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 مقدمه

برنامه صیعود هیای    366برنامه از  139کتاب پیش رو شامل 

جلد با عنوان های صعود های ییک روزه میی    3یک روزه در 

باشد،ای  کتاب نشانی از مناطق طبیعی استان تهران و استان 

های هم جوار تهران میی باشینده هیدز از جمیر اوری ایی       

روزه در طول سال استهبیشتر منیاطق  کتاب صعود های یک 

طبیعی و تاریخی و گردشگری که شاید تا به امروز از انها بی 

اطالع بودیم اینجانب تالش نمودم تا ای  مکان ها را شناسایی 

و نشانی ان ها را دراختیار شما همنوردان عزیز بگیاارم تیا از   

تردد جمعیت به مناطق نزدیک تهران کاسته شود، سیاخت و  

ای بی رویه، رستوران ها ، رهاشدن زباله هیا و فاالیالب   سازه

تکیراری در   ها به رودخانه ها و دره ها و صعود های میداوم و 

اصلی کوه ها  طول هفته و شکار بی رویه حیوانات که ساکنان

ودره ها هستند، همه با هم باعث ترس و فرار ای  موجیودات  

 کوه ها ارتفاعی بیش نمانده است!شده و تنها از 

به امید اینکه سه جلد کتاب با معرفی نشانی مکان هیا در ان  

کمکی باشد بر گسترش و استفاده هم نوردان و رعایت حفی   

محیط زیست و هم چنی  رعایت عرز مهمان و میزبیان کیه   

طبیعت امانتی است در نزد ما و باید به رسم امانیت داری ان  

 ها را به نسل های بعدی بسپاریمه

مسییر صیعود در    60و یال هایش به معرفی در کتاب دماوند 
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ای  قله ها پرداختم که اگر کوهنوردان در ای  مسیرها پخش 

می شدند ما شاهد چنی  فاجعه هایی در جبهه های جنیوبی  

 و شمال غربی و صعود های تکراری و بی هدز نبودیمه

در البه الی ایی  نوشیته ها،دلنوشیته هیایی هیم بیه صیورت        

می باشد و تقدیم  وده های ای  جانبکه از سر شعرگونه است

 خوانندگان عزیز می گردده

 

 محمودنظریان

 1395   
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 در پناهگاه کارنگ

 سرشار ز احساسمُ عاشق بر ای  کوه

 روم به کنعان چون یعقوب بر ای  کوه

 خود را به سختی به ای  کوه رساندم

 تا صبح شفق بینم چهره معشوق

 فردا که رسم م  به ستیغش

 بوسه زنم فاتح نیم، م  اسیرمم  

 م  پا ننهم بر سر سنگ چکاکش

 ان قله ببوسم کنم م  طوافش

 هرگز نبینم مالل بر رخت ای گوه

 کوه لیلی از تو م  چو مجنون

 ارام نگیرم تا هست دو پایم

 لنگ لنگان بیایم ، بیافتم به پایش

 در سینه نفس هست و در چشم کمی سو

 معشوقایم به دیدار که بینم چهره 

 افغان چو بمیرد رود از یاد

 تو کوه بمانی و هزاران طرفدار

 سنگ نتراشید از اقامت هیچ کوه فرهاد

 سنگی ننهید بر خاکم ز هیچ کوه

 فرهاد چرا زخم زدی بر پیکر ای  کوه

 بر خاک بنویسید که او عاشق کوه بود
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 به نام آفریننده کوه ها 

این کتاا  را قدادیم  ای     

بزرگااااا   کاااانم بااااه  

 پیشکسوقا  

 وسفیدا  و زمحتکشا  کاوه   

 و پدر ا  )حاج 

حممد علای افااا  و یا ید     

  علی افاا 
  

 

 
 

 
 با قشکر از 

  اساتاد  آقایا : علی  دایم 

 جوفریاداخوا    رقضیامحد

  اللاه  یاعاانی خامن ها: متنا 

نظریا   حافظی و عسل قوسلی 

 و اعضای گروه کوهنوردی هبمن

عزیزانی کاه    و در پایا  مهه

 ن را به ناوعی در نویاو و   

گرد آوری ایان کتاا  یااری    

 منودند
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 متر 2400ارتفاع  -پیرزن قلعه

N 35° 28' 55.81"  

E52° 22' 01.26"  

کیلیومتری جنیوب شیرق     6روستای کالک مشهد در فاصیله  

 سید اباد و در جاده فیروزکوه قرار دارده

 2400کوهستان پیرزن قلعه به ارتفاع 

متر بر فراز منطقیه سییمی  دشیت در    

جنوب رودخانه حبلیه رود واقیر شیده    

است ، سییمی  دشیت یکیی از بیزر      

است و  تری  ییالقات منطقه حبله رود

و بازدید از پیرزن کیه بیر    برای رسیدن

فراز ای  قله مرتفیر در ناحییه جنیوبی    

رشته کوه های فیروزکوه قرار دارد ، میی تیوانیم از روسیتای    

در سمت جنیوب شیرقی در جیاده فیروزکیوه و بیه      سید اباد 

سمت روسیتاهای کیالک مشیهد، حصیارب  و در نهاییت بیه       

 روستای بزر  سمی  دشت برسیمه

، اسیت بهتری  مسیر صعود به ای  ارتفاع از یال جنوب شرقی 

برای رسیدن به زیر شیب ای  یال می توانیم از یک رد پاکوب 

روی تپیه هیا    مشخص در سمت غرب روستا که به تیدریج از 

ماهورها ارتفاع می گیرد ادامیه مسییر بیدهیم، ییال طیوالنی      

چهار ساعت تا رسیدن به  دجنوب شرقی را می توانیم با حدو 
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متیری پشیت سیر بگیااریم ، شییب مسییر در        2100ارتفاع 

قسمت های انتهایی بسیار تند می شود و از یک رد پاکوب به 

 قله می رسده

سیار زیادی از رشته کوه های البرز از فراز ای  ارتفاع مناطق ب

شرقی ور شته کوه هیای فیروزکیوه و همینیی  در روسیتای     

وسیعی در سمت جنوب تا محمود اباد و منطقیه گرمسیار را   

 می توانیم از ای  فراز مشاهده کنیم ه

در باالی قله، بقایای فرسوده از ساختمان پیرزن قلعیه را کیه   

کنیم، پیرزن قله نقطه  بخشی از ان مانده می توانیم مشاهده

از و به ای برای دیدبانی از مسیر سیمی  دشت و مناطق اطر

در سیمت غربیی ان قیرار     دره کهخصوص محمود اباد و سَقِز

سیت کیه میدت زییادی     ارد می باشد و یکی از قله هیاییی ا د

 رابرای صعود یک روزه ان باید در نظر داشته

 باشده بهتری  زمان بازدید از منطقه فرودی  ماه می

 

 غار بورنیک

N 35° 41' 36.23"  

E 52° 41' 25.90"  

کیلومتری جنیوب غربیی شیهر     18روستای هرانده در فاصله 

 فیروزکوه و در جاده ان قرار دارد ه

غاربورنیک در سمت جنوبی روستایی به نام هرانده واقر شده 
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است ه برای رسیدن به روستای هرانیده میی تیوانیم از جیاده     

از امی  اباد با طی مسافتی نزدیک خود را بیه   فیروزکوه وپس

دو راهی هرانده برسانیم ، سپس از ایی  مسییر جیاده اصیلی     

 خارج شده و به ای  روستا وارد می شویم ه

 
روستای هرانده در کنار رودخانه بزر  نمرود واقر شیده کیه   

 تمام مزارع، باغ ها و نقاط پیرامون ای  دره را ابیاری می کنده

رسیدن به غار بورنیک می بایست از روستای هرانده و از برای 

کنار رودخانیه ان و در ییک مسییر پیاکوب مشیخص کیه در       

امتداد رودخانه به سمت جنوب حرکت می کنیم ه ای  مسیر 

به حدود یک ساعت پیاده روی ساده نیاز دارد ه با رسیدن بیه  

تپه های سرخ رنگ سمت راست همیی  رد پیاکوب از مسییر    

ارج می شود و با عبور از یک مسیر با شیب تندی در اصلی خ

 حدود نیم ساعت ما را به دهانه غار بورنیک می رسانده

پس از رسیدن به دهانه غیار کیه دارای دو حفیره مشیخص و     

متیر میی تیوانیم وارد غیار      20یک طاق بیه ارتفیاع تقریبیی    

بورنیک شویم ابتدای ورودی به غار با شیب تندی بیه پیایی    

کیه بیا همیت هییوت کیوه نیوردی اسیتان تهیران و         می رود 
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فرمانداری فیروزکوه به صورت پلکانی درامیده بازدیید از غیار    

هم حدود سه تا چها رساعت زمان برای رفت و بازگشت نییاز  

د اریم و در ان سیتون هیای بسییار جیالبی از چکییده هیا و       

 چکنده ها مشاهده می شوده

ه از مسییری کیه طیی    با دیداری از ای  غار می تیوانیم دوبیار  

کردیم به دهانه غار برگردیم تا به برنامه خیود درایی  ناحییه    

 پایان بدهیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه تمام فصول سال می باشد ه

 

 جنگل مازیجال 

N 36° 23' 18.63"  

E 51° 11' 46.49" 

کیلومتری شمال مرزن ابیاد در جیاده    26مازییال در فاصله 

 چالوس قرار دارده

دیدنی و بی نظیر مناطق جنگلی  جنگل مازیجال بکی از نقاط

 ایران می باشده برای رسیدن به ای  منطقه می توانیم از جاده

کرج به چالوس و با رسیدن به منطقه مرزن ابیاد ، در سیمت   

چب وارد جاده ای بشویم که با پیچ وخم های فراوان ما را به 

منطقه اصلی کالردشت ، یعنی بخش حس  کیف می رساند، 

از ای  نقطه جاده تا کرد محله به سمت شمال ادامه پیدا می 

ه یک جیاده  کند در ای  نقطه باید با وسیله نقلیه کمک دار ب
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خاکی بسیار پرفراز ونشیب و پردست و انداز را در جنگل های 

منطقه کالردشت به سمت قبل طی کنیمهمسیر کمی طوالنی 

هست و از فراز مناطقی به نام هولیوداران و والالدره و خالالربُی    

 عبور می کنده در سمت جنوب ما دره انه سرا قرار دارد ه

دییدنی هسیت ، ارتفیاع     مناطق جنگلی ای  نقطه فوق العاده

لحظه به لحظه باال و باالتر میی رود تیا در نهاییت در ارتفیاع     

متری از جنگیل خیارج میی شیویم و سیپس در ییک        2300

منطقه مرتعی فوق العاده سرسبز و دیدنی و انیدکی بیاالتر از   

 متری به اتمام می رسده 2500ارتفاع 

رد از اینجا در سمت جناح شمالی قلیه هیای انیه سیرا ، جالمِی     

 هکرماکوه دیده میشود خالشاللی و

 
در سمت شمال و در زیر پای ما جنگل های سرسبز مناطقی 

از عباس اباد، نشتارود و تنکاب  را مشاهده می کنیم، سه دره 
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یا به عبارتی سه رودخانه از سمت شمال منطقه مازییال بیه  

دریای مازندران سرازیر میی شیوند ، رودخانیه اول در سیمت     

م کاظم رود و رودخانیه مییانی نالیک رود هسیت و     راست به نا

بزرگتری  رودخانه در سمت چب ما که از ارتفاعات قله هیای  

کُرماکوه و کاالهو سرچشمه می گیرد به نام ازارود تا نشتارود 

ادامه پیدا می کند ، برای بازدید از مناطق جنگلیی مازیییال   

 سال پاییز باشده یشاید یکی از بهتری  فصل ها

 زمان بازدید از منطقه ابان و اذرماه می باشده بهتری 

 

  برنامه کوهپیمایی افجه به الر

 
N 35° 51' 31.91" 

E 51° 41' 27.91"  

کیلومتری شمال شیرقی لواسیان    10روستای افجه در فاصله 

 قرار دارد ه

برنامه کوه پیمایی دهستان بزر  افجه به دشیت الر یکیی از   

زیباتری  مسیرهای طبیعت گردی در منطقیه البیرز مرکیزی    
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می باشده برای انجام ای  برنامه نزدیک تری  مکان حرکیت از  

 کیه از بخیش  اسیت  دهستان بزر  افجه در منطقیه لواسیان   

می شود به ان دست یافیت، دو سیاعت طیول میی      گلندوک

از دهستان افجیه و از رودخانیه اتشیکوه خیود را بیه      کشد تا 

متیری دشیت هیویج ییا      2600منطقه ای در ارتفاع تقریبیی  

گرچال برسانیم و دو ساعت دیگر هم زمان می بیرد تیا از راه   

پاکوب شاهی دوره ناصر الدی  شاه به گردنه افجه بشم که در 

 سمت شمال شرقی گرچال قرار دارد صعود کنیمه

که به شمت شمال است از ای  نقطه تمام مسیر در سراشیبی 

متیر   3000شرقی طی می شود، ارتفیاع گردنیه افجیه بشیم     

هست ، مسیر فرود خاکی و بسیار راحت طی می شود تیا در  

نهایت پس از یک ساعت به سطج دشت الر در جناح شیمالی  

، از اینجیا  است متر  2600ان می رسیم که ارتفاع ان حدود 

دشت سرسیبز و پیر از مرتیر در امتیداد رودخانیه الر       در یک

بزر  به سمت شرق حرکت می کنیم و در حدود یک ساعت 

 می رسیمه و نیم دیگر به کمردشت

کمردشت نقطیه ای هسیت کیه دو رودخانیه الر بیزر  و الر      

کوچک را به همدیگر متصل می کند و در ای  قست تشیکیل  

هنید، در ایی  نقطیه    زبانه های ابتیدایی دریاچیه الر را میی د   

پاسگاه محیط زیست هم واقر شده و مسیر را هیم چنیان بیه    

 سمت شرق ادامه می دهیمه

در حدود ییک سیاعت و نییم گیار میی      را دشت سیاه پالس 
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کنیم ه ای  دشت وسیر و بسیار سرسیبز، منطقیه چیرای دام    

های عشایر هداوند هست که هر ساله از ورامی  تا ای  نقطیه  

 می اورنده

وب ان ارتفاعات امام پهنک و کوه کبود قرار دارد و سمت جن

متری عبور می کنیم و در نهاییت   2500از یک گردنه کوتاه 

تییز کیوه و گیار     با پشت سر گااشت  دشت بسییار سرسیبز  

کییردن از مسیییری در حییدود سییه سییاعت در نهایییت بییه دره 

منظریه که اتومبیل ها قرار دارد، می رسیم تیا از ایی  نقطیه    

 به تهران برگردیمهدوباره 

به طور متوسط با احتساب زمان هیای اسیتراحت و توقیف از    

دهستان بزر  افجه تا رسیدن به دره منظریه و اخری  نقطه 

ای که وسیله نقلیه می تواند در ان بیاال بیایید بیه میدتی در     

مجموع حدود ده تا دوازده ساعت کوهپیمایی در میان دشت 

 مههای پهناور ای  نقطه نیاز داری

بهتری  زمان برای پیمایش ای  مسیر در اردیبهشت ماه میی  

 باشده

 

 غارکُهک

N 34° 23' 39.49" 

E 50° 51' 49.73"  

کیلومتری جنوب غربی قم  75روستای حسی  اباد در فاصله 
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 قرار دارد ه

کیه در اطیراز   داردغار کهک در دامنه کوه صخره اییی قیرار   

ورودی بیه غیار    روستای حس  اباد مشاهده می شود ، دهانه

سانتی متر و بالفاصله پس از گار از دهانه  50کهک کمتر از 

متیری وارد غیار میی شیویم ، درون غیار       10ان ، با فیرودی  

پوشیده از دهلیزها و تاالرهای گوناگون و ستون های مرتفعی 

از استالگمیت ها و استالگتیت های کوتاه و بلنید متعیدد بیه    

 رنگ های گوناگون می باشد ه

 
متر و با عیر    60در قسمت مرکزی ای  غار فضایی به طول 

متییر قییرار دارد کییه در اطییراز ان پرتگییاه هییای  30تقریبییی 

خطرناکی دیده می شود، به طور متوسط می توان گفت حید  

متر و در بیشتر نقاط  5تا  3ارتفاع عبور از دهلیزهای ای  غار 

 ان اویزه های اهکی وجود دارد ه
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درجه اختالز دما دارد  10دل و با بیرون هوای داخل غار معت

ه هم جنی  در ای  غار هییچ گونیه اریار و عالیمیی از وجیود      

غیار   جانوران و یا انسان دیده نمی شیوده طیول تقریبیی ایی     

متر و دارای یک حوالیه اب زیبا در میان سنگ  200حدود 

های اهکی در ان قرار دارده در قسمت انتهایی ای  غار چنید  

 انند نیز مشاهده شده استهحفره چاه م

 بهتری  زمان بازدید از منطقه فرودی  ماه و مهرماه می باشده

 

 دشت آزو

N 35°50' 47.75"  

E52° 14' 08.64"  

کیلومتری جنوب روستای پل مون در  6روستای نوا در فاصله 

 جاده هراز قرار دارد ه

یکی از مناطق بسیار جااب و دیدنی در منطقیه رشیته کیوه    

های فیروزکوه ، مرتر و یا به قولی دشت ازو میی باشید،برای   

بازدید از ای  دشت دیدنی می توانیم از جاده هیراز و پیس از   

گردنه امامزاده هاشم و با ورود بیه بخیش پلیور و پشیت سیر      

گییری  گااشت  ان تا منطقه ای به نام پلمیون و بیه جیای پی   

جاده اصلی هراز، در سمت راست اندکی پایی  تر از پل بزر  

روی رودخانه هراز عبور می کنییم و از فیراز روسیتای نییاک     

عبور کرده و از کناره روستای کنارمجان هم رد میی شیویم و   
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در نهایت ای  جاده ما را به نزدیکی روستای نوا و پل رودخانه 

میا بایید در ارتفیاع    ان می رساند، ای  نقطه جایی اسیت کیه   

 متری از ماشی  خارج شویمه 2200

 
برای پیمایش و رسیدن به دشت ازو از ای  نقطه مسیر را به 

سمت جنوب ودر میان باغستان ها و مراتر سرسبز منطقه نوا 

طی می گیریم، ای  مسیر با عبور از تپه ماهورها و از کنار 

ارتفاع می چشمه ساران و زیر شیب ارتفاعات سنو به تدریج 

متری ما را به کلبه  2700گیرد تا در نهایت به ارتفاع تقریبی 

 ی دو طبقه مترو که منطقه و دشت ازو می رساند ه

دشت ازو بسیار سرسبزی است که در سمت جنیوب ان قلیه   
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قرار گرفته ودر سمت شرقی ان یک قله نوک تیز پاشوره های 

 بدون نام و صخره ای واقر شده است ه

ز جمله مراتر سرسبزناحیه نوا می باشد در مقابیل  چم  ازو ا

دیدگان ما و در سمت شمال تمامی جناح های جنوب شرقی 

قله سربلند دماوند قرار دارد ، منطقه ازو منطقه ای است کیه  

 3950در صورت تمایل کوه نوردان میی تیوان از ان بیه قلیه     

 متری پاشوره نیز صعود کننده

یک برنامه کوهنوردی سیبک و  از دشت ازو می توان با انجام 

دره ای در  با پیمایش مسیری سنگالخی در ردی پیاکوب بیه  

سمت جناح شمای قله های پاشوره و عبور از یک شیب تنید  

به دشت وسیر و سرسبز دیگری به نام سله بند و قله ان نیز 

 از ای  نقطه برسیمه

 

 میراش

N 36° 11' 25.28"  

E 50° 44' 07.17"  

کیلومتری شمال غربیی شیهرک    8فاصله  روستای میراش در

 طالقان قرار دارد ه

است که در طالقان روستای میراش یکی از روستاهای منطقه 

بخشی از البرز غربی و سمت شمال دریاچه سد طالقان واقیر  

شده استه مسیر دستیابی به ای  روستا نرسیده به شیهرک و  
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 ،و رفت  به ان سوی رودخانیه شیاهرود هسیت     لینکاز پل گ

را به روستای میررا   گلینک یک جاده آسفالته مسیر 

متیری قیرار دارد و    1900، ای  روسیتا در ارتفیاع   می رساند

 امام زاده زکریا هم در مدخل ورودی ای  روستا هسته

دارد که با  میراش به سمت شمال راه پاکوبی قرار یاز روستا 

ود عبور از مراتر و مزارع شمالی ان روستا می تیوانیم در حید  

میراش که یک برکیه دایمیی در   ابی دو ساعت خود را به بند 

سمت شمال غربی ای  روستا هست برسانیم ، برکه در ارتفاع 

متری از سطح دریا واقر شیده ودر ییک نقطیه در دل     2100

بسییار   تپه های اطراز احاطه گردیده ودارای اب سیبز رنیگ  

شفاهی است کیه در تمیام اییام سیال هیم اب دارده منیاطق       

اطراز ای  برکه جاهای مناسبی برای برپایی کمی  و اقامیت   

 کوه پیمایی ساده می باشد ه

 
از محل دریاچه بند میراش ، مسیر پاکوبی به سمت شمال در 

مسان سبزه زاران و تپه ماهورها ارتفیاع میی گییرد و پیس از     
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حدود یک ساعت دیگر با گار از میان مراتر موسوم به ملیک  

گری به نام برگه غمیش استخر می رسیمه وا به برکه بزر  دی

ای  برکه از ذوب برفیال های کوچک باقی مانده از زمسیتان  

هر سال در زیر شیب روستای کوچک ارتون و چنید چشیمه   

 اطراز ان می باشد ه

از مجل برکه غمیش استخر که یک لکه ابیی فصیلی در ایی     

ناحیه می باشد ، راه پاکوب دیگری بیه شیمال شیرقی ادامیه     

 2کرده و در نهایت پس از حدود  ارد که از شیب تندی گارد

قاالی میرسیعید در ایی  نقطیه     ساعت دیگر می توان به بقعه

 دست یافته

بیاغ بیاال بیا     از برکه غمیش استخر می توان به کوه کم ارتفاع

متیر در شیمال روسیتای ارتیون نییز در میدت        2500ارتفاع 

کوهستان باغ بیاال  ساعت صعود کرده از فراز ای   3نزدیک به 

در سمت شمال دورنمای بسیار جالب تیوجهی از رشیته شیاه    

 البرز طالقان مشاهده می شوده

 

 قله کیقباد 

N 36° 15' 29.85" 

E 50° 46' 38.66" 

کیلومتری شیمال شیهرک طالقیان قیرار      7روستای هرنج در 

 دارده
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متری و بر فیراز روسیتای هیرنج     2800قله کیقباد در ارتفاع 

واقر شده استه ای  روستا میان طالقان و در بخیش شیهر    

قرار دارد ، برای رسیدن به ای  روستا می توانیم از شهرک در 

جاده اسفالته به شمال و پس از زمان کوتاهی به ایی  روسیتا   

 متری برسیمه 2150در ارتفاع 

برای رسیدن به قله کیقباد با برنامیه  

ای یک روزه می توانیم از ای  ناحیه 

اقدام کنیم و مسیر رسیدن به قلعیه  

تییاریخی و باسییتانی کیقبییاد از یییال  

کیه از  است پرشیب و شمالی روستا 

کنار اشییانه الرو بیه سیمت شیمال     

می گیرد، ای  مسییر پیس از    ارتفاع

حدود یک ساعت ونیم بیر لبیه ییال    

متری و سپس با چرخشی به سیمت   2600در ارتفاع  جنوبی

شمال و با عبور از میان مسیر سنگالخی و در نهاییت پیس از   

یک ساعت ما را بر فیراز قلعیه کوجیک باسیتانی موسیوم بیه       

 کیقباد قرار می دهده

ای  یک قلعه ای دفاعی اسیت کیه در شیمال ایی  روسیتا در      

شیده ، ایی    گاشته برای پناه بردن از مناطق جنگلی ساخته 

قلعه کوچک دارای اب انبار و مکانی بیرای اسیتراحت تعیداد    

کمی از سربازان بر فراز ایی  قلیه بنیا شیده اسیت، دورنمیای       

شمالی قلعه کیقباد در سمت شمال ارتفاعات و حد فاصل قله 
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متری سیات،گردنه تیاریخی و باسیتانی تنورخیان ودر      4000

 4200ارتفیاع  سمت شمال غربی تک قله مرتفر شاه البرز به 

متر را پوشش داده است، برای بازگشت از ای  قلعه هیم میی   

 توانیم از مسیری که صعود کردیم، به پایی  برگردیمه

 می باشده بهتری  زمان بازدید از منطقه اردیبهشت ماه

 

 متر 3300ارتفاع  -قله کله سنگ

 
N 36° 15' 19.62"  

E50° 41' 09.88" 

کیلومتری غرب شیهر طالقیان    24روستای سوهان در فاصله 

 قرار دارد ه

متیر و در شیمال    3300قله کلیه سینگ طالقیان بیه ارتفیاع      

روستایی به نام سوهان واقر شده است ، ای  قله را طی برنامه 

ای یک روزه از ای  روستا به راحتی می توان صعود کیرد، بیه   
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روستای سوهان از جیاده ای کیه از مقابیل روسیتای مییراش      

 ون رد می شود به ای  روستا می رسیم هاردکان و ارم

متری واقر شده و قلیه کلیه    2100روسای سوهان در ارتفاع 

سنگ با نمای مخروطی شکل خودش در سمت شمال روستا 

دیده می شود، مسیر صعود از یال جنوبی کیه همیوار هسیت    

می توان به تدریج ارتفاع پیدا کرد و پس از حدود سه ساعت 

متیری   3100ل شیرقی قلیه در ارتفیاع    صعود مداوم به لبه یا

رسید ، از ای  نقطه مسیر با پیچ و خم هیای متعیدد در ییک    

مسیر سنگالخی ارتفاع می گیرد تا در نهاییت و پیس از ییک    

ساعت و نیم دیگر می توانیم بر فراز قلیه زیبیای کلیه سینگ     

 طالقان قرار بگیریمه

ه سمت شمال ما چشم انداز بسیار باشکوهی از خط الرأس قل

متیری   4150متری شاه البیرز تیا قلیه سیفید قطیور       4200

 مشاهده می شود ه

سمت شمال غربی قله کله سنگ دره عمیق کوهستانی وجود 

دارد که در عمق ان می توان رد پاکوب راه تاریخی و باستانی 

راه مالخانی را به خوبی مشاهده کرده ای  راه کوهستانی که از 

کشییده شیده ، بیا عبیور از     روستای حس  جون تا ای  نقطه 

متری مالخانی و گیار از ان   2300کنار چشمه نگار و گردنه 

به داخل دره اوه و سپس در نهایت به منطقه الموت منتهیی  

می گردده ای  منطقه یکی از ییالق هیای بیزر  طالقیان بیه     

 شمار می ایده
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در جناح جنوبی قله دره میان دشت و ارتفاعیات منتهیی بیه    

 قان نیز به خوبی قابل مشاهده استهدریاچه سد طال

سمت شرقی ما سراسر جناح دره رودخانه دروان و در سیمت  

غربی ارتفاعات قله استی  را می توانیم به خوبی از ای  نقطیه  

 نظاره گر باشیمه 

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خرداد ماه می باشده

 

 متر 3500ارتفاع  -قله سه کنج

N 36° 17' 53.73"  

E 50° 58' 14.16"  

کیلومتری شمال شرق شهر  طالقان  26روستای پراچان در 

 قرار دارد ه

متیر از جملیه یکیی از     3500صعود به قله سه کنج با ارتفاع 

 برنامه های قابل انجام یک روزه در منطقه پراچان می باشده

برای صعود به ای  قله از روستای پراچان در حدود نیم ساعت 

ست رودخانه وارد یک دره فرعی باغستانی باالتر و در سمت را

می شویم که پس از حدود یک ساعت با عبور از پییچ و خیم   

های رودخانه به زیر شیب یک یال مشخص در مکانی به نیام  

 می رسیم ه سرا گوسفند

رد راه پاکوب روی ای  تپه و در مقابل دیدگان میا بیه چشیم    

تدریچ ارتفاع می خورد، مسیر از شیب تندی باال می رود و به 
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می گیربم که ما بر روی یک قله فرعی بیه نیام سیرتیزه قیرار     

 داریمه

سمت جنیاح شیمالی شیرقی ،    

دره بسیار عمیقی مشاهده میی  

شود که تا دره ناریان ادامه پیدا 

می کند، در سمت جناح مقابل 

یال شیمال شیرقی ، ارتفاعیات    

حد فاصل زریی  کیوه، سییلور،    

غیار  االنه سربند، سه برار، گته 

تا االنه سیر بیزر  از فیراز دره    

لسکوری تنگه دیده می شیود ،  

از اییی  نقطییه قلییه در مقابییل   

دیدگان میا ودر سیمت شیمال    

غربی به چشم می خورد و می یاید بر روی لییه خیط الیرأس    

فراز دره سه کنچ را کامیل دور بیزنیم و از همیی  رد پیاکوب     

 خود را بر فراز قله سه کنج قرار بدهیم ه

ن پیمایش ای  مسیر در حدود دو ساعت زمان نییاز  مدت زما

دارد ه از فراز قله سه کنچ چشم انداز بسیار باشکوه و زیبیایی  

از ارتفاعات جناح جنوبی منطقه تخت سلیمان علم کیوه ودر  

حد فاصل ارتفاعات میشه چال گردون، کوه لشکرک ها ، االنه 

شیاهده  سر و سیاهلیز و قله مرتفر زری  کوه به خوبی قابل م

 استه
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چشم های اشنا می توانند در سمت شمال ، نیوک ارتفاعیات   

علم کوه را هم به خوبی تشخیص بدهنده در جناح جنوبی قله 

سه کنج و دو قله کامالً صخره ای چهارسوی بزر  و کوچک 

قرار دارد ودره رودخانه پیازچال در شمال غربی قله دیده می 

تای پراچیان راهیی   شود، بهتری  مسیر برای بازگشت به روسی 

 است که برای صعود به قله پیموده شده است ه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اوایل تیرماه می باشده

 

 متر 3000ارتفاع  -قله الشین

N 36° 13' 33.18"  

E 50° 01' 42.17"  

کیلومتری شرق شهرک طالقیان   27روستای ناریان در فاصله 

 قرار دارد ه

یت صعود در منطقه نارییان و روسیتای   از ارتفاعات دارای قابل

ناریان می توان به قله الشی  کیه در جنیوب ایی  روسیتا بیه      

متر قرار گرفته است ، اشاره کرد، برای صعود به  3000ارتفاع 

ای  قله می توانیم از روستای ناریان و در همان مسییری کیه   

برای صعود به قله زردی کوش استفاده کردیم ، همی  مسیر 

ه پی بگیریم و پس از حدود دو ساعت به مرتر بسییار  را دوبار

 بزرگی در جناح شمالی قلر الشی  می رسیم ه

در ای  منطقه چشمه سیاران و گوسیفند سیراهای متعیددی     
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سیت و در  مسیر صعود بسیار مالییم و همیوار ا   دیده می شود

 نهایت با عبور از یک شیب تند نهایی به قله الشی  می رسده

سلسله ارتفاعات جناح جنوب شرقی منطقیه علیم   از فراز قله 

کوه، ارتفاعات ابند و نالمه چیال و زریی  کیوه و سییاهلیز بیه      

 خوبی قابل دیدن استه

 
در سمت شمال و با فاصله ای نزدیک از ما قلیه زردی کیوش   

دیده می شود جناح جنوبی قلیه الشیی  سراسیر پوشییده از     

ریزشیی هسیت   دیواره ها ، سختون ها و مسیرهای خطرنیاک  

کییه در نهایییت بییه منطقییه پرجونییک همییان جییاده ارتبییاطی 

جوعستان به منطقه گالته ده میی رسید ، بیرای بازگشیت بیه      

 روستای ناریان ، همان مسیر صعود مناسب استه

غربی در حید   –قله الشی  و خط الرأس ان به صورت شرقی 

فاصل دو دره کوهستانی دره در و ناریان گرفته انده ای  خیط  
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س از جناح شمالی، با عبور از قله گودر به گردنیه الوکیک   الرأ

متیر   3000متری و از ای  نقطه به ارتفاعات  2895در ارتفاع 

 به باالی زردی کوش و بندسر متصل می گردده

از فراز قله الشی  و در سمت جنوب ، نمای بسییار کیاملی از   

خط الرأس کوه های ساوجالغ و جناح شمالی ان دییده میی   

 شوده

 هتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشدهب
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 )به یاد حاج محمد علی افغان(

 دماوند کوه پیر سالخورده

 هنوز بر یال داغت پام نخورده

 عروس بکر رخ در برز نهادن

 درون پر ز اتش سر به کیهان

 عقاب وببر و شاهی  ناتوان است

 سرت ای قله سوی اسمان است

 و سرو به کوهها گرهستی ساالر

 به روی قله ات ارمی ست زاللالجوَر

 تو مغروری، غرورت پای برجاست

 چو هر جا قله ی سختی ست هر نام

 مثال اشتران کوه در لرستان

 هنوز الله زار و چوبال کرمان

 علم کوه، زردکوه، تخت سلیمان

 سهند و سبالن و کوه تفتان

 چو هر جا صخره ای با دره وغار

 استکویر و جنگل و یا کوهسار 

 زسختی گوی سبقت را ربوده

 دلیران وط  فتحش نموده

 کجا افغان پیامی را فرستد

 که خواهان صعود بر اورست است
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 متر 3350ارتفاع  –قله مَنگوچال 

 
N 35° 56' 04.73"  

E 52° 40' 00.31"  

کیلومتری شیمال فیروزکیوه    10روستای جلیزجند در فاصله 

 قرار دارده

دشت و برکه یا به عبارتی در دریاچه قله منگوچال در شمال 

سا واقر شده، بهتری  راه برای دسترسی به ای  قله از مسییر  

روستای بزر  جلیزجند فیروزکوه است، از ایی  روسیتا میی    

توانیم با گیار از تنگیه هیای اول و دوم واشیی بیه برکیه سیا        

 برسیم، قله در سمت شمال و در کنار قله بزمیال واقر شدهه

ه ای  قله منگوچال که در مقابیل دریاچیه ییالی    برای صعود ب

قرار دارد ، روی ان یک رد پاکوب مشاهده می شود، مسیر رد 

پاکوب مشاهده می شود، مسیر رد پاکوب ما را به قلیه اصیلی   

منگوچال می رساند، گرچه مسییرطوالنی هسیت امیا همیوار     

سرسبز و بسیار دیدنی هست، مسیر با شیب کم و بسیار ارام 
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می توانیم پس از مدتی در حدود  می گیرد و در نهایت ارتفاع

 سه تا چهار ساعت به روی قله منگوچال قرار بگیریمه

از سمت شمال قله منگوچال، دره چرات را مشاهده می کنیم 

متیری   3950که در انتها بیه قلیه صیخره ای بسییار مرتفیر      

 پرچنان می رسده

دیده می شوند ارتفاعات منطقه خُلالرز و انیسه در سمت شمال 

و در سمت جنوب غربی قله بلنید بزمیییال را مشیاهده میی     

 کنیمه

در سمت شرق ارتفاعات دییالر و گردنیه دِراسِیله کیه مسییر      

ارتباطی بی  ای  قله و منطقه در چرات هست با شیب تندی 

ت بهتری  مسیر فرود از راه ییالی  دیده می شود ، برای بازگش

 طقه جلیزجند می رساندهست که ما را به دریاچه سا و منا

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خرداد ماه می باشده

 

 دریاچه لَزور

N 35° 54' 55.56"  

E 52° 32' 41.70"  

کیلومتری شمال غربی نمیرود در   40روستای لزور در فاصله 

 جاده فیروزکوه قرار دارده

دریاچه کوچک یابندابی یا برکه لزور در منطقیه رشیته کیوه    

متری و در عمق ییک   3010زکوه با ارتفاع تقریبی های فیرو
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دره کوهستانی و در زیر شییب ییال هیای اصیلی قلیه بسییار       

زدییک تیری    ن معروز میشینه میر  قیرار دارنید، بهتیری  و    

یر بزر  کوهستانی ، روسیتای    ابگروستا برای رسیدن به ای

 ستهلزور ا

ای  روستا در شمال بخش ارجمند 

نام االحنالز قیرار  و پس از روستایی به 

دارد، کوه نوردانی که قصید صیعود   

به قلیه میشیینه میر  را دارنید از     

سیاه دره که دره ای کوهسیتانی و  

در شمال روستای لزور هست یا به 

فیرح رود هیم میی     عبارتی بیه ان 

گوینییید، دره هیییای صیییخره ای و 

سیینگالخی و پرفییراز و نشیییب و   

نند امیا بیرای   دریاچه دسترسی پیدا ک دشوار می تواند به ای 

ساده تری  راه دستیابی به دریاچه یک جاده خاکی هست که 

برای اسکان عشایر در منطقه شمالی لزور احداث شیده، ایی    

جاده خاکی از سمت شمال شرقی روستا وارد یک دره وسیر 

می شود ، کوه بلند معراج را به طور کامیل دور میی    و مرتفر

یچ و خیم و فیراز و   زند و از سمت شمالی ان پس از چندی  پ

فرودهای فراوان در حدود یک سیاعت میی تیوانیم در ارتفیاع     

 متری در مقابل دریاچه لزور قرار بگیریمه 3010

اوج ابدهی و ابگیری دریاچه زیبای لزور در اواخر اردیبهشیت  
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ماه و یا اوایل خرداد هر سال هست، استفاده از جیاده خیاکی   

کمک دار بیرای عبیور    با همراه داشت  وسیله نقلیه فورویل و

ازمناطق گِلزار هست که ای  جاده را هر لحظه بیا ذوب بیرز   

های کنار جاده مورد تهدید قرار میی دهید، بنیابرای  در میاه     

های اردیبهشت ماه و اوایل خرداد با وسایل شخصی معمیولی  

نمی شود از ای  راه گار کرد، دریاچه دایمی بوده ودر اواخیر  

اقل سطح ابگییری خیودش میی    فصل به طول معمول به حد

 رسد ه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خرداد ماه می باشده

 

 آالشت

 
N 36° 04' 00.17"  

E52° 50' 13.78"  

کیلومتری غیرب پیل سیفید و در جیاده      30فاصله دراالشت 
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 فیروزکوه قرار دارده

بخش بزر  االشت بر فراز تپه هیای ماهورهیای مرتفعیی در    

دره رودخانه چرات واقر شده اسیت،برای  متری  1600ارتفاع 

رسیدن به االشت می توانیم از جاده فیروزکوه و پیس از پیل   

سفید با جدا شدن از جاده اصلی وارد یک جاده فرعیی شیده   

که پس از پیچ و خم های بسیار متعدد به تدریج از کیف دره  

چرات ارتفاع گرفته و ای  مسیر با عبور از روستاهای لییَنید ،  

 و کُلیان در نهایت به بخش ییالقی االشت می رسده امیریه

روستای االشت بر فراز یک بلنیدی و بیا شییب تنید و رو بیه      

پایی  قرار گرفته است، در سمت شمال روسیتا منیاطق تیک    

درخت جنگلی مشاهده می شود کیه در پیایی  دسیت هیا از     

مناطق جنگلی زیاد خبری نیست، روستای االشت یک نقطیه  

ر فصیول متعیدل تیر سیال در اواییل بهیار وبیه        برای بازدید د

خصوص در پاییز هر سال در ای  منطقه به شمار میی ایید،از   

جمله مسیرهای کوه پیمایی و کوه نوردی که می شود از ای  

نقطه ان را در نظیر داشیته باشییم ، حرکیت بیه سیمت قلیه        

 متری شمال االشت هسته 2900سَنگِرالج در ارتفاع تقریبی 

پیمایش ، ییک جیاده خیاکی هسیت کیه بیا       دیگر مسیرهای 

مسافتی بسیار طوالنی از کمرکش کوه هیای منطقیه االشیت    

عبور می کند و در نهایت بیا گیار از روسیتاهای اِسیتِله سیر،      

کیاکِرُن پینیو و در    سواد رودبار، اسب خانی ، گالریوَش مَرگِنه،

نهایت به روستای بزر  شیخ موسی می رسد که از ای  نقطه 
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شدن به سمت شمال،وارد جنگیل هیای شیهر بابیل     با سرازیر 

شده و در نهاییت خیود را میی تیوانیم بیه درییای مازنیدران        

 برسانیمه

در سمت جنوب ماییل بیه غربیی االشیت، مسییر ماشیی  رو       

پیچ و خیم   دیگری قرار دارد که بسیار پردست انداز بوده و با

ده های فراوان به تدریج از فراز به فرود و تا کف دره پایی  ام

است، ای  مسیر ما را به روستاهای انند وچرات میی رسیاند ه   

روستاهای یاد شده در انتهیای دره قیرار دارد کیه مسییرهای     

 مناسبی برای صعود به ارتفاعات پرچنان می باشده

 

 دره رودخانه حبله رود

 
N 35° 31' 25.05" 

E 52° 29' 54.55" 

اباد در جاده کیلومتری روستای امی   15حبله رود در فاصله 
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 فیروزکوه قرار دارده

رودخانه حبله رود از ارتفاعات رشته کوه های فیروزکوه و قله 

هایی چون معراج و سفید لت و میشینه مر  و بیوم از ییک   

طرز و از سراسر جناح شمالی رشته کیوه دوبیرار سرچشیمه    

می گیرد، مسیری طوالنی را میی پیمایید تیا بیا عبیور از دل      

فیروزکوه خودش را به بخیش جنیوبی کیه    مناطق کوهستانی 

یک منطقه گرمسیر به نام اتشفشان سمی  دشیت و محمیود   

اباد می رساند و در نهایت به جلگه بیزر  گرمسیار وارد میی    

شود که باعث ابادانی و رونق کشاورزی منطقه گرمسیار میی   

 شوده

دره رودخانه حبله رود فوق العاده دیدنی و جااب است که در 

سال می توان از ان بازدید کیرد،از جملیه وییگیی    بیشتر ایام 

های بسیار جالب توجه دره رودخانیه حبلیه رود، وجیود تپیه     

متر در دو طرز جاده  2000های مرتفر فرسایشی به ارتفاع 

ای هست که ما از هر دو سمت شرقی و غربی می تیوانیم ان  

را طی یک برنامه و با وسیله نقلیه طیی کنییم،هم چنیی  در    

مسیر چندی  ارر تاریخی و باستانی وجود دارد کیه   طول ای 

می توان از انها بازدیید کرد،بیرای ورود بیه ایی  دره بهتیری       

مسیر روستای سد اباد در جاده فیروزکوه هست که از جیاده  

می شویم و با عبور از روستای کالک و روسیتای   اصلی خارج

مشهد می توانیم به زیر شیب تپه های فرسایشیی در منطقیه   

 حِسابُ  برسیمه
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بازدید و عکاسی زیادی می تیوان در ایی  منطقیه انجیام داد،     

می توانیم به  سپس با رسیدن به منطقه وسیر سیمی  دشت

کناره رودخانه حبله رود برسیم، سیپس مسییر را بیه سیمت     

شمال تغییر جهت می دهیم و با پیمودن ییک راه طیوالنی و   

ر منطقه امیی  ابیاد   عبور از منطقه اتشان می توانیم دوباره د

 به جاده اصلی فیروزکوه برگردیمه

همینی  از منطقه سیمی  دشیت هیم اکنیون جیاده خیاکی      

دیگری به سمت جنوب کشیده شده ، ای  جیاده بیا عبیور از    

روستاهای کوچکو بزر  ییالقی چون دمی اقا در نهاییت بیه   

منطقه ای می رسد که بنای قلعه بزر  استون اوند در کنیار  

 نه کوه قرار داردهروستای ب

 بهتری  زمان بازدید از منطقه ابان ماه می باشده

 

 هنهط کوه پیمایی کُهنَک به

N35° 41' 23.37"  

