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 گزارش برنامه

 : اطالعات کلی برنامهنخستبخش 

  کوه پیمایی نوع برنامه:  قله سیچال عنوان برنامه: 

  غیرفنی سطح فنی برنامه:  +متوسط سطح برنامه:

 منطقه ی برنامه:

البرز  منطقه رودبار قصران در

 یالملل نیب ستیفراز پ، یمرکز

 نیزید یاسک

 

 متر 7373 بلندی قله:

 یک روز روز برنامه: شمار 5731تیرماه  22 تاریخبرنامه:

 صبح 1 :ساعت آغاز برنامه میدان ونک مکان آغاز برنامه:

 کلنگ☐جی پی اس☒چادر☐ مورد نیاز: تعمومیتجهیزا

در این فهرست کامل تجهیزات همراه 

 برنامه:

 

 
 یآفتاب نکیع 55 کفش مناسب ساق دار 5

خاص  یو دارو هیاول یها کمک فیک 52 ریکاپشن بادگ 2

 یشخص

 وعدهصبحانهو نهار کی 57 لباس گرم 7

 یو تنقالت شخص وهیم 54 باتوم 4

 لیدر صورت تما یفالسک )دمابان( چا 51 یک روزهکوله  1

 آب تریل 5.1 56 یطناب انفراد 6

 روزنامه باطله وکیسه حمل زباله 53 کیسه خواب 3

 ی و مرطوبکاغذ دستمال 58 چراغ پیشانی با باتری اضافه 8

 31سال  یورزش مهیکارت ب 53 کرم ضد آفتاب 3

 

 معتبر ییکارت شناسا 23 ریگ کاله آفتاب 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 z.ranjbaran90@gmail.com رایانامه: زهرا رنجبران سرپرست: 

 vajiheh.dakhili@gmail.com رایانامه: وجیهه دخیلی :فنیسرپرست 

 a_karimipoor@yahoo.com :رایانامه عطیه کریمی پور گزارش نویس: 

 علیرضا زارع زاده پشتیبان:سرپرست گروه 
  

 صابر یوسفی مسئول مالی: رامین آشتیانی مسئول عکس:

 هانیه مقدم مسئول محیط زیست: حسین جعفرآبادی مسئول جی پی اس:

 -وجیهه دخیلی -صبرآموزمحمد  -حسین جعفرآبادی -صدری سحر -قاسم نیا عاطفه -زهرا رنجبرانتن؛ 24 شرکت کنندگان: شمار و نام

http://www.autclimbing.com/
mailto:z.ranjbaran90@gmail.com
mailto:vajiheh.dakhili@gmail.com
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رامین  -صابر یوسفی -آسیه آقازاده -هانیه مقدم -نیلوفر حسین خانی -مصلح عبدالهادی -جواد شفیعیمحمد 

محیار  -الدین مهدوی  محمد شهاب-رضا ایرانشاهی -روژیار گندمی -صادقی پور -عزت زاده رها -آَشتیانی

 بیبینیوشا ح -عطیه کریمی پور -صبا احمدی -مهدی فراهانی -الهه محققی -مفاخری

 ترابریبخش دوم: 

 : رفت و برگشت دربستی از تهراننخستنوع 

 نام شهر یا روستای مقصد:

 یاز روستاها -روستای آهار

صران بخش دهستان رودبار ق

 -رانیشهرستان شم-رودبار قصران
 استان تهران

 مینی بوس  نوع وسیله دربستی: 

 مدت زمان رسیدن به مقصد: فردهزار تومان به ازای هر  22 :وسیله نقلیه هزینه

دقیقه  51دقیقه ) 73ساعت و  5

توقف در دو راهی آهار به لواسان به 

 دلیل پیوستن تعدادی از همنوردان( 

 آسفالت روستا: بهجاده دسترسی 
  

 بخش سوم: زمانبندی برنامه

 :نخستروز 

 مدت زمان پیمایش شده:

 ساعت 8

 ساعت صعود تا قله 3)

 ساعت فرود( 5

 خاکی با شیب تند نوع مسیر:

 مشخصات مسیر:

 عبور از رودخانه☒

 دست به سنگ ☒

 شن اسکی☒

شمار و محل چشمه های موجود در 

 مسیر:

 چشمه 5

دقیقه بعد از روستای  51ساعت و  5

 تنگه مکانی موسوم به ده -آهار

 

 مانی ندارد. شب نوع شب مانی:
 

 
 وضعیت دمای هوا:  آفتابی  وضعیت آب و هوا: 

