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 سپاسگزاری

ی محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران رییس کمیته سید آرش حسینی میالنیسپاس ویژه دارم ار آقای 

 اجتماعی سیون فرهنگیکمی عضو الهام فخاریبه خاطر حمایت از این پژوهش. همچنین قدردان سرکار خانم 

نوردان ایران، راه را برای همکاری انجمن با شورای شهر تهران هستم که با حضور در چند نشست با انجمن کوه

 شورا هموار ساختند.

 2های ن بخشدر تدوی که نقش اساسی به خاطر زادگانمحسن معصوم؛ ایران نورداناز دوستانم در انجمن کوه

به خاطر در اختیار گذاشتن  محمد نوری، این پژوهش داشتههای ها و نقشهاز عکس شماری یو ارایه 3 و

به خاطر  حجازی مسعود امیرزادهو  نادر ضرابیان ،هایشی آثار انجمن و راهنماییهایی از گنجینهعکس

م هست جمال معینیدوستم نورد و طبیعتقدردان دوست کوه سپاسگزارم. ،همراهی و راهنمایی در چند پیمایش

ام. همچنین الزم را همراه او انجام داده این کوهستانکه دلبستگی فراوان به توچال دارد و بسیاری از صعودها به 

 ام. دهمند شهایش بهربار از راهنمایی چندسپاسگزاری کنم که  رقیب توچالدوستدار بی، حمید ثابتیدانم از می

ناس و  شجنگل هومن روانبخششناسی دانشگاه تهران و دکتر استاد گیاه حسین آخانیاز استادان عزیز؛ دکتر 

، و از پژوهشگر حیات همراهی در چند برنامههای علمی و راهنماییعضو هیأت علمی دانشگاه سمنان به خاطر 

های مشرف حیات وحش کوهستان»به خاطر مشارکت در تدوین بخش  کوشان مهرانوحش و محیط زیست، 

 سپاسگزارم.« به تهران

 نوردان ایرانبان کوهستانِ انجمن کوه، مدیر گروه دیدهعباس محمدی

 1338آبان 

 

 1391سوهانک، تیرماه 
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 توچالفرهنگی  -های طبیعی مستندسازی ارزش

 کوه توچال به عنوان میراث طبیعی ملیی ثبت رشتهطرح مطالعه

 ی طرح، مواد قانونیهدف، گستره -1

 

های طبیعی و فرهنگی، کوه توچال در شمال تهران از نظر پدیدهدر این طرح، وضعیت موجود رشتههدف: 

 کوه و تهدیدهاییهای واردشده به رشتههای منطقه بازشناسایی شود. همچنین، آسیبتا ارزش شدهمستندسازی 

عنوان هب این است که این گزارش، . هدفشده استتواند سبب تخریب این منظر ارزشمند شهر گردد، معرفی که می

نوردی که ی کوهسازی جامعه. حساسقرار گیرداستفاده مورد سندی برای به ثبت ملی رساندن توچال 

ی راهکار برای کاربست توان این ی بومی، و ارایه)ذینفع( توچال است و جلب نظر جامعه« گرودار»ترین پرجمعیت

 است.بوده طرح  در حفاظت توچال، دیگر هدف مجری دو جامعه

 

 ی توچالهای پیرامون قلهها و بخشی طرح؛ شهرستانگستره

کیلومتر مربعی قرار دارد، به دو  400ی حدود توچال را که در یک گستره اندازدر اجرای این طرح، کل چشم

ی نخست پژوهش و مربوط به . گزارشی که پیش روی دارید، مرحلهایمبندی کردهی شمالی و جنوبی تقسیمجبهه

 ی توچال است.رخ جنوبی توده

و تهران قرار گرفته که از شمال در بخش رودبار قصران، از شرق در  ی دو شهرستان شمیرانقه در حوزهاین منط 

های شمیران و تهران است. در بخش سولقان و از جنوب در بخش بخش لواسان کوچک و لواسان بزرگ، از غرب

های توچال قرار داشته که امروز های گذشته، روستاهای باستانی و تاریخی هم در دل کوهستان و دامنهدر زمان

 اند.ر حریم شهری هضم شدهد

 

ی توچال و شمران گردآوری و همراه های دیگران دربارهدر این طرح، کوشش شده بخشی از پژوهش روش کار:

همچنین چند نوشتار دیگر را که پیش از این نوشته و در مطبوعات یا  ایم، ارایه شود.هایی که خود گرفتهبا عکس
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های دیگری نیز با پیمایش و پژوهش میدانی فراهم ایم. بخشجا آوردهری در اینایم، با بازنگتارنماها منشر ساخته

   شده است. 

 

های مسوول تصمیم به ثبت ملی توچال بگیرند، تعیین حدود منطقه و تشخیص اگر سازمانمستثنیات: 

ی توچال با محدودهگیرد، دشوار نیست. چرا که در های خصوصی که در منطقه یا در حریم آن قرار میمالکیت

توجه به نزدیکی به شهر تهران، مالکان سند رسمی امالک خود را دارند. درضمن، پیشنهاد مجری این طرح این 

های شده یا میراثِ ملی وضع شود که در آن تعارضی میان مالکیتی حفاظتی از منطقهتعریفاست که برای توچال 

متر به  2200شد. همچنین باید توجه داشت که از حدود ارتفاع های همگانی وجود نداشته باخصوصی و استفاده

 ها نیزسییژ، و پناهگاهکابین، تلههای تحت تصرف تلهلک خصوصی وجود ندارد و حدود مکانباال، تقریباً هیچ م

ی حفاظت شده، معارض کاهش دهند، برای منطقهاگر تعداد دام خود را  همکامالً مشخص است. دارندگان حق چرا 

 نخواهند بود.

 

 مواد قانونی مرتبط با ثبت آثار طبیعی

توان برای تعریف توچال به عنوان ها میکنیم که از آنی قانونی و مصوبه اشاره میدر زیر، به چند ماده

 شده، سود جُست.انداز حفاظتفرهنگی یا چشم –میراث طبیعی 

مصوب سازمان میراث « ی ثبت میراث فرهنگی و طبیعی در فهرست آثار ملی ایراننامهآیین» 1ی ماده 1بند 

هایی از محیط طبیعی میراث طبیعی عبارت است از محدوده»فرهنگی، میراث طبیعی را چنین تعرف کرده است: 

طبیعی بدیع، مناظر بکر و زیبا،  –یکی های غنی از تنوع زیستی، عوارض فیزها و مجموعهایران متشکل از پدیده

ی در ی ملشناختی که دارای مرتبهشناختی و زمینهای بارز دیرینها، نمونهفرهنگی متصل به آن  –آثار تاریخی 

 «گیرند.حی تحت مدیریت و حفاظت قرار مییهای پژوهشی و آموزشی و تفرمنظور استفادهخور توجه بوده و به

آمده است که آثاری که یکی از این شرایط را داشته باشد، قابل « عمل ثبت میراث طبیعیدستورال» 4ی در ماده

های بارز از نمونه -2-4بوم ]...[ های شاخص و بارز از تنوع زیستنمونه -1-4»ثبت در فهرست آثار ملی است: 

های کمیاب و بااهمیت مونهها یا نشناسی(، محدودهریختسیماها و مناظر طبیعی، نواحی ژئومورفولوژیکی )زمین

 -4 -4]... [  -3 -4های علمی، آموزشی، و تفرجی باشند. شناختی که دارای ارزششناختی، زمیندیرین

های فرهنگی که دارای یک یا چند نمونه از طیف وسیع و متنوع از پدیده –های بااهمیت طبیعی یا طبیعی محدوده
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های حی، آموزشی و کیفیتیهای تفرپذیر که دارای قابلیتبزیستی و فیزیکی کمیاب و گاهی بالقوه آسی

 ی کوهستانی توچال این شرایط را دارد.توده« زیباشناختی باشند.

میراث طبیعی »شود اثری در ردیف هایی را که موجب میدستورالعمل یادشده، ویژگی 1ی ماده

نظیر جغرافیایی و از بدیع و بیاندچشم»ها سازد. یکی از این ویژگیقرار گیرد، مشخص می« حساس

 است که در مورد توچال مصداق دارد.« انگیز در منظرهای شگفتوجود ویژگی

هایی را برای ثبت ملی پیشنهاد تواند محدودهگوید که هر شخص حقیقی یا حقوقی میمی 8ی ماده

کم سه مورد از این ی ذکر شده را داشته باشد؛ توچال دستگانههای هجدهدهد که سه مورد از شاخص

های گونه -1-1های انحصاری گیاهی در مناطق کوهستانی؛ ژنتیکی گونه گاهذخیره -1 -1: »ها را داردشاخص

های مختلف مناظر زیبا و باشکوه از بیوم -14-1های خاردار...؛ ویژه فرماسیونهای کوهسری... بهگیاهی و رویشگاه

 «.کشور

ها و گردی...، و خارج بودن از سایر حریمهای الزم برای طبیعت.، جذابیت و ویژگیوسعت کافی..»  13ی در ماده

ها نیز اینی پیشنهادی باید داشته باشد. هم از دیگر شرایطی قلمداد شده که محدوده« مناطق قانونی حفاظتی...

 کند. در مورد توچال صدق می

ای است که در ، منطقهشدهانداز حفاظتچشمیک ( »IUCNی جهانی حفاظت از طبیعت )مطابق تعریف اتحادیه

، شناختی، زیستیی بومهای برجستهی انسان و طبیعت در طول زمان سبب ایجاد هویتی با ارزشآن اثر دوسویه

ای شده است؛ همچنین، جایی است که حراست از این اثرِ دوسویه، برای حفاظت و پایداری فرهنگی، و منظره

شده تعریف کرده، در مورد انداز حفاظتمعیارهایی که آی یو سی ان برای چشم.«.منطقه ضروری است..

 کند. های دیددار آن به جنوب، کامال صدق میویژه دامنهکوه توچال، بهرشته

کوه توچال به عنوان میراث ملیِ طبیعی و فرهنگی استفاده توان برای ثبت رشتههای باال میاز تعریف

 کرد.

                                             

 

 

 

1391انداز زیبای توچال، از میدان انقالب، اسفند چشم  
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 ای به موقعیت منطقهاشاره -2

 توچالشناسی و اقلیم زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دربند یرودخانه
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 موقعیت منطقه

 -لپ ی آخوردهکه در بخش میانی کمربند چین های مهم آسیا و سرزمین نسبتاً مرتفعی استفالت ایران از فالت

ی  کند، در ایران به دو شاخههیمالیا قرار دارد. این رشته ارتفاعات عظیم که از اروپا تا آسیای مرکزی ادامه پیدا می

 شود.های البرز و زاگرس تقسیم میکوه

هوایی وگیرد. وضعیت آبرا در بر میدرصد مساحت کل کشور  2/1هزار کیلومتر مربع مساحت،  13استان تهران یا 

ت نسبمرطوب و بهها نیمههای طوالنی، و در کوهپایهاین استان در ارتفاعات البرز، مرطوب و سردسیر با زمستان

 شود. ارتفاع استان، با کاهش ارتفاع بر گرما و خشکی هوا افزوده میهای جنوبی و کمسردسیر، و در بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی توچالی دماوند، قلهیت استان تهران، قلهموقع -ایران
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 ی توچالانداز قلهی بررسی چشمحوزه

 

 

 ی جنوبی توچال، دید از اتوبان امام علینمای جبهه
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 های شمالی و جنوبیرخ ؛انداز توچالی بررسی چشمحوزه

 

 

 

 

 

 

 

 رخ جنوبی توچال و منظر شهرینمای 
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 زادگان()از راست: عباس محمدی، محسن معصوم 1391دربند، بهمن ماه  یجنوبی توچال، دره رخشروع بررسی میدانی 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 1391قلعه، بهمن سییژ پسی توچال در نزدیکی ایستگاه تلهاندازی از منطقهچشم
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 شناسی توچالزمین

دریاهای پایان دوران دوم خارج شد، و در طول دوران سوم ی البرز از میلیون سال پیش، اسکلت اولیه 410حدود 

میلیون سال پیش، یعنی  3تا  2ساخت بر ارتفاع و حجم آن افزوده شد. حدود تدریج تحت تأثیر حرکات زمینبه

در اواخر دوران سوم، متعاقب یک حرکت فراگیر دیگر البرز آرایش جدیدی یافت و کوهستانی که امروزه توچال 

 به تدریج شکل گرفت. نام گرفته

های دو ها را هموار کرد و دیوارهها، کف درهبندان، فرسایش ناشی از حرکت قطعات یخ بر بستر درهدر عصر یخ

در رخ « شکل U»های رُفتی و درههای یخصورت تودهها را بهگونه درهها عقب رانده شدند. آثار اینطرف بستر دره

 توان دید.، می«بند یخچال»ی جنوبی، مثالً در منطقه ی توچال و حتی در رخقله شمالی

ای از و در ساختار آن که شامل مجموعه استشناسی ایران ترین مناطق زمینکوهستان البرز یکی از پیچیده

. توان ردیابی کردمیلیون سال پیش تا عصر حاضر را می 100از حدود آثاری های آتشفشانی و رسوبی است، سنگ

که جهان چهار عصر یخبندان را پشت سر گذاشته، این  اخیرطول یک میلیون سال در همچنین، 

ر های سراسری دبنداناز یخ و به خاطر تأثیر عرض جغرافیایی، آن نزدیک بهدریای  به دلیلکوه رشته

های جانوری خاصی در آن باقی های جنگلی، و حتی گونههای گیاهی و جامعهرو گونهامان بوده و از این

شود و به شناسی یاد میو بازمانده از دوران سوم زمین« فسیل زنده»عنوان ها بهمانده که امروزه از آن

 این دلیل ارزش میراثی زیادی دارند. 

 اند: های آبرفتی البرز را به چند شکل و ازجمله به ترتیب زیر تقسیم بندی کردهشناختی، رسوبهای زمیندر بررسی

 بافت ریز های رسوبیخاک -الف

 های رسوبی شورخاک -ب

 ای ای مدیترانههای قرمز و قهوهخاک -پ
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 ی زمین شناسیموقعیت توچال و نقشه

 

 ی جنوبی توچالهای جبههگسل

های گسلی پر شده و کامال استحکام های آذرین با برشگسل شمال تهران، در نقاطی مانند دارآباد، با نفوذ توده

 پذیر ساخته است.ها، منطقه را آسیبوجود این، بزرگی و اهمیت این گسل اند. بایافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی جنوبی توچالهای جبههگسل

 

 توچالهای ناهمواری
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ی اولیه، میانی، و نهایی، چین ی  ترشیاری در سه مرحلهزایی دورههای البرز اساساً بر اثر حرکات کوهکوهرشته

اند، سبب ها بودهخوردگیهای پُرشماری که همراه با این چینلرزهها و زمیناند. آتشفشانخورده و باال آمده

ه اند. بوجود آوردهای را بهشناسی نسبتاً پیچیدهان زمینزایی گشته و در نهایت ساختمهای حرکات کوهناآرامی

یک ی پالئوزوئهایی تشکیل شده است که در دورههای این قسمت بیشتر از سنگی مرکزی کوهطور کلی، دیواره

 یهایی که تاریخ پیدایش آنها به دورهها بیشتر از سنگی جنوبی این کوهاند. دیوارهو مزوزوئیک به وجود آمده

 شود، تشکیل شده است. ترشیاری مربوط می

ی ارهدیو»های جنوبی البرز مرکزی است که به نام بخشی از دامنه ،آن واقع شده یکوهستانی که شمیران در دامنه

دژ در کرج شاه کوهِ و کیلومتر، از ارتفاعات ارنگه 10های توچال به طول حدود کوهشود. رشتهشناخته می «توچال

 یابد.میلشگرک در جنوب غربی بخش افجه امتداد  یو تا تنگه شودمیشروع 

، اختالف ارتفاع زیاد شودتردیده میکم جهانتوپوگرافی شمیران که در مناطق مسکونی  ویژگی یک

 متر ارتفاع 1111 کهمیدان تجریش ی شهری و پر ازدحامِ نقطهبه طوری که از  است؛ در مسافت کم 

 رسیم. توچال می یمتر در قله 4111کیلومتر به ارتفاع  3با طی حدود  دارد،

ای هی کویر مرکزی ایران، اختالف دما و تفاوتنزدیک بودن کوهستان توچال به دشت تهران و حاشیه

اقلیمی و زیستی بسیاری را موجب شده و تنوع زیستی در خور اعتنایی را پدید آورده است. همچنین، 

 ای شده است.   موجب شکل گرفتن سیمای سرزمینی خاص و پرجاذبه

 

 ی جنوبی توچالهههای جبها و قلهکوه

 آبادی شاهقله

 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.  2115. این قله چال استای واقع در جنوب شرقی کلکقله یا سوئک، عرقچین.

 کوه دارآباد

 .متر 3200با بلندی حدود ی دارآباد چال. کوهی است در شمال محلهچال، مونگنو، گنجیا کل

 شهربانو کشک یقله

  . بندسیاه یقلهالراس دارآباد، در قسمت جنوبی متر واقع در انتهای خط 3291با ارتفاع  ایقله
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 بندچمبره یقله

بند از شمال به کوه توچال.  کوه چمبره یقلهدارآباد به  یقلهالراس متر واقع بر روی خط 3110با ارتفاع  ایقله

فشم، و از غرب  -اوشان یهجادآباد در ابتدای ای حاجیوستربه شهربانو کشک، از جنوب به کوه دارآباد، از شرق 

  .گرددی بزرگ دارآباد منتهی میبه دره

 پالونچار یقله

  .متر 3120توچال، واقع در خط الراس توچال به دارآباد، با ارتفاع  یقلهقله و یالی در جانب شرقی 

 چالکلک یقله

در گویش  که« کُلک» یریا، نام این قله از واژهمتر از سطح د 3350توچال است. با ارتفاع  یدر جنوب شرقی قله

نی به فراوا چالکلکهای ، در دامنهدر فصل بهار این گیاه ؛گرفته شده است، محلی مردم شمیران به معنای گلپر

  .می روید

 سیاه بند یقله

  .متر 2330دارآباد ارتفاع  یلهقتوچال به  یقلهالراس در قسمت میانی خط ایقله

 بندیال گوله

 ناز، یال اصلی رخ جنوبی توچال که مسیر اصلی صعود به قله است. یا هفت

 او کوه چال

  . متر 3430دارآباد با ارتفاع  یقلهتوچال به  یقلهراس الکوهی واقع در قسمت میانی خط

 سوانک یقله

توچال(، در حد یال اصلی و جنوبی بند )اُرُس، روی یال گوله یدرهتوچال در باالی  یقلهجنوبی  یدر دامنه ایقله

  .پناه امیری و مجتمع کوهستانی شیرپالفاصل جان

 هومند توچال یقله

ته قرار گرفکابین توچال ه، ایستگه هفتم تلقلهدر جنوب این  متر. 1920با ارتفاع توچال  یقلهواقع در غرب  ایقله

 آب و دشت دریوک توچال اشراف دارد.شکر یهومند بر دره یقله. است
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 لزون شرقی  یقله

 متر. 3540با ارتفاع آباد دار یقلهتوچال به  یقلهالرأس واقع بر روی خط ایقله

 لزون غربی  یقله

  .متر 3590با ارتفاع توچال به دارآباد  یقلهالرأس واقع بر روی خط ایقله

 کوه الرکرور

  .متر 3310دارآباد با ارتفاع  یقلهتوچال به  یقلهالراس واقع در قسمت میانی خط کوهی

 کوه سربازارک 

 متر از سطح دریا. 3140درکه با ارتفاع یوچال و شمال درهکوهی در غرب کوه ت

 پلنگ چال یقله

  قرار دارد. زاد و سولقانی درکه، فرهسه درهمتر در انتهای  3520ارتفاع به 

 دوشاخ  یقله

 متر. 3035غربی درکه به ارتفاع در شمال 

 شاه نشین یقله 

 متر. 3111به ارتفاع توچال  یقلهدر شمال درکه و غرب 

 کارا یقله

 . ری از سطح دریا در شمال درکه استمت 2950در ارتفاع 

 کوه دو کمرون

  .متر 2230درکه با بلندی  یل در غرب درهچاکوهی در ابتدای یال پلنگ

 سنگ کوه سیاه

تان شمیرانات و چال بر روی مرز میانی شهرسپلنگ یقلهالراس در قسمت میانی خطمتر  3011با ارتفاع کوهی 

 . شهرستان تهران
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 خاس گل یقله

  .متر 3251ارتفاع  ی ولنجک باواقع در شرق دره ایقله یا بند گُالرنگ، گُردُرَک؛

 ت لی اسپیقله

پیازچال و از غرب به پایین  یلت از شرق به گردنهی اسپیدره .توچال یقلهمتر در قسمت جنوبی  3130با ارتفاع 

 . شودی پناهگاه شیرپال ختم میسوانک در منطقه یقله

 کوه گاره دلواز

 متر از سطح دریا. 2500ماچال با ارتفاع کوهی در جنوب شرقی کوه کُ

 کماچال یقله

 . متر 2950ارتفاع  بهشمال ولنجک در 

 اسپی او  یقله

 متر. 3045ارتفاع  بهدر شمال غربی درکه و شمال جنگل کارا 

 چالپیاز یقلهدره، گردنه و 

شود که در قله از آن رو پیازچال خوانده می این متر. 3110با ارتفاع  ایقلهو  ،توچال یقلهای در شرق دره

ه، مسیر پیازچال در گذشت یروید. گردنهبه فراوانی می (به نام سیرکشبیه پیاز )ها در پیرامون آن، گیاهی تابستان

  ه است.اش از دارآباد به شهرستانک بوددر سفرهای ییالقیراه ناصرالدین شاه 

 بند الشگا 

  و.اَچال یقلهدارآباد، روی یال  یی سمت شمال غربی درهباالترین نقطهمحلی در 

 کالغ کوه چین

متر از سطح دریا. جنس خاک این منطقه  2150ارتفاع  با چالپلنگ یقلهالراس اولین کوه مهم واقع در جنوب خط

  .الراس بسیار سست و ریزشی استاز خط

 عیش کوه بَند

 .کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان تهران 19متر در بخش کن دهستان سولقان،  2111با ارتفاع 
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 ( ی زن و مردستایش و نیایش مشیا، مشیا)نخستین آفریده شده بندمیش = وَن مشیا =

 کورا 

 مال غربی مرکز شهرستان شمیرانات.کیلومتری ش 5متر،  2950ارتفاع به 

 گَردک 

  شمال غربی مرکز شهرستان شمیرانات.کیلومتری  4متر،  2251ارتفاع  به

 رازراه د

 .ری شمال غربی مرکز شهرستان شمیراناتکیلومت 5متر،  2159ارتفاع  به 

 کن  یهای اطراف رودخانهکوه

کوه  ،کوه پیر داوود ،کوه گرم دره ،کوه کبوتک ،تپه کوهک ،کوه دره ماال ،کوه آسیابک یا آسیاب باد ،کوه باغ میر

وه ک پهنه حصار(، سار/)پهنه ارهسکوه پهنه، رشتهکوه لورکان ،نشین، کوه شاهکوه بازارک ،شور، کوه درههزار دره

 . زارکوه م ،لیچه

 هرزکوه تل

آباد قرار متر در جنوب باختری حاجی 3110اع . این کوه با ارتفی دارآبادهرز، کوه بلندی در شمال محلهیا طل

 .های قدیمی استدارای جنگل و دارد 

 هلیسون یقله

 .متر 2102به ارتفاع هرز دارآباد به تلالرأس دارآباد، برروی خط یقلهدر جنوب  ایقله

 کوه حدادیه 

استلک و در ری شمال غربی چالمت 500 یدر فاصله متر، 2200به ارتفاع  جنوبی البرز مرکزی یکوهی در دامنه

 .قوچک یدو کیلومتری سمت شمال غربی گردنهشنگزار و  یمتری جنوب منطقه 300

 لی جنوبی توچای جبهههاو گردنه هادره

 چرانی هولدره
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 . سرچال بزرگ یه، بعد از گردن«باغیک»ی تداد شمالی درهچال و در امای در شرق اردوگاه کلکدره

 یورد یدره

ع متر واختالف ارتفا 2950طول  بههرز الرأس دارآباد حد فاصل یال یورد و یال تلدر بخش شرقی خطای دره

 متر. 100

 سیاه ی شندره

در متر  100با اختالف ارتفاع متر،  100بزرگ دارآباد. این دره با درازای حدود  یدرهای فرعی در سمت راست دره

 .ی درازلش قرار دارددرهحد فاصل باقالزار و 

 دارآباد یدره

عابات از انش ،آباد(ال دارآباد و یال سوئک ) یال شاهتوچال حد فاصل ی یقلهای فراخ و طوالنی واقع در شرق دره

شود سیاه بند آغاز می یقله. این دره در جهت شمال به جنوب امتداد دارد و در شمال از زیر چال استکلک یقله

ارد و اختالف ارتفاع میان دو متر درازا د 1500دارآباد حدود یدره یابد.جام، در روستای دارآباد پایان میو سران

 .متر است1120آغازین و پایانی آن حدود ینقطه

 قلیتهماسب یدره

  .بندتر از تختیِ زردهی کوچک در ابتدای دارآباد، پایینادره 

 گور گرده یدره

  .متر 150متر، و اختالف ارتفاع 2300طول چال، بهو یال تنگ فاصل یال بند الشگادارآباد، در حد یدرهنتهای درا

 سوئک  یدره

اختالف  که متر 2300به طول منظریه است  یدرهآباد و جمال یدرهای در قسمت میانی یال سوئک، میان دره

 متر است. 100آغازین و پایانی آن حدود  یهارتفاع دو نقط

 )گدائک( گداهک یدره

 متر. 150متر و اختالف سطح  400طول  سوئک )سوتک( به یدرهای فرعی در بخش میانی دره

 (باغباغ )یکیه یدره
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 گل جیران.تخت یقلهدره در زیر اصلی گالب یدرهای واقع در قسمت شرقی دره

 چالکلک یدره

طول  بهدَرزَق نو  یدرهباغ و یه یدره دره، منتهی به اردوگاه کلک چال، میانِگالب یدرهواقع در قسمت شمالی 

  .متر 150متر، و اختالف ارتفاع  1400

 درزق نو یدره

 چال.اردوگاه کلکای در غرب دره

 معدن  یدره

 متر. 100 متر، و اختالف ارتفاع 200طول  بهسییژ قلعه، روبروی تأسیسات تلهای در ابتدای روستای پسدره

 غار پلنگ  یدره

 متر 400حدود  طول بهاوسون  یقلعه و دیوارهپس یدرهتوچال، حد فاصل  جنوب وای واقع در قسمت میانی دره

 متر. 250و اختالف ارتفاع 

 فراخال یدره

 متر.  500 متر و اختالف ارتفاع 1400طول به چم بند و یال هزارتوچال، حد فاصل یال گوله یقلهای در غرب دره

 فارسی است، اشاره کرد. 1شبیه عدد  که شکل آنبه توان های این دره میاز ویژگی

 شیر دره 

 140 و اختالف ارتفاعمتر  100 به درازایدره سوتک و خشک یدرهقلعه، حد فاصل پس نزدیکیای واقع در دره

  .متر

 زون  یدره

دارای  .متر 350 ارتفاعمتر و اختالف  ششصدطول  به پس قلعه یدرهمهم در سمت راست و باالی  یدرهاولین 

 چشمه است.

 معدن درکه  یدره
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 یمتر. در این دره یک رودخانه 450ارتفاع متر و  1500طول  بهگاه نظر یدرهدر حد فاصل یال دو کمرون و  ایدره

 فصلی جریان دارد.

 احمد مال یدره

 150 متر و اختالف ارتفاع 400درازای  درکه به یدرهچم در انتهای هزار یقلهای در زیر یال جنوب غربی دره

  .متر

 گورا یدره

 متر. 150متر و اختالف ارتفاع  400طول حدود به معدن  یدرهکارا و  یدرهدرکه، حد فاصل  یدرهدای در ابت

 جوزک دره 

 کارا. یدرهدو آب و  یدرهدرکه، در حد فاصل  یدرهای واقع در قسمت غرب دره

 دوزخ نو یدره

 یقلهاز شمال شرقی به زیر قسمت جنوب غربی  های اصلی درکه است.که از درهای وسیع و قیفی شکل دره

 یدرهدرازای مسیر  شود.( و سنگ واز ختم میآب زغال چالچال )اوزغالو از جنوب به حد فاصل باالی  ،کماچال

 .متر است 550آغازین و پایانی آن  یمتر، و اختالف بلندی میان دو نقطه 1200دوزخ نو حدود 

 گالرنگ  یدره

 یقلهکارا در قسمت جنوب غربی  یی جوزک و منطقهدرکه، واقع در میان منطقه یدرههای انشعابی از دره

 متر. 200متر و اختالف ارتفاع  100طول حدود  بهگالرنگ 

 ولنجک  یدره

گردرک در سمت  یقلهدلواز در سمت راست و یال گاره یقلهای واقع در جنوب غربی توچال حدفاصل یال دره

  .متر 950متر و اختالف ارتفاع  4000طول حدود  به ،است zاز نظر شکل ظاهری مانند حرف  .چپ

 کُمیزدره 

 متر. 400متر و اختالف ارتفاع  1100طول  بهولنجک  یدرهقلعه و اصلی پس یدرهای میان دره

 بند الر کرور
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 .متر 3310به ارتفاع های دارآباد الراس اصلی کوهال و پس از لوپهنه در خطای سنگی در مجاورت کوه پیازچگردنه

 های دیگر است.هواتر از مکانوی جایی است که هزاران بار خوش آبدر گویش شمیرانی به معن

 کرکبند سیاه

 چال.متری شمال اوزغال 400درکه، واقع در  یدرهگذر های سختبخشی از صخره

 اُشترگردن یگردنه

برای  ای شاخص به عنوان نقطه نقش مهمی پلنگ چال است و باالتر از  الراس جناح جنوبی توچال،روی خط

 کند.های مسیر ایفا میهای بلند و چشمهدستیابی به قله

 لو پهنه  یگردنه

ین . االرأس توچال استیلت در خطهای لزون و اسپبند تا قلههای دارآباد و سیاهای وسیع در حد فاصل قلهگردنه

 متری جای دارد. 3110گردنه در ارتفاع 

 یخک تنگ

پیازچال و زیر  ی، پشت گردنهتنگه . ایندارآباد است یدرهگور در شمال غربی گُرده یدرهی واقع در باالی تنگ

   .استاو واقع شده بند الرکرور و چال

 تنگ درور 

 منطقه نظامیاین . امروزه جیرانمنظریه و انتهای شرقی یال گل یدرهای در غرب تنگ حصارک، دره یدرهیا 

 .است

 جنگل، چشمه، دره، قله، گردنه( کارا )

بیدهای جنگلی که شمارشان و درختان گردو، ازگیل، شاتوت، با هکتار و  3مساحت  ، درختزاری است بهجنگل کارا

 .آب درکه، در همین جنگل جای دارد هایترین چشمهکارا، یکی از زالل یشده است. چشمهنسبت به گذشته کم 

 یقلهدومین متر  2950ی کارا به ارتفاع  قله. متر است 550اختالف ارتفاع آن طول دارد و متر  1100دره این 

 چال است. پلنگ یقلهالراس مهم روی خط

 خاکیی کتلگردنه
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سنگ های سیاهآن، قلهاز روی بر سر راه امامزاده داوود که  زارفرحزاد و ییالق یونجه یدرهواقع در است ای گردنه

 شود.دیده میروستای کیگا  یدرهتر، امامزاده عقیل و سار، و در پایینپهنهشاهی و و مار و چشمه

 نظرگاه  یدره

 100 ارتفاعمتر و اختالف  3200معدن و یال درازراه به درازای  یدرهکالغ حد فاصل چین یقلهای در جنوب دره

 متر.

 دره چپ

 دو آب. یدرهاو و اسپی یدرهکالغ در حد فاصل الراس اشتر گردن به چینتوچال، زیر خط یقلهای در غرب دره

 .شودچال ختم میه به پناهگاه پلنگدرکه نرسید یدرهها آغاز، و به سیاه سنگ یقلهاین دره از 

 دوآب  یدره

. راه دو شاخ یقلهکالغ در قسمت جنوب شرقی چین – الراس اشتر گردنتوچال و زیر خط یقلهای در غرب دره

 سنگ واز است. یدرکه در سمت چپ منطقه یدرهدو آب از  یدرهورود به معمولی 

 کن یاطراف رودخانه یهادره

 یدره حاجی محمدعلی،ی پلدره ،زرنو بزرگ یدره ،زرنو کوچک یدره ،ماال یدره ،با میر یتنگه ،حصارک یدره

 ،وسک یدره ،کونی لورهدره ،رودخانه یدره ،دره، خرگوشباغ درغمش یدره ،ولوزونه یدره  یتنگه ،لوسک

ی دره ،پستونک یدره ،دروازه کوهک یدره ،(یانتهای کوه آسیاب باددره )، گرم(یآسیاب باد یدره) ی لدمارددره

 ، هزار دره.قالچ یدره ،خواجه

 قوچک  یگردنه

ارتفاعات  یهترین نقطی قوچک در پستدر شرق کوه هلیسون. گردنهدره ارتفاعات کوه هزاردر غرب ای گردنه

کیلومتر و  3قوچک تا لشکرک حدود  یهگردن یهفاصل متر ارتفاع دارد. 1944و  جنوبی رودبارقصران واقع است

های شرق این گردنه تا تلو تمامی اراضی، مراتع و زمین تقریباً. متر است 233حدود  تفاوت ارتفاع سطح دو نقطه

ای ، واحدهای امداد جادهقوچک یهکوچک گردن . در دیگر جوانب میدانِاستدر اختیار واحدهای نظامی و انتظامی 

ورجین در رودبار  یهحفاظت شد یهند. در گذشته این مسیر محل گذر وحوش منطقهستاحمر مستقرو هالل

 خجیر بود. یهحفاظت شد یهقصران به منطق

 بیدستان یدره
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 یهای است که از دامندره 1واقع شده و یکی از  های کنونی سوهانک، شهرک قائم و احتسابیهدر شمال محله

بیدستان، یکی دیگر از  یدرهدر سمت غرب  شود.هرز آغاز میمتر( و تخت تل 2102جنوبی کوه هلیستون )

 است.بیدستان بیشتر  یدرهجنوب کوه هلیستون به نام خرگوش نو واقع است که آب آن از  یههای دامندره

 فوالدوش یدره

جنوب آغازین)در قسمت هرز، ی هلیسون و تلهاالراس دارآباد در حد فاصل قلهدر شرق خطفوالدوش  یدره

شِنگ نام گیاهی آید به نام شِنگِزاری )اول که از سمت غرب می یهفرعی است. شاخ یهشاخ 3غربی( شامل 

و لی پشتشود و به گردهشرقی تنگ فاطمی خوانده می یهحدادیه، و شاخبه نام میانی  یهخوراکی است(، شاخ

 متر است. 350 متر، و اختالف ارتفاع آن 1400نزدیک طول این دره  قوچک متصل است. یهو گردن

 آبسیاه یدره

آب در سیاه یدره. طول مسیر آباد از توابع رودبار قصرانحاجی یهدارآباد، در منطق یقلهدر شمال شرقی  ایدره

 است.متر  1100آغازین و پایانی آن نزدیک به  یهمتر، و اختالف ارتفاع میان دو نقط 3200حدود 

 درچواز  یدره

 یههرز و از جنوب به مرزعه کوه تلب . این دره از شمالاستهرز کوچکی در پایین کوه تل یدرهجوزار،  یدرهیا 

زیاد میان دو یال آن  یهتوان به ارتفاع کم و فاصلهای این دره می. از ویژگیشودجهانبخش و سوهانک محدود می

 .کرد اشاره

 دوراق یدره

دوراق  یدره. درچواز است یدرههرز و به موازات تل یقلهمارپیچ کوچکی واقع در قسمت انتهایی و شرق  یدره

شروع وپایانی آن  یهمتر، و اختالف ارتفاع دو نقط 900رازای این دره جهت شمال به جنوب امتداد دارد. ددر 

فوالدوش و  یدرهشد و راه دستیابی تر از آن استفاده میبری است که پیشمتر است. این دره، راه میان 250

 بند بوده است.سپس زرد

 زارنگش یدره

 1000آباد. این دره با درازای حدود امین یدرهفوالدوش و  یدرههرز، در حد فاصل تل یقلهای واقع در شرق دره

 متراست. 350 ر در جهت غرب به شرق قرار دارد و اختالف ارتفاع آنمت

 نرجنک یدره
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گویند، در شمال یورد قاطرچی جای دارد. جنوب شرقی دارآباد در محلی که به آن کهنه دارآباد می این دره در

رفت و نام آن برگرفته از نام گیاهی خودرو موسوم به نرجن نرجنک در گذشته از مراتع دارآباد به شمار می یدره

توان به خوانند. از طریق این دره میازگل می یدرهآن را امروز به اشتباه جا  به فراوانی می روید. است که در آن

 دسترسی پیدا کرد. هرزدره و تلیبستانک در باالی کهنهس یهچشم

 تنگ فاطمی

 ای واقع در جنوب روستای زردبند.تنگه

 بیدی ی تنگدره

خرگوش نو حرکت کنیم و از محلی که هم اکنون، شهرک  یدره. اگر از دارآباد به طرف استای در شرق دارآباد دره

ت بسبن یهمسکونی صدف در آنجا احداث شده است، به طرف شمال غربی اندکی تغییر مسیر دهیم، به تنگ

دارآباد، در مجاورت  هایر کنار این دره و در شرق کوهپایه. دبیدی است خواهیم رسیدان تنگمانندی که هم

است که  هبیشه وجود داشتشِنگزار و نیز جایی به نام سوته م دره جوزار، و جایی به نامای به ناسوهانک، دره

نجا گیاه شنگ به فراوانی در آ اند. شنگزار، یورد یا چراگاه باصفا و پردرختی بوده کههایی سر سبز و خرم بودهمکان

  .جا وجود داشته استو از سوهانک راهی به سوی آن روییدهمی

 خرگوش دره

. این دره در جهت شمال هرز استالراس دارآباد در زیر کوه تلکوچک واقع در انتهای خط اینو، درهیا خرگوش

و پایانی  آغازین یه. اختالف ارتفاع دو نقطاستمتر  1400 آن حدودطول  و جنوب غربی امتداد دارد –شرقی 

 .رسدمتر می 400این دره به 

 خشک دره

طول مسیر  لواز واقع است.گاره یقلهشرق یال  یهقلعه که در ناحیبزرگ پس یرهدنخستین دره از سمت چپ 

  است.متر  140 و اختالف ارتفاع آن متر 100حدود مارپیچ و باریک  یدرهاین 

 میزان یال کالغ

و در  شودمیمگس آغاز است. این بال از باالی آبشار چالدارآباد  یقلهدارترین یال منتهی به ترین و شیبمرتفع

 رسد.الراس پناهگاه دارآباد میبه خط متری 3000ارتفاع 
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 جنوبی یهطبقات ارتفاعی توچال، جبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شمالی و جنوبی توچال ی توپوگرافی جبههنقشه

 ی جنوبی توچالاقلیم جبهه
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ها ها  قرار دارد. این عاملهمه ناهمواریهای جغرافیایی، و بیش از وهوای شهرستان شمیران تحت تأثیر عاملآب

ها، و تفاوت دمایی تأثیرگذار هستند؛ برای مثال، هر قدر ارتفاع افزایش در ناهمگونی اقلیم، حجم و نوع بارش

 یابد.شود و میزان بارش افزایش میتر مییابد، میانگین دمای هوا کممی

بادهای غربی موثر هستند، و در کوهستان توچال، از این بر ساختار کلی اقلیم تهران سه عامل کوه، کویر، و 

 توان نام برد:های شاخص میاقلیم

وهوای متر قرار دارد. این ناحیه آب 3000اقلیم فراسرد کوهستانی: این اقلیم، در شمال منطقه و در  ارتفاع باالی 

ی توچال به ارتفاع ی این اقلیم، قلههای طوالنی دارد. بارزترین نقطهمرطوب و سرد، با زمستانمرطوب و نیمه

 متر است.  3914

 وهواییهزار متری از سطح دریا قرار گرفته و دارای آبمرطوب: این اقلیم در ارتفاع دوهزار تا سههای نیمهکوهپایه

 های به نسبت طوالنی است. مرطوب و سردسیر با زمستاننیمه

 متر واقع شده است.  2000تر از های گرم که  در ارتفاعات کمانهای کوتاه و تابستخشک و خشک: با زمستاننیمه

 دما 

گرم و خشک  ، کالًمالی آن که اندکی مرطوب و معتدل استهوایی، غیر از نواحی کوهستانی شوتهران از نظر آب

گراد و میانگین ماهانه حداکثر درجه سانتی – 4/1درجه و حداقل  4/39شده در تهران است. حداکثر دمای ثبت

 است.درجه  1/0و حداقل  29

 نظام بارش 

متر است. متوسط میزان بارندگی در سطح شهر  میلی 500های بخش شمالی استان، بیش از متوسط بارش در کوه

 است. شدهروز در سال ثبت  31بندان آن نیز لیتر در طول سال است و تعداد روزهای یخمیلی 211تهران 
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  ی جنوبی توچال(های شمیران ) جبههاقلیم کوهپایه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شمیراننظام بارش کوهپایه
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 و جاجرود ،های شور، کرجآبریز رودخانه یهحوض

 31140ت وسعه ای بالبرز مرکزی قرار گرفته و منطقه هایهای جنوبی کوهها در دامنهی آبریز این رودخانههحوض

 11920و حدود  ،را مناطق کوهستانی کیلومتر مربع آن 14220گردد که تا حدود شامل می کیلومتر مربع را

 د.دهدشت تشکیل می ای وکوهپایه هایهطقرا من کیلومتر مربع آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی جنوبی توچالجبهه ،شمیران ینمک و کوهپایه یدریاچه یموقعیت حوضه

 

 ی جنوبی توچالهای جبههآبراه

 110ی آنها حدود کیلومتر طول دارند و مساحت حوضه 40های شمال تهران، حدود ها و مسیلروددرهرودها و 

 کیلومتر مربع است.

