
نظر.ح: دبیر اجرایی -سیمرغ کوههاي ایران



3718قله کمال ارتفاع  -شرقیاستان آذربایجان 



قله کمال

متر از سطح دریا بلندترین نقطه در سلسله جبال سهند می باشد و در   3718این قله به ارتفاع 
این قله در شمال روستای چیچکلو، جنوب شرقی  . بین کوهنوردان به کمال داغی شهرت دارد

.روستای مشهور لیقوان و درجنوب روستای ثمر خزان قرار گرفته است

  
میلیمتر بوده که اکثراً در ماههای سرد سال و اوایل بهار   500الی  400متوسط بارش منطقه بین 

رودخانه رفتوچای که یکی از سرچشمه های  . به صورت برف در دامنه های آن انباشته می شود
این رودخانه شعباتی چند از دشت شاه  . رودخانه قزل اوزن می باشد از این قله سرچشمه میگیرد
رودخانه سعید آباد چائی از جبهه شمالی  . یوردی دریافت داشته و به سمت جنوب جاری می شود

این کوه سرچشمه گرفته و پس از مشروب ساختن روستاهای ثمر خزان متنق ایرانق و سعید آباد  
میلیون متر مکعب می   67/9در نهایت به تلخه رود می ریزد حجم ساالنه این رودخانه در حدود 

به  ) کوه سوخته(دامنه های شمالی قوچ گلی با شیبی مالیم و به وسیله کوههای یانوق داغ . باشد
متر ارتفاع دارد و در بعضی از   600الی  500این کوهها بین . جلگه تبریز منتهی می گردد

در جبهه شمالی سهند  . قسمتهای آن کشت گندم وجود هندوانه و نخود به صورت دیم رواج دارد
و    کوههای بویوک داغ، لیقوان داغ، برکت داغی، دمیرچی داغ، زری داغ، الوان داغ، موتال داغ

. قوچ گلی داغ واقع شده اند که مشرف به جلگه تبریز و بستان آباد می باشند



کوهپیمایی سبک: نوع برنامه
روستای ثمرخزان  / روستای ایرانق / شهر تبریز / استان آذربایجان شرقی : منطقه اجرا

از تبریز :نحوه دسترسی

آنتن دهی . منطقه فاقد چشمه و جانپناه بوده ولی در کنار دریاچه، امکان برقراری کمپ می باشد  :نکات دارای اهمیت 
آخرین  فروشگاه در روستای ایرانق بوده و دسترسی به خدمات انتظامی و امدادی . همراه اول در اکثر مسیر برقرار است

مسیر جاده بصورت آسفالت و بخش کوچکی از مسیر تا کنار دریاچه   .کیلومتر فاصله امکان پذیر می باشد 20با حدود 
مسیر، کامال کوهپیمایی و فاقد هرگونه چالش و بدون . خاکی بوده که در فصول خشک قابل پیمایش با ماشین می باشد

.نیاز به هرگونه ابزار فنی است
به جلگه تبریز منتهی ) کوه سوخته (دامنه های شمالی قوچ گلی با شیبی مالیم و به وسیله کوه های یانوق داغ 

در دامنه های کوهستان سهند، زیباترین دره های آبرفتی همراه با روستاها، باغ ها و کشتزارها، جلوه هایی  . میگردد
.شگفت پدیدآورده است صعود قله کمال، از روستای ثمرخزان انجام میگیرد

کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز به میانه،  5کیلومتر را در اتوبان تبریز به تهران طی کرده و  20ابتدا مسافتی در حدود 
دقیقه میباشد  45کیلومتر و  27وارد جاده آسفالته در سمت راست شده که مسافت آن تا پیست اسکی سهند، حدود 

.فاصله تبریز تا پیست سهند شصت و یک کیلومتر می باشد
از ثمر خزان جادهای در جهت جنوب تا دریاچه قوچ گلی کشیده شده است که در ماه های بدون برف، میتوان آن را با 

متر ثبت گردید همچنین طول  3715متر و ارتفاع قله با جی پی اس  2950ارتفاع مبدأ حرکت  . ماشین طی نمود
را انتخاب نمود، مسیر دارای پاکوب ) گرده ای(جهت صعود می توان مسیر زمستانی. متر بود 4200مسیر حرکت 

در مسیر صعود به قله هفت تابلو نصب گردیده است و  . مشخص بوده که از روی یال شمال شرقی به قله می رسد
برفراز قله قوچ گولی، قله های جام و سهند از . معموال مدت زمان پیمایش تا قله دو ساعت و نیم به طول می انجامد

چشمه . جهت فرود می توان مسیر شن اسکی که مشرف به برکه می باشد را انتخاب نمود. قسمت جنوب دیده میشوند
قوچ گولی دارای آب سرد و گوارایی می باشد، که استراحت در کنار این چشمه در پایان صعود لذت صعود رو را چندین 

.برابر می کند



3622قله اورین ارتفاع  -غربیاستان آذربایجان 



قله اورین
گویند که این کوه منتهی الیه غربی قشون شاه اسماعیل در جنگ چالدران بود؛ و جنگ 

بعد از کوه آرارات، این کوه بلندترین کوه این . چالدران از آن به این طرف تر صورت نگرفت
از وجود برخی چشمه های آب گرم در دامنه این کوه، و سنگ های . منطقه محسوب می شود

گدازه بیرونی اطراف کوه، کامالً واضح است که این کوه آتش فشانی خاموش است که هنوز 
این کوه از زیبایی و وقار خاصی . درون گدازه هایی در آن در حال فعالیت جزیی هستند

.  برخوردار است؛ که دور نمایی بسیار زیبا داشته و از کیلومترها دور نماد شهر خوی است
بیش از نود درصد ابرهای باران زا، بویژه در فصل بهار از پشت کوه اورین پدیدار می شوند؛ و 
تا میانه تابستان همیشه برف  های قله آن، این کوه را در چشم مردم شهرش روسفید و سر 

کیلومتر با  15این کوه آخرین کوه مرتفع مرز ایران با کشور ترکیه است که . بلند می کند
مرز فاصله داشته و از شهر بندری بند ماهی در شرق دریاچه وان ترکیه، نیز به همین 

قله اورین  2این کوه بین دشت الند و دره قطور قرار دارد؛ که از . زیبایی قابل دیدن است
اورین کوچک به حالت تپه . متر تشکیل شده است 3622متر و اورین بزرگ  3417کوچک 

فاصله بین اورین کوچک و . ماهور است اما اورین بزرگ حالت قله ای و نماد زیبا تری دارد
. بزرگ دو کیلومتر است



صعود قله ی اورين  
کوھپيمايی متوسط: نوع برنامه

روستای حصار  / شهر خوی / استان آذربايجان غربی : اجرا
حصار بدالن -پسک  - خوی   :نحوه دسترسی

سپس به . قبل از عزیمت به خوی می بایست با هماهنگی های قبلی  برای دریافت مجوز صعود از هیأت خوی اقدام گردد
ولی از روستای بدالن تا حصار در . سمت روستای پسک و پس از آن بدالن رفته مسیر جاده کامال آسفالت و هموار است

در ابتدا روستای حصار به پایگاه سپاه . کیلومتر مسیر ناهموار است که بهتر می باشد با نیسان هماهنگ شود 9حدود مسافت 
.تیم رو معرفی نموده و سپس به سمت پناهگاه کوهنوردی حصار که در خارج روستاست ادامه مسیر شود

ساخته شده است و دارای سرویس بهداشتی، آب لوله  1384این پناهگاه به همت هیئت کوهنوردی شهرستان خوی در سال 
و   2280ارتفاع روستای حصار  GPSطبق اطالعات. نفر باشد 60تا  50کشی، آشپزخانه و خوابگاه است و میتواند پذیرای 

متر است طبیعت روستای حصار بسیار بکر و کوه هایش پوشیده از علف و گیاهان سرسبز و مرتعی  2388ارتفاع پناهگاه 
در مسیر صعود رودها و جویبارهای زیبایی که از ذوب برف های اورین ایجاد شده اند به همراه . بسیار زیبا برای دام است

از آنجا که اکثر نزوالت آسمانی این استان از رطوبت دریای سیاه در شمال . دشتهای آالله و بابونه بسیار شیرین و گوارا است
ترکیه ناشی میشود و آذربایجان غربی سومین استان پرآب کشور است؛ در بهار و تابستان، بعد از ظهرها احتمال بارندگی در 

.اورین بسیار زیاد است
.  بدون اغراق باید اذعان کرد زیبایی و بکری این کوهستان در مجموع قلل کشور، وصف ناپذیر و بسیار متفاوت و دلفریب است

متر قرار دارد، بعد از گذر از این دریاچه و طی کردن  3150با اندکی ادامه مسیر، دریاچه ی فصلی و اصلی منطقه در ارتفاع 
متر می   3622، تقریبا  GPSو طبق 3702ارتفاع قله طبق تابلو . دوکیلومتر دیگر می توان بر فراز قله اورین قرار گرفت

.باشد

معموال از کمی بعد از دریاچه و با قرار گرفتن بر روی یال منتهی به قله، وزش باد نسبتا شدید می باشد و تا بر روی قله این 
.مسیر فرود رو می توان همان مسیر صعود انتخاب نمود  .باد شدید احساس می شود

ساعت می باشد 5کیلومتر و کل زمان با احتساب استراحت، جمعا  6/5کل مسیر پیمایش شده از پناهگاه تا قله حدود  .



4811قله سبالن ارتفاع  -استان اردبیل



قله سبالن

سبالن یک . سبالن، از کوه هاي مرتفع ایران است که در شمال غرب کشور و استان اردبیل قرار دارد
متر، سومین قله بلند ایران پس از دماوند و علم کوه   4811کوه آتشفشانی غیرفعال است که با ارتفاع 

میباشد و در باالي قله آن دریاچه کوچکی قرار دارد که جلبک ها و جانداران سخت پوست، عمده 
کوهستان سبالن به طور کلی سه قله معروف دارد، قله  . موجودات زنده ي این دریاچه را تشکیل میدهند

کوه سبالن از مجموعه  . بزرگ آن به سلطان مشهور است و دو قله دیگر آن به هرم و کسري مشهورند
. اي از ارتفاعات متعدد تشکیل شده که به موازات ارسباران ولی اندکی در شرق آن کشیده شده است

غربی است و از شرق و شمال و جنوب کوهی به نام قوشه داغ آن را به رشته کوه   -امتداد آن شرقی 
در جنوب آن کوه بزقوش، که از سمت جنوب غربی به کوهستان سهند مربوط . ارسباران متصل میکند

.  است، کشیده شده است

فصل بهار آغاز رویش گیاهان مرتعی بوده که با ذوب شدن تدریجی برف هاي زمستانی : پوشش گیاهی
شروع می شود و در این مرحله مراتع را ژئوفیت هاي گلدار می پوشاند، مراتع سبالن هفت گونه اصلی  

.  دارد که پنج گونه از آنها به تیره اهللا و یک گونه، به تیره آاهللا و گونه دیگر به تیره زنبق تعلق دارد

، انواع )پازن(خرس قهوه اي، کل و بز : اي مهم حیات وحش این منطقه عبارتند ازھگونه :پوشش جانوري
سمور، گرگ، روباه، راسو، گراز، شغال، خرگوش، عقاب طالیی، طرالن، قرقی، انواع سهره، جغد، 

....زنبورخوار، هدهد، انواع چلچله، انواع چکاوک، پرستو، کبک دري، باد خورک، انواع کالغ و



کوهپیمایی: نوع برنامه
شهر الهرود، استان اردبیل: منطقه اجرا

اردبیل، الهرود، شابیل :نحوه دسترسی

شابیل از گذشته به عنوان مبدأ صعود مطرح بوده و با وجود راه ماشین رو  آبگرم 
مسافت شابیل تا پناهگاه را  . تا پناهگاه، به مسیر اصلی صعود تبدیل شده است

در مدت  (و یا پیاده ) در مدت حدود نیم ساعت(میتوان با لندرورهاي کرایه اي 
رایجترین مسیر براي صعود به کوه ساواالن،  . طی کرد) سه الی چهار ساعت

براي رسیدن به پناهگاه میتوان از مسیر . مسیر پناهگاه شمال شرقی است
براي . دیگري هم استفاده کرد که زیباتر و خلوت تر از مسیر شابیل میباشد

صعود به پناهگاه از این مسیر باید قوتورسویی را به عنوان مبدا حرکت انتخاب 
این دره بسیار  . قوتورسویی آبگرمی است که در نزدیکی شابیل قرار دارد. کرد

پس از حدود نیم  . زیبا بوده و عالوه بر سرسبزي داراي آبشاري جالب نیز میباشد
ساعت پیاده روي در داخل دره به چشمه کوچکی خواهید رسید که در طرف 

در این نقطه باید در جهت غرب از دره خارج شوید و از . راست رودخانه قرار دارد
.  چند سرباالیی باال رفته و به طرف چپ قله حرکت کنید تا پناهگاه رؤیت شود

این مسیر هم از قوتورسویی تا پناهگاه نیاز به حدود چهار الی پنج ساعت پیاده  
از پناهگاه تا قله بسته به سرعت حرکت چهار الی پنج ساعت  . روي خواهد داشت

. کوهپیمایی نیاز خواهد بود



4040قله شاهانکوه ارتفاع  -استان اصفهان



شاهان کوه
کیلومتري فریدون   20متر از سطح دریا در  4040قله شاهان کوه با ارتفاع 

.شهر واقع شده و بلندترین قله اصفهان می باشد

  43شاهان کوه برروي خط الرأسی با همین نام و طولی بیش از چکاد 
کیلومتر قرار گرفته که جهت کلی آن هم سو با محور اصلی زاگرس یعنی  

جنوب شرقی است و از کوه هاي متعددي تشکیل شده که  –شمال غربی 
دري، دودکشان، چال روغن، شاهانکوه، جه جر، : از شرق به غرب عبارتند از

گورمیشان، دره غول، الشوم، برد خیمه، چال میشان و مارک که البته در  
محدوده هاي شاهان کوه، گورمیشان و الشوم تراکم زیادي از قله ها  

.مشاهده می شود



 دهستان پیشکوه موگویی - بخش مرکزي–شهرستان فریدونشهر  - استان اصفهان

و از آنجا حرکت به سمت تنگه عرب صعود آغاز  "سرداب باال"با رسیدن به روستای 
.  آخرین برداشت آب شرب تنگه عرب می باشد. متراست 2520ارتفاع محل . می شود
متر مسیر پاکوب و راهپیمایی می باشد، با نزدیک شدن به انتهای تنگه  2700تا ارتفاع 

برای صعود ادامه مسیر ) مسیر شرقی(عرب دو دره قرار دارد با انتخاب دره سمت راست
کم کم شیب . داده و آرام آرام ارتفاع گرفته و به سمت قله حرکت ادامه پیدا می کند

تندتر می شود و در انتهای مسیر، به صورت تراورس است سپس یک قسمت دست به 
متر رسیده و سپس  3900سنگ دارد و با عبور از مسیر سنگالخی و ریزشی به ارتفاع 

از آخرین شیب مسیر عبور کرده، شیب نسبتا مالیم است با گذر از آن به قله شاهان 
مسیر (برای فرود می توان دره سمت چپ. متر خواهید رسید 4040کوه با ارتفاع 

مسیر طوالنی و دست به سنگ های جزئی در طی مسیر وجود . را انتخاب نمود) غربی
ساعت و  6کیلومتر و زمان طی شده برای صعود  14کل مسافت پیموده شده . دارد

ساعت می باشد 4برای فرود 



4160قله شاه البرز ارتفاع  - استان البرز



شاه البرز

رشته کوه البرز از درۀ سفید رود تا درۀ خوش ییالق در استان سمنان امتداد داردکه بخش  �
رشته . غربی آن شامل کوههای طالقان تا ارتفاعات شرق رود کرج در شمال استان می باشد

کوه البرز در نتیجۀ حرکات کوه زایی اواخر دورۀ ترشیاری بر رسوبات دوران اول تا سوم 
زمین نشناسی به وجود آمده، سپس در طول دورۀ کواترنر تحت تأثیر عوامل فرسایشی به 

ارتفاعات شمالی استان در دیوارۀ جنوب البرز غربی واقع شده . صورت کنونی درآمده است
ترین قلل رشته کوه البرزدراستان ما، کَهار، کَلوان، هف تخوان، شاه البرز، سات  از مهم. است

در نواحی کوهستانی شیب زیاد و ضخامت کم خاک محدودیت هایی .و ماسه چال می باشد
البرز بلندترین قله از خط الراس طوالنی و  که شاه برای فعالیت کشاورزی ایجاد کرده 

