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 قله دماوند

آتشفشانی ه ایران و خاورمیانه و بلندترین قلکوه دماوند کوهی درشمال ایران که بلندترین کوه در

شته کوه البرز در جنوب دریای خزرو دربخش الریجان قسمت مرکزی رآسیا است .این کوه در

رد ،به داکوه دماوند که ازنظر تقسیمات کشوری دراستان مازندران قراردارد .شهرستان آمل قرار

 همچنین کرانه های دریای خزرهنگام صاف وآفتابی بودن هوا ازشهرهای تهران ،ورامین وقم و

فهرست ستین اثر طبیعی ایران درخعنوان ن به 7331تیرماه سال  3قابل روئت است .کوه دماوند در

رشمارمناطق طبیعی ملی دبه عنوان اثر 7337یران ثبت شد . همچنین این کوه ازسال آثار ملی ا

 گرفته است .حفاظت محیط زیست قرارچهارگانه ارزشمند ازنظر

ن سبب است که ضحاک ده است و شهرت آن از هر چیز به ایایران هم یاد شاز دماوند دراساطیر

فراوان به این اسطوره ادبی فارسی نیزدرآثار .آن به بند کشیده شده استدر ()پادشاهی ستمگر

 اشاره شده است .

 ارتفاع 

 ملی آمار ایران ، درگاهدماوند ذکر کرده اند .به نقل از منابع مختلف اندازه های گوناگونی برای

،ازجمله پایگاه ملی داده های علوم زمینی ایران و وب گاه  متر است 0175این کوه ارتفاع 

 را نیز برای قله دماوند ذکر کرده اند .متر 0117مترو  0115دخانه زمین ناسا ارتفاع رص

ترین دره بین قله و نزدیکترین قله ت ارتفاع نسبی دماوند که با اندازه گیری ارتفاع قله نسبت به پس

هم بلندترین قله های رده دوازدتر است که این مورد دماوند را درم 1117ر تعیین می شود مرتفع ت

 ارتفاع نسبی قرار می دهد .نظردنیا از

 فاصله از شهرهای نزدیک 

شمال شهر  کیلومتری 61کیلومتری غرب آمل و  16کیلومتری شمال شرقی تهران ، 16این قله در 

 دماوند واقع شده است .

 



 رودخانه های پیرامون 

غرب این کوه واقع شده ه تینه در شمال ،رودخانه هراز درجنوب و شرق و رودخانه الر دررودخان

 شرق دماوند کوه جاری است .در غرب و رود پنچ او )پنج آب( درو دیو آسیاب رودخانه الر . اند

 

 دما 

ن ( وتا یکی ،دو درجه زیر صفر)در زمستادرجه زیر 15فاعات دماوند تا ارتکمینه دمای هوا در

 صفردر تابستان پایین می آید .

 باد

 15سرعت باد درکوهپایه ها گاه به ساعت وکیلومتردر 705اوند گاهی به دمسرعت طوفان در

 غرب و شمال غربی می وزند .می رسد بیشتر بادها ازدر ساعت کیلومتر

 بارندگی 

ارتفاعات معموال به سال است و بارش دردرمیلی لیتر 7155تفاعات دماوند ارمیانگین بارندگی در

 صورت برف است .

 فشار هوا 

 سطح دریاست .هوا درقله دماوند نصف فشارفشارهوا در



 

 

forecast.com/peaks/Damavand/forecasts/5670-https://www.mountain 

-mountain.منطقه ،به وسیله مراجعه به سایت روشهای چک کردن وضعیت آب وهوا در

forecast هواشناسی کوهستان کانال تلگرامی  همچنینو havashenasihashemnezhad@ 

 امکان پذیر است .

 

https://www.mountain-forecast.com/peaks/Damavand/forecasts/5670
https://www.mountain-forecast.com/peaks/Damavand/forecasts/5670


 آتشفشان

دماوند یک کوه آتشفشانی مطبق است که عمدتا در دوره چهارم زمین شناسی موسوم به دوران 

حال حاضر محدود به .فعالیتهای آتشفشانی این کوه در هولوسین تشکیل شده و نسبتا جوان است

سال قبل بوده  33055تصعید گازهای گوگردی است .آخرین فعالیت آتشفشانی این کوه مربوط به 

 است.

