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 گیری ارتفاع قلۀ دماوند در عهد قاجار گزارش اندازه
  ١کورس ضیائ

، پنجشنبه چهاردهم شهر صفرالمظفر سال ٣٩٩، نمرۀ وقایع اتفاقیهاین مطلب در روزنامۀ 
  ٣است. چاپ شده ۶تا  ۴، صفحۀ ٢[قمری] ١٢٧۵

شاگردان علم هندسه که به تشخیص ارتفاع قصر سلطان نیــاوران و کــوه دماونــد و  ٤روزنامۀ
  غیره از سط دارالخالفه مأمور شده بودند:

حسب الحکم سرکار نّواب اشرف واال اعتضادالسلطنه این فــدویان محمــد صــادق خــان قاجــار 

پســر مقــّرب الخاقــان نصــیر سرهنگ توپخانه و مصطفی قلیخان یاور توپخانه و میرزا فــتح اللــه 

الملک و عسکر خان برادر صاحب جمع به جهت تعیین ارتفاع قلۀ کوه دماوند موافق طــوری کــه 

 ٦سرتیپ توپخانۀ مبارکه آموخته بودند روز شنبه هیجــدهم محــرم ٥در نزد عالیجاه موسیو کرشیش

از طهران عازم نیاوران شده در باغ نّواب واال اعتضادالسلطنه که در حصــار بــوعلی واقــع اســت و 

ای کــه در دســت  محاذی قصر اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی اتفاق افتاده است به قاعده

 ٧است درجۀ ارتفاع ترمومتر که معروف به درجۀ سرما و گرماست گرفته شده، دویست و ده درجه

شد که ارتفاع قصر سلطانی نیاوران از  ٨قاعدۀ حساب عمل نموده چهارصد و شصت ذرع شد و به

 سطح طهران است.

                                                       
 kziaee@gmail.comپژوهشگر آزاد، مترجم،  .١
  ۱۲۳۷مهر  ۱مطابق با  .٢
یر متن کامل آن را فرستاد از اباذر غفاری که توجه ما را به این گزارش جلب کرد  .٣   سپاسگزاریم.و مونا شاکریان که تصو
  روزنامه در اینجا به معنی گزارش آمده است. .٤
  م) استاد چکی دارالفنون، اهل امپراتوری اتریش و معروف به موسیو کرشیش.۱۸۸۶-۱۸۱۴اگوست کارل کرژیژ ( .٥
  شهریور ۶مطابق با  .٦
٧.  

ً
  درجۀ سلسیوس ۹/۹۸تقریبا

٨.  
ً
  سانتیمتر است.) ۱۰۴(هر ذرع برابر با  متر ۴۷۸تقریبا



 

  

١۵۶ 

  

و از آنجا به سوهانک رفته و صبح را به بومهن و از آنجا روز دیگر بــه دماونــد در کنــار رودخانــه، 
 ٣و چهار ذرعشد که به قاعدۀ حساب ششصد و سی  ٢درجه ١ارتفاع ترمومتر را گرفته دویست و یازده

گرم الریجان رفتــه ارتفــاع ترمــومتر را  باشد. و از آنجا روانه شده از کتل امامزاده هاشم گذشته به آب
گرم از سطح  ده آب ٥شد که به قاعدۀ عمل هشتصد و هفتاد و هفت ذرع ٤گرفته دویست و پنج درجه

  باشد.  تر می طهران مرتفع
برداشته اول طلوع آفتــاب روانــۀ کــوه دماونــد شــده در کمــال و از آنجا ده نفر بلد گرفته به همراه 

صعوبت تا سه ساعت به غروب مانده قریب دو فرسخ باال رفته در زیر سنگی کــه مشــهور بــه بارگــاه 
الجمله وسعتی دارد توقف نموده شب را در آنجا به سر برده پهلوی آن سنگ نهــر آبــی بــه  است و فی

ت به غروب مانده نهر آب بــه آن عظمــت منجمــد گردیــد. قدر سه چهار سنگ جاری بود. یک ساع
آبی و تشنگی کشیده از گداختۀ برف و یخ به ســر بــرده شــد. و  چون از این معنی غفلت بود، شب بی

بادی بسیار شدید وزیدن گرفت که قوۀ طبخ و تحصیل روشنایی بــاقی نگذاشــت. و بــه ایــن حالــت 
قصد به حرکت آمده بعد از طی نمودن نیم فرســخ شب را به صبح رسانیده اول طلوع فجر به سمت م

و به قاعدۀ حســاب  ٦به اول برف رسیده و در آنجا نیز ارتفاع ترمومتر را گرفته صد و پنجاه و دو درجه
  تر از سطح طهران می شود.  مرتفع ٧دو هزار و ششصد و هشتاد و یک ذرع

                                                       
 عدد دویست و یازده خطاست و باید عددی بین  .١

ً
  باشد. ۲۰۵و  ۲۱۰ظاهرا

٢.  
ً
  سلسیوس ۀدرج ۴/۹۹تقریبا

٣.  
ً
  متر ۶۵۹تقریبا

٤.  
ً
  درجۀ سلسیوس ۱/۹۶تقریبا

  متر ۹۱۲معادل  .٥
٦.  

