
 

 

 



 

 

 

 عنوان برنامه:

 زردکوه بختیاری الرأسخطپیمایش زمستانه  اولین

 (مرکزیجنوبی و قلل )

 

 قه اجرای برنامه:طمن

 ارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ )چلگرد(چه استان

 روز 10: زمانمدت

 کیلومتر 72مسافت پیمایش شده: 

 :کنندهشرکتاعضای 

 خسرو حمصی )سرپرست( 

 ریابوالفضل مالعلی اکب

 ابوالفضل سیفی نژاد

 :تاریخ اجرا

 1399سال  ماهبهمن 29الی  20

 :برنامهمجری 

 باشگاه کوهنوردی اوج اراک



 

 

 

 نام خالق کوهستان به

 

ین کار شوند، بعضی فقط به عشق ماجراجویی به ابه دالیل مختلفی وارد فضاهای خالی جهان می هاانسان

ی کوچک، های رفته را با وسوسه صداهارند، بعضی دیگر هم راهشوند، برخی عطش علمی شدید دابرانگیخته می

 کنند.ها ترک میجذابیت رازآلود ناشناخته

 ارنست شکلتون-

 

 مرکزی استانهیئت کوهنوردی  تأسیسپنجاهمین سالگرد  گرامیداشت

 و

 یاد و خاطره شادروان کیخسرو رجایی

 



 

 

 

 

 گزاریسپاس
کوهنوردی اوج  اعضا و مسئولین باشگاه جانبههمهن حمایت و همدلی موفقیت و سالمت اجرای این برنامه مدیو

 است. کنندهشرکتخانواده اعضای  و اراک

لی، عماد بال ی،ای از کادر پشتیبانی و تدارکات آقایان احسان رحیمدانیم، قدردانی ویژهاینجا بر خود الزم می

، کاظم نژاد، محمد ارشاد پور، مجید کاظمی استاد هاشم مصطفی حیدری، محمود سربندی، حمید خواجه رسولی،

موسی رضا و  روح اله عسگری، سجاد حمصی، رضا میرزایی، حسینگودرزی  اهللحبیبابوالفضل سبحانی، اکبری، 

مامی ه را در تها افسانه رضایی، فرشته طاعتی، پروین کریمی و مهدیه نادی سنجانی داشته باشیم که این گروخانم

 د.مراحل همراهی کردن



 

 

 

 چکیده

های یالا ب کیلومتر( 20)عرض تقریبی  گسترده است کوهیرشته ،قلب تپنده زاگرس میانی، زردکوه بختیاری

های و درهیلومتر( ک 80)طول تقریبی طوالنی  ( ومتری 4000و  3000قلل باالی  توجهیقابل)دارای تعداد  مرتفع

تعداد زیادی لت زردکوه بختیاری به ع الرأسخط است. ارمحال و بختیاری واقع شدهچهاستان که در ژرف و بکر 

ی فرود و برگشت در ، نبود مسیرهاآنروی بر پناه عدم وجود جان، توجهقابلخیزهای بسیار زیاد و وافتقله با 

مانع از  که هستنددالیلی  ازجملهگستردگی پهنه کوهستانی منطقه و های مسیر، مواقع اضطراری در اکثر قسمت

بودن شرایط جوی  بینیپیشغیرقابل، هااین. عالوه بر شده استتابستان حتی در  الرأسخطکامل مایش پیاجرای 

بهمن، و  ها با تابستان، حجم باالی برف در زمستان، وجود خطرتفاوت شرایط صعود و فرود اکثر قله منطقه،

تانی هیچ برنامه زمس تنهانهتا  اندبوده هم مزید بر علت ها در زمستانهای دسترسی به دامنهمسدود بودن اکثر راه

ها گزارش قلهبر روی تک برنامه زمستانی شماریانگشتبلکه تعداد  انجام نشده باشد الرأسبرای پیمایش این خط

باشگاه  .بودن وجودمدر فصل زمستان  خصوصبه الرأسخطاطالعات جامعی در مورد این این بنابرشده است. 

که  1398کوه در سال الراس شاهانزمستانه خط اولین پیمایش آمیزموفقیتاجرای  از کوهنوردی اوج اراک پس

 ای زمستانیبا اجرای برنامهتا مقام دوم هفتمین جشنواره صعودهای برتر را به خود اختصاص داد، تصمیم گرفت 

معه کوهنوردی جا به ابار راولین رای الراس زیبا و وحشی بخطقلل و مسیر پیمایش این از  تریاطالعات دقیق

اطالعات  به علت کمبود. دتوانایی فردی، گروهی و باشگاهی خود را محک بزن باری دیگر تقدیم کرده و همچنین

و  اخص، سنگینخود یک برنامه کامل، ش اجرا شده بارگذاریموجود از اکثر قلل زردکوه در زمستان، هر دو برنامه 

همراه داشتن تجهیزات  جتناب از خطرات، آمادگی کامل جسمانی،که نیازمند طراحی مسیر با ا ندجدید بود

، یسیر امدادی و آشنایی با مزمستانی، تعداد نفرات مشخص و صرف حداقل سه الی چهار روز زمان بود. برای ایمن

ی از گردنه چر 1399بهمن  20اصلی برنامه همراه شدند.  بارگذاری هایبرنامهاعضای تیم پشتیبان در چند تن از 

های مرتفع و ، دیوارهالعبورصعبهای با گذر از تیغهشاخص قله  28گذر از  پیمایش وکیلومتر  72و پس از  آغاز

 با کمال سالمت هر سه عضو گروه با موفقیت اجرا شد. 1399بهمن  29در حجم باالی برف 
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 مشخصات اجرایی برنامه

 

 زردکوه بختیاری الرأسخطلین پیمایش زمستانه او نام برنامه:

 20/11/1399دوشنبه  تاریخ شروع برنامه:

 29/11/1399شنبه  تاریخ پایان برنامه:

 (بهمن 29تا  20روز )از  10 پیمایش برنامه اصلی: زمانمدت

 کوهرنگ )چلگرد(، شهرستان ارمحال و بختیاریچهاستان  موقعیت جغرافیایی اجرای برنامه:

 چری گردنه در زمستان: روماشینجاده ای انته 

 گردنه چری پیمایش: مبدأنقطه 

 چری راهداری نقطه شروع برنامه اصلی:

 خانعلیو شیخ  1، تقاطع جاده سد کوهرنگ نقطه پایان برنامه:

 کیلومتر 71.7 طول مسیر پیمایش شده:

مپ و های کدهی موبایل در محلن. به آنتدهی موبایل استمناطق فاقد آنتن برخی دهی تلفن همراه:آنتن

 مانی در گزارش اشاره شده است.شب



 

 

 

 پیمایش ترتیببهصات نقاط طی شده ارتفاع و مخت
 1پیمایش ترتیببه. ارتفاع و مختصات نقاط طی شده 1جدول 

ارتفاع از سطح  2نام نقطه ردیف

 دریا )متر(

 مختصات

 S4227123559474 39 2721 روع(راهداری گردنه چری )نقطه ش  .1

 S4223773560404 39 3028 1چری   .2

 S4217183563833 39 3216 1کمپ   .3

 S4216743563931 39 3232 2چری   .4

 S4216783564611 39 3281 3چری   .5

 S4219413564951 39 3342 4چری   .6

 S4221603565992 39 3423 5چری   .7

 S4220453566524 39 3476 چری  .8

 S4223273568818 39 3544 2کمپ   .9

 S4222333569307 39 3668 اسپیون  .10

 S4138423581804 39 3761 خرسون  .11

 S4212683571114 39 3760 3کمپ   .12

 S4205533571169 39 3523 4کمپ   .13

 S4189553571881 39 3992 تراورس نازی  .14

 S4175383572142 39 4017 برگلون  .15

 S4171903571249 39 3945 5کمپ   .16

 S4165653571195 39 4080 نازی تراورس سرشط  .17

 S4157823571443 39 4065 1شورنگ   .18

 S4155183571811 39 4068 2شورنگ   .19

 S4147363573264 39 4077 1دورنگ   .20

 S4148253573676 39 4044 2دورنگ   .21

 S4142853574331 39 3906 6کمپ   .22

 S4141073574560 39 3938 1چر گویی  .23

 S4138123574778 39 3873 2چر گویی  .24

 S4133243576020 39 3934 1سم کله   .25

 S4131613576799 39 3875 2سم کله   .26

 S4131503577407 39 3788 3سم کله   .27

                                                 
 های صعود شده در این گزارش با تحقیق از کوهنوردان و بومیان منطقه به دست آمده است.، گویش و ترتیب قلهنام 1
 اری تفکیک شدند.گذگذاری شده و با شماره، نامهاآنترین قله شاخص به هایی که نام مشخص نداشتند، با نام نزدیکاین گزارش قله در 2



 

 

 S4136723579035 39 3894 7کمپ   .28

 S4137003579190 39 4025 گینه شه  .29

 S4128623580877 39 4066 دینک بندی  .30

 S4131993581272 39 4230 کلونچین  .31

 S4125753581445 39 4139 نفرعی شاه شهیدا  .32

 S4124503582822 39 4050 8کمپ   .33

 S4124633582753 39 4078 پله بلند اتابکی )شاه شهیدان(  .34

 S4129273583845 39 3925 زرده  .35

 S4127433583896 39 3939 دوزردهتراورس   .36

 S4137553584549 39 3800 میشان  .37

 S4140383585765 39 3414 پناه میشانجان  .38

 S4155543589163 39 2390 کوهرنگ 1سد   .39

 S4152743594171 39 2610 پایان  .40

 

 وسایل فنی برنامه

العبور، صعود و فرودهای فنی با طول زیاد است وسایل فنی های صعببیشتر مسیر دارای تیغه کهازآنجایی

 آمده 3جدول و  2جدول در  ترتیببه هاآنفردی و گروهی برای اجرای این برنامه ضروری است که اسامی و تعداد 

 است.

 . وسایل فنی انفرادی2جدول 

 تعداد به ازای هر فرد نام ابزار ردیف

 عدد 1 هارنس  .1

 عدد 1 کاله کاسکت  .2

 عدد 1 یومار  .3

 عدد 1 ابزار فرود )هشت(  .4

 عدد 1 ابزار حمایت )ریورسو(  .5

 عدد 1 طنابچه اتوبالک  .6

 عدد 3 دارپیچکارابین   .7

 رشته 1 طنابچه انفرادی  .8

 عدد 1 کلنگ  .9

 جفت 1 کرامپون  .10



 

 

 

 . وسایل فنی گروهی3جدول 

 تعداد همراه گروه نام ابزار ردیف

 حلقه 2 تک طناب  .1

 ست 1 کیل  .2

 جفت 1 تبر یخ  .3

 ست 1 کوبیست رول  .4

 عدد 5 فحه پالکو ص اسپیترول   .5

 عدد 6 میخ  .6

 عدد 1 بیل برف  .7

 عدد 5 دارپیچکارابین   .8

 عدد 1 میکرو ترکشن  .9

 عدد 6 120و  80، 60اسلینگ   .10

 عدد 4 پیچ یخ  .11

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه - 1

 معرفی منطقه اجرای برنامه - 1 – 1

 زردکوه بختیاری الرأسخطموقعیت جغرافیایی - 1 – 1 – 1

 .قرار دارد و بختیاری ارمحالچه استاندو رودخانه بزرگ کوهرنگ و بازفت در  لحدفاصزردکوه در  الرأسخط

ر نواحی با حرکت کلی ساختار زاگرس است. د هماهنگز شمال غربی به سمت جنوب شرقی ا کوهرشتهاین  جهت

 .ار داردفت قرباز یجنگل و های ییالقیو اردل و در نواحی غربی آن آبادیهای چلگرد بخش کوهرشتهشرقی این 

 الراس زردکوه مشخصات خط -1-1-2

ازفت و رود، ب، کارون، زایندهماربرهزردکوه بختیاری قلب تپنده زاگرس میانی، سرچشمه رودهای مهمی چون 

 کوهرشته. این ستاو غیره  دز، کارون رود، چادگان،سدهای بزرگ و حیاتی ایران مثل سد زاینده آب کنندهتأمین

ده شده اصفهان، لرستان و خوزستان کشی استانهای چهارمحال و بختیاری تا مرز ستانگستره وسیعی در ا در

 است.

وهرنگ مشرف به چلگرد در شهرستان ک ،مشرف به منطقه بازفت و دامنه شمالی آن ،های جنوبی زردکوهدامنه

ت رشته ترین قسمارمحال و بختیاری، شرقیچهاستان شهرستان اردل  اراندیندر منطقه  میلیکوهستان . هستند

ا نزدیکی اصلی زردکوه است که با امتداد به سمت شمال غرب تا محدوده روستای سرآقاسید شهرستان چلگرد و ت

 ردکوهز خط الراساصفهان کشیده شده است.  استاندر مرز  فدکخوزستان و کوهستان  استانکوهستان کینو در 

 3000قلل باالی  توجهیقابلکیلومتر دربرگیرنده تعداد  20کیلومتر و عرض تقریبی  80تقریبی  به طول ایگستره

ورسونان پخرسان، ، ایلوک، دورنگ، میشانهای مشهور چون چال. این کوهستان دارای برفباشدمیمتری  4000و 

معلی، ، دره غالکول خدنگ همچونبکر این کوهستان  های ژرف وهای مرتفع، طوالنی و درهو غیره است. یال

که بلندترین  کشیدهفلکهای سربهلهشد و قترین یخچال ایران محسوب میگذشته طوالنی هایسال که در ایلوک

- را در دورنمایی به باشند، عظمت خود، شاه شهیدان، زرده، دوزرده، چگاله و غیره میتنانهفتکلونچین،  هاآن

 کشند.تر به رخ میهای اصفهان، چهارمحال بختیاری و خوزستان و حتی دوررنگ زرد از استان

 مردم منطقه 1-1-3

یل بزرگ نام ا ساز بهاین پهنه کوهستانی شاخص سرزمین ما ایران پیوندی ناگسستنی با قومی اصیل و تاریخ

ومیان به از زبان هایی کها و افسانهبختیاری دارد. رازهایی که زردکوه از ایل بختیاری در دل خود دارد و داستان

ی ه ایل بختیارمعنا بودن این دو بدون یکدیگر دارد. چه زردکوه و چشنویم، حکایت از بیمیبختیاری از زردکوه 

 بدون هم مفهومی نخواهند داشت.



