
 

 

 گزارش برنامه جشنواره یخنوری اکرن فرانسه

 1122ژانویه  21الی  21

 : حامد رزاقیتهیه و تنظیم گزارش

 نوردان با جمعی از کوه (7102میالدی ) از سال نو پیش دو ماهاز 

ای مشترک گرفتیم، که تصمیم به اجرای برنامه  مقیم اروپا ایرانی

نفر برای  00 افتاد. فرانسه نوردی اکرن جشنواره ی یخقرعه به نام 

ژانویه ی  01الی  00از تاریخ  زمان اجرای آن که ،این برنامه

از لوازم و  ابتدا لیستی اعالم آمادگی کردند.  ،بود 7102

فه بار تجهیزات مورد نیاز این برنامه تهیه شد و باید طوری وسایل فنی میان افراد توزیع می شد تا برخی از دوستان به علت سفر هوایی مشکل اضا

 نداشته باشند

 سه کرده یلوازم عمومي برا

 متری دو حلقه 01، تک طناب  ب(آ، دارای پوسته ی ضد Dry Cover درای کاورنیم طناب یخنوردی )متری مخصوص  01 طنابنیم  .0

 (سانت  01تا  هفتسانت و  0١تا  هفتسانت،  00سانت، شش تا  0١تا  چهار با ترکیبعدد ) 74پیچ یخ  .7

 7،1تا  1.1عدد، سایز  ١فرند  .١

 کیل دو ست کوچک و یک ست بزرگ .4

 عدد( 0مجموعا  -م )از میکرو تا نیم ترایک .1

 عدد ١هوک آبال .0

 شش یا هفت میل ی،متر 0آبالکوف  طنابچه .2

 عدد  ١ طناب چاقوی مخصوص .8

 داینا( تسمه بلند باعدد  01کوچک و عدد  01عدد ) ١1کوئیک درا  .١

 سه عدد )برای بارگذاری و فرود اضطراری( 2یا  1حلقه فرود و یا کارابین مایلون نمره  .01

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ماه و نیم قبل از اجرای برنامه، قیمت بلیط هواپیما، اقامتگاه، خودروی کرایه ای،  یک

خریدهای الزم و دیگر هزینه های احتمالی محاسبه و به اطالع همگان رسیده بود. 

بدیهی است اگر برای خرید بلیط زودتر اقدام شود، قیمت آن بسیار مناسب تر از زمان 

یک دستگاه خودروی  Hertzرای این برنامه از شرکت نزدیک به برنامه خواهد بود. ب

سرنشین کرایه شد. به علت دقتی که هنگام تحویل گرفتن ماشین داشتیم، متوجه  ١

و الستیک فاقد تجهیزات الزم شدیم خودروی فوردی را که باید تحویل می گرفتیم، 

با  Opel Vivaroست. با مسئول تحویل تماس گرفتیم و ماشین دیگری ازمستانی 

ر خت گازوئیل دریافت کردیم که کامال مناسب گروه و هدف ما بود. الزم به یادآوری ست در برخی از نقاط کوهستانی به زنجیر چرخ نیاز است دسو

کند. ما  تهیهصورتی که الستیک زمستانی نباشد. نکته ی قابل توجه این است که شرکت ها زنجیر چرخ همراه ماشین ارائه نمی دهند و شخص باید خود آن را 

 در این برنامه به علت داشتن الستیک های مناسب نیازی به زنجیر چرخ نداشتیم.

بت نام مهلت ثانجام می شد. می بایستی پیش ثبت نام برای شرکت در جشنواره 

د و این کار از طریق سایت جشنواره بو 7102م ژانویه ا01تا  7100از اول دسامبر 

ecrins.com-climbing-http://ice/  .برای ثبت نام ابتدا می  انجام شد

توانید به آدرس ارائه شده در سایت ایمیل زده و ثبت نام کنید. ثبت نام ها به 

. هر چند ثبت نام در روز گروهی انجام نمی شود بلکه فردی استصورت 

روال جشنواره اینگونه می باشد که روز اول،  .استنیز مقدور شنواره افتتاحیه ج

. شرکت کنندگان می توانند استافتتاحیه  سپس بعد از ظهر ثبت نام و 1ساعت 

که در این صورت در ( انتخاب کنند Mountain guide) زمان ثبت نام در کارگروه های مورد عالقه ی خود ثبت نام نمایند و همچنین راهنمای کوهستان

