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 گزارش برنامه

 : اطالعات کلی برنامهنخستبخش 

  کوه نوردی نوع برنامه:  دماوند)جبهه شمالی( عنوان برنامه: 

  غیرفنی سطح فنی برنامه:  + سنگین سطح برنامه:

 منطقه ی برنامه:
بخش الریجان شهرستان آمل  

 در استان مازندران
 متر 0165 بلندی قله:

 روز 0 روز برنامه: شمار 50مرداد  06و  05 برنامه: تاریخ

 مرداد 05صبح  0:55 :ساعت آغاز برنامه میدان ونک –تهران  مکان آغاز برنامه:

 کلنگ☒     جی پی اس☐          چادر☒ مورد نیاز: عمومی تتجهیزا

       طنابچه انفرادی☒       هارنس☐     کاله کاسکت☐     کارابین پیچ☒ فنی مورد نیاز: تتجهیزا

فهرست کامل تجهیزات همراه در این 

 برنامه:

 

جوراب اضافه و یک عدد کیسه 

نایلونی بزرگ برای کفش ها که 

شب داخل چادر نگه داشته شود

کفش کوهنوردی نیمه 

سنگین

دستمال سر کاپشن بادگیر یا گرتکس

کمک های اولیه شخصی لباس گرم ) کاپشن پالر(

یک جفت باتوم
دستکش گرم و دستکش 

نخی

کیسه خواب سه فصل شلوار گرم

زیر انداز
کاله گرم و کاله ضد 

آفتاب

کوله کوهنوردی مناسب برای 

برنامه دو روزه
عینک آفتابی

کوله حمله کرم ضد آفتاب

دستمال کاغذی و روزنامه
چراغ پیشانی به همراه 

باطری اضافه

کارت بیمه ورزشی سال1395
طنابچه انفرادی و یک 

کارابین پیچ

چادر که به صورت گروهی تهیه می 

شود

داروی خاصی اگر مصرف 

می کنید

یک عدد کلنگ برای هر گروه دستمال سر
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 mohamad1348103@gmail.com رایانامه: محمد مظاهری سرپرست: 

 mohamad1348103@gmail.com رایانامه: محمد مظاهری :فنیسرپرست 

 Behzadazari22@gmail.com :رایانامه بهزاد آذری گزارش نویس: 

 _ راهنما: شماره تماس _ راهنما:

 محمد مظاهری مسئول مالی: بهزاد آذری مسئول عکس:

 هانیه مقدم مسئول محیط زیست: علیرضا توکلی -بهزاد آذری مسئول جی پی اس:

   رها زارع مسئول امداد

 نفر 61 شرکت کنندگان: شمار و نام

علی  -عاطفه قاسم نیا -طه نایب -علیرضا توکلی -بهزاد آذری -محمد جواد شفیعی -محمد مظاهری

          -رضا ایرانشاهی  -عزت زادهرها -مرتضی خضری پور -هانیه مقدم -مهدی فراهانی راد -پورتحویلداری

 محمد حسین قاجار -علی راستینمحمد  -عطیه کریمی پور -مصلح عبدالهادی

 

 )بر اساس نوع برنامه تکمیل شود( ترابریبخش دوم: 

 : رفت و برگشت دربستی از تهراننخستنوع 

 مینی بوس  نوع وسیله دربستی:  میان ده نام شهر یا روستای مقصد:

 دقیقه 30ساعت و  3 مدت زمان رسیدن به مقصد: تومان 555,055 :وسیله نقلیه هزینه

 _ راننده: تماسشماره  باقریآقای  نام راننده:

 آسفالت روستا: بهجاده دسترسی 
  

 نیسان نوع وسیله دربستی: سنگ بزرگ نام محل مقصد:

 ساعت 6 مدت زمان رسیدن به مقصد تومان 555,655 هزینه وسیله نقلیه:

 _ شماره تماس راننده: آقای ابراهیمی نام راننده:

   خاکی -آسفالت  دسترسی به روستا:جاده 

 بخش سوم: زمانبندی برنامه

 5931مرداد 02:نخستروز 

 خاکی با شیب متوسط نوع مسیر: ساعت 8 مدت زمان پیمایش شده:

