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 تقدیماری و سپاسگز
خانواده ، اراک باشگاه کوهنوردی اوجولین و مسئ اعضا حمایت و همدلی همه جانبهاجرای این برنامه مدیون موفقیت و سالمت 

 سجادو  سرلککریم ان آقای هایانوادهخبه خصوص  نو روستای کمرا و اهالی با صفای منطقه پشتکوه اعضای شرکت کننده

  .است سرلک

داشته باشیم شگاه همنورد و پیشکسوت خوب با ابوالفضل سبحانیاز جناب آقای ای یژهقدردانی ودانیم، بر خود الزم میاینجا 

 همراهی کردند. وقفهبی  ،ها و پشتیبانیکه این گروه را در تمامی مراحل از شناسایی گرفته تا بارگذاری

حمد عبدی، مره، علیرضا دپور،  محمد ارشاداحسان رحیمی،  درزی،گواله حبیب آقایان اتی و تدارکپشتیباناز کادر نهایت در 

نی و قدردا تشکر مهدیه نادی سنجانی ورشته طاعتی ف، انه رضاییو خانمها افس ، رضا میرزایی، سجاد حمصیه عسگریروح ال

 شود.می

 

 نماییم.میتقدیم یشان به ا "هُمای اوج"عنوان ا این برنامه را ب موفقیت در اجرای ،به جهت قدردانی
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 چکیده

 دونشهریرفاستان اصفهان، شهرستان  غربی جنوب است که در مرتفع و گذرسخت قله 18 در برگیرنده کوه شاهان الراسخط

دا صعود قلل مب یبه اکثر روستاها ایدسترسی جادهبه طوری که  .واقع شده استای دور افتاده، سرد و پر بارش منطقه در

 یحت یتانمنطقه کوهس نیامر سبب شده است که ا نیا. و مسدود است محدود از سال یمیاز ن شیبالراس در خط نیمختلف ا

ناشناخته و بکر  ،پنهان مانده در فصول سرد آناناز نظر  رانیدر ا ییکه کمتر جا یمختلف کوهنورد هایرشتهورزشکاران  یبرا

عود تعداد ص، محدود به در این منطقه انجام شده یوردکوهن هایتیاطالعات موجود در مورد فعال تا جایی که بماند یباق

 .نددهنمی ارائه الراسخط نیدر مورد کل ا یکدام اطالعات جامع چیکه ه شودمیمنطقه  نیا هایاز قله یمعدود

 کوه انشاه قله هزمستان صعود و گورشون جار،جوه ،یصعود به قله در رینظهای متعددی برنامه شیپ هایکه در سال ییاز آنجا

 میاوج اراک تصم یمسئله در باشگاه کوهنورد نیبا طرح اپیدا کرده بودیم، منطقه  نیبه ا ینسب یشناخت م،بودی کرده اجرا را

اولین  برایرا  در فصل زمستان شیمایپها و مسیر کامل قلهثبت مشخصات  ،ییبه منظور شناسا باشگاهی ایکه برنامه میگرفت

تر دقیق ییشناسا رایب یازنیشیپ های، برنامهاطمینان از رسیدن به هدف تعیین شده ی. برامیجرا کنا الراسبر روی این خط بار

 یبرا ینیتمر هایبرنامه ز،ییالراس در فصل پاخط یقسمت فن شیمایپ برقراری ارتباط با اهالی و راهداری منطقه، شاملمنطقه 

ستان در دو در فصل زم یآنها، و دو برنامه بارگذار یو روح یانجسم یشرکت کننده و باال بردن سطح آمادگ یانتخاب اعضا

برنامه  یرااج ماندر ز دونشهریدر اراک و فر بانیپشت میدو تهمچنین، . شدند انجام الراسخط یشده بر رو نییتع شینقطه از پ

 باروز  10پس از و  ری آغازدَفنی قله  به برنامه با صعودمستقر شدند.  اطیموارد و جوانب احت یدر نظر گرفتن تمام یبرا یاصل

با و  گروه سالمت هر سه عضوکمال ک به سمت روستای دستگرد با الراس و پایین آمدن از قله مارَخطپیمایش تمامی قلل 

  اجرا شد. 1398در اسفند  موفقیت

 الراسخط تانهمسپیمایش زاجرای سالمت این برنامه  دستاورد ورزشیاجرای این برنامه دستاوردهای متعددی به همراه داشت. 

و صعود  (رمت 650جمعا ) طول 13 حدود العبور،صعب هایغهیتبا  مسیر لومتریک 75.5 قله به طول 18شامل صعود و فرود 

پر بارش و  یبودن آن در زمستان ناشناخته طیدر شرا یمختلف سخت هایدرجه اب دیواره یفرود فن( متر 600جمعا ل )طو 12

در گروه  تیالقخو  یهمکار هیروح نیازمند یفنتوانایی جسمانی و عالوه بر  تیموفق یکه برا یشیمایبود. پ دیشد یوزش بادها

منطقه سرشار از  نیامعرفی  برنامه نیمهم ا یدستاوردها گری. از دبدست آمد باشگاهمنسجم در قالب  یهایزریبا برنامه که بود

 توسط لراساخط للق یتمام ریثبت مسبود که با  یکوهنورد مختلف هایدر رشته تیجهت فعال یناشناخته و عال هاینهیزم

GPS (ووجود نداشت نیاز ا شیکه پ ،) شد. میسربرنامه،  یمستند سازو  ازین شیپ هایبرنامه یبا اجرا 

با . نیز از دیگر اهداف این برنامه بودند یطیمح ستیزو  یفرهنگ ،یاجتماع هایتیفعالانجام با مطالعه بر روی این منطقه، 

 تیمحدود ،یبا آداب و رسوم، فرهنگ، روش زندگ منطقه دورافتاده نیآموزان و معلم ادانش ،یدوستانه با اهال و معاشرت تعامل

و معلم مدرسه سعی در دلگرم کردن برای دانش آموزان بردن هدایایی بیشتر آشنا شدیم. در طی اجرای برنامه با  و مشکالت آنها

منطقه غنی از انواع حیوانات و این مطالعات انجام شده، متوجه شده بودیم که  شان کردیم. همچنین باآنها به ادامه کار با ارزش

در این قرار گرفته است. پس جدی و انقراض در معرض آسیب منطقه و برخی سودجویان گیاهان به دلیل عدم آگاهی مردم 



 د

 

مخصوص منطقه که با شاخ  یمیقد یراکت برففت ج کیبدهیم.  آموزشهاییاین مورد ر تعامالت سعی کردیم به اهالی د

 دنیما بود. د یو فرهنگ یاجتماع تیروستا به باشگاه اهدا شد که دستاورد فعال یتوسط اهال دِرگبه نام  شودیساخته م نپاز

 جهیشد که نت و جهان رانیدر ا یراکت برف خچهیتاردر خصوص  قیمنشا انجام مطالعه و تحق درگ و نحوه ساخت آن سر

 حاضر شده است.  یمرور مقاله کیآن در 

 شدن ترمسبب شناخته بایمنطقه بکر و ز نیدر ا کوهنوردی به مندانعالقه ییبرنامه عالوه بر آشنا نیا یکه اجرا دیامبا این 

منطقه  نیابالقوه  یهاتیکوهستان بتوانند از ظرف یهامندان به ورزششده تا کوهنوردان و عالقه رانیمردم ا یمنطقه برا نای

بهتر  یو درمان یآموزش ،ایامکانات جاده جادیاحفظ محیط زیست و  یبرا یراه نیاستفاده را ببرند و همچن تینها یکوهستان

 .منطقه شود نیا یبه اهال

  



 ه

 

 فهرست مطالب
 ب ........................................................................................................................................................................................... میو تقد یسپاسگزار

 ج .................................................................................................................................................................................................................... دهیچک

 ه ....................................................................................................................................................................................................... فهرست مطالب

 ز ........................................................................................................................................................................................................ فهرست شکلها

 ک .................................................................................................................................................................................................... فهرست جداول

 1 ...................................................................................................................................................................................... برنامه ییمشخصات اجرا

 2 .................................................................................................................................... شیمایپ بیشده به ترت یارتفاع و مختصات نقاط ط

 3 .................................................................................................................................................................................................. برنامه یفن لیوسا

 4 ............................................................................................................................................................................. مقدمه 1

 4 ........................................................................................................................ برنامه یمنطقه اجرا یمعرف 1.1

 4 .............................................................................. خط الراس شاهان کوه ییایجغراف تیموقع 1.1.1

 4 ............................................................................................... مشخصات خط الراس شاهان کوه 1.1.2

 6 ..................................................................................................................................... مردم منطقه 1.1.3

 6 ........................................................................................ منطقه یاهیوحش و پوشش گ اتیح 1.1.4

 7 ..................................................................................................................................... و هدف برنامه زهیانگ 1.2

 8 ....................................................................................................................................... برنامه یدستاوردها 1.3

 8 .............................................. یطیمح ستیو ز ی، فرهنگیاجتماع یتهایدستاوردها و فعال 1.3.1

 8 ................................................................................................. یکوهنورد یورزش یدستاوردها 1.3.2

 9 ......................................................................................................................... یقاتیدستاورد تحق 1.3.3

 9 .............................................................................................................................................. ساختار گزارش 1.4

 10 ..................................................................................................... یانجام برنامه اصل یبرا یمقدمات یبرنامه ها 2

 10 ...................................................................................................................... خط الراس ییبرنامه شناسا 2.1

 15 .................................................................................................................................... ینیتمر یبرنامه ها 2.2

 16 ....................................................................................................................................... یبارگذار اتیعمل 2.3

 16 .................................................................................................................... اول یبرنامه بارگذار 2.3.1



 و

 

 22 ................................................................................................................... دوم یبرنامه بارگذار 2.3.2

 25 ................................................................................................................................... یبرنامه اصل یمقدمات اجرا 3

 25 ........................................................................................................................ کمران یاز اراک تا روستا 3.1

 27 ....................................................................................................................... کمران یاستقرار در روستا 3.2

 30 .............................................................................................................. کمران یمدرسه روستا 3.2.1

 30 ..................................................................................... از جنس شاخ پازن یدرگ: راکت برف 3.2.2

 31 ........................ گروه یستیز طیمح فهیمنطقه و انجام وظ نیدر ا هیرو یمساله شکار ب 3.2.3

 32 ........................................................................................................................................................... شیمایبرنامه پ 4

 32 ....................................................................................................... 1398اسفند  8روز اول: پنج شنبه  4.1

 36 .............................................................................................................. 1398اسفند  9روز دوم: جمعه  4.2

 42 ........................................................................................................... 1398اسفند  10روز سوم: شنبه  4.3

 49 ................................................................................................... 1398اسفند  11 کشنبهیروز چهارم:  4.4

 55 .....................................................................................................1398اسفند  12روز پنجم: دوشنبه  4.5

 57 .................................................................................................. 1398اسفند  13روز ششم: سه شنبه  4.6

 61 ................................................................................................ 1398اسفند  14شنبه روز هفتم: چهار 4.7

 72 ............................................................................................... 1398اسفند  15روز هشتم: پنج شنبه  4.8

 75 ........................................................................................................... 1398اسفند  16روز نهم: جمعه  4.9

 79 ........................................................................................................ 1398اسفند  17روز دهم: شنبه  4.10

 85 ................................................................................................................................................................. یجمع بند 5

 85 ......................................................................................................................................................... تهایفعال 5.1

 87 .................................................................................................................................................... دستاوردها 5.2

 88 ............................................................................................................................................................ منابع و مراجع 6

 

  



 ز

 

 هافهرست شکل

 6 ............................................................................................. یراهدار یو تابلو دونشهریبه پشتکوه از فر یدسترس ری. نقشه مس1شکل 

 6 .................................................................................................. خط الراس شاهان کوه و قلل شاخص آن یقسمت جنوب ی. نما2شکل 

 7 .................................................................................................................................................................... یکرفس کوه اهی. کلوس گ3ل شک

 11 ................................................................................................... تا قله چال روغن یخط الراس از قله در یبخش جنوب ی. نما4شکل 

 12 ................................................................................................................................................................. یصعود در یاغهیت ری. مس5شکل 

 12 ..................................................................................................................................... خط الراس یقسمت جنوب یا غهیت ری. مس6ل شک

 13 ........................................................................................................................................................... 2 یبعد از در یا غهیت ری. مس7شکل 

 14 .................................................................................................................. شده شیمایپ ریگروه و مس ی: اعضایی. برنامه شناسا8شکل 

 15 .......................................................................................................................................................... ییدر برنامه شناسا ی. شب مان9شکل 

 15 .......................................................................................................................................................................... . پرنده هما )تابناک(10شکل 

 16 .................................................................................................................. در کوه شهباز یزمستانه و فن نیبرنامه تمر ی. اجرا11شکل 

 17 ........................................................................................................................................................... اول یبرنامه بارگذار ی. اعضا12شکل 

 18 .................................................................................................................. ییدر حال بازگشا ی. جاده پشندگان تا گردنه شاد13شکل 

 18 ..................................................................................... یقله در یکمران با نما یتا روستا یبرف در گردنه شاد ری. جاده ز14شکل 

 19 ................................................................................................................................................................................ کمران ی. روستا15شکل 

 19 ....................................................................................................................................... اول یصعود بارگذار ریدر مس ی. تله برف16شکل 

 20 ................................................................................ از کمران به سمت خط الراس شیمایف دامنه چال روغن و پ. عمق بر17شکل 

 21 .............................................................................................................................. دودکشان یاول در قلل فرع ی. محل بارگذار18شکل 

 21 ................................................................................................... شده و کوالک یط ریکمران، مس یاع مشرف به روستا. ارتف19شکل 

 22 ........................................................................... ریمص یروستا یدر زمان استقرار در راهدار یمواد بارگذار ی. آماده ساز20شکل 

 23 .............................................................................................. شده یط ریشرکت کننده و مس یدوم: اعضا ی. برنامه بارگذار21شکل 

 24 ............................................................................................................................................... یآب و هوا در روز بارگذار طی. شرا22شکل 

