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 منطقه  معرفی

 

دشت الر در منطقه نمارستاق از استان  یشمال یهال یدوخواهرون در منته یغرب یشرق یلومتریک ۰۱ الراس خط

 شود. می محسوب یالبرز مرکز یها از رشته کوه یمازندران و بخش

 گرفته است. یجا ینقطه البرز مرکز ینتر است که در دوردست« شکل  ییدو قلو»مخروط  ۴خواهران به شکل  دو

ه سنگ و وارو به رودخانه سه سنگ ختم س ،سر مخروط :که شرق آن بعد از قلل ست یالراس خطقله در امتداد  این

جدا شده از دماوند  یالتنها  یسرداغ وصل است که به نوع یال یعنیقله دماوند  یغرب شمال یالو ادامه آن به  شود یم

 .شود یمحسوب م

 .چپکرو و خرس تخت –قله عبارتند از ؛ کهو  ینا یغرب همسایگان

قله کهو قابل  یققله قرار گرفته اند و از طر ینا  هفت سران الر و قله مشهور شکرلَقاس و ناظر در شمال الراس خط

 صعودند.

 قله را صعود کرد: ینا توان یم یرچهار مس از

 ورارو ( -غرب به شرق و بالعکس ) چپکرو  الراس خط یرمس-۶

 یکرد تا گوسفند سرا یمایشو خط را پ یدو گردنه قو رساز دشت الر به سرخک  یتوانم یرمس ینبه ا یدنرس برای

 چشمه کلوم و بالعکس 

 یمسافت طوالن یرمس ینکه ا.و صعود قله یودر ادامه گردنه تخت برف یاهرودو س یوکنمارستاق به دشت در یرمس-۴

  داشته.

ارزش  بوده و یشن اسککوتاه و  یریکه مس یوآسیابقله( به رودخانه د یجنوب یر) مس یابآس یوگردنه د یرمس-۰

 ندارد. یچندان یصعود

 دارد. یبوده و مسافت طوالن یسنگ یرمس ینکه ا .هفت سران به تخت خرس و در ادامه صعود قله الراس خط یرمس -۲

 

 یها وچند برج با قلهها صخره ها فراوان سنگ یری( قرار دارند. درگ سر مخروطحد فاصل قله ناقوس )  ها دوخواهران

قله  یبررو.یشودم یافتمحل کمپ  ها ناقوس و دوخواهران یندر گردنه ب.آن قراردارند یردر مس یرنگ و پر خطر یدسف

آن  یغرب یرمس.است یقله آهک یها سنگ یبترک .ردکاسه کوچک دا یکسرگردان است. چکادش  یآهن ینبش یک

 ینکه از گردنه ب یمپاکوب مستق یکرو و درجه با دوپاکوب بز ۰۳ یبکوتاه با ش یآن شن اسک یو شرق .تند است

 .راه کوتاه تر و روان تر است یدوخواهران به غرب

دو  یانهم .یرودم یوآسیاببه قعر رودخانه د یوارهد یببا ترک ییصخره ا یبدوخواهران از طرف جنوب با ش قلل

 .یرودم سر مخروطبه طرف  ییکه به گردنه ا ییا یغهت ها خواهران

 

 گزارش شرح

 یبرمچرا که از نوشتن گزارش هم لذت م .یستدر منطقه ن یمفقط رفت وآمد و عملکرد ت یمها از نوشتن گزارش هدف

شاخص  یها صعود یبا منطقه و اجرا یآشنائ یزن یاز اهداف بلند مدتم آشنا شوند و وقسمت یگرانوهم دوست دارم د

 .هست

 



در منطقه نمارستاق  یرماه اخ یفوق العاده در د یصعودها تالش یناز ا یکی.یمرا تجربه کرد یخوب یها صعود امسال

 یدوارتالش خرسند بودند و ام یننفرات از ا یتمام .کمبود وقت برنامه ناتمام ماند یلصعود دوخواهران بود که به دل یبرا

 . دوباره بودن یبه تالش

دوباره به قلل  یبرنامه به فکر تالش ین.بعد ا یمکل خوسون به سکنو را اجرا کرد الراس خطو گذشت و برنامه  گذشت

  دوخواهران شدم.

