با نام خدا
گزارش صعود به قله ساکا دانشجویان دختر
95/2/9
موقعیت جغرافیائی:
قلههس کهها ا ( 2233مت ه ) در اکههتات را ه ات -شا کههتات شههنا انا  -بخههل اساکههانا  -دهسههتات اساکههات س ه
ق ار گ فتس وجزئی از ااب ز م زی مهیباشهد .ایه قلهس در شهناو روکهتای افاهس واقه اکه  .بسکهالس یه
از شههناو بههس قلههس رته س مت ه اک ه  .در دامنههسهههای ایه

گ دنهس

ههس انههسا گااهههات خههسدرو و دارویههی و گه هههای

ف اوات از جنلس انسا گست ،ویت  ،پسنس و  ...را می رسات یاف .
مسیرهای اصلی صعود به پاشوره:
 )1مسیر شرقی :روستای افجه ،دشت هویج ،دشت سوستون ،گردنه آتشکوه ،قله ساکا
 )2مسیر جنوب شرقی :روستای افجه ،جاده معدن سنگ افجه ،یال جنوب شرقی ،قله ساکا
مسیر نرمال ،مسیر شرقی میباشد و بیشتر کوهنوردان از این مسیر اقدام به صعود میکنند.
شرح برنامه:
روز پههنش شههنبس  99/3/9بههس تلهه رههاخا
 7صهب از راه ات بهس کهن

ارسبسس کات
اساکههات ک هه

هه دی  .در انتاههای بلههسار

امههام خنانههی اساکههات ب ههد از گ ه ر از ی ه
ماههدات س هه

بههس یهه

پهه زیهه گهه ر

رکادی قبه از په از جهاد کهن

هس بهس کهن افاهس ر ااه مسها داد کهات  8صهب بهس افاهس رکهادم.

اررفا مبدا صه سد 3593مته انهداز گاه ی شهد .در انتاهای افاهس (جهاد منتاهی بهس روکهتای به
پ پهار

جاهات نهار

ه دی ) وارد خاابهات خها ی "بنهس رود" شهدی و بهس کهن م هدت کهنه راهیانهایی را غهاز ننهسدی .

بههس م ه اکههدا منب ه

ه افاههس ههس رکههادی وارد جههاد خهها ی "گ ههاو" شههدی و بههس کههن دش ه هههسیش

راهی شدی در ایه مسها رها رکهادت بهس دشه ههسیش باغها ماهس بخ هس

گها س جلهس ای زیبها بهس مسها

داد اند .هنگامی هس در ایه مسها ک ه مهی نها قلهس ریهزات ،در روبه و تظنه و شه سهل را بهس ری مهی
تد .قبه از رکهادت بهس دشه ههسیش (اررفها دشه  3953مته ) از رودخانهس تبهسر ه دی و بهس کهن دشه
کسکتست ادامس مسها دادی  .وقتهی بهس م ه درختهات گه دو مهی رکها بتهار بسهاار زیبهای کسکهتست در دامنهس

جنهسه غ بهی ریههزات دیهد مهی شههسد .ایه

بتههار ب هسر پلهس ای اکه (دارای کهس پلهس اکه ) و شهاید مانههس

اررفا ناها افهزوت به  93مته باشهد .بهس کهن گ دنهس بها

رته س و کها ا ک ه

ه دی  .بهس م ه کسهه س

ف ههلی ه (اررفهها  3973متهه ) رکههادم .اکههت اکتی سرهها ننههسد و بههس کههن قلههس ک هه
داخ به

ه دی  ،نههی در

ک ه ننهسدی و شهاد رنهدی را ادامهس دادیه رها این هس کهدود کهات  52:23به فه از قلهس ت ه

یادگاری را گه فتا  .هن نها بایهد یهاد ور شهسم هس قلهس دماونهد در شهناو شه قی تظنه و بهزرگال را بهس ری
ه سهنههسردی مههی تههد .ب ههد از ص ه

ناهههار بههس کههن پههایا ک ه

ه دی  .کههات  57:59کههسار ماشهها

شدی و بس کن را ات را افتادی و کات  58:89جلس دره خسابگا پااد شدی .