 26 ................................................ نژاد یفیو س یاکبر یمالعل ،یحمص ،یسبحان انیپشندگان چپ به راست: آقا ی. روستا23شکل 

 26 .................................................................................................................................... یپشندگان به گردنه شاد ی. جاده روستا24شکل 

 27 .................................................................................................................................... کمران یتا روستا یگردنه شاد شیمای. پ25شکل 

 27 ........................................................... کمران یتا روستا یگردنه شاد ریدر مس یراهدار یهانی.جاده باز شده توسط ماش26شکل 

 29 ........................................................................................... کمران یدر رشته کوه فردان مقابل روستا ختهیفرو ر ی. بهمنها27شکل 

 29 ..............................................................................................آنها یکمران و مهمان نواز یروستا ی. تعامل و معاشرت با اهال28شکل 

 30 ....................................................................................... به دانش آموزان هیهد یکمران و اعطا ی. حضور در مدرسه روستا29شکل 

 31 .......................................................................................... سرَلک به باشگاه اوج یدِرگ اهدا شده توسط آقا ای ی. راکت برف30شکل 



 ح

 

 32 ............................................................................................................................ کمران یدر روز اول از روستا شیمای. شروع پ31شکل 

 33 .................................................................................................................... یبه سمت قله در ههیشده از گردنه و یط ری. مس32شکل 

 34 ..................................................................................... صعود شده در روز اول وارهیقبل از د یدامنه در ی. قسمت صخرها33شکل 

 34 ......................................................................................................................................................................................... ی. سرو کوه34شکل 

 35 .................................................................................................................................................................................................. وارهی. د35شکل 

 35 ............................................................................................................................................................................................... 1.کمپ 36شکل 

 37 ...................................................................... آن بیپر ش یطناب و دامنه ها تیدر حما یقله در یگرده جنوب شیمای. پ37شکل 

 37 ......................................................................................................... طناب تیدر حما یگرده تا قله در یر صعود از روی. مس38شکل 

 38 .................................................................................................................................. یبه قله در دنیکارگاه قبل از رس نی. آخر39شکل 

 38 ............................................................................................................................................. یقله در یبرف موجود بر رو. حجم 40شکل 

 39 ............................................................................................................................................................................... ی. بر فراز قله در41شکل 

 40 ........................................................................................................................ یقله در یو دودکشان از رو 3 یقلل در ی. نما42شکل 

 40 ...................................................................................................................................................... یرشته کوه فردان از در یا. نم43شکل 

 41 ...................................................................................................................................................... 2از محل کمپ یقله در ی. نما44شکل 

 41 .................................................................................................................................................................... یقله در ی. دامنه شمال45شکل 

 42 .......................................................................................................................................... (2و 1 یرد نی)ب 2. برپا کردن کمپ 46شکل 

 42 ............................................................................................................... 2چال روغن، شاهان و شاهان یدور از قله ها ی. نما47شکل 

 43 ...................................................................................................................................................... 3یو در 2یدر نیب ی. قلل فرع48شکل 

 45 ....................................................................................................................................................... 3یو در 2یقله در نیب ری. مس49شکل 

 46 ..................................................................................................................... ریدر تصو یاز قله در ییبا نما 2ی. بر فراز قله در50شکل 

 46 ................................................................................................................................................................. 2یفرود از قله در ری. مس51شکل 

 47 ....................................................................................................................... دور یقله دودکشان در نما و 3یقله در ی. بر رو52شکل 

 48 ........................................................................................................................................... یقله در یبا نما 2 ی. فرود از قله در53شکل 

 49 ........................................................................................................................................................................ 3ی.کارگاه فرود از در54شکل 

 49 ...............................................................................................................................................................................................3. کمپ 55شکل 

 50 ................................................................................................. از سمت قله دودکشان 3 یو در 2یدر ،یدر یقلهها ی. نما56شکل 

 51 ................................................................................................................................ قله دودکشان یقله چال روغن از رو ی. نما57شکل 

 52 ......................................................................................................................................... گرید ییاز نما وارستانیو ک ی. قلل در58شکل 

 53 ............................................................................................................................................ بعد از قله دودکشان یا غهیت ری. مس59شکل 

 53 ......................................................................................................................................... اول یاز محل بارگذار یقلل در ی. نما60شکل 

 54 ............................................................................................................................... اول و پر کردن کولهها یبه بارگذار دنی. رس61شکل 

 54 ............................................................................................................................................................... هوا در روز چهارم تیوضع 62شکل 



 ط

 

 55 .................................................................................................................................................. چهارم یو شب مان یحفر غار برف63شکل 

 56 .................................................................................................................. یعی. فرود از قله چال روغن با استفاده از کارگاه طب64شکل 

 56 ................................................................................................................. و کوالک دیهوا در روز پنجم، وجود باد شد تی.وضع65ل شک

 57 ............................................................................................................................روز پنجم یو شب مان ی: حفر غار برف5.کمپ 66شکل 

 58 ...................................................................................................................................... قله چال روغن یقله شاهان از رو ی. نما67شکل 

 58 ............................................................................................................................. خط الراس فردان از سمت چال روغن ی. نما68شکل 

 60 ......................................................................................................................... از قله چال روغن به قله شاهان شیمایپ ری. مس69شکل 

 61 .................................................................................................................................................................. قله شاهان در مه ی. نما70شکل 

 61 ................................................................................................................................................................................. 6کمپ  یی. برپا71شکل 

 62 ............................................................................................................................................................................. . بر فراز قله شاهان72شکل 

 63 ............................................................................................................................... قله شاهان یاز رو یخط الراس شمال ی. نما73شکل 

 63 ..................................................................... 2قله شاهان و شاهان  نیگورشون و جوه جار از حد فاصل ب یقله ها ی. نما74شکل 

 65 ............................................................................................................................................ شاهان یاز قلل فرع یمتر 50. فرود 75شکل 

 65 ....................................................................................... 2نام از حد فاصل قله شاهان به شاهان  یو ب 2قلل شاهان  ی. نما76شکل 

 66 ................................................................................................... 2شاهان و شاهان نیب یاز قلل فرع یکیاز  یمتر20. فرود 77شکل 

 66 ................................................................................................................................................. نام یو ب 2شاهان  یقله ها ی. نما78شکل 

 67 ................................................................................................................................................................ 2صعود قله شاهان ری. مس79شکل 

 70 ............................................................................................................................. 3و شاهان  2قله شاهان  نیب یا غهیت ری. مس80شکل 

 71 .................................................................................................................... 3شاهان یاز رو 2شاهان و شاهان یقله ها ی. نما81شکل 

 72 ........................................................................................................................ 7قلل گورشون و جوه جار از مجل کمپ  ی. نما82شکل 

 72 ............................................................................................................................... 2شاهان و شاهان یقله ها یبا نما 7. کمپ 83شکل 

 74 ................................................................................................................................ نام به سمت قله جوه جار یبعد قله ب غهی. ت84شکل 

 74 ..................................................................................................................................... قله جوه جار یقلل گورشون از رو ی. نما85شکل 

 75 .............................................................................................................................................. لگانی. کاهش ارتفاع به سمت دره م86شکل 

 75 ................................................................................................................. از قله گورشون ییبا نما 8محل کمپ  ی. آماده ساز87شکل 

 76 ........................................................................ (GPS)ثبت نقاط توسط  زانیاز خط الراس ون ییقله الشوم با نما ی. بر رو88شکل 

 77 ......................................................................................................... مهیقله الشوم و بردخ نیب ریدر طول مس یبرف ی. نقابها89شکل 

 78 ................................................................................................................................................................... ریدر مس یبرف ی. تله ها90شکل 

 78 ........................................................................................................................................................................... مهیقله بردخ ی. نما91شکل 

 78 .......................................................................................................................................... مهیقله بردخ یقله مارک از رو ی. نما92شکل 

 79 ............................................................................................................................................................. کمپ نهم و آب کردن برف93شکل 

 80 ...................................................................................................................................................... ه مارکقل ریدر مس ی. نقاب برف94شکل 



 ی

 

 81 ............................................................................................................................................................................. . فرود از قله مارک95شکل 

 82 ................................................................................................................................................................. خط الراس ریمس ی. انتها96شکل 

 82 ........................................................................................................................................ دستگرد یتافرود به سمت روس ری. مس97شکل 

 83 ........................................................................................................................................ شیمایپ ریمس انیدستگرد پا ی. روستا98شکل 

 83 .................................................................................................................................................................................. ریمص ی. راهدار99شکل 

 GPS ...................................................................................................................................... 84شده توسط  شیمایپ ری. ثبت مس100شکل 

 

  



 ک

 

 فهرست جداول
 2 ................................................................................................. در برنامه شیمایپ بیشده به ترت ی. ارتفاع و مختصات نقاط ط1جدول 

 3 ................................................................................................................................................................................ یفرد یفن لی. وسا2جدول 

 3 ............................................................................................................................................................................. یگروه یفن لی. وسا3جدول 



1 

 

 

 مشخصات اجرایی برنامه 
 

 الراس شاهان کوه(پیمایش زمستانه خط اولین)همای اوج نام برنامه: 

 5/12/1398دوشنبه  :برنامه تاریخ شروع

 17/12/1398شنبه  :برنامه یخ پایانتار

 اسفند( 17تا  7روز )از  10 مدت زمان پیمایش برنامه اصلی:

 استان اصفهان، شهرستان فریدونشهر، منطقه پشتکوه موگویی.موقعیت جغرافیایی اجرای برنامه: 

 روستای پشندگان :در زمستان انتهای جاده ماشین رو

 گردنه شادی نقطه مبدا پیمایش:

  ، گردنه ویهه: روستای کمرانوع برنامه اصلینقطه شر

 دستگرد روستای برنامه:نقطه پایان 

 کیلومتر )هفتاد و پنج و نیم کیلومتر( 5/75 :طول مسیر پیمایش شده

 کیلومتر 58: الراسطول کل خط

 کیلومتر 5 مسافت پیمایش شده از گردنه شادی تا روستای کمران:

 از برفچال صعود و فرودهای فنی، نیمه دوم پیمایشی مملو باهای صعب العبور یغهنیمه اول بیشتر ت :پیمایش نوع مسیر

 با درجه سختیهای مختلف متری فرود 50طول  12متری صعود و  50طول  13 :در مسیر صعود و فرود فنیتعداد 

  جود دارد.وینترنت هم دهی در منطقه امکان دارد و مناسب است. در اکثر نقاط دسترسی به اآنتن: تلفن همراه دهیآنتن
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 ارتفاع و مختصات نقاط طی شده به ترتیب پیمایش

 1. ارتفاع و مختصات نقاط طی شده به ترتیب پیمایش در برنامه1جدول 

ارتفاع از سطح  2نام نقطه ردیف

 دریا )متر(

 مختصات 

 'N32° 48.565' E49° 54.263 2100 گان )نقطه شروع(شندِپَ  .1

 'N32° 48.594' E49° 54.270 2250 پشندگان  .2

 'N32° 45.231' E49° 58.741 2896 گردنه شادی  .3

 'N32° 44.306' E50° 01.210 2575 رانمَروستای کَ  .4

 'N32° 43.854' E50° 02.721 2818 یههگردنه وِ  .5

 E44.815 °32N '50° 03.141' 3856  3ری(ری )وَقله دَ (1  .6

 E.89144 °32N '50° 03.067' 3822 *2ری قله دَ (2  .7

 E45.112 °32N '50° 03.050' 3722 *3ری قله دَ (3  .8

 'N32° 45.436' E50° 03.084 3716 قله دودکشان (4  .9

 'N32° 46.656' E50° 00.224 3889 طی(قله چال روغن )چال بَ (5  .10

 'N32° 48.182' E49° 58.973 4037 قله شاهان  (6  .11

 'N32° 48.623' E49° 59.287 3895 *2قله شاهان (7  .12

 'N32° 48.788' E49° 59.460 3956 *3قله شاهان (8  .13

 'N32° 49.351' E49° 59.070 3794 4قله بی نام (9  .14

 'N32° 50.231' E49° 56.515 3750 جارقله جوه (10  .15

 'N32° 50.615' E49° 55.168 3687  35قله گورشون (11  .16

 'N32° 51.398' E49° 53.820 3265 گاندره میلِ (12  .17

 'N32° 51.901' E49° 53.044 3415 ردقله الزَ (13  .18

 'N32° 52.508' E49° 52.192 3477 قله چال میشان بزرگ (14  .19

 'N32° 52.592' E49° 51.893 3465 قله چال میشان کوچک (15  .20

 'N32° 53.226' E49° 51.743 3535 خم )الشوم(قله الشُ (16  .21

 'N32° 54.510' E49° 51.101 3583 یمهردخِقله بَ (17  .22

 'N32° 55.983' E49° 49.022 3515 قله مارَک (18  .23

 'N32° 57.749' E49° 46.414 3109 پایان خط الراس  .24

 'N32° 57.230' E49° 45.350 2184 ردستگِروستای دَ  .25

                                                 
 ای صعود شده در این گزارش با تحقیق از کوهنوردان و بومیان منطقه به دست آمده است.هنام و ترتیب قله 1
 ترین قله شاخص به آنها، نامگذاری شده و با شماره گذاری تفکیک شدند.هایی که نام مشخص نداشتند، با نام نزدیکدر این گزارش قله 2
 گویندحالی است که در فریدونشهر به آن دری می شود این درمی نامیدهوری این قله در گویش محلی پشتکوه  3
 شود. خوانده می "نامبی"برای اینکه نام مشخصی برای این قله موجود نبود، این گزارش با عنوان  4

ه در این برنامه در مسیر کقرار گرفته  الراس، قله فرعی است که بر روی خط3الراس اصلی شاهان قرار دارد. قله گورشونالراس فرعی خارج از خطقله اصلی گورشون روی خط 5

 پیمایش بوده است.