به همراه داشت. که رفتن  یکرده بود و رفتن ما نقطه نظرات یجادرا کشور ا یسخت یطکرونا شرا یروسکه و یاوضاع در

ت و بدون خلو ییبدهم که رفتن ما در منطقه ا یدجوابقسمت با یندر ا .یبردسوال م یررا ز یاجتماع یتشما مسئول

 .یکرداز سکنه بود و شک و ابهام را برطرف م یپناهگاه و خال

جمعه و شنبه را هم  یتوانستیمبود و م یکشنبه) ع( که  یوالدت حضرت عل یلیتعط .رو ما بود یشپ یخوب یلیخ زمان

 .یمبرنامه ماندگار را اجرا کن یکو  یماضافه کن

با بنده همراه  یاحمد یبود و فقط مهد یماعضا ت یهمگ یبرا یادیو مشکالت ز یمبود یدسال جد یکنزد یطرف از

 ..از پس کار برخواهد آمد یدانستمبودم و بدون شک م یدهاورا بارها د یکه توانمند ینفر .شدند

 

 اسفند ماه  ۶۱ جمعه

پوش  یدمنطقه البرز راسف یشهفته پ یها .بارش یمصبح روز جمعه تهران را به سمت نمارستاق ترک کرد ۲ ساعت

 یبه روستا ۱:۰۱منطقه دوخواهران چه خواهد بود. ساعت  یکردم.حس م یکردیمشم که عبور مها از امام زاده .کرده بود

را در همان جا  ین. ماش  یدیمنرس ینگداشت وما به پارک ودوج ییزده ا یخنمار برف  ینگ.جاده پارک یدیمنمارستاق رس

در  یپاکوب در منطقه وجود داشت. یبرف خوب .یماستارت را آغاز کرد ۹:۰۱.وپس از آماده شدن ساعت   یمپارک کرد

پاکوب کار مارا آسان خواهد کرد و حداقل تا گردنه سه سنگ از برف  ینجان ا یکه ا بودیم حالخوش .قرار داشت یرمس

داخل منطقه بود. که فقط تا دشت  یانردپا پاکوب شکارچ ینوا .باطل بود یالخ یهمه زه یول .نخواهد بود یخبر یکوب

 .سگ هم همراه آن بود ینچند یرفته بودن ردپا یوکدر

 

دشت مملو از برف بود که شکوه و عظمت  .یشدنم یدهدر دشت د یاهینقطه س یچ.ه.یدیمرس یوکدر یبایدشت ز به

 یلبه دل ینبار. ایرفتیمم یشپ یرا با سرعت خوب یرمس یلزده بود.اوا یخاول صبح بود و برف  .یدادرا نشان م یخاص

 . یماز رود خانه عبور کرد یروز به راحت ییروشنا

صعود قله ناظر  یردشت به سمت راست مس یورو .یباشدقله شاخص در البرز م ینصعود چند یرمس یوک) دشت در

 .( یباشدقله تاج کوه م یرمس ینو شمال ا یوکبزرگ و سمت چپ دره به سمت قله کهون و سمت آبشار در

 

وآبشار آستانه کُر رهسپار  یوارهبه سمت د یباشدم یوگوگرد یمعدن ییبه چشمه اشلت که چشمه ا یدناز رس پس

ما  یکه درست روبه رو یمبود یرمس یدر ط.اند یدهکه آنها مارا د یکردیمفکر م  .یدیمگراز د ییگله ا یر.در مس  یمشد

 .پابه فرار گزاشتن یبود و همگ ترانگار نگاه مابرنده  یول یمچشم توچشم شد.نقرار گرفت

 

 یبه دشت لرا که از حجم برف یدنبا رس.یمکرد یلو تنقالت م یماستراحت کرد ی.و چند یدیمآبشار آستانه کُر رس به

 یدکه با یری. مس یمشد یرمس یو راه یمگفت یوا ی. ا یمبه گردنه سه سنگ انداخت ینگاه.شده بود یدهپوش یادیز



ما  یرا برا یموضوع برف کوب یندار شده بود.ا آب شل و کاملوبرف  یتابیدم ی. آفتاب تند  یکردیمم یدونفره برف کوب

 .یکردسخت م

 

به گردنه سه  یدنتابستانه رس یرمس.نشد یسرکه م.یمبرس یاهروددشت س یابه گردنه و ۶۱که ساعت  یکردیمم فکر

 یرمس.یمکه از دشت باال رفت یکم را در دل ما انداخته بود. یبود وحجم برف داخل دره ترس یزخ سنگ به شدت بهمن

را به سمت گردنه سه سنگ  یرمس ینو ا  یمرفت یشلرا پ نگیس یها یوارهد یکی.وتا نزد یمرا به سمت قله لرا باال رفت

 یکردم یدرا تهد یماگر ت یوجود داشت و بهمن یبود که حداقل حجم برف کمتر ینا ینکارا ی. خوب  یمتراورس کرد

