
 هاالق کوهنام خبه 

 

 ال سرچ –کاالهو  –رشید شاهگزارش برنامه  

 شرح برنامه : 

بود و از همان ابتدا اهمیت و هیجان    شدهانتخاب  کوهعلم برنامه مشترک در منطقه    3ماهه اول، عنوانی که برای    6برنامه شاخص  

توسط سرپرست  کاملی از منطقه و برنامه  دو هفته مانده به اجرای برنامه، پیش گزارش    یقاًدق  یرماهت   19.  کردی مبرنامه را دوچندان  

و مسیری با میانگین    متر  4412متری تا    3550قله از    22آقای رئوفی در جلسه هفتگی باشگاه ارائه شد. تصور صعود به  ،  باتجربه

وزهای  است. تاریخ اجرای برنامه ر  یزانگوسوسهبرای هر کوهنوردی  در هیمالیای ایران    یشبمانمتر و سه    3880ارتفاع حدود  

از حضور بسیاری    کاری مانع  ی هامشغله مرخصی و  امکان  شد.    مشخص  یرماه ت  23الی    20ارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه از  چه

 اعالم آمادگی کنند.  سرچالآوردگاه خط الراس شاه رشید به  موفق شدند برای   نفر 11شد و درنهایت 

از  یکیدر حمیدی  اهللیحذب همیشگی اوست.  یای رؤو تخت سلیمان برای هر کوهنوردی صحبت از  کوهعلمصحبت از منطقه 

 : نویسدی مچنین  کوهعلم درباره  یشهاگزارش

مسیر صعود با  های ی سخت ازلحاظالبرز را  توانستیمینم وجهیچهبه البرز وجود نداشت،  کوهرشته در  کوهعلمشاید اگر “

و تبدیل به   فرد منحصربه  کامالً را آنجا  که است هایییژگیو دارای  کوهعلم  …زاگرس مقایسه کنیم.  رقیب خود یعنی کوهرشته 

چال طبیعی ایران در علم چال  یخ ینتربزرگدر داخل کشور، بلکه در کل منطقه کرده است. وجود  تنهانه استثنایی  ی امنطقه 

، این منطقه را  باشدی م نظیری ب متری که در خاورمیانه  ۷00 حدوداً)گرانیتی( و  ی ادرجه 90نین وجود بلندترین دیواره چو هم

 .ایرانی تبدیل کرده است نوردانسنگبه بهشتی برای کوهنوردان و 

پایی است که   مرکز هشتمانند    متر ارتفاع که عنوان دومین قله مرتفع ایران بعد از دماوند را داراست،  4850با    کوهعلمقله  

 :اندشده بسیاری به آن وصل  ی هاالرأسخط

کوه ـ  سلیمان ـ شانه اژدها ـ تختنیش ـ دندان ها ـ رستم قوکالرأس قلل کورماکو ـ کاالهو ـ کلجاران ـ سیاه خط  -1

 کوه ها ـ علمآلمانگرده

 کوه سنگ ـ شاخک ـ علمکمان )فرعی( ـ چالون ـ سیاه کوه ـ سیاه الرأس قلل پسنده خط -2

کوه ـ خرسان شمالی جنوبی ـ ویرانهها ـ گردونه ـ مناره ـ ستاره ـ خرسانسر ـ لشکرککوه ـ آالنهالرأس قلل زرینهخط -3

 کوه ـ علم

 کوهکش ـ علم حصارچال ـ مرجیالرأس قلل اویدر ـ دیوچال ـ سامان ـ دشتخط -4

 کوه ـ خرسان شمالی ـ علم خوان ـ خرسان جنوبیالرأس قلل هفت خط -5

 کوه علم تا علم خدا ـ نگین الرأس فرعی انگشت خط -6

 کوهسنگ ـ علم گلو ـ سیاه الرأس فرعی تنگه خط -۷

 “ کوهها ـ علمآلمانکوه ـ گردهچال ـ شانه سه الرأس فرعی میان خط -8



است؛    شدهانتخاب  کوهعلم  های یه شوالشروع فتح    برای   متری،  3222اما در این برنامه دروازه شمالی منطقه، قله زیبای شاه رشید  

خط الراس انتخابی خود   سرچالقله در گردنه    22نقطه به کاالهو خواهد رسید با صعود به    یندر باالتربا حرکت به سمت جنوب  

 .شودی مچال و سپس اردوگاه ونداربن ختم  سررا تکمیل کرده به پناه گاه  

نفر از   9با رسیدن    یرتأخدقیقه    4مقابل قرارگاه همیشگی قبل از میدان آزادی بود. تنها با    11عت  سا  رأسزمان شروع برنامه  

حسین باقری نرسیده به جاده کرج    ی آقاعقب دار باتجربه تیم جناب  جاده چالوس به راه افتادیم. نفر دهم    اعضا به سمت کرج و

در محل کمپ   شدهانجام  های ی هماهنگزیبای الهیجان بودند که طبق  ام مهمان برنامه از شهر  11به جمع تیم اضافه شدند. نفر  

تا در محل قرارشان در   با ما همراه شدندنیز در کرج    کوهعلمیکی از اعضای تیم پسند کوه به  اول به تیم اضافه خواهند شد.  

 کالردشت به تیم اصلی اضافه شوند.  