3 

 

 برنامه وسایل فنی 
العبور، صعود و فرودهای فنی با طول زیاد است وسایل فنی فردی و گروهی های صعباز آنجایی که بیشتر مسیر دارای تیغه

 آمده است.  3 جدولو  2 جدولدر  آنها به ترتیباسامی و تعداد است که  برای اجرای این برنامه ضروری

 . وسایل فنی فردی2 جدول

 تعداد به ازای هر فرد نام ابزار ردیف

 عدد 1 هارنس  .1

 عدد 1 کاسکتکاله   .2

 عدد 1 یومار  .3

 عدد 1 د )هشت(ابزار فرو  .4

 عدد 1 ابزار حمایت )ریورسو(  .5

 عدد 1 طنابچه اتوبالک  .6

 عدد 3 کارابین پیچدار   .7

 رشته 1 طنابچه انفرادی  .8

 عدد 1 کلنگ  .9

 جفت 1 کرامپون  .10

 

 . وسایل فنی گروهی3 جدول

 تعداد همراه گروه نام ابزار ردیف

 حلقه 2 تک طناب   .1

 ست 1 کیل   .2

 جفت 1 تبر یخ  .3

 ست 1 ست رولکوبی  .4

 عدد 5 و صفحه پالک  8رول بولت   .5

 عدد 6 میخ   .6

 عدد 1 بیل برف  .7

 عدد 5 کارابین پیچدار  .8

 عدد 1 میکرو ترکشن  .9

 عدد 6 120و  80، 60اسلینگ   .10
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 قدمهم 1

 منطقه اجرای برنامهمعرفی  1.1

 خط الراس شاهان کوه موقعیت جغرافیایی  1.1.1

 این منطقه درواقع شده است.  6پشتکوه موگویی دهستانستان اصفهان، شهرستان فریدونشهر، اکوه در الراس شاهانخط

شود دیده می 1شکل است. همانطور که در لرستان و چهارمحال و بختیاری  تقسیمات کشوری محل تالقی سه استان اصفهان،

پشتکوه با عالمت مکان  روستای کمران در دهستان) پذیر استامکان یقطر از فریدونشهر از دو به منطقه پشتکوهدسترسی 

 :نمای قرمز مشخص شده(

کوه شتاز سمت پیست اسکی فریدونشهر و روستای چغیورت به سمت پ ،که پس از خروج از فریدونشهرای جاده -1

 . )فلش نارنجی روی شکل(.این جاده تا روستای پشندگان آسفالت است. رودمی

تکوه ادامه شده و به سمت منطقه پش جدا دوم روستای میدانک ازپس از عبور از سیبک و نهضت آباد  ای کهجاده -2

 )فلش مشکی روی شکل( .آسفالت است دوم فقط تا روستای میدانکاین جاده  .کندپیدا می

ه نام پشندگان )محل دسترسی در روستایی ب زنند،الراس عظیم، ناشناخته و بکر شاهان کوه را دور میها که دقیقا خطاین جاده

روستاهایی که در این منطقه از طریق جاده بدون آسفالت به هم مرتبط هستند، دسترسی به رسند. پشت کوه دوم( به هم می

. (1394)ایرنا.  (2)ایمنا.  (1391)ایسنا.  (1397)فوری.  استدر نیمی از سال به علت بارش برف سنگین مسدود آنها معموال 

رد است. دسترسی به منطقه پشتکوه از روستای یکی از مسائلی است که سبب ناشناخته ماندن این منطقه در فصول ساین خود 

 شیب دار و طوالنی است که نیاز به برفکوبی زیادی دارد. پشندگان در حالتی که جاده مسدود باشد، مسیری 

 مشخصات خط الراس شاهان کوه 1.1.2

متدادی شمال های زاگرس ارود که همانند سایر رشته کوهالراس اصلی زاگرس به شمار میجزئی از خطکوه الراس شاهانخط

واقع شده  دکوه(و زاگرس میانی )زر کوه(قالی قسمت اصلی زاگرس شمالی )اشترانکوه و و مابین دو غربی به جنوب شرقی دارد

  است.

رودخانه کیوارستان در دامنه ، از 7متر 3000قله شاخص و صعب العبور باالی  18کیلومتر و  58الراس با طول تقریبا این خط

ابل دسترسی ای به نام گلونی و روستای گوکان که از سمت میدانک فقط در فصول گرم قکوه کیوارستان در نزدیکی گردنه

وسیله ه این فاصله ب در نزدیکی گردنه گله نر و روستاهای گوه و بهرام آباد امتداد دارد. 8رودخانه یالن ، شروع شده و تااست

                                                 
ـ  6ـ کوالب،  5بهاره،  ـ چال 4ـ چال چرانه،  3ـ تنگستان،  2ـ باغ بامیر، 1 است:روستا، مزرعه و مکان  65به مرکزیت روستای مصیر مشتمل بر دهستان پشتکوه موگویی 6

ـ طرزه،  17ـ باباخسرو،  16ـ دره چیله،  15ـ عناپشت،  14ـ حبیبک،  13آباد، ـ بهرام 12لیگان، لی- 11ـ دستگرد،  10ـ دهنو،  9ـ چال خلیل،  8آباد، ـ عباس 7خوشمیوه، 

ـ  29ـ مصیر،  28، ـ تیر 27ـ خاکپری،  26ـ وارنا،  25دره، ـ خرم 24ـ بندر،  23ـ مزرعه حور قادری،  22مزرعه الابر، - 21ـ آبچک،  20آب، ـ زین 19ـ مزرعه الشخم،  18

ـ دره  39ـ نساربرآفتاب،  38ـ زمستانه،  37ـ شادکوه،  36ـ پشندگان،  35ـ عزیزان،  34آباد، ـ مزرعه هلینگ 33ـ تنگ دره،  32ـ هومه، 31ـ چهل جریب،  30مزرعه هورد، 

پاتاگاه، - 49 ـ وزوه، 48ـ گوگان سفلی،  47ـ کیورارستان،  46قلعه نره گوشه، ـ  45ـ گوگان علیا،  44ـ مزرعه چالوا،  43ـ کمران،  42ـ دره سه پستان،  41شادی، - 40هیوه، 

 .ـ وستگان 56ـ دورک،  55ـ سرپاریاب،  54ـ کلوسه،  53ـ مزرعه خوش نما،  52ـ کاهگان سفلی و علیا،  51ـ گاگونک،  50
اخیر  هایین قله کم صعود در سالا، های مرتفع ایرانبه لطف طرح سیمرغ قلهکه  دارد قرارالراس در این خطمتر  4038به ارتفاع استان اصفهان  کوهترین شاهان کوه مرتفعقله  7

 شود.ای در فصول مختلف سال توسط عالقمندان صعود میبه طور قابل مالحظه ،به غیر از فصل زمستان
 .گویندکه برخی این رودخانه را آب پازنان هم می 8
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مسیر دسترسی ساکنان پشتکوه به فریدونشهر را  تاالراس که زمانی قرار بود جاده و تونلی احداث شود ترین قسمت خطپست

 شود:قسمت اصلی تقسیم می میلگان به دو کوتاه کند به نام دره

شود با مشاهده می 2شکل الراس همانطور که در تر است. این قسمت از خطتر و فنیشامل قلل مهم :قسمت جنوبی (1

اهان کوه و های دودکشان، چال روغن )چال بطی(، شآن آغاز شده و پس از آن به ترتیب قله 9قله دری و دو قله فرعی

الراس فرعی قرار گرفته الراس و روی خط)قله اصلی گورشون خارج از خط 3جار و گورشون، جوه10دو قله فرعی آن

 است( قرار دارند.

ی است که کمتر صعود شده و به همین دلیل خیلی این بخش از دره میلگان آغاز شده و شامل قلل: قسمت شمالی (2

الزرد، چال میشان بزرگ، چال میشان کوچک، الشخم  تواناین بخش می 11قلل شاخصشناخته شده نیستند. از 

 الراس به طور عمده پیمایشی و دارای برفچالهای متعدد است.این بخش از خط. را نام برد)الشوم(، بَردخیمه و مارَک 

 تیغه دیگری و شمالی تیغه یکی دارد، وجود دو مسیر الراس از سمت جنوببه عنوان اولین قله خط دری قلهبرای صعود به 

 برف رد.دا بلند هایصخره از صعود و حرکت برای زیادی مهارت به نیاز و بوده گذر سخت بسیار مسیر دو هر که شرقی جنوب

تنها یک  که طوریبه  زاید،افمی کوه این صعود سختی بر آن هایدامنه در متعدد هایبرفچال وجود و دری کوه بودن گیر

 . (1391)رحیمی. صعود زمستانه دری. ی کم بارش وجود دارد زمستانزمستانه این قله آن هم در  گزارش موجود از صعود

 

 

                                                 
 شود.یاد می 3و دری  2با نام دریها در این گزارش از این قله 9

 شود. یاد می 3و شاهان  2ها با نام شاهان در این گزارش از این قله 10
 دانند.ها و عشایر آن منطقه میشود که نام آنها را فقط بومیصعود مینیز در این بین قلل فرعی متعددی  11
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 . نقشه مسیر دسترسی به پشتکوه از فریدونشهر و تابلوی راهداری1شکل 

 

 

 لراس شاهان کوه و قلل شاخص آن. نمای قسمت جنوبی خط ا2شکل 

 مردم منطقه 1.1.3

پس از حمله شاه به آخوره معروف و محل داد و ستد و ارتباط عشایر بختیاری بوده است.  های دوراز زمانشهرستان فریدونشهر 

اکنون سکنی گزیدند. بنابراین، ها، تعدادی از آنها در منطقه فریدونشهر عباس اول به گرجستان و به اسارت گرفتن گرجی

بنابراین در این شهر شنیدن  .رجی، بختیاری، ترک، فارس و ارمنیبندی جمعیت شهرستان به ترتیب عبارت است از: گترکیب

ار طوایف بختیاری موگویی محل استقر در این بخش، پشتکوه موگویی منطقه .ندارد ای جای تعجبروستا یا قلهمتفاوتی برای نام 

 است. 

 منطقهپوشش گیاهی حیات وحش و  1.1.4

ای شوید، هتوان به گونهمی. دارندمصرف دارویی  گیاهان این بسیاری ازاست.  پوشش گیاهی منطقه پشتکوه بسیار خاص و غنی

اصفهان ) (1391)ایمنا خ. .  اشاره کرد ، خاکشیر و بارهنگه، ریواس، قدومه، شنگ، گزانگبینای کوهی، تر، چکرفس کوهی، گزره
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خاستگاهش فقط ایران است و در کل دنیا با  وروید که در این منطقه می "کلوس"گونه خاصی از کرفس به نام  .(1398ا. ک.. 

شود. از آنجا که کرفس گیاه ئمی محسوب میای داکرفس از گونه چتریان است و گونه. (3شکل ) شودشناخته می« کلوسیا»نام 

حساسی است اگر در ابتدای رشد سریع چیده شود؛ رشد گیاه بعد از چند سال متوقف خواهد شد. این گیاه حداقل دو ماه و 

بخش است و در کل، سیزده برداری باشد. کرفس کوهی، گیاهی با طبع گرم، ضددرد و آرامشنیم باید رشد کند تا قابل بهره

 . (1398)زیبا. ت گیاه به واسطه خودخواهی برخی دالالن به تاراج رفته اسمتاسفانه این  .اربرد گیاهی داردک

 

 گیاه کرفس کوهی  کلوس .3شکل 

ای، نطقه کل، بز وحشی، خرس قهوههای حیات وحش این مترین گونهعمده. استحیات وحش تنوع  همچنین دارایمنطقه این 

یی، عقاب عقاب طال پرندگان بومی مثل. (1398)میکالنی.  )لچیانی. بدون تاریخ( گرگ، روباه، شغال، گراز، کفتار و راسو است

اقلیم و پوشش گیاهی خاص شهرستان و وجود ه دلیل همچنین بهستند. دلیجه و کبک دری ، صحرا، عقاب دشت، شاهین

زاد و ولد ند. همچنین شوها وارد منطقه میها و گنجشکانواع سهره، کبک مثلها حضور پرندگان مهاجر آبگیرها و رودخانه

 .(1398)میکالنی.  روندو در زمستان به مناطق گرمسیر می شدهانجام  این منطقهپرندگان مهاجر تابستانی در 

 (1391)ایمنا خ. .  (1394)ایران.  هستنددر معرض تهدید و انقراض این منطقه  ی جانوری و گیاهیهاتعدادی از گونهمتاسفانه 

قرار گرفته تا های اداره محیط زیست فریدونشهر راس برنامهدر  98سال در این منطقه ظور، به همین من. (1398)میکالنی. 

 .(1398)میکالنی.  اعالم کنند"منطقه حفاظت شده"به عنوان  جا راآن

 برنامه هدفانگیزه و  1.2

 عودی که یکص. انجام شد یشپحدود ده سال شود که یم شاهان کوه قلهبه این منطقه، مربوط به صعود  اینجانباولین صعود 

خانه  ،GPSیر ک مسرَتِ  ،هنوز پاکوب زمان . در آنروزه از اراک و بدون هیچگونه شناختی نسبت به منطقه و قله صورت گرفت

ری برای شتبی اشتیاقهای اطراف ذوق و مشاهده مناظر و قله با .عشایری و حتی مسیر مشخصی برای صعود قله وجود نداشت

ریدونشهر و فمختلف منطقه  صعود قللشناسایی و به نمودم. بنابراین،  درخود احساسصعود قلل و شناخت طبیعت بکر منطقه 

از )ازدید از آبشارها ب ،ازجمله قلل پیرهشتاد، اصالن داغ، ستپله، تتره، کیوارستان، کرپوش، ته سیخه، ونیزان، فردان() پشتکوه

غارهای ناسایی (، شدگان، حورو، کمران، پونه زار و آبشار یخی مصیر جهت یخنوردی در فصل زمستان.گله نر، طرزه، پشنجمله 

 . مختپردا 1395شاهان کوه در سال قله صعود زمستانه حتی در فصول مختلف سال و  آنو مناطق بکر اکتشاف نشده 
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های موجود لعه گزارشبا مطادادم. ر روی آن انجام میبیشتری بم مطالعات پیدا کرده بودای که به این منطقه با توجه به عالقه

الراس خطیر مسها، فدراسیون، پرس و جو از هیات کوهنوردی و کوهنوردان شاخص فریدونشهر متوجه شدم که در سایت باشگاه

 .ی مانده استقو ناشناخته با شاهان کوه نه تنها در فصل زمستان، بلکه در فصول خشک سال هم تا به حال پیمایش نشده است

 اراک اشگاه اوجبفنی  کمیتهدر الراس شاهان کوه ای به منظور شناسایی کامل خطپیشنهاد انجام برنامهکه موجب شد این امر 

 با دنبال کردن چند هدف پذیرفته شد: در هیات مدیره باشگاه شود. بنابراین اجرای این برنامه مطرح 

 کوهنوردی. قلل و ثبت دقیق آنها به منظور شناساندن آن به جامعه الراس با عبور از تمامیشناسایی کامل خط 

  زمستانه این برنامه.محک زدن توانایی گروهی و فردی با اجرای 

 های بالقوه باشگاهشناسایی و بالفعل کردن توانایی یارشاخص در قالب باشگاه ب ایاجرای برنامه. 

