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 چكيده
دارد آتشفشانها و مواد مذاب  یيزادر شكل يتوجهكه نقش قابل يساختنياز عوامل زم يكی

و ایجاد ساختمان  . فوران هاي آتشفشاني  باعث دگرشكلي مورفولوژياست هااز آن يناش

عنوان یک عارضه ساختماني  با فوران هاي متوالي شود. آتشفشان دماوند بهلندفرمي جدید مي

توجهي را در پيرامون خود ایجاد نموده است. در این پژوهش، خود طي كواترنري تغييرات قابل 

مورد بررسي قرار گرفته است. براي  سدي يهااچهیدر جادیدماوند در ا يهاگدازه نینقش آخر

 به كار گرفته شده اند. تكنيک تحليلي و بازسازي زماني تغييرات  دستيابي به این هدف روش

 ارتفاع مقایسه روش سه كار مقایسه مورفومتري پادگانه هاي دریاچه اي و سدهاي گدازه اي به

 حد باز یابي آخرین ي وایدریاچه رسوبات گسترش حدود تعيين آبرفتي، رسوبات ضخامت و

متري و با مساحت 2550دریاچه هراز در ارتفاع  .است ها استواردره به مشرف هايگدازه ارتفاعي

و دریاچه دليچاي در   79/68متري با مساحت2580كيلومتر مربع، دریاچه الر در ارتفاع  04/52

فته اند.  این سه دریاچه كيلومتر مربع قرار گر 25متري از سطح دریا و با مساحت  3780ارتفاع 

صورت تقریبا همزمان شكل گرفته اند. جریان هاي گدازه اي این سه دریاچه را از هم جدا و به

به صورت متوالي كنار هم قرار داده اند. دریاچه ها از طریق تندآب ها با هم مرتبط بوده كه منجر 

 به تشكيل مجراي فعلي شده است.
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 مقدمه

 زیرا ن یشناس نیزم گرید یها دهیپد ،یشناس نیزم خیاز طول تار ییدر برهه ها هاوابسته به آن یها دهیآتشفشانها و پد
که تحت تاثیر آتشفشان ها به وجود می آید، دریاچه های سدی گدازه ای  . یکی از پدیده هاییتحت الشعاع قرار داده است

 یساختنیزم هایاچهیکننده آنها به انواع مختلف: در جادیرا براساس عوامل ا ایاچهیهای دراز دانشمندان، چاله یبرخاست. 
 ،یساحل ندهاییاز فرآ یناش هایاچهیدر ک،یکارست هایاچهیدر ،یآتشفشان هایاچهیدر ،یخچالی هایاچهی(، دریکی)تکتون

در  ژهیبه و ،یمیاقل یژئومورفولوژ یها افتهیمقدمه  یا اچهیدر یها. پادگانهندکرده ا یو عمل آبهای جاری و ... طبقه بند
تطابق  یبرا یخوب اریبوده و اطالعات بس در گذشته هااچهیسطح آب در یبازساز یشاهد برا نیاست و بهتر یکواترنر
در پیرامون توده دماوند بر اثر خروج ماگما  را در خود دارند. یرسوب طیو مح یعیطب طیمح راتییبا تغ یگذاررسوبمراحل 

در  یااچهیدر رسوبات یتوال و جاری شدن زبانه های گدازه ای، چندین دریاچه سدی گدازه ای تشکیل شده است. وجود
ای و . همچنین گسترش پادگانه های دریاچهباشد یآتشفشان دماوند م یاهگدازه  مشخص ترین یامقاطع رودخانه

پراکندگی و موقعیت توده های گدازه ای که توسط جریان های رودخانه ای تقطیع شده اند می تواند مورفولوژی و حدود 
و  حت پوششگستره ت، یسد یها اچهیدر لیتکرار تشکگسترش آنها را به خوبی بازسازی نماید. اما در این قلمرو 

این مسئله اصلی پژوهش را تشکیل داده است. پیشینه پژوهش نشان  از آن ها مشخص نبوده و کیهر  خصوصیات زمانی
می دهد که تا کنون مطالعاتی در مورد آتشفشان دماوند از دیدگاههای مختلف انجام شده است. اغلب این پژوهش ها روی 

 ی و دینامیک کنونی دماوند متمرکز شده اند.  از جمله آنها؛فولوژژئومورزمین شناسی و سنگ شناسی و تا حدودی 
 یندهایآتشفشان دماوند با توجه به فرآ یت هایتراک یکم یبافت ها ی( جهت بررس2016محسن زاده و پورخرسند )

دادند. انجام  شیسال پ 5/66و  63 نیفوران آتشفشان ب یاز سه واحد اصل یفیو ک یکم یمطالعه پتروگراف کی ییماگما
 تیکه اختالف ماگماها با جمع یآن دانسته به گونه ا سمیمشابه را مسئول ماگمات ییایمیو ش یکیزیف یندهایوقوع فرآ

تحت  ی( در پژوهش2015و همکاران) یدانسته اند. اسکندر دهیپد نیا یبرا ینیگزیجا کیمختلف را قادر به  یها ستالیکر
 یاستفاده کردند. مرتضو یحرارت یومالمناطق آن ییلندست جهت شناسا ریعنوان سنجش از دور آتشفشان دماوند از تصاو

خطرات سقوط  یابیارز یباد برا یداده ها لیو تحل هی( خطر فوران آتشفشان دماوند را با استفاده از تجز2011و همکاران)
نشان داد که چنانچه آتشفشان  جیو کنکاش قرار دادند. نتا یدماوند مورد بررس هیهمسا یتفرا در استان ها و شهرستان ها

 ییایمی( شواهد ش2010نجات و همکاران)ریفوران تفرا قرار خواهد گرفت. م ریجنوب و شرق آتشفشان تحت تأث دیفوران نما
قرار دادند.  یدماوند مورد بررس یآتشفشان یسنگ ها یرا به عنوان منشأ داخل توسفریشدن ل هیال هیگوشته و ال قیذوب عم

