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 ،این گزارش حاصل یک کار تیمیست

ی تقدیم یم گردد از این رو به        : تیم پژوهش قله آینه قیر

 

 بانوان(  یزاده)سرپرست و مسئول فن  یزهرا محمد.  ۱

 سرپرست بانوان(  اری)همیلیسارا اسماع.  ۲

 )امدادگر(یهاجر اوج.  ۳

 

 

 انیآقا

 . نادر کرمی)پشتیبانی و تحقیق( ۱

 )سرپرست( یغرق  نیمحمد حس.  ۲

 سرپرست( نیزره پوش)جانش  زالهیعز.  ۳

 (گزارشگر  -   ی)مسئول فن. شاهپور امرالهی۴

 (یمسئول فن اری)همیصادق  مانیپ.  ۵

 (ستیز  طی)مسئول محیگودرز  یعل.  ۶

 اله فهندژ)همنورد(   ینب.  ۷

 )گروه دار(ینیورام   نیحس.  ۸

 )همنورد(یزارع  میابراه.  ۹

 )همنورد( یکرم   یقربانعل.  ۱۰

 )عکاس(یتوکل  وسفی.  ۱۱

 عوض پور)همنورد(   لیاسماع.  ۱۲

 

 

 

 



 رشته کوه سورمند  یمعرف

سترگ واقع شده که  یرشته کوه یاسفرجان در جهت جنوب غرب یتا روستا زدخواستیاصفهان و در حدفاصل شهر ا رازیهنگام عبور از بزرگراه ش در

 باشد. یمعروف م (Jighad)غدیج یبا نام محل ایو به رشته کوه سورمند  رسد یمتر م ۳۷۲۳ارتفاع آن به 

 

 یقابل دسترس م زیشهررضا ن - رمیجاده سم قیواقع  شده، از طر رمی شهرستان سم یکه در استان اصفهان و در جهت شمال شرق سورمند رشته کوه

 باشد.

 

 قهمنط  ناسین شزمی

آن حدود  یشیمایو طول پ  لومتریک ۱۷آن حدود  ییو طول هوا افتهیباشد که از شرق به غرب امتداد  یاز سلسله جبال زاگرس م یرشته کوه بخش نیا

شامل  آن یشناس نیزم .دهدیم لیفارس و اصفهان را تشک یو مرز استان ها دهوب لومتریک ۳.۵حدودا  زیرشته کوه ن نی. عرض اباشد یم لومتریک ۲۵

 سیطاقد یخوردگ نیدچار چ وسنیسال قبل است که در دوران سوم م ونیلیم ۲۷۰با سن  یشناس نیزم با سن کرتاسه مربوط به دوران دوم یهکهاآ

. از فراوان است یگسل یپرتگاه ها یزاگرس دارا یخوردگ نیچ از یفراوان ناش یها یبعلت گسل خوردگو مده است آشده و به صورت کوه در  یسیناود

 سوب می شود.محصعود  یاصطالحا بد پا برا ایسخت  یازکوهها همین رو این رشته کوه

گردنه تخت سلطان،  ر،یمنطقه حنا، تنگ ت زدخواست،یرضا، اشهر رم،یسم یبه شهرستان ها توانیاز شهرستان ها و مناطق مهم اطراف کوه سورمند م 

 اشاره کرد. نیگرموک، اسفرجان، هونجان و دولت قر یروستاها ،یرداشیگردنه ش

 

 گویشساکنین و  

قره  یها رهیو ت یو طائفه دره شور ییقشقا لیحاضر در منطقه ا لیا نیباشد که مهمتر یاستان فارس و اصفهان م ریو عشا التیا الق ییسورمند  منطقه

 .  پردازند یو پرورش اسب م یدامدار ،یمنطقه به باغدار نیبوده و در زمان سکونت در ا یترک زانیعز نیا شیباشد. گو یچه مه قر و یقان

 یکوه نام سورمند که برگرفته از کلمه سودمند م نیاطراف ا نیو ساکن ریکوه باعث شده تا عشا نیمختلف ا یفراوان در جبهه ها یچشمه ها وجود

داده و پس از  لیرا تشک رمیبه هم رودخانه سم وستنینام مانده اند و پس از پ  یکه بعلت تعدد عمدتا ب یدائم یی. چشمه هانندیآن برگز یباشد را برا



توان  یم ختهیرکوه و چشمه کمر یمعروف به چشمه پا ی. از چشمه هاشوند یم ریداده و به کارون سراز لیشکبه رود ماربر، رود خرسان را ت وستنیپ 

 اشاره کرد. 

