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 1400شهریور  5 –صعود به قله کرکس عنوان :

 

 karkasانگلیسی: کرکسفارسی : 
 

 مسیرهای مختلف صعود:

 یلومتریک ۵کشه در  ینطنز، روستا یلومتریک ۲۵رود در طرق یاصفهان، روستا –کشه(: جاده نطنز  یقله کرکس )روستا یجنوب ریمس -۱

 .باشدیساعت م ۵ ریمس نیرود / متوسط زمان صعود از اطرق

 
دراش در غرب روستا، دره پاکدار در  یهاغرب نطنز، باغ یلومتریک ۴طامه در  یطامه(: نطنز، روستا یقله کرکس )روستا یشرق ریمس -۲

 .باشدیساعت م ۷ یال ۶ ریمس نیعود از اها / متوسط زمان صجنوب باغ

 
 ریمس نیاوره / متوسط زمان صعود از ا یکاشان، امامزاده سلطان گورآباد، روستا –اوره(: جاده نطنز  یقله کرکس )روستا یشرقشمال ریمس -۳

 .باشدیساعت م ۷

 
و لوجر،  مهیهنجن، چ یکاشان، پل هنجن، بعد از روستاها –نطنز  میجاده قد یلومتریک ۱۸(:دهندیب یقله کرکس )روستا یغربشمال ریمس -۴

 باشدیساعت م ۶ یال ۵ ریمس نی/ متوسط زمان صعود از ا دهندیب یروستا

 .است روستای وهنان ترین راه صعود آن از طریقترین و سادهنزدیک

 .ای بودن از سمت غرب، با امکانات فنی ممکن استای بودن از سمت شمال و دیوارهصعود به این قله، به علت صخره

  قله کرکسین یا کرکسقله  نام محلی منطقه صعود و قله:

 وجه تسمیه و افسانه های محلی
 .وجه تسمیه نام این کوه بخاطر، وجود کرکس هایی کوچکی است، همچون باز شکاری که بر فراز دامنه آن در پروازند

وجود دارد، اینکه دامنه این کوه شکارگاه شاه عباس صفوی بوده و باز شکاری )کرکسی( در شکار به او کمک میکرده  زین  یگرید تیروا

است روزی شاه جام آبی را که آغشته به زهر ماری بوده می خواسته بنوشد وآن باز شکاری )کرکس( با بال زدن و ریختن آب آن ظرف مانع 

و آن  ازکرده خود سخت پشیمان شده شود ییت کرکس را کشته و بعد ازآنکه از ماجرا آگاه معصبان نوشیدنش می گردد بنابراین شاه با

در خصوص این کوه اینگونه  حمداهلل مستوفیو به همین جهت نام قله را کرکس نامیدند. و به روایتی دیگر  کرکس را در باالی کوه دفن کرد

با توجه به وجود یک « سان به این نام مشهور است.رود و بدینو بلند است که از بلندی، کرکس بر فرازش نمی کوهی سخت» [۱]:کندنقل می

لی اتاقک بر بلندای یکی از قله های این کوه، داستان دیگری هم بین مردم منطقه در مورد این نامگذاری نقل می گردد مبنی بر اینکه کرکس اه

ی با ماری که قصد نیش زدن حاکم را داشت، می میرد. حاکم هم برای یادبود کرکس فداکار اتاقکی بر بلندای حاکم منطقه نظنز در اثر درگیر
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3#cite_note-1
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کوه ساخته و جسد کرکس را درآن دفن می کند. آقای علی اکبر یعقوب پور درمورد بخشی از کرکس بیان می دارند که: موتور خاموش 

 .اطیسی بودن این کوه می باشدبرعکس به سمت باالی کوه می رود که به دلیل مغن

 های تاریخی منطقهتحقیق در خصوص ریشه 

 شکل ظاهری قله و منطقه: این قله شکل خاصی ندارد و منطقه به صورت دشت .

 متر ۳۸9۵رتفاع قله :  متر۳۱۰۰ارتفاع پناهگاه: ارتفاع نقاط مختلف : 

به  یمتر است وپهنه ا ۳۸9۵به ارتفاع  رانیا یمرکز یرشته کوهها یشمال مهیاز ن یبخش رشته کوه و تقسیمات کشوری:.

نطنز و  یدر شهرستانها یجنوب شرق – یپوشش قرار داده است که در جهت شمال غرب ریرا ز لومترمربعیک ۳۴۰۰وسعت

آن در  یجنوب یدر شهرستان کاشان و دامنه ها نآ یشمال یاست . دامنه ها افتهیکاشان واقع در استان اصفهان امتداد 

شهر نطنز ، شرق شهرستان  یکرکس، در شمال اصفهان و جنوب غربۀقل نیاست . کرکس، بلندتر افتهیشهرستان نطنز امتداد 

 است .و غرب شهرستان اردستان واقع شده مهیبرخوار و م

 .استخانه قرار گرفتهقراولدیگری به نام  نزدیک قله کرکس قله از جهات مختلف به چه رشته کوه هایی متصل است :

  E  :51 ,47  , ‘59و :N  :3  ,27  , ‘21 مختصات جغرافیایی کوه کرکس عبارتند از:  GPSمختصات قله با استفاده از 

 ذکر آبادی های اطراف قله:

    : )نرمال( کِشِه یجنوب ریمس -۱

 : طامه یشرق ریمس -۲

 : اوره یشمال شرق ریمس -۳

 دهندی: ب یشمال غرب ریمس -۴

 

 اطالعات مسیر و منطقه:

 راه های رسیدن به مبدا صعود:

