
  96.11.15  – ذبيح اله حميدی - »به قلم مسئول باشگاه اسپيلت«معرفی کامل قله های استان تهران 

 

 : اسامی قلل استان تهران بر اساس حروف الفبا

   متر ٣۴٢٠ -آبک  ١
 قله ای صخره ای و منفرد در منطقه ميگون تهران

   متر ٣٣۴٠ –آهنگرک  ٢
 شروع می شودمسير صعود آن از دره زیبای هملون شمشک 

 متر ٣٨۵٠ –آتش کوه  ٣
 قله ای صخره ای در بين قلل ریزان و مهرچال

  متر ٢٧٠٠ –آرا کوه  ۴
 در شمال روستا و آبشار کمرد تهران

   متر ٣٠۵۴ –اسپيلت ها  ۵
 پس قلعه)( قله ای صخره ای و دندانه دار برفراز دیواره شروین تهران

 متر ٣۶۵٠ –اله بند  ۶
 بين قلل سی چال و قلعه دخترقله ای صخره ای در 

  متر ٣٧١٣ –اسب گيرون  ٧
 قله ای گنبدی شکل در انتهای شرقی خط الرأس دوبرار

 متر ۴٠٣۶ –) ۴و٣و٢و١( انگمارها ٨
 قله صخره ای مجاور هم در خط الرأس دوبرار ۴

 متر ٣٨۶۵ –اميری  ٩
 مرتفع آن شاه طهماسب نام دارد کوهستانی در جاده هراز که جنوب شرقی آن به استان تهران می رسدو قله

 متر ٣٧٠٠ –اُشترگاه  ١٠
 اولين قله شرقی گردنه یونه زا یا گردنه خاتون بارگاه

 متر ٣١۴١ –استرچال  ١١
 بين شمشک و ميگون)( قله ای در منطقه دره هملون

 متر ٣٧۶۶ –بازارک  ١٢
 شرق توچال)( مشرف به روستای مشهور امام زاده داود

   متر ٣٢٨٠ –بارو  ١٣
 اند)در برخی نقشه ها چشمه شاهی ناميده( این قله را می توان از منطقه کشار و یا واریش صعود کرد

 متر ٢٨٠٠ –بندعيش  ١۴
 قله ای منفرد و کم ارتفاع ، ولی زیبا در غرب تهران

 متر ٣۴٢٧ –بزم چال  ١۵
 اولين قله غربی خط الرأس دوبرار

 متر ١۵٣۵ –بی بی شهربانو  ١۶
 کم ارتفاع در نزدیکی شهر ری تهرانقله ای 

 متر ۴٣٢٣ –برج خلنو  ١٧
 قله ای مرتفع در ابتدای تيغه های مشهور ژاندارک به خلنو

  متر ٣۵۵٠ -پيازچال ١٨
 واقع در شرق قله توچال)( که لزون نيز به آن اطالق می شود

 متر ٣٣۶٩ –پهنه حصار  ١٩
 منطقه سنگانبلندترین قله دشت پهنه حصار یا پهن سار در 

   متر ٣۵۵٠ –پلنگ چال  ٢٠
 قله ای مرتفع بين منطقه پلنگ چال و امام زاده داود

 متر ٣٧۵٣ –) ٢و١( پروانه ها ٢١
 دو قله نزدیک هم در خط الرأس دوبرار

   متر ٢٨۵٠ –پورا  ٢٢
 شرق جاده چالوس)( قله ای مابين منطقه کندر و خور

 متر ٣٣۵٠ –پهنک  ٢٣
 در جنوب دریاچه سد الر قله ای کمتر صعود شده

   متر ٣٨٧١ –پاشوره  ٢۴
 جنوب این قله به منطقه السم می رسد که خط الرأس آن حدفاصل استان مازندران با استان تهران است



 متر ٣٨۵٠ –پيرزن کلون  ٢۵
 قله ای مابين هم هن و مهرچال

 متر ٣١۵٠ –پرسون  ٢۶
 مشرف به دشت هویج روستای افجهبا کمی فاصله از خط الرأس اصلی البرز مرکزی است و 

 متر٣٩٧٩ -توچال ٢٧
 تنها قله مرتفع جهان در نزدیکی پایتخت یک کشور –ها تهرانی» عشق«یا قله 

 متر ٣٣٧٢ –تيزکوه  ٢٨
 قله ای منفرد و سنگی در منطقه غرب پلور

 متر ٢٠٠٠ –پارچين) ( توچال ٢٩
 شرق تهران)( دشتقله ای کم ارتفاع با نام توچال در منطقه شهرک قيام 

 متر ٣٣٠٠ –تالون  ٣٠
 در جوار روستایی به همين نام در شمال غرب تهران

 متر ٢٨۵٠ –ين کالغ چ ٣١
 اولين قله خط الرأس جنوب غربی توچال

 متر ٣٩۶٠ –) ٢و١( جانستون ٣٢
 صعود از روستای آبنيک)( دشت این قله مشهور است و دو قله شرقی و غربی دارد

