزان در .  دقيقه ديگر به يك آسياب به نام بن رود مي رسيم20از كنار رودخانه باال مي رويم بعد از حدود 

  .قرار دارد) باختر(آتشكوه در سمت چپ دره و ) خاور(سمت راست 

 ساعت راه است و بعد به 2/ 5تا اينجا حدود . راه را تا نزديك انتهاي دره يعني گردنه بين ريزان وآتش كوه ادامه مي دهيم 

  . ساعت راه است1چپ مي پيچيم و به قله مي رويم كه تا قله هم حدود 

  

   قلل آزاد كوه،يخچال،  سرماهو و كمان كوه

   متر4250 مترو كمان كوه 4150 متر، سرماهو 4200 متر، يخچال 4350ارتفاع آزاد كوه 

  :راه هاي صعود 

 -  دشت كمان كوه– گردنه كمان كوه – دشت سوتك - دره شير كمر- دره وانگروند–ده وارنگرود : مسير جنوب غرب .1

   قله –گردن چورن 

 )نزديك ترين راه) (choren( گردنه چرِن – ده كالك باال -مسير شمال شرق.2

  گردنه چرِن– دشت كمان كوه –) nesen(مسير شمالي ده نِسِن .3

وارنگرود از كرج از طريق جاده چالوس به دوراهي ديزين مي رويم و از آنجا به دوراهي وارنگرود و ده براي رسيدن به

وند ممكن است كوهنوردانرا به دوراهي وارنگرود ماشين هاي زيادي كه به ديزين مير معموال از سر جاده ديزين. وارنگرود

 1در غير اين صورت حدود.  كيلومتر و از دوراهي وارنگرود نيز اگر با خودرو به وارنگرود برويم بهتر است4حدود  . برسانند

بعدبه ) رق استراه ابتدا از داخل ده و به سمت ش. (از ده وارنگرود در كنار رودخانه باال مي رويم. ساعت پياده روي داريم
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در محلي كه ساحل آن بلند است حدود ده دقيقه بعد از انتهاي باغ هاي ده داراي پل رودخانه . طرف چپ رودخانه مي رود

بايد از رودخانه عبور كرد كه در بهار بسيار ) در صورتي كه پل را نبينيم ، و يا آن را آب برده باشد(در غير اين صورت .است

  .ردن انسان هستپر آب است و احتمال ب

دره اي است كه دو طرف آن صخره )شمال(ادي درخت مي رسيم و در سمت چپساعت بعد از ده وانگرود به تعد1حدود    

مي ) شرق(از دره شير كمر كه داراي راه مشخصي است باال مي رويم و بعد به سمت راست . اين دره شير كمر است. هست

 است مي رسيم و از آن باال مي رويم و ابتدا به گردنه سوتك و بعد به گردنه پيچيم و به سوتك كه دشت زيباي چمنزاري

در سمت چپ گردنه يعني در شمال . ساعت راه است3كمان كوه مي رسيم،كه از ابتداي دره شير كمر تا گردنه دوم حدود 

در واقع بايد آن را ميدان اين دشت كه . آن راهي مالرو است كه به دشت زير قلل كمان كوه و سرماهو و يخچال مي رسد

از سمت ديگر اين ميدان . در بهار پر از گل است و داراي رودخانه و چشمه است) چون دورش را دره و كوه گرفته(گفت 

پس حدود .  ساعت راه است2اين قسمت هم حدود . باال مي رويم و به گردنه چرن در زير آزادكوه مي رسيم) شرق آن(

  . ساعت راه هست5/1تا گردنه چرن هست و از گردنه چرن تا قلل آزادكوه حدودساعت راه از وارنگ رود 6

 صبح ويا از خيابان 5ساعت ..... در سرچشمه به نامبراي رسيدن به اين ده از گاراژي . مبدا صعود كالك باال .راه دوم   

س به پل زنگوله مي رسد و از آن جا به سيروس گاراژ اتوسير نور مقابل پمپ بنزين سوار اتوبوس مي شويم كه از جاده چالو

يا در غير اين صورت بايد از كرج به پل زنگوله و از آن جا ) در جاده بلده(دهات اين قسمت، نِسِن و ميناك و غيره مي آيد 

اصله ف. كه البته از پل زنگوله به بعد ماشين كمتر هست. به ميناك كنار جاده بلده و بعد به كالك پايين و كالك باال آمد

. اين نزديك ترين و راحت ترين راه صعود به آزادكوه است. ساعت است1ميناك به صورت پياده تا كالك باال كمي بيشتر از 

راه .  دقيقه به يك دو راهي مي رسيم20كالك باال از جاده مالرو در سمت راست رودخانه باال مي رويم بهد از حدود از 

اد دره اصلي باال مي رويم تا به گردنه چرِن در جنوب قله مي رسيم كه ز كالك باال طرف چپ را انتخاب مي كنيم و در امتد

  . ساعت طول مي كشد5/1و از اينجا تا قله حدود . ساعت فاصله دارد3حدود 

با اتوبوس مخصوص جاده بلده كه از . اين راه هم به علت زيبايي بسيار صعود مي شود. راه سوم از طريق نِسِن   

راه در امتداد رودخانه و .  آيد و يا با ماشين هاي مختلف به ده نِسِن و از آن جا به جانب جنوب مي رويمسرچشمه مي

از اين جا به طرف چپ مي . مي رسند ساعت به جايي مي رسيم كه دو رودخانه به هم 1بعد از حدود . مشخص است

ماهو و غيره مي رسيم و بعد از راه مال رو سمت  ساعت به قسمت شرقي ميدان زير قلل يخچال و سر5/2پيچيم و بعد از 

  . ساعت صعود مي كنيم و به گردنه چرن مي رسيم و بعد به قله آزادكوه صعود مي كنيم5/1چپ حدود

در تابستان و . يخچال و كمان كوه) sarmahu(قله هاي جنوبي آزاد كوه به ترتيب از شرق به غرب عبارت اند از سرماهو

براي صعود آن ها هم ). در فصول ديگر بيشتر قسمت هاي آن زير برف است( مال رو در زير قله ها هست اوايل پاييز يك راه
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ساعت است 3حدود مدت صعود اين قلل  .مي توان از گردنه چرن صعود كرد و هم از گردنه كمان كوه واقع در غرب كوه ها

   .آن دهات به تهران بر مي گردند بعد از ظهر از 2و1اتوبوس هاي ميناك يا نِسِن بين ساعت هاي . 

  

  )قلعه نو-اسبي كالك( متر 3750آسمان كوه،ارتفاع 

به طرف گرمابدر مي روند ) ساعت ها تغيير مي كند( صبح7ربع به 1از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد كه معموال 

 سمت براي دسترسي به شمال كشيده اند در گرمابدر بايد به وسيله وانت بار از جاده خاكي كه از اين. حركت مي كنم

تا اين تاريخ هنوز جاده از . اين جاده ابتدا به گردنه چماقلو مي رود و سپس به طرف دره الر سرازير مي شود. حركت كرد

پس بايد همين جا از خودرو پياده .تنگه يونيزار كه ابتداي دره الر است رد نشده يعني اين قسمت جاده هنوز درست نشده

) سمت شمال شرق(طرف راست ما . و به داخل دره الر رفتو عرض آن را طي كرد كه مستلزم عبور از آب رودخانه استشد 

يال قله آسمان كوه به پيش آسمان كوه به داخل دره پيش آمده مي توان همين يال را كه در بعضي قسمت ها سنگي است 

انندي كم شيب مي رسد و ار آن جا تا قله با اين كه راه سنگي  ساعت به تيغه م3پيش گرفت و باال رفت كه بعد از حدود 

را قلعه نو و قسمت داخل دره ) چپ(قسمت سمت شمال . طول مي كشد ساعت 1است اما كم شيب و راحت است و حدود

  .سمت راست را اسبي كالك مي گويند

 تر از دره آب سفيد است كه آبشار آن از اين دره پايين. از دره سمت چپ يال آسمان كوه به طرف شرق مي رويم. راه دوم

جاده بعد . ما از سمت چپ اين دره باال مي رويم. باال تر از تنگه يونيزار و بعد از آن ديده مي شود و تقريبا موازي با آن است

ز كف الر تا ا. راه را ادامه مي دهيم تا به گردنه مي رسيم. از بيش از نيم ساعت راهپيمايي به سمت راست رودخانه مي رود

قله در سمت . از گردنه يا از نزديك ترين آن يال سمت راست را مي گيريم و باال مي رويم.  ساعت راه است2اين جا حدود 

 ساعت و ربع از گردنه 1بعد از حدود . پس مي توان در نزديكي خط الراس به سمت چپ تراورس كرد. چپ اين يال است

راه دوم راحت تر و . از روي قله درياچه الر و دماوند  و كوه هاي اطراف پيداست. استانتهاي راه سنگي . به قله مي رسشيم

  .و بهترين راه صعود اين قله است.نزديك است

در صورتي كه وسيله نقليه شخصي مناسب كه بتواند از رودخانه ها رد شود داشته باشيم مي توانيم از پلور واقع  .راه سوم

اين راه تا ايستگاه بازرسي كه مي توان گفت اول سمت چپ كه به دره الر مي رود وارد شويم در جاده تهران آمل به جاده 

كيلومتر بعد از ايستگاه كه تا 1جاده الر و در دامنه كوه دماوند است آسفالت و بقيه آن خاكي خوب است به استثناي حدود 

ف غربمي ريم تا در داخل دره الر و در سمت راست به از اين محل به  طر. اين تاريخ جاده اي پر دست انداز و خراب دارد 

باغي مي رسيم با درخت هاي تبريزي در جلوي آن در تمام طول راه اين تنها باغ است درست در بغل جاده احداث شده از 

اين باغ مي توان از داخل دره پهن و خشك باال رفت تا به آخر دره رسيدو سپس به سمت چپ پيچيده ) شرق(سمت راست
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 5/2اين راه از دو راه ديگر از جهت راهپيمايي نزديك تر است و حدود . و به قله آسمان كوه رسيد،اواخر راه صخره اي ست

  .ساعت طول مي كشد

  . ساعت و ربع راه است2حدود از تنگه يونيزار تا باغ ذكر شده . ولي راه رسيدن به ابتداي اين راه براي همه مقدور نيست

   رقله آسمان كوه درال

  .اولي روبروي دره يونيزار است و دومي همين قله كه شرح مي دهيم.قله را آسمان كوه مي گويند2در الر    :توجه

و از آن جا از جاده سد الر بعد از گذشتن از نگهباني سد، از جاده خاكي .  آمل مي رويم–از تهران به پلور در جاده ي تهران 

اين جاده از رودخانه دليچاي مي گذرد كه پل دارد و به .  دره الر مي رويمكه ابتداي آن پردست انداز است به داخل

بعد . رودخانه ي سفيد آب مي رسد كه پل ندارد و در فصل بهار فقط خودرو هاي قوي شاسي بلند مي توانند از آن بگذرند

كه كمي جلوتر از آن چند مي رسد   )  Gozal dareh(از اين رودخانه جاده ادامه دارد و به جايي به نام گزل دره 

بعد از گزل دره به رودخانه ي الرم . در گزل دره چشمه آبي هست و يك ساختمان كه مخروبه شده. ساختمان هست

)Alarm ( بهتر است از آن عبور كنيم و از جاده ي مال رو بغل آن كه به شمال مي رود باال برويم تا به دره ي . مي رسيم

كوهي كه در شمال غرب است را آسمان .  دره الرم بين سه كوه واقع است–اعت طول مي كشد  س1اين فاصله . الرم برسيم

در جنوب آن كوهي كوچكتري . قله ي آسمان كوه سنگي و تيز است و از مناطق دور پيدا و مشخص است. كوه مي گويند

  .دخانه ي الرم جاريست ازبين اين دو كوه رو–هست و در شرق آن كوهي صخره اي و تيز و ليكن نسبتا كوتاه 

براي صعود آسمان كوه مي توان در سمت غرب به گردنه ي بين آسمان كوه و كوه جنوبي آن رفت و بعد به سمت شمال 

از خط الراس تا قله ي آسمان كوه هم . كرد و به خط الراس رسيد كه از الرم تا آنجا دو ساعت و ربع طول مي كشد صعود

ين مي توان از جايي از سينه كش جنوبي كوه كه مناسب بدانيم صعود كنيم و به خط همچن. حدود يك ساعت راه است 

  .  الراس برسيم

قسمت مهمي از البرز از روي اين قله . سمت شمال شرق آسمان كوه ديواره است و ضلع جنوبي آن گرده اي سنگي    

  . مركزي پيداست

 مي توان بعد از رد شدن از رود خانه الرم جاده را ادامه مي دهيم در صورتي كه خودرو در اختيار داشته باشيم. راه دوم   

و .برويم ) بين آسمان كوه وكوه جنوبي آن (و كوه جنوبي آسمان كوه را دور بزنيم و به نزديك گردنه ي غربي آسمان كوه 

  از آنجا صعود كنيم كه حدود يك ساعت راه نزدديك تر مي شود  

از اين گردنه به . پايين اين گردنه چند ساختمان هست. ه و درشمالشرق آن گردنه ياي استنرسيده به گزل در. راه سوم   

  . از رود خانه ي الرم مي گذريم و همان راه اول را ادامه مي دهيم تا قله . طرف غرب مي رويم و وارد دره ي الرم مي شويم 

  



  28     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

  متر  4180آالنه سر ،ارتفاع  

از شهرك توسط . مركز طالقان مي رويم » شهرك« ساعت به 2القان در مدت حدوداز ترمينال غرب توسط اتوبوس هاي ط

در صورت امكان تا ده ناريان مي رويم در . خودرو هاي عبوري به سمت شرق مي رويم و به ده بزرگ جوستان مي رسيم

سمت شمال مي رويم و بعد  ساعت راه است از ناريان در كنار چپ رودخانه به 5غير اين صورت از جوستان تا ناريان حدود 

نيم . اين راه ما را به گوسفند سراي واسكول مي رساند.  ساعت به سمت راست مي رويم،و به باال صعود مي كنيم5/1از 

ساعت باال تر به يك چشمه مي رسيم كه محل استراحت خوبي است، از اين محل پايين مي رويم و به كف دره مي رسيم و 

 ساعت به منطقه سنگالخي مرتفعي در زير 5/1ود مي كنيم كه شيب نسبتا تندي دارد و بعد از از طريق يال ميان دره صع

مسير صعود تا گردنه را كه شيب تندي دارد به طرز زيكزاك پشت سر گذارده و با اينكه قله را . گردنه آالنه سر مي رسد

  . ساعت وقت مي گيرد5/4ود خيلي نزديك مي بينيم ليكن راه آن طوالني  است و از كف دره تا قله حد

  

   متر3550قله اَلَرم، ارتفاع 

بهترين راه صعود اين قله اين است كه از تهران به پلور در جاده هراز برويم و از آن جا به كرايه كردن لندور يا وانت بار به 

  .در دره الر به آب سفيد مي رويم تا به گردنه بين آب سفيد و اَلَرم برسيم.دره الر  برويم

اَلَرم چمنزار نسبتا كوچكي است كه جوي آبي از آن مي گذرد و جايي است كه عده اي از اهالي سنگسر در آن چادر مي 

از گردنه به سمت جنوب صعود را شروع مي كنيم كه حدود سه ربع ساعت بعد بر روي . زنند و به دامپروري مي پردازند

 اَلَرم هست كه در كمتر از نيم ساعت به آن مي رسيم و در طرف چپ در طرف غرب ما قله بلند. خط الراس اَلَرم مي رسيم

  .يا شرق دو قله ديگر هست كه  آن ها را هم با صزرف نيم ساعت مي توان صعود كرد

  .اين راه نزديك ولي در صورت نداشتن وسيله ي نقليه پر خرج است

ساعت ها گاهي ( حركت مي كنند 7ربع به 1  ساعت واحد كهاز تهران و از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي . راه دوم

رمابدر مي رويم و از آن جا با كرايه كردن وانت بار يا با استفاده از خودرو هاي بين راه به تنگ ــبه گ) تغيير مي كنند

ري كه كمي يونيزار ، اول دره الر مي رويم در تنگ يونيزار پياده  مي شويم و عرض دره الر را طي مي كنيم و به دره ديگ

 دقيقه راهپيمايي به 20اين دره سفيد آب است در اين دره بعد از حدود . پايين تر از روبروي يونيزار است داخل مي شويم

در روبروي ما كوهي مخروطي شكل نمايان است كه . اين دره را تا آخر طي مي كنيم. دره ديگري در سمت راستمي رسيم

از تنگ يونيزار تا اين گردنه . آن عبور مي كنيم تا به گردنه مي رسيم) جنوب(راست ت از سم. آن را كوه گِل گَچ مي گويند

از اين گردنه پايين مي رويم تا به محل نسبتا وسيعي مي رسيم كه چمنزاري است به نام اَلَرم .  ساعت راه آمده ايم3حدود 

 اَلَرم در سمت جنوب شرق با كوه. سرازيري استساعت 1از گردنه آخر تا اَلَرم حدود  . و جوي آب زاللي از آن مي گذرد
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اَلَرم دو قله دارد يكي بلند تر كه آن را اَلَرم باال مي گويند و ديگري كوتاهتر كه آن را  .هاي نود درجه اي آن پيداست صخره

  .به علت شيار هاي سنگ ها. اين قله ها را پيرزن كوه هم مي گويند. اَلَرم پايين مي گويند

 و بعد وارد دره آب ار اَلَرم جاده ماشين رويي هست كه از آن جا به گردنه اي واقع در شمال كوه اَلَرم مي رسداز چمنز   

در اينجا الزم است توجه كنيم در دره الر دو دره هست كه معني اسامي آن ها يكي است اما با عوض شدن . سفيد مي شود

 اولي كه از آن باال آمديم و تقريبا روبروي تنگ يونيزار است، دره. دره كامال متفاوت است2جاي صفت و موصوف معرف 

سفيد آب ناميده مي شود و دره ديگري كه در شرق چمنزار اَلَرم و بعد از گردنه شروع مي شود و تا نزديك درياچه سد الر 

 روي گردنه يا نزديك مي توانيم از جاده ماشين رو ذكر شده در باال استفاده كنيم و به. كشيده شده است آب سفيد است

بعد از رد كردن رودخانه ( اما اگر بخواهيم از خود اَلَرم برويم . آن برويم و از آن جا صعود كنيم كه در شرح راه اول ذكر شد

ربع ساعت به باال و سمت شرق برويم و بعد از جاي مناسبي 1و از آن جا حدود ) اي كه روي آن چند سيل بند ساخته اند

تا به قله ) شرق برويم(ي باال برخورد نمي كند صعود كنيم تا به خط الراس برسيم و بعد به سمت چپ كه به صخره ها

  .ساعت طول مي كشد1اين راه حدود .برسيم

آن به سمت در صورتي كه به سنگ نوردي عالقه داشته باشيم مي توانيم بعد از اَلَرم و بعد از رد كردن تپه جنوب غربي    

رون صخره به قيفي سنگي كه در سمت غرب قله است رفته و از آن جا به سمت شمال غرب مي رويم تا جنوب برويم و از د

  .اين راه تماما سنگي است. به قله مي رسيم

  . ساعت است2مدت صعود از اين راه هم همان    

 از تنگ يونيزار تا راه صعود. در صورتي كه خودروي شخصي نداشته باشيم در هر صورت بسيار دور است . راه برگشت   

اگر خودرو براي رسيدن به . ساعت و در صورتي كه به دره آب سفيد واقع در شرق برويم5قله اَلَرم باالبرگشت آن حدود 

 ساعت راه در پيش داريم كه البته با يك شب ماني توام است و در فصل بهار بسيار لذت 10پلور به دست نياوريم حدود 

  .هواي شب در  دره الر حتي در تابستان سرد است و نمي توان بي روپوش در آن خوابيدبايد توجه داشت . بخش است

  

   متر3222قله ي بينالود، 

تا . مي رويم كه ده بزرگي است) Ferizy(و جمع آب و سپس به فريزي ) khich(از مشهد به چناران و از آن جا به خيج

اين راه از دو گردنه مي گذرد و .  كيلومتر مي گذريم12طول  كي به از جاده خاكي باري، از فريزي.اينجا جاده آسفالت است

 بسيار ة سيب دره اي است باباغ هاي ميوةدر.  سيب مي رسيمةمت راست را انتخاب مي كنيم تا به درسدر دو راهي ها راه 

.  كنار رودخانه مي رسد جاده تا.كه درخت هاي گيالس وآلبالو و گيالس آن بسيار زياد است و منظره ي بسيار جالبي دارد
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 كيلومتر باالتر از رودخانه در سمت چپ جاده ساختمان 1حدود . از بين به بعد بسيار سنگي و پر دست انداز مي شود

  .كوچكي هست با يك تراس سيماني كه آن را خانچه ابراهيمي مي گويند

ل انگاري يا بي مباالتي افرادي كه به معموال اينجا جاي استراحت شب كوهنوردان است، ولي در فصل ميوه به علت سه

از كنار رودخانه تا پايان راهي . حريم باغ ها تجاوز مي كنند، بعضي باغداران برخورد نا مناسبي با همه ي كوهنوردان دارند

) بدون كوله پشتي( ربع ساعت راه است3جيپ رو كه به مناسبت صعود سراسري بعضي نيرو هاي مسلح مرمت شده حدود 

از همان كنار آخرين باغ جاده پاكوب . نار باغ گيالس تا درخت هاي گردو باالتر محوطه كم درخت و بازي هستاز ك. 

ساعت و 1از كنار رودخانه تا اينجا حدود . مشخصي باال مي رود و به روي يال مي رسد و بعد به جان پناهي به نام ايماني

 مي يابد تا به گردنه مانندي مي رسد و بعد به جان پناه دومي كه راه از سمت راست يال بعدي ادامه.  دقيقه راه است20

بعد از گردنه و سر راه قله چمن كوچكي با دو .  دقيقه راه است45بين دو جان پناه يك ساعت و . كمي از جاده پرت است 

 اند گم شدني هر چند متري با رنگ زردي كه بر روي سنگ ها زده. راه قله از اين جا مشخص است. چشمه كوچك هست

به محوطه اي خاكي با پوشش گون مي رسد و اين راه به صورت زيگزاگ باال مي رود و از زير صخره ها مي گذرد و. نيست

از روي گردنه ، از سمت چپ و از سينه كش سنگي به طرف جنوب غربي مي رويم تا به . بعد به گردنه ي كوچكي مي رسد

. قله سنگي است.  دقيقه كه از كنار چشمه ها راه افتاديم به قله مي رسيم55از روي يالي خاكي و سنگي مي رسيم و بعد 

از روي .  دقيقه راه است7قله ي ديگري در سمت شمال غربي است كه كمي كوتاهتر است و فاصله ي آن با قله ي شرقي 

  .د قله در سمت جنوب غربي راه صعود از نيشابور ديده مي شود كه جان پناهي هم روي يال دار

از صومعه از كنار رودخانه جاده ي . از نيشابور به مير آباد يا صعود مي رويم كه جاده ي آن ها آسفالت است. راه دوم 

خاكي را ادامه  مي دهيم  تا به محلي به نام دو آبي مي رسيم و دره ي چپ كه را كه به طرف شمال شرق است باال مي 

پاكوب مشخص دارد باال مي آييم تا به جان پناه مي بعد از روي يالي كه راه . جاده در كنار رودخانه و مشخص است.  آييم

گزارش راه .  ساعت است4راه نيشابور دور تر است و راهاز فريزي و دره سيب تا قله . رسيم و از همان راه به قله مي رويم

  .دوم از آقاي خوشدل است

  

  ) متر3900(قله هاي پاشوره

   متر3900 حدود  قله ي لهرك-و قله ي هلزم

در اينجا بايد . از تهران در جاده ي هراز كه همان جاده تهران آمل است است به دو راهي جاده السم بعد از پلور مي رويم

چند كيلومتر بعد از السم و روي گردنه اي . ي كه از اين جاده به سمت شرق مي روند بشويممعطل شد تا سوار خودرو هاي

پيداست پياده مي شويم و به سمت شمال صعود را شروع مي كنيم كه با كوله ي ) vazna(ا كه در سمت شرق آن ده وزن
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 در اينجا مي توان كوله پشتي را زمين . ساعت طول مي كشد كه به قله ي شرقي پاشوره مي رسيم3چند روزه حدود 

يقه بعد از اين قله رب براي صعود پاشوره غربي رفت كه سه ربع ساعت طول مي كشد چند دقغگذاشت و به سمت 

پرتگاهي عميق هست با لبه هاي سنگي و خورد و در پايين آن هم يك سوزني خورد ديده مي شود كه معموال كالغ سياه 

  .ها بر فراز آن پرواز مي كنند

 دقيقه به قله ي سفيدرنگي مي 20به قله ي شرقي بر مي گرديم و راه را به طرف شرق ادامه مي دهيم كه بعد از حدود 

 دقيقه بعد به قله ي بلند بعدي به نام 20راه را ادامه مي دهيم تا . مي گويند) Halzam(رسيم كه نقشه ها آن را هلزم 

  .مي رسيم كه هم ارتفاع پاشوره هاست) Lahark(لهرك 

  

  قله پالون گردن،نرگس و رستم چال 

    متر4000 متر، رستم چال 4200 متر،نرگس 4300ارتفاع قله پالون گردن

به ) يا رد كردن قله هاي فرعي(بار باال و پايين رفتن 2 روي قله خلنو در سمت شمال شرقي حركت مي كنيم و بعد از از

البته در صورت تمايل مي توان دو بر آمدگي بين راه را .  ساعت طول مي كشد 2اين راه حدود . قله پالون گردن مي رسيم 

  .مدگي يا دو قله را از سمت خلنو به پالون گردن ميش چال و پالون مي گوينداين دو برآ. صعود نكرد و از زير آن ها رد شد

كه خط الراس آن تا قله يخچال در . از پالون گردن از روي خط الراس به سمت شمال مي پيچيم و به قله نرگس مي رسيم

پالون گردن هست كه عبور را بسيار از زير خلنوو گردنه بين خلنو و ميش چال راه پاكوبي تا قله . جنوب آزادكوه ادامه دارد

  .ساعت راه است1از پالون گردن تا نرگس حدود . راحت مي كند

در قسمت شرق نرگس با سرازيري اندكي به طرف رستم چال مي رويم كه در روي خط الراس است و تنها در نزديكي قله 

  . ساعت وقت مي گيرد1از نرگس تا رستم چال كمتر از . كمي ارتفاع مي گيرد

اما يال سوم در قسمت . دو يال فرعي از زير قلهداراي شيب تندي است و براي فرود چندان مناسب نيست.  براي بازگشت

از ناحيه . و ناحيه مي رويم ) Pichdeh(هد ساعت به پيچ1شمال شرقي قله هموار تر است و ما از همين مسير با صرف 

  . رفت كه سر راه پل زنگوله به بلده استو از آن جا به اوز) Ouz kala(مي توان به اوزكال 

  . از همين راه هم مي توان قلل رستم چال و نرگس و پالون گردن را صعود كرد 

براي صعود پالون گردن اين است كه با خودرو ها ي گرمابدر از سه راه تهران پارس حركت كنيم و به گرمابدر  .راه سوم

  .ادامه دارد كه از طريق الر به شمال مي روداز ده گرمابدر جاده . برويم كه آخر خط است
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از نزديك رودخانه . پس با كرايه كردن وانت مي توان به گردنه چماقلو و از آنجا بعد از عبور از تنگ يونيزار به دره الر رسيد

ي از جاده پاكوب. الر و در سمت غرب و  در انتهاي دره كوه مخروطي بلندي ديده مي شود كه همان پالون گردن است

  .رودخانه الر دارد) شمال(سمت راست 

  

   متر4050، ارتفاع )Parchenan(پر چِنان

اين است . است و ازاطراف خودو از پايين ديده نمي شود) KAHRIZ(و شمالغرب ده كهريز ) Lazur(در دره لزوراين قله 

  . صعود را بشناسيم تا اشتباه نكنيمكه پيدا كردن راه صحيح صعود به آن در منطقه امكان نداردو بايدازقبل مسير هاي

 كيلومتري فيروز كوه در محلي كه آن را چشمه 5براي رسيدن به لزور و كهريز، از تهران به سمت فيروز كوه مي رويم و در 

حصار مي گويند به جاده سمت چپ داخل مي شويم و بعد از عبور از چند ده به دهكده لزور و بعد به كهريز مي 

. براي صعود بهتر است از ده كهريز  و از جاده مال رو نسبتا پهني كه به غرب مي رود آغاز كنيم. لت استجاده آسفا.رسيم

جنوب ( و سفيد لت) در جنوب پرچنان( ساعت به چمنزاري مي رسد كه زير قله هاي صندوقچه 3اين جاده بعد از حدود 

از اينجا مستقيما به سمت راست .  دو كلبه دارداست و در سمت چپ پايين آن گوسفند سرايي هست كه) شرقي پر چنان

از كلبه ها تا . به گردنه اي در شمال صندوقچه مي رسيم) غرب(قله ي صندوقچه مي رويم و با تراورس آن به سمت چپ 

بين اين گردنه و قله پر چنان  يك دره فاصله هست كه هم مي توان آن را پايين رفت و از . ساعت راه است1اينجا حدود 

ساعت راه هست، قله به 2از اين گردنه تا قله . باال رفت و هم دره را دور زد و به يال پرچنان رسيد) غرب(مت مقابلس

  .متر هست100زير قله ديواره اي بريده به ارتفاع حدود . بلند تر است) غربي(اصطالح دو شاخ است كه قله سمت چپي 

ر غير اين صورت مي توان از قله بر روي يال جنوب غربي آن آمد و از آن د. براي بازگشت بهتر است از همين راه برگرديم   

جا به داخل دره ي فاصل بين قله صندوقچه و پر چنان سرازير شد و به طرف چنوب رفت كه به رودخانه سياه رود مي 

  .رسد و از آن جا در كنار رودخانه به ده لزور رفت

  

   ر مت3200قله پرسون يا سر سياه غار ،ارتفاع 

و در افجه پياده ) اتوبوس واحد و ميني بوس دارد.( از تهران و از سه راه تهران پارس با خودرو هاي افجه حركت مي كنيم 

مي شويم و به طرف شمال شرق حركت مي كنيم تا به رودخانه اي كه سمت راست يا مشرق ما هست مي رسيم از 

 مي رويم و از چند مزرعه و باغ رد مي شويم تا به محوطه وسيع و رودخانه عبور مي كنيم و از جاده مال رو مشخصي باال

از اين محل جاده مال رو مشخصي به سمت . تختي به نام دشت هويج مي رسيم كه پاي قله ريزان است و شمال ده افجه

  .واز گردنه تا قله  در شمال شرقي كمتر از نيم ساعت است. افجه وشمي رسدشرق به گردنه 
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  .راه بازگشت همان راه رفت است.  ساعت راه هست2 ساعت واز دشت هويج تا قله هم حدود 2ت هويج حدود از افجه تا دش

  

   متر3520 ،ارتفاع پلنگ چال

   مشخصي  به طرف  رودخانه از جاده ريش با اتوبوس يا ميني بوس به دركه مي رويم و از آنجا بعد از رد شدن از پلــاز تج

 3از پناهگاه هم چنان به طرف شمال مي رويم و بعد از حدود.  ساعت به پناهگاه مي رسيم2 شمال مي رويم ، بعد از حدود

  .راه برگشت همان راه رفت است. ساعت ديگر به قله مي رسيم

  

   متر3350 متروچشمه شاهي، ارتفاع قله 3359قله هاي پهنه حصار ،ارتفاع 

 براي صعود به آن ها در صورت نداشتن وسيله نقليه بايد از تهران به .اين دو قله نسبتا كم ارتفاع در البرز مركزي قرار دارند

از سنگان در جاده مال رو، مشخصي كه . از ده كَن به دهكده ي سنگان مي رويم. واقع در غرب تهران رفت) Can(ده كَن 

مزاده اي  در نيم ساعتي كه بعد از عبور از كنار اما.در امتداد رودخانه و باال دست آن است به طرف شمال غرب مي رويم

بعد از نيم ساعت ديگر از رودخانه رد مي شويم و به طرف چپ مي پيچيم و باز از جاده . سنگان به كنار رودخانه مي رود

 ساعت راه از سنگان به آبشاري بلند مي رسيم كه آبشار پهنه حصار مي 2مشخصي بر روي يك يال باال مي رويم و بعد از 

سپس از سمت ذاست آبشار از صخرهاي باال مي رويم و به . ار يخ زير آن به صورت كله قندي زيباستگويند و در وايل به

 ساعت بعد از آبشار به قله چشمه 2ودخانه باالي آبشار باال مي رويم و حدود بعد از سمت چپ ر. باال ي آبشار مي رسيم

  .   دقيقه به قله پهنه حصار مي رسيم20شاهي و بعد از حدود

  . اغلب مسير ها داراي راه مال رو مشخص هستند-هم مي گويند) Sar(هنه حصار را پهنه سارقله پ

  

   مترTapal (2815(كوه تپال 

مي رود  )  كيلومتري شاهرود20( كيلومتر بعد از جاده ي فرعي آسفالتي كه به ده مال 5در جاده ي دامغان به شاهرود و 

 كيلومتر در 5/3سمت كوه مي رود كه وارد آن مي شويم و بعد از حدود يك جاده ي شني در سمت چپ يا شمال جاده به 

وارد همين رودخانه . سمت چپ گوسفند سرايي هست و در سمت راست رودخانه ي خشكي كه از شرق به غرب مي آيد

ا به يال  ربع ساعت باال مي رويم تا به تپه اي مي رسيم و از روي آن به سمت شمال شرق مي رويم ت3مي شويم و حدود 

خاكي توام با سنگ هاي كوچك است باال مي رويمدر طي مسير بايد از يك سوزني مانند صخره اصلي كوه تپال كه آن هم 

بعد از گردنه از روي يال به سمت .اي كه سنگ هاي آن خرد و قابل ريزش است رد شد و به گردنه مانند بعد از آن رسيد 

.  ساعت است5/3مجموع صعود از اول يال اصلي حدود . ويم تا به قله مي رسيمشمال غرب و در انتها به سمت شمال مي ر
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مي توان از روي گردنه بين . قله ي ديگري در سمت جنوب آن  هست كه كوتاهتر است. روي يال سنگ چيني ساخته اند

 به ادامه ي همان سمت غرب كوه رسيد و از آنجادو قله به سمت غرب پايين رفت و به رودخانه ي خشك شمالي  جنوبي 

  .كوه تپال و اطراف آن جنگل تُنُك سرو كوهي دارد. جاده خاكي اول رسيد

  

   متر3400ارتفاع حدود ) Tanurekan(قله تنوركان

اين كوه در شمال شهرك طالقان و جنوب شرقي قله ي شاه البرز واقع شده است و داراي سه قله است به نام هاي قلعه 

  . ركان كه از همه بلند تر استمنصور ، پهنه حصار، و تنو

 40جاده طالقان از سمت راست جاده تهران قزوين و در . براي صعود از تهران يا قزوين به شهرك مركز طالقان مي رويم   

كيلومتري قزوين جدا مي شود و بعد از عبور از گردنه اي به طرف رودخانه ي شاهرود سرازير مي شود و بعد از رد كردن 

ومتر  به طرف  كيل5از شهرك حدود .  كيلومتر است150فاصله ي شهرك تا تهران حدود . هرك مي رسدچند ده به ش

- در آخر جاده شهرك. دهكده اي در پاي كوه مي رسيم تمام جاده ها آسفالت است) Haranj(شمال مي رويم تا به هرَنج 

در سمت چپ تپه هم قبرستان . ه ديده مي شودهرنج تپه اي هست كه در باالي آن وسايل بازي كودكان و عمارت غسالخان

مي توان از باال يا از سمت چپ اين تپه باال رفت و از طرف ديگر سرلزير شد تا به كنار جوي آب برسيم و از آن . ده هست

ه و راه گاهي از سمت راست و گاهي از سمت چپ رودخان. به بعد از كنار جوي باال مي رويم تا به كنار رودخانه مي رسيم

كمي باال تر، جاي .  دقيقه در سمت راست رودخانه رسوبات زرد رنگ آب معدني ديده مي شود50بعد از حدود . باال مي رود

  .تخت كوچكي هست با يك چشمه د سمت راست آن و يك سنگ چين

در .  مي شودكه بعد از مدتي به سختي قابل تشخيص است و اغلب گم. از اين به بعد از سمت راست دره باال مي رود   

 ساعت باال رفتن از رودخانه 5/1بعد از حدود . صخره هاي بزرگ و با اشكال غريب و زيبا ديده مي شود) شرق(سمت راست

اين گردنه بين قله قلعه منصور «) Gardan(و رد كردن قله اي در سمت راست به گردنه اي مي رسيم به نام قلعه گردن

از اين گردنه قله تنوركان در سمت شمال ديده مي . يم و قله ي بلند تنوركان استكه همان قله اي است كه كه رد كرده ا

از روي تنوركان قله ي شاه البرز خيلي نزديك به .  ساعت و ربع راه است1شودو راه مشخصي ندارد و از گردنه تا قله حدود 

 شمال با كمي تمايل به شرق راه را ادامه در صورتي كه بخواهيم به شاه البرز برويم از روي تنوركان به طرف.نظر مي رسد

اين گردنه راهم گردنه ي تنوركان .مي دهيم وبعد از رد كردن يك برجستگي در سر راه به گردنه ي بين دو قله مي رسيم 

از آن جا به خط الراس شاه البرز مي رسيم و به سمت غرب پيش مي رويم تا به خود قله ي شاه البرز يا به قول . مي گويند

  .ساعت و سه ربع است1فاصله بين تنوركان و شاه البرز حدود . محلي ها البرز مي رسيم
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       متر3950 متر يا 3933توچال

توچال نام بلند ترين قله ي خط الراس توچال است كه رشته كوهي است كه از گردنه قوچك در جنوب شرقي تا سد كرج 

  .در شمال غربي ادامه دارد

وچال، از تهران به ميدان تجريش مي رويم و از آن جا با سواري هايي كه در سمت شمال ميدان براي صعود قله ي ت   

از پله هاي . در ميدان سربند مجسمه ي كوهنورد نصب شده است. توقف مي كنند به دربند و سپس به سردربند مي رويم

از اينجا به بعد كافه هايي در دو طرف . راه مشخص است و به ايستگاه تله سي ريز مي رسد.سمت چپ ميدان باال مي رويم

بعد از نيم ساعت از سربند و در ادامه ي راه به دو پل يكي چوبي و ديگري آهني مي رسيم كه پل آهني چند . جاده است

اينجا چهار راهي استكه جاده ي سمت راست از روي پل آهني به ده پس قلعه . متر باال تر از پل جنوبي نصب شده است

 جاده تقريبا روبرو به بند يخچال مي رسد كه به علت داشتن سنگ ها و صخره هاي بلند و كوتاه و همچنين مي رود و

و )  Shirpala(راه سمت چپ به سمت پناهگاه شير پال  . طبيعي تهران استديواره اي در انتهاي آن مركز سنگنوردي 

ر تعطيل كه هوا مناسب باشد رفت و آمد در آن اين راه هم مشخص است و حتي در روز هاي غي. سپس توچال مي رود 

  .جريان دارد و اغلب كافه ها به خصوص از نيمه هاي بهار تا نيمه ي پاييز بازند

كار گذاشته  بعضي قسمتهاي اين ميسر سنگي است كه در آنها طناب يا سيم بكسل كشيده اند و يا نردبان و پله آهني    

سربند   و از، ادامه مي يابددارد اين راه تا پناهگاه بزرگ شير پال كه چند سالن و تراس .ان مي كندـاند كه آمد و رفت را آس

   .ربع طول مي كشد ساعت و2تا پناهگاه حدود 

پناهگاه، راهي پاكوب از توي ) غرب(از سمت چپ. در سمت چپ محوطه ي زير پناهگاه آبشاري است به نام آبشار دو قلو   

. در روي يال به سمت راست وباال مي رويم.  مي رود كه همان راه صعود قله ي توچال استسنگ به سمت يال چپ پناهگاه

از . سياه مي رسيمراه كامال مشخص است و به خط الراس مي رسد و بعد در ادامه به پناهگاهي سنگي به نام پناهگاه سنگ 

 ساعت راه است كه 5/1 سياه تا قله هم حدود از پناهگاه سنگ.  راه استچهل وپنج دقيقه ساعت و 1شير پال تا اينجا حدود

و به عالوه براي اينكه در زمستان راه را گم نكنند تير هاي فلزي به رنگ نارنجي در فواصل معيني تا باز راه مشخص است 

 تا و به عالوه براي اينكه در زمستان راه را گم نكنند تير هاي فلزي به رنگ نارنجي در فواصل معيني قله نصب شده است

صعود توچال از اين راه هم از جهت طول صعود و هم از لحاظ درگيري با صخرههاي پايين پناهگاه . قله نصب شده است

  .شير پال از كوه هاي نسبتا مشكل ايران است

  صعود توچال از راه پارك جمشيديه و پناهگاه كلك چال

كمي پايين تر و در سمت . ال و كلك چال مي رسيمبه همان طريقي كه در صعود كلك چال شرح داديم به گردنه بين توچ

از نزديك گردنه پاكوب باريك . چپ چند چشمه ي خوب و داراي آب گوارا و چمن نسبتا كوچكي در نزديك جاده است
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راه از سمت راست يال تا . پالون مي رسد4 دقيقه به خط الراس توچال يا 50تري به سمت چپ مي رود كه بعد از حدود 

پس در مجموع صعود قله از . طول مي كشدچهل و پنج دقيقه  ساعت و 1خط الراس تا قله از ابتداي .  مي يابدقله ادامه

 ساعت آن در سايه است و در تمام طول مسير جاده پهن 5/1راه كلك چال به علت اينكه  . ساعت طول مي كشد6اين راه 

  .ر از راه شير پال استمشخصي دارد كه در گيري با سنگ ندارد ساده تر اما طوالني ت

  

    صعود توچال از مسير ده ولنجك و جاده ي تله كابين توچال

در بزرگراه چمران و در نزديك پمپ بنزين پياده مي شويم و در خيابان تابناك كمي باال تر از پمپ بنزين با اتوبوس هايي 

 و راه را ادامه مي دهيم كه به يك كه به ولنجك مي روند حركت مي كنيم و در آخر خط در ولنجك پياده مي شويم

ما به سمت چپ و به جاده ي تله كابين مي رويم، . مي پيچد)جنوب(سرازيري مي رسد و بعد از آن جاده به سمت راست

از آن عبور مي . بعد از ده دقيقه پياده روي به پاركينگ بزرگي مي رسيم. كه تابلوي بزرگ آن در اول راه مشخص است

در صورتي كه بخواهيم . تا اينجا جاده آسفالت است. ديگر پياده مي رويم تا به مبدا تله كابين مي رسيم  دقيقه 20كنيم و 

تله كابين 7اين جاده ماشين رو است و تا ايستگاه . پياده باال برويم، ازاينجا وارد جاده خاكي اختصاصي تله كابين مي شويم

يا 1به ايستگاه  دقيقه كه از اول جاده ي خاكي باال رفتيم 35عد از ب. دقيقه اي قله استباال مي رود40كه در فاصله ي 

ساعت 1 ، 5 تا استگاه 2از ايستگاه .  مي رسيم2رستوران چشمه مي رسيم و بعد از نيم ساعت ديگر پياده روي به ايستگاه 

  . در اين ايستگاه آب خوردن است. ديگر راه استچهل و پنج دقيقه و 

اين راه مسير .  آنها در سمت راست،جاده اي پاكوب شروع مي شودةبه دو آنتن مي رسيم كه از فاصل 2بعد از ايستگاه  [   

 ة از جاد5بعد از ايستگاه .] جاده ماشين رو را حذف مي كند و راه را نزديك تر مي كندلوله ي آب است و چندين پيچ 

پس از اول جاده خاكي تا . له كابين مي رسيمت 7دقيقه به ايستگاه  10سمت چپ باال مي رويم و بعد از دو ساعت و 

  .راه است دقيقه 40 هم تا قله حدود 7 ساعت راه با قدم معمولي است و از ايستگاه 5 ،7 ايستگاه

  

      متر4000جانستون،ارتفاع 

 حركت مي صبح7براي صعود اين قله از تهران سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي خط واحد گرمابدر كه معموال يك ربع به 

از اين جاده به طرف شمال در مسير رودخانه مي . كنند راه مي افتيم و نزديك گرمابدر سر جاده آب نيك پياده مي شويم

بعد از آب نيك راه از . ساعت طول مي كشد1رويم بعد از گذشتن از ده آب نيك به دشت جانستون مي رسيم كه حدود 

  .راي صعود جانستون دو مسير وجود دارداز اين دشت ب. سمت راست رودخانه مشخص است
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رو به شمال از دست جانستون يال رو برو را باال مي رويم كه بعد از مدتي به يالي ديگر مي رسد كه راه  .مسير مستقيم.1

  .اين يال مستقيما به قله مي رود. مشخص است

 پيچد و از كمركش يك قله كوتاه راه مشخصي به سمت چپ مي رود و بعد از مدتي به راست مي .از دشت جانستون.2

  .اين يال مستقيم به قله مي رسد كه در آخر صخره اي است. به روي يالي مي رسد

  .ساعت راه است3ازدشت جانستون تا قله حدود 

  .راه برگشت همان راه رفته است

ن از كنار رودخانه باال مي رويم و در اللو. از تهران با اتوبوس هاي گرمابدر به دهكده اللون مي رويم. نزديك راه. راه سوم.3

در جنوب آن . جايي هست كه كوه رانش كرده ) شرق(در سمت راست) شمال آن(بعد از رد كردن تنگه ي باالي اللون 

 20وارد دره مي شويم، بعد از حدود. دره اي تنگ هست كه راه پاكوبي در سمت راست آن ديده مي شود ) پايين تر از آن(

ي شود و دو راه پاكوب در آن ديده مي شود، يكي درسمت راست كه به شرق و به خط الراس مي رود و دقيقه دره گشاد م

 و خط الراس )شمال شرقي(به صورت زيكزاك به سمت راست) شمال دره(اين راه دوم در اواخر دره. ديگري به سمت شمال

ساعت و ربع 3عود از اللون تا قله حدود مدت ص. مي رود و از روي خط الراس وارد صخره هاي قله جانستون  مي شود

  .در شمال قله جاده پاكوب مشخص و نسبتا عريضي به دره الر مي رود. است

  

       متر 3950قله خشه چال

 بعد از ظهر راه 2از گاراژ حسيني واقع در خيابان سعدي قزوين با خودرو هاي الموت كه همه روزه صبح ها و حدودساعت 

اينجا راه . مي رسيم) Dikin(بعد از عبور از گردنه از شاهرود رد مي شويم و به دهكده ديكين. ممي افتند حركت مي كني

قبال بايد با راننده طي (مي رسيم   )Evan يا    Ovan  (دو شعبه مي شود كه از سمت چپ مي رويم و به درياچه اوان 

  ) .كرد يا خودروي دربستي براي رسيدن به درياچه گرفت

 ساعت به دو پيچ نزديك به هم رودخانه مي رسيم 2از كنار رود اوان به سمت شمال مي رويم بعد از حدود   ،از درياچه   

تقريبا .مي آيد مسير خود را به ارتفاع بيش از دو متر بريده است) شرق(كه در وسط آن ها جوي ديگري كه از سمت راست

 هست كه از وجه غربي رودخانه به باال مي رود تا به يال غربي بالفاصه بعد از پيچ دوم رودخانه، در سمت چپ جاده پاكوبي

در غرب و . ساعت ديگر راه هست و از اينجا تا قله حدود نيم ساعت كه مسير سنگي است3تا اينجا حدود . قله مي رسد

  .شمال غربي كوه دهات اشكور واقعند
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در باالي آبشار راه . تا در انتهاي دره به يك آبشار مي رسيمراه ديگر اين است كه از درياچه و از كنار رودخانه باال مي آييم 

 ساعت 6از درياچه تا قله حدود . از يال سمت راست رودخانه هم مي توان باال رفت. پاكوب مشخصي به نزديك قله مي رسد

  .راه است

  

       متر3750خط الراس خشه چال به سماموس 

به گزارش خشه چال رجوع (  نيم ساعتي غرب قله ي خشچال رد مي شودجاده پاكوبي كه از درياچه اوان مي آيد و از 

سمت شمال .  از سينه كش زير كوه رد مي شود و در واقع وجه غربي كوه را طي مي كند و به شمال كوه مي رسد كنيد

اي تختي مي راه بااليي به ج. دو راه پاكوب هست) در سمت شمال(در روبرو . غربي زمين هاي دهات اشكور ديده مي شود

در سمت شمال .  ساعت راه است2از گردنه ي غربي خشه چال تا اينجا حدود . رسد كه آب و چشمه و در بهار برف دارد

جاده را پي مي گيريم و از سمت شمال شرق يالي را قطع مي كنيم و به دره . غرب اين جاي هموار كوهي صخره اي هست

هم . در بهار بايد از چند برف پر شيب گذشت .ره وسيع ديگري مي رسيمسبز و خرمي مي رسيم كه بعد از آن هم به د

چنان با استفاده از جاده راه را ادامه مي دهيم تا به پاي كوهي تقريبا سفيد رنگ مي رسيم كه آن را شاه سفيد كوه مي 

تقريبا شمال غرب (كوه پايين اين كوه ميدان مانندي است بزرگ و فراخ و با شيب كم در طرف مقابل شاه سفيد . گويند

. ر تيز و پر شيب است متري يا شيطان كوه قرار دارد كه بسيا3500در ) Boza(يا بزاكوه ) Bozabon( كوه بزابن) آن

مي رود و در سمت ) Tomol(در ادامه ي راه به چمني مي رسيم كه پر از پيازچه وحشي است و جاده اي كه به ده تُمل

راه را ادامه مي .  ساعت7 ساعت راه آمده ايم يعني از گردنه ي غربي خشه چال حدود 5دود تا اينجا نيز ح. شمال پيداست

و كوه . دهيم و از تپه اي در سمت شمال باال مي رويم و در طرف ديگر بعد از يك تراورس به جاده ماشين رو مي رسيم

اين كوه واقع است ) غرب( سمت چپ جاده پاكوب از تنگه اي مي گذرد كه. گردبن كه دورش صخره اي است مي بينيم

دره ها به ) شرق(در سمت راست . اين جاده دون در نظر گرفتن پيچ و خم هايش تقريبا مستقيم به طرف شمال مي رود

از دور كوهي كه به صورت دماغه اي است كه نوك آن به طرف شرق است ديده مي . طرف منطقه جنت رودبار مي روند

كمي .  ساعت ديگر راه آمده ايم5/4تا نزديك اين دماغه حدود .  به طرف اين دماغه مي رودراه بعد از يك گردنه. شود

پايين تر آب هست كه از درون تنگه اي سنگي به پايين مي رود و روي سنگ هاي دو طرف تنگه درخت هايي از خانواده 

سراشيبي مي عد از مدتي به يك از سمت چپ دماغه و هم چنان از جاده پاكوب عبور مي كنيم ب. كاج پهن شده است

 ساعت راه رفتن  به جايي 2بعد از حدود . رسيم كه بسيار سبز و خرم وزيباست ، از طرف ديگر آن جاده پاكوب ادامه دارد 

جاده پاكوب عريض تر و مشخص تر مي بعد از لپاسر . مي رسيم كه خانه هاي لپاسر در پايين دست  نزديك ديده مي شود 

جاده مستقيم  شيبي بسيار . رسي بلند  به عمق دره باغ دشت مي رود كه بايد ازطرف ديگر اين دره باال رفت شود و با تراو
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از اين جا مي توان به سماموس صعود كرد و يا از باالي . تند  دارد و به يالي منتهي مي شود كه جز دره جواهر ده است 

  .   ساعت بعد از لپاسر به جواهر ده رسيد 4عد از حدود يال و از توي جاده با يك تراورس بزرگ پايين رفت و ب

  

   متر  3931خرسنگ،ارتفاع 

. صخره اي بزرگ است و قله غربي گرد و مخروطي شكل است قله شرقي . خرسنگ داراي دو قله شرقي و غربي است

براي رسيدن به آنجا در .  است بهترين راه صعود تابستاني اين كوه از گردنه چماقلو يا يو نيزار است كه مشرف به دره الر

اين (صبح حركت مي كنند  7صورت نداشتن وسيله نقليه از دپوي شرق با ماشين هاي گرمابدره كه ساعت يك ربع به 

 ساعت 5/1كه حدود . تا گرمابدر مي رويم)  بنا براين بايد قبال ساعت حركت آن ها را پرسيدساعت گاهي تغيير مي كند 

 نرسيدن به اين خودرو ها مي توان از سه راه تهران پارس با ميني بوس يا اتوبوس به فشم رفت و در صورت. وقت مي گيرد

از آنجا با سواري به گرمابدر رسيد در گرمابدر يا پايين تر از آن دهكده زاگون بايد سعي كرد وانت باري اجاره كرد كه تا 

از .  خوب است و قسمتي از راه مازندران از طريق دره الر استراه از گرمابدر تا گردنه چماق لو خاكي. گردنه چماقلو برود

و بعد . سوار مي شويم) يالي كه به طرف شمال مي رود(گردنه چماق لو وقتي رو به دره الر ايستاده ايم، به يال سمت چپ 

راه است و مي اين راه در صورت داشتن وسيله نقليه بهترين و نزديك ترين . ساعت به قله خرسنگ مي رسيم3از حدود 

در صورتي كه خودرو  نداشته باشيم مي توان از قله به سمت غرب رفت و بعد به سمت جنوب . توان از همان راه برگشت

 بعد از ظهر از گرمابدر 4اتوبوس هاي گرمابدر معموال ساعت . مي رسد پايين آمد)   Nik(رفت و از دره اي كه به آب نيك 

ديگري در اين جاده رفت و آمد مي كنند كه تا فشم ورت رفتن اتوبوس معموال وسايل در ص. به طرف شهر حركت مي كنند

  .مي آيند و از آن جا به بعد معموال وسيله براي آمدن به تهران هست

در صورت نداشتن وسيله ي نقليه بهترين راه اين است كه به گرمابدر برويم و از طريق جاده خاتون بارگاه و پياده . راه دوم

از گرمابدر تا . ه اي در سمت چپ كه دست چپ آن يك عمارت است و تعدادي درخت در اطراف آن هست برسيمبه در

از سمت راست دره و از يالي كه در باالي آن صخره هايي هست كه زير قله ي خرسنگند .  دقيقه راه هست20اينجا حدود 

 4كل اين راه از جاده حدود .چپ مي رويمبه طرف باال مي رويم تا به خط الراس مي رسيم و بعد از حدود نيم ساعت 

بايد توجه داشت كه در زمستان معموال جاده الر را . اين راه را براي صعود زمستاني بهترين راه است. ساعت طول مي كشد

جهت اين راه از .  ساعت وقت احتياج دارد2الي 1برفي سنگين مي گيرد كه رسيدن از گرمابدر تا اول يال صعود گاهي به 

  .بهمن ايمن است و معموال خشك يا خيلي كم برف است

پس با اتوبوس هاي گرمابدر حركت مي . از گرمابدر استراه ده آب نيك تقريبا نيم كيلومتر پايين تر . از آب نيك. راه سوم

ردنه اي مي  ساعت به گ1راه مشخص استو بعد از . از كنار رودخانه حركت مي كنيم. كنيم و در آب نيك پياده مي شويم
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تا . بعد از عبور از گردنه به دشت جانستون مي رسيم كه سمت چپ ماست و از آن جا قله جانستون در روبرو پيداست. رسد

راه جانستون است يكي به چپ مي رود كه . در اين جا راه به دو شعبه تقسيم مي شود.  ساعت راه آمده ايم1اينجا حدود 

ال غربي خرسنگ به جبهه شمال غربي آن مي رسد كه مي توان از آن باال رفت و بعد به وديگري ادامه راه كه بعد از طي ي

همچنين مي توان راه را ادامه داد كه به گردنه اي در شمال خرسنگ مي رسد و از آنجا . سمت شرق برويم و به قله برسيم

  . در زمستان قابل استفاده نيستاين راه راحت، اما دور است و. مي رويم و به قله مي رسيم) طرف جنوب(به راست

با رودخانه اي كه از پايين ده مي گذرد اشتباه (از داخل گرمابدر و از كنار رودخانه اي كه از داخل ده مي آيد. راه چهارم

  . باال مي رويم تا به يك محوطه نسبتا باز مي رسيم) نشود

اين .( قسمت ساده اين صخره ها مي رسد مي شويمسر صخره هايي هست، سوار يالي كه بهدر قسمت روبرو در باالي    

صخره ها را باال .  ساعت راه است2و به اول صخره ها مي رسيم تا اينجا حدود ) قسمت روبرو متمايل به سمت راست است

از خط الراس به .  ساعت طول مي كشد 1اين قسمت هم اگر راه را درست طي كنيم . مي رويم تا به خط الراس مي رسيم

 دقيقه به قله اول خرسنگ كه روي صخره اي بزرگ قرار دارد مي رسيم و بعد با 20چپ مي رويم و بعد از حدود سمت 

از قله دوم مي توان به دره آب نيك در . ديگر به قله دوم خرسنگ مي رسيم ربع 1حركت بيشتر به سمت غرب بعد از 

يا اينكه راه رفته را برگشت و بعد از رد كردن قله . رسيدسمت چپ يا غرب رفت و از ان جا به آب نيك و بعد به لب جاده 

اين راه بعد از راه گردنه چماقلو در فصل .  خاتون بارگاه رسيد_اول از يال  يا دره مناسبي پايين آمد و به جاده گرمابدر 

  .البته براي كساني كه با سنگنوردي آشنايي دارند. هايي كه برف كم است مناسب ترين راه است

  

   متر4375نو، ارتفاع خل

با اتوبوس هاي گرمابدر حركت مي كنيم و بعد از  فشم و زاگون در اللون براي رسيدن به آن از تهران ، سه راه تهران پارس 

بعد از پل اللون و از كنار رودخانه و در جاده مال رو مشخصي به سمت شمال راه مي افتيم كه . از خودرو پياده مي شويم

بعد از اين تنگ به سمت راست رودخانه مي . بع ساعت به تنگي مي رسيمكه دو طرف آن سنگي است ر3بعد از حدود 

 ساعت كه از تنگ رد شديم به چشمه اي آب معدني و گازدار مي رسيم 1از اينجا راه مشخص است و بعد از حدود . رويم

سمت راست آن باال مي رويم و بعد به يك نيم ساعت بعد از اين آبشار كوچكي است كه از . كه آن را تلخ آب مي گويند

خانه در اينجا جاري است يكي در سمت راست يا مشرق و ديگري كه تشكيل آبشار  دو جوي يا رود  .شيب تند مي رسيم

در سمت چپ اين رودخانه راهي .را مي دهد در سمت چپ و اين رودخانه دوم از شمال و از همان شيب تند پايين مي آيد

در اينجا در . راه در اين سمت با زيگزاگ هاي بزرگي به خط الراس مي رسد.  مدتي به سمت راست مي رودهست كه بعد از
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سمت شمال محوطه هموار يا چالي است كه بايد از آن بگذريم و بعد از عبور از چال مانند ديگري و طي كردن يك شيب 

  . ساعت است5/2راه از آبشار تا اينجا . بزرگ مي رسيمنسبتا تند در سمت چپ به قله خلنو و يا به اصطالح عده اي خلنو 

از روي خط الراس پيش گفته و قبل از ورود به چال، راه ديگري هم در سمت غرب هست كه يالي را باال مي رود و به قله 

 اي مي رسيم بعد از عبور از برج تيغه. مي پيچيم) شمال( از اينجا به راست . مانندي مي رسد كه آن را برج خلنو ميگويند

بعد از اين تيغه به برآمدگي ديگري مي رسيم كه آن را  .كه آن را تيغه ژاندارك مي گويند و راه پاكوبي در سمت چپ دارد

اين راه حدود نيم ساعت دور تر  و مقداري از آن . خلنو كوچك مي نامند و باالخره به خلنو اصلي يا خلنو بزرگ مي رسيم

  .توام با سنگنوردي است

  

  .اين راه بيشتر در زمستان مورد استفاده است. صعود خلنو. ه دومرا

در ده شمشك جاده در نزديكي اول پيست . از تهران و از سه راه تهران پارس يا اوايل خيابان دماوند به شمشك مي رويم

انه شروع به باال از نزديك اين پيچ ما بايد به سمت راست برويم كه از نزديك رودخ. اسكي پيچ بزرگي به چپ مي خورد

در سمت چپ يا شمال شيب هاي تند كه . رفتن مي كنيم و بعد از عبور از ده در جاده مال رويي به سمت شرق مي رويم

اگر كمي پايين بياييم به گردنه اي مي رسيم كه آبي گل آلود دارد و آن را . در بعضي جاها صخره اي است ديده مي شود

 ساعت راه آمده ايم و از اينجا بايد به سمت شمال صعود كنيم كه به پناهگاه لجني 5/1ا گردنه لجني مي گويند و تا اينج

با شيبي نسبتا ماليم ) دست چپ(مي توان از ابتدا و كمي باال تر از دره و از . كه در باالي آن قله سر كچال است مي رسيم

و از يال پناهگاه . لجني رسيد و سپس پايين آمدنه در زمستان بايد از دست راست رودخانه به گرد. به همان پناهگاه رسيد

از قله سركچال به سمت .  ساعت2 ساعت راه است، از پناهگاه تا قله سركچال حدود 3از شمشك تا پناهگاه حدود . باال رفت

اي در سمت چپ و پايين اين گردنه ج) . Varza(شمال و پايين مي رويم كه به گردنه اي مي رسيم به نام گردنه ورزا

) روبرو(از گردنه به سمت شمال . مي گويند) Deriuk( حوضچه مانند هست و آن را دريوك 2تخت و چمنزاري است كه 

اين راه از شمشك در تابستان حدود . حركت مي كنيم كه ابتدا به برج خلنو و بعد به تيغه ژاندارك و بعد خلنو ها مي رسيم

  . ساعت طول مي كشد7

از تهران به كرج مي رويم و از كرج با . ني است ولي چون در بهار بسيار زيباست در اينجا مي آوريماين راه طوال. راه سوم 

. ماشين هاي ديزين يا وارنگه رود و يا ماشين هاي چالوس به دو راهي ديزين كه با تابلو ي بزرگي مشخص شده مي رويم

 رود مي رود كه مي توان از ان ها براي رسيدن به وانگه در اين دو راهي معموال وانت يا سواري به مقصد ديزين يا وارنگه

رود استفاده كرد در غير اين صورت بايد پياده از جاده ماشين رو سمت راست به راه افتاد و به دو راهي وانگه رود در سمت 

اين راه از جاده . يدچپ رسيد و از آن جا در سمت راست رودخانه وانگه رود و باز از جاده ماشين رو حركت كرد تا به ده رس
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و بدون اينكه به . ده وانگه رود در مسير رودخانه پيش مي رويم ساعت طول مي كشد از 5/1چالوس تا ده وانگه رود حدود 

در سمت چپ ما قله هاي يخچال و سرماهو و كمان . تا به انتهاي دره مي رسيم. دره هاي اطراف راست يا چپ داخل شويم

در انتهاي دره سرچشمه رود وانگه رود را مي بينيم كه از سمت چپ آن مي . نرگس جا مي ماندكوه و در اواخر دره قله 

در سمت چپ ما قله هاي پالون گردن و نرگس و در سمت راستمان خلنو است دره وانگه . گذريم و به خط الراس مي رسيم

طرف جنوب مي پيچيم و باال مي رويم تا به رود شرقي غربي است و ما از غرب به شرق آمده ايم حال از روي خط الراس به 

دره وانگرود در دو ماه ارديبهشت و خرداد پر از گل و گياه است از . قله خلنو مي رسيم كه حدود سه ربع ساعت راه است

 ساعت 7اين راه از وانگه رود حدود ) . شرقي تر( نيمه تا آخر ارديبهشت قسمت هاي اول آن و خرداد قسمت هاي باالتر 

  .ل مي كشدطو

  

    متر3300قله دار آباد از البرز مركزي،ارتفاع 

براي رسيدن به دارآباد از ميدان قدس تجريش سوار اتوبوس هاي . مبدا صعود دهكده دار آباد از توابع شميرانات تهران است

راهپيمايي به دره ديگري بعد از مدت . بعد از پياده شدن، از دره دار آباد به طرف شمال حركت مي كنيم. دار آباد مي شويم

مي رسد مي پيچيم و بعد از چشمه حدود نيم ساعت با شيب تند )  Darazlash(در سمت راست كه به چشمه درازلش

  .باال مي رويم كه به روي خط الراس قله مي رسيم و خط الراس با شيب ماليمي به سمت قله مي رود

د و يا اينكه از روي يال مستقيما به پايين و به سمت دارآباد بياييم راه بازگشت را مي توان از همان طريق رفت انتخاب كر

  .كه به پشت بيمارستان دارآباد مي رسد

از روي قله دارآباد مي توان به طرف شمال و به دهكده هاي باغ گل و اوشان رفت و يا از جبهه شرقي به ده رودك : توجه

  .رسيد

در ده حاجي ).  سه راه تهران پارس تقريبا هميشه براي فشم ماشين هستاز( از ده حاجي آباد سه راه فشم . مسير دوم

آباد بعد از پل پياده مي شويم و به طرف رودخانه مي رويم و از پل چوبي آن مي گذريم و به سمت ديگر آنن مي رويم و  

  .ت است ساع4مدت صعود حدود . درست در امتداد پل اين رودخانه از يال روبرو صعود را شروع مي كنيم

  

   متر2698قله درفك،ارتفاع حدود 

بهترين مسير صعود به آن از . قله درفك در شمال رودبار و جنوب سيلهكل است و از كوه هاي جنگلي و بسيار زيباست

(  رفت  )Tootkabon (براي رسيدن به شير كوه بايد از از رودبار با خودرو كرايه به ده توتكابن . ده شير كوه استطريق 

از توتكابن رد )  كيلومتر باال تراز رودبار و در سمت راست جاده و نزديك قهوه خانه مي ايستد2 بوس هاي اين ده ميني
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از شير كوه به سمت ) از رودبار تا شير كوه كمتر از دو ساعت است . شده به شير كوه كه در پاي كوه درفك است مي رسيم

ساعت 3تا اينجا حدود .  منبع آب ده ، بعد به گوسفند سراي الرنه مي رسيمشمال و در كنار لوله آب ده باال مي رويم كه به

 ساعت به محل م درختي مي رسيم 5/1بعد از . از الرنه راه را بر روي يال ادامه مي دهيم. راه است كه تماما در جنگل است

 به چشمه جيروني كه چند كلبه  ساعت ديگر5/1و بعد از اينجا شيب تند مي شود و راه مال روي مشخصي دارد و بعد از 

  .دارد مي رسيم

از اين جا مسير در راه مشخص ادامه مي يابد تا . به علت ارتفاع منطقه از انبوهي از درختان كاسته مي شوداز اين نقطه    

از پهن دژ مسير به سوي شرق . به محل پهن دژ مي رسد پهن دژ جاي پهني است به چشمه ي آب و دو ديواره ي سنگي

نحرف ششده و بعد به روي گردنه اي مي رسد كه قله در قسمت شرق با كاسه وسيع خود مشخص است و قله در انتهاي م

  . ساعت راه است5كاسه و باالي آن است و از جيروني تا قله حدود 

  

    متر5671قله دماوند، ارتفاع 

 جنوبي، قبال  مسير) Munرد مي شويم به نام پل مون از پلي بعد از پلور (پلور و از آن جا به رينه مي رويم و از تهران به 

 كيلومتر بعد 6 الي 5اما حال چون براي معدني در نزديكي رينه جاده كشيده اند مي توان از حدود . از رينه صعود مي شد

تا علف اين جاده . رينه داخل جاده معدن شد كه تا معدن جاده خوب است و از آن به بعد نسبتا خراب مي شود) غرب(از 

. چين يا بارگاه اول دماوند موجود است كه مي توان در صورتي كه وسيله نقليه در اختيار داشته باشيم از آن استفاده كنيم

از علف چين تا . مي توان از پلور براي علف چين يا مسجد خودرو كرايه كرد كه ديگر احتياجي نيست كه به رينه برويم

 ساعت راه است كه آن 4و از پناهگاه هم تا قله حدود . است كه جاده مشخصي دارد ساعت راه5/2پناهگاه جنوبي حدود 

به علت .  متر يك آبشار يخ بسته هست كه آن را آبشار يخي مي گويند4800در سر راه در ارتفاع . هم مسير مشخصي دارد

 زيرا معتقدند شب ها بخار گوگرد . بامداد از اين راه به قله مي روند4الي 2وجود بخار گوگرد معموال شب حدود ساعات 

  .امروزه كمتر احتياج به اين نوع تدابير هست. كمتر است

  .معموال براي حمل بار از قرارگاه كوهنوردي واقع در رينه تا بارگاه سوم كه داراي پناهگاه است قاطر موجود است

) وقتي از تهران به آمل مي رويم( ست چپو نزديك كهرود جاده اي خاكي از د) آمل_تهران( در جاده هراز .مسير شمالي 

در وجه شمالي جدا مي شود كه به ناندل و حاجي دال و باالخره به چمِ بن زير يخچال سيوله مي رسد يخچال سيوله 

جاده براي سواري و پيكان از ناندل به باال خراب است و . اين جاده را مي توان با وانت بار و يا جيپ طي كرد. دماونداست 

  .ريبا قابل عبور نيستتق
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از چمبن تا پناهگاه .  متر وجود دارد4800 متر و دومي در ارتفاع 3900در مسير شمالي دماوند دو جان پناه اولي در ارتفاع 

 5/3در همين حدود مي توان رفت و از جان پناه دوم تا قله حدود  ساعت و از پناهگاه اول تا دوم را هم 2اول را در حدود 

  .راه است ساعت 4الي 

در چم بن قبل از گوسفند سرا سنگ بزرگ چهار گوشي هست كه راه از نزديك آن مي گذرد و مشخص است تا جان    

  .پناه ها و از آن به بعد هم باز راه مشخصي است كه از سمت چپ يخچال سيوله مي گذرد

جاده مال روي مشخصي تقريبا به از ده گزنك در . در جاده هراز) Gazenak(مبدا صعود ده گزنگ. مسير شمال شرقي

.  جاده از درختزار زيبايي مي گذرد.  ساعت به گوسفند سراي استله سر مي رسيم2سمت شمال مي رويم كه بعد از حدود 

از استله سر به بعد دو . استله سر دشتي نسبتا وسيع است كه روبروي دره يخار است و در شمال آن قله منار ديده مي شود

از روي قله ي منار، به اين ترتيب كه از روي يال منار به قله آن مي رويم و بعد به شن هاي زرد زير تخت يكي . راه هست

؛در انتهاي دره يخار چشمه اي راه ديگر.  ساعت زمان الزم دارد5/4اين راه حدود . فريدون مي رسيم كه شن اسكي است

از پِهِن كوه راه مشخصي هست كه روبه باال . خانه استهست كه به منطقه ي آن پِهِن كوه مي گويند و سمت راست رود

. مي رود و با يك دور زدن به باالي شن هاي زرد زير تخت فريدون مي رسد كه شن اسكي است و عبور از آن مشكل است

  . ساعت راه است 4از پناهگاه تخت فريدون تا قله حدود .   ساعت است5/3اين راه را تا پناهگاه حدود

از ده مالر با كاميون . جاده اي ماشين رو هست كه تا ده مالر مي رودالريجان  از آبگرم. مبدا صعود ده مالر. مسير شرقي

 متري صعود مي 4000مي رويم و از سمت راست يال مالرد تا ارتفاع  ) Vezmin(هاي معدن تا ابتداي دره وزمين چال

از اين محل به بعد را از طريق يال .  براي شب ماني است ساعت راه است و اين محل جاي مناسبي4كنيم تا اينجا حدود 

  . ساعت راه است5سنگي كه در نزديك قله به باالي آبشار يخي برخورد مي كند طي مي كنيم كه تا قله حدود 

 ساعتي 5/1 تا 1 پناهگاهي در اين مسير ساختند و جاده اي هم برايش كشيدند كه تا حدود 1374سال . ربيغ رمسي

از اين جا تا پناهگاه راه . كشيده شده،كه درصورت داشتن وسيله نقليه مي توان آن را در انتهاي جاده پارك كردپناهگاه 

را مي گيريم و ) شمال(كمي سمت چپ . بعد از پناهگاه هم راه معلوم است. پناهگاه از پايين ديده مي شود. مشخص است

  . ساعت راه است5مت اول راه شني است و تا قله حدود قس. از دره اي در سمت چپ پناهگاه رو به قله مي رويم

 ساعته 1الي سنگي است و عبور از آن ساده است ولي براي برگشت بايد از راه شني كه ي پناهگاه است كه يراه ديگري باال

  . تا پناهگاه مي آيد استفاده كرد

  

    مترAngmar (4150( متر و انگمار4200قله هاي دو برار،

  رارـــقله دو ب.  يا قره داغ به طوري كه بين كوهنوردان مشهور است دو برار قرار دارندMazي خط الراس ماز اين دو قله رو
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مي نامند و دو برار به قله ي شرقي آن مي » سياه كمر« اهالي منطقه شمال آن ، آن را . بلند ترين قله اين خط الراس است

  .ان استگويند زيرا دو صخره بلند دارد كه از پايين نماي

 آمل -براي رسيدن به ده السم مي توان با خودروهاي تهران. است )Lasem   يا   Lasom(مبدا صعود ده السم    

اينجا پياده مي . حركت كرد و حدود نيم كيلومتر بعد از پلور در سمت راست جاده اي جدا مي شود كه خاكي خوب است

ه بايد يا از آن ها براي رفتن به السم استفاده كرد يا وسيله را از پلور وسيله نقليه اتفاقي از آن جا رد مي شود ك. شويم

  .كرايه كرد

از جاده ماشين رو چند كيلومتر از السم رد مي شويم در سمت راست دره اي است كه انتهاي آن به شرق قله . راه اول

مدخل دره تنگ است . پياده روي استربع  ساعت 3 حدود از جاده خاكي به داخل دره مي رويم كه. هاي دو برار مي رود

راه زيگزاگ را . كف دره آب هست. انتهاي دره جاده اي زيكزاك باال مي رود) شرق(در سمت چپ .بعد كمي گشاد مي شود

. ما در شرق قله سوزچال و بين سوزچال و رخش رسيده ايم . ساعت بعد از به خط الراسمي رسيم4باال مي رويم و حدود 

اين بهترين راه صعود اين قله است و در ضمن مي .  ساعت به دو برار مي رسيم1 مي رويم و بعد از )غرب( به سمت چپ

  .توان سوزچال را هم صعود كرد

براي رسيدن به اين درياچه يا بايد وسيله نقليه شخصي داشت و يا . از درياچه هوبر واقع در جنوب خط الراس ماز. راه دوم

از اين درياچه به روي تپه اي در شمال شرقي آن مي رويم و يا از . كوه وانت يا جيپ كرايه كرداز شهر دماوند و يا از فيروز 

 4حدود . تنگه اي كه از شمال جنوبي است و در شمال درياچه قرار دارد رد مي شويم و بعد به شمال شرقي مي پيچيم

 45قله انگمار در . بعد به دو برار مي رويمو . ساعت بعد به خط الراس مي رسيم كه احتماال كمي در شرق دو برار است

  .دقيقه اي سمت غرب دو برار قرار دارد و قله سوزچال در حدود نيم ساعت شرق دو برار

  

     متر4100خش، متر و ر4100قله هاي سوزچال،

  .اين دو قله بر روي خط الراس ماز يا قره داغ يا در اصطالح كوهنوردان دو برار قرار دارد

 كيلومتر از پلور رد مي شويم، در 1كمي كمتر از .  ترمينال شرق تهران با اتوبوس يا ميني بوس به پلور مي رويماز. راه اول

يا بايد از پلور وانت كرايه كرد و يا . سمت راست جاده فرعي هست كه دو جاده هراز و فيروزكوه را به هم وصل مي كند

ا را به بعد از السم و نزديك يك سر بااليي و در مقابل دره اي دره كه م اينكه اول جاده خاكي منتظر خودروي عبوري شد

در سمت چپ اين دره تنگ و در قسمت باال دو صخره بزرگ هست . اي تنگ برساند كه سمت راست آن قله دو برار است

ل به طرف جنوب و پس از اين مح. ولي در نقشه ها باال ي آن را سوزچال مي نامند. كه اهالي به آن ها دو برار مي گويند

اين يال شيب . يالي كه دو صخره مزبور در سمت راست آن است مي پيچيم كه بايد رودخانه تقريبا خشك را قطع كنيم
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پس بايد حدود سه . قله سوزچال در سمت راست خط الراس قرار دارد. ساعت است4تندي دارد و مدت صعود آن حدود 

از داخل دره تنگ مزبور هم مي توان از سمت چپ آن و از راهي . آن رسيدربع به سمت غرب صعود را ادامه داد تا به 

قله رخش در سمت چپ .به شرح دو برار رجوع كنيد. پاكوب در همين مدت ابتدا به خط الراس و بعد به قله سوزچال رسيد

  .همان راه صعود استراه بازگشت . اين قله صخره اي است.  ساعتي است4و روي خط الراس و به فاصله تقريبا ) شرق(ما

از تهران و از ترمينال شرق سوار خودرو هاي فيروز كوه مي شويم و بعد از ده . صعود قله هاي سوزچال و رخش .راه دوم

در اينجا . مي گويند پياده مي شويم) Havir(هست و دو راهي هوير) غرب(سيد آباد در دوراهي كه در سمت چپ جاده 

با استفاده از خودرو هاي عبوري كه البته در اين جاده كم هست بعد از عبور از دهات بايد با اجاره وانت بار و يا 

اين ده در دامنه هاي بين قلل سوزچال در غرب و رخش در شرق است وبعد . و دهنار به ده هوير رسيدو ) Mumaj(مومج

ر مي كند و بعد به خود يال مي رسد كه از عبور از ده از طريق يال جنوبي قله ها كه تپه ماهور است و شيب تندي دارد عبو

از اين محل با شيب تندي كه در اواخر سنگالخي . ساعت به زير قله سوزچال مي رسيم5/2بعد از . شيب آن كمتر است

مي ) مشرق(از روي خط الراس به سمت راست . ساعت است5است به قله مي رسد كل اين راه از ده تا سوزچال حدود 

  . ساعت به قله رخش مي رسيم4رويم و بعد از حدود 

  .همه ي جبهه هاي رخش صخره اي است. مي توان از روي يال رخش پايين آمد و به ده رسيد

  

     يا دو برار يا قره داغ) Maz(خط الراس ماز

ه در اينجا منظور از خط الراس ماز يا دو برار قسمتي از خط الراس اصلي البرز است كه از سمت غرب به جاده ي امامزاد

 جاده ي ده فيروز كوه _فيروز كوه يا تهران  _و از سمت شرق به جاده ي دماوند )  آمل-بر سر جاده ي تهران( هاشم پلور 

  ةاز قل. اين خط الراس از هر دو سو امتداد دارد.  كيلومتري فيروز كوه محدود مي شود30و در حدود ) Kohnak(كهنك

بعد از امامزاده هاشم و در سراشيبي كه به )  آمل_تهران(در جاده ي هراز . ندسوز چال به بعد را معموال قره داغ مي گوي

پلور مي رسد، جاده پيچ بزرگي مي خورد و از روي پلي رد مي شود كه براي عبور آب دره اي كه در سمت شرق هست 

 در شمال شرق  )Kamartash(اولين قله خط الراس به نام كمر تاش . احداث شده است و همين جا مبدا صعود است

براي رسيدن به آن يا بايد از خودرو هايي كه از ترمينال شرق . مي گويند) Margh(اين پيچ قرار دارد كه آن را پيچ مرغ

خودرو هايي كه اتفاقي به به آمل و بابل مي رود استفاده كرد و يا بعد از چهار راه واقع در شرق ترمينال شرق تهران سوار 

  .  كنار پيچ مزبور پياده شدپلور مي روند شد و در

ساعت و ربع به 2و بعد از حدود ) قسمت باالي دره در سمت راست ماست(از يال شمال شرقي شروع به صعود مي كنيم

كوله پشتي ها را روي خط الراس مي . در سمت غرب شمالي ما قله ي بلند گل زرد نمايان است. خط الراس مي رسيم
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يالي هم از .  متر مي رسيم3600 دقيقه به قله ي كمر تاش به ارتفاع 20 بعد از حدود گذاريم و به سمت غرب مي رويم و

آن هم مي تواند مبدا صعود باشد ولي . سمت شمال و از نزديك پلور به اين قله مي رسد كه بيشتر آن شيبي ماليم دارد

اول تپه ماهور هاي خاكي با شيب نرم كه . خط الراس ماز يا دو برار از چهار قسمت تشكيل مي شود. دور تر از راه اول است

شيب هاي نرم و خاكي به شيبي تند و توام با سنگ منتهي مي شود : دوم.دو قله به نام سياه چال تقريبا در اواسط آن است

 و. خود اين قسمت سه قسمت يا قله ي مجزا دارد كه از دور كامال پيداست. كه ارتفاع آن خيلي بلند تر از قسمت اول است

. قسمت سوم شمال شرقي قسمت دوم است كه ارتفاع قله هاي بلند تر از قسمت دوم است. سه قله هستند به نام ميان رود

از كمر تاش به سمت شرق حركت مي اين ها قله هاي از پروانه تا اول قره داغند و قسمت چهارم قلل بعد از قره داغ تا آخر 

 قسمت اول را تمام مي كنيم و به شيب تندي مي رسيم كه وجه جنوبي  ساعت خط الراس خاكي2كنيم و در مدت حدود 

قسمت اول اين تكه از خط الراس يا قله ي ميانرود اول به صورت خط الراس سنگي نسبتا تيز و خردي . آن صخره اي است

فاصله  .دقيقه است 8يا 7فاصله ي اين دو قله از هم . است كه خود دو قله دارد كه روي آن ها سنگ چين درست كرده اند

بعد از آخرين قسمت اين قله گردنه اي خاكي هست كه قله . قله اول از شيب هاي خاكي پايين حدود سه ربع ساعت است

 25دوم ميانرود بعد از ان است و خود قله دوم ميانرود هم سمت شمال آن كامال خاكي است و فاصله ي آن از قله ي قبل 

  .دقيقه است

اين گردنه از . ميانرود گردنه اي عميق است كه آن را از قله ي شرقي ميانرود جدا مي كند به نام گردنهدر شرق اين قله    

پيچ به مزرعه سرسبزي در جنوب شرقي ده زيار مي  مي رسد كه بعد از چند) Zehrud(طرف شمال به رودخانه ي زهرود

سمت جنوب شرقي گردنه هم . شمال خط الراس استغربي جاده ي خاكي ده زيار اولين دهكده ي . ده زيار مي رسد. رسد

در نزديكي گردنه و . شيب هاي هر دو سمت نسبتا كم و مسير آن ها خاكي است. گوسفند سرايي است كه احتماال آب دارد

  .در سمت شمال آن چند جاي خواب درست كرده  اند كه قابل استفاده است

 متر 3750قله هاي ميانرود .  دقيقه است50و از قله ي وسطي حدود فاصله ي قله ي شرقي از گردنه حدود نيم ساعت    

 متر و فاصله ي آخر ميان 4000بعد از ميان رود شرقي گردنه اي خاكي است و بعد قله هاي پروانه به ارتفاع . ارتفاع دارند

  .ه دارد دقيقه با قله غربي فاصل10قله ي دوم پروانه . رود تا قله ي اول پروانه حدود يك ساعت است

ارتفاع .  دقيقه است10است كه فاصله ي آن با قله قبلي حدود يك ساعت و ) Angmar(بعد از دو قله پروانه قله انگمار 

 دقيقه بعد  قله ي 20 دقيقه بعد قله ي ديگر و 10 دقيقه يك قله و 20بعد از انگمار و به فاصله ي .  متر است4050انگمار 

) 25000/1( ارتفاع چنگه چال ها را روي نقشه سازمان جغرافيايي كشور .ي هست يا غرب2) Changechal(چنگه چال

دو قله ي چنگه چال در جنوب ده السم واقعند و يالي نرم از .  متر نوشته ولي چنگه چال شرقي از غربي بلند تر است4100
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است و مسير بين دو چنگه چال وجه جنوبي چنگه چال ها صخره اي .  يا غربي تا باغات السم پايين مي رود2چنگه چال 

  . دقيقه است50فاصله ي دو چنگه چال حدود . هم صخره اي است

. قله هاي چنگه چال را نقشه ي سازمان جغرافيايي چنگيز چال نوشته است، اما مردم السم آن را چنگه چال مي گويند   

بنا بر ( متر 4200و ) 25000/1بنا بر نقشه ( 4250راه بين قله ي چنگه چال شرقي تا گردنه ي دو برار صخره اي است و 

بعد از دو برار غربي به قله ي دو برار شرقي مي . است) نقشه ي سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح

به نظر مي رسد كه از وجه جنوبي . فاصله ي آن ها حدود نيم ساعت است و مسير تماما تيز و سنگي و خورد است. رويم

  .اين قله از قله ي دو برار غربي كوتاه تر است. ط الراس هم مي توان به قله ي دو برار شرقي رسيدخ

در سمت جنوب شرقي دو برار شرقي پايين مي .  متر ارتفاع دارد4100قله بعدي سوزچال ناميده مي شود كه بنابر نقشه    

سمت شمال آن ادامه يال دو برار و سمت جنوب . ن است دقيقه بعد به گردنه مي رسيم  كه به شكل داال50رويم و حدود 

براي . در اينجا هم جاي خوابي درست كرده اند كه دور آن سنگچين شده.  متر قرار دارد3آن صخره هايي با ارتفاع حدود 

يم و صعود سوزچال بهتر است از وجه شمالي كوه استفاده كنيم و از سينه كش هاي خاكي به تدريج به سمت شرق باال رو

از . در جاي مناسب بعد از رد كردن سنگ هاي خط الراس به قله صعود كنيم كه از روي گردنه كمتر از نيم ساعت راه است

 دقيقه مي توان 15تا روي گردنه را در مدت . قله ي قره داغ در سمت شمال شرق آن است. قله سوزچال پايين مي آييم

 پهني در جهت شمال شرق باال مي رود و بعد از رد كردن شانه غربي قره داغ از روي گردنه جاده پاكوب نسبتا. پايين آمد

  . به قله مي رود

از شرق قره داغ .  دقيقه طول مي كشد40صعود قره داغ از روي گردنه حدود .  متر نوشته شده است4050ارتفاع آن    

لراس خاكي و كم شيب است و پهن و بعد  ربع ساعت پياده روي، خط ا3پايين مي آيم و در سمت شرق قره داغ به مدت 

  .صخره هاي خورد شروع مي شود

است كه خود ده در ) Vazna(اول صخره ها جنوب ده وزنا. مي گويند) Angmar(قله قره داغ را مردم هوير انگمار   

امروزه به .  شدبهتر است صخره ها را حتي المقدور از روي خط الراس يا از كمي پايين آن رد. جنوب قله ي پاشوره است

 1از اول صخره ها تا قله ي رخش حدود . علت آمد و رفت زياد در خيلي از جاها ي صخره ها جاده پاكوب درست شده

براي صعود رخش هم . پس از روي قله ي قره داغ تا روي رخش كمي كمتر از دو ساعت راه است. ساعت طول مي كشد

 متر 3800ارتفاع رخش را هم . ه زير آن مي رسيم آن را صعود كنيممي توان از سمت جنوب صخره ها رد شد و وقتي ب