روز اول با فرد مذکور مالقات و هماهنگی های الزم را به عمل می آورند. در 

صبح اتوبوس ها یا ماشین هایی در اختیار شرکت  مطابق برنامه ازروزهای دیگر 

و آبشارهای یخی  یرد که آنها را به دره های مجاور کنندگان قرار می گ

زئی از برنامه ی روزانه می باشند. همچنین می برند. این سرویس ها ج شانمدنظر

ضروری سیم جهت موارد  در اختیار سرپرست یا راهنمای تیم، یک دستگاه بی

قرار می گیرد، که این امر پس از ثبت نام و هماهنگی با مسئولین و راهنماهای 

آبی شرت های  پس از انجام ثبت نام تی کوهستان جشنواره امکان پذیر است.

 جشنواره به تمامی شرکت کنندگان اهدا شد.رنگ  مخصوص 

 لَبِسِه قیالقژانتو در شهر کوچک  Parc national des Écrinsنوردی اکرن فرانسه همه ساله در منطقه ی پارک ملی اکرن  جشنواره ی یخ

Bessée-la-L'Argentière  برگزار می شود. همانطور که در سایت و در سالن اجتماعات شهرداری شهر ایتالیا در جنوب شرقی قرانسه در مجاورت مرز

روری و جشنواره قابل مشاهده هست، تمامی جزئیات برنامه و اطالعات ضروری شامل مسیرها، لیست اماکن، هتل ها، کارگروه ها، برنامه ها اطالعات ض

وجود  Briançonزم فنی و همچنین خرید لوازم در سالن افتتاحیه و همچنین در شهر بریانسون امکان کرایه ی کفش و لوا سایت های مرتبط ثبت شده است.

 دارد.

https://www.hertz.com/rentacar/reservation/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Opel_Vivaro_Combi_1.6_BiTurbo_CDTI_ecoFLEX_(B)_%E2%80%93_Frontansicht,_7._Oktober_2015,_D%C3%BCsseldorf.jpg
http://ice-climbing-ecrins.com/
https://www.google.se/maps/place/%C3%89crins+National+Park/@44.7650184,6.4185979,9.92z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9cc9a9db9bf1e191!8m2!3d44.83883!4d6.262207
https://www.google.se/maps/place/05120+L'Argenti%C3%A8re-la-Bess%C3%A9e,+France/@44.783466,6.4013677,12z/data=!4m5!3m4!1s0x12ccab74b3468e59:0x40819a5fd97aaa0!8m2!3d44.792924!4d6.559093
https://www.google.se/maps/place/05120+L'Argenti%C3%A8re-la-Bess%C3%A9e,+France/@44.783466,6.4013677,12z/data=!4m5!3m4!1s0x12ccab74b3468e59:0x40819a5fd97aaa0!8m2!3d44.792924!4d6.559093
https://www.google.se/maps/place/05100+Brian%C3%A7on,+France/@44.8995211,6.618549,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4789e46803744111:0x40819a5fd97a9a0!8m2!3d44.899416!4d6.643179


 

 

، سینا صداقت خسرو شاهی جودی میرخانی، فواد در این برنامه مهری امینی، حامد رزاقی، حسین بلند اختر، سهیال میرزایی، عامر ازوجی، روناک

 شرکت داشتند.  زاده ینعقاو سارا ، امیر نژاد، کیومرث موسوی

 Airابتدا به فرودگاه مونیخ رفتیم و از آنجا با پرواز ، Landvetterالندوتر گوتنبرگظهر از فرودگاه  07ساعت ژانویه،  00روز چهار شنبه 

Dolomiti سنت اگزوپری  به سمت فرودگاهAeroporto di Lione Saint Exupéry لیون شهر Lyon از سوئد  رفتیم. طول مدت پرواز

تاخیر بسیار کمی انجام شد. شایان  ذکر است که پروازها در فصول سرد و به هنگام بارش برف و  ساعت بود، که خوشبختانه با 4تا فرانسه 

حسین و سهیال و فواد نیز از آلمان با  در برنامه ریزی ها لحاظ کرد.را این نکته  ا اختالل و تاخیر مواجه بشوند که می بایستیخبندان، ممکن است ب

