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آتنا صابری دانش آموز کالس هفتم در  اطالعات نویسنده: 

 2دبیرستان متوسطه اول فرزانگان 

 

البرز در کوه موضوع انتخابی: کوه دماوند در بخش مرکزی رشته 

جنوب دریای مازندران جای دارد. از دیدگاه تقسیمات کشوری، 

این قله در بخش الریجان شهرستان آمل در استان مازندران 

  ۱۳۸۷قرار گرفته است. این کوه در سیزدهم تیرماه سال  

عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ثبت  به

 شد. 

  



 چکیده تحقیق

کوه البدرز در جندوب دریدای مازنددران جدای کوه دماوندد در بخدش مرکدزی رشدته

دارد. از دیدگاه تقسدیمات کشدوری، ایدن قلده در بخدش الریجدان شهرسدتان آمدل 

 ۱۳۸۷در استان مازندران قدرار گرفتده اسدت. ایدن کدوه در سدیزدهم تیرمداه سدال  

. همچندین، عنوان نخستین اثدر طبیعدی ایدران در فهرسدت آثدار ملدی ثبدت شددبه

عنوان اثدر طبیعدی ملدی در شدمار منداطر اهارگانده بده  ۱۳۸۱قله دماوند از سدال  

ارزشددمند از ن ددر تفاحددت مسددیر زیسددت قددرار گرفتدده اسددت.کوه دماونددد بددرای 

ایرانیدان نمدداد ع مددت و شددوه بددوده و از دیربدداز در ادبیدات و تدداری  کشددور نقددش 

از ایددن کددوه یدداد شددده  های پارسددی همددوارهپررنگددی داشددته اسددت و در افسددانه

 است. 
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 پیشگفتار یا مقدمه 

پایده هدای کدوه دماوندد من در یک روز بده سدفری رفتده بدودد و در مسدیر بده کوه

نیددز رفددتم.در آن روز مددن برخددی از گیاهددان دماونددد را دیدددد همچنددین بدده دلیددل 

عالقه به کوه هدای آتشفشدانی ایدران بده خکدو  کدوه دماوندد کنجدداو شددد تدا 

 بیشتر درباره بلندترین کوه ایران بدانم. 

  



 مشاهده علمی

 

دلیل جالب بدودن ایدن صدسنه بدرای مدن ایدن 

بود کده تجدم برفدی کده بدر روی کدوه دماوندد 

نشسته بود نسدبت بده ایندده بدرف هفتده قبدل 

  از گرفتن این عدس آمده بود زیاد بود. 

 

 

 

 

دلیل جالب بودن ایدن صدسنه بدرای مدن ایدن 

بود که تجم زیدادی مده جلدوی کدوه دماوندد 

فقددر بخشددی از کددوه دماونددد  را گرفتدده بددود و

  مشخص بود. 

 

 



 

دلیل جالب بودن این عدس هدا بدرای مدن 

این بود که در یک سدری از منداطر تجدم 

برفی که روی کوه نشسته بود بیشتر بدود و 

در یددک سددری از مندداطر کمتددر تتددی در 

 برخی از مناطر برفی روی کوه نبود

  



 اهداف تحقیق

قرار دارد؟ سوال: دماوند در کداد استان   

 فرضیه: در استان مازندران.

شهرستان آمل در استان  دماوند از ن ر تقسیمات کشوری در بخش الریجان پاس : 

 مازندران قرار گرفته است. 

 سوال: ناد های دیگر دماوند ایست؟ 

 فرضیه: دماوند و دمباوند.

ناد دماوند به دو صورت دماوند و دنباوند ثبت شده است.  پاس :   

ا  دماوند آتشفشان فعال است؟سوال: آی  

 فرضیه: دماوند آتشفشانی نیمه فعال است. 

وجود اندین اشمه  . است فعالنیمهو  دماوند یک کوه آتشفشانی مطبر پاس : 

برخی . آب گرد از شواهد نیمه فعال بودن این آتشفشان است  هایاشمهو  گوگردی

عتقد هستند که آتشفشان اعتقاد دارند که دماوند آتشفشانی نیست. اما برخی دیگر م 

گرد، عالمت فعال بودن آن است. آب  هایدماوند فعال است و خروج گاز و اشمه  

 سوال:روز ملی دماوند اه تاریخی است؟

آبان. ۱۳فرضیه:   

زمان با تیرگان در مازندران با ناد تیرماه سیزده شو در شب روز ملی دماوند هم پاس : 

شود.ماه برگزار میسیزدهم آبان  



ال: آیا می توانیم کوه دماوند را شبیه سازی کنیم؟سو  

 فرضیه: بله با یک ماکت و یک آزمایش.