 مشخصات مسیر:

 عبور از رودخانه☐

شن ☒گ  دست به سن☐

      اسکی

شمار و محل چشمه های موجود 

 در مسیر:

در مسیر هیچ آبی وجود ندارد فقط در 

بین مسیر ناندل تا سنگ بزرگ که با 

نیسان طی شد گفته شد چشمه ای 

 وجود دارد
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 _ (:فردمحل شب مانی ) گنجایش چادر نوع شب مانی:

 به آب در شب مانی: دسترسی

مگر اینکه از  -آبی وجود ندارد

برف برای  0555یخچال جانپناه 

ولی اگر  آب کردن برداشته شود

کمپ بزنیم  0555 پناهدر جان

 هیچ آبی وجود ندارد.

 سایر  نوع دسترسی به آب در شب مانی:

 معتدل  وضعیت دمای هوا:  آفتابی  وضعیت آب و هوا: 

برنامه در این  انجامبندی  زمان چکیده

 روز:

 توضیحات مکان زمان

 حرکت با مینی بوس میدان ونک 0:55

  روستای میان ده 8:30

 ترابری با نیسان حرکت به سمت سنک بزرگ 5:65

  سنگ بزرگ 65:50

  شروع پیمایش 65:05

  0555جانپناه  60:31

 دقیقه ای 05توقف   ناهار 60:03

  0555جانپناه  68:35

  اتمام برپا کردن کمپ 65:35
 

 شده: در مورد مسیر پیمایش توضیحات الزم
ر ابتدا در ابتدای پیمایش آقای مظاهری توضیحاتی در مورد نحوه قدم برداری و تنفس دادن که با توجه به صعود پیش رو بچه ها دچار مشکل نشوند. د

از نکاتی که صعود را برای گروه متمایز و جالب کرده بود این بود  سرعت خود افزودیم.با سرعت خیلی کمی پیمایش آغاز شد تا بدن گرم شود سپس به 

در طی مسیر به فاصله هر یک ساعت ده دقیقه  نفر از بچه ها اولین تالش خود را بر روی دماوند تجربه می کردند و تاکنون به دماوند نیامده بودند. 8که 

و همکاری عالی بچه ها هیچ تاخیری در این وقفه های ایجاد نمیشد. شیب مسیر مدام بیشتر میشد تا  استراحت داشتیم که با پیگیری جدی سرپرست

دست به سنگ شدیم و بعد از استقرار در محل مشاهده شد شیب ادامه مسیر از متوسط به زیاد افزایش پیدا  0555اینکه در اوج خود در زیر پناهگاه 

 خواهد کرد.

ساعت پیمایش  8کیلومتر را در  0406متوقف شدیم.  0555متری جانپناه  0055متری آغاز کردیم و نهایتا در ارتفاع  0508 ما حرکت خود را از ارتفاع

 دقیقه استراحت کردیم. 00ساعت و  6کردیم و در این بین 

 5931مرداد 05:دومروز 

 خاکی با شیب تند نوع مسیر: ساعت 63 مدت زمان پیمایش شده:

 مشخصات مسیر:
 عبور از رودخانه☐

 شن اسکی☒دست به سنگ   ☒

شمار و محل چشمه های موجود 

 در مسیر:
 هیچ

 وضعیت آب و هوا: 

 
 سرد  وضعیت دمای هوا:  آفتابی 

 توضیحات مکان زمانبرنامه در این  انجامبندی  مانز چکیده
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  بیدار باش 0:55 روز:

 دقیقه تاخیر 65 شروع پیمایش 1:65

  قله دماوند 66:33

  شروع فرود  60:65

  0555برگشت به کمپ  60:36

  اتمام جمع آوری کمپ و ادامه فرود در قالب دو تیم 61:00

  0555به جانپناه  6رسیدن تیم   60:05

  0555به جانپناه  0رسیدن تیم   68:05

  ادامه فرود کل تیم 68:30

ده با حرکت به سمت میان  رسیدن به سنگ بزرگ  06:35

 نیسان

حرکت به سمت تهران با مینی  میان ده 65:00

 بوس

 اتمام برنامه میدان ونک 0:35
 

 شده: در مورد مسیر پیمایش وضیحات الزمت

با کوله های قله و باقی گذاشتن وسایل شب مانی در کمپ به سمت قله حرکت کردیم. روند روز گذشته رو ادامه دادیم و هر ساعت ، ده  1:55ساعت 