E 52° 29' 23.73 

کیلیومتری شیمال دلیییای در     2روستای کهنک در فاصیله  

 جاده فیروزکوه قرار دارده

روسییتای کهنییک از جملییه روسییتاهای کوچییک و دورافتییاده 

در ابتدای دره رودخانه دلییای هست، برای  منطقه فیروزکوه

رسیدن به ای  روستا می توانیم از جاده فیروزکیوه و پیس از   
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رسیدن به پل دلییای وارد ای  جاده بشویم، سپس از سیمت  

شمال وارد جاده اسفالته دیگری می شویم که میا را بیه ایی     

 روستای کوچک و دورافتاده کهنک می رسانده

سمت شیمال مسییر پیاکوب مشخصیی     از روستای کهنک به 

وجود دارد که در میان تپه های تیک درخیت اوز بیه تیدریج     

ارتفاع می گیرد و پیس از  

مدتی در حدود دو ساعت 

بر روی گردنه تختعلی در 

 2700ارتفیییاع تقریبیییی  

 متری قرار می گیریمه

از روی ایییی  گردنیییه در  

سمت شمال چشیم انیداز   

بسیار باشیکوهی از رشیته   

هیییای ارتفاعیییات کیییوه  

فیروزکییوه ، حیید فاصییل   

ارتفاعات منطقه پرچنیان،  

رباط، دورنه،امیری و قلیه  

میشینه میر  بیه خیوبی    

مشاهده می شوده هم چنی  پهنیه بسییار وسییعی در مقابیل     

چشمان گسترده شده است که دشت ارجمند نام دارد ودر ان 

روسییتاهای کوچییک و بییزر  دیگییری چییون سییله بیی ، سییر 

 و وشتان قرار داردهاسیاب،خواران،دریابک،تهنه 
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ترکیب سه رودخانه سییاهرود، فیرح رود و کلفیزه منجیر بیه      

تشکیل رودخانه بزر  نمرود می شود کیه از سراسیر جنیاح    

شمالی ای  گردنه به سوی هرانده سرازیر می گردد و در حال 

 حاالر بنای سد نمرود بر روی ان در حال ساخت می باشده

ریییک عبییور مییی پیگیییری رد پییاکوب از کمییرکش قلییه اب با

دره  کند،راه به تدریج به یک سراشیبی میی افتید و از مییان   

های کوچک و بزرگی که از قله اب باریک به سمت روسیتای  

تهنه پایی  می رود و به طور مرتب تپه ماهورهای را به سمت 

پایی  طی می کنیمه از رودخانه ها،جویباران، میزارع و مراتیر   

ع و در نهاییت بیه دره   بسیار سرسیبزی و زیبیایی عبیور کیرد    

رودخانه تهنه می رسیم که یکی از روستاهای کوچک منطقه 

 می ایده ارجمند به شمار

از ای  نقطه می توانیم با وسیله نقلیه به روستای کوچیک تیر   

دریابک و در نهایت به جاده ارجمند برسیمه بیه طورمتوسیط   

پیمایش ای  مسیر از گردنه تخیت علیی تیا رسییدن بیه دره      

ه تهنیه بیه میدتی در حیدود دو تیا سیه سیاعت و بیا         رودخان

احتساب پیدا کردن مسیر و دور زدن تپه ماهورهیای اطیراز   

 بر زیر قله اب باریک تا ای  نقطه ادامه پیدا می کنده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 کوه پیمایی روستای جَوَرد به دشت الر
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N 35° 48' 57.64" 

E 51° 51' 54.60" 

کیلیومتری شیمال بیومه  قیرار      10روستای جورد در فاصله 

 دارده

روستای جیورداز روسیتاهای نزدییک بیه بخیش لواسیانات و       

بخشی از سیاه رود می باشد، ایی  روسیتا در شیمال مرحلیه     

ابتدایی جاده هراز و در شمال رودهی  واقیر شیده، از سیمت     

عبیور از  بیا  شمالی ای  شهر می شود از یک جاده اسیفالته و  

و اردینه به روستای جیورد رسیید،از ییک    روستاهای وسکاره 

جاده خاکی ماشی  ر و میی شیود در ادامیه دره جیورد و در     

امتداد رودخانه ای کیه از سیمت شیمال بیه جنیوب در ایی        

منطقه جریان دارد،مسیر را با وسیله نقلیه تا ارتفیاع تقریبیی   

متیییری  2400

در زیییر جنییاح 

جنیییوبی قلیییه 

متیییری  3300

موسوم به کیوه  

کبود و دییواره  

های صخره ای 

مقابییل مییا بییا  

وسیییله نقلیییه  

 ادامه داده
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در ای  نقطه،یک دو اب مشخصی بیر روی زمیی  دییده میی     

شود که مسیر کوهپیمایی از ای  نقطه و در سمت تپه مقابیل  

به سمت شمال ادامه پیدا می کند، مسیر با افیت و خیزهیای   

رود و به یک منطقیه درخیت   متعدد در کنار لبه یال باال می 

زاری می رسد و پس از حدود دو الی سیه سیاعت در ارتفیاع    

 می گیرده متری بر فراز گردنه کبود قرار 3000

از ای  نقطه در سمت شمال منظره بسیار زیبا و جالب توجیه  

مشاهده می کنیم ، در سیمت   اای از دشت الر بسیار سرسبزر

دیدگاه مقابل می توانیم  راست ما قله کوه کبود قرار دارد و از

 ارتفاعات قله کمردشت و قله اسمان کوه را ببینیمه

از فراز ای  گردنه به سمت شمال و در سراشییی تندی پایی  

می رویم ،یک جاده خاکی ارتباطی را که مسیر روستای اییرا  

به دشت الر هست را قطر می کنیم و مستقیم تا کف دشیت  

فاظت محیط زیسیت قوشیت   سیاه را پالس در کنار پاسگاه ح

ای  مسیر از فراز گردنه تا کف دشت  خانه می رسیم،پیمایش

 الر به حدود یک الی یک و نیم ساعت زمان نیاز دارده

در ای  دشت منطقه بسیار جااب و دیدنی،قوشخانه و دشیت  

می بینیم که  سیاه پالس و ارتفاعات متعددی در اطراز ان را

ره و کوهسیتان تیزکیوه کیه    عبارتند از کوه کبود،کوه چهل بی 

مسیر مقابل ما برای رسییدن بیه سیمت شیمالی دشیت و بیا       

پیمایش یک دشت بسیار سرسبز در حالی سیپری میی شیود    

که می باید برای رسیدن بیه دریاچیه سید الرچنیدی  بیار از      
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رودخانه های کوچک و بزرگی عبور می کنییم ، میدت زمیان    

ساعت بیه   1دی پیمایش ای  مسیر تا کنار دریاچه به طور عا

 طول می انجامده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

 کوه پیمایی وارنگرود به دو آب خلنو

N 36° 07' 13.86" 

E 51° 21' 51.85" 

کیلومتری شمال شرقی بخش گیسر در  6وارنگرود در فاصله 

 جاده چالوس قرار دارده

هیای منطقیه البیرز    دره وارنگرود یکیی از پیر اب تیری  دره    

مرکزی و از بزرگتری  رودخانه هایی هست که باعث به وجود 

امدن دریاچه سد امیر کبیر در کناره جاده کرج بیه چیالوس   

می شود،برای رسییدن بیه روسیتای وارنگیرود میی تیوانیم از       

همی  جاده و پی از رسیدن به گیسر در سیمت راسیت وارد   

چنیدکیلومتر بیه   جاده فرعی می شویم که در نهایت پیس از  

سمت چب در جاده دیگیر میا را بیه روسیتای وارنگیرود میی       

 رسانده

از روستای وارنگرود رد پاکوب مشخصیی وجیود دارد کیه بیه     

سمت شمال حرکت می کنید و پیس از نییم سیاعتی از پیل      

رودخانه عبور می کنیم، حدود یک ساعت بعد با طی مسیری 
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روشان وارنگرود هموار و بسیار جالب توجه در کنار رودخانه خ

به دره شیر کمر می رسیم که ابتدای ان تعدادی درختان بید 

 هسته

مسیییر بییه شییرق 

ادامییه پیییدا مییی 

کنیید، در اینجییا  

برای عبور یکیی  

دوبار از رودخانیه  

خروشیییان بایییید 

کنیم تیا در   عبور

نهایییت پییس از  

حیییدود چهیییار  

سییییییییاعت راه 

پیمییایی مییداوم  

مییی تییوانیم بییه  

ی بسیار دیدنی و سرسبز و پیر  محل دو اب خلنو که منطقه ا

 متری هست می رسیمه 3100اب در ای  نقطه و در ارتفاع 

منطقه در حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفتیه و جیای   

جای ان لکه های برز هیای بیا قیی از سیقوط بهمی  هیای       

زمستانی هر سال هست از ای  نقطه میی شیود برنامیه هیای     

نوردی داشته باشیم به متعددی را در صورتی که توانایی کوه 

یا در ادامه همی  رودخانه به سمت شرق به تیدریج   قله خلنو
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از منطقییه سرخرسیینگ کییه در ناحیییه وسییطی دره رودخانییه 

وارنگرود قرار دارد به سوی گردنه مشخصی در سمت شیرقی  

ارتفاع می گیریم، ای  مسیر در رد پاکوب مشخصی باال رفتیه  

کوچک یخیالی رسیده ،  متری به چند برکه 4100در ارتفاع 

 سپس به گردنه پالون گردن منتهی می گردده

از روی ای  گردنه در سمت جنوب در مدت یک ساعت به قله 

پالون گردن و یا با همی  مدت به قله نرگس نیز صعود کرد ه 

در ادامه مسیر با عبور از گردنه گون پشته به روستای ناحییه  

جه برای انجیام کیوه   برسیم در مجموع منطقه بسیار جالب تو

پیمایی ساده در مدت پنج تیا شیش سیاعت تیا دو اب خلنیو      

 هسته

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خرداد ماه می باشده 

 

 دریاچه اِوان

N 36° 29' 00.45" 

E 50° 26' 39.67" 

کیلومتری غیرب بخیش معلیم     10روستای دیکی  در فاصله 

 کالیه مرکز الموت قرار دارده

متری از  1800دریاچه اوان در منطقه البرز غربی و در ارتفاع 

سطح دریا واقر شده و دریاچه ی بزرگی هست که اطراز ان 

را مراتر و کشتزارهای روستای وری ، اوان،وراباد،واردشیت در  
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 برگرفتنده

بهتری  مسیر برای رسیدن به ای  دریاچیه از بخیش ،المیوت    

نقطییه ای در سییمت شییمال شییهر  

هست که از شهر قزوی  و با قزوی  

عبیور از روسییتای رزجیرد و گردنییه   

قسطی  الر می شود به دره المیوت  

در بخش شهرک الموت و سپس در 

یک راه طوالنی به روستای دیکیی   

 رسیده

از ای  نقطه جاده اسفالته به سمت 

شمال شرقی ما را بیا انیدک زمیانی    

مون دریاچه می تواند به کناره دریاچه اوان برساند،مناطق پیرا

اوان نقطه های بسیار جالب توجه برای کم  و اقامیت و هیم   

 هاست برای انجام برنامه های کوه پیمایی و راه پیمایی

از دریاچه اوان در حدود یک ساعت می توان به روستای زوار 

دشت و دره رودخانه زواردشت رفت و در سمت شمال شرقی 

ه گل پری در با حدود دو ساعت می توان به چشمه معروز ب

کف دره خشه چال نیز دسترسی پیدا کرد،بهتری  زمان برای 

 دیدار از ای  دریاچه در بهار توصیه می شوده

هم چنی  کوه پیمایانی که قصد انجام یک برنامه کوه پیمایی 

و کوه نوردی بزر  از کرانه شیمالی دریاچیه و دره رودخانیه    

تواننید از  خشیال به منطقه اشکورات را داشیته باشیند، میی    
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متری زیور چیال   3200مسیر چشمه گلپری به سمت گردنه 

در یک راه پاکوپ بسیار مشخص تاریخی و باسیتانی بیر فیراز    

ای  گردنه صعود کنند که در حد فاصل قله خشییال و زییور   

 چال قرار دارده

ای  نقطه مسیری در سراشیبی تند وبا کمر بر کردن تمیامی  

و در مسیری طیوالنی بیه    یال های جناح شمالی قله خشیال

ابشارها و در نهایت دره روستای میچ ومارینه و در انتهای دره 

اشکور می رسده مدت پیمایش ای  مسیر از کنار دریاچه اوان 

 ساعت نیاز دارده 8تا  7تا روستای میچ به 

 بهتری  زمان برای بازدید از منطقه خرداد ماه می باشده

 

 صباح قلعه حسن

 
N 36° 26' 36.13" 



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

52 

E 50° 35' 11.97" 

کیلومتری شیرق معلیم کالییه مرکیز      24گارزخان در فاصله 

 الموت قرار دارده

قلعه الموت یا قلعه حس  صباح از قلعه های فرقه اسیماعیلیه  

در ایران به شمار می اید، ارتفاع قلعه که بر فیراز کیوهی کیه    

 متر هست، ایی  قلعیه   2100روی ان ساخته شده، در حدود 

 میانی دره رودخانه الموت ساخته شده هدر منطقه 

بهنری  مسیر برای دسترسی به قلعه الموت یا همیان حسی    

صباح از شهرک مرکز الموت در شمال شهر قیزوی  هسیت،از   

شهرک الموت می توان در جاده اسفالته به معلم کالیه بیابیم 

و سپس یک مسیر طوالنی را با عبور از روستاهای باغ دشت، 

مد ابراهیم تیا روسیتای گازرخیان پشیت سیر       شهرک مداباد،

 بگااریمه

که در منطقه باالدستی الموت واقیر  است گازرخان روستایی 

شده ای  قلعه در شمال شرقی روستا به والوح دیده می شود 

و به تیازگی توسیط سیازمان مییراث فرهنگیی کشیور مسییر        

دسترسی به ای  قلعه و اطراز ان را مورد بررسی قرار دادند و 

 یر بازسازی و مرمت کردندهتعم

از شیمال غربیی    راه پاکوب و پلکانییک دسترسی به قلعه از 

به ای  قلعه مقدور هست ، جناح های جنوبی قلعیه دییواره و   

صخره و جناح شمال ان به طور کامل سنگالخی و بیا شییب   

های تند و ریزشی هسیت ، در قلعیه اریار حفیاری متعیدد و      
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همینی  طاقی که در ان سازمان میراث فرهنگیی مسیووول   

 کاوش های باستان شناسی هست به چشم می خورده

فراز قلعه می توان در شمال غربی، نیوک قلیه خشیه چیال      از

متر را  3300کوه به ارتفاع شاتانمتری و در شمال قله  4150

 کرده مشاهده

صعود به قلعه حس  صباح در شمال دره گازرخان از دومسیر 

شمالی و شرقی و نیز از سمت دره شرقی ان منتهیی بیه دره   

ا اشنایی به فی   گازرخان قابل دسترسی است ، مسیر شرقی ب

کوهنوردی و سنگ نیوردی میسیر اسیت کیه از جلیوه هیای       

 دیدنی تری نسبت به مسیر معمول برخوردار است ه

فداییان اسماعیلیه تمام درزها و شکاز های قابیل دسترسیی   

از سمت جناح شرقی را با سنگ چی  ها و بیرج هیای    انسانی

 امیا  دفاعی کوچک و بزرگی به طور کامیل پوشیش داده انید،   

مسیر شمالی به راحتی از صعود یک تپه و با شیب کمی تنید  

با رسیدن به راه تعبیه شیده کنیونی توسیط سیازمان مییراث      

 فرهنگی قابل اجرا ودسترسی استه

دیواره جنوبی ای  قلعه که توسط سختون ها و برجیک هیای   

کوچک و بزرگی غیر قابل نفوذ گردیده اند با ارتفیاع تقریبیی   

جنوبی قلعه را در پوشیش خیود قیرار     متر تمامی جناح 150

 داده انده

 و پاییز می باشده بهتری  زمان بازدید از منطقه بهار ،تابستان
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 سرآبادان

 
N 34° 43' 36.44" 

E 50° 06' 06.72" 

کیلومتری شرق تفیرش قیرار    60روستای سرابادان در فاصله 

 دارده

روستای سیرابادان و قلیه ای کیه در سیمت شیمال ان قیرار       

متر می باشد، روستای سرابادان یکی  2700گرفته، با ارتفاع 

از روستاهای سرسبز ولی بسیار کم اب منطقه در حد فاصیل  

غرب استان قم ودر حد شرقی منطقه کوهسیتانی شهرسیتان   

 تفرش واقر شده استه

راه دسترسی به ای  روستا از جنوب سیاوه و از مسییر جالییر    

در جنوب سد سیاوه قیرار   انجام می گیرد، بخش بزر  جالیر 

گرفته و از ای  نقطه می توانیم توسط وسیله نقلیه و با عبیور  

از روستاهای کوچک و بزر  سر راه به روسیتای سیر ابیادان    

برسیم ، ای  روستا در دامنیه شیمالی کیوه سیر ابیادان واقیر       
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شده،از سمت جنوب روستا با عبور از باغستان های کیوچکی  

،می توانیم بر روی یال شیمالی قلیه   که در ای  نقطه قرار دارد

قرار بگیریم ، ای  یال سنگالخی هست و با شییب تنیدی ییه    

سمت یک دره کوچک باال می رود و سیپس از سیمت دیگیر    

یک مسیر پاکوب می شود،ای  مسیر پاکوب با زیگیزا  هیای   

 متعدد به سمت یال شمالی ارتفاع می گیرد و پیس از حیدود  

 ال شمالی ان قرار می گیریمهیک ساعت و نیم بر روی لبه ی

از ای  نقطه قله در سمت غرب به چشم میی خیورد و مسییر    

سنگالخی و پرشیب هست که با دقت میی تیوانیم در حیدود    

 بر فراز قله سر ابادان قرار بگیریم هیک ساعت 

در سمت جنوب قله سیر ابیادان ارتفاعیات منطقیه االنجیلیه و      

گوجه و سلسله کیوه  بخش هایی از ارتفاعات کوه نقره کمر و 

های جنوب شهر تفرش به خوبی قابل مشاهده هسیت، بیرای   

بازگشت می توانیم از مسیری که روی ان صعود کردیم ، بیه  

 روستای سرابادان برگردیمه

 

 متر 2300ارتفاع  –کوه اسبان سره 

N 36° 26' 56.35" 

E 51°10' 29.44" 

 داردهکیلومتری جنوب کالردشت قرار  4اسبان سره در فاصله 

کییوه اسییبان سییره جنگلییی و در منطقییه کالردشییت واقییر    
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شده،بهتری  مسیر برای صیعود بیر بیاالی ارتفاعیات جنگلیی      

اسبان سره منطقه ای است که در جنوب شهر کالردشت بیه  

نام اُجابیت واقر شده استه برای رفت  به باالی جنگل اسبان 

که از راهنمای محلیی اسیتفاده کنییم ، ییک     است سره بهتر 

اده خاکی ماشی  رو هم از منطقه اجابیت تیا نزدیکیی زییر    ج

شیب جنگل باال می رود که در ای  نقطه باید از وسیله نقلیه 

 پیاده بشویمه

مسیر در یک دره ابرفتی عاری از جنگیل در ارتفیاع تقریبیی    

می شیود، در   می رسد،سپس وارد جنگل متری به باال 2000

منییییییاطق 

جنگلیییییی 

فیوق العییده  

جییییااب و 

دیییییدنی و 

باشیییییکوه 

هسییت، راه 

به تدریج از 

یییک سییبزه 

زار در میان 

درختیییییان 

ارتفاعات میگیرد و به یک مرتر می رسد که کمیی از جنگیل   

خارج می شود و باز دوباره به سمت شیرق وارد جنگلیی میی    
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 متری بر روی قلیه اسیبان   2400شود تا در نهایت در ارتفاع 

 سره قرار می گیرده

در سمت شمال قله از بی  درختان انبوه می تیوان ارتفاعیات   

منطقه کرمالکوه ، کاالهو و بخشی از ارتفاعات تخت سیلیمان  

 را مشاهده کنیمه

در سمت جنوب تک قله مخروطی شکل شاه الم دار به خوبی 

قابل مشاهده هست و در سمت جنیوب میا دره ای قیرار دارد    

ب از ان پیایی  میی رود، ایی  دره میا را در     که یک راه پیاکو 

 نهایت به روستای مجل می رسانده

جنگلی که به منطقه پیی  در سمت شرقی ما دره های وسیر 

قلعه و تالبَرسو می رسد، تمامی جنیاح شیرقی ایی  قلیه را در     

احاطه خودشان قرار دادند ،از مسیر صعود شده می توانیم به 

و به برنامه صعودمان در  منطقه کالردشت و اجابیت برگردیم

 ای  نقطه نیز پایان بدهیمه

جناح سمت جنوبی اسبان سره، یال بسیار پرشیبی دارد که با 

ادامه جهت به سمت جنوب به قلیه سرسیری و شیاه علمیدار     

منتهی می گرددههم چنیی  بیر فیراز اسیبان سیره و منیاطق       

پیرامونی از سمت شمال غربی به سیمت جنیوب و تیا سیمت     

سمت شرقی ان راه چال را بر فراز کالردشت میی   جنوب و تا

توانیم به خوبی از اینجا مشاهده کنیم و سپس از مسیری که 

 برای صعود به ای  قله پیمودیم به منطقه مجل بازگردیمه

 از منطقه اردبیهشت ماه استه بهتری  زمان صعود
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 جوستان دره آلیزان

N 36° 11' 17.78" 

E 50° 53' 35.45" 

کیلومتری شرق شهرک طالقان  13در فاصله  بخش جوستان

 قرار دارد ه

 جوستان که در قدیم دهستان بزرگی بوده، در منطقه شیرقی 

بخش شهرک طالقان و به فاصله نزدیکی از ان قیرار دارد ،در  

سمت شمال روستای جوستان دره باغستانی بسیار طوالنی و 

سییر  زیبایی قرار گرفتیه کیه دره الییزان نیام دارد، الییزان م     

تاریخی مواصالتی هست که از ای  روستا به گردنه شیر بشیم  

ابگرم و کناره های دریای مازندران  3000و در نهایت به دره 

 ختم می شوده

بسیار مشخص بیا پیاکوب ومناسیب بیرای     است بنابری  راهی 

انجام برنامه کوه پیمایی که از روستای جوسیتان بیا شیهرک    

مت راست می توانیم مسیر جوستان در امتداد رودخانه ودر س

را پی بگیریم که با پیچ و خم های فراوان و پس از حدود سه 

دُروان  ساعت به زیر شیب منطقه ای بسیار مسطحی بیه نیام  

 می رسده

اینجا مکان بسیار جالب توجه ای برای کم  و اقامیت شیبانه   

می باشد، از ای  نقطه در صورت داشیت  توانیایی کیافی میی     
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در سیمت شیرقی    متری کیوه قلعیه کیه    3200توانیم به قله 

قرار گرفته نیز صعود کنیم،مسیر صعود توأم با عبور از  دروان

تپه ماهورهای متعدد و زیر شیب یک یال سنگی  هست کیه  

در نهایت پس از مدتی در حدود سه ساعت می تواند ما را به 

 قله قلعه سره پراچان برسانده

طی شده هسیت ،   مسیر بازگشت به جوستان نیز همان مسیر

در ای  مسیر و سراسر جناح های شیرقی وغربیی ان چشیمه    

سارها و اترون های کوچک وبزرگی دییده میی شیود کیه رد     

پاکوب مواصالتی نقش اساسی را که در ایی  مییان مشیخص    

 می کنده

 
با ادامه دره الیزان در صورت داشت  وقت کیافی میی تیوانیم    

کامیل و از دو اب عولییای   برای انجام یک برنامه کوه پیمایی 

ای  دره به سمت دره دیگری در جناح چب به نام رمضان دره 
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پیرپیچ و خیم در ردی    و سپس پیمایش مسییری پرشییب و  

بسیار مشخص و پاکوب تا قرار گرفت  بر فراز گردنه شیر بشم 

بر روی خط الرأس جناح جنوبی ارتفاعیات علیم کیوه کیه در     

ای  گردنیه حید فاصیل     متری است ادامه دهیم، 3800نقطه 

قله های کلوان از سمت شرقی و قله هیای نیرگس از سیمت    

 غربی استه

هم چنی  ای  خط الرأس به طور دقیق بیر روی نیوار میرزی    

 استان های البرز و مازندران قرار دارده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 جنگل الیمستان

 
N 36° 09' 54.01" 

E 52° 23' 37.01" 

کیلومتری شمال روستای سییاه بیشیه    5الیمستان در فاصله 
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 در جاده هراز قرار دارده

جنگل الیمستان در شمال شرقی روستای لالهیاش در منطقیه   

شمالی رشته کوه های فیروزکیوه و در حاشییه راسیت جیاده     

هراز قرار گرفته است، برای رسیدن به منطقه جنگلیی بسییار   

بی نظیر و تماشایی الیمستان می توانیم از جاده هراز و پیس  

بیه دو راهیی بسییار    از عبور از گزنک و وانا و روستای کهرود 

مشخص بلده برسیم،از ای  نقطه مسییر را بیه سیمت شیمال     

ه باریک ادامه می دهیم، اندکی جلوتر ودر سمت جاده یک را

 کوهستانی از پلی بر روی رودخانه هراز عبور می کنیمه

در ان سمت مسیر به صورت زیگزاک ارتفاع می گییرد تیا در   

میی رسییم    متیری و روسیتای لهیاش    1200نهایت به ارتفاع 

،جاده از ای  جا باز هم با چندی  پیچ و خم بیاال میی رود تیا    

متری و  1600وارد منطقه جنگلی بشود ودر نهایت به ارتفاع 

 روستای ییالقی الیمستان می رسیمه 

جنگل الیمسیتان در شیمال میا واقیر شیده،یک رد پیاکوب،       

مشخصی از میان جنگل به تیدریج ارتفیاع میی گییرد و ایی       

مسیر را پیاده طی می کنیم، مناظر اطراز جنگلی ان بسییار  

وهم انگیز و زیبا هست، اگر مه در هر زمان در جنگیل وجیود   

، مناظر بسیار بدیعی را بیرای بیننیده خلیق میی     داشته باشد

کنددر سمت شمال جنگل الیمستان، پاشا کاله قیرار گرفتیه   

که با ما فاصله زیادی دارد، راه جنگلی با پیج وخم های زییاد  

متری به یک په   2000به باال می رود تا سرانجام در ارتفاع 
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دشت بسیار سرسبز و عاری از جنگل می رسید، اینجیا نقطیه    

 پایانی جنگل استه

دوستان کوهنورد اگر عالقمند باشند، می تواننید از اینجیا بیا    

متیری   2500پیمایش یک مسیر دو تا سیه سیاعته بیه قلیه     

امامزاده قاسم نیز صعود کنند، اما پیمایش مسیر اصلی یعنیی  

از روستای الیمستان تا فراز ای  مرتر در نهاییت حیدود ییک    

ر مجمیوع نییاز دارد کیه در    ساعت و نیم تا دو ساعت زمان د

 می باشده بی نظیر و تماشاییجای خودش بسیار 

 بهتری  زمان بازدید از منطقه مهر و ابان می باشده

 

 کوه پیمایی آرو به یهر

N 35° 40' 11.95"  

E 52° 24' 12.23"  

کیلومتری شمال شرق روستای سید  6روستای ارو در فاصله 

 اباد در جاده فیروزکوه قرار دارده

متری یکی از روستاهای منطقه  2350روستای ارو در ارتفاع 

 جاب  و سربندان و در شمال جاده فیروزکوه قرار گرفته استه

برای دسترسی به روستای ارو می تیوانیم ابتیدا بیه روسیتای     

سربندان بعد از روستای سد اباد در سمت شیمال وارد جیاده   

ارو میی   فرعی دیگری شویم که با اندک مسافتی به روسیتای 

ه ای  روستا از تعیدادی دره هیای کوچیک و بیزر  در     رسیم 
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سمت شمال ان تشکیل شده است که همگیی بیه تپیه هیای     

می رسند ه یک مسیر  مقابل خط الرأس شرقی قله زری  کوه

گوه پیمایی بسییار جالیب توجیه از اینجیا بیرای رسییدن بیه        

در  روستای یهر و با گار از خط الرأس زری  کوه وجود دارد ه

ست که منطقه سیر راه تاریخی و باستانی قدیمی اواقر ای  م

ارو را به دره رودخانه دلیجان متصل می کرده و اکنون متیرو  

 که باقی مانده استه

برای دسترسی به ای  

مسیییر مییی تییوانیم از 

جنییاح شییمال شییرقی 

روستای ارو ای  رد را 

بیییه سیییمت شیییمال 

شرقی پیگیری کنیمه 

راه بیییییا عبیییییور از  

نییاهمواری هییا و تپییه 

ماهورهای متعیدد بیه   

تییدریج ارتفییاع مییی   

گیرد تا در نهایت بیه  

 2450ارتفاع تقریبیی  

متری بر روی گردنیه  

گُرده لالیش کیه در ان   

 یک مرتر بسیار سرسبز و چشمه اب واقر شده می رسده
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راه پاکوب از ای  جا به دره یهر سرازیر می شود و از ای  نقطه 

تپه هیای مجیاور    باریک و در کمرکششیب زیاد هست و راه 

به تدریج ارتفاع کم می کند تا در ابتدا به منطقه ای مسطح و 

گوسفندسرا و سیپس بیا زیگیزاک هیای مختلیف و بیه طیور        

مستقیم به سمت کف دره دلیییای پیایی  میی اییده از ایی       

منطقه مسطح یک مسیر دیگر رو به غرب و در کمرکش تپیه  

و دشیوار و   ه بسییار سیخت  ها هم مشاهده میی شیود کیه را   

خطرناکی هست که ان هم در نهایت به دره رودخانه دلییای 

مسیر را توصیه نمی کنیم، پس بهتر است  می رسد که ما ای 

از همی  مسیر به صورت زیگزاک خود را به کف دره دلییای 

 و از انجا به روستای یهر برسانیم ه

وی گردنیه  مدت زمان پیمایش ای  مسیر از روستای ارو تیا ر 

گرده لش به مدتی در حدود دو ساعت زمان و مسیر فرود هم 

از گردنه تا رسیدن به روستای یهر حدود یک الی یک و نییم  

 ساعت زمان برای پییمایش ای  مسیر نیاز دارده

 بهتری  زمان بازدید از منطه اردبیهشت ماه می باشده

 

 کوه پیمایی السم به روستای نوا

N 35° 48' 41.55" 

E 52° 12' 34.39" 

کیلومتری شیرق پلیور در جیاده     20روستای السم در فاصله 
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 هراز قرار دارده

روستای السم بخشی از منطقه مسکونی در رشته کیوه هیای   

فیروزکوه می باشد، برای رسیدن به ای  نقطه از جاده هیراز و  

از گردنه امام زاده هاشم و پس از بخش پلور نرسییده بیه اب   

هراز خارج می شویم ، در سیمت راسیت    اسک از جاده اصلی

وارد جاده ای دیگر می شویم که با طی یک مسیر اسیفالته و  

 پس از روستای زیار به روستای السم می رسیمه

 
روستای السم در یک په  دشت وسییر و گسیترده و بسییار    

وهیوایی بسییار متعیدل و خیوب در      در یک نقطه اب سرسبز

مهم  ای دوبرار و یکی ازجناح شمالی خط الرأس رشته کوه ه

تری  ارتفاعات فیروزکوه واقر شده اسیته بیرای رسییدن بیه     

ابتدای مسیر کوه پیمایی که مورد نظر ما هست ، می باید که 

از ادامه همی  جیاده اسیفالته و پیس از السیم در حیدود دو      

کیلومتر جلوتر و زمانی که به مدخل یک دره فرعی بسیار باز 

باید از وسیله نقلییه خیود خیارج    در سمت شمال می رسیم، 
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 شویم ه

اینجییا در سییمت جنییاح جنییوبی قلییه عبییرت واقییر اسییت و   

فرورفتگی خاص گردنه ای که قله عبیرت را بیه قلیه پاشیوره     

متصل می کند به خوبی از کناره جاده پیداسته مسیر صعود 

ما پیمایش همی  راه و همیی  دره بیه سیوی گردنیه عبیرت      

همی  راه و همی  دره به سوی استه مسیر صعود ما پیمایش 

گردنه عبرت استه راه بسیار هموار اسیت و از مییان مراتیر و    

چشمه سارهای متعددی عبور می کند و به تدریج ارتفاع می 

متری و به زیرشیب  2800گیرد و در نهایت به ارتفاع تقریبی 

و ما از یک است تندی می رسیم، اما راه به طور کامل خاکی 

متیری عبیرت    3120ان را تا روی گردنه رد پاکوب مشخص 

 طی می کنیمه

که اگر از ان به سمت شرق ادامه است گردنه عبرت نقطه ای 

متری پاشیوره   3950صعود بدهیم می توانیم رشته ارتفاعات 

را صعود کنیم و اگر به عکس بیه سیمت غیرب ادامیه مسییر      

 بدهیم می توانیم به تک قله عبرت صعود داشته باشیمه

گردنه، دره رودخانه نوا به خوبی در زیر پای ما مشیاده  از فراز 

می شود، مسیر در میان همان رد پاکوب و انیدکی ماییل بیه    

شمال شرقی در پی می گیریم و به ارامی ارتفاع را کیم میی   

کنیمه به طور متوسط از ابتدای جاده ای که از وسییله نقلییه   

و ساعت پیاده شدیم تا فراز گردنه عبرت حدود دو ساعت تا د

 و نیم زمان نیاز هسته
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مسیر فرود به ارامی طی می شود ودر میان مراتر فرودسیتی  

متری به مرتر بسیار زیبا و دییدنی   2750در نهایت به ارتفاع 

و گسترده ازو، اتاقک چوپانی و سرچشیمه ان میی رسییمه از    

ای  نقطه مسیر را می توانیم به سیمت شیمال تغیییر جهیت     

در همان رد خط پاکوب و با صیرز   بدهیمهبهتر ان هست که

حدود یک ساعت خود را به روستای بزر  نوا برسیانیم و بیه   

برنامه خوب خود در ای  بخش از رشته کوه هیای فیروزکیوه   

 خاتمه بدهیمه

 

 دره چرات

 
N 35° 59' 42.87" 

E 52° 43' 22.16" 

کیلومتری جنوب غربی روستای  28روستای چرات در فاصله 

 داردهاالشت قرار 

دره چییرات یکییی از بزرگتییری  دره هییای مختلییف دره هییای 
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منطقه رشته کوه های فیروزکیوه میی باشید کیه بیه صیورت       

شرقی وغربی در ای  منطقه فرا گرفته، در طرز دره کرات در 

ابتدا جنگل های تک درخت ودر انتها منطقیه ی کوهسیتانی   

در پوشش خودش قرار داده، یک دره فرعی دیگر از ایی  دره  

می شود که دره دارسِله  ودر ابتدای مدخل ورودی به ان جدا

 نام دارده

برای دسترسی به ای  دره زیبا و دیدنی در منطقه فیروزکیوه  

 می توانیم از جاده فیروزکوه و پس از پل سفید و اندکی باالتر

وارد جاده االشت بشویم، ای  جاده اسفالته با پیچ و خم های 

ت پیش می رود وبا رسیدن بیه  زیادی به سمت روستای االش

به جای ارتفاع گرفت  به سمت روستا و  یک دوراهی مشخص

مراتر مرتفر تر االشت، در کف دره مسیر خودش را ادمه می 

دهده ای  مسیر یک جاده خاکی است که با پیچ و خیم هیای   

فراوان و به تدریج جلو می رودتا در نهایت پس از طی کیردن  

وستای انند می رسد، از ای  نقطه مسیری بسیار طوالنی به ر

 باز هم جاده ادامه پیدا می کنده

کمی جلوتر ما به روستای اصلی چرات می رسیم، ای  روسیتا  

منطقه ای هست که در میان مراتر و دشت های بزرگیی کیه   

در دو طرز ان ودر کنار یک رودخانه داییم کیه در کیف دره    

ان میی  جاری هست می رسیمه اینجا نقطه ای هست کیه از  

شود برای اجرای برنامه هایی متنیوع ازکیوه پیمیایی تیا کیوه      

نوردی سنگی  و هم چنی  برپایی کم  و اقامت نیز استفاده 
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 کرده

مناطقی که از روستای چرات و دره ان می توان بیرای انجیام   

برنامه استفاده کرد، پیمیایش ییک مسییر فیوق العیاده زیبیا       

ی نِشِیل در منطقیه   ودیدنی هست که ای  روستا را به روسیتا 

نزدیک به دره رودخانه هراز متصل میی کنید، پیمیایش ایی      

متیری در   3500مسیر در مدت دو روز و عبور از یک گردنیه  

متری پرچنیان هسیت، همینیی  از     3950سمت شمال قله 

دره چرات می شود به قله های خیولِرز و قلیه هیای انیسیه و     

 همینی  خود قله پرچنان نیز صعود کرده

 

 ب سردگرما

N 35° 28' 05.56" 

E 52° 21' 07.62"  

کیلومتری جنوب روستای  30روستای گرماب سرد در فاصله 

 سربندان در جاده فیروزکوه قرار دارده

روستای گرماب سیرد در منطقیه عمیومی شیهر گییالن و در      

جنوب جاده فیروزکوه قرار گرفته اسیته ایی  روسیتا ییالقیی     

رودخانه حبله رود واق شده  کیلومتری 20بسیار دورافتاده در 

 استه

قله تخت رستم یکی از قله های مهم ای  منطقه و در سیمت  

می توان برنامه ای  شمال ای  روستا واقر شده که برای صعود
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یک روزه تدارک دید، برای رسیدن به روستای گرمیاب سیرد   

می باید از روستای سربندان خود را به روسیتای مغانیک و از   

گرماب سرد برسانیمه با رسییدن بیه میدخل    انجا به روستای 

اصلی روستا و کمی باالتر از ان در سمت شیمال ییک جیاده    

خاکی مشخص وجود دارد که سراسر دامنه های جنوبی قلیه  

 تخت رستم را در پوشش خود قرار داده استه

اندکی که در ای  جاده راهپیمایی کنیم به زیر شیب یکیی از  

رسیمه در بیاالی سیر میا     یال های فرعی قله تخت رستم می

شیب تندی دیده می شود و مسیر از همی  نقطه می تواند به 

سمت باال ادامه دهیم، یک رد پاکوب هم در کنار ایی  مسییر   

وجود دارد که با دور زدن بخشی از ای  یالیه دوباره خیودش  

 را بر فراز ان می رسانده

 
باشد متر می  2000روستای گرماب سرد از سطح دریا ارتفاع 
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می کشید تیا    ودر حدود یک ساعت و نیم الی دو ساعت طول

ما از ای  رد پاکوب مشخص عشیایری خودمیان را بیه ارتفیاع     

متری لبه یال سمت غربی قله برسانیمه از اینجا مسیر  2350

تخت و هموار تا نوک قله تخت رستم باال می رود و به حدود 

تخیت رسیتم    یک ساعت دیگر نیاز دارد تا ما را بیر فیراز قلیه   

 برسانده

از فراز ای  قله کوتاه و دیدنی در شمال روستای گرماب سرد 

 100خط الرأس  چشم انداز بسیار دیدنی و جالب توجه ای از

کیلومتری دوبرار را می توانیم بیه اتفیاق بیرج مخروطیی بیام      

ایران یعنی قله دماوند در سمت شمال مشاهده کنیمه در دور 

رشته کوه های منطقه دشیت  دست ها ی سمت شمال غربی 

الر، قله گل زرد و ارتفاعات پیرامون ان نیز به خوبی دیده می 

 شوده

از ای  نقطه هم چنی  دشت های سرسبز و بی انتهیا منطقیه   

ابسرد را که پوشیده از درختان و باغ های فراوان اسیت ، بیه   

 خوبی می توان مشاهده کرده

که بر فراز ان  در سمت شرقی ما یک برج صخره ای قرار دارد

و  گویا قلعه تاریخی و باستانی پیره زن قلعه ساخته شده است

 2450هم چنی  رشته ارتفاعات سیریر قلعیه و کیوه نردبیان     

 متری هم در مقابل سمت شرقی به خوبی به چشم می ایده

برای بازگشت به روستای گرماب سرد بهتیری  مسییر همیان    

 مسیر صعود هست که پیمودیمه
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 بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده بهتری  زمان

 

 متر 4000ارتفاع  -قله ماسمور

N 36° 22' 14.50" 

E 51° 05' 17.15"  

کیلومتری جنوب غربیی میرزن ابیاد جیاده      20ناتر در فاصله 

 چالوس قرار دارده

قله ماسمور اخری  قله نهایی در ناتر می باشد، می تیوانیم از  

فرعی از جیاده چیالوس سیپری    روستای ناتر که در یک جاده 

می شود، ان را تا نقطه خرس دره با وسیله نقلیه می رویم، از 

ای  نقطه جاده خاکی و با پیچ و خم های متعیدد بیه سیمت    

جنوب ارتفاع می گیرد و در نهایت به مرتعی بسییار وسییر و   

 می رسده یک چشمه با اب لوله کشی شده

ع ایی  گردنیه   ، ارتفیا اسیت  اینجا چراگاه اسب هیای وحشیی   

خم های  متر هست، جاده خاکی از ای  نقطه با پیچ و 2800

فراوانی به سمت جنوب الیت و در نهایت به روستای دلیر می 

 رسد، ای  گردنه ابتدای صعود به قله ماسمور نیز استه

برای صعود به قله ماسمور می توانیم از ای  نقطیه و بیر روی   

های ابتیدایی مسییر    یال شرقی ان ادامه صعود کنیم، قسمت

مرتر و چم  زار هست، هر چیه بیاال میی رویم،صیخره ای و     

عبیور   سنگالخی می شود و بسیار ساده می توان از میان انها
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متری میی   3500کرده تا بر فراز یک گرده کوچک در ارتفاع 

رسیم، از اینجا دو طرز لکه های برز و یخیالی باقیمانده از 

اه ارتفاع می گیرد تا در نهایت زمستان دیده می شود وادامه ر

می رسد، از روی  3750به شاخه شرقی قله ماسمور به ارتفاع 

لکه برز بزرگی در ای  نقطه عبور می کنیم و به سمت دیگر 

ان می رسیم وسپس از کنار نوار صیخره ای شییبتندی را تیا    

 قله ماسمور سپری می کنیمه

 
در سمت شمال دیده می شود ماسمور دره عمیقی از فراز قله 

متصیل  اکید  که در نهایت ای  قله را به منطقه االکاپَل و ابشار 

می کند که یکی از مسیرهای منطقه علیم کیوه هسیت ، بیه     

فاصله نزدیکی از ان در سمت غربی نمای دو قله دیواره ای و 

صخره ای بسیار دیدنی ابیدر و دیوچال را می تیوانیم از ایی    

 نقطه ببینیمه
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مت جنوب خط الرأس رشیته کیوه هیای زریی  کیوه و      در س

مشیاهده هسیت، در    سیاهلیز که بر فراز دره لیر هستند قابل

نزدیکی سمت شرق ای  قله یک قله دیگری قرار دارد کیه بیا   

متر هست که می توان ان را هم از  3860نمک لیز به ارتفاع 

 فراز قله و با مدت زمانی در حدود نیم ساعت صعود کرده

  راه برای بازگشت، مسیر کاسه ی برفیالی هست کیه  بهتری

ل در سمت شمال شرقی قله وجود دارد ، یکیی مسییر برفییا   

لب خیلی مناسب را می شود با سرخوردن و حتی با گیام بیه   

گام پایی  امدن تا کف دره خرس دره ان را پیمیود و سیپس   

به همی  نقطه در زیر گردنه رسید و به برنامه صعود بیه قلیه   

 ور نیز در ای  نقطه ادامه خاتمه دادهماسم

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

  متر 3100ارتفاع  –قله توار کوه 

N 36° 23' 02.39" 

E 51° 11' 10.13" 

