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سپاسگزاری
سپاس ویژه دارم ار آقای سید آرش حسینی میالنی رییس کمیتهی محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران
به خاطر حمایت از این پژوهش .همچنین قدردان سرکار خانم الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی
شورای شهر تهران هستم که با حضور در چند نشست با انجمن کوهنوردان ایران ،راه را برای همکاری انجمن با
شورا هموار ساختند.
از دوستانم در انجمن کوهنوردان ایران؛ محسن معصومزادگان به خاطر نقش اساسی که در تدوین بخشهای 2
و  3و ارایهی شماری از عکسها و نقشههای این پژوهش داشته ،محمد نوری به خاطر در اختیار گذاشتن
عکسهایی از گنجینهی آثار انجمن و راهنماییهایش ،نادر ضرابیان و مسعود امیرزاده حجازی به خاطر
همراهی و راهنمایی در چند پیمایش ،سپاسگزارم .قدردان دوست کوهنورد و طبیعتدوستم جمال معینی هستم
که دلبستگی فراوان به توچال دارد و بسیاری از صعودها به این کوهستان را همراه او انجام دادهام .همچنین الزم
میدانم از حمید ثابتی ،دوستدار بیرقیب توچال سپاسگزاری کنم که چند بار از راهنماییهایش بهرمند شدهام.
از استادان عزیز؛ دکتر حسین آخانی استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران و دکتر هومن روانبخش جنگلشناس و
عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به خاطر راهنماییهای علمی و همراهی در چند برنامه ،و از پژوهشگر حیات
وحش و محیط زیست ،کوشان مهران به خاطر مشارکت در تدوین بخش «حیات وحش کوهستانهای مشرف
به تهران» سپاسگزارم.
عباس محمدی ،مدیر گروه دیدهبان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران
آبان 1338

سوهانک ،تیرماه 1391
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مستندسازی ارزشهای طبیعی  -فرهنگی توچال
طرح مطالعهی ثبت رشتهکوه توچال به عنوان میراث طبیعی ملی

 -1هدف ،گسترهی طرح ،مواد قانونی
هدف :در این طرح ،وضعیت موجود رشتهکوه توچال در شمال تهران از نظر پدیدههای طبیعی و فرهنگی،
مستندسازی شده تا ارزشهای منطقه بازشناسایی شود .همچنین ،آسیبهای واردشده به رشتهکوه و تهدیدهایی
که میتواند سبب تخریب این منظر ارزشمند شهر گردد ،معرفی شده است .هدف این است که این گزارش ،بهعنوان
سندی برای به ثبت ملی رساندن توچال مورد استفاده قرار گیرد .حساسسازی جامعهی کوهنوردی که
پرجمعیتترین «گرودار» (ذینفع) توچال است و جلب نظر جامعهی بومی ،و ارایهی راهکار برای کاربست توان این
دو جامعه در حفاظت توچال ،دیگر هدف مجری طرح بوده است.

گسترهی طرح؛ شهرستانها و بخشهای پیرامون قلهی توچال
در اجرای این طرح ،کل چشمانداز توچال را که در یک گسترهی حدود  400کیلومتر مربعی قرار دارد ،به دو
جبههی شمالی و جنوبی تقسیمبندی کردهایم .گزارشی که پیش روی دارید ،مرحلهی نخست پژوهش و مربوط به
رخ جنوبی تودهی توچال است.
این منطقه در حوزهی دو شهرستان شمیران و تهران قرار گرفته که از شمال در بخش رودبار قصران ،از شرق در
بخش لواسان کوچک و لواسان بزرگ ،از غرب در بخش سولقان و از جنوب در بخشهای شمیران و تهران است.
در زمان های گذشته ،روستاهای باستانی و تاریخی هم در دل کوهستان و دامنههای توچال قرار داشته که امروز
در حریم شهری هضم شدهاند.

روش کار :در این طرح ،کوشش شده بخشی از پژوهشهای دیگران دربارهی توچال و شمران گردآوری و همراه
با عکسهایی که خود گرفتهایم ،ارایه شود .همچنین چند نوشتار دیگر را که پیش از این نوشته و در مطبوعات یا
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تارنماها منشر ساختهایم ،با بازنگری در اینجا آوردهایم .بخشهای دیگری نیز با پیمایش و پژوهش میدانی فراهم
شده است.

مستثنیات :اگر سازمان های مسوول تصمیم به ثبت ملی توچال بگیرند ،تعیین حدود منطقه و تشخیص
مالکیتهای خصوصی که در منطقه یا در حریم آن قرار میگیرد ،دشوار نیست .چرا که در محدودهی توچال با
توجه به نزدیکی به شهر تهران ،مالکان سند رسمی امالک خود را دارند .درضمن ،پیشنهاد مجری این طرح این
است که برای توچال تعریفی از منطقهی حفاظتشده یا میراثِ ملی وضع شود که در آن تعارضی میان مالکیتهای
خصوصی و استفادههای همگانی وجود نداشته با شد .همچنین باید توجه داشت که از حدود ارتفاع  2200متر به
باال ،تقریباً هیچ ملک خصوصی وجود ندارد و حدود مکانهای تحت تصرف تلهکابین ،تلهسییژ ،و پناهگاهها نیز
کامالً مشخص است .دارندگان حق چرا هم اگر تعداد دام خود را کاهش دهند ،برای منطقهی حفاظت شده ،معارض
نخواهند بود.

مواد قانونی مرتبط با ثبت آثار طبیعی
در زیر ،به چند مادهی قانونی و مصوبه اشاره میکنیم که از آنها میتوان برای تعریف توچال به عنوان
میراث طبیعی – فرهنگی یا چشمانداز حفاظتشده ،سود جُست.
بند  1مادهی « 1آییننامه ی ثبت میراث فرهنگی و طبیعی در فهرست آثار ملی ایران» مصوب سازمان میراث
فرهنگی ،میراث طبیعی را چنین تعرف کرده است« :میراث طبیعی عبارت است از محدودههایی از محیط طبیعی
ایران متشکل از پدیدهها و مجموعههای غنی از تنوع زیستی ،عوارض فیزیکی – طبیعی بدیع ،مناظر بکر و زیبا،
آثار تاریخی – فرهنگی متصل به آنها ،نمونههای بارز دیرینشناختی و زمینشناختی که دارای مرتبهی ملی در
خور توجه بوده و بهمنظور استفادههای پژوهشی و آموزشی و تفریحی تحت مدیریت و حفاظت قرار میگیرند».
در مادهی « 4دستورالعمل ثبت میراث طبیعی» آمده است که آثاری که یکی از این شرایط را داشته باشد ،قابل
ثبت در فهرست آثار ملی است -1-4« :نمونههای شاخص و بارز از تنوع زیستبوم [ -2-4 ]...نمونههای بارز از
سیماها و مناظر طبیعی ،نواحی ژئومورفولوژیکی (زمینریختشناسی) ،محدودهها یا نمونههای کمیاب و بااهمیت
دیرینشناختی ،زمینشناختی که دارای ارزشهای علمی ،آموزشی ،و تفرجی باشند-4 -4 ] ...[ -3 -4 .
محدودههای بااهمیت طبیعی یا طبیعی – فرهنگی که دارای یک یا چند نمونه از طیف وسیع و متنوع از پدیدههای
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زیستی و فیزیکی کمیاب و گاهی بالقوه آسیبپذیر که دارای قابلیتهای تفریحی ،آموزشی و کیفیتهای
زیباشناختی باشند ».تودهی کوهستانی توچال این شرایط را دارد.
مادهی  1دستورالعمل یادشده ،ویژگیهایی را که موجب میشود اثری در ردیف «میراث طبیعی
حساس» قرار گیرد ،مشخص میسازد .یکی از این ویژگیها «چشمانداز بدیع و بینظیر جغرافیایی و
وجود ویژگیهای شگفتانگیز در منظر» است که در مورد توچال مصداق دارد.
مادهی  8میگوید که هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند محدودههایی را برای ثبت ملی پیشنهاد
دهد که سه مورد از شاخصهای هجدهگانهی ذکر شده را داشته باشد؛ توچال دستکم سه مورد از این
شاخصها را دارد -1 -1« :ذخیرهگاه ژنتیکی گونههای انحصاری گیاهی در مناطق کوهستانی؛  -1-1گونههای
گیاهی و رویشگاههای کوهسری ...بهویژه فرماسیونهای خاردار...؛  -14-1مناظر زیبا و باشکوه از بیومهای مختلف
کشور».
در مادهی  « 13وسعت کافی ،...جذابیت و ویژگیهای الزم برای طبیعتگردی ،...و خارج بودن از سایر حریمها و
مناطق قانونی حفاظتی »...هم از دیگر شرایطی قلمداد شده که محدودهی پیشنهادی باید داشته باشد .اینها نیز
در مورد توچال صدق میکند.
مطابق تعریف اتحادیهی جهانی حفاظت از طبیعت (« )IUCNیک چشمانداز حفاظتشده ،منطقهای است که در
آن اثر دوسویهی انسان و طبیعت در طول زمان سبب ایجاد هویتی با ارزشهای برجستهی بومشناختی ،زیستی،
فرهنگی ،و منظره ای شده است؛ همچنین ،جایی است که حراست از این اثرِ دوسویه ،برای حفاظت و پایداری
منطقه ضروری است.»...معیارهایی که آی یو سی ان برای چشمانداز حفاظتشده تعریف کرده ،در مورد
رشتهکوه توچال ،بهویژه دامنههای دیددار آن به جنوب ،کامال صدق میکند.
از تعریفهای باال میتوان برای ثبت رشته کوه توچال به عنوان میراث ملیِ طبیعی و فرهنگی استفاده
کرد.

چشمانداز زیبای توچال ،از میدان انقالب ،اسفند 1391
1

 -2اشارهای به موقعیت منطقه
زمینشناسی و اقلیم توچال

رودخانهی دربند

1

موقعیت منطقه
فالت ایران از فالتهای مهم آسیا و سرزمین نسبتاً مرتفعی است که در بخش میانی کمربند چینخوردهی آلپ -
هیمالیا قرار دارد .این رشته ارتفاعات عظیم که از اروپا تا آسیای مرکزی ادامه پیدا میکند ،در ایران به دو شاخهی
کوههای البرز و زاگرس تقسیم میشود.
استان تهران یا  13هزار کیلومتر مربع مساحت 1/2 ،درصد مساحت کل کشور را در بر میگیرد .وضعیت آبوهوایی
این استان در ارتفاعات البرز ،مرطوب و سردسیر با زمستانهای طوالنی ،و در کوهپایهها نیمهمرطوب و بهنسبت
سردسیر ،و در بخشهای جنوبی و کمارتفاع استان ،با کاهش ارتفاع بر گرما و خشکی هوا افزوده میشود.

ایران -موقعیت استان تهران ،قلهی دماوند ،قلهی توچال

1

حوزهی بررسی چشمانداز قلهی توچال

نمای جبههی جنوبی توچال ،دید از اتوبان امام علی
9

حوزهی بررسی چشمانداز توچال؛ رخهای شمالی و جنوبی

نمای رخ جنوبی توچال و منظر شهری
10

شروع بررسی میدانی رخ جنوبی توچال ،درهی دربند ،بهمن ماه ( 1391از راست :عباس محمدی ،محسن معصومزادگان)

چشماندازی از منطقهی توچال در نزدیکی ایستگاه تلهسییژ پسقلعه ،بهمن 1391
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زمینشناسی توچال
حدود  410میلیون سال پیش ،اسکلت اولیهی البرز از دریاهای پایان دوران دوم خارج شد ،و در طول دوران سوم
بهتدریج تحت تأثیر حرکات زمین ساخت بر ارتفاع و حجم آن افزوده شد .حدود  2تا  3میلیون سال پیش ،یعنی
در اواخر دوران سوم ،متعاقب یک حرکت فراگیر دیگر البرز آرایش جدیدی یافت و کوهستانی که امروزه توچال
نام گرفته به تدریج شکل گرفت.
در عصر یخبندان ،فرسایش ناشی از حرکت قطعات یخ بر بستر درهها ،کف درهها را هموار کرد و دیوارههای دو
طرف بستر درهها عقب رانده شدند .آثار اینگونه درهها را بهصورت تودههای یخرُفتی و درههای « Uشکل» در رخ
شمالی قلهی توچال و حتی در رخ جنوبی ،مثالً در منطقهی «بند یخچال» ،میتوان دید.
کوهستان البرز یکی از پیچیدهترین مناطق زمینشناسی ایران است و در ساختار آن که شامل مجموعهای از
سنگهای آتشفشانی و رسوبی است ،آثاری از حدود  100میلیون سال پیش تا عصر حاضر را میتوان ردیابی کرد.
همچنین ،در طول یک میلیون سال اخیر که جهان چهار عصر یخبندان را پشت سر گذاشته ،این
رشتهکوه به دلیل دریای نزدیک به آن و به خاطر تأثیر عرض جغرافیایی ،از یخبندانهای سراسری در
امان بوده و از اینرو گونههای گیاهی و جامعههای جنگلی ،و حتی گونههای جانوری خاصی در آن باقی
مانده که امروزه از آنها بهعنوان «فسیل زنده» و بازمانده از دوران سوم زمینشناسی یاد میشود و به
این دلیل ارزش میراثی زیادی دارند.
در بررسیهای زمینشناختی ،رسوب های آبرفتی البرز را به چند شکل و ازجمله به ترتیب زیر تقسیم بندی کردهاند:
الف -خاکهای رسوبی بافت ریز
ب -خاکهای رسوبی شور
پ -خاکهای قرمز و قهوهای مدیترانهای
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موقعیت توچال و نقشهی زمین شناسی

گسلهای جبههی جنوبی توچال
گسل شمال تهران ،در نقاطی مانند دارآباد ،با نفوذ تودههای آذرین با برشهای گسلی پر شده و کامال استحکام
یافتهاند .با وجود این ،بزرگی و اهمیت این گسلها ،منطقه را آسیبپذیر ساخته است.

گسلهای جبههی جنوبی توچال

ناهمواریهای توچال
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رشتهکوههای البرز اساساً بر اثر حرکات کوهزایی دورهی ترشیاری در سه مرحلهی اولیه ،میانی ،و نهایی ،چین
خورده و باال آمدهاند .آتشفشانها و زمینلرزههای پُرشماری که همراه با این چینخوردگیها بودهاند ،سبب
ناآرامیهای حرکات کوهزایی گشته و در نهایت ساختمان زمینشناسی نسبتاً پیچیدهای را بهوجود آوردهاند .به
طور کلی ،دیوارهی مرکزی کوههای این قسمت بیشتر از سنگهایی تشکیل شده است که در دورهی پالئوزوئیک
و مزوزوئیک به وجود آمدهاند .دیوارهی جنوبی این کوهها بیشتر از سنگهایی که تاریخ پیدایش آنها به دورهی
ترشیاری مربوط میشود ،تشکیل شده است.
کوهستانی که شمیران در دامنهی آن واقع شده ،بخشی از دامنههای جنوبی البرز مرکزی است که به نام «دیوارهی
توچال» شناخته میشود .رشتهکوههای توچال به طول حدود  10کیلومتر ،از ارتفاعات ارنگه و کوهِ شاهدژ در کرج
شروع میشود و تا تنگهی لشگرک در جنوب غربی بخش افجه امتداد مییابد.
یک ویژگی توپوگرافی شمیران که در مناطق مسکونی جهان کمتردیده میشود ،اختالف ارتفاع زیاد
در مسافت کم است؛ به طوری که از نقطهی شهری و پر ازدحامِ میدان تجریش که  1111متر ارتفاع
دارد ،با طی حدود  3کیلومتر به ارتفاع  4111متر در قلهی توچال میرسیم.
نزدیک بودن کوهستان توچال به دشت تهران و حاشیهی کویر مرکزی ایران ،اختالف دما و تفاوتهای
اقلیمی و زیستی بسیاری را موجب شده و تنوع زیستی در خور اعتنایی را پدید آورده است .همچنین،
موجب شکل گرفتن سیمای سرزمینی خاص و پرجاذبهای شده است.

کوهها و قلههای جبههی جنوبی توچال
قلهی شاهآباد
یا سوئک ،عرقچین .قلهای واقع در جنوب شرقی کلکچال است .این قله  2115متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
کوه دارآباد
یا کلنو ،گنجچال ،مونگچال .کوهی است در شمال محلهی دارآباد با بلندی حدود  3200متر.
قلهی شهربانو کشک
قلهای با ارتفاع  3291متر واقع در انتهای خطالراس دارآباد ،در قسمت جنوبی قلهی سیاهبند.
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قلهی چمبرهبند
قلهای با ارتفاع  3110متر واقع بر روی خطالراس قلهی دارآباد به قلهی توچال .کوه چمبرهبند از شمال به کوه
شهربانو کشک ،از جنوب به کوه دارآباد ،از شرق به روستای حاجیآباد در ابتدای جادهی اوشان -فشم ،و از غرب
به درهی بزرگ دارآباد منتهی میگردد.
قلهی چارپالون
قله و یالی در جانب شرقی قلهی توچال ،واقع در خط الراس توچال به دارآباد ،با ارتفاع  3120متر.
قلهی کلکچال
در جنوب شرقی قلهی توچال است .با ارتفاع  3350متر از سطح دریا ،نام این قله از واژهی «کُلک» که در گویش
محلی مردم شمیران به معنای گلپر است ،گرفته شده؛ این گیاه در فصل بهار ،در دامنههای کلکچال به فراوانی
می روید.
قلهی سیاه بند
قلهای در قسمت میانی خطالراس قلهی توچال به قلهی دارآباد ارتفاع  2330متر.
یال گولهبند
یا هفتناز ،یال اصلی رخ جنوبی توچال که مسیر اصلی صعود به قله است.
کوه چالاو
کوهی واقع در قسمت میانی خطالراس قلهی توچال به قلهی دارآباد با ارتفاع  3430متر.
قلهی سوانک
قلهای در دامنهی جنوبی قلهی توچال در باالی درهی اُرُس ،روی یال گولهبند (یال اصلی و جنوبی توچال) ،در حد
فاصل جانپناه امیری و مجتمع کوهستانی شیرپال.
قلهی هومند توچال
قلهای واقع در غرب قلهی توچال با ارتفاع  1920متر .در جنوب این قله ،ایستگه هفتم تلهکابین توچال قرار گرفته
است .قلهی هومند بر درهی شکرآب و دشت دریوک توچال اشراف دارد.
15

قلهی لزون شرقی
قلهای واقع بر روی خطالرأس قلهی توچال به قلهی دارآباد با ارتفاع  3540متر.
قلهی لزون غربی
قلهای واقع بر روی خطالرأس قلهی توچال به دارآباد با ارتفاع  3590متر.
کوه الرکرور
کوهی واقع در قسمت میانی خطالراس قلهی توچال به قلهی دارآباد با ارتفاع  3310متر.
کوه سربازارک
کوهی در غرب کوه توچال و شمال درهی درکه با ارتفاع 3140متر از سطح دریا.
قلهی پلنگ چال
به ارتفاع  3520متر در انتهای سه درهی درکه ،فرهزاد و سولقان قرار دارد.
قلهی دوشاخ
در شمال غربی درکه به ارتفاع  3035متر.
قلهی شاه نشین
در شمال درکه و غرب قلهی توچال به ارتفاع  3111متر.
قلهی کارا
در ارتفاع  2950متری از سطح دریا در شمال درکه است.
کوه دو کمرون
کوهی در ابتدای یال پلنگچال در غرب درهی درکه با بلندی  2230متر.
کوه سیاهسنگ
کوهی با ارتفاع  3011متر در قسمت میانی خطالراس قلهی پلنگچال بر روی مرز میانی شهرستان شمیرانات و
شهرستان تهران.
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قلهی گلخاس
یا بند گُالرنگ ،گُردُرَک؛ قلهای واقع در شرق درهی ولنجک با ارتفاع  3251متر.
قلهی اسپیلت
با ارتفاع  3130متر در قسمت جنوبی قلهی توچال .درهی اسپیلت از شرق به گردنهی پیازچال و از غرب به پایین
قلهی سوانک در منطقهی پناهگاه شیرپال ختم میشود.
کوه گاره دلواز
کوهی در جنوب شرقی کوه کُماچال با ارتفاع  2500متر از سطح دریا.
قلهی کماچال
در شمال ولنجک به ارتفاع  2950متر.
قلهی اسپی او
در شمال غربی درکه و شمال جنگل کارا به ارتفاع  3045متر.
دره ،گردنه و قلهی پیازچال
درهای در شرق قلهی توچال ،و قلهای با ارتفاع  3110متر .این قله از آن رو پیازچال خوانده میشود که در
تابستانها در پیرامون آن ،گیاهی شبیه پیاز (به نام سیرک) به فراوانی میروید .گردنهی پیازچال در گذشته ،مسیر
راه ناصرالدین شاه در سفرهای ییالقیاش از دارآباد به شهرستانک بوده است.
بند الشگا
محلی در باالترین نقطهی سمت شمال غربی درهی دارآباد ،روی یال قلهی چالاَو.
کوه چینکالغ
اولین کوه مهم واقع در جنوب خطالراس قلهی پلنگچال با ارتفاع  2150متر از سطح دریا .جنس خاک این منطقه
از خطالراس بسیار سست و ریزشی است.
کوه بَندعیش
با ارتفاع  2111متر در بخش کن دهستان سولقان 19 ،کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان تهران.
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بندمیش = وَن مشیا = ستایش و نیایش مشیا ،مشیا(نخستین آفریده شدهی زن و مرد)
کورا
به ارتفاع  2950متر 5 ،کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان شمیرانات.
گَردک
به ارتفاع  2251متر 4 ،کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان شمیرانات.
درازراه
به ارتفاع  2159متر 5 ،کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان شمیرانات.
کوههای اطراف رودخانهی کن
کوه باغ میر ،کوه آسیابک یا آسیاب باد ،کوه دره ماال ،تپه کوهک ،کوه کبوتک ،کوه گرم دره ،کوه پیر داوود ،کوه
هزار دره ،کوه درهشور ،کوه بازارک ،کوه شاهنشین ،کوه لورکان ،رشتهکوه پهنههسار (پهنهسار /پهنه حصار) ،کوه
لیچه ،کوه مزار.
کوه تلهرز
یا طلهرز ،کوه بلندی در شمال محلهی دارآباد .این کوه با ارتفاع  3110متر در جنوب باختری حاجیآباد قرار
دارد و دارای جنگلهای قدیمی است.
قلهی هلیسون
قلهای در جنوب قلهی دارآباد ،برروی خطالرأس دارآباد به تلهرز به ارتفاع  2102متر.
کوه حدادیه
کوهی در دامنهی جنوبی البرز مرکزی به ارتفاع  2200متر ،در فاصلهی  500متری شمال غربی چالاستلک و در
 300متری جنوب منطقهی شنگزار و دو کیلومتری سمت شمال غربی گردنهی قوچک.
درهها و گردنههای جبههی جنوبی توچال
درهی هولچران
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درهای در شرق اردوگاه کلکچال و در امتداد شمالی درهی «یکباغ» ،بعد از گردنهی سرچال بزرگ.
درهی یورد
درهای در بخش شرقی خطالرأس دارآباد حد فاصل یال یورد و یال تلهرز به طول  2950متر واختالف ارتفاع
 100متر.
درهی شنسیاه
درهای فرعی در سمت راست درهی بزرگ دارآباد .این دره با درازای حدود  100متر ،با اختالف ارتفاع  100متر در
حد فاصل باقالزار و درهی درازلش قرار دارد.
درهی دارآباد
درهای فراخ و طوالنی واقع در شرق قلهی توچال حد فاصل یال دارآباد و یال سوئک ( یال شاهآباد) ،از انشعابات
قلهی کلکچال است .این دره در جهت شمال به جنوب امتداد دارد و در شمال از زیر قلهی سیاه بند آغاز میشود
و سرانجام ،در روستای دارآباد پایان مییابد .درهی دارآباد حدود 1500متر درازا دارد و اختالف ارتفاع میان دو
نقطهی آغازین و پایانی آن حدود1120متر است.
درهی تهماسبقلی
درهای کوچک در ابتدای دارآباد ،پایینتر از تختیِ زردهبند.
درهی گردهگور
درانتهای درهی دارآباد ،در حدفاصل یال بند الشگا و یال تنگچال ،به طول 2300متر ،و اختالف ارتفاع 150متر.
درهی سوئک
درهای در قسمت میانی یال سوئک ،میان درهی جمالآباد و درهی منظریه است به طول  2300متر که اختالف
ارتفاع دو نقطهی آغازین و پایانی آن حدود  100متر است.
درهی گداهک (گدائک)
درهای فرعی در بخش میانی درهی سوئک (سوتک) به طول  400متر و اختالف سطح  150متر.
درهی یهباغ (یکباغ)
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درهای واقع در قسمت شرقی درهی اصلی گالبدره در زیر قلهی تختگل جیران.
درهی کلکچال
واقع در قسمت شمالی درهی گالبدره ،منتهی به اردوگاه کلک چال ،میانِ درهی یهباغ و درهی دَرزَق نو به طول
 1400متر ،و اختالف ارتفاع  150متر.
درهی درزق نو
درهای در غرب اردوگاه کلکچال.
درهی معدن
درهای در ابتدای روستای پسقلعه ،روبروی تأسیسات تلهسییژ به طول  200متر ،و اختالف ارتفاع  100متر.
درهی غار پلنگ
درهای واقع در قسمت میانی و جنوب توچال ،حد فاصل درهی پسقلعه و دیوارهی اوسون به طول حدود  400متر
و اختالف ارتفاع  250متر.
درهی فراخال
درهای در غرب قلهی توچال ،حد فاصل یال گولهبند و یال هزارچم به طول  1400متر و اختالف ارتفاع  500متر.
از ویژگیهای این دره میتوان به شکل آن که شبیه عدد  1فارسی است ،اشاره کرد.
شیر دره
درهای واقع در نزدیکی پسقلعه ،حد فاصل درهی سوتک و خشکدره به درازای  100متر و اختالف ارتفاع 140
متر.
درهی زون
اولین درهی مهم در سمت راست و باالی درهی پس قلعه به طول ششصد متر و اختالف ارتفاع  350متر .دارای
چشمه است.
درهی معدن درکه
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درهای در حد فاصل یال دو کمرون و درهی نظرگاه به طول  1500متر و ارتفاع  450متر .در این دره یک رودخانهی
فصلی جریان دارد.
درهی مالاحمد
درهای در زیر یال جنوب غربی قلهی هزارچم در انتهای درهی درکه به درازای  400متر و اختالف ارتفاع 150
متر.
درهی گورا
در ابتدای درهی درکه ،حد فاصل درهی کارا و درهی معدن به طول حدود  400متر و اختالف ارتفاع  150متر.
جوزک دره
درهای واقع در قسمت غرب درهی درکه ،در حد فاصل درهی دو آب و درهی کارا.
درهی دوزخ نو
درهای وسیع و قیفی شکل که از درههای اصلی درکه است .از شمال شرقی به زیر قسمت جنوب غربی قلهی
کماچال ،و از جنوب به حد فاصل باالی اوزغالچال (آب زغال چال) و سنگ واز ختم میشود .درازای مسیر درهی
دوزخ نو حدود  1200متر ،و اختالف بلندی میان دو نقطهی آغازین و پایانی آن  550متر است.
درهی گالرنگ
از درههای انشعابی درهی درکه ،واقع در میان منطقهی جوزک و منطقهی کارا در قسمت جنوب غربی قلهی
گالرنگ به طول حدود  100متر و اختالف ارتفاع  200متر.
درهی ولنجک
درهای واقع در جنوب غربی توچال حدفاصل یال قلهی گارهدلواز در سمت راست و یال قلهی گردرک در سمت
چپ .از نظر شکل ظاهری مانند حرف  zاست ،به طول حدود  4000متر و اختالف ارتفاع  950متر.
کُمیزدره
درهای میان درهی اصلی پسقلعه و درهی ولنجک به طول  1100متر و اختالف ارتفاع  400متر.
بند الر کرور
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گردنهای سنگی در مجاورت کوه پیازچال و پس از لوپهنه در خطالراس اصلی کوههای دارآباد به ارتفاع  3310متر.
در گویش شمیرانی به معنی جایی است که هزاران بار خوش آبوهواتر از مکانهای دیگر است.
بند سیاهکرک
بخشی از صخرههای سختگذر درهی درکه ،واقع در  400متری شمال اوزغالچال.
گردنهی اُشترگردن
روی خطالراس جناح جنوبی توچال ،باالتر از پلنگ چال است و نقش مهمی به عنوان نقطهای شاخص برای
دستیابی به قلههای بلند و چشمههای مسیر ایفا میکند.
گردنهی لو پهنه
گردنهای وسیع در حد فاصل قلههای دارآباد و سیاهبند تا قلههای لزون و اسپیلت در خطالرأس توچال است .این
گردنه در ارتفاع  3110متری جای دارد.
تنگ یخک
تنگی واقع در باالی درهی گُردهگور در شمال غربی درهی دارآباد است .این تنگه ،پشت گردنهی پیازچال و زیر
بند الرکرور و چالاو واقع شده است.
تنگ درور
یا درهی تنگ حصارک ،درهای در غرب درهی منظریه و انتهای شرقی یال گلجیران .امروزه این منطقه نظامی
است.
کارا (جنگل ،چشمه ،دره ،قله ،گردنه)
جنگل کارا ،درختزاری است به مساحت  3هکتار و با درختان گردو ،ازگیل ،شاتوت ،و بیدهای جنگلی که شمارشان
نسبت به گذشته کم شده است .چشمهی کارا ،یکی از زاللترین چشمههای آب درکه ،در همین جنگل جای دارد.
این دره  1100متر طول دارد و اختالف ارتفاع آن  550متر است .قلهی کارا به ارتفاع  2950متر دومین قلهی
مهم روی خطالراس قلهی پلنگچال است.
گردنهی کتلخاکی
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گردنهای است واقع در درهی فرحزاد و ییالق یونجهزار بر سر راه امامزاده داوود که از روی آن ،قلههای سیاهسنگ
و مار و چشمهشاهی و پهنهسار ،و در پایینتر ،امامزاده عقیل و درهی روستای کیگا دیده میشود.
درهی نظرگاه
درهای در جنوب قلهی چینکالغ حد فاصل درهی معدن و یال درازراه به درازای  3200متر و اختالف ارتفاع 100
متر.
چپدره
درهای در غرب قلهی توچال ،زیر خطالراس اشتر گردن به چینکالغ در حد فاصل درهی اسپیاو و درهی دو آب.
این دره از قلهی سیاه سنگها آغاز ،و به درهی درکه نرسیده به پناهگاه پلنگچال ختم میشود.
درهی دوآب
درهای در غرب قلهی توچال و زیر خطالراس اشتر گردن – چینکالغ در قسمت جنوب شرقی قلهی دو شاخ .راه
معمولی ورود به درهی دو آب از درهی درکه در سمت چپ منطقهی سنگ واز است.
درههای اطراف رودخانهی کن
درهی حصارک ،تنگهی با میر ،درهی ماال ،درهی زرنو کوچک ،درهی زرنو بزرگ ،درهی پلحاجی محمدعلی ،درهی
لوسک ،تنگهی درهی ولوزونه ،درهی باغ درغمش ،خرگوشدره ،درهی رودخانه ،درهی لورهکون ،درهی وسک،
درهی لدمارد (درهی آسیاب بادی) ،گرمدره (انتهای کوه آسیاب بادی) ،درهی دروازه کوهک ،درهی پستونک ،درهی
خواجه ،درهی قالچ ،هزار دره.
گردنهی قوچک
گردنهای در غرب ارتفاعات کوه هزاردره در شرق کوه هلیسون .گردنهی قوچک در پستترین نقطهی ارتفاعات
جنوبی رودبارقصران واقع است و  1944متر ارتفاع دارد .فاصلهی گردنهی قوچک تا لشکرک حدود  3کیلومتر و
تفاوت ارتفاع سطح دو نقطه حدود  233متر است .تقریباً تمامی اراضی ،مراتع و زمینهای شرق این گردنه تا تلو
در اختیار واحدهای نظامی و انتظامی است .در دیگر جوانب میدانِ کوچک گردنهی قوچک ،واحدهای امداد جادهای
و هاللاحمر مستقرهستند .در گذشته این مسیر محل گذر وحوش منطقهی حفاظت شدهی ورجین در رودبار
قصران به منطقهی حفاظت شدهی خجیر بود.
درهی بیدستان
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در شمال محلههای کنونی سوهانک ،شهرک قائم و احتسابیه واقع شده و یکی از  1درهای است که از دامنهی
جنوبی کوه هلیستون ( 2102متر) و تخت تلهرز آغاز میشود .در سمت غرب درهی بیدستان ،یکی دیگر از
درههای دامنهی جنوب کوه هلیستون به نام خرگوش نو واقع است که آب آن از درهی بیدستان بیشتر است.
درهی فوالدوش
درهی فوالدوش در شرق خطالراس دارآباد در حد فاصل قلههای هلیسون و تلهرز ،در قسمت آغازین(جنوب
غربی) شامل  3شاخهی فرعی است .شاخهی اول که از سمت غرب میآید به نام شِنگِزاری (شِنگ نام گیاهی
خوراکی است) ،شاخهی میانی به نام حدادیه ،و شاخهی شرقی تنگ فاطمی خوانده میشود و به گردهی پشتلو
و گردنهی قوچک متصل است .طول این دره نزدیک  1400متر ،و اختالف ارتفاع آن  350متر است.
درهی سیاهآب
درهای در شمال شرقی قلهی دارآباد ،در منطقهی حاجیآباد از توابع رودبار قصران .طول مسیر درهی سیاهآب در
حدود  3200متر ،و اختالف ارتفاع میان دو نقطهی آغازین و پایانی آن نزدیک به  1100متر است.
درهی درچواز
یا درهی جوزار ،درهی کوچکی در پایین کوه تلهرز است .این دره از شمال به کوه تلهرز و از جنوب به مرزعهی
جهانبخش و سوهانک محدود میشود .از ویژگیهای این دره میتوان به ارتفاع کم و فاصلهی زیاد میان دو یال آن
اشاره کرد.
درهی دوراق
درهی مارپیچ کوچکی واقع در قسمت انتهایی و شرق قلهی تلهرز و به موازات درهی درچواز است .درهی دوراق
در جهت شمال به جنوب امتداد دارد .درازای این دره  900متر ،و اختالف ارتفاع دو نقطهی شروع وپایانی آن
 250متر است .این دره ،راه میانبری است که پیشتر از آن استفاده میشد و راه دستیابی درهی فوالدوش و
سپس زردبند بوده است.
درهی شنگزار
درهای واقع در شرق قلهی تلهرز ،در حد فاصل درهی فوالدوش و درهی امینآباد .این دره با درازای حدود 1000
متر در جهت غرب به شرق قرار دارد و اختالف ارتفاع آن  350متراست.
درهی نرجنک
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این دره در جنوب شرقی دارآباد در محلی که به آن کهنه دارآباد میگویند ،در شمال یورد قاطرچی جای دارد.
درهی نرجنک در گذشته از مراتع دارآباد به شمار میرفت و نام آن برگرفته از نام گیاهی خودرو موسوم به نرجن
است که در آنجا به فراوانی می روید .امروز به اشتباه آن را درهی ازگل میخوانند .از طریق این دره میتوان به
چشمهی سیبستانک در باالی کهنهدره و تلهرز دسترسی پیدا کرد.
تنگ فاطمی
تنگهای واقع در جنوب روستای زردبند.
درهی تنگبیدی
دره استای در شرق دارآباد .اگر از دارآباد به طرف درهی خرگوش نو حرکت کنیم و از محلی که هم اکنون ،شهرک
مسکونی صدف در آنجا احداث شده است ،به طرف شمال غربی اندکی تغییر مسیر دهیم ،به تنگهی بنبست
مانندی که همان تنگبیدی است خواهیم رسید .در کنار این دره و در شرق کوهپایههای دارآباد ،در مجاورت
سوهانک ،درهای به نام دره جوزار ،و جایی به نام شِنگزار و نیز جایی به نام سوتهبیشه وجود داشته است که
مکانهایی سر سبز و خرم بودهاند .شنگزار ،یورد یا چراگاه باصفا و پردرختی بوده که گیاه شنگ به فراوانی در آنجا
میروییده و از سوهانک راهی به سوی آنجا وجود داشته است.
درهخرگوش
یا خرگوشنو ،درهای کوچک واقع در انتهای خطالراس دارآباد در زیر کوه تلهرز است .این دره در جهت شمال
شرقی – جنوب غربی امتداد دارد و طول آن حدود  1400متر است .اختالف ارتفاع دو نقطهی آغازین و پایانی
این دره به  400متر میرسد.
درهخشک
نخستین دره از سمت چپ درهی بزرگ پسقلعه که در ناحیهی شرق یال قلهی گارهلواز واقع است .طول مسیر
این درهی مارپیچ و باریک حدود  100متر و اختالف ارتفاع آن  140متر است.
یال کالغمیزان
مرتفعترین و شیبدارترین یال منتهی به قلهی دارآباد است .این بال از باالی آبشار چالمگس آغاز میشود و در
ارتفاع  3000متری به خطالراس پناهگاه دارآباد میرسد.
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طبقات ارتفاعی توچال ،جبههی جنوبی

نقشهی توپوگرافی جبهههای شمالی و جنوبی توچال

اقلیم جبههی جنوبی توچال
21

آب وهوای شهرستان شمیران تحت تأثیر عاملهای جغرافیایی ،و بیش از همه ناهمواریها قرار دارد .این عاملها
در ناهمگونی اقلیم ،حجم و نوع بارش ها ،و تفاوت دمایی تأثیرگذار هستند؛ برای مثال ،هر قدر ارتفاع افزایش
مییابد ،میانگین دمای هوا کمتر میشود و میزان بارش افزایش مییابد.
بر ساختار کلی اقلیم تهران سه عامل کوه ،کویر ،و بادهای غربی موثر هستند ،و در کوهستان توچال ،از این
اقلیمهای شاخص میتوان نام برد:
اقلیم فراسرد کوهستانی :این اقلیم ،در شمال منطقه و در ارتفاع باالی  3000متر قرار دارد .این ناحیه آبوهوای
مرطوب و نیمهمرطوب و سرد ،با زمستانهای طوالنی دارد .بارزترین نقطهی این اقلیم ،قلهی توچال به ارتفاع
 3914متر است.
کوهپایههای نیمهمرطوب :این اقلیم در ارتفاع دوهزار تا سههزار متری از سطح دریا قرار گرفته و دارای آبوهوایی
نیمهمرطوب و سردسیر با زمستانهای به نسبت طوالنی است.
نیمهخشک و خشک :با زمستانهای کوتاه و تابستانهای گرم که در ارتفاعات کمتر از  2000متر واقع شده است.
دما
تهران از نظر آبوهوایی ،غیر از نواحی کوهستانی شمالی آن که اندکی مرطوب و معتدل است ،کالً گرم و خشک
است .حداکثر دمای ثبتشده در تهران  39/4درجه و حداقل  – 1/4درجه سانتیگراد و میانگین ماهانه حداکثر
 29و حداقل  0/1درجه است.
نظام بارش
متوسط بارش در کوههای بخش شمالی استان ،بیش از  500میلیمتر است .متوسط میزان بارندگی در سطح شهر
تهران  211میلیلیتر در طول سال است و تعداد روزهای یخبندان آن نیز  31روز در سال ثبت شده است.
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اقلیم کوهپایههای شمیران ( جبههی جنوبی توچال)

نظام بارش کوهپایههای شمیران
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حوضهی آبریز رودخانههای شور ،کرج ،و جاجرود
حوضهی آبریز این رودخانهها در دامنههای جنوبی کوههای البرز مرکزی قرار گرفته و منطقهای به وسعت 31140
کیلومتر مربع را شامل میگردد که تا حدود  14220کیلومتر مربع آن را مناطق کوهستانی ،و حدود 11920
کیلومتر مربع آن را منطقههای کوهپایهای و دشت تشکیل میدهد.

