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فارغ التحصیالن دانشگاه امیرکبیره کوه نوردي گرو

)پلی تکنیک تهران(
فرم گزارش برنامه

اطالعات کلی برنامه: نخستبخش 

: عنوان برنامه
صعود به سه قله اصلی سلسله 

کوههاي سهند به نام هاي کمال، 
مدائن جام و 

کوه نوردي: نوع برنامه

غیرفنی: سطح فنی برنامهسنگیننیمه :سطح برنامه

:منطقه ي برنامه

، تبریزکیلومتري جنوب 50در
، شرق مراغهکیلومتري شمال 40

مرکز در آبادبستانغرب وآذرشهر
استان آذربایجان شرقی

:قلهبلندي
متر3750): کمال(یقوچ گلی داغ

متر3633: مدائن
متر3711: داغیجام

شب4و روز3:روز برنامهشمارخرداد17الی 13:برنامهتاریخ
خرداد13سه شنبه 20:16ساعت :برنامهآغازساعت ایستگاه راه آهن تهران:برنامهآغازقرار

چه انفراديطناب:تجهیزات عمومی مورد نیاز کلنگ چادر

کارابین پیچ:فنی مورد نیازتتجهیزا کاله کاسکت هارنس

فهرست کامل تجهیزات همراه 
:در این برنامه

چادر، اجاق گاز: تجهیزات عمومی
مانند دیگر برنامه ها: تجهیزات شخصی

gmail.com@mohamad١٣٤٨١٠٣:رایانامهمحمد مظاهري: سرپرست

gmail.com@mohamad١٣٤٨١٠٣:رایانامهمحمد مظاهري:فنیسرپرست 

saba.elec@yahoo.com:رایانامهاعظم احمدي: گزارش نویس

رایگان:  هزینه راهنمازینب آذر پیوند، جمشید محمدي:راهنما
تیراژه عیوضی:مسئول مالییوسف تقی زاده:مسئول عکس

پورسیمینه صادقی :مسئول محیط زیستعلیرضا زارع زاده:مسئول جی پی اس
:تن21:شرکت کنندگاننامو شمار

علی لرك، علیرضا زارع زاده،محمد مظاهري، اشکان حسن زاده:گروهک یک
مریم الرنیتیراژه عیوضی، سیمینه صادقی پور، مریم حسن زاده، :گروهک دو
ده، محمد علی راستین، حامد نجفییوسف تقی زا، علی اسدي :گروهک سه

حسین ناصري، محمد جواد شفیعی، اعظم احمدي، آزاد میرزایی، :گروهک چهار
زینب آذر پیوند، جمشید محمدي، مریم شاهرخی، امیر فراهانی، آذر وحیدي:هاي برنامهمهمان

ترابري: بخش دوم
برنامه هایی که با وسیله نقلیه عمومی طی می شود: نوع دوم

مشخصات مسیر برگشتمشخصات مسیر رفت
کرده ده:نام روستاتبریز: شهر اصلی
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تا وسیله نقلیه از تهران
تا نزدیکترین وسیله نقلیه از روستاقطار:نزدیکترین شهر اصلی

مینی بوس:شهر اصلی

تومان21500:درفبه ازاي هر هزینهتومان25000:فردهزینه به ازاي هر

به شهر از روستاجاده دسترسیآسفالت:روستابهجاده دسترسی 
آسفالتسپسخاکی:اصلی

قطار:ازشهر اصلی تا مبدأوسیله نقلیه مینی بوس:وسیله نقلیه تا روستا

:فردهزینه به ازاي هر 

هزینه مینی بوس تا کندوان 
،تومان5000

هزینه مینی بوس تبریز به پیست 
تومان3500

:فردبه ازاي هرهزینه
تا راه کوهپاياز مینی بوس هزینه

تومان5000آهن مراغه 

مراغه:شهر اصلیکرده ده:نام روستا

ساعت11:مبدأمدت زمان رسیدن به ساعت از تهران به تبریز13:مدت زمان رسیدن به مقصد

زمانبندي برنامه: بخش سوم
:نخستروز 

پاکوب مشخص دارد:نوع مسیرساعت2:مدت زمان پیمایش شده

:مسیرمشخصات 
عبور از رودخانه 

گدست به سن
کیشن اس

چشمه هاي موجود و محلشمار
:در مسیر

تن10:پناهگاه):فرد(محل شب مانی گنجایش، پناهگاهچادر:نوع شب مانی
جوي اب:نوع دسترسی به آب در شب مانیدر فاصله نزدیک-دارد:دسترسی به آب در شب مانی

سرد: وضعیت دماي هواابري: وضعیت آب و هوا

برنامه انجامبندي زمانچکیده
:در این روز

آقاي هایی کهپس از هماهنگی. روز سه شنبه در ایستگاه راه آهن تهران دور هم گرد آمدیم16:20ساعت 
سوار قطار به مقصد 17بلیت ها هماهنگ شد و ساعت تیراژه عیوضی انجام دادند، مظاهري، آزاد میرزایی و 