بله، برای این کار باید ماکتی شبیه به کوه دماوند درست کنیم و آزمایش   پاس : 

 شبیه سازی کوه آتشفشانیش را انجاد دهیم.

 

  



 روش جمع آوری اطالعات

عداسی از آن. تسقیر درباره کوه دماوند در اینترنت.  مشاهده کوه دماوند از نزدیک و 

 ساخت ماکت شبیه سازی شده کوه دماوند.

 

 شرح آزمایش شبیه سازی کوه دماوند:

مواد الزد: اوب کبریت، روزنامه، مقوا کارتن، اسب اوب، اسب ترارتی یا اسب  

، آب ، رنگ، جوش شیرین، سرکه، رنگ خوراکی، لیوان یک بار مکرف۱2۳  

ی ساخت ماکت اول باید بخش اوب کبریت را که گوگرد دارد ببریم.برا -۱  

مقوا کارتن را به صورت مربع می بریم. -2  

می  ۱2۳اوب کبریت ها را به صورت مخروطی با اسب ترارتی یا اسب  -۳

 اسبانیم.

روزنامه را تده تده می کنیم و به اسب اوب آغشته می کنیم.  -4  

ت ها می اسبانیم و صبر می کنیم تا خشک شود.روزنامه ها را به اوب کبری -5  

لیوان را می بریم و در سر کوه قرار می دهیم و اسب می زنیم.  -6  

با رنگ قهوه ای کوه را رنگ می کنیم.  -۷  

در لیوان می ریزیم. سپس در تال نوبت آزمایش است. اول جوش شیرین را  -۸

اری آب رنگی به جوش لیوانی دیگر نارنجی و آب را مخلوط می کنیم. سپس مقد



شیرین اضافه می کنیم. سپس سرکه را به مخلوط اضافه می کنیم و آتشفشان فوران 

 می کند. 

 

  



 متن تحقیق و  اصل موضوع

 کوه دماوند کجاست؟

قله آتشفشانی در ایران و خاورمیانه است که در شمال کشور    ترینقله دماوند، مرتفع

بخش   در  کشوری  تقسیمات  ن ر  از  دماوند  دارد.  در    الریجانقرار  آمل  شهرستان 

صاف   و  آفتابی  روزهای  در  و  است  گرفته  قرار  مازندران  تهران،    توانمیاستان  از 

 ورامین، قم و دریای مازندران این قله زیبا را مشاهده کرد.

ر دسترسی مسی  

از شهر دماوند  زیبای  و    هایقله  قم  است   ورامینتهران،  بهتر  اما  است؛  رویت  قابل 

برای صعود به آن باید به تهران یا شهر دماوند سفر کنید. مسیر های اصلی صعود به  

مشخص   جبهه  اهار  در  پناه  شوند میقله  جان  دارای  مسیرها  اغلب  که  اند  هر   .

 انتخاب کنید. جبهه   کوهنوردیهی راه بلد را برای  هستند، اما بهتر است تتما گرو

آغاز   دماوند  کوه  شرقی  جنوب  از سمت  که  صعود   ترینرایج  شودمیجنوبی  مسیر 

آبشار   امروزه     یخیاست.  دارد.  قرار  جبهه  این  مسیر  در  برای    پناهجاندماوند 

از    کوهنوردان تعدادی    ها آندر مسیرهای مختلف صعود به قله ساخته شده که در 

 امدان اقامت شبانه وجود دارد.

 ارتفاع دماوند 

قله بلندترین  در رده دوازدهم  را  قرار    های دماوند  نسبی  ارتفاع  از ن ر  .  دهد میدنیا 

متر    56۷۰وبگاه رصدخانه زمین ناسا، ارتفاع  های علود زمین ایران و  پایگاه ملی داده

 اند.متر را نیز برای قله این کوه ذکر کرده 56۷۱و 



و هوای دماوند آب   

در  هوا  دمای  کمینه  است.  دریا  در سطح  هوا  فشار  نکف  دماوند  قله  در  هوا  فشار 

تا   دماوند  )در    6۰ارتفاعات  صفر  زیر  درجه  دو  تا  و  زمستان(  )در  زیرصفر  درجه 

متر در سال میلی ۱4۰۰آید. میانگین بارندگی در ارتفاعات دماوند تابستان( پایین می

  صورت برف است. ات معموال بهبوده و بارش در ارتفاع

 کوه دماوند در تاریخ

الجورد    آشوریان سنگ  کان  را  دماوند  تاز  انگاشتند میکوه  و  تاخت  زمان  در   .