شامخی است که در شمال شهرک طالقان و بین دو دره طالقان در سمت جنوب و الموت در 
این خط الراس از جنوب به روستای دره طالقان و روستاهای . سمت شمال قرار گرفته است

حسنجون، آرتون، بزج و شهراسر، از شرق به پراچان و دیزان، از شمال به دینه رود، کالن،  
شاه البرز از سمت . سیلیکان، اوانک و دره الموت و از غرب به روستای آوه منتهی می شود

غرب به قله زیورچال می رسد و از جناح شمالی محدود به دیواره ها و سنگ های بلند حدوداً 
.متری و یخچال های دائمی است 600



صعود از روستای حسن جون -شاه البرز

متر، واقع در شهرستان طالقان و بلندترین قله استان البرز  4160قله شاه البرز با ارتفاع 
.  رشته  کوه و قله شاه البرز، مرز طبیعی استان های البرز و قزوین را تشکیل می دهد. است

دامنه جنوبی آن به دره طالقان از استان البرز و دامنه شمالی آن به دره الموت از استان 
در جنوب این قله روستاهای حسنجون و هرنج و در شمال آن . قزوین مشرف است

قله های معروف در همسایگی شاه . روستاهایی از جمله گرمارود و دینه رود واقع شده اند
متر در جهت جنوب شرقی، قله زیور چال  4000قله سات : البرز به شرح ذیل هستند

متر و خشچال  4180متر در جهت غرب و چسبیده به شاه البرز، قله های سیاالن  4080
متر در جهت شمال شرقی قله هایی هستند  4850متر در جهت شمال و علم کوه  3930

.که از روی قله شاه البرز به خوبی دیده می شوند

:مسیرهاي اصلی صعود به قله

یال جنوبی–از طالقان، روستای حسنجون : مسیر جنوبی

یال شمال غربی–از الموت، روستای گرمارود : مسیر شمالی
یال شمال شرقی–از الموت، روستای دینه رود : مسیر شمالی



قله شاه البرز

� و از میان کوچه باغهای  1950صعود از گاراژ روستای حسن جون با ارتفاع  
مسیر پیمایش در کنار دره ای زیبا و پر آب  . روستا به سمت شمال آغاز می گردد

.  از رشته کوههای البرز بوده و می توان از مناظر زیبا و دل انگیز بسیار لذت برد
بعد از حدود سه ساعت پیمایش در راستای رودخانه به اولین یال فرعی رسیده،  

پس از صعوداز یال فرعی که با شیب نسبتا زیادی هست تراورس شروع می شود،  
مسیر بسیا زیبا با درختان میوه و  . تا خود قله دارای پاکوب مشخصی می باشد
پس از یکساعت تراورس  اولین  . غیر میوه بسیار پرکشش و جذاب می باشد

منطقه کمپ قرار دارد، امکانات کمپ یک منطقه هموار با درختان زیبا و  
پس از عبور از چند دامنه پرشیب، یال اصلی  . کهنسال بید و چشمه آب می باشد

سه طرف دارای پرتگاههای  قله از . قرار دارد که این یال منتهی به قله می شود
اولین مناظر زیبایی که بر روی قله دیده می شود رخ با شکوه علم  . عمیقی هست

از همان  . کوه و منار است و در سمت شمال غربی قله سیاالن مشاهده می شود
مدت زمان کل  . مسیر صعود می توان فرود رو با سرعت نسبتا خوبی انجام داد

.کیلومتر می باشد 33.5ساعت  مسلفت کل پیمایش  15پیمایش معموال 



2807قله کانصیفی ارتفاع  -استان ایالم



قله کانصیفی
بلندترین قله استان ایالم قله کان صیفی نام دارد که جزء رشته کوه کبیرکوه محسوب می شود و این رشته  

کوه به سهم خود بخشی از کوهستان بزرگ زاگرس را تشکیل میدهد که از میان رشته کوههاي کوچکتر  
کوهستان زاگرس، غربی ترین رشته کوه در ایران کبیرکوه می باشد که از نزدیکی شهر ایالم شروع و تا  

استان خوزستان نزدیک شهر اندیمشک ادامه دارد وبا رسیدن به رودخانه کرخه به پایان می رسد وطول آن  
کیلومتر می باشد وقسمت عمده آن در استان ایالم قرار گرفته و در طول این مسیر طوالنی،   225در حدود 

قلل زیادي دارد از جمله کان صیفی، ورزرین، سیوان، گردل، مواز، سیاه کوه، سمند، تخت پیران، اناران،  
آبدانان، بنداش، سرمیدان، خردم، کمر سفید، یک شبه، میوره وغیره که بلندترین قله آن کان صیفی به  

در دامنه شمالی کوه چشمه اي بنام صیفی وجود دارد و بواسطه این  . متر می باشد 2807ارتفاع تقریبی 
.چشمه این قله نام کان صیفی بخود گرفته است

طبیعت گیاهی کبیرکوه بسیار منحصر بفرد و از این لحاظ جزء یکی از زیباترین کوههاي ایران می باشد  
برشانه هاي کوه جنگلی از درختان بلوط و بنه کهنسال روئیده است که در کنار دره هاي عمیق نماي فوق  

العاده اي پیدا کرده و درختان بروي بستري صخره اي ریشه دوانیده اند و در فاصله بسیار مناسب  
واستاندارد نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند که احتمال آتش سوزي گسترده را در بین این درختان بعید می  
سازد شاید یکی از دالیل کهنسال بودن درختان این منطقه به خاطر این موضوع باشد جنس سنگهاي کبیر  

کوه رسوبی ست و طی سالیان دراز فشاري که طبقات به یکدیگر وارد آورده اند شکل جالبی به کوه  
با مقداري دقت در روي سنگهاي این کوه در بیشتر جاها فسیل ها وسنگواره هاي متعددي را  .بخشیده است

می توان شاهد بودکه نقششان بروي سنگها حکاکی شده است و نشان از این دارد که روزگاري این مکان در  
.کف دریا قرار داشته است

بدلیل جنس آهکی این کوه غارهاي متعددي در آن بوجود آمده که می توان غارهاي آقا میر، بره زرد،  
رانام برد که یکی از مهمترین آنها غار گمنام آفا میر است که در بطن خود بزرگترین  ... خفاش، چل سین و

.ستون و استاالکمیت غار هاي ایران را نهفته دارد



کوهپیمایی متوسط : نوع برنامه
روستاي چشمه پهن/ شهر ملکشاهی / استان ایالم : منطقه اجرا

قم، اراک، نهاوند، کرمانشاه، ایالم، ملکشاهی، چشمه پهن :نحوه دسترسی

  18متر می باشد که تا شهر ملکشاهی  1350مبدأ صعود از کنار مرغداري با ارتفاع 
صد متر قبل از مرغداري  محل . کیلومتر فاصله دارد که جاده ي آسفالته می باشد

.اسکان خانوادهاي از عشایر منطقه است
با عبور از کنار چادر عشایر، ابتدا به سمت شمال از دره روبرو ارتفاع گرفته و سپس رو 

به شرق تغییر جهت داده و بعد از گذشت حدود یک ساعت، دوباره رو به شمال سوار بر 
پوشیده  "ون "و  "بلوط"ابتداي مسیر تماما از درختان . یال منتهی به قله می توان شد 

.شده است؛ و در طول مسیر هیچ رودخانه و چشمه آبی موجود نیست
کیلومتر در سه ساعت، بعد از گذر از کنار   4با ادامه ي مسیر بر روي یال و طی حدود 

یک گودال یک دیواره سنگی قرار گرفته که براي فرود از آن و ادامه ي مسیر به سمت 
با گذر از این نقطه، به شیب زیر قله که نسبتا زیاد . قله، باید کمی دست به سنگ شد 

ساعت زمان، می توان  2کیلومتر دیگر و صرف  2می باشد، رسیده و پس از طی حدود 
.گذارد 3050گام بر قله کان صیفی با ارتفاع 



1960قله بیرمی ارتفاع  - استان بوشهر



قله بیرمی

استان بوشهر از نظر پستی و بلندي به دو قسمت جلگه اي و کوهستانی تقسیم  
استان درامتداد خلیج  فارس قرار دارد که عرض آن  : قسمت جلگه اي -   :می شود

به قسمت جنوب شرقی افزایش  ) ناحیه بندر دیلم(نیز در جهت شمال غربی 
.  کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد 140می یابد و حداکثر به 

.  مذکورازرسوبات رودهاي دالکی،شاپور،اهرم ومند تشکیل یافته استٔجلگه 
این نواحی می توان به دشت بوشهر وبر ازجان اشاره کردکه سطح وسیعی  ٔازجمله

اکثر . این مناطق تا دوران چهارم زیر آب بود. ازشمال استان را در بر گرفته است
این جلگه ها  . شهرها و مراکز جمعیتی استان بوشهر در این جلگه استقرار یافته اند

.تا کویت و دشت هاي جنوبی خلیج  فارس ادامه دارد
- استان از دو رشته کوه عمده تشکیل می شود که در سراسر : قسمت کوهستانی

این رشته کوه ها مشتمل بر ارتفاعات گچ  . طول استان به موازات هم امتداد یافته اند
شمالی و شرق استان قرار ٔترش و ارتفاعات نوکند است که به ترتیب در محدوده 

فوق حاره  اي، مهم ترین پدیده و  ٔباتوجه به استقراراستان بوشهردرمنطقه    .دارند
.فرآیند مشهود اقلیمی آن گرماي هواست



قله بیرمی

در منتهی الیه جنوبی رشته کوه زاگرس، کوهستان هایی سرسخت و صخرهای وجود دارند که با  
بیرمی این  «یکی از آنها کوه . به آنها کاری سهل و آسان نیستدست یافتن وجود َ ارتفاع کم، 

  1970تا  1500کوهستان صخره ای، به شکل خط الرأسی است که چندین قله به ارتفاع تقریبی 
بلندترین و به نوعی بام استان بوشهر لقب  » پازنان«متر را در خود جای داده و در میان آنها قله 

از توابع استان بوشهر و بعد از  ) خورموج تنگستان( این کوه در حدود شمال شهرستان  .گرفته است
با توجه به آب و هوای منطقه که جزء مناطق گرمسیری است و دمای  . شهرستان برازجان واقع است

درجه میرسد، و فصل های بدون باران زیادی دارد، این کوه در   55آن در فصل تابستان به حدود 
گروه کوه های خشک قرار دارد که صعود به آن در ماه های سرد سال و بارش های فصلی امکانپذیر  

منطقه خاییز که مبدأ صعود قله بیرمی میباشد؛ یکی از روستاعای زیبا در استان بوشهر است،   .است
فاصله خاییز   .قرارگرفتن در بین دو کوه بیرمی و کوه سرخ به این روستا نمایی زیبا بخشیده است

اقامتگاه بومگردی بیرمی به همراه خانواده ی گرداننده ی آن  . با شهر اهرم حدود بیست دقیقه است
.در این روستا می باشد

روباه، شغال، گرگ، کبک، تیهو، فاخته، انواع گنجشک سانان، پلنگ، کل، بز،  :  گونه های جانوری 
. قوچ و میش است که به طور مکرر در منطقه در حال رفت و آمد هستند

در رخ جنوبی از جاده خورموج به دلوار، در رخ شمالی از روستای گشی و تنگه  :  مسیرهای صعود
های روان یا گشی



قله بیرمی

� متر با مدیری خوشفکر و میهمان نواز  355نرسیده به روستای گشی اقامتگاه بومگردی بیرمی در ارتفاع 
بهتر است برای مصون ماندن از گرما صعود در  . قرار دارد که جهت شب مانی بسیار مناسب می باشد

مسیر از میان نخلستان ها و جویبارهای روان آغاز می شود، سپس به مسیر دره  .  میان شب انجام گیرد
از  . وارد می شود که مسیری سنگالخی بوده و در ابتدای مسیر صعود یعنی چشمه تنگ روان قرار دارد

ارتفاع  . ابتدای مسیر تا چشمه، حدود دو و نیم کیلومتر می باشد که در یک ساعت پیموده می شود
مسیر صعود، از اینجا به بعد، شیبی نسبتا تند  . متر است 390متر و ارتفاع چشمه حدود   270شروع کار 

و یکپارچه داشت که به علت جنس آهکی کوه و طاقدیسی بودن آن، در فواصلی متعدد، فضاهایی به  
نسبت کم شیب ما بین طاقدیس ها ایجاد شده بود که به گفته راهنماها به آن خان می گفتند و کوه  
شامل هفت خان می باشد که بعد از پایان هفت خان به خط راس کوه پازنان می توان رسید و سپس  

بعد از طی مسافتی حدودا یک ساعت به صورت تراورس، قله اصلی قرار دارد ا به صورت پلکانی ھخان  .
م از بقیه  ھ 5و  3مسافت بین خان . م هستند خان های اول تا سوم شیب های تند دارندھدر امتداد 

از  .  قابل مشاهده هستند... در مسیر، درختان بادام کوهی، بنه، گل سنگ و. خان ها طوالنی تر می باشد
خان هفتم تا قله، دو و نیم کیلومتر مسیر تراورسی با شیب خیلی کم می باشد که در مدت یک و نیم  

.داردساعت طی می گردد و در نهایت قله قرار 

� پس از عبور از خان هفتم و با قرار گرفتن بر روی خط الرأس قله، در شمال کوه گیسکان به ارتفاع 
.باشدمتر قابل مشاهده می  1200متر، کوه سرخ با ارتفاع  1420متر ،قله گله دختر ارتفاع  1860

� در مسیر خط الرأس تا قله، در بین تنگه روان و تنگه گشی، کمی پائینتر از فرق خط الرأس، اشکفت یا 
نفر مناسب است 10جانپناهی به صورت طبیعی شکل گرفته، که جهت شب مانی حدود  از همان   .

.نمودمسیر صعود می توان فرود 



4375قله خلنو ارتفاع  -استان تهران



قله خلنو

� خلنو، از جنوب به شمشک و رودبار قصران، از شمال به درۀ رودخانۀ وارنگرود، 
و از غرب به وسیلۀ خط الرأس هرزه  ) محدوده لواسانات(از شرق به دشت الر 

این قله سرچشمه اصلی رودخانۀ  . کوه به درۀ رودخانه کرج متصل می شود
.و منبع اصلی دریاچۀ سد کرج استسرچشمه وارنگرود بوده که 

مسیرهاي اصلی صعود�

:ً از طرق یکی از سه راه زیر انجام میگیرد�

عمومی  (روستای اللون به گردنه ورزاب، قالی برج و خلنو کوچک طرقی از �
)ترین مسیر

از طرقی روستای شمشک به قله سرکچال، برج و خلنو کوچک�

از طرقی درهی وارنگه رود و دریاچه ی خلنو�



قله خلنو

در تهران به سمت جاده لشکرک رفته و بعد از عبور از اوشان، فشم، میگون و زایگان به  روستای اللون  �
بعد از گذر از داخل روستا و از میان ویالهای منطقه، مسیرحرکت به سمت شمال بوده  . خواهیم رسید

و در مسیر تنگه اللون و در کنار رودخانه، چند بار مجبور به عبور از رودخانه خروشان و سرد خواهیم  
شد که با توجه به خیس شدن کفش و جورابها برای گذر از این رودخانه داشتن صندل توصیه می  

پس از  .  بر روی رود از یک سمت به سمت دیگر پلی ضخیم از برف و یخ تشکیل گردیده است. گردد
آن با قرار گرفتن در یک پاکوب واضح و مشخص با شیبی مالیم، مسیر ابتدا به چشمه تلخاب و پس از  

تقریبا تمامی مسیر از تنگه تا آبشار که محل کمپ هست به صورت تراورس  . اون تا آبشار ادامه مییابد
به طور معمول  . طی می شود که در چندین نقطه آثار تخریب بهمن زمستانی به وضوح مشهود است

.ساعت پیموده میشود 4تا  3کیلومتر طول آن است، در حدود  5/7این  مسیر که حدود 

کیلومتر بعد از روستا به چشمه معدنی تلخاب برمیخوریم که خروجی آن به واسطه باال   5/5حدود �
در باالی آبشار محل مناسبی برای  . بودن دوز آهن و سایر امالح معدنی برای آشامیدن مناسب نیست

متری رسیده  از این گردنه دو راه    3970بعد از شیب تند به گردنه ورزاب در ارتفاع کمپ می باشد
مسیر کفی سمت  . از قله برج و تیغه های ژاندارک و از مسیر کاسه خلنو: برای صعود به قله وجود دارد

