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گزارش برهنامه
: اطالعات کلی برهنامههنخستبخش 

کوه هنورديهنوع برهنامه: دماوهند از جبهه شمالیقله عنوان برهنامه: 

فنیسطح فنی برهنامه: سنگینسطح برهنامه:

متر5671قله:بلنديهناهندلمنطقه ي برهنامه:

روز٣روز برهنامه:مارشمرداد26و 24،25برهنامه:تاریخ

صبح4:00:اعت آغاز برهنامهسسنگ بزرگهناهندل،مکان آغاز برهنامه:

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

طناب اهنفرادي☐کاله کاسکت☐کارابین پیچ☒فنی مورد هنیاز:تتجهیزا

فهرست کامل تجهیزات همراه در این 
برهنامه:

کاله ،دستکش گرم و روکش دستکش،باس گرمل،کسبادگیرضدآب/ گرت،هنیمه سنگین-کفش کوهپیمایی
عینک آفتابی،وکاله آفتابگیر

غذاي ،فالسک چاي درصورت تمایل،بطري آب دو لیتري پر،چراغ پیشاهنی باباطري اضافی،کرم ضدآفتاب
، زیراهنداز،کیسه خواب،اتوم کوهنوردي،بکمکهاي اولیه شخصی،تنقالت و میوه (به مقدار زیاد،شخصی

89کارت بیمه ورزشی سال ، دستمال کاغذي و روزهنامهکوله،

جی پی اس و پاورباهنک ، گوشی تلفن ترجیحا مجهز به برهنامه داروي خاصی اگرمصرف می کنید

ali.khoshmehr@gmail.comرایاهنامه:خوشمهرقدرتی علیرضا سرپرست: 

رایاهنامه:لیال بهرامی:فنیسرپرست 

گزارش هنویس: 
،مصلح افساهنه عباسی

عبدالهادي
Afsaneh.abbasi2@gmail.com:رایاهنامه

-راهنما:شماره تماسهنداشتراهنما:
0هزینه راهنما:  

لیال بهرامیسرپرست آموزش:پریسا امامیسرپرست گروه پشتیبان:
خوشمهرقدرتی علیرضا مسئول مالی:مسئول عکس:

مسئول محیط زیست:علیرضا قدرتیمسئول جی پی اس:
هنفر:7شرکت کنندگان:شمار و هنام

قدرتی خوشمهر،مصلح عبدالهادي،فریناز فالح،کیوان خدادي،راما هاشمی لیال بهرامی،علیرضا
علیا،افساهنه عباسی
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ترابريبخش دوم: 

: رفت و برگشت دربستی از تهرانهنخستهنوع 

ماشین شخصیهنوع وسیله دربستی: روستاي هناهندلهنام شهر یا روستاي مقصد:

:وسیله هنقلیههزینه
هر هزار تومان به ازاي400

ماشین
ساعت3مدت زمان رسیدن به مقصد:

آسفالت-خاکیروستا:بهجاده دسترسی 

بخش سوم: زماهنبندي برهنامه

مرداد24پنج شنبه :هنخستروز 

خاکی با شیب متوسطهنوع مسیر:ساعت7مدت زمان پیمایش شده:

مشخصات مسیر:

عبور از رودخاهنه☐

شن ☐گ  دست به سن☐

اسکی

شمار و محل چشمه هاي موجود 

در مسیر:
چشمھ ا
 در مسیر وجود هندارد.

چادر10):فردمحل شب ماهنی (گنجایشچادرهنوع شب ماهنی:
سایربه آب در شب ماهنی:هنوع دسترسیدر فاصله هنزدیک-دارددسترسی به آب در شب ماهنی:

گرموضعیت دماي هوا: آفتابیوضعیت آب و هوا: 

برهنامه در این اهنجامبندي زمانچکیده
روز:

توضیحاتمکانزمان
میدان وهنک4:00
روستاي هناهندل7:40
حرکت از روستاي هناهندل با هنیسان8:50
پیمایشمحل شروع رسیدن به محل سنگ بزرگ9:50

حرکت از کنار سنگ بزرگ به سمت قله10:00
صرف هناهارپناهگاه اول 14:30
حرکت از پناهگاه اول15:45
رسیدن به محل کمپ در ارتفاع ..... زیر پناهگاه دوم16:50
خواب20:00

شده:در مورد مسیر پیمایشتوضیحات الزم
2از تهران، میدان وهنک با همنوردان هنفر از 7التحصیالن امیرکبیر با همراهی تیم کوهنوردي فارغ24/5/1398شنبه مورخ5صبح روز 4ساعت 

صبح به محل قرار که منزل شخصی آقاي صالحی در روستاي هناهندل بود، 7:40، ساعت دماشین شخصی به سمت مازهندران، روستاي هناهندل حرکت کر
9:50پارك و سوار بر هنیسان به سمت سنگ بزرگ حرکت کردیم و ساعت اهنه در روستا، ماشین هاربعد از پیاده شدن از ماشین و صرف صبحارسیدیم. 

