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   چکیده

این پژوهش تالش دارد که به . الریجان استباال  در دهستانآمل کوهستانی  یکی از روستاهاي )شاهاندشت(شونادشت 

بپردازد و یافته هاي پژوهش بررسی و تحلیل دو اثر شاخص منطقه مورد مطالعه با   این روستا  لگوهاي معماري بومیا

پژوهش آن سوال . روش تحقسق توصیفی و تحلیلی و بررسی میدانی است. است  -AM 015  و AM - 001کدهاي  

؟ فرضیه تحقیق طرح، فرم و سازه یافته هاي پژوهش در ارتباط با معماري بومی منطقه چگونه قابل تبییین استکه است 

و ایده پردازي معماران و طراحان از مولفه هاي ) کوه هاي صعب العبور(مبتنی بر آن است که شرایط زیست محیطی 

شکل گیري و ساخت بناهاي مذکور  نتایج پژوهش نشان می دهد. تشکل گیري طرح و فرم سازه هاي مذکور اساصلی 

 ؛نهفته استنیز بلکه در موقعیت سوق الجیشی و استراتژیکی منطقه  ،استیبا شرایط زیست محیط  ارتباط نه تنها در

عبور می  رمحوبخصوص اینکه یکی از شبکه هاي ارتباطی اصلی ارتباط دهنده مناطق شمالی ایران با فالت مرکزي از این 

  .تکرده و قلعه و برج به نحوي ساخته شده که مسلط بر این راه ارتباطی بوده اس

  

  .زیست محیطبرج، ، قلعهمعماري بومی،  شاهاندشت،  آمل، :کلیدي هاي واژه

  

   مقدمه -1

ي به غلط شاهان دشت می گویند یعنی دشت شونا و شونا دهکده اي قدیمی  در دو سه کیلومتر هشونادشت که امروز

و طی بررسی هاي که امروز امامزاده و گورستانی قدیمی در آنجا بجاي مانده  بوده است آن شرق و در سمتملک قال 

 از این محل تحت عنوان .ق 1307دمرگان در سال  .استباستانشناختی انجام شده توسط نگارنده محل آن نیز شناسایی شده 

موثر واقع  معماري منطقها و شرایط زیست محیطی آن در طرح و فرم روستکوهستانی بودن این  .نام برده استشونه دشت 

در ارتباط با زیست محیط، توپوگرافی و  است و که یک نمونه کامل از معماري بومی منطقه شونادشتمهمترین اثر  . شده است

شونادشت به نام ج یا مقبره برباید از ست و بعد از قلعه، به نام ملک بهمن  روستا ي قلعه ،اکولوژي منطقه شکل گرفته است

 شبکه ارتباطی این. ندمحور قدیمی ارتباطی هراز  و در ارتباط با آن شکل گرفته ا در نامبرده دو اثر هر. گنبد سی باید نام برد

شم به عبارتی یکی از شاخه هاي راه ابری یا مناطق شمالی ایران با فالت مرکزي و یکی از راه هاي مواصالتی و پیونده دهنده ي

، ابن  ]4[، جیهانی ]3[یاقوت حموي  ،]2[، اصطخري ]1[از جمله ابن حوقل محققین قرون اولیه اسالم بوده است به نحوي که

  . به آن اذعان داشته اند... و   ]6[، قزوینی ]5[فقیه

  است؟ طرح، فرم و سازه یافته هاي پژوهش در ارتباط با معماري بومی منطقه چگونه قابل تبییین :سوال پژوهش

و ایده پردازي معماران و طراحان از مولفه هاي اصلی شکل ) کوه هاي صعب العبور(شرایط زیست محیطی  :فرضیه پژوهش

  .گیري طرح و فرم سازه هاي مذکور است
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  روش شناسی پژوهش - 2

انجام  1386در سال  مورد نظربررسی  .است از منطقه مورد مطالعه روش تحقسق توصیفی و تحلیلی و بررسی میدانی

و به صورت پیمایشی بوده است و براي هر کدام از محوطه ها یک کد اختصاص داده شده که دو نمونه آن در این پذیرفته 

  . پژوهش آمده است

  موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه   - 3

ي بخش از دهستان امیر روستاییو روستاي ییالقی شاهاندشت در  قسمت مرکزي مازندران و در جنوب شهرستان آمل 

