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بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس دادههای
مورفومتری و رسوبشناسی
ابوطالب محمدی ،1مجتبی یمانی* ،1ابراهیم مقیمی ،1ابوالقاسم گورابی ،1سیدمحمد زمانزاده

1

-1گروه جغرافيا ،دانشکده جغرافيا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1398/4/5 :
تأیيد نهایي مقاله1398/11/19 :
چکیده
یکي از عوامل زمينساختي که نقش قابل توجهي در شکلزایي دارد ،آتشفشانها و مواد مذاب ناشي از آنها
است .فورانهاي آتشفشاني باعث دگرشکلي مورفولوژي و ایجاد ساختمان لندفرمي جدید ميشود .آتشفشان
دماوند با فورانهاي متوالي خود ،طي کواترنري تغييرات قابل توجهي در پيرامون خود ایجاد نموده است .در
این پژوهش ،نقش گدازههاي دماوند در تغيير مسير رودخانهها مورد بررسي قرار گرفته است .براي دستيابي به
این هدف ،روش تحليلي و بازسازي زماني تغييرات به کار گرفته شدهاند .تکنيک کار بر مقایسه مورفومتري
رودخانهها و دامنههاي مشرف به درهها به سه روش :مقایسه ارتفاع و ضخامت رسوبات آبرفتي ،تعيين حدود
گسترش رسوبات رودخانهایي و دریاچهایي و بازیابي آخرین حد ارتفاعي گدازههاي مشرف به درهها استوار
است .رودخانه هراز بهطور متوسط  4کيلومتر ،رودخانه دليچاي  3کيلومتر و رودخانه الر  2کيلومتر بر اثر
گدازههاي دماوند به مرور و طي فورانهاي متوالي تغيير مسير دادهاند .مسير رودخانهها عمدتا پس از شکل
گيري دریاچهها بر اثر انسداد درهها و شکسته شدن سد ایجاد شدهاند .قابل ذکر است که سطح اساس
رودخانههاي مذکور حدود  100متر باال آمده است.
واژههای كلیدی :تغيير مسير رود ،دماوند ،دیرینه ژئومورفولوژي ،رود هراز.

*  -نویسنده مسئول:

Email: myamani@ut.ac.ir
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گدازهها هستند در دشت الر وجود دارد .تصاویر
ماهواره ایي و بازدیدهاي ميداني بيانگر تغيير مسير
رودخانه به جهت انسداد مسير جریان گدازه دارد،
از اینرو این پژوهش به بازسازي مسير اوليه
رودخانه ميپردازد .تاکنون مطالعات متعددي در
خصوص تاثيرات لندفرمي مواد آتشفشاني انجام
گرفته است ،از جمله آنها پورخرسندي
(  )Pourkhorsandi, 2016جهت بررسي بافت
تراکيتهاي آتشفشان دماوند با توجه به
فرآیندهاي ماگمایي یک مطالعه پتروگرافي کمي و
کيفي از سه واحد اصلي فوران آتشفشان بين  62و
 66/5سال پيش انجام دادند .وقوع فرآیندهاي
فيزیکي و شيميایي مشابه را مسئول ماگماتيسم
آن دانسته بهگونهايکه اختالف ماگماها با جمعيت
کریستالهاي مختلف را قادر به یک جایگزیني
براي این پدیده دانستهاند .مرتضوي و همکاران
( )1392خطر فوران آتشفشان دماوند را با استفاده
از تجزیه و تحليل دادههاي باد براي ارزیابي
خطرات سقوط تفرا در استانها و شهرستانهاي
همسایه دماوند مورد بررسي و کنکاش قرار دادند.
نتایج نشان داد که چنانچه آتشفشان فوران نماید،
جنوب و شرق آتشفشان تحتتأثير فوران تفرا قرار
خواهد گرفت .ميرنجات و همکاران ()1393
شواهد شيميایي ذوب عميق گوشته و الیهالی ه
شدن ليتوسفر را بهعنوان منشأ داخلي سنگهاي
آتشفشاني دماوند مورد بررسي قرار دادند .آنها
معتقد بودند که باال آمدن محلي مواد عميق
گوشته در زیر کوههاي البرز منجر بهفوران درون -
ورقهاي گدازههاي دماوند شده است .همچنين
اعمال فازهاي فشاري بر روي صفحه ایران بر اثر
بستهشدن نئوتتيس به احتمال زیاد باعث الیهالی ه
شدن ليتوسفر قارهاي شده که خود منجربه باال -