 افجه، امامه، گرمابدر، لجنی، اللون، میگونجاجرود، شامل رودهای فرعی آهار، یرودخانه -1
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 درهرودک خرگوش -2

 ی دارآبادرودخانه -3

 رودک جمال آباد -4

 منظریه - جمشیدیه-رودک  حصارک  -5

 رودک گالبدره -1

 ی تجریش دربند، شامل رودهای فرعی جعفرآباد، اوسون، اسدآبادرودخانه -1

 رودک ولنجک -1

 ی درکهرودخانه -10

 آبادرودک عبدل -11

 دررودک حسنک -12

 زاد) فرحزاد / پونک / وسک (ی فرهرودخانه -13

  )حصارک( ارکی هسرودخانه  -14

 ی زرنودره -15

 ی کن)سولقان( شامل رودهای فرعی آب رندان، آب سنگان، آب کیگا، آب تالون، کورکرودخانه -11

 های هزاردرهمسیل -11     

 .حصار)رود خشک(سرخه -11     

 

 جاجرود یهرودخان

 ( .211و  202: 1391ی زندگی )پاشنگ، شده، به معنای آفریدهرودجاجرود = هرود = جاجگاجی

هکتار و با متوسط  19100آبریزی به مساحت  یهرودخانه در شهرستان شمیران، با حوض ترینجاجرود بزرگ

 میلیون مترمکعب است. 350جریان آب ساالنه به میزان 

جاجرود  آید.وجود میهب (زایگانزاگون )ن در روستای ی گرمابدر و اللوهم پیوستن دو رودخانههاز ب جاجرود

رک، گاندوک، شهرک سد بند، لشکآباد، زردآباد، کمرخانی، رودک، امینحاجی، های زاگون، فشم، اوشانآبادی

اه، دروازه، پارچین، حمامک و آباد، سنگریون، خجیر، گرملیک، تخت یارمین، یوردشلتیان، خسروآباد، سعید

 هایادیآب و شودمیتر تبدیل کوچک یبه چندین شاخه ، جاجرودپس از این آبادی .سازدار را مشروب میهسسرخ

و نمک،  یصورت مستقل به دریاچههب ی آنسازد و در نهایت چند شاخهسیاری از دشت ورامین را مشروب میب

  ریزد.ی کرج میآن نیز به رودخانهی چند شاخه
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 درهرودک خرگوش

 ریزد.ی دارآباد میو به رودخانه گذردمیاین مسیل از کنار شهرک صدف 

 دارآباد یهرودخان

از  ل مرکز شهرستان تهران جریان دارد.که در شما است نمک یدریاچه یهای مستقل زیر حوضهرودخانهاز 

لومتری شمال شهر تهران سرچشمه کی 1متر در  2115آباد با ارتفاع متر و دار 3291دره با ارتفاع آبهای سیاهکوه

های بتونی به داخل شهر تهران توسط کانال ی در مسیر رودخانه قرار ندارد و پس از گذشتن ازاگیرد، آبادیمی

 رسد. سپس به مصارف کشاورزی و غیره می و شودمیجنوب شهر کشیده 

 آباد رودک جمال

 آباد است.جمال یهدر شمال محل

 منظریه –جمشیدیه  –رودک حصارک 

 گذرد.ی امروزی میاز کنار پارک جمشیدیه

 رودک گالبدره

کیلومتر مربع،  2/1آبریز  یهکیلومتر، و حوض 4جعفرآباد است. این رودخانه به درازای  یههای رودخاناز شاخابه

زاده قاسم، در دره و امامهای گالبگذشتن از محلهو پس از گیرد میچال سرچشمه های جنوبی کلکاز دامنه

 ریزد.جاجرود می یههای رودخانجعفرآباد از ریزابه یهمحل پل تجریش به رودخان

 تجریش دربند یهدخانرو

 ،انهرودخن ای اصلی یترین و دومین رود پرآب تهران است. تهران قدیم با آب این رود تشکیل شد. دو شاخهمهم

ت به سم یشیب تند با گیرد ومیتوچال سرچشمه  یکه رود اوسون از دامنه استاوسون  یشیرپال و رودخانه

)که قبر اروس نیز در نزدیکی آن قرار دارد( وارد اوسون روس اُ شود و پس از عبور از تنگجنوب سرازیر می

، یتگریشمانند  یبسیار یخ با نام هابا توجه به قدمت و اهمیت تاریخی رود تجریش در طول تاری شود.می

ه شدشناخته می …، شمیران، دربند، جعفرآباد و یتجریش، نهر موسی، نهر جیالباد ر طجرشت،یتجریش، 

 است.  
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 آبادرودک جعفر

 3515چال با ارتفاع های کلکاز کوه است که در شهرستان تهران جریان دارد و جاجرود یهای رودخانهاز شاخه

قلعه، سربند و دربند را های تنگ )مزرعه(، پس. آبادیگیردسرچشمه میمتر  3951متر و قله توچال با ارتفاع 

حصار یکی شده و پس از گذشتن از شهر ی سرخهبا رودخانه شود. سپسمیسازد و وارد شهر تهران مشروب می

 ریزد. ی جاجرود میجنگی( به رودخانهآبادی تختو در جنوب شرقی شهر ری ) گذردمیتهران از شهر ری نیز 

 رودک ولنجک

 این مسیل از میانه روستای ولنجک می گذرد.

 درکه یهرودخان

سرچشمه از کوه توچال  مرکز شهرستان تهران جریان دارد ول که در شمااست کن  یهای رودخانهاز شاخه

هسارک و  )فرحزاد( زاده نام فرههای کوچکی را بشاخهرودخانه قرار ندارد و این ی در مسیر اآبادی گیرد.می

 ریزد. ی کن میجنوب کن به رودخانهدر کند و ( دریافت میحصارک)

 ال، گسل شیرپهای میانیداوود با شعبات متعدد آن در قسمتزاده امامگی شـمال تهـران در جنـوب، گـسل رانـد

و گسل فرحزاد در غـرب حوضه، همچنین وجود سازندهای متعدد از نظر  ،های فرعی متعدد در شمالبا شاخه

ی های شیل با ساختالیهکه همراه با مـارن، تـوف و میانسختی و تشکیالت آتشفشانی مربوط به دوره ائوسن )

صحرایی مناسبی برای مطالعات  یحوزه ،( باعـث شـده ایـن حوضـهاستهای فراوان رده و دارای درزهخوگسل

 تکتونیکی باشد. 

 آباد رودک عبدل

 معدن سنگ سبز قرار دارد. ،در بخش شمالی آن

 دررودک حسنک

 آباد. است، در شمال میدان بهرود سعادتزاد های موازی با فرهمسیلاز 

 وسک ( /پونک  فرحزاد /)زادفره یهرودخان
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شمال غرب شهر  کیلومتری 10متر واقع در  3035سالم با ارتفاع است. از کوه  تپهدرکه  یهای رودخانهاز شاخه

و پس از طی مسیری در  شودمیسپس وارد تهران  ،سازدزار را مشروب میگیرد. آبادی یونجهتهران سرچشمه می

 .ریزدکن می یکیلومتری جنوب شهرک زیباشهر به رودخانه دودر  و شودمیبه طرف غرب کج  ،شهر

  (حصارکهسارک ) یهرودخان

عیش با ارتفاع ب مرکز شهرستان تهران جریان دارد. از کوه بندکه در شمال غراست درکه  یهای رودخانهاز شاخه

دره و دو چناران را های چپآبادی گیرد.ری شمال غرب شهر تهران سرچشمه میکیلومت 9متر واقع در  2111

ی درکه پس از طی مسیری در داخل شهر در نهایت به رودخانه شود.میسپس وارد شهر تهران و  سازدمشروب می

 ریزد. می

 سولقان(کن ) یهرودخان

 33رودخانه این  تهران جریان دارد.در شمال غرب و غرب و جنوب  و است یچای شاههای رودخانهاز شاخه

ن یرتامروزه  پرآب ،ن رودیزد. ایرین کالنشهر  میتهران به جنوب ا یبا گذشتن از مناطق غرب ولومتر طول دارد یک

تر یل 100ا حدود دو هزار و یون متر مکعب در سال یلیم 11 آورد آن نِیانگیم. گذردیاست که از تهران  م یرود

 است. هیدر ثان

 آب سنگان 

تاجی با های چالاز کوه شرق مرکز شهرستان کرج جریان دارد.که در شمال است کن  یهای رودخانهاز شاخه

 گیرد.تری شمال شرق شهر کرج  سرچشمه میکیلوم 25متر واقع در  3141چال با ارتفاع متر و گندم 2941ارتفاع 

مال کیلومتری ش دو سازد و در نهایت درن وسط و سنگان پایین را مشروب میباغ، سنگاهای سنگان باال، درهآبادی

 ریزد.ی کن میروستای سولقان به رودخانه

 آب کیک 

زاده داود و های امامآبادی ب مرکز شهرستان تهران جریان دارد.که در شمال غر است کن یهای رودخانهاز شاخه

ولقان به کیلومتری شمال روستای س دوآب سنگان در  یو در نهایت به همراه رودخانه سازدکیگا را مشروب می

 کند.آب تالون را درمسیر خود دریافت می همچنین .ریزدی کن میرودخانه

 مسیل های هزار دره

 مسیل قوچک یا تهران پارس
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قوچک ) شرق سوهانک( شروع می شود  یهفقط در مواقع بارانی و قسمتی از فصل بهار دارای آب است . از گردن

متری به موازات آن ساخته شده اند  30متری و  11و به خط مستقیم به سمت جنوب ادامه می یابد . خیابانهای 

نیروی هوایی  یه. این مسیل از آن خیابان دردشت ) نارمک( را قطع کرده به سمت تهران نو می رود و در منطق

 (.551:  1391می شود ) معتمدی، وارد رودخانه و مسیل شمیران 

 حصار )رود خشک(سرخه 

ن تهران جریان دارد. از که در جنوب شرق مرکز شهرستا است نمک یدریاچه یحوضههای مستقل زیراز رودخانه

 گیرد.ری جنوب شرق شهر تهران سرچشمه میکیلمت 1متر واقع در  2141حصار با ارتفاع کوه سرخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی جنوبی توچالهای شمیران؛ جبهههای کوهپایهمسیلرودها و 

 آبشارها 

 

 های شمیران(ی جنوبی توچال ) کوهپایهای جبهههها و مسیلی رودخانهنقشه
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 ی جنوبی توچالآبشارهای جبهه

 ها و آبشارهایی کوهستانی توچال، رودخانهآبشارها از مهم ترین جاذبه های گردشگری هستند. اگرچه در توده

بزرگی نداریم، اما در اقلیم خشک تهران، آبشارهای کوچک و متوسط هم جذابیت زیادی دارند. چند آبشار مهم 

ان و چال مگس )دارآباد(، آبشار دوقلو وها هستند: آبشار سوتک )اوسون(، آبشارهای غالک و کبوترختوچال این

، آبشار کارا و آبشار جوزک )درکه(، آبشار قلعه، نزدیک کافه رجب()باالدست پس قلعه(، آبشار رجب )شمال پس

 قلعه به بندیخچال(، آبشار وزوا )گالبدره(، آبشار سنگان )سنگان(، آبشار دره حیدر )سولقان(.پسنگ )در سر راه پس

 بینید:ی چند تا از آبشارها را میدر زیر، توضیح بیشتری را درباره

 

 آبشار غالک 

 .الیه شرقی کوه توچالباد و در منتهیدارآ یقلهآبشاری در مسیر صعود به 

 خوان آبشار کبوتر

دارآباد، پس از آبشار غالک. آبشار  یهپیمایی و مسیر رودخانکوهستانی دارآباد و در راه کوه یهدر محلآبشاری 

 متر است.  15ع تقریبی آن حدود و ارتفا رگی واقع شدهبز سنگکبوترخوان بر فراز تخته

 مگسآبشار چال

متر، مگس در گویش محلی به معنای زنبور 22ارتفاع  محله، بههور به آبشار چالهای دارآباد و مشدر کوه آبشاری

 ، به این نام معروف شده است.پرداختندروستا در این محل به کندوداری میعسل است و چون در قدیم اهالی 

 آبشار دوقلو

متر  50این آبشار حدود  پناهگاه شیرپال است.در پایین  جنوبی کوه توچال، واقع یهترین آبشارهای دامناز معروف

سمت پایین . در قشودهای پربارش، چند شاخه میارتفاع دارد و بیشتر روزهای سال دو شاخه است و در فصل

نوردان به آن غار هنوردان کنده شده و کوتوسط کوههای پیش ساز وجود دارد که در سالآبشار دو قلو غاری دست

 متر است. 2100از سطح دریا آن ارتفاع  .می گویند بالکانی

 آبشار اوسون

ه باز یک سو قلعه و پس از گذشتن از محل تنگه، در کنار هتل اوسون یک دوراهی است که کمی باالتر ار پس

 رسد.میآبشار اوسون 
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 سوتک یدرهآبشار و 

  .اوسون است یدره هایاز انشعاب

 آبشار کارا 

  قرار دارد. فصلی یرودخانهو در مسیر کارا،  یدرهدر 

  (پس سنگپسنگ )آبشار 

آبشار  پیش از رسیدن به ، قلعهپس یهدربند، واقع در باالی محل یدرهدر متر  10با ارتفاع حدود آبشاری مشهور 

  دارد. قرارنوردی این آبشار در شکاف میان دو سنگ بزرگ عمودی در کنار راه پاکوب کوه دوقلو و پناهگاه شیرپال.

 آبشار چال پونه 

 .متر است 20. ارتفاع آبشار های نارون و یوردکهای دارآباد باالتر از چشمهواقع در کوه

 آبشار عرقچین 

 )سریونجه(. خلیلاز باغچه دارآباد، بعد یدرهواقع در انتهای 

 پلنگ چال، درکه() آبشار جوزک

 دارآباد( یقله یدامنه) خشکهآبشار تنگه

 کن و سولقان() حیدرآبشار دره

 امامزاده داود() سیاهان آبشار

 دره جنوبی کلک چال() آبشار منظریه

 کن و سولقان() ودوزاده دابشار امامآ

 درکه()آبشار پاکوپا 

 سولقان()آبشار حقیقت 

 (ی کن و سولقانجاده)آبشار هیریاس 
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 «(یه باغ»آبشار کوچک در گالبدره )باالدست 

 

 1391وزوا )وزباد(، گالبدره، تیرماه آبشار 



31 

 

 نوبی توچالی ججبهه یهاچشمه

 ی آب زندگانیچشمه

  .مثقالیاوود، نزدیک محلی به نام سنگ نیمزاده دبر سر راه فرحزاد به امام

 او  ی اسپیچشمه

 کیلومتری شمال فرحزاد.  9تقریبی  یهچشمه ای در فاصل

 چشمه یورد

 هرز است.تل یهدارآباد زیر گردن یدرهای در شمال یورت، چشمه یهیا چشم

 زاریحلوی یچشمه

های گبا براست بند. نام چشمه برگرفته از نامی گیاهی و سیاه بندهای چمبرههای دارآباد و زیر یال قلهدر بلندی

. شودخوانده می «تختی شاه»مکانی هموار وجود دارد که  «هاموشکمر» یه. در نزدیکی چشمبه نام حلوی شیرین

 پیمایی سبک الزم است.دقیقه کوه 10زاری حدود حلوی یهچشم از تختی شاه تا

 چشمه درازلش 

شد به زمینی گفته می« لش»در گویش قدیم مردم دارآباد، اصلی دارآباد است.  یدره یهای دائمی در میانچشمه

محلی مناسب برای استراحت و تجدید قوای  د.شوچمن و علف فراوانی در آن سبز می که به سبب رطوبت زیاد،

فتند؛ گمی« لش گرده»وجود داشت که به آن زمین لش دیگری نیز . در شرق دارآباد نوردان بوده استچوپانان و کوه

 های لش،  چشمهدرازلش عالوه بر این چشمه یدر دره به شهرک مسکونی تبدیل شده است.گرده تخریب و این 

 جریان دارد.هم ملک و سیر درود 

 چشمه چهان

متری از سطح  2030بلندی  مگس و دردارآباد قبل از آبشار چال یدرهاصلی  یهای واقع در میان آبراهچشمه

 . دارای چند خروجی است.دارآباد یدره یههای منطقدریا. از میان چشمه

 کلنو یهچشم

 « کَل». نام این چشمه مرکب از دو بخش میزان است دارآباد و جنوب شرقی یال کالغ یدرهدر شمال ای چشمه
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 و. کَل به معنای بز کوهی، و نَو در گویش محلی به معنی قسمت جلو کوه یا شکم کوه است و کلناست« نَو»و 

های کوهستانی دیده در بسیاری از واژگان مرتبط با کوه و پدیده« کل]». دهدجایگاه و مسکن بز کوهی معنا می

جاهای بسیاری هم در نام« ناو»و « نو» کند.رسد که این آوا، داللت بر بلندی و بالندگی میظر میشود؛ به نمی

به شمار در گذشته این محل از مراتع دارآباد [ تواند به معنای دره و جای روان شدن آب باشد.شود و میدیده می

سینه چهان، و از شرق به یال فراخدارآباد و چشمه یهبه رودخان از شمال به پناهگاه دارآباد، از این چشمهرفت. می

 شود.منتهی می« کلنو توپوز»هایی به نام و صخره

 ها کمر موش یهچشم

و  سیاه بند، یهدر زیر گردن بند و الر کرور است.های سیاهدارآباد، میان قله یدرهترین بخش در شمالیای چشمه

از زمین « حلوی زاری»رکرور در شیب تندی، چشمه ای دیگر به نام بند و الهای سیاهمیان قله یهدر فاصل

 .جوشدمی

 گارا یهچشم

 .دارآباد است یدرهای اندک از آبشار چال مگس واقع در انتهای ای در فاصلهچشمه یا هفت حوض،

 وزباد یهچشم

 دره.گالبای در بخش شمال شرقی چشمه

 خورانچوش یچشمه

 این چشمه باید راه پاکوبی . برای رسیدن بهچالکلک یقلهپیازچال در پشت  یهگردن تر ازای است پایینچشمه

متری به  3210جا از ارتفاع رود، در پیش گرفت و از آنپیازچال می یهکلک چال به طرف گردن یقلهرا که از 

 .کوچکی که در انتهای گرزدره روان است، پایین آمد یهسوی رودخان

 لَش مَلک یهچشم

 اوسون. یدرهترین بخش ای در عمیقشمهچ

 نشین شاه یچشمه

 این چشمه در شیبی تند  .نشینچال و دو آب شاهنشین، پس از پناهگاه پلنگاست در مسیر کوه شاهای چشمه
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 شود.ایستگاه پنجم تله کابین منتقل میسیسات و بخشی از آب آن توسط لوله به تأ جای دارد

 مریم  یهچشم

 شیرپال پیش از آبشار دو قلو. یدرهای در انتهای چشمه

 نرگس چشمه

نرگس در اوایل بهار به حدی همیزان ریزش آب چشم .پناه امیریجنوبی توچال، روبروی جان یهای در دامنچشمه

 دهد.ود آبشار کوچک و زیبایی را تشکیل میزیاد است که در مسیر خ

 چشمه چهل

 احمد، پشت پناهگاه پلنگ چال.مال یدرهدرکه و بخش باالیی  یدرهای در انتهای چشمه

 کُمیزدره  یهچشم

 کابین توچال.های اول و دوم تلهولنجک واقع در حد فاصل ایستگاه یدرهای در چشمه

 لب کمر یهچشم

 نوردی اوسون.سنگ یهزیر دیوار دربند، یدرهای در چشمه

 گور گرده یهچشم

 چال.کلک یقلهاو و شمال شرقی چال یقلهجنوبی توچال، زیر  یهای در دامنچشمه

 چشمه ارس )اوروس(

  .ایزکمر( قرار داردپناه اسپدکمر)اوسون در جنوب شرقی جان یدرهبعد از  

 چالی پیازچشمه

 قرار داشت.  یشاهی ناصرالدینو در مسیر جاده توچال است یقلهدر شرق 

 جعفر چشمه

 قلعه است.بندیخچال در شمال پس نزدیکیدر 
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 ی جنوبی توچالها و آبشارهای جبههچشمه

 

 هاقنات

 مکان مناسبِ های آبده،یا بادبزن (alluvial fan) «هاافکنهمخروط»رودها و های آبگیر کانون ها،کوهستان

های انسانی هستند. قنات یا کاریز، ابتکار پیشینیان جایگیری جامعهمحل های آب زیرزمینی و گیری سفرهشکل

 های زیرزمینی بوده است. گیری از آبما برای بهره

در  ،که نخستین کاریزهامعتقدند اند، آب رسانی مطالعه کرده یهاین شیو یهپژوهشگران که دربار یهتقریباً هم

اند. فالت مرکزی ایران پدیدار شدههای منفرد ی کوهالبرز و دامنه  های جنوبیدر دامنه فرهنگی ایران یهمحدود

است که در آن بیش از « ی جهانشدههای آبده شناختهبادبزن»ی منوچهر ستوده، از های توچال، به گفتهدامنه

 رسد.ها به روزگاران کهن میدویست رشته کاریز کنده شده و ساخت نیمی از آن

های مردم ایران بر درصد فعالیت 10و حدود  اندکاریزها شاهرگ اقتصاد ایران بوده، خورشیدی 1340 یهتا ده

قنات در ایران  50000ش بیش از  1350 یههای آغازین دههای زیزمینی استوار بوده است. تا سالآب یهپای
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نشده بودند، حیات  شهر تهران مستحیلش، که روستاهای شمیران در کالن 1340های پایانی تا سال ودایر بوده 

 .اقتصادی این روستاها به قنات وابسته بود

 

 :های شمران به ترتیب الفباییقنات

قنات  -1 قنات استخر هندی -5ارامنه  یهیا قلع قنات ارامنه -4 دوقنات اراج  -3 قنات اراج -2 قنات اختیاریه -1

زاده قاسم قنات امام -10 دو یهقنات اقدسی -9 یا باقالزار یک یهقنات اقدسی -1 قنات اعلم -1آباد زرگنده اشرف

قنات باغ  -15 قنات باغستانی کاشانک -14دو  چالقنات باغ -13 چال یکقنات باغ – 12 قنات باکک -11

 ایتالیا یهقنات باغ سفارتخان -11 دوقنات باغ سفارت انگلیس  -11 یا قنات پاچنار قلیانی یکسفارت انگلیس 

 -22قنات بزرگ کامرانیه  -21قنات بزرگ کاشانک  -20آباد قنات بزرگ سلطنت -19 باغ فردوس اتقن -11

یا قنات ده حصار  نیاوران یهقنات تکی -24 چیذر یهقنات تکی – 23 قنات پاچنار الهیه قنات پونک یا خاک الری

قنات  -21 قنات جوز درختک -21قنات جعفری زرگنده  -21 قنات جعفرآباد، -25ده  باال  یهولی و قنات تکی

قنات  -33 قنات حسن آباد -32بی قنات حاجی بی -31 سازقنات چیت – 30 قنات چمن ونک -29هرز چال

 -31 دوقنات حصار بوعلی  -35 های شمیران(ترین قناتقنات حصار بوعلی یک )از مهم -34 جماران یهحسینی

دو )در قنات خوردین  -39 یک قنات خوردین -31 استخر یا الملکقنات حکیم -31سه قنات حصار بوعلی 

از قنات دولو) – 43 دو قنات دزاشیب -42 یکقنات دزاشیب  -41 قنات دارآباد – 40 شود(قلعه آفتابی میبزرگ

آباد ) قنات رستم – 41 آبادقنات رحمان -45 نات رازان جنوبیق – 44 گذرد(تجریش می بیمارستان شهدای

 -49 تقنات سردار فاخرحکم -41 آباد یا ناظمیحصار جمالقنات سرخه -41 لیتر در ثانیه( 10میزان آبدهی 

 قنات شیان -52ک قنات شعبانی یا ولنج -51 قنات سوهانک -50بوستان پلیس( پارس )قنات سلسبیل تهران

قنات  -51 قنات عسگر مصدق -55 آبادت عبداهللقنا -54 ششم پاسداران(بوستان الزمان )قنات صاحب -53

قنات گالب  -11 بآقنات گَل – 10 قنات کهریز تکیه -59قنات فیروزه  -51قنات علی حمامی  -51آباد علی

قنات مخصوص  – 11 قنات مخصوص -15قنات محمودیه  -14پارس هرانقنات لطف ت -13دره قنات گالب -12

قنات مهران زرتشتی یا قنات مهران زرتشت ) مادر چاه  -19الممالک، ستوفیقنات م -11 آبادقنات مخلص -11

هم متر از خیابان گلستان د 2000آن با درازای  یههای میدان نوبنیاد واقع است و کوراین قنات در غرب زمین

و...   ،زار فرحزادقنات یونجه -10 شود(یابان شهید عراقی آفتابی میدر خ گذرد و آب آنپاسداران و پارک شرق می

 (.240- 232، جلد دوم : 1392، ی تهراندانشنامه) 
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 ی جنوبی توچالجبهه ها درکاریز ینقشه
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ی تاریخ و های پژوهشگران دربارهای از نوشتهپاره -3

 فرهنگ شمیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی توچال، دامنهی دارآبادسیمین قلعهتاریخی  یتپه
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 ی تاریخ و فرهنگ شمیران های پژوهشگران دربارهای از نوشتهپاره

 نام شمران یا شمیران

جا که تحقیق نگارنده اجازت تا آن« شمیران»ی نویسد: کلمهمی قصران )کوهسران(حسین کریمان در کتاب 

ه های آن هنوز بآثار خرابهقلعه قرار داشته و ای که در ارتفاعات میان دربند و پسدهد نخستین بار در نام قلعهمی

خورد به کار رفته، و ذکر این قلعه، هم در تاریخ گیالن و دیلمستان سید ظهیرالدین مرعشی و هم در چشم می

 ( 52: 1315کریمان، تاریخ طبرستان وی درج است. )

اه ار در فرمانی از شی جنوبی توچال، در میان منابع مورد استفاده، نخستین بی دامنهپهنه به« شمیران»اطالق نام 

به این صورت ی حضرت عبدالعظیم، در تعیین رقبات موقوفه آستانه ،هجری 911طهماسب صفوی مورخ به تاریخ 

 (54 - 53آباد واقعه در شمران. )همان: یابیم: چهارهرز و بالغمی

ی گانهنه هایلوکیکی از ب« شمیران»، هجری فراهم آمده 1002که به سال  امین احمد رازی «هفت اقلیم»در 

ام، شود: غار، فشاپویه، بهنبدین موجب که نوشته می ،والیت ری ابتدا نه بلوک بوده»بدین شرح:  ،ری حساب شده

 ( 54)همان: «. بالخسبور قرج، خوار، زرند، اسفجان، شمران، شهریار، ساوج

که آن را در شرح احوال شهرها  «مفیدمختصر »لفان روزگار صفویان، در کتاب جغرافیایی محمد مفید باقفی از مؤ

م به پایان رسانده است، اراضی کوهستانی شمال تهران  1110ق /  1091و والیات ایران نوشته، و نگارش آن را در 

های در کوهستان واقع شده و در نهایت خوش هوایی است، و آب»را شمیران خوانده و در توصیف آن نوشته است: 

 (91، جلد دوم: 1392تهران،  ی)دانشنامه«. تکوثرمثال در آن جاری اس

گوید: شمیران به می« شمیران و تهران»ی در وجه تسمیه های ایرانهای شهرها و دیهناماحمد کسروی در کتاب 

 (55: 1315معنی سردستان یا سردگاه و کهران یا تهران به معنی گرمستان یا گرمگاه است. )کریمان، 

اً گذرد. جنوبی کوه البرز که به شکل قوس از مشرق به مغرب میشماالً: به سلسله ی شمران محدود استمنطقه

 (110: 1350ی تهران، غرباً به کن )کند(، شرقاً به لواسان. )بالغی، ی غار )قار( و قراء حومهبه منطقه

ت فصحاء مانند ی البرز است و در کلمای واقع در جنوب دامنهشمران: )به فتح شین و سکون میم( نام منطقه

ین ا فرهنگ نظاموغیره شمیران با درج حرف )یاء( دیده نشده است و به قول صاحب کتاب  المآثر و اآلثارنویسنده 

 (111های دولت بوده. )همان: بافی دفتریی یاء بعد از میم، گویا قلمبهفهاضا
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ی فارسی به م جمع بستن کلمهچهار غلط موجود است اول کسر شین، دوم الحاق یاء، سو« شمیرانات»در لفظ 

الف و تاء عربی، چهارم اینکه شمران نام یک منطقه است و این منطقه متعدد نیست که جمع بسته شود. )همان: 

113) 

ن محل ی آکند هنوز در زبان سکنه ؛تهران درنظر بگیرید« کند»جاها را با توجه به نام روستای ای نامتحریف پاره]

  [گویند.نمی« کن»جاری است، و 

 هفت اقلیمیعنی تا دوران شود که در گذشته کوهستانی شمال تهران اطالق میی نیمهامروز شمیران بر ناحیه

اند و حد آن از مشرق، کالک کرج و از مغرب،  گفته( این ناحیه را قصران می1003تا  1001امین احمد رازی )

 : چهار(1314ی قوچک است. )ستوده، گردنه

 (5قمری است. )همان:  1041تین بار اطالق نام شمیران به این ناحیه در سال ظاهراً نخس

 (1شمیران همان قصران بیرونی یا قصران سفلی است. )همان:  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 )تصویر چپ(
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 1391، تجریش، خرداد )ع(زاده صالحامام

 

 ق1313قاجار، عبداهلل  عکاس:تجریش،  )ع(زاده صالحدرخت چنار و ضلع شمالی امام
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 هزار سال تاریخسه

شناسی ی کل باستانهای قیطریه از طرف ادارهشناسی در تپههای باستانهجری شمسی، کاوش 1341در سال 

الدوله )اکنون: پارک قیطریه( جریان یافت. کاوش در ها در بخش جنوبی باغ خانم صارمانجام گردید. محل کاوش

ی اول پیش از میالد در قیطریه مستقر ی دوم و آغاز هزارهکه در اواخر هزاره قبور باستانی اقوامی انجام گردید

 (111: 1314اند. )ستوده، شده و به زندگی پرداخته

 ارتباط تهران با شمیران

 نویسد:می شهرهای معروف ایرانی نویسنده

هران اتصال داشت. این جاده فعالً         ای باریک و ناهموار به تتا این اواخر نواحی مشهور به قلهک و شمیران با جاده

ای پهن و یکسره که مستقیماٌ به محل قمری( پهن شده است و گذشته از این، جاده 1351میالدی =  1939)

 (31: 1314. )ستوده، رود نیز ساخته شده استاقامت تابستانی شاه می

 شمیران، پناهگاهی برای مواقع ناامنی

این بود که به آن به عنوان یک پناهگاه امن در مواقع ناامنی،  ی شمیرانهای خاص منطقهویژگییکی از  در گذشته

اند. تمامی ساکنان رودبار قصران خارج و بخصوص شهرهایی مانند ری، ورامین، کرج نگریستهها میآشوب و جنگ

به مناطق و روستاهای رودبار و ساوجبالغ و روستاهای اطراف در هنگام ناامنی و لشگرکشی و تضادهای سیاسی 

ه گرفتند تا فتنهای بلند آن پناه میهای کوهها و دامنهها، قلل، قلعهقصران و لواسان پناه برده و در پیچ وخم دره

توان ها و شیعیان برجسته را در این ناحیه میزادهبنشیند و نزاع برخیزد...از این روست که مدفن بسیاری از امام

 های البرز شواهد فراوانی از این نمونه جریانات را در خود حفظ کرده استریخ نواحی جنوبی دامنهجستجو کرد. تا

ها موجب این ویژگی ِمناطقی مانند الموت، طالقان، رودبار قصران، دماوند، فیروزکوه و دیگر نواحی مجاور آن... 

های و قیام ندرببمده بودند، بدانجا پناه آستوه  عباس بهامیه و بنیشده بود تا شیعیانی که از ظلم و ستم حکام بنی

 (11: 1312)پازوکی طرودی،  .ها سازماندهی نمایندای را برعلیه آنتردهسگ
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 ی شمیران قلعه

 (200: 1315از بناهای مازیار است. )کریمان، 

ها دهد که شببیرونی خبر میای در قصران ، از وجود دروازهآثارالبالد و اخبارالعبادزکریای قزوینی در کتاب خود، 

نمود. کریمان رفتند، چیزی مشخص نمیرسید و چون به آن نزدیک میاز دور در باالی آن، نور چراغی به چشم می

ی شمیران کند، قابل انطباق با روستای دربند و قلعهم از آن یاد می 14ق/  1ی ای را که قزوینی در سدهدروازه

 (440، جلد یک: 1392هران، ی تدانسته است. )دانشنامه

به سرزمین ری آبادی است به نام قصران بیرونی. در کنار   نوشته: الغرائبتحفه به نقل از آثارالبالدقزوینی در 

بیند، اما را می که همه کس از اطراف از دور آنشود چنانی باالی آن هر شب چراغی فروزان مشاهده میدروازه

 .(1315:111)کریمان، زی هویدا نیست شوند چین نزدیک میچون بدا

موقعیت  اما با توجه به مطالبی نوشته است،ی شمیران محمد مفید بافقی از مؤلفان روزگار صفویان در توصیف قلعه

شمیران  یی او قلعه. به نوشتهنمایدآمیز میجغرافیایی این قلعه و آثار برجای مانده از آن، توصیفات او از قلعه اغراق

 (91، جلد دو: 1392ی تهران، )دانشنامه«. دو هزار و هشتصد سرای عالی ساخته بودند»استوار بود که در آن دژی 

گذشتیم سرباالیی راه بیشتر « شیردره»که از شویم، راه کمی سرباال است. وقتیاز سربند که داخل راه باال می

است که ری کوهِ دست . در سر این گردنه بر قله می رسد که انتهای سر باالیی است« سر گردن قال»شود تا به می

 (111: 1311روزی بر پا بوده است. )ستوده، « شمیران»دژی به نام  شود،نامیده می« سر قال»

 450است دیواری از سنگ و ساروج به درازای « سرگردن قال»جائی که مسلط به « سرقال»ی غربی کوه در دامنه

تر است با همان پهنا و ...  دیوار دیگری که درازای آن کمشودمتر دیده میسانتی 150و بلندی  110و پهنای 

یک طرف آن در  ی جنوبی این کوه حوضی است که... در دامنهی سه چهار متری این دیوار استلهبلندی در فاص

ها ... از اینردش از ساروج دا. داخل آن سه پوشاندی کوه کنده شده و سه طرف آن را با سنگ و ساروج چیدهبدنه

ی جنوبی این کوه ریخته است  که بدون شک های فراوانی به قطر متوسط سی سانتیمتر در دامنهگذشته، سنگ

ی کوه سرقال آثاری از دیواری آجری است که ظاهراً ... در قلهداده استهای قلعه را تشکیل میروزی دیوار و کنگره

 آبی . ...شودی جنوبی این کوه دیده میمنهیا داغداغان در دا« تا»ومند ... دو درخت تنتی ارگ قلعه اسماندهباقی

اند. آب این دره بعداً هم آب آشامیدنی اهالی آورده« کاک»ی را که برای ساختمان دژ مورد نیاز بوده است از دره

ین چشمه و دره های سفالین آب ای کاک مسلط به قلعه است و مسلماً روزی با گنگی درهدژ بوده است. چشمه
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 132دژ تا سال های آن به دست آید. . اگر کاوشی بشود ممکن است تنبوشه و گنگاندآوردهرا به داخل قلعه می

 .(111 -119)همان:  بوده است هجری قمری آباد

 .(119)همان: ی شمیران اند،  برای ساخت قلعهزاده قاسم تهیه کردههای امامگچ و آهک را گویا از کوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفال های سطحی قلعه شمیران
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 نمای قلعه دید از جنوب      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح قلعه و فراموشی تاریخی
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 تقسیمات رسمی

شهرستان شمیرانات از دو بخش )بخش رودبار قصران و بخش لواسانات( و سه دهستان و سه شهر تجریش، لواسان 

 است.تشکیل شده «اوشان و فشم و میگون»و 

ش ویران شد و از آن پس، تهران با شتابی روزافزون از چهار جهت رو به  1319حصار عهد ناصریِ پایتخت در 

ش، روستاهای شمیران به  1340ی با گسترش تهران از سمت شمال، در اوایل دهه توسعه نهاد. پس از چند دهه

ی قدیم شمیران )دکتر شریعتی ش در دو سوی جاده 1340ی ی شهری تهران ضمیمه شد... در اوایل دههمحدوده

 (101د دوم: ، جل1392، ی تهراندانشنامه)هایی ساخته شد. امروزی( و خیابان پهلوی )ولیعصر امروزی( ساختمان

 به یاستان مرکز ،م دولت وقتیبنا به تصم 1355ده در سال یس گردیتاس 1331رانات در سال یشهرستان شم

گر شهرستان یبار د ،ل استان تهرانیبا تشک .دیرانات در تهران ادغام گردیو شم یت تهران منحل و ریمرکز

افت. مساحت شهرستان یت یشهرستان مستقل رسمران به عنوان یأت وزیه یبا مصوبه 1311رانات در سال یشم

 لومتر مربع است.یک 1111ب حدود یبه تقر

 

 ها و شواهد تاریخیآبادی

 فرمانیه 

رسد. ملک فرمانیه متعلق به کامران متر می 1513آباد است و ارتفاع آن از سطح دریا به فرمانیه در شمال رستم

محمدخان بود. سپس شاهزاده آبادی به دختر او رسید که همسر جانالسلطنه بود. پس از فوت او، این میرزا نایب

ر پناهی کشته شد، دکه در سمنان در منزل شریعت –پسر فرمانفرما  –الدوله فرمانفرما آن را خرید و مدتی نصرت

فرما خریده فرماناین محل که فعالً سفارت ایتالیا است سکنی داشته است. سفارت ایتالیا اراضی فعلی سفارت را از 

 (121: 1314است. از این تاریخ به نام فرمانیه شهرت پیدا کرد. )ستوده، 

 

 

 قلهک
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( در سال Sir John Campbellنویسد: در زمان وزیرمختاری سر جان کمپبل )ی قلهک میمهدی بامداد درباره

ها هم همان ود و بعد روسگونه اختیارات قلهک را به دولت انگلستان واگذار نمقمری، محمدشاه همه 1251

 اختیارات را در زرگنده، محل سفارت خود، از دولت ایران گرفتند.

