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 پل خواب جاده چالوس() ردارآباد به منا سارخط الش پیمای یش برنامه پ: برنامه  مناسبت

  99خرداد 1۴در 

 : کوهنوردی نیمه سنگین نوع و سطح برنامه

 رمت 9۶۴٬3: ارتفاع

 9/3/99: تاریخ اجرا

 میدان دربند-میدان سربند   -میدان تجریش-:تهران  منطقه

 سیمای جغرافیایی منطقه 

شمال تهران و به ارتفاع    ست.        3000توچال قله ای در  شته کوه های البرز ا شی از دامنه ر شد. که بخ متری با

دامنه جنوبی توچال مجاور به شهر تهران و قله آن مشرف به این شهر است. این قله درجنوب منطقه کوهستانی      

  –کلچال  –غربی واقع شده است که از سمت شرق به قله های لزون      –لرس شرقی  البرز مرکزی و بر روی خط ا

 منتهی می شود.داود  ودارآباد واز سمت غرب به قله شاه نشین ومنطقه امام زاده

شمال           شهر تهران واز  شته کوه از جنوب به  ست این ر شمال تهران قرار گرفته ا شته کوه توچال در  به آهار ر

 رف است.مش شهرستانکو  شکرآب

 میدان سربند   -میدان تجریش –راه دسترسی به منطقه: تهران 

 نوع پوششی گیاهی و جانوری منطقه:

انواع  –زالزالک –سیب وحشی    –بادام کوهی  -ازگیل وحشی  -آلبالو -گیالس -درختان میوه از قبیل گردو

 وانواع پرندگان از جمله شاه بوف یا کبک دری  -خرگوش –روباه  –گرگ  -دمل و بز-آویشن –آلو 

 :امنیت و امداد برنامه 

 این کوه دارای پناهگاه نسبتاً مجهز تیم امداد مستقر درنقاط مختلف ، پیست اسکی ، وتله کابین است.

 اردیبهشت ماه و خرداد ماه ومهر و آبان  :بهترین زمان صعود

 صعود زمستانی 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01SwkAk3Emy0ttSxWP6wJ6ee7gCvw:1591343782697&q=%D9%82%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMnLSs_QUshOttJPT81PL0osyKjUz80vzStJzMyzSs1JLUssyczPW8Qqd7PpZsvNdoUbq2523Gq7sfxmi8KN5Tc2ArmNQHonAK8Q1JRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi3_IfHmerpAhVCr3EKHSmCDwAQ6BMoADANegQIERAC
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سایل کامل و        توچال علیرغم نزدی شتن و سطه طوفان غیر منتظره خطرناک و نیازمند دا شهر تهران بوا کی به 

 تجربه به صعود زمستانی است.

 :مسیر های صعود قله توچال

شیرپال ، جان پناه امیر  :در بند سیر پارک     پناهگاه  سنگ ( قله توچال )رایج ترین م سیاه  شیدیه ی ) پناهگاه  :جم

 قله پیاز چال قله توچال. -کلک چال ، دره پیاز چال

ستگاه پنجم به تکه کابین     :ولنجک  ستگاه هفتم تله کابین   -)بام تهران( ای قله :دارآبادقله توچال ، دارآباد  -ای

 قله پیاز توچال ، قله توچالدارآباد 

 و شکراب به قله توچال آهار :دامنه شمالی 

 روستای شهرستانک ، قله توچال:کرج دامنه شمالی 

شنبه   ستگاه   با یکاز میدان توحید  2۴ساعت   9/3/1399روز پنج  سمت تهران میدان تجریش   مینی بوسد به 

ازتهران با ما دقیقه بامداد جمعه درمیدان دربند که قرار بود بچه های که  30/1ساعت  سربند حرکت کردیم و  

سیدیم    شوند ر سمه در میدان  دربند     ملحق  ستان  برنامه را با گرفتن چند عکس یادگاری از مج ضمن دیدار دو

سی درتاریکی       ۴۵/1ساعت   ردودمان را عص  آغاز کردیم . سرقدمی مهدی عبا ضا و با  ضمن معرفی اع بامداد 

شت      شنایی پی قلعه که قهوه خانه های متعددی دا سیر کنار رودخانه یا رو شب در هوای گرگ ومیش وگرم در م

 ندبا روشن کردن شمع به زیبایی مسیر افزوده بود همنوردان.  .گرفتیمرا پیش 

 10بامداد به مدت  3دادیم ساعت   به مسیر ادامه  روخانه  آب خروشان  با صدای  شب و   آرام آهسته درسکوت  ما

صرف   شیدن دقیقه  ستراحت کوتاه  کرده وتوقف آب وتنقالت  نو سیرخود ادامه دادیم در طول   بعد ا سیر  به م تا م

