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 مهربان خداوند نام به

 

 الن کالغ قله و الوند قله به صعود گزارش

 ماهین سنگنوردی و کوهنوردی گروه و دماوند اسکی و کوهنوردی باشگاه مشترک اجرای

 جنو کول حادثه باختگان جان یاد به

 گرامی یادشان و شاد روحشان
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 کوهنوردی: برنامه نوع

 بوس مینی: نقلیه وسیله

  :کننده شرکت اعضای

 تقی -منطقی-فریدنیا ابوالفضل-هداوند نادر -پورشیرزادی پژمان-هداوند غالم -(سرپرست)اشتری قدرت آقایان

 زلقی محمد-فنایی سیاوش-متین کیوان-شهال افشین-یوسفی علی-پور

 تیمورزاده الهام-سرداریان مهری-مسعودی مهسا-فالح: ها خانم

 تیمورزاده الهام خانم: نویس گزارش

 متر 2222: صعود مبدا ارتفاع

 متر 2253 الن کالغ و متر 2543 الوند: ها قله ارتفاع

 ساعت 03: پیمایش زمان مدت

 دقیقه سی و ساعت دو مجموع در: استراحت زمان مدت

 صبح 6:برنامه آغاز زمان

 عصر 03:23: برنامه اتمام زمان

 

 

  منطقه با رابطه در اطالعات برخی

 همدان شهر و تویسرکان فاصل حد و همدان استان در که است الوند کوهستان در کوه بلندترین الوند کوه

 اروند او نام که است مدفون کوه ان در شخصی گویند اروند، یا الوند به نیز کوه گذاری نام خصوص در و قراردارد

 های سنگ بودن شبیه دلیل به نیز الن کالغ قله گذاری نام علت و. شده گذاری نام نام همین به نیز کوه و بوده

 .یافته شهرت نام این به کالغ النه به آن ظاهر و قله

 :الوند کوهستان در جانوری زندگی

 قوچ،میش،بز.شوند می دیده کوهستان این در دال و عقاب مانند، پرندگانی و روباه،خرگوش،شغال گرگ،

 .باشند می منطقه این پرندگان و حیوانات دیگر از نیز کبوتر و کوهی،کبک
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 برنامه شرح

 مینی با و حاضر قرار محل در 66/36/22 پنجشنبه روز 22:43 ساعت قبلی های هماهنگی و برنامه تقویم طبق

 تاریخی و زیبا منطقه در حرکت مسیر ابتدای به جمعه روز صبح 4:04 ساعت در و شدیم همدان شهر عازم بوس

 حرکت شمال سمت به پاکوب از صبح 6 ساعت در شدن آماده و ها لباس تعویض از پس و رسیدیم نامه گنج

 از بعد و بود مشخص و پاکوب کامال مسیر.دادیم ادامه هداوند آقای عقبداری و فنایی آقای سرقدمی با را خود

 به مساعد و مطبوع هوایی در.شد نمایان میشان پناهگاه و گرفتیم قرار یال روی بر تند تقریبا شیبی از عبور

 استراحت و صبحانه صرف از بعد و رسیده پناهگاه به 0:23 ساعت و داده ادامه پناهگاه سمت به خود مسیر

 .دادیم ادامه الن کالغ قله سمت به را خود حرکت 3:23ساعت

 میزان بر ارتفاع افزایش با.باشد می مشخص پاکوب و است غرب سمت به رودخانه شمال یا راست سمت از مسیر

 2005 ارتفاع در نادر تخت برف از شده پوشیده و زیبا دشت به 03:23 ساعت در و شد افزوده نیز برف حجم و

 . رسیدیم متر

 کالغ و الوند قله آنجا از و بود زیبا بسیار دشت.شدیم حرکت برای آماده نیرو تجدید و استراحت دقیقه ده از بعد

 از عبور و تراورس دوم مسیر و رود می الن کالغ سمت به مستقیم و هموار مسیری نادر تخت از.بودند نمایان الن

 کالغ پناهگاه به 00:23 ساعت در و کرده انتخاب اعضا و تیم امادگی اساس بر را دوم مسیر که است دره دوزخ

 .رسیدیم الن

 مسیر طول در شده نصب های کابل و است فراوان احتیاط مستلزم دره دوزخ منطقه از عبور است ذکر به الزم

 .بحرانی شرایط در است توجهی قابل کمک

 

 از تراورس و برف از شده پوشیده یال از عبور با و دادیم ادامه قله سمت به پناهگاه از را خود حرکت 02 ساعت

 .رسیدیم الن کالغ زیبای قله به 02:23 ساعت در بود احتیاط نیازمند که ای منطقه

 کول بهمن حادثه در عزیزمان باخته جان همنوردان یاد و نام داشتن نگه زنده و یادگاری عکس گرفتن از بعد

 .گرفتیم پیش در را الوند قله و الن کالغ پناهگاه  سمت به برگشت راه جنو

 آن فرود و صعود در باید که سنگ به دست و عمودی است ای دیواره الن کالغ قله به صعود مرحله آخرین: نکته

 .کرد دقت بسیار
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 دلیل به و رسیده الوند قله به مطبوع هوایی در 05:03 ساعت سرانجام برف از زیادی حجم و یال از عبور از بعد

 راه 04 ساعت در کافی استراحت از بعد و کرده صرف قله روی بر را ناهار هوایی و آب شرایط بودن مساعد

 .رسیدیم خودرو پارک محل به 03:23 ساعت و کردیم آغاز را نامه گنج و میشان پناهگاه به برگشت

 تهران رهسپار و کرده ترک را نامه گنج منطقه 06 ساعت در شده بوس مینی سوار ها لباس تعویض از بعد

 .شدیم

 توقف شام صرف برای  سنگین فعالیت و پیمایش طوالنی مدت از بعد و دوستان درخواست به مسیر طول در

 .افتادیم راه و شده بوس مینی سوار 20 ساعت و  کردیم

 معاینات اساس بر و شدیم توقف به مجبور و شد فنی نقص دچار بوس مینی ساوه اتوبان کیلومتری 33 در تقریبا

 سرپرست زحمات و تالش با. کرد روشن را خودرو توان نمی و است جدی ایراد که گردید مشخص شده انجام

 کمک با داشتند عجله که را همنوردانمان از تعدادی پورشیرزادی آقای عزیز همنورد و اشتری آقای گرامی

 تا بودیم منتظر حادثه محل در جرثقیل آمدن تا اعضا نفرات دیگر و رساندیم مقصدشان به عبوری های اتومبیل

 با نیز همنوردان از مانده باقی تعداد و کرد بوکسل نظر مورد محل به را بوس مینی و آمد جرثقیل سرانجام

 .رسید اتمام به 66/36/24 شنبه روز صبح 5:23 ساعت در نیز برنامه سرانجام.  برگشتند تهران به تاکسی

 تیم کنار در لحظه به لحظه همیشه مانند که اشتری آقای جناب برنامه سرپرست زحمات از فراوان سپاس با

 ثبت را انگیزی خاطره و زیبا لحظات که پورشیرزادی پژمان آقای جناب برنامه عکاس از ویژه تشکر و بودند

 .کردند
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 قله الوند

 

 

 قله کالغ الن
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