مقدمه
زمين از زمان پيدایش تاکنون ،تحتتأثير
فرآیندهاي دروني و بيروني ،دستخوش تغييرات
زیادي بوده است .ماهيت اکثر اشکال و فرآیندهاي
بيروني زمين ،اساسا شرایط اقليمي حاکم بر یک
منطقه و تحوالت زمينساختي در طول زمان
است .یکي از عوامل زمينساختي که نقش قابل -
توجهي در شکلزایي داشته و دارد آتشفشانها و
مواد مذاب ناشي از آنها است .آتشفشان را باید
دستگاهي در نظر گرفت که سطح زمين را با
مناطق دروني زمين مربوط ميکند و بهوسيله آن
مواد آتشفشاني به سطح زمين راه پيدا ميکند و
عموما برجستگيها و اشکال خاصي از آن به وجود
ميآید .اصطالح آتشفشان معموال تصوري از یک
کوه مخروطي را در خاطر مجسم ميکند که قله
آن شکل قيف وارونه داشته و دهانه در مرکز آن
قرار دارد (درویشزاده .)1383 ،درویش زاده
معتقد است در درههاي الر و هراز اغلب تنها یک
روانه گدازهاي که توسط دره بریده شده است،
دیده ميشود .این روانه که در زمان جریان تا
پایين دره ادامه یافته و سپس متوقف شده ،سدي
را روي رودخانه (در محل دریاچه سد الر) ایجاد
کرده است .ضخامت این پهنه جریاني تا حدود
 150متر برآورد ميشود و براساس شواهد موجود،
این بخش از رودخانه نيز تغيير مسير داده است.
در دره هراز در  2کيلومتري شرق پلور ،ضخامت
گدازه حدود  150متر است .همچنين در جنوب
دشت ورارو یک برش بزرگ بين آهکها و گدازه -
هاي دماوند شکل گرفته است .بازدیدهاي ميداني
مؤید جوان بودن مسير دارد ،از طرف دیگر مقدار
قابلتوجهي از رسوبات رودخانهایي هم به صورت
پادگانه و هم به صورت مخروطافکنه که حاوي
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آمدن گوشته محلي شده است .رحيمزاده و
همکاران ( )1393ویژگيها و شکلگيري حبابها
در هنگام فوران در واحد اسکوري آتشفشان
دماوند را مورد بررسي قرار دادند .براي دستيابي به
این مهم از روش توزیع حبابها و با محاسبه
فراواني ،سهم حجمي ،مدلسازي سهبعدي ،هسته -
بندي و رشد حبابها استفاده کردند .آنها متوجه
شدند در آتشفشان دماوند سهنسل از حبابها راکه
در سهرخداد هستهزایي تشکيل شدهاند ،به ترتيب
از نسل اول تا سوم چگالي هستهبندي افزایش و
رشد حبابها را کاهش دادهاند .پوردارابي و
همکاران ( )1393دیرینه مغناطيسي آتشفشان
دماوند در طي نيمميليون سال گذشته را مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج به دست آمده از
آناليزهاي دیرینه مغناطيسي بر روي نمونههاي
جمعآوري شده از  10سایت در دامنه آتشفشان
دماوند گویاي چرخش مخروط در خالف جهت
عقربههاي ساعت به ميزان  0/7درجه به ازاي هر
 1000سال است .شيرازي و همکارش ()1392
مواد آذرآواري (پوميس و الهار) درههاي مالر و
رینه در مخروط آتشفشان دماوند را با استفاده از
روش تحليلي – توصيفي و با بهرهگيري از
ابزارهاي مناسب و بازدید ميداني مورد مقایسه و
بررسي قرار دادند و به این نتيجه دست یافتند که
آتشفشان دماوند فورانهاي انفجاري با قدرت باال
داشته که سبب پراکندگي مواد آذرآواري از جمله
پوميس در محدوده وسيعي شده است .رسوبات
آذرآواري توسط الهار پوشيده شده و ميزان و
گستردگي الهار در تمام قسمتها یکسان نبوده -
است .به طوري که در منطقه مورد مطالعه (رینه)،
الهار بهدليل کاهش شيب از ضخامت و گستردگي
بيشتري نسبت به مالر برخوردار بوده است.
اميدیان ( )1386جایگاه زمينساختي آتشفشان
دماوند را براساس شواهد ساختاري و ژئوشيميایي
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مورد پژوهش قرار داد .اميدیان و الياسي در
پژوهشي دیگر در سال ( )1389تحليل تنش
دیرینه پهنه گسل بایجان در خاور آتشفشان
دماوند را با استفاده از روش برگشتي چند مرحله -
اي براي تفکيک فازهاي تنش دیرین و تحليل
ساختارها در پهنه گسل بایجان در شمالشرق
آتشفشان دماوند انجام دادند .مرتضوي ()1392
علت جوان بودن گدازههاي آذرآواري در خاور
دماوند و نهشتههاي ریزشي پاميسهاي جوان در
باختر دماوند را با استفاده از دادههاي باد در
سطوح استاندارد ميان سالهاي  1995تا 2010
مورد مطالعه و پژوهش قرار دادند .آنها دليل
جوان بودن گدازهها در خاور دماوند را جهت و
سرعت بادهاي تروپوسفري به اینسمت در تمام
فصول و جهت باختري پاميسهاي جوان در سمت
باختري را جهت بادهاي استراتوسفري در فصل
گرم به این سمت دانستهاند .فنتون ( Fenton,
 )2016جهت بررسي دبي اوج طغيان سيل سد
دریاچهاي گرندکانيون 1آریزوناي آمریکا در
کواترنر ،رسوبات حاصل از این طغيان بر اثر
شکست سد گدازهاي را از طریق شواهد حاصل از
شکست و فرموله کردن جریان ،دبي اوج و جریان
هيدروگراف برآورد کردند .نتایج نشانداد که این
طغيان ،بزرگترین طغيان در کلرادو شناخته شده،
بهطوري که جزء قدیم يترین طغيانها بوده و در
نوع خود در کواترنر ب ينظير بوده و توانسته شواهد
کواترنري را در خود مستند کند .دیویدسون
( )Davidson, 2004نيز در زمينشناسي آتشفشان
دماوند در کوههاي البرز را مورد مطالعه و بررسي
قرار دادند .سن قدیميترین سنگهاي آتشفشاني
دماوند را با استفاده از روش  )Th-U( Heاز حدود
 1/8تا  ./8ميليون سال تعيين نمودهاند .و جوان -
ترین روانهها که در دامنههاي غربي آتشفشان قرار
دارند ،سني حدود  7300سال را بهدست دادهاند.
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رودخانهایي و حدود گسترش گدازهها در مسير
رودها ميباشد.