قسمت اول راه به .  شرقي پايين مي آييمو ادامه صخره ها را از پايين دور مي زنيمنوشته است از روي رخش به طرف جنوب

 ي پاكوب دارد و علت اينكه از روي توده هاي انبوه سنگ خورد نا پايدار مي گذرد مشكل است ولي نيمه ي بعدي جاده

اينجا هم با .  دقيقه به روي خط الراس خاكي و نرم بعدي مي رسيم55بعد از حدود . عبور از آن نسبتا راحت است
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ارتفاع آن .  دقيقه ي ديگر تا قله ي خاكي سمت شرق راه داريم50از اينجا هم . سنگچين جاي خواب درست كرده اند

اين قله از قله هاي خاكي غرب خود .  دقيقه است20 قله ي خاكي بعدي حدود فاصله ي اين قله با.  متر است3700حدود 

ساعت 1قله ي بعدي با قله ي غربي . باز دوباره صخره هاي خورد شروع مي شود كه بايد از آن ها عبور كرد. كوتاه تر است

ي توان از آن ها عبور كرده و در از اينجا چند راه پاكوب ديده مي شود كه م. فاصله دارد و تا قله ي شرق خود ده دقيقه

ناميده مي شود و حدود ) Gawan chal(سمت جنوب شرقي به قله ي گنبدي شكل رسيد كه اسب گيرون يا گون چال

و يورد فرضي ) Chakud( چكود _در سمت جنوب شرق اين قله چند چال هست كه آن ها را گون چال.  متر است3500

)Yord- E- Farzy (از قله گون چال به بعد . مال يورد فرضي و داخل دره چشمه آبي هستسمت ش. مي گويند

خطالراس با شيب نسبتا كم به پايين مي رود كه مي توان از يكي از يال هاي نرم آن پايين به سمت جنوب رفت و بعد به 

  .از روي يال تا روي جاده حدود سه تا سه و نيم ساعت راه است.  تهران رسيد - جاده ي فيروز كوه

  

   مترDahla (3978(قله دهال

از پل زنگوله با خودرو هاي . ساعت راه با اتوبوس است3از تهران در جاده ي چالوس به پل زنگوله مي رويم كه حدود 

از تهران همه (  ساعت راه است1 متر است و حدود 3280مي رويم كه ارتفاع آن ) Labashm(عبوري به گردنه البشم

از خيابان شهيد مصطفي خميني پايين تر از تقاطع امير كبير و از گاراژ نور روبروي پمپ  صبح اتوبوسي 5روزه ساعت 

  .بنزين به سمت دهات پايين آزاد كوه حركت مي كند كه از گردنه البشم مي گذرد

ز گردنه  ا.)  بعد از ظهر هم ميني بوسي كه از نوشهر مي آيد از پل زنگوله به آن قسمت مي رود6 تا يك ربع به 5/5بين    

(  ساعت به گردنه ي ديگري مي رسيم كه آن را نفتو 1م و از روي خط الراس به طرف شمال غرب مي رويم و بعد از سال 

Naftu (سمت شمال اين گردنه چمن وسيعي است كه آن را گلستان مي گويند و يك ساختمان شيرواني دار . مي گويند

و سمت غرب آن يال و ) Dikash(ت شرق آن كوه صخره اي دي كش سم. متعلق به محيط باني در آن احداث شده است

. در اين خط الراس چندين بر آمدگي صخره اي هست كه آن ها را نمي توان قله ناميد. خط الراس صخره اي كوه دهالست

ز مدتي كه بعد ا. از اين خط الراس گاهي از سمت راست يا شمال آن و گاهي از سمت چپ آن از بين صخره ها مي گذريم

از گردنه ي نفتلو تا دهال . قسمت آخر راه راحت است. مي رسد) Dahla(به سمت شمال غرب مي پيچد و به قله ي دهال

  .دو ساعت و بيست دقيقه راه است

   متر3600، ارتفاع )Duna(قله دونا

در امتداد رودخانه . رويمبراي رسيدن به اين كوه از كرج توسط ميني بوس هايي كه به چالوس مي روند به پل زنگوله مي 

يال شمالي قله از اين مكان به . ساعت به دشتي وسيع مي رسيم كه ده دالر در آن است1بعد از . اين پل به راه مي افتيم
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ال از كنار يك ديواره كوتاه سنگي گذشته باال مي رويم وبه قله ـط يـدر وس. دي استـي پيداست و داراي شيب تنـوبـخ

  . ساعت است4ساعت و از پل زنگوله حدود 3ن اين صعود از ده حدود مي رسيم و مدت زما

  

  )  Jirak(قله ديو آسياب و قله ي جيرك

   متر4000 متر و قله ي جيرك بيش از 3950ارتفاع ديو آسياب 

و ل غربي ورارو شروع مي شود  در شماGavank chal) (اين دو قله بر روي خط الراسي قرار دارد كه از قله گَونك چال

يال شمال غربي جيرك بعد از اين كه افت زيادي مي كند و به كوه كبود مي . به قله ي جيرك در غرب خاتمه مي يابد

  .رسد و از آن جا به خط الراسي مي پيوندد كه از كوه سينه زا مي گذرد و به پالون گردن مي رسد

آمد و از تنگ يونيزار به دره الر مي رويم و ) ه نگاه كنيدبه شرح آسمان كو(بايد به تنگ يونيزار . براي صعود دو قله مزبور   

از تنگ يونيزار تا اول دره . بعد از عبور از رودخانه و كمي پايين تر از روبروي تنگ يونيزار وارد دره سفيد آب مي شويم

يك از دره هاي طرف وارد هيچ ( از دره سفيد آب تقريبا مستقيما به طرف باال مي رويم.  ساعت راه است1سفيد آب حدود 

 2اين دره را تا انتهاي آن طي مي كنيم كه حدود . البته دره در اوايل راه كمي پيچ مي خورد) چپ و راست نمي شويم

. مي گويند) (Gel-e-Gach  در روبروي ما كوهي مخروطي شكل قرار دارد كه آن را كوه گِل گچ. ل مي كشد طو ساعت

در نزديك انتها دره و در سمت ( از انتهاي دره كه آن را دره گل گچ . بي جيرك استراه ما بين اين كوه و يال جنوب غر

مي گويند و از سمت چپ آن باال مي رويم تا به گردنه بين كوه گل گچ و جيرك مي رسيم كه ) راست آن معدن گچ است

  . دقيقه از كف دره فاصله دارد20حدود 

اين يال ابتدا پر از گون و علف است بعد شني و به اصطالح كچل . مي رويمرا باال ) طرف شمال(از گردنه يال سمت چپ    

از اول دره . قله ي جيرك خاكي و گنبدي شكل است . مي شود و به قله مي رسد كه در سمت راست خط الراس است

  ) . بدون بار و با قدم متوسط(  ساعت راه است4سفيد آب تا قله جيرك حدود 

ديو آسياب به خوبي نمايان است كه قسمت انتهايي آن صخره اي است و در سمت شرق قله از قله جيرك ، قله ي    

رودخانه ديو آسياب . قله ي جيرك بلند تر از ديو آسياب است.  ساعت راه است2فاصله بين دو قله حدود . جيرك قرار دارد

لل خواهران و سه سنگ و هفت سران الر در با پيچ و تاب زيباييي از شمال اين قله شروع مي شود و درون دره واقع بين ق

شمال و شمال ديو آسياب و گون چال از جنوب پايين مي رود تا به رودخانه سه سنگ مي پيوندد و رودخانه دليچاي را 

   .تشكيل مي دهد

ت گردنه راه بازگشت همان راه رفت است با اين تفاوت كه در برگشت از نزديك قله جيرك مي توان پايين آمد و به سم   

  . تراورس كرد و از آنجا همان راه صعود را برگشت 
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در دره الر جاده خاكي نسبتا خوبي از سمت شمال سد الر و از شمال . از پلور به دره الر مي آييم . از طريق پلور  .راه دوم

 ذكر شده استباه با سفيد آب كه در باال(آب سفيد مي گذرد و به رود خانه )  سدالر در شمال درياچه(كوه عسل عسل 

به گوزل دره مي رود و راه سمت راست ) كه به غرب مي رود (راه دست چپ . در اينجا دو راه مي شود. مي رسد ) نشود 

و از بين كوه هاي كونگ چال و اَلَرم در جنوب مي .از كنار رود خانه ي آب سفيد باال مي رود ) كه به شمال غرب مي رود (

ل  گِد از گردنه هست و آن را اَلَرم  مي گويند كه سمت غرب شمالي مي رويم تا به گردنه بين كوهاز چمنزاري كه بع. گذرد 

  .  ساعت است بقيه راه همان راه اول است 5/1اين راه حدود . گچ و جيرك مي رسيم 

  

      متر ، مبدا صعودده روته  3200قله روته،ارتفاع

  . روته واقع است  روته قله اي صخره اي است و در شمال غربي ده 

 . حركت مي كنند7براي رسيدن به ده روته با اتوبوس هاي گرمادره كه از سه راه تهرانپارس و حدود ساعت يك ربع به 

بايد . كيلو متر تا ده ادامه دارد 3استفاده مي كنيم و بعد از عبور از فشم در سمت چپ جاده ماشين رويي هست كه حدود 

  . ه سمت ده روته رفت كه تقريبا نيم ساعت راه است در اين دو راهي پياده شد ب

شيب دره نسبتا زياد و شن اسكي . و از كنار يك درخت بزرگ مي گذرد راه از دره باالي مدرسه ي ده : مسير صعود 

 ساعت به محوطه نسبتا وسيعي زير قله اصلي 5/1مسير را با زيگزاگ به سوي شمال ادامه مي دهيم و بعد از حدود . است

مي رسيم و از اين محل با عبور از شكاف هاي مختلفي كه باالي مسير قرار دارد به يال شرقي غربي رسيد،سپس مسير را  

  .  ساعت است4 الي 5/3مدت زمان اين صعود از روته. به سمت راست تغيير دادهو به قله تيغه اي روته مي رسيم

 ساعت دره رودخانه تنگ مي شود و 5/1كنيم و بعد از حدود از كف رودخانه روته كه كم آب است حركت مي . مسير دوم

پس به آن جا رفته و . از سمت راست خط الراس بهتر مي توان عبور كرد. ما به راست مي پيچيم و به خط الراس مي رويم 

دت م. قله صخره اي است، صعود قسمت هاي باالي آن كمي مشكل است.مستقيما به سمت شمال و به سمت قله مي رويم

  . ساعت است3صعود بيش از 

  .اين مسير گرچه دور است، اما بسيار راحت تا زير قله مي رسد . مسير سوم

از شمشك به گردنه لجني مي آييم و كمي بعد از آن داخل دره شمالي جنوبي مي شويم كه ابتداي آن پهن است و بعد 

  .قله مي رسيم سنگ هاي  ساعت به زير1باريك مي شود و از آن جا با فاصله ي زماني حدود 

از آخر شمشك . براي رسيدن به شمشك از  سه راه تهران پارس با ميني بوس به فشم مي رويم و از آن جا به شمشك

ما از روبرو داخل جاده، جاده پاكوبي مي شويم كه به سمت . جاده سمت چپ كه آسفالت است به گردنه ي ديزين مي رود

  .راست مي رود تا گردنه لجني
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با همان اتوبوس هاي گرمابدر از جاده روته مي گذريم و به دو راهي اللون مي . صعود روته مسير شرقي .ر چهارممسي

تا به ) امروزه اتوبوس هاي گرمابدر به اللون هم مي روند( رسيم در اين جا پياده مي شويم و داخل راه اللون مي شويم

از اينجا در امتداد يال شرقي غربي دست چپ به طرف غرب .  استتا اينجا حدود يك ربع ساعت راه. امامزاده مي رسيم

  . ساعت به قله روته مي رسيم3بعد از حدود . حركت مي كنيم

  

   متر3571قله ريزان، ارتفاع

  .اين قله شمال ده افجه و در شرق آتشكوه است

افجه حركت مي كنيم و به افجه مي براي رسيدن به افجه از تهران و از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد مخصوص 

از افجه در جهت شمال شرق حركت مي كنيم تا به يك رودخانه پهن كه معموال آب كمي دارد مي رسيم و از آن رد . رسيم

در سمت راست راه مال رو پهن و مشخصي هست كه با شيب كم در جهت شمال باال مي رود و به جاي فراخ . مي شويم

 ساعت 2 مي رسد كه كلبه اي و تعدادي درخت و يك چشمه دارد از افجه تا دشت هويج حدود وتختي به نام دشت هويج

اين راه هم حدود . از يال باالي درخت ها و كلبه كه يال جنوبي ريزان است صعود مي كنيم كه شيب تندي دارد. راه است

و به گردنه شرق دشت هويج رسيد و براي برگشت مي توان از يال جنوب شرقي قله پايين آمد .  ساعت طول مي كشد2

  .اين راه براي صعود هم مناسب است. بعد به دشت سرازير شد

  

  )  متر گيتا شناسي3510حدود ( متر نقشه البرز مركزي 3452زرين كوه، ارتفاع 

  دماوند در دو راهي.از تهران و از ترمينال شرق واقع در سه راه تهران پارس سوار ميني بوس هاي شهر دماوند مي شويم

 Keylan  واقع بر جاده فيروز كوه پياده شده با كرايه هايي كه به دهات جنوبي شهر دماوند مي روند مانند كيالن

يا از ترمينال شرق با خودرو هايي كه به فيروز كوه مي رود حركت مي كنيم و در . عينورزان به ابتداي ده جابان مي رويم

در كنار پل اصلي ده رودخانه اي جاري است كه از . اده تا ده نيم ساعت راه هستاز ابتداي ج. همين جا پياده مي شويم

دره جنوبي زرين كوه مي آيد و ما در امتداد آن به سمت شمال حركت مي كنيم و بعد از نيم ساعت به منبع آب ده مي 

سيم كه گوسفند سراي  ساعت به يك دو راهي مي ر1بعد از چند گوسفند سراي كوچك رد مي شويم و بعد از . رسيم

روبرو ما در شمال تنگه ي مشخصي . بزرگي دارد و رودخانه كوچكي از دره شمال شرقي وارد دره اصلي زرين كوه مي شود

 دقيقه وارد آن مي شويم و به سر چشمه رودخانه مي رسيم و اين محل حالت قيفي را دارد كه در ضلع 45هست كه بعد از 

از درون آن راه مال رو مشخصي به سمت شمال ادامه دارد كه بر روي يال شرقي . واقع استشمال غربي آن قله زرين كوه 

مسير مال رو را ادامه داده و بعد از نيم ساعت وارد آبرفتي در دست چپمان مي شويم كه با شيب تندي تا روي .قله مي رسد
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يال را به سمت شمال ادامه . يم ساعت طول مي كشدمسير از ابتداي آبرفت تا روي يال كال ن. يال جنوبي قله ادامه مي يابد

مسير برگشت همان راه رفت است كه ممكن است در صورت . مي دهيم و بعد از نيم ساعت بر روي قله زرين كوه مي رسيم

  . ساعت طول مي كشد4از ابتداي جاده خاكي جابان تا روي قله كمتر از . نبودن خودرو تا جاده فيروز كوه پياده طي كنيم

از نزديك درياچه از يال سمت . از شهر دماوند و از جاده خاكي كه به درياچه تار مي رود حركت مي كنيم. مسير دوم

قله در جنوب غربي .  و نيم ساعت به قله مي رسيم3شروع به صعود مي كنيم كه بعد از حدود ) سمت جنوب(راست 

  .درياچه واقع است

  

  قله هاي سرخاب و قله هاي سوتك

   متر3846 و 3966 متر و ارتفاع ثله هاي سوتك 3792 قله هاي سرخاب ارتفاع

رجوع كنيد به شرح صعود آزادكوه از ( براي صعود اين قله ها، از كرج به ده وارنگرود و از آن جا به دره شير كمر مي رويم

قله سرخاب در باالي .  مي رسيماز دره شير كمر و از كنار رودخانه باال مي رويم تا به سرچشمه ي آن). طريق ده وارنگرود

از شيب تند باالي سرچشمه باال مي رويم و در انتهاي مسير، از ميان تيغه هاي كنار قله . اين سرچشمه قرار دارد) شمال(

جبهه شمالي .  ساعت است3ساعت و از سرچشمه حدود 6مدت صعود از وارنگرود . عبور مي كنيم و به قله مي رسيم

از روي قله شرقي با رفتن به طرف شرق با چند .  متر دارد كه در انتها ي دره دونا واقعند300ود سرخاب ديواره هاي حد

  .افت و خيز مي توان به قله هاي سوتك رسيد

از .  وسيعي هست كه آن را سوتك مي گويندبراي صعود به سوتك، قبل از رسيدن به سرچشمه در سمت راست چمنزار   

دو قله .ساعت راه است3از ابتداي دره شير كمر تا گردنه حدود . به گردنه سوتك مي رسيماين چمنزار باال مي رويم و 

قله سوتك بزرگ در . اين گردنه در غرب گردنه كمان كوه و نرسيده به آن است. سوتك در دو طرف اين گردنه واقعند

 مي رسيم و از همين گردنه به پس از گردنه به طرف جنوب شرقي مي رويم و به سوتك. شمال غرب قله ي كمان كوهاست

  . ربع راه است3طرف شمال مي رويم و به سوتك كوچك مي رسيم كه هر كدام حدود 

  

   متر4150قله سركچال ارتفاع 

  .قله سركچال در شرق قله كلون بستك و شمال شرقي ده شمشك واقع است

شك خودرو هست كه با آن ها حركت مي كنيم و به از تهران و از سه راه تهران پارس و يا از اوايل خيابان دماوند براي شم

ما از همان نزديكي در . در شمشك در نزديك محل پيست جاده ماشين رو به سمت غرب مي پيچد. شمشك مي رسيم

اگر از نزديك رودخانه عبور كنيم بعد از حدود . جاده مالرويي كه به سمت شرق مي رود و از ده عبور مي كند باال مي رويم 
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عت به گردنه اي مي رسيم كه چشمه اي گل آلود دارد و آنجا را گردنه لَجني مي گويند و از اين  گردنه به سمت  سا5/1

ساعت ديگر به پناهگاه لجني مي رسيم و از پناهگاه تا قله 2چپ يعني شمال مي پيچيم و باال مي رويم كه بعد از حدود 

 قله كه آن ها را 2 و بعد به شرق مي پيچد و بعد از رد كردن مي رسد ساعت راه است كه ابتدا به خط الراس 2حدود 

  . مي گويند به قله سوم كه قله اصلي است مي رسد2و1سركچال هاي 

بعد از رد كردن ده شمشك مي توان از طرف چپ خط القعر دره به طور اريب و آرام آرام باال رفت تا به پناهگاه رسيد    

  .دخانه استاين راه نزديك تر از راه كنار رو

در زمستان به علت اينكه راه اول پر برف است و خطر بهمن دارد و راه دوم هم از جهت ريزش بهمن خطرناك است بهتر    

در انتهاي اين يال و در شمال آن گردنه . يالي شد كه در سمت راست است و شرقي و غربي استاست از پايين پيست سوار 

  .رد كردن گردنه سوار يال شمالي مي شويم و به پناهگاه و سپس به قله مي رويمكمي پايين مي رويم و بعد از . است

ران با اتوبوس هاي گرمابدر به اللون مي رويم و از اللون از كنار رودخانه باال مي =از تهذ.  صعود قله سركچال. راه سوم

از آبشار از راه پاكوب .  ساعت راه است2ود تا به تلخ آب و بعد آبشار مي رسيم از اللون تا آبشار حد) به طرف شمال(رويم 

 متر به طرف چپ مي رود و دوباره به راست برمي 200مشخصي مه ابتدا از طرف راست رودخانه مي گذردو بعد از حدود 

  .اين راه هم حدود يك ساعت است. گرددو به خط الراس مي رسد باال مي رويم

طي آن در زمان تقريبا يك يال نسبتا پر شيب سركال مي رسيم كه با مي رويم و به ) غرب( از خط الراس به طرف چپ   

  .راه برگشت از يكي از راه هاي صعود است.ساعت به قله سركچال مي رسيم

  . ساعت طول مي كشد5/3اين راه از روي هر دو قله مشخص است و حدود . خط الراس كلون بستك به سر كچال    

  

   متر3620قله سماموس، 

راه . به جواهر ده مي روند) اغلب وانت بار( از رامسر و محله ي آخوند محله هر روز ماشي هاي زيادي. واهر دهمبدا صعود ج

در آن قهوه خانه و دكان هاي متعددي هست، ولي از پاييز . جواهرده باالي جنگل است. از جنگل مي گذرد و بسيار زيباست

 خانه به طرف گردنه راه مي افتيم كه جاده كامال از قهوه خانه قابل رويت از قهوه. به بعد تا بهار تقريبا خالي از سكنه است

از گردنه به دره . راه ماليم است و در بين راه چشمه اي هست.  ساعت به گردنه مي رسيم2بعد از .است و به غرب مي رود

ا  آغاز مي كنيم كه بعد از بعدي كه يك كلبه دارد سرازير مي شويم، راه مشخص است و بعد از طريق يال بعدي صعود ر

سماموس در شمال اين منطقه قرار دارد . مي رسيم) Lepasar( ساعت به دشتي زيبا و پر گل و  آبگرمي به نام لپاسر5/1

مي توان از همين راه . ساعت در مسيري ماليم مي توان به آن دست يافت كه امامزاده اي در روي آن است2و با صرف 

  .برگشت
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رفتن به جواهر دشت واقع در شمال سماموس است، كه از طريق يال شمالي به پايين سرازير    بازگشت،مسير ديگر براي

از جواهر دشت به رامسر . مي شويم و در نزديكي هاي جواهر دشت به سمت راست مي رويم و به جواهر دشت مي رسيم

در غير . ن را پياده طي كرد كه بسيار زيباستكه در صورتي كه وقت باشد بهتر است آ. جاده بسيار بد و شيار خورده است

. اين صورت بايد با خودرو هاي روسي بسيار قديمي كه مخصوص اين جاده است به رامسر برگشت كه البته خطرناك است

  . بعد از ظهر از جواهر دشت راه مي افتند4خودرو ها حدود . راه جواهر دشت به رامسر تقريبا يك روز پياده روي است

  

   داغ و هرم داغ و كسرهسبالن

   متر4600 متر و كسره داغ4650 متر و هرم داغ 4811ارتفاع سبالن 

اين هر دو جا داراي چشمه هاي آب معدني . از اردبيل يا مشكين شهر براي شابيل يا قطور سويي خودرو مي گيريم

  . دقيقه پياده روي با هم فاصله دارند29هستندو فقط يك ربع تا 

  .ن قاطر گرفت تا بارها را به جان پناه گردنه غربي يا زيريخچال هرم داغ ببرداز شابيل مي توا

از جان پناه گردنه غربي تا قله .  ساعت است4 ساعت و تا جان پناه گردنه غربي حدود 3از شابيل تا يخچال هرم داغ حدود 

صعود .  را كه يال غربي سبالن است ساعت راه است كه ابتدا به گردنه غربي مي رويم و بعد يال دست چپ3سبالن حدود 

  .در قله سبالن درياچه زيبايي هست. مي كنيم

 حدود 1از گردنه تا قله هرم . صعود مي كنيم) يا مغرب(از گردنه غربي به سمت راست . براي صعود قله هاي هرم داغ   

از قبلي حدو سه ربع ساعت  ساعت طول مي كشد و از آن جا دو هرم ديگر را صعود مي كنيم كه فاصله ي هر يك 5/1

  .است

اگر محل استقرار ما در زير يخچال هرم داغ باشد با دور زدن يخچال از روي يال . صعود هرم سوم توام با سنگنوردي است   

اما اگر محل استقرار در جان پناه .  متري دارد10و از ضلع غربي آن، پايين مي آييم كه در يك محل احتياج به يك فرود 

از روي صعود كسره داغ .  ساعت طول مي كشد3صعود هر سه هرم از گردنه غربي حدود . يد مسير رفته را برگرديمباشد با

در صورتي كه بخواهيم از يخچال هرم داغ به آن صعود كنيم بايد از زير يخچال هرم .  ساعت طول مي كشد1 حدود 3هرم 

و از يال غربي كاسه يخچال ابتدا به جان . ر هرم دور باشيمرفت به طوري كه از محل هاي ريزشي زي) غرب( به سمت راست

 ساعت از زير يخچال 3پناه زير يخچال هاي كسره داغ برويم و بعد به قله صعود كنيم كه مسير هاي راحتي دارد و حدود 

  . ساعت از پايين يخچال كسره داغ يا از جان پناه كسره داغ طول مي كشد1هرم و حدود 
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مي توان از . ه داغ در اواخر مرداد و شهريور يكسره يخي استو مشكل ترين يخچال هاي ايران هستنديخچال هاي كسر   

براي اين كار مي توان از . طريق دهكده موئيل به جنوب يخچال هاي كسره داغ آمد و از آنجا به كسره داغ صعود كرد

  .دهكده موئيل قاطر يا االغ كرايه كرد

از ورگه سرا مي . از اردبيل به سرعين و از آن جا به ورگه سرا يا ورگه ساران مي رويم. بالنصعود از جبهه جنوب شرقي س   

تا آخرين چشمه . مسير گاهي از چپ و گاهي از سمت راست رودخانه مي گذرد. توان بار ها را به وسيله ي چارپا حمل كرد

از اين چشمه تا . ادر نشين ها زندگي مي كنند ساعت راه است و در طول راه چ6پايين كوه، نرسيده به آق مسجد حدود 

  . ساعت راه است3گردنه غربي حدود 

  . در مبدا هر سه جبهه سرعين، شاه بيل و قطور سويي آب گرم هست   

 ساعت به پناهگاه يا حسينيه مي 3از قطور سويي به طرف يال شرقي پيش مي رويم و بعد از حدود . صعود از قطور سويي   

از پناهگاه از .  جاده ماشين رو تا پناهگاه كشيده شده و لندور ها از قطور سويي تا آنجا رفت و آمد مي كنندامروزه. رسيم

.  ساعت به زمين همواري مي رسيم و بعد از طي آن به درياچه و قله مي رسيم5/3روي يال به سمت باال مي رويم كه بعد از 

  .ست ساعت راه ا7در مجموع از قطورسويي تا قله حدود 

  

    سبالن، مقدمه

  : كوه هاي سبالن را مي توان به سه منطقه ي عمده تقسيم كرد

  . متر ارتفاع دارند4000قله هاي سبالن و هرم داغ ها و كسره داغ ها و قله هاي ديگر در اطراف آن ها كه همگي باالي  ) 1

وسيله ي يك زمين يا دره اي كه از غرب به قله هاي جنوبي سبالن كه همگي پايين چهار هزار متر ارتفاع داند و به ) 2

شرق كشيده شده و در سمت جنوب شرقي سبالن به جنوب مي پيچد و به دره الوارس مي رسد از قله هاي شمالي جدا مي 

 .شود

شروع مي شود و تا دده قورقورد ) Be rah( كوه هاي شمال شرقي تا جنوب غربي سبالن كه از قزل داغ يا قزل به ره) 3

عده اي از قله هاي اين منطقه باالي چهار هزار متر و عده اي ديگر پايين چها هزار متر ارتفاع . رق هرم ها ادامه دارددر ش

 .الزم به ذكر است كه در اين گزارش شرح قله هاي باالي سه هزار و پانصد متر در نظر است. دارد

دن و هواي سرد محل زندگي نيست، زمين هايي پايين تر بر خالف منطقه  اول كه به علت ارتفاع زياد و سنگي و شني بو  

 ميليون دام در آن ها مي 5/1در دو منطقه ديگر داراي پوشش گياهي خوب و چمن هاي وسيعي است كه به قولي حدود 

  .گوسفند و بزندچرد كه بيشتر 
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ز ايل شاهسون و تركند و مردمي دامداران منطقه ي سبالن كه از اواسط بهار تا مهر ماه به مراتع خود مي آيند همگي ا

زندگي مي كنند، و از ) Obeh(آن ها در چادر هايي گرد و گنبدي شكل به نام اُبه. /مهربان و قابل اطمينان و مهمان نوازند

  .اوايل مهر شروع به كوچ به سمت دشت مغان كه محل زندگي زمستاني آةن هاست مي كنند

هست و يا آبي از زير برفي ) Gul( چشمه يا رودخانه و يا درياچه اي به نام گولتقريبا در همه جاي اين كوهستان عظيم    

البته آب بعضي از آن ها به . جاريست كه نياز به آب را حتي در تابستان تامين مي كند و كمتر احتياج به حمل آب هست

  .علت آمد و رفت و توقف دام در كنار آن ها آلوده است

  

   شرقي تا جنوب غربي سبالنكوه هاي سبالن، منطقه شمال

از . ارتفاع كوه ها را از روي نقشه ي شركت پرسون تدوين و ترسيم آقاي علي مقيم و خانم سپيده تنباكوزاده برداشته ام

در ( تومان1000تبريز يا اردبيل به مشكين شهر مي رويم و از آن جا از گاراژ قوتور سوئي يا خودرو هاي لندور كه نفري 

قوتورسوئي جايي .  است2قسمتي از جاده خاكي درجه . رند و به قوتور سوئي مي روند به آن جا مي رويممي گي) 83سال 

است داراي حمام هاي آب گرممعدني و يك رودخانه كه از وسط آن مي گذرد و دكه ها و دكان هايي كه چايي و گوشت 

  . كباب شده گوسفند مي فروشند

جاده خاكي .  تومان به پناهگاه واقع در شمال شرقي سبالن رفت1500و كرايه نفري ور از قوتور سوئي مي توان باز با لند   

در سمت شمال پناهگاه دره هاي قوتور سوئي و شابيل هست و اگر در .  ساعت طول مي كشد1 است و حدود2و درجه 

ه منظره به وسيله ي جهت عقربه هاي ساعت بچرخيم، كوه هايي مي بينيم كه از شمال شرقي سبالن تا جنوب غربي ك

  .خود سبالن قطع مي شود كشيده شده است

از پناهگاه تا اين . در شمال شرقي و يك قله ي بلند گردنه اي ديده مي شود كه جاده اي ماشين رو از آن مي گذرد    

اي است در نزديك گردنه و در سمت راست چشمه .  حوضچه يا گول مي گذريم 2 ساعت راه است و از نزديك 5/1گردنه 

كه دختر ها دبه هاي بزرگ را از آنجا آب مي كنند و بار االغ ها مي كنند و به ابه ها مي برند و عجيب اين كه اين چشمه را 

كه درون لوله مي كنند سد مي كنند و به همين جهت كه از لوله اي فلزي جاريست در مواقع ديگر به وسيله ي چوبي 

  . ردنه را قزل داغ و قله ي چوبي آن را اوچ قارداش مي گويند قله ي شمالي گ. اطراف آن خيس نيست 

  

  كوه هاي جنوبي منطقه ي سبالن  

همه جا آب هست )2.تمام اين كوه ها سبز و خرم و داراي گل وگياهند ، بخصوص تا اواخر تير ماه ) 1: مشخصات كلي 

) 4. پاي اغلب قله هاجاده ي ماشين رو كشيده اند تا) 3. ودرياچه ها يا حوضچه هاي زيادي در اطراف قله ها و كوه هاست 
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حتي گوسفنداران پاي قله نمي دانند و هر كدام چيزي مي گوييند و معموال اسم مراتع يا دره ها را روي اسم اغلب قله ها را 

ردم كي اغلب م) 6» .اين كوه مال من است« :مثال مي گويند. مراتع و يا قله ملك شخصي است ) 5. قله ها مي گذارند

. در ميان تمام قله ها فقط سه چهار قله صخره ايست كه نوشته ام ) 7. فازسي بلدند و تقريبا همه مهربان و مهمان نوازند 

  سيع و سبز و خرم وبسيار زيباستبقيه خاكي و در پاي آن ها مراتعي و

  

  كوه هاي جنوبي منطقه ي سبالن  

يك خيابان نبش ، درسراب رو بروي بيمارستان امام خميني .  مي رويم از اردبيل يا تبريز به سراب. مبدا حركت سراب 

فاصله تا (مي روند  ) Sahzab(و سپس به ثهزاب )  Aghmeiun(پهن سوار پيكان هايي مي شويم كه به آقميون 

  ).  تومان است100 ،82 كيلومتر و كرايه در سال 1 كيلو متر و ار آق ميون تا ثهزاب 17آقميون 

از ثهزاب به بعد جاده شني درجه دو است .  انتهاي ده ثهزاب آسفالت است و معموال خودرو ها تا ثهزاب مي روند جاده تا   

از اين جاده باال مي رويم و از چند محل كه اوبه ها را برپا كرده اند رد مي شويم تا به يك . كه بايد با جيپ يا وانت بار رفت 

جاري است و در سمت راست يك كار خانه ي پنير سازي  در سمت چپ جاده سه راهي مي رسيم كه آب زيادي از جويي

  .در چادري بسيار بزرگ است 

مناسب از سينه كش سمت  جاده ي سمت چپ كه كمي شيب رو به پايين دارد حركت كرد و در جايياين جا بايد از    

ساعت و سه ربع با كوله نسبتا سنگين 1ه از سه راهي تا قل. رسيد)Baderdakhy(راست باال رفت و به قله ي بدر داغي

در سمت شمال غربي قله . روي اين قله و تقريبا تمامي قله هاي ديگر را براي پيدا كردن عتيقه كنده اند. طول مي كشد

سمت جنوب شرق قله هم در ارتفاع . زمين تقريبا هموار بزرگي است كه چند جاي آن را كنده اند و آب جمع مي شود

همين جا بايد گفت كه تمام سطح كوه هاي جنوبي .  پايين تر از قله زمين نسبتا همواري با يك درياچه هستنسبتا زيادي

مي ) Korja( يا كُرجا ) Chorje (مرتع شمال غرب و غرب بدر داغي را چرجه. منطقه ي سبالن پوشيده از علف است

 كه آخرين قله هم هست چهل گزي ناميده مي شود در سمت غرب بدر داغي چندين قله هست كه بلند ترين آن ها. گويند

از بدر داغي پايين مي آييم و از كنار حوضچه هاي آب رد مي شويم و از . و فاصله ي آن با قله ي بدر داغي دو ساعت است

جاده ي ماشين رو به سمت غرب مي رويم و از كمي پايين تر و از خط الراس به طرف جنوب غربي مي رويم كه چند جا 

 متر 6-5 متر و عمق 10 يد باال و پايين رفت و باالخره به قله ي چهل گزي مي رسيم كه قله ي آن را به قطر بيش ازبا

مي توان هم از غرب و هم از شرق خط الراس به قله رسيد و . كنده اند و دور اين چال سنگ چين هايي ساخته اند

به كنار حوضچه هاي آب زير بدر داغي بر مي گرديم كه از پس . خط الراسي ما به كنار استاين قله از مسير .برگشت

در . گوسفند داران اين مناطق سرابي و مهمان نواز و مهربان و قابل اعتمادند. چشمه اي در همان نزديكي پر مي شوند
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 Ghara(جاده ي ماشين رو بين بدر داغي و چهل گزي درياچه ي بزرگي است كه آن را قره گول) شمال (پايين دست 

Gul (دور درياچه و اصوال تا پاي . درياچه ي ديگري به همين نام در خيلي پايين و در سمت جنوب هست. مي گويند

در برگشت به سمت زمين پايين دست بدر داغي از كنار حوضچه ها مي . بيشتر قله ها جاده ماشين رو عشايري كشيده اند

 آن جا از جاده ي ماشين رو يا از روي علف ها مي گذريم تا به گذريم و به خط الراس واقع در شمال شرق مي رويم و از

از خط الراس شمالي بدر داغي تا اين . هست) Bughabolaghy(گردنه اي مي رسيم كه شمال شرق آن كوه بوغابالغي

  . دقيقه راه است40 دقيقه و از گردنه تا قله حدود 50گردنه حدود 

قله ي بعدي را به . و تقريبا غرب بدر داغي و جنوب غربي بوغابالغي استدرياچه ي قره گول شمال شرقي چهل گزي    

 40مي گويند و فاصله ي آن با بوغابالغي ) Dalja Darraci(نام دره اي در شرق و جنوب شرقي آن دلجه دره سي 

هست كه باالي آن بعد از دليجه دره سي ، كوهي بلند . بوغابالغي هم در واقع زمين هاي شمال كوه است. دقيقه راه است

اين قله در منتها اليه دو يال طوالني واقع است كه هر دو تقريبا . اين قله را معموال باالخان مي گويند. پهن و هموار است

غربي شرقي هستند و روي اين دو يال هم برآمدگي هايي هست كه در واقع نمي توان آن ها را قله ناميد و فاصله ي باال 

راه از روي قله دلجه دره سي و از روي خط الراس پهن و هموار مي .  دقيقه است45يك ساعت و خان با دلجه دره سي 

  .غربي مي رسد - گذرد و به يال شرقي

در سمت شمال و شمال غرب اين قله، چهار قله است كه يكي از آن ها خيلي بلند و مشخص است به نام    

پشتي را روي قله ي باال خان گذاشت و به سمت آن ها پس مي توان كوله ) . Kakil(يا ككيل) Luluk(لولوك

در . مي رسيم كه دو حوضچه نزديك به هم دارد) Mafi(مسافتي را پايين مي آييم و به زمين همواري به نام مافي.رفت

به طرف قله باال مي رويم كه در غرب قلل باال ي . سمت راست و روي خط الراس سنگ چين بزرگي درست كرده اند

در غرب اين . راه تا اين قله يك ساعت طول مي كشد. قرار دارد) قله هاي غرب كسره داغ( تر منطقه ي سبالن  م4000

كه مي توان هر كدام را در مدت ) Tanderu(و دومي تندرو ) Sunabegim(اولي سونابگيم . قله دو قله ديگر هست

ساعت به نظر 1ه فاصله ي آن با سونابگيم حدود در شمال شرق قله اول هم قله ي ديگري هست ك. نيم ساعت صعود كرد

در چال بين اين . ناميده مي شود كه اسم ده پايين آن است) Moraky( و احتماال به نام مراكي) من صعود نكردم(مي آيد

  .راه رفته را برمي گرديم و به قله باال خان مي رويم. دو قله درياچه اي هست

يين مي آييم و به گرنه اي مي رسيم كه سمت شمال شرق آن محوطه نسبتا وسيعي از باال خان به طرف شمال شرق پا   

از گردنه تا قله ي . است و از باال درياچه اي هم در آن ديده مي شود و يك چهار ديواري براي نگهداري گوسفند و بز دارد

 ي بلند بز داغ پايين مي آييم كه تا از اين قله به طرف پاي قله.  دقيقه راه است20حدود ) Alamly(بعدي به نام علم لي

بين دو كوه محوطه ي وسيعي هست كه نيم ساعت طول مي كشد تا به پاي بز .  ساعت طول مي كشد1پاي بز داغ حدود 
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روي يال غربي بز داغ يك برآمدگي يا قله هست كه آن را كوه گرگي يا به . اين محوطه را هم علم لي مي گويند. داغ برسيم

 در پاي بز داغ يا شمال غربي آن گردنه ي مشهوري است به نام هزار .مي گويند) Janawar dagh(رداغ تركي جاناوا

از روي اين .  دقيقه طول مي كشد50از گردنه هزار ميخ تا قله ي اول جاناوارداغي حدود ). Kalak (ميخ يا ابوالفضل كلك 

 متر 50 تا 40زداغ ديواره اي سنگي به بلندي حدود نزديك قله ي ب.  دقيقه طول مي كشد50قله تا بزداغ هم حدود 

سمت جنوب شرق بزداغ يك خطالراس نسبتا كوتاه است كه قله ها از سطح . سنگ هاي قله گرانيت و خرد است. هست

 متر 4000خط الراس خيلي بلندتر نيستند و در سمت شرق آن خطالراسي بلند تر است كه جنوب قله هاي غربي باالي 

سمت .  در اين خط الراس هم قله ها خيلي از خطالراس بلندتر نيستند و در واقع نمي توان آن ها را قله ناميد.سبالن است

چال بسيار وسيع و پر برفي ) هرم ها و كسره و غيره(شرق و شمال شرقي بزداغ و جنوب قله هاي غربي منطقه ي سبالن 

به اين ترتيب كه از بزداغ به طرف شمال پايين مي آييم تا . اين چال را از سمت شمال و شمال شرق دور مي زنيم. هست

به گردنه مي رسيم و بعد به طرف شمال باال مي رويم و به قله واقع در جنوب غربي قله هاي غرب كسره داغ مي رسيم كه 

 دقيقه 20از اين جا به طرف شمال مي رويم و حدود .  ساعت طول مي كشد1تا روي اين قله حدود . چسبيده به آن هاست

  . بعد به قله بعدي مي رسيم و از آن جا به سمت شرق تراورس مي كنيم

سنگ هاي بزرگ و كوچكي از اين كوه ها افتاده كه در زمين .  متري هستيم4000حال درست در زير قله هاي شمالي    

ي رسيم كه از زير قلل بلند شمالي اين محوطه را به طرف شرق ادامه مي دهيم تا به رودخانه اي م. هموار پايين ايستاده اند

به شمال خط الراس ديگري مي رسيم كه يكي از قله هاي آن .  دقيقه طول مي كشد20اين راه حدود . جاريست

از آن جا به طرف جنوب مي رويم و بعد .  دقيقه طول مي كشد50اولين قله حدود صعود  .ناميده مي شود) Hazal(هزال

اين قله تماما از سنگ هاي بزرگ و كوچك كه خيلي از آن ها غلطان است تشكيل .  رسيم دقيقه به قله ي دوم مي25از 

از اين جا راه مي افتيم و بعد از مدتي به طرف . اين قله ها نوك تيز و بلند است. شده است و صعود آن نسبتا مشكل است

ربع ساعت راه است 3ن با قله قبلي شرق مي رويم و به قله ي بلند ديگري كه سمت شمال آن صخره ايست و فاصله ي آ

در سمت جنوب شرقي اين قله، قله ي ديگري كه تماما سنگي است ديده . مي گويند) Hazal(هزال اين قله را . مي رسيم

تمام اطراف اين قله به جز قسمت غربي ديواره ايست و راه . مي شود كه بعد از حدود نيم ساعت به نوك آن مي رسيم

. روي هيچكدام از قله هاي اين خط الراس سنگ چين نيست.  سنك هاي بزرگ گرانيت مي گذردسمت غرب هم از توي

در سمت جنوب و جنوب شرق آن .  مي گويندSar Darreh( اين قله را سردره. اما كنار قله هاي اول و سوم را كنده اند

مي شود كه مشرف بر پيست اسكي و خط الراس اين قله به سمت شرق به تپه اي ختم . چال وسيعي هست با يك رودخانه

در ضلع شمالي اين قله .  دقيقه راه است20از روي قله تا پايين سمت جنوب آن بيش از . جاده الوارس به پيست است

اگر از جنوب قله سر . درياچه ي نسبتا بزرگي هست و در وجه جنوبي و جنوب شرقي آن هم چند درياچه كوچك هست
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اين سمت هم باز گل و گياه و .  دقيقه طول مي كشد10، حدود يك ساعت و په نامبرده برويم و به روي تدره به طرف شرق

 5 سانتي متري كه برگ هاي آن شبيه  پامچال است ديدم با 6 يا 5پوشش گياهي بلند و خوبي دارد و يك بوته كوته 

اوان است و بعد از تپه يعني در سمت در ضمن در مراتع اين جا گل آبي رنگ زيبايي هم هست كه بسيار فر. غنچه زرد رنگ

  . بوته بود كه يكي را هم دام ها لگد كرده بودند2شرق آن هم فراوان است اما گل زرد رنگ فقط 

  

   مترBerah( 3862(قره داغ يا قزل به ره

ند اشتباه به معني بچه گوسف) Barreh(شير آن ها را مي دوشند، برهبه ره يعني جايي كه گوسفندان را جمع مي كنندو 

اين قله از سه برآمدگي . ساعت و ربع به قله قزل داغ مي رسيم1از گردنه به طرف شمال صعود مي كنيم و بعد از . نشود

قله ي اصلي ، برآمدگي سنگي . اندازه ي هم تشكيل شده كه به هم نزديكند و نمي توان آن ها را سه قله ي جداگانه ناميد

چون . ساعتي آن است1قله ي ديگري در سمت شمال قزل داغ و در فاصله ي حدود . استاست كه احتماال از همه بلند تر 

كوله . در سمت جنوب شرقي، قله بلند نوك تيزي به نام بابا مقصود هست قله ي جنوبي را از اين سمت صعود نمي كنيم

ساعت 1راه تا اينجا . لي آن مي بريمپشتي ها را بر مي داريم و به دره شمالي اوچ قارداش و نيم ساعت بعد از گردنه ي شما

  .و ربع طول مي كشد

  

   متر3677بابا مقصود، 

اين قله . ساعت است1راه تا بابا مقصود حدود . از روي يال و از جاده اي پاكوب به سمت شرق مي رويم تا به قله مي سيم

  .داي زيبا و نوك تيز است كه تقريبا از روي تمامي قله هاي اين منطقه ديده مي شو

  

   متر3890اوچ قارداش، 

از جايي كه كوله ها را زمين گذاشته ايم نيم . ساعت راه بود1مي كرديم حدود اگر از گردنه ي شمالي به اين كوه صعود 

در جنوب )  Tanavar Dareci(ساعت باال مي رويم و به گردنه بين اوچ قارداش در شمال شرق و قله ي تناور دره سي

از . ه جايي است با سنگ هاي بزرگ و حال چرا قله ي چنوبي را اين گونه مي نامند نفهميديماين گردن. غرب مي رسيم

دو سوزني زيباي سنگي كه از سنگ هاي بزرگ و كوچك درست شده اند، در واقع دو . روي گردنه به طرف شمال مي رويم

ت جنوب بايد دست به سنگ صعود كرد، اما تا از برادر هايند كه دومي بلند ترين قله ي اين كوه است و براي صعود از سم

در سمت شمال غربي قله ي سنگي، . راه از گردنه ي جنوبي تا قله نيم ساعت طول مي كشد. سمت شمال آن راحت است

  .از سمت راست به گردنه برمي گرديم. قله ي ديگري كوتاهتر است كه احتماال برادر سوم است



  62     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

   متر3800قله تناور دره سي،حدود

  .راه از گردنه ي شمالي آن تا قله نيم ساعت است. هي شني است كه دو صخره ي بزگ روي قله ي آن استاين كو

  

   متر Takleh ( ،3759(يا تكله )  Tahleh(قله تَحله

در پايين دست و سمت . از تناور دره سي در جهت جنوب غربي پايين مي آييم و به گردنه ي شمال شرقي تكله مي رسيم  

كه سمت شمال و غرب آن نسبتا هموار است ) Gharegul (دنه درياچه نسبتا بزرگي است به نام قره گولشمال غرب گر

از گردنه ي شمال شرقي تكله كه روي . و سمت جنوب غربي آن گردنه اي است كه راهي پاكوب  و پهن از آن مي گذرد

. ويم تا به قله ي جنوبي، تكله مي رسيمنوشته است باال مي ر) Pishik Bolaghi(نقشه برسون آن را پيشيك بوالغي

پس از روي يال به سمت شمال غربي پايين . سمت غربي قله شيب تندي دارد.  ساعت است1مدت زمان فاصله ي دو قله 

مي رويم و سپس به جنوب غربي مي پيچيم و از نزديك گردنه دوم كه قبال نوشتم كه راه پاكوب پهني از آن مي گذرد 

در اين جا در مرداد ماه آب نيست و چشمه در پايين .  به مرتع بزرگي مي رسيم به نام مرتع تكله يا تحلهپايين مي رويم و

خط ) جنوب و جنوب غرب(در سمت چپ. به سمت غرب مي رويماز اين جا. دست است كه از آن جا با مال آب مي آورند

بور مي كرديم و فاصله ي آن ها مرتعي است ادامه الراس ديگري شروع مي شود جدا از خط الراسي كه تا به حال از آن ع

خط الراس ديگر كه . مرتع پايين قله تكله كه آن را هم مرتع تحله يا تكله مي گويند و گفتم كه در پايين دست چشمه دارد

 سمت جنوب شرقي قله ي اول سنگي. از جنوب غربي به طرف شمال شرقي مي رود، در ابتدا دو قله ي كوتاه خاكي دارد

دو . پس از دره ي سمت راست يا شمال اين خط الراس باال مي رويم و بعد به سمت چپ و به روي يال آن مي رسيم. است

  . دقيقه صعود كرد و برگشت20قله ي اول خط الراس جديد را كه پشت سر ما نده اند مي توان در مدت 

.  دقيقه طول مي كشد25 از روي يال يا گردنه قله سمت شمال غرب، قله اي سياه رنگ و بلند است و مدت صعود آن   

در اواخر مرداد هم برف بزرگي دارد كه آب از زير بعد از قله گردنه اي است كه سمت شمال آن يعني سمت رو به سبالن آن

 40 ساعت و 1ي تكله تا اين قله حدود فاصله ي قله . آن جاريست و در پايين دست چمني و جوي آبي ديده مي شود

در .  متر نوشته اندGhoshalar (4042(اين قله احتماال همان است كه روي نقشه ي پرسون آن را قوشاالر . استدقيقه 

آب اين جوي از . كنار جوي آب پايين دست آن جا ي همواري است كه دورش را سنگ چيده اند براي استراحت گوسفندان

مال غرب آن جاريست كه آن هم در وجه شمالي خود برف گردنه ي شمال غربي قوشاالر و از گردنه ي قله ي ديگري در ش

در سمت شمال شرقي اين قسمت و در فاصله ي آن با سبالن قله اي خاكي است كه به علت پوشش گياهي . بزرگي دارد

 4160خود سبز رنگ است و در مدت يك ربع ساعت مي توان آن را صعود كرد و گويا همان قله اي است كه روي نقشه 

  .ه اندمتر نوشت
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الزم است متذكر شوم كه چون از باالي مرتع تكله ما با مردم محلي برخورد نداشتيم نتوانستم نام قله ها را سوال كنم    

پرسيديم با اسامي نقشه ي پرسون فرق دارد، مجبوريم نام هاي چند قله ي ديگر را از آن كه از مردم وبا اينكه اغلب اسامي 

  .نقشه پيروي كنيم

 گوسفند سراي زيبا به طرف شمال غرب مي رويم و قله ي بعد از سياهرنگ قبلي را جا مي گذارم و به قله ي دوم از اين   

از گوسفند سرا تا اينجا يك ساعت و ده دقيقه راه : بعد از آن كه آن هم از سنگ هاي سياه تشكيل شده است مي رسيم

روييده و به ) مرداد ماه( كوهي زيادي در اين زمانناياست كه در بعضي قسمت هاي آن گل هاي زيبا ي بابونه و مي

در سمت غرب اين قله ي .  دقيقه مي توان صعود كرد5قله ي قبلي را از روي گردنه در مدت . كوهستان لطفي بخشيده

اين قله را از سمت جنوب شرقي مي توان صعود . سوم برف بزرگ و طويلي است كه جوي آبي يخي از توي آن جاريست

  .از اين چند قله در روي نقشه ي پرسون اثري نيست.  از سمت شمال غربي پايين آمدكرد و

از قله سياهرنگ اول شمارش را شروع كردم و دو قله ي اولي خط الراس جديد را كه خاكي و ساده بودند (قله چهارم    

 توان روي نقشه ي پرسون توجيه اين قله را نمي). در صورت حساب كردن آن ها اين قله ي ششم مي شود. ناديده گرفتم

كرد ولي با توجه به ارتفاع آن و اينكه روي خط الراس تيغه اي و خردي است كه در نهايت به هرم سه مي رسد شايد بتوان 

اگر توانستم بار ديگر به منطقه بروم . آن را دده قورقود ناميد و مسلما اينجانب هيچ ادعايي راجع به درستي اين نام ندارم

  .مي كنم از راهنمايي محله براي اسامي استفاده كنمسعي 

  

    مترDadaghurghud ( ،4300( دده قورقورد

استو قسمت هاي پايين آن شيبي كم دارد و در وسط شيب تند و شني و مشكل مي اين قله روي همان خط الراس قبلي 

يم و در قسمت آخر باز شيب ماليم مي شود به طوري كه با زحمت خود را به وجه جنوبي آن مي رسانيم و صعود مي كن

خط الراس شمال غربي اين قله از يك سري سوزني سنگ و خرد و يك ديواره تشكيل شده كه به . شود تا به قله مي رسد

  .  دقيقه طول مي كشد20مدت صعود از قله ي قبلي يك ساعت و . نظر غير قابل صعود مي رسد

 شمال غربي را به هرم ها و مجموعه ي قله هاي منطقه ي سبالن وصل مي _در واقع اين يال خط الراس جنوب شرقي    

  .كند ولي غير قابل صعود است

براي برگشت مي توان يا به سمت جنوب و بعد به دره الوارس و ورگه سرا و پيست اسكي رفت كه در قسمت صعود قله    

از اين به بعد راه را با فلش هاي سفيد رنگ . هاي جنوبي سبالن شرح آن آمده است و يا سپس به سمت شمال مي رويم

در . راه شني و حركت در آن مشكل است. اين راه از يال زير يكي از هرم ها باال مي رود. روي سنگ ها نشان داده اند
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قسمت باال اگر مستقيم برويم به هرم مي رسيم و اگر به راست بپيچيم به يالي مي رسيم كه به گردنه مشرف است و برف 

  .از اين گردنه بهتر است به جان پناه برويم. زرگي با شيب كم بين ما و گردنه را پر كرده استب

  

   متر 4200قله سياهالن يا سياالن، 

 از قزوين و از گاراژ الموت واقع در ميدان وليعصر وسيله 12ساعت ) . Haniz(از كوه هاي الموت، شمال شرقي ده هنيز   

.  ساعت است5 تا 4مدت زمان تا رسيدن به هنيز .  كند كه تا هنيز در پاي سياالن مي رودنقليه به طرف الموت حركت مي

از اتان به بعد جاده خاكي است كه به . در طي راه از معلم كاليه، شهرك، شتر خان و اتان مي گذريم كه جاده آسفالت است

  .ه شرقي و غربي است كه قله شرقي بلند تر استسياالن داراي دو قل. شيب اين جاده تند است. كاليه و بعد هنيز مي رود

از سمت ررودخانه هنيز و از جاده پيچاپيچ مال رويي كه تا گردنه مي رسد و بعد به طرف شمال و گوسفند سرا و . راه صعود

  .دريا سر و عسل محله در دره دو هزار سرازير مي شود

در مسير راه آب در فواصل دور از هم .  ساعت است5/8دود ساعت و تا قله ح7از دره هنيز تا گردنه حدود مدت صعود    

 ساعت و از گوسفند سرا 2از گردنه تا گوسفند سرا حدود . به خصوص در زير گردنه كه چشمه آب خوبي هست. وجود دارد

ه تنكابن از عسا كحله خودرو براي گرفتن ب.  ساعت راه هست5/1 ساعت و از درياسر تا عسل محله حدود 4الي 3تا دريا سر 

  .موجود است بهتر است در تمام طول راه ها از مسير جاده عبور كنيم

بايد با وسيله نقليه به درياسر برويم كه دشتي بسيار . در صورتي كه از شمال و از طريق تنكابن بخواهيم به سياالن برسيم   

  .رگشت باالستزيباست و از آن جا تماما از جاده مال رو به طرف جنوب برويم كه همان راه ب

  

   متر3600قله سياه دره، در حدود 

اين قله اي زيبا ولي بسيار پرت افتاده و دور است و راه دسترسي به آن ، چه از الموت و چه از طالقان بسيار طوالني 

  .در اينجا راه از طريق شهرك طالقان را مي نويسم.است

 رودخانه و خالف جهت آن به سمت شمال غرب باال مي از شهرك به حسنجون مي آييم و از آن جا در مسير موازي   

مي رويم زيرا مسير رودخانه ديگر از شمال به ) تقريبا جنوب(  ساعت به روي سينه كش سمت چپ5/3بعد از حدود . رويم

 به شمال غرب ادامه مي دهيم و از جاده ي پاكوبراه را به طرف . يعني از دره هاي زير خط الراس مي آيد. جنوب مي شود

از اين گردنه و از سينه كش . ساعت راه است6تا اينجا حدود . گردنه ي مالخاني مي رسيم كه سمت ديگر آن الموت است

سمت راست آن باال مي رويم به طرف جنوب غربي و بعد به گردنه ي كوچكي مي رسيم و از سمت ديگر باال مي رويم تا به 

از گردنه ي مالخاني تا اينجا حدود . ال پايين مي رويم و به يال قله مي رسيمدر انتهاي ي. روي يالي نسبتا كوتاه مي رسيم
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يال منتهي به قله نسبتا پر شيب .  دقيقه راه است40از اينجا تا قله هم حدود . راه آمده ايم) بدون كوله پشتي( ساعت5/1

 5 كيلومتري شهرك حدود 6حسنجون راه برگشت تا گردنه ي مالخاني همان راه رفت است و از آن جا تا دهكده ي . است

  .ساعت طول مي كشد

  

  سي چال يا صندوق چال يا سياه سرك

اين كوه در جنوب غربي كوه كلون بستك يا خورتوعك قرار دارد و در غرب ده .اين قله را مردم محلي سياه سرك مي گويند

راه از ديزين خاكي تا گردنه و از شمشك . ينو از آن جا به گردنه ي ديزدربند سر  از تهران به شمشك يا ديزين مي رويم 

در انتها ي جاده آسفالت جاده اي خاكي براي تاسيسات پيست . از گردنه به سمت غرب مي رويم. تا گردنه آسفالت است

 مي توان از اين راه پياده يا با خودرو هايي مثل جيپ و وانت بار باال. اسكي كشيده اند كه تا قله ي سي چال ادامه دارد

رفت و يا از سمت چپ آن بين گردنه و آخر آسفالتف از جاده ي ماشين رئيي كه حال متروك شده باال رفت و بعد در 

سمت چپ به روي جاده اي پاكوب افتاد و از آن جا به گردنه مانندي رسيد و بعد از روي يال راه را ادامه داد تا به قله 

روي قله تاسيسات .  مي كشد و از جاده ي ماشين رو طوالني تر استمدت صعود از اين راه يك ساعت و نيم طول. رسيد

اولي . در سمت جنوب قله ي سي چال دو قله ي ديگر است كه كمي كوتاهترند. اسكي و مخابرات ساخته شده است

 فاصله ي اولي از. خاكيست و به علت رويش علف ها سبز رنگ است و دومي پر شيب و سنگي  و تقريبا قرمز رنگ است

ومي كه آن را كوه آهار مي گويند، ابتدا به قله ي اول مي ويمو براي صعود د.  دقيقه است50سي چال ده دقيقه و دومي 

در بين راه و در نزديك قله بايد . بعد به سمت جنوب پايين مي رويم تا به گردنه مي رسيم و سپس كوه را صعود مي كنيم

هاي قله را مي توان دور زد و از سمت جنوب باال آمد، چون مسير شمال از چند متر سنگ هاي خورد عبور كرد كه سنگ 

چشمه اي است كه )* سمت شرق(خطرناك است در بين راه از گردنه تا قله و حدود اواسط راه و در سمت راست جاده ها 

 با آبي گوارا در فصل بهار قابل استفاده است، ليكن در بين راه از شمشك به گردنه ي ديزين هميشه چشمه ي بزرگي

  .هست كه به صورت آبشار به كنار جاده مي ريزد و پايين آن را به صورت حوضچه در آورده اند

  

  هقله هاي سياه سنگ،پشت بند سنگون و سنگان و كركبو

   متر3150 متر و كركوه 3500 متر و سنگان 3150 متر،پشت بند سنگون 3600ارتفاع قله هاي سياه سنگ

ل سه خط الراس پهنه حصار از جنوب، لوارك بازارك از شرق و يال هاي دندانه دار نمار و شاه دژ سياه سنگ محل اتصا   

از شمال شرق به دره لونيز شهرستانك و از جنوب شرقي به ادامه دره اللون و از جنوب غربي به دره . از شمال غربي است
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چون در مسير . بهتر است از ده سنگان آن را صعود كنيماما . نزديك ترين آبادي به اين قله ده تالون است. خور راه دارد

  .مي توانيم قلل كركوه ، پشت بند سنگون و سنگان را نيز صعود كنيمصعود به آن 

 ساعت از 2اين مسير تا ّشار پهنه سار يعني مسير صعود به قلل چشمه شاهي و پهنه سار با آن ها مشترك است و    

  . سنگال طول مي كشد

 ساعت طول 5/1منحرف مي شود و تا خط الراس حدود ) سمت راست( االي آبشار به سوي خط الراس شماليسپس از ب   

بعد .  دقيقه اي كركوه است45قله پشت بند سنگون در فاصله . در اينجا قله ي كوچكي به نام كركوه وجود دارد. مي كشد

روي خط الراس به قله ي سنگون يا سنگان مي مسير را به سمت شمال ادامه مي دهيم و بعد از عبور از گردنه در 

 ديده 3350همچنين قله منار و در قسمت شرق قله سرلت به ارتفاع . دهاتخور و سي چال از اين محل ديدني است.رسد

 ساعت به قله مي 5/3مي شود و براي صعود به سياه سنگ بر روي خط الراس و يا عبور از كنار تيغه ها با شيب تند بعد از 

  .برداشته شده از روي گزارش ها .رسيم

  

   متر3850 متر و سودر، ارتفاع 3906،ارتفاع سينه زا

اين دو قله بر روي خط الراس چپگر و به پالون گردن واقعند و به علت دوري از آبادي هاي شمال و جنوب خود كمتر 

براي صعود به اين .  الراس استدر شمال اين خط) Betaherkala( دره الر در جنوب و دره بطاهركال. صعود مي شوند

 حركت مي كنند به گرمابدر مي رويم و از آن 7قلل از تهران و از تهران پارس با اتوبوس هاي گرمابدر كه حدود يك ربع به 

به گردنه چماقلو و بعد به دره الر ) جا از جاده ي ماشين رو جديدي كه به شمال كشيده شده يا پياده و يا با كرايه وانت بار

 ساعت و با شيب ماليم به محل دو آب 5/1بعد از . پس از رودخانه الر عبور كرده و وارد دره سفيد آب مي شويم.ي رويمم

اين . خل كاسه اصلي سينه زا مي رسيممي رسيم از اين محل به داخل دره سمت چپ مي رويم و بعد از يك ساعت به دا

مسير صعود از طريق .  غرب و بن ورده در جنوب احاطه شده استكاسه به توسط قلل سودر در شمال و سينه زا در شمال

اين مسير . يال نسبتا تند جنوب قله است كه ابتدا به خط الراس رسيده و با چرخشي به سوي غرب به قله سينه زا مي رسد

ق مسير است در موقع رفتن يا بازگشت مي توان قله سودر را كه در شر.  ساعت به طول مي انجامد3از كف كاسه حدود 

  .راه بازگشت همان راه صعود است. صعود كرد

   متر4200شاه البرز، ارتفاع

از قزوين از گاراژ ميني بوس  هاي طالقان ) . در صورتي كه وسيله نقليه داشته باشيم( از تهران به شهرك طالقان مي رويم

در سمت . وس هاي قزوين حركت مي كنيماغلب براي رسيدن به شهرك ميني بوس هست يا از ترمينال غرب تهران با اتوب
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اينجا پياده مي شويم و به جاده بااليي كه عمود » طالقان« راست نرسيده به قزوين تابلوي بزرگي است كه روي آن نوشته 

  .بر جاده تهران قزوين است مي شويم و آن جا معطل خودرو هاي عبوري مي شويم كه به شهرك مي روند

 2از تهران تا شهرك معموال . دن به ده حسن جون كه مبدا صعود است اتومبيل كرايه كنيماز شهرك بايد براي رسي   

از حسن جون، از روي جاده مال .  كيلومتر جاده ي آسفالت است5ساعت راه است و از شهرك تا حسن جون هم حدود 

عت به جايي مي رسيم كه دو  سا1بعد از حدود . حركت مي كنيم) رو به شمال( رويي موازي با رودخانه به طرف باال

 ربع ساعت 1در امتداد همان راه قبلي از اين محل رد مي شويم و بعد از حدود . رودخانه از دو طرف يالي به هم مي رسند

 دقيقه 10و از روي جاده مال رو سمت راست رودخانه حدود ) پل دارد( سمت راست مي رويم و از رودخانه رد مي شويمبه 

از كنر اين رودخانه . شرقي مي رسيم( ال بين دو رودخانه را قطع مي كنيم و به كنار رودخانه سمت راست باال مي رويم و ي

از اينجا . راه صعود مشخص است. بعد از سه ربع ساعت به يال اولي مي رسيم كه در سمت چپ رودخانه است. باال مي رويم

راه . در حالي كه تا به حال با شيب بسيار كمي باال مي آمديم.يال اصلي شاه البرز شروع مي شود و شيب آن نسبتا تند است

بهتر است از راه سمت راست كه تراورسي است از باالي . را ادامه مي دهيم و باال مي رويم تا به يك دو راهي مي رسيم

ه آن دو آب يا به محوطه ي ميدان مانندي مي رسيم كه ب) از اول يال اصلي(  ساعت3بعد از حدود . عبور كنيمرودخانه 

اينجا محل اطراق گله .  و به هم مي رسندمي گويند، زيرا دو آب مختلف از دو سمت در آن جاري است) Miyano(ميانو

و از بغل چادر ) غربي(از يال پهلوي آب سمت چپ . هاي بز و گوسفند است و محلي ها در آن جا پنير درست مي كنند

از آن جا به راست مي پيچيم، بعد از .  ساعت و ربع به خط الراس مي رسيم1از حدود مي دهيم تا بعد دامداران راه را ادامه 

از ميانو مي توان به موازات آب .  دقيقه به يال اصلي قله مي رسيم و بعد از حدود نيم ساعت ديگر روي قله ايم20حدود 

  . قله رفتسمت راست باال رفت و به خط الراس رسيد كه در در شرق قله است و از آن جا به

  

   متر4200 تا 4050خط الراس شاه البرز، بين 

 متر و آخرين قله ي ماديان كول يا سفيد 4200 قله دارد كه اولين آن شاه البرز در شرق با ارتفاع 5شاه البرز مجموعا 

 متر 4000همه ي قله ها باال تر از .  متر4050در انتهاي غربي خط الراس است با ارتفاع حدود ) Sefidgotur(گتور

براي صعود اين خط الراس مي توان از ترمينال غرب و از قسمت خط قزوين  با اتوبوس هاي قزوين حركت . ارتفاع دارند

در اينج معموال سواري براي شهرك . كرد و در دو راهي طالقان كه تابلو دارد پياده شدو به روي جاده ي طالقان رفت

مي رويم كه ) Hasanjun(با سواري به حسنجوندر شهرك ) . 83ر سالد(  تومان است400طالقان هست و كرايه آن 

از حسنجون از جاده ي پاكوب مشخص بعد از يك ساعت و ده دقيقه به جايي مي .  كيلومتر از شهرك فاصله دارد6حدود 

  .رسيم كه دو رودخانه ي بزرگ به هم مي رسند و بين آن ها يالي كوتاه است
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و از پلي چوبي كه روي رودخانه بسته . ه طرف شمال مي رويم به كنر رودخانه غربي مي رويمبعد از ده دقيقه ديگر  كه ب

اين جاده از يال جاده . در سمت ديگر رودخانه هم جاده پاكوبي است كگه از آن به طرف شمال مي رويم. اند مي گذريم

شمال مي رويم و بعد از دو  ساعت راه از از اين جا باز به . بين دو رودخانه مي گذرد و نزديك رودخانه شرقي مي رسد

جاده مشخص است و در دو طرف خط الراس مي پيچد و . حسنجون به بعد به  اول يالي مي رسيم كه تابلوي سفيدي دارد

ما از سمت راست باال مي رويم و به جاي تخت پرگياهي مي . باال مي رود و بعد از نيم ساعت به يك دو راهي مي رسد

بعد از حدود نيم ساعت ديگر به جاي هموار ديگري مي .  دقيقه با كوله پشتي راه آمده ايم40 ساعت و 3جا تا اين. رسيم

در سمت . يا ميان دو آب مي گويند) Miyano(اينجا را ميانو   . رسيم كه رودخانه ي بزرگي از سمت راست آن جاريست

 دقيقه با كوله پشتي 20 ساعت و 4ا اينجا حدود از حسنجون ت. چپ آن جاي تخت نزديك آب زالل براي استرحت هست

از اينجا تا قله . مي توان از حسنجون االغ يا قاطر كرايه كرد و اين راه را با سرعت بيشتري و راحت تر طي كرد. راه آمده ايم

ا به سمت در صورتي كه بخواهيم به قله برويم از همان حدود گوسفند سر.  ساعت راه است3با كوله پشتي كمي بيش از 

شمال و كمي مايل به شرق باال مي رويم تا به خط الراس مي رسيم و از آن جا به طرف شمال شرقي مي رويم تا به يال قله 

قبل از اينجا . از اين جا به سمت شمال غرب مي پيچيم و باال مي رويم.  ساعت راه آمده ايم5/1تا اينجا حدود . مي رسيم

از هر دو راه بايد از چال مانند . كوبي ديده مي شود كه مي توان از آن هم استفاده كرد و پايين يال راه پادر سمت چپ

اين راه هم از . سمت غرب صخره هاي شاه البرز عبور كرد و به خط الراس كه همان اولين قله ي غربي شاه البرز است رسيد

  . ساعت با كوله پشتي طول مي كشد3ميانو تا قله حدود 

را رد كرد كرد و ه قله ي شاه البرز رفته باشيم بايد برگشت و از جاي مناسبي صخره هاي سمت چپ قله در صورتي كه ب   

  . ساعت وقت مي گيرد2 تا 1و بعد دوباره باال رفت و به خط الراس رسيد كه . به چال زير آن ها رسيد

 توان كوله را زمين گذاشت و در مدت قله ي دوم تقريبا سر راه است و مي. از روي خط الراس به سمت غرب مي رويم    

بين قله ي سوم و چهارم . ساعت و ربع است1فاصله ي قله ي اول تا سوم .  دقيقه آن را صعود كرد و باز گشت20حدود 

قله ي چهارم را .  دقيقه راه است كه آن هم از روي يال مي گذرد40دره يا گردنه اي نسبتا عميق اسن و فاصله ي آن ها 

قله اي است مخروطي و خاكي و مسلط بر . مي گويند) Sefidgotur (ن ماديلن كول و الموتي ها سفيد گتور مردم طالقا

 ربع از پايين ماديان كه كول كه به 3بعد از حدود .  جنوب غربي آن پايين آمدمي توان از يال. دو دره ي طالقان و الموت

هر دو . مي رسيم كه مرز بين طالقان و الموت است) Mal khany(سمت جنوب غربي مي رويم به گردنه ي مال خاني 

طرف گردنه تخت هاي بسيار زيبايي دارد، با چشمه هاي بسيار و گل و گياه زياد كه از  باال دست چون مخمل سبز نمايان 

 دره رراه ديگر براي پايين آمدن است كه به قله ي سوم برمي گرديم و از يالي كه به طرف جنوب شرق و به داخل. است

راه دوم تا .  ربع طول مي كشد3ساعت و 1 ساعت و تا گردنه كمتر از 1راه اول تا پاي كوه . طالقان مي رود پايين بياييم
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از گردنه مالخاني تا حسنجونحدود . پاي كوه طوالني تر است اما راه تا رسيدن به حسنجون را بسيار نزديك مي كند

) Kaleh sang( وب دره ي طالقان و از پاي قله ي كله سنگ ساعت طول مي كشد در صورتي كه از سمت جن5

راه دوم كه از . راه داخل دره هم طوالني است. كله سنگ قله اي صخره اي در جنوب خط الراس شاه البرز است. بگذريم

  . ساعت طول مي كشد5/2ابتداي يال جنوب شرقي تا حسنجون است حدود 

  

    متر3876ارتفاع ه نشين، قله شا

پناهگاه  ساعت به 2حدود بعد از .ريش به دركه مي رويم و از آن جا به طرف شمال از جاده مشخصي عبور مي كنيم تجاز

به روي (از پشت پناهگاه و طرف راست دره اصلي صعود مي كنيم تا به يال شاه نشين مي رسيم. پلنگ چال مي رسيم

 3 ساعت و 1بعد از حدود .  به طرف شمال مي رويمبعد. ساعت است5/1كه حدود ) گردنه بين كماي چاي و شاه نشين 

  .بعد از نيم ساعت روي قله هستيم. مي رويم) سمت چپ(ربع به يال بين توچال و شاه نشين مي رسيم و به طرف غرب 

  

   متر3945قله شاهوار،

  .مبدا صعود دهكده كوچك ميشي واقع در غرب كوه

 تا ميشي 2از تاش جاده اي خاكي درجه .  كيلومتر راه است35كه حدود از شاهرود جاده اي آسفالته تا تاش باال مي رود 

. در ميشي پياده مي شويم و در امتداد راه قبلي باال مي رويم تا جايي كه در سمت راست دره اي ديده مي شود. مي رود

 و چند درخت هست كه آن را پير در انتهاي اين دره امازاده مانندي با آبي. اين راه از ميشي تا اينجا كمتر از ده دقيقه است

يال بعد به سمت . اين دره كه تقريبا شمالي جنوبي است باال مي رويم) تقريبا شرق(از يال سمت چپ . مي گويندميشي 

شاهوار چهار قله دارد . قله هاي شاهوار در انتهاي شرقي راه است. شرق مي پيچد تا به محوطه اي با شيب ماليم مي رسيم

 3فاصله ي قله ي جنوبي تا شمالي حدود .  خط تقريبا شمالي جنوبي واقعند و دو قله ي وسطي بلند ترندكه در روي يك 

براي برگشت از همان راه صعود استفاده مي كنيم يا از يكي از دره .  ساعت است4مدت صعود حدود . ربع ساعت راه است

( از ميشي مستقيما از دره و از كنار رودخانه باال آمدهاي شرقي غربي كه به ميشي مي رود برمي گرديم در ضمن مي توان 

تا به خط الراس رسيد كه نزديك شمالي ترين قله است و از آن جا به قلل ديگر صعود )  جنوب غربي-دره شمال شرقي

  .مدت راه ها تفاوت زيادي ندارد. كرد

   متر3211قله شير آباد، 

از زشك از كنار  تا زشك جاده آسفالت است، و. مي رويم) Zoshk(و زشك) Abardeh(از مشهد به شانديز و بعد ابرده

  رودخانه و از جاده ي خاكي پر دست اندازي كه دو طرف آن باغ هاي ميوه و به خصوص آلبالو و گيالس است باال مي رويم 
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  .فيد رنگي پيداست كيلومتر است و از انتهاي آن جان پناه تقريبا س12طول اين راه . تا انتهاي جاده و در انتهاي دره

جاده ي بعد به سمت چپ و به سينه كشي مي . از كنار آخرين باغ از شيب تندي باال مي رويم و به روي يال مي رسيم   

از جان .  ساعت راه آمده ايم5/1تا اينجا . از ان جا باال مي رويم و به روي يال جان پناه مي رسيم. رسد كه زير جانپناه است

راه ابتدا كمي پايين مي رود و بعد با شيب ماليمي باال . پاكوب مشخص به سمت جنوب غربي مي رويمپناه و از جاده ي 

  . ساعت راه است5/1از جان پناه تا قله هم . مي رود و به قله مي رسد

رق در ش. در مسير عالوه بر گون بوته هاي سريش زيادي در اواخر خرداد ماه گل كرده است كه به مسير جلوه مي دهد   

قله به صورت خط الراسي است .  دقيقه راه است17قله ، قله ي خاكي ديگري هست كه فاصله ي آن با قله ي اصلي حدود 

ول راه ـرگشت همان راه رفت است و در طـراه ب. ابلو نصب شده استـآخرين آن ها دو تبا چند برآمدگي كوچك كه روي 

به سمت شمال و جنوب جاده هاي پاكوب نسبتا پهني هست و در يكي از ه ـرف تپه قلـدر دو ط. از باغها تا قله آب نيست

  .نام اين دره دولت آباد است. دره هاي سمت شمال شرق سدي ديده مي شود

اين كوه هم مانند اغلب كوه هاي ديگر خراسان دره هاي عميقي دارد كه در عمق آن ها درخت هاي ميوه عمل آورده    

  .تن استراه برگشت همان راه رف. اند

  

   متر3200 مترو قله ي سرسياه غار، 3350، ارتفاع نقله فيل زمي

براي رسيدن به آن از ترمينال شرق با ميني بوس به . قله فيل زمين در جنوب دره الر و شمال ده لواسان بزرگ است

راه از دهات . بزرگ مي رويمجاجرود در جاده هراز مي رويم و از جاجرود با وانت بار يا ميني بوس هاي محلي به ده لواسان 

 دقيقه جلو مي رويم و به يك دو 15از اين جا در امتداد رودخانه شمالي حدود . چهارباغ و كالن به لواسان بزرگ مي رسد

در اين جا در سمت شمال يك قله ي نسبتا كوتاه ديده مي شود و در قسمت شمال شرقي قله فيل زمين . راهي مي رسيم

به گردنه مي ) اين راه از لواسان به دره الر مي رود(ف دره از يك راه مال رو كه به گردنه شمالي مي رودرا مي توان ديد از ك

و بعد از رسيدن به گردنه به طرف شرق مي رويم و از روي .  ساعت طول مي كشد2شيب اين راه تند است و حدود . رويم

 ساعت و از طريق 1از قله فيل زمين در مدت . ي گيرد ساعت وقت م1خط الراس به راحتي به قله مي رسيم كه اين هم 

  .گردنه غربي آن مي توان به قله سرسياه غار صعود كرد

  

   متر3651قله قدمگاه، ارتفاع 

  .شمال روستاي سرلش از توابع بخش شهميرزاد شهرستان سمنان
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اين ده با خودرو تا نزديك گوسفند سراي جاده خاكي است اگر بتوان از . از فيروز كوه با وانت بار به ده ترود مي رويم   

از گوسفند .  ساعت راهپيمايي صرفه جويي شده4تا3سرلش كه جاده خاكي دارد و در ضلع جنوبي قله است پيش رفت 

  .سراي سرلش قله به صورت مخروطي در شمال شرقي به خوبي پيداست

سپس به سمت شرق . اعت به خط الراس مي رسيمس2براي صعود ابتدا از يال جنوبي كوه كه شيب تندي دارد در مدت    

  . ساعت به قله مي رسيم5/1مي پيچيم و از مسير هاي با سنگنوردي ساده عبور كرده بعد از 

  

  و كافره) Kerkabud(يا كِركبود ) Karkabud(قله ي كركبود 

   متر3650 متر و كافره 3650ارتفاع كركبود

و از گرمابدر به گردنه ) به شرح آسمان كوه نگاه كنيد(  تهران به گرمابدر برويمبهترين راه صعود اين دو قله اين است كه از

وقتي رو به باال مي رويم، در سمت راست گردنه ي چماقلو يعني در سمت جنوب آن كوه كاسونك قرار .ي چماقلو يا يونيزار

از قله در قسمت . ساعت طول مي كشد 5/1صعود آن حدود). به شرح كاسونك نگاه كنيد( اين كوه را صعود مي كنيم. دارد

از قله كاسونك سرازير مي شويم و به گردنه بين . جنوب شرقي كوهي صخره اي ديده مي شود كه آن را كافره مي گويند

 1پايين آمدن از كاسونك حدود ) دره ي سمت چپ كه به دره الر و رودخانه الر مي رود دره شكار است(دو قله مي رسيم

از .  و شروع به صعود قله كافره مي كنيم كه بهتر است از طرف راست و نزديك به پرتگاه صعود شودساعت طول مي كشد

باز روي همان خط الراس و در جهت جنوب شرق قله ي ديگري است .  ساعت راه است3قله كاسونگ تا قله كافره حدود 

اين قله صخره اي و نوك تيز . نيم ساعت راه استفاصله ي اين قله از قله ي كافره حدود . كه آن را قله كركبود مي گويند

  .است

در دره الر ) نگاه كنيد به شرح آسمان كوه يا اسبي كالك( از تهران به گرمابدر و از آن جا به دره الر مي رويم.  راه دوم   

 راست راه سپس از همان طرف. بعد از حدود يك  ساعت به چشمه دو برار مي رسيم. از سمت راست دره حركت مي كنيم

 )Kerkabud(يا كِركبود ) Karkabud(اين دره را كركبود . را ادامه مي دهيم تا به اولين دره دست راست مي رسيم

ربع 3.  ساعت راه آمده ايم2تا اينجا نزديك . مي گويند و تقريبا روبروي تنها باغي است كه در دره الر ايجاد شده است

  .ساعت بعد از چشمه دو برار

به اين ترتيب كه بعد از رد كردن گُزل دره و كَمردشت به . ق پلور واقع در جاده هراز هم مي توان به اينجا رسيداز طري   

وقتي وارد دره كركبود شديم بعد از . سپس رودخانه را رد كرده و به دره كركبود داخل مي شويم. باغ مذكور مي رسيم

  .  را دره شكارگر مي گويند و دره سمت چپ دره كركبوددره سمت راست.  دقيقه دره دو شاخه مي شود20حدود 
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از اول دره كركبود تا اينجا . دره سمت چپ را ادامه مي دهيم كه بعد از حدود يك ساعت به كف رودخانه كركبود مي رسد

ا قسمت باالي اين قله تمام. پيداست) جهت شمال(قله ي كركبود در سمت راست ما . ساعت و ربع طول مي كشد1حدود 

در سمت چپ يالي سنگي . مي ايستيم) رو به شمال(وقتي به سمت كوه. صخره است و بايد در پيدا كردن راه دقت كرد

است كه بهتر است با آن درگير نشويم،امما از زير يال سنگي مي توان عبور كرد و به قله رسيد البته مي توان دره كركبود 

دره كركبود تا قله كركبود از اول . پيچيد و به قله رسيد) شمال شرق(ه راسترا تا انتها طي كرد و به گردنه رسيد و سپس ب

ساعت راه است و از قله كركبود، در جهت شمال غرب قله اي صخره اي و كمي بلند تر پيداست كه آن را قله ي 3حدود 

  .فاصله ي دو قله حدود نيم ساعت راه است. كافره مي گويند

  

    متر3650قله كاسونك، ارتفاع 

ساعت حركت حدود (از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي گرمابدر به ده گرمابدر مي رسيممبدا صعود دهكده گرمابدر،

از گرمابدر، بهترين ).  صبح كه گاهي تغيير مي كند، مي توان به فشم رفت و از آن جا با سواري به گرمابدر رسيد7ربع به 1

در ( گردنه چماقلو يا يونيزار سر راه دره الر رفت و از آن جا از يال سمت راستراه آن است كه با كرايه كردن وانت بار به

در .ساعت راه است1تا قله . به طرف كاسونك كه از دور پيداست و نيمه صخره اي است، حركت كرد) جهت جنوب شرقي

در و از جاده سمت راست به طرف صورتي كه خودرو نباشد ببايد جاده ماشين رو را تا گردنه پياده رفت و يا از باالي گرماب

جنوب شرقي حركت كرد كه مقداري از راه از كنار رودخانه مي گذرد و بعد به دره اي در سمت راست مي پيچد و به خط 

 ساعت راه است و در برگشت مي توان به گردنه چماقلو آمد و از آن 4اين راه تا قله حدود . الراس و از آن جا به قله مي رود

 بعد از ظهر از 4اتوبوس هاي خط واحد گرمابدر معموال ساعت . ه ماشين رو به گرمابدر و سپس به تهران برگشتجا از جاد

  .  ان جا به طرف تهران برمي گردند

  

   متر3368كوه كبود، ارتفاع 

) Javard( ده جورداين كوه در جنوب دره الر و شمال جاده هراز واقع است و نزديك ترين  آبادي به آن از سمت جنوب

مسير صعود .ساعت به جورد مي رسيم1براي رسيدن به جورد ، از رودهن با وانت بار حركت مي كنيم و بعد از حدود . است

 ساعت راه است و 3از كنار رودخانه به سوي شمال شرقي و بعد شمال مي رود و به گردنه ي غربي كوه مي رسد كه حدود 

  .سپس با طي يك ساعت راه به قله مي رسيد

جاده خاكي ماشين رويي كشيده اند كه به سمت ) دهي در سه كيلومتري غرب جورد) (Eira(در سال هاي اخير از ايرا   

  گردنه مي توان از اين جاده باال رفت و به. دود نصف راه ايرا تا گردنه ي غربي كوه كبود ادامه داردـرا مي رود و حــشمال اي



  73     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

  .و شرق قله فيل زمين رسيد و بعد به شرق پيچيد و به قله رفتسياه پالس واقع در غرب كوه كبود 

  

   متر3550قله كمردشت، ارتفاع 

براي رسيدن به آن از تهران و از ترمينال شرق به پلور در . اين كوه در جنوب شرقي آسمان كوه يا اسبي كالك قرا دارد

ود، بعد از عبور از درياچه سد الر به تنها باغي كه در دره جاده هراز مي رويم و از پلور از جاده اي كه به سد و دره الر مي ر

از سمت جنوب باغ كه دره اي خشك با شيب كم است پياده به طرف شرق مي . الر و در سمت راست دره هست مي رسيم

 ساعت 5/1از گردنه از يال شمال شرقي باال مي رويم كه حدود .  ساعت است5/1اين راه حدود . رويم تا به گردنه مي رسيم

  .ديگر تا قله راه است

 به طرف گرمابدر مي رود به 7از تهران و از سه راه تهران پارس با اتوبوس هاي واحد كه صبح ساعتيك ربع به . راه دوم   

يا (از آن جا با كرايه كرردن خودرو، از طريق گردنه چماقلو .  ساعت طول مي كشد5/1اين راه حدود . آن ده مي رويم

از گردنه چماقلو تا دره الر به علت مرمت نشدن، جاده خراب شده و رفت و آمد خودرو .  نزديك دره الر مي رسيمبه) يونيزار

مي رويم و يال هاي سمت راست را دور از نزديك دره الر پياده مي شويم و به داخل دره الر . ها به سختي انجام مي شود

از اين جا از .  بزرگ مي رسيم كه آن ها را چشمه دو برار مي گويندمي زنيم تا بعد از حدود يك ساعت و ربع به دو چشمه

مي رويم تا به ) تقريبا جنوب( رودخانه الر رد مي شويم و به جاده سمت شمال شرق مي رويم و از آن جا به سمت پايين

  .باغي كه در باال ذكر شد مي رسيم

  

   متر3850قله كالش ويا، ارتفاع 

  مشرق قله هفت خاني.د برغرب كهنه ده و جنوب ده آزا

از شاپل به سمت مغرب مي رويم تا بعد از حدود  . از جاده چالوس تا ده شاپل در كنار جاده و نرسيده به گچسر مي رويم   

با عبور از ده مسير را به سوي يال شمال شرقي قله كه كامال مشخص است ادامه مي . ساعت به كهنه ده مي رسيم5/1

 4اين مسير از كف دره حدود . بعد از چند افت و خيز شني به قله كالش ويا مي رسيم. دي دارداين يال شيب تن. دهيم

  .ساعت طول مي كشد

  

   متر3005كلك چال، 

در شرق اين ميدان با سواري هاي جمشيديه به پارك جمشيديه مي رويم كه . از تهران به تجريش و ميدان قدس مي رويم

كمي پايين تر از پارك جمشيديه و در سمت چپ كوچه اي است كه بعد . تومان است 300، 83كرايه ي كامل آن در سال 
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داخل اين كوچه مي شويم و پيش مي رويم تا در سمت راست به جاده ي كلك چال . رودخانه شروع مي شوداز عبور از پل 

