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گزارش برهنامه
: اطالعات کلی برهنامههنخستبخش 

کوه هنورديهنوع برهنامه: مقله پیرزن کلوعنوان برهنامه: 

غیرفنیسطح فنی برهنامه: متوسطسطح برهنامه:

3850قله:بلندي البرز مرکزيي برهنامه:منطقه

روز1روز برهنامه:شمار11/7/1397برهنامه:تاریخ

صبح 7ساعت :ساعت آغاز برهنامهروستاي زایگانمکان آغاز برهنامه:

کلنگ☐جی پی اس☒چادر☐مورد هنیاز:عمومیتتجهیزا

هارهنس☐کاله کاسکت☐کارابین پیچ☐فنی مورد هنیاز:تتجهیزا

فهرست کامل تجهیزات همراه در این 
برهنامه:

و ....کفش کوهپیمایی، بادگیر، دستکش، کاله آفتابگیر، عینک آفتابی و باتوم کوهنوردي

رایاهنامه:محمد مظاهريسرپرست: 

رایاهنامه:محمد مظاهري:فنیسرپرست 

Mosleh_ar@yahoo.com:رایاهنامهمصلح عبدالهاديگزارش هنویس: 
-راهنما:شماره تماسهنداردراهنما:

-هزینه راهنما:  
سرپرست آموزش:سرپرست گروه پشتیبان:

هنیلوفر فرهوديمسئول مالی:طاها عباسیمسئول عکس:
افساهنه عباسیمسئول محیط زیست:مصلح عبدالهاديمسئول جی پی اس:

باشند:هنفر به شرح ذیل می11کننده در برهنامه تعداد افراد شرکتشرکت کنندگان:شمار و هنام
افساهنه عباسی، زهره بیگلري و پریسا امامی

محمد مظاهري، منصور احمدي، حامد محمدي مفرح، طاها عباسی، مصلح عبدالهادي

(بر اساس هنوع برهنامه تکمیل شود)ترابريبخش دوم: 

: رفت و برگشت دربستی از تهرانهنخستهنوع 

، روستا� شھرستان شمیران:هنام شهر یا روستاي مقصد
مینی بوسهنوع وسیله دربستی: زایگان

ساعت2مدت زمان رسیدن به مقصد::وسیله هنقلیههزینه

09121837544راهننده:تماسشماره آقاي تهراهنیهنام راهننده:

آسفالتروستا:بهجاده دسترسی 
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بخش سوم: زماهنبندي برهنامه

:هنخستروز 

پاکوب مشخص داردهنوع مسیر:ساعت10مدت زمان پیمایش شده:

مشخصات مسیر:

عبور از رودخاهنه☐

شن ☐دست به سنگ  ☐

اسکی

شمار و محل چشمه هاي موجود 

در مسیر:

تا چشمھ وجود ٢در طول مسیر 
دارد. 

ارتفاع محل چشمھ �ا: ......

):فردمحل شب ماهنی (گنجایش.Choose an itemهنوع شب ماهنی:

.Choose an itemهنوع دسترسی به آب در شب ماهنی:.Choose an itemدسترسی به آب در شب ماهنی:

گرموضعیت دماي هوا: آفتابیوضعیت آب و هوا: 

برهنامه در این اهنجامبندي زمانچکیده 
روز:

توضیحاتمکانزمان
تهران، میدان وهنک5:00
روستا، پاي صعود7:00

صرف صبحاهنه8:20-8:00
استراحت9:45-9:35
استراحت11:00-10:50
استراحت12:10-12:00

قله12:40
بازگشت از قله1:10
استراحت در کنار چشمه15:00
ي زایگانروستا17:15
تهران20:00

شده:در مورد مسیر پیمایشتوضیحات الزم
خود را حرکت لواساهناتراس ساعت از میدان وهنک به سمت ،بعد از رسیدن تمامی افراد،صبح5ساعت 11/7/1397تیم روز جمعه مورخ 

7راهی شد. تقریبا ساعت از طریق جاده اوشان فشم، ابتدا به فشم و از آهنجا به سمت زایگان تیم ، با مینی بوس آقاي تهراهنی آغاز کرد
ا هتیم (آقاي مظاهري) برخی از مسئولیتبعد از آماده شدن همراهان و آماده حرکت شدن، سرپرست صبح تیم به روستاي زایگان رسید.