ً
  درجۀ سلسیوس ۷/۶۶تقریبا

  متر ۲۷۸۸معادل  .٧
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بند حکیم صاحب اســت رســیده  و از آن مکان به قدر یک فرسخ باال رفته به جایی که مشهور به

تــر  مرتفع ٢شده که چهارهزار و چهارصد و سی و شش ذرع ١درجۀ ترمومتر یکصد و سی و سه درجه

شود. و این بندی است که چهار سال قبل یکی از حکمای فرنگ به عزم ســیاحت  از سطح طهران می

ه بند حکیم صــاحب شــد. و به آن مکان رفته و از آنجا تجاوز نتوانست بکند و به این جهت مشهور ب

در همین جا سه نفر از بلدهای فدویان بدحال شده نتوانستند بیایند. و از آنجا بامداد هفت نفــر بلــد 

بنــد اســت رســیده درجــۀ  ٣دیگر به هر نحو بود مسافتی نیز طی کرده به مکانی که مشهور به بامشــی

نج هــزار و چهارصــد و شصــت شد که به حســاب پــ ٤ارتفاع ترمومتر را گرفته یکصد و هجده درجه

  تر از سطح طهران باشد.  مرتفع ٥ذرع

رســد. و در  و از بامشی بند به قدر هزار قدم به استراحت رفته زحمتی ندارد و به اول دودکــوه مــی

باشــد و از آن  آنجا تپه مانند جاییست و بخار رقیقی متصاعد است و ارتفاع او به قدر سیصد قدم می

وسعت به قدر ســه قــدم گــود و بــه  ای هست کم است و در آخر دودکوه زاغه حد به باال معدن گوگرد

فاصلۀ صد قدم دورتر زاغۀ دیگری هست از زاغۀ اول بزرگتر و از هر دو بخار متصاعد اســت. پشــت 

زاغۀ دوم گودالی است حوض ماننــد کــه از اطــراف آن بــرف آب شــده و در میــان آن حــوض جمــع 

رســد  های سفید نازک به هم می گرد نیز دارد و در میان آن آب کرممزه و قدری گو شود و آبش ترش می

و باالی کوه جاییست وسیع و وسط آن گودالی است بزرگ و پر از برف و این اوقــات بــه قــدر چهــار 

پنج ذرع برفش پایین رفته است و عمق گودال را تا امروز کسی مشاهده ننموده اســت. و ســه ســمت 

عدن گوگرد است و بخار دارد بی برف است. و در آنجا زیاده از پــنج قله برف دارد و یک سمتش که م

دقیقه زیستن میسر نشد. و از برای فدویان حالــت انقــالب دســت داده درجــۀ ارتفــاع ترمــومتر را در 

کمال سرعت گرفته و سه نفر از بلدها را امر به کندن گــوگرد نمــوده و مراجعــت کــرده، در زاغــۀ دوم 

د و عمل دیگری که به واسطۀ چوب و ریسمان باید بشود از شدت زیادتی باد بلدها به فدویان رسیدن

نتوانستند به عمل بیاورند. دو ساعت و نیم به غروب مانده عود به منزل و در نهایت سرعت و آســانی 

 که در پای کوه است وارد شدند.  ٦به قریۀ کرنا
  

                                                       
١.  

ً
  درجۀ سلسیوس ۱/۵۶تقریبا

٢.  
ً
  متر ۴۶۱۳تقریبا

  است.» گربه«در گویش مازندران به معنی » بامشی« .٣
٤.  

ً
  سلسیوس ۀدرج ۸/۴۷تقریبا

  متر ۵۶۳۲کمی بیش از  .٥
الریجان در جنوب شرقی است. یال باالی این روستا گرناجنوبی و باالتر از آن گرناشمالی نام  گرم باال نام روستایی بین رینه و آب» گرنا« .٦

  دارد.
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ارتفاع طهران از ســطح 

دریا که از خارج معلوم 

  شده است

  متر) ۱۱۶۴ذرع ( ۱۱۲۰

  
  ارتفاع قصر نیاوران از تهران

  متر) ۴۷۸ذرع ( ۴۶۰    

  
  ارتفاع نیاوران از دریا

  متر) ۱۶۴۳ذرع ( ۱۵۸۰

  
ارتفاع قصبۀ دماونــد از 

  طهران

  متر) ۹۷۱ذرع ( ۹۳۴

  گرم از طهران ارتفاع آب

  متر) ۹۱۲ذرع ( ۸۷۷

  
  ارتفاع اول برف از طهران

  متر) ۲۷۸۸ذرع ( ۲۶۸۱

  
  برف از دریا ارتفاع اول

  متر) ۳۹۵۳ذرع ( ۳۸۰۱ 

  
ـــیم  ـــد حک ـــاع بن ارتف

  صاحب از طهران

  متر) ۴۶۱۳ذرع ( ۴۴۳۶

ــد از  ارتفــاع بامشــی بن

  طهران

 ۵۶۷۸ذرع ( ۵۴۶۰

  متر)