 دستاوردهای برنامه 1.3

کوهنوردی، اجتماعی،  دستاوردهای متعددی در زمینهعالوه بر رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه  با موفقیت در اجرای این برنامه

 : دهیمدر ادامه شرح میبدست آوردیم که هر کدام را فرهنگی و زیست محیطی 

 و زیست محیطی فرهنگی، اعیی اجتمو فعالیتها دستاوردها 1.3.1

 : و سعی در کمک به آنان ین منطقهآشنایی با آداب و رسوم، فرهنگ و محدودیتهای اهالی ا

آقایان  ،نهای سرلک در روستای کمراهمچون خانواده افراد بومی و محلی آن منطقه همکاری و آشنایی با ،تعامل .1.1

 آقای چرمی در روستای مصیر و آقای هلیلی در روستای دستگرد.، جزی در روستای پشندگان

ان آموزدانشو پرورش، تعامل با تنها معلم و  هنگ و آموزشه در حوزه فرنحوه دسترسی کودکان منطقآشنایی با  .1.2

 .آنان حد توان کمک به تاکمبودهای آنان و شناخت روستای کمران و منطقه پشتکوه موگویی، 

رگ خیلی دشود. یک جفت بومی این منطقه موسوم به درگ که از شاخ پازن ساخته میتاریخی  راکت برفی آشنایی با .1.3

 توسط یکی از اهالی به باشگاه ما هدیه داده شد. (از صد سال پیشقدیمی )مربوط به بیش 

اهی های گیحیات وحش و گونه محیط زیست در خطر منطقه شامل اهمیت موردبه اهالی منطقه در  شفاهیآموزش  .1.4

  به خصوص کرفس کوهی. سعی در آموزش به آنان در چگونگی حفظ آنها و جلوگیری از بین رفتن آن.

 ی کوهنوردیورزش دستاوردهای 1.3.2

  زیر حاصل شد:در مورد ورزش کوهنوردی دستاوردهای 

 های سنگین و متفاوتی نظیر:موفقیت آمیز این برنامه با وجود چالشاجرای  .1

رو اشینمبه دلیل بسته شدن راه رسیدن به نقطه مبدا در فصل زمستان : سخت بودن دسترسی به منطقه در زمستان (1

 . استچالش برانگیز 

خود  وکیلومتر  75.5از گردنه شادی تا روستای دستگرد پیمایش شده مسافت پیمایش: طول مسیر طوالنی بودن  (2

 .بوده است کیلومتر 58الراس به طول خط
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دری و شاهان کوه مخصوصا در  همچون قلهفنی مسیر متعدد و های صعود و فرود از قلهاولین پیمایش زمستانی و  (3

 طول فرود( 12طول صعود و  13) زمستان

a. متری صعود از روی دیواره در مسیر قله دری 50وز اول: یک طول ر 

b.  :2طول فرود بعد از قله دری به سمت دری  1طول صعود گرده جنوبی قله دری و  6روز دوم . 

c.  :3طول صعود تا کمپ  4طول فرود و  7روز سوم . 

d.  :ری در فرود مت 50متری و  20طول فرود  2ای بعد از قله دودکشان و طول صعود در مسیر تیغه 2روز چهارم

 از قله چال روغن

e.  :ین شاهان بمتری  20متری و  50، دو فرود 3و شاهان  2ای بین شاهان طول صعود در مسیر تیغه 2روز ششم

 . 2و شاهان 

f. در حمایت طناب  اکثراحرکت اعضای تیم که  ندبود ای و خطرناکتیغه سایر روزهای برنامه تمامی مسیرها

 صورت گرفت.

ای که پیشتر از در منطقه GPSها( با استفاده از دستگاه ها و گردنهالراس )شامل قلهخطمسیر )ترک( و نقاط مهم ثبت   .2

که اکنون به یمن اجرای این برنامه،  (چه در برنامه زمستانه و چه در شرایط بدون برفآن اطالعات دقیقی در دسترس نبود )

 . کنیدمشاهده می 1جدول در  بخشی از آن را ه دست آمد کهاطالعات دقیق شامل ارتفاع و مختصات آنها ب

یت ایمنی و های شاخص در مسیرهای ناشناخته در نهابرنامهانجام موفقیت در اجرای صحیح این برنامه، نشان داد که  .3

 .میسر است اهباشگهای الزم در قالب های دقیق و تمرینات و آموزشریزیسالمت به لطف برنامه

 دستاورد تحقیقاتی 1.3.3

د استفاده مردم این منطقه از راکت برفی مخصوص خومتوجه شدیم که سالیان زیادی است که با دیدن درگ در این برنامه 

جام تحقیقات ا انبنابراین، بهای برفی موجود در جهان است. اند که جنس و نحوه ساخت آن متفاوت از سایر راکتکردهمی

 راکت برفی در ایران و جهان، یک مقاله مروری از آن استخراج شد. ی انواعفصلی بر روم

 ساختار گزارش  1.4

ین گزارش، در ااجرا و دستاوردهای این برنامه بیان شدند. در ادامه برنامه، اهمیت، هدف در این فصل، ضمن معرفی منطقه 

اجرای زارش گ 3شود. پس از آن در فصل داده می های مقدماتی برای اجرای برنامه اصلی توضیحنحوه اجرای برنامه 2فصل 

 شود. ائه میجمع بندی از کل این برنامه ار 4شود. در نهایت در فصل گزارش داده میصورت روز به روز برنامه اصلی به 
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 های مقدماتی برای انجام برنامه اصلی برنامه 2
اتی اجرا شدند از جمله، شناسایی های مقدمبود، برنامهالراس شاهان کوه در راستای رسیدن به هدف برنامه که پیمایش خط

های تمرینی برای انتخاب اعضای شرکت کننده و در نهایت اجرای دو برنامه بارگذاری در طی الراس، برنامهمنطقه و مسیر خط

 دهیم. مسیر. در ادامه این فصل به ترتیب هر یک از آنها را شرح می

 شناسایی خط الراس برنامه 2.1

خسرو با سرپرستی اراک  کوهنوردی اوج فنی باشگاه کمیتهاز سوی  1398مهر  19و 18الراس در تاریخ شناسایی خط برنامه

تر به لحاظ فنیانجام شد. نژاد و ابوالفضل مالعلی اکبری آقایان ابوالفضل سبحانی، محمد عبدی، ابوالفضل سیفی حضورو حمصی 

صعود قله دری به عنوان اولین قله از این ر برنامه شناسایی پاییز قرار گرفت. الراس این قسمت مسیر دبودن قسمت جنوبی خط

های فرعی دری را دور خط الراس در فصل تابستان معموال از روستای سرداب باال و تنگ دودکشان از مسیری نرمال که قله

 ،بنابراین است.صل زمستان غیر قابل صعود فخیز بودن، این مسیر خطرناک بوده و در شود، ولی به دلیل بهمنزند انجام میمی

الراس رنامه شناسایی با ادامه دادن خطب .(5شکل ) انتخاب شدروستای کمران و گردنه ویهه مسیر صعود به قله دری از طرف 

با  .ادامه یافت 3جار، گورشون، جوه3، شاهان2هانهان، شا، دودکشان، چال روغن، شا3، دری(7شکل ) 2های دریقلهبه سمت 

مسیر صعود به قله دری و  به پایان رسید. روستاهای منطقه پشتکوه( مرکز)مصیر به سمت روستای دره میلگان از فرود آمدن 

الراس قلل خط  نمای(. 6شکل ای، نیازمند صعود و فرودهای فنی و پر چالش است )همچنین قلل دیگر در قسمت جنوبی تیغه

  است. مشخص 8 شکلو 4شکل در فرودها از سمت روستای پشندگان  و فراز و

 GPS ایش شده توسطهای ذکر شده و ترک مسیر پیممختصات قله) آوری اطالعات، شناسایی نقاط فنی مسیر پیمایشجمع

و مسیرهای  های بارگذاریمحل طول پیمایش، مشخص کردن، ابزارهای الزم جهت اجرای برنامه زمستانی، تخمین (.ثبت شدند

 های متفاوت در روستاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. گوناگون دسترسی از قسمت

زیرا ر زمستان بود. ددسترسی به گردنه ویهه برای شروع برنامه  ، چگونگی امکانمورد توجه قرار داشتای که بیشتر از همه نکته

آن را سال  بیش از نیمی ازساله  که هراست شهرت این روستا در میان روستاهای منطقه به علت حجم بارش برف زیادی که 

شود. با این سته بدوباره یک هفته توسط اداره راهداری در ظرف کمتر از باز شده  مسیر شود که. این امر سبب میگیردفرا می

برخی  .ستاریزی نیازمند برنامهو  یک برنامه مستقل محسوب شده ،دسترسی به این منطقه به ویژه در زمستان خودشرایط 

. همچنین، مسیر ها تا آب شدن برف امکان دسترسی نداردروستاهای اطراف مانند روستای گوکان که هر ساله از شروع بارندگی

ن هم فقط آشود و پس از ای کمران که در طول زمستان فقط در دفعات محدود توسط راهداری بازگشایی میدسترسی به روست

 دار قابل تردد است.با خودروهای کمک

شماره . همچنین، رضایت بخش بود هم مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه دهی تلفن همراهآنتندر این برنامه عملکرد 

های جهت هماهنگیرا ه راه فریدونشهر و پاسگاه مصیر ئول ادارمسلی روستای کمران، راهداری مصیر، هااتعدادی از های تماس

  الزم گرفتیم.
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ایی بوده و منقرض شده روی روز خود من فکر می کردم این پرنده یک پرنده افسانه یک جفت پرنده هُما که تا آن این برنامهدر 

متاسفانه موفق به عکس گرفتن از آن نشدیم ولی با توجه به  .(10 شکل) نیک گرفتیم قله شاهان مشاهده کردیم و آن را به فال

 های موجود متوجه شدیم که آن پرنده هما بوده است.مشخصاتی که دیدیم و مقایسه آن با عکس

 

 چال روغن الراس از قله دری تا قله خطبخش جنوبی . نمای 4شکل 
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 صعود دری ایتیغه . مسیر5شکل 

 

 . مسیر تیغه ای قسمت جنوبی خط الراس6شکل 
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 2. مسیر تیغه ای بعد از دری 7شکل 
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 یمایش شدهشناسایی: اعضای گروه و مسیر پ. برنامه 8 شکل
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 . شب مانی در برنامه شناسایی9شکل 

 

 )تابناک( پرنده هما. 10 شکل

 های تمرینی برنامه 2.2

مانی و روحی اعضای منتخب جس به منظور انتخاب اعضای شرکت کننده در برنامه و همچنین حفظ آمادگی ،های تمرینیبرنامه

 پس از اجرای بودند. در نهایت، صعودهای مختلفتمرینات فنی، آمادگی جسمانی و  شامل انجاماراک . تمرینات در اجرا شد

و روحیه آنها برای آمادگی جسمانی  بهبا توجه نهایی تیم  عضایا (شازند )در شهر قله شهبازبر روی فنی زمستانی و  تمرین

 .(11شکل ) ندمشخص شد یمه چندین روزه زمستانبرنااجرای 
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 . اجرای برنامه تمرین زمستانه و فنی در کوه شهباز11شکل 

 بارگذاری عملیات 2.3

 هایعد از قسمتقسمت مهم از لحاظ فنی تصمیم گرفته شد که دو محل بارگذاری بدو و وجود مسیر  النی بودنبا توجه به طو

روستای بارگذاری اول بعد از قله دودکشان از مبدا محل  .ها سبکبارتر باشیمانتخاب شود که هنگام عبور از این قسمت مسیر فنی

از آنجایی که شرایط  نظر گرفته شد. در روستای مصیر قله الزرد از مبدا بر روی بعد از دره میلگان بارگذاری دوم  محل کمران و

ها و محدود شدن دسترسی به منطقه(، کند )بسته شدن راهطقه هر ساله پس از بارش اولین برف به شدت تغییر میمحیطی من

 د.نبارگذاری در فصل زمستان انجام شو عملیات ،منطقه جهت آشنایی بیشتر با شرایطاز آن رو تصمیم بر این شد که 

 برنامه بارگذاری اول 2.3.1

ابوالفضل مالعلی  ابوالفضل سبحانی و آقایانشرکت خودم، ای سه روزه با طی برنامه 1398ن بهم 11تا  9بارگذاری اول در تاریخ 

سد  ،جاده آبشار آب سفید ،مسیر طی شده از اراک برای دسترسی به منطقه از شهرستان الیگودرز(. 12 شکلانجام شد )اکبری 

تای روس ،گالزون نر،گردنه گله  ،را به جاده پشتکوه فریدونشهر ای که ماجاده فرعی رودبار لرستان و از آنجا روستای مکدین و
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با تا روستای کمران از گردنه شادی ادامه مسیر  .(13شکل ) رساند زمستانه و از آنجا توسط ماشین کمک دار تا گردنه شادی