هنفر، 5صبح  با 10روستا گرفتند و تیم ساعت برگشتهنفر از همنوردان به دلیل وضعیت جسمی هنامناسب تصمیم به 2به محل رسیدیم. ابتداي مسیر 
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به پناهگاه اول رسیدیم و بعد از یک استراحت کوتاه و صرف هناهار ساعت 14:30پیمایش ساعت ساعت 4,5مسیر صعود به قله را درپیش گرفت؛ بعد از 
به محل مناسبی زیر پناهگاه دوم رسیدیم به دلیل خلوت بودن محل و دسترسی به آب 16:50مسیر صعود را در پیش گرفتیم و ساعت تقریبا 15:45

خچال تصمیم گرفتیم در همین محل کمپ بزهنیم و شب را آهنجا سپري کنیم. بعد از برپایی چادرها و صرف ي جاري شده بر اثر آب شدن یرودخاهنه
شدهند.همگی مشغول استراحت 20شام در کنار هم ساعت 

خاطر هنشان می سازد که در محل شب ماهنی، دسترسی به آب حاصل از ذوب یخچال میسر بود و می بایست به دلیل ریزش سنگ بر روي یخچال، 
تمامی احتیاط هاي الزم را براي برداشتن آب به کار برد. با تاریک شدن هوا و یخ بستن رودخاهنه، امکان برداشت آب هنیست.

مرداد25جمعه :دومروز 

خاکی با شیب تندهنوع مسیر:ساعت19مدت زمان پیمایش شده:

مشخصات مسیر:
رودخاهنهعبور از ☐

شن ☒دست به سنگ   ☒

اسکی

شمار و محل چشمه هاي موجود 

در مسیر:
چشمھ ا
 در مسیر وجود هندارد.

):فردمحل شب ماهنی (گنجایشچادرهنوع شب ماهنی:

دسترسی به آب در شب ماهنی:
هندارد و شاید آب یخچال،بهتر 

است آب همراه برده شود
یخچالآب هنوع دسترسی به آب در شب ماهنی:

گرموضعیت دماي هوا: آفتابیوضعیت آب و هوا: 

برهنامه در این اهنجامبندي زمانچکیده
روز:

توضیحاتمکانزمان

بیدار باش4:30

حرکت از محل کمپ با کوله سبک5:45

پناهگاه دوم7:20

حرکت از پناهگاه دوم7:35

صعود به قله13:00

به سمت پناهگاه دومحرکت از قله 13:30

پناهگاه دوم17:45

محل کمپ شب ماهنی روز اول19:00

صرف هناهارجمع آوري چادر و حرکت از محل کمپ20:20

پناهگاه اول21:00

سنگ بزرگ23:20

روستاي هناهندل00:30
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شده:در مورد مسیر پیمایشوضیحات الزمت

از محل کمپ با کوله سبک به سمت قله حرکت 5:45از خواب بیدار شدیم و بعد از صرف صبحاهنه ساعت 4:30ساعت 25/5/1398روز جمعه مورخ 
مسیر عبور کردهند و ي دوستان با رعایت موارد ایمنی به خوبی از قبل پناهگاه دوم مقداري دست به سنگ داشتیم که همهدر مسیر صعود، کردیم؛ 
کردیمحرکتبه پناهگاه دوم رسیدیم و بعد از استراحتی کوتاه به سمت قله 7:20ساعت 

صعود از پناهگاه دوم، به یک دیواره میرسیم و می بایست مسیر سمت راست اهنتخاب شود و از یک شکاف  و سنگ به ارتفاع حدود یک ساعت بعد از 
ط امتري، صعود و بر روي دیواره و یال براي ادامه مسیر قرار گرفت. به دلیل هنبود طناب ثابت، صعود و فرود از این قسمت، می بایست با احتی8حدودي 