در قسمت شمالی آن . در محور دره رودخانه هراز موقعیت یابی شده استکیلومتري شمال شرق رینه  15 و در حدود نالریجا

روستاي شنگلده و رودخانه هراز و در مرز شرقی آن روستاي وانا و در مرز غربی روستاي گزنک و در مرز جنوبی دشت دژمار 

   .مایل به سرد استداراي آب و هواي معتدل  و قرار دارد

  

  یافته هاي پژوهش -4

است که در طی بررسی باستانشناختی انجـام   -015AM  و  AM -001یافته هاي پژوهش دو اثر معماري با شماره هاي 

این کدها به آن اختصاص داده شده است و هر دو اثر از طرح، فرم و سـازه داراي ویژگـی    گانتوسط نگارند 1386شده در سال 

  .منطقه شکل گرفته اند اکولوژيبومی منطقه شاهاندشت دارد و با توجه به   معماري  ر به فردي هستند که نشان ازهاي منحص

  معرفی جامعه آماري پژوهش بحث و  - 5

  ) 1و  طرح  1شکل(  AM -001قلعه ملک بهمن  . 5-1

  موقعیت قلعه

الریجان واقع در  بخش الریجان شهرستان آمل می باال   روستاي شاهاندشت از توابع دهستانجنوب قلعه ملک بهمن در 

قرار گرفته و ارتفاع آن از   52    15    9/19و عرض جغرافیایی       35    54      3/33این بنا در طول جغرافیایی .  باشد

 5/1تقریبا در که  استروستاي شاهاندشت و شنگلده  ،نزدیکترین آبادي به این قلعه. متر می باشد 1699سطح دریاهاي آزاد 

کیلومتري آنها و جنب آبشار واقع شده است؛ این قلعه در باالي کوه و متناسب با شرایط ارتفاعات منطقه شکل گرفته و در 

   .غرب آن آبشاري زیبا جریان دارد

: است از خرابه هاي این قلعه مستحکم دیدن کرده و درباره آن چنین نوشته. ق 1307. / م 1889دمرگان در نهم دسامبر 

متر از سطح دریا می رسد این قلعه که  1410متر و ارتفاع ده شونا دشت به  1630بلندي کوهی که ملک قلعه بر آن بنا شده « 

قرنها حافظ دروازه هاي دماوند بوده است بر روي صخره اي عظیم که مامن مستحکمی بوده بنا شده است صخره اي که این دژ  

ز سطح اراضی دهکده شونه دشت بلند تر است و از سویی که این دژ پشت به کوه دارد بندي متر ا 220بر آن بنا شده است و

متر است می تواند از آب تنگه شونا  100متر در  300متر می رسد؛ تمام سطح این صخره که تقریبا  63است که بلندي آن به 

طبقه است و همچون آشیانهاي عقاب به این ساختمانهاي این قلعه یکی بر روي دیگري و طبقه . به حد کافی مشروب شود

صخره متکی است پلکانی پیچ در پیچ در سراشیبی این صخره در دل سنگ کنده اند که دست یافتن به دژ با گذشتن از آنها 

بسیار مشکل بوده است چنانکه از بناهاي قلعه پیداست این قلعه در یک زمان ساخته نشده بلکه مجموعه اي از استحکامات 

که آنها را به یکدیگر مرتبط نموده اند هیچ فضایی بی مصرف و بیهوده نمانده است بر کوچکترین زوایا برجی و دیواري  است

   .]7[»ساخته اند

  وجه تسمیه بنا

ملک بهمن پسر . نامیده شده است» ملک قال«ظاهرا این قلعه به نام ملک بهمن آخرین سلطان سلسله استندار الریجان

در بعضی از کتب از قلعه ملک  .]8[ملک کاووس از احفاد کیومرث بن بیستون بن گستهم بن زیار است ملک کیومرث پسر
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دلیل این نامگذاري این است که قلعه در مجاورت آب قرار دارد و چون در . بهمن به نام قلعه فرشتگان نیز نام برده شده است

ظاهرا از این قلعه زمانی نیز به نام قلعه . رشتگان می گفتنددین زرتشت آب جزء روشنایی است به همین دلیل آن را قلعه ف

  . دشمنکور نام برده اند

  آسیب شناسی بنا

در فهرست آثار میراث فرهنگی به ثبت رسیده است؛ این بنا در   19/5/1379در تاریخ  2778قلعه ملک بهمن با شماره 