 

 یپوشش جانور

در تابستان( و )حداقل + ۳۰منحصر بفرد)حداکثر  اریبس یآب و هوا لیرشته کوه دنا را ندارد اما بدل یغنا یچند کوه سورمند از نظر پوشش جانور هر

عقاب و... را فراهم  ن،یشاه هو،یچون کبک، ت یو پرندگان ییهمچون گرگ، کل و بز، روباه، موش صحرا یزاد و ولد جانوران طیدر زمستان( شرا -۲۰

 آورده است.

 

 یاهیپوشش گ

خودرو همچون   اهانیپوشش شامل گ نی. اباشد یمنحصر بفرد و خاص م اریبس زیمنطقه ن یاهیمنطقه پوشش گ ییآب و هوا ژهیو طیتوجه به شرا با

باشد.  یم یچون شن و گردو کوه یحربه و درختان شن،یآو ،یمرده آقاج ر،یموس ،یکوه ریس ل،ی..(، چو.،یگونه گون)بال گون و پشمک گون نیچند

 . شود یکاشت م زیآلبالو و گردو ن ب،یس الس،یهمچون گ یمنطقه درختان یفراوان و خاک غن یبعلت وجود چشمه سارها نیچنهم

 

 دو بخش عبارتند از: نیا یکه قله ها شود یم میتقس یو غرب یو چند گردنه به دو بخش شرق یانیم ییرشته کوه به واسطه قله ا نیا

 متر ۳۷۲۳( در شرق Ayene-Ghabri)یقبر نهیآ قله

 متر ۳۷۲۴( در غرب Surmandسورمند) قله

 واقع شده است. یدو قله اصل نیمتر وجود دارد که درست در مرکز خط الراس ب ۳۶۴۵به ارتفاع  یانیم ییقله ا یدر بخش مرکز نیهمچن



 برنامه:  هدف

 یاستان فارس و استان ها یکوه ها ژهیبو رانیا زمانیکشور عز یکوه ها ییبر امر پژوهش و شناسا رازجوانیش یباشگاه کوهنورد یشگیهم دیبا تاک 

کوه ها و  یبر رو یقیتحق یاستاد نادر کرم ژهیوقت باشگاه بو نیو مسئول انیمرب تیبا حما یافضل سایمرحومه پر ادیزنده  ۱۳۸۰همجوار، حدود سال 

باشگاه و  تیسا یپژوهش بر رو نی. ادیگرد ستیو ل ییارتفاع بلند استان شناسا ۳۰۰ارتفاعات استان فارس آغاز نمودند. بر اساس منابع موجود وقت، 

 قرار گرفت.   http://shirazjavanclub.com/index.php/fa/2019-12-14-08-57-21/2019-08-31-07-57-34/28-300آدرس 

به  یقبر نهیارتفاع قله آ نیتوجه مرا جلب کرد. ا ییشده بودم که نام و ارتفاع قله ا ادیمقاله فوق و فهرست  یمشغول به بررس( ۱۳۹۹امسال) یابتدا در

رح کردن و مط یکرمبا تماس با استاد  نرویاز آن اطالع داشت. از ا یبود که کمتر کس یدر فارس نکته جالب یارتفاع  نیمتر بود. وجود چن ۳۷۱۷ارتفاع 

 ارتفاع منحصر بفرد شد. نیا یو بالطبع معرف قیانجام پژوهش و تحق جهتقله جالب در گاهنامه  نیبر قراردادن نام ا میموضوع، تصم نیا

 .گردیدمحول  یبرنامه مهم به استاد غرق نیا یو سرپرست دیگرد نییتع ۱۳۹۹ رماهیت ۶و  ۵ زیبرنامه ن نیانجام ا خیتار

 

 و مشکالت برنامه  موانع

 نیدر مورد ا یاندک اریاطالعات بس میمتوجه شد هیاول یها یاز منطقه بود. چرا که پس از بررس یبرنامه نبود اطالعات کاف یمانع اجرا نیو مهمتر نیاول

در حد نام و ارتفاع قله در  یاراتدر گوگل فقط به عب "یقبر نهیآ"عبارت  قیدق  یکه با جستجو ییتا جا .وجود دارد یقبر نهیقله آ ژهیرشته کوه بو

 . کرد یتر م ینکته چالش کار را جد نیو ا دمیرسیم یو جهاد کشاورز یعیمقاالت سازمان منابع طب

