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 چكيده
ها و یا تغييرشكل منجربه ایجاد لندفرم اقليميبا دخالت تغييرات تكتونيكينيروهايدر طي كواترنري، 

هستندكه از دوره كواترنريجاماندههاي بهها، لندفرم. پادگانهاندشدههراز درههاي قدیمي در فرم

در فرآیندهاي دخيل حاضر،كند. در پژوهشدوران مشخص ميرا طي اینمحيطمطالعه آنها تغييرات

هراز و تشكيل آذرآواري دماوند در تغيير رفتارآبي رودخانه هراز و نقش رسوباتهاي درهتشكيل پادگانه

تحليلي هدف روشبه ایناست. براي دستيابي اسک مورد بررسي قرارگرفتهسدي در محل آبدریاچه

-هاي دریاچهمقایسه مورفومتري پادگانه كار،است. تكنيکكار گرفته شدهبه و بازسازي زماني تغييرات

 و ارتفاع بندي منطقه مورد مطالعه، مقایسهبازه چهار روش پيروكالستي به -اي و سدهاي یخچالي

موانع  بازیابي حدارتفاعي اي ودریاچه رسوبات گسترش حدود تعيين آبرفتي،رسوبات ضخامت

ها هم دادكه سطوح ارتفاعي پادگانهنشاندست آمده نتایج به .است هراز استواردره محصوركننده

متر از بستر  630نل پادگانه در كوهنامنظم دارند. باالترین سطحارتفاع بوده و هم تواليداراي اختالف

-اساس، فرآیندهاي یخچالي از عوامل مرتفعبر تغيير سطحدهد عالوههراز ارتفاع داردكه نشان ميدره

داد طي دو دوره براثر بسته شدن دره توسط ها نشاناست. بررسيشدن سطوح پادگانه درمنطقه بوده

-است. این سد گدازهاي ایجاد شدهاسک دریاچهیخچال و آتشفشان همگام باهم، در محل آبفعاليت

گذاري دریاچه قدیمي در هاي نهشتهحاضر پادگانهشده و در حالتدریج طي هولوسن شكستهاي به

هراز از این رسوبات در درهجا ماندهشواهد بهده هستند. با توجه بههراز قابل مشاهدوسوي دره
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 مقدمه

ها و یا منجر به ایجاد لندفرم با دخالت تغییرات اقلیمی تکتونیکینیروهایدر طی کواترنری و مخصوصا دوره هولوسن، 
اما در حوضه مورد مطالعه عالوه بر تغییراقلیم و تکتونیک گسلی؛ تکتونیک درونی  اند.های قدیمی شدهتغییرشکل در فرم

جود دارا بودن حوضه هراز با وبه صورت فعالیت آتشفشانی بیشترین تاثیر را بر فرآیندهای حاکم بر منطقه داشته است. 
کیلومتر مربع و واقع شدن در مرز بین البرز شرقی و مرکزی، اما کلیت این حوضه با دیگر حوضه  3779مساحتی بیش از 

که در منطقه حاکم می  یبه طوری که فرم ها و فرآیندهای مولد آن ها با فرآیندهای .های همجوار خود متفاوت می باشد
ه و پیچیدگی ساختاری خاصی را به نمایش می گذارند. یکی از فرم های موجود وجود باشد از نظر ژنتیک همخوانی نداشت

تنوع سطوح پادگانه ای می باشد که در طول دره هراز مشاهده می شود. با توجه به این که کلیت این سطوح پادگانه ای با 
لذا مهمترین مسئله ای که می تواند در توجه به جوان بودن دره هراز، با فرآیند رودخانه ای در حال حاضر منطبق نیست؛ 

تاثیر این جا مطرح باشد آنست که این سطوح فرسایشی که آثار آن ها در دامنه های هراز قابل مشاهده است، آیا صرفا تحت
است. صورت چه عامل یا عواملی در تشکیل این سطوح نقش داشتهاند؟ در غیراینهراز ایجاد شدهجریانی رودخانهدینامیک

 های هراز در منطقه مورد مطالعه سه فرضیه متصور است:برای دستیابی به مورفوژنز پادگانه
الف: گدازه های دماوند از طریق دره گزانه به دره اصلی هراز رسوخ نموده و با تشکیل دریاچه سدی در باالدست خود، 

 مورفوژنز پادگانه های هراز را رقم زده است؛
 راز معلول فعالیت یخچال در منطقه می باشد؛ب: مورفوژنز پادگانه های ه

پ: آتشفشان دماوند مواد پیروکالستی خود را در مسیر شریان اصلی هراز نهشته گذاری کرده و باعث تشکیل این سطح 
 وسیع از پادگانه ها در این منطقه شده است؛

ساختی، تغییرات های زمینبه فعالیتلوژی، های مهم در علم ژئومورفوعنوان یکی از فرمبهای های رودخانهواکنش سامانه
است. دلیل این امر، در وهله ات ژئوموفولوژی های فعال در گستره مطالعهوایی و تغییرات کاربری زمین، یکی از بخشوآب

اال و ای در مقابل عوامل بهای رودخانهیندها و انواع واکنشآهای کمی در مورد فراول، تمایل پژوهشگران به توسعه نظریه
)یمانی و علیزاده، است های امروزیرودخانه مورفولوژیدر وهله دوم، امکان بازسازی شرایط حاکم در گذشته از راه بررسی 

( در ئمافقی یا قا )جاییساختی در یک ناحیه که موجب باالآمدگی، فرونشینی و یا جابههای زمینرویداد فعالیت .(2: 1395
که در پی آن تغییراتی طوری(. به388: 1977ای دارد )شوم، های رودخانهآثاری محسوس بر سیستم ،شودمی هاطول گسل

همکاران، و  کزوتگیرند )اسها تحت تأثیر قرار میهای هندسی رودخانهها ایجاد شده و در نتیجه ویژگیدر شیب کف دره
ای و عمل انباشت یا کاوش تغییر در نوع شبکه رودخانهصورت ها، بهروی رودخانه ها بر(. اثر این فعالیت59-81: 2003

 یقیعم یها اچهیکه در در یی( نهشته ها2002و همکارانش) 1کافمن(. 225-203: 2003شود)هاروی، رودخانه نیز ظاهر می
مسدود شده بودند را مورد مطالعه و پژوهش قرار دادند.  زونایآر یرودخانه کلرادو ونیگدازه ها در گرند کان انیکه بر اثر جر

رسوبات بعنوان  نیا ازکه  یریاستفاده کردند. تفس 14و کربن  یژئوکرونولوژ نه،یآم دیسن رسوبات از اس صیتشخ یبرا
 لیقب نیااز  ییتفکر مرسوم است که نهشته ها یبرا ینیگزیآن ها داشتند، ارائه جا ینسب یو جوان هیبهارتغذ ینهشته ها

