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فارغ التحصیالن داهنشگاه امیرکبیره کوه هنوردي گرو

(پلی تکنیک تهران)
فرم گزارش برهنامه

: اطالعات کلی برهنامههنخستبخش 

کوهنورديهنوع برهنامه: صعود به قله اسپیلتعنوان برهنامه: 

98شهریور29برهنامه:تاریخبند یخچالمنطقه ي برهنامه:

صبح6:15:برهنامهآغازساعت پارك جمشیدیه:برهنامهآغازقرار

چه اهنفراديطنابتجهیزات عمومی مورد هنیاز: کلنگ چادر

چکارابین پیچتجهیزان فنی مورد هنیاز: کاله کاسکت هارهنس

فهرست کامل تجهیزات همراه در 
این برهنامه:

ییمایکفش کوهپ.1
)گرتکسکاپشن تنفسی (.2
گرملباس.3
یآفتابنکیکاله و ع.4
کرم ضدآفتاب.5
کوله مناسب.6
راهندازیز.7
يکوهنوردباتوم .8

دستکش گرم.9
کارابین و طنابچه اهنفرادي.10
بطري آب فالسک چاي درصورت تمایل .11
غذا، تنقالت و میوه شخصی یا گروهی یک .12

وعده صبحاهنه و یک وعده هناهار
هاي اولیه شخصیکمک.13
کارت بیمه ورزشی معتبر.14

Mosleh_ar@yahoo.com:رایاهنامهمصلح عبدالهاديسرپرست: 

Mosleh_ar@yahoo.comرایاهنامه:مصلح عبدالهاديبرهنامه:فنی سرپرست 
Noori.9574@gmail.comرایاهنامه:هنرگس هنوريگزارش هنویس: 

مصلح عبدالهاديسرپرست آموزش:محمد مظاهريسرپرست گروه پشتیبان:
مسئول مالی:حامد قاسمیانمسئول عکس:

مسئول محیط زیست:مسئول جی پی اس:
مینا -سعید محمدي-محمدجواد شفیعی-حامد قاسمیان-مصلح عبدالهادي-حامد حسینیانهنفر،9شرکت کنندگان:شمار و هنام

وحید هنعمتی -هنرگس هنوري-هنرگس مدرس-محمدپور

ترابريبخش دوم: 

: رفت و برگشت دربستی از تهرانهنخستهنوع 

شخصی:وسیله هنقلیههزینهتهرانهنام شهر یا روستاي مقصد:

بخش سوم: زماهنبندي برهنامه

:هنخستروز 
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خاکی با شیب مالیمهنوع مسیر:ساعت9مدت زمان پیمایش شده:

مشخصات مسیر:

هنهعبور از رودخاهنه 

گدست به سن

کیشن اس

چشمه هاي موجود در مسیر:شمار
یک، ایستگاه شماره،چشمه3

(دوراهی برج و سه ایستگاه شماره
تپه ي هنورالشهدا) و پناهگاه

خیلی گرموضعیت دماي هوا: آفتابیوضعیت آب و هوا: (

برهنامه در اهنجامبندي زمانچکیده
این روز:

توضیحاتمکان زمان

آغاز حرکت از پارك جمشیدیه6:15
با هماهنگی خاهنم هنرگس مدرسهنرمش اولیه6:20-6:25

شروع پیمایش با سرقدمی آقاي حرکت6:25
محمدجواد شفیعی

استراحت1ایستگاه شماره 7:45-7:55
صرف _ دقیقه اي40توقف 2600ارتفاع -پناهگاه کلکچال8:50-9:20

صبحاهنھ
استراحتاستراحت روي گردهنه10:45-10:55
-ي اسپیلتقله11:30-11:40
استراحت و صرف هناهارپناهگاه کلکچال12:45-13:15
استراحت-14:35-14:45

و اتمام برهنامهبرگزاري جلسه اهنتقادات پارك جمشیدیه15:15
شده:در مورد مسیر پیمایشتوضیحات الزم

شدن همگی، داخل پارك بعد از جمع شلوغ بودبسیار محدوده دوستان ملحق شدیم،بهپارك جمشیدیهدر ،آخرین جمعه ي تابستانصبح 6ساعت 
به پناهگاه کلکچال رسیدیم و 8:50و ساعت استراحت کوتاهی داشتیم براي پر کردن بطري هاي آب 7:45ساعت .کردیم هنرمشدقیقه اي 5رفتیم و 