باعث شده بود تا در  شد یم یمانع که در اصل از مشکل اول که همان کمبود اطالعات بود ناش نیهمراه بود. ا زاتیخوب و تجه میدوم انتخاب ت مانع

در  ینکته حت نیدر دسترس نبود و ا یقیمنطقه اطالع دق ییایجغراف یو چالش ها ری. چون از سطح برنامه، نوع مسمیباش یدچار سردرگم میانتخاب ت

 ر بود.انتخاب افراد و ساز و برگ مناسب صعود اثر گذا

 صعود و... اشاره نمود. ریبرنامه، جبهه مس یمدت اجرا ،یبه عدم اطالع از محل شب مان توان یبرنامه م یدر اجرا گریموانع د از

 

 موانع  رفع

 بود.  یدانیو م یاطالعات بصورت مجاز یو گردآور قیشده انجام تحق ادیاقدام در رفع موانع  نیمهمتر

به  یمتوجه وجود رشته کوه یارتفاعات منطقه شهرستان آباده نمودم و پس از بررس یگام با استفاده از نرم افزار گوگل ارث شروع به بررس نیاول بعنوان

 نیدر ا ارتفاع نیوجود ا یشده،  درست ادیدر منابع  یقبر نهی. بر اساس ارتفاع قله آدمیمتر در مرز استان فارس و اصفهان گرد ۳۷۰۰ارتفاع حدود 

 یرشته کوه در مرز استان فارس و اصفهان قرار دارد و خط مرز نیکه ا داد ینشان م نگیگوگل و ب ی. نقشه هانمودیمحتمل م شیاز پ  شیمنطقه را ب

فارس  یهاکوه  نگیرنک توانست یاطالعات م یجالب بود چرا که در صورت درست  ارینکته بس نی. اگذشتیم یارتفاع جبهه جنوب یمتر ۶۰۰ از حدود

 دهد. رییارتفاع تغ زانیرا از لحاظ م



 

و  یمجاز قاتیتحق یو استاد صادق یپوش، استاد غرق استاد زره ،یهمچون استاد کرم یدیاطالعات و منتقل کردن آن به اسات نیا یاز جمع آور پس

 زیجوق ن یمحدود موجود متوجه شد که ارتفاع مورد بحث با نام عل یبر اساس گزارش ها یمهندس صادق یآغاز شد و در گام بعد یفراتر یدانیم

بدست  زیاز رشته کوه سورمند ن یصعود شده توسط کوهنوردان آزاد به بخش یها ریاس از مس یپ  یترک ج نیچند نیح نی. در همشود یم تهشناخ

در  یدانیم قیدو برنامه تحق یشده بودند با اجرا نییکه بعنوان سرپرست برنامه تع یبخش استاد غرق نیاطالعات در ا شرفتیبا پ  نی. همچنمیآورد

 نمودند.  یرا جمع آور یکه مبدا صعود بود حاضر شده و اطالعات مناسب ریتمحل تنگ 

 .دیرس یبنظر نم یجد سطح برنامه و... چندان ،یصعود، محل شب مان ریمس نییموجود مانند تع یچالش ها بایحاصله، تقر یبا داده ها اکنون

 افتیدر یبرا شانیکه ا میآشنا شد یبنام جناب صادق رمی از کوهنوردان شهرستان سم یکی با وبالگ قیو از طر یمجاز قاتیاست در مدت تحق یگفتن

و  ریرا در مورد مس یاطالعات ناب زین شانینمودند که ا یمعرف رمیو قابل شهرستان سم نیمت اریاز کوهنوردان بس ییما را به جناب آقا شتریاطالعات ب

 ما قرار دادند. اریصعود در اخت یابخو انت یجبهه جنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه  گزارش

پلن  انیو در جر لیتشک یصعود بصورت انتخاب میسرپرست محترم برنامه، ت یجناب غرق یصعود و با هماهنگ ریاطالعات مس لیو تکم یاز گردآور پس

 در برنامه حاضر شوند.  یشتریب نانیآن با اطم هیهمنوردان قرار گرفت تا با ته اریدر اخت یو شخص یاز لوازم عموم یستیل نیهمچن برنامه قرار گرفت.

