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چکيده
آب در طبيعت به صورت های گوناگون سبب فرسايش مي شود و بر حسب آنکه چگونه در سطح زمين جاري شود، لندفرم های گوناگونی را ايجاد مي کند. اگر چه آب در 
طبيعت خود عامل شکل زايي است، ولی در اثر ريخت شناسی )مورفولوژي( سطح زمين، جريان مي يابد. تفاوت توپوگرافي سطحي زمين و در پی آن حرکت آب روي آن، سبب 
به وجود آمدن  زيرحوضه ها مي  شود. برای شکل شناسي و ريخت سنجی مخروط آتشفشان دماوند، بايد حوضه های زهکشي منطقه شناسايي شود. بنابراين، در اين نوشتار با تکيه 
بر شاخص هاي اصلي شامل خطوط منحني ميزان با فواصل 10 متر، شبکه آبي )رودخانه اصلي، فرعي وآبراهه های اصلي و فرعي(، نقشه DEM منطقه، نقشه شيب، جهت شيب 
و تصاوير ماهواره اي، 5 حوضه زهکشي شناسايي شد. پس از آن، مساحت، محيط، طبقه بندي ارتفاعي برای رده بندي لندفرم های ريخت شناختی در سطوح مختلف، محاسبات 
هيپسومتري، تراکم زهکشي و... در نرم افزار ArcGIS انجام شد. مخروط آتشفشان دماوند با ارتفاعي بيش از 5000 متر از سطح دريا، دامنه هايي بسيار سخت گذر دارد. هدف  اين 
نوشتار اين است که با استفاده از تصاوير ماهواره اي ASTER و SPOT و تحليل اطالعات در محيط  GIS، تأثير وضعيت حوضه های زهکشي منطقه برروي چگونگي فرسايش و 

پيدايش شکل های زمين ريخت شناختی شناسايي شود.
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1- پيش گفتار
حوضه زهکشي، منطقه ای است با شبکه رودخانه اي و آبراهه اي که آب از آن عبور 
خطي  جريان  يک  از  آبي،  شبکه های  مجموعه  اين   .)Azadbakht, 2007(مي کند
توپوگرافي،  اقليمي،  ويژگي هاي  با  متناسب  که  گرفته اند  شکل  منظمي  و  مرکب 
آب هاي  همه  و  يافته اند  گسترش  مشخصي  وسعت  در  محل  شيب  و  سنگ شناسی 
جاري محدوده خود را از طريق آبراهه اصلي، برای تخليه به حوضه انتهايي هدايت 
مي کنند. معموالً فرسايش زمين با پيدايش يک سري سطوح پيچيده همراه است که 
در مقياس متوسط، يعني مقياسي که زمين ريخت شناس ها با آن در ارتباط هستند ظاهر 
پايه تحليل هايي  بر  به کار مي رود،  مي شود. روشي که در توصيف چنين سطوحي 
ارتفاع، شيب، طول  متغيرهاي هندسي شاخص)مانند  از  برداشت  از طريق  است که 
رودخانه، مساحت، نوع سنگ بستر، يا نواحي حوضه و ... ( به دست مي آيد و براي 

تعميم آنها به اشکال هندسي، در ساختار زمين استفاده می شود.
     اين نمونه برداشت ها از عوامل هندسي مي تواند رابطه منطقي از فرايند ساختاري 
يا تاريخچه آن را به دست دهد. علم شکل شناسي کمي )مورفومتري( با اندازه گيري 
است                        مربوط  سرزمين  يا  و  خشکي  سطح  هندسي  شکل  به  آن  تعميم  و  کمي 

.)Chorley et al., 1985(

مورد  ديرباز  از  خود،  منحصربه فرد  ويژگي هاي  با  دماوند  آتشفشاني  کوه       
است.  بوده  گوناگون  تخصص هاي  با  خارجي  و  ايراني  پژوهشگران  توجه 
 Allenbach )1966(; Stocklin )1974(; Brousse et al. )1977(; پژوهشگرانی مانند 
 Davidson et al. )2004(; Brousse & Moine Vaziri )1982(; Darvish zade )1986(;