موقعیت حوضهی دریاچهی نمک و کوهپایهی شمیران ،جبههی جنوبی توچال

آبراههای جبههی جنوبی توچال
رودها و روددرهها و مسیلهای شمال تهران ،حدود  40کیلومتر طول دارند و مساحت حوضهی آنها حدود 110
کیلومتر مربع است.
 -1رودخانهی جاجرود ،شامل رودهای فرعی آهار،افجه ،امامه ،گرمابدر ،لجنی ،اللون ،میگون
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 -2رودک خرگوشدره
 -3رودخانهی دارآباد
 -4رودک جمال آباد
 -5رودک حصارک -جمشیدیه  -منظریه
 -1رودک گالبدره
 -1رودخانهی تجریش دربند ،شامل رودهای فرعی جعفرآباد ،اوسون ،اسدآباد
 -1رودک ولنجک
 -10رودخانهی درکه
 -11رودک عبدلآباد
 -12رودک حسنکدر
 -13رودخانهی فرهزاد( فرحزاد  /پونک  /وسک )
 -14رودخانهی هسارک (حصارک)
 -15درهی زرنو
 -11رودخانه ی کن(سولقان) شامل رودهای فرعی آب رندان ،آب سنگان ،آب کیگا ،آب تالون ،کورک
 -11مسیلهای هزاردره
 -11سرخهحصار(رود خشک).

رودخانهی جاجرود
گاجیرود = جاجهرود = جاجرود ،به معنای آفریدهشدهی زندگی (پاشنگ 202 :1391 ،و . )211
جاجرود بزرگترین رودخانه در شهرستان شمیران ،با حوضهی آبریزی به مساحت  19100هکتار و با متوسط
جریان آب ساالنه به میزان  350میلیون مترمکعب است.
جاجرود از بههم پیوستن دو رودخانهی گرمابدر و اللون در روستای زاگون (زایگان) بهوجود میآید .جاجرود
آبادیهای زاگون ،فشم ،اوشان ،حاجیآباد ،کمرخانی ،رودک ،امینآباد ،زردبند ،لشکرک ،گاندوک ،شهرک سد
لتیان ،خسروآباد ،سعیدآباد ،سنگریون ،خجیر ،گرملیک ،تخت یارمین ،یوردشاه ،دروازه ،پارچین ،حمامک و
سرخهسار را مشروب میسازد .پس از این آبادی ،جاجرود به چندین شاخهی کوچکتر تبدیل میشود و آبادیهای
بسیاری از دشت ورامین را مشروب میسازد و در نهایت چند شاخهی آن بهصورت مستقل به دریاچهی نمک ،و
چند شاخهی آن نیز به رودخانهی کرج میریزد.
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رودک خرگوشدره
این مسیل از کنار شهرک صدف میگذرد و به رودخانهی دارآباد میریزد.
رودخانهی دارآباد
از رودخانههای مستقل زیر حوضهی دریاچهی نمک است که در شمال مرکز شهرستان تهران جریان دارد .از
کوههای سیاهآبدره با ارتفاع  3291متر و دارآباد با ارتفاع  2115متر در  1کیلومتری شمال شهر تهران سرچشمه
میگیرد ،آبادیای در مسیر رودخانه قرار ندارد و پس از گذشتن از داخل شهر تهران توسط کانالهای بتونی به
جنوب شهر کشیده میشود و سپس به مصارف کشاورزی و غیره میرسد.
رودک جمالآباد
در شمال محلهی جمالآباد است.
رودک حصارک – جمشیدیه – منظریه
از کنار پارک جمشیدیهی امروزی میگذرد.
رودک گالبدره
از شاخابههای رودخانهی جعفرآباد است .این رودخانه به درازای  4کیلومتر ،و حوضهی آبریز  1/2کیلومتر مربع،
از دامنههای جنوبی کلکچال سرچشمه میگیرد و پس از گذشتن از محلههای گالبدره و امامزاده قاسم ،در
محل پل تجریش به رودخانهی جعفرآباد از ریزابههای رودخانهی جاجرود میریزد.
رودخانهی تجریش دربند
مهم ترین و دومین رود پرآب تهران است .تهران قدیم با آب این رود تشکیل شد .دو شاخهی اصلی این رودخانه،
شیرپال و رودخانهی اوسون است که رود اوسون از دامنهی توچال سرچشمه میگیرد و با شیب تندی به سمت
جنوب سرازیر میشود و پس از عبور از تنگ اُروس (که قبر اروس نیز در نزدیکی آن قرار دارد) وارد اوسون
میشود .با توجه به قدمت و اهمیت تاریخی رود تجریش در طول تاریخ با نام های بسیاری مانند یتگریش،
یتجریش ،طجرشت ،تجریش ،نهر موسی ،نهر جیالباد ری ،شمیران ،دربند ،جعفرآباد و … شناخته میشده
است.
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رودک جعفرآباد
از شاخههای رودخانهی جاجرود است که در شهرستان تهران جریان دارد و از کوههای کلکچال با ارتفاع 3515
متر و قله توچال با ارتفاع  3951متر سرچشمه میگیرد .آبادیهای تنگ (مزرعه) ،پسقلعه ،سربند و دربند را
مشروب میسازد و وارد شهر تهران میشود .سپس با رودخانهی سرخهحصار یکی شده و پس از گذشتن از شهر
تهران از شهر ری نیز میگذرد و در جنوب شرقی شهر ری (آبادی تختجنگی) به رودخانهی جاجرود میریزد.
رودک ولنجک
این مسیل از میانه روستای ولنجک می گذرد.
رودخانهی درکه
از شاخههای رودخانهی کن است که در شمال مرکز شهرستان تهران جریان دارد و از کوه توچال سرچشمه
میگیرد .آبادیای در مسیر این رودخانه قرار ندارد و شاخههای کوچکی را به نام فرهزاد (فرحزاد) و هسارک
(حصارک) دریافت میکند و در جنوب کن به رودخانهی کن میریزد.
رانـدگی شـمال تهـران در جنـوب ،گـسل امامزاده داوود با شعبات متعدد آن در قسمتهای میانی ،گسل شیرپال
با شاخههای فرعی متعدد در شمال ،و گسل فرحزاد در غـرب حوضه ،همچنین وجود سازندهای متعدد از نظر
سختی و تشکیالت آتشفشانی مربوط به دوره ائوسن (که همراه با مـارن ،تـوف و میانالیههای شیل با ساختی
گسلخورده و دارای درزههای فراوان است) باعـث شـده ایـن حوضـه ،حوزهی صحرایی مناسبی برای مطالعات
تکتونیکی باشد.
رودک عبدلآباد
در بخش شمالی آن ،معدن سنگ سبز قرار دارد.
رودک حسنکدر
از مسیلهای موازی با فرهزاد است ،در شمال میدان بهرود سعادتآباد.
رودخانهی فرهزاد(فرحزاد  /پونک  /وسک )
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از شاخههای رودخانهی درکه است .از کوه تپهسالم با ارتفاع  3035متر واقع در  10کیلومتری شمال غرب شهر
تهران سرچشمه میگیرد .آبادی یونجهزار را مشروب میسازد ،سپس وارد تهران میشود و پس از طی مسیری در
شهر ،به طرف غرب کج میشود و در دو کیلومتری جنوب شهرک زیباشهر به رودخانهی کن میریزد.
رودخانهی هسارک (حصارک)
از شاخههای رودخانهی درکه است که در شمال غرب مرکز شهرستان تهران جریان دارد .از کوه بندعیش با ارتفاع
 2111متر واقع در  9کیلومتری شمال غرب شهر تهران سرچشمه میگیرد .آبادیهای چپدره و دو چناران را
مشروب میسازد و سپس وارد شهر تهران میشود .پس از طی مسیری در داخل شهر در نهایت به رودخانهی درکه
میریزد.
رودخانهی کن (سولقان)
از شاخههای رودخانهی شاهچای است و در شمال غرب و غرب و جنوب تهران جریان دارد .این رودخانه 33
کیلومتر طول دارد و با گذشتن از مناطق غربی تهران به جنوب این کالنشهر میریزد .این رود ،امروزه پرآبترین
رودی است که از تهران میگذرد .میانگینِ آورد آن  11میلیون متر مکعب در سال یا حدود دو هزار و  100لیتر
در ثانیه است.
آب سنگان
از شاخههای رودخانهی کن است که در شمال شرق مرکز شهرستان کرج جریان دارد .از کوههای چالتاجی با
ارتفاع  2941متر و گندمچال با ارتفاع  3141متر واقع در  25کیلومتری شمال شرق شهر کرج سرچشمه میگیرد.
آبادیهای سنگان باال ،درهباغ ،سنگان وسط و سنگان پایین را مشروب میسازد و در نهایت در دو کیلومتری شمال
روستای سولقان به رودخانهی کن میریزد.
آب کیک
از شاخههای رودخانهی کن است که در شمال غرب مرکز شهرستان تهران جریان دارد .آبادیهای امامزاده داود و
کیگا را مشروب میسازد و در نهایت به همراه رودخانهی آب سنگان در دو کیلومتری شمال روستای سولقان به
رودخانهی کن میریزد .همچنین آب تالون را درمسیر خود دریافت میکند.
مسیل های هزار دره
مسیل قوچک یا تهران پارس
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فقط در مواقع بارانی و قسمتی از فصل بهار دارای آب است  .از گردنهی قوچک ( شرق سوهانک) شروع می شود
و به خط مستقیم به سمت جنوب ادامه می یابد  .خیابانهای  11متری و  30متری به موازات آن ساخته شده اند
 .این مسیل از آن خیابان دردشت ( نارمک) را قطع کرده به سمت تهران نو می رود و در منطقهی نیروی هوایی
وارد رودخانه و مسیل شمیران می شود ( معتمدی.)551 : 1391 ،
سرخهحصار (رود خشک)
از رودخانههای مستقل زیرحوضهی دریاچهی نمک است که در جنوب شرق مرکز شهرستان تهران جریان دارد .از
کوه سرخهحصار با ارتفاع  2141متر واقع در  1کیلمتری جنوب شرق شهر تهران سرچشمه میگیرد.

رودها و مسیلهای کوهپایههای شمیران؛ جبههی جنوبی توچال

آبشارها

نقشهی رودخانهها و مسیلهای جبههی جنوبی توچال ( کوهپایههای شمیران)
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آبشارهای جبههی جنوبی توچال
آبشارها از مهم ترین جاذبه های گردشگری هستند .اگرچه در تودهی کوهستانی توچال ،رودخانهها و آبشارهای
بزرگی نداریم ،اما در اقلیم خشک تهران ،آبشارهای کوچک و متوسط هم جذابیت زیادی دارند .چند آبشار مهم
توچال این ها هستند :آبشار سوتک (اوسون) ،آبشارهای غالک و کبوترخوان و چال مگس (دارآباد) ،آبشار دوقلو
(باالدست پس قلعه) ،آبشار رجب (شمال پسقلعه ،نزدیک کافه رجب) ،آبشار کارا و آبشار جوزک (درکه) ،آبشار
پسنگ (در سر راه پس قلعه به بندیخچال) ،آبشار وزوا (گالبدره) ،آبشار سنگان (سنگان) ،آبشار دره حیدر (سولقان).
در زیر ،توضیح بیشتری را دربارهی چند تا از آبشارها را میبینید:

آبشار غالک
آبشاری در مسیر صعود به قلهی دارآباد و در منتهیالیه شرقی کوه توچال.
آبشار کبوترخوان
آبشاری در محلهی کوهستانی دارآباد و در راه کوهپیمایی و مسیر رودخانهی دارآباد ،پس از آبشار غالک .آبشار
کبوترخوان بر فراز تختهسنگ بزرگی واقع شده و ارتفاع تقریبی آن حدود  15متر است.
آبشار چالمگس
آبشاری در کوههای دارآباد و مشهور به آبشار چالمحله ،به ارتفاع 22متر ،مگس در گویش محلی به معنای زنبور
عسل است و چون در قدیم اهالی روستا در این محل به کندوداری میپرداختند ،به این نام معروف شده است.
آبشار دوقلو
از معروفترین آبشارهای دامنهی جنوبی کوه توچال ،واقع در پایین پناهگاه شیرپال است .این آبشار حدود  50متر
ارتفاع دارد و بیشتر روزهای سال دو شاخه است و در فصلهای پربارش ،چند شاخه میشود .در قسمت پایین
آبشار دو قلو غاری دستساز وجود دارد که در سالهای پیش توسط کوهنوردان کنده شده و کوهنوردان به آن غار
بالکانی می گویند .ارتفاع آن از سطح دریا  2100متر است.
آبشار اوسون
کمی باالتر ار پس قلعه و پس از گذشتن از محل تنگه ،در کنار هتل اوسون یک دوراهی است که از یک سو به
آبشار اوسون میرسد.
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آبشار و درهی سوتک
از انشعابهای درهی اوسون است.
آبشار کارا
در درهی کارا ،و در مسیر رودخانهی فصلی قرار دارد.
آبشار پسنگ (پس سنگ)
آبشاری مشهور با ارتفاع حدود  10متر در درهی دربند ،واقع در باالی محلهی پسقلعه ،پیش از رسیدن به آبشار
دوقلو و پناهگاه شیرپال .این آبشار در شکاف میان دو سنگ بزرگ عمودی در کنار راه پاکوب کوهنوردی قرار دارد.
آبشار چال پونه
واقع در کوههای دارآباد باالتر از چشمههای نارون و یوردک .ارتفاع آبشار  20متر است.
آبشار عرقچین
واقع در انتهای درهی دارآباد ،بعد از باغچهخلیل (سریونجه).
آبشار جوزک (پلنگ چال ،درکه)
آبشار تنگهخشکه (دامنهی قلهی دارآباد)
آبشار درهحیدر (کن و سولقان)
آبشار سیاهان (امامزاده داود)
آبشار منظریه (دره جنوبی کلک چال)
آبشار امامزاده داوود (کن و سولقان)
آبشار پاکوپا (درکه)
آبشار حقیقت (سولقان)
آبشار هیریاس (جادهی کن و سولقان)
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آبشار کوچک در گالبدره (باالدست «یه باغ»)

آبشار وزوا (وزباد) ،گالبدره ،تیرماه 1391
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چشمههای جبههی جنوبی توچال
چشمهی آب زندگانی
بر سر راه فرحزاد به امامزاده داوود ،نزدیک محلی به نام سنگ نیممثقالی.
چشمهی اسپیاو
چشمه ای در فاصلهی تقریبی  9کیلومتری شمال فرحزاد.
چشمه یورد
یا چشمهی یورت ،چشمهای در شمال درهی دارآباد زیر گردنهی تلهرز است.
چشمهی حلویزاری
در بلندیهای دارآباد و زیر یال قلههای چمبرهبند و سیاهبند .نام چشمه برگرفته از نامی گیاهی است با برگهای
شیرین به نام حلوی .در نزدیکی چشمهی «کمرموشها» مکانی هموار وجود دارد که «تختی شاه» خوانده میشود.
از تختی شاه تا چشمهی حلویزاری حدود  10دقیقه کوهپیمایی سبک الزم است.
چشمه درازلش
چشمهای دائمی در میانهی درهی اصلی دارآباد است .در گویش قدیم مردم دارآباد« ،لش» به زمینی گفته میشد
که به سبب رطوبت زیاد ،چمن و علف فراوانی در آن سبز میشود .محلی مناسب برای استراحت و تجدید قوای
چوپانان و کوهنوردان بوده است .در شرق دارآباد زمین لش دیگری نیز وجود داشت که به آن «لش گرده» میگفتند؛
این گرده تخریب و به شهرک مسکونی تبدیل شده است .در درهی درازلش عالوه بر این چشمه ،چشمههای لش
ملک و سیر درود هم جریان دارد.
چشمه چهان
چشمهای واقع در میان آبراههی اصلی درهی دارآباد قبل از آبشار چالمگس و در بلندی  2030متری از سطح
دریا .از میان چشمههای منطقهی درهی دارآباد .دارای چند خروجی است.
چشمهی کلنو
چشمهای در شمال درهی دارآباد و جنوب شرقی یال کالغمیزان است  .نام این چشمه مرکب از دو بخش «کَل»
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و «نَو» است  .کَل به معنای بز کوهی ،و نَو در گویش محلی به معنی قسمت جلو کوه یا شکم کوه است و کلنو
جایگاه و مسکن بز کوهی معنا میدهد«[ .کل» در بسیاری از واژگان مرتبط با کوه و پدیدههای کوهستانی دیده
میشود؛ به نظر میرسد که این آوا ،داللت بر بلندی و بالندگی میکند« .نو» و «ناو» هم در نامجاهای بسیاری
دیده میشود و میتواند به معنای دره و جای روان شدن آب باشد ].در گذشته این محل از مراتع دارآباد به شمار
میرفت .این چشمه از شمال به پناهگاه دارآباد ،از به رودخانهی دارآباد و چشمهچهان ،و از شرق به یال فراخسینه
و صخرههایی به نام «توپوز کلنو» منتهی میشود.
چشمهی کمر موشها
چشمهای در شمالیترین بخش درهی دارآباد ،میان قلههای سیاهبند و الر کرور است .در زیر گردنهی سیاه بند ،و
در فاصلهی میان قلههای سیاهبند و الرکرور در شیب تندی ،چشمه ای دیگر به نام «حلوی زاری» از زمین
میجوشد.
چشمهی گارا
یا هفت حوض ،چشمهای در فاصلهای اندک از آبشار چال مگس واقع در انتهای درهی دارآباد است.
چشمهی وزباد
چشمهای در بخش شمال شرقی گالبدره.
چشمهی چوشخوران
چشمهای است پایینتر از گردنهی پیازچال در پشت قلهی کلکچال .برای رسیدن به این چشمه باید راه پاکوبی
را که از قلهی کلک چال به طرف گردنهی پیازچال میرود ،در پیش گرفت و از آنجا از ارتفاع  3210متری به
سوی رودخانهی کوچکی که در انتهای گرزدره روان است ،پایین آمد.
چشمهی لَش مَلک
چشمهای در عمیقترین بخش درهی اوسون.
چشمهی شاهنشین
چشمهای است در مسیر کوه شاهنشین ،پس از پناهگاه پلنگچال و دو آب شاهنشین .این چشمه در شیبی تند
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جای دارد و بخشی از آب آن توسط لوله به تأسیسات ایستگاه پنجم تله کابین منتقل میشود.
چشمهی مریم
چشمهای در انتهای درهی شیرپال پیش از آبشار دو قلو.
چشمهنرگس
چشمهای در دامنهی جنوبی توچال ،روبروی جانپناه امیری .میزان ریزش آب چشمهنرگس در اوایل بهار به حدی
زیاد است که در مسیر خود آبشار کوچک و زیبایی را تشکیل میدهد.
چهلچشمه
چشمهای در انتهای درهی درکه و بخش باالیی درهی مالاحمد ،پشت پناهگاه پلنگ چال.
چشمهی کُمیزدره
چشمهای در درهی ولنجک واقع در حد فاصل ایستگاههای اول و دوم تلهکابین توچال.
چشمهی لب کمر
چشمهای در درهی دربند ،زیر دیوارهی سنگنوردی اوسون.
چشمهی گردهگور
چشمهای در دامنهی جنوبی توچال ،زیر قلهی چالاو و شمال شرقی قلهی کلکچال.
چشمه ارس (اوروس)
بعد از درهی اوسون در جنوب شرقی جانپناه اسپدکمر(ایزکمر) قرار دارد.
چشمهی پیازچال
در شرق قلهی توچال است و در مسیر جادهی ناصرالدینشاهی قرار داشت.
چشمهجعفر
در نزدیکی بندیخچال در شمال پسقلعه است.
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چشمهها و آبشارهای جبههی جنوبی توچال

قناتها
کوهستانها ،کانونهای آبگیر رودها و «مخروطافکنهها» ( )alluvial fanیا بادبزنهای آبده ،مکان مناسبِ
شکلگیری سفرههای آب زیرزمینی و محل جایگیری جامعه های انسانی هستند .قنات یا کاریز ،ابتکار پیشینیان
ما برای بهرهگیری از آبهای زیرزمینی بوده است.
تقریباً همهی پژوهشگران که دربارهی این شیوهی آب رسانی مطالعه کردهاند ،معتقدند که نخستین کاریزها ،در
محدودهی فرهنگی ایران در دامنههای جنوبی البرز و دامنهی کوههای منفرد فالت مرکزی ایران پدیدار شدهاند.
دامنههای توچال ،به گفتهی منوچهر ستوده ،از «بادبزنهای آبده شناختهشدهی جهان» است که در آن بیش از
دویست رشته کاریز کنده شده و ساخت نیمی از آنها به روزگاران کهن میرسد.
تا دههی  1340خورشیدی ،کاریزها شاهرگ اقتصاد ایران بودهاند و حدود  10درصد فعالیتهای مردم ایران بر
پایهی آبهای زیزمینی استوار بوده است .تا سالهای آغازین دههی  1350ش بیش از  50000قنات در ایران
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دایر بوده و تا سالهای پایانی  1340ش ،که روستاهای شمیران در کالنشهر تهران مستحیل نشده بودند ،حیات
اقتصادی این روستاها به قنات وابسته بود.

قناتهای شمران به ترتیب الفبایی:
 -1قنات اختیاریه  -2قنات اراج  -3قنات اراج دو  -4قنات ارامنه یا قلعهی ارامنه  -5قنات استخر هندی  -1قنات
اشرفآباد زرگنده  -1قنات اعلم  -1قنات اقدسیهی یک یا باقالزار  -9قنات اقدسیهی دو  -10قنات امامزاده قاسم
 -11قنات باکک  – 12قنات باغچال یک  -13قنات باغچال دو  -14قنات باغستانی کاشانک  -15قنات باغ
سفارت انگلیس یک یا قنات پاچنار قلیانی  -11قنات باغ سفارت انگلیس دو  -11قنات باغ سفارتخانهی ایتالیا
 -11قنات باغ فردوس  -19قنات بزرگ سلطنتآباد  -20قنات بزرگ کاشانک  -21قنات بزرگ کامرانیه -22
قنات پاچنار الهیه قنات پونک یا خاک الری  – 23قنات تکیهی چیذر  -24قنات تکیهی نیاوران یا قنات ده حصار
ولی و قنات تکیهی ده باال  -25قنات جعفرآباد -21 ،قنات جعفری زرگنده  -21قنات جوز درختک  -21قنات
چالهرز  -29قنات چمن ونک  – 30قنات چیتساز  -31قنات حاجی بیبی  -32قنات حسن آباد  -33قنات
حسینیهی جماران  -34قنات حصار بوعلی یک (از مهمترین قناتهای شمیران)  -35قنات حصار بوعلی دو -31
قنات حصار بوعلی سه  -31قنات حکیمالملک یا استخر  -31قنات خوردین یک  -39قنات خوردین دو (در
بزرگقلعه آفتابی میشود)  – 40قنات دارآباد  -41قنات دزاشیب یک  -42قنات دزاشیب دو  – 43قنات دولو(از
بیمارستان شهدای تجریش میگذرد)  – 44قنات رازان جنوبی  -45قنات رحمانآباد  – 41قنات رستمآباد (
میزان آبدهی  10لیتر در ثانیه)  -41قنات سرخهحصار جمالآباد یا ناظمی  -41قنات سردار فاخرحکمت -49
قنات سلسبیل تهرانپارس (بوستان پلیس)  -50قنات سوهانک  -51قنات شعبانی یا ولنجک  -52قنات شیان
 -53قنات صاحبالزمان (بوستان ششم پاسداران)  -54قنات عبداهللآباد  -55قنات عسگر مصدق  -51قنات
علیآباد  -51قنات علی حمامی  -51قنات فیروزه  -59قنات کهریز تکیه  – 10قنات گَلآب  -11قنات گالب
 -12قنات گالبدره  -13قنات لطف تهرانپارس  -14قنات محمودیه  -15قنات مخصوص  – 11قنات مخصوص
 -11قنات مخلصآباد  -11قنات مستوفیالممالک -19 ،قنات مهران زرتشتی یا قنات مهران زرتشت ( مادر چاه
این قنات در غرب زمینهای میدان نوبنیاد واقع است و کورهی آن با درازای  2000متر از خیابان گلستان دهم
پاسداران و پارک شرق میگذرد و آب آن در خیابان شهید عراقی آفتابی میشود)  -10قنات یونجهزار فرحزاد ،و...
( دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم .)240- 232 :
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نقشهی کاریزها در جبههی جنوبی توچال
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 -3پارهای از نوشتههای پژوهشگران دربارهی تاریخ و
فرهنگ شمیران

تپهی تاریخی سیمین قلعهی دارآباد ،دامنهی توچال
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پارهای از نوشتههای پژوهشگران دربارهی تاریخ و فرهنگ شمیران
نام شمران یا شمیران
حسین کریمان در کتاب قصران (کوهسران) مینویسد :کلمهی «شمیران» تا آنجا که تحقیق نگارنده اجازت
میدهد نخستین بار در نام قلعهای که در ارتفاعات میان دربند و پسقلعه قرار داشته و آثار خرابههای آن هنوز به
چشم می خورد به کار رفته ،و ذکر این قلعه ،هم در تاریخ گیالن و دیلمستان سید ظهیرالدین مرعشی و هم در
تاریخ طبرستان وی درج است( .کریمان)52 :1315 ،
اطالق نام «شمیران» به پهنهی دامنهی جنوبی توچال ،در میان منابع مورد استفاده ،نخستین بار در فرمانی از شاه
طهماسب صفوی مورخ به تاریخ  911هجری ،در تعیین رقبات موقوفه آستانهی حضرت عبدالعظیم ،به این صورت
مییابیم :چهارهرز و بالغآباد واقعه در شمران( .همان)54 - 53 :
در «هفت اقلیم» امین احمد رازی که به سال  1002هجری فراهم آمده« ،شمیران» یکی از بلوکهای نهگانهی
ری حساب شده ،بدین شرح« :والیت ری ابتدا نه بلوک بوده ،بدین موجب که نوشته میشود :غار ،فشاپویه ،بهنام،
سبور قرج ،خوار ،زرند ،اسفجان ،شمران ،شهریار ،ساوجبالخ»( .همان)54 :
محمد مفید باقفی از مؤلفان روزگار صفویان ،در کتاب جغرافیایی «مختصر مفید» که آن را در شرح احوال شهرها
و والیات ایران نوشته ،و نگارش آن را در  1091ق  1110 /م به پایان رسانده است ،اراضی کوهستانی شمال تهران
را شمیران خوانده و در توصیف آن نوشته است« :در کوهستان واقع شده و در نهایت خوش هوایی است ،و آبهای
کوثرمثال در آن جاری است»( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)91 :
احمد کسروی در کتاب نامهای شهرها و دیههای ایران در وجه تسمیهی «شمیران و تهران» میگوید :شمیران به
معنی سردستان یا سردگاه و کهران یا تهران به معنی گرمستان یا گرمگاه است( .کریمان)55 :1315 ،
منطقهی شمران محدود است شماالً :به سلسله ی کوه البرز که به شکل قوس از مشرق به مغرب میگذرد .جنوباً
به منطقهی غار (قار) و قراء حومهی تهران ،غرباً به کن (کند) ،شرقاً به لواسان( .بالغی)110 :1350 ،
شمران( :به فتح شین و سکون میم) نام منطقهی واقع در جنوب دامنهی البرز است و در کلمات فصحاء مانند
نویسنده المآثر و اآلثار وغیره شمیران با درج حرف (یاء) دیده نشده است و به قول صاحب کتاب فرهنگ نظام این
اضافهی یاء بعد از میم ،گویا قلمبهبافی دفتریهای دولت بوده( .همان)111 :
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در لفظ «شمیرانات» چهار غلط موجود است اول کسر شین ،دوم الحاق یاء ،سوم جمع بستن کلمهی فارسی به
الف و تاء عربی ،چهارم اینکه شمران نام یک منطقه است و این منطقه متعدد نیست که جمع بسته شود( .همان:
)113
[تحریف پارهای نامجاها را با توجه به نام روستای «کند» تهران درنظر بگیرید؛ کند هنوز در زبان سکنهی آن محل
جاری است ،و «کن» نمیگویند].

امروز شمیران بر ناحیهی نیمهکوهستانی شمال تهران اطالق میشود که در گذشته یعنی تا دوران هفت اقلیم
امین احمد رازی ( 1001تا  )1003این ناحیه را قصران میگفتهاند و حد آن از مشرق ،کالک کرج و از مغرب،
گردنهی قوچک است( .ستوده :1314 ،چهار)
ظاهراً نخستین بار اطالق نام شمیران به این ناحیه در سال  1041قمری است( .همان)5 :
شمیران همان قصران بیرونی یا قصران سفلی است( .همان)1 :

نمای شهرداری منطقه ی یک تهران( 1391/4/1 ،روی بنا نوشته شده :تهران شهری برای همه ،شمیران نگین تهران)
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خانهای در تجریش ،ابتدای مقصودبک ،اسفند 1391

خانهای در خیابان دربند ،اردیبهشت ( 91خوشبختانه ،در مرحله ی مرمت) ،و کاشی قدیمی سردر آن که چند سال پیش مفقود شد
(تصویر چپ)

41

امامزاده صالح(ع) ،تجریش ،خرداد 1391

درخت چنار و ضلع شمالی امامزاده صالح(ع) تجریش ،عکاس :عبداهلل قاجار1313 ،ق
41

سههزار سال تاریخ
در سال  1341هجری شمسی ،کاوشهای باستانشناسی در تپههای قیطریه از طرف ادارهی کل باستانشناسی
انجام گردید .محل کاوشها در بخش جنوبی باغ خانم صارم الدوله (اکنون :پارک قیطریه) جریان یافت .کاوش در
قبور باستانی اقوامی انجام گردید که در اواخر هزارهی دوم و آغاز هزاره ی اول پیش از میالد در قیطریه مستقر
شده و به زندگی پرداختهاند( .ستوده)111 :1314 ،
ارتباط تهران با شمیران
نویسندهی شهرهای معروف ایران مینویسد:
تا این اواخر نواحی مشهور به قلهک و شمیران با جادهای باریک و ناهموار به ت هران اتصال داشت .این جاده فعالً
( 1939میالدی =  1351قمری) پهن شده است و گذشته از این ،جادهای پهن و یکسره که مستقیماٌ به محل
اقامت تابستانی شاه میرود نیز ساخته شده است( .ستوده)31 :1314 ،
شمیران ،پناهگاهی برای مواقع ناامنی
در گذشته یکی از ویژگیهای خاص منطقهی شمیران این بود که به آن به عنوان یک پناهگاه امن در مواقع ناامنی،
آشوب و جنگها مینگریستهاند .تمامی ساکنان رودبار قصران خارج و بخصوص شهرهایی مانند ری ،ورامین ،کرج
و ساوجبالغ و روستاهای اطراف در هنگام ناامنی و لشگرکشی و تضادهای سیاسی به مناطق و روستاهای رودبار
قصران و لواسان پناه برده و در پیچ وخم درهها ،قلل ،قلعهها و دامنههای کوههای بلند آن پناه میگرفتند تا فتنه
بنشیند و نزاع برخیزد...از این روست که مدفن بسیاری از امامزادهها و شیعیان برجسته را در این ناحیه میتوان
جستجو کرد .تاریخ نواحی جنوبی دامنههای البرز شواهد فراوانی از این نمونه جریانات را در خود حفظ کرده است
 ...این ویژگی ِمناطقی مانند الموت ،طالقان ،رودبار قصران ،دماوند ،فیروزکوه و دیگر نواحی مجاور آنها موجب
شده بود تا شیعیانی که از ظلم و ستم حکام بنیامیه و بنیعباس به ستوه آمده بودند ،بدانجا پناه ببرند و قیامهای
گستردهای را برعلیه آنها سازماندهی نمایند( .پازوکی طرودی)11 :1312 ،
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قلعهی شمیران
از بناهای مازیار است( .کریمان)200 :1315 ،
زکریای قزوینی در کتاب خود ،آثارالبالد و اخبارالعباد ،از وجود دروازهای در قصران بیرونی خبر میدهد که شبها
از دور در باالی آن ،نور چراغی به چشم میرسید و چون به آن نزدیک میرفتند ،چیزی مشخص نمینمود .کریمان
دروازهای را که قزوینی در سدهی  1ق 14 /م از آن یاد میکند ،قابل انطباق با روستای دربند و قلعهی شمیران
دانسته است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)440 :
قزوینی در آثارالبالد به نقل از تحفهالغرائب نوشته :به سرزمین ری آبادی است به نام قصران بیرونی .در کنار
دروازهی باالی آن هر شب چراغی فروزان مشاهده میشود چنانکه همه کس از اطراف از دور آن را میبیند ،اما
چون بدان نزدیک میشوند چیزی هویدا نیست (کریمان.)1315:111 ،
محمد مفید بافقی از مؤلفان روزگار صفویان در توصیف قلعهی شمیران مطالبی نوشته است ،اما با توجه به موقعیت
جغرافیایی این قلعه و آثار برجای مانده از آن ،توصیفات او از قلعه اغراقآمیز مینماید .به نوشتهی او قلعهی شمیران
دژی استوار بود که در آن «دو هزار و هشتصد سرای عالی ساخته بودند»( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دو)91 :
از سربند که داخل راه باال میشویم ،راه کمی سرباال است .وقتیکه از «شیردره» گذشتیم سرباالیی راه بیشتر
میشود تا به «سر گردن قال» می رسد که انتهای سر باالیی است  .در سر این گردنه بر قلهی کوهِ دست راست که
«سر قال» نامیده میشود ،دژی به نام «شمیران» روزی بر پا بوده است( .ستوده)111 :1311 ،
در دامنهی غربی کوه «سرقال» جائی که مسلط به «سرگردن قال» است دیواری از سنگ و ساروج به درازای 450
و پهنای  110و بلندی  150سانتیمتر دیده میشود ...دیوار دیگری که درازای آن کمتر است با همان پهنا و
بلندی در فاصلهی سه چهار متری این دیوار است ...در دامنهی جنوبی این کوه حوضی است که یک طرف آن در
بدنهی کوه کنده شده و سه طرف آن را با سنگ و ساروج چیدهاند .داخل آن سه پوشش از ساروج دارد ...از اینها
گذشته ،سنگ های فراوانی به قطر متوسط سی سانتیمتر در دامنهی جنوبی این کوه ریخته است که بدون شک
روزی دیوار و کنگرههای قلعه را تشکیل میداده است ...در قلهی کوه سرقال آثاری از دیواری آجری است که ظاهراً
باقیماندهی ارگ قلعه است ...دو درخت تنومند «تا» یا داغداغان در دامنهی جنوبی این کوه دیده میشود . ...آبی
را که برای ساختمان دژ مورد نیاز بوده است از درهی «کاک» آوردهاند .آب این دره بعداً هم آب آشامیدنی اهالی
دژ بوده است .چشمهی درهی کاک مسلط به قلعه است و مسلماً روزی با گنگهای سفالین آب این چشمه و دره
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را به داخل قلعه میآوردهاند  .اگر کاوشی بشود ممکن است تنبوشه و گنگهای آن به دست آید .دژ تا سال 132
هجری قمری آباد بوده است (همان.)111 -119 :
گچ و آهک را گویا از کوههای امامزاده قاسم تهیه کردهاند ،برای ساخت قلعهی شمیران (همان.)119 :

کوه سرقال ،نزدیک پسقلعه (عکس از کتاب «جغرافیای تاریخی شمیران»)

سفال های سطحی قلعه شمیران
51

نمای قلعه دید از جنوب

سطح قلعه و فراموشی تاریخی
52

تقسیمات رسمی
شهرستان شمیرانات از دو بخش (بخش رودبار قصران و بخش لواسانات) و سه دهستان و سه شهر تجریش ،لواسان
و «اوشان و فشم و میگون» تشکیل شدهاست.
حصار عهد ناصریِ پایتخت در  1319ش ویران شد و از آن پس ،تهران با شتابی روزافزون از چهار جهت رو به
توسعه نهاد .پس از چند دهه با گسترش تهران از سمت شمال ،در اوایل دههی  1340ش ،روستاهای شمیران به
محدودهی شهری تهران ضمیمه شد ...در اوایل دههی  1340ش در دو سوی جادهی قدیم شمیران (دکتر شریعتی
امروزی) و خیابان پهلوی (ولیعصر امروزی) ساختمانهایی ساخته شد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)101 :
شهرستان شمیرانات در سال  1331تاسیس گردیده در سال  1355بنا به تصمیم دولت وقت ،استان مرکزی به
مرکزیت تهران منحل و ری و شمیرانات در تهران ادغام گردید .با تشکیل استان تهران ،بار دیگر شهرستان
شمیرانات در سال  1311با مصوبهی هیأت وزیران به عنوان شهرستان مستقل رسمیت یافت .مساحت شهرستان
به تقریب حدود  1111کیلومتر مربع است.