گدازه در کواترنر مسدود شده اند.  انیشده اند که براثر جر لیتشک یقیعم یها اچهیرا پرکرده اند در در ونیکه گرند کان
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 یبر اثر شکست سد گدازه ا 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

  را در خود مستند کند. یبوده و توانسته شواهد کواترنر رینظ یها بوده و در نوع خود در کواترنر ب انیطغ نیتر یمیجزء قد

( با استفاده از روش تجربی و برپایه تحلیل های میدانی، زمین لغزش بزرگ سیمره و توالی پادگانه 1391)یمانی و همکاران
تکرار لغزش در های دریاچه ای آن را مورد پژوهش قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در مسیر رودخانه سیمره 

مقیاس های متفاوت موجب شکل گیری دریاچه های سدی در مسیر این رودخانه شده و با تخلیه دریاچه، رسوبات بصورت 
( سطوح دیرینه دریاچه ارومیه را در کواترنری 1394)یمانی و همکارانسطح پادگانه ای بر صفحه طبیعت نقش بسته است.  4
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و با استفاده از شواهد فسیلی، رسوب شناسی و ژئومورفولوژیکی مطالعه نمودند. نتایج به با مطالعه پادگانه های دریاچه ای 

دست آمده نشان داد باالترین سطح پیشروی دیرینه آب دریاچه در سواحل جنوبی آن و بیشینه مساحت دریاچه معادل 
کیلومتر مربع بیشتر بوده است.  10000در حدود  2011کیلومتر مربع بوده است که سطح آبگیری آن نسبت به سال  13900

( به بازسازی محیط های رسوبی هولوسن دریاچه مهالو با شواهد رسوب شناسی و کانی شناسی 1394لک و همکارش)
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که رسوبات تشکیل دهنده دریاچه از سه نوع تخریبی، کربناته و تبخیری می باشد. و 

نمکی، نمکی و دریاچه موقت می باشد. شاه زیدی -ده برای هولوسن دریاچه مهارلو شامل پهنه گلیمحیط های بازسازی ش
( تحوالت شکل زایی چاله لوت در کواترنر را با تأکید بر بازسازی پادگانه های دریاچه ای مورد پژوهش قرار 1395در سال )

 داد.
را  طح آب دریاچه ارومیه در کواترنریشواهد رسوبی س بررسی ( پژوهشی تحت عنوان1396همکاران)صالحی پورمیالنی و 

با استفاده از رسوبشناسی و بررسی دامنه ها، بررسی آنالیز عنصری و ژئوشیمی رسوبی رسوبات پادگانه های دریاچه ای از 
 . و بررسی تغییرات آن ها همزمان با نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه انجام دادند XRFو  ICPطریق آزمایش های 

( اشاره کرد. 1397ازجمله مطالعاتی که بر روی آتشفشان دماوند انجام گرفته می توان به پژوهش های یمانی و همکاران)
ایشان در پژوهشی ارتباط بین تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای را طی کواترنر پسین 

که جریان گدازه ای این آتشفشان در سه نقطه برروی رودخانه هراز باعث بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند 
حباب ها  یریها و شکل گ یژگیو (1393زاده و همکاران) میرحتشکیل دریاچه های سدی گدازه ای شده است. همچنین 

 عیمهم از روش توز نیبه ا یابیدست یقرار دادند. برا یآتشفشان دماوند را مورد بررس یدر هنگام فوران در واحد اسکور
و رشد حباب ها استفاده کردند. آن ها متوجه  یهسته بند ،یسه بعد یمدلساز ،یسهم حجم ،یحباب ها و با محاسبه فراوان

از نسل اول تا  بیشده اند، به ترت لیتشک ییشدند در آتشفشان دماوند سه نسل از حباب ها را که در سه رخداد هسته زا
 یسیمغناط نهیری( د1393و همکاران ) یو رشد حباب ها را کاهش داده اند. پورداراب شیافزا یهسته بند یسوم چگال

 یسیمغناط نهیرید یزهایبه دست آمده از آنال جیرا مورد مطالعه قرار دادند. نتا ذشتهسال گ ونیلیم مین یآتشفشان دماوند در ط
چرخش مخروط در خالف جهت عقربه  یایدر دامنه آتشفشان دماوند گو تیشده از ده سا یجمع آور ینمونه ها یبر رو

و الهار(  سی)پومیآذرآوار اد( مو1392و همکارش ) یرازیسال است. ش 1000هر  یدرجه به ازا 7/0 زانیساعت به م یها
مناسب  یاز ابزارها یریگو با بهره یفتوصی–یلیاز روش تحلدر مخروط آتشفشان دماوند را با استفاده نهیمالر و ر یهادره

با  یانفجار یکه آتشفشان دماوند فوران ها افتندیدست  جهینت نیقرار دادند و به ا یو بررس سهیمورد مقا یدانیم دیو بازد
توسط  یشده است. رسوبات آذرآوار یعیدر محدوده وس سیاز جمله پوم یمواد آذرآورا یقدرت باال داشته که سبب پراکندگ

 نه،یدر منطقه مورد مطالعه ر کهینبوده است. بطور کسانیالهار در تمام قسمت ها  یو گستردگ زانیشده و م دهیالهار پوش
و همکاران  1دسونیوینسبت به مالر برخوردار بوده است. جان د یشتریب یاز ضخامت و گستردگ بیکاهش ش لیالهار به دل

سن قدیمی ترین سنگ قرار دادند.  یمطالعه و بررس موردالبرز را  یآتشفشان دماوند در کوه ها یشناس نی( زم2004در ) زین
. میلیون سال تعیین نموده اند. و جوان ترین /8تا  8/1از حدود  He (Th-U)های آتشفشانی دماوند را با استفاده از روش

بنابراین آتشفشان های  سال را به دست داده اند. 7300روانه ها که در دامنه های غربی آتشفشان قرار دارند، سنی حدود 
با استفاده از سنجش  زی( ن2002روبرت کوشکا ) سال به طور بالقوه فعال تلقی می شوند. 10000با سابقه فعالیت کمتر از 

از  یمنظور نمونه ها نیبه ا یابیدست یپرداختند. برا یانسان یها تیاز دور به مطالعه آتشفشان دماوند و نقش آن بر فعال
قرار دادند. که  یبررسرا مورد  لیپتانس نیا نیزم یحمل و نقل، منابع آب، مناطق حفاظت شده، کاربر یهاریآب و هوا، مس
 به دست آمد. یانسان یها تیدر اسناد و مدارک و نظارت بر فعال یقابل توجه جیروش نتا نیبا استفاده از ا