ساعت و ربع طول مي 2 حدود اين جاده تا پناهگاه كلك چال. مي رسيم كه تابلو دارد و ابتداي آن گيشه ي نگهباني است

پناهگاه كلك چال . شيب ماليم و جاده پهن است. تقريبا در تمام طول راه در سايه درختان كنار جاده هستيم. كشد

پناهگاه را به طرف كوه روبرو ترك مي . تاسيسات مختلفي دارد از جمله يك برج و يك مسجد و زمين هاي بازي و غيره

 دقيقه ما را به گردنه اي مي رساند كه در سمت جنوب 50تا پهن در پشت پناهگاه در مدت جاده اي پاكوب و نسب. كنيم

از اينجا به سمت راست مي پيچيم و از جاده ي . غربي آن پناهگاه شيرپال و در شمال شرقي آن قله ي كلك چال قرار دارد

مي توان از ادامه .  ساعت به قله مي رسيمربع3باريكي در سمت راست يال قله ي كلك چال باال مي رويم و در مدت حدود 

اين جاده با شيب . ي جاده پاكوب قبلي كه آن هم به سمت راست مي رود و در سمت چپ كلك چال است، استفاده كرد

جاده باال مي رود و به . كمي مدتي رو به پايين مي رود و به كنار جوي آبي مي رسد كه از چشمه هاي باال تر جاريست

ما به چپ نمي رويم بلكه به راست مي رويم و از نزديك . يچد كه به سمت پياز چال و بعد توچال مي رودسمت چپ مي پ

  . دقيقه به قله ي كلك چال مي رسيم20يال در مدت 

 از گالب دره و از ميدان تجريش با سواري هاي امامزاده قاسم كه در سمت شمال شرق ميدان ايستگاه دارند  .راه دوم   

نرسيده به ده و نزديك پلي كه در آن جا به سمت راست مي پيچد، پياده مي شويم ) .  تومان125كرايه ( نيممي كحركت 

 ساعت به چشمه ي بزرگ در باالي درختان مي رسيم كه 5/1و از جاده ي پهني كه به سمت شرق مي رود بعد از حدود 

از چشمه .  و به پناهگاه كلك چال مي رسيم مي رويماز سمت چپ آن و از جاده ي پاكوب باال. آب آن از لوله اي جاريست

  .ربع ساعت راه است3تا پناهگاه حدود 

سواري هاي سربند در قسمت شمالي ميدان تجريش ايستگاه . از تجريش به سربند مي رويم.  از ميدان سربند .راه سوم   

در سربند و در ابتداي .  تومان مي گيرند200 تومان و حتي گاهي 150 تومان است كه معموال 125دارند و كرايه ي آن ها 

ميدان و در بغل دكان ها كوچه اي در سمت راست است كه داخل آن مي شويم و از جلوي اولين ساختمان بلند سمت 

سيم بكسل هايي كه . چپ از جاده ي باريكي در سمت چپ باال مي رويم تا به روي يال مسلط بر ميدان سربند مي رسيم

از روي يال باال مي رويم تا به چشمه اي كه در باالي درختان . رول و يا امور ديگر كشيده اند ديده مي شود براي تمرين تي

از آن جا به پناهگاه كلك چال و سپس از همان راهي كه قبال گفته شد . گالب دره است و در راه دوم شرح دادم مي رسيم

  .ا يكي استمدت زمان هرسه راه تقريب. به قله ي كلك چال مي رويم

  

   متر4108 متر، قله ناز 4100،قله ناز، ارتفاع قله كهار ) Kahar (قله كهار

   بعذ از ظهر 2صبح و 7 از كرج، اول جاده چالوس و از گاراژ ميني بوس هاي آن كه ساعات -مبدا صعود دهكده كلوان
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عت به كلوان مي رسيم كه جاده آن بعد از  سا2براي كلوان خودرو دارد، سوارشده بعد از حدود ) ساعت ها تغيير مي كنند(

.  كيلومتر بعد از دو راهي به ده كلوان مي رسد10و بعد از طي حدود . پل خواب به دست چپ وارد مي شود و آسفالت است

 دقيقه به جاده 10بعد از حدود . براي صعود به قلل مذكور از پل كلوان در جاده مالرو مشخصي به طرف شمال مي رويم

 دقيقه از مسيري پوشيده از خاك هاي سرخ به گردنه 25اين جاده پاكوب بعد از حدود . در سمت راست مي رسيمديگري 

اينجا از روي يال مشخص و از جاده اي  پاكوب شروع به صعود مي كنيم كه بعد از حدود يك ساعت و سه . كلها مي رسد

بعد باز هم از جاده پاكوب مشخص به طرف قله حركت مي از پناهگاه به روي يال مي رويم و . ربع به پناهگاه مي رسد

در نزديكي پناهگاه آب كمي هست، مي توان از راه . ساعت يا كمي بيشتر وقت الزم دارد2از پناهگاه تا قله هم حدود . كنيم

ست باال آمد و از اتو مبيل رويي كه از طريق ده كلها به معدن مي رود استفاده كرد و تا معدن كه تقريبا هم سطح پناهگاه ا

  . ساعت طول مي كشد5/2آن جا از طريق جبهه ي شرقي قله ي كهار به آن صعود كرد كه حدود 

  

  مسير شمالي قله هاي ناز و كهار

و از آن جا به گته ده مي ) Joestoon(يا جوستون ) Joestan(از تهران به شهرك مركز طالقان و از آن جا به جوستان

دره جنوبي ده مي رويم و از راه مال رو سمت راست دره جلو مي رويم تا به تنگه اي سنگي مي از گته ده به طرف . رويم

. ما از سينه ي سمت چپ دره ي سمت راست و از راه مال رو عبور مي كنيم. در اين محل دو دره به هم مي رسند. رسيم

مت چپ كه سنگي است راه را ادامه مي اين بار از دره س. ساعت به محل تقاطع دو دره ديگر مي رسيم1بعد از حدود 

در . تا به گردنه ي بين ناز و كهار مي رسيم. مي توان از يال بين دو دره هم صعود كرد و به سمت راست گردنه رسيد. دهيم

از گردنه از روي يال به سمت قله ي . ساعت راه است5از گته ده تا گردنه حدود . فاصله سه ربعي گردنه آب موجود است

از اين قله تا قله ي ناز كه مشخص . كه در سمت چپ ماست حركت مي كنيم و در كمتر از دو ساعت به آن مي رسيمكهار 

  .است كمتر از دو ساعت راه است راه برگشت همان راه صعود يا برگشت از يال غربي گردنه است كه در باال ذكر شد

  .ساعت طول مي كشد 8صعود زمستاني كهار از اين طرف در هواي خوب معموال حدود 

  

    متر3813قله گاوكشان 

  .دهكده كوچك جمشيري در جنوب غربي دهكده شاه كوه باال: مبدا صعود

. گويا خودرو هاي اين دهات در فلكه ي اصلي شهر ايستگاه دارند. از شاهرود به دهكده شاه كوه يا شاد كوه باال مي رويم   

ي توان با كرايه كردن وانت يا لندور يا با استفاده از خودرو هاي عبوري به از شادكوه راهي خاكي تا جمشيري مي رود كه م

آن رسيد در غير اين صورت از شرق ده راهي پاكوب بعد از عبور از رودخانه، از تپه اي باال مي رود و تا جمشيري ادامه دارد 
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رپيچ جاده پياده مي شويم و از يال پرگَون جمشيري و س) جنوب(كه با پرسش از اهالي مي توان آن را پيدا كرد و در باالي 

آن چشمه آب و چمني هست باال مي رويم تا به ) شمال(و گياهي كه به طرف جنوب غربي باال مي رود و در سمت راست

زمين پر از سنگ هاي خرده و بي علفي در دست چپ هست كه به گردنه ي كوچكي منتهي . صخره هاي باال مي رسيم 

 ساعت است از گردنه به سمت 5/1راه تا اينجا كمتر از . پس به گردنه مي رويم.  آن صخره استمي شود كه دو طرف

گاو . اين قسمت هم حدود نيم ساعت طول مي كشد. مي پيچيم و باال مي رويم تا به قله مي رسيم) شمال غربي( راست

از همه كوتاه تر و قله ي غربي از همه بلند قله شرقي. كشان داراي سه قله است كه روي خط الراسي شرقي غربي قرار دارند

  . اين كوتاهترين راه صعود گاو كشان است. است ربع ساعت 3تر است و فاصله آن ها حدود 

  .در ضمن رشته گاوكشان رشته اي طوالني و صخره اي و مضرس است و اين سه قله در اواسط آن قرار دارند   

مي گويند و ) Sorx Duzu(شد و به مزرعه اي رسيد كه آن را سرخ دوزو  مي توان از شاه كوه باال رد .راه دوم   

عالمتش تپه اي تقريبا سرخ رنگ در پايين تر از مزرعه و كنار رودخانه است كه وجه جنوبي آن صخره اي است اين منطقه 

دو يال دو .  گويندربروي تپه كنار رودخانه دره اي هست كه آن را دره كبود مي. درست در شمال قله ي گاوكشان است

ساعت راه 2يال شرقي بع زير صخره هاي قله ي شرقي مي رود كه تا آن جا حدود . طرف دره براي صعود مناسب است

صخره هاي اين قله ريزشي است و راه صعود آن ها احتياج به دقت و هوشياري دارد و صعود آن ها تا قله حدود . است

  .  ربع طول مي كشد3ساعت و 1

در اين منطقه كوه .  ساعت است4بي دره كبود به زير شيب تند قله ي غربي مي رود و مدت صعود تا قله حدود يال غر   

  .صخره هاي قله شرقي را چِكَل گاوكشان مي گويند. مي گويند) Chekal(هاي سنگي را چكَل 

  

   متر3553كوه گرگ، 

ز پنجاب در سمت چپ پل و جاده ايست كه به بلده و بعد ا.  آمل به طرف آمل حركت مي كنيم-يا تهراناز جاده ي هراز 

كه سي كيلومتر با ) Takor(با خودرو هايي كه به بلده مي رود به ده تاكر. همين جا پياده مي شويم. يوش و غيره مي رود

م رفت و در از تهران هم يك يا دو اتوبوس هر روز به بلده مي روند كه مي توان با آن ها ه. اول جاده فاصله دارد مي رويم

جاده ي بلده آسفالت است ولي در هر چند كيلومتر، مقداري از آن خراب شده و به . تاكر پياده شد كه لب جاده است

با ( ربع ساعت 3از تاكر از سمت شرق مسجد و از كنار رودخانه باال مي رويم و بعد از حدود . صورت خاكي در آمده است

دره اي ديه مي شود كه ابتداي آن دو محوطه را با ديوار هاي سنگ چين ) شرق(در سمت راست ) كوله ي چند روزه

آب در كف رودخانه . از همين دره و از جاده ي پاكوبي كه بيشتر از كف رودخانه مي گذرد باال مي رويم. محصور كرده اند

ودخانه هم جاده در سمت چپ ر. هست و بعد از حدود يك ساعت جاده از سمت راست رودخانه به سمت راست مي پيچد
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جاده ما با پيچ هاي متعد باال مي . مال رويي هست كه به سمت غرب مي رود و كمي باال دست چند گوسفند سرا هست

 دقيقه بعد به چشمه اي 25ساعت شيب آن كم مي شود و به سمت شمال تراورس مي كند و حدود 1رود و بعد از حدود 

در صورتي كه بعد از ظهر حركت كرده باشيم، اينجا براي . گ چين هستآن يك چهار ديواري سنمي رسيم كه باال دست 

  . استراحت شب مناسب است

از سرچشمه و از جاده مال رو باز هم به طرف شمال شرق تراورس مي كنيم و از زير كوهي صخره اي به نام ميش نو يا    

از اينجا به طرف شمال صعود مي كنيم و بعد . مي گذاريم و به زير گردنه اي مي رسيم) Zaghand(به قول عده اي زاغند

پس كوله را . راه مال رو خوبي از غرب به شرق از نزديك گردنه مي گذرد.  ساعت از سرچشمه به گردنه مي رسيم5/1از 

بعد از آن جا به سمت .  دقيقه راه است مي رسيم20زمين مي گذاريم و از روي خط الراس به قله ي زاغند كه تا اينجا 

در سمت شرق قله ي بلند ديگري .  دقيقه است45مدت صعود تا گرگ بدون كوله از قله ي زاغند .  حركت مي كنيمگرگ

راه پاكوبي از زير قله ي گرگ و بعد از روي خط الراس ادامه .  متر نوشته است3467پيداست كه روي نقشه ارتفاع آن را 

در برگشت از همين جاده مال رو بر مي گرديم كه كوه . يقه است دق25فاصله ي دو قله . دارد و اززير اين قله مي گذرد

در برگشت از گردنه بايد توجه داشت كه راه هاي پاكوب و مال رو . هاي گرگ و زاغند را دور مي زنند و به گردنه مي رسد

باال آمده ايم مي رسيم ما از راه هاي بااليي مي گذريم و به سمت جنوب مي رويم تا به راه پاكوبي كه از آن . چند تا هست

قله ي گرگ .چون معموال اين حدود مه هست امكان گم كردن راه وجود دارد. كه به چشمه و بعد به راه قبل از آن مي رسد

  .هم مي گويند) Barebasht(را بربشت

  

   متر 3693قله گل زرد، ارتفاع 

اينجا پياده . ه مبارك آباد سمت چپ جاده مي رسيمبعد از گذشتن از دهكده آبعلي واقع در جاده آمل به قهوه خان. 1مسير

تنگ سنگي مي  به يكربع 1مي شويم و از پشت قهوه خانه در امتداد رودخانه به طرف شمال مي رويم بعد از حدود 

كوه درست روبروي ماست و در باالي . بعد از تنگ چشمه اي هست كه مي توان آب برداشت. از آن عبور مي كنيمرسيم،

عبور ) غرب آن ها ( بهتر اين است كه از سمت چپ صخره ها . ي صخره اي كشيده شده كه چند جا شكاف داردآن ديوار

  . ساعت است4مدت صعود از قهوه خانه تا قله حدود . كنيم و بعد به راست بپيچيم و به قله برسيم

ي هست كه از يال صخره اي شرق جنوبي گل  بعد از امامزاده هاشم و نرسيده به پلور واقع در جاده آمل ، آبشار.راه دوم   

 متر به طرف غرب رفت و از كوه باال 50زرد جاري است چون صعود قسمت اول اين صخره ها مشكل است مي توان حدود 

ربع ساعت صعود به سمت راست پيچيد و به روي يال آمد و صعود را كه از روي صخره ها يا كنار آن 1بعد از حدود . كشيد

  . ساعت است4مدت صعود حدود . اين يال مستقيم به قله گل زرد مي رسد.  شود ادامه دادها انجام مي
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 در جنوب شرقي گل زرد دره اي شرقي غربي هست كه به پلور و رود هراز باز مي شود و شيب ماليم دارد و .راه سوم   

 به طرف غرب رفت و قله را صعود كرد مي توان از نزديك پلور وارد اين دره شد و. يك جاده خاكي ماشين رو در آن هست

رفت و به در صورت داشتن خودرو شخصي مي توان از جاده ماشين رو باال . و اين راه كمي طوالني تر ولي راحت تر است

  .نزديكي شرق قله رسيد كه راه خيلي نزديك مي شود

  . راحت استبراي بازگشت مسير هاي اول و سوم. بهترين راه صعود اين قله مسير اول است   

  

   متر4000، ارتفاع ) Gavanakchal(قله گونَك چال 

براي رفتن به ورارو از . در پلور بايد با كرايه لندور يا وانت بار به ورارو رفت. از تهران از طريق جاده هراز به پلور مي رويم

اين جاده .  فلش دارد مي رسيمطريق جاده سد الر پيش مي رويم تا در سمت راست به يك جاده خاكي كه تابلو يي با دو

از جاده سمت چپ به ورارو . از اين جاده پيش مي رويم تا جاده ديگري از آن جدا مي شود. به پناهگاه غربي دماوند مي رود

ورارو چمنزار بزرگي است بين دو رشته . ساعت طول مي كشد2به علت خرابي جاده رفتن از پلور تا ورارو تقريبا . مي رويم

گونك چال در شمال و نمك . اين دو رشته كوه كه تقريبا موازي با هم و هر دو شرقي غربي اند.  و نمك كوثرگونك چال

خود گونك چال در جنوب رشته ي هفت سران الر و سه سنگ و دو خواهران واقع شده است و بين آن ها . كوثردر جنوب 

قله گونك چال از ورارو ديده . به درياچه سد الر مي ريزدرودخانه ديو آسياب جاري است كه به دليچاي مي ريزد و دليچاي 

. براي صعود گونك چال از سمت غرب ورارو و از يال ماليمي كه به سمت شمال غرب مي رود شروع مي كنيم. مي شود

گر بعد از قله بلند گونك چال گردنه اي نسبتا كوتاه هست و بعد از آن چند قله دي. ساعت طول مي كشد3صعود آن حدود 

  . متر ارتفاع دارند و در آخر قله ي بلند ديو آسياب3800كه حدود 

  

  كوه هاي الريجان تا فيروز كوه

   متر3500قله ي رنگر زدكان يا كلك سامان، حدود 

براي صعود آن از لهرك شرق . است) Rangraz Dokan(قله بعدي كه تقريبا در سمت شرق ديده مي شود رنگرز دكان

در سمت شمال . گردنه اي مي رسيم كه راهي پاكوب منطقه شمال و جنوب آن را به هم وصل مي كندپايين مي رويم و به 

در اين چمن ). Kalak saman(گردنه و شمال كوه هاي لهرك و رنگ زردكان چمني وسيع هست به نام كلك سامان 

عموال گوسفند داران گرمسار گوسفندان بنياد مستضعفان مي چرند و در بين راه درست جنوب يال هم چمني هست كه م

در اينجا از دو . از روي قله ي لهرك تا گردنه كمي بيش از يك ساعت طول مي كشد. چادر دارند و گله ها در آن مي چرند

 دقيقه 35 ساعت و 1كه راه را به طرف شرق ادامه دهيم كه بعد از حدود اول اين. را صعود كرد راهي مي توان رنگرزدكان 
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ي غرب رنگرزدكان به داخل اما اگر بخواهيم به قله بعدي به نام ساهون برسيم بهتر است از روي گردنه. يم رسبه قله مي

ارتفاع گردنه از چمن زياد . چمن كلك سامان برويم كه حدود يك ربع ساعت بايد به طرف شمال برويم تا به آن برسيم 

. رسيم رو و خاكي مياي ماشين دقيقه به اول جاده25ود رويم و بعد از حدبعد از كنار چمن به سمت شرق مي. نيست 

ساعت طول رويم كه احتماالً حدود يكگذاريم و به سمت شمال شرق براي صعود رنگرزدكان ميجا كوله را زمين ميدراين

  . كشد مي

  

   متر3650 ساهون، ه قل

ير گردنه غربي كوه شمالي به نام ساهون كنيم كه به ز گرديم و عرض چمن را به طرف شمال طوري قطع مي بعد برمي

در صورتي كه از گردنه به قله رفته باشيم در برگشت بايد به طرف شمال غرب پايين تا باز . جا صعود كنيم برسيم و از اين

 رنگرزدكان به طرف شمال يا ه در صورتي كه از قل.  راه دوم را پيش بگيريمه رو برسيم و ادام  ماشينه به اول جاد

جا هم چمني است كه ييالق مردم گرمسار است به  سامان است و آن رسيم كه در شرق كلك شرق برويم به چالي مي لشما

راهي كه از داخل . شود اين راه چند ساعت دور مي.  شرقي ساهون رسيده توان باال رفت و به گردن جا مي از اين. نام كلك

پشتي را زمين گذاشت و  توان كوله جا مي در اين. رسد ربي ساهون مي غه  ساعت به گردن1كلك سامان گفتيم بعد از حدود 

ها تماماً سنگي   غربي قرار دارد كه سمت جنوبي آن-الرأسي شرقي ساهون روي خط.  دقيقه قله را صعود كرد20در مدت 

 بلندب در ه  قل.گويند  مي(Chekal)ها را چكل  مردم گرمسار اين صخره. است و فقط در چند جاي استثنايي خاكي است

الرأس به آن رسيد كه  تر از خط الرأس و يا از سمت شمال كمي پايين توان يا از روي خط سمت غرب ساهون هست كه مي

. سامان هست اي در اول تنگي و در درون كلك غربي آن درياچه در پاي اين كوه و در جنوب. كشد وربع طول مي يك ساعت

 دقيقه به آن 20شود كه در مدت  در سمت شمال چمني با ساختمان ديده مي. گرديم  غربي ساهون برميه دوباره به گردن

شلنگي هم مقداري آب را از . رود شود و به صورت جويي به طرف غرب مي ها جمع مي جا آب از توي چمن در اين. رسيم مي

  .جاست رساند كه احتماالً تميزترين آب اين پاي كوه ساهون به جلو ساختمان مي

  

   متر3350، (Vardel)وردل قله 

الرأس به سمت شرق  از روي خط. رسيم الرأس مي رويم تا به خط شرقي و بعد به سمت شمال مي از اين مرتع به طرف شمال

مدت صعود آن از مرتع قبلي، چند دقيقه بيشتر از يك ساعت طول . رسيم به نام وردل اي مي اي صخره رويم تا به قله مي

  .كشد مي
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   متر3950 و 3500طهماسب،  خو و اميري يا شاه نهاي چم قله

در بين راه . دهيم تا نزديك قله كوتاهي در شرق وردل الرأس را به سمت شرق ادامه مي آييم و خط از روي قله پايين مي

. كنيم اند، رد مي چيني درست كرده اي سفيدرنگ در سمت چپ يا شمال را كه روي آن سنگ  صخرهه چپ يك قل دست

اي  رويم تا به گردنه شرق مي هاي سفيدرنگ به طرف شمال آييم و از سمت راست تپه  طرف شمال پايين ميسپس به

دهيم و  كش كوه به سمت شمال راه را ادامه مي از سينه. ايم جا نيم ساعت راه آمده تا اين. رو دارد  ماشينه رسيم كه جاد مي

اما ) ها در نقشه(اند  خو نوشته  چمنه را قل رسيم كه آن ست مياي ا به روي يك برآمدگي كه سمت جنوب و شرق آن صخره

رو با شيب تند هست كه به  اي مال كمي باالتر جاده. ايم از گردنه باال آمده ربع و  ساعت 1جا  تا اين. اي نيست درواقع قله

غربي تا اين گردنه در  راه از گردنه پايين در جنوب. رسد صورت اريب تقريباً بدون هيچ زيگزاگي به شرق گردنه مي

مگر . آيد و تقريباً مستقيماً به طرف شمال هاي سبز و خاكي و با شيب ماليم باال مي كش ها و سينه شرقي از روي تپه شمال

 ساعت ديگر 1طهماسب  ها شاه  محليه خو تا گردنه كوه اميري يا به گفت از چمن. آيد شرق مي رو كه به سمت شمال راه مال

 اين ه  دقيقه به اولين قل25بعد از . رويم گذاريم و از گردنه به سمت غرب باال مي پشتي را زمين مي كوله. ايم راه آمده

 اول ه چند قل. دهيم راه را به سمت غرب و براي صعود آخرين قله كه از همه بلندتر است ادامه مي. رسيم الرأس مي خط

 ه  اول تا قله از قل. هاي ريزشي و خورد دارد   شيبي تند و سنگها وجه جنوبي همگي آن.  آخر خاكي استه سنگينند و قل

 (Enis)الرأس ديگري به نام انيس  ها و در جنوب خط در سمت شمال اين قله. پشتي  دقيقه راه است، بدون كوله50آخري 

  .هاي سبز و خرم و جوي آب اي هست با چمن دره

  

   متر3850، (Kalpesteh)ه پست  يا كل(Kanyun) يا كنيون (Kahunu) كهونو ه قل

 دقيقه بعد، بعد 35در مدت . دهيم گرديم و راه را به طرف تقريباً شرق ادامه مي طهماسب برمي  شرقي اميري يا شاهه به گرد

پشتي را زمين   شرقي اين قله كولهه روي گردن. ها اسمي ندارد رسيم كه روي نقشه  بلندي ميه اي كوتاه به قل از ردكردن قله

پسته  را كل ها آن اي بلند به نام كنيون كه محلي  ديگر به قلهه  دقيق35دهيم و بعد از  جا راه را ادامه مي اريم و از آنگذ مي

 اول ه  شرقي قله گرديم و به گردن سپس راه رفته را برمي. ايم تر را رد كرده  كوتاهه در بين راه دو قل. رسيم گويند مي مي

رسيم كه بين دو   مي(Helyun)آييم و به مرتعي به نام هليون   و به سمت شمال پايين ميداريم كوله را برمي. آييم مي

  .هاي آب است كه به سمت غرب ادامه دارد اين مرتعي وسيع و طوالني با جوي. الرأس اميري و انيس است خط

  

  قله هاي انيس 

   3750 (1را انيس   سنگي است و آن سمت شرق آن كامالًه ارأسي سنگي هست كه قل ال مرتع هليون خطـمت شمـدر س
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 ديگر در وسط و ه  به معناي صخره است، دو قل(Chekal) كه شايد همان چكل (Chekol)گويند و در محل  مي) متر

 45ها و اميري   بين انيسه  غربي يا گردنه از شرق مرتع هليون تا قل. هم بلندتر است  بلند در غرب دارد كه آنه يك قل

مياني ) شرقي( دوم ه  دقيقه به قل35آييم و بعد از  الرأس به سمت شرق مي جا از روي خط از آن. كشد دقيقه طول مي

  .آييم شرق پايين مي پس به سمت شمال. الرأس هم سنگي و خورد است كل اين خط. رسيم مي

ها را در  الرأس انيس خط. رسيم ها و اميري مي  بين انيسه گرديم و به گردن رويم و برمي پشتي مي اين راه را بدون كوله   

 شمال ه  شمال هليون تا گردنه از گردن. گويند كه نام چمني در سمت شمال آن است  مي(Sikolesar)سر  محل سيكله

 متر شرق 100راه حدود . كشد  دقيقه طول مي25كند و مدت   راهي پاكوب هست كه عبور را ساده مي1چكل يا انيس 

رويم كه بعد  يا چكُل به طرف غرب مي)  متر3750 (1گذاريم و براي صعود انيس  تي را زمين ميپش باز كوله. رود گردنه مي

چون اين قله سنگي و مشكل است، بهتر است به طرف شمال غرب برويم و از جايي مناسب . رسيم  دقيقه به آن مي25از 

ه غرب رفت و از سمت شمال كوه را دور زد و به توان ب در برگشت هم مي. به سمت تقريباً جنوب بياييم و قله را صعود كنيم

  .  شرقي برگشته گردن

  

   متر4000هاي داالنگ و ميشگاخوني، حدود  سر و قله مرتع سيلكه

كنيم بركنارند ولي چون  الرأسي كه صعود مي سر قرار دارند و از خط اين دو قله در شمال مرتع سبز و خرم و زيباي سيلكه

  .كنيم  نزديك است، ذكر ميجا ها از اين راه صعود آن

رسيم، در سمت چپ يا شمال  الرأس مي رويم و به خط  شرقي چكل يا انيس را به سمت شرق باال مي وقتي از روي گردنه   

راهي هست كه راه اول آن همان است كه از غرب  يك سه) شمال آن (ه راه پايكوبي هست كه به راحتي ما را به گردن

و از .  دقيقه راه است25سر، فاصله دو گردنه  رود و راه سوم به سمت شمال و به مرتع سيكله ردنه ميراه دوم به گ. ايم آمده

كنيم كوهي سفيدرنگ در جلو كوه ميشگاخوني  وقتي به سمت شمال نگاه مي.  دقيقه راه است25سر  جا تا چمن سيكله اين

شويم و  اي داالن مانند مي كنيم و داخل دره وه عبور مياز سمت راست اين ك. بينيم شود مي غربي كه داالنگ هم ناميده مي

راه از چمن . رسيم  داالنگ ميه رويم تا به قل رسيم و سپس به سمت شمال شرق مي غربي مدخل آن مي الرأس شمال به خط

 اين الرأس سنگي و تيز كه خرد هم هست از روي اين كوهي سنگي است با خط. كشد  ساعت طول مي5/1سر تا قله  سيكله

بعد از پايين رفتن از . راه را بايد با دقت پيدا كرد، در غير اين صورت خطرناك است. رويم شرق پايين مي قله به طرف شمال

خودم صعود ( ربع ساعت است 3رويم و احتماالً حدود  رسيم كه راه را تا قله به سمت شرق مي اي راحت مي صخره به گردنه

 به بايجان از آن (ParDar)هاي نشل و خُرَم و پردر  اي هست و راه خاكي دهكده  گردنهدر سمت شمال اين قله). ام نكرده

هاي تند و تقريباً  هاي اين كوه شيب بعضي قسمت.  ساعت راه ساده هست1از روي اين گردنه تا قله حدود . گذرد مي
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غربي قله داالنگ و چمني رسيد كه  شمالهاي فرعي به  توان از جاده در ادامه همين راه با خودرو مي. غيرقابل صعود دارد

جا، پياده به سمت جنوب آمد و به گردنه سمت غرب داالنگ رسيد و راه را تا قله ادامه داد كه آن  گوسفندسرا دارد و از آن

  ).ام خودم صعود نكرده( ساعت راه باشد 2رسد كمتر از  هم به نظر مي

رسد  الرأسي كه از آن پايين آمديم و به بوم مي  دقيقه به خط50 در مدت گذريم و سر مي در برگشت از داالنگ، از سيكله   

. مرگ الرأس است و نه نام قله ماقبل ميشينه در واقع بوم يعني بام، نام اين خط). روي ميشگلخوني الرأس روبه خط(رويم  مي

ال و جنوب آن مشكل و  هست كه مسيرهاي دو سمت شم(Lebasery)اي به نام لباسري   صخرهه قبل از بوم يك قل

. كشد  دقيقه طول مي15مسير سمت غرب آن توأم با سنگنوردي است ولي مسير شرقي آن راحت است و صعود آن حدود 

از اين به بعد سه چال .  دقيقه است45الرأس بوم رسيديم تا شرق قله لباسري حدود  فاصله بين جايي كه به خط

شدن برف و در نتيجه وجود آب الاقل  نند طبيعي در سمت غرب، باعث جمعسرهم هست كه در هر كدام يك ديوار ما پشت

  .شود تا اواخر تيرماه مي

  

   متر3800 بوم، ه قل

گذاري تخت و هموار و بلند بودن  الرأس غربي اين قله است و علت اين نام طور كه گفته شد بوم يا بام در واقع نام خط همان

  مرگ و قله حل اين قله را ميشينهاي از مردم م در واقع عده(اند  اي آن ذكر نكردهاما چون نام ديگري بر. اين منطقه است

افتيم و بعد از عبور  از شرق لباسري راه مي. ناميم را به همين نام مي  آن.گويند  مي(Akhorsang)بلند بعدي را آخرسنگ 

  . آن راه استه  دقيقه تا قل5اعت و رويم كه در مجموع يك س  سنگي بوم ميه چال كه ذكر كرديم به طرف قل از سه

  

   متر4050مرگ،   ميشينهه قل

مرگ هست و در سمت چپ يا تقريباً  اي كه سمت راست يا جنوب آن چمني به نام ميشينه در سمت شرق اين قله گردنه

ها  اي از محل  عدهمرگ و يا به قول  ميشينهه نام قل. اي قرار دارد ها تپه شمال آن دو چمن به نام آخرسنگ كه در وسط آن

شرق و بعد  از قله بوم به طرف جنوب. ها ها گرفته شده است و در واقع يعني كوه باالي اين چمن آخرسنگ از نام اين چمن

مرگ   بلند ميشينهه رسيم كه به قل كنيم و به يالي مي ها را رد مي  دقيقه چمن40رويم و در مدت  به سمت شرق پايين مي

هاي خورد، تقريباً مشكل است و  هاست به علت وجود سنگ قله بعد از ردكردن قسمتي كه داراي بوتهصعود از اين . رسد مي

مرگ حدود يك   ميشينهه از گردونه دو چمن تا قل. كند ها هست، عبور را نسبتاً ساده مي تنها راهي پاكوب كه در اين قسمت

مرگ   پرچنان از ميشينهه رسد كه قل به نظر مي.  اطراف را ديدهاي توان تقريباً تمام قله جا مي از اين. وربع راه است ساعت

  .آيد مرگ هم، پرچنان بلندتر به نظر مي نمايد و از روي ميشينه مرگ كوتاهتر مي چون از روي پرچان ميشينه. بلندتر باشد
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مرگ جدا   ميشينهالرأسي كه از يال رويم و بعد از رد كردن خط شرق پايين مي مرگ به سمت شمال از روي ميشينه   

دهيم تا در سمت چپ به  غرب ادامه مي آييم و بعد به طرف شمال رود، به سمت شمال پايين مي غرب مي شود به شمال مي

سرچشمه ) تقريباً غرب(اي كه از تنگي در سمت چپ  چادرهاي زيادي دارد و رودخانه رسيم كه سياه سرا مي يك گوسفند

  . است(Darne)جا درنه  اين. گذرد گرفته از پايين دست آن مي

شرق است كه سمت غرب آن  اي در سمت شرق و شمال براي رسيدن به درنه بايد توجه داشت كه هدف ما رسيدن به دره(

از درنه ). هاي شرقي هاي بلند كوه كش ها يا سينه مرگ و درنه و رباط است و سمت شرق آن يال هاي ميشينه هاي كوه يال

 دقيقه 10رساند و يك ساعت و  هاي ميوه خرم مي زيبايي ما را به ده سبز و خرم و پر از درخت كوهستاني بسيار ه جاد

 و در (Pardar)جا به خرم و پردر  بيشه به نشل و از آن اي موجود است كه از سياه رو خاكي  ماشينه جاد. كشد طول مي

 كيلومتر و خاكي 43 خرم تا ده بايجان  جاده از دهطول اين . رسد  تهران مي- آمله  بايجان در كنار جاده انتها به دهكد

مدت عبور از آن با . گذرد  مي(Katuchal) ديگري به نام كتوچال ه  بلند پشت ميشگاخوني و گردنه است و از گردن

  .بيشه هم، طول راه و مدت عبور آن همين اندازه يا كمي بيشتر است از سمت ديگر يعني سياه.  ساعت است2خودرو حدود 

  

  ) متر3850نشين  شاه( متر 3650 متر و بازارك، 3750هاي لوراك و بازارك، ارتفاع لوراك  قله

. قرار دارند) از گردنه قوچك تا قله توچال(الرأس اصلي توچال   كيلومتر از يكديگر در روي خط1 حدود ه اين دو قله به فاصل

  .ها از جهت شمال شهرستانك است ترين آبادي به آن نزديك

 ساعت 2 از اسپيدكمر به گردنه شهرستانك كه حدود - پناهگاه اسپيدكمر- اوسون- دربند-ه صعود از طريق تجريشرا   

 ساعت و از لوراك تا بازارك 5/1نشين تا لوراك  دقيقه و از شاه) چهل (40نشين حدود  شاه كشد و از گردنه به قله طول مي

  .انجامد طول مي  ساعت به5/1هم 

نشين مسير با يك سراشيبي تند به  باشد و از شاه الرأس مي نشين بر روي خط گردنه شهرستانك تا قله شاهمسير صعود از    

  .رسد رسد و سپس با شيب ماليمي به قله لوراك مي گردنه شرقي لوراك مي

از )  خودرو هستشرقي ميدان آزادي براي امامزاده داوود در سمت شمال(رويم   از تهران به امامزاده داوود مي.راه دوم   

پس از ردكردن دو دره فرعي به . كنيم رو حركت مي امامزاده داوود، از سمت چپ رودخانه و برخالف جريان آب و از راه مال

رويم و  به سمت چپ مي. رسيم  لوراك ميه نشين و قل  شاهه الرأس قل  ساعت به خط3رويم و بعد از حدود  طرف باال مي

توان از همان  براي برگشت مي.  ساعت راه است5/1رسيم از لوراك تا بازارك حدود  ك ميحدود نيم ساعت بعد به لورا

 بين دهات شهرستانك در شمال و رندان در جنوب (Sarlat)مسير برگشت و يا مقداري به چپ رفت و به گردنه سرلت 

 از گردنه سرلت تا ده رندان حدود .رو مشخص هست ها راه مال در بيشتر قسمت. جا مستقيم به ده رندان رفت رسيد و از آن
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در صورت نبودن خودرو اين راه هم . توان با خودروهاي گذري به جاده امامزاده داوود آمد از رندان مي.  ساعت راه است4

  .در جاده امامزاده داوود وسيله براي رفتن به تهران زياد است. گيرد  ساعت وقت مي2حدود 

  .گويند مي» بازارك«و قله شرقي را » لوراك«ايم   گفته غربي را كه ما بازاركه اي قل عده

  

   متر3008، )تن چهل ((Molkoh) ملكوه ه قل

سنگ به كدكن و از ميدان كدكن به سمت  از رباط. رويم سنگ مي  تربت حيدريه تا رباطه از مشهد به طرف جنوب و در جاد

 ه در رودخانه جاد. گويند  مي(Zo-E-bad- Jisht)را زوبدجيشت  رسيم كه آن رسيم تا به رودخانه مي جنوب مي

از درون رودخانه يا از سمت راست . توانند چند كيلومتر جلوتر بروند ها مي رويي نيست اما لندرور نيسان و امثال آن ماشين

 روي كه باال رفتيم در سمت چپ رودخانه، راه پايكوبي بهو چهل و پنج دقيقه ساعت يكاز كدكن حدود . رويم آن باال مي

را  رسد كه اطراف آن پيچد و به بركه آبي مي و بعد دوباره به راست يا جنوب مي) به سمت شرق(رود  يال كوچكي باال مي

رسيم به نام  اي مي دهيم تا به چشمه گذريم و راه را به طرف جنوب ادامه مي جا مي از آن. هاي سبز و محكم گرفته علف

شود به سمت   بلندي در باالي سر ديده ميه ملكوه چون ديوار. آيد ين بيرون مي ملكوه از زمه  پونه كه در دامنه چشم

مانندي بدون آب با شيب تند  هاي بهاري رودخانه يا جوي جا مسير آب در اين. رسيم رويم تا به سمت چپ قله مي شرق مي

در . رسيم  كوه ميه هاي يكپارچ رويم تا به سنگ اي دارد باال مي هاي رودخانه ما از همين قسمت كه سنگ. درست كرده

جا  از همين. اند  سمت راست آن رل پانچ سفيدرنگي براي حمايت كوبيدهه سمت راست شكافي عمودي هست و در سين

رويم  بعد از آن در سمت راست مسيري سنگي با شيب نسبتاً كم هست كه از آن باال مي.  داريم10/5 متر صعود 20حدود 

ها معطلي زياد نداشته باشيم  البته اگر در روي سنگ.  ساعت راه است1 پونه تا قله حدود ه وي چشماز ر. رسيم و به قله مي

  .نوردي عبور كنيم رفتن از مسيرهاي سنگ يعني با همان سرعت راه

در سمت راست . ترين راه رسيدن به قله است قله يا بهتر بگوييم قسمت انتهايي كوه سراسر سنگي است و اين قسمت راحت

راه . تر است رسد كه به احتمال زياد از اين راه مشكل نظر مي عني غرب كوه هم مسيري نسبتاً راحت از روي چشمه پونه بهي

  . متر مشكل مسير را با طناب فرود آمد20توان  هاي محكم مي پانچ برگشت همان راه رفتن است كه به علت وجود رل

  

  ر مت3900كلون   متر و پيرزن3900ارتفاع مهرچال 

  شمال خاوري امامه. جنوب گرمابدر

رسيم  كنيم و بعد از دوراهي اوشان به يك دوراهي در سمت راست مي پارس با خودروهاي فشم حركت مي راه تهران از سه

. رود شويم كه به ده امامه مي شويم و اول دوراهي معطل خودروهاي عبوري مي پياده مي. كه تابلو دارد و دوراهي امامه است
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كنيم تا به  از ده و از همان جاده عبور مي.  ساعت راه تا ده هست2تي كه خودرو نباشد بايد پياده رفت كه حدود در صور

جا آماده  در صورتي كه با خودرو تا آن(شويم  جا پياده مي همان. هست... رسيم كه در سمت راست آن تعاوني يك گردنه مي

 ساعت و بعد از ردكردن چند قله 4گيريم، اين راه بعد از حدود  يش ميتندي دارد در پ و يال سمت چپ را كه شيب) باشيم

كلوم است  ساعتي آن قله پيرزن در حدود نيم. رسد فرعي به مهرچال كه بلندترين قله منطقه است و روي آن خاكي است مي

  .ارتفاع آن است كه تقريباً هم

افتند حركت   صبح راه مي7ربع به  س كه حدود ساعت يكپار راه تهران  با خودروهاي گرمابدر واقع در سه.راه دوم   

رو جدا  اي از سمت راست جاده ماشين جاده) تقريباً شرق آن( باالي گرمابدر  از كمي. رسيم كنيم و به گرمابدر مي مي

 چپ رد تا از درختان سمت. يابد راه ادامه مي رسد و از كنار چپ آن شود كه بعد از حدود نيم ساعت به رودخانه مي مي

جا  تا اين. رسيم كنيم و به يك مزرعه داراي تعدادي درخت مي شويم و در سمت راست يك رودخانه كوچك را رد مي مي

  .ايم  ساعت راه آمده1حدود 

آيد شروع به صعود كنيم بعد از  در صورتي كه از يال تند سمت چپ اين مزرعه كه آب كمي هم از وسط آن پايين مي   

 سنگي هست كه از سمت راست و با  در اواسط اين راه يك قله كوتاه. رسيم كلون مي له پيرزن ساعت به ق3حدود 

  .كلون، قله خاكي مهرچال قرار دارد ساعتي پيرزن در نيم. دهيم آييم و راه را ادامه مي نوردي از آن پايين مي سنگ

آتشكوه و ريزان دو گردنه با ارتفاع نسبتاً كم دارد الرأس بين مهرچال و  اين خط. كلون تا ريزان  از پيرزنالرأس صعود خط   

رويم و از  كلون مي هاي مهرچال يا پيرزن براي صعود از يكي از دو راه گفته شده در باال به قله). بايد ارتفاع زيادي را كم كرد(

وه و به همين ترتيب به جا به آتشك آييم تا به گردنه بين مهرچال و آتشكوه برسيم و از آن شرقي مي جا به سمت جنوب آن

فقط بين مهرچال و آتشكوه ممكن . هاي بعدي مشخص است راه صعود به علت ديدداشتن روي مسير قله. رويم ريزان مي

با سرعت (شود   ساعت طي مي6اين راه با سرعت نسبتاً زياد در مدت .  دقيقه زودتر يا دير راه را طي كرد10است حدود 

آييم و بعد به غرب  زنيم و از سمت شرق رو به جنوب مي از ريزان قله را دور مي. اعت س10 تا 9معمولي چيزي حدود 

غربي اين دشت و از راه پهني كه مشخص است پايين  از سمت جنوب. رسيم ريزان مي پيچيم و به دشت هويج در زير قله مي

د به ده افجه نسبتاً زياد است و معموالً تا رفت و آم. رسيم  افجه مي  ساعت با سرعت متوسط به ده2رويم و بعد از حدود  مي

  .آيد  شب اتومبيل براي تهران گير مي9 و 8هاي  ساعت

  

   متر3600كوه نارچو، ارتفاع حدود 

قسمت شمالي . اي قديمي موجود است هاي آن آثاري از قلعه اي در شرق آزادكوه است كه در نوك صخره اي صخره نارچو قله

) 9/5(+نوردي متوسط  اي است، ولي با سنگ ودي و بلند است و قسمت غربي آن هم صخرههاي عم اين كوه داراي صخره
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تنها از قسمت . هاي ريز است و صعود از آن مشكل است سمت جنوب داراي شيب تند و سنگ. توان به آن صعود كرد مي

براي صعود اين كوه در . د كردرا صعو توان تقريباً به راحتي آن اي ولي داراي شيب كم است مي شرق آن كه آن هم صخره

تر از پاركينگ  چند دقيقه پايين) نگاه كنيد به شرح آزادكوه(رويم  جا به كالك عليا مي جاده بلده به ده ميناك و از آن

) تقريباً وجه غربي(از سمت راست اين دره . گويند  مي(Dora)را دوره  اي هست كه آن عليا، در سمت چپ، دره كالك

دهيم تا به  از آن به بعد مسير دره را ادامه مي. رسيم اي مي رويم تا به مزرعه از همين راه باال مي. رود باال مياي پاكوب  جاده

از .  ساعت راه هست2از كالك تا اين گردنه حدود . شود  ناحيه سرازير مي رسيم كه سمت ديگر آن به طرف ده اي مي گردنه

اين قسمت هم حدود . رسيم ، تا به قله مي)كند راه از روي سنگ عبور مي. (رويم باال مي) تقريباً غرب(گردنه به سمت راست 

  . ساعت راه است1

  

  قله ناز

  . شرقي و غربي استه قله ناز داراي دو قل

راه . كنيم كه به گردنه بين كهار و ناز شرقي برسيم ناز تراورس مي آييم و طوري به طرف قله  از كهار پايين مي.راه اول   

رسيم، و از   ربع به ناز شرقي مي3شديم و بعد از حدود  از گردنه سوار يال شمالي ناز شرقي مي. باريكي موجود استپاكوب 

  .كنيم رويم تا به گردنه بين دو قله ناز برسيم و بعد ناز غربي را كه بلندتر است صعود مي جا به طرف غرب پايين مي آن

شمال قله (رو  كش روبه شويم و سپس از سينه ناز مي  وارد چال پايين دو قلهرويم و  از گردنه به طرف غرب مي.راه دوم   

 كهار و ناز ه  دو قله فاصل. كنيم رسيم و سپس به قله صعود مي ناز غربي مي الرأس غربي قله رويم تا به خط باال مي) غربي

  .شود  ديده مي(Gate-deh)ده   گتهه در شمال قله دهكد.  ساعت است2كمتر از 

نيمه آخر راه . آييم گرديم و سپس از يال شرقي آن پايين مي  ناز شرقي برميه براي برگشت به كلوان ابتدا به قل   

 ساعت 3اين راه طوالني و بيش از . شود كه پيدا كردن راه معموالً مشكل است هاي بلندي دارد و بعد وارد باغات مي زيگزاگ

 خوبي ه شود چشم باالتر از درخت بيد بزرگي كه در زميني مسطح ديده ميپيش از رسيدن به باغات و كمي . گيرد وقت مي

  . كلوان قرار دارده غربي دهكد اين پناهگاه در شمال. ناز پناهگاهي احداث شده است در يكي از مسيرهاي قله. موجود است

  

   متر3710، (Nalar)كوه نالَر 

 نور كه جديداً ساخته شده است از زردكمر -بلده نور يا - تهرانه از زردكمر كه دهي است نزديك بلده جاد

(Zardkamar)تاش ه گذرد و به گردن  كه دهي است نزديك بلده مي (Tash)رود و  سنگ و نالر مي  سياهه  بين دو قل

از  اوج آن ه رويم و درست روي گردنه يعني در نقط با خودرو از اين راه تا گردنه مي. شود جا به طرف نور سرازير مي از آن
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 ساعت بدون كوله 5/1رويم تا بعد از  شرق مي الرأس به سمت جنوب كنيم و از روي خط يال سمت راست صعود را شروع مي

تقريباً (راه سمت راست . دست آن به راحتي عبور كرد توان از پايين هايي هست كه مي سر راه صخره. رسيم  نالر ميه به قل

 ه اند، اما روي قله به خوبي پيداست كه قل  نالر را بلندتر از گرگ نوشتهه قل. ستجا راه پاكوب ه بهتر است و در آن) جنوب

پس بايد آب را از . دست راه چشمه هست ولي در پايين. الرأس آب نيست ها و بعد خط در تمام جاده. گرگ بلندتر است

 ربع ساعت به 3 رفت و بعد از حدود توان از آن باال سنگ هست كه مي كوه سياه  تاش ياله در سمت چپ گردن. پايين آورد

 براي تهران 2 زردكمر تا بلده چند دقيقه بيشتر نيست و هر روز بعدازظهر حدود ساعت ه فاصل). خودم نرفتم(قله رسيد 

 چالوس به تهران ه كه اين جاده بسته باشد كه از پل زنگوله و جاد روند مگر اين  آمل ميه اتوبوس هست كه معموالً از جاد

  .وندر مي

  

   متر3650نرگس، ارتفاع 

از قزوين و از گاراژ حسيني واقع در خيابان سعدي سوار . بن ِ براي رسيدن به پيچ. بن واقع است قله در شمال ده پيچِ

 ساعت 5/1جا بايد وانت دربستي گرفت كه بعد از  از اين. رويم شويم و به معلم كاليه يا شترخان مي هاي الموت مي اتوبوس

روست و به  از خودرو پياده شده بقيه راه را كه مال. رود باشد مي  خاكي به ده گرمارود كه آخرين ده در اين جاده ميدر جاده

. رسيم كه در دشت وسيعي قرار دارد و جمعيت ده زياد نيست بن مي كنيم تا به پيچ رود پياده طي مي شرق مي طرف شمال

براي صعود قله به طرف . سر در اطراف اين ده قرار دارند  و سات و عسلالبرز قلل شاه. تنها چشمه ده در شمال آن است

رويم كه با عبور از  الرأس به طرف مشرق مي از خط. رسد كنيم كه با چند زيگزاگ بزرگ به آن مي گردنه شمالي حركت مي

رده سنگي در سمت  متر ارتفاع دارد و يك گ100ُسنگي كه از يال حدود  يك قله فرعي به مخروطي سنگالخي و نيمه

مدت صعود از . كوه و غيره از روي قله پيدايند هزار در شمال اين كوه و قلل سياالن و علم دره سه. رسد شمال آن است مي

رويي از  امروزه جاده ماشين.  ساعت راه هست3بن نيز كمتر از   ساعت است و از گرمارود تا پيچ5/3بن تا قله حدود  پيچ

  .كوه به سياالن رجوع كنيد الرأس علم به گزارش خط. ندا بن به شرق كشيده پيچ

  

   متر3782 (Nezwa) متر و نزوا 3810 (Nerwa)هاي نروا  قله

  .اين دو قله در شمال شهرستان شهميرزاد قرار دارند

دنه توان به گر بار مي بوس يا وانت از شهميرزاد توسط ميني. رويم از سمنان توسط خودروهاي شهميرزاد به آن شهر مي

  .توان قلل مرتفع منطقه را ديد جا مي  متري كوه بشم رفت كه در آن2700
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بار  توان با كرايه وانت ولي مي. روند غربي كوه نروا مي  واقع در جنوب(Chashm)خودروهاي منطقه معموالً تا ده چاشم 

 ساعت راه با 2وريه باال نزديك از شهميرزاد تا خ. دربستي تا خوريه باال كه دهي است در جنوب خاوري كوه نزوا رسيد

 ساعت 5/1دهيم و بعد از  بعد از عبور از خوريه باال مسير را در راه مشخصي در دره شمالي ده پياده ادامه مي. خودرو هست

مابين دو  الرأس في  ساعت ابتدا به كمرش خط3صعود از اين يال با شيب تند و با صرف . رسيم به ابتداي يال جنوبي قله مي

رسيم و سپس با تغيير جهت به سمت غرب بر روي  رسد كه از مسيري ماليم به سمت شرق به قله نزوا مي  ميقله

  .رسيم  ساعت به قله اصلي يعني نروا مي1الرأس و با صرف  خط

س به رويم و سپ به اين ترتيب كه از شهميرزاد به چاشم با خودرو مي. توان اين دو قله را صعود كرد از طريق ديگري هم مي

  .جا با قله نروا كمتر از يك ساعت راه هست رو هست و از آن رويم تا گردنه سفيدلت جاده ماشين گردنه سفيدلت مي

  

   متر3650قله نمك كوثر، ارتفاع 

حدود . رويم رويم و از شرق كوه يا از شمال آن باال مي ها به ورارو مي  بلند در شرق خود دارد براي صعود آنه اين كوه دو قل

احتماالً بلندترين قله، .  دقيقه با اولي فاصله دارد20قله ديگر حدود . رسيم كشد كه به قله مي  ساعت طول مي5/2

  .ترين قله است شرقي

اند كه گوسفندداران در  گرفته)  پهن و معموالً چمنزاره محوط(هايي  كوثر اسامي خود را از محل چال و نمك دو قله گونگ

سران الر و كوه   بين هفته كوثر و در ضمن تمام در چال است و نمك چال در شمال كوه گونك كگون. زنند ها چادر مي آن

  .گويند كوثر مي كوثر را نمك  نمك  جنوبي كوهه گويند و تمام در چال مي ال را گونك گونك

  

   ...سنگ و دو خواهران و شكر لقاص و سران الر و سه قلل ورارو و هفت 

  . متر ارتفاع دارند4000ها بيش از   بلند هست كه اغلب آنه  چند قلغربي كوه دماوند در شمال

 متر ارتفاع 4100سران الر كه همه غير از آخرين قله غربي   هفته  متر و هفت قل4050 به ارتفاع (Veraru) ورارو ه قل   

ها از مغرب   يال شرقي آن. متر است4150 آخر ه قل.  غربي قرار دارند-الرأس تقريباً مستقيم شرقي دارند روي يك خط

ها رودخانه  ها رودخانه ديوآسياب و در شمال آن در جنوب اين قله. شود سنگ شروع مي تخت سرداغ و بعد از رودخانه سه

  .شوند سنگ متصل مي غربي به كوه سه اين قلل از غرب و شمال. سنگ جاري است سه

 ساعت 5/6سنگ حدود   قله از رودخانه سه8عبور هر . استاي و كمي مشكل  سران صخره دو قله ششم و هفتم از هفت   

  .ايم كوه شرح داده الرأس دماوند به علم كشد كه در گزارش خط طول مي
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  سنگ و دوخواهران سه

سنگ به طرف غرب برويم و از سرچشمه اين  سنگ، بهتر است از كنار رودخانه بزرگ سه ها از گردنه سه براي صعود اين قله

سنگ را صعود   سهه جا قله دوخواهران مشخص است به طرف جنوب برويم و ابتدا دوخواهران و بعد دو قل  آنرودخانه كه در

 ه سنگ تا قل از گردنه سه. باشد  متر مي4250 متر و ديگري به ارتفاع 4300سنگ داراي دو قله يكي به ارتفاع  سه. كنيم

اگر از سمت . كشد كمتر طول مي) اواسط تابستان به بعد ( ساعت راه است كه در صورت نبودن برف5/4دوخواهران حدود 

اي دارد كه بايد با دقت راه را پيدا كرد و از  سنگ مسيري صخره  كوچك سهه سنگ برسيم، قل سران بخواهيم به سه هفت

ز ا.  ساعت راه است1سنگ كوچك تا بزرگ هم حدود  ربع و از سه و ساعتيك   سنگ كوچك حدود سران تا سه غرب هفت

  . ساعت راه است1سنگ بزرگ تا دوخواهران هم  سه

  

  ) متر4008نقشه البرز مركزي ( متر 4100قله ورِوشت، ارتفاع 

آباد و از راه  خانه ولي از كنار قهوه. مبدأ صعود اين قله ده ولي آباد بعد از تونل كندوان در جاده كرج به چالوس است

باالي ده و از سمت چپ آن به راه خود ادامه از . رسيم آباد مي ه به ده ولي دقيق20كنيم و بعد از حدود  مشخصي عبور مي

راه اين . رسيم پيچيم و به قله مي ها مي ها و با دوري بزرگ، به راست و در واقع باالي صخره دهيم و بعد از عبور از صخره مي

  . ساعت است6حدود 

تند است و شيب . رويم به طرف شمال پايين مي) نيدبه گزارش دهال رجوع ك( از سمت غرب قله دهال .راه دوم   

هاي سمت راست خود عبور كنيم و به  شرق برويم تا از صخره بايد به سمت شمال. كند هاي خرد عبور را مشكل مي سنگ

سمت راست برآمدگي جلو راه رد از . شود از گردنه راه ساده مي.  بين دهال و وروشت برسيم(Bozdush) بزدوش ه گردن

  . دقيقه است10 ساعت و 2 دهال و وروشت ه  دو قله فاصل. رويم شويم و به سمت قله وروشت مي مي

روي . گويند  مي(Mary)اي خاكي است كه راه آن ساده و پهن است و آن را مري  شرق وروشت قله در سمت شمال   

كوه  را پيله هست كه در محل آن ديگري ه غرب وروشت هم قل در سمت شمال. را جيرچال نوشته  گيتاشناسي آنه نقش

(pile kuh)تر  ن بزدوش و كمي پاييه بين راه دهال به وروشت در سمت غرب گردندر . اند كوه نوشته پيل  و روي نقشه شاه

 ديگري هست كه هردوتا اواخر شهريور هم ه  آب هست و در سمت شرق و كمي بعد از گردنه هم چشمه از گردنه چشم

  .آب دارند

 نفتو به طرف شمال پايين برويم ه توانيم از گردن ها رد شويم مي الرأس و از بين صخره تي كه نخواهيم از روي خطدر صور   

اين راه راحت و احتماالً .  بزدوش برسيمه جا به طرف شمال غرب برويم و به گردن و به چمن گلستان برسيم و از آن

الرأس به سمت   وروشت و از روي خطه راه رفته برگرديم از روي قلبرگشت در صورتي كه نخواهيم از براي . تر است نزديك
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رسيم كه دو  مانندي مي رويم تا به گردنه رود پايين مي غربي مي آييم و بعد از روي يالي كه به سمت جنوب جنوب مي

شرق  بكنيم و بعد به سمت جنوب و جنو اين دو برآمدگي را رد مي. برآمدگي خاكي و كوچك در سمت غرب آن هست

گذرد و در مدت حدود  رويم كه از كمرش كوه مي شرق پيداست و به سمت آن راه مي رو در سمت جنوب مالراهي . رويم مي

آباد رسيد و هردو ده  رو ديگري پايين رفت و به ولي توان از كف دره و از راه مال مي. رسد نيم ساعت به هريجان مي

هاي شرقي  هاي عمودي هست و در پاي صخره  و شرق هريجان صخره مالخصوص هريجان بسيار زيبايند و در سمت ش به

 چالوس - آسفالت تهرانه وخم طوالني به جاد رو هست كه با پيچ  خاكي ماشينه از هريجان جاد. جنگلي پر و زيبا هست

  .رسد مي

  

   متر4150قله وزوا، 

 آن با جانستون ه فاصل. در غرب)  سركچال به خلنوسر راه قله(هاي جانستون در شرق و گردنه ورزا،  اي است بين قله قله

  . ساعت تا گردنه ورزا حدود نيم ساعت است5/1حدود 

  

   متر3910خواني از جبهه غربي، ارتفاع  هفت

آييم متنها نرسيده به كلوان از جاده  به همان ترتيب كه در مورد ناز و كهار گفته شد از جاده چالوس به طرف كلوان مي

يال پرشيب و از . خواني در سمت شرق ما با كمي تمايل به شمال قرار دارد قله هفت. رويم هكده كلها ميسمت راست به د

آب را بايد .  ساعت است4صعود حدود مدت . رسيم الرأس و سپس به دو قله مي رويم تا به خط مشخص رو به شرق باال مي

  .راه بازگشت همان راه صعود است. از پايين برد

اين راه شيب . ها نيز به قله صعود كرد نرسيده به كل(Avizar)زر  توان از دهكده اَوي جاي اين راه مي ه ب.راه دوم   

رنگ پشت آن بر روي يال  از يال سرخ. رسيم رويم تا به ساختماني در سمت راست مي كنار رودخانه باال مياز . تر است ماليم

  .عود زمستاني مناسب استراه هم براي صاين . كنيم رويم و تا قله صعود مي مي

  

  خواني از جبهه شمالي هفت

گذريم و  شويم، از آن مي رسيم، داخل جاده آزادبر مي رويم و بعد از گچسر به دوراهي آزادبر مي از كرج به طرف چالوس مي

 ساعت به 1 حدود كنيم و بعد از رو به طرف پايين حركت مي شويم و از راه مال جا پياده مي اين. رسيم به گردنه عسلَك مي

امروزه جاده . رسيم  ساعت به قله مي6كنيم، بعد از حدود  روي يال به طرف قله حركت مياز . رسيم خواني مي زير يال هفت

  .توان از آن جاده استفاده كرد دادن وانت يا جيپ مي كه در صورت داشتن يا كرايه.  ساعتي قله2باال آمده تا حدود 
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  .راه برگشت همان راه صعود است. معموالً بايد از پايين برداشتروي يال آب نيست و آب را 

  

   متر3130 هزارمسجد، ه قل

 -آباد  معين-مشهد از راه دهات فازاز . توان با جيپ يا نيسان و وانت به آن رسيد  اين كوه حالت زيارتگاه دارد و ميه قل

جا جاده آسفالت  اينتا . رسيم  مي(Mareshk)ك  گوش به ده بزرگ مارش- بهره-آبد رضوان و سد كارده و دهات كوشك

 خاكي كه در بعضي نقاط بسيار خراب است به قله ه چشمه و سپس از جاد  تك-آباد مارشك به دهات كريماز . است

  . كيلومتر44 كيلومتر راه است و از مارسك تا قله 70از مشهد تا مارسك . رسيم مي

 كيلومتر و 35راه طول . رويم  مي(Boghmej)مشهد به چناران و بعد به بقمج  از.  هزارمسجده  رسيدن به قل. راه دوم   

 (Anjishesh) و انديشش يا انجيشش (Gash)بعد از بقمج از بين دو روستاي گاش . حدود نصف آن خاكي است

م، و بعد راه را رسي نام شهداي عشاير مي از گذشتن از گردنه به يك سد خاكي بهبعد . رسيم اي مي گذريم و به گردنه مي

  .دهيم تا قله ادامه مي

  

   متر3608، ارتفاع (Hamhen)هن  قله هم

جا با خودروهاي عبوري  رويم و از آن  ميكيلومتري فشم3شم به دوراهي امامه فهاي  پارس تهران با اتوبوس راه تهران از سه

امامه در تقاطع در . كشد  ساعت طول مي2 صورت نبودن وسيله نقليه بايد پياده رفت كه حدوددر . رويم به ده امامه مي

ربع ساعت رودخانه  بعد از حدود يك. در مسير رودخانه شروع به صعود كرد) شمال(رودخانه بايد پياده شد و به سمت چپ 

. شود  دقيقه ديگر مجدداً رودخانه دو شعبه مي20كنيم و بعد از حدود  شود كه در امتداد شاخه چپ صعود مي دوشاخه مي

  .كشد  ساعت طول مي4 الي 3از امامه تا قله . كنيم رويم و مستقيماً تا قله صعود مي ين نقطه روي يال سمت چپ مياز ا

رو  مسير جاده ماشين. شويم كنيم و در گرمابدر پياده مي پارس حركت مي راه تهران با اتوبوس گرمابدر، از سه. راه دوم

از . رسيم گيريم و به كنار رودخانه مي  كه ما راه سمت راست را پيش ميشود گرمابدر كمي بعد از ده به دوراه تقسيم مي

پس از رود . ريزد رويم تا جايي كه در سمت راست رودخانه يك جوي فرعي به رود اصلي مي سمت چپ رودخانه پيش مي

 است و از سمت راست  ساعت راه1جا كمتر از  رسيم تا اين آيد مي كنيم به كنار جوي فرعي كه از جنوب مي اصلي عبور مي

قله سر راه صعود پيرزن كلون و اين . رسيم هن مي رويم تا به قله هم الرأس آن مي كنيم تا به خط اين جوي صعود مي

  . ساعت است5/3مدت صعود از گرمابدر حدد . مهرچال از اين سمت است و براي صعود زمستاني مناسب است
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  هاي مركزي زاگرس و كوه

  

  

  هرشته اشترانكو

شرقي  غربي به جنوب الرأس آن در جهت شمال رشته اشترانكوه واقع در مركز بخش اليگودرز از شهرستان بروجرد، خط

  .است

هاي تند و اغلب شني و سنگي  منطقه غربي آن داراي شيب. شود شرق و شرق صعود مي اشترانكوه معموالً از سمت شمال   

رو دسترسي به آن  جود درياچه گهر در آن سمت و نبودن جاده ماشينعالوه به علت و به. است و صعود آن مشكل است

  .دشوار است

 منطقه يا حوزه يا آبريز تقسيم كرد كه هركدام از اين مناطق از دهي خاص قابل صعود 3توان به   شرقي را ميه ناحي   

  .غربي اين ترتيب، از جنوب شرقي به شمالبه . است

شاه؛  تخت. 2 يا كوه جِنّان؛ (Kulejonnou)جنو  كولِ. 1: ها شامل اين قله. (Kamandoon)منطقه كمندون . الف   

  .(Peiarah)پياره كمندون . 4از نادر؛ . 3

. 4سوزني مهرجمال؛ . 3قله مِهرجِمال؛ . 2درِتخت؛ پياره . 1: تخت شامل قلل منطقه ده درِتخت يا منطقه سراب شاه. ب   

  .(Fialehsson)قله فيالسون . 6؛ (Lagah)لگه . 5تخت؛  سراب شاه

گهر  گَلِ. 4؛ (Senboran)بران  سِن. 3؛ (Kule Layo)اليو  كوله. 2ميرزايي؛ . 1: منطقه پاتاف و تيون شامل قلل. ج   

(Gale Gahar) گُل  گُل. 5؛(Gol Gol).  

اين گردنه همايو هم (ود ش  گردنه پياره از هم جدا ميه تخت به وسيل منطقه كمندون و منطقه درِتخت يا سراب شاه   

اين گردنه را گردنه پاتاف هم ( چنبر ميرزايي ه  گردنه تخت از تيون يا پاتاف به وسيل و منطقه سراب شاه) گويند مي

  .شود از هم جدا مي) گويند مي

جا  ن به آنجا با خودروهاي كمندو  براي رسيدن به اين منطقه بهتر است به اليگودرز برويم و از آن.منطقه كمندون. الف

ها از كف منطقه ارتفاع  چون قله. براي صعود هر چهار قله اين منطقه احتماالً احتياج به يك شب ماندن هست. برسيم

  .توان يك روزه صعود كرد شاه را در يك برنامه طوالني مي جنو و تخت قله كولِدو . زيادي دارد
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جا جاي مناسبي براي چادر زدن است  اين. رسيم پير مي تونل برف ساعت راهپيمايي به 2به اين ترتيب كه از ده با حدود    

پير بايد از كنار رودخانه كمندون رو به باال رفت تا جايي كه رودخانه دو  و مبدأ خوبي براي صعود براي رسيدن به تونل برف

شاه و از نادر،   بين تخت فاصله در سمت پايين تنگ. رويم جا در امتداد رودخانه سمت چپ باال مي از آن. شود قسمت مي

  .پير قرار دارد تونل برف

مسير در . كنيم شروع به صعود مي) شرق آن شمال(شاه  درست از جلو كوه تخت. جنو شاه و كولِ براي صعود دو قله تخت   

سيم و مسير ر شاه مي الرأس تخت بعد از چند ساعت به روي خط. ها باال رفت هاي زيادي وجود دارد كه بايد از آن راه صخره

فاصله . كشد  ساعت طول مي5اين راه حدود . رسيم شاه مي دهيم تا به قله تخت ادامه مي) تقريباً جنوب(را به طرف چپ 

راه سمت راست . جنو رفت جا به سمت كول جنو مقداري بريدگي دارد كه بايد به گردنه رفت و از آن شاه و كول بين تخت

مانند از  اما يالي تيغه. به علت درگيري با صخره احتياج به وسايل فني دارد. أس استالر كه ادامه خط) غرب آن(جنو  كول

نمايد، اما در واقع ساده است و  جنو تا قله كوشيده شده كه در ظاهر صعود آن مشكل مي شرقي كول وسط يخچال شمال

  .توان از آن باال رفت مي

تر  جا صعود كرد كه راحت  زد و به جنوب آن رفت و از آندور)  شرقشرق و از شمال(راه ديگر آن است كه قله را از جلو    

كنيم و مستقيم به  جنو استفاده مي برگشت از مسير يخچال زير كولبراي . كشد  ساعت طول مي4اين راه حدود . است

  .آييم پايين مي

م و از سازمان آب كه محوطه نسبتاً روي رويم و از كمندون باال مي  از اليگودرز به كمندون مي:جنو راه دوم صعود كول   

رويم و به موازات رودخانه  شويم و به سمت چپ آن مي گذريم و از پلي بر روي رودخانه رد مي بزرگي در جلو آن هست مي

دره سمت چپ داخل . ايم دهربع ساعت راه آم3جا  تا اين. گويند جا را تنگ از نادر مي رويم در سمت چپ اين اي مي تا دره

را راه . ربع ديگر راه است3جا هم  اينتا . گويند را سراب بهادر مي رسيم كه آن رويم تا به محوطه پهني مي م و باال ميشوي مي

از سراب بهادر تا پناهگاه . رسيم رويم و به پناهگاه مي گردنه به سمت راست مياز . رسيم اي مي دهيم تا به گردنه ادامه مي

رسيم كه از  كوه مي رويم با تمايل به سمت چپ تا به يك سينه كنار جوي كوچكي باال مي ساعت راه است از پناهگاه از 5/1

 ساعت راه 5/1جا  گويند كه از پناهگاه تا آن چال مي را سياه ن رويم در سمت راست يخچال زير قله هست كه آ آن هم باال مي

ها از شكافي جوي مانند باال رفت و به  خرهجاي قسمت راست رفتن به سمت چپ رفت و از توي ص توان سينه به مي. است

صورتي كه به سمت راست برويم و داخل يخچال در . رويم پيچيم و به قله مي الرأس قله رسيد كه بعد به راست مي خط

رويم و آن تيغه را كه صعودش مشكل نيست   شمالي كه از قله تا يخچال آمده ميه شويم به سمت راست يخچال و زير تيغ

براي برگشت بهتر است از روي قله به سمت شمال به . رسيم كنيم و به قله مي صعود ميو ربع  ساعت يكدود در مدت ح

  .چال بياييم و بقيه راه را از مسير رفت برگرديم جا به يخچال سياه شاه برويم و از آن جنو و تخت گردنه بين كول
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  قله از نادر

فاصله دارد؛ يعني داراي ) شاه تخت(و جنوبي ) پياره كمندون(له شمالي از نادر، كوهي تقريباً منفرد است چون با دو ق

  .بريدگي است

اي  مسير كمي صخره. كنيم پير قرار دارد و براي صعود آن از همان جلو شروع مي ازنادر در سمت راست تنگه تونل برف قله   

جا يك يال  رسيم و از آن جلوازنادر است مي ساعت به كوهي كه 5/3بعد از حدود و . است و مقداري درگيري با سنگ دارد

توان از راه رفت، برگشت و هم  برد و براي برگشت هم مي  ساعت زمان مي1دار با قله اصلي فاصله هست كه بيش از  دندانه

وه بايد عال گذرد كه مقداري درگيري با سنگ دارد و به اي مي راه از درهاين . رسد  كوه كه به گردنه پياره مي از طريق شمال

  .ربع ساعت از سمت راست دره باال رفت3حدود 

  

  قله پياره كمندون و پياره در تخت

. توان از ده كمندون راه افتاد، هم از ده درتخت و در هر دو صورت بايد به گردنه پياره رفت براي صعود اين دو قله هم مي

) جنوب(جا به قله پياره كمي سمت چپ گردنه  ويم و از آنر به گردنه پياره ميابتدا . تر است اين قله از ساير قلل سادهراه 

قله ديگري به همين نام . اين قله به ده كمندون مشرف است.  ساعت است4صعود اين قله حدود مدت . كنيم صعود مي

ت  براي صعود پياره درتخ.گويند را پياره درتخت مي تخت است و آن پياره و در سمت شمال آن هست كه مشرف به ده دره

رسيم و بعد به قله كه  ابتدا به گردنه مي. كنيم الرأس كه سنگي و طوالني است به سمت شمال حركت مي از همان خط

 5/2برگشت حدود . رود رويي از كنار يخچال هست كه به گردنه مي براي برگشت راه مال. كشد  ساعت طول مي2حدود 

  . كشد ساعت طول مي

تخت نزديك  مهرجمال و قله مهرجمال، سراب شاهبرج . تخت  سراب شاه- قلل لگه.ختت  شاه  درِتخت يا سرابه منطق   

شود و در  تدريج باز مي اي تنگ قرار دارد كه به ايم دره غرب سراب يا جلو ما وقتي رو به كوه ايستادهدر . ده درتخت است

  . درجه تا نزديك قله كشيده شده است75اي با شيب تقريباً  آخر آن ديواره

به معناي  ((Lameso)سو  ها به آن كوه لَمه هاي اين منطقه از يال دست راست اين دره كه محلي براي صعود قله   

 لگه ه هدف رسيدن به قل. نسبتاً راحت است و درگيري كمي با صخره داردراه . كنيم گويند شروع مي مي) آب خشك و بي

(Lageh)قله فياسون هست و ) يا شمال غربي آن(ت راست لگه سم.  ساعت است5 سراب تا لگه حدود ه فاصل.  است

تخت بايد از لگه پايين آمد كه بعضي از  براي رسيدن به شاه. تخت و مهرجمال قلل شاه) شرقي جنوب(سمت چپ آن 

  .هاي آن احتياج به كار فني دارد قسمت
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برگشت براي . ها كافي است د آن ساعت وقت براي صعو1بعد از رسيدن به گردنه و بعد قله مهرجمال است كه حدود    

 تا 45توان از گردنه كوچكي بين سوزني مهرجمال و قله مهرجمال استفاده كرد كه در پايين آن يخچالي است با شيب  مي

البته اين يخچال احتياج به كلنگ دارد و در صورت نبود . تخت امتداد دارد  كيلومتر تا چال سراب شاه2 درجه كه حدود 70

هاي پايين يخچال  قسمت. هاي كناره دره استفاده كرد و پايين رفت ن با احتياط از فاصله بين يخچال و سنگتوا كلنگ مي

هاي  جا تا چشمه  ساعت و از آن2پايين آمدن از اين يخچال حدود . شود و احتياج به حمايت طناب دارد  تند مي شيب

  .تر، ولي دورتر است تر و راحت م ايمناي از راهي كه رفتهبرگشت . برد  ساعت زمان مي1سراب نزديك 

  

  .(Golgol)گُل  و گُل (Galegahar)گَهر  گَلِ، (Senboran) بران   و سن(Kule Layu)اليو    كوله-صعود قلل ميرزايي

  .ميشان پايين آمد كبود صعود كرد و از چال توان از دره چال تمام اين قلل را مي

براي آمدن به آن در صورتي كه از تخت بياييم از باالي سراب تا . يخچال استكبود جايي فراخ و بزرگ و داراي  چال   

رضا  تيون مشهديدر .  ساعت راه است5 ساعت راه است و در صورتي كه از تيون حركت كنيم حدود 4جا حدود  آن

  .ها نيست لدر كف چاآب . گل درست شده در اين راه پناهگاهي به نام پناهگاه گلامروزه . راهنماي منطقه بوده

 5/1اليو كمي بيش از  جا تا كوله  ساعت و از آن1غربي چال حدود  كبود تا چنبر ميرزايي قله انتهاي جنوب از كف چال   

غربي  در شمال. نوردي است ها توأم با سنگ راه در بعضي قسمت. بران حدود نيم ساعت راه است اليو تا سن ساعت و از كوله

 دقيقه راه نسبتاً 45گهر  بران تا گل از سن. گل در آن چال قرار دارند گهر و گل  گله دارد و دو قلميشان قرار  كبود، چال چال

نوردي نسبتاً مشكل  توأم با سنگو . شود  ساعت است كه اواخر آن مسير مشكل مي5/1گل هم  گهر به گل مشكل و از گل

  .گيرد  ساعت وقت مي5/2آييم كه حدود   ميميشان پايين گل از يال سمت راست تقريباً جنوبي چال گلاز . است

كنند كه به طور  يالرأس اشترانكوه را در يك برنامه صعود و طي م امروزه بيشتر اوقات كوهنوردان كل خط. 1: توجه   

ها براي رفع تشنگي  الي سنگ بهترين فصل صعود اواخر ماه است كه مقداري برف در البه. كشد  روز طول مي4متوسط 

  .شود يافت مي

شود بسيار   روز وقت انجام مي2گهر كه حداقل با  گل و گل بران و گل  صعود زمستاني اغلب قلل اشترانكوه به غير از سن.2   

 يك 62جنو در سال  صعود زمستاني كول. شاه جنو و تخت شرقي آن نظير كولِ هاي جنوب خصوص صعود قله به. مشكل است

  .طول انجاميد هفت به

  هاي همدان قله

  اي الوند سرتاسر جنوب و غرب همدان را احاطه كرده، از طرفي يكي از عوامل هواي سرد همدان است كه  ههديوار بلند كو
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هاي فراوان و گوارا، محل وسيعي براي  شد و از طرف ديگر با آب و هواي خوش و چشمه در تابستان باعث جلب توريست مي

هاي الوند  آشاميدني همدان و دامپروري آن هم مديون كوهآب . ه استتفريح، گردش و ورزش براي اهالي را فراهم كرد

هاي  هاي همدان آتشفشاني و جنس سنگ كوه. هاي اين كوه ايجاد شده است ها و دره هاي اين شهر در دامنه باغبيشتر . است

ها را شرح  بلندترين آنشرقي  غربي به جنوب داراي قلل متعددي است كه در زير از شمالالوند . است) گرانيت(آن خارا 

  . نيست ها به علت وجود چشمه، احتياج به حمل آب در طول مسير قله. دهيم مي

  

   متر3250ارسالن، ارتفاع  قزل

  .الرأس الوند قرار دارد و بيشتر آن سنگي است غربي خط اين قله در انتهاي شمال

است در اول جاده همدان به ) ميدان سپاه(داني  كه ميقرمز   از محل چراغ.(Wehnan) از دهكده وهنان -راه صعود   

شويم كه حدود نيم ساعت بعد در سر جاده همدان به كرمانشاه به  هاي عبوري مي تهران يا همدان به كرمانشاه سوار خودرو

 .ربع راه است رود و حدود يك  وهنان ميه  سمت چپ جاده اصلي راهي فرعي هست كه به دهكد.رسد ميآباد  دوراهي صالح

شرقي و از  به سمت جنوب. پيداست) Xarreh-be-sarسر  به خَرِّه( برف يا  ارسالن و دائم هاي قزل دهكده وهنان كوهاز 

اين قله از سمت . رسيم ارسالن مي روي به پاي كوه قزل  ساعت پياده2افتيم كه بعد از حدود  راه مي راهي پهن و مشخص به

ت از وسط دره نسبتاً پهني است كه دو طرف آن دو يال سنگي است و حدود شرقي در تابستان راهي ساده دارد كه درس

ها و از  شود كه معموالً از يكي از يال در زمستان تمام پهنه اين دره، پر از برف مي. رسد كشد كه به قله مي ربع طول مي3

اي است و  هم صخره دره كه آنيال جنوبي . كشد  ساعت صعود آن طول مي3ها بايد عبور كرد و حدود  كنار يا روي صخره

اين راه كامالً . كشد  ساعت طول مي4 نفره صعود آن يا حمايت حدود 4 الي 3ها عبور كرد براي تيم  بايد از روي صخره

براي رسيدن به آن از كف يخچال بايد به طرف جنوبي يعني به طرف قله دائم برف رفت و از ابتداي يال . مطمئن است

  .جنوبي صعود كرد

ده در سمت مغرب همدان واقع است و براي رسيدن به آن بايد از همدان يا با اين . خان  راه حيدره قاضي-راه دوم   

هاي ده به  بوس يخودرو دربست به آن رسيد و يا از انتهاي غربي خيابان يا بلوار جانبازان نزديك ميدان بار همدان با مين

  . جا رفت آن

گفته   ساعت است و راه صعود خود قله همان راه پيش5/1ارسالن حدود  جا تا پاي قزل ز آنارتفاع اين ده بسيار باالست و ا

  .است

  .الن رجوع كنيد هاي الوند و قالق  به شرح قلهالن براي رسيدن به قالق. (Qalaghlan)الن   از قالق. راه سوم



  97     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

الن رد شد و يا يال جنوب قله را باال  اي قالقه وان از زيرسنگ ارسالن در تابستان، مي برف و قزل براي رسيدن به دائم   

  .غرب رفت الن را دور زد و به سمت شمال هاي قالق رفت و صخره

 تا 5/4معموالً بين اما .  ساعت است و در زمستان بستگي به وضع برف دارد5/3الن حدود  راه از گنجنامه تا پناهگاه قالق   

  . ساعت است6

 3شويم كه در تابستان حدود  الن و دائم برف رد مي  بين قالقه ب و از روي يال و گردنغر الن به سمت شمال از قالق   

  .كشد  ساعت طول مي1ارسالن كمي بيش از  برف تا قله قزل برف است و از دائم ساعت راه تا دائم

  .دي داردنور برف احتياج به سنگ اين راه در زمستان هم قابل عبور ولي طوالني است و در روي يال قله دائم

اين ده بر سر راه اسدآباد به شهرستانه كه همان راه اسدآباد به تويسركان است قرار دارد و .  از وردآورد باال-راه چهارم   

از اسدآباد با كرايه و .  ساعت راه است1رويم كه بيش از  از همدان به اسدآباد مي. براي صعود زمستاني بهترين راه است

توان شب خوابيد و صبح در صورتي كه  اي كه كنار جاده است مي خانه قهوهدر . رويم رد باال ميكردن اتومبيل به وردآو

ده به خوبي پيداست و در سمت راست آن قله . ارسالن هست  ساعت راه تا قله قزل7حدود . برف گرفته باشدزمين را  كف

غربي به  شود و جنوب ز ده مستقيماً به قله وصل مياز روي يالي است كه با كمي فاصله اراه . برف هم نمايان است قله دائم

  .شرقي است شمال

  .هاي ايران است در زمستان اين قله يكي از زيباترين كوه. راه برگشت همان راه صعود است   

  

   متر3420برف، ارتفاع  قله دائم

ارسالن است و با كمي  مجاور قزلر د. ناميدند اش خاكي است مي سر يعني كوهي كه قله به را در قديم خرّه اين كوه كه آن

خان است كه  ترين راه صعود به آن از دهكده حيدره قاضي نزديك. توان از قله يكي به قله ديگري رسيد  ساعت مي1بيش از 

اما به . ده در انتهاي بلوار جانبازان نزديك ميدان بار همدان ايستگاه دارندخودروهاي .  ساعت تا قله آن راه است2نزديك 

هاي خود آن دهكده براي كوهنوردان، معموالً  خان و به موقع نبودن اتومبيل ت گراني خودرو دربست براي حيدره قاضيعل

اين راه در وجود حسن . ارسالن شرح داديم كنند كه در قسمت راه سوم صعود قزل الن صعود مي اين قله را از راه قله قالق

  .ها را صعود كرد و برگشت سر برد و صبح روز بعد قله جا به توان شب در آن الن است كه مي پناهگاه قالق

به اين ترتيب كه از . كردند برف از طريق دهكده برفين يا برفجين و امامزاده كوه حركت مي در قديم براي صعود دائم   

پيچيم و  غرب مي لرويم تا نزديك گردنه يا خود گردنه و بعد به راست يا شما غربي باال مي امامزاده كوه به طرف جنوب

  .كشد  ساعت طول مي5رويم اين راه حدود  طور اريب به قله مي به
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   متر3395قله كمرلرزان، ارتفاع 

شويم و به گردنه  هاي شهرستانه كه در تابستان كنار لوناپارك يا ميدان دانشگاه توقف مي بوس از همدان سوار ميني. راه اول

گردنه يا در تنها روي . واقع است) در جنوب آن(هاي الوند  بزرگ كه در پشت كوهشهرستانه دهي است . رويم شهرستانه مي

كنيم كه بعد از ردكردن  شرقي شروع به صعود مي شويم و از سمت چپ يعني جنوب خانه نزديك آن از خودرو پياده مي قهوه

  . ساعت است3راه حدود اين . رسيم چند قله فرعي به قله بلند كمرلرزان مي

توان در ميدان دانشگاه و در خيابان بوعلي سوار شد به طرف اين دهكده  يا خودروهاي دهكده دره مرادبيك كه مي .راه دوم

شويم و  هاي ده خارج مي تا از باغكنيم  حركت مي) ايم در امتداد راهي كه با خودرو آمده(جا به طرف جنوب  از آن. رويم مي

روي   ساعت پياده2جا حدود  رسيم از دره مرادبيك تا اين گويند مي ها مي القيها را خانه يي به چند خانه سنگ و گلي كه آن

كنيم تا انتهاي آن دو به روي  دره روبرو حركت مياز . تر است دو دره در جلو هست كه يكي روبرو ديگري كمي چپ. است

الرأس  اين راه تا زير شيب خط. رسيم رويم و به قله مي غرب مي الرأس به سمت راست يا شمال خطاز . رسيم الرأس مي خط

در . قله مخروطي شكل و خاكي است. راه استو ربع  ساعت دوها تا قله حدود  خانه ييالقياز . جاده پاكوب مشخص دارد

  .گويند ها را چهارقله مي هم هست كه آن غربي اين قله، چند قله نزديك به سمت شمال

  

   متر3580قله يخچال، ارتفاع حدود 

از دره مرادبيك و از راه مشخصي رو به باال . شويم هاي دهكده دره مرادبيك مي از ميدان دانشگاه سوار كرايهاز همدان و 

اي در جلو نمايان است   حادهه رويم كه از باغات اين دهكده رد شده به محلي كه دو دره با زاوي مي) شرق سمت جنوب(

 ساعت راه 2از دره مرادبيك تا اينجا حدود . گويند ها مي نه ييالقيها را خا جا چند خانه گلي هست كه آن ايندر . رسيم مي

را  جا در سمت چپ راهي زيگزاگي هست كه آن كنيم تا نزديك انتهاي دره در آن از دره سمت چپ حركت مي. است

ها تا  خانه ييالق از. گويند هاي يخچال كه آن را ميدان يخچال مي رسد در پاي قله اين راه به ميداني مي. گويند هزارچم مي

ها  ميدان در سمت جنوب دو قله نزديك به هم هست كه معموالً در وسط آناز .  ساعت راه است5/2اين ميدان حدود 

اين قله بلندترين . ميدان تا قله كمتر از نيم ساعت راه استاين . گويند اين دو قله را يخچال مي. ماند مقداري برف باقي مي

  .قله همدان است

فود يا به لهجه  ارزان. شرقي آن است ترين راه به اين قله از دهكده ارزانفود واقع در شمال  نزديك. متر3400قاضي  هقله كال

كنند و معموالً  بوس دارد كه در گاراژي واقع در خيابان اراك نزديك ميدان چاپارخانه توقف مي پول دو مين  محلي ارزان

  .واري براي اين ده هميشه هستدر همان محل س. روند صبح و ظهر به ده مي
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جا از يالي  رسد و در آن پول مي در مدت حدود نيم ساعت به ارزان. توان خودرو كرايه كرد شير هم مي از اول خيابان سنگ   

رويي  ماشينجاده . رسيم  ساعت به قله مي3از اين راه در مدت حدود . رويم رود به طرف قله مي غرب مي كه به سمت جنوب

  . ساعتي قله رفت1توان از آن استفاده كرد و تا  اند كه مي قاضي كشيده دن سنگي در زير قله كالهبراي مع

يا از ميدان . گيريم شير اتومبيل سواري مي  براي رسيدن به اين ده هم از اول خيابان سنگ.راه دوم از دهكده سيمين   