آبادیها و شواهد تاریخی
فرمانیه
فرمانیه در شمال رستمآباد است و ارتفاع آن از سطح دریا به  1513متر میرسد .ملک فرمانیه متعلق به کامران
میرزا نایبالسلطنه بود .پس از فوت او ،این آبادی به دختر او رسید که همسر جانمحمدخان بود .سپس شاهزاده
فرمانفرما آن را خرید و مدتی نصرتالدوله – پسر فرمانفرما – که در سمنان در منزل شریعتپناهی کشته شد ،در
این محل که فعالً سفارت ایتالیا است سکنی داشته است .سفارت ایتالیا اراضی فعلی سفارت را از فرمانفرما خریده
است .از این تاریخ به نام فرمانیه شهرت پیدا کرد( .ستوده)121 :1314 ،

قلهک
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مهدی بامداد دربارهی قلهک مینویسد :در زمان وزیرمختاری سر جان کمپبل ( )Sir John Campbellدر سال
 1251قمری ،محمدشاه همهگونه اختیارات قلهک را به دولت انگلستان واگذار نمود و بعد روسها هم همان
اختیارات را در زرگنده ،محل سفارت خود ،از دولت ایران گرفتند.
مادام کارال سرنا درباره ی قلهک ،اقامتگاه ییالقی سفارت انگلستان مینویسد :اولین دهکدهی سر راه تهران به
شمیران ،قلهک است ...مراسم سالگرد تولد ملکه ویکتوریا همهساله در آن باغ برگزار میگردد( . ...ستوده:1314 ،
)114
نیاوران
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه مینویسد :جهاننمای نیاوران ،ابتدا به امر خاقان خلدآشیان فتحعلیشاه طابثراه،
در محلی که حاال قصر نیاوران دیده می شود ،عمارتی جزئی نموده بودند و در فصل ییالق گاهی موکب خاقانی
بدین محل نزول و اقامت مینمود .شهریار مبرور و ماضی محمدشاه نوّراهلل مضجعه قدری بر آن بنا افزودند .در این
عهد معدلت مهد ،آن بنا را محو ساخته ،و قصر و عمارتی عالی به امر قدَر قدرت همایون (ناصرالدین شاه) در نیاوران
به مباشرت والدِ نگارنده ،اعتمادالسلطنه ،حاجی علی خان غفراهلل بنا شد و بعد از آن نیز بر آن افزوده شده و چون
مُشرف بر صحرای دامنهی کوه البرز و تا شهر همهجا نمودار ،آن را «جهاننما» خواندهاند( .ستوده)192 :1314 ،
سوهانک
در شمال سوهانک آثاری از آسیابی قدیمی برجای مانده است که از مالط ساروج و سنگ خشکچین ساخته شده
است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)39 :
دهکدهی سوهانک در ارتفاع  1115متر از سطح دریا ،در ده کیلومتری شرقی امامزاده صالح تجریش و یک
کیلومتری شمال جادهی لشکرک است .مزارع و باغهای جهانبخش و بند تلهرز و بیدستان و تلگرگ و تنگ
انجوره و تنگ فاطمی و چال استلک و سوتبیشه و شاهپسند و شنگزار و کوچکدره و یورد کریم همگی جزء
سوهانک است .اهالی از آب دره ی شمالی و یک رشته قنات که در ده آفتابی میشود استفاده میکنند( .ستوده،
)529 - 530 :1311
در سند محله که در کنار گورستان قرار دارد عمر درختان چنار مسجد جامع را  900سال ذکر شده است .در
جنوب غربی گلزار شهدا (گورستان محل)  4درخت سرو کهنسال هست و بر روی یکی از درختان که استوار و
یکپارچهتر است یک تابلوی سالم اهل قبور دارد .به گفتهی اهالی سه امامزاده در زیر آن خاک شدهاند و مورد
احترام هستند .در سمت غرب د رخت دو سنگ قبر قدیمی وجود داشته که االن مفقود شدهاند.
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گلزار شهدای سوهانک به مساحت  4000متر مربع مدفن  20شهید است و همچنین برادر یحیی بن حسن بن
قاسم بن جعفر طیار در زیر «کوه جمشید» در محل کنونی گلزار شهدا مدفون است .همه ساله اهالی سوهانک در
ایام سوگواری حضرت سید الشهدا(ع) با برپایی مراسم عزاداری و انجام مراسم سنتی تعزیه ،پذیرای هزاران نفر از
عزاداران حسینی هستند .همهی ساکنان محلهی سوهانک ،شیعهی دوازدهامامی هستند.
کشتزارها و باغهای قدیمی که جزء سوهانک بودند عبارتاند از :درهی پوالد وحش ،باغ حدیقه ،جهانبخش ،بند
تلههرز ،بیدستان ،باغ سردار ،باغ فوالدی (نازآباد) ،تنگ آخوره ،تنگ فاطمی ،باغ حمزه (منور) ،چال استلک،
سوتبیشه ،شاهپسند (درهی جوزدار) ،شنگزار ،و یورد کریم .دو اصله چنار قطور درون مسجد سوهانک است.
این چنار از چنار امامزاده صالح تجریش بزرگتر است و عمر هردو اصله را در اواخر سدهی بیستم میالدی بین
 155تا هزار سال حدس زده بودند.
الزم به ذکر است که درخت های سرو مورد اشاره هم اکنون موجود و عمر تقریبی آنها بیش از  1055سال
است.از جمله اماکن قدیمی سوهانک که متأسفانه به دلیل بیکفایتی و سوءاستفاده برخی افراد و به طمع
غارت آثار باستانی مورد تخریب وغارت قرار گرفت ،حمام قدیمی سوهانک و تکیهی قدیم سوهانک بود که به
زعم معمرین و ریشسفیدان محل کسی از زمان احداث آنها در محل با خبر نیست؛ همانقدر که در زمان
تخریب حمام بسیار قدیمی که به دوران قبل از اسالم نسبت داده میشود ،سنگنبشتهای از میان یکی از
پیهای قطور حمام خارج گردید که سرنوشت آن معلوم نیست .تکیهی قدیمی سوهانک که نهر باصفایی از
میان آن میگذشت که از باغ اندرون (سردار) سرچشمه مییافت ،از آثار باستانی دوران قاجار ویا قبل از آن
بود .همچنین آثاری از آسیاب قدیمی سوهانک وجود دارد که محل آن در شمال سوهانک وابتدای تنگه قرار
گرفته و از مالت ساروج وسنگ خشک ساخته شده است.
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درخت مقدس گورستان سوهانک

درخت مسجد سوهانک

درخت مسجد جامع سوهانک

دارآباد  /شاهآباد

51

دار آباد در چهار کیلومتری شرق امامزاده صالح ،در دامنه و آبش از چشمهسار کوهستانی و از قنات ...شاهآباد
است ...این بیمارستان روز بیست و چهارم مرداد  1311شمسی افتتاح شد و محل آن ابتدا در قصر قدیمی
مظفرالدین شاهی بود  .این قصر در سال  1321قمری ساخته شد و از آن تاریخ نام دارآباد رو به فراموشی رفت و
نام شاهآباد جایگزین آن شد( .ستوده)315 - 314 :1311 ،
محلهی دارآباد جزئی از حوزهی شمالی اقلیم شهر تهران است که در تابستان به لحاظ میزان رطوبت ،خشک ولی
از دمای مناسبی برخوردار است و زمستانهای سردی دارد که با رطوبت مناسبی همراه است .وجود رودخانهی
دارآباد که در بخش میانی بافت جریان دارد ،این محله را به لحاظ ارتفاعی به دو بخش تقسیم نموده است :بخش
شرقی آن ،ترازهای ارتفاعی  1150متر و نیمهی غربی آن ،ارتفاعات  1550را دربرگرفته است.
در زمان رضاشاه بیمارستان مسلولین را درآنجا تأسیس کردند و بناهای تازهای در محوطهی باغ ساختند( .همان:
)540
بیمارستان مسیح دانشوری در حال حاضر بنایی است متشکل از دو بخش قدیمی و جدید ...ساختمان قدیمی
همان عمارت مظفریه است و نزدیک یک قرن عمر دارد و در ضلع شمال شرق محوطهی بیمارستان واقع شده
است .بیمارستان در بیست و چهارم مرداد  1311شمسی افتتاح شد( .درکائی)1311 -19 ،
بیمارستان مسیح دانشوری در زمینی به مساحت  5هکتار و زیر بنای  24000متر مربع واقع شده ،و دارای 11
ساختمان 12 ،بخش و  13درمانگاه است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)394 :
در محله ی دارآباد و در نزدیکی بیمارستان مسیح دانشوری ،درخت چناری وجود دارد که از گذشته مورد احترام
و تکریم اهالی بوده است .آنان معتقدند کنار این درخت ،امامزادهای موسوم به امامزاده غیبی مدفون است که
حاجتها را برآورده میسازد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)191 :

امامزاده قاسم
بقعهی امامزاده قاسم ،مربوط به دورهی صفوی ،در تاریخ  ، 51/01/21با شمارهی  901به ثبت میراث فرهنگی
رسیده است .مدفن امامزاده قاسم در یک بلندی مسطح که در اصطالح به آن تختی میگویند و مشرف به آبادی
بوده است ،جای دارد .این محل می تواند جایگاه دژی باشد که امروزه اثری از آن برجای نمانده است.
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درسال سیصد و هفتاد هجری عضدالدولهی دیلمی برقبر امامزاده بقعهای بنا کرد و در سال نهصد و شصت و سه
کمالالدین سبکتکین سلجوقی ضریحی ساخته و بر قبر نهاده است .در زمان شاه طهماسب اول ( 914 -930
هجری) شهریار اول صفوی ،صندوقی بر روی مرقد نهادند و ظاهراً ایوان کوچکی از جانب مشرق بر بقعهی هشت
ضلعی قبلی افزودهاند (ستوده.)51 -44 :1311 ،
کهنترین بخش موجود در بقعهی امامزاده قاسم که تاکنون شناسایی شده است ،برج هشت ضلعی آجری است
که حرم امامزاده را تشکیل میدهد و گنبد کاشیکاری بقعه بر فراز آن بنیاد شده است و به احتمال بسیار این برج
از آثار سدهی  1ق  13 /م است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)131 :
با مالحظه کتیبهها معلوم میشود که در سال  913هجری ،یعنی مقارن سیوسومین سال شهریاری شاه طهماسب
اول صفوی صندوق مطهر امامزاده قاسم شمیران در وسط بقعهی قدیمی آن نصب گردیده است .در خارج بقعه در
گوشهی جنوب غربی بنای قدیم نیز طاقنماها و رومیهای عهد شاه طهماسب صفوی هنوز موجود و مشهود است...
که در زمان فتحعلیشاه نیز تعمیر شده است .
بر دیوار رواق بقعهی بیبی زبیده در شهر ری لوحهای نصب است مشتمل بر ذکر افسانهی سفر بیبی شهربانو و
دخترش زبیده خاتون از کربال به ری ،و حوادثی که بر سر ایشان آمده؛ به موجب این افسانه سر قاسم بن حسن(ع)
مقتول در کربال ،در شمیران در دزج علیا دفن است .و پیکر فرزندش قاسم ثانی را در محلی که سر مبارک قاسم
بن حسن دفن بود دفن نمودند.
نسب این بزرگوار را حضرت آیتاهلل نجفی مرعشی چنین ضبط کردهاند :قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی
بن ابی طالب سالماهلل علیهم اجمعین  ...منابع آبی  :قنات ده  ،قنات آبک در دره شرقی و  14قنات دیگر ،چشمهای
در شمال شرقی به نام چشمه قاسم دارد( .ستوده)45 - 44 :1311 ،
بناهای قدیمی -1 :امامزاده قاسم  -2مسجد ده یا مسجد حاجی سیدجالل  -3مسجد گذر پایین  -4مسجد گذر
باال  -5مسجد سر آسیاب  -1مسجد گذر رودخانه  -1مسجد قنات  -1مسجد کوچه باغ( .همان)41 :
مسجد امام جعفر صادق (ع) توسط فتحعلی شاه قاجار بنا گذاشته شده است ،و همچنین قصر کاووس که امروزه
اثری از آن نیست( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)131 :
در تابستان  1231هجری فتحعلیشاه به قلهی توچال از قصر کاووس امامزاده قاسم در چهار ساعت رفتند( .کریمان،
)411 :1315
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امامزاده قاسم (ع) و دشت جنوبی ،لوئیجی مونتابونه 1219 ،ق

کاشیکاری قاجاری در بقعهی امامزاده قاسم ،تیرماه 1391
59

درخت چنار بافت قدیمی محله امام زاده قاسم

گالبدره
درهای واقع در جنوب قلهی توچال و شمال شرقی روستای پسقلعه ،در حد فاصل یال بلند وزباد و یال بلند
کمرسه قاچ است .گالب دره که در جهت شمال شرقی و جنوب غربی امتداد دارد ،از حدفاصل روستای پسقلعه
(باغ شاطر) و امامزاده قاسم آغاز میشود و در جنوب غربی اردوگاه کلکچال پایان مییابد .طول مسیر این دره
 2000متر ،و اختالف ارتفاع نقطهی آغازین و پایانی آن حدود  100متر است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد
دوم)291 :
از محالت بسیار قدیمی در شهرستان شمیرانات است که در زمانهای قدیم با محلـهی امـامزاده قاسم به صورت
یک محله بودهاند .این منطقه که بنا به یک نظر ،نام قدیمی تر آن «گوددره» بوده ،دارای محـلهـای معروف به
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ده آبک ،حصارفرج ،باغ پشت وزوا ،باغ انجیر ،باغ افشـار ،گلسلک (گلِ اسلک) ،سـرچال بـزرگ ،و سـرچال
کوچک است.
رودخانهی گالبدره پس از پیوستن به رودخانهی دربند به سوی جنوب تهران روان میشود .این رودخانه در سال
 1311درپی یک رگبار ،سیالبی شد که در نتیجهی آن خسارتها و تلفات شدیدی پیش آمد.

درهی گالبدره دید از شمال ،پاییز 91

باغ و عمارت ملک
از بزرگترین باغهای قدیمی شمیران ،در محلهی گالبدره و از تفریحگاههای مردم در دوران قاجار و پهلوی است.
باغ به مساحت فعلی  3500متر مربع از جنوب به خیابان دربند ،و از غرب به حاشیهی مسیل گالبدره ،از شمال
به باغشاطر ،و از شرق به خیابان دربند منتهی می شود ...در پی آتشسوزی باغ ملک ،سازمان میراث فرهنگی این
باغ و عمارت تاریخی آن را در فهرست آثار ملی قرار داد ( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)415 :
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دیوار شرقی باغ ملک در گالبدره ،اردیبهشت 91

صخرهنوردی در کنار درهی گالبدره ،خیابان بوکان
12

سنگ دوقلو دیوارهی شرقی گالبدره

شمال سنگ دوقلو و جادهی احداثی کنار صخرهها

13

منظریه
منوچهر ستوده از «رسالهی تقی فکری» نقل میکند که :منظریه میان حصارک و نیاوران و جمالآباد است ،و از
شمال به کوه توچال و از جنوب به جادهی تجریش – نیاوران و از مشرق به جمالآباد و نیاوران و از مغرب به
حصارک و جماران محدود می شود .باغ بزرگی به درازای چهار کیلومتر و پهنای یک کیلومتر است .فعالً در دست
وزارت فرهنگ است و اختصاص به پیشاهنگان دارد .محصوالت آن انواع گل و گلدان که در گلخانهها به عمل
میآورند و تخم مرغ و مرغ که از محصوالت مرغداری آن است .جمعیت منظریه  11تن مرد و و  51تن زن است.
(ستوده)111 :1314 ،
باغ منظریه از تفرجگاههای ناصرالدین شاه قاجار به شمار میآمده است  .او همچنین ( در 1213ق  1111 /م)
قصد داشت از منظریه تا سواحل دریای خزر جادهای احداث کند ،اما این کار نیمهکاره رها شد .امروزه در مسیر
کلکچال ،نشانههایی از این جاده بر جای مانده است .باغ منظریه امروزه اردوگاه تربیت بدنی شهید باهنر است.

نمایی از باغ منظریه ،ششم تیر 1391
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شیان
شیان از آبادیهای قدیمی شمیران است که از قدیم بیشتر به «قلعه شیان» شهرت داشت .بنابر نقل ریشسفیدان،
این دهکده بسیار قدیمی است و در گذشته آبادی بزرگی بوده است .در حملهی افغانها خراب میشود و بهصورت
ده کوچک هفت خانواری در میآید .آثار قدیمی این ده کورههای آجرپزی و دیزیپزی است که خرابههای آنها
باقی است .درختان ششصد و هفتصد ساله نیز در آبادی است که آنها را نیز میتوان سندی بر قدمت این آبادی
دانست( .ستوده)543 :1311 ،

خُووَردین
خُووَردین :خور  +دین = خورشید  +شناختن (پاشنگ )215 :1391 ،خورین :وابسته به خورشید.
خُووَ ردین در مغرب ونک است از شمال به کوی مکانیر و از جنوب به اراضی طرشت و از مغرب به اراضی فرهزاد
محدود میشود .این دهکده موقوفهی حضرت رضا علیهالسالم و ارمنی نشین بود( .ستوده)314 -313 :1311 ،
نام روستا در منابع به صورت خَووردین و خُردین ضبط شده است ...نام مرکب از دو واژهی «خور» و «دین»«/دوین»
است .جزء اول آن را به معنای زمین پست – که در زبان کردی نیز به همین معنا کاربرد دارد – دانستهاند و جزء
دوم آن به نوشتهی مینورسکی به معنای تپه و برجستگیهای زمین است؛ معنای این دو جزء را بر روی هم «زمینِ
با پستی و بلندی» گفتهاند( .معتمدی) (دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)419 :
شهرک غرب در  1352ش در زمینهای روستای خووردین ...با طراحی مدرن بنا نهاده شد ...بخشی از شهرک
طبق حکمی در شعبهی  1دادگاه شهید بهشتی جزء موقوفات آستان قدس رضوی شناخته شد ولی هنوز قطعی
نشده است ( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم )122 :
مهران (دیه مهران)
مهران = آراستگی پیمان و دوستی (پاشنگ.)345 :1391 ،
دروازه و بازار و محلت مهران نیز از اماکن مشهور و معروف ری باستانی ،و از مراکز شیعیان آن شهر بوده است.
(کریمان)303 :1311 ،
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خاندان مهران ،که بیگمان ده (دیه) مهران و دروازهی مهران را با نام آنان مناسبت است ،از خاندان بزرگ هفتگانهی
کشور در عصر ساسانی ،و مقیم در شهر ری بودهاند .از خاندان مهران چند تن همچون شاپور رازی ،و بهرام چوبین
که کارش باال گرفت تا بدان غایت که به تخت شاهی نشست ،و سیاوخش بن مهران بن بهرام چوبین مرزبان ری
به هنگام حملهی عرب و غیر هم در تاریخ مضبوط است ( .همان)301 :
یک گروه از مورخان ،آل سامان را از گوهر بهرام چوبینه و خاندان مهران دانسته ،بیشوکم نسب اسماعیل را با
شش واسطه به بهرام میرسانند( .همان) 311 :
بدین عهد از دیه عظیم مهران قدیم تنها باغی بدین نام در مشرق جادهی قدیم شمیران ،در حدود سهراه ضرابخانه
به جا مانده است (.همان )121 :

زیارتگاه ناهید در قلهی توچال
این زیارتگاه در کنار دریاچه قله توچال بوده ،اما محل دقیق و آثار سطحی آن شناسایی نشده است.
قلهی توچال مرتفعترین قلل کوه های قصران خارج است ،جنب این قله در دامن شمالی آن دریاچهگونهای وجود
دارد که اکنون در اواخر فصل زمستان و تمام فصل بهار و اوائل تابستان دارای آب است و مردم آن حدود (اهالی
دیه آهار) از دیرباز آنجا را به نام دیریک  /دریوک (= دریایک) که به معنی دریاچه است خواندهاند ،و نام محلی
دیگر آن «چال او» (=گو آب) است( .کریمان)131 :1315 ،
ابودلف را چنانکه از مطاوی کتابش بر میآید به کوهپیمایی اشتیاقی بوده است .وی در الرساله الثانیه ،آنجا که در
تعریف ری سخن از کوههای قصران (کوههای شمیران فعلی) و اتصال ری به کوههای دیلم و طبرستان به میان
است ،در وصف دریاچهی توچال گفته :در یکی از کوههای ری دریاچهای دیدیم ،که پهنهی محاطش قریب یک
جریب بود ،آبهای رودها و سیلهای آنجا در زمستان و بهار بدان فرو ریخته میشود ،مقدار آبش در تابستان و
زمستان نه کم می گردد و نه زیاد ،و در یک روز از زمستان و بهار چندان آب بدان میریزد که اگر به روی زمین
جاری گردد هر آینه دریایی خروشان خواهد شد .در پیرامون این دریاچه نرگسزارها و بنفشهزار و گلزارها است.
در آن نزدیکی اثر عمارتی قدیمی وجود دارد ،که از آن جز پارهای از دیوارها و گنبد در عمارت چیزی باقی نمانده
است ،و کسی را نیافتم که خبری از آن به من باز گوید( .همان)133- 132 :
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در قول ابودلف در قلهی توچال و کنار دریاچهی آنجا ،قصر ناهید و زیارتگاه وی بوده است ،موید این دعوی آن
استکه مشابه این خانهی ناهید ،در کنار قلهی دماوند نیز وجود داشته  ( ...مفاد آن ،اینکه «در یکی از شکافهای
این کوه آثار بنای باستانی یافتم و برگِردش جای ها برای حاضر آمدن مردمان بود که داللت برآن داشت که آن
مکان جایگاهییالقی یکی از شاهان ساسانی است» ... ).جای حاضر آمدن مردمان را نمیتوان به معنی مقابر گرفت
چون زردشتیان مقبره نداشتند .این بنا نیز در شکاف قلهی کوه دماوند که همیشه مستور از برف است و پیوسته
آبِ برفها در آن جا جریان دارد به دالئلی که گذشت مربوط به شاهان ساسانی نیست  ،بلکه به ناهید تعلق است.
(همان )135- 134 :
جهت تحقیق در باب این مکان و شناختن آن (زیارتگاه ناهید قله توچال) چند بار بدان حدود رفتیم ،و در تاریخ
پنجشنبه ششم تیر ماه  1353نیز به اتفاق دانشمند باستان شناس آقای سید محمدتقی مصطفوی بار دیگر از نقطه
بازدید به عمل آوردیم .در این تاریخ آب کمی در کف دریاچه وجود داشت .گسترش دریاچه از شرق و غرب است،
که پهنهی آن به قول ابودلف یک جریب است .از بنایی که ابودلف آثار آنرا دیده بوده اکنون چیزی بجا نیست ،لکن
محلی در سوی مشرق در مدخل دریاچه که تخته سنگهایی پهنهی آنرا فرا گرفته ،و رنگ آن پهنه بادیگر نقاط
آنجا تفاوتی دارد ،نظر آقای مصطفوی را به خود جلب کرد .مطابق تشخیص ایشان میتوان احتمال داد که آن بنا
در این محل و برفراز این تخته سنگها بنیان یافته بوده است( .همان)131- 131 :
آثار کهنهی بازمانده از قدیم در مرتفعات قصران داخل و خارج اغلب وابسته و مربوط به پرستش ناهید است،
چنانکه نام آنها نیز به نام وی است .نظیر قلعهی «هفتدختران» الر و «خاتونبارگاه» گرمابدر و «قصر دختر»
یا «قزلماما»ی آهار ،که مراد از دختر و ماما همان ناهید است.
دریوک توچال
در گویش محلی مردم روستاهای رودبار قصران و لواسان و دامنهی جنوبی البرز و نیز در گویش تاتی ،دریوک به
محلهایی اطالق میشود که آب در گودالی مانند دریاچه یا آبگیر جمع میشود .این نام مرکب از دو بخش «دریو»
به معنای دریا و حرف تصغیر «ک» است که رویهمرفته معنای دریاچه میدهد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد
یک )452 :
این دریوک در فاصلهی تقریبی دو کیلومتری غرب قلهی توچال 100 ،متری جنوب قلهی قزقونچال 100 ،متری
شرق محوطهی شاهنشین ،و  500متری شمال گردنهی شاهنشین ،در موقعیت  51درجه و  23دقیق و  45ثانیهی
طول شرقی ،و  35درجه و  53دقیقه و  10ثانیه عرض شمالی ،و در ارتفاع  3291متر از سطح دریا واقع شده
است .درازای این دریوک که در جهت شرقی – غربی گسترش یافته ،حدود  250متر و پهنای آن حدود  100متر
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است .ابعاد این دریوک در روزهای مختلف سال نسبت به میزان بارش برف و باران متفاوت است .آب این دریوک،
دائمی و عمق آن حدود  3متر است( .همان)453 :

کولکچال  /کُلکچال
تأسیساتی واقع در میانهی دامنهی جنوبی کوههای البرز مرکزی ،در فاصلهی حدود  1000متری جنوب شرقی
قلهی توچال ،و در ارتفاع  2122متری از سطح دریا است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)211 :
بنای کلکچال در دههی  40توسط آموزش و پرورش ساخته شده و برجی مدوری (شش طبقه) است که به لحاظ
ساختاری شباهت بسیار زیادی با منارهی معروف مسجد سامرا دارد  ...تپهی منفردی در  250متری کلکچال وجود
دارد که در سال  1310اجساد هشت تن از شهدای گمنام دفاع مقدس را در آنجا دفن کردهاند و آثاری از استخری
با سنگ الشه و مالت ساروج در ضلع جنوب غرب این محوطه وجود دارد( .پازوکی 412 -413 :1312 ،با کمی
تغییر)

استخر تاریخی کلکچال
در فاصلهی حدود  250متری ضلع جنوبی اردوگاه کلکچال ،تپهی منفردی وجود دارد[ ...همچنین] آثار استخر
آبی وجود دارد که ابعاد آن  14در  23متر است و با مصالح سنگ الشه و مالت ساروج احداث شده است ...بقایای
دیوارههای این استخر را میتوان به عنوان نمونهای از اِستلهای تاریخی مورد مطالعه و مشاهده قرار داد.
(دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک[ )14 :امروزه اثری از این اسنخر به جا نمانده است].

باغ افشار
باغی در مسیر صعود به قلههای کلکچال و لزون ،در میانهی درهی وزباد ،باالتر از گالبدره .باغ افشار در نزدیکی
محلی به نام تخت وزیری قرار دارد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)101 :

11

نمایی از گالبدره ،تیرماه 1391

دربند
دربند = داروند ،دارونت ،دارای درخت (پاشنگ.)325 :1391 ،
دربند در زبان فارسی به معنای دره ،دژ ،و نیز معبر تنگ و باریک در کوه است که اشاره به موقعیت جغرافیایی آن
دارد ...نام دربند برای نخستین بار در منابع مکتوب سدهی  9ق 15 /میالدی ،ذیل رخداد جنگ ملک کیومرث از
پادوسپانان با شاهرخ میرزا تیموری عنوان گشته ،و از آن با نام دربند شمیران یاد شده است( .دانشنامهی تهران،
 ،1392جلد دوم)440 :
دربند از دهکدههای قدیمیشمیران و در شمال باغ سعد آباد است .از محالت قدیمی آن مغمحله (مرغمحله) است
که در ابتدای راه سرباالیی است که به پسقلعه میرود( .ستوده)312 :1311 ،
رودخانهی دربند شامل درههای فرعی زیر است:
 -1درهی اوسون که از ایزکمر و فرخهال (به ضم فاء) یا فراخال شروع میشود و به باغستان اوسون میرسد و پس
از گذشتن از بند اوسون به آب درهی دوجِهَک میپیوندد.
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 -2درهی آبشار پسقلعه پسقلعه که سرچشمههای فرعی آن چاهار پاالن [چارپالون] و باغک است که آب این
دره به شیرپال میرسد .در زیر آبشار شیر پال ،آب درهی دیگری از دست چپ به آن میریزد .سرچشمههای این
دره ،یوردخاله و پیازچال است که پس از گذشتن از سَرِنو به آب شیرپال میپیوندد و پس از آن آبشار پسقلعه را
تشکیل میدهد و در زیر درهی دوجهک با آب اوسون یکی میشود .از درههای دست راست این رودخانه پس از
دهکدهی پسقلعه ،درههای امامزاده ابراهیم یعنی درهی کاک و آبِ شیردره است که از این آب برای قلعهی
شمیران استفاده میکردهاند  .درهی دیگری از طرف دست چپ به نام «دره زون» ،در دوآب شیردره به رودخانهی
دربند میریزد و به سربند میرسد( .همان 313 :و )314
دربند با ارتفاع  1100متر از سطح دریا با محلههای مشهور مغمحله ،کنارمحله ،کالغبند و سربند ،در شمال
تجریش قرار دارد.
حسینیهی دربند به دوره ناصری باز می گردد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)443 :
نخل گردانی از آیین های ویژهی روز عاشوا در این تکیه است .از تکیه به سمت بوستان سادات فعلی یا قبرستان
قدیم و سر قبر آقا که مزار آقا سید علی دربندی است میروند.

خوراکخانهای در دربند ،اسفند 1391
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یکی از چنارهای کهنسال خیابان دربند ،خرداد 1391

متنی که روی شیشهی یک رستوران در تجریش نوشته شده است
11

آبشار دوقلو

آبشار سوتک

پسقلعه
در  4کیلومتری شمال تجریش و  2کیلومتری شمال دربند در نقطهای کوهستانی واقع است ...آن را به صورت
«پستقلعه» نیز نوشتهاند .
اعتمادالسلطنه ،در روزنامهی خاطرات ،شنبه  23جمادی االولی سال  1291قمری نوشته« :معدن نقره در پسقلعه
باالی دربند شمیران پیدا شده ،میگویند در یک خروار سنگ سی تومان فایده دارد( .» ...کریمان)500 :1315 ،
هم در یادداشت دوشنبه  11ربیعالثانی سال  1301ذکر کرده:
« ...صنیعالدوله کارخانهی سرب آبکُنی ساخته است ،برای اینکه سربهایی که از پس قلعهی شمیران پیدا شده،
میگویند نقره دارد آب کند ،و نقره و سربش را از هم جدا نماید .میگویند قریب بیستهزار تومان مخبرالدوله به
جهت پسرش اسباب بخار خواسته و خریده»  ...در پسقلعهی شمیران بقعهی امامزاده ابراهیم واقع است .بقعهای
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سنگی و چهارگوش کوچک و غیرمنظم به طول  4متر و عرض کمتر از آن ،که در پناه درختان بر باالی دامنهی
غربی درهی پسقلعه واقع است که ایوانی در مشرق مدخل آنرا تشکیل می دهد ،و ضریح کوچک مشبک چوبی
در درون آن است .آثار قدیمی در آنجا به چشم نمیخورد( .همان)501 :
درهای طوالنی و تاریخی در قسمت جنوبی قله ی توچال و سمت شمال شهر تهران که در حد فاصل یال گولهبند
و یال چهارپالون قرار گرفته است ...این دره از ناحیهی شرقی قلهی توچال در زیر قلهی چهارپالون از آبشار چشمهی
نرگس (چشمهی مرشد) آغاز میشود و از جنوب در منطقهی دربند شمیران پایان مییابد( .دانشنامهی تهران،
 ،1392جلد یک)241 :
رودخانهی پسقلعه :این رودخانه از فرخال و درهی اُرُس سرازیر شده و به باغهای اسون میرسد .آب دیگری از
درهی غربی اسون سرچشمه میگیرد و کمی پایینتر از اسون به آب درهی فرخال میریزد و کمی پایینتر هر دوی
این آبها به آبی که از آبشار پسقلعه میآید ملحق میشوند .این آب ،اراضی پسقلعه را مشروب میکند و سپس
به دربند و تجریش می رسد و فاضالب آن تا دوالب رفته و در زمینهای کشت دوالب مصرف میشود( .ستوده،
)111 :1311

پسقلعه ،اسفند 1391
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مسجد پسقلعه؛ ساده و گیرا ،اسفند 1391

امامزاده ابراهیم پسقلعه
مرحوم مصطفوی دربارهی امام زادهی پسقلعه مینویسد :بقعهی سنگی چهار گوش کوچک و غیر منظم به طول
 4متر و عرض کمتر از آن در پناه درختان بر باالی دامنهی غربی درهی پسقلعه است که ایوانی در مشرق مدخل
آن را تشکیل میدهد و ضریح کوچک مشبک چوبی بهطور مورب درون آن قرار دارد .هیچ اثر قدیمی و صنعتی
در آن دیده نمیشود .از طرف مشرق به آبادی پسقلعه مشرف است و در جنوب آن درهی فرعی و نهر آبی است
که به رودخانهی پسقلعه میریزد .چشمه ساری هم در جلوی ایوان بقعه جاری است که حوض کوچک کاشی و
آبنما با پنجرهی آهنی در اطراف آن ساختهاند و زوار از لولهی بیرون حوضچه آب بر میدارند( .ستوده:1311 ،
)114
پشت بقعهی امام زاده ابراهیم اشکفتی وجود دارد که تأمل برانگیز است.
باغ چهلپله از باغهای آباد پسقلعه است( .همان)114 :
امالک اوسون (اوستان) و پسقلعه وقف روشنایی معبد زرتشتیان است( .همان)115 :
پسقلعه  3گورستان دارد ،معدن نقره و معدن سرب در پسقلعه داریم( .همان)110 :
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امامزاده ابراهیم ،اسفند 1391

دو سنگ قبر قدیمی در امامزاده ابراهیم ،اسفند 1391
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درختی کهنسال و یک هاون قدیمی در امامزاده ابراهیم ،اسفند 1391

بند یخچال
منطقهای در شمال پس قلعه ،در مسیر راه شیرپال واقع شده است .و «چشمهجعفر» در کنار این منطقه قرار دارد
و یک محوطهی تخت دارد که کوهنوردان به آن «زمین فوتبال» میگویند  ...سنگهای موجود در بند یخچال از
نوع سنگ های سخت آذرین بیرونی است که بر اثر گرانش و زمینلرزه از منطقهی باالیی دیوارهی بند یخچال به
پایین ریخته است  ...برخی از سنگها با نامهایی مانند سنگ سالم ،سنگ قورباغه خشک ،سنگ غول ،سنگ آغل
گوسفند ،سنگ آلبرت و ...نامگذاری شده است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)211 :
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بندیخچال ،خرداد 1391

نمونهای از صخرهها بند یخچال

بند یخچال دید از جنوب
11

بند شاهنشین
بندی واقع در ارتفاعات توچال و محل استراحت ناصرالدین شاه هنگام رفتن از تهران به شهرستانک .در گذشته
در مناطق کوهستانی به مکانی که با سنگهای بزرگ ،چه به طور طبیعی و چه دستساز ،سازهای حفاظگونه
شکل میگرفته است ،بند میگفتند( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)11 :

ستیغ (خطالرأس) شاهنشین – بازارک

دشتِ چمنمخمل
دشتی در شمال غربی قلهی توچال ،واقع در مرز میان شهرستانهای شمیران و کرج  ...این دشت محدودهی
وسیعی را در بر میگیرد که جنوب آن به بلندیهای شاهنشین و گردنهی سیوسه چم و دریاچهی فصلی توچال
(دریوک) ،غرب آن به دامنههای بهمنگیر گردنهی بازارک و لوارک ،و شرق آن به بلندیهای قزقونچال منتهی
میشود .بنابر شواهد تاریخی ،راه معروف به «راه ناصری» از همین محل میگذشته ،و از گردنهی شهرستانک
بهسوی شاهنشین و امامزاده داوود ادامه مییافته است .هنوز هم در تابستان میتوان آثاری از یک راه مالروی
قدیمی را که از میان دشت می گذرد ،دید (دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک.)314 :
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دشت چمنمخمل

توچال
قلهی توچال با بلندی  3992متر بلندترین قلهی رشتهکوههای البرز مرکزی محسوب میشود .مهمترین مسیرهای
صعود به قلهی توچال -1 :مسیر سوهانک  -2مسیر مینیسیتی در شمال لویزان (تنگهی کهنه دارآباد)  -3مسیر
دارآباد  -4مسیر منظریه ،پارک جمشیدیه و حصارک  -5مسیر امامزاده قاسم با دو شاخه  -1مسیر دربند  -1مسیر
ولنجک  -1مسیر میدان درکه با سه شاخه(دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک.)291 – 291 :
جادهی تهران  -شمال داخل حریم توچال (جادهی ناصری) در سال  1310با شمارهی  3101به ثبت میراث
فرهنگی رسیده است.
مسیرهای کنونی صعود به قلهی توچال:
 -1مسیر دارآباد
 -2مسیر منظریه
 -3مسیر گالبدره
 -4مسیر سربند (از مسیرهای :اوسون ،آبشار دوقلو ،چشمه اُرُس ،اسپیدکمر)
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 -5مسیر ولنجک
 -1مسیر درکه
 -1مسیر کن
 -1مسیر شهرستانک (دو مسیر از قصر ناصری -1 :چشمه گَلکیله  -2آهار بشم)
 -9مسیر آهار
 -10مسیر اوشان( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک 52 :و )53