 هایمتن و در    شدمیبه فالت ایران این کوه بخشی از تدود مادها شمرده    هاآشوری

 ها مردگان در کوهدیاکونوف، سنت گذاردن پیدر  است.    شده  آشوری هم بدان اشاره

آیین   دماوند    انگاردمی  مغانیرا  دامنه  در  دیگر    زیستندمیکه  به  را  خود  آیین  و 

جاهای ایران پراکندند. در دامنه دماوند تعداد زیادی گور پیش از تاری  وجود دارد. 

زرتشتی به ناد   موبدیبوده است که    دژیدر سده هشتم میالدی در پای کوه دماوند  

آن    پیروانشو    مغانمس فرمان    زیستندمیدر  به  دژ  این  عباسی    المهدیو  خلیفه 

در    مغانمسو  شده    ویران و  پهلوی  سلطنت  دوران  در  شد.  کشته   های دورهنیز 

آن  پشت  از  تابش  تال  در  خورشید  و  دماوند  کوه  نقش  از  ایران  تاری   از  مختلفی 

 .بردندمینماد ایران زمین بهره  عنوانبه

 نام و ریشه شناسی 

ناد به دو صورت دماوند و دنباوند ثبت شده است. در مورد دلیل   ذاریگناد دماوند 

و   دمه، بخار( + آوند = دماوند؛ دارای دمهدماوند در فرهنگ معین آمده است: دد )

 دود و بخار )آتشفشان(. 



 آبشار قله دماوند 

آبشاری دماوند  کوه  در جهان    زده ی   در جبهه جنوبی  که  دارد    فرد منسکربهوجود 

بلندی آن   . در  دشونمی ذوب    گاههیچ متر است و ی  آن    ۳متر و قطر آن    ۷است. 

بعدازحهر،  ساعت  یک  و  حهر  تدود  در  آفتاب  تابش  اثر  بر  روز  هر  تابستان،  فکل 

و در   شودمیآن آب بسیار کمی جاری    دنبالبهو    رسدمیدمای هوا به باالی صفر  

صفر    4تدود   زیر  به  هوا  دمای  ی     رسدمیبعدازحهر،  منجمد    شدهذوبو  دوباره 

است. در باالی   زدهی که همواره    آیدمیپدید    یخی  شود؛ به این ترتیب آبشاریمی

 یخیاین آبشار گودالی وجود دارد که در تماد طول سال پوشیده از برف است. آبشار  

متری، از ن ر ارتفاع از سطح دریا مرتفع   5۱۰۰کوه دماوند با قرار داشتن در ارتفاع  

 ترین آبشار در خاورمیانه است. 

قله دماوند یخچال   

وف کوه دماوند به شرح ذیل هستند:طبیعی معر هاییخچال  

یخچال دره یخار )شمال شرقی( -2یخچال سیوله )جبهه شمالی(           -۱  

)جبهه شمالی( هاعروسکیخچال   -4یخچال دوبی سل ) جبهه شمالی(      -۳  

یخچال شمال غربی  -6یخچال خورتاب سر                        -5  

یخچال غربی -۷  

 

 

 



 آتشفشان دماوند 

 شناسیزمیناست که در دوران اهارد    فعالنیمهو    دماوند یک کوه آتشفشانی مطبر

دوران   به  کربن    هولوسینموسود  روش  از  استفاده  با  آن  عمر  و  شده    ۱4تشدیل 

شده  ۳۸,5۰۰تداقل   زده  تخمین  اشمه    سال  اندین  وجود  و    گوگردیاست. 

و   هایاشمه بیشترین  است.  آتشفشان  این  بودن  فعال  نیمه  شواهد  از  گرد  آب 

باعث    ترینعمده که  کوه  این  آتشفشانی  تدود   گیریشدلفعالیت  در  شده،  آن 

قبل  ۱۰,۰۰۰ تدود    سال  در  آتشفشان  این  دهانه  قطر  است.  داده  متر    4۰۰روی 

 از ی  آن را پوشانده است.  ایدریااهاست که 

که   معتقد هستند  دیگر  برخی  اما  نیست.  آتشفشانی  دماوند  که  دارند  اعتقاد  برخی 

گرد، عالمت فعال بودن آن  آب  هایآتشفشان دماوند فعال است و خروج گاز و اشمه

ز مهدی  دکتر  متخککانیاست.  از  کوه   ارع  یک  دماوند  دارد  اعتقاد  که  است 

 آتشفشانی فعال است. 

