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مقدمه
رسوبی البرز  های کوه رشته ةدر میان متر 5671فاع مربوط به کواترنری است و با ارت فشانی آتش ةدماوند یک پدید ةقل

تحمیل  البرز ةکلی منطقه را دگرگون و تغییرات خاصی را به کلیت منطق آید. این پدیده ساختار شمار می های خاص ب پدیده

ساختار فرمی منطقه چه پیامدها و  که تغییر در آن استمطرح باشد  اینجاتواند در  که می ای مسئله ترین مهمه است. کرد

 ةحافظ عنوان بهداشته است و این تغییرات  ای رودخانهدر الگوهای فرسایشی توزیع انرژی و ماده یا رفتار  یاتتأثیر

 تواند داشته باشد. اسی میبشری چه انعک های سکونتگاهرفیک مکانی در وژئوم

 -Landیا  اندازها چشممکان در محیط طبیعی بیش از هر چیز یک ساختار است که  ،از دیدگاه ساختارگرایی

contextای در یک تصویر  است. ساختارگرایی به زبان حرفه آورد و چیدمان در آن دارای اهمیت خاصی وجود می ها را به

 ةنحوبر  آنچه و بافت دارد و ،فضا نظیر فرم، شکل، رنگ یهمیت بیشتری از اجزاا فضادهد که ارتباط بین  نشان می
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 عنوان به ،اندازها چشم (.74: 1394)پرتویی، ارتباط بین فضاها با یکدیگر است  ةگذارد نحو می تأثیرکردن ما  تجربه

د و نده اط متقابل با یکدیگر قرار مییندهای طبیعی در ارتبافر توسط را جدا هم از و متفاوت های فرم سرزمینی، های نگاره

یک به کار داریم که هروسر ای در متن طبیعت با ساختار دوگانه ،درحقیقت. دهند می شکل را ای پیوسته هم به ةمنظوم

است و ساختارهای  مشاهده قابلای  عینی برای هر رصدکننده صورت بهساختاری که  ؛صورت ذاتی وابسته است دیگری به

ها، در  از پدیده رونماییفزون بر ا ،شناسی پدیدار د.نگیر ملموس قرار نمی های عینیتکه در معرض  ای تنیده درهمپیچیده و 

 :1391 )هایدگر، نمودها برابر در« بودها» شناخت یعنی پدیدارشناسیبر همین مبنا، از پدیدارها نیز هست.  رونماییپی 

بلکه به شناخت بودها  ،طبیعی های پدیدهه شناخت نمودهای صرف نه ب ،پدیدارشناس در جایگاه ،( و ژئومورفولوژیست46

 پردازد. زبانی خود می -فهم دستگاه فرهنگی ةپیشین)پدیدارها( با 

( 2002توان از روبرت کوشکا ) جمله می از آن اند؛ کردهو مطالعه  بررسیدماوند  فشان آتشدربارة بسیاری از محققان 

 های انسانی پرداخت. فعالیتر ددماوند و نقش آن  فشان آتش ةبه مطالع دوراز سنجشنام برد که با استفاده از 

. دندکرو بررسی  مطالعههای البرز را  دماوند در کوه فشان آتش شناسی زمین( 2004جان دیویدسون و همکاران نیز )

شناسایی  برایت از تصاویر لندس «دماوند فشان آتش ازدور سنجش»با نام ( در پژوهشی 2015) همکاراناسکندری و 

های  های کمی تراکیت بررسی بافت برای( 2016) پورخرسندو  زاده محسنمناطق آنومالی حرارتی استفاده کردند. 

 فشان آتشی و کیفی از سه واحد اصلی فوران پتروگرافی کمّ ةیندهای ماگمایی یک مطالعادماوند با توجه به فر فشان آتش

یندهای فیزیکی و شیمیایی مشابه را مسئول ماگماتیسم آن اوقوع فرها  آن سال پیش انجام دادند. 5/66و  63بین 

گزینی برای این پدیده  های مختلف را قادر به یک جای های کریستال که اختالف ماگماها با جمعیت ای گونه به اند؛ دانسته

های  سنجی های ژئوشیمی و سن دهدا ةبر پایدماوند را  فشان آتش( تاریخ تکوینی 1380) و همکاران زاده حسن. دانند می

 .دندکر بررسیجدید 

دماوند را با  فشان آتشهای مالر و رینه در مخروط  پومیس و الهار( دره) آذرآواری( مواد 1392) زاده فرجشیرازی و 

به این و  دندکر گیری از ابزارهای مناسب و بازدید میدانی مقایسه و بررسی توصیفی و با بهره - استفاده از روش تحلیلی

 ازجملهباال داشته که سبب پراکندگی مواد آذرآواری  باقدرتهای انفجاری  دماوند فوران فشان آتشند که یافت  دستنتیجه 

همة وسیعی شده است. رسوبات آذرآواری توسط الهار پوشیده شده و میزان و گستردگی الهار در  ةپومیس در محدود

های ریزشی  های آذرآواری در خاور دماوند و نهشته بودن گدازه علت جوان( 1392) مرتضویها یکسان نبوده است.   بخش

جهت را  2010تا  1995 های سال  میانهای باد در سطوح استاندارد  های جوان در باختر دماوند را با استفاده از داده پامیس

سمت فصل گرم به  فصول و جهت بادهای استراتوسفری در سراسردر خاور و سرعت بادهای تروپوسفری به سمت 

 اند. دانستهباختری 

 از استفاده دماوند در طی نیم میلیون سال گذشته را با فشان آتش مغناطیسی دیرینه( 2014پوردارابی و همکاران )

 بر روی مغناطیسی دیرینهاز آنالیزهای  آمده دست به. نتایج دندکر مطالعهزمین  مغناطیسی های بقط ظاهری جایی جابه

 های عقربهدماوند گویای چرخش مخروط در خالف جهت  فشان آتش دامنةاز ده سایت در  شده آوری عجمهای  نمونه

( در پژوهشی ارتباط بین تناوب آخرین 1397) یمانی و همکارانسال است.  1000درجه به ازای هر  7/0ساعت به میزان 

ند یافت  دستو به این نتیجه  دندکرین بررسی ای را طی کواترنری پس های سدی گدازه دماوند و توالی دریاچه های فوران

 ای شده است. گدازه  های سدی هراز باعث تشکیل دریاچه رودخانةنقطه بر روی   در سه فشان آتشای این  که جریان گدازه

نی و های میدا اتکا به یافتهبا  «هراز ةدر های پادگانهبازسازی مورفوژنتیک » با نامدکتری خود را  ة( رسال1398) احمدی
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ژنتیک،  ازنظر، موردمطالعه های پادگانههراز  ةدر طول درکه  یافت  دستبه این نتیجه  و انجام داد ها پادگانهمورفومتری 

و  ،یخچالی -های پیروکالستی ای سدی، جریان های گدازه تکتونیکی، جریان یند تغییر سطح اساساچهار فر تأثیر تحت

 .اند گرفته  شکلیخچالی  -ای رودخانه

( هم به بررسی 1392و جداری عیوضی ) ،(1391طالقانی )ی یعال(، 1391) زمردیان(، 1982) بروکس ،مچنینه

وجود دربارة و  کردند بررسیستوسن و هولوسن در پلی فشان آتشمرز را در این  و ارتفاع برف ندهای دماوند پرداخت یخچال

دماوند  فشان آتش بر رویکنون تاجه به مطالعاتی که با تو .ندکردو کنکاش  بحث فشان آتشیخچال در این  فقدانیا 

ساختار فرمی  تأثیر، در این پژوهش با نگاهی نو به بررسی است شده  اشارهها نیز در باال  و به برخی از آن گرفته  انجام

 .است شده  پرداختهای  های محیطی چون توزیع انرژی و ماده و رفتار رودخانهفراینددماوند بر  فشان آتش

موردمطالعهةعرفیمنطقم
 ةدرج 5/51 -5/52کند که بین  را به آمل وصل می کیلومتر تهران 184طول تقریبی  شمالی به -هراز با جهتی جنوبی ةدر

ی بسیار متغیر است. کوهستان ةو شیب آن در محدود است گرفته قرارعرض جغرافیایی  ةدرج 5/35 -5/36طول و 

گویی دماوند  آن های سرشاخه. ریزد می کوه دماوند سرچشمه گرفته و به دریای کاسپینالر در جنوب  ةهراز از در ةرودخان

 (.1)شکل اند هراز زهکشی شده رودخانةتوسط  ها دامنه ةهم که طوری به ؛اند دهکررا محصور 

یران و ا قلة، بلندترین است شده محصورهراز و الر  رودخانةدر قوس میانی  متر 5671که با ارتفاع  ،کوه دماوند