 

 

 ی زردکوه درهای شمالرساند، قشالق و دامنههای جنوبی زردکوه که با رود بازفت خود را به خوزستان میدامنه

ه را های منطقبرف ها و چالها، قلهها، یالهای دره. اکثر ناماست مسیر رود ماربره و کوهرنگ ییالق ایل بختیاری

هستان در تمامی این کو تقریباً. آثار و ردپای ایل بختیاری استاند و به زبان لری بختیاری کرده گذارینامبومیان 

 .است مشاهدهقابل

ه چه رنگ و بوی گذشتراه اصلی، اگرایلهای تاریخی بختیاری شامل پنج ( و ایل راهچادرسیاهمحل برپایی ) وارگه

یستیم، چ واقعی نرا ندارد و با ساکن شدن بومیان در روستاها و شهرها و حمل دام و لوازم با ماشین دیگر شاهد کو

 این قوم را مشاهده کرد. آیینتوان اصالت، رسوم و شود و میاما هنوز در نقاطی استفاده می

 قهو پوشش گیاهی منط وحشحیات 1-1-4

ده که این ترین نقاط کشور بوست. کوهرنگ از پربارشمتر امیلی 1222میانگین بارش سالیانه در کوهرنگ حدود 

راد گدرجه سانتی 9/5چنین میانگین دمای سالیانه در کوهرنگ برف است. هم صورتبهها در ارتفاعات عمدتاً بارش

 118این منطقه  میانگین یخبندان در طول سال در کهطوریبه .دهداست که خبر از یک اقلیم سرد و مرطوب می

همین  واسطهبهداشته و  بسزاییدیواره زردکوه در نگهداری و هدایت رطوبت وارده از غرب کشور سهم . استروز 

امل شرطوبت منطقه دارای پوشش گیاهی بسیار متنوع با انواع آندمیک متعدد است. منابع آبی مهم منطقه 

ا به دو رکیلومتر است که با عبور از وسط منطقه آن  15ری و آب کوهرنگ با طول تقریبی های شهریارودخانه

قدیمی دوران  هاییخچالاست. آثار  رودزایندهکند. آب کوهرنگ سرچشمه اصلی رودخانه می نیمه تقسیم

ت ای دائمی و موقهیخچالبوده و امروزه این قلل پوشیده از  رؤیتقابلیخبندان بر روی ارتفاعات منطقه زردکوه 

 .(1)ها هستندفراوانی است که سرچشمه بسیاری از رودها و چشمه

د گونه در جنس شناسایی شده است. وجود این تعدا 301خانواده و  65گونه گیاهی از  487منطقه تعداد این در 

نه گو 179حدود  اهی درگیباشد. از این تعداد گونه ای باال در منطقه میگونه و غنایتنوع  دهندهنشاناین وسعت، 

قرار دارند   های در حال انقراضگونه از گیاهان موجود در منطقه، در لیست گونه 46در حدود  بوده وآن دارویی 

و شامل انواع  عگیاهی منطقه بسیار متنو پوشش نماید.می تأکیدکه لزوم حفاظت هر چه بیشتر این منطقه را 

شک، نبق، ریواس، ترز، انواع کاله میرحسن و گون، آالله، الله کوهی، انواع اسپرس کوهی هایگونه ازجملهفراوانی 

 شی، گیس پیرزن،، اورس، بنه، زالزالک، کیکم، ارژن، گز، شیرخشت، تمشک، آلبالو وحکوهیبادامگزنه، دافنه، 

یره غ ونسترن وحشی، خرگوشک، عروس سنگ، گل حسرت، انواع شقایق، کنگر، چای کوهی، آویشن، کما، جاشیر 

 . (1)باشدمی

های کمیاب و در خطر انقراض تنوع زیستی و پوشش جنگلی غنی، قرارگیری در کریدور گدار کبک و وجود گونه

بز  ی چونپستانداران منطقه شاملهای جانوری موجود در گونه .(2) دباشمنطقه میاز خصوصیات این  وحشحیات

 درازدمبرفی، جرد ایرانی، هامستر  بوف، سمور سنگیگرگ،  معمولی، شغال، ای، روباه، پلنگ، خرس قهوهوحشی

-باشد. کوهو بختیاری می ارمحالچهاستان  وحشحیاتبک دری نماد کبک اشاره کر زاگرسی و برخی انواع خفاش

محل زندگی این پرنده زیبا  بینجهانهای زردکوه، سبزکوه، جیالن، سالداران، قیصری، کالر، ریگ، هلن، میلی و 

بک معمولی، سارگپه معمولی، شاهین، بحری، فاخته، شاه بوف، کبک عقاب طالی طورهمینهستند.  استانن در ای



 

 

ایرانی، بلبل، چکچک کوهی،  سرخسینه، ه کوهی، دم جنبانک زرد، چلچلدارشاخجغد، شبگرد معمولی، چکاوک 

، سهره خاکی، سرخسینهسهره طرقه کوهی، توکای سیاه، چرخ ریسک پشت بلوطی، زرده پر کوهی، سهره طالیی، 

، گرزه مار ،  کوهرنگیی افعغیره پرندگان ساکن این پهنه هستند. ، غراب و سیاهکالغکالغ نوک سرخ، زاغی، 

و  کمانرنگین آالیقزلهای از خزندگان و ماهی سوجهپولک درشت ، آگامای سفید ، مار سیا ایصخرهآگامای 

 .(1)ند شونیز در این منطقه یافت می ماهیسیا

 
 (3)ارمحال و بختیاریچه استاندر  شدهحفاظت گونهکبک دری،  :1عکس 

 

 هدف و انگیزه برنامه –1-2

ی برف، ها با تابستان، وجود خطر بهمن، حجم باالبا اطالع از وجود تفاوت شرایط صعود و فرود اکثر قله

پناه روی وی منطقه، عدم وجود جانبودن شرایط ج بینیپیشلغیرقاب، توجهقابلبسیار زیاد و  وخیزهایافت

ها و االی قلههای مسیر، تعداد ب، نبود مسیرهای فرود و برگشت در مواقع اضطراری در اکثر قسمتالرأسخط

ه کاند ی بودهها در زمستان عواملهای دسترسی به دامنهگستردگی پهنه کوهستانی منطقه و مسدود بودن اکثر راه

ما  ای بود کهاذبهجاند، ولی همین عوامل و خاص بودن منطقه نیروی کوهنوردان در این راه قدم نگذاشته حالبهتا

 کشانید.خود می به سمترا 

 با توجه به شرایط خاص منطقه دو برنامه در نظر گرفته شد: پیمایشبنابراین برای اجرای برنامه 



 

 

ر جاده دچری  بین قلل میلی و چری از محل راهداریاز گردنه چری ما الرأسخطقسمت اصلی  پیمایش (1

قه چلگرد مابین دوآب صمصامی و بازفت تا جاده سرآقاسید بعد از قله قنبرکش در منط مسجدسلیمانشهرکرد به 

 بود.

شت از آمدن شرایط خاص، پیمایش تا قلل اصلی و متمرکز قسمت میانی زردکوه و برگ به وجوددر صورت  (2

 مسیر چال میشان بود.

 وردهای برنامهادست -1-3

 زمینۀدروردهای متعددی ابرنامه دست موردنظربا موفقیت در اجرای این برنامه عالوه بر رسیدن به اهداف 

 :شودیمداده را در ادامه شرح  هرکدامآوردیم که  به دست محیطیزیستکوهنوردی، اجتماعی، فرهنگی و 

 دستاوردهای ورزشی:

 72 طول بار بهبرای اولین اس زردکوه بختیاری )قلل جنوبی و مرکزی( اجرای پیمایش زمستانه خط الر -1

 قله شاخص 28کیلومتر شامل 

 روی زردکوه بختیاری بر زمستانی هایپیمایشبه  مندانعالقهفراهم آوردن بستر و زمینه فعالیت برای سایر  -2

 از گردنه چری تا میشان GPSثبت ترک مسیر با  -3

 ها در طول مسیر پیمایش شدهها و گردنههثبت مختصات و ارتفاع تمامی قل -4

ز اجرای این اگذر زمستانه تا قبل  گونههیچکه  منطقهای گشایش مسیرهای صعود و فرود قلل فنی و صخره -5

 انجام نشده بود هاآنبرنامه بر روی 

ی هاهای اصلی و چالشطراحی مسیرهای ایمن جهت عبور از مسیرهای دارای خطر بهمن که یکی از شاخصه -6

زردکوه  های مسیر که جزو گریزناپذیر پیمایشمهم منطقه زردکوه به علت حجم باالی برف در تمامی قسمت

 است.

الراس جنوبی و قلل میانی نیمه شمالی خطگشایش مسیرهای جدید صعود و دسترسی به قلل میانی نیمه  -7

رسی به مناطق که در مواقع خاص و ضرورت مسیرهای مطمئن جهت دست اولین بارزردکوه برای 

ادثه سقوط هواپیما حمثال در صورت بروز حوادثی نظیر  طوربهو دور از دسترس زردکوه است. ) العبورصعب

 در دنا(

 در زمستان. اولین بارقله از قلل زردکوه برای  20صعود زمستانه حدود  -8

 در نهایت ای ناشناختههای شاخص در مسیرهموفقیت در اجرای صحیح این برنامه، نشان داد که انجام برنامه -9

 یسر استهای الزم در قالب باشگاه مهای دقیق و تمرینات و آموزشریزیایمنی و سالمت به لطف برنامه

 ی:زیستمحیطدستاوردهای فرهنگی، اجتماعی و 



 

 

 منطقه بازفتتعامل، همکاری و آشنایی با افراد بومی و محلی  -1

که به  رویهبی طوربهد جلوگیری از شکار و چیدن گیاهان ی به اهالی منطقه در مورزیستمحیطدادن اطالعات  -2

 دلیل عدم آگاهی مردم منطقه و برخی سودجویان در معرض آسیب جدی و انقراض قرار گرفته است

 ایخرس قهوه خصوصبه

 

 ساختار گزارش -1-4

ن ادامه ای شدند. دروردهای این برنامه بیان ادر این فصل، ضمن معرفی منطقه برنامه، اهمیت، هدف اجرا و دست

در  ازآنسپشود. های مقدماتی برای اجرای برنامه اصلی توضیح داده مینحوه اجرای برنامه دوگزارش، در فصل 

از کل  بندیجمع 4ل شود. در نهایت در فصگزارش داده می روزروزبه صورتبهگزارش اجرای برنامه اصلی  3فصل 

 .شوداین برنامه ارائه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های مقدماتی برای اجرای برنامه اصلیبرنامه  -2

 

های دری و هشاهان کوه، حین صعود به قل الرأسخطدر روزهای ابتدایی پیمایش زمستانه  1398زمستان سال 

. نمودمی توجهجلبو خط الراس زردکوه و قلل شاخص آن  چرخیدمی جنوببه سمت  نگاهمانچال روغن گاهی 

سیار بهای منطقه زردکوه بختیاری مانند تاج شاهنشاهی بر سر سلطان کوه تنانهفتاز بین این قلل، قله 

چری، خرسان، قله پیش صعود کرده بودم ) هایسالالراس قللی که از این خطاین قله و  تصویر کرد.خودنمایی می

ن زمان در مانقشه صعود زمستانه آن از هباعث شد تا  (تنانهفتکلونچین، دوزرده، دورنگ، ناب، سیردان، 

 ،اعضا به همراه طبق تقویم باشگاه 1399که تابستان شدنی نبود تا این. این تصویر از ذهن پاکببنددنقش  مانذهن

س از بازدید از پ کردم.به این قله زیبا صعود میباری بود که زردکوه شدیم. سومین  تنانهفتعازم صعود قله 

وز دوم اعضای دره ایلوک، وقتی ظهر ر در مانیت مارمولکی و شب، عبور از پل دک دکو، دشخانعلیآبشار شیخ 

ه، ه مرتفع زردکودومین قل تنانهفتگروه مشغول شادمانی، تبریک و گرفتن عکس یادگاری بودند، من بر فراز قله 

 پروراندم.یمرا در سر  آن الرأسخطزردکوه فکر پیمایش زمستانه  الرأسخطپشت به اعضای تیم رو به 

-می و صعود ها ما را به دامان کوهکه تمامی این سال وجان دلیگر جرقه زده شده بود و بخشی از مغز و حال د

ا جهمان درواقعو  تنانهفتکشانید، تمامی تمرکز خود را روی انجام این برنامه گذاشته بود. پس از صعود قله 

 برنامه بود. آغازبرای ما 

ردکوه، مسیرهای و قلل ز الرأسخطای این برنامه شامل تحقیق در خصوص ریزی برای اجراولین مرحله از برنامه

برنامه اجرا  هاآنکه روی بود  هاییالرأسخطبا سایر  الرأسخطهای صعود شده در زمستان، مقایسه دسترسی، قله

 .کرده بودم

 ایپیمایش زمستانه هیچ ،مهبرنااین قبل از اجرای و توجه در خصوص زردکوه این بود که تا  تأملقابلاولین نکته 

از موجود بود که گذشته  هایسالدر  یتابستانه توسط کوهنوردان اراک یتنها پیمایشبود. روی قلل صورت نگرفته 

 پنج روز اجرا شده بود.در  تنانهفتی چری تا قله گردنه

کلون بستک به خلنو، دو  الرأسخطاراک و منطقه شازند، پیمایش زمستانه  هایالرأسخطتجربه پیمایش تمامی 

دومین صعود  عنوانبهشاهان کوه که خط الراس اشترانکوه و پیمایش تابستانه و زمستانه  الرأسخطمرتبه پیمایش 

کرترین و انتخاب شده بود، کمک شایانی در جهت درک صحیح از اجرای برنامه بر روی یکی از ب 1398برتر سال 

آسانی م در زمستان بهههای آن ران در زمستان بود که حتی تک قلهمسیرهای کوهستانی ای تریننخوردهدست

 شود.صعود نمی



 

 

زومه ها، صعود یکی از قلل زردکوه در زمستان را جزو کارهای شاخص در رها و مراسمبسیاری مناسبتدر 

زمستانه  قهای ناموفکوهنوردان بزرگ ایران شنیده بودم. حتی در بیان بزرگان کوهنوردی اراک صحبت از تالش

را  الرأسخطاین  ترین مورد کهنکته مشترک تمامی این موارد و شاید اصلی ترینمهمبر روی این قلل شده بود و 

 کوه را ازصعود نشده در زمستان باقی گذاشته بود، حجم باالی بارش برف در این منطقه کوهستانی بود که زرد

 کرد.های ایران متمایز میسایر کوهستان

شناسایی منطقه  لهازجمهای مقدماتی برنامه بود، زردکوه الرأسخطپیمایش که  ی رسیدن به هدف برنامهدر راستا

دامه اکه در . اجرا شدند و ریزیبرنامهای دو برنامه بارگذاری های تمرینی و در نهایت اجر، برنامهالرأسخطو مسیر 

 شود.شرح داده می هاآنهر یک از 

 

 های تمرینیبرنامه -2-1

ازم و حفظ آمادگی جسمانی و روحی اعضا، تدارک کلیه لوجهت های تمرینی در اراک و محالت اجرای برنامه

، بدون های الزم با تیم پشتیبانتجهیزات، هماهنگی با مسئولین باشگاه و هیئت کوهنوردی اراک، هماهنگی

-ترین حالتی شرایط در بهترین و بداسپانسر و تنها با مساعدت و همکاری اعضای باشگاه و در نظر گرفتن تمام

 ل زمستان بود.جهت اجرای این برنامه برای اولین بار در فص نفرهسههای ممکن از آخرین مراحل آمادگی تیم 

 

 بارگذاری عملیات -2-3

لل قنبود. اکثر صعودها روی ما هیچ منبعی برای کسب اطالعات جامع و کامل در خصوص زردکوه در دسترس 

، GPS ها، ترکانجام شده بود. کروکی دقیق و یا ثبت مشخص نام قله تنانهفتلونچین و ک همچونشاخص 

ی منطقه نشان وهوایآبهای مسیرهای دسترسی در زمستان به قلل میانی در هیچ سایتی وجود نداشت. گزارش

شود. تمامی میهم چند روز متوالی فرا صورتبه ندرتبهمناسب پیمایش و صعود در زردکوه داد که شرایط می

 بود. دسترسغیرقابلدر زمستان مسدود و  الرأسخطهای اطراف جاده

بندی دقیق زمان وریزی زردکوه نیازمند برنامه الرأسخطموارد گواه این بود که پیمایش  تمامی اینبندی جمع

ای چنین برنامه رای اجرایزمان برای اجرای این برنامه نیاز بود. پس ب روز 15بینانه حداقل . با یک دید خوشاست

 شد.یقین، لزوم بارگذاری قبل از اجرای برنامه احساس می طوربه، زمانمدتبا این 

 وهوایآب ازآنجاکهبینی نبود وضعیت جوی بود. قابل پیش زمانمدتیکی دیگر از موارد مهمی که در رابطه با این 

مشاور تخصصی هواشناسی  ،نژادجناب آقای هاشم رطوهمینو  ،استبینی روز قابل پیش 10منطقه حداکثر تا 



 

 

توان داشت، بنابراین قرار روز می 10چندان دقیق را حداکثر برای بینی نسبی و نهپیش که بودند معتقد ،کوهستان

و در  کرده داشتن چند روز هوای پایدار برنامه را شروع محضبهماه و نیمه دوم بهمن ازاولین فرصت تا در شد 

 هاشم نژاد در ارتباط باشیم. استادامه با طول برن

واخر از قبل، در ا شدهبینیپیشبا توجه به شرایط خاص حاکم بر این منطقه در زمستان، بارگذاری در دو نقطه 

 یموردبررسمیدانی  صورتبهریزی شد، با این هدف که اول شرایط و حجم برف منطقه پاییز و اوایل زمستان برنامه

بررسی  لیبرنامه اصای بر موردنظرهای ها و نحوه دسترسی به نقطهرد، و دوم مسدود شدن راهو سنجش قرار گی

احتمال  برنامه، وجود خرس در منطقه و شروعهای فرود اضطراری، محل بررسی محل فرود، راه شود. در نهایت

یرهای ها و مسی راهدسترسی خرس به بارگذاری با توجه به حس بویایی قوی این ساکن همیشگی زردکوه، بررس

 بود. موردنظرنیز  نشدهبینیپیشرساندن امداد و تیم پشتیبان جهت حوادث 

ر دی در نیمه غربی و دیگری برنامه در نظر گرفته شد، یک شدهبینیپیشای که با توجه به تعداد روزهای دو نقطه

 شرقیبه نقطه  الی و مسیر دسترسیقرار داشت. مسیر دسترسی به نقطه غربی از دامنه شم الرأسخطنیمه شرقی 

 از دامنه جنوبی انتخاب شد.