و مسئولیت خطیر گزارش هنویسی برهنامه را مشخص کردهند و با سرقدمی خاهنم پریسا امامی GPSداري، مسئول عکس، مسئول ماهنند عقب
استي خشکدخوهنههمجوار با روي مسیر صعود به قله قبل روستاي زایگان و از داخل ویالهاصبح پیمایش برهنامه آغاز شد. 7راس ساعت 

گیریم. براي رسیدن به قله ابتدا باید شیب تندي را قبل رسیدن به یک در مسیر پاکوب مشخصی قرار میکه بعد از عبور از کنار ویالها
گردهنه هفتی ماهنند که دقیقا در روبروي مسیر و در راستاي مسیر صعود به قله است طی کنیم. قبل و بعد این گردهنه هفتی که محل 

2شود حتما از مبدا صعود به اهندازه کافی آب به همراه داشته و به امید این اما توصیه می،د داردتا چشمه وجو2هستش، سرافندگوس
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اي وجود هندارد. براي تر باشند، ضمنا ابتداي مسیر هیچگوهنه مغازهچشمه قابل استفاده2چشمه هنباشید. البته احتماال در فصل بهار این 
باید به روستاي زایگان رفت.خرید حتما 

در اولین استراحت صبحاهنه صرف شد، بعد از پیمایش تقریبا یک ساعته به گردهنه هفتی رسیدیم که بعد از آن با استراحت 8تقریبا ساعت 
مت چپ و هنه سکوتاهی مسیر صعود به قله را در پیش گرفتیم، مسیر قله بعد از رسیدن به گردهنه به صورت مستقیم خواهد بود یعنی هنه به

گیریم که چناهنچه مسیر سمت راست الراس قرار میگوهنه اهنحرافی هنخواهیم داشت. با گذشت تقریبا یک ساعت روي خطبه سمت راست هیچ
الراس به  قله پیرزن کلوم خواهیم رسید. را ادامه بدیم در امتداد خط

دهند، قادر به ادامه مسیر هنبودهند، لذا سرپرست برهنامه موافقت کردهند در طول مسیر یکی از همراهان به دلیل اینکه اهندکی مریض احوال بو
12:50که در کنار چشمه استراحت کنند تا تیم از قله برگردد؛ سایر اعضاي تیم مسیر صعود به قله رو در پیش گرفتند که تقریبا ساعت 

ي باشکوه دماوهند رو میشه دید. ر قلهي پیرزن کلوم قرار گرفتند.  تقریبا در اهنتهاي مسیتمامی دوستان بر فراز قله
به محل چشمه رسیدیم که 15دقیقه مسیر فرود به مبدا رو در پیش گرفت و تقریبا ساعت 13:20تیم بعد از استراحت کوتاه تقریبا ساعت 

الفاصله بعد از رسیدن به به روستا رسیدیم که ب17ادامه دادیم. تقریبا ساعت زایگانبعد از استراحتی کوتاه مسیر رو به سمت روستاي 
به تهران (میدان وهنک) رسیدیم. ضمناً قابل ذکر است که با 20ه سمت تهران حرکت کردیم که تقریبا ساعت روستا سوار بر مینی بوس ب

ودن هنی باستفاده از هنرم افزار مسیریاب و توصیه همنوردان مسیر بازگشت به تهران رو از طریق گرمابدر اهنتخاب کردیم که با وجود طوال
ساعت کاهش داد.2مسیر زمان رسیدن به تهارن را تقریبا به 

بخش چهارم: مشخصات تکمیلی

: موقعیت گیتایی (جغرافیایی)