 .داشت یشدت کمتر

 .نبود یسرما م یحجم برف برا ینبه گردنه باا یدنرس یول یمرفته بود یشبرف سرعت مارا کند کرده بود.خوب پ حجم

. در   یمردبه برپا کردن کمپ ک یمتصم .یکردو صعود فردا را مختل م یگرفتاز ما م یادیز ی. انرژ  یرسیدیمواگر م

از شدت برخورد  ینکار.ا یمکرد ین. دور چادر را بلوکچ  یمرا زد درچاله بود چا یبانبود و تقر یزبهمن خ یرکه مس یقسمت

 .یکردم یریچادر جلوگ یها یوارهباد به د

 

و استراحت صرف  یکاوریر یبرا یو وقت خوب یمشدن هوا به داخل چادر رفت یک.و قبل تار یمگرفت یخوب تصمیم

  .از درون چادر قابل مشاهده بود یباییغروب ز.یمکرد

ماندگار  یشب بود. یدهزحمت کش یاحمد یکه اقا یو با خوردن ماکارون یمنوش جان کرد یعاتو ما یمبرف آب کرد کمی

هر چند  .دیوزیم یدیشب باد شد یها یمه.اما در نیکردم ین.خواب خوب امشب صعود فردا را تضم یمکرد یرا سپر

 .از شدت بادوکم خواب شده بودن یشانپر یاحمد یاما آقا یدمالبته من خوب خواب.یشدیمم یداراز خواب ب یگاه

 

 اسفند ماه  ۶۱ شنبه

صبحانه  یو مقدار یمداغ نوش جان کرد ییو چا یم. شروع به آب کردن برف کرد  یمشد یدارصبح از خواب ب ۲ ساعت

.   یمصبح به راه زد ۳:۰۱.ساعت  یمو استراحت کن یمو دوباره شب به چادر برگرد یمصعود کن یم. قرار شد که بر یمخورد

قله صعود  ینگفتم اقا اول  یدیمگردنه رس یرو یوقت .یمگردنه سه سنگ واقعا سخت بود اما خب سبکبار بود یرز یبش

مارا مدحوش خود  الراس خط یبایرخ ز .یشودقله محسوب م یهگردنه در زمستان  ینبه ا یدنکه رس یبه راست.شد

  .ینداختلرزه به تن ما م یقله سه سنگ شرق یها یوارهکرده بود. د

 نه ؟؟؟؟ یاماند  یمنه ؟؟؟؟ اصال زنده خواه یا یرسیمنه ؟؟؟ اصال به قله م یا یمکه اصال ادامه بد یمدودل شد یکم اول

 

.متوجه   یکردیمحرکت م یاهرودبه سمت س ی.وقت یمشد یاهرودس یمنان راه یوتوکل کردن به خدا یشتربا عزم ب ولی

در عرض کوه کهون  یبلند یها چون نقاب .که نکند بهمن مارا بزند یدیمترس ی. کم  یشدیمشکسته شدن برف در پهنا م

 .یکردبهمن مارا نابود م یناول یشکستنقرار داشت و اگر م

و فاصله  یمنینکات ا یتو با رعا یمقرار داشت حرکت کرد یرکه درچپ مس یبه سمت گرده سنگ یکم یلدل ینبه هم

خاطر  ینانموضوع هم اطم یناز ا .راحت شد یالمونو خ یدیم. باالخره به کف دشت رس یمرفت یینمناسب به سمت پا

 .نخواهد داشت یبرگشت بهمن یرنخواهد بود و مس یخواهد زد و آفتاب یخ یرکه موقع برگشت مس یمشد

 



 یاندماوندنما یرخ غرب .  یمکه باال رفت ی.کم  یمشد سر مخروط یشمال یالو رهسپار   یمکرد یهگوارا ته یآب رودخانه آب از

وجود داشت واز شانس ما امروز  ی. برف سفت یرفتیمباال م یالبه  یال.را پوشانده استها یخچال یامسال برف خوب .شد

 ینجاکه به ا یرماه اخ یکرده بودم و د یمگوگل ارث ترس یرا بررو یراز قبل مس.دبوهوا سرد  یبابود و تقر یابر یمههوا ن

 به یال یمگرده ار یکنزد.کرد یدچکار با یدانستمو م یمصعود کرده بود یمقله ار یکیتا نزد یمآمده بود

 

گرده  یرز یقادق و یمرا کج کرد یربه سمت چپ مس یمهالل را باال بر ینا ینکهقبل ا ینبارا .یزددور م یهالل یمچهن یک