ب تناقض آ  بحرانارتفاع باالی آب سد و  متوقف کرد.    امیرکبیرپر از آب  سد    در کنار، ترافیک شدید جاده چالوس ما را  13ساعت  

شرایط این سد    در موردی  این توقف اجباری در گرمای ظهر تابستانی را به فال نیک گرفته و کمبود!  ذهن مانده در ترافیک  

در حال کاهش هست. گزارش   سالبه سال  ،حجم سد نه به دلیل افزایش بارندگی که به دلیل فرسایش خاک  .دهمی متوضیح  

میلیون مترمکعب به    205نشان داد فرسایش خاک در نقاط بدون پوشش گیاهی منطقه حجم سد را از   94خبر آنالین در سال  

درصد هم    25شاید به    1400این مقدار تا سال    دهدی مدرصدی همراه کرده و آمار نشان    10با کاهش    مترمکعبمیلیون    185

 ! بحران آب جدی است. یندازدن سد کرج ما را با اشتباه  پر شدنکم باران اخیر،  ی هاسالدر  برسد! لذا

ساعت از روز در حال انجام بود! باالخره از سد امیرکبیر گذشتیم    یندر ابعد از ترافیک شدیدی که به دلیل تعمیر آسفالت جاده   

افتادیم که در انتظار ما بودند.    کوهعلم  های یهشوالای روز، به یاد  اره پل خواب در این گرمروی دیو  ی نوردسنگ   ی هابچها دیدن  ب

 یهاکوه رشته دوباره به دامن    ای یقه دق  40در پل زنگوله برای صرف نهار و نماز توقف کردیم و بعد از استراحتی    14:10ساعت  

 هزارچم و جاده مارگون چالوس برگشتیم. 

خبری نیست! آسمان زیر سلطه ابرهاست.گویا باید منتظر یک پیمایش بارانی    به مرزن آباد رسیدیم. از آفتاب  16ساعت    رأس

به سمت جنوب   آبادخرمشویم. جاده    آبادخرمباشیم! از چالوس به سمت تنکابن راهی شدیم، نرسیده به تنکابن دور زده تا راهی  

است که در نقشه مکان دقیق    فلک ده   نینشدل است. هدف رسیدن به کمپ    شده واقعکیلومتری تنکابن    3غرب در فاصله حدود  

 . است  شدهمشخصآن 

 3پس از طی حدود    بکر بوده و از مسافران خبری نیست.  کامالًروستایی تزئین شده، طبیعت منطقه    ی هاخانهحاشیه جاده با  

مسیر مستقیم پیش رفته و    یراهسه . در اولین  کند ی مشالی جای آن را پر    های ین زم کیلومتر اولین روستا به اتمام رسیده و  

کلیه    که تسلط مناسبی به منطقه داشتند  آقای اکبری   های ییراهنما. با  شویم  آبادخرمسپس به چپ پیچیده تا وارد بلوار اصلی  

رسیده و با توجه به تابلوی راهنما به سمت   دو هزار  یراهسهکیلومتر به    5  حدود . پس از  شودی مراه بدون هیچ اشتباهی طی  

خم جنگلی به میدان کوهنورد   یچپرپپس از یک مسیر و  شدهخارجاز شهر  کامالً. دهیمی مسه هزار مسیر را ادامه -وهزارجاده د

سه هزار  -پیچیده و وارد جاده اصلی دو هزاررسیدیم که یاد میدان دربند را برای همه زنده کرد. در این میدان به سمت چپ  

 رختان سبز هوای شهر را از تن همه زدود. و رژه د آزاد ی هااسب شالی،  های ین زم. شویمی م

جاده  به چپ پیچیدیم    مجدداًسه هزار    یدوراهنیز در    ازآنپسپیچیده، و  چپ  کیلومتر به دوراهی چالیدره به سمت    3پس از  

جایگذاری    در پیش گرفتیم. در حاشیه جاده آثار  ما مسیر خالف آن را به سمت روستای لیره سرسه هزار به سمت راست بود( و  



نزدیک به این نعمت مهم تجهیز خواهد   ده  ینانشان از این داشت این منطقه در    دستیین پاانتقال گاز به روستاهای    ی هالوله

  یاز موردنروستای مسیر بوده که آخرین محل برای خرید اقالم خوراکی و ملزومات    ینتربزرگروستا با نام لیره سر    ینآخرشد.  

 .آیدیم حساببه سفر هم  

پیش رفتیم. طبق گفته آقای اکبری حدود    دال کوه گرم و روستای  راهنما به سمت آب  پس از عبور از روستاها با توجه به تابلوهای 

 یزی رشن مشخص بوده و    کامالً. ناهمواری جاده  گذردی ماز بین جنگل    کامالًباقی است که    فلک ده کیلومتر راه تا روستای    6

زیادی را در طول جاده ایجاد کرده   های ی گرفتگآباز آن را ممکن کرده بود. باران روز گذشته    بوسینی مان عبور  امک  شدهانجام

دقیقه    18:45ساعت    یتدرنهابود اما شادابی و طراوت جنگل هم مدیون همین باران است. پس از عبور از چند شیب شدید،  

 ما بود.  ساعته 8 سواری  بوسینی مپایان  فلک ده ی هاکلبهنمای زیبای 

کرده و وسایل اضافی را در   ی بند دستهقرار گرفت ، افراد کلیه وسایل خود را    گروهدر اختیار دو اتاق    شدهانجام  های ی هماهنگبا  

 یها جنگل ؛ در دل  باالخره فرصتی شد باور کنیم ، اینجا هستیم  بوسینی مساعت نشستن در    8. پس از  یمقرارداد  بوسینی م

الب گرز.  کوهستان  راه طوالنی آب  این  برای مسافران  تنها در  فلک دهرم  خبر خوش  که  روستا    50فاصله    بوده  متری شمال 

سرویس   شامل  فلک ده  ی هاکلبه  امکانات  تزریق کرد.  گروهروحیه جدیدی به    یتپرخاصگرم    آبدر این    یتنآباست.    قرارگرفته

 در اختیار کوهنوردان قرار خواهد گرفت.  بهداشتی، آب آشامیدنی و همچنین نعمت برق بوده که