الزم به ذکر است فضاي این دو نوع . هار تخته در اختیار داشتیمچتخته و یک کوپه 6دو کوپه . تبریز شدیم
. پس از صرف شام و بازي پانتومیم خوابیدیم. درجه یک شش تخته بودنوع قطار . کوپه تفاوتی با هم ندارد

طی .رفتیماداره راهه با مینی بوسی که از قبل هماهنگ شده بود ب. صبح چهارشنبه به تبریز رسیدیم6ساعت 
به مقصد 7ساعت پس از ان . گذاشته شدن مکانآهماهنگی قبلی اقاي محمدي با اداره راه تبریز کوله ها در 

کیلومتري 50و در شهرستان اسکوبخش مرکزيدهستان سهنددر این روستا . روستاي کندوان حرکت کردیم
مانند بهاین روستاهاي خانه. استهاي گردشگري فراوانیده است و داراي جاذبهجنوب غربی تبریز واقع ش

در . باشداي میصخرهاز نوعآنمعماري بومی و - وجه تسمیه کندوان- اندکندوي عسل در دل کوه کنده شده
رون خانواده و منزل مسکونی د117وجود حقیقت آنچه به کندوان هویت باستانی و تاریخی داده است،

. هاستهاي مخروطی و هرمی شکل صخرهتوده
را به 11تا 10صبحانه را در یکی از چایخانه هاي روستا صرف کردیم و ساعت . به روستا رسیدیم9ساعت 

. بعد از آن به تبریز برگشتیم. گردش در روستا، عکاسی، خرید سوغات و رفتن به چشمه روستا اختصاص دادیم
معروف به مراکز تاریخی شهر تعطیل بود و تنها توانستیم از باغ خاقانی که مسجد کبودبه دلیل ایام رحلت اکثر 

در آن واقع شده است بازدید ) هجري شمسی845جهانشاه، ساخته شده در سال با نامیا(فیروزه جهان اسالم 
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.کنیم
زد و در اثر آن گنبدهاي مسجد فرو کبودآسیب فراوان به مسجد) میالدي1780(شمسی1158زلزله سال 

ها ها و پایهمانده شامل طاقهاي باقیي بخشسازي مسجد به منظور حفاظت و بازسازتعمیرات و دوباره. ریخت
کارهاي ساختمانی آن به اتمام رسید بازسازي گنبد اصلی توسط مرحوم 1355آغاز شد و در 1318از سال 

بقایاي تزئینات مسجد .بازسازي کاشیکاري داخلی و خارجی هنوز ادامه دارد. استاد رضا معماران انجام شد
درب ورودي مسجد بسته بود و ما نتوانستیم از داخل آن بازدید . استر گذشته از شکوه بی نظیر آن دحاکی
.کنیم

جهت صرف نهار به حمام نوبر واقع .داده شدمورد نیاز اختصاص پس از آن زمانی براي خرید وعده هاي غذایی
.آقاي مظاهري با مشورت تیم از قبل کوفته تبریزي سفارش داده بودند.رفتیمتقاطع خیابان امام وتربیتدر 

از ایستگاه اتوبوس در نزدیکی حمام توسط اتوبوس هاي مسیر راه آهن 14:30ساعت بعد از صرف نهار و چاي 
از تیم جدا شد و به منزل یکی از درد در ناحیه کمرمحمد علی راستین به دلیل .راه برگشتیمادارهبه 

ساعت و پس از انتقال کوله ها به مینی بوسپنج نفر مهمان برنامه به ما اضافه شدند. تانش در تبریز رفتدوس
تهران - کیلومتر را در جاده ترانزیتی تبریز 20ابتدا مسافتی در حدود .حرکت کردیمثمر خزانفبه طر15:00

که شدیم سپس وارد جاده اي آسفالته در سمت راست ) میانه- کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز 5( .کردیمطی
ساعت و از 5/0کیلومتر می باشد و فاصله زمانی آن تا ثمر خزان 27در حدودپیست اسکی سهندمسافت آن تا 

ساعت بعد به محل شروع پیاده روي دو.یمساعت دیگر در راه بود5/0پیست اسکی سهندروستاي ثمر خزان تا 
پس از طی چندین توقف در مسیر جهت استراحت، . حرکت کردیم17:15ه شد و ساعت کوله ها چید. رسیدیم

. زدیمچادربه پناهگاه رسیدیم و 19:20ساعت ... عکاسی، کم و اضافه کردن پوشاك و 
دو گروهک به دلیل مناسب نبودن شرایط جوي و امکان بارش باران و مناسب نبودن چادر هاي در نظر گرفته 

در در کنار پناهگاه رودخانه . داردمتر12در حدود اتاقپناهگاه تنها یک این . هگاه چادر زدندداخل پنا،شده
منظره اي فوق دریاچه قوچ گلی نیز در جنوب این پناهگاه . جریان است و مشکلی جهت تامین آب نداشتیم