  Emami )1989(; Iran nejadi )2001(; Pandamouz )2004(; Bashokuh )2001(;

)Mehdi Zadeh )2001(; Moghimi et al. )2008 و... آن را بررسي کرده اند. ولی از 

نظر مطالعات ريخت سنجی، فيزيوگرافي و فرسايشي تاکنون مطالعات متمرکزي در 
منطقه صورت نگرفته است.

با  که  زمين ريختی  پديده های  دماوند،  مخروط  در  زهکشي  حوضه  مطالعه  در       
حرکت آب در دامنه ها به وجود آمده است تحت تأثير فرايندهاي فيزيکي و مکانيکي 
)جامد و مايع(، نوع حرکت آب )متمرکز و غير متمرکز( و جنس زمين هاست. بر اثر 

حرکت متمرکز آب در منطقه دره هايي که به شدت بستر خود را حفر کرده اند به 
چشم مي خورند. همچنين حرکت غير متمرکز آب بر سطح حوضه ها، سبب فرسايش 
ورقه اي و پديد آمدن دامنه های مقعر در سطوحي مي شود که از رسوبات سست و 

.(Dewey & Şengör, 1979) آبرفتي تشکيل شده اند
   شکل گيري هر حوضه و حيات آن وابسته به شرايط اقليمي منطقه است. مخروط 
دماوند به دليل شرايط ويژه جغرافيايي مانند بلندی زياد و قرارگيري در ميان رشته کوه 
البرز مرکزي، يک اقليم محلي مختص به خود دارد. مهم ترين مشکل برای مطالعات 
اقليمي و تحليل و پردازش داده های هواشناسي منطقه، در اين راستا، نبود ايستگاه هاي 
سينوپتيک در محدوده مطالعاتي و در پی آن نبود آمارهاي مورد نياز است. بنابراين 
دماوند  مخروط  جنوبي  دامنه  در  موجود  )کليماتولوژي(  اقليم شناسی  ايستگاه  تنها 
با  نزديک تري  بيشتر و  ايستگاه  سينوپتيک آبعلي که همخواني  و  رينه  در شهرستان 
انتخاب  پردازش،  و  تحليل  تجزيه،  برای  مبنا  عنوان  به  داشته،  منطقه  شرايط محيطي 
 شده اند. براي تجزيه و تحليل بارندگي و دماي ساالنه ايستگاه آبعلي، آمار 23 ساله 

)از سال 1983-2003( استفاده شده است.
     در اين پژوهش حوضه هاي زهکشي موجود در مخروط دماوند شناسايي و سپس 
دليل  به  خواهند  شد.  تحليل  فرسايشي  و  زمين  ريخت شناختی  ويژگي هاي  نظر  از 
بلندی بسيار زياد مخروط دماوند، حوضه هاي موجود در سطح آن جزو واحد اصلي 
ريخت شناختی کوهستان به شمار می آيند ولی در نگاه تفصيلي، حوضه ها بر اثر عوامل 
مختلف واحدهاي زمين ريختی ويژه ای دارند. بنابراين، هدف اصلي اين پژوهش بررسي 
فرسايشي حوضه های زهکشي منطقه باتوجه به پديده های ريخت شناختی آن است.