و شکافهایی در بنا دیده می شود و برخی از قسمتهاي دیوار اثر عواملی چون هوا زدگی، بارندگی و سرماي زیاد آسیب دیده 

بنا دخل و تصرفاتی توسط افراد   در قسمتهایی از. بخصوص در قسمت باالیی ساختمان به علت شرایط اقلیمی فرو ریخته است

ن و باغداران  تا سودجو و قاچاقچیان عتیقه صورت گرفته که باعث تخریب بنا شده است؛ همچنین در حریم این قلعه کشاورزا

  .حدودي باعث آسیب رساندن به این محوطه تاریخی شده اند

  
  )هنگارند: مآخذ(قلعه، دید از شمال

  
  )هنگارند: مآخذ(قلعه، دید از شرق

    

   AM -001قلعه ملک بهمن  

  
  کروکی قلعه ملک بهمن. 1طرح 

کیلومتري جنوب روستاي  5/1  دهستان باال الریجان

  شاهاندشت

  39s 0613295  طول جغرافیایی

  UTM  397463  عرض جغرافیایی

  متر 2569  دریا ارتفاع از سطح
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  )هنگارند: مآخذ(قلعه، دید از غرب  )هنگارند: مآخذ(قلعه، دید از جنوب

تصاویر قلعه ملک بهمن. 1شکل

  قدمت بنا

زیکی بناي محوطه و کارکرد آن چنین بر می آید که متعلق به تاریخ بناي قلعه به طور دقیق مشخص نیست؛ اما از آثار فی

ر این دوره قلعه سازي در ایران رواج داشته و تا دوره ي صفویه در اختیار حاکمین منطقه بوده است ددوره ساسانیان بوده است 

   .براي سکونت حاکم استفاده می شده است پناهگاهیو از آن به عنوان 

  فضاي پیرامونی قلعه

یک طرف قلعه دره اي . قرار دارد -دنباله کوه عروس و داماد  - ناي قلعه روي تخته سنگی از کوهی منفرد و نوك تیز ب

متر  25است که آب، بستر سنگی آن را به مرور ایام خورده و تنگی باریک بوجود آورده است که منتهی به آبشاري در حدود 

رچشمه  می گیرد و پس از گذشتن از آس تنگه و تنگه آبشار و یورشون دشت، آب این دره از کوهاي شونا و دجمار س. می شود

   . به قلعه ملک بهمن و در نهایت از طرف راست به رودخانه هراز می پیوندد

منتهی می شود دامنه شمالی مازیارکر قطعه زمینی صاف است » مازیارکر« جنوب قلعه به رشته سنگی دیوار مانند به نام 

ظاهرا این قطعه زمین صاف با توجه به بقایاي  ،ي قطور و از سنگهاي عظیم خشکه چین آن را محصور کرده اندکه با دیوارها

معماري باقیمانده داراي طرح و نقشه معین بوده است و به نظر می رسد که گردشگاه و تفرجگاه اهالی قلعه بوده باشد؛ این 

وازه سنگی بوده است و بیرون این دروازه که امروز نامی از آن باقی است دیوارها منتهی به دروازه اي می شده که معروف به در

  .)2شکل(برجی مدور بنا کرده بودند که آثار چندانی از آن باقی نمانده است

  

  
    

]9[ توپوگرافی و قلعه ملک قال. 2شکل 

  مصالح بنا

تماما از سنگ و ساروج ساخته شده اند در قسمت متر بر جاي است که  9و  8از بناهاي این قلعه دیوارهایی به ارتفاع   

 چون بام. هاي بعد به آن الحاق شده است تنگه آبشار بناهایی از خشت قالب زده دیده می شود که احتماال در دوره

. ساختمانهاي قلعه خراب شده و باالي قلعه را گنبد مانند کرده است دسترسی به دیوارها و اندازه گیري آنها غیر ممکن است

هر جایی که می توانستند قطعه زمین مسطحی بوجود بیاورند . اطاقها و سایر ساختمانهاي قلعه در سطوح مختلف بنا شده اند
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اطاقی و پناهگاهی ساخته اند براي ساختن بنیاد دیوارها و برجهاي قلعه بی شک استادان معمار را در داخل زنبیل گذاشته و 

