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 معرفی منطقه

چین شرقی توسط سنگ 869/58/50و  شمالی 126/20/36 متر در موقعیت ۴۲۵۶های خاکستری رنگ با ارتفاع کوه وسیع، پر حجم و بلند لشگرک بزرگ با چکادی هموار و پهناور و سنگ
 رسد و غرب آن گردنه معروف هزارچم قراردارد.سوی شرق به نقار نقار لشگرک، جنوب به طالقان، شمال به حصارچال می مشخص شده است.بلندی 

 خورد.می شرقی قله روستاهای پرجمعیت دلیر و الیت به چشمسوی شمال ورد.خرودهای فراوانی به چشم می و هاچشمه ها،تر چراگاههای یخچالی و کمی پاییندامنه

که بر اثر تخریب و فرسایش یخچال به وجود  شوددیده می بزرگگودال و فرورفتگی  اما در قسمت دامنه شرقی و شمالی دو شود.ها دیده میمعموال کاسه و فرورفتگی در قسمت قله
گاه یخچالی های لشگرک بزرگترین ذخیرههای دامنهاین کاسه و وه نکاسته استولی از وسعت توده این ک شدن بخش زیادی از بدنه شرقی آن وجود داردهرچند آثار کنده آمده است.

 شود.های منتهی به حصارچال شروع میکه از دامنه باشدبرود میآهای سردسرشاخه

دشت حصارچال سختی صعود این قله را دوچندان صرفا مسائل مربوط رسیدن به  هزارچم مشکلی به خصوصی ندارد. و کوهزمستان لشگرک همانند صعود زمستانی قلل منار و گردون
 کند.می



 

 :شود که شاملبه طور کلی چند مسیر برای رسیدن به قله لشگرک بزرگ تعریف می

 لشگرک بزرگ و ونداربن، تنگ گلی، حصارچال مسیر .1
 گلشگرک بزر  وروستای دلیر، گردنه دوچاک، نقار نقار لشگرک  .2
 قله لشگرک بزرگو گردنه هزارچم ، روستای پراچان طالقان .3
 س دیوچال به لشگرگ بزرگأالرچال به لشگرک بزرگ و در آن سوی ماسه چال خطس ماسهأالرخط، روستای دلیر .4

 

 قلل هفت خوان

 بیش از یک درجه به غرب ومجموعه آن  دره سه هزار در جهت شمال به جنوب کشیده شده است. از نگاه توپوگرافی، این قلل در منتهی الیه جنوبی، حد فاصل قلل تخت سلیمان و
از آنجا به دره رود  و هاایی به نام هفت خوان به قله خرسان جنوبی و از سوی شمال به قلل باالی چهار هزار لنگریجنوب آن با گردنه جنوب را به خود گرفته است. شرق و شمال و

قله مرتفع را  ۲۶این مجموعه  های شرقی آن به یخچال معروف هفت خوان وصل است.دامنه گرمارود و های غربی آن به درهد. تمام قلل دامنهشوروستای میانرود ختم می و" بَرود"
 در خود جای داده است.



را داشته.  یآمیز های سخت و بسیار مخاطرهزمستان های خاص خود را دارد.ییابی به آنها دشوار باشد. به همین دلیل دستدرحال متالشی شدن می ریزشی، و ،این قلل فرسایشی
 کوالک و بادهای شدید غربی فرصت را از صعودکنندگان خواهد گرفت. های عظیم برفی، بوران وها، نقابپرتعداد، پرتگاه و های مهیببهمن فرسا،سرمای طاقت

 

 

هفت بیجار، هفت  ادشاه، هفت شهر عشق، هفت دریا،مانند هفت اقلیم، هفت آسمان، هفت تنان، هفت پ عدد هفت و ترکیب هفت خوان از دیرباز مورد توجه اقوام بوده است
 کند.تداعی می را شاهنامه حکیم طوس آمده است هفت خوان در بادی امر افسانه هفت خوان رستم که در .... سین و

هفت خوان به معنی  منظور از هفت مکان است. یا هفت خوان یعنی هفت موضع یا هفت مرحله یا سختی و دهد.چاه هم می چشمه و ینیز معنا باشد وخوان به معنای سفره می
 دانند.را مصداق هفت خوان می هاهای غربی این کوههای فراوان دامنهنشینان منطقه سه هزار بیشتر چشمهباشد. کوهس قلل میأالرهای سر راه خطدشواری