2- موقعيت جغرافيایي منطقه
متر  5619 ارتفاع  با  ايران  کوه  مرتفع ترين  دماوند،  آتشفشاني   مخروط 

)Zareinejad, 2008( واقع در استان مازندران بخش الريجان، 65 کيلومتري ساحل 

کاسپين و دهانه مرکزي آتشفشان در طول جغرافيايي 52º 6′ 34″  خاوری و عرض 
جغرافيايي 35º 57′ 5″ شمالي است )شکل1(. گسترش گدازه ها و مواد آذر آواري 
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ناشي از فعاليت هاي انفجاري در دماوند به 450 کيلومتر مربع مي رسد که محدوده اي 
 به طول 52º 18′ تا 51º 59′ و عرض 36º 4′ 30″ تا 35º 48′ 38″ را شامل مي شود. 
قرار  رسوبي  پايه  روي  دگرشيب  طور  به  دماوند  آتشفشاني  ديگر  مواد  و  گدازه ها 

گرفته اند. 

3- روش ها و مواد 
کردن    GIS-Ready و  تکميل  توليد،  گردآوري،  پژوهش،  اين  هدف  به  توجه  با 
ايران  نقشه برداري  سازمان  توپوگرافي  نقشه هاي  از  بهره گيري  با  اطالعاتي  اليه های 
در  ميداني  بررسي هاي   ،ASTER  ،SPOTماهواره اي تصاوير   ، مقياس 1:25000  در 

محيط GIS انجام پذيرفت.
     منطقه مورد مطالعه، 16 نقشه توپوگرافي با مقياس 1:25000 را پوشش مي دهد، بنابراين 
در مرحله نخست، نقشه ها يکپارچه شده و پس از آن نقشه هاي مشتق شده تهيه شدند 
که به عنوان اطالعات پايه هنگام تحليل و توليد اطالعات مورد استفاده قرار گرفتند.

     در اين پژوهش نيز از دو نوع داده ماهواره اي ASTER و SPOT برای شناسايي 
حدود گسترش مخروط، جدايش حوضه هاي زهکشي و همچنين مطالعه ويژگي هاي 
استفاده شد. طي  دماوند  آتشفشان  مخروط  در  شبکه آب شناختی  و  ريخت شناختی 
اثر  بر  که  متنوعي  اشکال  مختلف،  دامنه های  در  ميداني  عمليات  مرحله  چندين 

فرايندهاي فرسايشي شکل گرفته اند نيز شناسايي و معرفي شده اند. 

4- بحث و تحليل
در مطالعات هيدروژئومورفولوژيکي، به مطالعه آب های سطح حوضه به ويژه آب های 
جاري پرداخته مي شود )Samad zade, 2005(. بنابراين هر محدوده جغرافيايي نامعين 
که  آنجايي  از  کرد.  انتخاب  ريخت سنجی  و  آب  منابع  مطالعات  براي  مي توان  را 
چگونگی جايگيری و حرکت )ديناميک( آ ب ها از ويژگي هاي سطحي پوسته زمين 
و ناهمواري ها پيروی مي کند )Samad zade, 2005( بنابراين ترجيح داده مي شود که 
محدوده جغرافيايي هر حوضه به شکلي انتخاب شود که مرزهاي آب شناختی در آن 
رعايت شود. از اين رو بهترين محدوده مطالعاتي آب هاي سطحي، حوضه هاي آبخيز 
رودخانه اي است که مرزهاي آن تعيين کننده خطوط تقسيم آب جريان هاي سطحي 
است. نرم افزارهاي GIS قابليت تفکيک حوضه هاي زهکشي بر پايه DEM و شبکه 

.)Barraud, 2006( آبراهه اي را دارند
     بنابراين با استفاده از نقشه های توپوگرافي DEM، 1:25000 ، نقشه شيب، جهت 
ناندل،  نام های  به  مختلف  ابعاد  با  زهکشي  حوضه   5 ماهواره اي،  تصاوير  و  شيب 
 GIS تينه، يخار، آب اسک و ورارو در دامنه های مختلف مخروط دماوند در محيط
شناسايي شد )شکل 2(. مخروط آتشفشاني دماوند از نظر آب نگاری )هيدروگرافی(، 
تنها دو رودخانه دائمي )رودخانه های مشک انبار و تلخ رود( با دو سامانه آبدهي متغير 