ه ی سر راه تهران بنویسد: اولین دهکدهی قلهک، اقامتگاه ییالقی سفارت انگلستان میمادام کارال سرنا درباره

: 1314گردد... . )ستوده، غ برگزار میساله در آن باشمیران، قلهک است... مراسم سالگرد تولد ملکه ویکتوریا همه

114) 

 نیاوران

ثراه، شاه طابنمای نیاوران، ابتدا به امر خاقان خلدآشیان فتحعلینویسد: جهانمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه می

شود، عمارتی جزئی نموده بودند و در فصل ییالق گاهی موکب خاقانی در محلی که حاال قصر نیاوران دیده می

نمود. شهریار مبرور و ماضی محمدشاه نوّراهلل مضجعه قدری بر آن بنا افزودند. در این حل نزول و اقامت میبدین م

مهد، آن بنا را محو ساخته، و قصر و عمارتی عالی به امر قدَر قدرت همایون )ناصرالدین شاه( در نیاوران عهد معدلت

ان غفراهلل بنا شد و بعد از آن نیز بر آن افزوده شده و چون به مباشرت والدِ نگارنده، اعتمادالسلطنه، حاجی علی خ

 (192: 1314اند. )ستوده، خوانده« نماجهان»جا نمودار، آن را ی کوه البرز و تا شهر همهمُشرف بر صحرای دامنه

 سوهانک 

ساخته شده چین در شمال سوهانک آثاری از آسیابی قدیمی برجای مانده است که از مالط ساروج و سنگ خشک

 (39، جلد دوم: 1392تهران،  یاست. )دانشنامه

زاده صالح تجریش و یک در ده کیلومتری شرقی اماممتر از سطح دریا،  1115در ارتفاع ی سوهانک دهکده

گرگ و تنگ هرز و بیدستان و تلبخش و بند تلهای جهان. مزارع و باغاستی لشکرک کیلومتری شمال جاده

ورد کریم همگی جزء دره و یپسند و شنگزار و کوچکبیشه و شاهاستلک و سوت طمی و چالانجوره و تنگ فا

کنند. )ستوده، شود استفاده میی شمالی و یک رشته قنات که در ده آفتابی میاهالی از آب دره سوهانک است.

1311 :530 - 529) 

. در است ذکر شدهسال  900جامع را  در سند محله که در کنار گورستان قرار دارد عمر درختان چنار مسجد

بر روی یکی از درختان که استوار و  و هستسال درخت سرو کهن 4جنوب غربی گلزار شهدا )گورستان محل( 

اند و مورد زاده در زیر آن خاک شدهاهالی سه امام یسالم اهل قبور دارد. به گفته یتر است یک تابلویکپارچه

 اند. رخت دو سنگ قبر قدیمی وجود داشته که االن مفقود شدهاحترام هستند. در سمت غرب د
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ی بن حسن بن یو همچنین برادر یحاست شهید  20متر مربع مدفن  4000گلزار شهدای سوهانک به مساحت 

در محل کنونی گلزار شهدا مدفون است. همه ساله اهالی سوهانک در  «کوه جمشید»قاسم بن جعفر طیار در زیر 

پذیرای هزاران نفر از  ،با برپایی مراسم عزاداری و انجام مراسم سنتی تعزیه )ع(اایام سوگواری حضرت سید الشهد

  هستند.امامی دوازده یشیعه ،سوهانک ی ن محلهاساکن یهمه. هستندعزاداران حسینی 

وحش، باغ حدیقه، جهانبخش، بند  پوالد یاند از: درههای قدیمی که جزء سوهانک بودند عبارتغکشتزارها و با

، چال استلک، (منور) ، تنگ آخوره، تنگ فاطمی، باغ حمزه(ازآباد)ن بیدستان، باغ سردار، باغ فوالدی هرز،تله

قطور درون مسجد سوهانک است.  دو اصله چنار کریم. زار، و یوردگ، شن(جوزدار یدره) پسندشاه بیشه،سوت

بیستم میالدی بین  یتر است و عمر هردو اصله را در اواخر سدهزاده صالح تجریش بزرگاین چنار از چنار امام

 تا هزار سال حدس زده بودند.  155

سال  1055های سرو مورد اشاره هم اکنون موجود و عمر تقریبی آنها بیش از الزم به ذکر است که درخت

 استفاده برخی افراد و به طمعکفایتی و سوء.از جمله اماکن قدیمی سوهانک که متأسفانه به دلیل بیاست

 قدیم سوهانک بود که به یحمام قدیمی سوهانک و تکیه، مورد تخریب وغارت قرار گرفت غارت آثار باستانی

قدر که در زمان همان ؛نیستها در محل با خبر سفیدان محل کسی از زمان احداث آنزعم معمرین و ریش

ز ای از میان یکی انبشتهسنگ ،شودتخریب حمام بسیار قدیمی که به دوران قبل از اسالم نسبت داده می

قدیمی سوهانک که نهر باصفایی از  یتکیه. گردید که سرنوشت آن معلوم نیست خارجهای قطور حمام پی

از آثار باستانی دوران قاجار ویا قبل از آن  ،یافتمه میسرچش( سردار) گذشت که از باغ اندرونمیان آن می

بود. همچنین آثاری از آسیاب قدیمی سوهانک وجود دارد که محل آن در شمال سوهانک وابتدای تنگه قرار 

 است.  از مالت ساروج وسنگ خشک ساخته شده و گرفته
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 درخت مقدس گورستان سوهانک

 

 

 

 

 

 سوهانکدرخت  مسجد 

 

 

 درخت مسجد جامع سوهانک

 آباد دارآباد / شاه
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آباد ... شاهسار کوهستانی و از قناتزاده صالح، در دامنه و آبش از چشمهدار آباد در چهار کیلومتری شرق امام

شمسی افتتاح شد و محل آن ابتدا در قصر قدیمی  1311... این بیمارستان روز بیست و چهارم مرداد است

باد رو به فراموشی رفت و قمری ساخته شد و از آن تاریخ نام دارآ 1321شاهی بود . این قصر در سال  مظفرالدین

 (315 - 314: 1311آباد جایگزین آن شد. )ستوده، نام شاه

 یلو خشک رطوبت، زانیم لحاظ به تابستان در که تهران است شهر میاقل یشمال یحوزه از یجزئ دارآباد یمحله

ی رودخانه وجود. است همراه یمناسب با رطوبت که دارد یسرد یهانزمستا و است برخوردار یمناسب یاز دما

 خشاست: ب نموده میتقس دو بخش به یارتفاع لحاظ به را محله نیا دارد، انیجر بافت یانیبخش م در که دارآباد

 .است دربرگرفته را 1550 ارتفاعات آن، یغرب یمهین و متر 1150 یارتفاع یترازها آن، یشرق

ی باغ ساختند. )همان: ای در محوطهجا تأسیس کردند و بناهای تازهدر زمان رضاشاه بیمارستان مسلولین را درآن

540) 

بیمارستان مسیح دانشوری در حال حاضر بنایی است متشکل از دو بخش قدیمی و جدید... ساختمان قدیمی 

بیمارستان واقع شده  یر دارد و در ضلع شمال شرق محوطههمان عمارت مظفریه است و نزدیک یک قرن عم

 (1311 -19شمسی افتتاح شد. )درکائی،  1311است. بیمارستان در بیست و چهارم مرداد 

 11متر مربع واقع شده، و دارای  24000هکتار و زیر بنای  5بیمارستان مسیح دانشوری در زمینی به مساحت 

 (394، جلد دوم: 1392تهران،  یست. )دانشنامهدرمانگاه ا 13بخش و  12ساختمان، 

ی دارآباد و در نزدیکی بیمارستان مسیح دانشوری، درخت چناری وجود دارد که از گذشته مورد احترام در محله

زاده غیبی مدفون است که ای موسوم به امامزادهو تکریم اهالی بوده است. آنان معتقدند کنار این درخت، امام

 (191، جلد دوم: 1392تهران،  یسازد. )دانشنامهرآورده میها را بحاجت

 

 زاده قاسم امام

به ثبت میراث فرهنگی  901ی ، با شماره 21/01/51ی صفوی، در تاریخ زاده قاسم، مربوط به دورهی امامبقعه

گویند و مشرف به آبادی زاده قاسم در یک بلندی مسطح که در اصطالح به آن تختی میرسیده است. مدفن امام

 بوده است، جای دارد. این محل می تواند جایگاه دژی باشد که امروزه اثری از آن برجای نمانده است. 
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ای بنا کرد و در سال نهصد و شصت و سه زاده بقعهی دیلمی برقبر امامدرسال سیصد و هفتاد هجری عضدالدوله

 914 -930در زمان شاه طهماسب اول ) قبر نهاده است.  الدین سبکتکین سلجوقی ضریحی ساخته و برکمال

ی هشت هجری( شهریار اول صفوی، صندوقی بر روی مرقد نهادند و ظاهراً ایوان کوچکی از جانب مشرق بر بقعه

  .(51 -44: 1311)ستوده،  اندضلعی قبلی افزوده

ه است، برج هشت ضلعی آجری است زاده قاسم که تاکنون شناسایی شدی امامترین بخش موجود در بقعهکهن

کاری بقعه بر فراز آن بنیاد شده است و به احتمال بسیار این برج دهد و گنبد کاشیزاده را تشکیل میکه حرم امام

 (131، جلد یک: 1392تهران،  ی. )دانشنامهم است 13ق /  1ی از آثار سده

وسومین سال شهریاری شاه طهماسب یعنی مقارن سیهجری،  913شود که در سال ها معلوم میبا مالحظه کتیبه

ی قدیمی آن نصب گردیده است. در خارج بقعه در زاده قاسم شمیران در وسط بقعهاول صفوی صندوق مطهر امام

های عهد شاه طهماسب صفوی هنوز موجود و مشهود است... نماها و رومیی جنوب غربی بنای قدیم نیز طاقگوشه

 شاه نیز تعمیر شده است . که در زمان فتحعلی

ربانو و بی شهی سفر بیای نصب است مشتمل بر ذکر افسانهبی زبیده در شهر ری لوحهی بیبر دیوار رواق بقعه

دخترش زبیده خاتون از کربال به ری، و حوادثی که بر سر ایشان آمده؛ به موجب این افسانه سر قاسم بن حسن)ع( 

دزج علیا دفن است. و پیکر فرزندش قاسم ثانی را در محلی که سر مبارک قاسم  مقتول در کربال، در شمیران در

 بن حسن دفن بود دفن نمودند. 

اند: قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی اهلل نجفی مرعشی چنین ضبط کردهنسب این بزرگوار را حضرت آیت

ای ر، چشمهقنات دیگ 14قنات آبک در دره شرقی و اهلل علیهم اجمعین ... منابع آبی : قنات ده ، بن ابی طالب سالم

 (45 - 44: 1311در شمال شرقی به نام چشمه قاسم دارد. )ستوده، 

مسجد گذر  -4مسجد گذر پایین  -3جالل یا مسجد حاجی سید مسجد ده -2سم زاده قاامام -1بناهای قدیمی: 

 (41مسجد کوچه باغ. )همان:  -1مسجد قنات  -1مسجد گذر رودخانه  -1مسجد سر آسیاب  -5باال 

شاه قاجار بنا گذاشته شده است، و همچنین قصر کاووس که امروزه مسجد امام جعفر صادق )ع( توسط فتحعلی

 (131، جلد دوم: 1392تهران،  یاثری از آن نیست. )دانشنامه

، )کریمان چهار ساعت رفتند.زاده قاسم در توچال از قصر کاووس امام یشاه به قلههجری فتحعلی 1231در تابستان 

1315 :411) 
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 ق  1219لوئیجی مونتابونه،  ،امامزاده قاسم )ع( و دشت جنوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391زاده قاسم، تیرماه ی امامکاری قاجاری در بقعهکاشی
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 رخت چنار بافت قدیمی محله امام زاده قاسمد

 

 گالبدره 

قلعه، در حد فاصل یال بلند وزباد و یال بلند ی توچال و شمال شرقی روستای پسقلهای واقع در جنوب دره

قلعه قاچ است. گالب دره که در جهت شمال شرقی و جنوب غربی امتداد دارد، از حدفاصل روستای پسسهکمر

. طول مسیر این دره یابدچال پایان میشود و در جنوب غربی اردوگاه کلکزاده قاسم آغاز می)باغ شاطر( و امام

، جلد 1392تهران،  ی. )دانشنامهمتر است 100ی آغازین و پایانی آن حدود متر، و اختالف ارتفاع نقطه 2000

 (291دوم: 

 صورت به قاسم امـامزادهی محلـه با میقد یهازمان در که است راناتیشم شهرستان در یمیقد اریبس محالت از

ه ب معروف یهـامحـل یدارابوده، « گوددره»تر آن  که بنا به یک نظر، نام قدیمیاین منطقه . اندبوده محله کی
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 سـرچال و، بـزرگ سـرچالگلسلک )گلِ اسلک(،  افشـار، باغ ر،یانج باغ وزوا، پشت باغ حصارفرج، آبک، ده

  است. کوچک

شود. این رودخانه در سال دربند به سوی جنوب تهران روان میی رودخانهپس از پیوستن به  گالبدره یرودخانه

  ها و تلفات شدیدی پیش آمد.ی آن خسارتدرپی یک رگبار، سیالبی شد که در نتیجه 1311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 91پاییز  ،گالبدره دید از شمال یرهد

 

 باغ و عمارت ملک 

 .قاجار و پهلوی استمردم در دوران های دره و از تفریحگاهگالب یههای قدیمی شمیران، در محلترین باغاز بزرگ

مسیل گالبدره، از شمال  یهمتر مربع از جنوب به خیابان دربند، و از غرب به حاشی 3500باغ به مساحت فعلی 

سوزی باغ ملک، سازمان میراث فرهنگی این ... در پی آتشبه خیابان دربند منتهی می شود شاطر، و از شرقبه باغ

 (415: ، جلد دوم1392، ی تهراندانشنامه)  .ار ملی قرار دادباغ و عمارت تاریخی آن را در فهرست آث
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 91دیوار شرقی باغ ملک در گالبدره، اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیابان بوکان ،گالبدره ینوردی در کنار درهصخره
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 شرقی گالبدره یسنگ دوقلو دیواره

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 هااحداثی کنار صخره یجادهشمال سنگ دوقلو و 
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 منظریه

آباد است، و از کند که: منظریه میان حصارک و نیاوران و جمالنقل می« ی تقی فکریرساله»منوچهر ستوده از 

آباد و نیاوران و از مغرب به نیاوران و از مشرق به جمال –ی تجریش شمال به کوه توچال و از جنوب به جاده

شود. باغ بزرگی به درازای چهار کیلومتر و پهنای یک کیلومتر است. فعالً در دست میحصارک و جماران محدود 

ها به عمل وزارت فرهنگ است و اختصاص به پیشاهنگان دارد. محصوالت آن انواع گل و گلدان که در گلخانه

تن زن است.  51تن مرد و و  11آورند و تخم مرغ و مرغ که از محصوالت مرغداری آن است. جمعیت منظریه می

 (111: 1314)ستوده، 

م(  1111ق / 1213آمده است . او همچنین ) در ناصرالدین شاه قاجار به شمار می هایباغ منظریه از تفرجگاه

کاره رها شد. امروزه در مسیر ، اما این کار نیمهای احداث کندمنظریه تا سواحل دریای خزر جاده قصد داشت از

 باغ منظریه امروزه اردوگاه تربیت بدنی شهید باهنر است. این جاده بر جای مانده است.از هایی چال، نشانهکلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391نمایی از باغ منظریه، ششم تیر 
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 شیان

سفیدان، . بنابر نقل ریششهرت داشت «قلعه شیان»های قدیمی شمیران است که از قدیم بیشتر به شیان از آبادی

رت صوشود و بهها خراب میافغان یه. در حملو در گذشته آبادی بزرگی بوده استاین دهکده بسیار قدیمی است 

ها های آنپزی است که خرابههای آجرپزی و دیزیآید. آثار قدیمی این ده کورهده کوچک هفت خانواری در می

توان سندی بر قدمت این آبادی ها را نیز میست که آندر آبادی ا . درختان ششصد و هفتصد ساله نیزباقی است

 (543: 1311)ستوده،  .دانست

 

 ردین وَوخُ

 . ( خورین: وابسته به خورشید215 :1391پاشنگ، + دین = خورشید + شناختن ) خور :ردینوَخُو

زاد اراضی فره اضی طرشت و از مغرب بهردین در مغرب ونک است از شمال به کوی مکانیر و از جنوب به اروَوخُ

 (314 -313: 1311)ستوده،  .ارمنی نشین بود والسالم حضرت رضا علیه یهاین دهکده موقوف. شودمحدود می

 «دوین»/«دین»و  «خور» ی... نام مرکب از دو واژهوردین و خُردین ضبط شده استورت خَنام روستا در منابع به صو

اند و جزء دانسته –در زبان کردی نیز به همین معنا کاربرد دارد که  –. جزء اول آن را به معنای زمین پست است

زمینِ »های زمین است؛ معنای این دو جزء را بر روی هم مینورسکی به معنای تپه و برجستگی یدوم آن به نوشته

 (419، جلد یک: 1392، ی تهراندانشنامهمعتمدی( )اند. )گفته« با پستی و بلندی

... با طراحی مدرن بنا نهاده شد... بخشی از شهرک وردینوهای روستای خدر زمینش  1352شهرک غرب در 

دادگاه شهید بهشتی جزء موقوفات آستان قدس رضوی شناخته شد ولی هنوز قطعی  1 یهطبق حکمی در شعب

 (122، جلد دوم : 1392، ی تهراندانشنامه)  .نشده است

 مهران )دیه مهران( 

 (.345: 1391دوستی )پاشنگ،  مهران = آراستگی پیمان و

 .ن شهر بوده استآ دروازه و بازار و محلت مهران نیز از اماکن مشهور و معروف ری باستانی، و از مراکز شیعیان

 (303 :1311)کریمان، 
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 یهنام آنان مناسبت است، از خاندان بزرگ هفتگان مهران را با یهمهران و درواز)دیه( گمان ده خاندان مهران، که بی

. از خاندان مهران چند تن همچون شاپور رازی، و بهرام چوبین اندر ساسانی، و مقیم در شهر ری بودهکشور در عص

تخت شاهی نشست، و سیاوخش بن مهران بن بهرام چوبین مرزبان ری ه که کارش باال گرفت تا بدان غایت که ب

 (301 :) همان .عرب و غیر هم در تاریخ مضبوط است یههنگام حمله ب

اعیل را با اسم وکم نسببیش ،آل سامان را از گوهر بهرام چوبینه و خاندان مهران دانسته ،مورخانگروه از یک 

 ( 311 )همان: .رسانندشش واسطه به بهرام می

 راه ضرابخانهقدیم شمیران، در حدود سه یهبدین عهد از دیه عظیم مهران قدیم تنها باغی بدین نام در مشرق جاد

 (121 ) همان :.جا مانده استه ب

 

 ی توچال زیارتگاه ناهید در قله

  است. محل دقیق و آثار سطحی آن شناسایی نشدهاین زیارتگاه در کنار دریاچه قله توچال بوده، اما 

ای وجود گونههای قصران خارج است، جنب این قله در دامن شمالی آن دریاچهترین قلل کوهی توچال مرتفعقله

ردم آن حدود )اهالی مدارد که اکنون در اواخر فصل زمستان و تمام فصل بهار و اوائل تابستان دارای آب است و 

اند، و نام محلی )= دریایک( که به معنی دریاچه است خوانده /  دریوک جا را به نام دیریکدیه آهار( از دیرباز آن

 (131: 1315)کریمان، )=گو آب( است.  «چال او»دیگر آن 

جا که در آن ،الرساله الثانیهپیمایی اشتیاقی بوده است. وی در آید به کوهابودلف را چنانکه از مطاوی کتابش بر می

های دیلم و طبرستان به میان های شمیران فعلی( و اتصال ری به کوههای قصران )کوهتعریف ری سخن از کوه

ی محاطش قریب یک ای دیدیم، که پهنههای ری دریاچهاز کوه ی توچال گفته: در یکیاست، در وصف دریاچه

شود، مقدار آبش در تابستان و جا در زمستان و بهار بدان فرو ریخته میهای  آنهای رودها و سیلجریب بود، آب

زمین روی ه ریزد که اگر بگردد و نه زیاد، و در یک روز از زمستان و بهار چندان آب بدان میزمستان نه کم می

ست. ا زار و گلزارهازارها و بنفشهجاری گردد هر آینه دریایی خروشان خواهد شد. در پیرامون این دریاچه نرگس

ده نای از دیوارها و گنبد در عمارت چیزی باقی نمادر آن نزدیکی اثر عمارتی قدیمی وجود دارد، که از آن جز پاره

 (133- 132)همان:   گوید. است، و کسی را نیافتم که خبری از آن به من باز
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 قصر ناهید و زیارتگاه وی بوده است، موید این دعوی آن ،ی آنجاهچکنار دریا وی توچال در قول ابودلف در قله

های در یکی از شکاف»اینکه  ،ی دماوند نیز وجود داشته ... ) مفاد آن، در کنار قلهدی ناهیستکه مشابه این خانها

ها برای حاضر آمدن مردمان بود که داللت برآن داشت که آن ردش جایانی یافتم و برگِاین کوه آثار بنای باست

توان به معنی مقابر گرفت نمی را ( ... جای حاضر آمدن مردمان«.ییالقی یکی از شاهان ساسانی استمکان جایگاه

ته تور از برف است و پیوسی کوه دماوند که همیشه مسچون زردشتیان مقبره نداشتند. این بنا نیز در شکاف قله

 جا جریان دارد به دالئلی که گذشت مربوط به شاهان ساسانی نیست ، بلکه به ناهید تعلق است.ها در آنبرف آبِ

 (135- 134)همان : 

خ ، و در تارییمبدان حدود رفت رچند با )زیارتگاه ناهید قله توچال( جهت تحقیق در باب این مکان و شناختن آن

شناس آقای سید محمدتقی مصطفوی بار دیگر از نقطه نیز به اتفاق دانشمند باستان 1353م تیر ماه شش پنجشنبه

. در این تاریخ آب کمی در کف دریاچه وجود داشت. گسترش دریاچه از شرق و غرب است، یمبازدید به عمل آورد

ن یده بوده اکنون چیزی بجا نیست، لککه ابودلف آثار آنرا د یی آن به قول ابودلف یک جریب است. از بنایکه پهنه

ی آنرا فرا گرفته، و رنگ آن پهنه بادیگر نقاط هایی پهنهسنگ همحلی در سوی مشرق در مدخل دریاچه که تخت

توان احتمال داد که آن بنا مطابق تشخیص ایشان می .نظر آقای مصطفوی را به خود جلب کرد ،جا تفاوتی داردآن

 (131- 131)همان:  ها بنیان یافته بوده است.تخته سنگ در این محل و برفراز این

بازمانده از قدیم در مرتفعات قصران داخل و خارج اغلب وابسته و مربوط به پرستش ناهید است،  یآثار کهنه

 «قصر دختر»گرمابدر و « بارگاهخاتون»الر و « دخترانهفت»ی . نظیر قلعهها نیز به نام وی استکه نام آنچنان

 ی آهار، که مراد از دختر و ماما همان ناهید است. «ماماقزل»یا 

 دریوک توچال 

نیز در گویش تاتی، دریوک به  جنوبی البرز و یهدر گویش محلی مردم روستاهای رودبار قصران و لواسان و دامن

 «دریو»شود. این نام مرکب از دو بخش لی مانند دریاچه یا آبگیر جمع میآب در گوداشود که هایی اطالق میمحل

، جلد 1392، ی تهراندانشنامهدهد. )رفته معنای دریاچه میهماست که روی« ک»به معنای دریا و حرف تصغیر 

 (452یک : 

متری  100قزقونچال،  یقلهجنوب  متری 100توچال،  یقلهکیلومتری غرب  دوتقریبی  یهاین دریوک در فاصل

 یثانیه 45دقیق و  23درجه و  51یت نشین، در موقعشاه یهنمتری شمال گرد 500نشین، و شاه یهشرق محوط

متر از سطح دریا واقع شده  3291ثانیه عرض شمالی، و در ارتفاع  10دقیقه و  53درجه و  35طول شرقی، و 

متر  100حدود  متر و پهنای آن 250غربی گسترش یافته، حدود  –. درازای این دریوک که در جهت شرقی است
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 ،. آب این دریوکزان بارش برف و باران متفاوت است. ابعاد این دریوک در روزهای مختلف سال نسبت به میاست

 (453: . )همانمتر است 3و عمق آن حدود  دائمی

 

 چال چال / کُلککولک

متری جنوب شرقی  1000ی حدود های البرز مرکزی، در فاصلهی جنوبی کوهی دامنهتأسیساتی واقع در میانه

 (211، جلد دوم: 1392تهران،  یمتری از سطح دریا است. )دانشنامه 2122ی توچال، و در ارتفاع قله

توسط آموزش و پرورش ساخته شده و برجی مدوری )شش طبقه( است که به لحاظ  40 یبنای کلکچال در دهه

متری کلکچال وجود  250ی منفردی در دارد ... تپهی معروف مسجد سامرا ساختاری شباهت بسیار زیادی با مناره

اند و آثاری از استخری جا دفن کردهاجساد هشت تن از شهدای گمنام دفاع مقدس را در آن 1310دارد که در سال 

با کمی  412 -413: 1312با سنگ الشه و مالت ساروج در ضلع جنوب غرب این محوطه وجود دارد. )پازوکی، 

 تغییر(

 

 چالریخی کلکاستخر تا

ی منفردی وجود دارد... ]همچنین[ آثار استخر چال، تپهمتری ضلع جنوبی اردوگاه کلک 250ی حدود در فاصله

... بقایای الشه و مالت ساروج احداث شده استمتر است و با مصالح سنگ  23در  14آبی وجود دارد که ابعاد آن 

 .های تاریخی مورد مطالعه و مشاهده قرار دادای از اِستلهتوان به عنوان نمونهای این استخر را میدیواره

 به جا نمانده است.[ این اسنخرامروزه اثری از ] (14، جلد یک: 1392تهران،  ی)دانشنامه

 

 باغ افشار

کی نزدیی وزباد، باالتر از گالبدره. باغ افشار در ی درهچال و لزون، در میانههای کلکباغی در مسیر صعود به قله

 (101، جلد یک: 1392، ی تهراندانشنامهمحلی به نام تخت وزیری قرار دارد. )
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 1391نمایی از گالبدره، تیرماه 

 

 دربند 

 (.  325: 1391داروند، دارونت، دارای درخت )پاشنگ،  دربند =

ن به موقعیت جغرافیایی آدربند در زبان فارسی به معنای دره، دژ، و نیز معبر تنگ و باریک در کوه است که اشاره 

میالدی، ذیل رخداد جنگ ملک کیومرث از  15ق/  9ی دارد... نام دربند برای نخستین بار در منابع مکتوب سده

هران، ت یپادوسپانان با شاهرخ میرزا تیموری عنوان گشته، و از آن با نام دربند شمیران یاد شده است. )دانشنامه

 (440، جلد دوم: 1392

محله( است محله )مرغشمیران و در شمال باغ سعد آباد است. از محالت قدیمی آن مغهای قدیمیدهکدهدربند از 

 (312: 1311رود. )ستوده، قلعه میکه در ابتدای راه سرباالیی است که به پس

 های فرعی زیر است:ی دربند شامل درهرودخانه

رسد و پس شود و به باغستان اوسون میال شروع مییا فراخ ال )به ضم فاء(کمر و فرخهی اوسون که از ایزدره -1

 پیوندد. ی دوجِهَک میاز گذشتن از بند اوسون به آب دره
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های فرعی آن چاهار پاالن ]چارپالون[ و باغک است که آب این قلعه که سرچشمهقلعه پسی آبشار پسدره -2

های این ریزد. سرچشمهی دیگری از دست چپ به آن میرسد. در زیر آبشار شیر پال، آب درهدره به شیرپال می

لعه را قپیوندد و پس از آن آبشار پسدره، یوردخاله و پیازچال است که پس از گذشتن از سَرِنو به آب شیرپال می

های دست راست این رودخانه پس از . از درهشوددوجهک با آب اوسون یکی می یدهد و در زیر درهتشکیل می

ی ی کاک و آبِ شیردره است که از این آب برای قلعهزاده ابراهیم یعنی درههای امامقلعه، درهی پسدهکده

 ی ، در دوآب شیردره به رودخانه«دره زون»ی دیگری از طرف دست چپ به نام اند . درهکردهشمیران استفاده می

 (314و  313رسد. )همان: ریزد و به سربند میدربند می

بند و سربند، در شمال محله، کنارمحله، کالغهای مشهور مغمتر از سطح دریا با محله 1100ارتفاع دربند با 

 تجریش قرار دارد. 

 (443، جلد یک: 1392تهران،  یی دربند به دوره ناصری باز می گردد. )دانشنامهحسینیه

ه سمت بوستان سادات فعلی یا قبرستان ی روز عاشوا در این تکیه است. از تکیه بنخل گردانی از آیین های ویژه

 .  روندقدیم و سر قبر آقا که مزار آقا سید علی دربندی است می

 

 

 1391ای در دربند، اسفند خوراکخانه
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 1391سال خیابان دربند، خرداد یکی از چنارهای کهن

 

 

 ی یک رستوران در تجریش نوشته شده استمتنی که روی شیشه
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 آبشار سوتک                                                                   آبشار دوقلو                           

 

 قلعه پس

آن را به صورت  ...ای کوهستانی واقع استکیلومتری شمال دربند در نقطه 2کیلومتری شمال تجریش و  4در 

 اند . نیز نوشته« قلعهپست»

قلعه معدن نقره در پس»قمری نوشته:  1291جمادی االولی سال  23، شنبه ی خاطراتروزنامهاعتمادالسلطنه، در 

 (  500: 1315)کریمان، «. گویند در یک خروار سنگ سی تومان فایده دارد... باالی دربند شمیران پیدا شده، می

 ذکر کرده: 1301الثانی سال ربیع 11هم در یادداشت دوشنبه 

ده، ی شمیران پیدا شهایی که از پس قلعهکه سربکُنی ساخته است، برای اینی سرب آبالدوله کارخانهصنیع»... 

هزار تومان مخبرالدوله به گویند قریب بیستگویند نقره دارد آب کند، و نقره و سربش را از هم جدا نماید. میمی

 ایزاده ابراهیم واقع است. بقعهی امامی شمیران بقعهقلعهدر پس« ... جهت پسرش اسباب بخار خواسته و خریده
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ی تر از آن، که در پناه درختان بر باالی دامنهمتر و عرض کم 4سنگی و چهارگوش کوچک و غیرمنظم به طول 

را تشکیل می دهد، و ضریح کوچک مشبک چوبی قلعه واقع است که ایوانی در مشرق مدخل آنی پسغربی دره

 (501خورد. )همان: ن است. آثار قدیمی در آنجا به چشم نمیدر درون آ

د بنی توچال و سمت شمال شهر تهران که در حد فاصل یال گولهای طوالنی و تاریخی در قسمت جنوبی قلهدره

ی مهچشی چهارپالون از آبشار ی توچال در زیر قلهی شرقی قلهو یال چهارپالون قرار گرفته است... این دره از ناحیه

تهران،  ی. )دانشنامهیابدی دربند شمیران پایان میشود و از جنوب در منطقهی مرشد( آغاز مینرگس )چشمه

 (241، جلد یک: 1392

رسد. آب دیگری از های اسون میی اُرُس سرازیر شده و به باغقلعه: این رودخانه از فرخال و درهی پسرودخانه

وی تر هر دریزد و کمی پایینی فرخال میتر از اسون به آب درهگیرد و کمی پایینی غربی اسون سرچشمه میدره

س کند و سپقلعه را مشروب می. این آب، اراضی پسشوندآید ملحق میقلعه میها به آبی که از آبشار پساین آب

شود. )ستوده، ف میهای کشت دوالب مصربه دربند و تجریش می رسد و فاضالب آن تا دوالب رفته و در زمین

1311 :111) 

 

 1391قلعه، اسفند پس
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 1391قلعه؛ ساده و گیرا، اسفند مسجد پس

 

 قلعهزاده ابراهیم پسامام

ی سنگی چهار گوش کوچک و غیر منظم به طول نویسد: بقعهقلعه میی پسی امام زادهمرحوم مصطفوی درباره

قلعه است که ایوانی در مشرق مدخل ی پسی غربی درهباالی دامنهتر از آن در پناه درختان بر متر و عرض کم 4

طور مورب درون آن قرار دارد. هیچ اثر قدیمی و صنعتی دهد و ضریح کوچک مشبک چوبی بهآن را تشکیل می

ی فرعی و نهر آبی است قلعه مشرف است و در جنوب آن درهشود. از طرف مشرق به آبادی پسدر آن دیده نمی

ساری هم در جلوی ایوان بقعه جاری است که حوض کوچک کاشی و ریزد. چشمهقلعه میی پسرودخانهکه به 

: 1311دارند. )ستوده، ی بیرون حوضچه آب بر میاند و زوار از لولهی آهنی در اطراف آن ساختهنما با پنجرهآب

114) 

 ی امام زاده ابراهیم اشکفتی وجود دارد که تأمل برانگیز است. پشت بقعه

 ( 114قلعه است. )همان: های آباد پسپله از باغباغ چهل

 ( 115قلعه وقف روشنایی معبد زرتشتیان است. )همان: امالک اوسون )اوستان( و پس

 (110ن: قلعه داریم. )هماگورستان دارد، معدن نقره  و معدن سرب در پس 3قلعه پس
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 1391زاده ابراهیم، اسفند امام

 

 

 1391زاده ابراهیم، اسفند دو سنگ قبر قدیمی در امام
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 1391زاده ابراهیم، اسفند سال و یک هاون قدیمی در امامدرختی کهن

 

 بند یخچال 

 قرار دارد منطقهدر کنار این « جعفرچشمه»ای در شمال پس قلعه، در مسیر راه شیرپال واقع شده است. و منطقه

های موجود در بند یخچال از گویند ... سنگمی« زمین فوتبال»نوردان به آن ی تخت دارد که کوهو یک محوطه

به  ی بند یخچالی باالیی دیوارهلرزه از منطقههای سخت آذرین بیرونی است که بر اثر گرانش و زمیننوع سنگ

هایی مانند سنگ سالم، سنگ قورباغه خشک، سنگ غول، سنگ آغل امها با نپایین ریخته است ... برخی از سنگ

 (211، جلد یک: 1392تهران،  یدانشنامه) گذاری شده است.گوسفند،  سنگ آلبرت و... نام



11 

 

 

 1391بندیخچال، خرداد 

 

 

 

 

 

 

 ها بند یخچالای از صخرهبند یخچال دید از جنوب                                                         نمونه            
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 نشین بند شاه

بندی واقع در ارتفاعات توچال و محل استراحت ناصرالدین شاه هنگام رفتن از تهران به شهرستانک. در گذشته 

گونه ای حفاظساز، سازههای بزرگ، چه به طور طبیعی و چه دستنی که با سنگدر مناطق کوهستانی به مکا

 (11، جلد دوم: 1392ی تهران، گفتند. )دانشنامهگرفته است، بند میشکل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازارک –نشین شاه الرأس(ستیغ )خط

 

 مخملدشتِ چمن

ی های شمیران و کرج ... این دشت محدودهی توچال، واقع در مرز میان شهرستاندشتی در شمال غربی قله

ل ی فصلی توچاسه چم و دریاچهوی سینشین و گردنههای  شاهگیرد که جنوب آن به بلندیوسیعی را در بر می

های قزقونچال منتهی ی بازارک و لوارک، و شرق آن به بلندیگیر گردنههای بهمن)دریوک(، غرب آن به دامنه

ی شهرستانک گذشته، و از گردنهاز همین محل می« راه ناصری»تاریخی، راه معروف به  شود. بنابر شواهدمی

روی توان آثاری از یک راه مالیافته است. هنوز هم در تابستان میزاده داوود ادامه مینشین و امامسوی شاهبه

 (.314، جلد یک: 1392تهران،  یقدیمی را که از میان دشت می گذرد، دید )دانشنامه
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 مخملندشت چم

 توچال 

 ترین مسیرهایشود. مهمهای البرز مرکزی محسوب میکوهی رشتهمتر بلندترین قله 3992ی توچال با بلندی قله 

مسیر  -3ی کهنه دارآباد( سیتی در شمال لویزان )تنگهمسیر مینی -2مسیر سوهانک  -1ی توچال: صعود به قله

مسیر  -1مسیر دربند  -1زاده قاسم با دو شاخه مسیر امام -5جمشیدیه و حصارک مسیر منظریه، پارک  -4دارآباد 

 .(291 – 291، جلد یک: 1392تهران،  ی)دانشنامهمسیر میدان درکه با سه شاخه -1ک ولنج

به ثبت میراث  3101 یبا شماره 1310در سال  ی ناصری()جاده شمال داخل حریم توچال -ی تهران جاده

 ه است. فرهنگی رسید

 ی توچال: مسیرهای کنونی صعود به قله

 مسیر دارآباد -1

 مسیر منظریه  -2

 مسیر گالبدره  -3

 اوسون، آبشار دوقلو، چشمه اُرُس، اسپیدکمر(مسیر سربند )از مسیرهای:  -4
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 مسیر ولنجک -5

 مسیر درکه -1

 مسیر کن -1

 آهار بشم( -2 کیلهچشمه گَل -1مسیر شهرستانک )دو مسیر از قصر ناصری:  -1

 مسیر آهار  -9

 (53و  52، جلد یک: 1392تهران،  یمسیر اوشان. )دانشنامه -10

 

 اوسون 

ی اوسون را یکی ای متعددی وجود دارد که ... شاید بتوان منطقههها و چشمهها، کوهدر نقاط مختلف اوسون، دره

 ی اوسون، لت... بند اوسون، دیوارهمرکزی دانستی جنوبی البرز نهوآمدترین مسیرهای کوهستانی داماز پر رفت

های کمر( و هتل اوسون از مکانلب یی اوسون، لِوار اوسون، لش مُلک اوسون، آبشار اوسون )چشمهاوسون، چشمه

 (111، جلد یک: 1392ی تهران، )دانشنامهسون هستند. )ناصر پازوکی طرودی( ی اومختلف منطقه

 سرقبراُرُس

ند ب»قرار دارد. مغرب آن « لهنودگی»ای است که کمی باالتر از بند سنگی ر دامن توچال داخل درهسر قبر اُرُس د

متر از  2550ی این دره است. بلندترین نقطه« الفراخ»ی و شمال آن دره« بند شیرپال»و مشرق آن « زاغمگس

 سطح دریا ارتفاع دارد.