بنابراین آتشفشانهاي با سابقه فعاليت کمتر از
 10000سال بهطور بالقوه فعال تلقي ميشوند.
بنابراین مطالعه تغييرات مجراي رودخانهها یک
ویژگي برجسته در مطالعات ژئومورفولوژي
رودخانهایي ميباشد و مطالعات فراواني از این
بررسيها انجام شده است .بهعنوان مثال :خيري -
زاده و همکاران 1396؛ یماني و فخري1391،؛
شریفيکياو مالاميري1392 ،؛ ; Michel, 2004
.Labbe, 2011 ;Hooke, 2008 ;Richard, 2005
آتشفشانها در ایجاد ،تحول و تکامل پوسته و
گوشته نقش اساسي داشتهاند .آتشفشانها و
پدیدههاي وابسته به آنها در برهههایي از طول
تاریخ زمينشناسي ،پدیدههاي دیگر زمينشناسي
را نيز تحتالشعاع قرار داده است .یکي از پدیده -
هایي که تحتتاثير آتشفشانها به وجود ميآید،
دریاچههاي سديگدازهاي است .عالوه بر آن
تغييرات گستردهتري در مسير رودها و سطوح
دامنهها در نتيجه انباشت مواد آذرآواري ،الهار و
پرتابههاي آتشفشاني ایجاد کردهاند که قابلتوجه
ميباشند .از آنجایيکه گدازههاي سرازیر شده از
دامنههاي قله دماوند ،در درهها و پستيها قرار
گرفتهاند سبب تغيير مسير رودخانهها شده است.
آثار تغيير مسير رودخانهها بهصورت پادگانههاي
دریاچهاي متوالي و رودخانهایي برجاي مانده است.
هدف این پژوهش بازسازي و حدود تغيير مسير
رودخانههاي هراز ،الر ،السم و دليچاي براساس
مورفومتري ،رسوبشناسي و توالي پادگانههاي

منطقه مورد مطالعه
آتشفشان دماوند با ارتفاع  5670متر از سطح دریا،
بين مختصات جغرافيایي  35درجه و  52دقيقه تا
 36درجه و  1دقيقه طول جغرافيایي شرقي و 52
درجه و  3دقيقه تا  52درجه و 12دقيقه عرض
جغرافيایي شمالي ،بلندترین قله ایران است که ،از
انباشت بيش از  400کيلومتر مکعب گدازه و مواد
آذرآواري تراکيآندزیت بههمراه مقدار ناچيزي
بازالت و بازانيت تشکيل شده است و بر رو ي
واحدهاي سنگي چينخورده و گسلخورده
مزوزوئيک در رشتهکوه البرز مرکزي قراردارد.
قدیميترین سنگهاي دماوند تراکيآندزیت با سن
حدود  1/8ميليون سال تعيين شده است به -
طوريکه جوانترین روانهها در دامنه غربي
آتشفشان قرار داشته و سن حدود  7300سال را
به دست دادهاند (حسنزاده .)1380 ،منطقه مورد
مطالعه (شکل  )1در محدوده دره هراز ،الر و
دليچاي و در  90کيلومتري شمالشرقي تهران،
 75کيلومتري جنوبغربي شهر آمل26 ،
کيلومتري شمال شهر دماوند در البرز مرکزي و
بخش الریجان از توابع شهرستان آمل در استان
مازندران قرار دارد و جاده توریستي هراز که تهران
را به مازندران متصل ميسازد از داخل آن عبور
ميکند.

