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 بنام خدا

یخچالهای منطقه سبالن و مقایسه معرفی  

"گردآوری به شیوه مطالعات میدانی   " 

/مسئول بخش حفاظت از یخچالهای کوهستانی فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ادرجه سه برف و یخ : مدرسابوالفضل زمانی  

 مقدمه
ی یخچال و صعود یخچالی اسبابی را فراهم  می کند که عالقمندان بتوانند در میان فصول گرم نیز با شرایط سرد و شبه زمستانی به فعالیت ها

گرایش پیدا فنی بپردازند. اکثر کوهنوردان برای انجام فعالیت های فنی در فصولی غیر از پاییز و زمستان به سمت سنگنوردی و دیواره نوردی 

هستند که با  گرند. با این حال عده ای از کوهنوردان این سیاق را در پیش می بهموده و دوباره با شروع فصل سرما کار برف و یخ و صعودهایی ن

الیت های سرد عخود را در سیری پیوسته از آمادگی انجام فنوار فعالیت های برف و یخ خود را منقطع ننموده و فعالیت روی یخچالها، 

. در این راستا یخچالهای منطقه سبالن با تنوع و قواره های مختلف محیطی مناسب برای صعود های یخچالی را فراهم نگه می دارند یخنوردی

 می نماید که در ادامه به معرفی و مقایسه آنها خواهیم پرداخت . امید است ماخذی قابل اتکا برای همنوردان و عالقمندان به صه صعود های

 یرد.یخچالی قرار گ

 های منطقه سبالنیخچالو مقایسه معرفی 

که دو یخچال آن در دامنه پرشیب شمالی کوه سلطان سبالن)قله سبالن(  1به طور کلی منطقه سبالن دارای پنج یخچال می باشد

قرار  داغ یخچال پیر شمالی و یخچال شمالی نام دارند. دو یخچال دیگر در دامنه کوه کسری :که به ترتیب از غرب است هدواقع ش

یخچال کوچک کسری)فرعی کسری( و بزرگ کسری)اصلی کسری( نام دارند. یک یخچال نیز  :گرفته که به ترتیب از غرب به شرق

در واقع این یخچالها در جبهه  کسری می باشد. در جبهه شمالی کوه هرم داغ واقع گردیده که در امتداد شرقی یخچال بزرگ

ری داغ و هرم داغ قرار گرفته اند که در زیر به مقایسه آنها در شمالی  سه قله معروف رشته کوه سبالن:کوههای سلطان سبالن، کس

 رابطه با ویژگیهای هشتگانه می پردازیم:

 تاج ریزشی - 1-1

 ه بعد برای صعود کننده مشکل ساز است:بی شک وجود تاج سنگی در باالی هر یخچال از س

  سخت نمودن دسترسی به قله 

                                                           
1
بوده و بیش از یک طول طناب ارتفاع  آن نیست بلکه از لحاظ کوهنوردی که دارای سطح یخ دایم برای صعوداینجا منظور از یخچال تعریف زمین شناسی  - 

 دارد مد نظر می باشد.
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 لزوم فرود مسیر صعود شده بر روی یخچال 

 افزایش مقدار ریزش سنگ 

منتهی به قله می باشند که از این لحاظ شبیه به  برفی  –یخی  و شمالی سبالن دارای پیشانی ،پیر شمالییخچال کسری بزرگ سه

هم بوده و نیز به همن خاطر از لحاظ ریزش سنگ امن تر از سایر یخچالها می باشند. چراکه منبعی برای تغذیه ریزش سنگی در 

از زیر یخ بیرون زده ایی که سنگهجانب اگر صورت گیرد از گرده های کناری تغذیه شده و یا از باالی آن وجود ندارد و  ریزشهایی 

اما در این مقایسه تفاوتی بین یخچال پیر و دو یخچال مذکور وجود دارد و آن هم وجود صخره ها و دیواره های است می باشد. 

سنگی در ابتدای یخچال پیر می باشد که دسترسی به 

 آن را بسیار مشکل می نماید.

بر خالف سه یخچال ذکر شده در باال،یخچالهای هرم داغ 

در باالی یخچال  "تاج سنگی"و فرعی کسری دارای 

امر بر باال بودن ریزش و کثیفی روی  نمی باشند که ای

یخچال تاثیر زیادی گذاشته و ریسک صعود آنها را نیز 

 باال می برد.