 ث هم با قطار به ایستگاه مرکزی شهر لیون رسیدند.پرواز به لیون آمدند. سینا و کیومر

لیون سنت اگزوپری در فرودگاه  همگی 43١1حدود ساعت 

نفر از تیم اول ما که قرار بود در تمام  2) بهم رسیدیم

 البته دو نفر از دوستان که، روزهای جشنواره شرکت کنند(

 Gare به نام راه آهن مرکزی لیون در )سینا و کیومرث(

part Dieu .به ما پیوستند 

 شهرهای گرونبلو  A48و  A47جاده ی با عبور از 

Grenoble ریانسون و بBriançon  به  773١1ساعت

 Indigo و هتل کمپینگ  Vallouiseزییولوو روستای 

این رانندگان برای قابل توجه نکته ی ساعت به طول انجامید.  4کیلومتر مسافت می باشد که حدود  711رسیدیم. از لیون تا این منطقه در حدود 

تر بر ساعت می باشد. اما بعد از شهر گرونبل، جاده کوهستانی مشابه جاده ی کیلوم 0١1 که حداکثر سرعت مجاز در فرانسه در این نقاطاست 

عبور کرد که در فصل زمستان  با سرعت کم از گردنه های متعدد و جاده های پر پیچ و خمچالوس وجود دارد که برای عبور از آن می بایست 

 01و محل برگزاری جشنواره حدود  لَبِسِه قیالقژانتاز هتل کمپینگ ما تا شهر  احتمال لغزنده بودن و یا حتی مصدود بودن این جاده ها وجود دارد.

 کیلومتر بود. در روستای محل کمپ ما فروشگاه و پمپ بنزین وجود داشت.

کلبه ی خود ، به ایندیگو پس از رسیدن به هتل کمپینگ

د و امکانات نرفتیم. کلبه هایی که چند اتاق کوچک دار

نفره ی  2وجود دارد و برای جمعیت  اولیه ی رفاهی در آن

اتاق ها دارای بخاری برقی  ما بسیار مناسب بنظر می آمد.

بودند اما کف آنها به دلیل فاصله از سطح زمین بسیار سرد 

بود. یک شومینه نیز در سالن قرار دارد که با چوب روشن 

پس از تخیله ی ماشین از بارها، و مستقر شدن در  می شد.

وسایل عمومی دوباره بازبینی شدند و متاسفانه با کلبه، تمامی 

 وجود هماهنگی ها، در دو مورد با کسری ابزار مواجه شدیم.

قرار بر این شد که پس از تجمیع ابزارهای گروهی و کمی گفتگو و همفکری راجب انتخاب دره و آبشار مناسب جمع بندی کاملی انجام شد. 

 با کمی تاخیر شروع شد.اما برنامه  مورد نظر برسیمپای آبشار به  00در ماشین باشیم و تا ساعت  ١صبح بیدار شویم و ساعت  2فردا ساعت 

 

https://www.google.se/maps/place/Lyon,+France/@45.757934,4.7649089,15661m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4ea516ae88797:0x408ab2ae4bb21f0!8m2!3d45.764043!4d4.835659
https://www.google.se/maps/place/Grenoble,+France/@45.1841602,5.680437,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478af48bd689be6f:0x618c10cd6e995398!8m2!3d45.188529!4d5.724524
https://www.google.se/maps/place/05100+Brian%C3%A7on,+France/@44.8995211,6.618549,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4789e46803744111:0x40819a5fd97a9a0!8m2!3d44.899416!4d6.643179
https://www.google.se/maps/place/05290+Vallouise,+France/@44.822934,6.3621148,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4789fe7cc4729b43:0x264d73d6e34f9f4e!8m2!3d44.846704!4d6.488418
http://europe.huttopia.com/site/camping-vallouise/


 

 