 

 

سالها از برخی از وجود دارد .در خفته است که امکان فعال شدن مجدد آن دماوند یک آتشفشان

دن خارج شد که برخی از شاهدان آن را گواهی بر فعال شدود و بخارهایی از قله  7331جمله سال 

حقیقت در سالهای پر بارش ،با نفوذ آب به درون قله و برخورد این آتشفشان پنداشتند .اما در

به نظر می رسد که  سنگهای داغ ،جریانی از بخار آب از دهانه قله خارج می شود و چنین

 فعالیتهای آتشفشانی صورت گرفته است .

 متر است که دریاچه ای از یخ و برف آن را پوشانده است . 155حدود آتشفشان درنه این دهاقطر

 پهلوهای جنوبی و شمالی کوه مالحظه می شود .وجود دهانه ای قدیمی درهمچنین نشانه هایی از

 



 

 

 نام و ریشه شناسی

شده است .حتی در  ثبت دماوند و دنباوند )با زبر یا پیش دال(نام دماوند به دو صورت مشهور

نام این کوه ضبط شده است دباوند یگری که ازدو صورت آمده است .صورت دهربعضی ماخذ به 

 جبل الجورد نیز ثبت کرده اند . و« بیکنی »ن کوه را با نام های کامال متفاوت است .ای

 (116/6است .)ری باستان « بیکن»نام دماوند در تورات آمده و صورت کهن آشوری آن 

دم به معنی بخار بعالوه اوند به » مورد دلیل نامگذاری دماوند در فرهنگ معین آمده است در 

 معنای دارای دمه و دود و بخار )آتشفشان(.

 روز ملی 

در شب سیزدهم آبان ماه « تیرماه سیزده شو »مازندران با نامروزملی دماوند همزمان با تیرگان در

های دامنه هرساله این جشن را درروز سیزدهم تیردر انمی شود . انجمن کوهنوردان ایربرگزار

رسیده قله دماوند درشهررینه الریجان شهرستان آمل برگزارمی کند .این جشن به ثبت ملی نیز

 است.

نفر  6555با صدای ساالر عقیلی در بین  7367جشن تیرگان سال موسیقی ملی دماوند درروز

 رونمایی شد .



 

 

 طبیعی ملی  ثبت قله دماوند به عنوان اثر

طی مصوبه شماره  7337هکتار در سال  6605اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر 

شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت  37/3/67مورخ  667

تا  061116عرض جغرافیایی و  3636705تا  3611773محیط زیست پیوست است .این اثر با 

واقع گردیده است .قله دماوند  استان مازندرانشمال شرق تهران و درغرافیایی درج لطو 153061

 .استواری استا مظهر پایداری ومدرفرهنگ کشور

 گونه های گیاهی 

 از گونه های گیاهی آن می توان از بومادران ،پیر گیاه دماوندی ،اسپرس کوهی ،گون نام برد .

آنها فقط در یک ن و گوناگونی می روید که برخی ازگیاهان فراوا ارتفاعات مختلف کوه دماونددر

ارتفاع خاص دیده می شوند .گیاهان این منطقه به اسم دماوند نامگذاری شده اند مثل : کاله میر 

حسن دماوندی ،کزل دماوندی ،بو مادران دماوندی ،پیر گیاه دماوندی ریش قوش دماوندی ،کتانی 

و به هم علف و بته های بلند و خاردارمتر 3055تا  3655ارتفاع ر،ماشک دماوندی .ددماوندی 

 حسن دماوندی ،خار پشته ای ،: کاله میرود دارد .برخی از بته های خاردارعبارتند ازپیوسته وج

 گچ دوست گل سنگی .