 شدهشناخته جهت رسیدن به قلل میانی و یا قلل کمتر رای مسیرهای مشخص، مرسوم و معمولدا الرأسخطاین 

 کن و یا نیازمندیا نامم الرأسخطر بسیاری از مناطق، دسترسی به بنابراین د. یستدر سایر نقاط شرق و غرب ن

 .استبهمن  رفنی و یا بسیار طوالنی و دارای خط از مسیرهای عبور

های قله های زردکوه در زمستان صعود نشده بودند و تعداد اندکی گزارش از صعودهای زمستانه رویاکثر قله

های ز برنامهاشد. به همین دلیل هر یک ها مشاهده می، زرده، دوزرده و خرسان در سایتتنانهفتشاخص مثل 

کامل  اری خود یک برنامه کامل، شاخص، نو، سنگین و نیازمند طراحی مسیر، دوری از خطرات، آمادگیبارگذ

 روزه بود. 3-4جسمانی و تجهیزات زمستانی، تعداد نفرات مشخص و صرف زمان حداقل 

 

 

 برنامه بارگذاری اول -2-3-1

 الرأسطخنیمه جنوبی بارگذاری  ،شمالبه سمت  الرأسخط جنوبیبا توجه به انتخاب شروع مسیر از قسمت 

سیر بارگذاری شمالی بودن م به علتشد. اما دومین هدف محسوب می الرأسخطنیمه شمالی اولین و بارگذاری 

غلب اهای شمالی در و احتمال هرچه بیشتر شدن حجم برف دامنه شمالی و خطر بالقوه بهمن در دامنه دوم

 تدارک دیده شد.نیمه شمالی سمت  مناطق زردکوه، اولین برنامه بارگذاری به



 

 

، حمصی آقایان خسرو با حضور آذرماه 21تاریخ  دردر دامنه قله ناب  الرأسخطنیمه شمالی در  این برنامه

 نفره اجرا شد. 4ابوالفضل سیفی نژاد، ابوالفضل مالعلی اکبری و کاظم اکبری در قالب تیمی 

. (1عکس ) کوهرنگ بود 1سد  تأسیساتچلگرد با جاده شروع پیمایش از محل تقاطع جاده سرآقاسید منطقه 

 دسترسیقابلدر فصول گرم سال با ماشین رنگ کوه 1و سپس جاده خاکی تا سد  دک دکوجاده آسفالت تا پل 

یزات مواد غذایی و تجه عالوهبهمانی و زمستانه پیاده همراه با تجهیزات کامل شب صورتبهاست. طول جاده 

مسیر سپس پس از عبور از پل و پیمایش تا محل تقاطع یال اصلی قله سیردان و بارگذاری طی شد.  موردنیاز

 پیموده شد. ل دسترسی به چال میشاننرما

  
 )ب( )الف(

 ، )ب( نمایی از سد1سد کوهرنگ  تأسیسات. )الف( 1عکس 

 

. نمایی (2عکس ) متری کمپ برپا شد 3200کیلومتر در ارتفاع  10حدود و طی مسافت  پیمایش ساعت 8پس از 

اصلی  الرأسخطشود، و جاده سرآقاسید از زردکوه مشاهده می 1، سد خانعلیاز سمت آبشار شیخ  که معموالً

 .استفرعی سیردان  الرأسخطقله و شود دیده می آنچه درواقع .نیست

 

 متری 3200 ارتفاع. استقرار کمپ در 2عکس 



 

 

و  زردیی فرود تا گردنه ازآنپسهای فرعی و اصلی سیردان و شامل دسترسی به یال سیردان، صعود قله روز دوم

. پس از (3عکس ) بود پیماییکوهساعت  8اصلی زردکوه زیر قله ناب بعد از  الرأسخطسپس دسترسی به 

 نیمی از مسیر در تاریکی شب پیموده شد. تقریباًبارگذاری و ثبت نقطه، برگشت مسیر تا کمپ انجام شد که 

 

 . نمایی از خط الراس فرعی منتهی به قله سیردان3عکس 

ین اراک و برگشت ببرنامه، البته بدون احتساب زمانی که صرف دسترسی  شروعبرنامه برگشت تا محل  روز سوم 

 و کوهرنگ داشتیم، انجام شد.

دکوه در داشت. شناخت بهتر از شرایط زر به همراهوردهای مهمی برای تیم اجرای این برنامه موفقیت و دستا

ه در اجرای از مسیر شمالی ک الرأسخطزمستان و گشایش مسیری نو برای دسترسی به قلل میانی نیمه غربی 

ر دبرای ما یا هر تیم  نیامدادرسامسیر  طورهمینراه فرود اضطراری و  عنوانبهو همچنین برنامه حائز اهمیت بود 

نگین، پرچالش، ای سخالصه برنامه طوربهقرار گیرد.  مورداستفادهتوانست بعد می هایسالشرایط دیگر در 

ه در ه از زردکودسترسی به این نقطی اصلی انجام شد. بخش و مفید جهت اجرای برنامهلذت حالدرعین

 زمستان برای اولین بار صورت گرفت.

های مهمی از ای که برای ما بسیار حائز اهمیت بود، دید و شناخت شرایط قسمتپس از اجرای این برنامه نکته

 گونههیچمسیر انتخابی ما شاید تا کیلومترها  غیرازبهتر از آن این بود که مسیر در شرایط برفی بود. البته مهم

 ییریسک و خطر باال ،برای صعود و فرود وجود نداشت و یا در صورت وجود الرأسخطری جهت دسترسی به مسی

 .3بهمن بود خطر خصوصبهفنی و  ازلحاظ

                                                 
 .ه استاین مسیر به پیوست این گزارش جهت استفاده در مواقع ضرورت ارسال شد GPSترک  یلفا 3



 

 

سیر صعود و های دسترسی از کوهرنگ به مراه بررسیتوان به از دیگر مواردی که در این برنامه بررسی شد، می

در این برنامه  طورهمینکوهرنگ اشاره کرد.  2پناه خرسان و سد مسیرهای جاندسترسی به قلل میانی زردکوه از 

 صورت گرفت. نشدهبینییشپبا مسیر برای حوادث  آشناییهمراه کردن یکی از اعضای پشتیبان جهت 

 

 برنامه بارگذاری دوم -2-3-2

ماه با حضور آقایان خسرو دی 11تا  9در تاریخ  الرأسخط جنوبیدومین برنامه بارگذاری در قسمت میانی 

. دو نفر از اعضای تیم شداجرا  چهارنفرهحمصی، ابوالفضل سیفی نژاد، کاظم اکبری و مجید کاظمی در قالب تیم 

 اصلی و دو نفر از اعضای تیم پشتیبان جهت شناخت مسیر در این برنامه حضور داشتند.

و دورنگ، از دامنه جنوبی منطقه بازفت  شورنگهای پیمایش جهت دسترسی به نقطه شرقی، محلی بین قله آغاز

گرفت. بنابراین دیدار با مسئوالن راهداری صورت می کوهرنگگلی شهرستان باال در بخش چمن دورکروستای 

های الزم، در جریان قرار دادن ایشان جهت اجرای برنامه اصلی و هماهنگی پورغیبیگلی جناب آقای بخش چمن

های اصلی و فرعی برای شروع برنامه اصلی و در طول اجرای برنامه انجام شد. اهکسب اطالعات در خصوص ر

 .(4عکس ) منطقه بازفت صورت گرفت احمرهاللنیز هماهنگی با مسئولین پایگاه  ازآنپس

 

 باال روستای دورک -در برنامه بارگذاری دوم کنندهشرکت. اعضای 4عکس 

یعنی  "هیچ پیایی نَتَرِ که رِوو به زرده دِ زمسون": کهیناگفتن  ما بالهجه لری به  مدام با روستای دورک باال اهالی

سختی مسیری را که در پیش  ".هیچ مردی نتوانسته است از اینجا تا زردکوه را در زمستان طی کند حالتابه"

 کردند.داشتیم را به ما گوشزد می



 

 

پا بر  ی که به خواب زمستانی فرو رفته بودند،و با عبور از درختان بلوطبلیط و سرگله از منطقه گله عبورپس از 

 دبومربوط به شب گذشته که هایی الی ردپاهای تازه خرس و توله خرسو از البه (5عکس ) روی برف گذاشته

را  شدهیطراح، کمپ را برپا کردیم. صبح روز دوم مسیر کردمیصعود  که به سمت زردکوهی ، ابتدای یال(6عکس )

 در پیش گرفتیم. الرأسخط یسوبهکه با راهنمایی بومیان کمی اصالح شده بود 

 

 

 . عبور از منطقه گله بلیط و درختان بلوط5عکس 

 

 خرس . ردپای تازه6عکس 

از یک مسیر صعود  آنچههر های برفی، تیغه، ردپای تازه خرس و رف سنگین، نقابمسیری پرچالش همراه با ب

 10حدود عصر پس از  16ساعت . سرانجام (8عکس و  7عکس ) توان انتظار داشتمتری می 4000زمستانه 



 

 

سمت  استراحت بهشد. پس از کمی  بارگذاری انجام الرأسخطروی  متری 3900فاع در ارت پیمایش کیلومتر

که  یمانچادرهابه تا پیمودیم بیشتر مسیر برگشت را در تاریکی شب  تقریباً. مانی حرکت کردیممحل شب

 .رسیدیم ،کوچک سنگی( برپا شده بود مانند غارهای درون اشکفتی )تورفتگی

 

 الراس اصلی منتهی به خط هایتیغ. مسیر 7عکس 

 

 نقاب برفیبا  ایتیغهنمایی از مسیر . 8عکس 

نگاهی متفاوت به ما  و سپاسگزاری از اهالی روستا که حاال دورکتا روستای  طی شده مسیراز روز سوم با برگشت 

 نیافتنیدسترسید. باور چندین ساله اهالی روستا مبنی بر  ه پایان، برفتیم داشتندای که به سمت قله میبا لحظه

به های پیشانی ما در ارتفاع بودن این کوه در زمستان پس از رصد تیم توسط دوربین در طول روز و رصد نور چراغ



 

 

گی ساعت رانند 9تا  8بازگشت از قله توسط تیم بر هم زده شده بود. البته از روستای دورک تا اراک هنوز  هنگام

مثبتی بود که پس از اجرای برنامه رضایت  دستاورد الرأسخطباقی بود. این مسیر و طراحی آن جهت دسترسی به 

 آورده بود. به وجوددر تیم  یکامل

 

 . فرود از شیب تند در مسیر برگشت9عکس 

 گردد.ارسال می مسیر نیز جهت استفاده در مواقع ضروری پیوست این گزارش ینا GPSترک 

بینی ز پیشحتی بیشتر ا الرأسخطمواد غذایی و کپسول گاز بر روی  تأمینپس از اجرای این دو برنامه و 

ل نداشتیم که توانست مانع اجرای برنامه گردد و هیچ شکی در دنمی چیزیهیچتوان گفت دیگر ، میموردنیاز

ذاشتن در این مسیر را گهیچ شخصی اجازه پا  حالتابهت بتوان گف جرئتبهعازم سفری هستیم که شاید  زودیبه

 به خود نداده بود.

 های بارگذاریوردهای برنامهاو دست بندیجمع

 

 رنامه اقع ضروری جهت اجرای باولین صعود زمستانه از این منطقه و فراهم شدن راهی مطمئن برای مو

 اصلی

   رخانه چریعوامل راهدا برنامه در گردنه چری و هماهنگی با آغازبازدید نقطه 

   ثبت ترکGPS و شناخت بهتر از منطقه در شرایط زمستانه مسیر 

  نایی تیم پشتیبان با مسیرآش 

  آمادگی هرچه بیشتر شرایط انفرادی و تیمی جهت اجرای برنامه اصلی 



 

 

  نطقه یانی به مهایی که از قلل مبودن اکثر یال دسترسغیرقابلتر شناخت و آگاهی از و از همه مهم

 بازفت کشیده شده بودند

 

 برنامه اصلی -3

اطالعات  اًتقریبشد. آوری میتر شدن به روزهای اجرای برنامه اطالعات بیشتری در خصوص منطقه جمعبا نزدیک

ی از هایرسیده بود که گاهی که برای کسب اطالعات بیشتر در مورد قسمت به حدیو آگاهی ما نسبت منطقه 

 شد، حتی نام آن قلل را هم نشنیده بودند.می سؤالکسوتان شبرنامه، از بزرگان و پی

شاهان کوه را اجرا  الرأسخطپیمایش کامل  برای اولین بار 1398تان ی ما همان تیمی بود که در زمسنفرهسهتیم 

ال ش سبه پیمایتجر کرده و مقام دومین صعود برتر سال را برای باشگاه کوهنوردی اوج اراک به ارمغان آورده بود.

 .باشدیک گام جلوتر حداقل تیم نسبت به سال قبل  سبب شده بود ءگذشته و هماهنگ بودن اعضا

یچ بارش ه تقریباً 1399ماه گذشته داشت. دی هایسالکه پشت سر گذاشتیم، تفاوت محسوس با  1399زمستان 

ی عالی، آرام و بدون وهوایآبی کردنباورن طوربهزاگرس نداشت و  خصوصبهو تندبادی در مناطق کوهستانی ایران 

 هیچ وضعیت سخت بود.

 ،و با حجم برف خیلی کم وهواآب ازلحاظ شکبیاگر قرار بر اجرای برنامه در روزهای ابتدایی زمستان داشتیم، 

ماه و در دل های ما برای نیمه بهمنریزیبینی و برنامهشد. ولی تمامی پیشاجرا میبدون هیچ مشکلی برنامه 

ز اهای فصل! ن بود. حداقل برای شخص من اجرای برنامه در اواسط زمستان بسیار مهم بود، نه ابتدا و انتزمستا

تانی محسوب زمساسفند  15دی تا  15گذشته از بزرگان کوهنوردی شنیده بودم که برنامه زمستانی از  هایسال

خاب ی برنامه انتماه برای اجرانیمه بهمن آید. بر همین اساسحساب نمی، قبل و بعد این تاریخ زمستان بهشودمی

 شده بود.

