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 پیشگفتار : 

ول سهههال منطقههه تخهههت سههلیمای بهههه دلیههل داشهههتی قلههه ههههای متعههدد و زیبهههایی منطقههه همهههواره میزبههای کوهنهههوردای بسههیاری در طههه

ای هههرم سههال بههه ایههی منطقههه سههفر مههی کننههد و از زیبههایی هههای  ی و قلههه هسههت کههه  الههب ایههی کوهنههوردای در فصههل هههای گهه

 کم نظیر و گاهی بی نظیر  ی استفاده می کنند . 

ه کهههار   قهههرار گهههرفتی دومهههیی قلهههه مرتفهههع ایهههرای در منطقهههه بهههه تنههههایی کافیسهههت تههها شهههمار بسهههیار زیهههادی از کوهنهههوردای تهههاز

لهههه در ایهههی برنامهههه بهههرای دیهههدی و چشهههیدی لههه ت صهههعود دومهههیی قکهنهههه کهههار و حرفهههه ای را بهههه سهههمت خهههود بکشهههد   مههها نیهههز 

 مرتفع ایرای در نور مهتاب راهی ایی منطقه شدیم. 
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 علم کوه : جغرافیای 

اسههت. قلٔههه  علههم کههوه پهه  واقههع شده اسههتای مازنههدرایدر  تخههت سههلیمایمتههر اسههت کههه در منطقههه   ۴۸۵۰بهها ارتفهها   کههوهینههام 

شههمالی  ی  دامنهههایسههت کههه در رود. بیشههتر شهههرت ایههی قلههه بههه خههاطر دیوارهشههمار مههیرای بهدومههیی قلههه  مرتفههع ایهه دماونههداز 

در  دیهههوارهاسهههت. ایهههی  ایهههرایدر  نهههوردیدیوارهو  نوردیسهههن تریی مسهههیرهای تهههریی و سهههختواقهههع اسهههت و دارای فٔنی

 .در جهای را داراست ۲کیایرای  جایگاهی مانند 

 

تریی نزدیهه  کالردشههت.اسههتقههرار گرفته اسههتای مازنههدرایو در  کالردشههتی شهههر کیلههومتری جنههوب  ربهه ۲۰کههوه در علم

کههوه هسههتند. از جبهههه  بههه علم اسههتای البههرزنزدیکتههریی شهههرها در  طالقههایو  پراچههایشهههر اسههتای مازنههدرای بههه ایههی منطقههه و 

 .است طالقایو در جبهه جنوبی نیز ایی کوه مشرف به  کالردشتشمالی ایی کوه مشرف به 

 

 

کمای و از جبههههه کهههوه از جنهههوب بهههه قلهههل خرسهههای  منهههاره و سهههتاره  از شهههرا بهههه سیاسهههن   چهههالوی و در ادامهههه سهههیاهقلهههه علم

کوه و قلههه تخههت سههلیمای متصههل اسههت.  ههرب قلههه یخچههال  ربههی  شههمال  ی منطقههه ههها بههه شههانهشههمالی بههه وسههیله گههرده  لمای

 .استشدهچال و جنوب  ی دشت حصارچال گسترده علم
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 انپناه و پناهگاه علم کوهج

 :تاکنون سه جانپناه در منطقه علم کوه و تخت سلیمان ساخته شده است که عبارتند از

آب بنننه  .اسننتمتنننا سننناخته شده ۳۸۰۰اینننا جانپننناه توسنننو  دراسنننیون کورننننوردو در ارت ننا   ننندود  ؛جانپناااه چااا  ا 

م بنننه صنننورو سننناختمان  م ننن ا در صنننورو هوهنننه ککننن  در کننننار آن وجنننود دارد و رمشننننیا سننناوی  ب داشنننت  رننن

 N36 24.330 E50 58.924 .استکنار آن ساخته شده

 

رنناو  لنن و اسننت کننه در م ننیا صننلود بننه بلننه علننم کننوه و بلنند از ایننا جانپننناه از سنناو جانپناه جانپناااه چااساه چاان ؛

تنننا دارد م۱۵متننناو اسنننت و م نننا ت  ملننناد   ۴۳۰۰اسنننتر ارت نننا  اینننا جانپنننناه  ننندود بلنننه سنننیاه سنننند سننناخته شده

رننناو اینننا جانپنننناه از بنننیا ر تنننه اسنننت و ام نننان راو اخینننا رن اهن نننا شنننبمان  مناسننن  اسنننت  در سنننا  ۱۲کنننه بنننااو 

 N36 22.368 E50 58.400 است اده از آن مخصوصا در زم تان به علت را شدن از باف وجود ندارد

 

بلنننه علنننم کنننوه و خاسنننان شنننماه  در  رننناو  لننن و اسنننت کنننه در بنننیااینننا جانپنننناه رنننم از سننناو جانپناه جانپنااااه ا چاااا ؛

اسنننننت و بلنننننندتایا  متنننننا 4687)دبیننننن  آن متا ۴۷۰۰اسنننننتر ارت نننننا  اینننننا جانپنننننناه  ننننندود سننننناخته شده۱۳۷۵سنننننا  

ن نننا شنننبمان  مناسننن   ۱۲متنننا اسنننت کنننه بنننااو ۱۵آیننند  م نننا ت آن ملننناد  جانپنننناه موجنننود در ایننناان بنننه   ننناب م 

م ننننان اسننننت اده از آن مخصوصننننا در رنننناو ایننننا جانپننننناه از بننننیا ر تننننه اسننننت و اراو اخیننننا رن اهاسننننت  در سننننا 

  زم تان به علت را شدن از باف وجود ندارد

 