دماوند و میراث های آن اشاره شده است، لیکن در مباحث ژئومورفولوژی ایران در خصوص پادگانه های سدی گدازه ای 
با هدف  ،این پژوهشاست. از این رو، ای پرداخته نشدهبه تاثیر عوامل ژنتیکی مواد پیروکالستی دماوند و سکانسهای دریاچه

ل آن در آن با فرآیندهای فعافیره و ارتباطاسک تامحل روستایهراز در محدوده آبهای درهمورفوژنتیک پادگانهبررسی 
 کواترنری انجام گرفته است.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Davidson 
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 منطقه مورد مطالعه

درجه  5/51 -5/52کند که بین را به آمل وصل میکیلومتر تهران 184طول تقریبی شمالی به -دره هراز با جهتی جنوبی
درجه عرض جغرافیایی از نیمروز گرینویچ قرار گرفته است. شیب آن در محدوده کوهستانی  5/35 -5/36طول جغرافیایی و 

ریزد. محدوده مورد بسیار متغیر است. رودخانه هراز ، از دره الر در جنوب کوه دماوند سرچشمه گرفته و به دریای خزر می
 (. 1کیلومتر واقع در جنوب شرقی قله دماوند و حوضه هراز می باشد)شکل  5/16از دره هراز به طول مطالعه بخشی 

 
 : موقعيت منطقه مورد مطالعه در حوضه هراز و بازه هاي مورد بررسي 1شكل

 
 

 هامواد و روش 
و تحلیل مورفوژنتیکی پادگانه های دره هراز در محدوده آب اسک هدف با  کهاست  یادیعمدتاً بنانجام گرفته  پژوهش

نقشه های توپوگرافی از  اساس، نیست. بر ای میدانی اداده ها لیتحل و هیبا تجز یکواترنر دریاچه های سدی در هیبسط نظر
 2008)لندست  یا ماهواره ریتصاو ،منطقه 1:55000 ییهوا یعکس ها (،m 30 Demو m 12و مدل رقومی) 1:50000

استفاده و نهایتا داده های به دست آمده  نقشه برداری ، متر و میرGPS، ابزار پژوهش میدانی  Google Earth (،2018و 
تحلیل و نتیجه آن به صورت نقشه ترسیم شد. در گام بعد، با مشاهده و برداشت های مربوطه،  بعد از ورود به نرم افزارهای

ترش رسوبات آذرآواری، حدود و گسترش رسوبات دریاچه ایی، حدود و پراکندگی رسوبات مکرر میدانی از حدود و گس
یخچالی و نقش رودخانه در برش این رسوبات، دره هراز در منطقه مورد مطالعه به شش بازه تقسیم شد؛ سپس با ترسیم 

رفومتری شد و بعد از مشخص پروفیل های عرضی و مقاطع چینه شناسی، الیه های رسوبی در بازه های مورد بررسی مو
، ادگانه های دریاچه ایپتوالی  سهیمقا یبرانمودن ژنز پادگانه های هر بازه، تاریخ تحوالت منطقه تحلیل و بازسازی شد. 

کار شامل  کیاستفاده شده است. تکن یلیاز روش تحلتوالی رسوبات پیروکالستی و یخچالی و تنوع رسوب رودخانه ای 
، ضخامت و توالی رسوب پادگانه های موجود در محدوده مورد مطالعه، از طریق کار ارتفاع سهیمقا -1 مراحل زیر می باشد:

بازه بندی منطقه با  -3رسوبات دریاچه ایی محدوده آب اسک تا گزانه،  حدود گسترشارتفاع و  نییتع -2های میدانی؛  
 -ارتفاع دریاچه سدی و زبانه های پیروکالستی بازسازی حدود و-4توجه به تفاوت های لندفرمی به شش سایت مجزا؛ 

تطبیق یافته ها و تحلیل نتایج و سرانجام بازسازی تحوالت دیرینه و تبیین  -5یخچالی با استفاده از روش منحنی میزان و 
 . مدل ساختاری منطقه مورد بررسی

 
 بحث و یافته هاي پژوهش

های پیرامون قله دماوند اظهار نظر ای در دره هراز و درههای سدی گدازهتاکنون محققین مختلفی نسبت به ایجاد دریاچه
هراز ای به مسدود شدن دره( با این وجود تاکنون هیچ اشاره1397و یمانی و همکاران، 1391طالقانی، اند )عالئینموده

لی که تا حد زیادی مملو از یخرفت هستند، نشده است. آتشفشان جدید دماوند توسط تاثیر مواد آذرآواری بر محیط یخچا
های پی درپی خود توانسته یخچالی همزمان است با فورانهای یخچالی و بینسنجی صورت گرفته با دورهکه طبق سن

ره در این مواد بر روی مواد پیروکالست و گدازه زیادی را به خارج پرتاب نماید. بسته به مسافت طی شده و گرمای ذخی
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شناسی بر روی صورت یک الیه چینهها و جریانات یخی قرار گرفته، یا به صورت الهار درآمده و جاری گشته و یا بهسیرک
ها قرار گرفته است. آتشفشان دماوند در چند مرحله وارد دره هراز شده و موجب بسته شدن دره هراز و تشکیل یخچال

(. به طوری که پادگانه ها تا این 1397ا خروجی رودخانه السم شده است)یمانی و همکاران، دریاچه سدی گدازه ای ت
رودخانه هراز تا قبل از روستای آب اسک محدوده از توالی رسوبات گدازه ای، دریاچه ای و رودخانه ای تشکیل شده است. 

تای آب اسک به پایین تقریبا هیچگونه گدازه ای تحت تاثیر جریان های گدازه ای )تراکی آندزیت( قرار گرفته، اما از روس
، و در دره گزانه نیز جریانات گدازه ای نتوانسته خود را به دره در توالی پادگانه های مسیر و اطراف دره هراز دیده نمی شود

کیلومتری دره اصلی  2هراز برسانند و تاثیری بر سطوح پادگانه ای محدوده مورد مطالعه داشته باشد و در فاصله تقریبا 
متوقف شده اند. بنابراین با توجه به بررسی های کتابخانه ایی، مطالعه نقشه زمین شناسی و مشاهدات میدانی در محدوده 

 است.مورد مطالعه شواهدی مبنی بر ورود گدازه های دماوند به دره هراز مشاهده نشده
های سدی دریاچه ای در اطراف قله های آتشفشانی با توجه به  عالوه بر سدهای گدازه ای، یکی از موارد تشکیل پادگانه

حجم عظیم مواد آذرآواری که همراه گدازه، یا قبل و بعد از خروج گدازه از دهانه آتشفشان خارج می شود، سدهایی است 
بر دیگر فرآیندهای  که به طور مستقیم یا تحت تاثیر رسوب مواد آذرآواری تشکیل می شوند و یا به طور غیر مستقیم و تاثیر