پس از صرف صبحانه و جمع کردن وسائل حدود  

 قیالقژانت. با ماشین از شهر در ماشین بودیم ١3١1ساعت 

  Freissinières رفرزینیدره ی به گذر کرده و  لَبِسِه

رفتیم. پس از بررسی آبشارها به این نتیجه رسیدیم که 

با  Cigare des Viollinsبا نام  روز اول را با آبشاری

شروع کنیم، تا آموزش، تمرین و  V,IIIدرجه ی سختی

 اعضاء تیم باشد. مروری برای همه ی

 :مشخصات آبشاریخي صعود شده بدین شرح است

 Route: left Cigare des Viollins 

 Durations: 1 day 

 Completeness: Medium  

 Elevation min/max: 1285 m / 1365 m 

 Hight-diff: 80 m 

 Difficulties hight-diff: 80 m 

 Slope: 90' 

 Rating: TD, 5, II, P3 

 Orientations: N 

متاسفانه حجم یخ در اکثر آبشارهای منطقه به نسبت سالهای 

در کتاب های راهنمای و در مقایسه با عکس هایی که قبل 

به صورتی که خیلی از  داشت،کاهش محسوسی ،بود آبشارها

برای آبشارها درجه ی سختی بیشتری پیدا کرده اند و یا اینکه 

صعود میکس  نیازمند صعود آنها در قسمت هایی از مسیر

کتاب های راهنمای بسیار خوبی برای معرفی مناطق، دره  .هست

ارد که متاسفانه اکثرا به زبان ها و آبشارهای اکرن وجود د

 فرانسه هستند.

 آبشارهایدر ، ربررسی آبشارهای موجود در دره فرزینی پس از

انتخاب دومین آبشار  خود را آغاز کردیم، و بافعالیت  ویولین

ماشین خود را در پارکینگ کنار جاده پارک  Aاز قسمت 

و  پوشیدن کرامپون ها و برداشتن وسایل کردیم، و پس از

راه  که در نیم ساعتی ما بود ، به سمت پای کارتجهیزات

افتادیم. برای رسیدن به آبشار می بایستی از رودخانه عبور می 

پای آبشار  07ساعت شیب پای مسیر هم شیبی نفس گیر بود که مسیر پاکوب مشخصی نیز نداشت.  کردیم، که کمی حرکت ما را کند کرد.

و ایجاد چپ آبشار یخی را برای صعود انتخاب کنیم. در ابتدای کار پس از صعود سرطناب حسین بلند اختر  و تصمیم گرفتیم که قسمتبودیم 

 DJIبا پهباد ) همچنین اقدام کردند.فنی از جمله برپایی کارگاه آباالکوف و تمرین مباحث قرقره نسبت به صعود تیم کارگاه قرقره، تمامی افراد 

Phantom 4 )ساعت های تمامی اعضاءو صعود و فرودم برداری شد. پس از مرور مباحث فنی آبشار یخی فیلکل ارتفاع از مسیر و  برخی از ،

https://www.google.se/maps/place/05310+Freissini%C3%A8res,+France/@44.7283279,6.3888101,14863m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12cca972228f46b7:0x40819a5fd97a790!8m2!3d44.75439!4d6.53768


 

 

مباحث صعود کرده ای را بر روی سطح سهیال و سینا هم   به پایین آمد. و هحامد که برای عکاسی به کارگاه رفته بود، کارگاه را جمع کرد 00341

 مشخصات مسیر بدین شرح می باشد3تمرین کردند که پای آبشار یخی 

 Route: Right Cigare des Viollins 

 Durations: 2 Hour 

 Completeness: Easy 

 Elevation min/max: 1285 m / 1305 m 

 Hight-diff: 20 m 

 Difficulties hight-diff: 20 m 

 Slope: 70' 

 Rating: 3, I 

 Orientations: N 

در سالن  جشنواره رسیدیم. مکان لَبِسِه قیالقژانتره ی اکرن در شهر به محل افتتاحیه ی جشنوا 08311بودیم و ساعت همه پای ماشین  023١1ساعت 

لوازم بودند. ما پس یا کرایه و به صورت غرفه های متعددی بود که برخی برای ثبت نام، و برخی برای فروش  قرارداشتشهرداری شهر  اجتماعات



 

 

گردشی کوتاه در غرفه ها به کلبه ی خود بازگشتیم و پس از صرف شام و چیدمان مجدد لوازم عمومی و تجمیع عکس  از ثبت نام در جشنواره و

 ها روز پنج شنبه ی ما به پایان رسید.

