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 امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(صنعتی فارغ التحصیالن دانشگاه نوردی ه کوهگرو                                

 فرم گزارش برنامه                                            

 

 : اطالعات کلی برنامهنخستبخش 

  کوه نوردی نوع برنامه:  عود شبانه به قله توچالص عنوان برنامه: 

  غیرفنی سطح فنی برنامه:  متوسط سطح برنامه:

 3980 قله: بلندی راناتیشم منطقه ی برنامه:

 روز 1 روز برنامه: شمار 1399شهریور  14  برنامه: تاریخ

 بامداد 1 :برنامه آغازساعت  سربند دانیم :برنامه آغازمکان 

چادرکلنگ تجهیزات عمومی مورد نیاز:
 

هارنسکاله کاسکتچکارابین پیچ فنی مورد نیاز:تجهیزان 
  

فهرست کامل تجهیزات همراه در 

 این برنامه:

بطری آب یك ونیم ،  لباس گرم، بادگیرضدآب/ گرتکس، باتوم کوه نوردی، کوله مناسب، کفش کوهپیمایی

کارت بیمه ، کمکهای اولیه شخصی، تنقالت و میوه، یك وعده صبحانه، فالسك چای درصورت تمایل، لیتری پر

 داروی شخصی ،99ورزشی سال 
 

 Abbasi.6886@gmail.com :رایانامه یعباس بیطاها نا سرپرست: 

 miadbarcai@gmail.com :رایانامه میعاد توکلی :فنی مسئول

  :رایانامه یعباس بیطاها نا گزارش نویس: 

  راهنما: تماسشماره   راهنما:

    هزینه راهنما:  

  سرپرست آموزش:  پشتیبان:گروه سرپرست 

 یعباس بیطاها نا مسئول مالی:  مسئول عکس:

 مهرداد فرجی مسئول محیط زیست:  مسئول جی پی اس:

شادی ، یمصلح عبدالهادعباسی، میعاد توکلی، مهدی چاوشی، محمد مظاهری، حامد اوتادی، مهرداد فرجی، نگار علینقی، طاها نایب شرکت کنندگان: نامو  شمار

 یمیرح دهیسع ،علی یوسفی،  اکرم مالمحمدی، کیوان زرگریان، آراز فرکیش مهرابادی، بهرام آزاد، سارا نظری، شادی شهبازی،

  بخش سوم: زمانبندی برنامه

 :نخستروز 

 پاکوب مشخص دارد نوع مسیر: ساعت 5 مدت زمان پیمایش شده:

 مشخصات مسیر:

نهعبور از رودخانه

گدست به سن

کیشن اس
 

چشمه های موجود در  و محل شمار

 مسیر:
 پناه امیری ناج -نرگس هچشم

 (:فردمحل شب مانی ) گنجایش .Choose an item نوع شب مانی:
 

 .Choose an item  نوع دسترسی به آب در شب مانی: .Choose an item  دسترسی به آب در شب مانی:
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 معتدل  وضعیت دمای هوا:  آفتابی  وضعیت آب و هوا: 

برنامه در  انجامبندی زمانچکیده 

 این روز:

 توضیحات مکان زمان

تاخیر به دلیل ترافیك بیش از  دقیقه تاخیر 15حرکت از میدان سربند با  1:15

 حد منطقه

  پناهگاه شیرپال-کافه ابوالفضل 3:15

  حرکت به سمت امیری  3:30

  پناهگاه امیری 5:00

  حرکت به سمت قله  5:15

  توچال قله 6:45

  7حرکت به سمت ایستگاه  7:00

  و حرکت به سمت ایستگاه اول و پایان برنامه 7ایستگاه  7:30
 

 شده:در مورد مسیر پیمایش توضیحات الزم

فاقا میافتد را از تیم از شیرپال به دوگروه تقسیم شد و این برنامه گروه اول بود، گروه اول پدیده طلوع خورشید از پشت قله دماوند که سالی یکبار این ات

 آراز فرکیش( نقی، سارا نظری، اکرم مالمحمدی،عباسی، میعاد توکلی، مهدی چاوشی، حامد اوتادی، مهرداد فرجی، نگار علیطاها نایبیت کردند.) گروه اول: رؤروی قله توچال 