پژوهشهاي دانش زمين

54

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،42تابستان  ،1399صفحات 66-51

55

شکل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه

توپوگرافي  ،1:50000عکسهاي هوایي 1:55000
منطقه و تصاویر ماهوارهاي لندست (سنجنده
 )ETMt+و  ،Google Earthدر نهایت تمام نقاط و
اطالعات بردداشت شده جهت محاسبات بعدي و
ترسيم نقشه به نرمافزارهاي  ArcGISو ILWIS
منتقل شدند .همچنين براي ميزان تغيير مسير
رودخانهها ،توالي روانههاي گدازهایي و تنوع رسوب
رودخانه ایي با تاکيد بر وجود رسوبات آتشفشاني از
روش تحليلي استفاده شده است .تکنيک کار بر
سه روش استوار است-1 :مقایسه ارتفاع و ضخامت
رسوباتآبرفتي-2 ،تعيين حدود گسترش رسوبات
دریاچه ایي منطقه هراز ،الر و دليچاي و -3آخرین
حد ارتفاعي گدازههاي مشرف به دره هراز ،الرو
دليچاي .به همين خاطر اهداف زیر را ميتوان
جهت این پژوهش ذکر کرد :الف) بازسازي مسير
اوليه رودخانهها قبل از فوران آتشفشان ،ب)تعيين
آخرین حد ارتفاعي دریاچههاي سدي گدازهاي
درههاي الر و هراز .ج)تحليل رفتار مورفولوژي
روانههاي گدازهایي که منجر به تغيير مسير
رودخانهها شدهاند.

مواد و روشها
این تحقيق عمدتاً تحقيقي بنيادي است و هدف
کلي گسترش و بسط نظریه تغيير مسير رودخانه -
هاي ناشي از سدهاي گدازهاي کواترنري با تجزیه
و تحليل دادههاي بصري است .بر این اساس ،ابتدا
با مراجعه به اسناد و آرشيوهاي کتابخانهایي اقدام
به مطالعه پيشينه تحقيق گردید .سپس نقشههاي
زمينشناسي ،توپوگرافي ،تصاویر ماهوارهایي و
عکسهاي هوایي منطقه تهيه شد .در نهایت،
مشاهده و برداشتهاي مکرر ميداني از حدود و
گسترش گدازهها ،حدود و گسترش پادگانههاي
رودخانهایي و دریاچهایي ،پراکندگي رسوبات
گدازهایي حملشده توسط رودخانهها و یخچالها
و مورفومتري طولي و عرضي از رودخانههاي
منطقه ،مورفومتري از تنوع الیههاي رسوبي و
گدازهایي پيرامون درهها اقدام گردید .براي انجام
پژوهشحاضر از روشهاي-1 :مشاهده مستقيم و
بردداشتهاي ميداني تفصيلي با استفاده از ،GPS
متر ،نقشههاي توپوگرافي و زمينشناسي-2 ،
مشاهدات غيرمستقيم با استفاده از نقشههاي
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رودخانه هراز تقریبا تمامي دامنههاي مخروط
دماوند را زهکشي ميکنند (شکل  .)1بدیهي
است ،الگوي شعاعي در پيرامون دماوند نتيجه
انطباق شبکه با ساختمان مخروط آتشفشانياست.
اما مسئله اصلي پژوهش تأثير آخرین فورانهاي
آتشفشان دماوند بر تغييرات الگو و مسير این
آبراههها در پيرامون آن است .بهعبارتي دیگر کوه
دماوند با ارتفاع  5670متر در ميان قوس رودخانه
هراز ،الر و دليچاي محصور شده است (شکل .)2

نتایج
تناوب دوره فعاليت و سکون آتشفشانها در طول
زمان و از طرفي تفاوت در ميزان نفوذپذیري و
تراوایي گدازهها و مواد آذرآواري و همچنين عوامل
اقليمي و ژئومورفيک باعث ميشود که فرم شبکه -
زهکشي هم بهصورت زماني و هم بهصورت مکاني
تغييرکند .فوران آتشفشان دماوند باعث پرنمودن
درهها شده و به نظر ميرسد در مسير اوليه
رودخانههاي مهم تاثير داشته است .انشعابات

شکل  :2موقعيت رودخانههاي هراز ،الر و دليچاي

قاعده مستثني نيستند .تنها بخشي که با بقيه
رودخانههاي البز متفاوت ميباشد ،رودخانه
دليچاي است که ابتدا روند غربيشرقي داشته و
سپس شماليجنوبي گشته به سد الر ميرسد .با
توجه به روند شرقي -غربي رودخانههاي البرز،
رودخانه دليچاي نيز ميبایست از این روند تبعيت
نماید ،اما این رودخانه روند شمالي -جنوبي به -
خود گرفته و به رودخانه الر ميرسد .آنچه در این