 دارد.تجربه و تجهیزات و توان باال و ذهنی آزاد را به نیاز مسیرهای صعودی  هکلی شود.ها تعریف میخوانبه طور کلی سه مسیر برای صعود هفت

 

 

 :این مسیرها شامل

 گردنه اصلی هفت خوان عبور از یخچال اسپلیت و نگین _ شانه کوه _ علم چال _ پناهگاه سرچال _ کالردشت که شمال بریز _ مسیر .1
 اشتن قلل آن به ابتدای هفت خوان ها رسیدذپشت سر گیال اولین لنگری و با  -میانرود  مسیر سه هزار که شامل روستای درجان _ .2
  گذشت های گردون کوه، مناره، ستاره، خرسان جنوبی و گردنه هفت خوانمسیر سوم مسیریست که باید از گردنه میش چال و صعود قله .3



 

 گزارش صعود

مرا در فکر  هایش،اش، یخچالردم. بارها عکاسی از منطقهکسلیمان این خط را از دور مشاهده میهربار با رفتن به منطقه تخت  ام بود.هفت خوان علم کوه یکی از آرزوهای دیرینه
اما  کردمها گرفته و منطقه را در ذهنم تجسم میدرس یاد حسن زرافشان که در این کوه جان سپرده استاز خواندن گزارش نیما اسکندری عزیز و مرور خاطرات زنده رو برده بود.ف

 ین است که تا داخل منطقه و دست به اجرا نشوی درک آن منطقه برایت سخت خواهد بود.باورم ا

ایی کوچک ها مجموعهمجموع خرسان ها کامال متفاوت هستند.باشد. این خط با خط خرسانخوردگی منطقه تخت سلیمان میترین چینهفت خوان به نظرم مهمترین و مستحکم
تا روستای میانرود  ایی طویل که از گردنه زیر خرسان جنوبی شروع شده واما هفت خوان مجموعه دهدیزشی که اعتماد کردن به آنها معنای ترس را میهای ر ها و دیوارهبا سنگ ریزه

 ی از هر جهت منطقه تخت سلیمان هستند.هایی به جنس گرانیت و مستحکم که دارای ابهت و شکوه خاصهای بلند، تخته سنگهای زیبا، دیوارهقللی با سنگ و درجان ادامه دارد.

به نظر  دادم و را انجام دادم و پیشنهاد دعوت آقای احمدی را هاخانم ثمین جنگی هماهنگی مطبق همیشه با همنورد تعطیالت تاسوعا و عاشورا بهترین زمان برای اجرای برنامه بود.
 برخواهند آمد شکی نداشتم و مطمئن بودم که با موفقیت به اتمام خواهیم رساند.س برنامه پدو نفرات از  . از این بابت که هرموافق رسیدیم

با رسیدن به لب جاده ُدزبن که فرعی روستاهای دلیر و الیت از جاده چالوس  از میدان آزادی با ماشین آقای احمدی به سمت دلیر حرکت کردیم. ۱۷شهریورماه ساعت  ۶پنجشنبه 
شام  با رسیدن به روستای دلیر پارک کردیم و با ماشین دربستی به دلیر رسیدیم. "کوهستان پارک" روی جاده دزبن و داخل پارکینگ رستورانر روبهماشین را د .باشد رسیدیممی

 مختصری میل کرده و شب را در کنار لالپل استراحت کردیم.

 

 (99مرداد  7) روز اول برنامه

 ها؟؟؟لشگرک اصال چرا استارت از دلیر؟؟؟ چرا آن بودم. انتخاب مسیر از مسائلی بود که چند روزی درگیر

را به فکر فرو برد و ترس اجرا نشدن برنامه و احترام به این  کوه( ماعلم و دماوند، اطالعیه ممنوعیت صعودهای ورزشی فدراسیون کوهنوردی ایران در سه قله مطرح کشور )سبالن
البته بماند که بعدا متوجه شدیم هیچ ممنوعیتی در  حصارچال به لشگرک بود عوض کرد و مجبور به استارت برنامه از روستای دلیر شدیم.را که استارت از دشت  ابالغیه تصمیم ما