 

 

 ریبر آن شد تا از مس. قرار دمیگرد رمیعازم شهرستان سم ۱۳۹۹ رماهیت ۵صبح پنجشنبه  ۱۰و ساعت  دیگرد نییانجام شد و سمت ها تع یبند میت

 :ودب ریبه شرح ز رمیتا سم رازیاز ش ریمس ی. زمانبندمیمبدا صعود حرکت کن ریبسمت تنگ ت یپاتاوه به لردگان رفته و پس از سوار نمودن جناب غرق

 

 مکان زمان

 ۱۰:۰۰ رازیسوار کردن همنوردان و حرکت از ش

 ۱۱:۰۰ میخروج از گو

 ۱۳:۳۰ توقف جهت نماز و ناهار

 ۱۴:۱۵ حرکت بسمت لردگان

 ۱۵:۴۵ یسوار کردن جناب غرق

 ۱۶:۱۵ رمیسم

 



 

. حدود میکه در شمال شرق شهر واقع شده حرکت کرد رمیپس بسمت آبشار معروف سمشد.  رمیاز آبشار سم میت دیقرار بر بازد یتوجه به وقت کاف با

آن،  یاریآبدست و  نییو با عبور از منطقه پا شدیم ریسراز نییبه پا یمتر ۳۵حدودا  یکه از بلندا بایمرتفع و ز ی. آبشارمیدیبه آبشار رس ۱۶:۴۵ساعت 

 را جهت استراحت بوجود آورده بود. یسرسبز و خنک اریمنطقه بس

 

 داریافتخار د نیب نیکه در ا م،یشد یسنگنورد  یکارآموز شرفتهیدوره پ  یدر منطقه جهت اجرا رمیمتوجه حضور دوستان کوهنورد سم دیهنگام بازد در

 .ودندمنبه ما ارائه  رینسبت به رشته کوه سورمند و تنگ ت یقتریلطف کرده و اطالعات دق شانیحاصل شد. ا ییجناب آقا

 ریهمنوردان بسمت منطقه تنگ ت حتاجیما نینه چندان کوتاه جهت تام یو پس از توقف میحرکت کرد رمیاز آبشار به طرف شهر سم ۱۷:۳۰ ساعت

 .میداد ریادامه مس



 

 نی. از امیادامه داده تا به تابلو سبز کوچک قره قاچ برس لومتریک ۱۰را حدود  ریشهررضا مس - رمیبزرگراه سم قیاز طر دیمنطقه با نیبه ا دنیرس یبرا

 .است انینما یرشته کوه سورمند و دو قله مرتفع آن در سمت شمال و شمال شرق جاده بخوب نجایا

 

 شیمایبا پ  نجای. از امیاست وارد شو یخاک ییروستا بسمت چپ که جاده ا یبه دو راه دنیقره قاچ وارد شده و پس از رس یاز آن به جاده فرع پس

. الزم میرسیو صعود م یمحل شب مان یعنی ریشده( و در جهت شرق به منطقه تنگ ت یرسازیز یخاک)البته جاده یدر جاده خاک لومتریک ۱۲حدودا 

 . نمودتنگه استفاده  نیبه ا یابیدست یبرا ریترک مس ایبهتر است از راهنما  یریعشا یرهایمتذکر شوم بعلت تعدد مس است



 

 یادیتا باغات ز دهیمناسب سبب گرد یو هوا ی. وجود آب کافباشد یسرسبز و پر آب م اریقله سورمند قرار گرفته که بس یدر پا قاقید ریتنگ ت منطقه

 .باشد یمورد نظر م یکه خفت دو محل شب مان میرس یو خفت دو م کیجاده به دو بخش خفت  نیگردد. در عبور از ا جادیا ریدر طول مس

 ییدر کنار چشمه و برپا یبه انتخاب محل شب مان قداما. پس از توقف دوستان میدی رس ریبود که به خفت دو، منطقه تنگ ت قهیدق ۱۹:۴۵ساعت  حدود

 چادرها نمودند. 

 

 بود. گرادیدرجه سانت ۱۵هوا در حدود  یفوق العاده سرسبز و دما منطقه

آشنا شده بودند به استقبال  یبا و یجناب غرقپیشین  یقیدو برنامه تحق یود و طمنطقه ب ریکه از جوانان باوقار عشا یحامد قره قان یآقا نیب نیهم در

و  پوشبا نظر استاد زره  تی. در نهاندگذاشت ارمانیدر اخت گریو موارد مهم د یجانور ،یاهیصعود، پوشش گ ریدر مورد مس یدیما آمده و اطالعات مف