متر یکی از قلل سه گاهنه ( همهن، پیرزن کلوم و مهرچال) در قسمت 3850قله پیرزن کلوم با ارتفاع 
وچال شوهند. این قله بعد از تشکل بهم متصل میباشد که با خط الرأس هنعلی جنوبی البرز مرکزي می

شود و بر خالف هنامش بسیار شاداب و استوار در شمال قله ترین قله این هناحیه محسوب میمرتفع
.مهرچال و در جنوب منطقه گرمابدر واقع شده است

راه هاي دسترسی به مبدأ صعود:

:اهنتخاب کردتوان متري دو مسیر را می3850براي صعود به این قله
.شودروستاي امامه که اغلب در تابستان به دلیل کوتاه بودن مسیر اهنتخاب می)1
روستاي گرمابدر که در فصل زمستان به دلیل ایمن بودن در مقابل بهمن این مسیر اهنتخاب )2

.شود که جبهه شمالی این قله محسوب می شودمی
(مسیر این برهنامه)) روستاي زایگان 3

زرگ ب"ت امامه باال و امامه پایین تقسیم می شود و روستاي هنسبتاروستاي امامه خود به دو قسم
متر از سطح دریا ارتفاع دارد و پاي صعود قله هاي 2200و در عین حال زیبایی می باشد. روستا 

.متر می باشد3850متر و پیرزن کلوم 3600متر، هم هن 3921مهرچال 
بور ع،بابایی به سمت شرق ، خروجی جاده لشکركاتوبان شهید ،تهرانمسیر دسترسی از تهران:

فشم.جاده اوشان فشم، راه لشکرك و رسیدن به لواساهنات،از گردهنه قوچک و سه
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وجه تسمیه ي هنام قله:
بندهند. گفته شده که درکنند و در را توسط آن میکلوم یا کلون قید چوبی که پشت در هنصب می

داشتن جن، پیرزهنی توسط کلون این کار بند هنگهکردن و درمناطقی که جن وجود داشته براي دور
.داده استرا اهنجام می

قید چوبی پیرزنمعناي هنام قله:

جاذبه ها و آثار باستاهنی منطقه:

پوشش گیاهی: 
، ولی گیر هنبوداست، پوشش گیاهی خیلی چشمبا توجه به اینکه برهنامه در فصل پاییز اهنجام شده

ضمناً منطقه کم است. زار عمدتا به صورت مرتع و بوتهو شدهمواره گون دیده میدر طول مسیر 
.باشدآب و فاقد درخت می

شد.در طول مسیر بخصوص موقع صبح همواره صداي کبک در طول مسیر شنیده میجاهنوري:  گوهناگوهنی

باشد.تري میفصل مناسباحتماالاما در اواخر بهارها قابل صعود استتقریبا در تمامی فصلفصل هاي صعود و بهترین فصل صعود:

)..خطرات (بهمن ،مسیر ریزشی و
الراس احتمال بهمن با توجه به شیب زیاد در برخی از مسیرهاي صعود قبل از قرار گرفتن روي خط

در فصل زمستان وجود دارد.

وعده هاي اصلی ومیان وعده ها به ترتیب 
:زماهنی

هناهاروعده،صبحاهنه، میان

هنداردي اهنجام شده:پیش برهنامه

دارد.هر دو اپراتور ایراهنسل و همراه اول در برخی هنقاط آهنتن دهی گوشی:آهنتن

منطقه: ایمنی
وجه گردد با تو در طول مسیر مورد مشکوکی دیده هنشد. توصیه میاست مسیر صعود بسیار خلوت 

به اینکه تردد در طول مسیر بسیار کم است حتما به صورت گروهی صعود اهنجام شود.
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عکس و کروکی مسیر:

تصویر سایت هواشناسی:

forecast.com-http://www.mountain
پیش بینی هوا براي ریزان
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ابتداي مسیر 1شکل عکس هاي برهنامه:

قبل گردهنه و هنمایی از روستاي زایگان (پاي صعود)2شکل 
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عکس قله3شکل 