حاکم بر محیط باعث ایجاد مانع در مسیر آبراهه ها و مسدود شدن دره های آن ها می شوند. از جمله فرآیندهایی که تحت 
تاثیر مواد آتشفشانی آذرآوری قرار گرفته اند، جریانات یخی و زبانه های یخرفتی می باشد. آثار و شواهد یخرفت در توالی 

راز نشان می دهد که در انتهای دره های فرعی منتهی به رودخانه هراز سیرک های یخچالی توسعه پادگانه های دره ه
یافته ای قرار دارد که نشان می دهد قبل و حین فعالیت آتشفشان دماوند، منطقه تحت استیالی یخچال و فرآیندهای 

نسته اند از دره های فرعی به دره هراز ورود یخچالی بوده است. آثار و شواهد نشان می دهد در چندین نقطه یخچالها توا
نمایند. اما با توجه به حجم عظیم رسوبات یخچالی و رسوبات پیروکالستی در چینه شناسی پادگانه های دره هراز مشخص 
 می شود که زبانه های یخچالی تنها با دخالت و همراهی رسوبات پیروکالستی و آذرآواری آتشفشان دماوند توانسته اند تا
دره هراز طی طریق نموده و مانع جریان رودخانه هراز در مسیر و بستر خود گردد. به طوری که دینامیک جریانی را دچار 
تغییر و به محیطی ایستا و تراکمی جهت نهشته شدن رسوبات در مخزن دریاچه سدی تبدیل نماید. کما اینکه پیروکالست 

ندهای یخچالی قادر به ایجاد دریاچه و یا تاثیر بر محیط خود نمی شده است. های دماوند نیز به تنهایی و بدون دخالت فرآی
از این رو در این مقاله به فرآیندهای موثر در تشکیل پادگانه های دره هراز در محل آب اسک واقع در جنوب شرقی قله 

دفرمی که در منطقه وجود داشت، دماوند و شواهد آن، پرداخته می شود. برای دستیابی به این هدف بر اساس تفاوت های لن
 شش بازه مطالعاتی برای کل منطقه در نظر گرفته شد:

 
 شواهد فعاليت هاي پيروكالستي دماوند در دره هراز 

بر مبنای نقشه زمین شناسی و با توجه به مشاهدات میدانی، آتشفشان دماوند بیشترین حجم مواد پیروکالستی خود را در 
شرقی تزریق نموده و انبوه این مواد موجب تنوع در الیه های رسوبی پادگانه ها و در باالدست  دامنه شمال شرقی تا جنوب

دره گزانه موجب تشکیل دریاچه و تعیین اولویت مورفوژنز پادگانه های هراز در این بخش از دره هراز گردیده است. اینکه 
رودخانه هراز بوده یا خیر به نوع مواد، چگونگی انسجام مواد ریزشی آتشفشانی قادر به ایجاد دریاچه سدی در مسیر جریان 

مواد آتشفشانی و از همه مهمتر به سطحی که این رسوبات در آن نهشته می شود بستگی دارد. وجود خاکسترهای انسجام 
که دارند یافته در کف دره هراز از یک طرف و حجم زیاد مواد پیروکالستی و جوش خوردن این مواد با درجه حرارت باالیی 

 از روستای آب اسک تا گزانه این گمان را تقویت می کند.
 

 شواهد فعاليت هاي یخچالي در دره هراز 
های شمالی و جنوبی رودخانه هراز )شکل های باالدست دامنهبا توجه به وجود یخرفت در توالی پادگانه ها و وجود سیرک

 ( وجود یخچال متصور است. 2و شکل  1چالی)جدول( و همزمانی فورانهای آتشفشانی دماوند با دوران یخ3
 

 : ارتباط فعاليت هاي آتشفشاني دماوند با دوره هاي یخچالي و بين یخچالي1جدول 
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 دماوند جوان دماوند قدیم

موقعيت در 
 2شكل 

سن گدازه  دوره یخچالي
 )هزار(

موقعيت در 
 2شكل

سن  دوره یخچالي
 گدازه)هزار(

D14 544.5 میندل-یخچالی گونزبین D1 7.3 عهد حاضر 

D15  812.5 D2 7.3 عهد حاضر 

D16  813.5 D3 25.4 وورم 

D17  1046.9 D4 27.1 وورم 

D18  1197.1 D5 66.5 وورم 

D19  1776.2 D6 168.3 ریس 

   D7 177.2 ریس 

   D8 177.9 ریس 

   D9 194.8 ریس 

   D10 224.8 ریس -یخچالی میندلبین 

   D11 264.2 ریس -یخچالی میندلبین 

   D12 279.9 ریس -یخچالی میندلبین 

   D13 445.8 میندل -بین یخچالی گونز 

 

 
 : موقعيت و سن نقاط سن سنجي شده در دره هراز و قله دماوند2شكل 

 

رو همزمان با است. از این( سن فعالیت آتشفشان جدید دماوند با اولین دوره یخچالی تقریبا همزمان بوده1براساس )جدول 
سو موجب ایجاد ها، فعالیت آتشفشان دماوند و ریزش رسوبات پیروکالستی روی جریانات یخچالی از یکفعالیت یخچال

اند توانستهکه مواد پیروکالستی با توجه به مسافتی که میبا توجه به این بار رسوبی مضاعف در منطقه شده و از سوی دیگر
اند، باعث تسریع شدهطی کنند بخشی از دمای خودرا حفظ کرده و هنگامی که بر روی سطح زیرین یخچالی خود نهشته می

 اند. شدهها میها و مواد همراه آندر حرکت زبانه
 

 هادرههاي متعدد در انتهاي وجود سيرک
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را از یخرفتتوانسته حجم وسیعیشود که میهای متعدد در ابعاد مختلف دیده میهراز سیرکهای منتهی به درهدر اغلب دره

شرق کیلومترمربع در جنوب 8کیلومترمربع و سیرک نوا با  7/5به سمت دره هراز زهکشی نماید. سیرک ایرا با مساحتی حدود 
اند دماوند واقع شدهشرق قلههراز و جنوبغرب درهکیلومترمربع در شمال 18مساحت تقریبی دره هراز و سیرک گزانه با 

دانه در میان ها شاهد حجم وسیعی از رسوبات درشتها و همچنین در بیشتر دره(. در انتهای اغلب این سیرک3)شکل
های اند در دره هراز و دامنهالی توانستهدهد جریانات یخچهای موجود نشان میانبوهی از مواد ریزدانه هستیم. یخرفت