 اار گاه رودبارکب

 ام اناو:آب هوهه کک رباق ش اورتل ارخوابگاهررستورانرساوی  ب داشت رنگ بان

ینننا باارگننناه بنننه ساراسنننت  آبننناو علننن   ا ننن  و رم نننارو آباینننان  نننا  سنننمی  بیگلاینننانر راشنننم بیگلاینننان و ب ننناوز ا

  اداره مننن  گنننادد کنننه در اینننا راسنننتا ب نننیار ان نننان او ز منننت ککننن  ر نننتند و کورننننوردان ب ننن   ز منننت  یننن   ننناتم

 دیگاو باایکان ندارند 

در ورود بنننه سننناختمان اصنننل  نیننن ر بلننند از عبنننور از درب آهومینینننوم  آن در سنننمت راسنننت ابتننندا اتننناق مننندیایت و 

شنننود  روبننناوو آنر سننناها ب رگننن  بنننا میننن  و صننننده  در انت ننناو رارننناو راه رلنننه ای نننت کنننه بنننه  بقننن  بنننا  خنننتم مننن  

رننناو  ننناا  نننوب اسنننت کنننه از آن نننا مننن  تنننوان بنننااو صننناف  ننناار صننن بتر رمنننارنگ  رنننا و تماشننناو بانامنننه رننناو 

 تلوزیون  است اده نمود 

متننناور سنننمت راسنننت آشنننپ خانه او بنننا یننند اجننناق گننناز بننن ر  و دو یخشنننا  و  200 – 150در انت ننناو اینننا سننناها 

اسنننت کنننه اسنننت اده از آن بنننااو ک نننان  کنننه در آن نننا ابامنننت دارنننندر آزاد مننن  باشننند  در وسنننو نیننن  دو ظا کنننوی  داینننا 

َدربنن  ر ننت کننه بننه سنناوی  ب داشننت  و راه رلنن  دیگنناو کننه بننه بننا  منن  رود منت نن  منن  شننود  در  بقنن  بننا   نندود 

 منننناا بننننااو ده اتننناق بننننااو اسننننتاا ت و خننننواب و رمشنننننیا در ی  نننوو رارنننناوو آن دو سنننناوی  ب داشننننت  و  /10

 است ادۀ عموا در دو ب مت م  ا بااو آبایان و بانوان تلبیه شده است

شنننناایو اسننننت اده از ام اننننناو باارگنننناه: بننننااو اسننننت اده از ایننننا م موعننننه ر کورنننننوردان بننننا ارا نننن  کننننارو شناسننننای  

شناسننننامه  کورننننوردو و نامنننه از  ننناف گننناوه و ینننا باشنننگاه خنننود و رمشننننیا خنننانواده رنننا بنننا ارا ننن  کنننارو شناسنننای  )

 6:00مننن  باشننند و از سننناعت  22:00مننن  تواننننند در آن نننا بنننااو مننندو دهخنننواه ابامنننت داشنننته باشنننند  سننناعت خاموشننن  

  صبح کارمندان آن آماده ارا   خدماو به م ا ایا و کورنوردان م  باشند
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 مسس های صعود به علم کوه

جنهههوبی  یههه  مسهههیر کوهنهههوردی شهههمالی و یههه   تهههوای بهههه دو مسهههیر کوهپیمهههاییمسهههیرهای رایههه  صهههعود بهههه علهههم کهههوه را می
 .بندی کردنوردی تقسیممسیر دیواره

شههود و بهها گهه ز از ونههداربی  تنهه  گلههو و حصههار چههال از سههمت مسههیر کوهپیمههایی کههه از رودبههاری   ههاز می ؛جبهههج جنههوب 

شههت حصههارچال همههراه کههه معمههو  بهها شههبمانی در د .تریی مسههیر صههعود بههه قلههه اسههترسههد  سههادهکههوه میبههه قلههه علم  جنههوبی

 .است

چهههال  از ونهههداربی  جانپنههاه سهههرچال  علههم رشههود و بههها گهه مسهههیر کوهپیمههایی شهههمالی هههم از رودبهههاری   ههاز می ؛جبهههج شههما  

های تریی مسههههیررسههههد. ایههههی مسههههیر بههههه عنههههوای یکههههی از سههههختکههههوه میسیاسههههن  از سههههمت شههههرا بههههه قلههههه علم  و گردنههههه
 .مانی در جانپناه سرچال همراه است ا با ی  شبشود و  البکوهپیمایی در ایرای محسوب می

چهههال و  از ونهههداربی  جانپنهههاه سهههرچال  علهههم رشهههود و بههها گههه مسهههیر کوهنهههوردی کهههه از رودبهههاری   هههاز می ؛ههههاگهههرده آ مان

تر از مسههیر سیاسههن  اسههت رسههد. ایههی مسههیر از لحههاظ زمههانی کوتههاهکههوه میههها دقیقهها از سههمت شههمال بههه قلههه علم لمای  گههرده
 .باشد و مانند  ی   البا با ی  شبمانی در جانپناه سرچال همراه استنیازمند ابزار فنی می ولی

چهههال و از ونهههداربی  جانپنهههاه سهههرچال  علم رشهههود و بههها گههه نهههوردی ههههم از رودبهههاری   هههاز میمسهههیر دیواره ؛دیهههواره شهههما  

 ایرای می باشد. ایی مسیر سخت تریی مسیر دیواره نوردیرسد که شمالی به قله می  دیواره
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 تاریخچه صعود به علم کوه

هجهههری شمسهههی قبهههل از جنههه  جههههانی دوم بهههرای اولهههیی بهههار منطقهههه تخهههت سهههلیمای  ۱۲۸۱مهههیالدی مطهههابا بههها  ۱۹۰۲در سهههال 