ز قطع اپس  20/11/1399تصمیم بر استارت کار در تاریخ  ویت جهای نهایی و اطالع از وضعیپس از هماهنگی

نه چری گرفته ادامه داشت از گرد 19/11/1399بارش جبهه هوای ناپایدار که چند روزی در منطقه بود و تا تاریخ 

 ها با راهداری گردنه چری صورت گرفت.هماهنگیشد و آخرین 

 از اراک تا گردنه چری -1-3

از  نوردانهمبا بدرقه  19/11/1399تاریخ  24با همراهی دو نفر از اعضای باشگاه آقایان سربندی و حیدری ساعت 

به  ور هستند،خمین حرکت کرده و پس از ملحق شدن آقای مالعلی اکبری که اهل شهرستان نیم به سمتاراک 

 به سمتصمصامی را -، داران و سپس کوهرنگ رفتیم. قسمت دوراهی فارساندامنه خوانسار، گلپایگان، سمت



 

 

چری ادامه دادیم. پس از عبور از گردنه شاه منصوری و  به سمترا  یرگانبدوآب صمصامی و دوراهی چری و 

 رسیدیم.گردنه چری  بهصبح  9دوآب صمصامی ساعت 

 استان های ارتباطی بینشود که یکی از راهن محورهای مواصالتی کشور محسوب میتریگردنه چری از مرتفع

جدا  زردکوه الرأسخطرا از سایر قلل و  میلیباشد. این گردنه کوهستان ارمحال و بختیاری و خوزستان میچه

 وهوایآب متری از سطح دریا دارای 2800 تقریبی ی در ارتفاعقرارگیر به علتکرده و در تمامی فصول سال 

ر ایل حل کوچ و عبومهای ایران برشمرد، که از دیرباز گیرترین راهتوان این گردنه را یکی از برفباشد. میخنک می

 بختیاری از قشالق به ییالق بوده است.

راهداری چری محل شروع برنامه ما بود. بارش برف تا شب قبل هم ادامه داشت و به هنگام رسیدن به گردنه 

مسیر توسط عوامل راهداری بودیم که نوید شروعی سخت را جهت سوار شدن بر ارتفاعات مشرف روبی شاهد برف

 داد.به راهداری به ما می

 برنامه پیمایش -3-2

a. 1399بهمن  20: دوشنبه روز اول 

ها و بررسی مجدد وسایل با بدرقه پس از آماده شدن، بستن کوله 20/11/1399دوشنبه  صبح 9:30ساعت 

 2720از گردنه چری در ارتفاع ن و مسئول راهداری منطقه، با امید به خدا و دعای دوستان استارت برنامه همراها

-ها و از همه مهمعات، بارگذاری، تمرینات، هماهنگی، اطالGPSریزی، تدارکات، . برنامه(10عکس ) زده شدمتری 

-ما را برای سفری که نمی ها و عظمت زردکوهرویارویی با چالش زندگی مجدد در کوهستان و وذوقشوقتر 

 دانستیم چه در پیش رو داریم به جریان انداخته و گام اصلی برداشته شده بود.



 

 

 

 . شروع پیمایش، راهداری گردنه چری10عکس 

برف تازه باریده در ارتفاعات باالتر را بیش از یک متر  بینیپیشبارش برف نیم متری برف در روز قبل در گردنه، 

گیر بود. اما انگیزه باال، در روز اول و حجم برف زیاد برای شروع برنامه کمی نفس پشتیکولهداد. سنگینی می

 داد.پیمایش و صعود و هیچ سستی به تن و جان ما نمی جزبهروحیه و امید به موفقیت اجازه ورود هیچ فکری 

خاطر اینکه از ابتدای کار، مسیر البته به شدند.صعود می بایدهایی بودند که ه، اولین قلهقل ششقلل چری شامل 

-قرار داشت خطر بهمن برف تازه وجود نداشت. اما حجم برف تازه باعث می هایتیغ یروی یک یال سنگی و گاه

متری ردپای بسیار  3000. در ارتفاع (11عکس ) روی یال سوار شویمشده تا بر انجام  کندیبهشد پیمایش مسیر 

های شمالی های جنوبی به سمت دامنهتازه عبور خرس را مشاهده کردیم که از سمت منطقه بازفت و دامنه

ماست باعث خوشحالی  از پیمایشگذشته بود. از طرفی دیدن ردپای تازه که مشخص بود مربوط به ساعاتی قبل 

های سایر گونه برخالفدر این منطقه بود که بقای خود را  هاانسان دورازبهیرینه زردکوه از حضور این ساکنان د

را در ذهن  سؤالاند. از طرف دیگر این شوند حفظ کردهدر این مناطق دیده می ندرتبهجانوری زاگرس که دیگر 

ی مورد دیگر درگیری ذهن ؟داین فصل سال نباید در خواب زمستانه باشن درانگیخت که مگر این حیوانات برمی

، توانایی صعود و عبور از ارتفاعات و ها با حس بویایی قویدر ساعات اولیه پیمایش با این موضوع بود که خرس تیم

زنند. یکی از مواردی که در ریزی ما را بر هم میها، کل برنامهالعبور در صورت یافتن بارگذاریمسیرهای صعب

 ترینبینانهخوشیم پشتیبان بحث شده بود، همین مورد بود. ولی به هر شکل در جلسه فکری و هماهنگی با ت

روز زمان نیاز داشت  سهحالت در صورت تهاجم خرس به بارگذاری، تیم پشتیبان جهت رسانیدن مواد غذایی به 

ز محل بارگذاری ها ابرای تیم ناممکن بود. پس تنها کار ممکن برای ما این بود که امیدوار باشیم خرس عمالًکه 

 را نیافته باشند.مخفی شده بودند حجم زیادی از برف و سنگ و وسایلی که زیر عبور نکرده 



 

 

 

 . یال منتهی به قله چری11عکس 

 میلیه راهداری و کوه ببزرگ همراه بود. پشت  هایسنگتختهکوبی سنگین از میان ابتدای مسیر پیمایش با برف

است و جهت شمال منطقه شهریاری، دوآب صمصامی در سمت چپ و جهت جنوب منطقه بازفت در سمت ر

منطقه بازفت  و کوه سفید بود که مافارونهای گیرترین نمای مناظر برفی و سفید اطراف قلهچشمشد. مشاهده می

 کند.را از شهرستان ایذه و مسجدسلیمان جدا می

 

و شروع برنامه به ایشان  کردیمط ما با تیم پشتیبان تماس تلفنی برقرار در حین حرکت با آقای احسان رحیمی راب

 مانی مختصاتشبدر طول روز قبل از ایجاد کمپ و  دو بارمیانگین  طوربه این بود که شد. قرار بر رسانیاطالع

پیگیر  نوردانهمسایر دوستان و ارسال شود. برای رابط پشتیبانی دهی مناسب وجود داشت در نقاطی که آنتنتیم 

ها و برنامه و خانواده اعضای تیم جهت اطالع از وضعیت تیم فقط با رابط پشتیبان در تماس بودند. تمامی قله

گذاری شده بود که در صورت وقوع هرگونه و شماره گذارینامقای رحیمی مسیر هدف برای پیمایش از قبل با آ

 اعالم گردد. موردنظرمشکلی، بدون هیچ خطایی محل 

کوبی سنگین برف تازه، که با افزایش ارتفاع جریان داشت و مسیر پیمایش با برفکیلومتر  20باد با سرعت حدود 

یال اصلی چری  هایصخرهبه یک متر و در برخی نقاط به بیش از یک متر هم رسیده بود، در چپ و راست 

 نوبت جلوی تیم در حرکت بود.ی تیم جهت حفظ انرژی به. هر یک از اعضا(12عکس ) خوردمی وتابپیچ



 

 

 

 . مسیر صعود قله چری12عکس 

کم از شود. کم گذاریعالمت GPSهای شاخص مسیر با از ابتدای مسیر تصمیم بر این شد که تمامی قله 

چری  له از قلل فرعیواجه شدیم. اولین قبرف م توجهقابلمسیرهای سنگی ابتدای یال عبور و با حجم بسیار زیاد و 

یم. به ازای هر صعود کردیم و پس از استراحتی کوتاه، مسیر را ادامه داد متر 3030به ارتفاع  12:30را در ساعت 

مه آماده ی ناهار لقیک و نیم ساعت حرکت، ده دقیقه استراحت در نظر گرفته شد. برای کاهش اتالف وقت وعده

ه ب 2 یچر لهقیم گرفته شد که حداکثر تا نیم ساعت قبل از تاریکی هوا پیمایش انجام شود. کردیم. تصممهیا می

 3/6ن پس از پیمود 2اولین کمپ برنامه زیر قله چری  صعود کردیم و 17:30در ساعت  رامتر  3230ارتفاع 

اب جهت انتخ باغلهایی از مسیر را روی جای پای تازه یک گرگ حرکت کردیم که برپا شد. قسمت کیلومتر

و تلفن ود مسیر کمک خوبی برای تیم بود. سرعت وزش باد خیلی کم شده ب وخیزهایافتمسیرهای برفی و 

ال قبل سبرای رابط ارسال شد. با توجه به تجربه  اشت. در اولین فرصت مختصات کمپدهی خوبی دهمراه آنتن

 تقریباًیم شدیم. هماهنگی اعضای تخل چادر میپس از برپایی کمپ وقت را هدر نداده و سریع مشغول کارهای دا

دانست. مانی و برپایی چادر میعالی بود و هر یک از ما وظیفه خود را طبق روال سال گذشته در هنگام شب

متوالی و  هایمانیشب باوجود ازمند همکاری اعضای تیم است.زندگی داخل چادر قواعد خاص خودش را دارد و نی

وظایف  جویی در وقت و رعایت اصول بهداشتی، تمامیحفظ روحیه تیمی، صرفه به جهتول زیاد، از همان شب ا

دن د، مهیا کری ناهار روز بعبرای اعضاء طبق هماهنگی قبلی و تعریف شده بود. آب کردن برف، آماده کردن لقمه

داخل چادر  ظایف تیم درسایر مواردی که قرار بود هر شب انجام شود و و GPS، روزانه غذا، نوشتن گزارش مختصر

 بودند.



 

 

ابل ب و حمایت قای بود ولی بدون نیاز به طناهایی از مسیر صخرهروز اول برنامه بدون کار فنی انجام شد، قسمت

رفی ابزار و سنگی یا ب از ابتدای کار با تیم همراه بود و برای عبور از هرگونه مسیر موردنیازلوازم فنی  پیمایش بود.

انی بزارهای مینی شده بود. دو حلقه طناب دینامیک، هارنس و کاله کاسک، ابزار فرود و حمایت، ابیتجهیزات پیش

ای باشگاه را آقای خواجه رسولی از اعض هاآنساز که زحمت ساخت های دستکوبی و میخسنگ و برف، ست رول

 جاکهازآنبود.  در اختیار تیم زهچندروکشیده بودند لوازمی بود که مازاد بر تمامی تجهیزات صعودهای زمستانه و 

د، قرار گرفته بو موردتوجهبینی نبود، یکی از مواردی که در تدارکات برنامه بسیار برنامه قابل پیش زمانمدت

اندازه به سوالر ، پاوربانک وو چراغ پیشانی GPSباتری اضافه جهت  طورهمینشارژر گوشی همراه و دوربین بود. 

ختصر ماز تجهیزات، لوازم و مواد غذایی شرح  هرکدامو سایر موارد که طی گزارش در خصوص  روز 20حداقل 

 داده خواهد شد.

انجام ه باال، مایش مسیری با حجم برف تازپی ،طوالنی، استرس قبل از برنامه سواریماشینشب اول خسته از 

-اول به کرگزار خداوند بزرگ در درجهسازی امور روز آینده طی شد. خوشحال و شداخل چادر و آماده کارهای

دوم با  روز تا صبح، شایستگی حضور در این موقعیت و فرصت به خواب رفتیم ازآنپسخاطر سالمت اعضا و 

 را پیش رو داشته باشیم. اسپیونهای چری و آمادگی کامل صعود قله

 

b. 1399بهمن  21 شنبهسه: روز دوم 

برطرف شد. با انرژی زیاد در هوایی  کامالًل، خستگی مسیر روز اول شب قببهمن با استراحت کافی  21شنبه سه

 کردیم. آغازآوری چادر حرکت را ها و جمعبا صرف صبحانه، چیدن کوله قبولقابل

بختیاری بود و نشان از مسیر کوچ عشایر در اواخر  عشایر وارگههای چینجا آثاری از سنگهای اطراف همهدر دره

های جنوبی و شمالی داشت. از گردنه چری فاصله گرفته بودیم و ه این مناطق در تمامی دامنهبهار و تابستان ب

رسیدیم که در سمت راست خود ی میجایبهکم شد. کمهای مخابراتی گردنه گاهی در پشت سر دیده میدکل

مایش یک کیلومتر از پس از پی 10:20در ساعت  متر 3280 با ارتفاع 3 چری ه شاه منصوری را داشتیم. قلهگردن

اسپیون سایر قلل چری و  به سمتصعود شد. پس از ثبت مختصات و برداشت عکس و فیلم، مسیر را  محل کمپ

کرد، ادامه دادیم. از در روبروی ما خودنمایی می راحتیبهجوار خود قله خرسون ی همکه دیگر همراه با همسایه

-نوید چالش، هیجان و درگیری با سنگ و یخ را می بستهیخعمود های با برف کم و دیواره پرشیبهای دور صخره

شدیم، در تر میهر چه به ساعات ظهر و عصر نزدیکو بعضی نقاط برف بود.  بستهگاه یخگاهداد. برخی نقاط مسیر 

. (13عکس ) بود بستهیخدامنه شمالی  نسارهای های رو به آفتاب مسیر برف خیس و سنگین، و در قسمتقسمت

را کمی مواد غذایی فاسدنشدنی و  شدهیخالهنگام استراحت روی یکی از قلل فرعی بین مسیر، یکی از ظروف 



 

 

-همراه با چند خط یادگاری برای کودکان عشایر که مسلماً چند ماه دیگر از این مناطق عبور می شدهیبندبسته

 توسط همین کودکان گذاشتیم. هشدساختههای چینالی سنگکردند، البه

 

 . حجم برف منطقه13عکس 

بینی ما بود و گاهی اوقات حجم باالی برف اجازه و فرصت تخمین و بعدی بیشتر از پیش هرسیدن به قل زمانمدت

 ازلحاظبرخی نقاط مسیر کوبی برایمان مهم بود. ها تنها برفداد. در این موقعیتفکر کردن به این موارد را نمی

رغم لذت بردن از طبیعت اطراف، وزن کردیم. علیرا عبور می زدهیخبهمن نیاز به احتیاط داشت و گاهی مسیر 

 آورد.ها وارد میبینی شده برای یک هفته، فشاری دائمی بر شانههای سنگین حامل مواد غذایی پیشکوله

متر بود که نمونه آن در مسیر  50وشیده از برف با عمق حداقل پ مخروطیجالب مسیر گودال  هایحنهیکی از ص

 ها در فصول گرم بهچالها محل تغذیه برفاین گودال .(14عکس ) قله سیردان در بارگذاری اول مشاهده شده بود

یا شب که دید کافی هستند، ولی برای پیمایش در شرایط کوالک، مه و هایی در دل کوهستان شکل حوضچه

 د.هستنوجود نداشته باشد بسیار خطرناک 



 

 

 

 . گودال مخروطی14عکس 

ت روز با وزش رو بودیم. اگرچه برخی ساعاهوای نسبتاً مساعدی روبهبا  بینی هواشناسی،طبق پیش ،روز دوم برنامه

شدیم. و خرسون نزدیک می اسپیونهای قلل به صخره امگبهگامآفتابی بود.  یگاهی ابری و گاهباد همراه بود. 

