
 به نام پروردگار

 شگاه كوهنوردي آسمان البرزبا

 دوم آبان ماه سال یکهزارو و سیصد و نود و نه: برنامه یاجرا خیتار

 روزه کی: برنامه یاجرا مدت

 : قله کلون بستک برنامه عنوان

  ی: کوهنورد برنامه نوع

 نیسنگ مهی: ن برنامه سطح

 تهران ن،یزی: د برنامه یاجرا منطقه

 متر ۴۱۸۰ : قله ارتفاع

 یقهرمان ری: امو امدادگر سرپرست نام

 یی: ابوالفضل باباو مسئول فنی سرقدم

 یجهانشاه ونی: هماعقبدار

 فالحت پیشه می: مرعکاس

 فرهنگ مای: سبرنامه بانیپشت

 : پونه خلج ارتباط با پشتیبان

 احسانی هدا:  نویس گزارش

 نفر(: ۲۸کنندگان ) شرکت

 یعل ابراهیم، پرنیان ، سهراباحمدی الدیم ،یمیابوالفضل قد ،یفرهاد قرائ ،ید دانائداو نژاد، یخواه، فرهاد عل یعیرضا سم :آقایان

 ، ابوالفضل بابایی،سید سلیمانی، عزیز میرزایی، مهیار صادقی، سیاوش امجدی، پژمان امامی، محمدرضا حیدری راد دیوح ، یخان

                                  همایون جهانشاهی

ی شمسغزل  ،یحداد هیسم ،مجیدی میمر شه،یفالحت پ میمر ان،یتراب مایس ،یمیرح هی، مرضجنظرزاده، پونه خل ایرو خانمها: 

 هدا احسانی ،شیرین حقیقی، حقیقت، فرشته پور



 ییایجغراف تیموقع

قله مشرف به  نیا یجنوب و جنوب شرق یهااست. دامنه بستک، در خط الرأس سرکچال، در شمال شمشک قرار گرفتهقله کلون

دامنه  زیدامنه، رودخانه جاجرود است. آبر نیا زیحد رودبارقصران قرار دارد و آبر کیمنطقه لواسانات و رودبار قصران بوده و نزد

ود، رودخانه قله گذشته و پس از ادغام با وارنگه ر نیرود بوده که در جهت شرق به غرب، از شمال ا تیوال دخانهدره رو ،یشمال

 .دهدیم لیکرج را تشک

 نیزید یاسک ستپی –سرکچالها ، : قله کلون بستک ها جاذبه

 گوش بره،  کنگر ، یگل گندم ، چهباری ، بومادران ، شنیآو ، واسری ، خار ، : گونیاهیگ پوشش

 کبک،  روباه،  خرگوش،  بز و کل،  گراز، : گرگیجانور یگوناگون

بسته است. در  ی: به معنابستکاست.  رانیا یمیمنازل قد یدرها یچوب یقفل ها یبه معن کلون نام قله: ی هیتسم وجه

منطقه گرفتار شده اند و اصطالحا به  نیکردند، در دره ها و ارتفاعات ا یمناطق حمله م نیبه ا رانیکه دشمنان ا میقد یزمان ها

 ن قله به نام کلون بستک لقب گرفته است . یا لیدل نیدر بسته خورده اند! و به ا

 بهار و تابستان فصل صعود: نیبهتر

 تا قله ریهمراه اول در اکثر مس :یده آنتن

 :بستک کلون قله به راه های دسترسی

 نیزید یمتر ۳۲۸۰از گردنه  یجنوب الی. ۱

 ودشوارتر( یصخره ا ریاز مس ی)بخش نیزید یاز روستا یغرب الی.۲

 است. داشته یکم یدوردست بودن؛ صعودها لیکوه که به دل یشمال غربگرده شمال و .۳

 گزارش شرح

بوس . اتوندسرپرست مقابل باشگاه گرد آمد یزی، همنوردان شرکت کننده در برنامه، طبق برنامه ر۱۳۹۹دوم آبان ماه  آدینه بامداد

اتوبوس در  بامداد 6حرکت کرد. ساعت  نیزیدمنطقه از سمت جاده چالوس به سمت  یبامداد، مطابق قرار قبل ۴:۱۵رأس ساعت 

ردن و آماده کداشتند مشغول صرف صبحانه  تله کابینهمنوردان با توجه به تایمی که تا بازگشایی  و توقف کرد نیزیهتل د

دن ش ادهیاز پ دبه منطقه باالی پیست رفته و بع تله کابین بر سوار ۷:۱۵ساعت  ،تله کابین ییپس از بازگشا شدند.وسایل صعود 

تازه وارد گروه  یبه اعضا یگروه را مسئول کمک رسان یاز اعضا یاعالم شد و سرپرست تعداد فیو شرح وظا میداشت یمعارفه ا

 ییویادر ستگاهیبه سمت اپارکینگ را  ریسم یجهانشاه یآقا یو عقبدار ییبابا یآقا یمنظم به سرقدم یکردند و سپس در صف

ا دکل کوتاه ت شیمای. پس از پگرفتیم شیاز صعود هم باشد، پ شیپ یبدن یآرام که آمادگ یتمیبا ر کار کلون بستک یو پا