 .گیاه شنا  قرار گرفت (Born Moller)سی برادرای بری مولررمورد بر

ای انگلیسههههینزمیی شههههنا  جغرافی دای گیههههاه در ادامههههه کههههار بههههرادرای بههههری مههههولر یهههه  گههههروه از کوهنههههورد ۱۳۱۲سههههال 

از طریههها راه پراچیهههای نجنهههوب  وارد منطقهههه مهههی شهههوند. بسههه   (Douglas Busk) شهههنا  به سرپرسهههتی داگهههال  بسههه 

موفههها مهههی شهههوند بعهههد از سهههرازیر شهههدی بهههه حصهههار چهههال از زیهههر قلهههه مهههرجیکش   (Tragarz)بهههه همهههراه دوسهههتش تراگهههارز

همسهههرش  (Alen Terod)و  لهههی تهههرود (Heaster)نماینهههد  ایهههی گهههروه را هسهههترعبهههور کهههرده و بهههه قلهههه علهههم کهههوه صهههعود 

همراهههی کردنههد.در مههورد فعالیههت ایههی گههروه اهههالی منطقههه در حمههل بههار وراهنمههایی عمههومی کمهه  مههو ری بههه  ی ههها کههرده 

 بودند

ر نننناو شم ننننن  ینننند گننننناوه آهمننننان  )کنننننما آهپننننایا  از  ایننننن  کمردشت)شننننما  شننننناب   وارد  ۱۳۱۵در سننننا  

 .ه م  شوندمنطق

ایننا گننناوه بلننه علنننم کننوه را از  ایننن  گادنننه شنننماه  آن صنننلود منن  کننننند در ایننا صنننلود ساراسننت گننناوه هودویننند 

شننناکت داشنننتند کنننه بلننند از یننند شننن  مانننندن در بنننیا  (W.Gorter)و وه گانننند گنننورتا (L-Steinauer)اسنننتینو ا

 .ان او علم کوهو ایا است داستان م یا ملاوف گاده و آهم راه به بله علم کوه م  رسند

در رمنننیا روز عنننده او دیگننناو از گننناوه آهمنننان  مو ننن  بنننه صنننلود بلنننه علنننم کنننوه از سنننمت شننناق مننن  شنننوندردر اینننا 

ان نناا رننایا تربااو اوهننیا بننار ابننوتااب ” گنناده آهمان ننا“صننلود کننه ج ننت کمنند بننه ا ننااد صننلود کننننده بلننه از راه 

 .کوه صلود م  کننده اا از ایاان به عنوان رارنما رمااه گاوه به بله علم 

 

اواخنننا تینننا مننناه دو ن نننا رارنمننناو بنننوم  بنننه نننناا رننناو سنننید ادرنننم و کلنننیم اهنننه راا نننان  رنننا دو ارننن   ۱۳۱۹در سنننا  

منطقننه  اهقننان مو نن  منن  شننوند بننه رمننااه ینند گنناوه ایااننن  بلننه علننم کننوه را صننلود نمایننندر ساراسننت ایننا گنناوه 

 .درورتق  آذرم  بودندارسمن خللتباو و رمااران موس  ن م آبادور کاظم نا

گنننناوه از گادنننننه هک اک) صننننار  ننننا  ر  از سنننناازیا شنننندن بننننه  صننننار ا  و عبننننور از میننننان بلننننه منننناجی   و 

 .یخشا  خاسان مو   به صلود بله م  شوند
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 قلل مهم منطقه

متنننا کنننه از جننننوب بنننه شنننانه کنننوه و از  ننناب بنننه یخشنننا  رننناو ر نننت خنننوان و از  4659بنننا ارت نننا   تخنننت سنننلیمان

 به دندان ازدرا متص  م  باشد  شما 

متننا از شنننما  بننه علننم کنننوه و از شنناق بننه یخشنننا  رنناو  صننار  نننا  و از جنننوب بنننه  4710بنننا ارت ننا   بلننه خاسننان

 ستاره متص  م  باشد به علت وجود خاس راو زیاد در ایا منطقه به ناا خاسان نامیده شد 

اه کمننان و از سننمت جنننوب  ابنن  بننه سننیاه سننند و متننا کننه از سننمت شننما  بننه بلننه سننی 4550بننا ارت ننا   بلننه  نناهون

شننناخد شننناب  علنننم کنننوه و از سنننمت شنننما  شننناب  بنننه بلنننه ر نننند کنننوه متصننن  اسنننتر یخشنننا  علنننم  نننا  در  ننناب و 

 یخشا   اهون در جنوب شاب  آن واب  شده اند 

 نننار بطنننورو کنننه از اسنننم آن ریداسنننت عبنننارو از  نننندیا بلنننه متصننن  بنننه رنننم کنننه بلنننندتایا آن بلنننه رننناو ر نننت خنننوان

متنننا ارت نننا  دارد از شننناق بنننه بلنننه خاسنننان جننننوب  و از شنننما  خنننو اهنننا س آن در ن دی ننن  رننناو آبنننادو مینننان  4500

 رود راییا م  آید 

متنننا کنننه از  ننناف جننننوب بوسنننیله گننناده و آهمنننان رنننا و از  ننناف شنننما  بنننه بلنننه تخنننت  4450بنننا ارت نننا   شنننانه کنننوه

ه ننننوردان نننناا شنننانه کنننوه بنننه آن ن ننناده انننند  سنننه یخشنننا  سنننلیمان متصننن  و بنننه علنننت شنننبارت بنننا دنداننننه رننناو شنننانهر کنننو