فراوان و حجم برفی که با وارد شدن به  وخیزهایافتدوم را داشتیم، ولی  بینی صعود قله اسپیون در روزپیش

در قسمتی از  داد.های صعود را نمیبینی دقیق ساعتاجازه پیش ،بود توجهقابلمتر بسیار  4000محدوده ارتفاع 

 و سراسر سپیدی و برف بود.. شددیده نمیهم ای رسیدیم که حتی یک نقطه سیاه ه منطقهمسیر ب

به ارتفاع  5، قله چری 11متر در ساعت  3340به ارتفاع  4پس از صعود قلل چری  فراتر از انتظار، وخیزهایافتبا 

 4صله ما از کمپ حدود که فا 13:30متر در ساعت  3475و قله اصلی چری به ارتفاع  13متر در ساعت  3420

متر از  500و قله اصلی چری حدود  5بین قله چری ت قله اسپیون ادامه مسیر دادیم )کیلومتر رسیده بود به سم

در روز  اسپیونتالش برای رسیدن به قله ، ترک مسیر ثبت نشده است(. GPSخالی شدن باتری  به علتمسیر 

محل مناسبی برای برپایی چادر پیدا کرده و در ارتفاعات  یوناسپدوم بدون نتیجه بود. یک گردنه قبل از قله 

برای رعایت نکات  چادر را برپا کردیم. ،کیلومتر در روز دوم 2/7پس از پیمایش  مشرف به منطقه دوآب صمصامی

ی، کشکوله در اثرهای ما که تا بدن، بزنیم زودتر از روز گذشته و قبل از تاریکی هوا چادر. قصد داشتیمایمنی، 

بود، با غروب خورشید و تغییر محسوس دما، که در عرض چند  گرم کوبی و پیمایش سنگین در طول روزبرف

یافتن جای  هرحالبهولی  نباشیم. مواجه مشکل بادرجه بود، دچار سرمازدگی نشود و در روزهای آینده  10دقیقه 

 رأسداد که ای این اجازه را نمییرهای صخرهها و عبور از مسیا کم کردن ارتفاع از روی قله مناسب برای کمپ،

 .(15عکس ) ساعت مشخص پیمایش روزانه را پایان دهیم



 

 

 

 . محل کمپ15عکس 

-شیز کردن کفدر روز بعد، کمپ را برپا و پس از مهار کردن کامل چادر، تم اسپیونبا امید صعود قله  درهرصورت

ات و پوشاک سازی تمامی تجهیز، آمادههاکش و لباسا از یخ، انجام امور شبانه داخل چادر، خشک کردن دسته

ی انرژ تأمینمشغول فراهم کردن غذا شدیم. در ابتدا سوپ گرم و سپس غذای کاملی برای برای روز بعد 

ول، تمامی سه ابندی از روزهای همنظور درگیر نشدن با مواد غذایی کنسروی و بستخورده شد. به رفتهازدست

ه برای بینی شدپیش زمانمدت هرحالبهبینی کرده بودیم. غذایی دو روز ابتدایی برنامه را غذای خانگی پیش وعده

آب کردن  اجرای برنامه کم نبود و نیازمند رعایت تمامی اصول در خصوص تغذیه، پوشاک، بهداشت و غیره بود.

ارهای شبانه بود جویی در مصرف کپسول گاز و زمان از کجت بویل برای صرفه وسیلههببرف برای شب و روز بعد 

-آنتن باوجوده ارسال مختصات محل کمپ دوم که خوشبختان طورهمینبه من سپرده شده بود.  کارتقسیمکه در 

 د. بعد ازده بوتقسیم ش دو نفر دیگردهی مناسب در این نقطه مشکلی بابت این موضوع نداشتم. سایر امور بین 

 ، خواب شبانهردکوهزاز روز سپری شده، به امید روزهای موفق بعد در کوهستان برفی  بردارییادداشتصرف غذا و 

 را در پیش گرفتیم.

 

c. 1399بهمن  22: چهارشنبه روز سوم 

مید عبور از ا از مسیر را پیمایش کرده بودیم. با کیلومتر 5/13در دو روز گذشته شد که  آغازروز سوم در حالی 

 کردیم. آغاز 8:50 آوری چادر، پیمایش را ساعت، بعد از صبحانه و جمعای اسپیون و خرسون تا گردنه السوزهقله

قله رسانیده بودیم، بنابراین نزدیکی و تا جای ممکن خود را به  انجام شده بودپیمایش  شدن هوا تاریکروز قبل تا 

را صعود کردیم. این قسمت از متر  3670به ارتفاع  اسپیونقله  دقیقه 9:40در ساعت  خیلی طول نکشید که

های صعود شد. قله اسپیونسمت شمال داشت و با چند فراز و نشیب قله  تغییر جهتی محسوس به الرأسخط



 

 

بسیار  هاآنقله فرعی که هر یک از  چندخرسون بسیار غافلگیرکننده بود.  ماقبلو  اسپیونفرعی بعد از 

صعود و  .شدای میرفتیم، مسیر صخرهتر پیش میو هر چه بیشبود  هایتیغو سنگین بود. مسیر  برانگیزچالش

و سپس صعود و  توجهقابلاست، ولی اینجا با افت  از کم کردن ارتفاع ترافزایش ارتفاع در چنین مسیرهایی راحت

نیست. تمامی  مقایسهقابلخشک سال  . زمستان این قله با فصولبودیمرو قله خرسون روبه به سمتافزایش ارتفاع 

 کامالًهای جنوبی و دامنه چبهمن  صددرصدیمملو از برف و خطر مسیرهای قابل دور زدن در دامنه شمالی 

عبور از  سمت قله را شروع کردیم. قله اسپیون به مسیر امن در نظر گرفته شده از .بودند عبورغیرقابلای و دیواره

های فرعی بین دو قله تا ظهر طول مسیرهای فنی را در پیش گرفتیم. عبور از قله مسیرهای پر چالش، جدی و

نیاز به دست به  ها و لوازم فنی، فنی بودن مسیر،کوله توجهقابلکشید و انرژی بسیار زیادی از ما گرفت. وزن 

مپون ، صعود و فرودهای ترکیبی سنگ و برف با کراو استفاده از کلنگ جهت صعود و فرود شدن سنگ

خاطر آن تا اینجا آمده به برد، همان دلیلی کههای جدی برنامه پیش میسمت قسمت ما را به آهستهآهسته

 .(16)عکس بودیم

 

 ای. مسیر صخره 16عکس 

ن و یش کرامپوزده مسیر با نهای یخدر این حجم باالی برف و عبور از قسمت ،از شب قبل شدهآمادهساندویچ 

 مناسب بود. کامالً رفتهازدستانرژی  تأمینبرای گاهی دست به سنگ شدن، 



 

 

از  جودباوزار، حتی شد. حمایت، رعایت اصول ایمنی و استفاده از اباحساس می کامالً طنابدیگر نیاز به استفاده از 

بود.  مه بسته شدهدست دادن زمان در شرایط سخت و سرمای منطقه، جزو عهدی بود که مابین ما قبل از برنا

 روز اول و سوم، خصوصبههایی از مسیر، البته تا به اینجای مسیر هم کمی در وفای به عهد قصور کرده و قسمت

 عبور کرده بودیم. بدون حمایت و طناب نوردانهمشد، با توجه به تجربه کافی را که نیاز به حمایت احساس می

ی مایتی، میانحبود. از ابتدای مسیر مجهز به هارنس، ابزارهای  عبورقابلولی این قسمت از مسیر فقط با حمایت 

هانی، آمادگی ی یا حادثه ناگوهوایآبسنگ و برف و کاله حرکت کردیم که در مواقع ضرورت و هرگونه شرایط 

 الزم را داشته باشیم.

ر بتدای کار داهای مسیر از های برفی در تمامی قسمتهای مدفون شده در برف یا تلهگیر افتادن پا در بین صخره

ست انجا زردکوه گونه که در مقدمه گفتم ایطلبید. همانگردنه چری تا اینجا، رعایت اصول ایمنی و احتیاط را می

-میقالنه عا ازهرجهتو پیشگیری و احتیاط  استروز زمان نیاز  حداقل سهترین تیم امداد و برای رسیدن سریع

 باشد.

را پوشانده  هاآنای زده که برف تازههای یخقله خرسون انتخاب مسیر و صعود از شکافساعت مانده به  دوحدود 

ر بود. ی بسیار دشوا، کاردادی مسیر به ما نمیادامههایی که اجازه کمترین دید را نسبت به الی صخرهبود، از البه

وقفه و یباز چندین ساعت تالش  پس زمانی کهمتر انتهای مسیر تا قله با حمایت طناب صعود شد و  200تمامی 

ا پنهان یافتیم، خورشید فاصله کمی تمتر  3760با ارتفاع  خود را روی قله خرسون 17:20در ساعت کار فنی 

 .های تاراز داشتپشت کوه شدن

که در  ریزش سنگی چراکهسالمتی اعضای تیم بودیم،  شکرگزارخوشحال از صعود مسیر پر از چالش قله خرسون، 

گذشت،  خیر بهی آقای مالعلی اکبری داشت و جز برخوردی که به سینهسالمت گذراندیم و بهاشتیم را بهمسیر د

 ها وارد نکرد.از اعضا و طناب یکهیچآسیبی به 

 هنگام غروب ای که در آنبود که صحنه السوزبینی ما عبور از قله خرسون و پیمایش تا گردنه از طرف دیگر پیش

ده و زهای یخیغهت باشد.گواه این بود که در این موقع غروب این کار میسر نمی گذشت،ما می نظرازاز ادامه مسیر 

 د گرفتن کارگاه و فرودکه نیازمن دادمی الرأسخطفقط از روی  هاآنکه امکان عبور از  های عظیم پیش رودیواره

ر د رود هر قلهها برای صعود و فبینیپیش که زمان بیشتری از این نکته در ذهن ما بودبنابراین  .با طناب بود

که ینتیم. اول اولی با تمام این موارد، هیچ نگرانی در خصوص ادامه مسیر نداش رفت.در نظر گ آینده بایدروزهای 

سیر پیش مسازی ترک کل بینی و ذخیرهبا امید به خدا مصمم قدم در این مسیر گذاشته بودیم. دلیل دوم پیش

وم همراه سطراحی شده بود. دلیل عبور نکرده بودیم از قبل  قبالًبود. حتی مسیرهایی که  GPSرو در دستگاه 

 داشتن تجهیزات کامل و مواد غذایی کافی برای ادامه مسیر تا بارگذاری اول بود.



 

 

 در هنگامرا ی مسیر و کم کردن ارتفاع نداریم. زیی خرسون هستیم و هیچ فرصتی هم برای ادامهاکنون روی قله

ود ر مطمئن بودیم و کافی بمسیر نبود. از بابت مناسب بودن چاد یصالح در ادامه وجههیچبهغروب و تاریکی هوا 

تجربه  وکنم در طول دوران کوهنوردی فکر می جرئتبهجای مناسب برای برپا کردن چادر داشته باشیم. 

له د، کمپ سومین شب برنامه روی قگاه فراموش نخواهم کرهایی که هیچصعودهای زمستانه، یکی از محل

ی پوش بیرون کهاندازه یک چادر ایجاد شد، در حدی خرسون بود که با برداشتن برف یک نقاب برفی با بیل برف به

چادر  جایبهکه بود که خوشحال بودم از بابت این اینجا های اطراف قله مهار شده بود.چادر در شیب دامنه

یم شب را در آن شددر غیر این صورت مجبور میبرای برنامه انتخاب نکرده بودیم. را  چهارنفره، چادر نفرهسه

 یواک کنیم.ببرای ایجاد کمپ،  موردنیازکمبود فضای  به علتباد و سرمای شدید  باوجودارتفاع روی قله خرسون 

م، رسال کردیتیبان ایکی بود برای تیم پش اینجاارتفاع قله ثبت و یادداشت شد و مختصات محل کمپ و قله را که 

ر و پس از باشند. چادر را مهاکیلومتر بود،  9/4که در این روز و میزان پیمایش تیم  کمپ تا در جریان محل

ها و با سایر شب مانی سومشبی استقرار کامل مشغول انجام امورات هر شب داخل چادر شدیم. تفاوت عمده

 .(17س )عکتر جلوتر از چادر کار فنی داشتیمز بعد چند مکه صبح روکمپ بود و این وقعیتها در ممانیشب

  

d. 1399بهمن  23شنبه : پنجروز چهارم 

ول، اول صبح وزش باد داشتیم. بالفاصله پس از جمع شدن چادر با رعایت احتیاط ممع برخالفصبح روز چهارم 

کردیم. در ابتدا  آغازش را پیمایخاطر موقعیت محل، به هارنس، کاله و تجهیزات فنی مجهز شدیم و کامل به

 . مسیر صعود قله خرسون 17عکس 



 

 

های سوزنی بعد از قله خرسون داشتیم که با حمایت طناب این مسیر را عبور متر روی تیغه 200تراوسی حدود 

 به علتهای این قسمت مسیر را متری در شرایط باد شدید انجام شد. کارگاه 40فرود حدود  2 ازآنپسکردیم. 

بینی شده بود و همراه طناب پالستیکی و حلقه فرود که از قبل پیشهای منطقه اجباراً با شرایط خاص سنگ

 ( 19و 18)عکس داشتیم برپا کردیم.

 

 . فرود با کارگاه 18عکس 

 

 . فرود با کارگاه 19عکس 

 به سمتیر را کارگاه به کارگاه که مس طورهمینتا حدودی ارتفاع کم کردیم و کمی از سرعت باد کاسته شد. 

 نازیبه مسیر صعود  نگاهینیمرفتیم، پیش می نازیمابین قله خرسون و  متری 3480در ارتفاع  السوزگردنه 

بود. اما در  درکقابلوضوح آن تا گردنه به توجهقابلکه از همین فاصله سختی صعود و اختالف ارتفاع  ،داشتیم



 

 

تر پیش هر چه بیشرسیم. رهایی باشیم که در ساعات یا روزهای آتی به آن میموقعیتی نبودیم که نگران مسی

متری، به قسمتی از مسیر رسیدیم که  40رفتیم، فرود از قله خرسون دشوارتر بود. بعد از چندین فرود می

-از میخ برای استفاده یکارگاه طبیعی برای فرود آخر و نزدیک شدن به گردنه نبود. حتی شکاف مناسب گونههیچ

رول ین مواقعی نچبرای استفاده در  خر را مجبور به کوبیدن رول شدیم.کارگاه آ ساز وجود نداشت.های دست

 همراه داشتیم.اسپیت را 

اماً فنی و روزی تمیکی از دوستان از ناحیه پا، و با پشت سر گذاشتن دیدگی جراحت و آسیب باوجود کهوقتی

، رسیدیم کوه شمالی حاصلخیزهای ایل بختیاری به دامنه عشایرتابستانه  به گردنه السوز محل عبور پراسترس

م وقت روز و تما کیلومتر بود 2/4. کل مسافتی که امروز پیموده بودیم چیزی تا غروب آفتاب باقی نمانده بود

 چهارم صرف فرود از قله خرسون تا گردنه السوز شده بود.