 پوشش گیاهی و جانوری کوه دماوند 

به است؛  غنی  منطقه  این  گیاهی  دارویی  ایگونهپوشش  گیاهان  بسیاری  از  این   که 

در   گیاه    هایکتابمنطقه  کوه    شناسیمعتبر  مختلف  ارتفاعات  در  است.  شده  یاد 

گیاهان گوناگونی    دماوند،  و  از    رویدمیفراوان  برخی  ارتفاع   هاآن که  یک  در  فقر 

دیده   دماوند  شودمی خاصی  اسم  به  که  منطقه  این  گیاهان  اند، شده  گذاریناد. 

کاله    اندعبارت بومادران  میرتسناز:  دماوندی،  کزل  پیرگیاه   دماوندی،    دماوندی، 

دماوندی، کتانی   ای ولهدماوندی، ریش قوش دماوندی، فراموشم مدن دماوندی، زنگ

 .دماوندیو ماشک  دماوندی



بته انواع  از  عبارتبرخی  دماوند  خاردار  دماوندی،  های  تسن  میر  کاله  از:  اند 

گونه دامنهخارپشتی،  در  دیگر  انواع  از  بسیاری  و  گون(،  )مانند  خار  هزار  های  های 

 دماوند وجود دارد.

گونه از  دیگر  عبارتبرخی  دماوند  گیاهی  نیمه های  اسپرس کوهی  آلپ،  کاج  از:  اند 

یاسمن صخره گون،  بلوطی،  کروی،  شاه  دنایی، شبدر  پیربهار  کوهسری،  ازمدی  ای، 

بوته پالخور  البرزی،  دغدغک  کوهسری،  نسترن ترشک  گل،  تیره  انگور،  گالش  ای، 

آسیای  گندمی  امن  آراراتی،  امن  بره،  علف  گز،  گردآلود،  رز  قفقازی،  وتشی، 

لفی بامی، علف قرمز، جو امنزار، ملیدای بی زبانک، علف صورتی،  مرکزی، جاروی ع

و  شدرتیغال  طناز،  خشخاش  سنبل،  ریش  شدننده،  یوالف  شبه  هراتی،  ااودار 

شدرتیغال مشهدی، اون جاشیر، سریش و در جاهای مرطوب زبان طال، پیرسنبل،  

وله، گل بی  قدومه پرشاخه، جعفری فرنگی معطر، بادرنجبویه دنایی، خاکشیر تل  کوت

سنبل  دنایی،  همدانی،  برگ  پنجه  بری،  آزاد  گون،  نقره  برگ  پنجه  طالیی،  مرگ 

 ای.ارغوانی و مینای پرکپه برگ نقره

 

 

 



 



 

متری کامال پوشیده از شقایر است. این    ۳5۰۰تا    2۰۰۰دامنه کوه دماوند در ارتفاع  

و    فردشقایر منسکربه ناد شقایر الر  با  و   های کتابدر    رینهدر دنیا شناخته شده 

جهان به ثبت رسیده است. همچنین این منطقه از لساظ مرتع و    شناسیگیاهمعتبر  

اراگاه بسیار غنی است؛ تتی در ارتفاعات بلند دماوند نیز )زیر اهار هزار متر( از  

تد   از  بیش  ارای  متاسفانه  ولی  ندارد؛  وجود  اندانی  فقر  بابت  معدن  داداین  ها، 

جدی قرار داده است.   ایهآسیبرا در معرض    ن یربیاین شدوه    کشیکاوی و جاده

این کوه استوار در فکل بهار با فرشی از شقایر   یدامنهمتری  ۳5۰۰تا  2۰۰۰ارتفاع 

تولیدی    هایزبالهکه متاسفانه این دشت نیز در معرض خطر جدی    شودمیپوشیده  

 توسر بازدیدکنندگان است. 

 

 

 

 



 هایجنوب به کوهدلیل موقعیت ویژه آن که از شمال به جنگل و از    این منطقه به

 کویر مشرف است، میزبان انواع مختلفی از جانوران است.  مرزهم

اهارپا شدارای  دماوند    جانوران  پیرامون  در  گرگ  و  سگ  شغال،  روباه،  مثل 

  هاخرس. شودمیمتری کوه دماوند هم دیده  4۰۰۰. این جانوران تا ارتفاع اندپراکنده

اما بیمیهم در این منطقه زندگی   از   شوندشتر در غرب و شمال دیده میکنند،  و 

 . کنندمیارتفاعات بلند دوری 

.  شودمیمانند کل، میش، آهو، گراز، خرگوش هم در دماوند یافت    خوارجانوران گیاه

در    جزبه که  خرگوش  و  گراز  زندگی   ایکوهپایه  هایدشتتیوانات  دماوند  کوه 

فاعات سپری کرده و با سرد شدن هوا گرد را در ارت  هایکنند، دیگر جانوران فکل می

 .روند میمتری هم باال  5۰۰۰. این جانوران تا کنندمیبه مرور ارتفاع کم 

 



می  را  خفاش  و  جغد  طالیی،  عقاب  همچون  شدارای  پرندگان  ناد    توان از 

دارکوب   طوطی  و  سیاه  سینه  کبک،  تیهو،  منطقه  این  پرندگان  دیگر  برد. 