در دامنه شمالي و خاوری دارد.
     در حوضه زهکشي يخار در دامنه خاوری مخروط آتشفشاني دماوند، حرکت 
آب به صورت متمرکز سبب حفر بستر در رسوبات الهار و آهک ها شده و واحد 
ريخت شناختی دره اي را پديد آورده است. حالت آب در دره تلو در حوضه زهکشي 
يخار از نوع جامد و مايع است بدين معنا که وجود يخچال بزرگ يخار در بخش 
باالي حوضه و وجود تکه های يخ در فصول سرد و رسوبات يخچالي در فصول گرم 
از وجود سيرک هاي  بستر رودخانه شده و آثار و شواهدي  بيشتر  سبب حفر هرچه 

فرسايش يافته بر ديواره های دره و دامنه ديده مي شود )شکل 3(.
    در دامنه باختری، حوضه زهکشي ورارود به دليل وجود جريان های گدازه اي جوان 
و سخت بودن اليه آندزيتي در منطقه سامانه فرسايش آبي به صورت غير متمرکز است، 
بنابراين در اين حوضه پديده دره ژرف و رودخانه دائمي ديده نمي شود )شکل 4(.

     حوضه زهکشي ناندل در دامنه شمالي به عنوان بزرگ ترين حوضه زهکشي در 

مخروط دماوند، سامانه زهکشي کاملي نسبت به ديگر حوضه های زهکشي در منطقه 
دارد. حرکت آب در اين حوضه هم به صورت متمرکز و هم به صورت غير متمرکز 
است. وجود رودخانه های مشک انبار و رزان در منطقه نشان از تمرکز سامانه زهکشي 
دارد ولی به دليل وجود 5 يخچال دائمي حاشيه قله در بخش جنوبي و بلند حوضه، 
سامانه آبراهه اي غير متمرکز نيز در دامنه حاکم است. از پديده های ناشي از حرکات 
به  مي توان  منطقه  در  آب  جامد  حرکت  همچنين  و  آب ها  متمرکز  غير  و  متمرکز 
دره های ژرف که سطح رسوبات آبرفتي را شکافته، به سيرک هاي يخچالي موجود 
در دامنه جنوبي بلندی های ساردوبيچ و همچنين رسوبات يخرفتي بدون اليه بندي با 
در برداشتن قطعات بزرگ و کوچک سنگ که ريخت شناسی ويژه ای پديد آورده اند 
اشاره کرد. رسوبات پس از تغيير اقليم و تغيير سامانه فرسايش از يخچالي به مجاور 
يخچالي و در نتيجه به آبراهه اي، بريده شده و دره های ژرفی را به وجود آورده اند 
که مي توان به سطوح فرسايش يافته به دليل وجود سطوح يخي در بلندی های مختلف 

اشاره کرد )شکل 5(.
     در مقابل در دامنه جنوبي، حوضه زهکشي آب اسک کم و بيش ويژگي هاي دامنه 
باختری را دارد؛ بدين معنا که فاقد رودخانه دائمي بوده و سامانه فرسايش آبي آن به 
صورت غير متمرکز است. با اين تفاوت که فرايند های ناشي از حرکت جامد آب 
و  و جنوب خاوری  جنوبي  يال هاي  ميان  کافردره  دره های ژرف  آمدن  پديد  سبب 
اسپرين سر ميان يال هاي جنوبي و جنوب باختري شده است. فرم هاي ريخت شناختی 
دره های دامنه جنوبي با دره های دامنه شمالي متفاوت است. آشکارترين دليل تغيير 
از  ناشي  يخچالي  تغذيه  چگونگي  در  جنوبي  و  شمالي  دامنه  دو  در  دره ها  شکل 