شرق گردنه موسوم به کاسه خلنو که پاکوب مشخصی دارد و تا زیر قله پیش می رود و با یک شیب  
می  .  مسیر دوم مسیر برج، خلنو کوچک و خلنو می باشد. نسبتا زیاد به سمت شمال به قله می رسد

ساعت موفق به   8توان با تراورس از سمت راست قله در مسیر شن اسکی قرار گرفته و پس از حدود 
  25کل مسافت پیموده شده . برای فرود می توان از مسیر شن اسکی استفاده نمود. صعود قله شد

.ساعت می باشد 12کیلومتر مدت زمان پیمایش تقریبا 

�  
�



4250قله کلونچین  - استان چهارمحال و بختیاري



قله کلونچین

زرد کوه یا زرد کوه بختیاري، کوهستانی در زاگرس شمال مرکزي است، که در  
این کوهستان در نزدیکی شهرستان کوهرنگ،  . جنوب غربی ایران مستقر می باشد

زردکوه با ارتفاع بیش از  . منطقه بختیاري نشین مابین اصفهان و خوزستان قرار دارد
متر، پس از کوه دنا، به عنوان دومین کوه مرتفع در رشته کوه هاي زاگرس  4250

.بشمار می آید
زردکوه در جنوب غربی ایران و از انتهایی ترین قسمت غربی استان چهارمحال و  

این رشته کوه یکی از  . بختیاري تا شرق و شمال شرق خوزستان امتداد یافته است
غنی ترین ذخایر طبیعی آب ایران است و بعضی از سرچشمه هاي اصلی رودخانه  

هاي کارون، به عنوان بزرگترین رودخانه ایران و برخی از سرچشمه هاي اصلی  
از قلل زیبا و معروف آن می توان . زاینده رود از این رشته کوه سرچشمه می گیرند

در این  . به شاه شهیدان، زرده، دو زرده، هفت تنان، کلونچین و کینو اشاره کرد
. متر بلندترین قله زردکوه بختیاري است 4250میان، قه کلونچین با ارتفاع 

.متر بلندي دارد 4150همچنین قله شاه شهیدان هم 



قله کلونچین

م از شدت گرماي هوا کاسته شود و هم از حجم ھبراي صعود به قله کلونچین نیمه هاي شهریور مناسبتر است تا 
کیلومتر  از روي سد عبور کرده و با طی  10با طی  جاده خاکی به مسافت  .یخچال هاي دائمی منطقه کمتر شود

پس از . حرکت  آغاز می شود 2155مسافت بسیار کوتاه دیگري پس از سد، در راستاي شکاف کول خدنگ با ارتفاع 
طی مسافت کوتاهی در زمین هایی نسبتا  مسطح و پوشیده از بوته هاي َ َگون و درختچه هاي خاردار، از دره پایین 

.رفته و به ابتداي شکاف در خط القعر رودخانه خشک خواهید رسید با توجه به مسیر انتخابی و جهت حرکت به سمت  
جنوب غربی میباشد، آفتاب از همان ابتداي طلوع در پشت سر قرار می گیزد   -قله کلونچین که جهت آن شمال شرقی 

پس از حدود یکساعت پیمایش، به یک تونل برفی بزرگ قرار دارد که براي استراحت مناسب می  .که بسیار مناسب بود
.  بعد از عبور از کنار تونل برفی، صخره اي قرار دارد که عبور از آن کمی فنی و نیاز به دست به سنگ شدن دارد. باشد

پس از تنگنا اول دره و دیواره هاي به هم برآمده اش به قسمت باز دره خواهیم رسید، جایی که ترکیب گیاه و مرتع و  
یخچال هاي اصلی کم کم رخ نشان می . اثرات فرسایش و جاي پاي بهمن زمستانه در دو طرف پاکوب ها دیده می شود

دهند، کنار صخره ها شکاف هاي برفی حاصل از آب شدن حاشیه یخچال ها دیده می شود که عمق برخی از آنها بین  
متر قله شاه   3600بعد از عبور از یخچالها و در ارتفاع . متر می باشد و سقوط به داخل آنها خطرناک می باشد 5تا  4

شهیدان دیده می شود، قلل چال میشان و دوزرده هم به موازات مسیر حرکت می باشند، با تغییر مسیر پاکوب به سمت  
. غرببه منطقه کاسه مانند خواهیم رسید که در انتهاي این کاسه عظیم قله کلونچین فرعی و اصلی قابل رویت است

می توان از پاکوبی که  . میان این کاسه عظیم چندین تپه فرعی قرار دارد که مسیر رفتن به قله را متعدد می کند
مقداري از آن شن اسکی است گذر کرد و از کنار قله شاه شهیدان تراورس نمود تا به باالي گردنه رسید، در گرنه به 
از . سمت جنوب پیچیده ودر نزدیکی قله بخاطر پاکوب وارد قسمت جنوبی شده و سرانجام از انجا به قله خواهیم رسید

در پایین دیواره . باالي قله، قله هاي هفت تنان، شاه شهیدان، چال میشان، دوزرده و دیگر قلل قابل مشاهده می باشد
.از همان مسیر صعود می توان جهت فرود استفاده کرد. هم یخچال بسیار عظیم و جذابی انسان را به تفکر وا می دارد



2992قله نایبند ارتفاع  -استان خراسان جنوبی



قله نایبند
کوه نایبند یک چین خوردگی در دل کویر لوت می باشد و بخاطر همجوار با کویر  
و دوري از صنعت یکی از مهمترین پناهگاهاي حیاط وحش ایران است که داراي 

به سمت نایبند  . گونه هاي متنوع گیاهی و جانوري از جمله یوزپلنگ می باشد
حرکت کرده و در کنار تابلو محیط بانی به سمت روستاي کوچک علی آباد وارد  

.شوید
  32/15دقیقه و عرض جغرافیائی   57/43درجه تا   57نایبند در طول جغرافیایی 

کیلومتر مربع  32330/94مساحت آن حدود . دقیقه قرار گرفته است 32/48تا 
درصد مساحت کل بخش مرکزي شهرستان طبس را شامل می   7/3است که 

روستاي سر کویر، علی آباد، زردگاه، نایبند و دیگ   5شود، تعداد آبادیهاي آن 
.رستم است
کیلومتر شمال شهر راور در استان  180کیلومتر شهر طبس و  220نایبند در 

.کرمان و در فاصله دو کیلومتر جاده کرمان به خراسان قرار دارد



قله نایبند

قبل از صعود به قله نایبند می بایست از هیات کوهنوردی طبس مجوز جهت صعود اخذ گردد این منطقه بخاطر زیستگاه یوزپلنگ ایرانی تحت 
جهت شب مانی می توان در . نظارت محیط بانی قرار دارد و یکی از بکرترین و ناشناخته ترین زیستگاههای حیات وحش در کشو ایران است

جهت صعود قله، به سمت محیط بانی رفته، بعد از محیط بانی در انتهای جاده فنس هایی فلزی و دیوار .  روستای تاریخی علی آباد اسکان یافت
متری صعود آغاز  1700ساختمان و استخری متعلق به سازمان محیط زیست قرار دارد و این عالمت مشخص برای کوهنوردان بوده و از ارتفاع 

با عبور از بین . بعد از یک ساعت صعود به اولین گردنه و یال اصلی رسیده و مسیر صعود کامال صخره ای و نیمه ریزشی می باشد. میشود
جلو ان دهلیزهای سنگی و تیز بر هیجان برنامه افزوده می شود با قرار گرفتن بر فراز گردنه مناظر چشم نواز و بی نظیری از تالقی کویر و کوهست

عظیم و سنگی نایبند با شکوه هر چه تمامتر خودنمایی می ) شرقی(از فراز گردنه اول، قله فرعی. دیدگان مشتاق و جستجوگر نمایان می شود
متر اولین فرود به کف دره  2300بعد از دو ساعت فراز تا ارتفاع . کند برای رسیدن به قله باید چندین فراز و فرود صخره ای را پشت سر گذاشت

با افزایش شیب و ریزشی شدن مسیر در زیر . متر پایین آمده و بعد از رسیدن به کف دره در مسیر دیگر صعود انجام می شود 2100تا ارتفاع 
گردنه دوم حرکت به کندی انجام می گیرد، مسیر کامال خشن و وحشی و اکثرا شن اسکی که صعود را دچار سختی فراوان می کند، دره با پیچ و 

این دره شیب بسیار تندی دارد با . تابی زیبا و از میان صخره های ریزشی و گاها بدون پاکوب به طرف باال و به طرف گردنه دوم اوج می گیرد
متر قرار گرفته است و بعد از فرود گردنه دوم به کف دره رسیده وبا حرکت به سمت چپ و در  2500صعود از این دره، گردنه دوم در ارتفاع 

ه بستر رودخانه دره دیگری به سمت باال قرار دارد در مسیر دره شیار صخره ای دیده می شود و مسیر به دهلیزهای سنگی تبدیل شده که نیاز ب
پایان این شیار و رسیدن به گردنه اول مسیر تراورس قله فرعی می باشد که به شکل ریزشی تا گردنه بعدی یعنی . دست به سنگ شدن دارد

سپس بر فراز . متری است و با یال مشخصی به قله اصلی می رسد 2750این گردنه در ارتفاع . ادامه دارد) غربی( نقطه ای بین قله فرعی و اصلی 
رسیده و برای رسیدن به قله از این نقطه ادامه مسیر داده ، یالی که به قله می رسد کامال سنگی بوده و با افزایش و  2750گردنه سوم در ارتفاع 

به  2750بصورت تراورس از ارتفاع . کاهش ارتفاع می باشد و سخت ترین قسمت مسیر به دلیل ریزشی بودن و دره زیر پا بعد از گردنه سوم است
آخرین شیب تند و ریزشی را . صعود رسیده، دره هایی با شیب زیاد و کامال ریزشی که باید با احتیاط از کنارش تراورس نمود 2900ارتفاع 

متر ارتفاع کم کرده و سپس آخرین شیب منتهی به قله صعود می شود و بعد از حدود هفت ساعت تالش در  50تراورس کرده و سپس 
جهت فرود از یک دره با شیب تند و ریزشی که خطر برخورد سنگ . متری نایبند خواهید رسید 2992کوهستانی ریزشی و صخره ای به قله 

کل مسافت طی شده . ساعت فرود انجام خواهد شد 5بسیار باال داردمی توان فرود نمود بعد از چندین بار دست به سنگ شدن و پس از حدود 
.کیلومترمی باشد 19



3323قله شیرباد ارتفاع  - رضویاستان خراسان 



شیرباد - بینالود

.  متر که در چند کیلومتری شمال شهر نیشابور قرار دارد 3211کوه بینالود مشهورترین کوه استان خراسان به بلندی 
البته این کوه بخشی از رشته کوه بینالود است و بین بلندی آن با قله شیرباد که در همین رشته کوه می باشد 

  500- 400تقریباً (اختالف نظر وجود دارد و با توجه به گرم خشک بودن منطقه دارای بارندگی قابل توجهی است 
  3050(و قوچگر ) متر 3100(، فلسکه )متر 3350(از دیگر قلل این رشته کوه می توان به شیرباد ). میلی متر در سال

در بخش شمالی این رشته کوه، رشته کوه فرعی وجود دارد که دارای دره های صخره ای با ارتفاع . نام برد) متر
.متر می باشد 300-200

رشته کوه بینالود، مرز طبیعی شهرستان های نیشابور و مشهد به شمار می آید و دهستان بینالود در دامنه جنوبی آن 
حدود : ارتفاع(از بلندترین این قله ها می توان به قله بینالود . این رشته کوه دارای قله های متعدد است. واقع است

اشاره نمود که هر سه ) متر 3100حدود (، زرگران )متر 3323حدود (، شیرباد )متر 3250و در برخی منابع  3211
.در حوزه تقسیمات سیاسی شهرستان نیشابور قرار دارند

.آبریزهای جنوبی بینالود، عمدتاً به کال شور، و آبریزهای شمالی این کوهستان به کشف رود می ریزند

بام «قلۀ شیرباد بلندترین قلۀ رشته کوه بینالود و بلندترین ارتفاع در سه استان خراسان می باشد و به همین جهت به 
این قله در دامنه های شمالی به درۀ نهل زشک و درۀ دولت آباد چناران و در دامنۀ جنوبی به . شهرت دارد» خراسان

روستای بوژان در نزدیکی شهر نیشابور منتهی شده است و به دلیل اشراف به دره زشک، بوژان، دره خرو و دره های  
این قله و دامنه های منتهی به قله در مسیر وزش بادهای شدید موسوم . سرسبز اطراف دارای چشم انداز زیبایی است

Low level jet streamبه  .قرار دارد 



مسیر صعود قله شیرباد

با یک . این مسیر، رایج ترین مسیر صعود به قلۀ شیرباد است: »شرق«مسیر جان پناه 
متری به جان پناه منتهی می  3000شیب تند طوالنی شروع شده و در ارتفاع حدوداً 

معموالً کوهنوردان پس از استراحت در جان پناه برای صعود به قله اقدام می . شود
.در طول این مسیر مکانی برای تهیه آب وجود ندارد. کنند

این مسیر از طریق چناران، روستای دولت آباد به این قله  : مسیر درۀ دولت آباد
در این مسیر پیست اسکی و درۀ  . دسترسی دارد و نزدیک ترین مسیر به قله است

.زیبای دولت آباد واقع شده است
این مسیر، بدون عبور از جان پناه به قله منتهی می شود و به : »شرق«مسیر دره نهل 

این مسیر از . دلیل شیب مالیم تر صعود آسان تری نسبت به مسیر جان پناه دارد
چشمه نهل گذشته و کوهنوردان می توانند از چشمه های آب آشامیدنی مورد نیاز 

.این مسیر برای بازگشت مناسب تر است. خود را تهیه نمایند
این مسیر به دلیل عبور از دره بوژان مسیر بسیار سرسبزی : »غرب«مسیر از بوژان 

این مسیر هم مانند مسیر دره نهل شیب کمتری نسبت به مسیر جان پناه دارد و . است
.بدون عبور از جان پناه به قله منتهی می شود



قله شیرباد

� از پاکوب پشت استخر ماهی در یک شیب تند به سمت جانپناه صعود آغاز 
در ابتدا شیب زیاد ولی هرچه ارتفاع گرفته می شود از شدت . می شود

متری  3000دقیقه در ارتفاع  40شیب کم می گردد پس از یک ساعت و 
جانپناه رنگارنگ که همچون جعبه بزرگ مداد رنگی خودنمایی می کند، 

روبروی . قرار دارد که پس از استراحت می توان به سمت قله حرکت کرد
پیست اسکی کمی از مسیر تراورس می شود تا به شیب پایین قله رسیده 

ساعت و نیم قله  4شود و بعد از گذر از آخرین شیب و پیمایش در حدود 
برای فرود می توان مسیر دره نهل را انتخاب . شیرباد صعود خواهد شد

کرد، این مسیر سرسبز و پر آب است و می توان آب مورد نیاز را به راحتی 
مسافت کل . ساعت و نیم فرود به پایان می رسد 2تهیه نمود بعد از 

باشدکیلومتر می  20پیمایش 



3081قله شاه جهان  -استان خراسان شمالی



قله شاه جهان
  

ارتفاعات آالداغ در قسمت میانی استان خراسان شمالی واقع شده اند و  
ادامه کوه هاي البرز می باشند که همراه ارتفاعات بینالود در خراسان 

این کوه ها با  . بینالود را تشکیل می دهند–رضوي، رشته کوه آالداغ 
غربی از سمت شمال به دشت هاي فاروج، شیروان، بجنورد –جهت شرقی 

و سملقان و از سمت جنوب به دشت هاي جاجرم، اسفراین و صفی آباد  
.شوند محدود می

متر از  3081بلندترین نقطه این رشته کوه، قله شاه جهان می باشد که 
از ویژگی هاي این ارتفاعات، رسوبی بودن اغلب . سطح دریا ارتفاع دارد

سنگ ها، وجود گسل هاي متعدد، جوان بود چین خوردگیها و فرسایش  
این ارتفاعات متعلق به سردار علی خان بگ باغچقی بوغانلو بوده . آبی است

.است



قله شاه جهان
از روستاي خرق به سمت روستاي نوده رفته و مسیر صعود به قله از روستاي نوده بام اسفراین آغار می 

دسترسی به آب چشمه . متر می باشد 1730مسیر رایج صعودجبهه جنوبی، روستاي نوده با ارتفاع . شود
کبابی در شمال قله، چشمه هاي تخت رستم و چشمه رستم در کاسه قله و رودخانه بیدواز از ارتفاعات 