با شرکت همه همنوردان برگزار و پس  یکوتاه ی. بعد از آن جلسه هماهنگدیحرکت انتخاب گرد یبرا ۵:۰۰و  دارباشیب یبرا ۴:۰۰دگر دوستان ساعت 

 به استراحت پرداختند.  شتریب یکسب آمادگ یاز صرف شام برا



 

 بود.  گرادیدرجه سانت ۵منطقه فراتر از حد تصور و در حدود  یبود و سرما ۳۰۰۰در ارتفاع  یشب مان محل

 ۱۵از آقا حامد نشد. پس از  یو خبر میشد کینزد ۵:۰۰. به ساعت دندیو آماده صعود گرد داریب یکی یکیو دوستان  دیفرا رس ۴:۰۰ساعت  بالخره

 شود. صعودشده  یبدون حضور راهنما و با اتکا به تجربه و اطالعات جمع آور ریبر آن شد تا مس میانتظار تصم قهیدق

 ریرو روز قبل مس نی. از اسازدیم رممکنیرا غ  یالیاست که انجام صعود از هر  یزشیبلند و ر یها وارهید یدارا یبکر و دامنه جنوب اریکوه سورمند بس

 محل عبور احشام بود. گزاگیپاکوب ز کهیی. درست از جامیسمت غرب تنگه انتخاب نمود الیصعود از 

 

 . میاول قرار گرفت یسنگ الی یاول بر رو بیدرصد بود. پس از عبور از ش ۴۵تا  ۱۵و در حدود  نیسنگ ریمس بیش

 یزشیصخره ها و ر یمنطقه باعث سست یعامل در کنار سرما نیهم دیرس یو آهک بود که بنظر م تیگران بیدهنده کوه از ترک لیتشک یها سنگ

 .بودن منطقه شده بود



 

 الی ی. پاکوب بسمت غرب و سپس بسمت شمال و رومیفراوان بود قرار گرفت یاز خاک و بوته ها یبیدوم که ترک الی یاول بر رو الیاز عبور از  بعد

 درصد بود. ۴۵تا  ۲۵ نیبخش ب نیا بی. ششد یتر م نیسنگ بیو ش گرفت یقرار م

 



 



و  یزشیر دای. گرده شدشد یقله م ریکه با تراورس دوباره بسمت غرب و دور زدن قله وارد گرده ز شد یمشخص م یانیم یمرحله قله سنگ نیاز ا بعد

کرد تا حدود ساعت  یبهم ط کیو نزد اطیمتر با احت ۲۰۰تا  ۱۵۰ حدود عیارتفا گرده یاز ابتدا میمتعدد داشت. ت یبه عبور از سنگ کوتاه ها ازین

 بود. زیانگ جانیو ه بایز اریبس یو غرب یشرق یقله ها ریمس ییا غهیخنک و چشم انداز ت اری. هوا بسقرار گرفت ۳۶۴۵به ارتفاع  یانیقله م یرو بر ۸:۱۵

  

 

پس  .امر زمان بر است نیا میخط الراس متوجه شد یشده بود تا در صورت امکان هر دو قله صعود شود اما با قرار گرفتن بر رو یزیابتدا برنامه ر در

 یاز وقت استفاده شد و فرصت صرف صبحانه به آنها داده شد. جناب غرق نیب نیو صعود دو قله شد. در ا میت میتقس یبرا یریگ یبر را میتصم

زاده در  یو سرکار خانم محمد یمسئول فن اریهم یجناب صادق ،یبعنوان مسئول فن نجانبیسرپرست، ا نیاد زره پوش جانشسرپرست برنامه، است

با استاد  یبصورت تلفن یهماهنگ نیدوستان و همچن نیاز ا یریگ یفرا خوانده شدند و پس از را یو همفکر یدادن را یسمت سرپرست بانوان برا

 گرفته شد. یبه صعود قله شرق میتصم یکرم

به راه  یبطرف قله شرق ۸:۴۵. حدود نمودیآن سهل الوصولتر م ریمس ر،یبودن هر دو مس ییا عهیانتخاب شد که با توجه به ت لیدل نیبه ا یشرق قله

از آن  بورع  ی که بنظر برا میدیرس یشکل یو هرم ییبه قله صخره ا تیهمراه بود تا در نها ینه چندان مشکل یها هغیو ت زیبا افت و خ ری. مسمیافتاد

 . میدیرسیقله م گریبه طرف د یدره شمال قیآن را دور زده و از طر دیبا



 

 ریمس یامر انجام شد و پس از بررس نی. امیکن یرا بررس یجبهه شمال یو بنده و جناب صادق یجبهه جنوب یشد استاد زره پوش و استاد غرق قرار