رودخانههاي البرز عمدتا در بخش منتهي به جلگه
ساحلي رسوبات دوران دوم را برش داده و تقریبا
به صورت جنوبي شمالي جریان دارند .اما غالب
این رودخانهها در بخش البرز مياني به صورت
شرقي و غربي درآمدهاند .شرقيغربي بودن
رودخانههاي البرز مياني ناشي از قرارگيري بستر
رودخانهها در ناودیسهاست .از اینرو رودخانه
هراز و سرشاخههاي آن نظير الر و السم از این
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ميان مشهود است وجود قله دماوند در مسير
شرقيغربي رودخانه دليچاي با توجه به پهلوي
طاقدیسها و ناودیسها است .تحليل حاصل از
مشاهدات غيرمستقيم از طریق تصاویر ماهوارهاي
و نيز یافتههاي ميداني ،دادههاي مورفومتري دره -
ها و همچنين شواهد رسوبي در قالب بازههاي
مورد بررسي ،به شرح زیر است:

57

هراز شکل نگرفته است .اگرچه تغييراتي
درخصوص تغيير سطح اساس صورت گرفته است
(شکل .)3
الف -وجود رسوبات رودخانهایي فاقد هرگونه
سنگ و مواد آتشفشاني در پایينترین سطح
مقاطع چينهشناسي گواه این مطلباست .قبل از
فوران آتشفشان ،رودخانه هراز در مسير فعليخود
بوده و رسوبات آتشفشاني هنگام فوران روي
رسوبات رودخانهایي ماقبل خود رسوب نمودهاند.
این نمونه را ميتوان از آباسک به سمت آمل تا
حوالي دره ناندل مشاهده نمود.

 )1بررسی انجام شده از آب اسک به سمت آمل بازه A

(شکل  :)3از آباسک بهسمت آمل (محدوده )A
هيچگونه گدازهایي از قله دماوند بهسمت دره هراز
ورود پيدا نکرده است .عليرغم ریزش
پيروکالستها در ضلع جنوبي و جنوبشرقي
دماوند ،تغيير محسوسي در روند و مسير رودخانه

A

B

شکل  :3موقعيت بازهها و مقاطع عرضي و طولي درهها در محدوده مورد مطالعه

درآباسک پر نموده است .در مسير جاده منتهي
به رینه ،وجود الیههاي ضخيم پاميس نشان مي -
دهد این مواد در جایي ریزش نمودهاند که فاقد
هرگونه مواد بهجاي مانده از رسوبات دوران دوم
ميباشند .بر این اساس تغيير محسوسي در جهت
جریان رودخانه هراز از آباسک به سمت آمل رخ
نداده است.

ب-پهناي دره در محدوده آباسک تا گزنک نشان
مي دهد دره هراز قبل از فوران در این بخش پهن
بوده است .الیههاي آهکي شمال رینه و نبود الیه -
هاي رسوبي دوران دوم در ترانشه رودخانه هراز در
آباسک (شکل  )4موید پهن بودن دره هراز قبل
از فوران ميباشد .به نوعي که اکنون مواد ریزشي
آتشفشاني بهصورت مطبق شمال دره هراز را
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شکل  :4ترانشه رودخانه هراز در آباسک به ارتفاع  260متر

رسوبات آبرفتي گراولهاي گدازهایي بهچشم مي -
خورد .این فرایند نشان ميدهد دره در این بخش
عریض و پهن بوده همچنين نسبت به دره فعلي
هراز که بستر آن داراي سنگهاي آهکي است،
این بخش فاقد سنگهاي رسوبي در بستر خود
باشد .بهع بارتي رودخانه هراز که داراي بستري از
سنگهاي رسوبي دوراندوم ميباشد در تراز
ارتفاعي باالتري نسبت به دره مجاور خود ميباشد
این مسئله نشان ميدهد بستر رودخانه فعلي هراز
در حال کاوش بستر خود ميباشد تا به تعادل
برسد (شکل .)5
ب-برش رسوبات دوران دوم در مسير فعلي
رودخانه هراز :تمام مسير رودخانههراز از خروج ي
سرشاخه السم تا آباسک توسط رودخانه برش
داده شده است .این برش در دو سطح صورت
گرفته است .ابتدا گدازهها و سپس الیههاي رسوبي
دوراندوم .رود هراز رسوبات دوراندوم را بيش از
 15متر در این مسير حفر نموده است .با توجه به
الیههایي از روانههاي گدازهایي در سطح رسوبات
دوران دوم مسجل ميشود که رودخانه هراز
توانسته مسير خود را از ميان الیههاي گدازهایي و
سپس آهکي باز نماید (شکل .)5

