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 گزارش برنامه

 : اطالعات کیل برنامهنخستبخش 

  کوه پیمای   نوع برنامه:  قله برج عنوان برنامه: 

فن   سطح فن  برنامه:  نیمه سنگی    سطح برنامه:    غی 

ق شمال  منطقه ی برنامه:   می   5234 بلندی قله:  تهرانشر

 روزه 1 روز برنامه:  شمار  99مهر  9 تاری    خ برنامه: 

 6 :ساعت آغاز برنامه فشم، روستای اللون مکان آغاز برنامه: 

ا  کلنگ☐     جی یی اس☒ چادر         ☐ مورد نیاز:  عمویم تتجهی  

ا        هارنس☐     کاسکتکاله  ☐     کارابی   پیچ☐ فن  مورد نیاز:  تتجهی  

ات همراه در این  فهرست کامل تجهی  
 برنامه: 

 ی   سنگ مهین -ی  مای. کفش کوهپ
ضدآب/ گرتکس .۲  بادگی 
 ی  كاله گرم وکاله آفتابگ .۳
 هکنند  و محلول ضد عفوی   ماسک بهداشن   .۴
 کرم ضدآفتاب .۵
۶.   

 
  با باطري اضاف

 چراغ پيشای 
 عينك آفتایی  .۷
ي پر. ۸  بطري آب يك ليی 

 شخیص یغذا .9
 لیفالسك چاي درصورت تما. 11
 یباتوم کوهنورد .۱۱
 وهیتنقالت و م .۱۲
 کمكهاي اوليه شخیص   .۱۳
  سال  .۱۴

 99كارت بيمه ورزشر
 دیکن  اگرمرصف یم خایص یدارو . ۱۵

 saeidmoshtaghpoor@gmail.com رایانامه:  پورمشتاقسعید  شپرست: 

: شپرست    رایانامه:  مهدی چاوشر  فن 

 m_rostami21@yahoo.com :رایانامه مریم رستیم گزارش نویس: 

  راهنما:  شماره تماس - راهنما: 

   - هزینه راهنما:  

 - شپرست آموزش:  عیل لرک شپرست گروه پشتیبان: 

 شادی مهرآبادی مسئول مایل:  فاتیححمیده  مسئول عکس: 

 ابوالفضل معتمدی مسئول محیط زیست:  سید فرهود کاظیم مسئول جی یی اس: 

کت کنندگان:  شمار و نام   11 شر
 
، مهدی نفر؛ سیمینه صادف پور، محمد مظاهری، شادی مهرآبادی، وحید حسن  منی 

، ابوالفضل معتمدی، کیومرث خدادادی، عاطفه قاسم مریم رستیم، سعید صدری، نیا، چاوشر
خ،  ، مهدی خوشر بهرام آزاد، سید فرهود کاظیم، افسانه عباش، حمیده فاتیح، حمید دهقای 

 پورسعید مشتاق
 
 
 
 
 

 )بر اساس نوع برنامه تکمیل شود( ترابریبخش دوم: 
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 : رفت و برگشت دربستی از تهراننخستنوع 

:  اللونروستای  -فشم  نام شهر یا روستای مقصد:   ماشی   شخیص  نوع وسیله دربسن 

 ساعت 1 مدت زمان رسیدن به مقصد:  تومان 34111هر نفر  :وسیله نقلیه هزینه

 - راننده:  تماسشماره  نفر از اعضای یادشده 4 نام راننده: 

ش     آسفالت روستا:  بهجاده دسی 

 بخش سوم: زمانبندی برنامه

 :نخستروز 

:  ساعت 13 شده: مدت زمان پیمایش   خایک با شیب متوسط نوع مسی 

 :  مشخصات مسی 

 عبور از رودخانه☒

شن ☒گ  دست به سن☐

      اسیک

شمار و محل چشمه های 

 :  موجود در مسی 

جای مسی  چشمه هست.  4یا  5در 

ی چشمه چند آبشار به اضافه

 تلخاب

 شد  وضعیت دمای هوا:  نیمه ابری  وضعیت آب و هوا: 

برنامه در این  انجامبندی زمان چکیده
 روز: 

 توضیحات مکان زمان

  حرکت از روستای اللون 6:11

 ای برای صبحانهدقیقه 21توقف  چشمه تلخاب 0:11

  باالی آبشار 9:21

  گردنه ورزاب 11:21

  قله برج 12:11

  گردنه ورزاببازگشت به   15:14

 توقف برای ناهار بازگشت به چشمه 14:21

 ایدقیقه 11توقف  شمه تلخابچتر از پایی    16:51

 پایان برنامه تلخابرسیدن به روستای  10:11
 

 شده: در مورد مسیر پیمایش توضیحات الزم
-ها مانع از ادامه مسی  از یک جهت یمهای  از آن صخرهی واقع در یک تنگه رسیدیم که در قسمتپس از عبور از روستای اللون به رودخانه

ی  تا شیب مسی چویی از رودخانه عبور کردیم. روی تخته های  از روی سنگ و یک بار هم از کردیم. قسمتشد و باید از رودخانه عبور یم
د. پس از تا اندیک باالتر از آبشار )باالتر از گوسفندشا( روال به همی   گونه بو رسیدن به چشمه تلخاب کم/متوسط بود و مسی  بیشی  خایک بود. 