هنوز برف هاي اطرافش در پروسه وهدر حدود  نیم متر بوددر این فصل سال عمق آن . استالعاده ایجاد کرده 
چادرها ساعتی در کنار دریاچه تفریح کردیم تا هوا تاریک و بساط شام يپس از برقرار. وب شدن قرار داشتندذ

.شب کمی باران بارید.چیده شد
.ود را کنار رودخانه برپا کردندخچادرتیم دیگري نیز در محل حضور داشتند و 

:شدهدر مورد مسیر پیمایشتوضیحات الزم
توان گفت عمالً معماري جدید بود که میبا ها به سرعت درحال ساخت وساز ها و مغازهمتاسفانه تمام خانهي کندوانازهمان ابتداي روستا

له قندي بی نظیر را که هاي مخروطی شکل و کرفتید تا بتوانید خانهمنظره اصلی روستا را از بین برده بود و شما باید مسافتی را باال می
بام . شوند و قابل دسترسی هستندها با پله و پلهایی به یکدیگر وصل میکانی است و همۀ خانهتمامی روستا پله. طبیعت درست کرده ببینید

ها وارها و سقف خانهدی. اندها عموما داراي دري چوبی کوچک و چند پنجرهخانه. اي براي گذرهر خانه در ورودي خانه دیگري است و یا کوچه
ها، ناگفته نماند که بعضی از وپنجرههاي درهمگی سنگ کوه است و هیچ مصالح خاصی در آن به کار نرفته است مگر براي ساخت چهارچوب

.کنندهایشان استفاده میپنجرهوها نیزسبک قدیم و جدید را تلفیق و از فلز براي درخانه
ست اسکی سهند است که درکوهپایه از مناطق توریستی این منطقه پی	کمالقله	استخاورمیانههايپیستبزرگترینازجملهوقراردارد.
متري از سطح دریا در جانب شمال قله قرار گرفته و اهالی آن اکثراً از طریق دامپروري و کشت سیب 2600ارتفاع رروستاي ثمر خزان د

ختان میوه می شود به همین علت رزمینی امرار معاش می کنند چرا که مرتفع بودن روستا و همچنین سردسیري منطقه مانع از ثمردهی د
.استه شدهوجه تسمیه ثمر خزان به این روستا داد

در قسمت ،ریاچه قوچ گلی که گویا محل آبشخور حیواناتی از قبیل قوچ و بز وحشی و کل بوده است که علت نامگذاري قله را می رساندد

: شمال قله قرار گرفته و مشخصات آن چنین است 

آب . متر می رسد 2متر و عمق آن در عمیق  ترین نقطه به 180متر ، طول و عرض آن 24354متر ، مساحت آن در حدود 570محیط آن 
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.آن شیرین و زالل است و از یخچالها و برفچالهاي قسمتهاي شمالی قله تغذیه می شود 

:دومروز 
متوسطخاکی با شیب:نوع مسیرساعت7:مدت زمان پیمایش شده

:مشخصات مسیر
عبور از رودخانه 

گدست به سن
کیشن اس

چشمه هاي موجود و محلشمار
:در مسیر

):فرد(محل شب مانی گنجایشچادر:نوع شب مانی

چشمه:نوع دسترسی به آب در شب مانیدر فاصله نزدیک-دارد:دسترسی به آب در شب مانی
معتدل: وضعیت دماي هوانیمه ابري: وضعیت آب و هوا

برنامه انجامبندي زمانچکیده
:در این روز

. بیدار شدیم6با توجه به اینکه کوهپیمایی طوالنی در پیش نبود به پیشنهاد بچه ها صبح کمی دیر تر و ساعت 
بر روي یالی دریاچه ) راست(کوهپیمایی از سمت غربی 7:10پس از صرف صبحانه و جمع آوري کمپ، ساعت 

. شروع شدداشتکه راهی مالرو بر روي آن قرار 
دشت زیباي شاه یوردي . به قله کمال صعود کردیم10پس از چندین توقف کوتاه در طول مسیر حدود ساعت 

شروع به کم پس از استراحت و گرفتن عکس قله . دیده می شدو قله جام داغی در جهت جنوب به وضوح 
با لذت تمام و بدون عجله 1:30نهار به مدت . به کنار رودخانه رسیدیم13:15ساعت . کردن ارتفاع کردیم

طبیعت عاري از دخالت انسانی اي دلفریب، صداي آب، هیبا با رنگ زدلپذیر، گلهاي وهواي معتدل. صرف شد
.کمال مهمان نوازي را به جا آورده بودند

بعضی از قسمت ها گل هاي الله وحشی که تازه در در .پس از آن به سمت دشت شاه یوردي رهسپار شدیم
محل . تمام مسیر در کنار رودخانه بود. رسیدیمچادربه محل 16:30ساعت .حال رویش بودند نیز دیده میشد

پس از برقراري چادر ها . انتخاب شده دره اي در نزدیکی محل استقرار عشایر و گله هاي بزرگ گوسفند بود
در . رفتند که با پنیراصل لیقوان از ایشان پذیرایی کرده بودندنزدیک محل استقرار تیمگروهی به دیدن عشایر 