م ما در برگشت به دلیل خستگی و احتمال اشتباه، از حمایت طناب هاي اهنفرادي براي فرود این قسمت استفاده کردیمصورت گیرد. تی

ي همنوردان به قله رسیدیم و بعد از گرفتن چند عکس یادگاري و خوشحالی بر فراز بام ایران مسیر برگشت به سمت پناهگاه به اتفاق همه13و ساعت 
مسیر مختلف براي فرود وجود داشت که با هنظر سرپرست برهنامه دو پناهگاه دوم قبل ازدقیقه به آهنجا رسیدیم؛17:45پیش گرفتیم و ساعت دوم را در

همگی به سالمت عبور کردهند و،هاي اهنفرادي و حمایتدست به سنگ با استفاده از طنابچهمسیربرگشتیم که براي عبور از آن ،از همان مسیر صعود
از محل کمپ به سمت پناهگاه 20:20آوري چادر ساعت به محل کمپ رسیدیم و بعد از صرف هناهار و جمع19مسیر فرود را ادامه دادیم که ساعت 

تمامی 23:20پناهگاه اول بودیم و بعد از استراحت کوتاه به سمت سنگ بزگ پیمایش مسیر را ادامه دادیم و ساعت 21ساعت اول حرکت کردیم.
دقیقه بامداد، روستا بودیم 30ردان به سالمتی به محل شروع پیمایش رسیدیم و بالفاصله سوار بر هنیسان به سمت روستا حرکت کردیم. ساعت همنو

صبح استراحت کردیم.4تا ساعت 1:30و بعد از صرف شام که همنورداهنمون آماده کرده بودن، ساعت 
ي زیباي دماوهند از به تهران رسیدیم و برهنامه صعود به قله7:30سمت تهران حرکت کردیم و ساعت از روستاي هناهندل به شنبه روز صبح4:30ساعت 

.جبهه شمالی به زیبایی و موفقیت اهنجام شد

مرداد26: شنبه روز سوم

.Choose an itemهنوع مسیر:-مدت زمان پیمایش شده:

مشخصات مسیر:
عبور از رودخاهنه☐

شن ☐دست به سنگ   ☐

اسکی

شمار و محل چشمه هاي موجود 

در مسیر:

):فردمحل شب ماهنی (گنجایشهنوع شب ماهنی:

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

.Choose an itemوضعیت دماي هوا: .Choose an itemوضعیت آب و هوا: 

برهنامه در این اهنجامبندي زمانچکیده 
روز:

توضیحاتمکانزمان
بیدار باش4:00
حرکت از روستاي هناهندل4:30
تهران7:30

شده:در مورد مسیر پیمایشوضیحات الزمت

بخش چهارم: مشخصات تکمیلی
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: موقعیت گیتایی (جغرافیایی)

نیو بلندتررانیکوه انیبلندترا،یمتر از سطح در5610است که با ارتفاع رانیدر شمال ایدماوهند کوه
است.اهنهیو خاورمایآتشفشان آس

ماتیتقسدگاهیکوه از دنیدارد. ايخزر جايایکوه البرز در جنوب دررشتهي مرکزي در پارهدماوهند 
در شهرستان آمل در استان مازهندران قرار دارد.جانیدر بخش الر،يکشور

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF

لهناهندروستاي،جاده هرازجبهه شمالی: استان مازهندران، راه هاي دسترسی به مبدأ صعود:

وجه تسمیه ي هنام قله:

معناي هنام قله:

دم «دماوهند:کوه ابرین هنفس یا هنفس ابري، کوهی که ابر از هنفس او بر می آید. دماوهند ، از ترکیب سه واژه ي
پسوهند به معناي کوه، و یا » بند « یا » وهند « به معناي ابر، و  « av آو« یا «aw آ« به معناي هنفس ، » 

صاحبی و شباهت است و هنیز در آخر هنامهاي مکان می آید که همان معناي کوه یا بند را می رساهند، 
تشکیل شده است. که در تالشی امروز هنیز هرسه این کلمات متداول است

دم (دمه، بخار) + آوهند = دماوهند؛ داراي دمه و دود و بخار«است: آمدهفرهنگ معینگذاري دماوهند درهنام

جاذبه ها و آثار باستاهنی منطقه:

پوشش گیاهی: 

