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 (منطقه دماوند: مطالعه موردی) ها               لژئوتریخطرات ژئومورفولوژیکی در 
 

 . ایران، تهران، خوارزمیدانشگاه ، علوم جغرافیاییدانشکده ، و گردشگری ااستادیار گروه جغرافی، 1* سعیده فخاری

 . ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، آموخته دکتری گروه جغرافیای طبیعی  شدان، میترا صابری
 

 6/10/1400: نهاییپذیرش       4/7/1400: تاریخ دریافت

 چکیده

. منطقه دماوند صورت گرفته است   ی  اه               لئوترژ  رد  ژئومورفولوژیکی خطراتپژوهش به منظور بررسی     این

ه ب  و   دژئومورفوژیکی هستن  و   ىی زمین شناسها              تده یا سواره برای دسترسی به سایی پیااه             ربهترین مسی ها               لژئوتری

 و   یطبیع، ی ملیها              کپار    رد  ی مخصوص بازدیداه             راخت مسیس  و   ایجاد، حفاظت یها              شروعنوان یکی از 

 یبرا ها              شرو نیاز بهتر یکی ها               لژئوتریاستفاده از ، به عبارتی. گیرند                                                                                                                                                                                                  یمورد استفاده قرار م  و   طراحی ها              کئوپارژ 

. است ستیز طیمح بیکاهش تخر تیاه             ن    در  و   ندکنندگایبازد  یظمن یب  و   یاز پراکندگ یریجلوگ، کیتراف میتنظ

، کوهنوردان، جهت استفاده بازدیدکنندگان اه             ررین مسیت بمعرفی مناس، پژوهش    ینا  از هدف، بنابراین

  . تحلیلی است  یروش پژوهش توصیف. است منطقه    در  دموجومناطق پرخطر  ندیب هپهنو    و شناسایی ها              تاکوتوریس

توپوگرافی   و  یناسش نزمی یها              هنقش، ArcGISفزار ا منر، فزار گوگل ارثا ماز نر عالوه بر پیمایش میدانی، همچنین

  نبرای نشان داد اه             داز طرح نما مرحله بعد    در. یابی بهینه استفاده گردیدرموجود از منطقه مورد مطالعه جهت مسی

و    قشه ژئوتریلن و  دنتایج پژوهش به تهیه . برخی از نقاط منطقه استفاده گردید    در  رنالیز شبکه مسیآ و   ها              یویژگ

تکراری نبودن   و  اه              هایستگاتعداد ، یی مانند طول مسیراه             رفاکتو ژئوتریل نقشه    رد  . منطقه انجامید خطر از ندیب هپهن

نیز  منطقه ندیب هپهننقشه . مورد توجه قرار گرفت اه             نطراحی آ   ردر مدت زمان مسی، هزینه مسیر، برگشت  و   مسیر رفت
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(فخاری و صابری).... هاخطرات ژئومورفولوژیکی در ژئوتریل  

 

 مقدمه. 1

ود مخاطره نیستند بلکه خ  خودی    هعوامل ژئومورفولوژیکی ب

مناطق  و )از جمله جاده بشریی اه             زسا  و   ساخت  اب هک یزمان

 حرانب  ولید خسارت کنند تبدیل بهت  و   د( همراه شون  یمسکون

 که زمانی اصوالً. (109: 1382، 1)اسمیت شوندمخاطره می  و  

  و   ها              تفعالی  اب اه             زنداا مچش ی   ههندد لشک یاه             دفرآین

 را باریزیان نتایج نندک یم پیدا تداخل انسانی یها              تدخال

 دانش ی هعمد ظایفو  از یکی. دارند دنبال به

 ارزش  و   موقعیت بررسی کاربردی ژئومورفولوژی

 انواع برابر    در ذیرپ    بآسی              و   رخطرپذی انسانی یها               طمحی

 به نقل از 2004، 2نفیلدز)رو است ژئومورفیك مخاطرات

  و   ها             رمیان مسی    نای    در . (423: 1389، و رنجبر صمدزاده

زیربنای   و   ندا ه             دهمیشه جزئی از توسعه تمدن بو اه    هجاد

 دهند  ییاسی را تشکیل مس  و   فرهنگی، اقتصادی یاه تفعالی

عددی مانند ژئومورفولوژیکی متی اه             دکه گاهی توسط فراین

   یاه             زواری جریانات، ریزش، )لغزش یا هدامنسیل و حرکات 

عین حال عاملی مطلوب برای     در  و   وندش یتهدید م یره(غ و

فعالیت . ند بودیژه ژئوتوریسم خواهو  اقتصادی به ی هتوسع

  و   دشو                                                                                                                                                                                                  یحیط طبیعی مم  شامل تعامل با لزوماً، ژئوتوریسم

 و   بسته به پیشینه فرهنگی ژئوتوریسم، اتصالدرجه 

 و  گ)داولین ی فیزیکی متفاوت خواهد بودها               یوانایت 

،  یی ژئوتوریسماه             رکنار مسی    در. (342: 2006، 3نیوسام

حفاظت از محیط     در  یی اکوتریل نیز نقش مهماه             رمسی

 . (76: 2015، 4کالرکطبیعی دارد )

برای به رشدی  و ری ها              تواسخ در ، حال حاضر    رد

 ی مناسب از جادهاه هیجاد شبکا  برداری از یك منطقه با  هبهر

؛ 157: 2004، 5)گری وجود دارد  یور هپیاد یاه             رسیم  و  

                                                           
1 Smith 
2 Rosenfeld 
3 Dowling and Newsome 
4 Clark 
5 Gray 

: 2009، 7رینارد و همکاران؛ 8: 2007، 6برندولینی و همکاران

زمینه     نای    رد  طالعه نیز عدم مطالعهم  مورد  همنطق    رد. (225

پژوهش فراهم     ینا  ی برایا همینز  و   احساس گردید

و خطرات مطالعه   دورم  ودن منطقهب  یکوهستان.گردید

لیل د  به   بهمن که، لغزش، ژئومورفولوژیکی نظیر ریزش

، وضعیت توپوگرافی و اقلیمی مستعد خطرات بسیاری است

 ساالنه تعداد که سبب گردیده جود قله دماوندهمچنین 

 نیاز ا ها              تسیگردشگران و اکوتور، کوهنوردان از یادیز

ه نایایداری منطقه ب  که، داشته باشندو تردد  دیمنطقه بازد

ی اه              بررسی و تهیه نقشه راه و شناسایی پهنه. است  هافزود

 . اشدب می پژوهش نیا یاصل اتیز ضررخطر ا

بررسی خطرات بالقوه ست به ا  مراستا الز    نای    رد

 ئوتوریسمیژی اه             رمسی    در  رداخت کهپ  ژئومورفولوژی

گردشگران   هی توریستی بها              هپیشرفت برنام مانع تواند                                                                                                                                                                                                  می 

یدن د بز آسیا  و   دشو اه             زنداا مبرای لذت بردن از چش

 و 9  وپیکاز؛ 112: 1999، 8بل) گردشگران جلوگیری نماید

  و  11پلفینی، 225: 2008، 10رینارد: 130 2007 ،مکارانه 

    رد  ماولین گا، بیعیط  آگاهی از محیط .(29: 2009، مکارانه

نقش ، هوایی  و   تنوع آب  و   اوه و  بآ. است کاهش ریسك

هم افزایش   و   یحیطم  افزایش سطح خطرات    رد  مه  مهمی

ناپایداری ، مثال  نعنوا  هب. دارد ژئومورفولوژیطرات خ  سطح

 همچنین عوامل    نیا . اه افتادن بهمنر  هب  و   یا هدامن

جود و  هب  توجه  اب  ، را  هکنندافراد بازدید ذیریپ بآسی

  و   تحرار  هدرج    ، مرطوب  یاه             گسن، ی لغزندهاه             رمسی

 ازلیل د  به  و   ی ساحلیها              طمحی  و   نارتفاع پایی    در  باال  ترطوب

 رد  ضعیت فیزیکیو  دنش  یا بدتر    ییرگ تادن جهد  ستد 

                                                           
6 Brandolini et al 
7 Reynard et al 
8 Bell 
9 Piccazzo 
10 Reynald 
11 Pelfini 
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 به. دهد                                                                                                                                                                                                  یافزایش م، االب  ارتفاعات    در  بد   وایه و  بمورد آ   