 یگدازه ها یالبرز منجر به فوران درون ورقه ا یکوه ها ریگوشته در ز قیعم ادمو یآن ها معتقد بودند که باال آمدن محل
باعث  ادیبه احتمال ز سیبراثر بسته شدن نئوتت رانیصفحه ا یبر رو یفشار یاعمال فازها نیدماوند شده است. همچن

زاده و  میشده است. رح یشده که خود منجر به باال آمدن گوشته محل یقاره ا توسفرین لشد هیال هیال
قرار  یآتشفشان دماوند را مورد بررس یحباب ها در هنگام فوران در واحد اسکور یریها و شکل گ یژگی(و1393همکاران)
هسته  ،یسه بعد یمدلساز ،یسهم حجم ،یحباب ها و با محاسبه فراوان عیمهم از روش توز نیبه ا یابیدست یدادند. برا

و رشد حباب ها استفاده کردند. آن ها متوجه شدند در آتشفشان دماوند سه نسل از حباب ها را که در سه رخداد هسته  یبند
 یو رشد حباب ها را کاهش داده اند. پورداراب شیافزا یهسته بند یاز نسل اول تا سوم چگال بیشده اند، به ترت لیتشک ییزا
به  جیرا مورد مطالعه قرار دادند. نتا ذشتهسال گ ونیلیم مین یآتشفشان دماوند در ط یسیمغناط نهیری( د1393همکاران ) و

 یایدر دامنه آتشفشان دماوند گو تیشده از ده سا یجمع آور ینمونه ها یبر رو یسیمغناط نهیرید یزهایدست آمده از آنال
و همکارش  یرازیسال است. ش 1000هر  یدرجه به ازا 7/0 زانیساعت به م یچرخش مخروط در خالف جهت عقربه ها

– یلیدر مخروط آتشفشان دماوند را با استفاده از روش تحل نهیمالر و ر یو الهار( دره ها سی)پومیآذرآوار اد( مو1392)

 افتندیدست  جهینت نیادند و به اقرار د یو بررس سهیمورد مقا یدانیم دیمناسب و بازد یاز ابزارها یریو با بهره گ یفتوصی
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در محدوده  سیاز جمله پوم یرامواد آذرآو یبا قدرت باال داشته که سبب پراکندگ یانفجار یکه آتشفشان دماوند فوران ها

نبوده  کسانیالهار در تمام قسمت ها  یو گستردگ زانیشده و م دهیتوسط الهار پوش یشده است. رسوبات آذرآوار یعیوس
نسبت به مالر  یشتریب یاز ضخامت و گستردگ بیکاهش ش لیالهار به دل نه،یدر منطقه مورد مطالعه ر کهیاست. بطور

مورد  ییایمیو ژئوش یآتشفشان دماوند را بر اساس شواهد ساختار یساخت نیزم گاهی( جا1386) انیدیبرخوردار بوده است. ام
در خاور  جانیپهنه گسل با نیریتنش د لی( تحل1389در سال ) گرید یدر پژوهش یاسیو ال انیدیپژوهش قرار داد. ام

ساختارها در پهنه  لیو تحل نیریتنش د یفازها کیتفک یبرا یچندمرحله ا یآتشفشان دماوند را با استفاده از روش برگشت
در خاور  یراآذرآو ی( علت جوان بودن گدازه ها1392)یدر شمالشرق آتشفشان دماوند انجام دادند. مرتضو جانیگسل با

سال  انیباد در سطوح استاندارد م یها دادهجوان در باختر دماوند را با استفاده از  یها سیپام یزشیر یدماوند و نهشته ها
جوان بودن گدازه ها در خاور دماوند را جهت و سرعت  لیمورد مطالعه و پژوهش قرار دادند. آن ها دل 2010تا  1995 یها

 یرا جهت بادها یجوان در سمت باختر یها سیپام یسمت در تمام فصول و جهت باختر نیبه ا یتروپوسفر یبادها
 سمت دانسته اند. نیدر فصل گرم به ا یاستراتوسفر

قرار  یمطالعه و بررس موردالبرز را  یآتشفشان دماوند در کوه ها یشناس نی( زم2004در ) زیو همکاران ن 1دسونیویجان د
. میلیون سال /8تا  8/1از حدود  He (Th-U)آتشفشانی دماوند را با استفاده از روش سن قدیمی ترین سنگ هایدادند. 

سال را به دست داده  7300تعیین نموده اند. و جوان ترین روانه ها که در دامنه های غربی آتشفشان قرار دارند، سنی حدود 
( 2002روبرت کوشکا ) بالقوه فعال تلقی می شوند.سال به طور  10000اند. بنابراین آتشفشان های با سابقه فعالیت کمتر از 

به  یابیدست یپرداختند. برا یانسان یها تیبا استفاده از سنجش از دور به مطالعه آتشفشان دماوند و نقش آن بر فعال زین
 یبررسرا مورد  نیزم یحمل و نقل، منابع آب، مناطق حفاظت شده، کاربر یرهایاز آب و هوا، مس یمنظور نمونه ها نیا

 به دست آمد. یانسان یها تیدر اسناد و مدارک و نظارت بر فعال یقابل توجه جیروش نتا نیقرار دادند. که با استفاده از ا

در کواترنر،  کایآمر یزونایآر ونیگرندکان یا اچهیسد در لیس انیاوج طغ یدب ی( جهت بررس2006و همکارانش) 2فنتون
 یدب ان،یشواهد حاصل از شکست و فرموله کردن جر قیرا از طر یست سد گدازه ابر اثر شک انیطغ نیرسوبات حاصل از ا