از   ریادامه مس تیاز امن نانیرا صعود کردم و پس اطم ریرو ابتدا بنده مس نیشد. از ا هص دادخیشت یتر یامن ریبا وجود دست بسنگ، مس یشمال

وجود رد آب حاصل از ذوب چندان سخت نبود، اما بعلت  ریصعود کنند. مس ریمس نیاز هم تیدوستان خواستم تا با حما گریو د یصادق سمهند

 الزم بود. تیو حما اطیبودن سنگ ها احت یقلیها و ص خچالی

 . طناب استفاده شد تیچند تن از همنوردان از حما یبرا نانیاز منطقه عبور کرده و جهت اطم یبدن تیتمام دوستان با حما نیبنابرا

 یها ریکه از مس یفراوان بود. جبهه شمال زیخ و افت یکماکان دارا ری. مسمیبخش به سمت قله حرکت کرد نیبود که از ا ۱۰:۱۵حدود  ساعت

 بودند. خچالیبرف و  یبود که هنوز دارا یو فراخ قیعم یدره ها یدارا رود یبه شمار م زیبه قله ن یابیدست

 

هم قرار داشت  گرید یقله فرع  ۲اما چون در امتداد خط الراس  م،یقرار گرفت یقبر نهیهمان آ ای یقله شرق یبر رو ۱۱:۴۵ بالخره ساعت ریادامه مس با

 باشد: یم ریکه بشرح ز میو ثبت ارتفاع آنها گرفت ریبه ادامه مس میتصم



  :شرق  جهت ازبه ترتیب 

 مختصات ارتفاع)متر( نام

 Longitude: 51.745662 متر ۳۷۱۶ اول  قله

Latitude: 31.478410  

 Longitude: 51.745049 متر ۳۷۱۸ دوم  قله

Latitude: 31.478937  

 Longitude: 51.743255 متر ۳۷۲۳ یاصل  قله

Latitude: 31.479238  
 

هیچ کدام از قله ها  .مینیبب یرا بخوب داالن ونک ،سولک ،شنلی ،هوک کوه های ،رشته کوه دنا، منطقه تخت سلطان یجبهه شمال م،یتوانست یقله م از

به عمق  ییگودال ها یقله اصل یبر رو زمانی را صرف ساخت سنگچین نمایند. مدت شد تا همنوردان نشان یا سنگچین نداشت و همین امر سبب می

در حدفاصل قله  نیمورد کند و کاو قرار گرفته بود. همچن یبه گنج واه دنیتوسط افراد سود و به قصد رس رسد یدو متر وجود داشت که بنظر م یکی

 به سنگ بود. دستبه فرود   اجیبه کف آن احت دنیرس یمتر قرار داشت که برا ۴در  ۳ حدودی به ابعاد یو قله دوم غار بزرگ یاصل

 



. ضمن مییاز دره ها را جهت فرود انتخاب نما یکیبازگشته تا  یخط الراس صعود شده مقدار قیو استراحت از طر یادگاریپس از گرفتن چند عکس  

ها  ریمس یفرود مناسب تر از باق یبرا دیرس یداشت اما بنظر م یادیز بیوجود داشت که هر چند ش ییدر کنار قله و سمت جنوب آن دره ا نکهیا

 باشد.

 

 یمقدار یابی ریمس یراه دارد. استاد زره پوش برا نییبه پا دیرس یکه بنظر م میدیرس ییبه دره ا متر مسافت ۵۰۰حدود  یبازگشت و ط ریمس در

 .دادندیم ریاعضا با فاصله کم ادامه مس هیجلوتر حرکت کرده و بق

 . دیگرد یحرکت م یامر باعث کند نیدرصد بود و هم -۵۵تا  -۲۰در حدود  یبیبود. سراش یزشیو ر بیپرش اریبس دره

دره  نیبرگشت از هم ری. طبق صحبت روز قبل با راهنما مسمیقرار گرفت یگردنه شرق یبر رو ۱۳:۱۵تراورس بسمت شرق حدود ساعت  یکم پس

تنگه که در جنوب گردنه قرار داشت حرکت  نیاستراحت بسمت ا یک معروف بود. پس از لختک چُچُ ای ریج ریانتخاب شده بود که به تنگ ج یشرق

 یبه محل شب مان یبه جاده منته یفصل یمشخص است که با دنبال کردن آن در کف دره و عبور از کنار آبشار اریپاکوب بس یقسمت دارا نی. امیکرد