شاه جهان سرچشمه می گیرد ، وجود یک آبشار بسیار زیبا در دامنه شمالی قله و در دره اي زیبا مشرف 
در روستاي نوده با حرکت در میان باغات میوه در جهت شمال . به استخري معروف به آبشار استخري است

روستا رفته، راه پاکوب از میان تپه ها، زمینهاي کشاورزي و باغات زیادي عبور می کند که می توان یالهاي 
این گردنه مشرف به . سنگی در دامنه هاي جنوبی که بر روي گردنه در شرق قله هست، نمایان می باشد

روستاهاي فاروج، شیروان و اسفراین می باشد و یک راه خاکی از کنار آن تا روستاي بلقان شیروان وجود 
از شیروان در امتداد . از گردنه تا قله که در قسمت غرب مسیر حرکت است، دود یک ساعت راه است. دارد

جنوب به روستاي بزرگ گلیان رفته و بعد از گذر از روستا بلقان به روستاي امیرانلو رفته که در انتهاي 
روستا راهی پاکوب در دامنهاي شمالی شاه جهان است که تا قله ادامه دارد، از بلقان راه خاکی و تراکتور 

رو وجود دارد که تا پنجاه متري قله ادامه دارد بعد از آن به سمت جنوب می رود، این راه، راه عشایر 
منطقه است از روستاي خسرویه فاروج در شمال شرق شاه جهان و روستاي تبریان در شرق هم می توان 

نوده . ساعت می باشد 7تا  5مدت زمان صعود به قله از جهات مختلف بین . به قله شاه جهان صعود کرد
تا ) سمت چپ(از جاده خاکی انتهاي روستاي نوده . زیباترین و نزدیکترین مسیر به شاه جهان است

آبشخور گوسفندان رفته در سمت راست دره باغ می باشد و در سمت چپ پاکوب مشخص با شیب مالیم 
پس از عبور از دو یال به چشمه کبابی میرسیم از داخل دره ادامه مسیر داده و پس طی یک . دیده میشود

 3081ساعت و نیم به قله شاه جهان با ارتفاع  3پس از . متري قله نمایان میشود 2400ساعت در ارتفاع 
.کیلومتر، کوهنوردي به پایان می رسد 20ساعت فرود و طی مسافت  3خواهیم رسید و بعد از 



3745قله کینو ارتفاع  - استان خوزستان



قله کینو
متر از سطح دریا از ارتفاعات زاگرس و در میانۀ   3745کوه کینو با ارتفاع 

دریاچۀ تمی نیز که از آب برف پر  . خوزستان و چهارمحال و بختیاري قرار دارد
کینو محل ییالق کلیۀ عشایر دامدار . می شود در پاي همین کوه قرار دارد

کوه  . استانهاي همجوار خود است و در بیشتر اوقات سال، پوشیده از برف است
خاص خود، دوستی و رفاقت عشایر دامدار لُر زبان در  موقعیت کینو با توجه به 

و اللی از استان اندیکا  بازفت از چهارمحال و بختیاري، ازنا از استان لرستان و 
.کندخوزستان را مستحکم می 

از . کینو در شمال غربی چهارمحال و بختیاري و شمال شرق خوزستان قرار دارد
. جنوب غربی به روستاي شیمبار و از شمال شرقی به منطقه لبد منطبق است

به سمت چلگرد و  . این قله داراي چاله هاي پربرف از جمله چال گرگ کش است
صمصامی و عبور از گردنه چري و بازفت به سمت منطقه لبد رفته و صعود از 

.کنار دکل مخابراتی آغاز می شود



قله کینو
چهارمحال بختیاري سفر کرد و از  ) Bazoft(براي رسیدن به پاي صعود این قله، باید به منطقه بازفت 

به طرف جاده مسجد سلیمان ادامه مسیر داد  ) چم قلعه(آنجا پس از گذشتن از شهر کوچک چمن گلی 
  8با طی حدود . کیلومتري این شهر به طرف شمال، وارد جاده فرعی روستان لبد شد 130و حدود 

کیلومتر در جاده فرعی لبد به گردنه اي با یک دکل بزرگ مخابراتی قرار دارد رسیده، این دکل  
.متر محل ابتداي صعود می باشد 2200مخابراتی با ارتفاع

متر است به باالي تپه اي رسیده و سپس از   200از کنار دکل مخابراتی با شیب تندي که در حدود 
متر ارتفاع کم کرده تا به یک منتطقه کفی که گوسفندسرا می   200در حدود ) غرب(سمت راست

متر   3000این شیب تا ارتفاع . باشد رسیده و با ادامه دادن مسیر اصلی پاکوب به صعود ادامه دهید
از این به بعد برف  . باال می رود که در برخی نقاط شن اسکی بوده در آنجا گوسفندسرا دوم قرار دارد

در قسمت آخر برف چال  . چالهاي زیادي روي شیبها قرار دارد که تا حد امکان از کنار آنها عبور شود
بعد از این شیبهاي منطقه به  . درجه قرار دارد که باید با احتیاط از آن عبور کرد 30بلندي با شیب 

پایان رسیده و یک میدان کوهستانی بزرگ قرار دارد که قله اصلی در روبروي و در اانتهاي دره کم  
با فراز و نشیب  ) غربی(یال سمت راست . شیبی است که با دو یال راست و چپ به هم می رسد

متري   3650و  3600به روي خط الراس رفته و چند قله به با ارتفاع . مالیمی به قله اصلی می رسد
ساعت، صعود به قله میسر می   6صعود می شود و سپس از باالي دریاچه تلخ آب عبور کرده و پس از 

جهت فرود می توان یال سمت شرق را انتخاب نمود، پس از رسیدن به باالي شیب برف چال  . شود
هاي پاین تر به سمت غرب کمی انحراف مسیر داده تا کمتر درگیر شیبهاي تند شد، بعد از چند  

  24کل مسافت طی شده در حدود . ساعت کوهنوردي به اتمام می رسد 6صعود و فرود در حدود 
.کیلومتر می باشد



3343قله بلقیس ارتفاع  -استان زنجان



قراولخانه / دندي / استان زنجان : اجرامنطقه  : قله بلقیس

این کوه سرچشمه . متر ارتفاع دارد 3343کیلومتري روستاي یاستی قلعه، از توابع دهستان انگوران قرار گرفته است و  12این کوه در 
چشمه هاي بسیاري از دامنه هاي این کوه . است) چهل چشمه(رودخانه هاي باالجوجه و انگوران چاي، و بلندترین قله کوهستان قرخ بالغ 

.می جوشند

مسیرهاي متعددي براي صعود به قله ) کالسی در مدرسه روستا(نفر میباشد  15روستاي قراولخانه داراي خانه ي کوهنورد با گنجایش حدود 
در مسیر انتخابی، یک چشمه دائمی جهت استراحت در یک ساعتی قله . بلقیس وجود دارد که هر تیم به صالحدید خود یکی را انتخاب میکند

به جز مقداري از ابتداي مسیر، تقریبا کل مسیر فاقد . ارتفاع قله دوم بلندتر از قله اي هست که تابلوي و قلعه روي آن قرار دارد. وجود دارد
فاقد مسیر فنی و بدون نیاز به ابزار . آخرین پست امداد، فروشگاه و نیروي انتظامی در شهر دندي میباشد. پوشش آنتن تلفن همراه می باشد

.خاص، فروشگاهی کوچک با وسائل حداقلی در روستاي قراولخانه موجود است
روستاي قراولخانه در ارتفاع . در روستاي قراولخانه در غربی ترین بخش رشته کوه البرز واقع شده است) دختر عسل(قله بالق زي : معرفی

قله بالق زي داراي یک قله فرعی به ارتفاع . متري از سطح درباي و مرز بین استان زنجان و آذربایجان غربی قرار گرفته است 2100تقریبی 
قله بالق زي . متر از سطح دریاي می باشد که با شیب تند نسبت به یکدیگر واقع شده اند 3310و قله اصلی بیبیه ارتفاع تقر  3300تقریبی 

بقایاي بناي باستانی بر روي قله مربوط . که بعدها نام تخت بلقیس را از آن خود کرد از جمله قله هاي تاریخی ایران باستان محسوب می شود
.به دوره ساسان یان بوده و به عنوان قلعه براي دژبانی و حفاظت از مجموعه تخت سلیمان بوده است

یعنی کوهان شتر و در امتداد رودخانه قرار  "دوو داشی"بهترین  مسیر صعود به قله از یال جنوبی که در ضلع شرقی یال : مسیرهاي صعود
.گرفته است، میباشد

از نظر تنوع جانوري، منطقه اي امن براي حیواناتی چون خرس، شغال، گراز، گرگ، روباه و خرگوش بوده و مهمتر از آن، مار  :حیات وحش 
.متعلق به این منطقه است» افعی بلقیس«سمی خطرناک معروف به 

دامنه این کوه خاستگاه گیاهان خودرو خوراک وي دارویی ازجمله ریواس، گزنه، آویشن، اسطوخودوس، کشمک، مرزه، ترشجه،  :پوشش گیاهی
بوالغ اوتی، شیرین بیان و مرزنجوش است و به علت همین تنوع گیاهی هرساله در فصول بهار و تابستان مورد هجمه عالقه مندان قرار می 

گیرد



قله بلقیس

� به سمت زنجان رفته،  در پلیس راه زنجان به سمت جاده دندي و تخت سلیمان تغییر مسیر داده و 
خانه کوهنورد قراولخانه که به نام استاد اقبال افالکی  . در نهایت به روستاي قراولخانه خواهید رسید

نفر مجهز به فرش، تلوزیون، بخاري یخچال،   15مزین است؛ یک اتاق شش تخته با ظرفیت حدود 
پس از اسکان در خانه  . متر قرار دارد 300هست که در مدرسه روستا و در ارتفاع ...گاز، چاي ساز و

کیلومتري قراولخانه قرار   5کوهنوردان می توان به بازدید منطقه ي تاریخی تخت سلیمان که در 
دارد، راهی شد  و زمان عصر تا غروب را به بازدید از مجموعه تاریخی تخت سلیمان و اثر طبیعی  

در کنار محل اسکان، جاده روستایی به سمت دشت کنار  . زندان سلیمان در جوار آن اختصاص داد
رودخانه می باشد و از آنجا با حرکت در امتداد رودخانه مسیر را به سمت شمال ادامه داده، با پیمودن  

کیلومتر و بدون افزایش ارتفاع محسوس همچنان در ضلع غربی رودخانه حرکت کرده، پس   3حدودا 
از حدود دوساعت پیمایش و با حرکت از عرض رودخانه سوار بر یال شرقی می شوید یک ساعتی قله  

چشمه هاي دائمی قرار دارند سپس بر روي یالی که پاکوب مالرویی روي آن مشخص است قرار  
گرفته که با ادامه این یال به گردنه کوچکی رسیده که از این گردنه جاده خاکی در باال دست دیده  

سپس با تراورس به  . می شود حدود یک ساعت بعد دیواره ي قلعه ي باستانی قله در مقابل قرار دارد
که در زیر قله نصب شده است پس از  ) منطقه حفاظت شده انگوران(سمت باال رفته در باال تابلوي 

اون اقدام به فرود به داخل زین اسبی مابین این قله و قله ي اصلی نموده، پس از حدود نیم ساعت بر  
کل مسیر صعود و فرود پاکوب کامال مشخص دارد و فاقد هرگونه  . فراز قله دوم قرار خواهید داشت

.نکته فنی میباشد



3905قله شاهوار  -استان سمنان



قله شاهوار

� شاهوار بلندترین قله منطقه البرز شرقی، و در مرز استان هاي سمنان در گلستان 
این کوه در شمال شهرستان شاهرود و شمال روستاي نکارمن و شرق  . قرار دارد

شکل قله به  . روستاي تاش و در جنوب روستاي سیاه مرزکوه جاي گرفته است
صورت مخروط بزرگ خوابیده و صاف نمایانگر می باشد و فقط از طربق خط  

.الرأس شمال شرقی به سایر ارتفاعات البرز شرقی می پیوندد
متري شاهوار در قسمت مرکزي رشته کوهی واقع شده است که در   3905قله �

متر و در جنوب آن قله آرام با ارتفاع   3810شرق آن قله شاهوار کوچک با ارتفاع 
این رشته کوه در حاشیه جنوبی البرز شرقی واقع شده است  . متر قرار دارد 3845

و به علت اتصال از طریق گردنه شمال شرقی، موسوم به آهار و قلل یزدکی و  
. شترپا، جزء البرز محسوب میگردد

زرشک، انواع گون، جارو علفی، زیره وحشی، نسترن   :پوشش گیاهی و جانوري�
گندمی  . وحشی، ُارس و 

� گراز. خرس قهوه اي، کل و بز، گرگ، تشی، کبک دري، 



قله شاهوار

� کیلومتري شمال غربی شاهرود قرار دارد و پس از ورود به جاده شاهرود به  44روستاي تاش باال در 
براي اسکان در  . آزادشهر، در سه راهی مجن به سمت جاده مجن یا توسکستان و گرگان جدا می شود

با یک دستگاه نیسان به سمت معدن بوکسیت حرکت کرده  . ماهنگ شودھحسینیه روستا با آقاي زاهدي 
. کیلومتر جاده خاکی می باشد 5تاش از روستا تا ساختمان اداري معدن حدود 

� متر و در دره اي که رودخانه ي چشمه ي  2750مسیر صعود از روبروي ساختمان اداري معدن با ارتفاع 
یک راه از داخل  . از این نقطه دو راه ما را به قله شاهوار میرساند. پیرمیشی در آن جاریست، شروع میشود

دره به سمت چشمه پیرمیشی و یک راه از یالی که در ابتدا مالیم و بعد پرشیب میشود، به نام یال خرسی  
.یا چشمه خرسی

� چشمه پیرمیشی مکانی قابل احترام براي اهالی روستا بوده و داراي یک سرویس بهداشتی و مقداري ظرف 
و ظروف جهت پخت و پز و یک سمبل بیرق که پارچه هاي زیادي به آن بسته شده و داراي چشمه آب و  

کیلومتر و   5.2مسیر گزارش از مسیر یال می باشد پس از طی حدود . درختان بید و داغداغان زیاد میباشد
دو ساعت و ربع زمان به یک یال که حالت گرده به خود گرفته و پناه مختصري در برابر باد ایجاد می کند،  

کیلومتر تا قله می باشد را می بایست پیمایش نمود مسیر یال   5/2پس از آن نیمه دوم مسیر که . قرار دارد
داراي پاکوب و سنگچین راهنما بوده و تا ارتفاعات فرعی قبل از قله کامال واضح است، با عبور از آن  قله با  

ساعت و کل   5مدت زمان پیمایش . مسیر فرود همان مسیر صعود می باشد. متر قرار دارد 3905ارتفاع 
.کیلومتر می باشد و بهترین فصل صعود بهار و تابستان می باشد 89/9مسافت پیمایش شده 

� . 