بارش هاي جوي، دما، ترکيب سنگی و سامانه زهکشي است )شکل 6(.
شکل گيري  در  حوضه  هر  زمين ريخت شناختی  مطالعات  کاربردي  اهميت       
شبکه های زهکش، بيشتر به ارتباط طبيعي بين عوامل اين سامانه معطوف است، زيرا 
و  آبراهه اي  جريان  طول  وسعت،  اندازه،  مانند  حوضه  يک  ويژگي های  از  بسياري 
و  توپوگرافي، شيب  با شرايط  ارتباط  به طور مستقيم در  تراکم زهکش ها مي تواند 
نوع سنگ بستر  باشد. روشي که در تجزيه و تحليل کمي حوضه ها به کار مي رود، بر 
پايه تحليل هايي است که از طريق برداشت از متغيرهاي هندسي شاخص مانند ارتفاع، 

شيب، طول رودخانه، مساحت، شکل حوضه و غيره به دست مي آيد.
     در مطالعه کمي حوضه های مخروط دماوند به تحليل مقايسه اي حوضه ها از نظر 
ويژگي هاي ريخت شناختی و فرسايشي آنها پرداخته می شود. حوضه زهکشي ناندل 
با وسعتي حدود 111/71 کيلومترمربع و محيطي حدود 48/23 کيلومتر بزرگ ترين 
حوضه زهکشي واقع در دامنه شمالي مخروط دماوند است. در دامنه جنوبی حوضه 
زهکشي آب اسک با وسعتي حدود 108/3 کيلومتر مربع و محيطي حدود 45 کيلومتر 

در ضلع جنوبي مخروط دماوند قرار دارد )شکل 7(.
     در دامنه شمالي رودخانه های دائمي مشک انبار و رزان با طولي حدود 21 کيلومتر 
جريان دارد. ولی در دامنه جنوبي رودخانه اي دائمي با آبدهی مشخص وجود ندارد. 
تنها در دره ژرف کافردره در بعضي از فصول جريان آبراهه اي ديده مي شود )شکل 8(.

بودن  آبرفتي  و  دائمي  يخچال هاي  وجود  دليل  به  ناندل  زهکشي  حوضه  در       
بر حسب کيلومتر در  تراکم  با 7 درصد  تراکم شبکه زهکشي آن  بستر آن  ترکيب 
کيلومترمربع، از چگالي بيشتري نسبت به  دامنه جنوبي با 5/3 درصد تراکم بر حسب 

کيلومتر در کيلومترمربع دارد. 
     رأس حوضه زهکشي ناندل به سمت قله  مخروط دماوند از ارتفاع 5600 متري 
آغاز و تا محل خروج در ارتفاع 970 متري ادامه دارد. حوضه زهکشي آب آسک نيز 
از قله مخروط دماوند در ارتفاع 5600 متري آغاز و تا محل خروج در ارتفاع 1600 

متري که رودخانه هراز آن را قطع کرده است، ادامه دارد.
     بيشينه شيب دامنه اي در حوضه زهکشي ناندل با رده بندي انجام شده 65 درجه 
با جهت شيب چيره NE ، N است در حالي که در دامنه جنوبي )آب اسک( به دليل 
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جوان تر بودن دامنه ها و فرسايش متفاوت در اين ضلع، بيشينه شيب 70 درجه با جهت 
شيب چيره SW، S است. 

    در جهات جغرافيايي خاوری و باختری به مطالعه کمي دو حوضه زهکشي يخار 
و ورارود پرداخته مي شود. حوضه زهکشي يخار با وسعتي حدود 50 کيلومتر مربع و 
محيطي حدود 50 کيلومتر در دامنه خاوری مخروط دماوند قرار دارد. در دامنه جنوبی 
حوضه زهکشي ورارود با مساحتي حدود 45/2 کيلومتر مربع و محيطي حدود 26/6 

کيلومتر در ضلع باختری مخروط دماوند قرار گرفته است.
     در دامنه خاوری رودخانه دائمي تلخ رود با طولي حدود 11/75 کيلومتر جريان 
بلکه  ندارد  مشخص وجود  آبدهی  با  دائمي  رودخانه اي  باختری  دامنه  در  اما  دارد. 
جريانات آبراهه هاي پراکنده اي که از ذوب برف تغذيه مي شوند در اين حوضه ديده 