کیلومتر مکعب گدازه و مواد آذرآواری تراکی آندزیتی همراه  400مرکب از انباشت بیش از  فشان آتشخاورمیانه است. این 

البرز مرکزی  های کوه رشتهدر  مزوزوئیک ةخورده و گسلید واحدهای سنگی چین بر رویبا مقدار ناچیزی بازالت و بازانیت 

 است. گرفته  شکل

 

موردمطالعهةموقعیتمنطقةنقش.1شکل

 هاموادورو 

زیرا روش  ؛الگوی ساختاری است ةکنند در این پژوهش بیشتر مشتمل بر عواملی است که تعریف مورداستفادههای  داده

ها در سه طیف خطی،  گرفته است. این داده انجامساختارهای کلی البرز با الگوی ساختار دماوند  ةمقایس براساسکلی 

نخست  ةرفولوژی است: در مرحلوهای هندسی در ژئوم نگاره ةکنند تعریف غالباًشوند و  بندی می سطحی طبقه و ،ای نقطه
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 رأسو خطوط  ها آبراههمتری ایران نسبت به ترسیم  Dem 10های  ها با داده ای و ترکیب آن با استفاده از تصاویر ماهواره

دوم با استفاده از  ةپذیر شود. در مرحل اختار الگوی فرمی دماوند امکانوسیله شناسایی س تا بدیند شی دماوند اقدام ها دامنه

و محورهای  ها خطواره متری ایران به بازشناسی ساختار گسلی و Dem 30های  شناسی منطقه و داده زمین ةهای نقش داده

بیشتر  این کار. دشند اقدام شد جبال البرز به ساحل دریای مازندران کشیده می سلسله الرأس خطیی که از ها آبراههاصلی 

ی اصلی البرز با ساختار فرمی دماوند و تحلیل طول ها خطواره ةای و تحلیل ساختار شبک روش مقایسه کارگیری بهبرای 

های تاالر، تجن، چالوس،  گیری طول رودخانه در این مرحله با اندازه بنابراین، .گرفتانجام ها با مسیر طولی هراز  آبراهه

های دیگر منطقه فراهم آمد. در فاز سوم با  هراز با رودخانه ةعددی رودخان ةو چالکرود، کار مقایس ،کجور کیله، چشمه

ای از رسوبات در امتداد هراز نسبت به شناسایی منشأ رسوبات  های مشاهده شناسی و برداشت های رسوب استفاده از داده

 ةواسط بهمطالعاتی  ةآمده در منطقوجود بهو تغییرات  وسیله نسبت به تحلیل تاریخ تحوالت منطقه اقدام و بدین

های  دادهای،  در این پژوهش تصاویر ماهواره مورداستفادهتوان گفت ابزار  می ،طورکلی بهمدن دماوند مبادرت شد. آوجود به

Dem و سعی شد  های عینی از منطقه بوده است شناسی و مشاهدات و برداشت های زمین ایران، اطالعات مربوط به نقشه

به  اتکابا و  1ای مقایسه - با روش تحلیلی ایجادشدهگیری دماوند  شکل ةواسط بهدر تغییر ساختار کلی البرز که  مؤثرعوامل 

و تحلیلی از  3و مفاهیم سیستمی چون کاسکیدها کیاس ة، نظری2اصول پدیدارشناسی و در چارچوب روش پدام

ام یکی از اصول تحلیل در پدیدارشناسی است و شامل چهار فاز تا رسیدن روش پد د.وشارزیابی  4رفولوژی رفتاریوژئوم

 به اهداف تحقیق است.

تحقیقهايیافته
 موردبحثاند در اینجا  بوده مؤثرکه عوامل متعددی که در تغییر ساختارها و الگوی دماوند  استاین نکته الزم یادآوری 

 ةالقعرها، الگوی خطی ساختار شبک ساختار البرز، الگوهای خط ةطرح موضوعاتی چون شبکاند. بنابراین،  گرفته قرار

دماوند، الگوی ساختار فرمی دماوند و تطبیق آن با فرم  فشانی آتشهای خطی قبل از فعالیت  ، بازسازی شبکهالرأسی خط

انرژی مسائلی  و توزیع ماده آن بر تأثیرآن و  ةتغییر الگوهای ساختار خطی بر هراز و گسترش حوض تأثیرکیاس تئوری، 

 است. داده  رخاین فعالیت در بخشی از البرز  ةواسط بهیندها ابا فعالیت دماوند و تغییر در شکل کلی فر مستقیماًاست که 

البرزدرهاخطوارهساختاريةشبک

 (2 شکل) ـ و خطوط تکتونیکی گسلی ،الرأسی خطالقعری،  خط ـ ساختار خطی در البرز در سه ساختار خطی ةشبک

های اصلی و فرعی بسیاری است که با سه ساختار  . ساختار تکتونیکی البرز متشکل از گسلستاو تحلیل  بررسی قابل

 اتفاق به غریب اند. جنوب غرب در این سیستم نقش بسته -شمال شرقو  ،غربی -، شرقیجنوب شرق -شمال غرب

 -شمال شرقیو  غربی شرقیکرده و اکثراً با دو روند های تکتونیکی پیروی  ای منطقه از روند شکستگی های آبراهه شاخه

جدا  از همهای زهکشی منطقه را  که شبکه ،البرز نیز الرأسی خطهای  است که شبکه ذکر قابلاند.  نمود یافته جنوب شرقی

 اند. هوجود آورد های اصلی با این سه ساختار را به های منطقه پیروی کرده و بیشتر دره از روند آبراهه ،اند کرده

 

                                                            
1. comparative 

2. Practical Discourse Analysis Method (PDAM) 

3. Cascads 

4. Bihaviour Geomorphology 
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يگسلیالبرزهاخطوارهو،القعري،خطالرأسیخطساختارالگوهاي.2شکل

 هاالقعرخطةشبکساختارخطیالگوي(الف

اصلی  ةآبراهبه  غربی شرقی غالباًبا جهتی  ای آبراههباالی  های رتبه منطقة هرازهای  آبراهه ةبا توجه به ساختار شبک

تر با جهت  پایین های رتبهکه  در حالی است. این اند کرده پیداهراز( الحاق  رودخانةشمالی ) -هراز با جهتی جنوبی ةوضح

 ،عالوه (. به3شکل ) اند پیوسته باالتر می های رتبههای مقابل آن به  های شمالی و بالعکس در دامنه شمالی جنوبی در دامنه

(. به 1 جدول و 4 شکل) باشند مقابل خود می دامنةها در  بی بسیار بیشتر از همین رتبهغر دامنة ای آبراهه های رتبهتمام 

ترسیم و مقایسه  1نوررود در ساختار هیلیر ةرودخان ةزیرحوضدماوند با  ةزیرحوضبرای درک بهتر این موضوع،  دلیل،همین 

 .(5 شکل) شد

                                                            
ـ   باهیلیر  1984در را  فضا اجتماعی منطقکتاب  .1 جدیـد از   ةهمکاری جولین هانسون نوشت و انتشارات دانشگاه کمبریج آن را منتشر کرد. هیلیر یـک نظری

پژوهشـی گسـترده در ماهیـت فضـایی و عملکـرد       ةیک جاذبه از زندگی اجتماعی ارائه داد. از آن زمان به بعد، این نظریه بـه یـک برنامـ    عنوان فضا به
که درواقع به معنای نحو فضا یا دسـتور زبـان    ،space syntax ةچیدمان فضا برای اصل نظری ة(. واژ1: 2007 ها و شهرها تبدیل شد )هیلیر، ساختمان

نامـه یـا فرهنـگ فارسـی آن را یافـت       تـوان در لغـت   ندرت می شده برای این منظور است و به ای وضع چیدمان واژه ةشده است. واژ ت، پیشنهادفضا اس
 (.86: 1394)همدانی گلشن، 
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هرازةايحوضساختارآبراهه.3شکل

 دماوندونوررودهايزیرحوضههايهايدامنهراههتعدادآب.1جدول

 

 

هرازونوررودهايحوضهيهادامنهايآبراهههايرتبه.4شکل



هايغربیدماونددامنههايشرقیدماونددامنههايشمالینورروددامنههايجنوبینورروددامنهرتبه
1 575 319 359 952 
2 231 150 165 425 
3 187 67 79 268 
4 119 47 76 158 
5 1 0 9 21 
6 0 0 0 34 
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دماوندونوررودهايحوضهآبریزهايشبکهساختارهیلیر.5شکل

شرقی آن و همچنین  ةغربی دماوند با دامن دامنةهای  دهد که آبراهه نشان می برده نام ةترسیم ساختار هیلیر دو حوض

تواند بیانگر این باشد  تقارن می شمالی آن تقارن نداشته و این عدم ةنوررود با دامن ةی جنوبی زیرحوضها دامنههای  آبراهه

هر  های رودخانهکه  طوری به ؛است زای خاصی بوده یندهای شکلاتأثیر عملکرد فر که دو سیستم زهکشی فوق تحت

که ظهور دماوند باعث  گرفت  توان چنین نتیجه از این نمودارها می ،همچنین .اند را از خود نشان داده حوضه رفتار متفاوتی

 است.ده ش ها حوضهاین  ةدامندر  قرینگی بیاین 

موردمطالعهةمنطقدرالرأسیخطةشبکساختارخطیالگوي( 

ها  ن آبراههمنطقه که حائل میان ای های الرأس خطالقعرهای منطقه بررسی شد،  که در مبحث قبلی ساختار خط گونه همان

وجود آورده  منطقه را به های الرأس خط ةداربستی، ساختار شبک ةصورت شبک باشند نیز از این ساختار تبعیت کرده و به می

هراز پیروی  ةدماوند از ساختار کلی منطق فشان آتش های الرأس خط ،است مشاهده قابلکه در شکل  گونه هماناست. 