صبح به قله  8ساعت پیمایش تا قله حدود ساعت  2گروه دوم به یك ربع فاصله و حدود دوساعت پیمایش تا پناهگاه امیری و یك ربع استراحت و 

 محمد مظاهری، شادی مهرابادی، بهرام آزاد، علی یوسفی، کیوان زرگریان( رسیدند.)گروه دوم:

 ی و شادی شهبازی قبل از پایگاه داودی از تیم جداشدند.میرح دهیسع ی،صلح عبدالهادمو 

 بخش چهارم: مشخصات تکمیلی

  موقعیت گیتایی )جغرافیایی(: 

کوه از جنوب به شهر تهران و از شمال است. این رشتهکوه توچال در شمال تهران واقع شدهرشته

 مشرف است شهرستانك و شکراب ،آهار روستاهای به

 شرقی ″53.54′27°51شمالی ″36.65′49°35  محدوده جغرافیایی

 راه های دسترسی به مبدأ صعود:

 از: عبارتند مسیرها این ترین مهم است. پذیر امکان مختلفی مسیرهای از توچال به صعود

  (برنامه این سیرم) توچال قّله سنگ، سیاه شیرپال، دربند،

 توچال قله ، لزون قله پیازچال، دره چال،کلك پناهگاه جمشیدیه، بوستان

 توچال قله ، هفتم ایستگاه ، پنجم ایستگاه ولنجك،

 توچال قله ، هفتم ایستگاه کابین، تله پنجم ایستگاه چال،پلنگ پناهگاه درکه،

 توچال قله پیازچال، قله دارآباد، قله دارآباد،

 مسیر( ترین )قدیمی توچال قله ، هفتم ایستگاه اسپیدکمر، پناه جان اوسون، دره اوسون، دوراهی دربند،

  دارد وجود توچال به صعود امکان هم شکراب  و ازآهار و شمالی دامنه از

 وجه تسمیه ی نام قله:
کنار دریاچه قرار دارد آن را بدین نام ی توچال در ی کوچك است. چون قلهبه معنی چال آبگیر و دریاچه

 .اندخوانده

 پیست اسکی توچال،هتل توچال ،تله کابین  از ولنجك تا ایستگاه هفت  جاذبه ها و آثار باستانی منطقه:

  پوشش گیاهی: 
ازگیل وحشی، بادام کوهی، سیب وحشی، زالزالك، انواع درختان آلو و  درختان مثمر منطقه عبارتند از: 

 و تمشك.  هایی مانند زرشك وحشیرختچهد

 .خطر انقراض قرار دارنددریا صید غیرمجاز های جانوری منطقه به خاطر حضور زیاد گردشگران گونه  گوناگونی  جانوری:  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87&params=35_49_36.65_N_51_27_53.54_E_region:IR
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 .یا خرگوش را در این منطقه مشاهده کردتوان پستاندارانی نظیر قوچ و میش، گرگ، روباه دیگر بندرت می

متری است، بندرت در منطقه  2000ای متعلق به ارتفاعات شاه بوف یا کبك دری که پرندهپرندگانی همچون 

 شوددیده می

فصل های صعود و بهترین فصل 

 صعود:
 تمامی فصول

 (..خطرات )بهمن ،مسیر ریزشی و
صعود زمستانه مناسب نیست و خطر بهمن دارد بهتر است صعود به برای  -از دره پیازچال -قسمتی از این  مسیر 

 قله کلك چال و ادامه مسیر جلیگزین شود.

وعده های اصلی ومیان وعده ها به 

 ترتیب زمانی:
 صبحانه، تنقالت، میوه، مایعات)آب، نوشیدنی گرم(

در مورد نگارش گزارش  ویژهنکته 

  برنامه: 

نگارش این گزارش برعهده خانم نگارعلینقی بود که به دلیل عدم دسترسی به ایشان پس از مهاجرت گزارش 

 تهیه شد.وسط سرپرست برنامه ت

 سرعت زیاد برنامه و چند گروه شدن تیم انتقادهای همنوردان در این برنامه:

 وجود دارد.دهی در اکثر مسیر  نآنت  دهی گوشی: آنتن

 مناسب  منطقه:  ایمنی

 خوب  یاری رسانی: 

 عکس های برنامه:
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