و بعد از رسيدن به . رويم  دادن كرايه اضافي به سيمين ميشويم و در ابرو با  ميEberuرسالت همدان سوار خودروها اِبرو 

يال سمت چپ به از . جا تعدادي درخت هست در اين. كنيم تا آخر دره غرب حركت مي آن از راه مشخصي به طرف جنوب

قاضي سنگ گرانيت بزرگي هست كه به  نوك كالهبر .  ساعت راه است4رويم كه از سيمين تا قله حدود  طرف قله مي

  .توان به آن صعود كرد ورت طبيعي نميص

  

  الرأس الوند صعود خط

الرأس  ها را براي افرادي كه بخواهند خط طور جداگانه نوشته شده، اينك ساعات فاصله بين قله هاي الوند به چون صعود قله

  .آوريم را صعود كنند مي

شرقي به  اصلي آن از جنوبقلل . اند ند پوشاندهشرقي همدان را چون ديواري بل غربي تا جنوب هاي الوند از جنوب كوه   

  .ارسالن  قزل-برف  دائم- الوند-الن  قالق- كمرلرزان- يخچال-غربي آن به ترتيب عبارتند از كاله قاضي جنوب

 ساعت به 1هاي ده ابرو شد كه در كمتر از  شير همدان سوار ماشين قاضي، بايد از ميدان سنگ براي رسيدن به پاي كاله   

را طي  بار آن كردن وانت اند كه بايد با كرايه كشيدهقاضي  رو تا پاي كوه كاله جا يك جاده خاكي ماشين از اين. رسد رو مياب

. قاضي گرفته آخر جاده كه درختزاري است دربند مانند، درست در پاي يال كاله. كرد كه آن هم حدود نيم ساعت راه است

قاضي  صعود كاله) سمت شرق دربند(ايم قرار دارد  به جاده و رو به كوه ايستادهيال در سمت چپ درختزار وقتي پشت اين 

 ساعت و ربع و فاصله بين قله يخچال و قله 2قاضي و قله يخچال  بين كالهفاصله . كشد  ساعت طول مي3از اين راه حدود 

حدود ) در  بزرگي است به نام تاريككمرلرزان چند قله دارد كه بلندترين آن آخرين قله است كه مشرف بر دره(كمرلرزان 

 ساعت و 5/2برف حدود  الن تا قله دائم  ساعت است و از قالق5/3الن حدود  فاصله بين كمرلرزان تا قله قالق.  ساعت است2

وهنان از . كشد  ساعت و ربع طول مي2وهنان هم حدود  قزل تا ده قلهاز .  ساعت است1ارسالن حدود  برف تا قزل از دائم

  . همدان كرمانشاه هسته الً خودرو براي رسيدن به همدان يا جادمعمو

  

  (Amroleh) متر 3203امروله 

  .چال يا نخودچال است  كرمانشاه و از جنوب كوه نقرهه شرقي صحن كوه امروله در شمال
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صعود به براي . ه آن رسيدتوان ب غربي كوه قرار دارد و با اتومبيل مي آباد است كه در جنوب ترين آبادي به آن قاسم نزديك   

 ساعت ديگر 5/1جا حدود  رسيم و از آن  ساعت به پناهگاه مي5/2كنيم و بعد از حدود  روي آبادي شروع مي قله از يال روبه

  .تا قله راه است

  

   متر3622 (Awrin)كوه اورين 

 كوچك است كه هردو در شمال بهترين راه صعود آن از دو روستاي حصار يا. اين كوه در غرب شهرستان خوي قرار دارد

 6خاص حصار معموالً ساعت خودروهاي . گذرد  ميBadelanشرقي كوه واقعند و راه رسيدن هردو روستاي بدالن 

ها هم در مجاور  خانه بدالني حسين و قهوه خانه در خيابان باريك و كوتاهي است در غرب ميدان امام بعدازظهر از جلو قهوه

توان  ها مي خانه در صورت نبود خودرو در جلو قهوه .كند جا حركت مي ودروهاي بدالن هم از همانخانه است و خ همان قهوه

جا از خودروهاي عبوري استفاده كرد و يا خودروي دربستي براي رسيدن  راهي رسيد و در آن كمي جلوتر رفت و به يك سه

  .گيرند شتر ميهاست معموالً بي  تومان كرايه آن1000به بدالن كرايه كرد كه حدود 

شود كه اول آن   آسفالتي جدا ميه راهي در سمت چپ جاد  دقيقه بعد از سه5 الي 4راه بدالن به اين ترتيب است كه    

پسك راه آسفالت است و بعد از آن خاكي خوب تا . شويم  وارد اين جاده ميPasakتابلويي است كه رويش نوشته پسك 

مجموع جاده از پشت تپه در . نكردن بايد در هر انشعابي سئوال كرد ود و براي گمش هايي از آن جدا مي است كه انشعاب

طرف جاده  اي با باغات بسيار در دو تا پسك، دشت سبز و خرمي است و از آن به بعد دره. گذرد مي) واقع در غرب(رو  روبه

  . دقيقه راه است25از خوي تا بدالن . هست

انداز است در   متر بسيار خراب و پردست200يم، جاده جز در داخل بدالن كه حدود رو از بدالن به حصار يا كوچك مي   

آورد و به همين جهت اين جاده  البته در مواقع بارندگي يا بعد از آن آب شن و خاك را به داخل جاده مي. مجموع بد نيست

  .براي عبور خودروهاي سواري مناسب نيست

جا جاده حصار به سمت چپ باال  ن  كيلومتري حصار مشترك است و از آ5/2د جاده روستاهاي كوچك و حصار تا حدو   

  .شود اي مي رسد و جاده كوچك مستقيم داخل دره اي مي رود و به روي تپه مي

رويم كه  رو تا آخر آن مي افتيم و از داخل جاده ماشين ده راه مياز . تر است اين راه احتماالً از راه حصار كوتاه: راه كوچك   

 ساعت و 2و بعد از حدود . كنيم جا از يال سمت چپ صعود مي  متري است و از آن4 الي 3رنگ  نزديك دو صخره سرخ

چين بلند و   سنگ4قله روي . اي و خورد است شيب خود قله از اين راه صخره. رسيم ربع كه از ده راه افتاديم به قله مي سه

ولي چون احتمال وجود خودرو در حصار . توان از همين راه برگشت مي. ندا ديواري براي محافظت از باد درست كرده يك سه

ايم  راهي كه آمده) تقريباً جنوب(اي واقع در سمت راست  براي اين كار ابتدا به گردنه. بيشتر است، بهتر است به حصار برويم
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رويم و بعد از راهي مناسب  ن است ميگيرهايي كه باالتر از ده است و نمايا رويم و بعد از شيب يالي مشخص به طرف آب مي

  . ساعت تا ده راه است2رويم كه حدود  پايين مي

 آن به بعد جاده پاكوب خوب و مشخصي تا از رسد و قله مينزديك  رود و تا رويي از حصار باال مي جاده ماشين: راه حصاره   

اي كه از باال  ا استفاده درست از مسيرهاي دوطرف رودخانهكه ب توان از همين راه استفاده كرد و يا اين مي. يابد قله امتداد مي

اي كه در باال گفته  باال رفت و به گردنه جا از يال مشخص روبه هاي آب رسيد و از آن شود باال رفت تا به بركه وارد آبادي مي

  .شد رسيد به سمت راست پيچيد و از راه پاكوب مشخص به قله رسيد

مردم .  ساعت است3 ساعت و ربع و راه باالرفتن آن حدود 2اه از حصار تا بدالن حدود ر.  ساعت3مدت صعود حدود    

هاي آب يكي از  ها و بركه اورين از جهت گل و گياه و وجود چشمهكوه .  روستاها تركنده حصار و بدالن كُردند و بقي

هاي متعدد است  ها و بركه  داراي چشمههاي نزديك قله دو زمين هموار ديگر كه بلندياز . هاي ايران است زيباترين كوه

هاي وحشي چشم را نوازش  هاي آب هست و انواع گل تر چشمه شود و در تمام راه از پايين قله تا حصار و پايين ديده مي

  .دهد مي

  

  - چلي- خرندل-هاي براسپي شهر و قله الرأس از گردنه دورميدان تا پيران خط

   خَدِرشرفان- قرجه-انبر  كم- برزين- بز-(Chigh)دره   چيق

هاي خاك عراق  ها عبور كرد، زيرا منطقه بخصوص در قسمت الرأس بايد سعي كرد از راه  در تمام طول اين خط:توجه

  .گذاري شده است مين

  

 خاكي از سمت ه شهر، ايستگاه گازي است و در نزديك آن يك جاد  كيلومتري پيران5شهر به اشنويه و در  سر راه پيران

گويند زيرا دهي به نام خالدار در نزديك آن  نام خالدار مي گويند زيرا دهي به دار مي راه خال جا را سه اين. شود ميچپ جدا 

رود و بعد ادامه   مي(Gerde Sur)سور   و بعد از آن به ده گرده(Silve)جاده بعد از ده خالدار به ده سيلوه  اين . است

نزديكي مرز و از شرق آن از . گويند  مي(Dor-midan) نطقه را دورميدانهاي مرز م نزديكيدر . دارد تا مرز عراق

هاي آن مرز ايران و عراق است يعني يك سمت قله  يابد و اغلب قله شهر ادامه مي شود كه تا پيران الرأسي شروع مي خط

الرأس را  ند اين خط بله قل. خاك عراق و سمت ديگر آن متعلق به ايران است و ميل مرزي در روي قله نصب شده است

. مرزي هست جا هم ميل رسيم كه آن دره مي به گردنه واقع در غرب چيقوقتي . گويند  مي(Chighe Darreh)دره  چيق

. ها متعلق به عراق و بعضي ديگر متعلق به ايران است اي از آن غربي است كه عده قله در سمت غرب و جنوبچند 
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دره را شرح   غربي چيقه پس ابتدا راه رسيدن به گردن. دهم را شرح مي اً آنالرأس اصلي در سمت شرق است كه بعد خط

  .گويند  مي(Goran) گُران ه را گردن دهيم كه آن مي

در نزديك منطقه دور .  است2جاده خاكي و درجه .  ساعت راه با جيپ يا لندرور است2از سيلوه تا دورميدان حدود    

نام كيل  شود و به زمين همواري به كوه رد مي رود كه از زير سياه  طرف شمال ميميدان يك جاده خاكي از سمت راست به

باالتر از آن و در جايي كه كمي . جا پيدا شده نوشته معروف كيل شين در آن رسد، كه سنگ مي (Kile Shin)شين 

را از   جنوب پيداست كه آن نسبتاً بلندي دره پت. شويم گردنه دورميدان كه مرز ايران و عراق است پيداست پياده مي

رويم و از  تپه را باال مياين . كشد  دقيقه طول مي40گويند و صعود آن حدود  زردان مي  يا گُل(Galezardan)زردان  گَل

است بهتر . گويند زردان مي زردان را هم گل  جنوب كوه گله منطق. رسيم رويم تا به رودخانه مي طرف ديگر پايين مي

آيد، زيرا ردشدن  غربي مي نه برويم كه فصل مشترك دوآبي است كه از دو دره يكي غربي و ديگري جنوبجايي از رودخا به

شويم و از يالي شمالي جنوبي در سمت راست باال  از رودخانه رد مي. شود تر مي پيوندند مشكل از رودخانه وقتي به مي

 Dol)تنگ  اي به نام دل توان از دره مي. ايم و ربع راه آمده ساعت 2جا حدود  تا اين. رسيم  گُران ميه رويم تا به گردن مي

tang)سمت غربي ه اولين قل. رو است زردان است و دو طرف آن جاده مال  گله تر از قل  هم باال آمد كه راه آن كمي پايين 

نام خزندل  يگر بهاز آن دو برآمدگي دبعد . كشد ه صعود آن از گردنه نيم ساعت طول ميگويند ك  مي(Cheli)را چلي 

(Kharandol)بلند ه رود كه به قل الرأسي به طرف جنوب مي جا خط از اين. گذاريم سر مي  كه از چلي بزرگترند پشست 

رود كه  الرأس ديگري به طرف شمال مي رسد كه جز خاك عراق است و خط  مي(Algorz) يا الگُرز (Algord)الگُرد 

 دقيقه 10 چلي تا اين قله يك ساعت و ه از قل. اي دارد كه نوك آن صخره است لهالرأس ق خطاين . داخل خاك ايران است

  .گويند  مي(Barespi)ها با براِسپي   ديگري نزديك به آن هست كه پايگاه داشته و اينه شمال اين قله، قلدر . راه است

  

   متر3600، حدود (Chige Darah)دره   چيقه قل

 ه احتماالً اين بلندترين قل. رسيم ربع به قله مي  ساعت و سه1كنيم و بعد از حدود   مي گُران به طرف شرق صعوده از گردن

 200يابد و بعد از حدود  دره ديواره است كه به طرف شمال امتداد مي شرق جيغسمت . منطقه است، يعني بلندتر از الگرز

 متر است و دو حوضچه در پاي 200و طول حدود  متر 20اي به ارتفاع حدود  جا هم ديواره پيچد و در اين متر به غرب مي

 هم در صورتي كه كلنگ نداشته باشيم از فصل مشترك دو ديواره  راه پايين آمدن از قله.  شرقي غربي هسته اين ديوار

پايين راحتي از آن  توان به رسد كه مي ديواره شمالي جنوبي در قسمت شمال آن به يك قسمت نسبتاً ساده مييعني . است

داشتن  در صورت كلنگ. هاي شرقي رفت رو به طرف قله  ماشينه شرقي قله رسيد و از جاد ت و به قسمت مسطح شمالرف

  .تري دارد پايين رفت توان از جايي كه شيب كم آمدن به طرف شمال، مي در ضمن پايين
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  هاي بز و برزين قله

غربي را بز   واقع در شماله قل. شرقي واقعند وب جن-غربي الرأس شمال دره دو قله هست كه روي يك خط در شرق چيق

(Boz)شرقي را برزين   واقع در جنوبه  و قل(Barzin)ز حدود   چيقه روي قلاز . گويند  ميساعت راه است5/2دره تا ب  .

 دقيقه است كه بايد از سمت چپ يا قسمت شرقي يال طي كرد چون در خاك 50 بز و برزين هم حدود ه  دو قله فاصل

نسبتاً عميقي بين اين دو قله و در پاي برزين هست، پس گردنه . چرد گذاري شده و در آن گوسفندي هم نمي راق مينع

رود  رويي كه با شيب زياد تا نزديك قله مي زياد پايين آمد و از گردنه به بعد از جاده ماشين) شرق(توان از سمت چپ  مي

  .مام منطقه از علف و گون پوشيده شده استت. هاي كوه بز گرانيت است سنگ. استفاده كرد

  

   متر3500بران، حدود  قله كُم

 يك (Kom Boran)بران  نام كُم  بعد بهه جا تا قل  شرقي آن حدود نيم ساعت راه است و از آنه  برزين تا گردنه از قل

بران و   بين كمه گردن.  بز و برزينه لدره و بلندتر از دو ق تر از چيق  بلنديست كمي كوتاهه بران قل كم. ساعت ديگر راه است

شكل و ديگري در جنوب   قله دارد، يكي در شمال كه بلندتر است و مخروطي2بران  كم. گويند  برزين ميه برزين را گردن

 قنديل در جنوب ه هاي منطق ها كوه  قلهه از روي هم.  دو قله حدود ده دقيقه راه استه فاصل. كه ميل مرزي روي آن است

  .رز در شمال بخوبي نمايانند كوه و سپي ياهو س

  .گويند  ميGharejah يا (Gharejeh)شرقي آن قرار دارد قرجه  بران را كه در جنوب كوه يا قله بعد از كم   

ر رسد كه د اي مي زند و به گردنه اي را دور مي  صخرهه يا قلافتيم كه چند كوه  رو راه مي  ماشينه براي رفتن به قِرجه از جاد

رود و ديگري به   مي(Kani khoda)خدا   كوتاه كانيه يكي به سمت شرق و به قل. شود الرأس به دو قسمت مي جا خط آن

دقيقه بعد از گردنه، در سمت چپ جاده چند . روي است  ساعت پياده2 بين دو قله حدود ه فاصل. جنوب و به قرجه

شهر مسلط است پايگاه مهمي بوده كه اكنون خراب شده  يرانروي قِرجه كه بر پ.  آب يا گُمي هسته رو حوضچ ماشين

  .است

  

  (Khader Sherafan) خَدِرشرفان ه قل

 كوچك ه  خِدرشرفان است كه بر دهكده  بعدي كه تقريباً جنوب قِرجه است و از دور مخروط آن نمايان است، قله قل

رو عبور كرد كه خود باعث دوري   ماشينه بايد از جادقمطره مسلط است و براي رسيدن به آن نيز براي پرهيز از خطر مين 

براي . روي اين قله هم پايگاه بزرگي بوده كه خراب شده است.  ساعت راه است1 دو قله حدود ه فاصل. شود راه مي
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كه به سمت اي  بر از دره تر است و هم به صورت ميان رو پايين آمد كه طوالني  ماشينه توان هم از جاد آمدن از كوه مي پايين

اي از نزديك آن  شود كه جاده دست يك پايگاه سفيدرنگ نيروي انتظامي ديده مي در پايين. رود عبور كرد شرق مي

عمران  شهر به حاج  آسفالت پيرانه رسد بعد از مدت كمي به جاد اين جاده وقتي به قسمت كفي منطقه مي. گذرد مي

 اول به ه رو ديگري كه برخالف جاد  ماشينه توان از جاد مي. علق به عراقاي است مت عمران دهكده و بازارچه حاج. رسد مي

جا هم خودرو براي رفتن   رسيد، كه از آن(Ghez Ghepan) قزقپان ه رود استفاده كرد و به دهكد شرق مي طرف شمال

 2حدود ) ند و نه كندنه ت( آسفالت با قدم معمولي ه مدت پايين آمدن از خدرشرفان تا جاد. شهر موجود است به پيران

  .بين راه آب هستدر . ساعت و ربع است

   متر3500 و خليل (Kanirash)رش  ، كاني(Bare Gabr)گبر  هاي بره كوه

  منطقه جرمي از دهات ترگور اروميه

  .شرقي آن است رش در جنوب جِرمي و كوه خليل در جنوب گبر و كاني هاي بره كوه

رو  رويم و بعد از راه ماشين  دقيقه مي5جرمي رو به پايين و موازي با رودخانه حدود  ه  از سمت جنوب رودخان:راه اول   

گرو  گهنام دره  در اين دره كه به. شويم اي كه در سمت غرب كوه خليل است مي پيچيم و به داخل دره به راست مي

(Gagaru)رويي  عالوه راه ماشين  به.رو هست هاي خوب مال اي جاري است و در دوطرف رودخانه راه  است رودخانه

رويم و بعد  ها تا آخر دره پيش مي همين راهاز . رود رودخانه مي) شرق(و گاهي به چپ ) غرب(اند كه گاهي به راست  كشيده

جاده . قرار دارند) شرق(هاي كوه خليل در سمت چپ  و قله) غرب(گبر در سمت راست   خليل و برهه تا گردنه بين دو قل

 ساعت راه است و از 4گردنه حدود تا . شرقي به سمت جنوبرود   به پايين ميديگر گردنه به صورت مارپيچرو از طرف  مال

رو است كه از طرف چپ  راه عبور راه ماشين. خليل حدود يك ساعت و ربع راه است  برگبر و كوهه گردنه به هركدام از دو قل

خليل چند  كوه. گبر ادامه دارد تا نزديك قله بره) سمت غرب(ست رود و از طرف را خليل مي  اول كوهه تا قل) شرقي شمال(

  . جنوبي تا شمالي آن حدود نيم ساعت استه  قله الرأس تقريباً شمالي جنوبي قرار دارند و فاصل قله دارد كه روي يك خط

رش  تر از برگبر و كاني  كوتاهديگري كه ه رش قل گبر و كاني  جنوبي است و بين بره-الرأس برگبر و كاني تقريباً شمالي خط   

رش   كانيه  قله گذرد و به گردن  وسطي ميه  از برگبر به صورت پاكوب مشخص است كه از زير قلرش راه كاني. است هست

رش  طرف شرق و غرب كانيدو .  ساعت است5/1رش حدود   دو قله برگبر و كانيه فاصل. يابد رسد و تا قله ادامه مي مي

غربي تا قله را الرأس  اند كه عبور از خط غرب قله برگبر هم صخره ها به صورت ديواري كشيده شده سمت. اي است صخره

يم و به جا ده رو ميآييم و از جنوب شرقي آن پايين  گبر مي  به نزديك برهرش براي برگشت از كاني. مشكل مي كنند 

 جنوبي ه صورتي كه در قلدر . خليل براي برگشت از كوه. گرديم گبر برمي رسيم و به گردنه بين كوه خليل و بره رو مي ماشين

گرو  آييم و بعد به دره گه جا به گردنه مي ها باقي مانده، از آن باشيم كه وقتي پايگاه نظامي داشته و اكنون اسكلت فلزي آن
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دست يعني  ، در پايينخليل باشيم در صورتي كه در قله شمالي كوه. گرديم شويم و برمي سرازير مي) خليل دره غربي كوه(

 خوبي شود و جاده پاكوب اين جاده بعد از مدتي تمام مي. توان از آن استفاده كرد رو هست كه مي سمت غرب جاده ماشين

از . شويم مي) خليل در غرب كوه(گرو  رويم تا داخل دره گه شود كه از آن به صورت مارپيچ پايين مي  آن شروع ميه در ادام

توانيم از اين راه  خليل را صعود كنيم، مي صورتي كه بخواهيم اول كوهدر .  ساعت راه است5/1دود جا تا جِرمي ح اين

هاي  گبر برويم و بعد قله رو به گردنه بين خليل و بره خليل برويم و بعد از جاده ماشين هاي شمالي كوه استفاده كنيم و به قله

  .رش را صعود كنيم گبر و كاني بره

تقريباً موازي با . رويم رو باال مي از راه ماشين)  لوله ضخيم داخل آب5كمي باالتر از ( نار پل عابر پياده  از ك:راه دوم   

  .ريزد آيد و به داخل رودخانه جرمي مي اي كه از جنوب مي رودخانه

رو برويم خيلي  اگر از جاده ماشين. گردنه ديگري تقريباً در جنوب آن هست. رسيم اي مي  ساعت به گردنه5/1بعد از    

راه به اين . تر است است از راه باالتر عبور كنيم كه راحتبهتر .  دوم هسته راه پاكوب براي رسيدن به گردندو. طوالني است

ربع ساعت بين دو گردنه راه 3رسد و حدود  شود و باالخره به گردنه ديگر مي رود و بعد از پشت تپه سرراه رد مي باال مي

بر رفت  توان ميان زند و مي كنيم و فقط در جاهايي كه اين جاده زياد دور مي رو حركت مي ز راه ماشينباز هم ابعد . هست

براي تماشاي آن رفتيم بهتر است دوباره از تپه اگر . بينيم جايي كه ميله مرزي ايران و تركيه را ميتا . كنيم را ترك مي  آن

گبر   برهه رود و تا نزديك قل قله باال مي) تقريباً شرق(رو از طرف چپ  شينماجاده . رو شويم پايين بياييم و داخل راه ماشين

هاي غربي درگير خواهيم شد و مجبوريم پايين بياييم  برويم، احتماالً با صخرهكه از سمت راست قله باال  صورتيدر . رسد مي

هاي زيادي هست كه اگر از جاده  قله چالغربي  از ميل مرزي، در شمالبعد . و دوباره از داخل كاسه زير قله باال برويم

غربي دهات و  دهيم در سمت جنوب ها از دست مي رو استفاده نكنيم مدتي وقت را براي باال و پايين رفتن از اين چال ماشين

 ه راه صعود قل. كشد  ساعت طول مي6گبر از اين راه حدود  صعود قله بره. شوند هاي تركيه كه جنگلي است ديده مي زمين

 ه خليل بايد به گردن هاي كوه جا همان است كه در ضمن راه اول شرح داده شد براي صعود قله رش از اين  كانيه مياني و قل

  . جنوبي خليل حدود دو ساعت استه  برگبر از قله فاصل. گبر و خليل رفت كه قبالً تشريح شد بين بره

 باال آمد كه (Razhan)و از دهات اطراف راژان . دام كردرش از سمت شرق هم اق هاي خليل و كاني براي صعود قله   

  .رش  كانيه خصوص قل به. تر است نزديك

   بيروپريشانه هاي منطق قله

  .كچل  متر، پريشان، شعبان3097 ه  متر، درواز3250 يا بدر (Beyr)بير 

حدود ده كيلومتري .  ساعت است بين همدان و قروه حدود دوه فاصل. كنيم  از قروه كردستان يا از همدان حركت مي   

خاكي خوب است و بعد از رد شدن از روستاهاي  جادهاين . شود غرب از جاده اصلي جدا مي اي به سمت جنوب قروه جاده
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ها يا به  رسيم كه قله مانند وسيع و زيبا و پرعلفي مي آباد به ميدان  و روستاي نعمت(Meyham)ميهم سفلي و عليا 

آباد حدود   اصلي تا روستاي نعمته  جاده فاصل. برده در سمت شمال و غرب و جنوب آن قرار دارند نامهاي  عبارت بهتر كوه

در پاي كوه . ها همه از هم تقريباً جدا هستند اي هستند و كوه كچل صخره  پريشان و شعبانه دو قل.  كيلومتر است5

سعي كرد خودرو هرچه بيشتر به اين پناهگاه نزديك بايد . پريشان كه تقريباً در وسط واقع است پناهگاهي ساخته شده

  .شويم شرقي است و نخستين قله يا كوه دورميدان است دور مي كه در سمت شمال دروازه ه شود، كه البته از قل

 بين دروازه و بدر صعود ه توانيم در مدت سه ساعت قلهشي دروازه را از طريق گردن اگر در پناهگاه مستقر شويم، مي   

 5/2كنيم كه آن هم حدود  جا به پريشان صعود مي كشد و از آن  ساعت طول مي5/2م و بعد به بير برويم كه حدود كني

 پريشان به طرف آن ه شرقي قل آمدن از بير، از روي يال تقريباً شمال صعود پريشان، بعد از پايينبراي . ساعت وقت الزم دارد

توان از آن عبور كرد و باال   به صورت تراورس باريكي موجود است كه ميراهي سنگي رويم و يا از كمركش شرقي كوه مي

 ه براي رسيدن به كوه و قل. توان به پناهگاه برگشت  پريشان در مدت حدود يك ساعت ميه از قل. رفت و به قله رسيد

كچل كه چون قامت انساني راست و سوزني مانند است، بايد به سمت جنوب رفت و صعود آن حدود چهار ساعت  شعبان

  .شود، كه همان راه صعود قله است كوه از دور ديده مي) غرب(تراورس مانند پهني در سمت راست راه . كشد طول مي

پسند  گويند بر روي كوه بير چشمه زيبايي به نام شاه عالوه مردم محلي مي ها آب و چشمه هست و به كوه در ميدان پاي   

  .هست كه ما نديديم

 بدر به تنهايي باشد يا بدر و دروازه را بخواهيم صعود كنيم، بهتر است به روستاي ه در صورتي كه منظور صعود قل   

  .تر است و در شمال بدر قرار دارد پيرسليمان برويم كه به آن دو قله نزديك

  

   متر3100 حدود (Boz-e-Sina)ينا قله بزِ س

هاي شمالي آن در ارتفاع خيلي پايين  طوري كه در اوايل تابستان در دره اين كوه به نسبت ارتفاع آن بسيار پربرف است به

  .هنوز برف هست

از پايين گذرد و بعد  آيد و از زير بزسينا مي  كه نزديك ديزج است باال مي(Gasyan)رو خوبي از گسيان  جاده ماشين   

 ه رسد و ادامه دارد تا گردن شرقي داالنپر كوچك مي  جنوبه زند و به گردن را دور مي غربي آن رفتن از گردنه، يال شمال

  .شرقي داالن پر بزرگ

 ه يك پاسگاه نيروي انتظامي در روي تپ.  براي زير بزسينا خودرو كرايه كرد(Gasyan)توان از ديزج يا گسيان  مي   

روند احتماالً  جا مي شرقي داالنپر كوچك هست كه در صورت برخورد به خودروهايي كه به آن  جنوبه دنمشرف بر گر

  .ها باال رفت توان با آن مي
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رو تا زير بزسينا و روي  پر و از روي جاده ماشين از پايين داالن. در صورتي كه از داالن بزرگ بخواهيم به بزسينا برويم   

كار بهتر  براي اين.  ساعت راه است در صورتي كه تقريباً بدون بار باشيم5/2غربي بزسينا حدود  رو در شمال جاده ماشين

است از زير داالنپر تا نزديك پاسگاه بياييم و بعد از وجه جنوبي يالي كه پاسگاه روي آن است دور بزنيم تا به بركه آبي 

كنيم و از سمت راست پايين  گذرد ترك مي ر پايگاه متروكي ميرو را كه از كنا  ماشينه چند دقيقه بعد از بركه جاد. برسيم

رو ديگري  ها رد شويم و داخل جاده ماشين شود كه بايد از پايين آن هاي سفيدرنگي ديده مي در جلو ما صخره. رويم مي

 ه توان از گردن مياليه شرق است و   بزسينا در منتهيه قل. رسد  غربي بزسينا ميه گذرد و به گردن جا مي شويم كه از آن

 ه مدت صعود از گردن. الرأس رسيد و بعد به قله رفت غربي و يا از چال اول شمالي يا چال دوم شمالي كوه باال رفت و به خط

 آبي باالتر از ه برك. رود الرأس باال مي رو متروكي تا نزديك خط در غرب كوه جاده ماشين.  ساعت است2غربي تا قله حدود 

  راه از پاي كوه تا گسيان . غربي چال اول هست كه دور آن بسيار زيباست  در شمالجاده و تقريباً

  .و بايد سعي كرد با خودروهاي عبوري طي كرد. بسيار دور است

  

   متر3941تفتان، ارتفاع 

تر و  گفت چاقتر و شايد بشود  كوه پهن نركوه بلندترين و تيزترين است و ماده. كوهاست نام نركوه و ماده داراي دو قله به

  : خاكي است

از كوشه در . رويم كه در غرب جنوبي كوه است  مي(Kusheh)كوشه  از خاش يا از زاهدان به دِه. مسير جنوبي  -1   

-Pir)بك  نام پيربي كنيم تا به برج سنگي بزرگي به  طي مي  ساعت پياده5/1شرق و از كنار رودخانه به مدت  جهت شمال

Bi-Bak)شويم و به  مي) دره جنوب غربي تفتان(بك  شرقي بي ين محل از رودخانه جدا شده وارد دره شمالاز ا. رسيم  مي

 ساعت به تپه 1بعد از . رسيم كوه مي رويم و به روي يال سياه طور زيگزاگ باال مي رو به رويم و از يك راه مال سمت شرق مي

از اين محل باز به سمت شرق . رسيم ت به دره ترشاب مي ساع3گذريم و بعد از  ها مي خوريم كه از آن ماهورهايي برمي

در نزديكي اين قله . رسيم كوه مي رسيم و سپس با صعود يك شيب ماليم به قله ماده جنوبي تفتان مي رويم تا به يال مي

 .آيد محلي است كه بخار گوگرد از آن بيرون مي

. كنيم جا به قله نركوه صعود مي رسيم و از آن ه بين دو قله ميرويم كه به گردن غرب پايين مي كوه در جهت شمال از ماده   

  .هاي قله آب هست تا نزديكي. راه برگشت همان راه رفت است. گويند تنان هم مي كوه را چهل قله ماده

 تمندان وارد جاده -راهي كوشه  كيلومتري خاش و از سه25رويم در   از زاهدان به طرف خاش مي.مسير غربي -2   

رسيم كه   مي(Jam Chin)چن  شويم كه ابتدا به روستاي تمندان و سپس به دهكده جم رود مي  به سمت شرق ميخاكي

ساز تفتان   ساعت به پناهگاه تازه3رويم تا بعد از  جا در مسير رودخانه بندگلو باال مي از اين. روست انتهاي راهِ ماشين
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. كشد  ساعت تا پايين طول مي4توان برگشت كه حدود  همين راه را مي.  ساعت راه است3از پناهگاه تا قله نيز . رسيم مي

چن هم  هاي مشرف به دهكده جم توان از كوشه و از طريق يكي از يال مي. وسيله نقليه را بهتر است از زاهدان تهيه كنيم

 .صعود كرد

متري نرسيده به پاسگاه ژاندارمري اي كه در سه كيلو از طريق راه خاكي خاش به ميرجاوه و از جاده. مسير شرقي -3   

جا به قله   كيلومتر است و از آن8رويم كه  چادرهاي دامنه شرقي تفتان مي شود، به طرف سياه سنگان از جاده اول جدا مي

 .رويم مي

نوب  كيلومتري ج50جا به دهكده تمين كه در  از جاده ميرجاوه به خاش، ابتدا به بخش الديز و از آن. مسير شمالي -4   

نام گور هفتادملّا  هاي اين مسير گورستاني باستاني به در يكي از دره. كنيم جا صعود مي رسيم و از آن ميرجاوه قرار دارد مي

 .هست

  .ها حتي در زمستان و ايام نوروز، احتياج به كلنگ هست هاي تفتان سفت و يخي هستند و براي عبور از آن يخچال: توجه   

  

   متر3163نشين ارتفاع  اهچشمه و ش هاي چهل قله

  .گويند مي) يعني چهل آب(چمه  چشمه را چِل مردم محلي، چهل

رود اين دوراهي  شود و به طرف چهل چشمه مي دره و بر سر يك جاده فرعي جدا مي حدود شانزده كيلومتر بعد از ديوان   

 كه در پاي كوه (Best)ي تا دهكده بست اين جاده فرع. اي در نبش آن هست گويند و كافه  مي(Kalekan)كان  را كله

دره  توان از ديوان در صورت نداشتن وسيله نقليه مي. رود و حدود دو ساعت با خودرو راه است چشمه است پيش مي چهل

مردم دهكده بست كُردند . بيشتر راه خوب است و چند كيلومتر آخر نسبتاً خراب. جيپ يا وانتي براي عبور از آن كرايه كرد

بعد از بست از جاده پاكوب مشخصي كه بر روي تپه دومي بعد از ده هست و رو به . ابق معمول بسيار ساده و مهربانو مط

رود تا چمن  چشمه باال مي اين راه ماليم و مشخص است و از روي يالي بين دو دره زير چهل. افتيم رود به راه مي جنوب مي

  .آن جاري استزيبايي كه در زير دو قله هست و چند چشمه در 

پيچد و به قله  رود و بعد به جنوب مي بر روي تپه مي) غرب(شود يكي از سمت راست  در نزديك چمن راه دو قسمت مي   

رو با كمي تمايل به چپ ابتدا بر روي گردنه بين دوقله و بعد به نزديك قله سمت چپ يا  رود و جاده ديگر از روبه مي

  . ساعت راه است1 ساعت است و فاصله دو قله حدود 4چشمه حدود  ست تا چهلمدت صعود از ب. رسد نشين مي شاه

راه  هر سه. توان به قله رفت و هردو، جاده پاكوب مشخص دارند كه دورتر از راه اول است از دو دره دو طرف يال هم مي   

  .تماماً پوشيده از گل و گياه مناطق مرطوب است

  .غربي كوه است قع از شمالآباد و در وا راه دوم از دهكده اسحق



  109     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

رو هست   خاكي ماشين رويم، بعد از دهكده چايان، يك جاده دره به طرف سقز مي آباد وقتي از ديوان براي رسيدن به اسحق

 اين دهكده تا قله ه فاصل. رسيم آباد مي شويم و بعد از دهكده بسطام به اسحق وارد اين جاده مي. رود كه به طرف جنوب مي

  .ت راه است ساع4حدود 

  

  (Xan Gormaz) متر 2853گُرمز  خان

هاي شمالي آن خودرو  علت هموار بودن زمين به. كوهي منفرد است در جنوب كنگاور و جنوب راه اسدآباد به كرمانشاه

ع دهد كه به علت تنو تقريباً تمامي وجه شمالي اين كوه را ديوارهاي بلند تشكيل مي. تواند تا نزديكي پاي كوه برود مي

  .نوردي در تابستان است نوردي و ديواره مراحل صعود، محل بسيار جالبي براي سنگ

تواند جانشين بيستون شود كه در اين فصل  بودن مي بودن و در نتيجه خنك در فصل تابستان اين ديواره به علت در سايه   

  .كار در آن مشكل است

 2مدت الزم براي رسيدن به قله حدود . راحتي به آن صعود كرد هتوان ب شرقي كوه مي غربي و جنوب هاي شمال از قسمت   

هاي بزرگ و غاري دارد  ها جاي تخت وسيعي هست پر از گون در پاي قله و در قسمت شمال آن و باالي ديواره. ساعت است

  .كه آب كمي قطره قطره از سقف جاري است

  

   متر3503 يا بزمان، (Khedr)قله خِدر 

كنند و حدود   شب حركت مي5/10 عصر و 5هاي  هاس بم به بزمان ساعت اتوبوس. رويم ز بم به بزمان مياز كرمان به بم و ا

 23 خاكي گوانز از كيلومتر ه جاد.  برويم(Guanz)بار به گوانز  از بزمان بايد با كرايه وانت.  ساعت طول مسافت است5/4

 9رود و از لب جاده آسفالت تا گوانز حدود   و به سمت چپ ميشود بزمان به بم و بالفاصله بعد از چهل پل متوالي جدا مي

 برابر 2جا حدود  بارها در اين نرخ وانت. اند گويند خود اهالي با بيل و كلنگ درست كرده  خاكي است كه ميه كيلومتر جاد

ي ديگر مثالً كشد در جاها  ساعت طول مي5/1 الي 1چون براي اين راه كه حدود . تهران و آذربايجان و غيره است

 1381گوانز در . هزار تومان از ما كرايه گرفتند7جا  گيرند، در حالي كه اين هزار تومان كرايه مي3آذربايجان حدود 

اند و چند چاه آب در كف رودخانه  چادر و يك مسجد و يك تعاوني كه از سنگ ساخته شده اي است با تعدادي سياه دهكده

رود  رو نسبتاً پهني است كه ابتدا به كف رودخانه مي  ماله راه قله از كنار مسجد، جاد. شندك ها آب مي چاه از آن كه به چرخ

هاي به  رسد كه درختچه رود و به يك زمين تقريباً مسطح مي و بعد از ردشدن از چاه آبي، از سمت راست رودخانه باال مي

 ساعت اين راه به روي يك يال تقريباً اِل شكل بعد از حدود يك.  در دو سمت جاده روييده(Gerich)قول اهالي گريچ 

 ساعت 5/3اين راه شيبي ماليم دارد و در مجموع بعد از حدود . رود ارأس يال باال مي پيچد و از روي خط رود كه بعد مي مي
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بار به اين كوه  اين بهترين راه براي صعود افرادي است كه براي اولين. رسد از گوانز به ريشه اصلي كوه كه شيبي تند دارد مي

آن دره مِدِگي ) جنوب( و در طرف چپ (Bonestan)دره بنِستان ) شمال آن(در طرف راست اين يال . آيند مي

(Medegi)هاي كوتاه  توان صعود كرد و وقتي بعد از كمي بيش از سه ساعت راه به ديواره  مدگي هم ميه از در.  قرار دارد

الرأس يال رسيديم  اي دارد نزديك شديم، به سمت راست برويم و چون به خط قهوههاي زرد و كرم و  طرف دره كه رنگ دو

جا تا قله  از اين.  راه اول استه به سمت غرب پيچيده وارد يك زمين تقريباً مسطح با درختان جنگلي بشويم كه تقريباً ادام

 3است و جنگل تُنُكي دارد باال رفت و در مدت كه شني   راه دره مِدِگي يا از روي يال شمالي آنه توان از روي ادام را مي

ها   ساعت از گوانز تا قله بدون احتساب استراحت5/6اين مدت . قله در سمت چپ است و پيدا نيست. ساعت به قله رسيد

اند و  هاي كوچك جمع كرده ها سنگ قله چندين سنگ نسبتاً بزرگ حدود نيم تا يك متر مكعب دارد، كه روي آن. است

اين . ها كه مقابل قله اصلي نمودي ندارند تر در اطراف آن  كوتاهه پشت قله دو چال هست و چهار قل. يارتگاه داردحالت ز

  .كوه چشمه ندارد و برف آن حتي در اسفندماه هم بسيار كم بود

ر برگشت را اشتباه بايد توجه كرد كه دره يا يال مسي. هاي زير قله پايين آمد اسكي توان از طريق شن راه برگشت را مي   

آييم و بعد كمي به جنوب  تقريباً رو به شرق پايين مي(وجود تفتان براي شناخت جهت بسيار مناسب است . نكنيم

جاده بعد . و بهتر است از روي يال كه جاده پاكوب آن بعد از زمين مسطح جنگلي كامالً نمايان است پايين آمد) پيچيم مي

الرأس آن  كوه خدر كوهي است منفرد كه خط. رسد پيچد و باالخره به مسجد مي غرب ميچادرها به سمت  از نزديك سياه

  .تقريباً شمالي جنوبي است

  

   متر3400 ارتفاع حدود –بزرگ ) Dalanpper(كوه داالنپر 

  . شهر كوچكي است از توابع اروميه(Dizaj)ديزج 

كرايه . رويم آباد كه دهي است از توابع ديزج مي  به كچل خاكي با لندرور راهي واقع در جنوب ديزج و اول جاده از سه   

. (Mirgefal)فال  رو هست تا ميرگه  ماشينه آباد جاد از كچل.  خاكي خوب استه جاد.  تومان است1000دربست معموالً 

ايستيم  در شمال آن، وقتي رو به كوه مي. شود فال چمن وسعي است كه چند جوي آب بزرگ از اطراف داخل آن مي ميرگه

  .فال است اي است كه سطح زمين آن باالتر از سطح ميرگه سمت راست درياچه

 هزار 6كنيم حدود   ساعت راه هست و در صورتي كه لندرور دربست كرايه مي3آباد پياده باال بياييم بيش از  اگر از كچل   

كنند  ها در اين جاده رفت و آمد مي ور بخصوص صبحمعموالً از اواسط بهار به بعد لندرور و تراكت. تومان بايد كرايه بپردازيم

رويم تا به جاده  باال مي) غرب آن(فال  از انتهاي ميرگه. نواز ها هست مردم محلي كُردند و مهمان كه احتمال سوارشدن به آن

اند و  دهكشي) پر شرقي داالن كوهي است در جنوب ((Boz-e- Sina)پر و بزسينا  رسيم كه بين داالن رويي مي ماشين
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جا يا از كاسه شرقي پاي قله و يا از  از اين. كشد اين راه حدود يك ساعت بدون بار طول مي. پر  شرقي داالنه نزديك گردن

ارتفاع دارد كه روي قله  پر دو قله تقريباً هم داالن. رويم كه تا قله يك ساعت ديگر راه هست روي يال به سمت غرب باال مي

پر كوچك است كه روي آن گويا  غربي آن قله داالن در طرف جنوب. اند  كوتاه درست كردهچين دو سنگ) غربي(دوم 

  .گويند را سه سنور هم مي و آن. هاي مرزي سه كشور ايران و عراق و تركيه هست ميله

 برويم دو رو به طرف جنوب ربع از جاده ماشين پر حدود يك  شرقي داالنه اگر از گردن. راه برگشت همان راه رفتن است   

پر  داالن. شود از روي قله در اطراف چند بركه آب ديده مي. گذرد ها از كف جاده مي چشمه بزرگ جاري است كه آب آن

  .بسيار پرآب است

  

   متر3818، (Delgerd)گِرد  قله دال

راه صعود آن . دان است بلند رشته فره غربي قرار دارد و آخرين قل گويند و در سمت شمال هم مي اين قله را چهار ده پهلوي

  .الرأس كوه است فردان و از خط از روي قله 

هاي  شويم و بعد از مدت نسبتاً كمي به صخره اي رد مي الي صخره رويم و از البه غرب پايين مي از فردان به سمت شمال   

جا نيم ساعت راه  تا اين. يمرس رويم و به ابتداي گردنه مي ها پايين مي از آن. الرأس است رسيم كه در روي خط بعدي مي

جا  آن. رسيم گرد مي هاي كوه دال گذريم و به زير صخره الرأس مي هاي خط از راه پاكوب باريكي و از نزديك صخره. ايم آمده

دو  بين اين. دست هم ديواره در سمت چپ و باالدست صخره است و در سمت راست و پايين. رويم از سمت راست باال مي

ماهي مانندي شني رسيد كه  هاي باال را رد كرد و به گرده توان از آن باال رفت و صخره شني است كه ميزميني سنگي و 

. شود كه قسمت آخر آن سنگي است رسيم قله پيدا مي ماهي مي وقتي به انتهاي اين گرده. رسد انتهاي آن به نظر قله مي

گرد، از   دو قله فردان و داله پس فاصل.  ساعت ديگر راه استشرقي آن تا قله يك از ابتداي گردنه يا جنوب. رويم باال مي

از روي .  ساعت راه است فردان حدود ه راه برگشت همان راه رفت است كه تا قل.  ساعت راه است5/1اولي به دومي 

كوه  ردكوه و همچنين قاليهاي شمال ز تنان و بعد قله هاي زردكوه بخصوص از زرده تا بعد از هفت گرد قله فردان و دال

  .خوبي مشخص است به

  

   متر3440 دز اسپيد يا دژ سفيد، ه قل

  از كنار رودخانه . رويم و از چلكرد به ده نياكان رود به شهر كرد و بعد به چلكرد مي ه اصفهان و از ترمينال زايندهـران بـاز ته

از بعد . اند ها را سنگ چيده ي هست كه اطراف بعضي از آنهاي نسبتاً زياد كنار رودخانه چشمهدر . رويم به سمت شمال مي

اين دره باال از . اي كوچك است و در غرب كوه ژاسپيد رسيم كه تقريباً در مدخل دره اي مي  دقيقه به چشمه45حدود 
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. رسيم ها مي دهيم و به زير صخره رسيم كه شيب تندي دارد و راه را مستقيم ادامه مي كش غرب قله مي رويم و به سينه مي

مدت . رسيم رويم و به قله مي از همين راه باال مي. رسد ها به نزديك قله مي الي صخره شود كه از البه پاكوبي ديده ميراه 

توان از كنار رودخانه بيشتر باال رفت تا به گردنه  مي.  ساعت است5/3 ساعت و از نياكان حدود صعود از كنار رودخانه 

همچنين از . تر است شرقي آمد كه طوالني الرأس به طرف جنوب جا از نزديك خط ال غرب كوه رسيد و از آنمانند شم

هاي غربي برسيم و  رويم به همان زير صخره بهتر است كه از هر راهي باال مي. توان به سمت قله رفت تر به نياكان مي نزديك

  .ها را دارد گيري با سنگهاي ديگر در راه. اكوب باال برويميجا از راه  از آن

  

  اــدن

غرب و شهرستان  هاي اصلي آن بين ميمند و آب ملخ از دهات سميرم در شمال كوه بلندي است كه قله  دنا يا دينار رشته

ها را از هم  توان به دو قسمت مهم تقسيم كرد كه گردنه معروف بيژن آن دنا را ميرشته . ياسوج در جنوب شرق قرار دارد

  .شرقي ياسوج ملخ و ميمند و دناي جنوبي بين گردنه بيژن و شمال دناي شمالي بين گردنه بيژن و دهات آب: دكن جدا مي

طوري كه  هاي سمت غرب آن از مناطق استثنايي ايران است، به خصوص در زمين كوه دنا از جهت اعتدال هوا و زيبايي به   

سخت  دهات پايين دنا چون سي. كند هاي بادام وحشي گل مي ز درختهاي بلندتر از چهارهزار متر در عيد نورو در پاي كوه

ديگر دنا خصوصيت . شوند و در تابستان هم خيلي گرم نيستند  و غيره در زمستان زياد سرد نمي(Tutnadeh)نده  و توت

هاي دنا كه  دامنهبهار در . هاي زيادي است كه از آن جاري است چون رود گرم و رود خرسان و رود ماربر و غيره رودخانه

  .هاي بسيار بلند سمت غرب دناي شمالي است خصوصيت سوم آن ديواره. شود اغلب جنگلي است پر از گل و گياه مي

توان  طوري كه مي در دناي شمالي تمايل به شرق كمتر است به . شرق كشيده شده است غرب به جنوب رشته دنا از شمال   

را شرقي  توان آن طوري كه مي هاي دناي جنوبي تمايل به شرق بيشتر است به در كوهما ا.  جنوبي گفت-را تقريباً شمالي آن

  .توان گفت سراسر سمت غرب دناي شمالي و سمت جنوب دناي جنوبي صخره است با توجه به اين تسامح مي. غربي گفت

  .اي است در سمت شمال دناي جنوبي هم قسمت اعظم كوه صخره

  .ها انجام شده است حال فعاليت كمي روي آن از هزارمتر ارتفاع دارد و متأسفانه تا بهبعضي ديوارهاي دنا بيش    

. سخت ملخ و يا سي جا به سميرم و از سميرم به ميمند و يا آب از اصفهان به شهرضا و زا آن) 1 .اي رسيدن به دناههرا   

هاي  راه. اي است سمت غرب دناي شمالي صخره چون. سخت پير يا به سي از شيراز به ياسوج و از ياسوج به پاي پازن) 2

  .كنم جا ذكر مي چند راه را در اين. كمي براي صعود قلل دنا از سمت راست هست كه احتياج به صعود با وسايل فني ندارد
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ها توأم با  كنيم، در راه بعضي قسمت به طرف شرق صعود مي) نزديك ده ميمند و مشهور است(از گردنه ميمند . 1   

مدت صعود تا قله قدويس . توان از درگيري مشكل خودداري كرد نوردي است كه در صورت تشخيص درست راه مي سنگ

 .گويند سفيد هم مي  را پلِ سفيد و قلعه(Qodveis)قدويس   قله يا كل.  ساعت9حدود 

 .توان با قاطر باال آمد ملخ كه راه بسيار راحت است و حتي مي از ده آب. 2   

زنيم و از كنار  رنگ ده را دور مي  سرخه جا تپ رويم و از آن مي) قدويس هاي قله دهي در زير صخره(يمند به خُنگان از م. 3   

بهار و زمستان در . توان به پل سفيد رفت تر هست كه از هردو مي تر و ديگري تنگ دره يكي بزرگدو . گذريم باغ اربابي مي

مدت صعود تا . نوردي توأم است توان صعود كرد كه با سنگ تر مي دره تنگ) يشمال(ها پربرفند، از روي يال چپ  كه دره

 . ساعت است10قدويس حدود  كل

هاي لوكوره مركزي  الرأس بين قله سخت، راه باريكي است كه به خط  بين ميمند و سي(Gurganjo)از ده گورگنجو  .4   

 .ها هم كشيده شده وي بعضي نقشهرسد و ر و قله مورگل مي) روي  يا كل ميش(Putak)يا پوتك (

 ساعت و توأم با 9مدت صعود حدود . (Gelan)و از دره گِالن ) ها، كيخسرو يا به قول خفري(مستان  از زير قاش .5   

 .نوردي است سنگ

 .نوردي گاهي مشكل دارد اي مورگِل راهي هست كه احتياج به سنگ  صخرهه از زير قل .6   

سخت و از راه  شناسند، از سي سخت اغلب مردم اين دره را مي در سي: ه بزكُش يا بزكُشيسخت و از در از سي .7   

 كه همان (Pideny)دِني  رود تا چشمه پي غرب مي شود و به طرف شمال مشخصي كه ابتدا پهن است و بعد باريك مي

 7مدت صعود حدود . رسيم قله دنا ميدال يا  رويم و به قله حوضِ جا به طرف شمال مي رويم و از آن چشمه پونه است مي

 .ساعت است

. كشد  ساعت طول مي9دال كه حدود  چان تا حوض هاي برِدآتش و بيژن و سي از گردنه بيژن و از روي يال و از راه قله .8   

 .توان شناخت ها مي وجو از محلي الرأس دنا از سمت غرب هست كه با پرس هاي ديگري هم براي رسيدن به خط راه

گويند كه به معني  را برآفتاب مي) سخت به ياسوج  برِباز سر راه قديم سيه گردن(پير  مت غرب دنا از ميمند تا پاي پازنس

  .گويند روست و سمت ديگر، طرف پادِنا و خفر را نِسار مي آفتاب

ها  به علت اختالف زبان آناند و در طرف شرق آن مردم قشقايي و  به اين علت كه در طرف غرب دنا مدم بويراحمد ساكن   

  .ها يكي نيست ها و قله اند اسامي كوه كه شمال و جنوب دنا دور از همند و رابطه كمي داشته چنين به علت اين و هم

 فدراسيون كوهنوردي تهيه شده در ه تر باشد، از اسامي روي نقش كه يادگيري اسامي راحت خاطر اين در اين گزارش به   

كار  سخت يا دهات مختلف به ولي اسامي ديگر كه در خفر يا سي.  استفاده شده است1356كشور سال سازمان جغرافيايي 

  .هاي شاخص نام برده شده نه هر بلندي يا محلي در ضمن فقط قله. برند نيز ذكر شده مي
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از اين قله سه قبل . ه شدهاي صعود آن قبالً گفت گويند راه سفيد مي سفيد يا پلِ قدويس يا قلعه قله مشخص شمالي را كل   

-Tonb-e) ها به ترتيب از شمال به جنوب عبارتند از تُنب چيكنا  متري ديگر هست كه اسامي آن4000قله 

Chikena)- ميزي (Meizy)-ها را هم از  آن. اي است بين اين قله و قدويس قاسم گردنه شاهتنگ . قاسم  قله تنگ شاه

 قرار دارد كه (Charwouly)اي يا چاروولي  نقره  كَله سفيد، قل بعد از پل. د كردتوان صعو هاي ذكر شده در باال مي راه

  . ساعت راه است2 آن تا پل سفيد حدود ه فاصل

 ساعت 3اي حدود   آن با كل نقرهه سپا قرار دارد و فاصل  آبه سپاست كه باالي ده يا مزرع  آبه اي قل بعد از كل نقره   

  .گويند  مي(Ab Mahaky) آب محكمي ه ل قلاين قله را در طرف شما. است

شئيني  ها كَلِ كي گويد و محلي  غربي ميه وررا لوك هست كه نقشه آناي و مشخصي   تيز و صخرهه سپا قل بعد از آب   

(Keysheeeing)ساعت راه است1سپا حدود   آن با آبه  و فاصل .  

غربي يا  ه اش با لوكور گويد و فاصله  غربي ميه وركرا لو  آنه شئيني قله ديگري هست كه نقش در سمت غرب كي   

 ه توان بدون گذشتن از آن و از طرف شكاف پايين قل قله چون كنار است مياين . شئيني حدود نيم ساعت است كي

  .اي و بلند و مشخص بعدي رسيد  صخرهه چين شده عبور كرده و به قل شئيني كه مقداري از راه سنگ كي

روي و مردم سمت غرب  اين قله را مردم خفر كل ميش.  مركزي نام گذاشته استه  لوكوره قشه قل بعدي را نه قل   

 ه  قله فاصل. گويند  مي(Abeza) آبزا ه تر از آن را در  زير آن است كه پايينه گويند و پوتك نام در  مي(Putak)پوتك  قله

شرق  شود كه به سمت شمال رشته ديگري شروع ميدر سمت شرق اين قله .  ساعت است2پوتك حدود  شئيني تا قله كي

صراط ) 2لوكوره،  كل) 1پوتك  شرقي و بعد از قله غربي به شمال را به ترتيب از جنوب هاي آن رود و مردم خفر قله مي

  .گويند چر مي رمِه) 3 و )دار يعني گون(دونه  گونه

براي صعود دو قله شمال شرقي الزم است و بعد از صراط ساعت وقت 1) ياپوتك( مركزي ه  لوكوره  پايين قله از گردن   

 ه صعود خود پوپك يا لوكور.  ناميدهه نقشه فدراسيون اين دو قله را اهرام لوكور. دونه بريدگي نسبتاً عميقي هست گونه

  . شرقي استه طرف گردن  مركزي يا برگشت از آنه راه راحت صعود لوكور. ساعت وقت الزم دارد1مركزي 

 بعدي كه در جنوب ه توان باال يا پايين رفت و به گردن نوردي مي  متري قله يا سنگ100شرقي و از  ي در سمت جنوبول   

 ه  پوتك يا لوكوره طور كه قبالً گفته شد قل همان. كند جويي مي اين راه بيش از يك ساعت در وقت صرفه. پوتك است رسيد

  .گويند روي مي ميش مركزي را در خفر كل

الرأس تقريباً هموار  كشد و بعد از آن خط  دقيقه طول مي15 ديگري هست كه صعود آن حدود ه روي قل ميش د زا كلبع   

 گفته و (Gerdel) گِردل ه  اين قسمت را نقشه رشت(Moregol)اي و زيباي مورگل   بلند و صخرهه است تا نزديك قل

ها را  از مورگل دوبرآمدگي مشخص هست كه نقشه آنقبل . گويند كه احتماالٌ نامان است  مي(Nomun)ها نومون  محلي
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 (Tol-e-gerdel)گردل  روي و مورگل را تنگ تُل ميش خفردره بين كلمردم . مورگل غربي ناميده است و اهميتي ندارند

  .ئيني و يا لوكوره غربي را كل بانگون كه همان بادنگون استش يگويند و قله ك مي

طور  جنوبي آن يا سمت برآفتاب به  بلند سراسر دناست، شكل هرم دارد كه وجهه دومين قلخود مورگل كه احتماالً    

هاي پوتك و  قله( مركزي و لوكوره غربي ه تر يعني لوكور اين قله و دوقله ديگر شمالي. نيستطبيعي قابل صعود  

قله مورگل زمين شيب كمي دارد و در سمت جنوب اين . تقريباً شبيه هم هستند و در سراسر دنا مشخصند) شئيني كي كل

 5/3 تا پاي قله موروگل حدود كتپو  جنوبي كلاز گردنه. گويند شاه مي زمين رارگِاين .  زيبايي در آن جاري استه چشم

  .ساعت راه است

ز خفر اين قله اراه . توان زيباترين قله دنا گفت اين قله را مي. كشد  ساعت و ربع طول مي1صعود خود موروگل حدود    

  . باال آمدتوان تا پاي قله نسبتاً راحت است و از دور مشخص است و با چهارپا مي

اين قله را در خفر يا .  قاش زمستان استه شرقي مورگل است و گويا كمي از آن بلندتر است قل قله بعدي كه در جنوب   

يعني بزغاله و علت اين است كه از سمت ره كَ. گويند  مي(karra)را كوه كَرَّه  گويند و در سمت غرب آن  كيخسرو ميه قل

  .شمال غرب نوك آن شبيه سر بزغاله است

  . ساده استكه  ساعت راه است1 كره حدود ه از پاي موروگل تا قل   

 بعدي كه خرد ه  كپيري تا قله از قل. گفته است اهميت ندارد) (kapiri كپيري ه قله جنوب قاش مستان كه در نقشه قل   

) (Boleiyoسخت بليو  دستيش را در سي  بغله اين قله و قل. ساعت راه استربع  3 حدود قله گفته نقشه آن را قزلاست و 

كشد كه بهتر است از سمت شمال غرب يعني از  ربع ساعت طول مي 3صعود بليو شمالي حدود . گويند  مي (Beleiyo)يا

گفته شده و از پايين بسيار زيباست و نوكش گرد و قله بعدي كه در نقشه برج آسماني .  صعود شودسمت كيخسرو

علت آن است كه راه   ساعت فاصله دارد كه اين مدت زياد به1 قبلي حدود ه گويند با قل را هم بليو مي مخروطي است و آن

ل  دقيقه طو40صعود برج آسماني حدود . كند هاي ريز و درشت است كه عبور را مشكل مي داراي شيب تند و پر از سنگ

  .كشد مي

قله اين . ساعتي بليو است  نيمه كند در فاصل را از بليو جدا مي دار آن قله بعدي كه راهي راحت دارد و ميداني معموالً برف   

گويند  دال مي  دنا يا حوضه را قل  تقريباً آخر دناي شمالي است كه آنه از اين قله، قلبعد .  ماش گفته استه را در نقشه قل

را در نقشه حرّا  دال قله ديگري هست كه آن  حوضه  ماش و قله قلبين .  ساعت است1 ماش حدود ه ا قلاش ب و فاصله

(Harra)اي تنگ كه نا سطح  اين قله در باالي دره. حرّا يا هرّا يعني خراب. گويند سخت سرتنگ حرا مي  گفته و مردم سي

  .رو ادامه دارد، واقع است زمين يا سطح دره بن
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 قابل (Sichani)چاني  نام قله سي  ديگر مشخص كرده كه تنها اولي بهه  قل4 اين قله تا گردنه بيژن، نقشه بعد از   

ها را  در محل كسي آناما .  گفته است3 و 2 و 1هاي  اين سه قله را بيژننقشه . هاي سرراهند اهميت است و بقيه برآمدگي

  .رندب تنها بردِ آتش را نام مي. شناسد به اين نام نمي

مانندي است كه در آن معموالً هميشه آب هست و دال هم نوعي عقاب است كه در  دال در باالي حوض قله حوض   

توان   بزكشي مي  تنگه سخت و از طريق در اين قله از سيبه . كند اي زندگي مي خصوص در مناطق صخره ارتفاعات و به

  .صعود كرد

 ساعت طول 9 ساعت است و صعود آن از گردنه بيژن حدود 6 بيژن حدود دال تا گردنه مدت پايين آمدن از حوض   

  .كشد مي

  

  اي جنوبيــدن

 بيژن از قلل ه  گردنه وسيل شرقي ياسوج است، كه به كوه دنا از گردنه بيژن تا شمال  رشتهه منظور از دناي جنوبي ادام

شيده شده، ولي چون تمايل آن به شرق بيشتر و شرقي ك غربي به جنوب اين قسمت دنا هم از شمال. شمالي جدا شده است

به اين ترتيب شمال آپادانا، . غربي فرض كنيمرا شرقي  ها بهتر است آن شدن بيان جهت به جنوب كمتر است، براي آسان

قلل مهم اين . شرقي ياسوج است و غرب آن گردنه بيژن و شرقش قسمت شمال) گُل كوه(گول  جنوبش رودخانه و دره كُه

 4از گردنه بيژن تا اين قله نزديك به . (Kal-e-namak)نمك  نام كل اي به از طرف غرب به شرق عبارتند از قلهقسمت 

خرمن است كه   زيبا و باابهت كَله از اين قله، قلبعد . رسد نمك مي رنگ و بعد به كل اي سياه ساعت راه است كه ابتدا از قله

خرمن اگر از  گردنه بيژن تا كلاز .  ساعت راه است1نمك بيش از   قله تا كَل اينه فاصل.  متر ارتفاع دارد4200بيش از 

خرمن و  بين كل.  است(Newel) نِوِل ه بعد از اين قله، دو قل.  ساعت راه است5بياييم حدود نمك  سياه و كل طريق كوه

 الي 5/2 آن از نَوِل شمالي ه صلساعت سرپاييني است و فا خرمن حدود نيم  آن از كله اي خاكي است كه فاصل نول گردنه

گفتيم اما چون اين اسامي مشهور  جاي نول شمالي و جنوبي، نول شرقي و غربي مي بهتر بود بهالبته . سه ساعت راه است

خرمن و نول هست كه از پايين  راه ديگري براي رسيدن به اين گردنه و صعود قلل كل. كار برديم ها را به شده، همان

خرمن  خرمن از دره بين نول و كل نمك و كل شود و بعد از دور زدن قلل كل بيژن و از دره كه گول شروع ميگردنه ) جنوب(

  .رسد ها مي به گردنه بين آن

شرقي نول شمالي باال   را از سمت جنوب دور زد و از انتهاي جنوب توان راه بين گردنه و قله شدن راه نول مي براي نزديك   

. اي است  نول جنوبي هم غير از غرب آن صخرهه سنگي است و قل الرأس گردنه به قله خط. الي رسيدرفت و به قله نول شم

 اين ه از روي اين قله آخرين و بلندترين قل. خود قله نول شمالي خاكي است و سمت شرق آن نسبتاً تخت استاطراف 



  117     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

راه . الرأس عبور كرد ه آن بهتر است از روي خطنمايد و براي رسيدن ب چه هست مي تر از آن پير، نزديك قسمت يعني پازن

غربي  اي در جنوب اي صخره الرأس به قله خط. راه بسيار دورتر است هاي بين نمايد، به علت دره نظر نزديك مي بر كه به ميان

رسد، يك  ند ميمان را صعود كنيم بايد از جنوب اين قله پايين رفت كه به يك تنگ قيف رسد كه اگر نخواهيم آن پير مي پازن

اي   صخرهه اي كوتاه در سمت شرق قل پير و قسمت ديگر را ديواره اي بلند و شمالي در زير پازن قسمت اين قيف را ديواره

 بين دو ه ايم و از فاصل كنيم و از طرف مقابل راهي كه پايين آمده  از زير اين ديواره دوم عبور مي.دهد ذكر شده تشكيل مي

پير اگر  راه بين نول و پازن. رسيم پير مي  پازنه الرأس و بعد به قل رويم و به خط ار تند دارد باال ميديواره كه شيبي بسي

) 1 بيژن و يا اطراف آن سه راه موجود است، ه براي برگشت به گردن. كشد  ساعت طول مي4درست انتخاب شود، حدود 

گول رفتن كه پيدا كردن راه دقت و  د به دره بين دنا و كهخرمن و بع جا به دره بين نول و كل  شرق نول و از آنآمدن به

رفتن به داخل دره بين نول  و پايين) در سمت غرب نول(خرمن است  آمدن به گردنه بين نِوِل و كل) 2توجه الزم دارد، 

ه را از سمت غرب دور قل: روست  ماشينه پير به جاد  پازنه ترين راه از قل از طريق پادنا كه احتماالً نزديك) 3خرمن، و  كل

در پادنا . رسيم و به پادنا مي) شرقي هم پايين رفت توان از سمت شمال مي(پيچيم  رويم و بعد به شمال مي زده و پايين مي

هاي پرآب زمستاني   زردرنگ كه احتماالً به وسيله سيالبهاي بزرگ و كوچك اي پهن است پر از سنگ اين قسمت رودخانه

ها جاري است دو  از دوطرف اين رودخانه كه اگر هم آبي دارد، از زير سنگ. اند و روي هم انباشته شدهو بهاري پايين آمده 

عشاير چادرهاي  گذرد كه سياه هايي مي كنيم، از چمن رو هست كه در سمت جنوب دره يعني راهي كه ما طي مي  ماله جاد

جنوبي دره يا رودخانه ادنا كه  وجهاز . رسد  مي(Noghl)ل  و نُق(Dongozlu)گُزلو  شود و به دهات دن ديده ميها  در آن

 و دره (Tapo)را رودتاپو ) شرقي( كوه جاري است كه اولي ه وجه شمالي دناي جنوبي است، دو رودخانه بزرگ از دو تنگ

  . تنگ گردويي باشده لي سنگي براي عبور است و دومي شايد رودخانگويند و داراي پ تاپو مي را تنگ آن

تر، از روستاي بيده  دهند كه پايين  رودي كه از باال جاري است روي هم رود ماربر را تشكيل ميه اين دو رود به اضاف   

(Bide)ده بزرگ پادناي عليا و مركز آن است و سر راه گردنه بيژن به سميرم واقع است و محل عبور بيده . گذرد  مي

 ساعت راه است تقريباً تمامي وجه 5پير تا ده نقل حدود   پازنه  قلاز. سخت و سميرم از طريق پادناست خودروهاي سي

  .هاي زيادي هست ها و چمن ها چشمه شمالي دناي جنوبي صخره است و پايين صخره

  

  وهــزردك

 40 كيلومتري شمال باختري شهركرد شروع شده و تا روستاي كاج در 128رشته زردكوه از روستاي برشمشير واقع در «

  نقل از كتاب گيتاشناسي ايران» نوب باختري شهركرد كشيده شده استكيلومتري ج
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يا   (Charyغرب تا گردنه چري  نام زردكوه مشهور است از سرآقاسيد در شمال  در جامعه كوهنوردي ايران بهنچهاما آ   

(Charryنيز از آب گوكان و. هاي زردكوه هم در همين محدوده واقعند شرقي است كه در ضمن بلندترين قله  در جنوب 

  .در شرق تا غرب كوه كهنو و آب بازفت در غرب

هاي بازفت به  بوس يبراي رسيدن به گردنه چري بهترين راه اين است كه ابتدا به فارسان برويم و بعد از فارسان با مين   

  .گردنه چري برسيم

هاي زردكوه و  در شمال اين گردنه كوه. كند دا مي بازفت و شهركرد را از هم ج  يا چرّي دو منطقه(Chary)گردنه چري    

تنان در غرب شمالي چلگِرد قرار دارد و آخرين كوه  كوه هفت.  قرار دارد(Mily) يا ميلي (Mely)در جنوب آن كوه مِلي 

  .هاي ايران است اي و تيز است و يكي از زيباترين كوه كوه صخرهاين . بلند منطقه است

هم  ها بسيار بهاي از آن  متر دارد كه عده4000 باالتر از  قله60شرقي كشيده شده و بيش از  جنوبغربي به  زردكوه از شمال

رو در اطراف  ها و شهرها و همچنين نبود راههاي ماشين كوه به علت دوري از آبادي هاي جنوبي اين رشته قسمت. نزديكند

  .هاي ايران است ترين كوه از ناشناختهبودن و دشواري مسير صعود هاي شمالي به علت سنگي ها، و قسمتآن

  .گويند ها زرده يا زردكوه مي بلندترين قله اين رشته را محلي   

هاي آهكي است به همين علت و چون سراسر از جنس سنگ. معموالً اين كوه در پايين يا وسط يا باال داراي ديواره است   

  .ها جاري استگي از زير آنهاي بزر معموالً در باال چشمه ندارند و در پايين چشمه

محل چراي دامهاي عشاير زردكوه . بازفت و رودخانه نازي زردكوه سرچشمه رودهاي متعددي است، چون كارون و آب   

  .روند بختياري است كه زمستان را به اطراف مسجدسليمان و بازفت مي

 از گردنه چري يالي خاكي با شيب متوسط بعد از . متر است3450اولين قله از جنوب اين رشته چري يا چرّي به ارتفاع    

نام گَندوِه  هم به اين يال دو چمن تخت بزرگ چسبيده به ) چپ(سمت غرب در . رساند  ساعت ما را به قله مي4 الي 3

(Candaveh)رسد  چري مي راهي پاكوب با شيب تند به نزديك قله، وجود دارد كه از انتهاي شمال دومي.  

 اَسپيون ه  قل(Koroei)جا را سرتنگ كُرُواي  اين. رود اي است كه به شرق مي چري، انتهاي غربي دره  قلهگردنه شمالي   

(Aspiun) يا اَسبيانه (Asbiane) متر است3650 به ارتفاع .  

ي جدا هاي شمال اي سنگي و تيغه مانند از كوه را گردنهاسپيون . كشد  ساعت طول مي3صعود اَسپيون از قله چري حدود    

رسد اگر كمي از تيغه پايين بروي و  نظر مي به. اي سنگي است كه عبور از آن نسبتاً دشوار است اين تيغه قلهوسط . كند مي

 وسط تيغه را ه اين قل. كمي از تيغه باال رفتيم و از شرق دور زديمما . بعد كوه را از سمت غرب يا چپ دور بزني بهتر است

غرب آن چالي عميقي و سنگي است و سمت . گويند  يا السبز مي(Lasauz)را الساوز  آنشرق . نامند نازي مي كوه

توان گردنه نازي گفت و هم السبز، از  به اين ترتيب اين گردنه را هم مي. ريزد  آن بيرون ميه سرچشمه رود نازي از ديوار
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نگي گردنه ادامه دارد ولي ديگر شني و عبور از  س از تيغه و كوهبعد .  ساعت و ربع راه است2قله اسپيون تا قله نازي حدود 

. رسيم  مي(Pirkezely)رنگ و خرد پيركِزِلي   سياهه غربي قل از عبور از گردنه يا تيغه به يال جنوببعد . آن ساده است

فت و از تري يا توان راه ساده نوردي دارد كه با كمي به راست رفتن مي  متر صعود نسبتاً دشوار سنگ5وجه كوه حدود اين 

از محلي كه به .  از آخر يال شمالي قله نازي تا يال پيركزلي يك ساعت راه است.آن عبور كرد و يال غربي پيركزلي رسيد

شرقي پيركزلي سنگي و خرد  هاي جنوبي و شرقي و شمال وجه. ايم تا قله نيم ساعت راه است يال غربي پيركزلي سوار شده

  .دارد و شني توأم با سنگ خرد استضلع غربي آن شيبي متوسط اما . است

 بلندي است كه قبالً ذكر شد كه سرچشمه رود نازي از ه جنوبي آن ديوار تري هست كه ضله در غرب پيركزلي قله كوتاه   

  .واقع كولونچي جنوبي استدر . نامند  مي(Kulunchy)اين كوه را كولونچي . زند كمر آن بيرون مي

چر  كوئي يعني آهو و كوئي(نامند   مي(Queichar)چر  را كوئي اي خاكي است كه آن هاين دو قله، قل) شمال(پشت    

  ).يعني محل چراي آهو

از گردنه غربي پيركزلي تا . گويند را درياچه كولونچي مي مانندي است كه آن حوض) شمال شرقي آن(در پشت كولونچي    

  . ساعت راه است1اين حوض مانند حدود 

بين . الرأسند هاي بسيار هست كه هركدام كمي بلندتر از خط الرأسي نسبتاً طوالني با قله چر خط  كوئيغرب قله در شمال   

 (Momkoly)اين گردنه را ممكُلي . اي طوالني است اي است كه انتهاي جنوبي دره الرأس گردنه چر و اين خط كوئي

كُلي به درون دره  گردنه مماز . و تنها نمايان استجا در سمت شمال و در دوردست قله زرده بزرگ  از اينو . گويند مي

اي كه از گردنه ممكُلي  درهيكي . رسيم  ساعت پايين رفتن به فصل مشترك سه دره مي5/2شويم و بعد از حدود  سرازير مي

ه همند و از  نزديك به روي آن دو در روبهديگري . تندي دارد و در نزديك اين محل شيب) از جنوب به شمال(آيد  پايين مي

اين دره به ده . رود اي كه از محل برخورد دو دره اول رو به شرق مي رود و سوم دره باال مي جنوب به طرف شمال رو به

از ده بيرگون كه . گويند كولونچي مي اين دره كه ابتداي آن نسبتاً تنگ است را تنگ. رود جا مي كولونچي در مشرق اين

  .كنند جا رفت و آمد مي نزديك كولونچي است نيز به اين

ها قبالً مورد استفاده  اي است كه براي بستن درب حياط گويند و كولون همان وسيله تمام اين منطقه را كولونچي مي   

دره، كوه كولونچي قرار دارد كه داراي سه قله چهار هزار متري است و خود در جنوبي  شمال اين محل تقاطع سهدر . بوده

با توجه به وجود قله كولونچي ديگري در جنوب اين كوه را بايد كولونچي شمالي پس . ع شده استشرقي قله زرده واق

بايد كولونچي شمالي را . گويند نازي مي را نيز سرِشَطِ كولونچي جنوبي و چند قله غربي آن) عشاير(جا  مردم ساكن اين. ناميد

  .از سمت غرب دور زد تا به گردنه بين زرده و كولونچي رسيد
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بعد از . ما از سمت راست دره شرقي استراه . رود كه تقريباً موازيند طور كه گفته شد دو دره به طرف شمال مي همان   

گويند و محل  را هم چال كولونچي مي بينيم كه آن چمن بزرگي مي) مغرب راه( ساعت راهپيمايي در سمت چپ 1حدود 

هايي كه گفتيم در سمت  اي است بين كولونچي شمالي و كوه ن چمن گردنه ساعت باالتر از اي1حدود . ييالق دامداران است

زنيم و به  شمال بندركَال كولونچي را دور مياز . گويند  مي(Bondokala)اين گردنه را بندركَال . چر است غرب كويي شمال

 3جا حدود نگ كولونچي تا آنرسيم اين گردنه خاكي و تخت است و از ت شمال آن يعني گردنه بين كولونچي و زرده مي

دار و تنگ  اي است كه در ابتدا چون چالي يا ميداني وسيع و تخت است و بعد شيب شرق گردنه درهسمت . ساعت راه است

اي است كه قسمتي از يال جنوبي   كه سمت شمالي آن ديوارهUسمت غرب، دره عميقي است به شكل ن يا در . شود مي

) يعني كوه عمودي يا راست ((Kul-e-Xadang)را كول خدنگ   درجه است و آن90يب آن دهد و ش زرده را تشكيل مي

هاي وسيع و بلندي است  ر وجه جنوبي اين دره دورتر از گردنه بندر كال، ديوارهد. رود دره به طرف غرب مياين . گويند مي

براي (غربي برويم   دره پايين بياييم به طرف شمالكه از جاي اين ر از روي گردنه ممكُلي بهاگ. رسد نظر مي كه از دور صاف به

  . كه خاكي و نسبتاً ساده استآييم  بندركال پايين مي) شمال(، با چند ساعت تأخير از پشت )جا هاي آن صعود قله

عد قله را رويم و ب ابتدا به يال غربي قله مي. از گردنه بين زرده و كولونچي تا روي قله زرده كمتر از دو ساعت راه است   

  .كنيم صعود مي

غربي  شرقي و شمال داري هست و در سمت شمال پايين آن ميدان شيب. اي و زردرنگ است سمت شمال قله زرده صخره   

سنگي هست كه  در سمت شمالي ميدان چندسوزني يا قله. از زرده استآن دو قله خاكي است كه ارتفاعشان كمي كمتر 

  .گويند  مي(Jofne Zardeh)ها جفن زرده  ده يا به قول محليها را جفت زر دوتاي بلندتر آن

اي بهار ره و پاييز ره ايالت هغربي ميدان زير زرده است و راه براي رسيدن به گردنه بعدي كه روي يالي در شمال   

  .گذرد، بايد از اين دو كوه عبور كرد جا ميبختياري از چلگرد به بازفت و يابرعكس از آن

 آيد كه ده ره شيخ عليخان ميبهاره . روند پيوندند و به بازفت مي هم مي پاييز ره و بهاره ره، در روي گردنه بهدو راه    

غربي  اي در شمال قله(ميشان  تنان و پاييزه ره از چلگرد و چال مانندي است در شمال غرب چلگرد و ابتداي صعود هفت 

توان از طريق كوهستان به گردنه  ه در بهار به علت وجود برف زياد نميها آن است كآيد و علت جدايي اين راه مي) زرده

  .آيند زنند و به روي گردنه مي از راه شيخ عليخان كمي دور ميپس . رسيد

توان سوزني اول را صعود كرد و از طرف شمال غربش پايين آمد و سوزني ديگر را از طرف وجه غربي دور زد كه  مي   

 ساعت راه 4حدود ) روي گردنه بين جفت زرده و قله بعدي(از زير زرده تا راه پاييز ره . چال را داردمعموالً درگيري با يخ

هاي ديواره بغل  توان از فاصله بين يخچال و سنگ در تابستان مياغلب . نوردي و عبور از يخچال است است كه توأم با سنگ

  .ها عبور كردآن



  121     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

گويند كه اسم خود را از علفي خوراكي گرفته كه خيلي   مي(Lazarabin)بين  ذرهاولين بلندي بعد از اين گردنه را ال   

  .گويند در اين كوه وجود دارد  عشاير بختياري است، و ميه مورد عالق

خير  اي است و آن را دره البي كه وجه شمالي آن صخره) شرقي در سمت شمال(بين دره عميقي است  زيرذ ذره   

(LabikhDir)خير است بين جزئي از يال جنوبي البي در واقع قله ذره. بين است و قله آن بعد از ذرهگويند   مي.  