   متر ٣٢۵٢ –چشمه شاهی  ٣٣
 نام دیگری از قلل دشت پهنه حصار

 متر ٣۶٣١ –) ٣و٢و١( چنگيزچال ها ٣۴
 قله به هم وصل شده در خط الرأس دوبرار ٣

 متر ٣١٠٠ –چهل چشمه  ٣۵
 آخرین قله شرقی خط الرأس دوبرار

 متر ٣٨۵٠ –خاتون بارگاه  ٣۶
 قله ای در بين قلل اُشترگاه و خرسنگ

 متر ۴٣٨٣–خلنو  ٣٧
 قله استان تهران بلندترین

 متر ٣٩۵٠ –) ٢و١( خرسنگ ٣٨
 مسير صعود از روستای گرمابدر)( دارای دو قله صخره ای شمالی و جنوبی

 متر ٣٢٠٠ –دارآباد  ٣٩
 خط الرأس دارآباد به توچال نزد کوهنوردان تهرانی شهرت دارد –قله ای در منطقه دارآباد تهران 

 متر ٢۵۶۵ –دشته  ۴٠
 بان کرج با سایتی چند منظوره بر فراز آنقله ای در کنار اتو

 متر ٣٠٠٠ –دو شاخ  ۴١
 همسایه قله چين کالغ)( قله ای در منطقه درکه تهران

 متر ۴٠٨٢ –) ٢و ١( دوبرار ۴٢
 نام دوم خط الرأس قره داغ)( دو قله ای نزدیک به هم که بلندترین قلل خط الرأسی به همين نام هستند

 متر ۴٠١۶ –رخش  ۴٣
 شرقی خط الرأس دوبراراز قلل 

 متر ٣٠۵٠ –رندون  ۴۴
 قله ای مابين دو روستای رندون و امامزاده داود

 متر ٣٢۴٠ –روته  ۴۵
 منطقه رودبار قصران)( قله ای صخره ای در روستای روته فشم

   متر ٣۵٩٠ –ریزان  ۴۶
 روستای افجه)( قله ای محبوب در دشت هویج

 متر ٣٨۵٠ –زرین کوه  ۴٧
 و زیبا در جاده فيروزکوه مشرف به دریاچه کوهستانی و زیبای تارقله ای منفرد 

 متر ٣٣٢٠ –سياه بند  ۴٨
 قله ای صخره ای که تيغه های آن در بين کوهنوردان تهرانی مشهور است

 متر ٣۵٠٠ –سنگان  ۴٩
 قله ای در بين قلل پهن حصار و سياه سنگ

 متر ٣٧٣٠ –سی چال  ۵٠
 شمالی آن احداث شده استپيست اسکی مشهور دیزین در جبهه 



 متر ۴٠۶٠ –سوزچال  ۵١
 از قلل ميانی خط الرأس دوبرار

 متر ٣٣٠٠ –سرلت  ۵٢
 بعد از گردنه لت به سمت غرب بين قلل لونيز و سياه سنگ

 متر ٣١٠٠ –سيوک  ۵٣
 جاده چالوس)( در شمال منطقه ارنگه

 متر ٣٣٨٠ –سياه پالس  ۵۴
 انات)شرق لواس( قله ای در شمال روستای ایرا

 متر ٢٠٠٠ –سه پا  ۵۵
 منطقه سرخه حصارتهران)( ی کوتاه در منطقه روستای ترکمن دهقله به هم چسبيده ٣

   متر ٢٠۵٠ –سياه کوه  ۵۶
 پيشوا) پارک ملی کویر( قله ای کویری و بسيار دیدنی در منطقه جنوب ورامين

 متر ۴٢٠٠ –) ٣و٢و١( سرکچال ها ۵٧
 الرأس قله کلون بستک به سرکچال شهرت بسيار دارد)خط ( قله رفيع به هم پيوسته ٣

   متر ٣٣۵٠ –ساکا  ۵٨
 قله ای فرعی در جوار آتش کوه

 متر ٣٨٠٠ –سای  ۵٩

 قله ای سنگی و فرعی در مسير صعود قله مهرچال از روستای راحت آباد

  متر ٣٣۶٠ –) ٣و٢و١( سرسياه غارها ۶٠
 قله) بر روی خط الرأس اصلی البرز که از روستای برگ جهان صعود می شود ٣( 

   متر ٣٢٠٠ –سراستخر  ۶١
 قله ای در شمال آبعلی

  متر ٣۶٩۵ –سی و سه چم  ۶٢

 قله ای بين گردنه و قله بازارک

  متر ٣٨٨۵ –شاه نشين  ۶٣
 اولين قله غربی خط الرأس توچال

  متر ٣١٠٠ –شاه دژ  ۶۴
 جاده چالوس)( ای و محبوب تهرانی ها و کرجی ها در منطقه ارنگهقله ای صخره 

 متر ٣۶۴۵ –شيورکش  ۶۵
 قله ای صخره ای بين کاسونک و پيرزن کلون در منطقه گرمابدر

 متر ٣۵۵٠ –صندوق چال  ۶۶
 قله ای بين آهنگرک و سی چال که به تازگی پيست اسکی دربندسر تا آن نقطه رسيده است