3941قله تفتان  -استان سیستان و بلوچستان



قله تفتان

درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار 15درجه  61دقیقه تا  50درجه و  60دقیقه عرض شمال و  5درجه و 28دقیقه الی  30درجه و28کوه تفتان بین �
ارتفاع آن از سطح متوسط آب هاي خلیج فارس  . دارد این کوه در چهل و دو کیلومتري شمال شهر خاش بین شهر میر جاوه و شهرستان خاش واقع شده است

و این . برخی بر این باورند که نام کوه تفتان از واژه تفت به معنی گرم و سوزان آمده است . متر و نسبت به دشت هاي اطراف حدود دو هزار متر است 3941
به طوري که شایع است  . کوه تفتان در اصطالح محلی به چهل تن معروف است. تسمیه به علت خروج آتشفشانی مرکب از بخار وآب گاز گوگرد از دهانه آن است

یارت معروف  ه زچهل تن از راشدین مذهبی در این کوه ناپدید شده اند از این رو کوه چهل تن نامیده می شود و شاخک شمالی آن نیز به همین سبب به اسم کو

.شده است و در گذشته محل زیارت اهالی این نواحی بوده است

قله ي جنوبی که کوتاه تر و – .معروف است "کوه زیارت "قله ي شمالی که مرتفع تر می باشد و به نام : قله با نام هاي به شرح زیر است 4کوه تفتان داراي �
:  نامیده می شود "نرکوه"قلهاي که در مغرب مادرکوه قرار گرفته  -نام دارد  "صبح کوه "قله ي شمالی شرقی که –نامیده می شود "مادرکوه"آتشفشانی است 

سیاح   "سون اندرسن فون هدن "انگلیسی انجام یافت و  "سرپرسی ساي سک"شمسی به سرپرستی ژنرال 1272برابر با 1893اولین صعود این قله در اخر سال 
به طور کلی در نواحی کوهستانی همانند دامنه هاي کوه  .معروف سوئدي که اکثر بیابان هاي دنیا را بررسی و مطالعه کرد نیز به کوه تفتان صعود کرده است

  "سرشک"و  "سنگان"وباالخره قسمت هاي خاوري آن که به نواحی  "ترشاب "، "کوشه "، "سرکم "، "امیرآباد کهنک "، "چانلی"، "چون آباد  "تفتان شامل 
  "سر پرسی سایکس"محدود است، میزان حرارت از حد معمول تجاوز نمیکند و نواحی یاد شده در فصل تابستان حکم ییالق را دارند چنان که در پیش گفتیم 

در قلل کوه تفتان سه  . چشم اندازهاي این حدود بهترین مناظر زیباي ایران است: میالدي به قله ي تفتان صعود نموده است می گوید 1893که در اواخر سال 
دو دریاچه در قسمت شمال واقعند که عمق آن ها کم و اغلب داراي آب گوارا میباشند و دیگري که نسبتا بزرگتر است  . دریاچه وجود دارد که به دریاسر معروفند

.داراي آب شور دایمی است

  "به رود میر جاوه که امتداد رود  "گزد "و  "الدیز"در پیرامون کوه تفتان دره هاي متعددي است که آب هاي قسمت شمال و شرق آن به صورت رودخانه �
است می ریزد و آب دره هاي جنوبی کوه تفتان داخل دره خاش میگردد و به سبب ارتفاع بسیار و دره هاي پرآبی که این کوه در آن منطقه  "تلخ آب"یا  "تاالب

در دامنه هاي کوه تفتان، شرایط . و دیگر عشایر بلوچ ساکن پیرامون شهرستان خاش است "ریگی"ي گرم وسوزان دارد؛ در فصل تابستان ییالق مردم طایفه 
ند؛ اما داراي رس طبیعی براي نشو و نماي اشجار و گیاهان جنگلی بسیار مساعد و درختانی به وجود آمده که گر چه به انبوهی و شکوه جنگل هاي مازندران نمی

ارژن، سیاه : از اشجار قیمتی این جنگل ها–بنه یا پسته کوهی، بادام کوهی  :اشجار مزبور عبارتند از. اشجار مفیدي است که میوه آنها مورد استفاده اهالی است
..چوب، گز، تاگز و غیره



قله تفتان

� هر دو مسیر صعود در انتها به یال تقریبا با شیب به نام کتل می رسند که پرشیب ترین . 
قسمت مسیر صعود می باشد از این قسمت مسیر تا پناهگاه، مسیر ترکیبی از خاک و سنگ 
هست پس از یک ساعت و طی کردن یک و دو هم کیلومتر بر روي یال، پناهگاه صبح در 

پناهگاه صبح از دو پناهگاه قدیم و جدید تشکیل شده، پناهگاه . متر قرار دارد 3250ارتفاع 
ا و تقریبا یک سوم پناهگاه بارگاه سوم دماوند ھقدیم داراي همه امکانات مرسوم پناهگاه 

و پناهگاه جدید نیز تقریبا به اندازه پناهگاه بارگاه سوم و در پنج طبقه ساخته . ظرفیت دارد
.  مسیر از اینجا تا قله داراي شیب متوسط هست و نکته خاصی جهت صعود ندارد. شده است

.   ساعت زمان می خواهد 2کیلومتر هست، در حدود  3صعود از پناهگاه تا قله که نزدیک 
در کنار یکی از این قله هاي . قله تفتان محوطه اي با دو دهانه آتشفشانی و چهار قله است

فرعی دهانه گوگردي با بخار فراوان گوگرد، قله دماوند رو در ذهن تداعی می کند، منتهی  
در هزار و ششصد متر پائینتر از آن یک دهانه بزرگ آتشفشانی بین این قله فرعی و قله  

بقایاي گدازه ها و شکل . متر قرار دارد 4050سپس قله اصلی با ارتفاع . اصلی می باشد
مسیر . مه به خوبی نشان دهنده وضعیت آتشفشانی منطقه می باشدھ... سنگ هاي اطراف و

.کیلومتر می باشد 5/17کل مسافت پیموده شده . فرود یکی از مسیرهاي ذکر شده است



3953قله بل ارتفاع  -استان فارس



قله بل

درصد از وسعت استان فارس در ناحیه کوهستانی قرارگرفته و در دوره ترشیاری به وجو آمده اند و  70�
کوه های زاگرس  . با گذشت میلیون ها سال از پیدایش آن ها جزء کوه های جوان محسوب می شوند

جهت های اَپاختر باختری و نیمروز خاوری استان فارس را به صورت منطقه ویژه کوهستانی  
قسمت عمده این ناهمواری ها بر اثر یک سلسله حرکات شدید کوهزایی ایجاد شده و  . درآورده است

استان  . تحت تأثیر عوامل فرسایشی نظیر بادهای تند و آب های روان به صورت کنونی درآمده است
فارس را می توان به دو ناحیه مشخص طبیعی تقسیم کرد، اول ناحیه اَپاختری و اَپاختر باختری که از  

ارتفاعات به هم پیوسته ای تشکیل شده و گردنه های صعب العبور و دره های عمیق دارد و دوم ناحیه  
نیمروز و نیمروز خاوری که در فاصله میان رشته کوه های فرعی قرار گرفته و شامل دشت های شیراز،  

.کازرون، نی ریز، مرودشت ومرکزی  است

درز و شکاف های  . می باشد) کلسیم کربنات(جنس کوه های استان فارس، اغلب سنگ های آهکی �
در این کوه ها انواع  . فراوان در این سنگ ها باعث تشکیل سفره های آب زیرزمینی فراوانی شده اند

.که بر اثر انحالل و رسوب گذاری شکل گرفته اند دیده می شود) کارستیک(اشکال فرسایش آهکی 

، بلندترین قله کوهستان سفید از منطقه زاگرس مرکزی و )در زبان پهلوی به معنای بلند(کوه بِل �
.بلندترین کوه استان فارس است که در بخش مرکزی شهرستان اقلید واقع شده است

.این راه دسترسی به قله از سمت جنوب شهر اقلید است�



قله بل

.این کوه را می توان از دو جبهه غربی و شرقی صعود کرد�

� جبهه غربی صعود به قله بل، از منطقه ای به نام الیشکفت آغاز می شود که برای رسیدن به آن می بایست از 
از الیشکفت تا جان پناه . این منطقه یک آبگیر کوچک هم دارد. کیلومتر به سمت جنوب رفت 8اقلید حدود 

بل حدود دو ساعت مسیر است که از طریق دره الیشکفت و در جهت کلی جنوب شرقی می باشد و با میله و  
از جان پناه تا قله هم مسیر به جبهه شرقی صعود به قله بل از منطقه باغ ضرغامی . سنگچین مشخص است

مسیر از باغ  . در ظرق قله آغاز می شود که برای رسیدن به آن می توان از اقلید به سمت جنوب شرق رفت
متری به یک قله فرعی می رسد   3500ضرغامی تا قله به صورت یال کشیده ای می باشد که در ارتفاع حدود 

.و پس از آن با ادامه حرکت به سمت غرب می توان به قله رسید

کوهستان بل در جنوب شرقی رشته کوه زاگرس در استان فارس درجنوب شهرستان اقلید با چشم اندازی  �
کیلومتری   14متر در  3953بلندترین ارتفاع این کوهستان قله بل باارتفاع . بسیار زیبا خودنمائی می کند

قله صخره ای و سنگالخی بل توسط گردنه  . جنوب شهر اقلید و بلندترین قله در استان فارس می باشد
متری گورک متصل  3500مرتفعی از سمت جنوب به کوه سفید و از سمت شمال شرقی به کوهستان مرتفع 

این منطقه دارای آب . در زبان پهلوی به معنای بلند است) BOL( بل. و از سایر جهات کامالً آزاد می باشد 
ارژن، گون، آویشن،    وهوای معتدل کوهستانی است که دارای پوشش گیاهی متنوع بوده وگیاهانی ازقبیل

.جاشیر، کما، درمنه، کتیرا، پیازکوهی درآنجا می روید
�  



قله بل

� صعود به قله بل از شهرستان اقلید امکان پذیر است، بعد از عبور از شهرستان اقلید به 
سمت کارخانه قند رفته و پس از عبور از کارخانه وارد جاده خاکی شده که تقریبا  

ابتدای این جاده خاکی تابلویی نصب شده که  . روبروی این کارخانه قرار دارد
مشخصات قله بل بر روی آن نوشته شده است و تا ابتدای پاکوب ماشین به راحتی  

می رود و در راستای مسیر چند تابلو جهت را به خوبی نشان می دهد، طول این  
مسیر دارای پاکوب مشخصی تا خود  . کیلومتر است 9مسیر تا ابتدای پاکوب در حدود 

در سمت چپ . بعد از نیم ساعت پیمایش اولین چشمه مسیر قرار دارد. قله می باشد
از  . مسیر و باالی تپه یک تابلو فلزی به چشم می خورد که نشانگر مسیر جانپناه است

دور پرچم ایران برافراشته بر صخره ای به چشم می خورد که با کمی جلو رفتن  
در جبهه غربی قله  . در کنار جانپناه چشمه آبی قرار دارد. جانپناه به چشم می خورد

متری و بر سر گردنه جانپناهی وجود دارد که برای   3550بل و در ارتفاع حدود 
از جانپناه تا قله یک ساعت و  .استراحت و شب مانی صعود کنندگان استفاده می شود

به سمت قله حرکت  . روبروی جانپناه دو توالت سنگی و تمیز وجود دارد. نیم راه است
کرده آرام آرام ارتفاع گرفته دو یال رو پشت سر گذاشته و قله اصلی که پشت قله های  

متر قرار   3953به سمت قله حرکت کرده و قله در ارتفاع . فرعی بود نمایان می شود
.می توان از همان مسیر صعود، فرود را آغاز نمود و فرود را از مسیر دره ادامه داد. دارد



4180قله سیاالن ارتفاع  -استان قزوین



قله سیاالن

� متر  4180قلۀ سیاالن . سیاالن نام کوهی است ک قلۀ آن در مرز استان هاي مازندران و قزوین قرار گرفته است
.از سطح دریا ارتفاع دارد

� این کوه از جنوب به منطقۀ رودبار الموت از استان قزوین و از شمال به درۀ دوهزار از شهرستان تنکابن در 
براي این قله یک جانپناه در سمت شمالی و یکی در سمت جنوبی وجود دارد و به صورت . مازندران مشرف است

.کلی می توان از سه مسیر به سیاالن صعود کرد

مسیر صعود�

به صورت کلی قله سیاالن را می توان از مسیر شمالی، جنوبی و خط الراس صعود کرد که مسیرهاي شمالی و �
.جنوبی به ترتیب از دره هاي دوهزار و هنیز پیمایش می شوند

متري آغاز می شود و با عبور از دشت دریا سر،  1300مسیر شمالی که از روستاي عسل محله در ارتفاع حدود �
جانپناه یادبود و گوسفند سراي ونی به گردنه بین قله هاي سیاالن و کندیگان می رسد و با ادامه مسیر به سمت  

.غرب به قله منتهی می شود این مسیر به نسبت دیگر مسیرها طوالنی تر می باشد

متري آغاز می شود و با پیشمایش به سوي شمال و گذر از چشمه،  2200مسیر جنوبی از روستاي هنیز در ارتفاع �
.تونل برفی به جانپناه سیاالن می رسد و پس از آن با صعود به گردنه می تواند به قله سیاالن رسید

مسیر خط الراسی که با صعود به قله هاي کندیگان یا خشچال یا سیاه کر و پیمایش خط الراس به قله سیاالن  �
.منتهی می شود



قله سیاالن

� شروع برنامه از مبداء شهرستان تهران به قزوین و جاده الموت و روستاي هنیز ، میتواند برنامه 
دوروزه اي را رقم بزند استراحت و شب مانی در منزل خانه کوهنوردان فرصت مناسبی براي گفتگو و 

پیمایش با خروج از روستا  بسمت پایین و از . دیدار با اهالی و گشت در باغ هاي روستاي هنیز است
باغات  متر انجام می شود و باید از کنار 2300سمت شمال شرق و از پشت مسجد با ارتفاع

ن بر روي یال کوه  آبه حاشیه رودخانه رفته و بعد از عبور از  گیالس،گردو و سیب گذشته و
میتوان گفت که دو رشته کوه که  هر دو در پایین . مسیررا در پاکوب  مشخصی دنبال کرد مقابل،

مسیرحرکت از . دست است به همدیگر نزدیک میشوند در امتداد شمال خود به سیاالن ختم میگردند
در بعضی نقاط شیب هاي نسبتا تندي در انتظار است . یالهاي رشته کوه سمت چپ  یا  غربی می باشد

دو چشمه . پوشش گیاهی این منطقه راتشکیل میدهند…درختان کاج، سرو کوهی ،گلهاي ختمی و 
به فواصل نیم ساعت در مسیر وجود دارد که براي شرب مناسب می باشد می توان از آنها آب 

در مسیر  . افراد بومی و کشاورز تا قبل از پناهگاه مشاهده میشوند. برداشت و پاکوب را ادامه داد
به  درجه باید از روي آن 90با چرخشی . یخچالی هست که از زیر آن رودخانه خروشانی جاري است

متر جانپناهی فلزي به همراه چشمه ایی قرار   3200درارتفاع. سمت راست رفته و پاکوب را ادامه داد
.  دارد که می تواند مکان مناسبی براي استراحت و یا شب مانی  بسته به نوع زمانبندي برنامه باشد

در ادامه مسیر کوه پیمایی بعد از جانپناه  . چشمه آبی گوارا در قسمت شمال غربی جانپناه قرار دارد
پاکوب پرشیب دیگري از کنار چشمه براي رسیدن به گردنه می باشد، با عبور از روي دو یخچال به 

متر است و  3845است، قرار دارد، ارتفاع گردنه ) کندیگان(گردنه سیاالن که معروف به زین اسبی 
اینجا درست غرب قله می باشد و با . در واقع این گردنه مرز بین استان قزوین و مازندران می باشد

متر را از  4180یک مسیر خط الراسی کوتاه و در ادامه با دور زدن قله می توان قله سیاالن با ارتفاع 
.کیلومتر می باشد 12شرق صعود نمود مسافت پاي کار تا قله 



3220قله برف انبار  - استان قم



قله برف انبار

متر، بلندترین نقطه ي طبیعی در سرتاسر استان قم است که در   3220این قله با ارتفاع �
برف انبار در منطقه کوهستانی . و دهستان فردو واقع است) نوفل لوشاتو(بخش کهک 

.بلندترین قله استان قم است. اردهال از فالت مرکزي ایران است
کیلومتري از روستا قرار دارد و با چشم اندازهاي بسیار زیبا طبیعت   12این کوه در فاصلۀ �

سطوح کوه در زمستان از برف یکپارچه سفید پوش . گردان را به سوي خود جذب می کند
.می شود و جلوه اي بسیار تماشایی می یابد

�  
متري قرار دارد،  800صعود به این قله امامزاده بوره یا استخرآبی که پشت امامزاده به فاصله �

.  کیلومتر بعد از روستاي فردو قرار دارند 4است که این مناطق حدود 
به منظور صعود به قله از محل امامزاده وارد دره زهاب در پشت امامزاده شده و مشخصه آن �

وجود جاده خاکی در داخل دره است که این جاده به منظور دسترسی به باغ ها کشیده شده 
.است



قله برف انبار

� براي . متر انجام می گیرد 2250به قله برف انبار از روستاي فردو در ارتفاع 
کاشان شده و بعد به شهر  -رسیدن به فردو بعد از شهر قم وارد جاده قدیم قم

کهک رفته و ازکهک بعد ازگذشتن ازآبادي هاي میم وخاوه، روستاي فردو قرار  
بعد از عبور از باغات  . می توان وسیله نقلیه را در کنار امامزاده پارک نمود. دارد

هایشان را   گیالس  به ابتداي مسیرصعود رسیده دراین محل کوهنوردان ماشین
براي رسیدن به این محل قبل از چهار امامزاده یک جاده فرعی  .پارک می کنند

متاسفانه تابلو مشخصی ندارد  خاکی در سمت راست جاده آسفالته وجود دارد 
در ابتداي جاده نصب   "ملک شخصی وارد نشوید"وحتی یک درب فلزي با تابلو 