:درمنه کوهی ،درمنه دماوند وجود دارد که عبارتند ازگونه های ورموت )افسنتین( نیز دراز

ن کاج آلپ ،اسپرس کوهی نیمه درمنه کوهسری و گونه فراوان درمنه شرقی .همچنی ،معطر

گون ،یاسمن صخره ای ،ازمکی کوسری ،پیر بهار دنایی ،شبدر شاه بلوطی ،ترشک  ،کروی

 ، تیره گل ، نسترن وحشی ،قفقازی ،رزی ،پالخور بوته ای ،گالش انگورکوهسری ،دغدغک الب

علفی بامی ،علف  آراراتی ،چمن گندمی آسیای مرکزی ،جاروی رزگردالود ،گز ،علف بره ،چمن

،ملیکای بی زبانک ،علف صورتی ،چاودار هراتی ، شبه پوالف شکننده ،ریش قرمز ،جو چمنزار

جاهای مرطوب زبان طال،پیر سنبل چون جاشیر ،سریش و درسنبل ،خشخاش طناز ،شکر تیغال ،

تلخ کوتوله ،گل بی مرگ طالیی  دنایی،خاکشیر قدومه پرشاخه ،جعفری فرنگی معطر ،بادرنجبویه

پنجه برگ نقره گون،آزاد بری ،پنجه برگ همدانی ،دنایی ،سنبله ارغوانی ،مینای پر کپه برگ 

متری کامال پوشیده از شقایق است .این  3055تا  6555،دامنه کوه دماوند در ارتفاع  نقره ایی

و رینه در کتابهای معتبر الر با نام شقایق شقایق منحصر به فرد در دنیا شناخته شده است .و

حتی طقه از لحاظ مرتع و چراگاه گیاهشناسی جهان به ثبت رسیده است .همچنین این من

 بسیارغنی است.متر 1555ارتفاعات بلند زیر در

 

 



 

 

 پوشش جانوری :

جنوب به کوهای هم مرز کویر ویژه آن که از شمال به جنگل و ازاین منطقه به دلیل موقعیت 

در جمله : روباه ،شغال،سگ ،گرگ انواع مختلفی از جانوران است از مشرف است ،میزبان

این منطقه ری هم دیده می شوند .خرسها هم درمت 1555تا ارتفاع پیرامون دماوند پراکنده اند و

 ارتفاعات بلند دوری می کنند .رند اما بیشتردرغرب و شمال دیده می شوند وازوجود دا

ی ر مثل کل ،میش ،آهو،گراز،خرگوش ،به جز گراز و خرگوش که در دشتهاجانوران گیاهخوا

کنند و با سرد  ارتفاعات سپری میفصلهای گرم را درجانوران کوهپایه ها زندگی می کنند دیگر

 متری هم باال می روند .0555ارتفاع کم می کنند این جانوران تا شدن هوا به مرور

منطقه دراش ،تیهو،کبک،سینه سیاه ،طوطی، دارکوب عقاب طالیی ،جغد ،خفنظیرپرنده گانی 

 وجود دارند .



منطقه دیده می در ،انواع عقرب ،بزمچه ، انواع موشها ،گورکندیگر جانوران تقریبا پنج نوع مار

شوند .بیشتر گزنده های منطقه سم مهلکی ندارند حتی نیش خطرناکترین خزنده ها نیز تا چند 

 ت .ساعت پس از گزش قابل درمان اس

 

 

 آسیبها :

همچنین بهربرداری پوکه معدنی در اطراف این استفاده بیش از حد ازظرفیت قابل تحمل محیط و

تخریب آن بشمار می رود .معدن کاوی ،جاده از مهمترین عوامل تهدید کننده دراثر طبیعی ملی 

کشی ،چرای بیش از حد دام ،زباله از مشکالت اصلی است .مشکالت دیگری که کوه دماوند و 

عی :ساخت و ساز بی ضابطه ،تصرف منابع طبیرا تهدید می کند عبارتند ازمحدوده پیرامون آن 

 ،افزایش جمیعت و خودروها و...