و همان آبشار روز قبل، برای ادامه ی تمرینات برویم که این امر به خاطر خستگی  به دره ی فریزینرژانویه بنا بر این بود که مجددا  0١روز جمعه 

و همچنین خستگی راه میسر نشد. پس تصمیم گرفتیم کمی بیشتر استراحت کنیم و برای خرید و شاید کمی سنگنوردی به شهر  روز قبلتمرینات 

سالن  این سانس متوجه شدیم که نظر ما بود، اما متاسفانه وقتی به آنجا رسیدیمبود که مد بزرگی ی بریانسون برویم. در بریانسون سالن سنگنورد

بریانسون شهری است که در  می در شهر بچرخیم و خریدی بکنیم.نبود. پس تصمیم گرفتیم کود و امکان تمرین برای عموم در کرایه ی مدرسه ب

دارند. به همین دلیل پیست های اسکی فراوانی در شهر وجود دارد، و در  واقع شده است و ارتفاعات زیادی در مجاورت آن قراروسیع دره ای 

 حقیقت این شهر یکی از مقاصد محبوب اسکی بازان می باشد.

به سمت مجددا به فروشگاه های دیگری سر زدیم و تعدادی دستکش و لوازم مورد نیاز خود را خریداری کردیم. پس از آن بازگشت در مسیر 

واره راه افتادیم و پس از مدتی کوتاه به اقامتگاه خود مراجعه کردیم تا زمان بیشتری برای جمع کردن وسایل و استراحت محل اجتماعات جشن

شب هنگام آقای  ادامه بدهیم. بعد کردن داشته باشیم. پس از صرف شام و گفتگو بنا براین شد که برنامه ای که در روز دوم اجرا نشد را برای روز

ترش و همچنین عامر ازوجی و همسرشان نیز به ما پیوستند. آنها نیز در اقامتگاه ما کلبه ای اجاره کرده بودند. هر چند قرار بر این ی و دخامیرقائم

ئیس، باعث شد که آنها به ولوگرونبل به و صبح جمعه به ما بپیوندند، اما به خاطر بارش سنگین برف، و تردد سخت از گردنه های مسیرآنها بود که 

برسند. بررسی وضعیت جاده ها از طریق دوربین های جاده ای یکی از مواردی  خود که در مجاورت ما بود اقامتگاه جای صبح، جمعه شب به

 هست که پیشنهاد می شود. 

بیدار شدیم و پس از صرف  13١1ژانویه ساعت  04روز شنبه 

 براه افتادیم. رصبحانه و جمع کردن وسایل به سمت دره ی فریزین

ها و  بارش برف تازه و برودت هوا باعث شده بود که اینبار جاده

، اما خوشبختانه تا محل پارکینگ مورد نظر مسیر لغزنده باشند

یدن به پارکینگ و مشکل خاصی برای تردد خودرو نبود. پس از رس

 جمع کردن وسایل به سمت آبشاریخی مورد نظر راه افتادیم.

ناب تا کارگاه قبلی صعود کرد و حامد مسیر قبلی را به صورت سرط

تمرینات شدند. سپس سپس بقیه ی مشغول صعود قرقره و ادامه ی 

صعود طول دوم درجه ی سختی نفره اقدام کردند.  به همراه فواد و کیومرث نسبت به صعود طول دوم به صورت سرطناب و کرده ی سه حسین

، مهری و حامد نیز تا پایان روز به ادامه ی  ، سیناسهیال، امیرسیر می طلبید. باالتری داشت و اندکی صعود میکس در قسمت های پایانی م

نبود جز  صعودهای تمرینی پرداختند. بعد از ظهر پس از اتمام کار و جمع کردن وسایل به اقامتگاه بازگشتیم. اما قهرمان برنامه ی امروز ما کسی

باعث تحسین و تشویق سارا و استواری این صبر  .که با صبوری و متانت سرما و برودت هوا را تحمل کرد زاده، یساله ی آقای قانع 01دختر سارا، 

رفتند که راهنماهای  Cervières قییِسِقودرایتولینگ به دره ی یخنوردی، کار میکس و و دوستش برای  شد. از اعضاء تیم ما، عامر همگان

 اگوئی مدرسه ی یخنوردیبه همراه دوست فرانسوی خود در  نیز روناک ا انتخاب نموده بودند.کوهستان فرانسوی برای روز دوم این منطقه ر