کیلومتری جنوب میرزن ابیاد در    14روستای مکار در فاصله 

 جاده چالوس قرار دارد ه

متر در منطقه رشته کیوه هیای    3100قله توار کوه به ارتفاع 

دورتییری  ارتفاعییات منطقییه تخییت  البییرز غربییی و بخشییی از

 سلیمان عَلالم کوه قرار دارده
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بهتری  مسیر دسترسی به ان از راه روستای دره مکیار اسیت   

که از جاده کرج به چیالوس و تیا نزدیکیی روسیتایی بیه نیام       

فشکور پیش می اید،نرسیده به روستای فشیکور، ییک جیاده    

کی وجود دارد که از بیاالی ایی  روسیتا بیه سیمت نقطیه       خا

ییالقی لوار باال می رود، لوار یک مرتر در شییب مالییم ولیی    

بسیار باشکوه و فوق العاده دیدنی است که در ارتفاع تفریبیی  

متری واقر شده و توسط وسیله نقلیه ای  جاده خاکی  2000

 را طی کنیم تا به ای  نقطه ییالقی برسیم ه

 
توار کوه با شیب های بسیار تند در سمت شمال میا قیرار    قله

دارد و امکان صعود از ای  راه با توجه به سختی مسیر فیراهم  

نیست، بنابرای  بهتری  راه عبور ، از یک رد پاکوب مشیخص  

مالرو هست که از ای  نقطه بر روی گردنه مکار باال میی روده  

به طیول   پیمودن ای  مسیر در مسیری سنگالخی یک ساعت

می انجامد تا ما را بر فراز گردنه شرقی قله توار کوه به ارتفاع 
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 متر می رسانده 2400

ما دیده میی شیود و    -غربی -در سمت مقابلاز ای  نقطه قله 

مسیر صعود بر فراز یک مرتر تخت و بسیار هموار هست، راه 

در میان سبزه راهای باشکوه باال می رود تا ما را بر فیراز ایی    

 متری برسانده 3100 قله

از فراز قله توار کوه ارتفاعات قله های شرقی منطقه علم کیوه  

مانند ماسیمور در کالته کالش به خوبی از ای  فراز قابل مشاهده 

 استه

در جنییاح جنییوبی قلییه ، دره عمیییق و کوهسییتانی نییاظر بییر  

رودخانییه ان بییه خییوبی دیییده مییی شییود، روسییتاهای مکییار، 

در سمت جنوبی قله قرار گرفته  مرس،کنس دره و فشکور هم

 انده

راه تاریخی و باستانی ارتباطی بی  فشکور به روستای برار در 

دره گالمره که در جناح شمالی ای  قله قیرار دارد، در جنیاح   

 غربی توار کوه قابل مشاهده استه

در جناح جنوبی چندی  ارتفاع کوتاه تر با نام های مییرکیوه  

 فراز یال فرعی قرار دارندهساتره ، زردک ه سرداغ بر 

بهتری  مسیر برای بازگشت از ای  نقطه به سوی یک منطقیه  

ییالقی هست که در یک رد پاکوب می شود ان را بیه سیمت   

ان منطقه پیمود ، ای  منطقه که لُوار نیام دارد و ییک نقطیه    

کوچک ییالقی در دامنه کوه مکان است و سپس با حرکت به 

 م از ای  منطقه برگردیمهمرکز جاده مکار می توانی



هایی به سوی صعودگام   -------------------------------------------  

77 

 از منطقه خرداد ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 3350ارتفاع  –قله سیاه سنگ 

 
N 36° 14' 57.41" 

E 51° 38' 05.11" 

پیل زنگولیه   کیلومتری شرق  40روستای نیکنام ده در فاصله 

 در جاده چالوس قرار دارده

کوه های نور و قله سیاه سنگ یکی از ارتفاعات منطقه رشته 

کجور در روستایی به نام نیکنام ده در مسیر جاده بلده و پس 

 از روستای اوز کال استه

برای صعود به ای  قله میی تیوانیم از روسیتای نیکنیام ده در     

مسیری که در سمت شمال ای  روستا و در یک مسیر پاکوب 

و در امتداد یک جویبار کوچک اقدام به صعود کنییم، مسییر   

میان گوسفندسراهای کوچک و بزرگی درامتداد ای   صعود از
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رودخانه فصلی ادامه پیدا می کند تا پس از میدتی در حیدود   

دو ساعت صعود به په  دشت بسیار گسترده ای میی رسییم   

بیه شیمار میی     روستای اطراز حشاممناسبی برای ا که مرتر

 ایده

کیه  از ای  نقطه در سمت چب ما دره عمیقی د یده می شود 

سمت از رشته کوه های ای  منطقه را از هم دیگیر جیدا   دو ق

می کند یال سمت شمال را هم چنان ادامیه میی دهییم و از    

قسمت های مختلف سینگالخی و از کنیاره چنیدی  چشیمه     

کوچک و بزر  رد می شویم تا در نهایت به ییک رد پیاکوب   

بسیار مشخص می رسیم که درواقیر راه تیاریخی و باسیتانی    

ز ای  منطقه به سمت مناطق شمالی کجور میی  عبور و مرور ا

 باشد ه

از مسیر رد پاکوبی که روی ان قرار داریم خارج شده و رو به 

سمت شمال شرقی تا پس از مدتی در حدود دو ساعت صعود 

 می توانیم بر فراز قله سیاه سنگ قرار بگیریمه

با شیب تنیدی تیا کیف    انکاس رودخانه در سمت شمال دره ،

ادامه پیدا می کند، رد پاکوب به خوبی از  کاسدره و دشت ان

کمرکش جناح شمالی قله سیاه سینگ بیا پییچ و خیم هیای      

متعدد تا کف ای  دره پایی  می رود تیا بیه منیاطق جنگلیی     

فرادستی برسد و از سمت غرب ، قله سیاه سنگ قلیه قیرق و   

 گردنه قرق قرار گرفته استه

و باسیتانی از  گردنه قرق همی  گردنه هست که راه تیاریخی  
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متر هست، گردنه پر  3300روی ان عبور می کند، ارتفاع ان 

برفی است که در بیشتر ایام سال جریان عبور و مرور از ایی   

  نقطه متوقف می کنده

  بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 متر 3500ارتفاع  -میشه نوقله 

N 36° 15' 52.16" 

E 52° 00' 39.45"  

 کیلومتری شرق بلده قرار دارده 12روستای تاکور در فاصله 

در جناح شمال غربی روستای تاکور واقر شیده   میشه نوقله  

استه بهتری  مسیر برای صعود از پل دو اب بلیده و از جیاده   

هراز می باشد، یعنی خالز مسیری کیه بیه قلیه کیوه گیر       

منتهی می شود و یک یال با شیب بسیار تند در سمت شمال 

 مشاهده می شوده روستا
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میی باشید، مسییر     مسیر صعود به قله میشه نو از راه ای  یال

توسط یک یال بسیار طیوالنی و پیر فیراز و نشییب و پیس از      

حدود پنج تا شش ساعت با عبیور از تپیه ماهورهیا، مراتیر و     

چندی  گوسفند سیرا کیه در دو طیرز ایی  ییال بیه خیوبی        

مشاهده می شود، سرانجام به قله میشه نو یا مییش نیو میی    

 رسده

سیار تنیدی قیرار   از فراز قله میشه نو در سمت شمال شیب ب

دارد که در نهایت به روستای میرخه مند، از روستای ییالقی 

منطقه کجور منتهی می شود، سمت جناح شرقی هم تک قله 

مرتفر کوه گر  را می توانیم مشاهده کنیم ودر سمت غربی 

 ما قله نورک یا نُرک به خوبی مشخص هسته

اشنا در سیمت جنیوب میی تواننید خیط الیرأس       چشم های 

متر منطقه البرز مرکزی از قله دماونید   4000فاعات باالی ارت

تا ارتفاعات دو خواهران قله سینه زا و ارتفاعات دشیت الر تیا   

قله خلنو را به خوبی از ای  فراز مشاهده کنند ه میدت زمیان   

بازگشت از فراز قله میشه نو به روستای تاکور سه ساعت میی  

 باشده

فر ان جناح شیمالی جنگیل   از فراز قله میشه نو و گردنه مرت

هییای بسیییار وسیییر الویییج و روسییتاهای کوچییک ان شییامل 

کیاکال،خطیرکال، ده بنک،رکیس کیال، دییزن کیال، و سیادات     

 محله در عمق دره الویج به چشم می ایده

قله میشه  کوهستان مشهور به سید خیل کوهی در حد فاصل
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توسط تا نو تا دره الیج واقر گردیدهه از قله میشه نو به طور م

ساعت نیاز  3رسیدن به روستای ییالقی ایزوا مدتی در حدود 

 دارده

  بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر  3450ارتقلغ  –قله شاه پیل کوه 

N 36° 19' 07.49" 

E 51° 18' 35.89"  

کیلومتری شرق روسیتای مجیالر    4 هروستای عسل در فاصل 

 در جاده چالوس قرار دارده

قله شاه پییل کیوه در منطقیه البیرز     

مرکییزی و بخشییی از سلسییله جبییال 

 کوه های نور و کجور می باشده

مسیییر بییرای دسترسییی و   بهتییری 

صعود به ای  قله که در شمال غربی 

متری قرار دارد ،  4000قله وروشت 

ی جاده کرج به چیالوس هسیت ، می   

تییوانیم در منطقییه مجییالر و پییس از 

تونییل کنییدوان وارد جییاده خییاکی   

دیگری بشویم که با عبور از چندی  روستای ییالقی در انتهیا  

 به روستای کوچک عسل سر می رسیمه
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ییک راهنمیای محلیی بیرای عبیور از       ههمیرا از اینجا بایستی 

مناطق جنگلی فرادستی که شیب بسیار تندی دارد ، تا باالی 

قله شاه پیل کوه مسیر راه را در پیش بگیریم، راه در ابتدا بیا  

شیب تندی شروع می شود و از میان جند مرتر کوچک عبور 

می کند ،سپس از راه پاکوب وارد جنگل های انبوه ای  ناحیه 

شیب تند است ولی مناظر اطراز مسیر افزوده میی  می شود، 

شود ودر نهایت از کنار یک قله فرعی بیه یکبیاره وارد مرتیر    

 متری می شویمه 2400بسیار سرسبز و مرتر در ارتفاع 

که در ان بناهییای میباشید ایی  مرتیر بسییار زیبیا زیی  وش      

کوچک گوسفندسراهای اهالی کینس دره و عسیل سیر قیرار     

و به جنوب امتداد پیدا می کند و بر روی لبه دارند، مسیر ما ر

متری صعود می کنییم   2600یال ودر ابتدا به یک قله کوتاه 

که به مدتی در حدود یک ساعت زمان نیاز دارد،از ای  نقطیه  

قله شاه پیل کوه خارج از جنگل ودر مقابیل دییدگان میا بیه     

چشم می اید، شیب مسیر بسیار تند هست ولی میا بیر روی   

ل ان را صعود می کنیم ، ایی  مسییر بخشیی از ان در    لبه یا

مبان یک رد پاکوب قرار دارد و سپس از ان خارج می شود و 

در نهایت پی از مدتی در حدود دو ساعت صعود میداوم میی   

 توانیم بر فراز قله شاه پیل کوه قرار بگیریم ه

در سمت جنوب شرقی، نمای رخ عظیم قله وروشت و دیواره 

ی ان به طور کامل بیه چشیم میی خیورد، در     ها و صخره ها

انتهای جنوبی ارتفاعات منطقه البرز مرکزی و به خصوص در 
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سمت جنوب می توانیم ارتفاعات منطقه دلیر و ناطر و بخشی 

از ارتفاعات منطقه تخت سلیمان و علم کیوه را هیم از اینجیا    

 مشاهده می کنیمه

م و در سمت شمال قله شاه پییل کیوه هیم دره بسییار عظیی     

عمیق کی کوه مشاهده می شود که تا نزدیکیی هیای دشیت    

نظیر به پیش میی رود، در منیاطق شیمالی میی تیوانیم دره      

خانه گلنده رود که تا منطقه علمده و رویان پیش می رود رود

 را به خوبی مشاهده کنیمه

که بیرای  است بهتری  مسیر برگشت به منطقه چنارب  راهی 

 گرفتیم و ان را پیمودیمهصعود به ای  قله در نظر 

  بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 یمنطقه البرز غرب -متر 3200ارتفاع  -قله لَرزَنده چال

 
N 36° 16' 30.06" 

E 51° 06' 06.60" 
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کیلییومتری جنییوب غربییی  16روسییتای انگییوران در فاصییله 

 روستای دزد بند در جاده چالوس قرار دارد ه

لرزنده چال در سمت جنوبی ارتفاعات زری  کیوه و ابنید   قله 

ودر جنوب غربی روستایی به نام انگیوران و در منطقیه البیرز    

 غربی قرار دارد ه

کرج  بهتری  مسیر برای دسترسی و صعود به ای  قله از جاده

به چالوس و در منطقه ای به نام دزد بند است ، از ای  نقطیه  

رعی که از سمت ربی و نقطیه ای  می توانیم از راه یک جاده ف

به نام دزد بند و قهوه خانه معروز انجیا جیدا میی شیود، بیا      

وسیله نقلیه در یک جاده اسفالته به سوی ای  روستا حرکت 

کنیم، جاده در امتداد رودخانه دلیر جلو میی رود، سیپس بیا    

عبور از روستاهای چهار باغ، پوالد کوه، علی اباد گیجان و در 

 متری می رسده 2100 ستای انگوران در ارتفاعنهایت به رو

قله لرزنده چال در سمت جنوب غربی روستا مشخص هست ، 

ما می توانیم با وسله نقلیه کمیک دار و از جیاده ای کیه بیه     

معدن گچ انگوران می رسد استفاده کنیم، ای  مسیر با پیچ و 

خم های فراوان و به موازات دره رودخانه انگیوران بیه سیمت    

ارتفاع می گیرد و پس از مدتی می تواند ما را به ارتفاع غرب 

متری برسانده نام قله لرزنیده چیال بیه خیاطر وجیود       2700

ریزش های فراوانی هست که از جناح شیمالی قلیه و بیشیتر    

جناح های دیواره و سنگ های خرد را از قله به پایی  سرازیر 

 کرده استه
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بهتری  و ام  تری  مسیر برای صعود به قله لرزنده چال یالی 

میی شیود،    که در سمت مایل بیه شیمال شیرقی دییده    است 

تمامی ای  منطقه پوشیده از مرتر هیای سرسیبز و گوسیفند    

سراها و رودخانه های کوچک و بزر  که داکم و فصلی هست 

 که منطقه را در پوشش یکدست خودشان قرار داده انده

صعود از یال شمال شرقی کم شییب هسیت و حالیت    مسیر  

سینه کش را دارد و در نهایت زیر یال شیمالی شییب مسییر    

روی لبیه ییال    متری 3100تندتر می شود وسپس در ارتفاع 

شمالی قرار می گیرد، از ای  نقطه صعود به قله بیه راحتیی و   

 با صرز مدتی درحدود نیم ساعت به انجام می رسده

نده چال در سمت شمال ، قلیه بسییار مرتفیر    لرز از فراز قله 

 زری  کوه و ابند را می توانیم مشاهده کنیمه

در سمت جنوب میا سلسیله ارتفاعیات کنیدوان و ازادبیر ودر      

سمت غربی ما دره رودخانه قرار دارد که درنهایت انتهیای ان  

 به روستای ده در می رسده

ه ما بهتری  مسیر برای بازگشت همان راه صعود شده است ک

 را می تواند به روستای انگوران برسانده

  بهتری  زمان بازدید از منطقه تیرماه می باشده

 

 متر 3400ارتفاع  -قله کالهون

N 35° 53' 02.15" 
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E 52° 27' 13.88"  

کیلییومتری شییمال روسییتای  2روسییتای کهنییک در فاصییله 

 دلییای جاده فیروزکوه قرار دارده

از اخری  ارتفاعات رشته دوبرار برای صعود به قله کالهون که 

از  میی بایید   در منطقه رشته کوه های فیروزکیوه میی باشید،   

روستای کهنک اقدام به صعود کنیم ، ایی  روسیتا در فاصیله    

نزدیکی از منطقه پیل دلیییای ودر سیمت شیمالی ان قیرار      

 گرفته استه

 
بهتری  مسیر دستیابی و صعود بیه قلیه کالهیون از روسیتای     

که گرفت  به روی گردنه تخت علی هست  ارتفاع کهنک باز با

متری واقر شده، پس از قرار گرفت  به روی  3700در ارتفاع 

گردنه تخت علی مسیر کمی طوالنی ولی بسییار همیواری در   

مقابل داریم که بر روی لبه خط الرأس به سمت غرب ارتفیاع  

می گیرد، ای  ارتفاع از روستای کهنک تا فیراز گردنیه تخیت    

و از گردنه تخیت علیی تیا    به مدتی در حدود سه ساعت علی 
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روی قله کالهون نیز به مدتی نزدیک به سه ساعت زمان نیاز 

 داریم تا به ای  قله زیبای منطقه دوبرار صعود داشته باشیمه

از فراز قله کالهون دورنمای بسیار جالب توجه ودیدنی نیوک  

 مشاهده کنیمهقله دماوند در منطقه البرز مرکزی می توانیم 

در سمت شمال غربی رشته کوه های امیری و انیسیه از ایی    

فراز به خوبی مشخص هست ، از دیگر مناظری که از فراز قله 

کالهون دیده می شود، در سمت جنوب خیط الیرأس رشیته    

کیه در افیق   اسیت  متیر   3850کوه های زری  کوه به ارتفاع 

 ه باشیمهغربی نیز می توانیم با انها دیدار داشت جنوب

بهتری  راه برای بازگشت به روستای کهنگ مسییری هسیت   

کردیم که ان گردنه تخت علی  استفاده که در راه صعود از ان

که دوباره به روستای کهنک در کنیار دره رودخانیه دلیییای    

 بازمی گردده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 3500ارتفاع  -قله سنگ سرک

N 36° 22' 38.53" 

E 51° 08' 10.38" 

کیلومتری جنوب غربی مرزن ابیاد   20روستای ناتر در فاصله 

 در جاده چالوس قرار دارده

قله سنگ سرک یکی از ارتفاعیات البیرز غربیی در بخشیی از     
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 سلسله کوه های منطقه علم کوه می باشده

برای صعود به ای  قله می توانیم از جاده روستای ناتر کیه در  

نزدیکی مرزن اباد که از جاده چالوس جدا می شود، اقدام به 

صعود کنیم ، تا روستای ناتر جاده اسفالته است، سپس ییک  

جاده خاکی شروع می شود که با پییچ و خیم هیای زییاد تیا      

یان دارد مدخل خرس دره ، نقطه ای که اب روانی در ان جر

ودر سمت راست ما قرار دارد می رسیم ، در ایی  نقطیه ییک    

برکه کوچک اب هم مشاهده می شود قله بر فراز ایی  برکیه   

قرار گرفته و در سمت شمال به خوبی قابل مشیاهده هسیت،   

مسییر صیعود از مییان    اسیت  شیب یال جنوبی قله کمی تند 

با دور و چم  زارها به تدریج روی یال جنوبی شکل می گیرد 

زدن صخره های کوچک وبیزر  از روی ییک رد بسییار کیم     

رنگ پاکوب که در بسیاری از جاها کامالً محو می شود مسیر 

ارتفاع می گیرد و پس از مدت زمانی در حدود چهیار سیاعت   

 صعود مداوم می توانیم به زیر شیب اصلی قله برسیمه
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ا از اینجا در سمت راست ما یک چشمه اب بسیار گیوارا وزیبی  

، اسیت  متر  3500دل زمی  خارج می شود، ارتفاع در حدود 

شیب های سمت چب ما بسیار تند و ریزشیی اسیت کیه بیه     

تدریج با مایل شدن به سمت شرقی از یک مسیر پاکوب بیاال  

 می رویم تا در نهایت بر فراز سنگ سرک قرار می گیریمه

 متر به خیوبی از  3850در سمت شمال قله کرچم به ارتفاع  

ای  فراز قابل مشاهده هست، همینی  ارتفاعات ماله چیال و  

 حموم کر و نمک ریز را هم می توانیم از ای  نقطه ببینیمه

در سمت جنوب چشم انداز بسیار جالب توجه و باشیکوهی از  

سلسله ارتفاعات کوه های منطقه دلیر را مشاهده میی کنییم   

ک لیز بیه  ه سوس یا هلیز ابند و نمقله های زری  کوه ، کرک

 خوبی در سمت جنوبی قابل مشاهده هستنده

با دیداری از ای  مناظر می توانیم از مسیر صعود شده به دره 

 برگردیم و به برنامه امروز در ای  نقطه نیز پایان بدهیمه

  بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

 متر  3350ارتفاع  -قله فلوک
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N 36° 15' 02.07" 

E 51° 49' 47.09" 

کیلومتری پل زنگوله و شرق جاده چالوس  62بلده در فاصله 

قله فلوک در سمت شمال شرقی بخش بلده و مرکز  قرار دارده

دره هزار به شمار می اید ، برای صعود از بخش بیزر  بلیده   

در یک راه پاکوب و در کنار رودخانه بلیده بیه سیمت شیمال     

با صرز زمانی در حدود سه ادامه مسیر می دهیم، ای  مسیر 

در کنار  بزر  و مرتر سرسبزی ساعت به یک گوسفند سرای

متری می رسد، از ای  نقطه یال اصیلی   2600ان ودر ارتفاع 

قله در سمت شمال دیده می شود، یال با شیب تندی باال می 

 3100رود واز مراتر مختلفی عبور می کند تیا در نهاییت در   

متری روی گردنه قرار می گیرد، از ای  نقطه قله با شیب تند 

هست، از روی لبیه   و صخره ای در سمت شرق قابل مشاهده

ای  یال با احتیاط کافی مسیرهای سنگالخی را پشت سر می 

 گااریم تا بر فراز قله نوک تیز فلوک قرار می گیریمه
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در سمت شمال قله فلوک که انیدکی از سیایر ارتفاعیات نیور     

وکجور عقب تر می باشد، روستاهای بیمک، هلوپشته، لیوس،  

تمیامی ایی  روسیتا در    کالج در عمق دره گلندرود قرار دارد، 

 نواحی جنگلی قرار گرفته استه

از فراز قله فلوک می توان از رد پاکوب مشصی به شمال میی  

توان به روستای ییالقی هلوپشیته و روسیتای بیمیک رسییده     

 ساعت می باشده 4تا  3مدت زمان پیمایش ای  مسیر 

در سمت جنوب قله فلوک دره، رودخانه دو بیالت قیرار دارد،   

خانه از کوه فلوک سرچشمه گرفتیه و بیا پییچ و خیم     ای  رود

های فرا وان مسیری را از شمال به جنوب می پیمایید تیا بیه    

 رودخانه هراز برسده

قله فلوک دره میان سه قله جنوبی ان یعنی ارتفاعات گوچال 

و نالر و سیاه سنگ قرار گرفته است، ای  سه ارتفاع مانر شده 

 شم نیایدهتا قله فلوک از جاده بلده به چ

  بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 2805ارتفاع -قله قبله بند

N 36° 01' 11.26" 

E 50° 59' 08.09" 

کیلومتری شمال بخیش برغیان    8روستای وام کوه در فاصله 

کیه از  اسیت  قرار دارده روستای وام کیوه در مسییر جیاده ای    
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به سمت شمال و در شمال برغان ادامیه پییدا    سرهه روستای

، در زیر شییب روسیتای وام کیوه ییک اریر طبیعیی و       میکند

تاریخی دیده می شود که برای یک دییدار ییک روزه از ایی     

 نقطه بسیار دیدنی هست، به ای  منطقه اُسیکول میی گوینید   

که اُسکول به معنای یک غار صیخره ای طبیعیی هسیت ، در    

از روستای سرحه در شمال برغیان بیه   کمرکش جاده ای که 

روستای وام کوه می رود، به طور طبیعی می توانیم ایی  اریر   

بسیار مشخص ودیدنی را ببینیم، سپس اتومبیل مان را کنیار  

جاده متوقف می کنیم و انگیاه از ییک مسییر پیاکوب بسییار      

مشخص و در حدود نیم ساعت به کف دره وام کوه برویم که 

 یک رودخانه جاری و دایم هسته باغستانی و دارای

از سمت دیگر ای  نقطه مسیر پاکوب باال می رویم تا بیه زییر   

شیییب اییی  منطقییه غییار 

ماننیید مییی رسیییم، اییی   

منطقیییه نقطیییه بسییییار  

مناسبی برای انجام انیواع  

برنامه های سنگ نیوردی  

و بییه خصییوص صییعود از 

منییییاطق کالهکییییی و  

 تمرینییات مربییوط بییه ان

نی  می تواند باشد، هم چ

می توان در مسیر شمالی 
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ای  نقطه تا تنگه وام کوه نیز نسبت به انجام یک برنامه کیوه  

 پیمایی سبک نیز اقدام کرده

 2805روستای وام کوه می توان به قله قبله بند به ارتفیاع   از

مسیر دسترسی به ای  قله با عبور از کوچه متر نیز صعود کرد،

از روای تپییه بییاغ هییای وام کییوه بییه سییمت شییمال شییرقی  

ماهورهای متعددی به تدریج ارتفاع می گیرد، شیب مسیر در 

بیشتر مناطق مسطح می باشد، مسییر بیا عبیور از ییک قلیه      

خط الرأس کوتیاه   متری فرعی به یکباره ما را در برابر 2600

 غربی کوهستان بند قبله می رسانده -شرقی

 قله اصلی در سمت شمال غربی ای  خط الرأُس به چشم میی 

خورد و مسیر ان به طور کامیل سینگالخی اسیته در سیمت     

شمال و در عمق دره زیر پای ما روستای بزر  سنج به چشم 

نمیای بسییار کیاملی از    چنی  می خورده در سمت شمال هم 

خط الرأس، رشته ساوجبالغ از قله ناز تا گزانایورد را می توان 

 دیده

 

 متر 2700ارتفاع  –قله قلعه گردن 
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N 36° 27' 21.38" 

E 51° 38' 12.64"  

کیلومتری شرق دو اب کجیور   30روستای چنارب  در فاصله 

 در جاده چالوس قرار دارده

قله قلعه گردن یکی از ارتفاعیات منطقیه البیرز مرکیزی و در     

 ناحیه نور و کجور قرار گرفته استه

بهتری  راه دسترسی و صعود به ای  قله ، روستای چنارب  در 

، برای رسیدن به ای  روستا می توانیم است جناح جنوبی ان 

از جاده چالوس به مرزن اباد در سمت راست به سمت شیرق  

وارد جییاده اسییفالته دیگییری بشییویم کییه پییس از عبییور از    

اباد و کنس دره و عبور از گردنه الشک بیه   حس  روستاهای

روسییتای چنییارب  مییی رسیید ، روسییتای چنییارب  در امتییداد 

قرار دارد که درنهایت ان را به بخیش بیزر  کجیور    مسیری 

 متصل می کنده

، قله قلعه گردن واقر شده، در سمت چنارب در سمت شمال 
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در میان  شمال روستا یک مسیر پاکوب قرار دارد که به تدریج

و جالب توجه ای بیه تیدریج بیه     تپه ماهورهای بسیار سرسبز

ت و نییم  می گیرد پس از حدود یک ساعسمت شمال ارتفاع 

متیری میی رسید،ای      2300به مرتر بسیار بزرگی در ارتفاع 

یا بیه عبیارتی چمی  کیوه     چرن مرتر بسیار بزر  که به نام 

معروز است، مرکز گوسفندسرای روستاهای اطراز هست به 

قله قلعیه  خصوص روستای اویل در سمت جناح جنوب غربی 

 گردن قرار دارده

بیا شییب بسییار    مسیر پس از مرتر چیرن بیه سیمت شیمال     

می گیرد  مالیمی در یک مسیر سنگالخی ولی مسطح ارتفاع

بر فراز قلیه بسییار    و بعد از حدود یک ساعت دیگر می توانیم

 دیدنی و جالب توجه قلعه گردن قرار بگیریمه

شیمال دره رودخانیه   از فراز قله قلعه گردن در سمت شیمال،  

سیمت  در  کریاک و کجور و جنگل های انبیوه بسییار زییادی   

می توانیم مشاهده کنیم،  شمال و شمال غربی و شمال شرقی

تنها نقطه ای که در سمت شمال میا از جنگیل هیای اطیراز     

متری هشتادی  هست که بیه صیورت    2000خارج شده، قله 

یک تپه بزر  در میان جنگیل هیای اطیراز بیه چشیم میی       

 خورده

در سمت جنوب ما خط الرأس رشته کوه هیای نیور و کجیور    

الیج بیه    عات اسبی کوهک و سیاه سنگ و قله هیای اوار ارتفا

 خوبی از فراز قله قلعه گردن دیده می شوده
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در سمت جنوب شرقی می توانیم دره رودخانه گلنده رود که 

را به خوبی از ای  فراز تا منطقه علمده و رویان پیش می رود 

مشاهده کنیم، بهتری  راه برگشت به منطقه چنارب  مسیری 

برای صعود بیه ایی  قلیه در نظیر گیرفتیم و ان را      هست که 

 پیمودیم ه

 

 متر 3600ارتفاع  -قله دونا

N 36° 09' 55.16" 

E 51° 22' 47.03" 

کیلیومتری شیرق پیل زنگولیه در      4روستا دونا باال در فاصله 

 جاده چالوس قرار دارده

قله دونا بخشی از رشته کوه های البرز مرکزی و در نزدیکیی  

و بهتری  مسیر برای دسترسی در ابتیدای   قلل سرخاب است

صعود، جاده کرج به چالوس و بعد از تونل کندوان از منطقیه  

پل زنگوله توسط یک جاده اسفالته کوتاه می توانیم به روستا 

 برسیم، قله دونا در سمت جنوبی روستا می باشده دونا
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کیه  اسیت  بهتری  مسیر برای صعود به قله دونا مسییر ییالی   

به اللر جنوبی روستا و با شیب اولیه تنید بیاال میی    چسبیده 

رود،سپس با یک چرخش از فراز دونا ارتفاع می گیرد، مسییر  

اندکی باالتر از روستا در شیبی تند به سوی یال اصلی امتداد 

می یابد، تمامی ای  راه در میان بوته هیای کوچیک و بیزر     

ر ریواس کوهی باال می رود و پس از میدت زمیان کوتیاهی بی    

 روی لبه یال اصلی قرار می گیریمه

کوه به  از ای  نقطه در سمت شرقی ، نمای جاابی از قله ازاد

چشم می خورد و در پشت سر ما رشته کوه های نور و کجور 

به خصوص دو قله خشک رود و وروشت به والیوح پیداسیت،   

مسیر باال و باالتر رفته تا شیب بیشتری گرفته و با رسیدن به 

متری اندکی به سمت راست و به خیط   3000یبی ارتفاع تقر

الرأس قله دونا از سمت کوهستان گیر  دره و درنهاییت میی    

 توانیم در حدود چهار ساعت بر فراز قله دونا قرار بگیریمه

زیباتری  قله ای که از فراز قله دونا دیده می شیود در سیمت   

اسیت  کوه  ازاد شرقی ما نمای شاهزاده کج گردن یاهمان قله
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ی پایی  تر قله های سه گانه سرخاب و قله کمیان کیوه را   کم

رشته ارتفاعات منطقیه   می توانیم می بینیم ودر سمت غربی

زری  کوه و بخشی از کوه های تخت سلیمان را از ای  نقطیه  

 مشاهده کنیمه

ازفراز قله دونا در منطقه البرز غربی قله های زریی  کیوه دره   

لشگرک اویدر و دیوچال و قله رودخانه الیت و دلیر، ارتفاعات 

ماسه مور بر فراز روستای گالم ره به خوبی از ای  نقطه قابیل  

نزدیک تری  قله از سیمت جنیاح    مشاهده استه قله گر  دره

 غربی می باشد که در نهایت به گردنه کندوان می رسده

  بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 3500ارتفاع  -قله سیاه بند

N 36° 14' 57.41" 

E 51° 38' 05.11"  

کیلیومتری شیمال شیرقی پیل      26روستای نسی  در فاصیله   

 زنگوله در جاده چالوس قرار دارده

قله سیاه یند یکی دیگر از ارتفاعات البرز مرکزی است که بیر  

روی خط الرأس شرقی و غربی رشته کوه های نور و کجیور و  

 پیل واقر شده استهدر حد فاصل دو روستای نس  و 
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برای صعود به قله سیاه بند می توانیم بعد از روستای نس  در 

حدود سه کیلومتر جلوتر ودر نقطه ای که یک کلبه کوچک و 

از کنار رد گوسفندسرایی در سمت چب مسیر دیده می شود،

پاکوب که در امتداد جویبار فصلی ان به سمت شمال و مراتر 

کنید بیاال بیرویم، میدت زمیان ایی        باالدستی ادامه پیدا می 

تا ما را بیه مرتیر و   است پیمایش در حدود دو الی سه ساعت 

متری می رساند، در  3000گوسفندسرای بند پشت در ارتفاع 

چشمه سارها و جویباران متعددی دیده می شیود ،   ای  مرتر

راه باز هم به سمت شمال ادامه پیدا می کند تا به رد پیاکوب  

 صورت کج مسیر ما را قطر می رسدهدیگری که به 

 3300اینجا بر روی گردنه غربیی قلیه سییاه بنید در ارتفیاع      

سیاه بنید   متری قرار داریمه شیب انتهایی برای رسیدن به قله

کمی تند هست و با صرز مدتی در حدود یک ساعت سپری 

 می شوده

سمت شمال قله سیاه بند، دره سرتاپ نیچ کوه به خوبی قابل 

ودر سیمت جنیوب میی تیوانیم مخیروط بسییار        دیدن هست
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زیادی دو قله ازاد کیوه و کیوه نیارچو را در کنیار هیم دیگیر       

 مشاهده کنیمه

سمت جنوب شرقی قلیه سییاه بنید روسیتاهای متعیددی در      

امتداد جاده بلده و رودخانه هزار دیده می شونده ایی  روسیتا   

 عبارتنید از پییل مینیاک و نیکنیام ده و پییچ و ناحییه ای      ها 

 جنگلی که در اطراز قله قرار گرفته انده

از فراز قله سیاه بند و در دور دست های جنیوب شیرقی میی    

توان نوک قله دماونید را در مییان سلسیله کیوه هیای البیرز       

مرکزی از ای  نقطه مشاهده کرد و بیاالخره در سیمت کامیل    

متری وروشت بیه خیوبی قابیل مشیاهده      4000غربی ما قله 

 هسته

برای فرود، امتیداد ییال دیگیری هسیت کیه از       بهتری  مسیر

سمت جنوب به قله سیاه بند تا مرتر بند پشت به پایی  میی  

 روده

  بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 4250ارتفاع  -قله کمانکوه

N 36° 07' 47.26" 

E 51° 28' 12.76" 

کیلومتری شیرق پیل زنگولیه در     22روستای نس  در فاصله 

 جاده چالوس قرار دارده
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مترکیه یکیی از قلیه     4250برای صعود به کمانکوه به ارتفاع 

ودر جنوب قله ازاد کوه قرار  منطقه البرز مرکزی های مرتفر

گرفته یکی از بهتری  مسیرها از روستای نس  هسیت کیه در   

برای رسیدن به ای  روستا می بایید  شمال ای  قله قرار دارد، 

از جاده کر  به چالوس و با گار از گردنه کنیدوان و رسییدن   

به منطقه پل زنگوله وارد جاده بلده بشویم،ای  مسیر با عبیور  

 و البشم و در نهایت به روسیتای نسی    از دو گردنه ترکه بشم

در سمت جنیوب روسیتای نسی  دره باغسیتانی و     می رسیم،

قرار گرفته که میا بیه تیدریج ان را بیه سیمت      مرتعی پر ابی 

جنوب پی می گیریم، در واقر ما از کمرکش جناح دیواره ای 

 می رسانیمه سمت غربی قله ازاد کوه خود را به مرتر سوتک

ای  مسیر از روستای نس  تا مرتر سوتک به زمانی درحیدود  

دو تا سه ساعت نیاز دارد،با قرار گیرفت  بیه منطقیه سیوتک     

به سمت راست تا روی گردنه سوتک ادامه می دهیم  مسیر را

که به مدتی درحدود یک ساعت نیاز دارد، سپس مسیر را بیه  
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سمت جنوب در پی می گیریم و به سمت قله کمانکوه پییش  

 می رویمه

کمیانکوه پیس از رسییدن بیه ارتفیاع تقریبیی       برای صعود به 

متری، یک تروارس بیزر  را بیرای رسییدن بیه ییال       3900

جنوبی قله اغاز می کنیم ، از کمرکش مسیرهای سنگ رییزه  

ای و سنگالخی عبور می کنیم ودر نهایت به دهلیز مشخصی 

میدت زمیان   می رسیم که به نوک قله کمانکوه باال میی رود  

حدود دو تا سه ساعت است که ما را بر پیمایش ای  مسیر در 

 متر برسانده 4250فراز قله کمانکوه به ارتفاع 

از فراز قله کمانکوه بسیاری از ارتفاعیات البیرز مرکیزی خیط     

الرأس های ،سرکیال و قله خلنو در جنوب و جنیوب شیرقی   

وقله مخروطی شکل فوق العیاده زیبیای ازاد کیوه در سیمت     

رقی ما به طور کامل مشاهده شمال و قله یخیال در سمت ش

از مسیر صعود شده به مرتر  می شود، با دیداری از ای  مناظر

سوتک و در نهایت به روستای بزر  نس  می توانیم برگردیم 

 تا به برنامه صعود خاتمه بدهیمه

  بهتری  زمان بازدید از منطقه اوایل تیرماه می باشده

 

 

 

 متر 3300ارتفاع  -قله سیبچال
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N 36° 04' 55.90" 

E 51° 10' 31.22"  

کیلومتری شمال بخش اسیارا   3روستای سپهساالر در فاصله 

برای رسیدن به روسیتای سپهسیاالر میی تیوانیم از     قرار دارد 

کرج در جاده کرج به چالوس قرار بگیریم، بعد از پل خواب و 

روستای استارا و پس از یک پیچ و جلوتر ییک جیاده فرعیی    

که امیام  می رساند ا به روستای سپه ساالر قرار گرفته که ما ر

 زاده عبداهلل ان بسیار معروز هسته

متر در سمت شمال غربی روستا  3300قله سییال به ارتفاع 

قرار گرفته است و قله ای است که کمتر توسیط کوهنیوردان   

مورد بازدید و صعود قرار می گیرد، مسیر ازیک دره باغستانی 

رار دارد به ای  منطقه وارد می که در سمت غرب ای  روستا ق

شویم ، رسیدن بر فراز ای  منطقه باغستانی حدود یک ونییم  

که میا را بیه زییر شییب ییال قلیه       تا دو ساعت زمان می برد 

سییال می رساند، از ای  نقطه شیب بسیار تندی بر روی لبه 



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

104 

خط الرأس قرار گرفته که ما با زمانی در حدود دو سیاعت ان  

متری برسیم، سپس ادامیه   3100تا به ارتفاع را می پیماییم 

  سییال می رسانده خط الرأس ما را بر فراز قله لبه

از فراز قله سییال می توانیم نمای بسیار دیدنی و باشکوه قله 

منطقیه   متری هفت خانی ، یکی از قلیه هیای مرتفیر    3942

البرز غربی را مشاهده کنیم که به فاصله نزدیکیی از میا قیرار    

به نظر می رسد که از اینجا تا قلیه هفیت خیانی ییک      دارد و

ساعتی بیشتر راه نباشد ولی در واقر فاصله ای در حدود سیه  

 یا چهار ساعت از ما فاصله دارده

است در سمت غربی قله های کهار وناز به خوبی قابل دیدن  

و راه فرود همان مسیری هست که از صبح برای صعود ان را 

 ه باال امدیمهپیمودیم و تا ای  نقط

  بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 3000ارتفاع  –مکارقله 

N 36° 22' 38.66" 

E 51° 09' 41.13" 

کیلومتری جنوب مرزن اباد جیاده   14در فاصله مکارروستای 

 چالوس قرار دارده

در منطقه البیرز غربیی و در    متر 3000قله به ارتفاع تقریبی 

حاشیه رودخانه چالوس واقر شده اسیت ، ایی  قلیه یکیی از     



هایی به سوی صعودگام   -------------------------------------------  

105 

دورافتاده تری  قله های منطقه علم کوه تخت سیلیمان میی   

باشد ودر یک دره کوهستانی قرارگرفته است، تمیامی جنیاح   

 های شمالی وجنوبی ان پوشیده از جنگل و مرتر هسته

توانیم از جاده کرج به  برای دسترسی و صعود به ای  قله می

چالوس و یا از شهر چالوس به دو راهی طیویر کیه در فاصیله    

نزدیکی از مرزن اباد است، خود را برسانیم، از ای  نقطه ییک  

جییاده اسییفالته بییه سییمت غییرب ادامییه پیییدا مییی کنیید و از 

روستاهای کوچک وبزر  مانند کیلر و میجگال میگارد و در 

 نهایت به روستای می رسده

 
تندی در باالی ای  روستا مشاهده می  قله با شیب های بسیار

که صعود به ایی  قلیه همیراه بیا راهنمیای      است شود و بهتر 

محلی به انجام برسد، چون هم شیب مسیر زیاد اسیت و هیم   

یافت  راه در مناطق باالدستی ممک  و کمی با سختی انجیام  

ر ییک  می شود که با راهنمای محلی بهتر می توانیم از مسیی 

که از یک رودخانه فصلی در جناح جنیوبی قلیه   ابراهه باریک 

مراتییر مکییال سرچشییمه گرفتییه و در یییک راه زیگییزا      
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حصاربندی شده مشخصی را صعود می کنیم، پیس از حیدود   

یک ساعت در روی لبه یال جنوبی قرار می گیریم و ای  ییال  

با شیب تندی که در ان قرار دارد به صورت زیگزا  از مییان  

رختان متراکم جنگلی به سمت باال صعود می کنیم و پیس  د

 متری می رسیمه 3300از حدود دو ساعت به ارتفاع 

قله در سمت شمال غربی ما جلوه گری می کنید ، لبیه ییال    

احتیاط از روی رد پاکوب عبور می  کمی باریک هست و ما با

که منطقه مسطحی هست و از کنیم و به شیب قله می رسیم 

جنگلی عاری شده ، از ای  نقطه تا فراز قله مکال بیه  درختان 

مدتی در حدود یک ساعت ونیم تا دو سیاعت در ییک شییب    

مالیم احتیاج داریم تا بیر فیراز ایی  قلیه جنگلیی زیییا قیرار        

 بگیریمه

در سمت شمال، منطقه کالردشت بیه خیوبی قابیل مشیاهده     

هست، از فراز ای  قله می توانیم در سمت جناح شمال غربی 

و ارتفاعات منطقه حمام کِر ومُرچم در مسیر دره کرماکوه قله 

 گُالم ره ببینیمه

تا کف دره گیالم  جنگل های انبوهی سمت شمالی ای  قله را 

 ره و برار تحت پوشش قرار دادنده

بهتری  مسیر برای بازگشت از ای  نقطه به سوی یک منطقیه  

ییالقی هست که در یک رد پاکوب می شود و ان را به سمت 

 ای  نقطه ادامه داده
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 متر 3100ارتفاع  -لهوَ قله میان

 
N 36° 15' 21.12" 

E 51° 46' 13.48" 

کیلومتری شرق پل زنگوله و شیرز جیاده    62بلده در فاصله 

 داردهچالوس قرار 

یکی از ارتفاعات کوتاه منطقه رشیته کیوه هیای     قله میان وله

 نور وکجور در شمال بخش بلده قرار دارده

بهتری  مسیر برای صعود به قله از ییک رودخانیه در سیمت     

چب است که مسیر اصلی صعود قله فلوک هسیت، مسییر در   

راه پاکوب و در میان مزارع و باغ های سرسبز بیا پییچ و خیم    

عدد که در نهایت به یک مرتیر بیزر  و چشیمه اب    های مت

تیدریج   بسیار گوارایی در ان می رسید، از ایی  نقطیه راه بیه    

و پس از میدتی بیه مراتیر بیاال دسیتی ایی        ارتفاع می گیرد 

 منطقه به نام دزدک می رسده
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قله در سمت شمال به خوبی قابل مشاهده هست و به حیدود  