اي و در پايين چمني  اي است كه از زير يال تا توي دره صخره تيز است و در دامنه شرقي آن دره قله بعدي كه كوهي نوك   

  .گويند  يا سيردون مي(Sirdan)سبز دارد، سيردان 

رود آبگير زيبايي است كه آب آن از زير  غربي جفت زرده كه تماماً رو به پايين مي  بعد از گردنه شمالحدود بيست دقيقه   

رويم كه بعد به   ساعت شيبي ماليم را باال مي2جا به بعد بيش از  از اين. ها جاري است و اطرافش را چمن گرفته است برف

. رسد خير مي  ساعت ديگر به البي1رود و بعد از حدود  چ باال ميپيچاپيرسد كه داراي جاده پاكوبي است كه  شيبي تند مي

اين قله سيردون شكارچيان يك چهارديواري از سنگ روي .  ساعت راه است1جا تا قله بعدي يعني سيردون حدود  از اين

  .اند نشينند و نسل حيوانات اين رشته را تقريباً نابود كرده جا كمين مي اند كه در آن درست كرده

به  هاي آن تنان است كه چون صخره بلند ديگري قبل از هفتكوه . گويند مي (Kohnow)ون قله بعد از سيردون را كُه   

  .تنان است ده و هفتر بين زه كوه بلندترين قلاين . گويند  مي (Pele Boland)بلند لهپ  كوهپله است آن را صورت پله

هاي غربي و گاهي  را بايد گاهي از سينهراه . نو قرار دارد بعد از آنها قله كُههاي البي خير و سيردون خاكي و تختند و  قله   

  .هاي شرقي انتخاب كرد از سينه

 جاي تختِ وسيعي است كه بايد از آن عبور كرد و بعد پايين رفتا تا بعد از عبور از دو ميدان بلند  نو و پله ههاي كُ بين قله   

سوزني سنگي است در شمال غربي اين تخت كه  رسد يك نظر مي ه در اولين وهله بهتنان رسيد راهي ك بزرگ به پاي هفت

راه بعد از عبور از اين . تري در سمت غرب اين سوزني هست راه ساده. براي پايين رفتن از آن بايد با سنگنوردي آشنا بود

از . موالً سراسر آن پر از برف استرسد كه مع  مي(Eilevak) يا (Eilvak)نام ايلوك  اي به يك كمركش به ابتداي دره

شرقي  اي است كه امتداد يال جنوب سمت غرب دره ايلوك يالي صخره.  ساعت راه است5دره ايلوك حدود  خير تا پايين البي

  .رود از اين دره راهي هست كه به بازفت مي. هاي قشنگي درست كرده است تنان است و در بعضي جاها شكل هفت

  .تنان است پهن يا چال يا ميدان، چال هفتبعد از اين دره    

قسمت شمالي . كنيم تا به گردنه برسيم رويم و از انتهاي آن به طرف غرب رو به باال حركت مي از دره ايلوك پايين مي   

هاي  هاي پهن و گرد كه وقتي برف كرسم گياهي است با برگ.  و سبز است(Karsom)اين شيب معموالً پر از كَرسم 

خورند و يا  كنند و مي را مي آن. در اين موقع تُرد و لطيف است. آورد شود، سر از زير خاك بيرون مي خاكي آب ميمناطق 

  .كنند براي آينده خشك مي
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تنان  را چال هفتاين . رسيم كه آن هم معموالً پر از برف است مي) يا ميدان ديگري(بعد از عبور از گردنه به دره ديگري    

 ه شرقي است و زير قل غربي، جنوب اين يخچال شمال. شود تنان وصل مي عرض زير هفت  يخچال بلند و كمگويند كه به مي

جا  اين.  ساعت راه است5/3تنان حدود  چال هفت) شمال(پايين دره ايلوك تا آخر از . تنان تا كف رودخانه ادامه دارد هفت

شرقي آن باال  توان از يال جنوب تنان هم مي صعود به هفتبراي .  ساعت با قله فاصله دارد5/1حدود ) تنان شمال چال هفت(

را  الرأس غاري هست كه جلوي آن تر از خط مسير جنوبي كمي پاييندر . رفت و هم از يال شرقي هر دو راه تقريباً مساويند

وجوه قله تمام . سب استماني و استراحت منا اند كه براي شب اند و غار را به صورت اتاق درآورده چين كشيده ديواري سنگ

تنان  كوهنوردان تنها اين قله را هفتمعموالً . تنان غير از قسمتي از يال شرقي سنگي است و منظره زيبايي دارد هفت

) ها ترين آن جنوبي( سنگي دنبال هم است كه اولي ه تنان اسم شش يا هفت قل گويند، درحالي كه در واقع هفت مي

تنان را قطع كرده و به  رو، بهتر است يال شرقي هفت دن به ده شيخ عليخان و جاده ماشينبراي رسي. هاست بلندترين آن

سرده عبور  رويي كه از كنار رودخانه آب  است برويم و از جاده مال(Lashir)كه دره الشير ) شرقي شمال(دره بعدي 

  .جا برسيم كند به آن مي

 ساعت تا كف دره راه 1حدود . شويم مناسبي به دره الشير سرازير ميرويم و در محل  شرقي مي طرف جنوب از روي قله به   

 از قسمت شمالي اين (Ausarda)ها آوسرده  سرده يا به قول محلي دره الشير بسيار پهن و دراز است و رودخانه آب. است

ال پايين بياييم تا جايي ديگر اين بود كه از روي قله، از روي يخچراه . شرق جاري است زمين نسبتاً هموار به طرف جنوب

سرده جايي هست كه  در مسير آب. عليخان برويم ولي اين راه طوالني است جا به شيخ كه يال شرقي تمام شود و از آن

. گذرد  متر است مي1هم نزديك ده و تمام آب رودخانه از جايي عميق كه سطح باالي آن كمتر از  هاي دوطرف به صخره

اند و  پل بسته روي اين جاي تنگ را با چوب و سنگ. تني و طرف ديگر آن آرام و مناسب آبجا گرداب است  طرف اين يك

  .شدن از آب عبور كرد توان بدون خيس تنها جايي است كه مي

را  گري است كه آنگويند و پشت آن كوه دي  مي(Jujar)را جوجار  تنان كوه كوتاهي است كه آن شرقي هفت در شمال   

از رودخانه بايد عبور كرد و از وجه شمالي . را كوهرنگهردو . نامند  مي(Shirestan-e-Alganda) شيرستانِ اَلگَندا

رو باال رفت و به زمين هموار ديگري رسيد كه بعد از عبور از آن به  هاي بسيار بزرگ است از توي راه مال كه پر از گون آن

  . ساعت راه است5/3قله تا ده شيخ عليخان حدود از روي . رسد دره رودخانه شيخ عليخان و بعد به خود آن مي

كردند و فقط چند دكان گلي  چادرها زندگي مي شيخ عليخان دهكده تابستاني و موقتي بود كه اهالي در آن در زير سياه

  .داشت، اما امروزه بزرگ شده و به صورت ده متوسطي درآمده است
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  تنان به بعد  از هفت-زردكوه شمالي

 اسمي ه پس يك قله در يك در. ها يا محل برقراري چادرهاي زير آن گرفته شده هاي اين منطقه از دره ي قلهاسام: توجه   

 و مدت 82 تومان در سال 340كرايه . رويم رود اصفهان به شهركرد مي ترمينال زايندهاز .  ديگر اسمي ديگره دارد و در در

الزم مدت . رويم بوس به كوهرنگ يا چلگرد مي  پياده شديم مينيدر همان ترمينال شهركرد كه. ربع است3 ساعت و 1سفر 

بار است و كرايه   معموالً وانت  نقليهه وسيل. رويم از چلگرد به شيخ عليخان مي.  تومان است250 ساعت و كرايه 2معموالً 

جا هم،   اينه ايل نقليوس. روند حركت كنيم عليخان بايد با خودروهايي كه به دهكده سرآقاسيد مي شيخاز .  تومان100

 كه محلي (Chamha)ها   يا چم(Jamha)ها  جا بايد مواظب بود كه نرسيده به جم در اين. بار است بوس يا وانت ميني

 تومان 200كرايه . رود پياده شد تنان مي اي كه به پاي كوه هفت اند و در مدخل دره است كه چادرنشينان مسكن گرفته

. گذرد شدن مي سرده از نزديك محل پياده غربي است و رودخانه آب  جنوب-شرقي  دره شمالاين. است و جاده خاكي است

) آب زياد است و داشتن چوب يا باتوم بسيار مفيد است(گذريم  آييم و از رودخانه مي شدن مدت كمي پايين مي از پيادهپس 

دره تقريباً اين . رود تنان مي  هفته ه به زير قلنام قنبركُش ك رسيم به اي مي به درهرويم تا  طرف جنوب مي و همچنان به

رسته اشود را قاطر و تنان منتهي مي كه به زير هفت شود كه سمت چپ آن  غربي است و در قسمت باال باز مي-شرقي

(Warasteh)رويم كه هم  از دره باال مي. ربع راه است3 قنبركش حدود ه شدن تا ابتداي در محل پيادهاز . گويند  مي

 3پيچد و در مدت حدود  توان از كف رودخانه وقت و هم از سمت چپ يا جنوب آن و بعد به سمت چپ يا جنوب مي مي

  .رسيم هاي شمالي آن مي تنان و قله  هفته  فاصل بين قله ساعت به گردن

و . تنان هست  زير هفته مان ديوار در سمت راست. پيچيم تنان به سمت چپ يا شرق مي از اين گردنه براي صعود هفت   

از باالي اين سياهي و از لبه راه .  مثل اينكه مركب ريخته باشند سياه شده است هايي كه در جايي از آن رو صخره در روبه

.  ساعت راه است1از روي گردنه تا قله حدود . رسد تنان مي  هفته رود تا به قل صخره است و به سمت جنوب شرقي مي

راه صعود قله از روي گردنه را درست انتخاب اگر .  ساعت راه است5 نزديك ه رو تا قل  ماشينه پس در مجموع از جاد

  .ها داريم تري با صخره نكنيم، درگيري بيشتر و مشكل

براي صعود اولي، چون از سمت .  اوله ترند، بخصوص سه قل تنان كوتاه ها از هفت قله اين .تنان هاي شمالي هفت قله   

رسيم و  اول و دوم مي ه  فاصل بين قله آييم تا به در دهد، از دره قاطر و رسته پايين مي ه راه نميجنوب يعني از روي گردن

. اين راه شيبي تند و توأم با سنگ ريزه دارد. يمرس و دوم مي اول ه بين قل ه به گردنرويم تا   دقيقه باال مي50آنجا حدود از 

هاي   بين قلهه آييم و به گردن  دوم پايين ميه قلاز .  دقيقه است5 حدود ها  بين آنه ها از گردن مدت صعود هركدام از قله

نوردي دشوار است كه احتياج به   سوم هم از اين سمت قابل صعود نيست، زيرا توأم با سنگه قل. رسيم دوم و سوم مي

رسيم كه نسبتاً راحت  تا به يالي ميآييم  قدر پايين مي آنباز . آييم تا دره قاطر ورسته اين گردنه پايين مياز . حمايت دارد
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در . اند اي است كه روي آن يك چهار ديواري سنگچين كرده ها تپه در پايين اين يال.  سوم و چهارم برسيمبه گردنه بين قله

آييم كه يك  از آن باال مي. هاي آن مثل صفحات موازي و به صورت عمودي قرار دارند سمت غرب يالي است كه صخره

 ه صعود قل. راه نسبتاً مشكل است زيرا شيب تند است و خاك سفت. الرأس برسيم كشد تا به خط م طول ميساعت و ني

الرأس به طرف شرق پايين  تنان است، از خط  بلند بعد از هفته  چهارم كه تنها قله براي صعود قل. اي است سوم كار ساده

قلي  ميشان يا حاج را قله چال  چهارم كه آنه جا تا قل  از اين.رسيم كوه مي  ريشهه  دقيقه به گردن20رويم و در مدت  مي

باز اين . پيچد يابد و بعد به شمال مي الرأس زردكوه از سمت غرب اين كوه ادامه مي خط. گويند يك ساعت راه است مي

  .ها مشكل هاي خورد است و عبور از آن سمت داراي صخره

جايي  شويم و به رويم و از زير آن رد مي تري هست كه به سمت آن مي كوتاهاي   صخرهه قلي، قل  حاجه در سمت شرق قل   

اي  كنيم و از سجاف يا دره پيچيم و يك برآمدگي كوچك را رد مي جا به سمت شمال مي در اين. رسيم نسبتاً هموار مي

قلي كه در پايين كوه و   حاج ه شرقي آن و دره قلي و قل  پهني بين كوه حاجه رويم تا به در ايين ميباريك به سمت غرب پ

 شرقي به علت شيب تند كه معموالً برف ه قلي و قل  بين حاجه راه مستقيم از قله يا از فاصل. رسيم سمت شمال است مي

  .دارد مشكل است

يم، كه رس رويم و به يالي نسبتاً راحت مي از اين دره كه معموالً حتي در تيرماه پر از برف است به سمت شمال پايين مي   

از قله تا . سرده است  آبه هاي رودخان اين رودخانه هم از سرچشمه. شود قلي منتهي مي  حاجه  پايين و دره به رودخان

عليخان به سرآقاسيد  كشان كه در بين راه شيخ  عسله رو و خاكي از گردن اي ماشين جاده.  ساعت راه است3رودخانه حدود 

 .ه كشيده شده استشود و تا نزديك رودخان  جدا مياست

رسيم كه آبي از  آييم و به محلي مي از كنار رودخانه باال ميكمي . هاي خوبي هست در سمت شمال رودخانه چشمه   

  .گويند و از آن راهي به بازفت هست را هم چپ مي رو و آب ديگري از سمت چپ جاري است كه دره آن روبه

جا حدود يك ساعت راه  محل دوآب تا ايناز . رويم تا انتهاي دره سمت غرب ميرو به طرف باال و به   روبهه همراه رودخان   

در . رسيم رويم و در مدت حدود يك ساعت به گردنه مي با شيبي نسبتاً ماليم در جلو روست كه از آن باال مييالي . است

ست و در سمت راست هاي آن هم مشكل ا  است كه صعود صخره(Tabeh)اي برف تابه   صخرهه سمت چپ يا جنوب قل

شيب .  دقيقه راه است35 لرگا كه سمت جنوب آن خاكي است حدود ه از گردنه تا قل. (Lorega) بلند لرگا ه يا شمال قل

اي است كه صعود آن هم مشكل است و  اي صخره غرب اين قله، قله سمت شمالدر . هاي ريز است تند و پوشيده از سنگ

گويند   مي(Zarru)را خيمه زرو   بعد كه آنه هاي قل  لرگا تا پاي صخرهه  بين قله صلفا. احتياج به طناب و حمايت دارد

 صخره در ه هايي شبيه خيمه به وسيل اي مكاني هست كه گويا شكل دامنه غرب اين قله صخرهدر .  ربع ساعت است1حدود 

گويند  مي. گويند  آن ميه ار درب(Hidarbak) و حيدربك (Semambar)اي به نام سممبر  آن درست شده و افسانه
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آمده و يكبار حيدربك كه مردي  آوري گياهان طبي به اين منطقه مي سممبر دختر قاضي كشمير بود و هر سال براي جمع

اين . كنند شود و بعد در جايي ديگر عروسي مي جنگد و مغلوب مي گذشت و با دختر مي جا مي اصفهاني و پهلوان بود از آن

را  پس قله باالي آن. شود جا يافت مي زرون هم گويا نام گياهي است كه در آن.  زرو خوانده شدهه ت خيممكان به آن مناسب

 ه  لرگا را خيمه قلي اين قله را الزرد گفتند و قل  حاجه در در. گويند  زرو ميه العبور است خيم اي صعب كه همان قله صخره

تنها راه براي پيشروي آن است كه از قله . توانيم عبور كنيم هاي جنوبي نمي هغرب و قل  لرگا به سمت شماله از قلپس . زرو

شرق پايين برويم تا به يك سوزني   زرو به سمت شماله الرأس بين آن و خيم به سمت شمال پايين بياييم و از اواسط خط

 كوتاه ه و سمت سوزني يا قلچين هست و دو دره در د اين سوزني يك چهار ديواري سنگنزديك . اي خورد برسيم صخره

اي و نسبتاً مشكل است و بعد از مدتي  صخرهراه . رويم و از روي يال سوزني پايين مي) شمال(سمت چپ از . اي است صخره

بعد دوباره پايين رفت تا به رودخانه و و . بايد به سمت چپ يا غرب دره رفت و در اواخر بهار و اوايل تابستان از برف رد شد

پايين ها راه را تشخيص بدهيم و  البته اگر بخوبي از توي صخره.  ساعت راه است2قله تا كف دره حدود از . گا رسيد لره در

  .برويم و معطلي ناشته باشيم

رود  رو هم به آن مي شرق كه راهي مال اي در شمال رو برسيم، بايد به گردنه  ماشينه كه از كف دره لرگا به جاد براي اين   

رو شيخ عليخان به سرآقاسيد   ماشينه جاد دقيقه 15 حدود ه روي گردنه و با فاصلاز . دت صعود يك ساعت استبرويم و م

كوه يا بهتر بگوييم . اند مثل ديوار حياط چين كرده از باد سنگ لرگا دور چادرها را براي درامان بودن ه دردر . شود ديده مي

خيش  را چهل هاي شمالي از طرف ديگر هست كه آن ز يك طرف و كوهزرو ا هاي لرگا و خيمه اي خاكي بين قله تپه

(Chehel Khish)در . كشان به همين نام است گويند كه تا گردنه عسل تر لرگا را آب و كاسه مي  شماليه در. گويند  مي

  .آيد  بزرگي از دل صخره بيرون ميه لرگا و در وجه جنوبي آن چشم ه قسمت شرق در

  

  متر3050در ارتفاع  (Sepiraz)رز غربي، سپي نيجاهاي آذربا كوه

  متر3570كوه در ارتفاع  و سياه

راه خالدار  رسيم كه آن را سه راهي مي  كيلومتر بعد به سه5رويم حدود   به سمت شمال ميده نقّه از پيرانشهر در جاد

سو   و گردهSilveهاي سيلو  شويم و بعد از روستا مي شود كه داخل آن اي خاكي از سمت چپ جدا مي جاده .گويند مي

Gerdesurو جار  جاي تخت همواري هست به نام تَل  جاده ساعت در سمت چپ1يابد تا بعد از حدود   راه ادامه مي 

Talejarجاده هست كه ) تقريباً شرق( دره كوچكي در سمت راست جار كمي قبل از تل.  كه جاي استقرار دامداران است

رسيم كه دوطرف  اي مي  ديقيقه به تنگه50از حدود بعد . رويم اين دره باال مي) يباً به جنوبتقر(از راه پاكوب سمت راست 

 ساعت ديگر به اولين 2از حدود بعد . دهيم راه را به طرف باال ادامه مي. آن صخره است و از وسطش جوي آبي جاري است
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اي شمالي جنوبي است و چند قله روي   به صورت تيغهزر اين به بعد سپياز . رسيم ز است مي ر  سپيه ترين قل قله كه جنوبي

الرأسي بايد در عبور از صخره از  اين تيغه قرار دارد كه آخرين آن از همه بلندتر است و در بعضي جاهاي اين تيغه خط

  . دقيقه راه است25 قله اول تا آخرين قله حدود ه فاصل. ها هم كمك گرفت دست

ها كه زيرش صخره يا سنگ نيست  اسكي  اول و آخر از يكي از شنه  بين قله رز در فاصل سپيكوه از روي  براي صعود سياه   

 3كوه از رودخانه حدود  كوه رسيد و صعود سياه باال رفت تا به سياه) غرب(پايين آمد و بعد از عبور رودخانه از سمت مقابل 

اسكي نرمي  غرب از شن  آمد و بعد به طرف جنوبرز سپي) قله جنوبي(توان به نزديك قله اول  مي. كشد ساعت طول مي

در . ريزد كوه به رودخانه مي  سياهه هاي دامن پايين رفت تا به رودخانه در قسمتي رسيد كه دو جوي آب بزرگ از چمن

 توان از آن عبور كرد و به طرف غرب باال رفت و از چمن تخت زيبايي جا پلي بر روي رودخانه هست كه مي دست اين پايين

كوه  شرقي و شرق سياه اي كه از طرف جنوب  ساعت به جاده5/1كوه عبور كرد تا بعد ار حدود  شرقي سياه  جنوبه در دامن

  . ساعت راه است2 الي 5/1از اين جاده تا قله حدود .  مشهور است رسيدKileshinشين  گذرد و به جاده كيله مي

و . گويند كه پوشيده از علف است  ميXargedashداش  ها را خرگه كوه بسيار زيباست و آن شرقي سياه هاي جنوب دامنه

  .آبگير بزرگي دارد

  

  كوه رز و سياه راه دوم صعود سپي

سور و غيره  دار بعد از عبور از روستاهاي سيلوه و گرده راه خال رز آن است كه سه كوه و سپي هاي سياه بهترين راه صعود كوه

آب به   يا سهCechumچوم  نام سه جار و محلي به ست ادامه دهيم و بعد از عبور از تلجاده خاكي را كه تردد در آن زياد ا

شين كه زمين همواري است در  راه تا كيلهاين . شويم شين مي اين دوراهي وارد راه كيلهدر . شين برسيم دوراهي كيله

بعضي جاها در .  ساعت است3حدود شين  دار تا دوراهي كيله راه خال از سهراه . كوه ادامه دارد شرقي سياه شمال

شين نام سنگي است به زبان اورارتويي كه از اين ناحيه پيدا شده و در موزه اروميه حفظ  كيل. اندازهاي بدي دارد دست

از دوراهي تا جاي . كند كه ناچار بايد از خودرو پياده شد هاي اين راه را برف مسدود مي در بهار بعضي قسمت. شود مي

پس . جا تا قله حدود دو ساعت ديگر راه است  ساعت و ربع پياده راه است و از آن كوه حدود يك ي صعود سياهمناسبي برا

شرقي آن  كوه رسيد و بعد از شمال توان به قله سياه  ساعت مي5/3 الي 3شين پياده شويم با حدود  اگر در دوراهي كيل

جار رسيد يا همان  جا به سمت جنوب باال رفت و به حدود تل  آنرز رفت و از پايين آمد و به گردنه رسيد و به شمال سپي

  .شين برگشت راه رفت را برگشت و به دوراهي كيله

كوه بين ايران و عراق و نزديك به مرز تركيه  سياه. گويند را سلطان مي رز هست كه آن شرقي سپي تري در جنوب كوه كوتاه   

  .است
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   متر،3500  حدود(setare Lavand)لوند  كوه ستاره

   متر3600 حدود (Di-E-Akhar-E-Dar)آخر در   يا دي(Shilonuk)قله شيلونوك 

ستاره به زبان .  شهرستان اروميه هستند(Targevar) از دهات ترگور (Anby)غربي روستاي انبي  اين دو قله در جنوب

از ميدان . بز درست كرده بوده استكردي يعني سنگر و لوند نام مردي بوده كه روي اين قله سنگري براي شكار كل و 

 تومان 300كرايه حدود . رويم ها به انبي كه ده بزرگي است مي با يكي از آن. مدرس اروميه سواري براي دهات ترگور هست

رويم تا به كنار  باال مي) سمت شرق(رويم و از سمت راست مسجد  به جلو مسجد ده مي. مردم كُردند و مهربان. است

لوند ادامه دارد و   ستارهه راه تا نزديك قلاين . رود پيچد و باال مي رو به چپ مي بعد راهي مشخص و مال. سيمر رودخانه مي

 ه يابد و از زير قل لوند و قله بلندتري كه در غرب آن است ادامه مي الرأس بين ستاره ربعي پاي قله بر روي خط از حدود يك

نام آودي  گويند و در روستاي ديگري به را ديِ آخرِ در يعني آخرين حد دره مي  دوم كه آنه غربي قل  شماله دوم به گردن

(Audy)لوند حدود  از ده انبي تا قله ستارهراه . رود رسد و بعد از زير قله ميربهار به طرف مرز مي را شيلونوك گفتند مي  آن

  .چين نسبتاً بزرگي هست روي قله سنگ.  ساعت و ربع است3

لوند را كه در بغل راه است صعود  صورتي كه قله ستارهدر . كشد  ساعت طول مي5/4نك از ده انبي حدود صعود قله شيلو   

  .نكنيم

  

  دـنـهـس

هاي بلند اين  كوه.  اروميهه و ميانه و در شرق درياچهاي تبريز، مراغه  سهند منطقه كوهستاني وسيعي است بين شهر

شهر و كندوان و سوم  هاي واقع در جنوب خسرو ه و جنوب سهند و قلهشرقي مراغ منطقه عبارتند از قله جام در شمال

  .هاي جنوب شرقي ليقوان قله

 .هاي شمال شرق مراغه، قله جام و قله سهند قله  -1

اي در سمت چپ  جا جاده از اين. رسيم  مي  (Dashatan)آتا از مراغه در جاده هشترود به دوراهي روستاي داش   

  .رود كه تماماً آسفالت است  مي (Korde)ده  تا روستاي كردهشود و  جدا مي) شمال(

آمد  و ظهرها رفت از ها و بعد ده خط واحد صبح  ده ماقبل كرده (Yengeje)بوس دارد و تا ينگجه  ده از مراغه ميني كُرده   

 Gherkh)غ بال  كرد تا قرخده بايد جيب يا وانت كرايه كردهاز . دانند مردم مراغه معموالً راه صعود قله را مي. كند مي

Bolagh)دقيقه 50راه حدود مدت . انداز است ها بسيار خراب و پر دست اين جاده در بعضي جا.  كه در پاي كوه است 

ها  پايين دست اين چشمه. هاي زيادي در منطقه است گذاري وجود چشمه چشمه و علت اين نام بالغ يعني چهل قرخ. است

باالدست . كند سبز و خرم است و پرگل و گياه  سهند تا چشم كار ميشرق و جنوبچمن وسيعي است و كل جنوب 



  128     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

گويند و در بغل آن چشمه  اند كه مسجد مي وجهي از سنگ و سيمان درست كرده چشمه بنايي را به صورت دوازده چهل

 بار هم با سيمان اند و جلويش حوضي است و راه عبور جوي آب كردهخوبي هست كه اطرافش را با سيمان تخت هموار 

 متر 500حدود . بالغ درست شده است شرق قرخ نام پناهگاه در شمال چنين اتاقي ديگر به بناها و هماين . درست شده است

از . چادري هم متعلق به دامداران براي تهيه پنير هست. گاه كوهنوردي درست شده كه درب آن قفل است تر هم پناه پايين

  كه به كرده(Mordy) جاري است و از غرب آن رودخانه مردي (Gheran-ghu)قو  انه قرنشرق اين ناحيه رودخ شمال

هاي عمدتاً سيب و گردوست قله  اي كه اين رودخانه در آن جاري است پر از درخت رود كُل دره دست مي ده و دهات پايين 

  .هست مانندي پرآب، در آنجا وضشود ح ها آب مي گويا وقتي برف. گويند  مي(jam)اصلي و بلندتر سهند را جام 

در . گذرد  كوچكي كه شبيه مسير جوي آب است ميه رود و از كنار در راه قله از سمت راست مسجد به طرف شرق مي   

اين راه پاكوب و مشخص است و . هايي براي جلوگيري از جريان تند آب درست شده چين اوايل اين دره هرچند متري سنگ

 بين دو قله ه رود كه به گردن اي مي رود و بر روي سينه مي) شرق تقريباً شمال(جوي جدا شده به راست بعد از مدتي از كنار 

توان صعود  مسجد تا روي گردنه را در حدود دو ساعت و ربع مياز . تر از پايين است در آن سينه راه پهن. شود منتهي مي

. شرقي جام هست  ديگري در جنوبه قل.  دقيقه راه است20جا تا قله اصلي جام كه سمت راست است حدود  و از آن. كرد

. راه برگشت همان راه صعود استبهترين .  پاكوب خوبي استه  دقيقه راه است كه تماماً داراي جاد50 دو قله حدود ه فاصل

  . ساعت است3روي آن حدود  ده خودرو نباشد مدت پياده اگر براي برگشت به كرده

  

  (Goli)لي گُ منطقه ليقوان يا قوچ

.  شد(eiranagh)پاي اين منطقه از سهند بايد از دروازه تهران شهرستان تبريز سوار خودروهاي ايرانق  براي رسيدن به

جاده است، و از دوراهي تا ايرانق هم حدود ) غرب(راه تبريز و در دست راست   كيلومتر بعد از پليس5دوراهي ايرانق حدود 

تبريز يا از دوراهي يا از ايرانق بايد خودرو براي رسيدن به پاي از . آسفالت است كيلومتر است كه سراسر جاده 5

از حدود يك جاده . گذرد  مي(Samar) و ثمرخوان (Matenagh)اسكي كرايه كرد كه از نزديك دهات متنق  پيست

 اين صورت دسترسي به  اين جاده آسفالت شود كه در80قرار است در سال . كيلومتري بعد از ايرانق به بعد خاكي است

  .هاي اين سمت سهند، آسان خواهد شد پيست و در نتيجه كوه

گُلي  رو ولي خراب به ساختمان پناهگاه كوهنوردي واقع در نزديك درياچه قوچ از نزديك ساختمان پيست، راهي ماشين   

و ابعاد آن  اند را شكسته ر و پنچره آناين پناهگاه ساختماني است كه د. گيرد  دقيقه وقت مي50رود كه پاي پياده حدود  مي

نر شاخدار يا بز كوهي است وگُل در تركي   قوچ همان گوسفند(لي گُ جنوب آن درياچه قوچدر .  متر است6 متر در 3حدود 

  هترين قل در جنوب آن بلند.  متر دارد30 در 15 يا درياچه ابعادي حدود (gul) يا گول (gul)اين گُل) گويند به درياچه مي
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 ه  ادار نقشهدر . گويند داغ يعني كوه سفيد مي  سهند قرار دارد كه آن را بيشتر مردم آقه منطقه و به قولي بزرگترين قل

  .گويند  مي(kamal) مالكَ  اي از كوهنوردان آن را گلي داغ نوشته و مردم ايرانق و عده جغرافيايي آن را قوچ

پيچيم تا به  مي) جنوب(رويم و بعد به چپ  كنيم و باال مي چه استفاده ميبراي صعود كوه سفيد از يال سمت غرب دريا   

سمت غرب اين كوه، كوه بلند ديگري در . و ربع است  ساعت1مدت صعود آن حدود . راه پاكوبي موجود است. رسيم قله مي

يا كوه آهن  (Damir)هاي بزرگ و كوچك سنگين روي هم ريخته است و آن را دميراغ  است كه در سراسرش سنگ

 ساعت طول  كشدو صعود خود دميراغ حدود سه ربع طول مي) كوه آهن(روي كوه سفيد تا  دامنه دميراغ از . گويند مي

 20پايين آمدن از دميرداغ حدود . دو كوه سفيد هستپس . گويند مي) سفيد كوه(داغ  هم آق  آخرين كوه غربي را.كشد مي

برگشت بايد كوهها را از وجه شمالي آنها دور زد كه براي . كشد  دقيقه طول مي20حدود چك هم داغ كو دقيقه و صعود آق

  .كشد گلي طول مي  قوچه  ساعت تا درياچحدود 

  كوچكه داغ، چند قل بالغ و آق قرخبين . گويند ميبالغ  دو قله در سمت شرقِ بلندترين قله هست كه اولي را كويا قرخ   

 جنوبي ه افتيم و به گردن راه مي گلي به سمت شرق به گويند براي صعود اين قله از قوچ داغ مي ها را چيني كه گويا آنهست، 

كنيم كه آن هم حدود نيم  رويم و كوه را صعود مي كشد و بعد به سمت شمال مي  دقيقه طول مي50رسيم كه حدود  آن مي

هاي اين  سنگ.  دقيقه است10ها حدود   آنه رتفاع شرقي و غربي دارد كه فاصلا  هم تقريباًه كوه دو قلاين . ساعت راه است

 شرقي كه ه بالغ با آخرين قل  قرخه  قله فاصل. شود تر مي رويم قطعات آن بزرگ كوه هم خورد است و به تدريج كه باالتر مي

برگشت از راه . ان راه برگشتشرق آن ساخته شده حدود نيم ساعت است و بهتر است از هم اسكي در سمت شمال پيست

خصوص در دو قسمت شمالي بسيار سرد است و حتي در  هواي سهند به. كشد بالغ تا درياچه حدود يك ساعت طول مي قرخ

  .زند ها يخ مي اوايل تابستان شب بعضي آب

آييم كه  اي در شمال آن مي  تپهداغ بزرگ و  بين آقه به گردنابتدا . ها به ليقوان بياييم در صورتي كه بخواهيم از پاي قله   

از . رسيم رو موازي با جوي آب مي رويم تا به راهي مال از گردنه به طرف غرب پايين ميبعد . كشد  دقيقه طول مي25حدود 

حدود يك . بعد از مدتي بين راه دو تپه هست كه دومي سوزني شكل است. مشخص استراه . رويم همين راه پايين مي

يكي به سمت . شود جا راه دو قسمت مي در اين. رسيم تيز دوم مي ايم به نزديك اين تپه نوك  راه آمدهربع كه ساعت و سه

. رود جوي آب مي زند و مدتي در بغل يك سمت چپ كه راه ماست تپه را دور ميراه . رود و ديگري به سمت چپ راست مي

ده بزرگ ديگري است كه ) غرب(ليقوان در سمت چپ ت باالدس. شود از دورزدن تپه در يك سربااليي ليقوان ديده ميبعد 

طبيعي است راه باالرفتن آن .  ساعت با بار است4 تا 5/3گلي تا ليقوان  آمدن از قوچ پايينمدت . گويند خوان مي را سفيده آن

  .بيشتر است
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   كندوانه غربي، منطق هاي شمال سهند، قله

جا به اسكو و  رفتن به كندوان، از تبريز به خسروشهر و از آنبراي . تندها در جنوب ده توريستي كندوان واقع هس اين قله

در كندوان بايد وانت لندرور كرايه كرد براي رفتن به آرشدچمن، مدت . سراسر جاده آسفالت است. رويم بعد به كندوان مي

آن كوه سلطان يا  هكتار در شمال 2ارشدچمن، چمن نسبتاً وسيعي است حدود .  دقيقه است50 تا 40راه حدود 

اي   و در جنوب آن قله(Gharmish) اين منطقه است و در شرق آن قله قرميش ه ارشدسلطان قرار دارد كه بلندترين قل

 (Ghezelghaye)قيه   و بعضي قزل(Chichaklu)اي چيچكلو  را عده هاي نسبتاً سياه كه آن است كوتاه با صخره

هاي اين حدود كه به ارتش  وب ارشدچمن چادري هست متعلق به نگهبان چمنمعموالً در جن. گويند  طال ميه يعني صخر

در . گويند خر مي را ميدان رسد كه آن شرق ادامه دارد تا به ميدان وسيعي مي رو به طرف شرق و جنوب ماشينراه . تعلق دارد

  . برف مسدود شده استه بهار اين راه معموالً در بعضي جاها به وسيل

 (Gharmish)رويم تا به روي گردنه بين كوه قرميش  شرق مي سلطان، از چادر نگهباني به طرف شمال هبراي صعود قل   

در گردنه چند دقيقه از روي جاده . جاده پاكوب خوبي موجود است. كشد ربع طول مي رسيم كه حدود يك و سلطان مي

رو  اين جاده هم پاكوب يا مال. رويم ست باال ميرويم و بعد از جاده پاكوب دست را غرب مي رو به طرف چپ يا شمال ماشين

از . كشد از روي گردنه حدود يك ساعت و ربع طول ميكه . رسد رود و به قله مي صورت زيگزاگ باال مي خوب است كه به

رسيم با چند اتاق سنگي و يك اتاق بزرگ با  رويم و به زيارتگاهي مي  دقيقه به طرف شمال مي5روي قله سلطان حدود 

 180متر و ارتفاع حدود   سانتي30مانندي با قطر مناره .  ساسانيه هاي دور هاي تراشيده شده بزرگ شبيه سنگ نگس

بن زيد سردار  سلطان اسامه«: كار گذاشته شده كه روي آن نوشته شده اي است و سنگي روي پايه متر كه روي پايه سانتي

هايي كه احتماالً سنگ قبر است به صورت ايستاده نصب  شت سنگو در پ»  رسول اكرمه خواند  هجري، فرزند18اسالم، 

  .اند راه برگشت، همان راه صعود است كرده

كوه دو قله دارد كه قله اين . رويم قيه از جاده پاكوبي كه نمايان است به طرف جنوب مي براي صعود قله چيچكلو يا قزل   

در .  آن حدود يك ربعه  دو قله و فاصل.  ربع ساعت است3مدت صعود آن حدود . بلندتر است) شرقي جنوب(چپ  دست

 هست كه مدت صعود آن از (Omar) يا به قول بعضي عمر (Gharmish)قسمت شرق ارشدچمن قله قرميش 

رو كه از طرف شرق ارشدچمن ادامه   ماشينه توان از جاد ها مي براي صعود بقيه قله. ارشدچمن حدود يك ساعت است

از جمله . هاي اطراف را صعود كرد جا قله و از آن. كشد  دقيقه طول مي40تا به آخر گردنه رسيد كه حدود يابد باال رفت  مي

. شرقي ارشدچمن واقع است در جنوبو . گويند را عمر هم مي تيز و مخروطي نمايان است و آن كوهي است كه دور نوك

 ه رسيم و از جاد آئيم و به گردنه مي  عمر پايين ميه قلاز . كشد  دقيقه طول مي25صعود آن از روي گردنه حدود مدت 

تقريباً (در سمت راست آن كه . رسيم ربع به گردنه ديگر مي رويم تا در مدت حدود يك شرقي مي رو به طرف جنوب ماشين
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 (Tandare)اين قله را تَندره . ميدان وسيعي است كه به آن ميدان خر از جاي مناسب قله را صعود كرد) غرب آن

صعود آن حدود يك ربع است و ديگر كوهي است در شرق ارشدچمن و شرق كوه قرميش و تقريباً شمال مدت . گويند يم

توان از  مي. گويند  مي(Gudare)كشد آن را گودره   دقيقه صعودش طول مي30هم از ميدان خر حدود  ميدان خر كه آن

 ه جا پايين آمد و به گردن را صعود كرد و بعد از آن ا عمر شد و آن قرميش يه تر سوار يال قل  پايينه روي اين گردنه يا گردن

  . سلطان را هم صعود كرده  سلطان رسيد و قله  قرميش و قله بين قل

دو قله بلند ديگر هست كه يكي را عمر و بعضي  شرق ارشدچمن و در سمت راست قله سلطان تقريباً شرق آن در شمال   

  .گويند  مي(Zanjenab)جناب  يگري كه دورتر است را كوه زنگويند و د  مي(Dehbal)دهبال 

  

   متر3390قله شاهو، ارتفاع 

 كيلومتري شهرستان پاوه از استان كردستان است قرار دارد و 10شرقي روستاي شمشير كه حدود  اين قله در شمال

از همان كنار جاده به . پاوه واقع استترين راه صعود به آن از همين روستاي شمشير كه در كنار جاده كرمانشاه به  نزديك

  .رسيم  ساعت به قله مي5/1رويم و بعد از حدود  شرقي باال مي طرف شمال

  

   متر3850قله شاهين، ارتفاع 

  .در باختر قله كركس واقع است

 آن از يك شيب كنيم و از كنار آن و در دره باالي پناه صعود مي كركس تا جان براي صعود به اين قله از راه جنوبي قله   

هاي متعدد با  از اين محل مسير بر روي لبه تاريكي با عبور از ميان سنگالخ. رسيم الرأس مي كنيم تا به خط تند صعود مي

  .رسد  ساعت به قله شاهين مي3صرف 

  

 خط  الرأس شاهان

الرأس  اه رسيدن به خطشرقي است و بعد از صعود آن چون ر الرأس در سمت جنوب  اين خطه كوه بزآب يا وري اولين قل

براي اين . الرأس رسيد  سمت غرب وري به خطه  عبور است بايد به پايين برگشت و دوباره از در اي و تقريباً غيرقابل صخره

شود به سمت چپ يا  رويم و در قسمتي كه شيب تند مي  غربي وري رو به شمال باال ميه چادرهاي و از دامن كار از سياه

 3 ساعت و از كمرون حدود چادرها حدود  راه سياهاين . رسيم الرأس مي رويم تا به خط م و باال ميپيچي غرب مي شمال

 شاهان ه  شاهان شرقي غربي است و از آن به بعد تا آخرين قله الرأس شاهان از وري تا اولين قل خط. كشد ساعت طول مي

  .رود غرب مي پيچد و دوباره به سمت شمال  به شمال مي به صورت قوسي(Tok Tok-E-Ab)آب  توك نام توك به
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از . رسيم  مي(Sar-E-Teleh)رويم تا به اولين قله شاهان به نام سرتِله   ساعت راه مي5/2الرأس حدود  از روي خط   

سبتاً راه سنگي و ن. رويم گويند مي  مي(Aseyab badineh)را آسياب بادينه   اصلي شاهان كه آنه سرتِله به سمت قل

البته . شود كه از سمت جنوب و از خيلي پايين عبور كنيم كه راه دور مي مشكل است و بايد با احتياط طي شود مگر اين

 3 بين دو قله حدود ه فاصل. تر است تر و هم نزديك الرأس عبور كرد كه هم راحت توان از سمت راست يا چپ خط گاهي مي

 متر 200قله حدود اين . گويند تر ارتفاع دارد و به آن آسياب بادينه هم مي م4040 اصلي شاهان ه قل. ساعت راه است

هاي غربي و جنوبي آن  وجه. هاي ديگر ندارد الرأس سنگي تقريباً هموار است و جاي بلند و مشخصي مثل قله خط

  .هايي بلند است ديواره

آيد كه  ي به سمت گردنه شرقي اين قله باال مياي خاك شرق و از دهات سرداب باال و سرداب پايين جاده از سمت شمال   

 ساعت راه است و 5/1از انتهاي جاده تا گردنه حدود . آيد ابتدا به گوسفندسرا و چادرهاي عشاير و بعد تا دامن كوه باال مي

 4تا قله كمتر از رو   ماشينه پس در مجموع از آخر جاد.  ساعت راه استجا تا قله هم  شيب مسير كم است و از آن

 ساعت به 3توان باال آمد و در مدت حدود  هم مي)  ويههه غرب گردن(از سمت پشتكوه و از گردنه شادي . ساعت راه است

 ه جا بعد از ردكردن دو قل رويم و از آن توك آب مي  سوم شاهان به نام توكه از شاهان به شمال قليا .  اول شاهان رسيده قل

آب سه دره هست كه هرسه برف و آب دارند  توك بادينه و توك  آسيابه بين قل. رسيم اب بادينه ميسنگي و خورد به آسي

رسد كه از  اي مي  سوم در باال فراخ و در پايين تنگ است و در پايين به درهه  اول كوچكند، اما دره دو در). در آخر تيرماه(

، از روي  سومه براي رسيدن به در. دره هم برف و آب داردن اي. پيوندد شرقي آسياب بادينه مي  جنوبه سرداب به گردن

راه در بعضي جاها . رسيم  سوم ميه آييم و بعد از مسيري باريك به در پايين مي) سمت پشتكوه(س و از سمت چپ أالر خط

از . به راهنما داردكردن راه احتياج  توان به اين قسمت آمد و صعود كرد كه پيدا از ده شاهان مي. نوردي است توأم با سنگ

اي و خورد   سوم و خود سنگي و تيغهه مسير قل. كشد  ساعت و ده دقيقه طول مي1توك آب   توكه آسياب بادينه تا پاي قل

 ديگري ه توك آب قل توك.  دقيقه كم است10 ساعت و 2 آسياب بادينه تا اين قله ه فاصل. است و بايد با احتياط طي شود

در سمت شمال .  دقيقه راه است20 آنها ه اولي مسيري نسبتاً مشكل و خورد سنگي دارد و فاصلهم دارد كه آن هم مثل 

رو پهني از ده  رسيم كه راه مال اي سبز و خرم مي رويم و به گردنه هاي ريز و درشت پايين مي غربي اين قله و از بين سنگ

ها در اواخر   گردنه چند تكه برف هست كه يكي از آندر سمت شمال اين. رود جا به ده شاهان مي جا و از آن سينك به آن

مور  اين گردنه را كتف شاهان يا پله.  جاريست  متر عمق دارد و آب زيادي از زير آن10 متر طول و 60تيرماه حدود 

(Pele mour)يعني چمنمور . گويند  مي.  

صعود آن به سمت براي . گويند مور مي را هم پله  نسبتاً كوتاه سنگي هست كه آنغرب گردنه قله در سمت شمال   

البته از روي . ربع ساعت است3مدت صعود از روي گردنه حدود . رويم گرديم و به قله مي رويم و بعد برمي غرب مي شمال
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الرأس و از  سمت چپ خطاز . گويند  مي(Jojar)الرأس را از اين به بعد جوجار  خط. توان مستقيم به قله رفت گردنه هم مي

از جوجار چالي هست كه سمت بعد . رسيم  بعدي ميه رويم و به گردن راه به سمت باال مي گذريم و در نيمه  پاكوب مي جاده

 ديگري ه يك قل. ميشان نام چال اي خاكي به غرب آن قله  و سمت شمال(Gong)نام گنگ  اي است به شرق آن دره شمال

 ه مور تا قل  پلهاز قله. گنگ است غرب دره يا تنگ  جنوبشرق آن هست كه باال يا هم به همين نام در سمت شمال

 پاكوبي است پيوندد، جاده ميشان مي از كوه اول جوجار تا آخر آن كه به چال.  ساعت راه استميشان خاكي حدود  چال

در سمت چپ است و ميشان راه  در نزديكي چالو . كند الرأس عبور مي كه گاهي از سمت راست و گاهي از سمت چپ خط

 سنگي و بلند ميشان و از روي يال نرم و خاكي به سمت قله  خاكي چال از قله. رسد ميشان مي راحتي به يال چال به

  .شرقي اولي است قله در سمت شمالاين . كشد  دقيقه طول مي40رويم كه  ميشان مي چال

 (Darmilgun)گردنه در ميلگون اين . روي پهن راه مالرسيم با  اي مي رويم و به گردنه ميان سنگي پايين مي از چال   

هاي  گورشون يكي از قله.  است(Gurshun) بعدي گورشون قله. گويند كه بين چال در ميلگون و دره گنگ است مي

  .كشد  دقيقه طول مي35صعود آن از گردنه مدت . سنگي تيز و زيباي منطقه است

ديگري در سمت ديگر در   را به گردنه رو پهني آن  ماله دنه مهمي است و جاداين گر. دوباره بايد به گردنه برگرديم   

اي كه چندين آب   بزرگي است در دو طرف رودخانهه ميلگون محوطدر . پيوندد  مي(Mesir)جا و مصير  ميلگون و بين آن

ريزد و به  اي پياپي پايين ميها به صورت آبشاره دوتا از اين جوي. شود هاي ارتفاعات باال در آن جاري مي از ذوب برف

نظر   پهني است كه دور سبز بهه غرب در  فقط در سمت شمال-آيد و عجيب است كه چمن كمي دارد درميلگون مي

هاي  جانب نيز بعضي جوان  شخصي اينه  مشاهده.آزار و خشن هستند اين محوطه از نظر اهالي مناطق مردممردم . رسد مي

  . و فاقد صفات انساني مردم مناطق ديگر معرفي كردآزار جا را مزاحم و مردم آن

  

   متر3563، (Tish Dar Char)تيش درچر 

 لوله از ارتفاعات در ميلگون ه وسيل در اين گردنه آبي كه به. رويم  بين در ميلگون و مصير ميه الرأس به گردن  خط براي ادامه

. رود، كه همان راه ماست غرب مي كوب به طرف شمالالرأس راهي پا هاي خط در سمت چپ صخره. هدايت شده جاري است

 كوتاه را نيز ه ها داريم و چندين قل الرأس عبور كنيم، درگيري نسبتاً زيادي با صخره در صورتي كه بخواهيم از روي خط

  .شود كنيم و البته راه طوالني مي صعود مي

رود  زند، به اين ترتيب كه تا مدتي به سمت غرب مي ميالرأس را دور  اين جاده خط. كنيم  پاكوب حركت ميه پس از جاد   

گردنه ديگري قابل ) تقريباً شمال(رو  شود و در روبه جا چالي در سمت چپ ديده مي در اين. پيچد و بعد به شمال مي

تيش در  من در ميلگون تا اين گردنه كه نزديك چ- مصيره از گردن. رسيم رو به آن گردنه مي همين راه مالاز . مشاهده است
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رود و راه ديگري به طرف تقريباً شمال كه  در اين گردنه راهي به سمت شرق مي.  ساعت راه استچر است، حدود 

برف بزرگي بر آن مسلط   مترمربع وسعت دارد و تكه1000بينيم كه حدود  تيش در چر را مي  كمي از گردنه، چمنه فاصل

رود و  راهي پيچاپيچ باال مي) شمال غرب آن(از سمت ديگر چمن . داشته من را زنده نگهاست و در واقع آب اين برف آن چ

جا هم  گويند و چون اهالي اين را تيش درچر مي اند و درواقع و بين اهالي آن را الشوم نوشته رسد كه روي نقشه آن به قله مي

جز  در اين مسير به. ه شمال پيچيد و به قله رسيدباال رفت و بعد ب) غرب(توان از سمت چپ گردنه  حسن شهرت ندارند مي

را تيش درچر   نسبتاً بلند هست كه اولي با دومي نيم ساعت فاصله دارد و دومي همان است كه آنه  كوتاه اول سه قله قل

وي اين قله، راز . رسد نظر مي  دقيقه بعد از تيش درچر هست كه از آن بزرگتر به25 ه به فاصلتيزي هم   نوكه قل. گويند مي

شرق و از  را از اين سمت يا از سمت شمال توان آن  ساعتي آن پيداست كه مي2 حدود ه  به فاصل(Mark) مارك ه كوه و قل

  .ده مارك صعود كرد

الشخم به قسمتي از ضمناً . كشد مسير طول مي دقيقه 40 تيش درچر تا آخرين قله حدود يك ساعت و  از گردنه   

 مارك ه صورتي كه به هر دليل راه را ادامه ندهيم و به قلدر . شود ردنه مصير و تيش درچر گفته ميراه گ هاي بين زمين

ها و مردم به پايين و  هاي غيرتعطيل قبل از طلوع آفتاب راننده  صبح.ميلگون برگرديم نرويم بايد از همان راه رفت به در

رسند كه  رو بعد از تنگ مي  ماشينه ربع ساعت بعد به جاد3روند و حدود  غرب درميلگون است مي سمت تنگي كه در شمال

  .خاكي و بد استجاده . رود شهر مي  تومان كرايه فريدون700باري هست و با  معموالً وانت

  

   متر3500ميري شهيد يا چهل مرد شهيد يا قله شهيدان حدود  قله چهل

از ميدان مدرس اروميه با سواري به ده . ميه است از دهات ترگور ارو(Jermy) جرمي ه شد اين كوه در غرب ده خراب

از دربند بايد با تراكتور و يا با لندرور دربست .  تومان است400 تا 300كرايه . رويم  مي(Targevar)دربند واقع در ترگور 

رود و  ايين ميپسپس . رسد اي مي رود و به گردنه جاده از كوه باال مي.  ساعت راه است2با تراكتور حدود . به جرمي رسيد

. اند را خراب كرده دهي آباد بود كه آنجرمي . شود رود و بعد به جرمي سرازير مي اي دوباره از يالي باال مي ردكردن تپهبعد از 

رسند و  هم مي اي است كه دو رودخانه نسبتاً بزرگ، يكي از غرب و ديگري از جنوب به جا منظور ما از جرمي، محوطه در اين

آثار . اند حال نپوشانده به را بپوشند و پل شود كه تا اند كه روي آن  لوله ضخيم در كف رودخانه كار گذاشته5 تر كمي پايين

جا  هاي خوردني و يا كشت به آن هاي خراب در گوشه و كنار نمايان است و مردم در بهار و تابستان براي كندن علف خانه

اي اطراف آن يكي از زيباترين مناطق كشور از جهت گل و گياه است و ه  كوهه گردند اين منطقه و دامن آيند و برمي مي

عالوه در  به. افزايد ها هم بر حسن آن مي وفور آب و زيادي چشمه. شود جا ديده مي هاي كمياب وحشي در آن انواع گل
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ترند و همه  ت كه كوتاههاي ديگر هس رش و قله گبر و كاني هاي خليل، زيناتابوتان، بره اطراف آن عالوه بر شهيدان، كوه

  .اند پوشيده از علف و گل

هايي كه كف رودخانه هست، يك پل براي عبور عابر  از لولهباالتر . چپ  راه جنوبي يا دست1راههاي صعود كوه شهيدان    

ه به رويم ك اين راه باال مياز . ها رو در كنار آن پياده هست و در سمت ديگر آن چند درخت گردو هست و راهي ماشين

شويم  رو جدا مي جا از جاده ماشين در همين. رسد جاي همواري مي بهرود و  پيچد و از يك شيب نسبتاً تند باال مي راست مي

 راه از كمركش يالي ه ادام. رويم روي يالي كوتاه و سنگي مي و از كنار درخت گردوي جواني در سمت چپ رد شده و به

جا  رسد كه جوي آب كوچكي دارد و درختي در آن مانندي مي ، تا به گردنهرو هست است كه در سمت چپ جاده ماشين

به . هاي سيب و زالزالك رويم كه بعد از مدتي از كنار درخت  پاكوب مشخص باال ميه كنار جوي جادجا از  در اين. هست

كردن آن  جا امكان گم  فقط در دو سهاين راه تا قله ادامه دارد و. بايد سعي كرد راه را گم نكرد. رود غربي باال مي طرف جنوب

هاي شرقي و جنوبي كوه شهيدان را دور  در مجموع راه وجه. را پيدا كرد  آنه ادامرفتن  هست كه بايد با كمي باال و پايين

ه مانندي دارد ك جا زمين نسبتاً همواري است كه قبرستان اين. رسد  غربي كوه مي- بين قله و يال شرقيه زند و به گردن مي

مانند بدون سقف با چيدن  در جايي ديگر چند اتاقو . اند هاي زيادي را به عالمت قبر عمودي روي زمين نصب كرده سنگ

  .اند مالط روي هم درست كرده هاي بي سنگ

در مجموع از جرمي تا قله . رود كامالً مشخص است كه به صورت زيگزاگ باال مي) غربي جنوب(راه قله در سمت چپ    

  .هاي باال كامالً پهن و مشخص است راه در قسمت.  ساعت راه است5حدود 

در اوايل . افتيم تا آخر آن راه مي رو به كنيم و از جاده ماشين از پل عابر پياده در جرمي عبور مي:  راه دست راست:راه دوم   

 همان اوايل قسمتي از آن به راه قابل تردد خودرو نيست چون دراين . رود كه راه ما نيست راه، راهي به سمت چپ مي

رو پيداست كه از توي دره كوچكي شروع  رويي در روبه راه تمام شد، جاده باريك مالوقتي .  آب بريده شده استه وسيل

رود كه  به سمت پايين ميراهي . رسيم مانندي مي رويم تا به گردنه از اين راه باال مي. رود شود و بعد به سمت راست مي مي

  .تراه ما نيس

 ديگر ه اين راه چند دقيقاز . غرب رسد در شمال  ديگري ميه  اين راه را به گردنه ادام. كنيم ما از سمت چپ تراورس مي   

. رسيم الرأس مي ربع ساعت بعد به خط3حدود . رويم را رها كرده از يال سمت چپ باال مي رويم و از جاي مناسبي آن باال مي

كنيم و از سمت  را در چند دقيقه طي مي  كوچكي است كه آنه وه شهيد يا شهيدان، تپرنگ ك  ما با قسمت سياهه فاصل

  .كشد  ساعت طول مي5/4راه در مجموع حدود اين . رويم راست به سوي قله مي

مستقيم به طرف قله بلكه . توان از همان راه اول باال آمد تا به باالي تپه رسيد و ديگر به سمت چپ نرفت مي: راه سوم   

 5/4جا مثل راه دوم باال رفت كه اين راه هم حدود  رنگ كه پوشش گياهي كمتري دارد رسيد و از آن رفت و به قسمت سياه
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كوه شهيدان از جهت گل و گياه يكي از . ها مزاحم راهپيمايي هستند كشد و در بعضي جاها علف و گون ساعت طول مي

  .هاي ايران است زيباترين كوه

  

  نرمشي كرباسي يا شاخشيرستان الگندا و 

  .اند كه درست نيست نگ و كربوش نوشتهوها را  ها اين كوه ها و نقشه در كتاب: توجه

 لرگا جاري است ه جنوب جاده رودخاندر . هاي زردكوه از جهت شمال است  شيخ عليخان به سرآقاسيد انتهاي كوه جاده   

 ديگري از سرآقاسيد تا نزديك نياكان هست كه ه اده رشتشمال جدر .  آب و كاسه استه خيش و منطق  چهله بعد تپو 

شمال ( و بعد از آن (Shirestan)نام شيرستان  اي است به كوه جنگه درهشمال . گويند  مي(Janga)غرب آن را جنگه 

كشان   عسله ها، از گردن براي صعود اين قله. گويند  شيرستان را هم شيرستان ميه هاي جنوبي در قله. كوه الگندا است) آن

صورتي در . كنيم كيلومتر غرب آن و از يالي نرم و خاكي كه در باال هم شيب آن كم است شروع به صعود مي يا از حدود نيم

غرب تراورس كنيم تا به همان يال كم شيب  كشان صعود را شروع كرده باشيم بايد به طرف شمال  عسله كه از گردن

 2 شيرستان در جنوب الگندا ه  يا غرب آن تا روي قل از گردنه.  زياد و راه مشكل استبرسيم، زيرا باالتر از خود گردنه شيب

 ه غرب آن هم قلدر .  يك ربع از آنه الرأس و با فاصل  ديگري است روي همين خطه در شرق اين قله، قل. ساعت راه است

  .ديگري هست كه آن هم نزديك است

يعني پر پرشه . گويند  مي(Alganda) الگندا  (Parsha)رستان را پرشهشمال شي) از اين زاويه(قله مخروطي شكل    

. يعني تيز و پر شيب. شود سياه و علت آن است كه شمال اين قله بريده است و از سمت شرق و غرب به صورت پر ديده مي

 دقيقه 25بعد از حدود و  رسيم  شمالي آن ميه  دقيقه به گردن10رويم و در مدت كمتر از  از روي شيرستان پايين ميپس 

يالي از قله پرشه به . راه قله خورد است و صعود آن كمي مشكلسنگهاي . رسيم بلند پرشه الگندا مي ه از روي گردنه به قل

سي سنگي كه در وجه جنوبي أالر شود و بعد از طي خط اي نزديك مي  رود كه سنگي است و در ابتدا به قله طرف شرق مي

 از آن شروع  (Puke wahsine)شينه و رسد كه يال قله بعدي به نام پوك ه قسمت خاكي ميآن راه پاكوبي هست ب

هاي مفيد   ساعت راه است و عجيب اينكه در اينجا هم در اثر كثرت چرا علف2شينه  و تا پوك  پرشهه  قله فاصل. شود مي

پوك يعني قله و يال غربي . ر است از اين گياهپ  هاي جنوبي يال فريون كه گياهي سمي است داده و دامنه جاي خود را به فر

رود كه از  زند و به وجه شرقي كوه مي اي دارد كه قله را از سمت راست جنوب دور مي منتهي به آن نرم وخاكي است و جاده

به رويم كه  شينه به سمت شرق پايين مي و پوك از . كشد  دقيقه طول مي10 حدود دش راحت است و از روي جادهوآنجا صع

در رسيم كه  الرأس مي رويم و به خط و بعد يالي را باال مي. چين در آن هست ديواري سنگ رسيم و يك چهار اي مي گردنه

 ه پيچد و به گردن س به شمال ميأالر اينجا به بعد خطاز .  متر نوشته اما شكل قله نيست3680روي نقشه ارتفاع آن را 
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رويم و به   باال مي از گردنه. خوبي استهاي   غربي آن چراگاهه  آن هست و دررو خوبي در رسد كه راههاي مال ديگري مي

توان آن را  شينه تا اين پرشه مي و  پوكه  قله فاصل. رسيم گويندمي  يا پرشه مي (Sarnuft) بعدي كه آن را سرنوفته قل

  . و كرباسي است بين پرشه دو نام گردنه تر.  ساعت و سه ربع است1 ناميد  (Taredo)دو پرشه تَرِ

  

  شيركوه رشته

 غربي فرض -را شرقي در اين گزارش براي راحتي بيان آن. رشته شيركوه از شمال غرب به جنوب شرق كشيده است

  .ايم كرده

  .گويند نما، برفخانه، منشاد و بنادك را شيركوه مي هاي اين منطقه شامل شيركوه، آسمان معموالً كل كوه   

  .گويند كوه مي نما و شيركوه را ميان كوه و برفخانه و آسمان هاي منشاد را پشت وه را پيش كوه و كوههاي شمال شيرك كوه   

ها  ارتفاعند و به همين علت كوه كنند، اغلب از يال صعود دور و نسبتاً كم ها را به هم وصل مي هايي كه اين كوه گردنه   

  .خصوص منشاد و بنادك شوند، به  معموالً به صورت مستقل و مجزا نمايان مي

نما و  باال براي صعود شيركوه و آسمان غربي يزد واقع است و از سه منطقه مجزاي دهكده ده شيركوه در جنوب و جنوب   

از . شود ها منشاد استفاده مي  منشاد براي صعود قلهه هاي برفخانه و دهكد برفخانه و دهكده تذرجان براي صعود قله و ديواره

  . منشاد كه چون برجي سنگي و گرد است صعود كرده ترين قل توان به شرقي  ميطريق مهريز هم

  .شرق كشيده شده است واقعند غرب به جنوب هاي شيركوه بر روي يك قوس كه از شمال قله   

هاي   بنادك نزديك ده بنادك و ديگر برج ارنون در جنوب كوهه يكي قل. اي كوتاه در نزديك اين كوه هست  صخره دو قله   

  .شيركوه و نزديك ده ارنون

  .پردازيم  ميللهاي صعود هركدام از اين ق اكنون به شرح راه   

  متر4055شيركوه، ارتفاع  -1

و در آخرين حدي كه خودرو ) ده باال منطقه بزرگي است، شامل چند روستا و مزرعه(رويم  براي صعود از يزد به ده باال مي

  .رود امروزه باالتر مياحتماالً . رفت درو تا مزرعه كوراوغلي ميخوقبالً . شويم رود پياده مي مي

  . شيركوه برسيمه بهترين راه اين است كه از ده باال به طرف جنوب برويم تا به زير قل   

 امروزه بسته به اين.  ساعت راه بود3جا حدود   كوراوغلي تا اينه از مزرع. اي است قسمت جنوبي و غربي شيركوه ديواره    

وجو  از زير قله با كمي جست. جا الزم است رو تا چه اندازه باال رفته زمان كمتري براي رسيدن به آن كه جاده ماشين

  .الرأس پيدا كرد ها براي رسيدن به خط توان راهي ساده از ميان صخره مي
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با (اي  ده ساعت صعود كر3دود بندي امريكايي توأم است و بعد از ح  درجه8/5 يا 7/5اين راه با سنگنوردي سبك حدود    

  .قله رسيد ربع ساعت به 1الرأس شيركوه، در فاصله  توان به خط مي) طناب

به قله شيركوه رسيد كه از راه اولي توان  كند هم مي نما وصل مي از كمي باالتر يعني از روي يالي كه شيركوه را به آسمان   

  .گشت نيز مناسب استتر است و براي بر راحت

 آب كبكان و باالي غار السرگون ه و از طريق چشم) واقع در ده باال(ن قله قبالً از روستاي حسينيه توده اي   

(Lasargoon)راه طوالني ولي راحت استاين . شد  صعود مي.  

  

   متر3990 برفخانه، ارتفاع ه قل -2

  اي زيبا و كه ديواره صوص سمت شمال آنخ به. اي است طرف آن صخره همه. هاي كشور است ه يكي از زيباترين كوهـن قلـاي

  

ربعي پايين ديواره زميني نسبتاً تخت و هموار چون نواري در زير ديواره كشيده شده   تذرجان در يكه نام ديوار  دارد به پهن

ها برف هم هست و چون از   آبي است و معموالً همان نزديكه سمت غرب اين زمين چشم. جا چادر زد توان در آن كه مي

. نوردي كشور است نوردي و ديواره ترين جاهاي سنگ توان بارها را با االغ به اين قسمت حمل كرد، يكي از مناسب ده باال مي

 متر است در سمت شرق 200ارتفاع آن حدود .  تذرجان انواع مسيرهاي ساده و مشكل را در اشكال مختلف داراسته ديوار

نوردي  تواند براي سنگ ها بقيه داراي مسيرهاي مشكلي است كه امروزه مي ديواره چندين سوزني هست كه بجز آخرين آن

 .ماهر جالب باشد

طرف جنوب حركت كنيم و از گردنه   كوراوغلي واقع در ده باال بهه براي صعود برفخانه بهترين راه اين است كه از مزرع   

از بعد . طرف ميل برويم به) ه يا قله برفخانهيك سوزني در غرب كو( بين كوه برزين و ميل برفخانه (Barzin)برزين 

نوردي ساده  قسمت سنگي است و با سنگاين . مانندي است كه بايد از آن عبور كرد و به طرف شرق رفت دورزدن ميل، دره

ه  ساعت را6 برفخانه حدود ه  كوراوغلي تا قله مزرعاز . رسد شود و به قله غربي برفخانه و سپس به قله اصلي مي طي مي

  .توان صعود كرد، از جمله از ديواره تذرجان قله برفخانه را از جهات مختلف مي. است

رويم و  رسيم و بعد باالتر مي مي) ها سمت شرق آن(ها  جا نزديك سوزني راه ساده ديگر از طريق ده تذرجان است كه از آن   

  .كشد ول مي ساعت ط5راه حدود اين . كنيم اي در مشرق قله به آن صعود مي از دره

هاي برفي  ها يعني توده وجود گِل برف) صعود زمستاني( در شرايطي سخت صعود شد 1354ماه سال  اين قله در بهمن   

  .متر ضخامت دارد صعود را مشكل كرده بود چسبد و گاهي بيش از بيست سانتي ها مي آبكي كه در اثر وزش باد به صخره
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 نما نما يا قبله آسمان -3

شامل دو قله غربي و شرقي است كه قله شرقي و . گويند نما هم مي را قبله  باال قرار دارد و به همين جهت آندر جنوب ده

اين كوه دو صخره نزديك به .  آن خاكي استه و تنها كوه منطقه شيركوه است كه جز در قسمتي از قله بقي. بلندتر است

  .نامند ها را گاوگوساله مي ر دارند و آنرنگ دارد كه در كمركش كوه قرا هم نسبتاً بلند و سياه

روست،  روبهرويم و سپس از يال مشخصي كه  به طرف جنوب مي) يا هرجاكه جاده رسيده(براي صعود از مزرعه كوراوغلو    

. كشد  ساعت صعود قله طول مي6روي هم حدود . كنيم غربي ده باال صعود را شروع مي شرقي و قله و يا جنوب يال شمال

  .تري هست قله كوچك) مغرب آن(در سمت راست قله اصلي . نگي بزرگ از گرانيت استسقله 

  

   متر3900منشاد، ارتفاع حدود  -4

 

ترين  نزديك. غربي شهر مهريز واقع است شرقي دهكده منشاد و جنوب در جنوب. كوهي است بزرگ و داراي قلل متعدد

  .اي است ي و شرقي و غربي اين كوه صخرههاي جنوب تمام قسمت. آبادي به آن همان ده منشاد است

  .كند صورت برجي سنگي و گرد از دور خودنمايي مي  مهريز است كه بهه  اين كوه، قله بلندترين قل   

جا درختزاري در آن. رسيم، در جنوب كوه  مهريز ميه  بين منطقه رويم تا به نزديك گردن براي صعود، از منشاد به باال مي   

 را كه در واقع قسمت پايين كوه (Xeibar)براي صعود منشاد بايد ابتدا كوه خيبر . ان در اطرافش چادر زدتو هست كه مي

ها  افتيم تا به نزديك صخره پس از سمت چپ درختزار و در امتداد دره از كنار جوي آب به راه مي. منشاد است صعود كرد

راه ما . بينيم چون نواري از سمت غرب به شرق و پايين به باال مي) تراورس(مانندي پهن و اريب  روي كوه جادهدر . رسيم مي

صعود اين قسمت . رسد اي پاكوب و تقريباً مشخص وجود دارد و به باالي كوه خيبر مي از اين تراورس است كه در آن جاده

رسد  اي مي اي به دماغه مانندي است كه سمت شمال آن بعد از عبور از تپه جا ميدان ايندر . كشد  ساعت طول مي5/3حدود 

هاي  سمت راست يا شرق اين ميدان سوزنيدر . شود  منشاد ختم ميه ترين قل  اولين يا غربي(Bidom)كه به قله بيدم 

  .زيباي سنگي هست

از . بينيم كه به راحتي قابل صعود است شويم مي اما وقتي درگير آن مي. نمايد  كوه بيدم ظاهراً مشكل ميه صعود دماغ   

  . ساعت راه است2نتهاي تراورس تا قله بيدم حدود ا

تر و بلندتر آخرين قله يعني  الرأس كوه منشاد قلل ديگري هست كه از همه مهم طرف شرق و بر روي خط از قله بيدم به   

  .مانند مهريز يا الخصه است  سنگي برجه همان قل
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جا  رويم و از آن ميكوه  گ چناور و از تنگ چنار به كنجاز مهريز به تن: يا مهريز (Lakheseh)صعود كوه الخِصه    

گِل  جا به سرگردنه و از گردنه از نزديك روستاي زردين به ده درِه كنيم يا از مهريز و يا يزد به منشاد و از آن صعود مي

(Dareh Gel)رويم تا زير  هاي ساده باال مي از صخره.  ساعت راه استهاي كوه  اين روستا تا پاي صخرهاز . رويم  مي

 2 نفره ما 4 متر و مشكل است كه براي تيم 120صعود قله از سمت شرق راه . كشد  ساعت طول مي3قله كه آن هم حدود 

 .نوردي ساده قابل صعود و فرود غرب پايين آمديم كه ساده بود و با سنگ  دقيقه وقت گرفت اما از طريق شمال40ساعت و 

  

   متر2040، ارتفاع حدود قله بنادك -5

  .سوزني سنگي بلند و زيباست هاي شيركوه جداست و يك اين قله از ديگر قله

هاي آهكي  اي با صخره جا بعد از گذشتن از دره رويم كه زير كوه بنادك است و از آن گور مي براي صعود از ده بنادك به ده   

  .مرسي رنگ از سنگ آذرين مي زردرنگ به برجي بلند و سياه

     . است9/5درجه سختي آن . صعود اين برج به كار فني احتياج دارد

كل اين كوه براي يك تيم با مهارت .  متر آخر صعود، كالهكي و خرد است كه بايد با دقت صعود شود4حدود    

  .كشد  ساعت طول مي4نوردي متوسط حدود  سنگ

  

 (Ernun)برج اِرنون  -6

كشد   ساعت طول مي2اين كوه نيز سنگي است و احتماالً صعودش حدود . ار دارددر جنوب شيركوه و در دل كوير قر

  . كيلومتر است21نما و برفخانه   بين آسمان(Nir)فاصله برج ارنون تا گردنه نير ). ام خودم صعود نكرده(

  سنگ كوه سه

تيز  اي و نوك دارد، يكي صخرهسران و شرق دوخواهران واقع است و دو قله  الرأس و در غرب هفت اين كوه روي همان خط

ها را ناقوس كوچك و ناقوس  آنها  بعضي نقشهدر . اي است دومي داراي قله پهن، كه راه رسيدن به آن از طرف شرق صخره

 4300تر   بزرگه  متر و قل4250) شرقي(تر  قله كوچك. شناسند هايي را نمي ولي مردم محلي چنين اسم. اند بزرگ نوشته

  .كشد  ساعت طول مي2سنگ حدود  سران صعود دو قله سه آخر هفتاز . ندمتر ارتفاع دار

سران و دوخواهران، بهترين راه اين است كه از تهران، از جاده آمل حركت كنيم  براي صعود اين دو قله و همچنين هفت   

  .يم كيلومتري آمل است پياده شو50و در دوراهي پنجاب كه حدود 

، در كنند  حركت مي (Namarostagh)هايي كه از آمل براي به نمارستاق  بوس ح ميني صب10معموالً حدود ساعت    

توان با آنها به نمارستاق  كنند كه مي خوردن توقف مي تر از مقابل جاده نمارستاق است براي چاي اي كه كمي دور خانه قهوه
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ادامه دارد به ومتر ديگر بعد از نمارستاق  كيل4رو حدود  جاده ماشين.  كيلومتر است18اين جاده خاكي و طول آن . رفت

شويم و در پاي كوه پياده   داشته باشيم از نمارستاق رد ميبست  شخصي يا دره  نقليه صورتي كه وسيلدر . رسد پاي كوه مي

اي است كه ما در پاي  گردنه) غرب( فاصله دارد كه آن طرف  (Daryuk)اين محل حدود نيم ساعت با دريوك. شويم مي

رو براي رسيدن به دريوك موجود است ولي جاده   ماله هم از طرف راست و هم از طرف چپ، جاد. ايم توقف كردهآن 

كند و اواسط راه چشمه خوبي   دريوك عبور مي  پل كوچكي از رودخانهه بهتر است اين جاده به وسيل) جنوبي(سمت چپ 

  . دارد

پيوندند و رود دريوك را  آيند و بعد به هم مي  اطراف به درون آن ميميدان تخت و بزرگي است كه سه رودخانه ازدريوك    

  .رود دهند كه به نمارستاق مي تشكيل مي

يكي از :  دريوكه سه رودخان. هاي متنوع از زيباترين مناطق كشور است هاي اطراف آن از جهت داشتن گل دريوك و كوه   

ديگري . آيد  و شكر لقاص مي (Nazer) ناظره  زير دو قلاز گويند و  مي (Paniri)غرب شمالي كه آن را پنيري

 كمر آن نزديك گردنه سه سنگ است و سومي پي ه هاي اولي آيد و سرچشمه  كه از جنوب غربي مي (Lahra)لهرا

(Pykamar)هاي غربي  رسيدن به كوهبراي . توان ديد را مي شود و از دريوك آبشار زيبايي آن  وارد ميشرقي  كه از جنوب

غربي دريوك و نرسيده به رودخانه لهرا، از جاده پاكوبي  سنگ و دوخواهران بايد از جنوب الر و سه سران ريوك شامل هفتد

رسد كه در مجاورت آن آب معدني ولرمي در دو  اي مي جاده بعد از حدود يك ساعت به مزرعه و كلبهاين . به باال رفت

چشمه  را چهل رسد كه آن ديگر، در دست راست به چشمه بزرگي ميربع ساعت  حوضچه وجود دارد و بعد از حدود سه

  .رسد سنگ مي  ساعت ديگر به گردنه سه2گويند و بعد از حدود  مي

هاي بلند منطقه غير از ناظر  را قله مانندي كه اطراف آن  با ميدانسنگ حد فاصل راهي است كه باال آمديم گردنه سه   

شران باشد بايد به طرف جنوب رفت و از طريق يالي كه  تي كه منظور صعود هفتگردنه، در صوراز . دهند تشكيل مي

  .ها را صعود كرد  قلهه روي ماست به اولين قله شرقي رسيد و بعد به طرف غرب رفت و بقي روبه

توان به هر  جا هم مي ايناز . اي است و از آن آبي روان است سنگ گردنه  شرقي سهه سران و قل ترين قله هفت بين غربي   

  . ساعت است5/4سنگ حدود  سران از گردنه سه صعود هفتمدت . سران صعود كرد سنگ و هفت هاي سه دو منطقه قله

  (Ferdan)هاي فردان  كوه

   متر3822قله فردان 

حركت در صورتي كه بخواهيم از اصفهان . رويم شهر مي از تهران از طريق خوانسار يا گلپايگان به داران و سپس به فريدون

جا به كُهن  راه وفائي و از آن  خط واحد يا تاكسي به چهار1جا  آهن اصفهان به دروازه شيراز و از آن كنيم بايد از ايستگاه راه

تماماً آسفالت است راه . شهر برويم  صبح به طرف فريدون5/7 تا 7دز يا صارمي برويم و از گاراژ عقاب سپاهان حدود ساعت 
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هاي پشتكوه يا شاهان كه حدود  بوس رويم و با ميني شهر به ترمينال داران مي فريدوندر . كشد ي ساعت طول م5/2و حدود 

 5/2حدود . رويم  ويهه ميه  بعد از گردن(Kameran)كنند به روستاي كمران   چند دستگاه حركت مي16 تا 11ساعت 

در سمت جنوب ده و بعد . برخوردند نواز و خوش مردم اين روستا از ايل بختياري و بسيار مهمان. ساعت تا كمران راه هست

هاي پايين كوه را از سمت  اين جاده صخره. جا صعود خود را آغاز كنيم شود كه بايد از آن از رودخانه، راه پاكوبي ديده مي

عد از حدود ب. راه سنگالخ است. رود رسد و گاهي از چپ باال مي  تنگي ميه رود و به در بعد كمي پايين مي. زند چپ دور مي

اين . كند هاي باالتر را رد مي رود و صخره هاي بلند روي زمين خاكي باال مي رود و با پيچ نيم ساعت به سمت چپ دره مي

بايد مواظب بود كه در برگشت ولي . توان از راه استفاده نكرد و مستقيم صعود كرد البته مي. راه تا نزديك قله مشخص است

غير اين صورت به ميان در . هاي پايين درست از همين جاده پاكوب استفاده كنيم متدرست از همين دره و در قس

  .افتيم كه خطرناك است هاي با شيب تند مي صخره

 نسبتاً ه اين قسمت فردان يك قله خاكي دارد كه تا باال پر از گون است و قل. مدت صعود قله نزديك به چهار ساعت است   

 اصلي و بلند ه بين اين قله و قل.  دقيقه با آن فاصله دارد10غرب اولي است و حدود  در شمالتيز ديگري كه گياه ندارد و 

هم ديگر هست كه مجموعاً شكلي شبيه مربع مستطيل درست   چند قله نزديك به(Ginestan)نام گينستون  فردان به

 ه ربع ساعت و از قل3شرقي حدود  اول سمت جنوب ه ها از قل قلهاين . ها خاكي و دوتاي ديگر سنگي است دوتا از آن. اند كرده

  . ساعت فاصله دارد5/1گينستان حدود 

  

  هاي فردان و شاهان در لرستان رشته كوه

هاي زردكوه و شمال كوه كرباسي و شيرستان الگندا چند آبادي كه بيشتر چادر نشينند به نام گوكان  در شمال كوه

(Gukan)شمال اين رودخانه دو در . نام از شرق به غرب در اين قسمت جاري استاي به همين   موجود است و رودخانه

رويي   ماشينه جاد. شرق است غرب به جنوب نام فردان و شاهان موازي با هم وجود دارد كه جهت هردو شمال كوه به رشته

شهر يا فريدون   فريدونهاي جنوبي و غربي رشته شاهان خاكي است، از كه نيمي از آن آسفالت و بقيه و از جمله در قسمت

پيمايد و از   گوكان سربااليي تندي را ميه شرقي رشته شاهان و عبور از روي پلي بر رودخان شود و بعد از طي وجه آغاز مي

رسد كه ابتداي سمت شرق شاهان و ابتداي دره بين   مي(Viha-e) ويهه ه رود و به گردن كوه باال مي جنوب رشته شاهان

. شود  اليگودرز وصل ميه گذرد و به جاد ها مي كند و از دهات بين آن جاده طول كوه را طي مياين . تشاهان و فردان اس

قله اولين . غربي ده مارك  است در جنوب(Marak) يا بزآب و آخرين آن مارك (Vary) رشته شاهان وري ه قلاولين 

 ديگري در ه قل. نامند پهلو مي  يا چهارده(Dalgerd)گرد  ها را دال شرقي را فردان و آخرين آن بلند فردان در جنوب

هاي هر   مبدأ صعود اولين قله(Kameran)شهر تا روستاي كمران  فريدوناز . تر است گرد هست كه كوتاه غربي دال جنوب
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 دره بين فردان و(هاي رشته شاهان از وري تا مارك در پشتكوه   تمام دامنه-كشد  ساعت طول مي3 تا 2دو رشته حدود 

  .هاي سبز و خرم است كه حاال فقط گون و تيغ دارد زمين) شاهان

  

  كوه قالي

  .ها در ارديبهشت و خرداد الزامي است  ديگري براي عبور از برفه داشتن كلنگ يا باتوم يا وسيل: توجه

عود آن از اليگودرز و براي ص. آباد  اليگودرز به شوله كوهي است در جنوب اشتراكوه و جنوب جاد كوه رشته كوه يا قادي قالي

جاده . افتند  از اليگودرز راه مي5/12شويم كه معموالً  آباد مي هاي شول بوس از گاراژي نزديك پارك شهر سوار ميني

. هاي جاده آسفالت است قسمتبيشتر . گويند  مي(Gale-E-Badush)بادوش  را گل گردنه دارد كه آخرين آن سه

توان باالي همين گردنه  مي. كوه دانست الرأس قالي توان ابتداي شمالي خط را ميبادوش  گل. ها خاكي خوب است گردنه

اين مسير . رسيم  ساعت به قله مي4كوه رفت كه بعد از حدود   شرقي قاليه الرأس به طرف قل پياده شد و از روي خط

  .ترين راه قله است اما آب ندارد نزديك

را  رود پياده شويم كه آن  پايين گردنه و در جايي كه خودرو به طرف غرب ميراه اصلي و معمولي اين است كه در انتهاي   

. زند اي است سبز و خرم با چند چشمه كه از كف آن و اطرافش بيرون مي جا محوطه اين. گويند  مي(Pamazra)پامزرا 

 آمده، از سمت چپ اين يال كوچكي در سمت شرق جلو. رسد جا مي  به اين15بوس معموالً حدود يك ربع به ساعت  ميني

ماه  رسيم كه معموالً بعد از ارديبهشت ربع به چمن نسبتاً وسيعي مي رويم و بعد از سه  پاكوب مشخص باال ميه يال و از جاد

غربي اين چمن  گويند و در سمت جنوب چمن را چال دوباره مياين . كنند  خود را علَم مي چادر جا سياه عشاير لُر در آن

راه هم اين . اي جاري است رسيم كه در كف آن رودخانه  ديگري ميه رويم و به محوط ي هست كه از آن باال مي پاكوبه جاد

رسيم كه در همين حدود از  رفتن به رودخانه مي كردن به سمت چپ و بعد پايين كمي تراورسبا . كشد  دقيقه طول مي25

در سمت ديگر . جاريست و عبور از آن نسبتاً مشكل استگذرد و در بهار آب زيادي دارد كه با سرعت  تنگي سنگي مي

هاي سمت  اي كه از سوراخي در پايين صخره ما كمي باالتر از تنگ و از باالدست چشمه. رودخانه گوسفند سرابي هست

  .ماني مناسب است رويم كه براي شب سرا مي گذريم و به گوسفند زند از رودخانه مي ديگر رودخانه بيرون مي

 متر و ديگري در غرب به ارتفاع 4028 منطقه است به ارتفاع ه  يكي در شرق كه بلندترين قل-كوه دو قله مهم دارد قالي   

 بزرگ ه  باريكي كه بين چشمه توان از در هايي كه برف زياد باشد مي سالدر .  دوم هستيمه در زير قلما .  متر3753

رسد كه  كوه غربي مي  اصلي قاليه رود و به قل با شيب نسبتاً كم باال ميدره اين . جا و گوسفندسرا هست باال رفت نزديك آن

اي كه گوسفندسرا در آن هست را  منطقه. گويند  مي(Kazinestun) يا كزنيستون (Kazinestan)را كازينستان  آن

 ساعت 3 غربي نزديك به كوه  قاليه گه تا قل از دييهراه . گويند  مي(Divelu)ديولو   و رودخانه را آب(Diyega)گه  دييه
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راه .  اصلي قرار دارده تر است و در سمت شرق قل  ديگري هم دارد كه كوتاهه كوه غربي قل قالي). پشتي با حمل كوله(است 

در صورتي كه ( دقيقه ديگر باال برويم 5اين است كه از مسير رودخانه حدود كوه غربي يا كازينستان  ديگر براي صعود قالي

و به اول )  بايد از سمت چپ رودخانه حدود ده دقيقه باال رفت و از سمت ديگر پايين آمد تا به رودخانه برسيمآب زياد باشد

التين است كه خوابيده  كوه شبيه يوي اين سمت قالي. كوه غربي است برسيم طرف قالي هاي دو اي كه در وسط صخره دره

زده و نداشتن كلنگ  عضي جاها شيب تند است و در صورت وجود برف زياد يخرويم كه در ب از كف دره باال مي. باشد 

 وسط كزنيستون رسيد و ه ها باال رفت و بعد دوباره به محوط و از بين برف و صخره) سمت راست(توان از سمت شمال  مي

 چالي كه رودخانه در آن روباه و رسيدن به آمدن از چال باالرفت تا به قله رسيد و راه سومي هم هست كه بعد از باال

شيب آن . رود و در تمام طول راه از گردنه به سمت جنوب پيداست باال رفت رو كه مستقيماً به قله مي جاريست از يال روبه

بعد از رسيدن به قله از راه دومي كه . نسبتاً تند است و در صورتي كه برف داشته باشد معموالً بايد با كلنگ صعود شود

. شود هاي آخر آن جدا مي بيشتر اين راه با راه اول يكي است ولي قسمت. رسيم آييم تا به رودخانه مي يين ميشرح داديم پا

  .رسد اين راه كمي باالتر از مبدأ حركت مسير اول به رودخانه مي

در . گذريم مانندي مي هگردنرويم و از  و باال ميدهيم  كوه برخالف رودخانه راه خود را ادامه مي  اصلي قاليه براي صعود قل   

سمت چپ در . رسيم شكي مي دهيم تا به سينه را ادامه ميراه .  پاكوب مشخصي نمايان استه صورتي كه برف نباشد جاد

) جنوب( گردنه به سمت راست از. جا آب هست تا اين. رويم پيچيم و به گردنه مي سمت چپ ميبه . اي هست گردنه

از پامزرا يعني پس . كشد  ساعت طول مي5/3 راه از جايي كه به رودخانه رسيديم تا قله .رويم تا قله پيچيم و باال مي مي

  .رسيم تر مي پشتي حركت كنيم سريع بدون كولهالبته . كشد  ساعت طول ميجايي كه از خودرو پياده شديم تا قله 

به صورت كماني از دايره مسير . رويم شرقي مي  ديگري در جنوبه ارأس به طرف قل  شرقي و از روي خطه از روي قل   

دهيم و  الرأس ادامه مي راه را از روي خط.  متري است3901اين قله . رسيم روي آن مي  دقيقه به25است و بعد از حدود 

لي  نوشته، و(Hara)را كوه هرا  آن» ]استان لرستان[هاي زاگرس  كوه«رسيم كه روي نقشه   ديگري ميه ربع بعد به قل يك

  . بازي گفتند را كوه دال در پايين كوه آن

هاي  كه از شيب بادوش و يا به پامزرا رفت و يا اين  گله كوه شرقي، يا به گردن توان راه آمده را برگشت واز روي قالي مي   

را  است و آن سنگي كه آخرين قله ه شرق پايين رفت تا به كف دره رسيد و از سمت ديگر باال رفت تا به قل جنوب تند سمت

) سمت تقريباً شمال(به اين قله از سمت چپ نرسيده . گويند كه احتماالً همان النه است رسيد  مي(Luneh)لونه 

  .توان از آن پايين رفت كشي شني با شيب تند هست كه مي سينه

اي برسيم كه  ف دره درجه است كه بايد با احتياط طي شود تا به ك40تر آن پر برف با شيب حدود  هاي پايين قسمت   

شود در صورتي كه پر  تر تنگ مي كمي پاييندره . جا بايد به طرف شرق برويم ايناز . گويند  مي(Sheny)را دره شني  آن
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 دقيقه از سمت چپ دره و 20ها بريده باشند، بايد حدود  توان براحتي از آن پايين رفت  در صورتي كه برف از برف باشد مي

اي رسيد كه در كنار  تند پايين رفت تا به جاده  باال رفت و بعد به راست پيچيد و از راه پاكوبي با شيببلندهاي  از بين گون

 ه از ابتداي اين دشت جاد. كوه هست رسد كه در پايين اين قسمت قالي اين راه و جوي به دشتي مي. جوي آبي هست

اي است  حقيقت جادهدر .  آمد سواري خوب نيستها خراب است و براي رفت و رو خاكي هست كه در بعضي قسمت ماشين

كشد و از اول اين جاده تا   ساعت طول مي2تا اول جاده حدود ) لونه(از آخرين قله . هاي عشاير براي آوردن و بردن دام

  . دقيقه راه است20 ساعت و 1حدود ) شرق در شمال(آباد  اولين ده به نام شاه

 صبح هم 8كنند كه گاهي به   صبح حركت مي5/7روند معموالً ساعت   طرف اليگودرز ميآباد به هايي كه از شاه بوس ميني   

سفيد يا سد   و دوراهي آبشار آب(Gholyan) آسفالت هست كه به قليان ه آباد، جاد ربع راه بعد از شاه يكحدود . رسد مي

 ساعت آباد تا پاسگاه قليان حدود  شاهاز .  هستجا به بعد خودرو براي رفتن به اليگودرز نسبتاً زياد از اين. رسد رودبار مي

  .راه پياده است

  

ه منطق   متر2780شاه،   قالته  قل- سرشاخان

در . جا ابتدا به مياندوآب و سپس به نقده رفت توان تا مراغه را با قطار طي كرد و از آن مي. رويم از تهران به نقده مي

ار نقده در جهت . تا نقده آسفالت استراه .  و سواري براي شهرهاي مجاور هستبوس شهرهاي اين منطقه مرتب ميني

 (Likbon)بن  شرق به يسوه و بعد به روستاي ليك  و سپس در جهت جنوب(Pasveh)راهي پسوه  غربي به سه جنوب

رو خاكي پياده در مدت حدود نيم  ن ماشيه بن، از جاد در ليك.  ساعت و بيشتر آن آسفالت استراه حدود اين . رويم مي

در انتها از يك پل سيماني بزرگ رد راه . رويم در خالف جهت رودخانه  مي(Galu)نام گلو  طرف تنگي سنگي به ساعت به

يال سمت چپ رودخانه از . رسد گذرد و به كوه مي شود و كمي بعد از روي يك پل كه از لوله قطوري ساخته شده مي مي

راه مسير .  گردي مشخص استه شاه به شكل صخر رويم قله قالت كمي كه باال مي. پاكوب مشخص استجاده . رويم باال مي

شويم و سپس در  اي مي جا كمي داخل دره تنها در دو. كشد  ساعت طول مي6شاه تقريباً مستقيم است و حدود  تا زير قالت

 و بعدي (Land)كوچك  گي هست كه ابتداي آن لندالرأسي سن شاه، خط از قالتقبل . كنيم ت قبلي حركت ميهمان جه

ها زمين پوشش گياهي خوبي  هاي زير اين قله دامنهدر . شاه بلندتر است  لند بزرگ كمي از قالته قل. گويند را لند بزرگ مي

وجود  شايي بهاي تما كند و منظره تعداد زيادي الله واژگون قرمز و نارنجي در آن گل مي ارديبهشت به بعد ه دارد و در نيم

هاي سرخ  گويند و همان كماست و گل  مي(Manduk)شود به كردي مندوك  گياه ديگري كه به وفور ديده مي. آورد مي

  . سبز اين گياه بسيار زيباسته الله واژگون در زمين
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آخرين شمه چ. اند ها درست كرده تر از آن آبشخورهايي براي گوسفند هايي هست كه پايين الرأس چشمه در زير خط   

الرأس  اين آبشخور تا خطاز . گويند  شيخ مي(Kany)اند كاني  شاه درست كرده آبشخور را كه كمي قبل از پايين قالت

از . نوردي نسبتاً ساده است  دقيقه است كه توأم با سنگ20شاه حدود  جا تا روي قالت  دقيقه راه است و از آن50حدود 

الرأس الله واژگون  در روي خط.  لند بزرگ حدود نيم ساعت راه استه گ تا روي قلشاه و لند بزر همين گردنه بين قالت

  .هاي درشت و سفيدرنگ و والك و سيرك زياد است نيست اما الله

رويم كه  شاه پايين مي رسيم و بعد از سمت غرب قالت  سمت ديگر آن ميه كنيم و به گردن شاه تراورس مي از زير قالت   

غربي آن  سمت جنوب. دره رودخانه بزرگي دارداين . گويند اين دره را كاني زرد مياواسط . پيچد مال ميبعد دره به سمت ش

تر كاني سفيد   يا ساده(Kany Sepi Turgan)تورگن  را كاني سپي آيد كه آن  بزرگي از دل كوه بيرون ميه چشم

  .پيچد  كاني زرد ميه درگويند كه بعد، به   كاني سفيد ميه را در  پايين آنه گويند و در مي

دره بيرون   كاني زرد است كه در سمت چپه  كاني زرد به نام چشمه در.  واژگون هسته جا الل ها همه در دو سمت دره

 يا  (Kani Pis) كاني پيسه و به چشمرويم  همراه مسير پايين مي. آيد و چند درخت بيد در اطراف آن روييده است مي

مدتي بعد از اين چشمه به روستاي . اينجا هم چند درخت بيد دارد. اند ر آن را سنگ چين كردهرسيم كه دو كاني سنگر مي

رويم و  رو پايين مي  ماشينه كراوا، كمي از جاد بعد از باب. آباد است رسم كه همان ابوبكر  مي (Bab Kerawa)باب كراوا

رود و در طول مسير به جايي  ب ماليمي باال ميسمت چپ و با شيكش  شويم كه از سينه رويي مي  ماله بعد داخل جاد

در . گويند  مي (Gor-e-Harme)رسيم كه بيشتر درختهاي آن گالبي وحشي است و به آن گُرِهرمه  جنگل مانند مي

  (Deriuk)يوك دوسمت اين قسمت گلهاي سرخ آتشي زيادي هست كه در مناطق ديگر وجود ندارد و فقط در در

  .ام د تا از آنها را ديدهنمارستاق نزديك آمل چن

 پيچاپيچي ه بعد از مدتي راهپيمايي به جاد.  است احتماالً بهترين موقع ديدار از آنها هم اواسط تا اواخر اريبهشت   

از رودخانه رد شد و به همان بايد . رسد اين جاده به كف رودخانه مي. اند را دستي ساخته رسيم كه بعضي جاهاي آن مي

شاه تا  زير قالتاز . رود بن مي شويم كه به ليك رو مي  خاكي ماشينه گذريم و وارد جاد ها مي  كه بعد از پلمنطقه گلو رسيد

  . ساعت راه است8گلو از اين راه حدود 

  

  Ghandil متر 3600قنديل ارتفاع حدود 

كننده مرز ايران و عراق  مشخصشهر و درست در مرز بين ايران و عراق قرار دارد و ميل مرزي  غربي پيران اين قله در جنوب