 فقط شعار فدراسیون بوده. منطقه اجرا نشده بود و



ها از دید هدفمندی از سویی من برای لشگرک. وسط دوستان پیموده شده بوداما این مسیر تازه ت ها رسید.خوانالراس به هفتاشتن خطذشد با پشت سر گاز طرف پسنده هم می
 کردم که بعدها این دیدها مشخص خواهد شد.نگاه می

اما مسیریابی  .پاکوب داشتکرد. بیشتر مسیر از داخل دره عبور می های سنگی عشایر و کنار رودخانه ومسیر از کنار کلبه .صبح از روستای دلیر استارت برنامه را آغاز کردیم ۶ساعت 
هایی که وقت اضافه دارم در گوگل ارث و مناطق )عالقه شخصی من این بوده ساعت من این مسیر را قبال طی کرده بودم و مسیر برای ما کامال گویا بود. آن به همین سادگی نبود.

 باشد(. اجراهای موفق شده ها وبرنامه نموشاید همین مسائل باعث رشد و  کنمکتاب آقای علی مقیم و یا پرویز مشهدی را مطالعه می یا چرخممی

 

راهی خواهید رسید که سمت چپ مسیر  )البته باید قید کنم با ادامه دادن مسیر دره به دو با گذشتن از دره زیبا حموراک و آبشارهای زیبا در گوشه کنار به یالی پرشیب رسیدیم.
ه این یال دره سمت چپ و عبور از کنار آبشارهای رودخانه از باالسر به دشت و گوسفندسرای زیر قله لشگرک خواهید رسید که پیدا کردن و رسیدن ب باشد که با قرار گرفتن رویمی

 .میسر نخواهد بود( گوسفندسرا بدون راهنما و نداشتن ترک مسیر

بعد از اینکه روی یال دره  ابد.یمی کنم روحم جالسری به دلیر سفر می هر باشد.اینجا بهشت کوهنوردی ایران می منطقه از ترنم و زیبایی خاصی برخوردار بود. دادیم.مسیر را ادامه می
پس  تمامی داشتتا مگر  نه یکی نه دو ها شروع شد. تراورسکردیمایی رساند که باید از اینجا تراورس میرا به گردنه مسیر با شیب زیاد ارتفاع گرفت و ما سمت چپ قرار گرفتیم

 رسیم؟چرا به این گوسفندسرا نمی

 

چقدر این  .علیک کردیم وارد گوسفندسرا شدیم و با مردمان خوب این خطه سالم و .ها رسیدیمهای تراورسی به گوسفندسرای زیر قله لشگرکاشتن یالذپشت سر گ از باالخره بعد
که  کوش با گویش مازنی زیباآنها مردمانی سخت اند.های متوالی در این منطقه زندگی کردهگرفتند. مردمان دلیر سالآغوش گرمشان  را در مردمان زحمتکش و مهربان هستند و ما

را به سمت غرب مسیر  .به راه افتادیم و صبحانه را مهمان این بزرگواران بودیم و کلی باهم درد و دل کردیم کوه شده است.خلق و خوی آنها سرشار از زیبایی طبیعت و منطقه علم
 متری قله آب مایتاج ما برطرف بود. ۳۰۰اینطور بگم تا  و . در تمام مسیر آب رودخانه در سمت چپ و راست ما قرار داشتادامه دادیم

. مسیر شیب زیادی داشت و باال رفتن با این یمباال رفت را انتخاب کردیم و از سمت راست دیواره مسیر .شدیمقله نزدیک می های بلند لشگرک سربند و شیب تند زیرکم به دیوارهکم
 حجم و وزن کوله واقعا سخت بود اما باید رفت ...