 (.6 شکل) اند دماوند را احاطه کرده ةلصورت چرخشی و دورانی ق نکرده و به

 

هرازةحوضالرأسیخطساختار.6شکل
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دماوندفشانیآتشفعالیتازقبلخطیهايشبکهبازسازي
نقاط  از استفاده ،منطقه ای ماهواره تصاویر شناسی، زمین توپوگرافی، های نقشه از استفاده و میدانی مشاهدات به توجه با

 و ها گدازه میان در دوم های دوران آهک جنس از و دماوند زیربنایی بستر صورت به دماوند فشان آتش در که سنگی

 تکتونیکی ساختار و فعالیت. است شده اقدام منطقه های خطی شبکه بازسازی به داشت، زد برون فشانی آتش خاکسترهای

 این .بوده استها  و گسل ها شکستگی چارچوب در و صفحاتی حرکت صورت به دماوند گیری شکل از قبل هراز ةمنطق در

 ةشبک ساختار صورت به دماوند فوران از قبل القعرها خط ها و الرأس خط در هراز ةمنطق های خطواره که است در حالی

 کنترل تحت منطقه در را انرژی و ماده جریان شرقی، -غربی روند با و هم های موازی ناودیس ها و طاقدیس از داربستی

 (.7 شکل) تاس داشته خود

 

دماوندفشانآتشهرازقبلازفورانةهايحوضالرأسبازسازيخطةنقش.7شکل

تئوريکیاسفرمبانآتطبیقودماوندفرمیساختارالگوي
ترین خط دارد و  ارضی میل به پیمایش کوتاه سطوح بر رویدر ترمودینامیک و بر مبنای قوانین فیزیکی، مواد 

ای که حاوی ماده  های آبراهه شبکه ،رفولوژیواما در مباحث ژئوم ؛کنند ترین فاصله را دنبال می کوتاهخطوط  دیگر عبارت به

ترین خط و کمترین  از کوتاه ،دار چه در سطوح صاف چه در سطوح شیب ،در خود هستند توجهی قابل ةشد ذخیرهو انرژی 

در سطوح  ،الًمث کنند.  برای حرکت خود انتخاب میترین خطوط و مسیرها را  جهت حرکت پیروی نکرده و طوالنی ةفاصل

جای حرکت در خطوط  ای به های آبراهه شبکه ،که شیب زمین میل به شیب صفر درجه دارد ،ها دشتصاف و در سطح 

کنند. در  را برای عبور خود انتخاب می وخمی رپیچپُهای  ده و شبکهکرشروع به ایجاد مئاندر  ،معموالًمستقیم و کوتاه، 

کند و موج در  وحی که شیب اندکی دارند و اختالف ارتفاع آن نیز اندک باشد حرکت در این سطوح موج ایجاد میسط

که  شود هایی تشکیل می جای ایجاد مئاندر، قوس به ،اما اگر شیب زیاد شود یابد،  صورت مئاندر نمود می ارضی به ةصفح

 (.8 شکل) ها حالت گریز از مرکز دارد این قوس
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آبریزهرازةسرزمینیدماونددرحوضسیکلونآنتی.8شکل

گیرند که  شکل می جایی در طورکلی بهبودن دارند،  ها فارغ از انواعی که مبنی بر حرارتی یا دینامیکی سیکلون آنتی

ود باعث گیرند و با حدوث خ دیگری در سطوح پایین شکل می پُرفشارهای  هوا در ارتفاعات باال و سلول پُرفشارهای  سلول

 ند.شو  واگرا در ارتفاعات پایین منطقه تحت استیالی خود می صورت بهحرکت چرخشی هوا 

 ،سیکلون ارضی دماوند مرکز آنتی که طوری به ؛ده استکرعمل  سیکلون آنتیهمانند یک  منطقة هرازدماوند در  فشان آتش

 پُرفشارتأثیر  نرژی بوده و ارتفاعات پایین آن تحتو تجمع ا پُرفشارهای سیستم جوی، محل برقراری  سیکلون آنتیهمانند 

جای آنکه فشار هوا  . در فرم ارضی دماوند بهاند شده ظاهرحلقوی و با حرکات واگرا در محیط  صورت بهو  گرفته قرارمرکزی 

عامل  ترین مهمنوان ع گرادیان شیب به ،دیگر عبارت بهدهد.  ، گرادیان شیب این عمل را انجام میدشوباعث ایجاد این تغییرات 

های سطوح باال و پایین پُرفشارفشار در اتمسفر توسط  دهد که گرادیان انتقال ماده و انرژی همان کاری را انجام می

ها قادر به ایجاد  اینکه همانند دشت سبب بهدماوند  فشان آتش، قاعدگی بیمبنای این  دهد. بر ها انجام می سیکلون آنتی

ها شده  باعث ایجاد حرکتی چرخشی در جریان ،حلقوی های الرأس خطر شیب زیاد نبوده است، با ایجاد القعرهای مئاندری د خط

 ها الرأس خطها و  دماوند به حرکتی چرخشی در آبراهه فشانی آتشهای تند مخروط  شیب روی در شیب کمو مئاندرهای سطوح 

 (.9 شکل) استند در فرم کیاتیک خود شده ارضی دماو سیکلون آنتی گیری شکلباعث  طورکلی بهو  شده  تبدیل

 

دماوندفشانیآتشگرادیانشی درمخروط.9شکل
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و بررسی  مطالعهها را  های آن القعرها و دره ها همیشه خط یندهای مولد آناها و فر خیلی از لندفرم ةبرای مطالع

و  ها الرأس خط دلیل، همین . بههسته و تفسیر قابل توجی ها الرأس خطخیلی از وقایع با بررسی فرم  که درحالی کنیم؛ می

های مشابه خود در  ها را با فرم یابی به نتایجی بهتر، این فرم ده و برای دستکر بررسیرا  موردمطالعه ةالقعرهای منطق خط

 ایم. دهکرنوررود مقایسه  ةهای هراز به نام حوض زیرحوضهدنیا و کشور ایران و یکی از  ةبرجست های فشان آتش

 در حالی استاین  ؛گیرند به شکل رادیال شکل می معموالً ها الرأس خطهای زهکشی و  ، شبکهفشانی آتشهای  در قله

سیکلون  گیری ساختار فرمی آنتی شکل دلیل بهدر مطالب باال بیان شد و  آنچهدماوند بر مبنای  فشانی آتش ةکه در قل

خود به سمت ارتفاعات  یدر ساختار کیاتیک فشان آتشاز شیب  یتتبع به ،آن های الرأس خطو  ،های زهکشی ارضی، شبکه

برده قادر به ایجاد الگوی ساختاری شعاعی  نام های فشان آتشاند و همانند دیگر  حلقوی و چرخشی درآمده صورت بهپایین 

 بر سطح خود نشده است.