رکت  حاز اینجا به بعد به سمت قله برج ه ورزاب رسیدیم. ساعت شیب زیادی یط شد تا به یال گردن 1.4آن تا رسیدن به گردنه ورزاب حدودا 
. مسی  برگشت هم از گردنه تا نزدیک آبشار شیب زیاد بود و پس از آن همه مسی  پاکوب و  کرده نزدیک قله می  دست به سنگ کیم داشت

 مسی  رفت و برگشت پیمایش یکسان بودند.  خایک بود و شیب کیم داشت. 

 بخش چهارم: مشخصات تکمییل

)   : موقعیت گیتای  )جغرافیای 
 امونی  ارتفاعات پ

 
ف (، ژاندارک، قله پالون گردن یهاغهی)خلنو کوچک و بزرگ، ت : دامنه شمال شر

 
 
ف  ار یسدر فاصله ب )حوضچه خلنو ( دامنه شمال غریی  )گردنه ورزاب( دامنه شمایل دامنه جنوب شر

 () قلل شکچال ) قله هرزه کوه ( دامنه جنویی  بود( دامنه غریی  انیدور )قله علم کوه نما
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ش به مبدأ صعود:   از تهران به سمت فشم، روستای اللون –های شهری جاده راه های دسی 

 قله خلنو هیو همسا ی   قله برج همنش وجه تسمیه ی نام قله: 

 بلند معنای نام قله: 

 - جاذبه ها و آثار باستای  منطقه: 

 ، پونه کویهشنیگل پر، گزنه، خار، گون، آو   پوشش گیایه: 

 کبک معمویل ،ی  شخ، عقاب طال نهیس ،وحشر  ی   ، بز، گرگ و روباه و پرندگانش بلدرچسگ  جانوری:   گوناگوی  

ین فصل  فصل های صعود و بهی 
 صعود: 

 ، پایی   تابستانبهار،

های  خطر ریزش بهمن وجود دارد. برف (..خطرات )بهمن ،مسی  ریزشر و  های  نی   در مسی  دیده شد. چالدر فصل شد سال در مسی 

وعده های اصیل ومیان وعده ها به 
 :  ترتیب زمای 

های گرم، تنقالت )مغزها، خرما، ...(؛ ناهار جات، آب و نوشیدی  صبحانه )متنوع و شخیص(؛ میوه
 )متنوع و شخیص(

 ، .... گذاری در باال رفی   و پایی   آمدنی گامنحوه ات آموزش داده شده در برنامه: نک

در مورد نگارش گزارش ویژه نکته 
  برنامه: 

- 

 - پیش برنامه ی انجام شده: 

 گنجاندن اموزش حی   صعود پیشنهادهای همنوردان در این برنامه: 

  انتقادهای همنوردان در این برنامه: 
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 :  آنی   نبود.  نتا نزدیک چشمه تلخاب آنی   وجود داشت. پس از آ آنی   دیه گوشر

: محل های   نزدیک آبشار باالتر از تلخاب، گردنه ورزاب مناسب برای شب مای 

، امن است.   منطقه:  ایمن    با رعایت اصول ایمن 

: یاری   عیل لرک  رسای 

: GPSنقاط   مسی 
rar.قله برج

 

 چهارخانه ی زمان بندی: 

 توضیحات مکان زمان

  حرکت از روستای اللون 6:11

 صبحانهای برای دقیقه 21توقف  چشمه تلخاب 0:11

 ایدقیقه 11توقف  باالی آبشار 9:21

 ایدقیقه 11توقف  گردنه ورزاب 11:21

 ایدقیقه 11توقف  قله برج 12:11

 ایدقیقه 11توقف  بازگشت به گردنه ورزاب 15:14

 توقف برای ناهار بازگشت به چشمه 14:21

 ایدقیقه 11توقف  تر از چشمه تلخابپایی    16:51

  پایان برنامه رسیدن به روستای تلخاب 10:11

 - منابع: 
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 :  عکس و کرویک مسی 

 
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10234175 
 

 تصویر سایت هواشناش: 

 
 تصاویر برای سه روز بعد از برنامه است

https://www.mountain-forecast.com/peaks/Borj/forecasts/4325 
 

http://www.autclimbing.com/
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10234175
https://www.mountain-forecast.com/peaks/Borj/forecasts/4325
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 عکس های برنامه: 
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