پشت  های مسیر رافنی یکی از کراکس به لحاظش شده بود، ولی طول مسیر پیمای به لحاظمسافت بسیار کمی 

وز را پیمایشی جبران امر به لحاظ که روز آیندهاین به امیدناراحت نبودیم و  وجههیچبه روازاینسر گذاشته بودیم. 

چادر یی انتخاب و مشغول برپا متری 3520در ارتفاع  خواهیم داشت، محل مناسبی در گردنه برای برپایی کمپ

 شدیم.

ی اعضای وجود نداشت و برای ارسال مختصات محل کمپ، اعالم خبر سالمت دهی تلفن همراهدر این نقطه، آنتن

 صات شدم.ای و در نهایت موفق به ارسال مختدقیقه 20خرسون مجبور به صعودی حدود  فنی تیم و عبور از قله

ل کرده غوای که بیش از هر چیزی فکر من را مشهمسیر فردا بودم، نکت و GPSداخل چادر وقتی مشغول بررسی 

ت قسم 2ارای حداقل دمسیری که پیش رو داشتیم  عالوهبهاز گردنه تا قله نازی بود.  ارتفاع محسوسبود، اختالف 

 پرچالش بود.

ذای شب و روز ما خودمان و کنسرو غ پختدستغذای خانگی وجود نداشت، از این به بعد  عنوانبهدیگر چیزی 

 نیز بهتر شده بود و جای نگرانی نداشت. نوردمانهم دیدهآسیبد. پای بو

رانرژی و نفر اعضای تیم تا این قسمت مسیر سالمت، پ سهکه هر تر بود. اینیک نکته از همه مهم درهرصورت

 مسیر هستیم. یآماده برای ادامه کامالً

 

e. 1399بهمن  24: جمعه روز پنجم 

کنیم. هرچه ارتفاع سمت قله نازی ترک می با شیب مالیم به رفتهرفتهش، گردنه را امروز جمعه پنجمین روز پیمای

کوبی، میزان برفکه تمرکز ما روی هماهنگی زمانی شود. نسبت زیادتر می شود، شیب و حجم برف بهبیشتر می



 

 

-به بستری یخ گهاننا است،های خود با گام برف و حجمبین ضربان قلب و ریه  فشار بار روی دوش و پاها، تناسب

رود. ولی طولی نکشید که مجدداً تا نیمی از بدن داخل سختی نیش کرامپون در آن فرو میرسیم که بهزده می

 .(20)عکس رودبرف فرو می

 

 . در مسیر قله نازی 20عکس 

وز برای صعود ست. چون مسیر امرنی کنندهخوشحالتر است ولی زیاد هوای امروز نسبت به روزهای گذشته گرم

برف خطر  خیز است که در صورت گرم بودن هوا و تابش خورشید رویقله نازی نیازمند عبور از چند نقطه بهمن

ا بر کنون کار راهایی که روز گذشته در حین فرود از قله خرسون به قله نازی داشتیم، دوچندان خواهد داشت. نگاه

 ما آسان کرده بود.

-سیر نمیمشیب بسیار تند، که هیچ دید مناسبی به منطقه و  باوجودسیر در انبوهی از برف و سپیدی انتخاب م

از  یکی ازعث شد ، باه بوددادروز گذشته به ما از  که مسیر انتخابیهایی . اما نشانهداد، کار آسانی نخواهد بود

و حداقل  خوبیبه، ری وجود نداشتهای پیمایش امروز، در محلی که هیچ چاره و راه دیگپرخطرترین قسمت

 (21)عکس ریسک وقوع بهمن عبور کنیم.



 

 

 

 . عبور از مسیر پرشیب با حجم برف زیاد 21عکس 

ک برای صعود به ی هاآنتوان از های عظیم دامنه شرقی نازی، تنها محلی بود که میزده مابین صخرهدهلیزهای یخ

 80تا  60ین برد. طولی نکشید که به کراکس دوم مسیر رسیدیم. عبور از دهلیزهای با شیب پله باالتر استفاده ک

 طورهمین با یخ بلورهای ناشی از اختالف دمای بین عصر و شب پوشیده شده بود. هاآندرجه که سطح تمامی 

 ها پوشانیده بود.ای که روی این الیه یخی را در مجاورت صخرهدهندهحجم برف فریب

ی بود و طول صعود فن 3و برف، شامل  ن قسمت از مسیر با استفاده از حمایت طناب و ابزارهای میانی سنگای

سیده بودیم ر رهای یال اصلی و برف بود. به ظهرهمسیر انتخابی حدفاصل صخقسمت، آن عبور از بالفاصله پس از 

ها و ختهمحلی بود که باید تمام آمو شد. اینجااحساس می کامالًو خطر وقوع بهمن در صورت حداقل اشتباه 

دلیل ایجاد بهمن خودمان  عنوانهیچبهکردیم تا تجارب گذشته را در خصوص بهمن در ذهن مرتب مرور می

لندای بمتری به  3990پس از پیمایش سه کیلومتر از محل کمپ در ارتفاع  13:40ساعت  سرانجام درنباشیم. 

صعود  کم م بسیارهایی که این روزها صعود کرده بودینازی مانند قله قله یم.اصلی قلل زردکوه زیر قله نازی رسید

 است.و ناشناخته 

تغییری حدوداً  کنیمشود. مسیری که ما پیمایش میزردکوه دارای پهنه وسیعی می الرأسخطاز قله نازی به بعد، 

سنگین دهد. صعود وی ما قرار میو سرشط نازی را پیش ر برگلونهای دهد و قلهسمت جنوب می ای بهدرجه 90



 

 

های مرتفع و عریض زردکوه در ، انرژی ما را بسیار تحلیل برده، اما در عوض وارد شدن به قسمتو فنی قله نازی

 متر توانی مضاعف به ما بخشیده بود. 4000ارتفاع باالی 

 برگلونقله  ه سمتبحرکت بدون معطلی ، (22)عکس تراورس نازی از پساستراحتی کامل و صرف تنقالت و 

دردسری قله آسان و بی ظاهربههم که  برگلونداشتیم. اما قله  برای جبران مسافت کم پیمایش شده در روز قبل

 داد.عبور به ما می واجازه صعود  سختیبهکشید و در آن غروب خسته ی خود را به رخ میبستهیخ سطح نمود،می

برگلون  متر صعود شد. پس از صعود 4015ی برگلون با ارتفاع قلهکیلومتر  2/5پس از  16سرانجام در ساعت 

ی سرشط همتری قبل از قل 3945سعی کردیم از زمان استفاده کنیم و پس از یک ساعت پیمایش دیگر در ارتفاع 

ی از برف محلی مناسب در میان حجم زیادکیلومتر مسافت در روز پنجم برای برپایی کمپ،  6/6نازی و پیمودن 

محل کمپ  دهی موبایل نداشتیم و برای ارسال مختصاتامشب هم آنتن متأسفانه یده در منطقه پیدا کردیم.پوش

ه از دقیق 15خوشبختانه در محلی با فاصله  سمت سرشط نازی صعود کنم. را بهمجبور شدم قسمتی از مسیر 

 چادر مشرف به منطقه بازفت موفق به ارسال مختصات برای تیم پشتیبان شدم.

 

 . بخشی از تراورس نازی 22عکس 

مایش روز از پی پنجگذشت  باوجودتیم  و جسمیمناسب، و شرایط روحی  وهواآبمحل کمپ مناسب، شرایط 

ه. و نول برسیم یا شدیم به محل بارگذاری ااین بود که آیا فردا موفق می کیلومتر عالی بود. تنها دغدغه 30نزدیک 

 س بویایی خرس در امان مانده بود؟!!ذاری از حآیا بارگ



 

 

f.  1399بهمن  25روز ششم: شنبه 

ل و مشاهده سایر قل الرأسخطکردیم که با قرار گرفتن در ارتفاعات باالی  آغازششمین روز برنامه را در حالی 

یش بتدای پیماامان العاده باال نسبت به روزهای قبل داشتیم. از های فوقزردکوه، مناطق و مناظر اطراف، روحیه

 العاده از طبیعت و عظمت کوهستان زاگرس در میان انبوه برف بودیم.شاهد مناظری فوق

ار و وزن بوزش باد نسبت به سایر روزها شدیدتر بود. حتی در برخی ساعات گزنده و آزاردهنده بود. اما حجم 

 ی که باد در دل برف وبود و شاید هم نقش رتتحملقابلتر و پشتی نسبت به روزهای اول برنامه بسیار سبککوله

ز رو پنجس از پرا  جلب کرده بود و وزن و فشار بار به خودآورده بود، تمام حواس ما را  به وجودهای مسیر نقاب

 کردیم.های خود احساس نمیپیمایش روی کوله

ای بود گونههبرفتیم. مسیر گارتفاع می رفتهرفتهکردیم و جنوب جهت صعود قله سرشط نازی حرکت می به سمت

به ر جهتی کردیم و سپس تغییمتری زیر این قله باید صعود می 100که تا نزدیکی قله و اختالف ارتفاع حدود 

در مسیر قرار  گاهیو  مشاهدهقابلهای بزرگ آن به بعد سایر قلل زردکوه و یخچال اینجاغرب داشتیم. از  سمت

 داشت.

. مسیر گرفتاز این کوهستان در سمت شمال ما قرار داشت که در مسیر قرار نمیهای دیگری ها و رشتهشاخه

راورس قله سرشط های مهم منطقه بود قرار داشت. پس از تاصلی که دربرگیرنده قله الرأسخطانتخابی ما روی 

ی که از یزهایوخافت، فراوان مسیر هایوخمپیچرفتیم. قله شورنگ پیش می به سمت متری 4080در ارتفاع  نازی

-ورنگ، درهچال دهای عمیق چون برفها و درهچالهای مشرف به بازفت و سوی دیگر برفسویی منتهی به دیواره

بود  ه حدیبشد. گستردگی این منطقه ترین قله شرق زردکوه یعنی چگاله منتهی میهایی که به مرتفعها و یال

  .(23)عکس صفر بود تقریباًشمال و منطقه کوهرنگ های مشرف به ها و دامنهکه دید ما نسبت به دره



 

 

 

 الراس قبل از دورنگ و شورنگ. گستردکی و عریض بودن خط 23عکس 

متر  4065 که هر دو 2و  1 شورنگ هایکیلومتر بود. پس از صعود قله چندین الرأسخطدر این قسمت عرض 

دیدی باد سرد و ش کهوقتی محل بارگذاری حرکت کردیم. به سمت 12:15و  11:30ارتفاع داشتند در ساعت 

حل تقریبی متوانستیم قله دورنگ و کردیم، دیگر میهای هواشناسی را احساس میهای سایتبینیبیشتر از پیش

 بارگذاری را ببینیم.

قله  به سمتی مضاعف وانفرعی را در پیش گرفته و با سرعت و ت هایالرأسخطها و بعد از کمی استراحت، یال

دیم تا کرهای منتهی به قلل فرعی را صعود میهای برفی و یالچالدورنگ حرکت کردیم. مرتب و پشت سر هم 

 بارگذاری نزدیک شدیم. به محل

دون دس زدیم. بحخاطر حجم برفی که پس از بارگذاری در منطقه باریده بود، محل بارگذاری را اشتباه در ابتدا به

طر خرس و سالم خانگرانی که به باوجودکوتاهی  زمانمدترفتیم و در  GPS به سراغمنه کوه دورنگ درنگ در دا

و نیم روز  اگر پس از پنج رسیدیم.متری  4030در ارتفاع بودن یا نبودن بارگذاری داشتیم به نقطه بارگذاری 

 سیر دهیم. درمتوانستیم ادامه نمی ماند وآسیبی به بارگذاری رسیده باشد، بدون شک برنامه ناتمام میپیمایش 

 روز دیگر را داشتیم. 10بینی روز و در شرایط خاص پیش پنجبهترین شرایط 

ول و بینی کپسخوشبختانه بارگذاری بدون هیچ کم و کسری در جای خود در انتظار رسیدن ما بود. حجم پیش

وبایل دهی منتنآای که بود. بنابراین در نقطه مواد غذایی که در بارگذاری داشتیم زیاد و حتی بیشتر از نیاز ما

م را به رابط اعال بودن بارگذاری و سالمت اعضا نخوردهدستخبر  خوب بود، با تیم پشتیبان تماس گرفتیم و از

ند نبود. خبری که شنیدم خوشای متأسفانه وضعیت جوی روزهای آتی کسب اطالع کردیم. از طورهمینکردیم. 

 داد.شان میالعاده شدید را نروز هوای نامساعد با باد فوق سهه در روزهای آینده حداقل های منطقبینیپیش



 

 

قعاً باد ر شرایطی که وادرا  مواد غذاییما از ابتدای کار آمادگی چنین شرایطی را داشتیم. بنابراین تمام  هرحالبه

 ادیم.ها جای دپشتیکننده بود، در کولهعصر اذیت 14:30سرد منطقه در ساعت 

ندی مواد بقتی بستهوداران هنگام افطار ناگفته نماند که ابتدای امر حسابی از خودمان پذیرایی کردیم و مانند روزه

ها را پشتیی کولهجان کردیم. مجدداً باید سنگین غذایی را باز کردیم، تا جای ممکن از تنقالت و مواد غذایی نوش

 کردیم.های خسته تحمل میروی شانه

ارگذاری ببرپا کردن کمپ در محل ها گیری برای روزهای آینده، یکی از گزینههای قبل در صحبت و تصمیمشب

ک وسایل یک شب از وزن بار کم شود و فرصت کافی نیز برای تقسیم و تفکی مواد غذاییبود، به این دلیل که 

شنایی روز د بود و کلی زمان از روبینی شرایط جوی روزهای بعد نامساعداشته باشیم. اما راه طوالنی و پیش

صعود  15:00ا در ساعت متر ر 4077به ارتفاع  بود. بنابراین تصمیم به ادامه مسیر گرفتیم. قله دورنگ ماندهباقی

رفتیم سرقدم می نوبتبه کهدرحالیصعود شد.  15:30متر در ساعت  4045به ارتفاع  2دورنگ  کردیم. بعد از قله

-داشتند پشت سر می فرساطاقتصعودی  هرکدامهای فرعی را که یکی پس از دیگری قله م،کردیکوبی میو برف

 توانستیم قلل مرکزی و غربی زردکوه را ببینیم.می الرأسخطگذاشتیم. از این قسمت 

اه و ر گول بزنیم. توانستیم خودمان راکردیم که راه زیادی نمانده، ولی نمیشاید گاهی در ذهن خود به این فکر می

ه در سمت کهای درویش کزلی، چگاله و چهاربوم را توانستیم قلهمسیری پرچالش و طوالنی پیش رو داشتیم. می

نزدیک  وتر ما، پیش روی سریعکه میل درونی این باوجودشمال و شمال شرقی ما قرار داشتند مشاهده کنیم. 