 شود: هنگام وبا کُنت دوساتیژ ومیخوانده ات به زبان فرانسه جا بر سنگ بزرگی از جنس گرانیت این عباردر این 

اوت  20وخروش دور از بال اردو زدند، های پرجوشسنگالخ و کنار این چشمه یفرانسویان مقیم تهران در این دره

 ی)دانشنامهکمر )ایزکمر( قرار دارد. پناه اسپدی اوسون در جنوب شرقی جاناز درهی اُرُس بعد . چشمه1140

 نامند.( جنوب دره اُرس را به نام پهنک اوسون می53، جلد یک: 1392تهران، 
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 کی پدیا(یسازی شده متن صخره ) وقبر ارس  و تصویر خوانا 

 

 جعفرآباد 

محدود آباد زاده قاسم و از غرب به اراضی اسدجعفرآباد از شمال به دربند و از جنوب به تجریش و از شرق به امام

 (211: 1311شود. )ستوده، می

التجار، باغ هایی همانند باغ و قصر ملکها و عمارتی قاجار به سبب وجود باغروستای جعفرآباد در دوره

، جلد یک: 1392تهران،  یرفته است. )دانشنامهالملک )قوام الدوله( ... از مناطق ییالقی تهران به شمار میمعاون

330) 

 

 ولنجَک 

های توچال و از جنوب به اراضی محمودیه و از مغرب کوهدر شمال غربی تجریش است. از شمال به رشته ولنجک

ی مختصری که در غرب آب این دهکده از رودخانهشود.رق به اراضی تجریش محدود میبه اراضی اوین و از مش

 هایی این ده در نظر ساکنان دهکدهشود ... اهالی ده از سادات هستند و مسجد قدیمآن است و آب قنات تامین می

ها اطراف احترامی خاص دارد. در انتهای جنوبی اراضی این دهکده مسجدی به نام محمدیه ساخته شده که نائینی

 .(121: 1314)ستوده، کنند آن را اداره می

ه آن کـ یجنـوب یـت اراضـین توچال ـ مرغوبیکابسات تلهیجاد تأسیژه پس از ایبه بعد ـ  به و 1345از سال 

و ، ر آب، بـرقینظ یاز خدمات شهر یگیردا کرد و با بهرهیپ یاهمیت بیشتر ، شودیده میولنجک نام امـروزه
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ل شد یمسکن تبد یاصل یهااز کانون یکید به یجد یهیافت و با ساخت ابنیها ادامه متیق یر صـعودیسـ، تلفـن

واگذار  یدولت یهامسکن سازمان یتعاون یهابه شرکت یشهر نیزم مانق سازیآن ازطر یهـانیاز زمـ یو قـسمت

  (23: 1311لخواه،ی)خل .دیگرد

ولنجک از ولنجک جدا شده و همـراه بـا اسـدآباد و  یمی، ده قدیشهردار یبندو محله یمات اداریتقس از نظر

که به عنوان ولنجک مورد مطالعه قرار  یکنون یهاست. محل یل دادهه را تشکیتر زعفرانبزرگی هـه، محلیزعفران

 ( 1311یا، )توکلی نل شده است. یتشک یو تعاون ی، دولتیصورت خصوص پس ازانقالب و  به یدیگرفته، از بافت جد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولنجک یدره
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 1391ولنجک، اسفند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولنجک یتجاوز به حریم دره

 درکه 

اضی اوین و از غرب ی درکه، در غرب رودخانه بنا شده است. اراضی درکه از جنوب به اردرهی درکه داخل دهکده

ی آن جزء درکه است و شرق شود. اراضی غرب رودخانه تا آسیاب قلعهزاد محدود میبه اراضی محمدآباد و فرح
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ی ی توچال و قلهآبریز قله آن جزء اراضی اوین. از آسیاب قلعه به پایین دو طرف رودخانه جزء اراضی درکه است.

 (401: 1311باشد. )ستوده، های درکه میزاد جزء کوهمشرف به حسنکدر فرح

نشین( تا روستای ی آن )هومند شاههای اولیهی درکه در آن جریان دارد، از سرچشمهای که آب رودخانهتنگه

تهران،  یشود. )دانشنامهی اوین نامیده میدرهی درکه، و از آن به بعد تا روستای قدیم اوین، باغدرکه، رودخانه

 (190، جلد یک: 1392

 چر درکه:چین و علفعلف

زاری، مرغکنشین، اراضی زرده او، بند شاهچال )به فتح میم و کسر گاف(، کفچال )به کسر گاف(، مگپلنگ

 (401:  1311سیالیس، بند عبداهلل، کارا. )ستوده، 

ن یالبرز واقع شده است. ا یهاکوهرشته یهران است که در دامنیشهرستان شم یهاهاز محل یکیدرکه،  یهمحل

آباد و سعادت یهولنجک، از سمت غرب به محل یهکوه توچال، از سمت شرق به محلمحله ازسمت شمال به رشته

 یهاکشف سنگگردد. یش برمین محدود است. قدمت درکه به حدود هشتصد سال پیاو یمحله از سمت جنوب به

درکه با توجه  یهدرکه دارد. محل یخیت از قدمت تاریخورده حکاتراش یسنگ یهاوهاون یمیقد یقبور، تنورها

. ستا رایالت آخر هفته ـ پذیژه در تعطیونورد را ـ بهاش، صدها نفر گردشگر و کوهییـایجغراف یهـژیـت ویبه موقع

 یو موارد ،یکیو تراف یصوت یهایمناسب، ناهنجار یونقل عمومحمل تردد گردشـگران بـه علـت وجـود نداشـتن

ه ن محلیا یها برارساختیخدمات و ز یهیکرده است، لذا در ارا مواجه یساکنان را با مشکالت ین دست، زندگیاز ا

 یمچنان استحکا ین از گذشته دارایدرکه و او یاهال ونـد و انـسجامیده شـود. پیشیاند یاصورت فرامحله د بهیبا

. کنندیاد می «ن درکهیاو» همجوار به نامی هـن دو محلـیـک محـدوده، از ایبوده است که همگان با وجـود تفک

 (1311)توکلی نیا،  (1311ت محله درکه، ی)سند هو

به آتش کشیده شده است و تمامی آثار تاریخی و هنری آن سوخت. در حال حاضر  1391ی درکه در سال تکیه

 سط خیرین و عاشقان ابا عبداهلل  نوسازی شده است . تو

ی درکه بعد از دوراهی آبشار جوزک است. چال، باغ و رستورانی بزرگ در بخش میانی درهچال یا آبِ ذغالاُذغال

ی کردند )دانشنامهسوزاندند و ذغال مصرفی زمستان درکه را تهیه میای میهای هیزم را در چالهدر گذشته، پشته

 (.41، جلد یک: 1392هران، ت
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متر از روستای درکه در  1500ی درکه با درازای ی درکه واقع در جنوب غربی کوهستان توچال است. درهدره

 ی آغازین وپذیرد. اختالف بلندی میان دو نقطهی شاه نشین در شمال پایان میشود و در زیر قلهجنوب آغاز می

 (449، جلد یک: 1392ی تهران، )دانشنامه. متر است 930پایانی دره بیش از 

گویند ی درکه، در شمال هفتاخانی، هفت ناو نسبتاً عمیق است که اهالی میکوه آخر درهدر طرف جنوب رشته

آبی است. وَشم یعنی سال پر سطح گردد، آن سال سالِاگر در زمستان این ناوها از برف پر شود و شیب کوه هم

های ی درکه شمالی جنوبی است و آب این دره از چشمهیعنی هفت برادر خوانند. دره« رهفت برا»این هفت ناو را 

سارهای دیگر نظیر آب های دیگری از چشمهگیرد. آباو سرچشمه میی کفهفتاخانی )هفت چشمه( و چشمه

س از پلِ رسد و سپی درکه میحوض به دهکدهریزد و پس از گذشتن از هفتی کارا به این رودخانه میدره

 (401: 1311گذرد. )ستوده، سرآسیاب می

شود. علف خرزهره که سمی است و های گرز و کما و وایه و هلوی و گون کتیرا یافت میهای درکه علفدر کوه

 (401. )همان: کشد در این کوهستان هستمال و گوسفند را می

ای از اهالی در آن به کار سبز است که عدهنویسد: در شمال غربی ده معدن سنگ ی درکه میتقی فکری درباره

 ی درکه از پای قله شاه نشینتابی است. رودخانهبافی و طنابند. از کارهای دستی اهالی بافندگی و جورابامشغول

 (409گیرد. در مسیر رودخانه، آبشار بند عبداهلل است. )همان : سرچشمه می« هفتاخانی»چشمه به نام از هفت

زاده سید محمدولی وجود دارد که بنای فعلی های غربی درکه، بقعه و زیارتگاهی به نام امامبر دامنهدر وسط قریه 

آن چندان قدیم نیست و اگر اثری از قدیم در آن باشد شالوده و قسمتهای پایین دیوارهای حرم آن است. )همان: 

410 ) 

رسد. مردم است و بیش از آن چیزی به نظر نمیهای این مرقد نام شاهزاده سید محمدولی مشهود نامهدر زیارت

زاده در شکرآب لواسان ی این امامنامهرسد و شجرهمی )ع(رند که از چهار پشت به حضرت سجاددادرکه اظهار می

 به دست آمده است. 
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 ی درکه دید از شرقمحله

 

 

 جدید درکه یتکیه
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 زاده سید محمد ولی ) والی(امام

قمری  1321زاده سید محمد ولی در ی امامرسد. بقعهمی )ع(بنا به روایتی، به امام زین العابدین زادهنسب این امام

ترین اشیاء موجود در این بقعه ق از قدیمی 1241مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته ... دو شمعدان کوتاه مربوط به 

 (51، جلد دوم:  1392ی تهران، روند. )دانشنامهبه شمار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاده والی درکهای ورودی و بنای تازه تاسیس امامنم

 

 

 چالاوذغال
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 ی کوهیارخانهقهوه

 (11، جلد دوم: 1392، ی تهراندانشنامهی درکه. )ی درهای کهن واقع در ابتدای بند عبداهلل در میانهخانهقهوه

 

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

 

 ی کارا دره

هکتار و درختان گردو، ازگیل، شاتوت، بیدهای جنگلی که شمارشان نسبت به گذشته  3جنگل کارا با مساحت 

طول  . دره باهای آب درکه، در همین جنگل جای داردترین چشمهی کارا، یکی از زاللکم شده است. چشمه

چال است. این قله با ی پلنگی مهم روی خط الراس، قله. دومین قلهمتر است 550متر و اختالف ارتفاعی  1100

های دوشاخ ای واقع در مسیر کوهستانی فرحزاد و در راه صعود به قلهمتر از سطح دریا است. گردنه 2950ارتفاع 

 (251و 250: ، جلد دوم1392ی تهران، کالغ است. )دانشنامهو چین
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 کارا یدره

 پاسیالیز

ی مورد های قدیم، مردم محلی هیزم و علوفهدر نزدیک دو راهی کارا قرار دارد... خاکِ منطقه سیاه است ودر زمان

 ( 234، جلد یک: 1392تهران،  یکردند. )دانشنامهتامین می آن های اطرافی خود را از کوهنیاز منطقه

 

 پاسیالیز
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 پاکوپا 

 100ی اصلی درکه به طول ی پاکوپا نخستین درهآبشاری در ابتدای درکه، پس از دو راهی پاسیالیز و کارا. دره

، 1392، ی تهراندانشنامهمتر از سطح دریا است. ) 1950ی پاکوپا به ارتفاع متر زیر قله 130متر واختالف ارتفاعی 

 (234جلد یک: 

 

 زار یونجهی مزرعه

ی فصلی فرحزاد. ای رودخانهکیلومتری شمال فرحزاد و در انتهای مسیر دره 1ی تقریبی در فاصلهای واقع مزرعه

 (531، جلد دوم: 1392ی تهران، متری از سطح دریا قرار دارد. )دانشنامه 2150در ارتفاع 

 

 آباد زاد / فرزاد /  فرحفره

دیگری است در شمال غربی طهران بین تجریش و  یفرحزاد قریه»ی فرزاد می نویسد: مرحوم عباس اقبال درباره

زاد است آمده است اما به شکل فرزاد که امالی صحیح قدیم آن فره منتقله الطالبیهکن. نام این قریه نیز در کتاب 

تدریج به تخفیف راء استعمال شده به فرح عربی مبدل ساخته و را که به« فره»به تشدید راء. بعدها قیاس عامیانه 

 (1314:121زاد کرده است. )ستوده، اد و فرزاد را فرحزفره

از سواد  «ادفرز»بصورت  منتقله الطالبیهزاد گویند، بسیار قدیمی است؛ و در کتاب بادی، که اکنون آنرا فرحآ فرزاد

 ثبت افتاده. «برزاد»النقص نیز ذکر گردیده است. فرزاد در کتاب النعیمجنهری درج آمده، و روایت ان کتاب در

 (595 :1311)کریمان، 

های ( بوستان گلپاد و شهرک1314:124)ستوده،  ی تاریخی دارد.یکی لوحهزاده است که این قریه دارای دو امام

، جلد 1392ی تهران، اند. )دانشنامهدروسازان در این منطقه احداث شدهمسکونی بهرود، الموت، سهند، الوند و خو

 (201دوم: 
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 زادفره یدره

 

 1391زاد، آبان ی فرهرودخانه

 

 1391زاد، آبان فره



92 

 

 ی آب زندگانیچشمه

، جلد 1392ی تهران، . )دانشنامهاست زاده داوود، نزدیک محلی به نام سنگ نیم مثقالیبر سر راه فرحزاد به امام

 ( 4یک: 

عنوان که زائران در آنجا به« نیم مثقالیسنگ »زاد نزدیک محلی بنام زاده داود و فرحآن محلی است بین امام

 ( 133: 1350نوشند . )بالغی، استشفاء از آب آن می

 

 سالم تپه

زاده داوود. این محل از آن رو بدین نام خوانده شده است که آن گروه چال بر سر راه اماممکانی در شرق کوه پلنگ

زاده داوود رفتند، در این محل برای نخستین بار گنبد اماممیاز زائران امام زاده داوود که از راه فرحزاد به زیارت 

 (21، جلد دوم: 1392تهران،  یدادند. )دانشنامهدیدند و به آن حضرت سالم میرا می

 

 زار یونجه

شمال این دهکده افتاده ی یک فرسنگ و نیمی زاد است که در فاصلهزار مزرعه و باغستانی از اراضی فرهیونجه

اند. زاد است، ساختهی فرهیک آب آن از شعب سمت چپ رودخانهای قدیمی برسر دو آبی که خانهقهوهاست. 

کنند.)ستوده، جا استراحتی میگذرند، در اینزاده داوود و چارواداران شهرستانک که از راه لت میمسافران امام

1314:119) 

 

 مراد آباد 

شود و دو مالک شرقی و غربی تقسیم می یست .این ده به دو نیمهزاد ادر مشرق حصارک کن و جنوب غربی فره

 دارد. 

 (1314:110کند. )ستوده، زاد هم استفاده میی فرهیک رشته قنات پر آب دارد و از آب رودخانه
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کبود، ی رعیتی، شنی اربابی، درههای استخر، تپه عُمَر، درههای مرادآباد به نامها و درهها، تپهها، زمینمحله

شدند. ی گون خوانده میخونی و درهی زغال، چشمهی سولوار، درهی خورشید، درهدوزارک، دربسته، دره

 (313، جلد دوم: 1392تهران،  ی)دانشنامه

های ی سرهنگ حقاری، استخرهای آب و باغتوان به مسجد جامع مرادآباد، قلعهاز اماکن شاخص در این محله می

 (314، جلد دوم: 1392، ی تهراننشنامهداتوت اشاره کرد. )

جزء ده مراد آباد است « خاک الری» یمراد آباد پیرامون یک چشمه )چشمه خونی( شکل گرفته است ... مزرعه

... دارای قلعه رعیتی و قلعه اربابی است ... تپه عمر در شمال غربی مراد آباد است و در آن جشن عمر کشون برگزار 

 محله( شود. )سند هویت می

 

 دو چناران 

که به طرف آدمی و « تیره مار»در انتهای باالی حصارکِ کن باغستانی کوچک و مزارعی محدود دارد. در این دره 

 ( 440: 1311شود. )ستوده، نیز دیده می« مار جعفری»جهد زیاد است، و جاندران دیگر می

 

 سولقان 

 خورد.چشم میه شاه بالدین پسر سلطان محمد خوارزمنام این دیه در تواریخ در احوال سلطان غیاث ...سلوقان

 (512  :1311)کریمان، 

 هایاز دهکده« دهسوله»است . زیرا در ترکیب نام « سولگ»یا « سوله»نام این آبادی یادآور نام خاندانی به نام 

ند. )ستوده، ادر آن ساکن« سوله»که به معنی دیهی است که تیره شود دیده می« سوله»دشت مازندران هم جزء 

1311 :519) 

)هر دو بر وزن کو( سمت چپ « دارکورو»ی آن به نام ی این دهکده، سمت راست رودخانه و یک محلهدو محله

 این آبادیترین سند تاریخی ی پل چوبی عظیمی است. قدیموسیلهرودخانه بنا شده است. ارتباط این دو قسمت به

تاریخ صندوق مزار سید احمد ابی القاسم الهروی الحسنی است که هفتصد و شصت و شش قمری است. )همان: 

520 ) 
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های آن به ی دارکورو و میدانی قاضی، محلهی ده، محلهشود، از این قرار: محلهسولقان به سه محله تقسیم می

 (520شوند. )همان: ده )= میان ده( خوانده میمون: میدان پاچنار، میدان پاجوزدار و میدان هاینام

باالی بند « بند عیش»شود. در این کوه بندی است معروف به خوانده می« نامرو»ی سولقان کوه شرقی دهکده

)به ضم سین( است و بندهای « سنبالن»شود که غربی آبادی معروف به عیش آثار ساختمانی قدیمی دیده می

 یدره»های معروف این دهکده عبارتند از ( است. درههاهسار )به فتح )به کسر الف( و بند «بند اِزاب» معروف آن

 (521ی هستک. )همان: و دره «درکه

بارد و در بهار تگرگ و بیشتر بارندگی این محل در زمستان و بهار است . در زمستان برف زیادی در سولقان می

زاده داود و رندان و تاالن و سنگان است، های آن باالی امامشمهی سولقان که سرچبارش فراوان دارد. رودخانه

هایی که در این دهکده هست وَر اوئَک، دارکورو، لش شود. از چشمهدائمی است ولی آب آن در تابستان کم می

 (522قابل ذکر است. )همان:  « چشمه صادق»غفور، در کوه سنبالن هم 

پسر سلطان محمد خوارزمشاه ناگاه نفیر  –سلوقان می نویسد: سلطان غیاث الدین  یالدین خرندزی دربارهشهاب

ی او درآمد )ستوده، الدین به خیمهسلوقان رفت، جالل یشنید، از سر شتاب اسب نوبت را سوار شده به قلعه

1311 :521 - 529 .) 

 

 روستای سولقان دید از غرب
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 سید احمد معروف به در سید 

های کاشی و شامل یک ایوان و یک اطاق است. مصالح ساختمان آن سنگ و گل است ولی از پارهبنای آن محقر 

 (524: 1311کاری داشته است. )ستوده، شود که سابقاً این بنا کاشیکه بردیوار شرقی نصب شده است، معلوم می

رده شده است. در ضلع جا به خاک سپدر قبرستان عمومی سولقان اطاق کوچکی است که شیخ مهدی نامی در آن

گویند قرار دارد که روزگاری سیل آن را از باالی کوه به « کمر»شرقی این بنا سنگی بزرگ که به اصطالح محل 

 (521زیر آورده است. )همان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امامزاده سید احمد، سولقان

 

 سید محمد نور بخش 

السالم و از طرف مادرمنسوب به امام موسی العابدین علیهمحمد نوربخش از طرف پدر منسوب به امام زین

. )شاه ی وجود گذاشتهجری در قائن پا به عرصه 195. سید محمد نوربخش در سال کاظم علیه السالم

 (1354حسینی، 
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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  

 ( 521: 1311و به متابعتش در آمدند. )ستوده، فراوان مرید وی شدند 

ی شد و بعد که خدمت خواجه اسحق رسید به نوربخش ملقب گردید. فرقهسید محمد ابتدا انوار نامیده می 

است و به سید محمد نوربخش که سرسلسله و پیشوای صوفیان در عصر  های نامی متصوفهنوربخشیه از فرقه

سالگی  13در سن  119ربیع االول  15(. در روز پنج شنبه 511: 1311ه، خویش بوده منسوب است. )ستود

 ( و مرقدش در سولقان است. 1354در گذشت. )شاه حسینی، 

 شاهزاده قاسم

. ی طرشت ری مسکن داشتبخش فرزند ارشد سید محمد نوربخش قهستانی است که در قصبهقاسم فیضوی شاه 

 (511: 1311ها شده است. )ستوده، ها و اکراماز جانب شاه طهماسب صفوی به او التفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سید محمد نوربخش، سولقان
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 1بام البرز 

 متر 1904های آزاد: ارتفاع از سطح آب

 این محوطه در جنوب شهرک توریستیِ بام البرز دهستان سولقان کن شهرستان تهران واقع شده است. 

 ))مافی و آخوندیی فرهنگی: تاریخی، اسالمیِ متأخر دوره

 2بام البرز 

 متر 1199های آزاد: ارتفاع از سطح آب

 در شمال غرب شهرک توریستیِ بام البرز دهستان سولقان بخش کن شهرستان تهران واقع شده است. 

 فرهنگی : اشکانی )مافی و آخوندی( یدوره

 

 دره باغ

... از کیلومتری مشرق سنگان افتاده است جزء دهستان سولقان از بخش کن شهرستان طهران است و در یک

 ( 491: 1315شود. )کریمان، چشمه و رودخانه مشروب می

 

 1391آباد(، بهمن ماه ان )شمال چیتگر، نزدیک میدان خرمدر غرب تهر« باغ اناری»
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 کیگا 

نام این آبادی را زاده داوود واقع شده است. اهالی کیگا دیهی است که در شمال شرقی سولقان و جنوب غربی امام

در بنا ی کوه گل... آبادی کیگا در دامنهاین پادشاه براین آبادی بوده استگویند نام دانند و میبه نام کیقباد می

زاد مسافت دارد. از قدمت آبادی خبر هده کیلومتر و به همین اندازه از فرکن در حدود دواز ی آن ازشده و فاصله

اند. ه. ش( آن را بریده 1321ر این آبادی بود که صد و پنجاه سال پیش )از تاریخ نداریم. چناری قدیمی و کهن د

 (121: 1314)ستوده، 

های کوهستان ترین تنگهیکی از زیباترین و شاداب شود و این تنگهی کیگا خوانده میباغستان کیگا به نام تنگه

 -1 گردد:های زیر تقسیم میشود و به قسمتده میی فراوان و پر بار در این تنگه دی. درختان میوهشمیران است

 ی علی احمد.پله -5بیشه بارونک  -4در اسبلک  -3درناجیر  -2دشتک 

 :چین و علف چر کوه های کیگاعلف

زاده داوود در یار احمد. چهار یورد آخر باالی امام -5پابشم  -4چشمه قاسم  -3زینل  یدره -2شیر  یدره -1 

 (1314:129است.)ستوده، 

یک در مسجد، یک در حمام، دو زاده داوود در چهار کیلومتری دهکده است. در خود ده ساختمان مهم کیگا امام

 (130کوب است و یک سنگ آسیاب است .)همان:در مکتب، یک در تکیه که بام آن آهن

 

 روستای کیگا
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 زاده داود امام

اند: داود بن عماد بن جعفر بن نوح بن عقیل بن هادی بن نوشتهی او را چنین نامهزاده نسبدر داخل بنای امام

 (21: 1311امام زین العابدین علیه السالم. )ستوده، 

 ( 492: 1315حسینی است. )کریمان،  یزاده ظاهراً از سادات زیدیهامام

اند، فقط شاه ساختهدینی کوهستانی است که زمان ناصرالزاده داود همان جادهزاد تا امامی از فرهمصطفوی: جاده

 (493اند. )همان: را با اعانات، کمی اصالح کرده چند کیلومتر آن

د... کننی چارپایان طی میوسیلهیا به کیلومتر مسافت است که زوار آن را پیاده 15زاده داود قریب زاد تا اماماز فره

ی تنگ، ی عریض و سنگ نیم مثقالی؛ درهطور کلی شامل سه قسمت: سرباالیی تند ابتدای راه؛ درهجاده به

و  شکنسال بید، نمایان شدن روستای کیگا، محلی به نام نعلخاکی و درختان کهنزار، کتلی یُنجهخانهقهوه

 (211 -215:  خ 1311زاده. )مصطفوی، امام

متدین ایران قابل توجه و ی تاریخی، از نظر اجتماعی و معتقدات مردم بیش از جنبه )ع(زاده داودی امامبقعه

ی عادات و سنن خوب ملی و مذهبی ی این بقعه برای مطالعهباشد و هیچ زیارتگاهی به اندازهی بررسی میشایسته

عدد های زیاد، نذورات فرش و سماور و چراغ و ظروف مس فراوان که انبارهای متمناسب و مستعد نیست. قربانی

ی ه... قطعه نخ یا کنارنی در ساعات مختلف در خارج بقعهخواراسم تعزیه و شبیه... ماز این ظروف انباشته شده است

 ی سبز رنگ که برای بستن دخیل در مقابل پرداخت مبلغی از شخصی که روی صندوق در داخل ضریح بهپارچه

ت سی ای دزدکاشاره ن که علتِ پیچیدگی چشم مردم کیگا... عقیده به ایفروختن و افروختن شمع مشغول است

ه زادمن زیارت رفتن به اماماند، و بسیاری نکات دیگر را در ضرا به دشمنان نشان دادهزاده که با چشم، محل امام

 (221 – 220: 1311توان مشاهده و درک نمود. )مصطفوی، می )ع(داود

اد سال پیش همایون ساخته شده است. سنگ مرمر سرداب را هشتکه از سنگ و گچ است به امر امیر بنای مزار

... قبر گاه را مادر فرمانفرما ساخته استاند. گنبد و بارهجری شمسی( بر مزار و مرقد نصب کرده 1321)از تاریخ 

زاده از زیر این طاق عبور کرده و به اند و آب رودخانه از مغرب امامغالم حضرت زیر طاقی است که بر رودخانه زده

 ( 29: 1311شود. )ستوده، ی کیگا وارد میآبشار تنگه

زاده در جهت قبله صحن واقع است قبری زاده داود سمت غربی در اطاقی که قریب به حرم امامدرصحن امام

 ( 494: 1315. )کریمان، زاده استی قنبر است که غالم اماممعروف به مقبره
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 ( 29: 1311اند. )ستوده، ساخته 1321زاده را در سال ی امامحسینیه

زاد زار و فرهیونجهزاده داود راهی به شهرستانک، راهی به رندان، راهی به کیگا، راهی به توچال و راهی به از امام

ی ی وارونک، درهبشم، درهی پایقاسم، درهچشمهی ند از درهازاده داود عبارتهای معروف اماموجود دارد. دره

 ( 30یورد غربیلک. )همان:

ه هایی بدست آمده است که مربوط بنامه... وقفتر از زمان صفویه بنا گردیده استگاه پیشی قدیمی این زیارتبقعه

 (35 - 34زمان شاه طهماسب اول صفوی و فرزند او حیدر میرزا می باشد. )همان: 

 (31ه. ق گذاشته است. )همان:  1241ی در سنه –شاه ی فتحعلیزوجه –الدوله را خازناصل بنا 

زاده داوود،  زاده عقیل برادران امامزاده قاسم و امامالدین و امامزاده عالءزاده داوود، و امامالدین پدر امامزاده عمادامام

 (134: 1350در رندان و سنگان هستند. )بالغی، 

ی کوه در کنار رودخانه قرار دارد و پس از صاف و درختانی در دامنه یزار جادهپس از خروج از یونجه خاکی:کتل

خاکی، چند ی باریک میان راه کتلشود که دشوارترین قسمت راه است. در وسط درهخاکی شروع میآن کتل

تگی است و به همین جهت سار کوچکی است که محل بسیار مناسبی جهت رفع خسسال و چشمهدرخت بید کهن

 (133اند. )همان: ای در پناه درختان ترتیب دادهقهوه خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 زاده داودآبشار امام
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 های شمیران() کوهپایهی جنوبی توچال های تاریخی جبههقشه محوطهن

 

 های قصرانراه

و مهم در روزگاران باستان،  الجیشیسوق یهای قصران در اصل رابطی بین ری باستان و طبرستان، دو منطقهراه

ترین راه از تهران به ساحل دریای مازندران است. برای نمونه: راه شمیران، بلده، علمده و نور از جمله و نزدیکبوده 

 است. 

 های ماشین رو:های مازندران قبل از احداث راهراه

 ی قوچک، لشکرک، افجه، الر، نور مازندران طهران، گردنه -1

 ی قوچک، لشکرک، اوشان، آهار، شهرستانک، دوآب، کندوان مازندران طهران، گردنه -2

 ن به مازندران. ی قوچک، لشکرک، اوشان، میگون، دربند سر از دامن کوه گاجره از دیزیطهران، گردنه -3
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 بین ری و قسمتی از مازندران که سرزمین رویان قدیم باشد چهار راه وجود داشته: 

 ری به الر و رویان  -1

 ری به شهرستانک و لورا و رویان  -2

 ری به دربندسر و گاجره و رویان  -3

 (110 – 159: 1315ری به سوتک و رویان. )کریمان،  -4

 

 راه کُتل

رتفاع بشم با ای افجههایی نظیر گردنهگذرد... بلندیهای بلند میها و کوهاه بلند، راهی که از تپهیعنی ر راهکتل

راه به متر از سطح دریا... .کتل 3250ی کبود با ارتفاع متر، و گردنه 2100متر، دشت الر با ارتفاع متوسط  3150

رو که دشت ری را به اده بوده... راهی کهن و سبکی ادوار مختلف مورد توجه و استفرو در همهعنوان راهی سبک

رسید. مسیر اول به ترتیب، کرد. این راه از دو مسیر از ری )بعدها تهران( به لواسان کوچک میمازندران متصل می

گذشت و به لواسان کوچک ی جاجرود میی جاجرود از کنار رودخانهاز تهران و سرخه حصار، و سپس در منطقه

آباد )این دو روستا اکنون به زیر آب مسیر دوم از تهران به تلو، و سپس به روستاهای لتیان و قاسمرسید. می

رسید و در ی جاجرود احداث شده بود، مییار روی رودخانهجا، پل حاج اهللاند( که در آنی سد لتیان رفتهدریاچه

یکدیگر در لواسان کوچک از مجاورت ل به شد. این دو مسیر پس از اتصالواسان کوچک به مسیر اول متصل می

ی دشته، و بعد به دشت هویج یا گذشت و پس از عبور از افجه، به منطقهروستاهای سینک، هنزک و انباج می

بشم ی افجهی پرسون، به گردنهرسید؛ سپس در این منطقه، به شرق منحرف و با گذر از ناحیهکهچال ]گرچال[ می

ی الر به دو رسید. این راه در کنار رودخانهی الر میی خشکه الر، به رودخانهود به درهشد و پس از وروارد می

 عسلدره، به کوه عسلیافت و با گذر از کمردشت و گزلشد؛ راه اول به سمت شرق امتداد میشاخه تقسیم می

ی الر به سمت شمال غرب ادامه هرسید و از راه پلور، الریجان و رینه به آمل می رفت. راه دوم از کنار رودخانمی

 ی سرخکرسید. پس از گذر از ناحیهسراهای آبشار اول و دوم میمی یافت و با گذر از یورد قید، به چشمه و کاروان

ی گوشلک یه سمت بلده و نور شد . این مسیر در ادامه به درهسرای پاکبود ... نمایان میی کبود، کاروانو گردنه

 (251، جلد دوم: 1392تهران،  یشد. )دانشنامهی مازندران وارد میه جلگهرسید و سپس، بمی

 

 راه پنیری
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ی مشهور آن به نام ... از طریق روستای افجه و از گردنهی ری به مازندران از طریق لواسانی ارتباطی و تاریخجاده

ساز تیافت، پنیر دسمسیر انتقال می ی محصولی که در گذشته از این... عمدهپذیر بودوش امکانبشم یا افجهافجه

 آوردند و سپسرو میی افجه بشم در مسیر خاکی و مالو محلی عشایر بود.... این پنیرها را از خشکه الر به گردنه

متری حدود  500گفتند. راه پنیری از پاپل به بردند. این محل را پاپُل یا پای پُل میبه جایی در کنار سد لتیان می

 رفت، و از آنجا به شکل مورب ازشد، یعنی به کمرکوه زینکوه میبه نام گارکلو )گهواره کلو( منتهی می ایمنطقه

رسید. آثار راه پنیری هنوز هم در کنار این صخره باقی است. این ای بزرگ مییافت تا به صخرهکنار کوه ادامه می

ی سرچشمه و بازار تهران متصل الراس کوه امتداد داشت و از آنجا به خاک سفید، نارمک و محلهمسیر تا خط

 (411، جلد یک: 1392، ی تهراندانشنامهالر برمی گشتند. )سوی خشکهو مجدداً از این راه بهشد ... می

 

 مسیر توچال به شهرستانک
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 ی شمالیتوچال به شهرستانک جبهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انداز توچالی چشمهدر محدود هاراه ینقشه
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 راه ناصرالدین شاهی

رویی وجود دارد که ی کالسکهتوچال و در امتداد شرق به غربِ آن، آثار راه شوسه یی جنوبی قلهدر سراسر جبهه

شهر تهران  به راه شاهی یا راه ناصرالدین شاهی شهرت دارد. این راه از روستای قدیمی منظریه که امروز بخشی از

ی چند یافت. از فاصلهتوچال امتداد می یشود آغاز و به سمت قلهو یا یکی از محالت شمالی آن محسوب می

کابین در آن قرار دارد و در سمت ت محلی که امروز ایستگاه هفت تلهی توچال راه به سمی جنوبی قلهمتری دامنه

ی شاه( رسیده و سپس به طرف شمال قلهشاه )به کوه تختی آب بسیار گوارای قله واقع شده، شمال آن چشمه

ی راه شاهی، قله توچال و پناهگاه کارگر تحت رسیده است ... مجموعهغرب کشیده شده و نهایتاً به شهرستانک می

در  21/9/1310در تاریخ  3101با شماره « اثر فرهنگی تاریخی جاده تهران شمال و آثار داخل حریم»عنوان 

 (409 -401: 1312ار ملی به ثبت رسیده است. )پازوکی، فهرست آث

بایست در فرسخی، می 3گرفت و مسیرِ حدود بود.... حرکت بسیار کند صورت می کیلومتر 15طول این راه حدود 

رو، راهی نیز از رودبار قصران به شهرستانک وجود داشت که شد ...  افزون بر مسیر کالسهروز طی می 4یا  3مدت 

شد و به تلو، و سپس لشکرک، حصار آغاز میرفت. مسیر این راه از سرخهشاه از آن طریق به شهرستانک میگاهی 

شد؛ شاخه ای به سمت شمال غربی به رفت. این راه در آهار به دوشاخه تقسیم میو از آنجا به اوشان و آهار می

شد و به شهرستانک ازیر میو از آنجا سررسید جنوب کوههای تاربیشه و کوه آهاربشم می ی تاربیشه وناحیه

گشت و به مخمل از ارتفاعات سرازیر میی شکر آب و در سمت شمال دشتِ چمنی دیگر به ناحیه. شاخهرفتمی

 (11، جلد دوم : 1392تهران،  یرسید. )دانشنامهشهرستانک می

 

 توچال ی جنوبیهای جبههی جادهنقشه
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 نمای توچال از شهر

 

 

 نمای توچال از شهر
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 1391کالغ، بهمن دماوند از روی یال چین

 

 

 1391ی کُماچال، اسفند قله
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 1391نمای تهران، از ارتفاعات ولنجک، فروردین 

 

 

 91باغ ملک و بوستان نفس، دربند، اردیبهشت 
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 ها«جانام»ی کوهستانِ توچال؛ گنجینه

ها، و چمنزارها گذاشته شده، حامل ها، یالهایی که در طول تاریخ، برای روستاهای کوهستانی، چکادها، درهنام

کنش فرهنگی مردمانی است که از صدها یا هزاران سال پیش  بینش بومی، ذوق، وهای تاریخی و حاصل خاطره

های ارزشمند زبانی هستند و ضرورت دارد ها، میراثاند. این ناموآمد داشتهزیسته یا به آن جا رفتدر آن نقطه می

ی اهلل قُرشامان بمانند. امان انگارانه درکردنِ ساده« معنادار»سازی یا که به شکل کهن خود حفظ شوند و از امروزی

 های جغرافیایی را به دو دسته تقسیم کرده است: ، نامآب و کوه در اساطیر هند و ایرانیو ایران نامک  در دو کتاب

اند. تبار ریشه گرفتهی قدیم و میانه و جدید هندواروپاییشدههای شناختهکه از یکی از زبان« های متعارفینام» -1

دیگر  ها را با واژگانیها، برایشان معنایی بیابند یا آنیابی این نامتوانند با ریشهشناسان، به طور معمول میزبان

 خانواده کنند.هم

ی دوم و سومِ پیش از میالد ریشه های پیش از هزارهکه در زبان کهن هندواروپایی در هزاره« های گیتایینام» -2

 اند. دهش« معنیبی»جدایی از زبانِ تحول یابنده، از مصادیق و معانی اولیه دور مانده و ها به سبب دارند، و بیشترِ آن

ها را ها و جاهای دیگر معنایی بیابیم و چه نتوانیم، در هرحال باید شکل کهن و بومی آنچه بتوانیم برای نام کوه

 هایهای موسیقی که دارایینی و نغمههای گیاهی و سیماهای سرزمیحفظ کنیم؛ این واژگان و آواها، مانند گونه

 روند. زیستی و ملی ما هستند، ارزش ذاتی خود را دارند و بخشی از میراث فرهنگی کشور به شمار می

 

 جاهاسازی )تحریف( نامدگرگون

آلود باشد، اما در ای است که اگرچه شاید مهمان با گذشتهجاها، قطع پیوند فضاهای زیستیسازی نامدگرگون

 سازد.تر میمان را غنیهای طبیعی و فرهنگیی داشتهانگیز و باشکوه است و مجموعههرحال خاطره

ی ی خود بدانند که برای شهر یا کوهی که در حوزهلزومی ندارد که مسووالن اداری یا دیگر اشخاص وظیفه

شود، ی که به کوه و دشت مربوط میهایها، به ویژه آنی محلشان است، معنایی بیابند. یافتن وجه تسمیهمدیریت

« یمعنایاب»ی آید و مسووالن و اهالی منطقه باید در برابر وسوسهغالباً دشوارتر از آن چیزی است که به نظر می

های متداول محلی را تبدیل به واژگان امروزی نکنند. تبدیل هسار به حصار، لونیز خوددار و باحوصله باشند و نام

ستان و یا خواندم این شهر ران انجام شده،، استلک به اصطلک، و... که در شمبه الالن، تالون به تاالنبه النیز، اللون 

مان، و حوصلگییاب ما، بیی سادهنشانگر روحیه عربی جمع بسته شده،« ات»که با « شمیرانات»به نام 

ها، در صدها نقطه ی دیگر ایران سازیهای گذشتگان است. مانند همین دگرگونمان به حفاظت میراثعالقگیبی



112 

 

هم انجام شده است، برای مثال: تبدیل نامِ کوه نوزر )تلفظ محلی( در نمارستاقِ مازندران به ناظر، هَسارچال در 

چالوس به پُلِ خواب،  –ی کرج خُو در جادهی هراز به شاهاندشت، پَلدشت در جادهکالردشت به حِصارچال، شون

سر( به محله، جوردشت در کوهستان مشرف به رامسر )با نام کهن سختتنکابن به عسلمحله در جنوب اِسِل

وماسرا صحرا، سی ساری به فریمی تاریخی دودانگهسرا در منطقهجواهردشت، نِگِل در نزدیکی مریوان به نوگُل، فریم

زر اب نم و ساردوئیه، چمنزار شانهی جیرفتِ استان کرمان به بنم و ساردو در منطقهسرا، دِرِهدر گیالن به صومعه

 نظر. در کوهستان الوند به شاه

ها ها با اصطالحی آنهای کهن و آثار پژوهشگران، یا مقایسهتوان با جستجو در کتابها را میمعنای بسیاری از نام

به جا مانده دریافت. های محلی، به ویژه در روستاهای دوردست و در میان عشایر، ها و زبانو واژگانی که در گویش

نویسان و مدیرانی که به طور آید، نه از بخشنامهی عالقمندان پرحوصله و پژوهشگر برمیاما این کار فقط از عهده

معمول وقت برای این گونه کارها ندارند. همچنین باید توجه داشت که زبان فارسیِ رسمی و متداول در تهران و 

ها نیست. ضرورتی هم بهترین سنگ محک برای تعیین یا تشخیص معنای نام های درسی، لزوماًها و کتابرسانه

مان در پی یافتن معنا برای هر نامی باشیم و احیاناً در این راه ندارد که برای پیش رفتن کارها و نیازهای روزانه

هرداری و دیگر امور جعل کنیم. برای مثال آیا ضرورتی دارد که در کار ش« معنا»ها و دیگر جاها، برای نام کوه

ای گونه که معنای این واژگان در هالهاداری، بدانیم واژگانی مانند اصفهان، زابل، پاریس، یا لندن یعنی چه؟! همان

های زیبایی مانند کوه برآسمان یا انگیز هستند، نباید ناموار خود، آهنگین و خاطرهاز ابهام، با کهنگیِ عتیقه

کوه )در سوادکوهِ مازندران( را یا ارفه« بحر آسمان»کرمان، مشرف به جیرفت( را به بهرآسمان )در جنوب استان 

کوه نشین در رشتهی شاهی کوتاهی پس از انقالب رخ داد، قلهگونه که در دورهتغییر دهیم، یا همان« کوهارفع»به 

 بخوانیم.« الفتح»ایم( داشته« شاه»توچال را )به خاطر تلقی نادقیقی که از واژه ی 

 

 توضیح در مورد یک نمونه تحریف

زاد )که در گذشته یک روستا بوده(، امروزه بیشتر فرَحزاد خوانده می شود و در تابلوهای شهرداری و ی فرِهمحله

کنند. منوچهر ستوده های این منطقه، آن جا را با کسر حرف ر تلفظ میاسناد رسمی نیز چنین است. اما قدیمی

ی دیگری است در شمال غربی فرحزاد قریه»از قول عباس اقبال آورده است:  ای تاریخی شمیرانجغرافیدر کتاب 

آمده است، اما به شکل فرزادکه امالی صحیح الطالبیهمنتقلهطهران بین تجریش و کن. نام این قریه نیز در کتاب 

دریج به تخفیف راء استعمال شده به را که به ت« فره»زاد است به تشدید راء . بعدها قیاس عامیانه قدیم آن فره

( ستوده سپس از چند منبع دیگر 121)ستوده « زاد کرده است.زاد و فرزاد را فرحفرح عربی مبدل ساخته و فره

 زاد می نویسد.آورد و در همه جا آن را به شکل فرهی این روستا میمطالبی درباره
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زاد ، نگارش فره«فره»رسد، و با توجه به تلفظ محلی و معنای با توجه به قدمت منطقه که به پیش از اسالم می

 رسد.تر به نظر میدرست

 

 هاهای نیک برای کوهنام

ها حامل فرّ و زیبایی الزم است توجه داشته باشیم که در فرهنگ کهن ایرانی )و به طور کلی: هندواروپایی( کوه

ی اند، اما به خاطر آن که سرچشمهآور بودهناک و گاه ترسهایی رازهای سترگ، اگرچه مکاناند. این پدیدهبوده

آرایند، بالنده و زنده و انداز شکوهمند خود میهای انسانی را با چشمها و و دیگر سکونتگاهآب هستند و دشت

که در ی خلقت هستند، چنانهای برجستهها از نشانهشدند. در فرهنگ اسالمی هم کوهزاینده هم انگاشته می

یم )و زمین را گستراند ءٍ مَوْزُونٍوَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فِیها رَواسِیَ وَ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ کُلِّ شَیْقرآن مجید آمده است: 

ها، چنین بوده که برای کوه اندازه رویاندیم(.های استوار افکندیم و در آن از هر چیز، سنجیده و بهو در آن کوه

اند دهخوانده ش« گیتایی»هایی را که به یک تعبیر گزیدند و اگر هم امروزه ما معنای نامهای نیک و پرمعنا  برمیامن

 های بس دراز است. یابیم، به خاطر گذشت زماندرنمی

شی ها، بخنواز، و پُررمز و رازند؛ حفظ این نامجاهای بسیاری هست که کهن، گوشدر کوهستان شمال تهران، نام

اره اشتوان به این چند تا ها میی این نامکند. از جملهمان کمک میی فرهنگی ما است و به غنای زبانیاز وظیفه

هرز، کارا، هیریاس، هنزک، سینک، تالون، چال، ماال، شیرپال، زرنو، تللُو، کلکاسلک، پِیلت، گَلِکرد: توچال، اسپی

، راه، پاکوپا، گالرنگسو، شیان، فراخال، هرککن، جاجرود، ایگل، درکه، سرخهلوپهنه، شیردره، سیالیس، خووَردین، 

 دروز، پسنگ، اوین، هومند، لوارک، و سوتک.