اوسون
در نقاط مختلف اوسون ،درهها ،کوهها و چشمههای متعددی وجود دارد که  ...شاید بتوان منطقهی اوسون را یکی
از پر رفتوآمدترین مسیرهای کوهستانی دامنهی جنوبی البرز مرکزی دانست ...بند اوسون ،دیوارهی اوسون ،لت
اوسون ،چشمه ی اوسون ،لِوار اوسون ،لش مُلک اوسون ،آبشار اوسون (چشمهی لبکمر) و هتل اوسون از مکانهای
مختلف منطقهی اوسون هستند( .ناصر پازوکی طرودی) (دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)111 :
سرقبراُرُس
سر قبر اُرُس در دامن توچال داخل درهای است که کمی باالتر از بند سنگی «نودگیله» قرار دارد .مغرب آن «بند
مگسزاغ» و مشرق آن «بند شیرپال» و شمال آن درهی «فراخال» است .بلندترین نقطهی این دره  2550متر از
سطح دریا ارتفاع دارد.
در اینجا بر سنگ بزرگی از جنس گرانیت این عبارات به زبان فرانسه خوانده میشود :هنگام وبا کُنت دوساتیژ و
فرانسویان مقیم تهران در این درهی سنگالخ و کنار این چشمههای پرجوشوخروش دور از بال اردو زدند 20 ،اوت
 .1140چشمهی اُرُس بعد از درهی اوسون در جنوب شرقی جانپناه اسپدکمر (ایزکمر) قرار دارد( .دانشنامهی
تهران ،1392 ،جلد یک )53 :جنوب دره اُرس را به نام پهنک اوسون مینامند.
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قبر ارس و تصویر خوانا سازی شده متن صخره ( ویکی پدیا)

جعفرآباد
جعفرآباد از شمال به دربند و از جنوب به تجریش و از شرق به امامزاده قاسم و از غرب به اراضی اسدآباد محدود
میشود( .ستوده)211 :1311 ،
روستای جعفرآباد در دورهی قاجار به سبب وجود باغها و عمارتهایی همانند باغ و قصر ملکالتجار ،باغ
معاونالملک (قوام الدوله)  ...از مناطق ییالقی تهران به شمار میرفته است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک:
)330

ولنجَک
ولنجک در شمال غربی تجریش است .از شمال به رشتهکوههای توچال و از جنوب به اراضی محمودیه و از مغرب
به اراضی اوین و از مشرق به اراضی تجریش محدود میشود.آب این دهکده از رودخانهی مختصری که در غرب
آن است و آب قنات تامین میشود  ...اهالی ده از سادات هستند و مسجد قدیمی این ده در نظر ساکنان دهکدههای
اطراف احترامی خاص دارد .در انتهای جنوبی اراضی این دهکده مسجدی به نام محمدیه ساخته شده که نائینیها
آن را اداره میکنند (ستوده.)121 :1314 ،
از سال  1345به بعد ـ به ویژه پس از ایجاد تأسیسات تلهکابین توچال ـ مرغوبیـت اراضـی جنـوبی آن کـه
امـروزه ولنجک نامیده میشود ،اهمیت بیشتری پیدا کرد و با بهرهگیری از خدمات شهری نظیر آب ،بـرق ،و
11

تلفـن ،سـیر صـعودی قیمتها ادامه یافت و با ساخت ابنیهی جدید به یکی از کانونهای اصلی مسکن تبدیل شد
و قـسمتی از زمـینهـای آن ازطریق سازمان زمین شهری به شرکتهای تعاونی مسکن سازمانهای دولتی واگذار
گردید( .خلیلخواه)23 :1311،
از نظر تقسیمات اداری و محلهبندی شهرداری ،ده قدیمی ولنجک از ولنجک جدا شده و همـراه بـا اسـدآباد و
زعفرانیـه ،محلهی بزرگتر زعفرانیه را تشکیل داده است .محلهی کنونی که به عنوان ولنجک مورد مطالعه قرار
گرفته ،از بافت جدیدی پس ازانقالب و به صورت خصوصی ،دولتی و تعاونی تشکیل شده است( .توکلی نیا)1311 ،

درهی ولنجک

12

ولنجک ،اسفند 1391

تجاوز به حریم درهی ولنجک

درکه
دهکدهی درکه داخل درهی درکه ،در غرب رودخانه بنا شده است .اراضی درکه از جنوب به اراضی اوین و از غرب
به اراضی محمدآباد و فرحزاد محدود میشود .اراضی غرب رودخانه تا آسیاب قلعه ی آن جزء درکه است و شرق
13

آن جزء اراضی اوین .از آسیاب قلعه به پایین دو طرف رودخانه جزء اراضی درکه است .آبریز قلهی توچال و قلهی
مشرف به حسنکدر فرحزاد جزء کوههای درکه میباشد( .ستوده)401 :1311 ،
تنگهای که آب رودخانهی درکه در آن جریان دارد ،از سرچشمههای اولیهی آن (هومند شاهنشین) تا روستای
درکه ،رودخانهی درکه ،و از آن به بعد تا روستای قدیم اوین ،باغدرهی اوین نامیده میشود( .دانشنامهی تهران،
 ،1392جلد یک)190 :
علفچین و علفچر درکه:
پلنگچال (به کسر گاف) ،مگچال (به فتح میم و کسر گاف) ،کفاو ،بند شاهنشین ،اراضی زرده مرغکزاری،
سیالیس ،بند عبداهلل ،کارا( .ستوده)401 :1311 ،
محلهی درکه ،یکی از محلههای شهرستان شمیران است که در دامنهی رشتهکوههای البرز واقع شده است .این
محله ازسمت شمال به رشتهکوه توچال ،از سمت شرق به محلهی ولنجک ،از سمت غرب به محلهی سعادتآباد و
از سمت جنوب به محلهی اوین محدود است .قدمت درکه به حدود هشتصد سال پیش برمیگردد .کشف سنگهای
قبور ،تنورهای قدیمی وهاونهای سنگی تراشخورده حکایت از قدمت تاریخی درکه دارد .محلهی درکه با توجه
به موقعیـت ویـژهی جغرافیـاییاش ،صدها نفر گردشگر و کوهنورد را ـ بهویژه در تعطیالت آخر هفته ـ پذیرا است.
تردد گردشـگران بـه علـت وجـود نداشـتن حملونقل عمومی مناسب ،ناهنجاریهای صوتی و ترافیکی ،و مواردی
از این دست ،زندگی ساکنان را با مشکالتی مواجه کرده است ،لذا در ارایهی خدمات و زیرساختها برای این محله
باید به صورت فرامحلهای اندیشیده شـود .پیونـد و انـسجام اهالی درکه و اوین از گذشته دارای چنان استحکامی
بوده است که همگان با وجـود تفکیـک محـدوده ،از ایـن دو محلـهی همجوار به نام «اوین درکه» یاد میکنند.
(سند هویت محله درکه( )1311 ،توکلی نیا)1311 ،
تکیهی درکه در سال  1391به آتش کشیده شده است و تمامی آثار تاریخی و هنری آن سوخت .در حال حاضر
توسط خیرین و عاشقان ابا عبداهلل نوسازی شده است .
اُذغالچال یا آبِ ذغالچال ،باغ و رستورانی بزرگ در بخش میانی درهی درکه بعد از دوراهی آبشار جوزک است.
در گذشته ،پشتههای هیزم را در چالهای میسوزاندند و ذغال مصرفی زمستان درکه را تهیه میکردند (دانشنامهی
تهران ،1392 ،جلد یک.)41 :
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درهی درکه واقع در جنوب غربی کوهستان توچال است .درهی درکه با درازای  1500متر از روستای درکه در
جنوب آغاز میشود و در زیر قلهی شاه نشین در شمال پایان میپذیرد .اختالف بلندی میان دو نقطهی آغازین و
پایانی دره بیش از  930متر است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)449 :
در طرف جنوب رشتهکوه آخر درهی درکه ،در شمال هفتاخانی ،هفت ناو نسبتاً عمیق است که اهالی میگویند
اگر در زمستان این ناوها از برف پر شود و شیب کوه همسطح گردد ،آن سال سالِ وَشم یعنی سال پرآبی است.
این هفت ناو را «هفت برار» یعنی هفت برادر خوانند .درهی درکه شمالی جنوبی است و آب این دره از چشمههای
هفتاخانی (هفت چشمه) و چشمهی کفاو سرچشمه میگیرد .آبهای دیگری از چشمهسارهای دیگر نظیر آب
درهی کارا به این رودخانه میریزد و پس از گذشتن از هفتحوض به دهکدهی درکه میرسد و سپس از پلِ
سرآسیاب میگذرد( .ستوده)401 :1311 ،
در کوههای درکه علف های گرز و کما و وایه و هلوی و گون کتیرا یافت میشود .علف خرزهره که سمی است و
مال و گوسفند را میکشد در این کوهستان هست( .همان)401 :
تقی فکری دربارهی درکه مینویسد :در شمال غربی ده معدن سنگ سبز است که عدهای از اهالی در آن به کار
مشغولاند .از کارهای دستی اهالی بافندگی و جوراببافی و طنابتابی است .رودخانهی درکه از پای قله شاه نشین
از هفتچشمه به نام «هفتاخانی» سرچشمه میگیرد .در مسیر رودخانه ،آبشار بند عبداهلل است( .همان )409 :
در وسط قریه بر دامنههای غربی درکه ،بقعه و زیارتگاهی به نام امامزاده سید محمدولی وجود دارد که بنای فعلی
آن چندان قدیم نیست و اگر اثری از قدیم در آن باشد شالوده و قسمتهای پایین دیوارهای حرم آن است( .همان:
)410
در زیارتنامه های این مرقد نام شاهزاده سید محمدولی مشهود است و بیش از آن چیزی به نظر نمیرسد .مردم
درکه اظهار میدارند که از چهار پشت به حضرت سجاد(ع) میرسد و شجرهنامهی این امامزاده در شکرآب لواسان
به دست آمده است.
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محلهی درکه دید از شرق

تکیهی جدید درکه
11

امامزاده سید محمد ولی ( والی)
نسب این امامزاده بنا به روایتی ،به امام زین العابدین(ع) میرسد .بقعهی امامزاده سید محمد ولی در  1321قمری
مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته  ...دو شمعدان کوتاه مربوط به  1241ق از قدیمیترین اشیاء موجود در این بقعه
به شمار میروند( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)51 :

نمای ورودی و بنای تازه تاسیس امامزاده والی درکه

اوذغالچال
11

قهوهخانهی کوهیار
قهوهخانهای کهن واقع در ابتدای بند عبداهلل در میانهی درهی درکه( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)11 :

یک قهوه خانه در مسیر پس قلعه – شیرپال که مالک ،هویت قدیمی آن را حفظ کرده است ،اسفند 1391

درهی کارا
جنگل کارا با مساحت  3هکتار و درختان گردو ،ازگیل ،شاتوت ،بیدهای جنگلی که شمارشان نسبت به گذشته
کم شده است .چشمهی کارا ،یکی از زاللترین چشمههای آب درکه ،در همین جنگل جای دارد .دره با طول
 1100متر و اختالف ارتفاعی  550متر است .دومین قلهی مهم روی خط الراس ،قلهی پلنگچال است .این قله با
ارتفاع  2950متر از سطح دریا است .گردنهای واقع در مسیر کوهستانی فرحزاد و در راه صعود به قلههای دوشاخ
و چینکالغ است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم 250 :و)251
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درهی کارا
پاسیالیز
در نزدیک دو راهی کارا قرار دارد ...خاکِ منطقه سیاه است ودر زمانهای قدیم ،مردم محلی هیزم و علوفهی مورد
نیاز منطقهی خود را از کوههای اطراف آن تامین میکردند( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک) 234 :

پاسیالیز
19

پاکوپا
آبشاری در ابتدای درکه ،پس از دو راهی پاسیالیز و کارا .درهی پاکوپا نخستین درهی اصلی درکه به طول 100
متر واختالف ارتفاعی  130متر زیر قلهی پاکوپا به ارتفاع  1950متر از سطح دریا است( .دانشنامهی تهران،1392 ،
جلد یک)234 :

مزرعهی یونجهزار
مزرعهای واقع در فاصلهی تقریبی  1کیلومتری شمال فرحزاد و در انتهای مسیر درهای رودخانهی فصلی فرحزاد.
در ارتفاع  2150متری از سطح دریا قرار دارد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)531 :

فرهزاد  /فرزاد  /فرحآباد
مرحوم عباس اقبال دربارهی فرزاد می نویسد« :فرحزاد قریهی دیگری است در شمال غربی طهران بین تجریش و
کن .نام این قریه نیز در کتاب منتقله الطالبیه آمده است اما به شکل فرزاد که امالی صحیح قدیم آن فرهزاد است
به تشدید راء .بعدها قیاس عامیانه «فره» را که بهتدریج به تخفیف راء استعمال شده به فرح عربی مبدل ساخته و
فرهزاد و فرزاد را فرحزاد کرده است( .ستوده)1314:121 ،
فرزاد آبادی ،که اکنون آنرا فرحزاد گویند ،بسیار قدیمی است؛ و در کتاب منتقله الطالبیه بصورت «فرزاد» از سواد
ری درج آمده ،و روایت ان کتاب درجنهالنعیم نیز ذکر گردیده است .فرزاد در کتاب النقص«برزاد» ثبت افتاده.
(کریمان)595 :1311 ،
این قریه دارای دو امامزاده است که یکی لوحهی تاریخی دارد( .ستوده )1314:124 ،بوستان گلپاد و شهرکهای
مسکونی بهرود ،الموت ،سهند ،الوند و خودروسازان در این منطقه احداث شدهاند( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد
دوم)201 :
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درهی فرهزاد

رودخانهی فرهزاد ،آبان 1391

فرهزاد ،آبان 1391
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چشمهی آب زندگانی
بر سر راه فرحزاد به امامزاده داوود ،نزدیک محلی به نام سنگ نیم مثقالی است( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد
یک)4 :
آن محلی است بین امامزاده داود و فرحزاد نزدیک محلی بنام «سنگ نیم مثقالی» که زائران در آنجا بهعنوان
استشفاء از آب آن مینوشند ( .بالغی)133 :1350 ،

تپهسالم
مکانی در شرق کوه پلنگچال بر سر راه امامزاده داوود .این محل از آن رو بدین نام خوانده شده است که آن گروه
از زائران امام زاده داوود که از راه فرحزاد به زیارت میرفتند ،در این محل برای نخستین بار گنبد امامزاده داوود
را میدیدند و به آن حضرت سالم میدادند( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)21 :

یونجهزار
یونجهزار مزرعه و باغستانی از اراضی فرهزاد است که در فاصلهی یک فرسنگ و نیمی شمال این دهکده افتاده
است .قهوهخانهای قدیمی برسر دو آبی که یک آب آن از شعب سمت چپ رودخانهی فرهزاد است ،ساختهاند.
مسافران امامزاده داوود و چارواداران شهرستانک که از راه لت میگذرند ،در اینجا استراحتی میکنند(.ستوده،
)1314:119

مراد آباد
در مشرق حصارک کن و جنوب غربی فرهزاد است .این ده به دو نیمهی شرقی و غربی تقسیم میشود و دو مالک
دارد.
یک رشته قنات پر آب دارد و از آب رودخانهی فرهزاد هم استفاده میکند( .ستوده)1314:110 ،
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محلهها ،زمینها ،تپهها و درههای مرادآباد به نامهای استخر ،تپه عُمَر ،درهی اربابی ،درهی رعیتی ،شنکبود،
دوزارک ،دربسته ،درهی خورشید ،درهی سولوار ،درهی زغال ،چشمهخونی و درهی گون خوانده میشدند.
(دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)313 :
از اماکن شاخص در این محله میتوان به مسجد جامع مرادآباد ،قلعهی سرهنگ حقاری ،استخرهای آب و باغهای
توت اشاره کرد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)314 :
مراد آباد پیرامون یک چشمه (چشمه خونی) شکل گرفته است  ...مزرعهی «خاک الری» جزء ده مراد آباد است
 ...دارای قلعه رعیتی و قلعه اربابی است  ...تپه عمر در شمال غربی مراد آباد است و در آن جشن عمر کشون برگزار
میشود( .سند هویت محله)

دو چناران
در انتهای باالی حصارکِ کن باغستانی کوچک و مزارعی محدود دارد .در این دره «تیره مار» که به طرف آدمی و
جاندران دیگر میجهد زیاد است ،و «مار جعفری» نیز دیده میشود( .ستوده)440 :1311 ،

سولقان
سلوقان ...نام این دیه در تواریخ در احوال سلطان غیاثالدین پسر سلطان محمد خوارزمشاه به چشم میخورد.
(کریمان)512 :1311 ،
نام این آبادی یادآور نام خاندانی به نام «سوله» یا «سولگ» است  .زیرا در ترکیب نام «سولهده» از دهکدههای
دشت مازندران هم جزء «سوله» دیده میشود که به معنی دیهی است که تیره «سوله» در آن ساکناند( .ستوده،
)519 :1311
دو محلهی این دهکده ،سمت راست رودخانه و یک محلهی آن به نام «دارکورو» (هر دو بر وزن کو) سمت چپ
رودخانه بنا شده است .ارتباط این دو قسمت بهوسیلهی پل چوبی عظیمی است .قدیمترین سند تاریخی این آبادی
تاریخ صندوق مزار سید احمد ابی القاسم الهروی الحسنی است که هفتصد و شصت و شش قمری است( .همان:
)520
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سولقان به سه محله تقسیم میشود ،از این قرار :محلهی ده ،محلهی قاضی ،محلهی دارکورو و میدانهای آن به
نامهای :میدان پاچنار ،میدان پاجوزدار و میدان مونده (= میان ده) خوانده میشوند( .همان)520 :
کوه شرقی دهکدهی سولقان «نامرو» خوانده می شود .در این کوه بندی است معروف به «بند عیش» باالی بند
عیش آثار ساختمانی قدیمی دیده میشود که غربی آبادی معروف به «سنبالن» (به ضم سین) است و بندهای
معروف آن «بند اِزاب» (به کسر الف) و بندهسار (به فتح ها) است .درههای معروف این دهکده عبارتند از «درهی
درکه» و درهی هستک( .همان)521 :
بیشتر بارندگی این محل در زمستان و بهار است  .در زمستان برف زیادی در سولقان میبارد و در بهار تگرگ و
بارش فراوان دارد .رودخانهی سولقان که سرچشمههای آن باالی امامزاده داود و رندان و تاالن و سنگان است،
دائمی است ولی آب آن در تابستان کم میشود .از چشمه هایی که در این دهکده هست وَر اوئَک ،دارکورو ،لش
غفور ،در کوه سنبالن هم «چشمه صادق» قابل ذکر است( .همان)522 :
شهابالدین خرندزی دربارهی سلوقان می نویسد :سلطان غیاث الدین – پسر سلطان محمد خوارزمشاه ناگاه نفیر
شنید ،از سر شتاب اسب نوبت را سوار شده به قلعهی سلوقان رفت ،جاللالدین به خیمهی او درآمد (ستوده،
.)529 - 521 :1311

روستای سولقان دید از غرب
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سید احمد معروف به در سید
بنای آن محقر و شامل یک ایوان و یک اطاق است .مصالح ساختمان آن سنگ و گل است ولی از پارههای کاشی
که بردیوار شرقی نصب شده است ،معلوم میشود که سابقاً این بنا کاشیکاری داشته است( .ستوده)524 :1311 ،
در قبرستان عمومی سولقان اطاق کوچکی است که شیخ مهدی نامی در آنجا به خاک سپرده شده است .در ضلع
شرقی این بنا سنگی بزرگ که به اصطالح محل «کمر» گویند قرار دارد که روزگاری سیل آن را از باالی کوه به
زیر آورده است( .همان)521 :

امامزاده سید احمد ،سولقان

سید محمد نور بخش
محمد نوربخش از طرف پدر منسوب به امام زینالعابدین علیهالسالم و از طرف مادرمنسوب به امام موسی
کاظم علیه السالم .سید محمد نوربخش در سال  195هجری در قائن پا به عرصهی وجود گذاشت( .شاه
حسینی)1354 ،
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سید محمد نوربخش در آغاز عهد شباب به والیت قطران در آمد و در دیه سلقان رحل اقامت افکند و جمعی
فراوان مرید وی شدند و به متابعتش در آمدند( .ستوده)521 :1311 ،
سید محمد ابتدا انوار نامیده می شد و بعد که خدمت خواجه اسحق رسید به نوربخش ملقب گردید .فرقهی
نوربخشیه از فرقههای نامی متصوفه است و به سید محمد نوربخش که سرسلسله و پیشوای صوفیان در عصر
خویش بوده منسوب است( .ستوده .)511 :1311 ،در روز پنج شنبه  15ربیع االول  119در سن  13سالگی
در گذشت( .شاه حسینی )1354 ،و مرقدش در سولقان است.
شاهزاده قاسم
وی شاهقاسم فیضبخش فرزند ارشد سید محمد نوربخش قهستانی است که در قصبهی طرشت ری مسکن داشت.
از جانب شاه طهماسب صفوی به او التفاتها و اکرامها شده است( .ستوده)511 :1311 ،

سید محمد نوربخش ،سولقان
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بام البرز 1
ارتفاع از سطح آبهای آزاد 1904 :متر
این محوطه در جنوب شهرک توریستیِ بام البرز دهستان سولقان کن شهرستان تهران واقع شده است.
دورهی فرهنگی :تاریخی ،اسالمیِ متأخر (مافی و آخوندی(
بام البرز 2
ارتفاع از سطح آبهای آزاد 1199 :متر
در شمال غرب شهرک توریستیِ بام البرز دهستان سولقان بخش کن شهرستان تهران واقع شده است.
دورهی فرهنگی  :اشکانی (مافی و آخوندی)

باغدره
جزء دهستان سولقان از بخش کن شهرستان طهران است و در یک کیلومتری مشرق سنگان افتاده است ...از
چشمه و رودخانه مشروب میشود( .کریمان)491 :1315 ،

«باغ اناری» در غرب تهران (شمال چیتگر ،نزدیک میدان خرمآباد) ،بهمن ماه 1391
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کیگا
کیگا دیهی است که در شمال شرقی سولقان و جنوب غربی امامزاده داوود واقع شده است .اهالی نام این آبادی را
به نام کیقباد میدانند و میگویند نام این پادشاه براین آبادی بوده است ...آبادی کیگا در دامنهی کوه گلدر بنا
شده و فاصلهی آن از کن در حدود دوازده کیلومتر و به همین اندازه از فرهزاد مسافت دارد .از قدمت آبادی خبر
نداریم .چناری قدیمی و کهن در این آبادی بود که صد و پنجاه سال پیش (از تاریخ  1321ه .ش) آن را بریدهاند.
(ستوده)121 :1314 ،
باغستان کیگا به نام تنگهی کیگا خوانده میشود و این تنگه یکی از زیباترین و شادابترین تنگههای کوهستان
شمیران است .درختان میوهی فراوان و پر بار در این تنگه دیده میشود و به قسمتهای زیر تقسیم میگردد-1 :
دشتک  -2درناجیر  -3در اسبلک  -4بیشه بارونک  -5پلهی علی احمد.
علفچین و علف چر کوه های کیگا:
 -1درهی شیر  -2درهی زینل  -3چشمه قاسم  -4پابشم  -5در یار احمد .چهار یورد آخر باالی امامزاده داوود
است(.ستوده)1314:129 ،
ساختمان مهم کیگا امامزاده داوود در چهار کیلومتری دهکده است .در خود ده یک در مسجد ،یک در حمام ،دو
در مکتب ،یک در تکیه که بام آن آهنکوب است و یک سنگ آسیاب است (.همان)130:

روستای کیگا
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امامزاده داود
در داخل بنای امامزاده نسبنامهی او را چنین نوشتهاند :داود بن عماد بن جعفر بن نوح بن عقیل بن هادی بن
امام زین العابدین علیه السالم( .ستوده)21 :1311 ،
امامزاده ظاهراً از سادات زیدیهی حسینی است( .کریمان)492 :1315 ،
مصطفوی :جادهی از فرهزاد تا امامزاده داود همان جادهی کوهستانی است که زمان ناصرالدینشاه ساختهاند ،فقط
چند کیلومتر آن را با اعانات ،کمی اصالح کردهاند( .همان)493 :
از فرهزاد تا امامزاده داود قریب  15کیلومتر مسافت است که زوار آن را پیاده یا بهوسیلهی چارپایان طی میکنند...
جاده بهطور کلی شامل سه قسمت :سرباالیی تند ابتدای راه؛ درهی عریض و سنگ نیم مثقالی؛ درهی تنگ،
قهوهخانهی یُنجهزار ،کتلخاکی و درختان کهن سال بید ،نمایان شدن روستای کیگا ،محلی به نام نعلشکن و
امامزاده( .مصطفوی :1311 ،خ )211 -215
بقعهی امامزاده داود

(ع)

بیش از جنبهی تاریخی ،از نظر اجتماعی و معتقدات مردم متدین ایران قابل توجه و

شایستهی بررسی میباشد و هیچ زیارتگاهی به اندازهی این بقعه برای مطالعهی عادات و سنن خوب ملی و مذهبی
مناسب و مستعد نیست .قربانی های زیاد ،نذورات فرش و سماور و چراغ و ظروف مس فراوان که انبارهای متعدد
از این ظروف انباشته شده است ...مراسم تعزیه و شبیهخوانی در ساعات مختلف در خارج بقعه ...قطعه نخ یا کنارهی
پارچه ی سبز رنگ که برای بستن دخیل در مقابل پرداخت مبلغی از شخصی که روی صندوق در داخل ضریح به
فروختن و افروختن شمع مشغول است ...عقیده به این که علتِ پیچیدگی چشم مردم کیگا اشارهی دزدکی است
که با چشم ،محل امامزاده را به دشمنان نشان دادهاند ،و بسیاری نکات دیگر را در ضمن زیارت رفتن به امامزاده
داود(ع) میتوان مشاهده و درک نمود( .مصطفوی)221 – 220 :1311 ،
بنای مزار که از سنگ و گچ است به امر امیر همایون ساخته شده است .سنگ مرمر سرداب را هشتاد سال پیش
(از تاریخ  1321هجری شمسی) بر مزار و مرقد نصب کردهاند .گنبد و بارگاه را مادر فرمانفرما ساخته است ...قبر
غالم حضرت زیر طاقی است که بر رودخانه زدهاند و آب رودخانه از مغرب امامزاده از زیر این طاق عبور کرده و به
آبشار تنگهی کیگا وارد میشود( .ستوده)29 :1311 ،
درصحن امامزاده داود سمت غربی در اطاقی که قریب به حرم امامزاده در جهت قبله صحن واقع است قبری
معروف به مقبرهی قنبر است که غالم امامزاده است( .کریمان)494 :1315 ،
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حسینیهی امامزاده را در سال  1321ساختهاند( .ستوده)29 :1311 ،
از امام زاده داود راهی به شهرستانک ،راهی به رندان ،راهی به کیگا ،راهی به توچال و راهی به یونجهزار و فرهزاد
وجود دارد .درههای معروف امامزاده داود عبارتاند از درهی چشمهقاسم ،درهی پایبشم ،درهی وارونک ،درهی
یورد غربیلک( .همان)30:
بقعهی قدیمی این زیارتگاه پیشتر از زمان صفویه بنا گردیده است ...وقفنامههایی بدست آمده است که مربوط به
زمان شاه طهماسب اول صفوی و فرزند او حیدر میرزا می باشد( .همان)35 - 34 :
اصل بنا را خازنالدوله – زوجهی فتحعلیشاه – در سنهی  1241ه .ق گذاشته است( .همان)31 :
امامزاده عمادالدین پدر امامزاده داوود ،و امامزاده عالءالدین و امامزاده قاسم و امامزاده عقیل برادران امامزاده داوود،
در رندان و سنگان هستند( .بالغی)134 :1350 ،
کتلخاکی :پس از خروج از یونجهزار جادهی صاف و درختانی در دامنهی کوه در کنار رودخانه قرار دارد و پس از
آن کتلخاکی شروع می شود که دشوارترین قسمت راه است .در وسط درهی باریک میان راه کتلخاکی ،چند
درخت بید کهنسال و چشمهسار کوچکی است که محل بسیار مناسبی جهت رفع خستگی است و به همین جهت
قهوه خانهای در پناه درختان ترتیب دادهاند( .همان)133 :

امامزاده داود ،عکاس :ابوالقاسم بن محمد تقی نوری 1323 ،ق .
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امامزاده داود ،دید از جنوب شرقی

آبشار امامزاده داود
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نقشه محوطههای تاریخی جبههی جنوبی توچال ( کوهپایههای شمیران)

راههای قصران
راه های قصران در اصل رابطی بین ری باستان و طبرستان ،دو منطقهی سوقالجیشی و مهم در روزگاران باستان،
بوده است .برای نمونه :راه شمیران ،بلده ،علمده و نور از جمله و نزدیکترین راه از تهران به ساحل دریای مازندران
است.
راههای مازندران قبل از احداث راههای ماشین رو:
 -1طهران ،گردنهی قوچک ،لشکرک ،افجه ،الر ،نور مازندران
 -2طهران ،گردنه ی قوچک ،لشکرک ،اوشان ،آهار ،شهرستانک ،دوآب ،کندوان مازندران
 -3طهران ،گردنه ی قوچک ،لشکرک ،اوشان ،میگون ،دربند سر از دامن کوه گاجره از دیزین به مازندران.
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بین ری و قسمتی از مازندران که سرزمین رویان قدیم باشد چهار راه وجود داشته:
 -1ری به الر و رویان
 -2ری به شهرستانک و لورا و رویان
 -3ری به دربندسر و گاجره و رویان
 -4ری به سوتک و رویان( .کریمان)110 – 159 :1315 ،

کُتلراه
کتلراه یعنی راه بلند ،راهی که از تپهها و کوههای بلند میگذرد ...بلندیهایی نظیر گردنهی افجهبشم با ارتفاع
 3150متر ،دشت الر با ارتفاع متوسط  2100متر ،و گردنهی کبود با ارتفاع  3250متر از سطح دریا. ...کتلراه به
عنوان راهی سبکرو در همهی ادوار مختلف مورد توجه و استفاده بوده ...راهی کهن و سبکرو که دشت ری را به
مازندران متصل میکرد .این راه از دو مسیر از ری (بعدها تهران) به لواسان کوچک میرسید .مسیر اول به ترتیب،
از تهران و سرخه حصار ،و سپس در منطقهی جاجرود از کنار رودخانهی جاجرود میگذشت و به لواسان کوچک
میرسید .مسیر دوم از تهران به تلو ،و سپس به روستاهای لتیان و قاسم آباد (این دو روستا اکنون به زیر آب
دریاچهی سد لتیان رفتهاند) که در آنجا ،پل حاج اهللیار روی رودخانهی جاجرود احداث شده بود ،میرسید و در
لواسان کوچک به مسیر اول متصل میشد .این دو مسیر پس از اتصال به یکدیگر در لواسان کوچک از مجاورت
روستاهای سینک ،هنزک و انباج میگذشت و پس از عبور از افجه ،به منطقهی دشته ،و بعد به دشت هویج یا
کهچال [گرچال] میرسید؛ سپس در این منطقه ،به شرق منحرف و با گذر از ناحیهی پرسون ،به گردنهی افجهبشم
وارد میشد و پس از ورود به درهی خشکه الر ،به رودخانهی الر میرسید .این راه در کنار رودخانهی الر به دو
شاخه تقسیم میشد؛ راه اول به سمت شرق امتداد مییافت و با گذر از کمردشت و گزلدره ،به کوه عسلعسل
می رسید و از راه پلور ،الریجان و رینه به آمل می رفت .راه دوم از کنار رودخانهی الر به سمت شمال غرب ادامه
می یافت و با گذر از یورد قید ،به چشمه و کاروانسراهای آبشار اول و دوم میرسید .پس از گذر از ناحیهی سرخک
و گردنهی کبود ،کاروانسرای پاکبود  ...نمایان میشد  .این مسیر در ادامه به درهی گوشلک یه سمت بلده و نور
میرسید و سپس ،به جلگهی مازندران وارد میشد( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم)251 :

راه پنیری
103

جادهی ارتباطی و تاریخی ری به مازندران از طریق لواسان ...از طریق روستای افجه و از گردنهی مشهور آن به نام
افجهبشم یا افجهوش امکانپذیر بود ...عمدهی محصولی که در گذشته از این مسیر انتقال مییافت ،پنیر دستساز
و محلی عشایر بود ....این پنیرها را از خشکه الر به گردنهی افجه بشم در مسیر خاکی و مالرو میآوردند و سپس
به جایی در کنار سد لتیان میبردند .این محل را پاپُل یا پای پُل میگفتند .راه پنیری از پاپل به  500متری حدود
منطقهای به نام گارکلو (گهواره کلو) منتهی میشد ،یعنی به کمرکوه زینکوه میرفت ،و از آنجا به شکل مورب از
کنار کوه ادامه مییافت تا به صخرهای بزرگ میرسید .آثار راه پنیری هنوز هم در کنار این صخره باقی است .این
مسیر تا خط الراس کوه امتداد داشت و از آنجا به خاک سفید ،نارمک و محلهی سرچشمه و بازار تهران متصل
میشد  ...و مجدداً از این راه بهسوی خشکهالر برمی گشتند( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد یک)411 :

مسیر توچال به شهرستانک
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توچال به شهرستانک جبههی شمالی

نقشهی راهها در محدودهی چشمانداز توچال
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راه ناصرالدین شاهی
در سراسر جبههی جنوبی قلهی توچال و در امتداد شرق به غربِ آن ،آثار راه شوسهی کالسکهرویی وجود دارد که
به راه شاهی یا راه ناصرالدین شاهی شهرت دارد .این راه از روستای قدیمی منظریه که امروز بخشی از شهر تهران
و یا یکی از محالت شمالی آن محسوب میشود آغاز و به سمت قلهی توچال امتداد مییافت .از فاصلهی چند
متری دامنهی جنوبی قلهی توچال راه به سمت محلی که امروز ایستگاه هفت تلهکابین در آن قرار دارد و در سمت
شمال آن چشمهی آب بسیار گوارای قله واقع شده ،به کوه تختشاه (قلهی شاه) رسیده و سپس به طرف شمال
غرب کشیده شده و نهایتاً به شهرستانک میرسیده است  ...مجموعهی راه شاهی ،قله توچال و پناهگاه کارگر تحت
عنوان «اثر فرهنگی تاریخی جاده تهران شمال و آثار داخل حریم» با شماره  3101در تاریخ  1310/9/21در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است( .پازوکی)409 -401 :1312 ،
طول این راه حدود  15کیلومتر بود ....حرکت بسیار کند صورت میگرفت و مسیرِ حدود  3فرسخی ،میبایست در
مدت  3یا  4روز طی میشد  ...افزون بر مسیر کالسهرو ،راهی نیز از رودبار قصران به شهرستانک وجود داشت که
گاهی شاه از آن طریق به شهرستانک میرفت .مسیر این راه از سرخهحصار آغاز میشد و به تلو ،و سپس لشکرک،
و از آنجا به اوشان و آهار میرفت .این راه در آهار به دوشاخه تقسیم میشد؛ شاخه ای به سمت شمال غربی به
ناحیهی تاربیشه و جنوب کوههای تاربیشه و کوه آهاربشم میرسید و از آنجا سرازیر میشد و به شهرستانک
میرفت .شاخهی دیگر به ناحیهی شکر آب و در سمت شمال دشتِ چمنمخمل از ارتفاعات سرازیر میگشت و به
شهرستانک میرسید( .دانشنامهی تهران ،1392 ،جلد دوم )11 :

نقشهی جادههای جبههی جنوبی توچال
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کوهستانِ توچال؛ گنجینهی «نامجا»ها
نام هایی که در طول تاریخ ،برای روستاهای کوهستانی ،چکادها ،درهها ،یالها ،و چمنزارها گذاشته شده ،حامل
خاطرههای تاریخی و حاصل بینش بومی ،ذوق ،و کنش فرهنگی مردمانی است که از صدها یا هزاران سال پیش
در آن نقطه میزیسته یا به آن جا رفتوآمد داشتهاند .این نامها ،میراثهای ارزشمند زبانی هستند و ضرورت دارد
که به شکل کهن خود حفظ شوند و از امروزیسازی یا «معنادار» کردنِ سادهانگارانه در امان بمانند .اماناهلل قُرشی
در دو کتاب ایران نامک و آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی ،نامهای جغرافیایی را به دو دسته تقسیم کرده است:
« -1نامهای متعارفی» که از یکی از زبانهای شناختهشدهی قدیم و میانه و جدید هندواروپاییتبار ریشه گرفتهاند.
زبانشناسان ،به طور معمول میتوانند با ریشهیابی این نامها ،برایشان معنایی بیابند یا آنها را با واژگانی دیگر
همخانواده کنند.
« -2نامهای گیتایی» که در زبان کهن هندواروپایی در هزارههای پیش از هزارهی دوم و سومِ پیش از میالد ریشه
دارند ،و بیشترِ آنها به سبب جدایی از زبانِ تحول یابنده ،از مصادیق و معانی اولیه دور مانده و «بیمعنی» شدهاند.
چه بتوانیم برای نام کوه ها و جاهای دیگر معنایی بیابیم و چه نتوانیم ،در هرحال باید شکل کهن و بومی آنها را
حفظ کنیم؛ این واژگان و آواها ،مانند گونههای گیاهی و سیماهای سرزمینی و نغمههای موسیقی که داراییهای
زیستی و ملی ما هستند ،ارزش ذاتی خود را دارند و بخشی از میراث فرهنگی کشور به شمار میروند.