  . متري قله نصب شده است30در حدود 
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را از دهات پاي كوه پنهان كرده و چون جاده  ابراهيم هست كه ديدار آن نام حاج كوه و قله ديگري به جلو اين قله   

معمول و با طور  ن بهابراهيم را دور زد مدت صعود آ رويي در اطراف كوه نيست و براي صعود قنديل بايد كوه حاج ماشين

  .كشد  ساعت طول مي12 حدود حمل كوله

جا وارد  خاكي خوب است و از آن جاده تا اين ده. رويم شهر مي غربي پيران كهنه الجان در جنوب براي صعود آن به ده   

جا راه  از اين. ري است نسبتاً پرآبي جاه ابراهيم كه در قعر آن رودخان الجان يا دره حاج نام دره كهنه شويم به اي مي دره

  .هاي زيادي دارد پاكوب مشخص و خوبي هست و در سر راه چشمه

كنيم و بعد از مدتي جاده  ابتدا از سمت راست رودخانه عبور مي. شود  آن ديده ميه ابراهيم و قل كوه حاج از همان اوايل راه   

 در (Gom)بزرگ  نام گُم  كوچكي بهه ره به درياچباالخو . گردد رود كه بعد دوباره به سمت راست برمي به سمت چپ مي

بزرگ و در پشت يالي   گُمه شمال درياچدر .  ساعت راه است3جا حدود  رسد از كهنه الجان تا اين ابراهيم مي پاي كوه حاج

هيم جاري ابرا اي كه از پاي كوه حاج بزرگ از چند چشمه  گمه آب درياچ. كوچك نام گُم تري هست به  كوچكه كوتاه درياچ

  .ابراهيم در شرق قنديل قرار دارد حاج. شود است تأمين مي

ايستيم در سمت چپ آن راه پاكوب مشخصي هست كه از آن باال  غربي درياچه يا وقتي رو به كوه مي در قسمت جنوب   

مت چپ يا جنوبي كوه نام گردنه سرقالع، زيرا كوه س رسيم به مانندي مي  دقيقه بر روي گردنه45رويم و بعد از حدود  مي

سير يعني   مِرگ يا مرگ يعني مرغزار و بزمرگBoz-e-Mergesir–سير  سرقالع است و كوه سمت راست بزمِرگ

را شيخ ) شمالي(اي زيبا هست كه سمت راستي  دو قله صخره) غرب(رو  در سمت روبه. خورد مرغزاري كه بز در آن سير مي

بعد از گردنه را دره حسنُك دره . گويند  مي(Kifarine)شاخ كيفارينه را ) جنوبي(چپي   و سمت(Sherom)شروم 

Hasanokآييم تا بعد از حدود يك ساعت و ربع به دره بزرگ و پهن نسبتاً  رو از كوه پايين مي جاده ماشيناز . گويند  مي

پربرف كه جهت آن ) بهار(اين فصل اي و در  اي تنگ و صخره اي كه از كنار آن پايين آمديم، دره از درهغير . رسيم هموار مي

اين دره تنگ كه انتهايش غرب . شود تر مي جنوبي است وارد اين محوطه يا به عبارت بهتر دره بازتر و بزرگ تقريباً شمالي

اي خاكي  گويند و در انتهاي آن قله مي) گاه مسجد ((Tondureh Mezguta)ابراهيم است را تندوره مزگوتا  كوه حاج

  .گويند  مي(Mezguta)را هم مسجدگاه يا مزگوتا  كه آننمايان است 

دره غرب به اين . رويم  نسبتاً پرآبي جاري است كه به موازات آن پايين ميه ايم رودخان از دره بزرگ كه حال به آن رسيده   

 ديگري كه ه نشود و رودخا تمام مي) غرب( دقيقه پايين آمدن يال سمت راست 20بعد از حدود . رود شرق مي طرف جنوب

فاصله دو . ريزد آييم مي اي كه همراه آن پايين مي آيد به درون رودخانه آن جاري است و از زير قنديل مي) غرب(از پشت 

از رودخانه پس . رود ما هم از كنار اين رودخانه دوم باال ميراه . گويند را شيخ عايش مي ربع ساعت است و آن رودخانه يك

زنيم و به جاده پاكوب مشخصي كه از كنار رودخانه زير قنديل  و يال را دور مي) وقتي روي آن استپلي م(شويم  اول رد مي
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آن ) شرق(سمت راستدر . توان قله قنديل را ديد رويم از اينجا تازه مي آيد باال مي شروم و شاخ كيفارينه مي و دو قله شيخ

  .گذرد تر و تيز هست كه راه از كنار آن مي اي كوتاه قله

توان از روي   متر از سطح دريا ارتفاع دارد اما در اواسط خرداد برف زير قنديل تا اينجا ادامه دارد و مي2000اينجا حدود    

شروم و  هاي شيخ  ساعت راهپيمايي و كمي به سمت چپ رفتن از روي برف به زير صخره2از بعد . آن هم باال رفت

در . گويند را حصار قنديل مي گذرد و آن آبي مي  است و از كف آن جويكه جايي نسبتاً همواررسيم   ميكيفارينه شاخ

هاي سياه جاري است و  تر از روي سنگ آب يك آبشار پر آب و باالدست آن چند آبشار زيباي كم) سمت شمال(باالدست 

  .نمايان است ها قله قنديل  آنه باالدست هم

رسيم كه از طرفي مرز بين ايران و عراق  اي مي پيچيم و به گردنه مي) غرب(رويم و به سمت چپ  از حصار قنديل باال مي   

پيچيم و بعد از حدود  شرق مي از گردنه به سمت راست يا شمال. شروم است  بين قله قنديل و قله شيخه و از طرفي گردن

له خاك عراق كه قسمتي از روي ق. رسيم رفتن از گردنه و حدود دو ساعت از حصار قنديل به قله قنديل مي يك ساعت باال

شرقي  راه برگشت تا زير يال جنوب. سرتاسر پهنه خاك عراق سبز و خرم است. از آن جنگلي است و سد ديان پيداست

از . توان از سمت ديگر رودخانه هم باال يا پايين رفت رفتن است يا مي قنديل و باالتر از محل اتصال دو رودخانه همان راه

توان از راه ديگري كه   از كنار رودخانه ديگر باال رفت و همان راه ذكر شده در باال را برگشت و نيز ميتوان جا به بعد مي اين

  .به موازات بستر رودخانه هست پايين رفت

  

  راه دوم برگشت از قنديل

رويم  يين ميوقتي رو به پا(شرقي زير قنديل و عبور از پل موقت به سمت شرق رودخانه  بعد از دور زدن انتهاي يال جنوب

پيچيد  شرق جاري بود پي غرب به جنوب حال از شمال آييم تا وقتي رودخانه كه تابه رسيم و از آن پايين مي مي) سمت چپ

 يا رازبرهنه در (Savin)پيوندد كه از زير قله ساوين  شود و رودخانه پرآب ديگري به آن مي  غربي مي و تقريباً شرقي

گذرد  جا اگر از شرق رودخانه پايين آمده باشيم راه تماماً از كنار سمت چپ رود مي از اين. جنوب شاخ كيفارينه جاري است

رود و گاهي  كش كوه باال مي توان از نزديك رودخانه عبور كرد راه گاهي از سينه و چون دره پرشيب است و هميشه نمي

 قنديل پايين آمده باشيم تا مدتي از سمت راست رسد و رد صورتي كه از غرب رودخانه آيد و به كنار رودخانه مي پايين مي

 ساعت 3در حدود . روي رودخانه هستپلي . رويم آييم و بعد به سمت ديگر رودخانه مي يا جنوب رودخانه بزرگ پايين مي

متروك اي  دور انتهاي سربااليي كه جادهاز . گذرد كش وجه شمالي دره مي شود و از سينه آخر، راه از كنار رودخانه دور مي

شهر و سردشت است بايد طوري وقت خود را تنظيم كرد كه  شود كه مشرف به دشت بين پيران رو است ديده مي ماشين

رفتن مشكل  اندازه كافي نباشد در غير اين صورت در شب پيداكردن راه صحيح پايين روشنايي روز بهرفتن از كوه  براي پايين
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در سه ساعت آخر راه . (هاي سر راه به روز آورد و روز بعد حركت كرد مهاست و بهتر است شب را در كنار يكي از چش

آباد يا بودينه   يا بادين(Naminje) يا نمينجه (Nemanchin)چين  من برگشت از قله تا ده نهراه ). چشمه كم است

(Bodineh)بين دره . ت ساعت اس6 ساعت و از انتهاي يال شرقي قنديل حدود 9شهر، حدود   از دهات جنوب پيران

 بزرگي كه به موازات آن ه رودخان. تر است راه از راه طوالنياين . گويند  مي(Dolniye)نيه  آباد را دل قنديل تا ده بادين

  .دهند آباد است كه بعد از پيوستن به رود ديگري زاب كوچك را تشكيل مي كنيم رودخانه آب بادين عبور مي

شرقي قنديل رسيد  هاي شمال طرف شمال رفت تا به زير قله  سرقالع بهه از روي گردنتوان  مي: ترين راه صعود قنديل نزديك

 بين ه به طرف غرب رفت تا به گردن) ها جنوب آن(ها  ها يا از پاي آن آيد و بعد از روي قله ها در زير مي كه شرح صعود آن

  .عود كردطرف جنوب رفت و قنديل را ص  شمالي آن رسيد و سپس بهه قنديل و اولين قل

  

  هاي شمالي قنديل قله

 ه  قل كنيم از نزديك گذاري مي  نام5 تا 1ها را به ترتيب از غرب به شرق و از  ها را نتوانستيم پيدا كنيم آن چون نام اين قله

بعد از طي گردنه بين . ها نمايان است  كوچك بين آنه روي ما دو قله و در روبه. رويم قنديل به طرف شمال پايين مي

 ه توان تا انتهاي اين دره رفت كه از روي قل مي. شويم  بين دو قله اول و دوم وارد ميه  اوِل سمت چپ، به دره نديل و قلق

ها جاري است  ه، آبي كه از برفگردنه بين دو قل كشد و معموالً در گودي پاي  دقيقه طول مي20 ساعت و 1قنديل حدود 

 ه  دقيقه و قل10حدود ) اولي(چپ   دسته قل. ها صعود كرد له به هركدام از آن بين دو قه از روي گردنبعد . موجود است

توان از روي  چنين وقتي وارد دره شديم، مي هم.  بين دو قله فاصله دارنده ربع ساعت با گردن1دوم كه بلندتر است حدود 

گذاشت كه بهتر است از پايين  اول را براي برگشت ه  دوم صعود كرد و صعود قله به قل) شرق(هاي طرف راست  سنگ

 ه الرأس قل از همان روي خطپس .  ساعت راه است5/1 دوم ه قنديل تا روي قل ه مجموع از روي قلدر . الرأس عبور كنيم خط

اين قله مسلماً از قنديل بلندتر و به . كشد  دقيقه طول مي25 سوم ه كنيم، كه تا قل  سوم حركت ميه دوم به سمت قل

رويم كه ابتدا مقداري  الرأس پيش مي روي اين قله هم باز از روي خطاز . شود  ناميده مي(Kougaz)وگز احتمال زياد ك

هاي چهارم و پنجم از دور  قله. رسد  چهارم ميه  قله گذرد و به دامن الرأسي سنگي مي راه پايين ميشرود و بعد از روي خط

 ه  چهارم از دامنه راه قلچون . شوند اي به هم متصل مي  دقيقه10الرأس   يك خطه وسيل شكلي كامالً مخروطي دارند و به

توان با تمايل به سمت چپ راه را طوري انتخاب  هاي ريز و شن پوشيده شده، مي آن به باال شيب تندي دارد كه از سنگ

 45ي سوم و چهارم حدود ها  بين قلهه فاصل. جا هردو قله را صعود كرد  رسيد و از آن5 و 4هاي   بين قلهه كرد كه به فاصل

الرأسي تقريباً غربي شرقي  هاي شمالي قنديل روي خط قله.  قنديل استه  منطقه  چهارم بلندترين قله قل. دقيقه راه است

غرب و در داخل خاك عراق كشيده شده كه  الرأسي باريك تقريباً به سمت شمال  سوم يا كوگز خطه نزديك قلاز . قرار دارند
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 ه هاي منطق  قلهه قله احتماالً از هماين . را قوچ گفتند  آخر تيز و بلند است و نام آنه مشخص است و قلروي آن سه قله 

هاي چهارم و پنجم ميل مرزي نصب شده  اند و روي قله را نصب نكرده  سوم ميل مرزي دارد كه آنه قل. قنديل بلندتر است

  .است

شرقي رفت  طرف جنوب  چهارم و از پاي آن بهه  كرد يا بعد از ردكردن قلتوان همين راه صعود را انتخاب براي برگشت مي   

  .هاي گم بزرگ و كوچك رفت جا به درياچه  سرقالع رفت و از آنه و بعد به جنوب پيچيد و به گردن

  

  هاي جنوبي قنديل قله

  شرقي قنديل  جنوب-(Shikh-Sherom)قله شيخ شروم 

شروم را   شيخه پيچيم و قل شرقي روي يال قله مي رويم و بعد به جنوب  مي جنوبطرف  قنديل بهه غربي قل از گردنه جنوب

اي و خورد است  هاي نزديك قله صخره قسمت. كنيم صعود مي) جنوب(و يا از سمت راست ) تقريباً شمال(يا از سمت چپ 

 قنديل است و از حصار ه ن ساعت از گرد5/1شروم حدود  مدت صعود شيخ. دهد و از مابين دو سمت راست و چپ راه نمي

  .رسد نظر مي تري براي صعود هست كه مشكل به حصار قنديل هم راه نزديكاز . ونيم  ساعت2قنديل حدود 

  

  غربي قنديل قله ساوين، جنوب

غربي قنديل و از روي   جنوبه صعود آن از گردنبراي . نام ساوين شروم هست به اي ديگري در جنوب شيخ  زيبا و صخرهه قل

طرف جنوب  شروم به اي است در جنوب شيخ آن دره) شرق(آن چالي است و سمت چپ ) غرب(الرأسي كه سمت راست  خط

توان از وسط دره هم  مي.  جنوبي است و در دو سمت آن جاده هست-دره شمالياين . شويم بعد وارد دره ميكمي . رويم مي

چمن   بيشتر سطح ميدان(Guanistan)نام گوانيستن  هقدر جلو رفت تا به ميدان تخت بزرگي رسيد ب عبور كرد و آن

شود و به  اواسط ضلع شرقي اين ميدان، جاده پاكوب خوبي جدا مياز . شود غربي آن آب جمع مي است و در قسمت جنوب

اخل چون راه مستقيم به د. دور زد) غرب(اين گردنه بايد قله را از سمت راست از . رود  ساوين ميه غربي قل  شماله گردن

غربي قله ساوين شيب بسيار تندي دارد كه بايد سعي كرد از  ها بسيار مشكل است وجه رود كه صعود آن هاي قله مي صخره

شروم حدود دو ساعت و ربع   شيخه ساعت و از روي قل غربي قنديل، حدود سه جاي مناسب و بااحتياط طي كرد و به وجه

تر است و   كه كوچك(Halmos)مس  نام حال ا ميدان ديگري هست بهچال ي. جنوب ميدان گوانيستندر . كشد طول مي

  .بيشتري داردارتفاع 

 ه از قل. هاي سفت الزامي است داشتن كلنگ براي عبور از برف) هاي بهار و اوايل تابستاندر ماه(در صورت وجود برف    

بعد از ساوين گردنه . يه راه خاكي و ساده استهاي بااليي نزديك قله، بق جز قسمت به. رويم طرف جنوب پايين مي ساوين به
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كنيم و از  را صعود مي آن. اي است جنوب اين گردنه كوهي است كه قسمت بااليي آن صخرهدر . گويند  مي(Sewa)را سوا 

راهي نسبتاً پهن به دره سمت غرب و داخل عراق . رويم طرف جنوب پايين مي به) سمت راست(ها  سمت غرب صخره

را به طرف راست تراورس كرد و سپس باال رفت كه به  گذريم كوهي سنگي در جلو هست كه بايد آن گردنه مي از. رود مي

ها باال  صورت زيكزاك از توي صخره اين جاده به. رسد رو و پر رفت و آمد بوده مي راهي نسبتاً پهن كه احتماالً وقتي مال

 2جا حدود   ساوين تا اينه قلاز . رسيم اي عميق مي م و به كف درهروي از سمت ديگر پايين مي. رسد رود تا به قله مي مي

اي نسبتاً پهن و خاكي  سنگي دارد تا به قله شرق سربااليي تند و در ابتدا نيمه ادامه راه به طرف جنوب. ساعت و ربع راه است

ا به قله بلند كورش رويم ت شرقي مي  از اين قله به طرف جنوب(Ghela-e-Dukan)دوكان  نام قالع رسد به مي

(Kurash)ش دو ساعت طول ميه  قبلي تا قله از گردن. رسيم كوه مي  يا سياهدر سمت جنوب و شرق كورش . كشد  كور

دوكان و كورش بين دو دره يا دو گردنه عميق قرار  قالعپس . گويند  مي(Guareh)را گواره  اي عميق هست كه آن گردنه

  ).شرقي كورش در جنوب( قرار دارد (Panesar)سر   پانهه سمت ديگر گواره قلدر . دارند

شويم كه  جنوبي مي اي تقريباً شمال شرقي را صعود كنيم وارد دره هاي شرقي و جنوب ره اگر نخواهيم قله گواه از گردن   

ي  بزرگه  است كه همان جايي است كه رودخان(Darospy) گواره و سمت شمال آن دروسپي ه قسمت جنوبي آن گردن

سِوا  عايش كمي باالتر از آن است، اين دره را احتماالً دره آباد به شيخ هاي گردوي بادين شود و درخت آباد مي وارد آب بادين

(Sewa)شود و بهتر است  دوطرف اين دره دو راه باريك پاكوب هست كه راه سمت غرب آن اغلب گم ميدر . گويند  مي

 ه  راهي است كه از گردنه والني است ودر حقيقت طول آن تقريباً به اندازاين دره بسيار ط. به همراه بلد طي شود

  .ايم غربي قنديل تا قله كورش آمده جنوب

  

   متر3895قله كركس، ارتفاع 

   كيلومتري باختر جنوبي نطنز، سر راه كاشان به اصفهان12

در ده طَرق ) يا اصفهان(خورت  ز و سر راه موچهكنيم بعد از نطن جا به طرف اصفهان حركت مي از تهران به كاشان و از آن   

(Targh)شويم و به كِشِه   پياده مي(Keshe)كنيم افتيم و از باغات ده عبور مي كشه به سمت شمال راه مياز . رويم  مي .

  .رسيم نام لياسن كه يك كلبه دارد مي  ساعت به كاسه وسيعي به1از بعد 

پناه با شيب  جاناز . كشد كنيم كه دو ساعت طول مي ار رودخانه كوچكي حركت ميپناه كركس در كن از اين محل تا جان   

رويم و با عبور از  الرأس به سمت شرق مي رسيم و سپس از روي خط الرأس مي نسبتاً ماليم در جهت شمال بر روي خط

توان از مسير  براي برگشت مي.  ساعت است3 تا 2پناه تا قله  زمان بين جانمدت . رويم هاي سوزني تا قله مي ميان سنگ

  .اسكي زير قله در سمت جنوب استفاده كرد صعود و يا از شن
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جا با خودروهاي عبوري به ده طامه  شويم و از آن نظر رد شده و در دوراهي طامه پياده مياز . شرقي مسير شمال   

 .. .طامه از . شرقي كوه است رويم كه در سمت شمال مي

  

  كوه كرباسي

 ه ضلع شمالي قل. اند را كربوش نوشته غلط آن ها به نرمشي است كه روي نقشه  بلند كرباسي يا شاخه تردو، قل ز پرشهبعد ا قله

ها ساده  هاي زرد و مايل به سفيد و عبور از آن قسمت باال داراي سنگ. دهد اي تشكيل مي تردو را دو قسمت ديواره پرشه

طور مستقيم راهي   پس به(Tarado) تردو ه تر گردن دهد و در پايين راه نميرنگ كه  هاي سياه است و قسمت پايين ديواره

طرف غرب بياييم و به دره چهارم  براي عبور بايد حدود يك ربع ساعت به. نرمشي يا كرباسي نيست  تردو شاخه طرف گردن به

 غربي ه ها به داخل در  صخرهآيد و از زير جا راهي پاكوب هست كه از سمت غرب مي آناز . برسيم) سمت غرب(سمت چپ 

 غربي ه صورتي كه به هر علت اين راه را نبينيم، دو دره بعد به داخل دردر . رود  تردو ميه جا به گردن رود و از آن گردنه مي

روي سرآقاسيد است   تردو چون روبهه گردن.  دقيقه راه است40هاي سياه تا روي گردنه حدود  از باالي صخره. راه دارد

اي  شرق گردنه درهسمت . گاه يا زيارتگاه دارد ماند كه به اصطالح حالت سال هاي بزرگ چيده اي ريزي روي سنگه سنگ

هاي سر  ابتدا صخره.  ساعت راه است2روي اين گردنه تا قله كرباسي يا شاخ نرمشي حدود از . گويند را تردو مي است كه آن

تر است و از  رسيم كه صعود در آن ساده خورده مينندي توأم با سنگ اسكي ما كنيم و بعد به شيب تند شن راه را رد مي

 1قسمت حدود اين . رسيم مانند و خاكي و با شيب تقريباً صفر مي آييم تا به مسيري تيغه شرق باال مي جا به طرف شمال آن

گذرد و با  ها مي  بين صخرههم بيشتر از گيرد كه آن  ساعت ديگر وقت مي1 راه تا قله هم حدود ه بقي. كشد ساعت طول مي

مانند و خاكي  در زير قله هم باز شيبي بسيار كم و نزديك صفر است و مسير تيغه. شيب تند كه صعودش كمي مشكل است

هاي قله است و در جنوب آن كمي  يك سمت اين شيب خاكي يعني شمال آن صخرهدر . هاي قله است است و بعد صخره

 ه قل.  كرباسي دو قله دارد كوه. اسكي روبه طرف غرب دارد كش پرشيب شن و در بين آن سينهرنگ  هايي سياه تر صخره پايين

  .گويند  مي(Tele Sifideh) غربي را تِلِ سفيده ه شرقي همان است كه نوشتم و قل

مانند   شرقي مشكل است و ديوارهه اي است كه در قسمت اول سمت غرب قل يال بين دو قله شرقي و غربي بيشتر صخره   

 شرقي پايين بياييم و از قسمت ه ، بايد از سمت جنوب قل)تل سفيده( غربي ه رفتن به قلبراي . و تقريباً غيرقابل عبور

هاي سياه سمت جنوب و   افقي بين صخرهه خاكي داخل شيب تند سمت غرب بشويم و پايين برويم تا به يك جاد

 ه الرأس بين دو قل هاي خط كنيم و داخل صخره ف شمال تراورس ميطر اين راه بهاز . نرمشي برسيم هاي غرب شاخ صخره

جا هم نيم ساعت صعود داريم تا به  از اين. رسيم  تل سفيده ميه  خاكي زير قله دهيم تا به گردن شويم و راه را ادامه مي مي

آييم تا   همين راه پايين ميبراي برگشت هم از.  ساعت و ربع بين دو قله فاصله است1در مجموع حدود .  غربي برسيمه قل
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جا را با  هاي اول آن دو رنگ كه در قسمت هاي سياه رسيم و از صخره اي است مي  افقي كه بين دو قسمت صخرهه به جاد

ها بپيچيم و باال  مسير مشكل نيست و اگر با كمي دقت در بين صخره. رويم اند باال مي ه درآورد به صورت پلهگذاشتن سنگ 

 ه كنيم و به كتف جنوبي قل كنيم و از قسمت خاكي باالي آن صعود مي هاي سياه را تمام مي صخره. ده استبرويم راه سا

شرق و اين كوه چهار دره هست كه اولي يعني جنوبي را تردو  براي رفتن به نياكان در قسمت شمال. رسيم شرقي مي

رسد  سفيده مي الرأس شمالي قله تله ر را كه به خطنام همين دره است و چها سومي را كرباسي كه قله هم به. گويند مي

هاي پايين آن سبز و خرم و پر از   چهارم سه درياچه دارد و قسمته دراين . گويند  مي(Balesht)بهلشت يا بلشت 

تا بلشت بايد از كتف قله كرباسي و از يال دره دوم و سوم پايين آمد  ه رسيدن به دربراي . هاي بزرگ است درختچه و گون

رو دارد كه  اين يال راهي مال.  سوم و چهارم تراورس كرده جا به سمت يال بين در تر رسيد و بعد از آن هاي پايين به صخره

 بلشت به سمت غرب ه تر داخل در هاي پايين رويم كه در قسمت از همين راه پايين مي. رود  بلشت ميه تر به داخل در پايين

ها  اين چشمه. رسد جوشد مي  بلشت كه از زمين ميه هاي داخل در تا به ابتداي چشمهرود  كند و پايين مي تراورس مي

پيچد  كنند و بعد به شكل رودخانه به سمت جنوب مي  زيبا درست ميه دهند كه در پايين سه درياچ اي مي تشكيل رودخانه

روي   ماله جاد. رود ه ده نياكان ميشود و ب زند داخل آن مي هاي غربي دره بيرون مي و چشمه بزرگ ديگري كه از صخره

 اول ه فاصل. رود راست به نياكان مي راه يكاين ). ابتدا در سمت شمال و بعد در سمت شرق رودخانه(خوبي در سمت چپ 

هاي كوچك ديگري هم در كنار  در بين راه چشمه.  ساعت است5/2چشمه تا ده نياكان رو به پايين با قدم معمولي حدود 

هاي پوك و  غربي كه در كوه شرقي كوه را كرباسي و چوپانان سمت جنوب و جنوب سمت جنوبادرنشينان چ. جاده هست

  .گويند نرمشي مي چرانند كوه را شاخ شينه و پرشه تردو گوسفند مي

  

  صعود مستقيم كوه كرباسي

 100كرايه وانت .  نياكان بياييمبايد از چلگرد به كرباسي را از طريق ده نايكان صعود كنيم، مي در صورتي كه بخواهيم كوه

رو خوبي هست كه بعد از رد كردن   ماله ده نياكان و از طريق دره تردو جاداز .  تومان است200 سواري ه تومان و كراي

 ساعت طول 5/2اين راه حدود . رسد  تردو ميه آيد تا به گردن روي يالي كوتاه مي پيچيم و بعد به اي به سمت غرب مي تپه

 بلشت صعود ه در صورتي كه بخواهيم از در. توان صعود كرد  تردو به طريقي كه در قبل گفته شد ميه گردن از .كشد مي

 بلشت به   آبه توانيم از راهي كه براي رفتن به ده نياكان در قبل گفتيم استفاده كنيم، يعني از ابتداي چشم كنيم، باز مي

 دوم و سوم تراورس كنيم و باال برويم تا به قله برسيم و ه عد به يال بين در بلشت و كرباسي برويم و به  بين دره روي گردن

را  سفيده برسيم كه در اطراف نياكان آن الرأس شمال تل  بلشت را تا انتهاي آن طي كنيم و به خطه كه، در يا اين

تر ولي زيباترند و شب را   آخر طوالنياين دو راه.  شرقي راه  غربي را صعود كنيم و بعد قله گويند و ابتدا قل نرمشي مي شاخ
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روي قله از .  ساعت راه است3جا حدود  بلشت يا ابتداي چشمه گذراند كه از نياكان تا آن هاي آب توان در كنار درياچه مي

  . كلونچي و پيركزلي مشخصنده شرقي زردكوه، تا كوه ميلي بخوبي پيداست، بخصوص دو قل الرأس جنوب كرباسي خط

سفيده تونلي بزنند و آب اطراف كوه گرگان را به اين سمت  اي هست كه از زير يال شمالي تل گويند برنامه مردم مي   

  .هدايت كنند كه به اصفهان برود

  

  الرأس گرين خط

در . شرقي است غربي به جنوب غربي بروجرد كشيده شده است و جهت آن شمال كوه گرين از مغرب نهاوند تا جنوب رشته

رو خاكي كه مالير نهاوند را در شرق، به نورآباد در غرب كوه وصل  جاده ماشين. شهر نورآباد و الشتر قرار دارندمغرب آن دو 

هاي  اين گزارش شرح صعود قسمت جنوبي كه قلهدر . كند كند، اين كوه را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي مي

پرور و  نام ميش پرور هست كه دو قله بلند يكي به كوه ميش رشتهشرق اين  جنوبدر . بلند منطقه در آن واقعند آمده است

اين دو قله كه اولي در شرق كوه و دومي در غرب آن هستند فاصله زيادي از هم دارند و در . نام والش دارد ديگري به

  .شوند حال از قسمت شمال به كوه گرين متصل مي عين

 اختيار كنيم، براي رسيدن به آن بايد از (Wannaey)نوبي را ده ونّايي پرور و گرين ج اگر مبدأ صعود هر دو كوه ميش   

 خاكي ه جاد) غرب آن( كيلومتر به طرف مالير برويم، در طرف چپ جاده 10 بروجرد به مالير حدود ه بروجرد روي جاد

مالير حركت كرده باشيم  كيلومتر است و در صورتي كه از 11رود و طول آن  رويي هست كه به ونايي مي نسبتاً پهن ماشين

رويم كه  بروجرد به ميدان شيرخورشيد سابق يا دادگاه انقالب فعلي ميدر . رسيم  كيلومتر بعد از شهرك اشتاد به آن مي6

. مردم آن لُر هستند و محصولش غالت و خيارشور است. دهي كوهستاني استونايي . بوس براي ونايي هست روزه ميني همه

اين راه . رويم مي) گو يعني دروغ ((Doruzana)اي مشخص به طرف سراب دور روزنه   از جادهاز ونايي در جهت غرب

اند كه امروزه قابل استفاده  ه باالدست اين سراب درست كرده كوهنوردان بروجرد پناهگاهي در تپ. حدود سه كيلومتر است

  .نيست

 5/3 متر هست كه صعود آن حدود 3378رتفاع  به اپرور در سمت جنوب و كمي مايل به شرق اين سراب قله ميش   

از سمت غرب . رود غرب سراب است باال مي  پهني كه در جنوبه كش باالي سراب يا از در از سينهراه . كشد ساعت طول مي

 ماليم باال جا با شيب رد تا گردنه و از آن ها ابتدا به پايين مي اين راه. رود رو نسبتاً پهن به طرف غرب مي اين قله دو راه مال

 متري قرار 3585 در (Welash)نام والش  اي بلند به نام سفره كه در پاي قله رسد به جاي پهن و وسيعي مي رود و به مي

  . ساعت راه است و از سفره تا والش حدود دو ساعت راه است7 والش حدود ه پرور تا قل از قله ميش. دارد
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در قسمت شمالي . هاي يخچالي كه قسمت زيادي از آن گياه ندارد مورنهاي خوردِ شبيه  سفره محلي وسيع است از سنگ

  .ش خوردني نيستاي گود دارد كه آب آن تختي خاكي هست كه چشمه

 5/4الرأس گرين حدود   متري واقع در شمال خاوري آن و ابتداي خط3449 در (Segar)گر   سهه از قلهشوالش تا قل   

  .ساعت راه است

طرف  گر، از سراب به  گرين يعني سهه پرور و والش منظور نباشد براي صعود اولين قل هاي ميش د قلهدر صورتي كه صعو   

رسد  جاي نسبتاً تختي مي  ساعت به5/2 غربي هست كه هردو بعد از حدود - شرقيه رويم دو راه در امتداد رودخان غرب مي

 ساعت راه 5/1گر در شمال آن واقع است حدود   سهه ا تا قلج ايناز . گويند جا را چشمه توتيا مي كه چند چشمه دارد و آن

  .اي از ايليات است  توتيا محل چادر عدهه چشم. است

 غربي حدود يك ساعت و ده دقيقه راه ه  توتيا تا قله از يال باالي چشم. يكي غربي و ديگري شرقي. گر دو قله دارد سه   

  .كشد طول مي.........  شرقي رفت و برگشت كه حدود ه به قلها را در اين قله گذاشت و  توان كوله مي. است

 ساعت راه است از ماربره بعد از حدود دو ساعت و 5/1گويند حدود  را ماربره مي  بعدي كه آنه گر غربي تا قل از روي سه   

 نزديك يا روي چندين گره از  هيه راه قل. رسد گويند مي  مي(Heygarah)گره  را هي اي سنگي كه آن بيست دقيقه به قله

  .دندانه است گذرد و دندانه تر مي  سنگي كوچكه قل

  .تر است كه بر سر راه نيست اي كوتاه در سمت غرب اين قله، قله   

  .رود غرب مي پيچد و بعد به شمال الرأس ابتدا به سمت شرق مي جا به بعد خطاز اين   

گردنه چادر عشاير پايين . اي نسبتاً عميق هست كو، گردنه گره و دره هيبين . گويند  مي(Daraku)كو   بعدي را دره قله   

جا باالي آبادي يا محل  اين.  دقيقه سربااليي تا گردنه فاصله دارد20گويند و حدود   مي(Melagou)گو  را مِل هست كه آن

اي است كه به ده سرون  گويند و باالي دره مي) خواني يا ميش(خوني  را ميش ديگري از چادرهاي عشاير است كه آن

(Seron)ساعت و ده 1 حدود كو  درهه از اين گردنه تا قل. ربع راه است3روي قله تا چادرهاي زير گردنه حدود از . رود  مي 

گويند و شايد وجه تسميه  كو مي را هم دره رود كه آن رويي است كه به تختي مي از سمت شرق قله راه مال. دقيقه راه است

فاصله قله تا اواسط تخت حدود . توان به اين تخت رسيد شرقي قله هم مي روي يال شمالاز . ن تخت باشدقله هم از همي

نام واهِنگه  اي به رويم و بعد از يك ساعت و ربع به قله غربي اين تخت و از روي يال به باال مي از شمال.  دقيقه راه است40

(Wahenga)را  نهاوند آنكوهنوردان .  متر است3623كوه است و ارتفاعش  اين سلسله ه بلندترين قلاين . رسيم  مي

سمت (اي است كه بهترين راه صعود آن از سمت جنوب است  اي صخره  دقيقه بعد از واهنگه، قله20حدود . نامند بازگير مي

و هموار ربع راه بعد از حچل جايي تخت  يك. نامند  مي(Tangetaf)تاف   يا تنگ(Hachal)اين قله را حچل ). چپ

 Kalu) يا (Kalun بعد را كلو يا كلون ه قل. ماني مناسب است هست كه معموالً برف و جوي آب دارد و براي شب
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ها را هم كلو  ارتفاع اين قله هست كه آن  ديگر تقريباً همه دو قل.  استساعت و ربع كگويند و فاصله آن با واهنگه ي مي

شود يكي تقريباً  الرأس دو شعبه مي جا به بعد خط از اين. گويند زا مي ا را سيرهه غرب اين قله عشاير سمت شمال. گويند مي

رود و ديگري قوسي به سمت غرب دارد كه بعد از  غرب مي كبود در شمال خفه و يال چالهاي  بر به قله مستقيم و ميان

 1خفه حدود   از قله آخر تا پاي چالراه. گردد خفه برمي اي در پاي چال  كوتاه تماماً سنگي به كف درهه ردكردن دو قل

برخورد دو دره محل . رسد اي تقريباً شمالي جنوبي مي آيد و به دره  شرقي پايين مي-اي تقريباً غربي ساعت است و از دره

اي پاكوب هست كه بايد از آن باال رفت  آييم جاده روي راهي كه پايين مي روبه. گويند  مي(Tang-e-Kalan)كالن  تنگ

خفه است يا   چاله رسد و بعد از آن قل راه به يك گردماهي مانند يا به اصطالح شترگلو مي اين. غرب پيچيد  به شمالو بعد

خفه دو قله دارد كه  چال.  ساعت راه است5/1كالن تا اين قله  از تنگ. (hal-e-khaffe Tuhasan)چال خفه توحسن 

  .قله غربي بلندتر است

.  ساعت است5/1كبود، كمي بيش از  خفه تا يال  چاله فاصل.  است(Yal Kabud)ل كبود  معروف ياه قله بعدي، قل   

پازن  ها را چالِ اي هست كه آن  صخرهه كبود، دو قل  ياله روي يال شرقي يال كبود يك پناهگاه ساخته شده و بعد از قل

  . ربع ساعت است3پازن حدود   دوم چاله تا قلراه . گويند مي

. اي بلند دارد غربي آن ديواره  ديگري هست كه وجه جنوبه يك ساعت راه بعد از قله دوم چال پازن، قلكمي بيش از    

هرقدر از . الرأس رد شد ازيال كبود تا اين قله راه تماماً سنگي است و بهتر است تا آنجا كه ممكن است از نزديك خط

از . كنيم هاي با شيب تند برخورد مي  كنيم و احياناً با برفالرأس پايين بياييم به همان نسبت قوس بيشتري را بايد طي خط

پناه  هم يك جان تر از آن و يك ساعت پايين. رود  ساعت راه به سمت پايين مي1كبود تا پناهگاه شرقي آن حدود   ياله قل

رود   گرماسياب ميرو كه به سراب پناه باالي يك چشمه ساخته شده است و فاصله آن تا جاده خاكي ماشين جاناين . هست

  .  دقيقه است35حدود 

  

   متر3512، (Keyno)نو   كي كوه

 (Bazoft) بازفت ه ها به منطق هايي كه صبح بوس جا با ميني رويم و از آن رود به فارسان مي از اصفهان و از ترمينال زاينده

جا به  كند و از آن  يا ميلي جدا مي كه زردكوه را از كوه ملي(Chary) چري ه  ابتدا به دشتك و سپس به گردنروند، مي

اين دوراهي بايد پياده در . رويم  مي(Lebt)جا به دوراهي لبت  گُلي كه دهي است در كنار رود بزرگ بازفت و از آن چمن

نو  الرأس كي خط. نوازند محلي بسيار مهمانمردم .  سمت راست با خودروهاي عبوري به لبت سفلي برويمه شويم و از جاد

اي باريك با  آن بيفكنيم دره خوبي پيداست و اگر نگاهي به نو به كش كي لبت سينهاز . شرقي است ربي به جنوبغ شمال

ها كه  كش سمت راست اين صخره راه ما از سينه. شود هايي ديده مي تند و در سمت راست آن كمي باالدست صخره شيب
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ها خراب  هار به علت برف و باران زمستان و اوايل بهار اين راهالبته در ب. رود هاي جنگلي دارد باال مي خاكي است و درخت

  .اند شده

. رويم كشي كه ذكر شد باال مي جا از سينه رسيم و از آن  لبت ميه رويم تا به كنار رودخان مي سپس از لبت سفلي پايين   

 در ماه ارديبهشت كه فصل مناسب كشد و معموالً  ساعت صعود آن طول مي6هزار متري است مدت  كه سه نو با اين كيكوه 

 ساعت اول شيب آن تند 2. توان به سه قسمت كرد  لبت تا قله را ميه مسافت از رودخان. صعود آن است برف زيادي دارد

 درجه 40ساعت و نيم بعد شيب معمولي و حدود دو . هاي جنگلي است است و معموالً برف ندارد و بيشتر آن داراي درخت

طوري كه در   ساعت آخر شيب خوابيده و حتي در جاهايي صفر است به5/1قريباً تمام راه پر از برف است و است و معموالً ت

 ه ارتفاعند قل نو داراي قلل متعددي است كه تقريباً هم الرأسي كي خط. كنيم  متر صعود مي100ساعت چيزي حدود  5/1اين 

 بازفت كه جنگلي ه ها منطق ديواره است و در پايين آن) بغر تقريباً جنوب(در سمت ديگر . شرقي است اصلي در جنوب

گويند اين جاده بعداً دور  گذرد و مي  مسجدسليمان از كمركش آن ميه غربي كوه منار هست كه جاد در جنوبو . است

لي و در هاي جنگ در قسمت اول درختگياهان . نو الاقل در اين قسمت آبي ندارد كيكوه . آيد  منار ميه زند و به قل مي

نو و در  شرقي كي در جنوب. هاي اين كوه آهكي تقريباً سفيدرنگ است سنگ. ها كرفس و گون و غيره است باالتر از آن

  . هست كه به معني لوله است(Lile)له  امتداد آن كوه لي

جنوبي،   شرقنو و كوه بخوبي پيداست و در صورتي كه هوا صاف باشد در شرق كي هاي قالي قلهغرب  در قسمت شمال   

 8 تا 7 در غرب اين كوه است و راه آن از لبت حدود (Tamby)تمبي   ياشطه درياچ. شود هاي زردكوه بخوبي ديده مي قله

  .ساعت است

  

   متر3945، (Ginestan) گينستان ه قل

هاي  جا از تپه آناز . شادي و بعد از كمرون رويم در نزديك ده شادي مي  اصلي فردان به كتفه در صورتي كه بخواهيم قل

. رسيم ميشود  اي نسبتاً تنگ كه در باال بسيار فراخ مي غرب و به ابتداي دره سبز و پر از گياه و با شيب كم در جهت جنوب

 كوچكي است كه در صورت وجود ه تيز هست كه مشرف بر رودخان اي و نوك سمت چپ يا شرق اين دره كوهي صخرهدر 

رويم و بعد   پاكوبي كه هميشه مشخص نيست با تمايل به سمت راست يا غرب باال ميه  جاددره و ازاز . برف آب كمي دارد

جا هست و آبشخوري براي گوسفندان و چهارديواري كه  اي در آن چشمه. رويم  ساعت به سمت راست مي5/1از حدود 

شويم تا به  هاي تندي رد مي يم و از شيبرو زنيم و باال مي ها را از سمت راست دور مي اند آن  ساخته چوپانان براي استراحت

 5/3شادي حدود   كتفه مدت صعود قله از گردن. از اين به بعد شيب ماليم و مسير خاكي است تا قله. رسيم الرأس مي خط

  .بهتر است از همان راه رفت برگشت. ساعت است
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   متر3631بيد،   يا دره(Lapariun)كوه الپريون 

 آسفالتي به ه رسيم كه جاد  خوانسار به داران در سمت راست به يك دوراهي ميه  در جادبعد از شهرستان خوانسار و

اند كه از  رو كشيده  خاكي و ماشينه اين روستا جاداز . رود  مي(Darabid)بيد  بيد يا به قول خودشان دره درهروستاي 

جا  رسد و گويا از آن  الپريون ميه غربي قل اي كه در شمال رود تا گردنه بيد باال، به طرف غرب باال مي نام دره بهاي  داخل دره

نرسيده به گدار ساختماني با سنگ و . گويند غربي كوه را گُدار مي  شماله گردن. شود خوانسار سرازير ميطرف  به بعد به

ر قله ساخته اين ساختمان در زي. جوشد اي مي جلو آن حوض سيماني هست و از ته اين حوض چشمهاند كه  سيمان ساخته

در صورت زياد .  ساعت به قله رسيد5/1جا از خودرو پياده شد و در صورت كم بودن برف در مدت حدود  توان آن شده و مي

الرأس  برسانيم و از آن باال برويم و وقتي به خط) غرب(بودن برف بهتر است خود را به يال نسبتاً تيزي در سمت چپ 

  .اي است  قله و راه آن صخره.له برسيمرسيديم به طرف شمال برويم و به ق

بيد تا گدار بسيار طوالني است و بهتر است با  توان به قله رسيد راه از دره از روي گدار هم با صرف وقت كمتري مي   

در . بيد باال زيباست  درهه در. تيپ اسجتري براي كرايه كردن وانت با  خوانسار جاي مناسبخودرو طي شود و احتماالً 

هاي دره پر است از الله واژگون يا اَشگ كه كيپ هم روييده و از اواسط ارديبهشت تا اواخر  سط آن وسعت زيادي از زميناوا

رويد  هاي سفيد و بنفش زيبايي مي باالتر اطراف جوي آب گل. دهند اي بسيار زيبا و به كوه مي كنند و منظره خرداد گل مي

توان تا پاركينگي كه در اواسط راه براي پارك  مي. برد ن گل و سبزه و آب لذت ميگردنه انسان از ديدكه تا  و خالصه اين

 ساعت طول 5خودروها ساخته شده با خودرو رفت و از آن به بعد را پياده پيمود كه در اين صورت صعود قله حدود 

جا هم پاركينگي  الست و در آنبيد با تر از دره بيد باال هست كه بسيار كوتاه  درهه  ديگري در شمال دره در. كشد مي

اي است كه هردو طرف   بين دو دره يالي صخرهه فاصل. كنند ها در داخل آن گردش مي اند و مردم براي تماشاي گل ساخته

ها شرقي  اين يال هم مثل دره. توان عبور كرد آن ديواره است و اين يال تا شمال گدار ادامه دارد و از بعضي جاهاي آن مي

جا راه  رسيم و از آن اي مي از دره شمالي باال برويم به گردنهاگر . گويند ميكوه   شمالي و اين يال را گلستانه و درغربي است 

 ه اي فاصل پيچد و به نزديك يال صخره رود و بعد به غرب مي پاكوب مشخصي به صورت زيگزاگ ابتدا به طرف جنوب باال مي

هاي  الله. رويد كه بسيار زيبايند هاي سرخ درشت و زيبايي در بهار مي  باال اللهاز گردنه اين دره به. رسد بين دو دره مي

 بيد باال رفت و از ه اي عبور كرد و به در توان از اين راه پاكوب باال رفت و در جاي مناسبي از يال صخره مي. سفيد هم هست

هاي  كوه و تمندر و كوه كوه و قالي  اشترانه  منظرعلت وجود برف  اول بهار بهه قله بخصوص در نيماز . جا به قله رسيد آن

  .تر بسيار زيباست جنوبي
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  (Galleh Sega)سگا   گيلي يا پل كاوه يل و گله-(Landeru)هاي لندرو  قله

 گلي به جايي بازفت بعد از عبور از چمندر ). نو رجوع كنيد به گزارش كي(آييم  جا به بازفت مي از اصفهان به فارسان و از آن

ها يك راه خاكي از  كمي بعد از اين دكان. رسيم كه در دو سمت جاده چند ساختمان هست كه بيشتر دكان هستند مي

رود   لبت ميه جاده به منطقاين . اند ههاي برق فشارقوي ساخت شود كه احتماالً براي رسيدگي به دكل سمت راست جدا مي

ها مناسب  بار و جيپ و امثال آن براي عبور خودروهاي غير وانتجاده درجه دو و سه است و . كه شامل چندين ده است

كل و لندرو و  هاي پشت را قله نو و سمت شمال آن كي  جنوب لبت را كوهسمت . رويم از اين جاده به لبت سفلي مي. نيست

  . گرفته است(Washtak)هاي كلوسك و وشتك  را كوه سمت شرق آن

كنيم سه كوه  شرق نگاه مي خانه و چند دكان است، وقتي به طرف شمال و شمال لبت سفلي كه شامل چند ه در دهكد   

گويند و كوه شرقي بلندتر است   مي(Poshte Kal)كل  ها را پشت ترند و آن شود كه دو كوه غربي كوتاه اي ديده مي صخره

 لندرو محوطه يا مرتع .گويند كل مي  و حتي پشت(Darrela)ال   و گاهي دره(Landeru)و اغلب آن كوه را لندرو 

الرأسي است كه به  كل، خط  كمي در پشت دو كوه پشته در فاصل. نامند نام آن مي شمالي اين كوه است كه اغلب كوه را به

گذرد به طرف شمال  رويي كه از لبت سفلي مي  ماشينه براي صعود لندرو بايد از جاد. رود تر مي  شرقيه لندرو و بعد قل

اين رود زياد است و بايد محل مناسبي براي رد شدن را از مردم آب .  دقيقه از رودخانه رد شد10 رفت و بعد از حدود

از لبت عليا بايد از شيب تندي به طرف شمال و . رود رو هست كه به لبت عليا مي بعد از رودخانه هم جاده ماشين. پرسيد

تيزاوه . چادري هست  رسيد كه همان اولش سياه(Tizaweh)نام تيزاوه   نسبتاً تختي بهه شرق باال رفت تا به محوط شمال

يك راه نسبتاً ساده اين است كه به شرق تيزاوه . الرأس رفت جا بايد از جاي مناسبي به خط از اين. جنگلي نسبتاً انبوه دارد

. الرأس برسيم  به خطجا باال برويم تا  و لندرو است برسيم و از همانكل غربي كل شرقي كه بين پشت تبرويم تا به يال پش

رود و از كنار  جا باال مي راه از اين. كل غربي را رد كنيم  مزبور به طرف غرب برويم تا پشته راه ديگر اين است كه از جاد

بر  ها ميان كش توان گاهي از سينه مي. رويم الرأس به طرف شرق مي روي خطاز . رسد الرأس مي گذرد و به خط آبشاري مي

 5/3صعود از لبت سفلي تا لندرو حدود مدت .  لندرو رسيده ها معموالً باريك و كمي مشكل است تا قل آنرفت كه جاده 

. اي و خورد است رسيم كه سمت شرق آن صخره اي مي رويم تا به گردنه  لندرو به طرف شرق پايين ميه از قل. ساعت است

. گويند ل ميه  و گاهي پل كاوGiliرا گيلي  رسيم كه آن ي ميا رويم و به قله ها كه زياد مشكل نيست باال مي اين صخرهاز 

Pel  يا Palديگري هست ه شرق اين قله، قل شمالدر .  ساعت است5/1 ليگي و لندرو ه  دو قله فاصل.  به معني قله است 

أس موازي الر براي صعود بايد از گيلي به طرف شمال پايين رفت و بعد به روي خط. (Galle Saga)سگا  نام گله به

جا به  رويم و از آن اي فرعي باال مي هاي لندرو و گيلي رفت از برف عبور كنيم به سمت شرق و به روي قله الرأس قله خط
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 دو قله ه فاصل. رسيم ميرويم تا به قله  غرب باال مي طرف شمال از روي اين گردنه به. رويم سگا مي شرقي گله  جنوبه گردن

  .ت ساعت اس5/1سگا  گيلي گله

پيچد و  يابد و بعد به جنوب مي سگا و گيلي هست به سمت شرق ادامه مي الرأس يا يالي كه بين دو چال دو قله گله خط   

  .رسد  مي(Kewiz)نام كويز  اي به به كوهي صخره

در  (رو به طرف شمال رفت و شيالت  ماشينه سفلي از جاد توان از لبت  مي.سگا و گيلي راه دوم صعود كويز و گله   

در اين صورت ). بندند ممكن است وقتي شيالت ساخته شود اين راه را به. (در حال ساختمان اين ناحيه را رد كرد) 82سال 

بعد از .  شد(Washtak)طرف شرق رفت و وارد دره وشتك  جا به بايد از رودخانه رد شد و به لبت عليا رسيد و بعد از آن

شويم كه رودخانه در آن  اي مي رويم و وارد دره از اين جاده باال مي. رود ي باريكي هست كه به شرق مه شيالت جاد

آيد كه دو ديواره دو سمتش سنگي و  اي در اين دره بيرون مي  از تنگه گويند و رودخانه دره را وشتك مياين . جاريست

رسد كه  ويز ميجنوبي ك به وجهوشتك . گويند  مي(Kelusak) سمت چپ يا شمالي را كلوسك ه در. صاف است

ها  هاي آن اند و تا اوايل خرداد بيشتر قسمت سگا و هر دو راه نسبتاً ساده شرقي گله  جنوبه ايست و كلوسك به گردن صخره

  .تر است تري دارد و براي باال و پايين رفتن مناسب  وشتك راه سادهه در. پر از برف است

  

  3903كوه ملي يا ميلي يا دِنگان يا دهنگان ارتفاع 

نام  شود و داراي دو قله يكي در غرب به  چري به زردكوه متصل ميه  گردن اين كوه در جنوب زردكوه واقع است و بهوسيله

گويند و در جنوب  را ملي يا ميلي مي شرقي آن در شمال.  است(Shulizar)نام شوليزار  خدا و ديگري در شرق به چال

خدا  چال. رسد خدا مي آيد و به چال ه چري يعني از دوآب صمصامي باال ميرويي از پايين گردنراه مال (Dengan) دنگان

  .خدا قرار دارد  چاله  دوساعتي آن قله چمن وسيعي است كه محل چادرهاي ايالت بختياري است و در فاصل

ي به اين قله و رسد و راه دسترس خدا مي آيد كه به غرب قله چال رو باال مي خدا راهي مال غرب قله چال از طرف جنوب   

ملي اين است كه از تهران يا شهركرد  رو بهترين راه صعود كوه خدا از جنوب است با توجه به وجود جاده ماشين چمن چال

رويم كه جهت ما به  الرأس باال مي  چري از نزديك يال يا خطه هاي بازفت به گردن بوس جا با ميني فارسان بياييم و از آن

. خدا قرار دارد ساعتي شرق چال  شوليزار در يكه قل. رسيم خدا مي  چاله  ساعت به قل5/5بعد از شرقي است و  طرف جنوب

  .هاي شمالي و جنوبي كوه سنگي و ديواره مانند است وجه

   متر3608كوه ميربهار 

 به Audyآوري  بهترين مبدأ صعود براي آن ده.  قرار دارد(Targevar) ترگور ه اين كوه در غرب اروميه و در منطق

  .دار باشد  آبمعني ده آب يا شايد ده
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 تومان است استفاده 400 تا 300ها  براي رسيدن به آودي بايد از فلكه مدرس اروميه با خودروهاي سواري كه كرايه آن   

ن  پايي(Kuche)تر است را كوچه  سرهم هست كه اولي كه كوتاه كره پشت  گرد مثل دو نيمه در غرب ده آودي دو تپ. كرد

رو خراب كه گويا طي جنگ براي رفت و آمد جيپ و غيره  يك راه ماشين.  و دومي كه بلندتر است را كوچه باالگويند مي

اسم اين . همين راه بهترين مسير براي صعود قله ميربهار است. گذرد رود و از اين دو تپه مي اند از نزديك ده باال مي كشيده

در دو . گويند جا ميربهار مي اين كوه را همه. اند رش نوشته  يا دره(Bardehrash)رش  ها برده كوه را به غلط در روي نقشه

اين راه را .  هست(Chale) و ديگري چاله (Birakhiz)خيز  نام بيره اي كه در باال گفته شد دو دره يكي به طرف دو تپه

رود  غرب مي تر است از سمت راست به شمال، يكي كه بهشود  ساعت بعد جاده دو شعبه مي3 الي 5/2حدود . رويم باال مي

بهار بهتر است از در . رود رو به قله و ديگري به غرب مي. شود  ميربهار منتهي ميه كه شيب كمي دارد و به چال بين دو قل

ي پاي قاطر بر هم استفاده كرد كه معموالً جا هاي ميان توان از راه مي. خورد دار برمي هاي شيب تر به برف اين راه رفت كه كم

. قله غربي كمي از قله شرقي بلندتر است. شرقي ميربهار رسيد ه  ساعت به قل5/1و قاطرچي در آن هست و بعد از حدود 

 دقيقه به 20زنيم و بعد از حدود  پس از سمت جنوب قله از راه پاكوب خوبي كه موجود است چال بين دو قله را دور مي

در زمان جنگ تأسيساتي بوده كه حال خراب شده است و به جا  در اين. رسيم گويند مي ميرا پايگاه ميربهار  قله غربي كه آن

رفتن استفاده كرد يا از راهي مناسب از شمال يا  توان از راه برگشت ميبراي . گويند همين جهت اين قله را پايگاه ميربهار مي

شود كوه  هاي با شيب تند قطع مي  برفه ندجا به وسيلرو كه در چ جنوب قله به چال بين دو قله آمد و بعد از جاده ماشين

را از سمت شمال دور زد و به باالي كوچه باال رسيد در صورت نداشتن كلنگ و يا كفش مناسب اين راه خطرناك است و 

ن خصوص گو كوه ميربهار داراي پوشش گياهي بلند است به. بهتر است از راه صعود استفاده كرد كه در باال شرح داديم

  .وكُما

  

   متر3097چال  نخودچال يا نقره

  . قرار دارد(Farsinaj)شمال كوه امروله و جنوب ده فارسينج در . نامند اين كوه را به هر دو اسم باال مي

چه از جاده . غربي كوه است كه بين صحنه و سنقر قرار دارد بهترين راه براي صعود به آن دهكده سلطان طاهر در شمال   

اي كه  رويم تا به پاي يال و يا دره شرقي مي از سلطان طاهر به طرف جنوب.  چه از سمت سنقر آسفالت استسمت صحنه و

قله و پايين .  ساعت راه است5/3 حدود ه ده سلطان طاهر تا قلاز . كنيم جا صعود را شروع مي مناسب بدانيم برسيم و از آن

البته اگر در . واژگون زيادي در آن هست هاي الله هار گلدر سمت شمال آن جاي هموار نسبتاً وسيع هست كه در ب

  .هاي آينده از چپاول مصون بمانند سال
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   متر3856 يا بزآب، (Vary)قله وري 

مبدأ صعود . كوه و يكي از قلل سنگي و مشكل و زيباي كشور است الرأس شاهان شرقي خط  بلند سمت جنوبوري اولين قله

الرأس شاهان در اين قسمت شرقي  خط.  است(Veiheh) ويهه ه  بعد از گردن(Kameran)روستاي كمران يا كمرون 

هاي سبز و خرم با   دقيقه به زمين20 ساعت و 1رويم و بعد از حدود  از روستاي كمران به سمت شمال باال مي. غربي است

هاي  چادرها به صخره د از سياه دقيقه بع20حدود . ها برپاست چادرهاي عشاير بختياري در آن رسيم كه سياه شيب كم مي

را بايد از قبل بررسي كرده باشيم كه از سمت چپ به مسير . دهد ها را زينت مي رسيم كه هنوز چند سرو كوهي آن كوه مي

رود و بعد كمي به چپ  مي) شرق شمال(رسد كه آن هم در مجموع به سمت راست  كشي سنگي مي رود و به سينه راست مي

راه . رسد كه قله در انتهاي آن است هاي زيرقله و باالخره به آخرين قسمت سنگي مي و به سنگرود  پيچد و باال مي مي

كردن مسير به  زيرا در صورت گم. داشت هايي را براي برگشت در حافظه نگه سنگالخ و شيب تند است و بايد نشانه

. شدن وقت است دارد و باعث سرگرداني و تلفها به كار فني احتياج  خوريم كه عبور از آن هاي عمودي كوه برمي صخره

ار از  پس بايد آب. ها آب كمي است هاي ابتدايي صخره در راه فقط در قسمت.  ساعت است4صعود از ده كمران حدود مدت 

فقط در . در صورتي كه مسير را درست تشخيص بدهيم درگيري با سنگ نداريم. چادرها برداشت روستا يا از اطراف سياه

تر است در سمت غرب   سنگي ديگري كه كوتاهه قل. ندرت از دو دست استفاده كرد اي آخر بايد از يك دست و بهه قسمت

  .هاي كوتاهي است چين هر قله سنگروي . هست

. الخ بودن و شيب تند نسبتاً مشكل است و بايد با احتياط و از مسير رفت و برگشت پايين آمدن بزآب به علت سنگ   

جنوبي و قسمت  هاي كوه وري سنگي است و غيرقابل عبور جز همين وجه تمام وجه.  ساعت است5/1د برگشت حدومدت 

  .ها با سنگنوردي متوسط هست هاي كوچكي است با شيب تند و امكان عبور از آن غربي كه دره جنوبي وجه
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  هاي كرمان كوه

  

  

   (Kamar-E-Kam Huma) م هما متر و كَمرِك3850َهاي ابرجو حدود   قله-كوه بيدخوان

بار و گاهي سواري به بيدخوان رفت و   وانت(Garekany)جا از اول خيابان گركاني  رويم و در آن  از كرمان به بردسير مي

بيدخوان شامل دو ده .  تومان است300از بردسير تا بيدخوان جاده تماماً آسفالت است و كرايه هرنفر معموالً . كند آمد مي

اي كه  دره. اند ده باال چند دره دارد كه تقريباً فقط درخت گردو كاشته. نام ده باال نام باب زيتون و بااليي به ييني بهپا. است

ده اين . اي به نسبت رودهاي كرمان پرآب اي زيباست با رودخانه رود دره  مي(Abarju)پاي بلندترين قله يعني ابرجو  به

رو و  اي ماشين جاده. روند شود و مردم به بردسير مي ها تقريباً از سكنه خالي مي نهم مانند خيلي از دهات كرمان زمستا

جويي   ساعت در وقت صرفه5/1رفتن حدود  رود، كه در صورت سواره ابرجو باال ميكوه  نزديك ريشهخاكي از ده باال تا 

رو   ماشينه ز ده باالي بيخوان و از جادا. تن و كوشا بخوبي پيداست هاي اطراف و بخصوص چهل كوه ابرجو از كوه. شود مي

 بلند بيدخوان يعني ابرجو ه اي بين دو قل پاي گردنه  ساعت و چهل دقيقه به1افتيم تا بعد از حدود  راه مي به سمت غرب به

مين راه شود كه ما از ه شود و چند متر بعد دو راه مي رد مي) نه جوي(اين راه در جايي از رودخانه . رسيم و كمركم هما مي

گويند و علت آن است كه  سال مي را سنگ اي است كه از ده پيداست و آن اين گردنه صخرهروي . رويم دست چپ باال مي

  .گويند سال خوبي است اگر سالي برف تا روي آن صخره بيايد مي

ابرجوست و ) ربغ( دست راست ه قل. كشد  ساعت طول مي1سال حدود   سنگه رو تا روي گردن  ماشينه از آخر جاد   

اي و بعد از  هاي زرد و قهوه الرأس است با سنگ ابرجو به صورت تراورس از نزديك خط راه ،هما كمركم) شرقي(سمت چپي 

 دقيقه طول 50از رو يگردنه تا قله حدود . رسيم و گرانيت خسرد مي) هم جوش خورده به(هاي رسوبي  مدتي به سنگ

غربي قله و  در سمت شمال. ترند هما و يشم آشكارا از آن كوتاه هاي كمركم ت و قله منطقه اسه بلندترين قلاين . كشد مي

رفتن  قله از همان راهاز . گويند  مي(Mile-E-Haghil) لرا ميل حقي اي است كه مردم بيدخوان آن تر صخره پايين

هما  ز كمتر از نيم ساعت قله كمركمرويم و بعد ا رسيم و از طرف ديگر آن به سمت شرق باال مي گرديم و به گردنه مي برمي

 كوه آب و ه راه برگشت همان راه رفتن است و تا ريش. اي بزرگ است شرق اين قله صخره در سمت شمال. كنيم را صعود مي

  .ها آشناست اكبر پسر رحيم در ده باال با نام كوهنام  بهمردي . چشمه هست
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جا و   اينه عمدمحصول . اند ها را با چوب و علف پوشيده بام آن  پشتهاي بيدخوان از سنگ و گل ساخته شده و روي خانه   

  .دهد  هزار گردو مي40ها  گويند بعضي از درخت توان گفت تنها محصول آن گردو است كه مي مي

  

   متر4233 پلوار، Tonbقله يا به زبان محلي تنب 

  .شرقي كرمان و در شرق ماهان قرار دارد اين كوه در جنوب

 شخصي نداشته باشيم ه  نقليه رسيدن به دربر در صورتي كه وسيلبراي . كوه  واقع در شمال(Darbar)ه دربر مبدأ د   

  . از ماهان تا دربر حدود يك ساعت و ربع است2مدت الزم براي طي اين راه خاكي درجه . بايد از ماهان كرايه كنيم

 كه با زحمت بسيار مقداري زمين را آماده كشت كرده است دبر جوي آبي دارد و يك درخت چنار كهنسال و پيرمردي   

هاي سنگي تقريباً عمودي دارد، درختان بيد خودروي   دقيقه باالتر از دربر و نزديك انتهاي شرقي دره كه ديواره20حدود 

 و در سمت راست دره به پيچنرسيده . جا در سمت جنوب ادامه دارد در ايندره . گويند جا را بيدستان مي اين. زيادي هست

است از سمت چپ باال برويم بهتر . شود باالي اين تپه شيب كم مي. اي با شيب تند ابتداي مسير صعود است تپه) جنوب(

رود تا بر روي  پيچد و باال مي مي) غرب(شيب راه به سمت راست  كه راه مشخصي دارد و نرسيده به انتهاي اين محوطه كم

ها تابلوي بزرگ  از رسيدن به صخرهقبل . اي است اين يال صخره) جنوب(ي است و انتهاي  جنوب-رسيم كه شمالي يالي مي

صعود از قسمت سنگي بعدي را كوهنوردان مسير . جا نصب شده است مرگ چند كوهنورد در پلوار در آنهست كه مناسبت 

  .اند كه مشخص است گذاري كرده كرمان به زحمت زياد عالمت

رسيم كه بعد از آن  رويم تا بر روي يالي سنگي و بعد به گردنه كوچكي مي ها باالتر مي متبعد از تمام شدن عال   

شدن به  بهتر است كه بعد از تمام) سمت چپ(راه شرقي . تندي هست كه بايد يا از شرق و يا از غرب آن باال رفت شيب

 در انتهاي آن به  به سمت غرب باال رفت وتوان از اين راه دره  مي-شود  غربي مي-اي شرقي پيچد و داخل دره راست مي

  .  ساعت است5/3مدت صعود از بيدستان تا قله حدود .  به قله رسيدرو باال رفت و به پيچد و يا از همان رو) شمال(چپ 

  

  الرأس پلوار خط

كرمانيان اين روستا را . رسيم آباد مي گذريم و به دوراهي روستاي عرب راه مي از كرمان روي جاده كرمان بم از ماهان و پليس

 65جاده تماماً آسفالت است و حدود . رويم مي آباد  عربو تا شويم اين جاده ميوارد . گويند  مي (Arb-Abad)آباد عرب

 رود استفاده كرد و حدود  طرف شرق و كوه مياي كه تقريباً مستقيم به  خاكيه توان از جاد در اينجا مي. كيلومتر طول دارد

 خاكي رفت تا نزديك كوه كه انتهاي جاده است و آب هم دارد و يا به طرف شمال رفت و به غرب ه در جادكيلومتر  5/3

الرأس را   باال برويم مقداري زيادي از خط اگر از اين راه از دره.  اول استه اي نسبتاً تنگ رسيد كه در شمال انتهاي جاد دره
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س أالر  خط أرا مبد شود و ما آن رسيم كه شيب كوه يكباره زياد مي جايي مي) جنوب(و در واقع به اول  گذاريم جا مي

خاكي بايد آب برداشت زيرا پلوار كوهي خشك است و چشمه   از انتهاي جاده: دهيم در اينجا راه اول را شرح مي. ايم گرفته

س پلوار از شمال به جنوب أالر  ساعت تا جايي كه خط5/2الرأس رسيد كه حدود  توان به خط از راههاي مختلفي مي. ندارد

در غير اين صورت مدت كمتر يا بيشتر .  كيلوبار هر نفر است12 ساعت با احتساب حدود 5/2مدت (كند راه است  فت مياُ

باال برويم ) سمت چپ(تر  كش غربي پرهيز كنيم و از سينه الرأس  هاي خُرد زير خط است از درگيري با صخرهبهتر ). شود مي

گردنه مقداري روي . شود گردنه از پايين ديده مياين . ندي برسيم كه سمت راست آن همان مبدأ صعود استمان تا به گردنه

شيب تند ابتداي .  متر است3650گردنه حدود ارتفاع . اند كه عالمت راه است سنگ كوچك را روي سنگي بزرگ چيده

اين .  ساعت راه است5/1جا هم حدود  تا اين. رسيم ول مي االرأس اصلي و بعد به قله روي خط رويم و به الرأس را باال مي خط

را تقريباً به طرف شمال و از راه .  متر ارتفاع دارد3750گويند و حدود   مي(Marre-der-Goshnu)قله را مردرگشنو 

 (Marre-der-Geru)رسيم كه مردرگري يا مردرگرو   بلندي ميدهيم تا به قله الرأس سنگي ادامه مي روي خط

رسيم كه   مي(Marre-Shegheiny) ساعت راه است و نيم ساعت بعد به مرشقيني 5/1جا هم حدود  اينتا . ويندگ مي

  . متر ارتفاع دارد4000نزديك 

مر يعني گرده ...  و مرشقيني و(Madeng) مادِنگ - واويالر-الرأس پلوار از شمال به جنوب تنب پالر هاي روي خط قله   

  .يا بال

  

   متر3886 قله نشانه، ارتفاع كوه بحراسمان،

جا به يكي از دهات زيركوه در سمت شرقي محمدآباد يا ده والي  آييم و از آن جا به درب مزار مي از كرمان به راين و از آن

  . ساعت است2مدت صعود نشانه حدود . آييم مي

الرأس قابل   ساعت از خط1از  ساعت از سطح زمين و كمتر 2هاي ديگر بحراسمان هم همه در مدتي كمتر از  قله   

اسمش . هاي دور پيداست گويند چون اين قله از فاصله نشانه مقدار زيادي از تمام قلل ديگر بلندتر است و ميقله . صعودند

  .قله بسيار زيباست و به صورت تركيبي از هرم و مخروط استشكل . اند را نشانه گذاشته

  

  بارز شاه يا جبال  يا علَمBon-e-Wonون  بن

  شاه   علمه قل. نامند شاه مي اي از مردم در حدود رود فرق علم وردان و عدهــگويند و كوهن ون مي نـه را در منطقه بـن قلـاي

كنيم و  جا وانت يا جيپ كرايه مي رويم و از آن رسيدن به آن از جيرفت به عنبرآباد ميبراي .  جبال بارز استقلهبلندترين 

رود فرق از كنار از . رسيم  مي(Rud-e-Fargh) در نهايت به رود فرق Gheikدوساري و غيك بعد از عبور از دهات 
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فرهنگ   اين آبشار طبق نوشتهارتفاع . رسيم  مي(Worwar) ساعت به آبشار وروار 4رويم و بعد از حدود  رودخانه باال مي

 مسير را از سمت راست آبشار به باالي آن ه  ادام.ريزد هاي گرانيت پايين مي  متر است و از درون سنگ49جغرافيايي ارتش 

در ايام عيد . رسيم كه بيش از نيم ساعت باالتر از آبشار است دهيم تا به مزرعه يا باغات وروار مي و سپس از يال ادامه مي

 چپ مزرعه مسير از يال سمت.  ساعت راه است4مزرعه وروار تا قله هم حدود از . كنند درختان ميوه اين مزرعه گل مي

. فروت تا ايام هيد هم روي درخت هست خصوص گريپ آيد كه بعضي به در روستاي رود فرق مركبات خوبي عمل مي. است

  .نوازند بسيار خوب و مهمانمردم 

  

  1 يا جفتان (Kashi)كشي   متر و برف39572 يا جفتان (Dar-e-Dare tu)دردرِتو 

  . كيلومتر كه راه را بسيار نزديك كرده است2 اند بيش از بين كرمان و سيرچ تونلي ساخته

حدود . توان از اين تونل عبور كرد هاي بم يا سيرچ و از آسيبا كرمان با خودروهاي عبوري مي از ترمينال كرمان با اتوبوس   

اً اي نسبت  كيلومتر بعد از تونل در سمت راست جاده، باغي هست با دو ساختمان كوچك و در سمت چپ جاده دره5/1

در . شويم جا پياده مي شود زده شده اين شود زده مي اي كه از دره جاري مي دو سمت پلي بر روي رودخانهبين . بزرگ هست

شويم و راه را ادامه   خاكي داخل دره سمت چپ ميه از جاد. رو خاكي هست  ماشينه دره جاد) يا شرق(سمت راست 

جا  سيم كه آبي كه از سمت چپ ما در طول راه از جوي جاري بود از آنر اي مي  دقيقه به تپه40از حدود بعد . دهيم مي

اند كه از  آب را از باالي دره سمت راست كشيده و به روي اين تپه آوردهجوي . رويم آيدو نرسيده به آن به روي تپه مي مي

جا  اينتا . جا برداشت  بايد از اينالزم راآب . رود جاده آسفالت مي) جنوب(جا از كنار رودخانه به كشتزارهاي سمت راست  آن

شود كه كوه  اي و تيز ديده مي غرب كوهي صخره در سمت چپ، تقريباً شمال. يابد جاده پاكوب هست كه اين جاده ادامه مي

  .رود كشي باال مي راه پاكوب تا روي برف. شود شرق كوه در درتو واقع است كه ديده نمي كشي است و در سمت شمال برف

هاي  رود و در زير گردنه بين دو قله با زيگزاگ دهيم كه بعد از مدتي از كمركش تپه به چپ مي ين راه را ادامه ميپس هم   

اگر از راه پاكوب مشخصي كه اما . نمايد اين كوه از دور مشگل مي. رسد كشي مي رود و به گردنه نزديك برف طوالني باال مي

از جاده آسفالت تا روي گردنه . شود و ساده است هاي عمدتاً خاكي رد مي ينذكر شد برويم راه از سمت شرق كوه و از زم

جاهاي خاكي اين كوه برخالف بعضي در . كشي حدود يك ساعت  ساعت راه است و از روي گردنه تا قله برف5/2حدود 

 شيب زياد است و  پاكوب پايين آمد زيراه برگشت هم بايد از همان جاددر . هاي ديگر كرمان آبيشن زيادي هست كوه

 20رويم كه حدود  هاي دردرتو مي از روي گردنه به طرف يال. كشد  دقيقه طول مي40خطرناك و تا روي گردنه حدود 

ابتداي راه چند تپه سياه رنگ هست كه بايد با دقت پيمود تا از باال و پايين رفتن بيهوده جلوگيري در . كشد دقيقه طول مي

توان از ان استفاده كرد، اما راه زيباتر آن  هست كه مي) تقريباً غربي(اكوبي در وجه چپ كوه  په جا هم جاد در اين. شود
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راه از گردنه حدود يك ساعت طول اين . الرأس برويم هاي مناسب كه احتياج به سنگنوردي دارد بر روي خط است كه از راه

الرأس به طرف  از روي خطبعد . كشد اعت طول ميراه از گردنه حدود يك ساين . الرأس برويم از روي خطبعد . كشد مي

شود و بلندترين قله،  هاي متعددي رد مي كشد و از قله شرقي برويم كه راهي طوالني است و حدود دو ساعت طول مي شمال

ال و از قله از شماين . اي بلند قرار دارد اي رنگ است كه بر روي پايه اي سنگي مثلثي شكل و قهوه اين قله. هاست آخرين آن

هم به صورت مثلثي كامل نمايان است و انگار از هر دو طرف قاعده آن را ) به گزارش مر يا قفس رجوع كنيد ( مره روي قل

.  ساعت راه است5/5جا حدود   ساعت و از جاده آسفالت تا اين3ز روي گردنه تا اين قله حدود ا. اند با خطي مشخص كرده

سنگ  ها پر از خرده تراورسچون . بر برگرديم نسبتاً مشكل است  به اصطالح ميانبرگشت قله اگر از سمت غرب ومسير 

  .نوردي دارد تا روي گردنه احتياج به مسيريابي و سنگالرأس هم از آخرين قسمت  روي خطاز . است

اين . در باال گفته شدقدر پايين بياييم تا به راهي برسيم كه  ها آن اسكي بعد از برگشت به گردنه بهتر است از يكي از شن   

  .رويم ها طوالني هستند، اما وقتي به راه رسيديم با راحتي پايين مي اسكي شن

در، در . گويند و نام اصلي همان است كه ذكر شد تو را جفتان مي رِدرهشرقي د مردم محلي دو كوه نسبتاً كوتاه در شمال   

اي نسبتاً  تو دهي است در داخل دره تو است و دره  همان سردرهدردرتوپس . شود اصطالح مردم كرمان به سر هم گفته مي

  .تنگ در شرق قله

  

  ارـوپـج

كه گويا اخيراً (شمال آن ده جوپار . رشته كوه جوپار در جنوب كرمان كمي مايل به شرق واقع است: موقعيت جغرافيايي

توان گفت  ا كوه فاصله دارند و در مجموع ميشرقي آن قناتغستان و ماهان است و البته اين روستاها ب و شمال) شهر شده

غربي آن و  زار و كوشا و قلل اطراف تخت سرطشتك در جنوب و جنوب هاي هزار و الله كوه رشته. تمام اطراف جوپار است

توان گفت نه  ها فاصله زيادي دارد و به هيچ كدام متصل نيست، و با جرأت مي پلوار در شرق آن است، و جوپار از همه آن

بلكه يكي از زيباترين و در عين حال ) هاي آن از جهت تركيب و شكل كلي كوه و صخره(تنها از همه زيباتر است 

  . هاي ايران است ترين كوه مشكل

بيشتر دو قله نزديك به هم واقع در جنوب البته . كردند اين كوه را گويا قبالً از دهكده جوپار صعود مي. مسير تا پاي كوه   

 ماهان، –هاي از طريق كرمان   قلهه بهترين راه رسيدن به پاي همامروزه . باشند  را كه صفه و تل خالي ميهمين دهكده

رو عامل مهم انتخاب اين مسير  نزديكي جاده ماشين. هاست  تنگه رودخانه خشك پاي جوپار و ميدان پاي قله–قناتغستان 

  .تري دارد هاي ساده هاي ديگر جوپار راه است وگرنه جبهه
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يعني .  ساعت راه با خودروست ايستگاه اتوبوس ماهان در ميدان ارك كرمان است1از كرمان تا ماهان كمتر از    

 بين )64 – 65هاي  در سال(چون اخيراً . گويند كنند كه ايستگاه ماهان مي هايي هم در همان نزديكي توقف مي بوس ميني

توان از ماهان  اند، مي صطالح تيغ انداخته و به صورت جاده درآوردهقناتغستان تا تنگه رودخانه خشك پاي كوه را به ا

ماهان تا قناتغستان آسفالت و از .  ساعت راه است1بار كرايه كرد و تا اوايل تنگه رودخانه رفت كه اين هم نزديك به  وانت

با  بعد راه كوهنوردان كرماني جا به از اين. بقيه راه را بايد كوله به دوش طي كرد. بقيه راه خاكي نسبتاً خوبي است

به اين ترتيب بعد از عبور از اول تنگه در مسير رودخانه به . اند گذاشتن مشخص كرده گذاري و كمي دستكاري و سنگ نشانه

رويي به نام گلدار سرخ در سمت  رويم تا جايي كه جاده مال پيش مي) غار شاخ بزرگ يا لك يا به طرف سه(طرف غرب 

رويم تا داخل ميدان مانندي  رو را گرفته و به طرف شمال و بعد غرب سرباال مي جاده مالاين . ودش راست مشخص مي

رويم و داخل  است به طرف جنوب مي» موشو«اي به نام  از عبور از اين ميدان از سمت چپ آن كه گردنهبعد . شويم مي

در غرب اين ميدان دوم راه رفتيم، دوباره به مسير رو  بعد از مدتي كه باز هم از همان جاده مال. شويم ميدان ديگري مي

  .خوريم كه اين بار بايد آن را قطع كنيم رودخانه برمي

رودخانه كه رد از . گويند مي» تنگ خرپران«جا را  اين. جو پيدا كرد دو طرف آن سنگي است و بايد راه را با كمي جست   

. رسيم پناهي كه به همت كوهنوردان كرماني ساخته شده مي نيي به جايابد تا بعد از يك سرباال شديم همان جاده ادامه مي

توان در مدت كمتري هم  پناه با بار سنگين چهار ساعته پيموديم كه البته مي ما اين مسير را از اول تنگه رودخانه تا جان

 است و با چيدن است كه سنگي است كه زيرش خالي» سنگ اتاق«) پايين دست آن(پناه  شرق جان در شمال. پيمود

پناه محل اتراق كوهنوردان بود و باالتر از آن  مقداري سنگ به صورت ديوار كمي محفوظ شده و قبل از ساختمان جان

هاي جوپار جاري است  همين جا تنها آب پاي كوهدر . گويند مي» پابيدها«دي درخت بيد، به علت وجود تعدا) جنوبش را(

كنند كه كمتر فرو  آلود مي اين آب را در مسير طوالني تا ده قناتغستان گل. آيد د ميكه از پيوستن سه جوي كوچك به وجو

 زيبا و ه راه قناتغستان به تنگه رودخانه چشمدر . آلود كنند به اين جهت هميشه چند نفر الزم است تا آب را گل. رود

 راه برگشت كه احتماالً بايد پياده تا باصفايي هست كه در مسير آن هفت درخت چنار رشد كرده، ولي اين چشمه فقط در

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد قناتغستان رفت مي

ضلع شمالي آن همان جاست كه . ميداني كه سنگ اتاق و پابيدها در آن واقع است، تقريباً به شكل مربع مستطيل است   

ها و   كه در پاي آن چشمهTaveh» تاوه «سمت شرق ميدان كوه كوتاهي است به نامدر .  غربي آن وارد شديمه از گوش

هاي مهم جوپار در دو سمت غرب و جنوب اين ميدان واقعند كه به ترتيب از شمال  قلهتمام . سنگ اتاق و پابيدها هستند

غار و چند سوزني  و بعد ستيغ عظيم و زيباي لك» تل خاكي«و » صفه«هاي  به جنوب، دوقله نزديك به هم تل خاكي به نام

ضلع جنوبي ميدان . قرار دارد» چهارگردنه« آن و در انتها يالي كوتاه و در پايش زمين تخت پر از گون و گياه به نام اطراف
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  سياه و گردنه هشاخ و كو ها برج سه و در باالي آن» شاخ كوچك هاي سه  سوزني–كيشي « قله برده را از غرب به شرقنام

اين . گردنه پاي قله بلند و معروف بلوچي استاين . وبي ميدان استدهد كه كمي خارج از ضلع جن بلوچي تشكيل مي

  .استهاي بنه و ارچنگ و بيد و غيره پوشانده و به صورت جنگل كوچك تنگي  ميدان را تماماًَ درخت

چون تمام مسيرهايي كه به . هاي ايران است ترين قله هاي جوپار از اين ميدان از مشكل صعود قله. هاي صعود راه   

ها  اي است يا خاكي و سنگي با شيب تند و پيدا كردن راه ساده از ميان آن شود يا كالً صخره الرأس يا قله منتهي مي طخ

براي شناسايي مسيرهاي صعود، به قله تاوه صعود كرديم كه ) 1351تابستان (ما در اولين صعود خود . كار آساني نيست

غار را شناخت و از همان جا با رفتن به  سيرهاي صعود قلل تل خاكي و لكتوان م جا مي از آن.  ساعت وقت گرفت1بيش از 

  .طرف جنوب، راه صعود بلوچي را پيدا كرد

  :وپار از اين ميدان عبارتند ازالرأس قلل ج هاي صعود به خط راه   

.  جنوب پابيدها واقع استسياه، دره تنگي است كه در گوشه جنوبي شرق ميدان و  بين كوه تاوه و دامنه بلوچي و كوه   .1   

از نزديك اين گردنه بايد به سمت جنوبي پيچيد . رسد شود و به گردنه بين تاوه و بلوچي مي دره از پاي تاوه شروع مياين 

 .سياه است رسد كه بين بلوچي و كوه كه به گردنه ديگري مي

جا به گردنه  ابتدا كوه تاوه را صعود كرد و از آنمسير ميدان تا گردنه اول در زمستان خطر ريزش بهمن دارد و بهتر است    

بين دو گردنه هم شيب تندي دارد، كه در صورت ريزش برف تازه خطرناك است و بايد در انتخاب مسير صعود راه . رفت

. شوند، راه ساده و مناسبي است در ساير مواقع سال اين مسير براي كوهنورداني كه چندان با صخره درگير نمي. دقت كرد

  . ساعت است4الرأس زير بلوچي حدود  پناه تا گردنه دوم يا خط صعود اين راه از جانمدت 

 4رسد و احتماالً حدود  الرأس مي به خطشاخ  شاخ كوچك كه در قسمت غرب برج سه هاي زير سه مسير غرب صخره . 2   

 ساعت وقت ما در سال 5ق اين راه حدود هاي دست چپ يا شر صخره) ايم ما از اين راه صعود نكرده(گيرد  ساعت وقت مي

 .شود تر طي مي ها سريع مسلماً امروزه اين راه.  گرفت51

پناه رو به غرب راه  براي رسيدن به ابتداي اين دره از جان. رسد غار مي اي است كه به سمت چپ يا جنوب لك دره . 3   

 راه،. رويم غربي مي زنيم و بعد به طرف غرب و جنوب از سمت راست دور مي. افتيم و سوزني اول را كه جلوي رو هست مي

اين دره چشمه اواسط . گويند مي» دره سنگي خاكي«اي نسبتاً تنگ و پرشيب است كه كوهنوردان كرمان آن را  دره

هاي  رهاز اين دره در زمستان احتمال خطر دارد و بايد حتماً از كناعبور . توان از آن برداشت كوچكي است كه در تابستان مي

پناه تا  جاناز . رسد، كه جايي تخت و پر از گياه و گون است مي» چهارگردنه«اين دره به انتهاي . آن عبور كرد و مواظب بود

 . ساعت راه است5 تا 4چهارگردنه بين 
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ت و مسير غار و تل خاكي اس  بين لكه يال سمت راست يا شمال دراين . رود راهي است كه از يال تل خاكي باال مي . 4   

خوريم كه حدود ده متر   برمي9/5پرشيبي است و بعد از نزديك دو ساعت در زمستان و اوايل بهار به قسمت سنگي درجه 

چنان با شيب تند به نزديك يال  ادامه راه هم. توان اين قسمت را رد كرد است، در مواقعي كه برف نيست از جاهاي ديگر مي

تكه تشكيل شده و  غار از سنگ يك مانند مشرف بر دره بين تل خاكي و لك قسمت پلين ا. رسد غار مي بين تله خاكي و لك

 ساعت 1جا تا قله تل خاكي نزديك به  از اين. گويند مهري مي پيوندد و آن را پل با شيب نسبتاً ماليمي دو كوه را به هم مي

توان زمين  تر و در همان حول و حوش مي ندر زمستان كمي پايي.  ساعت راه است1غار هم حدود  راه است و تا قله لك

 .تختي پيدا كرد و خانه برفي درست كرد يا چادر زد

 بلوچي ه  ساعت راه ساده تا قل1سياه بيش از   از روي گردنه بين بلوچي و كوه.الرأس  بلوچي از روي خطه صعود قل   

ساعتي آن سوزني زيبايي به نام   نيمه ر فاصلشرقي قله بلوچي و د شمالدر . گونه درگيري با صخره ندارد هست كه هيچ

الرأس در جنوب گردنه، زمين همواري است كه با  پاي بلوچي و روي خطدر . هست كه ارزش صعود دارد» تاقك سفيد«

تر و به طرف غرب چشمه كوچك زيبايي هست كه حتي در زمستان  كمي پايين. جا چادر زد توان در آن يكمي دستكاري م

  .ز آن استفاده كردتوان ا هم مي

شاخ كوچك  سياه و سپس چند سوزني نسبتاً كوتاه و بعد سه سوزني سه الرأس به طرف غرب برويم سر راه كوه اگر از خط   

دهد و بقيه مسيرهاي آن صاف است و به  شاخ است كه فقط از طرف شرق راه مي رج سهـاخ بــش از سهاالتر ـب. هست

ها چهار و گاهي پنج  نوردي دارند و درجه آن گها براي صعود احتياج به سن ن سوزنيام ايتم. سادگي قابل صعود نيست

  .بندي آمريكايي  درجه9/5 و 8/5. (V, IV)است 

  

  كيشي

ولي اگر در سمت شرق آن باشيم يعني از گردنه بلوچي باال آمده باشيم . راه اين قله از سمت غرب به شرق بسيار ساده است

 تيز واقع شده و ه نوردي بسيار مشكل دارد كه روي يك تيغ  متر سنگ4 الي 3 آن را صعود كنيم، و بخواهيم از همان راه