اع ارتفها فقط در یک رویند که برخی از آندر ارتفاعات مختلف کوه دماوهند، گیاهان فراوان و گوهناگوهنی می
اهند عبارتند از: کاله میرحسن شود. گیاهان این منطقه که به اسم دماوهند هنامگذاري شدهخاصی دیده می

، بومادران دماوهندي، پیرگیاه دماوهندي، ریش قوش دماوهندي، فراموشم مکن کزل دماوهنديدماوهندي،
متر علف و 3500تا 3200اي دماوهندي، کتاهنی دماوهندي و ماشک دماوهندي. در ارتفاع دماوهندي، زهنگوله

ه هاي خاردار دماوهند عبارتند از: کالهاي بلند و خاردار و به هم پیوسته وجود دارهند. برخی از اهنواع بتهبته
چ اي و گهاي بنفش رهنگ اسپرس پشتههاي هزار خار (ماهنند گون)، بتهمیر حسن دماوهندي، خارپشتی، گوهنه

کوهی،هاي ورموت (افسنتین) هنیز در دماوهند وجود دارهند که عبارتند از: درمنهدوست گل سنگی. از گوهنه
عبارتنددماوهندگیاهايهايگوهنهازدیگربرخی. شرقی◌� درمنهفراوانگوهنهوکوهسريدرمنهمعطر،درمنه

اهششبدردهنایی،پیربهارکوهسري،ازمکیاي،صخرهیاسمنگون،کروي،هنیمهکوهیاسپرسآلپ،کاج: از
گالش اهنگور، تیره گل، هنسترن وحشی، قفقازي، اي،بوتهپالخورالبرزي،دغدغککوهسري،ترشکبلوطی،

ن گندمی آسیاي مرکزي، جاروي علفی بامی، علف قرمز، جو رز گردآلود، گز، علف بره، چمن آراراتی، چم
چمنزار، ملیکاي بی زباهنک، علف صورتی، چاودار هراتی، شبه یوالف شکننده، ریش سنبل، خشخاش طناز، 

◌� شکرتیغال و شکرتیغال مشهدي، چون جاشیر، سریش و در جاهاي مرطوب زبان طال، پیرسنبل، قدومه
برگپنجهطالیی،مرگبیگلکوتوله،تلخخاکشیردهنایی،◌� بادرهنجبویهمعطر،فرهنگیجعفريپرشاخه،

هکو◌� دامنه. ايهنقرهبرگ◌� پرکپهمینايوارغواهنی◌� سنبلهدهنایی،همداهنی،برگپنجهبري،آزادگون،هنقره
متري کامالً پوشیده از شقایق است. این شقایق منحصر به فرد در دهنیا 3500تا 2000اع ارتفدردماوهند

شناسی جهان به ثبت رسیده. همچنین هاي معتبر گیاهاست و با هنام شقایق الر و رینه در کتابشناخته شده
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ر) تاین منطقه از لحاظ مرتع و چراگاه بسیار غنی است؛ حتی در ارتفاعات بلند دماوهند هنیز (زیر چهار هزار م
.از این بابت فقر چنداهنی وجود هندارد

جاهنوري:  گوهناگوهنی

ها فقط در یک ارتفاع رویند که برخی از آندر ارتفاعات مختلف کوه دماوهند، گیاهان فراوان و گوهناگوهنی می
اهند عبارتند از: کاله میرحسن شود. گیاهان این منطقه که به اسم دماوهند هنامگذاري شدهخاصی دیده می

، بومادران دماوهندي، پیرگیاه دماوهندي، ریش قوش دماوهندي، فراموشم مکن کزل دماوهنديدماوهندي،
متر علف و 3500تا 3200اشک دماوهندي. در ارتفاع اي دماوهندي، کتاهنی دماوهندي و مدماوهندي، زهنگوله

هاي خاردار دماوهند عبارتند از: کاله هاي بلند و خاردار و به هم پیوسته وجود دارهند. برخی از اهنواع بتهبته
چ اي و گهاي بنفش رهنگ اسپرس پشتههاي هزار خار (ماهنند گون)، بتهمیر حسن دماوهندي، خارپشتی، گوهنه

کوهی،هاي ورموت (افسنتین) هنیز در دماوهند وجود دارهند که عبارتند از: درمنهز گوهنهدوست گل سنگی. ا
عبارتنددماوهندگیاهايهايگوهنهازدیگربرخی. شرقی◌� درمنهفراوانگوهنهوکوهسريدرمنهمعطر،درمنه

