
 

 

 گزارش برنامه کوهنوردی)باشگاه کوهنوردی اوج اراک(

 

 تاریخ تنظیم گزارش:

01/10/1400 

 09/1400/ 19   تاریخ اجرای برنامه: (2 صعود به قله برف انبارعنوان برنامه: (1

  34 197550    50   879716 مختصات قله: (4 برف انبار نام قله: (3

 شمال شرقی –شمال  جبهه فرود: (6 شمال شرقی –شمال جبهه صعود: (5

باشد که باعث شده است برف متر در کنار قله می 600ای به عمق انبار برگرفته از وجود درهنام برف نامگذاری قله: علت (7

نیز  فصل تابستان به میزان زیادی در آن انباشته گردد، به طوری که با گذشت فصول سرد و بعضاً تا فصل زمستان در

گرم شدن زمین ، دیگر این قله در تابستان ها برفی ندارد و برف آن سهم البته با  .استهای یخ زدهاین دره مملو از برف

 .چشمه های زیرزمینی آن می شود

            3220قله:                   3100پناهگاه:                        2500چشمه:                 2350مبداٌ:            ارتفاع نقاط مختلف (8

 رشته کوه فرعی: (10 ایران مرکزی کوه های ممتدرشته کوه اصلی: (9

  وِسفمنطقه:                فُردوروستا:                  کهکشهرستان:                     قماستان:            تقسیمات کشوری (11

 سنگین                         فنی                      رنامه:                     سبک                   متوسطسطح ب (12

 کارابین-طنابچه انفرادی-کلنگ-باتونلوازم فنی مورد نیاز: (13

       داردقله:                        ضعیفطول مسیر:                  داردمبداٌ:              وضعیت آنتن دهی درنقاط مختلف (14

 دقیقه 30ساعت و  2  مسافت و مدت زمان طی شده در صعود: (15

 ساعت 2 :فرودمسافت و مدت زمان طی شده در  (16

 امکانات رفاهی و خدماتی در مبداٌ و طول مسیر:     (17

 چارپایان                  پناهگاه                      ماشین کمک دار              راهنمای محلی       خانه محلی       

 توضیحات/تلفن تماس:

درکوهپایه برف انبار دو چشمه آب سرد وجود دارد که از  آشامیدنی در مبداٌ و طول مسیر:وضعیت دسترسی به آب  (18

 شوند.های انبوه فردو منتهی مییابند و به باغدل کوه و سه چال برف خیز برف انبار جریان می

 رصدخانهجاذبه های گردشگری و آثار تاریخی منطقه: (19

نواحی کوهستانی در قم غنی بوده و درختچه های بادام کوهی،  پوشش گیاهیپوشش گیاهی و گونه های جانوری منطقه: 

  .ازگیل و پسته وحشی از شاخص های گیاهی این مناطق است

 شغال، گرگ، روباه، خرگوش، کبک و تیهو،عقاب دشتی، دلیجه، شاهین، کرکس و انواع گنجشکگونه های جانوری از قبیل : 

 و اسامی افراد شرکت کننده: تعداد  (20

 نفر 9 :آقایان

 جواد شهرجردی.سید 1

 اله گودرزی نصر.حبیب 2

 یاقوتی.محمود 3

 .محمدرضایی4

 کاظمی.مجید 5

 پورتوکلیان.جمشید 6

 اوسطی آشتیانی.علی 7

 روستایی.محمد 8

 .یحیی تلخابی9

 نفر 7 خانم ها:

 نوایی.مژگان 1

 رازگردانی.فاطمه 2

 مبارکی.راضیه 3



 مرادی.مریم 4

 محسنی فر.مرجان 5

 رزبان.سمیه 6

 امینی.مرضیه 7

 (مسئولیت های گروهی و فردی:22

 جناب آقای شهرجردی) سرپرست(

 جناب آقای تلخابی) سرقدم(

 جناب آقای گودرزی )عقبدار(

 جناب آقای شهرجردی) عکاس(

 سرکار خانم دکتر نوایی )پزشکی و امداد( 

پناهگاه . ای نسبتا آسان بدون درگیری فنی استقله برف انبار قله  اجرای این برنامه:نکات قابل توجه در خصوص (23

نفر و دارای سکو دورتادور پناهگاه جهت نشستن و استراحت تعبیه شده  50احداث شده در قله برف انبار با ظرفیت حدود 