ه قلل اطراف منطق ییایاطالعات جغراف انیاستراحت و ب یقیصعود به قله پس از دقا یبرا شیمایمتر، پ ۳۴۰۰در ارتفاع  ییویراد

. میدادخود ادامه  ریبه مس یدر پاکوب در جهت شمال شرق میقله شروع شد. ت یجنوب الیاز  ۸:۴۰ساعت  ، محترم سرقدمتوسط 

 یسنگ قسمتهای ،یمتر ۳۸۰۰آب و تنقالت در نظر گرفته شده بود. در ارتفاع  دنینوش یکوتاه برا ییهااستراحت ریدر طول مس

مناطق جبهه  یدر برخ نیقله، زم ی. در صد مترشدیتر م بیدر جهت قله به سمت شمال پرش ریرو بود و مس شیپ ییبایز

بود.  درجه 3منفی هوا در قله حدود  یبر ساعت و دما لومتریک ۱۰از برف و وزش باد در طول صعود حداکثر  دهیپوش یشمال

اوند . در قله، دممیحد و اندازه رشته کوه البرز شد یب ییبایز یرایو پذ رسیدنددر صحت کامل به قله  ی تیماعضا ۱۲:۴۵ساعت 

قله این  یساخط الر داددر امت ۳و  ۲،۱. در سمت راست قله دماوند، قلل سرکچالکردیم ییدر امتداد شرق با شکوه خودنما بایز

 ی، در جنوب شرق(۳۴۸۸باشد. قله آبک ) یقابل مشاهده م یمتر، به خوب ۴۳۷۵قله خلنو با ارتفاع ، و در سمت چپ قله دماوند 

 قابل مشاهده اند. یبه خوب زیقله کلون بستک نو خط الراس توچال در غرب  یمتر( در جنوب غرب ۳۷۱۰) چالیو قله س

 نسبت به قله کلون بستک:  یشرق یقله ها.۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قلل اطراف قله کلون بستک:  ییایجغراف تیموقع ینقشه توپوگراف.۲ 

 

 

شت قله، کم کم پ یو انفراد یگروه ینشست و بعد از گرفته شدن عکسها ییبایحجم از ز نیا یبود تا به تماشا ازیزمان ن یقدر

 . میصعود، عزم فرود کرد ریسر سرقدم از همان مس

 شتریزده بود که ملزم به توجه ب خی یبرف ریاز مس یهوا، بخش یسرد شدن نسب لیبازگشت، به دل ریمس یابتدا یچند صد متر در

اعضا  گرید نیو همچن کردندیاعضا گوشزد م یبرا شخصاً ریمس یرا در ط یبردار نحوه گام زیبود. سرپرست ن یم یبردار در گام

 ستگاهیبه ا ۱۶و حدود ساعت میصرف ناهار و استراحت داشت یبرا یتوقف ۱۴:۲۰. ساعت به یکدیگر یاری میرساندند ریدر مس زین

 ۱۶:۳۰به کنار اتوبوس رفته و ساعت  تله کابینمجدد سوار بر  همه اعضا،  یقبل یها یماهنگو با توجه به ه میدیرس تله کابین

 . افتیو برنامه اتمام  دهیباشگاه رسبه محل  ۱۹:۴۵. در انتها، ساعت میکرج شدراهی سوار اتوبوس 

 نیمعروفتر دنیمتر و د ۴۰۰۰ یباال یاز قله ها یکیصعود به  یبرا یسوار تله کابین ،به جاده چالوس یسفر برنامه که شامل نیا

 شد. لیتبد زیدر کنار همنوردان عز یماندن ادیبه  یآنها دماوند، به خاطره ا یو سوگل یالبرز مرکز یخط الرأس ها

 .بایخاطره ز نیثبت ا یهمنوردان برا یدوستان و همراه گریو تشکر از سرپرست برنامه و د گرید یبایامن و ز یصعودها دیام به

  



 

    ریمس اطالعات

    :ریمس مشخصات

    لومتریک ۹٫۹۹شده :  شیمایپ مسافت

                متر  ۱۰۲۴ارتفاع :  شیافزا زانیم

   متر ۱۰۱۸  کاهش ارتفاع : زانیم

  ساعت ۸ شده : شیمایزمان پ مدت

 بر ساعت لومتریک ۱٫۲: نیانگیم سرعت

 : نداردجانپناه

 هست. نیزید ینگهایآب در پارک هیچشمه وجود ندارد. امکان ته ری: در مس ریموجود در مس یچشمه ها تعداد

قله  یمتر ۱۰۰)برف منطقه در بر ساعت  لومتریک ۱۰قله وزش باد تنها تا  یکیو خنک )مطلوب( در نزد یآب و هوا : آفتاب تیوضع

 (متریسانت ۳حدود 

 شمشک یمنطقه : مرکز درمان یمرکز درمان نیاول

 

 پیوست گزارش

 :Wikilocبا  -نیزید تله کابینبه قله کلون بستک شروع از  ریترک مس

59090885-bastak-trails/kolun-https://www.wikiloc.com/hiking 

 Reliveبا  ریترک مس

 View rangerبا  ریترک مس

 

 

 

 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/kolun-bastak-59090885