 .(14شکل ) کوبی سنگین پیمایش شدبرف

هماهنگی و همکاری آقای کریم سرلک از اهالی خونگرم و در این برنامه  (.15شکل تا سرانجام به روستای کمران رسیدیم ) 

ها م و کاستیک و تا حدودی از داشتیم روستا با معلم مدرسه مالقاتیاین برنامه در مان نواز روستای کمران بسیار موثر بود. مه

 مطلع شدیم.دانش آموز پسر و دختر این مدرسه  6و مشکالت 

شرایط هوای کامال زمستانی )باد و کوالک(،  از روستای کمران به سمت محل بارگذاری حرکت کردیم. ،بهمن دهمصبح روز 

مواد غذایی و وسایلی همچون  کنید. بارگذاریمشاهده می 17شکل و 16شکل ، 19شکل های برفی مسیر را در عمق برف و تله

 (.18شکل های دودکشان و چال روغن، با موفقیت انجام شد )از مسیری که قبال طراحی شده بود در حد فاصل قلهکپسول گاز 

 

 

 

 
 . اعضای برنامه بارگذاری اول12 شکل
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 . جاده پشندگان تا گردنه شادی در حال بازگشایی13شکل 

 

 تا روستای کمران با نمای قله دری . جاده زیر برف در گردنه شادی14شکل 
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 . روستای کمران15شکل 

 

 اری اولذ. تله برفی در مسیر صعود بارگ16شکل 
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 از کمران به سمت خط الراس پیمایش. عمق برف دامنه چال روغن و 17شکل 
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 . محل بارگذاری اول در قلل فرعی دودکشان18شکل 

 

 

 مشرف به روستای کمران، مسیر طی شده و کوالک. ارتفاع 19شکل 
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 بارگذاری دومبرنامه  2.3.2

تا روستای  جاده دسترسی در بارگذاری اولهمان ای یک و نیم روزه از طی برنامه 1398بهمن  18و  17بارگذاری دوم در تاریخ 

ل محترم ئومس)آقای چرمی  و (محترم اداره راه فریدونشهر لئومس)همکاری جناب آقایان آقایی . (20شکل ) انجام شدمصیر 

علی مالابوالفضل نژاد و سیفیابوالفضل آقایان  خودم به همراه با شرکتاین برنامه  .شایسته تقدیر و تشکر است (مصیر راهداری

شرایط آب  .(22شکل ) انجام شد تعیین شده تا قله الزرداز مسیری گودرزی اله حبیبباشگاه آقای محترم اکبری و پیشکسوت 

 شود.مشاهده می 22شکل و هوایی زمستانه در این برنامه در 

 

 بارگذاری در زمان استقرار در راهداری روستای مصیر. آماده سازی مواد 20شکل 
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 : اعضای شرکت کننده و مسیر طی شده. برنامه بارگذاری دوم21 شکل
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 . شرایط آب و هوا در روز بارگذاری22شکل 
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 مقدمات اجرای برنامه اصلی 3
تیبان تیم پش تشکیل دو ،اعضای شرکت کننده ، بیمهمرکزی ت استانجهت اعزام به منطقه شامل هماهنگی با هیئاولیه مقدمات 

ه کوهنوردی سوی باشگا( از به سرپرستی آقای حامد رحیمی)فریدونشهر و  (رحیمیسرپرستی آقای احسان  مستقر در اراک )به

 اوج انجام گرفت.

با آقای سرلک در  هایی کهدر نظر گرفته شده بود ولی با تماس اول اسفندهای قبلی حرکت از اراک در تاریخ ریزیطبق برنامه

 ه است.راه دسترسی به روستای کمران بسته شد به علت بارش شدید برف داشتیم متوجه شدیم که مجددا   روستای کمران

جهت اخذ دیم که بود، زیرا با تماسهایی که با راهداری داشتیم، متوجه شانتخابات مجلس در تاریخ دوم اسفند فرصت مناسبی 

 با توجه بهیگر، داز طرف  خواهد کرد.ر جاده کمران را بازگشایی راهداری فریدونشهخانوار ساکن در روستای کمران،  6رای از 

 7ا ت 5موج بارندگی شدیدی طی روزهای متوجه شدیم که  های معتبر هواشناسیپیش بینی شرایط جوی منطقه در سایت

اکنون دیگر ما  کهبا اشرافی را پیش بینی کرده بود.  کوه حجم باالی برف بیش از یک متر برای شاهان در راه است کهاسفند 

اجرای برنامه در  به آن منطقه داشتیم، مطمئن بودیم که پس از این بارندگی جاده مجددا  بسته خواهد شد و دیگر مجالی برای

به روستای ادی از گردنه شفصل زمستان باقی نخواهد ماند. زیرا درصورت بسته شدن راه، حداقل دو روز پیمایش الزم بود تا 

 .کمران برسیم

تیم  اسفند 5که روز دوشنبه این شد  داشتیم قرار نهایی بر اراک فنی باشگاه به اتفاق تیم پشتیبانکمیته ای که در جلسه با

نژاد وارد منطقه شویم ور و سیفیاکبری از شهرستان نیم مالعلی خسرو حمصی به عنوان سرپرست و آقایاناینجانب اصلی شامل 

 مه را شروع کنیم.و بالفاصله پس از قطع بارندگی برنا

 از اراک تا روستای کمران 3.1

ابوالفضل سبحانی )که به دلیل آقای حمایت همه جانبه  و اسفند با همراهی 5 مورخ روز دوشنبه ساعت یک بامداد سرانجام

نژاد ای سیفیقبه اتفاق آ شود(یاد مییار چهارم برنامه  بارگذاری از ایشان به عنوانشناسایی و های در برنامه ایشانحضور پررنگ 

 ااز آنج. ملحق شدند ما . آقای مالعلی اکبری در خمین بهنمودیممقصد خمین ترک  هاراک را ب ،عزیزمانبا بدرقه همنوردان و 

سپس مصیر و  یروستابه گالزون . پس از عبور از گردنه گله نر، و سپس جاده رودبار و روستای مکدین شدیمعازم الیگودرز 

 (.23 شکل) جدا شد از تیمسبحانی  در همین جا آقای م.رسیدیپشندگان روستای 
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 سیفی نژاد و سبحانی، حمصی، مالعلی اکبری آقایانچپ به راست:  روستای پشندگان .23 شکل

که از قبل با ایشان هماهنگ شده  آقای جزیمتعلق به ار دکمک یتویوتایک دستگاه ی پشندگان توسط ستااز رو ما سه نفر

های بهمن سراسر پوشیده از. این مسیر مسیر یک ساعت به طول انجامید . طی اینصبح عازم گردنه شادی شدیم 8ساعت ، بود

خبر از اجرای و  کردما را به خود جلب می رسیده و توجهاز دامنه شمالی رشته کوه فردان تا نزدیکی جاده که  بود عظیمی

 (.24 شکلداد )مینه چندان آسان  پیمایشی

 

 . جاده روستای پشندگان به گردنه شادی 24 شکل

شد، به پوشاک زمستانه و لوازم فنی می ،اول روزهایغذایی  های سنگینی که شامل مواداز گردنه شادی کولهصبح  9ساعت 

های توسط ماشینگیری به دلیل رای. خوشبختانه این جاده (25 شکلحرکت نمودیم. )تای کمران دوش انداخته و به سمت روس

 (.26 شکلراهداری باز شده بود )
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 . پیمایش گردنه شادی تا روستای کمران25 شکل

 

 های راهداری در مسیر گردنه شادی تا روستای کمران.جاده باز شده توسط ماشین26 شکل

 استقرار در روستای کمران  3.2

بینی هواشناسی طبق پیش .سرلک روبرو شدیمآقای ساعت پیمایش به روستای کمران رسیدیم و با استقبال گرم  دو حدود پس از 

در این . ادامه داشتاسفند  7و با شدت زیادی تا عصر روز چهارشنبه  آغازدر منطقه اسفند،  5دوشنبه روز  بارندگی از عصر

 هایغرش داد.خبر از صعودی سخت میهمچنان ادامه داشت و وقفه و شدید  یبارندگی بو  فاصله در روستا مستقر بودیم
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 جبهه جنوبیفردان در  کوه رشتهه پی در پی مانند آبشار از دامنبود که  هاییناشی از فروریختن بهمن ،ناگهانی و گاه به گاه

کردیم به خود یادآوری میو  نمودیمبلند مرتبه را شکر می خداوند(. 27 شکلشد )میروستا سرازیر به سمت  مقابل چشمان ما

 مه جانبه در این پیمایش بودو ه احتیاط الزماین امر هشداری برای به کار بردن و  بودهقدرت طبیعت فراتر از قدرت انسان  که
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 های فرو ریخته در رشته کوه فردان مقابل روستای کمران. بهمن27 شکل

به علت دیدن پرنده هما در برنامه شناسایی و  تصمیم گرفتیم برنامه پیمایش را از ابتدا تا انتها مرور نمودیم. در مدت استقرار

 نامگذاری کنیم. "هُمای اوج "برنامه را ها، افسانهخوش یمن بودن آن در 

مسئولیت فرهنگی و محیط زیستی خود را به عنوان معاشرت بیشتر با اهالی روستا شمرده تا با مغتنم فرصت را همچنین این 

 .(28شکل ) انسان و کوهنورد به انجام رسانیم

 

 با اهالی روستای کمران و مهمان نوازی آنها و معاشرت تعامل .28شکل 
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 مدرسه روستای کمران 3.2.1

گفتیم، در برنامه بارگذاری اول همانطور که  رفتیم.مدرسه روستا  به آقای سرلککمی استراحت بالفاصله همراه روز اول پس از 

مطلع شده بودیم. به همین منظور این مدرسه ان آموزدانش از مشکالت حدودی  تا داشتیم روستا با معلم مدرسه که مالقاتیدر 

نیز ساعتی  .اهداء نمودیمرای آنها تهیه و به ایشان ب ،تحریرالشامل کتاب و لوازم  اراک، هدایایی از طرف باشگاه کوهنوردی اوج

برای آرزوی موفقیت  . در نهایت بانشستیم پای درد دل معلم دانش آموزانشدیم. پس از آن  اناین عزیزهمراه  درس در کالس

آنجا را ترک کردیم. و معلم دلسوز مدرسه که در طول زمستان فقط یکبار توانسته بود به خانواده خود سر بزند دانش آموزان 

ه زودتر باشد که هر چ (.29 شکل)را از وجود عشق و عالقه داشت نه به خاطر بخاری نفتی کالس  الس گرمی که گرمای خودک

 ربط به دانش آموزان این منطقه رسیدگی کنند. اداره آموزش و پرورش و مسئولین ذی

= z 

 در مدرسه روستای کمران و اعطای هدیه به دانش آموزان حضور. 29 شکل

 ی از جنس شاخ پازنبرف راکتدرگ:  3.2.2

شبی هم مهمان  و رسوم اهالی منطقه بود. کهو عقاید  یتاریخا پیشینه یکی دیگر از کارهایی که  انجام دادیم سعی در آشنایی ب

بیشتر به یادگار مانده بود،  برف گیر این منطقه گذشتگان ای که ازمعرفی وسیله ،میاناین  دربودیم. یکی دیگر از اهالی روستا 

کوهی  یا همان بزشاخ پازن  از سب نیازبرحبرف گیر بودن منطقه  شرایطتوجه به با  ابزاری که .به دل ما کوهنوردها نشست

البته به سبک و سنت  ،این وسیله چیزی نبود جز راکت برف. شدگفته می گدرست شده بود و در اصطالح محلی به آن دِر

جفت از آنها توسط آقای سرلک که  یک. و یخ ساخته شده بود فدار جهت پیمایش در برنوع ساده و میخ در دو رگ. دِ کمران

البته تحقیقات مفصل در خصوص تاریخچه و قدمت این نوع راکت برف  .(30 لشک) درش بود به باشگاه اوج اهدا شدیادگار پ

های زمستانی، که به زودی در دسترس عالقمندان به تاریخچه ورزش استدرحال گردآوری توسط باشگاه ای قالب مقاله ایرانی در

  .گرفت خواهد رکوهنوردی و اسکی قرا
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 لک به باشگاه اوجاهدا شده توسط آقای سرَ  رگ. راکت برفی یا د30ِ لشک

 محیط زیستی گروهانجام وظیفه شکار بی رویه در این منطقه و  مساله 3.2.3

خرسها، کل  شی از جملهحای حیوانات ویهدر مدت استقرار در ضمن صحبتها متوجه شدیم که اهالی این منطقه به طور بی رو

د و البته با افتخار از ها و دامها، دلیل توجیه آنها برای این عمل بوکنند. آسیب رساندن به خانهو بز کوهی و کبک را شکار می

ه جوانان ا بمخصوص اعضای گروه سعی کردند با دادن اطالعاتی در مورد محیط زیستکردند. شکارهای قهرمانانه خود یاد می

 . بدهندو اهمیت حیوانات و نقش بومیان در حفظ و حراست از حیوانات منطقه به آنها آموزش  منطقه

همچنین سعی شد به اهالی و دانش آموزان اطالعاتی در مورد نحوه چیدن و اهمیت گیاه کرفس کوهی داده شود که اکنون به 

 ر حال انقراض است. خاطر چیدن آنها در سن کم این گیاه به صورت بی رویه د
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 برنامه پیمایش 4

  1398 اسفند 8 پنج شنبهاول: روز  4.1

. با افزایش (31ل شک) نمودیمه ویهه ترک کمران را به سمت گردنروستای  خ زدگی مسیر،صبح در تاریکی هوا و ی 5:30ساعت 

بینی پیش ،بسیار زیاد بودیی که حجم بارش برف در دو روز گذشته از آنجاشد. نیز در مسیر پیش رو بیشتر میبرف  ارتفاع، حجم

های و فرو ریختن بهمن غیر متعارف لی گرم شدن دمای هوا به صورتو .نیاز به برف کوبی سنگین در روز اول برنامه شده بود

 .(32شکل ) ر طی مسیر شدحجم برف کوبی ده این امر سبب بیشتر شدن های اطراف شده بود کها و درهی کوهمتعدد از تمام

که بعد از گردنه ویهه تقریبا یالی سنگی در بود سنگین  عین حال و درمسیری که از قبل پیش بینی کرده بودیم مسیری امن 

 .(34شکل و  33شکل ) بود کوهی میان درختان سرو

 

 در روز اول از روستای کمران  پیمایش. شروع 31ل شک

پیش بینی شده شدیم. بنابراین مجبور مسیر از فقط یک قسمت و صعود امن، مجبور به تغییر  بهمنریزش خطر رای دوری از ب

شدیم  وسایل فنی و شب مانی ،ه طنابحلق دو، های سنگین روز اولکولهمتر با وجود  50ا  حدودبه ارتفاع ای دیوارهبه صعود 

برنامه  بینی. از پیش(36شکل ) کمپ اول را برپا کردیم متری در دامنه قله دری 3400 ا  در ارتفاع حدود(. سرانجام، 35شکل )

روز کردیم که ی که به مسیر و منطقه داشتیم پیش بینی میبا اشرافولی  .روز اول حدودا  یک ساعت عقب بودیم زمانبندی شده

. انرژی زیادی صرف نمودیمروز اول برنامه ناگفته نماند که  دوم خطر بهمن و برف کوبی سنگین روز اول را دیگر نخواهیم داشت.

