
کوهستان شمال تهران
سمت  است،  مرکزي«  در»البرز  کوه  رشته  جنوبي ترين  تهران،  شمال  کوهستان 
اين بين دره هاي متعدد  امتداد دارد. در  تا دره فرحزاد  از دره دارآباد  جنوب آن 
ديگري نيز هست که اکثر آنها شمالي-جنوبي هستند. بلندترين نقطه ي اين رشته، 

قله  توچال )3964متر(  است.
کوهستان شمال تهران، پر رفت و آمدترين منطقه ي کوهستاني ايران و نيز يکي 
اين   در  به همين سبب  است.  کوه پيمايي جهان  آمدترين مسيرهاي  و  پررفت  از 

منطقه ي کوهستاني حوادث تلخ بسياری اتفاق افتاده است.

در ابتداي مسيرهاي کوهستان شمال تهران، قهوه خانه و رستوران فراوان است، 
و به همين دليل بسياري از افراد، به قصد تفرج وارد مسيرهاي آن مي شوند و با 
نداشتن وسايل، تجربه و شناخت از مسيرها، اقدام به يک صعود ناشيانه مي کنند و 

اين، به ويژه در زمستان خطرهاي جدي را به دنبال دارد.

مسير دارآباد
ابتدای اين مسير، محله ي دارآباد در شمال شرقی شميران است. پس از لحظاتي 
کوه پيمايي به کافه اي کوهستاني مي رسيم. در ادامه، مسير مشخصي در باالدست 
شرقي رودخانه به سمت شمال امتداد مي يابد. سپس، مسير به ابتداي دره کوچکي 
به  رو  سياه(  شن  )يال  تند  شيبي  در  مسير  ادامه،  در  مي رسد.  شرق  سمت  در 
شمال شرقي امتداد يافته و پس از حدود دو ساعت بر لبه يال جنوبي قله مي رسد 
و از آنجا رو به شمال و روي يال با شيب ماليم به قله دارآباد )3193متر( مي رسد. 

• بايد توجه داشت در زمستان، به جز مسيري که عنوان شد، احتمال ريزش 	
بهمن در ساير مسيرها زياد است و در گذشته جان چند نفر را گرفته است. 
از بارش برف  از باالي چشمه درازلش پس  همچنين احتمال ريزش بهمن 

تازه وجود دارد.

مسير کلک چال
ساعت  دو  حدود  از  پس  نقطه  اين  از  و  است  جمشيديه  پارک  مسير  اين  آغاز 
کوه پيمايي در مسيري عريض، زيگزاگ و کم شيب به مجتمع کلک چال مي رسيم. 
در  است.  کوه پيمايان  پذيراي  و  مسير  جذابيت هاي  از  يکي  کلک چال  مجتمع 
نمادي  به صورت  دارد که  قرار  برج ديدني کلک چال  محوطه مجتمع کلک چال، 

براي اين مسير درآمده است.
• کوه پيمايي از پارک جمشيديه تا مجتمع کلک چال خطر خاصي ندارد، اما در 	

فصل زمستان به دليل تردد يخ زده و لغزنده است.
• در ساير فصل ها مي توان از مجتمع کلک چال به سمت شمال غربي، به طرف 	

قله  سمت  به  شمالي  يال  آنجا  از  که  رفت  گرزدره  نام  به  وسيع  گردنه اي 
شيرپال  پناه گاه  طرف  به  غرب  سمت  به  مسير  امتداد  و  مي رود  کلک چال 

مي رود. 
• مسيرکلک چال به شيرپال در فصل سرما انباشته از برف است و تاکنون چند 	

نفر در اين مسير بر اثر ريزش بهمن دچار حادثه شده اند يا جان باخته اند.
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مسير دربند
شروع اين مسير، ميدان سربند )مجسمه کوه نورد( است، و براي رسيدن به قله  
عبور  اميري  و جان پناه  پناهگاه شيرپال،  قلعه،  آبادي پس  از  ادامه  در  توچال  
مي کند. مسير سربند- شيرپال-توچال، با وجود برخي خطرات، کوتاه ترين مسير 

صعود به قله توچال است و بيشترين تردد در اين مسير صورت مي گيرد.
 اين مسير به ويژه در زمستان دشوار است، زيرا يال منتهي به قله بسيار بادگير 
و  راه پيمايي  مسيرهاي  همچنين  مي نشيند.  زيادی  برف  دره ها  در  و  است 

کوه پيمايي پايين دست به دليل تردد روزانه کامال يخ مي زند.