ها رسوبات آذرآواری و پیروکالستی دماوند اطراف آن فعالیت نمایند. قابل ذکر است که محرک اصلی جریان این زبانه
 های دماوند مشهود است.یخچالی، آثار پیروکالستباشد. چراکه در البالی تمام رسوباتمی

 
 بازه هاي مورد مطالعه نهاي یخرفتي مشرف بهها و جریا:موقعيت سيرک  3شكل

 
 بندي منطقه مورد مطالعهبازه

در تمام (. 1بازه تقسیم شد)شکل  6به جهت گستردگی و تفاوت در ژنز نهشته های پادگانه ها، منطقه مورد مطالعه به 
 تیخرفیبا رسوبات  یکیاز نظر ژنت درشت و ناهمگن بوده واریبسدارای بافتی  هیال نیپادگانه در باالتر یرسوب هیها البازه

 نییپا سطح اساستا  یخچالی یانهایجر شیسال پ 6800در  ،فوران دماوند نیبعد از آخرکه است انطباق دارد و نشانگر آن
دوره گرم هولوسن  دنیدماوند درست همزمان با فرارس یهادر دامنه یخچالی یانهایجرمجدد  یشرویپ ازحاکی نیاند و اآمده

 یشانیردن پکدایو ارتفاع پ یخچالیخط تعادل  یپسرو جهیدر نت دناست. ناگفته نما یخچالی یانهایجر یجیتدر یو پسرو
 یبار جامد فراوان ،شیهزار سال پشش ودباره از حدکیداشته و به  شیها افزاانیجر یدب ،هرازبه دره یمنته یهاخچالی

ها پادگانه یبندنهیدر چ یخرفتیرسوبات با ژنز  هیال ادیاند و ضخامت زهراز نهادهبه دره یمنته یدروگرافیشبکه ه اریدر اخت
 (. 4. این تغییرات با منحنی تغییرات دمای جهان در هولوسن مطابقت دارد)شکلهزار ساله است 5 ندیفرآ نیا جهینت
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 (2014و همكاران، 1هزار سال پيش )ليو 22هاي گوناگون برآورد ميانگين دماي جهان از : مدل 4شكل

 

 اسک: آب1بازه شماره 
 اسکهاي آبتراورتن

به سطح   COازاسک مکانیسم مهمى در صعود سیاالت گرمابى غنى هاى موجود در منطقه آبخوردگى و شکستگىگسل
اى قاره یتراورتن یک سنگ آهکبعالوه  .استهداشتهاى تراورتنى رگه شکافى و -اىهاى پشتهتشکیل تراورتن وزمین 

می باشد. در اطراف  سیستمهاى ژئوترمالى و گرم موجود در مناطق ولکانیکى جوانهاى آبدر اطراف چشمه قابل رسوب
روستای آب اسک تعداد هفت چشمه آبگرم مشاهده می شود. وجود تراورتن در آب اسک و حجم رسوبگذاری آن باعث 

دیده است. به گونه ای که حجم رسوبگذاری بر فرسایش و فشار رودخانه ایی غلبه داشته و مئاندری بودن رودخانه هراز گر
موجب تغییر مسیر این رودخانه شده است. بر اساس نقشه زمین شناسی و توپوگرافی، قسمتی از این تراورتن ها در ارتفاع 

اری در یک محیط دریاچه ایی یا چاالبی متری به صورت تقریبا هموار قرار گرفته که به نظر میرسد این رسوب گذ2100
(. قرارگیری تراورتن بر روی الهارها و رسوبات رودخانه ایی نیز این گمان را تقویت Bمقطع  5شکل گرفته باشد)شکل 
( چهار سطح پادگانه قابل مشاهده می باشد باالترین سطح پادگانه تراورتن قرار گرفته Aمقطع  5میکند. بر اساس )شکل

 است.

 
 هرازاي در دامنه جنوبي درهاسک و سطوح پادگانههاي آب: نحوه قرار گيري تراورتن5شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Liu 
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 ب: مقطع چينه شناسي آب اسک

متر ترسیم شده است. بیشترین ضخامت مقطع  192آب اسک به ارتفاع  ( مقطع چینه شناسی ترانشه6بر اساس )شکل 
این حجم ازتوف های برشی نشان می دهد در زمان فوران  متر می باشد. 118چینه شناسی مربوط به توف به ضخامت 

آتشفشان این قسمت محل تجمیع آب و یا دریاچه بوده است، زیرا توف ها، خاکسترهای منسجم شده در زیر آب می باشند. 
باالی  متر برآورد شده است. وجود این الیه در 20الهاری قرار گرفته ضخامت این الیه -باالی الیه توف رسوبات یخچالی

الیه توف نشان می دهد بعد از تشکیل دریاچه، فعالیت یخچالی محیط را احاطه نموده و سپس آتشفشان باعث دستکاری 
در این محیط شده است. الیه الیه بودن نهشته های این الیه مبین رسوب نهشته های یخچالی در یک حوضه بسته همراه 

متر از خاکستر های خود را بر روی این الیه نهشته گذاری  11ان دماوند با حجم زیاد مواد پیروکالست بوده است. آتشفش
کرده است. الهارها الیه بعدی هستند که روی رسوبات خاکستر انباشت گردیده اند. وجود رسوبات آذرآواری در بیشتر الیه 

ر راس تمام این رسوبات یک ها نشان از همزمانی فعالیت این آتشفشان با دیگر فرآیندهای حاکم در منطقه بوده است. د
 الیه یخچالی قرار داردکه ضخامت آن به چندین ده متر می رسد. 

 

 : مقطع چينه شناسي دامنه شمالي آب اسک6شكل 

 : رینه 2بازه 
 رسوبات رینه 

این بازه در شمال و شمال غرب دره هراز واقع شده است. رودخانه هراز بازه دوم و سوم را از هم جدا نموده است. این دو 
بازه اگرچه در کنار هم واقع شده اند اما اختالف زیادی از نظر چینه شناسی با هم دارند. با نگاهی به نیمرخ عرضی و مقطع 

، اساسا دو سطح چینه شناسی مشخص است. بیشترین ضخامت رسوب که به صورت  چینه شناسی دره هراز در این محدوده
دیواره در دامنه شمالی واقع شده است و بیشتر مقطع این بازه را به خود اختصاص داده است الیه توف می باشد. این بخش 

بانه های یخچالی که از دره پیروکالستی می باشد. ز -ادامه بازه یک می باشد. دومین الیه چینه شناسی، الیه یخچالی
های منشعب ازقله دماوند سرازیرشده حجم انبوهی از مواد پیروکالستی و یخرفت را با خود حمل نموده و به صورت مطبق 
روی هم انباشت نموده است. الیه الیه بودن این رسوبات به حجم مواد ریزشی و پیروکالستی دماوند و دوره ای بودن 

 ی شود. فعالیت آن ها مربوط م
 

 رسوبات ریزدانه در توالي پادگانه ها
 اچهیوجود رسوبات در در جنوب روستای رینه الیه های متفاوتی از رسوبات دریاچه ای در توالی پادگانه ها یافت می شود.