 هستند. 

انواع خانواده موش  انواع عقرب، بزمجه،  و گورکن در    هاتقریبا پنج نوع مار، 

ندارند؛    مهلدی این مسدوده سم    هایگزنده . بیشتر  شودمی این منطقه دیده  

نیش   ان  هاخزنده   ترینخطرناکتتی  تا  قابل  نیز  گزش  از  پس  ساعت  د 

متر بسیار    4۰۰۰در ارتفاعات باالتر از    گزندگاندرمان است. در کوه دماوند،  

 .خورندمی کم به اشم 

 

  



 

 

 

 

 جایگاه کوه دماوند در میراث طبیعی ایران

قله دماوند در فرهنگ کشور ایران م هر پایداری، استواری و یک نماد ملی است و  

یک نماد ملی   عنوانبهگوناگون از آن  های روشیک اثر ملی ثبت شده و به  عنوانبه

نخستین اثر طبیعی   عنوانبه ۱۳۸۷تیرماه سال  ادسی. کوه دماوند در شود مییاد 

 ایران در قالب میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

عنوان اثر طبیعی ملی ثبت قله دماوند به   

طی  ۱۳۸۱هدتار در سال  295۰بالغ بر  لی قله دماوند با مساتتیاثر طبیعی م 

شورای عالی مسیر زیست به مجموعه مناطر  2۱٫۳٫۸۱مورخ  22۱مکوبه شماره 

تا  ۳,9۷6,۱۱۳تست مدیریت سازمان تفاحت مسیر زیست پیوسته است. این اثر با 

شمال طول جغرافیایی در  6۰۳,59۷تا  596,۷62عرض جغرافیایی و  ۱5۰۳,9۸2,

مهم گیاهی آن    هایگونهشرق تهران و در استان مازندران واقع شده است. از 

کوهی و گون ناد برد. استفاده بیش   بومادران، پیر گیاه دماوندی، اسپرساز  توانمی



پوکه معدنی در اطراف  برداریبهرهمسیر و همچنین  تسملقابلاز تد از حرفیت 

.آید میدر تخریب آن به شمار  تهدیدکنندهمل عوا ترینمهماین اثر طبیعی ملی، از   

 روز ملی دماوند 

در مازندران با ناد تیرماه سیزده شو در شب  تیرگانبا  زمانروز ملی دماوند هم

ایران هر ساله این جشن را در  کوهنوردان. انجمن شودمیبرگزار  ماهآبانسیزدهم 

شهرستان آمل   الریجان رینهقله دماوند در شهر  هایدامنهروز سیزدهم تیر در 

. این جشن به ثبت ملی نیز رسیده است.کنندمیبرگزار   

 تصویر روی اسکناس

رسمی  هایدر صد سال گذشته تکویر کوه دماوند بارها روی یا پشت اسدناس

ده است.منتشره ایران به ااپ رسی  

 

 

 

 

 

 

  



 جمع بندی و نتیجه گیری 
قله   که  رسیم  می  نتیجه  این  به  دماوند  قله  مورد  در  شده  اعالد  موارد  به  توجه  با 

دماوند  بلندترین قله ایران و خاورمیانه و دوازدهمین قله بلند جهان است و این قله 

تنوع گیاهی جانوری فراوان مازندران واقع شده که دارای  استان  است؛ و   ع یم در 

 همچنین مدانی برای کوهنوردی و طبیعت گردی برای همه اقشار می باشد. 

  



 پیشنهاد 
نگهداری   در  باید  که  است  این  اینجانب  پیشنهاد  شده  اعالد  موارد  به  توجه  با 

پاسداری از این طبیعت بزرگ تماد شرایر برای تفظ آن را به همگان آموزش داده  

تا در استفاده از این طبیعت خدادادی نهایت بهره مندی از منابع طبیعی آن دقت  

 گاه تیوانات و گیاهان بدوشیم.مسیر زیست و زیست نموده و همچنین برای تفظ 

 

 

  



 فهرست منابع و مآخذ
 سایت کجارو 

 


