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قبل از هر چیزی می خواهم از استاد ، راهنما ، دوست و پیشکسوت عزیز جناب آقای رامین حشمتی کمال تشکر 
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 سازند.
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 پیشگفتار : 

د با مناظر چشم منطقه االبرز مرکزی به دلیل داشتم گونه ای گیاهی و جانوری متفاوت و همینطور به دلیل داشتن قله های متعد

نواز و زیبا همیشه عالقه مندان به کوهنوردی را به خود جلب می کند. یکی از زیباترین مسیرهای کوهنوردی خط الراس 

دارای مسیر پیمایش های ساده و همینطور تیغه هایی که برای عبور از آنها باید از دستان نیز کمک دوبرار یا ماز می باشد که 

 ر می افزاید و نیز این خط الراس بلندترین خط الراس ایران به حساب می آید.گرفت و بر زیبایی مسی

 

 

 

به خط اصلی و بلندترین یال بین دو قله که محل تقسیم آب باران باشد ، خط الراس گفته می شود.واژه فارسی معادل خط الراس : 

 آن آب پخشان است.
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 :  خط الراس دوبرارجغرافیای 

دوبرار از جنوب روستای پلور در جاده هراز آغاز و با تشکیل قلل مرتفع متعددی از جمله بزم چال یا کیلومتری  75کوه  رشته

پیوندد. دریاچه تار و  داغ و ...  جاده فیروزکوه می چال(، پروانه، انگمار، دوبرار، سوزچال، قره چنگیزچال )در اصل چنگه

ه نمرود در شمال و شرق و السم در شمال آن جریان دارند. این کوه و رودخان های دلی چای و تار در جنوب رشته رودخانه

های  باشد. قسمت ها کامالً آزاد می ریز به کوه پاشوره و سایر جناح متری سیاه 3208کوه از طریق یال و قله کم ارتفاع  رشته

 باشد.  کوه نشان دهندٔه مرز بین شهرستان دماوند با آمل و فیروزکوه می زیادی از این رشته

  

 ارتفاع نام قله

 ۳۴۲۷ بزم چال

 ۳۴۰۷ رود میان

 ۳۴۴۲ نور

 ۳۴۱۲ السم

 ۳۶۱۱ ۳چنگیزچال 

 ۳۶۲۴ ۲چنگیزچال 

 ۳۶۳۱ ۱چنگیزچال 

 ۳۷۳۶ ۱پروانه 

 ۳۷۵۳ ۲پروانه 

 ۴۰۲۴ ۴انگمار 

 ۴۰۰۸ ۳انگمار 

 ۴۰۰۵ ۲انگمار 

 ۴۰۳۶ ۱انگمار 

 ۴۰۸۰ دوبرار غربی

 ۴۰۸۲ دوبرار شرقی

 ۴۰۶۰ سوزچال

 ۴۰۱۶ ۱رخش 

 ۳۹۳۹ ۲رخش 

 ۳۹۳۷ کمرپشت

 ۳۹۶۳ ۱داغ  قره

 ۳۸۳۰ ورس شاه

 ۳۷۲۶ ۲داغ  قره

 ۳۷۱۳ گیرون اسب

 ۳۶۲۰ کالهون

 ۳۱۰۰ چشمه چهل
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،  همچهههون زیهههار، السهههم، وزنههها، نجفهههدر  در دامنهههه ههههای ایهههن خهههط الهههراس از غهههرب بهههه شهههرق در سهههمت چههه  روسهههتاهایی 

 هنه، سله بن، سلمان و دریابک قرار دارند.آسور، انداریه، وشتان، ارجمند، ط

درسههمت راسههت بعههد از دریاچههه تههار و هههویر روسههتاهای هههویر، دهنههاز، مههومو، یهههر و یههک روسههتای کوچههک بههه نههام کهنههک 

 قرار دارد.

 

 .متر ارتفاع دارند 4000قله آن بیش از  12باشد که  قله مرتفع می 23خط الراس پرفراز و یکنواخت دوبرار دارای 

 

 

 

 جه تسمیهو

 ماز به معنی چین و شکنج می باشد )به هط مرحوم دهخدا(

 شکاف و ترک

مااااز  ناااام کاااوهی اسااا  در تبرساااتان و سااابب تسااامیه   او باااه مازنااادران هماااین باااوده یعنااای اشخا ااای کاااه در درون آن و یااا  

 که مازندران اس  

 برآمد ز کوه ابر مازندران  /// چو مار شکنجی و ماز اندر آن . منوچهری

 ر آن مرغ کز وی به پرواز شد/// ز زخمش سر کوه پر ماز شد. اسدیه
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 ، وضعیت امداد و آنتن دهی موبایلجانپناه و پناهگاه 

 جانپناه

 در طول مسیر هیچگونه پناه گاه و یا جانپناهی وجود ندارد

 

 محل اسکان

ان ها و یا کوهنوردان دیگر بخش هایی از مسیر محل هایی به عنوان گوسفندسرا و یا سنگ چین هایی که چوپدر 

 ایجاد کرده اند می توان برای شب مانی و برپایی چادر استفاده کرد.