 توجهی  لور قابط  به، یست کوهستانز طرسد که محی                                                                                                                                                                                                  یم  رظن 

ذوب   ددیش  و   کاهش سریع  لدلی  هخیر با  یها              هده    رد 

، 1تخریب الیه منجمد زمین، طبیعی  یها              لیخچا  یها              هتود

 و عدم    یوریستت  یها              نسکاا  گسترش روزافزون

  . ستا هافتی رغییت ، ی مناسباه             تزیرساخ

 فراتر  ، ها              شرزو  دیگر  و   کوهنوردی  ، اسکی  ، امروزه

، سترسی محدودد  ی بااه             ریسم    رد   ای  و ویر هیادپ  یاه             رمسی زا 

پژوهش کمك     یناکه از محبوبیت زیادی برخوردارند 

    نیا  بومفظ زیستح  و   از گردشگران وعن  این  هببسیاری 

  یاه             رسیم  معرفی  اراست    نای    در .نمود       خواهد  یواحن 

 .ردک  خواهد  ایدپ  یادیز  همیتا  )ژئوتریل( ردشگریگ نزمی

 رد  بازدید مخصوص یاه             رمسی ساخت   و     ایجاد

، طبیعی  و   ملی یها              کپار، رهک تزیس یاه هگا  هذخیر   

، 3کوناور، 9: 2007، 2کریستینا ) شوند                                                                                                                                                                                                  یژئوتریل نامیده م

 اه شرو از بهترین یکی اه لژئوتری از استفاده. ( 101: 2007

 زا  لوگیریج  و   نازدیدکنندگاب  رافیكت  تنظیم برای

 جلوگیری نهایت    رد  و   ازدیدکنندگانب  ظمین یب  و   یپراکندگ

، اه لژئوتری(. 49: 1386)مجنونیان،  ستا  محیط تخریب از

 همدیگر به مسیر یك    رد  ار متنوع  و   متعدد یها              تسایژئو

، سانیر عاطال یاه             وتابل انواع کمك هب  و   دکنن                                                                                                                                                                                                  یمرتبط م

. کنند                                                                                                                                                                                                  یتشریح م را توجه جالب یها              مندفرل  و   ها             زنداا مچش

 رد  و   گرفته            رراق  عمومی مورد استقبال سرعت به اه لژئوتری

 اهمیت توریستی  یاه تفعالی          برای نیاد  نقاط از بسیاری   

 :2009، و همکاران 4گیلهوسن)ندا هکرد پیدا زیادی بسیار

از تصاویر چند ژئوتریل در   ای هنمون (1) لدر شک  (.62-63

( از منطقه مورد مطالعه 2) لو در شک منطقه کشور سوییس

 ییابتدا شناسا، ژوهشپ     نیا  ازهدف . آورده شده است
                                                           

1
 Permafrost 

2 Kristina 
3
Kunaver  

4
Geilhausen  

 و   یکیاز عوامل ژئومورفولوژ یناش یعیمخاطرات طب

 یاه             ریمس متدادا     در  یستیتور یگردشگر یاه یریذپ بیسآ 

 یستینقشه ژئوتور تیکردن اهم  همنظور برجست  هب، یور هادیپ

قابل  و غیره  نکوهنوردا، گرشگران نیزم یبرا یاحتر  هب  تا

 یژگیو  وی گردشگر یاه             ریمس یمعرف، دوم  و   خواندن باشد

 .ستا  همنطقه مورد مطالع    رد  ها             نآ

    در  تواند به ارزیابی                                                                                                                                                                                                  ( تمام عناصری که می3) شکل    در

ژئوتریل کمك نماید، بیان   و   زمین گردشگریهای  برنامه

امر به طور متوالی برای     این  اند. الزم به ذکر است شده

    در  مورفولوژیکی،  و  شرایط مختلف مورفوکلیماتیك

گرفته  کار کوهستانی(، به  و   ساحلیمختلف)مناطق  های             محیط

    در  ن(. همچنی144-131: 2010)براندولینی و همکاران،  شود

)راهپیمایان(،  ( اطالعات توریستی )تعداد کوهنورد3شکل)

غیره(؛   و   کنندگان، امکانات، دوره تناوب نوع بازدید

شناسی، زیباییفرهنگی، علمی، )نوع، مقدار،  ها            ژئوسایت

)نوع بستر  مسیر های غیره(؛ ویژگی  و   پژوهش، آموزش

غیره(؛ خطرات   و   حرکت، تیزی، شرایط حفاظت

ای،  ای، رودخانه خطر )ناپایداری دامنه  و   ژئومورفیك

تنوع   و   هوا  و   غیره(؛ آب  و   خطرات انسانی یخچالی

پایین، باال/   حرارت  جه در ،)رگبار باران، مه هواشناسی

 غیره( مشخص شده است.   و   رطوبت

 و  موضوع مورد مطالعه، تحقیقات علمی  ارتباط با در

صورت گرفته است از  جهانمناطق مختلف     در  پژوهشی

خطرات    و    هوا  و   توان به پروژه ملی آب                                                                                                                                                                                                  جمله می

توسعه صنعت گردشگری           رابطه با     در  ژئومورفولوژی

کرد. همچنین اشاره ( 130-112: 2007، همکاران  وپیکازو )

تحلیل استاندارد شده )مدل جمع آوری داده   و   روش تجزیه

مناطق توریستی توسط    رد  ها( برای ارزیابی ریسك             

( اشاره نمود.29-1: 2004و همکاران،  5برندولینی)

                                                           
5 Brandolini 
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(فخاری و صابری).... هاخطرات ژئومورفولوژیکی در ژئوتریل  

 

 
 2015، کلوس گرونوالد: منبع، سوئیسژئوتریل در کشور  .1شکل 

 
   1400نگارندگان: منبع، منطقه دماوند. 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010، براندولینی و همکاران: منبع، ارتباط ژئوتوریسم و زئوتریل با سایر عوامل. 3کل ش

اطالعات 

 گردشگرعمومی

 دوره تناوب 

انواع  –تعداد مسیرها 

 های مسیرویژگی

 شیب–انواع مسیر 

 و....وضعیت حفاظت

 ژئوسایت

 نوع معیار: فرهنگی،

زیبایی،کمیابی، علمی، 

 و...آموزشی

مخاطرات 

 ژئومورفولوژیکی

، ایناپایداری دامنه

 یخچال

عوامل –فرسایش 

 اقلیم 

 ، تغیرات دما،بارندگی

مه، یخبندان، 

 و...رطوبت

 ژئوتوریسم و ژئوتریل
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و  1ورد توسط  ژئوپارک آلمان    در  لژئوتریشبکه 

 و  هی منجر به توسعاه             رشبکه مسی    نیا         هک( 2012) همکاران

 بروندولینی و همکاران. اقتصاد منطقه گردید    رد تغییر ساختار

عنوان نقشه مخاطرات   اپژوهش خود ب    در (، 2007)

ی پیاده اه             رمسی و  ئوتوریسمژ  باارتباط     رد  یژئومورفولوژ

  و   که ابتدا به سرشماری از مخاطرات ژئومورفولوژیکی روی

ی پر اه             رمسی  و   مناطق،  یی اقلیماه             استفاده از داده  اسپس ب

روی ی پیادهاه             رمسیه تهیه نقشه ب        و   خطر را شناسایی

ی گردشگری اه             ربه مسی (،2012) مکارانه  و  2ولز. پرداختند

ی راکی ها              هکو    در  ن بیگانهاه             ایی برای گیاه             ربه عنوان مسی

ی اه             تی گیاهی بیگانه اغلب از مناطق فعالیاه             هگون. پرداختند

. کنند                                                                                                                                                                                                  یراکندگی استفاده مپ  و   هبرای زیستگا سنگین انسانی

یگانه بیشتری نسبت به ی بها           هگون اه             رمسی  و   ها             هکه جاد

 ینا  اعتقاد بر    نابراینب  و   داطراف خود دار پوشش گیاهی

ن بیگانه کمك اه             اگسترش گی  و   است که به ماندگاری   

ی اه             رمسی    رد  است که    ینا ه             دنتایج تحقیقات بیان کنن. کند                                                                                                                                                                                                  یم