هوا عالی بود و نمای قلل علم کوه و خرسان  به قله لشگرک رسیدیم. ۱۴قله لشگرک سربند را صعود کرده به سمت لشگرک بزرگ که قله اصلی و شروع کار ما بود حرکت کردیم. ساعت 
. به همین خاطر کوه استراحت کنیمقرار شد در جانپناه گردون و مسیریابی آن آنچنان سخت نبود. الراس بودباقی مسیر روی خط قلل منطقه واقعا زیبا و لذت بخش بودند.و سایر 

از آنجا به جانپناه  کوه جنوبی وبا باال رفتن این شیب به قله گردون گیر بود کهنفس کوه جنوبیهمیشه شیب زیر گردون لمث .ها حرکت کردیمکوهوقت را تلف نکرده و به سمت گردون
 .رسیدیم

 

داخل جانپناه ناهار را نوش جان  تواند سرپناه خوبی برای کوهنوردان باشد.کوه شمالی و جنوبی قرار دارد ساخته شده است و میدر محلی که بین دو گردون ۶۴این جانپناه در سال 
صعود کردیم و به زیر قله منار  قله گردون کوه شمالی را .کردیمو باید برای رسیدن به این نقطه از قلل منار و ستاره عبور می جنوبی بودکمپ زیر قله خرسان مقصد امشب ما .کردیم

 عود نخواهد داد.های بلند این قله اجازه صمسیر را گم کرده و دیواره وگرنهها دنبال کرد قله منار را باید از محل سنگچین .رسیدیم

دمای غروب بود دم .رفت که ادامه مسیر دادیم و قله را صعود کردیمدر داخل یکی از دهلیزها مسیر پاکوب به سمت باال می ها وارد دهلیزهای مخوف مناره شدیم.از ابتدای سنگیچین
 باشد.هوای عجیب که یکی از زیبایی خاص این منطقه آب وهوای آن می آب وایی خاص با کم گرفت منطقهکوه را نباید دستمنطقه علم شد.و سرمای خاصی حس می

 

را صعود  آخرین قله امروز ما ستاره بود که سختی آنچنانی نداشت و به راحتی آن ها از این دهلیز و شیارهای مناره خارج شدیم.و با دنبال کردن سنگچین دوباره وارد دهلیزها شدیم
ها های یخچال خرسانو باد از زبانه که ارتفاع زیادی داشتیم چرا .کردیمامشب شب سردی را باید سپری می .سمت خرسان جنوبی کمپ را برقرار کردیم کرده و درست پایین قله به

به آن نجا رنگ و بوی خاصی دارد و من صمیمانه غروب ای شد. من این غروب را دوست دارم.ها مشاهده میخوان. غروب زیبایی در باالسر هفتچادر را برپا کردیم مد.آیبه باال م
اما ما اینجاییم. اینجاییم تا ماندگار  شد متوقف کرد.میرا شد دوباره برگرداند. ای کاش زمان ای کاش این خاطرات را می ام.ها داشتهخاطرات خیلی خوبی در این قله ورزم.عشق می

 .شویم. ما با اینجا کارها خواهیم داشت



 

همیشه عادت دارم در داخل چادر مشغول به عملکرد تیم و  های امروز بود.وقت دیدن عکس بخش بود.را کشیده بود برای ما لذت ماکرونی داغی که آقای احمدی زحمت آنخوردن 
اینکارها باعث سپری شدن زمان و  حبس بشوی وگاهی اوقات در زمستان روزها باید درون چادر  یا نوشتن گزارش مختصری از روزی که سپری شده است بشوم. ها ودیدن عکس

 شود.عالقمندی به نوشتن گزارش می

 

 (99مرداد  8) روز دوم

 ها بروقتی نام خرسان ایی مختصر و جمع کردن چادر به راه افتادیم. مقصد اول ما قله خرسان جنوبی بودکمپ ما در زیر قله خرسان جنوبی بهترین کار ممکن بود. با خوردن صبحانه
های کالس ههممگر این رسید؟همه تجهیزات کوهنوردی ساالنه به فروش نمیمگر این اما چرا؟ .افتد. خرسانی که صعود زمستانی کامل به خود ندیدهید لرزه به تن میآزبان می

های ریزشی خرسان و را از دیواره ها سفر کرد و جواب آنق خرسانسوالیست که باید به عم پس چرا این خطه هنوز بدون صعود مانده؟ شود؟های مختلف اجرا نمیمتفاوت در رشته
چال با اینکه فعال آب داشتیم اما با آب کردن آب این برف چال مناسبی دیدیم.نزدیک قله خرسان جنوبی بودیم که برف هایی که به ثمر بشیند.به امید تالش ابهت خاص آن گرفت.