عظنننیم در ا نننااف اینننا بلنننه بننناار دارنننندر یخشنننا   ابننن  علنننم کنننوه در  نننابر یخشنننا  علنننم  نننا  در شننناق و یخشنننا  

 تخت سلیمان در شما  شاق 

متاکنننه آخنننایا بلنننه و  ننند شنننماه  گننناوه تخنننت سنننلیمان مننن  باشننند و از سنننمت شنننما   4426بنننه ارت نننا   رسنننتم نیکنننت

 متاو به بل  کا رو و از سمت جنوب به بل  سیاه گوک متص  است  4200له گادنه و مات   بوسی

متننا از  ننناف شنننما  بننه بلننن  خاسننان و از جننننوب بنننه گادونننه کنننوه خننو اهنننا س اصنننل   4350بننا ارت نننا   ر ننند کنننوه

و گنناوه  سل ننله جبننا  اهبنناز متصنن  و در وابنن  آخننایا  نند جنننوب  گنناوه تخننت سننلیمان   م نن  اتصننا  رشننته اصننل 

 تخت سلیمان است 

متاازسنننمت جننننوب  ننناب بنننه شنننانه کنننوه متصننن  اسنننت و  نننون در بنننیا سنننه  نننا  4348بنننا ارت نننا   مینننان سنننه  نننا 

ملننناف علنننم  نننا  در جننننوبر کمنننان  نننا  در شننناقر تخنننت  نننا  در شنننما   ننناب وابننن  شنننده اسنننت بنننناا سنننه  نننا  

 ملاوف گکته است و کم ارت ا  تایا بله گاوه تخت سلیمان م  باشد 

متننا از شننما  بنننه بلنن  خاسننان و از  ننناف جنننوب بننه بلنننه گادونننه کننوه خنننو اهننا س اصنننل   4300بننا ارت نننا   ارهمننن

سل نننله جبنننا  اهبننناز متصننن  اسنننت و در وابننن  آخنننایا  ننند جننننوب  گننناوه تخنننت سنننلیمان و م ننن  اتصنننا  رشنننته و 

 اصل  و گاوه تخت سلیمان م  باشد 

 ننناهون متصننن  اسنننت و  ننند شنننماه  یخشنننا  علنننم  نننا  در متنننا از  ننناف شنننما  بنننه بلنننه  4472بنننا ارت نننا   سنننیاه کمنننان

 ج ت  اب ایا بله به راییا م  رسد 

متننا  4500متننا و  4445متصنن  بننه رننم بننه ننناا رنناو سننیاه گننوک شننماه  و جنننوب  بننه تاتینن  بننا ارت ننا   سننیاه گننوک

 که از شما  به بله رستم نیکت و از جنوب به بله تخت سلیمان متص  اند 

متنننا در شنننما   نننمو مات ننن   صنننار ا  وابننن  شنننده اسنننت و  قنننو از شنننما  بنننه خنننو  4580بنننا ارت نننا   مننناجی  

 اها س علم کوه متص  است
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 منطقهیخچال های 

 یخشا  سا ا 

متنننا در د اصنننله دوبلنننه مینننان سنننه  نننا  وتخنننت سنننلیمان بنننااردارد 4230متاتنننا4050ینننا یخ نننا  درارت نننا  تقایبننن  ا

 .وسطح آن توسو سنگمخ راو وری ش راو کوه روشیده شده است

 یخشا  علم  ا 

متنننا و وابننن  اسنننت بنننه علنننت آن کنننه در گنننودو باارگا تنننه وبلننن  400اینننا یخشنننا  بننن ر  کنننه درارت نننا  تقایبننن  

متننننناو 4200متاارت نننننا  دارد ازنظننننا رن ننننان اسننننت  ابتننننندا و یخشننننا  اصننننل  در4800تننننا4200تاًازا ننننااف عمنننند

ودیننواره شننماه  علننم کننوه باا ننااز آن باا کننته شننده است سنننطح یخشننا  توسننو می رنناو سنننگ  یخشنناه  وخنناد شنننده 

 .درنوا   کناره آن روشیده شده است

 یخشا  تخت سلیمان

متننناو تنننان دی   بلنننه  4350شنننماه  بلنننه تخنننت سنننلیمان درارت نننا   اینننا یخشنننا  بنننا شنننیب  تنننند ازرایتخنننت درجنننناا

متننناو تخنننت سنننیلمان بنننه صنننورو یننند ماکننن  ن نننبتاً عنننایب یخشنننا  بنننادو زباننننه شننناب  و ابننن  ککنننیده شنننده  4655

 .است وشی  آن درب مت راو شماه  تا بیکتا است

 یخشا  ماجی  

ومننناجی   باارگا تنننه وزباننننه   ند متننناو درگنننودو  د اصنننله دوینننا  بلننن  سنننیاه سننن4340اینننا یخشنننا  درارت نننا  

متنننا ارت نننا  مننن  گیاد سنننطح یخشنننا  روشنننیده از سننننگمخ اسنننت وریننن ش مننندواا سنننند 4500شنننماه  آن تنننا ارت نننا  

 .ازسمت بله ماجی   باروو آن جایان دارد

 یخشا  خاسان

قایبننن  ایننا یخشنننا  بننن ر  در  د اصنننله بلنن  مننناجی   وعلنننم کنننوه درجننناا جننننوب  اینننا بلننن  وابنن  شنننده وازارت نننا  ت

متاربننناعاس ن نننبتاًزیاد تازیابلنننه علنننم کنننوه بنننه رنننی  مننن  رود وبلننن  سنننوزن  ودینننواره او خاسنننان 4500تنننا4150