 متر ٣٣٠٠ –عبرت  ۶٧
 قله ای کم ارتفاع تر از پاشوره در منطقه السم

  متر ٣٣۵٠ –فيل زمين  ۶٨
 قله ای که از لواسان بزرگ صعود می شود

 متر ٣٢۵٠ –قلعه دختر  ۶٩
 دارای قلعه ای باستانی از دوران ساسانی بر این قله که در بين دو روستای آهار و شهرستانک واقع است

 متر ٣٩۶٣ –) ٢و١( قره داغ ها ٧٠
 نام خط الرأس دوم قره داغ)( و قله صخره ای در شرق خط الرأس دوبرارد

 متر ٢۶۵٢ –قوچ  ٧١
 دماوند) این ارتفاعات در نقشه ها به ارتفاعات قره آغاج نيز معروف است( کوهستانی فراخ و کم ارتفاع در جنوب منطقه آب سرد

 متر ٣٧٠٠ –قزقون چال  ٧٢
 قله توچالاولين قله در ابتدای خط الرأس شمالی 

 متر ٢٨٠٠ -ُکندر ٧٣
 جاده چالوس)( قله ای مشرف به روستای ُکندر

   متر ٣٩٣٧ –کمرپشت  ٧۴
 از قلل خط الرأس دوبرار

   متر ٣۶٢٠ –کالهون  ٧۵
 از قلل شرقی خط الرأس دوبرار

 متر ٣٣٧٠ –کوه کبود  ٧۶
 «وستون«مبدأ صعود از رودهن با دیواره ای عظيم در جنوب آن با نام 



 متر ٣٣۵٠ –کلک چال  ٧٧
 منطقه جمشيدیه تهران)( قله ای در منطقه کوهنوردی و گردشگری کلک چال

 متر ٣٠٠٠ –کمای چال  ٧٨
 نام دیگر این قله ولنجک است که تله کابين توچال از فراز آن می گذرد

 متر ۴١٨٠ –کلون بستک  ٧٩
 گردنه دیزین)( مرتفع ترین قله نزدیک تهرانی ها

 متر ٣۶٨۵ –کاسونک  ٨٠
 گردنه خاتون بارگاه)( اولين قله غربی گردنه یونه زا

 متر ٣٧٠٠ –کافره  ٨١
 قله ای منفرد در شمال غرب دشت الر

 متر ٢٩١۶ –کلوگان  ٨٢
 جاده فشم)( قله ای در شمال روستای کلوگان

 متر ٣٢٧٠ –گاوبينی  ٨٣
 اسانات)منطقه لو( این قله بين قلل فيل بند و سياه غارها قرار گرفته است

   متر ٣٧٠٠ –) ٢و١( گل زرد ٨۴
 (غرب گردنه امام زاده هاشم( دشت و غار آن هم معروف است

 متر ٣۵٧۴ –لوارک  ٨۵
 مشرف به گردنه مشهور لت و بين روستای شهرستانک و رندان

   متر ٣۴١٢ –السم  ٨۶
 قله ای هم نام روستای السم در جاده هراز بر روی خط الرأس دوبرار

 متر ٢٨٩٠ –ليزوليچه  ٨٧
 دو قله ای در شمال غرب تهران

 متر ٣٢٠٠ –لونيز  ٨٨
 خط الرأس غربی توچال)( بعد از گردنه مشهور لت به طرف غرب به عنوان اولين قله محسوب می شود

 متر ٣۴۵٠ –لجنی  ٨٩
 از شمشک صعود می شود و مسير صعود زمستانی قله سرکچال است

   متر ٣۴٠٧ –ميان رود  ٩٠
 دیگر قلل خط الرأس دوبراراز 

 متر ٣۵۶٠ –منار  ٩١
 جاده چالوس)( آخرین قله خط الرأس غربی توچال مشرف به روستای مورود

   متر ۴٠٠٠ –ميشينه مرگ  ٩٢
 لزور )( قله ای در شرقی ترین نقطه استان تهران در منطقه فيروزکوه ، روستای ارجمند

 متر ٣۴۴٢ –نور  ٩٣
 قله ای در خط الرأس دوبرار

 متر ٣٩۶٠ –مهرچال  ٩۴
 مسير صعود نرمال از روستای امامه)( بلندترین قله منطقه لواسانات

 متر ٣٠٠٠ –واریش  ٩۵
 قله ای مشرف به روستای سرسبز واریش در غرب تهران

   متر ۴٠٠٠ –ورزا  ٩۶
 قله ای مابين برج و جانستون در خط الرأس اصلی البرز

 متر ٢٩٨٠ –ورجين  ٩٧
 منطقه حفاظت شده)( منطقه لواسانات قله ای منفرد در

 متر ٢٣٠٠ –» لتمان«هریاس یا  ٩٨
 قله ای کم ارتفاع در منطقه سولقان تهران

 متر ٣٢۶٠ –هرزه کوه  ٩٩
 مسير صعود از قله الالن)( غربی) قله برج( منتهی اليه خط الرأس هرزه کوه در همسایگی

 متر ٣۶۵٠ –هم هن   ١٠٠

   منطقه امامهمشرف به ارتفاعات شرق فشم در 
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