و موقعیت  ،دامنه افی چون شیب، جهتهای توپوگر ویژگی سبب های آب به عنوان مقسم به ها الرأس خط ،از طرف دیگر

ها یا شاید  کنند. این حجم جامد در طبیعت برای مدت )برف( دریافت می صورت جامد بهها، نزوالت جوی را  ناهمواری

شود. ذوب  ها می شدن برف در سطوح باال و ذوب متعاقب آن سبب فرسایش و تخریب دامنه د. بلوکهشو ها ذخیره می سال

زیربنای خود شده و  ةیافت سطوح فرسایش بر رویشدن هوا و در فصول گرم سبب جریان آب  گرم براثری برف و یخ انباشت

از شیب اریب  بلکه ،اند دهکرن انتخابها خطوط مستقیم را برای جریان خود  شیب بر رویجایی این مواد تخریبی  با جابه

  به. اند کردهتر حمل  های پایین ها و دره دامنه به سمتا تری مواد همراه خود ر پیروی و در مسیرهای طوالنی ها الرأس خط

سپس آزادسازی این انرژی  ارضی دماوند و سیکلون آنتیبرف در مرکز  حد از  بیشبرودت با انباشت  ،دیگر  عبارت

 خود شده است. ةهای منطق سازی خطواره عامل اصلی ایجاد این مکانیسم و عامل فرم ،توسط عمل ذوب شده ذخیره

 ةزهکشی در ةو شبک ها الرأس خطبا  ؛دماوند ةای قل های آبراهه و شبکه ها الرأس خطای درک بیشتر این مسئله بر

 و بزمان مقایسه شده است. ،کلیمانجارو، سهند، سبالن، تفتان های فشان آتش و اورست قلةنوررود در شمال منطقه، 

 ةصورت موازی و منظم در دو طرف دره به آبراه به ،وررودن ةها در در ای همراه آن های آبراهه و شبکه ها الرأس خط

که  ای گونه به ؛کنند میط گسلی منطقه پیروی نوررود از خطو ةاصلی در ةشبک ،عالوه ه. باند کرده پیدااصلی اتصال 

و  شمالی ةهای دامن آبراهه گذشته در ،. از طرفی دیگراستمسیر اصلی رودخانه  ةکنند تعیینغربی  -های شرقی گسل

ها وجود دارد  هایی که در باالدست آن و سیرک ها درهشکل  U. فرم اند بودهتأثیر تغییرات اقلیمی  جنوبی این حوضه تحت

ها و  گسل ،بنابراین .است گرفته قرارهای یخی نیز  خوش تغییرات ناشی از عملکرد زبانه دستدهد که این بخش  نشان می

(. الگوی زهکشی درختی 10 شکل) استداشته تأثیر خود  ایی منطقه را تحتز یخی است که فرم های زبانهعملکرد این 

 .هستزیربنا پایدار و متجانس  انداز چشم ةدهند نشانمنطقه نیز 

 

نورروددرةهايسیرکو،القعرس،خطأالرخطهايفرمعديبُسهتصویر.10شکل
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 ازدماوند  قلةبند آلپ هیمالیا و در موقعیتی شبیه به کمر روی درکه  ـ رارتفاع اورستپُ قلةدماوند با  قلة ،همچنین

دماوند  قلةکه در ارتفاعی نزدیک به  ـکلیمانجارو فشانی آتش قلةو با  ـ گرفته قرارموقعیت جغرافیایی و برودت هوا  لحاظ

با برخی  ،ینهمچن ـ است شده  واقعفریقا ا ةولی با اختالف موقعیتی مشخص و قرارگیری در نزدیکی خط استوا در قار

 به لحاظ فرمیک مقایسه شد ـ اند گرفته قرارکه در خاک ایران  ـ و بزمان ،چون سهند، سبالن، تفتان فشانی آتشهای  قله

القعرهای این  و خط ها الرأس خطفرم  ،مناطق تهیه شد. سپس همةمتر  30و  90رقومی  DEM(. برای این کار 11شکل )

که در نزدیکی  ،کلیمانجارو فشانی آتش قلةحتی  موردمطالعهقلل  همةدر  اگرچه .شد بررسیمناطق به لحاظ ساختاری 

بوده و باعث  ساز فرم، برودت عامل نداردو فصل و تغییرات آن در این قله به معنای واقعی مفهومی  ،خط استوا قرار دارد

دماوند  فشان آتش ،شده است ،ها های آن هم در ارتفاعات منطقه هم در دره ،گیری ساختار فرمیک شعاعی و رادیال شکل

 ،(. البته12شکل ) های قله نمود یافته است صورت حلقوی و چرخشی بر روی شیب از این قاعده پیروی نکرده و به

ای که از این بررسی حاصل آمد این بود که ساختار فرمیک  نتیجه .شد بررسینیز  ها قلههای این  است سیرک ذکر قابل

های پیشرفته در سطح  گیری سیرک باعث عدم شکلدو سیرک گزنه و ناندل،  استثنای بهکیاس دماوند در چارچوب فرم 

و همچنین در ارتفاعات نزدیک به  ،نوررود درةهای شمالی  های شرقی هراز، در دامنه زیرا در دامنه ،مذکور شده است ةقل

چشم  ارتفاعات به ةواضحی در دامن های سیرکو جاجرود  ،هراز چون ارتفاعات توچال در شمال تهران، کرج ةحوض

ای در سطح زیربنای دماوند وجود  های گسترده گیری دماوند سیرک فرض کرد که قبل از شکل گونه اینتوان  می ،خورد می

و  هستآنکه این مخروط یک فرم جوان در منطقه  دلیل بهو  اند رفتهاز بین  فشان آتشکه با فوران است داشته 

این مخروط  ةن کافی برای فرسایش و ایجاد بستری مناسب جهت تشکیل سیرک را در حاشییندهای اقلیمی زماافر

 .کنیم نمیرا در آن مشاهده  توجهی قابلنداشته است، در حال حاضر ما سیرک 

ها از  های منطقه در ساختار الگوی فرمیک خطواره و همچنین سیرک ،القعرها ، خطها الرأس خطبررسی  ،طورکلی به

سازی منطقه  در فرم نظمی بیاین پیچیدگی و  .نمایش گذاشته است تنیدگی خاصی را به بعیت نکرده و درهمنظم خاصی ت

 .ستاارضی دماوند قابل تبیین و تفسیر  سیکلون آنتیدر فرم کیاتیک چشم جغدی  فقط

 

واورست،کلیمانجارو،سبالن،سهند،يبزمان،تفتانهاقلهارتفاعیتصاویر.11شکل
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ارضیدماوندسیکلونآنتیتصویرفرمی .12شکل

خطیهايساختاردرایجادشدهفرمیهايتفاوتودماوندفشانآتشفعالیت
های گسلی  تأثیر فعالیت صورت خاص تحت به موردمطالعه ةعام و در منطق صورت بهالگوهای ساختار فرمیک در البرز 

یت و ساختار تکتونیکی عنوان یک فعال به ،دماوند فشان آتش. شود واست محسوب میخ یت درونو یک فعال گیرد می  شکل

زایی منطقه و  ای در فرم کننده تعیینزدن ساختار تکتونیکی پیشین شده و نقش  ، با ظهور خود باعث برهمجدید نسبتاً

 ی زمینهای درون از فعالیت برخاستهدماوند  گیری اگرچه هر دو فعالیت قبل و بعد از شکل است. داشته بر آن گذاریتأثیر

وقتی این حرکات با حرکات کلیماتیکی چون  که طوری به ؛است آورده وجود بهرا در منطقه  زا دو سیستم شکل ،ستا

نتیجه یکی نخواهد بود و در هر دو زمان دو فرم متفاوت  ،شود یخچال تلفیق و های جریانی، فرسایش، رسوب،  دینامیک

خطی  هراز با تغییر الگوهای ساختار ةندماوند در مسیر رودخا فشان آتشگیری  شکل دلیل، به همین. کردهد خواایجاد 

و اسارت در منطقه، تغییر سطوح اساس محلی و همچنین  ،هراز، تغییر جریان رودخانه ةمنطقه باعث تغییر در وسعت حوض

باعث  درنهایتو  ،توزیع انرژی و ماده، تغییر رفتار رودخانه رودخانه، تغییر الگوهای ةتغییر در الگوی سطوح فرسایش حاشی

 تعریف هویت مکانی خاص در منطقه شده است.