 وش کرده بود.هشکوه و سختی خرسان میانی مرا مد ه راه افتادیم و قله خرسان جنوبی را صعود کردیم.ب تاج ادامه مسیر را برطرف کردیم.حمای

با صعود قله خرسان جنوبی مسیر را به سمت  ها دست و پنجه نرم نکرده بودم.گر نه خیلی وقت بود با خرسانا کردیمالراس هفت خوان را تمام میحیف تایم نداشتیم و باید خط
 .باشد(ها میخوان)خرسان جنوبی محل اتصال هفت .اندکی استراحت کردیم و با خوردن تنقالت ادامه مسیر دادیم به گردنه هفت خوان رسیدیم. ۱۰ساعت  .ها کج کردیمنخواهفت

ام. منطقه حس خاصی را به من بیکران بود به اینجا آمدهگذشت و گذشت و با دوستانی که محبتشان  ست دوست داشتم به اینجا سفر کنم.چند سالی اینجا شروع آرزوهایم بود
 .... آرزو دوباره آرزو و و م با موفقیت همراه خواهد بودأورفتم فکرهایی که همگی تدیدم به فکر فرو میرا می هاها، نرگسها، کلوانچالاز گردنه وقتی میش کرد.منتقل می



 

اری کرده ذالراس نامگقله برای این خط ۲۵پرویز مشهدی را مطالعه کرده بودم ایشان  سامی قلل هفت خوان کتاب جناب استاددر مورد ا .به سمت قلل هفت خوان حرکت کردیم
های گرانیتی برج اند.ها بودهها اصلی خط هفت خوانبلندی وهستند و جزا قله شاخصه اصلی قله بودن را دار ۹قله اصلی تشکیل شده است. که همگی  ۹بودند و به نظرم کل خط از 

هم رخ غربی  شدیم وها دور میهم از مجموعه خرسان کردیمها عبور میخوانداند. در حین پیمایش که از هفتصعود میاجازه ها یکی زیباتر بودند. بیشتر برجاز هفت خوان یکی 
الراس )النه( از قلل اصلی خط اولیه هفت خوان به قله سوزن سر رسیدیم که این قله و قله الناهای با صعود و فرودهای برج دیدیم که دیدن این رخ زیبایی خاصی دارد.علم کوه را می

های خط هفت خوان یکی دیگر از ویژگی با گرفتن چند عکس یادگاری ادامه مسیر دادیم. فراز سوزن سر ایستادیم و بر ۱۲ساعت  .استالراس بوده که سوزن سر بلندترین نقطه خط
به خواهید کرد که نقدر چالش را تجرآدر میانه مسیر  شود.با صعود هر خوان قله بعدی نمایان می کامل ببینید و الراس را به طور کلی وهای خطتوانید خوانشما نمیاین است که 

با چالش جدال با  مستانی سرد، بادخیز، پر برف،در ضمن حس اینکه زمستان در ایجا چه خبر خواهد بود واقعا سخت است. ز متوجه خواهید شد. الراس راحس سختی این خط
 کند.مسیری سنگی که صعود و پیمایش را سخت می

 

الراس هفت خوان از روستای میانرود تا گردنه هفت خوانی عبور از خط اند و تالش زمستانی وهای بسیاری در این منطقه داشتهیاد حسن زرافشان که تالشما همواره به یاد زنده و
 بودیم. بود، نیما اسکندری و علی محمودی انجام شده که توسط

های قله و به راه افتادیم جان کردیمنوشو ی درست کرده چال چاو از آب برف ایی استراحت کردیمیک گردنه وزید در. باد سردی در منطقه میهمچنان در پیمایش مسیر بودیم
س و بعضی از کناره )بیشتر سمت چپ به سمت دره سه هزار( صعود أها از رقلل هفت خوان مسیری مشخص داشتند که بعضی تقریبا تمام. کردیماس را یک به یک صعود میالرخط
 دانم بین قله چندم و چه نامی داشت.الراس قرار داشت که دقیق نمیخط قسمتی در دادند.می



با این حجم و  . اما مسیری مشخص نداشت وس صعود کنیمأر شده بود که سعی کردیم این قسمت را از رهای نه چندان بلند به شکل گلی پر پها و دیوارهسنگاین قسمت از تخته
. البته تراورس آن هم همچنین الراس صعود کرده و باال آمدیمو مسیر را از سمت چپ کمی به سمت پایین رفته و تراورس کردیم و دوباره به سمت خط وزن کوله شاید ریسک بود