بیگانه کمتر از تعداد ی ها   هچه تعداد گون اگر، رویپیاده

پوشش    اما پوشش گیاهی بیگانه با، ودب  ی بومیها              هگون

    رد  ابیگانه ر نهالتعداد زیادی   و   فاوتی نداشتت یگیاهی بوم

ن اه             ادهد که گی                                                                                                                                                                                                  ینشان م، نك بذر با. خاک مشاهده کردیم

آینده نیز     در  و   ار هستندد هبیگانه جزء بزرگی از جوامع دنبال

دهد که                                                                                                                                                                                                   یم نتایج نشان    این همچنین. چنین خواهند بود

 به است مکنم و  دکلرای راکی ها            هکو    رد  ی تفریحیاه             رمسی

 در  ای بیگانه رها              هسترش گونگ هنند کک لیی عماه             رمسی عنوان

، (2020)مکاران ه  و  3گیوردان. کند                                                                                                                                                                                                  یوحشی تسهیل م  قمناط   

ی جدید برای مدیریت موثر بر ا همقاله خود به روی    در 

    در  و  مسیر منطقه سانتاری    رد  یخطرات ژئوهیدرولوژیک

مال غربی ایتالیا ش  رد  پارک ملی لیگوریا    در  و  آزور

                                                           
1  Wrede  
2 Wells 
3 Giordan 

روش پژوهش استفاده ترکیبی از مونوگرافی . پرداختند

برای   و   مرکز بر مسیر آزورت  با، رم نظرسنجیف  و   عملیاتی

ی شناخته شده که بر مسیر ها           شمین لغزتوصیف مناسب ز

 در  ها رانش زمین کی  و   تشناسایی خسار    و   دگذار                                                                                                                                                                                                  یتأثیر م

نتایچ نشان . ی فعال شده استاثر حوادث بحرانی هواشناس   

خطرات   ریعنی مدیریت موثروش     این  هداد ک

مچنین برای سایر ه  و   ژئوهیدرولوژیکی تضمین کننده است

یك منطقه     رد  رهنگی مشابهف  و   یی میراث محیطاه             تسای

، (2021 )مکارانه  و 4پواو . منحصر به فرد قابل اجرا است

  ننوان پوشش زمیع  با، منطقه آزور ایتالیا         رد     ژوهش خودپ     رد 

به ، طبیعت گردی مقصد    در  ویر هی پیاداه             رامتداد مسی    در

ه ب  نگلی که نقش مهمیج  و   بررسی پوشش گیاهی طبیعی

دارند  اه             رطول مسی    رد  عنوان یك جاذبه گردشگری

برای  GISتحلیل مبتنی بر   و   ستفاده از تجزیها  با. پرداختند

 ویر هی پیاداه             رامتداد مسی    رد  تعیین انواع غالب پوشش زمین

 رد  ویر هی پیاداه             رمنطقه که کاهش تعداد مسی    این    رد 

 این  جنتای. پوشش گیاهی مناطق جنگل طبیعی را نشان داد   

 در  یی پیاده رواه             رمسی    در  بود که پوشش زمین    این  شپژوه   

مقصد گردشگری طبیعت تحت سلطه چشم انداز انسانی     این   

آزور را     در  نقرار دارد اتخاذ استراتژی تفسیر برای گردشگرا

 . کند                                                                                                                                                                                                  یمپیشنهاد 

راستا     نای    در  یداخل کشور متاسفانه تحقیقاتی کم    رد

موضوع مورد پژوهش به تفضیل   اارتباط ب    در  صبخصو

 این  زادامه برخی ا    در  . باشد                                                                                                                                                                                                  ییشتر پراکنده مب  و   هانجام نشد

سنجی امکان، (1385) هآزاد. است  هدش  آورده اه شپژوه   

ه ب  و   سطح سبزوار    رد  ی موجوداه             اتنگن  و   ی طبیعیاه             تقابلی

توسعه بخش     رد  نقش کاربردی اشکال سطح زمین

طی مراحل مختلف تحقیق مشخص     در . اکوتوریسم پرداخت

متعدد های رخساره  ای ژئومورفولوژیکی باه             داحو هگردید ک

                                                           
4 Pavão 
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نوان یك جاذبه اکوتوریستی مورد ع هتواند ب                                                                                                                                                                                                  یکدام مکه هر 

  و   یی انساناه             هدیدپ  تالقی با    در  گیرد همواره  رقرا  هتوج

دست  اماکن توریستی تعادل مورفودینامیك خود را از

خطرناک بر   و   ند که خود به عنوان یك تنگنای جدیا هداد

 . باشد                                                                                                                                                                                                  یسر راه توسعه اکوتوریسم قابل طرح م

 و   یبررس بر عالوه، پژوهشی    در، (1388) مختاری

 یسع ،ارالن راه مسیر ژئومورفولوژیك ضعیتو  حلیلت 

  یاه             زنداا مچش تغییر    در  را اه             تعملیا ونهگ    نای نقش   ات مود ن 

 هب  توجه دونب  که ییاه             یگیرصمیمت  و   ژئومورفولوژیکی

 مطالعه نماید  و   یبررس  ،یردگ یم  تصور  یژئومورفیک  لمسای

 ساز بررسی ین پژوهشا  هدف، (1389) رنجبر و  هصمدزاد

، ساختیی زمیناه             شجنب بیلق     از واملیع  و   ها             رکا و

 در  یهوای  و   بآ  یها              ننوسا  و   ژئومورفودینامیکی  یاه             دفرآین

 شهر    رد  لدخی ناختیش نمکانی زمی  و   زمانی یاه             سمقیا   

 و  خطرپذیری  و   خطر کارآمد مدیریت نظورم  به   وکما

 توان  اب اکوتوریستی گذاری منطقه از لحاظارزش

پژوهشی     رد، (1389) همکاران و  مباقد. است باال تفرجگاهی

ویکرد مخاطرات محیطی مسیر ر ای با هبه ارزیابی ایمنی جاد

 پرداختند بر اساس آن  GISستفاده از ا  مریوان با -سنندج 

طر خ  از طول محور ارتباطی مورد نظر از نقاط باد ص در  65

د از ص در  10 و    خطر زیاد  اد از نقاط بص در 25، بسیار زیاد

مکاران ه  و   نسجادیا. نندک یخطر متوسط عبور م  انقاط ب

 واکاوی سیستم اکوتوریسم پایدار  هپژوهشی ب    در ، (1390)

یری از گ ههرب  مازندران باخاطرات طبیعی استان م  ارتباط با    رد 

GIS هب غرافیاییج  اطالعات سیستم از استفاده   اپرداختند ب  

 به توصیفی هایهداد  اب ارتباط    رد  مکانی یها              هادد  عنوان

 فعالیت چهار قالب    رد  استان یها              تظرفی اکاویو 

-  دامنه  و   یآب اکوتوریسم، زمستانی تتفریحا، کوهنوردی

 در  نبهم  و   یلس  طبیعی    تمخاطرا   اکاویو  پسس  و   ینورد

 نوانع  به اه             اوستر  و   دسترسی یاه             هرا، اه             تفعالی    ینا  با ارتباط   

 در، (1390) مکارانه  و   ییمان .قامتی پرداختندا  اماکن

  و   نمریوا -سنندج جدید جاده ژئومورفولوژیپژوهشی به    

نتیجه     نیا  به و  ی پرداختندا        هندام یاه             یپایدار نا بندی پهنه

 فاصله اه             شلغز بر موثر مشترک عوامل میان    در  هرسیدند ک

 راه یرامونپ  و   ای زیربناه             گسن مقاومت سپس  و   هرا مسیر از

 رد  کلی  روط  هب. ندا هداشت اه             شلغز وقوع   ردا ر تأثیر بیشترین

 کمتر آن اهمیت علیرغم موضوع    نیا  ایران جغرافیای پهنه   

 مجموعه    در  ون نسبتا بحثی بدین سبب  و   بوده توجه مورد

زنگنه . آید                                                                                                                                                                                                  می  شمار  هب مخاطرات ستخراجا  و   لتحلی مباحث

ی ها              لانتخاب ژئوتری  و   ارزیابی، (1397) مکارانه  و   یاسد

غرب خراسان رضوی را مورد بررسی  پیشنهادیژئوپارک 

ی مورد اه              ادهد  و   ها              قشهن و   اسناد، ابتدا    در  ها             نآ. دادند  رقرا