دگرگونسازی (تحریف) نامجاها
دگرگونسازی نامجاها ،قطع پیوند فضاهای زیستیمان با گذشتهای است که اگرچه شاید مهآلود باشد ،اما در
هرحال خاطرهانگیز و باشکوه است و مجموعهی داشتههای طبیعی و فرهنگیمان را غنیتر میسازد.
لزومی ندارد که مسووالن اداری یا دیگر اشخاص وظیفهی خود بدانند که برای شهر یا کوهی که در حوزهی
مدیریتشان است ،معنایی بیابند .یافتن وجه تسمیهی محلها ،به ویژه آنهایی که به کوه و دشت مربوط میشود،
غالباً دشوارتر از آن چیزی است که به نظر میآید و مسووالن و اهالی منطقه باید در برابر وسوسهی «معنایابی»
خوددار و باحوصله باشند و نام های متداول محلی را تبدیل به واژگان امروزی نکنند .تبدیل هسار به حصار ،لونیز
به النیز ،اللون به الالن ،تالون به تاالن ،استلک به اصطلک ،و ...که در شمران انجام شده ،و یا خواندم این شهرستان
به نام «شمیرانات» که با «ات» عربی جمع بسته شده ،نشانگر روحیهی سادهیاب ما ،بیحوصلگیمان ،و
بیعالقگیمان به حفاظت میراثهای گذشتگان است .مانند همین دگرگونسازیها ،در صدها نقطه ی دیگر ایران
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هم انجام شده است ،برای مثال :تبدیل نامِ کوه نوزر (تلفظ محلی) در نمارستاقِ مازندران به ناظر ،هَسارچال در
کالردشت به حِصارچال ،شوندشت در جادهی هراز به شاهاندشت ،پَلخُو در جادهی کرج – چالوس به پُلِ خواب،
اِسِلمحله در جنوب تنکابن به عسل محله ،جوردشت در کوهستان مشرف به رامسر (با نام کهن سختسر) به
جواهردشت ،نِگِل در نزدیکی مریوان به نوگُل ،فریمسرا در منطقهی تاریخی دودانگهی ساری به فریمصحرا ،سوماسرا
در گیالن به صومعهسرا ،دِرِهنم و ساردو در منطقهی جیرفتِ استان کرمان به باب نم و ساردوئیه ،چمنزار شانهزر
در کوهستان الوند به شاهنظر.
معنای بسیاری از نامها را میتوان با جستجو در کتابهای کهن و آثار پژوهشگران ،یا مقایسهی آنها با اصطالحها
و واژگانی که در گویشها و زبانهای محلی ،به ویژه در روستاهای دوردست و در میان عشایر ،به جا مانده دریافت.
اما این کار فقط از عهدهی عالقمندان پرحوصله و پژوهشگر برمیآید ،نه از بخشنامهنویسان و مدیرانی که به طور
معمول وقت برای این گونه کارها ندارند .همچنین باید توجه داشت که زبان فارسیِ رسمی و متداول در تهران و
رسانهها و کتابهای درسی ،لزوماً بهترین سنگ محک برای تعیین یا تشخیص معنای نامها نیست .ضرورتی هم
ندارد که برای پیش رفتن کارها و نیازهای روزانه مان در پی یافتن معنا برای هر نامی باشیم و احیاناً در این راه
برای نام کوهها و دیگر جاها« ،معنا» جعل کنیم .برای مثال آیا ضرورتی دارد که در کار شهرداری و دیگر امور
اداری ،بدانیم واژگانی مانند اصفهان ،زابل ،پاریس ،یا لندن یعنی چه؟! همانگونه که معنای این واژگان در هالهای
از ابهام ،با کهنگیِ عتیقهوار خود ،آهنگین و خاطرهانگیز هستند ،نباید نامهای زیبایی مانند کوه برآسمان یا
بهرآسمان (در جنوب استان کرمان ،مشرف به جیرفت) را به «بحر آسمان» یا ارفهکوه (در سوادکوهِ مازندران) را
به «ارفعکوه» تغییر دهیم ،یا همانگونه که در دورهی کوتاهی پس از انقالب رخ داد ،قلهی شاهنشین در رشتهکوه
توچال را (به خاطر تلقی نادقیقی که از واژه ی «شاه» داشتهایم) «الفتح» بخوانیم.

توضیح در مورد یک نمونه تحریف
محلهی فرِه زاد (که در گذشته یک روستا بوده) ،امروزه بیشتر فرَحزاد خوانده می شود و در تابلوهای شهرداری و
اسناد رسمی نیز چنین است .اما قدیمیهای این منطقه ،آن جا را با کسر حرف ر تلفظ میکنند .منوچهر ستوده
در کتاب جغرافیای تاریخی شمیران از قول عباس اقبال آورده است« :فرحزاد قریهی دیگری است در شمال غربی
طهران بین تجریش و کن .نام این قریه نیز در کتاب منتقلهالطالبیهآمده است ،اما به شکل فرزادکه امالی صحیح
قدیم آن فرهزاد است به تشدید راء  .بعدها قیاس عامیانه «فره» را که به تدریج به تخفیف راء استعمال شده به
فرح عربی مبدل ساخته و فرهزاد و فرزاد را فرحزاد کرده است( ».ستوده  ) 121ستوده سپس از چند منبع دیگر
مطالبی دربارهی این روستا میآورد و در همه جا آن را به شکل فرهزاد می نویسد.
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با توجه به قدمت منطقه که به پیش از اسالم میرسد ،و با توجه به تلفظ محلی و معنای «فره» ،نگارش فرهزاد
درستتر به نظر میرسد.

نامهای نیک برای کوهها
الزم است توجه داشته باشیم که در فرهنگ کهن ایرانی (و به طور کلی :هندواروپایی) کوهها حامل فرّ و زیبایی
بودهاند .این پدیدههای سترگ ،اگرچه مکانهایی رازناک و گاه ترسآور بودهاند ،اما به خاطر آن که سرچشمهی
آب هستند و دشتها و و دیگر سکونتگاههای انسانی را با چشمانداز شکوهمند خود میآرایند ،بالنده و زنده و
زاینده هم انگاشته میشدند .در فرهنگ اسالمی هم کوهها از نشانههای برجستهی خلقت هستند ،چنانکه در
قرآن مجید آمده است :وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فِیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَوْزُونٍ (و زمین را گستراندیم
و در آن کوه های استوار افکندیم و در آن از هر چیز ،سنجیده و بهاندازه رویاندیم) .چنین بوده که برای کوهها،
نامهای نیک و پرمعنا برمیگزیدند و اگر هم امروزه ما معنای نامهایی را که به یک تعبیر «گیتایی» خوانده شدهاند
درنمییابیم ،به خاطر گذشت زمانهای بس دراز است.
در کوهستان شمال تهران ،نامجاهای بسیاری هست که کهن ،گوشنواز ،و پُررمز و رازند؛ حفظ این نامها ،بخشی
از وظیفهی فرهنگی ما است و به غنای زبانیمان کمک میکند .از جملهی این نامها میتوان به این چند تا اشاره
کرد :توچال ،اسپیلت ،گَلِاسلک ،پِیلُو ،کلکچال ،ماال ،شیرپال ،زرنو ،تلهرز ،کارا ،هیریاس ،هنزک ،سینک ،تالون،
لوپهنه ،شیردره ،سیالیس ،خووَردین ،کن ،جاجرود ،ایگل ،درکه ،سرخهسو ،شیان ،فراخال ،هرکراه ،پاکوپا ،گالرنگ،
دروز ،پسنگ ،اوین ،هومند ،لوارک ،و سوتک.

معنای توچال
اماناهلل قُرشی در چند جا ،از جمله در فصل پنجم کتاب آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی ،میگوید که در
زمانهای دور ،مردم تضادی میان زمان و مکان ،یا روان و ساکن ،و بلندی و گودی قایل نبودهاند .او در مورد کوهها
میگوید که در فرهنگ دیرینِ هندواروپایی (که حوزهی ایران هم بخشی از آن است) کوهها مانند رودخانهها ،رونده
و بالنده دانسته میشدند .این بینش ،با جهانبینی نوینی که زمین را موجودی زنده میداند ،شباهت دارد.
در نام توچال ،جزء «چال» که معنای متداول آن «گودی» است ،میتواند به معنای کوه باشد (هممعناییِ ژرفا و
بلندی در زبانهای کهن) چنانکه در چندین نامجای کوهستانی دیگر ،از قله و غیرقله در نقاط مختلف ایران،
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«چال» با نقطهای کوهستانی همبستگی دارد .ازجمله میتوان به این نامجاها اشاره کرد :سرچال ،علمچال،
پلنگچال ،سیچال ،یخچال ،سوزچال ،وزمینچال ،چالچال ،سرکچال ،گرچال ،سیراچال ،اوزغالچال.
در مورد جزء «تو» حسین کریمان در کتاب قصران (کوهسران) میگوید «تُو» به معنای ورقهی نازک یخ روی آب
یا ورقهی خامه روی شیر است .با در نظر داشتن این دو جزء ،توچال میتواند به معنای کوهی باشد که در آن آب
یخ میزند .کریمان همچنین میگوید« :صاحب آنندراج نوشته "تو" جایی را نیز گویند در صحرا که آب در آن
ایستاده بود و به عربی غدیر خوانند» .در نزدیکی قلهی توچال یک آبگیر کوچکِ فصلی هست که تا حدود سه
چهار دههی گذشته ،دائمی بود و به احتمال زیاد در گذشتههای دور بسیار بزرگتر از امروز بوده است .با توجه به
این نکته ،نام توچال میتواند به معنای کوهِ دریاچهدار هم باشد.
همچنین میتوان در نظر داشت که معنای دیگر «تو» (در چندین گویش محلی ایران) چینوشکن (تاب) و همچنین
گرما و جنبش (تب) است .با توجه به این که در فرهنگ های کهن به تضادی که ما امروزه میان چیزهایی مانند
بلندی و گودی ،یا گرما و سرما قایل هستیم ،اعتنا نداشتهاند« ،توچال» (با توجه به تغییرات شدید گرما و سرما ،و
سکون و توفان در آنجا) میتواند به معنای جای پر تبوتاب هم باشد .البته ،در این معنا پیرنگی از اعتقاد به زنده
و تپنده بودن کوهستان را هم میتوان تشخیص داد.
همهی این معناها؛ یخ ،تب وتاب ،و آبگیر ،با بالندگی و زنده بودن و روان بودن که از ویژگیهای کوهستان شمرده
میشده ،همبستگی دارد.

منابع
ستوده ،منوچهر .جغرافیای تاریخی شمیران ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،جلد اول  1311و جلد دوم
1314
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محیط زیست توچال
منطقههای کوهستانی و نواحی مجاور آن (سیستمهای همبستهی باالدست-پاییندست) بـه دلیـل دربرداشـتن
دامنـهی گسـتردهی ارتفاعی و گرادیانتهای زمینشناختی ،توپوگرافیکی و اقلیمی ،نسـبت بـه منـاطق پـایین
دسـتی تنوع زیستی بیشـتری دارند .منطقهی شمیران یک اندوختگاه و بانک ژنی گیاهی و جانوری
محسوب میشود ،چنانکه بر پایهی مطالعات انجامشده ،در این منطقه بیش از  111گونهی گیاهی و
 118گونهی جانوری شامل چند گونهی شاخص و حتی اندمیک (بومی) وجود دارد .از گونههای شاخص
منطقه میتوان به قوچ و میش البرزی ،کل و بز ،و عقاب طالیی اشاره کرد .در پنجاه درصد از پهنهی
شمیران (ارتفاع  2100متر به باال) سکونتگاه انسانی وجود ندارد و به طور طبیعی دارای مراتع غنی و گیاهان
دارویی ارزشمند است.

تنوع جانوری و پوشش گیاهی محدودهی توچال
رشتهکوه البـرز از نظر زیستی ،یکـی از بـااهمیتترین منطقههای ایران و دربرگیرندهی گونههـای گیـاهی بسیار
است ..دامنـههای جنـوبی البرز ،مشرف به فالت بزرگ ایـرانِ مرکـزی و تحت تأثیر آن است و دامنـه هـای شمالی
آن متأثر از اقلیم مرطوب ناحیهی خزری است؛ این اختالف شدید اقلیمی ،زیستبومهای یکتایی را پدیـد آورده
انـد .بنـابر نظـرزُهَری ،دامنهی جنوبی البرز در ارتفاع پـایینتـر از  3000متــر جــزو پــروانس ایران  -تــورانی
طبقــهبنــدی میشود .در حالی که دامنـههـای شـمالی آن در زیـر ایـن خط ارتفاعی ،تـا ساحل دریـای خـزر،
بـه منطقـهی گیـاهی اروپا  -سیبری (پروانس هیرکانی) تعلق دارد.
بنا بر نظر قهرمان و عطار ،البرز مرکزی یکی از مناطقی است که تحت عنوان مرکز گونهزایی گیاهی ایران
شناخته میشوند و گونههای گیاهی خاصی در آن رشد میکند که مختص همین منطقه است و بدین
لحاظ پوشش گیاهی طبیعی این منطقه دارای اهمیت بسیار است .از میان  13گونهی خاص تهران (طرح
بازنگری گیاهشناختی فضای سبز شهر تهران) ،سه گونه مختص کوهستانهای شمال تهران است:
گندمک توچالی ،ماشک توچالی ،و گل قاصد دربندی.
گونههای گیاهی در شمال تهران از تنوع باالیی برخوردار هستند و همچنین درختان بسیار تنومند و
کهنسالی را میتوان در این منطقه دید که در دیگر منطقههای تهران دیده نمیشود.
کوهستان شمیران  450گونهی گیاهی دارد که  12گونهی آن در ارتفاع باالی  3000متر می روید و «آلپاین» به
شمار میرود؛ ده درصد این گونههای آلپاین ،انحصاری توچال است .در منطقهی توچال ،از دشت تهران تا قله،
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گیاهان متنوع شامل درخت ،درختچه ،گیاهان چندساله ،یک ساله ،و گیاهان خاصی مانند بالشتکیها که با «نبوغ»
خاصی خود را با شرایط پرباد و اختالف دماهای بسیار زیاد طی هزاران سال وفق دادهاند ،دیده میشود.
از میان گونههای گیاهی توچال ،میتوان به این گونههای شاخص اشاره کرد :درختان تا (داغداغان) ،بادام کوهی،
گردو ،زبان گنجشک ،اورس ،گیالس وحشی ،ازگیل ،زالزالک؛ درختچههای زرشک ،سماق ،تمشک ،نسترن؛ و
گونههای علفی یکساله و چندسالهی والک ،اورکیده ،گل ماهور ،کالهمیرحسن ،گون ،اسپرس ،میخک ،گلپر ،گون،
اسپرس ،کُما ،زنبق ،گل گندم ،پیچک شکنندهی فرهزاد ،گل ختمی ،شیرینبیان ،گل آتشین ،باریجه ،گل گاوزبان،
بنفشه ،گل حسرت ،گل گاوزبان ،شنگ ،پونه ،پلک ،بومادران ،بابونه ،پنیرک ،صابونک ،سلمه ،اُزمه ،کادری ،پا
کفترک ،کاکوتی ،غازیاغی ،تُرشک ،چای کوهی ،انگدان ،تالی ،کرفس کوهی ،گزنه ،فرفیون ،سیرک...؛ و از قارچها:
دنبالن کوهی
در کوه های شهرستان شمیران جانورانی همچون قوچ و میش ،کل و بز ،خرس ،گراز ،گرگ ،شغال ،کفتار ،روباه،
خرگوش ،کبک و تیهو یافت میشود.

منطقههای حفاظت شدهی نزدیک تهران ،بوستانهای جنگلی و کوهپایهای شمیران
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گیاهشناسی توچال
ویژگیهای جامعهشناختی پوشش گیاهی توچال
در منطقهی کوهستانی توچال ،چند عامل سبب پدید آمدن جامعه های گیاهی متنوع شده است :اختالف ارتفاع
دوهزار و پانصد متری و در نتیجه اختالف دما در ترازهای گوناگون ،ریختشناسی (توپوگرافی) پرتنوع ،شیب و
جهت شیبهای متفاوت ،تنوع منابع آبی و گونه گونی نوع خاک در بخش های مختلف کوهستان.
اختالف شدید دما در شب و روز ،خشکی تابستانه و سردی هوا که با افزایش ارتفاع محسوستر میشود ،معرف
اقلیم نیمهخشک و سرد منطقهی توچال است .بخش عمدهی فلور منطقه از عناصر ایران – تورانی تشکیل شده و
همیکریپتوفیتها (گیاهانی که در زمستان ،تا نزدیک خاک اندامهای خود را از دست میدهند) فرم رویشی غالب
منطقه هستند.
به طور کلی ،با افزایش ارتفاع ،نسبت اندمیسم بیشتر میشود .به همین دلیل ،اندمیسم در محدودهی توچال هم
باال است؛ به طوری که حدود سی درصد گونههای گیاهی منطقه ،منحصر به ایران و  22گونه منحصر به البرز
مرکزی است .در این میان ،گونههای  Allium tuchalense F.O.Khass. & Norooziو Stellaria
( scaturiginella Rech. Fگیاهانی از خانوادههای میخکیان و پیازیان) فقط از توچال گزارش
شدهاند.
بر پایهی سه پایاننامهی کارشناسی ارشد که در فاصلهی سالهای  1319تا  1311در مورد پوشش تهران از جنوب
شهر تا قلهی توچال به راهنمایی حسین آخانی و توسط وجیهه زرینپور ،جلیل نوروزی ،و پرستو مهدوی نگاشته
شده ،پنج زون پوشش گیاهی در شیبهای ارتفاعی مختلف شناسایی شده است -1 :زون استپهای درمنه در
جنوب تهران از ارتفاع  1000تا  1400متر  -2زون علفزار استیپا در مرکز و کوهپایههای شمال تهران در ارتفاع
 1400تا  1100متر  -3زون نیمهکوهستانی ،کوهستانی و استپی در ارتفاع  2000تا  3000متر  -4زون
بالشتکی کوهستانی (نیمه آلپی) در ارتفاع  3000تا  3100متر  -5زون آلپی و برفی در ارتفاع  3500تا 3911
متر از سطح دریای آزاد .برپایهی گزارشهای منتشر شده و همچنین اطالعات جمعآوری شدهی اخیر ،بیش از
111

 1100گونهی گیاهی (بیش از  20درصد فلور ایران) در محدودهی تهران و منطقههای مجاور آن شناخته شده
است .به دلیل گسترش شهر تهران ،بخش عمدهی گیاهان دشت و کوهپایههای تهران نابوده شده و امروزه
باقیماندهی پوشش طبیعی ،در چهار منطقهی جنوب تهران (آرادکوه و کوه بیبی شهربانو) ،شرق تهران (کوهها و
تپهماهورهای سرخهحصار) شمال غرب تهران (تپههای پارک پردیسان) و کوههای شمال تهران دیده می شود .این
موضوع ،نشان میدهد که کوهها اهمیت بسیار زیادی در حفظ تنوع زیستی و میراثهای طبیعی دارند.
در یک پژوهش که به سال  1392انجام شد ،جلیل نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران) و حسین
آخانی (استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران) در منطقهی توچال (ارتفاعات باال)  212گونهی گیاهی آوندی از 133
جنس و  31خانواده را شناسایی کردند که از میان آنها 113 ،گونه انحصاریِ محیطهای کوهستانی ()alpine
هستند .در این میان ،خانوادهی ( Asteraceaeمیناییان) با  31گونه( Poaceae ،گندمیان) و Brassicaceae
(شببوییان) هر کدام با  21گونه( Lamiaceae ،نعناییان) و ( Caryophyllaceaeمیخکیان) هر کدام با 11
گونه از غنیترین خانوادهها بودهاند .در میان «جنس»ها ،گوَنها ( )Astragalusبا  21گونه( Allium ،پیازها) و
( Sileneسیلنها) هر کدام با  1گونه ،و ( Bromusجارو علفی) و ( Cousiniaهزارخار) هر کدام با  5گونه،
بیشترین غنا را داشتهاند .بخش عمدهی گیاهان «نیمهآلپی» ( )subalpineرا جامعههای Prangetea
 ulopteraeشکل داده که شامل جامعههای

( Astralagalus microcephalusگونهای گوَن) در

زیستگاههای تخریبشدهی  2900تا  3200متر ،و جامعههای  Cousinietalia hypoleucaeدر زیستگاههای
 3200تا  3500متر است .ناحیههای کوهستانی (آلپی) و زیرکوهستانی (نیمهکوهستانیِ) بادگیر ،با جامعههای
( Onobrychidetea cornutaeاسپرس) اشغال شده است .چهرهشناسی ( )physiognomyاین جامعهها را
فرمهای زیستیِ خاردار – بالشتکی شکل داده است.
یکی از ویژگیهای گیاهشناختی توچال که در محدودهی تهران منحصر به این کوهستان است ،وجود
جامعههای گیاهیِ «بستر برفی» ( )snow – bed communitiesاست .این جامعهها در ارتفاع نزدیک به
قله یا ستیغ (خط الرأس) رشتهکوه دیده میشوند .بسترهای برفی ،شیبهایی هستند که کموبیش رو به شمالاند
و به همین دلیل در بیشتر طول سال زیر پوششی از برف قرار دارند .خاک این بسترها ،به دلیل زمان رویشِ کوتاه،
چندان تکامل یافته نیست ودر توچال ،حدود نیمی از زمینِ این بسترها واریزهای (تشکیل شده از خردهسنگ)
است .این نقاط ،پوشش گیاهی ضعیف ( 40تا  50درصد) دارند وگونهی گیاهی غالب در آنها Polygonum
( serpyllaceumعلف هفتبند) است .چند جامعهی دیگر که در این نقاط ( 3500تا  3100متر) دیده میشوند،
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اینها هستند Trifolietum radicosi :و  Ranunculetum crymophiliو Astragaletum
. idotropidis
در ناحیههای مرطوب ،جامعههای  Allium schoenoprasumقرار گرفته ،و در زیستگاههای سنگیِ نیمهآلپی
میتوان جامعههای  Silene odontopetalaرا دید ( Asplenietea trichomanis,Silenetalia
 .)odontopetalaeدر ارتفاعات حدود  2000متر ،روی بخشهای سنگی ،درختچههای بادام تنگرس
( )Amygdalus lycioidesو گیاه علفی «گل آتشین» ( )Aethionema grandiflorumبا گلهای زیبای
خود در بهار ،از گیاهان شاخص منطقه به شمار میروند .بخش بزرگی از ناحیهی کوهستانی را Oxytropidetea
 persicaeبا دو دستهی  Catabrosetalia parvifloraeدر بخشهایی که دربرگیرندهی برفهای دیر
ذوبشونده است ،و جامعهی خشکیپسند  Trachydetalia depressaeدر بخشهای کوهستانی خشک،
پوشانده است.
در توچال ،جامعههای  Cousinion multilobaeدر میان  Catabrosetalia parvifloraeو
 Trachydetalia depressaeدیده میشود .جامعههای  Didymophysetea aucheriمحدود است به
زیستگاههای واریزهای ( .)scree habitatsواریزهها نیز به دو دستهی واریزههای ثابت و واریزههای تثبیتیافته
تقسیم میشوند که جامعههای متناسب خود را دارند.
گلهای کوهستانی توچال
فالت ایران ،به خصوص در نواحی کوهستانی ،مرکز تحول و تنوع تعداد بیشماری از گونهها و جنسها از قبیل
تاکسونهای گون ،کالهمیرحسن ،چوبک ،هزار تیغ ،عروسسنگ ،کما و پونهسا بوده است .نزدیک به  1300گونه
آوندی در ایران شناخته شده است که  24درصد آنها بومی ایران هستند .مناطق وسیعی از نواحی کوهستانی
دامنه های جنوبی البرز ،شمال غرب ،مرکز و جنوب ایران پوشیده از این درختزارها است .نواحی آلپی ایران حدوداً
بین  3000تا  3900متری واقع شدهاند و دورهی رویشی در این نواحی ماههای تیر و مرداد است (نوروزی)1319 ،
.
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تابلوی باغ ملی گیاه شناسی

متن تابلوی معرفی «رویشگاه البرز جنوبی» در باغ ملی گیاهشناسی ایران:
البرز مرکزی بخشی از سلسلهجبال البرز است که بیشترین ارتفاع را دارد .رشتهکوههای البرز مرکزی به دو دامنهی شمالی و جنوبی
تقسیم میشود .از نظر تقسیمبندی رویشگاهی ،بخشی از دامنه ی جنوبی البرز مرکزی در استان تهران واقع شده و جزء منطقهی
ایران تورانی است .پوشش گیاهی البرز جنوبی بسیار غنی و متنوع است .به دلیل متنوع بودن تعداد گونههای انحصاری ،این رویشگاه
یکی از ذخیرهگاههای ژنتیکی ایران بوده و ارزش باالیی برای حفاظت دارد ]...[ .در این رویشگاه ،تودهای از درختان اورس که شاخص
جنگلهای خشک هستند ،مستقر گردیدهاند .جنسهای شاخص مستقر در این قسمت عبارتاند از :توس ( ،)Betulaبادام
( ،)Amygdalusبنه ( ،)Pistaciaزالزالک ( ،)Cratagusگالبی وحشی ( ،)Pyrusسماق ( ،)Rhusزربین ( ،)Cupressusاورس
( ،)Juniperusبید (.)Salix
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تودههای جنگلی و درختزارهای توچال
مطابق تعریف سازمان غذا و خواربار ملل متحد (،)FAOجنگل ( )forestعبارت است از« :پهنهای از زمین به
گسترهی بیش از نیم هکتار با درختانی بلندتر از  5متر و تاج پوشش بیش از ده درصد ،یا درختانی که بتوانند به
این آستانهها برسند .زمین هایی که بیشتر آن کاربری کشاورزی یا شهری داشته باشد ،در این تعریف جای
نمیگیرند».
در کوهستان توچال ،چند تودهی شبهجنگلی یا بیشهای بسیار ارزشمند وجود دارد که کموبیش با
تعریف فائو از جنگل همخوانی دارد و شایستهی حفاظت ویژه است .برای مثال میتوان مجموعهی
درختچههای تنگرس در حسنکدر یا «درهی بیدها» (شمال میدان بهرود ،رخ جنوبی کوه چینکالغ)
و تودهای از بادامک ( )Amygdalus scopariaدر درهی واریش (غرب تودهی توچال ،شمال ورداورد)،
تودهای از بادام در تپههای اوین (نزدیک به زندان) ،و دو توده از درختان دیرزیست اَوِرس ( Juniperus
 )excelsaدر شمال شرق قلهی توچال (باالدست روستای ایگل ،و در حاجی آباد) را نام برد.

هانس بوبک ( )1903 - 1990استاد علوم جغرافیایی دانشگاههای وین و بن ،در کتاب سیمای تاریخی جنگلهای
طبیعی و درختزارهای ایران (ص  )21مینویسد که در سال  1115بر روی دامنههای توچال در نزدیکی تهران
وجود درختان اورس گزارش شده است .بوبک همچنین مینویسد که در گذشته ،در سراسر رخ جنوبی رشتهکوه
البرز تودههای اورس وجود داشته که به علت برداشتهای بیرویه در بیشتر جاها نابود شدهاند.
درههای فرعی ،دهلیزها ،کنارهی جویبارها ،شیبهای صخرهای ،و واریزههای توچال مجموعهای از «آشیانهای
زیستی» ( )ecological nichesرا پدید آوردهاند که سببساز شکلگیریِ تنوع زیستی در خور اعتنا در این
منطقه هستند .مطابق تعریف اتحادیهی جهانی حفاظت از طبیعت (« )IUCNیک چشمانداز حفاظتشده
( )protected landscapeمنطقهای است که در آن اثر دوسویهی انسان و طبیعت در طول زمان سبب ایجاد
هویتی با ارزشهای برجستهی بومشناختی ،زیستی ،فرهنگی ،و منظرهای شده است؛ همچنین ،جایی است که
حراست از این اثر دوسویه ،برای حفاظت و پایداری منطقه ضروری است .» ...در درههای توچال ،در گذر چندین
سده ،درختزارهایی با تأثیر دوسویهی انسان و طبیعت (کاشت به دست انسان و رویش خودبهخودی)
شکل گرفته که دربرگیرندهی گونههای گیاهی متنوع هستند و در دورههای گوناگون به کموزیاد ،ضمن
تأمین بخشی از معیشت مردم ،برای گونههایی از پرندگان و دیگر جانوران هم آشیانهای زیستی پدید
آوردهاند .درختزارهای درهی پس قلعه – شیرپال ،درهی چشمه جعفر ،گالبدره و وزوا (وزباد) ،درهی
دارآباد ،درهی کُلکچال ،درهی مرادآباد ،درهی فرهزاد ،جنگل کارا ،و حسنکدر از این جملهاند .در این
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درهها ،درختان و درختچههای بید ،چنار ،سپیدار ،ولیک ،سیبهای وحشی و اهلی ،آلبالوی وحشی و اهلی ،بادام
و بادامک ،زغالاخته ،گردو ،توت ،ازگیل ،زرشک ،سماق ،سیاهال ،تا (داغداغان) ،شیرخشت ،اُرمَک یا ریشبز (افدرا)،
نسترن ،زبانگنجشک ،و حتی گونه های هیرکانی مانند افراپلت و توسکا (که به خاطر شکلگیری میکرواقلیم شبیه
به اقلیم دریای کاسپین ،در منطقهی پسقلعه روییده) به چشم میخورند .این درهمتنیدگی گونههای اهلی و
وحشی را میتوان مصداقی از تعریف «چشمانداز حفاظتشده» که در باال به آن اشاره شد ،دانست.
در منطقهی «بندیخچال» (باالدست پسقلعه و چشمهجعفر) یک جامعهی درختی – درختچهای خاص
دیده میشود؛ در این منطقه ،درختان ولیک ،داغداغان ،و ازگیل ،به همراه درختچههای اُرمَک (افدرا)،
نسترن ،شیرخشت ،آلبالوی وحشی ،و بادامک یک جامعه را پدید آوردهاند .جامعهی گیاهی با این
ترکیب ،در کمتر جایی به چشم میخورد.

ویژگیهای رشد
شرایط اقلیمی سخت ،اختالف شدید دما در طول روز ،فصل رشد کوتاه ،و بادهای شدید ،شرایط رشد در کوهستان
را بسیار سخت میسازد و فقط شکلهای ویژهای از حیات میتوانند در زیستبومهای کوهستانی دوام آورند .این
شکلها ،به صورت «گندمسان» ( )graminoidهمانند جارو علفی و چمنها« ،رُزت» ( )rosetteهمانند قاصدک،
«چتری» ( )Umbelliferae - likeهمانند جاشیر ،و بالشتکی ()cushion - likeهمانند اسپرس و کاله
میرحسن و گیاه «بادکنکی» ( ...)Physoptychis gnaphalodesخود را با شرایط سختِ ارتفاع سازگار کردهاند.
این سازگاریها ،کلکسیونی از فرمهای جذاب فراهم ساختهاند ،و تماشای گل ،ساقه ،و برگهای متنوع
این گیاهان هر انسانی را به وجد میآورد و شگفتزده میکند.
گیاهقومشناسی
گیاهان ،به عنوان پایهی زنجیرهی خوراک ،نقش اساسی در زندگی همهی جانداران و ازجمله انسان دارند .گیاهان
همچنین در ساخت سرپناه و ابزار و دارو کاربرد داشته و از اینرو ،شناخت کیفیت آنها ،برای انسان اهمیت بسیار
داشته است .دانشی که هدف آن شناخت پیوند یک جامعه با گیاهان حوزهی آن جامعه است« ،گیاهقومشناسی»
خوانده میشود .اهالی شمران ،در زمانهای گذشته (پیش از حل شدن در فضای «تهران بزرگ») و تا اندازهای هم
تا به امروز ،مانند دیگر جامعههای محلی ،حامل یک دانش بومی دربارهی گیاهان بودهاند .این مردمان ،در گذران
زندگی خود ،به یک شناخت تجربی از گیاهان دست یافتهاند که میتواند به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی،
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راهگشای درمان بعضی بیماریها ،تأمینکنندهی پارهای اقالم خوراکی و دمنوشها( ،به ویژه مواد ارگانیک) و
کاربست شیوههایی از کشاورزیِ هماهنگ با محیط زیست باشد.
در دو سه دههی اخیر ،باغداری و کشاورزی سنتی در حوزهی شمیران به سرعت رو به نابودی رفته و بیشتر
زمین های مربوط به این کار تبدیل به ویال و آپارتمان شده است .همچنین بسیاری از گونههای زراعی و
سردرختیهای محلی تقریباً نابود شدهاند که برای نمونه میتوان از میوهی معروف و خوشطعم منطقه یعنی «سیب
شمرونی» یاد کرد که به راستی یک ذخیرهی ژنتیکی ارزشمند منطقه بوده اما دیگر در بازار وجود ندارد .در مورد
گیاهان خودرو نیز شوربختانه ،برداشت اندکی که در گذشته از سوی مردم محلی صورت میگرفت ،به غارت
بیرحمانهی این گیاهان از سوی گروههای سودجو و غالباً غیربومی بدل شده است.
جا دارد که پژوهشهای بیشتری در زمینهی گیاهقومشناسی حوزهی توچال انجام شود و میراث
فرهنگی منطقه در زمینهی شناخت گیاهان خودرو ،و گونههای باغی و زراعی بومی حفظ گردد.
زندهسازی شیوه های پایدار استفاده از گیاهان وحشی و همچنین کشاورزی بومی میتواند در این زمانه
که بسیاری از قشرهای شهرنشین خواستار نوعی «بازگشت به زندگی روستایی» یا استفاده از «غذای
سالم» هستند ،بخشی از اقتصاد و اشتغال محلی را تأمین کند.