 هرازهايسرشاخهدراسارتةپدیدگیريشکلوخطیساختارالگوهايتغییرتأثیر

ای خود  گدازه های فعالیتهراز با  ةخصوص در مسیر رودخان ههراز و ب ةدماوند در حوض فشان آتشظهور و فعالیت 

کردند، دچار  القعرها هدایت می که با ساختاری داربستی سیستم زهکشی منطقه را در خط ،قبلی منطقه های الرأس خط

شده است. ها آنی مجاور ها آبراههمنطقه از مسیر قبلی خود باعث اسارت  های رودخانه دادن هلو با تغییر و تحول کرده 

 همچنین ،دماوند جنوب شرقی دامنة در گزانه نامتقارن درة و شمال شرقی دامنة در دلنان نامتقارن درة دو به توجه با

 که ای گونه به) است شده برداشتگل زرد  و ،پلور السم، ةمنطق در نیرو وزارت توسط که رسوبی چاه نمونه ده به توجه با

 هایی آبراهه فرم به توجه با .1 :شود می مطرح فرضیه دو ،(کند می مسجّل را مناطق این در ای دریاچه رسوبات زیاد عمق

 از قبل ظاهراً هراز رودخانة ساختار که رسد می نظر به گونه این نخست ،(ناندل و گزانه) کنند می زهکشی را دماوند قلة که

 داشته فعالیت منطقه در مجزا ةحوض دو که طوری به ؛است بوده برخوردار تری کوچک آبریز ةحوض از دماوند گیری شکل

 زهکشی را شمالی هراز رودخانة آخنسر، و پنجاب های زیرحوضه های آبراهه همراه سرچشمه، عنوان به ،ناندل ةآبراه. است

 این به گزانه ةآبراه جهت به توجه با جنوبی بخش در های هراز آب که درحالی ؛یافته می جریان شمال طرف به وکرده  می

 الر خود و ،پلور السم، دلیچای، های زیرحوضه شامل که ،الر ای دریاچه ةبست حوضه سوی به را موردمطالعه ةمنطق سمت،

 های رودخانه آبی رفتار در توجهی جالب اند تغییر توانسته نمی منطقه های گسل و( 13 شکل) است دهکر زهکشی است، بوده
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 امر این ةکنند اثباتتواند  می رال و ،دلیچای ،پلور السم، در آبرفتی رسوبات و ای دریاچه رسوبات حجم. کنند ایجاد منطقه

 .است کرده گذاری نهشته منطقه این در را خود رسوبات هراز رودخانة از بخشی زمانی که باشد

 

ودوماولةگیريمخروطدماوندطبقفرضیهرازقبلازشکلةهايحوضآبراههوهاحوضه.13شکل

 78/1 سن به همکارانش و سون دیوید جان که فشانی آتش های گدازه ترین قدیمی که  اآنج از اینکه دوم ةفرضی

 از بیش ارتفاعی دماوند فشان آتش زیربنای اینکه به توجه با و اند یافتهناندل  درةو  پلور محل در را پیش سال میلیون

 ابتدا خود فعالیت با و است یافته ظهور نطقهم ارتفاعات بلندترین روی در تقریباً دماوند قلة یعنی ،داراست را متر 3500

 از متشکل که منطقه های خوردگی چین به فرم توجه با ، همچنیناست دهکر حاشیه های دره رنمودنپُ به شروع

 که موضوع این درنظرگرفتن و با اند گرفته قرار هم کنار در منظم طور به و است های ساختمانی ناودیس ها و طاقدیس

 وجود و پلور در ترین رسوبات قدیمی وجود ،بنابراین .یابند می انتشار و نموده رپُ را ها دره ابتدا ای زهگدا های جریان

 را هراز دامنة بازالتی منشورهای صورت به و است گرفته قرار آن روی بر دماوند های آندزیت تراکی که آهکی های سنگ

 که است امر این از حاکی است، دهکر منقش دماوند شرقی نةدام در اسک آب روستای از قبل و السم درة خروجی از بعد

 در تری پایین ارتفاع در شمالی جنوبی های دره صورت به ناندل و پلور درة دو جنوب، و شمال در ماگما جریان از قبل

 شکل) اند دهکر زهکشی شمال به سمت ناندل و دال حاجی درة از را پلور و ،الر های السم، آب و اند داشته رخنمون طبیعت

 در را هراز ةاولی رودخانة مسیر تنها نهای  گمانه های چاه در زیرسطحی رسوبات شناسی چینه و پلور در ها دریاچه عمق(. 13

 شمال مکان را در این بیشتر قدمت متر 100 از بیش عمق در رسوبات این قرارگیری بلکه ،دهد می نشان محل این

 آبرفتی رسوباتفقدان   و دارد هراز درة نبود جوان از حاکی شده مطرح ةفرضی دو. رساند می اثبات به پلور ةمنطق

 .کند می نزدیک واقعیت به را احتماالت این هراز با نوررود تقاطع تا ای رودخانه

نآةحوضگستر وهرازبرخطیساختارالگوهايتغییرتأثیر

 بر ریخته، درهم منطقه زهکشی سیستم دماوند فشانی آتش فعالیت تأثیر تحت هراز قبلی رودخانة مسیر تغییر با ،شک بی

 زهکشی های حوضه های خطواره ساختار تحلیل و بررسی. است داده شکل را هراز فعلی ةو حوض ، افزوده هراز وسعت

 و چالکرود در خط ساحلی شمالی کشور ،کیله چشمه چالوس، کجور، هراز، تاالر، تجن، رودخانة ازجمله هراز حوضة اطراف

تراکم  لحاظ از فقطدهند و شاید  ها هیچ تفاوتی در ظاهر نشان نمی حوضه ةهم اگرچه که دهد می نشان( 14 شکل)

ند، بسیار شو مقایسه می هم باساختاری  به لحاظ که  هنگامی ،رغم مشابهت شکلی  به ،نظر برسند ای متفاوت به آبراهه

 رودخانةهراز تا  حوضةکیلومتر واقع در غرب  23ر از چالکرود با های شمالی کشو های رودخانه . طول آبراههاند متفاوت

 هراز شمالی

 هراز جنوبی
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های آبریز  کیلومتر نسبت به دیگر حوضه 184هراز با طول تقریبی  رودخانة است کهکیلومتر در شرق حوضه  102تجن با 

 که طوری به ؛است کرده پیدا جنوب شرقمسیر قوسی به سمت  ةدر میان برخوردار بوده و تری بزرگ حوضةاز  شمالی

این دره کشیده  سوی بههراز درآمده و  رودخانةدماوند به اسارت  فشان آتشغربی حوضه با فعالیت  دامنةهای  آبراهه

را و افزایش وسعت این حوضه  استای  های گدازه تأثیر جریان هراز تحت رودخانةتغییر مسیر  ةدهند نشان این امراند.  شده

هراز و  الرأسی خطالقعری و  با بازسازی ساختار خط ،بنابراین .در پی داشته استند دماو فشانی آتشتأثیر فعالیت  تحت

این  ةکیلومتر برای خط ساحلی گذشت 58میانگین طول  ،ساحلی دریای کاسپین ةهای حاشی آن با دیگر رودخانه ةمقایس

 .(15 شکل) است کرده پیدایش طول تأثیر دماوند افزا هراز تحت رودخانةها محاسبه شد. با توجه به این طول،  رودخانه

یندهایی که در هر ادهد که جریانات و فر دماوند نشان می فشان آتشتأثیر  افزایش طول مسیر جریانی رودخانه تحت

به . ستادر هر محیط با محیط دیگر متفاوت  ،خواهند داشتآن در آینده نیز ادامه  تبع بهحوضه در حال اتفاق است و 

یکسانی  منشأ ،شباهت دارند هم بافرم  و های شمالی اگرچه از خیلی لحاظ چون جنس ساختار رودخانه دلیل، همین

ل نموده ها عم ای که بر آن یندهای تاریخیااند و فر ها تاریخ مشترکی را طی نکرده این حوضه ،دیگر عبارت به .اند نداشته

 .اند دهکرهراز فعلی هدایت  درةهای منطقه را به  صورت حلقوی و نه شعاعی آب به و اند همسان نبوده

 

شمالیالبرزدامنةآبریزهايحوضه.14شکل

 

دماوندفشانآتشحوضههرازبعدازفوران.15شکل
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منطقهدرمادهوانرژيتوزیعالگويدرتغییروخطیساختارهايالگوتغییرتأثیر

ایجاد کرده است چگونگی تأثیر فرم  منطقة هراز سازی فرمگیری خود در  دماوند با شکل فشان آتشیکی از تأثیراتی که 

این فرم منجر شده است که یک گرایش  اوالًصورت که  بدین ؛توزیع جریان ماده و انرژی بوده است ةکیاتیکی آن بر نحو

های کیاتیکی در فرم  این فرم که  هنگامینی یع ؛های دماوند به هراز رخ دهد مواد اطراف دامنههمة عمومی برای تزریق 

ارضی در  پُرفشارعنوان مرکز  دماوند به قلةمواد موجود را از  همةواگرا و چرخشی  صورت بهچشم جغدی قرار بگیرند 

زمینی در پای دماوند  پُرفشارهراز با ظهور خود به شکل قطب  درةو  کشند میهراز  درةسطوح باالی ارتفاعی به سمت 

 .شود میهای سطوح باال پُرفشارجذب این مواد از باعث 

یندی به نام سیستم اسبب شده فر فشانی آتشو خاکسترهای  ،دومین دلیل این است که حرکت ماگما، مواد

 صورت بههایی را  با هر بار تزریق این مواد در مسیر جریان رودخانه، دریاچه زیرادر منطقه شکل بگیرد.  1کاسکیدیک