به جمع ما اضافه شدند. ایشان اولین نفری    گروهعضو    ینآخرمهمان برنامه و    عنوانبه به منطقه، آقای نظری    گروهورود    محضبه

رم ایشان  قله را تکمیل کرده و تجربه ایشان از کوه و کوهنوردی و روحیه پرانرژی و گ  31هستند که پروژه ققنوس و صعود به  

 بسیار ارزشمند بود.   گروهبرای ما 

 جلسه هماهنگی برنامه -متر 919ارتفاع -کلبه فلکده –شب اول 

و کلیت منطقه در نقشه مشخص    هرکدام، ارتفاع  هاقله منطقه راهنمای مسیر ما خواهد بود. اطالعات کاملی از نام    شماتیکنقشه  

این منطقه تابلو و نشانی ندارند!    ی هاقلهاز    کدامیچهبا توجه به اینکه  ده است!  نش  ی ااشاره  هاقلهبه مختصات    متأسفانهاست اما  

با خطای   شکیبکه    ایمیده رستشخیص دهیم به کدام قله    توانیمیمو ارتفاع قله روی نقشه    GPSارتفاع    ی هادادهتنها با مقایسه  

 هم همراه خواهد بود.   یتوجهقابل 

یکی از اهالی به منطقه  وانت  چیده شد: صبح روز دوم با طی مسیر جنگلی به سمت جنوب شرق توسط تویوتا    گونهین ابرنامه  

و با طی مسیر به سمت جنوب و    رویمی مکرده و به مازی گردن    آغازگزن چال خواهیم رفت. سپس از گزن چال کوله کشی را  

وم  د  یشبمانله شاه رشید خواهیم رسید. پس از برپایی کمپ  جنوب شرق، درنهایت به منطقه نی کل و کمپ دوم خود در پای ق

ی غربی پیش رفته و سپس با حرکت  سمت جنوب تا قله قپ  ه. در روز سوم از شاه رشید برویمی مسراغ فتح اولین قله از برنامه  

حل کمپ دوم نیم  قله را صعود خواهیم کرد. م  18مسیر حدود    ی هاقلهکه با شمارش  به کاالهو خواهیم رسید  به سمت غرب  

و با فتح   کنیمیمگردنه سرچال پیش روی  تاآخر از کاالهو به سمت جنوب روز ساعت مانده به کاالهو تعیین شد. روز چهارم و 

 یهاقلهلیست  ربن خواهیم رسید.  ابه وند  یتاًنهامسیر را خود را تکمیل خواهیم کرد و از گردنه سرچال به پناهگاه سرچال و  قله    5

 ردنه کلجارن مطابق نقشه به شرح زیر است: مسیر تا گ
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 روز دوم: 

  9زمان حرکت ساعت    وانت  و با توجه به زمان رسیدن تویوتا  از خواب شیرین جنگلی بیدارشدند   گروهکل    ۷ساعت    رأسصبح  

زود   دیشب صبح   ی پرسروصدا  های یههمساند.  خود پرداخت  ی هاکوله صبحانه و بستن    صرفبه   باحوصله   گروهتعیین شد. اعضای  

 را ترک کرده بودند و صدای رودخانه و طبیعت جنگل مهمان صبحگاهی ما بود. فلک ده

برگشته  کیلومتر از مسیر دیروز را به سمت شمال    2همه سوار تویوتا شده و به سمت گزن چال به راه افتادیم. ابتدا    9ساعت    رأس

 24تا گزنچال حدود    فلک ده. فاصله  رویمی مدور زده و به سمت جنوب پیش    کامالً  یدوراهتا به اولین دوراهی برسیم. در این  

قابل طی شدن است. در طول مسیر یک فرعی به سمت راست و یک  وانت  مثل نیسان و تویوتا    ای یله وسکیلومتر است که تنها با  

متمایز از این دو بوده و در دوراهی گزنچال تابلوی راهنما مسیر صحیح را نشان  کامالًاصلی   فرعی به سمت چپ است که مسیر

 .دهدی م

ات  ورد این اعداد پرسیدیم اطالعبود. وقتی از بومیان منطقه در م  شدهدرجرقمی    3در طول مسیر بر روی بعضی درختان اعداد  

کرده و هر پارسال به    بندی یم تقسرا به یک پارسال    یاراضهکتار از    ۷0  منطقه ، هر  زیستیطمحجالبی در اختیار ما قراردادند.  



منطقه و سری است که ما در ان حضور   یانگرنمارقمی    3است. که این عدد    شدهی بنددسته چند سری و هر سری به چند منطقه  

 هستیم.  3از سری  2ما در منطقه  دهدی منشان  302مثال عدد  طوربهداریم. 

! گویا  بودنداز زمین و چوب و سنگ محکوم بودن به سبزی و زندگی    یزچهمهسبز جاری بود.    بارنگدر مسیر جنگل، زندگی  

. نمای  شده بود  هم با قانون جنگل سبزتر از پیش همرنگ محیط خودمرده  درختان    قانون معصومیت جنگل است. حتی تن  این

 مسیر بود.  ی هابخش ینترجذابسبز پوشیده شده بود از  ی هاخزهکه با  ی اده ش خشکدرختان 

به مازی    گزند چالعلی داجلری انتقال دادیم تا در مسیر    ی آقا چال کلیه کوله ها را از تویوتا به جیپ راهنمای برنامه  در گزن  

 گردن زحمت کوله کشی نداشته باشیم.  