کوچک اي هگل. بز نیز آب هاي سطحی جریان داشتهمچنین در مراتع سرودخانه وچادردو طرف محل 
. بیدیمپس از صرف شام و بازي خوا. تابوي نقاشی خیره کننده اي خلق کرده بودند،بنفش، سفید و زرد مرتع

الزم به ذکر .داشتندکردن اعالم میضورشان را با واق واقسگ هاي گله گاهی از کنار چادر ها رد میشدند و ح
)استتن20آنگنجایش.(است دراین مکان پناهگاه نیز میباشد

:شدهدر مورد مسیر پیمایشوضیحات الزمت
 متوسط . لیقوان و درجنوب روستاي ثمر خزان قرار گرفته است در شمال روستاي چیچکلو ، جنوب شرقی روستاي مشهورقله کمال

میلیمتر بوده که اکثراً در ماههاي سرد سال و اوایل بهار به صورت برف در دامنه هاي آن انباشته 500الی 400بارش منطقه بین 
این رودخانه شعباتی . سرچشمه میگیرد رودخانه رفتوچاي که یکی از سرچشمه هاي رودخانه قزل اوزن می باشد از این قله . شود می

رودخانه سعید آباد چائی از جبهه شمالی این کوه سرچشمه . چند از دشت شاه یوردي دریافت داشته و به سمت جنوب جاري می شود 
ه این رودخانه حجم ساالن.گرفته و پس از مشروب ساختن روستاهاي ثمر خزان متنق ایرانق و سعید آباد در نهایت به تلخه رود می ریزد

) کوه سوخته ( دامنه هاي شمالی قوچ گلی با شیبی مالیم و به وسیله کوههاي یانوق داغ . میلیون متر مکعب می باشد 67/9در حدود 
متر ارتفاع دارد و در بعضی از قسمتهاي آن کشت گندم وجود هندوانه و 600الی 500این کوهها بین . به جلگه تبریز منتهی می گردد 

در جبهه شمالی سهند کوههاي بویوك داغ ، لیقوان داغ ، برکت داغی ، دمیرچی داغ ، زري داغ ، الوان . خود به صورت دیم رواج دارد ن
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.داغ ، موتال داغ  و قوچ گلی داغ واقع شده اند که مشرف به جلگه تبریز و بستان آباد می باشند 
 کنند و تا اوایل هاي خود دردامنه کوه سهند کوچ میبراي گذراندن تابستان به ییالقهمزمان با فرا رسیدن خرداد ماه عشایر آذربایجان

اساس و پایه اقتصاد کوچ نشینان سهند بر دام و دامپروري و تولیدات فرآورده هاي دامی لبنیاتی و صنایع . پاییز در آنجا زندگی می کنند
ترین پنیر سهند که از نظر تولید لبنیات می توان به مرغوب. دامداري نامید صاد ان اقتصاد آنها را اقتبنابر این می تو. دستی استوار است

.از شیر دامهاي عشایر تهیه می شود اشاره کرد 
صنایع دستی عشایر سهند در ردیف جالب ترین نوع صنایع بوده و زیباترین جاجیم ، گلیم ، مسند و قالیچه را به بازار مصرف عرضه 

.دختران و زنان عشایري بافته می شود هنر آفرینمیدارند که با دستان

روز سوم

خاکی با شیب مالیم:نوع مسیرساعت5.7:مدت زمان پیمایش شده

:مشخصات مسیر
عبور از رودخانه 

گدست به سن
کیشن اس

چشمه هاي موجود و محلشمار
:در مسیر

):فرد(محل شب مانی گنجایشدر قطار:نوع شب مانی
Choose:دسترسی به آب در شب مانی an item.نوع دسترسی به آب در شب مانی:Choose an item.

معتدل: وضعیت دماي هواآفتابی: وضعیت آب و هوا

برنامه انجامبندي زمانچکیده
:در این روز

به سمت قله جام 7:20و پس از صرف صبحانه و جمع آوري وسایل، ساعت از خواب برخاستیم6مجددا ساعت 
پس از عبور از دشت، یال خاکی با شیب مالیم، شیب تند تر و عبور در میان سنگ هاي بزرگ، . حرکت کردیم

ر راه عبور از سنگ ها د.جام صعود کردیمقله به 10:40با دو توقف در فاصله زمانی بیش از یک ساعت، ساعت 
مفقودکه به اشتباه جهت یادداشت چکیده گزارش برنامه در جیب شلوار گذاشته بودم افتاد و وشی همراه منگ

همین جا از ایشان عذرخواهی و . گوشی را پیدا نکردولی براي جستجو از تیم جدا شدبه همین دلیل آزاد. شد
را نیز از جام جمعی به قله هعود دستبلکه صشکر می کنم که نه تنها مجبور شد مسافتی را دوباره طی کندت

.دست داد
.از اینجا سبالن نیز دیده می شد

در مسیر سنگ قبري . یمکردارتفاع کم حد فاصل جام و مدائن خط الراسپس از بیست دقیقه توقف در قله، از 
خانم آذر پیوند که . می باشدبه سمت مراغه مالرومسیريخط الراسقسمت ترینپاییندر . نیز قرار داشت