که  یدر کلرادو شناخته شده بطور انیطغ نیبزرگتر انیطغ نیکه ا دنشان دا جیبرآورد کردند. نتا دروگرافیه انیاوج و جر
 3را در خود مستند کند. کافمن یکواترنربوده و توانسته شواهد  رینظ یها و در نوع خود در کواترنر ب انیطغ نیتر یمیجزء قد

 یرودخانه کلرادو ونیگدازه ها در گرند کان انیکه بر اثر جر یقیعم یها اچهیکه در در یی( نهشته ها2002و همکارانش)
و  یژئوکرونولوژ نه،یآم دیسن رسوبات از اس صیتشخ یمسدود شده بودند را مورد مطالعه و پژوهش قرار دادند. برا زونایآر
آن ها داشتند، ارائه  ینسب یو جوان هیبهارتغذ یرسوبات بعنوان نهشته ها نیا ازکه  یریاستفاده کردند. تفس 14بن کر
 لیتشک یقیعم یها اچهیرا پرکرده اند در در ونیکه گرندکان لیقب نیاز ا ییتفکر مرسوم است که نهشته ها یبرا ینیگزیجا

 مسدود شده اند.  گدازه در کواترنر انیشده اند که براثر جر

، دلیچای هراز یرود ها ریرا در مس یبزرگ یاگدازه یقله دماوند، سدها یشده از دامنه ها ریسراز یهااز آن جاکه گدازه 
و  یا اچهیدرهای  نهشته ،ی متوالیا اچهیدر یپادگانه هاآثار سدهای گدازه ای به صورت داده است.  یم لیو الر تشک
هدف این پژوهش نیز بازسازی و حدود گسترش سطوح دریاچه های سدی دماوند  مانده است. برجای یگدازه اتوده های 

 و توالی تشکیل آنها طی کواترنری بر اساس مورفومتری، رسوبشناسی و  توالی پادگانه های دریاچه ای  مورد اشاره است.
حد  نیآخر نییب( تع ،ییا اچهیدر یذکر کرد: الف( شناخت اشکال مورفولوژجهت این پژوهش  توان  یرا م ریاهداف ز
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ج( تحلیل رفتار مورفولوژی روانه های گدازه ایی منجر به ایجاد  الر  و هراز. یدره ها یگدازه ا یسد یها اچهیدر یارتفاع

 دریاچه.
 

 منطقه مورد مطالعه
دقیقه  1درجه و  36دقیقه تا  52درجه و 35بین مختصات جغرافیایی ،  ایمتر از سطح در 5670دماوند با ارتفاع  آتشفشان

است  رانیقله ا نیبلندتردقیقه عرض جغرافیایی شمالی، 12درجه و  52دقیقه تا  3درجه و  52طول  جغرافیایی شرقی و 
 تیبازالت و بازان یزیبه همراه مقدار ناچ تیآندز یتراک یمکعب گدازه و مواد آذرآوار لومتریک 400از  شیاز انباشت ب که،

قراردارد.  یدر رشته کوه البرز مرکز کیخورده و گسل خورده مزوزوئ نیچ یسنگ یواحدها یشده است و بر رو لیتشک
روانه  نیکه جوان تر یشده بطور نییسال تع ونیلیم 800/1با سن حدود  تیزیآند یدماوند تراک یسنگ ها نیتر یمیقد

منطقه مورد (. 1380سال را بدست داده اند) حسن زاده،  7300آتش فشان قرار داشته و سن حدود  یها در دامنه غرب
 یجنوب غرب یلومتریک 75تهران،  یشمال شرق یلومتریک 90در در محدوده بین روستاهای زیار و پلور و   (1مطالعه)شکل 

از توابع شهرستان آمل در استان مازندران  نجایو بخش الر یشمال شهر دماوند در البرز مرکز یلومتریک 26شهر آمل، 
 .کند یآن عبور م داخلسازد از  یهراز که تهران را به مازندران متصل م یستیقرار دارد و جاده تور

 
 : موقعيت منطقه مورد مطالعه1شكل 

 ها مواد و روش
 و هیبا تجز یکواترنر دریاچه های گدازه ایی مطالعه گسترش و  یاست و هدف کل یادیبن یقیعمدتاً تحق قیتحق نیا 

ابتدا با مراجعه به اسناد و آرشیوهای کتابخانه ایی اقدام به مطالعه پیشینه اساس،  نیست. بر ای بصری اداده ها لیتحل
تحقیق گردید. سپس نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی و تصاویر ماهواره ایی و عکس های هوای از سازمان زمین 
شناسی و سازمان نقشه برداری تهیه شد. و در نهایت، مشاهده و برداشت های مکرر میدانی از حدود و گسترش گدازه ها، 
حدود و گسترش پادگانه های دریاچه ایی، پراکندگی رسوبات گدازه ایی حمل شده توسط رودخانه و یخچالها و برش عرضی 

 یو کارها میمشاهده مستق -1: هایانجام پژوهش حاضر ازروش یبراد. از تنوع الیه های رسوبی و گدازه ایی اقدام گردی
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، 1:50000 یتوپوگراف یبا استفاده از نقشه ها : در این روشمیرمستقیمشاهدات غ -GPS  ،2با استفاده از  یلیتفص یدانیم

داده ها با  ، Google Earthو    ETMtلندست )سنجنده + یماهوارها ریمنطقه و تصاو 1:55000 ییهوا یعکس ها
 ، متر، میر و نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی وارد نرم افزارهای  GPSاستفاده از ابزار پژوهش میدانی نظیر  

ArcGIS  و  ILWIS  .گردید 
، توالی روانه های گدازه ایی و تنوع رسوب رودخانه ایی با تاکید بر وجود  ادگانه های دریاچه اییپتوالی  سهیمقا یبرا