را  هاآنی توانیم لذت صعود تمامیستند و نمیکه برخی قلل در مسیر ما نشدن به نقطه پایان بود، حسرت این

 ها از دور رضایت دادیم.به دیدن این قله هرحالبهزد. تجربه کنیم در دل موج می

رسید. له کلونچین میقدیگری بود که به  الرأسخطکردیم هایی که از باالی سرشان عبور میچالبرف سویآندر 

 عاقالنه نبود. وجههیچبهمتر داشتیم که  1000عودی بیش از ولی در صورت انتخاب آن مسیر، فرود و ص

. دن به قله کلونچین بوداصلی و بهترین گزینه برای رسی الرأسخطروی  کامالً شدهتعیینمسیر انتخابی و از پیش 

هم بینیم. گاهی توانستیم برا می تنانهفتدر دوردست با توجه به زاویه دید مناسبی که داشتیم، حتی تا قله 

ط رک و گِلِه بلیزیبای صعود جهت بارگذاری از روستای دو مسیر خصوصبهزیبای بازفت و  نگاهی به منطقه و رود

 کردیم.انداختیم و خاطرات آن صعود را در ذهن مرور میمی

پس از هشت  18:10متری در ساعت  3895در ارتفاع تا دامنه قله گویی چِر پیمایش کردیم و در محلی مناسب 

بینی کرده بودیم که کمپ ششم را برپا کردیم. برای شام امشب از قبل برنج پیشمتر پیمایش در این روز، کیلو

توان که میاین باوجودمناسب توان کافی برای ادامه مسیر داشته باشیم.  تغذیهانرژی دوباره به بدن دهیم و با 



 

 

ر توانستم احساس کنم که خبمی کامالًیم، جشن کوچکی گرفته بود نفرهسهگفت برای خودمان در خانه کایالس 

خود را بر  تأثیرکیلومتر  100ه پیش رو و سرعت باد شنبوضعیت جوی قرمز برای روزهای چهارشنبه و پنج

کارها و راه ی آتی،وهوایآبد را بابت شرایط ی خوباز شد و نگران سه نفرما گذاشته است. قفل سکوت هر  یروحیه

را  الرأسخطقرار دهیم و نیمه غربی  مدنظرآوردیم. آیا باید گزینه دوم برنامه را  زبانبه های احتمالی گزینه

 توانیم این شرایط را تحمل و ادامه مسیر را پیمایش کنیم.که میپیمایش نکنیم. یا این

های ناهپکردیم. حتی به جانهای مناسب کمپ و یا کم کردن ارتفاع و غیره فکر میبه حفر غار برفی و محل

 پناهردکوه، جانزاست که در منطقه  ذکرقابل ها را بررسی کردیم.خرسان و میشان هم فکر کردیم و تمامی گزینه

سان پناه خره و جانهای زرده و دوزردپناه میشان در مسیر صعود قلهدر ابتدای یال و دره ایلوک، جان تنانهفت

ش در پیمای متأسفانهاستقرار دارند که  شهگینه ی خرسان روی یال بین کول خدنگ و تنگدر مسیر قله

 .باشندها در مسیر اصلی و یا نزدیک به مسیر اصلی نمیپناهاز این جان یکهیچ، الرأسخط

و پس از  های پیش روی فردا بگذاریممسیر و قله یدر نهایت تصمیم گرفتیم فکر و تمرکز خود را روی ادامه

 زم را اتخاذ کنیم.به آن شرایط، تصمیم النزدیک شدن 

 جام و مختصاتهای گذشته تمامی کارها انچِر و سم کله را پیش رو داشتیم. طبق روال شبهای گوییروز بعد قله

 برای تیم پشتیبان ارسال شد. به امید فردایی موفق به خواب رفتیم.

 

g. 1399بهمن  26شنبه روز هفتم: یک 

ک یوع کردیم مانی که در گردنه چری پیاده شدیم و برنامه را شرامروز یکشنبه و هفتمین روز برنامه است. از ز

شد اورم نمیباما چنان غرق در برنامه بودیم که گاهی  کیلومتر مسیر را طی کرده بودیم. 5/35و  گذشتهفته می

له قردیم. کصعود  10:00را در ساعت  متر 3940چر به ارتفاع گذرد. قله گوییاین مدت از شروع پیمایش ما می

ن قسمت از ف ایکله حرکت کردیم. برقله سم به سمتو متر را نیز پشت سر گذاشتیم  3870به ارتفاع  2چر گویی

جود خطر و به علتحجم باالی برف و ناپایداری آن عالوه بر دقت در انتخاب مسیر گیر بود. مسیر واقعاً نفس

 کرده بود. سنگین کامالًبهمن، پیمایش را 

 3934اع صعودهایی که در طول این یک هفته داشتیم، بدون شک صعود قله سم کله با ارتف ترینیکی از سنگین

-و فرود و عبور از دیواره هایتیغاصلی ما برای امروز مسیرهای  اما چالش. صعود شد 12:30متر بود که در ساعت 

ی و قله 13:20 تدر ساعمتر  3875 ارتفاعبا  2کله های سمقله بود.شه ی گینهی قبل از قلههای منتهی به گردنه

 صعود شدند. 14:40متر در ساعت  3785با ارتفاع  3کله سم



 

 

را در آن  که مسیر بسیار کوتاهیاین باوجودخود کشید،  به سمتای ما را قسمتی از مسیر یال گول زنندهدر 

رژی پیمایش از ما ان ه یک روزاندازپیمایش کردیم، اما برگشت همان مسیر کوتاه و اصالح مسیر به اشتباهبهسمت 

 گرفت.

برفی بر  هایها و نقابکوبی سنگین، شرایط ناپایدار برف در این ساعت روز و خطر تلهحجم باالی برف، برف

 (24)عکس ای پوشیده از برف دامن زده بود.دشواری مسیر در فرود از این مسیرهای صخره

 

 . تله برفی 24عکس 

یم. شد، خطر ریزش بهمن بود که در طول هفت روز گذشته با آن خو گرفته بودی که بالقوه احساس میخطر

کردیم، با یگردنه حرکت م به سمتها بسیار کوتاه، وقتی مسیر را درون سایه صخره زمانمدتبالفاصله در 

رای عبور جای پای مناسبی ب توانستسختی میمواجه شدیم که حتی گاهی کرامپون هم به زدهیخ کامالًمسیری 

 م.گاه فرود شدیریزی و ایجاد دو کارزدگی مجبور به طنابیخ به علتدر این قسمت مسیر محل به ما بدهد.  از این

مک را با که شگینه وقتی به گردنه رسیدیم، هنوز فرصت برای ادامه مسیر داشتیم. بدون معطلی دامنه پرشیب قله

حالت در  زدگی مسیر بدترینیم. شیب زیاد این دامنه، بیشتر از حد تصور و یخکرامپون و کلنگ در پیش گرفت

 نتوانستیم این قله را قبل از غروب خورشید صعود کنیم. طول این چند روز بود.



 

 

ل از غروب ی سنگینی چون سم کله قبهای فرعی و قلهو قله وخیزهاافتخستگی ناشی از پشت سر گذاشتن 

ه مشرف به در دامنه و محلی ک ،یافتن محل مناسب جهت برپایی چادرتر هر چه سریعای بر بود ایآفتاب بهانه

 بختیاری بود. و منطقه وسیعی از خوزستان و چهارمحال

زحمت با کار هبهای زیر قله رسیدیم و ای پای دیوارهبه نقطه 18:10در ساعت زمان با غروب خورشید هم تقریباً

 .ا برپا کنیمها را تراشیده و کمپ راندازه یک چادر، یخف و کلنگ توانستیم بهفراوان با استفاده از بیل بر

دهی موبایل آنتن گونههیچای وسیع داریم، که دید خوبی نسبت به منطقهاین باوجودحال دیگر هوا تاریک شده و 

وزی که ر بودیم. کیلومتر پیمایش کرده 8و در این روز  متر بوده 3895وجود نداشت. ارتفاع محل کمپ امشب 

ها دو قله خوشحال بودیم که برای روز بعد تن وجودبااینپشت سر گذاشته بودیم روزی سخت و سنگین بود. 

 است که بتوانیم به بام زردکوه برسیم. ماندهباقی

ا شاکر رروزی پرچالش خدا  سر گذاشتنخاطر پشت به همچنان. اما در این محل موفق به ارسال مختصات نشدیم

 ی مسیر داریم.ی بسیار عالی برای ادامهنفر در سالمت کامل هستیم و روحیه سهیم که هر بود

h.  1399بهمن  27روز هشتم: دوشنبه 

یگی قله در همسا 10:15متر در ساعت  4025ای با ارتفاع قلهشه، عود قله گینههشتمین روز برنامه را با ص

 بت کردیم.، ثGPSای بود که تا این قسمت مسیر روی ن قلهشه بیست و یکمیی گینهقله شروع کردیم.، کلونچین

 برخالفکردیم. تر را مرور میدر روز قبل و روزهای قبل و مسیر پرچالش انداختیممیگاهی نگاهی پشت سر 

دهی، تیم پشتیبان را در جریان سالمتی آنتن محضبهروزهای دیگر امروز گوشی همراه را روشن گذاشته بودم که 

وقعیت فعلی قرار دهم. کمی قبل از صعود به قله دسترسی به آنتن یافتم و با آقای رحیمی صحبت کردم. تیم و م

مختصات محل کمپ شب گذشته و موقعیت فعلی را برای ایشان اعالم کردم. از محل کمپ تا قله فاصله زیادی 

که اگر روز قبل، توان و ن بود نداشتیم. حدود یک ساعت بعد از حرکت موفق به صعود قله شدیم و نکته جالب ای

مانی داشتیم. مسیر داد، محلی بسیار عالی و مناسب برای شبروشنایی روز حدود یک ساعت دیگر به ما مهلت می

بر  توجهیقابلصعود کردیم. در ادامه افت  راحتیبهزده، زده صعود تا قله را با کمک کرامپون در برف سفت و یخیخ

شه، یک تنگه بعد از تنگه معروف کول تنگ گینهشه داشتیم. گینهشه تا دره گینه روی بستر یخی دامنه قله

کوهرنگ مسیر صعود قله کلونچین است. این مسیر را با استفاده  2خدنگ است که معموالً در فصل تابستان از سد 

 یقله –بود  ماندهقیبافرود رفتیم. حال دیگر فقط یک قله و ایجاد کارگاه از کلنگ و کرامپون در حمایت طناب 

که به قله کلونچین برسیم. در این قسمت از مسیر دو یال برای صعود قله  -دینک بندی در نزدیکی قله کلونچین

شود و یال سمت راست که به دامنه شرقی یال سمت چپ که به قله دینک بندی منتهی میکلونچین وجود دارد: 

 (.25)عکس ای را نداشتیمکردیم چون قصد جا گذاشتن هیچ قلهرسد. یال سمت چپ را انتخاب قله کلونچین می



 

 

 

 . قله کلونچین 25عکس 

بود. ساعت  کوبیتر از برفزده بود و حرکت با کرامپون بر روی آن بسیار راحتدرصد برف مسیر یخ 80 تقریباً

م. قله قله کلونچین حرکت کردی به سمتصله صعود شد و بالفامتر  4065با ارتفاع  بندیدینکی قله 12:30

ی من و ترین قله زردکوه بختیاری است و لذت صعود این قله شاید برامتر مرتفع 4220کلونچین با ارتفاع 

 نبود. مقایسهقابلبود، تر رسیده قله در این برنامه باال 23به  هاآنهایی که حال دیگر تعداد از سایر قله نوردانمهم

به ما  تصوریغیرقابلکه در حال پیمایش بودیم انرژی  الرأسخطترین قله روز فعالیت، صعود مرتفعدر هشتمین 

ولی  ،آوردنمی به زبانکسی این موضوع را  هرچندروزهای آینده بود.  وهوایآبداد، اما نگرانی از وضعیت می

مادگی این را ندارند که بخواهیم برنامه را آ وجههیچبهتوانستم از چشمان هر دو ابوالفضل بخوانم که می راحتیبه

در های اراک دادیم و خبر صعود را به بچه درهرحالهای زرده و میشان تغییر دهیم. قله به سمت وهواآبخاطر به

ما  -اتابکی یا شاه شهیدان بود که پس از صعود قله فرعی پله بلند بعدی، قله ی. قلهی مسیر حرکت کردیمادامه

وقت کم تا غروب آفتاب تصمیم به صعود آن  باوجود - 15:15متر در ساعت  4140به ارتفاع  قله بین این دو

 وهواآبگرفتیم. در گردنه قبل از قله محل مناسبی برای کمپ وجود داشت، اما تمام ذهن و فکر ما درگیر خرابی 

هیم. بنابراین تمامی توان، انرژی خواستیم کمترین فرصتی را از دست بددلیل نمی به همیندر روزهای بعد بود و 

نزدیک غروب  17:00بهتری داشته باشیم. ساعت  پیشروی حد امکانگرفته بودیم که تا  به کارزمانی که داشتیم  و



 

 

-احتماالً به -و تابلوی سقوط کرده این قله  شدیممتر  4080با ارتفاع شهیدان موفق به صعود قله اتابکی یا شاه 

 (26)عکس را سرپا کردیم. -ای گذشتههخاطر بادهای شدید شب

 

 . قله پله بلند اتابکی )شاه شهیدان( 26عکس 

ل بدون اتالف وقت، قله سرسخت شاه شهیدان را که صعود آن حتی در تابستان هم جزو صعودهای شاخص قل

شاید تنها  زیر قله محلی را که ریمت 4050ارتفاع  در تر،رود را ترک کردیم و کمی پایینمی به شمارمنطقه 

 8/7ین روز کل مسیر پیمایش شده در امهیا کردیم. چادر بود  برپا کردنگزینه ما در آن زمان و موقعیت برای 

 یامهصحبت در خصوص اد داخل چادر، آب کردن برف و خوردن سوپ گرم و بعد از کمی استراحتکیلومتر بود. 

 منطقه در وهوایآبنژاد مشورت داشته باشیم و در جریان شرایط دقیق ی هاشمبرنامه تصمیم گرفتیم با جناب آقا

 روزهای آتی قرار بگیریم.

به ای شمال شاه شهیدان های صخرهها و یالدر آن کمپ زده بودیم بعد از فرود، از دیوارهای که اکنون منطقه

دوزرده، دیگر  یورت عبور از تراورس قلهدانستیم در صچون می ی دوزرده دوراهی مهمی برای ما بود.قله سمت



 

 

مشکل و نیاز  هرگونهدست و یا در صورت بروز و دسترسی به ارتفاعات پایین الرأسخطهیچ مسیری برای فرود از 

 خیر وجود ندارد.های ناب و البیمابین قله زردیبه پشتیبان یا امداد تا محل بارگذاری بعدی در گردنه 

گرنه در فصول ومنطقه است،  توجهقابلبرف زیاد و  باوجوداین مسیرها در این فصل و العبور بودن البته صعب

د بهار وجوچال نام های معروف بختیاری بهاهر، یکی از ایلی سفیدآبز قله دوزرده و قبل از قلهخشک سال بعد ا

 کهنحویبههمن و ولی در زمستان تمامی این مسیرها دارای بشود. دارد که محل عبور عشایر محسوب می

ار کنون جلوی ما قرابینی کرده بودیم باشند. بنابراین آن دو گزینه که در ابتدای برنامه پیشمی عبورغیرقابل

 داشت.

وز ه شاید از رکتنان و قنبرکش مسیر تا قلل هفت یدوراهی مهمی بر سر راه ما بود! از طرفی شوق ما برای ادامه

مت فظ ایمنی و سالبودیم، و از طرف دیگر شرط اصلی هر برنامه و صعود، ح تررانرژیو پ اول برنامه هم باانگیزه

 باشد.افراد تیم می

یشان و مهای زرده و قله به سمتتوانستیم در صورت ناچاری انتخاب کنیم، تغییر مسیر ی دومی که میگزینه

 داشتیم.و در نهایت کوهرنگ را  1سد  به سمتو در نهایت حرکت  پناه میشانجان

د از کالس نژاد تماس گرفتم و شخص دیگری پاسخ دادند. گویا ایشان کالس داشتند و قرار شد بعبا آقای هاشم

ز ما قعیت فعلی را اساعتی که گفته بودند تماس گرفته شد و ایشان مو رأسمجدد با ایشان تماس بگیرم. 