  
ارتفاع قلۀ چاه آتشی دماونــد 

  از طهران

  متر) ۶۱۳۳ذرع ( ۵۸۹۸ 

  
ارتفاع قلۀ چاه آتشی دماوند 

  از دریا

  متر) ۷۲۹۸ذرع ( ۷۰۱۸ 

  
قلــۀ چــاه آتشــی ارتفاع 

گــرم کــه  دماونــد از آب

دامنـــــۀ واقعـــــی او 

ــی ــوب م ــود و  محس ش

  ارتفاع  حقیقی اوست

 ۵۲۲۱ذرع ( ۵۰۲۱ 

  متر)

  

  

ــارومتر ــاع ب ــۀ ارتف از  ١درج

طهران که معروف به درجــۀ 

انقالب هواست هزار و یک 

ــت و  ــه اس ــر ذرع فرانس مت

ـــک گـــره از ذرع   ی
ً
ـــا تقریب

  ایرانی کمتر است

   ۶۶۰  

  
بارومتر از نیاوران درجۀ ارتفاع 

  هزار و یک متر

   ۶۲۵  

  
درجۀ ارتفاع بارومتر از قلــه 

  دماوند هزار [و] یک متر

   ۳۴۲  

  
آب در قلۀ دماوند 

ــــه  درجــــۀ  ۷۹ب

ــانتی ــه  س گر[ا]د ب

آیــد کــه  جوش می

عبــارت از تقســیم 

  صد درجه است

درجۀ ارتفــاع بیبودیــت کــه 

یکی از آالت ارتفاع اســت  

  از طهران

  درجه ۲۲۸   

  
ـــۀ  ـــت از درج ـــاع بیبودی ارتف

  نیاوران

  درجه ۲۱۵   

  
درجۀ ارتفاع بیبودیت از قلــۀ 

  دماوند

  درجه ۱۱۲

    

  

   

                                                       
  در متن همه جا مارومتر آمده است. .١
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  چند توضیح
. در بازنویســی اســتفاده کــرده اســتمقیاس فارنهایت با نویسندۀ گزارش گویا از دماسنجی استفاده 

  پانویس آمده است.گزارش معادل دمای فارنهایت به طور تقریبی برپایۀ سلسیوس یا صد قسمتی در 

گیری ارتفاع جغرافیایی با دماسنج ارزش بسیار کمی دارد چون درجۀ خطا در آن باالســت.  اندازه

متر است و در  ۵۶۱۰شود. ارتفاع قلۀ دماوند حدود  نتیجۀ این خطا هم در گزارش به خوبی دیده می

  متر رسیده است.  ۷۳۰۰این گزارش به میزانی نزدیک به 

یــاد شــده کــه اطالعــی از آن بــه دســت نیامــد و  )؟( سنجی به اسم بیبودیت فاعدر گزارش از ارت

  خواند.  های متداول امروزی نمی عددهای داده شده هم با مقیاس

 خطایی هم در متن گزارش وجود دارد زیرا مقایسۀ دماهای نیاوران و دماونــد نشــان
ً
دهنــدۀ  ظاهرا

بــا افــزایش فاع کاهش دیده شود، اما ارتفــاع هــم ست و با این حساب باید در مقایسۀ ارتافزایش دما

  چشمگیر گزارش شده است.

  ها گیری ارتفاع ارزیابی نتایج اندازه

  نام محل
یا    ارتفاع از در

  گزارش)در (

یا    ارتفاع از در

  (در عمل)
  توضیح

  ۱۱۶۴  ۱۱۶۴  تهران
چنین ارتفاعی در پهنۀ آن 

  روزگار تهران معقول است.

  ۱۶۴۳  ۱۶۴۳  نیاوران
ارتفاعی در پهنۀ آن چنین 

  روزگار نیاوران معقول است.

  ۱۹۰۰  ۲۱۳۵و  ۱۸۲۳  روستای دماوند

در گزارش دو ارتفاع برای 

روستای دماوند داده شده که 

 هر دو نادرست است.
ً
  تقریبا

 درست است.  ۲۱۵۰  ۲۰۷۶  آبگرم الریجان
ً
  تقریبا

  مکان نامعلوم است.  ؟  ۳۹۵۳  اول برف

  ؟  ۵۷۷۷  بند حکیم صاحب
نامعلوم و ارتفاع  مکان

  نادرست است.

  ؟  ۶۸۴۲  بند بامشی
مکان نامعلوم و ارتفاع 

  نادرست است.

  ارتفاع نادرست است.  ۵۶۱۰  ۷۲۹۸  چاه آتشی (قلۀ دماوند)
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