 .شماه  ومیان  وجنوب  درجناا  اب  آن باار گا ته اند

 یخشا  ر ت خوان

متابنننناروو گادنننننه ر ننننت خننننوان 4400متاتننننا3950م موعننننه بنننن ر  در  وینننن  یخشننننا  ر ننننت خننننوان ازارت ننننا  

درب ننننتا خننننود تکنننن ی  زبانننننه رنننناو کو نننند یخشننننا  بننننه داخنننن  دره رنننناو بلنننن  ر ننننت خننننوان رامنننن  امتدادیا تننننه و

 .درد بلض  ازایا زبانه راو تان دی   بل  باش وه ر ت خوان ارت ا  م  گیاد

وجنننود آبگیارننناو متلدددرب نننتا یخشنننا  داراو ارمینننت خاصننن  باخنننوردار اسنننت درجناا شنننماه  اینننا یخشنننا  بلننن  

متاتنننا 4000امتنننداد جننننوب  آن بلننن  مضننناس ودانداننننه دار ر نننت خنننوان ازارت نننا   نگنننیا وتخنننت سنننلیمان ودرسااسنننا

 .متابااردارند4537

 یخشا   اهون

متننناو بننناار دارد ومینننان اینننا بلنننه 4200تنننا3900اینننا یخشنننا   ننند  اصننن  دوبلنننه سنننیاه سنننند ودر  ننناهون درارت نننا  

 .مات   را م  روشاند
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 یخشا  شانه کوه

متنننناو شننننانه کننننوه امتننننداد 4400متادرن دی نننن  بلننننه 4230ازارت ننننا   ایننننا یخشننننا  متصنننن  بننننه یخشننننا  علننننم  ننننا 

 .به دهی  ن دید بودن آن به بله شانه کوه م  باشد دارد وجه ت میه ایا یخشا  عمدتاً 

 یخشا  اسپیلت

متننناو زباننننه  اعننن  ازم موعنننه یخشنننا  رننناو بننن ر  ر نننت 600زباننننه عظنننیم ومات ننن  یخشنننا  اسنننپیلت بنننه ارت نننا  

زباننننه  اعننن  از جنننناا شنننماه  بلنننه 3یخشنننا  ایننناان مننن  باشننند ایا یخشنننا  بنننه صنننورو  خنننوان وی ننن  از زیبننناتایا

 .متاو امتداددارد4600نگیا باروو دیواره  اب  علم کوه تا سوزن  اسپیلت در ارت ا  

 

 



11 
 

 منطقه گیاهی و جانوری ویژگی برجسته

ز ااه  كبههههی دری و معمههههولی و از گونههههه هههههای جههههانوری میتههههوای از بههههز  خههههر  قهههههوه ای  پل   هههه ن   گ هههه ر   شههههغال  روبهههه
 .گونه های گیاهی می توای از ار  خزنده  گیاهای بالشتكی نظیر كاله میرحسی  چوبی و گوی نام برد
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 فصل های صعود و بهتریی فصل صعود

 در تماا  صو  صلود م  شود و ب تایا  ص  صلود تاب تان و ماداد ماه م  باشد 

 

 امیدنیمحلهای مناسب برای تهیه  ب  ش

 دشت حصارچال -چشمه اي در مسیر تنگه گلو به حصارچال -قرارگاه رودباری

 

 محل های مناسب کمپ زنی و شب مانی

 باارگاه رودبارک 

 دشت  صار ا 

 

 وجود امداد

 باارگاه رودبارك

 

  نتی دهی موبایل

 ر  از تنگه گلو آنتا دري ندارد

 

 تلفنهاي کاربردي

 01152642626 رودبارکتل ا ثابت باار گاه 

 51و  01152627244و  09109501961 وندارباتل ا ثابت باار گاه 

 44659532و3 تامینا   اب–)ایاان ریما  1تلاوني

 من   0192-2624762 - اداره 0192-2622604 کاایه هندرور بااي ارت اعاو کمردشت )آباي امیا مو وردي 

  0192-2632800  ه م ا اباي شاریا کمر )کمردشترایان

 09111964563 ــــــان  اتم  )رمارنگ  با ارا رمااه آباو بیـ

 09111933010 رمااه آباو نــورداد  ا   )وسیله  نقلیه 

 تجهیزات ضروری و مورد نیاز

كاله  – ظرف  ب –هد یت  –لبا  گرم جهت استراحت شبانه  –روزه  2كوله  –كفش مناسب كوهپیمایي  –كارت بیمه ورزشي 

 تغ یه دو روزه -گتر -كیسه خواب -چادر -باتوم –قطب نما  –دوربیی  –پارچه یا چفیه – فتابگیر  –گیر باد –
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 صعود زمای 

 ساعت 2 از ابتدای تن  گلو تا مرکز حصار چال

 

 ساعت به قله علم کوه صعود کرد 5تا  4از حصار چال از یال شرقی موسوم به مرجیکش می توای بیی 
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 ن ته را : 

گهههاه فدراسهههیوی شهههامل امکانهههات رفهههاهی اسهههت و  شهههپزخانه ای مجههههز بهههه ظهههروف و وسهههایل پخهههت و پهههز دارد قهههرار  -

 .برای اقامت ی  یا دوشب مناسب هستند   که می توای از  ی برای طبخ   ا استفاده کرد. اتاقهای قرارگاه

ار تومهههای اسهههت. ضهههمنا ههههزهفهههت  هزینهههه اسهههتفاده از حمهههام بهههه شهههرط اسهههتفاده نکهههردی از اتاقههههای قرارکهههاه  نفهههری  -