اهششبدردهنایی،پیربهارکوهسري،ازمکیاي،صخرهیاسمنگون،کروي،هنیمهکوهیاسپرسآلپ،کاج: از
گالش اهنگور، تیره گل، هنسترن وحشی، قفقازي، اي،بوتهپالخورالبرزي،دغدغککوهسري،ترشکبلوطی،

رز گردآلود، گز، علف بره، چمن آراراتی، چمن گندمی آسیاي مرکزي، جاروي علفی بامی، علف قرمز، جو 
چمنزار، ملیکاي بی زباهنک، علف صورتی، چاودار هراتی، شبه یوالف شکننده، ریش سنبل، خشخاش طناز، 

اشیر، سریش و در جاهاي مرطوب زبان طال، پیرسنبل، قدومهشکرتیغال و شکرتیغال مشهدي، چون ج
برگپنجهطالیی،مرگبیگلکوتوله،تلخخاکشیردهنایی،◌� بادرهنجبویهمعطر،فرهنگیجعفريپرشاخه،

هکودامنه. ايهنقرهبرگپرکپهمینايوارغواهنی◌� سنبلهدهنایی،همداهنی،برگپنجهبري،آزادگون،هنقره
متري کامالً پوشیده از شقایق است. این شقایق منحصر به فرد در دهنیا 3500تا 2000اع ارتفدردماوهند

شناسی جهان به ثبت رسیده. همچنین هاي معتبر گیاهاست و با هنام شقایق الر و رینه در کتابشناخته شده
زیر چهار هزار متر) این منطقه از لحاظ مرتع و چراگاه بسیار غنی است؛ حتی در ارتفاعات بلند دماوهند هنیز (

.از این بابت فقر چنداهنی وجود هندارد

فصل هاي صعود و بهترین فصل 
صعود:

.تابستانتمام فصول .در سطوح متوسط  کوه پیمایی  در فصل 

عبور از قسمت هاي سنگی،ریزش سنگ دقت در عدم ورود به یخچال ها و دره هاي مسیر شمالی و هنیز )..خطرات (بهمن ،مسیر ریزشی و

وعده هاي اصلی ومیان وعده ها به 
:ترتیب زماهنی

به دلیل بحث ارتفاع افراد بر اساس ذائقه خودشان وعده غذایی در هنظر خواهند گرفت

کار با طنابچه اهنفرادي و حمایت گام برداري, تنفس, هم هوا شدن,ات آموزش داده شده در برهنامه:هنک

در مورد هنگارش گزارش ویژه هنکته 
برهنامه: 

گزارش به دلیل عدم همراهی گزارش هنویس ،به صورت مشترك هنگاشته شده است.
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قله سرکچال،قله توچال از مسیر کلک چالپیش برهنامه ي اهنجام شده:

-پیشنهادهاي همنوردان در این برهنامه:

-اهنتقادهاي همنوردان در این برهنامه:

آهنتن دهی گوشی:
پناه دوم تا قله در برخی هنقاط پناه دوم آهنتن دهی موبایل وجود دارد و از جانبیشتر مسیر خصوصا تا جاندر 

.آهنتن وجود دارد

محل هاي مناسب براي شب ماهنی:
ماهنی هستند ولی در طول مسیر هم می پناه دوم محل مناسبی براي کمپ و شبپناه اول و جانجان

پناه دوم پیدا کرد.جانتوان فضاهاي مناسب ماهنند زیر 

منطقه: ایمنی
پرتاب سنگ بهتر است تا جایی که ممکنه است از مسیر دره احتمال با توجه به ریزشی بودن مسیر و 

دوري کرد.

مناسبرساهنی: یاري 

مسیر:GPSهنقاط 

در باال ذکر شد.چهارخاهنه ي زمان بندي:

ویکی پدیامنابع:

عکس و کروکی مسیر:

هنماي کلی از روستاي هناهندل و جبهه شمالی صعود له قله دماوهند1 شکل
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کروکی مسیر صعود به قله دماوهند از جبهه شمالی2شکل 

accuweatherوfreemeteoاز سایت هاي تصویر سایت هواشناسی:

عکس هاي برهنامه:

مسیر سنگ بزرگ با هنیسان و هنماي زیباي دماوهند با گوگرد3شکل 
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عکس قله 4 شکل

هنماي زیباي قله از محل کمپ زیر پناهگاه دوم5شکل 
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محل کمپ، در حال آماده کردن هناهار6شکل 