شرجی منطقه پس از یک ساعت    نسبتاًیش خود را آغاز کرد و در هوای آفتابی و  دقیقه اولین پیما  11:10ساعت    رأس  گروه

در طول مسیر نمای قله شاه رشید، اولین هدف صعود   رسیدیم.  هاکولهمتری و محل    2222به مازی گردن در ارتفاع    یمایشپ

 را دوچندان کرد. گروهبرنامه انگیزه 

کیلویی شکل رسمی خود را پیدا کرد. از منطقه مازی گردن نمای زیبایی از کاالهو قله   18-1۷  ی هاکوله حاال برنامه با برداشتن  

 یآقاما پیدا بود. که با راهنمایی آقای داجلری و همچنین تسلط سرپرست    موردنظرمورد هدف برنامه و همچنین کل خط الراس  

 بعدی صورت گرفت.  ی روزهارئوفی اولین آشنایی ما با میزبانان 

  نظیر ی ب  کامالًشدید و منظره  چنداننه ، آفتاب مسر مازی گردن حرکت خود را به سمت جنوب غرب آغاز کردیم. شیب مالیماز 

 همراهان ما بودند. 

چشمه بسیار   آب توقف کردیم.    نهاربه اولین چشمه مسیر رسیدیم و برای    یمایشپو پس از یک ساعت    13:10حدود ساعت   

تراورس بود و شیب و افزایش ارتفاع   صورتبه. مسیر مازی گردن تا چشمه بیشتر  ما بسیار دلپذیرگرم    ی هاتنسرد بود و برای  

هدف بعدی  مسیر وجود نداشت. منظره زیبای قله شاه رشید ، دروازه شمالی منطقه و مهر ورود ما به خط الراس    در طول خاصی  

گذشتیم.    "عروس سنگ"در طول مسیر از منظره زیبای    .ساعت تخمین زده شد  2حدودی مسیر پیمایش آن    طوربه مسیر بود که  

 محلی آگاه نبود.  افسانهدقیق از این  طوربهداشته اما راهنمای مسیر  باهمداستان این سنگ و شاه رشید گویا ارتباطی باستانی 

دقیقه    20حدود    دقیقه و پس از حدود یک ساعت استراحت به سمت غرب و قله شاه رشید به راه افتادیم.  14:15ساعت    رأس

  هاکولهبعد به چشمه دیگری در مسیر رسیدیم و با حرکت به سمت جنوب غرب اولین شیب مسیر را تجربه کردیم. به دلیل وزن  

حدود   باال رفتیم.  ی ادرجه  10شیب  از  در جهت جنوب    مجدداًاستراحت کرده و    هابوتهدقیقه در سایه    10و شیب زیاد حدود  

و به چشمه سوم   ه سمت غرب تراورس کردهپس از ان بداشتیم که به الشه خودرو چپ شده رسیدیم و    متر افزایش ارتفاع  300

به سمت جنوب از یک    مجدداًرا در روز سوم پیش از امروز خواهیم دانست! بعد از چشمه سوم    هاچشمهمسیر رسیدیم. قدر این  

بین ما و گردنه عسل   حالرسیدیم.   2۷00به ارتفاع   یتدرنهامتر دیگر افزایش ارتفاع داشتیم تا    300  ی ا درجه 15شیب حدود  

بود. در طول این تراورس روستای گالسر در سمت   ماندهیباقمتری    100و یک افزایش ارتفاع  سر تنها یک تراورس شرق به غرب  

گوسفند سرا رسیدیم  به منطقه  16:20حدود ساعت بور از روستا و پس از ع خوردیمبه چشم  تریین پامتر  300شمال و حدود 

خمره پر از    9در حقیقت به معنای نه کال یا نه خمره بزرگ است که به داستان    یکالن.  شودی مشناخته    یکالنکه تحت عنوان  

و افزایش ارتفاع   ی ادرجه  10پس از گوسفند سرا، در جهت غرب با عبور از یک شیب    در این منطقه اشاره دارد.  شده پنهانسکه  



به این مکان    1۷ساعت    رأس  چشمه گوارای آن رسیدیم که محل دومین کمپ ما در مسیر بود.  ا ومتری به گردنه عسل سر  100

  یسازآماده پس از    تخمین زده شد.متر    GPS  2800رسیده و شروع به برپایی چادرها و جانمایی وسایل کردیم. ارتفاع کمپ طبق  

متری در   3222نفر از اعضا برای صعود به اولین قله آماده شدند. دروازه شمالی خط الراس، شاه رشید    9  ،1۷:30ساعت    چادرها،

از بین دو یال منتهی به این   یقاًدق است، دو قله جانبی در اطراف آن مشخص است که پاکوب مسیر  شدهواقع شمال غربی کمپ 

  50. صعود بدون کوله و بسیار سبک با سرعت باالیی طی شد و در عرض  مستقیم تا خود قله کشیده شده است  طوربه   دو قله

نام قله از حاکمان گذشته   شاه رشید رسیدیم.  قله نظیریبو نمای  3222به ارتفاع  یادرجه 20الی15دقیقه از یک شیب حدود 

اتاقک سنگی  محلی در این قله سکونت داشته است.    ی هاداستانکه بر طبق    شدهگرفتهاین منطقه   یک چهارچوب فلزی، و 

بود نمادهای روی قله بودند. اما فراتر از این دو نماد، شمال قله سپیدی ابرها و جنوب غربی آن   پناه جانکه گویا    ین چدست

است که    نظیری ی بن سنگی حس  قله سیالن میزبان شما هستند. طعم وسعت دریای ابر اطراف قله و استحکام سیال  ی هابرف 

از همان پاکوب   18:35هدیه داد. پس از گرفتن عکس تیمی و استراحتی کوتاه ساعت    گروه  ی هابچه به    کوهعلمشوالیه شمالی  

   با رسیدن به محل کمپ پیمایش روز دوم به اتمام رسید. 19:19ساعت  رأسبه سمت کمپ حرکت کردیم و 

، حلقه نرمش و سرد کردن نهایی با دقت کامل و رعایت اصول برگزار شد تا گروهرانرژی  به لطف حضور خانم مقدسی مربی پ