 ی  عدد شامپو و صابوی  از طرف قرار گاه به کوهنوردای داده میشود

در اطهههراف قرارگهههاه مغهههازه سهههوپری نیسهههت. لههه ا روز صهههعود  بهتهههر اسهههت تمهههام وسهههایل مربوطهههه را از کالردشهههت  -

 شوند ن البته بوفه خود قرارگاه هست که  ی هم چیززیادی برای تهیه ندارد  خریده

شههتی وسههیع اسههت کههه از اطههراف توسههط کوههههای بلنههد احاطههه شههده اسههت. اولههیی مشخصههه اصههلی ایههی حصههار چههال د -

سرسهههبزی  ی اسهههت چهههرا کهههه از طهههرفیی بههها رودخانهههه ههههای خروشهههانی احاطهههه شهههده اسهههت کهههه حاصهههل  ,دشهههت زیبههها

بسهههیار پههههر  ب اسهههت و در صههههورتی کههههه از    وب برفههههای روی کوهسههههتانهای اطهههراف اسههههت. ایهههی دشههههت وسههههیع 

 حل  ب شدی برفها  ب تهیه شود نرودخانه شمال شرقی دشت   ایی  ب  گوارا و  شامیدنی است. ابتدای م

کهههوه   ب  شهههامیدنی تقریبههها یافهههت نمهههی شهههود. هرچهههه بهههر ارتفههها  افهههزوده میشهههود  احتمهههال  از حصهههارچال تههها قلهههه علهههم -

ه و چشههههمه هههههای یههههافتی  ب در میههههای سههههنگها کههههاهش مههههی یابههههد. لهههه ا توصههههیه مههههی شههههود قبههههل از اینکههههه از رودخانهههه

اطههراف حصههار چههال فاصههله بگیریههد  ظرفههههای  ب خههود را پههر کنیههد. چههرا کهههه در مسههیر برگشههت هههم نیههاز بهههه  ب 

داریهههد. مسهههیر برگشهههت در زیهههر نهههور شهههدید خورشهههید اسهههت لههه ا همهههراه داشهههتی  ب خنههه  بهههه مقهههدار کهههافی  نحهههداقل 

 .در روز صعود به قله  توصیه می شود  ی  بطری یکی و نیم لیتری  ب
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 گزارش برنامه 

 گروه چهار نفره متشکل از 

 خانم مریم داوری 

 و  قای صابر فهمی به عنوای مهمای برنامهکوروش حسی زاده اسماعیل رضایی    قایای : 

 به سرپرستی  قای اسماعیل رضایی  

 

 

 

 97مرداد  5و  4 تاریخ اجرا برنامه :

 صبح 4حدودا  ساعت حرکت از تهرای :

  اتومبیل شخصی :وسیله نقلیه 

 اتوبای تهرای کرج   جاده چالو    مرزی  باد   کالردشت   رودباری مسیر حرکت :

در زمهههای رفهههت بایهههد دقهههت داشهههت کهههه پههه  از رسهههیدی بههه مهههرزی  بهههاد بایهههد در میهههدای اصهههلی بهههه سهههمت چهههپ  نکتههه :

بایهههد توجهههه  حرکهههت کهههرد تههها بهههه سهههمت کالردشهههت روانهههه شهههویم در مسهههیر حرکهههت از کالردشهههت بهههه ونهههداربی نیهههز

داشهههت کهههه در دومهههیی پهههل  هنهههی کهههه حهههالتی دوراههههی دارد بایهههد بهههه سهههمت راسهههت حرکهههت کنهههیم تههها از مسهههیر خهههارج 

 نشویم .

  11ساعت  زمای رسیدی به محل شرو  برنامه :

 شب  1ساعت  زمای صعود :

 صبح  8ساعت  زمای رسیدی به قله :

 8:30ساعت  زمای فرود از قله :

 ظهر  12ساعت  :زمای رسیدی به محل چادر 

  14:30ساعت  زمای برگشت :

  16ساعت  زمای رسیدی به ماشیی های برگشت :

 متر 2250 ارتفا  ونداربی :

 کتر 3280 ارتفا  تن  گلو :

 متر 3750 ارتفا  حصارچال :

 متر 4580 ارتفا  مرجیکش :
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 متر 1030 :ونداربی تا تن  گلو ارتفا اختالف 

 متر 470چال: تن  گلو تا حصار ارتفا اختالف 

 متر  1100 :حصارچال تا قله علم کوه ارتفا اختالف 

 

 

 :کوه علم قله و حصارچال به دسترسی مسیرهای

 کوه علم قله -حصارچال -گلو تن  -ونداربی -

 کوه علم قله -حصارچال -کوه گردونه قله -دمچه روستای -طالقای  -

 وهک علم قله -حصارچال -لشکری قله -کوه زرینه قله -دلیر دره -
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 شرح برنامه :

رنفره حرکهههت بهههه سهههوی جهههاده چهههالو    هههاز شهههد در ابههها کامهههل شهههدی تهههیم چهههه 97مهههرداد  4صهههبح روز  4در سهههاعت 

بهههه قرارگهههاه رودبهههاری رسهههیدیم و پههه  از خهههوردی صهههبحانه و کمهههی معطلهههی بهههرای کامهههل کهههردی  8سهههاعت حهههدودا 

 نههیی رفههت و برگشههت و مههی گرفههتنفههر و همچ 12نفههرات جهههت سههوار شههدی بههه نیسههای ننیسههای هزینههه کامههل بههرای 

و بههههه اینکههههه شههههما چنههههد نفههههر هسههههتیی بههههراش اهمیتههههی نههههداره   و همچنههههیی همههههاهنگی بههههرای زمههههای برگشههههت نیسههههای 

 چوی برنامه ما به برگشت زودتر بود ولی مابقی دوستای می خواستند که دیر برگردند . حرکت کرد 