استفاده  یلیتحل مشاهده مستقیم وآزمایشگاهی جهت تعیین جنس رسوبات و در نهابت روش از روش رسوبات آتش فشانی 
 حدود گسترش نییتع -2  و ضخامت رسوبات آبرفتی ،ارتفاع  سهیمقا -1به سه روش استوار است : کار کیشده است. تکن

 . های مشرف به دره هراز و الرآخرین حد ارتفاعی گدازه -3رسوبات دریاچه ایی منطقه هراز و الر، 
 

 بحث و یافته هاي پژوهش

 الر ، دليچاي و هراز يسد يها اچهیدرشواهد شكل گيري دریاچه هاي 

سدی قدیمی هستند که از طریق تغییر شرایط پادگانه های دریاچه ای عمده ترین شواهد وجود تشکیل دریاچه های 
محیطی و فعالیت های تکتونیکی در طول زمان کنترل شده اند. از یک سو، تغییرات اقلیمی و تناوب دوره های یخچالی و 
بین یخچالی، منجر به تغییر سطح اساس رودخانه ها و در نتیجه توالی پادگانه ها  شده است. از سوی دیگر، فعالیت های 

نی زمین چه به صورت فعالیت های تکتونیکی و چه به صورت ولکانیسم نیز باعث تغییر شرایط رسوبگذاری و تشکیل درو
 یبزرگ هایسدهای پیرامون باعث ایجاد به سمت دره پادگانه ها شده است. جریان روانه های گدازه ای آتشفشان دماوند  

جه به سن سنجی که جان دیودسون و همکاران از برخی از گدازه ، الر و دلیچای شده است.  با توهراز هایرود ریدر مس
هزار سال قبل براورد شده است. در  4/25هزار سال تا  2/1776های دماوند انجام داده اند زمان ورود گدازه به دره هراز 

البته قرار گرفته است. ) این پژوهش جوانترین و باالترین سطح دریاچه ایی با توجه به پادگانه های به جا مانده مورد بررسی
آبراهه ها قابل  یعر کنونقمورد مطالعه نسبت به خط ال یپادگانه ها یالبرز را در باالآمدگ یکیتکتون یبرخاستگ راتیتاث

سن گدازه های مسدود کننده دره ها در این   .(است یداگانه اج یبررس ازمندین یبرخاستگ نیدامنه ا نمی دانیم.اغماض 
بین  یدر محل هزار سال تعیین شده است)جان دیویدسون(. یکی از این دریاچه ها 4/25هزار سال تا  5/66 سطح ارتفاعی

از دره هراز و  یادیشده که آب آن مساحت ز لیتشک ای اچهیسد، در نی. در پشت اآب اسک و سه راه السم شکل گرفته
با شکسته شدن سد  در طی زمان شده وپر  یرسوب یبا نهشته ها جیبه تدر اچهیدر نیگرفته است. ا یالسم را در بر م

شسته و  ای اچهیدر یاز نهشته ها یادیخود، حجم ز یعیو طب هیرود هراز به حالت اول انیمجدد جر یو برقرار یگدازه ا
( 1384 ی،طالقان ییمانده اند. ) عال یدره هراز و دره السم باق جواربر  ییآن به صورت پادگانه ها یایشده اند و بقا هیتخل

. بنا به استالر بوجود آورده  خانهرود یبر رو یگریدماوند سد د قله بخش دیگر ازگدازه در  انیبه طور همزمان، جر ظاهرا
دره هراز و دره السم بوده است  اچهیشده بود به مراتب بزرگتر از در جادیکه در پشت سد الر ا یا اچهیدر انیمعمار یادعا

وه بر دو دریاچه که درمنابع ذکر شده اشاره گردید، جریان گدازه ایی که موجب انسداد دره عال(. 1384 یطالقان یی) عال
الرشده بود، به طور همزمان سد گدازه ایی دیگری در مسیر رودخانه دلیچای شکل می دهد و موجب تشکیل دریاچه 

انه در دشت الر ، هراز و دلیچای  محل تشکیل سدهای گدازه ایی را نشان می دهد. وجود پادگ 2دلیچای می گردد. شکل 
نشان دهنده وجود دریاچه در این منطقه است. از طرف دیگر وجود رسوبات آبرفتی در ارتفاعی باالتر از سطح جریان رودخانه 

، اکنون در سطح باالتری از رودخانه رودخانه توسط حفر بسترنشان دهنده وجود جریان آبی در این بخش دارد که به سبب 
رفته است. بخش عمده ای از رسوبات منفصل رودخانه ایی در منطقه مورد مطالعه در ارتفاع باالتر از بستر رودخانه قرار گ

های الر و هراز قابل مشاهده می باشند. از طرفی گدازه هایی که وارد بستر رودخانه ها شده اند، اقدام به انسداد رودخانه و 
شده اند. زمانی که گدازه ها باعث مسدود شدن جریان روخانه می شوند به مرور در مواقعی منجر به تغییر مسیر رودخانه 
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زمان، سد گدازه ایی بریده شده و رودخانه در بستر خود جریان می یابد درحالی که آثار این بریدگی در طبیعت به چشم می 

 خورد. بر اساس شواهد فوق، به بررسی دریاچه های سدی گدازه ای پرداخته شده است.