یی اه             راستفاده از نرم افزا  اپس بس  و   هنیاز جمع آوری نمود

  و   به تهیه نقشه  Google earth و GIS ،Envi همچون

    رد  دده                                                                                                                                                                                                  ینشان م ها              هیافت. ی عددی پرداختنداه             لتحلی

وجود دارد که   هکیلومتر جاد 2984دی انهژئوپارک پیش

د از ص رد  9/42. شود                                                                                                                                                                                                  یمتر م 701سهم هر کیلومتر مربع 

. دارند 2  و   1ه ج رد  تدی آسفالهانی ژئوپارک پیشها              هجاد

سیر م  و د  و   کیلومتر برای موتورسواری 80سه مسیر به طول 

سه . کیلومتر برای ژئورافتینگ ترسیم شده است 25به طول 

مناطق     در  کیلومتر 122مسیر برای شتر سواری به طول 

    در  کیلومتر 81ك مسیر برای ژئوبایك به طول ی  و   کویری

  و         دنهاپیش، کنار جاده ترانزیتی حرم تا حرم برای ژئوپارک

 .گردد                                                                                                                                                                                                  یترسیم م

 تحقیق  شرو. 2

 و   تیاز نظر ماه  و   یحاضر از نظر هدف کاربرد قیتحق

 و داز  ها              هادد  یورآ عجم یبرا. است یلیتحل  یفیتوص، وشر 

 رد  همچنین. ستا  شده  هبهره گرفت یدانیم  و   یاسناد ش و ر 

روش . است  هشد استفادهنیز   GISفزارا منراز  ها              لحلیت 

 . باشد                                                                                                                                                                                                  یتحقیق شامل چند مرحله به شرح ذیل م
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سرشماری خطرات ، مرحله اول: خطر یبررس الف(

تهیه نقشه از   و   ی میدانیها              یررسب  ریقط زاژئومورفولوژی 

 و   عالئم  حرش  زا  استفاده   اب ، ختلفم  یها              سمقیا    در  ها             نآ

ی از ا همتشکل از مجموع، روش    این  . ستا یختصارات علما 

  ادماوند ب  یناسش نزمی  هقشن  یك: شامل  هچندین برگ نقش

 50000: 1وپوگرافیت  قشهن  برگ  4  و   100000: 1مقیاس

  افزار نرم    در  هتهیه نقش، نمارستاق(، شنگلده، شاه زید، )رینه

ArcGIS توصیف عناصر ، وصیف خطر ژئومورفولوژیت  و

حلیل ت  و   تجزیه، پذیریتواند آسیب                                                                                                                                                                                                  یژئومرفولوژی که م

را   (اه             تیرساخز  و   توریست پذیری گردشگری )نفوذآسیب

 . تخمین بزندطر ژئومورفولوژی را خ  و   افزایش دهد

نشان دهنده ترکیبی از ، نماد: اه             دنما از استفادهب( 

 در  هیبی است کش  و   ری ساده موقعیت جغرافیایی مسیها              هنشان

( 1) جدول در  لتوضیحات کام. عبور قرار دارد آن مسیر   

 . شود                                                                                                                                                                                                  یمشاهده م

 نقشه ژئوتوریست    رد  مسیرهای یژگیو  برای نشان دادن نمادهاطرح . 1جدول 

   نشانه )سیمبل( ردیف   نشانه )سیمبل( ردیف

1 

 

 مسیر
 

 موقعیت

 )مکان(

20 

 

 عمود به کوه

مورفولوژیِ 

ایین پ و  باال

 مسیر

 سطح نقشه 2
 

 متمایل به کوه 21

 شیب 3
 

 ه در هعمود ب 22

 شکل )فرم( لبه 4
 

 ه در همتمایل ب 23

 24 لبه گردشده 5
شیب متمایل 

ی ها               شبخ معکوس

 مسیر
 صخره ای 6

 شکل نوع مسیر

25 
شبیه شیب 

 متمایل

 اریزهو شپوش 7
 

 یك نفره 26
 

 پهنا )عرض(

 
 

 سطح خاکی 8
 

 نفره و د 27

9 
 سطح همراه با

 لفزارع 
 نفر و دبیش از  28

 سنگفرش شده 10
 

 ساختار محافظ نرده 29

 30 پوشش چوبی 11
مخصوص نرده 

 دستگیره
 ساختار امنیتی

12 
پوشش)سطح( 

 فلزی
 ی ثابتاه             مسی 31

 چمن 32 پوشش یخزده 13

 

 ناه             اگی

 
 

 اه              بوته 33 سطح برفی 14

 صاف 15

 شکل بستر مسیر

 درختان 34

 مقعر 16

 
 محدب 17

 پلکانی 18

 بدون شکل 19

 2010، پلفینی و همکاران: منبع
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بندی  به منظور تهیه نقشه پهنه: ها             اریمع نییتعپ( 

انتخاب  و   ها شناسایی              مطالعه، ابتدا معیار  مورد  خطر از منطقه

ها( شیب،              اطالعاتی)معیارهای  مرحله بعد الیه   در  گردید. 

گیاهی، کاربری اراضی، طبقه  جهت شیب، لیتولوژی، پوشش

ها               گسل  و  ارتفاعی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه 

گردید. سپس هر   تهیه GISافزار نرم      در های مذکور               نقشه

نظر    استفاده از     با  و  بندی گردید  ها طبقه              یك از نقشه

وزنی اختصاص   ها              الیه نقشه   این  هر یك از   کارشاسان به

و   وزن خودش ضرب شد   در   نهایت هر الیه   در  و    داده

خطر خیلی  کالس با  5 بندی با  به نقشه پهنه خروجی آن منجر  

  (. با10زیاد گردید )شکل خیلی  و    کم، کم، متوسط، زیاد 

های              بازدید و   بندی خطر، مشاهدات  استفاده از نقشه پهنه

اکوتوریستی   و  های کوهنوردی               ها، مسیر             نماد و   میدانی 

نقشه ژئوتریل    در  تریل(. معرفی گردید )نقشه ژئو  و   انتخاب

 یتکرار  و   ها             ستگاهیا ر، تعدادیمانند: طول مس ییها             فاکتور

 ریمدت زمان مسر، یمس نهیبرگشت، هز  و   رفت رینبودن مس

 (. 11)شکل توجه قرار گرفت ها مورد              آن یطراح    در 

، ی طبیعیاه             هجنبسرشماری : آنالیز شبکه مسیر ت(

دقیقترین     در  همله عناصر مورفولوژیکی مسیر است کج  از

اما ممکن است مانع شوند یا عبور ، خطرناک نیستند، مفهوم

مورفولوژیکی   و   ی فیزیکیها              یویژگ. دشوار را منجر شوند

، کاربران مختلفاستفاده خود را برای ، رویی پیادهاه             رمسی

آسیب ، مواردبیشتر     در  انماید ام                                                                                                                                                                                                  می  یش مناسبب  و   مک

سازی آماده، دانش اقلیم  ارابطه ب    رد  ی توریستیاه             یپذیر

ی ها              هجنب اه                نای. متفاوت است، تجهیزات  و  ، روانی  و   یفیزیک

طمینان منتشر شوند یا ا  وانند بات یستند اما نمه  مهمی

حلیل ت  و   هتجزی، ویر هی پیاداه             رمسی .دستورالعمل بشوند

، ی مشابهها              یویژگ  ای بها              ش( به بخ2 )جدول شوند                                                                                                                                                                                                  یم

 به، فرد  به  مسیر منحصر  ارابطه ب    در  ترکیب اطالعات بیشتر

  . شوند                                                                                                                                                                                                  یتقسیم م، ها              هشانن  و   ها              دنما   همراه با، فهم  لاحتی قابر 

ی یها              تسایی مربوط به ژئوها              ر( مشخصات مسی2) جدول    رد

  نزما  تمد، از جمله طول مسیر ل مسیر قرار دارندطو    رد  هک

  عنو  ، خاکی(، الخیسنگ، )یعنی آسفالت نوع مسیر، مسافت

  و   کوهنوردان  و   ردشگرانگ یراب  ات  ستا  دهش  وردهآ  فعالیت

کنند                                                                                                                                                                                                   یمنطقه دیدن م    این  از  رگردشگرانی که برای اولین با