توچال و دامنههای آن ،گنجینهای از گیاهان خشکیپسند
«بانک بذر» برای اصالح فضای سبز تهران
کوهستان توچال و حوزهی آن را میتوان «بانک ژن» ارزشمند تهران خواند .ذخیرههای بذری این ناحیه ،سرمایهی
بیمانندی است برای پژوهشگران گیاه شناسی و دوستداران شناسایی و پرورش گیاهان بومیِ خشکیپسند .یادآور
میشود که در مورد استفاده از گیاهان بومیِ تهران برای پارکسازی ،تقریباً هیچ کار علمی و عملیاتی انجام نشده
و گیاهانی که برای بوستانهای شهر به کار میروند ،بهویژه گیاهان علفی و درختچهها ،یکسره خارجی یا اصالحشده
هستند .نیاز آبی این گیاهان بسیار باال است و دیدهایم که در طول سال نیاز به آبیاری زیاد دارند که این کار (با
کمی هم افراط) در ماههای گرم سال هرروزه انجام میشود .گیاهان خارجی و اصالحشده ،همچنین به مراقبتهای
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بسیار نیاز دارند و باید برایشان مرتباً کارهایی مانند شخم ،کوددهی ،وجینکاری ،هرس ،و تجدید کاشت ،انجام
داد .این کارها ،هزینهی سنگینی را به منابع آب و بودجهی شهر تحمیل میکند.
اما اگر ،بهویژه در بهار ،به گوشهی دیوارها و درز اسفالتها در آنجا که بیش از حد لگدکوب نشده ،به زمینهای
رهاشدهی شهر ،و به باغچهی ساختمانها و گوشهوکنار بوستانهای شهری در جاهایی که بیل و بیلچهی
«وجین»کاران در کار نیست ...بنگریم درمییابیم که «نبوغ» ژنتیکی گیاهان چه میکند! در تهران ،از اواخر بهمن
تا نیمههای خرداد میتوانیم جلوههای ظریف و چشمنوازی از تنوع گونههای گیاهی را ببینیم که با کمی کار
پژوهشی و عملیاتی میتوان از آن الگوهای خوبی برای اصالح فضاهای سبز تهران فراهم ساخت .در ماههای یادشده،
میتوان دید که البالی بوتهها و درختچهها« ،مینای چمنی» روییده و با گلهای طالییاش دلربایی میکند؛ در
جایی دیگر بوتهی «خاکشیر» سرکشیده و غالفهای ظریفاش را به رخ میکشد؛ در پای درختانی« ،کالغک» با
گلهای بنفشِ خوشهای خودنمایی میکند؛ آن سوتر« ،بارهنگ» با برگهای شمشیری در کنار «پنیرک» با
برگهای گرد و پررنگ و گلهای آبی ،چشم آدم صاحبدل را میرباید؛ هرجا که از چشم باغبانِ پرپرکنندهی
«علفهای هرز» در امان بوده« ،نیلوفر وحشی» و قاصدکها به گُل نشسته یا گندمیان مختلف خاک را پوشاندهاند؛
و بر تودهای از خاکروبه که هیچ مهندس باغبانی نمیتواند گیاهی بر آن برویاند ،دست معجزهگر طبیعت ،بوتههای
نورس و ظریف «جارو» و «کَبَر» را از البالی قلوهسنگها و نخاله با نور و آسمان آشنا ساخته ...که این آخریها تا
اواخر تابستان هم سبز و شاداب باقی میمانند .در شمال تهران ،به دلیل وجود رشتهکوه توچال ،تنوع این
گیاهانِ خودرو بیشتر است و دورهی زیست آنها هم بهخاطر خنکتر بودن هوا و رطوبت و بارش بیشتر،
طوالنیتر است.
چقدر باید کم ذوق باشیم که این گیاهان ریز و درشت را که هرکدام با طرحی بدیع ،بی کمترین مراقبت انسانی،
جلوهای از تنوع زیستی را به نمایش گذاشتهاند« ،علف هرز» بخوانیم و ریشهکن کنیم .گیاهانی که خودبهخود در
زمینهای شهری میرویند ،نمونههایی از «گیا» (فلور  /مجموعه گیاهان بومی یک منطقه) هستند و از سرمایههای
طبیعی سرزمین به شمار میروند .این گیاهان در روند میلیونها سالهی تکامل ،و در پی «انتخاب طبیعی»های
بیشمار ،با محیط سازگار شدهاند .این سازگاری طبیعی ،توانی ورای دانش کشاورزی و قوهی تصور ما به آنها داده
تا بتوانند در گرما و سرمای محیط و دیگر شرایط سخت منطقه تاب بیاورند.
گیاهان بومی تهران ،که به یُمن رشتهکوه توچال و کوهپایههای آن تنوع زیادی دارند ،دستمایهای غنی
برای مطالعه روی گیاهان خشکیپسند ،و سرمایه ای قابل استفاده در پرورشِ این نوع گیاهان برای
استفاده در فضاهای سبز شهری است.
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الزم است با نگاه مهربانانه به گیاهان بومی ،در طراحی فضاهای سبز شهری بازنگری کنیم .در شرایطی که کشور
مشکل تأمین آب دارد ،فرصت دادن به این گیاهان میتواند مصرف آبِ فضاهای سبز شهری را تا یک دهم کاهش
دهد .میتوان به جای بزک کردن بوستان (پارک)ها با گلهای درشت و گیاهانِ برگپهنِ آببَر ،آنها را با زیبایی
وحشیِ گیاهانی آراست که گلهای ریز دارند و برگهایشان با روشهای پیچیدهای چون به کاربستنِ کرک ،تیغ،
رنگ نقرهای ،و ذخیرهسازی آب ...با گرما و نور کورکنندهی خورشید تابستانی ،مقابله میکنند .همچنین باید
نگاهمان به فضاهای باز شهر اصالح شود؛ به این شکل که زیبایی را در ناحیهای خشک چون تهران ،فقط در تودهی
همیشه سبز و انبوه نبینیم و توقع نداشته باشیم که در چنین اقلیم ،در میانهی تابستان هم گل و چمن داشته
باشیم .بسیاری از گیاهان بومی ما ،یاد گرفتهاند که به «خواب تابستانه» بروند؛ همانگونه بسیاری از گیاهان ،و
بعضی جانوران در زمستان به خواب میروند تا آسیب پذیری و حساسیت خود را در شرایط سخت ،کم کنند .در
عوض میتوانیم از نیمه ی پاییز تا اواخر خرداد (نیم تا دوسوم سال!) فضای سبزی داشته باشیم که نیازی به آبیاری
ندارد.
دشت و کوه کشور ما (از جمله ،کوهستان توچال) غنای گیاهی خوبی دارد و در هر ناحیه میتوان
رُستنیهای بومی را شناخت و آنها را به فضاهای شهری معرفی کرد.
تجربهی شخصی نگارنده (عباس محمدی) در چند باغچهی تهران و کرج نشان داده که حتی در سالهای کمبارش،
فقط با فرصت دادن به رویش گیاهان خودرو ،و با کاشت درختچهها و درختانی مانند داغداغان ،خرزهره ،ارغوان،
نسترن وحشی ،دغدغک ،مو ،و زیتون که کموبیش بومی ناحیههای خشک ایران هستند ،میتوان آبیاری باغچهی
ساختمان را به اواخر بهار تا نیمهی پاییز ،و آن هم حدوداً هر ده روز یکبار ،محدود ساخت یا حتی گذاشت
گیاهان علفی و بعضی درختچهها با برگ ریزان ،به خواب تابستانی بروند .به این ترتیب ،و با خودداری از کاشت
چمن اصالحشده و گلهای خارجی و غیروحشی ،مصرف آب به حدود یکدهم آنچه که در بوستانهای شهری یا
باغچههای معمولی صورت میگیرد ،کاهش مییابد .در این تجربه« ،آبیاری کوزهای» که یک شیوهی قدیمی ایرانی
است ،درختان و درختچه ها را در اوج گرمای تابستان هم با اندکی آب و با زحمتی کمتر از روش شلنگ ،سبز و
شکوفا نگاه داشته است.

گونههای انحصاری (آندمیک) تهران
آنگونه که رضا فرخی نقل کرده ،گونههای انحصاری تهران اینها هستند:
 Eritrichium mertoniiاز خانوادهی گاوزبان
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 Buffonia hebecalyxچارچار تهرانی ،از خانوادهی کاریوفیالسه یا میخک
 Stellaria scaturiginellaگندمک توچالی ،از خانوادهی کاریوفیالسه
 Centaurea carduiformis subsp. Iranicaگلگندم ایرانی ،از خانوادهی میناییان
 Tanacetum polycephalum subsp.junesarensمینای فرحزادی ،از خانوادهی میناییان
 Taraxacum darbandenseگل قاصد دربندی ،از خانوادهی میناییان
 Convovulus gracilininusپیچک شکننده ،از خانوادهی پیچکیان
 Astragalus latianicusگون ،از خانوادهی پروانهآسا
 Hedysarum elbursenseاسپرس ،از خانوادهی پروانهآسا
 Vicia sojakiiماشک توچالی ،از خانوادهی پروانهآسا
 Galium tehranicumشیرپنیر ،از خانوادهی روناس که به عنوان گونهای جدید به فلور جهان معرفی شده
است.
از هیچیک از این گونهها ،و تقریباً از هیچ گونهی گیاهی دیگر مراتع و تودههای جنگلی اطراف تهران مانند رشتهکوه
توچال ،بر ای احداث فضای سبز استفاده نشده است .البته در یکی دو سال اخیر ،حرکتهای بسیار محدودی در
این زمینه آغاز شده و با پیگیری کنشگران محیط زیست ،در «برنامهی پنج سالهی سوم توسعهی تهران» چند
ماده به حفاظت از محیط های طبیعی شهر و اطراف شهر ،و به استفاده از گیاهان بومی در فضاهای سبز شهری
اختصاص یافته است.
کشور ایران اقلیم های گوناگونی دارد و به همین دلیل تنوع گیاهان بومی آن زیاد است .بهکارگیری گونههای گیاهی
بومی در فضای سبز ،تنوع و زیبایی بوستانها و دیگر محیطهای سبز شهری را بیشتر میکند .کاشت این گیاهان،
همچنین سبب آشنا شدن مردم با ثروت زیستی محیط خود و عالقمندی آنان به حفاظت از این ثروت میشود و
امکانی را برای دانشجویان و پژوهشگران منابع طبیعی و محیط زیست فراهم میسازد .به این ترتیب ،رابطهی
انسان شهرنشین با طبیعت بازیابی میشود و از این رهگذر ،سرمایهی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست
سرزمین افزایش مییابد .هزینههای نگهداری فضای سبزی که با گونههای بومی فراهم شده ،بسیار کمتر از فضای
سبزی است که با گیاهان «خارجی» و حساس به تغییرات آبوهوایی ،وضع خاک ،تابش شدید خورشید ،یا کمآبی
آرایش یافته است .این گونه فضای سبز ،در محلِ حود کاشت و تکثیر میشود و عمر طوالنی دارد ،و از اینرو
هزینههای حمل نشا و نهال هم برای آن نزدیک به صفر میشود.
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یکی دیگر از ارزشمندیهای گونههای بومی این است که آنها میتوانند سبب جذب و پناهدهی به حیات وحش
شهری مانند انواع پرندگان و پروانهها شوند ،چرا که این گیاهان ،تأمینکنندهی خوراک و آشیان زیستی آنها
هستند .استفادهی کنترلشده از سبزیهای خوراکی یا محصوالت دارویی با هدف کاستن از فشار بهرهبرداریهای
اینچنینی در محیطهای طبیعی ،از دیگر خاصیتهای کشت گیاهان بومی است.
فضای سبز بومی میتواند اندوختگاهی برای گونه ها باشد؛ اگر یک گونه به علت تخریب زیستگاه طبیعی در خطر
انقراض قرار گیرد ،اندوختگاه ژنتیکی شهر می تواند از نابودی نسل آن گونه جلوگیری کند و به معرفی دوبارهی
گونه به طبیعت یاری رساند .نمونهای از این مورد را میتوان در تالش برای نجات درخت شمشاد که از گونههای
بومی جنگل های هیرکانی است دید؛ این گونه که در چند سال اخیر به علت هجوم یک حشره و بروز نوعی بیماری
دچار مرگ ومیر سنگین شده ،از سوی فعاالن محیط زیست مازندران ،در فضاهای سبز چند شهر شمال کاشته
شده و مورد حمایت قرار گرفته است .جا دارد که شهرداریها با برگزاری کارگاههای آموزشِ «باغچهآرایی سازگار
با محیط زیست» ،فرهنگ کاهش مصرف آب و استفاده از گیاهان بومی را ترویج کنند.

باغچهآرایی با گیاهان بومی در حیاط اشتراکی یک ساخنمان در سعادتآباد .این گیاهان از ابتدای سال  91تا تاریخ عکسبرداری (نیمهی تیرماه
 )91هیچ آبیاری نشده بود.
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درهی فرهزاد ،باالی نیایش ،خرداد ( 1393قلههای چینکالغ و توچال در باال و دست راست دیده میشوند).
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پوشش گیاهی بندیخچال ،خرداد 1391
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چند نمونه از گیاهان مسیر تنگپی – چشمه جعفر
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 حسین آخانی: عکس ازAllium tuchalense

135

 حسین آخانی: عکس از،) (میخکDianthus szovitsianus
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گل ماهور ،دامنهی جنوبی کوه چینکالغ ،تابستان 1391

کُما و اسپرس در ارتفاع حدود  3000متر (باالتر از «ایستگاه پنجم» تلهکابین) 11 ،خرداد 1391
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درختچهی زرشک ،مسیر ولنجک – توچال ،اسفند 1391

همان درختچهی زرشک ،خرداد 1391
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143
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میکند؛ بندیخچال1391/2/21

گیاهی گوشتی و مقاوم به خشکی از خانوادهی کراسوالسه در بندیخچال1391/2/21 ،
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راه پاکوب باالی پس قلعه1391/2/20 ،

دکتر هومن روانبخش (جنگل شناس) در کنار یک تودهی افدرا – شیرخشت ،بندیخچال 1391/2/21
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چنارهای قدیمی در منظریه (اردوگاه باهنر)91/4/1 ،
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یک درختِ خوشاندام «تا» (داغداغان) در منظریه91/4/1 ،

درخت توت قدیمی در منظریه91/4/1 ،
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اهمیت محیطهای طبیعی نزدیک به شهر
شهر ،کوه ،و تنوع زیستی
ادوارد ویلسون ،در کتاب ارزندهی خود با عنوان تنوع حیات میگوید چرا باید موضوع تنوع زیستی برای ما مهم
باشد؟ چه تفاوت میکند اگر برخی از گونهها و یا حتی نیمی از آنها از زمین محو شود؟ سپس خودش پاسخ
میدهد که با از میان رفتن تنوع زیستی «سرچشمههای جدید اطالعات علمی خواهد خشکید .ثروتهای بالقوهی
زیستشناختی بزرگی منهدم می شود ،داروها ،محصوالت کشاورزی و پزشکی ،چوب ،الیاف و خمیر ،گیاهان
حفاظتکنندهی خاک ،جایگزین های نفت و سایر محصوالت و امکاناتی که هنوز در راه است ،منتفی میشود .در
بعضی محافل رسم چنین است که به کوچکها و گمنامها ،این کُخها و علفهای هرز وقعی نمینهند و فراموش
میکنند که یک شبپره ی گمنام آمریکای التین مراتع استرالیا را از بالی رشد بیش از حد کاکتوس نجات داد،
که گیاه پریوش قرمز درمان بیماری سرطان هاجکین و لوسمی لنفتیک کودکان را فراهم آورد ،که سرخدار
پاسیفیک امید قربانیان سرطان سینه و تخمدان شد ،که یک مادهی شیمیایی در بزاق زالو لختههای خون را در
حین جراحی حل می کند ،و این سیاهه از پیش نیز ،علیرغم تحقیقات محدود ،طوالنی و برجسته بوده است. ...
برای فراموشکاران آسان است که خدمات اکوسیستمها به انسان را نادیده بگیرند .این سیستمها خاک را حاصلخیز
و هوا را قابل تنفس میکنند.»...
کوهها ،به دلیل تنوع ریخت شناسی و متفاوت بودن شرایط طبیعی در ترازهای ارتفاعی گوناگون ،در هر منطقهای
که باشند ،سبب چند برابر شدن تنوع زیستی زیستبوم میشوند .به عالوه ،در سرزمینهایی مانند ایران که
پیشینهی دراز زیست انسان موجب تصرف گستردهی دشتها شده ،کوهستان نقش پناهگاه را هم برای گونههای
جانوری و گیاهی بازی میکند .در میان رشتهکوههای ایران ،کوهستان زاگرس که عرضهای جغرافیایی گوناگون
و رژیمهای بارشی متنوعی را در بر میگیرد ،به واقع گنجینهی ژنتیکی کشور است.
سدهی بیستویکم ،سدهی شهرنشینی و نسل ما شاهد بیشترین رشد شهرنشینی تاریخ خواهد بود .تا سال 2050
دو میلیارد و چهارصد میلیون انسان دیگر شهرنشین خواهند شد ،یعنی در هر شش هفته یک شهر به اندازهی
نیویورک ساخته خواهد شد .در ایران ،از سال  1390جمعیت شهری از دوسوم کل جمعیت کشور فراتر رفت ،و
انتظار میرود که تا سال  1430جمعیت شهرنشین به باالی  15درصد برسد .شهرها را بزرگترین اختراع بشر
خواندهاند ،و زندگی شهری فایده های بسیاری دارد .در شهر تولید اقتصادی بیشتری صورت میگیرد ،فرصت
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بیشتری برای تحصیل و رشد فردی هست ،و از منابع به شکل کارآمدتری استفاده میشود .اما رشد سریع
شهرنشینی ،با افزایش ردپای زیستی و مصرف باالتر انرژی و منابع دیگر ،اثر شدیدی بر محیط زیست دارد.
شهرنشینی ،اثر شدیدی هم بر منطقههای حفاظتشده دارد .امکانپذیر است که همزمان با رشد شهرها ،از طبیعت
هم برای حفظ تنوع زیستی و زندگی بهتر انسان ،حفاظت کرد .پارهای پژوهشها نشان میدهند که در فاصلهی
 2000تا  2030با رشد شهرها ،دویستونود هزار کیلومترمربع از زیستگاههای طبیعی در معرض تهدید شهرها
قرار میگیرند .تا آن سال ،حدود چهل درصد از پارکهای ملی و دیگر منطقههای شدیداً حفاظتشده (که در آنها
برداشت منابع ممنوع است) و نیمی از منطقههای کمتر حفاظتشده ،در فاصلههای کمتر از پنجاه کیلومتری
شهرها قرار خواهند داشت .اما ،همزیستی انسان و طبیعت ممکن است؛ نگهداری بخشهایی (حتی کوچک) از
فضاهای طبیعی نزدیک به شهر یا درون شهر ،و همچنین کاربست شیوههای زندگی شهریِ سازگارتر با محیط
زیست ،میتواند به حفظ تنوع زیستی کمک کند .بوستانهای شهری و درختان حاشیهی خیابانها هم همین
نقش را در حفظ تنوع زیستی دارند و به عالوه به سالمت انسان ها هم کمک میکنند.
کوهستان توچال میتواند نقش اندوختگاه بزرگ ژنتیکی و تنوع زیستی را برای شهر تهران بازی کند و از این
رهگذر ،به حفظ گنجینهی محیط زیستی کشور یاری رساند .اگرچه بهرهبرداریهای انسانی بهطور معمول
بزرگترین تهدید برای محیطهای طبیعی است ،اما با اصالح رویکردها ممکن است در بعضی جاها مانند کوه های
مشرف به شهرهای بزرگ ،حضور انسان و گردشگریها به دالیل زیر ،به عاملی در حفظ محیط زیست بدل شود:
* در این کوهستانها مدیریتِ چرای دام راحتتر از کوهستانهای دورافتاده ممکن است؛ با توجه به تولید ناخالص
عظیمی که در شهرهای بزرگ صورت میگیرد ،مسووالن شهری میتوانند حق چراندن دام را از دارندگانِ آن
خریداری کنند و چرای دام را محدود یا در صورت لزوم برای مدتی ممنوع کنند؛ روشن است که در این زمینه،
همکاریِ ادارههای منابع طبیعی (و حسب مورد :ادارههای محیط زیست)ضروری است.
* کنترل تخلفهای زیستمحیطی ،در کوههای نزدیک به شهر راحتتر است.
* کوههای نزدیک به شهر ،محل آمد و شد کوهنوردان و گردشگران است؛ این گروههای اجتماعیِ پُرشمار میتوانند
در مقامِ «بومبان»های داوطلب فعالیت کنند و با دیدبانی این محیطهای حساس ،همیار مأموران دولتی باشند.
اگر میلیونها شهروند ساکن در شهرهای بزرگ امکان برخورداری از چشماندازهای طبیعی را داشته باشند ،خود
به خود به دیدبانان و مراقبتکنندگان طبیعت در سراسر کشور بدل میشوند .به ویژه بچهها و نوجوانانی که با
محیطهای طبیعی انس مییابند ،هم خود به حفاظت از طبیعت عالقمند میشوند و هم حامل پیامهای
زیستمحیطی به خانواده ها خواهند بود.
113

مارهای کوهستان توچال
 11گونه مار در ایران هست که ده گونهی آن اندمیک است .در حوزهی البرز مرکزی ،افعی دماوندی گونهی
منحصربفرد این منطقه است که در ارتفاع  1100تا  3200پراکنش دارد .از مارهای شناساییشده در توچال
میتوان به چند نمونه اشاره کرد :افعی البرزی (ارتفاع حدود 1500تا  ،)2100گرگمار (ارتفاع  1500تا ،)2100
مار آتشی (تا  1100متری) ،مار دستی یا مار جعفری (ارتفاع  0تا  2200متری) ،مار شاخدار یا افعی شاخدار
ایرانی(تا  2000متری)(رجبی زاده .)1391 ،در انتهای باالیی حصارک کن باغستانی کوچک و مزارعی محدود دارد
که در آن «تیرهمار» که به طرف آدمی و جانداران دیگر میجهد زیاد است ،و «مار جعفری» نیز دیده میشود
(ستوده.)1311،

افعی دماوندی ( محدودهی قلمرو :البرز مرکزی از جادهی چالوس تا فیروزکوه)

مار دستی ،مار جعفری ،مار قیطانی
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پرندگان کوهستان توچال
پرویز بختیاری  110گونه پرنده را در تهران شناسایی کرده که از میان آنها گونههای شاخص توچال چنیناند:
سارگپهی پا بلند ،عقاب طالیی ،دلیجه ،کبک دری ( مناطق کوهستانی از ارتفاع  1100تا  3000متر) ،کبک،
کبوتر جنگلی ،شاهبوف ،زیر آبروک (آبشارها) ،صعوهی کوهی ،ک مرکولی کوچک و بزرگ ،دیوار خزک (آبشارها و
صخره ها) ،سهرهی پیشانی سرخ ،گنجشک کوهی ،گنجشک برفی (ارتفاع  1900تا  3900متر) ،زاغ نوکسرخ
(ارتفاع  1200تا  ،)3000کالغ ابلق (بختیاری.)1394 ،

دلیجه

صعوه کوهی
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سهره پیشانی سرخ

کبک دری

دیوار خزک
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دو مطلب زیر ،با توجه به آنچه که در زمینهی اهمیت محیطهای طبیعی نزدیک به شهرها گفته شد،
نوشته شده است.

حیات وحشِ کوهستانهای مشرف به تهران
طرحی برای احیای حیات وحش با همیاری کوهنوردان و طبیعتدوستان
از آغاز پیدایش تمدن در فالت ایران ،حیات جامعههای بشری و زندگی دیگر زیستمندان (گیاهان و جانوران)وابسته
به کوهستان بوده که سرچشمهی آب و آبادانی است .انتخاب تهران به عنوان پایتخت در بیش از دویست سال
پیش،به جز موقعیت جغرافیایی و نظامی و سیاسیِ مناسب ،به دلیل وجود منابع آبی و طبیعی مناسب هم بوده
است.
اما ،در این منطقه پوششهای جنگلی و بیشهایِ بنه (پستهی وحشی) ،بادام کوهی و اَوِرس کمکم به علت
بهرهبرداری پیوسته برای سوخت تقریباً بهکلی نابود گردید و این پوشش بیشتر محدود به منطقهی جاجرود شد
که شکارگاه سلطنتی بود .نام «پلنگچال» (یک نقطهی کوهستانی در شمال تهران) یادآور وجود این گربهسان
چاالک در این کوهستان است؛ چیزی که امروزه شاید تصور آن هم برای بسیاری از کوهنوردان ناممکن باشد.
احیای زیگونگی (تنوع زیستیِ) فراموششده و از دست رفتهی کوهستان البرز مرکزی با همیاری
کوهنوردان و دیگر طبیعتپیمایانِ فرهیخته میتواند گام بزرگی در بازگردانی شکوه طبیعتِ کالنشهر
تهران باشد.
با توجه به اثرگذاری تهران بر سیاستگذاریهای کشور ،پیاده کردن چنین طرحی در توچال می تواند
الگوی خوبی برای دیگر شهرها باشد و میراث جذاب و ماندگاری را برای کشور رقم زند.

نیمنگاهی به تاریخ
هرچند شکارگاه جاجرود به اصطالح شکارچیان «خوشبند و بست» بوده و در آن امکان جرگه

()1

و رماندن و

«کوهمالی» گلههای قوچِ البرز مرکزی ،پازن و آهو (که این آخری گهگاه در آن دیده میشد) وجود داشت ،ولی در
دوران حکومت قاجار ،بهترین مکان برای تفرج و شکار در فصل بسیار گرم تابستان ،ارتفاعات مشرف به
«دارالخالفهی تهران» بوده است .کوهستان ولنجک هر دو سال یکبار به فرمان ناصرالدین شاه ،بهصورت مفصلی
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جرگه میشد و «شهریار جادهها» برای شکار پازنهای «کهنهسوراخی»( )2و کبک دری به سوی توچال میشتافت.
قیصر مسعود ،نوهی مسعود میرزا ظلالسلطان در اوایل سال های  1300نوکرانی داشته که در ولنجک پازن و کبک
دری شکار میکردند .بنابر شنیدهها ،تا چهل وپنج سال پیش در ارتفاعات مشرف به دارآباد پلنگ وجود داشته ،و
اکنون نیز هر چند سال یکبار پازنهایی در این حدود دیده میشوند ،و کوهنوردان تهرانی هنوز این بخت را دارند
که به قهقههی کبکی مست گوش سپارند.
در مورد پوشش گیاهیِ کوههای شمال تهران ،پژوهشگران خارجی که در سدهی نوزدهم میالدی کوههای تهران
را دیدهاند ،از درختان اَوِرس این منطقه یاد کردهاند؛ از جمله این که هانس بوبک استاد جغرافیای دانشگاه بُن در
کتابی که به سال  1955منتشر ساخته ،با استناد به منابع مربوط به نیمههای سدهی نوزدهم به وجود درختان
اورس در دامنههای توچال اشاره میکند( .)3همچنین منوچهر ستوده( )4در نیمههای دههی چهل خورشیدی به
وجود دو درخت تنومند و بسیار قدیمی «تا» (داغداغان) در سمت جنوب قلهی سرقال (جایی نزدیک روستای
پسقلعه که امروزه ایستگاه باالیی تلهسیژ دربند در آن قرار دارد) اشاره میکند .این دو درخت تا دههی شصت هم
در آن نقطه دیده وجود داشتند ،اما امروزه فقط یکی از آنها باقی مانده و البته خوشبختانه تعداد زیادی درخت
کوچکتر هم (حتماً از بذرهای آنها) در محدودهی تلهسیژ روییده است .این درختانِ تا ،و پایههای پراکندهی
دیگری که در بندیخچال (کمی باالتر از پسقلعه) و جاهای دیگر به چشم میخورند ،حکایت از این میکنند که
این کوهستان استعداد در برداشتن گونههای درختی را دارد و حتماً در گذشته پوشش درختی غنیتری داشته
است.
افزایش محدودهی شهر تهران و دستاندازی به دامنههای کوهستان به بهانه های گوناگون ،در کنار فرسایش خاک
و تخریب زیستبوم ،باعث عقبنشینی یا نابودی گونههای جانوری شده است .آخرین مشاهدهی مستندگلههای
بزرگ قوچ البرز مرکزی در این محدوده ،به اوایل دههی شصت خورشیدیبرمیگردد،و پازن هم که به دلیل زندگی
در محیطهای صخرهایِ دوراز دسترسِ شکارچیان و گردشگرانِ تخریبگر،بخت بیشتری برای بقا دارد ،بسیار بهندرت
دیده میشود .به یاد داشته باشیم که از نظر تنوع زیستی ،هیچ زیستبومی مانند کوهها نیست(.)5
چرا زیگونگی کوهستانهای تهران باید احیا شود؟
این موضوع ،به دالیل زیر اهمیت دارد:
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 ایجاد ارتباط میان جمعیتهای جزیرهای شدهی لکههایی همچون ورجین که قوچ و میشهای آن امکانمهاجرت را از دست دادهاند.
 احیای پوشش مرتعی،و پیشگیری از فرسایش و سیالبدیدن گلههای قوچ یا یک پازنِ باشکوه بر ستیغ کوهستان ،و پوشش گیاهی غنی ،درهر جای جهان
جاذبهای گردشگری و یک امکان درآمدزایی به شمار میرود؛ چنین شرایطی برای تهران – ابَرشهری
چندمیلیونی -میتواند یک جاذبهی کمیاب در میان کالنشهرهای جهان قلمداد شود .در مورد
«زیستگاههای جزیرهای» باید گفت که به دلیل واگذاریهای نادرست زمین ،و ایجاد انواع جاده و بزرگراه ،در واقع
مسیر مهاجرت قوچ و میشها در استان تهران قطع شده که بهویژه اثرات آن را در منطقهی ورجین میتوان دید.
روزگاری گلههای قوچ و میشِ ورجین به خجیر و سرخه حصار میرفتند ولی اکنون در یک زیستگاهِ محدود ،در
زمستان متکی به تعلیف دستی شده وگرفتار درونگشنی (جفتگیری بین افراد یک گروه) هم گردیدهاند .با احیای
زیستگاه و ایجاد امنیت و معرفی قوچ البرز مرکزی به شمال تهران می توان به پایداری این گونه در نسلهای بعدی
و بهبود شرایط زیست آن امید داشت.
شاید سیالب مهیب 1311دربند و تجریش ،برای مدیران امری بایگانی شده باشد ولی هنوز هستند افرادی که با
دیدن آن سنگ بزرگِ آبآوردهی میدان تجریش به یاد عزیزان از دست رفتهی خود و چند صد جانباختهی دیگر
میافتند .احیای پوشش مرتعی ارتفاعات تهران (از طریق ممنوع یا محدود سازی چَرای دام ،جلوگیری از طرحهای
عمرانی مخرب ،اصالح شیوههای گردشگری و کوهپیمایی )...،و احیای محدودِ لکههای جنگلی بومی ،و همچنین
احیای درختان و درختچههای کناررودخانهای و فرآتیکِ ( )phreaticسازگار با محیط مانند زبانگنجشک ،ملج،
گز ،و ،...میتواند به پایداری منطقه و پیشگیری از سیلهای مخرب کمک کند.

گونههای جانوری و گیاهی که میتوانند احیا یا معرفی شوند
پازن؛در چهار پنج سال اخیر ،چند بار این گونه را در کوههای مشرف به تهران دیدهایم یا گزارش آن را از کوهنوردان
دریافت کردهایم .این موضوع ،نشان میدهد که که «پادشاه کوهستان» هنوز در این منطقه از میان نرفته است
(در اینجا ،به دلیل آن که هیچ حفاظتی از منطقه صورت نمیگیرد ،از ذکر محل دقیق دیده شدن این حیوان
خودداری میکنیم) .ایجاد امنیت در زیستگاه ،علوفهریزی (در صورت خشکسالی یا در شرایط سخت زمستانی)،
ایجاد آبشخور ،و نهادن سنگ نمک از اقدامهایی است که میتواند این گونه را به زیستگاههای پیشین خود بازگرداند.
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قوچ البرز مرکزی؛ اینگونه در مقایسه با پازن ،در ارتفاع پایینتری میزید و خطر شکار و تخریب زیستگاهاش
بیشتر است ،چرا که زیستگاه آن به منطقههای زیست انسان نزدیکتر است .پس از آماده سازی شرایط زیستگاه،
زندهگیری از ورجین و معرفی آن به زیستگاه جدید ،شانس بقای آن را افزایش میدهد و امکان ارتباط آن با دیگر
زیستگاهها فراهم میشود.
سیاهگوش؛ در بیشتر زیستگاههای ایران ،قلمرو پازن و سیاهگوش مشترک است .با افزایش تعداد پازن ،این
گربهسانِ چاالک امکان حضور در ارتفاعات تهران را خواهد یافت.
کبک دری و کبک معمولی؛ در حال حاضر هنوز جمعیتی از این دو گونه و بهویژه کبک معمولی در کوههای
شمال تهران وجود دارد .برخورد با متخلفان ،در کنار دانهریزی (در شرایط اضطراری) ،و ایجاد امنیت در زیستگاه،
پایداری این قهقههزنان کوهستان را فراهم خواهد ساخت.
کوهستانهای تهران از مهمترین منطقههای پرندهنگری استان است و در صورت بهبود شرایط
زیستگاه ،شمار گونههایی چون کمرکولی ،کالغ نوک قرمز ،زیرآبروک ،دارکوب سوری ،پرندگان
شکاری ،و گونههای جذاب دیگربیشتر خواهد شد.
پوشش گیاهی؛برخالف تصور رایج ،درختکاری همیشه مفید به حال طبیعت نیست .شاهدی بر این ادعا ،جنگل
مصنوعی سرخهحصار در خاورِ شهر تهران است که حالتی نیمهمرده دارد و تنها جوالنگاه کالغ زاغیِ زبالهخوار
است .این در حالی است که در همان منطقه و در خجیر،هر جا که پوشش جنگلی پهنبرگان بومی (بنه ،زالزالک،
بادام وحشی ،زرشک )... ،به چشم میخورد ،انواع جانوران از خرگوش و کبک و الکپشت تا قوچ و میش زندگی
میکنند .کاشت انبوه سوزنیبرگان ،بافت خاک را به میزانی نامناسب اسیدی میکند و سبب نابودی گونههای
مرتعی میشود .بهترین گونهی سوزنیبرگ برای بلندیهای اطراف تهران ،درخت اَوِرس است که از دیرباز بومی
این منطقه بوده و با همیاری کوهنوردان قابل کاشت در زیستگاههای صخرهای است تا هم زیستگاهی مناسب برای
دیگر زیستمندان ایجاد نماید و هم از دست غارتگران در امان بماند.
ایجاد پوشش نیزار و بیدستان با غرس قلمه در درهها ،ضمن باالبردن جاذبهی دیداری ،به مهار رواناب و ایجاد
آبشخور کمک خواهد نمود .کاشت گونههای میوهدهنده چون توت در مسیرهای گردشگری و باغچههای متعلق به
خوراکخانهها ،و کاشتن گونههای در معرض نابودی استان تهران مانند سیب وحشیِ لواسان و درخت داغداغان ،از
دیگر برنامههایی است که با مشارکت کوهنوردان قابل اجرا است .از دیرباز ،چنارهای زیادی در جمشیدیه و درهی
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کن سایهی روحنواز خود را ارزانی آدمیان کردهاند که البته در چند دههی اخیر بسیاری پایههای کهن آن ،در
طرحهای عمرانی و گاه به آتش گردشگران بیمباالت از میان رفتهاند .کاشت نهال چنار در کنار جویبارها ،بهویژه
در مسیرهای گردشگری ،هم به زیبایی منطقه کمک خواهد کرد و هم به زیست چندین گونه پرنده و زیستمند
دیگر .به احتمال زیاد کاشت گونهی بلوط کمک مؤثری به احیای منطقه خواهد نمود؛ شواهد باستانشناسی حکایت
از آن دارد که در هزارهها و سدههای پیش ،گونهی بلوط در شهر ری هم وجود داشته است .اندک پایههای بلوط
هم که در شمال تهران (مثالً منطقهی پاسداران) کاشته شده ،سازگاری خوبی نشان دادهاند .درههای استان تهران
همانگونه که مسیر ارتباط انسانی میان البرز شمالی و جنوبی بوده ،اجازه ورود گونههای جانوری مانند مرال و
قرقاول ،و گونههای گیاهی مانند بلوط را از سوی شمال به جاهایی همچون جاجرود و ری نیز داده است.

نمونههایی از همیاری کوهنوردان
نمونهی خوبی از همکاری کوهنوردان با دستگاههای دولتی را میتوان در احیا و حفاظت منطقهی سیراچال (جادهی
کرج -چالوس) دید که چند کارشناس عالقمند مؤسسهی تحقیقات جنگلها و مراتع توانستهاند در سالهای اخیر
با جلب مشارکت کوه نوردان و دوستداران محیط زیست کرج و تهران و طالقان ،هزاران نهال اورس بکارند ،یا
سنگچینهای آتشخوار (دیوارکهایی که مانع گسترش سریع آتش در علفزار میشود) بسازند ،و درمجموع وضع
منطقه را بسیار ارتقا بخشند.
نمونهی دیگر همدلی مؤثر کوهنوردان با ماموران دولتی را میتوان در منطقهی حفاظتشدهی ورجین در لواسان
(شمال تهران) دید .از پانزده شانزده سال پیش ،کوهنوردان در شرایط بارش برف سنگین ،به کمک محیطبانان
تالشگر این منطقه میروند تا آنان را در حمل علوفه به باالدست یاری رسانند ،و حتی بخش مهمی از علوفهی
مورد نیاز را هم با جمعآوری کمک مالی تأمین میکنند؛ این شیوه برای بسیاری منطقههای دیگر هم الگو شده
است .نهتنها در کوهستان ها ،بلکه در جایی مانند آبگیرهای سرخرود (مازندران) نیز کوهنوردان و دیگر
طبیعتدو ستان به کمک مأموران دولتی آمده اند؛ آنان در ده دوازده سال اخیر نقش مؤثری در کمک به تغذیهی
اضطراری قوهای مهاجر داشته و نگذاشتهاند که این پرندگان درشتجثه و دلفریب دچار مرگومیر غیرعادی شوند.
نتیجهگیری و پیشنهاد
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با توجه به امکانات محدود سازمانهای مسوولِ حفاظت از محیط زیست و جنگلها و مراتع ،و با توجه به وسعت
زیاد این منطقهها ،بقای زیستبوم کوهستانی تهران درگروی همراهی کوهنوردان و طبیعتدوستان است .از این
گذشته ،کارهایی مانند پایش منطقه ،گزارش کردن تخلفها ،حساسسازی افکار عمومی به موضوع حفاظت ،و
جلب همکاری مردم محلی ،بی کمک گروه های مردمی اساساً امکان ندارد .در این آخرین فرصتهایی که برای
نجات بقایای طبیعت باشکوه البرز باقی مانده ،همیاری و همفکری کوهنوردان میتواند بسیار کارساز باشد.

پینوشت
 )1جرگه کردن :راندن حیوانها توسط شمار زیادی انسان به یک نقطه ،برای سادهسازی شکار کردن.
 )2پازن کهنهسوراخی :پازن های پیری که از گروه جدا مانده و بیشترِ روز را در غارها میگذرانند.
 )3بوبک ،هانس .سیمای تاریخی جنگلهای طبیعی و درختزارهای ایران ،ترجمه :عباس پاشایی اول ،انتشارات سازمان
جغرافیای نیروهای مسلح ،1314 ،ص 21
 )4ستوده ،منوچهر .جغرافیای تاریخی شمیران ،جلد اول ،موسسهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،1311 ،ص 119
 )5مجنونیان ،هنریک .به نقل از درک دنیستون .حفاظت محیط کوهستان ،انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست،1311 ،
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این نوشتار با همکاری کوشان مهران ،پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ،تهیه شده است.