درجه و  22)حداقل دما:  گرم 

 درجه( 73حداکثر 

 برنامه در این روز: انجامبندی  زمانچکیده

 توضیحات مکان زمان

  حرکت از میدان ونک 1:33

 آغاز پیمایش آهار روستای 6:41

8:33 
 تنگه چشمه ده

 صرف صبحانه و معارفه

 دقیقه 71

 دقیقه 53 -استراحت مجاور رودخانه -دره 3:43

 دقیقه 53 -استراحت مجاور رودخانه -تر و با شیب تندتر کمی باریک -دره 55:33

http://www.autclimbing.com/
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 دقیقه 53 -استراحت نسبتاً تند در شیب -مجاور رودخانه 52:53

 دقیقه 53 -استراحت منطقه ای دشت مانند -نزدیک به قله 57:23

  قله 57:13

  حرکت به سمت گردنه دیزین 54:73

  اتمام برنامه 51:73
 

 شده: در مورد مسیر پیمایش توضیحات الزم
در دوراهی آهار به لواسان منتظر ماندیم تا هفت نفر از همنوردان  6صبح حرکت مینی بوس از میدان ونک به سمت روستای آهار آغاز شد. ساعت  1ساعت 

مه موجود در شد. ابتدای مسیر تا چشآغاز صعود  6:41به روستای آهار رسیدیم و ساعت  6:73که با خودروی شخصی آمده بودند، به جمع بپیوندند. ساعت 

 تنگ تر و با شیب تندتر با گذشت زمان این دره مسیر وارد دره ای ناهموار و سنگالخی شد و پس از چشمهتنگه، مسیر کامالً هموار با پاکوب مشخص بود. ده

و ریزشی بودن مسیر و احتمال  در ادامه مسیر به دلیل شیب تند تر دست به سنگ شدیم.کوچک . در بعضی از نقاط به دلیل وجود آبشارهایی ادامه یافت

در نهایت گروه از ابتدای دره آنتن مربوط به تاسیسات بر روی قله مشخص بود.  حرکت گروه کمی کندتر شد و با احتیاط بیشتری ادامه یافت. ،ریزش سنگ

قله  یخط الراس اصلنمای زیبای جبهه شمال شرقی دماوند خودنمایی می کرد.  ،ساعت صعود به قله رسید. بر روی قله 3دقیقه پس از حدود  57:13ساعت 

( به قله کلون بستک، سرکچال و خلنو متصل ی)سمت شمال نیزیبعد از گردنه د گری( به قله توچال و قلعه دختر و از طرف دیطرف )سمت جنوب کیاز 

طبق  به سمت پایین سرازیر شدیم. )یال شمالی قله( فراز قله و صرف ناهار، از گردنه دیزینپس از استراحت بر مسیر صعود بود. مسیر فرودمتفاوت از د.شو یم

دقیقه برای جلوگیری از گرفتگی  53حدود در پس از رسیدن به منطقه قرار،  51:73ساعت  بود. مینی بوس در گردنه دیزین منتظرهماهنگی قبلی راننده 

 به سمت تهران حرکت کردیم. 51:13ساعت  عضالت، نرمش سرد کردن انجام گرفت و

 

 بخش چهارم: مشخصات تکمیلی

  : موقعیت گیتایی )جغرافیایی(

ر شمال استان تهران حد فاصل شودود یمحسوب م یمتر، جزء قلل البرز مرکز 7373چال با ارتفاع  یقله س

در  زین نیزید یاسک ستیآهار واقع شده است. پ یو شمال آباد نیزیجاده چالوس و هراز و در جنوب منطقه د

 .قله قرار دارد نیا یدامنه شمال

 راه های دسترسی به مبدأ صعود:

 آهار واقع در منطقه فشم یروستا( 5

 دربندسر یروستا( 2

 رود( تی)وال نیزید یاسک ستیپاکوب کنار پ ریمس( 7

 دره هملون گون،یفشم به سمت چپ، بعد از م دانیتهران، جاده فشم، م( 4

 است: یقابل دسترس قیکه خود به دو طر ن،یزیگردنه د( 1

 صعود برنامه ما( ری)مس نیزیگردنه د ن،یزی( تهران، کرج، جاده چالوس، جاده دالف

 نیزیگردنه د ن،یزیلشگرک، جاده شمشک به د ،یی( تهران، اتوبان باباب

 وجه تسمیه ی نام قله:
در اطراف قله است که در تمام فصول سال آب در آن  یچاله و گود 73وجود  لیچال به دل یقله س هیجه تسمو

 شود. یجمع م

 چاله است که اطراف قله وجود دارد. 73چال به معنای  سی معنای نام قله:

http://www.autclimbing.com/
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 جاذبه ها و آثار باستانی منطقه:

ارتفاع دارد  ایمتر از سطح در7221و  ندیگویبه آن آهاروش )آهاربشم( م یدر آهار که اهال یبر فراز قله کوه

 نیوهمچن یخیوجود دارد که مردم آهار به آن قصر دخترک ودر کتابها و منابع تار انیاز دوران ساسان یخرابه ا

که زمان  هدیگرد نییتع یالدیم 261حدود سال . عمر این بناندیگو یبه آن قلعه دختر م یکوهنورد یها نقشه

 .باشد یبابکان م ریاردش یو دوره پادشاه انیساسان لیاوا

 و انواع علفزار شنیخار، گون، پونه، آو  پوشش گیاهی: 

 یخرگوش، روباه، گرگ، کل و بز کوه  جانوری:   گوناگونی

 تمامی فصول سال فصل های صعود و بهترین فصل صعود:

 (..خطرات )بهمن ،مسیر ریزشی و
  وجود مسیر ریزشی در جبهه جنوبی قله 

 سقوط بهمن خطر زیاد 

وعده های اصلی ومیان وعده ها به ترتیب 

 :زمانی

 پنیر، گردو، شیره انگور و خرما، عسل: صبحانه 

 ... ناهار: کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی، ماکارونی و 

 ات آموزش داده شده در برنامه:نک
 نحوه ی فرود از شن اسکی 

 برداری در طول صعود حفظ ریتم گام 

در مورد نگارش گزارش  ویژهنکته 

  برنامه: 

از منابعی که در پایین گزارش ذکر شده، برای اطالع از پوشش جانوری و آثار تاریخی منطقه و ... استفاده شده 

 است.

 پیشنهادهای همنوردان در این برنامه:
 از سوی تعدادی از همنوردان پیشنهاد شد که پیش از صعود گرم کردن به صورت نرمش صورت گیرد.

 د.شوهمچنین بیان شد که سرد کردن در تمامی برنامه های گروه انجام 

 ایجاد فاصله میان اعضای گروه در برخی از نقاط مسیر  انتقادهای همنوردان در این برنامه:

 آنتن دهی گوشی:
 در نزدیکی قله آنتن می دادند.فقط  اپراتورهای ایرانسل و همراه اول هر دو 

 تمام طول مسیر برگشت از گردنه دیزین آنتن برای هر دو اپراتور موجود بود. ،پس از آن

 محل های مناسب برای شب مانی:
 دشت موجود نزدیک قله

 قله

  منطقه:  ایمنی

 تا پیش از رسیدن به یال اصلی قله، باغ های فراوان و روستاییان حضور داشتند.

 شدند.بر روی ارتفاعات افراد محلی به ندرت دیده می 

 در فصول گرم سال منطقه از خطراتی همچون بهمن مصون است.

 حیوان وحشی نیز در طول مسیر دیده نشد.

http://www.autclimbing.com/
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 از روستا  رسانی: یاری 

 مسیر:GPSنقاط 
 

 منابع:

 http://www.ahariha.com/portal/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/48/--.aspx 

 

 http://seechal.ir/2015/06/07/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-

%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84-94-3-8/ 

 عکس و کروکی مسیر:

 

http://www.autclimbing.com/
http://www.ahariha.com/portal/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/48/--.aspx
http://seechal.ir/2015/06/07/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84-94-3-8/
http://seechal.ir/2015/06/07/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84-94-3-8/
http://seechal.ir/2015/06/07/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84-94-3-8/
http://seechal.ir/2015/06/07/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84-94-3-8/
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 تصویر سایت هواشناسی:

 
 

http://ir.freemeteo.com/weather/sichal/history/monthly-

history/?gid=1104&station=9114&month=7&year=2016&language=english&country=iran 

 

 عکس های برنامه:

 
 دره بعد از چشمه -: در مسیر صعود5شکل 

 

http://www.autclimbing.com/
http://ir.freemeteo.com/weather/sichal/history/monthly-history/?gid=1104&station=9114&month=7&year=2016&language=english&country=iran
http://ir.freemeteo.com/weather/sichal/history/monthly-history/?gid=1104&station=9114&month=7&year=2016&language=english&country=iran
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 : در مسیر صعود2شکل 

 

 
 : مسیر صعود7شکل 

 

http://www.autclimbing.com/
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 آبشارهای کوچک و فراوان موجود در مسیر -مسیر صعود: 4شکل 

 

 
 برگزاری مراسم تولد:( -: قله1شکل 

http://www.autclimbing.com/
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 : پوشش گیاهی متنوع منطقه6شکل 

http://www.autclimbing.com/