  11  گروهبرای    ییهاخوابروز برنامه شوند. فردا روزی است که باید ببینیم این خط الراس چه    ینترسخت خسته آماده    ی هابدن

 ما دیده است.  ی ه نفر

 یلومتر ک 24طول مسیر پیمایش توسط سواری تویوتا وانت :  

 کیلومتر   15در روز اول :  گروهطول مسیر پیمایش 

 کیلومتر بر ساعت   2/1میانگین سرعت پیمایش : 

 کوه علم های یهشوال –روز سوم 

 بیدار شده و قاب طلوع خورشید را مهمان چادرهایمان کردیم.  5ساعت  رأسسرپرست   "برادرا بیدار  شید..."همه با صدای 

به    گروهحرکت    6:32ساعت    رأستعیین شد. پس از صعود به اولین قله ،    هاکوله یک ساعت نیم برای صرف صبحانه و بستن  

به چشمه و آب نداشته    روز چهارم دسترسی  16احتمال داده شد تا ساعت    ینکهباابعدی آغاز شد. با توجه    های یه شوالسمت  

ما بود! زیر سلطه اولین   های ی بطراز تصور    فراتراز آب پر شد اما هوای گرم و مسیر طوالنی    هابکو کمل    های بطر باشیم تمامی  

باالی   ینچسنگآغاز کردیم تا به    ی ا درجه  10انوار خوشید در جهت شمال شرق کمپ به سمت یال اول حرکت را از یک شیب  

تا قبی    پسینازاروی خط الراس قرار گرفتیم و مسیر ما    رسماًو سپس به سمت جنوب تغییر مسیر دادیم. حال  شیب رسیدیم  

به ارتفاع    ی ا درجه  10ساعت پیمایش از مسیری با پاکوب مشخص و شیب حدود    2پس از  غربی به سمت جنوب خواهد بود.  

به   ای یقه دق  15  استراحتپس از  کیلومتر بر ساعت بود.    ۷/1رسیدیم. سرعت پیمایش در دو ساعت اولیه روز دوم حدود    33۷4

هم صعود   کوه علم صبح دومین شوالیه    9:10ساعت    رأس  سمت قله داکوه که در جهت جنوب شرقی ما قرار داشت به راه افتادیم.

 این   ن و سرمستیجوا  ی هاکرهآزاد و شیهه    ی هااسب، منظره گله  به داکوه  در طول مسیر صعود.  متری داکوه  3450قله  ؛  شد

پس از صعود به داکوه ، برای صعود به سومین قله در جهت جنوب مه بود.  زیباترین حس مسیر برای ه  هاچهارپا  ترینیب نج

شرقی    در سمتروی گردنه رکاپشته قرار گرفتیم. رکاپشته    9:50کیلومتر طی شد و حدود ساعت    1مسیر را ادامه دادیم. حدود  



 یآقا را زمین گذاشته برای صعود رکاپشته به راه افتادیم.    هاکولهادامه خط الراس به سمت جنوب غرب. لذا    بود و  ما قرارگرفته

را نیز    کوهعلم سومین شوالیه    10:03رئوفی و افشین برای استراحت و عکاسی از مناظر در گردنه باقی ماندند و بقیه گروه ساعت  

خواهد بود. به گردنه برگشتیم    3442بود قله بعدی نواسکوه با ارتفاع    شده ثبت پس از رکاپشته مطابق آنچه در نقشه    صعود کردند. 

ی در متر  34۷5متری گردنه تا    3510از ارتفاع    و بدون فوت وقت کوله زده و به سمت جنوب غربی و ادامه مسیر به راه افتادیم.

بودن قله امکان صعود   ی اصخرهپیش رفتیم. به دلیل    ی ادرجه  15روی یک شیب حدود    مجدداًپایین یال کاهش ارتفاع داشیم و  

. مطابق تصویر نبودپیمایش آن منطقه ممکن    امکانقله داشتند    غبی  جبههنظری از    ی آقاممکن نبود. پس از بررسی که    کهآن

ریزشی   ی هاسنگطی این مسیر در زیر گرمای ظهر از روی    انرژی بسیار مسیر را طی کردیم.زیر از سمت چپ و با صرف زمان و  

مسیر را با سمت    مجدداًپس از استراحت کوتاهی    11:40گرفت. ساعت    گروهزمان و انرژی بسیاری را از  درجه،    20و شیب  

قله نواسکوه قرار گرفتیم. در ادامه یک قله  و نقشه روی    GPSمطابق اطالعات    12:1۷ساعت    یتاًنهاجنوب در پیش گرفتیم تا  

به اولین چهارهزاری خط الراس یعنی قله سرمازی گردن خواهیم رسید.    بعدازآنمتری در پیش داشتیم و    3۷42به ارتفاع    نامی ب

الراس   بودن آن بود. اما مسیر طوالنی تا رسیدن به آن در پیش داشتیم. مسیر خط 4000نمای برف روی حاشیه یک قله نشان 

از قله    ساعتییکدر فاصله  دقیقه برای استراحت و صرف نهار    14:10به سمت جنوب شرق ادامه میافت. حدود ساعت    پسینازا

تشنگی و    یکسوهمین وعده بود. از    گروهوعده غذایی برنامه برای همه    ینترسخت  ؛داشتیم  ای یقه دق  40سرمازی گردن توقف  

کردن گلو! اما ابرهایی که هرز چند گاهی   ترمانع از  آبو از سوی دیگر کمبود   دادینمخشکی گلو اجازه خوردن هیچ غذایی را 

مسیر را در پیش   14:50تنها خاطره سبز این وعده هستند. حدود    شدندی ممیان ما و گرمای خورشید    هالهبرای مدت کوتاهی  

متری نواسکوه قرار   4085روی قله    16:54ساعت   رأسبه سمت جنوب پیش رفتیم و    ی ادرجه  15گرفتیم. از یک شیب حدود  

 :بودیمزیر  ی هاقلهبود باید شامل   شده ثبت ادامه مسیر مطابق آنچه در نقشه  گرفتیم.