 نوع راه های دسترسی: راه آسفالت و شوسه 

 محدودیت های جاده ای: ندارد

 محدودیت های نظامی موجود در منطقه: ندارد

 .است روستای وهنان ترین راه صعود آن از طریقترین و سادهنزدیک راه های رسیدن به قله:

 نه و زمستانه در صورت وجود برف با تابلو مشخص شده است.بعد از پناهگاه مسیر تابستامسیرهای تابستانه و زمستانه: 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 شناسایی منطقه اطالعات الزم قبل از اجرای برنامه:

 چشمه کشه )کنار پناهگاه(متر ۳۱۰۰ارتفاع درچشمه ها و دسترسی آب: 

 در این مسیر قرار دارد چهل چشمه چشمه پرآب و خنکی نیز به نام 

 یمتر۳۱۰۰در ارتفاع پناهگاهمحل های مناسب برپایی کمپ: 

 کوهپیمایی تفکیک برنامه:

  و باتونطنابچه و کارابین وسایل فنی مورد نیاز: 

 ظرفیت پذیرش جمعیتی منطقه: محدودیت ندارد.

 شیعه و مذهبیاطالعات در خصوص مردم بومی منطقه، عقاید و رفتارهای آنها:

 ی پناهگاه وجود دارد.متر۳۱۰۰ارتفاعدر ازآنها:در مسیر قلهجان پناه، غار، پناهگاه ها و قوانین استفاده 

 ۰9۱۳9۷۳۴۵۶۲     آدرس و شماره تماس بلدهای محلی، کرایه دهندگان چارپایان و ماشین داران:

 آبشار طامه–ه شِمجموعه تفریحی و گردشگری روستای کِنقاط دیدنی، سیاحتی و تفرجگاه ها: 

دلیل وجود منابع آب کافی و نیز اعتدال شرایط اقلیمی و رویش انواع گیاهان مرتعی، های کرکس به دامنهپوشش گیاهی: 

ای )انواع زینتی و تجاری در ردیف مراتع نسبتاً خوب منطقه و کشور است. پوشش گیاهی منطقه بیشتر شامل گیاهان بوته

در ارتفاعات  .شودکنده دیده میهایی است که به صورت پراو درختچه( …گندمیان، درمنه، گون، گیاهان دارویی و 

باالتر بخاطر سردی و حجم برف در نیمی از سال و گرما و شدت آفتاب در نیم دیگر سال به جز بوته های خار پوشش 

 .گیاهی دیگری دیده نمی شود

امکان ای است که قعیت جغرافیایی و شرایط زیستی منطقه کرکس به گونهمومناطق حفاظت شده و گونه های جانوری: 

و میش وحشی، آهو، گراز  قوچ و بز، کل وجود انواع جانوران وحشی اعم از خزندگان، پرندگان و پستاندارانی نظیر

شی(، گرگ، شغال، روباه، کفتار، گربه وحشی، پلنگ، تشی، پایکا )نوعی موش صحرایی که در ارتفاعات )خوک وح

کند( و غیره در آن وجود دارد.انواع مارها در دامنه های این کوهستان و دشت های مجاور یافت می شود که از زیست می

 .ن اشاره کردجمله آنها به مارهای سمی جعفری و مارهای کم خطرتر دوسر می توا
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 نفر ۴۳تعداد و مشخصات اعضای تیم: 

 آقایان:

 علی عابدی .۱

 جواد شهرجردیسید .۲

 محمدعلی روستایی .۳

 جمشید پورتوکلیان .۴

 قاسم عیسی آبادی .۵

 سید حسین موسوی .۶

 میر احمدیسید محسن  .۷

 سید رضا عبادی .۸

 محمود یاقوتی .9

 خسرو حمصی .۱۰

 محمد حسین قربانی .۱۱

 فرهاد دلشب .۱۲

 نژاد ابوالفضل سیفی .۱۳

 محمدرضا صفری .۱۴

 حسین فراهانی .۱۵

 رستمحمد  .۱۶

 سعید فتحعلی .۱۷

 محمد محمدی .۱۸

 رضا میرزایی .۱9

 جباریمحمد  .۲۰

 سبحانیابوالفضل  .۲۱

 حبیب اله گودرزی .۲۲

 خانم ها:

 مریم قاسمی .۱

 راضیه مبارکی .۲

 نسرین نظری .۳

 فرشته طاعتی .۴

 فاطمه رازگردانی .۵

 نرگس رستمی .۶

 فاطمه میرزاخانی .۷

 معصومه رودبارانی .۸

 حبیبه نوروزی .9

 حدیثه نوروزی .۱۰

 فاطمه نوروزی .۱۱

 فروغ آذری .۱۲

 مرجان محسنی فر .۱۳

 معصومه باباخانی .۱۴

 فیروزی فاطمه .۱۵

 اکرم مهاجرانی .۱۶

 یلدا شمسی .۱۷

 مریم اسماعیلی .۱۸

 افسانه رضایی .۱9

 فرزانه حاجی خان بابایی .۲۰

 زهره فراهانی .۲۱

 



5 
 

 مسئولیت های گروهی و فردی:

 سرپرست: خانم زهره فراهانی

 مربیان: جناب آقای حمصی ، سرکار خانم طاعتی

 نژاد ابوالفضل سیفیآقای امداد نجات : 

 عکاسی: آقای فرهاد دلشب

 محیط زیست: خانم حبیبه نوروزی

  نفر ۴وضعیت پزشکی تیم: امدادگر همراه تیم

 اطالعات نقشه ای:

 کروکی مسیر:
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 عکس و فیلم:
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 زهره فراهانیخانم  نام و نام خانوادگی تنظیم کننده: 

 ۰۸/۰۶/۱۴۰۰تاریخ تنظیم گزارش: 

 

 