 . قابل استفاده باشد

 مطالعهمنطقه مورد    در لژئوتریی اه             رمشخصات مسی. 2جدول

 نوع مسیر ژئومورفوسایت شماره
مدت زمان 

 مسیر)دقیقه

طول مسیر  

(km) 
 موقعیت فعالیت

سن زمین  لیتولوژی/

 شناسی/تاریخی

 آبرفت کواترنر/ کوهستانی کوهنوردی -پیاده روی 17 60 آسفالت اچه الری در -آبشار پلور 1

 رارودو -دریاچه الر 2
-آسفالت

 یسنگالخ
 کوهستانی کوهنوردی -پیاده روی 10 30

سنگ  ژوراسیک/

 آهک

 پلور-دریاچه اسک 3
-آسفالت

 سنگالخی
 کوهستانی پیاده روی 12 20

ماسه سنگ  ژوراسیک/

 تیره

4 
اچه ی در -آتشفشان

 اسک
 کوهستانی کوهنوردی 20 1080 سنگالخی

کواترنر/ تراکی 

 آندزیتی

5 
چشمه -آتشفشان 

 الریجان

-آسفالت

 سنگالخی
 کوهستانی کوهنوردی 30 1200

سنگ آهک  کواترنر/

 چرت دار

6 
 -رارودو تدش

 آتشفشان

-آسفالت

 سنگالخی
 کوهستانی کوهنوردی 8 600

سنگ  ژوراسیک/

 آهک
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 کوهستانی رویپیاده -کوهنوردی 8 25 آسفالت شماه              امام زاده -پلور 7
ماسه   و  لشی ژوراسیک/

 ذغال سنگ  و   سنگ

8 
امام -پیست آبعلی

 شماه              زاده
 شیل ائوسن/ روستایی رویپیاده -کوهنوردی 6 40 آسفالت

9 
 امام زاده–دشت مشا 

 شماه             
 توف سبز سنوزوئیک/ روستایی کوهنوردی 4 30 خاکی

 5 20 آسفالت آبعلی -دشت مشا 10
دوچرخه -پیاده روی

 سواری
 روستایی

ی ها               هپادگان کواترنر/

 جدید آبرفتی

 کربونیفر/سنگ آهک روستایی پیاده روی -کوهنوردی 7 20 آسفالت چشمه اعال-دشت مشا 11

 6 30 آسفالت چشمه اعال-برج شبلی 12
دوچرخ  -پیاده روی

 سواری
 شهری

کواترنر/تراکی 

 آندزیتی

13 
چشمه  -مسجد جامع

 اعال
 ائوسن/توف سبز شهری پیاده روی 4 25 آسفالت

14 
برج  –مسجد جامع 

 شبلی
 شهری پیاده روی 1 8 آسفالت

ی اه              کواترنر/ آبرفت

 جدید

1400، نگارندگان: منبع

 منطقه اقلیم طورکلیهب: واییه  و   بآ عوامل ث(

 هوای  و   آب  و   خزری جلگه معتدل هوای  و   بآ ستهد  و د به

 و   بآ از آمل به نزدیك مناطق د.وش یم تقسیم کوهستانی

 مرطوبترین  و جز  خزری  شبخ. ندک یم تبعیت زریخ  وایه 

 منطقه بیشتر اما د.ور یم بشمار ایران هوایی  و   بآ ناحیه

  و   ددار قرار کوهستانی واییه  و   آب ناحیه    در  همطالع مورد

 آب از بیشتر منطقه    رد  یکوهستان هوای  و   آب تاثیرات

 و   آب ناحیه  این رطوبت اشدب یم خزری  لمعتد هوای

 کمتری طوبتر  و   هبود کمتر خزری بخش سبتن  وایی بهه 

 قسمت    در  تحرار هج در  میانگین د.سر یم منطقه  نیا  به

 و   بوده یاد کمترز  ارتفاع لیلد  به  همطالع  دورم  منطقه جنوب

 علت به ویمر یم منطقه شرق مالش  و   لشما سمت به چه ره 

 رددگ یم افزوده حرارت هج در  میزان بر کاهش ارتفاع

 9، آماری دوره 30طول    در  همنطق ساالنه دمای میانگین

متوسط   اب سال  هما سردترین اشدب یم سانتیگراد هج در 

 ماه رینت مرگ  و   هام  دی به مربوط سانتیگراد هج در  10دمایی

 ماه تیر هب  مربوط، سانتیگراد هج در 5/19دمایی توسطم  با نیز

 است ترم    یمیل 534نطقهم  رد  سالیانه بارش متوسط .اشدب یم

 برخاسته رطوبت  و   غربی یاه             داز با حاصل اه             شبار این  هک

 و   دی اسفنها              هما    رد  ها             شبیشترین بار د.اشب یم خزر ایی رد  زا

 مرداد  و   شهریور یاه هما    در  ها شبار مترینک و   تردیبهشا 

 که بوده زیاد منطقه    رد  نیخبندا یاه             زتعداد رو. هدد یم رخ

 قوعو  شاهد منطقه بخش اعظم    در  لسا از ماه 5 حدود  اتقریب

  هب دما زمستان    در .(65: 1393، )فخاری اشیمب یم یخبندان

 ودش یم   دیده برف صورت   به ارشب  و   دسر یم صفر زیر

 را بهمن قوعو  و  فبر جابجایی والکک و   دشدی باد زشو 

 مورد 37، 1368-1364 هایلسا طی    رد . دنک یم تشدید

 . (55: 1387، )فخاری است شده گزارش جاده این    رد  بهمن

    نیا  ناسیش نزمیوضعیت : شناسی  نج( عوامل زمی

ی ها              هشتهباشد که بخشی از منطقه از ن                                                                                                                                                                                                  یبدین شکل م همنطق

سازند . است  هشد  لتشکیا سازند کهریزک یB   یسر

نظر  که از شود                                                                                                                                                                                                  ییی گفته مها              برسو  هبکهریزک 

ی آن ها              هشامل کنگلومرایی است که قلو  یناسش گسن

 سیمانی    در ، ریز  و   تش رد  فی مختلها              هانداز    رد  و    ناهمگون

  هم  به  گرن رمزق  یها              رس  و   زیر هی دانها              هماس  سنج  زا 

 رفتهگ رشمال جاده قرا    در  نرخنمو    نای  .ندا ه             دورخ  جوش
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 به سمت شمال قرار نگاه  وی آن بار هقتی روبو  و  ستا 

    تکرج اس   است سازندر  سمت، رنگ ی سبزها              هالی، گیریم

نگ هوازده زرد ر  با، رنگ  یکنگلومرایی خاکی ها              هیال  و

. دره است سازند هزار، تا خاکستری روشن  گکمرن

کیلومتر باالی  7-8راندگی اصلی مشاء فشم حدود همچنین 

 -اندگی اصلی مشاءر هگسل، باد(آ کز مبارا  ل)قب رودهن

)کامبرین  دن سازند باروتش  آن رانده    رد  هفشم قرار دارد ک

 ی سازند کرجها              كولکانی  و  مجموعه توف روی زیرین(

متر باالتر از  100-200حدود . وان دیدت یرا م )ائوسن(

دود ح ر د  یضخامت، مت شمال(س ه)ب شمها               هگردنهء امامزاد

پلور  تا  رناسی جاده کنارهزاش نشماتیك زمیمتر از  15تا  10

رنگ روی سازند مبارک  ار قرمزد نآهی آرژیلی ها              هنهشت

  بی قاعدهء سازند الیکا محسوها              تیرد که التریگ یقرار م

 در  یقسمت جنوبی منطقه مورد مطالعه یعن    رد. وندش یم

ندزیت آ  و   یی بازالتاه             و)بعد از پمپ بنزین( ال بتدای پلورا 

معادل   و   نآبرفتی جوا  یها              هبازالتی دماوند را روی پادگان

. وان دیدت یند را ما     هتقرار گرف( Bسری) سازند کهریزک

سازند شمشك ، ناودیس    این در  درین سازند موجوت نکه

یال     رد  هک  یصورت در، دارد نزدجنوبی برو  لیا    در  هاست ک

حضور دارند که  سازند الر  و دی بخش ها              كآه، شمالی آن

  و   تسا  گرفته راست سد روی آن قرار  تاه سمگ هیتک

ی ا هچای رد  ترسوبا، حدودهم     این    رد   اه               گجدیدترین سن

فشان شندزیت بازالتی آتآ  و   بازالتی  یها              هدازگ  و   پشت سد

منطقه به همراه     در  دی موجواه             دسازن. دماوند هستند

منطقه را از نظر ، مراه شرایط اقلیمیه  به ی متعددها              لگس

ی نظیر ا هحرکات دامن  و   تدینامیکی ناپایدار ساخته اس

 . (68: 1387، )فخاری دهد                                                                                                                                                                                                  یفور رخ مو  غزش بهل  و   ریزش