نزد ایشان، به با گذاشتن کوله هاي خود گروهو بقیه در همان جا توقف کردند بارها این مسیر را آمده بودند 
پس از گرفتن عکس . قله برنامه را نیز صعود کردیمینمدائن، آخرظهر قله 12ساعت .سمت قله حرکت کرد

تیم به دو .اغه تقریبا تا پایین شن اسکی استرو به مرمسیر . برگشتیم12:20ساعت و استراحت، قلههاي 
قرار بود پاي کوه منتظر ما باشد 14گروهی زودتر برگشتند تا به مینی بوسی که ساعت . بخش تقسیم شد

تقریبا در .به سمت شهر مراغه رهسپار شدیمبه پایین،پس از رسیدن تمام افراد تیم14:45ساعت . برسند
پس از حرکت مینی بوس از کنار دقیقه 10. یوضی سرقدم و علی لرك عقب دار بودندتمام مسیر تیراژه ع

از . گذشتیم-روستاي کره ده–از کنار اولین روستاي نزدیک کوه 15:30ساعت . مسیر گذشتیمپناهگاهی در 
، میمونقگیزه، سرآغاجري، روستاهاي دیگري به نام هاي قراتلو، ینگجه، . اینجا به بعد دیگر جاده آسفالته است

. نیز در مسیر بودندآباد کرج
.به مراغه رسیدیم16:20ساعت 

بود و هنوز 19ساعت حرکت قطار . با مهمان هاي برنامه خداحافظی کردیمه وبه ایستگاه راه آهن مراغه رفت
از فرصت مانده استفاده گروهی از بچه ها. اشتیمذروبروي ایستگاه گکوله ها را در فضاي سبز . وقت داشتیم
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محمد علی راستین در راه اهن به .رفتندگنبد کبود و - در حال بازسازي- به دیدن رصد خانه مراغه کردند و
کوپه ها در صندلی از یکی دیگر از4دو کوپه و مجددا . سوار قطار شدیم19ساعت جمع ما اضافه شد و همگی 

.اختیار ما بود

شدهدر مورد مسیر پیمایشوضیحات الزمت:
مراغه به پایتختی توسط بوده است در زمانی که تلسکوپکه بزرگترین رصدخانه جهان در دوره قبل از اختراعرصد خانه این :رصدخانه مراغه

این مجموعه که امروزه فقط آثار کمی از آن باقی مانده است .اي در غرب مراغه ساخته شده استهالکو خان مغول انتخاب شده بود روي تپه
بنا شده است خواجه نصیرالدین طوسی و همت مغولخانچنگیزهالکو نوه ساختمان آن به دستور657درسالطبق نوشته تاریخی. 

مغربی ، علی بن محمود نجم الدین ودرساختمان و درتشکیل آن شخصیت هایی چون عالمه قطب الدین فخرالدین مراغی،محی الدین
.شرکت داشته اند... االسـطرالبی و

بسیارکه از فتح بغداد بدست آورده بود درآنجا نجومیوعلمیآالتواسبابوکتببه امر هالکو. سال طول کشید 15رصـدخانه ، بناي
و . رفتهجري آباد بوده لیـکن پس از آن بر اثر زلزله هاي سخت ، بی توجهی حکام رو به ویرانی703این مجموعه تا سال . متـمرکز گردید 

سلطان محمد خدابنده مشغول به کار بوده است و ویرانی آن بطور این بنا تا زمان. متعلقه آن باقی مانده استدرحال حاضر آثاري از بناهاي 
ویران بودن آن اشاره به720نشده است که در چه سالی بوده است ولی در نوشته هاي حمداهللا مستوفی در سال کامل و دقیق هنوز مشخص

.شده است
 از احداث رصدخانه سمرقند ساخته شد و درزمان آبادانی یکی از معتبرترین رصدخانه هاي جهان بوده سال پیش 167رصدخانه مراغه

آن امپراطور چین و برادرهالکو خان کارشناسانی براي آموزش و الگو برداري از رصدخانه مراغه به این شهر خدر آن زمان بفرمان قوبیالي .است
عالوه بررصدخانه چین همچنین رصدخانه هاي سمرقند، . تقلید از رصدخانه مراغه ساختندآمده،پس از مراجعت به چین رصدخانه اي به 

.شده انداستانبول وهند از روي رصدخانه مراغه ساخته
هزار جلد کتاب و ابزارهاي اخترشناسی، از400اي شامل خانهکتاب. اي در نظر گرفتهاي ویژهههوالکو براي نگهداري این  مرکز پژوهشی موقوف