 

 معنای توچال

گوید که در ،  میآب و کوه در اساطیر هند و ایرانیاهلل قُرشی در چند جا، از جمله در فصل پنجم کتاب امان

ها اند. او در مورد کوهمان و مکان، یا روان و ساکن، و بلندی و گودی قایل نبودههای دور، مردم تضادی میان ززمان

ها، رونده ها مانند رودخانهی ایران هم بخشی از آن است( کوهگوید که در فرهنگ دیرینِ هندواروپایی )که حوزهمی

 داند، شباهت  دارد. نده میبینی نوینی که زمین را موجودی زشدند. این بینش، با جهانو بالنده دانسته می

معناییِ ژرفا و تواند به معنای کوه باشد )هماست، می« گودی»که معنای متداول آن « چال»در نام توچال، جزء 

جای کوهستانی دیگر، از قله و غیرقله در نقاط مختلف ایران، که در چندین نامهای کهن( چنانبلندی در زبان
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چال، جاها اشاره کرد: سرچال، علمتوان به این نامهمبستگی دارد. ازجمله میای کوهستانی با نقطه« چال»

 چال. چال، سرکچال، گرچال، سیراچال، اوزغالچال، چالچال، یخچال، سوزچال، وزمینچال، سیپلنگ

 آب ی نازک یخ رویبه معنای ورقه« تُو»گوید می قصران )کوهسران(حسین کریمان در کتاب « تو»در مورد جزء 

تواند به معنای کوهی باشد که در آن آب ی خامه روی شیر است. با در نظر داشتن این دو جزء، توچال مییا ورقه

جایی را نیز گویند در صحرا که آب در آن  "تو"صاحب آنندراج نوشته »گوید: زند. کریمان همچنین مییخ می

وچال یک آبگیر کوچکِ فصلی هست که تا حدود سه ی تدر نزدیکی قله«. ایستاده بود و به عربی غدیر خوانند

تر از امروز بوده است. با توجه به های دور بسیار بزرگی گذشته، دائمی بود و به احتمال زیاد در گذشتهچهار دهه

 دار هم باشد. تواند به معنای کوهِ دریاچهاین نکته، نام توچال  می

 وشکن )تاب( و همچنینمحلی ایران( چین )در چندین گویش« تو»توان در نظر داشت که معنای دیگر همچنین می

های کهن به تضادی که ما امروزه میان چیزهایی مانند گرما و جنبش )تب( است. با توجه به این که در فرهنگ

، و ا)با توجه به تغییرات شدید گرما و سرم« توچال»اند، بلندی و گودی، یا گرما و سرما قایل هستیم، اعتنا نداشته

وتاب هم باشد. البته، در این معنا پیرنگی از اعتقاد به زنده تواند به معنای جای پر تبجا( میسکون و توفان در آن

 توان تشخیص داد.و تپنده بودن کوهستان را هم می

ه کوهستان شمردهای وتاب، و آبگیر، با بالندگی و زنده بودن و روان بودن که از ویژگیی این معناها؛ یخ، تبهمه

 شده، همبستگی دارد. می

 

 منابع

و جلد دوم  1311، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول جغرافیای تاریخی شمیرانستوده، منوچهر. 

1314 

1315، انتشارت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 2و 1، جلد قصران )کوهسران(کریمان، حسین.   

1310، انتشارات هرمس، آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی. اهللقُرشی، امان  

1310، انتشارات هرمس، ایران نامکاهلل. قُرشی، امان  
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 محیط زیست توچال -4

 حیات وحش، پوشش گیاهی
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 محیط زیست توچال

 ندربرداشـت دست( بـه دلیـلپایین-باالدستی هبستهم هایکوهستانی و نواحی مجاور آن )سیستم هایهمنطق

یین نسـبت بـه منـاطق پـا ،شناختی، توپوگرافیکی و اقلیمیهای زمینو گرادیانت ارتفاعیی هگسـترد ی هدامنـ

و بانک ژنی گیاهی و جانوری  اندوختگاه شمیران یک  یمنطقه. تنوع زیستی بیشـتری دارند دسـتی

گیاهی و  ی گونه 111بیش از ، در این منطقه شدهمطالعات انجام یپایهکه بر چنان ،شودمحسوب می

های شاخص  وجود دارد. از گونه )بومی( اندمیکحتی ی شاخص و گونهشامل چند جانوری  یگونه 118

ی در پنجاه درصد از پهنه عقاب طالیی اشاره کرد.و  ،کل و بز ،قوچ و میش البرزی توان بهمی منطقه

سکونتگاه انسانی وجود ندارد و به طور طبیعی دارای مراتع غنی و گیاهان متر به باال(  2100شمیران )ارتفاع 

 دارویی ارزشمند است.

 

 ی توچالتنوع جانوری و پوشش گیاهی محدوده

سیار بهـای گیـاهی نهگو یو دربرگیرنده های ایرانمنطقهترین یکـی از بـااهمیت از نظر زیستی، کوه البـرزرشته

ی شمال و دامنـه هـای و تحت تأثیر آن است مرکـزی مشرف به فالت بزرگ ایـرانِ ی البرز،جنـوب هایدامنـه .است.

رده را پدیـد آو یکتایی  هایبوماست؛ این اختالف شدید اقلیمی، زیست خزری یآن متأثر از اقلیم مرطوب ناحیه

تــورانی  -ایران متــر جــزو پــروانس  3000 تـر ازجنوبی البرز در ارتفاع پـایین یری، دامنههَنـابر نظـرزُ.  بانـد

 ،دریـای خـزر ساحلتـا  ،خط ارتفاعی هـای شـمالی آن در زیـر ایـند. در حالی که دامنـهشوبنــدی میطبقــه

 سیبری )پروانس هیرکانی( تعلق دارد. -اروپا  گیـاهیی بـه منطقـه

ان زایی گیاهی ایراست که تحت عنوان مرکز گونهالبرز مرکزی یکی از مناطقی بنا بر نظر قهرمان و عطار، 

بدین و  کند که مختص همین منطقه استهای گیاهی خاصی در آن رشد میشوند و گونهشناخته می

طرح خاص تهران ) یگونه 13 میاناز بسیار است. لحاظ پوشش گیاهی طبیعی این منطقه دارای اهمیت 

است: های شمال تهران (، سه گونه مختص کوهستانشناختی فضای سبز شهر تهرانبازنگری گیاه

 .و گل قاصد دربندی ،ماشک توچالی ،گندمک توچالی

درختان بسیار تنومند و  چنینالیی برخوردار هستند و همهای گیاهی در شمال تهران از تنوع باگونه 

 .شودهای تهران دیده نمیدر دیگر منطقه دید که توان در این منطقهرا می یسالکهن

به « آلپاین»متر می روید و   3000ی آن در ارتفاع باالی گونه 12ی گیاهی دارد که گونه 450کوهستان شمیران 

ی توچال، از دشت تهران تا قله، های آلپاین، انحصاری توچال است. در منطقهگونهرود؛ ده درصد این شمار می

http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=806
http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=806
http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=806
http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=806
http://parks.tehran.ir/default.aspx?tabid=92&ArticleId=806
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« نبوغ»ها که با گیاهان متنوع شامل درخت، درختچه، گیاهان چندساله، یک ساله، و گیاهان خاصی مانند بالشتکی

 شود.د، دیده میانخاصی خود را  با شرایط پرباد و اختالف دماهای بسیار زیاد طی هزاران سال وفق داده

تا )داغداغان(، بادام کوهی،  انهای شاخص اشاره کرد:  درختتوان به این گونهیاهی توچال، میهای گاز میان گونه

نسترن؛ و تمشک، سماق، زرشک،  هایورس، گیالس وحشی، ازگیل، زالزالک؛ درختچهازبان گنجشک، گردو، 

ون، گگلپر، میخک، میرحسن، گون، اسپرس، کالهوالک، اورکیده، گل ماهور،  یساله و چندسالهیک های علفیگونه

باریجه، گل گاوزبان، گل آتشین، بیان، زاد، گل ختمی، شیرینی فرهاسپرس، کُما، زنبق، گل گندم، پیچک شکننده

، پا ه، کادریگل گاوزبان، شنگ، پونه، پلک، بومادران، بابونه، پنیرک، صابونک، سلمه، اُزمبنفشه، گل حسرت، 

: هاارچو از ق سیرک...؛کفترک، کاکوتی، غازیاغی، تُرشک، چای کوهی، انگدان، تالی، کرفس کوهی، گزنه، فرفیون، 

 دنبالن کوهی

کفتار، روباه، شغال، های شهرستان شمیران جانورانی همچون قوچ و میش، کل و بز، خرس، گراز، گرگ، در کوه

 شود. خرگوش، کبک و تیهو یافت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ای شمیرانهای جنگلی و کوهپایهی نزدیک تهران، بوستانهای حفاظت شدهمنطقه
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 شناسی توچالگیاه

 

 شناختی پوشش گیاهی توچالهای جامعهویژگی

 

های گیاهی متنوع شده است:  اختالف ارتفاع ی کوهستانی توچال، چند عامل سبب پدید آمدن جامعهدر منطقه

شناسی )توپوگرافی( پرتنوع، شیب و دوهزار و پانصد متری و در نتیجه اختالف دما در ترازهای گوناگون، ریخت

 ف کوهستان. گونی نوع خاک در بخش های مختلهای متفاوت، تنوع منابع آبی و گونهجهت شیب

 

شود، معرف تر میخشکی تابستانه و سردی هوا که با افزایش ارتفاع محسوساختالف شدید دما در شب و روز، 

 تورانی تشکیل شده و –ی فلور منطقه از عناصر ایران ی توچال است. بخش عمدهخشک و سرد منطقهاقلیم نیمه

دهند( فرم رویشی غالب های خود را از دست میخاک اندامها )گیاهانی که در زمستان، تا نزدیک کریپتوفیتهمی

 منطقه هستند. 

 

چال هم ی توشود. به همین دلیل، اندمیسم در محدودهبه طور کلی، با افزایش ارتفاع، نسبت اندمیسم بیشتر می

گونه منحصر به البرز  22های گیاهی منطقه، منحصر به ایران و باال است؛ به طوری که حدود سی درصد گونه

Stellaria و F.O.Khass. & Noroozi tuchalense Allium هایگونهمرکزی است. در این میان، 

scaturiginella Rech. F های میخکیان و پیازیان( فقط از توچال گزارش )گیاهانی از خانواده

 اند.شده

 

در مورد پوشش تهران از جنوب  1311تا  1319های ی سالکارشناسی ارشد که در فاصلهی نامهی سه پایانبر پایه

ته نگاشپور، جلیل نوروزی، و پرستو مهدوی ی توچال به راهنمایی حسین آخانی و توسط وجیهه زرینشهر تا قله

درمنه در  هایزون استپ -1های ارتفاعی مختلف شناسایی شده است: ، پنج زون پوشش گیاهی در شیبشده

ن در ارتفاع های شمال تهرازون علفزار استیپا در مرکز و کوهپایه -2 متر   1400تا  1000ن از ارتفاع جنوب تهرا

زون  -4 متر   3000تا  2000ی در ارتفاع کوهستانی، کوهستانی و استپزون نیمه -3 متر   1100تا  1400

 3911تا  3500در ارتفاع  زون آلپی و برفی -5متر    1003تا  3000در ارتفاع  بالشتکی کوهستانی )نیمه آلپی(

ی اخیر، بیش از آوری شدههای منتشر شده و همچنین اطالعات جمعی گزارشمتر از سطح دریای آزاد. برپایه

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=77085283-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dallium%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dtu*%26output_format%3Dnormal
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های مجاور آن شناخته شده ی تهران و منطقهدرصد فلور ایران( در محدوده 20ی گیاهی )بیش از گونه 1100

های تهران نابوده شده و امروزه ی گیاهان دشت و کوهپایهل گسترش شهر تهران، بخش عمدهاست. به دلی

و  هابی شهربانو(، شرق تهران )کوهکوه و کوه بیی جنوب تهران )آرادی پوشش طبیعی، در چهار منطقهباقیمانده

این های شمال تهران دیده می شود. های پارک پردیسان( و کوهحصار( شمال غرب تهران )تپههای سرخهماهورتپه

 های طبیعی دارند.زیادی در حفظ تنوع زیستی و میراثها اهمیت بسیار کوه دهد کهموضوع، نشان می

 

انجام شد، جلیل نوروزی )دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران( و حسین  1392در یک پژوهش که به سال 

 133ی گیاهی آوندی از گونه 212ی توچال )ارتفاعات باال( در منطقهشناسی دانشگاه تهران( آخانی )استاد گیاه

 (alpineهای کوهستانی )گونه انحصاریِ محیط 113ها، خانواده را شناسایی کردند که از میان آن 31جنس و 

 eBrassicacea)گندمیان( و   Poaceaeگونه،  13)میناییان( با  Asteraceaeی هستند. در این میان، خانواده

 11)میخکیان( هر کدام با  Caryophyllaceae)نعناییان( و  Lamiaceaeگونه،   21بوییان( هر کدام با )شب

)پیازها( و  Alliumگونه،  21( با Astragalusها )ها، گوَن«جنس»اند. در میان ها بودهترین خانوادهگونه از غنی

Silene گونه، و  1ها( هر کدام با )سیلنBromus   جارو علفی( و(Cousinia  هر کدام با )گونه،  5)هزارخار

Prangetea های ( را جامعهsubalpine« )آلپینیمه»ی گیاهان اند. بخش عمدهتهبیشترین غنا را داش

ulopterae های  شکل داده که شامل جامعهmicrocephalus Astralagalus ای گوَن( در )گونه

های در زیستگاه hypoleucae Cousinietaliaهای متر، و جامعه 3200تا  2900ی شدههای تخریبزیستگاه

های کوهستانیِ( بادگیر، با جامعههای کوهستانی )آلپی( و زیرکوهستانی )نیمهمتر است. ناحیه 3500تا  3200

Onobrychidetea cornutae اسپرس( اشغال شده است. چهره(( شناسیphysiognomyاین جامعه ) ها را

 بالشتکی شکل داده است. –های زیستیِ خاردار فرم

 

ی تهران منحصر به این کوهستان است، وجود شناختی توچال که در محدودههای گیاهیکی از ویژگی

ها در ارتفاع نزدیک به این جامعه ( است. bed communities –snow« )بستر برفی»های گیاهیِ جامعه

اند بیش رو به شمالوهایی هستند که کمشوند. بسترهای برفی، شیبدیده می کوهقله یا ستیغ )خط الرأس( رشته

و به همین دلیل در بیشتر طول سال زیر پوششی از برف قرار دارند. خاک این بسترها، به دلیل زمان رویشِ کوتاه، 

سنگ( ده از خردهای )تشکیل شچندان تکامل یافته نیست ودر توچال، حدود نیمی از زمینِ این بسترها واریزه

Polygonum ها ی گیاهی غالب در آندرصد( دارند وگونه 50تا  40است. این نقاط، پوشش گیاهی ضعیف )

serpyllaceum شوند، متر( دیده می 3100تا  3500ی دیگر که در این نقاط )بند( است. چند جامعه)علف هفت
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Astragaletum و   crymophiliRanunculetumو  Trifolietum radicosiها هستند: این

idotropidis . 

 

آلپی های سنگیِ نیمهقرار گرفته، و در زیستگاه Allium schoenoprasumهای  های مرطوب، جامعهدر ناحیه

Asplenietea trichomanis,Silenetalia را دید ) Silene odontopetalaهای توان جامعهمی

odontopetalae های بادام تنگرس های سنگی، درختچهمتر، روی بخش 2000(. در ارتفاعات حدود

(Amygdalus lycioides و گیاه علفی )«گل آتشین( »Aethionema grandiflorumبا گل ) های زیبای

Oxytropidetea ی کوهستانی را  روند. بخش بزرگی از ناحیهخود در بهار، از گیاهان شاخص منطقه به شمار می

persicae ی با دو دستهCatabrosetalia parviflorae های دیر ی برفهایی که دربرگیرندهدر بخش

های کوهستانی خشک، در بخش Trachydetalia depressaeپسند  ی خشکیشونده است، و جامعهذوب

 پوشانده است.

و  Catabrosetalia parvifloraeدر میان   Cousinion multilobaeهای در توچال، جامعه

Trachydetalia depressae های جامعهشود. دیده میDidymophysetea aucheri  محدود است به

یافته های تثبیتهای ثابت و واریزهی واریزهها نیز به دو دسته(. واریزهscree habitatsای )های واریزهزیستگاه

 های متناسب خود را دارند. شوند که جامعهتقسیم می

 

 کوهستانی توچالهای گل

ز قبیل ها اها و جنسشماری از گونهتانی، مرکز تحول و تنوع تعداد بیفالت ایران، به خصوص در نواحی کوهس

گونه  1300سا بوده است. نزدیک به سنگ، کما و پونهمیرحسن، چوبک، هزار تیغ، عروسهای گون، کالهتاکسون

مناطق وسیعی از نواحی کوهستانی ها بومی ایران هستند. درصد آن 24 آوندی در ایران شناخته شده است که

نواحی آلپی ایران حدوداً  زارها است.های جنوبی البرز، شمال غرب، مرکز و جنوب ایران پوشیده از این درختدامنه

( 1319نوروزی، های تیر و مرداد است )نواحی ماهرویشی در این  یاند و دورهمتری واقع شده 3900تا  3000بین 

. 
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 تابلوی باغ ملی گیاه شناسی

 

 

 شناسی ایران:در باغ ملی گیاه« رویشگاه البرز جنوبی»متن تابلوی معرفی 
جنوبی  ی شمالی وهای البرز مرکزی به دو دامنهکوهجبال البرز است که بیشترین ارتفاع را دارد. رشتهالبرز مرکزی بخشی از سلسله

ی ی جنوبی البرز مرکزی در استان تهران واقع شده و جزء منطقهرویشگاهی، بخشی از دامنهبندی شود. از نظر تقسیمتقسیم می

ویشگاه های انحصاری، این رایران تورانی است. پوشش گیاهی البرز جنوبی بسیار غنی و متنوع است. به دلیل متنوع بودن تعداد گونه

ای از درختان اورس که شاخص برای حفاظت دارد. ]...[ در این رویشگاه، تودههای ژنتیکی ایران بوده و ارزش باالیی گاهیکی از ذخیره

(، بادام Betulaاند از: توس )های شاخص مستقر در این قسمت عبارتاند. جنسهای خشک هستند، مستقر گردیدهجنگل

(Amygdalus( بنه ،)Pistacia( زالزالک ،)Cratagus( گالبی وحشی ،)Pyrus( سماق ،)Rhusز ،)( ربینCupressus اورس ،)

(Juniperus( بید ،)Salix.) 
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 زارهای توچالهای جنگلی و درختتوده

ای از زمین به پهنه»( عبارت است از: forestجنگل )(،FAO) مطابق تعریف سازمان غذا و خواربار ملل متحد

درصد، یا درختانی که بتوانند به  متر و تاج پوشش بیش از ده 5ی بیش از نیم هکتار با درختانی بلندتر از گستره

جای  هایی که بیشتر آن کاربری کشاورزی یا شهری داشته باشد، در این تعریفها برسند. زمیناین آستانه

 «.گیرندنمی

ا وبیش بای بسیار ارزشمند وجود دارد که کمجنگلی یا بیشهی شبهدر کوهستان توچال، چند توده

ی مجموعهتوان ی حفاظت ویژه است. برای مثال میتعریف فائو از جنگل همخوانی دارد و شایسته

کالغ( )شمال میدان بهرود، رخ جنوبی کوه چین« ی بیدهادره»در یا حسنکهای تنگرس در درختچه

شمال ورداورد(، ی توچال، ی واریش )غرب توده( در درهscoparia Amygdalusای از بادامک )و توده

Juniperus از درختان دیرزیست اَوِرس ) های اوین )نزدیک به زندان(، و دو تودهای از بادام در تپهتوده

excelsaی توچال )باالدست روستای ایگل، و در حاجی آباد( را نام برد. ( در شمال شرق قله 

 
ی هاسیمای تاریخی جنگلین و بن، در کتاب های و( استاد علوم جغرافیایی دانشگاه1903 - 1990هانس بوبک )

های توچال در نزدیکی تهران بر روی دامنه 1115نویسد که در سال ( می21)ص  زارهای ایرانطبیعی و درخت

وه کنویسد که در گذشته، در سراسر رخ جنوبی رشتهوجود درختان اورس گزارش شده است. بوبک همچنین می

 اند.رویه در بیشتر جاها نابود شدههای بیداشته که به علت برداشتهای اورس وجود البرز توده

 
های آشیان» ای ازمجموعه های توچالای، و واریزههای صخرهی جویبارها، شیبهای فرعی، دهلیزها، کنارهدره

گیریِ تنوع زیستی در خور اعتنا در این ساز شکلاند که سبب( را پدید آوردهecological niches« )زیستی

شده انداز حفاظتیک چشم( »IUCNی جهانی حفاظت از طبیعت )مطابق تعریف اتحادیهمنطقه هستند. 

(protected landscapeمنطقه )ی انسان و طبیعت در طول زمان سبب ایجاد ای است که در آن اثر دوسویه

ای شده است؛ همچنین، جایی است که شناختی، زیستی، فرهنگی، و منظرهی بومهای برجستهی با ارزشهویت

های توچال، در گذر چندین در دره «.حراست از این اثر دوسویه، برای حفاظت و پایداری منطقه ضروری است... 

( خودین و رویش خودبهی انسان و طبیعت )کاشت به دست انسازارهایی با تأثیر دوسویهسده، درخت

، ضمن زیادوهای گوناگون به کمتند و در دورههای گیاهی متنوع هسی گونهشکل گرفته که دربرگیرنده

د های زیستی پدیهایی از پرندگان و دیگر جانوران هم آشیانتأمین بخشی از معیشت مردم، برای گونه

ی ی چشمه جعفر، گالبدره و وزوا )وزباد(، درهشیرپال، دره –ی پس قلعه زارهای درهاند. درختآورده

در این  اند.از این جمله درحسنکزاد، جنگل کارا، و ی فرهی مرادآباد، درهچال، درهی کُلکدارآباد، دره
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م های وحشی و اهلی، آلبالوی وحشی و اهلی، باداهای بید، چنار، سپیدار، ولیک، سیبها، درختان و درختچهدره

، )افدرا( بزیا ریش ال، تا )داغداغان(، شیرخشت، اُرمَکاخته، گردو، توت، ازگیل، زرشک، سماق، سیاهو بادامک، زغال

لیم شبیه گیری میکرواق)که به خاطر شکل و توسکا هیرکانی مانند افراپلت هایگنجشک، و حتی گونه نسترن، زبان

و  های اهلیتنیدگی گونهخورند. این درهمییده( به چشم میقلعه روی پس، در منطقهکاسپینبه اقلیم دریای 

 که در باال به آن اشاره شد، دانست.« شدهانداز حفاظتچشم»توان مصداقی از تعریف وحشی را می

ای خاص درختچه –ی درختی جعفر( یک جامعهقلعه و چشمه)باالدست پس« بندیخچال»ی در منطقه

)افدرا(،  اُرمَک هایدرختان ولیک، داغداغان، و ازگیل، به همراه درختچهشود؛ در این منطقه، دیده می

ی گیاهی با این اند. جامعهنسترن، شیرخشت، آلبالوی وحشی، و بادامک یک جامعه را پدید آورده

 خورد. تر جایی به چشم میترکیب، در کم

 
 

 های رشدویژگی

فصل رشد کوتاه، و بادهای شدید، شرایط رشد در کوهستان شرایط اقلیمی سخت، اختالف شدید دما در طول روز، 

های کوهستانی دوام آورند. این توانند در زیستبومای از حیات میهای ویژهسازد و فقط شکلرا بسیار سخت می

( همانند قاصدک، rosette« )رُزت»ها، ( همانند جارو علفی و چمنgraminoid« )سانگندم»ها، به صورت شکل

(همانند اسپرس و کاله cushion - like( همانند جاشیر، و بالشتکی )Umbelliferae - like)« چتری»

 اند. (... خود را با شرایط سختِ ارتفاع سازگار کردهPhysoptychis gnaphalodes« )بادکنکی»میرحسن و گیاه 

 های متنوعه، و برگاند، و تماشای گل، ساقهای جذاب فراهم ساختهها، کلکسیونی از فرماین سازگاری

 کند. زده میآورد و شگفتاین گیاهان هر انسانی را به وجد می

 

 شناسیقومگیاه

ی جانداران و ازجمله انسان دارند. گیاهان ی خوراک، نقش اساسی در زندگی همهی زنجیرهگیاهان، به عنوان پایه

ها، برای انسان اهمیت بسیار رو، شناخت کیفیت آنهمچنین در ساخت سرپناه و ابزار و دارو کاربرد داشته و از این

 «شناسیقومگیاه»ی آن جامعه است، داشته است. دانشی که هدف آن شناخت پیوند یک جامعه با گیاهان حوزه

ای هم و تا اندازه«( تهران بزرگ»های گذشته )پیش از حل شدن در فضای ران، در زمانشود. اهالی شمخوانده می

اند. این مردمان، در گذران ی گیاهان بودههای محلی، حامل یک دانش بومی دربارهمانند دیگر جامعهتا به امروز، 

تواند به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی، اند که میزندگی خود، به یک شناخت تجربی از گیاهان دست یافته
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ها، )به ویژه مواد ارگانیک( و نوشای اقالم خوراکی و دمی پارهکنندهها، تأمینراهگشای درمان بعضی بیماری

 هایی از کشاورزیِ هماهنگ با محیط زیست باشد.کاربست شیوه

 

ی شمیران به سرعت رو به نابودی رفته و بیشتر داری و کشاورزی سنتی در حوزهی اخیر، باغدر دو سه دهه

های زراعی و ری از گونههای مربوط به این کار تبدیل به ویال و آپارتمان شده است. همچنین بسیازمین

سیب »طعم منطقه یعنی ی معروف و خوشتوان از میوهاند که برای نمونه میهای محلی تقریباً نابود شدهسردرختی

ی ژنتیکی ارزشمند منطقه بوده اما دیگر در بازار وجود ندارد. در مورد یاد کرد که به راستی یک ذخیره« شمرونی

گرفت، به غارت برداشت اندکی که در گذشته از سوی مردم محلی صورت می گیاهان خودرو نیز شوربختانه،

 های سودجو و غالباً غیربومی بدل شده است.ی این گیاهان از سوی گروهرحمانهبی

 

ی توچال انجام شود و میراث شناسی حوزهقومی گیاههای بیشتری در زمینهجا دارد که پژوهش

های باغی و زراعی بومی حفظ گردد. گیاهان خودرو، و گونهی شناخت فرهنگی منطقه در زمینه

تواند در این زمانه های پایدار استفاده از گیاهان وحشی و  همچنین کشاورزی بومی میسازی شیوهزنده

غذای »یا استفاده از « بازگشت به زندگی روستایی»که بسیاری از قشرهای شهرنشین خواستار نوعی 

 اقتصاد و اشتغال محلی را تأمین کند.هستند، بخشی از « سالم

 

 

 پسندای از گیاهان خشکیهای آن، گنجینهتوچال و دامنه

 برای اصالح فضای سبز تهران« بانک بذر»

ی های بذری این ناحیه، سرمایهارزشمند تهران خواند. ذخیره« بانک ژن»توان ی آن را میکوهستان توچال و حوزه

د. یادآور پسنشناسی و دوستداران شناسایی و پرورش گیاهان بومیِ خشکیمانندی است برای پژوهشگران گیاهبی

سازی، تقریباً هیچ کار علمی و عملیاتی انجام نشده ارکشود که در مورد استفاده از گیاهان بومیِ تهران برای پمی

شده ها، یکسره خارجی یا اصالحویژه گیاهان علفی و درختچهروند، بههای شهر به کار میو گیاهانی که برای بوستان

کار )با  ینایم که در طول سال نیاز به آبیاری زیاد دارند که اهستند. نیاز آبی این گیاهان بسیار باال است و دیده

های شده، همچنین به مراقبتشود. گیاهان خارجی و اصالحهای گرم سال هرروزه انجام میکمی هم افراط( در ماه
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کاری، هرس، و تجدید کاشت،  انجام شان مرتباً کارهایی مانند شخم، کوددهی، وجینبسیار نیاز دارند و باید برای

 کند.   ی شهر تحمیل میبع آب و بودجهی سنگینی را به مناداد. این کارها، هزینه

 هایجا که بیش از حد لگدکوب نشده، به زمینها در آنی دیوارها و درز اسفالتویژه در بهار، به گوشهاما اگر، به

ی های شهری در جاهایی که بیل و بیلچهکنار بوستانوها و گوشهی ساختمانی شهر، و به باغچهرهاشده

ن کند! در تهران، از اواخر بهمژنتیکی گیاهان چه می« نبوغ»یابیم که ر نیست... بنگریم درمیکاران در کا«وجین»

های گیاهی را ببینیم که با کمی کار نوازی از تنوع گونههای ظریف و چشمتوانیم جلوههای خرداد میتا نیمه

ه، های یادشدهران فراهم ساخت. در ماهالگوهای خوبی برای اصالح فضاهای سبز ت توان از آنپژوهشی و عملیاتی می

ر کند؛ داش دلربایی میهای طالییروییده و با گل« مینای چمنی»ها، ها و درختچهتوان دید که البالی بوتهمی

با  «کالغک»کشد؛ در پای درختانی، اش را به رخ میهای ظریفسرکشیده و غالف« خاکشیر»ی جایی دیگر بوته

با « پنیرک»های شمشیری در کنار با برگ« بارهنگ»کند؛ آن سوتر، خودنمایی می ایهای بنفشِ خوشهگل

ی رباید؛ هرجا که از چشم باغبانِ پرپرکنندههای آبی، چشم آدم صاحبدل را میهای گرد و پررنگ و گلبرگ

اند؛ ک را پوشاندهیا گندمیان مختلف خا ها به گُل نشستهو قاصدک« نیلوفر وحشی»در امان بوده، « های هرزعلف»

های هگر طبیعت، بوتتواند گیاهی بر آن برویاند، دست معجزهای از خاکروبه که هیچ مهندس باغبانی نمیو بر توده

ا ها تها و نخاله با نور و آسمان آشنا ساخته... که این آخریسنگرا از البالی قلوه« کَبَر»و « جارو»نورس و ظریف 

کوه توچال، تنوع این در شمال تهران، به دلیل وجود رشتهمانند. اداب باقی میاواخر تابستان هم سبز و ش

تر بودن هوا و رطوبت و بارش بیشتر، خاطر خنکها هم بهی زیست آنگیاهانِ خودرو بیشتر است و دوره

 تر است.طوالنی

ی، ترین مراقبت انسانبی کمچقدر باید کم ذوق باشیم که این گیاهان ریز و درشت را که هرکدام با طرحی بدیع، 

خود در کن کنیم. گیاهانی که خودبهبخوانیم و ریشه« علف هرز»اند، ای از تنوع زیستی را به نمایش گذاشتهجلوه

ای ه)فلور / مجموعه گیاهان بومی یک منطقه( هستند و از سرمایه« گیا»هایی از رویند، نمونههای شهری میزمین

های «انتخاب طبیعی»ی تکامل، و در پی ها سالهروند. این گیاهان در روند میلیونطبیعی سرزمین به شمار می

ها داده ی تصور ما به آناند. این سازگاری طبیعی، توانی ورای دانش کشاورزی و قوهشمار، با محیط سازگار شدهبی

 تا بتوانند در گرما و سرمای محیط و  دیگر شرایط سخت منطقه تاب بیاورند.

نی ای غهای آن تنوع زیادی دارند، دستمایهکوه توچال و کوهپایهن بومی تهران، که به یُمن رشتهگیاها

ای قابل استفاده در پرورشِ این نوع گیاهان برای پسند، و سرمایهبرای مطالعه روی گیاهان خشکی

 استفاده در فضاهای سبز شهری است.
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طراحی فضاهای سبز شهری بازنگری کنیم. در شرایطی که کشور  الزم است با نگاه مهربانانه به گیاهان بومی، در

تواند مصرف آبِ فضاهای سبز شهری را تا یک دهم کاهش مشکل تأمین آب دارد، فرصت دادن به این گیاهان می

ی یها را با زیبابَر،  آنپهنِ آبهای درشت و گیاهانِ برگ)پارک(ها با گل توان به جای بزک کردن بوستاندهد. می

ای چون به کاربستنِ کرک، تیغ، های پیچیدههایشان با روشهای ریز دارند و برگوحشیِ گیاهانی آراست که گل

 کنند. همچنین بایدی خورشید تابستانی، مقابله میسازی آب... با گرما و نور کورکنندهای، و ذخیرهرنگ نقره

ی ای خشک چون تهران، فقط در تودهزیبایی را در ناحیه مان به فضاهای باز شهر اصالح شود؛ به این شکل کهنگاه

ه ی تابستان هم گل و چمن داشتهمیشه سبز و انبوه نبینیم و توقع نداشته باشیم که در چنین اقلیم، در میانه

و ، گونه بسیاری از گیاهانبروند؛ همان« خواب تابستانه»اند که به باشیم. بسیاری از گیاهان بومی ما، یاد گرفته

پذیری و حساسیت خود را در شرایط سخت، کم کنند. در روند تا آسیببعضی جانوران در زمستان به خواب می

ی پاییز تا اواخر خرداد )نیم تا دوسوم سال!( فضای سبزی داشته باشیم که نیازی به آبیاری توانیم از نیمهعوض می

 ندارد.

توان ی گیاهی خوبی دارد و در هر ناحیه میدشت و کوه کشور ما )از جمله، کوهستان توچال( غنا

 ها را به فضاهای شهری معرفی کرد.های بومی را شناخت و آنرُستنی

، بارشهای کمی تهران و کرج نشان داده که حتی در سالی شخصی نگارنده )عباس محمدی( در چند باغچهتجربه 

ها و درختانی مانند داغداغان، خرزهره، ارغوان، فقط با فرصت دادن به رویش گیاهان خودرو، و با کاشت درختچه

ی توان آبیاری باغچههای خشک ایران هستند، میوبیش بومی ناحیهنسترن وحشی، دغدغک، مو، و زیتون که کم

بار، محدود ساخت یا حتی  گذاشت ی پاییز، و آن هم حدوداً هر ده روز یکساختمان را به اواخر بهار تا نیمه

ریزان، به خواب تابستانی بروند. به این ترتیب، و با خودداری از کاشت ها با برگبعضی درختچه گیاهان علفی و

های شهری یا چه که در بوستاندهم آنهای خارجی و غیروحشی، مصرف آب به حدود یکشده و گلچمن اصالح

ی ی قدیمی ایرانکه یک شیوه« یاآبیاری کوزه»یابد. در این تجربه، گیرد، کاهش میهای معمولی صورت میباغچه

تر از روش شلنگ، سبز و ها را در اوج گرمای تابستان هم با اندکی آب و با زحمتی کماست،  درختان و درختچه

 شکوفا نگاه داشته است. 