  .شامل يك كالهك است

رويم  اين ترتيب كه مسافت زيادي پايين ميبه . خطر اين است كه اين كوه را از سمت جنوب آن دور بزنيم راه بهتر و بي   

بايد هوشيار بود كه راه را درست . رويم ه غربي آن به سمت شمال باال ميو بعد ضلع جنوبي كيشي را رد كرده و از در

غربي كيشي را كه كوتاه ولي  بشويم، يعني بايد قله جنو زيرا اگر اولين دره را اشتباه كنيم گرفتار مشكل مي. تشخيص داد

ضلع . گيرد  مدتي وقت ميهمه جهت آن سنگي و نسبتاً مشكل است، از سمت جنوب صعود و از طرف شمال پايين آمد كه
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ديواره صاف است و تقريباً هيچ اين .  متري هست كه ما در زمستان از پايين آن عبور كرديم150اي  جنوبي كيشي ديواره

  .توان آن را صعود كرد  مي(Rol Panch)پانچ  پيچ يا رل شكافي ندارد و احتماالً فقط با كوبيدن ميخ

آن شامل  جنوبي –هاي جوپار قرار دارد و با ضلع شمالي   غربي كوه–الرأس شرقي   كيشي كه در قسمت خطبعد از قله   

رسيم كه همان چهارگردنه است و  سازد، به جايي تخت و نسبتاً وسيع مي تقريباً نود درجه مياي  يهغار و تل خاكي زاو لك

يا قله هست كه هر سه براي وزني س بعد از چهارگردنه و به سمت شمال سه. از سمت جنوب استغار  محل شروع صعود لك

  . دارد10/5غرب آن چند متر صعود به درجه  نوردي دارد و به خصوص وسطي كه راه سمت شمال صعود احتياج به سنگ

راهي را انتخاب  غار است، بلندتر و زيباتر از همه، براي صعود آن از روي چهارگردنهف كوره  لك ه ها قل بعد از اين سوزني   

راه ديگري است كه  گذرد و پشت آن هم كوره  مانند مي7كوچك غرب چهارگردنه از شكاف   از سمت شمالكنيم كه مي

غار كه به قله  رود و به يال اصلي لك غرب مي اين راه به سمت شمال. كوهنوردان ايجاد شده و آمد احتماالً در اثر رفت

در راه رسيدن از .  روي آن پر از سنگ خرد استيال سنگي است و شيب ماليمي دارد واين . رسد شود مي منتهي مي

  5/1مدت صعود از چهارگردنه تا قله حدود . خوريم هاي ساده و متوسط هم برمي نوردي غار به سنگ چهارگردنه به لك

  .نورد و شناخت درست راه نيز بستگي دارد ساعت است كه البته به قدرت سنگ

خاكي و سپس صفه كه   تله  مهري به قل روي سنگ عبور كرده و بعد از پلتوان به راحتي از ر ميغا از سمت شمال لك   

اعت ـ س2خاكي حدود  تا قله تل) شاخ بزرگ يا سه(غار  قله لكاز . خاكي است رسيد  اول تله  يك ربع ساعت از قله در فاصل

كنند  ده و اغلب تصور ميمشهور ش» اخـش هـ سه ديوار«روفي است كه به ــ معار، ديوارهـغ كـشرق لت ـسم. راه است

الرأس جوپار در سال  اني خطـود زمستـواره را در صعـما اين دي. ه چنين نيستـقسمت باالي آن داراي شيب منفي است، ك

  .ولي مسلماً صعود زمستاني آن كاري مشكل و باارزش است.  در تابستان قابل صعود به نظرمان رسيدو.  بررسي كرديم65

هاي جوپار در مواقعي كه برف ندارد اگر مسيرها را  ديوارهصعود . جوش است كي و در بلوچي سنگهاي جوپار آه صخره   

  . دارد10/5 و به ندرت 9/5 و 8/5 ه ها درج نترين قسمت آ درست بررسي كنيم كار مشكلي نيست و بيش

الرأس اصلي  ز دره جوپار به روي خطبهترين راه صعود تمام قلل جوپار آن است كه يكي از چند راه ذكرشده در باال و يا ا   

و ) الرأس رسيد ها هم به خط توان از ديواره هاي گرم، تقريباً از نيمه ارديبهشت تا اواخر پاييز، مي البته در فصل(سوار شويم، 

  .ها را صعود كرده پايين آمد جا در مدت دو روز تمام قله بعد از آن

ها در  رست تشخيص دهد، حتي در زمستان هم كافي است البته صعود ديوارهها را د اين مدت براي يك تيم قوي كه راه   

  .تري بايد صرف كرد صورت زمان بيش در غير اين. برد تر وقت مي زمستان بسيار بيش

  .ايم و در اين گزارش ذكر نشدند تر هست كه ما صعود نكرده  در جنوب قله بلوچي چند قله كوتاه:توضيح

  :چند توصيه
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رو بايد  از اين. ود جوپار، بسيار كم با مردم محلي سروكار داريم، زيرا اطراف جوپار تا فواصل زياد آبادي نيستدر صع.  1   

 .در ماهان ميوه و لبنيات هستالبته . كليه مواد مورد نياز خود را از مبدأ حركت تهيه كرد

ها مقداري برف   خيلي گرم نيست و هم در چالبهترين زمان صعود نيمه دوم ارديبهشت تا اواخر تيرماه است كه هوا.  2   

 .اي صاف و خالي از گرد و غبار كويري است عالوه روزها طوالني و هوا تا اندازه هست و به

 .هاي جوپار، حيوانات وحشي نديديم در كوه.  3   

 .داشتن طناب الزامي است همراه.  4   

 

   متر3655، )نبشت سنگ ((Chekurchaman)كوه چكورچمن 

جا از باال يا پايين ده راه  آييم و در آن ها سربيزن كه در باالي ده دلفارد است مي ز جيرفت به ده سربيژن يا به قول محليا

اين ده يا ده از . رسيم  دقيقه بعد به آن مي40سربيژن است و حدود ) شمال(گيريم كه در پشت  چكورچمن را در پيش مي

از چكورچمن از يكي از . توان كوه چكورچمن را صعود كرد ي آن است ميشرق  كه در جنوب(Darpalangy)درپلنگي 

كش  از درپلنگي هم از سينه. كنيم رسيم و بعد صعود مي كش جنوبي كوه مي رويم تا به سينه شرق آن باال مي هاي جنوب دره

رويم تا   قله كمي به چپ ميهاي رويم و نرسيده به صخره هاي سرو روييده باال مي كه در بااليش درخت شرقي آن تپه شمال

مدت صعود آن از . در شمال اين گردنه قرار دارد و خاكي است و شيب ماليمي  داردقله . رسيم اي خاكي و نرم مي به گردنه

صعود  كه اين كوه در اين مدت كم علت اين.  دقيقه و از چكورچمن هم در همين حدود است40درپلنگي يك ساعت و 

تر كه خاكي و جنگلي   ديگري هست كمي كوتاهه سمت شمال اين كوه، قلدر . هات پايين آن استشود ارتفاع باالي د مي

 و سراب و (Duchar)هاي دوچار  ترند و كوه شود كه كمي كوتاه شرق هم چند قله ديده مي در طرف جنوب. است

 دلفارد از ه زديك انتهاي گردنها بايد از ن  و غيره گفتند و براي صعود آن(Garek) و گَرِك (Ken Kemun)كِمون  كن

  .شود باال رفت  خاكي كه از سمت شرق جدا ميه جاد

  

   متر3765تن بردسير،   چهله  قل-كوهي كوه كل

حال ندارد اما خودروهاي زيادي به آن رفت و  بس كه سرويس مرتبي تا به جا به ده باغ رويم و از آن از كرمان به بردسير مي

 (Souzmian)نام سوزميان  اي به بس و در درون دره رويي از باغ  ماشينه جاد. ي خوب است آن خاكه جاد. كنند آمد مي

اي يا شخصي از آن باال برويم   كيلومتري انتهاي دره ادامه دارد كه در صورتي كه با خودرو كرايه2رود تا حدود  باال مي

ي كه تمام عرض دره را در يك منطقه گرفته رد اين جاده از كنار چمن بزرگ. شود جويي مي  ساعت در وقت صرفه5/1حدود 

كنند كه بسيار زيبايند و در جاهاي مختلف آن درخت  هاي ارژن وحشي در اوايل بهار گل مي دره درختداخل . شود مي

 از نزديك انتهاي دره به روي. شود طرف آب داخل آن مي انتهاي دره استخر نسبتاً كوچكي است كه از دودر . اند گردو كاشته
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جاده عرض اين دره را طي . شويم وارد مي) غربي(رويم و از جاده پاكوب مشخصي به دره بغلي  مي) غرب(تپه سمت راست 

در . رويم از اين يال باال مي. رود شود مي رود و به روي يال اصلي كه به قله منتهي مي كند و از سمت راست آن باال مي مي

كل اين كوه سنگ . اند هايي نسبتاً بزرگ به صورت عمودي مشخص كرده  سنگ گذاشتنه هاي باال راه را به وسيل قسمت

 ساعت راه 2انتهاي دره يوزميان تا قله بدون بار حدود از . شود خاراي سياه است و در بعضي جاها گرانيت سبز هم ديده مي

راه برگشت . اند ب كردهها نص روي قله چند سنگ گرانيت بزرگ هست و مردم چند تير دو سه متري در بين سنگ. است

رو رسيد و با   ماشينه توان پايين آمد تا به جاد از انتهاي دره هم مي.  ساعتي قله آب هست5/1همان راه رفت است و تا 

هاي بردسير تلفن زد تا خودرويي براي  توان از مخابرات به يكي از آژانس بس مي در باغ. بس آمد استفاده از آن به ده باغ

 ديگري دارد كه گفتند باالي ه تن قل كوه چهل. هزار تومان است  تا سه5/2ها بين   آنه ند كه معموالً كرايبرگشت بفرست

  .گويند  مي(Se Changy)چنگي  را سه بس آن و مردم باغ.  است(Deh jema)جِم  ده

  

   متر3800 متر و برج شوم حدود 3845برف  هاي چاه  قله-(Khabar)كوه خبر 

كنند و ممكن است مجبور شويم با سواري به اين شهر برويم كه البته  بين كرمان و بافت رفت و آمد ميهاي كمي  اتوبوس

ِ در   تومان است كه از ميدان600 خبر ه از بافت هم كرايه سواري تا منطق. بايد پرداخت)  تومان1700( زيادي ه كراي

  .انتهاي جنوبي شهر بايد سوار شد

 كه (Gozm) گُزم ه ها دو راه هست، يكي راه دهكد براي صعود قله. كيلومتر است 70فاصله بافت تا خبر حدود 

  .شاه واليت واقع در اوايل دره خبر ترين راه است و ديگر از سمت چپ چشمه نزديك

 ربع ساعت با 3جاده خاكي است و حدود اين . بار به گزم واقع در جنوب كوه رفت از خبر بايد با كرايه وانت. راه اول   

نام  هاي تبريزي به اي است كه در انتهايش باغي است با درخت غربي گزم دره انتهاي شمالدر . كشد خودرو طول مي

اي است  گردنه) شمال شرق آن(در سمت راست باغ . جا كشيده شده است رو تا به آن  و جاده ماشين(Razdar)رزدر  دهنه

  رويم تا انتهاي دره اي كه باغ داشت و دره سمت شرق آن باال مي ل بين دره راه را از روي ياه جا برويم و بقي آن كه بايد به 

ها دستچين  اند و در محل به آن هم چيده هايي كه روي  شكارچيان با سنگه راه و گاهي با فواصل طوالني به وسيلتمام . دوم

در انتهاي دره دوم به كالهك قريباً ت. كند گفته حركت مي گذاري شده ولي در مجموع روي همان يال پيش گويند عالمت مي

شد ولي حال بايد  شد از آن عبور كرد راه خيلي نزديك مي  متر كه در صورتي كه مي15رسيم به طول حدود  خوردي مي

كش منتهي به  مقدار زيادي راه را به طرف شرق تراورس كرد و بعد از باالتر برگشت تا به باالي دره رسيد كه ابتداي سينه

  .كشد ربع ساعت طول مي جا تا قله هم حدود سه گيرد و از اين ا سه ساعت وقت مي اين تا .قله است
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الرأس بين دو  توان از روي قله به طرف خط شوم در صورتي كه برف زياد نباشد مي براي رفتن به قله برج.  برج شوم قله   

نوردي است و حدود  عضي جاها بسيار باريك و توأم با سنگگذرد و در ب الرأس مي تقريباً تماماً از روي خطراه . قله پايين آمد

سنگي است و   دو قله تقريباً در تمام راهه فاصل. رسد نظر مي بهبرف  قله هم ارتفاع قله چاهاين . كشد  ساعت و ربع طول مي2

 و نرم است و  ديگري هست كه راهش بيشتر خاكيالرأس و بعد برج شوم قله روي همين خط.  برج شوم هم سنگي استقله

اي است تقريباً عميق در  بعد از اين قله گردنه.  دقيقه با برج شوم فاصله دارد و تقريباً در شرق آن است35حدود 

شرقي كه گويا  اي در جنوب توان يا اين گردنه و يا گردنه براي برگشت مي. هاي تيز اي با سنگ شرقي آن و بعد قله شمال

ها از خبر بسيار زياد است و احتمال پيدا   هردو آنه گذرد را انتخاب كرد، كه فاصل  مي از آن(Orzoeiyh)جاده ارزوئيه 

اما راه سومي براي برگشت هست كه گرچه پيدا كردن و حتي عبور از آن مشكل است، اما . ها بسيار كم كردن خودرو در آن

  .ن راه صعود است يعني برگشت به گزميك راه ديگر هم برگشت از هماالبته . تر از دو راه قبلي است بسيار نزديك

الرأس به سمت  رويم و از نزديك خط هاي تيز است مي  چهارم كه داراي سنگه به نزديك قل: براي برگشت. راه سوم   

گذريم و بعد از شيب تندي در سمت شمال پايين  خيلي باريكي در ابتدا هست كه از آن ميراه . كنيم شمال تراورس مي

آييم و در بعضي  نوردي دارد پايين مي و در بعضي جاها احتياج به سنگدهد  قت بسيار از جاهايي كه راه ميآييم و با د مي

تر به رودخانه برسيم به علت برخورد به بريدگيهاي  االهاي رودخانه پايين آمد در حالي كه اگر ب جاها و بخصوص در نزديكي

  .ور ممكن نيستعميق با سنگهاي صاف بدون استفاده از وسايل فني عب

ها ناوارد باشد  هاي بلند دارد و در صورتي كه كسي در شناخت مسير هايي با صخره قسمتهاي شمالي و غربي كوه خبر دره   

حتي راه گزم . ها بيابد و به جاده برسد ها و صخره تواند راه خود را از توي آن دره يا قبالً با افراد وارد به آن نيامده باشد، نمي

 آمدن به   آن قسمت از رودخانه كه در صورت درسته فاصل. ديك است با وجود سنگچين باز نسبتاً مشكل استهم كه نز

رو  اند و راهي خاكي ماشين بندي سيماني براي آن درست كرده آن رسيديم كه ديگر بريدگي بلند ندارد تا اوايل دره كه آب

ها آثار  راه خبر به گزم روي تپهبين .  آسفالت راه كمي استه از اينجا تاجاد. حدود دو ساعت استگذرد  از كنار آن مي

خانه يعني جايي كه قديميها پيران از  ساختمانهاي قديمي هست كه بعضي از آنها گويا استودان است و بعضي ديگر خرفت

ا از سمت جنوب به كوه آمديم در واقع م. اند تا بميرند داده اند و روزي مقداري آب و غذا مي اندخته  را در آنها ميافتاده  كار

  .شرق آن پايين رفتيم از سمت شمال

 ساعت به 5/2از  رويم كه بعد  باال مي است شاه واليت از يالي كه در سمت چپ چشمه: راه دوم صعود قله چاهو برف   

رويم  هت شرق جلو مياز آن در ج بعد.  اين كوه استاين تنها چشمهاحتماالً . نعمت  درويش رسيم به نام چشمه اي مي چشمه

روي همان  رسيم و از روبه اش كه زياد نيست مي رويم و به ته دره رسيم و از طرف ديگر پايين مي اي مي تا بر روي گردنه

 متر است و از 5رسيم كه طول آن حدود  متر مي تا به يك شكاف به عرض حدود يك رويم  ايم باال مي جاده كه پايين رفته
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گزارش از آقاي حسين (   ساعت راه است4 درويش نعمت تا قله حدود ه از چشم. رويم  پايين ميشويم و كمي آن رد مي

.  ديگري ندارد و آب را بايد از پايين برداشتتا آنجا كه اينجانب اطالع دارم، كوه خبر جز چشمه نعمت، چشمه) كاوياني

بار با شاخهاي بزرگ  ها چندين اما ما در داخل دره. زيست هست  محيطمعموالً براي صعود كوه خبر احتياج به مجوز از اداره

 بزرگ و ظرف نفت پالستيكي چهار ليتري و مقداري بزهايي كه شكار شده بودند برخورد كرديم و در جايي يك قابلمه

 3حدود . گوشت آن را قرمه كرده پايين برده بودندسوخته ديديم كه احتماالً شكارچيان بعد از كشتن حيوان  مهيزم ني

  .اي قديمي موجود است هاي هست و روي آن آثار قلع  شاه واليت تپه تر از چشمه كيلومتر پايين

  

   مترDar Orso (3545(كوه در اُرسو 

 اين هر سه نام متعلق به يك ناحيه است كه .آئيماز بافق يزد يا زند كرمان به شهرك پابدانا يا قائم شهر و يا طغرل جرد مي

رسيم و در دست راست تابلويي  مي) شمال آن(از پابدانا به راهي خاكي در سمت چپ . كند ان ميرا بي جاهاي مختلف آن

كمسار : روند باال رفت و به كمسار رسيد از اين دوراهي بايد با خودروهاي كمپرسي كه به معدن كمسار مي. نوشته كُمسار

سنگ روي زمين است يعني تونل  عدن ذغالحدود يك هكتار درخت و چمن است و معدن كمسار در مجاور آن است كه م

خانه هست كه  جا يك ساختمان دواتاقي شبيه قهوه در اين.  كيلومتر راه است8جا حدود  از دوراهي تا اين. و زيرزمين ندارد

ين گويند تقريباً در غرب ا  كوه در ارسو كه به آن كوه سرخ ميه بلندترين قل. هاست محل استراحت كارگران معدن و راننده

هم دارد كه يكي تيز و باريك و  اين كوه دو قله نزديك به. كشد  ساعت طول مي5/1 معدني است و صعود آن حدود ه ناحي

بيشتر پوشش . روي قله كوه سرخ يك پايه سيماني و روي آن ظرفي براي سنجش باران هست. ديگري نسبتاً پهن است

 30هاي آبي رنگ خيار حدود  گويند و در بعضي جاها گُله به گُله گل  هم مي(jaz)جا  گياهي اين كوه درمنه است كه به آن

  .آب را بايد از كمسار برداشت.  متر مربع را پوشانده است100تا 

    

  

  دندانه هنزا و تخت سرطشتك

گويند در زار وسيعي است و مي كيلومتر كه در وسط آن چمن10تخت سرتشطك ، تختي است به عرض و طول حدود 

ارتفاع اين تخت نزديك به چهار هزار متر است و . هاي كوه ميچرد جا و دامنهها هزار گوسفند در آناد و تير دههاي خردماه

  . نظير باشد كنم در نوع خود در ايران بيفكر مي
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نفش كه هاي سرخ مايل به بهايي است با گلهاي كوچك و بزرگي گرفته كه تماما پر از تيغدور اين تخت با ميدان را تپه   

ها به علت آب و حركت آنهاي اين تخت كمچشمه. گويند و خوراك مطلوب بعضي چهارپايان است ها را زاوري ميآن

  . شيب كم زمين آهسته است 

وار خودرو شده و سر راه در دهكده هنزا ــافت سـا از بـرفت يـرجان يا از جيـايد از سيـت بـن تخـه ايـدن بـراي رسيـب   

 )Hanza( كه نزديك جاده بافت به جيرفت است پياده شويم .  

 40شامل سه قله است كه فاصله اولي تا سومي حدود ) ملكي يا مليكي نام دهي است ( كوه دندانه هنزا يا دندانه مليكي    

ش باالي ميخ اي است به نام پير ميخو يعني پيري كه قبرروي قله آخر امازاده. نوردي است دقيقه راه است كه توام با سنگ

  . است و نام ديگر آن پير سوزپوشان يعني سبزپوش است 

و از )  دقيقه 40حدود ( بياييم  ) Bondor( اين است كه از هنزا به بندر) قله شمالي ( بهترين راه صعود قله اول دندانه    

توان از  و بعد از ملكي مي. ه است  ساعت را2كند نزديك  بندر هنزا تا ملكي يا مليكي كه تماما از مسير رودخانه عبور مي

عالمت ديگر . رويم مسير رودخانه باال رفت به اين ترتيب كه از بين دو تپه كه طرف راستي سرخ و چپي سفيد است باال مي

 ساعت به قله 5/2وزني شكل در باالي كوه است و بايد از دره سمت راست آن باال رفت كه بعد از حدود ــاي س رهــصخ

اي براي  ضمنا از هنزا تا دامنه كوه دندانه جاده.  ساعت راه است 5پس از هنزا تا قله از مسير رودخانه حدود . رسد  مي

اي عشايري در  گويا بعد از انقالب جاده.  تقريبا متروكه شده بود 1350هاي  استفاده از معدن كشيده شده بود كه در سال

  . اين مسير كشيده شده است 

ي  اهاي ملكي در داخل دره خانه. هاي ده ملكي و از داخل دره است  از جلوي خانه . له ي دندانهراه ديگر صعود ق   

ه را به طور ميان بر ر است چون مسير رودخانـت اين راه از راه اول نزديك. كنند  وي آن كشت ميـع است كه در جلـواق

و سمت چپ است كه با قله حدود نيم ساعت راه اه در باال ـره سيــان صخـت ديگر اين دره هم همـعالم.طي مي كند 

  .فاصله دارد

. قله سرمشك يا سرطشتك هست كه از روي گردنه بين دو قله صعود آن حدود نيم ساعت راه است  در شمال دندانه ،   

 محل ها با ها از تخت زياد نيست اما به علت فاصله آن هاي ديگري هست كه اگر چه ارتفاع آناطراف تخت سرطشتك قله

تل . ها عبارتند از دو قله تَلِ چيت و چشمه قند و باالي ده گارچيدان و در شمال تخت اين قله. گيرد  استقرار زمان مي

  . يعني تپه و چيت يا چيتو اسم درختي است 
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اي يعني خاكستري است كه نوك تيز است و در سمت شرق تخت است و قله چهارم در جنوب تخت كه  قله ديگر پله   

جا  ها در آن ها بعد از رفتن چادرها شب اي است به نام گود منجل و چوپانشرف به ده چهل مهراب است و پايين آن درهم

  . ها صعود كرد  توان به اين قله شوند ، از روستاهاي ديگر از جمله روستاي باغوئيه هم مي جمع مي

  

   مترDehran (  ،3565( دهران 

  آيد يا با سواري از الحي كه به ده شيب ميـ خط ص–راه مهديه با اتوبوس هاي شركت واحد سه    از خيابان مهديه،–كرمان 

رو به پايين ي ماشينجا از جادهاز آن. رويم مي ) Dogh-E-non( دي واقعي در بلوار به دهكده دوغ نن ــايستگاه سي

 درست شده كه از همان جاده حدود يك ساعت روييدر كنار رودخانه جاده خاكي ماشي. رسيمرويم تا به رودخانه مي مي

گويند و اين جاي تخت پر از درختچه است شبيه رسيم كه آن را گود تاريكو يا گود تاريك ميرويم تا به جايي ميپايين مي

ها در سمت روبروي اواسط اين درختچه. هاي گز هست نرسيده به گود تاريكو در سمت راست يك رديف درختچه. جنگل 

هاي سه چهار متري سرخ زند و بريدگيرود و ديگري از سمت چپ دور ميرو هست يكي مستقيم مي ماشينو جادهچپ د

وقتي جاده رو به شمال است ، يال خاكي باريكي  همان اوايل اين جاده ،. كند گويند رد ميها آسمانه ميرنگ را كه به آن

شود و چند سنگ را ديده مي) ز يك متر مربع سطح روي آن است كمتر ا( شود كه جلو آن سنگ نسبتا بزرگي ديده مي

هايي كه يك يال با خاك. اين ابتداي راه صعود دهران است . اند هم به عالمت ابتداي راه در همان نزديكي روي هم چيده

  . شود كشي با خاك سرخ ديده ميمعلوم است ژوك است در سمت راست آن و باز در سمت راست اين يال يك  سينه

ادامه راه در باالتر و . رسيم ريومي تا به جايي تخت و تقريباً هموار پر از علف مياز راه باريك پاكوبي كه ذكر شد باال مي   

  . سمت راست به خوبي مشخص است 

 50از حدود آييم بعد گوييم وقتي از دوغ نن و از كف رودخانه پايين ميبراي اينكه شكي در پيدا كردن راه نباشد مي   

ما از اين .  متر كنده 8 الي 7 متر و عرض 1دقيقه در سمت چپ دره عميق و باريكي هست كه آب آن كف جاده را به عمق 

شود و با در سمت چپ و باالتر از رودخانه چند جاده بزرو موازي هم ديده مي. رويم تر مي دقيقه پايين10رودخانه حدود 

ها بسيار زياد است و در اين اول راه به اين علت اهميت دارد كه شيب كوه. رسيم راه ميهمان مشخصات كه گفتيم به اول 

رو كه بسيار فني دست شده با ي مالاين جاده. ايم احتمال صعود را از دست داده% 50صورتي كه از راه عبور نكنيم حداقل 

هاي رود و به علت سفتي زمين و سنگد باال ميپيچهاي بسيار و شيب ماليم سطحي از كوه را كه شيب بسيار زيادي دار

ايم جاده به ف رودخانه باال آمدهك ساعت كه از 3بعد از حدود . پايين آمدن از آن كمي مشكل است  تقريباً خرد كف آن ،
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از آن باال رود كه در آن ارتفاع باال قرار دارد ، و ما بايد از آن جدا شويم و يالي را كه سمت راست و به دشت مانندي مي

 قله. الراس برسيم شويم به خطهاي بزرگي رد مي ساعت كه در طي آن از البالي سنگ5/1آييم ادامه دهيم تا بعد از مي

قله آخر . ها فاصله داريم  ساعت ديگر راه با آن1قرار دارند  و حدود ) سمت جنوب شرق ( هاي اصلي كوه در سمت راست 

اي هست قله) تقريباً شمال ( در سمت چپ .  ساعت راه است 5/4قله از دوغ نون حدود پس صعود . از همه بلندتر است 

چند قله بلندتر از اين در سمت شمال و . اند كه سنگچين دارد و كمي دورتر لب پرتگاه سه سنگ را روي هم گذاشته

متنوعي دارد كه . هاي زيبا گلدهران . شود هاي كوچكي هم دور از هم ديده ميدرختچه. شمال شرق هست كه نزديكند 

  . طوالني بودن مسير صعود به قله به دليل پايين بودن سطح زمين است . ام در جاهاي ديگر نديده

  

   متر3500 يا سربيژن، حدود (Romin)كوه رومين 

ه در مزار اي است با چند ده كه يكي از آنها در سمت چپ جاد  منطقه(sarbizan)ها سربيزن  سربيژن يا به قول محلي

كوه رومين يا .  قرار دارد و داراي تابلو و مشهور است(Dalfard)به چيرفت و نرسيده به گردنه باالي دلفارد ) ساردوئيه(

 3 آسفالت حدود ه براي صعود آن از سربيژن و روي جاد.  رومين قرار دارده سربيژن در غرب سربيژن و شرق دهكد

رود كه   سمت راست ميه اي خاكي از سمت راست و از كنار رودخانه به داخل در هجاد. رويم كيلومتر به طرف دلفارد مي

گذرد و اين راه تا  اي است كه از وجه شمالي دره مي هاي ديگري نيز دارد ولي راه ما از جاده اين دره جاده. شويم وارد آن مي

 ساعت 5/1 آن را با خودرو طي كرد و حدود توان رويم كه مي پس تا اينجا به سمت غرب مي. آيد ضلع شمالي كوه باال مي

از اينجا يالي يا بهتر . كشد  ربع طول مي3 ساعت و 1از سربيژن تا وجه شمالي كوه حدود . جويي كرد در وقت و انرژي صرفه

قله  خاكي تا ه از انتهاي جاد. رسد  شرقي كوه ميه آيد و به قل كش پهن و نرم كوه به طرف جنوب مي بگوييم وجه يا سينه

رسد اولين و سومين قله از شرق به غرب از همه   قله دارد كه به نظر مي4اين كوه . كشد  ساعت طول مي5/1هم حدود 

 بحر ه  كه در جنوب نشان(Moresouz) غربي كوه مورسوز ه از روي قل.  اين دو حدود نيم ساعت استه بلندترند و فاصل

 است به نام (Janga)تر و تخت هست كه گفتند كوه جنگا  هي كوتاهآسمان است بخوبي پيداست و در شمال غربي آن كو

در قسمت .  رومين و اصوالً تمام اين كوه جنگلي است اما جنگلي تُنُك است با درختان سرو بزرگه در. دهي در پاي آن

هاي سرو  رختهاي سفيد و سرخ به نام كوه شاه كه آن هم تماماً د شمال و شمال غرب كوه سربيژن كوهي است با صخره

 صعود كوه رومين آن است كه از جنوب غرب سربيژن و از –راه دوم . گويند  مي(Auros)كوهي دارد كه آنها را آورس 

رو و هم خاكي است و بعد  اين جاده هم ماشين. افتيم رسد راه مي  سربيژن ميه  خاكي كه بعد به ده ديگري از منطقه جاد

رسيم كه  شويم و به شمال كوه رومين مي يابد و بعد از گردنه رد مي ادامه مي) ه رومينجلوي كو(از ده تا زير گردنه كوشا 

هاي  سمت شمال كوه و بخصوص شمال غربي و شمال شرقي آن چشمه و جوي. همان مسيري است كه در قبل گفتيم
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هر چه از كوه دور . را پوشاندههاي فراوان درمنه و غيره سطح زمينه  متعدد دارد و غير از سرو و ارژن و بادام كوهي بوته

هواي سربيژن . هاي تندي دارند هاي جنوبي و جنوب غربي كوه شيب دره. دهند ها جاي خود را به بوته مي شويم درخت مي

آيند كه هم تفريح  اين ده هم در زمستان خالي از سكنه است و بيشتر مردم در سيزده بدر به اينجا مي. بسيار سرد است

  .پردازند شوند و به امور كشاورزي خود مي ين به بعد در آن ساكن ميكنند و هم از ا

   متر3580» درميان«كوه سرخ يا 

  از جيرفت در جاده. تري است در نزديك آن گويند و درميان قله كمي كوتاه رخ ميــوه سـ ده پاي كوه، كموه را مردـن كـاي

راه اين دره درست بغل پل بزرگي است كه . آييم  مي(Saghdar)جيرفت به كرمان يا بم به جيرفت به اول دره سقدر 

در اول دره سقدر بايد معطل . خود پل اگر از بم به جيرفت بياييم بعد از رد كردن شهر محمدآباد مسكون و ده بكري است

و، ده چون راه تا ده ن. روند  و غيره مي(Gushar) و ده نو و گوشار (Dumar)خودروهاي عبوري شد كه به دهات دومار 

 ذقيقه 40از ده نو و در طول جاده حدود . جاده الاقل امسال و بعد از سيلي كه آمده بود خراب بود. پاي كوه طوالني است

رويم و در  از گردنه و از روي يال سمت چپ باال مي.  سقدر استه رسيم كه آخر در اي مي كنيم تا به گردنه پياده طي مي

كه رو به ده نو است آن را ) غرب(رسيم كه به علت رنگ سرخ آن وجه از كوه  له مي دقيقه به ق10 ساعت و 2مدت حدود 

 ديگري به صورت مخروطي سفيدرنگ از سنگ ديده ه در سمت تقريباً شرق اين قله كه خاكي است قل. گويند كوه سرخ مي

در سمت شمال و غرب هم . تاين قله درميان است كه چند متر كوتاهتر از قله سرخ اس. شود كه اطراف آن چال است مي

دور و تقريباً در شمال ده نو هست كه آن را   ديگري در فاصله  قله. شود ارتفاع اين دو قله ديده مي  خاكي تقريباً هم چند قله

كوه كوتاه سرخ رنگ ) شمال(اي است در پشت  گويند و يك راه آن از دره  مي(Darak-E-Zard)مردم ده نو، درك زرد 

  .گويند  مي(Dero)شت ده نو كه آن را درو هاي پ و صخره

گمركان   شود تا امگز و دهنه سقدر مي  شود و وارد دره اي كه از جاده آسفالت جيرفت كرمان جدا مي جاده  

(Gomrekan)ها و زيبايي دهات  ها و دره هاي اطراف و شكل زيباي كوه يابد، و به علت جنگلي بودن تمام كوه  ادامه مي

جيرفت    روز از جاده3، يكي از زيباترين مسيرهاي راهپيمايي است و در مجموع حدود "ب و امگز و غيرهرودآ"سر راه 

هاي بعدي اين مسير پرتر و زيباتر از  جنگل در قسمت. كرمان تا اول جاده آسفالت گمركان به عنبرآباد جيرفت راه است

هاي ديگر نيست در اين نواحي   بزرگ كه در جاده رندهو چند نوع پ.  است(Gudahr)هاي دومار و ده نو و گوشار  قسمت

  .شود ديده مي

  متر3450 سنگ عشق، ه  يا قلع(Sang-e-eshgh)كوه سنگ عشق 

كرد به  از كرمان يا بهرام. اين كوه در بين كوهنوردان به پر عشق مشهور شده ولي درست آن همان سنگ عشق است

.  يا شهر كوچك بر خالف اسم آن فارسند و اخيراً به نام گلزار ناميده شده استمردم اين روستاي بزرگ. رويم العرف مي قريه
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العرب بايد به شيرينگ برويم  از قريه. كند بوس به آن رفت و آمد مي جاده تا گلزار آسفالت است و از كرمان اتوبوس و ميني

 تومان است و در صورتي كه 300 تا 200كرايه معموالً . كه سرويس مرتبي ندارد و بايد معطل شد تا سواري پر شود

قسمت اعظم جاده تا شيرينك آسفالت است و فقط از زير گردنه مشرف به . گيرند هزار تومان مي3دربستي بگيري حدود 

سنگ عشق در جنوب . توان در مسجد يا در منزل مردم ساكن شد در شيرينك مي. شيرينك تا خود آن خاكي خوب است

براي صعود . كند ماهورهاي زيادي است كه عبور مستقيم را بسيار طوالني و مشكل مي   آنها تپهه شيرينك قرار دارد و فاصل

رسيم و سپس از رودخانه چند دقيقه به طرف چپ  رويم تا به رودخانه مي مي) جنوب آن(سنگ عشق، ابتدا به پايين ده 

از همين .  پاكوبي هست جاده) شرق(پ آن رسيم كه در سمت چ رويم تا در دست راست به رودخانه خشكي مي مي) شرق(

جلوتر . رسيم افتيم تا به يك استخر كوچك و چند درخت كوچك گردو مي رود راه مي جاده كه به طرف جنوب غرب مي

رو كمي متمايل به چپ  بعد از اين تنگه در روبه. رسيم هاي كوتاه گرفته مي رويم و به يك تنگه كه دو طرف آن را صخره مي

رسيم كه  بعد از رد شدن از پايين و سمت راست آنها به يك گردنه مي. شود سوزني ديده مي الراس چند  روي خط

شويم كه آب  رويم و وارد يك رودخانه مي از گردنه پايين مي. ايم  دقيقه راه آمده10 ساعت و 1تا اين حدود . سنگچيني دارد

هاي در سمت راست رودخانه  شويم و به صخره با آب زالل رد ميرويم و از چمن كوچكي با يك چشمه زيبا  باالتر مي. دارد

رويم و   پاكوب مشخصي باال ميه كمي باالتر و در سمت چپ از جاد. ايم  دقيقه ديگر راه آمده35تا اين جا حدود . رسيم مي

از شيرينك تا . رسيم كه كوه سنگ عشق پيداست مانند مي كنيم تا به جايي گردنه هاي سمت چپ تراورس مي از كمر كوه

مانده  هاي باقي هاي اتاقي موجود است كه سنگ رويم، در سمت چپ خرابه پايين مي. ايم  ساعت و ربع راه آمده2اينجا حدود 

اينجا به اصطالح .  متر كنده1 ه از آن كپه مانند روي هم ريخته شده و جوي آبي در آنجا هست كه دو طرف خود را به انداز

كنيم و از طرف راست سنگ عظيمي كه از همه جا  شروع به صعود مي. ق از جهت شرق استريشه خود كوه سنگ عش

رويم تا حدود يك ساعت و سه ربع ديگر به قله   سنگ عشق است باال ميه شود و در واقع نوك آن همان قل ديده مي

 قله دارد كه هر دو سنگ عشق دو. كشد  ساعت طول مي4پس در مجموع از اين راه صعود سنگ عشق حدود . رسيم مي

اي است به  در جنوب غربي سنگ عشق مزرعه. شود  بلندتر همان نوك سنگي است كه از دور ديده ميه سنگي است و قل

 ه  جاده ادام. تر است اين مزرعه از همه جا به سنگ عشق نزديك. رو خاكي دارد  كه جاده ماشين(abdar)نام آبدر 

براي صعود سنگ عشق نبايد بدون . رود گذرد كه به دهات جنوب آن مي شق ميدر از شمال غربي سنگ ع رو آب ماشين

ماهورها  راهنمايي مردم محلي مستقيم به طرف قله رفت زيرا چندين ساعت وقت را بيهوده صرف باال و پايين رفتن از تپه

ديم و راه ديگر از سمت دو راه از دو جهت كوه براي صعود آن هست كه راه سمت چپ را در باال شرح دا. خواهيم كرد

  .دهكده است كه بايد با راهنمايي مردم انتخاب كرد) غرب(راست 
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در پايين ده شيرينك آب معدني ولرمي در داخل رودخانه است كه روي آن اتاقكي درست كرده و به صورت حمام    

  .اند درآورده

  

   متر3512كوه سنگ صياد، 

اين كوه . خوانند دنه دهي هست به نام سنگ صياد كه اين كوه را به نام آن مي كرمان بافت و قبل از سربااليي كره در جاد

رو مقدار زيادي ارتفاع را به طرف   ماشينه از طرف شمال بسيار بلند و باابهت است و از طرف جنوب به اين علت كه جاد

كه سنگي است در جنوب خاكي و نرم هاي آن بر خالف سمت شمال  ها و سينه آيد و از طرف ديگر يال تقريباً جنوب باال مي

 نقليه داشته باشيم يا كرايه كرده ه براي صعود آن در صورتي كه وسيل. اي شبيه تپه است است، كوتاه و حقير و تا اندازه

: بعد از گردنه در سمت چپ تابلويي است كه در دو طرف آن نوشته شده. توان از سنگ صياد به طرف بافت رفت باشيم مي

 خاكي ه اين جاد. رويم شويم و به طرف شرق مي  خاكي كنار اين تابلو مي وارد جاده. »ي آبخورك خوش آمديدبه روستا«

بعد از . رود كه با آنها كاري نداريم شود و به سمت راست مي دو جاده از آن جدا مي. انداز است خوب و تقريباً بدون دست

جاده به همين جا ختم . كنند به نام چنار نوار در آن زندگي ميرسيم كه فقط يك خا  كيلومتر به ده كوچكي مي10حدود 

. رو پيداست، پيدا كرده راه صعود آن دشوار نيست چون قله غربي كوه سنگ صياد تقريباً در تمام طول جاده ماشين. شود مي

شود كه وارد آن  مي باريكي در سمت چپ و باالي ده ديده ه هاي شرقي را صعود كنيم در در صورتي كه بخواهيم اول قله

شويم و به  هاي كوتاه مي تر با يال  وسيعه شويم و وارد در شويم و بعد از مدتي از يك گردنه مانند با خاك سرخ رد مي مي

) شرقي( آخر  رويم كه به نزديك قله پيچيم و در اواخر دره يال نسبتاً نرم سمت راست را باال مي مي) شمال(سمت چپ 

فاصله قله غربي با . الراس شرقي غربي قرار دارند  تر دارد كه در روي يك خط بلند و يك قله كوتاه قلهاين كوه سه . رسيم مي

اگر از غربي صعود كرده باشيم از راهي كه براي .  دقيقه راه است50 دقيقه و فاصله دومي با آخرين قله شرقي 25دومي 

    ساعت راه است و اگر از قله2جا تا ده چنار   دقيقه و از آن40آييم، كه از قله تا دره   شرقي گفتيم پايين مي صعود قله

راه دوم در صورتي كه بخواهيم پياده . آييم  ديگر از قله غربي پايين مي شرقي صعود كرده باشيم كه بعد از صعود دو قله

وارد آن . شود دا ميج) شرق(برويم از نزديك انتهاي گردنه يا سربااليي بعد از سنگ صياد يك جاده خاكي در سمت چپ 

توان در انتهاي گردنه پياده شد و بعد به سمت مشرق رفت و در جايي مناسب از يكي از يالهاي كوتاه به  مي. شويم مي

  . كه قبالً گفتيم شده جنوب آمد و وارد جاد

 داخل يك گودي در .رسد اي مي شده   ساعت به ده خراب1شيب آن كم است و بعد از حدود . رويم از اين جاده باال مي   

 غربي سنگ صياد در سمت جنوب ه قل. رسيم الراس آن مي  رويم تا به روي خط گيريم و باال مي سمت شرق را پيش مي

 ه و بعد بقي. كشد از ده تا اين قله هم يك ساعت و سه ربع طول مي. رسيم ها به آن مي كش يال شرق پيداست كه از سينه
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هاي اين كوه آذرين و گرانيت خورد است و پوشش  جنس سنگ. كنيم الراس صعود مي   خطها را از رو و يا از نزديك قله

  .افزايد هاي الله و سريش در ارديبهشت بر زيبايي آن مي گل. هاي جنوبي درمنه و كُماست گياهي آن بخصوص در دره

  

   متر4093 يا 4050كنج،  كوه سه

ها براي آن پيدا نكرديم آن را سه كنج ناميديم كه نام  سمي روي نقشهاين كوه در غرب جنوبي كوه پلوار واقع شده و چون ا

برد از  ها را به سه كنج مي بوس كه معلم  صبح يك ميني5/7ساعت . رويم از كرمان به ماهان مي. آبادي پايين آن است

 ماهان تا سه كنج ه فاصل. تاي دربست به آنجا رف بار كرايه در غير اين صورت بايد با سواري يا وانت. كند ماهان حركت مي

اي  قله سه كنج از انتهاي ده در سمت شمال شرق و در انتهاي كوههاي صخره.  آسفالت خوب استه  كيلومتر و جاد15

ناچار بايد كوه را از طريق . اي و در باالخورد است و قابل عبور نيست هاي غربي و جنوبي آن تماماً صخره قسمت. پيداست

رو   ماشينه پس از انتهاي سه كنج و از جاد. ي سه كنج دور زد و آن را از جنوب شرقي صعود كرداي در شمال شرق دره

در سمت راست جوي سيماني . كشد  ساعت طول مي1رويم كه   كيلومتر به نزديك ابتداي دره مي6خاكي به طول تقريبي 

دهيم تا انتهاي جوي كه  ا راه را ادامه ميرويم و از آنج  آن ميه به كنار. هست كه در سمت راست رودخانه ساخته شده

هاي ديگر مثل ارژن، بادام كوهي و نوعي درخت  هاي بيد و بعضي درخت درخت. شود قسمت اعظم آب رودخانه وارد آن مي

رود و هرازگاهي بايد از يك طرف رودخانه به طرف ديگر  راهي پاكوب از كنار آب باال مي. سوزني برگ و غيره در دره روييده

 ساعت كه از دهانه دره راه افتاديم 2حدود . هاي نسبتاً بزرگ قابل عبور شده هاي عبور به وسيله سنگ رفت كه اغلب محل

در . ايم اي است كه از آن باال آمده اين انتهاي دره. پيوندد آيد و به هم مي رسيم كه آب از دو دره مختلف مي به جايي مي

 عبور كرد كه بايد با دقت از مسير را يافت و در صورت اشتباه كردن درگير مسيرهاي طول راه چند جا را بايد با سنگنوردي

  .هيچ عالمتي نيست. ها خطرناك است شويم كه عبور از آن دشواري مي

اتاقي   هاي نسبتاً بزرگ پوشانده و همان ابتدا خرابه در انتهاي دره و در سمت چپ، دره خشكي هست كه كف آن را سنگ   

از دور، در انتهاي دره دوغار كه يكي دهنه بزرگي . رويم  خشك باال ميه شويم، و از اين در از رودخانه جدا ميسپس . هست

پيچيم به طوري كه غاز ذكرشده از نزديك و در سمت  وقتي به انتهاي دره رسيديم به سمت چپ مي. شود دارد ديده مي

در .  ساعت راه است5/2الراس   از انتهاي دره تا خط. رسيم لراس ميا رويم تا به خط آن قدر باال مي. شود راست ما ديده مي

رويم تا به  زنيم و باال مي دور مي) شرق(آن را از سمت راست . شود كه در واقع قله كاذب است اي ديده مي سمت شمال قله

 قله ه ين رفت تا به ريششود كه بايد مسافتي را پاي قله اصلي در سمت شمال نمايان مي. رسيم الراس باالي آن مي  خط

پس از سه كنج تا قله . كشد الراس هم يك ساعت و يك ربع طول مي  اين راه روي خط. اصلي رسيد و بعد آن را صعود كرد
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توان كمي در وقت  البته اگر راه درون رودخانه را چند بار رفته باشيم مي. كشد  ساعت و سه ربع طول مي5حدود 

  .جويي كرد صرفه

از حدود ماهان به بعد . هاي صعود آن به دقت احتياج دارد نج از اين مسير كوهي مشكل است و پيدا كردن راهكوه سه ك   

  .شود قله سه كنج در كنار پلوار به خوبي ديده مي

  

   متر3333، (Torong)كوه طُرنگ 

 5/3نما هر روز ساعت در بافت و در چهارراه سي.  ساعت با اتوبوس راه هست3رويم كه حدود  از كرمان به بافت مي

 ساعت در 5/1رود كه حدود   مي(Kordbestan)تر به نام كردبستان  بوس به طرف طُرنگ و ده جنوبي بعدازظهر ميني

تر به اين كوه  در طرنگ مردي به نام آقاي مهدي شمس يا مهدي كل عليمراد احتماالً از همه افراد ديگر بيش. راه است

 جنوب شرقي است كه –الراس كوه طرنگ شمال غربي   خط. هاي كوه را از او پرسيد  قلهتوان اسامي آشنايي دارد كه مي

هاي تُنُك آورس  اي است و هر چهار طرف آن جنگل اين كوه تماماً صخره. توان آن را شمالي جنوبي فرض كرد مي

(Awors)ه طرنگ به طرف كوه كه از ده در را. راههاي صعود زياد مشكل نيست.  است به اضافه ارژن و بادام كوهي و غيره

ترين آن به نام شاخ  ها از ده پيدا نيست جز شمالي قله. توان مسير صعود را حدس زد رويم مي به سمت شمال مشرق مي

  . يا آورس مركزي(Shakh-E-Kamaei)كمايي 

). بدون بار(ت راه است  ساع5/3 اول جنوب شرقي   تا قله.  كوه در سمت شمال مشرق طُرنگ استه راه از كنار چپ سين   

الراس به سمت شمال   روي خط. گويند كم يعني صخره كه به آن زندان هم مي. گويند  مي(Kam)چال  به اين قله كم

چال به   يك ساعت و بيست دقيقه از كم  راه در فاصلهه رسيم به نام كم چوپان و در ادام  ديگري مي رويم و به قله غرب مي

توان شرق جنوبي گفت و هم در قسمت شمال  چال كه در واقع مي شرقي كم  در قسمت جنوبهم. رسيم شاخ كمائي مي

به خصوص دو قله نزديك به هم واقع در . هايي كه ذكر شد نيستند تر از قله هاي ديگري هست كه زياد كوتاه كمائي قله شاخ

  .شمال تيز و زيبا و دورند

اي تنگ كه از باال ديده  غربي آمد و از دره كمائي به طرف جنوب  شاخه  قلايم برگرديم يا از توان از راهي كه رفته مي   

ها را دور  دره صخره) شمال(توان از سمت راست  خورد كه مي بلندي برمي  راه اين دره در جايي به ديواره. شود پايين آمد مي

  .ر آن نقش مهمي داردتمام مسير سنگنوردي نسبتاً ساده است و مسيريابي، د. زد و دوباره وارد دره شد
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   متر3950كوه، ارتفاع  فاش

در امتداد رودخانه از كنار دهات اميرآباد و ده . شويم  آن وارد دره سقدر مي180رويم و در كيلومتر  از كرمان به طرف بم مي

هاي  ومبيلگاهي ممكن است بتوان از ات.  ساعت راه است4رسيم كه حدود   مي(Gerdin)گذريم و به گِردين  بادام مي

افتيم كه ابتدا به يك گردنه و سپس به  از گردين در جهت شرق به راه مي. گِردين آبادي كوچكي است. رهگذر استفاده كرد

  . ساعت است5راه از گردين تا قله حدود . رويم كوه و بعد به قله مي الراس فاش خط

  

  (Pasif)هاي پاسيف   و قله(Ghelae)كوه قِالع 

هاي  هاي سيمك را از سمت شرق به طرف جنوب دور بزنيم، بر روي يال  غربي گُهر حركت كنيم و قلهه اگر از روي گردن

ها  از روي يال. دانم گويند نمي هاي خاكي نرمي دارد و چرا آن را قالع مي اين كوه بر خالف كوه گهر يال. رسيم كوه قالع مي

اغلب جاها جاده .  ساعت به قله قالع رسيد3 الي 5/2ن در حدود توا با چند باال و پايين رفتنِ تقريباً به سمت جنوب مي

كوه قالع سه قله بلند دارد كه يكي در شمال غربي و يكي شرقي و ديگري . ها استفاده كرد توان از آن پاكوب هست و مي

  .اند غربي

اين كوه را . ي ادامه داردشرق گذرد و تا جنوب الراسي سفيدرنگ از قسمت غرب قالع كشيده شده كه از جنوب آن مي  خط

شرقي و يال خاكي قالع ميداني تخت و  بين كوه پاسيب در جنوب و جنوب. گويند كه همان پاسيب است كوه پاسيف مي

گويند كه   مي(Dormonu)بزرگ هست كه در پايين آن چمني دارد با سه درخت بيد و سه چشمه، اين منطقه را درمنو 

  .رو تا روي چمن كشيده شده است اي ماشين به اسم گياه درمنه است و جاده

 متر پوشانده كه 500هاي عظيمي به ارتفاع حدود  هاي متعددي دارد و تمام سمت جنوب آن را ديواره كوه پاسيف قله   

از . هاي وسطي كوه پاسيب حدود يك ساعت راه است  قالع تا يكي از قلهه  قله فاصل. بسيار مشكل و حتي غيرقابل صعودند

رويم تا به  رو پايين مي خاكي ماشين رسيم و از آنجا از جاده آييم و به كنار چشمه و چمن مي پاسيف پايين مي  ين قلهآخر

رسيم كه   مي(Bidoye)آييم و به ده بيدويه  از آنجا پايين مي. رسيم زمين هموار ديگري با چشمه و كشتزار و درخت مي

  .آسفالت دارد جاده

  هاي گُهر، سيمك، قالع، پاسيب  كوهترين راه صعود نزديك   

تر راهش همان راه ده لولو و  كه قسمت بيش. كنيم از كرمان، از همان انتهاي بلوار سيدي براي ده بيدويه خودرو كرايه مي   

و شود   ربع ساعت كه از ابتداي حركت گذشت از راه ده لولو جدا مي3منتها راه بيدويه بعد از مدتي حدود . آباد است وامق

جاده تا درمنو . بار يا جيپ به درمنو رفت در بيدويه بايد با كرايه كردن وانت. رود تا دهكده بيدويه مي) به شمال(به چپ 

از درمنو تا اولين . شود  مي3 ه  درجه  كيلومتر خاكي است كه در بعضي جاها شيب آن تند و در دو سه جا جاد12حدود 
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توان به طرف كوه سيمك و بعد  از قله قالع مي. ه قالع حدود يك ساعت و ربع راه استقله پاسيف حدود يك ساعت و تا كو

گُهر آمد، كه مدت زمان الزم براي صعود سيمك تقريباً همان مدت زماني است كه در باال ذكر شده است ولي براي صعود 

ها حتي براي صعود  آباد اين زمان امقهاي صعود از طريق و با توجه به مدت زمان. گُهر حدود چهار ساعت زمان الزم است

آباد براي افراد غيرمحلي گم و مشكل است و امكان  به عالوه راه وامق. گهر كه از بيدويه و درمنو دور است بسيار كمتر است

ان آباد براي كرم از وامق. تر و با شيب كمتري است هاي تندي است در حالي كه اين راه ساده گم كردن دارند و داراي شيب

  . هم هست5گويند بعدازظهرها حدود ساعت   صبح خط واحد هست و مي5/8حدود 

جوش است كه انگار  هاي كوه قالع سنگ آباد تا خانه شاه سنگ گرانيت است و سنگ هاي دو طرف رودخانه وامق سنگ   

  .اند هاي كف رودخانه را با سيمان يا ساروج به هم وصل كرده سنگ

  

  كوه كَل

غربي آن  شرقي و شمال  بين دهات جنوب نم به گردنه از دواهي باب. غربي نشانه بحر آسمان واقع است باين كوه در جنو

 ساعت طول 5/3اين راه پياده حدود . رويم كند مي نم را از دهات ميج و باغ رائي جدا مي اي كه دهات بعد از باب يعني گردنه

يا بايد از درب مزار ساردوئيه . كنند در اين جاده رفت و آمد ميخودروهاي كمي ). به گزارش مورسوز رجوع كنيد(كشد  مي

يك ) يعني كوه كوتاه به نسبت مورسوز و نشانه(اول كوه كَل  از گردنه تا قله. اتومبيل كرايه كرد يا راه را پياده گز كرد

 سنگچين بزرگ درست 5ترها  تاهتر دارد كه روي يكي از كو  كوتاهه  هم و دو قله اين كوه دو قله انداز. كشد ساعت طول مي

مانند هست كه روي آن هم   درست بعد از گردنه هم يك برآمدگي قله. اول تا آخري نيم ساعت راه است قله فاصله. اند كرده

زند عبور  توان اين به اصطالح قله را صعود نكرد و از راه پاكوبي كه از سمت چپ آن را دور مي مي. سنگچيني درست كرده

  .كرد

  

  (Kam-E-Sefid)سفيد   كم هقل

ون وصل  الراس آن به بن  واقع شده و از طريق جنوب خط) شاه علم ((Bon-E-Eon)اين كوه در غرب كوه بن ون 

هاي اين  سنگ. كند  بلندي در قسمت غرب اين دره را از دهات شمالي جدا ميه گردن. ده پاي اين كوه پاگدار است. شود مي

هاي مختلف دارد و  جنگلي تُنُك از درختچه. هاي مختلف سياه و سفيد و صورتي و قرمز است كوه از جنس گرانيت با رنگ

مدت صعود از پاي كوه . هاي پايين سر و صداي پرندگان و به خصوص سبزقبا زياد است در قسمت. در بعضي جاها رو كوهي

ها به صورت  بعضي قله. غربي از همه بلندترنداين كوه چندين قله دارد كه دو قله شرقي و .  دقيقه است10 ساعت و 2تا قله 

  .هاي آن نزديك نوك صخره است ها سرو كوهي كوتاه روييده كه سرشاخه هاي سنگي است و روي چند تا از آن سوزني
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جا آن  يابد و در آن  امگز ادامه ميه اين كوه چمن وسيعي هست كه تا نزديك گردن) سمت شمال و شمال غرب(در پاي    

  .گويند ين ميرا سرطاق

  

  هاي كوشا قله

اين كوه از جهت ارتفاع دومين . گويند زار هم خود آن را كوشا مي گويند زيرا مردم الله زار مي اين كوه را به اشتباه كوه الله

 4349برفي به ارتفاع  كوشا داراي دو قله بلند كله. هاي استان كرمان است ترين كوه كوه كرمان بعد از هزار است اما پربرف

يا (ها اين است كه از كرمان يا بافت   قلهه بهترين راه براي صعود هم.  كوتاه استه  متر و چند قل4351متر و بعدالبگي 

كوه  پت  به گردنه(Hanza)به قلعه عسگر و از آنجا به دهكده هرارون و بعد از طريق دره هنزا ) شهرهاي نزديك ديگر

(Petkuh)رويي از هرارون تا اواسط   اخيراً جاده خاكي ماشين. اً غرب عبدالبگي برويمبرفي و تقريب  واقع در شمال كله

روي   ساعت راه پياده5/3 است و از هرارون تا گردنه حدود 5/1اند كه از انتهاي آن تا گردنه حدود  كوه كشيده گردنه پت

  .است

كه آبريز شرق و غرب ) كوه است  پته ر از گردناين غي(برفي گردنه نسبتاً كوتاهي هست  بين دو قله بلند عبدالبگي و كله   

شرقي آن چمن بزرگ و زيبايي هست كه در ارديبهشت پر از  كوه يا شمال در پشت گردنه پت. كند ها را از هم جدا مي كوه

  .هاي سفيد و زرد و صورتي است گل

الراس و يا دو طرف شرقي و غربي آن باال  جا از طريق خط رويم و از آن كوه مي برفي، ابتدا به گردنه پت براي صعود كله   

گذاريم و به  اي و ديگري كه بلندتر است و نسبتĤً خاكي را جا مي رنگ و صخره رويم در سر راه دو قله ديگر يكي سياه مي

تر   كوتاهه برفي، سه قل شرقي كله در طرف جنوب.  ساعت است5/2مدت صعود با سرعت متوسط حدود . رسيم برفي مي كله

  .رود اي پاكوب هست كه به جنوب مي ها جاده اي و يكي خاكي است و بين آن ها صخره كه دو تا از آنهست 

از . رسيم كه حدود نيم ساعت راه است رويم تا به گردنه مي برفي به طرف شرق پايين مي ها از كله براي رسيدن به اين قله   

 پاي ه مدت صعود سه قله و برگشت به گردن. افتيم  به راه ميشرقي از طريق راه پاكوبي كه ذكر شد جا به طرف جنوب اين

برفي و قلل شمالي آن ذكر شد حدود  هاي كله كوه با دور زدن يال از اين گردنه تا گردنه پت.  ساعت است3برفي حدود  كله

  . ساعت وقت الزم است5/1

ق طوري انتخاب كنيم كه ابتدا تا روي گردنه بين دو بايد راه را به سمت شر. برفي به عبدالبگي برويم اگر بخواهيم از كله   

اي واقع در تقريباً غرب عبدالبگي و شمال  قله(ماري  كوه پايين بياييم و بعد از آنجا به طرف گردنه بين عبدالبگي و كله

  .باال برويم) كوه شرقي گردنه پت
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برفي تا  مدت صعود از كله. رويم ماري مي  به كلهرسيم و به طرف غرب رويم و به عبدالبگي مي از گردنه به طرف شرق مي   

كوه باشيم و بخواهيم به عبدالبگي صعود كنيم، ابتدا به  در صورتي كه در حدود گردنه پت.  ساعت است4عبدالبگي حدود 

 و بعد از رويم رويم و بعد از رد شدن از رودخانه، از جاده پاكوب نسبتاً پهن باال مي كف دره كه رودي در آن جاري است مي

جا از راه پاكوبي كه از  ماري، از آن رسيم بين عبدالبگي و كله اي مي ماري، در شرق آن به دره  كلهه دور زدن وجه جنوبي قل

در سمت شرق عبدالبگي است كه صعود از . رسيم ماري مي كنيم تا به گردنه بين عبدالبگي و كله رود صعود مي يالي باال مي

 ساعت 5/2حدود ) كوه پت(ماري كه از همين گردنه   ساعت وقت الزم دارد و در سمت غرب كله4كوه حدود  آن گردنه پت

  .كشد طول مي

  . آقاي حسين كاوياني كوهنورد بافته هاي كوشا به گفت هاي ديگر صعود قله راه   

اي به  د از بافت جاده كيلومتر بع20 از جاده بافت به كرمان حدود .(Gonueiey)برفي از راه گنوئيه  صعود كله. 1   

 10حدود . رسيم روي به باغ زردآلو مي بعد از گنوئيه حدود نيم ساعت پياده. رسد رود كه به گنوئيه مي سمت شرق مي

از استخر تا قله . رود شويم كه مستقيماً به قله مي رسيم و بعد سوار يال سمت راست مي دقيقه بعد از باغ به استخري مي

 .از استخر به بعد آب نيست ساعت راه است 5حدود 

جا به روستاي  رسيم و از آن  كيلومتر بعد از بافت و روي جاده بافت كرمان به روستاي بيدان مي12. چال مسير تلخه. 2   

دهيم تا به چمن بزرگي در روي گردنه  شويم و آن را ادامه مي اي مي چال وارد دره رويم از انتهاي تلخه چال مي تلخه

برفي  رسيم و به كله آيد مي  ساعت به مسيري كه از هرارون مي1و از آنجا بعد از . من قله مشخص استاز چ. رسيم مي

 .كشد  ساعت طول مي5/5چال تا قله حدود  اين راه از تلخه. رويم مي

  (Gerdu Darekan) و از مسير گردو درگان (Rabor)صعود عبدالبگي از شهر رابر    

نام گردو دركان به علت وجود درخت گردويي است . ركان حدود نيم ساعت با خودرو راه استاز شهر رابر تا دره گردو د   

 دقيقه ديگر در داخل دره با خودرو 5بعد از اين گردو حدود . كه در آنجا هست و درختان زيادي در اطراف آن روييده است

رويم و  از دره سمت راست باال مي. شود  دو شاخه ميرويم تا دره از آنجا در دره باال مي. رسيم كنيم و به منبع آب مي طي مي

يك قسمت . شيب تند است. هاي درمنه دارد شويم كه خاكي است و بوته  دقيقه به روي يال سمت چپ سوار مي10بعد از 

. دره عرض كمي دارد. رسيم كه در كنار آن چمن كوچكي هست اي مي كنيم و به دره سنگي در جلو هست كه آن را رد مي

توان از هر دو يال سمت  بينيم و مي رويم كه قله را مي  دقيقه در دره باال مي20از اينجا حدود .  اينجا سه ساعت راه آمديمتا

  .راست يا چپ باال رفت
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   متر3300 قلعه حيدري، حدود ه قل

رده و آن را به  حيدري است كه روي آن يگ چهارديواري سنگچين كه  ديگري به نام قلعه در جنوب غربي سنگ عشق قل

يعني تا . راه اين قله تا پاي سنگ عشق همان راهي است كه براي سنگ عشق شرح داديم. اند صورت زيارتگاهي درآورده

آييم و از آن به بعد به  گذرد و در ريشه كوه سنگ عشق است مي اي كه قبالً گفتم كه جوي آبي از كنار آن مي اتاق مخروبه

اي پاكوب باال  آن و از جاده) تقريباً جنوب شرقي( سنگ عشق باال برويم، از سمت چپ ه جاي آنكه از سمت راست صخر

رو خاكي   ماشينه كنيم تا به جاد رسيم و بعد كمي به سمت چپ تراورس مي آن قله مي) جنوب(رويم تا به يال پشت  مي

ترين  گذريم تا به پايين ها مي  از روي تپهشويم و رود و از عرض اين جاده رد مي آيد و به جنوب مي رسيم كه از آبدر مي مي

ها  بعد از روي يا كمركش تپه. از پاي سنگ عشق تا اينجا حدود يك ساعت و ده دقيقه راه است. رسيم الراس مي  خطه نقط

) رو خاكي ماشين( عشايري ه تا به جاد. گذريم كه در مجموع راه تمايل به جنوب غربي دارد هاي پاكوب مي و از جاده

الراس رد  گذريم و از كمركش خط از اين جاده هم مي.  ساعت راه است5/1 اين دو جاده حدود ه فاصل. رسيم گري ميدي

در . رسيم كه گفتيم روي آن زيارتگاهي هست هاي سياه و خورد مي اي با صخره شويم و بعد از يك ساعت ديگر به قله مي

ها را به ترتيب از غرب به شرق، كوه مارون و  رد در شيرينك اسامي آنشود كه افراد وا ديگر ديده مي جنوب اين قله سه قله

اي با چند   حيدري دهكدهه قله قلع) شرق(در سمت چپ .  گفتند(Zonoke) و زنك باغ محمود (Kelidareh)كليدره 

دو طرف شود و در  كش وجه شرقي قلعه حيدري به آن داخل مي ساختمان هست كه چند جوي آب نسبتاً بزرگ از سينه

  .اند آنها تا ارتفاع زياد درخت گردو كاشته

  

   متر3700كوه گاو ارتفاع حدود 

اي هست با شيب تند كه  كوهي سفيدرنگ، صخره) شرق مايل به جنوب(روي قله سرخ و در واقع شرق جنوبي آن  روبه

در صورتي كه . ه دراسو جداستگويند و از كو اين كوه را كوه گاو مي. ها روييده هاي سرو كوهي از البالي صخره درخت

 اين كوه صعود كنيم بايد از كوه سرخ در جهت مشرق پايين بياييم تا به رودخانه كف دره ه  سرخ به قله بخواهيم از روي قل

رويم تا جاي  باال مي) شمال(از پاي كوه مقداري به سمت چپ . كشد برسيم كه حدود يك ساعت و سه ربع طول مي

ولي صعود از . نوردي دارد اي است و صعود آن احتياج به سنگ همه جاي اين كوه صخره. دا كنيممناسبي براي صعود پي

نوردي و مسيريابي در  البته مهارت در سنگ. مدت صعود حدود دو ساعت و سه ربع است. تر است قسمت شمالي دره راحت

  .طول مدت صعود موثر است

  .راه برگشت همان راه صعود است.  داردتر كوه گاو هم دو قله يكي تيزتر و ديگري پهن   
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ها تا آنجا حدود يك ربع راه  براي صعود كوه گاو از معدن كُمسار بايد به انتهاي معدن در شمال غربي آن رفت كه از اتاق   

. اي كوچك با چند درختچه است كه جنوب غربي به شمال شرقي است راه از دره. جا ادامه دارد رو تا آن است و راه ماشين

توان از آن باال رفت و وقتي اولين شيب تمام شد به سمت راست پيچيد و  در سمت چپ آن راه باريك پاكوبي هست كه مي

رويم و از دره ديگر كه آن را دره  مي) تقريباً شمال(الراس كمي به سمت چپ  از خط. الراس دره رسيد باال رفت تا به خط

ارد و در نزديك انتهايش سرو كوهي بزرگي هست پايين رفت تا به رودخانه گويند و آن هم چند درختچه د تنگ رابر مي

اين تقريباً بهترين . خواهيم صعود كنيم برسيم سپس از رودخانه به سمت چپ باال رفت تا به زير مسيري كه مي. رسيد

  .مسير برگشت هم هست

آن كوه ديگري هست كه تقريباً همه سمت آن شود و بعد از  بريده مي) جنوب شرقي(الراس كوه گاو در سمت راست  خط   

  .گويند  مي(Sharde)اي است كه آن را كوه شارده  صخره

  .غير از كف رودخانه در جاي ديگر اين كوه آب نيست   

  

   متر4093قله گلچين، ارتفاع 

 كيلومتر و 45تا كرمان فاصله اين روستا . شويم كُنج مي از كرمان و از ميدان خواجو يا توفيق سوار خودروهاي روستاي سه

از اينجا از سمت راست . رويم كُنج كه دو كيلومتر با روستا فاصله دارد مي كنج به دره سه از روستاي سه. آسفالت است

 ساعت طول 5كنيم كه تا قله حدود  از اينجا به سمت قله حركت مي. رسيم كنيم تا به سرچشمه آن مي رودخانه حركت مي

  .كشد مي

  .گويند  در روستاي جوشان كه در قسمت شرقي كوه است تُنب واويال مياين قله را   

هاي  الراس تا پاي قله پلوار از روي تيغه تقريباً تمام اين خط. كند اي اين قله را به قله پلوار متصل مي الراسي تيغه  خط   

در بعضي جاها احتياج به . كند نوردي طي شود و براي پيدا كردن راه درست دقت كرد عبور مي سنگي كه بايد با سنگ

  .شود در بين راه چند قله فرعي صعود مي.  ساعت است5مدت صعود از گلچين به پلوار حدود . حمايت هست

  

  گهر  يا ميخ(Gohor)گُهر 

ها براي كوهپايه و ده مركزي آن ده لؤلؤ  از انتهاي بلوار سيدي كرمان در محل پست كوهپايه و كنار تابلوي بزرگي سواري

 كيلومتر راه است 5 نام دارد حدود (Wameghabad)آباد  از ميدان اين ده تا انتهاي ده بعدي كه وامق. كنند سوار مي

  .ده لولو خط واحد هم دارد. تر آن آسفالت است كه بيش
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جا  كنند از اين اند و از ورود خودروها جلوگيري مي رسيم كه از آن به بعد سيم بكسل كشيده در انتهاي راه به رودخانه مي   

شونگ به درخت زبان . تر راه نيست  است چند دقيقه بيش(Shungestan)اي سنگي كه دره شونگستان  تا اول تنگه

هاي گز  اين دره بسيار زيباست و درخت. شونگستان دهي است كمي باالتر و در سمت راست رودخانه. گويند گنجشك مي

بعد . گذرد راه كوه گهر از اطراف اين رودخانه مي. ز و صورتي و ارغواني و غيرهسفيد و قرم. هاي رنگارنگ دارد زيبايي با گل

رسيم كه آنجا را ده  از حدود يك ساعت به كشتزارهاي گندم در دو طرف رودخانه و كمي بعد به چند خانه سنگي مي

برد و پسرش كارهاي  ها در شهر به سر مي  سال كه بيشتر وقت80گويند كه پيرمردي است حدود  اله مي حسين سيف

ها درخت گردوي بزرگ و كهنسالي هست كه از زير آن رد  كمي بعد از خانه. دهد مزرعه و چند بز و گوسفند را انجام مي

دهيم تا به رودخانه  رسيم و در آن راه را ادامه مي رويم تا به جاده پاكوبي مي پيچيم و كمي باال مي شويم به چپ مي مي

  .رسيم مي

رسيم كه  رويم تا به جايي مي هاي رودخانه دست چپ باال مي ودخانه از دو شاخه تشكيل شده كه ما از كنارهدر واقع ر   

گذرد و از  راه در سمت چپ و از زير صخره و درخت مي. بست است و در سمت راست آن آبشاري جاري است ظاهراً بن

. ايم رسيم كه ممكن است فكر كنيم كه اشتباه آمده اي مي يابد تا در جايي به نوك صخره رود و ادامه مي شيبي تند باال مي

رسيم كه در جلو دره  اي مي دره توان از صخره پايين آمد و راه را ادامه داد تا به يك سه بينيم كه مي اما با دقت بيشتر مي

شمال (ت راست اي در سم قله. سمت راست يك خانه سنگي هست به نام خانه شاه و جلو آن چند درخت بيد و غيره هست

اله تا اينجا حدود يك  از ده حسين سيف.  گهر استه اي است و در واقع يال جلو قل شود كه سراپا صخره ديده مي) غربي

در پايين و باالي اين خانه چند چشمه جاري است و بهتر است از آب . آباد حدود دو ساعت ساعت راه است و از انتهاي وامق

شود و متاسفانه آب دو ده بزرگ  تر مي رود آلوده تر مي خانه كه معموالً آلوده است و هر چه پايينآنها استفاده كرد نه آب رود

شود كه در تابستان و به خصوص روزهاي تعطيل محل گردش مردم و رفت و  آباد و ده لولو از اين رودخانه برداشته مي وامق

هاي  ريختن كيسه. شويند كنند و خود را مي تي كثافت ميآمد جوانان است كه متاسفانه در كنار و يا وسط آن ادرار و ح

پس حتي در دهات نبايد از آب . سياه و سفيد پالستيك و انواع آشغال در آب يا كنار آن هم كه عادت هميشگي ماست

  .شود زيرا آب اين دهات تصفيه نمي. شود نجوشيده استفاده كرد كه باعث ابتال به اسهال شديد مي

در (اي در تقريباً شمال  يكي گردنه. ايستيم دو گردنه در دو طرف كوه هست خانه سنگي رو به كوه ميوقتي در پشت    

  .اي در غرب و ديگري گردنه) واقع در شمال غربي

افتيم، بعد از كمتر از يك ساعت در سمت چپ زمين  از راه مشخص پشت خانه سنگي راه مي:  شماليه  از گردن.راه اول   

در سمت چپ يالي . دهيم آييم و راه را ادامه مي كنيم و به آنجا مي شود كه راه را كج مي اي قرمز ديده ميه هموار با سنگ

بايد توجه . رسند آييم تا زمين سرخ و يال تيز به هم مي با كمي تمايل به چپ آن قدر باال مي. تيز و تقريباً سياه رنگ هست



  191     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

دو قله يكي ) سمت غرب(در جلو . ايم الراس رسيده حال به خط. روست داشت كه قله در سمت چپ نيست بلكه تقريباً روبه

پس در ادامه .  نوك تيز است كه در پشت اولي قرار دارده  اصلي، قله قل. شود اي شكل و ديگري نوك تيز ديده مي ذوزنقه

 ديگر به ه  دقيق20و بعد از حدود آييم  زنيم و به پشت آن مي اي را دور مي  ذوزنقهه گذرد، قل مانندي مي راه كه از روي تيغه

روي اين قله با كمي سيمان جايي .  ساعت است4 الي 5/3 سنگي تا قله حدود ه رسيم، كل مدت صعود از خان قله اصلي مي

  .اي با سيمان درست شده است  متر و بعد چاله20/1تخت درست شده است به ابعاد حدود 

 5/1آييم تا بعد از حدود  آييم و از راه مشخص باال مي  دره سمت چپ كوه مياز خانه سنگي به سمت: راه غربيراه دوم،    

پيچيم و از سمت راست رودخانه خشك  ما به طرف راست مي. رسيم وسيع كه دو رودخانه خشك دارد ساعت به ميداني مي

 ساعت 5/1 تا بعد از حدود آييم پيچيم و مستقيم باال مي آييم، بعد به چپ مي اي بلند و صاف باال مي و سمت چپ ديواره

  .رسيم ديگر به گردنه مي

رود كه بعد از حدود  اي پاكوب و پهن تا روي گردنه ادامه دارد و از روي گردنه دو راه هست يكي به سمت راست مي جاده   

 ساعت 4ود اين راه در مجموع حد. رسد  اصلي كه در باال گفتيم ميه يك ساعت دور زدن از غرب به سمت شمال به كنار قل

  .البته اگر بخواهيم به همان قله برسيم كه در مسير اول شرح داديم. كشد طول مي

اي  اي كه گفته شد يعني در سمت شرق آن قله آيند و قبل از قله ارتفاع مي هاي متعددي دارد كه به نظر هم كوه گهر قله   

چند قله مخروطي شكل هست كه يكي كه سرخ رنگ ) ربدر سمت غ(دار هست و بعد از آن هم  ارتفاع قله نشانه تقريباً هم

توانيم به آن  اگر اين را قله اصلي بگيريم، از روي گردنه غربي با حدود نيم ساعت راه مي. آيد است به نظر از همه بلندتر مي

توان گفت براي  هاي ديگر را رد كرده و به آن رسيد پس مي در حالي كه از راه اول، بايد در حدود نيم ساعت قله. برسيم

فقط بايد چه در رفت و چه در برگشت به اميد زودتر رسيدن . تر است ولي راه اول راحت. صعود اين قله هر دو راه مساويند

  .ها درگير نشد كه خطرناكند با صخره

 (Simk)ه سيمك ها را كو شوند و آن تر از خانه شاه هم ديده مي تر هست كه از پايين در جنوب كوه گُهر چند قله كوتاه   

.  دقيقه راه است20 غربي حدود ه ها از روي گردن  غربي گهر است و بلندترين اين قلهه گويند كه در جنوب غربي گردن مي

اي بودن علف ندارد ولي اطراف آن داراي پوشش گياهي خوبي است و گياه غالب در آن درمنه  خود كوه گُهر به علت صخره

  .گويند و بعد گون و غيره  مي(Dormonu)است كه آن را درمنو 

  

   متر3713 يا مهر يا قفس در (Merr)قله مِر 

هاي دهي به نام  بوس از سرآسياب كرمان براي چشمه امام رضا بايد وانت يا جيب كرايه كرد در غير اين صورت بايد با ميني

 امام ه چشم. چشمه امام رضا فاصله دارد كيلومتر با 9 به اين ده رفت كه حدود (Bondor-e-valiabad)آباد  بندر والي
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در . آباد جاده آسفالت و بقيه راه خاكي است تا بندر والي.  مِر استه اي است كه مبدا صعود قل  رودخانهه رضا در ابتداي تنگ

  متري باالدست اين چشمه، مسجدي است با سه اتاق كه دو اتاق آن زيلو دارد و يكي كه منبر در آن200 حدود ه فاصل

 پاكوبي كه ه شويم و از جاد از اين محل داخل مسير رودخانه مي. اند هر سه اتاق تميز و قابل استفاده. است فرشي ندارد

و بعد از سمت چپ و كف رودخانه )  دقيقه40حدود (و بعد از سمت چپ ) حدود يك ربع(ابتدا از دست راست رودخانه 

سال و بزرگ  يك ساعت و ربع در كف رودخانه به يك درخت توت نسبتاً كهنكنيم تا بعد از حدود  ادامه دارد راه را طي مي

 متر ديگر راه را 20شويم و حدود  كمي بعد از رودخانه خارج مي. رسيم كه بوته بزرگي از نسترن هم نزديك آن است مي

در سمت چپ يال و . رويم از همين يال باال مي. در سمت راست يالي ماليم با پوشش گياهي خوب هست. دهيم ادامه مي

ها بعد از ساعتي  يال. هاي ديگر هم صعود را شروع كرد توان از يال مي. درون رودخانه چندين درخت و بوته ديگر هست

اي كه  رسيم كه چند قله در سمت راست هست و قله الراس مي بعد از حدود دو ساعت و ربع به خط. صعود به هم راه دارند

هاي  هاي خاكي است و براي رسيدن به آن از روي زمين سد در سمت چپ، اين قله داراي يالر به نظر بلندتر از همه مي

 4 مِرّ يا مهر يا قفس حدود ه پس از چشمه امام رضا تا قل. رسيم رويم تا به آن مي  دقيقه راه مي20هموار و پهن حدود 

راه اين قله از .  مهره  هم ارتفاع قلالراس هست در سمت شمال شرق قله ديگري روي همين خط. ساعت وقت الزم است

) تقريباً شمال(الراس  توان مدتي از سمت چپ خط مي. گذرد كه مشكل است هايي سنگي و خورد مي  مهر از تيغهه روي قل

الراس كه حاال ديگر خاكي است  ها را از زير دور زد و بعد از حدود يك ساعت و ربع دوباره به خط پايين آمد و بعد تيغه

 يا مرگِني (Morgina) دوم كه مرگينا ه الراس خاكي هم حدود يك ساعت و ربع ادامه دارد تا به قل  اين خط.رفت

(Morgeni)ها و كشتزارهاي دو ده نمايان است  ها درخت در دو سمت شمال غربي و جنوب شرقي قله. گويند رسيد  مي

براي رسيدن به ده شمال غربي هم بايد از . وص ده شمال غربيبه خص. تر است ها بسيار نزديك ها به اين قله كه صعود از آن

رو آن كه تا زير كوه كشيده شده از باال  اسم ده را نتوانستم پيدا كنم، ولي جاده ماشين. كرمان وانت يا جيپ كرايه كرد

 صبح 6آباد ساعت  ياز بندر وال.  بلند جفتان پيداسته در سمت شمال غربي كوه مهر، كافركوه و در جنوب آن قل. پيداست

 صبح 5/11ساعت . بوس و اتوبوس هست گفتند ميني  بعدازظهر هم مي6 و 3هاي  ساعت. گردد اتوبوس واحد به كرمان برمي

  .رود هم اتوبوس به كرمان مي

  

   متر3716، (Mour Souz)كوه مورسوز 

اين ( كيلومتري درب مزار 10 حدود  درب مزار و– جيرفت ه در جاد. اين كوه در غرب كوه نشانه بحر آسمان واقع است

رود و بعد  نم مي شود كه ابتدا به ده بزرگ باب  جدا مي(Ban nam)نم  اي خاكي از دوراهي باب جاده) فاصله دقيق نيست

شود و وارد دره  رسد و از آنجا سرازير مي اي نسبتاً بلند مي گويند و بعد به گردنه نظر مي به چند ده ديگر كه آخري را شاه
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 ه جاد.  ما نيسته شود كه جاد  اصلي جدا ميه اي به سمت راست از جاد چند دقيقه بعد از گردنه جاده. شود يگري ميد

گويند و اين غير از هنزايي است كه در پاي كوه دندانه هنزا و يا   مي(Hanza) هنزاكوه ه اصلي را در اين طرف كوه، جاد

 ه رود و جاد  مي(Mij)رود كه به ده ميج   اصلي به سمت چپ ميه جادوقتي به ابتداي كف دره رسيديم، . سرمشك است

گويند و راه از   مي(Ab Sous)سوز  شود كه آن را آب اي مي شود و وارد دره رود كه از رودخانه رد مي رو مي ديگري به روبه

اي نادانسته آن را  مورسوز كه عدهرو كوه  در روبه. كشد  ساعت طول مي6نم تا اول اين دره با پاي پياده حدود  دوراهي باب

گردد بعد  شود وارد آن مي اي كه گفتيم راهي كه از راه سمت چپ جدا مي دره. گويند نمايان است  مي(Bagraei)باگرائي 

در كف اين دره باغ . رسد كه از همان ابتداي راه با ابهت تمام نمايان است شود و به پاي مورسوز مي تر مي از چند پيچ پهن

هاي كوچك كه  روي چند درخت سرو از يكي از دره توان از كمي باالتر از درخت گردوها و روبه مي. وئي تازه احداث شدهگرد

رود و از آنجا به سمت قله   جنوبي كوه باال ميه  پاكوبي شد كه تا گردنه  سنگي در بغل آنهاست باال رفت و وارد جاده دو تپ

توان از اواسط باغ گردو به راست رفت و از يكي  و نيز مي.  باال رفت و به گردنه رسيدتوان از كف دره چنين مي هم. پيچد مي

در اين . اين راه كمي درگيري با سنگ دارد. رسد  چپ كوه ميه هاي نرم سمت راست به روي يالي رفت كه به شان از يال

هاي سرو و ارژن ديده   است، درختهايي كه باد كمتر نم است و در دره سمت گردنه، پوشش گياهي بهتر از سمت باب

. با عظمت خاصي نمايانند) نشانه و قله تقريباً شرقي كه كوتاهتر است(سوز هر دو قله بحر آسمان  از توي دره آب. شود مي

  . ساعت و سه ربع راه است2سوز حدود   آبه مدت صعود مورسوز از اول در

  

   متر3200 يا كوه سفيد، ارتفاع حدود (Hashony)كوه هشوني 

  مركز . رود وني ميـدن هشـهاي آن به مع كه پست نگهباني دارد و يكي از راهد يك دوراهي هست ـر راه بين پابدانا و زرنـس

اين معدن پنج تونل دارد كه تونل پنجم آن . معدن و يا قسمت اول و اداري آن جايي است با چند ساختمان و چند درخت

كوه هشوني يا كوه سفيد در باالي اين معدن و . كشد رو طول مي وي از روي جاده ماشينر  دقيقه پياده25با تونل اول حدود 

اي است و از  كوه هشوني چند قله دارد كه يكي درست در باالي معدن است و صخره. در سمت جنوب شرقي آن قرار دارد

رو تا دشتي در پشت  راه ماشين.  برويمبراي صعود بايد از سمت راست قله باال.  دقيقه راه است50تونل پنجم تا قله حدود 

منتهي چون پيچ و خم زيادي دارد بهتر است با زيگزاگي مناسب باال برويم و بعد از سمت راست به . اين قله هم ادامه دارد

ي ا الراس تيغه هاي ديگر اين كوه در سمت تقريباً جنوب قله اول هستند و روي يك خط قله. پشت قله برسيم و به قله برويم

دو قله بلند روي .  درجه و سمت جنوب غرب آن ديواره است قرار دارند60كه سمت تقريباً شمال شرق آن شيبي حدود 

كشد و بايد از قله   دقيقه صعودش طول مي50الراس هست كه اولي يا تقريباً شمال غربي از روي قله شمالي حدود  اين خط

براي صعود قله ديگر . جا صعود كرد تداي شمال غربي تيغه رسيد و از آنشمالي پايين آمد و از زمين هموار گذشت و به اب
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ها رسيد و از   كوه هشوني است، بهتر است از جاي مناسبي پايين آمد و به زمين هموار بين قلهه كه احتماالً بلندترين نقط

الراس حدود يك ساعت و سه ربع  صعود اين قله هم از روي قله اول اين خط. تقريباً زير قله متمايل به راست صعود كرد

در پاي قله زمين همواري است با پوشش گياهي خوب و خاك نرم . سنج نصب شده است روي اين قله باران. كشد طول مي

  .اند ها شيار زده زند و سرتاسر آن را جاده كه در بعضي جاها به سرخي مي

. پوشش گياهي اين كوه درمنه است.  اين كوه استتمام اطراف كوه هشوني ديواره است و ده هشوني در شمال شرقي   

سوزني كه همان قله اول ) شمال شرقي(ترين راه برگشت همان راه صعود است و بايد مواظب بود كه به شانه راست  نزديك

  .است رسيد و بعد پايين آمد

آب را . هاي سفيدي دارد ه گلها داراي درخت بادام كوهي هستند ك رسد كوه اي كه به معدن هشوني مي در اطراف جاده   

  .دارند بايد از معدن برداشت كه در منبع نگه مي

كند و بايد توجه كرد در   معدن هشوني رفت و آمد ميه  بعدازظهر به بعد ديگر كمتر خودرويي در جاد3از حدود ساعت    

  .كنند ها مسافران توي جاده را سوار نمي اين مناطق با اين كه امن است اغلب راننده

  

   متر3412كوه يشم، 

. اين كوه رنگي تقريباً سرخ دارد.  منطقه ناميده كه اشتباه استه  جغرافيايي ارتش اين كوه را بلندترين قله  ادار روي نقشه

و از ده باال ) به گزارش بيدخوان رجوع شود(آييم  از بردسير به بيدخوان مي. راه صعود كوه يشم از باالي بيدخوان است

رويي در دست   ماشينه آييم و بعد از پلي از جاد  آسفالت و در كنار رودخانه پايين ميه يلومتر از روي جادحدود نيم ك

) شرق(شود كه به سمت چپ  يابد و جاده پاكوب مشخصي ديده مي اين جاده به زودي خاتمه مي. افتيم راست به راه مي

اي را با آب  شود و رودخانه هاي ديگر رد مي و بعد از كمركش تپهكند   اول جلو يشم را قطع ميه اين جاده پاكوب تپ. رود مي

هاي تقريباً سفيدرنگ قله  در سمت شرق صخره. كند كه بار دوم چند درخت گردو در پهلوي آن است كم دو بار قطع مي