های آبریز، نیروی  گیری این سیستم در حوضه اند. با شکل های پلکانی انرژی شکل داده گاه رژی و گرهان ةمخازن ذخیر

ای جداگانه از مخازن ماده و انرژی نمایان  شبکه صورت بهتأثیر خود  را دچار تغییر کرده و تحت منطقه طبیعی های جریان

کاسکیدها قدرت ذخیره و  زیرا اند، مولی بسیار متفاوتهای مع های کاسکیدیک با سیستم (. سیستم16 شکل) است ساخته

دهد که انسان با بستن  انرژی درست همان کاری را انجام می ةکه این ذخیره و تخلی طوری . بههستندانرژی را دارا  ةتخلی

و  اند شده  هذخیرهای پشت سد  د. در این سیستم بخشی از انرژی رودخانه در دریاچهکن ها ایجاد می سد در مسیر رودخانه

. این نوع عملکرد در مسیر ندشو  های آن آزاد می دریچه باز کردنبا  ،بسته به اهدافی که وجود دارد ،های خاصی در زمان

اگر آب دریاچه  ،الًمث کند.  آن ایجاد میهای فرایندمکانیسم جریان رودخانه و ر د ای های عمده جریان رودخانه تفاوت

که آب این دریاچه در  زمانی استمتفاوت از  کند میتغییراتی که بر محیط ایجاد  ،دشوآزاد  زمان  یککامل و در  طور به

 .خاصی تخلیه شود های برنامهو با توجه به  خاص های دوره

 

تصویريفرضیازجریانکاسکیديدرطبیعت.16شکل

یندهای یخچالی بوده ان تحت تسلط فرخصوص سطح زیرین دماوند قبل از فورا هو ب منطقة هرازارتفاعات  که  آنجا از

 فشان آتششروع فعالیت  ،ه استکرد  صورت برف ذخیره می بهخود را برودت منطقه حجم فراوانی از جامد  خاطر بهاست و 

 شده  خارج فشان آتش ةبخشی از موادی که از دهان ،دیگر از طرفی .استدماوند افزایش دمای زمین و هوا را در پی داشته 

                                                            
1. A waterfall or a series of small waterfalls over steep rocks 
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 ةتا فاصل درجه 800دمای تقریبی بیش از  بااین مواد  ؛است شده  تشکیلها  و پرتابه ،ها بارها، خاکسترها، پامیسگردوغ از

باعث ذوب بخش فراوانی از  ندا هنشست هراز  ةسطح ارتفاعات حوض بر روی زمانی کهو  کردهزیادی از دماوند حرکت 

مواد  باها  قدرت این سیالب .ندا دهکرایجاد  ی رایب زیادتخر باقدرتهای فراوان و  حجم جامد منطقه شده و سیالب

 است. یافته میافزایش  اند شده تولیدتخریبی که توسط حاکمیت سرما و یخ در منطقه 

هرازرودخانةرفتاريرفولوژيوژئومدرتغییروخطیساختارهايالگوتغییرتأثیر

و است دارای یک جریان مستمر و طبیعی  گیرد. میصی سرچشمه های طبیعی از ارتفاع خا هراز همانند سایر رودخانه درة

دماوند با ظهور خود باعث تغییر ساختارهای خطی منطقه شد و ساختار  که  هنگامی، اما داردتأثیر تغییرات فصلی قرار  تحت

 Behavior. شد  تبدیلکاسکیدیک  ةو به یک شبک یافت تغییرای آن  فعلی را شکل داد، رفتار رودخانه

geomorphology های کاسکیدی دارای یک  های خاصی هستند. شبکه های کاسکیدی دارای ویژگی یا رفتار رودخانه

و باعث تغییر در عملکرد و  دارندصورت گرهی یا تسبیحی در طبیعت نمود  که به اند انرژی ةکنند محبوسسری مخازن 

 (.17 شکل) اند شدهرفتار طبیعی رودخانه 

 

هرازدرةدروعلیمستان،پنجا درة،،بایجانرینهکاسکیدی رودهايالر،السم،هايچهدریاةنقش.17شکل

بلکه رفتار آبی  ،است یافته تغییراصلی هراز  رودخانةساختار رفتاری  تنها نه منطقة هرازکاسکیدی در  ةبا حدوث شبک

نیز دچار تغییر و  اند یافتهاتصال اصلی  رودخانةو به   گرفته  نشئتهای شرقی و غربی  های فرعی که از دامنه شاخه

های کاسکیدی  عنوان مخازن دریاچه هراز به رودخانةهای آبی در مسیر  این گره که  هنگامیزیرا  ،استده شدگرگونی 

 ،اند تری به رودخانه متصل شده ها در سطوح اساس پایین گیری این گره که قبل از شکل ،های فرعی ، شاخهگیرند میشکل 

یابی به تعادل  و برای رسیدن به سطح اساس قبلی و دست کرده ها تغییر ها سطح اساس آن با ایجاد این دریاچهاکنون 

 ها آن ةها و تخلی دریاچهو با از بین رفتن  اند گذاری کرده نهشته ها شاخه قبلی خود رسوبات همراه خود را در محل اتصال

بقایای رسوبات  درنهایتشوی رسوبات شده و و عث شسترودخانه باجریان اصلی های فرعی همراه  این شاخه

اگرچه این سطوح  ؛اند رخنمون یافته در طبیعت های متعددی سطوح اساس فرسایشی یا تختان صورت بهمانده  جای به
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 ازیرا ز ،گیرد تعلق نمی ها عنوان تراس آبرفتی به آن و ای ندارند ژنز رودخانه ،اند رش خورده و شکل گرفتهتوسط رودخانه بُ

در این  ،همچنین ،ستانوررود دارای شیب زیادی  درةاز پلور تا  موردمطالعه ةخصوص در محدود ههراز ب درة که  آنجا

 ´P>pیعنی قانون  ؛ستا گذاری رسوبای کماکان بیش از نیروی تراکم و  منطقه نیروی تخریب و کاوش جریان رودخانه

قادر به تشکیل تراس آبرفتی نبوده و شرایط تراکم در  خود خودی بههراز  رودخانةهراز حاکم است، بنابراین  رودخانةدر 

 .ستاخود  درةهراز همچنان در حال فرسایش و حفر  رودخانةهراز مهیا نبوده و  رودخانةبستر 

 نظر از کامالًاند  هکردبیان  هراز درةهای متعددی را برای  بنابراین، این مطلب که اندیشمندان متعددی در ایران تراس

 مانند تختانشود سطوح فرسایشی  صورت پادگانه در طبیعت مشاهده می در منطقه به آنچهاساس بوده و  قواعد کیاس بی

 اند گرفته  شکلدماوند  فشان آتش تأثیر تحتبلکه از سیستم کاسکیدی که  ،یستندنهراز  رودخانةتنها متعلق به  ست که نها

هراز  درة. در اند گرفته  شکلتأثیر کاسکیدها  هراز تحت رودخانةتغییر رفتار  ةسطوا به ،دیگر عبارت به ؛پیروی کرده است

چون  فشانی آتشای و مواد  های گدازه و با جریاناست دماوند در چند نقطه مانع جریان آب رودخانه شده  فشان آتش

توجهی در  انرژی قابل ةذخیرباعث  و آوردهوجود  ای را به گدازه -های سدی های خود دریاچه و پامیس ،خاکسترها، الهارها

هراز  رودخانةفشان دماوند،  ذکر است که با دورشدن از تأثیرات آتش قابل .شده استها  مساحت زیادی از این دره

های یخچالی منشعب از  مستان دره توسط جریان گرفته است و در محل آبادی علی تأثیر فعالیت یخچالی قرار تحت

 دست خود شده است. سدی یخچالی در پایین ةشده و باعث تشکیل دریاچ  بسته های ارتفاعات باال سیرک

هرازرودخانةدرمحلیاساسسطوحتغییروخطیساختارالگوهايتغییرتأثیر

و جریان این مواد به سمت ارتفاعات پایین  ،الهار ،چون خاکسترها، گردوغبار فشانی آتشها و دیگر مواد  خروج گدازه

سطح اساس  ،ها دریاچه در پشت این جریان شدن دره و تشکیل بستهبا اختارهای خطی منطقه شده و باعث تغییر س

اصلی هراز به  درةجای پیوستن به  های فرعی به در سطوح ارتفاعی باالتری قرار داده است و شاخابهرا های فرعی  دره

است. ده شی فرعی تعریف ها درهیدی برای یند سطوح اساس جداطی این فر ؛اند شده سرازیر  گرفته شکلهای  دریاچه

در منطقه  ای محلیباعث ایجاد سطوح اساس  پنجاب درةو  ،الر، السم، گزنه، بایجان یها درهدماوند در مسیر  فشان آتش