 

ی انهههات و فهههراز و نشهههیب ههههای جهههاده و همچنهههیدقیقهههه سهههواری در پشهههت نیسهههای بههها تمهههام هیج 1:50بعهههد از حهههدود 

تکهههای هههههای  زار دهنهههده بههههه تنههه  گلههههو رسهههیدیم و مهههها پههه  از پیههههاده شهههدی بالفاصههههله و بهههدوی فههههوت وقهههت راهههههی 

حصهههارچال شهههدیم . بعهههد از عبهههور از یههه  برفچهههال کهههه بهههر روی یههه  رودخانهههه تشهههکیل شهههده اسهههت کهههه در همینجههها 

ه حهههدودا کمهههی بهههاریکتر و راههههی قهههدیمی اسهههت و نزدیههه  ره بهههه دو قسهههمت تقسهههیم مهههی شهههود و راه سهههمت راسهههت کههه

پههاییی  امهها شههلو تر ولههی پهههی تههر اسههت و ازبههه یههال صههعود مههی رسههد و البتههه ایههی مسههیر خلههوت تههر اسههت   راه دوم 

دشهههت وارد حصهههارچال مهههی شهههود قبهههل از ورود بهههه حصهههارچال یههه  برفچهههال کوچههه  وجهههود دارد کهههه ههههم مهههی 

د غییههههر مسههههیر بهههها تر از مسههههیر از رودخانههههه کههههوچکی کههههه وجههههود دارتههههوای از روی  ی عبههههور کههههرد یهههها بهههها کمههههی ت

 عبور کرد.
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 شب مانی

تصهههمیم بهههه صهههعود شهههبانه بههها رسهههیدی بهههه حصهههارچال بهههرای دورمانهههدی از سهههرو صهههداهای دیگهههر کوهنهههوردای کهههه 

ا نداشهههتند کمهههی بههها فاصهههله بیشهههتر و بعهههد از عبهههور از رودخانهههه محلهههی بهههرای چهههادر زدی انتخهههاب کهههردیم و چادرهههها ر

برپههها و بعهههد از خهههوردی کمهههی  ههه ا تصهههمیم گهههرفتیم کهههه اسهههتراحتی کنهههیم تههها موقهههع شهههام   البتهههه مهههی تهههوای گفهههت ههههی  

کههدام نتوانسههتیم اسههتراحت کنههیم بههه ایههی خههاطر کههه افههرادی کههه در منطقههه حضههور داشههتند بههه هههی  عنههوای مراعههات 

دی داشههت چنههد نفههری نزدیهه  چههادر نفههرات دیگههر را نکههرده و حتههی بهها اینکههه چههادر مهها از همههه چادرههها فاصههله زیهها

مهها سههر و صههدا مههی کردنههد بهها کمههی تههالش بههرای خوابیههدی کههه بههی  مههر بههود دسههت از تههالش بیهومههده برداشههتیم بههه 

امیههد اینکههه شهههب هنگههام ایههی دوسهههتای کمههی زودتهههر بههه خههواب خواهنهههد رفههت تههها صههعود خههوبی داشهههته باشههند   کمهههی 

و خنهه  تههر شههدی هههوا گ اشههت و مهها نیههز تههداری شههام را  مشههغول صههحبت شههدیم تهها رفتههه رفتههه هههوا رو بههه تههاریکی

دیههدیم و پهه  از خههوردی شههام بخههاطر اینکههه شههب گ شههته خههواب کمههی داشههتیم همگههی بسههیار خسههته بههودیم و تههداری 

خههواب را دیههدیم ولههی متاسههفانه چنههد گههروه از شهههرهای مختلههف  مههده بودنههد و چنههای بههه پههایکوبی پرداختههه بودنههد کههه 

کههه قههرار بههرای  مههاده شههدی  12:30سههاعت   عههوت بههودیم و راه را اشههتباه  مههده بههودیم گههویی مهها بههه شههب عروسههی د

بههرای صههعود داشههتیم بنههده کههه اصهههال نخوابیههده بههودم و مههابقی دوسههتای هههم وضهههع خیلههی بهتههری ازمههی نداشههتند ولهههی 

 وقتی هوای مهتابی را دیدیم چیزی جزصعود در سر نداشتیم و راهی یال اصلی صعود شدیم .
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 د : شرو  صعو

بامههههداد حرکههههت مهههها شههههرو  شههههد و از  نجههههایی کههههه هفتههههه هههههای گ شههههته در ارتفاعههههات نبههههودیم تصههههمیم  1در سههههاعت 

م و سرپرسههت بههر ایههی بههود کههه بهها سههرعت خیلههی کههم بههه صههعود بپههردازیم کههه هههم از صههعود خههود لهه ت کههافی را ببههری

در  ودی بسهههیار عهههالی راههههم مشهههکلی در ضهههمینه ارتفههها  زدگهههی برایمهههای اتفهههاا نیوفتهههد. بهههدیی گونهههه بهههود کهههه صهههع

 شبی مهتابی و خن  به دور از صداهای  زار دهنده شب گ شته تجربه کردیم.