 آنتن دهی موبایل

 % طول خط الراس آنتن دهی موبایل وجود دارد90می توان گفت در 

قبل و برروی تیغه های قره داغ آنتن دهی موبایل وجود ندارد
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 و پیمایشمسیرهای صعود 

مبرر ص وررعود غربرری ی سرره کیلررومار بعرر  از امررازاده هاشررم در نرراده هررراز و در کنررار پررل معرو رری برره نررام  معررروت ترررسی م رریر

سررا ت مرری ترروان بررر  ۳الرری ۲پررل مرغرری در کنررار معرر ن در سرر  پرراکوت بررا شرریب ن رربااو تنرر  حغرراز مرری شررود و پرر  از  رر ود 

 .روی خط الرصس قرار گر ت

 

امزاده هاشههم سههمت راسههت جههاده چشههمه آب و دکههه عسههل فروشههی اسههت کیلههومتر بعههد از امهه 4مسههیری کههه انتخههاب شههد حههدود 
 که مسیر کمتری ولی با شیب بیشتری به قله بزمچال منتهی می شود.
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 پیمایشتاریخچه 

اعضهههای ،  از  محمهههد نهههوری ، فرههههود فرههههادی و شههههاب ر یسهههی ایهههن خهههط الهههراس بهههرای اولهههین در زمسهههتان توسهههط آقایهههان

 به طور کامل پیمایش گردید. 1381دیماه سال  21الی  13در تاریخ باشگاه کوه نوردان آرش 
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 منطقه گیاهی و جانوری ویژگی برجسته

بهههز کهههوهی، کهههل، خرگهههوش  زاغ،  هههها  مختلهههگ پرنهههدگان شهههکار ،ایهههن منطقهههه بهههه دلیهههل بکهههر و کهههم تهههردد بهههودن دارا  گونهههه
خرگههوش ، کبهههک ، کبهههک دری و طههول مسهههیر از  باشهههد کهههه درگهههراز، گهههر،، مههار، عقهههرب مههی کبههک دری،  کههوهی، کبهههک،

 زاغ و باز مشاهده گردید.

 

 :نوع و ساختار سنگی منطقه

 باش ساخاار سنگی اسی منطقه مثل ساسر مناطق البرز داراي سنگ خارا و در اکثر مناطق کامالو م اع  رسزش می
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 صعود زمان 

ولههی در فصههل زمسههتان بههه خههاطر شههرایط سههرد آب و هههوا  در تمههام فصههول سههال مههی تههوان ایههن خههط الههراس را پیمههایش نمههود
و همینطهههور بادههههای بسهههیار زیهههاد آن و از یهههک طهههرگ ایجهههاد نقهههاب ههههای برفهههی فهههراوان و بهمهههن ههههای بسهههیار زیهههاد در ههههر 

 دوطرگ خط الراس پیمایش آن بسیار دشوار و طاقت فرسا خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 نکاه ها : 

ه نمههود و در تابسههتان احتمههال خههراب شههدن غههقاها وجههود دارد پههس بایهههد در تمههامی آقوقههه خههود را بایههد در مبههدا تهیهه -

 تهیه آنها دقت الزم را به خرج داد

در مسهههیر مکانههههایی بهههه عنهههوان سهههنگچین سهههاخته و آمهههاده هسهههتند کهههه گاهههها در  بعضهههی از آنهههها جههههت وزش بهههاد بهههه  -

 به ارمغان بیاورددرستی در نظر گرفته نشده و این می تواند خواب ناخوشایندی را برای شما 

بههه همهههراه داشههتن زیرانهههداز الزامههی اسهههت مگههر اینکهههه وقهههت بسههیار زیهههادی را بههرای صهههاگ و عههاری کهههردن مکهههان  -

 شب مانی ها از سنگ های ریز و درشت گقاشته شود

در صههههورت آب شههههدن برفچههههال ههههها آب آشههههامیدنی در طههههول مسههههیر یافههههت نمههههی شههههود کههههه در اینصههههورت بایههههد آب  -

 بارگزاری ویا حمل شود

مههههی  ORSمراقهههب اسههههتفاده از آبهههههای برفچههههال هههها باشههههیم و از قرضهههههای ضههههدعفونی کننهههده و همینطههههور از پههههودر  -

 افزودن مواد معدنی به آب استفاده کردتوان برای 
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 گزارش برنامه 

 

 

 

 

 