 کوهنوردی 

نامه هایش نوشته سفراوند رسانده بودند .ناصر خسرو درعده ایی خود را به قله دمزمانهای قدیم در

آن می گیرند .صاحب اثر است که گویند برسردماوند چاهی است که نوشادرو کبریت )گوگرد( از

می گفته اند که در طی پنج البالد و اخبار العباد با نقل قولی می گوید که عده ای از اهالی آن نواحی 

ت صد جریب یافته اند .گرچه از پنج شب به قله دماوند رسیده اند و قله آن را مسطح با مساحو روز

توسط  7331اروپاییان به قله دماوند در سال اولین صعود موفقیت آمیزبه مخروط می ماند .دور

باز  7301صعود مستند ایرانی به این قله به سال  صورت گرفته است .همچنین نخستین تیلر تامسن

 ذرع تعیین نمود. 1173ارتفاع آن را ه تیم سرهنگ محمد صادق خان قاجارگردد ک می

 مسیرهای اصلی صعود 

زنده یاد جالل رابوکی باروبرای نخستین وجود دارد مسیرمختلف  71 برای رسیدن به قله دماوند

 آنها را شناسایی و صعود کرده است .

یال را در برنامه های  71هفته پی در پی این شانزده برای یادبود جالل رابوکی در 7331در سال 

یک روزه تیمی سه نفره متشکل از زندهیاد ابراهیم شیخی ،ناصر جنانی و ذبیح هللا حمیدی طی 

 کردند .

  ی سیوله و دوبی سل هاان یخچال میمسیر صعود از،جبهه شمالی 

 دارد ناندل که پناهگاه تخت فریدون دراین مسیرقرار روستای گزنه یااز ،جبهه شمال شرقی 

  پناهگاه سیمرغ در این مسیر قرار گرفته است .از کنار سد الرکه ،جبهه غربی 

 وسفند سرا )مسجد صاحب ،رینه که گاز سمت جنوب شرقی کوه ،پلور،وبی جبهه جن

 دارد .وبارگاه سوم در این مسیر قرار ( الزمان

  از یال مالرد،شرقی 

 از یال داغ،غربی  شمال 

 از یال مالخوران  ،جنوب شرقی 

  از یال معدن ،جنوب غربی 



  از یال وزمین چال،جنوب جنوب شرقی 

 از یال یخار ،جنوب شمال شرقی 

  از یال اس،شمال شمال شرقی 

  از یال جانپناهها،شمال شمال غربی 

  از یال ورارو،جنوب شمال غربی 

  از یال چال چال،شمال جنوب غربی 

  از یال آسپرین سر،جنوب جنوب غربی 

  از یال مالرد،شمال جنوب شرقی 

 

 

 

شمالی و شمال سانترین این مسیرها جبهه جنوبی و سخت ترین آنها جبهه شمالی است .سه جبهه آ

 میان راه هستند .شرقی و جنوبی درنزدیکی روستاها قرارگرفته وهمچنین همگی دارای جانپناه در

گرم جاری که همه سال یخ زده است و تنها درتابستانهای بسیاردارد  جنوبی ،آبشاری وجوددرمسیر

 0755رارتفاع دیخی می گویند .این آبشار با قرار گرفتن آن آبشارمی شود که به همین دلیل به 

آبشاری یخ زده که در جهان  خاورمیانه است .متری از نظرارتفاع ازسطح دریا مرتفع ترین آبشار

گودالی وجود دارد که باالی این آبشارمتر است . در 3نآو قطرمتر 1آن  منحصربه فرد است بلندای

 برف است .تمام طول سال پوشیده ازدر



 

 مسیر جنوبی

دسترسی به  .ساده ترین و قدیمی ترین مسیرهای دست یابی به قلۀ کوه دماوند استاین مسیراز

نیمه های جادۀ آسفالتی متصل کنندۀ ازطریق پلور و رینه امکان پذیراست. در مسیر جنوبی صعود،