و ثبت شرح ها سخشک کردن لبا، آب کردن برف، خوردن شامارسال مختصات محل شب مانی برای تیم پشتیبانی در اراک، 

 دادیم.میانجام هر شب در کمپ باید  بود که از اینجا به بعد شب متداول هری هاکارمختصری از گزارش روزانه از جمله 
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 . مسیر طی شده از گردنه ویهه به سمت قله دری32شکل 
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 قبل از دیواره صعود شده در روز اول یای دامنه درقسمت صخره .33شکل 

 

 . سرو کوهی34شکل 
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 . دیواره 35شکل 

 

 1.کمپ 36شکل 
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 1398 اسفند 9: جمعه روز دوم 4.2

در نزدیکی  .شد به راه افتادیممی احساسمان هایکه هنوز خستگی روز قبل در بدن یکردن چادر در حال عپس از جمصبح 

سنگی  هدر پناه تخت ،قرار بگیریمشدید روی خط الراس و در معرض باد  از اینکه کامال  پیش  .الراس سرعت باد زیاد شدخط

م. روی خط الراس قله زیبای نمودیکاله و وسایل فنی الزم  ،هارنسرا مجهز به  خود کمی چای و تنقالت صرف کردیم. سپس

سیر صعود م ،خواندمی ما را به سمت خود فرابود کیلومتر  20 دکه حدو باد سرعت و شیده از برف و یخ در هوایی آفتابیدری پو

 شمالیعلت باد و آفتاب تقریبا کم برف و از قسمت ه ب یکه از سمت جنوب است ای سنگیگردهدری از این قسمت به بعد 

نیاز به ، که جهت صعودی ایمن (درجه 70 بیش ازطرف با شیب  دو از هر) های پرشیبپوشیده از حجم زیادی برف روی دامنه

 صعود با حمایت و ابزارگذاری متری 50طول  6 .، فرق داردهای مختلفدر قسمت. درجه سختی این مسیر استاستفاده از طناب 

های قبل که سال به رول بولتی رسیدیمسرانجام  .(38شکل ) استفاده شد( انجام شد های سنگی و ابزار کیلبیشتر از بلوک)

در برنامه شناسایی  ما قبال .(39شکل ) کوبیده بودند که درجه سختی باالتری دارد، مسیر تی ازمقسکوهنوردان فریدونشهر در 

کوتاهی مدت زمان  درو ادامه پیمایش عبور از آن قسمت  از بعدکه دانستیم میبنابراین  نشانه گذاری کرده بودیم.آن نقطه را 

بار میزبان  یک تنهاپیش از ما  ای که احتماال قله .رسیدیمبه قله سرسخت و زیبای دری  16ساعت  به قله دری خواهیم رسید.

نشانی از ه و کم بارش بودصعودکنندگان  کوهنوردان فریدونشهر در فصل زمستان بوده آن هم زمستانی که به گفته خودِ

 . لحظاتی را به تماشایخوشحال بودیم و حس غریبی داشتیمقله دری  برفراز .(40شکل ) ه استساله نداشت های هرزمستان

سایر  شاهان ون، کیوارستا ،فردانقلل تا  ترین آنها قله هفت تنان بود گرفتهدیکنزکه قله های زردکوه ) گذراندیممناظر اطراف 

اولین قله دری  جای مناسبی برای شب مانی نبود. هم قله. نبود بیشتری جای صبر و درنگ .(41شکل ) (قلل منطقه فریدونشهر

و  43شکل و  42شکل نمای قلل اطراف از محل کمپ را در . متر فرود رفتیم 50 به طول از بلوک سنگی طبیعی را با کارگاهی

کمپ  ،روی انبوهی از برف دامنه شمالی بر 17:30در ساعت ، 2قبل از صعود قله دریکنید. مشاهده می 45شکل و  44شکل 

به استراحت  روز اول ذکر شد،گزارش که قبال در  شب پس از انجام کارهای معمول هر و (.46شکل ) یمنمود دوم را برپا

 پرداختیم.
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 های پر شیب آن گرده جنوبی قله دری در حمایت طناب و دامنهپیمایش . 37شکل 

 

  
 

  
 دری در حمایت طنابر صعود از روی گرده تا قله مسی .38شکل 
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 . آخرین کارگاه قبل از رسیدن به قله دری39شکل 

  
 بر روی قله دری موجود. حجم برف 40شکل 
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 قله دریبر فراز . 41شکل 
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 ث

 و دودکشان از روی قله دری 3. نمای قلل دری 42شکل 

 ث

 . نمای رشته کوه فردان از دری43شکل 
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  2. نمای قله دری از محل کمپ44شکل 

 

 . دامنه شمالی قله دری45شکل 
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 ( 2و 1)بین دری  2دن کمپ . برپا کر46شکل 

 1398 اسفند 10: شنبه ومروز س 4.3

های مسیر از لحاظ فنی را ترین قسمتدانستیم یکی از مشکلکه می نمودیم شروعدر حالی را برنامه  ،آوری چادرپس از جمع

با چالش های خود درگیر نموده  را حتی در برنامه شناسایی مااین قسمت  .(48شکل  و 47شکل )امروز پیش رو خواهیم داشت

. کوبیدیم 8یک رول  فرود وجود نداشت.طبیعی برای کارگاه گرفتن ا شکافی برای که هیچ بلوک یاین قسمت طوری بود بود. 

فرود  طول 7 بامسیر را با صرف زمان بیشتر در حمایت کامل طناب  در نهایت. از میخ استفاده کردیم هم قسمت مسیر دودر 

قبل از قله دودکشان  ایتا گردنه سپس. (49شکل ) با موفقیت عبور کردیم 3دری و 2دریقله با عبور از تیغه مابین و  یمتر 50

پیمایش زیادی نداشتیم ، لحاظ مسافتاز هرچند  .ایش کردیمپیمرا  گذردمی که مسیر معمول تابستانه صعود قله دری از آنجا

 مستقر شدهکمپ سوم ا در اینج در. یمگذاشت پشت سراز لحاظ فنی ترین قسمت خط الراس را یکی از مهمبدین ترتیب  ولی

سرعت زیاد باد  ،داشت گذشتهشب  وتی که شب سوم و دو. تفامشغول شدیم شب کارهای متداول هرو به انجام  ،(55شکل )

شب توسط تیم پشتیبان ارسال  هرنیز آینده  روزهای پیش بینی هوای .شدمی بر شدت آن افزوده گذشتبود که هرچه زمان می

  خواهیم شد. بروور تریباد شدید با روز چهارم به بعد از که باخبر بودیم. بنابراین، شدمی

 

 2های چال روغن، شاهان و شاهان . نمای دور از قله47شکل 
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 3و دری 2. قلل فرعی بین دری48شکل 
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45 

 

 

 
 3و دری 2قله دریمسیر بین  .49شکل 
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 در تصویر قله دری  ی ازنمایبا  2بر فراز قله دری .50شکل 

 

  2قله دری از. مسیر فرود 51شکل 
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 قله دودکشان در نمای دور  و 3له دریبر روی ق .52شکل 



48 

 

 

 

 قله دری با نمای 2 دری . فرود از قله53شکل 
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 3فرود از دری .کارگاه54شکل 

 

 3. کمپ 55شکل 

 1398 اسفند 11: یکشنبه مچهارروز  4.4

های دری مانند قسمتی قله وبه سمت قله دودکشان حرکت کردیم  در حالی که شبی سرد همراه باد شدید را گذرانده بودیم،

که خوشبختانه  دچار آسیب شددودکشان پای آقای اکبری قله از صعود  . قبل(56شکل ) کردندودنمایی میخ در پشت سراز آلپ 

 و توانست مسیر را ادامه دهد. جدی نبود

الراس را به سمت اصلی خط هایتغییر جهتیکی از  .(58شکل و  57شکل ) صعود کردیم متر 3716قله دودکشان را با ارتفاع 

به بارگذاری اول برسیم فنی بوده، اگر چه  از مسیر قبل از اینکه قسمتی .(59شکل ) رفتیمفرود در جهت شمال قله چال روغن 

پیمایش در نقاط کم توجه به سرعت شدید باد در آن روز و  باتوان بدون حمایت طناب هم عبور کرد ولی را می اینگونه مسیرها

های داد و داشتن کولهآن باد شدید قرار میدر معرض مستقیم را ما که بیشتر  قرار داشت روی خط الراسبر دقیقا که عرض 



50 

 

 را در حمایت طناب طی کردیم بود. بنابراین آن مسیری با ریسک باال کار ،گاهی تعادل را بهم میزد بدون حمایت که سنگین

پر  ،دیگر خالی از مواد غذایی بود را که حاال هابالفاصله کوله .(60شکل ) رسیدیماول بارگذاری محل به  . سرانجام(59شکل )

سردتر از هوا شدیدتر و دمای ولی سرعت باد هموارتر  مسیر نسبت به روزهای گذشته .و به مسیر ادامه دادیم( 61شکل )کردیم 

و کمی هم بارش برف خواهیم داشت. هنگام خواهد رسید ساعت  کیلومتر بر 70به امشب نستیم که سرعت باد ادمی .قبل بود

همان گامی که گاهی حتی  گرفت سرعت باد چنان زیاد شده بودمیپشت قلل فردان قرار  در مکم کوقتی که خورشید غروب 

بینی هواشناسی در زمان برقراری کمپ، با توجه به پیش .(62شکل ) زدبه سمت عقب پس میرا  داشتیممیبرکه به سمت جلو 

ه چند روز به اینک علم با مطلوبی داشته باشیم. از طرف دیگر پیمایشهم نتوانیم که روز بعد شت احتمال داو وجود باد شدید، 

ترجیح دادیم وقت  . بنابراینشب آسیب ببیند خواستیم که چادر در باد شدید آننمیبه هیچ وجه دیگر از برنامه باقیست، 

 بنابراین .ر از باد را کاری عاقالنه دانستیمکندن غار برفی و استقرار در محلی امن و دو و بیشتری را صرف محل شب مانی کنیم

به دور باد  وانستیمشب را ت .قله چال روغن پرداختیم ازای مناسب قبل نقطهبه حفر غار برفی در  با صرف حدود یک ساعت

 .(63شکل ) ا می شنیدیمر وزه بادزفقط صدای  استراحت نموده و برفی داخل غارشدید و سرد آن شب 

 

 

 از سمت قله دودکشان 3و دری  2های دری، دری. نمای قله56شکل 
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 . نمای قله چال روغن از روی قله دودکشان57شکل 
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 . قلل دری و کیوارستان از نمایی دیگر58شکل 
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 ای بعد از قله دودکشان . مسیر تیغه59شکل 

 

 . نمای قلل دری از محل بارگذاری اول60شکل 
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 ها. رسیدن به بارگذاری اول و پر کردن کوله61شکل 

 

 وضعیت هوا در روز چهارم 62شکل 
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 حفر غار برفی و شب مانی چهارم63شکل 

 1398 اسفند 12روز پنجم: دوشنبه  4.5

سرعت  و کامال سفیدپوش شدهبه علت بارش شب گذشته  دشت مشرف به فریدونشهرمتوجه شدیم که  با خروج از غار برفی،

 ،رسیدمی نیزساعت  لومتر برکی 70به که گاهی  د. علیرغم شرایط نامناسب برای صعود و سرعت شدید بااست باد همچنان زیاد

 کمی .نماییم درآن روز پیمایشرا م حتی اگر شده یک قله یتصمیم گرفت لیوبا توجه به اینکه قرار بود داخل غار برفی بمانیم 

قله چال روغن  و داشته پیمایش ساعت 3 ا حدودآن باد شدید توانستیم  در .مجهزتر از روزهای گذشته به راه افتادیم دیرتر ولی

 مسیر .(64شکل ) نیاز به طناب و کارگاه فرود داشت ادامه مسیر ،قله پس از فاصله کوتاهی بعد از، کنیم)یا چال بطی( را صعود 

را  متری ما 50متری و یک فرود  20یک فرود  .دوچندان بود آنجادرست در لبه یال قرار داشت که سرعت باد در  فرود از قله

در برپایی  که ادامه مسیر و تعللو برودت هوا به قدری شده بود باد ولی سرعت  .رساند ی مسیر تا گردنه بعدییانتهاسمت ق به

بنابراین  .(65شکل ) هدقرار ددر وضعیت خطر  را تیم بدن شده وتوانست منجر به سرمازدگی جوارح میکمپ و دوری از کوالک 

و  نداشتتوجه به شرایط اصال امکان  چادر هم داشتیم با برپایید صزیرا حتی اگر ق .نمودیماقدام به حفر غار برفی  درنگبدون 

توانست کامال چادر را بپوشاند و شرایط را سطح با سرعت زیاد در حرکت بود می بر رویای برف که مانند رودخانه شناور ذرات

به هرحال غار برفی  .کردعلت کمبود جا مجبور بودیم بیرون چادر بگذرانیم مشکل میه که مقداری از وسایل فنی را ببرای ما 

 که پیمایش ما در این شرایط آیا کار صحیحی بود یابودیم این اندیشه در  .(66شکل ) و ما به استراحت پرداختیم شد آماده

توانستیم با مساعد ز قلل اصلی مسیر را پشت سر گذاشته بودیم و روز بعد میکه یکی دیگر ا جه خوشحال بودیمنتیخیر؟ ولی در 

ه خوشبختانه مورد داشت ک انشدست در شدن هوا به سمت قله شاهان حرکت کنیم. آقای سیفی نژاد کمی احساس سرمازدگی

تیم توان جسمی  از نیرو و شدمیبا وجود اینکه تغذیه مناسبی داشتیم، هرچه روزهای بیشتری از برنامه سپری  .خاصی نبود

ها بود که با آن کنار آمده . تنها مشکل ما خستگی شانهخیلی بد نبودتیم ولی خوشبختانه وضعیت روحی  شد.کاسته میهم 

صعود  وروز بعد  فکردرحالی که به  ،شب کارهای متداول هرانجام  هوای روز بعد و بینیپیش فرستادن مختصات وپس از  بودیم.