 دوشنبه تا چهارشنبه 98تیرماه  19تا 17 تاریخ اجرا برنامه :

 صبح 6حدودا  ساعت حرکت از تهران :

 اتومبیل های کرایه ترمینال قلیه :وسیله ن

چهههههارکیلومتر بعههههد از امههههامزاده هاشههههم ، عسههههل فروشههههی ،  هههههراز، جههههاده  پههههردیساتوبههههان تهههههران  مسههههیر حرکههههت :

 مجاور جاده هراز

راننهههدگان آن منطقهههه را شهههاید بههههه خهههاطر نداشهههته باشهههند ولهههی عسههههل در زمهههان رفهههت بایهههد دقهههت داشههههت کهههه  نکتهههه :

 دروهای باری آنجا توقگ کرده و به جمع آوری آب می پرداندفروشی و چشمه آبی است که خو

  7:30ساعت  زمان رسیدن به محل شروع برنامه :

  ساعت 62 : مدت زمان کل پیمایش

 دقیقه 7:45 : شروع پیمایشزمان 

 دقیقه 21:45 : اتمام پیمایشزمان 

محل اتمام پیمایش : روستای کهنک در جاده فیروز کوه
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 :دسترسی مسیرهای

 پل مرغ  -کیلومتر بعد از امامزاده هاشم3 -ده هرازجا -

 جنب چشمه آب و دکه عسل فروشی  –کیلومتر بعد از امامزاده هاشم  4 - جاده هراز -

 روستای پلور -پلور - جاده هراز -
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 شرح برنامه :

ادی دقیقهههه صهههبح اسهههتارت شهههروع برنامهههه زده شهههد و از دامنهههه قلهههه بزمچهههال کهههه بههها شهههیب نسهههبتا زیههه 7:45در سهههاعت 

همههراه اسههت صههعود آغههاز شههد . قابههل قکههر اسههت کههه در طههول مسههیر صههعود وجههود گیاهههانی در هههم تنیههده بههه ارتفههاع 

( از سهههرعت صهههعود بسهههیار کهههم کهههرده و وجهههود بوتهههه ههههای خهههار بسهههیار خهههاطر 187حهههدودا قهههد بنهههده و گاهههها بیشهههتر )

طاقهههت فرسهههای منطقهههه کمتهههر  را رنجیهههده مهههی کنهههد کهههه پیشهههنهاد بنهههده صهههعود در زمهههانی زودتهههر اسهههت کهههه ههههم گرمهههای

 باشد و هم حجم و اندازه بوته ها و کیاهان منطقه

مههی تههوان گفههت صههعود قلههه بزمچههال بهها سههرعت خیلههی کههم و بههه همههین خههاطر بهها اعتمههاد بههه نفههس پههایینی همههراه بههود 

کهههه گاهههها در طهههول صهههعود تصهههمیم بهههه اتمهههام و انصهههراگ از برنامهههه در قههههنم خطهههور کهههرد ولهههی بعهههد از رسهههیدن بهههه 

بزمچهههال و نمایهههان شهههدن خهههط الهههراس ایهههن ناامیهههدی جهههای خهههود را بهههه شهههوق بهههرای انجهههام و پیمهههایش خهههط الهههراس  قلهههه

 داد تا بتوان با گرمای بسیار زیاد این برنامه را اجرا نمود
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 شب مانی

بهههین قلهههه ههههای پروانهههه یهههک و دو جهههایی بهههه عنهههوان محهههل شهههبمانی انتخهههاب شهههد و جهههای نسهههبتا آمهههاده ای بهههود کهههه قهههبال 

نهههان آنهههرا آمهههاده کهههرده بودنهههد فقهههط پارچهههه ای کهههه بهههرای سهههقگ بهههود افتهههاده و تعهههدادی از سهههنگ هههها ریختهههه بودنهههد چوپا

کهههه پهههس از کمهههی تهههالش و گقاشهههتن سهههنگ آنهههها نیهههز آمهههاده شهههد و دیوارههههای آمهههاده و از کولهههه پشهههتی بهههه عنهههوان درب 

 آن استفاده گردید 

 

 نکته: 

اک خود را به عنوان زیرانداز استفاده کرده ولی به دلیل تنبلی  و کامال به دلیل به همراه نداشتن زیرانداز و کیسه بیو

صاگ و هموار نکردن محل استراحت می توان گفت که شب نه چندان خوبی را پشت سر گقاشته و خواب راحتی 

نداشتم 
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 :  روز دوم

و تمههههامی لههههوازم دقیقههههه روز دوم برنامههههه اسهههتارت خههههورد کههههه قبههههل از آن صهههبحانه خههههورده  6:30در حهههدود سههههاعت 

آمهههاده شهههده بهههود . مهههی تهههوان گفهههت بهههه ماننهههد روز گقشهههته ههههوا بسهههیار گهههردم و در بعضهههی مواقهههع شهههدت گرمههها بسهههیار 