)2دادههای مرتبط با تغییر مسیر رودخانههراز از آب -

اسک تا دره دلیچای بازه ( Bشکل  :)3بازه  Bاز آب -
اسک تا دليچاي امتداد ميیابد .گدازههاي جاري -
شده از قله دماوند ،درههاي پيرامون خود را تحت -
تاثير قرار داده است .ابتدا درهها را مسدود و سپس
تغيير مسير رودخانه را در پي داشتهاند .تغيير
مسير رودخانهها مستند به دالیل زیر است:
الف-وجود رسوبات آبرفتي حاوي سنگهاي
آتشفشاني :در غرب زمينلغزش آباسک ،رسوبات
آبرفتي مشاهده ميشود که حاوي مواد آتشفشاني
است (شکل  3مقطع  .)1در روي سطح این
رسوبات الیههایي از روانهگدازه قابل مشاهده است.
این رسوبات آبرفتي از ارتفاع صفر در دره هراز
شروع و تا ارتفاع  180متري تداوم دارد ،روي این
رسوبات روانههاي گدازهایي مشاهده ميشود که
ناشي از فعاليت مجدد قله دماوند و خروج گدازه
ميباشد .از اینرو ميتوان اینچنين استدالل نمود
که جریان رودخانه از این بخش از دره در جریان
بوده تا زمانيکه گدازهها توانستهاند دره را پر
نموده و جریان رودخانه را به سمت جنوب هدایت
نمایند .در این محل درهایي قرار دارد که دو طرف
آن رسوبات آبرفتي مشاهده ميشوند .در ميان
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شکل  :5نيمرخ عرضي دره هراز و دره مجاور

خروجي رودخانه السم به عمق  100متر حفر
شده نشان مي دهد عمق دره السم قبل از فوران
آتشفشان پایينتر از تراز ارتفاعي  2060متري در
این نقطه بوده است (شکل  .)8براي اینکه اثبات
شود مسير رودخانه هراز مسير فعلي نبوده است،
نيمرخ طولي رودخانههراز از محل انشعاب رودخانه
السم تا تونل اول ترسيم گردیده است .تراز
ارتفاعي  2160متري ابتداي نيمرخطولي در محل
انشعاب رودخانههراز و السم و انتهاي نيمرخطولي
در محل خروجي فعلي رودخانه هراز در محل
اولين تونل در ارتفاع  2115متري قرار دارد (شکل
 )7که بستر آن سنگهاي آهکي دوران دوم
زمينشناسي ميباشد .با توجه به گمانه  Bکه
عمق  100متري از رسوبات دریاچهایي و رودخانه -
ایي را نشان مي دهد تراز ارتفاعي قرارگيري بستر
اوليه رودخانه السم در ارتفاع  2060متري بوده
است .بر این اساس نيمرخفرضي در پایينترین

ج-در خروجي سرشاخه السم و روستاي پلور چند
گمانه به عمق متفاوت توسط وزارت نيرو به منظور
حفر تونل جهت انتقال آبهاي کارستي به تهران
زده شده است .در شکل  6محل سه گمانه آورده
شده است .نتایج حاصله از حفر گمانه  Aبه عمق
 206متر ،تناوب رسوبات آبرفتي و گدازهایي را
نشان مي دهد .این گمانه نتوانسته به سنگ بستر
برسد .گمانه  Cدر حوالي روستاي زیار به عمق
 180متر در ارتفاع  2340متري حفر شده است.
این گمانه در عمق  157متري به سنگ بستر
رسيده است .شکل  6موقعيت چاهاي گمانه را
نشان ميدهد .گمانه  Bخروجي رودخانه السم در
ارتفاع  2160متري تا عمق  100متر زده شده -
است .تمام عمق  100متر از رسوبات رودخانهایي
و دریاچهایي تشکيل شده است ،این گمانه نيز
نتوانسته به سنگ بستر برسد .براساس گمانه B
که در تراز ارتفاعي  2160متري و در محل
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فعلي هر از در محل بستر آهکي باید مسير دیگري
بوده باشد .بهعبارتي دیگر قبل از فوران و انسداد
مسير رودخانه توسط گدازه مسير جریان السم به
سمت شمالغرب بوده و پس از انسداد رودخانه،
مسير جدیدي به سمت شمال براي خود حفر
نموده است.

سطح که به سنگ مادر ميرسد نيز ترسيم گردیده
است .که نشان دهنده اختالف ارتفاع مسير جریان
فعلي رودخانه و رسوبات دریاچهایي است .از این -
رو رودخانه السم نميتوانسته در مسيري رو به
ارتفاع باال حرکت نماید .لذا مسير رودخانه با توجه
به شواهد رسوبي چاهگمانه و تراز ارتفاعي دره