ضرورت ایجاد منطقههای حفاظتشدهی شهری
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بیش از سه چهارم جمعیت ایران ،در شهرها زندگی میکنند و تعداد و وسعت شهرها روزبهروز در حال افزایش
است .اگرچه وسعت محدودهی رسمی شهرها در مقایسه با کل مساحت کشور زیاد به نظر نمیرسد ،اما اثر آنها
بر محیط زیست بسیار سنگین است .به عنوان یک مثال ،یادآور میشود که برپایهی بعضی پژوهشها ،شهرها
مسوول انتشار هفتادوپنج درصد دی اکسید کربن با منشأ فعالیت انسانی در کرهی زمین هستند .شهرها همچنین
با شبکههای عظیم بزرگراهها و دیگر جادهها ،و با کارخانهها و معدنها و شبکههای انتقال آب و گاز و برقی که در
اطراف خود تا شعاعهای بسیار دور پدید آوردهاند ،در مساحتی بس بزرگتر از پهنهی رسمی خود بر زمین و هوا
و منابع آب اثرگذارند.
الزم است در موضوع محیط زیست انسانی که یک معاونت را در سازمان حفاظت محیط زیست به خود اختصاص
داده و عمدتاً به مسایل شهری یا روستایی می پردازد ،یا در کنار این معاونت ،و در هماهنگی با نهادهای دیگر مانند
شهرداری ،شورای شهر ،و سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی ،تشکیالتی برای توجه به «حیات وحش شهری»،
«جنگلهای شهری» و «منطقههای حفاظتشدهی شهری» پا بگیرد .شهر ،اگرچه تاکنون بیشتر اثر منفی بر
طبیعت داشته ،اما میتواند و باید به شکل هایی در جهت اثرگذاری مثبت تغییر شیوه بدهد و «اثر حاشیهای»
منفی را که خود یا تأسیسات مربوط به آن داشته ،خنثی کند .این اثرگذاری مثبت ممکن است با اصالح الگوهای
شهرسازی و مص رف و سفرهای شهری ،و همچنین با حمایت از زیستبوم هایی صورت گیرد که در داخل یا کنار
شهرها باقی ماندهاند .مهمترین زیستبومهای جانبهدربرده در شهرها و حومههای شهری ،کوهها و تپهها و روددرهها
هستند؛ اینگونه عوارض ،به دلیل سخت بودن ساختوساز در آنها ،تا اندازهی زیادی شکل طبیعی ،و تا حدودی
هم حیات گیاهی و جانوری خود را حفظ کردهاند.
از آن جا که بیشتر شهرهای بزرگ ایران ،و ازجمله پایتخت ،در کنار یک کوهستان پا گرفتهاند ،ضرورت توجه
مسووالن حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ،و مدیران شهری به زیستبومهای کوهستانی یا تپهماهوری و
استفاده از این ظرفیت برای حفظ و احیای محیطهای طبیعی ،بیشتر به چشم میآید .در این زمینه باید اولویت
نخست ،حفظ چهرهی طبیعی این زیستبومها باشد و از «شهریسازی» آنها خودداری شود .برای درک بهتر
موضوع شهریسازی طبیعت ،اشاره میکنم به وضعیتی که نوار عریضی از کوهستان توچال از ولنجک تا قله پیدا
کرده و به شدت با جادهی ماشینرو ،خطهای تلهکابین و تلهسییژ ،و خوراکخانهها سیمای آرامشبخش خود را از
دست داده است .همچنین میتوان اشاره کرد به پارکهای جنگلی لویزان و چیتگر و سوهانک که بخشهای بزرگی
از آنها ،از سوی سازمان جنگلها و مراتع به شهرداری واگذار شده و در پی آن ،به صورت پارکهای شهری
درآمدهاند .این در حالی است که پارکهای جنگلی ،تعریف ویژهی خود و کارکردهایی مانند جلوگیری از توسعهی
افقی شهر ،تأمین اکسیژن ،جلوگیری از ورود بادهای خشک و گردوخاک ،و حفظ ذخیرههای ژنتیکی را دارند.
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پیشنهاد میشود ،ضمن حفظ «مناطق چهارگانه» در زیر مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ،منطقههای
دیگری مانند درختزارها ،درختچهزارها ،روددرهها ،دامنههای کوهستانی ،و البته باغها و زمینهایی مانند پارک
پردیسان تهران و پادگانهایی که در محدودهی شهرها باقی ماندهاند ،با استفاده از توان شهرداریها و سازمانهای
مردم نهاد ،به عنوان «منطقهی حفاظتشدهی شهری» حفظ و مدیریت شوند .ابزارهای قانونی الزم برای این کار
را هم میتوان با استفاده از ظرفیتهایی مانند بند بیست مادهی  10قانون شوراهای اسالمی ،مادهی شصت برنامهی
توسعهی سوم شهرداری تهران ،و مصوبههای مربوط به انتقال پادگانها فراهم ساخت.
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اشارهای به جایگاه توچال در تاریخ عمومی و ورزشی ایران
توچال ،بستر تاریخی ورزش کوهنوردی و فعالیتهای حفاظت کوهستان
شم ران ،تاریخی غنی و دیرینه دارد؛ آب فراوان و خاک رسوبی مناسب برای کشتوکار ،این منطقه را از هزاران
سال پیش مناسبِ زیست انسان ساخته بود .آثار یافتشده در تپههای قیطریه ،پیشینهی تمدن در این منطقه را
به حدود سه هزار سال پیش میرساند .منطقهی دربند و کوهستان توچال هم از چند هزار سال پیش محل زیست
و رفتوآمد انسان بوده است.
جایی که امروزه بر آن تأسیسات باالیی تلهسیژ قرار گرفته کوه «سرقال» نام داشته ،و تختیِ جنب ایستگاه تلهسیژ
که پس از سرباالیی شیردره و در مسیر عمومی سربند – پسقلعه است« ،سرگردن قال» خوانده میشد .تا دههی
چهل خورشیدی ،روی کوه سرقال آثار یک قلعهی کهن به چشم میخورده است .پژوهشگر برجستهی جغرافیا و
تاریخ ،زندهیاد منوچهر ستوده ،در کتاب «جغرافیای تاریخی شمیران» ضمن شرح دیداری که در سال  1321از
این منطقه داشته ،از دیوارهای سنگی و آجری میگوید که «بدون شک روزی دیوار و کنگرههای قلعه را تشکیل
میداده است» و همچنین مینویسد« :تکه سفالهای زیادی نیز بر این کوه یافت میشود که قدمت آنها به قرن
اول تا ششم هجری میرسد».
از کوهپیمایی گردشی و ورزشی در توچال ،گزارشهایی از زمان فتحعلیشاه (بیش از دویست سال پیش) در دست
است .همچنین در «روزنامهی خاطرات اعتمادالسلطنه» از کوهپیماییهای ناصرالدین شاه و همراهانش یاد شده
که از جنوب این کوه به شمال آن (شهرستانک و )...میرفتهاند .میرزاده عشقی شاعر آزادیخواه و پرشور (-1303
 )1212در یکی از سرودههای خود با عنوان «نمایشنامهی ایدهآل پیرمرد دهگان» میگوید :اوایل گل سرخ است و
انتهای بهار  /نشستهام سرِ سنگی کنار یک دیوار  /جوار درهی دربند و دامن کهسار  /فضای شمران اندک زقرب مغرب تار  / ... /ز
مرگ مریم ،اینک سه روز بگذشته  /سر مزار وی ،آن پیرمرد سرگشته  /نشسته رخ به زانوان خود هشته  /من از سیاحت باالی کوه

برگشته .از این شعر میتوان دریافت که کوه پیمایی مردم عادی نیز به قصد تفریح (و نه دامپروری یا فعالیتهای
اقتصادی دیگر) در توچال ،از بیش از صد سال پیش متداول بوده است .با این پیشینه ،منطقهی دربند و کوه توچال
بعدها به خاستگاه کوهنوردی نوین بدل شد ،چنان که برای مثال میتوان یادآور شد که زندهیاد محمود اجل
(متولد ،1211همدان) ،از پایهگذاران ورزش جدید کوهنوردی در ایران ،در سال  1301به قلهی توچال صعود کرده
و گزارشی از این برنامه نوشته است.
نخستین تمرینهای سنگنوردی ایران از اواسط دههی بیست ،روی صخرههای اطراف میدان سربند (دیوارهی
مارتینان ) آغاز شد ،و پیشگامانی مانند امیرحسین امیرفیض و جلیل کتیبهای با تمرین در این منطقه ،کمکم (در
نیمهی دوم دههی  )20کار سنگنوردی را به منطقهی سنگی بندیخچال در باالی پسقلعه رساندند و با بهکاربردن
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طناب و میخ ،بنیان سنگنوردی ایران را گذاشتند .تمرین در این منطقه ،به کوهنوردان ایرانی آمادگی کارهای فنی
بزرگتر را داد و پای آنان را به منطقههای دشوارتر و ناشناختهتر مانند علمکوه باز کرد .دسترسی ساده به منطقهی
دربند و توچال ،سبب ریختن ترس کوهنوردان از صعود در زمستان شد؛ در شرایطی که حتی فدراسیون کوهنوردی
در فصل زمستان عمالً تعطیل میشد ،و این ورزش را خاص فصلهای گرم میدانستند ،کوهنوردان پیشتاز مانند
کاظم گیالنپور ،نورایر میناسیان ،گغام میناسیان ،و جلیل کتیبهای در نیمهی دوم دههی بیست ،نخستین
صعودهای زمستانی ایران را روی توچال به انجام رساندند .حتی کتیبهای یک صعود تکی در زمستان ،و صعودی
تکی و شبانه را از راه سربند -پسقلعه به توچال انجام داد(.)1324
نخستین پناهگاه کوهنوردی ایران ،در ارتفاع  2100متری این منطقه به نام اسپیدکمر ،در سالهای  1325-21به
دست عدهای از نخستین کوهنوردان جدی ایران (کاظم گیالنپور ،دکتر گلگالب و  )...ساخته شد .و نخستین
پناهگاه-هتل کوهنوردی ایران در سال 1341در منطقهی شیرپال در مسیر دربند -توچال (ارتفاع  2150متر)
ساخته شد ،و نیز نخستین مجسمهی کوهنوردی ایران در سال  1342در میدان سربند نصب گردید.
بنیان سنگنوردی جدی ایران در بندیخچال گذاشته شد؛ بندیخچال با مورفولوژی جالب توجهی که در نزدیک
تهران مانند ندارد (محوطهای با تختهسنگهای بزرگ مورنی که یادگار آخرین دورهی پیشروی یخچالها است)،
مکان بسیار مناسبی برای ورزش طبیعی سنگنوردی است .چندیندهه است که سنگنوردان تهران در اینجا کار
میکنند ،و از نیمهی دوم دههی شصت «سنگنوردی ورزشی» (صعودهای کوتاهِ بسیار دشوار و رقابتی) با حضور
پیشگامان این رشته مانند زنده یاد محمد داوودی ،مهدی فتاحی ،حسین رضادوست و دیگران در بند یخچال
پایهگذاری شد .نخستین مسابقهی سنگنوردی کشور در تاریخ  19/9/30در بندیخچال (با داوری عباس محمدی)،
و نخستین مسابقهی انتخاب تیم ملی سنگنوردی کشور در  11/1/1در سربند (روی سنگ مارتینان) برگزار شد.
کنش اجتماعیِ جامعهی کوهنوردی ایران برای حفاظت محیطهای کوهستانی ،پیش از هرجای دیگر ،از منطقهی
توچال آغاز شده و در این منطقه رشد یافته است .نخستین برنامهی همگانی پاکسازی کوهستان ،در چهارم مهر
سال  1311در بندیخچال اجرا شد و از آن پس این روز در تقویم کوهنوردان ایرانی به عنوان «روز پاکسازی
کوهستان» معروف شده و هر ساله به این مناسبت صدها برنامهی پاکسازی اجرا میشود .امروزه ،کوهنوردان
توچال رو حساسیت بسیاری به پاکیزگی توچال دارند و با این که هر هفته چند ده هزار تن برای کوهپیمایی و
کوهنوردی به توچال میروند ،این منطقه از پاکیزگی خوبی برخوردار است و ریختوپاش زباله در آن ناچیز است.
گروهی از این کوه نوردان توچالرو ،از سال  93جمعهی آخر شهریور را «روز توچال» اعالم کرده و در این روز ،با
برگزاری همایش و صعود و فعالیتهای رسانهای ،برای حفاظت از توچال همپیمان میشوند .این سرمایهی اجتماعی
می تواند نیروی مؤثری برای حراست از کلیت طبیعی توچال و حفظ این میراث ملی باشد.
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محمود اجل از پیشگامان کوه نوردی ورزشی ایران؛ تاریخ های متفاوت روی عکس ،احتماالً از سوی دو شخص مختلف نوشته شده
است .با توجه به پوشش افراد ،عکس نمیتواند مربوط به زمستان باشد .عکس از گنجینهی انجمن کوهنوردان ایران

119

شخص نشسته :محمود اجل (عکس از گنجینهی انجمن کوهنوردان ایران)

عکس دیگری از محمود اجل ،از گنجینهی انجمن کوهنوردان ایران
190

در مسیر توچال (نزدیکِ ایستگاه پنجم تلهکابین) 11 ،خرداد 1391

اسکی در توچال 11 ،خرداد ( 1391قلهی هومند ،در باالی عکس)
191

قلهی توچال ،میعادگاه کوهنوردان تهران و یکی از پرصعودترین قلههای نزدیک به چهارهزار متر 11 ،خرداد 1391

یکی از برنامههای پاکسازی کوهستان در دههی هشتاد؛ بندیخچال
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کوهنوردی ،و گردش در توچال
توچال قلهای شاخص در استان و شهر تهران ،به بلندای  3912متر از سطح دریا ،و بلندترین نقطهی مشرف به
پایتخت کشور است .این قله و کوهستان پیرامون آن به صورت یک ستیغ شرقی – غربی ،بخشی از رخ جنوبی
رشتهکوه البرز به شمار میرود .تودهی توچال از شمال خاوری به درههای فرعی رودخانهی جاجرود (روستاهای
ایگل و آهار و )...و از شمال باختری به رودخانه و روستای شهرستانک محدود میشود .در باختر قلهی اصلی ،قلهی
«هومندِ توچال» به بلندای  3100متر ،و پس از آن گردنهی  3110متری شهرستانک ،سپس قلههای شاهنشین
بزرگ به بلندای  3110متر ،سربازارک ( 3120متر) ،سیوسه چم ( 3190متر) ،لَوارک ( 3153متر ،مشرف به
درهی امام زاده داوود) ،و گردنهی سرلت قرار دارد .از این گردنه به بعد از محدودهی توچال بیرون میرویم ،و
بلندای ستیغ هم کم میشود و سرانجام ستیغ کوهستان به درهی رودخانهی کرج حوالی روستای پَلخو (پل
خواب) منتهی میشود .قلههای مهم در شانهی خاوری توچال ،اینها هستند :چارپالون ( 3100متر) ،لزون غربی
( 3510متر) ،لزون شرقی ( 3530متر) ،چال او ( 3410متر) ،بند الکرور ( 3310متر) ،سیاه بند ( 3300متر)،
شهربانوکشک ( 3210متر) ،و دارآباد یا منگولچال ( 3110متر)که در پایان به گردنهی قوچک میرسیم.
کوهستان توچال ،چونان پرندهای اسطورهای و پرشکوه ،بالهای خود را بر فراز تهران گشوده و شهر را
در حمایت خود گرفته و زیباترین چشمانداز را برای شهر پدید آورده است .حمایتِ توچال از شهر ،هم از
جنبهی زیستی (تأمین آب ،تأمین علوفه برای دام ،کمک به گردش هوا) و هم از جنبهی دفاع در برابر بیگانگان یا
گریز از دست مهاجمان ،از دیرباز در شکلگیری تمدن این حوزه مؤثر بوده و هنوز هم اهمیت دارد .به
عالوه،کوهستان بلند و زیبای توچال با اقلیمها و خُرداقلیمهای متنوع خود ،امکانات بیشماری را برای
انواع ورزش و گردشِ هماهنگ با طبیعت فراهم ساخته است؛ در این کوهستان میتوان به پیادهروی،
راهپیماییهای طوالنی ،کوهنوردی ،سنگنوردی ،پیمایش دیوارههای بلند ،دوچرخهسواری کوهستان،
اسکی ،ورزشهای پروازی ،پرندهنگری ،و روستاگردی پرداخت ،و همچنین به زیارت امامزادگان رفت.
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توچال از میدان ونک .1391 ،نخستین برفِ سال؛ اول مهر ماه

چشمانداز توچال از سعادتآباد ،هشتم دی 1391
194

مسیرهای کوهنوردی
برای آشنایی با جزییات مسیرهای کوهنوردی و دیگر موقعیتهای ورزشی و گردشی توچال ،میتوان به منابعی که
در پایان این بخش معرفی شده ،مراجعه کرد .در اینجا ،برای نمونه به چند مورد اشاره میکنیم:
* پیادهروی سبک :از شرق به غرب :مسیر دارآباد – آبشار چالمگس ،مسیر جمشیدیه – کُلکچال ،مسیر دربند
– گالبدره ،مسیر سربند – پسقلعه – شیرپال ،مسیر سربند – پسقلعه – اوسون ،مسیر ولنجک – ایستگاههای
تلهکابین ،مسیر درکه – پلنگچال ،مسیر سعادتآباد – درهی بیدها ،مسیر فرهزاد – یونجهزار ،و مسیر شهر زیبا
– درههای کن و سولقان .در همهی این مسیرها ،باغ و درختزار و چایخانه و خوراکخانههای پرشمار هست و میتوان
با اطمینان و به آسودگی تا سه چهار ساعت راه رفت.
پناهگاههای بزرگ و معروف توچال :کلکچال ،شیرپال ،و پلنگچال هم در سه مسیر اصلی ،خدماتی مانند میز و
صندلی برای نشستن و صرف خوراکِ همراه خود ،نیمرو و عدسی و دیگر خوراکهای سبک ،و تخت برای اقامت
شبانه ارایه میدهند .در روزهای تعطیل ،چند ده هزار تن در این مسیرها رفتوآمد میکنند.
* مسیرهای کوهپیمایی (کوهنوردی سبک) :مسیر درهی دارآباد – قلهی دارآباد ،مسیر جمشیدیه – قلهی
کلک چال ،مسیر سربند –اوسون – اسپید کمر ،مسیر ولنجک – قلهی کُمای چال ،و مسیر سعادت آباد – قلهی
چینکالغ یا قلهی دوشاخ .برای پیمایش این مسیرها باید آمادگیهای پایه برای کوهنوردی ،و لوازم و پوشاک
مناسب را داشت .در زمستان و شرایط هوای متغیر ،صعود این قلهها میتواند جدی و کموبیش خطرناک شود.
* مسیرهای کوهنوردی :منظور از «کوهنوردی» ،پیمایش چندین ساعتهی کوهها تا ارتفاعات باال است که
پیشنیاز آن ،شناخت کامل مسیر ،آشنایی خوب با فن کوهنوردی ،مسلط بودن به شیوههای استفاده از ابزارهایی
مانند کولهپشتی و پوشاک و کفش حرفهای و کلنگ کوهنوردی و باتوم ،...و آشنایی با اصول جهتیابی است .در
رخ جنوبی توچال؛ صعود به قلهی توچال از مسیرشیرپال (پرصعودترین مسیر صعود به قله) و مسیرهای پلنگچال
و اسپیدکمر ،صعود قلهی پلنگچال ،صعود قلهی پیازچال از درهی دارآباد ،و صعود قلهی بندیخچال از مسیر
گالبدره،از جملهی این نوع پیمایشها است .در رخ شمالی تودهی توچال ،میتوان به مسیرهای ایگل – قلهی
توچال ،و مسیر آهار – قلعهدختر را در این دسته گنجاند.
کوه نوردی که در روزی با هوای صاف به قلهی توچال میرسد ،چشمانداز پرعظمت و کممانندی از
کوههای البرز را می بیند؛ دماوند سرفراز به همراه ستیغِ پُر سختون کوهستان دوبرار و رشته کوه گلزرد
در شرق ،خرسنگ و خلنو و سرکچال در شمال ،تا آزادکوه و سیچال و ناز و کهار در شمالغربی و
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غرب ...و دهها چکاد باالی سه هزار متر دیگر با درههای خیالانگیزی که باغها و آبادیهای بسیاری را
در خود جا دادهاند.
* مسیر کوهپیمایی سنگین :کوه نوردی غیرفنی هم میتواند در مسیرهای طوالنی انجام شود که در این صورت،
این فعالیت «کوهپیمایی سنگین» خوانده میشود .در توچال امکان اجرای برنامههایی از این دست بسیار است.
برای نمونه میتوان مسیر دارآباد – گردنهی پیازچال – پناهگاه شیرپال – درهی فراخال – ایستگاه پنجم تلهکابین
– پناهگاه پلنگچال – درکه را نام برد.
* مسیرهای کوهنوردی سنگین :پیش نیاز اینگونه کوهنوردی ،انجام دست کم یکی دو سال کوهنوردیهای
سبک و متوسط ،کسب تجربه در کنار کوهنوردان دیگر ،و گذراندن دورههای آموزشی است .کوهنوردی سنگین،
دست کم به یک روز کامل وقت نیاز دارد که البته ممکن است کار به بیش از یک روز هم بکشد .از مسیرهای
پرشمار در منطقهی توچال که پیمایش آنها کموبیش سخت است ،میتوان اینها را نام برد :مسیر سربند –
شیرپال – قلهی توچال – آهار ،مسیر ولنجک – توچال – شاه نشین – اشترگردن – امام زاده داوود ،مسیر سعادت
آباد – چینکالغ – سیاهبند – پلنگچال – شاهنشین – شهرستانک ،مسیر درهی دارآباد – قلهی دارآباد – توچال
– شاهنشین – لوارک – روستای رندون .پیمایش زمستانی این مسیرها (و مسیرهای دیگری که میتوان در این
کوهستان تعریف کرد) از کارهای بسیار دشوار کوهنوردی است که خود میتواند زمینهساز اجرای صعودهای سخت
در کوهستانهای بزرگ جهان باشد.
* سنگنوردی :سنگنوردی ،گونهای کوهنوردی است که در آن فرد عمداً از رخهای سنگی کوهستان باال و پایین
میرود .خودِ سنگنوردی به چند شاخه تقسیم میشود که دو مورد اصلی آن چنین است« -1 :سنگکوتاه»
( )boulderingکه در آن ،به صعود از سنگهای تا چهار پنج متر بلندی میپردازند .این سنگها میتواند ساده
(برای تمرین ،گرم شدن ،و )...یا بسیار سخت (برای رکورد زدن و مسابقه یا کسب آمادگی) باشد .بهترین منطقه
برای این نوع سنگنوردی در منطقهی توچال ،بندیخچال است که خود خاستگاه سنگنوردی ایران است .در
گالبدره و شیردره و ...هم جاهایی برای کار «سنگکوتاه» هست -2 .دیوارهنوردی ( )wall climbingکه در آن
به صعود جبهههای سنگی بلند (از حدود چهل پنجاه متر به باال) میپردازند .در منطقهی توچال ،دو دیوارهی مهم
وجود دارد؛ یکی دیوارهی بندیخچال ،و دیگری دیوارهی اوسون که هر دو از میعادگاههای مهم دیوارهنوردان
تهراناند .در کوهستان توچال همچنین مسیرهای «گُردهای» چندی وجود دارد که امکان کوهنوردیهای
«دستبهسنگ» جذابی را برای دوستداران کارهای جدی فراهم ساختهاند .گردهی اسپیلت ،و تیغههای سیاهبند
در مسیر دارآباد – توچال از این نوع مسیرها هستند.
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* مسیرهای دوچرخهسواری کوهستان :راههای پیادهروی پهن و کمشیب مانند مسیر بوستان جمشیدیه تا
کلکچال ،یا جادههای مسیر تلهکابین ولنجک از مسیرهایی است که برای دوچرخهسواریهای کوهستانی متوسط
مناسب است .البته بهتر است که دوچرخه سواری کوهستان در روزهای غیرتعطیل انجام شود تا برخوردی با جمعیت
زیاد کوه پیمایان پیش نیاید .همچنین الزم به یادآوری است که دوچرخهسواری در غیر راههای موجود میتواند
سبب آسیب دیدن خاک و پوشش گیاهی شود.
* اسکی :پیست اسکی «ایستگاه هفت» تلهکابین که در سمت غرب قلهی توچال و زیر قلهی هومند قرار دارد،
همچنین پیست اسکی «ایستگاه پنج» از جاذبههای مورد عالقهی کسانی است که میخواهند یک اسکی ساده در
نزدیکی شهر داشته باشند .البته کسانی که دوستدار اسکی حرفهای و بیرون از پیست باشند ،میتوانند روی
شیبهای شمالی و حتی جنوبی (در زمستانهای پربارش) به اسکی بپردازند.
ایستگاه اول تلهکابین توچال در ارتفاع  2000متری از سطح دریا ،ایستگاه دوم در ارتفاع 2300متر ،ایستگاه پنجم
در ارتفاع  3000متر ،و ایستگاه هفتم در ارتفاع  3100متر است.
کار ساخت تلهکابین توچال ،در سال  1353به دست بهمن باتمانقلیچ و با همکاری شرکت فرانسوی «پوما» و
شرکت اتریشی «دوپل مایر» آغاز شد و در سال  1351پایان یافت .از سال  1312مهمانپذیری به نام «هتل
توچال» در ایستگاه هفتم تلهکابین توچال راهاندازی شده است.
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نقشه قلل  ،جانپناه ها و مسیر کوهپیمایی جبههی جنوبی توچال

مسیر کوهپیمایی کُلکچال1391/4/1 ،
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چشماندازی از دامنههای توچال (باالدست گالبدره) به تهران

یک نمای زمستانی در کوهپایهی توچال (حسنکدر) 24 ،دی 1391
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یک روز جمعه ( 30شهریور  ،)1391مسیر شیرپال – توچال

قلهی توچال 19 ،مرداد 1391؛ گفتگو درباره ی یک خطر جدید (طرح ساخت پناهگاه بزرگ یا رستوران بر روی قله) .با
پیگیریهای کوهنوردانِ طبیعتدوست ،این طرح به اجرا درنیامد.
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توچال ،ورزشگاه بزرگ و بیمانند تهران ،جمعه  30شهریور 1391

ایستگاه هفتم تلهکابین توچال (عکس از :ویکیپدیا)
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توچال ،موضوع مورد عالقهی اهالی فرهنگ ،پژوهشگران طبیعت ،کوهنوردان ،و اعضای شورای شهر
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پناهگاههای کوهنوردی توچال
و سه خاطرهی جمعی کوهپیمایان
پناهگاههای کوهنوردی ،مکان هایی هستند که در ارتفاعات ،جاهایی که به طور معمول با جاده (و غالباً حتی با
خطهای تلهکابین و تلهسییژ) قابل دسترسی نیستند ،ساخته میشوند تا دسترسی به قلهها سادهتر شود .در ایران،
پناهگاههای بسیار کوچک« ،جانپناه» خوانده میشوند .در آلپها که خاستگاه کوهنوردی نوین است ،از نیمههای
سدهی نوزدهم با این هدف که در مسیر رسیدن به قله ها ،پس از پشت سر گذاشتن جنگل و مرتع بتوان شبی را
سپری کرد و در روز دوم به قله رسید ،پناهگاهسازی آغاز شد .در دهههای بعد ،پناهگاهداری و دادن خدمات به
کوهنوردان (به دست روستاییان ،شکارچیان چهارپا ،و «شکارچیان» کریستال) به یک حرفه بدل شد تا آنجا که
امروزه بسیاری از پناهگاهها بدل به مهمانپذیر (هاستل) شدهاند .این رویکرد ،جلوهی طبیعی بسیاری از مسیرهای
کوهنوردی را در آلپ ها مخدوش کرده است .در ایران هم به پیروی از شیوهی آلپنشینان و با این تصور که هر
کاری که در کشورهای «پیشرفته» انجام میشود ،درست است(!) جریان پناهگاهسازی تا حد افراط پیش رفت(.)1
با این تفاوت که در ایران ،نبود مدیریت در بیشتر پناهگاهها و جانپناهها ،و اقتصادی نشدن یا بدمدیریتیِ «پناهگاه–
رستوران» های بزرگ (مانند شیرپال و پلنگ چال در توچال) موجب ریختوپاش زباله و دفع نامناسب پساب شده
است.
همانگونه که توچال خاستگاه کوهنوردی ورزشی و نوین ایران است ،میراثدار پناهگاهسازی هم هست .چند تایی
از پناهگاههای موجود ،به خاطر قدمت و داللت بر خاطرههای ارزشمند یا به دلیل هزینهی زیادی که صرف
ساخت شان شده ،باید با حفظ وضعیت اصیل اولیه نگهداری شوند .اما ،الزم است از هرگونه ساختوساز جدید در
کوهستان توچال خودداری شود .ضمن آن که ضرورت دارد چارهاندیشیهای اصولی برای مدیریت پسماند و پساب
پناهگاههای فعلی ،و حفظ محیط زیست طبیعی مسیرهای دسترسی به آنها صورت گیرد.
در میان پناهگاههای توچال ،جان پناه ایس کمر یا اسپیدکمر که روی یالی به همین نام در رخ جنوبی توچال
و در ارتفاع  2811متر ساخته شده ،نخستین جانپناه یا پناهگاه کوهنوردی ایران است و این رو ،ارزش
تاریخی و فرهنگی دارد .پناهگاه اسپیدکمر در سال  1325به دست و هزینهی شخصی چند کوهنورد ساخته
شده( )2و یکی از ارزشمندیهایش این است که چند شخصیت کوهنودری و چهرهی فرهنگی بسیار شاخص ایران
در ساخت آن مشارکت داشتهاند .در میان سازندگان ،میتوان به محمدکاظم گیالنپور اشاره کرد که مؤلف نخستین
کتاب کوهنوردی ایران (پیروزی بر اورست) است؛ جلیل کتیبهای که از نسل نخستِ مروجان کوهنوردی (به ویژه
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دیوارهنوردی) ایران و یک «کوهنویس» برجسته بوده است؛ امیل مارکاریان و گغام میناسیان از نخستین کوهنوردان
فنی ایران؛ فرخ رحمدل از چهره های شاخص و کوشای تشکیالتی در کوه نوردی ایران؛ ابوالقاسم نوروزی از
مطرحترین چهرههای اداری کوهنوردی کشور؛ و حسین گلگالب که یک شخصیت فرهنگی برجسته بوده و یادگاری
بسیار معروف او ،شعر «ای ایران» است ،از دیگر سازندگان این جانپناه بودهاند .این افراد نیز که از پیشگامان
کوهنوردی ورزشی ایران هستند ،در ساخت جانپناه اسپیدکمر شرکت داشتهاند :عبداهلل رشتیان ،امیرهوشنگ
امیرفیض ،محمد زندی ،هوشنگ محیط ،عزیز حاتمی ،منوچهر جهانبیگلو ،محمدکاظم قدیرینیا ،رفوییان ،تقی
گودرزی ،ناصر حقیقی ،محمد اعظمی ،و حسین هاشمی.
در دورهای که جانپناه اسپیدکمر ساخته شد ،مسیر قدیمی به طرف ستیغ توچال ،برای رسیدن به رخ شمالی
کوه و رفتوآمد به مازندران ،مسیر سربند–اوسون  -اسپید کمر بوده و از همین رو ،جانپناه را در این نقطه که
تقریباً در میانهی راه قله است ،ساختند.

جانپناه ایسکمر در وضعیت اولیه
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وضعیت جانپناه ایسکمر پس از تعمیرات سالهای اخیر

جانپناه کوچک و سنگیِ روی قلهی توچال معروف به جانپناه کارگر که نخستین پناهگاهِ روی این قله است،
در سال  1343به دست گروهی از کوهنوردان عضو «سازمان کوهنوردی کارگران فلزکار و مکانیک» ساخته شد .در
میان سازندگان این جانپناه می توان از جلیل انفرادی و اسکندر صادقینژاد نام برد که در درگیریهای چریکی
پیش از انقالب کشته شدند .در سال  1310قرار بود پناهگاه جدید و بزرگی روی قله ساخته شود که پیریزی آن
هم انجام شد .عدهی زیادی از کوهنوردان و گروههای کوهنوردی با این موضوع ،به دلیل تأثیر منفی ساختوساز بر
محیط طبیعی کوهستان ،مخالفت کردند .یکی از دیگر دلیلهای مخالفت آنان این بود که با ساخت پناهگاه جدید،
یا پناهگاه خاطرهانگیز کارگر خراب میشود ،یا منظر آن مخدوش میگردد .با پیگیریهای زیاد و برگزاری
جلسههایی در محل شهرداری منطقهی یک تهران ،طرح ساخت پناهگاه جدید ،لغو گردید و جانپناه کارگر و
جادهی ناصرالدینشاهی توچال ،در همان سال  1381در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
در سال  1393به مناسبت پنجاهمین سال ساخت این جانپناه ،چند تن از اعضای قدیمی گروه کوهنوردی فلزکار
و مکانیک ،اقدام به تعمیر و بازپیرایی آن کردند.
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جانپناه کارگر ،مراسم پردهبرداری از لوح یادبود تعمیرات1393 ،
عکس از آرشیو کامبیز بختیاری

پناهگاه دیگری که به چند دلیل ،ارزش یادمانی دارد و رویدادهای پشت سرِ آن بخشی از میراث
ناملموس شهر تهران به شمار میرود ،پناهگاه یا جانپناه شروین است .این پناهگاه در ارتفاع  2450متری
و در نزدیکی دیوارهی بندیخچال (که خود ،پدیدهی طبیعی بیمانندی در نزدیکی تهران است) به سال 1352
ساخته شده است .انگیزهی ساخت این پناهگاه ،با فضای اجتماعی و سیاسی دههی پنجاه پیوند دارد و روند ماجرا،
تصویرگر روزهای سخت یک دوران دیکتاتوری است که در آن ،جوانان در پی یافتن بهانهای برای نمایش شور
ه مبستگی و کار گروهی (و در ضمنِ آن ،بحث و فعالیت سیاسی) بودند؛ چیزی که رژیم شاهنشاهی از آن میترسید.
درروز پنج شنبه  9شهریور سال 1351هنگامی که مادر کوهنورد جوان ،شروین جزایری (متولد  )1333از اداره به
خانه برمیگردد ،شروین را در حال تعمیر پارگی کولهپشتیای میبیند که قبالً خودش با چرخ خیاطی قدیمی آن
را دوخته بود .مادر میپرسد باز هم قصد رفتن به کوه را داری؟ شروین در پاسخ میگوید این بار آخر است که به
کوه میروم ،چون هفتهی دیگر نام قبولشدگان کنکور را اعالم میکنند و من باید بروم دانشگاه یا سربازی ،و در
هر حال دیگر فرصتی برای رفتن به کوه ندارم .فردای آن روز (جمعه  10شهریور )1351شروین هنگام صعود روی
دیوارهی  200متری بندیخچال ،در 15متریِ انتهای مسیر ،میخ سنگنوردیاش از شکاف درمیآید و سقوط
میکند .هنگام سقوط ،سنگی هم به پشت سر شروین میخورد .حسین حاجمحسن و جواد تاجدار ،دو همراهِ
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شروین نیز به پایین پرت میشوند .هنگام سقوط ،شکم حسین به علت کشیده شدن به سنگ ،دچار پارگی میشود
و جواد از ناحیهی کمر آسیبِ سختی میبیند .همگی به بیمارستان رضا پهلوی سابق (شهدای میدان تجریش)
منتقل میشوند؛ شروین جان میسپارد و جواد تاجدار از آن تاریخ به بعد کوهنوردی را به دلیل آسیب شدیدی که
دیده بود ،کنار میگذارد(.)3
در پی این حادثه ،اعضای انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران ،گروه کوهنوردی کاوه ،انجمن کوهنوردی
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران ،انجمن کوهنوردی دانشجویان دانشگاه صنعتی (آریامهر) و گروهی از دیگر
کوهنوردان تصمیم می گیرند که به یاد شروین جزایری ،یک پناهگاه در پای دیوارهی بندیخچال بسازند .در اوایل
مهرماه  1351جمعی از این افراد برای انتخاب مکان مناسب عازم بندیخچال شدند و در همان ماه ،پیکنی را آغاز
کردند .در روزهای تعطیلِ هفتههای بعد ،گروهگروه از کوهنوردان به منطقه میرفتند و با جمعآوری سنگ و تهیهی
شن در محل ،آوردن آب از رودخانهی شیرپال ،و حمل اینها به صورت دستبهدست تا ساختگاه ،یک کار جمعی
را به نمایش گذاشتند .نقل میکنند که در یک روز آذر ماه ،حدود دویستوپنجاه تن در ساخت پناهگاه مشارکت
داشتند.

جانپناه شروین  2فروردین  ،1391عکس از :ویکیپدیا

مصالحی مانند تیرچه ،بلوک ،آجر ،سیمان ،و تیر چوبی هم پس از تخلیه در میدان سربند،به دست کوهنوردان به
باال برده میشد .در آخرین روزهای پاییز  ،1351تیرهای سقف اول کار گذاشته شد و بلوکگذاری و بتنریزی آن
هم انجام گردید .سپس طراحی طبقهی دوم پناهگاه به صورت فلزی با خرپاهای قوسی چند قطعهای اجرا شد .در
بهار  1352نصب قطعات فلزی و پوشش سقف با پیچ و مهره و سوراخکاری با دریل دستی و پرچ ،به دست یک
گروه  15تا  20نفره انجام شد .بیشتر کارهای فلزی را ناصر گارسچی عضو «سازمان کوهنوردی کارگران فلز کار و
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مکانیک» (جانباخته در درگیریهای بهمن  )1351انجام داد .کارهای بنایی نیز توسط «استاد تقی» از
اهالی پسقلعه انجام شد.
در پایان تابستان 1352کار ساخت پایان یافت و از لوحِ سردر پناهگاه ،پردهبرداری شد .متن لوح چنین است:

« این پناهگاه به پاس بزرگداشت آن آرزومندانی که همچون شروین خواهان آن بودند به همت و خودیاری یاران
کوهنورد ساخته و به نام او نامگذاری گردید .شروین جزایری عضو گروه کاوه بود که در حادثهی سقوط از دیواره
درگذشت .مهر ماه »1351

بازسازی جانپناه شروین  25اسفند  ،91عکس از ویکیپدیا

جمعی از دانشجویان دههی پنجاه دانشگاه علم و صنعت ایران سالها است که در نخستین هفتهی فروردین و
شهریور ماه ،به یاد شروین جزایری و در نکوداشت آن کوششهای گروهی ،تا جانپناه شروین میروند .در سوم
شهریور  1391با دیدنِ خرابیهایی در سقف و دیوار شمالی پناهگاه ،این افراد تصمیم به تعمیر جانپناه گرفتند؛
در هفته های بعد ،تا آخر اسفند ،تعمیر کلی سقف و عایقکاری دیوارها و نصب درِ جدید به انجام رسید.
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پناهگاه– هتل اوسون1391/2/20 ،

یادگارهای قدیمی در هتل اوسون1391/2/20 ،
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پی نوشت
 )1برای آگاهی بیشتر در زمینهی اثر پناهگاهها بر کوهستان ،میتوانید بنگرید به دو نوشتار که با عنوانهای « پناهگاهها؛ دوگانهی
بهرهبرداری و حفاظت از کوهستان» و «دست از سر توچال بردارید!» ضمیمهی این گزارش است.