این دو نقطه به یکدیگر، مسیری خاکی و ناهموار به سمت شمال وجود دارد که با تابلویی کوچک 

متری  3555مشخص شده است. این مسیر به گوسفندسرا و مسجد صاحب الزمان واقع در ارتفاع 

زآن، مسیر به سمت بارگاه سوم ه که مبدا صعود به قلۀ دماوند ازمسیرجنوبی است. پس امنتهی شد

)در چهارپایان تری ادامه می یابد. برای حمل باردراین فاصله می توان ازم 1705ارتفاع در

یخی، به تپه گوگردی می استفاده کرد. پس ازبارگاه سوم و ادامۀ مسیرازسمت چپ آبشارتابستان( 

حفره های متعدد سنگ زلیت های آتشفشان دماوند است. گازگوگرد ارسیم که حاصل آخرین فعا

های گوگردی پراکنده در این ناحیه متصاعد شده و سبب سوزش چشم و گلو می شود. ادامۀ مسیر 

 .در یک شیب نسبتا تند به قله ختم می شود

بارگاه سوم تا ساعت و از 1تا بارگاه سوم  الزم برای طی کردن فاصلۀ بارگاه اول میانگین زمان

 .ساعت می باشد 1قله 

 رینه قرارگاه

به صورت متروکه باقی  7365سال شهریورمکان چای خوری موسوم بود، بعد ازاین بنا که به 

ن به همت فدراسیون کوهنوردی شد. این مکاسپس به فدراسیون کوهنوردی واگذارمانده بود و 

ساخته شده  7311به عنوان پناهگاه بازسازی شد. ساختمان اصلی آن در سال  7313سال کشوردر



شادان علی و فرامرز  ی است برای مستقر شدن صعود کنندگان از جبهۀ جنوبی. روانکه مکان

راهنمایی کوهنوردان سراسر کشور به قلۀ ا به عنوان مسئول این قرارگاه درسال هفرامرزپور

ارتفاع درجنوب خیابان اصلی شهر، در این پناهگاه و استراحتگاهدماوند سهم بسزایی ایفا نمودند.

ر دارد. این مکان نخستین نقطۀ صعود از جنوب یا جنوب شرقی کوه است و متری قرا 6535

 .نفر را دارد 35گنجایش 

 مسجد و گوسفندسرا

الزمان است. این دومین مکان برای صعود به کوه دماوند از جبهۀ جنوب، ساختمان مسجد صاحب 

اقع شده. این مکان گنجایش نزدیکی گوسفندسرایی ومتری قراردارد و در 3505مکان درارتفاع 

 175فشارهوا  .را دارد ودارای نمازخانه، سرویس و محل استراحت کوهنوردان می باشدنفر 05

 .ساخته شده است 7317جیوه است. این مسجد در سال میلی متر

 

 بارگاه سوم

اهگاه بنای فلزی این پن .استمتر 1705، بارگاه سوم با ارتفاع  جنوبی دماوندسومین پناهگاه دلایر

زمان خود پناهگاهی مجهز به شمار می آمد. ساخته شد که در متری 1705درارتفاع  7310درسال 

از بین رفت و دوباره یک سال پس  7307زمستان سال اهگاه به علت سقوط بهمن بزرگی دراین پن



نفر است و درپیرامون آن  35گنجایش آن حداکثربرای   شد.ز آن، یک بنای سنگی جایگزین آن ا

 .میلی متر جیوه است 015هوا در بارگاه سوم کان هایی برای چادرزدن وجود دارد. فشارم

 

 مجتمع کوهنوردی دماوند

 7330از پناهگاه بارگاه سوم قرار دارد. کار ساخت این مجتمع از سال متر باالتر 05این پناهگاه 