شکل  :6مقاطع چينهشناسي چاههاي گمانه و موقعيت آنها

شکل  :7نيمرخ طولي رودخانه هراز و موقعيت چاه گمانه
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شکل  8نيمرخ طولي رودخانه السم را در فاصله 5
هزار متري نشان ميدهد (خط  )Bبراي نيمرخ
فوق یک ميانگين نيمرخ ترسيم شده است (خط
 .)Aمسافت  4200متري مسافتي است که
رودخانه السم با روند شيب ميانگين به عمق 100
متر طي خواهد کرد .به عبارتي دیگر اگر خط
ميانگين نيمرخ با همين مقدار شيب کاهش ارتفاع
داشته باشد باید  4200متر طي نماید تا به عمق
 100متر برسد .در شکل  9محل چاه گمانه و
مسير احتمالي رودخانه هراز به فاصله  4200متر

61

با خط منقطع آبي پر رنگ ترسيم شده است.
انتهاي مسير  4200متري ،محل عبور رودخانه
هراز قبل از فوران آتشفشان خواهد بود (نقطه )B
که با خط منقطع آبي کم رنگ مشخص شده -
است .با توجه به موارد فوق و به دست آمدن نقطه
تالقي رودخانهها با خط فرضي ميتوان مسير
جریان رودخانه هراز و الر را قبل از فوران
آتشفشان در این نقطه مشخص نمود .خميدگي
مسير رودخانه فرضي وجود الیه آهکي است که
عمود بر مسير جریان قرار ميگرفته است.

شکل  :8نيمرخ طولي  Bو شيب متوسط  Aرودخانه السم در فاصله  5هزار متري از چاه گمانه

شکل  : 9موقعيت چاه گمانه و مسير احتمالي رودخانه السم
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د -شکل  10تصویري از دره الر را به نمایش مي -
گذارد .روانههاي گدازهاي به صورت دگر شيب
روي آهکهاي دوران دوم را پوشاندهاند و دره
عميقي توسط رودخانه الر در ميان الیههاي آهکي
شکل گرفته است .آنچه مشخص است جوان
بودن دره ميباشد که نشان ميدهد با انسداد
مسير اصلي توسط گدازهها این مسير به صورت
دره عميق و باریکي شکل گرفته است.
ذ -تفاوت شيب در دامنههاي تيزکوه که مشرف به
دره الر ميباشد نشان ميدهد که شيب در

مسيري که رودخانه در پاي دامنه قرار گرفته
است ،بيشتر است .شکل  11نيمرخ شيب دو دامنه
را نشان ميدهد .بر این اساس دامنههاي شمال -
غربي حدود  45درجه شيب داشته ،اما دامنههاي
جنوبشرقي بيش از  60درجه شيب دارد .دامنه
شمالشرقي تيزکوه تحتتأثير نيروي کاوش
رودخانه الر قرار داشته و شيب آن بيشتر شده
است .دليل مهم قرارگرفتن رودخانه در پاي دامنه
تيزکوه رانده شدن رودخانه توسط گدازههاي
دماوند به سمت دامنه مذکور ميباشد.

شکل  :10قرارگيري گدازهها روي سنگهاي آهکي در دره الر

شکل  :11نيمرخ شيب شمالغربي و شمالشرقي تيزکوه
پژوهشهاي دانش زمين

62

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،42تابستان  ،1399صفحات 66-51

ر-گدازههاي خارج شده از قله دماوند به صورت
دگرشيب سنگهاي رسوبي کوه قناتکوثر را
پوشش دادهاند (شکل  .)12رودخانهدليچاي پس از
یک قوس بيش از  90درجهایي ابتدا سنگهاي
آتشفشاني و سپس سنگهاي رسوبي را برش داده
و در مسير فعلي جاري گشته است .قرارگيري
گدازهها روي سنگهاي رسوبي نشان ميدهد
رودخانه در مسير فعلي جاري نبوده است .زیرا اگر
رودخانه در این مسير جاري بوده باشد ميبایست
آثار فرسایش رودخانهایي و یا رسوبات آبرفتي روي
سنگهاي رسوبي مشهود باشد .اما با بررسيهاي
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به عمل آمده نشان ميدهد هيچگونه آثار
رودخانهایي در زیر گدازهها و روي سنگهاي
رسوبي وجود ندارد .شکل  12نيمرخ عرضي دره
دليچاي (خط  )6ميباشد .براساس این نيمرخ
مشاهده ميشود که رسوبات آهکي با برش
رودخانه ،پرشيب شده و باعث حفر سنگ بستر
توسط رودخانه شده است ،درحالي که گدازهها
روي سنگهاي رسوبي قرار گرفتهاند .مقدار برش
سنگهاي آهکي به عمق  100متر برآورد مي -
گردد .بنابراین استنباط ميشود که قبل از فوران
مسير رودخانه غير از مسير فعلي بوده است.