 )2در کتاب فرهنگ کوهنوردی و غارنوردی ایران ،تألیف داوود محمدیفر ،تاریخ ساخت پناهگاه 1325 ،و در کتاب پناهگاهها و
جانپناههای کوهستانی ایران ،انتشارات فدراسیون کوهنوردی 1321 ،ذکر شده است.
 )3ویکیپدیا« :شروین جزایری» ،و نوشتههای عباس ثابتیان دربارهی پناهگاههای شروین و اسپیدکمر
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 -1تهدیدها

درههای فرعی گالبدره
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تهدیدها
عامل های چندی سبب تخریب نسبی محیط کوهستان توچال است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
* ساختوساز؛ رعایت نکردن حریم ارتفاعی شهر ،برجسازی در شمران که چشمانداز توچال را برای تهراننشینان
مخدوش ساخته ،ساختوساز در حریم رودخانهها و مسیلها ،جادهسازیهای بیضابطه و افراطی ،افزایش
خوراکخانهها و تأسیسات مشابه در مسیرهای کوهپیمایی و مسیر تلهکابین ،و توسعهی خطهای تلهکابین و تلهسییژ.

رها کردن نخالههای ساختمانی در منطقهی تلو ،تاریخ عکسبرداری1391/12/11 :

شهریسازی کوهستان؛ ماشین راهسازی و خودروی متعلق به کارکنان تلهکابین در نزدیکی قلهی توچال (ایستگاه هفت)19 ،
مرداد 1391
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جادهی ولنجک – ایستگاه پنجم تلهکابین ،زمستان 1391؛ بی اعتنایی به اثر جاده و بارندگی در افزایش فرسایش خاک ،موجب
چنین تخریبی میشود.

یک مسیر پیادهروی در آلپهای سوییس ،تابستان 1391؛ با قرار دادن مانع چوبی ،شدت جریان آب را روی مسیر کم میکنند تا
فرسایش خاک به حداقل برسد .البته ،حفظ پوشش گیاهی نقش اصلی را در جلوگیری از رواناب مخرب دارد( .وضع پوشش گیاهی
کنارههای جادهی ولنجک و مسیر پیادهروی باال را با هم مقایسه کنید).
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ساختوساز در دهانهی درهی بیدها (حسنکدر) و بسته شدن راه گردش هوا ،شمال میدان بهرود1394 ،

ساختوساز بیامان در لواسان و رودبار قصران ادامه دارد؛ تابلوی پیشفروش برج در اوشان ،میدان تجریش 1391/4/1
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* گردشگری بیضابطه؛ کوهستان توچال ،به علت همجواری با شهری که میلیونها تن جمعیت دارد ،و از آنجا
که بخش بزرگی از کسانی که به دامنههای آن میروند با اصول «طبیعتپیمایی بی ردپا» آشنا نیستند (و شاید
فقط برای فرار از محدودیتهای شهر ،به کوه میزنند) در معرض آسیبدیدگی ناشی از توسعهی خوراکخانهها و
چایخانهها و تلهکابین ،پیادهروی بیرون از راههای پاکوب ،موتورسواری بیراههرو (آفرود) ،ریختوپاش زباله ،و
علفچینی است.

موتورسیکلت بر روی قلهی توچال 19 ،مرداد 1391
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آسیب رسانی به درختان ،گالبدره ،تیرماه 1391

محاصره شدن درختان در میان بتن و اسفالت ،امامزاده قاسم 1391/4/1
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* چرای دام؛ تعجب آور است که در نزدیکی شهری با یک اقتصاد عظیم ،کوهستانی که تأمینکنندهی آب و
تفرجگاه میلیونها شهروند است ،مورد هجوم دام به تعداد زیاد است! در اواخر بهار و تمام تابستان ،تعداد زیادی
گوسفتد و بز در حوالی چشمهنرگس ،اطراف قله ،و بسیاری نقاط دیگر توچال دیده میشود .چرای خارج از فصل
هم پدیدهای است که در توچال بسیار به چشم میخورد؛ برای مثال ،یادآور میشود که نگارنده ،در زمستان 91
در ارتفاعات چین کالغ ،و در اوایل اردیبهشت  91در ارتفاعات باالی بندیخچال گلهی دام دیده است .حیوانهای
بارکش مانند قاطر هم که در منطقه برای حمل بار مورد استفاده قرار میگیرند و در بسیاری مواقع به صورت آزاد
و رهاشده در کوه دیده میشوند ،یک عامل فشار دیگر بر پوشش گیاهی و خاک منطقه هستند.

قاطرهای رهاشده در بندیخچال ،تابستان 1391

* درختکاری و آبخیزداری؛ واقعیت این است که پارهای اقدامهای سازمان جنگلها و مراتع با عنوان
«آبخیزداری» که بیش از هر چیز به صورت گابیونبندی درهها نمود داشته ،چشمانداز طبیعی کوهستان توچال را
مخدوش کرده است .مهمتر این که مؤثر بودن این سازهها در آرامسازی جریانهای سیالبی و تسهیل نفوذ آب به
زیرِ زمین ،سخت جای تردید است .همهی این گابیونها یا سیلبندها ،دو سه سال پس از ساخته شدن پر از رسوب
شدهاند که این بیش از هر چیز ،بیانگر شدت فرسایش خاک و آسیب دیدگی پوشش گیاهی در توچال است .با پر
شدن سیلبندها ،آن ها خاصیت خود را در نگاهداشت سیالب از دست می دهند و البته هیچ تأثیری هم در تغییر
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شیب کلی درهها ندارند و نمیتوانند سرعت آب را کم کنند؛ بنابراین جای پرسش است که آنها چگونه میتوانند
آبخیزها را حفظ کنند؟

یکی از سیلبندهای درکه؛ ساختهشده در سال  ،1311پرشده از رسوب در سال 1319

نهالکاری روی کوهپایههای توچال ،بهویژه با گونههای سوزنیبرگ و دیگر گیاهان غیربومی ،سبب تخریب شدید
پوشش گیاهی طبیعی میشود و از سوی دیگر ،محیط کوهستان را شهری و مستعد ورود ساختوسازگرایان
میکند« .جنگلکاری» در دارآباد سبب راهسازی و اضافه شدن چند ساختمان (حتی از سوی ادارهی منابع طبیعی)
شده؛ در ولنجک ،جنگلکاری به نفع تله کابین شده و تأسیسات پذیرایی را بیشتر کرده؛ در غربِ کوهپایههای
توچال،بوستان کوهسار موجب تخریب باغهای قدیمی و شکلگیری یک محیط شهری بر روی ارتفاعات شده است.
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چاله کنی برای کاشت نهال (و تخریب پوشش گیاهی طبیعی) ،شمال میدان بهرود ،شهریور 1391

نهالکاری در دامنههای چینکالغ (شمال میدان بهرود)؛ در سمت راست که پوشش گیاهی طبیعی دستکاری نشده ،تخریب و
فرسایش خاک به مراتب کمتر از بخشی است که نهالکاری شده .تاریخ عکسبرداری1391/2/1 :
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* بیتوجهی به میراث فرهنگی؛ بافت مسکونی اصیل شمران به شدت آسیب دیده و حتی بسیاری از بناهایی
که اختیار آن در دست دولت بوده نیز تخریب شده است .نوسازیهای غیراصولی هم از دیگر عاملهای آسیبرسان
به اصالت بناها است؛ برای مثال میتوان به توسعهی بارگاه امام زادگان منطقه اشاره کرد که قدمت این بناها را به
کلی مخدوش کرده است .ضرورت دارد در نگاهداشت و بازسازی بافتهای باقیمانده مانند بافت روستای پسقلعه
و خانههای پراکنده که مربوط به دوره های تاریخی مختلف (قاجار ،پهلوی اول ،و پهلوی دوم) یا متعلق به بزرگان
فرهنگی است ،تالش جدی صورت گیرد.

یک خانهی قدیمی(و البد محکوم به تخریب؟!) در محلهی امامزاده قاسم در محاصرهی ساختمانهای بلندمرتبه ،تیرماه 1391

نوسازی بارگاه امام زاده قاسم(ع) تقریباً چیزی از اصالت دیرین بنا باقی نگذاشته است .تاریخ عکسبرداری :تیر ماه 1391
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ویالیی که در وسط عکس دیده میشود و در محوطهی مهمانخانهی دربند قرار داشت ،آخرین ویال از مجموعهای بود که در زمان
پهلوی اول در اینجا ساخته شده بود .این ویال را در سال  1392تخریب کردند .عکس از مانی باقی (ایسنا)

* آتشسوزی؛ روشن کردن آتش و درست خاموش نکردن آن ،یا رها کردن شیشه و بطری پالستیکی ،و دیگر
سهلانگاری های انسانی گاه موجب سوختن سطح وسیعی از پوشش گیاهی علفی میشود .همچنین بعضی
گردشگرانِ بیتوجه با روشن کردن آتش در پای درختان موجب آسیب دیدن آنها میشوند.

آتشگرفتگی دامنههای باالدست گالبدره ،تاریخ عکسبرداری1391/4/1 :
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* خشک شدن درختان؛ در یکی دو دهه ی اخیر بسیاری از درختان ،به ویژه چنارهای کنار خیابان ،بی آن که
علت مشخصی به نظر آید دچار خشکیدگی می شوند .الزم است کارشناسان و مسووالن شهری به بررسی دقیق
این موضوع بپردازند.

یک چنار قدیمی در میدان تجریش که در همین سالهای اخیر خشک شده است .تاریخ عکسبرداری1391/4/1 :

چنار بسیار کهنسال جماران در محاصرهی سنگ و آهن! 1391/4/20
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* سگهای رهاشده؛ در بخشهای مختلف توچال ،شمار زیادی (گاه در گلههای پانزده بیست تایی) سگ دیده
میشود که با استفاده از مواد غذایی ریختوپاش شده یا با تغذیهای که از «حامیان حیوانات» دریافت میکنند،
هر ساله بیشتر هم میشوند .سگها ،تهدیدی جدی برای حیات وحش طبیعی هستند ،چرا که با تغذیه از تخم و
جوجه ی پرندگان ،تعقیب جانوران وحشی و شکار تولهی آنها ،و جلوگیری از نزدیک شدن حیات وحش به
آبشخورها ،سبب کاهش جمعیت آن میشوند .سگها همچنین برای انسان و حیات وحش ،به علت خطر انتقال
بیماری و امکان گازگرفتگی ،تهدید به شمار میروند .ضرورت دارد که برای عقیمسازی و «حذف بدون درد و رنج»
سگها از توچال اقدامهایی صورت گیرد.

سگهای رهاشده ،تلو ،اسفند 1391

سیل ،بوملرز (زلزله)؛ دامنههای توچال ،مانند هر نقطهی کوهستانی دیگر ،و به دلیل الگوی بارش در منطقههای
خشک ،مستعد روان شدن سیل است .ساختوساز در حریم رودخانهها و مسیلها ،همچنین تخریب پوشش گیاهی
کوهستان ،خطر سیل های مخرب را بسیار بیشتر کرده است .در تاریخ معاصر ،چندین سیل مرگبار در منطقهی
امامزاده داوود و کن ثبت شده است ،اما نزدیکترین خاطره از این دست به ما ،سیل چهارم مرداد  1311است که
بهطور عمده از گالبدره روان شد و تجریش و بخشهای دیگری از شمیران را درنوردید و موجب مرگ حدود
چهارصد تن و خسارتهای مادی سنگین شد.
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بوملرز یا زمینلرزه هم به علت وجود گسل اصلی شمال تهران و لرزشهای تاریخی مرگبار تهران و ری ،خطر بسیار
بزرگ منطقه است که با ساختوسازهای سنگین روی این گسلها ،بسی شدیدتر شده است.
هر دوی این تهدیدها ،فقط با پیشبینی های خاص و فوری از سوی مدیران شهری و ملی ،و اعمال شدید قانون
قابل مدیریت است.

عکسی مربوط به سیل  1311تجریش (از :ایرنا)

گسلی که در گالبدره به چشم میآید1391 ،
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معدنکاری؛ چند معدن سنگ ،از سال ها پیش در منطقه فعال بوده و موجب تخریبهایی در چهرهی کوهستان
توچال شدهاند .از جمله معدن عبدلآباد (شمال سعادتآباد) که اکنون متروک است ،و معدن فرهزاد که همچنان
فعال است.
یک پیشنهاد :معدن عبدلآباد می تواند بدل به یک مکان سنگنوردی شود .در این مکان ،برخالف
منطقههایی که صخره سیمای طبیعی خود را حفظ کرده ،میتوان سوراخکاری (رُلکوبی) زیاد هم انجام
داد ،بدون آن که نگران تخریب سیمای طبیعت باشم؛ چرا که به هرحال سنگ دچار دگرگونی کلی شده
است.

معدن سنگ سبز فرهزاد ،آبان 1391

حادثههای کوهنوردی؛ به این موضوع نه به عنوان «تهدید» بلکه به عنوان خطری که در منطقه هست ،اشاره
میکنیم .در بحث دربارهی خطرهای کوهنوردی ،الزم است که تفکیکی میان کوهپیمایی تفریحی و کوهنوردی جدی
قایل شویم .در مورد کوهپیمایان تفننی و کوهگردان که بسیار پرجمعیتتر از «کوهنوردان جدی» هستند ،بسته به
این که شهر در چه ارتفاعی باشد و مبدأ صعود چند متر ارتفاع داشته باشد ،و همچنین بسته به میزان دسترسی
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راههای پاکوب ،میتوان یک حریم ارتفاعی تقریبی تعریف کرد و در درون این حریم ،نیروهای اطالعرسانی و
امدادی را به کار گمارد .برای مثال ،در تهران میتوان حد ارتفاعی این حریم را حدود  2500متر دانست ،و زیر
این ارتفاع را میدان عمل شهروندان غیرکوهنورد (اگرچه ،کوهپیما) و باالی آن را حوزهی کوهنوردی جدی فرض
کرد.
کوهپیمایی همگانی یا کوهگردی فعالیت پرخطری نیست و میتوان انجام آن در مسیرهای دم دست و دارای پوشش
متعارفِ امدادگر را به عنوان ورزشی سالم و مناسب برای همه ،توصیه کرد .اما ،کوهنوردی جدی در ارتفاع باال ،یا
در زمستان و هوای خراب ،پیمایشهای سرعتی و بهطورکلی کوهنوردیهایی که شخص در آن به دنبال رکورد
زدن و گذر از مرزهای عادی است ،خطرهای زیادی را در خود نهفته دارد .در این فعالیت ،کوهنورد در واقع
مسوولیت خود را در اقدام به ماجراجویی میپذیرد ،و مدیران بخشهای دولتی و عمومی نمیتوانند مسوولیتی
برای دادن پوشش امداد و جستجو در حوزههای این فعالیت داشته باشند.
در دههی اخیر« ،ستادهای پیشگیری از حوادث کوهنوردی» و «کلبههای دوستداران کوهستان» که تا حد زیادی
متکی به نیروهای داوطلب بودهاند ،نقش محسوسی در کاهش حادثه و امدادرسانیِ بههنگام داشتهاند.

امداد کوهستان (باشگاه خبرنگاران جوان)
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در نوشتار زیر ،با تفصیل بیشتری به یکی از موارد تهدیدکنندهی توچال و زیستبومهای مرتبط با آن
میپردازیم:

«شهریسازی» روددرههای تهران
و ضرورت حفاظت رودخانههای شهری برای همگان
رودخانهها ،یا آنگونه که در ادبیات شهرداری گفته میشود« :روددره«ها ،به عنوان امتداد کوهستان توچال در
شهر ،بخش بسیار مهمی از فضاهای طبیعی و قابل استفادهی همگانیِ تهران هستند .رودخانههای تهران ،نقش
اساسی در تغذیهی آبخوانها ،تأمین آب تاالبهای جنوب شهر ،هدایت سیالبها و جلوگیری از
آبگرفتگی شهر دارند .بهعالوه ،مسیر رودخانهها و مسیلها ،رویشگاه گیاهان متنوع و زیستگاه
چندین گونه حیات وحش است .این محدودهها ،باید به عنوان فضاهای تفرجی و زیستبومهای
ارزشمند ،در مالکیت همگانی باقی بمانند و کلیت طبیعی آنها از دستاندازیهای بیشتر در امان بماند.
طرحی که با عنوان «ساماندهی روددرههای تهران» از اواخر دههی شصت ،در زمان شهردار بودن کرباسچی مطرح
شد ،در واقع بخشی از طرح بزرگتری بوده است که میتوان آن را «شهریسازی» محیطهای طبیعی خواند .پس
از پایان یافتن جنگ با عراق ،شماری از مقامهای ایرانی شعارها در زمینهی عدالت اجتماعی را کنار نهادند و
نسخههای توسعه و عمران از نوع سرمایه داری را برای شهرها ،روستاها ،و کل کشور پیچیدند .تفسیر دلبخواهِ این
دسته مدیران از اصل  44قانون اساسی (که هر سه نوع مالکیتِ دولتی ،تعاونی ،و خصوصی را به رسمیت شناخته)
و برداشت از آن به نفع خصوصیسازی ،کار را به آنجا رساند که در مواردی حتی از نئولیبرالهای آمریکایی هم
پیشی گرفتند و خدماتی مانند آموزش اجباری ،سالمت همگانی ،و تأمین اجتماعی را نیز خارج از وظیفههای دولت
دانستند.
دامن زدن به گسترش مالکیتِ افسارگسیختهی خصوصی در قالب الفاظی مانند :کاهش تصدیگری دولت ،سپردن
کار مردم به مردم ،امنیت سرمایهگذاری ،کارآفرینی ،و جذب سرمایههای خارجی ...تبلیغ شد .همانگونه که در
کشورهای بزرگ سرمایه داری معمول است ،کاهش دخالت دولت در اقتصاد ،فقط شامل آن عرصههایی شد که
مربوط به کنترل انحصارها ،حمایت از طبقههای فرودست ،تنظیم قیمتها ،و جلوگیری از خودسری شرکتهای
بزرگ ،میشود .شیوهی افراطی «اقتصاد آزاد» برپایهی کاالیی کردن تمامی خدمات و ارزشها قرار دارد؛ در این
سپهر اندیشگی ،حتی محیط زیست و تمامی عرصههای طبیعی تا آنجایی ارزش دارند که قابل مبادله و تبدیل به
مالی برای خرید و فروش باشند.
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«ساماندهی روددرهها» در واقع ،بدل کردن فضاهای باقیمانده برای شهروندان ،به محیطهای با مالکیتِ مشخص
بود؛ حتی اگر این مالک ،شهرداری و تابلوی ماجرا «ایجاد فضای تفریحی برای شهروندان» باشد .میدانیم که از
بیش از یکونیم سده پیش تا کنون ،برنامههایی مانند ایجاد شبکههای راه ،خشکاندن تاالبها ،خصوصیسازی
جنگلها ،ساختن بندرگاهها ،و آزاد ساختن بازرگانی داخلی و خارجی ،از برنامههای اصلی طرفداران «اقتصاد آزاد»
بوده است .در این برنامهها ،آنچه که در اختیار همگان بوده ،به شکل زیرکانهای در اختیار گروههای بسیار کوچکِ
فرادست قرار میگیرد.
برنامهی ساماندهی روددرهها ،با شعار «ایمن سازی» این محیطها ،در عمل به دنبال فراهم ساختن فرصتهایی
برای صرف بودجههای عمومی شهر (منابع همگانی) در جهت منافع شرکتهای پیمانکاریِ بزرگ بوده است .نیازی
به گفتن نیست که حفظ محیط زیست ،به خاطر همین ماهیت حفاظتگرایانه و مغایرت با هزینهسازی ،مورد
پسند محفل های نئولیبرال مدافع اقتصاد آزاد نیست .این محفلها خواهان خارج ساختن فضاهای طبیعی از
دسترس همگان ،و به بیان ایشان ،خواستار «سامان یافتن» این دسترسی هستند .در روندِ این سامان یافتن ،پس
از صرف مبالغ زیادی برای بتونیزه کردن مسیر رودخانهها ،چمن کاری ،و درست کردن آالچیق و رستوران و دیگر
فضاهای قابل واگذاری به بخش خصوصی که همگی به نفع شرکتهای طرفِ قرارداد با شهرداری است ،تازه
محیطی فراهم میشود که در آن میتوان برای همیشه دست به معاملههای اجاره و نگهداری زد.
در این روند« ،حق به شهر» منحصر میشود به «گروه کوچکی از برگزیدگان سیاسی و اقتصادی که میتوانند شهر
را هرچه بیشتر برمبنای خواستههای خود تغییر دهند»( .)1تالش برای حفاظت از روددرههای شهر ،درواقع کوششی
است برای حفظ مالکیت همگانی بر سرمایههای طبیعی (که هیچکس برای تولیدش زحمت نکشیده) و حفظ
حقوق دیگر زیستمندان .نباید فراموش کرد که «طرح های عمرانی تحت عنوان منافع جمعی از یارانهی دولتی
بهرهمند شدهاند اما ذینفعان آن معدودی مالکان ،فعاالن مالی و ساختوسازکنندگان هستند»( .)2به بیانِ دیگر،
حفاظت از روددرهها ،حمایت از حقِ دسترسی همگان به ثروتهای طبیعی است.

پینوشت
 )1هاروی ،دیوید و مریفیلد ،اندی .حق به شهر ،ترجمه :خسرو کالنتری ،انتشارات مهرویستا ،1392 ،ص 41
 )2هاروی ،دیوید .از حق به شهر تا شهرهای شورشی ،ترجمه :خسرو کالنتری و پرویز صداقت ،انتشارات آگاه ،1395 ،ص 135
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رودخانهی فرهزاد 24 ،آبان 1391

رودخانهی پسقلعه 20 ،اردیبهشت 1391

230

رودخانهی کن در باالدست بزرگراه همت 30 ،فروردین 1391
رعایت نکردن حریم رودخانهها ،آسیب پذیری شهر در برابر سیل را افزایش میدهد.

مسیلی در غرب تهران (غرب باغ ملی گیاهشناسی) 30 ،فروردین 1391
تبدیل مسیلها به کانالهای بتنی و مستقیم بر سرعت آب میافزاید ،خطر سیل را در بارندگیهای شدید بیشتر میکند ،به پوشش
گیاهی و حیات وحش آسیب میرساند ،و تغذیهی آبخوانهای زیرزمینی را مختل میسازد .بیاعتنایی به حریم طبیعی مسیل یا
رودخانه ،خطر سیل را افزایش میدهد (به بستر طبیعی مسیل در دو سوی کانال دقت کنید).
231

تخریب کامل بافت طبیعی درهی فرهزاد در محدوده ی غرب پارک پردیسان برای تبدیل آن به یک پارک شهری (بوستان
نهجالبالغه) و آغاز ساختوساز در دره1391 ،

روددرهی درکه در محل پل مدیریت؛ تبدیل رودخانه به کانال و ساختوساز در حریم آن 20 ،اردیبهشت 1391
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 -7ضرورت مشارکت مردم در حفاظت
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حساسسازی مردم و «هم گردانی» ،ضامن حفاظت از توچال
مدیریت مشارکتی یا «همگردانی»

()1

راهی اساسی برای حفاظت از مناطقی است که بهرهبرداران پرشمار ،از

گروههای متفاوت اجتماع دارد.
همانگونه که در بخش «مواد قانونی مرتبط با ثبت آثار طبیعی» گفته شد ،مطابق تعریف اتحادیهی جهانی حفاظت
از طبیعت (« )IUCNیک چشمانداز حفاظتشده ( )protected landscapeمنطقهای است که در آن اثر
دوسویهی انسان و طبیعت در طول زمان سبب ایجاد هویتی با ارزشهای برجستهی بومشناختی ،زیستی ،فرهنگی،
و منظره ای شده است؛ همچنین ،جایی است که حراست از این اثرِ دوسویه ،برای حفاظت و پایداری منطقه ضروری
است .»...ثبت ملی توچال باید با اعتنا به تعریفی شبیه به این صورت گیرد .نزدیک بودن توچال به یک ابَرشهر
چند میلیونی و حضور دهها هزار کوهپیما در هر هفته در این کوهستان ،ایجاب میکند که برخالف شیوههای
قدیمیتر حفاظت که بر محدودسازی ورود انسانها تأکید داشته ،از آمدوشد انسانها به عنوان عاملی برای
نگاهداشت این میراث ارشمند طبیعی و فرهنگی استفاده شود.
بیشترِ کوهپیمایان و کوهنوردانی که به توچال و دامنههای آن میروند ،تعصب ویژهای به حفاظت از این کوهستان
دارند .مردم محلی هم به دلیل وابستگی دیرینه به کوهستان و به دلیل آن که معیشت بخش بزرگی از ایشان ،از
آمدورفت کوهپیمایان تأمین میشود ،عالقمند به حفظ طبیعت توچال هستند .این سرمایهی اجتماعی عظیم
میتواند به همگردانی در مدیریت پایدار توچال یاری رساند.
جنبش حفاظت از کوهستان در ایران ،با اجرای برنامههای پرشمار پاکسازی کوهستان توچال و همچنین با کار
رسانهای و مطالبهگریهای مربوط به این منطقه ،پا گرفت( .)2امروزه ،کوهستان توچال با وجود رفتوآمد سنگین
کوهپیمایان ،دستکم از نظر ریختوپاش زباله ،وضعیت کموبیش مطلوبی دارد .رفتار مثبت کوهنوردان با طبیعت
توچال ،و درسآموزی از شیوههایی که به ترویج این رفتار انجامید ،میتواند الگویی باشد برای دیگر منطقههای
کوهستانی و پر رفتوآمد ایران.
انجمن کوهنوردان ایران ،در چارچوب همین «طرح مطالعهی ثبت رشتهکوه توچال به عنوان میراث
طبیعی ملی» و البته در ادامهی دیگر فعالیتهایی که در سالهای گذشته در معرفی شیوههای
طبیعت پیمایی سازگار با محیط زیست داشته ،چند کارگاه و نشست آموزشی – ترویجی با موضوع
ضرورت حفاظت توچال برگزار کرده و گفتگوها و همکاریهایی با کوهنوردان و مردم محلی داشته است.
همچنین با کار رسانهای (که نمونههایی از آن را به پیوست این گزارش میبینید) کوشیدهایم که توجه
همگان را به ارزشهای توچال جلب کنیم.
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نشست گفتگو دربارهی توچال ،برگزارشده از سوی انجمن کوهنوردان ایران با حضور نمایندگان باشگاههای کوهنوردی ،تهران
1391/12/1
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کارگاه گفتگو دربارهی توچال ،دفتر باشگاه کوهنوردان آرش1391/12/21 ،

حضور در نمایشگاه محیط زیست تهران1391/1/24 ،

231

نشست هماندیشی و گفتگو دربارهی دماوند و توچال در دفتر انجمن کوه نوردان ایران ،با حضور دبیر و رییس فدراسیون کوهنوردی ،
و نمایندگان چند باشگاه کوهنوردی1391/3/1 ،

همکاری با «گروه شهروندان درهی فرحزاد» از ابتدای سال 91

231

معرفی پروژهی شناسایی ارزشهای توچال در کمیتهی محیط زیست شورای شهر 11 ،مهر 1391

231

یکی از نشستها در «کافه فرش» در ارتباط با توچال (موضوع :کوههای شمال غرب تهران) 24 ،مهرماه 1391

پینوشت
« )1همگردانی» اصطالحی است که زنده یاد دکتر محمدتقی فرور ،از پیشکسوتان محیط زیست ایران ،برای مدیریت مشارکتی ابداع
کرده است .نمونهی درخشانِ همگردانی در ایران ،مدیریت عشایری مراتع ( )commonageبوده که هم استفادهی مشترک از یک
منبع عام و هم پایداری آن را تضمین میکرده است.
 )2بنگرید به بخش «جایگاه توچال در تاریخ عمومی و ورزشی ایران»
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 -8خالصهی مبحثها ،نتیجهگیری

روددرهی دارآباد
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تودهی کوهستانی توچال و حریم آن ،ارزشهای فرهنگی – طبیعی بسیاری دارد و به دالیل زیر
شایستهی حفاظت و ثبت به عنوان اثر ملی است:
* تودهی کوهستانی توچال ،نقشی اساسی در جذب ابرها دارد و پدیدآورندهی رودخانههایی مانند دارآباد ،دربند،
درکه ،فرهزاد ،و کن در جنوب است ،همچنین یکی از سرچشمههای رودخانههای کرج و جاجرود در شمال توده
هم هست .توچال ،بزرگترین بستر جذب بارشها به خاک و تأمینکنندهی اصلی آبهای زیرزمینی در حوزهی
پایتخت است و از اینرو ،آن را میتوان کوهستانی دانست که تداوم حیات و تمدن منطقه به آن وابسته بوده است.
* تودهی توچال ،چشمانداز سترگ تهران است که با شکوه کممانندی ،پدیدآورندهی تشخص و زیبایی خاص برای
شهر است.
* توچال ،به عنوان بخش مهمی از البرز مرکزی ،یکی از مرکزهای مهم «گونهزایی» سرزمین ایران به شمار میرود.
در این کوهستان ،گونههای گیاهی پرشماری وجود دارد که چند تایی از آنها اختصاصیِ توچال است .محدودهی
توچال ،همچنین دربرگیرندهی چندین گونهی دستپروردهی انسان است که ارزشهای ویژهی خود را دارند؛
نمونهی شاخص این گونهها« ،سیب شمرانی» است.
* حیات وحش توچال ،متنوع و ارزشمند است ،و از آنجا که این رشتهکوه در نزدیکی یک ابَرشهر قرار دارد ،ارزش
خاصی در آموزش محیط زیست به مردم و ایجاد حس تعلق به طبیعت دارد.
* در توچال ،چند «تودهی جنگلی» مانند تودهی بادام در اوین و چندین تودهی جنگلیِ «طبیعی – انسانکاشت»
مانند تودههای درهی اوسون ،گالبدره ،و سوهانک هست که در این استانِ خشک ،پدیدههایی بسیار خاص و
ارزشمند به شمار میروند و هر کدام ،یک سرمایهی ژنتیکی برای کشور است .جنگلهای دستکاشت در دامنههای
جنوبی توچال ،اگرچه اشکالهای بسیاری داشتهاند ،اما به هرحال سرمایهی مادی و زمان بسیاری صرف ایجاد
آنها شده و یک «مورد مطالعاتی» ارزشمند به شمار میروند .چند قطعه از این جنگلها ،عمری بیش از پنجاه
سال دارند ،و میتوانند موضوع پژوهش در زمینهی اثرات «جنگلهای شهری» بر محیط انسانی و زیستبومهای
طبیعی قرار گیرند ،و همچنین میتوان از تجربههای حاصل از ایجاد آنها ،برای شناخت اِشکالها و اجرای
جنگلکاریهای دیگر سود جُست.
* پیشینهی زیست انسان متمدن در دامنههای توچال ،تا جایی که پژوهشها نشان میدهد و با توجه به آثار
یافتشده در تپههای قیطریه ،حدود سه هزار سال است.
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* شمران گذرگاهی بوده که ری و دیگر منطقههای مرکزی ایران را به تبرستان (مازندران) وصل میکرده و از این
رو ،دربرگیرندهی راههای باستانی است؛ برای مثال :راه تهران – تلو – لواسانِ کوچک – گرچال – الر – کاروانسرای
اسپی او – بلده – نور – جلگهی مازندران که هنوز آثار در خور توجهی از آن باقی مانده است.
* محوطههای تاریخی و آثار پرشماری مانند بقایای دژها ،نیایشگاهها ،گورستانها ،و سکونتگاهها در حوزهی توچال
وجود دارد که عمر شماری از آنها به پیش از اسالم بازمیگردد؛ برای مثال :قلعهدختر توچال ،یا مربوط به بزرگان
شیعه میشوند ،مانند امامزادهها ،و شماری هم یک «خاطرهی جمعی» ارزشمند به شمار میروند ،مانند گورستان
ظهیرالدوله.
* شمران ،پناهگاه بسیاری از بزرگان شیعه بوده و به همین دلیل مدفن شماری از آنان است .برای مثال :امامزاده
صالح در تجریش ،امامزاده ابراهیم در پس قلعه ،امامزاده مطیب و امامزاده صالح در فرهزاد ،امامزاده اسماعیل در
قلهک ،امامزاده قاسم در گالبدره ،امامزاده علیاکبر و امامزاده اسماعیل در چیذر ،امامزاده مطیب و امامزاده عزیز
در اوین ،امامزاده جعفر و امامزاده شعیب و امامزاده محمد در کن ،امامزاده سید محمدولی در درکه.
* شمران و توچال دربرگیرندهی چندین اثر ملیِ ثبتشده است ،مانند :کاخموزههای سعدآباد و نیاوران ،کاخ
مظفری در دارآباد ،جادهی ناصرالدین شاهی ،خیابان ولیعصر ،خیابان دربند ،و پناهگاه کارگر روی قلهی توچال.
* در شمیران ،چندین نمونه باغ ایرانی هست (با وجود آن که در سالهای گذشته ،باغهای بسیاری بر اثر
ساختوسازهای بیمالحظه نابود شدهاند) که چندتایی از آنها ،سفارتخانه یا زیر نظر سفارتخانهها – و بهنوعی
معرف فرهنگِ طبیعتدوستی ایرانیان  -هستند؛ برای مثال :باغ سفارت انگلیس (قلهک) ،باغ سفارت ایتالیا
(فرمانیه) ،باغ سفارت روسیه (الهیه) ،باغ سفارت سوییس (الهیه) ،باغ ملک ،بوستان قیطریه ،باغ دربند« ،باغ اناری»
لتمال در شمال غرب تهران ،باغهای توت طرشت و فرهزاد ،باغهای کن ،باغ منظریه (اردوگاه شهید باهنر) ،بوستان
صدر ،بقایای باغهای چیذر ،بوستان و فرهنگسرای نیاوران.
* در شمیران و دامنههای توچال درختان کهنسال بسیار هست که چند تایی از آنها تاریخی و دارای عمر بسیار
زیاد هستند و از سرمایههای ژنتیکی به شمار میروند؛ برای مثال :چنار بسیار کهنسال و داغداغانهای قدیمی
سوهانک ،داغداغان کهنسال پسقلعه ،چنار کهنسال افجه ،نارونهای دربند ،چنار کهنسال جماران ،سپیدارها و
افراهای گالبدره ،چنار سنگان ،چنار قدیمی درکه ،چنارهای قدیمی منظریه.
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* شمران و تودهی توچال ،از دیرباز به خاطر هوای خوشِ تابستانی ،و به دلیل داشتن باغها و درههای پر درختِ
بسیار ،یکی از گردشگاههای مهم تهران بوده است .این گردشگاه بزرگ ،بی هیچ هزینهی احداث و نگهداری به
میلیونها تن خدمات میدهد.
* شمیران و توچال ،مهد کوهنوردی و سنگنوردی نوین ایران است؛ نخستین پناهگاه کوهنوردی ایران ،در منطقهی
ایزکمر (اسپیدکمر) توچال قرار دارد .برج کلکچال که در دههی چهل با کمک پیشاهنگان ساخته شده ،از
یادمانهای کوه پیماییهای نوین ایرانیان است .توچال ،همچنین دربرگیرندهی پُر رفتوآمدترین راههای کوهپیمایی
ایران است ،و رشد جریانهایی مانند فعالیت برای حفاظت از کوهستان ،یا آموزشهای امداد و نجات و شکلگیری
گروههای تخصصی این کار ،تا حد زیادی در منطقهی توچال رخ داده و از اینجا به دیگر نقاط ایران راه یافته است.
نزدیک بودن یک قلهی تقریباً  4000متری به پایتخت و شهری چندین میلیونی ،فرصت کممانندی است که
میتواند به جذب گردشگران و کوهنوردان و اسکیبازان جهان کمک کند.
در ایران« ،شهرداری ناحیهی کوهستان» نخستین بار در توچال شکل گرفته که نقش ارزندهای در مدیریت پسماند
خوراکخانههای مسیرها داشته است (و البته باید مراقب بود که پدید آمدن این شهرداری ،به «شهریسازی» محیط
کوهستان نیانجامد).
* در طول چند سده ،به ویژه در تاریخ معاصر ایران (برای مثال :سالهای جنبش ملی شدن نفت ،و در سالهای
 1351تا  )1310گروههای اجتماعی و سیاسی ،شخصیتهای فرهنگی ،و مقامهای ملی بسیاری در دامنههای
توچال کوهپیمایی کرده یا قرار دیدار و گردهمایی داشتهاند که به این موضوع در آثار آن شخصیتها یا در نوشتههای
دیگران اشاره شده است .از اینرو میتوان گفت که توچال برای ایرانیان حامل خاطرههای جمعی ،و بستر رویدادهای
مهم بسیاری بوده است.
* شمیران و دامنههای توچال ،مهد میراث های ناملموس بسیار است؛ برای مثال :آداب زیارت در امامزاده داوود،
آداب عزاداری امام حسین(ع) در سوهانک و نیاوران و فرهزاد.
* در روستاهای محدودهی توچال ،حتی آنهایی که به شهر تهران پیوستهاند ،خردهفرهنگهای ارزشمندی هست
که شناسایی و حفظ آنها میتواند به غنیتر شدن فرهنگ همگانی کشور یاری رساند .از جمله میتوان به
گنجینهی واژگانی که در گفتگوهای مردمی به کار میرود و به «نامجا»های کوهستانی اشاره کرد.
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* توچال ،میراثدار آیینهای کهن در ستایش نعمتهای خداوندی مانند آب و نور است؛ نامهایی چون قلعه دختر،
خاتون بارگاه ،و قزلماما که بر اعتقادهای کهن دربارهی آب و فرشتگان نگاهبان آن داللت میکنند ،قرینههایی بر
این ادعا هستند.

یکی از درههای توچال
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بخشی از مقدمهی گزارش فعالیتهای شهرداری ناحیهی کوهستان1337 ،
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