
 

 

 گزارش برنامه کوهنوردی)باشگاه کوهنوردی اوج اراک(

 

 تاریخ تنظیم گزارش:

27/10/1400 

 10/10/1400 تاریخ اجرای برنامه: (2 داالنکوهداراب شاه کوهستان به قله زمستانه صعود  عنوان برنامه: (1

  S 454739 – 364729 39مختصات قله: (4 داراب شاه  نام قله: (3

 جنوبیفرود:جبهه  (6 جنوبیجبهه صعود: (5

ر ارتفاع حدود چهار هزار متری قله داالنکوه بقایای آثار یک ساختمان قدیمی مشاهده شده که د علت نامگذاری قله: (7

طبق تاریخ شفاهی موجود بر سر زبان مردم روستای انالوجه قلعه ای بوده که متعلق به شاهی به نام دارابشاه می باشد 

منطقه کوره آجر پزی که االن آثار آن موجود است پخته می شده و با خرجین های و آجرهای آن در دشت چاله گاو در 

کوچکی که بر روی بزهای در حال چریدن بسته بوده اند به قله انتقال داده شده است و هر بز دو آجر را در حال چریدن 

 ضمنااین بشاه نیز گفته می شود.به قله حمل می نموده است.از این جهت در روستای انالوجه به قله داالنکوه قله دارا

 له زیبا مخروطی شکل است که به دلیل شباهت ظاهری آن به دماوند اصفهان معروف است.ق

           3869قله:                          -پناهگاه:                    3100چشمه:                  2577مبداٌ:            ارتفاع نقاط مختلف (8

 داالنکوه شته کوه فرعی:ر (10 زاگرس اصلی: رشته کوه (9

 فریدن  منطقه:              آنالوجهروستا:              دارانشهرستان:                 اصفهاناستان:             تقسیمات کشوری (11

 سنگین                         فنی                      رنامه:                     سبک                   متوسطسطح ب (12

 کارابین -باتون  –طنابچه انفرادی  – نکرامپو –کلنگ  لوازم فنی مورد نیاز: (13

 :  دارد      قله:  دارد                 طول مسیر                 داردمبداٌ:              وضعیت آنتن دهی درنقاط مختلف (14

 ساعت 7  شده در صعود:مسافت و مدت زمان طی  (15

 ساعت و نیم 4:   فرودمسافت و مدت زمان طی شده در  (16

 امکانات رفاهی و خدماتی در مبداٌ و طول مسیر:     (17

 چارپایان                  پناهگاه                      ماشین کمک دار              راهنمای محلی       خانه محلی       

 راهنمای محلی(  09130612381)   تماس:توضیحات/تلفن 

 دو چشمه در مسیر وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی در مبداٌ و طول مسیر: (18

 دهکده تفریحی توریستی سد زاینده رود چادگان  جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی منطقه: (19

میش و انواع -قوچ-گراز–بز –کل  -جانوری سگ سانان )گرگ،روباه،شغال(پوشش گیاهی و گونه های جانوری منطقه:  (20

 تنوع گیاهان دارویی  -  پرندگان شکاری

 نفر  17 و اسامی افراد شرکت کننده: تعداد  (21

-شهرجردید سیدجوا-پورتوکلیانجمشید -روستاییمحمدعلی -جیریاییحسین -کاظمیمجید -مصیحخسرو :آقایان

 عسگری ا... روح –البرزی  بهرنگ -داودآبادیمعین -مختاریسعید -یاقوتیمحمود -احدیوکامران -مرادیاسماعیل 

 امینیمرضیه -جودکیآزاده -نواییمژگان -طاعتیفرشته  خانم ها:

 (مسئولیت های گروهی و فردی:22

 آقای البرزی سرقدم:                                                      آقای عسگریسرپرست:

 آقای عسگریامداد و نجات:                                                      شهرجردیآقای  عقبدار:

 خانم طاعتی –مصی مربیان:آقای ح

باتون و اینکه در -همراه داشتن کرامپون-کفش تک پوش سنگین اجرای این برنامه:نکات قابل توجه در خصوص (23

حتماً بایستی با تجهیزات عبور کرد و همچنین پنجاه متر آخرمسیر دست به نزدیکی قله به علت وجود برف زیاد و یخ زده 

  مسیر زیر برف می باشند. های تهیه شود. چشمه آب آشامیدنی در فصل زمستان باید از روستا سنگ می باشد.

صبح از اراک به سمت روستای آنالوجه حرکت کردیم. به علت  3ساعت  10/10/1400روز جمعه مورخ   (خالصه گزارش:24

آغاز کرده و ساعت از دشت چال گاو پیمایش را  8:30صبح به روستای آنالوجه رسیدیم. ساعت  8یخ زدگی جاده ساعت 

در ود از صعنامساعد هوای وضعیت و  نزدیک قلهبه نزدیک قله رسیدیم . به علت نداشتن وقت و یخ زدگی قسمت  16

 شب به روستا رسیدیم و سوار ماشین شدیم. 9:30منصرف شدیم و ساعت متری  3750ارتفاع 



 آقای روح ا... عسگری(تهیه کننده گزارش:25

سپس به شهر دامنه و شهر داران و بعد –و خوانسار  –از خمین به سمت گلپایگان  -اراک به سمت خمین(کروکی مسیر:26

دشت کیلومتر به روستای آنالوجه می رسیم و از روستای آنالوجه به سمت  8از داران به سمت شهر چادگان رفته و حدود 

 چال گاو رفتیم.

 

 

 
 

 

 

 (تصاویر27

  

 

 
 