 4062 نامی بقله  -1

 4060 نامی بقله  -2

 408۷مازی گردن  -3

 4100 نامی بقله  -4

 4200کل چال  -5

 4322سیاه غار  -6

 4399غربی قبی  -7

! گویا ی اصخرهبسیار و    وبلندی ی پست . مسیر با  ایمیده رسقسمت برنامه    ینترسخت ، به  رسیدی ماما آنچه از ادامه مسیر به نظر  

اما    شدیمی مبه سنگ هم    دستین سنگ   ی هاکوله این  با  باید   بود  نیاز  فتح آن  برای  انرژی مناسب  و  این یعنی یک روحیه  و 

کنار مسیر رفتند. خستگی و تشنگی و عقب    ی هابرف چند نفر از اعضا با کمبود شدید آب مواجه شده بودند و سراغ    بینیندرا

که   طورهمان  ا گزینه روی میز بود.به آن نیاز داشت. اما مسیر و رفتن تنه  گروهبرنامه روحیه عکسی بود که    ی بند زمانماندن از  

قله سیاه غار با  باید  قله ،    ینآخر. در طول خط الراسی که به سمت جنوب شرقی کشیده شده،  شودی مدر تصویر باال مشاهده  

باشد    4322ارتفاع   در این مسیر   شدهیمعرف  ی هاقله. و سایر  رسدی مجنوب و قبی غربی    طرفبهمسیر    ازآنپس  چراکهمتر 

 و شناسایی آنان ممکن نبود.   هاآن تکتکصعود به  عمالًقرار داشتند که  ی اصخره



از روی  داشتیم و عبور    یشپفنی در    نسبتاًصعود    ییهاقسمتکه حدس زده بودیم در    طورهمانمسیر را در پیش گرفتیم.  

آن    ی ها قلهو    ی ا صخره این مسیر  از    1۷:45باالخره حدود ساعت    .  ندداشتباالیی  و سرعت    دقتبه ریزشی که نیاز    ی هاسنگ

 کردن آببود! صرف زمان برای    کنندهنگرانخالی آب    های ی بطرگذشتیم تا در قسمت جنوبی قله موسوم به سیاه غار رسیدیم.  

مسیر را ن داشتیم تا زیر نور روز ساعت و نیم زما 2. حدود کردیمبحران بیشتری همراه ما را با  افتادهعقب برنامه   قطعاًبرف هم 

بسیاری داشت   ی هاچالش مسیر پس ازقبه غربی نیز گویا    یمایشپو    دادی م! نسیم سرد هوا خبر از شبی سرد  تا کاالهو طی کنیم

تا کمترین خطر را داشته باشد اما تا رسیدن به آنجا هنوز شیب و گام و   شدیم باید زیر نور روز و گرمای مطبوع آن طی   قطعاًو 

که    یچالبرف، سکوت فضا با صدای جریان آب  کنندهنگرانتمام این تفکرات    هجوم ش داشتیم! در بین  زیادی در پی  ی هانفس 

این   ین نشدل   شرشرصدای  تنها  اکبری، شنیدن    ی آقاشکل ممکن شکسته شد! به قول    یباترینزفاصله چندانی با ما نداشت به  

رفته و سپس از   چالبرفی و پاکوب آن ابتدا به گردنه باالی  برای صعود به قله باید از شانه غرب  آب تشنگی ما را برطرف کرد.

برای ادامه خط الراس به گردنه برگشت. اما برداشتن آب پیش از حرکت به سمت گردنه    مجدداًجبهه شرقی قله را صعود کرد و  

همان مسیر برگشت    منطقه از  ی هاسنگباید یک تراورس به سمت غرب داشت و پس از برداشت آب به دلیل ریزشی بودن شدید  

صورت گرفت    گروهداوطلبانه و هماهنگی کاملی بین کلیه    یزی ربرنامه و سپس از پاکوب شانه غربی به سمت گردنه حرکت کرد.  

  یآقا نظری،    ی آقاباقری، خانم ناصری،    ی آقاحرکت کردیم.    چالبرف را گرفته به سمت    هابچه! افشین و من بطری و کمل های 

خانم اکبری به سمت قله حرکت کردند. بقیه اعضا هم در قسمت جنوبی قله منتظر ما نشستند تا پس از   گروهنوروزی و عکاس  

انتخاب   چالبرف گردنه باالی    گروهآب را تقسیم کرده به سمت گردنه حرکت کنیم. محل تجمع مجدد تمام  های ی بطربرگشت  

 شد. 

با    مجدداً  19:05ساعت    گروهتمام  ه سمت گردنه بازگشتند و  را صعود کردند و بدون فوت وقت ب  آن:18ساعت    رأسقله    گروه

بود که   ای یهروحهمه نشان از همان  ی هاخنده جمع شدند. شوخی و  دورهمو روحیه باال روی گردنه  خنکآبپر از   هاییی بطر

ه راه افتادیم. مسیر  غربی ب  یبه سمت قب  یننشدل پس از استراحتی    دو ساعت پیش روی قله سرمازی گردن به دنبال آن بودیم.