نفر  655مترمربع است و  115گشایش یافت. مساحت آن  7331شهریور  3شروع شد و در 

 :عبارت است از  متر ساخته شده است. امکانات آن 1655ظرفیت دارد. این بنا در ارتفاع 

عمومی، غذاخوری، آشپزخانه، ظرفشویی مک های اولیه، انبار کوله، انباراتاق های ک

کوهنوردان، اتاق مدیریت، اتاق خواب عمومی، اتاق خواب اختصاصی و سرویس بهداشتی 

 عمومی

 مسیر شمالی

پس از عبور از  وز این مسیر، پس از ادامۀ مسیر درجادۀ هرازبه سمت شمال کشوربرای صعود ا

روستای بعدی، یعنی بایجان، به دوراهی  ازکیلومتر 1پشت سر گذاشتن تقریبا  گزنک و

مسیر  در سمت چپ جادۀ اصلی می رسیم. وارد این مسیر خاکی شده و ناندل و دالرستاق روستای

 .می دهیم ادامه روستای ناندل را تا رسیدن به

یال شمالی کوه دماوند واقع در دشت چم بن با شیبی مالیم و خاکی آغاز شده و در از مسیر شمالی

پی سینه کشی مالیم به جان پناه اول و در ادامه بر روی یال سیاه رنگی در میان صخره های 



جانپناه دوم می رسد. پس از سنگالخی بزرگ و کوچک در فاصلۀ نزدیکی با یخچال دوبی سل، به 

آن، مسیر یال با قوسی به سمت شمال شرق مایل شده و از طریق صخره های آتشفشانی کوچک و 

دسترسی به آب آشامیدنی در جبهۀ  .بزرگ به مسیر شمال شرق متصل می شود و به قله می رسد

به ذوب کردن نیاز  شمالی کمی مشکل تر از مسیرهای دیگر است و ممکن است برای تهیۀ آب،

 .باشد برف

 خانۀ کوهنورد ناندل

 7303سال مترمربع در روستای ناندل قراردارد و در 05خانۀ کوهنورد ناندل با مساحت حدود 

برق، تلفن و امکانات رفاهی  نفر می باشد که دارای آب، 15تا  35ساخته شد. ظرفیت آن بین 

مال شرقی کوه دماوند و یال سرداغ می باشد. از این مکان می توان به جبهۀ شمالی و شدیگر

 .دسترسی داشت

 جانپناه های مسیر شمالی 

فلزی ساخته شده اند. نخستین پناهگاه  در مسیر شمالی دو پناهگاه وجود دارد که به صورت

قه تخت چوبی به دو طبساخته شده و مجهز 7315سال متری قرار دارد که در 3305رتفاع ا در

ناهگاه در دومین پ.میلی متر جیوه است 005این مکان هوا دررد. فشارنفررا دا 70است و گنجایش 

نفر گنجایش دارد. فشار هوا  70که بدون طبقه و تخت چوبی است و  داردمتری قرار 1355ارتفاع 

  .میلی متر جیوه است 165در این پناهگاه 

 

  

 



 شمال شرقی مسیر

امتداد رودخانۀ تلخ رود و با مسیر در ی گزانه )گزنه( است. اینروستااز آغاز مسیرشمال شرقی،

ی تپه عبور از میان باغ ها و مزارع در دشتی فراخ به چشمۀ اسپه می رسد. ادامۀ مسیر، در باال

و روبروی درۀ یخار، به گوسفند سرا و چشمۀ معروف استله سر می ای مرتفع در زیر قلۀ منار

ند ب تندی دارد که با زیکزاک های بلرسد که مکان مناسبی برای شب مانی است. ادامۀ مسیر شی

ن متصل می شود. پس از به پناهگاه تخت فریدوپشت سر گذاشته می شود و پس ازعبورازقلۀ منار

این نقطه متری رسیده که با مسیر شمالی در 0155در امتداد درۀ یخار به ارتفاع ادامۀ مسیر

 .مشترک شده و به قله می رسد

 پناهگاه تخت فریدون

اه تخت فریدون در کمرکش یال شمال شرقی و بر فراز خاک های زرد رنگ، در ارتفاع پناهگ

ساخته شد که دارای طبقه  7300متری توسط گروهی از کوهنوردان دانشکدۀ فنی در سال  1365