ابتداي مسیرپاکوب  . ازابتداي مسیر رو به جنوب حرکت را ادامه دهید! شده است
قرار دارد می توان مسیررا در دره ادامه داد و به انتهاي دره رسیده و بعد  رو به  

سپس  به  . غرب آرام آرام سوار بریالی شد، که به خط الراس متصل می شود
جهت  . رسید) متر 3220(باالي یال رسیده و در ادامه به قله برف انبار در ارتفاع 

  13کل مسافت پیموده شده . فرود می توان همان مسیر پاکوب را انتخاب نمود
.کیلومتر می باشد



3195قله قولی زلیخا  -استان کردستان



ارتفاعات استان کردستان

� ارتفاعات، دامنه ها و رشته کوه های متعدد استان کردستان از دیگر قابلیت های تفرجگاهی آن 
رشته کوه های غرب کشور به صورت رشته هایی موازی، تمامی پهنه استان . به شمار می آیند

یخچال های قلل مرتفع، چشمه . را دربر گرفته اند و محدوده طبیعی آن را تشکیل می دهند
سارهای فراوان پوشش مناسب جنگلی و مرتعی دامنه های مناطق کوهستانی، به ویژه مناطق 

در جنوب استان عمدتاً در روزهای تعطیل، پذیرای گروه ) آبیدر،آربابا، شاهو(نزدیک شهرها 
مهمترین کوه های استان که بیش  . زیادی از ساکنین مناطق شهری و مسافران استان هستند

کوه کوچسار،کوه شیخ معروف،کوه پنجه علی، کوه کانی  :متر ارتفاع دارند عبارتند از 2800از 
چرمه، کوه حلقه مسیر، کوه سنا سره، کوه میانه،کوه مسجد میرزا،کوه مالکاوو، کوه حسین 

بک، کوه پیازه، کوه تخت، کوه هوعالی داغ، کوه چهل چشمه، کوه هواربرزه،کوه چرخ 
هم  ) هه ورامان(در غرب استان در منطقۀ اورامانات ) ته ته(ارتفاعات . الن،کوه سراج الدین

یکی از مرتفع  ترین گردنه های استان کردستان و راه مواصالتی به استان کرمانشاه است که 
ارتفاعت غرب استان . روز از سال به علت برف و ارتفاع زیاد مسدود می شود 150نزدیک به 

با صعود به این ارتفاعات و کوه های . خط مرزی پایداری بین ایران و کشور عراق شده است
سربه فلک کشیده می توان وجود رشته کوه های زاگرس را نظاره گر بود



قولی زلیخا

چهل چشمه در حقیقت نام منطقه ایی است در استان کردستان و مرز شهرستان های دیواندره و سقز  �
قله قولی  . متر دارد 3000و دهستان چهل چشمه واقع شده است که تعداد زیادی قله باالی 

Quli)زلیخا Zoleikha) قله  . بلندترین قله از کوهستان چهل چشمه در منطقه زاگرس شمالی است
شاه نشین که در جنوب غرب روستای بست قرار دارد  ولی بلندترین قله این منطقه قله قولی زلیخا  

منطقه چهل چشمه از شرق به دیواندره،  . می باشد) شاه نشین(در جنوب شرق قله چهل چشمه 
سقز، شمال غرب روستای اسحاق آباد، از  -شمال شرق به روستای بست، شمال جاده آسفالته دیواندره

سقز و از جنوب غرب با فاصله زیادی به دریاچه زریوار  -غرب به بسطام و جاده اتومبیل رو مریوان
.منتهی می شود

�  
مسیرهاي  صعود به قله �

کیلومتری جاده دیواندره به سقز،   20در . می باشد» بِست«بهترین مسیر صعود این قله از روستای �
  50تابلویی با عنوان شریف آباد قرار گرفته است که بعد از عبور از چندین پارچه آبادی و روستا و طی 

.کیلومتر به روستای بست می رسد
در جناح شمال شرق این قله و در نزدیکی روستای بست، قرارگاه کوهنوردی ساخته شده است و البته �

.به صورت معمول از سه جبهه شمالی، شمال شرقی و شمال غربی صعود می شود



قله قولی زلیخا

در استان کردستان با عبور از شهرستان دیواندره بطرف سقز رفته در نزدیک پمپ  �
کیلومتر و با   48بنزین جاده فرعی روستای بسمت غرب جاده و بعد از طی مسافت 

عبور از روستاهای کلکان، ابراهیم آباد، شریف آباد، آب بره به سمت روستای بست و  
خانه کوهنوردان .  مترحرکت کنید 2800خانه کوهنوردان چهل چشمه در ارتفاع 

متر زیر بنا دارد و یک طیقه می باشد که دو اتاق بزرگ، دو   200آن در حدود 
متر از   200بعد از حئدود . آشپزخانه، دو دستشویی، چهار حمام و یک انبار دارد

داخل قرارگاه ار داخل دره پاکوبی قرار دارد که بر روی یال قرار دارد این یال بین  
دو دره اصلی می باشد که این یال با شیبی مالیم و طوالنی تا زیر قله چهل چشمه  

در مسیر یال چشمه زیادی نیست و فقط در بعضی از قسمتها چشمه . ادامه می یابد
در ادامه مسیر چشمه پر آب و گوارای کانی چورش  . های کوچک فصلی قرار دارند

از مسیر بین دو قله  . قرار دارد این چشمه در دامنه قله شاه نشین واقع شده است
متر گردنه بین این   3000شاه نشین و قولی زلیخا به سمت باال رفته که در ارتفاع 
مسیر فرود را  . یافتدست دو قله قرار دارد که از آنجا می توان به قله قولی زلیخا 

کیلومترمی   15کل مسیر کوهپیمایی طی شده . می توان از دره زیر قله انجام داد
.باشد

�



4501قله هزار ارتفاع  -استان کرمان



قله هزار - ناهمواری های استان کرمان

شکل  . بخش اصلی ناهمواری های استان حاصل حرکات کوهزایی متعدد در دوره های مختلف زمین شناسی می باشند�
.نهایی ارتفاعات آن نتیجه حرکات کوه زایی آلپی ست

فعالیت های کوه زایی به صورت چین خوردگی های وسیع، فوران های آتشفشانی و فرونشینی سطح زمین در امتداد �
با گذشت زمان این ناهمواری ها تحت . گسلها، سبب شکل گیری پستی و بلندی های متعدد در سطح استان شده است

.تأثیر عوامل فرسایش قرار گرفته اند و به شکل کنونی درآمده اند

ناهمواری های استان کرمان را از نظر جغرافیایی و ویژگی های خاص منطقه ای می توان به دو دسته کوهستان های �
.مرتفع و سرزمین های نسبتاً هموار و پست تقسیم بندی نمود

کوه هزار، کوهی است در استان کرمان که در بخش راین در جنوب این شهرستان قرار دارد و بلندترین قله استان  �
.متر برآورد شده است 4501ارتفاع آن با اندازه گیری دقیق به وسیله دستگاه جی پی اس . کرمان می باشد

کوه هزار، به دلیل داشتن هزار نوع گیاه گوناگون، هزار نامیده شده است و چهارمین کوه بزرگ ایران و مرتفع ترین قله  �
روستاهای دامنه کوه هزار، با آب و هوایی دلپذیر و آبشار راین که در دل این کوه قرار دارد، در فصل . جنوب کشور است

.کیلومتر مربع، سرچشمه رودخانه ی تهرود می باشد 900هزار با مساحت . بهار و تابستان پذیرای میهمانان زیادی است

متر در کوه هزار قرار   3309مرتفع ترین منطقه مسکونی ایران روستای باب زنگی از توابع بخش راین است که با ارتفاع �
روستای باب . چندین خانوار در این روستا سکونت دارند و مردم روستا نذورات خود را در باالی کوه ادا می کنند. دارد

مردم این روستا در تمام فصول سال در این روستا ساکن هستند و در فصل زمستان به . زنگی را در زنگی هم می نامند
.دلیل بارش برف، راه ارتباط آنها به شهر راین برای مدتی قطع می شود

� ظهرود باال، ظهرود پایین، خالق آباد، خیر آباد قرار دارند؛ که در : در مسیر آبشار راین روستاهای زیبا و دیدنی از جمله
.ایام تابستان گردشگران زیادی جذب می نمایند



قله هزار

مسیرهاي اصلی صعود به قله  �

در ) باب(«و روستای » اردیکان«به منطقه    :مسیر جنوبی )1    �
حدود  (مشهور است و یکی از مرتفع ترین روستاهای کشور » زنگی

.می باشد مسیری کوتاهتر اما کم آب و با شیب زیاد) متر 3300

شهر راین و از طریق روستای ظهرود و مسیر  :مسیر شمالی  )2�
.تاج خروس«آبشار و پناهگاه هزار و صخره بزرگی که به 

�  



قله هزار

متر از ابتدای تفرجگاه و پایین دست آبشار راین می باشد که با  2850ارتفاع اولیه مسیر �
ابتدای . متری هزار می توان رسید 3200یک کوهپیمایی حدوداً یک ونیم ساعته به پناهگاه 

در امتداد . مسیر پرشیب است و در ادامه دشت باالی آبشار با پوشش گیاهی متنوع قرار دارد
متر تابلو زرد   3077رودخانه و داخل دره به سمت پناهگاه هزار مسیر ادامه داردو در ارتفاع 

در مسیر پس از چندین گذر از رودخانه و . رنگ دو راهی بزکش ، پناهگاه و قله قرار دارد
عبور از کنار درختان بید و بوته های گارچین و گیاهان دیگر پس از یکساعت کوهپیمایی  

پناهگاه هزار از نوع سنگی با پوشش سقف . متر قرار دارد 3167سبک، پناهگاه هزار در ارتفاع
آب آشامیدنی . نفر مکان اختصاصی را داراست 8نفر مکان عمومی و  20گالوانیزه و ظرفیت 

گوارایی در کنار پناهگاه برای کوهنوردان در دسترس است ولی فاقد سرویس بهداشتی 
سپس از پاکوب سمت غرب پناهگاه صعود را آغاز کرده و آرام آرام ارتفاع گرفته و در  . است

متر  3485جهت جنوب مسیر صعود ادامه می یابد تا در کنار تابلو دره آویشن در ارتفاع 
رسیده و از پاکوب به مسیر ادامه داده و از کنار سنگ بزرگی به نام تاج خروس در ارتفاع 

متر رسیده و درنهایت  4100متری قرار گرفته سپس به صخره شتر خواب در ارتفاع  3890
مسیر فرود را می توان از همان مسیر صعود انتخاب . صعود انجام خواهد شدهزار به قله 

.نمود

�. 



3405قله پرآو  -استان کرمانشاه



کوههای کرمانشاه

رشته کوه زاگرس، به  . بیش از نیمی از وسعت استان کرمانشاه را کوه های مرتفع پوشانده است�
صورت مجموعه ای رشته های موازی، با دشت های مرتفع کوهستانی در بین آنها، پوشش گیاهی  

.متنوعی به وجود آورده است

�  
  80کوهی در شمال شرق کرمانشاه، با طول تقریبی ) په راو، به معنای پرآب: به کردی(کوهستان پراو �

قله پرآو با  . کیلومتر مربع بخشی از رشته کوه زاگرس در غرب ایران می باشد 880کیلومتر و وسعت 
متر از سطح دریا بلندترین قلۀ این کوهستان و همچنین بلندترین نقطه استان کرمانشاه   3405ارتفاع 

قله بسیار برجسته جهان بشمار رفته که در شمال شرقی شهر کرمانشاه واقع شده   1515و یکی از 
کوه های این منطقه دارای یکی از عمیق ترین الیه های الیم استون کره زمین است و  . است

بهمین علت  . همچنین به علت فشارهای ناشی از کوهزایی آلپی شکاف های بسیاری پیدا کرده است
.عمیق ترین غارهای ایران مانند غارهای پراو، جوجار و چاه غار قال در این کوهستان قرار دارند

�  3000خط الرأس اصلی و مرتفع این کوهستان دارای قلل متعددی است که اکثراً ارتفاعی باالتر از 
خرامان،  : جهت این کوهستان از غرب به شرق امتداد یافته است و به ترتیب شامل قلل. متر ئدارند

عبور از خط  . می باشد... قته چرمی، پرآو، نمازگاه، شاوداالن، سه کل، زنهان، بیستون، بان برزه و 
الرأس های پرآو عمدتاً در بسیاری از مکانها حالت فنی دارند و عبور از بعضی از قسمت های آنها  

احتیاج به طناب و ابزار گذاری دارد بخصوص در قلل خرامان، فته چرمی، سه کل و بیستون



بیستون

دیواره بیستون اورست صخره هاي جهان�

واقع گردیده است ) کوه بیستون(دیواره بیستون که در کوهستان پرآو �
متر، در میان فنی ترین  5000متر و وسعت بیش از  1200با ارتفاع 

دیواره هاي سنگنوردي جهان جاي داشته و به اورست صخره هاي 
جهان مشهور بوده و مرتفع ترین دیواره ایران و پنجمین دیواره مرتفع 

.جهان است

بعنوان بزرگترین  "کتیبه بیسوتن"همچنین میراث جهانی یونسکو �
سنگ نبشتۀ جهان و نخستین متن شناخته شده ي ایرانی در دامنه 

.هاي جنوبی این کوهستان قرار دارد



مسیر صعود قله پرآو

�  
مسیرهاي اصلی صعود به قله   �

در حال حاضر راه معمول به ارتفاعات پراو، روستاي چاالبه و کارخانه سیمان  �
.  می باشد) بیستون - جاده کرمانشاه (کیلومتري شرق شهر کرمانشاه  20در 

یعنی   "چال آوه"با توجه به گویش محلی ، نام اصلی روستا باید برگرفته از 
.محل جمع شدن آب باشد

�  
مسیر جنوبی�

خرسنگ  –دشتمانگالت –نگهبانی –روستاي چاالبه  - کارخانه سیمان �
قله پراو–پناهگاه –چشمه دوزري 



قله پرآو

� می توان کنار ساختمان ماشین را پارک . با عبور از کنار روستا ساختمان نگهبانی و یا بازرسی قرار دارد
در دشتی بسیار زیبا ادامه مسیر داده، چشمه هاي با صفا و . نموده و پیمایش به سمت قله را آغاز نمود

دشت سرسبز منتهی به . چادرهاي عشایر در منطقه البته در فصل بهار ، خستگی را از تن بیرون میکند
منطقه معروف خرسنگ می باشد که در مسیراین شیب جانپناهی طبیعی نهفته است که به غار یک شبه  

معروف می باشد، درب و پنجره نیز براي آن نصب شده است  که گنجایش هشت نفر را دارد،  مسیر صعود 
ساعت حرکت، چشمه بسیار زیبا و آب گواراي منطقه دوزري قرار  2به قله پراو را درپیش گرفته، پس از 

از راه پاکوب، دامنه راست دره تا انتهاي آن و زیر شیب دیواره اي باال رفته و سپس به سمت راست .  دارد
نام نهاده اند رسیده، با دور زدن دیواره، مجددا از ) 1خسته نباشید (تا گردنه اي که کوهنوردان کرمانشاهی 

از راه پاکوب باال رفته و به قسمت   -که دیواره همان را قطع کرده است -دامنه راست امتداد همان دره
می باشد، رسیده کمی باالتر از آن به دشت مسطح وجود دارد که در ) 2خسته نباشید (مسطح کوچکی که 

ساعت کوهپیمائی در شیبی تند و سنگی جانپناه   5ابتداي گوشه سمت راست آن پناهگاه قرار دارد پس از 
که امکانات بسیار خوبی را دارا می باشد، که با تاریک شدن هوا مولدهاي برق . مجهز و مدرنی قرار دارد

با استراحت در این . بصورت اتوماتیک روشن می شوند و با استفاده از انرژي خورشیدي کار میکنند
جانپناه حرکت به سمت قله را ادامه داده، پس از یک ساعت حرکت در یال انتهائی قله در نهایت  قله 

چاه  .  فرود به سمت پناهگاه و سمت غرب آن غار بزرگ پرو در قرار دارد.  داردقرار بسیار زیباي پراو 
بزرگی دیده می شود و در مقابل سرسراي با شکوهی که نیاز به تجهیزات فنی دارد راه بازگشت را در پیش 
گرفته و پس از طی مسیري کوتاه دوباره به پناهگاه پراو رسیده، با استراحتی کوتاه مسیر فرود را در پیش 
گرفته، پس از یک ساعت به دشت رویائی و بسیار زیباي و کنار چشمه رسیده، که داراي  تابلوي راهنماي 