 شکاف یخی -1-2

شباهت دیگری نیز این بار میان یخچال کسری بزرگ و 

شکاف "هرم داغ وجود دارد. این عامل شباهت وجود 

در این یخچالهاست. با این تفاوت که شکاف  "یخی

یخی یخچال اصلی کسری در پیشانی یخچال بوده و 

کوچکتر از شکافی می باشد که در ابتدای یخچال هرم 

چال هرم دارای حفره داغ قرار دارد. حتی شکاف یخی یخ

های بزرگی است که شاید در هیچ یک از یخچالهای 

بجز یخچال هرم و کسری ایران وجود نداشته باشد. 

بزرگ شکاف یخی در هیچکدام از یخچالهای منطقه 

 سبالن وجود ندارد.

 تعدد صعود -1-3

 می باشد: صادق ترتیب زیر "د صعودتعد"از لحاظ 

 اول: یخچال شمالی سبالن

 یخچال کسری بزرگدوم: 

 سوم: یخچال هرم

 چهارم: یخچال فرعی کسری

 پنجم: یخچال پیر شمالی

 که در این راستا عواملی که موجب استقبال یخچال نوردان و تعداد صعود بر روی آنها می باشد به شرح زیر است:

 شامل زمان،هزینه و انرژی صرف شده برای رسیدن به پای یخچال(دسترسی)  -1

 (و جنس یخ شیوه فرود، نزدیکی به قلل اصلیل طول یخچال، خطر ریزش، ارزش صعود) شام -2
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  البته ممکن است طی چندین سال حتی یک صعود هم روی یخچال پیر شمالی صورت نگیرد که این امر به خاطر ویژگی

 خاص آن از لحاظ موقعیت قرارگیری می باشد.

  سنگ محسوب می شود.یخچال هرم داغ پر ریسک ترین یخچال منطقه از لحاظ ریزش 

سبت به سایر یخچالهای منطقه دارد که این جدای از تمام موارد ذکر شده یخچال شمالی سبالن ویژگی های منحصر به فردی ن

  عوامل موجب استقبال باالی کوهنوردان از این یخچال می شوند.

 قرار گیری در جبهه منتهی به قله سبالن 

 دسترسی آسان 

  وجود یخشارهای متعدد برای تمرین و دوره های آموزشی 

 طول یخچال -1-4

طول طناب متغیر است.  9الی  7و شرایط آب و هوایی از فصل، سمت صعود )چپ یا راست یخچال( بسته به یخچال شمالی: 

این یخچال  صعود مناسبتر است.معموال کوتاهترین حالت را در اواخر شهریور به خود می بیند اما در این زمان جنس یخ برای 

 رایط زمانی و آب و هوایی مختلف را دارد.بسته به شبیشترین تغییر در ارتفاع 

 طول طناب میباشد. 5الی  4یخچال پیر شمالی: اندازه تقریبی 

  طول طناب 6الی  5یخچال فرعی کسری: 

 طول طناب 11الی  10یخچال اصلی کسری: 

 ابطول طن 10الی  9یخچال هرم داغ 

 جانپناه -1-5

از لحاظ وجود جانپناه نیز شرایط یخچالهای منطقه این گونه است که یخچالهای منطقه کسری داغ و هرم داغ دارای جانپناه 

بوده ولی برای استقرار در پای یخچالهای شمالی سبالم می بایست از محل کمپ های موجود استفاده نموده و اقدام به استقرار 

 چادر نمود.
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دقیقه شمال شرق خود)به ترتیب یخچال فرعی و اصلی( می  45و  30یخچالهای کسری داغ داری یک جانپناه فلزی در فاصله 

 باشند.

 دارای جانپناه در پای کار نمی باشد اما می توان از جانپناه غربی سبالن برای رسیدن به یخچال استفاده نمود.یخچال هرم داغ 

 شیوه دسترسی -1-6

 مالی:یخچالهای ش

 مسیر پناهگاه شمال شرقی -شابیل -الهرود -اردبیل

متری پناهگاه  500بعد از پیاده شدن در جایی که جاده بیشترین انحنا را به سمت جنوب و یخچال پیدا می کند) حدود 

 به محل کمپ ها در پایین آبشارهای یخی و زیر شمال شرقی( بعد از دو حدود دو ساعت به سمت جنوب و سمت یخچال

 گرده شرقی یخچال می رسد. البته جای کمپ در این محل متعدد می باشد.

 یخچالهای کسری داغ:

 جانپناه کسری داغ -قوردلی گول -شابیل -الهرود -اردبیل

 جانپناه کسری داغ -قوردلی گول -مشکین شهر -اردبیل

  از طریق مسیر مشکین شهر به روستای موئیل هم می شود به یخچالهای کسری داغ رسید اما بهترین مسیر همان

 می باشد.  "قوردلی گول"

ساعت راهپیمایی به سمت شرق می توان به جانپناه کسری داغ در مقابل  3بعد از پیاده شدن در کنار قوردلی گول با حدود 

دره منتهی به پناهگاه غربی و جبهه مانند که سمت جنوب آن میسر سیالب و شمالش یخچال کوچک و روی تپه ای یال 

 غربی قله سبالن است قرار دارد.