 .راحت نبود

ظاهرا  .بردیمو لذت می دیمااراس و مسیر صعود شده را به وضوح میهای خطخوان سلیمان دیدنی بود.کوه و تختهمچنان رخ غربی علم .ها بودیمخواننزدیک به انتهای هفت
ها با صعود آخرین هفت خوان این پیمایش را هرگز فراموش نخواهیم کرد. تر باید باشد و باید تجربه کرد. ما که لذت بردیم ودرجان سخت ها وصعود قلل هفت خوان از سمت لنگری

 شد رنگ خاک را دید.ها میتر بودند و در قسمتی از قلهها نسبتا آسان. لنگریها شدیموارد لنگری

در  توانستیم تازه درجان و میانرود را مشاهده کنیم.ایی مرتفع که می. قلهتقریبا از پوشش سنگی خشن، کم شده بود. به همین خاطر کمی سرعت گرفته و سراغ آخرین لنگری رفتیم
 شدند.هایی که بر سر گرده قرار داشتند و موجب لغزنده بودن مسیر میهای تیز و ریزسنگشمار سوزنیشد. اما بیهای بزرگ دیده نمیهای گرانیت و قلوه سنگسنگ ها دیگر ازلنگری

 

فرود  .فته شد که در جایی مناسب چادر را برپا کنیمرپرشیبی داشت که با صعود این قله تصمیم گ که یالی پر چالش و ردیم لنگری اصلی نمایان شد.آخرین هفت خوان را که تمام ک
 کرده بود.هم سست و ریزشی که عبور را سخت  چراکه هم مسیر باریک شده بود و الراس خیلی سخت بود.روی خط از این لنگری و قرار گرفتن دوباره بر

ها و فرود خر لنگریآو این نکته که پیمایش شبانه قسمت  فرصت ادامه مسیر وجود نداشترفت. به به تاریکی پیش می این قسمت را هم فرود آمدیم. وقت گذشته بود و هوا رو
 آن به میانرود ریسک محض بود.

های فراوانی ها چالشهای تیز تشکیل شده که قطعا در پایین دستها از سوزنیچراکه منطقه لنگری منطقی بود.الراس و رسیدن به کف دره فکر بیراست خط های چپ وفرود از دره
 .روز موکول کردیم این فرصت را به فردای آن و کردیم تا مسیری ایمن و بدون چالش پیدا کنیمالراس را دنبال میفقط باید امتداد خط وخواهد داشت 

نقدر خسته راه و صعود بودیم که به نظرم این شب آتیم اما جای خوبی نداش. زدیم چادر را یبه ناچار در محلی پرشیب و سنگالخ کردیمپا کردن چادر پیدا نمیجایی مناسب برای بر 
 .ها پیش خواب بهتری را تجربه کردیماز شب

قطعا این لحظات را تا عمر دارم فراموش نخواهم کرد. تمام  .کردیمرا مشاهده می هادورنمای سیاالن و نرگسهای لنگری و غروب را بر فراز شاخه روی ما بود.کننده روبهایی خیرهمنظره
 .بود انگیزتمام صعود و فرودهای این برنامه خاطره خاطراتی که با نفرات این برنامه داشتم و



 

باشد. زیرا منطقه سنگی بوده و ریزش همراه داشتیم که نیاز تیم نشد. اما وجود کاله کاسک اجباری می مجهز به کاله کاسک بودیم و طناب ها همگی نفراتخوانما برای عبور از هفت
برنامه توسط سرپرست  باشد که باید حتما قبل اجراینکته بعدی اینکه توان تیمی، جسمی، روحی، ذهنی، برای عبور از این خط از مهمترین مسائل می سنگ دور از امکان نیست.