 بودیم به خواب رفتیم. انقله شاه
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  . فرود از قله چال روغن با استفاده از کارگاه طبیعی64شکل 

        

 .وضعیت هوا در روز پنجم، وجود باد شدید و کوالک 65شکل 
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 روز پنجم  و شب مانی حفر غار برفی :5کمپ .66شکل 

 1398 اسفند 13سه شنبه : روز ششم 4.6

نمای زیبایی  .شدر میشدیم هوا بهته به ظهر نزدیکتر میهرچ .(67شکل ) شاهان حرکت کردیمقله به سمت صبح روز ششم، 

 به خاطر ،بعد از دو روز باد شدید .های متعددی در مقابل داشتیمفراز و نشیب(. 68شکل از رشته کوه فردان در چشم انداز بود )

خاطر دو روز ه ابتدای روز ب درچند  هر .(69شکل ) شدفراهم  برای ماامکان پیمایش مسافت بیشتری  جوی شرایط مساعد

تغییر مثبتی زدیک شدن به قله شاهان به مرور ولی نتیجه کار و ن. سخت گذشته تیم از لحاظ روحی در وضعیت مناسبی نبود

بی هیچ  .شناسایی کرده بودیممتر زیر قله شاهان محل مناسبی برای کمپ  200 ا  حدود .(70شکل ) تیم ایجاد نمود روحیهدر 

 تمام کارهای عالوه بر . آن شبیت آنتن دهی هم مناسب بودوضع .(71شکل ) و چادر را برپا کردیم به آن جا رفتهدرنگی 

با علم  .یاد نمودیم 1395در سال  کوه از صعود زمستانه شاهان .با چند نفر از دوستان هم تلفنی صحبت کردیمشب  متداول هر

شب را سپری کردیم تا  ،های مسیر را فردا پیش رو داریمترین قسمتیکی از فنیبه اینکه فردا روز آسانی نخواهیم داشت و 

 .کامال آماده باشیم را پیش رو داشتیمقلل شاهان  برای فردایی که



58 

 

 

 . نمای قله شاهان از روی قله چال روغن67شکل 

 

 . نمای خط الراس فردان از سمت چال روغن68شکل 
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60 

 

 

 
 مسیر پیمایش از قله چال روغن به قله شاهان. 69شکل 
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 . نمای قله شاهان در مه70شکل 

 

 6. برپایی کمپ 71شکل 

 1398 اسفند 14شنبه : چهارمهفتروز  4.7

استان  ترین قلهمرتفعالراس و ه خطبلندترین قلشاهان کوه، آوری چادر و آماده کردن وسایل فنی به سمت بالفاصله پس از جمع

 .(72شکل ) نمودیمفرود و صعود از قلل فرعی شاهان را آغاز  ،گرفتن عکس و فیلم ،پس از صعود قله. حرکت کردیم، اصفهان

و با رعایت تثبیت شده بود  ای گذشتهخاطر شدت باد روزهه توجه به برف مناسبی که ب از قله شاهان را با اولین قله فرعی بعد

هم همچنین کارگاه مناسبی  یچ راهی غیر از فرود با طناب نداشت.قله بعدی ه .(74شکل ) فرود رفتیمبه سالمت ایمنی اصول 

 .درجه را فرود رفتیم 80 ا  متری این دیواره با شیب حدود 60 ا  ارتفاع حدودبنابراین یک رول کوبیدیم و  برای فرود وجود نداشت.

را صعود  2پس از آن شاهان (.77شکل )متری داشتیم  20فرودی  ،پس از آن در قسمتی ریزشی با کمک کارگاهی از میخ

  .کردیم
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ی این وقت زیادی روهم ناسایی ش برنامهدر  حتی که است، های ریزشیای با سنگمسیری تیغه 3و  2فاصله بین شاهان 

به لطف خدا با حمایت و احتیاط الزم که ما در طول برنامه بود ترین مسیرهای یکی از چالشی، گذرانده بودیم ریسقسمت م

  .(81شکل ) رسیده بودیم 3حال به قله شاهان (.80شکل ) توانستیم این مسیر را پشت سر بگذاریم

. شودای که خط الراسی فرعی است و به روستای سرداب پایین منتهی میمسیر تیغه یکی .رو استراه پیش  این قسمت دودر 

. شودمیخط الراس منتهی  ادامهسمت شمال به درجه به  90 مسیر اصلی ما که با افتی قابل توجه با یک تغییر جهت دیگری

بعد از  .خصی ندارد ادامه دادیمشبه سمت یکی دیگر از قلل فرعی خط الراس که نام مدر برفی کامال یخ زده  مسیر اصلی را

چالش  مسیری فنی و پر ه بودیمتوانستولی  .مسیر زیادی پیمایش نکرده بودیم .رفتمیهوا رو به تاریکی  ،صعود این قله بی نام

 بگذاریم. ور نکرده بود را پشت سر را که تا آن روز هیچ تیمی در زمستان از آن عب

 مشغولای زیبا از عظمت و ابهت شاهان کوه با منظره وجود داشتهایی که در این قسمت مسیر در جایی مناسب قبل از تیغه

شرایط مواد غذایی  ،کارهای متداول نجامو اشب  طبق روال هر .(83شکل ) شدیمچادر رپایی مناسب برای ب مکانیآماده سازی 

توجه به اینکه  با .در حال پیش روی بودهای انجام شده طبق پیش بینی برنامه خوشبختانه وبوده مناسب  ،گاز و کپسول

 روز گذاشتیم قرار .شد تیم باعث نگرانین موضوع کمی ای آینده نامساعد بود، بینی آب و هوا برای روزهای ابتدایی هفتهپیش

 حداقل خود را به دره میلگان برسانیم.که  به کار گرفته به طوری یبیشترمسافت پیمایش را جهت  تالش خود وآینده سعی 

 

 . بر فراز قله شاهان72شکل 
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 . نمای خط الراس شمالی از روی قله شاهان73شکل 

 

 2فاصل بین قله شاهان و شاهان  جار از حد جوههای گورشون و  . نمای قله74شکل 
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 متری از قلل فرعی شاهان 50 فرود. 75شکل 

 

 2و بی نام از حد فاصل قله شاهان به شاهان  2. نمای قلل شاهان 76شکل 
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 2از یکی از قلل فرعی بین شاهان و شاهان متری20 . فرود77شکل 

 

 و بی نام 2. نمای قله های شاهان 78شکل 
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 2. مسیر صعود قله شاهان79شکل 
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 3و شاهان  2ای بین قله شاهان  تیغه. مسیر 80شکل 
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 3از روی شاهان 2های شاهان و شاهان قله نمای. 81شکل 
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 7و جوه جار از مجل کمپ  گورشون. نمای قلل 82شکل 

 

 2های شاهان و شاهان با نمای قله 7 کمپ. 83شکل 

 

 1398 اسفند 15پنج شنبه  :روز هشتم 4.8

شکل ) نمودکه کمی سرعت را کند می شدیمای مسیر مواجه تیغهبالفاصله پس از حرکت با چالش عبور از قسمت  در این روز

 .خاطر کوله کشی و خستگی یک هفته گذشته پیمایش خوبی داشتیمه با وجود کمی کمردرد ب این قسمت عبور ازپس از  .(84



73 

 

که کم ( 86شکل )موفق شدیم تقریبا هنگام غروب خورشید به دره میلگان  3و قله گورشون( 85شکل )ر اجصعود قله جوه با

های پشتیبان نتوانستیم با دوستان و تیم. متاسفانه آنتن دهی موبایل کامال قطع شده بود .ترین قسمت مسیر است برسیمارتفاع

هم کمی  این برنامه در نشهر و پشتیبان مارحیمی از کوهنوردان فریدوحامد آقای حتی  .ریدونشهر تماس بگیریمدر اراک و ف

 .ندنگران شده بود

میلگان به بارگذاری خواهیم رسید.  اولین قله بعد از دره پس از صعود دانستیم که تا بارگذاری دوم راه زیادی نداریم ومی

توجه به اینکه  با. بنابراین، وجود ندارداز نظر آب و هوا مشکلی اطالع داشتیم که روز جمعه  یبینی هواشناسپیش باهمچنین، 

بیشتر از  پیمایشی و برای روز بعد را با تغذیه مناسب و استراحت کافی خود ،این قسمت مسیر کم بود احتمال کار فنی در

 .(87شکل ) نمودیمآماده  کامال   پیش یروزها
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 . تیغه بعد قله بی نام به سمت قله جوه جار84شکل 

 

  جاره قلل گورشون از روی قله جو . نمای85شکل 
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 . کاهش ارتفاع به سمت دره میلگان86شکل 

 

 با نمایی از قله گورشون 8حل کمپ . آماده سازی م87شکل 

 1398 اسفند 16ه جمع نهم:روز  4.9

هایی که تقریبا خالی از مواد غذایی شده بود را کوله .شروع شد دوم با صعود قله الزرد و رسیدن به بارگذاریروز نهم برنامه 

مسیر را که صعود و پیمایش  .بدهیم تیم پشتیبانرا به  درجایی که آنتن داشتیم توانستیم خبر سالمتی خود. پر کردیم ا مجدد

الراس به سمت شرق و شمال مدام خط .الراس تغییر جهت داشتیمچندین بار در خط .فرودهای متعددی داشت ادامه دادیم

 شد.میصرف آنها ها همراه بود با افت و خیزهای بلند که انرژی زیادی کدام از این تغییر جهت هر .دادمیتغییر جهت 
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مسیر بین الشوم و قله بردخیمه را صعود کردیم.  (88شکل )الشوم )الشخم(  و چال میشان کوچک ،شان بزرگقلل چال می

ها حرکت کنیم. عی کردیم با فاصله مطمئنی از محل شکست نقابس(. 90شکل های برفی )( و تله89شکل ها )مملو بود از نقاب

قله مارک از روی قله بردخیمه پیدا (. 91 شکل)ردخیمه صعود کردیم ترین قله این قسمت مسیر به نام بَمرتفعتا سرانجام به 

  (.92شکل بود )

با وجود جمعه روز  هوای مناسبِده کیلومتر پیمایش در  ا  حدود .(93شکل ) ردخیمه کمپ نهم را برپا کردیمپس از فرود از قله بَ 

ی پیش بیندر  .شایانی در پیشروی برنامه داشت کمک ،خاطر کوله سنگین و حمل بارگذاری دومه صرف نیرو و انرژی زیاد ب

قرار بود از عصر روز شنبه  .هواشناسی روز شنبه به شدت باد افزوده می شد و برای روز یکشنبه کامال شرایط هوا نامساعد بود

تالش خود پیمایش تا  یم تا بتوانیم روز بعد با بکارگیری تمامعزم خود را جزم کرد . بنابراین،بارندگی در منطقه شروع شود

 رسانیم. به انجام راانتهای خط الراس 

 

 (GPS)ثبت نقاط توسط  قله الشوم با نمایی از خط الراس ونیزان روی. بر 88شکل 
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 های برفی در طول مسیر بین قله الشوم و بردخیمه. نقاب89شکل 
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 برفی در مسیر های . تله90شکل 

 

 . نمای قله بردخیمه91 شکل

 

 . نمای قله مارک از روی قله بردخیمه92شکل 
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 . کمپ نهم و آب کردن برف93شکل 

 1398اسفند  17 شنبه: روز دهم 4.10

صعود قله ترین قسمت پیمایش روز آخر یعنی خیلی خوب پیش رفتیم و سنگین .روز آخر برنامه را صبح زودتر شروع کردیم

  (.95شکل ) دادیمک را در بادی نسبتا   شدید انجام سرسخت مارَ

، به ر امروز نتوانیم برنامه را تمام کنیماگبود که  مشخص .(96شکل ) شدکم کم بارش برف شروع  واز ظهر به بعد هوا نامساعد 

 با وجود .را به کار گرفتیم تمام انرژی خود ،با توکل به خدابنابراین  .خواهیم داشتن یاحتمال زیاد فردا برای پیمایش شانس

های انتبه  کیلومتر 70حدود پیمایش  وروز زندگی در کوهستان،  10گذشت از  بعد 17:30ساعت  سرانجام در ،کوالک برف

با در آغوش گرفتن ، رسیدیم. ای که پوشش جنگلی آن با ابتدای مسیر کامال متفاوت بوده رود یالن و منطقهمشرف ب ،مسیر

  یکدیگر این موفقیت را جشن گرفتیم.