بلیده سیپری میی     پنج تا شش ساعت زمان صعود ما از بخش

 شوده

در سمت شمال قله دره رودخانیه ورازان و روسیتای نیتیل را    

می توانیم به خوبی در میان جنگل های سرسبز نور و کجیور  

 مشاهده کنیم ه

فلیک   تییز  قله میان وله و قلیه نیوک   ، در سمت جناح شرقی

واقر شده و در سمت غربی ان تک قله بسییار زیبیای نیالِر را    

 بی ببینیمهمی توانیم به خو

از فراز قله میان وله می توان به سمت شمال نسبت به انجیام  

 چندی  برنامه کوهپیایی به سمت کجور اقدام کرده

از فراز قله دو رد پاکوب کامل و مشخص از فراز جنگل هیای  

ک  و ارتفاعات قرق به شاه ناجار و دیگری به صورت مستقیم 

 به کمگر ونیتل می رسده

 3هر دو مسیر به طور متوسط درحیدود  مدت زمان پیمایش 

ساعت سپری می گردد از هر دو روستای نام بیرده میی    4یا 

 توان با وسیله نقلیه به کجور رسیده

 -دره رودخانه دزدک در جنوب قله به صیورت شیمال غربیی   

جنوبی شرقی واقر شده، ای  رودخانه در نزدیکی محله نییف  

ره دزدک و بیر  به بلده منتهی می گردد در قسیمت انتهیای د  

فراز یک بلندی بقایای دست نخورده قلعه پوالد کوه بلده قابل 

 رویت هست ه
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 هبهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشد

 متر 3580ارتفاع  -قله گرگ

N 36° 15' 41.37" 

E 52° 01' 43.01"  

 کیلومتری شرق بلده قرار دارده 12روستای تاکور در فاصله 

خط الرأس رشته نور و کجور واقر شده و از قله گر  بر روی 

جاده هزار پل بلده می توانیم با عبور از مقابل روستای رزن به 

روستای تاکور که شروع صعود بیه ایی  قلیه هسیت برسییم،      

روستای تاکور که در عمق یک دره بسیار عمیق واقر شیده و  

 قله ای در سمت شمال شرقی ان مشاهده می شوده

 
بهتری  مسییر صیعود بیه قلیه گیر  از روسیتای تیاکور ودر        

رودخانه هست که در یک رد پاکوب مشخص در مدتی حدود 

یک ساعت به زیر شیب یال اصیلی میی رسید کیه در محیل      

برخورد دو رودخانه ای که یکی از سمت راسیت و دیگیری از   

، یک رد پاکوب بسیار کم رنگ روی ای  یال است سمت چب 
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تدریج ارتفیاع میی   ما ان را پی گرفته و به  دیده می شود که

گیریم و سپس با صرز حدود سه تا چهیار سیاعت و عبیور از    

یک شیب بسیار تند در انتهای خط الرأس روی لبه یال غربی 

 قله قرار می گیریمه

از ای  نقطه تا قله به حدود نیم ساعت زمان نیاز دارییم، قلیه   

 اقر شدههکوه گر  بر فراز جنگل های نور و کجور و

در جناح شمال شرقی ان میی تیوانیم روسیتاهای کوچیک و     

بزرگیی را ببینییم، از جملیه در عمیق دره شیرقی ، روسیتای       

 کوچک ییالقی رودبارک را می توانیم مشاهده کنیمه

سمت شمال دریای مازندران ودر سمت جنوب شرقی ما رشد 

ارتفاعات البرز مرکزی به خصوص قله دماوند به خوبی از ایی   

، همینی  خط الیرأس  است فراز قله کوه گر  قابل مشاهده 

رشته کوه های دو خواهران، ناظر و چبک رو را می تیوانیم از  

 ای  فراز مشاهده کنیمه

متیری   4375در سمت جنوب غربی، سلسیله ارتفاعیات قلیه    

خلنو، یکی از بزرگتری  قله های منطقه البرز مرکزی نییز بیه   

، بهتیری  راه بیرای   اسیت  ده ایی  فیراز قابیل مشیاه     خوبی از

 ه می باشد بازگشت همان مسیر صعود شده به روستای تاکور

متری نورک و  3514قله گر  توسط مرتفر میشه نو به قله 

از سمت شمال به منطقه ایزوا و جنگل های میگاخانی متصل 

می شوده قلیه گیر  پیس از دو ارتفیاع خشیکدر و وروشیت       

کوه های نور و کجور می سومی  قله مرتفر خط الرأس رشته 
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 باشده

 

 دیوچشمه آستانک رود

N 36° 24' 38.55" 

E 51° 32' 51.40" 

کییومتری جنیوب شیرقی دو اب     35استانک رود در فاصیله  

 کجور در جاده چالوس قرار دارده

سرچشمه بسیار بزر  دیوچشمه در نقطه ای ییالقی و بسیار 

چیالوس قیرار   باصفا در منطقه نور و کجور در نزدیکی جیاده  

 دارده

 
بهتری  راه برای دسترسی و دیدار ای  نقطه از جاده کرج بیه  

چالوس در دو راهی دشت نظیر که بیه دو اب معیروز ، وارد   

یک جیاده اسیفالته در سیمت راسیت میی شیویم، سیپس از        

روستاهای حس  اباد کُنس دره و منطقه دش نظیر بیه گتیه   
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ایی    سید، در کش هندی س  ودر نزدیکی استانک رود می ر

نقطه ودر کنار جاده و در زیر شیب جنگل های سمت جنوب 

جاده ودر زیر درخت بسیار کهنسالی سرچشمه دیو چشمه از 

 دل کوه می جوشد وبر زمی  جاری می شوده

ای  مکان بسیار تماشایی و دییدنی و پیر اب و سرسیبز و پیر     

درخت می تواند به عنوانی مکانی برای ایجاد کمی  و انجیام   

از کوه پیمایی و پیاده روی تا صعود به ارتفاعیات  نامه هایی بر

 کوتاه اطراز نیز از ان استفاده کرده

جاده منتهی به استانک رود را چنانیه به سمت شیرق ادامیه   

و دشت  بدهیم در نهایت از ای  مسیر خود را به روستای پول

وسیر الشک و سپس جناربُ  ودر پایان به بخش بزر  کجور 

 انتهای جاده می رسیمهدر 

از محل دیو چشمه می توان نسبت به انجام یک برنامیه کیوه   

پیمایی کوتاه به سمت شمال نیز استفاده کیرد، میدت انجیام    

 ساعت می باشده 5تا  4ای  برنامه حدود 

در سییمت شییمال اسییتانک رود یییک جییاده خییاکی کوچییک  

مشاهده می شود که در انتهای ان مسیر ، در ردی پاکوب به 

متیری قلیه بیر     2000می یابد در ارتفیاع   طرز شمال امتداد

فراز تپه بلندی قرار می گیریم و از فیراز ایی  تپیه در سیمت     

جنوب شرقی دشت بزر  الشک و روستاهای کوه پر پایی  و 

 باال به خوبی دیده می شوده

مسیر از سوی دیگر تپه به پایی  سرازیر شده و پیس از طیی   
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میی   عت بیه روسیتای نییم ور   مدت زمانی در حدود ییک سیا  

رسیمه از ای  نقطه می توان با وسیله نقلیه به روستای کشک، 

 چنارب  و کجور رفته

 تمام فصول می باشده زمان بازدید از منطقه

 متر 3650ارتفاع  –قله کِرسیتکاه 

N 36° 10' 48.62" 

E 51° 27' 42.93"  

کیلیومتری شیرق پیل زنگنیه در جیاده       15روستای الیکا در 

 لوس قرار داردهچا

متر در بخشی از سلسیله کیوه    3650قله کرسیتکاه با ارتفاع 

های البرز مرکزی و در منطقه نور وکجور در نزدیکی قله ازاد 

 کوه قرار دارده

که بعید  است بهتری  مسیر دستیابی به ای  قله از جاده بلده 

جیاده بلیده و بعید از گردنیه      هاز پل زنگوله و با وارد شدن بی 

ه دو راهی کمرب  می رسیم، از ایی  مکیان بیه جیای     البشم ب

که ما را به گردنیه دوم ترکیه    هحرکت در امتداد جاده اسفالت

رساند، می توانیم به سمت جنوب وارد یک جاده دیگر می بشم

بشویم کیه درابتیدا بیه روسیتای ایلکیا وسیپس در جیاده ای        

 کا می رساندهب اسفالته ما را به روستای

متیری قیرار گرفتیه و از ایی      3000روستای کلونکا در ارتفاع 

در سمت شیرقی روسیتا   که نقطه می توانیم از مسیر دره ای 
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 قرار دارد، در یک رد پاکوب مشخص به سیوی گردنیه ای در  

افق شرقی صعود کنیم،مسیر حرکیت بسییار همیوار و صیاز     

وبه تدریج ارتفاع می گییرد تیا در نهاییت و پیس از دو     است 

متیر واقیر میی     3400ت بر روی گردنه کلونکا با ارتفیاع  ساع

کاه در حیدود ییک سیاعت و نییم     شود، از اینجا تا قله کرسیت

دیگر راه است و مسیر بر روی یالی هموار و خاکی سپری می 

 شود تا در نهایت بر فراز قله قرار می گیریمه

در سمت شرقی میا بیرج   

مخروطی شکل ازاد کوه 

وبی ودیواره های ان به خ

 مشاهده می شوده

در سییمت جنییوب قلییه  

کریسییییتکاه، سلسییییله  

ارتفاعیییات قلیییه هیییای  

سرخاب و سیوتک را بیه   

خوبی مشاهده می کنیم 

ودر سمت شیمال غربیی   

 4000هم می توانیم قله 

متری وروشیت را از ایی    

 فراز مشاهده کنیمه

در سمت جناح شیرقی میا رشیته ارتفاعیات البیرز غربیی بیه        

م کوه و تخت سلیمان از جملیه  خصوص قلمروهای منطقه عل
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ارتفاعات اویدر و دیو چال و ریات و ماسه مور و زریی  کیوه و   

 دره های رودخانه دلیر و ناطر به خوبی قابل مشاده استه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر  4008ارتفاع  –قله وَرِوَشت 

 
N 36° 17' 11.38" 

E 51° 21' 15.87" 

کیلومتری شمال پیل زنگولیه    12ولی اباد در فاصله  روستای

 در جاده چالوس می باشده

قله وروشت یکیی از ارتفاعیات بلنید رشیته کیوه هیای البیرز        

مرکزی و در منطقه کوهستانی و نیمه جنگلی نور و کجور در 

کناره شرقی جاده کرج به چالوس قیرار گرفتیه و در واقیر از    

وه های نیور و کجیور   اخری  بلندی های سمت غربی رشته ک

 می باشده
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بهتری  مسیر برای دستیبابی و صعود به ای  قله از جاده کرج 

به چالوس و پس از تونل کنیدوان و بیا پشیت سیر گداشیت       

منطقه پل زنگوله تا کمی مانده به منطقه ای که در ان هیزار  

چم قرار گرفته ودر سمت راست جیاده ییک جیاده فرعیی از     

ی شود و به روستایی به نیام ولیی   جاده اصلی چالوس خارج م

 اباد می رسیمه

ولی اباد یکی از نقاط شروع مهم صعود به قلیه وروشیت میی    

 باشده

از روستای ولی اباد مسیر پاکوب مشخصی در امتداد رودخانه 

ودر میان دشتی پهناور به سمت یک تنگه در سیمت شیمال   

شرقی به پیش می رود،ای  مسیر پاکوب با رسیدن به ابتدای 

می گیردودوباره بیا دور زدن   گردنه از سمت چب کمی ارتفاع

یک نوار صخره ای به کنار رودخانه وروشت میی ایید، مسییر    

صعود با پی می گیریم و از کنیار گوسیفند سیرای کوچیک و     

بزر  عبور می کنیم و مستقیم در امتداد رودخانه و به سمت 

یده شمال شرقی خود را به روی گردنه ای که در افق شرقی د

می شود، باال می کشیم، مدت پیمایش ای  مسییر در حیدود   

چهار تا پنج ساعت می باشد تا بتوانیم در نهاییت بیر بلنیدای    

متیری قیرار    37000خط الرأس جنیوبی وروشیت در ارتفیاع    

 بگیریمه

بیه خیوبی مشیخص    از اینجا در سمت شمال نمای قله اصلی 

قلیه از  است و به حدود دو ساعت زمان برای صیعود بیه ایی     
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روی ای  گردنه و خط الرأس جنیوبی نییاز هسیت، ارتفاعیات     

قابل مشاهده از فراز قله وروشت در سمت شمال اگر هوا بیاز  

باشد، تمامی کرانه های جنوبی دریای مازندارن و جنگل های 

 نور و کجور و مرزن اباد به خوبی قابل دیدن 

کوه در سمت غرب تمامی ارتفاعات منطقه تخت سلیمان علم 

 می توانیم به طور کامل و یکجا در کنار هم ببینیمهرا 

در سمت جنوب ما مخروط بسیار جالب توجه ودیدنی ، بیرج  

متری ازاد کوه دییده میی شیود و در انتهیای جنیوب       4390

دماوند را هم می تیوانیم از   شرقی در دور دست ها ، نوک قله

 ای  فراز نظاره گر باشیم 

 

 متر  3275قله کِنوچال 

N 36° 28' 29.53" 

E 51° 01' 22.77"  

 کیلومتری جنوب غربی کالردشت قرار دارده 4در فاصله 

قله کنوچال در منطقه تخیت سیلیمان علیم کیوه در انتهیای      

 شمال غربی روستای بزر  کالردشت قرار دارده
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برای صعود از جاده اسفالته ای کیه از کالردشیت بیه سیمت     

منطقه و ندارب  می رود می توانیم از وسییله نقلییه اسیتفاده    

نقطییه ای در مقابییل دره ای بییه نییام دره کنیییم و سییپس در 

ز وسیله نقلیه خارج بشویم، دره سیایدی  سرسیبز و   سایدیم ا

بسیار پردرخت هست که بیه تیدریج از کیف دره وبیه شیمال      

رتفاع می گیریم،در ای  دره مسییرهای سینگالخی و صیخره    ا

ای زیادی مشاهده می شود که ما به مرور از میان هر کدام از 

ای  ها دور می زنیم و بیشتر رد پیاکوب از سیمت راسیت بیه     

 سمت باال ادامه پیاد می کنده

 2600شیب مسیر دره تند هست ودر نهایت به ارتفاع تقربی 

بسیار بزر  در انتهای ای  دره می متری یک گوسفند سرای 

رسیم، در ای  نقطه چمشمه های اب فراوانیی مشیاهده میی    

شود که هر کدام در اطراز گوسفند سرا قابل دیدن هست، از 

ای  نقطه قله کنورچال در سمت شمال ما با شیب تنیدی بیه   

چشم می خورد، مسیر یال شیمالی ییک رد پیاکوب روی ان    
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از گوسفندسرا بیه سیمت شیمال     دیده می شود که به تدریج

ادامه پیدا می کند وما با صعود از یک مسیر پرشیب تند میی  

 توانیم سرانجام بر فراز قله کنوچال قرار بگیریمه

تا گوسفند سرا وصعود به سایدیم مدت ای  صعود از کف دره 

قله در حدود پنج تا شش ساعت زمان می برد، ما هم اکنیون  

قیرار  کرمیاکوه  قلیه بسییار بلنید    به فاصله بسییار نزدیکیی از   

یم در سمت غربی ما مشاده می شود ، به نظر میر سد از گرفت

اینجا تا قله کرماکوه و برای صعود به ای  ارتفاع به زمیانی در  

 حدود سه ساعت نیاز داشته باشیمه

در سمت شیمال قلیه کنورچیال دره عمییق منطقیه ازارود و      

سیعی از دریای جنگل های نشتارود و هم چنی  بخش های و

نیلگون مازندران را می توانیم از ای  فراز به خوبی مشاهده گر 

 باشیمه

در سمت جنوب هم رشته ارتفاعات ابیدر و دیوچیال منطقیه   

 ماسمور قله های کرچم را می توانیم ببینیمه

که ان را برای صیعود  است بهتری  راه برای بازگشت مسیری 

توانیم از ای  نقطه دوباره انتخاب کردیم و می سایدیم از دره 

 به منطقه رودبارک برگردیمه

 

 متر 3100ارتفاع  –قله کله کت 

N 36° 26' 18.66" 
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E 51° 06' 00.40" 

 کیلومرتری جنوب کالردشت قرار دارده 4کله کت در فاصله 

قله کله کت یکیی دیگیر از ارتفاعیات منطقیه کالردشیت در      

 جنوب روستای مجل می باشده

ای  قله می توانیم برای صعود به 

از روستای مجل و پس از دو اب 

به ییک دو   ان و اندکی پایی  تر

اب دیگییر در سییمت چییب مییی  

رسیییم کییه در ابتییدای مییدخل  

ورودی ان یییک گوسییفند سییرا  

ایی  دره بیا   پاکوب هست، مسیر 

شیب تند و به تیدریج در مییان   

مسیر عاری از جنگل به صیورت  

یک نوار باریک مرتعی بیاال میی   

متری به زیر شیب اصلی قله کله کت  2350در ارتفاع  رود تا

 می رسده

یک رد پاکوب کم رنگ در ایی  نقطیه از مییان درختیان بیه      

راحتی ارتفاع می گیرد، سپس از شیب تندی بیاال میی رود و   

با دور زدن مسیرهای سنگالخی و نوارهای صخر ه ای موازی 

 ارتفیاع حیدود  بر روی لبه یال شمالی قرار می گیرد ای  جیا  

متر هست، از ای  نقطه مسیر قله در مقابل دیدگان ما  2500

قرار دارد و تا حدود زییادی صیخره ای و سینگالخی هسیت،     
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قسمت اول مسیر در یک راه په  دشت و مرتعی باال می رود 

 تا به زیر شیب صخره های قله کله کت می رسده

رای میا  اگر تمایلی به صعود از ای  قسمت نداشته باشییم و بی  

به نظر برسد، می توانیم از یک ردپاکوبی که در سمت  دشوار

راست واقر شده ، صخره های را به طور کامل ازفراز درختیان  

جنگلی دور بزنیم و خود را بیه سیمت مقابیل جنیاح جنیوب      

غربی ان برسانیم، سپس به یک چم  زار وسیر در شیب تند 

ب تری می ایید  تا فراز گردنه صعود کنیم که به نظر راه مناس

متری روی لبه یال جنوبی غربی قرار می گیریم،  3000تا در 

سپس در حدود نیم سیاعت زمیان میی خیواهیم تیا بیه قلیه        

 مخروطی شکل کل کت صعود کنیمه

از فراز قله کله کت که در سمت جنیوب دره جنگلیی بسییار    

مشاهده می شود، در همی  قسمت قله  زیبا وسرسبز گالم ره

را می بینیم و در دور دست های شرقی شت متری ورو 4008

 نوک قله دماوند به خوبی از اینجا مشخص هسته 

در سمت غرب رشته ارتفاعات تخت سیلیمان علیم کیوه قلیه     

 های کرمالکوه ،سیاه کمان ابیدر و دیوچال را می بینیمه

منطقه جنگلی په  دشت کالردشیت  در سمت شمال منطقه 

به خوبی از فراز قلیه کلیه    های مازییال را می توانیم وجنگل

 کت مشاهده کنیمه

برای مسیر فرود بهتر است از راه صعود شده تا نقطه ای کیه   

در انجا کمربر را انجام دادیم ادامه بدهیم سپس در شیب تند 
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 ان تا کف دره مجل پایی  بیاییمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردیبهشت ماه می باشده

 

 متر  3200ارتفاع  -قله خَشَلی

N 36° 29' 10.72" 

E 51° 02' 02.10"  

 کیلومتری جنوب غربی کالردشت قرار دارده 4در فاصله 

قله خشلی در فاصله نزدیکی از قله زینه قرار دارد امیا مسییر   

صعود به ان طوالنی هست و باید خودمان را برای یک برنامه 

کوهنوردی طوالنی در ای  نقطه اماده کنیم،قله خشیلی هیم   

منطقه تخیت سیلیمان علیم کیوه در      انند ارتفاعات دیگر درم

 شمال غربی روستای بزر  رودبارک واقر شدهه

 
بهتری  مسیر برای صعود به ای  ارتفاع از یال جنیوب شیرقی   

هست که از نزدیکی قرارگاه فدراسیون کوهنوردی شروع میی  
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شود، ابتدای مسیر شیب بسیار تندی هست که بیر روی لبیه   

مناطق جنگلی باال می رود و به تدریج در ارتفاع  یال به سمت

متر از جنگل ها خارج می شویم و در یک شیب بسیار  2500

تندی به صورت زیگزا  و با احتیاط کامل باال می رویم تا در 

متری قرار  3200سرانجام پس از حدود سه ساعت در ارتفاع 

 می گیریمه

قرار دارد کیه  م در مقابل ما یک تک قله کوچک به نام وله نر

از ای  قله با صرز زمانی درحدود یک ساعت باال می روییم و  

از سمت دیگر ان که ارتفیاع کمیی از روی لبیه خیط الیرأس      

شمالی دارد به قله اصلی خشلی جلو می رویم ودر نهایت می 

توانیم پس از دو ساعت دیگر بر فراز قله خشلی قیرار بگییریم   

پرعظمت و باشیکوه از   در سمت غرب قله خشلی نمای بسیار

می بینیم و در انتهای غربی ارتفاعیات کلییال و   کرماکوه قله 

 لوینا به خوبی قابل مشاهده هسته

در سمت شمال دره رودخانه ازارود به خوبی از ایی  قسیمت   

قابل دیدن می باشد، هم چنی  در سیمت جنیوبی میا رشیته     

پسند کوه های تخت سلیمان علم کوه و به خصوص ارتفاعات 

ز قله خشلی به خوبی و قله های ابیدر و دیوچال نیز از فراکوه 

 ستهقابل مشاهده ا

در جناخ شمالی قله خشلی دره بسیار عمیق پلیت کلیه قیرار    

گرفته و در سمت شمال غربیی ان دره رودخانیه ازارود و دره   

تلیون به خوبی قابیل مشیاهده اسیت، هیم چنیی  در سیمت       
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سایدی  قرار دارد که  جنوب قله خشلی دره عمیق کوهستانی

رودخانه جاری در کف ان به محل اکاپل در مصب به رودخانه 

 سرابرود وصل می گردده

 

 متر 2700ارتفاع  -له مِجقل

N 36° 27' 49.37" 

E 51° 15' 37.54"  

 کیلومتری جنوب کالردشت قرار دارده 4قله مجل در فاصله 

قله نیمه جنگلی مجل یکی از اخری  ارتفاعات منطقه تخت  

سلیمان علم کوه و در سمت جناح شمال شیرقی ان هسیت،   

روستای بزر  مجل که به شهر حس  کیف مرکز کالردشیت  

 متصل شده، ابتدای صعود ای  ارتفاع به شمار می روده

بهتری  راه دسترسی برای رسیدن به زیر شیب جاده جنگلیی  

جاده چالوس مرزن اباد و گردنه کالردشت و سپس  ای  قله از

که در حال حاالر مرکز کالردشت می است شهر حس  کیف 

باشد،در جنوب شهر حس  کیف و به فاصله بسیار نزدیکیی از  

 ان مجل قرار دارده
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مجییل یییک دهکییده کوچییک 

روستایی قدیمی بوده کیه بیه   

صورت یک منطقه متیراکم و  

سیاخته  پر از ویالهای شهری 

شییده، بییا رسیییدن بییه دو اب 

 500مجل که با روستا حدود 

متییر فاصییله دارد ، در سییمت 

چب دره ای وجود دارد که به 

طول کامل جنگلی و باشییب  

بسیار کمی بیه سیمت شیرق    

کیف دره   ادامه پیدا می کند،

رودخانه کوچکی جریان دارد و یک رد پاکوب بسیار قیدیمی  

و پس از حدود یک  در کنار ان به سمت باال ارتفاع می گیرد

ساعت به گوسیفند سیرای بزرگیی در سیمت راسیت ان میی       

رسیم، از ای  نقطه جنگل و مرتر شروع میی شیود، مسییر را    

به سمت گردنه که در سیمت شیرق مشیاهده میی     هم چنان 

 متر باال می رویمه 2300شود تا ارتفاع 

از روستای مجل تا ای  نقطه بیه زمیانی درحیدود دوسیاعت      

ریم ، در سمت جنوب ما قله مجل به خوبی قابل صعود نیاز دا

مشاهده هست، یک رد پاکوب قدیمی با چنید زیگیزا  روی   

ان مشاهده می شود که ای  رد ما را در نهاییت پیس از ییک    

 متر برسانده 2700ساعت می تواند بر فراز قله مجل به ارتفاع 
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در سمت جنوب ما قله بلند سرسری و شیاه علیم دار را میی    

ه خوبی مشاهده کنییم، در کیل منیاطق اطیراز میا،      توانیم ب

جنگل تمای ارتفاعیات کیوه هیا را تیا منطقیه کالردشیت در       

پوشش خودش قرار داده است در سمت شمال غربی ارتفاعات 

و در مقابل سمت شمالی منطقه جنگلی بسیار زیبا و کرماکوه 

جااب را بر فراز کالردشیت میی تیوانیم بیه خیوبی از اینجیا       

م و سپس از مسیری که برای صعود به ایی  قلیه   مشاهده کنی

 پیمودیم دوباره به منطقه مجل بازگردیمه

 

 متر 3200ارتفاع  –قله زینه 

N 36° 28' 37.07" 

E 51° 01' 54.34" 
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متیر در سیمت شیمال غربیی      3300تک قله زینه به ارتفیاع  

روستای بزر  رودبارک قرار دارده از محل قرارگاه فدراسییون  

کوه نوردی در یک جاده خاکی جدید الحیداث میی شیود در    

عنوان جَرالمکِش نام می برند بیه  تحت مسیر دره ای که از ان 

در سمت شمال غربی مسافت کوتاهی را طی کردهتقریباً جاده 

متری به پایان می رسده از ایی  نقطیه میی تیوانیم در      2000

رودخانه خشکی به سمت شمال با پیچ و خم های کنار بستر 

مختلف و عبور از گردنه مناطق سنگالخی کامالً ساده ارتفیاع  

بگیری تا در نهایت به یک دو اب مشخص می رسییم از ایی    

بتیدای  نقطه قله در سمت شمال غربی دیده می شود، شیب ا

وابتیدای مسییر کمیی    اسیت  قرار گیری به قله مقداری تنید  

ای  مسیر با شیب تندی بیاال میی رود و پیس از    ،استسنگی 

مدت زمانی در حدود چهار ساعت از رودبارک می تیوانیم بیر   

فراز گردنه شرقی قله موسوم به زینه قرار بگیریم، از ای  نقطه 

سادگی می  په  دشت وسیعی در مقابل راست ما است که به

تواند ما را به منطقه قسمت نهایی قله و سپس شیب تنهیایی  
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ودر نهایت به قله اصلی زینه برساند،از فراز قله نسیبتاً مرتفیر   

و کرمیاکوه  زینه در سمت غرب می توانیم قله بسییار بیزر    

ارتفاعات کاالهو را در سمت غرب به خوبی مشاهده کنیم، در 

رود به چشیم میی خیورد    سمت شمال دره عمیق رودخانه ازا

می توانیم بخش هیای بسییار وسییعی را از     ودر سمت جنوب

ارتفاعییات ابیییدر،دیوچال خوشییاکش، ماسییمور ،مانییه بسییوط، 

کندییال اکیل ، بانو گردن، زرد سیاه لت و کرچم را به خوبی 

در سیمت جنیاح   در سمت جنوب مشاهده کنیم، هم چنیی   

رتی مسیر روکا پشته جنوبی قله زینه ، دره پلت کله یا به عبا

در دره ای بسیار عمیق واقر شده استه برای بازگشت بهتری  

مسیر راهی هست که برای صعود ان را انتخیاب کیردیم و در   

نهاییت بیه روسیتای بیزر  رودبیارک در منطقیه کالردشیت        

 برگردیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

 قله قره آغاج 

N35° 37' 00.33" 

E 52° 04' 00.58"  

کیلومتریجنوب شیرق شیهر دماونید     10روستای هاشمک در 

 قرار دارده

قله کوه قراغاج بخشی از ارتفاعاتی به همی  نام در مجیاورت  
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کوه قو  در سمت جنوب شهر دماوند قرار دارده برای صیعود  

به ای  ارتفاع ما می توانیم از شیهر دماونید رو بیه جنیوب در     

جاده اسفالته به بخش موسوم به مراه برویم، از ای  نقطیه در  

ه می توانیم با سمت جنوب شرقی ما جاده خاکی قرار دارد ک

وسیتای بسییار   بیه  یک وسیله نقلیه کمک دار برای رسییدن  

کوچیک ییالقیی موسییوم بیه وَرجییه از ان اسیتفاده کنیییمه از     

قراغاج در سمت جنوب به طور کامل قابل  روستای ورجه قله

مشاهده هسته مسیر از مییان تپیه ماهورهیای سرسیبزی در     

ودر می کند امتداد رودخانه های فصلی ای  ناحیه ادامه پیدا 

نهایت به دشیت هیای کوچیک و بزرگیی در زییر قلیه اصیلی        

قراغاج می رسده در منتهی الیه دره ای که به قله اصلی میی  

ه به رسد ، راه پاکوب عشایری کامالً مشخصی قرار دارد ای  را

تدریج بر روی لبه یال شمالی قله ارتفاع میی گییرد و بسییار    

ساده و راحت می تیوانیم پیس از میدت زمیانی درحدودسیه      

ساعت از روستای ورجه بر فله قراغاج صیعود کنییم دییدگاه    
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فراز قله قراغاج در جنوب دره ای هست که به مناطق شمالی 

ه منطقه بُهبیور ، سینگاب کیه تمیام جیزو روسیتاهای منطقی       

می اینیده در سیمت شیمال میا دورنمیای       ایوانکی به حساب

بسیار باشکوهی از ارتفاعات منطقه البرز مرکزی و البرز شرقی 

می توانیم با پیمایش ان در نهایت به روسیتایی   قرار دارد که

بنییام تمیسیییان در دره زره در بخشییی از روسییتاهای جنییوب 

بیه ورجیه   منطقه گیالوند برسیم بهتری  مسیر برای بازگشت 

همی  مسیری هست که برای صیعود بیه قلیه قراغیاج ان را     

 بپیمودیمه

از دیگر مسیرهای دسترسی و صعود به قله کوه قو  می توان 

از روستاهای ورجه و جز درخت و سفید کمر پیایی  نییز نیام    

عشیایری  پاکوب برده مسیرهای یاد شده جملگی از مسیرهای 

یافته و با رسیدن به  مشخصی از شمال به جنوب امتدادکامالً

اج از راه عشیایری  غی زیر شیب خط الیرأس شیرقی غربیی قرا   

موسوم به کایجالیزبیه خیط الیرأس و سیایر ارتفاعیات بیاالی       

 اج می رسدهغمتری کوه قرا 2400

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردیبهشت ماه می باشده

 

 کوه عمرکُشته وادان

N 35° 36' 05.37" 

E 52° 58' 32.92" 
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کیلومتری جنیوب شیهر دماونید     18روستای وادان در فاصله 

 قرار دارده

وادان یکی از روستاهای بسیار بیزر  منطقیه عمیومی شیهر     

گیالن هست که در فاصله بسیاری نزدیکی از ان واقر شده و 

قنات، تعدادی درخیت   ای  روستا دیدنی دارای چندی  رشته

تشیتیان  کهنسال و بنای دخمه های قدیمی دوران حضیور زر 

برای رسیدن به روستای وادان می توانیم است در ای  منطقه 

پس از شهر دماوند در جاده فیروزکوه و با عبور از پل شالیلمبه  

با رسیدن به دو راهی گیالن وارد جیاده ای در جنیوب جیاده    

فیروزکوه بشویم که پس از میدتی کوتیاه میا را بیه دو راهیی      

 رساندهروستای وادان وسپس به ای  روستا می 

 
در سمت شمال ، روستای تپه تاریخی عمرکشته قرار گرفتیه  

کیه   متیر هسیت   1950ارتفاع فراز ای  تپه در حیدود   است و

قابل دسترسی و از جیاده ای کیه از سیمت وادان بیه سیمت      

بیدک می رود، ارتفاع می گیریم و بر فیراز روسیتای وادان از   

 وسیله نقلیه خارج می شویمه

ا رسیدن بر فراز ای  بلندی به حدود سی مسیر پیمایش ما ت 
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الی چهل و پنج دقیقه زمیان نییاز داردهاز فیراز تپیه تیاریخی      

عمرکشته می توانیم در سمت شمال قله ، اشته در،قله وریی   

و قله باشکوه زری  کوه را به خوبی از ای  فراز مشاهده کنیمه 

تپیه عمیر کشیته وادان بیر منطقیه       در سمت جنیاح شیمالی  

اهران و تاسکی  به خوبی مشاهده میی شیوند و تیا    روستایی 

 نزدیکی شهر ابسرد ادامه دارده

در جناح غربی تپه عمرپشته ودر دوردست های جنوب غربی، 

رشته ارتفاعات کوهستان قراغاج به خوبی دیده می شود و بر 

متری قو  بیه چشیم میی     2760فراز گوهستان قراغاج ، قله 

 خورده

شته، ارتفاعات منطقه گچ سیال  در جناح جنوب شرقی عمر پ

از میی باشید    قله های کم ارتفیاع منطقیه اروانیه    که از جمله

 دوردست ها قابل مشاهده استه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

 متر 3500ارتفاع  -قله کهوتو

N 35° 53' 36.51" 

E 51° 24' 51.99"  

غربی نمرود در  کیلومتری شمال 26بخش ارجمند در فاصله 

 جاده فیروزکوه قرار دارده

سیت کیه   ز ارتفاعات کوتاه و جااب ودیدنی اقله کهوتو یکی ا



هایی به سوی صعودگام   -------------------------------------------  

133 

در منطقه نزدیک به بخش ارجمند قرار دارد،می تیوان گفیت   

 که بخش ارجمند در جناح شمالی قله کهوتو قرار دارده

 ای برای صیعود بهی  

قلیه کییه بیا ارتفییاع   

سییت متییر ا 3500

جیاده  از می توانیم 

فیروزکوه و با جیدا  

شدن از یک جیاده  

فرعییی بییه سییمت  

شییییمال و پیییینج  

کیلومتر مانیده بیه   

شهر فیروزکوه خود 

را به بخش ارجمند 

برسانیم، ای  بخش 

در دشییت بسیییار وسیییر وحاصییلخیزی قییرار دارد، جویبییاران 

رودخانه ها و سرچشمه ها و مراتر بسیار بزرگی از هر طیرز  

قرار دادند، قله کهوتوو با یال  ای  بخش را در احاطه خودشان

 های بلند و طوالنی در سمت جنوب قابل دیدن هسته

کیه در سیمت   اسیت  مسیر صیعود بیه قلیه ار دره ای    بهتری  

جنوب شرقی ارجمند دیده می شود ، ما به ارامی از رودخانه 

ارجمند عبور می کنیم واز سمت دیگر وارد یک مسیر پاکوب 

نگه نیمه صخره ای ارتفاع مشخصی می شویم، سپس از یک ت
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می گیریم ودر نهایت به شییب ییال اصیلی قلیه کهوتیو میی       

 رسیمه

از ای  نقطه مسیر به طور کامالً همیوار اسیت و میی تیوانیم      

به ارتفیاع   درحدود سه تا چهار ساعت بر فراز قله کوتاه کهوتو

 متر قرار بگیریمه 2500

، دیدار خیط  یکی از مناظر باشکوه و دیدنی بر فراز قله کهوتو

و الرأس مرتفیر دوبیرار در سیمت غربیی قلیه هیای سیاهون        

از و هم چنی  نیوک قلیه دماونید    زَنگالرزَدگان در سمت غربی 

 ای  نقطه دیده می شوده

در سمت شمال چشم انداز بسیار زیبا ودیدنی را از قله امیریه 

متیری میشیینه    4000متری تا قله بوم و سپس قلیه   3950

می توان به طور کامل از فراز قله کهوتیو  مر  تا قله پرچنان 

 مشاهده کرده

در سمت شمال شرقی قله کهوتو ، تپه مراد، قله هرمز کتیو و  

قله های کوچک و بزر  منطقه و رشته کوه هیای فیروزکیوه   

 ای  نقطه قابل دیدن هستنده به خوبی از

 بهتری  زمان بازدید از منطقه مهرماه می باشده

 

 متر 3600ارتفاع  -قله بزمیچال

N 35° 56' 23.14" 

E 52° 36' 07.20"  
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کیلییومتری در شییمال   10روسییتای جلیزجنیید در فاصییله   

 فیروزکوه قرار دارده

قله بزمیییال در منطقیه    

فیروزکیییوه و بخشیییی از  

ای  منطقه رشته کوه های 

می باشد که در شمال دره 

 باشی واقر شدهه

برای دستیابی وصیعود بیه   

اییی  قلییه مییی بایسییت از  

بیه  جاده فیروزکوه خود را 

تنگیییه واشیییی در بیییاالی 

روسیییییتای جلیزجنییییید 

برسانیم، سپس مسییر بیه   

طور معمول از راه ورود به 

دره و اب رودخانیییییییییه 

ساواشی به سیمت شیمال   

مییی کنیید، از  ادامییه پیییدا

ر تنگه اول و دوم باشی گار کرده، سپس بر باالی ابشار مسیی 

ورودی را به سوی دریاچه سا می پیماییم، به طور متوسط از 

تنگه اول باشی تا رسیدن به دریاچه سا در حدود دو تیا سیه   

 ساعت زمان برای ای  پیمایش نیاز داریمه

پس از دریاچه سا به مرتر بسیار وسییعی میی رسییم کیه در     
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سمت شمال غربی ان قله بزمییال را می توانیم مشاده کنیم، 

و مسییر را بیه سیوی ییال جنیوب         نقطه درنگ نکیرده از ای

شرقی قله ادامه می دهیم کیه بیا شییب همیواری در مقابیل      

دیدگان ما قرار دارد که مسیر از میان گوسفندسراهای عشایر 

سنگسری عبور می کند و با رسیدن به زیر شیب یال جنیوب  

شرقی از ان ارتفاع می گیریم، پس از قرار گرفت  بر فراز ای  

متری، مسیر را اندکی بیه سیوی شیمال     3100 ال در ارتفاعی

بیر فیراز   و با گار از ای  قوس بسیار بیزر   تغییر جهت داده 

دره بزمیجال و در نهایت بر فراز ای  قله بلنید منطقیه رشیته    

 هکوه های فیروزکوه می توانیم قرار بگیریم 

از فراز قله بزمییال در سمت غرب تک قله صخره ای بسییار   

 متر دیده می شوده 3950زیبا ودیدنی پرچنان به ارتفاع 

هم در سمت جناح شمالی ما قرار دارد ودر سیمت  دره چَرات 

کیه ییال شیمال    کامل غربی قله دماوند را مشاهده می کنیم 

ر شرقی ان به خوبی از ای  نقطه پیداسیت،کمی پیایی  تیر د   

متیری میشیینه میر  گیه از      4000زیر قله دماوند بیه قلیه   

ارتفاعات شیمال منطقیه ارجمنید هسیت دییده میی شیود و        

همینی  تعداد زیادی از ارتفاعات دیگیر منطقیه رشیته کیوه     

 ههای فیروزکوه که در اطراز ما به طور کامل می بینیم

اگر هوا ابری نباشد از فراز قله بزمییال بر فیراز بلنیدی هیای    

طقه االشت میی تیوانیم جنگیل هیای منتهیی بیه درییای        من

 مازندران را هم از ای  فراز مشاهده کنیمه
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امیدن از راه دره   برای فرود به منطقه سا بهتری  مسیر پایی 

ست که می تواند به راحتیی ودر حیدود ییک    در زیر پایمان ا

از ای  راه می توانیم دوبیاره   ساعت ما را به مرتر سا برساند و

 به منطقه واشی و روستای جلیزجند برسیمه خود را

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 3400ارتفاع  –قله وربن 

 
N 35° 42' 23.32" 

E 52° 11' 19.44"  

کیلیومتری شیمال شیرقی     5روستای چنارعرب ها در فاصله 

 شهر دماوند قرار دارده

درمجیاورت جنیاح   بخشی از رشته کیوه هیای فیروزکیوه کیه     

شمالی قله اشته قرار گرفته است ، بر روی خط الرأس غربیی  

متیری   3850مسیری است که قله ورب  را در نهایت به قلیه  
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 زری  کوه متصل می کنده

بهتری  و کوتاه تری  مسیر برای دستیابی وصعود به ای  قه از 

روستای چنارعرب هاست که در سمت شهر دماوند واقر است 

می توانیم از مسیر روستای چنار عرب ها و یک جاده خیاکی  

متر و بر روی یال غربی ورب  ارتفیاع   2900تا ارتفاع تقریبی 

در ایی  راه جیاده ای هسیت کیه بیرای       باال بیرویم می گیرد 

دستیابی به معدن سییلیس و هیم چنیی  دریاچیه تیار از ان      

 استفاده می شوده

کیه از ان پروازهیای   ت اسمتر منطقه ای  2900بر فراز نقطه 

و سایت پروازی مشهور ان قرار داردهبا قرار گیرفت   پاراگالیدر

متری می توانیم رو به شرق مسیر را بیر   2900بر روی نقطه 

روی لبه خط الرأس که بسیار هموار و تپیه میاهوری و صیاز    

مدتی درحدود سه تا چهار ساعت طول می ادامه بدهیم،است 

 قرار بگیریمهکشد تا بر فراز قله ورب  

از فراز قله ورب  در سمت شمال خط الرأس بی نهایت زیبیا و  

بی نظیر قله های دوبرار انگیه میار و میاز ، پروانیه چنگِییال      

 والسم به خوبی دیده می شود ه

زیر پای ما در سمت شمال دره پرشیب تار به خوبی دیده می 

شود ودر سمت شمال به سمت غرب قله دماوند را می بینیم 

نزدیکی از ما و در سمت جنوب قله اشته در قرار فاصله به  که

 دارده

از قله ورب  در صورت وقت کافی می توانیم بیرای صیعود بیه    
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، به نظر می رسد که مدت صعود به قله زری  کوه اقدام کنیم 

قله زری  کوه از قله ورب  به مدت دو تا سه ساعت نیاز داشته 

افیت و خیزهیای فیراوان    با است باشد که در مجموع مسیری 

 متری زری  کوه می رسده 3850که به قله 

که در صبح ان را است بهتری  راه برای بازگشت هم مسیری  

پیمودیم ودر نهایت به گردنه معروز و سایت پروازی ان میی  

 رسیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 2500ارتفاع حدود  -کوه سفید

N35° 25' 54.74" 

E 52° 23' 01.01" 

کیلیومتری جنیوب اینیه ورزان در     21گرماب سرد در فاصله 

 جاده فیروزکوه قرار دارده

کوه سفید در جنوب روستای بزرگی به نام گرماب سرد، یکی 

از جنوبی تری  روسیتاهای منطقیه دماونید و فیروزکیوه میی      

 باشده 

فیروزکیوه و بیا   برای صعود به ای  ارتفاع می باید که از جاده 

ورود به منطقه سربندان وارد ییک جیاده دیگیری در سیمت     

جنوب بشویم که با عبور از روستاهای اُچینیک و مُغانالیک ودر   

می رسده ای  روسیتا در   نهایت به روستای بزر  گرماب سرد
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متر واقیر شیده و نقیاط     1900دشت بسیار مرتفعی با ارتفاع 