 

در زمهههای رسهههیدی بهههه گردنهههه مهههرجیکش مصهههادف شهههد بههها رنههه  بهههاختی مهتهههاب کهههه هنهههوز سهههپیده نهههزده بهههود و کمهههی 

کامهههل بهههه قلهههه تهههاریکی زیهههاد بهههود و چهههوی کمهههی ریزشهههی بهههود و جنهههاب رضهههایی مهههی خواسهههتند کهههه تهههیم را در امنیهههت 

برسههانند تصههمیم بههر ایههی شههد کههه تهها زمههای سههپیده کمههی منتظههر بمههانیم و کمههی تههنقالت و چههای و ... بخههوریم و کمههی 

هههم اسههتراحت کنههیم  بعههد از سههپیده دم دوبههاره صههعود خههود را از سههر گرفتههه و بهها تامههل بیشههتری بههه راه خههود ادامههه 

بهههه قلهههه رسهههیدیم و پههه  از گهههرفتی چنهههد عکههه  صهههبح ههههر چههههار نفهههر اعضهههای گهههروه کوچکمهههای  8دادیهههم و سهههاعت 

 یادگاری و گپ و گفت با چند تیمی که بعد از ما به قله رسیدند کم کم مسیر برگشت را در پیش گرفتیم .

امههها در راه برگشهههت کمهههی مهههاجرا متفهههاوت بهههود خیهههل بسهههیار زیهههاد گهههروه هههها و کوهنهههوردانی کهههه بههها عجلهههه در حهههال 

خوشههایند نبههود   کههه البتههه مهها حههال فههرود بودنههد بههاز نمههی کردنههد کمههی  صههعود بودنههد و راهههی بههرای کسههانی کههه در

 ما خوش و بش ایی مسائل را پشت سر گ اشتیم .

 

 مسیر برگشت 

مسههیر فههرود کمههی متفههاوت بهها صههعود اسههت بههه اینگونههه کههه قبههل از رسههیدی بههه گردنههه مههرجیکش مسههیر پههاکوبی بههه 

از سهههمت صهههعود کننهههدگای کهههه بههها  دسهههت قهههرار سهههمت پهههاییی دامنهههه وجهههود دارد کهههه کمهههی احتمهههال ریهههزش سهههن  

 دارند وجود دارد که باید با سرعت و احتیاط بیشتر طی شود تا ایی با امنیت بیشتری فرود بیاییم.

ریابی و کهههار فنهههی ماننهههد مسهههیر تمهههام مسهههیر دارای پهههاکوب ههههای واضهههح و خهههوبی اسهههت و کهههار سهههختی بهههرای مسهههی

 وجود ندارد.

 ایمای رسیدیم و در مورد ل ت صعود خوبمای بیشتر صحبت کردیم.ظهر ما چادره 12در نهایت ساعت 
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 : صعود ویژگیهای

 منطقه جوی وضعیت به توجه با صعود زمای ریزی برنامه -

 ترافیه  و ازدحام و خورشید مستقیم تابش درمعرض قرارنگرفتی جهت صعود برای شب ساعات از استفاده  -

 صعودکنندگای

 عودص برنامه با متناسب تغ یه برنامه -

 صعود سرعت تنظیم بوسیله صعود با زمای هم هوایی هم -

  دقیقه10ساعت هرنصعود زمای در استراحت برای زمانبندی  -

 یکدیگر به تیم نفرات کم  و حمایت از استفاده و نفرات تمام طرف از تیمی صعود قوانیی رعایت -

 طقهمن در حاضر نوردای کوه دیگر به مواجهه در ورزشی شئونات و اخالا رعایت -

 زیست محیط از حفاظت به نسبت تعهد و امکای حد در محیطی و فردی بهداشت رعایت  -



21 
 

 نکات قابل توجه : 

تههیم هههایی کههه مههی خواهنههد از ایههی مسههیر صههعود کننههد بهتههر اسههت کههه بهها توجههه بههه تعههداد نفههرات تههیم خههود و  -

 ب کنند.افرادی که در منطقه هستند زمای درستی برای عدم تداخل با دیگر تیم ها انتخا

 به دلیل داشتی  فتاب سوزای منطقه می توای صعود شبانه را تجربه کرد. -

 حدا مکای از دیگر چادرها فاصله گرفته تا سر و صدای دیگرای کمتر  زارمای دهد  -

 رعایت حقوا دیگرای در زمینه استفاده از سکوت برای استراحت بسیار مهم است  -

 بسیار مهم است.تهیه  ب از با  دست جهت سالم بودی  ی  -

و بههها توجهههه بههههه خسهههتگی دوسههههتای کوهنهههورد و کمههههی تنهههدخویی در زمهههای رسههههیدی بهههه قلههههه جههههت گههههرفتی  -

عکهههه  یادگههههاری کمههههی صههههبر و حوصههههله بسههههیار کمهههه  مههههی کنههههد تهههها همگههههی روز خههههوبی را پشههههت سههههر 

بگهه اریم نبنههده بههه شخصههه دیهههدم کههه سههال گ شههته  بهههیی چنههد نفههر بههرای گهههرفتی عکهه  بههر روی قلههه بح هههی 

فهههت کهههه بهههدوی دخالهههت پیشکسهههوت بزرگهههوار  قهههای رامهههیی حشهههمتی احتمهههال بهههروز دعهههوا و حاد هههه پهههیش گر

 بسیار زیاد بود  
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 منابع : 

 

 https://fa.wikipedia.org         ویکی پدیا فارسی              

 ttp://soluch.irh/         سلوچ 

 http://alamkoo.blogfa.com/           علم کوه 

 http://www.gparvaz.ir        باشگاه کوهنوردی پرواز      

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/
http://soluch.ir/
http://alamkoo.blogfa.com/
http://www.gparvaz.ir/
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 راه های ارتباط 

 

 

 باشگاه کوهنوردای  رش : 

 ۶۶۹۰۰۴۷۱تلفی:       

 

 وب سایت : 

http://arashmountainclub.ir 

 

 کوروش حسی زاده : 

Ali.h.po@gmail.com 

 

http://arashmountainclub.ir/
mailto:Ali.h.po@gmail.com