 .میحرکت کرد رازیکوتاه بسمت ش یبازگشته و پس از استراحت ریتنگ ت یعنیبه محل مبدا صعود  ۱۵سرانجام ساعت  ریمس نیادامه ا با .میرس یم

 .میبازگشت رازیبه ش ۰۰:۰۰حدود ساعت  تیدر نها

 

 نکات ضروری:

گزارش به آنها اشاره نشده است، چون  نیباشد که در ا یم یبخصوص از جبهه شمال گریصعود د یرهایمس یقطعا رشته کوه سورمند دارا •

جرا ا نتابستاخر وااجبهه شمالی در از  دعوامه صنو با همت دوستان برقین ع یقطبه  بوده است. یگزارش تمرکز بر جبهه جنوب نیهدف ا

  د گردید.خواه

 

 نیا یدر نام گذار یحداقل سردرگم ایمختلف کوه بدون نام بوده و  یاکثر قله ها، چشمه ها، دره ها و بخش ها میطول برنامه متوجه شد در •

 نیرشته کوه بود. بر هم نیو صعود کم ا یقله ها نشان از بکر یبر رو نیسنگچ اینبود پاکوب مناسب و نبود شاخص  یموارد وجود دارد. حت

 یبس یباشد. جا یم یشده در محل و اطالعات حاصله از منابع سازمان یعنوان شده براساس اطالعات جمع آور ینام ها یاساس تمام

 قرار دهند. زیما ن اریدارند را در اخت  اریرشته کوه در اخت نیدر رابطه با ا یمنابع ایاطالعات  یکه اگر دوستان ستیخوشحال

 

 یزشیباشد. اما همانطور که اشاره شد بکر بودن کوه سورمند، نبود پاکوب مناسب، ر یکه صعود ساده م رسد یکوه بنظر م یصعود نظر با •

 یاست برا ی. پس ضروردینما یار و کند مرا دشو شیمایپ  ادیز اریبس بیو ش شن اسکی ،دست به سنگ غه،یمعابر، وجود ت یبودن تمام

 .دیداشته باش اهخوب به همر میجبهه ت نیصعود از ا



 

نام  نیتر است. همچن یو طوالن شتریب شیمایپ  ریها مس غهیاست که با توجه به ت لومتریک ۴حدود  یو غرب یدو قله شرق نیب ییهوا فاصله •

 یذکر نشد که با توجه به ارتفاع و منابع سازمان یقله شرق یبرا یاما نام هدیگرد یمعرف زیجوق ن یسورمند و نام رشته کوه عل یقله غرب یمحل

 یم یبرده شده منظور همان قله شرق یقبر نهیاز آ یگزارش هر جا نام نیرو در ا نیباشد. از ا یقله م نیهم یقبر نهیقله آ رسد یبنظر م

 شود. یگفته م زیاست ن رزنیپ  یبه معن یکه در زبان ترک یقر نهیبه آن آ یباشد که بر اساس اطالعات محل

 

درتمامی طول مسیر پوشش آنتن دهی موبایل وجود دارد و فقط در تنگ تیر برای برقراری تماس باید بر روی تپه های اطراف قرار گرفت. بر  •

 وجود دارد.  4Gروی قله نیز اینترنت بصورت 

 

عود عا صکوه قطالی یب باجه به شم می رسد. با توتر هم ۳ع برف تا و ارتفاخت بوده کوه بسیار سته شان این رزمست ،حلیهای مبراساس داده  •

 می باشد.من همراه قوط و ریزش بهسالی ک بایسر با ووده بختی را دارا زمستانه س

 

جه وکمتر مورد تکوه بل و نا کوه دته کی رشزدیعلت قرار گرفتن در نتبخش می باشد. اما بذلبسیار  ،ودنغم بدپا بیرعلکوه سورمند د وعص •

 ت.فته اسگرکوهنوردان قرار 

 

پژوهش ما  نی)اصفهان(، فوالدوند)اصفهان( که در ای(، صادقرمی)سمیی(، آقاری)تنگ تیچون جنابان قره قان یزانیاز عز انیاست در پا الزمست •

  داشته باشم. ییا ژهینمودند تشکر و یاریرا 

 

 