670زیج ایلخانی به سال و سموت،وحلقهاعتدالیانقالبی،حلقهحلقه ذات الحلق، هايمتر، کرهسانتی430جمله ذات الربع دیواري به شعاع 
هايشاخهبیشتربودکهستردهگعلمیسازمانیکونبودستارگانرصدمخصوصفقطمراغهرصدخانه . فراهم شد) میالدي1276(هجري
بود،شدهبرقرارسرزمیندوهربرمغوالناستیاليعلتبهایرانوچینعلمیارتباطزماندرآنعالوه،چونبه. شدمیدادهدرسدانش
نامه نویس مسیحی، همچنین، فیلسوف و فرهنگ. جی، در این مرکز فعالیت داشتندندان چینی، از جمله فردي به نام فائو موندانشم

.بطلمیوس مشغول بودندالمجسطیواقلیدساصولهايکتابدادندرسبهمراغهالعبري، در رصدخانه ابن
متر می باشد که غرب مراغه واقع شده است110مترو به ارتفاع 217و عرض تقریبی510اي که رصدخانه در آن واقع شده است به طول تپه .

-خانهکتاب–پنجگانه مدورهايواحد–از برج مرکزي رصدخانه : بر روي آن واقع شده است این بخشها عبارتندکه قسمتهاي مختلف رصدخانه
.برج مرکزي

فضاي . سانتیمتر می باشد80متر دارد ضخامت دیوار آن 22می دهد قطري به اندازه برج مرکزي که وسیعترین فضاي کشف شده را تشکیل
اند شکل شمال و جنوب قرار گرفتهاطاق دیگر که در سمت2اطاق مستطیلی شکل و 4اطاق می شود که 6آن شامل یک راهرو وداخلی

.دسی ندارندهن
،الشه، سنگهاي تراش براي ازاره خارجی و داخلی و سنگهاي تراش بزرگ براي مصالحی که در برج بکار گرفته شده عبارت است از سنگ قلوه

مختلف سنگهاي حجاري شده و نقش هاي بزرگ لعابدار در سه طرح و نوعمالت و اندود گچ، کاشی. آجري در سه اندازة مختلفورودي برج
.و آجرهاي نقش دار تزئینی می باشددار

مدور پنجگانههايواحد:
هاي در قسمت جنوب و جنوب شرقی و شمال برج مرکزي رصد خانه پنج واحد مدورکشف گردیده که هریک بطور مستقیم در کار پژوهش

متر مربع 330ه بناي جالبی به مساحت درگوشه شمال غربی تپه واقع در زیر حصار شمالی محوطۀ رصد خان. اندنجومی مورد استفاده داشته
.مجموعه دانستتوان آن را کتابخانهبدست آمده که با توجه به جنبه هاي مختلف امر می

به روستاي طالب خان چهار مجموعه معماري و تعدادي دخمه غیر از قسمتهاي ذکر شده در دامنۀ غربی تپه رصدخانه مراغه و مشرفه ب
دوره خاصاحوالواوضاعواجتماعی–هاي مذهبی معماري از نظر روشن ساختن بسیاري از ویژگیزشکشف گردیده که گذشته از ار
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.ایلخانی به خصوص جامعه مسیحیت زمان، داراي اهمیت و اعتبار فراوان می باشد
1350ورجاوند و همکارانش در دهه پرویز .هاي اخیر گنبدي براي محافظت از بقایاي این بنا بر روي بخشی از آن ساخته شده استدر سال

.هاي مختلف آن را شناسایی کردندبه کاوش محوطه این رصدخانه پرداختند و قسمت
 ایلخانانوسلجوقیاندورهبناهايسایربامقایسهدربنادراینکاررفتهبهتزیینات. باشدمیمراغهشهردرسلجوقیانگنبد کبود از بناهاي دوره

اي تاریخ عدهودانندمیمغولزمانبهمربوطراآنايعدهوجوددارد؛نیزدیگرينظراتگنبدکبوداحداثزماندرباره. نظیراستکممغول
گنبد کبود ده پهلو است و داراي گنبدي مخروطی بوده که در گذر زمان از بین .اندبناي برج را مربوط به قبل از هالکوخان ذکر کرده

عنوان بهرودگنبدکبودمیاحتمالسردابهداخلشدهگچبرياز کتیبه .استبخش سردابه و اتاق اصلی تشکیل شدهاین گنبد از دو . استرفته
و » والحمد«، »اهللا«کلماتی همچون . استهالکوخان نیز شهرت یافتههمین دلیل این گنبد به قبر مادرباشد؛ بهیک برج مقبره ساخته شده

تزیینات بدنه .باشندمیبرجسردابههايدیوارهبربستهنقشتزیینیازعناصراستامبیهايروشبهوفیکوخطبهمختلفهايفرمبا…
رنگ است و دیوارهاي داخلی آن داراي تزیینات نقاشی بههاي هندسی و سه ردیف مقرنس سادهشکل قطاربندي و فرمبیرونی گنبد کبود به

.استها باقی مانده رفته و فقط بخش کمی از آناي بوده که در گذر زمان از بین فیروزه

روز چهارم
.و برنامه فراموش نشدنی سهند به اتمام رسیدصبح به ایستگاه راه آهن تهران رسیدیم6ساعت 