 یخچال هرم داغ:

 جانپناه غربی -قره گول -الهرود -اردبیل

جانپناه غربی -قره گول -مشکین شهر -اردبیل

 
 فصل صعود -1-7

از اوایل شهریور تا اواخر مهر می باشد. در این بازه زمانی منطقه فصل مناسب برای صعود تمامی یخچالهای منطقه سبالن 

و هوایی را نیز  دارای آب و هوای شبه تابستان بوده و جنس یخ مناسبی برای صعود دارد که کوتاهی روز،بارش و تغییرات آب

 .که از اواخر مهرماه شروع می شود ندارد
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 و شیب جبهه قرار گیری -1-8

هرکدام از پنج یخچال معرفی شده در باال دارای شباهت ها و تفاوتهایی با همدیگر می باشند اما تنها وجه شباهت میان تمامی 

این یخچالها جبهه قرارگیری آنها می باشد که بدون استثنا در موقعیت جبهه شمالی قلل میزبان خود قرار گرفته اند. البته 

را بیش از سایر جبهه ها فراهم  "سایه"و  "سرما"اید این موقعیت نقشی اساس در دایمی بودن آنها ایفا نموده و شرایط ش

 می نماید.

درجه می باشند. این شیب در باالی  75الی 65یخچالهای منطقه تفاوت فاحشی با همدیگر نداشته و حدودا بین  "شیب"

در واقع بدین شکل است که بجز یخچال پیر شمالی که از نیز می رسد.  نیز درجه  80شکافهای یخچالی)هرم و کسری( به 

ابتدای کار شیب تندی دارد و یخچال هرم داغ که صعود با شیب باالی  پیشانی شکاف در ابتدای کار آغاز می شود سایر 

اره رو به کاهش می نهد. به طور کل درجه رسیده و دوب 75درجه آغاز و در پیشانی به حدود  55یخچالها ازشیب مالیم حدود 

 می توان گفت که طول مواجهه با شیب تند در یخچال هرم داغ نسبت به سایر یخچالها مقداری بیشتر است.

 ضعیت یخ و -1-9. 

ن یخچالهای منطقه سبالن که جزء پنج منطقه اصلی یخچالی کشور محسوب می شود یخچال کسری بزرگ نسبت به میااز 

از وضعیت یخ در اینجا این است که یخچال مورد نظر منظور برخوردار است. ت مناسبتری سایر یخچالهای این منظقه از وظعی

این میان یخچال شمالی سبالن بدترین وضعیت را دارا می باشد. به تا چه حدی از لحاظ زول و عمق یخ افول کرده است. در 

زیر یخ بیرون زده و همین امر سنگهای طول و عمق یخ را داشته است. گذشته بیشترین کاهش  سال 10حدی که نسبت به 

ده شدن روند آب شدن سطح باعث ریزش و کدر شدن سطح یخچال شده است همین امر نیز موجب گرمایش بیشتر و فزاین

نسبت به پیر شمالی و یخچال کوچک کسری داغ هرم داغ هم وضعیت مناسبی ندارد. یخچالهای خ گردیده است. یخچال ی

سایر یخچالها وضعیت مناسب تری را دارد در حالی که به طور کل وضعیت همه یخچالها نسبت به گذشته رو به افول بوده و 

 به روشنی مشخص است. عالیم نابودی

 سایر موارد -1-10

از لحاظ دسترسی به آب می توان گفت که آب ناشی از آب شدن سطح یخچال در انتهای تمامی یخچالهای مذکور وجود دارد 

حاکم شدن فصول سرد این امکان از بین می رود و به که با 

جز آب یخچالها هیچ چشمه ای در پای کار وجود ندارد. از 

لحاظ هزینه ایاب و ذهاب) از شابیل( یخچالهای شمالی تقریبا 

دارای نصف هزینه یخچالهای منطقه کسری داغ و هرم داغ 

 می باشند.

نطقه شمالی آنتن دهی موبایل نیز منقطع بوده و لی در م

 سبالن وضعیت بهتری وجود دارد.

  علی رغم یخچالهای معرفی شده برفچالی در شمال

غربی قله سبالن واقع شده که به لحاظ نزدیکی به 

زاری در گذشته محل مناسبی برای برگجاپناه غربی 

 .دوره ای آموزشی محسوب می شد
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