 

 های انحصاری )آندمیک( تهرانگونه

 ها هستند:این های انحصاری تهرانگونه که رضا فرخی نقل کرده، گونهآن

Eritrichium mertonii ی گاوزباناز خانواده 
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Buffonia hebecalyx ی کاریوفیالسه یا میخکچارچار تهرانی، از خانواده 

Stellaria scaturiginella  ،ی کاریوفیالسهاز خانوادهگندمک توچالی 

Centaurea carduiformis subsp. Iranica ی میناییانگندم ایرانی، از خانوادهگل 

Tanacetum polycephalum subsp.junesarens ی میناییانمینای فرحزادی، از خانواده 

Taraxacum darbandense ی میناییانگل قاصد دربندی، از خانواده 

Convovulus gracilininus ی پیچکیانپیچک شکننده، از خانواده 

Astragalus latianicus آسای پروانهگون، از خانواده 

Hedysarum elbursense آسای پروانهاسپرس، از خانواده 

Vicia sojakii  آسای پروانهخانوادهماشک توچالی، از 

Galium tehranicum ای جدید به فلور جهان معرفی شده ی روناس که به عنوان گونهشیرپنیر، از خانواده

 است.

کوه های جنگلی اطراف تهران مانند رشتهتع و تودهی گیاهی دیگر مراها، و تقریباً از هیچ گونهیک از این گونهاز هیچ

های بسیار محدودی در است. البته در یکی دو سال اخیر، حرکتای احداث فضای سبز استفاده نشده توچال، بر

چند  «ی تهرانی سوم توسعهی پنج سالهبرنامه»این زمینه آغاز شده و با پیگیری کنشگران محیط زیست، در 

ماده به حفاظت از محیط های طبیعی شهر و اطراف شهر، و به استفاده از گیاهان بومی در فضاهای سبز شهری 

 اختصاص یافته است. 

های گیاهی کارگیری گونههای گوناگونی دارد و به همین دلیل تنوع گیاهان بومی آن زیاد است. بهکشور ایران اقلیم

یاهان، کند. کاشت این گهای سبز شهری را بیشتر میها و دیگر محیطو زیبایی بوستان بومی در فضای سبز، تنوع

 شود وهمچنین سبب آشنا شدن مردم با ثروت زیستی محیط خود و عالقمندی آنان به حفاظت از این ثروت می

ی ترتیب، رابطهسازد. به این امکانی را برای دانشجویان و پژوهشگران منابع طبیعی و محیط زیست فراهم می

ی اجتماعی برای حفاظت از محیط زیست شود و از این رهگذر، سرمایهانسان شهرنشین با طبیعت بازیابی می

فضای  تر ازهای بومی فراهم شده، بسیار کمهای نگهداری فضای سبزی که با گونهیابد. هزینهسرزمین افزایش می

آبی وهوایی، وضع خاک، تابش شدید خورشید، یا کمرات آبو حساس به تغیی« خارجی»سبزی است که با گیاهان 

 روشود و عمر طوالنی دارد، و از اینآرایش یافته است. این گونه فضای سبز، در محلِ حود کاشت و تکثیر می

 شود. های حمل نشا و نهال هم برای آن نزدیک به صفر میهزینه
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دهی به حیات وحش توانند سبب جذب و پناهها میکه آنهای بومی این است های گونهیکی دیگر از ارزشمندی

ا هی خوراک و آشیان زیستی آنکنندهها شوند، چرا که این گیاهان، تأمینشهری مانند انواع پرندگان و پروانه

های برداریهای خوراکی یا محصوالت دارویی با هدف کاستن از فشار بهرهشده از سبزیی کنترلهستند. استفاده

 های کشت گیاهان بومی است.های طبیعی، از دیگر خاصیتچنینی در محیطاین

ها باشد؛ اگر یک گونه به علت تخریب زیستگاه طبیعی در خطر تواند اندوختگاهی برای گونهفضای سبز بومی می

ی وبارهد تواند از نابودی نسل آن گونه جلوگیری کند و به معرفیانقراض قرار گیرد، اندوختگاه ژنتیکی شهر می

 هایتوان در تالش برای نجات درخت شمشاد که از گونهای از این مورد را میگونه به طبیعت یاری رساند. نمونه

های هیرکانی است دید؛ این گونه که در چند سال اخیر به علت هجوم یک حشره و بروز نوعی بیماری بومی جنگل

ست مازندران، در فضاهای سبز چند شهر شمال کاشته ومیر سنگین شده، از سوی فعاالن محیط زیدچار مرگ

آرایی سازگار باغچه»های آموزشِ ها با برگزاری کارگاهجا دارد که شهرداری شده و مورد حمایت قرار گرفته است.

 ، فرهنگ کاهش مصرف آب و  استفاده از گیاهان بومی را ترویج کنند. «با محیط زیست

 

 

 

ی تیرماه برداری )نیمهتا تاریخ عکس 91ن از ابتدای سال . این گیاهاآباددر سعادت در حیاط اشتراکی یک ساخنمانبا گیاهان بومی آرایی باغچه

 هیچ آبیاری نشده بود.( 91
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شوند.(کالغ و توچال در باال و دست راست دیده میهای چین)قله 1393زاد، باالی نیایش، خرداد ی فرهدره  
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1391گیاهی بندیخچال، خرداد پوشش   
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1391پوشش گیاهی بندیخچال، خرداد   
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چشمه جعفر –پی چند نمونه از گیاهان مسیر تنگ  
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چشمه جعفر –پی چند نمونه از گیاهان مسیر تنگ  

 

 

1391چشمه جعفر، خرداد  –پی شناس(، مسیر تنگدکتر حسین آخانی )گیاه  
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 )گیاه آتشین( Aethionema grandifloraیکی از گیاهان بسیار زیبای توچال؛ 

 عکس از: حسین آخانی

 

 

حسین آخانیعکس از:   Oreophysa microphylla 
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 Allium tuchalense عکس از: حسین آخانی
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 Dianthus szovitsianus )میخک(، عکس از: حسین آخانی
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 1391کالغ، تابستان چینی جنوبی کوه گل ماهور، دامنه

 

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

 

 
 1391ی زرشک، خرداد همان درختچه
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 1391)زیر اوسون(، خرداد ی آبشار پسنگ کاشت، درهانسان –ی جنگلیِ طبیعی توده
 

 

 
 

 1391بندیخچال، خرداد  –جعفر کاشت، مسیر چشمهانسان –ی جنگلیِ طبیعی توده
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 1/4/1391های سماق در منظریه )اردوگاه باهنر(، ای از درختچهتوده

 

 

 

 

 1/4/1391کالغ، ی چینانداز توچال از روی قلهچشم
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 1/4/1391کالغ، ی چینهای جنوبی قلهدامنه
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 1391خرداد  11کابین ولنجک، روی تا ایستگاه دوم تلهشقایق در مسیر پیاده

 

 

 

 1391خرداد  11کابین، متری مسیر تله 3000الله در ارتفاع حدود 
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 21/2/1391آلبالوی وحشی در بندیخچال، 

 

 
 

 21/2/1391های اُرمَک )افدرا( در بندیخچال، گل خیارک به همراه درختچه
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دوست سرخس که در محیط گرم و خشک بندیخچال با یافتن یک میکرواقلیم در زیر سنگ، به زیبایی خودنمایی گیاه رطوبت

 21/2/1391کند؛ بندیخچالمی

 

 
 21/2/1391ی کراسوالسه در بندیخچال، گیاهی گوشتی و مقاوم به خشکی از خانواده



145 

 

 

 
  20/2/1391راه پاکوب باالی پس قلعه، 

 

 
 21/2/1391شیرخشت، بندیخچال  –ی افدرا دکتر هومن روانبخش )جنگل شناس( در کنار یک توده

 



141 

 

 
 21/2/1391درخت ولیک در بندیخچال، 

 

 

 
 21/2/1391ی ولیک دربندیخچال، توده
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 21/2/1391شمعدانی وحشی در بندیخچال، 

 

 
 21/2/1391شقایق در بندیخچال، 
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 1391متری جنوب توچال، سی شهریور  3000گل حسرت، در ارتفاع حدود 

 

 
 1/4/1391دوست(، گالبدره ی تمشک )گیاهان رطوبتنیزار و توده
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 1/4/1391درخت زیبای تا )داغداغان( در باالدست گالبدره، 

 

 
 1391ای و کاج، ولنجک خرداد های سرو نقرهکاشت با گونهجنگل دست
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 1/4/1391برداری: ، تاریخ عکسای و ارغوانبا سرو خمره کاری در گالبدرهجنگل

 

 
 1393اند. خرداد درخت گز در پارک جنگلی چیتگر، در بخشی که درختان غیربومی )اقاقیا، کاج،...( خشک شده
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اند، پوشش گیاهان علفیِ خودرو دوباره شده. در بخشی که درختان غیربومی )اقاقیا، کاج،...( خشک 93پارک جنگلی چیتگر، خرداد 

 رویند.می

 

 
 1/4/1391گالبدره، گل ماهور در 
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 متری توچال( 3500نجمه طالیی قفقازی )در ارتفاع 

 ، جلیل نوروزی(های ایرانهای وحشی کوهنگاهی به گلاز کتاب  155تا  152های های صفحه)عکس

 

 متری( 1100خشخاش بیابانی ) توچال 
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 متری( 1100چشم شیر ارمنی ) توچال 

 

 متری( 2000گل شکافته ) توچال 
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 متری(2200 – 1000الله زرد کوهی ) 

 

 متری( 2200نسترن شرقی) توچال 
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 متری( 3200 ،آدمک ) توچال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متری( 3200آالله توچالی) توچال 
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 شمیران و توچال سالدرختان کهن
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/2/1391در بندیخچال،  سالکهنهای ولیک
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 20/4/1391سال جماران، چنار کهن

 

 
 

 1391چنار قدیمی در چشمه جعفر، خرداد 
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 1391سپیدار در چشمه جعفر، خرداد  سالکهندرخت 

 

 
 1311پس قلعه، اردیبهشت  سالکهنداغداغان 
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 1391پس قلعه، سی شهریور  سالکهنداغداغان همان 

 

 
 1391آبشار دوقلو، سی شهریور  –قلعه چند داغداغان قدیمی در مسیر پس
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 1311درکه، شهریور  سالکهنچنار 
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، با دست شخص ییتر در حدود سه متر است )در عکس باالمسجد سوهانک؛ قطر بُن درخت بزرگ در کنار سالکهندو چنار 

 20/4/1391مقایسه کنید.( 
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 1311زاده قاسم، بهمن امام سالکهنچنار 

 

 
 )این درخت ارزشمند نیاز به حفاظت بیشتر دارد.( 1/4/1391زاده قاسم، امام سالکهنچنار 
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 1/4/1391زاده قاسم، ی امامسال دیگر در محلهیک چنار کهن

 

 
 20/4/1391آباد(، قامت و قدیمی نارون در بوستان صدر )رستمدرخت بسیار خوش
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 20/4/1391بیمارستان دارآباد(، ارهای قدیمی دارآباد )کاخ مظفری یکی از چن

 

 

 
 1/4/1391آمیختگی دو درخت سپیدار و چنار قدیمی، گالبدره درهم
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 1/4/1391یک درخت قدیمی افرا در گالبدره، 

 

 
ها پیش، درخت از نزدیک بن رسد که دههنوردی توجه کنید(؛ به نظر میکوه بیش از دو متر است )به باتوم سالکهنبُن این چنار 

 1/4/1391قطع شده و دوباره جَست زده است. گالبدره 
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 1/4/1391در گالبدره،  سالکهنسپیدارهای 
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 1/2/91شمال میدان بهرود، رخ جنوبی چین کالغ(، ، «ی بیدهادره)»در حسنکدر  سالکهنچنار 

 

 
 1/2/91)شمال میدان بهرود، رخ جنوبی چین کالغ(،  درحسنکگنجشک قدیمی در زبان
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 1/2/91)شمال میدان بهرود، رخ جنوبی چین کالغ(،  درحسنکدرختان قدیمی بید در 

 

 
 1391درخت نارون و درخت چنار قدیمی در کنار هم، خیابان دربند، سوم اردیبهشت 
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 1/4/91)اردوگاه باهنر(، چنارهای قدیمی در منظریه 
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 1/4/91)داغداغان( در منظریه، « تا»اندام یک درختِ خوش

 

 
 1/4/91درخت توت قدیمی در منظریه، 

 



111 

 

 منابع

 

1) Akhani, H., Mahdavi, P., Noroozi, J., Zarrinpour, V., 2013. Vegetation Patterns of the Irano-Turanian 

Steppe along a 3،000 m Altitudinal Gradient in the Alborz Mountains of Northern Iran. Folia Geobotanica 

41, 229-255 

 

2) Khassanov, F.O., Noroozi, J., Akhani, H., 2001. Two New Species of the Genus Allium (Alliaceae) 

from Iran. Rostaniha 1, 119-129 (En.). 

 

3) Mahdavi, P., Akhani, H., Van der Maarel, E., 2013. Species Diversity and Life form Patterns in Steppe 

Vegetation along a 3000 m Altitudinal Gradient in the Alborz Mountains, Iran. Folia Geobotanica 41, 1–

22. 

 

4) Noroozi, J., Akhani, H., 2013. The Alpine Plant Diversity and Vegetation of Tuchal Mountains (N. 

Tehran, Iran). Colloques Phytosociologiques 29, 431-449. 

 

5) Noroozi, J., Akhani, H., Willner, W., 2010. Phytosociological and Ecological Study of the High Alpine 

Vegetation of Tuchal Mountains (Central Alborz, Iran). Phytocoenologia 40, 293–321. 

 

1) MacDicken, Kennneth. FRA 2015 Terms and Definitions, www.fao.org/forestry/fra 

 

 

1( مهدوی، پرستو. پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با عنوان » بررسی جامعهشناسی گیاهی ناحیهی کوهپایهای و 

  1311، «ارتفاعات توچال واقع در شمال تهران یکوهستان

 

های ی پژوهش، مجله«در شمال شهر تهرانقلعه پس یمنطقه یشناسقوماهیگ. »دهیسپ ه،پارساپژو و ی، منیژه.مقصود( 1

 1390، زمستان 2ی شناسی ایران، شمارهانسان

 

ی عباس پاشایی اول، انتشارات سازمان ، ترجمهزارهای ایرانهای طبیعی و درختتاریخی جنگل سیمای( بوبک، هانس. 9

 1314جغرافیایی نیروهای مسلح، 

 

 (انتهر شهر یردموی بومی )نمونهنگیاهااز  دهستفاا با انیرا یشهر منظر کاشت حیاطر( فرخی، رضا. 10

 

 شناس(شناس( و دکتر هومن روانبخش )جنگلهای صحرایی دکتر حسین آخانی )گیاه( راهنمایی11

 

 



112 

 

 

 

های طبیعی نزدیک به شهراهمیت محیط  

 شهر، کوه، و تنوع زیستی

گوید چرا باید موضوع تنوع زیستی برای ما مهم می تنوع حیاتی خود با عنوان ادوارد ویلسون، در کتاب ارزنده

ها از زمین محو شود؟ سپس خودش پاسخ ها و یا حتی نیمی از آنکند اگر برخی از گونهباشد؟ چه تفاوت می

ی های بالقوههای جدید اطالعات علمی خواهد خشکید. ثروتسرچشمه»دهد که با از میان رفتن تنوع زیستی می

شود، داروها، محصوالت کشاورزی و پزشکی، چوب، الیاف و خمیر، گیاهان گی منهدم میشناختی بزرزیست

 شود. درهای نفت و سایر محصوالت و امکاناتی که هنوز در راه است، منتفی میی خاک، جایگزینکنندهحفاظت

نهند و فراموش یهای هرز وقعی نمها و علفها، این کُخها و گمنامبعضی محافل رسم چنین است که به کوچک

ی گمنام آمریکای التین مراتع استرالیا را از بالی رشد بیش از حد کاکتوس نجات داد، پرهکنند که یک شبمی

که گیاه پریوش قرمز درمان بیماری سرطان هاجکین و لوسمی لنفتیک کودکان را فراهم آورد، که سرخدار 

در  های خون رای شیمیایی در بزاق زالو لختهیک ماده پاسیفیک امید قربانیان سرطان سینه و تخمدان شد، که

کند، و این سیاهه از پیش نیز، علیرغم تحقیقات محدود، طوالنی و برجسته بوده است... . حین جراحی حل می

لخیز ها خاک را حاصها به انسان را نادیده بگیرند. این سیستمکاران آسان است که خدمات اکوسیستمبرای فراموش

 «.کنند...را قابل تنفس می و هوا

ای شناسی و متفاوت بودن شرایط طبیعی در ترازهای ارتفاعی گوناگون، در هر منطقهها، به دلیل تنوع ریختکوه

 هایی مانند ایران کهشوند. به عالوه، در سرزمینبوم میکه باشند، سبب چند برابر شدن تنوع زیستی زیست

های ها شده، کوهستان نقش پناهگاه را هم برای گونهی دشتصرف گستردهی دراز زیست انسان موجب تپیشینه

های جغرافیایی گوناگون های ایران، کوهستان زاگرس که عرضکوهکند. در میان رشتهجانوری و گیاهی بازی می

 ی ژنتیکی کشور است.گیرد، به واقع گنجینههای بارشی متنوعی را در بر میو رژیم

 2050ی شهرنشینی و نسل ما شاهد بیشترین رشد شهرنشینی تاریخ خواهد بود. تا سال سده ویکم،ی بیستسده

ی دو میلیارد و چهارصد میلیون انسان دیگر شهرنشین خواهند شد، یعنی در هر شش هفته یک شهر به اندازه

راتر  رفت، و جمعیت شهری از دوسوم کل جمعیت کشور ف 1390نیویورک ساخته خواهد شد. در ایران، از سال 

ترین اختراع بشر درصد برسد. شهرها را بزرگ 15جمعیت شهرنشین به باالی  1430رود که تا سال انتظار می

گیرد، فرصت های بسیاری دارد. در شهر تولید اقتصادی بیشتری صورت میاند، و زندگی شهری فایدهخوانده
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شود. اما رشد سریع کارآمدتری استفاده میبیشتری برای تحصیل و رشد فردی هست، و از منابع به شکل 

شهرنشینی، با افزایش ردپای زیستی و مصرف باالتر انرژی و منابع دیگر، اثر شدیدی بر محیط زیست دارد. 

زمان با رشد شهرها، از طبیعت پذیر است که همامکانشده دارد. های حفاظتشهرنشینی، اثر شدیدی هم بر منطقه

ی دهند که در فاصلهها نشان میای پژوهشزیستی و زندگی بهتر انسان، حفاظت کرد. پارههم برای حفظ تنوع 

های طبیعی در معرض تهدید شهرها ونود هزار کیلومترمربع از زیستگاهبا رشد شهرها، دویست 2030تا  2000

ها شده )که در آنحفاظت های شدیداًهای ملی و دیگر منطقهگیرند. تا آن سال، حدود چهل درصد از پارکقرار می

تر از پنجاه کیلومتری های کمشده، در فاصلهتر حفاظتهای کمبرداشت منابع ممنوع است( و نیمی از منطقه

هایی )حتی کوچک( از زیستی انسان و طبیعت ممکن است؛ نگهداری بخششهرها قرار خواهند داشت.  اما، هم

های زندگی شهریِ سازگارتر با محیط همچنین کاربست شیوه فضاهای طبیعی نزدیک به شهر یا درون شهر، و

ها هم  همین ی خیابانهای شهری و درختان حاشیهتواند به حفظ تنوع زیستی کمک کند. بوستانزیست، می

 .کنندنقش را در حفظ تنوع زیستی دارند و به عالوه به سالمت انسان ها هم کمک می

اندوختگاه بزرگ ژنتیکی و تنوع زیستی را برای شهر تهران بازی کند و از این تواند نقش کوهستان توچال می

طور معمول های انسانی بهبرداریی محیط زیستی کشور یاری رساند. اگرچه بهرهرهگذر، به حفظ گنجینه

ای وه ههای طبیعی است، اما با اصالح رویکردها ممکن است در بعضی جاها مانند کترین تهدید برای محیطبزرگ

 ها به دالیل زیر، به عاملی در حفظ محیط زیست بدل شود:مشرف به شهرهای بزرگ، حضور انسان و گردشگری

ای دورافتاده ممکن است؛ با توجه به تولید ناخالص هتر از کوهستانا مدیریتِ چرای دام راحته* در این کوهستان

وانند حق چراندن دام را از دارندگانِ آن تمییرد، مسووالن شهری گیعظیمی که در شهرهای بزرگ صورت م

خریداری کنند و چرای دام را محدود یا در صورت لزوم برای مدتی ممنوع کنند؛ روشن است که در این زمینه، 

 ای محیط زیست(ضروری است. های منابع طبیعی )و حسب مورد: ادارهههمکاریِ اداره

 ر است.تزدیک به شهر راحتای نهحیطی، در کوهمای زیسته* کنترل تخلف

 وانندتای اجتماعیِ پُرشمار میهوردان و گردشگران است؛ این گروهنهای نزدیک به شهر، محل آمد و شد کوه* کوه

 ای حساس، همیار مأموران دولتی باشند. هاین محیط های داوطلب فعالیت کنند و با دیدبانی«انببوم»در مقامِ 

اندازهای طبیعی را داشته باشند، خود در شهرهای بزرگ امکان برخورداری از چشم ها شهروند ساکناگر میلیون

با  ها و نوجوانانی کهشوند. به ویژه بچهکنندگان طبیعت در سراسر کشور بدل میبه خود به دیدبانان و مراقبت

های یامپشوند و هم حامل عت عالقمند میییابند، هم خود به حفاظت از طبهای طبیعی انس میمحیط

 محیطی به خانواده ها خواهند بود. زیست
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 مارهای کوهستان توچال

 ی افعی دماوندی گونه ،البرز مرکزی یدر حوزه .آن اندمیک است یگونه مار در ایران هست که ده گونه 11 

در توچال شده پراکنش دارد. از مارهای شناسایی 3200تا  1100ارتفاع منحصربفرد این منطقه است که در 

(، 2100تا  1500)ارتفاع  مار(، گرگ2100تا  1500)ارتفاع حدودچند نمونه اشاره کرد: افعی البرزی  توان بهمی

دار دار یا افعی شاخ(، مار شاخمتری 2200تا  0متری(، مار دستی یا مار جعفری )ارتفاع  1100مار آتشی )تا 

مزارعی محدود دارد حصارک کن باغستانی کوچک و  یهای باالیدر انت (.1391متری()رجبی زاده،  2000ایرانی)تا 

شود نیز دیده می« مار جعفری»و  ،جهد زیاد استبه طرف آدمی و جانداران دیگر می که «مارتیره» آندر  که

  (.1311)ستوده،

 

 

 

 

 

 

 چالوس تا فیروزکوه( یالبرز مرکزی از جاده ی قلمرو:هافعی دماوندی ) محدود

 

 

 

 

 

 

 دستی، مار جعفری، مار قیطانیمار 
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 پرندگان کوهستان توچال

: اندهای شاخص توچال چنینگونهها که از میان آن شناسایی کرده در تهران را گونه پرنده 110پرویز بختیاری 

متر(، کبک،  3000تا  1100ی، دلیجه، کبک دری ) مناطق کوهستانی از ارتفاع ی پا بلند، عقاب طالیسارگپه

و  آبشارهامرکولی کوچک و بزرگ، دیوار خزک )کوهی، ک یآبشارها(، صعوه) بوف، زیر آبروکهجنگلی، شاکبوتر 

سرخ متر(، زاغ نوک 3900تا  1900تفاع ار) پیشانی سرخ، گنجشک کوهی، گنجشک برفی یصخره ها(، سهره

 .(1394بختیاری، ) (، کالغ ابلق3000تا  1200ارتفاع )
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های طبیعی نزدیک به شهرها گفته شد، اهمیت محیطی چه که در زمینهبا توجه به آنمطلب زیر، دو 

 نوشته شده است.

 های مشرف به تهرانکوهستان حیات وحشِ

 دوستاننوردان و طبیعتهمیاری کوه طرحی برای احیای حیات وحش با

سته ان(وابو جانور انزیستمندان )گیاهزندگی دیگر بشری و  هایامعهپیدایش تمدن در فالت ایران، حیات جآغاز از 

 دویست سالبیش از است. انتخاب تهران به عنوان پایتخت در  و آبادانیآب  یسرچشمهبوده که به کوهستان 

بوده  هموجود منابع آبی و طبیعی مناسب ه دلیل ب مناسب، سیاسیِ ،به جز موقعیت جغرافیایی و نظامی وپیش

 است.

 کم به علتی وحشی(، بادام کوهی و اَوِرس کمایِ بنه )پستههای جنگلی و بیشهر این منطقه پوششاما، د

شد جاجرود   یبه منطقه حدودگردید و این پوشش بیشتر م کلی نابودتقریباً بهبرای سوخت  پیوسته برداریبهره

سان یادآور وجود این گربهل تهران( ی کوهستانی در شما)یک نقطه «چالپلنگ». نام بودشکارگاه سلطنتی که 

ممکن باشد. نانوردان برای بسیاری از کوهاست؛ چیزی که امروزه شاید تصور آن هم  کوهستاناین چاالک در 

با همیاری مرکزی کوهستان البرز  یشده و از دست رفتهفراموش)تنوع زیستیِ( احیای زیگونگی 

شهر النک شکوه طبیعتِ بازگردانیگام بزرگی در تواند میفرهیخته پیمایانِ طبیعتدیگر نوردان و کوه

 تهران باشد.

های کشور، پیاده کردن چنین طرحی در توچال می تواند گذاریبا توجه به اثرگذاری تهران بر سیاست

 الگوی خوبی برای دیگر شهرها باشد و میراث جذاب و ماندگاری را برای کشور رقم زند.

 

 نگاهی به تاریخنیم

و رماندن و  (1)امکان جرگه در آنبوده و  «بند و بستخوش»ند شکارگاه جاجرود به اصطالح شکارچیان هرچ

 ولی در ،وجود داشت شد()که این آخری گهگاه در آن دیده می پازن و آهو، البرز مرکزی های قوچِگله «مالیکوه»

ارتفاعات مشرف به  ،تابستاندر فصل بسیار گرم بهترین مکان برای تفرج و شکار  دوران حکومت قاجار،

 لیمفص صورت ، بهبار به فرمان ناصرالدین شاهبوده است. کوهستان ولنجک هر دو سال یک «تهران یدارالخالفه»
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شتافت. سوی توچال میه و کبک دری ب (2)«سوراخیکهنه»های برای شکار پازن «هاشهریار جاده»شد و میجرگه 

نوکرانی داشته که در ولنجک پازن و کبک  1300السلطان در اوایل سال های مسعود میرزا ظل یوهن ،قیصر مسعود

و  ،وپنج سال پیش در ارتفاعات مشرف به دارآباد پلنگ وجود داشتهتا چهل ،هاکردند. بنابر شنیدهدری شکار می

د را دارن بختنوردان تهرانی هنوز این هو کو ،شوندهایی در این حدود دیده میاکنون نیز هر چند سال یکبار پازن

 کبکی مست گوش سپارند. یکه به قهقهه

های تهران ی نوزدهم میالدی کوههای شمال تهران، پژوهشگران خارجی که در سدهدر مورد پوشش گیاهیِ کوه

جغرافیای دانشگاه بُن در اند؛ از جمله این که هانس بوبک استاد اند، از درختان اَوِرس این منطقه یاد کردهرا دیده

ی نوزدهم به وجود درختان های سدهمنتشر ساخته، با استناد به منابع مربوط به نیمه 1955کتابی که به سال 

ی چهل خورشیدی به های دههدر نیمه (4). همچنین منوچهر ستوده(3)کندهای توچال اشاره میاورس در دامنه

ی سرقال )جایی نزدیک روستای )داغداغان( در سمت جنوب قله« ات»وجود دو درخت تنومند و بسیار قدیمی 

ت هم ی شصکند. این دو درخت تا دههسیژ دربند در آن قرار دارد( اشاره میقلعه که امروزه ایستگاه باالیی تلهپس

یادی درخت ها باقی مانده و البته خوشبختانه تعداد زدر آن نقطه دیده وجود داشتند، اما امروزه فقط یکی از آن

ی های پراکندهسیژ روییده است. این درختانِ تا، و پایهی تلهها( در محدودهتر هم )حتماً از بذرهای آنکوچک

ه کنند کخورند، حکایت از این میقلعه( و جاهای دیگر به چشم میدیگری که در بندیخچال )کمی باالتر از پس

تری داشته تی را دارد و حتماً در گذشته پوشش درختی غنیهای درخاین کوهستان استعداد در برداشتن گونه

 است.

در کنار فرسایش خاک  گوناگون،های کوهستان به بهانه های اندازی به دامنهشهر تهران و دست یافزایش محدوده

های ی مستندگلهاست. آخرین مشاهدهشده های جانوری نابودی گونهیا نشینی باعث عقب ،و تخریب زیستبوم

 به دلیل زندگی هم که پازن گردد،وی شصت خورشیدیبرمیاوایل دههبه  ،قوچ البرز مرکزی در این محدودهرگ بز

ندرت برای بقا دارد، بسیار بهبیشتری  ،بختتخریبگر شکارچیان و گردشگرانِ ز دسترسِدورا ایِهای صخرهدر محیط

 .(5)ها نیستبومی مانند کوهچ زیستبه یاد داشته باشیم که از نظر تنوع زیستی، هی .شوددیده می

 تهران باید احیا شود؟های زیگونگی کوهستان چرا 

 این موضوع، به دالیل زیر اهمیت دارد:

 های طبیعی و گردشگریافزایش جاذبه -
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های آن امکان قوچ و میش که همچون ورجین هاییی لکهای شدهجزیره هایجمعیتمیان ایجاد ارتباط  -

 اند.دادهمهاجرت را از دست 

 پیشگیری از فرسایش و سیالب،و احیای پوشش مرتعی -

جای جهان غنی، درهر  و پوشش گیاهیکوهستان، باشکوه بر ستیغ  پازنِ یا یکهای قوچ گله دیدن

ابَرشهری  –رود؛ چنین شرایطی برای تهران یی به شمار میدرآمدزایک امکان و  ای گردشگریجاذبه

در مورد  کمیاب در میان کالنشهرهای جهان قلمداد شود.ی جاذبهیک تواند می -چندمیلیونی

ع در واق ،و ایجاد انواع جاده و بزرگراهدرست زمین، های نابه دلیل واگذاریباید گفت که « ایهای جزیرهزیستگاه»

. وان دیدتمیورجین  یدر منطقه را ویژه اثرات آنهبکه  شدهدر استان تهران قطع  هامسیر مهاجرت قوچ و میش

در  ،محدود رفتند ولی اکنون در یک زیستگاهِورجین به خجیر و سرخه حصار میقوچ و میشِ های روزگاری گله

اند. با احیای دههم گردیگشنی )جفتگیری بین افراد یک گروه( زمستان متکی به تعلیف دستی شده وگرفتار درون

ای بعدی هشمال تهران می توان به پایداری این گونه در نسلزیستگاه و ایجاد امنیت و معرفی قوچ البرز مرکزی به 

 امید داشت.  زیست آنو بهبود شرایط 

برای مدیران امری بایگانی شده باشد ولی هنوز هستند افرادی که با  ،تجریش دربند و1311شاید سیالب مهیب 

 ی دیگرباختهو چند صد جان خود ییاد عزیزان از دست رفتهه میدان تجریش ب یآوردهآب دیدن آن سنگ بزرگِ

های از طریق ممنوع یا محدود سازی چَرای دام، جلوگیری از طرح. احیای پوشش مرتعی ارتفاعات تهران )افتندمی

بومی، و همچنین جنگلی  هایلکه حیای محدودِا و( پیمایی،...های گردشگری و کوهعمرانی مخرب، اصالح شیوه

گنجشک، ملج، مانند زبان سازگار با محیط( phreaticای و فرآتیکِ )کناررودخانههای احیای درختان و درختچه

 کند.کمک  های مخرببه پایداری منطقه و پیشگیری از سیلتواند گز، و...، می

 

 توانند احیا یا معرفی شوندهای جانوری و گیاهی که میگونه

دان نورایم یا گزارش آن را از کوههای مشرف به تهران دیدهکوهدر چهار پنج سال اخیر، چند بار این گونه را در ؛پازن

 نرفته است میاناز در این منطقه هنوز  «پادشاه کوهستان»که  دهد کهاین موضوع، نشان می ایم.دریافت کرده

گیرد، از ذکر محل دقیق دیده شدن این حیوان جا، به دلیل آن که هیچ حفاظتی از منطقه صورت نمی)در این

)در صورت خشکسالی یا در شرایط سخت زمستانی(، ریزی . ایجاد امنیت در زیستگاه، علوفهکنیم(ودداری میخ

 ازگرداند.بخود پیشین های به زیستگاهرا این گونه تواند یم هایی است کهاقدامو نهادن سنگ نمک از  ،ایجاد آبشخور
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اش شکار و تخریب زیستگاه خطرو  زیدمیتری پایین در ارتفاعدر مقایسه با پازن،  اینگونه ؛قوچ البرز مرکزی

، پس از آماده سازی شرایط زیستگاه تر است.های زیست انسان نزدیکبیشتر است، چرا که زیستگاه آن به منطقه

یگر با د آن امکان ارتباط دهد ومیافزایش  آن راشانس بقای  ،به زیستگاه جدید آنگیری از ورجین و معرفی زنده

 شود.فراهم میها زیستگاه

با افزایش تعداد پازن، این  است.گوش مشترک قلمرو پازن و سیاه ،های ایراندر بیشتر زیستگاه ؛گوشسیاه

 ور در ارتفاعات تهران را خواهد یافت.ضحامکان چاالک  سانِگربه

های در کوه ویژه کبک معمولیهر هنوز جمعیتی از این دو گونه و بضدر حال حا ؛کبک دری و کبک معمولی

 ،و ایجاد امنیت در زیستگاه)در شرایط اضطراری(، ریزی در کنار دانه ،برخورد با متخلفان .وجود دارد شمال تهران

 ساخت.خواهد را فراهم زنان کوهستان پایداری این قهقهه

و در صورت بهبود شرایط  استنگری استان پرندههای طقهترین منهای تهران از مهمکوهستان

پرندگان ، لی، کالغ نوک قرمز، زیرآبروک، دارکوب سوریوهایی چون کمرکگونه، شمار زیستگاه

 شد. های جذاب دیگربیشتر خواهد ، و گونهشکاری

 نگلجیست. شاهدی بر این ادعا، حال طبیعت نه مفید ب یشهکاری همدرخت رایج،خالف تصور بر؛پوشش گیاهی

خوار بالهز تنها جوالنگاه کالغ زاغیِمرده دارد و است که حالتی نیمهتهران  در خاورِ شهرصار حسرخهمصنوعی 

بومی )بنه، زالزالک،  برگانپوشش جنگلی پهنو در خجیر،هر جا که  این در حالی است که در همان منطقه .است

زندگی تا قوچ و میش  پشتالک و انواع جانوران از خرگوش و کبک خورد،بادام وحشی، زرشک، ...( به چشم می

های ونهگنابودی  کند و سببرا به میزانی نامناسب اسیدی می بافت خاک ،برگان. کاشت انبوه سوزنیکنندمی

 که از دیرباز بومی استرس وِ، درخت اَهای اطراف تهرانبرای بلندیبرگ سوزنی یبهترین گونه شود.میمرتعی 

ای است تا هم زیستگاهی مناسب برای های صخرهنوردان قابل کاشت در زیستگاهمنطقه بوده و با همیاری کوه این

 .در امان بماند دست غارتگراندیگر زیستمندان ایجاد نماید و هم از 

و ایجاد  رواناببه مهار  ،دیداری یضمن باالبردن جاذبه ،هاایجاد پوشش نیزار و بیدستان با غرس قلمه در دره

های متعلق به و باغچه چون توت در مسیرهای گردشگری دهندهیوههای مد. کاشت گونهکمک خواهد نمو رآبشخو

از  ،لواسان و درخت داغداغان سیب وحشیِ مانندهای در معرض نابودی استان تهران و کاشتن گونه ها،خوراکخانه

ی و دره در جمشیدیه زیادیچنارهای دیرباز، . از قابل اجرا است نوردانی است که با مشارکت کوههایبرنامهدیگر 
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آن، در  کهن هایی اخیر بسیاری پایهدر چند دهه که البته اندخود را ارزانی آدمیان کردهنواز روحی سایه کن

ویژه کاشت نهال چنار در کنار جویبارها، به اند.از میان رفته مباالتگردشگران بی های عمرانی و گاه به آتشطرح

به زیبایی منطقه کمک خواهد کرد و هم به زیست چندین گونه پرنده و زیستمند  در مسیرهای گردشگری، هم

کایت ح شناسیشواهد باستان ؛به احیای منطقه خواهد نمود مؤثریبلوط کمک  یبه احتمال زیاد کاشت گونهدیگر. 

های بلوط ک پایهاند هم وجود داشته است.در شهر ری ی بلوط های پیش، گونهها و سدهاز آن دارد که در هزاره

های استان تهران دره اند.، سازگاری خوبی نشان دادهکاشته شده (پاسداران یهم که در شمال تهران )مثالً منطقه

مرال و جانوری مانند های اجازه ورود گونه ،بوده و جنوبی البرز شمالیانسانی میان گونه که مسیر ارتباط همان

 و ری نیز داده است.جاجرود  بلوط را از سوی شمال به جاهایی همچونهای گیاهی مانند ، و گونهقرقاول

 

 نوردانهایی از همیاری کوهنمونه

ی ی سیراچال )جادهتوان در احیا و حفاظت منطقههای دولتی را مینوردان با دستگاهی خوبی از همکاری کوهنمونه

یر های اخاند در سالها و مراتع توانستهنگلی تحقیقات جچالوس( دید که چند کارشناس عالقمند مؤسسه -کرج

نوردان و دوستداران محیط زیست کرج و تهران و طالقان، هزاران نهال اورس بکارند، یا با جلب مشارکت کوه

شود( بسازند، و درمجموع وضع هایی که مانع گسترش سریع آتش در علفزار میهای آتشخوار )دیوارکچینسنگ

 بخشند. منطقه را بسیار ارتقا

ی ورجین در لواسان شدهی حفاظتتوان در منطقهبا ماموران دولتی را مینوردان کوهمؤثر همدلی  ی دیگرنمونه

 نانباه کمک محیطبنوردان در شرایط بارش برف سنگین، )شمال تهران( دید. از پانزده شانزده سال پیش، کوه

ی به باالدست یاری رسانند، و حتی بخش مهمی از علوفه روند تا آنان را در حمل علوفهمیمنطقه این تالشگر 

های دیگر هم الگو شده کنند؛ این شیوه برای  بسیاری منطقهآوری کمک مالی تأمین میمورد نیاز را هم با جمع

نوردان و دیگر ها، بلکه در جایی مانند آبگیرهای سرخرود )مازندران( نیز کوهتنها در کوهستاناست. نه

 یستان به کمک مأموران دولتی آمده اند؛ آنان در ده دوازده سال اخیر نقش مؤثری در کمک به تغذیهدوطبیعت

 ومیر غیرعادی شوند. جثه و دلفریب دچار مرگاند که این پرندگان درشتاضطراری قوهای مهاجر داشته و نگذاشته

 گیری و پیشنهاد نتیجه
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با توجه به وسعت و ها و مراتع، محیط زیست و جنگلحفاظت از  ولِوهای مسبا توجه به امکانات محدود سازمان

ن از ای. استدوستان نوردان و طبیعتی کوهراهبقای زیستبوم کوهستانی تهران درگروی هم ها،زیاد این منطقه

سازی افکار عمومی به موضوع حفاظت، و ها، حساسگذشته، کارهایی مانند پایش منطقه، گزارش کردن تخلف

هایی که برای های مردمی اساساً امکان ندارد. در این آخرین فرصتکاری مردم محلی، بی کمک گروهجلب هم

 تواند بسیار کارساز باشد.نوردان میفکری کوهنجات بقایای طبیعت باشکوه البرز باقی مانده، همیاری و هم

 

 نوشتپی

 سازی شکار کردن.برای ساده ها توسط شمار زیادی انسان به یک نقطه،جرگه کردن: راندن حیوان (1

 گذرانند.های پیری که از گروه جدا مانده و بیشترِ روز را در غارها میسوراخی: پازنپازن کهنه (2

، ترجمه: عباس پاشایی اول، انتشارات سازمان زارهای ایرانهای طبیعی و درختسیمای تاریخی جنگلبوبک، هانس.  (3

 21، ص 1314جغرافیای نیروهای مسلح، 

 119، ص 1311ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ، جلد اول، موسسهجغرافیای تاریخی شمیرانه، منوچهر. ستود (4

، 1311، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظت محیط کوهستانمجنونیان، هنریک. به نقل از درک دنیستون.  (5

 91ص

 

 

 

 

 

 

 

 

.زیست، تهیه شده استپژوهشگر و کنشگر محیط ین نوشتار با همکاری کوشان مهران، ا  

 

 ی شهریشدههای حفاظتضرورت ایجاد منطقه
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روز در حال افزایش کنند و تعداد و وسعت شهرها روزبهبیش از سه چهارم جمعیت ایران، در شهرها زندگی می

ها رسد، اما اثر آنی رسمی شهرها در مقایسه با کل مساحت کشور زیاد به نظر نمیاست. اگرچه وسعت محدوده

هرها ها، شی بعضی پژوهششود که برپایهبر محیط زیست بسیار سنگین است. به عنوان یک مثال، یادآور می

ن ی زمین هستند. شهرها همچنیمسوول انتشار هفتادوپنج درصد دی اکسید کربن با منشأ فعالیت انسانی در کره

های انتقال آب و گاز و برقی که در ها و شبکهعدنها و مها، و با کارخانهها و دیگر جادههای عظیم بزرگراهبا شبکه

ی رسمی خود بر زمین و هوا تر از پهنهاند، در مساحتی بس بزرگهای بسیار دور پدید آوردهاطراف خود تا شعاع

 و منابع آب اثرگذارند.