به دره هراز  یمنته یبیدرست در ش یمتر 1940نسبت به بستر رودخانه هراز و ارتفاع  یمتر 226در ارتفاع  یچاالب ای ییا
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( مقطع رسوبی سطح پادگانه در جنوب 7شکل) قسمت از دره هراز بوده است. نیچاالب در ا ای اچهینشان دهنده وجود در

متر از مقطع گرفته شده؛ رسوبات سیلت و رس، ماسه، رسوب تاالبی و رسوبات سطحی را شامل  11رینه را نشان می دهد، 
 متر می باشد  96/2ه رسوبات رس و سیلت به ضخامت می شود. بیشترین ضخامت رسوب مربوط ب

 
 : رسوبات پادگانه ها با ژنز دریاچه ایي در مسير آب اسک به رینه7شكل

 

   سطح اساس رييشواهد تغ: 3بازه 
پادگانه  یبند نهیو با چ یشیپرتگاه فرسا کی قیوجود سطوح هموار و نسبتا گسترده که از طر 8شماره  شکل یبررس در

سطوح  نیدر ا یقیعم یها یگال ی،زهکش یفرع یانشعاب ها نشان می دهد رود هراز هستند یمسلط به بستر کنون یا
میانگین ارتفاع  .انطباق دارند یمیقد یسد یها اچهیسطوح با بستر در نیا ی،رسوبشناس یسربه بر توجهحفر نموده اند. با 
از دامنه به سمت دره هراز کشیده شده و در دوسوی دره قابل  متر است و با شیب مالیمی 2100تا  1950این سطوح بین 

مشاهده هستند. جالب توجه ترین سطح هموار مربوط به تراورتن های آب اسک می باشد که به نظر می رسد در یک 
در شکل هشت سه  A(. در بررسی نیمرخ Bمقطع  8محیط دریاچه ایی و با سطحی هموار نهشته گذاری شده اند)شکل

ادگانه در دو سوی دره قابل مشاهده می باشند که بیانگر تغییر سظح اساس پس از نهشته گذاری ها در طی دوران سطح پ
 یخچالی می باشند.

بازه سه که در ضلع جنوب شرقی رودخانه هراز قرار گرفته است. چینه بندی و ساختار رسوبی متفاوتی با بازه دو دارد. بازه 
ه و توف ها عمده ترین رسوبات این سایت بودند درحالی که در بازه سه ساختار چینه شناسی دو دارای بافت الیه الیه بود

منطقه فاقد الیه بندی بوده و هیچ آثاری از ته نشست توف وجود ندارد. دلیل این بی نظمی فعالیت و تکامل بیشترسیرک 
بیشترتا قله دماوند می باشد. به گونه ای که  های دامنه جنوبی هراز نسبت به دامنه شمالی آن در دوران یخچالی و مسافت

جریان های مملو از یخرفت همراه با خاکستر ها تا سطح اساس دریاچه ای پایین آمده و نهشته شده اند. در نهایت در دوران 
(، در سه سطح بر Cمقطع  8بین یخچالی توسط زهکش های فرعی به صورت پادگانه های پرتگاهی مضرس مانند)شکل 

دره هراز مسلط شده اند. این پرتگاه های دندانه دار در دره نوا و دره ایرا به خوبی قابل مشاهده می باشند. در زیبا دشت 
 (.Dمقطع  8سطحی از رسوبات ریزدانه در توالی این رسوبات وجود دارد)شکل 
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: تصویر C: نيمرخ سطح هموار تراورتن آب اسک؛ Bرینه؛ : نيمرخ سطوح هموار زیبادشت و A: سطوح هموار دریاچه اي:8شكل

 : رسوبات ریزدانه زیبادشت Dسطح هموار زیبادشت واقع در دره نوا از باالي رینه در طبيعت و 
 

 :دره گزانه 4بازه شماره 
 دره نامتقارن دامنه شرقي قله دماوند 

در  شیهزار سال پ 450سال قبل آغاز شده بود، در حدود  ونیلیم 8/1 حدود آن از یریگکه شکل یمیمخروط دماوند قد
آتشفشان در سطح  یداخل یهاشد و بر اثر آن بخشبزرگ  یرانیو و بیمه زشیفرور کیسمت شمال و شرق دستخوش 

چون دره  ییدر جاها را است یکه مملو از مواد گوگرد یمیاز دل دماوند قد ییهابخش توانیشد. اکنون م داین هویزم
مشاهده کرد.  نیدر شرق قله دماوند در سطح زم خاری یعیطب یهاخچالی ریو ز دونیگزانه از جاده هراز تا پناهگاه تخت فر

 ریوانا در مس یو قرمز در روستا یزرد، نارنج یهابه رنگ ییهاآتشفشان اکنون به شکل سنگ نیدار داخل ا مواد گوگرد
باروت  یبو ط،یدر مح یاست که بر اثر هوازدگ دیها و خاک حاصل از آنها مملو از سولفسنگ نیجاده هراز پراکنده است. ا

تصاویر ماهواره ایی و مطالعه نقشه توپوگرافی، این دره به صورت یک برش عمیق شرق قله دماوند را  .کنندیمتصاعد م
نطور که بیان شد یخچال یخار اکنون (. هما9نسبت به سایر جهات دامنه دماوند نامتقارن نموده و عمیق شده است)شکل

در رأس این دره قرار دارد. حجم و اندازه فرسایش دره این سوال را مطرح می کند که رسوبات انباشت شده در این دره 
به  Bچگونه و کجا حمل شده اند. تنها یک جریان یخچالی قدرتمند می توانسته مواد دره را زهکشی نموده باشد )محدوده 

 خط زرد(. 
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 : موقعيت دره گزانه نسبت به قله دماوند و دره هراز9شكل 

 

 الهاري در چينه شناسي پادگانه ها در دره گزانه -آثار و شواهد ورود جریانات یخچالي
الف: وجود توالی رسوبات یخچالی، الهاری و گدازه ایی در ترانشه رودخانه ایی گزانه: در دامنه شمالی دره گزانه و در 

ای گزنک ترانشه ایی از رسوبات یافت می شود که دارای توالی رسوبات الهاری، یخچالی و گدازه ای است. مجاورت روست
(. 10وجود رسوبات یخچالی و الهاری در زیر روانه های گدازه ایی نشان از قدمت و فعالیت جریانات یخچالی دارد)شکل