 حاطه ان دارده اطراز ان را مراتر ومزارع زیادی در ا

از گرماب سرد یک جاده خاکی به سمت جنوب شیرقی و بیه   

منطقه هبله رود کشیده شده، و ما میی تیوانیم در کمیرکش    

ای  جاده و در مقابل قله سفید کوه که در سمت جنیوب بیه   

مسییر  خوبی قابل دیدن هست از وسیله نقلیه خارج بشیویم،  

پیای میا قیرار     عبور از یک رودخانه فصلی که در زیر صعود با

 دارد شروع می شوده

 
مسیر را از سمت د یگر رودخانه به سمت باال صعود می کنیم 

وتا رسیدن به لبه خط الرأس که دارای بستر سنگی و صخره 

ادامیه میی دهییم، تیا     اسیت  ای و سنگالخی به رنگ طوسی 

رسیدن به ای  نقطه به حدود سه سیاعت زمیان نییاز دارد از    

می شویم که به نیام   بسیار گسترده ای اینجا وارد په  دشت

ز اسیت، در ایی  نقطیه گوسیفند سیراهای      کوه سفید معیرو 

در همه جای دیده می شوند و یک رد پیاکوب میا را    مختلفی
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 پس از حدود دو ساعت دیگر می رسانده بر فراز قله کوه سفید

در سمت جنوب ار فراز قله ، تیک قلیه مرتفیر کیه کاللالیرز در      

 را می بینیمه شمال منطقه گرمسار

در سمت شمال ، رشته کوه های البرز بیه خصیوص منطقیه     

رشته کوه های فیروزکوه، کوهسیتان بیزر  صید کیلیومتری     

 دوبرار و قله دماوند به خوبی از ای  فراز قابل مشاهده هسته

سمت جنوب شرقی قله کوه سفید در رودخانه هبله رود قرار 

 رسدهدارد که درنهایت به منطقه گرمسار می 

خردادمیاه میی    اردبیهشیت و  بهتری  زمان بازدیید از منطقیه  

 باشده

 

 متر 2850ارتفاع  -قله اسب چران )تَل کمر(

N 35° 43' 55.38" 

E 52° 01' 34.43" 

کیلیومتری غیرب شیهر دماونید قیرار       5اسب چران در فاصله 

 دارده

قله اسب چران در سمت غرب شهر بزر  دماوند واقر شیده،  

بسیار دیدنی است که به صورت یک هیرم   منطقه کوهستانی

تک قله ای با چندی  دیواره که در جنیاح هیای مختلیف ان    

 است

کیه در  اسیت  بهتری  راه صعود به قله اسب چیران از دره ای  
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سمت غربی شهر دماونید و از منطقیه بنییاد مسیک  در ییک      

جاده خاکی به سمت معدنی در پشت کوه اسب چران باال می 

رود، ای  جاده خاکی ما را در نهایت با دور زدن کوه به سمت 

جناح شمالی ان می رساند و می توانیم از همی  جاده خاکی 

سیاعت تیا    ساعت و نیم الی دویک به صورت پیاده در حدود 

 میرودنوک قله اسب چران باال 

 از فراز قله اسب چران در سمت جناح غربی قلیه توچیال ودر  

سمت شمال نوک قله دماوند و از فیراز ارتفاعیات دوبیرار بیه     

 خوبی مشخص استه

 
خط الرأس دوبرار در سمت جناح شمال شرقی ما قیرار دارد،  

قابیل   ارتفاعاتی که از فراز قله اسب چیران در سیمت شیمال   

مشاهده است به جز دوبرار در سمت جناح شمال غربیی میی   

و کوه کبود را بیر بیاالی روسیتاهای    توان از قله های گل زرد 

 مبارک اباد و اب علی مشاهده کرده

در دوردست های جنوبی می توان رشته ارتفاعات کوه قو  و 
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متیری کیوه سیه پاییه در منطقیه       2251قراغا  و حتی قلیه  

را نیز مشاهده کرد و باالخره در زیر پای  حفاظت شده خجیر

ما و در سمت شمال مناطق عمومی جاده هیراز گردنیه امیام    

را میی تیوانیم بیه خیوبی از ایی  بیاال       مشازاده هاشم و دشت 

 مشاهده کنیمه

دره مشا و روح افزای  در سمت جناح شرقی قله اسب چران، 

جنیاح  دماوند به چشم می خورد از فراز ای  قله می تیوان در  

رشته ارتفیاع بسییار مهیم منطقیه فیروزکیوه یعنیی        2شرقی 

 ارتفاعات زری  کوه و قله اشته را نیز به خوبی مشاهده کنیمه

یکی دیگیر از مسییرهای صیعود بیه قلیه اسیب چیران از دره        

از توابر روده  میی باشیدهمدت زمیان ایی      کریتون روستای 

 ساعت می باشده 4تا  3تا فراز قله کریتون صعود از 

 ماه می باشدهاردیبهشت بهتری  زمان بازدید از منطقه 

 

 متر 2900ارتفاع  –قله آب باریک 
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N 35° 42' 02.00"  

E 52° 34' 49.06" 

کیلییومتری شییمال روسییتای  2روسییتای کهنییک در فاصییله 

 دلییای جاده فیروزکوه قرار دارده

متر از اخیری  ارتفاعیات خیط     2900قله اب باریک با ارتفاع 

 4200طوالنی صد کیلومتری رشته کوه عظیم دو برار الرأس 

متری هست که در منطقه رشته کیوه هیای فیروزکیوه واقیر     

 شدهه

روزکوه برای دستیابی وصعود به ای  قله می توانیم از جاده فی

ی جاب ، سیربندان و سیید ابیاد    و با پشت سر گااشت  روستا

  نقطه خود را به پل معروز دلییای برسانیم، با رسیدن به ای

می باید که از جاده اصلی خارج بشیویم و بیه سیمت شیمال     

غربی وارد جاده اسفالته ای شیویم کیه بیه روسیتاهای یهیر،      

 می کنده ادامه پیدادهنارلیپشت، مومج و 

در ابتدای همی  مسیر یک جاده فرعی از جیاده دهنیار جیدا    

می شود و مستقیم به سمت شمال ما را به روستای کوچک و 

کهنک ودر جناح جنوبی گردنه اب باریک یا تخیت   دورافتاده

 علی می رسانده

برای صعود به قله می توانیم از مسیر یال های مسطحی کیه  

احاطه شده به سمت شیمال   و بزر  توسط بوته های کوچک

ادامه بدهیم، شیب ابتدای مسیر و در په  دشیت گسیترده و   

شییب   سرسبز به تدریج ارتفاع می گیرد تا در نهایت بیه زییر  
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اصلی گردنه می رسیم و ان را هم به ارامیی پشیت سیر میی     

گااریم و پس از حدود سه ساعت روی گردنه تخت علیی بیه   

متر قرار می گییریم، از ایی  نقطیه در روبیروی      2100ارتفاع 

همواری های خط الرأس شیرقی رشیته    شرق ما قله در میان

کوه های دوبرار مشخص است ریال، ییک سیاعت طیول میی     

از روی گردنه تخت علیی بیه قلیه اب بارییک صیعود       کشد تا

 کنیمه

از فراز قله اب باریک دورنمایی بسیار جالب توجه و جاابی از 

متیری   4000رشته کیوه هیای فیروزکیوه بیه خصیوص قلیه       

میشینه مر  در سمت شمال شرقی و قله امیری بیه ارتفیاع   

 متر را در سمت شمال غربی می توانیم مشاهده کنیمه 3950

دیگر ارتفاعات قابل مشاهده از فراز قله اب باریک ز نمای از 

و کالهون  انتهایی خط الرأس شرقی دوبرار، قله های شاه تپه،

بیرای   اسیت  که از فراز قله اب باریک به خیوبی قابیل دییدن   

بازگشت نیز می باید از مسیر صعود شده به گردنه تخت علی 

 و سپس به روستای کهنک باز می گردیمه

 

 متر 3450ارتفاع  -یالرقله دِ

N 35° 55' 46.16" 

E 52° 45' 13.29" 

کیلومتری شیمال فیروزکیوه    10روستای جلیزجند در فاصله 



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

146 

 قرار دارده

قله دیالر در سمت شمال روستای بزر  جلیزجند و ابتیدای  

ورودی به تنگه واشی قرار دارده از روستای جلیزجند و منطقه 

وجیود دارد کیه در   ورودی تنکه اول واشیی جادهیای خیاکی    

صورت اجازه گرفت  از اهالی منطقه می توانیم از ایی  جیاده   

واشی در سمت شیمال تنکیه برسیانیم، ایی       خود را به مرتر

جاده خاکی را هم چنیان در دره ای کیه از سیمت مرتیر بیه      

گیریم تیا بیه    سمت شمال شرقی ان ادامه د ارد در پیش می

ساخته شده انید میی   چندی  خانه ییالقی که در ای  منطقه 

 رسیمه

 
در کنار رودخانه دیالر و به خصوص منطقه مرکزی ان محیل  

استقرار عشایر سنگسر و چرای احشام شیان در ایی  منطقیه    

که وارد مسیر صعود می است متر  2400هست، ارتقاع حدود 

از کیه   کوه دیالر رد پاکوبی هسیت شویم ، برای صعود به قله 

در روی خیط الیرأس اصیلی     یال مایل به سمت جنوب غربیی 
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، از کیف د  است و طوالنی  تندشسیب مسیر قرار می گیریم، 

ره تا فراز یال جنوب غربی به حدود دو تا سیه سیاعت زمیان    

و در مییان مراتیر و بوتیه    اسیت  نیاز داریم، مسیر هم همیوار  

 3300زارهای متنوع ارتفاع می گیرد تا در نهایت بیه ارتفیاع   

می گیرد،حاال ای  منطقیه بسییار    متری روی خط الرأس قرار

هموار و تخت را در مقابل داریم که در په  دشیتی گسیترده   

تمامی مسیر مسطح و می روذ که به اوج قله اصلی دیالر باال 

عر  ان طوالنی هست،اطراز ان را دشت ها و مراتر بسییار  

بزرگییی در برگرفتنیید کییه رد پییاکوب گوسییفند هییای عشییایر 

دیده می شود، پیمودن مسیر از لبه  سنگسر در تمام نقاط ان

 خط الرأس تا قله دیالر حدود یک ساعت به طول می انجامده

در سمت شمال قله دیالر، جنگل های االشت را مشاهده می  

کنیم ودر سمت غرب چشم انداز بسیار باشیکوهی از سلسیله   

در مرکز ان قرار ارتفاعات منطقه البرز مرکزی که قله دماوند 

های دوبرار تا قله امیری، میشینه مر  ، سیفید   گرفته و قله

 لالت و پرچنان به خوبی در سمت غربی دیده می شونده

کوه را می بینیم که  ارفر در سمت شرق ارتفاعات سواد کوه و

 تا دوردست ادامه دارده

کیه در  اسیت  بهتری  راه برای بازگشت به قله دیالر مسییری  

بیا پیمیایش    سمت جنوب به داخل دره سیرازیر میی شیود و   

مداوم یک ساعت می توانیم خیود را بیه نقطیه ای کیه از ان     

 کرده بودیم برسیمه حرکت را شروع
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 بهتری  زمان برای بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 

 متر 3350ارتفاع  -قله سواد کوه

 
N 35° 56' 00.03" 

E 52° 50' 01.01" 

فیروزکیوه  کیلومتری شیمال   10روستای جلیزجند در فاصله 

 قرار دارده

قله سواد کوه یا به عبیارتی قلیه هیای سیواد کیوه، مجموعیه       

ارتفاعاتی هستند که در منطقه کوه های فیروزکوه بیه چشیم   

می ایند ، ای  سلسله ارتفاعات در کنار هم دیگر ودر منتهیی  

می توان بیه ان دسترسیی   واشی دره ای قرار دارند که از دره 

 پیداکرده

قله سواد کوه مسیری طیوالنی را در پییش   برای دسترسی به 
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فیروزکیوه  داریم، بنابرای  باید که صبح بسییار زود از منطقیه   

حرکت کنیم و از روستای جلیزجنید رو بیه شیمال و از ییک     

اول واشیی برسیانیم ، از   جاده خاکی خود را بیه پشیت تنگیه    

همی  مسیر توسط وسیایل نقلییه تیا مسیافت طیوالنی و تیا       

تا دره سواد کوه ادامیه میی دهییم ، از     نزدیک مدخل ورودی

رودخانیه   ای  نقطه باید از وسایل نقلیه خارج بشویم و از کنار

ای که در کف دره قرار دارد مستقیم مسیر را به سمت شیرق  

 پی گیریمه

قله سواد کوه در انتهای ای  دره قرار دارد و بیا عبیور از ییک    

 2900گردنه کوچک و پیس از حیدود دو سیاعت در ارتفیاع     

متری به مرتعی بسیار بزرگی به نام پیاز کی  میی رسییم ، از    

ای  مرتر به ارامی عبور کرده تا یال مقابل ان را که بیه قلیه   

سواد کیوه میی رسید ، ادامیه دهییم، رد مسییرهای پیاکوب        

متعددی در ای  منطقه مشاهده می شود که ما بیه تیدریج از   

میی دهییم ودر    ادامیه  مسیر را به سمت باال کنار یکی از انها

نهایت پس از حدود دو تا سه ساعت دیگر می توانیم بر فیراز  

 قله سواد کوه قرار بگیریمه

از فراز قله سواد کوه در سمت شرق تک قله منحصر به فرد و 

می کنییم کیه در    زیبا و بسیار دیدنی چالکِل یا اُرالن را مشاهده

 متری جنگل های منطقه فالری  قرار دارده 3700ارتفاع 

متر  3850، نوک قله نِیزو به ارتفاع  دوردست های شرقی در

ست مشاهده می کنیم جزو سلسله ارتفاعات البرز شرقی ا که
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متیر بیه خیوبی     3600ودر سمت شرق قله قدم گاه به ارتفاع 

 دیده می شود ه

پرجنان ، میشینه  در سمت غرب نوک قله دماوند و ارتفاعات 

جنیوب غربیی رشیته ارتفاعیات      مر  ، امیری و در دوردست

 دوبرار به خوبی از ای  ناحیه از فراز ای  قله دیده می شونده

 بهتری  زمان برای بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 2500فله پوزتور  روستای حصاربن

N 35° 33' 59.84" 

E 52° 26' 37.96" 

کیلومتری جنوب شرقی روستای سید  18حصارب  در فاصله 

 در جاده فیروزکوه قرار داردهاباد 

روستای حصیارب  یکیی از روسیتاهای کوچیک دره رودخانیه      

هبله رود می باشد، منطقه رودخانه هبله رود در سمت جنوب 

رشته کوه های فیروزکوه و در نزدیکی غار رود افشیان  منطقه 

 واقر شدهه

در سمت شمال غربی ای  روستا قله ای به نام قله پوزتور بیه  

متر قرار گرفته که برای صعود می باید از جاده  2500ارتفاع 

فیروزکوه و پس از رسیدن به سید اباد وارد جاده دیگیری در  

سمت جنوب شرقی بشیویم و بیا عبیور از روسیتاهای کیالک      

مشهد و فیروزکوه ودر نهایت به روسیتای حصیارب  در کنیار    
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 رودخانه هبله رود می رسد ه

ده می شود، بهتری  مسیر قله در سمت شمال غربی روستا دی

برای صعود به ای  ارتفاع از راه دره ای هسیت کیه در سیمت    

جناح جنوبی ای  قله قرار گرفته است، راه از ییک رد پیاکوب   

در کنار رودخانه فصلی بزنور به سمت شمال ادامه پییدا میی   

کند و پس از حدود چهار ساعت صعود مداوم بر روی گردنیه  

متیری قیرار میی گییرد و از      2000 جنوبی ای  قله در ارتفاع

 اینجا تا قله اصلی حدود یک ساعت زمان نیاز دارده

از فراز قله پوزتور در سمت شمال ، تمامی خط الرأس رشیته  

کوه قره داغ ، دوبرار و نو ک قله دماوند را می توانیم به خوبی 

 ببینیمه

 
در سمت غربی، رشته کوه های کبود کوه و چب دره مشاهده 

متیری نسیتون را میی     2600و در سمت شرقی قله  می شود

 توانیم به خوبی از ای  فراز مشاهده گر باشیمه



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

152 

از روستای حصارب  به سمت جنوب جاده ای کوهسیتانی تیا   

نزدیک روستای بزر  سیمی  دشت و در ادامه، محل تقاطر 

دو رودخانییه مییزداران و سیییمی  دشییت بییه پیییش مییی روده 

ی با وسیله نقلییه در نهاییت بیا    پیمایش ای  جاده در راه خاک

عبور از روستاهای کوچک وبیزر  ییالقیی ایی  دره بیه قلیه      

اوند در نزدیکی بنه کوه ودر نهایت به روستای ناروحه  استون

 و گرمسار می رسده

 بهتری  زمان برای بازدید از منطقه فروردی  ماه می باشده

 

 متر 2400ارتفاع  –قله دو استخری 

N 35° 33' 31.42" 

E 42° 05' 37.04" 

کیلومتری جنوب شهر دماونید قیرار    10روستای هاشمک در 

 دارده

کوه دو استخری در شمال کوه قو  و به فاصله نزدیکی از ان  

 متری واقر شده ه 2400در ارتفاع 

برای رسیدن به کوه دو استخری می توانیم از پل شیلمبه در  

بیه جیاده    نزدیکی شهر گیالوند و در جاده فیروزکوه بیا ورود 

وادون مسیری تا دو راهی رستم اباد طی کنییم و از دوراهیی   

وارد جاده ای می شویم که خاکی هست، ای  جاده ما را پس 

 از مدتی به کناره برکه دو استخری می رسانده
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در سمت جنوب غربی میا قلیه دواسیتخری بیه خیوبی قابیل       

مشاهده هست، صعود به قلیه از روی لبیه ییال شیمالی ییک      

نیم به طول می انجامد، ای  قله به خاطر قرار گرفت   ساعت و

در مرکز ارتفاعات کوهستان قو  از جنوب ان سراسیر جنیاح   

 های شمالی ارتفاعات قر اغاج قابل مشاهده هست ه

در سییمت شییمال  

ارتفاعات فراوانی از 

البرز مرکزی ماننید  

قلیییییه توچیییییال، 

مهرچییال و پیییرزن 

کلوم تیا منیاطق از   

رشیییته ارتفاعیییات 

روزکیییوه و بیییه  فی

خصوص نوک قلیه  

دماوند را می توانیم 

به خوبی در سیمت  

شیییمال مشیییاهده 

 کنیمه

رشیییته ارتفاعیییات 

جناح شیرقی کیوه   

قو  به نام کوهست  به تخت خزک در و قله مخروطی شیکل  

 و روستای ان قرار گرفته اندهبولون زرده نو بر فراز تنگه 
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مسییر   یکی دیگر از راه های صعود به کوه قیو  میی تیوان از   

به باغک و صعود از مسیر یال شرقی بیه کیوه   بولون روستای 

 قو  نیز نام برد ه

در سمت جناح جنوبی کیوه قیو ، دره وسییر کیوه زرده نیو      

مشاهده می شود که دارای رودخانیه هیای فصیلی متعیددی     

 استه

کوهنوردان پس از صعود به قله قو  می تواننید از مسییر دره   

 5و  و پیس از طیی مسیافت    زرده نو درجناج حنوبی کوه قی 

ساعت به روستای کیوروش بیاال و سیپس بیه شیهر اییوانکی       

 برسنده

 بهتری  زمان برای بازدید از منطقه اردیبهشت ماه می باشده

 

 متر 2100ارتفاع -قله کفتار

N 35° 35' 30.11" 

E 52° 10' 26.72" 

کیلومتری جنوب اکینه ورزان در  8روستای بیدک در فاصله  

 فیروزکوه قرار داردهجاده 

برای صعود به قله کفتار می توانیم از جاده فیروزکوه خیود را  

به شهر اب سر برسانیم، سپس با عبور از روستاهای مرانک و 

اهران به روستای بیدک در جنوب اب سیرد میی رسییم و از    

 اینجا از وسیله نقلیه خارج می شویمه
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شرق طی مسیر حرکت در ابتدا په  دشت وسیعی به سمت  

می شود تا به تدریج ارتفاع وارد یک راه مشخص پاکوب میی  

شود که پس از حدود یک ساعت ما را به بنای کاروان سیرای  

در کنیار ییک برکیه    ه قدیمی شاه عباسی می رساند، ای  نقط

اب و چشمه جویباری می باشد ه اینجا چند د رخت کهنسال 

ندسرایی قدیمی سرو مشاهده می شودودر کنار ان نیز گوسف

 قدیمی هم وجود دارده

کاروانسییرا بییه صییورت   

یک و فقط است متروکه 

بنیییای چهیییار دییییواری 

قدیمی که در حال فیرو  

، مشیاهده  است ریخت  

می شیوده مسییر میا در    

سییمت شییرقی بییر روی  

که به تیدریج  است یالی 

در سمت جناح شیمالی  

مییی  قلییه کفتییار ارتفییاع

گیییرد و پییس از حییدود 

 یک ساعت و نیم بر فراز

گردنیه شییمالی کفتییار و  

سییپس بییا مییدت نیییم   

 ساعت دیگر بر فراز قله می توانیم قرار بگیریمه
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از فراز قله کفتار مناطق بسیار زیبا ودیدنی در سمت جنیوب  

روستاهای وادان، مراتک و بیدک ودر سمت شمال په  دشت 

گسترده باغ های منطقه ذون به خوبی دیده می شوده از ایی   

بز روستاهای جیاب ، خسیروان، اکینیه    نقطه حتی لکه های س

ورزان و سربندان را هم می توان به خیوبی در سیمت شیمال    

مشاهده کرد و قله نوک تیز و سربلند زری  کیوه بیه صیورت    

 کامل در مقابل ما دیده می شوده

قله دماوند راه هیم میی تیوانیم از    نوک در سمت شمال غربی 

از ای  فیراز  کیلومتری دو برار به خوبی  100پس خط الرأس 

 مشاهده کنیمه

بهتری  مسیر برای بازگشت به منطقه بیدک به جای بازگشت 

به منطقه کاروانسرا می تواند مسیر دیگری باشد که از سمت 

شمال شرقی به دره باغسیتانی زان و سیپس بیا پیمیایش بیه      

سییمت جنییوب در میییان باغسییتان هییای اییی  دره و جویبییار 

ه روستای لومان رسییده  کوچکی که در کف ان جریان دارد ب

از روستا لومان می توان با وسییله نقییه بیه روسیتای بییدک      

 بازگشته

 

 برکه سا

N 35° 54' 34.96" 

E 52° 42' 50.90" 
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کیلومتری شیمال فیروزکیوه    10روستای جلیزجند در فاصله 

 قرار دارده

که به صورت است ساه برکه، دریاچه ای برکه سا یا به عبارتی 

متیری در سیمت شیمال تنگیه هیای       2500فصلی در ارتفاع 

بیه  اسیت  واشی قرار دارد و نقطه ای بسییار دییدنی و جالیب    

به ان است خصوص اگر بتوانیم در زمانی که اب ای  برکه باال 

برسیم که به طور معمول در اواخر اردبیهشت اب ای  برکه به 

اطیراز ان   می رسد وهیم چنیی  در   حداکثر بازدهی خودش

 پوششی از گیاهان بوته ای دیده می شونده

 
برای رسیدن به ای  برکه بهتری  مسیر عبور از تنگه های اول 

، بیا دور زدن  اسیت و دوم واشی در شمال روستای جلیزجنید  

ابشار واشی که بر فراز تنگه دوم ان قرار دارد، میی تیوانیم از   

سراسیر ان را  یک راه پاکوب مشخص و با عبور از مسیری که 
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کیه دو طیرز ان بوتیه    م در یک تنگه صیخره ای میی پیمیای   

 زارهای وسیعی قرار دارده

در حدود سه ساعت از مدخل تنگه اول واشی به دریاچیه سیا   

می رسیم، مکان های پیرامون دریاچه سا گرچه جیزو مراتیر   

ولی نقاط بسیار جالبی بیرای  است سنگسری عشایرچرای دام 

رای برنامه هیای کیوه پیمیایی و کیوه     ایجاد کم  و اقامت اج

 نوردی در بیشتر ایام سال را دارده

برکه سا داری عمق بسیار کمی باشد که در بیشتر ایام سیال  

سطح اب ان با توجه بیه مییزان اب دهیی سرچشیمه هیای      

شمالی ای  منطقه و هم چنی  برفیال های کوچک و بزرگی 

کاهش اب میی  که در اطراز ان قرار دارند، دارای افزایش یا 

باشد و در فصول گرم سیال بیشیتر بیه ییک بیاتالق کوچیک       

تبدیل می گردد که گیار از ان را در ایی  اییام مشیکل میی      

سازد، تنها راه عبور در ای  ماه از سال گار از کوره راه باریکی 

 است که در انتهای سمت شرقی ان وجود دارده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه خردادماه می باشده

 

 متر 2700ارتفاع  –قله لشکرک 

N 36° 28' 22.47" 

E 50° 06' 38.66" 

کیلومتری شمال شیهر قیزوی     19روستای زرشک در فاصله 
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 قرار دارده

روستای کوهچک زرشک در سر راه جاده ای قیرار دارد کیه از   

سمت شمال قزوی  ای  شهر را به منطقه الموت و به میوازات  

 جاده رزجرد متصل می کنده

که از راه امام زاده  نیم از شمال به قزوی  و در مسیریمی توا

باراجی  باال می رود خیود را بیه روسیتای زرشیک برسیانیم،      

سپس از روستای زرشک اندکی باالتر بر روی گردنه کامیان و  

متری می توانیم از وسیله نقلیه خارج شیویم و   2200ارتفاع 

 به سوی لشکرک ادامه مسیر بدهیمه

مییان دشیت هیای    شروع مسیر در 

پهناور وسرسبز ایی  ارتفاعیات بیاال    

میی رود ویییک سیاعتی در یییک رد   

پاکوب مشیخص و بیه سیمت ییک     

تنگه صخره ای جلو می رویم تا بیر  

قرار میی گییریم، از فیراز     باالی ان

اییی  نگییه صییخره ای راه پییاکوب   

مشخص تری از سیمت جنیوب بیه    

همی  راهی که ما در ان قرار داریم 

نطر می رسد ای  شیاهراه ارتبیاطی بیوده    متصل می شود وبه 

که در گاشته های قیدیم بیه سیوی المیوت از ایی  راه میی       

 پیمودنده

بر باالی تنگه صخره ای از مسیر اصلی خارج می شویم و بیر  
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یال قوسی شکل سمت جنوب شرقی قله لشکرک ارتفاع  روی

می گیریم، حاال در حدود یک ساعت طول می کشد تا بر فراز 

 و با دور زدن کاسه بزر  زیر قله قرار بگیریمهقله لشکرک 

از فراز قله در سمت جنوب، دره عمیق الموت را مشاهده می 

کنیم و در جنوب روستاهای سوته کالش، کیوالده و فالیالدر بیه    

خوبی قایل مشاهده هست و روبه روی میا در ورای رودخانیه   

و یار به خوبی مشاهده می شیود  هیرشاهرود، قله سرخه کوه 

دوردست های شمال شرقی قله خشیه چیال را هیم میی      ودر

 توانیم ببینیمه

از روستاهای بسیار مشهور در دامنه شمالی قله لشکرک میی  

باید از روستاهای چوالده،سوته کش و چفت اور نام بیرد کیه   

هر سه روستا در جنیاح شیمالی کیوه لشیکرک تیا عمیق دره       

 شاهرود قرار گرفته انده

در سمت غربی ای  کوه، قزوی   جاده کوهستانی سلطان قیس

را به منطقه روسیتاهای جنیوبی شیاهرود و در نزدیکیی میرز      

استان گیالن می رسانده در سمت شرقی ان جاده باراجی  به 

 کامان و منطقه رازمیان قرار گرفته استه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

 متر 3950ارتفاع  -قله کندیگان

N 36° 31' 18.60" 
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E 50° 40' 39.89" 

کیلیومتری شیرق معلیم کالییه      36روستای هنیس در فاصله 

 دارده مرکز الموت قرار

قله کندیگان یکی از قله های مرتفر منطقه البرز غربیی و در  

منطقه الموت قرار گرفته استه جناح جنوبی قله کندیگان به 

دره رودخانییه هنیییس و کالیییه و جنییاح شییمالی ان بییه دره  

 رودخانه دو هزار متصل می شوده

 
ای صعود به ای  قله روسیتای  بهتری  و نزدیک تری  مسیر بر

ست که می توانیم از بخش معلم کالیه الموت خود را هنیس ا

به سفید در و سپس از ای  نقطه در یک جاده به سوی شمال 

و با عبور از روسیتای االتیان بیه روسیتای کوچیک تیر هنییس        

 برسیمه

ه قله کندیگان،یال سمت غرب روستای هنییس  برای صعود ب

مناسب به نظر می رسید، ییک رد پیاکوب مشخصیی از ایی       

ارتفاع می گیرد تا پس از حدود سه ساعت بر روی لبه جنوبی 
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متری میی رسد،سیپس مسییر     3400یال کندیگان در ارتفاع 

رابا عبور از چندی  قله فرعی کوتاه تا گردنه جنوبی کندیگان 

ای  راه در حدود دو ساعت سپری می شیود  سپری می کنیم،

وسپس شیب نهایی قله را می پیماییم که در نهایت بیه ییک   

 ساعت زمان نیاز دارده

در سییمت شییمال قلییه کنییدیگان، دره رودخانییه دو هییزار و   

ارتفاعات برس و جنگل هیای پیرامیون ان دییده میی شیود،      

چشمه های اشنا را می توان از فراز ای  قلیه و در دوردسیت   

 های شمالی مازندارن ببینیمه

متری سیاالن به خوبی جلوه گر هست  4250در جناح شرقی 

 4200ودر دوردست های جنوبی جنیاح شیمالی ، ارتفاعیات    

متری شاه البرز طالقان را هم می توانیم از فراز ایی  قلیه بیه    

 خوبی مشاهده کنیمه

 3700در جناح غربی قله کندیگان تعدادی از ارتفاعات باالی 

متر مشاهده می گردد، ای  سلسله ارتفاعات در جناح شمالی 

روستای کوچنان به حد فاصل قله کندیگان تا قلیه خشییال   

 قرار دارند و همه بدون نام می باشنده

یکی دیگر از مسیرهای صعود به قله کندیگان میی بایسیت از   

مسیر جناح شمالی ان واز دره رودخانه دو هیزار بیه منطقیه    

محله و به دریاچه دریوک تا رسیدن به قله  عسل محله و اش

 کندیگان نیز نام برده
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 متر 3300ارتفاع  -قله سرخه کوه هیر

N 36° 35' 35.24" 

E 50° 23' 46.25" 

کیلومتری شمال شرقی قزوی  قرار  60روستای هیر در فاصله 

 دارده

قله سرخه کوه بخشی از سلسیله ارتفاعیات البیرز غربیی و در     

همی  نام قرار دارده منطقه هیر و وییار در   شمال روستایی به

پایی  الموت واقر شده و برای رسیدن به ان بهتری  مسیر از 

قزوی  و از مسیر جاده بارجی  یا روستای زرشک  شمال شهر

 پیشنهاد می شوده

 
مسیر رسیدن به روستای هیر و ویار از زرده چال و دربند بیه  

به ان ویار است که ای  نقطه می رسد، نزدیک تری  روستای 

در انتهای جناح شرقی قله قرار گرفته اسیت، سیپس از ییک    

جاده خاکی ماشی  را می توان تیا ییک گردنیه سیمت غیرب      
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روستای ویار را با وسیله نقلیه پیمود، ایی  گردنیه در حیدود    

متری واقر شده ، از ای  جا مسیر صعود به قله  2300ارتفاع 

 سرخه کوه شروع می شوده

به ای  قله می باید از یک ییال بسییار پرشییب و     برای صعود

تند حرکت خودمان را شروع کنیم، مسیر حرکت در ییک رد  

پاکوب مشخص ارتفاع می گیرد و به صورت کمیر بیر مسییر    

به روستای فیشک بزرگی خود را از فراز دره ای که در نهایت 

و در  می رسد دور بزنیم، مسیر پاکوب و به تدریج باال می رود

یت ما را به زیر شیب اصلی قله سرخه کوه می رسیاند، در  نها

ای  جا از مسیر خارج می شویم و می تیوانیم در ییک شییب    

تند به قله اصلی صعود کنیم که به مدت زمانی از روی گردنه 

 در حدود سه تا چهار ساعت نیاز دارده

در سمت شمال ارتفاعیات سیماموس و   از فراز قله سرخه کوه 

فرعی سیرخه کیوه در سیمت جنیوب غربیی       امتداد قله های

به خوبی دیده می قسطی  یشک و التوفتروستاهی پر  کوه، 

 شونده

در سمت جنوب وپس از دره ، رودخانه الموت را می بینییم و  

در انتهای جناح شرقی قله خشیال به خیوبی قابیل مشیاهده    

 هسته

در سمت جنوب رشته ارتفاعات جناح غربی خشییال شیمال   

چال و پر  کوه به خوبی قابل مشیاهده اسیت،    قله های زیور

دره رودخانه بزر  اشکورات با فاصله کوتاهی در جناح شرقی 
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قله قرار داردهاز روستاهای مهم جناح شمالی قله سیرخه کیوه   

باید از روستاهایی به اسامی لسبو ،شوکیل ، شیرکوه و چاکیان  

 نام برده

 

 متر 2650ارتفاع  -قله شتر گردن

N 36° 27' 56.78" 

E 50° 02' 50.79" 

 34بیاال در فاصیله   علییای  روستای 

 کیلومتری شمال قزوی  قرار دارده

قله شتر گردن در شمال روسیتای   

الولییک و در کمییرکش جییاده اییی  

 روستا واقر شده ه

برای رسیدن به ای  ارتفاع می باید 

از جاده الولک به سوس کش اباد و 

 باال برویم، ای  جاده با فراز وعلیای 

نشیب های فروان پس از حدود نیم 

ساعت با وسیله نقلیه ما را بیه زییر شییب ییال جنیوبی قلیه       

 شترگردن برساند و در ای  نقطه از وسیله نقلیه خارج شویم ه

شیب صعود به قله بسیار تند است و یک مخیروط بیزر  در   

اینجا خودنمایی می کند، در سمت راسیت قلیه شیتر گیردن     

قرار دارد و مسیر صعود بر روی لبه  بقایای یک معدن متروکه
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می گییرد   ای  یال که کمی سنگالخی هست به تدریج ارتفاع

توانیم بر روی قله سنگالخی  و ما پس از حدود دو ساعت می

 شتر گردن قرار بگیریمه

از فراز قله شتر گردن ارتفاعات منطقه غربی سلسله کوه های 

کوچیک و  الموت به خوبی قابل مشاهده هسیت و روسیتاهای   

بزر  ای  ناحیه با درختان سرسبز و باغستان ها در البه الی 

ایسیتاده انید و قلیه هیای      دره های کوهستانی منطقه الموت

کوتاه و بلندی ان ها را از هر طرز احاطه کرده و در انتهیای  

شمال غربی قله درفک به خوبی از ای  نقطیه قابیل مشیاهده    

 است ه

در منطقه عمیومی  شتر گردن مانند قله های خوراس و ماالر 

سفید کوه قرار دارده قله شتر گردن از شمال به دره رودخانیه  

می رسد ای  رودخانه تمامی اب های پالن کوچک فصلی دو 

جناح شمالی ای  کوه را به رودخانه شاهرود در منطقه کیش  

زنیدیان و  رود می رساند و جریان ای  رودخانه از روسیتاهای ا 

 دربند می گارده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

 متر  2400ارتفاع  –قله سوپَر

N 36° 22' 59.76" 

E 50° 09' 51.09" 
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کیلومتری شمال شیرق قیزوی     24روستای رزجرد در فاصله 

 قرار دارده

دومی  قله ای که از روستای بزر  وزجرد میی تیوان بیه ان    

، سوپر یا به عبارتی سوپَر که به ای  قله گفته میی  صعود کرد

 شوده

برای صعود به قله سیوپر از روسیتای   

رزجرد بیه سیمت شیمال غربیی میی      

توانیم از یک جاده خاکی ماشیی  رو  

مسیری را تا رسیدن به یک باغستان 

بسیار بزر  در کف دشیت سیوپر بیا    

وسیله نقلیه طی کنیم، از ایی  نقطیه   

مسافتی جلیوتر ادامیه   باز هم جاده تا 

پیدا می کند و سیپس در کنیار ییک    

چشمه بسیار بزر  در ابتدای رودخانه سوپر متوقف می شود، 

 از ای  نقطه قله در سمت جنوب ما به خوبی مشخص هسته

برای صعود به ای  قله از روی لبه یال سیوپر میی تیوانیم بیه     

سمت قله صعود کنیمه مدت زمان ای  صعود بیر ییال شیمال    

 ی در حدود یک ساعت می باشدهشرق

قله سوپر با رنگی سرخ رنگ بر فراز دشت های منطقه الموت 

و منطقه وزجرد دیده می شود، از فراز قلیه ارتفاعیات بسییار    

زیادی را در سمت منطقه الموت می توانیم به خوبی مشاهده 

 کنیمه
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در سمت غربی قله سوپر دره های تپه ماهوری متعددی دیده 

میان هر یک از انها روستاهای کوچک و بزرگی می شود ودر 

دارد کییه در نهایییت بییه بییزر  تییری  و معییروز تییری   قییرار

 روستاهای شمال قزوی  به نام باراچی  می رسده

روستاهای سمت جناح غربی کوه سوپر به ترتیب از شمال به 

جنوب عبارتند از ده گاه، علی خانی ، میزوج،دریابک، کالونگ 

وه سوپر در صیورت تماییل بیه انجیام ییک      و زرشک از فراز ک

برنامه کوه پیمایی در مسیری بسیار مشیخص و پیاکوب میی    

ساعت به روسیتای بسییار مشیهور و مهیم منطقیه       2توان با 

 الموت به نام ورتوان نیز دست یافته

در سمت جنوب هم طبق معمول دشت هیای وسییر قیزوی     

 دا می کندهقرار دارد که تا کیلومترها به سمت جنوب ادامه پی

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردبیهشت ماه می باشده

 

 متر 3650ارتفاع  –قله سیاه کمر 

N 36° 27' 37.59" 

E 50° 43' 18.72" 

کیلیومتری شیرق معلیم کالییه،      36روستای وناش در فاصله 

 مرکز الموت قرار دارده

قله سیاه کمر یکی از قله های مرتفر منطقه البرز غربیی میی   

 باشده
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بهتری  راه دستیابی به ان از بخش الموت یعنی معلم کالییه  

به روستاهای خوش دسیت،خوبان، زَواک و در نهاییت وَنیاش    

پایی  و وناش باال هست، شروع صعود اصلی قله سیاه کمیر از  

وناش باال هست که در سیمت شیمال بیه خیوبی دییده میی       

کیه در   شود،برای صعود به ای  قله می تیوانیم از رد پیاکوبی  

سیت ادامیه   خانه وناش از شمال بیه جنیوب جیاری ا   کنار رود

ه زیر شیب یال اصیلی قلیه کیه خیاکی     مسیر بدهیم،خود را ب

ست برسانیم،ای  یال با شییب تنیدی بیاال میی رود وپیس از      ا

حدود سه ساعت بر روی گردنه جنوب سیاه کمیر تیا ارتفیاع    

ز متری قرار می گیرد، سپس از ای  نقطیه بیا صیعود ا    3400

یک شیب تند در مدت یک ساعت می تیوانیم بیه قلیه سییاه     

 متر صعود کنیمه 3650کمر به ارتفاع 

 
از فراز قله سیاه کمر و در سمت شمال د ره رودخانه سه هزار 
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ودر سمت شمال غربی قله سیاالن ودر دوردست های شیرقی  

علم کوه به خوبی دیده  سلسله ارتفاعات منطقه تخت سلیمان

 می شوده

در سمت جنوب رشته ا رتفاعات قله شاه البرز ودره رودخانه  

 الموت را می توانیم ببینیمه

قله سیاه کمر توسط خط الرأس شرقی و گردنه معیروز کیچ   

به قله های نرگس وکلوان و در نهایت به قله هیای علیم کیوه    

 متصل می گردده

از دیگر مسیرهای قایل صعود به قله سیاه کمر میی تیوان از    

نزدیک تیری  راه   هزار در جناح شمالی نام برد ه 3مسیر دره 

 صعود به ای  قله از جناح شمالی روستای سرباالن می باشید، 

کوهستانی بسیار دشوار با عبیور از دو منطقیه    یک راه پاکوب

رسید، ایی  دو    ییالقی گرمدر و داالن مرز به گردنه گیچ میی  

منطقه ییالقی درست بر فراز دره عمییق رودخانیه هیردورود    

 قرار دارد که در نهایت به گردنه گچ می رسده

از یال جنوب شرقی هم می توان بیه قلیه سییاه کمیر از ایی       

 مسیر نیز صعود کرده

از جمله رودخانه های پیرامون قله سیاه کمر در سمت جنوب 

 رود، وناش و ورکرود نام برده می توان از رودخانه های اتان

 بهتری  زمان بازدید از منطقه تیر ماه می باشده
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 متر 2600ارتفاع  -قله کماکول

N 36° 26' 58.20" 

E 49° 55' 52.39"  

کیلومتری شیمال قیزوی  قیرار     20روستای الولک در فاصله 

 دارده

شروع صعود به قله کماکول از روستای الولیک اسیت کیه در    

ی  قرار دارد، پس از روستای الولک در جیاده  شمال شهر قزو

تسمت شمال ادامه مسیر می دهیم و با رسیدن به دو ه اسفال

راهی مشخصی که مسیر کش اباد را از ای  نقطیه جیدا میی    

 کنده

 
غربی یک جاده خاکی قرار دارد گیه پیس از    در سمت شمال

 اندک زمانی ما را به زیر شیب اصلی قله کماکول می رسانده

صعود به قلیه کمیاکول از مییان دشیت هیای پهنیاور و تپیه        

ماهورهای بسیار هموار به انجام میی رسید و بیه حیدود ییک      

 ساعت و نیم زمان نیاز دارده
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سیود کیش،    یاز فراز قله کماکول در سمت شمال، روسیتاها 

بَلکان و چفت اور را تا مصب رودخانه شاهرود می تیوانیم بیه   

در سمت شمال ما دیده می  خوبی مشاهده کنیم، قله ای که

هیرو و  که در فراز روستاهایاست شود ، قله سرخه کوه هیر 

 ستهویار به خوبی قابل دیدن ا

در جناح شمالی قله کماکول، دره رودخانه عمیق شاهرود که  

در قسمت پایی  الموت قرار دارد دیده می شود، پایی  الموت 

روسیتاهای  شامل روستاهای فراوانی است کیه میی تیوانی از    

 بلکان دستجرد و چوالده نام برده

قله کماکول بر فراز بلندی های دره شاهرود و بیر روی خیط   

الرأس شرقی غربی و حد فاصل کامان تا ماالر دیده می شیود  

که ارتفاعات شترگردن، خوراس، گالب دره و سلطان قیس بر 

 روی ان قرار گرفته انده

از دیگر مسیرهای صعود به کماکول می توان از راه روسیتای  

 بودان نام برد که در شرق ای  قله قرار گرفته استهسفید 

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردیبهشت ماه می باشده

 

 متر  2600ارتفاع  -قله سر مرز
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N 36° 23' 21.32" 

E 50° 13' 43.03" 

 قزوی  قرار داردهمتری شمال شرق  43قسطی  در فاصله 

متر در سمت شمال شیهر قیزوی     2600قله سرمز به ارتفاع  

 واقر شده ه

، اسیت  بهتری  مسیر برای رسیدن به ای  قله از جاده الموت  

ای  جاده در شمال شهر قزوی  و از روستای رزجرد به گردنه 

قسطی  الر و سپس به منطقه الموت وارد می شود، میا میی   

توانیم از ای  جاده اسیتفاده کنییم و بیر روی گردنیه ای کیه      

راهدار خانیه جیاده قسیطی  الر قیرار د ارد از ماشیی  پییاده       

ال شیرقی  بشویمه مسیر کوه پیمایی از ای  نقطه به سمت شم

بر روی لبه یال دشت مانندی ادامه پیدا می کند، تمام مسیر 

هموار و بسیار سرسبز و بسیار باشکوه هسیت ، در حیدود دو   

متیری   2600ساعت زمان می بردتا به قله تپه ماننید مرتفیر   

موسوم به سر مرز برسیم،شاید وجه تسمیه سرمرز بیه خیاطر   
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المیوت و دشیت    قرار گرفت  ای  کوه بزر  در حد فاصل دره