های چوبی است. تمامی مصالح این بنا از سنگ است. این پناهگاه دو طبقه می باشد و آب مصرفی 

 60گنجایش  ۀ کوچکی در جناح شمالی آن تامین می شود. پناهگاه تخت فریدونکوهنوردان از چشم

زدن وجود دارد. این مسیر به سوی قله، پر از صخره، چادر دارد و در پیرامون آن امکاننفر را 

میلی متر  035این نقطه دارای چشمه های زیادی است. فشارهوا در قلوه سنگ، برف و یخ است و

 .جیوه است

 

 



 یمسیر غرب

وارد جادۀ سد الر شده و از کنار برای استفاده ازمسیرغربی باید در جادۀ هرازاز طریق پلور

تابلوی پناهگاه سیمرغ وارد جادۀ خاکی و ناهموار منتهی به پارکینگ در منطقۀ ورارو شویم. 

پس از مسیر در سینه کش مالیم رودخانه ای کوچک به سمت پناهگاه سیمرغ ادامه می یابد. 

میان سنگالخ ها و تکه سنگ ها و خاک های گوگرد، صعود پناهگاه سیمرغ با عبور ازیخچال و از

  .را ادامه داده و با صعود از یک شیب تند سنگالخی به قله می رسیم

 

 قرارگاه پلور

ابتداری جادۀ سد الر، درزمین بزرگی واقع در متری ازسطح دریا، 6615قرارگاه پلور، درارتفاع 

به صورت سالن سوله با وسایل و تجهیزات مناسب ساخته شده است.  به دوراهی رینه ونرسیده 

این بنا شامل خوابگاه، سرویس های بهداشتی، دیوارۀ سنگ نوردی و پارکینگ است که توسط 

 .فدراسیون کوهنوردی کشور ساخته شده است

 پناهگاه سیمرغ

 در سال دارد. پناهگاه سیمرغری قرارمت 1655جبهۀ غربی دماوند و درارتفاع ناهگاه دراین پ

کوهنورد  15ساخته شده است و گنجایش متر 05از سنگ و آهن در دو طبقه ومساحت مفید  7316

 .میلی متر جیوه است 015پناهگاه سیمرغ فشارهوا درکه دارای استحکام خوبی است.  را دارد



 

 

 



 

 

 پناهگاهها

 مشخص شده است :البرزمرکزی پناهگاههایی به شرح زیره راهنمای صعود به قله های در نقش

 متری 6605ارتفاع در پناهگاه گوسفند سرا )کوهپایه (

 متری 1705ارتفاع بارگاه سوم )یال جنوبی( در

 متری  1705ارتفاع سیمرغ )یال غربی( درپناهگاه 

 1315ارتفاع در پناهگاه تخت فریدون )یال شمال شرقی (

 1155 جانپناهومتری  1555ارتفاع لی ( درجانپناه فلزی )جبهه شما

 



 یخچالهای معروف :

 یخچال سیوله )جبهه شمالی (

 یخچال دوبی سل )جبهه شمالی(

 یخچال عروسکها )جبهه شمالی (

 یخچال دره یخار )شمال شرقی(

 یخچال خورتاب سر 

 یخچال شمال غربی

 یخچال غربی

 
 : شرح برنامه

با توجه به شرایط مساعد جوی تصمیم گرفتیم تا ازتعطیالت پیش رو استفاده کرده وصعود را 

برنامه ریزی کنیم .مبدا حرکت ما روستای نوا بود وشب را جهت نزدیکی به محل شروع برنامه 

درآنجا گذراندیم ساعت یک ربع به شش با تجهیزات کامل زمستانی از پارکینگ صعود خود را 

. نیاز به برفکوبی و باز کردن مسیر نبود چرا که گروههای قبلی که از روز پیش به  شروع کردیم

کرده بودند .مسیرزمستانی صعود مسیر را کامل برفکوبی وآماده سمت بارگاه حرکت کرده بودند 

به مسجد رسیدیم  استراحت کردیم وصبحانه  3:35ودر جهت درست پیموده شده بود .درساعت 

به قصد بارگاه از مسجد به راه افتادیم وساعت حدود  6ر عالی بود. ساعت خوردیم ،هوا بسیا

 تقریبا تمامیکردند . به بارگاه رسیدیم .جمیعت زیادی برای صعود خود را آماده می 6ساعت 

برای داشتن اتاق به متصدی خبردادیم و چند ساعت منتظر ماندیم . دراین فاصله تختها پر بود .