مي شود )شکل 9(.
کيلومتر  حسب  بر  تراکم  درصد    8 حدود  حوضه  دو  هر  در  زهکشي  تراکم       
در کيلومتر مربع است و الگوي زهکشي در آنها از نوع شاخه درختي است. رأس 
حوضه زهکشي يخار به سمت قله مخروط دماوند از ارتفاع 5600 متري آغاز و تا 
محل خروج در ارتفاع 1500 متري، محل برخورد با رودخانه هراز ادامه دارد. حوضه 
محل  تا  و  آغاز  متري   5600 ارتفاع  در  دماوند  مخروط  قله  از  نيز  ورارود  زهکشي 
خروج در ارتفاع 2800 متري که رودخانه دليچاي آن را قطع کرده است ادامه دارد.

     بيشينه شيب دامنه اي در حوضه زهکشي يخار با رده بندي انجام شده 70 درجه با 
جهت شيب چيره NE ، N است در حالي که در دامنه باختری بيشينه شيب 65 درجه با 

جهت شيب چيره SW، S است )شکل 10(.
     حوضه زهکشي تينه در ضلع شمال خاوري تنها حوضه اي در مخروط دماوند است 
که متناظر حوضه اي ندارد. اين حوضه وسعتي حدود 48/7 کيلومتر مربع و محيطي 
حدود 30 کيلومتر دارد. در حوضه زهکشي تينه رودخانه اي دائمي با دبي مشخص 
از ذوب برف و  پراکنده اي وجود دارد که  بلکه جريان های آبراهه اي  ندارد  وجود 

چشمه های منطقه تغذيه مي شوند.
     تراکم زهکشي در حوضه حدود 5/4 درصد بر حسب کيلومتر در کيلومتر مربع 
است که نسبت به ديگر حوضه ها تراکم کمتري دارد. الگوي زهکشي در آن نيز از 

نوع شاخه درختي است.  

حوضه  دو  برخورد  محل  از  متري   3723 ارتفاع  از  تينه  زهکشي  حوضه  رأس       
زهکشي ناندل و يخار آغاز و تا محل خروج در ارتفاع 1180 متري، محل برخورد 
با رودخانه هراز ادامه دارد. بيشينه شيب دامنه اي در اين حوضه زهکشي با رده بندي 

صورت گرفته 70 درجه با جهت شيب چيره SE ، NE است.

5- نتيجه گيري
بر  و  اقليم سرد کوهستاني  تا  مرطوب  و  معتدل  اقليم  با  دماوند  آتشفشاني  مخروط 
درجه   -29/3 قله  دماي  رينه،  ايستگاه  از   )2003 )سال  دما  قائم  شيب  محاسبه  پايه 
رودخانه  دو  تنها  آب نگاری،  نظر  از  همچنين  و  است  ميلي متر   781 آن  بارش  و 
مطالعات  دارد.  خاوری  و  شمالي  دامنه  در  متغير  آبدهي  سامانه  دو  با  دائمي 
ابتدا ويژگي هاي عمومي  آب نگاری در منطقه در دو فاز صورت گرفته است. در 
حوضه،  طول  رودخانه،  طول  محيط،  مساحت،  نظر  از  حوضه ها  همه  فيزيوگرافي 
بيشينه و کمينه بلندی، بيشينه شيب، جهت شيب دامنه اي، تراکم زهکشي و الگوي 
رودخانه  وجود  دليل  به  يخار  زهکشي  حوضه  ادامه،  در  شد.  بررسي  زهکشي 
حوضه اي دقيق  مطالعات  برای  کامل  الگويي  عنوان  به  مناسب  آبدهی  با   تلخ رود 