 محدوده مورد مطالعه. 1. 2

نوب استان ج  و   رق استان تهرانش  رد  مطالعهمنطقه مورد 

 و  یشمال 35 42 37 و  شرقی 51 35 5بین طول   و   مازندران

. واقع شده است  یشمال 35 42 7 و  شرقی 53 6  19طول

. باشد                                                                                                                                                                                                  یمتر م 852 حداقل ارتفاع   و   متر  5671حداکثر ارتفاع 

 جدیدترین تا اه             گسن رینت یقدیم از مطالعه  دمور  همنطق    در  

   بنوج     رد  منطقه قدیمی یاه             گسن . دوش یمشاهده م اه             نآ

  و   دونش یم منطقه دیده مرکز از کوچکی بخش   رد  و

  و   آبرفتی یها              سترا شامل عمدتاً جدید رسوبات  و   اه              گسن

 رودخانه مسیر    رد  و   جنوب به شمال از ایرسوبات رودخانه

 . (64: 1393، )فخاری ندا هشد نهشته هراز

 سازند: اصلی احدوچهار از  عمدتاً منطقه    ینا  همچنین

ازند س  و   باالیی رتاسهک  آهکی سازند، الر سازند، مبارک

-            توده تأثیر تحت این منطقه . اقلیمتاس  هدش  تشکیل کرج

 و   سیبری قطبی هوای یاه              ودهت  و   اروپایی بحری هوای یاه

    رد  سالیانه  یماد  میانگین . داشب یم  ای هدیترانم  هوای ودهت 

 میانگین  و   دباش می سانتیگراد ةج در  9 حدود    در  همنطق

 به طورکلی به. است ترم یمیل 534 حدود نیز سالیانه بارش

 کم  و   مرتفع للق  و  ها کوه جودو  و  نبود کوهستانی لتع 

 و   هانبوه بود گیاهی پوشش فاقد منطقه خاک ودن ضخامتب 

 ناه             ایگ  و   پراکنده یها              هرختچد  و   استپی، یا هبوت ناه             اگی زا 

 باغات نیز ها             ه رد  حواشی    رد. ستا  شده  هپوشید یکوهستان

فصول مختلف     رد  منطقه    این. گرددمی    همشاهد مختلفی

 و  هنوردان داخلیاعم از کو ورزشکار  نپذیرای هزارا

طرفداران محیط  و  نوردان هصخر، بازاناسکی، خارجی

 هامیلیون و  گردشگران سالمت، اه تاکوتوریس، زیست

-ی توریستاه             نستاا  همچنین همجواری با .باشد                                                                                                                                                                                                  یمسافران م

  و   شرق  در  منانس  و   شمال    رد  مازندران  نهمچو  یطبیع  رپذی

مهم های که دارای پتانسیلاستان بزرگ تهران   اهمجواری ب

، مرکز تبادالت گوناگون اقتصادی و  لقن  و   لخطوط حم

-توانمندی بی غرب سبب گردیده تا    رد  یفرهنگ، سیاسی

  . )همان( شماری را برای این منطقه ایجاد نماید
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 1400، نگارندگان: منبع، مورد مطالعهمحدوده موقعیت . 1شکل 

 ی پژوهشها               هیافت. 4

ذیری گردشگران پ ببرای کاهش آسی اطالعات دقیق مسیر

  شدان  دافرا    نیا  که  ، باشد                                                                                                                                                                                                  می  مفید  و   مهم  اواقع  ، متخصص

. بیعی دارندط  مورد مخاطرات    رد  ژئومورفولوژیکی کمی

واند ت یم، معرض سنگ    رد  نرار گرفتق  و   االییب رسمثال  بطور

 وهک  زا  گاهیآ  هب  وجهت  اب  گاهی. اشدب  خطری برای کاربران

، الزم  تجهیزات  داشتن  ههمرا و  ویر هیادپ  یاه             رسیم  و  

  و   محیطی تزیس ،وادثح  دمور    در  ییها              شگزار

 حادثه، به طور مثال) است  هشد  هذیری دیدپ  سیبآ شافزای

  نوت آقای احمد بخشی مربی اسکی آلپایف  تلخ که منجر به

. ردید(گ ریخا ه رد  یر کوهنوردسیم    در1397تابستان     در

 (2005، 1سابلویز) ثالم  نوانع  هب  سترسید  مکاناتا  زا  استفاده

یژه و  یاه             )محیط به مردم برای رسیدن به ارتفاعات باال

  و   اه             دگاهی از فرآینآ  دلیل عدم  هی طبیعی( باه لیخچا

)به عنوان  کنند                                                                                                                                                                                                  یا القا مر  طراتخ  هک  عناصر مورفولوژیکی

 تواند بسیار خطرناک باشد                                                                                                                                                                                                  یخی( می  یاه             فمثال شکا

همچنین اطالعات . (2007، مکارانه  و  2)براندولینی

                                                           
1 Cableways 
2
Brandolini 

  ی( توسط مردمها              ت)ژئوسای مینیز  یها           نهواشناسی از مکا

. باشد                                                                                                                                                                                                  یبسیار مهم ماند،  هکه به خطرات طبیعی عادت نکرد

ارتفاعات     رد  ی کوهستانیها              طمحی    در  نارش باراب  و   سرما

 در  ، اه             راب. هدد  ا افزایشر  نسانا  ذیریپ بتواند آسی                                                                                                                                                                                                  یباال م

)مکان(  ادن موقعیتد  ستد  از  هتواند ب                                                                                                                                                                                                  یارتفاعات کم م   

ی شدید ممکن اه ناراب  و   باد    رد ، نیا  عالوه بر .منجر شوند

 باتی شوندث یوی دچار بر هی پیادها              ریك از مسی است هر

. گردند غیره و یاست تخریب یا دچار لغزندگ   یعنی ممکن

یك سرشماری از موقعیت مورفولوژیکی مستعد     بنابراین

. استوادث هواشناسی بسیار مفید ح  رابطه با    در  تتغییرا

   ربسیا، لیک  ورط  به، ویر هی پیاداه             رحالت حفاظت از مسی

آن بستر     در  هک، ی شیبداراه             شاستثنا بخ  هب، خوب است

تحت تاثیر  ی جاریاه             بدیده فرسایشی ناشی از آپ  با، مسیر

مسیر ، ین          اگهان  و   مورد بارش باران شدید    در. ستا هقرار گرفت

یز ن  و ،سیار لغزنده شودب  و   سیر ناهموارم  تواند تبدیل به                                                                                                                                                                                                  یم

 رار گیردق  طبیعی تحت تاثیر یها              نتواند توسط جریا                                                                                                                                                                                                  یم

است  زمین که ساخته بشر  حهمچنین تغییرات سط. (5 )شکل

 ندی کشاورزیب  تراس، ز معادنا  استخراج   و   مربوط به معادن

 . یز مهم هستندن  نظامی  یاه             راختاس  و  
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 طول مسیر    در  مخاطرات ژئومورفولوژیکی

 قوعو  احتمال را ژئومرفولوژیکی مخاطرات محققین

 زمان از مشخص  هورد  یك    رد  هبالقو طور  هب مخرب پدیده

 سطح اشکال ناپایداری نتیجه    در  و   نمعی منطقه یك    رد  و  

 . دنماین                                                                                                                                                                                                  می  عریفت  زمین

  ژئومورفولوژیکی مخاطرات. 3 جدول

 اصلی ن ساختما

، آتشفشانی یاه            بلوک، الپیلی، آتشفشانی خاکستر، )جامد مواد( اه             اتفر، اه             االو، اه             زگا :اه             ن آتشفشا )الف