 
 نيمرخ طولي رودخانه هراز و محل تشكيل سدهاي گدازه ایي: 2شكل 

 
 به آخرین سدگدازه اي گردیده است : جریان گدازه اي كه منجر 3شكل 

 هراز اچهیدر يريشواهد شكل گالف: 
آب  نیب هرازرودخانه  یروبردماوند  یازه هادگ نع شدنبر اثر ماکیلومتر مربع   04/52با وسعت هراز ییگدازه ا اچهیدر

ست. طبق سن سنجی که جان دیویدسون و همکاران از گدازه شده ا هرازاسک تا تونل اول هراز موجب انسداد رودخانه 
هزار سال برای این گدازه ها عنوان  نموده اند، بنابراین می توان سن  5/66های مسیر جاده رینه به پلور انجام داده اند سن
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 فت. وسعت و عمق رسوبات بجا مانده از بقایای دریاچه قابل توجه می باشد به گونه اییدریاچه را همان سال در نظر گر

از جمله شواهدی که می توان این ادعا را اثبات نمود . (3ست )شکلا دهیآن بنا گرد یبر رو اریپلور و ز یکه اکنون روستا
 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  
 هراز اچهیدر يريشواهد شكل گ  :4شكل 

 رش پرتگاهي گدازه ایي مسلط به دره هراز:ب

بر اساس تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی، گدازه های جنوب شرق دامنه دماوند به صورت برش پرتگاهی مسلط     
به دره هراز دیده می شود. آنچه مشهود است برش عرضی این گدازه هاست که توسط دینامیک بیرونی بریده و عمیق شده 
اند.. گدازه هایی که از دامنه جنوب شرقی قله دماوند سرازیر شده  دره هراز را واقع در ابتدای تونل اول بعد از سه راه السم 

از سطح دریا و ایجاد مانع در  یمتر 2550تا ارتفاع تا منتهی الیه زمین لغزش فعلی آب اسک پر می نماید. با پر شدن دره 
کیل می گردد. احتماال سرریز آب این دریاچه به مرور گدازه ها را شکافته و عمق می یابد مسیر رود هراز، دریاچه ایی تش

حاصل این برش به صورت پرتگاهی گدازه ایی در غرب رود هراز است که مشرف به دره هراز از ابتدای تونل اول تا منتهی 
 (6و  5الیه زمین لغزش آب اسک دیده می شود. )شکل
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 عرضي رودخانه هراز در محل ایجاد سد گدازه ایي)ترسيم نویسنده( نيمرخ:  5شكل 

  
 موقعيت برش پرتگاهي و رسوبات ریزدانه : 6شكل 

 وجود رسوبات ریزدانه و منفصل 

متری از سطح رودخانه نشان دهنده وجود دریاچه می باشد. 150و در ارتفاع   وجود رسوبات ریزدانه در شرق رود هراز     
رسوبات دریاچه ایی هنگام ته نشین شدن در مسیر رودخانه  از بزرگترین مواد آبرفتی به ریزترین مواد آبرفتی رسوب می 

ب می نماید و هرچه به سمت مرکز نماید. به عبارتی دیگر رسوبات درشت دانه تر در انتهای رودخانه منتهی به دریاچه رسو
دریاچه و خروجی دریاچه برویم رسوبات ریزدانه تر می شوند. چنانچه دریاچه به هر دلیلی کم آب شود و قدرت حمل رودخانه 
به واسطه جریان رود افزایش یابد بار رسوبی رودخانه در دریاچه ته نشست می شود به همین دلیل است که در پاره ایی از 

عمدتا در یک محیط آرام و عمیق رسوب می دانه زیر یه های رسوبی از نظر اندازه مواد تغییر می یابد. رسوبات موارد ال
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نماید. رسوبات ذکر شده محدوده وسیعی را در دره هراز در بر گرفته است. اگرچه به دلیل سولی فلوکسیون و زمین لغزش 

 رسوبات ذکر شده  فاقد الیه بندی می باشند. 
 

 رود هراز يهاآبرفت

و  یه ازگدا یاز قلوه سنگ ها یبیترکمتر از سطح رودخانه که  200وجود مواد آبرفتی در دامنه شرقی هراز در ارتفاع     
در  (. وجود مواد آبرفتی7، نشان دهنده جریان رودخانه هراز در این بخش از سطوح ارتفاعی می باشد)شکل است یهکآ

متر از سطح فعلی رود هراز گویای این مطلب است که  با انسداد دره هراز توسط گدازه ها جریان رودخانه  200ارتفاع باالی 
تغییر مسیر می دهد، این تغییر مسیر از منتهی الیه جریان گدازه جریان می یابد. این  رودخانه توانسته است گدازه های 

متری است رسوب نماید. عدم گرد شدگی،  2380وده و در بستر جدید خود که در ارتفاع  باالی رودخانه را با خود حمل نم
 زاویه دار بودن  و صیقلی نشدن گدازه های آبرفتی نشان دهنده مسافت کم حمل تا محل رسوب می تواند باشد.

ی قرار گرفت و مشخص شد که اینکه این مواد منشاء پرتابه های آتشفشانی داشته باشد، از نظر محل قرارگیری مورد برس 
همه این رسوبات در ارتفاع و محدوده خاصی قرار گرفته اند. چنانچه احتمال داده می شد که این مواد، پرتابه های آتشفشانی 
باشند، می بایست محدوده وسیعتری را پوشش داده و در دامنه ارتفاع باالتری نیز یافت شوند اما مشاهدات میدانی و بررسی 

  ی زمین شناسی منطقه مورد مطالعه چنین محدوده ایی را نشان نداده و این احتمال را رد نمود.نقشه ها

  
محل عكس را نشان  5درنيمرخ A رود هراز. نقطه  يبستر كنونمتري از  300و  250وجود گدازه هاي آبرفتي در ارتفاع :  7شكل 

 مي دهد

 متري2500 وجود رسوبات آبرفتي در ارتفاع 
شد.  صورت الیه الیه می با سوبات روی هم به  شت ر ستر دریاچه ایی انبا از نمونه های بارز وجود جریان رودخانه و یا ب

باشـــند مواد آبرفتی ریزدانه تر رســـوب می نمایند و برعکس چنانچه جریان آب پر   رامآ اچهیرودخانه و در انیجرهرچه 
شد رسوبات درشت دانه تر رسوب می نماید. با بررسی به عمل آمده الیه هایی از رسوبات رودخانه ایی  تالطم و نا آرام با

