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 به نام خدا

"گزارش صعود قله خرو نرو"  

ت پنجشنبه و جمعه نهم و دهم آذر ماه نود و شش برنامه ی صعود قله ی خرو نرو با موفقی

.انجام شد  

کوهنوردی :نوع برنامه  

ماشین شخصی: وسیله نقلیه  

جی پی  -ادکیت امد-کیت بقا-کفش تک پوش-کارابین-تسمه-طناب انفرادی: ابزار مورد نیاز 

و غیره-اس و باطری اضافه و مرغوب  

:اعضای شرکت کننده  

یا مهدوی پور-علی گنجی-(کمک سرپرست)علی حدادی- نیما خطیبی-(سرپرست)امید خطیبی

هورشادمحمد  -حمید فرخی زاده-محمود خزایی-احمد خزایی-خواه  

0261:ارتفاع قله        متر      0581: ارتفاع استارت  

ساعت 06حدود : مدت زمان پیمایش  

در استان مازندران و در ( طبق تابلو نصب شده روی قله)متر 0261قله خرو نرو با ارتفاع 

.البرز مرکزی واقع شده است  

.پر آب میباشددر زبان محلی خیرو به معنی چشمه کم آب و نیرو به معنی چشمه ی   

.و دهلیز های فراوان است متعدددارای دیواره های و این کوه صخره ای   

:مسیر های معمول صعود  

مسیر شمالی از روستای سنگده و جنگل های راش-0  

مسیر جنوبی از روستای کنگلو در منطقه خطیر کوه-6  

مسیر جنوب شرقی از روستای آریم -0  
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 7ساعت  9/9/92نفره ی ما به منظور صعود از مسیر شمالی روز پنجشنبه مورخ  9تیم 

یکی  هنگامی که به روستا رسیدیم در.عصر از تهران به سمت روستای سنگده حرکت کرد

صبح روز جمعه مورخ .از خانه های محلی که از قبل هماهنگ کرده بودیم مستقر شدیم

اده که ج) روستا به جنگلبانی و از جنگلبانی ساعت رانندگی از  0بعد از حدود  01/9/92

صبح از کنار ماشین ها در جنگل راش  7ساعت .به نقطه ی مبدا صعود رسیدیم( خاکی میشد

دقیقه به منطقه ای رسیدیم که از جنگل بیرون آمده بود و  71استارت زدیم و بعد از حدود 

 9حت کرده و صبحانه خوردیم و ساعت کمی استرا.چند کلبه ی خالی در آنجا وجود داشت

.شروع به ادامه ی مسیر کردیم  

 بارش کمی بعد از خروج از کلبه وارد شیب نسبتا تندی شدیم که به علت وجود مه غلیظ و

ادیم و به جی پی اس و ترک تهیه شده به مسیر ادامه د با استفاده از.برف انتهای آن معلوم نبود

ه کمی د از آنجا مقداری تراورس کرده و به واسطه ی دهلیزی کبع.زیر دیواره ای بلند رسیدیم

اطر مسیر مستقیم نبود و بخ.دست به سنگ هم داشت دیواره را دور زدیم و به راه ادامه دادیم

به قله رسیدیم  03:01نهایتا ساعت . دن آنها بودیموجود صخره های بزرگ مجبور به دور ز

.و سریعا اقدام به برگشت نمودیم  

به  د رابرف مسیر پاکوب را در اکثر مسیر محو کرده بود و وجود مه مه سرعت فروبارش 

از  جی پی اس مسیر بازگشت را پیدا کرده و قیف ها را یکی پسبا .شدت کند کرده بود

.به نقطه ی شروع و ماشین ها رسیدیم 61:01دیگری فرود آمدیم و در نهایت ساعت   

 به استفاده ازبرف جاده خاکی را پوشانده و مجبور  

بامداد به تهران رسیدیم و برنامه پایان یافت. 2حدود ساعت زنجیر چرخ شدیم.  
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