  .]10[یل به آنها رسانیده اند تا سنگهاي اولیه پی را در دل پرتگاههاي مختلف کار گذارندآویخته اند و مصالح را نیز با زنب

  طرح و فرم بنا

ساختمان طبقه اول داراي سالن، . این قلعه در دو طبقه ساخته شده است که طبقه زیرین مسدود و راه آن پوشیده است

بر اثر تهاجمات دورانهاي مختلف دچار آتش سوزي شده اتاقک و یک حوض می باشد و از دیواره هاي آن مشخص است که 

اتاق مخصوص سلطان و ملکه، مجاور آبشار و روي این ساختمان اتاقهاي دیگري با کارکردهاي مشخص بوجود آورده اند، . است

بین قلعه و قسمت بیرونی آن یک پل . اتاقهایی که قسمت فرازین قلعه بود که جایگاه خانواده و نگهبانان سلطان بوده است

وبی یکی حصارهاي اصلی در جبهه جن. بودند از بین برده اند) گنج ( هوایی برقرار بود که این پل را افرادي که بدنبال دفینه 

ضخامت دیوارها در این قسمت به دو متر و سه متر می رسد و در . متر می رسد 65باالي دیگري قرار گرفته و بلندي آنها به 

طبقات مختلف این بنا . قطر دیوارهاي طرف کوه بیش از یک متر نیست. مده است زیر آنها پرتگاههاي ترسناکی به وجود آ

باقیمانده  این راهرو ها امروزه مسدود شده اند؛ ولی آثار آنها . مینی به یکدیگر مرتبط بوده اندنها و راهروهاي زیرزابوسیله پلک

آثار پله ها در روي صخره اي . پلکانی که به ارگ قلعه می رفته بر جاي است و درازاي آن به بیست تا سی متر می رسد. است

کتیبه و . قسمت پایین این پلکان از میان رفته است. است درجه دارد و به داخل قلعه می آمده است بر قرار 30که شیب 

در باروها و حصارها هنوز سنگهاي . این قلعه دست کم دوبار گرفتار آتش سوزي شده است. نقاشی در این بنا دیده نشده است

. بنا شده است تر بنا از سنگهاي تراشیده و آهک قسمتهاي قدیم. سوخته و دود زده که نشان آتش سوزي است دیده می شود

  .در اطراف قلعه نشانی از بناهاي خراب است

  

  کارکرد بنا

این قلعه با توجه به اینکه در کنار رودخانه و آبشار و در یک فضاي مخفیگاهی قرار داشت هم از نهاد نظامی و هم از نهاد 

قلعه داراي دروازه یا نگهبانی هاي  دلیل آن این بود که. دینی بهره مند بود که اهمیت آن بیشتر روي نهاد نظامی گري بود

دفاع این قلعه از چهار جهت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و بدقت زیاد  .خاصی بود که از آن حفاظت به عمل می آورد

در جنوب غربی قلعه در اراضی سنگ دروازه، برجی از سنگ و ساروج در جنوب غربی ملک قال بر . تدارك آن را دیده بودند

این برج که مسلط بر راه قدیم آمل به فالت مرکزي است . من رشته مازیارکر بنا شده که یک چهارم آن برجاي مانده استدا

  .برج دیده بانی قلعه است تا در مواقع مخاطره اهالی قلعه را خبردار کند

  :شاره داشتهر قسمت از فضاهاي قلعه داراي کارکردي است، از اهم این فضاها می توان به موارد زیر ا

  ؛)در درون قلعه قرار داشت(ساختمان حکومتی قلعه

بنا نهاده شده بود؛ براي نگهبانان و ساکنین و قرار داشتند ارج از قلعهخ کهی هایساختمان

افراد را در چاهها می انداختند و یا از ارتفاعات کوه به  ،نمونه آن چاهها و ارتفاعات بود که براي مجازات( مکانهاي تنبیهی

.)ایین می انداختندپ

.]11[ )جاي تنور و قبور آن مشخص است( مکانهاي زندگی مردم عام
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  )هنگارند: مآخذ(گنبد سی، دید از جنوب

  

  
)هنگارند: مآخذ(گنبد سی، دید از شمال

تصاویر گنبد سی. 3شکل

موقعیت و وجه تسمیه

قلعه برج سی در شمال شرقی روستاي شاهاندشت بر باالي تپه اي به موازات قلعه ملک بهمن و به فاصله سه کیلومتري از 