متری از سطح رودخانه فعلی هراز  دیده می شود که به صورت مطبق روی هم  200در دامنه شرقی رودخانه و در ارتفاع 
و درجه صیقلی کمی انباشته شده اند. این رسوبات به دلیل مسافت کمی که در طول رودخانه طی نموده اند از گردشدگی 

 (8برخوردارند. )شکل
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محل عكس  5 مرخيدرنBنقطه  متري از سطح رودخانه هراز.  200: رسوبات آبرفتي با تركيبي از قطعات گدازه در ارتفاع 8شكل 

 دهد يرا نشان م

 گدازه و آبرفت يتوال

سوبات آبرفتی شاهدات میدانی و با توجه به الیه بندی ر ساس م شرف به رودخانه  برا و گدازه ای در نیمرخ دامنه های م
شکل  سم و هراز) شده، و برروی  9های ال سم  (،گدازه های دماوند در چند نوبت وارد دره هراز به ویژه محدوده پلور و ال

شواهد بازمانده م سطوح آبرفتی باالیی خود جریان یافته اند. بنابراین با توجه به  سطح زیرین و  سوبات آبرفتی  ی توان ر
گفت در محدوده ایی پایینتر از این منطقه در چند مرحله  سد گدازه ایی ایجاد گشته تا رسوبات آبرفتی روی گدازه ها قرار 

 بگیرند.

 
 نيمرخ رسوبات سه راهي السم :  9شكل 
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 انباشت رسوبات ابرفتي روي گدازه ها واقع در سه راهي السم:  10شكل 

  
 شواهد رسوبي و گدازه ایي در دره هراز و السم : 11شكل

 

 

 



 207 ...هاي اچهیدر تواليدماوند و  يهافوران آخرین  ارتباط تناوب

 

 یي در حاشيه دره هاي هراز و السمسطوح پادگانه ا

های دریاچه ایی  پادگانهبر اساس مشاهدات میدانی و نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، یک سطح نسبتا هموار از      
متری قرار گرفته اند که در  2400تا  2350قابل مشاهده است. این سطوح در محدوده ارتفاعی  در آبادی پلور و آبادی زیار

اغلب موارد دچار فرسایش شده اند. رسوبات این سطوح گاهی ریزدانه و دریاچه ای هستند و زمانی نیز حاوی رسوبات 
در بخشی از تاریخ گذشته در محدوده ارتفاعی رودخانه ایی و یخچالی می باشند. که خود بازگو کننده این حقیقت هستند که 

نامبرده دریاچه ای به همین ارتفاع بر اثر خروج مواد گدازه ای دماوند شکل گرفته است و تخلیه و نابودی دریاچه باعث به 
 (12جاماندن این شواهد و مواریث شده است. )شکل

 
 نيمرخ عرضي رسوبات دریاچه ایي هراز : 12شكل 

 الر یيسد گدازه ا يريشواهد شكل گب:
مربع به دلیل انسداد رودخانه الر بر اثر خروج مواد گدازه ای دماوند در محل  68.79سد گدازه ایی الر با وسعت کیلومتر   

اتصال رودخانه های الر و دلیچای و کمی باالتر از روستای پلور شکل گرفته است. گدازه هایی که از دامنه جنوبی دماوند 
اند بخشی از دره الر را پر نموده و به دامنه تیزکوه متصل شده است. در محدوده باالتر از سد گدازه ایی رسوبات سرازیر شده 

به جای مانده به صورت پادگانه آبرفتی قابل مشاهده است به طوری که گاهی این گدازه ها در زیر رسوبات آبرفتی مدفون 
 را اثبات می نماید می توان به موارد زیر اشاره کرد: (. از جمله شواهدی که این ادعا13شده اند.)شکل 

   
 شواهد وجود دریاچه قدیمي الر :13شكل 
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 هاي بریده شده در دو طرف دره الرگدازه 

در پایین سد فعلی الر، گدازه های جریان یافته از قله دماوند که دره الر را مسدود نموده اند، توسط رودخانه الر برش خورده 
متری در باالی لبه پرتگاهی رودخانه الر نمایان می 2580طوری که گدازه های دامنه شمالی تیزکوه در ارتفاع است. به 

باشد. در طرف مقابل دامنه تیزکوه در دره الر نیز گدازه ها در همین محدوده ارتفاعی قرار دارند. این شواهد بیانگر این 
ر و ایجاد سد گدازه ایی به مرور دره توسط جریان رودخانه ایی شکافته موضوع هستند که بعد از نفوذ گدازه به رودخانه ال

 (15و  14شده و دره فعلی را شکل داده است. )شکل 
 

 
 گدازه هایي كه در دامنه تيزكوه نمایان مي باشد :14شكل 

 
 نيمرخ عرضي رودخانه الر در محل تشكيل سد گدازه ایي :15شكل

 دریاچه ایي در پشت سد الرهاي وجود پادگانه 

است که  ییا اچهیدر یوجود تراس ها ،در دشت الر ییگدازه ا-های سدی اچهیدر صیتشخ شاخص جهت نیمشهودتر    
قرار گرفته است. آنچه  یمتر 2570یح ارتفاعوالر در سط اچهیاز دشت الر را در برگرفته است. تراس در یعیمحدوده وس

مقادیر زیاد رسوب دریاچه ایی و رودخانه سبب پر نمودن دره هایی  .دهدیح را نشان مسط کی اچهیتراس در است انینما
 یدانیم یدهایبازدو  ریتصاو راگرچه د منتهی به رودخانه الر شده بطوری که اکنون به عنوان دشت الر شهرت یافته است. 