 طاقت فرسا و کالفه کننده بود 

 

قبههل از تیغههه هههای قههره داغ مکههامی بههرای شههب مههانی شههب دوم انتخههاب شههد کههه ایههن مکههان نیههز از قبههل آمههاده بههود بهها 

سههههانت بیشههههتر نمههههی شههههد شههههب دوم از کیسههههه  20ت و سههههنگچین اطههههراگ نیههههز حههههدودا ایههههن تفههههاوت کههههه سههههقفی نداشهههه

 بیواک برای ساخت چادر استفاده شد و دیوار و سفقی تهیه شد که بتوان از باد در امان ماند 

 

 روز سوم

روز سهههوم پهههس از بیهههدار شهههدن متوجهههه بهههارش نهههم نهههم بهههاران شهههدم کهههه باعههه  شهههد بهههه سهههرعت کولهههه خهههود را آمهههاده و 

 مع کنم و قبل از اینکه بارش شدت بگیرد از تیغه های عبور کنیم وسایل و ج

پهههس از عبهههور از بخهههش کوتهههاهی از تیغهههه هههها بهههازش شهههدت بیشهههتری گرفهههت و سهههرعت بهههاد نیهههز بیشهههتر شهههد کهههه ایهههن 

دقیقههه بههاران قطههع  45خههود بههرای دقههت بیشههتری را بههرای عبههور از تیغههه ههها مههی طلبیههد کههه مههی تههوان گفههت پههس از 

ادامههه داشهههت پههس از تیغههه هههای قهههره داغ مسههیر از حالههت صههخره ای خهههارج مههی شههود تهها رسهههیدن ولههی بههاد همچنههان 

بههه قلههه و تیغههه هههای کههل کههش کههه دوبههاره خههط الههراس بههه حالههت تیغههه ای مههی باشههد ولههی پههس از اتمههام تیغههه هههای کههل 

 کش مسیر بسیار سبکتر شده و دیگر خطر بسزایی ما را تهدید نخواهد کرد .

کهههون کههه آخههرین قلههه اصههلی خههط الههراس مههی باشههد عمههال خههز الههراس بههه اتمههام رسههیده اسههت  پههس از رسههیدن بههه قلههه

و پهههس از چههههل چشهههمه و بعهههد از آن گردنهههه چوپانهههان سهههرایز بهههه روسهههتای کهنهههک شهههده و برنامهههه پیمهههایش بهههه اتمهههام 

 می رسد

 

 : مهم نکته 

سهههبتا زیهههادی اسهههت و دارای در زمهههان فهههرود از گردنهههه چوپانهههان بایهههد توجهههه داشهههت کهههه دارای شهههیب و شهههن اسهههکی ن

درختههانی مههی باشههد کههه گههر، ههها مههی تواننههد در آنههها النههه کننههد کههه یههک گههر، نیههز تهها کمههی از راه بهها بنههده هههم مسههیر 

 کمی وجود دارد که بعضی از آنها دارای خودرو شخصی نیز می باشند  بود . در روستا تعداد خانه های

 

مههرا دیههده بههود گمههان کههرده بهههود کههه بنههده بههه دنبههال گههنو بهههوده ام یکههی از روسههتاییان از دور کههه نههور چههراغ پیشهههانی 

 ولی بعد از رسیدن به او و کمی گ  و گفت متوجه شد که اشتبا می کرده
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 نکات قابل توجه:

 به تنهایی وارد منطقه نشوید)صعود انفرادی اصال توصیه نمی شود( -

 استفاده از پیش بینی های وضع هوا -

 به همراه زیره ویبرام کفش مناسباستفاده از لوازم  -
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 منابع : 

 

 https://fa.wikipedia.org         ویکی پدیا فارسی              

  /:arashmountainclub.irhttp/گزارش برنامه آقای فرهود فرهادی )باشگاه کوه نوردان آرش(              

 http://www.shaghayeghclub1992.com    سایت باشگاه شقایق کرج 

 http://tehranclimbing.club                      باشگاه کوهنوردی تهران         

 فرهنگ نامه آن الین دهخدا      

 فرهنگنامه آن الین معیین     

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/
http://arashmountainclub.ir/
http://www.shaghayeghclub1992.com/
http://tehranclimbing.club/
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 راه های ارتباط 

 

 

 باشگاه کوهنوردان آرش : 

 66900471تلفن:       

 

 وب سایت : 

http://arashmountainclub.ir 

 

 کوروش حسن زاده : 

Ali.h.po@gmail.com 

 

http://arashmountainclub.ir/
http://arashmountainclub.ir/
mailto:Ali.h.po@gmail.com
mailto:Ali.h.po@gmail.com

