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موقعیت جغرافیایی
کلکچال نام یکی از قلل شمال تهران و همچنین نام یکی از پناهگاههای کوهنوردی در همین محدوده است .ارتفاع پناهگاه
کلکچال 0022متر و ارتفاع قلة کلکچال5532متر است .این پناهگاه سه مسیر دسترسی دارد :پارک جمشیدیه ،گالبدره و
دره وزباد .پناهگاه کلکچال در سال  9551توسط سازمان پیشآهنگی ساخته شد .بر روی برج سفید آن نام گروههای
پیشآهنگی به چشم میخورد.
قلة کلکچال در ناحیه البرز مرکزی است ،و در سمت غرب گردنة آن قلة اسپیلت واقع است .پس از صعود قلة کلکچال ،در
صورت ادامه مسیر از طریق یال شمالی ،بر روی خطالراسی قرار میگیریم که از غرب به قلل لزون ،پیازچال و در نهایت
توچال منتهی میشود ،و از شرق نیز پس از عبور از تیغههای دارآباد به قلة دارآباد میرسد .به اعتقاد برخی از مردم ،کلکچال
خانة دیو سپید بوده .در منظومه حماسی از رزم رستم و اشترنگ ،فرزند دیو سپید ،در کلکچال سخن رفته است.
شرح برنامه
ساعت 0:52از درب خوابگاه با یک دستگاه مینی بوس حرکت کردیم و بعد از میدان تجریش از طریق خیابان دربند و محله
گالبدره به ابتدای مسیر صعود خود که همان گالبدره است رسیدیم .مسیر را ادامه دادیم تا کنار چشمه اصلی که صبحانه
صرف شد .بعد از صبحانه به سمت پناهگاه کلکچال ادامه مسیر دادیم .در پناهگاه در مورد مسیر صعود تصمیم گرفتیم و قرار
شد بجای مسیر اصلی از دره منتهی به قله که شیب تندی هم داشت صعود خود را انجام دهیم .زیر قله که رسیدم با برف
نیز مواجه شدیم .بعد از حدود  52دقیقه برف کوبی ساعت  90:02بر فراز قله ایستادیم .بعد از کمی استراحت و گرفتن
عکس یادگاری به سمت پناهگاه کلکچال حرکت نمودیم ولی از مسیر اصلی که پر از برف بود و مسافتی را نیز به سر خوردن
فرود آمدیم .در محوطه پناهگاه ناهار صرف شد و مسیر برگشت که از سمت پارک جمشیدیه بود را در پیش گرفتیم که
ساعت  90:52سوار مینی بوس شده و به سمت دانشگاه حرکت نمودیم .ساعت  94:73جلو درب خوابگاه از ماشین پیاده
شدیم.