Aiguille  اکرن پیست های اسکی، مدرسه ها ی یخنوردی و آبشارهایشایان ذکر است که در منطقه  پرداختند.به صععودهای یخنوردی خود 

منطقه ی پارک ملی اکرن حتی در  .است کیلومتری قرار دارد و منطقه دارای پتانسیل باالیی برای ورزش های زمستانی 11یخی بسیاری در شعاع 

 دارای پتانسیل زیادی برای ورزش کوهنوردی و ورزش های هوایی می باشد.نیز تابستان و فصول دیگر 



 

 

مه ی روز بعد نظر سنجی و تصمیم گیری شد. بنابراین شد که یا به مدرسه ی یخنوردی برویم و یا پس از مراجعت به منزل و صرف شام برای برنا

 برویم، اما انتخاب محل دقیق به فردا صبح و شرایط آغاز برنامه واگذار شد. Ceillacک یابه منطقه ی س

ک منطقه ی سیاژانویه همگی به سمت  01صبح روز یکشنبه 

واقع شده  لَبِسِه قیالقژانتدر جنوب شرق  کیاراه افتادیم. سه ب

اعت راه می است و از محل جشنواره تا آنجا حدود نیم س

ک منطقه ای کوهستانی هست که یکی از پیست باشد. سیا

های معروف اسکی به همین نام در آنجا واقع شده است. در 

کربع پیاده روی از قسمت راست دره مذکور، و حدود ی

 آبشارهای یخی متعددی قرار دارد. ، پارکینگ پیست

 

صبح پس از پارک ماشین در پارکینگ پیست  00ساعت 

اسکی و عبور از رودخانه به سمت راست دره رفتیم و پس از 

رسیدیم. اما به  0دقیقه پیاده روی به پای آبشار شماره  71

علت حضور تیم های متعدد و احتمال زیاد برخورد یخ های 

ای پائینی از صعود این آبشار صرف نظر شکسته شده به تیم ه

کردیم و تصمیم گرفتیم که آبشارهای دیگری را امتحان 

. آبشار بلند در این منطقه وجود دارد 01که در مجموع  کنیم

اما متاسفانه متوجه شدیم که به علت حضور تعداد بیشماری 

از تیم ها تمامی آبشارها دارای ترافیک زیادی هستند. 

 711( را برای صعود انتخاب کنیم. طول این آبشار Y، Climbing in Holiday 250m, V, IIIوای م گرفتیم تا آبشار دوم )آبشاربنابراین تصمی

 سختی می باشد. V,III متر و با درجه ی

 صعود شده به شرح زیر می باشد3 یخی مشخصات آبشار

 Route: Y de gauche 

 Duration: 1 day  
 Completeness: Medium  
 Elevation min/max: 1700 m / 2050 m 

 Elevation loss: 350 m 

 Difficulties height difference: 250 m 

 Slope: 80' 

 Rating: AD+, 3+, II, P2 

ما تنها کمی صبر کردیم تا ابتدای مسیر از حضور تیم های  

خالی شود و سپس کرده ی سه نفره  ها صعود کنندهاز 

آغاز کردند. خود را  صعودهای سینا نسبت به صعود آبشار اقدام کردند. فواد، کیومرث، مهری و حامد نیز بر روی طول اول آبشار-سهیال-حسین

صرف نظر کردند و به  که با ماشین دیگری آمده بودند، به علت کمبود وقت از صعود (Rémi Monari )امیر و دوست فرانسوی شان  عامر،



 

 

و از  می بایست شب در فرودگاه لیون می بودند و همین دلیل باعث شد که زمانبندی برنامه برای ایشان مناسب نباشد امیر و سارااقامتگاه بازگشتند. 

 صعود روز یکشنبه انصراف بدهند.

بود،  -08در حدود  Yدمای حسی هوای روز یکشنبه و در پای آبشار 

و  کار را برای ما که در طول اول مشغول به تمرینمورد که این 

بودیم بسیار سخت می کرد. توقف طوالنی مدت در یک  صعود

کارگاه یا مسیر باعث احساس شدید سرما در انگشتان پا و دست می 

همچنین به علت برودت هوا یخ ساختار تردتری داشت و همین شد. 

