
 

 1400مهر ماه  30 -صعود به قله غارونعنوان :

 

 Gharonانگلیسی: ارونغفارسی : 
 

 مختلف صعود: جبهه های

 جاده پیر عبداله-ارونغ.جبهه شرقی:ایستگاه 1

 .جبهه غربی: روستای آب بید2

 غارون نام محلی منطقه صعود و قله:

 افسانه های محلی:وجه تسمیه و 

علت نامگذاری غارون به واسطه وجودغارهای بسیار مرموز در دل این کوهستان است. از طرفی عده ای می گویند وجه 

تسمیه کوهستان غارون به علت آثار تاریخی است که دردل این کوهستان پنهان شده است.در بین افراد بومی لرستان افسانه 

یل و گنج قارون دراین منطقه است . مشاهده انفجارهای غیر قانونی و گاهی شنیدن صدای بهایی وجود دارد که حکایت از 

 ن علت است. کلنگ از دل کوه ها هم به همی

 تحقیق در خصوص ریشه های تاریخی منطقه:

یانی از بهبهان عبور ناصر خسرو قبادسال پیس می رسد . البته به لحاظ تاریخی نیز مسیر  130قدمت تاریخی دژ نظامی تنها به 

  به اصفهان بوده است.

 شکل ظاهری قله و منطقه:

 شکل ظاهری غارون شبیه نوک پیکان است.

 از جاده پیر عبداله نمایی مخروطی دارد.

 ارتفاع نقاط مختلف : 

 1975چشمه:

 2552قله:

 رشته کوه و تقسیمات کشوری:

 در امتداد رشته کوه اشترانکوه و زاگرس شمالی

 

 

 30/07/1400تاریخ:

 



 مختلف به چه رشته کوه هایی متصل است :از جهات 

 از سمت شرق از طریق رشته کوه فرعی پریزکوه به خط الراس اشترانکوه وصل می شود.

 :  GPSمختصات قله با استفاده از 

39 S 309738 3698020 

 ذکر آبادی های اطراف قله:

 چم شیر –آب بید  –لنج آباد  –سراب بیشه 

 

 اطالعات مسیر و منطقه:

 :مسیرهای دسترسی به مبداٌ صعود و نوع راه های دسترسی

 متر بعد از ایستگاه غارون 500حدود  –جاده آسفالته ی پیر عبداله –شرهستان دورود  –.استان لرستان 1

 ایستگاه غارون -خوزستان  –.راه آهن لرستان 2

 محدودیت های جاده ای:

 سنگین ممنوع می باشد. حداکثر از مینی بوس استفاده شود.جاده پیر عبداله برای اتوبوس و وسایل نقلیه 

 محدودیت های نظامی موجود در منطقه:

- 

 مسیرهای تابستانه و زمستانه: 

 عبداله قابل صعود در زمستان می باشد.پیرساعت حداقل از آخرین بارش برف ، مسیر  72در صورت گذشت 

 اطالعات الزم قبل از اجرای برنامه:

 اطالع داشتن از تجهیزات و آمادگی افراد شرکت کننده ، خشک نبودن چشمه ی توی مسیر –گرفتن آب و هوا 

 چشمه ها و دسترسی آب:

چشمه پرویز  –ساعت است. چشمه صیاد  2عدد چشمه وجود دارد که فاصله ی آخرین چشمه تا قله حدود  3در مسیر قله 

 ( 1950)ارتفاع 

 کمپ:محل های مناسب برپایی 

 نزدیک چشمه ، محل مناسبی برای برپایی چادر است.



 تفکیک برنامه:

 کوهپیمایی

 وسایل فنی مورد نیاز:

 کاله کاسک-کارابین پیچ-طنابچه انفرادی

 ظرفیت پذیرش جمعیتی منطقه:

 منطقه: نامحدود

 نفر) به علت وجود فضای کم( 30قله: 

 مردم بومی منطقه، عقاید و رفتارهای آنها:اطالعات در خصوص 

 از اقوام لر  و گاهاً عشایر در این منطقه تردد دارند.

 جان پناه، غار، پناهگاه ها و قوانین استفاده ازآنها:

 آخرین چشمه ، نزدیک قله مکان مناسبی برای استراحت موقت وجود دارد.

 چارپایان و ماشین داران:آدرس و شماره تماس بلدهای محلی، کرایه دهندگان 

- 

 نقاط دیدنی، سیاحتی و تفرجگاه ها:

 گهر رود –دره نی گا  –آبشار آبگرمه  –غار وقت ساعت  –رمنو غا-تاالب ازگن -دره اسپر

 پوشش گیاهی:

 گون -بن -بلوط

 مناطق حفاظت شده و گونه های جانوری:

 اشترانکوه حفاظت شده منطقه

 خرگوش -روباه –جوجه تیغی  –کل و بز  -گراز

 بهترین فصل و زمان صعود قله:

 اردیبهشت بهترین فصل صعود است. 15فروردین تا  15از 

 مدت زمان صعود:

 دقیقه ) بدون احتساب زمان استراحت و ناهار( 30ساعت و  4

 

 مدت زمان فرود:

 ساعت 4

 



 

 تعداد و مشخصات اعضای تیم:

 نفر 21تعداد 

 آقایان :

 مجید قمی (1

 علی قمی (2

 مجید کاظمی (3

 محمد رضایی (4

 حسین صالحی (5

 محمد علی روستایی (6

 جمشید پورتوکلیان (7

 ابوالفضل مالعلی اکبری (8

 جواد شهرجردی (9

 خسرو حمصی (10

 بهرنگ البرزی (11

 سعید فتحعلی (12

 رضا میقانی (13

 خانم ها:

 راضیه مبارکی (1

 معصومه رودبارانی (2

 رعنا جعفرنژاد (3

 مژگان نوایی (4

 فرشته طاعتی (5

 میم قاسمی (6

 فاطمه رازگردانی (7

 جودکی آزاده (8

 

 مسئولیت های گروهی و فردی:

 مربی: آقای خسرو حمصی

 انم مریم قاسمیسرپرست: خ



 خانم مژگان نواییوضعیت پزشکی تیم:

 اطالعات نقشه ای:

 کروکی مسیر:

 

 :تصاویر

 



  
 

 
 



 
 

 خانم مریم قاسمی نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:

 15/08/1400تاریخ تنظیم گزارش:

 