نقشه  ویرهستیم. کمی فرصت خواستند که از  تنانی هفتمتر زیر قله 50نژاد گفتم قای هاشمخواستند. به آ

رای بزان بارش اطالعات دقیق را به ما بدهند. در ابتدا حجم بارش باالی یک متر را متذکر شدند. من گفتم که می

 ما مهم نیست و سپس سرعت باد را بررسی کردند.

، "جهنم است آنجاجهنم است آقا "»گفت:  تأکیدنژاد با هاشمای را که آقای شاید هیچ زمانی فراموش نکنم جمله

ید ردا ظهر فرصت دارف تا .کنمهای امداد ارسال میموقعیت خودم را برای تیم االنهمیناگر من جای شما باشم از 

 در حال نوشتن این گزارش کهاکنوننژاد به من گفت. جمالتی بودند که آقای هاشم هااین«. از منطقه خارج شوید

-بحرانی می هایخاطر زمانی که برای من و امثال من در شرایط و موقعیتگر از ایشان بهخواهم بار دیهستم می

رد، تشکر گذاگذارند و در کل انرژی که ایشان همراه با تخصص و علم این کار برای جامعه کوهنوردی کشور می

 کنم.

را  2بود که آیا بهتر نبود گزینه یک روز بعد از برنامه وقتی هنوز دلم آرام نگرفته بود و هنوز فکرم درگیر این 

های خبری چهارمحال و ، مطلع شدم تمام سایتزردکوه بودم وهوایآبکردم و پیگیر اخبار منطقه و انتخاب می

 150بختیاری خبری مبنی بر سرعت باد وحشتناک را در شبی که ما برگشتیم منتشر کرده بودند. سرعت باد تا 



 

 

 30های عظیم مخابراتی کوهرنگ در تاریخ دکوه که منجر به شکسته شدن دکلکیلومتر بر ساعت در ارتفاعات زر

 قطع کرده بود. کامالًشده بود و ارتباط مخابراتی منطقه را  ماهبهمن

 یا راهکاری دلیل، بهانه و به دنبالبینی بود و ما هم در دل و ذهن خودمان در آن شرایط مرتب پیش درهرصورت

تان در وزی است که در این کوهسکه فردا نهمین ر انگارانگارنهزردکوه بودیم.  الرأسخطی برای ادامه مسیر تا انتها

دیده،  ودخبه هایی که که از دیرباز، محکم و استوار در بادها و طوفانحال زندگی هستیم. اما زردکوه چنان

 ای برایثهولی اگر حاد د.توانست فرصتی دیگر هم میزبان و پذیرای ما باشمی ،در جای خود باقی است همچنان

جالی د، دیگر مافتاتیم و با هر یک از اعضا و یا بهتر بگویم در بهترین حالت حتی سرمازدگی یک انگشت اتفاق می

 برای جبران نبود.

مجبور بود  ای نداشت واز اولین کاشفان قطب شمال افتادم، که وقتی دیگر چاره های هنری ورزلی یکیصحبتیاد 

 .رسان را برای رسیدن کمک و خارج کردن از منطقه فشار دهداه پیغامی دستگدکمه

این  راهبهچشمزندانشان تر بود و خانواده ایشان و فرمهم چیزهمهبرایم از  نوردانمهمحال من هم که سالمت 

دم که کر نژاد بدون درنگ دکمه را فشردم و اعالمجا و صحیح جناب هاشمعزیزان بودند، پس از هشدارهای به

 .زرده و میشان است به سمت ی مسیراول و ادامهی انتخاب ما گزینه

 د سختی و مسیر آن پیمایش شده بود، سخت بود.درص 70 تقریباًبرای دوستانم بازگشت از مسیری که 

در این مسیر  از پیمایش یبود. هیچ گزارش قبولقابلبخش و جای کار هم برنامه بسیار رضایتالبته تا همین

 ردکوهزین قسمت از پهنه گسترده که در زمستان ا ا کنم. ما اولین تیمی بودیمستان نتوانسته بودم پیدزم

ده رای ما تمام نشای که بودیم هنوز مسیر برا پیمایش کرده بودیم. حتی برای فرود از نقطه قلل اصلی خصوصبه

 1ن و سد ی زرده و میشان تا چال میشاهالههای پس از دوزرده، شامل قبینی قبلی باید قلهبود و طبق پیش

ه همین مسیر نیز ارتباطی تا کوهرنگ را پیمایش کنیم ک خاطر مسدود و پوشیده بودن راهبه ازآنپسکوهرنگ و 

 روز زمان بود. دوحداقل نیازمند 

روز  چهارندازه اید بهمواد غذایی و تعدادی کپسول گاز حتی بیشتر از نیاز و شا توجهیقابلکه مقدار این باوجود

رفته گد و تصمیم قطعی اولویت با ایمنی تیم بو هرحالبهمازاد بر نیاز تا محل بارگذاری دوم همراه داشتیم، ولی 

 شد.

توانست آسان باشد. ی مسیری که نمیبرای ادامه بودیم ارتفاع زندگی کردیم و آماده آن هشتمین شب را در

به شوند و جزو صعودهای شاخص صعود می ندرتبهدر فصل زمستان های زرده و میشان هم حتی قله هرحالبه

 روند.می شمار



 

 

i.  :1399بهمن  28 شنبهسهروز نهم 

ا ه شب قبل بکتوانستیم بیشتر از چند متر آن هم در جای پاهایی صبح روز نهم وقتی از چادر بیرون آمدیم، نمی

شویم. باید ابتدا کرامپون را به  از چادر دور -شبانه هایرویبیرونوری از خطر در برای د -بیل برف کنده بودیم 

م. فرود از ی مسیر داشتیآوری چادر تصمیم به حرکت گرفتیم. دو گزینه برای ادامهبستیم. پس از جمعکفش می

رچالش بود قله دوزرده و سپس صعود قله دو زرده از یال جنوبی که خود مسیری پ به سمتهای شاه شهیدان تیغه

ویم. شت باد شدید که ممکن بود زمان زیادی از ما بگیرد و بین راه گرفتار هوای خراب با سرعتر اینمهم و از همه

زرده و ی دوو سپس صعود تا زیر قله پورسونانیخچال  به سمتهای شاه شهیدان ی دیگر فرود از تیغهگزینه

 .(27)عکس ی زرده بودقله به سمتتراورس 

 

 . در مسیر یخچال پورسونان 27عکس 

تصمیم  شدند،تر میمتراکم لحظهبهلحظهی ابرهای باالی سر که با سرعت هرچه تمام در حرکت بودند و با مشاهده

 زرده حرکت کنیم. به سمتگرفتیم 

با  فرود های گذشته بود، سه طولی بادهای شدید شبزده بودن مسیر که نتیجهبا توجه به یخ اتابکیی از قله

شیب داشتیم. بعد از عبور از یخچال دقیقاً مقابل دره کول های کمتا رسیدن به دامنه استفاده از کارگاه طبیعی

با حجم برف باال که  پرشیبهای دوزرده و زرده کردیم. مسیر قله به سمتخدنگ بدون اتالف وقت شروع به صعود 

ات ظهر، با توجه به جنوبی بودن مسیر خطر ریزش بهمن بیشتر تر شدن به ساعرفتیم و با نزدیکهر چه باالتر می

ی زرده با ارتفاع قلهکه به انتخاب شد تا اینی دیگر ای به صخرهشد. برای صعود، مسیر از صخرهاحساس می

های قله به سمتی مسیر صعود کرده بودیم و ادامهمتری  3940در ارتفاع زیر قله دوزرده . تا متر رسیدیم 3925



 

 

پناه میشان به همان مسیری که در تابستان از جان تقریباًو میشان در سمت شرق بود. مسیر را ادامه دادیم و رده ز

 رسد را در پیش گرفتیم.دوزرده می

با میشان  های دارای ریسک بهمن عبور کردیم و پس از عبور از قلهچند تراورس را با رعایت اصول ایمنی محل

که بدون  کهنحویبهزده بود، یخ کامالًچال میشان سرازیر شدیم. این قسمت مسیر  به سمتمتر  3800ارتفاع 

پناه جان به سمتیم و مسیر را های مسیر را با طناب حمایت کردنبود. برخی قسمت عبورقابل وجههیچبهکرامپون 

 میشان ادامه دادیم.

ا از آن نقطه مختیم که زمان زیادی از حرکت انداگاهی نگاهی به پشت و باالی سر در ارتفاعات می بیندراین

در داد. می الرأسخطانداختیم. کوالک برف و حرکت بسیار سریع ابرها خبر از شروع باد شدید در گذشت مینمی

رفی شده بودیم ، دچار کوربآفتابی را از چشم برنداشتیم هم عینک لحظهیککه حتی این باوجوداین قسمت مسیر 

 زده بودن مسیر بسیار دشوار بود.یخ باوجودو انتخاب مسیر  هاندیوبلپستیو تشخیص 

رایط خوبی پناه شرساندیم. خوشبختانه جان متری 3410در ارتفاع  میشان پناهجانخود را به  14:00ساعت 

ه کوجه به اینتپناه را تمیز کردیم و با الی درب ورودی جانداشت. برف و یخ ناشی از بادروب شدن برف از البه

یم. خوب پناه سپری کنی مسیر برای امروز نداشتیم، تصمیم گرفتیم شب را داخل جانفرصت کافی برای ادامه

در و ندگی در چازدانستم تا کوهرنگ با توجه به حجم برف، یک روز پیمایش نیاز دارد. بنابراین بعد از نه روز می

 پناه گذراندیم.ارتفاع باال، یک شب که شب آخر برنامه بود را داخل جان

 الرأسخطوی رپودر برف که  طوفان روی بهچشم  گاهی که قرار است به پایین برگردیم، سخت بود.هنوز باور این

ن و برای ماند ایبستیم و دنبال دلیل و بهانهبه آسمان برخاسته بود و نشان از سرعت بسیار باالی باد داشت می

 گشتیم.ادامه می

متر کیلو 100ی که دو شبی که قرار بود باد با سرعت باالیم که شاید کمی دشوار بود. اینای را بررسی کردگزینه

 ویم را صعود کنیم اه فرود آمده بودپنمجدد مسیری که تا جان ازآنپسپناه باشیم و داشته باشیم را داخل جان

 بودیم. نتأمیمدت یک هفته  مشکلی نداشتیم و حداقل برای سوختمسیر دهیم. به لحاظ مواد غذایی و  یادامه

آینده  نژاد در خصوص شرایط جوی روزهایتصمیم گرفتیم مجدداً وضعیت هوا را بررسی کنیم و با جناب هاشم

مسلم  انبرایم تقریباًشناختیم های هواشناسی که میمشورت کنیم. طی تماسی که داشتیم و بررسی تمام سایت

 ارش سنگین و بادبنیز مجدداً  ازآنپسمنطقه تا چند روز قفل بود و شد که ادامه مسیر غیرممکن است. باد روی 

ی ینده هم جامیشان تا دوزرده با توجه به بارش یک متری در دو شب آ مسیرشدید در راه بود. البته ریسک صعود 

 خود داشت.



 

 

گرفتیم و ش میپیدر  قله را صعود کرده بودیم. روز بعد باید مسیر فرود تا سد یک کوهرنگ را 28تعداد  اینجاتا 

. وشیده از برف بودپ کامالًو  بستههمتا خود کوهرنگ پیاده برویم، چون جاده سد یک  تقریباًبایست در ادامه می

 ویم.خواستیم مجدداً گرفتار حجم بارش جدید نشویم تا فردا عصر فرصت داشتیم از منطقه خارج شاگر می

مدت،  زاینبعداهای الزم را جهت بازگشت مسیر انجام دادیم. هنگیپناه استراحت کردیم و هماشب را داخل جان

ا تا جاده که روز بعد هم تیم به سالمت مسیر رپناه با امید ایناستراحتی خوب با فضای کافی را داخل جان

 پیمایش کند، تجربه کردیم.

j.  1399بهمن  29روز دهم: چهارشنبه 

و مسیر نرمال  (28)عکسخارج شدیم پناهجانرفت از به خرابی میوضعیت هوا رو  کهدرحالیصبح روز دهم برنامه 

یش بود که پیما زده و گاه در حجم باالی برف فرو رفتهپایین را در پیش گرفتیم. مسیر گاهی یخ به سمتپناه جان

 کرد.را مشکل می

 

 پناه چال میشان. جان 28عکس 

ش از شروع بار ه باشد عبور از این مسیر کمی پرخطر است، ولی خوشبختانه ما قبلبرف تازه در منطق کهدرصورتی

 شروع به حرکت کرده بودیم.

دان ای سیرخرهی مسیری بود که قرار بود پیمایش کنیم. گاهی هم نگاهی به یال صتمامی فکر و نگاه ما به ادامه

 رای رسیدن به آنباقی ماند و تنها دو روز ب دهنخوردستانداختیم و یادآوری خاطرات بارگذاری و باری که می

 زمان نیاز داشتیم.



 

 

های حتی قسمت توان این مسیر را تکمیل کرد و یابعد می هایسالفرصت هنوز باقی است و  هرحالبهولی 

 دیگری از کوهستان بختیاری از کوه میلی تا کینو را به این مسیر اضافه کرد.

 هنر کوهنوردی زنده ماندن است. هرحالبه ولی مهم سالمتی اعضای تیم است.

از عبور از پل  و پس حدود شش کیلومتر 1پناه تا سد . از جانپیمایش کردیم متر 2390با ارتفاع  1مسیر را تا سد 

اهار را ن حدود شش کیلومتر دیگر از مسیر باقی بود.کوهرنگ  به سمتسد در جاده پوشیده از برف  تأسیساتو 

ل منتظر به جاده رسیدیم و توسط آقای ارشادپور که با هماهنگی قبلی در مح 13:45ساعت  بین راه خوردیم و

 بودند، مورد استقبال قرار گرفتیم.

 اصلی زردکوه بختیاری به پایان رسید. الرأسخطروز پیمایش در  10در اینجا 

رورانده بودند. پرا در ذهن  سالرأخطاین هایی فکر پیمایش و صعود مسیری که شاید در گذشته هم افراد یا تیم

 ایط خاص اینمنع بسیاری از افراد از این برنامه و شر باوجودی عمل پوشاندیم و ولی ما فکر و آرزو را جامه

و  یجنوبستان قلل در زمستان دل به دریا زدیم و موفق شدیم برای اولین بار در زم ،های ایراندر کوه کوهرشته

)عکس .کیلومتر پیمایش کنیم 7/71باشد را در مسیری به طول اخص زردکوه میمیانی که شامل اکثریت قلل ش

29) 

 

 . پایان پیمایش 29عکس 



 

 

 مستانه درمطمئناً با ارائه این گزارش، اعالم مشخصات و مختصات، معرفی مسیرهای دسترسی و مسیرهای صعود ز

. این زردکوه خواهیم بود هایالرأسخطز سراسر ایران بر روی قلل و های بیشتری اآینده شاهد تالش تیم هایسال

وزهای کی برای رامر یکی از اهداف این برنامه بوده و امیدواریم با ثبت این مسیرها و مشخصات توانسته باشیم کم

 (30)عکسباشیم. نشدهبینیپیش

 

 . ترک مسیر 30عکس 

 عضای باشگاه اوج اراک دارم.و قلل زردکوه در زمستان را برای ا لرأساخطپیمایش کل  آرزوی

ه روح بمرکزی اجرا گردید و تقدیم  استانهیئت کوهنوردی  تأسیسسالگرد  پنجاهمیناین برنامه به مناسبت 

 گردد.پیشکسوت کوهنوردی اراک مرحوم کیخسرو رجایی می
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