• به 	 که  است  فراوانی  دوراهی های  توچال  قله  تا  سربند   ميدان  مسير  در 
ايستگاه  اسپيلت،  قله  اوسون، مجتمع کلک چال،  دره ي  بنديخچال،  سوی 
پنج تله کابين و ساير مسيرهای فرعی امتداد دارند، در فصل زمستان تجربه 
مسيرهای فرعی خطرناک است و می تواند بسيار تلخ باشد، در ساير فصل ها 

نيز بدون تجربه، آمادگی و راهنمايی در اين مسيرها گام نگذاريد.
• آمدن 	 پايين  و  توچال  قله ي  به  رسيدن  قصد  به  کوه پيمايان،  از  برخي 

سريع با تله کابين، بدون توجه به شرايط اقدام مي کنند که در اين مورد 
اولويت  و  مي کند  کار  ساعت 14  حدود  تا  تله کابين  داشت  توجه  بايد 
و  باد شديد  و همچنين در شرايط  دارد  را  اسکي بازان  به  سرويس دهي 

طوفان کار نمی کند.
• جان پناه روی قله بسيار سرد و احتماال انباشته از برف است و نبايد به آن 	

اميد زيادی بست.

• بهمن، 	 خطرهای  با  زمستان  در  و  وسيع  بسيار  توچال  شمالي  جبهه 
گم شدن، تحليل انرژي و ... همراه است. زماني که به خط الراس نزديک 
اجتناب  آن سو  به  منحرف شدن  از  نامناسب  هواي  در  ويژه  به  هستيد، 

کنيد! 

مسير ولنجک
مبدا ولنجک است و پس از پارکينگ، تا ايستگاه يک تله کابين مسير آسفالت 
تا  کم  با شيب  و  مارپيچ  به صورت  راه پيمايي  مناسب  مسير  ادامه،  در  است. 

ايستگاه دوم تله کابين حدود يک ساعت طول مي کشد.
 

• از ايستگاه دوم تا ايستگاه پنج، هيچ ايستگاه يا رستوراني وجود ندارد. در 	
اين بخش از مسير که حدود سه ساعت طول مي کشد، خطرهای بهمن، 

سقوط، گم شدن و تحليل انرژی وجود دارد.
• 4ساعت 	 حدود  با  نهايت  در  )که  پنج  ايستگاه  از  باالتر  در  کوه پيمايي 

صعود و گذشتن از ايستگاه هفت به قله توچال منتهي مي شود( در فصل 
زمستان بسيار خطرناک است و عالوه بر بهمن، خطرسقوط، گم شدن و 
تحليل انرژي به سبب حجم زياد برف و نامشخص بودن مسير وجود دارد.
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مجموعه بروشورهاي

  »آموزش همگاني کوه پيمايي ايمن در ارتفاعات شمال تهران«
اهتمام  به  که  تهران«  شمال  ارتفاعات  در  ايمن  کوه پيمايي  همگاني  »آموزش  پروژه 
و  کوه نوردي  هيئت  همکاري  با  و  تهران  شهر  بحران  مديريت  و  پيشگيري  سازمان 
صعودهاي ورزشي استان تهران اجرا مي گردد، بخشي از طرح »امداد کوهستان« مصوبه 

شوراي اسالمي شهر تهران است.
کوه پيمايی  اصلی  مسيرهای  در  اطالع رسانی  به منظور  ايستگاه هايي  پروژه،  اين  در 
ديده،  آموزش  کوه نوردان  ها  ايستگاه  اين  در  می شود.  برپا  تهران  شمال  ارتفاعات 
صعودهای  و  کوه نوردی  هيئت  مديريت  با  کوه نوردی  مجرب  مربيان  نظر  زير 
ايمن  کوه نوردی  ترويج  و  عزيز  شهروندان  راهنمايی  به  اقدام  تهران،  استان   ورزشی 
می نمايند. شما می توانيد در اين ايستگاه ها ضمن دريافت بروشورهای آموزش همگانی 

از راهنمايی اين نيروها برخوردار شويد.
همکاری شما با نيروهای ياد شده، تضمين کننده اجرای برنامه ای سالم، ايمن و مفرح 

در کوهستان شمال تهران است.