وسیر قزوی  از سمت جنوب باشد،از روی ای  قله صیخره ای  

، قله سرخه کوه خیر به خوبی قابل مشیاهده  در سمت شمال 

است دیگر ارتفاعات الموت ارتفاعات سیاالن و خشیال را هم 

می توانیم از فراز ای  قله تپه ای مرتفر در شمال شهر قزوی  

سلسیله ارتفاعیات دره   ببینیمه در سمت مشرز به شیرق میا   

کوهستانی طالقان نیز ارتفاعات شاه البرز و سفیر قطور از فراز 

 ای  قله کوتاه شمال قزوی  به خوبی مشخص استه

هم چنی  از روی ای  قله در سمت شرقی ، ارتفاعیات پیایی    

سبز پوشان، نالر، قلیه   متر دیگری چون قلل شاه 3000تر از 

ست های شرقی بر فراز رشته های نواکوه و تیج کوه در دور د

ارتفاعات کوه های ساوجبالغ نیز به خوبی دیده می شیوده در  

سمت جناح غربی ای  قله گردنه قطی  الر و دو قلیه مرتفیر   

کوهستان سلطان قیس و کوه ماالر که در شمال غربی قزوی  

 قرار دارند نیز از ای  نقطه به خوبی مشاهده می گردده

 منطقه خردادماه می باشدهبهتری  زمان بازدید از 

 

 متر 3500ارتفاع  -قله زیوَرچال

N 36° 34' 01.68" 

E 50° 28' 39.60" 

کیلیومتری شیمال بخیش معلیم      18روستای اوان در فاصیله  
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 کالیه مرکز بخش الموت قرار دارده

قله زیورچال در منطقه البرز غربی ودر مجاورت جناح غربیی  

قله خشیال واقر ششده ، بهتری  مسیر بیرای صیعود بیه ان    

که در نزدیکی دریاچه ای بیه همیی  نیام    است روستای اوان 

 واقر شدهه

برای دسترسی به روستای اوان از شهرک الموت به روسیتای  

هاییت بیه   دیکی  و سپس از انجیا بیه روسیتای وربی  و در ن    

روستای اوان می رسیم، مسیر صعود به میوازات رودخانیه ای   

که از زیورچال و حشیال سرچشمه می گیرد رو به شیمال و  

در یک راه پاکوب مشخص ارتفاع می گیرد و پیس از چشیمه   

دو اب  متیری بیه ییک راه    4200گل پری به ارتفاع تقریبیی  

مشخص می رسد، مسیر پاکوب سمت راست به قله خشییال  

ی رود و مسیر پاکوب سمت چب با اندکی فاصله از کف دره م

رودخانه به تدریج به سوی گردنه زیور چال ادامیه پییدا میی    

کند، مدت پنج تا شش ساعت طول می کشد تیا روی گردنیه   

 جنوبی زیورچال قرار بگیریمه
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از اینجا صعود به قله نیازمند به ییک سیاعت عبیور از جنیاح     

 اردهشمالی قله زیورچال را د

از فراز قله زیورچال در سمت شمال، قله سماموس به ارتفیاع  

متر ودر سمت شرقی قله خشیال ودر دوردست هیای   3620

غربی می توانیم قله اتشفشان درفک را به خوبی از ای  فیراز  

 ببینیمه

راه تاریخی و باستانی دست یابی بیه دره اشیکورات از جنیاح    

مارینیه در ایی    شرقی قلیه زیورچیال بیه سیمت دره مییچ و      

 کوهستان به چشم می ایده

در جناح شمالی قله زیورچل ارتفاعات کوهستانی مسرور،یکی 

از منطقه پیایی    دیگر از مسیرهای دسترسی تاریخی و محلی

متری  2500الموت یعنی روستاهای هیر ویار و گار از گردنه 

مسرور به منطقه اشکورات به خوبی مشاهده میی شیوده ایی     

های یاد شده را بیه روسیتای سیپارده در منطقیه     مسیر روستا

 می رسانده اشکور وسپس رحیم اباد
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متر می  3300از ارتفاعات سمت غربی قله زیورچال به ارتفاع 

توان از کوه سرخه و کوه هیر نیز نام برد که بر فراز روسیتاای  

 هیرو ویار قرار دارنده

 

 متر 3650ارتفاع  -قله نمک کوه سر

N 35° 57' 01.98" 

E 51° 59' 00.15" 

فله نمک کوه سر از ارتفاعات مهم منطقه البیرز مرکیزی و در   

شمال دشت الر واقر شده وبرای رسیدن و صعود به ای  قلیه  

 هاست یکی از مسیرها از سمت شمال دریاچه سد الر

از جاده هراز و پس از عبور از منطقه سد بندی دریاچه سدالر 

مالی دشت میی شیویم،   و پل رودخانه دلییای وارد قسمت ش

متر میی رود، اینجیا در    2500جاده خاکی تا گردنه به ارتفاع 

جناح شمالی قله کوتاه تر عسل عسل ودر جناح جنیوبی قلیه   

نمک کوه سر واقر شده، قله در مقابل ما و با شیب های تنید  

خاکی دیده می شود و یال جنوبی 

هم اندکی برجسته تر در وسط ای  

 ی شودهجناح به خوبی دیده م

مسیر ابتدایی با پیمایش راهیی در  

مییییان چمییی  زارهیییا و مراتیییر و 

رد پاکوب  گوسفند سراها و در یک
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متری باال می رود سپس از شییب   3100ودر نهایت تا ارتفاع 

 تند یال جنوبی شروع می شود که در حدود دو تا سه ساعت

 می توانیم بر فراز قله نمک کوه سر قرار بگیریمه

نک چال، خیط  وقله نمک کوه سر ارتفاعات گدر سمت شمال 

الرأس دو خواهرون و در سمت شرق قلیه دماونید بیه فاصیله     

 ما مشاهده می شوده نزدیکی از

مراتر اطراز به قله نمیک کیوه سیر بسییار جیااب و دییدنی       

هستند، در سمت غربی رشته ارتفاعات اروز،جییرک، اسیمان   

و در  کوه و قله کمر دشت هم به خیوبی قابیل دییدن هسیت    

نهایت به سمت جنوب می توانیم نمای بسیار جاابی ودیدنی 

 از دریاچه سد الر مشاهده کنیمه

یکی دیگر از مسیرهای دسترسی و صعود به قلیه نمیک کیوه    

سر از بخش پلور با ورود به جیاده دریاچیه سید الر و سیپس     

ادامه جاده خاکی پناهگاه غربی دماوند در ناحییه ای بیه نیام    

ه ای  صعود از منطقه تارخ و گوسفندسرای ان ورارو می باشد

و گار از رودخانه دلییای و صعود از یال شیمال شیرقی ایی     

 8تیا   7قله میسر می باشده صیعود از ایی  مسییر در حیدود     

 ساعت می باشده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه تیر ماه می باشده

 

 متر 2600ارتفاع  –قله وِرسان یا وَرسان 
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N 35° 50' 50.91'  

E 52° 36' 20.59" 

کیلومتری شمال غربی نمیرود   18روستای سله ب  در فاصله 

 در جاده فیروزکوه قرار دارده

قله ورسان در منطقه عمومی ارجمند و بخشی از سلسله کوه 

های فیروزکوه قرار دارد، نزدیک تری  مسییر صیعود بیه قلیه     

ورسییان از روسییتای سییوله بیی  اسییت، اییی  روسییتا در مرکییز 

شاهراهی قرار دارد که جاده اسفالتی انشیعابی فیروزگیوه بیه    

 ارجمند از ان گار می کنده

میی تیوانیم بیا رسییدن بیه       پس از وارد شدن به ایی  جیاده  

روستاهای بزر  سوله ب  که در مرکز یک دشت بسیار بزر  

قرار گرفته است،مخروط اصلی قله ورسان را در سمت شیمال  

شرقی به خوبی مشاهده کنیم،در مقابل ما په  دشت بسییار  

گسترده و بزرگی قرار دارد که یک جاده خیاکی عشیایری تیا    

ن باال می رود، ایی  جیاده   متری روی ا 2100ارتفاع تقریبی 
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خاکی می تواند ما را به زیر شیب اصلی قلیه ورسیان نزدییک    

 کنده

پیمایش ای  جاده در حدود یک ساعت زمان نیاز دارد، راهی 

با دست انداز و پرپیچ و خم کیه فقیط توسیط ماشیی  هیای      

کیه میی تیوان اسیتفاده کیرد،       است کمک دار قابل باال رفت 

 2300له ان است که ما در ارتفیاع  حُس  استفاده از ای  وسی

متری از وسیله نقلیه خارج میی شیویم ، ایی  جیا نقطیه ای      

هست که مرتر کوچک ورسان در ان واقر شده است، در ای  

 منطقه چندی  چشمه کوچک و بزر  اب جاری استه

 برای صعود به قله ورسان، بهتری  مسیر قرار گرفت  بر رروی

، یک ساعت زمان نییاز   استمتری سمت غربی  2400گردنه 

 دارد که تا روی ای  گردنه قرار بگیریمه

در سمت شمال، یال سنگالخی په  قله قرار دارد که با شیب 

مالیمی باال می رود و به راحتیی میی تیوان بیا میدت زمیانی       

نزدیک به نیم ساعت روی یال جنوب شرقی قله قرار بگیریم، 

سینگالخی در   از اینجا به بعد یک په  دشت گسترده و نیمه

مقابل روی ما دیده می شود که تا فراز قله ورسان ادامه پییدا  

 می کنده

از فراز قله ورسان در سمت شمال می توانیم تپه مراد یکی از 

سیمت   ارتفاعات کوتاه منطقه رشته کوه های فیروزکیوه را در 

شمال غربی ارتفاعات پرچنان و میشینه میر  و بیاالخره در   

قله دماوند را با تمام شکوه و عظمت  سمت غرب باز هم نوک
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 خودش مشاهده کنیمه

برای فرود مسیر جنوبی توصیه نمی شود، زیرا بسیار پرشییب  

و صییخره ای و خطرنییاک هسییت، بهتییر اسییت کییه از همییی  

مسیری که صعود کردیم به منطقه ای که وسایل نقلیه در ان 

 جا قرار دارد برگردیم وبه برنامه خود پایان بدهیمه

 

 متر 3600ارتفاع  –سوته  قله

N 35° 59' 34.28"  

E 52° 25' 01.28" 

کیلیومتری شیرق بایجیان در     13روستای پردومه در فاصیله  

 جاده هراز قرار دارده

قله سوته یکی از ارتفاعیات زیبیا ودییدنی در بخیش شیمالی      

رشته کوه های فیروزکوه می باشده برای دستیابی و صیعود از  

 کنیمهروستای پردومه شروع می 

از جاده هراز و پس از بخش بلور و گزنیک و وانیا بیه منطقیه     

، ای  جیا بیا ییک    است بایجان برسیم که دارای یک اب گرم 

جاده اسفالته دیگر از سمت راست جاده اصلی هراز جدا میی  

شویم ، ای  جاده با عبور از روستاهای بُل قاللم، هفت ت ، نُسر 

متیری روسیتای    2700 در و بینجستان تا در نهایت به ارتفاع

 پردومه می رسده
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متر در انتهای شرقی روسیتای   3600قله کوه سوته به ارتفاع 

پردومه دیده می شیود کیه از شییب هیای تنیدی برخیوردار       

هست، سراسر دشت هیای پردومیه همیواری هیای متعیدد و      

 مراتر بسیار سرسبز ودشت های باشکوهی هسته

جلیوتر بیرویم و از ییک    وسیله نقلیه می توانیم نیم ساعتی  با

تا سرانجام بر روی گردنه جاده خاکی به تدریج ارتفاع بگیریم 

متر قرار بگیریم،از ای  نقطه  3200شمالی قله سوته به ارتفاع 

باید از وسیله نقلیه خارج بشویم و به سمت جنیوب و از ییک   

شیب مالیم ارتفاع بگیریم،صعود به ای  مسیر تا رسییدن بیه   

 متیر بیه   3600س قله غربی سوته به ارتفاع روی لبه خط الرأ

مدتی در حدود یک ساعت و نیم نیاز داریم، سیپس مسییر را   

متر ادامیه   3650قله سوته به ارتفاع  بر روی لبه همی  یال تا

 همی دهیم 

دور نمای دو قلیه مرتفیر    از فراز قله سوته در سمت جنوب، 

 متری میشگاه خونی به خوبی قابل دیدن هسته 3900
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سمت منطقه جنوب شیرقی میی تیوانیم رشیته ارتفاعیت       در

میشینه مر  و قله بسیار جالب توجه و دییدنی پرچنیان بیه    

 متر راهم از ای  فراز مشاهده کنیمه 3950ارتفاع 

در سمت غربی ما دور نمیایی بسییار جالیب توجیه از جنیاح      

شرقی قله مرتفر و باشکوه دماوند و یخیال هایش بیا ابهتیی   

 ای  نقطه دیده می شوده وصف ناشدنی از

را می  قدر سمت شمال هم سلسله ارتفاعات بهراک و تیرستا

بینیم که تا افق های دوردست شمالی گسترده شیده و بیرای   

بازگشت بهتری  راه همان مسییری هسیت کیه تیا لبیه خیط       

الرأس هست، سپس مکیان توقیف اتومبییل بیر فیراز گردنیه       

بیا ارامیی و    کیه ان را پشیت سیر گااشیتیم،    شمالی پردومه 

احتیاط کافی از مسیر سنگالخی و صخره ای پایی  می ایییم  

و از همان رد مسیر پاکوب خود را به پلور می رسیانیم تیا بیه    

 برنامه خوب خود در ای  ناحیه خاتمه دهیمه

 

 متر 4318ارتفاع  -قله دو خواهرون

N 36° 02' 38.41" 

E 51° 54' 40.02" 

کیلومتری غرب علی اباد در جاده  30روستای نمار در فاصله 

 هراز قرار دارده

قله دوخواهرون یا رشته دو خواهران بخش مهمی از سلسیله   
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ارتفاعات البرز مرکزی در شمال دشت الر قرار دارد که دارای 

 متری استه 4000قله های متعدد باالی 

 
متیر در مرکیز خیط     4318قله اصلی دو خواهرون به ارتفیاع  

است و نزدییک تیری  مکیان صیعود بیه ان      الرأس واقر شده 

 روستای نمارستاق در جناح شمال شرقی ان است ه

از روستای نمارستاق توسط وسیله نقلیه میی تیوان در جیاده    

خاکی در نیم ساعت پیش رفت تا رسییدن بیه دشیت بیزر      

، سیپس  دریوک که در دامنه شمال دو خواهرون پیاده شیده  

مسیر صعود به  دریوک،به پیمایش از غربی تری  نقطه دشت 

 سمت قله اغار می گردده

با پشت سر نهادن مسیری پاکوب در جناح جنوبی قله کهون، 

به گردنه ان می رسیم ، در ورای گردنه راه پیاکوب تیراورس   

بزرگی تا رسیدن بر لبه یال شمالی دو خواهرون ودر کمرکش 

ساعت دیگر دور می  2قله شکرلقاس با صرز مدتی در حدود 

 زنیمه
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صعود به قسمت اصلی قله در مدت زمان کوتاهی سپری میی  

 گردده

متیری دماونید و در    5671از فراز قله در جنیاح شیرقی قلیه    

سمت شمال رشته کوه های نیور و کجیور ودر سیمت جنیاح     

و در سیمت جنیوب قلیه     نغربی ارتفاعات خلنو و پالون گیرد 

 های اسبی کالک و کوه زرشکی مشاهده می شوده

 بازدید از منطقه تیرماه می باشدهبهتری  زمان 

 

 متر 3500ارتفاع  –قله چمن خو 

N 35° 54' 13.66" 

E 52° 23' 

57.81" 

روستای هاره در فاصله 

کیلیییومتری شیییرق  4

روستای وانیا در جیاده   

 هراز قرار دارده

بییرای صییعود بییه قلییه 

چم  خو می توانیم از 

جاده هراز و با عبور از 

گردنه امام زاده هاشیم  

و گار از پلور و با قیرار  
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گرفت  در مرکز جاده هراز و دور زدن یال هیای جنیوبی قلیه    

دماوند و پس از بخش گزنک در سیمت راسیت جیاده از پیل     

بزر  روی رودخانه عبور می کنیم که به ای  ناحییه منطقیه   

وانا گفته می شود، از ای  نقطه یک جاده اسیفالته کوتیاه بیا    

روستاهای کوچک و بزرگیی کیه در کنیار یکدیگرنید     عبور از 

اخا امیری، تارا ، شمس ابیاد ه گیل پاشیا و در    مانند گل پاسا،

 نهایت به روستای کوچک هاره می رسیمه

در دامنه شمالی قله زییرالوَره در ارتفیاع تقرییب     روستای هاره

متری از طرح دریا واقر شده، برای صعود به قله چم   2000

خو از روستای هاره شروع کنیمه زمانی که بیه سیمت جنیاح    

میی کنیم،ییک دره    شرقی ارتفاعات قله نوک تیز امیری نگاه

وسیر با چم  زارهیای و مراتیر و گلزارهیا بسییار زیبیا را در      

امتداد یک رودخانه که در کف ایی  دشیت جرییان دارد میی     

نیم،یک رد راه پاکوب مشخص از ای  نقطه به سمت گردنه بی

مقابل امتداد پیدا می کند، ای  راه با فراز ونشیب های بسییار  

زیادی باال و باالتر می رود تا در نهایت در زیر دیواره های قله 

متری به یک گوسفندسرای  3200امیری و در ارتفاع تقریبی 

 بسیار بزر  می رسده

روستای هاره تا گوسفند سیرای سنگسیری   به طور متوسط از 

ها به مدتی در حدود دو تا سه ساعت برای صعود نیاز داریم، 

از ای  نقطه گردنه به فاصله نزدیکیی از میا دییده میی شیود،      

مسیر را پی می گیریم و پس از مدتی در حدود یک ساعت بر 
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 متری چم  خو قرار می گیرده 3400روی گردنه 

 3950تیز هرمی امیری به ارتفیاع  در سمت چب ما قله نوک 

س یک مسیر هموار بسیار ساده کمتر مشاهده می شود و برع

متر با مدتی در حدود  3500را بر فراز قله چم  خو به ارتفاع 

 ده دقیقه می رسانده

از فراز شبه قله یا قله چم  خو ارتفاعیات زییادی ماننید قلیه     

میی   دماوند و جناح شیرقی ان ده یخیار را در سیمت غربیی    

 توانیم به خوبی مشاهده کنیمه

 

 

 متر 3450ارتفاع  -قله شکرلقاس

N 36° 05' 12.01" 

E 51° 57' 07.04" 

کیلومتری غرب علیی ابیاد و    30روستای نمارستاق در فاصله 

 در جاده هراز قرار دارده

قله شکر لقاس یکی از ارتفاعات مهیم منطقیه البیرز مرکیزی     

دماونید، ازاد کیوه و خلنیو    ارتفیاع   3است، ایی  قلیه پیس از    

چهارمی  قله مرتفر ای  منطقه می باشده تک قله شکر لقاس 

یا قله ناظر بزر  در مجاورت جناح شمال غربی دماوند و بیه  

 فاصله نزدیکی از ای  قله قرار دارده
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قله شکر لقاس از جناح شمالی بیه قلیه نیاظر کوچیک و دره     

خیط الیرأس    برودخانه بلده منتهی می گردده از سمت جنو

قله دوخواهرون و از سمت جناح غربی بیه دره رودخانیه ییال    

 رود و از سمت جناح شرقی به دره نمارستاق می رسده

بهتییری  مسیییر بییرای صییعود بییه قلییه شییکرلقاس، روسییتای  

نمارستاق می باشده در حال حاالر از روستای شکرلقاس یک 

جاده خاکی تا شمالی تری  قسیمت دشیت درییوک کشییده     

سته مسیر صعود از ای  نقطیه و مرتعیی بیا نیام مرتیر      شده ا

پایری بر روی یال شرقی به قله دریک شیب تند شیکل میی   

گیرده ای  مسیر با عبور از چندی  پستی و بلندی و در نهایت 

 به قله شکرلقاس منتهی می گردده

از فراز قله شکر لقاس در دوردست های غربی رشته کوه های 

ب قله های دو خواهرون و در سیمت  خلنو و ازادکوه ودر جنو

 جنوب شرقی هرم عظیم قله دماوند دیده می شوده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه تیر ماه می باشده
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 متر 3300ارتفاع  -قله عبرت

N 35° 49' 44.49" 

E52° 13' 26.02" 

کیلومتری جنوب روستای پل مون در  6روستای نوا در فاصله 

 جاده هراز قرار دارده

منطقه رشته کوه های فیروزکیوه ودر جنیوب جیاده هیراز     در 

برای صعود به قله عبرت باید از جاده هیراز و پیس از گردنیه    

امام زاده هاشم و با ورود به بخش پلور و عبور از ان و رسیدن 

به پل مون از پل بزر  دو رودخانه بیا عبیور کنییم و از ییک     

ه روسیتای  جاده کوهستانی و با عبور از روستاهای کندلوس ب

 نیاک و در نهایت به روستای نوا برسانیمه

یک مسیر پاکوب مشخص رو به جنوب پس از طی میدتی در  

حدود دو ساعت ما را به جم  ازو می رساند که در ان کلبیه  

از ای  نقطه گیردن عبیرت در   کوچک و یک چشمه قرار دارد،

جنوب غربی ما دیده می شود،سپس مسیر را به تدریج  سمت

تپه ماهورها ارتفاع میی گییریم و در نهاییت پیس از     در میان 

مدتی در حدود دو ساعت دیگر روی ای  گردنیه و در ارتفیاع   

 متری قرار می گیریمه 3100
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متیری   3950سمت چب مسیری می باشد که ما را بیه قلیه   

 می رساندهپاشوره 

در سمت راست یک یال کوتاه است که حدود یک ساعت ما  

 را بر فراز قله عبرت می باشده

در شمال قله عبرت دورنمای بسیار قابل توجه و دییدنی قلیه   

دماوند و رشته ارتفاعات شمالی قله های دشت الر مانند کوه 

های زرشکی، نمک کوه و ارتفاعات منطقه دو خواهرون و کهو 

موجود در ای  نقطه به نام اسبی کالک و به خصوص تک قله 

 را می توان مشاهده کرده 

در سمت شمالی ما دره عظیم رودخانه هیراز، قلیه عبیرت از     

جناح جنوبی قله دماوند جیدا میی سیازد و بیر روی دییدگاه      

 -شمالی ما هم چنیی  مسییر صیعود هیای از جنیوب شیرقی      

 جنوب به جنوب شرقی تا جنوبی و جنوب به جنوب غربی قله

 دماوند کامل دیده می باشده
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متیری قلیه هیای     4200در سمت جنوب تمام خیط الیرأس   

دوبرار ، انگه مار ، رخش سوسیال، بره داغ،پروانه، چنگ چال 

و سایر ارتفاعات دوبرار و بیرز چیال دایمیی و فصیلی ان بیه      

 خوبی از ای  نقطه قابل مشاهده استه

 باشده از منطقه اردبیهشت ماه می بازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 2100ارتفاع  –کوه چرخی 

N 35° 07' 20.94" 

E 50° 30' 07.31" 

 قرار داردهساوه کیلومتری شمال  37روستای ورده در فاصله 

قله مخروطی شکل کوه چرخی یکی از تک ارتفاعات منطقه  

رشته کوه های ساوه و در سمت شمال ای  شیهر و روسیتایی   

به نام ورده است،روستای ورده از جاده سیاوه در ییک مسییر    

 اسفالته و از جاده اصلی جاده می شوده

صعود بیه قلیه چرخیی بیا عبیور از ییک نقطیه صیخره ای و         

سیدن بیه شیهر ورده میی تیوانیم     سنگالخی میسر است، با ر

یک جاده خاکی بشویم که به معدن سرب ای  منطقه می وارد

رسد و اطراز ما معادن متروکه و فعال زیادی به چشیم میی   

متری می تواند باال برود، در  1900خورد، ای  جاده تا راتفاع 

ای  نقطه باید از وسیله نقلیه خارج بشویم ، الزم به ذکر است 

بسیار پردست انداز و می باید با کسب اجیازه از   که ای  جاده
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 مسووالن معادن از اطراز ان تردد داشته

 
قله کوه در مقابل ما و در سمت جنوب به چشم میی خیورد،   

شیب ان بسیار تنید و سینگ رییزه ای و سینگالخی هسیت،      

مسیر را با کمربر قله به سیمت جنیوب واز ییک راه پرشییب     

راز یال صخره ای ایی  قلیه قیرار    پاکوب ادامه می دهیم و تا ف

می گیریم و از میان سنگالخ ها و صخره ها و با اندکی دست 

به سنگ شدن می توانیم خود را بیر فیراز قلیه کیوه چرخیی      

 برسانیمه

از فراز ای  قله ارتفاعات بسیار زیادی در اطیراز ان مشیاهده   

می شود،در سمت شمال، نوک قله دماوند و ارتفاعات منطقیه  

البرز غربی و کوه های منطقیه البیرز مرکیزی قلیه توچیال و      

بسیاری از ارتفاعات را می توانیم از فراز ای  قلیه کیم ارتفیاع    

 مشاهده کنیمه

م کوه چرخی قرار گرفته که در سمت جنوب غربی هم قله دو

به صورت مسطح و باشیب سنگالخی تا نوک قلیه ارتفیاع ان   

 پیش می رودهبه متر  1950معادل 

بهتری  راه برای بازگشت از مسیری هست که از کمربر جناح 
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جنوبی قله ان را پیمودیم و دوباره می توانیم با احتیاط کافی 

  نقطه نیز پاییان  به شهر ورده برگردیم و به برنامه خود درای

 بدهیمه

 از منطقه فرودی  ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 3300ارتفاع  –قله زردی کوش 

N 36° 23' 34.96" 

E 50° 11' 01.90" 

کیلومتری شرق شهرک طالقیان   27روستای ناریان در فاصله 

 قرار دارده

 
در سیمت جنیاح شیمالی روسیتای نارییان      قله زردی کیوش  

قرار دارد و از محل ورودی ای  روستا می توان نسبت طالقان 

 به صعود به ای  قله ی بسیار دیدنی استفاده کرده

برای انجام ای  صیعود میی تیوانیم از جوسیتان و مهیران بیه       

روستای دیزان با عبور از گردنیه نارییان بیه روسیتای نارییان      
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 برسیم، مسیر صعود با عبور از پل رودخانه ناریان ادامه دارده

 در سییمت راسییت و در میییان تپییه ماهورهییا مراتعییی بسیییار 

سرسبزی ارتفاع می گیرد ودر نهایت پس از حدود دو ساعت 

بر روی گردنه جنوبی قله زردی کوش قیرار میی گییریم کیه     

از ای  نقطه یال اصیلی قلیه   است متر  2800ارتفاع ان حدود 

و شیب تندی هم در مقابل میا قیرار دارد،   است قابل مشاهده 

ای  مسیر را به تدریج ارتفاع می گیریم و پس از نزدییک بیه   

متیری قیرار    3200یک ساعت بر فراز یال جنوبی و درارتفاع 

می گیریم، از اینجا رسیدن به قلیه زردی کیوش راه چنیدان    

زیادی در مقابل ما نیست که با نیم ساعت می تیوان بیر روی   

 قله زردی کوش قرار گرفته

ار تندی دارد که تا قعر دره ناریان جناح شمالی قله شیب بسی

 پایی  می روده

در سمت شمال نمای بسیار باشکوهی از قلیه زریی  کیوه بیه     

متر از ارتفاعات بسیار مهم منطقه جناح جنوبی  4250ارتفاع 

علم کوه و قله های ابند و به خصوص گردنه سیالیز و قله ان 

 ودر دوردست های جناح شمالی غربی میا سلسیله ارتفاعیات   

تخت سلیمان و علم کوه به خوبی از ای  نقطیه قابیل دییدن    

 هسته

در سمت شرقی قله زردی کوش، دره بسیار عمیقی دیده می 

شود که تا نزدیکی های منطقه ده در و گیراب از روسیتاهای   

  شرق طالقان پایی  می روده
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مسیر صعود شده بهتری  راه برای بازگشت به روستای ناریان 

 می باشده

 ماه می باشده از منطقه خردادبازدیدمان بهتری  ز

 

 متر 3100ارتفاع  -قله خراسان کوه

N 36° 06' 13.40" 

E 50° 44' 54.60" 

کیلیومتری جنیوب شیهرک     100روستای میناوند در فاصیله  

 طالقان قرار دارده

برای صعود به قله خراسان کوه یا خراسان کوه میی تیوانیم از   

 اقدام کنیمههروستای میناوند برای ای  صعود 

از جنییوب روسییتای میناونیید  

طالقییان کییه کمییی بییاالتر از  

روسیییتای باریکیییان قیییرار   

جدید قیرار گرفتیه    جادهدارد

که می تواند ای  منطقه را به 

منطقه ساوجبالغ متصل کند، 

می تیوانیم بیا وسییله نقلییه     

کمییک دار اییی  جییاده را بییه  

سمت جنوب طی کنیم تا بیر  

ه فراز گردنه قلعه ارژنیگ و بی  
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فاصله نزدیک از خط الرأس خراسان کوه از وسیله نقلیه پیاده 

 شویمه

از ای  نقطه با صعود یک تپه کوچک و مشخص و با مدتی در 

حدود نیم ساعت بر فراز ان قرار میی گیریم،سیپس مسییر را    

روی لبه خط الرأس که بسیار هموار هست ادامه می دهیم با 

به سمت شرق و با عبور از چندی  تپه ماهور کوچک و بزر  

متری در نهایت پس از میدتی نزدییک    3060گار از یک قله 

به دو ساعت و نیم می توانیم بر فراز قله خراسیان کیوه قیرار    

 بگیریم ه

منطقیه کوهسیتانی فالشالینت و     از سمت جنیوب بیه دره هیای   

 چندی  روستای منطقه ساوجبالغ دیده می شونده

ش قیرار دارد،  از سمت شمال در نزدیکیی دره رودخانیه ورکی   

هست، از  نمای جناح شمالی ان بسیار بسیار دیدنی و باشکوه

فراز قله خراسان کوه می تیوان نیوک قلیه علیم کیوه و تمیام       

متری را از قله زری  کیوه   4000ارتفاعات جناح جنوب باالی 

 تا قله کلوان سه به خوبی مشاهده کرده

ات در سمت شمال اب  قله نمیای بسییار باشیکوهی از ارتفاعی    

شاه البرز و سات نیز دیده می شود ودر سمت غربی خراسیان  

کوه رشته کوه های ابراهیم اباد ودر سمت شرقی ما ارتفاعات 

ناز و کهار در دوردسیت هیا بیه خیوبی قابیل دییدن هسیتند        

بهتری  راه بازگشت به میناوند مسیری هست که برای صعود 

 به ای  قله طی کردیمه 
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 نطقه خرداد ماه می باشدهاز م بازدیدبهتری  زمان  

 

 متر 3300ارتفاع  –قله کله سنگ 

N 36° 16' 10.90" 

E 50° 40' 30.42" 

کیلومتری غرب شهرک طالقان  24روستای سوهان در فاصله 

 قرار دارده

واقر سوهان قله کله سنگ طالقان در شمال روستایی به نام  

روستا به شده است، ای  قله را طی برنامه ای یک روزه از ای  

 راحتی می توان صعود کرده

برای دستیبای به روستای سوهان که یکی دیگر از روستاهای 

میان طالقان میی باشید، از جیاده ای کیه از مقابیل روسیتای       

میران اردکان و ارموت رد می شود و می توان به ای  روسیتا  

متری واقر شیده و قلیه کلیه     2100برسیم،سوهان در ارتفاع 

روطی شکل خودش در سمت شمال دییده  سنگ با نمای مخ

 می شوده
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و به تدریج ارتفاع پیدا است مسیر صعود از یال جنوبی هموار 

، پس از حدود سه ساعت صعود میداوم بیه لبیه ییال     می کند

تر می رسد،از ای  نقطه مسیر بیا   3100شرقی قله در ارتفاع 

پیچ و خم های متعدد در یک مسییر سینگالخی ارتفیاع میی     

ر نهایت و پس از یک ساعت و نیم می توانیم در فراز گیردتا د

 قله زیبای کله سنگ طالقان قرار بگیریمه

در سمت شمال ما چشم انداز بسیار باشکوهی از خط الیرأس  

متیری   4150متری شاه البرز تا قله سفید قطیور   4200قله 

 مشاهده می شوده

در سمت شمال غربی قله کله سنگ و جناح شیمالی ان دره  

میی تیوان رد    و کوهستانی وجود دارد که در عمیق ان  عمیق

پاکوب راه تاریخی و باستانی راه مالخانی را به خوبی مشاهده 

کرده ای  راه کوهستانی که از روستای حسنجون تا ای  نقطه 

متری  2300کشیده شده، با عبور از کنار چشم نگار و گردنه 

بیه منطقیه    مالخانی و گار از ان به داخل دره اوه ودر نهایت



هایی به سوی صعودگام   -------------------------------------------  

199 

الموت منتهی می گردده ای  منطقه یکیی از ییالقیات بیزر     

 می باشده طالقان

در جناح جنوبی قله ، دره میان دشت و ارتفاعات منتهیی بیه   

 دریاچه سد طالقان نیز به خوبی دیده می شوده

در سمت شرقی سراسر جناح دره رودخانه دروان ودر سیمت  

م به خوبی از ای  نقطیه  غربی ارتفاعات قله استی  را می توانی

 نظاره گر باشیمه

 از منطقه خرداد ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 2900ارتفاع  –قله آسمان کوه 

N 36° 06' 13.82" 

 E 50° 40' 24.34" 

کیلومتری شرق شهر زییاران   12گردنه ابراهیم اباد در فاصله 

 قرار دارده

ساوجبالغ و بخشی  قله اسمان کوه از سلسله ارتفاعات منطقه

از بخش های در بی  دره طالقیان از شیمال دره و دره هیای    

 ساوجبالغ از سمت جنوب قرار دارده
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یکی از راه های دستیابی به ای  قلیه میی توانید از جیاده ای     

باشد که زیاران را به دره طالقیان متصیل میی کنید، بیا قیرار       

متیر میی    2400گرفت  بر فراز گردنه ابراهیم اباد بیا ارتفیاع   

توانیم مسیر کوه پیمایی را بر روی لبه ایی  خیط الیرأس بیه     

متیری   2400زدن قله فرعیی  دورسمت جنوب پی بگیریم،با 

مقابل خود را به یال های سیمت جنیوبی ان میی رسیانیم و     

سپس از میان تپه ماهورهای سرسیبزی کیه در مییان مسییر     

سیرا   واقر شده و با عبور از فراز چشمه سارها و چند گوسفند

ودر نهایت پس از حدود دو ساعت به گردنیه مشخصیی میی    

رسیم که از ای  نقطه یک رد پاکوب مشخص به سمت قله به 

پیش می رود، ای  راه در حدود ییک سیاعت میا را فیراز قلیه      

 اسمان کوه می رسانده

از فییراز قلییه اسییمان کییوه در سییمت شییمال تمییامی سلسییله 

های شاه البرز، سات و ارتفاعات جناح شمالی دره طالقان، قله 

بخشی از جناح جنوبی قله های علم کوه به خوبی قابل دیدن 

 هسته
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در سمت جنوب دره های بسییار پرشییبی قیرار دارد کیه در     

میی   هیو و غیار معیروز ان منتهیی   نهایت به منطقه شهرک 

 شوده

در سمتش رقی خط الرأس با ارتفاعات کوچیک و بزرگیی بیه    

ه های ساوجبالغ منتهیی میی   خراسان کوه و منطقه رشته کو

 شود که از جمله نقاط دیدنی فراز قله اسمان کوه می باشده

راه بازگشت هم می تواند همی  مسییر صیعود باشید کیه در     

 نهایت ما را به گردنه ابراهیم اباد می رسانده

 از منطقه اردیبهشت ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 3694ارتفاع  -قله آبند

N 36° 15' 24.78" 

E 51° 04' 29.18" 

کیلومتری شرق شهرک طالقیان قیرار    33روستای ده در، در 

 دارده

روستای ده در از روستاهای سرسبز و کوچک و جالب توجیه   

منطقه شرقی طالقان می باشد و در کنار روستای اسکان قرار 

دارد، برای رسیدن به روستای ده در می توانیم از جویسیتان  

ه ای که به سمت روستای گته ادامه پیدا میی  طالقان در جاد

کند، سپس در کمر کش ای  روستا به سمت شمال یک جاده 

فرعی از انجا جدا می شود که در نهایت به روسیتای ده در و  
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 اسکان می رسده

مسیر کوه پیمایی دره شیمالی دره ده  

و کیییان خییاتون یکییی از مسیییرهای  

بسیار دیدنی ای  نقطه می باشید کیه   

اند در نهایت با انجام یک برنامه می تو

راه پیمایی بسییار سیاده راه بیه ییک     

 چشمه اب معدنی در کنار ایی  دره و 

به فاصله حدود سیه سیاعتی بیه ایی      

روستا در سیمت شیمال برسید،راه بیا     

عبور از کنار رودخانه جاری در کف دره به تدریج ارتفاع میی  

ی بیه جیا   گیردو پس از عبور از زیر شیب قلعیه نیوده و بقاییا   

شیود و   مانده ان مسیر به سمت شمال تغییر جهت داده میی 

پس از یک ساعت دیگیر میی تیوانیم بیه چشیمه اب معیدنی       

 گُنداب در ای  ناحیه جااب و دیدنی برسیمه

ادامه مسیر به شمال، در راستای رودخانه امتداد می بایید تیا   

میی رسییم، از    پس از مدت کوتاهی به گوسفندسرای اسکول

ه مسیر هم چنان به سمت شمال باال رفته و پیس از  ای  نقط

 متر می رسده 3694ساعت به زیر شیب قله ابند با ارتفاع  2

برای صعود به قله ابند بهتری  مسیر ییال جنیوبی ان اسیت،    

ای  مسیر با شیب تندی از کف دره ده در باال می رود و پس 

 ساعت می توانیم بر فراز قله ابند رسیده 2از حدود 

فراز قله ابند در سمت شمال دره بسیار عمییق دلییر و در   از 
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ورای ان خط الرأس رشته کوه های ربات و ماشه مور تا قلیه  

 های اویدر و دیوچال به خوبی دیده می شوده

در سمت جناح شمال غربی، رشته کیوه هیای علیم کیوه بیه      

خوبی قابل رویت است، از روی قله ابند و نزدیک تری  ارتفاع 

متیری   4198ساعتی، در سمت غربی قلیه   2فاصله به ان در 

زری  کوه،یکی از بلندتری  کوه های طالقان که مسیر صیعود  

 ان از روستای ناریان می باشد به خوبی قابل دیدن هسته

راه بازگشت نیز می تواند همان مسیر طی شده صعود خواهد 

 بوده

 از منطقه اوایل تیر ماه می باشدهبازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 3100ارتفاع  –قله میلین 

N 36° 11' 41.75" 

E 50° 57' 55.88" 

کیلومتری شرق شهرک طالقیان قیرار    19روستای مهران در 

 دارده

قله میلی  در منطقه باال طالقان ودر مجاورت روستایی به نام 

مهران و در جناح شرقی ای  روستا قرار گرفتیه اسیت، بیرای    

توانیم از جاده ای که شهرک دسترسی به روستای مهران می 

را به جوستان متصل می کند و با امتداد ای  جاده به سیمت  

 شمال به ای  روستا برسیمه
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در سمت شرق روستای مهران یک منطقه سینگالخی بسییار   

قابل توجه و نقطه ای شبیه بنید یخییال در سیمت منطقیه     

سربند شمیرانات به چشم می خورد، ییک راه پیاکوب از ایی     

 می گیرد و در نهایت پی از ه سنگالخی به تدریج ارتفاعمنطق

متیری در کمیرکش جنیاح     2800دو تا سه ساعت به ارتفیاع  

 می رسانده شمالی قله میلی 

از ای  نقطه بر شیب مسیر بسیار افزوده می شود، راه در یک 

شیب سنگاخی ارتفاع می گیرد و پس از حیدود ییک سیاعت    

 تری میلی  می رساندهم 3100دیگر ما را بر فراز قله 

از ای  نقطه در سمت شیمال غربیی دورنمیای بسییار جیااب      

وباشکوهی از رشته کوه های تخت سیلیمان، علیم کیوه و بیه     

خصوص در سمت شمال حد فاصل زری  کوه بزر  تیا االنیه   

سر و ارتفاعات کوتاه تری چون کوه تخته، سه کینج و در دور  

صعود شده میش دست های شمال غربی سه قله بسیار کمتر 

 چال، کرکه سو، کلوان و سات دیده می شوده

سراسر جناح شرقی کوه میلی  در احاطه رودخانیه خروشیان   
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 ناریان و در سمت جناح غربی ان رودخانه دیزان قرار دارده

در جناح جنوبی قله میلی  که دارای شیب هیای بسییار تنید    

بران  ریزشی است، به یک نقطه ییالقی و کوهستانی به نام لم

 می رسده

 از منطقه خرداد ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 3150ارتفاع  –قله گَزآنایورد 

N 36° 05' 57.77" 

E 50° 50' 55.19" 

کیلومتری جنوب شهرک طالقان  6روستای ورکش در فاصله 

 قرار دارده

 
برای صیعود بیه قلیه گزانیایورد، یکیی از بهتیری  مسییرها ،        

منطقه طالقان است کیه جیزو روسیتاهای     روستای ورکش در

 میان طالقان به شمار می ایده
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از روستای ورکش و درجنوب ان دره ای قرار گرفته کیه میی   

توانیم از یال های نزدیک به ای  دره به سمت قله گز انیایورد  

نزدیک بشویم، راه با فراز و نشیب های بسیار زیادی به سمت 

ییت پیس از حیدود سیه     جنوب ادامه پیدا میی کنید و در نها  

متری روی گردنه ای قرار میی گییرد    3000ساعت در ارتفاع 

که جاده نو ساخته طالقان به ساوجبالغ در کنار ان قرار دارد، 

راه می توانیم بر روی لبه خط الرأس قرار بگییریم، راه  ای  از 

با فراز و نشیب های بسیار متعدد جلو می رود تا در نهایت به 

 می رسیمهقله گزانایورد 

از فراز قله گزانایورد در سمت شمال، تمامی ارتفاعات منطقه 

جناح جنوبی رشته کوه های تخت سلیمان و علم کوه در حد 

فاصب قله زری  کوه تا گردنه سیاه لیز و قله های االنیه، سیر   

لشگرک ها، گردون کوه، میشیال و کلوان و ارتفاعات شیمال  

 یده می شودهدره طالقان چون سات و شاه البرز د

در جناح شرقی قله، ارتفاعات ایوانک و شاه کیرم را نییز میی    

 توان بر روی خط الرأس مشاهده کرده

روی قله و اطراز ان چندی  گوسفندسرای اهالی سیاوجبالغ  

 دیده می شوده

در جناح جنوبی قله گزانایورد، منطقیه ولییان قیرار دارد کیه     

 استه یکی از مناطق بسیار مشهور منطقه ساوجبالغ

 از منطقه خرداد ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 
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 متر 3700ارتفاع  -قله نِرو

N 35° 56' 17.78" 

E 53° 17' 34.67" 