خواهیم داشت. صعود به نقطه باالی   غرب به شرق   خط الراستا کاالهو    ازآنپس  رودی ما قله پیش  ابتدا سمت جنوب شرقی ت

بودیم لذا از جبهه غربی قله    بهرهیبکه ما از آن    ی امؤلفه بودن نیاز به زمان زیادی داشت ، همان    ی اصخره قبی غربی به دلیل  

ن کاالهو زیر چشمان منتظر ما  آشرقی و پشت سر    نمای قبی  پسینا  ازیر را به سمت قبی شرقی طی کردیم.  گذشتیم و مس

را کند کرده بود. برنامه این بود که پس از قبی غربی   گروهمسیر  یچیدگی پ. مسیر را در پیش گرفتیم. خستگی و درخشیدندی م

حدود ساعت   دیگری برای ما داشت.  ی ابرنامه سوم را برپا کنیم اما غروب خورشید    یشبمانتا کاالهو کمپ    ساعتهیمنو در فاصله  

بین دو قله قبی دوم  یشبمانو بررسی وضعیت جسمانی اعضا، تصمیم گرفت کمپ  گروهاز کلیه  ینظرسنجسرپرست با   19:45

حرکت خود  6ساعت    رأسصبح روز بعد  ساعته از کاالهو برپا شود و    2دود  و در فاصله ح  متری  4055ارتفاع    در  ی غربشرقی و  

کیلومتر را با کمبود آب طی کرده بودیم و    15و حدود    داشتیمساعت کوهنوردی    13بودیم،    افتادهعقب را آغاز کنیم. از برنامه  

. کردیمی م  یی جوصرفه هم در نزدیک کمپ وجود نداشت باید در مصرف آب بسیار    ی ا چشمهران فردا بودیم.  نگ  یزهر چبیش از  

 ه و گرما دیده...  کوفت ی هابدن بود بر   ینینشدلآب سرد  ،کوهعلماما مقابل دیدگان ما خبر دیگری بود. یک نظر به دیواره 

 :  کندی مرا بازگو  یاییرؤبهترین راهی است که احساس آن شب  ستبنقش در ذهن من  نظیری بمتنی که با دیدن این مخلوق 



. درخشدی مپرتوهای خورشید    ینآخر زیر  عاشقان طبیعت، استوارتر از همیشه مقابل چشمان ما    یای رؤبهشت کوهنوردان و  "

سنگی !    های یه شوالتکمیل شد. پادشاه    کوهعلمکه با دیدن    است خشونت کوهستان این منطقه تناقض زیبایی    ترکیب آرامش و

 "یم.ه اسختی به جان خرید همهیناچرا  برای اینکه چرا اینجاییم و  است بهترین پاسخیلذت دیدن عظمت آن 

 کیلومتر  15روز سوم :  یمایشپطول 

 کیلومتر بر ساعت  1/1سرعت پیمایش : 

 ساعت   13پیمایش : حدود  زمانمدت

  کوهعلم گشوده شدند. شب گذشته در پناه  برای روز آخر کار روی کوهستان زیبای منطقه    هالکپصبح    5صبح روز چهارم، ساعت  

 رأس با سرعت انجام شد و    هاکوله بستن    و  چادرها   کردنجمعجان دوباره گرفته بودند. در عرض یک ساعت صبحانه و    هاتن

الهو انجام خواهد شد و سپس با  قبی غربی، کا  ی هاقلهابتدا در مسیر شرقی صعود به    روز آخر آغاز شد.  یمایشپ  6:03ساعت  

. تخمین زده شویمیمت به سمت جنوب تا گردنه سرچال پیش خواهیم رفت و از گردنه به سمت پناهگاه سرچال سرازیر  حرک

و    رسیدی من زیاد و راه طوالنی به نظر درصد به آب برسیم! زما  90به پناهگاه سرچال رسیده و با احتمال    18شد حدود ساعت  

.  رسیدی مکمی دور از دسترس به نظر    تکمیل برنامه  در دو روز گذشته ثبت کرده بود  گروهبا ذخیره آبی که داشتیم و سرعتی که  

  کوه علمستان  کوه .  زیر آسمان نقاشی شده مسیر را در پیش گرفتیم  ی باانرژبا سرمستی فکر صعود به کاالهو    هاینگرانفارغ از این  

 ها یوارهدرا برای روز آخر ما در نظر گرفته بود. در سمت چپ نمای زیبایی ابرهای سپید و در سمت چپ    نظیری یب مسیر پیمایش  

به قله قبی شرقی با    ۷:55ساعت پیمایش در ساعت    2پس از حدود    در کل راه همراه ما بودند.  کوهعلم منتهی به    کوهرشتهو  

  مسیر پیمایش برگشتند.   به  مجدداً قله را صعود کردند و    ترآمادهسیدیم و با تشخیص سرپرست تنها اعضای  متری ر  4222ارتفاع  

تا پای قله با کاهش و افزایش  ؛رسیدینممتری بود. مسیر سختی به نظر  4420روز انتظار باالخره هدف بعدی کاالهو   3پس از 

 یها کوه که از کلیه    نظیری یب مسیر با توجه به نمای    در طول  ش رفتیم.ارتفاعی مواجه نشدیم و از جبهه غربی به سمت قله پی

را به  ترکاملقرار گرفت. البته توضیحات  موردتوجهرئوفی توضیحات دقیقی از منطقه ارائه کردند که بسیار  ی آقااطراف داشتیم 

قله پیش    رأسبا زیگ زاگ دقیقی تا  در جبهه غربی کاالهو پاکوب مشخصی  .  قله کاالهو و پس از صعود به آن موکول کردند 

است.   و سرعتی    یهباروح  گروه رفته  فتح    8:48ساعت    یتوجهقابل قوی  بلندی کاالهو رسید.  بسیار    ینترمهم به  برنامه  هدف 

مسیر را به    ازآنپس طبق اطالعات نقشه قله بعدی که در جهت شرق کاالهو قرار دارد قله کلجاران است و باید    بود.  یننشدل

که انجام شد تصمیم گرفتیم تغییراتی در برنامه داشته باشیم. با توجه    ی هاصحبتسمت جنوب در پیش بگیریم. با توجه به  