اختصاص الزم است در موضوع محیط زیست انسانی که یک معاونت را در سازمان حفاظت محیط زیست به خود 

پردازد، یا در کنار این معاونت، و در هماهنگی با نهادهای دیگر مانند داده و عمدتاً به مسایل شهری یا روستایی می

، «حیات وحش شهری»نهاد محیط زیستی، تشکیالتی برای توجه به های مردمشهرداری، شورای شهر، و سازمان

پا بگیرد. شهر، اگرچه تاکنون بیشتر اثر منفی بر « ی شهریشدههای حفاظتمنطقه»و « های شهریجنگل»

« ایاثر حاشیه»هایی در جهت اثرگذاری مثبت تغییر شیوه بدهد و تواند و باید به شکلطبیعت داشته، اما می

منفی را که خود یا تأسیسات مربوط به آن داشته، خنثی کند. این اثرگذاری مثبت ممکن است با اصالح الگوهای 

رف و سفرهای شهری، و همچنین با حمایت از زیستبوم هایی صورت گیرد که در داخل یا کنار شهرسازی و مص

ها ها و روددرهها و تپههای شهری، کوهدربرده در شهرها و حومهبههای جانترین زیستبوماند. مهمشهرها باقی مانده

ی زیادی شکل طبیعی، و تا حدودی ندازهها، تا ااز در آنوسگونه عوارض، به دلیل سخت بودن ساختهستند؛ این

 اند. هم حیات گیاهی و جانوری خود را حفظ کرده

اند، ضرورت توجه جا که بیشتر شهرهای بزرگ ایران، و ازجمله پایتخت، در کنار یک کوهستان پا گرفتهاز آن

و  ماهورینی یا تپههای کوهستامسووالن حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، و مدیران شهری به زیستبوم

 آید. در این زمینه باید اولویتهای طبیعی، بیشتر به چشم میاستفاده از این ظرفیت برای حفظ و احیای محیط

ها خودداری شود. برای درک بهتر آن« سازیشهری»ها باشد و از ی طبیعی این زیستبومنخست، حفظ چهره

وضعیتی که نوار عریضی از کوهستان توچال از ولنجک تا قله پیدا کنم به سازی طبیعت، اشاره میموضوع شهری

بخش خود را از ها سیمای آرامشسییژ، و خوراکخانهکابین و تلههای تلهرو، خطی ماشینکرده و به شدت با جاده

رگی بزهای های جنگلی لویزان و چیتگر و سوهانک که بخشتوان اشاره کرد به پارکاست. همچنین میدست داده 

های شهری ها و مراتع به شهرداری واگذار شده و در پی آن، به صورت پارکها، از سوی سازمان جنگلاز آن

ی ی خود و کارکردهایی مانند جلوگیری از توسعههای جنگلی، تعریف ویژهاند. این در حالی است که پارکدرآمده

 های ژنتیکی را دارند.گردوخاک، و حفظ ذخیره افقی شهر، تأمین اکسیژن، جلوگیری از ورود بادهای خشک و
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های در زیر مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، منطقه« مناطق چهارگانه»شود، ضمن حفظ پیشنهاد می

هایی مانند پارک ها و زمینهای کوهستانی، و البته باغها، دامنهزارها، روددرهدیگری مانند درختزارها، درختچه

های ها و سازماناند، با استفاده از توان شهرداریی شهرها باقی ماندههایی که در محدودهدگانپردیسان تهران و پا

حفظ و مدیریت شوند. ابزارهای قانونی الزم برای این کار « ی شهریشدهی حفاظتمنطقه»مردم نهاد، به عنوان 

ی ی شصت برنامهنون شوراهای اسالمی، مادهقا 10ی هایی مانند بند بیست مادهتوان با استفاده از ظرفیترا هم می

 ها فراهم ساخت.های مربوط به انتقال پادگانی سوم شهرداری تهران، و مصوبهتوسعه
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ای به جایگاه توچال در تاریخ عمومی و ورزشی اشاره -1

 ایران
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 ایرانای به جایگاه توچال در تاریخ عمومی و ورزشی اشاره

 های حفاظت کوهستان نوردی و فعالیتتوچال، بستر تاریخی ورزش کوه

وکار، این منطقه را از هزاران ران، تاریخی غنی و دیرینه دارد؛ آب فراوان و خاک رسوبی مناسب برای کشتشم

ه را ی تمدن در این منطقهای قیطریه، پیشینهشده در تپهسال پیش مناسبِ زیست انسان ساخته بود. آثار یافت

هم از چند هزار سال پیش محل زیست  توچال ستانی دربند و کوهمنطقهرساند.  به حدود سه هزار سال پیش می

 وآمد انسان بوده است. و رفت

سیژ گاه تلهِ جنب ایستنام داشته، و تختی« سرقال»سیژ قرار گرفته کوه یی که امروزه بر آن تأسیسات باالیی تلهجا

ی شد. تا دههخوانده می« سرگردن قال»قلعه است، پس –که پس از سرباالیی شیردره و در مسیر عمومی سربند 

ی جغرافیا و خورده است. پژوهشگر برجستهمیی کهن به چشم چهل خورشیدی، روی کوه سرقال آثار یک قلعه

از  1321ضمن شرح دیداری که در سال « جغرافیای تاریخی شمیران»یاد منوچهر ستوده، در کتاب تاریخ، زنده

های قلعه را تشکیل بدون شک روزی دیوار و کنگره»گوید که این منطقه داشته، از دیوارهای سنگی و آجری می

ن ها به قرشود که قدمت آنهای زیادی نیز بر این کوه یافت میتکه سفال»نویسد: می و همچنین« داده استمی

 «. رسداول تا ششم هجری می

شاه )بیش از دویست سال پیش( در دست هایی از زمان فتحعلیپیمایی گردشی و ورزشی در توچال، گزارشاز کوه

های ناصرالدین شاه و همراهانش  یاد شده پیماییهاز کو« ی خاطرات اعتمادالسلطنهروزنامه»است. همچنین در 

-1303خواه و پرشور )عشقی شاعر آزادی میرزادهاند. رفتهکه از جنوب این کوه به شمال آن )شهرستانک و...( می

اوایل گل سرخ است و گوید: می« آل پیرمرد دهگانی ایدهنمایشنامه»های خود با عنوان در یکی از سروده (1212

 ز/ ... /  فضای شمران اندک زقرب مغرب تار /و دامن کهسار ی دربند درهجوار /  سنگی کنار یک دیوار ام سرِنشسته  /ای بهار انته

 هسیاحت باالی کومن از / نشسته رخ به زانوان خود هشته ه / سر مزار وی، آن پیرمرد سرگشت/  مرگ مریم، اینک سه روز بگذشته

های پیمایی مردم عادی نیز به قصد تفریح )و نه دامپروری یا فعالیتتوان دریافت که کوه. از این شعر میبرگشته

 ه توچالی دربند و کومنطقهاقتصادی دیگر( در توچال، از بیش از صد سال پیش متداول بوده است. با این پیشینه، 

یاد محمود اجل زندهتوان یادآور شد که ثال میبدل شد، چنان که برای م نوردی نوینخاستگاه کوه بعدها به 

کرده توچال صعود ی قلهبه  1301در سال  نوردی در ایران،گذاران ورزش جدید کوه، از پایههمدان( ،1211)متولد

 و گزارشی از این برنامه نوشته است.

ی ان سربند )دیوارههای اطراف میدی بیست، روی صخرهنوردی ایران از اواسط دهههای سنگنخستین تمرین

م )در کای با تمرین در این منطقه، کم( آغاز شد، و پیشگامانی مانند امیرحسین امیرفیض و جلیل کتیبهمارتینان

اربردن کقلعه رساندند و با بهی سنگی بندیخچال در باالی پسنوردی را به منطقه( کار سنگ20ی ی دوم دههنیمه
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 نوردان ایرانی آمادگی کارهای فنیایران را گذاشتند. تمرین در این منطقه، به کوهنوردی طناب و میخ، بنیان سنگ

 یکوه باز کرد. دسترسی ساده به منطقهتر مانند علمهای دشوارتر و ناشناختهر را داد و پای آنان را به منطقهتبزرگ

وردی نطی که حتی فدراسیون کوهنوردان از صعود در زمستان شد؛ در شرایدربند و توچال، سبب ریختن ترس کوه

نوردان پیشتاز مانند دانستند، کوههای گرم میشد، و این ورزش را خاص فصلتعطیل می در فصل زمستان عمالً

 ی بیست، نخستینی دوم دههای در نیمهو جلیل کتیبه ،پور، نورایر میناسیان، گغام میناسیانکاظم گیالن

ای یک صعود تکی در زمستان، و صعودی چال به انجام رساندند. حتی کتیبهصعودهای زمستانی ایران را روی تو

 (.1324قلعه به توچال انجام داد)پس -تکی و  شبانه را از راه سربند

به  1325-21های متری این منطقه به نام اسپیدکمر، در سال 2100نوردی ایران، در ارتفاع نخستین پناهگاه کوه

..( ساخته شد. و نخستین گالب و .پور، دکتر گلنوردان جدی ایران )کاظم گیالنای از نخستین کوهدست عده

متر(  2150توچال )ارتفاع  -ی شیرپال در مسیر دربندهقدر منط 1341نوردی ایران در سالهتل کوه-پناهگاه

 د.گردیدر میدان سربند نصب  1342نوردی ایران در سال ی کوهساخته شد، و نیز نخستین مجسمه

ایران در بندیخچال گذاشته شد؛ بندیخچال با مورفولوژی جالب توجهی که در نزدیک  جدی نوردییان سنگبن

ها است(، ی پیشروی یخچالهای بزرگ مورنی که یادگار آخرین دورهسنگای با تختهتهران مانند ندارد )محوطه

ا کار جنوردان تهران در اینه سنگدهه است کنوردی است. چندینمکان بسیار مناسبی برای ورزش طبیعی سنگ

بسیار دشوار و رقابتی( با حضور  )صعودهای کوتاهِ «نوردی ورزشیسنگ»ی شصت ی دوم دههکنند، و از نیمهمی

یاد محمد داوودی،  مهدی فتاحی، حسین رضادوست و دیگران در بند یخچال پیشگامان این رشته مانند زنده

در بندیخچال )با داوری عباس محمدی(،  30/9/19نوردی کشور در تاریخ سنگ یگذاری شد. نخستین مسابقهپایه

 ( برگزار شد.مارتیناندر سربند )روی سنگ  1/1/11نوردی کشور در ی انتخاب تیم ملی سنگو نخستین مسابقه

ی منطقههای کوهستانی، پیش از هرجای دیگر، از نوردی ایران برای حفاظت محیطی کوهکنش اجتماعیِ جامعه

سازی کوهستان، در چهارم مهر ی همگانی پاکاست. نخستین برنامهاز شده و در این منطقه رشد یافته توچال آغ

سازی روز پاک»نوردان ایرانی به عنوان در بندیخچال اجرا شد و از آن پس این روز در تقویم کوه 1311سال 

نوردان شود. امروزه، کوهسازی اجرا میی پاکامهمعروف شده و هر ساله به این مناسبت صدها برن« کوهستان

و  پیماییرو حساسیت بسیاری به پاکیزگی توچال دارند و با این که هر هفته چند ده هزار تن برای کوهتوچال

پاش زباله در آن ناچیز است. وروند، این منطقه از پاکیزگی خوبی برخوردار است و ریختنوردی به توچال میکوه

اعالم کرده و در این روز، با « روز توچال»ی آخر شهریور را جمعه 93رو، از سال ز این کوه نوردان توچالگروهی ا

 ی اجتماعیشوند. این سرمایهپیمان میای، برای حفاظت از توچال همهای رسانهبرگزاری همایش و صعود و فعالیت

 فظ این میراث ملی باشد.تواند نیروی مؤثری برای حراست از کلیت طبیعی توچال و حمی
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نوردی ورزشی ایران؛ تاریخ های متفاوت روی عکس، احتماالً از سوی دو شخص مختلف نوشته شده محمود اجل از پیشگامان کوه

 نوردان ایرانی انجمن کوهعکس از گنجینهتواند مربوط به زمستان باشد. با توجه به پوشش افراد، عکس نمیاست. 
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 نوردان ایران(ی انجمن کوهمحمود اجل )عکس از گنجینهشخص نشسته: 

 

 

 نوردان ایرانی انجمن کوهعکس دیگری از محمود اجل، از گنجینه
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 1391خرداد  11کابین(، در مسیر توچال )نزدیکِ ایستگاه پنجم تله

 

 

 ی هومند، در باالی عکس()قله 1391خرداد  11اسکی در توچال، 
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 1391خرداد  11های نزدیک به چهارهزار متر، نوردان تهران و یکی از پرصعودترین قلهمیعادگاه کوهی توچال، قله

 

 
 ی هشتاد؛ بندیخچال سازی کوهستان در دهههای پاکیکی از برنامه



193 

 

 نوردی، و گردش در توچالکوه

ی مشرف به بلندترین نقطهو  ،متر از سطح دریا 3912به بلندای ای شاخص در استان و شهر تهران، قله توچال

غربی،  بخشی از رخ جنوبی  –این قله و کوهستان پیرامون آن به صورت یک ستیغ شرقی  پایتخت کشور است.

ی جاجرود )روستاهای های فرعی  رودخانهی توچال از شمال خاوری به درهرود. تودهکوه البرز به شمار میرشته

ی ی اصلی، قلهشود. در باختر قلهرودخانه و روستای شهرستانک محدود می ایگل و آهار و...( و از شمال باختری به

نشین های شاهمتری شهرستانک، سپس قله 3110ی متر، و پس از آن گردنه 3100به بلندای « هومندِ توچال»

به متر، مشرف  3153متر(، لَوارک ) 3190سه چم )ومتر(، سی 3120متر، سربازارک ) 3110بزرگ به بلندای 

رویم، و ی توچال بیرون میی سرلت قرار دارد. از این گردنه به بعد از محدودهی امام زاده داوود(، و گردنهدره

خو )پل حوالی روستای پَلی کرج ی رودخانهشود و سرانجام ستیغ کوهستان به درهبلندای ستیغ هم کم می

متر(، لزون غربی  3100ها هستند: چارپالون )، اینی خاوری توچالهای مهم در شانهشود. قلهخواب( منتهی می

متر(،  3300متر(، سیاه بند ) 3310متر(، بند الکرور ) 3410متر(، چال او ) 3530متر(، لزون شرقی ) 3510)

 رسیم.ی قوچک میمتر(که در پایان به گردنه 3110چال )متر(، و دارآباد یا منگول 3210شهربانوکشک )

های خود را بر فراز تهران گشوده و شهر را ای و پرشکوه، بالای اسطورهن پرندهکوهستان توچال، چونا

حمایتِ توچال از شهر، هم از  انداز را برای شهر پدید آورده است.در حمایت خود گرفته و زیباترین چشم

ن یا برابر بیگانگای دفاع در ی زیستی )تأمین آب، تأمین علوفه برای دام، کمک به گردش هوا( و هم از جنبهجنبه

گیری تمدن این حوزه مؤثر بوده و هنوز هم اهمیت دارد. به گریز از دست مهاجمان، از دیرباز در شکل

 شماری را برایهای متنوع خود، امکانات بیها و خُرداقلیمکوهستان بلند و زیبای توچال با اقلیمعالوه،

روی، توان به پیادهت؛ در این کوهستان میانواع ورزش و گردشِ هماهنگ با طبیعت فراهم ساخته اس

سواری کوهستان، های بلند، دوچرخهنوردی، پیمایش دیوارهنوردی، سنگهای طوالنی، کوهپیماییراه

 زادگان رفت.نگری، و روستاگردی پرداخت، و همچنین به زیارت امامهای پروازی، پرندهاسکی، ورزش
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 برفِ سال؛ اول مهر ماه. نخستین 1391توچال از میدان ونک، 

 

 

 1391آباد، هشتم دی انداز توچال از سعادتچشم
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 نوردیمسیرهای کوه

ه توان به منابعی کهای ورزشی و گردشی توچال، مینوردی و دیگر موقعیتبرای آشنایی با جزییات مسیرهای کوه

 کنیم:مورد اشاره میجا، برای نمونه به چند در پایان این بخش معرفی شده، مراجعه کرد. در این

د چال، مسیر دربنکُلک –مگس، مسیر جمشیدیه آبشار چال –از شرق به غرب: مسیر دارآباد روی سبک: * پیاده

های تگاهایس –اوسون، مسیر ولنجک  –قلعه پس –شیرپال، مسیر سربند  –قلعه پس –گالبدره، مسیر سربند  –

با زار، و مسیر شهر زییونجه –زاد ی بیدها، مسیر فرهدره –آباد سعادتچال، مسیر پلنگ –کابین، مسیر درکه تله

توان های پرشمار هست و میی این مسیرها، باغ و درختزار و چایخانه و خوراکخانههای کن و سولقان. در همهدره –

 با اطمینان و به آسودگی تا سه چهار ساعت راه رفت. 

چال هم در سه مسیر اصلی، خدماتی مانند میز و چال، شیرپال، و پلنگکلکهای بزرگ و معروف توچال: پناهگاه

های سبک، و تخت برای اقامت صندلی برای نشستن و صرف خوراکِ همراه خود، نیمرو و عدسی و دیگر خوراک

 کنند. وآمد میدهند. در روزهای تعطیل، چند ده هزار تن در این مسیرها رفتشبانه ارایه می

 یقله –ی دارآباد، مسیر جمشیدیه قله –ی دارآباد مسیر درهنوردی سبک(: پیمایی )کوهکوه* مسیرهای 

ی هقل –ی کُمای چال، و مسیر سعادت آباد قله –اسپید کمر، مسیر ولنجک  –اوسون –کلک چال، مسیر سربند 

نوردی، و لوازم و پوشاک کوههای پایه برای ی دوشاخ. برای پیمایش این مسیرها باید آمادگیکالغ یا قلهچین

 وبیش خطرناک شود.تواند جدی و کمها میمناسب را داشت. در زمستان و شرایط هوای متغیر، صعود این قله

ها تا ارتفاعات باال است که ی کوه، پیمایش چندین ساعته«نوردیکوه»منظور از نوردی: * مسیرهای کوه

ی های استفاده از ابزارهاینوردی، مسلط بودن به شیوهخوب با فن کوهنیاز آن، شناخت کامل مسیر، آشنایی پیش

. در یابی استنوردی و باتوم...، و آشنایی با اصول جهتای و کلنگ کوهپشتی و پوشاک و کفش حرفهمانند کوله

چال نگلی توچال از مسیرشیرپال )پرصعودترین مسیر صعود به قله( و مسیرهای پرخ جنوبی توچال؛ صعود به قله

ی بندیخچال از مسیر ی دارآباد، و صعود قلهی پیازچال از درهچال، صعود قلهی پلنگو اسپیدکمر، صعود قله

ی قله –توان به مسیرهای ایگل ی توچال، میها است. در رخ شمالی تودهی این نوع پیمایشگالبدره،از جمله

 دختر را در این دسته گنجاند. قلعه –توچال، و مسیر آهار 

مانندی از انداز پرعظمت و کمرسد، چشمی توچال مینوردی که در روزی با هوای صاف به قلهکوه

زرد بیند؛ دماوند سرفراز به همراه ستیغِ پُر سختون کوهستان دوبرار و رشته کوه گلهای البرز را میکوه

غربی و چال و ناز و کهار در شمالآزادکوه و سی در شرق، خرسنگ و خلنو و سرکچال در شمال، تا
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های بسیاری را ها و آبادیانگیزی که باغهای خیالها چکاد باالی سه هزار متر دیگر با درهغرب... و ده

 اند.در خود جا داده

ورت،  صه در این تواند در مسیرهای طوالنی انجام شود ککوه نوردی غیرفنی هم می پیمایی سنگین:* مسیر کوه

هایی از این دست بسیار است. شود. در توچال امکان اجرای برنامهخوانده می« پیمایی سنگینکوه»این فعالیت 

کابین ایستگاه پنجم تله –ی فراخال دره –پناهگاه شیرپال  –ی پیازچال گردنه –توان مسیر دارآباد برای نمونه می

 درکه را نام برد.  –چال پناهگاه پلنگ –

های نوردینوردی، انجام دست کم یکی دو سال کوهگونه کوهپیش نیاز ایننوردی سنگین: مسیرهای کوه* 

نوردی سنگین، های آموزشی است. کوهنوردان دیگر، و گذراندن دورهسبک و متوسط، کسب تجربه در کنار کوه

یک روز هم بکشد. از مسیرهای دست کم به یک روز کامل وقت نیاز دارد که البته ممکن است کار به بیش از 

 –ها را نام برد: مسیر سربند توان اینوبیش سخت است، میها کمی توچال که پیمایش آنپرشمار در منطقه

امام زاده داوود، مسیر سعادت  –اشترگردن  –شاه نشین  –توچال  –آهار، مسیر ولنجک  –ی توچال قله –شیرپال 

وچال ت –ی دارآباد قله –ی دارآباد شهرستانک، مسیر دره –نشین شاه –چال پلنگ –بند سیاه –کالغ چین –آباد 

 توان در اینروستای رندون. پیمایش زمستانی این مسیرها )و مسیرهای دیگری که می –لوارک  –نشین شاه –

ای صعودهای سخت ساز اجرتواند زمینهنوردی است که خود میکوهستان تعریف کرد( از کارهای بسیار دشوار کوه

 های بزرگ جهان باشد.در کوهستان

های سنگی کوهستان باال و پایین نوردی است که در آن فرد عمداً از رخای کوهنوردی، گونهسنگنوردی: * سنگ

« کوتاهسنگ» -1شود که دو مورد اصلی آن چنین است: نوردی به چند شاخه تقسیم میرود. خودِ سنگمی

(bouldering) تواند ساده ها میپردازند. این سنگهای تا چهار پنج متر بلندی میکه در آن، به صعود از سنگ

)برای تمرین، گرم شدن، و...( یا بسیار سخت )برای رکورد زدن و مسابقه یا کسب آمادگی( باشد. بهترین منطقه 

در  نوردی ایران است.خاستگاه سنگی توچال، بندیخچال است که خود نوردی در منطقهبرای این نوع سنگ

( که در آن wall climbingنوردی )دیواره -2 هست.« کوتاهسنگ»گالبدره و شیردره و... هم جاهایی برای کار 

م ی مهی توچال، دو دیوارهپردازند. در منطقههای سنگی بلند )از حدود چهل پنجاه متر به باال( میبه صعود جبهه

نوردان های مهم دیوارهی اوسون که هر دو از میعادگاهی بندیخچال، و دیگری دیوارههوجود دارد؛ یکی دیوار

های نوردیچندی وجود دارد که امکان کوه« ایگُرده»اند. در کوهستان توچال همچنین مسیرهای تهران

د بنهای سیاهتیغهی اسپیلت، و اند. گردهجذابی را برای دوستداران کارهای جدی فراهم ساخته« سنگبهدست»

 توچال از این نوع مسیرها هستند. –در مسیر دارآباد 
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شیب مانند مسیر بوستان جمشیدیه تا روی پهن و کمهای پیادهراه سواری کوهستان:* مسیرهای دوچرخه

 های کوهستانی متوسطسواریکابین ولنجک از مسیرهایی است که برای دوچرخههای مسیر تلهچال، یا جادهکلک

سواری کوهستان در روزهای غیرتعطیل انجام شود تا برخوردی با جمعیت مناسب است. البته بهتر است که دوچرخه

تواند های موجود میسواری در غیر راهپیمایان پیش نیاید. همچنین الزم به یادآوری است که دوچرخهزیاد کوه

 سبب آسیب دیدن خاک و پوشش گیاهی شود.

د، ی هومند قرار داری توچال و زیر قلهکابین که در سمت غرب قلهتله« ایستگاه هفت» پیست اسکی* اسکی: 

خواهند یک اسکی ساده در ی کسانی است که میهای مورد عالقهاز جاذبه« ایستگاه پنج»همچنین پیست اسکی 

نند روی تواد، میباشن و  بیرون از پیست اینزدیکی شهر داشته باشند. البته کسانی که دوستدار اسکی حرفه

 های پربارش( به اسکی بپردازند.های شمالی و حتی جنوبی )در زمستانشیب

، ایستگاه پنجم متر2300متری از سطح دریا، ایستگاه دوم در ارتفاع  2000در ارتفاع توچال کابین ایستگاه اول تله

 .متر است 3100و ایستگاه هفتم در ارتفاع ، متر 3000در ارتفاع 

و « پوما»و با همکاری شرکت فرانسوی  بهمن باتمانقلیچ به دست 1353 کابین توچال، در سالتله کار ساخت

هتل »به نام پذیری مهمان 1312از سال . پایان یافت 1351 آغاز شد و در سال« دوپل مایر»شرکت اتریشی 

 اندازی شده است.کابین توچال راهدر ایستگاه هفتم تله« لتوچا
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 ی جنوبی توچالپیمایی جبههنقشه قلل ، جانپناه ها و مسیر کوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/4/1391چال، پیمایی کُلکمسیر کوه
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 به تهران )باالدست گالبدره( های توچالاندازی از دامنهچشم

 

 

 1391دی  24(، درحسنکی توچال )پایهیک نمای زمستانی در کوه
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 توچال –(، مسیر شیرپال 1391شهریور  30یک روز جمعه )

 

 

ی یک خطر جدید )طرح ساخت پناهگاه بزرگ یا رستوران بر روی قله(. با ؛ گفتگو درباره1391مرداد  19ی توچال، قله

 دوست، این طرح به اجرا درنیامد.نوردانِ طبیعتهای کوهپیگیری
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 1391شهریور  30تهران، جمعه مانند توچال، ورزشگاه بزرگ و بی

 

 
 پدیا( )عکس از: ویکی کابین توچالتله ایستگاه هفتم

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tochal-7th-Station.jpg?uselang=fa
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 نوردان، و اعضای شورای شهری اهالی فرهنگ، پژوهشگران طبیعت، کوهتوچال، موضوع مورد عالقه
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 نوردی توچالهای کوهپناهگاه

 پیمایانی جمعی کوهو سه خاطره

هایی هستند که در ارتفاعات، جاهایی که به طور معمول با جاده )و غالباً حتی با نوردی، مکانهای کوهپناهگاه

ر شود. در ایران، تها سادهشوند تا دسترسی به قلهسییژ( قابل دسترسی نیستند، ساخته میکابین و تلههای تلهخط

ای هنوردی نوین است، از نیمهها که خاستگاه کوهشوند. در آلپخوانده می« پناهجان»های بسیار کوچک، پناهگاه

ها، پس از پشت سر گذاشتن جنگل و مرتع بتوان شبی را ی نوزدهم با این هدف که در مسیر رسیدن به قلهسده

داری و دادن خدمات به های بعد، پناهگاهسازی آغاز شد. در دههناهگاهسپری کرد و در روز دوم به قله رسید، پ

جا که کریستال( به یک حرفه بدل شد تا آن« شکارچیان»نوردان )به دست روستاییان، شکارچیان چهارپا، و کوه

رهای اری از مسیی طبیعی بسیاند. این رویکرد، جلوهپذیر )هاستل( شدهها بدل به مهمانامروزه بسیاری از پناهگاه

نشینان و با این تصور که هر ی آلپها مخدوش کرده است. در ایران هم به پیروی از شیوهنوردی را در آلپکوه

. (1)سازی تا حد افراط پیش رفتشود، درست است)!( جریان پناهگاهانجام می« پیشرفته»کاری که در کشورهای 

–پناهگاه»ها، و اقتصادی نشدن یا بدمدیریتیِ پناهها و جانیشتر پناهگاهبا این تفاوت که در ایران، نبود مدیریت در ب

پاش زباله و دفع نامناسب پساب شده وهای بزرگ )مانند شیرپال و پلنگ چال در توچال( موجب ریخت«رستوران

 است. 

 چند تایی سازی هم هست.دار پناهگاهنوردی ورزشی و نوین ایران است، میراثگونه که توچال خاستگاه کوههمان 

ی زیادی که صرف های ارزشمند یا به دلیل هزینههای موجود، به خاطر قدمت و داللت بر خاطرهپناهگاهاز 

 ساز جدید دروشان شده، باید با حفظ وضعیت اصیل اولیه نگهداری شوند. اما، الزم است از هرگونه ساختساخت

های اصولی برای مدیریت پسماند و پساب اندیشیضرورت دارد چارهکوهستان توچال خودداری شود. ضمن آن که 

 ها صورت گیرد.های فعلی، و حفظ محیط زیست طبیعی مسیرهای دسترسی به آنپناهگاه

کمر یا اسپیدکمر که روی یالی به همین نام در رخ جنوبی توچال جان پناه ایس های توچال،در میان پناهگاه

نوردی ایران است و این رو، ارزش پناه یا پناهگاه کوهته شده، نخستین جانمتر ساخ 2811و در ارتفاع 

نورد ساخته ی شخصی چند کوهبه دست و هزینه 1325پناهگاه اسپیدکمر در سال  تاریخی و فرهنگی دارد.

ی فرهنگی بسیار شاخص ایران نودری و چهرههایش این است که چند شخصیت کوهو یکی از ارزشمندی (2)شده

توان به محمدکاظم گیالنپور اشاره کرد که مؤلف نخستین اند. در میان سازندگان، میدر ساخت آن مشارکت داشته

ژه نوردی )به ویای که از نسل نخستِ مروجان کوه( است؛ جلیل کتیبهپیروزی بر اورستنوردی ایران )کتاب کوه
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نوردان یل مارکاریان و گغام میناسیان از نخستین کوهبرجسته بوده است؛ ام« نویسکوه»نوردی( ایران و یک دیواره

های شاخص و کوشای تشکیالتی در کوه نوردی ایران؛ ابوالقاسم نوروزی از فنی ایران؛ فرخ رحمدل از چهره

گالب که یک شخصیت فرهنگی برجسته بوده و یادگاری نوردی کشور؛ و حسین گلهای اداری کوهترین چهرهمطرح

اند. این افراد نیز که از پیشگامان پناه بودهاست، از دیگر سازندگان این جان« ای ایران»، شعر بسیار معروف او

اند: عبداهلل رشتیان، امیرهوشنگ پناه اسپیدکمر شرکت داشتهنوردی ورزشی ایران هستند، در ساخت جانکوه

نیا، رفوییان، تقی ظم قدیریامیرفیض، محمد زندی، هوشنگ محیط، عزیز حاتمی، منوچهر جهانبیگلو، محمدکا

 گودرزی، ناصر حقیقی، محمد اعظمی، و حسین هاشمی.

به طرف ستیغ توچال، برای رسیدن به رخ شمالی  قدیمی مسیر پناه اسپیدکمر ساخته شد،ای که جاندر دوره 

در این نقطه که  پناه رابوده و از همین رو، جاناسپید کمر  - اوسون–سربند وآمد به مازندران، مسیرکوه و رفت

 ی راه قله است، ساختند.تقریباً در میانه

 

 

 کمر در وضعیت اولیهپناه ایسجان
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 های اخیرکمر پس از تعمیرات سالپناه ایسوضعیت جان

که نخستین پناهگاهِ روی این قله است،  پناه کارگرجانی توچال معروف به پناه کوچک و سنگیِ روی قلهجان

ساخته شد. در « نوردی کارگران فلزکار و مکانیکسازمان کوه»نوردان عضو به دست گروهی از کوه 1343در سال 

ی های چریکنژاد نام برد که در درگیریپناه می توان از جلیل انفرادی و اسکندر صادقیمیان سازندگان این جان

ریزی آن قرار بود پناهگاه جدید و بزرگی روی قله ساخته شود که پی 1310شدند. در سال  پیش از انقالب کشته

ر وساز بنوردی با این موضوع، به دلیل تأثیر منفی ساختهای کوهنوردان و گروهی زیادی از کوههم انجام شد. عده

د، ن بود که با ساخت پناهگاه جدیهای مخالفت آنان ایمحیط طبیعی کوهستان، مخالفت کردند. یکی از دیگر دلیل

های زیاد و برگزاری گردد. با پیگیریشود، یا منظر آن مخدوش میانگیز کارگر خراب مییا پناهگاه خاطره

پناه کارگر و جانی یک تهران، طرح ساخت پناهگاه جدید، لغو گردید و هایی در محل شهرداری منطقهجلسه

 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. 1381مان سال شاهی توچال، در هی ناصرالدینجاده

 نوردی فلزکارپناه، چند تن از اعضای قدیمی گروه کوهبه مناسبت پنجاهمین سال ساخت این جان 1393در سال 

 و مکانیک، اقدام به تعمیر و بازپیرایی آن کردند.
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 1393برداری از لوح یادبود تعمیرات، پناه کارگر، مراسم پردهجان

 عکس از آرشیو کامبیز بختیاری

پناهگاه دیگری که به چند دلیل، ارزش یادمانی دارد و رویدادهای پشت سرِ آن بخشی از میراث 

متری  2450در ارتفاع  پناهگاه این  .است شروین پناهیا جان پناهگاهرود، ناملموس شهر تهران به شمار می

 1352مانندی در نزدیکی تهران است( به سال ی طبیعی بیپدیدهی بندیخچال )که خود، و در نزدیکی دیواره

ی پنجاه پیوند دارد و روند ماجرا، ی ساخت این پناهگاه، با فضای اجتماعی و سیاسی دههساخته شده است. انگیزه

ای برای نمایش شور تصویرگر روزهای سخت یک دوران دیکتاتوری است که در آن، جوانان در پی یافتن بهانه

 ترسید.مبستگی و کار گروهی )و در ضمنِ آن، بحث و فعالیت سیاسی( بودند؛ چیزی که رژیم شاهنشاهی از آن میه

از اداره به  (1333)متولد  نورد جوان، شروین جزایریهنگامی که مادر کوه1351سال  وریشهر 9روز پنج شنبه در

آن  یمیقد یاطیکه قبالً خودش با چرخ خ ندیبیم یاپشتیکوله یپارگ تعمیررا در حال  نیگردد، شرویبرمخانه 

بار آخر است که به  نیا دیگویدر پاسخ م شروین؟ یرا دار کوهباز هم قصد رفتن به  پرسدمیمادر  .را دوخته بود

در و  ،یسرباز ای بروم دانشگاه دیبا و من کنندیشدگان کنکور را اعالم مقبول نام گرید یچون هفته ،رومیکوه م

 یروهنگام صعود  نیشرو( 1351وریشهر 10آن روز )جمعه  یفردارفتن به کوه ندارم.  یبرا یفرصت گریدهر حال 

و سقوط  آیددرمیاز شکاف  اشنوردیسنگ خیم ، ریمس یانتها یِمتر 15در ،خچالیبند یمتر 200 یوارهید

، دو همراهِ و جواد تاجدار محسنحاج نیحس خورد.هنگام سقوط، سنگی هم به پشت سر شروین می. کندیم
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 شودیم یدچار پارگ به علت کشیده شدن به سنگ، نیسقوط، شکم حس هنگام. شوندیپرت م نییبه پا شروین نیز

( شیتجر دانیم یسابق )شهدا یرضا پهلو مارستانیبه ب ی. همگندیبیم سختی  بِیکمر آس یهیجواد از ناحو 

که  یدیشد بیآس لیرا به دل ینوردبه بعد کوه خیو جواد تاجدار از آن تار سپاردیجان م نیشرو ؛شوندیمنتقل م

 .(3)گذاردیم کنار ،بود دهید

نوردی نوردی کاوه، انجمن کوه، گروه کوهدانشگاه تهران نوردی دانشجویاناعضای انجمن کوه پی این حادثه،در 

نوردی دانشجویان دانشگاه صنعتی )آریامهر( و گروهی از دیگر دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، انجمن کوه

وایل ای بندیخچال بسازند. در گیرند که به یاد شروین جزایری، یک پناهگاه در پای دیوارهتصمیم مینوردان کوه

آغاز کنی را در همان ماه، پیبرای انتخاب مکان مناسب عازم بندیخچال شدند و  جمعی از این افراد 1351مهرماه 

ی آوری سنگ و تهیهرفتند و با جمعنوردان به منطقه میگروه از کوههای بعد، گروهکردند. در روزهای تعطیلِ هفته

دست تا ساختگاه، یک کار جمعی بهها به صورت دستی شیرپال، و حمل اینشن در محل، آوردن آب از رودخانه

پنجاه تن در ساخت پناهگاه مشارکت وذر ماه، حدود دویستکنند که در یک روز آرا به نمایش گذاشتند. نقل می

 داشتند.