مشخصات تکمیلی: بخش چهارم

: )جغرافیایی(گیتایی موقعیت 

در مرکز آبادبستانو غرب آذرشهر، شرق مراغه، شمال تبریزدر جنوب فشانیآتشکوهی سهنْد نام قله و رشته
ها متر است که بلندترین آن3000قله با ارتفاع بیش از 17کوه داراي این رشته. تاساستان آذربایجان شرقی

جهت رشته کوههاي سهند .شودترین نقطه استان محسوب میمتر بلندي دارد و مرتفع3707) گلی داغیقوچ(
.اندشدهکشیدهمساويجهتدرشعاعیصورتبهسهندکوههايمجموعلیدرواستغربی–اکثراً شرقی 

هولوسنناآشکار،احتماالً دوران: آخرین فورانمطبقآتشفشانی: گونه زمین شناسی

:جاذبه ها و آثار باستانی منطقه

، پل قاري کورپوسی، تفرجگاه ائل گلی، بقعه صاحب االمر، باغ فتح آباد، بازار تاریخی تبریزارگ علیشاه، : تبریز 
خرابه هاي مقبره دوازده گوشه غازان پسر ارغوان، خانه مشروطیت یا همان موزه مشروطیت، عمارت شهرداري، 

ر، مقبره الشعرا، موزه آذربایجان، موزه مسجد کبود، مسجد شاه طهماسب صفوي معروف به مسجد صاحب االم
.شهر و شهرداري، موزه استاد شهریار، موزه عصر ایلخانی، موزه سنجش، موزه قاجار

آرامگاه اوحدي مراغه اي، بقعه سید محمد عطا اهللا، تپه گل تپه، تپه سرگیزه، تپه چخماق، تپه قرالر : مراغه 
الن، پل خانقاه، پل مردق، رصدخانه، سراي حسینی، سراي خواجه تازه کند قره ناز، تپه چوانباغ، تپه قزل ارس

ملک، سراي صدر کبیر، گنبد کبود، گنبد مدور، کلیساي هوانس، مسجد طاق، مسجد مال رستم، مسجد 
معزالدین، مسجد جامع، مسجد زنجیرلی، مسجد شیخ تاج، معبد مهر، مقبره آقاالر و موزه سنگ نگاره ها، موزه 

. مراغه

: یاهیپوشش گ

گونه. گونه آن اندمیک می باشند26گونه گیاهی شناسایی شده که 156در منطقه حفاظت شده سهند 
فرفیون وگیاهان واحد تپه اي شامل گون، قانقالگونهوکاله میرحسنوگیاهان ارتفاع شامل گون، سیاه گون

هاي شمال شرقی منطقه که معموال به عنوان زیستگاه زمستانی مورد استفاده قوچ و میش قرار در دامنه
.باشدگیرد، پراکنده میمی

:  جانوريگوناگونی

گونه هاي شاخص منطقه حفاظت شده سهند اعم از پستانداران شامل قوچ و میش ارمنی، سیاه گوش، خرس 
راسو، گرگ و روباه، چندین گونه خفاش و انواع مختلفی از جوندگان نیز در منطقه وجود قهوه اي، گربه وحشی، 

.راس برآورد گردیده است500جمعیت قوچ و میش بیش از ، 1390سالبر اساس سرشماري. دارد
پرندگان از راسته شاهین سانان و از تیره قوشیان شامل عقاب طالیی، کورکور، کرکس، سارگپه، سنقرگندم زار 
و از تیره شاهینیان دلیجه، لیل و باالبان بوده و از راسته ماکیان و تیره ماکیان می توان به کبک معمولی و 

.چیل، تیهو و بلدرچین اشاره نمود
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گویا محل آبشخور حیواناتی از قبیل قوچ و بز وحشی و کل بوده است که علت ):کمال(تسمیه قوچ گلی وجه:وجه تسمیه ي نام قله
.استعروس قلل ایرانکوه سهند نیز ملقب به .نامگذاري قله را می رساند

فصل هاي صعود و بهترین فصل 
.بهترین فصل صعود اواخر خرداد و اوایل تیر ماه می باشد:صعود

،مسیر ریزشی بهمن(خطرات 
)..و

در این منطقه و در این فصل سال ممکن است مارها در تردد باشند و به همین دلیل بهتر است در شب مانی 
کفش ها را به محل امنی چون داخل چادر یا حداقل درون یک کیسه نایلون در بسته منتقل نمایید و قبل از 

	.پوشیدن کفش اطمینان حاصل کنید که داخل آن نشده باشد
وعده هاي اصلی ومیان وعده ها 

:به ترتیب زمانی

به دلیل طوالنی بودن برنامه و داشتن زمان براي پخت و پز در شب، سعی شده بود وعده هاي غذایی انتخاب 
و غذاهایی که در آن موادي .شود که مدت ماندگاري باال داشته باشد یا به صورت کنسرو و نیمه آماده باشد

.مانند سیب زمینی پخته و گوشت داشت در اولویت خوردن قرار گرفت
در مورد نگارش ویژهنکته 