دقیقه استراحت داشتیم. با اینکه رو شیب تندی حرکت می کردیم و گاه و بیگاه دست به سنگ می شدیم به علت خواب شب گذشته و سبک شدن 

که به کوله ها با سرعت خوبی به حرکت ادامه می دادیم. در بین راه به یک شخص که در یخچال دوبیسل سقوط کرده بود و گیر افتاده بود برخوردیم 

نفر از گروه توانستند  63آنها یک حلقه طناب برای امداد رسانی دادیم و با توجه به حال مساعد شخص حادثه دیده به مسیر ادامه دادیم. در نهایت تیم 

نرمال فرود که برای سرعت دادن به کار از مسیر  0555و   0555به قله صعود کنند. مسیر برگشت از همان مسیر رفت بود به غیر از مسیر بین جانپناه 

همچنین در قسمت آخر مسیر که  رسانیدم.  0555و با یک تراورس به دره مجاور رفته و از شن اسکی موجود استفاده کرده و خود را به پناهگاه  نرفته

ه خود را ادامه در دشت به سمت سنگ بزرگ حرکت می کردیم به شب خوردیم و از چراغ پیشانی استفاده کردیم و با عالمت چراغ راننده نیسان را

 دادیم.

 متری برگشتیم. 0508متری به ارتقاع  0165متری شروع کردیم و بعد از رسیدن به ارتفاع  0055در روز دوم کار خود را از ارتفاع 

  دقیقه استراحت داشتیم. 05ساعت و  0کیلومتر طی کردیم و  65:03ساعت  63یدر ط

 و نقل دربستی داشتیم. لعت ترابری با وسایل حمسا 65ساعت در کمپ بودیم و در مجموع دو روز  63

 بخش چهارم: مشخصات تکمیلی

  : موقعیت گیتایی )جغرافیایی(

دهستان باال الریجان واقع  -بخش الریجان -شهرستان آمل  -متر( در استان مازندران 0105قله دماوند)

قله روستای رینه ودر جنوب  در جنوب شرق این شده است.این قله بلندترین قله استان مازندران است.

غرب آن شهرپلوردرشرق آن گزنک ودر شمال شرق آن ناندل ودر غرب آن دریاچه الرقرار دارد.گیاهان 

 .دباش می...و  شقایق-آالله -شمعدانی وحشی-خیارک -زنبق -منطقه: سیرک،گزنک

 راه های دسترسی به مبدأ صعود:
عی وجود دارد که از طریق آن می توان به روستای ناندل یک جاده فر 8و  0در جاده هراز بین تونل های 

 دسترسی پیدا کرد.
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 وجه تسمیه ی نام قله:

است.حتی در بعضی مآخذ هر  دماوند به دو صورت مشهور دماوند و دنباوند )با زبر یا پیش دال( ضبط شده

های  است. این کوه را با ناماست دباوند  است. صورت دیگری که از نام این کوه ضبط شده دو صورت نام آمده

نام دماوند در تورات آمده و صورت کهن آشوری آن »اند.  کامالً متفاوت بیکنی و جبل الجورد نیز ثبت کرده

 «(0/100است )ری باستان « بیکن»

 
دم )دمه، بخار( + اوند = دماوند؛ دارای دمه و »است:  گذاری دماوند در فرهنگ معین آمده در مورد دلیل نام

 «د و بخار )آتشفشان(دو

 

 معنای نام قله:
دم )دمه، بخار( + اوند = دماوند؛ دارای دمه و »است:  گذاری دماوند در فرهنگ معین آمده در مورد دلیل نام

 «دود و بخار )آتشفشان(

 

 جاذبه ها و آثار باستانی منطقه:

مناظر بدیع اش به عنوان یک جاذبه  خود کوه دماوند به عنوان بام ایران و بلند ترین قله آتشفشانی آسیا و

توریستی مد نظر است. منطقه حفاضت شده الر، دشت الر و شقایق های معروف اش از جاذبه های 

 توریستی منطقه است.