هرگونه پيشنهاد و نظر ارزشمند خود را با ما در ميان بگذاريد. 
   سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 

www.tdmmo.ir                                      44244040 :تلفن       
هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران

www.tehranclimb.ir                   77845552 -3 تلفن:       
برای دريافت نسخه الکترونيکی مجموعه بروشورهای »آموزش همگانی کوه پيمايی ايمن« 

به وب سايت های باال مراجعه کنيد.
        

مسيرهاي ايمن
كوهستان شمال تهران

كوهستان پاک و ايمن

مسير درکه
زيباي  دره ي  داخل  از  پلنگ چال )2550متر(،  پناهگاه  تا  مسير  اين  سراسر 
پلنگ چال و از کنار رودخانه مي گذرد که يکي از زيباترين مسيرها در ارتفاعات 

شمال تهران است.

• دره ي درکه براي کوه پيمايي زمستاني خوب است، اما فقط تا اذغال چال، 	
زيرا باالتر از آن احتمال ريزش بهمن وجود دارد. دراين مسير افرادي بر 

اثر ريزش بهمن مصدوم يا کشته شده اند.
• در نيمه راه درکه به پلنگ چال، در ضلع غربي ارتفاعات مشرف به رودخانه، 	

اين جنگل   دره اي پردرخت وجود دارد که به جنگل کارا موسوم است. 
حدود نيم ساعت از مسير اصلي درکه-پلنگ چال فاصله دارد و کوه پيمايي 

زمستاني به آنجا خطر خاصي ندارد.
• امتداد مسيرهای پاکوب جنگل کارا برای دسترسی به قله های دوشاخ و 	

چين کالغ است. بدون راهنما و آمادگی کافی از ادامه دادن مسير اجتناب 
کنيد.

• کوه پيمايی از پناهگاه پلنگ چال  تا ايستگاه پنج تله کابين توچال يا قله 	
پلنگ چال در فصل زمستان بسيار خطرناک است!

توصيه هاي ويژه
• حضور در کوهستان، با احتمال خطر و حوادث همراه است و ممکن است 	

فعاليت  اين  به  واقعيت،  اين  درنظرگرفتن  با  نباشد،  فراهم  امکان کمک 
بپردازيد و خود را مسئول سالمت و حفظ جانتان بدانيد. فعاليت هاي شما 

نبايد اطرافيان يا محيط پيرامون را به خطر اندازد.
• نقشه خواني و مسيريابي، از مهارت هاي پايه  اي است که کوه نوردان بايد 	

 GPS و  نما  قطب  مانند  آن  از  بهره گيري  ابزار  و  نقشه  بياموزند.  را  آن 
براي کوهستان شمال تهران نيز کاربرد دارند، زيرا با اينکه در نقاطي از 
مسيرهاي اصلي، تابلو يا ميله  هايي براي راهنمايي شما نصب شده است 
و مسيرها حتي در زمستان به علت تردد زياد، کامال مشخص است، اما در 
شرايط خاص )تاريکي، طوفان، مه، بارش تازه، روزهاي وسط هفته و ... (، 

نامشخص و خطرناک مي شود. 
• هرگز از مسيرهاي اصلي خارج نشويد و زمان الزم را براي مسير بازگشت 	

در نظر بگيريد. مسير کوه پيمايي نبايد پر شيب، سنگي و در کنار پرتگاه 
باشد. 

• ارزشمند 	 نامناسب  ندادن صعود در شرايط  ادامه  يا  نرفتن  به کوهستان 
است.

در صورت نياز به امداد و نجات با شماره 125 تماس بگيريد.

تاليف: محمود بهادري
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