 "و رویارویی با مشکالت زیاد و کسب تجارب جدیدمتفاوت صعودی "

در حالی که بارش برف شدت بیشتری  ضمن هماهنگی با ایشان و هپشتیبان داد هایبه تیمرا  خود و سالمتخبر موفقیت 

پیش بینی کرده و بهرام آباد  روستای دستگردبرای دسترسی به که قبال  ر پیش گرفتیمرا دمسیری  ،کرَ گرفته بود از روی تِ

 تبدیل به بارش باران شد. هم بارش برف ،با کم شدن ارتفاع .نگلی منطقه رسیدیمکم کم به پوشش ج. (97شکل ) بودیم

های روستا مسیر را در تاریکی هوا در حالی که سگ .آب برف نوشیدیم غیر ازاز ده روز آب گوارایی  ای رسیدیم و بعدبه چشمه

نواده خا. در روستا، به روستای دستگرد رسیدیم پیمودیم تا در نهایت کردندسروصدا می خیلیبا دیدن نور چراغ پیشانی ما 

  .(98شکل ) به پایان رساندیمدر اینجا و برنامه را استقبال گرمی از ما کردند محترم هلیلی 
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 18)یک شنبه صبح فردا (. 99شکل ) ه راهداری مصیر رفتیمخودروی سواری آقای هلیلی ب هنگام از روستای دستگرد باشب 

ای که که جو جامعه در حالی کت نمودیم.ربه سمت اراک حسبحانی  آقاییار چهارم برنامه سوار بر خودروی ( 1398اسفند 

 .همنوردان به خانه بازگشتیممعدود با استقبال  ،مدتی از آن دور بودیم تحت تاثیر ویروس کرونا کامال متفاوت شده بود

 

 

 یر قله مارک. نقاب برفی در مس94شکل 
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 . فرود از قله مارک95شکل 
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 . انتهای مسیر خط الراس96شکل 

 

 . مسیر فرود به سمت روستای دستگرد97شکل 
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 پایان مسیر پیمایش . روستای دستگرد98شکل 

 

 مصیر  راهداری. 99شکل 
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  GPS توسط. ثبت مسیر پیمایش شده 100شکل 
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 جمع بندی 5
 ،از خاطره کوله باری، ی خستههاو بدنهای سوخته صورتجدای از  برای اولین بار پیمایش زمستانه خط الراس شاهان کوه

به  زیست محیطیو  فرهنگی ،اجتماعی، مهمی هم به لحاظ ورزش کوهنوردیدستاوردهای مقاومت و صبر  ،هیجان ،تجربه

 :کنیماشاره می آنهابه که در ادامه  همراه داشت

 فعالیتها 5.1

 گروهی:تهای فعالی (1

a)  تهای باشگاه اجرای یک برنامه شاخص با استفاده از تمام ظرفیاز بدو تصمیم گیری در کمیته فنی باشگاه مبنی بر

، ناوبری تدارکات، بارگذاریتمرینی، های شناسایی، انجام برنامهاتی و حقوقی( تمامی مراحل شامل )انسانی، فنی، تدارک

 انجام شد. با همکاری و همراهی سایر اعضای باشگاه کوهنوردی اوج اراک 

b) زارش آب وگمستقر در اراک و منطقه به منظور رعایت تمامی جوانب احتیاط )چک کردن  قرار دادن دو تیم پشتیبان 

 . مسیر و مختصات و سالمتی اعضای اجرایی(هوای روزانه، 

c) های فنی بین تمامی مراحل صعود و کارانجام شد که  اجرای برنامه نیز با یک جمع سه نفره از اعضای رسمی باشگاه

 شد. جمعی انجام می سه نفر به طور این

d) ب موفقیت جمله عواملی برشمرد که موج تقسیم وظایف، تبعیت از سرپرست، روحیه دادن به همدیگر را می توان از

 اجرای این برنامه سنگین شد. 

 ها محیط زیستیفعالیت (2

a)  استفاده از  ابزار در محیط کوهستان و بیشترین جا گذاشتنو کمترین آسیب و  "صعود پاک"حداکثر تالش برای انجام

 های طبیعی. کارگاه

b) های گیاهی در حال انقراض. و گونه ت وحشلزوم حفظ حیادر مورد منطقه  اهالی انتقال اطالعات به 

c) یادبار زهای ایجاده شده در طبیعت با حمل آنها تا آخر مسیر علیرغم داشتن اجتناب از رها کردن زباله. 

d) های دائمی یا تجدیدپذیر به جای مواد یکبار مصرف در طی برنامهاستفاده از ظروف و بسته بندی 

 پرهیز از مسیرهای خطرناک (3

a) اطق ریزشی در برنامه شناسایی و پرهیز از آنها در برنامه اصلیشناسایی من 

b)  و خطرناک است.  رگیبهمنقله دری به عنوان اولین قله که در فصل زمستان کامال تابستانه پرهیز از مسیر صعود نرمال 

c)  طی برنامه. در نی و پرهیز از کارهای مخاطره آمیزمسیرهای فاستفاده از ابزارهای فنی، طناب و حمایت در تمامی 

d) های برفی که به خصوص در نیمه دوم خط الراس بسیار وجود داشتندگیر و نقابدوری از مسیرهای بهمن.  

e)  .عدم پیمایش در شب 

f)  جهت ت برنامه پیشرفتصمیم گیری در مورد میزان فعالیت روزانه با توجه به شرایط آب و هوایی و عدم اصرار بر روی

 گی.دمانند سرماز های جسمانیجلوگیری از آسیب

g)  استفاده از دستگاهGPS و مسیر ثبت شده از برنامه شناسایی در حین اجرای برنامه 
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 سطح باال از توانایی فنی (4

a) و برف و  انتخاب سرپرست تیم با توجه به دارا بودن تجارب علمی و عملی همچون مدارک مربیگری کوهپیمایی، یخ

 های متعدد زمستانی و تسلط به منطقه. اجرا و سرپرستی برنامهراهنمای سنگنوردی و 

b)  با توجه بهانتخاب اعضای برنامه: 

 ( دارا بودن حداقل مدارک سنگنوردی و یخ و برف 1

 انتخابی  هایآزمون( میزان آمادگی در 2

 ( حفظ و تقویت آمادگی جسمی و روحی در طول تمرینات تا زمان اجرای برنامه. 3

 ( داشتن روحیه تیمی.4

بستک به  الراس کلون، خطالراس اشترانکوههمچون خطشاخصی  موفق یهاتجربه اجرای برنامهن دارا بود( 5

 های محدوده استان مرکزی.الراس الوند دالخانی و تمامی خط الراسخلنو، خط

 : دارا بودن روح خالقیت در انتخاب مسیرهای کوهستانی (5

a)  این ایر تیمها در س، و عدم فعالیت بودن آنوجه به ناشناخته با ت بود. انتخاب و معرفی این خط الراسخالقیت اصلی در

ب تخاان( به جای های مختلف کوهنوردیاز بابت داشتن ظرفیتهای گوناگون برای رشته) منطقه مرتفع و مستعد

 های زیادی بر روی آنها صورت گرفته است.مسیرهای شناخته شده که فعالیت

b) ر و در نتیجه نبودن هیچگونه ترک به علت اجرای این برنامه برای اولین باGPS، مایش کامل گزارش برنامه از پی

ولی با این  الراس به طور کلی انتخاب مسیرهای صعود، پیمایش و فرود خالقانه توسط اعضای باشگاه انجام شد.خط

های ل بر روی قلههای شناسایی و بارگذاری و صعودهایی که در سالهای قبحال انتخاب برخی مسیرها با توجه به برنامه

ور خالقانه طمنطقه انجام شده بود، در حین اجرای برنامه با توجه به شرایط محیطی و پوشش و حجم برف منطقه به 

 شود: که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می تصمیم گیری شد

i)  یر قابل توجه به غانتخاب مسیر صعود قله دری به عنوان اولین قله جهت دسترسی به خط الراس شاهان کوه با

ار در زمستانی صعود بودن و عدم دسترسی به مسیر نرمال صعود قله دری و در نظر گرفتن اینکه این قله تنها یک ب

 کم بارش از مسیر دودکشان صعود شده بود، طراحی و صعود مسیری ایمن در این برنامه صورت گرفت.

ii) ه ه این دو قل( به جای مسیر تابستانی ک3و دری  2)دری های فرعی دری ای برای عبور از قلهانتخاب مسیر تیغه

 را به صورت تراورسی دور می زند به منظور صعود تمامی قلل اصلی و فرعی در این برنامه.

iii)  مسیر و در  ( با توجه به فنی بودن این قسمت از3و شاهان  2انتخاب مسیر عبور از قلل شاهان )شاهان، شاهان

 ی اولین بار یک پیمایش زمستانی در این قسمت مسیر اجرا شد.نظر گرفتن این نکته که برا

 اجتماعی و فرهنگی فعالیتهای (6

a) .زندگی با مردم محلی و همگام شدن با فرهنگ و سنت آنها  

b) ستای پشندگانآقایان جزی در رو ،های سرلک در روستای کمرانهمکاری و آشنایی با دوستانی همچون خانواده ،تعامل ،

 تای مصیر و آقای هلیلی در روستای دستگرد.آقای چرمی در روس
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c) ه نحوه دسترسی کودکان منطق ،آموزان روستای کمران و منطقه پشتکوه موگوییحد توان کمک به دانش شناخت و تا

 آموزش و پرورش.در حوزه فرهنگ و 

 دستاوردها 5.2

 دستاوردهای کوهنوردی:  (1

a) ی و سالمت به خص در مسیرهای ناشناخته در نهایت ایمنهای شابا موفقیت در این برنامه مشخص شد که انجام برنامه

 پذیر است.امکان باشگاههای الزم در قالب های دقیق، تمرینات و آموزشریزیلطف برنامه

b) ن، عکس، فیلم که ها، ثبت مسیر و ارائه گزارش برنامه تا حد امکان جامع به صورت متثبت مختصات، ارتفاع تمامی قله

  در دسترس است، راهی برای اجرای مجدد این برنامه توسط آیندگان ایجاد کردیم.بر روی سایت باشگاه 

c) ختلف مهای های ناشناخته و عالی جهت فعالیت در رشتهمعرفی ورزش کوهنوردی در این منطقه سرشار از زمینه

 پیمایی، طبیعت گردی، غارنوردی، یخ نوردی، دره نوردی و اسکی کوهستان.کوهنوردی شامل کوه

d) دگان، حورو، اسایی مناطق بکر گردشگری، غارهای اکتشاف نشده آبشارهای متعدد منطقه مانند گله نر، طرزه، پشنشن

 کمران، پونه زار و آبشار یخی مصیر جهت یخنوردی در فصل زمستان

 دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی (2

a)  ی یادگاری شده از شاخ پازن( قدیماهالی باصفای روستای کمران( یک جفت درگ )راکت برفی ساخته آقای سرلک )از

 از پدرانشان را به باشگاه اهدا کردند.

که در نهایت  دیدن درگ قدیمی سر منشا انجام تحقیقی بر روی تاریخچه راکت برفی در ایران و جهان شد :دستاورد علمی (3

 گردد. یک مقاله مروری از آن استخراج شده و به پیوست تقدیم می

هُمای "عنوان صعود ا بو این برنامه را نموده لین و اعضای باشگاه کوهنوردی اوج اراک تشکر ئومس جانبهحمایت همه  از ر پایاند

 م.ینمایتقدیم می به ایشان  "اوج
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 منابع و مراجع 6

، از 1399. 24 1. بازیابی در فریدونشهر بام ایران، دیار پنج قوم،سرزمین گیاهان دارویی(. 1398اصفهان. ا. ک. )

http://isfahancht.ir/Fa.aspx?puid=5f9625ee-2c76-42f5-9ea0-11421bc86671 

 http://isfahan.irib.irاصفهان. ص. و. )بدون تاریخ(. بازیابی از 

. بازیابی از الشه یک سیاهگوش در فریدونشهر اصفهان مشاهده شد(. 21 9. 1394)ایران. د. ب. 

http://www.iew.ir/1394/09/21/43275 

 /https://www.irna.ir/news. بازیابی از هشت روستای فریدونشهر در محاصره برف قرار گرفت(. 3 10. 1394ایرنا. )

 /https://www.isna.ir/news/isfahan-16109. بازیابی از شهر مسدود شدمسیر روستای کمران فریدون(. 6 10. 1391ایسنا. )

 /https://www.imna.ir/news/373925( بازیابی از 1398. )مسیر دو روستای کمران و وزوه مسدود است(. 4. 2ایمنا. )

(. زیستگاه های حیات وحش در فریدونشهر محافظت می شوند. بازیابی از 8 2. 1391ایمنا. خ. )

https://www.imna.ir/news/61091/ 

 تابناک. )بدون تاریخ(.

 http://www.dastour.ir/Brows/?lid=129251. )بدون تاریخ(. بازیابی از دهستان پشتکوه موگویی

 http://bigpertikan.blogfa.com/post/384. بازیابی از صعود زمستانه دری(. 23 11. 1391رحیمی. ح. )

 -http://mt-shahan.ir/3383بازیابی از (. 12 6. 1395رحیمی. ح. )

 http://rooyeshnews.com/86700. بازیابی از پشت کوه فریدونشهر(. 3 3. 1394رویش. پ. خ. )

 /http://www.isfahanziba.ir/content. بازیابی از کوهدیدار با کلوسیا در پشت(. 9 4. 1398زیبا. ا. )

 http://www.gparvaz.ir/?p=8972(. بازیابی از 21 5. 1395عشاقی. م. )

. بازیابی از روستاهای کمران و گوکان فریدونشهر درمحاصره برف(. 21 12. 1397فوری. خ. )

https://www.khabarfoori.com/detail/903741/ 

-http://mt، از 1398. 1 6. بازیابی در معرفی شاهان کوه، معرفی منطقه شکار ممنوع ستپلهلچیانی. م. )بدون تاریخ(. 

shahan.ir/330-p-930805.html 

. بازیابی از محرومیت مردم پیشکوه و پشتکوه از آموزش های بهزیستی(. 7 11. 1398مهر. خ. )

https://www.mehrnews.com/news/4835977 
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. بازیابی از گیرد/مشاهده پلنگغار کشف شده در فریدونشهر مورد مطالعه قرار می 62(. 29 2. 1398میکالنی. م. )

https://www.mehrnews.com/news/4620726 
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