سی در زبان پهلوي به معنی (در اراضی گنبد سی . بري می باشدنام دیگر این محوطه نزد اهالی محل برج گ. واقع گردیده است

  . که در شمال قلعه قرار دارد که در گذشته طاقی گنبدي داشته است) باالترین مکان یا آخرین نقطه

  طرح و فرم بنا

سانتی متر و بلندي برج تا زیر لبه طاق  80یوار آن در یک متري کف اصلی بنا متر و پهناي د 30/17محیط داخلی برج  

سانتی متر است با لبه ي شکسته دور دایره بنا را جمع کرده و سقفی گنبدي بر آن زده بودند قسمتی از سقف آن که با  65

پهناي . ، غرب و شمال می باشداین بنا داراي سه ورودي در جبهه هاي شرق. سنگ و ساروج بنا شده تا کنون باقی است

چون طاق درگاهها خراب شده است . سانتی متر است 90متر و پهناي ورودي شمالی  - سانتی 70ورودي هاي شرقی و غربی

) 2و  طرح  3شکل(  -AM 015برج گنبد سی . 5-2

  
  کروکی برج گنبد سی .2طرح

  شمال شرقی روستاي شاهاندشت در  باال الریجان

   S 39 0613571  طول جغرافیایی

  UTM    3975653  عرض جغرافیایی

  متر1672  ارتفاع از سطح دریا
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رنگهاي . مصالح بنا، سنگ و مالط ساروج است و داخل بنا را با اندود گچ پوشش داده اند. ارتفاع ورودي ها مشخص نیست

  .قشرهاي آن نشان می دهد که این بنا دو یا سه بار تعمیر شده است مختلف گچهاي داخلی و

  کارکرد بنا

اما راجع به نظریه خود مدرك  ؛]12[راجع به کاربرد آن عده اي معتقدند که احتماال مدفن یکی از بزرگان محل بوده است

  . مستندي ارایه نداده اند

  بنا گونه شناختی تطبیقی

، شکل باالي گنبد پیازي و .ق. ه مقبره رسکت و الجیم در سواد کوه مربوط به قرن چهارم هگنبد سی مقبره اي است مشاب

( می باشد  VII  Cگونه شناسی سفال هاي گنبد سی از نظر طرح و فرم شبیه به  تورنگ تپه  . بدنه آن استوانه اي است

  ).2و  1جدول

  

  با توجه به شواهد باستانشناختی گاهنگاري نسبی

  .)2جدول(است . ق. ه 6تا  4ریخی بین قرن مبحث گونه شناختی، این بنا داري تابا توجه به 

- AM 015کاتالوگ سفال محوطه . 1جدول

ف
ردی

نوع   

  فرم

نوع   رنگ خمیره

  پوشش

نوع   پخت  ساخت

  تزیین

  طرح یا عکس سفال

  ساده  ناکافی  چرخساز  پرداخت  قرمز  پایه  1

  
  ساده  ناکافی  چرخساز  پرداخت  قرمز  بدنه  2

  
  

  

  - AM 015گونه شناختی و گاهنگاري سفال محوطه .  2جدول

  منبع مقایسه  تاریخ  نوع شباهت  نام محوطه و دوره مرجع  ردیف

  3[  Boucharlat and lecomit; 1987; planche78[  اوایل اسالم  طرح و فرمVII  Cتورنگ تپه    1

 ;4[  Boucharlat and lecomit; 1987[  اوایل اسالم  طرح و فرمVII  Cتورنگ تپه    2

p.130,FIG24
  

  

  

  

  

  

  

  



International Conference on Civil Engineering
  Architecture and urban infrastructure

29-30 July 2015, Tabriz , Iran

8

  گیري نتیجه -6

است بلکـه در   نتایج پژوهش نشان می دهد شکل گیري و ساخت بناهاي مذکور نه تنها در ارتباط با شرایط زیست محیطی

موقعیت سوق الجیشی و استراتژیکی منطقه نهفته است بخصوص اینکه یکی از شبکه هاي ارتباطی اصـلی کـه ارتبـاط دهنـده     

ناطق شمالی ایران با فالت مرکزي بوده از این قسمت عبور می کرده است و قلعه و برج به نحوي ساخته شده کـه مسـلط بـر    م