خواهد    صعودقله مورد هدف    35  هاگروهعدد رسیده و با توجه به برنامه سایر    22پیموده شده به    ی ها قلهاینکه تا گردنه کلجاران  

شد و همچنین کمبود ذخیره آب و احتمال برخورد با تاریکی و پیمایش در شب تصمیم گرفته شد مسیر را تا گردنه کلجارن 

ساعتی از زمان برنامه کاسته و   4 پیش رفته و سپس به سمت دره کلجاران و دوراهی کلجاران پیش برویم. با این تصمیم حدود

پیش روی ما طبق   ی هاقله  کلیه اعضا برنامه جدید قطعی شد.  یدتائدسترسی داشته باشیم.  با    آببه    توانیمی م  14حدود ساعت  

 نقشه: 

 4400کلجاران  -1

 426۷میشه ور  -2

 4200مگس نقار   -3



 4199نفار نقار  -4

 4104نیش چال  -5

به سمت کلجاران به راه افتادیم. مسیر کوتاه بین دو قله در عرض   9:22االهو ساعت  بر روی قله ک  نظیر ی بپس از طی لحظاتی   

 کلجاران نیز صعود شد.  9:52دقیقه طی شد و ساعت   30

GPS    نشان داد. حدس ما خطای دستگاه در تخمین   4420ارتفاع کاالهو را    کهیدرحال   دادی منشان    4426ارتفاع کلجارن را

آقای رئوفی محل تقاطع خط الراس شمالی جنوبی به خط الراس غربی شرقی باید قله    ی هاگفته البته طبق    ارتفاع دو قله است.

اما طبق   باشد،  باشد    ی هاقله و ترتیب    هاارتفاع کاالهو  باید  با بررسی  نقشه این تقاطع قله کلجاران   ! از آن کاالهو  و قله قبل 

 صحت این موضوع را بررسی کرد.  توانی مبرای این قلل  شدهثبت مختصات رسمی  

به قله بعدی رسیدیم که طبق    ای یقه دق  20پس از پیمایش    دقیقه از کلجاران به سمت جنوب به راه افتادیم.  10:22ساعت  

 پسینازا.  دهدی مرا نشان    4300ارتفاع    GPSو    شده ثبت   4200اطالعات نقشه باید قله میشه ور باشد. اما ارتفاع قله در نقشه  

  یباً تقرمشخص نیست. خط الراس در این قسمت با شیب    وجهیچهبه  هاآنقله دیگر در پیش داریم اما مکان    4تا دره کلجاران  

، اندقرارگرفته که دو قله مگس نقار و نفار نقار    ی امنطقه در    .اندقرارگرفته   بینیندراو قلل    یابدیم خصی تا دره کلجاران کاهش  مش

با صدای جالبی همراه است. به گفته    هاآنو ریزشی قسمت عظیمی از منطقه را پوشش داده و گذر از    ی اصفحه   ی هاسنگ

قله پیش از دره    ینآخر  یتدرنها   . هاستسنگز عنوان نقار برای این قلل همین صدای عبور از  دلیل استفاده ا  احتمااًلسرپرست  

در ساعت      قله  ینآخرپس از صعود به    صعود شد.  گروهتوسط    11:40متر است که    4104ن قله نیش چال به ارتفاع  اکلجار

حدود   در پیش گرفتیم.ی رسیدن به چشمه  برا به سمت پایین    را  استراحت کوتاهی داشتیم مسیر دره  کل جاراندره    12:20

مسیر کمک بسیار  ی هابرفدر حال پیمایش هستیم.   یناناطمقابل و منبع آبی  ی اچشمهساعت است که بدون دسترسی به  18

شیب ابتدایی دره با زیگ زاگ هایی    اصلی برای این چالش بود.   حلراهگوارای چشمه    آببزرگی به کنترل شرایط کردند اما  

ته دره ممکن بود. تجربه جدیدی به   چالبرفگذر از شیب شدید تنها با رفتن روی    تریین پاطی شد. اما در  ارتفاع    یراحتبه

  4ب برنامه  ا جذ  ی هابخش از    که  آنساعته بر روی    1سفت شده و طی مسیری    چالبرفبرنامه اضافه شود. کنترل تعادل روی  

به اولین چشمه رسیدیم و برای نهار و استراحت توقف کردیم. تن سیر آب و صدای چشمه و عطر   14:15ساعت    ه ما بود.روز

از   ی اچشمهپیمایش دره کلجاران آغاز شد. در کل مسیر جریان    15ساخت. ساعت    گروهگیاهان کوهی خاطره سبزی برای همه  

محافظ شما در مقابل گرمای    کشیدهسر به فلک    ی هاکوه است و    پرکرده  تازه فضا را  های یشنآوته دره همراه شماست. عطر  

یک برنامه دلپذیر و جذاب بود اما این   ییتنهابهپیشین همراه ما نبود، پیمایش این دره خود    ی روزهاخورشید. اگر خستگی  

ساعت پیمایش،    3پس از حدود  .  بودمنتظر رسیدن به ونداربن و دوش آب گرم و استراحتی جانانه  تنها  خستگی امان بریده بود و  

را ساخته بودند خبر از رسیدن ما به منطقه دوراهی   نظیری یب از ما منظره    تریین پاروز    3باالخره نمای ابرهایی که تمام این  

با رسیدن به ونداربن    19:10ساعت    رأسکلجاران رسیده و نیم ساعت بعد    یدوراهبه    18:40ساعت    معروف کلجاران داشت.

 روزه ما به انتهای مسیر خود رسید.  4مه  برنا

 آمار کلی برنامه:

 1٫3میانگین سرعت  

 3٫۷بیشترین سرعت  



 کیلومتر  56: کل مسافت طی شده 

 هزار تومان 131هزینه : هر نفر 

 