،آتشفشان دماوند در دوران یخچالی ریس و بین ( 2طبق سن سنجی که از گدازه های این منطقه به عمل آمده)شکل 
گونز فعالیت داشته است. می توان بیان نمود که آتشفشان در طول دوره بین یخچالی –ریس و میندل  -یخچالی میندل

فعالیت بیشتری داشته و همزمان با همین دوران رسوبات دره گزانه برداشته شده و بخشی از گدازه های سطحی دره به 
 نیروی ثقل جریان یافته است.سمت 

 
 : توالي رسوبات یخچالي و آتشفشاني در دره گزانه10شكل
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متر  2230ب:فراوانی یخرفت های گدازه ایی و الهاری در روی کوه نل: در روبروی خروجی دره گزانه، کوه نل با ارتفاع 

سوبات دماوند قدیم وجود دارند که نشان قرار دارد در قسمت شرق قله یخرفت های گدازه ایی، الهارهای گوگردی شبیه ر
(. با مشاهدات میدانی و بررسی نقشه زمین شناسی 11دهند از مکانی به این نقطه حمل شده و رسوب نموده اند)شکلمی

مشخص شد که وجود این حجم از موادآتشفشانی از دامنه های مشرف به قله نل نبوده است. چراکه هیچگونه ردی از آثار 
ی گدازه در محیط مشاهده نشد. بنابراین مشخص است این رسوبات از دره مقابل به این سمت دره حمل شده یخچالی حاو

اند. به این مفهوم که قبل از آخرین فعالیت های آتشفشانی دماوند در منطقه سیرک یخچالی فعالی در محل یخچال یخار 
)پیروکالستی و گدازه ای( دماوند حجم عظیمی از مواد را در باالدست دره گزانه وجود داشته است و فعالیت های آتشفشانی

 وارد چرخه رسوبی هراز نموده و همزمان با دوران بین یخچالی، دره هراز در محل اتصال با دره گزانه بسته شده است.

 
 اي روي آنهاي گدازهنل و یخرفت: موقعيت قله11شكل

 

 آتشفشاني: پادگانه با ژنز الهار و خاكستر 5بازه شماره 
(و مقطع چینه شناسی آن ها، یک سطح پادگانه با توالی رسوبات الهار، 12در شکل ) Bو  Aبر اساس نیمرخ عرضی 

رسوبات یخچالی و خاکستر در ضلع شمال غربی دره هراز بر روی سطح سنگ بستر گسترش دارند. رنگ و نوع الهارها با 
ا به گفته حسن زاده این الهارها بخشی از کالدرای فروریخته دماوند قدیم الهارهای سایر بازه ها تاحدودی تفاوت دارند. بن

هستند که توسط فرایندهای جریانی حمل شده و در این نقطه رسوب نموده اند. انسجام یافتگی این الهارها با سایر الهارها 
متر قرار  60ایی به ضخامت  متفاوت می باشد به طوری که برروی این جریان الهاری، رسوبات یخچالی با منشا گدازه

دارد. خاکسترهای آتشفشانی بخش عمده ایی از رسوبات سطحی این بازه را در دامنه شمال غربی رودخانه هراز به خود 
اختصاص داده اند. به نظر می رسد این نوع خاکستر به صورت گسترده در مکان دیگری از دامنه های دماوند یافت نمی 

 شود.
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 و مقطع چينه شناسي آن ها 5الهارهاي بازه : موقعيت 12شكل

 

 الهاري-: توالي پادگانه با ژنز یخچالي6بازه شماره
در روستای فیره تراکمی از رسوبات پیروکالستی و یخچالی مشاهده می شود که حاوی یخرفت های گدازه است. اگرچه 

شود؛ چراکه روستای فیره در مجاورت جریانات نمیهای موجود با قله دماوند مشاهده در نگاه اول ارتباط منطقی بین گدازه
گدازه ایی قرار نداشته است. اما با تامل در نقشه های زمین شناسی و تطبیق آن با مشاهدات میدانی مشخص می شود که 

( که نیمرخ این 13این رسوبات بخشی از یخرفت های دره گزانه هستند که به روستای فیره رسیده اند. بر اساس)شکل 
دهد چهارسطح پادگانه وبات را در دو سوی دره هراز و همچنین آخرین سطح را در آبادی فیره نمایان می کند نشان میرس

در این محدوده وجود دارد. توالی پادگانه ها بیانگر پسروی تدریجی جریانات یخچالی و تغییر سطح اساس در دره هراز می 
متری در شمال فیره، همچنین در شرق دره هراز و قرارگیری آنها درارتفاع  2065باشد.آثار وجود این یخرفت ها تا ارتفاع 

 متری مشهود است.  1850

 
 : موقعيت سطوح پادگانه اي هراز در محل تقاطع با دره فيرهB: مقطع عرضي چينه شناسي در آبادي فيره؛ مقطع A:مقطع 13شكل
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 سدي یخچالي هراز و تشكيل دریاچه -بازسازي زبانه پيروكالستي

 شواهد دریاچه اي
 در دو طرف دره هراز وجود سطوح هموار از گزانه تا آب اسک-1
 وجود الیه توف از گزانه تا آب اسک در دامنه شمالی دره هراز-2
 

 یخچالي -زبانه پيروكالستي
دره نامتقارن  شواهد بجا مانده از یخرفتها در روی کوه نل و اطراف روستای فیره نشان دهنده فعالیت گسترده یخچال در

گزانه است. با توجه به عمق و حجم دره و گستردگی زیاد یخرفت ها و پیروکالست های دماوند این گمان تقویت می شود 
که همزمان با فعالیت و تحرک یخچال ها،پیروکالست های آتشفشان دماوند با ترسیب بر روی سطح زیرین یخچالی از 

یخچالی و از سویی ورود حجم عظیمی از مواد به چرخه رسوبی هراز شده یک سو باعث سرعت هر چه بیشتر جریانات 
است. با توجه به این که دره هراز هنوز در حال سپری کردن مرحله جوانی خود می باشد لذا بستر محدود و تنگ هراز  

د به اجبار به دره قدرت عبور این حجم عظیم از مواد یخرفتی و پیروکالستی را نداشته و هنگام جاری شدن در بستر خو
 های مقابل خود برخورد نموده و باعث بسته شدن جریان اصلی رودخانه شده است.