قله نرو هم یکی دیگیر از ارتفاعیات   

منطقه رشته کوه های البرز شیرقی  

در سمت شمال روستای چاشیم ییا   

دهستان می باشد، برای رسیدن بیه  

دهستان چاشم می توانیم از شیمال  

شییهر سییمنان و در جییاده اسییفالته 

پس از شیهمیرزاد و گردنیه بشیم و    

اسییران بییه اییی  ناحیییه دهسییتانی  

مال برسیم، قلیه نیرو در سیمت شی    

شرقی به خوبی از کف دره چاشم دیده می شود و دارای یک 

که ارر یک رد پاکوب روی ان دیده است یال جنوبی مشخص 

 می شوده

، صیعود  استمسیر صعود ما به قله همی  رد پاکوب عشایری 

ال جنوبی ادامه پیدا می کنید تیا در   در شیب تندی بر روی ی

می رسیم کیه  متری به په  دشت گسترده ای  3400ارتفاع 

لکه های برز بیاقی مانیده از زمسیتان در نقیاط مختلیف ان      

تشکیل برکه های کوچک فصلی را دادند و ای  محل یکیی از  

نقاط بسیار مناسیب بیرای چیرای احشیام دامیداران منطقیه       
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سنگسرسمنان و دامغان می باشد، اندکی باالتر از ای  دریاچه 

ه فاصیله  متری نرو واقیر شیده کیه بی     3700های فصلی قله 

 نزدیکی از قله نیزوا قرار دارده

دیدگاه های شمالی ما را به یک رشته ممتد از سمت شیمال  

شرقی به جنوب غربی تحت عنوان کوهسیتان گیل گلیی بیه     

دهد که دره رودخانه ی بورطال  متر تشکیل می 2987ارتفاع 

و روستای هیکو در عمق ان قرار گرفته است، ای  رودخانیه و  

جاده خاکی پر پیچ و خم در امتداد یکدیگر  روستا توسط یک

و با عبور از کنار روستاهای مشهوری چون مال ده، طالجی  و 

 در نهایت به فینسک و جنگل های پلور می رسده

از فراز قله در سمت شمال غربی، تک قله نیمه جنگلی چکل 

به خوبی قابل دیدن است، از جمله چشیم انیداز هیای بسییار     

ب قله ارتفاعات کوه قدمگاه، ارم، سیاکو،  دیدنی در سمت جنو

هما، اسمان لو،سیاه دره و سیاه کوه است ک همه در اطیراز  

 مناطق مهمی چون چاشم و شهمیرزاد قرار گرفته انده

سراسر جناح شرقی قله نرو پوشیده از تپه ماهورهای کوتیاه و  

بلند فراوانی است که در نهایت به مناطق همیوار رالیا ابیاد و    

 له منتهی می گرددهفوالد مح

 از منطقه خرداد ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 
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 متر 3000ارتفاع -قله سیاه کوه شهمیرزاد

 
N 35° 50' 25.27" 

E 53° 22' 11.89" 

 کیلومتری شمال سمنان قرار دارده 19مهدی شهر در فاصله  

قله سیاه کوه شهمیرزاد یا کوی سیاه در شمال شیرقی شیهر   

 می باشده یکی از شهرهای بزر  استان سمنانشهمیرزاد، 

برای صعود به قله سیاه کوه میی بایید کیه از سیمنان رو بیه      

شمال ودر یک جاده اسفالته و پیس از گیار از مهیدی شیهر     

متیری و   2000خود را به ای  شهر سمت شمال که با ارتفاع 

 در دامنه سلسله کوه های مرغک و سیاه کوه است، برسانیمه

مسیر بیرای دسترسیی و صیعود بیه قلیه سییاه کیوه،        بهتری  

روستایی به نام ده سوفیان هست که از سمت شیمال شیرقی   

شهمیرزاد در کمرکش جاده ای قیرار دارد کیه ایی  راه را بیه     

منطقه رالا اباد و سپس مناطق شمالی تر در استان سیمنان  
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به ده سوفیان یک جاده  می رساند، در ابتدای جاده شهمیرزاد

ک کیلومتری قرار دارد که بیه ایی  روسیتا در ارتفیاع     کوتاه ی

حاال قله سیاه کیوه در سیمت شیمال    متری می رسد،  2300

روستا از ال به الی تپه های صخره ای کیه از هیر طیرز ایی      

روستا را در برگرفتند،دیده می شیود، شییب مسییر از اینجیا     

دره ای در سیمت شیمال ده    میی رسید،   بسیار تنید بیه نظیر   

سوفیان قرار دارد که به صورت رودخانه فصلی در ای  منطقه 

 جریان دارده

مسیر صعود به قله ده سوفیان و از کنار همی  دره به سیمت  

میی گوینید،    شمال ادامه پیدا می کند،به ایی  دره وَروار هیم  

مسیر در یک رد پاکوب مشخص در کنار رودخانه بیه تیدریج   

گیرد واز یک بند صخره ای بسیار ساده عبیور میی   ارتفاع می 

کند ودر نهایت پس از یک ساعت و نییم تیا دو سیاعت کیوه     

پیمایی به سمت شمال، به زیر شیب اصلی قله سیاه کوه و در 

متری می رسیم، از ای  نقطه یال سیمت   2700ارتفاع حدود 

جنوب غربی قله در مقابل دیدگان ما قرار دارد کیه از شییب   

 یم و خاکی برخوردار هستهکمی مال

صعود را از ای  نقطه شروع می کنیم، مسیر صعود در یک رد 

پاکوب مشخصی ارتفاع می گیرد که مربوط بیه چیرای دام و   

احشام عشیایری هسیت کیه در اطیراز ایی  منطقیه سیاک         

هستندد، پس از حدود دو ساعت صعود مداوم بر فراز گردنیه  

 یریمهجنوب غربی قله سیاه کوه قرار می گ
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بر فراز ای  گردنه مرتر بزرگی دیده می شود که بقایای چند 

گوسفندسرای در ان مشاهده هست، ارتفیاع تقریبیی گردنیه    

سیمت شیمال    متر هست، از اینجا در مقابیل میا و در   3000

غربی، نوک قله کوه سییاع مشیاهده میی شیود، میدت زمیان       

 پیمایش ای  مسیر تا روی قله حدود نیم ساعت هسته

 

 متر3000ارتفاع  –آسمان لو  قله

N 35° 43' 05.69" 

E 53° 16' 27.71" 

 کیلومتری شمال سمنان قرار دارده 19ی شهر در فاصله دمه

قله اسمان لو در سمت غرب به بخش و یا شهرستان مهیدی   

شهر واقر شده، از ای  شهر می تیوانیم از ییک جیاده خیاکی     

عشیایری خیود را بیه زیرشییب ان قلیه برسیانیم، در دشییتی       

گسترده و و سیر به نام سفید اب واقیر شیده، در ایی  دره و    

منطقه انتهای ان چند چشمه اب معدنی هم وجود دارد، قله 

 شیب های بسیار تندی در سمت شمال دیده می شوده با

بهتری  مسیر برای صعود به قله اسیمان کیوه از ییال سیمت     

 ه ابتدای ان صخره ای و سنگالخیجنوب شرقی ان هست ک

ست و نیاز به مهارت و تجربه در ف  کوه نوردی دارد، ارتفاع ا

گرفت  روی ای  یال با صرز مدت زیادی سپری می شیودکه  

متر می رسد  3000ت بر روی یک قله فرعی به ارتفاع در نهای
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و سپس از شیب مسیر بسیار کاسته می شود و راه صعود بیر  

روی یک یال هموار تا نوک قله به پیش میی رود،ایی  مسییر    

 هم از فراز قله ای فرعی به یک تا دو ساعت زمان نیاز دارده

 الی قله اسمان لو مراتر و دشت هیا و دره هیای  در جناح شم

بسیار عمیقی دیده می شود که تیا نزدیکیی سیفید دشیت و     

دشت گنبید بیه پییش میی رود، هیم چنیی  یکیی دیگیر از         

مسیرهای صعود به اسمان لو می توان از منطقه دشت گنبید  

 باشده

 
در سمت جنوب قله اسمان لو دره و دشت وسیعی دیده میی  

فصلی شود، ای  دره شور اباد نام دارد و در واقر یک رودخانه 

 4است که تا نزدیکی شهر سمنان به پیش میی رود و در ان  

نقطه ییالقی برای عشایر سنگ سر دیده می شود، ای  نقیاط  

ییالقییی عبارتنیید از چشییمه مییریم زار، چنییاران ، اب گییرم و 

 کلیابه

متری سییاه دره مرغیک    3300در سمت جناح شرقی ما قله 

 رار داردهشهمیرزاد است که به فاصله کمی از اسمان لو ق
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 ید از منطقه اردیبهشت ماه می باشدهدبهتری  زمان باز

 متر 3850ارتفاع  –قله نیزوا 

 
N 35° 56' 46.27" 

E 53° 19' 41.78" 

کیلیومتری شیمال شیهمیرزاد و در     34قله نییزوا در فاصیله    

 جاده سمنان قرار دارده

قله نیزوا یکی از مرتفر تری  قله های منطقه رشته کوه های 

میی باشید،    البرز شرقی و پس از ارتفاعات شاهوار و شاه کیوه 

ای  قله در سمت شمال شهر شهمیرزاد و به گونه ای هیم در  

 سمت شرقی بخش چاشم قرار گرفته استه

برای دسترسی و صعود به ای  قله باید از شهر بزر  سمنان  

به سمت شیمال وارد جیاده اسیفالته ای بشیویم کیه پیس از       

میرزاد می رسد، انگاه مسیر از گردنه بشیم  مهدی شهر به شه

عبور می کند و رو به شمال و به سمت چاشم ادامه پیدا میی  



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

214 

کند، با رسیدن به جاده اسفالته ونزدیکی بخش اسران و قبل 

از رسیدن به چاشم یک جاده فرعی وجود دارد کیه میا را بیه    

بخش های ییالقی نیمه متروکه خوریه پیایی  و خورییه بیاال    

ند،ادامه جاده خاکی کمی پردسیت انیداز هسیت وبیا     می رسا

زیگزا  های مختلف و متنوعی ارتفاع می گیرد و در نهاییت  

متری و بر فراز یک گردنه قرار می گیریم که  2850به ارتفاع 

درماورای ان دشت بسییار سرسیبز و دییدنی اورپلنیگ قیرار      

گرفته است، ای  جا مرکزی برای چرای دام احشام دامیداران  

 سری هست هسنگ

بر فراز ای  دشت چشمه سارهای کوچک وبزر  مشاهده می 

شود و در سمت شمال ایی  دشیت قلیه نییزوا ییا نِیزوا قابیل        

مشاهده هست، از ای  نقطه مسیر کوهنوردی ییا بیه عبیارتی    

کوه پیمایی ما روی یال جنوبی و در واقر هر یالی را مناسیب  

ادامیه میی   و تر برای صعود به قله است انتخیاب میی کنییم    

مدت ای  صعود که در شیب نرمی ارتفاع می گیرد بیه  دهیم، 

حدود دو ساعت نیاز دارد تا ما را بر فراز قله نییزوا در ارتفیاع   

 متری برسانده 3850

از فراز قله نیزوا می توانیم در سمت غیرب و دوردسیت هیای    

 غربی سه تیغ قله دماوند و نوک قله دوبرار را مشاهده کنیمه

نوب غربی تک قله منحصر به فرد زیبیا ودییدنی   در سمت ج 

 قدم گاه مشاهده می شوده

در سییمت مایییل بییه شییرقی ، ارتفاعییات شییاهکوه وشییاهرا در 
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دوردست ها را می توانیم مشیاهده کنییم، دره هیای شیمالی     

منطقه نیزوا پرشیب هست ولی فاقد صخره و سینگ کیه بیه    

 منطقه هیکوه متصل می شوده

از یالی که برای صعود از ان استفاده  برای بازگشت می توانیم

 کردیم به پایی  برگردیمه

 از منطقه خرداد ماه می باشده بازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 2300ارتفاع  –قله کلرز شمالی 

N 35° 20' 20.49" 

E 52° 17' 12.39" 

 کیلومتری شمال غربی گرمسار قرار دارده 18کلرز در فاصله  

تک قله کوه کلرز یا کوه لرز با لرزنده یکی از تک قلیه هیای    

مهم رشته کوه های کم ارتفاع شیمال منطقیه گرمسیار میی     

 باشده
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برای رسیدن و صعود بیه قلیه کلیرز میی بایید کیه از شیمال        

در یک جاده خاکی برای رسیدن به معدن  شهرستان گرمسار

، ایی   گچ در زیر قله به سمت جناح جنیوبی ان اقیدام کنییم   

مسیر با اتومبیل در جاده پرفراز و نیشب بیا صیرز زمیانی در    

 حدود یک ساعت به طول می انجامده

بهتری  مسیر برای صعود به قله مخروطیی شیکل کلیرز روی    

یالی هسیت کیه در مقابیل معیدن وجیود دارد، مسییر کمیی        

زیر شیب قرار گیری بر روی یال جنیوبی قلیه   طوالنی هست، 

دو ساعت طول می کشد تا خیود را   کلرز، شیب تندی هست،

بر فراز ای  یال برسانیم، سپس با چرخشی بیه سیمت شیمال    

 شرقی ، بر روی خط الرأس اصلی ای  قله قرار می گیریمه

شیب نهایی را از مسیر یال های کیوچکی کیه در زییر شیانه     

فرعی دارد صعود می کنیم، در نهاییت پیس از چهیار سیاعت     

متری و بر فراز قله جنوبی کلرز  2100صعود مداوم به ارتفاع 

 2200قرار می گیریم، سپس مسیر را تا قله شمالی با ارتفیاع  

متر ارتفاع می گیریم و بر روی قله سنگی  ریزشی کلرز میی  

 رسیمه

از فراز قله کلرز در سمت شمال قلیه دماونید و خیط الیرأس      

رشته کوه های قره داغ ودوبرار به خوبی قابیل دییدن هسیت    

سیعی از البرز شرقی، رشته کوه هیای فیروزکیوه   بخش های و

 والبرز مرکزی را می توانیم از فراز قله کلرز مشاهده کنیمه

شمالی ای  کوه به طور کامیل ریزشیی و خیرد اسیت و     جناح 
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همیشه در حال ریزش هست، جناح شمالی بیا شییب بسییار    

درجه تا کف دره معدن گچ کلرز پایی  میی رود و در   90تند 

هم چنی  هیچ گونه  از اب و چشمه ارری نیست و ای  منطقه

ارری از گوسفندسرا ییا منیاطق چیرای دام در اطیراز ان بیه      

 چشم نمی خورده

بهتری  راه بازگشت مسییری هسیت کیه بیرای صیعود ان از      

 معدن گچ کلرز انتخاب کردیمه

 از منطقه فروردی  ماه می باشدهبازدیدبهتری  زمان 

 

 متر 3311ارتفاع  – قله کلناب

N 35° 31' 20.47" 

E 52° 47' 50.51" 

کیلومتری شمال غربی السیجرد   12روستای جوی  در فاصله 

 گرمسار قرار دارده –در جاده سمنان 

 
روستای جوی  نیز یکی دیگر از روسیتاهای بیزر  در سیمت    
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شمال شرقی گرمسیار و شیمال بخیش السیجرد میی باشید،       

مت منطقه سیرخه قیرار دارد،   السجرد پس از گرمسار و در س

در سمت شمال شهر السجرد جاده ای وجود دارد که ما را به 

 منطقه کوهستانی ایج و امام زاده عبد اهلل می رسانده

در دو راهی اینج جاده ای در سمت شمال غربیی دییده میی    

شود که خاکی هسیت، ایی  جیاده پیس از چنید دقیقیه بیه        

درکنار رودخانیه فصیلی   باغستان های روستای کوچک جوی  

 ان می رسد، قله کلناب در سمت غربی روستا قرار دارد ه

برای رسیدن به ای  ارتفاع می باید که سراسیر دره جیوی  را   

بیا پییچ و خیم مختلیف از     به سمت غرب در پی بگیریم و راه 

کمرکش تپه ماهورهای منطقه جوی  به تیدریج ارتفیاع میی    

اعت کوه پیمیایی میداوم   گیرد تا سرانجام پس از حدود سه س

به یک مرتر بسیار بزر  و پرشیب در سیمت جنیاح شیمالی    

ای  قله می رسیم، سپس مسیر را در رد پاکوب به سمت چب 

تغییر جهت می دهیم و با عبور از کنار چنید گوسفندسیرای   

 متری کلناب می رسیمه 3311کوچک و بزر  به قله 

ب توجیه ای  در سمت شمال قله کلناب دورنماهای بسیار جال

از ارتفاعات منطقه هفت میل که به صورت یک قطار در پشت 

در سمت شیمال میا دییده میی شیوند، در      سر همدیگر است 

دوردست های شمالی، رشته ارتفاعات البرز شرقی بیه خیوبی   

 قابل مشاهده استه

در سمت شمال قله کلناب، دره رودخانه خنار با پییچ و خیم   
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ای  نقطه به سوی روسیتای   های متعدد مسیری طوالنی را از

ایج و در نهایت به دشیت هیای السیجرد میی پیمایید کیه از       

 رودخانه های دایمی و فصلی سرچشمه گرفته استه

از کوه کلناب می توان از رودخانه های جوی ، دودره گزنان ، 

، دره قالی باز و دره چهارطاق در سمت جناح دره خوشابرود 

 دخانه ارجنه نیز نام بردهجنوبی ودر سمت جناح شمالی از رو

از جمله روستاهای بسیار مشهور ومهم قله کلناب میی توانید   

مبدای صعود به قله نیز قلمداد گیردد، از جنیاح شیمالی و از    

روستاهای دره ده و کاوه ده و سمت جنوبی از روستاهی رامه 

 نیز می توان به ای  قله دست یافتهو گزنان 

 فروردی  ماه می باشدهبهتری  زمان بازدید از منطقه 

 

 متر 2300ارتفاع  -قله تلخاب

 
N 35° 20' 46.94" 

E 52° 27' 58.77" 
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کیلییومتری شییمال شییرقی  22روسیتای بنییه کییوه در فاصیله   

 گرمسار قرار دارده

قله تلخاب یکی از کوه های کیم ارتفیاع منطقیه جنیوبی دره     

 رودخانه حبله رود هسته

بهتری  مسیر برای صعود به ای  کوه خوش رنگ قرمز، مسیر  

یال جنوبی هست، برای رسیدن به ابتیدای صیعود، از شیمال    

شهر گرمسار و روستای نارون به انجام میی رسید، مسییر در    

یک جیاده اسیفالته تیا روسیتای کوچیک بُنیه کیوه در کنیار         

ه رودخانه حبله رود ادامه پیدا می کند، سپس از ای  نقطه قل

با رنگ خاک های قرمز سرخ رنگ در سمت شمال شرقی بیه  

 خوبی قابل دیدن هسته

یک رودخانه کوچک فصلی بسیار کیم اب در جنیاح جنیوبی    

ای  قله دیده می شود و با وسیله نقلیه در جاده خاکی تیا دو  

اب ای  دره کوچک ادامه می دهیم، سیپس بیه دامنیه هیای     

 جنوبی قله نزدیک می شویمه

بییه قلییه تلخییاب نیییاز بییه عبییور از مسیییرهای مسیییر صییعود 

جنیاح   سنگالخی و صخره ای هست که با شیب تندی تمامی

های جنوبی قله را در برگرفتند که با سه ساعت، صعود میا را  

متری می رساند که  1500بر روی یک شانه فرعی در ارتفاع 

قله در مقابل دیدگان ما قرار دارد و با صعود از روی یال های 

 می کنده گ به سمت شمال پیداسرخ رن

قسمت نهایی صعود قله از یک مسیر تند سنگالخی می گارد 
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و با احتیاط کافی باید از ان را پشت سر بگارانیم تا سیرانجام  

پس از دو ساعت صعود مداوم بتوانیم بر فراز قله تلخاب قیرار  

 بگیریمه

در سمت شمال رشته کوه های منطقیه دوبیرار و قیره د اغ ،    

نوک قله دماوند را می توانیم از فیراز قلیه تلخیاب بیه خیوبی      

مشاهده کنیم،هم چنی  سایر ارتفاعات منطقه البرز شیرقی و  

بخش هایی از رشته کوه هیای البیرز مرکیزی را از فیراز قلیه      

 تلخاب می توان مشاهده کرده

مسیر صعود، پایی  امدن هم بایستی با توجه به سخت بودن 

با رعایت دقت و احتیاط کافی انجام شود، بنابرای  بیا نهاییت   

 احتیاط از مسیر صعود شده به پایی  برمی گردیمه

 ماه می باشده فروردی بهتری  زمان بازدید از منطقه 

 

 متر 3350ارتفاع  -قله ولیجیا

N 34 06' 53.32" 

E 50° 54' 19.37" 

یکی از بلندتری  ارتفاعات منطقیه جنیوبی کیوه    قله ولیجیای 

کوهسیتانی مشیهد    های قم و حد فاصیل ایی  منطقیه و دره   

 اردهال و بخشی از منطقه نراق و جاسم می باشده

دسترسی و صعود به ای  قله ، شهر جاسم  بهتری  مسیر برای

هست، می توانیم از جاده قم به دلیجان و با ورود بیه سیمت   
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لته تا جاسم ان را سپری کنیم،قلیه در  چب از یک جاده اسفا

 سمت شرقی شهر دیده می شوده

بهتری  مسیر برای صعود به ان ار جاده اسفالته ای هست که 

متیری بیه منطقیه مشیهد      2500جاسم را با گیار از گردنیه   

اردهال و خاوه متصل می کنید، در کمیرکش گردنیه بایید از     

وسیییله نقلیییه خییارج   

بشییویم، یییال جنییوب   

لیجیییا از غربییی قلییه و 

اینجییا در میییان پهیی    

دشییت هییای وسیییر و  

سرسییبزی ارتفییاع مییی 

گیییرد و پییس از حییدود 

یک ساعت و نیم بر فراز 

لبه ای  ییال واقیر میی    

شییود، از اینجییا شیییب  

تندتر و سینگالخی تیر   

مییی شییود تییا سییرانجام 

پس از یک ساعت دیگر روی یک قله کوچک فرعی قرار میی  

 گیریمه

ادامه می دهییم و از فرورفتگیی   حاال مسیر را به سمت شرق 

زیر ای  قله فرعی گار می کنیم و سپس شیب اصیلی قلیه را   

به سمت سه کاد ان در پیش می گییریم، مسییر سینگالخی    
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ودر بعضی از جای ها با اندکی دست به سنگ شدن ساده تیا  

 روی قله ادامه پیدا می کنده

قله  از فراز قله ولیجیا در سمت شمال شرقی، ارتفاعات الرها،

الوند، رشنوه، قله برز انبار و در ورای انهیا در سیمت شیمال    

 سلسله ارتفاعات البرز را می توانیم مشاهده کنیمه

در سمت جنوب دشت های وسیعی وجود دارد که به منطقیه  

میی شیوده در    نراق خاوه الران و دره مشهد اردهیال منتهیی  

را  انتهای جنوب شرقی ، نوک ارتفاع بسیار مهم کیوه اردهیال  

 می توانیم از ای  فراز مشاهده کنیمه

بهتری  راه فرود و برگشت از مسیری هست که برای صعود از 

متیری محیل    2500ان استفاده کردیم، بنیابرای  بیه گردنیه    

 توقف وسیله نقلیه خود برمی گردیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه فروردی  ماه می باشده

 

 متر 2900ارتفاع  -قله خان

N 34° 41' 23.74" 

E 49° 52' 57.35" 

 15روسیتای نقوسیان در فاصییله   

 کیلومتری غرب تفرش قرار دارده

قلییه خییان در سییمت جنییوب    

روستای بسیار معیروز باسیتانی   
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غربی شهر تفرش قرار گرفته اسیت، بیرای    نقوسان در جنوب

صعود از مرکز روستای نقوسان و در ییک جیاده خیاکی میی     

توان مسیری را در ادامه رودخانه تا نزدیکی زیر شیب اصلی و 

اندکی از سطح رودخانه پیمود، در ایی  نقطیه میی تیوانیم از     

وسیله نقلیه خارج بشویم و روی ییال شیمالی کیه بیا افیت و      

ی توأم هسیت بیه سیمت لبیه ییال شیرقی ان       خیزهای فراوان

ارتفاع بگیریم و با رسیدن بر روی لبه یال شرقی می توانیم به 

 خان صعود کنیمه

ای  صعود حدود سه تا چهار ساعت زمیان نییاز دارد، از فیراز    

قله خان در سمت جنوب منطقه شیاهواروق و منطقیه حیان    

 یمهکن گران و شهر اشتیان را می توانیم به خوبی مشاهده

در ورای جنوب دشت های منطقه اشیتیان ، دریاچیه سیفید    

رنگ بسیار زیبای میقان قرار گرفته کیه ان را در نهاییت بیه    

شهر اراک متصیل میی کنید و در سیمت شیمال ان منیاطق       

کوریان و دادقان را می توانیم به خوبی از ای  فیراز مشیاهده   

 کنیمه

 اه می باشدهبهتری  زمان بازدید از منطقه فروردی  و ابان م

 

 متر 3000ارتفاع  -قله میراب

N 34° 37' 06.24" 

E 50° 00' 35.53" 
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کیلومتری جنوب تفیرش قیرار    10روستای کوهی  در فاصله 

 دارده

تک قله میراب در حد فاصله دو قله کالهه از سیمت غیرب و   

 سفید کوه از سمت شرق قرار گرفته استه

 
دره ای عمییق در  بهتری  مسیر برای صیعود بیه ایی  قلیه از     

سمت جنوب روستای کوهی  است، یک رد پاکوب مشیخص  

هم اندکی باالتر از ای  دره رودخانه به موازات یال شمالی در 

شمال به جنوب و تا مرکز و نزدیک به انتهای ای  دره را میی  

پیماید، سپس از ای  مسیر به تدریج ارتفاع میی گییرد تیا بیا     

لبیه سیمت غربیی قلیه      عبور از یک شیب بسییار تنید و روی  

مدت پیمایش ای  مسیر چها میراب با کالهون قرار می گیرد،

 رساعت استه

از اینجا مسیر صعود به قله بر روی لبه سنگی و صخره ای تیا  

 متری ادامه پیدا می کنده 3000ارتفاع 

دورنمای سمت جنوب قله شامل ارتفاعیات جنیوبی منطقیه     

 می باشدهسلسله کوه های اراک شهباز وسفید کوه 
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در سمت شمال کوه های سنوبرک و گندم کوه را می تیوانیم  

به خوبی از ای  فراز مشاهده کنیم و سیپس از مسییر صیعود    

  شده می توانیم به روستای کوهی  برگردیم

 بهتری  زمان بازدید از منطقه ابان و اذر ماه می باشده

 

 متر 3000ارتفاع  -قله تنورجی

N 34° 42' 03.78" 

E 50° 06' 58.59" 

کیلومتری شیرق تفیرش قیرار    60روستای سرابادان در فاصله 

 دارده

متر در سمت شرقی قله کیدو    3000قله تنوجی به ارتفاع 

ی نیاز به تجربیه در فی    قرار گرفته است، صعود به قله تنورج

 ست چون دارای شیب تند و سنگالخی استهکوهنوردی ا

همیان جیاده خیاکی    بهتری  مسیر برای صعود به ای  قلیه از  

هست که در سمت جنوب روستای سرابادان به طرز جنوب 

ادامه پیدا می کند، ای  راه با پیچ و خم های بسیار فراوانی به 

 -دره مینو و تا نزدیکی روستای انجیله مزارع و باغستان های

پیش می رود،ما مسیر جیاده   -روستایی در مجاورت سرابادان

ه تنیورجی در ارتفیاع تقریبیی    ای را تا کمرکش یال شرقی قل

و اینجا محل پییاده  متری با وسیله نقلیه باال می رویم  2600

 ستهشدن از خودرو ا
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نشیب است، در سیمت   جاده بسیار پردست و انداز و پرفراز و

غرب ما یالی مشاهده می شود که با شیب تندی ارتفیاع میی   

 گیرد، مسیر را به تدریج به سمت باال صعود میی کنییم و بیه   

منطقه همیوار و تخیت میی رسییم کیه در ان بقاییای چنید        

گوسفندسرا مشاهده می شود، سپس مسیر را به سمت غیرب  

در پی می گیریم مسیر صعود به قله سینگالخی در برخیی از   

نقاط با دست به سنگ شدن انجام می شود و ما میی تیوانیم   

پس از مدتی در حدود سه ساعت بر فراز قلیه تنیورجی قیرار    

 بگیریمه

 
هر دو طرز جناح شمالی و جنوبی قله در احاطه شیب هیای  

 بسیار تند ریزشی قرار گرفته استه

در سمت جنوب می توانیم نمای بسیار جالب توجیه ای را از  

را به  -پلنگ ابی  کوه های جنوب شهر قم ارتفاعات ولیجیا و

 خوبی مشاهده کنیمه

وجه در سمت جنوب شرقی، قله مرتفر وتوس و قله مکر و گ 

 را نیز از فراز قله تنورجی به خوبی قابل مشاهده استه
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برای بازگشت می توانیم از مسیر صعود شده بیه ارامیی و بیا    

احتیاط کافی بر روی گردنیه شیرقی و جیایی را کیه خیودرو      

متوقییف شییده برگییردیم و بییه برنامییه خییود در اییی  منطقییه  

 کوهستانی خاتمه بدهیمه

 وردی  ماه می باشدهبهتری  زمان بازدید از منطقه فر

 

 متر  2100ارتفاع  -قله شاه چنار

N 34° 44' 15.56" 

E 50° 00' 53.62" 

 5قلییه شییاه چنییار در فاصییله  

کیلومتری جنوب نقوسان قرار 

 دارده

قله شاه چنار ییا سیلطان شیاه    

یکی از ارتفاعات جالیب توجیه   

منطقییه تفییرش اسییت کییه در  

سییمت غربییی اییی  شییهر قییرار 

باغسیتانی  دارد، از ای  منطقیه  

می تیوان بیه قلیه شیاه چنیار      

 صعود کرده

مسیر صعود از پیمودن یک جاده خیاکی بیه صیورت پییاده      

انجام می گیرد که در نهایت با رسیدن به زیرشیب اصلی قله 
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صخره ای بزر  را هم در مقابل ما قرار گرفته است که با دور 

زدن ان می توان به قله اصلی رسید، مدت زمیان انجیام ایی     

 د حدود دو ساعت به طول می انجامدهصعو

در سمت شمال، سلسله ارتفاعات و قله های بدون نام بسییار  

 زیادی دیده می شودهه

در سمت شمال شرقی می توانیم کوه های سیحوطه و تره را 

 به خوبی مشاهده کنیمه

در سمت جنوب قلیه خیان و سلسیله ارتفاعیات سیفید کیوه       

جملیه دییدنی تیری      منطقه جنوبی تفرش دیده می شود، از

مناظر فراز قله، دشت های بسیار سرسبز و مزارع و باغ هیایی  

هست که سراسر دشیت تفیرش را تیا ایی  نقطیه در احاطیه       

 خودشان قرار دارنده

بهتری  مسیر برای بازگشت از شیب شمالی هست که در یک 

سراشیبی شِنِسکی به کف دره می رسد که در نهایت ما را به 

 در سمت غربی ان متصل می کندهجاده اصلی تفرش 

 بهتری  زمان بازدید از منطقه ابان و اذر ماه می باشده

 

 متر 3000ارتفاع  –قله تیزه 

N 34° 40' 00.48" 

E 49° 55' 44.43" 

 کیلومتری تفرش قرار دارده 10روستای دالرم در فاصله 
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قله تیزه یا قله تیزه دالرام که نام یکی از روستاهای است کیه  

فاصله نزدیکی از شهر تفرش و در سمت جنوب غربیی ان  به 

واقر شده، از روستای دالرام قلیه تییزه در سیمت جنیوبی بیا      

 سلسله ارتفاعات کوتاه و بلند ان قابل مشاهده استه

برای صعود می توان از یک جاده خاکی مشخص و بیا پییچ و   

خم های فراوان که از سمت شمال به جنوب ادامه پییدا میی   

نزدیکی زیر شیب اصلی قله را جلو رفت، سپس از ای  کند، تا 

نقطه در یک رد پاکوب با عبور از یک باغستان بزر  خیود را  

بر روی لبه یال شمالی رساند، ای  مسیر به میدتی در حیدود   

دو ساعت زمان نیاز دارد و سپس با قرار گرفت  بیر روی لبیه   

وک قلیه  یال شمالی ، مسیر هموار ای  یال را می توانیم تیا نی  

اصلی نیز بپیماییم، مدت ای  صعود از فراز لبه یال شمالی تیا  

 قله اصلی در حدود یک ساعت و نیم می باشده

 
از فراز قله کوه تیزه و در سیمت جنیوب دشیت هیای بسییار      

 وسیر دریاچه سد میقان را می بینیمه
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در سمت شرقی ارتفاعات منطقه کالهون و میراب و قله های 

ک در سمت شمال شرقی به خوبی و سنوبر نقره کمر و گوجه

 قابل دیدن هسته

در سمت جنوب قله دو روستای بزر  سفید شیان و روستای 

 کوچک تر چاله را هم می توانیم به خوبی مشاهده کنیم،

 ماه می باشده بهتری  زمان بازدید از منطقه ابان و اذر

 

 پمتر 2156ارتفاع  -قله گندم کوه

 
N 34° 43' 31.55"  

E 50° 03' 07.04" 

 کیلومتری شمال تفرش قرار دارده 15قله گندم در فاصله 

شهر تفرش در میان رشته کوه هایی که دور تا دور ان را در  

برگرفتند، قرار دارد، در واقر تفرش در میان یک چاله بسییار  

واقر شده،  دریا متری از سطح 1950بزر ، وسیر در ارتفاع 



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

232 

در اطیراز ان ارتفاعیات    سیت کیه  تفرش یکی از شیهرهایی ا 

کوه مخروطی شکل، گندم مناسبی برای صعود می باشد، قله 

منفرد ودر سمت شمال شهر تفرش و در میان دشیت تفیرش   

طیه دشیت هیای    ااحقرار گرفته است، ای  قله از هر طرز در 

ست، از سمت جنوب به شهر تفیرش  بسیار سرسبز و وسیعی ا

غرب و شرق بیه   و از سمت شمال به کوه سیحوطه ، از سمت

 دشت های وسیر دیگری مشرز هستنده

بقاییای کیاروان سیراهای    در سمت دامنه جنوبی کیوه گنیدم   

قدیمی ویک سلسله اب انبار نیز در ای  حاشیه به چشم میی  

خورد، برای صعود به قله از مسیر جنوبی می تیوانیم بیا قیرار    

گرفت  بر روی لبه یکی از یال های مشرز به ای  دشیت کیه   

یبی بسیار تندی هم در مقابل ان قرار داریم، بیه تیدریج   با ش

ارتفاع بگیریم، مدت صعود بر فراز قله کوه از کیف دشیت تیا    

فراز ارتفاع که در مسیری تند و سنگالخی به انجام می رسید  

در حدود دو ساعت است، در برخی موارد تا سیه سیاعت هیم    

 زمان نیاز دارده

اطراز شهر به چشیم میی   از فراز قله تمامی سلسله ارتفاعات 

خورد، در انتهای شرقی، ارتفاعات نقره کمر و کیوه گوجیه در   

سمت جنوب ارتفاعات کوه میراب و کوه کالهه را میی شیود   

 مشاهده کردهبه خوبی از ای  فراز 

قله بقایایی از قلعه های تاریخی و باستانی نیز به چشم بر فراز 

ک نقطه ای برای می خورد که در واقر از ای  کوه به عنوان ی
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 اشراز به مناطق مسکونی استفاده می کردند ه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه ابان و اذر ماه می باشده

 

 

 متر 3050ارتفاع  -قله کاله یا کالهون

 
N 34° 37' 18.61" 

E 50° 01' 07.95" 

کیلومتری جنوب تفرش قیرار   10روستایی کوهی  در فاصله 

 دارده

بهتری  مسیر برای صعود به قله کالهیه از روسیتای کیوهی     

است، کوهی  روستای کوچکی اسیت کیه در سیمت جنیوب     

و توسط یک جاده کوهستانی بسییار همیوار بیه شیهر     تفرش 

بزر  تفرش منتهیی میی شیود، از سیمت جنیوب روسیتای       
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کوهی  جاده ای خاکی وجود دارد که ما را به کوهپایه هیای  

 می کندهمنطقه کالهه نزدیک 

له کالهه از مسییر ییال شیمال    بهتری  مسیر برای صعود به ق

ست ، پس از پیاده شدن از خودرو، ای  مسیر بیا قیرار   غربی ا

گرفت  بر روی یال، یک قوس بسیار بزرگی را از سمت شمال 

به جنوب می پیماید و در طیول پیمیایش از تپیه ماهورهیای     

 متعددی به تدریج ارتفاع می گیرده

صعود هموار و به طور متوسط سه تا چهار ساعت طول مسیر 

می کشد که به زیر شیب قله اصلی برسییم، در اینجیا نمیای    

خی جناح شمالی قلیه قابیل   مسیرهای ریزشی خاکی و سنگال

ست، یک رد پاکوب از سمت جنوب کیوه در سیمت   مشاهده ا

غرب قله اصلی را دور می زند و به تدریج ارتفاع می گیرد تیا  

ت پس از یک ساعت و نیم صعود مداوم می توانیم بیر  در نهای

 فراز قله کالهه قرار بگیریمه

در سمت جنوب قله کالهه تیک قلیه بسییار جالیب توجیه و       

زیبای کوه اهو در جنوب دیده می شود و دشیت وسییعی در   

 ورای ان قرار دارد که در نهایت به شهر اراک می رسنده

دریاچه سفید رنگ در دوردست های جنوب غربی می توانیم 

میقان اراک را نیز به خوبی ببینییم، از فیراز قلیه کالهیون در     

کمر سمت شمال رشته ارتفاعات گندم کوه،سنوبرک،تره،نقره 

 ستهو گوجه به خوبی قابل مشاهده ا

سیت کیه بیرای صیعود ان را     بهتری  راه برای فرود مسییری ا 
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 رساندهپیمودیم و ما را به منطقه کوهی  در جنوب تفرش می 

 بهتری  زمان بازدید از منطقه ابان و اذر ماه می باشده

 

 

 

 متر 2950ارتفاع  -قله وتوس

N 34° 40' 50.37" 

E 50° 09' 27.60" 

 کیلومتری غرب قم قرار دارده 60روستای نویس در فاصله 

در  2950باشکوه وتوس به ارتفاع بسیارقله صخره ای منفرد و 

و کالسیوا از روسیتاهای    سمت جنوب روستایی بیه نیام نیویس   

 منطقه قاهان در شمال غرب قم واقر شدهه
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برای صعود به قله وتیوس میی تیوانیم از بهتیری  مسییر کیه       

روستای کاسوا می باشد نام ببیریم، کاسیوا پیس از روسیتای     

نویس قرار دارد،از روستای بزر  باغستانی کاسوا ییک جیاده   

پیدا می مه خاکی به سمت قله وتوس ودر حاشیه رودخانه ادا

ست کیه در نهاییت میی تیوانیم در     کند، ای  راه جاده معدن ا

 متر از وسیله نقلیه خارج بشویمه 2400ارتفاع تقریبی 

در سمت جنوب غربی ما قلیه مخروطیی شیکل صیخره ای و     

خاکی وتوس مشاهده می شود، بیرای صیعود بیه قلیه از ایی       

 نقطه می باید در یک رد پاکوب تیا گردنیه ای کیه در سیمت    

جنوب دیده می شود باال برویم، میدت زمیان ایی  صیعود در     

حدود یک تا یک ساعت و نیم زمان میی خواهید کیه از ایی      

 می گیریمه نقطه بر روی یال شرقی قله وتوس قرار

ست که باید با احتیاط سیر مقابل ما صخره ای و سنگالخی ام

کافی از البالی سنگ ها باال بیرویم تیا در نهاییت پیس از دو     

 ت صعود مداوم بر فراز قله وتوس قرار بگیریمهساع

پیرامیون  از فراز ای  قله دورنمای بسیار باشکوهی از ارتفاعات 

ان مشاهده می شود، در سمت شمال و در افق های شیمالی  

 می توانیم سلسله جبال البرز را در یک هوای پاک ببینیمه

 در سمت غرب قله منفرد نقره کمر و قله گوجه به خوبی قابل

مشاهده هست ودر سمت جنوب ما شییب هیای بسییار تنید     

صخره ای که به روستای کوهندان می رسند در زیر پیای میا   

قرار گرفتند،برای بازگشت نیز می باید از راه گردنه جنوبی به 
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 جاده معدن برگردیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه فروردی  ماه می باشده

 

 

 

 متر 3000ارتفاع  -قله برف انبار

N 36° 06' 55.07" 

E 50° 54' 13.35" 

 کیلومتری جنوب قم قرار دارده 43روستای وشنوه در فاصله 

قله برز انبار یکی از ارتفاعات بلند منطقه جنوب رشته کیوه   

های قم می باشده بهتری  مسیر برای صیعود بیه ایی  قلیه از     

روستای باغستانی بزر  وسف است،برای رسیدن به روستای 

وسف می توانیم از مسیر فرعی دره وشنوه استفاده کنییم، از  

بیه وسیف    مرکز دره وشنوه به جنوب در جاده خاکی که ما را

نزدیک می کند، در یک منطقه وسیر باغستانی که هر طیرز  

ان را استخرهای بزر  ذخیره اب برای فصیل تابسیتان قیرار    

متیری از وسییله    2000گرفته، می توانیم در ارتفاع تقریبیی  

 نقلیه خارج بشویمه
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قله با شیب های صخره ای و سنگالخی در سمت غربی قابیل  

یییک ردپییاکوب از کنییار  مشییاهده هسییت، مسیییر صییعود در 

استخرها در حدود سه ساعت تا لبه گردنه جنوبی قلیه ادامیه   

پیدا می کند، از اینجا مسیر را باید بیه سیمت شیمال درپیی     

بگیریم، یک رد پاکوب کم رنگ روی ایی  مسییر دییده میی     

شود، پس از حدود دو ساعت پیمایش بر روی قله بیرز انبیار   

 می رسیمه

برز انبار، دره رودخانه فردور و قله در سمت جنوب غربی قله 

پلنگ ابی و در سمت شرقی قله دماوند وشینوه را بیه خیوبی    

 می توانیم از ای  فراز مشاهده کنیمه

برای بازگشت نیز بهتری  راه همان مسیر صعود به قلیه بیرز   

 انبار می تواندباشده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه ابان ماه می باشده
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 متر 2950رتفاع ا –قله پال نیل 

N 34° 42' 19.91" 

E 50° 06' 10.48" 

 کیلومتری غرب قم قرار دارده 70روستای کاسوا در فاصله 

 کوه واقر شده ه قله پال نیل در سمت غرب قله شانک

له از مسیر چم  زار بسییار  بهتری  مسیر برای صعود به ای  ق

ست که در جناح شیمالی ایی  قلیه وجیود دارد ، در     وسیعی ا

 2600واقر همان جاده خاکی که از روستای کاسوا تا ارتفیاع  

متری مجله گوسفندسراها باال میی ایید راه صیعود در مسییر     

کامالً پاکوب از محله گوسفندسراها به سیمت جنیاح شیمالی    

قله ادامه پیدا می کنند تا در نهایت ما را بیر روی گردنیه ای   

متیر و میدت زمیانی در     2800در سمت غرب قله بیا ارتفیاع   

 حدود دو ساعت می رسانده

 
یال قله په  و سنگالخی هست و از روی گردنه تیا قلیه نییم    
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 ساعت بیشتر زمان نیاز ندارد ه

از فراز قله در سمت غرب، نمای دو قله در کنار همدیگر قرار 

اینجیا بیه   گرفته، نقره کمر بسیار تماشایی و دیدنی هسیت از  

نظر می رسد که در حدود دو ساعت می تیوان بیه قلیه نقیره     

 کمر صعود کرده

در سمت جنوب غربی قله صخره ای کیوه گوجیه دییده میی     

شود که با دیواره ها و صخره های ان تا کف دره ای که ان را 

به روستای بزر  کوهندان که در سمت جنوب ما دیده میی  

 شود، منتهی می گردده

رای بازگشت از ای  قله نیز مسیری هست که ان بهتری  راه ب

 را برای صعود پیمودیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه فروردی  ماه می باشده

