
 

 1400آبانماه / /07 مورخ  – صعود قله ستپله عنوان :

 

 Setapleانگلیسی: ستپلهفارسی : 
 

 مختلف صعود: جبهه های

 *جبهه شمالی:شهرستان افوس

 *جبهه شرقی : فریدونشهر معدن سنگ شکن

 *جبهه غربی : جاده چغیورت روبروی پیست اسکی

 یا ساتاپله ستپله نام محلی منطقه صعود و قله:

ستپله یک وازه گرجی در میان ساکنان گرجی است که معنی آن وجود کندوی عسل در آن  وجه تسمیه و افسانه های محلی:

 منطقه است.

 ۱۰و سردارانش  شاه عباس ،هجری قمری ۱۰۳۴تا  ۱۰۱۳از سال  طقه:تحقیق در خصوص ریشه های تاریخی من

گرجیانی که به اصفهان مهاجرت کردند،  تبعید کردند ایران را به اسارت گرفته و به گرجی ۵۰۰٬۱۸۱عام کرده و قتلده حمله کر گرجستان مرتبه به

گی کردنکه به در نجف آباد زند  «شیخ بهایی »توسط «نجف آباد »اصفهان و پس از مدتی با تأسیس« آبادعباس»ور  شاه عباس ابتدا در زمان

از حمالت و همچنین پایتخت )اصفهان(  فریدن ٔ  منطقه جویی و جنگاوری بودند، جهت حفظای از آنان که دارای خصال ستیزهدستور شاه عباس عده

  .های مناسب به فریدن مهاجرت کردندهمچنین به دلیل آب و هوای مساعد و مزارع و شکارگاه کرد و لر اقوام

 و« شهر )سُپِلی(فریدون»ها شهرهای ای از آنرا بنیاد گذاردند و سپس عده افوس گرجیانی که به فریدن رسیدند، ابتدا در فریدن، شهرتمام 

 .]را بنیان نهادند( «میاندشت )تُرِلی»

 -بود مسیحیت نشین متعصب به دینکه یک روستای ارمنی «-داشکسن »در مسیحیت ای دیگر از شهر افوس جهت حفظ دینو همچنین عده

 شهر،فریدون هایگرجی به زند خان کریم ٔ  از حملهپس .را بنا کردند «بوئین »و «آغچه »هایای به دالیل نامعلوم آبادیسکنی گزیدند، و نیز عده

 .تن است ۰۰۰٬۱۰۰های فریدن حدود مهاجرت کردندجمعیت گرجی «آبادنهضت »و «چقیورت»، «سیبک »روستاهای به آن ساکنان از بخشی

 مخروطی و صخره ای شکل ظاهری قله و منطقه:

 ارتفاع نقاط مختلف : 
 متر 2۸۱6( : مبدا صعود)سنگ شکن

 متر 2۸4۱ چشمه:

 متر 3۵4۵ گردنه بین قله ستپله و قله افوس:

 متر 366۰ قله ستپله:
 اصفهانرشته کوه فرعی آخوره از قلل زاگرس میانی .محدوده استان  رشته کوه و تقسیمات کشوری:

 از جهات مختلف به چه رشته کوه هایی متصل است :
 از غرب به رشته کوه شاهان کوه 

 از شمال غربی به رشته کوه تمندر و اشترانکوه
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 GPS  :39S 413217 3649183مختصات قله با استفاده از 

 افوس در شمال شرقی قله –در جهت غرب قله چغیورت  ذکر آبادی های اطراف قله:

 

 اطالعات مسیر و منطقه:

 پایاز سنگ شکن تا –از فریدونشهر تا محل معدن سنگ شکن اسفالت  :مسیرهای دسترسی به مبداٌ صعود و نوع راه های دسترسی

 وه جاده خاکی که در فصول خشک سال میتوان با ماشین تا پای کوه رفتک
 ندارد محدودیت های جاده ای:

 ندارد محدودیت های نظامی موجود در منطقه:

 فرقی نداردمسیرهای تابستانه و زمستانه: 

 و میزان بارش درمنطقه اطالع از آب و هوای منطقه –اطالع از وضعیت جاده ای  اطالعات الزم قبل از اجرای برنامه:

کیلومتر ( موقعیت  23/2متر ) از سنگ شکن تا چشمه  2۸4۱چشمه در سمت چپ مسیر صعود در ارتفاع  چشمه ها و دسترسی آب:

 S 413516 3647516 39جغرافیایی 

 گردنه زیر قله محل های مناسب برپایی کمپ:

 کوهپیمایی و فنیتفکیک برنامه:

 کارابین–طنابچه انفرادی -کاله کاسکت  مورد نیاز: وسایل فنی

 نا محدود ظرفیت پذیرش جمعیتی منطقه:

(  گرجیها ، بختیاریها ، زبانان ترک ، زبانان فارسی اطالعات در خصوص مردم بومی منطقه، عقاید و رفتارهای آنها:

  سال 399 حدود صفوی عباس شاه توسط منطقه به مهاجرت

 منطقه این به و ایران به صفوی عباس شاه توسط مهاجرت(  ارامنه و)  گرجستان کشور از پیش

 ندارد  جان پناه، غار، پناهگاه ها و قوانین استفاده ازآنها:

آقای حامد رحیمی به شماره  آدرس و شماره تماس بلدهای محلی، کرایه دهندگان چارپایان و ماشین داران:

09137181201 

–کلیسای افوس  –پارک سراب  –آبشار پونه زار –چشمه بابا احمد –چشمه لنگان  و تفرجگاه ها: نقاط دیدنی، سیاحتی

 پیست اسکی

  پوشش گیاهی:
 قیچ – کوهی بادام – زرشک 

 : شامل زار بوته و مرتعی شاخص و غالب های گونه

 موسیر – واژگون اهلل – زبان گاو گل – شقایق – آویشن – قیچ – حسن میر کاله -گون



 مناطق حفاظت شده و گونه های جانوری:

  محور جنوب کیلومتری ۱9 عمق و اصفهان شهر غرب متری کیلو ۱۱9 در ستبله ممنوع شکار منطقه جغرافیایی موقعیت

  و) میاندشت بوئین شهرستان مرکز( میاندشت بوئین شهر جنوب کیلومتری ۱۱ در و الیگودرز – میاندشت بوئین ارتباطی

 . باشد می هزارهکتار 33 ستبله ممنوع شکار منطقه وسعت. است شده واقع افوس شهر جنوبی ضلع

 .باشد می متر 3999 تا متر 3۵79 از ارتفاعی تغییرات دامنه

  شاهین،انواع سبز،دلیجه، کله ،سارگپه،اردک...)و طالیی عقاب( عقابها انواع تیهو، ، کبک ، دری ،کبک سیاهگوش

  جغد ، آبزی کنار پرندگان انواع ، گراز ، ای قهوه خرس وحشی، بز ، معمولی روباه جوندگان،گرگ،شغال، خزندگان،انواع

 ..)و اال کپور،قزل( ماهیان ابی،انواع ،کفتار،راسو،سمور

 تابستان و اوایل پاییز –بهار  صعود قله: بهترین فصل و زمان

 سه ساعت و نیممدت زمان صعود:

 دو ساعت مدت زمان فرود:

 

بامداد حرکت از اراک با یک دستگاه مینی بوس و تعداد  3:30ساعت -  1400آبان  7زمان اجرای برنامه خالصه گزارش :

صبح با رسیدن به سنگ شکن اماده حرکت به سمت قله شدیم هوادر  7نفر به سمت فریدونشهر حرکت کردیم .ساعت  8

م و بعد از صرف صبحانه به کیلو متر به چشمه سمت چپ مسیر رسیدی 2ابتدا بسیار عالی  و مطبوع بود .با پیمودن حدودا 

به گردنه بین دو قله ستپله و قله افوس رسیدیم بعد از  10راهمان ادامه دادیم با حرکت بر روی یال جنوبی قله حدود ساعت 

به قله  11وساعت  استراحتی کوتاه حرکت کردیم ازاین قسمت مسیر تا قله مسیر صخره ای  ونیاز به دست به سنگ بود 

 رسیدیم .

   و مشخصات اعضای تیم: تعداد

 نفر ۸تعداد اعضا شرکت کننده:

 تارک–عبداله عابدی  –بهرنگ البرزی  –حبیب گودرزی  –عماد جعفری  –علی عابدی  –آقایان : خسرو حمصی 

 خانم فرشته طاعتی

 مسئولیت های گروهی و فردی:
 سرپرست : خانم طاعتی

 مربی : آقای خسرو حمصی

 سر قدم حبیب گودرزی 

 دار :عماد جعفریعقب 

 مسوول امداد نجات :بهرنگ البرزی

 دادگرام - کیف امداد گروهی وضعیت پزشکی تیم:

 اطالعات نقشه ای:



کروکی مسیر:

 
 عکس و فیلم:

  



  
 

 

 فرشته طاعتیخانم   نام و نام خانوادگی تنظیم کننده:

 1400دیماه  5 تاریخ تنظیم گزارش:

 