ای به جای مانده در دامنه های دره هراز، زبانه های مانع و دریاچه سدی آن مورد بازسازی قرار با توجه به سطوح پادگانه
هراز ابتدا الزم است حد و گسترش پادگانه ها، زبانه  یخچالی در دره -گرفت. جهت بازسازی تشکیل سدهای پیروکالستی

های یخچالی و رسوبات آتشفشانی دماوند مشخص گردد. ارتفاع رسوبات پادگانه های به جا مانده در محل خروجی دره 
انه ای در متر، حد ارتفاعی رسوبات پادگ 2235متر، در یال کوه نل به ارتفاع  2326رینه واقع در شمال غربی رینه به ارتفاع 

متر، در شمال غربی روستای فیره در ارتفاع  2145روبروی روستای رینه واقع در جنوب شرقی دامنه رودخانه هراز به ارتفاع 
متری به ثبت  1705متر واقع شده است. آخرین سطح ارتفاعی ثبت شده در دامنه شرقی دره هراز نیز به ارتفاع  2065

 (.14)شکل است دهیرس

 
 پادگانه اي باقيمانده در دره هراز و حد ارتفاعي آن ها جهت بازسازي : سطوح14شكل

 

 2150متری و دیگری به ارتفاع  1820بر این اساس با ورود زبانه های یخچالی به دره هراز دو دریاچه سدی یکی در ارتفاع 
متری از سطح دریا و به عمق بیش از صد متر تشکیل شده است. همزمان با تشکیل دریاچه در رینه و آب اسک، دریاچه 
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ی گیرد. به گونه ای که بخشی از این دریاچه بخاطر شیب کم زبانه گزانه متری شکل م 1800کوچکی نیز در وانا در ارتفاع 

  (.15بر روی زبانه پیش روی کرده است)شکل 

 
 یخچالي و دریاچه هاي سدي –: بازسازي زبانه هاي پيروكالستي15شكل 

 

 نتيجه گيري
دره هراز در این محدوده از نظر با بررسی یافته های تحقیق و تطبیق و تحلیل آنها مشخص می شود که پادگانه های 

ضخامت و ارتفاع رسوب و از نظر فرآیندهای مؤثر در شکل گیری و تغییر آن ها، تفاوت عمده ایی با یکدیگر دارند. ارتفاع 
متر می باشد. این در حالی است که ارتفاع سطوح پادگانه ایی در آب  630سطوح پادگانه ها در خروجی دره گزانه)کوه نل(

متر  2065متر باالتر از بستر رودخانه می رسد. باالترین سطح ارتفاع پادگانه در خروجی دره فیره به هراز  200اسک به 
است. بنابراین، این اختالف ارتفاع سطوح پادگانه ایی تنها به تغییر سطح اساس مرتبط نمی باشد، بلکه با دخالت فعالیت 

توالی پادگانه ها در تمام بازه های مورد مطالعه مشهود نمی باشد.  های یخچالی و فعالیت آتشفشان دماوند منطبق است.
( چهار سطح، در بازه شش، چهار سطح و در محدوده نوا نیز سه سطح 1در حالی که در آب اسک در محدوده تراورتن )بازه 

 قابل مشاهده است. سایر بازه ها دارای یک سطح پادگانه می باشند.
دهد. می در طول رودخانه و منطقه مورد مطالعه از تفاوت عمده با هموده مورد بررسی حاکیهای محدژنز رسوبات پادگانه

است؛ های این منطقه داشته است و ژنز غالبگیری پادگانهترین فعالیت مؤثر در تولید و به تبع آن شکلاگرچه یخچال عمده
فعالیت داشته و در بین تمام رسوبات یخرفتی شواهدی صورت متوالی و همگام با یخچال اما رسوبات آذرآواری آتشفشانی به

ای از صورت یک الیه الهاری و زمانی به صورت الیهای که گاه بهگونهاز فعالیت آتشفشان دماوند قابل مشاهده است به
جنوبی دره های شمالی و ها در دامنهاند. منشا یخرفتها نهشته شدهخاکستر و یا دیگر مواد پیروکالستی بر روی یخرفت

که اند عمدتا گدازه و پیروکالست هستند درحالیهای دماوند حمل شدههایی که از دامنههراز با هم متفاوت هستند. یخرفت
اند هایی که در دره جنوبی هراز فعالیت داشتهاند، منشا رسوبی دارند. بعالوه یخچالهایی که از نوا به دره راه یافتهیخرفت

به این فعالیت در دامنه مقابل دارد. خاکسترهای آتشفشانی در بازه پنج بطور مستقیم نقش کمتری تکامل بیشتری نسبت 
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اساس تشکیل ای است. بر همیناند. دومین ضخامت رسوب، پادگانه با ژنز دریاچهگذاری روی رسوبات داشتهدر نهشته

 دریاچه در محدوده مورد بررسی مورد توجه قرار گرفت.
سمت دره هراز هدایت رن گزانه یک جریان عظیم از مواد یخرفتی و آذرآواری را با حجم زیاد این مواد بهوجود دره نامتقا

اند به طور متناوب مانع جریان رودخانه در مسیر نموده است. براساس شواهد موجود، این مواد در دو دوره متوالی توانسته
ای با ارتفاع جا مانده، دریاچهاسک در طبیعت بهد که از گزنه تا آبهای موجواولیه خود شود. در اولین دوره، بر اساس توف

ها که کیلومترمکعب تشکیل شده است؛ زیرا براساس چگونگی تشکیل توف 3/5متر و وسعتی در حدود  1820تقریبی 
ن فعالیت آتشفشان رسوب خاکسترهای آتشفشانی در دریاها یا فوران آتشفشان ها در زیر دریا می باشد، نشان می دهد در زما

دماوند در منطقه مورد مطالعه تجمعی از آب وجود داشته است. دومین مرحله از تشکیل دریاچه که به آخرین فعالیت یخچالی 
و همزمانی آن با فعالیت مجدد آتشفشان دماوند در منطقه مربوط می شود. وجود رسوبات یخرفتی درروی کوه نل و دامنه 

شدن دره هراز را موجب شده است. بر اساس منحنی های تراز ترسیم شده در مدل و باالترین های پیرامون مشخصا بسته 
کیلومتر مکعب می رسیده است. به عالوه  25متر و وسعتی معادل  2150ارتفاع رسوبات باقیمانده، ارتفاع دریاچه در حدود 

رف دره هراز گواه تشکیل دریاچه سدی وجود سطوح کم شیب در دوسوی دره هراز و وجود رسوبات ریزدانه در هر دوط
این سد گدازه ای به تدریج طی هولوسن شکسته شده و در حال حاضر پادگانه یخچالی در این دره می باشد.  -پیروکالستی

های نهشته گذاری دریاچه قدیمی در دوسوی دره هراز قابل مشاهده هستند. با توجه به شواهد به جا مانده از این رسوبات 
 .(15)شکل الهاری بازسازی شد -هراز درنهایت مدل رقومی جریان یخچالیدر دره 
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