 

 متر 2800ارتفاع  -شترکوه

N 34° 38' 36.49" 

E 50° 06' 47.18" 

 کیلومتری شرق قم قرار دارده 70روستای کهندان در فاصله 

ارتفاع منطقه کهنیدان میی   قله شتر کوه یکی از قله های کم 

باشد که در انتهای غربی ای  دره قرار گرفته و بسیار سیاده و  

قابل صعود هستهاز جاده خاکی گه به باغسیتان هیای غربیی    

روستای کهندان در زییر قلیه ییزدان میی رسید میی تیوانیم        
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متری از وسییله نقییه خیارج میی      2400استفاده کنیم و در 

ر کنار یک جویبیار و درسیت   شویم از امتداد یک رد پاکوب د

برخالز جهت مسیر قله یزدان به سمت باالصعود میی کنییم   

ودر نهایت پس از حدود دو ساعت می توانیم روی قلیه شیتر   

 متر قرار بگیریمه 2700کوه با ارتفاع 

در سمت غرب قله شترکوه جاده ای دیده میی شیود کیه در    

منطقیه   فاصله نزدیکی از ان قیرار داردو روسیتای ناییه را بیه    

 متصل می کنده تفرش

در سمت شمال ما قله های یزدان، گوجیه و نقیره کمیر و در    

کهندان از ای  فراز سمت شرقی ما قله وتوس بر فراز روستای 

 ستهقابل مشاهده ا

 
برای بازگشت نیز از مسییر صیعود شیده بیه روسیتای بیزر        

 کهندان استفاده کنیمه

 اه می باشدهبهتری  زمان بازدید از منطقه فروردی  م
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 متر3050ارتفاع  -هشنووقله الوند 

N 34° 12' 04.88" 

E 50° 59' 14.95" 

 کیلومتری جنوب قم قرار دارده 43روستای وشنوه درفاصله 

از ارتفاعات جنوب شهر قم می باشد و یک قله  قله الوند یکی

مخروطی شکل و نیمه صخره ای در جنوب روستای به همی  

بزر  ییالقی و باغستانی رشینوه در   نام است، روستای بسیار

 جنوب شهر قم و جنوب شرقی شهر کهک می باشده

برای رسیدن به وشنوه از شهر کهک به سمت جنوب شیرقی  

در یک جاده اسفالته و پس از رسیدن بیه روسیتای اول و در   

نهایت به روستای باغستانی وشنوه می رسییم، قلیه الونید بیه     

 شاهده هستهخوبی در سمت جنوب روستا قابل م

یکی از بهتری  مسییرهای صیعود   

به ای  قله از جنیوب ایی  روسیتا    

ودر امتداد ییک جویبیار کوچیک    

هست کیه از مییان باغسیتان هیا     

عبور می کند، ای  رد پیاکوب در  

دره سمت غربی قله الوند و  میان

با طیی میدتی در حیدود پیانزده     

دقیقه با وسیله نقلیه تیا رسییدن   
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شیب گردنه شرقی ای  قله به پیش می به انتهای دره در زیر 

 رود، از ای  نقطه می توانیم از وسیله نقلیه خارج بشویمه

مسیر صعود خود را به سمت لبه گردنه غربی با شیب تنیدی  

ادامه می دهیمه از مدتی در حدود یک ساعت می تیوانیم بیر   

فراز ای  گردنه نیمه صخره ای قرار بگیریم، در سمت شیرقی  

از روی لبه همی  یال بیه  است مشاهده  وه قابلقله الوند وشن

تدریج به سمت قله ارتفاع می گیریم و از چندی  قله کوتاه تر 

کوچک و بزر  رد می شویم تا به زیر شیب اصیلی قلیه میی    

بیشیتری ان را   رسیم که سنگالخی هست و باید بیا احتییاط  

 صعود کنیمه

ونید  از روی لبه گردنه غربی تیا فیراز قلیه مخروطیی شیکل ال     

رشنوه مدت زمانی در حدود یک تا یک ساعت ونیم دیگر نیاز 

 هسته

از فراز قله الوند در صورت باز بودن هوا می تیوانیم در سیمت   

 شمال تمامی سلسله جبال البرز را به خوبی مشاهده کنیمه

از فییراز قلییه الونیید وشیینوه در سییمت جنییوب غربییی و غییرب 

فُردُر،ولیجیا،پلنگ ابی،دره بیاغ و  ارتفاعات قله های برز انبار 

 الم دار به خوبی قابل مشاهده هسته

سمت جنوب قله الوند دره پرتگاهی و صیخره هیای عمیقیی     

هست که در نهایت به منطقه چال غار و منطقیه ای بیه نیام    

 گلجر می رسده

برای بازگشت بهتری  راه همان مسیری هست که برای صعود 
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 دره رشنوه برمی گردیمهان را انتخاب کردیم و به 

 

 متر 3050ارتفاع  -قله گوجه 

N 34° 39' 26.43" 

E 50° 06' 14.75" 

 کیلومتری شرق قم قرار دارده 70روستای کهندان در فاصله 

 -کوه گوجه در انتهای سمت غربی روستای بیزر  کوهنیدان  

 واقر شده استه -یکی از روستاهای شمال غرب استان قم

بور از روستاهای ونیان میی تیوان بیه     از روستای نویس و با ع

کهندان رسید، روستای کهندان در زیر شیب جنیاح جنیوبی   

و دارای باغستان های بسیار بزرگی در توس واقر شده و قله و

ای  ناحیه ییالقی کوهستانی به شمار می رود،با احیداث ییک   

جاده خاکی برای گوسفندسراها و باغسیتان هیای اطیراز در    

ده شده است می توان از کمرکش یال سمت غرب روستا کشی

های جنوبی وتوس و قله های شانک و پال نیل ارتفاع گرفتیه  

بیه سید    رو به سمت غرب ادامه مسیر دهیم تا در کنار جویبا

متری می رسیم، از ای   2500بنجه کوچک در ارتفاع تقریبی 

ریزشی  نقطه قله کوه گوجه با صخره ها و سختون های مسیر

 ستهدر سمت غربی قابل مشاهده ا
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مسیر در یک رد پاکوب در کنار رودخانه به سمت غرب ادامه 

پیدا می کند و با پیچ و خم های متعدد، عبور از چمت زارهیا  

و مناطق بسیار دیدنی میا را بیه زییر شییب اصیلی قلیه میی        

رساند،هم چنان در مسیر رد خاکی تمام صخره ها و دیواره ها 

سمت شمال دور می زنیم ودر نهایت در ارتفیاع تقریبیی   را از 

متری به زیر شیب اصلی قله می رسیم، اینجا بر شدت  2750

شیب افزوده می شود و به تدریج از ییک راه زیگیزا  ارتفیاع    

می گیریم تا در نهایت پیس از حیدود ییک سیاعت دیگیر در      

متری بر فراز لبه گردنه شمالی کوه گوجه قیرار   2900ارتفاع 

می گیریم، منظره بسیار مهیبی در زیر پای ما در سمت غرب 

مشاهده می شود، یک دره تمام صخره ای و دیواره ای تا کف 

دشت تفرش پایی  رفته، یک قله کوتاه فرعی در سمت شمال 

واقر همان شاخک شمالی قله گوجه  ما دیده می شود که در

 ستها

نیوب و از  برای صعود به ای  قله اصلی می باید بیه سیمت ج   
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میان واریزه های سنگالخی و خاکی با کمی دست بیه سینگ   

شدن و احتیاط کافی صعود کنییم، ردهیای پیاکوب از مییان     

سنگالخی و خاکی با کمی دست به سینگ شیدن و احتییاط    

کافی صعود کنیم،ردهای پاکوب از میان رفته ای در بسییاری  

یرد تا از ای  مناطق دیده می شود، راه به تدریج ارتفاع می گ

 متری گوجه قرار می گیریمه 3050در نهایت بر فراز قله 

در سمت شمال کوه گوجه، قله بسیار جالب توجه نقیره کمیر   

واقر شده ودر سمت جنوب ارتفاعات سفید کیوه و بخشیی از   

ارتفاعات جنوبی شهرستان تفیرش و نالقوسیان را میی تیوانیم     

 مشاهده کنیمه 

 

 متر 3100ارتفاع  –قله نقره کمر 

 
N 34° 39' 40.21" 

E 50° 04' 58.68" 
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 کیلومتری غرب قم قرار دارده 40روستای نویس در فاصله 

قله نقره کمر از بلندتری  ارتفاعات حد فاصل منطقه انجیلیک  

و یکی از روستاهای استان قم و شرق تفرش واقیر شیده و از   

 بلندتری  ارتفاعات ای  منطقه می باشده

از سمت یال شیرقی در روسیتای    برای صعود به قله نقره کمر

انجیاه باید استفاده کرد، برای رسیدن بیه روسیتای انجیلیه از    

بخش اوه در شمال غربی قم و عبور از روستاهای اغُلک، بنابر 

و قاهان و در نهایت به روستایی به نام نیویس میی رسییم، از    

ای  مسیر یک جاده اسفالته میا را بیه روسیتای انجیلیه میی      

 رسانده

مت مرکزی روستای انجیله و به سمت شرق، رودخانیه  در قس

کم اب کوچکی مشاهده می شود که در کنار ان ییک جیاده   

خاکی قرار گرفته و ای  جاده خاکی را در امتداد رودخانه بیه  

در  سمت جنوب پی می گیریم تیا در نهاییت بیه منتهیی ان    

نقطه ای که گوسفندسراها و مناطق نقطه ای که راه به پایان 

متیر هسیت و از ایی  نقطیه کیوه       2600سد، در حدود می ر

نوردی ما شروع می شود و مسیر را در ییک رد پیاکوب و بیه    

سمت جنوب در پی می گیریم، ای  مسیر ما را به سرچشیمه  

متر می رساند ودر  3000رودخانه انجیله در ارتفاع نزدیک به 

بزرگی را در ای  نقطه مشاهده می کنیم که اینجا مرتر بسیار 

 ستهکز چرای دام اهالی منطقه انجیله امر

قله در سمت جنوب مشاهده می شود و با شیب مالیمی بیاال  
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می رود و در نهایت ما از محلی که از خودرو پیاده شیدیم تیا   

قله نوک تیز نقره کمر را می توانیم در حدود سیه سیاعت در   

 یک رد پاکوب ادامه دهیمه 

کیه میی تیوانیم از    است نقره کمر دارای دو قله شرقی وغربی 

قله ای که شرقی هست و ما هم اکنون روی ان قیرار گرفتیه   

 ایم،از مسیر یک رد گردنه به قله غربی ان صعود کنیمه

در سمت جنوب ما قله صخره ای کوه گوجیه مشیاهده میی     

 شوده

در سمت غرب شیب های صخره ای تندی قیرار دارد کیه تیا    

 شهر تقرش به پایی  می رسده

نیو وتنیورجی بیه    ال ما ارتفاعات گیدوک دره می در سمت شم

 ستهخوبی قابل مشاهده ا

برای بازگشت نیز می توانیم از مسیر صعود شیده خیود را بیه    

روستای بزر  انجیله برسانیم و به برنامه خود در ای  منطقه 

 کوهستانی خاتمه بدهیمه

 

 متر 3230ارتفاع  -قله شاه کرم
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N 36° 06' 27.74" 

E 50° 52' 42.65" 

 کیلومتری شمال کردان قرار دارده 21سپیداران در فاصله 

متری و در کمرکش کیوه   2100روستای سپیداران در ارتفاع 

های سمت شمال ای  ناحیه که به قلعه دوش معروز اسیت،  

قرار دارد و از جمله روستاهای منطقه بزر  سیاوجبالغ میی   

ود بیه ایی    باشد که برای انجام برنامه های کوه پیمایی و صع

، برای رسیدن به روستا می بایید  استارتفاعات بسیار مناسب 

از پل کردان به دوراهی ولیان و سیپس از مسییر ییک جیاده     

خاکی بسییار پیرپیچ و خیم خیود را بیه روسیتای سیپیداران        

 برسانیمه

از روستای سپیداران می شود به قلیه قلعیه دوش بیا ارتفیاع      

ه پیمایی متوسط میی  متر صعود کردکه یک برنامه کو 2900

 باشده

دوش از یال جناح شمال غربیی   بهتری  مسیر صعود به قلعه 
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، ابتدا مسیر با شیب تندی شروع میی  استروستای میان دره 

شود و یال به تدریج ارتفاع می گیرد و ما بر روی ان باال میی  

یک ونیم ساعت بر فیراز   رویم تا در نهایت و پس از نزدیک به

له قیرار میی گییریم، راه در ییک مسییر      جناح جنوب غربی ق

می گیرد تا به یک قله فرعی در  پاکوب از اینجا دوباره ارتفاع

متری می رسانده از اینجا تا قله اصلی حدود نیم  2700ارتفاع 

 می انجامده ساعت به طول

از فراز قلیه قلعیه دوش بسییاری از ارتفاعیات سیاوجبالغ بیه       

ان بیه خیوبی قابیل     خصوص قله شاه کرم و ارتفاعات اطیراز 

مشاهده و هم چنی  یکی از مناطق و قله هیای دییدنی ایی     

 ناحیه می باشده

با ادامه مسیر از فراز قله دوش به سمت مال ادامه مسیر داده 

شاه کرم قرار میی   و با عبور از لبه یال بر روی یال جنوبی قله

گیردهادامه مسیر به شمال با عبور از چند قله فرعیی کوچیک   

دیگر و با شیب تندی بر کمرکش خط الیرأس شیرقی غربیی    

ساوجبالغ می رسده از ای  نقطه با چرخشی به سیوی شیمال   

می توان به قلیه شیاه کیرم نییز دسیت یافیت و از فیراز قلیه         

ای بسییار  و صخره ای شاه کرم در سمت شمال نمسنگالخی 

جالب توجهی از دره و رودخانه طالقان و به وارر تمام منطقه 

 طالقان به والوح پیداسته
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 متر 4375ارتفاع  -قله خلنو

N 36° 03' 50.73" 

E 51° 33' 07.19" 

کیلومتری شیمال شیرقی فشیم     12اللون در فاصله  روستای

 قرار دارده

 
رودخانیه در  از مرکز روستای اللون و عبور از پل بیزر  روی  

سمت غرب رودخانه اللون، مسیر پاکوب بسیار مشخصی کیه  

حتی برای تردد وسایل نقلییه نییز مناسیب اسیت بیه سیمت       

پس از مدتی کوتاه به مراتر  شمال پیش می رویم ه ای  مسیر

شمال روستا می رسده اندکی باالتر از تنگیه اللیون و بیا سیه     

 کنیمهبدون پل گار می  مرحله عبور از رودخانه

مسیر پاکوب رو به شمال امتداد می یابد تا پس از میدتی در  

ساعت به سرچشیمه تلخیاب برسییمه قلیه خلنیو در       3حدود 

 شمال غربی چشمه تلخاب قرار دارده
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خلنو سومی  قله مرتفر البرز مرکزی پس از دو قله ازادکوه و 

دماوند می باشد قله اصلی از روستاهای اطراز فاصیله بسییار   

ارده از چشمه تلخاب مسیر در راهی پاکوب و پیس از  زیادی د

یک ساعت به ابشار ورزا می رسد، از ای  نقطه پرشیب مسیر 

بسیار افزوده شده و با پیچ و خم های متعدد مسییر بیه ییک    

متری بر فراز گردنه وزوا قرار می  4000باره ارتفاع گرفته ودر 

 گیرده

یده می شیوده  از ای  نقطه قله خلنو در سمت شمال غربی د 

برای صعود به قله اصلی از فراز گردنه وزوا در ابتدا دو ساعتی 

به سمت غرب و بر روی لبه خط الرأس تا زیر شیب قله بیرج  

متر جلو میی روییمه سیپس بیا چرخشیی بیه        4350با ارتفاع 

سمت شمال می توانیم از مسیری پاکوب در زیر تیغیه هیای   

 عت دیگر برسیمهسا 2ژاندراک به قله اصلی خلنو پس از 

از فراز قله خلنیو تمیامی قلیل البیرز مرکیزی و البیرز فرعیی        

مشاهده می شوده در سمت شمال رشته کوه های نور وکجور 

و ارتفاعاتی چون پالون گردن، نرگس، رستم چال، ازاد کیوه،  

 یخیال، سرماهو، کمانکوه دیده می شوده

ر در سمت غربی رشته کوه های تخت سلیمان ، علم کوه ود 

سمت جنیوبی قلیه هیای کلیون بسیته، سیرکیال، توچیال و        

باالخره در سمت جناح شرقی دشیت الر، دوخیواهرون و قلیه    

 های چیکرو و دماوند به والوح قابل رؤیت می باشده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه تیر و مرداد ماه می باشده
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 ج به کِشاروردی

 
N 35° 48' 44.36" 

E 51° 10' 33.61" 

کیلومتری شمال شهرک راه اه  میی   10وردیج در روستای 

 باشده

شهر تهران ما را به روستای وردیج می  22جاده ای از منطقه 

رساند و می تیوانیم در مرکیز روسیتا از وسییله نقلییه خیارج       

بشویم و با عبور از میان باغستان های کوچک ای  ناحییه بیه   

ه ابتدای یک دره فرعی می رسیم که ر خالز جهیت رودخانی  

 به یک شعبه فرعی تقسیم می شوده

یک رد پاکوب در ابتدای ای  دره دیده می شیود کیه میا بیه     

از ان می توانیم ارتفاع بگییریم و پیس از حیدود ییک      تدریج

ساعت به یک منطقه باغستانی کوچک می رسییم کیه دارای   

مسیر رد پاکوب مشخص از است چند استخر جمر اوری اب 
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 پیدا می کندههمی  جا به سمت شرق ادامه 

مناطق اطیراز بسییار سرسیبز و همیوار ودییدنی و باشیکوه        

هست، ای  راه پس از حدود یک ساعت دیگر بر فیراز گردنیه   

دره کشار قرار می گیرد و سپس با شیب تندی از سوی دیگر 

در ابتدای مسییر فیرود بسییار تنید     ای  گردنه پایی  می رود،

ف دره باغسیتان  ودر نهایت پس از یک ساعت ما را به کاست 

های منطقه کشار می رساند، از اینجا تا روستای کشار باال راه 

 زیادی در پیش هسته

به طور معمول از فراز گردنه تا رسیدن به روستای کشیار بیه   

مدت زمان در حدود یک تا یک و نیم ساعت زمان نیاز داریم 

ا روسیتای وردییج بیه روسیتای     ازکه به برنامه کوه پیمایی ما 

 پایان می دهدهکشار 

 بهتری  زمان بازدید از منطقه اردیبهشت ماه می باشده

 

 متر 4150ارتفاع  -قله خشچال

N 36° 32' 58.55" 

E 50° 30' 36.48" 

قله خشیال یکی از ارتفاعات بلند منطقیه رشیته کیوه هیای     

خیط   البرز غربی است که در منطقیه مییانی ایی  قسیمت از    

ان بیه دره رودخانیه   الرأس قرار گرفته اسیته سیمت جنیوب    

الموت و در سمت شمال به دره های رودخانه اِشکِوَر و میچ و 
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 منطقه بزر  رحیم اباد می رسده

 
برای صعود به قله خشیال به جز مسیر دره رودخانه اوان می 

توان از یال جنوبی هم به ای  قله صعود کرده ابتدای صعود به 

منطقیه میی    برای رسیدن بیه ایی   است قله از روستای ورب  

توانیم از شهرک الموت خود را به منطقه دیکی  برسانیم کیه  

یک جاده خاکی برای استخراج سنگ معدن بر فراز روسیتای  

ورب  کشیده شده و راه از نزدیکی دریاچه جیدا میی شیود و    

متری بیر روی   3300پس از مدتی طوالنی در ارتفاع تقریبی 

از ای  جاده کمرکش یال جنوبی خشیال می رسد،می توانیم 

هم استفاده کنیم و از ای  نقطه می توانیم بر روی مسیر یال 

جنوبی خشیال به سمت قله برویم، راه بر روی لبیه ییال بیه    

تدریج ارتفاع می گیرد و پس از حدود سه ساعت می تیوانیم  

 متر قرار بگیریمه 4150بر فراز قله خشیال به ارتفاع 

بزاب  به خوبی دیده  در سمت شمال منطقه دره اشکور و قله 

 می شوده

در سمت شرقی رشیته ارتفاعیات ییاالن و بخشیی از منطقیه      



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

256 

قلیه هیای    تخت سلیمان علم کوه و رشته ارتفاعیات کلیوان و  

متری و قله های هفیت   4500نرگس و رشته ارتفاعات باالی 

خان و خط الرأس ارتفاعات کاالهو، قبی و لوینا بیر فیراز دره   

 می شوده سه هزار به خوبی مشاهده

در جناح شمالی، رشته ارتفاعات کوتاه تر و قله های فراز، دره 

دو هزار، ارتفاعات برس و قله شاه سفید کوه بیه خیوبی قابیل    

 مشاهده استه

در جنییاح شییمالی خشیییال دو دره بسیییار عمیییق و نیمییه   

جنگلی،یکی دره دو هزارو دیگری دره اشکور که توسیط ییال   

کدیگر جدا می شوند هم قرار د مرتفر قله شاه سفید کوه از ی

 ارنده

در سمت غربی هم قله اتشفشان کوه درفک را می تیوانیم از  

ای  فراز به خوبی مشاهده کنیم و بهتیری  راه همیان مسییر    

 صعود می باشده

 بهتری  زمان بازدید از منطقه تیر ماه می باشده

 

 

 

 متر 2750ارتفاع  -قله گِران کوه

N 35° 28' 42.50" 

E 49° 13' 27.56"  
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 کیلومتری غرب ساوه قرار دارده 23ان کوه در فاصله گر

قله گران کوه در شمال رشته کوهستان کم ارتفاعی در شمال 

 غربی بخش رَزَن استان همدان واقر شده استه

متیر اسیت میی     2750برای رسیدن به ای  قله که ارتفاع ان 

را به توانیم از شهر رزن در مسیری جاده ای رو به شرق خود 

بخش شهروند و از انجا به عی  اباد و در نهایت به زیر شییب  

 اصلی ای  قله در سمت یال جنوبی قله گران کوه برسانیمه

جاده ای که از سمت عی  اباد به سمت شمال می رود بسیار 

فیوق العیاده    پرپیچ و خم است که دز نهایت به ییک منطقیه  

سییار مسیطح و   دیدنی و سرسبز و زیبا، با دشت ها و مراتر ب

 می رسانده مرتفر در دامنه جنوبی گران کوه

قله توسط تپه ماهورها و ارتفاعات کوچک وبزر  مختلفیی از  

 چند طرز احاطه شده استه

بهتری  مسیر برای صعود به ای  قلیه پیمیایش ادامیه مسییر     

جاده خاکی هست که به سمت دره جنوبی تا رسیدن به یک 

متری باال میی روییمه از    2200باغستان مشخص و در ارتفاع 

ای  نقطه مسیر پیاده روی ما در یک رد پیاکوب و در دره ای  

بسیار په  و مسطح بیا شییب بسییار مالییم و در کنیار ییک       

ودخانه کوچک به سمت شمال ادامه پیدا می کند، در حدود ر

دو ساعت طول می کشد تا به زیر شیب اصلی قله برسییم، از  

اینجا می توانیم از مسیر یال جنوبی که بیر روی گردنیه میی    

رود و با صرز یک ساعت زمان بر روی گردنیه قیرار بگییریم،    
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 سپس یک مسیر مسطح را تا فراز قله طی کنیمه

ز قله گران کیوه در  از فرا

سمت شمال بیه خیوبی   

ارتفاعات منطقه رامند و 

قلییه گنبییدی شییکل ان 

 مشاهده می شوده

در دوردست های شمال 

غربی و شمالی ارتفاعات 

منطقه البرز غربی و قله 

دماوند را هم می تیوانیم  

از اییی  فییراز مشییاهده   

 کنیمه

بهتیییییری  راه بیییییرای 

بازگشت همان مسییری  

که بیرای صیعود از   است 

دره جنوبی ان را پیمودیم و دوباره می توانیم از ایی  دره بیه   

 منطقه بالناباد برگردیم و به برنامه امروز پایان دهیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه فروردی  ماه می باشده

 

 شهرستانک آهار -آهار

N 35° 56' 10.50" 
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E 51° 27' 36.99" 

 کیلومتری شمال تهران استه 25در فاصله 

باغشییهر بییزر  اهییار در منطقییه البییرز مرکییزی و در شییمال 

پیمییایی اهییار   کوهسییتان توچییال قییرار دارده مسیییر کییوه   

شهرستانک یکی از قدیمی تری  مسیرهای تاریخی و باستانی 

 در ای  منطقه می باشده

از مرکز دهستان بیزر   

اهییار رد پییاکوب بسیییار 

مشخصی رو بیه غیرب و   

با عبور از کوچه باغ های 

که پس از مدت  دهستان

زمیانی کوتییاه بییه دو اب  

اهار وسپس با پشت سر 

گاراندن یک شیب تنید  

شکراب و امیام  ییالق  به

زادگان ان می رسانده از ای  نقطه مسییر پیاکوب بیه سیمت     

غرب ادامه پیدا کرده و با گار از فراز ابشار شکراب و انیدکی  

 باالتر به زیرشیب قله موسوم به اهاربشم می رسیمه

 3000لرو از ای  نقطه و در کمیرکش کیوه باالرفتیه در    راه ما

متری بر فراز لبه یال جنوبی اهاربشم می رسده از ای  نقطیه  

شیب تندی در زیر پای ما قرار دارد که با در پیش گرفت  ان 

به دشت وسیر سرسبزی می رسیم، در ای  منطقه سرچشمه 
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تیا بیه    بزر  گله کیله قرار دارد، راه در سراشیبی پایی  رفته

می رسیم، از ایی  نقطیه مسییر در     بنای تاریخی قصر ناصری

امتییداد رودخانییه شهرسییتانک و در راهییی بسیییار پییاکوب و   

مشخص در مدت زمان کوتاهی به باغشهر بزر  شهرسیتانک  

 می رسیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه بهار و پاییز ماه می باشده

 

 آهنکرک -ده تنگه

N 35° 58' 15.23" 

E 51° 26' 04.98" 

 25منطقیییه اهیییار در فاصیییله 

 کیلومتری شمال تهران استه

منطقه کوهستانی اهار وشکراب 

در شمال قله توچال و به فاصله 

از ایی  قلیه قییرار دارده    نزدیکیی 

منطقه اهار،ده تنگه و اهنگرک 

سه منطقه باغسیتانی و ییالقیی   

است کیه در ناحییه کوهسیتان    

 البرز مرکزی قرار دارده

ز روستای اهار می توان در امتداد رودخانه ان و رو بیه  از مرک

شمال در راهیی پیاکوب و پیس از میدت زمیان کوتیاهی بیه        
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سرچشمه باغستان های بزرگیی در جنیاح جنیوبی قلیه سیی      

 چال،به جناح شرقی قله قلعه دختر می رسیمه

منطقه ده تنگه، ناحیه ای باغستانی و بسیار بزر  اسیت کیه   

قلیه اهنگیرک بیدی      ی اسیت کیه از  در حد فاصل یال کوتاه

سوی کشیده شده و در گردنه زارگیاه قیرار دارد،ایی  گردنیه     

یکی از راه های ارتباطی اهالی روستای اهار به ده تنگیه و از  

ای  نقطه به شهرستانک می باشد،از محل سرچشمه ده تنگه 

و در سینه کش کوه مقابل ان کوره راه باریکی دیده می شود 

ار تند به صورت زیگزا  باال رفته و بیا قیرار   که در شیبی بسی

متیری میی    2800گرفت  بر لبه یال قله اهنگرک در ارتفیاع  

 رسیمه

از ای  نقطه دره باغستانی بسیار بزرگی در زیر پیای میا قیرار    

دارد و با جستجوی مسیر پیاکوبی کیه از ده تنگیه تیا اینجیا      

از پیموده ایم به سمت دره اهنگرک سرازیر می شویم و پس 

مدت کوتاهی به باغستان های مزبور می رسیمه باغستان های 

دره اهنگرک به صیورت ییک خیط ممتید طیوالنی در کنیار       

جویبار فصلی ان که از قله اهنگرک سرچشمه می گیردقیرار  

دارده در میان باغستان های ای  دره چندی  چشمه کوچک و 

بزر  دیده می شود کیه راه پیاکوب بسییار مشخصیی در ان     

دارده از ای  راه و به سمت جنوب شرقی بیا میدت زمیان     قرار

کوتاهی جلو رفته تا به یک جاده خاکی ماشی  رو می رسد،از 

ای  نقطه می توان با وسیله نقلییه کمیی جلیوتر بیه باغشیهر      



  -------------------------------------------------  صعود یک روزه 136

262 

 میگون برسیمه

 بهتری  زمان بازدید از منطقه بهار و پاییز ماه می باشده

 

 بازدید از قصربهرام و سیاه کوه

شهرستان پیشوا به سمت جنوب جاده ای خاکی قرار دارد در 

کیلیومتر بیه    32که با پشت سر گااردن مسافتی نزدیک بیه  

مدخل ورودی به منطقه حفاظت شده پارک  -پاسگاه مبارکیه

که در حوزه استحفاظی اداره کل محییط زیسیت    -ملی کوی

استان تهران قرار دارد می رسیمه از ای  نقطیه جیاده خیاکی    

فصلی  پرپیچ و خم طوالنی هست که با عبور از رودخانه بسیار

کیلومتری در جهت شیمال شیرقی    40مسیله و با طی مسیر 

دریاچه نمک به قلعه ی قدیمی موسوم به کاروانسیرای قصیر   

 بهرام می رسیمه

ای  کاروانسرا به عبارتی بر روی مسیر جاده ابریشیم و جیاده   

 ، اتاق های سنگ فرش ان ساخته شده و داری اصطبل بزر

عییادی و شییاه نشییی ، انبییار و یییک چشییمه اب مییی باشییده  

کاراوانسرا از دو قسمت جدایی از یکدیگر ساخته شده کیه در  

 کنترل موموران سازمان حفاظت محیط زیست می باشده

منطقه کاروانسرای مزبور می توان بیا وسییله نقلییه مسییر      از

دهای  جاده خاکی پر دست ا ندازی را به سمت جنوب طی کر

کیلومتر دیگر به خط  20جاده پس از طی مسافتی نزدیک به 
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الرأس شرقی غربی موسوم به سیاه کوه می رسد، ارتفاع ایی   

متر بوده و مشرز به کویرهای اطراز خیود   2200کوهستان 

 می باشده

 
صعود بیه سییاه کیوه نییاز بیه عبیور از روی تپیه ماهورهیای         

گرمسیری است که سنگالهی و در منطقه ای بسیار خشک و 

به طور معمول صعود از یال شمالی ان به مدت زییادی نییاز   

 دارده

از فراز ای  قله در جنوب رشته کوه هیای یخیاب و در سیمت    

غربی دریاچه نمک ودر سیمت شیمال میی تیوان در صیورت      

 هوای صاز رشته کوه های البرز را مشاهده کرده

 دهبهتری  زمان اجرای ای  برنامه بهم  ماه می باش

 

 متر 4250ارتفاع  -قله ماز)دوبرار(
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N 35° 45' 57.75" 

E 52° 13' 50.27" 

 کیلومتر می باشده 73فاصله روستای السم تا تهران 

قله دوبرار یا ماز از جمله رشته کوه های فیروزکوه و بخشی از 

سلسله ارتفاعات البرز به شمار می ایدز ای  قلیه در جنیوب   

 روستای بزر  السم قرار دارده

کیلومتری بعید   5برای صعود به ای  می توان از جاده هراز تا 

وب روستا و با شیب های از پلور به ای  روستا دیده قله در جن

بسیار تندی مشاهده می شوده پس از عبور از رودخانه السم و 

در سمت دیگر ان مسییر در رد پیاکوب ودر زییر شییب قلیه      

ای  پیمایش  متری انگمار به چشم می اید مدت زمان 4250

می انجامد تا بر فراز قله انگمار  ای  مسیر یک ساعت به طول

 قرار بگیریمه

 
از ای  نقطه مسیر را به سمت شیرق تغیییر جهیت داده و بیر     

روی لبه خط الرأس به پیش می رویم، در ابتدا بیر روی ایی    
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خط الرأس سنگالخی به قله دوبرار و پس از مدت زمیانی بیه   

 می کنیمهقله اصلی ان صعود 

از فراز قله در سمت شمالف دورنمای جیاابی از قلیه دماونید    

 ودر سمت جنوب، رشته کوه زری  کوه دیده می شوده

 می باشده بهتری  زمان برای اجرای برنامه بهار وتابستان ماه

 

 متر 3750ارتفاع  -قله گل زرد

 
N 35° 49' 50.87" 

E 51° 57' 52.16" 

 کیلومتر می باشده 36تهران فاصله روستای مبارک اباد از 

قله گل زرد یکی ز ارتفاعات مهم منطقیه البیرز مرکیزی ودر    

جناح شرقی رشته کوه های لواسانات قرار دارده بر روی رشته 

کوه لواسانات قلیه هیای متعیددی چیون مهرچیال، اتشیکوه،       

 ریزان،قبل زمی  نیز قرار دارده

وسیتای  یکی از بهتری  مسیرهای صعود به قلیه گیل زرد از ر  
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مبارک اباد واقر در جناح جنوبی ای  قله میی باشیده از ایی     

کیلیومتری بیاالتر از   5روستا کیه در کمیرکش جیاده هیراز و     

روده  قرار دارد، در مسیری پاکوب و مشخص می تیوان بیه   

سوی شمال حرکت کرده ای  مسیر با پیچ و خم های فیراوان  

میدت زمیانی    و چندی  بار عبور از رودخانه باال رفته و پس از

 طوالنی به سرچشمه ان می رسیمه

از ای  نقطه قله در سمت شمال میا دییده میی شیود، مسییر      

صعود با ارتفاع گرفت  بر روی سینه کیش تنیدی ادامیه میی     

یابده تا پس از مدت زمانی طوالنی به صیخره هیای زییر قلیه     

اصلی برسیم، از ای  نقطه با کمی دسیت بیه سینگ شیدن و     

صخره ها می توان بیه قلیه گیل زرد صیعود     عبور از البه الی 

 کرده

از فراز قله در سمت شرق، قله دماوند ودر سمت شیمال قلیه   

 های دشت الر به والوح قابل دیدن استه

 بهتری  زمان برای اجرای برنامه فصل بهار می باشده

 

 متر 3050ارتفاع  -قله شاه دژ

N 35° 56' 27.15" 

E 51° 08' 48.24" 

 کیلومتر می باشده 37خور از کرج تا  فاصله

قله شاه دژ از قله های کم ارتفاع منطقیه البیرز مرکیزی و در    
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 منطقه عمومی قله های پهنه سار و چشمه شاهی قرار دارده

ای  قله از جناح شرقی در پس یک گردنه صخره ای بیه قلیه   

 متری سیاه سنگ می رسده 3500منار واز انجا به قله 

 
ای و سنگالخی و برای صیعود بیه   شاه دژ قله ای است صخره 

 ای  قله بهتری  مسیر از روستای خور می باشده مسیر حرکت

در امتداد رودخانه خور است که از دامنه مار سرچشیمه میی   

گیرد و به سمت شمال اغاز می گردد و پیس از میدت زمیان    

کوتاهی به زیر شیب قله شاه دژ می رسد، تمامی مسیر صعود 

میان صخره ها و سنگالخ های بیه  با دست به سنگ شدن در 

سمت باال ادامه یافته و پس از مدت زمانی نه چنیدان کوتیاه   

 ژ صعود کردهمی توان به قله شاه د

از فراز ای  قله در سمت شمال غربی قله های هفت خیانی و   

کهارناز و ارتفاعات منطقه ساوجبالغ و در سیمت شیرقی هیم    

ارتفاعات کوهستان توچال به والوح دیده می شیوده بهتیری    

 می باشده زمان برای اجرای برنامه بهار وتابستان ماه
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 بهتری  زمان برای اجرای برنامه فصل بهار می باشده

 

 ر نیاسرغا

N 33° 58' 22.42" 

E 51° 08' 59.65" 

 کیلومتری غرب کاشان می باشده 30منطقه نیاسر در فاصله 

غار نیاسر یکی از غارهای تاریخی و باستانی است که درجناح 

غربی رشته کیوه هیای ممتید مرکیزی و در نزدیکیی مشیهد       

در منطقه نیارسر به جز دهانه ای  غار چند  اردهال قرار دارده

اتشکده باستانی و چندی  غیار دسیت کالی  کوچیک تیر نییز       

 مشاهده می شوده

غار نیاسر در منطقه پارک مرکزی ای  روسیتا قیرار گرفتیه و    

تمامی مسیر غار توسط راهروهیا و دهلیزهیای تیو در تیو بیه      

یکییدیگر احاطییه 

گردییییییده، در 

بسیاری از انهیا  

چییییاه هییییای  

طرناکی وجود خ

دارد که در حال 

حاالییر توسییط  

نرده های فلزی 
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محافظت گردیدهه همینی  به همت شهرداری سراسر دهلییز  

اصلی غار به طول تقریبی یکصد متر نیز برق کشی شیده و از  

 روشنایی کافی برخوردار استه

ای  غار از جمله غارهای ایینی بوده که بیشتر بیرای میااهب   

 د استفاده قرار گرفته استهمیتراکیسم در ایران مور

 دیدار از ای  مکان در تمام سال میسر می باشده

 

 بلده -الویج

N 36° 22' 29.36" 

E 52° 02' 19.71" 

کیلیومتری   19منطقه جنگلی الوییج، روسیتای کیوچکی در    

جنوب چمستان، در منطقه البرز مرکیزی و بخشیی از رشیته    

 کوه های نور و کجور قرار دارده
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مسیر کوه پیمیایی الوییج بیه بلیده نییاز بیه همیراه داشیت          

راهنمای محلی است، از روستای الویج جاده ای کوهستانی و 

پرپیچ وخم با عبور از روستای میال محلیه و خطییر کیاله بیه      

مییکا خونی و در نهایت به رودبار و خور تیاب میی رسیده از    

های ای  نقطه مسیر در میان جنگل های سرسبز و تپه ماهور

مرتفعی به سمت جنوب ارتفاع گرفتیه،راه پیمیایی اغیاز میی     

گردده با اندک زمانی به مرور از مسیر خارج می شویم، سپس 

رو بیییه جنیییوب از راه پیییاکوب مشخصیییی بیییه مراتیییر و    

گوسفندسراهای منطقه میرخمند نزدیک میی شیویم، از ایی     

قییرق بییه نقطییه مسیییر در شیییبی تنیید تییا کمییرکش گردنییه 

ر باال می رود و از سوی دیگر به پایی  سرازیر مت 3000ارتفاع

می گردده ای  مسیر بسیار پر پیچ و خم بوده و از مراتر بسیار 

سرسبز و چشمه ساران و دره های کم عمیق کیوچکی عبیور    

کرده و پس از مدت زمانی بسیار طوالنی به بخش بلیده میی   

رسده الزم به ذکر اسیت کیه بهتیر ان اسیت کیه ایی  مسییر        

 روز سپری گردده 2ر طی طوالنی د

 بهتری  زمان برای اجرای برنامه فصل بهار می باشده

 

 قه هملون طمن

N 35° 59' 04.33" 

E 51° 28' 50.06"  
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 کیلومتر می باشده 23از تهران تا میگون 

باغ شهر بزر  میگون یکی از مناطق ییالقیی شیمال بخیش    

متیر واقیر    3450فشم ودر زیر شیب قله اهنگرک به ارتفیاع  

گردیده و منطقه باغستانی و بسیار بزر  در البرز مرکزی می 

 باشده

 
در شمال ای  منطقه دره باغسیتانی دیگیری در سیمت چیب     

جاده بی  میگون به شمشیک قیرار دارد کیه بیه دهانیه غیار       

 هملون می رسده

در سمت چب ای  مسیر وبه فاصله نزدیکی از رودخانه توسط 

لولیه هیای اب    هیوت کیوه نیوردی میگیون مسییری توسیط     

طراحی گردیده که با پخش شدن ان در زیر شیب ای  دره به 

متردر فصول سیرد سیال منجیر بیه      50تا  30ارتفاعی حدود 

تشکیل ابشارهای یخی قابل توجهی می گردد، ایی  ابشیارها   

ومسابقات  مصنوعی به صورت پلکانی بوده و هرساله تمرینات

 صورت می پایردهیخ نوردی توسط کوه نوردان در ای  منطقه 
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 بهتری  زمان اجرای برنامه زمستان می باشده

 متر 3921ارتفاع  –قله مهرچال 

N 35° 55' 39.29" 

E 51° 38' 36.48" 

 کیلومتر استه 27فاصله امامه باال تا تهران 

قله مهرچال یکی از قله های مرتفر البرز مرکزی است که بیر  

 داردهروی جناح غربی رشته کوه های لواسانات قرار 

ابتدای صعود به ای  قله روستای امامه باال می باشد، یا پییاده  

شدن در کناره دره الره و رودخانه ان از راهی پاکوب و رو به 

شمال اندکی باال رفته تا به زیر شیب قله تاریخی بزرگی کیه  

بییر فییراز یییک 

تپییه بییا شیییب 

بسیار تند قرار 

دارد میییییییی 

رسیییم، مسیییر 

بییییا دور زدن  

یج قلعه به تدر

ارتفاع گرفته و 

پس از مدت زمانی طوالنی در محل سرچشمه ایی  رودخانیه   

 به گوسفندسرای الره می رسیمه

دو قله مهرچال و پیرزن کلوم از ای  نقطه در مقابل دییدگان  
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شرقی ما قرار دارده برای صعود به قله مهرچال بهتیر اسیت از   

مسیر پاکوبی که از محل گوسفندسرا به سمت گردنه ای کیه  

بی  ای  دو قله باال می رود استفاده کرده و پس از مدت زمان 

کوتاهی بر روی ان می رسیم، از ای  نقطه به سیمت جنیوب   

تغییر جهت داده و پس از مدت زمان کوتاهی می تیوانیم بیه   

 قله مهرچال برسیمه

از فییراز قلییه در شییمال، قلییه پیییرزن کلییوم، هییم هیی ، ورزا،  

 جانستون، خلنو به والوح پیداسته

 می باشده تابستاندر بهتری  زمان برای انجام برنامه 

 

 متر 3050ارتفاع  –قله کماچال 

N 35° 50' 49.19" 

E 51° 23' 56.90" 

قله کماچیال یکیی از قلیه هیای     

بسیار کم ارتفاع رشته کوه هیای  

 –توچال و در شمال شهر تهران 

 قرار دارده -ولنجک –شمال 

یکی از راه های دسیت ییابی بیه    

ای  قله از منطقه سربند شمیران 

به امام زاده ابراهیم می باشید، از  

ای  نقطه ودر سمت غربی ان بر 
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روی شیب بسیار تندی یک رد پیاکوب مشیخص دییده میی     

شود، ای  مسیر با عبور از فراز روستای پس قلعیه بیه داخیل    

امه ای  مسیر بیه  دره باغستانی به نام شیرده وارد می شود، اد

می یابد، ای  راه با پیچ و خم هیای   سمت شمال غربی امتداد

فراوان به مرور ارتفاع گرفته و پس از مدت زمانی نیه چنیدان   

کوتاه به گردنه کماچال می رسیید، از ایی  نقطیه مسییر بیه      

سمت جنوب تغییر جهت داده و در اندک زمانی می توانیم بر 

 فراز قله قرار بگیریمه

از قله در سمت شمال، دورنمای باشکوهی از خط الرأس از فر

توچال به شاه نشی  و در سمت غربی قله های دوشاخ و چی  

 کالغ به خوبی دیده می شوده

 بهتری  زمان اجرای برنامه در بهار می باشده
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