به سادگی از آبشارها امر باعث می شد که قطعات یخ نسبتا بزرگ 

جدا شوند. همین امر صعود تیم های باال را برای دیگران که در 

بنابراین تصمیم قسمت های پائین تر مسیر بودند خطر ساز می نمود. 

گرفتیم تا به پناهگاه پیست اسکی برویم و در آنجا منتظر تیم صعود 

به پائین بعد از ظهر بود که تیم  4کننده ی آبشار باشیم. حدود ساعت 

م مچ دست در طول بازگشت. سهیال در حین صعود دچار درد و تور

ی که در مجاورت م از مسیر پاکوبتیسرانجام  های آخر مسیر شد.

بعد از ظهر به ما  1به پایین بازگشت و ساعت  آبشار قرار دارد

پس از کمی خرید مواد غذایی و مراجعت به  2ساعت  پیوستند.

 یکشنبه به پایان رسید. اقامتگاه برنامه ی روز 

یورو بود که در صورت  ١1را تمیز نموده و تحویل دهیم. )هزنیه ی تمیزکردن اتاق  کلبهصبح  00ژانویه ساعت  00براین شد که روز دوشنبه  قرار

 کلبهها و ساک ها و تحویل عدم تمایل به پرداخت آن می توانستیم خودمان انجام دهیم(. اما کار تفکیک و تحویل لوازم فنی گروهی، بستن کوله 

بعد از ظهر می  43١1به طول انجامید. اولین گروه از اعضاء تیم )کیومرث و سینا( که با قطار از میالن به لیون آمده بودند ساعت  07تا ساعت 

پیش آمده و همچنین یخ  دقیقه ای دو . متاسفانه به دلیل تاخیرمی شدندبایستی برای بازگشت در ترمینال مرکزی لیون سوار اتوبوس به مقصد میالن 

زدگی جاده های کوهستانی مسیر برگشت و سرعت تردد پائین و همچنین موارد دیگر، این گروه به اتوبوس خود نرسیدند و مجبور به شب مانی 

صبح  8مرث و سینا روز بعد با قطار در لیون شدند. بقیه ی افراد نیز پس از تحویل ماشین از فرودگاه لیون با پروازهای خود به خانه بازگشتند. کیو

 به میالن بازگشتند.

 نکات قابل توجه:

دقت بیشتر در زمانبندی ها و در نظر گرفتن شرایط زمستانی منطقه و احتمال تاخیر در پروازها، ترددهای جاده ای و همچنین بسته بودن  .0

 معابر و جاده ها

 برنامهرعایت زمان های تعیین شده برای آغاز، اجرا و پایان  .7

در صورت تمایل به شرکت در جشنواره برای مبتدیان بهتر است که به صورت کامل از خدمات جشنواره استفاده شود، در غیر  .١

در زمان جشنواره منطقه بسیار شلوغ می شود که  اینصورت زمانی خارج از جشنواره برای یخنوردی در اکرن فرانسه پیشنهاد می شود.

 (پیشنهاد می شود )ماه فوریه ها با دشواری همراه می کند. این امر کار را برای گروه



 

 

 یدره ی فرزینیه و یه دره های دیگر، که از رفت و آمدهای غیر ضروریا  لَبِسِه قیالقژانتانتخاب محل کمپ یا اقامتگاه در نزدیکی شهر  .4

 و از دست دادن زمان پرهیز شود.

 انتخاب ماشین با الستیک زمستانه و ترجیحا مجهز به زنجیر چرخ.  .1

با توجه به اینکه در فرانسه خیلی کم به منابع و اطالعات و راهنمایی به زبان های دیگر به خصوص زبان انگلیسی دسترسی هست، بهتر  .0

های راهنمای صعود  اقدام کرد. حتی کتاب برنامه نسبت به اجرای است با راهنما و یا استفاده از اطالعات تهیه شده به زبان انگلیسی

آبشارها نیز به زبانی غیر از زبان فرانسه یافت نمی شود. اطالعات تابلوهای جاده ای و مسیرها هم به همین صورت است و در صورت 

 .دعدم آشنائی به زبان فرانسه به احتمال زیاد با مشکل مواجه می شوی
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  حامد رزاقی .2

 مهری امینی .8
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 زاده امیر قانعی .01
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