 (.17 شکل) استشده 

هرازايکرانهةحاشیفرسایشسطوحالگويدرتغییروخطیساختارالگوهايتغییرتأثیر

های الر و السم شده و با خروج مواد خاکستری،  د با خروج گدازه باعث مسدودشدن مسیر رودخانهدماون فشان آتش

متعاقب این فعالیت،  .های فرعی این منطقه شده است ناندل باعث مسدودشدن شاخه درةها و الهارها در گزنه و  توف

های  های فرعی در دامنه درهآورده است.  جودو بهها  های این رودخانه ای انرژی )کاسکیدیک( را در دره های ذخیره گره

آب الحاق  ةهای ذخیر به این گره ،با تشکیل دریاچه ،اند پیوسته هراز می رودخانةیند به اکه قبل از این فر ،غربی و شرقی

سطح  یابی به های فرعی برای دست دره ،بنابراین .ندا هسطوح اساس خود انتخاب کرد عنوان بهیافته و این سطوح آبی را 

های رسوبی  تدریج با نهشته ها بعد از اینکه به . دریاچههستندرسوبات همراه خود  گذاری نهشتهخود مجبور به قبلی اساس 

خود، حجم زیادی  ةطبیعی و اولی به حالتای و برقراری مجدد جریان رود  شدن سدهای گدازه با شکسته ،، بعدهاندا هر شدپُ

 درة ةصورت سطوح فرسایشی بر سین به ها، این نهشته ولی بقایای . ندا  دهکرو تخلیه ای را شسته  های دریاچه از نهشته

های  ها در میان نهشته و در اثر فرسایش رودخانه اند ای رودخانه- ای . گرچه این سطوح دریاچهاست مانده  باقیهراز 

 فشانی مواد آتشو درحقیقت است بوده  فشان آتشها در ارتباط با فعالیت کیاتیک  علت وجودی آن ،اند ای پدید آمده دریاچه
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است که در توالی این سطوح فرسایشی، رسوبات  ذکر قابل. است  ها بوده عامل ایجاد دریاچه در محل خروجی دره

و ی فرایندپیچیدگی  خورد که هم می چشم به فشانی آتشو خاکسترهای  ،ای گدازهیخچالی،  ای، ای، رودخانه دریاچه

السم در اواسط  درةصل از حفاری اای ح متر رسوبات دریاچه 100دهد. عمق بیش از  را در محل نشان میها  آن زمانی هم

 .دهد میشدن دریاچه، عمق زیاد دریاچه را در محل نشان  عالوه بر مشخص، 1396آذرماه 

 و عمل گرفته  شکلهای یخچالی  درست عکس فعالیت منطقة هرازهای کاسکیدی در  شبکه سطوح فرسایشی

که در  شود میباعث  ها زبانهذوب این  ،شود اصلی وارد می ةهای فرعی یخ به شبک زبانه که  هنگامیها  اند. در یخچال کرده

های معلق یا  جای دره هراز به درةاما در  ،ها شکل بگیردHanging valleyهای فرعی و اصلی  محل اتصال دره

Hanging valley، های فرسایشی یا  تختانHanging sediment یخ باعث ایجاد  آنجادر  که  آمده وجود بهها

ها یا سطوح فرسایشی معلق  شده باعث ایجاد تختان هراز رسوبات نهشته درةدر  که درحالی؛ های معلق شده است دره

 اند. شده

 هرازامتداددرمکانیهویتتعریفوخطیساختارالگوهايتغییرتأثیر

انسان های مکانی در ذهن و احساسات  یت انسان است و تصویری که از تفاوتمکان یکی از عناصر اصلی تبلور هو

بشر و  بستگی دلفهم او از مکان تأثیرگذار باشد.  ةگیری شاکل تواند بر ادراک او از محیط و شکل آید می می وجود به

ساس هویت و تعلق او به ترین نیازهای انسان برای اح ها یکی از عمیق هویت او در مناظر و مکان یافتن شکلچگونگی 

های  آن در ادوار و مکان ةیابد و نقش برجست و فرهنگ معنی می ،مکان است. هویت با عناصری چون زمان، مکان، فضا

و بدون تردید، این مفهوم در  دلیلورزد. به همین  می تأکیدو زمانی بر عنصر مکان و ...  مختلف گاه بر عنصر فرهنگ

بین هویت مکانی و تاریخ  که  آنجا از(. 1386باباجمالی، ) داردناپذیری  ایران نقش انکار های گیری هویت زیستگاه شکل

های هر  ن برای تبیین تاریخ انسانامحقق بسیاری ازامر موجب شده که  همین ،انکارناپذیری وجود دارد ةرابطها  انسان

حوادث تأثیرات  گونه اینزیرا  ،کنندمتمرکز  یحوادث طبیعبر بسیاری از  خود راآینده تالش  به نسلمکان و انتقال آن 

شناسی و اقلیمی موجود،  ریخت بازشناسی مواریث زمین براساسبنابراین،  .اند داشته رفتار انسانیعمیقی در فرهنگ و 

بلکه  ،اقلیم تغییر کرده تنها نه منطقة هرازشود. در برخی از مناطق چون  ها بهتر فراهم می امکان بازسازی تاریخ تطور آن

گستره و چندوچونی عملکرد  ةیابی به اطالعاتی در زمین دست ،رو ازاینتغییرات تکتونیکی خاصی را تجربه کرده است. 

و بسیاری از حقایق  کند می های مدنی کمک ها به شناخت بیشتر تاریخ طبیعی کانون تغییرات در الگوی ساختاری خطواره

تاریخ و سیر تحول  ةکنند تکمیلر موارد بیشتکه در  طوری به ؛نماید می مربوط به تغییرات فضاهای کالبدی را توجیه

 ها بوده است. و سیاسی آن ،اجتماعی، اقتصادی

نقاط  ةها در هم دارد که بستر ظهور مدنیت تأکیدبر این واقعیت  خوبی بهشناسی  باستان اطالعات زمین ،همچنین

 ،الًاست. مثده کرهای خاص طبیعی تبعیت  ها از پدیده این کانونتبلور  ،ولی براساس عوامل محیطی .یکسان نبوده است

ارم چه دورانهای  و دریاچه ها از مناطق سواحل، در بعضی موارد عملکرد یخچال ای پارهها، در  در بسیاری از نقاط رودخانه

اینکه شهرهای اند،  ههای جمعیتی و مدنی داشت در رشد و تبلور کانونای  نقش عمده های یخی ها زبانه و در کوهستان

ای با یک مرکزیت خاص  یا شهرهای ایران دارای اشکال دایره اند گرفته  شکلنوارهای موازی  صورت به غالباًاروپایی 

 .(1382رامشت، ) هاست آنرفولوژی ورفولوژی زمین بر موشکل م تأثیرهمگی از  اند یافته تبلور
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 .1 ـ تأثیر دو عامل تحت منطقة هرازگیری مدنیت در  اد که شکلدر این پژوهش نشان د آمده عمل بههای  اما بررسی

حاکمیت برودت در منطقه و فعالیت . 2 ؛ارضی سیکلون آنتیها در فرم کیاتیک چشم جغدی  تغییر الگوی ساختاری خطواره

یگر حوضه های د برودت و تأثیر فرم کیاتیک( و در بخش) عاملدماوند هر دو  ةبوده است. در حوض ـ های یخی زبانه

گیری و نضج  شکل عدم کانی در مناطق مسکونی بوده،م مدنیت و هویت ةکنند های یخی تعریف بیشتر برودت و زبانه

صورت  موقت و ییالقی و به های سکونتگاهداشته و باعث شده که هویت مکانی در چارچوب  در پیمدنیت در منطقه را 

 ،بیان شدکه در مباحث پیشین  گونه همان تهران نمود پیدا کند. خصوص مردم ههای دوم برای شهرهای اطراف و ب خانه

های فرعی ایجاد  درهر بیشتشکل را در  تأثیر فرم کیاتیک دماوند، سیستم کاسکیدی هراز سطوح فرسایشی تختانی تحت

تأثیر وجود  تدلیل برودتی که در منطقه و تح بیشتر این سطوح فرسایشی به یدر ارتفاعات باال که  آنجا ازاست. ده کر

توسط فرسایش  تولیدشده های رفت یخ ،های یخچالی شده است گیری و فعالیت سیرک شود باعث شکل دماوند مستولی می

. اند شدهگذاری  های کاسکیدی نهشته های فرعی در دریاچه ها و رسوبات شاخابه ها در محل اتصال این دره یخچالی سیرک

مانده از  جای های یخچالی و آثار به بین مدخل سیرک حدفاصلبقایای این سطوح در رفتند  ها از بین می دریاچه زمانی که