 ۱پیوست  

 اطالعات مسیر

 km/h ۶حداکثر  km/h ۰حداقل  باد  سرعت

 آفتابی وضعیت آب و هوا

 +   ۲۵حداکثر  -  ۵حداقل  دمای هوا

 متر  ۸۳۰۰ مقدار مسافت پیموده شده

 گام  ۱۵۳۰۰ تعداد گام ها

 ۶۶.۹٪ شده  پیمودهحداکثر شیب  

 ۲۴٪ میانگین شیب پیموده شده

 -۵۹.۳٪ شده  پیموده  یشیبحداکثر سرا

 -۲۰.۱٪ میانگین سراشیبی پیموده شده

 ساعت  ۱۰ مدت زمان پیمایش

 

 

 

 



 ۲پیوست  

 فهرست ملزومات مورد نیاز صعود فصل تابستان

   ریهمراه بادگپوشاک مناسب فصل به  ۱۱ جفت باتون )باتوم( ۱

 تر یل ۳آب  ۱۲ تیهدال ۲

 هیاول یکمک ها ۱۳ نیو کاراب یطناب انفراد ۳

 چادر ۱۴ یآفتاب نکیع  ۴

 خواب  سهیک ۱۵ ریکاله آفتابگ ۵

   کرم ضد آفتاب ۶

   ییو شناسا مهیکارت ب ۷

   زباله  یجهت جمع آور کیپالست ۸

    و تنقالت وهیم  ۹

   ناهار)ریزه خواری(  ۲ –شام ۱ – صبحانه۱  ۱۰

 

 ۳پیوست  

  نقاط مهم 

 مختصات ارتفاع)متر( نام

 Longitude: 51.567237 متر ۲۴۰۰ سمیرم

Latitude: 31.416301  

 Longitude: 51.606592 متر ۲۴۷۰ آبشار سمیرم

Latitude: 31.417063  

 Longitude: 51.597057 متر ۲۶۰۰ دو راهی قره قاچ

Latitude: 31.490398  

 Longitude: 51.721887 متر ۲۹۶۰ خفت یک(  –محل شب مانی)تنگ تیر  

Latitude: 31.472754  

 Longitude: 51.730324 متر ۳۶۴۵ قله میانی

Latitude: 31.485895  

 Longitude: 51.735525 متر ۳۵۸۶ محل دست به سنگ

Latitude: 31.483529  

 Longitude: 51.745662 متر ۳۷۱۶ اول  قله

Latitude: 31.478410  

 Longitude: 51.745049 متر ۳۷۱۸ دوم  قله

Latitude: 31.478937  

 Longitude: 51.743255 متر ۳۷۲۳ یاصل  قله

Latitude: 31.479238  

 Longitude: 51.744101 متر ۳۷۰۹ دره اصلی منتهی به تنگ جیر جیر

Latitude: 31.479299 
 

 Longitude: 51.739903 متر ۳۷۰۹ دره انتخابی ما به تنگ جیر جیر

Latitude: 31.480248 
 



 Longitude: 51.740005 متر ۳۴۳۳ گردنه منتهی به تنگ جیر جیر

Latitude: 31.475360 
 

 Longitude: 51.739559 متر ۳۳۳۱ تنگ جیر جیر

Latitude: 31.471217 
 

 

 

 ۴پیوست  

 جدول هزینه ها)تومان(

 ۱۶۰۰۰۰۰ روز( ۲کرایه مینیبوس)

 ۱۱۷۶۰۰ روز(۲بیمه مسولیت مدنی)

 ۱۷۱۷۶۰ اشتراک باشگاه

 ۱۸۸۹۳۶۰ مجموع

 ۱۵۷۰۰۰ هر نفر

 

 جوان  رازیباشگاه ش یع جتماای اشبکه ه یآدرس ها

                            

 . دیاستفاده کن ریز نکیجوان در گروه واتس آپ از ل رازیباشگاه ش یها برنامه از اطالع جهت

https://chat.whatsapp.com/32jaOP817b57THPGQLDb7Y 

 

 جوان  رازیباشگاه شلگرام ت

@shirazjavanclub  

 

 .دییاستفاده نما ریز نکیجوان از ل رازیباشگاه ش نستگرامیا صفحه مشاهده جهت

https://instagram.com/shirazjavanclub 

 

                               

 جوان رازیش یورزش باشگاهت وبسای

http://www.shirazjavanclub.ir 

www.shirazjavanclub.comhttp:// 

 

https://chat.whatsapp.com/32jaOP817b57THPGQLDb7Y
https://instagram.com/shirazjavanclub
http://www.shirazjavanclub.ir/
http://www.shirazjavanclub.com/