عصر وارد اتاق شدیم و پس  1مله را برای صعود فردا چیدیم . ساعت چیزی خوردیم و کوله ح

سرو صدا و شلوغی بارگاه آدم را یاد صعود تابستانه م .از مرتب کردن وسایل استراحت کردی

  وازدحام آن می انداخت.



دقیقه آماده حرکت به سمت قله بودیم ،باد سردی می  0:15ساعت چهار صبح بیدار شدیم و ساعت 

ها به کندی  تاریکی هوا گروهد .درکیلومتر برساعت می رسی 35ه سرعت آن به حدود وزید ک

حرکت می کردند و درپیدا کردن پا کوب مناسب دچار شک و تردید بودند .با روشن شدن هوا 

سخت شدن کار  و برفهاآفتاب سبب شل شدن م ها سرعت گرفتند اما تابش وضعیت بهتر شد و تی

دیگری فرو می رفتند و تقال می کردند تا بیرون بیایند . تعدادی مسیر  افراد در برفصعود شد .

برف به دو متر می رسید و روی  حجمو پا کوب جدیدی ایجاد می کردند .را انتخاب می کردند 

به ارتفاعی رسیدیم که باد مجال کمتری داده ،پیکار با برف ازیال برف تا باالی زانو بود . پس 

د و گذر تپه گوگردی زیر فشار یخ و برف بدون دود و خاموش به نظر میرسیند .بود تا برفی بنشی

ساعت حدود یک ظهر به قله رسیدیم و شکر به جا آوردیم که بار دیگر این توان از آن آسان بود 

  و اراده را داشتیم که بر بلندای ایران زمین بایستیم.

دو ثانیه ن پس ازرش شده بود .دوربیدرجه گزا 61دمای قله بسیارسرد بود وطبق پیش بینی منفی 

خاموش می شد وعکس برداری را سخت کرده بود .پس ازعکاسی ولذت بردن از مناظرباالی قله 

به بارگاه رسیدیم وپس از یک ساعت استراحت و بستن کوله ها به  1ساعتم وشدیربه پایین سرازی

  سمت پایین روانه شدیم.

می و مورد نیاز بود. همچنین گذراندن دوره برف و یخ دراین صعود داشتن کرامپون وکلنگ الزا

  پیشرفته سبب داشتن تسلط و دانش کافی برای صعود زمستانه بود.

می مایحتاج باال رفت اما ما تماازبارگاه سوم تهیه کرد و سبکبارآب ،تنقالت وکنسروها را می شد 

داشتند برای حمل پلورحضوررکارگرانی که دان ازکوهنوردهمچنین بعضی ازرا به همراه داشتیم .

تومان  655کوله ها کوله ها استفاده کرده بودند و با کوله کوچک صعود می کردند .)قیمت حمل 

 کیلو بود . 73وزن کوله های ما حدودا  (تعیین شده بود.

لوازم فنی وپوشاک همراه تیم شامل : کلنگ،کرامپون ،طناب انفرادی ،دو عدد کارابین ،کفش دو 

 ،جوراب و دستکش پر ،کاپش پر و...پوش 

متاسفانه به دلیل تمام شدن باطری جی پی اس ترک ثبت شده نیمه تمام ماند و از مسیرهای ثبت 

 شده موجود در اینترنت برای این گزارش استفاده شد.

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پنجاهمین سال تاسیس مناسبتباشگاه آرش به این صعود تقدیم شد به 

 

 

 تهیه و تنظیم :انسیه شفیعی