: برنامهگزارش 
به دلیل مفقود شدن تلفن همراه من که چکیده برنامه در آن ذکر شده بود، ممکن است ساعت هاي برنامه 

.برنامه نیز در خاطرم نبوددقیق ذکر نشده باشد و بعضی جزئیات 

انتقادهاي همنوردان در این 
. زمان بندي برنامه بیش از مدت مورد نیاز بود. دو تا از گروهک ها  مناسب نبودچادر :برنامه

.در برخی از قسمت ها آنتن دهی مناسب و در برخی جاهاي دیگر موجود نبود:دهی گوشیآنتن

محل هاي مناسب براي شب 
دره هاي نزدیک به آب در دشت- پناهگاه کنار دریاچه قوچ گلی:مانی

خوب: منطقهایمنی

.کرداز گروه درخواست موجود است در صورت نیاز می توانگروه واین فایل در آرشی:مسیرGPSنقاط 

post/com.blogfa.autclimbing.www://http-٤٩٠.aspx:منابع بیشتر

:عکس و کروکی مسیر

علیرضا زارع زاده-مسیر صعود به قله کمال



9صفحه 

:عکس هاي برنامه

عکس از یوسف تقی زاده- 14/03/93-روستاي کندوان
راستین، علیرضا زارع محمد جواد شفیعی، حامد نجفی، آزاد میرزایی، محمد علی : اسامی از ردیف راست و باال

زاده، اشکان حسن زاده، مریم الرنی، مریم حسن زاده، علی اسدي، محمد مظاهري، اعظم احمدي، علی لرك، 
حسین ناصري، تیراژه عیوضی، سیمینه صادقی پور



10صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده-14/03/93- مسجد کبود



11صفحه 

عکس از آزاد میرزایی-14/03/93- مسجد کبود



12صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده- 14/03/93-پناهگاه کوهپایه قله کمالدر مسیر 

عکس از یوسف تقی زاده-14/03/93-پناهگاه 



13صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده-14/03/93- دریاچه قوچ گلی 
حامد نجفی، آزاد میرزایی،  محمد جواد شفیعی، علی لرك، اشکان حسن زاده، مریم : اسامی از ردیف راست

ینه صادقی پور، حسین ناصري، مریم الرنی، تیراژه عیوضی،  علیرضا زارع زاده، محمد مظاهري، حسن زاده، سیم
علی اسدي، زینب آذر پیوند، آذر وحیدي ، امیر فراهانی،  مریم شاهرخی

عکس از یوسف تقی زاده-15/03/93- در مسیر قله کمال 



14صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده-15/03/93- قله کمال 
مریم حسن زاده، اشکان حسن زاده، آذر وحیدي ، امیر فراهانی، محمد مظاهري، : اسامی از ردیف راست و باال

حسین ناصري، علیرضا زارع زاده، یوسف تقی زاده، تیراژه عیوضی، اعظم مریم الرنی، محمد جواد شفیعی، 
آزاد میرزاییوند،سیمینه صادقی پور، علی لرك، زینب آذر پیحامد نجفی،احمدي، علی اسدي، 

عکس از یوسف تقی زاده-15/03/93-در مسیر بازگشت از قله کمال



15صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده-15/03/93- شاه یورديدشت 

عکس از یوسف تقی زاده-15/03/93- دشت شاه یوردي



16صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده-15/03/93- دشت شاه یوردي

یوسف تقی زادهعکس از-15/03/93- دشت شاه یوردي



17صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده- 16/03/93- شروع مسیر صعود به قله جام

عکس از یوسف تقی زاده-16/03/93-مسیر صعود به قله جام



18صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده-16/03/93-قله جام
محمدي، حامد زینب آذر پیوند، امیر فراهانی، آذر وحیدي ، مریم شاهرخی، جمشید : اسامی از ردیف راست

نجفی، محمد مظاهري، علی لرك، اشکان حسن زاده، مریم حسن زاده، علیرضا زارع زاده، سیمینه صادقی پور، 
محمد جواد شفیعی، تیراژه عیوضی، علی اسدي، اعظم احمدي، حسین ناصري، مریم الرنی

عکس از یوسف تقی زاده- 16/03/93- بر فراز جام



19صفحه 

از یوسف تقی زادهعکس -16/03/93-قله مدائن
علی اسدي، آزاد میرزایی، مریم الرنی ، محمد جواد شفیعی، حامد نجفی، اعظم احمدي، : اسامی از ردیف راست

محمد مظاهري، علیرضا زارع زاده، آذر وحیدي ، امیر فراهانی، مریم شاهرخی، جمشید محمدي، علی لرك، 
ی زاده، تیراژه عیوضی حسین ناصري، اشکان حسن زاده، مریم حسن زاده، یوسف تق

عکس از یوسف تقی زاده-16/03/93-قله مدائن



20صفحه 

عکس از یوسف تقی زاده-16/03/93-رصدخانه مراغه

ویکی پدیا فارسی: منبع-16/03/93-مراغه-گنبد کبود