 انتخاب شد.
     در راستاي مطالعه ريخت سنجی در مخروط آتشفشان دماوند، از روشي سامان مند 
 بهره گرفته شده است. پژوهش هاي سامان مند نيازمند در اختيار داشتن ابزارهاي فنی
يابند. دست  سريع  و  دقيق  نتايجي  به  کوتاه  زماني  مدت  در  بتواند  تا   است 

دماوند،  مخروط  راهبردی  موقعيت  دليل  به  بنابراين   . )Felpeto et al., 2007(

و  فنی  روش هاي  ماهواره اي،  تصاوير  از  استفاده  به  ملزم  بودن  صعب العبور  و 
داده های  توليد  و  گردآوردي  هدف  با  بنابراين  بوديم.  بسيار  ميداني  برداشت هاي 
شد  مشخص  جفرافيايي  اطالعات  سامانه  به کارگيري  لزوم  منطقه،  از   رقومي 
)Moghimi et al.,2008(. علت انتخاب اين روش، تهيه اليه های اطالعاتي متعدد به 

صورت سه بعدي و نتيجه گيري دقيق است. 
پايه رتبه بندي  بر  انجام شده روي 5 حوضه زهکشي،  از مطالعات  نتايج حاصل       
حوضه ها نسبت به يکديگر در جدول 1 آورده شده است. همان گونه که ديده می شود 

مطالعات تنها کمي است.

شکل 1-  موقيت جغرافيايي مخروط آتشفشان دماوند در گستره ايران
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شکل  3-  موقعيت حوضه زهکشي يخار در مخروط آتشفشاني دماوند روي تصوير ماهواره اي  شکل 2-  موقعيت جغرافيايي حوضه هاي زهکشي در مخروط آتشفشاني دماوند
ASTER

تصوير  روي  دماوند  آتشفشاني  مخروط  در  ورارود  زهکشي  حوضه  موقعيت    -4 شکل 
SPOT  ماهواره اي

شکل  5-  موقعيت حوضه زهکشي ناندل در مخروط آتشفشاني دماوند روي تصوير ماهواره اي   
ASTER

دماوند روي تصوير  موقعيت حوضه زهکشي آب اسک در مخروط آتشفشاني  شکل  6-  
 ASTER  ماهواره اي
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شکل  8- رودخانه فصلي در کافردره دامنه جنوبي مخروط دماوند، ديد به سمت شمالشکل 7- حوضه زهکشي ناندل در دامنه شمالي مخروط دماوند، ديد به سمت جنوب

شکل  9- دره تلخ رود در دامنه خاوری مخروط دماوند،  ديد به سمت باختر

شکل 10- حوضه زهکشي ورارود در دامنه باختری مخروط دماوند، ديد به سمت خاور
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جدول 1- مقايسه کمی حوضه هاي زهکشي مخروط دماوند بر پايه رتبه بندي حوضه ها
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Abstract

Water causes erosion of different forms in nature and creates diverse landforms on the earth’s surface depending on the manner it appears 

in nature. Although water is itself a former factor, it flows under the morphological effect of earth’s surface (Ramasht, 2005). The difference 

of earth’s surface topography and its consequent of water movement on it, cause the formation of sub-basins. In order to recognition of 

morphology and morphometry of Damavand cone, the region drainage basins must be distinguished. Therefore, in this study 5 drainage basins 

were identified based on the main criteria including topographic contours with 10 m intervals, drainage system (main and subsidiary rivers, 

main and subsidiary streams), DEM map of the region, slope map, aspect map and satellite images. Area, perimeter, height classification for 

classifying the morphological landforms in different levels, hypsometric, drainage density, etc. were then calculated by using the ArcGIS 

software. The Damavand cone, with a height more than 5,000 m above the sea level, has a very hard-pass slopes. Our purpose in this paper is 

to identify the effect of drainage basins conditions on the erosion and formation of geomorphological landforms by using of SPOT and ASTER 

satellite images as well as data analysis o in GIS environment.
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