 ، اه             ب سیال، اه             راه             ال و  یگل یاه            جریان، اه            زمین لغزش، سوزان یاه             راب، آتشفشانی یاه             ببم

، گسیختگی، زیرزمینی آب گردش، دامنه ناپایداری، اه            سلگ و  ها            گسیختگی، زمین لرزش، اه            زمین لرزه )ب

 سوزی آتش، ها              یسونام، اه            بهمن، آب سطح نوسانات، فرونشست

 اثر بر مواد طبیعی تخریب

 هوازدگی

 شكخ و  رت، خورشید تابش از ناشی هوازدگی، شکافتگی یخ، )نمك شکافتگی(نمك از هوازدگی ناشی

، هشدن اکسید، اکسیداسیون، هیدرولیز، هیدراسیون، کلوییدی فرسایش پالکینگ، ریشه شدگی گوه، شدن

 آلودگی اثر بر هوازدگی تشدید شامل بیولوژیکی شیمیایی تغییرات، شدن  کی لیت، کربناسیون، انحالل

 یاه             نرودخا

ی، ا هصفح طغیان فرسایشای،  هصفح شستشوی، آب توسط خاک فرسایشی، ا هرودخان یاه            سیالب

، رودخانه بستر موقعیت تغییر، رودخانه یاه            رانهک و  رفرسایش بست، آبکندی فرسایش، بارانی شستشوی

 . شوند باعث سیل توانند                                                                                                                                                                                                  یم که مخازنی و ها            کانال، رودخانه رسوبگذاری

 دامنه ناپایداری

 جریا، اریزهو یاه            بهمن، اریزهو یاه            جریان، گلی ی ها            جریان، اه            زمین لغزش، خاک خزشای،  ه ت تود حرکا

 یاه             ش لغز، چرخشی یاه             ش لغز، سنگی یاه             ش لغز، اریزهو یاه            لغزش، لس یاه             ن جریا، زمین یاه             ن

ت ااثر، ناپایداری، فسیل دوباره فعالیت، فرونشست، باتالق ترکیدگی، اریزهو تحرک، اه            سنگ افتان، چرخشی

 سیل شدن جاری مثال برای اه             ش زمین لغز جانبی

 ساحلی
 توسعه، بنادر   رد یرسوبگذار، ساحل تخریب، دامنه ناپایداری، پرتگاه فرسایش، سونامی، اییی رد یاه            سیالب

 زبانه

 خشک  هنیم و  کمناطق خش

، زایی بیابان، ماسه پیشروی، فسیل یاه             رریگزا دوباره فعالیت، اه             رریگزا، باد توسط باد روبش فرسایش خاک

، آسا برق یاه            سیالب، ساختمان ی فونداسیون و رتاثیربر، کشاورزی یاه             ک خا روی بر تأثیر :شوری

 گلی یاه             ن جریا، یاه            اریزو یاه            فکنها ط و رمخ

 یخچالی ر و امج
، شدگی ذوب، سولیفلکسیون، یخبندانی ترک، یخبندانی هوازدگی، پرامافراست، پوشش یخی زمین

 )ریاه             ب ذوب از ناشی یاه            آب(ی ا هرودخان یاه            سیالب، زده یخ زمین گسیختگی، فرونشست

 یخچالی

 ابجاییج و  رتغیی، یخچالی یاه            تالطم، یخچالی روند  و  یزیریخچال مناطق   رد ببرفا از ناشی یاه             رویباج و  ها             رغا

 ذوب از ناشی یاه            اریزهو-گذاری نهشته، برفاب ذوب از ناشی یاه             رویباج و  لیخچا یاه             ه پوز یاه            موقعیت

 بهمن از ناشی یاه             دبا و اه              نبهم، شود                                                                                                                                                                                                  یم برفاب باالی بسیار یها               یدب به منجر، اه بسیال برفاب

 1393، ثروتی و همکاران: منبع

 تواند                                                                                                                                                                                                  ژئومورفولوژیك می مخاطره دیگر  بیان  به

 یك    در  قطعی ژئومورفولوژیك فرایند یك که احتمالی

 معین زمانی دوره یك    در  شدت معین یك  با معین منطقه

. 2003و همکاران،  1د )آیاالکن                                                                                                                                                                                                  توصیف می را دهد رخ

و  4. توماس2002، 3. آنتونینی1999همکاران، 2گوزیتی و 

 (3جدول )    در(. 2005و همکاران،  5. هانگ2005همکاران، 

                                                           
1 Ayala 
2
Guzzetti  

3
Antonini  

4
Thomas  

5 Hung 

، 1393همکاران،   و   )ثروتی  مخاطرات ژئومورفولوژیکی را

 جدول  به  توجه  اند. با بندی نمودهطبقه تقسیم 8( به 94-105

ه ک موجود بین مخاطرات  از مطالعه،   مورد  منطقه    در  (3)

و   ، کوهنوردان ها              توریست عبور  های             مسیر  و   ارتباطی  های              راه

  های             ناپایداری کند،                                                                                                                                                                                                   می تهدید  کوهستانی  مناطق    در  را  غیره

 ای هستند.  رودخانه  و   یخچالی، یخچالی مجاور ای،  دامنه
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ها، که تحت تاثیر              قسمت برخی از مسیر    این    در

وممکن است خطراتی را برای   دارند ناپایداری قرار

   همراه تصویر  کنند به گردشگران ایجادزمین   و   کوهنوردان

 اند.  های مربوطه نشان داده شده             نماد  و

 

 
 1399، نگارندگان: منبع، ن شده استاه             نتوسط برف باقی مانده پ مسیر تصویر راست بخشی از. 6شکل 

  و داز ، 1399 تیر    در  (استر  و   )چپ تصویر (6) شکل

ی ها              هتک. است  هگرفته شد دامنه )شمال شرقی قله دماوند(

بسیار ، متر ارتفاع 3500بستان باالتر از آغاز فصل تا    رد  فبر

یك مستطیل خاکستری مربوط به پوشش ، نماد. شایع است

 رد  ارتفاع پایین مسیر، انحراف مستطیل. دهد                                                                                                                                                                                                  یبرف را نشان م

حدود ، پایین مسیر  و   باال، خشب  و ؛ ددهد                                                                                                                                                                                                  یشیب را نشان م   

گواه به ، خط خال خال  و . ددهد                                                                                                                                                                                                  می نانحراف شیب را نشا

 . یك زمان هستند    در  رفن   و دامکان عبور 

 
 1400، نگارندگان: منبع، یب زیادش اموقعیت منطقه  ب. 7 شکل

 
 1400، نگارندگان: منبع، منطقه مورد مطالعه    در  رشیب دا الخیبخشی ازمسیر سنگ. 8 شکل

، یك زمان  رد  ددهد فقط یك فر                                                                                                                                                                                                  می  نماد نشان    نیا 

  و   ری صاف مسیاه             تان، نماد. طناب راه برود  اتواند ب                                                                                                                                                                                                  یم

نمایند)مستطیل                                                                                                                                                                                                   ییژگی مسیر را مشخص مو  موادی که

 را گواه  نزما    در  یك نفر اه             نعبور ت، مسیر شیب، شکل(
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 . دهد                                                                                                                                                                                                  یمدایره کوچك حضور پشتیبانی ایمنی)طناب( را نشان . ستا 

 
 1400، نگارندگان: منبع، جنوب منطقه مورد مطالعه در بخشی از مسیر. 9شکل 

 اه             نشکل فوق نماد مورد نظر نشان دهنده عبور ت    در

 مسیر تحت تاثیر سقوط سنگ    نیا  ستا  یك شخص از مسیر

شکل پلکانی توسط ساکنان محلی . دارد پدیده ریزش قرار  و  

 ژئوتریلتهیه نقشه   اپژوهش ب    این    در. احداث گردیده است

قشه ن  و   اه             اکوتوریست، کوهنوردان، برای گردشگران

ی ها              نمکا،  یژئوتوریسم نقاط گردید  یژئوتوریستی سع

مراکز   اژئومورفولوژیکی همراه بوجود خطرات  ،تاریخی

منطقه نشان     در  موجود یها              تسایژئو  و بازدید گردشگران

  هی دسترسی باه             رمسیر یا مسی. (10  و   11شکل ) داده شود

 افرادی  هبر اثر فشار ناشی از تردد پیاد، اه             ناطراف آ  و   تسای

ناپذیری ی جبرانها              بنقلیه اغلب دچار آسیوسایل   یا  و  

برای  ها              شبهترین رو  از  یکی ها              لاز تری  هاستفاد. شود                                                                                                                                                                                                  یم