  پوشش گیاهی: 

ها فقط در یک ارتفاع  رویند که برخی از آن ارتفاعات مختلف کوه دماوند، گیاهان فراوان و گوناگونی می

اند عبارتند از: کاله میرحسن  شود. گیاهان این منطقه که به اسم دماوند نامگذاری شده یخاصی دیده م

دماوندی، کزل دماوندی، بومادران دماوندی، پیرگیاه دماوندی، ریش قوش دماوندی، فراموشم مکن 

و  متر علف 3055تا  3055ای دماوندی، کتانی دماوندی و ماشک دماوندی. در ارتفاع  دماوندی، زنگوله

های خاردار دماوند عبارتند از: کاله میر  های بلند و خاردار و به هم پیوسته وجود دارند. برخی از انواع بته بته

ای و گچ  های بنفش رنگ اسپرس پشته های هزار خار )مانند گون(، بته حسن دماوندی، خارپشتی، گونه

 کوهی، ٔ  ود دارند که عبارتند از: درمنههای ورموت )افسنتین( نیز در دماوند وج دوست گل سنگی. از گونه

های گیاهای دماوند  شرقی. برخی دیگر از گونه ٔ  درمنه فراوان ٔ  گونه و کوهسری ٔ  درمنه معطر، ٔ  درمنه

ای، ازمکی کوهسری، پیربهار دنایی،  عبارتند از: کاج آلپ، اسپرس کوهی نیمه کروی، گون، یاسمن صخره

ای، گالش انگور، تیره گل، نسترن وحشی،  شبدر شاه بلوطی، ترشک کوهسری، دغدغک البرزی، پالخور بوته

بره، چمن آراراتی، چمن گندمی آسیای مرکزی، جاروی علفی بامی، علف قفقازی، رُز گردآلود، گز، علف 

قرمز، جو چمنزار، ملیکای بی زبانک، علف صورتی، چاودار هراتی، شبه یوالف شکننده، ریش سنبل، 

خشخاش طناز، شکرتیغال و شکرتیغال مشهدی، چون جاشیر، سریش و در جاهای مرطوب زبان طال، 

 مرگ بی گل کوتوله، تلخ خاکشیر دنایی، ٔ  فری فرنگی معطر، بادرنجبویهعج پرشاخه، ٔ  پیرسنبل، قدومه

 برگ ٔ  پرکپه مینای و ارغوانی ٔ  سنبله دنایی، همدانی، برگ پنجه بری، آزاد گون، نقره برگ پنجه طالیی،

متری کامالً پوشیده از شقایق است. این شقایق  3055تا  0555 ارتفاع در دماوند کوه ٔ  دامنه. ای نقره

شناسی جهان  های معتبر گیاه منحصر به فرد در دنیا شناخته شده است و با نام شقایق الر و رینه در کتاب

به ثبت رسیده. همچنین این منطقه از لحاظ مرتع و چراگاه بسیار غنی است؛ حتی در ارتفاعات بلند دماوند 

 .ر چهار هزار متر( از این بابت فقر چندانی وجود نداردنیز )زی

 مشرف کویر مرز هم های کوه به جنوب از و جنگل به شمال از که آن ٔ  این منطقه به دلیل موقعیت ویژه  جانوری:   گوناگونی
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 :جمله از است، جانوران از مختلفی انواع میزبان است،

اند. این جانوران تا ارتفاع  در پیرامون دماوند پراکنده گرگ و سگ ،شغال ،روباه جانوران شکارچی چهارپا

هم در این منطقه وجود دارند، اما بیشتر در غرب و  ها خرس.شوند متری کوه دماوند هم دیده می0555