  .این راه ارتباطی بوده است

یکی از دو محوطه مورد مطالعه قلعه ملک بهمن است به طور کلی در حوضه رودخانه هراز شهرستان آمل قلعه هاي زیادي 

از نظر محل استقرار و بر اساس توپوگرافی حوزه بررسی شامل قلعه هاي کوهستانی،  این منطقهقُالع  شناشایی شده است و

طرح، پالن و شیوه ي معماري قُالع جهت تامین امنیت . قلعه هاي کوهپایه اي و قلعه هاي ناحیه جلگه اي و هموار هستند

معماري سه گانه . ي معماري جداگانه اي اقتضا می کرده استمنطقه از توپوگرافی منطقه تاثیر پذیرفته است و هر کدام شیوه 

و نمونه مورد  اقلیمی در شکل گیري طرح و پالن آنهاست - قُالع در منطقه مورد بررسی بیانگر تاثیر شرایط زیست محیطی 

  .مطالعه پژوهش در گروه قلعه هاي کوهستانی بود

به خاطر شرایط اقلیمی و خالقیت  - ص قلعه ملک بهمننمونه شاخ -  در بین قلعه هاي آمل، قلعه هاي کوهستانی

همین عامل باعث . بهتر از دیگر قلعه ها بر جاي مانده است ،مهندسان ایرانی در به کار بردن مصالح متناسب با شرایط محیطی

م کاوشهاي باستانشناختی باقی بماند و با توجه به آنها و بدون انجا قلعهشده است که مقداري از سازه، فرم، ابعاد و بقایایی از 

  .در نظر گرفت کاربرد نظامی و مسکونی براي آن

از ویژگی هاي قلعه مورد بررسی، پیروي طرح و پالن از شرایط محیطی مکان ساخت قلعه، عدم رعایت نظم هندسی معین 

، داشتن طرح و کوهستانیدیگر قلعه هاي در طرح و نقشه قلعه، مشابه نبودن طرح قلعه شناسایی شده منطقه مورد بررسی با 

نحوه قرارگیري برجها (بارو و برج متناسب با قلعه  ، داراي حصار ونسبت دیگر قلعه ها قلعهاین پالن مشخص و مستقل براي 

، دارا بودن تاسیساتی نظیر جایگاه استراحت و سکونت دژنشینان، آب انبار ها )بستگی به وجود یا عدم وجود موانع طبیعی دارد

اي که قلعه بر آن بنا نهاده شده  ارگ اصلی در باالترین نقطه صخره ، واقع شدن... راي نگهداري غذا ها و اسلحه، و و مکانی ب

  . است

استحکامات دفاعی و قلعه هاي کوهستانی منطقه مورد بررسی، نظیر سنگ، از مناطق پیرامون  این قلعه مانند دیگر مصالح

این نکته از تصاویر ارایه شده و . و این نیز براي قلعه ملک بهمن مصداق دارد استقلعه و کوههاي اطراف آن تامین می شده 

مقایسه ظاهري سنگهاي طبیعی منطقه و سنگهایی که در ساخت قلعه و دیگر استحکامات دفاعی به کار رفته است به خوبی 

و یا اینکه برج دیده بانی . و دیگري برج مقبره برج دیده بانیی  کاربري هاي متعددي عنوان کرده اند؛ یک محوطه دیگر در مورد   .قابل استنتاج است

فاصله با  ا یاین برج ها در اطراف قلعه  بوده باشد که بعدا تغییر کاربري داده و تبدیل به برج مقبره شده است؛ اما در مورد برج دیده بانی باید  اذعان داشت که

گزارش رفت و آمد ز قلعه ملک بهمن بنا شده و اگر  کارکرد برج دیده بانی براي آن در نظر گرفته شود، نقش آن و گنبد سی نیز  با فاصله ا از آنها بنا می شدند

بوده است و با توجه به اینکه این برج مسلط بر شبکه ارتباطی هاي مشکوك در محور هاي مواصالتی و در جریان گذاشتن وقایع مخاطره آمیز با ساکنین قلعه 

.در شیب کوه ، برج دیگري  قرار داشته است این کارکرد نمی تواند دور از واقعیت باشد) سمت مقابل دره رودخانه هراز(روبروي آن  هراز  بوده و در 
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