شکل  :12نيمرخ عرضي دره دليچاي

شکل  :13نمایش مسيرهاي قدیمي رودخانههاي مورد مطالعه
پژوهشهاي دانش زمين
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رودخانهایي نشان ميدهد که خروج گدازه از قله
دماوند موجب انسداد مسير جریان رود و نهایتا
تغيير مسير جریان رودخانه شده است .براي
محدوده مورد مطالعه دو محدوده تعيين شد؛
محدوده  Aو محدوده  .Bمحدوده  Aکه از آب -
اسک به سمت آمل و خروجي حوضه ميباشد
تغيير محسوسي در جهت مسيرجریان رودخانه
مشاهده نشد .تنها تغييري که قابل مشاهدهاست
پرشدگي بستر رودخانه از آبرفتها و مواد
آذرآواري ميباشد .محدوده  Bکه از آباسک تا
دليچاي ترسيم شد ،رودخانه تغيير مسير داده -
است .خروجي این مسير حوالي آباسک مشخص
گردید .در این پژوهش چهار رودخانه مورد بررسي
قرار گرفت که ميزان تغيير مسير در شکل 13
آمده است .بيشترین تغيير مسير رودخانه هراز از
بستر فعلي خود  4200متر ميباشد که مربوط به
بخش تالقي رودخانه السم و الر ميباشد .گدازه -
هاي خروجي از دماوند موجب انسداد و تشکيل
دریاچهسديگدازهایي در مسير جریان السم و پلور
گردیده است .مسافتيکه این رودخانه طي مي -
کرده تا به رودخانه هراز برسد  4200متر ميباشد.
متوسط تغيير مسير رودخانه هراز نسبت به بستر
فعلي خود  2000متر برآورد شد .مقدار مسافت
تغيير مسير رودخانه الر از محل پل قدیمي پلور
 1600متر تا تالقي رودخانه الر و السم مشخص
شد .مسير عبور جریان قدیمي الر از پشت یال
رسوبي تيزکوه بوده و دره عميق و باریک فعلي
پس از انسداد جریان مسير به وجود آمده است.
متوسط تغيير مسير رودخانه الر  1000متر برآورد
شده است .بيشترین مسافتيکه رودخانه دليچاي
تغيير مسير داده است مربوط به بخش انتهایي
رودخانه ميباشد که  4100متر برآورد گردید.

نتیجهگیری
در درههاي الر و هراز اغلب تنها یک روانه گدازهاي
که توسط دره بریده شده است ،دیده ميشود .این
روانه که در زمان جریان تا پایين دره ادامه یافته و
سپس متوقف شده ،سدي را روي رودخانه (در
محل دریاچه سد الر) ایجاد کرده است .ضخامت
این پهنه جریاني تا حدود  150متر برآورد ميشود
و براساس شواهد موجود این بخش از رودخانه نيز
تغيير مسير داده است .همچنين در جنوب دشت
ورارو یک برش بزرگ بين آهکها و گدازههاي
دماوند شکل گرفته است .بازدیدهاي ميداني مؤید
جوان بودن مسير دارد (درویشزاده .)1383 ،از
طرفي عالیيطالقاني ( )1391معتقد است
دریاچهایي بر روي رودخانه هراز در محدوده
رودخانه هراز و پلور شکل گرفته ،که به تدریج با
نهشتههاي رسوبي پر شده و در طي زمان با
شکسته شدن سد گدازهاي و برقراري مجدد
جریان رود هراز بهحالت اوليه و طبيعي خود،
حجم زیادي از نهشتههاي دریاچهاي شسته و
تخليه شدهاند و بقایاي آن بهصورت پادگانههایي
بر جوار درههراز و دره السم باقي ماندهاند .ظاهرا
بهطور همزمان ،جریان گدازه در بخش دیگري از
قله دماوند ،سد دیگري بر روي رودخانه الر به
وجود آورده است .بنا به ادعاي معماریان دریاچه -
اي که در پشت سد الر ایجاد شده بود به مراتب
بزرگتر از دریاچه دره هراز و دره السم بوده است
(عالیيطالقاني .)1391 ،هرچند حسنزاده
( ) 1380مدعي است رودخانه تغيير مسير داده اما
عالیيطالقاني ( )1391معتقد است رودخانه به -
حالت اوليه درآمده است .رودخانه هراز و
سرشاخههاي اصلي آن یعني الر و دليچاي به نظر
ميرسد قله دماوند را دور زده باشند .این قوس
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گدازههاي دماوند با ایجاد سد گدازهایي در مسير
جریان رودخانه دليچاي ،موجب تغيير مسير شرق
به غرب جریان رودخانه شده است .متوسط تغيير
مسير جریان رودخانه دليچاي  2500متر برآورد
شد .بررسيها نشان ميدهد سطح اساس رودخانه -
هاي ذکر شده بهطور ميانگين  100متر نسبت به -
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سطح اوليه خود ،باال آمده است .این سطح باال
آمده ناشي از قرارگيري گدازهها در مسير
رودخانهها ميباشد .نقش و ميزان باالآمدگي سطح
اساس رودخانه به سبب عوامل تکتونيکي نيازمند
پژوهشي مستقل ميباشد.
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