ژي حرکت رو مجدد از سر گرفتیم.بعد خیلی پر اهنرداشتیم و دقیقه اي براي خوردن صبحاهنه 40توقف کی
ها  و از بین جمعیت زیادي که روي گردهنه بود تعدادي از دوستان رو دیدیم، اوهنجا بود که راه دقیقه اي 10توقف یک به گردهنه رسیدیم و 10:45ساعت 

اسپیلت) می رفت! -کلکچال-ی به سوي قله اي(پیازچالسهم جدا می شد و هرکاز 
راه برگشت رو 11:40به قله ي اسپیلت رسیدیم که مقداري دست به سنگ داشت و با یه توقف کوتاه ساعت 11:30ساعت سرپرست ق پیش بینی طب

وغ آبعلی که براي خرید د14:35دقیقه اي براي هنماز و صرف هناهار داشتیم. تا ساعت 30در پیش گرفتیم و یک ساعت بعد به پناهگاه رسیدیم و استراحتی 
، توقفی هنداشتیم و بعد با درایت سرپرست یک تغییر مسیر داشتیم هنسبت به مسیر صعود و مقداري دست به سنگ شدیم که به هیجان ماجرا ایستادیم

د.به پارك جمشیدیه رسیدیم و بعد از شنیدن اهنتقادات(تشکرات) و پیشنهادات دوستان، برهنامه به پایان رسی15:15افزوده باشیم. ساعت 

بخش چهارم: مشخصات تکمیلی

: موقعیت گیتایی (جغرافیایی)

این قله .متر، که بر فراز منطقه بند یخچال قرار دارد3100اي صخره اي است با ارتفاع اسپیلت قله
ه جنوب بدامنه از قله . ایناز غرب به پناهگاه شیرپال راه داردازشمال به لزون از شرق به قله کلکچال و

متري آن داراي مسیرهاي بسیاري است که از 300رسد و دیواره سنگنوردي بندیخچال میمنطقه 
این دیواره از مشهورترین » دماغه«دیرباز سنگنوردان بسیاري را به خود جلب کرده است. (کالهک یا 

. درسچال میبین پناهگاه شیرپال و اردوگاه کلکيشمال این قله به گردهنه. مسیرهاي صعود آن است)
در غرب این قله دهلیزي است که بین دیواره و منطقه شیرپال قرار دارد و پناهگاه سنگی شروین در 
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اما در شرق .شمسی توسط کوهنوردان احداث شده است50اهنتهاي این دهلیز مشرف به دیواره در دهه 
ین یال منطقه مشهور است. ا» وزباد«این قله یک یال سنگی وجود دارد که در بین کوهنوردان به یال 

.دره را از منطقه بندیخچال جدا کرده استگالب

جاذبه ها و آثار باستاهنی منطقه:

پوشش گیاهی: 

جاهنوري:  گوهناگوهنی

.اسپیلت یعنی سنگ سپید;باشداسپی در لغت به معنی سپید و لت به معنی سنگ میوجه تسمیه ي هنام منطقه:

)..خطرات (بهمن ،مسیر ریزشی و
ات آموزش داده شده در برهنامه:هنک

در مورد هنگارش گزارش ویژههنکته 
برهنامه: 

خیرپیش برهنامه ي اهنجام شده:
پیشنهادهاي همنوردان در این 

برهنامه:
اهنتقادهاي همنوردان در این برهنامه:

خوبسرون(آهنتن)دهی گوشی:

اسپیلتگردهنه -پناهگاه کلکچالمحل هاي مناسب براي شب ماهنی:

منطقه امن استمنطقه: ایمنی

مسیر:GPSهنقاط 

چهارخاهنه ي زمان بندي:

توضیحاتمکانزمان
پارك جمشیدیه-قرار برهنامه6:00
حرکت به سمت قله ي اسپیلت6:15

رسیدن به قله11:30
پارك جمشیدیه و پایان برهنامه 15:15
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تصویر سایت هواشناسی:

مسیر:عکس و کروکی

عکس هاي برهنامه:
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عکس با هنماي پاییزي درختان قبل از پناهگاه کلکچال1 شکل

چال، محل صرف صبحاهنهپناهگاه کلک2شکل 
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ي اسپیلت به سمت جنوب)قلهشدن مسیر چال (محل جداي کلکچال و پیازگردهنه با هنماي قله3شکل 

اي فرعی جنب گردهنهبر فراز قله4شکل 



7صفحه 

ي شروینارتفاعات باالي دیواره5شکل 

ي اسپیلتبر فراز قله6شکل 