 . است

 (خالصه گزارش:24

 9نفر)  16به همراه  میدل باسبا وسیله نقلیه  اراک به سمت شهر قماز   1400/ آذرماه /  19صبح  جمعه مورخ  4:10َساعت 

ساعت  .بودردو فُروستای ، سف وِ منطقه ،بخش کهک  :از استان قم مسیر انتخابی حرکت کردیم.  نفر خانم( 7نفر آقا + 

دورنمایی از قله کامالً مشخص بود. معارفه و تقسیم وظایف توسط  دقیقه صبح به محل )روستای فُردو( رسیدیم. 7:20

پس از پوشیدن لباس مناسب و بستن گتر پیمایش آغاز گردید. بعد از پیمایش حدوداً .مه انجام گرفت سرپرست محترم برنا

 صبح جهت صرف صبحانه در محل مناسبی توقف نمودیم 8نیم ساعت در کوچه باغ های روستای زیبای فُردو در ساعت 
 ادامه دادیم.شمال شرقی –از جبهه شمال ه دقیقه صبح با سرقدمی جناب آقای تلخابی مسیر را به سمت قل 8:20در ساعت 

صعود با شیب نسبتاً مالیم و استراحت هایی در بین مسیر صورت گرفت . در طول مسیر تیم هایی نیز از شهرهای مختلف 

همدان و... (مسیر به صورت پاکوب و مشخص به سمت قله ادامه پیدا -کرج-در حال تردد و رفت و آمد بودند .)بندر عباس

سانتی متر می رسید.آب و هوای آفتابی و گاهی با  30بعضاً قسمت هایی از مسیر در ارتفاع باالتر ، ارتفاع برف به  .می کرد

پس .صبح تمامی اعضای تیم در سالمت کامل به قله رسیدند 11وزش باد مالیم در ارتفاع باالتر همراه بود.نهایتاً در ساعت 

از گرفتن چند عکس در قله ، به سمت پناهگاه بزرگی که چند متر پایین تر از قله بنا شده است جهت استراحت و صرف 

دقیقه بعد از استراحت و صرف نهار آماده برگشت شدیم.از همان مسیر رفت و در  12:30در ساعت نهار حرکت کردیم. 

عصر  15یش حدود یکساعت در کوچه باغ های روستای فُردو در ساعت به دامنه و پایین کوه رسیدیم.بعد از پیما 14ساعت 

دقیقه  18:45و نهایتاً در ساعت  به محل استقرار ماشین رسیدیم و مجدداً از مسیر قم به سمت شهر اراک حرکت کردیم.

 تمام اعضای تیم در صحت و سالمت کامل به اراک برگشتیم.

 سید جواد شهرجردی (تهیه کننده گزارش:25

 (کروکی مسیر:26

 است. های جنوبی روستای فُردو از توابع بخش کهک واقع شدهکیلومتری جنوب شهر قم و در باغ 60در  قله برف انبار

 : کوه رشته این

 از شمال به محدوده روستای فُردو

 از شرق به محدوده وِسف 

 از غرب به محدوده کوه های پلنگ آبی 

 شود. از جنوب به محدوده روستای واران و زُر )شهرستان دلیجان(منتهی می

 شده اند. واقع  ” سلطان سعد شاه ” در غرب و در شرق آن قله "پلنگ آبی "همچنین قله های

 مسیر فُردو

رف انبار باید مسیر روستای فردو معروف ترین راه صعود به برف انبار است و دارای پاکوب می باشد. برای صعود به قله ب

ابتدا خودتان را به روستای فردو برسانید. برای رسیدن به سمت این روستا پس از منطقه جمکران در شهر قم به میدانی 

خواهید رسید و تابلوی روستای کهک را می بینید. سپس باید به سمت کهک حرکت کنید و با عبور از روستای میم و 

 نقطه ای با نام چهار امامزاده )چشمه آب( آغاز میشود. خاوه به فُردو می رسید. محل صعود از



متر می باشد. این مسیر دارای پاکوب است و از جهت شمال شرق و خط الراس  2600ارتفاع محل شروع پیاده روی تقریبا 

یین تر از شمالی به قله منتهی می شود. در طول این مسیر چند میله راهنما نیز وجود دارد. یک جانپناه نیز چند متر پا

 .قله واقع شده است

 کیلومتر 12طول مسیر: رفت و برگشت حدود 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (تصاویر27

  



 

 

 

 

 

 تهیه کننده: آقای سید جواد شهرجردی

 01/10/1400تاریخ تنظیم: 