قرار نداشت  یمگرده ار یرز یادی.برف ز یرسیدیمم یبه گردنه تخت برف یمنته یالتراورس به  ی.با کم یمقرار گرفت یمار

 . یمتراورس عبور کرد ینازا یمنا ییوکلنگ به دست و فاصله ا یمنینکات ا یتاما باز هم با رعا

 

 یبیش شده بود. یجادا یادبه واسطه برف ز یتند یب.ش یرفتیم.همچنان باالم یمنداشت یو ترس یمبود یدهرس یالبه  دیگر

 یها چرا که نقاب .یمگردنه نرفت ی.امارو  یشدیمم یکنزد ی.کم کم به گردنه تخت برفیکردحبس م ینهکه نفس را درس

. وقله   یمقله را باال رفت یمشد یکنزد سر مخروط یکه به رخ جنوب یکم .یکردم یدبه گردنه را تهد یدنرس یقادق یبزرگ

 .  یمحرکت کرد سر مخروطو  ها دوخواهران ینبه سمت گردنه ب را صعود کرده و

 

بهشت را  ینام که ا کردم یکوهنورد ها سال .را دارد یشآرزو یکه هر کوهنورد یبهشت.یستا یبهشت البرز مرکز اینجا

بود و  یهوا عال.داشته باشم یادگاریامسال نصب کرده بودم عکس  یورکه شهر ییدوست داشتم با تابلو یلیخ.ینمبب

قله  یو کلنگ به دست راه یمرا در قسمت امن گزاشتها . کوله  یکنیمصعود م یمرا داشتم که باالخره دار ینشوق ا

صعود  یربلند مس یها گرده و نقاب یرو یادف زوحجم بر .داشت یخاص یفصل دشوار ینقله هم در ا یگرده غرب.یمشد

 بیدوخواهران غر یعنیبه قله اول و قله دوم  ۶۲:۴۱قسمت ساعت  ین. باالخره پس از گذر از ایکردسخت م یرا کم

 یها اشک یاتابلو قله و یادماوند را نگاه کنم  یبای.رخ ز  یمچه بگو یدانستمرا گرفته بود و نم یم. بغض گلویدیمرس ۶۲:۲۱

 ..را یاحمد یقاا

 

 یها .عکس یامدیمفرود م یعسر ید.زمان تنگ بود وبا بعد از چند سال موفق به صعود زمستانه قله شدم باالخره

از همان  یاهرودرا برداشته و به سمت س یمانها به گردنه کوله یدنبا رس .  یمشد یینپا یو راه یممان را گرفت یادگاری

دشت واقعا صالح  یندر ا یستادنکرده بود و ا روبآفتاب غ یدیمبه دشت رس ی.وقتیمحرکت کرد یصعود یرمس

سرداغ متصل  یالبه  یاهروددشت س .گراز. خرس و... بوده ،چون گرگ یوحش یواناتمنطقه مقرر ح ینا.نبود

تعداد  یازدن و منطقه کمپ ینلذا زمستان در ا .یباشدم یسنگ یها مخوف با تنگه یها دو تمام دره ینا ینماب .یباشدم

.اما خب بعد از  یمبدون توقف به سمت گردنه سه سنگ حرکت کرد .به دنبال داشته باشد یخطرات یدکم بودن شا

 ۴۶:۰۱وساعت  یمادامه داد سخت بود. یباشدمتر صعود م ۴۳۱گردنه که حدود  یرز یبباال رفتن ش یماییکوهپ ها ساعت

و فردا صبح با جمع   یمکرد یداغ سپر یین چایدمفصلِ بعد صعود و نوش ی.شب را با خوردن شامیدیمبه کنار چادر رس

 . یمکردن چادر به سمت نمارستاق حرکت کرد

 .یدرس یانکامل به پا یتو موفق یبرنامه هم به سالمت این

. چرا که هم یخواهدتوان باال م یرمس ینکه ا یمنکته را بگو ینشد. وا یسرقطعا با تالش خودم وهمنوردم م یتموفق این

 .یکندبوده و صبر واسقامت باالرا طلب م یادو فراز وفرود آن ز یادز یمایشمسافت پ

 



  .ما بوده یمت یتموفق یلاز دال یکی یمنا یها یال ییبا منطقه و شناسا آشنایی

 

  :مهم نکات

.  یمقله گرفت ینبه صعود ا یمتصم ویه یستن ینطوروا .یخواهدو تالش باال م ینبرنامه تمر ینا .همان طور که گفته شد-۶