و شرق را جانپناه شنل و  ) دشت معروف مانگالت(بوده که با جهات روبرو که قسمت غربی را منطقه نظامی 
مسیر جنوبی به روستاي چاالبه را در پیش گرفته، مسیري  . نشان میدهد  قسمت شمالی را قله و غار پراو

بسیار زیبا و سر سبز که کمتر از مناطق جنگلی نیست با گلهاي بسیار زیبا و قشنگی که کمتر در مناطق  
.کل زمان صعود و فرود نه ساعت می باشد. دیگر دیده میشوند



4420قله قاش مستان  - استان کهگلویه و بویر احمد



کوهها

رشته کوه دنا، بلندترین و بزرگ ترین چین خوردگی رشته کوه بزرگ زاگرس محسوب �
کیلومتر است و بین سه استان کهگیلویه و  90شود و داراي خط الرأسی به طول تقریبی  می

متر دارد و  4000قله باالي  49رشته کوه دنا . بویراحمد، اصفهان و فارس واقع شده است
برخالف . متر در ایران به این رشته کوه تعلق دارد 4000بیشترین مجموعه قله هاي باالتر از 

تصویر رایج و عامیانه، دنا یک قله نیست بلکه رشته کوهی است که از شمال غربی تا جنوب 
شرقی کشیده شده است و به سه رشته اصلی و یک رشته فرعی عمودي توسط سه گردنه 

کیلومتري شرق یاسوج آغاز شده و  20دنا از . بیژن، مورگل غربی و پوتک تقسیم می گردد
آغاز و ) روستاي کتا(این کوه از شمال غرب . کیلومتري شمال غرب آن ادامه می یابد 70تا 

کیلومتر طول دارد و  80امتداد یافته است که بیش از ) منطقه کاکان(به سمت جنوب شرق 
، )قاش مستان(3رشته کوه دنا، قله بیژن ٔبلندترین قله. کیلومتر پهناي متوسط است 15داراي 
شهرسی سخت . کیلومتري شمال غربی یاسوج قرار دارد 35متر ارتفاع دارد و در  4420

با توجه به طول زیاد و ارتفاعات . مرکز شهرستان دنا در دامن این کوه جاي گرفته است
میلی متر متغیر است و رودهاي چندي  1800تا  600گوناگون، بارش ساالنه در این کوه از 

.از آن سرچشمه می گیرند
از میان رودخانه هایی که از این قله سرچشمه می گیرند می توان از بشار، خرسان، ریگان، �

.ماربر، مهریان، کوه گل، دیاشم، سریز، تیزاب و دژکرد نام برد



3بیژن -قله قاش مستان

 3نام دیگار آن بیژن . متر ارتفاع بلندترین قله رشته کوه زیبای دنا محسوب می شود 4420قله قاش مستان با �
متر دارد که در خط  4000قله باالی  47رشته کوه دنا از شمال غرب به جنوب شرق کشیده و حدود . است

. در حقیقت کوهستان دنا مرز طبیعی استان های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد است. الرأس آن قرار گرفته اند
رودخانه خرسان در غرب و رودخانه ماربر در شرق عمده آب رودها و چشمه های این کوهستان را به رودخانه 

دامنه ها و کوهپایه های دنا در استان اصفهان عموماً خشک اما در استان کهگیلویه و  . کارون منتقل می کنند
.بویر احمد جنگلی است و مسیرهای متعددی برای صعود به قلل آن از هر دو استان وجود دارد

�  
� جاده تا روستا . باشد بهترین و معمول ترین مسیر صعود به قله قاش مستان از روستای خفر در استان اصفهان می

پس از گذر از .در این روستا وجود دارد...آسفالته است و امکانات خوبی چون مهمانسرای کوهنوردان و مسجد و 
متر بین خفر تا قله بهتر است   2200باغات سیب مسیر صعود آغاز میشودبا توجه به اختالف ارتفاع بیش از 

متری در نظر گرفته شده است و دو  3000برای کوهنوردان جان پناه در ارتفاع . صعود یک و نیم روزه انجام شود
مسیر شمالی دورتر است و از . مسیر از روستا تا جانپناه وجود دارد یکی از شمال کوه دز و یکی از جنوب آن

در نزدیکی جانپناه چشمه دایمی وجود دارد که به . نزدیکی آبشار خفر عبور میکند اما مسیر جنوبی بهتر است
دالیل نا معلوم در صعود اخیر آب نداشت و عجیب بود هر چند به زحمت میتوان در منطقه چشمه های با آب 

امکان کرایه قاطر برای حمل کوله ها از . کم در نزدیکی یخچال ها پیدا کرد و با تصفیه آب آنها را استفاده کرد
مسیر  . بعد از جانپناه تا قله شیب های زیادی وجود دارد. متر باالتر است وجود دارد 800روستا تا جان پناه که 

صعود زمستانه قاش  . مشخص است و بر حسب فصل صعوداز کنار یا روی یخچال های متعدد خواهید گذشت
در نزدیکی قله قاش مستان نمای قلل مورگل و . مستان بسیار سخت است و نیاز به تجهیزات و آمادگی زیاد دارد

.جالب توجه است... قبله و هرم و قزل و در نمای دورتر کل قدویس و



3841قله گاوکشان ارتفاع  -استان گلستان



قله گاوکشان

� –شهرستان گرگان - در استان گلستان  ) متر 3841(قله گاوکشان 
این قله . و روستای واقع شده است چهارباغ -بخش توسکستان 

قله گاوکشان که در بعضی  . بلندترین قله استان گلستان می باشد
نقشه ها و برخی گزارش برنامه ها به کهکشان و یا شاه کوه مشهور است، 

بلندترین قله استان گلستان و دیگر قللی صخره ای با ستیغ ها و 
استانی که به دلیل مرزی بودن با . برج های سنگی فراوان می باشد

کشور ترکمنستان بسیاری از ساکنین آن را ترکمن های اصیل و 
.بافرهنگ ایرانی تشکیل داده است



قله گاوکشان

� جهت صعود به قله گاوکشان بعد از عبور از شهر گرگان  و جاده توسکستان و روستای چهارباغ را در 
.  متری می باشد 2300پیش گرفته و ابتدای کوه پیمایی از روستای شاه کوه سفلی در ارتفاع 

پیمایش را سنگ بن آغاز کرده و بعد از یک ساعت پیمایش به دشتی موسوم به زلوان رسیده که  
  35خط الراس شاهکوه با طول هوایی . شروع شیب تند منتهی به خط الراس شاهکوه می باشد

قله فرعی می باشد که قله گاوکشان با    6قله اصلی و   6کیلومتر دارای  70کیلومتر و طول پیمایش 
سپس پیمایش بر روی مسیر شن اسکی می باشد و بعد  مسیر  . متر، بلندترین آنهاست  3841ارتفاه 

ستیغ های  . صعود از روی تپه ها و با شیب کم عبور  کرده تا کم کم به زیر شیب های اصلی برسد
صخره ای قله همچون دیواری سنگی از جنوب تا شمال کشیده شده است و مسیر صعود از میان این  

.صخره ها عبور می کند .
.ساعت تالش شیب های اصلی زیر صخره ها قرار دارد 2بعد از  با پیمایش شیبی تند و عبور از 

گردنه ای که به زین اسبی مشهور است در مسیر خط الراسی رسیده و از آنجا نمای قله گاوکشان و  
قله گاوکشان در  . از آن گردنه به بعد مسیر بر روی یال اصلی ادامه دارد. قلل بسیاری نمایان میشود

کیلومتر و مدت زمان   17کل مسافت پیموده شده در رفت و برگشت .متر قرار دارد 3841ارتفاع 
. ساعت می باشد 3ساعت و مدت زمان فرود تقریبا  5صعود 



3720قله سماموس  -استان گیالن



قله سماموس

متر ارتفاع، مرتفع ترین قلۀ  3720سماموس یا قله سمام نام قله ایست با �
.مشرف به دریای خزر و بلندترین قلۀ گیالن است

سمام نام عمومی منطقه ای در سمت شمال غربی چکاد است که چند �
.  پارچه آبادی در آن قرار دارد و در صورت نسبت سمامس خوانده می شود

از جمله افراد سرشناس آن، یکی از بنیان گذاران مکتب تفکیک شیخ علی 
و به » پایین اشکور«منطقۀ سمام جزو . اکبر الهیان سمامی رامسری است

.رامسر است« جیر اشکور«اصطالح محلی سمام یکی از آبادی های 

در نزدیکی های قله، امامزاده ای قرار دارد به نام آقا سماموس که در �
حقیقت به نقل برخی از تاریخ نگاران همان کارکیا یحیی کیایی از 

سماموس بایستید معموالً ٔاگر بر فراز قله . شاهزادگان کیایی الهیجان است
.اشکَورات تا دریا پوشیده از مه  استٔدره ٔهمه 



سماموس

� چکاد سوماموس یا سماموس دارای چهار قله است که بلندترین آن در 
قله های شرقی آن شامل سرخ تله و قله زلزالن دشت و سه . غرب قرار دارد

به نظر می رسد که نام این شرقی ترین بخش نام خاص . است) رجه(برار رژه 
کنونی، چون جورده در ) جواهرده(مردم جوره ٔبلکه اشاره . و ویژه آن نباشد

رامسر به سه قله  است، زیرا رژه یا رجه . برابر جیرده به معنای باال ده  است
در زبان محلی به معنای قله و ردیف یا ایستاده و به نظم درآمده به کار 
رفته  است، که در این صورت به معنای سه برادری است که ردیف و در 

. کنار هم به رژه ایستاده اند
� بنابراین کاری که برخی انجام می دهند و بر سر یکی از قله سه نماد سنگی 

بر این پایه است که برخی . و ردیف می سازند، مفهوم درستی پیدا نمی کند
بر این باورند که مردم جواهرده با اشاره به سه قله و چکاد شرقی سماموس 

یعنی قله هایی که از جورده به چشم می آید و کاربرد نام سه برار رژه این 
.سه چکاد سماموس را اراده می کنند



معرفی قله سماموس

� – شهرستان رودسر  - در استان گیالن  ) متر 3720(قله سماموس
.  دهستان اشکورعلیا وسیار ستاق واقع شده است - بخش رحیم آباد 

درجنوب این قله . این قله بلندترین قله استان گیالن می باشد
روستای جورده، درجنوب غرب آن روستای یاسور، درجنوب شرق آن 

روستا نمک دره در شرق آن روستای جواهر ده و در شمال آن 
پوشش گیاهی نجم طالیی، نجم آبی .روستای جواهر دشت واقع است

.می باشد... سان، فیکاریا، بهارک، پامچال،آویشن و



قله سماموس

� به . بعد از عبور از شهر رامسر و گذر از جواهرده، روبه غرب صعود آغازمی گردد
سمت چشمه سیگان راهی رفته، مسیرپر بود ازگلهای بسیار زیبا ودر زیرپا مه  

گلهای پامچال در .روستای جواهر ده را دربرگرفته بود انگاری بهشت ریرپا بود
وارد جاده خاکی شده که  . اطراف این چشمه منظره سحر انگیزی بوجود آورده اند

با سوار شدن بر این یال در نهایت به قله سماموس  . تا زیریال اصلی ادامه دارد
  800بر فراز این قله امامزاده ای وجود دارد که گفته می شود . خواهیم رسید

مبدا و  . درجنوب این قله بود "جورده"مقصد فرود روستای . سال قدمت دارد
مقصد صعود دو محل متفاوت انتخاب شد بعد از آن می توان به سمت چشمه 

یک دریاچه فصلی  . در این محل چشمه گواریی وجوددارد. راهی شد "لپاسر"
لپاسر  . بسیار زیبا وچمن زارهای سرسبزمناظر شگفت انگیزی را خلق کرده اند

سپس به محل دهلیزی خواهید رسید که شیب بسیار  . بهشتی رو زمین: یعنی 
 -خون سیاوش - سیلن -زنبق–زیادی داشت وپر از گلهای وحشی بسیار زیبا 

بعد ازفرود  از آن روستای جورده قرار  . می باشد... پیچ تلگرافی و سیب وحشی و
.کیلومتر می باشد25): رفت وبرگشت(کل مسافت پیموده شده. دارد



4095قله سنبران  -استان لرستان



قله سنبران

� درجه و  46استان لرستان سرزمینی با آب و هوای معتدل و کوهستانی است که بین 
دقیقه عرض شمالی در کوه های زاگرس میانی واقع   22درجه تا  50دقیقه تا  51

متر ارتفاع بلندتری ننقطه استان لرستان است و پست   4095اشترانکوه با . شده است
  500ترین نقطه در جنوبی ترین منطقه استان واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 

متر از سطح   3700از دیگر کوه های بلند می توان کوه گرین با ارتفاع . متر است
.دریا در بروجرد را نام برد

متر بلندترین قله رشته کوه زاگرس است که در استان   4095قله سنبران به ارتفاع �
.لرستان، شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی واقع شده است

در جنوب این قله دریاچه زیبای گهر، در شرق آن روستای دره تخت و در شمال آن  �
این قله بر روی خط الرأس اشترانکوه واقع است و امتداد آن  . روستای طیان قرار دارد

پازن پیر، گل گل،  : که بر روی آن قله های. جنوب شرقی می باشد–شمال غربی 
گلریزان، گل گهر، سن بران، فیالسون، شاه تخت، میرزایی، کل سراب، همایون،  

.سراب و کل جنو قرار دارند



قله سن بران -چال کبود -جانپناه گل گل -روستای طیان:مسیر شمالی

� متر رفته، روستایی  1750به سمت شهرازنا و ازآنجا روستای طیان با ارتفاع 
از مسئول خانه کوهنوردان روستا کلید محل را گرفته وبه  . بسیار خلوت است

جهت صعود به قله رو به جنوب شرق به  . خانه کوهنوردان طیان می توان رفت
بعد از مدتی مسیر کامال به سمت شمال  .  سمت جانپناه گل گل حرکت کنید

تقریبا دو ساعت و نیم  . قرار دارد 2700جانپناه گل گل در ارتفاع . تغییر می کند
زمان از روستای طیان تا پناهگاه گل گل زمان الزم است که مسیر صعود آن به  

.  در کنار این جانپناه چشمه دائمی وجود دارد. صورت پاکوبی مشخص می باشد
سپس به سمت جانپناه چال کبود حرکت کرده، رو به شرق در ابتدای مسیر،  

سپس رو به شمال  . ازشیب پر خطری به نام گرده ماهی می بایست عبور کرد
ادامه مسیرداده و در نهایت  به چال کبود رسیده و با ادامه مسیر قله سنبران یا  

.  ازآنجا خط الراس اشترانکوه به روشنی دیده می شود. متر قرار دارد 4095ارتفاع 
مسیر فرود را از همان مسیر  . دریاچه زیبای گهر در جنوب قله قابل رویت است

در  ) رفت وبرگشت(مسافت کل پیموده شده . صعود می توان انتخاب نمود
کیلومتر می باشد26  حدود



5609قله دماوند  - استان مازندران



قله دماوند

کوه دماوند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران، خاورمیانه و بلندترین قلۀ �
دماوند در پاره مرکزی رشته کوه البرز در جنوب دریای مازندرین جای . آتشفشانی آسیا است

از دیدگاه تقسیمات کشوری، در بخش الریجان شهرستان آمل در استان مازندران قرار . دارد
به هنگام صاف و آفتابی بودن هوا، از شهرهای تهران، ورامین، قم و همچنین کرانه های . دارد

به عنوان نخستین اثر  1387کوه دماوند در سیزدهم تیرماه سال . دریای خزر قابل رؤیت است
به عنوان   1381همچنین کوه دماوند از سال . طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

در شمار مناطق چهارگانۀ ارزشمند از نظر حفاظت محیط زیست قرار گرفته » اثر طبیعی ملی«
.است

ارتفاع نسبی دماوند، که با اندازه گیری ارتفاع قله نسبت به پست ترین دره بین این قله و  �
متر است که دماوند را در درۀ دوازدهم بلندترین  5609. نزدیکترین قله مرتفع تر تعیین می شود

کیلومتر شمال غربی شهر دماوند،  26این قله در . قله های دنیا از نظر ارتفاع نسبی قرار می دهد
.کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده است 69کیلومتری جنوب غرب آمل و  62

رودخانۀ تینه در شمال، رودخانۀ هزار در جنوب و شرق و رودخانۀ الر :  رودخانه های پیرامون آن�
در ) پنج آب(رودخانه الر و دیو آسیاب در غرب و رود پنج او . در غرب این کوه واقع شده اند
.شرق کوه دماوند جاری است