  یبی نظم  و   جلوگیری از پراکندگی، تنظیم ترافیك

. یت کاهش تخریب محیط استانه    رد  و   بازدیدکنندگان

  و   دا ایجاد شونی رد  امحیط خشکی ی    در  ممکن است، ها              لتری

 تکراری  و    ها              هیستگاا  تعداد، سیرم  طول: یی ماننداه             رفاکتو

 وجهت  مورد  ها             آن  طراحی    در  ایدب  رگشتب  و   رفت  رمسی  نبودن 

کوهنوردان  و  اه              ت( ژئوتوریس11) شکل    رد .یردگ رراق 

همچنین برای اطالعات   و   را مشاهده نموده اه             رتوانند مسی                                                                                                                                                                                                  یم

که سه  مراکز بازدید  و   (4جدول )بیشتر از نوع مسیر از 

  و   داستفاده نماین، رفته شدهگ رنظ    در  همنطق    ینا  ایستگاه برای

... و بروشور، نقشه، ی الزم که شامل تفسیرها              یاز راهنمای

 . دنبهره ببر، اشدب یم

 
 1400، نگارندگان: منبع، منطقه مورد مطالعه    در  خطر ندیب هپهننقشه . 10شکل 
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 1400، نگارندگان: منبع، منطقه مورد مطالعه    رد  لنقشه ژئوتری. 11 شکل

 یریگ هیجنتبحث و . 4

تواند به عنوان                                                                                                                                                                                                   یژئومورفولوژی م    در  تپدیده مخاطرا

  نی انسانی زیااه تنظر گرفته شود که به زیرساخ    در  یعوامل

 ناپایداری  از  پدیده ناشی    نای   تیجهن     در  ، کند                                                                                                                                                                                                  یم  دوار

 این پویای ماهیتد. آی                                                                                                                                                                                                  یجود مو  ی سطح زمین بهها              ییژگو 

 یاه شجنب قبیل از متعددی  لعوام برآیند محیط

 یها              نوسان  و   یژئومورفودینامیک یاه             دفرآین، ناختیش نزمی

 ناختیش  کانی زمینم  و   زمانی یها              سمقیا    در  واییه  و  آب

 . اشدب یم

    رد  نفراوا یاه یین خوردگچ  و   اه              لگس، ها              یروراندگ

 باال. تاس گذشته    رد  یساخت ی زمیناه             ونیر حاصل منطقه

 و   سیمرین اییز هکو حرکات طی    در  زالبر واحد  یآمدگ

ای ه یرورفتگف  و   زالبر جبال سلسله تشکیل موجب رامیدال 

 دورم  حوضه    رد . ستا هردیدگ داحو  این نوبیج و  یشمال

 هب که جود داردو  موازی یاه ساودین  و   سطاقدی  طالعهم 

، )آلنباخ ستا  دهش  قطع اه یروراندگ  و   اه لگس سیلهو 

منطقه    این تا گردیده  ثاعایی به ییژگو  چنین (109: 1966

 مورد یالقیی  و   اهو  و   بآ خوش یا هپهن نوانع  به دیرباز از

  ژئومورفیك سیستم چند از منطقه  نای. قرارگیرد وجهت 

 ها              یناپایدار این. ستا  برخوردار ذیرپ بآسی کامالً و  ناپایدار

 رزهل  و   سیالبی ایه نجریا، بهمن، لغزش، ریزش :لشام

  نجبرا بعضاً  و   بر  هزینه تبعات موارهه  که خیزی است

 .مایدن یم تحمیل آن گردشگران  و   ساکنین بر ناپذیری

 یاه             زنداا مشچ  وجود  ، اه تحدودیم  این تمامی غمر یعل

 اشکال بیلق  از مین ساختیز  و   ئومورفولوژیکیژ  تعددم 

 ساختمان، آن یها              همؤلف تمامی با گسلی ی هنمون

 یاه              روانه گسترش، دگرشیب  یاه             رساختا، وردهخ نچی

 ی هموز یك به را منطقهه،  رد  قعم    در  بازالتی

 مختلف ایه هجنب از  هک ستا هکرد ژئومورفولوژیکی تبدیل

رف ط  از .اشندب یم اهمیت حائز اکوتوریستی  و   ژئوتوریستی

کاهش ریسك     رد  ماولین گا، دیگر آگاهی از محیط طبیعی

 در  هم  نقش مهمی، واییه و  بآ  عتنو  و   هوا  و   بآ. است

افزایش سطح خطرات هم   و   یافزایش سطح خطرات محیط   

 هب  و   یا هناپایداری دامن، عنوان مثال  هب. ژئومورفولوژی دارد

 افراد پذیریآسیب همچنین عوامل    نیا . اه افتادن بهمنر 

، لغزنده یاه             رمسی جودو  هب وجهت  اب، ار  بازدیدکننده
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 ارتفاع    در  باال رطوبت  و   تحرار هج در ، مرطوب یاه             گسن

جهت  دادن دست از دلیل به یا  و   ساحلی یها               طمحی  و   پایین

وای ه  و   بمورد آ    در  وضعیت فیزیکی  نا بدتر شدی  و   گیری

 . دهد                                                                                                                                                                                                  یافزایش م، ارتفاعات باال    در  دب

پهنه بندی قشه ن  و   ژئوتریلهیه نقشه ت  پژوهش با    نای    رد 

 و   رین مسیر برای کوهنوردانت بمناس ردیدگ یسع خطر

راکز بازدید م  همراه با مناطق خطر و  یمعرف ها              تکوتوریسا 

 رد  موجود یها              تسایئوژ  و   (Visitor  centerگردشگران)

یکی از  اه لهمچنین استفاده از تری. شود  هداد  نمنطقه نشا   

   یجلوگیری از پراکندگ، برای تنظیم ترافیكا ه شبهترین رو

 یت کاهش تخریبانه    در  و   نازدیدکنندگاب  ظمین یب  و

 مینز لاشکا ی هجانب همه ی همطالع  اب    بنابراین. حیط استم 

 معرض    رد  که ییاه             رسیم  و   اه              لحم  و   راپایدان  و   پایدار

، ارندد رقرا تدریجی  و   نیاگهنا ی کاتاستروفیكها              درویدا

 در  و   داده  رقرا ارزیابی مورد ار  پهنه این طرپذیریخ  یزانم 

 الزم یاه             رراهکا ی هرائا  و   تعریف مسیر  و   تعیین  اب یتانه   

 زا  و   هداد را کاهش حوادث قبیل  نای تبعات  و   آثار

 راستای    رد  اه نآ ی هپدیدآورند اشکال خاص یها             ی دتوانمن

  .نمود بهینه ی هپایدار استفاد ی هتوسع هب  نیل

 منابعفهرست 
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Abstract 

This study was conducted to investigate the geomorphological hazards in geotrails in Damavand 

region. Geotrails are the best hiking trails to access geological and geomorphological sites and   as one 

of the conservation methods, creation and construction of special routes are used in national and 

natural parks and design and geoparks. In other words, the use of geotrails is one of the best ways to 

regulate traffic, prevent dispersion, "visitor disorder" and ultimately reduce environmental 

degradation. Therefore, the purpose of this research is to introduce the most suitable routes for the use 

of visitors, mountaineers, and ecotourists and to identify and "zoning high-risk areas" in the region. 

The research method is descriptive-analytical. Also, in addition to field navigation, Google Earth 

software, ArcGIS software, geological maps and topography of the study area were used for optimal 

routing. In the "stage" after designing the symbols were used to show "features" and "route network 

analysis" in some parts of the region. The results of the research led to the preparation of two geo-trail 

maps and hazard zoning of the area. In the geotril map, factors such as route length, number of 

stations, non-repetition of route, return route, route cost, and route duration were considered in their 

design. The zoning map of the area was also prepared into 5 classes with very low, low, medium, high 

and very high risk.  
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