 یها یالکامل با منطقه و  یما در صعود قله آشنائ یزو نقطه تما .یدهرس یتتالش شده تا به موفق ها برنامه ماه ینا یبرا

 .بوده یمنا

 

به  یدنرس یبه عنوان مثال در فصل تابستان از دشت لرا برا .از نقاط فرق داشت یتابستانه و زمستانه در بعض یرمس-۴

از  یدنبود وبا یسرم یندره ا یاداما االن با حجم برف ز.یرسیدیموبه گردنه م یدادیمگردنه از کف دره پاکوب را ادامه م

 . یممجاور باال رفته و به گردنه برس یها یال

ت دره را سمت راس یال یدزمستان با یول یباشدتابستانه آن داخل دره و تنگه سه سنگ م یرمس یاهروددر دشت س یا

گرده را از سمت چپ تراورس کرد که  ینا یا یدرس یرا صعود کرده به گردنه تخت برف یمگرده ار یاباال رفت ودر ادامه 

 .یزندصعود حرف اول و آخر را م یندر ا ستانهزم یریابی. به هر حال مسیمکار را انجام داد ینما ا

 

که  یدآنرا بزن ینتپو gpsو حتما با  یدکن ینبلوکچ یاو ینیوارچکه هست حتما با برف د ییمحل کمپ را در هر جا-۰

 .یدخراب بود به مشکل برنخور یادر هنگام برگشت اگر هوا مه آلود و

 

  .وجود دارد یاهرودچه تابستان وچه زمستان داخل دشت لرا وس یشههم ییآب گوارا-۲

 

 .یباشدم یالرود یشهر بلده و روستاوجود  یلوآن هم به دل .یشودم یافت الراس خطقلل  یآنتن فقط رو-۳

 

 یرمس ینا .انجام دادم یکوهنورد یشکسوتانکه با پ ییها وبا صحبت .انجام دادم الراس خط ینا یکه رو یقیبا تحق -۱

  .نمارستاق بوده یو روستا یشمال یراز مس یصعود زمستان یننخست

 

 .یفتداتفاق ب ییوهر نقطه ا یمیهر ت یچرا که هر لحضه امکان دارد برا .یدداشته باش یبانپشت یمبرنامه ت یحتما برا-۱

 

 برنامه  ینمورد استفاده در ا تجهیزات

 

 .خواب یسهانداز ک یرز .خواب پر یسهک .جوراب پر .کاپشن پر .چادر دوپوش .دوپوش کفش

 .یسدسکش ب .دسکش گرتکس .کاپشن گرتکس.جوراب زمستانه .هاضاف یسلباس ب .یسشلوار ب .گرتکس شلوار

.  کرامپون.متر ۰۱به طول  یطناب انفراد.یکاله آفتاب..کاله کاسک کاله گرم.طوفان ینکع .یمعمول عینک

فالکس .چراغ چادر.یتالهد.ینعدد. کوله سنگ ۰ ینکاراب .دوعدد یسانت ۶۴۱عدد.تسمه  یکبرف  یلب.باتوم.کلنگ

 یسهک.چاقو.کرم ضد آفتاب.اضافه یدوجفت باطر با gpsدستگاه .یظروف آشپز .عدد.کپسول و سرشعله گاز یک یچا

 زباله  یسهک .برف

 

 



 :برنامه ییغذا مواد

و تنقالت  یوه.میازنان به تعداد ن  . یتن ماه .سوپ و نودل .ینیزم یبوعده خوراک گوشت و س یک .یوعده ماکارون یک

  یازبه مقدار ن یمقو

 .( یشکر کره و حلوا .یرهم ) پن صبحانه

 

 :برنامه ینصعود شده در ا قلل

 متر ( ۲۴۲۰)  سر مخروط

 متر (  ۲۴۹۸)  یشرق دوخواهران

 متر (  ۲۰۶۱)  یغرب دوخواهران

 .متر بوده ۰۱۳۱متر و گردنه سه سنگ  ۰۲۱۱ یاهروددشت س ارتفاع

 

 یمنا برتر و یها صعود یدبه ام

 

 



 

 
 پوش یدالبرز سف



 

 



 

 



 

 



 



 



 
 ها و دوخواهران سر مخروط

 



 
 ناظر بزرگ

  



 
 سه سنگ

 



 
 یاهروددشت س  یردر مس

  



 
 سر مخروط

 



 
 آزادکوه یرخ شرق

  



 
 یمانمنطقه تخت سل

 



 

 



 
 



 



 
 