 
 پدیاعکس از: ویکی، 1391فروردین  2پناه شروین جان

به ان نورد،به دست کوهپس از تخلیه در میدان سربند همو تیر چوبی  ،تیرچه، بلوک، آجر، سیمانی مانند مصالح

آن  ریزیگذاری و بتنو بلوککار گذاشته شد سقف اول تیرهای  ،1351در آخرین روزهای پاییز  .شدبرده میباال 

در  .ای اجرا شددوم پناهگاه به صورت فلزی با خرپاهای قوسی چند قطعه ید. سپس طراحی طبقهگردی هم انجام

 به دست یک ،کاری با دریل دستی و پرچنصب قطعات فلزی و پوشش سقف با پیچ و مهره و سوراخ 1352بهار 

 و ارفلز ک کارگران نوردیکوه سازمان» را ناصر گارسچی عضو کارهای فلزی بیشترانجام شد.  هنفر 20تا  15گروه 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shervin_Jazayeri_Shelter.jpg?uselang=fa
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از  «استاد تقی»بنایی نیز توسط  کارهای ( انجام داد.1351های بهمن باخته در درگیری)جان« مکانیک

 .شدانجام  قلعهپس اهالی

 د. متن لوح چنین است:برداری شپرده ،پناهگاه سردر و از لوحِ کار ساخت پایان یافت1352در پایان تابستان 

این پناهگاه به پاس بزرگداشت آن آرزومندانی که همچون شروین خواهان آن بودند به همت و خودیاری یاران »

سقوط از دیواره  یهگذاری گردید. شروین جزایری عضو گروه کاوه بود که در حادثنورد ساخته و به نام او نامکوه

 «1351ماه مهر  شت.درگذ

 
 پدیاعکس از ویکی، 91اسفند  25پناه شروین بازسازی جان

فروردین و  یهفته نخستینها است که در دانشگاه علم و صنعت ایران سال ی پنجاهدههدانشجویان جمعی از 

سوم در  .روندپناه شروین میجانهای گروهی، تا ، به یاد شروین جزایری و در نکوداشت آن کوشششهریور ماه

 تند؛گرفپناه به تعمیر جانتصمیم  پناهگاه، این افرادهایی در سقف و دیوار شمالی خرابی با دیدنِ 1391شهریور 

 کاری دیوارها و نصب درِ جدید به انجام رسید.هفته های بعد، تا آخر اسفند، تعمیر کلی سقف و عایقدر 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shervin-bazsazi.jpg?uselang=fa
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 20/2/1391هتل اوسون،  –پناهگاه

 

 
 20/2/1391یادگارهای قدیمی در هتل اوسون، 
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 پی نوشت

 یها؛ دوگانهپناهگاه »های توانید بنگرید به دو نوشتار که با عنوانها بر کوهستان، میی اثر پناهگاه( برای آگاهی بیشتر در زمینه1

 این گزارش است. یضمیمه «دست از سر توچال بردارید!»و  «و حفاظت از کوهستان یبرداربهره

ها و پناهگاهو در کتاب  1325فر، تاریخ ساخت پناهگاه، د محمدیو، تألیف داونوردی و غارنوردی ایرانفرهنگ کوه( در کتاب 2

 ذکر شده است. 1321نوردی، ، انتشارات فدراسیون کوههای کوهستانی ایرانپناهجان

 های شروین و اسپیدکمری پناهگاهثابتیان دربارههای عباس نوشته، و «شروین جزایری»پدیا: ( ویکی3
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اتهدیده -1  

 

 

 

 
های فرعی گالبدرهدره  
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 تهدیدها

 ها اشاره می کنیم:های چندی سبب تخریب نسبی محیط کوهستان توچال است که در زیر به بعضی از آنعامل

ان نشینانداز توچال را برای تهرانران که چشمشمسازی در رعایت نکردن حریم ارتفاعی شهر، برجوساز؛ * ساخت

ضابطه و افراطی، افزایش های بیسازیها، جادهها و مسیلوساز در حریم رودخانهساخت مخدوش ساخته،

 سییژ. و تله کابینهای تلهی خطکابین، و توسعهپیمایی و مسیر تلهها و تأسیسات مشابه در مسیرهای کوهخوراکخانه

 
11/12/1391برداری: ی تلو، تاریخ عکسهای ساختمانی در منطقهکردن نخالهرها   

 

 19ی توچال )ایستگاه هفت(، کابین در نزدیکی قلهسازی و خودروی متعلق به کارکنان تلهسازی کوهستان؛ ماشین راهشهری 

1391مرداد   
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اعتنایی به اثر جاده و بارندگی در افزایش فرسایش خاک، موجب ؛ بی1391کابین، زمستان ایستگاه پنجم تله –ی ولنجک جاده

شود.چنین تخریبی می  

 
کنند تا ؛ با قرار دادن مانع چوبی، شدت جریان آب را روی مسیر کم می1391های سوییس، تابستان روی در آلپیک مسیر پیاده

)وضع پوشش گیاهی  لوگیری از رواناب مخرب دارد.. البته، حفظ پوشش گیاهی نقش اصلی را در جفرسایش خاک به حداقل برسد

روی باال را با هم مقایسه کنید.(ی ولنجک و مسیر پیادههای جادهکناره  
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1394و بسته شدن راه گردش هوا، شمال میدان بهرود،   در()حسنک ی بیدهای درهوساز در دهانهساخت  

 

 
1/4/1391فروش برج در اوشان، میدان تجریش ادامه دارد؛ تابلوی پیشامان در لواسان و رودبار قصران وساز بیساخت  
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جا ها تن جمعیت دارد، و از آنکوهستان توچال، به علت همجواری با شهری که میلیونضابطه؛ * گردشگری بی

اید شآشنا نیستند )و « پیمایی بی ردپاطبیعت»روند با اصول های آن میکه بخش بزرگی از کسانی که به دامنه

 ها وی خوراکخانهدیدگی ناشی از توسعهزنند( در معرض آسیبهای شهر، به کوه میفقط برای فرار از محدودیت

وپاش زباله، و ، ریخت(آفرود) روهای پاکوب، موتورسواری بیراههروی بیرون از راهکابین، پیادهها و تلهچایخانه

 چینی است.علف

 

 

1391مرداد  19ال، ی توچموتورسیکلت بر روی قله  
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1391آسیب رسانی به درختان، گالبدره، تیرماه   

 

 

 1/4/1391زاده قاسم محاصره شدن درختان در میان بتن و اسفالت، امام



211 

 

ی آب و کنندهآور است که در نزدیکی شهری با یک اقتصاد عظیم، کوهستانی که تأمینتعجبدام؛  چرای* 

تابستان، تعداد زیادی  مورد هجوم دام به تعداد زیاد است! در اواخر بهار و تمامها شهروند است، تفرجگاه میلیون

شود. چرای خارج از فصل نرگس، اطراف قله، و بسیاری نقاط دیگر توچال دیده میگوسفتد و بز در حوالی چشمه

 91ده، در زمستان شود که نگارنخورد؛ برای مثال، یادآور میای است که در توچال بسیار به چشم میهم پدیده

های ی دام دیده است. حیواندر ارتفاعات باالی بندیخچال گله 91در ارتفاعات چین کالغ، و در اوایل اردیبهشت 

گیرند و در بسیاری مواقع به صورت آزاد بارکش مانند قاطر هم که در منطقه برای حمل بار مورد استفاده قرار می

 امل فشار دیگر بر پوشش گیاهی و خاک منطقه هستند.شوند، یک عو رهاشده در کوه دیده می

 

 1391قاطرهای رهاشده در بندیخچال، تابستان 

 

ها و مراتع با عنوان های سازمان جنگلاقدامای پارهواقعیت این است که کاری و آبخیزداری؛ * درخت

انداز طبیعی کوهستان توچال را ها نمود داشته، چشمبندی درهکه بیش از هر چیز به صورت گابیون« آبخیزداری»

های سیالبی و تسهیل نفوذ آب به سازی جریانها در آرامتر این که مؤثر بودن این سازهمخدوش کرده است. مهم

بندها، دو سه سال پس از ساخته شدن پر از رسوب ها یا سیلی این گابیونزیرِ زمین، سخت جای تردید است. همه

چیز، بیانگر شدت فرسایش خاک و آسیب دیدگی پوشش گیاهی در توچال است. با پر اند که این بیش از هر شده

دهند و البته هیچ تأثیری هم در تغییر ها خاصیت خود را در نگاهداشت سیالب از دست میبندها، آنشدن سیل
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توانند گونه میها چ؛ بنابراین جای پرسش است که آنتوانند سرعت آب را کم کنندو نمی ها ندارندشیب کلی دره

 آبخیزها را حفظ کنند؟

 
 1319، پرشده از رسوب در سال 1311شده در سال بندهای درکه؛ ساختهیکی از سیل

 

برگ و دیگر گیاهان غیربومی، سبب تخریب شدید های سوزنیویژه با گونههای توچال، بهکاری روی کوهپایهنهال

وسازگرایان هستان را شهری و مستعد ورود ساختکو شود و از سوی دیگر، محیطپوشش گیاهی طبیعی می

 ی منابع طبیعی(سازی و اضافه شدن چند ساختمان )حتی از سوی ادارهدر دارآباد سبب راه« کاریجنگل»کند. می

های کابین شده و تأسیسات پذیرایی را بیشتر کرده؛ در غربِ کوهپایهکاری به نفع تلهشده؛ در ولنجک، جنگل

 گیری یک محیط شهری بر روی ارتفاعات شده است. های قدیمی و شکلان کوهسار موجب تخریب باغتوچال،بوست
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1391کنی برای کاشت نهال )و تخریب پوشش گیاهی طبیعی(، شمال میدان بهرود، شهریور چاله  

 

 

، تخریب و دستکاری نشدهکالغ )شمال میدان بهرود(؛ در سمت راست که پوشش گیاهی طبیعی های چینکاری در دامنهنهال

1/2/1391برداری: کاری شده. تاریخ عکستر از بخشی است که نهالبه مراتب کم فرسایش خاک  
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ران به شدت آسیب دیده و حتی بسیاری از بناهایی بافت مسکونی اصیل شمتوجهی به میراث فرهنگی؛ بی* 

ان رسهای آسیبهای غیراصولی هم از دیگر عاملاست. نوسازی که اختیار آن در دست دولت بوده نیز تخریب شده

زادگان منطقه اشاره کرد که قدمت این بناها را به ی بارگاه امامتوان به توسعهبه اصالت بناها است؛ برای مثال می

قلعه مانده مانند بافت روستای پسهای باقیکلی مخدوش کرده است. ضرورت دارد در نگاهداشت و بازسازی بافت

های تاریخی مختلف )قاجار، پهلوی اول، و پهلوی دوم( یا متعلق به بزرگان های پراکنده که مربوط به دورهو خانه

 فرهنگی است، تالش جدی صورت گیرد.  

 

1391تیرماه  ،های بلندمرتبهی ساختمانزاده قاسم در محاصرهی امامدر محله )و البد محکوم به تخریب؟!(ی قدیمییک خانه  

 

 

 نوسازی بارگاه امام زاده قاسم)ع( تقریباً چیزی از اصالت دیرین بنا باقی نگذاشته است. تاریخ عکسبرداری: تیر ماه 1391
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ای بود که در زمان ی دربند قرار داشت، آخرین ویال از مجموعهخانهی مهمانشود و در محوطهویالیی که در وسط عکس دیده می

تخریب کردند. عکس از مانی باقی )ایسنا( 1392بود. این ویال را در سال جا ساخته شده پهلوی اول در این  

روشن کردن آتش و درست خاموش نکردن آن، یا رها کردن شیشه و بطری پالستیکی، و دیگر سوزی؛ آتش* 

شود. همچنین بعضی های انسانی گاه موجب سوختن سطح وسیعی از پوشش گیاهی علفی مییانگارسهل

 شوند.ها میتوجه با روشن کردن آتش در پای درختان موجب آسیب دیدن آنگردشگرانِ بی

 

1/4/1391برداری: های باالدست گالبدره، تاریخ عکسگرفتگی دامنهآتش  
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در یکی دو دهه ی اخیر بسیاری از درختان، به ویژه چنارهای کنار خیابان، بی آن که خشک شدن درختان؛ * 

شوند. الزم است کارشناسان و مسووالن شهری به بررسی دقیق خشکیدگی میعلت مشخصی به نظر آید دچار 

 این موضوع بپردازند.

 

1/4/1391برداری: های اخیر خشک شده است. تاریخ عکسیک چنار قدیمی در میدان تجریش که در همین سال  

 

 
20/4/1391ی سنگ و آهن! جماران در محاصره سالکهنچنار بسیار   
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های پانزده بیست تایی( سگ دیده های مختلف توچال، شمار زیادی )گاه در گلهدر بخشهای رهاشده؛ * سگ

د، کنندریافت می« حامیان حیوانات»ای که از وپاش شده یا با تغذیهشود که با استفاده از مواد غذایی ریختمی

هستند، چرا که با تغذیه از تخم و  ها، تهدیدی جدی برای حیات وحش طبیعیشوند. سگهر ساله بیشتر  هم می

ها، و جلوگیری از نزدیک شدن حیات وحش به ی آنی پرندگان، تعقیب جانوران وحشی و شکار تولهجوجه

، به علت خطر انتقال و حیات وحش ها همچنین برای انسانشوند. سگآبشخورها، سبب کاهش جمعیت آن می

 « جو رن حذف بدون درد»سازی و عقیمروند. ضرورت دارد که برای یبیماری و امکان گازگرفتگی، تهدید به شمار م

 هایی صورت گیرد.ها از توچال اقدامسگ

 

1391های رهاشده، تلو، اسفند سگ  

 

های رش در منطقهالگوی با به دلیلی کوهستانی دیگر، و های توچال، مانند هر نقطهدامنه؛ لرز )زلزله(سیل، بوم

ها، همچنین تخریب پوشش گیاهی ها و مسیلوساز در حریم رودخانه، مستعد روان شدن سیل است. ساختخشک

ی های مخرب را بسیار بیشتر کرده است. در تاریخ معاصر، چندین سیل مرگبار در منطقهکوهستان، خطر سیل

است که  1311چهارم مرداد ، سیل ترین خاطره از این دست به مازاده داوود و کن ثبت شده است، اما نزدیکامام

های دیگری از شمیران را درنوردید و موجب مرگ حدود طور عمده از گالبدره روان شد و تجریش و بخشبه

 های مادی سنگین شد.چهارصد تن و خسارت
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یار بس های تاریخی مرگبار تهران و ری، خطرلرزه هم به علت وجود گسل اصلی شمال تهران و لرزشلرز یا زمینبوم

 ها، بسی شدیدتر شده است.وسازهای سنگین روی این گسلبزرگ منطقه است که با ساخت

های خاص و فوری از سوی مدیران شهری و ملی، و اعمال شدید قانون بینیهر دوی این تهدیدها، فقط با پیش

 ریت است.یقابل مد

 

 تجریش )از: ایرنا( 1311عکسی مربوط به سیل 

 

 

 1391، آیدبه چشم می گالبدره گسلی که در
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ی کوهستان در چهرههایی ها پیش در منطقه فعال بوده و موجب تخریب، از سالچند معدن سنگکاری؛ معدن

زاد که همچنان آباد( که اکنون متروک است، و معدن فرهآباد )شمال سعادتعبدل معدناند. از جمله توچال شده

  فعال است. 

نوردی شود. در این مکان، برخالف آباد می تواند بدل به یک مکان سنگعبدلیک پیشنهاد: معدن 

 هم انجام کوبی( زیادکاری )رُلتوان سوراخهایی که صخره سیمای طبیعی خود را حفظ کرده، میمنطقه

چرا که به هرحال سنگ دچار دگرگونی کلی شده  نگران تخریب سیمای طبیعت باشم؛ آن که بدونداد، 

 است. 

 
 1391زاد، آبان معدن سنگ سبز فره

 

بلکه به عنوان خطری که در منطقه هست، اشاره « تهدید»نه به عنوان  موضوعاین به  نوردی؛ی کوههاادثهح

ردی جدی نوکوه پیمایی تفریحی ودی، الزم است که تفکیکی میان کوهنوری خطرهای کوهربارهکنیم. در بحث دمی

سته به هستند، ب« نوردان جدیکوه»ز تر اکه بسیار پرجمعیت گردانمایان تفننی و کوهپیکوهدر مورد قایل شویم. 

همچنین بسته به میزان دسترسی و  شته باشد،صعود چند متر ارتفاع دا که شهر در چه ارتفاعی باشد و مبدأاین 
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رسانی و یروهای اطالع، نبی تعریف کرد و در درون این حریمتوان یک حریم ارتفاعی تقریهای پاکوب، میراه

زیر  متر دانست، و 2500این حریم را حدود توان حد ارتفاعی ، در تهران میرا به کار گمارد. برای مثالامدادی 

نوردی جدی فرض ی کوهپیما( و باالی آن را حوزهنورد )اگرچه، کوهاع را میدان عمل شهروندان غیرکوهاین ارتف

 . کرد

در مسیرهای دم دست و دارای پوشش  انجام آن توانمیگردی فعالیت پرخطری نیست و پیمایی همگانی یا کوهکوه

 انوردی جدی در ارتفاع باال، یما، کوها .سالم و مناسب برای همه، توصیه کردبه عنوان ورزشی را امدادگر  متعارفِ

ر آن به دنبال رکورد هایی که شخص دنوردیطورکلی کوههای سرعتی و بهدر زمستان و هوای خراب، پیمایش

در واقع  نوردکوه زدن و گذر از مرزهای عادی است،  خطرهای زیادی را در خود نهفته دارد. در این فعالیت،

ی مسوولیتتوانند نمیدولتی و عمومی های بخشپذیرد، و مدیران میمسوولیت خود را در اقدام به ماجراجویی 

 این فعالیت داشته باشند. هایپوشش امداد و جستجو در حوزه برای دادن

که تا حد زیادی « های دوستداران کوهستانکلبه»و « نوردیستادهای پیشگیری از حوادث کوه»ی اخیر، در دهه

 اند.هنگام داشتهاند، نقش محسوسی در کاهش حادثه و امدادرسانیِ بهمتکی به نیروهای داوطلب بوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(جوان گاراننباشگاه خبرکوهستان )امداد   
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های مرتبط با آن بومی توچال و زیستدر نوشتار زیر، با تفصیل بیشتری به یکی از موارد تهدیدکننده

: پردازیممی  

 

های تهرانروددره« سازیشهری»  

های شهری برای همگانو ضرورت حفاظت رودخانه  

ها، به عنوان امتداد کوهستان توچال در »روددره»شود: گونه که در ادبیات شهرداری گفته میها، یا آنرودخانه

 های تهران، نقشرودخانهی همگانیِ تهران هستند. شهر، بخش بسیار مهمی از فضاهای طبیعی و قابل استفاده

ها و جلوگیری از های جنوب شهر، هدایت سیالبها، تأمین آب تاالبی آبخواناساسی در تغذیه

ها، رویشگاه گیاهان متنوع و زیستگاه ها و مسیلودخانهعالوه، مسیر رگرفتگی شهر دارند. بهآب

های ها، باید به عنوان فضاهای تفرجی و زیستبومچندین گونه حیات وحش است. این محدوده

 د.های بیشتر در امان بماناندازیها از دستارزشمند، در مالکیت همگانی باقی بمانند و کلیت طبیعی آن

ی شصت، در زمان شهردار بودن کرباسچی مطرح از اواخر دهه« های تهرانروددرهساماندهی »طرحی که با عنوان 

های طبیعی خواند. پس محیط« سازیشهری»توان آن را تری بوده است که میشد، در واقع بخشی از طرح بزرگ

نار نهادند و ی عدالت اجتماعی را کهای ایرانی شعارها در زمینهاز پایان یافتن جنگ با عراق، شماری از مقام

داری را برای شهرها، روستاها، و کل کشور پیچیدند. تفسیر دلبخواهِ این های توسعه و عمران از نوع سرمایهنسخه

قانون اساسی )که هر سه نوع مالکیتِ دولتی، تعاونی، و خصوصی را به رسمیت شناخته(  44دسته مدیران از اصل 

های آمریکایی هم جا رساند که در مواردی حتی از نئولیبرالبه آن سازی، کار راو برداشت از آن به نفع خصوصی

ولت های دپیشی گرفتند و خدماتی مانند آموزش اجباری، سالمت همگانی، و تأمین اجتماعی را نیز خارج از وظیفه

 دانستند. 

سپردن  ولت،گری دی خصوصی در قالب الفاظی مانند: کاهش تصدیدامن زدن به گسترش مالکیتِ افسارگسیخته

گونه که در های خارجی... تبلیغ شد. همانگذاری، کارآفرینی، و جذب سرمایهکار مردم به مردم، امنیت سرمایه

هایی شد که داری معمول است، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، فقط شامل آن عرصهکشورهای بزرگ سرمایه

 هایها، و جلوگیری از خودسری شرکتظیم قیمتهای فرودست، تنمربوط به کنترل انحصارها، حمایت از طبقه

ها قرار دارد؛ در این ی کاالیی کردن تمامی خدمات و ارزشبرپایه« اقتصاد آزاد»ی افراطی شود. شیوهبزرگ، می

جایی ارزش دارند که قابل مبادله و تبدیل به های طبیعی تا آنسپهر اندیشگی، حتی محیط زیست و تمامی عرصه

 ید و فروش باشند.مالی برای خر
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های با مالکیتِ مشخص مانده برای شهروندان، به محیطدر واقع، بدل کردن فضاهای باقی« هاساماندهی روددره»

ز دانیم که اباشد. می« ایجاد فضای تفریحی برای شهروندان»بود؛ حتی اگر این مالک، شهرداری و تابلوی ماجرا 

ازی سها، خصوصیهای راه، خشکاندن تاالبهایی مانند ایجاد شبکهونیم سده پیش تا کنون، برنامهبیش از یک

 «اقتصاد آزاد»های اصلی طرفداران ها، و آزاد ساختن بازرگانی داخلی و خارجی، از برنامهها، ساختن بندرگاهجنگل

 های بسیار کوچکِگروهای در اختیار چه که در اختیار همگان بوده، به شکل زیرکانهها، آنبوده است. در این برنامه

 گیرد.فرادست قرار می

هایی ها، در عمل به دنبال فراهم ساختن فرصتاین محیط« ایمن سازی»ها، با شعار ی ساماندهی روددرهبرنامه

ی زهای پیمانکاریِ بزرگ بوده است. نیاهای عمومی شهر )منابع همگانی( در جهت منافع شرکتبرای صرف بودجه

سازی، مورد گرایانه و مغایرت با هزینهبه گفتن نیست که حفظ محیط زیست، به خاطر همین ماهیت حفاظت

ها خواهان خارج ساختن فضاهای طبیعی از های نئولیبرال مدافع اقتصاد آزاد نیست. این محفلپسند محفل

ند. در روندِ این سامان یافتن، پس این دسترسی هست« سامان یافتن»دسترس همگان، و به بیان ایشان، خواستار 

کاری، و درست کردن آالچیق و رستوران و دیگر ها، چمناز صرف مبالغ زیادی برای بتونیزه کردن مسیر رودخانه

های طرفِ قرارداد با شهرداری است، تازه فضاهای قابل واگذاری به بخش خصوصی که همگی به نفع شرکت

 های اجاره و نگهداری زد. وان برای همیشه دست به معاملهتشود که در آن میمحیطی فراهم می

ند شهر توانگروه کوچکی از برگزیدگان سیاسی و اقتصادی که می»شود به منحصر می« حق به شهر»در این روند، 

های شهر، درواقع کوششی . تالش برای حفاظت از روددره(1)«های خود تغییر دهندرا هرچه بیشتر برمبنای خواسته

کس برای تولیدش زحمت نکشیده( و حفظ های طبیعی )که هیچاست برای حفظ مالکیت همگانی بر سرمایه

ی دولتی های عمرانی تحت عنوان منافع جمعی از یارانهطرح»حقوق دیگر زیستمندان. نباید فراموش کرد که 

. به بیانِ دیگر، (2)«زکنندگان هستندساونفعان آن معدودی مالکان، فعاالن مالی و ساختاند اما ذیمند شدهبهره

 های طبیعی است.ها، حمایت از حقِ دسترسی همگان به ثروتحفاظت از روددره

 

 نوشتپی

 41، ص 1392، ترجمه: خسرو کالنتری، انتشارات مهرویستا، حق به شهرفیلد، اندی. ( هاروی، دیوید و مری1

 135، ص 1395ترجمه: خسرو کالنتری و پرویز صداقت، انتشارات آگاه، ، از حق به شهر تا شهرهای شورشی( هاروی، دیوید. 2
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http://www.yjc.ir/fa/news/5465235/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1391آبان  24زاد، ی فرهرودخانه

 

 

 1391اردیبهشت  20قلعه، ی پسرودخانه
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1391فروردین  30ی کن در باالدست بزرگراه همت، رودخانه  

دهد.افزایش میها، آسیب پذیری شهر در برابر سیل را رعایت نکردن حریم رودخانه  

 

 

1391فروردین  30شناسی(، مسیلی در غرب تهران )غرب باغ ملی گیاه  

کند، به پوشش های شدید بیشتر میافزاید، خطر سیل را در بارندگیهای بتنی و مستقیم بر سرعت آب میها به کانالتبدیل مسیل

ا حریم طبیعی مسیل یاعتنایی به بی. سازدرا مختل می های زیرزمینیی آبخوانرساند، و تغذیهگیاهی و حیات وحش آسیب می

کنید.( کانال دقتدهد )به بستر طبیعی مسیل در دو سوی رودخانه، خطر سیل را افزایش می  
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ی غرب پارک پردیسان برای تبدیل آن به یک پارک شهری )بوستان زاد در محدودهی فرهتخریب کامل بافت طبیعی دره

1391وساز در دره، آغاز ساختالبالغه( و نهج  

 

 

1391اردیبهشت  20وساز در حریم آن، ی درکه در محل پل مدیریت؛ تبدیل رودخانه به کانال و ساختروددره  
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 ضرورت مشارکت مردم در حفاظت -7
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 ضامن حفاظت از توچال، «هم گردانی»و  سازی مردمحساس

برداران پرشمار، از راهی اساسی برای حفاظت از مناطقی است که بهره (1)«گردانیهم»مدیریت مشارکتی یا 

 های متفاوت اجتماع دارد.گروه

ی حفاظت ی جهانمطابق تعریف اتحادیه گفته شد،« مواد قانونی مرتبط با ثبت آثار طبیعی»گونه که در بخش همان

ای است که در آن اثر منطقه (protected landscape) شدهانداز حفاظتچشمیک ( »IUCNاز طبیعت )

، شناختی، زیستی، فرهنگیی بومهای برجستهی انسان و طبیعت در طول زمان سبب ایجاد هویتی با ارزشدوسویه

ای شده است؛ همچنین، جایی است که حراست از این اثرِ دوسویه، برای حفاظت و پایداری منطقه ضروری و منظره

هر نزدیک بودن توچال به یک ابَرشاعتنا به تعریفی شبیه به این صورت گیرد. ثبت ملی توچال باید با  «.است...

های برخالف شیوهکند که جاب میپیما در هر هفته در این کوهستان، ایها هزار کوهو حضور دهچند میلیونی 

ها به عنوان عاملی برای ها تأکید داشته، از آمدوشد انسانفاظت که بر محدودسازی ورود انسانتر حیقدیم

 .استفاده شودنگاهداشت این میراث ارشمند طبیعی و فرهنگی 

 به حفاظت از این کوهستانای روند، تعصب ویژههای آن مینوردانی که به توچال و دامنهپیمایان و کوهکوهبیشترِ 

ان، از بزرگی از ایش معیشت بخشدارند. مردم محلی هم به دلیل وابستگی دیرینه به کوهستان و به دلیل آن که 

 ی اجتماعی عظیماین سرمایهشود، عالقمند به حفظ طبیعت توچال هستند. پیمایان تأمین میآمدورفت کوه

 گردانی در مدیریت پایدار توچال یاری رساند.تواند به هممی

و همچنین با کار  توچالسازی کوهستان های پرشمار پاک، با اجرای برنامهجنبش حفاظت از کوهستان در ایران

آمد سنگین وکوهستان توچال با وجود رفت . امروزه،(2)های مربوط به این منطقه، پا گرفتگریای و مطالبهرسانه

بیعت نوردان با طرفتار مثبت کوه .بیش مطلوبی داردووضعیت کم پاش زباله،وکم از نظر ریختپیمایان، دستکوه

های تواند الگویی باشد برای دیگر منطقههایی که به ترویج این رفتار انجامید، میآموزی از شیوهتوچال، و درس

 وآمد ایران.کوهستانی و پر رفت

کوه توچال به عنوان میراث ی ثبت رشتهمطالعهطرح »نوردان ایران، در چارچوب همین انجمن کوه

های ذشته در معرفی شیوههای گهایی که در سالی دیگر فعالیتو البته در ادامه« طبیعی ملی

ترویجی با موضوع  –پیمایی سازگار با محیط زیست داشته، چند کارگاه و نشست آموزشی طبیعت

 است. مردم محلی داشتهنوردان و کوههایی با ها و همکاریو گفتگو ضرورت حفاظت توچال برگزار کرده

وجه ایم که تبینید( کوشیدهگزارش می هایی از آن را به پیوست اینای )که نمونههمچنین با کار رسانه

 های توچال جلب کنیم.همگان را به ارزش
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نوردی، تهران های کوهنوردان ایران با حضور نمایندگان باشگاهی توچال، برگزارشده از سوی انجمن کوهگفتگو درباره نشست

1/12/1391 
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 21/12/1391آرش، نوردان ی توچال، دفتر باشگاه کوهکارگاه گفتگو درباره

 

 

 24/1/1391حضور در نمایشگاه محیط زیست تهران، 
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نوردی ، نوردان ایران، با حضور دبیر و رییس فدراسیون کوهی دماوند و توچال در دفتر انجمن کوهاندیشی و گفتگو دربارهنشست هم

 1/3/1391نوردی، و نمایندگان چند باشگاه کوه

 

 91از ابتدای سال « ی فرحزاددرهگروه شهروندان »همکاری با 
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 1391مهر  11ی محیط زیست شورای شهر، های توچال در کمیتهی شناسایی ارزشمعرفی پروژه
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 1391مهرماه  24های شمال غرب تهران(، کوه :در ارتباط با توچال )موضوع« کافه فرش»ها در یکی از نشست

 

 نوشتپی

بداع ایاد دکتر محمدتقی فرور، از پیشکسوتان محیط زیست ایران، برای مدیریت مشارکتی زندهاصطالحی است که « گردانیهم( »1

ی مشترک از یک که هم استفاده ( بودهcommonageدر ایران، مدیریت عشایری مراتع ) گردانیهم ی درخشانِنمونه کرده است.

 کرده است.منبع عام و هم پایداری آن را تضمین می

 «جایگاه توچال در تاریخ عمومی و ورزشی ایران»بخش ( بنگرید به 2
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 گیرینتیجهها، ی مبحثخالصه -8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارآباد یروددره
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به دالیل زیر طبیعی بسیاری دارد و  –های فرهنگی ارزش،  ی کوهستانی توچال و حریم آنتوده

 است: ی حفاظت و ثبت به عنوان اثر ملیشایسته

هایی مانند دارآباد، دربند، ی رودخانهپدیدآورندهنقشی اساسی در جذب ابرها دارد و توچال، ی کوهستانی توده* 

 توده های کرج و جاجرود در شمالهای رودخانهاز سرچشمهیکی  همچنین، است زاد، و کن در جنوبدرکه، فره

ی حوزه در زیرزمینیهای ی اصلی آبکنندهتأمینها به خاک و ترین بستر جذب بارشبزرگتوچال، . هم هست

 توان کوهستانی دانست که تداوم حیات و تمدن منطقه به آن وابسته بوده است.رو، آن را میو از این پایتخت است

رای بزیبایی خاص تشخص و ی مانندی، پدیدآورندهشکوه کمانداز سترگ تهران است که با ی توچال، چشم* توده

 شهر است.

د. روسرزمین ایران به شمار می« زاییگونه»* توچال، به عنوان بخش مهمی از البرز مرکزی، یکی از مرکزهای مهم 

ی محدوده .توچال است ها اختصاصیِکه چند تایی از آن های گیاهی پرشماری وجود دارددر این کوهستان، گونه

ی خود را دارند؛ های ویژهی انسان است که ارزشپروردهدستی ی چندین گونهتوچال، همچنین دربرگیرنده

 است.« سیب شمرانی»ها، ی شاخص این گونهنمونه

در نزدیکی یک ابَرشهر قرار دارد، ارزش  کوهاین رشته جا کهل، متنوع و ارزشمند است، و از آن* حیات وحش توچا

 یعت دارد.آموزش محیط زیست به مردم و ایجاد حس تعلق به طب درخاصی 

« اشتکانسان  –طبیعی »ی جنگلیِ ی بادام در اوین و چندین تودهمانند توده« ی جنگلیتوده»* در توچال، چند 

هایی بسیار خاص و خشک، پدیده ی اوسون، گالبدره، و سوهانک هست که در این استانِهای درهمانند توده

های کاشت در دامنههای دستجنگلی ژنتیکی برای کشور است. روند و هر کدام، یک سرمایهارزشمند به شمار می

ی مادی و زمان بسیاری صرف ایجاد اند، اما به هرحال سرمایههای بسیاری داشتهجنوبی توچال، اگرچه اشکال

ها، عمری بیش از پنجاه روند. چند قطعه از این جنگلارزشمند به شمار می« مورد مطالعاتی»ها شده و یک آن

های و زیستبوم محیط انسانیبر « های شهریجنگل»ی اثرات توانند موضوع پژوهش در زمینهدارند، و میسال 

ها و اجرای شناخت اِشکالها، برای های حاصل از ایجاد آنتوان از تجربهطبیعی قرار گیرند، و همچنین می

 سود جُست.  های دیگرکاریجنگل

و با توجه به آثار  دهدها نشان میهای توچال، تا جایی که پژوهشهی زیست انسان متمدن در دامن* پیشینه

 های قیطریه، حدود سه هزار سال است. شده در تپهیافت
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کرده و از این های مرکزی ایران را به تبرستان )مازندران( وصل میران گذرگاهی بوده که ری و دیگر منطقه* شم

رای کاروانس –الر  –گرچال  –لواسانِ کوچک  –تلو  –های باستانی است؛ برای مثال: راه تهران ی راهرو، دربرگیرنده

 ی مازندران که هنوز آثار در خور توجهی از آن باقی مانده است.جلگه –نور  –بلده  –اسپی او 

چال ی توها در حوزهنتگاهها، و سکوگورستانها، نیایشگاههای تاریخی و آثار پرشماری مانند بقایای دژها، * محوطه

چال، یا مربوط به بزرگان دختر توگردد؛ برای مثال: قلعهها به پیش از اسالم بازمیوجود دارد که عمر شماری از آن

روند، مانند گورستان ارزشمند به شمار می« ی جمعیخاطره»، و شماری هم یک هازادهامامشوند، مانند شیعه می

 ظهیرالدوله.

زاده پناهگاه بسیاری از بزرگان شیعه بوده و به همین دلیل مدفن شماری از آنان است. برای مثال: امامران، * شم

زاده اسماعیل در زاد، امامزاده صالح در فرهزاده مطیب و امامزاده ابراهیم در پس قلعه، امامصالح در تجریش، امام

زاده عزیز زاده مطیب و امامزاده اسماعیل در چیذر، امامو امام اکبرزاده علیزاده قاسم در گالبدره، امامقلهک، امام

 زاده سید محمدولی در درکه.  زاده  محمد در کن، امامزاده شعیب و امامزاده جعفر و امامدر اوین، امام

کاخ های سعدآباد و نیاوران، موزه: کاخاست، مانندشده ی چندین اثر ملیِ ثبتدربرگیرنده و توچال ران* شم

 .ی توچالپناهگاه کارگر روی قلهو خیابان دربند، خیابان ولیعصر، الدین شاهی، ی ناصردر دارآباد، جاده مظفری

بر اثر های بسیاری های گذشته، باغ* در شمیران، چندین نمونه باغ ایرانی هست )با وجود آن که در سال

ی نوعو به –ها ، سفارتخانه یا زیر نظر سفارتخانههاآناند( که چندتایی از شدهمالحظه نابود وسازهای بیساخت

هستند؛ برای مثال: باغ سفارت انگلیس )قلهک(، باغ سفارت ایتالیا  -دوستی ایرانیان معرف فرهنگِ طبیعت

 «باغ اناری»باغ دربند، باغ ملک، بوستان قیطریه، ، )الهیه( باغ سفارت سوییس، )الهیه( )فرمانیه(، باغ سفارت روسیه

ان بوست، )اردوگاه شهید باهنر( های کن، باغ منظریهزاد، باغهای توت طرشت و فرهشمال غرب تهران، باغلتمال در 

 .، بوستان و فرهنگسرای نیاورانهای چیذربقایای باغصدر، 

ها تاریخی و دارای عمر بسیار بسیار هست که چند تایی از آن سالکهندرختان  های توچال* در شمیران و دامنه

های قدیمی سال و داغداغانچنار بسیار کهنروند؛ برای مثال: های ژنتیکی به شمار میزیاد هستند و از سرمایه

سپیدارها و سال جماران، چنار کهن ،های دربندنارونسال افجه، چنار کهنقلعه، پس سالکهنداغداغان سوهانک، 

 گالبدره، چنار سنگان، چنار قدیمی درکه، چنارهای قدیمی منظریه. افراهای
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 های پر درختِها و درهتابستانی، و به دلیل داشتن باغ ، از دیرباز به خاطر هوای خوشِی توچالو توده ران* شم

ی احداث و نگهداری به بی هیچ هزینه این گردشگاه بزرگ،های مهم تهران بوده است. بسیار، یکی از گردشگاه

 دهد.ها تن خدمات میمیلیون

ی نوردی ایران، در منطقهنوردی نوین ایران است؛ نخستین پناهگاه کوهنوردی و سنگ* شمیران و توچال، مهد کوه

از ی چهل با کمک پیشاهنگان ساخته شده، که در دههچال ایزکمر )اسپیدکمر( توچال قرار دارد. برج کلک

یمایی پهای کوهوآمدترین راهی پُر رفتهای نوین ایرانیان است. توچال، همچنین دربرگیرندههای کوه پیمایییادمان

 گیریو شکل امداد و نجات هایآموزشبرای حفاظت از کوهستان، یا  فعالیتهایی مانند ایران است، و رشد جریان

جا به دیگر نقاط ایران راه یافته است. ی توچال رخ داده و از این، تا حد زیادی در منطقههای تخصصی این کارگروه

مانندی است که ن میلیونی، فرصت کمیمتری به پایتخت و شهری چند 4000ی تقریباً نزدیک بودن یک قله

 بازان جهان کمک کند.نوردان و اسکیتواند به جذب گردشگران و کوهمی

اند مای در مدیریت پسنقش ارزنده نخستین بار در توچال شکل گرفته که« ی کوهستانشهرداری ناحیه»در ایران، 

یط مح« سازیشهری»به و البته باید مراقب بود که پدید آمدن این شهرداری، ) است های مسیرها داشتهخوراکخانه

 (کوهستان نیانجامد.

های ملی شدن نفت، و در سالهای جنبش ویژه در تاریخ معاصر ایران )برای مثال: سالدر طول چند سده، به* 

های های ملی بسیاری در دامنهو مقامهای فرهنگی، های اجتماعی و سیاسی، شخصیتگروه( 1310تا  1351

های تهها یا در نوشاند که به این موضوع در آثار آن شخصیتگردهمایی داشتهقرار دیدار و پیمایی کرده یا توچال کوه

، و بستر رویدادهای های جمعیحامل خاطرهبرای ایرانیان توان گفت که توچال رو میدیگران اشاره شده است. از این

 است.بوده بسیاری  مهم

زاده داوود، های ناملموس بسیار است؛ برای مثال: آداب زیارت در امامهای توچال، مهد میراث* شمیران و دامنه

 .زادو فره و نیاوران در سوهانک )ع(آداب عزاداری امام حسین

های ارزشمندی هست فرهنگاند، خردههایی که به شهر تهران پیوستهی توچال، حتی آندوده* در روستاهای مح

به توان جمله میتر شدن فرهنگ همگانی کشور یاری رساند. از تواند به غنیمی هاشناسایی و حفظ آنکه 

 های کوهستانی اشاره کرد.«جانام»رود و به به کار میکه در گفتگوهای مردمی  ی واژگانیگنجینه
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هایی چون قلعه دختر، های خداوندی مانند آب و نور است؛ نامهای کهن در ستایش نعمتدار آیین* توچال، میراث

یی بر هاکنند، قرینهی آب و فرشتگان نگاهبان آن داللت میماما که بر اعتقادهای کهن دربارهخاتون بارگاه، و قزل

 این ادعا هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های توچالدرهیکی از 
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 1337ی کوهستان، های شهرداری ناحیهگزارش فعالیتی مقدمهبخشی از 

 

 

 
 

 