 بررسی شود. برنامه

ها که خواندیگر راه فرود یا فرود اضطراری وجود ندارد. سمت راست به سمت یخچال هفت گیرید خصوصا اواسط خط،الراس هفت خوان قرار مینکته بعدی اینکه وقتی روی خط
باشد منتها کمی نرمتر اما قابل فرود نیست. از اواخر بهار به بعد طور میباشد همین های یخی تشکیل شده و سمت چپ که سمت دره سه هزار میهای بلند و یخچالتمام از دیواره
 .شودالراس به سختی یافت میآب روی خط

 



 

 (99مرداد  9) روز سوم

 .جور کردیم و به راه افتادیم پس سریع جمع و. کردیمتا روستا خیلی باید ارتفاع کم می متری بودیم و ۳۸۵۰ظاهرا چیزی تا روستا نداشتیم ولی هنوز در ارتفاع  روز اتمام برنامه بود.
شد که مستقیم ایی کم شیب دیده میسمت راست )به سمت تخت سلیمان( دره .ها بودهای انتهایی لنگریالراس را پیش گرفتیم دیگر قسمتبا گذشتن از چند گذرگاه سخت، خط

های لنگری و در کنار ما سوزنی .مسیر دره را پیش گرفتیم فهمیدیم که مسیر چالش پرتگاه و یا آبشار را ندارد. آرام آرامهای توپوگرافی و نقشه gpsبا چک کردن  رسید.به کف دره می
 .های سترگ آن نمایان بوددیواره

با ادامه دادن این دره بکر به کف رودخانه رسیدیم و از آنجا  کرد.این مسیر بدون پاکوب و بکر و لذت خاصی به ما منتقل می مسیر دره به حدی سبز و خرم بود که گویا اول بهار است.
ها های پیش که روستاها به دلیل عزاداریعکس سال روستا به دلیل کرونا خلوت بود. بر .به درجان رسیدیم ۱۳:۳۰. ساعت مسیر را به سمت روستای میانرود و درجان ادامه دادیم

 شد.یده میشدند ولی امسال شور حسینی کمتر دشلوغ می

 



لطف  تا نشتارود برد. ار ما الموت پیاده آمدیم. شانس به ما رو کرد و ماشینی پیدا شد و راهی مران و به همین خاطر تا معدن دو شدماشینی برای اینکه به تنکابن برسیم پیدا نمی
ماشین حرکت کردیم. ماشین را برداشته و از آنجا به تهران  و ناهار به سمت جاده دزبن و رسیدن به نشتارود و خوردناز بعد  را تا عمر داریم فراموش نخواهیم کرد. این بنده خدا

 برگشتیم.

 

 نکات برنامه

 :شامل که دارد بستگی دالیلی به شد اجرا کامل و خوبی به برنامه اگر .1
 و فرود مسیرهای روستاها، ها،دره ها،یال الراس،خط مسیر از اعم مسیر کامل شناخت.... 
 مسائل برنامه بوده وجسمی نفرات تیم که جزی گآماد 
 بودن تمامی اعضا به اتمام برنامهدار بودن برنامه و مصمم هدف 
 دارد کامل آگاهی و تمرکز نیاز ها خوان هفت ومسیر خرسان ها  .2
 .چرا که زیاد محل و عبور آنچنانی نیست باید به فکر برگشت از درجان به تنکابن بود. .3
 اگر قصد اجرای برنامه را دارید حتما ترک دقیق و یا راهنمای کاربلد همراه داشته باشید. باشد.ست که از دلیر به درجان میباشد ترک کاملیمیترکی که ضمیمه گزارش  .4
 باید دقیق بررسی کنید. مین آب را دارد وأاز اواخر بهار مشکل ت مسیر درجان .5
 ارث چک کنید تا دید تصویری خوبی نسبت به منطقه داشته باشید.یا گوگل افی وهای توپوگرقبل اجرای برنامه حتما مسیر را برروی نقشه .6
 وجود دارد. ۳۹۰۰در مسیر دلیر به لشگرک آب مصرفی تا ارتفاع  .7
های منطقه به تمام قلهدهی خوبی نسبتا قله لشگرک آنتن نسبتا خط رایتل و همراه اول بهتر بوده. دهی ندارد وخط ایرانسل به هیچ عنوان در هیچ جای منطقه آنتن .8

 تخت سلیمان دارد.
 ، طناب انفرادی به همراه داشته باشید.حتما کاله کاسک .9

 



 

 

 ایمن ه امید صعودهای برتر وب

 ...........   محمدیمجید ملک...........   