شکسته شدن سدگدازه ای و پس از  ییرودخانه ا اناتیخاطر نشان کرد که جر دیبا یدهد ول یسطح تراز را نشان م دو
از تراس را برش داده و به صورت مخروط در آورند. به  یتوانسته اند بخش رسوبات نهشته شده در پشت سد، شدن دهیبر

یی رودخانه ا شیبر اثر فرسا ییا اچهیاز ارتفاع تراس در وستهیپ یهرجا که انشعابات رودخانه الر به سد الر م گریعبارت د
 (16)شکل  است. هکاسته شد

A B 
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 از انسداد دره توسط گدازه ها يالر ناش یيا اچهیدر پادگانه  :16شكل

 وجود گدازه ها زیررسوبات آبرفتي

در محل پیوستن رودخانه دلیچای به رودخانه الر، رسوبات رودخانه ایی و دریاچه ایی روی گدازه ها را پوشانده اند. گدازه 
دماوند به این منطقه ورود پیدا کرده اند، باعث مسدود شدن بخشی از دره دلیچای شده هایی که از دامنه جنوب غربی قله 

است. تداوم جریان رودخانه ایی به مرور گدازه ها را مورد فرسایش قرارداده، به طوری که در دو طرف رودخانه قابل مشاهده 
جنس و ژنتیک این رسوبات تفاوت عمده ایی با بوده و رسوبات آبرفتی به مرور زمان بر روی گدازه ها رسوب یافته اند. 

یکدیگر دارند. این رسوبات ضمن در بر داشتن مقادیر زیادی از سنگ های آهکی حاوی سنگ های گدازه ایی نیز هستند 
 (17که توسط رودخانه حمل و در این محل روی گدازه ها رسوب نموده اند. )شکل 

 
 قرارگيري رسوبات روي گدازه ها در خروجي رودخانه دليچاي :17شكل

 

 :دليچاي یيسد گدازه ا يريشواهد شكل گج: 
کیلومتر مربع در غرب قله دماوند واقع شده است. گدازه هایی که از یک مجرا موجب  25سد گدازه ایی دلیچای با وسعت   

انسداد دره الر گردیدند به طور همزمان توانستند با ورود به دره دلیچای موجب انسداد مسیر جریان رودخانه دلیچای در 
ر گیری دریاچه در این سطح ارتفاعی موجب سر ریز آب از غرب دریاچه نیز  متری از سطح دریا گردند. قرا 3180ارتفاع 

 (.18شده است هرچند سر ریز آب نتوانسته مسیر جدیدی برای دلیچای بسازد )شکل 

A B 
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 شواهد سد گدازه ایي دليچاي :18شكل 

 هي گدازه هاي مشرف به دره دليچايبرش پرتگا

 برشبه صورت دامنه جنوب غربی دماوند شده از  ریسراز یگدازه ها ،یدانیم یدهایو بازد یماهواره ا ریبر اساس تصاو
و  دهیبر جریان رودخانه به مرور زمان توانسته گدازه های مسدود کننده راشود.  یم دهید دلیچای مشرف به دره  یپرتگاه

عمیق شوند حاصل این بریدگی که در محل اتصال گدازه ها با رسوبات آهکی دوران دوم هست به صورت پرتگاهی مسلط 
 ( 20و  19به دره دلیچای می باشد. )شکل 

 
 محل برخورد گدازه و برش آن در دليچاي :19شكل 
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 یيسد گدازه ا ليل تشكحدر م دليچايرودخانه  يعرض مرخين:   20شكل 

 

 وجود رسوبات آبرفتي به صورت پادگانه
با بررسی تصاویر ماهواره ایی و بررسی های میدانی رسوبات رودخانه ایی ، دریاچه ایی و همچنین رسوبات یخچالی در دره 

سه سطح تراس که با  21شماره   A(.  بر اساس شکل 21دلیچای واقع در دشت ورارو قابل مشاهده می باشد )شکل 
شده در دامنه غربی دماوند واقع شده قابل مشاهده می باشد. سطوح زیرین که با خط زرد نشان داده  خطوط قرمز مشخص

الگ رسوبات ذکر شده را در  22شده رسوبات رودخانه ایی و رسوبات باالی خط زرد رسوبات یخچالی می باشد. شکل 
ره  منتهی به غرب  دماوند را نشان که رسوبات ضلع شرقی د 22شماره   Aمقطع عرضی مشخص می کند. بنا بر شکل 

متر روی رسوبات دریاچه ایی که با خط قرمز مشخص شده نمایان  100می دهد وجود رسوبات رودخانه ایی به ضخامت 
 را نشان می دهد.  Bالگ رسوبات مقطع  22می کند. شکل شماره 

 
 ضلع شمالي دليچاي Bنه غربي دماوند شكل دام Aپادگانه هاي حاشيه ررودخانه دليچاي. شكل َ : 21شكل 
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رسوبات ضلع غربي دامنه منتهي  Bرسوبات ضلع شمالي دليچاي شكل   Aنيمرخ رسوبات دليچاي بر حسب متر، شكل  :22شكل

 به دماوند

 تحليل و نتيجه گيري
که در دامنه غربی و جنوبی قله دماوند بیرون  بر اساس تصاویر ماهواره ایی و نقشه های زمین شناسی جوانترین گدازه هایی

متری خارج شده اند. سه سد گدازه ایی مورد پژوهش  4000زد داشته اند از راس قله نبوده بلکه از دامنه ارتفاعی حدود 
گدازه ایی تقریبا از دامنه جنوبی قله دماوند و از همین مجراها تغذیه شده اند. در این بین تنهاگدازه هایی که منجر به سد 

دره هراز شده اند  مورد سن سنجی قرار گرفته اند . محل برداشت گدازه در مسیر جاده رینه به پلور نزدیک به مکان ایجاد 
 38هزار سال تعیین سن شده اند. رسوبات دریاچه الر توسط آلنباخ سن سنجی شده که سن   66.5سد گدازه ایی است که 