شیرپال  سیر چون  پناهگاه  ست    آقای بختیاری نماییراه با صخره ای بود  کالًم سی   سرپر با جلودار برنامه  وعبا

صعود ادامه دادیم  دقت فراوان  شتر      .به  شده بود که کوهنوردان برای امنیت بی صب  سیر طناب های ن در طول م

 ستفاده کنندا
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صخره ای    سیر  شار دو قلو آشیر پال به کافه   پس از عبور از م سید   ب سیر ر ان پناه گاه ومی تکنار کافه در م یدر م

 دید شیر پال را به وضوح در روبه رو خود

م و یصبح به جان پناه شیرپال رسید    27/۴شیر پال حرکت کردیم. و ساعت    پناهگاه سمت به  به آرامیبدون توقف 

 . توقف کردیمحدوداً نیم ساعت جهت استراحت و خوردن صبحانه 
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شیرپال  سیر را به   بعداز پناهگاه  شیرپال سه  م سیر راه به       -توچال -راهی ) سیدیم م سه راهی که ر سون( ادامه دادیم به  ا

علت گفتن سیاه سنگ به خاطر داشتن سنگهای سیاهی است         اردتوچال ادامه دادیم که مسیر بعدی سیاه سنگ نام د    سمت 

س   که درآن منطقه   شود. البته کوهنوردان قدیمی به این منطقه هفت ناز می گویند.  دقیقه به جان  ۵0/۶اعت دیده می 

ستراحت کرده و عکس یادگاری گرفتیم   سیدیم وکمی ا ساعت   .پناه امیری ر قله حرکت کردیم.در  سمت  صبح به   1۵/7و 

افالکی  عدد میله توسط گروه کاری آقای  110مسیر پناه گاه امیری به سمت قله توچال به گفته جناب عباسی در ده شصت      

 قله را گم نکنند  اتمسیر  هنوردانفان ومه غلیظ در زمستان می باشد که کوزده شده علت اینکار به خاطر طو

 دقیقه بامداد  ۴0/08صعودبه قله توچال  ساعت 

ستان    قله  فراز قله توچالقدم  برصبح بود که   ۴0/8ساعت   شقان کوه شق قله عا می توان قله  توچال  قله برفراز  نهادیم ع

 را دید.  اطراف   بسیاری از قللودماوند شکوه  اب

 7مسیر از ایستگاه  بازگشت از قله
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ستراحت وگرفتن عکس یادگاری بر روی قله   20/1پس از  ست    بادقیقه ا سرپر صمیم  سمت پایین حرکت کردیم حدوداً   ت به 

گوش با  به منطقه ولنجک رسیدیم   30/11ساعت   -1-2-۵ار شد از مسیر   قرصبح و پس از رسیدن به ایستگاه     10ساعت  

که از تهران به ما محلق  دوستانیحرکت کردیم و مینی بوسبه سمت   ختیاری آقای ب صحبت های سرپرست برنامهدادن به 

 به سمت کرج حرکت کردیم  12ز ساعت نی  وما شده ای بوس از ما جدانیدر کنار میشده بودند 

 مشخصات کلی برنامه

 دقیقه 10ساعت  8کل مدت زمان پیمایش 

 : با تله کابینکل مدت فرود

 : مینی بوسوسایل نقلیه

 : کامبیز بختیاری  سرپرست برنامه

 : مهدی عباسی  جلودار

 :علی سرعتیعقب دار

 کامبیز بختیاری -شکوفه چهاردولی -عربی مجید: عکاس

   حسینی: فرهاد تیم پشتیبانی 

 نفر 1۶ شرکت کننده تعداد

سی   -2کامبیز بختیاری  -1:  اسامی شرکت کنندگان   سرعتی   -3مهدی عبا صطفی امینی    -۶صابر داللت   -۵سیامک عینی   -۴علی   -7م

سمیرا مردانه   -1۴فاطمه رستمی   -13فرخنده بوستانی   -12یعقوبی کیا  سعید -11 یاصغر شمس   -10مجید عربی  -9رضا امینی   -8غالم گرگین 

 اصغرمحمدی-17زهرا گلگزار-1۶شکوفه چهاردولی  -1۵

 متشکر می کنی دکه با صبوری و حوصله ما را یاری کردن ددرپایان از سرپرست برنامه و دوستان همنور

 صعودی دیگر.بدرود تا 

   همیشه برفراز باشید.

 1399خرداد ماه 9    مجید عربی: تهیه کنندۀ گزارش

 دوستداران قله و طبیعت )کانون کوه(موسسه فرهنگی ورزشی 

https://t.me/kanoonkoohgroup                                                                                          :آدرس ما در تلگرام     

https://t.me/kanoonkoohgroup
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