 .کنند شوند و از ارتفاعات بلند دوری می شمال دیده می

های  به جز حیوانات گراز و خرگوش که در دشت .خرگوش ،گراز ،ومیش قوچ ،وبز کل خوار جانوران گیاه

های گرم را در ارتفاعات سپری کرده و با سرد  کنند، دیگر جانوران فصل ای کوه دماوند زندگی می کوهپایه

 .روند م باال میمتری ه 0555کنند. این جانوران تا  شدن هوا به مرور ارتفاع کم می

توان نام برد. دیگر پرندگان این  را می خفاش و جغد ،عقاب طالیی از پرندگان شکارچی، پرندگان

 .هستند ، سینه سیاه و طوطی دارکوببلدرچین ،کبک ،تیهو منطقه

 دیده منطقه این در گورکن و ها موش ٔ  ، انواع خانوادهبزمجه ،عقرب ، انواعمار نوع 0تقریباً  دیگر جانوران

 چند تا نیز ها خزنده ترین خطرناک نیش حتی ندارند؛ مهلکی سم محدوده این های گزنده بیشتر. شوند می

متر، بسیار کم به 0555درمان است. در کوه دماوند، گزندگان در ارتفاعات باالتر از  قابل گزش از پس ساعت

 .خورند چشم می

 

 در تمام فصول سال صعود می شود اما بهترین فصل آن تابستان است. فصل های صعود و بهترین فصل صعود:

 (..خطرات )بهمن ،مسیر ریزشی و
 

وعده های اصلی ومیان وعده ها به ترتیب 

 :زمانی

صبحانه را داخل اتوبوس خوردیم و ناهار به انتخاب خود بچه ها بود. شام به اجبار همه سوپ خوردند و 

برای صبحانه روز بعد به خاطر نبود آب در مسیر از کنسرو عدسی استفاده کردیم تا آب بدن تامین شود. 

 به انتخاب خود بچه ها بود.ناهار دوم نیز 

 نحوه گام برداری با کوله های سنگین و تنفس در ارتفاع برنامه: ات آموزش داده شده درنک

در مورد نگارش گزارش ویژه نکته 

  برنامه: 
_ 

 پیش برنامه ی انجام شده:
صعود به قله خلنو و _ آهار به سی چال -شب مانی در توچال و صعود قله توچال _صعود شبانه قله توچال

 شب مانی

 برنامه:پیشنهادهای همنوردان در این 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%87%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%DA%A9_(%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%85%D8%AC%D9%87
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 انتقادهای همنوردان در این برنامه:

فرود و در قسمت اخر مسیر که در دشت به سمت سنگ بزرگ حرکت می کردیم  مچرا هنگا -

 سرعت کمی داشتیم.

چرا در تمام طول برنامه هر ساعت ده دقیقه استراحت داشتیم و با توجه به تغییر وزن کوله ها و  -

 کرد.شیب مسیر این تاکتیک تغییری نمی 

 آنتن دهی گوشی:

خط ایرانسل در جاده هراز و تا روستای ناندل از آنتن دهی مناسبی برخوردار نبود و تا جانپناه  -

 آنتن داشت ولی بعد از آن آنتن نداشت. 0555

از آنتن دهی خوبی برخوردار بود ولی بعد از آن آنتن دهی  0555خط همراه اول تا جانپناه  -

 نداشت مگر روی خود قله.

 0555و  0555اطراف جانپناه  محل های مناسب برای شب مانی:

 ایمنی در حد باالیی بود  منطقه:  ایمنی

  رسانی: یاری 
هیچ تیم امدادی وجود ندارد و باید تجهیزات و نفرات با تجربه همراه تیم باشند ، البته تیم های دیگر حاضر 

 در منطقه هم هستند و مسیر بدون تردد نیست.

 چهارخانه ی زمان بندی:

 توضیحات مکان زمان

  میدان ونک 0:55

  شروع پیمایش 65:55

  هزار 0جانپناه  غروب

  حرکت 1:55

  قله 66:55

   حرکت به سمت تهران شب
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 عکس و کروکی مسیر:
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 *نام سایت نیز ذکر شود. تصویر سایت هواشناسی:

 عکس های برنامه:
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