شده است. بر این اساس نیز نمی توان سن مطلق برای تشکیل سد گدازه ایی الر در هزار سال برای این رسوبات تعیین 
نظر گرفت زیرا نمونه های برداشت شده تقریبا  از رسوبات سطحی انجام گرفته است. رسوبات قدیمی تر که زمان ایجاد 

هزار  38تا  66.5یاچه ها را بین سد گدازه ایی را نشان می دهد در عمق قرار دارند. با این وجود می توان سن تشکیل در
مسیر گدازه ها را نشان می دهد. بر اساس این شکل خروج گدازه هایی که دره های هراز ، الر  2سال تعیین نمود. شکل 

و دلیچای را پوشانده اند تقریبا از یک مجرا خارج و به دو جهت حرکت نموده اند. یکی از زبانه ها به سمت جنوب شرقی 
در دره هراز جریان یافته و این دره را از باالی آب اسک تا خروجی دره السم پر نموده است. بر اساس نقشه وارد شده و 

در دره هراز و السم به   کیلومتر مربع 52.04متری را در بر گرفته و دریاچه ایی به وسعت 2550گدازه ها ارتفاع  3شماره 
متر بر اساس منحنی های تراز و ارتفاع گدازه ها براورد گردید. سر ریز  آب از  210. عمق دریاچه بیش از وجود آورده اند

 ارتفاغات شرقی هراز صورت گرفته به نحوی که آثار این رسوبات در دامنه ارتفاعات مشهود می باشد. 
ا  در دامنه جنوبی تیزکوه تا محل کنونی سد زبانه دیگری از گدازه ها به سمت جنوب غربی جریان پیداکرده و دره الر ر 

متر برآورد شده است. این وضعیت سبب شده دریاچه 2580ارتفاع گدازه ها  13الر پر نموده است. بر اساس شکل شماره 
کیلومتر مربع در پشت این گدازه ها شکل بگیرد. اندازه سطح منحنی های تراز و سطح آخرین گدازه  68.79ایی به وسعت 

مترنشان می دهد.  ضخامت و حجم زیاد رسوبات نشان می دهد زمان پایداری این  200عمق این دریاچه را بیش از  فعلی،
سد گدازه ایی زیاد بوده است. گدازه هایی که از دامنه جنوب غربی دماوند جاری شده اند به طور همزمان توانسته اند با 

روی رودخانه دلیچای ایجاد نمایند. گدازه های به جا مانده کنونی برخورد به کوه نمک کوثر سد گدازه ایی دیگری  بر 
متری شکل گرفته باشد. وسعت  3180متر را نشان می دهد بنابر این دریاچه می بایست در ارتفاع  3200سطح ارتفاعی 

از جهت غربی  کیلومتر مربع تخمین زده شد. سرریز آب دریاچه دلیچای عالوه بر محل فعلی رودخانه دلیچای 25دریاچه 
متر تخمین زده می شود. رسوبات به جا مانده در دره  250دریاچه به حوضه الر وارد می شده است. عمق این دریاچه  

متر فاقد رسوبات درشت دانه و مورن های  110دلیچای در دوبخش قابل بررسی است. رسوبات ضلع شمالی با ارتفاع 
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متر وجود یخچال را در ذهن تداعی می  3000یری دریاچه در ارتفاع باالتر از یخچالی است این درحالی است ارتفاع قرار گ

کند اما عدم وجود رسوبات درشت دانه و مورن های یخچالی حاکی از رسوبگزاری در یک محیط فاقد یخچال می باشد. 
رسوبات درشت دانه و مورن بر روی رسوبات رودخانه ایی و ریزدانه  حاشیه شرقی دلیچای که به قله دماوند منتهی می شود 

یخچالی قابل مشاهده است.  بر اساس تصاویر ماهواره ایی و نقشه توپوگرافی که سد جریان گدازه را نشان می دهد، سه 
دریاچه مذکور  تقریبا به طور همزمان از طریق یک منشاء گدازه ایی شکل گرفته اند. محل رسیدن انتهای دریاچه پلور به 

متری را نشان می دهد. سرریز آب دریاچه الر به صورت یک تند آب از روی گدازه  40یک ارتفاع حدود سد گدازه ایی الر 
متر از هم  40ها به دریاچه پلور می ریخته است. به عبارتی دودریاچه توسط یک جریان منجمد شده گدازه ایی به ارتفاع 

ه غرب دریاچه وارد حوزه الرمی شده بلکه به صورت یک جدا می شده اند. سر ریز آب دریاچه دلیچای عالوه بر منتهی الی
 متری وارد حوضه الر می گردیده است که توانسته مسیر فعلی رودخانه دلیچای را ایجاد نماید. 600تند آب به ارتفاع حدود 

 

 عمق)متر( ارتفاع از سطح دریا وسعت)کیلومترمربع( مختصات نام سد گدازه ایی

 02و  35 51 37 هراز
07 52 

52.04 2550 210 

 05و   35 5352 الر
01 52 

68.79 2580 200 

 47و  35 55 54 دلیچای
01 52 

25 3180 250 

 مشخصات سدهاي گدازه ایي:  1جدول 

 

 
 الر و دليچاي، نقشه بازسازي دریاچه هاي هراز  :23شكل 
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 منابع

 دیدکتر جمش ،ییایمیو ژئوش یآتشفشان دماوند بر اساس شواهد ساختار یساخ نیزم گاهیجا نیی(، تع1386) ان،یدیام 
 دانشگاه تهران. ،یشناس نیارشد، دانشکده علوم، گروه زم ینامه کا شناس انیحسن زاده، پا

 فصلنامه  ران،یخاور آتشفشان دماوند، ا جان،یپهنه گسل با نیریتنش د لی(، تحل1389محسن، ) ،یاسیال ه،یصف ان،یدیام
 .60-51، صص 16سال چهارم، شماره  ران،یا یشناس نیزم
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