لراس آن ا رويم تا به خط پس يك سربااليي را به سمت جنوب باال مي. شود شمالي يشم كه از گرانيت است ديده مي

شويم كه سمت راست گردنه باالي آن  اي شرقي غربي مي ايم و بعد وارد دره  ساعت راه آمده5/1تا اينجا حدود . رسيم مي

توان هم از دست چپ و هم از دست راست باال  ديگر راهي نيست و مي.  شمالي يشم قرار دارده  جنوبي و سمت چپ قله قل

  .رفت كه سمت راست خاكي و نرم است

از ده . كنيم رنگ است صعود مي  جنوبي را كه بلندتر و سرخه رويم و قل رويم و سپس به سمت جنوب مي تا گردنه باال مي   

آييم كه  از قله به گردنه مي. شوند تن و غيره همه ديده مي قلل اطراف، هزار، كوشا، چهل.  ساعت راه است5/2 جنوبي ه تا قل
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رويم كه آن هم يك ربع ديگر طول   شمالي ميه هاي گرانيت سفيد به قل ن صخرهكشد و از آنجا از بي يك ربع طول مي

  . ساعتي قله آب هست5/1تا حدود . توان از همان راه رفتن برگشت مي. كشد مي
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  هايش الراس و خط) كوه علم(منطقه تخت سليمان 

  

  

  

  

  منطقه تخت سليمان

بوس به رودبارك و قرارگاه   از آنجا با سواري يا ميني– آمده (Marzan)آباد   مرزن چالوس به–از طريق جاده كرج 

معموالً شب قبل از حركت . رويم از قرارگاه با وانت كه در ده رودبارك قابل دسترسي است به بربر مي. رويم كوهنوردي مي

كه قاطر به تعداد مورد ). ين مورد كمك كنندتوانند در ا متصديان قرارگاه مي(هاي رودبارك قرار گذاشت  بايد با قاطرچي

رو دارد حمل  سپس كوهنورد بارهاي خود را با خودرو تا محل برير كه جاده ماشين. نياز را صبح زود به اين محل بياورند

از اين محل . كند  كيلو بار حمل مي90 تا 60معموالً هر قاطر . دهد و در ساعت معيني به قاطرچي تحويل مي. كند مي

روند و  بعد از مدتي به سمت راست مي. كنند روي مشخصي شروع به صعود مي ها از سمت چپ دره و از جاده مال ابستانت

  . ساعت است4 الي 5/3مدت راه . رسند كنند تا به پناهگاه سرچال مي شيب تندي را طي مي

 دقيقه از راهي كه 20 ابتدا حدود  براي صعود اين دو قله. متر4516 متر و چالون 4472صعود قلل سياه كمان . 1   

يالي مشخص هست كه از آن شروع ) در طرف چپ(در سمت شرق . رويم چال هست به طرف جنوب مي بين سرچال و علم

 3كمان در حدود  مدت صعود تا سياه. هاي غلتان است، كه بايد با احتياط طي شود اين راه داراي سنگ. كنيم به صعود مي

 ساعت بعد به قله چالون 1دهيم و حدود   مسير ميه كمان به طرف جنوب ادام  قله سياهسپس از روي. ساعت است

 .رسد كوه مي ها و علم سنگ و شاخك الراس به قله سياه ادامه اين خط. رسيم مي

ر آييم كه ه چال مي چال به علم  براي صعود اين دو قله ابتدا از سه. متر4659 متر و تخت سليمان 4465شاه كوه . 2   

) هاي كوچك چيده شده روي هم در مسير و فلش سنگ(هايي   عالمته راه بين اين دو پناهگاه به وسيل. دو جا پناهگاه دارد

 .مشخص شده كه بهتر است همان را طي كنيم

يان م«الراس   جنوبي خطه اين سكو در دامن. رسيم مانده از پناهگاه قبلي مي  به سكوي باقينيم ساعت و 2بعد از حدود    

از سكو بهتر است به طور اُريب . چال مشرف است چال بر مسير سرچال به علم  ميان سهه قل. به شانه كوه قرار دارد» چال سه

از آنجا راه گردنه .  ربع ساعت است3راه حدود . كوه كه مشخص است برسيم  شانهه به سوي باال و غرب برويم تا به غرب قل
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دهيم و بعد از  رويم و بعد از عبور از گردنه راه را ادامه مي مشخص است كه پايين مي) انسليم كوه و تخت بين شانه(پاتخت 

محلي تخت در باالي آن . اين قله بسيار زيباست. رسيم سليمان مي  ساعت كه از قله شانه كوه رد شديم به تخت2حدود 

توان از طريق  صعود اين دوقله را مي.  باقي مانده بودهدارد و گويا قبالً مقداري الوار در روي قله بوده، كه شايد از عبادتگاهي

در سمت راست بعد از عبور از ديواره . رويم چال به طرف جنوبي مي به اين ترتيب كه از سه. دره پاتخت هم انجام داد

كوه  نهچال و شا سليمان و ميان سه دره پايتخت بين تخت(كوتاهي كه همان ديواره تخت سليمان است به دره سمت راست 

توانيم به هر  رسيم و از آنجا مي سليمان مي كوه و تخت دهيم كه به گردنه بين شانه راه را به سمت غرب ادامه مي. رسيم مي

  .كدام از قلل نامبرده صعود كرد

) وهك چال و شانه الراس بين ميان سه به طرف خط( متر از سكو به طرف شمال رو به باال 4348چال  براي صعود ميان سه    

 ربع طول 3اين راه حدود نيم ساعت تا . رويم چال مي الراس به طرف شرق و قله ميان سه رويم و بعد از رسيدن به خط مي

  .كشد مي

الراس قرار  اين قلل بر روي يك خط.  متر4850كوه   متر، علم4780 متر و 470 ها،  متر، شاخك4604سياه سنگ . 3   

پناه  سنگ جان غربي قله سياه پناه و در سمت جنوب كوه و خرسان شمالي يك جان  علمكوه و بين در سمت جنوب علم. دارند

 .ديگري هست

رويم و بعد از  سنگ مي چال و زير يخچال شمال شرقي سياه سنگ از سكو به طرف جنوب شرقي علم براي صعود سياه   

راه . ي عبور از اين راه به گلنگ احتياج هستبرا. سنگ و چالون برسيم رويم تا به گردنه بين سياه صعود يخچال باال مي

راه از . رسد سنگ مي الراس بين چالون و سياه هاي بزرگ به خط چال با زيگراگ پاكوب هم موجود است كه از يخچال علم

از سكوي . دهند صعود كرد ها نشان مي كه بهتر است از راهي كه فلش. اي است پيج و صخره سنگ پيچ گردنه به قله سياه

كوه از طريق  براي رسيدن به علم. پناه معلوم است سنگ جان از قله سياه.  ساعت راه است4سنگ حدود  چال تا قله سياه معل

اين راه پاكوب و مشخص است و . رود كوه مي هاي شرقي به علم سنگ دو راه هست، يكي جنوبي كه با دورزدن شاخك سياه

رسد و ديگري راه شمالي كه راه مشخصي ندارد، فقط بايد  كوه مي ه قله علمسنگ ب پناه سياه  ساعت از جان5/2بعد از حدود 

اين راه مقداري درگيري با صخره دارد . كوه رسيد ها به علم غربي راه افتاد و بعد از صعود شاخك پناه به طرف شمال از جان

  .نيستهاي ريزشي دارد ولي زياد مشكل  مسير، سنگ. كه بايد با احتياط و هوشياري طي شود

و ) تر از برير كمي پايين(آييم   مي(Wandarbon)از قرارگاه رودبارك به دوراهي ونداربن : كوه مسير جنوبي صعود علم   

كند و  رويم، راه از كنار رودخانه عبور مي به طرف جنوب غربي مي) كوه يا حصارچال دره جنوبي علم(از آنجا دره سمت چپ 

گلو جاده خاكي  امروزه تا تنگ. (شويم رسيم كه از آن رد مي گلو مي  ساعت به تنگ5/3بعد از حدود . پاكوب شده است

 ساعت در سمت راست به 1بعد از حدود ). روند گلو مي  ساعت از قرارگاه به تنگ2رو هست كه خودروها در مدت  ماشين
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كه از كمركش مرجيكش رسيم كه راهي پاكوب هست  مي) كوه اي است در جنوب شرق علم مرجيكش قله(يال مرجيكش 

 ساعت راه 2كوه حدود  از ابتداي يال تا قله علم. رسد كوه مي افتد و بعد به علم كوه مي رود و روي وجه جنوبي علم باال مي

كوه و لشكرك بزرگ و كوچك، منار  توان به گردون از حصارچال مي. نامند كوه را حصارچال مي دره سمت جنوب علك. است

راه از حصارچال تا لشكرك .  لشكرك درياچه زيبايي هسته در محوطه حصارچال و در پاي قل.  كردها هم صعود و خرسان

 ساعت 5كوه و مناره هم صعود كرد كه در مجموع حدود  الراس به گردون توان از روي خط مي.  ساعت است 1كمي بيش از 

  .گيرد رفت و برگشت آنها وقت مي

خرسان شمالي بسيار خرد و .  متر از جبهه شمالي4608رسان جنوبي  متر و خ4680صعود خرسان شمالي . 4   

هم از جهت تشخيص مسير صحيح و هم از جهت خطرناك بودن مسير . ريزشي است و صعود آن احتياج به دقت زياد دارد

تر از  يننوردي آنها متوسط به پايين است يعني پاي در مجموع بهتر است كوهنورداني كه سطح سنگ. به جهت ريزشي بودن

پناه خرسان واقع در جنوب  براي صعود آنها از جبهه شمالي از جان. ها عبور نكنند توانند صعود كنند، از خرسان  مي10/5

كنيم و بعد از  كنيم و ابتدا خرسان شمالي را صعود مي كوه و شمال خرسان شمالي به طرف جنوب حركت مي غربي قله علم

بعد از عبور از يك سوزني بين دو قله از .  متري مشكل دارد2رويم كه يك قسمت  به پايين مي) طرف شرق(سمت چپ آن 

پناه خرسان  از جان. رسيم رويم تا به قله خرسان جنوبي مي چنان از سمت راست باال مي كنيم و هم سمت راست آن عبور مي

طي كه طناب و حمايت در كار  ساعت و ربع راه است به شر1حدود ) غرب خرسان جنوبي(خوان  الراس هفت تا اول خط

 .و در غير اين صورت البته بيشتر است. نباشد و افراد ورزيده باشند

كوه  رويم كه صعود خود مناره از حصارچال و از طريق گردون  از حصارچال به قله مناره مي:ها راه جنوبي صعود خرسان   

 5/1حدود ) از شمال يال مناره(رويم و اين راه  بي ميكشد و از آنجا از روي يال به خرسان جنو  ساعت طول مي5/2حدود 

كوه  پناه خرسان و بين خرسان شمالي و علم توان به جان  ساعت ديگر صرف وقت مي1گيرد و با حدود  ساعت وقت مي

  .رسيد

و از طريق رفتن به گردنه بين خرسان جنوبي [ اين صعود از طريق حصارچال است ه راه ساد. ها خوان صعود هفت   

الراس  به هر صورت اگر روي خط. هاست پناه خرسان و عبور از خرسان كوه و جان تر از طريق علم راه مشكل. ]خوان هفت

. خواهد  ساعت وقت مي5/4 آنها به صورت نسبتاً سريع بيش از ه ها باشيم، صعود كلي ها و سمت جنوب شرقي آن خوان هفت

قابل گفتن است كه از . ها نسبتاً مشكل و فني است و احتياج به دقت دارد ه آنها سنگي هستند و را  دوم تا ششم قلهه از قل

توان به  به سختي مي) گويند كوه كه آن را يخچال اسپيلت هم مي چال و بعد از گردنه شانه  غرب علمه در(دره يا چال غربي 

ت جنوب قله ششم و زير قله پنجم تنها از سم. هاي بسيار تند و ريزشي هستند زيرا داراي شيب. اين قلل دست يافت

در صورتي كه از قله پنجم پايين آمده باشيم بايد بعد از رسيدن به كف يخچال . توان بالنسبه به راحتي باال يا پايين آمد مي
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كوه و از آنجا به  حركت كرد و از آنجا از زير ديواره غربي و يخچال غربي به زير شانه) سمت جنوب(غربي به سمت باال 

نوردي  كوه است كه صعود آن احتياج به سنگ ها راه شمال غربي صعود علم گُرده آلمان(ها  كوه و گرده آلمان نه بين شانهگرد

كه .  ساعت راه است3كوه حدود   ساعت و از آنجا تا گردنه شانه1از روي قله پنجم تا سطح يخچال غربي حدود . آمد) دارد

راه . خوان و قسمت بعدي از زير يخچال غربي و ديواره غربي عبور شود لل هفتبهتر است قسمت اول آن تقريباً از زير ق

رسد و  خوان مي خوان در انتهاي جنوبي چال غربي است كه به اول يال هفت ديگر از يخچال غربي يا اسپيلت به قلل هفت

شد در صورتي كه تا اين قله ك  ساعت طول مي5/1راه از قله پنجم تا هفتم طوالني است و حدود . عبور از آن راحت است

  .رود برسيم رفته باشيم، بهتر است كه از سمت شمال شرق يا شمال پايين برويم و به ميان

رويم كه به پاي  كوه به طرف غرب مي از روي علم. اي است  خود قله كامالً صخره:صعود شاخك غربي يا انگشت خدا   

كوه تا قله حدود نيم ساعت راه  از علم. رساند ست كه ما را به قله مي ه9/5 متر صعود 4رسيم و بعد حدود  غربي مي شاخك

  .است

در جنوب غرب حصارچال و در پاي قله لشكرك بزرگ آبگير زيبايي است كه از . صعود لشكرك بزرگ و كوچك   

رسد  نه لشكرك ميرود كه به گرد هاي شمالي لشكرك درست شده و از بغل اين درياچه راهي به نام هزارچم باال مي برف آب

 1از كنار آبگير تا روي گردنه حدود . رود خانه دمچه و بعد به پراچان مي رود و به قهوه و از آنجا در جهت جنوبي پاييني مي

رسيم و بعد از آنجا در مدت حدود نيم  رويم كه به قله لشكرك بزرگ مي از روي گردنه به طرف شرق مي. ساعت راه است

  .رسيم يساعت به لشكرك كوچك م

از شهرك . كشد  ساعت طول مي2رويم كه از تهران حدود   از تهران يا قزوين به شهرك مركز طالقان مي.مسير طالقان   

اي كه از شمال جاري است و بر خالف مسير  از كنار رودخانه. رويم با خودرو به پراچان آخرين ده در شمال غرب طالقان مي

 ساعت راه از ميان دو ديواره سنگي كه در دو 2بعد از حدود . ه پاكوب و مشخص استجاد. افتيم آب، رو به شمال راه مي

دمچه ميدان چمنزاري . رسد اين جاده به دمچه مي. رود گذرد و از يال سمت چپ رودخانه باال مي طرف رودخانه هستند مي

 ساعت 5 تا 4ه از پراچان تا دمچه را. الراس لشكرك قرار دارد قله و خط) جنوب(است بزرگ كه چند چشمه دارد و زير 

رو  توان از جاده مال مي.  ساعت و ربع و از گردنه تا قله لشكرك حدود نيم ساعت1است و از دمچه تا گردنه لشكرك 

از . كند پايين آمد و از كنار درياچه لشكرك رد شد و به باالي حصارچال رسيد مشخصي كه از گردنه لشكرك عبور مي

ايين رفت و به ونداربن و سپس به رودبارك رفت و يا به سمت شمال رفت و از پايين يال مرجيكش توان پ حصارچال مي

كوه  هاي شرقي علم  سمت شرق شاخكه سنگ كه قل رنگ باال رفت و به گردنه سياه و از مسير شني سياه) جنوب شرقي آن(

  .بارك رفتچال و و بعد ونداربن و رود چال و سپس سه و از آنجا به علم. است رسيد
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   متر3200 يا 3100، (Anesara)سرا  آنه

آباد و از آنجا به رودبارك  از تهران و از طريق جاده چالوس به مرزن. هاي شمال شرقي منطقه تخت سليمان است يكي از قله

 اين ه  دهناز.  هست(Rashestan)اي به نام راشستان  در مقابل در ورودي قرارگاه دره. رويم و به قرارگاه كوهنوردي مي

رو راه  اي مال رويم تا انتهاي آن و بعد از جاده از همين جاده پيش مي. رو به داخل آن كشيده شده است اي ماشين دره جاده

اين يال به طرف . روي دره هست و دو دره در دو طرف آن رسيم كه يالي در روبه اي باز مي دهيم تا به منطقه را ادامه مي

. از قرارگاه تا اينجا حدود يك ساعت و ربع راه است) دره راشستان هم به سمت شمال غرب استمسير (رود  شمال غرب مي

. رسد كه در واقع جنوب غربي به شمال شرقي است الراسي تقريباً شرقي غربي مي رويم تا انتهاي آن كه به خط از يال باال مي

رويم  پس به سمت غرب مي. ايم  ساعت راه آمده5/2جا حدود گويند تا اين سرا مي  آنهه اي از مردم همين برآمدگي را قل عده

دهيم  رسيم و از آنجا راه را به طرف جنوب غرب ادامه مي الراس مي رويم تا به خط اي وجه مقابل را باال مي و بعد از رد گردنه

روي آن . رسيم راست ميس  اصلي آنهه الراس كه همان قل  اين خطه  سر راه به بلندترين نقطه و بعد از رد كردن يك قل

بعد از . رسد از قرارگاه مي) شمال غرب(اي هست كه آن هم به باالتر  چين كوچكي هست و در سمت جنوب آن دره سنگ

  .رسد  ديگر به كرماكوه ميه يابد و بعد از دو قل اين قله گردنه كوچكي هست و بعد به سمت غرب ادامه مي

  

  كوه  علم– تخت سليمان ه منطق

  خوان ها و هفت  خرسان–چال  هاي داخل علم سياه سنگ و راهراه قله 

  .از پناهگاه مخروبه تا اول راه سياه سنگ حدود نيم ساعت

  . ساعت5/1پناه سياه سنگ حدود  از اول راه تا جان   

از سكو ) چال سهزير يال ميان ( شمالي ه راه از طريق رودخان.  دقيقه20از پناهگاه مخروبه تا سكوي پناهگاه اوليه حدود    

راهي از سكو به طرف ( دقيقه 25 دقيقه و برعكس آن اگر خوب پايين بياييم حدود 40كوه به گرده حدود   شانهه تا گردن

  ).رسد كوه به گردنه مي هاي شانه رود كه از زير صخره شمال غرب باال مي

  . راه استكوه تا روي گردنه حدود يك ساعت  شانهه از يجچال غربي و از پاي گردن   

  

  خوان ها و هفت خرسان

 ربع ساعت و از روي خرسان شمالي تا آخر يال خرسان شمالي 3رسان شمالي حدود ــها تا روي خ رده آلمانــاز انتهاي گ

  رسان در صورتي كه دو نفر از يك تيم چهارنفره حمايت شوند حدود يك ساعت در غير اين صورت اگرــيا گردنه بين دو خ

  . دقيقه با قدم آهسته40 آن حدود ه  خرسان جنوبي تا قله از گردن.  دقيقه20ي باشند حدود  تمام تيم قو
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 ربع ساعت و 3ها چون راه راحت است و جاده پاكوب مشخص هست حدود  خوان از روي خرسان جنوبي تا اول يال هفت   

  . دقيقه50 آن است حدود ه ر قلتيزي د خوان كه سنگ گرانيت سفيدرنگ بزرگ نوك مدت صعود اولين قله بلند هفت

  . ساعت5/1 پنجم حدود ه خوان تا قل از اول يال هفت   

  . ساعت صعود كرد5/1توان در كمتر از   باقيمانده را احتماالً ميه دو قل   

  . ساعت5/1 اول يخچال غربي حدود ه  پنجم تا كف رودخانه مدت پايين آمدن از حوالي قل   

  . ساعت3 الي 2كوه حدود   شاهه  گردناز كف رودخانه تا پاي   

اي  بهترين راه آن است كه از گردنه. توان به يخچال غربي آمد ها و خرسان جنوبي به راحتي مي خوان از گردنه بين هفت   

  .خوان است پايين برويم كه نزديك يال هفت

نبودن به اين فن هم بايد از طناب براي نوردي است و در صورت مسلط  خوان توام با سنگ ها و هفت صعود خرسان: توجه   

  .تر از مدتي است كه در باال ذكر شده است ها بسيار بيش حمايت استفاده كرد و هم مدت زمان الزم براي عبور از آن

  

  كمان كوه و چالون و سياه الراس پسنده خط

  )ا با كوله چندروزه استزمانه  مدت(

رويم و از آنجا از يالي تند در ابتداي يال پسنده  ودبارك با خودرو به ونداربن مي كيلومتري ر5از قرارگاه كوهنوردي واقع در 

رسيم و كمي  اند مي تك روييده هاي جنگلي كه تك  ربع ساعت به درخت3بعد از حدود . كنيم كوه است شروع به صعود مي

 پيداست كه ه پيچد و جاد ربي مي ساعت بعد از ونداربن يال به سمت جنوب غ2بعد از حدود . شود از شيب مسير كم مي

سر راه . گيرد  ساعت راه وقت مي5/5كوه   پسندهه دهيم كه از ونداربن تا قل از همين جا راه را ادامه مي. گله از آن عبور كرده

 آييم و ها پايين مي الراس عبور كنيم، از سمت ديگر قله و از روي سنگ اگر از خط. سنگي است هاي زيبايي هست و قله گل

كوه و بعد از آن  كمان از روي پسنده سياه. رسيم  بعدي ميه دهيم و بعد از سه ربع ساعت به قل راه را به طرف غرب ادامه مي

.  سنگي و خورد قبل از چالون هستيمه  ساعت ديگر روي قل2كنيم و حدود  از اين قله حركت مي. بسيار زيبا نمايان است

در صورتي كه .  دقيقه است50 اين قله تا چالون ه فاصل.  راه پيدا كني و پيش برويهاي سر راه را بايد از البالي سوزني

هاست  كمان و چالون و تقريباً شرق آن توانيم به سمت جنوبي چالي كه مابين سياه الراس عبور كنيم مي نخواهيم از خط

شمال آن جاريست و بعد از عبور از آن گويند و آب زيادي از يك چشمه در سمت  چاك مي چال يا نفت بيابيم كه آن را نفت

 متري سنگي و 50 الي 40الراس   چالون يك خطه قل. اين راه ساده و نزديك است. كمان و چالون رسيد  بين سياهه به گردن

كمان را  رسيم و بعد سياه آييم و به گردنه مي كمان پايين مي از چالون به طرف شمال و سمت سياه. رنگ است خورد و سياه
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هاي توي راه  كمان به علت شيب تند و سنگ پايين آمدن از سياه.  دقيقه راه است40 دو قله ه كنيم كه فاصل ود ميصع

  .كشد مشكل است و حدود يك ساعت طول مي

آب نسبتاً زيادي . رود و ميــگل گـشويم كه به تن اي مي ادهـن وارد جـداربــتر از ون از پايين. كوه راه ساده صعود پسنده   

اين تنها آب زياديست كه از اين سمت . آيد ال و ابيدر ميــوچــهاي دي ريزد كه از زير كوه از سمت چپ به دره مي

رو   ماشينه گذريم، جاد كمي كه از اين آب مي. كند رو از روي آن عبور مي  ماشينه جاريست و روي آن پلي هست كه جاد

رو فرعي ديگري چند پيچ در   ماشينه ايست كه جاد  در سمت راست درهگذرد و  اصلي دره ميه از روي پلي بر روي رودخان

 ه توان از همين دره يا از يال غربي آن صعود كرد و به گردن مي. رسد  غربي پسندكوه ميه اين دره در انتها به گردن. آن زده

 ساعت راه است 3ه تا قله احتماالً مجموعاً از اول در. تر از نيم ساعت به قله رسيد غربي پسندكوه رسيد و از آنجا در كم

  ).ام خودم صعود نكرده(

  

  كوه الراس دماوند به علم  عبور از خط

هاي بلندي نظير  هاست كه در آن كوهنوردان با عبور از قله الراس ترين و زيباترين خط ترين، متنوع اين يكي از طوالني

تمام راه را با : توجه. كنند كوه ديدار مي هاي ايران دماوند و علم دوخواهران و پالون گردن و آبند و غيره از دو بلندترين قله

پارس و از جاده هراز به  راه تهران از ترمينال مسافربري شرق تهران واقع در سه. كنيم هاي سنگين ده روزه طي مي كوله

مي بعد از اين راه تونلي ك. شويم  يا ناندل پياده مي(Nundal)كنيم و اولِ راه خاكي دهكده نوندل  سمت آمل حركت مي

مقصد ما . بارند اينجا بايد منتظر آمدن خودروهاي عبوري شد كه معموالً وانت. است كه سمت ديگرش ده كهرود است

مردم بامحبت و .  است(Hajidela)دِال   كيلومتر باالتر از ده حاجي15 است كه تقريباً (Chamebon)ِبن  دهكده چم

بن كه  از گردنه به سمت برفِ. كشد  ساعت طول مي5/1رويم كه   سرداغ ميه رف گردناز اينجا به ط. نوازند مهمان

سنگ  گلو و سپس كنار رودخانه سه شويم و بعد از آنجا به چشمه سرازير مي. كنند گوسفندسراست و پنير درست مي

هاي  الراس است و بعد از آن قله قله خط اولين (Vararu) ورارو ه قل. ايم  ساعت ديگر راه آمده2از گردنه تا اينجا . رويم مي

 ساعت 5/6كنيم و بعد از  سران را رد مي هاي ورارو و هفت رويم و قله از يال ورارو باال مي. سنگ و غيره سران الر و سه هفت

ت و اي و عبور از آنها نسبتاً مشكل است و احتياج به دق سران صخره دو قله آخر هفت. رسيم سران مي به آخرين قله هفت

.  آخر صعود كرديمه ها رسيديم و بعد به قل  بين آنه  بين آنها را از سمت شمال طي كرديم و به گردنه ما فاصل. توجه دارد

در سمت . كنيم نامند رد مي سنگ را كه بعضي ناقوس كوچك و بزرگ مي  سهه گذريم و دو قل سران مي  آخر هفته از قل

 دقيقه راه 40 ساعت و 2تا قله دوخوهران غربي . رسيم هاي دوخواهران مي لهبه ق. سنگ بزرگ چشمه آبي هست جنوب سه

رويم و به  ترين قله پايين مي از نزديك. رسيم رويم تا به قله خاص مي از دوخواهران غربي به سمت شمال غرب مي. است
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رويم  رو به طرف غرب مي لاي ما رويم و از جاده مي) جنوبي(رسيم و بعد به روي يال دست چپ  زمين تخت چمنزاري مي

از اينجا به .  ساعت راه است7از روي دوخواهران تا اينجا حدود . رسيم  در زير قله جيرك مي(Jirak)تا به چمنزار جيرك 

رويم  رود مي الراس كه به طرف غرب مي كشد و از يال سمت چپ به خط  دقيقه طول مي40رويم كه  طرف گردنه كبود مي

 5/5از گردنه كبود تا اينجا . گويند كه احتماالً همان سردسير است شويم كه آن را سردسو مي ر مياي سرازي و به گردنه

رسد كه انتهاي ديگرش قله پالون گردن  الراسي مي كنيم كه به خط از اينجا سربااليي بعدي را شروع مي. ساعت راه است

زاست و بعد  شويم كه بلندترين آنها سينه تعددي رد ميهاي م گيريم و از قله  غربي را در پيش مي–الراس شرقي  خط. است

هاي خرسنگ و خاستون در  كوه.  ساعت راه است8از گردنه سردسو تا قله پالون گردن حدود . رسيم به قله پالون گردن مي

ي هاي جنوب الراس بين پالون گردن و كوه خط. شرقي و خنلو در جنوب غربي و آزادكوه در شمال غربي پيداست جنوب

رسيم كه در   مي(Kohno) ساعت بعد به گردنه كهنو 5/2گيريم و  گذرد پي مي آزادكوه را كه ابتدا از كوه نرگس مي

 ساعت كه باال 5/1حدود . رويم از گردنه به طرف غرب باال مي. اي است كه اطراف آن سبز و پرگل است جنوب آن چشمه

هاي معمولي آزادكوه كه عبور آنها و رسيدن به سمت شمال شرقي  وهالراس ك رويم دو راه در پيش است يكي از روي خط مي

رو  ا را از سمت شمال دور زده و از راه مال كشد و راه ديگر اينكه اين كوه  ساعت طول مي5/5آنها در گردنه سوتك حدود 

اي   از راه چشمهتر كمي پايين. كشد  ساعت طول مي5/4رسيم كه اين راه حدود  خوبي به سمت ديگر، گردنه سوتك مي

از اينجا راه را رها كرده به سمت شمال . رسيم رويم و به كاسه سبز و خرم ديگري مي رو پيش مي از همان راه مال. هست

كوه قارونا سنگي و . رسيم اي نزديك كوه سرخه يا قارونا مي كنيم و به گردنه الراس غربي را صعود مي رويم و بعد خط مي

 5/3از كنار چشمه نزديك گردنه سوتك تا اينجا حدود . شكل است، به خصوص با بار سنگينخرد است و عبور از آن م

 سوتك در ه نوردي ما نباشد بايد كمي بعد از گردن در صورتي كه عبور از قارونا در حد توان سنگ. كشد ساعت طول مي

 و به يال غربي آن برويم و كوه دونا يعني قله جهت جنوب غربي پايين برويم و از نزديك چادر شكاربانان، قارونا را دور بزنيم

رسيم كه علفزار است و  آييم و به چال پيازك مي از نزديك قله از ضلع شمال غربي كوه دونا پايين مي. بعدي را صعود كنيم

 ساعت 5 تا 5/4اين راه در صورتي كه كوه را از سمت جنوب و از پايين دور بزنيم در مجموع حدود . اي در آن است چشمه

توان از خود گردنه  شود مي تر مي الراس دور بزنيم البته راه نزديك كشد  و در صورتي كه بتوانيم قارونا را از خط طول مي

ضلع شمالي دونا هم به وسيله يك . هم پايين آمد و بعد از دور زدن قارونا و دونا به چشمه آب رسيد) سوتك(شرقي 

در غير اين صورت پايين . آمدن كنار چشمه براي استراحت و استفاده از آب استالبته . كند تراورس راه را نزديك مي

الراس اتاقك باالي تونل كندوان  رويم، در خط رود باال مي الراسي كه به غرب باال مي از كنار چشمه به سمت خط. آييم نمي

 اضطراري باالي تونل ه گذريم و به جاد شويم و از كنار اتاقك مي دهيم و از معادن گچ رد مي راه را ادامه مي. پيداست
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در صورت نياز به آب بايد مقدار زيادي پايين آمد تا نزديك جاده در سمت راست .  ساعت است5/3اين راه حدود . رسيم مي

  .يا شرق

 سمت غرب رسيم و بعد راه را به شويم و به گردنه مي دهيم و از دكل برق فشار قوي رد مي الراس راه را ادامه مي  از خط   

الراس در جلو هست  دو خط. گذرد رسيم كه جاده پاكوبي زير آن مي دهيم و به كوهي سنگي به نام كوه گوكول مي ادامه مي

ده . رسد زند و به باالي ده آزادبر مي رود و كاسه بزرگي را دور مي رويم كه به غرب مي الراس سمت چپ مي  كه بر روي خط

رويم و كمي  شويم و به شمال غربي آن مي از سمت شمال ده رد مي. رو دارد هاي خاكي اتومبيل آزادبر بسيار زيباست و جاده

شويم  از اين گردنه هم رد مي. هاي سبزي دارد گويند و دره شمالي آن چمن رسيم كه آن را ملوس مي اي مي دورتر به گردنه

اينجا و دره پايين آن . نه جاي هموار خوبي هستتر از گرد رسيم كه در سمت شمال آن كمي پايين و به گردنه ديگري مي

 ساعت 8اين راه از قله كندوان تا گردنه بين بارو و گراب حدود . ده گراب در دره جنوبي آن است. گويند  ميBaruرا بارو 

 را رسيم كه دو سمت وجه جنوبي آن معدن گچ است و آن دهيم تا به كوه بزرگي مي الراس را ادامه مي خط. كشد طول مي

  .گويند و اولِ منطقه تخت سليمان از سمت جنوب شرقي است كوه و يا كوه آبند مي چال يا زرينه ماسه

  

  سليمان الراس دندان اژدها و تخت خط

براي صعود آنها از . گوگ جنوبي و تخت سليمان واقعند هاييست كه بين سياه ها يا صخره  سوزنيه دندان اژدها مجموع

هاي سمت  رسيم كه سنگ رويم تا به سياگوگ جنوبي مي رويم  و بعد كمي به جنوب مي  ميسرچال به طرف غرب باال

از كنار .  ساعت راه است3 چندروزه ه  سرچال تا اين قله بدون كوله دو ساعت و با كوله فاصل. جنوب آن سياه رنگ است

كنيم  زنيم و صعود مي ز سمت شرق دور ميهاي سر راه بيشتر ا رويم و سوزني هاي سياه و از سمت شرق آنها پايين مي سنگ

نوردي احتياج دارد و كوهي است نسبتاً  رسيم كه به سنگ  آخر ميه نوردي متوسط دارد تا به دندان كه احتياج به يك سنگ

سليمان  بعد از صعود آن به گردنه بين دندان اژدها و تخت. هاي خورد تشكيل شده اي سوخته و از سنگ پهن و با رنگ قهوه

تا . كنداي دندان اژدها جدا ميهاي قهوههاي سفيدرنگ تخت سليمان را از سنگهاي زرد سنگ رسيم كه نواري از سنگ يم

. يال تخت سليمان راه را بسته ) شمالي ( ها و ديواره مشكل اول سوزني. ايم ساعت از قله سياه گوك را آمده1جا حدود اين

زنيم هاي تخت سليمان را دور ميرويم و سنگيا از گردنه به سمت غرب پايين مي . ها موجود استدو راه براي عبور از آن

رسيم كه آييم و به يال اصلي و نسبتاً ساده آن مياي كه مشخص است باال ميو از سمت شمال غرب تخت سليمان و از دره

رويم و بعد از رد مايل به شرق پايين ميكه از همان گردنه به سمت جنوب و كمي متاين راهي ساده اما دور است و يا اين

- آييم و راه را به طرف جنوب ادامه ميماست ، باال مي) غرب ( هاي مشكل تخت سليمان كه در سمت راس كردن ديواره

مدت صعود از راه . جا صعود كنيم در هر دو صورت بايد به سمت شرق به يال اصلي تخت سليمان برسيم و از آن. دهيم 
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-براي پايين آمدن از تخت سليمان به سمت جنوب شرق مي.  دقيقه و از راه دوم حدود يك ساعت است 1:45اول حدود 

سپس به طرف شرق . سمت شمال يال ميان سه چال پيداستيخچال و دره پاتخت در . رسيم رويم تا به گردنه مانندي مي

ست و در صورت وجود برف هم از فاصله برف و سنگ در صورتي كه برف كم باشد راه ساده ا. رويم و جنوب شرق پايين مي

البته اگر برف خيلي زياد باشد ، بهتر است كلنگ يا باتوم به همراه . توان تقريباً به راحتي پايين رفت ها مييا از كنار برف

-كشو سينهرويم ها پايين ميداشته باشيم و در يخچال پاتخت از قسمت شمالي آن و  در صورت وجود برف از روي برف

سرچال كل راه از قله تخت سليمان تا . رسيم زنيم و به سرچال مي هاي پايين تخت سليمان و دندان اژدهاا را دور مي

   كشد  ساعت طول مي5/1حدود 

  

  الراس ديوچال و ابيدركوه ، خطعلم

سنگنورد ) 1الراس بروند كه ن خطبه علت سنگي بودن و دشواري پيدا كردن راه بهتر است فقط افرادي به اي: قابل توجه 

الراس در قسمت شمال شرق لشگرك ابتداي اين خط. دريافتن مسير چه در صخره و چه در كوه وارد باشند ) 2باشند و 

  . گويند اي سنگي است كه آن را نقار نقار لشگرك ميبزرگ و بعد از قله

ا كمك متصديان قرارگاه ، خودرويي به مقصد تنگ گلو كرايه ـا بـجرويم و در آنون ميـارك به قرارگاه فدراسيــاز رودب

در تنگ گلو .  ساعت است 1مدت راه تا تنگ گلو معموالً حدود .  مبلغ صد و سي هزار ريال است 82كنيم كه در سال  مي

بعد از . گذرد جاده از سمت جنوب حصارچال مي. رود شويم و از همان جا راهي پاكوب به سمت حصارچال ميپياده مي

جا نزديك اين. رود الراس سمت شمال شرق لشگرك بزرگ ميبينيم كه به خطاي مي ساعت در سمت چپ جاده1حدود 

كنيم و به ابتداي راه رفت ترك ميكرديم و رو به غرب مياي را كه از آن عبور ميسپس جاده. قله نقار نقار لشگرك است 

راه را . الراس هستيم رويم و يك ربع بعد روي خطاز اين راه باال مي. كشد ي دقيقه طول م15رويم كه حدود مذكور مي

( دهيم و در كمتر از نيم ساعت روي اولين قله هستيم كه احتماالً سامان است و يك ربع بعد روي دومين قله ادامه مي

اي روشن كه  رنگ يا بهتر بگوييم قهوهبعد از اين كوهي است زرد. نو سياه:  دقيقه بعد روي قله سوم هستيم 10و ) گرمسر 

قله اصلي يا بلندترين . الراس متفاوت است و از يك عده سوزني و صخره تشكيل شده هاي خطها و قلهرنگش با همه كوه

الراس هم يك سوزني بلند هست كه احتماالً هم ارتفاع قله اصلي  در اواسط خط. قله اين كوه در انتهاي شرقي آن قرار دارد

 جا به قلهرسيم و  از آنكنيم تا به سمت شرق آن ميها طي ميوه را از سمت شمال و از پايين صخرهـسپس ك. ست ا

شود ها به اين ترتيب بهتر است كه ابتدا از راه راه پاكوبي كه از سمت غرب كوه شروع ميعبور از اين كوه. رويم اصلي مي

رسيم شويم تا به گردنه مانند يا دروازه مانندي ميها رد ميآييم و  از زير صخرهيافتيم و بعد از اتمام آن كمي باال مراه مي

صعود اين قله از ابتداي گردنه غربي آن . كشد  دقيقه طول مي5جا صعود قله حدود از اين. كه دو طرف آن صخره است 
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آييم و يك شيب از قله پايين مي . گيرد ، زيرا تراورس وجه شمالي كه گفتيم كمي مشكل است دقيقه وقت مي50حدود 

در .  بعدي از سنگ گرانيت سياه رنگ استه قل. رسيمكنيم و به گردنه مي دقيقه طي مي20تند را به طرف شرق در مدت 

از اينجا . الراسي تيز و سنگي هستيم  دقيقه بعد روي خط20رويم و حدود  باال مي. اند اين گردنه جاي خوابي درست كرده

الراس قبلي  از خط. رسيم اي تيز و سنگي سياه رنگ مي رويم تا به قله سمت شمال و گاهي از سمت جنوب باال ميگاهي از 

آييم و به  از قله پايين مي. اند كمر ناميده اي است كه روي نقشه آن را دوكل اين احتماالً قله.  دقيقه راه است50تا اينجا هم 

جلو راه است كه بهتر است از شمال آن كه راهي پرشيب و نسبتاً خطرناك است اي  اي خورد و صخره قله. رسيم گردنه مي

 كوچكي كه به سمت شمال و ه قدر به طرف شرق برويم تا به در در غير اين صورت بايد از وجه جنوبي آن. رد شويم

ها را كه در واقع سه سوزني  الراس برويم و از آنجا قله دهد برسيم و از آنجا بدون درگيري با سنگ به خط الراس راه مي خط

ها  در شرق اين سوزني.  است(Eshkasehchal)چال  اين سه سوزني احتماالً همان اشكسه. اند صعود كنيم جداگانه

كمر يك  نوردي توام است و راه آن از دوكل  آخر با سنگه صعود اين قل.  بلند سنگيه الراسي ساده هست و بعد يك قل خط

در سمت شرق باز چند . شود تر مي كشد كه اگر از سمت شمال بياييم حدود نيم ساعت نزديك ي دقيقه طول م20ساعت و 

چال و  پس گذشتن از اشكسه. رسيم  ساعت ديگر به ديوچال مي5/1ها و بعد از  بعد از ردكرد آن. سوزني خورد هست

  .گيرد  ساعت وقت مي3سر تا ديوچال نزديك  هاي دو سمت آن يعني از دوكله صخره

 بعد روي اولين سوزني هستيم و بعد دو سوزني ديگر را ه  دقيق25رويم و  از ديوچال جلو مي. قله بلند بعدي ابيدر است   

اي كه با كوهي در جنوب واقع است درست  آيد و از روي گردنه الراس پايين مي از اينجا به بعد مسير خط. كنيم صعود مي

و . رويم پيچيم و باال مي رويم و بعد به چپ مي  متر مستقيم پايين مي25دود رويم و ح روي اين گردنه مي. گذرد شده مي

كشي شني  كنيم و به سينه ها را رد مي رويم تا سوزني كنيم و باال و پايين مي ها آنقدر تراورس مي الي صخره بعد از البه

تا اينجا سنگي و عبور از آنها راه از ديوچال . رسيم كه سمت شرق آن يعني جلو راه يك سوزني بلند سنگي هست مي

توان از سمت جنوب رد  سوزني جلو راه را مي. كشد  دقيقه طول مي10 ساعت و 1تا اينجا هم حدود . مشكل و پيچيده است

ابيدر دو قله يكي . رسيم  ساعت به قله ابيدر مي5/1دهيم و بعد از  كرد و از سمت شرق صعود كرد و بعد راه را ادامه مي

  .ري شمال شرقي داردجنوبي و ديگ

رود و ديگري به ديوچال  شود يكي به سمت شمال و به خشكدر و غيره مي الراس به دو قسمت مي  در قله ابيدر خط   

 مسير ديوچال همان طور كه از اسمش پيداست سنگي و مشكل است و – در شرق (Masemur)مور  خوشاكش و ماسه

مور به طرف شمال  بعد از آن هم تا ماسه. باال و پايين رفت و به قله رسيدنوردي  بايد از البالي صخره گذشت و با سنگ

  .رسيم چال مي  دقيقه به كندي50رويم و بعد از  شرق مي
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شود   ناميده مي(Khoshakash) خوشاكش ه  است در(Kandychal)چال  اي كه بين ابيدر و ديوچال و كندي دره   

كر  رويم و بعد از حدود نيم ساعت به حمامه چال به سمت شرق مي از كندي. اي جاريست و در كف آن رودخانه

(Hamamehker)چال تا آن حدود نيم ساعت  الراسي و از كندي خط راهي يا سه اي است بر سر يك سه رسيم كه قله  مي

ن، ابتدا از  است و براي رسيدن به آ(Reiatchal) بلند آن رياتچال ه رود كه قل الراس به طرف شرق مي يك خط. راه است

رسيم كه بعد از زمين  اي مي كنيم و به گردنه گذريم و بعد از دو قسمت صخره سفيدرنگ عبور مي چند صخره سياه مي

  .كشد  دقيقه طول مي40اين راه حدود . همواريست كه قله جاي بلند آن است

كر آمد و سپس به سمت   حمامهه لالراس شرقي برگشت و به ق رود كه بايد از خط الراس ديگر به سمت شمال مي  خط   

 ه  به فاصل(Kolindareh)دره   اول كُلينه ها بر خالف آنچه در نقشه كشيده شده خاكي است و قل راه قله. شمال رفت

  )ام خودم نرفته. ( يك ربع از يكديگر قرار دارنده  ديگر نيز هر كدام به فاصله كر و دو قل حدود يك ربع از حمامه

راه نسبتاً خوب است و به يك تنگ . شويم  خوشاكش ميه آييم و وارد در كر پايين مي ا يا از غرب حمامهه از اين قله   

 خوبي در سمت راست يا ه شود و يك گوسفندسرا روي تپه است و چشم بعد از تنگ دوباره دره باز مي. شود منتهي مي

  . حمل سنگ از اين درهاند براي رويي كشيده تر جاده ماشين پايين. تر شرق آن كمي پايين

  

  الراس رستم نيشت تا كرماكوه خط

  ) چندروزهه با كول(

 دقيقه طول 40 ساعت و 2 چندروزه ه رسيم كه با كول  رستم نيشت ميه رويم تا به قل از سرچال به سمت غرب باال مي

 45رسيم كه   مي(Kaljaran)رو يا كلجاران   ميشه رويم و به قل الراس به طرف شمال مي جا از روي خط از آن. كشد مي

  .گيرد دقيقه وقت مي

. شود الراس به دو قسمت مي جا خط در اين.  ساعت است1 ¾ آن با كلجاران ه  كاالهوست كه فاصله قله بلند بعدي قل   

 ديگري نمايان است كه آن را ه الراس غربي قل رود و ديگري به سمت غرب و روي خط الراس به سمت شرق مي يك خط

سپس از .  پاكوب هسته از گردنه به سمت قُبي يك جاد.  دقيقه راه است20 آن دو ه فاصل. گويند  مي(Khoby)قُبي 

 كاالهو تا پاي ه راه پاكوبي از زير قل. كنيم جا به سمت شرق حركت مي رسيم و از آن گرديم و دوباره به كاالهو مي قبي برمي

 ه فاصل. لت نوشته شده است گويند روي نقشه سياه غار مي اي سياه و عدههاي سياهي دارد   بعدي كه سنگه  غربي قله گردن

  .  ساعت راه است4/3دو قله 
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گذريم و بعد كمي در  ها مي هايي فرعي سر راه است كه از آن شود يا قله الراس كمي باال و پايين مي  بعد از اين قله خط   

شود و اين  اي خاكي مي رسيم كه راه تا اندازه ريم و به جايي ميگذ هاي سياه مي آييم و از ميان سنگ ست جنوب پايين مي

 پراو ه غار تا گردن  دقيقه از سياه10اين راه طوالني است و يك ساعت و . رسد  غربي كرماكوه ميه هاي خاكي به گردن تپه

(Parav)راه است و راهي پاكوب  ساعت 1 كرماكوه بدون كوله حدود ه از اين گردنه تا قل.  درست غرب كرماكوه راه است

  .دارد

 پراو به سمت جنوب پايين بياييم تا به رودخانه ه توانيم از گردن الراس را ادامه دهيم مي در صورتي كه نخواهيم خط   

  .كشد اين هم راهي طوالني است و بيش از يك ساعت طول مي. برسيم

اين هم . رسيم  و سپس وندارين مي(Barir)ا به برير رويم ت رو به سمت شرق پايين مي  ماله از كنار رودخانه و از جاد

از برير به بعد . در نزديكي برير چند بار بايد از رودخانه رد شد كه جاهاي مشخصي هستند و قابل عبور. راهي طوالني است

  .رسد رو هست كه به قرارگاه فدراسيون و سپس رودبارك مي  ماشينه جاد

  

  كوه به شاه البرز الراس علم خط

  . داء حركت قرارگاه كوهنوردي رودبارك در كالردشتمب

ها خواهش كرد، تا خودرويي را براي  توان از آن مي. بارهاي رودبارك آشنايي دارند مسئوالن قرارگاه با رانندگان تاكسي

تر  كه بيشگلو حدود يك ساعت است  راه قرارگاه تا تنگ. كوه كرايه كنند شرقي قله علم گلو واقع در جنوب رسيدن به تنگ

 پاكوب خوبي ه گلو جاد از تنگ. رو است گلو انتهاي جاده ماشين تنگ. انداز است آن خوب است و در چندجا خراب و پردست

  .كوه هست تا انتهاي حصارچال واقع در جنوب علم

ر دست چپ  ساعت به انتهاي حصارچال و به فاصله بين لشكرك د5/1كنيم و بعد از حدود  از همين راه استفاده مي   

از جاده . جاست كوه در شمال اين  علمه قل. رسيم مي) شمال غرب(رو مايل به دست راست  كوه در روبه و گردون) جنوب(

حدود يك ربع بعد به . رويم كوه جاري است باال مي  بين لشكرك و گردونه پاكوب خوبي نزديك جوي آبي كه از فاصل

جا آب شده است و  تر برف آن ها بيش برده است و در اين سال ن دو كوه نامرسيم كه در واقع يخچال بي  بازي ميه محوط

رود و  در ابتداي اين محوطه دو جاده هست كه يكي به سمت جنوب باال مي. فقط در قسمت غربي و زير گردنه برف دارد

يم از محوطه يخچالي رسد، و ديگري مستق كوه و غرب يخچال مي  جنوبي گردونه زند و به گردن بعد يخچال را دور مي

اين شيب تند را در دو سه . رسد رود و به شيب تند اما كوتاه زير گردنه مي گذرد و بعد از روي برف با شيب كم باال مي مي
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كشد در اين   ربع ساعت و راه دوم كمتر از يك ربع طول مي3راه اول حدود . توان باال رفت و به گردنه رسيد دقيقه مي

رسد و  كوه مي  گردونه رود و بعد از حدود يك ساعت به قل يكي سمت راست كه پيچاپيچ باال مي. تگردنه هم دو راه اس

كند و مشخص  دست عبور مي راه از پايين. زند كوه را از پايين و از سمت جنوب غرب دور مي ديگر راه دست چپ كه گردون

كنيم و بعد از  از اين راه دوم حركت مي. شويم  ميدر صورتي كه باال برويم با شيب تند و بعضي جاها صخره درگير. است

اين دره تقريباً . رود است دره گرم) شمال(در سمت راست . رسيم كوه مي غربي گردون  دقيقه به گردنه جنوب50حدود 

الراسي كه به  خوان يا لنگري است و در سمت چپ خط رود، رشته هفت در سمت راست دره گرم. شمالي جنوبي است

دمچه . آيد و راه خوبيست رود كه راه تقريباً غربي از محوطه دمچه مي رود مي دو راه از اين گردنه به گرم. انجامد يسياالن م

كنيم و به   ربع يالي را رد مي3رويم و بعد از حدود  از يال غربي باال مي. شرقي گردنه چمن و محوطه وسيعي است در جنوب

وجو، از سمت چپ آن و از نزديك قله راهي باريك  دهد، اما با كمي جست رسيم كه در ظاهر راه نمي سوزني سنگي مي

 شيريشم و كوه ه بعد از رد كردن آن باالخره به گردن. رسد رود و به گردنه ديگري مي ها پايين مي بينيم كه از توي صخره مي

  .رسيم شيربشم مي

 شيربشم توام با چند بار باال و پايين رفتن ه رود تا قل  گرمه كوه و يال شيربشم يا بين دمچه و در راه از گردنه بين گردون   

  .كشد  ساعت طول مي5/2ها را دور زد اين راه حدود  ها يا برآمدگي است و معموالً بايد از سمت چپ، قله

آن نرگس اي و گرد كه معموالً به  رويم تا نزديك كوهي صخره الراس يا نزديك آن پايين مي شيربشم و از روي خط از قله   

نرسيده به سليم، جاده پاكوب خوبي از سمت راست و از دره .  است(Salim)گويند ولي در واقع اسم آن كوه سليم  مي

شرقي سليم است  آيد و از كمركش كوهي خاكي به نام بامك كه در جنوب رود و نزديك آب معدني سلمبار باال مي گرم

الراسي كه در نهايت به قله سياالن  ين راه برويم و در واقع در اينجا از خطما هم بايد از ا. رود گذرد و به الموت مي مي

دهيم تا به  الراس راه خود را ادامه مي از روي خط. رسد افتيم كه به شاه البرز مي الراسي مي شويم و روي خط رسد جدا مي مي

قله » رمضان در«دره ) شرق(آن  است و سمت چپ (Ewater)آن ده اِواتر ) غرب(رسيم كه سمت راست  اي مي گردنه

رويم و از  از گردنه به طرف جنوب باال مي. است» خاكي«نام اين گردنه، . گويند  مي(Azatar)اَزاتر ) جنوب(باالي آن را 

اي خاكي با پوشش گياهي  كنيم تا به گردنه الراس عبور مي گذريم و بعد از روي خط آن مي) غرب(كمركش سمت راست 

آن چند چشمه ) تقريباً شمال(در پايين سمت چپ . گويند  مي(Gabrekan)آن را گردنه گبركان رسيم كه  خوب مي

  .رود آيد و از نزديك گردنه به طالقان مي رو خوبي از كف دره باال مي راه مال. هست و محل چادر دامداران است

 شمالي  قندي شكل است و بعد به گردنه لهاي خاكي و ك گذريم كه در كمركش قله اي مي از اينجا به سمت راست از جاده   

 2 شمالي سات حدود ه  خاكي تا گردنه از گردن. هاي خاكي است سات كوهي بزرگ و پهن و با يال. رسيم كوه سات مي
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پيچد و به   شمالي سات راه خاكي مشخصي ابتدا كمي به طرف چپ و بعد به سمت راست ميه از گردن. ساعت راه است

كند  قله اولي و كوتاه سات را رد مي) تقريباً شمال(رود و از سمت راست  ك سينه پوشيده از گون باال ميصورت زيگزاگ از ي

رويم   پاكوب باال ميه از اينجا از روي يال نرم و خاكي و از جاد. اين راه حدود يك ساعت و ربع است. رسد و به پشت آن مي

آن كمي بيش   شمالي سات تا بلندترين قلهه از گردن. كشد ه طول مي دقيق50اين راه هم حدود . رسيم  سات ميه تا به قل

 مسير خط. تيز سمت شمال غرب است  بلند و نوك از سات، شاه البرز به خوبي پيداست و اولين قله.  ساعت راه است2از 

دره سمت . (Ark-e-Gardan)گردن  رسيم به نام ارك اي مي آييم و به گردنه از سات پايين مي. الراس مشخص است 

را گزينان ) جنوبي(گويند كه به نام دهي است در پايين دست و دره شمت چپ  را دره تاندي مي) تقريباً شمالي(راست آن 

آيد و از  از اين گردنه راهي پاكوب باال مي. رود گويند كه به شهرك طالقان مي  مي(Gazinan darband)دربند 

الراسي است كه سمت  رسد كه ابتدا يك برآمدگي دارد و بعد خط الراسي مي ه خطگذرد و ب اي نسبتاً كوتاه مي كمركش قله

اي ايجاد شده است بعد از اين يال به ابتداي يال  هاي بزرگ گرانيت ريزش كرده و در نتيجه ديواره چپ آن قطعه سنگ

  .رسيم  شاه البرز ميه اصلي منتهي به قل

 ابتداي يال اصلي شاه البرز در جنوب شرقي ه اعت و از ارك گردن تا گردن ارك گردن حدود يك سه از قله سات تا گردن   

اين راه تا . رود از اينجا راه پاكوبي از روي يال نرم سمت شمال و شمال غرب تا قله باال مي. آن حدود نيم ساعت راه است

م چشمه كوچكي هست، و در بروي) غرب( دقيقه راه از گردنه به سمت چپ 10حدود . كشد  ساعت طول مي5/1قله حدود 

 (Miyano)شود كه آن را ميانو  گذرد ديده مي دست در جنوب قله، زمين تختي كه دو رودخانه از داخل آن مي پايين

 6رود كه دهي است در  جون مي ايد و به حسن از ميانو راهي پاكوب پايين مي. گويند و محل چادر دامداران است مي

  ).به گزارش شاه البرز رجوع كنيد(هاي آب هست   راه چشمهدر بين. كيلومتري شهرك طالقان

  كوه به سياالن الراس علم خط

ها هنوز خشك نشده و احتياج  ها و چشمه الراس را بايد قبل از مرداد صعود كرد كه بر سر راه آب حوضچه اين خط) 1

 .نيست با حمل آب كوله را سنگين كرد يا وقت زيادي براي آوردن آب تلف كرد

 .نفرات صعودكننده و به خصوص راهنما حتماً بايد سنگنورد و در شناخت مسيرهاي سنگي وارد باشد) 2

رويم كه مركز  كيف مي هاي كرايه به حسن رويم و از آنجا با سواري  كيلومتري چالوس مي30آباد در  از تهران به مرزن   

و در رودبارك بايد . روند ويم كه به رودبارك ميش هايي مي كيف كنار ميدان شهر معطل سواري در حسن. كالردشت است
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توان سواري  آباد مي البته از مرزن.  كيلومتر جاده را پياده طي كرد تا به قرارگاه فدراسيون كوهنوردي رسيد5معموالً 

  .دربست براي قرارگاه فدراسيون گرفت

گلو واقع در يك ساعتي  كرايه كرد تا تنگبار  كوه بايد جيپ يا وانت براي رسيدن به حصارچال واقع در جنوب علم   

و در . ، سيزده هزار تومان است كه براي يكي دو نفر مبلغ زيادي است82 آن در سال ه رود و مبلغ كراي حصارچال مي

رود رفت  گلو مي راهي كه يك راه آن به تنگ  ساعت راه را بايد تا ونداربن بر سر سه4صورتي كه بخواهيم پياده برويم حدود 

به هر . فرسايي است پشتي نسبتاً سنگين راه دراز و طاقت گلو راه پيمود، كه با كوله  ساعت ديگر هم از آنجا تا تنگ5/4 و

 پاكوبي ه رويم و وارد جاد كنند مستقيماً جلو مي گلو مسافران را پياده مي صورت درست از جايي كه خودروها در تنگ

در صورت نبودن برف معموالً عبور از رودخانه مشكل . رود  ديگر رودخانه ميها به طرف شويم كه كمي بعد از روي برف مي

اين جاده در قسمت جنوبي . شود آيد و از سمت جنوب شرق وارد حصارچال مي جاده پاكوب با زيگزاگ باال مي. شود مي

ه و لشگرك بزرگ  واقع كو شود كه بين كوههاي گردون يابد، تا در سمت جنوب غربي وارد يخچالي مي حصارچال ادامه مي

كند  اي هم درست مي از اين يخچال كه درياچه. ايم گلو راه آمده  ساعت از تنگ5/1تا اول اين يخچال كمي بيش از . است

از حصارچال . رسيم رويم و به گردنه مي كوه و لشگرك باال مي كنيم و از سمت غرب آن و از زير گردنه بين گردون عبور مي

  .اعت راه است س5/1تا اينجا هم 

كند و به  گذرد و دو چال وسيع را در جنوب و جنوب غرب طي مي اي پاكوب، از كمركش گردونكوه مي از اين گردنه جاده   

رسد كه از يك طرف گردنه بين دره گرمارود و طالقان است و از طرف ديگر  هايي مي گردنه يا بهتر است بگوييم، گردنه

شرقي يال بين دو چال  هايي كه برف زياد است، ممكن است در جنوب در سال. چال يشگردنه بين كوههاي گردونكوه و م

. اگر عبور از آن مشكل باشد و تا خيلي پايين ادامه نداشته باشد، بهتر است آن را از پايين دور بزنيم. برفي با شيب تند باشد

، . رد كنيم، بايد مدتي پايين بياييم تا به جاده برسيمگذرد و در صورتي كه برف را از باال دست مي  جاده از پايينه چون ادام

از گردنه بين لشگرك و گردونكوه تا اينجا يك ساعت و سه ربع راه . گير است ها، مشكل و وقت زيرا عبور از كمركش كوه

كه در رويم  هاي خوردي دارد و بعد به طرف كلوان جنوبي مي رويم كه سنگ چال مي  ميشه از اينجا به سمت قل. است

 25رسيم كه آن هم  ها به كلوان شرقي مي كشد و بعد از البالي صخره مجموع از گردنه تا آن يك ساعت و ربع طول مي

كنيم و بعد از يك ساعت به  از كلوان شرقي حركت مي. الراس سنگي و خورد است تقريباً تمام اين خط. گيرد دقيقه وقت مي

رسيم كه آن هم سنگي و خورد   نزاركوه ميه بعد از يك ربع ساعت ديگر به قل. رسيم كه خاكي و بلند است  كلوان ميه قل

الراس حوضچه يا  در سمت غرب كلوان و روي خط. اند  سنگي و تيز كه روش سنگچيني كوچك ساختهه است و بعد يك قل

از آنجا حركت .  گرمرود نيز چند درياچه هسته  آبي هست كه بسيار زيباست و در سمت مقابل و داخل دره درياچ

از آنجا هم بعد از . رسيم  خاكي ديگري ميه گذاريم و حدود يك ساعت ديگر به قل  ديگر را پشت سر ميه كنيم و دو قل مي
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هاي ده اباتر  اي است بين زمين شيربشم در واقع گردنه. رسيم  مي(Shirbashm) دقيقه راهپيمايي به گردنه شيربشم 35

(Ebater) يا اواتر (Ewater)الراس هم  هاي جنوب شرقي و شمال غربي اين خط  الموت، و چون گردنه بين كوهه  و در

 نسبتاً كوتاه و نزديك به هم و خاكي، بعد از گردنه هست ه دو قل. گويند به آن نزديك است، اين گردنه را هم شيربشم مي

 ده اواتر يا دره الموت آمده بودند اين اسامي را مردم محلي كه از. اند  شيربشم و دمي را خاگين ناميدهه كه اولي را در نقش

 را 1بلند و سنگي نرگس  كشد و بعد از اين دو قله بايد قله  دقيقه طول مي20صعود اين دو قله حدود . قبول نداشتند

رد نو ها احتياج به مسيرشناسي در سنگ و سنگ هاي بين آن  و سوزني2 نرگس ه براي عبور از اين قله و قل. صعود كنيم

رويم و يك  رسيم و از آنجا به سمت شمال غرب پايين مي  مي1كنيم و به قله نرگس  هاي صعود مي از بين صخره. است

ها را از سمت راست يا  رسيم كه بايد آن هاي بين دو نرگس مي زنيم و به سوزني  بزرگ را از سمت راست دور ميه صخر

اي  كنيم كه قله  صعود مي2پس از آن به نرگس . گنوردي دشوار است چند متري سنه اينجا يك قل. تقريباً شرق دور زد

 ساعت وقت 3، حدود 2 نرگس ه هاي بين دو نرگس و رسيدن به قل  و سوزني1عبور از نرگس . سنگي ولي كوتاه است

دهيم تا  ميالراس را ادامه  براي پايين آمدن از آن، همان خط.  قله دارد2نرگس . گيرد، كه علت آن سختي مسير است مي

زنيم و  هاي پيش رو را دور مي رويم و صخره پس از وجه تقريباً شرقي كمي پايين مي. دهد جايي كه به علت بريدگي راه نمي

اند كه براي خوابيدن  كمي كه باالتر بياييم يك چهارديواري را سنگچين كرده. رسيم به زمين پرعلف و نسبتاً همواري مي

 كه در سمت چپ مسير عبور 3از اينجا تا پاي نرگس .  دقيقه راه است40 تا اينجا هم حدود 2 نرگس ه از قل. مناسب است

  .ها زياد نيست  آنه اي و ديگري خاكي دارد، و فاصل  هم دو قله يكي صخره3نرگس .  دقيقه راه است10واقع است 

 3از زمين همواري پاي نرگس . ند هستاي بل اي سنگي و بلند است و در جلو راه آن هم صخره اين هم قله. نرگس چهار   

در جلوي رو يك صخره بلند هست كه راهي پاكوب . رويم كنيم و به سمت شمال غرب مي  و چهار عبور مي2و بين نرگس 

يابد و تمام پايين دست نرگس چهار را هم از سمت چپ، يعني  اين راه ادامه مي. زند از سمت جنوب و غرب آن را دور مي

پشتي را زمين گذاشت و قله را صعود كرد و   بزرگ اول راه كولهه توان بعد از رد كردن صخر مي. زند  ميغربي دور جنوب

توان تمام كوه را دور زد  چنين مي هم. قسمت آخر صعود سنگي است. كشد  دقيقه طول مي25برگشت كه صعود آن حدود 

كشد و راهش كمي   دقيقه طول مي35ه آن هم حدود و به سمت ديگر يعني شمال غرب رفت و از آنجا قله را صعود كرد ك

 اول راه و سپس نرگس چهار حدود يك ساعت و ربع وقت ه دور زدن صخر. گذرد ها مي تر است و از توي صخره مشكل

  .گيرد مي

  .الراس خاكي هست كه سمت جنوب شرقي آن چالي عميق هست با چند چشمه بعد از رد كردن نرگس چهار يك خط   
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اين . كشد كه چند مرتبه بايد باال و پايين رفت  ساعت طول مي1ي نرگس چهار تا قله ديگر در شمال غرب حدود از پا   

البته علت دوبرار ناميدن آن گويا دو سنگ در سمت جنوب شرقي آن .  نزديك به هم دارده گويند و دو قل قله را دوبرار مي

  .است

ايست و   جنوبي آن صخرهه گويند يال غربي و سين  مي(Sarin)ا سرين  ي(Malmazor)قله بعدي كه آن را مالمازور    

هاي بزرگي سر راه آن است و از وجه جنوب شرقي كه شن  قابل صعود نيست و بايد آن را از سمت جنوب دور زد كه سنگ

له را از وجه شمالي ق.  ساعت است1 دوبرار تا اين قله ه  قله فاصل. اسكي است باال رفت و از سمت شرق و شمال صعود كرد

در وجه شمال . شود  سلمبار منتهي ميه رسيم كه به گردن شيب بعدي مي الراس خاكي و كم رويم و به روي خط پايين مي

توان از آب آن با صرف وقت كمي براي رفت و آمد استفاده  اي هست كه مي الراس چشمه غرب قله سرين و نزديك به خط

ها پيدا بود كه   از روي قله(Pich-E-Bon)بن  هاي پيچ لمبار و در سمت چپ زمينرو ده س در سمت راست روبه. كرد

هاي زيبايي دارد و ما بدون  الراس شكل خط) تقريباً شرق(هاي سمت راست  صخره. هاي زيادي دارد بسيار زيباست و چمن

 سلمبار ه ايي قديمي كه نزديك گردنسرين تا كاروانسر از روي قله. كنيم ها عبور مي درگيري با سنگنوردي از مجاورت آن

بن واقع   سلمبار، بين دهات سلمبار و پيچه گردن.  دقيقه راه است20هاي آن خراب شده يك ساعت و  تر قسمت است و بيش

  .كند است و راهي پاكوب آن دهات را به هم وصل مي

رسيم كه كمي باالتر از كوه  مانندي مي  قلهدهيم و يك ساعت بعد به  از كاروانسرا به طرف شمال غرب راه را ادامه مي   

و راهي . اي با گنبد سبز در آن است هاست و دست چپ آن چند چادر دامداران هست و سمت راست چالي كه امامزاده گچ

در صورتي كه از افراد محلي همراه نداشته باشيم و يا قبالً از . ها كش شمالي بعد از گچ در باالدست آن و دهي در سينه

مانند حدفاصل  نظر كنيم و براي رد كردن آن از همان گردنه ها عبور نكرده باشيم، بهتر است از عبور از اين كوه صرف گچ

هاست بشويم و به راهي پاكوب و خوب كه در  ها پايين بياييم و وارد چالي كه در شرق گچ هاي معمولي با كوه گچ كوه

رويم و به ده  رو باال مي كش روبه دهيم تا شمال چال و سپس از سينه  ميراه را ادامه. هاست برسيم گچ) شرق(دست  پايين

مردم اينجا . هاي آن گلي است يا چهارديواري گلي با سقف چادري است رسيم كه خانه  مي(Silisara)سرا  ييالقي سيلي

از . به دامداري مشغولند ماه در اينجا 3آيند و مدت   واقع در دره الموت در سمت غرب گردنه مي(Wanash)از ده وناش 

 ه سرا نزديك گردن ده سيلي.  ربع راه است3 شمال غربي آن حدود يك ساعت و ه ها تا گردن  جنوب شرقي كوه گچه گردن

ها را خوروكا   شمال غربي گچه گردن.  خوب دارد كه آب آنها آلوده به گچ نيسته شمال غربي است و دو چشم

(Khoroka)چان  الي آن در شمال غرب آن را سنگ باه  گفتند و كوه يا قل(Sangchan)گويند كه در واقع دو قله   مي

كشد و سپس از آنجا از   ساعت طول مي5/1الراس رسيد كه  سرا به طرف شمال باال رفت و به خط توان از سيلي مي. است

سرا تا  راه از سيلي.  دوم رسيده  ديگر به قله  دقيق20 اول و ه  دقيقه به قل20الراس به سمت غرب آمد و بعد از  روي خط
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راه پاكوب . رويم  دوم پايين ميه از قل. ها ساده است  راه تا قلهه اي مشكل است، ولي بقي اسكي و تا اندازه الراس شن روي خط

  .رسيم  دقيقه به گردنه مي50خوبي موجود است و بعد از 

در . شود اي پيداست كه راه پاكوب خوبي به آن منتهي مي ادهدر سمت چپ يا تقريباً غرب امامز. ليز است قله بعدي سياه   

صورتي كه آب كم داشته باشيم و يا نزديك غروب به اينجا رسيده باشيم، بهتر است به آنجا برويم كه تا گردنه بين 

ي سرپوشيده هست ا اين امامزاده مصيب نام دارد و در آنجا دو اتاق و چشمه.  دقيقه راه فاصله دارد20ليز  چان و سياه سنگ

 ه در سمت شرق گردنه هم جاد. ليز رفت  سياهه توان از همان پشت امامزاده هم از روي يال به قل مي. كه چند شير دارد

اي  زند و از زير گردنه به بعد نبايد از آن عبور كرد چون به محل يا آبادي ليز را دور مي پاكوب خوبي هست كه كمركش سياه

 ساعت و ده دقيقه و از امامزاده 1ليز از روي گردنه حدود   سياهه مدت صعود قل. شود و از قله دور ميرود  دست مي در پايين

الراسي است از چند برآمدگي سنگي كه يكي بعد از  ليز و پاي قله سياالن، خط  بين سياهه فاصل.  دقيقه است25 ساعت و 1

الراس به سمت راست يا شرق پايين رفت و  ها بايد كمي از خط نبراي عبور آ. هاي مختلف دارند اند و رنگ ديگري واقع شده

هاي بعدي  تر رفت و به روي خاك رسيد و راه را ادامه داد و روي سنگ ها پايين نوردي از سنگ از جايي مناسب با سنگ

ست و عبور از آن اسكي ا الراس به طريق اول به بعدي رسيد تا به يال اصلي سياالن رسيد كه شن رسيد و باز از نزديك خط

در قسمت انتهايي صعود قله به راه .  دقيقه است20 ساعت و 3ليز تا سياالن حدود   سياهه  زماني از قله فاصل. نسبتاً مشكل

عبور از . رسد زند و از سمت شرق به آن مي آيد و قله را دور مي  شمال غربي سياالن باال ميه رسيم كه از گردن پاكوبي مي

يكي به سمت . ها داراي قلل بلنديست شود كه دو تا از آن الراس جدا مي از سياالن و نزديك آن چند خط. تاين راه ساده اس

 نسبتاً بلند هم در سمت شمال سياالن هست كه ه يك قل. رود و ديگري به سمت جنوب غرب چال مي غرب و به خشه

  .اي تشكيل شده هاي سياه الشه  تا آن قله از سنگ آن با سياالن حدود نيم ساعت است و تمام مسير آن از سياالنه فاصل

سياالن را از شمال و از  در صورتي كه اين قله را صعود كنيم بايد دوباره به روي گردنه بين سياالن و آن قله برگرديم و    

  . راه است دقيقه25 دو گردنه حدود ه فاصل.  شمال غرب برسيه اسكي عبور كني و به گردن كشي با شيب تند و شن سينه

اين . گذرد ها مي تاي از آن دست سه  پاكوب خوبي از پايينه  نسبتاً بلند هست، كه جاده  قل4در جنوب غربي سياالن    

گويند   مي(Khar Tizeh) خرتيزه ه رسد كه به آن گردن الراس مي آيد تا به خط هنيز باال مي) تقريباً شمال(جاده از پشت 

يك راه از يال . شود جا به دو راه تقسيم مي رسد و در آن  شمال غرب سياالن ميه ده به گردنهاي نامبر و سپس از پاي قله

 شمال غربي ه رسد و راه ديگر از روي گردن زند و به قله مي رود و آن را از سمت جنوب و شرق دور مي غربي سياالن باال مي

  .رود  محله مي  بعد به درياسر و عسلشود كه چند حوض يا درياچه دارد و وارد چالي در شمال سياالن مي
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رسيم كه آن   اول ميه  دقيقه بعد به پاي قل25رويم و  از گردنه شمال غرب سياالن به طرف غرب و جنوب غربي باال مي   

قله .  خراسان خني رفته توان به قل از اينجا در مدت نيم ساعت مي. گويند  مي(Kharasan Khony)را خراسان خني 

 شرقي  از راه پاكوب و از گردنه.  است(Zarkhany)قله بعدي زرخواني . اند  را روي نقشه گنديكان نوشتهخراسان خني

گذاريم و  كوله را زمين مي. كشد  دقيقه طول مي40رسيم كه حدود  افتيم و به يال شرقي زرخواني مي خراسان خني راه مي

در جاي مناسب راه را رها كرده به قله . رود گذرد و به سمت غرب مي ها مي رويم كه از زير قله  پاكوب خوبي باال ميه از جاد

اين راه از زير . شويم ها مي گرديم و دوباره وارد راه پاي قله سپس برمي. كشد  دقيقه طول مي35رويم كه از اول يال تا آن  مي

اين كوه شبيه يك    قله–گذرند  نامند مي  مي(Kulehsarak)سرك  سره يا كوله هاي كوه سوم كه آن را كوله قله

 بزرگ و زردرنگ دارد و سمت غرب آن روي يك صخره آنتن مخابرات نصب ه الراس است كه سمت شرق آن صخر خط

جاده از سمت .  دقيقه راه است50از يال شرقي زرخواني تا اينجا هم حدود . گذرد اي آن مي اند و راه از دو سه دقيقه كرده

از . رسد  خرتيزه ميه رود تا به گردن رود و بعد دوباره به طرف غرب مي مي) به جنوب( پايين غرب اين قله به صورت پيچاپيچ

گذاريم و  رود مي  هنيز ميه باز در اينجا كوله را بر سر راهي كه به دهكد.  ساعت راه است1 زرخواني تا اينجا هم حدود ه قل

گذرد كه  راه اين قله از روي چند تپه مي. رويم  مينامند  مي(Haudekan) آخر كه آن را هودكان ه خود به سمت قل

از همين راه عبور . رود گذرد و به سمت غرب مي اي بلند مي اي پاكوب دارد و بعد از كمركش تپه سمت راست آنها جاده

 رويم تا گرديم و به سمت باال و جنوب شرق مي سپس برمي. رسد مانند مي كنيم تا جايي كه به يك فرورفتگي جوي مي

الراسي كه  اين راه از روي خط. رويم رسيم و به قله مي الراس اصلي قله كه تقريباً شمالي جنوبي است مي جايي كه به خط

اين قله . پشتي سنگين نداشته باشيم هودكان يك و سه چهارم ساعت است، در صورتي كه كوله جنوب آن هنيز است تا قله

. گرديم ايم برمي از همان راهي كه رفته. چال است كوه تا سياالن و سپس خشه جاي مناسبي براي عكاسي از شاه البرز و علم

از . كشي كه پايين آن هنيز است رسيد توان از سمت جنوب هم عبور كرد و به باالي سينه هاي اول راه را مي كه تپه جز اين

رود و سپس  ر به سمت چپ يا شرق ميهاي آخ رويم كه در قسمت  خرنيزه، از راهي پيچاپيچ پايين ميه جا يعني گردن اين

  .استربع و ساعت مدت پايين رفتن حدود يك . شود وارد ده مي

افتد و به قزوين ميدان وليعصر، جنب ترمينال   از ده راه مي8ها حدود ساعت  بوسي دارد كه صبح  هنيز، مينيه دهكد   

رود و  بوس ديگري به معلم كاليه مي چنين ميني هم. آيد بوس ديگري به ده مي ها ميني رود و از تهران هم صبح تهران مي

راه از معلم كاليه تا ده آتان در دست مرمت است و ). 82در سال (تر راه هنيز تا معلم كاليه خاكي است  بيش. گردد برمي

  .شود در صورت اتمام اين راه قسمت اعظم راه خيلي بهتر مي. ريزند روي آن آسفالت سرد مي

  



  216     راهنماي صعود قله هاي بلند ايران
  

 

  ه تا داكوهالراس كرماكو خط

  . شرح داديم) الراس تخت رستم تا كرماكوه خط(وه تا قبي غربي را در جاي ديگر، ـرماكـالراس يعني از ك  قسمتي از اين خط

  .نويسيم جا صعود آن را از شرق به غرب مي ايم، در اين جا اين قسمت را از غرب به شرق نوشته چون در آن

  

  كرماكوه

از قرارگاه كوهنوردي رود . دهيم  سايديم را شرح ميه جا از در در اين. توان شروع كرد ميبراي صعود اين كوه از چند جا 

  كنند ديده  آالتي كه براي شركت مترو كار مي در سمت چپ ماشين. آييم رو باال مي  ماشينه  كيلومتر از جاد5دود ـپارك ح

  . متر باالتر در سمت راست مدخل دره سايديم است150حدود . شود مي

از اين . دره سايديم دره باريكي است كه در مردادماه آب كمي از آن جاري است و در كنار جوي راه پاكوب مشخصي دارد   

ها   متر طول دارد و در دو طرف آن15 متر و دومي حدود 200شويم كه اولي حدود  رويم و از دو تنگه رد مي راه باال مي

 ساعت راهپيمايي در سمت چپ و بر روي يك بلندي 2دود بعد از ح.  متري هست30هاي بلند حدود  صخره

اگر از دره باال بياييم و يه سمت چپ نرويم، بعد از . گوسفندسرايي است و كمي باالتر در سمت راست گوسفندسراي ديگري

واقع رسيم كه در شمال كرماكوه و بين كرماكوه و كوه كوتاه شمالي آن   مي(Jemerd) جمرود ه  ساعت ديگر به گردن3

 شمالي تا قله ه از گردن. ها حدود سه ربع ساعت راه با گردنه فاصله دارد در بين راه چند چشمه هست كه آخرين آن. است

وقتي .  كرماكوه پنج و يك چهارم ساعت راه است  سايديم تا قلهه پس از مدخل در. حدود يك و يك چهارم ساعت راه است

جا به قله رسيد  توان به سمت چپ و به روي يال كرماكوه رفت و از آن  ساعت مي3دود آييم بعد از ح  سايديم باال ميه از در

وآمد آلوده است و بايد   سايديم جاري است به علت وجود گوسفندان در باالدست و رفته آبي كه از در. تر است كه نزديك

رسيم   دقيقه به كُرماي كوچك مي25عد از شويم و ب از كرماكوه به طرف غرب سرازير مي. ها استفاده كرد فقط از آب چشمه

رسيم   غربي كرماكوه ميه  يعني گردن(Pro Gardan) پروگردن ه رويم و به گردن جا باز به سمت غرب پايين مي و از آن

  .كشد  ديگر طول ميه  دقيق25كه حدود 
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   متر4412كاالهو، 

هاي سياه كه احتماالً پيت  رسيم با سنگ اي مي ساعت به قله 1بعد از حدود . رويم  پروگردن به سمت غرب باال ميه از گردن

 پاكوب مشخصي است كه بهتر است از ه در تمام طول راه جاد. رسيم  كاالهو ميه  ساعت ديگر به قل5/1غار است و بعد از 

 مردادماه كه آب را رود كه در  شمالي كاالهو ميه اي به سمت چپ و به گردن  كاالهو جادهه نرسيده به قل. آن استفاده شود

 آب به سمت شمال و به قله بياييم كه ه ها تهيه كرد، بهتر است از اين جاده به گردنه برويم و بعد از تهي بايد از زير برف

  . دقيقه راه است20حدود 

  ) متر4399(و قبي غربي )  متر4359(قبي شرقي 

جا هم جاده پاكوب  اين. رسيم  و بعد به قبي غربي مي قبي شرقيه رويم و ابتدا به قل از كاالهو به طرف شمال غرب مي

   كوتاه زردرنگي است كه به سمت آن ه در سمت غرب قبي غربي قل. كشد  دقيقه طول مي20ي غربي حدود ـبـهست و تا ق

چد و پي الراس به سمت شمال مي  جا خط از اين. اكي استـشيب و خ   دقيقه راه كم20جا حدود  ي تا اينـبـاز ق. رويم مي

شركت كوهنوردي و سياحتي  ((Loyena)نا  ها آن را لوي هـي نقشـرسيم كه بعض  دقيقه به اولين قله مي15بعد از 

در واقع در . اند نوشته) 2536سازمان جغرافيايي كشور سال (غار  و بعضي آن را پيت) 1:50,000 نقشه  – گسا –كوه  علم

اي  تيز با ديواره اي نوك لراس نمايان است اما از سمت شرق به صورت قلها الراس اين قله به صورت قسمتي از خط روي خط

  .شود پرشيب ديده مي

شود كه  اي كامالً مخروطي ديده مي درست شمال و جلوي رو قله. رويم اين قله به طرف پايين مي) غرب(از سمت چپ    

 متر ارتفاع 4100گويند كه   مي(Kale – chal)چال  اين قله را كل. شود در سمت غرب آن چال نسبتاً بزرگي ديده مي

كنيم كه از سمت راست چال به زير مخروط قله  براي صعود آن طوري حركت مي). 2536نقشه سازمان جغرافيايي (دارد 

شويم و چال را  ها رد مي از بين سنگ. هست) اواسط مرداد(چالي با آب تميز  در بين راه برف. برسيم و بعد آن را صعود كنيم

توان از سمت  مي. رسيم چال مي  كله  دقيقه به قل5رويم و بعد از يك ساعت و  زنيم و از قسمت مخروطي باال مي ر ميدو

  .قندي جا گذاشت و بعد از صعود و برگشت آن را برداشت پشتي را در زير قسمت كله چپ هم چال را دور زد و كوله

  كوه نمازكوه يا نواس

ها و  الراس سنگي است و عبور از آن به علت درگيري با سنگ خط. رويم سمت شمال پيش ميآييم و به  چال پايين مي از كل

جاده به . رسيم  نمازكوه ميه گذريم، تا به زير قل الراس مي پس از جاده پاكوب پايين خط. كشد پايين و باالرفتن طول مي
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ايم به قله  چال حركت كرده ت كه از روي كلرويم و بعد از يك ساع ما از جاي مناسبي باال مي. سمت شمال ادامه دارد

رسيم كه در پايين سمت مشرق  رويم و به زميني وسيع و تقريباًَ هموار مي از سمت ديگر كه خاكي است پايين مي. رسيم مي

آن در مردادماه معموالً تكه برف بزرگي است كه از زير آن آب جاري است و در روي گردنه چهارديواري كوتاهي با سنگ 

در جلوي رو دو قله نمايان . (Luna)اند و در خيلي پايين آن و در شرق گاوداري نسبتاً بزرگي است به نام لونا  رست كردهد

  .است

  

  (Shaleraje)رجه   شلهه قل

  گويند  رجه مي  اول كه آن را شلهه گذريم و راه با شيبي ماليم به قل رويم و از همواري گردنه مي از گردنه به طرف شمال مي

  . دقيقه است10رجه حدود يك ساعت و  رسد و مدت زمان فاصله بين نمازكوه و شله مي

  

  پيازچال

رسيم، كه سمت   پيازچال ميه  دقيقه به قل40باز هم شيب نسبتاً كم است و بعد از . رويم  دوم ميه رجه به سمت قل از شله

كوه   يا دي(Dakuh)ينجا منطقه داكو در سمت راست ا. شرق آن هم سنگي است و بايد از سمت چپ پايين آمد

(Dikuh)اي كه از زير نمازكوه ادامه دارد  هاي زياد و سبز و خرم و چندين راه پاكوب و در سمت چپ دره  است با چمن

كند كه به شرق و غرب  شود و راهي باريك آن را قطع مي تنگ مي) شمال(كه در باال گشاد است و سبز و خرم و در پايين 

  . استrod) (Aدست آن و در دشت دهكده آرود   منفردي است كه در پايينه جا قل در سمت غرب اين. رود ل ميو بعد شما

  

  (Gardeleh) گردله ه قل

 غرب آن يا بين كوه پيازچال و كوه يا سوزني ه  داكوه و منطقه رسيم بين منطق اي مي آييم و به گردنه از پيازچال پايين مي

 پهني است كه قبالً ه اين گردنه در سمت شرق در. گويند  مي(Zarde khar)نه را زردر غار اين گرد. زرد در شمال آن

. رويم  گردله ميه رسيم و از جاده پاكوب مشخصي به سمت قل كنيم و به يال غربي آن مي عرض اين دره را طي مي. گفتيم
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 دقيقه صعود 35رسيم و بعداً در حدود  مي جنوب شرقي آن ه رويم و به گردن  دقيقه پايين مي10نرسيده به كوه حدود 

  .كشد  دقيقه طول مي25راه از گردنه زردغار تا قله يك ساعت و . رسيم كنيم و به قله مي مي

توان از آن باال   زردغار يك برآمدگي نسبتاً كوتاه هست كه با شيب تند كه در مدت چند دقيقه ميه در سمت شمال گردن   

  .تاي نيس رفت و در واقع قله

 زردغار به سمت شرق ه براي اين كار بايد از گردن.  داكوه رفته توان به سمت شرق، منطق ميبراي برگشت از كوه،    

در سمت شمال اين زمين هموار، دره تنگي هست كه جاده .  تخت و چمنزاري در پايين آن رسيده پايين رفت با به محوط

 ه  همان دره رود كه بعد به سمت شمال و ادام اي مي جاده پاكوبي به روي تپه) تر جنوبي(چنين كمي باالتر  هم. پاكوبي دارد

 Pol Con)چشمه  رسد به نام پل كُن پيچد و به گوسفندسراي بزرگي بر روي يك برآمدگي مي شمالي مي

Cheshmeh) .لنده رسيم به نام با  نسبتاً بزرگي ميه و به دهكد. آييم چشمه حدود نيم ساعت پايين مي از پل كن

(Balendeh) .ما از همان نزديك . شود آخرين خانه بالنده نزديك دره يا جوي آب است كه سه راه از آن منشعب مي

رويم تا جايي كه راه  گيريم و هميشه به سمت راست مي  سمت راست را در پيش ميه آخرين خانه و نرسيده به جوي، جاد

ها از بالند به بعد در جنگل است و بايد به آغاز آن و سپس در  راه. يمكن شود كه از راه سمت چپ عبور مي به دو قسمت مي

 ساعت كه از بالنده خارج 2بعد از حدود . در بالنده هم بايد از مردم راهنمايي خواست. ادامه به مسير راه توجه كافي كرد

جا بايد معطل  در اين. هاست نرسيم كه متعلق به جنگلداران و آشپز آ اي پالستيكي مي رو خانه  ماشينه شديم به جاد

جنگل در اين قسمت و . روند  و تنكابن مي(Liresar)سر   صبح به سمت ليره10خودروهايي شد كه معموالً ساعت 

  .هاي بزرگ بگذارند آباد بسيار زيباست اگر اره برقي شركت  عباسه چنين جاد هم

اي پاكوب به سمت آرود و قاضي محله و  است كه از جادهاز سمت شمال غرب گردنه زردغار . راه دوم براي پايين آمدن   

گويد  رشيد مي ترين قله را كه آن راه شاه الراس را ادامه دهيم و شمالي آن است كه خط. راه سوم. رود سپس تنكابن مي

  .ام از شرح آن معذورم ها پايين برويم كه چون عبور نكرده صعود كنيم و سپس از يكي از دره

  

  

  