قله دماوند

قله دماوند در مرکز رشته کوه البرز و در ناحیه موسوم به البرز مرکزی واقع شده  �
دماوند یک کوه آتشفشانی مطبق و نیمه فعال است که عمدتاً در دوران   .است

چهارم زمین شناسی موسوم به دوران هولوسین تشکیل شده و عمر آن با  
وجود . سال تخمین زده شده است 38500حداقل  14استفاده از روش کربن 

چندین چشمۀ گوگردی و چشمه های آب گرم از شواهد نیمه فعال بودن این  
بیشترین و عمده ترین فعالیت آتشفشانی این کوه که باعث شکل  . آتشفشان است

.سال قبل روی داده است 10000گیری آن شده در حدود 
متر است که دریاچه ای از یخ آن را   600قطر دهانه این آتشفشان در حدود �

.پوشانده است و دودخانه هایی در اطراف آن وجود دارد
همچنین نشانه هایی از وجود دهانه های قدیمی و کاسه های آتشفشانی در  �

  9پهلوهای جنوبی و شمالی کوه مالحظه می شود که قطر کاسه شمالی به 
.کیلومتر می رسد



مسیرهای اصلی صعود دماوند

:برای رسیدن به قله دماوند، مسیرهای مختلفی وجود دارند که شناخته شده ترین آن ها این جبهه ها هستند�

مسیر شمالی از . صورت می گیرد) سمت چپ(و دوبی سل ) سمت راست(جبهۀشمالی؛ مسیر صعود این جبهه از میان دو یخچال سیوله �
) 4000(متر معروف به جانپناه  4000این مسیر دو جانپناه در ارتفاع های . سنگ بزرگ واقع در جنوب غربی روستای ناندل شروع می شود

با دست به سنگ همراه  5000ابتدای مسیر دشت ناندل است و مسیر قبل و بعد از جانپناه . دارد) 5000معروف به جانپناه (متر  4700و 
این مسیر به غیر از گوسفند سرای ابتدایی آب آشامیدنی ندارد و در قسمتهای پایانی شیب زیادی دارد که منجر به سنگینی کوله و . است

.سختی صعود است

این مسیر از روستای حاجی دال در شمال قله آغاز . جبهۀ شمال شرقی؛ مسیر شمال شرقی به نسبت مسیرهای دیگر طوالنی تر است�
جانپناه تخت فریدون با تراورس یخچال   می شود و پس از عبور از گوسفند سرا و دشت چمن به جانپناه تخت فریدون می رسد و پس از

برگشت از مسیر شمال شرقی معموالً به علت وجود شن اسکی . عروسکا در انتهای مسیر با یال شمالی یکی می شود و به قله می انجامد
.بزرگ از سمت روستای گزنه و منطقه استله سر انجام می گیرد

ساعت کوهپیمایی به پناهگاه سیمرغ می  3مترآغاز می شود و پس از حدود  3400جبهۀ غربی؛ مسیر غربی از پارکینگ در ارتفاع حدود�
در پناهگاه سیمرغ آب وجود دارد و شیب انتهای مسیر غربی به نسبت زیاد . رسد و با ادامه مسیر برروی یال غربی به قله منتهی می شود

.است

رایج ترین و پر تردد ترین . پلور، رینه، گوسفند سرا و بارگاه سوم در این مسیر قرار می گیرند. جبهۀ جنوبی؛  سمت جنوب شرقی کوه�
کوهپیمایی این مسیر از مکانی موسوم به دوراهی آغاز می شود که در آن راه حاکی به سمت . مسیر صعود به دماوند مسیر جنوبی است

پس از عبور از مسجد و گوسفند سرا به بارگاه سوم می رسد و پس از آن با صعود از . کسجد از مسیر آسفالت بین پلور و رینه جدا می شود
پاکوب های این مسیر به علت تردد باال بسیار . یال مستقیم جنوبی و عبور از کنار آبشار یخی به تپه گوگردی و در ننهایت قله می انجامد

.واضح و همچنین درگیری با سنگ در این مسیر وجود ندارد

سه جبهه شمالی، جنوبی و شمال شرقی در نزدیکی روستاها . آسان ترین این مسیرها جبهه جنوبی و سخت ترین آنها جبهه شمالی است�
سال یخ زده  است و تنها ٔدر مسیر جنوبی، آبشاری وجود دارد که همه . قرار گرفته اند و همچنین همگی دارای جان پناه در میان راه هستند
 5100این آبشار با قرار داشتن در ارتفاع . آبشار یخی گفته می شود  در تابستان های بسیار گرم، جاری می شود که به همین دلیل به آن
.  متری، از نظر ارتفاع از سطح دریا مرتفع ترین آبشار خاورمیانه است

�  



3501قله دومیر ارتفاع  -استان مرکزی



ناهمواری ها و قله دومیر

� کوه های استان مرکزی که در دوره . از مساحت استان را ناهمواری ها تشکیل داده است75٪
کوه های استان . ترشیاری شکل گرفته اند از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده اند

مرکزی دو گروه هستند یکی کوه های مرکزی در شهرستان های کمیجان، تفرش مانند کوه 
گوند قرمز روستای کسرآصف و قسمت هایی از ساوه و دیگری کوه های زاگرس در جنوب 

کوه های راسوند در جنوب شازند و سفیدخانی در . استان و در شهرستانهای شازند و خمین
بلندی، در کوه های  3388قله شهباز با    جنوب اراک از مهمترین کوه های استان هستند و

.راسوند بلندترین کوه استان محسوب می شود
� متر در استان مرکزی، شهرستان دلیجان، بخش مرکزی،  3501قله دومیر با ارتفاع تقریبی 

البته با توجه به این . این قله بلندرین قله استان مرکزی است. دهستان هستیجان واقع است
که این قله حدودا در مرز مشترک استان اصفهان و استان مرکزی قرار دارد، خیلی ها قله  

را بلندترین قله استان مرکزی فرض می کنند اما با بررسی های دقیقتر ) متر 3390(شهباز 
  34این قله در . معلوم شده است که بلندترین قله استان مرکزی همین قله دومیر است

در جنوب غربی . کیلومتری غرب کاشان واقع است 35کیلومتری شرق شهر دلیجان و در 
و » مراق«و در شرق آن روستای » نشلج«و در شمال آن روستای » قلهر«این قله روستای 
.قرار دارند» مروش«در غرب روستای 



صعود به قله دومیر

� راهی شهردلیجان دراستان   )متر 3501("دومیر"برای صعود به قله 
مرکزی شده، با عبور از سلفجگان به شهرستان دلیجان رسیده، سپس  به 

سمت روستای مزوش راهی شده و بعد ازعبورازروستا وطی مسافتی درجاده 
.  خاکی معدن به ابتدای مسیرصعود در محل پارکینگ معدن خواهید رسید

در شروع مسیر  وپیمایش از کنار . متر می باشد 2630ارتفاع مبدا صعود  
نگهبانی معدن و گردش به راست و سمت جنوب راه دره را گرفته ازروی 

یال سمت قله روانه شده ودرنهایت بعد از سه ساعت و نیم قله دومیر قرار 
در بازگشت میتوان از مسیری متفاوت که جنوبی تر هست استفاده . دارد
با رسیدن به کف دره . پایین رفت"دره بید"ازمسیردره معدن یا . نمود

.  در مسیر اثری ازآب نیست. ازکنار چند درخت بید بزرگ عبور خواهید کرد
.کیلومتر می باشد 13/4مسافت پای کار تا قله 



3267قله تشگر ارتفاع  -استان هرمزگان



قله تشگر

کوهستان هماگ درشمال شرقی شهراستان بندرعباس و قسمت جنوب شرقی شهرستان  �
این منطقه در قسمت مرتفع استان قرارگرفته و حداقل ارتفاع . حاجی آباد قرارگرفته است

بلندترین  3267قله تشگر با ارتفاع . متر باالتر از سطح دریا می باشد 700آن درحدود 
کوهستان . ارتفاع استان هرمزگان در کوهستان هماگ از رشته کوههاي زاگرس جنوبی است

هماگ از غرب به روستاي سیرمند از شرق به روستاي هماگ پایین و باال و از شمال به 
روستاي شمیل، جائین، فارغان و بخوان و از سمت جنوب بخش سیاهو، زاکین، تنب سورو، 

.تل گردو، یخوران در بر میگیرد

�  
مسیرهاي اصلی صعود به قله �
کوهستان هماگ را میتوان از جبهه هاي مختلف صعود کرد معروف ترین جبهه صعود از  �

بهترین . روستاي هماگ می باشد به همین دلیل این کوهستان به این نام معروف شده است
.روزه می باشد 2فصل صعود قله پاییز و زمستان می باشد و برنامه 

�  



صعود قله تشگر

� صعود به قله تشکر از مبداء مرکز استان و شهرستان بندرعباس می بایست به طرف جاده شمالی و اصلی به 
کیلومتر   10کیلومتر به دو راهی سیاهو قبل از حاجی آباد رسیده و با طی مسیر  60سمت تهران با طی مسیر 

دیگر به بخش سیاهو که محل مناسبی براي آخرین خرید مایحتاج میباشد، در سمت چپ، اولین فرعی، جاده  
زاکین می باشد که مسیري دیگر جهت صعود را رقم می زند، پس از روستاي سیاهو، روستاي سغ و تل گردو 

گذرکرده کم کم وارد جاده خاکی شده و به دوراهی خواهید رسید که مستقیم به سمت ماشاري است   را
درسمت چپ به سوي هماگ باال حرکت کرده، جاده سیخوران درسمت راست به چشم می خورد، همچنان    و

در مسیر هماگ باال حرکت کرده باز به دوراهی رسیده که در سمت چپ، تابلوي توتنگ مشاهده می شود، با  
گذر از کنار مسجد و ادامه مسیر تا روستاي توتنگ  نقطه آغازین کوه پیمایی  و عبور از میان باغات نارنگی با  

در طول مسیر شاهد دو چشمه آب، به نامهاي پره زرد و . می شوید متر از سطح دریا 1900ارتفاع حدود 
گداز سوز بوده که نام گذاري آنها با توجه به رنگ آنها می باشد  طول مسیر با فلش هایی بر روي سنگ ها و  

مسیر به گونه اي طی می شود که از باال، سمت راست دره در  . با قرار دادن سنگ چین مشخص شده است
پاکوبها بوده و با رسیدن به سنگ بزرگی که تنگی را ایجاد کرده به سمت چپ معروف به گودي بارزین  
حرکت کرده، تا اینکه باز درسمت راست به باغات انار همان تنگ بارزین رسیده و مکان مناسبی براي  

این محل بعد از چهار ساعت صعود به ارتفاع  . اسیتراحت یا شب مانی بسته به زمانبندي برنامه  میباشد
متر می باشد که داراي کلبه هایی ساخته شده از سنگ و درخت خرما می باشد که براي شب مانی   2500

در نزدیکی کبه ها در فاصله کمتر از  . مناسب می باشد، که در زبان محلی به این کلبه ها کومه گفته می شود
در  . ده دقیقه چشمه آبی وجود دارد که البته آب آن از برفهاي منطقه تامیین می شود و قابل شرب است

ادامه مسیر پاکوب سمت راست از کنار دیواره مشخص می شود و با پیمودن پاکوب تا انتهاي رودخانه بی آب  
و افتادن در شیب سمت چپ و پیمایش شیب متمایل به راست تا خط الراس،    و با گذر از آن بستر بی آب

درمجموع پس از هفت ساعت پیمایش میتوان بر فراز  . باالتر مشاهده نمود میتوان قله را سمت راست با شیب
.کیلومترمی باشد 10مسیر پاي کار تا قله . تشگر بلنداي هماگ گام نهاده و صعودي با افتخار را رقم زد



4075قله شیرکوه ارتفاع  -استان یزد



شیرکوه

� گرچه از نظر تقسیم بندي کوه .ارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است
ارتفاع بلندترین آن از  . هاي منفرد ایران از آن یاد شد لیکن در بخشی از رشته کوه زاگرس می باشد

.متر است 4075سطح آب هاي آزاد در حدود 

مسیر صعود به قله�

:براي صعود به قله مسیرهاي گوناگونی وجود دارد از جمله �

�

دره سوسن

دره شمس�

البید شیر�

بید کبکان�

البید سرخ�

الیخچال�

الگردو�

آب ریز�



شیرکوه

وجه تسمیه آن . آب ریز داراي دو مسیر فرعی به نام هاي دره نجیب و السرگون می باشد�
نیز وجود تنگه اي است با شیب تند و طوالنی به نام دره نجیب که مشکل ترین بخش صعود 

.می باشد
را داراست و در بیشتر فصول سال ) 4075ارتفاع ( شیرکوه بلندترین ارتفاع استان یزد�

پوشیده از برف است و یکی از منابع تأمین آب روستاهاي اطراف تفت، یزد و مهریز و منشاد 
شیرکوه همچنین یکی از نقاط سردسیر و خوش آب و هواي استان محسوب می . می باشد

،  )تفت(شود و بیشتر توانمندان یزدي ویالیی در روستاهاي اطراف این کوه بویژه در ده باال 
.طرزجان و بنادک سادات دارند

� براي رسیدن به شیرکوه باید به شهر تفت در سی کیلومتري یزد  و از آنجا به روستایی 
کیلومتر از  20متر از سطح دریا ارتفاع دارد و حدود  2600ییالقی به نام ده باال رفت که 

وجه تسمیه این کوه  . شهر تفت فاصله دارد و این مسیر حدود یک ساعت و نیم طول میکشد
درغرب اي قله . به دلیل شباهت کشد آن به یک شیر خفته از فاصله ي دور می باشد

روستاي باغ مهدي، درجنوب غرب آن روستاي بردستان، درشرق آن روستاي ده باال و در 
پوشش گیاهی درختچه زرشک .شمال غرب آن روستاي دره شیر واقع است

.می باشد... ،سریش،آلیوم،خیارک ،جاشیر ،آویشن و



3586قله کوبري ارتفاع  -استان همدان



قله کوبري

� رشته کوه الوند فراروي شهر تویسرکان، کوهستان منفردي از شاخه هاي خاوري 
کیلومتري   9زاگرس مرکزي که بلندترین ستیغ آن موسوم به قله کوبري در 

شمال شهر سرکان از توابع شهرستان تویسرکان واقع شده است و با بلنداي  
متر از سطح دریا بلندترین قله استان به شمار میرود 3586

� کو در زبان محلی به معنی کبک و بري هم به معنی به تعداد زیاد اطالق می 
.شود و در اصطالح محلی به محل زندگی کبکان کوبري گفته می شود

� گونه هاي جانوري متنوعی در منطقه وجود دارد که شامل جاندارانی نظیر بزکل، 
.عقاب طالیی، روباه و کبک که در منطقه به وفور یافت  می شود

� پوشش گیاهی رشته کوه الوند داراي تنوع بینظیري است به طوري که در دامنه 
گونه هاي دیگر  . متري درختان گردو وجود دارد 2700هاي جنوبی آن تا ارتفاع 

نظیر سماق، تا، گیالس کوهی، گالبی کوهی، بادام کوهی، گون، مفراح، آویشن،  
پونه کوهی، الله هاي رنگارنگ، ثعلب، موسیر و آذربه در دامنه کوهاي سرکان  

.وجود دارد



قله کوبري

� که به نگین بهشت سرکان صعود قله کوبري از شهر تویسرکان از باغ شهر 
از  2100شهر سرکان در ارتفاع . غرب ایران شهرت دارد شروع می شود

بعد از گذشتن از شهر و کوچه باغهاي زیبا به انتهاي جاده . دریاستسطح 
متري به جاده خاکی می رسیم که جاده  2147آسفالت در ارتفاع 

کیلومتر به  5بعد از طی مسافت . دسترسی به آب بند بریوه سرکان میباشد
در . متر ابتداي مسیر کوهپیمایی می رسیم 2850چمن سرهنگ در ارتفاع 

از پاکوب سمت . ابتداي مسیر سرویس بهداشتی و چشمه آب وجود دارد
چپ کوهپیمایی آغاز شده بعد از طی مسافتی کوتاه به چشمه بعدي بنام 

پناهگاه زارعی در باالدست این چشمه جهت . چشمه جلوه گیره می رسیم
چشمه بعدي که در ابتداي مسیر شیب . صعود زمستانه ساخته شده است

متر قرار دارد، مکانی  2870قله در کنار گوسفندسراي شادي که در ارتفاع 
است که میتوان در کنار مناظر زیبا از محصوالت لبنی طبیعی استفاده 

. نمود
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