گیری  شکلو باعث  شده  انتخابسکونت  برایو شرایط خوب  ،خیز سطح هموار، خاک حاصل دلیل به ،سطوح فرسایشی

ای یخچالی و سطوح فرسایشی ه ها دقیقاً از اتصال زبانه توزیع فضایی این دهکدهند. ا شدههای ییالقی  روستاها یا شهرک

که با توجه به پراکندگی مناطق مسکونی، ارتفاعات بیش از  این است توجه قابل ةکند. نکت پیروی می منطقة هرازدر 

طوالنی ندارند. به  ةمدنیت نیز سابق نظر ازاند و  چندانی نیافته ةفاقد سکونتگاه بوده و توسع غالباًمتر در منطقه  2700

چه در  گذشته درچه  ،ای کاسکیدی از طرف دیگر و جریان کیاتیک رودخانه طرف  یک ازامل برودت ع ،تعریفی دیگر

با توجه به برودت زیاد آن زمان این عمل  گذشته دریافتگی این منطقه شده است.  سبب کمتر توسعه ،زمان حاضر

های موجود در  قعیت روستاها و دهکدهکردن به مو با نگاه که طوری به ؛کرده است محدودکننده با شدت بیشتری عمل می

ها بر روی سطوح فرسایشی همواری که  ر این روستاها و آبادیبیشتپی برد که  توان میها  منطقه و قرارگیری آن

 (.18 شکل) اند  یافتهاستقرار  اند رفتهگ  شکلتأثیر دو عامل باال )سیستم کاسکیدی و برودت(  تحت

 

یخیهايزبانهنسبتبهخطبرفدائمیوهاهسکونتگاپراکندگیةنقش.18شکل

)مأخذ:نویسندگان(
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گیرينتیجه
در  ،ها نیست. همچنین و سکونتگاه ،های طبیعی مانند رودخانه، دشت سیالبی ذات پدیده شناخت  پیژئومورفولوژیست در 

که باطن  آن استبلکه در پی  نیست. ،کنند که خودشان را نمایان می گونه آننمودها یا پدیدارهای ظاهری،  شناخت  پی

روشنی در آگاهی نشان  دیدار آن چیزی نیست که خود را به(. پ374: 1392که هستند نمودار کند )جمادی،  چنان ها را آن آن

دهد، زیرا پدیدار در آغاز آشکار نیست و این کار پدیدارشناس است که باید آن را از پوشیدگی بیرون آورد. آشکارکردن 

به  پدیدارشناختی نگاه است دوری باطل است. کار پدیدارشناسی هویداکردن امری پوشیده و نهان است. اگر باآنچه آشکار 

نمودها( را ) محیط یندهای عینیافربودها( فراتر از تفسیر هندسی عناصر و ) ها تحلیل ژئوفرم» ،موضوع پرداخته شود

 بررسی ها را ها ساختار آن یابی به کُنه پدیده ناسی برای دستدارشپدی که  آنجا از. «نام نهاد تأویلیرفولوژی توان ژئومو می

در این پژوهش دلیل،  به همیند. کنها را برای ما آشکار  تواند بسیاری از نهفته ، شناخت ساختارها میکند و کنکاش می

دهد و متعاقب آن  مییندهایی که در طبیعت رخ اوی فرکه بر ر ،تأثیر ساختارها بر تغییرات عمومی برای دست یابی به

است ساختارها  بررسی قابلو  مهم آنچه زیرااختارگرایی استفاده شد. از س ،آورد می وجود بهخروجی  عنوان بهرا ها  فرم

 عملکرد یابد می تغییر آنچهو ند کن مییندها تغییری نااما فر ،دنزیرا ساختارها ممکن است تغییر یاب ،یندهااهستند نه فر

 .ستها آن

 بیان به و ستا طبیعت ةپیچید رفتارهای به نسبت ساختارها تغییرات از برآیندی که کیاس ،شد بیان آنچه هب توجه با

 بر وجود خود که ها نظمی بی ( و این217: 1393 و شایان، زاده علمی) پردازد می نظم بی روندی چارچوب در نظم نوعی

ابزار حل مسائل پیچیده در محیط  نمایند، رخ می جبری ادالتمع روند در هایی آشفتگی صورت به و سیستم یک در ناتعادلی

 اگرچه Chaostic(. رفتارهای 68: 1389کرم، ) دنده مروز را در اختیار انسان قرار میرآشوب و آکنده از تغییر و تحول اپُ

 شود. می محسوب رفتاری چنین ةزمر از حوادث تکتونیکی غالب ،باشد داشته گوناگون منشأ تواند می

ها و  ریختگی در ساختار الگوی خطواره هم عنوان یک فرم کیاتیک باعث به دماوند با ظهور خود به فشان شآت

ای در  کننده نقش تعیین و دهشساختار تکتونیکی پیشین  زدن همو باعث براست ساختار فرمیک منطقه شده  طورکلی به

های ژئومورفولوژی  موجود در تعادل با سیستم ةایجادشد های فرم که طوری به ؛داشته است بر آنزایی منطقه و تأثیر  فرم

هراز با تغییر الگوهای ساختاری خطی  رودخانةدماوند در مسیر  فشان آتشگیری  شکل دلیل، به همین. نیستمنطقه 

 و اسارت در منطقه، تغییر سطوح اساس محلی و همچنین ،هراز، تغییر جریان رودخانه ةمنطقه باعث تغییر در وسعت حوض

 درنهایتو  ،رودخانه، تغییر الگوهای توزیع انرژی و ماده، تغییر رفتار رودخانه ةتغییر در الگوی سطوح فرسایشی حاشی

. این آن است ساختار فرمیدماوند  فرد منحصربههای  از ویژگیباعث تعریف هویت مکانی خاص در منطقه شده است. 

چشم  ةبلکه فرم آن از قاعد ،اورست ساختاری رادیال ندارد قلةو  ،برخالف سهند، سبالن، تفتان، کلیمانجارو فشان آتش

و سعی شده  تأکیدهراز  رودخانةرفتار ر داین فرم  تأثیردر این مقاله بیشتر بر  بنابراین،. کند در کیاس تبعیت می جغدی

 .دشوتحلیل  هراز رودخانةر مکانی، الگوی توزیع انرژی و ماده و رفتا ةیند، حافظاهای ناشی از ساختار فرمی بر فر تفاوت

و  گرفته  انجامبا دو رویکرد مبتکرانه  شده  حاصلتوان بیان کرد که این پژوهش و نتایجی که از آن  می جرئت به

عنوان یک  به ، زیراهشد بررسی فرمیک صورت بهکیاس در این پژوهش اوالً، ه است. شدن پژوهشبا این دید  تاکنون

گذارد و بالعکس بسط و  توزیع آن می ر جریان انرژی و ماده ودها  ی و تأثیراتی که فرمشناس رفولوژیست ابعاد شکلوم

بلکه نتایجی که از این تئوری  شده،فرمیک کنکاش ن نظر از تنها نهاست، اما در مطالعات قبلی تئوری کیاس  هشدتحلیل 

در این پژوهش ما  ،عالوه هوریکی است. بو دیگر مسائل تئ ،یندهااکلی و بر مبنای خصوصیات، فر صورت به آمده دست به
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 ،یرفولوژوبلکه در علمی دیگر به نام ژئوم ،ایم دهکرن بررسیکیاس را  کوانتوم ودر علم اقلیم یا دیگر علوم چون ریاضیات 

است. با  گرفته  انجاماین بررسی  ،هستیندهای دخیل در آن اتوجه به فرشناسی با  که رسالت آن شناسایی فرم و شکل

شود که ما  میهای محیطی گاه سبب  توان درک کرد که پیچیدگی می خوبی به آمد،  دست بهاز پژوهش حاضر  یجی کهنتا

های آبریز  رفتارهای آبی حوضه ازجملهطی نتوانیم با روش تعینی صرف به تحلیل ساختارها و رفتارهای عوامل محی

محاسبات زمان  تار آبی با ضرایبی چون ضریب شکل حوضه یارف ةتوان برای درک نحو تنها نمی ،دیگر عبارت بهبپردازیم، 

یا  ؛کنیم به درک پیچیدگی های رفتاری رودخانهها مبادرت  های رقومی و هندسی حوضه ای ویژگی پاره براساستمرکز 

تواند  می اری از موارد چنین برآوردهاییدر بسی هرچند زیرا ،دکربه قوانین خطی و ساده تکیه  فقطنباید به تعبیری دیگر 

های دیگر  ی تحلیل بسیاری از قضایا به شیوهشود که برا ی محیطی بعضاً سبب میها پیچیدگی ،راهگشا باشد

 شد. متوسلروش سیستمی  ازجملهشناسی  شناخت
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