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پهنهبندی قلمرو هوازدگي سنگها در استان تهران و البرز
سميّه عمادالدین * ،استاديار ژئومورفولوژي دانشگاه گلستان ،ايران.
فخرالدین نامجو ،دانشجوي کارشناسي ارشد هيدروژئومورفولوژي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
شهرام محمدی ،دانشجوي کارشناسي ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
روزبه ولوی ،دانشجوي کارشناسي ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشگاه شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.

چکيده
شدّت و تيپ هوازدگي در نواحي مختلف متفاوت مي باشد که اين اختالفات ناشي از عوامل جغرافيايي
از قبيل عرض جغرافيايي ،زاويهي تابش ،ارتفاع ،دوري و نزديکي به دريا و  ...ميباشد که با توجّه به
اقليم خود ،نوع هوازدگي را به وجود ميآورد .براي شناسايي وضعيّت هوازدگي در سطح منطقهي مورد
مطالعه از مدل پلتير استفاده گرديد و از بين هفت مدل پلتير ،دو مورد (مناطق مورفوژنتيکي و شدّت و
تيپ هوازدگي) که به نحو مطلوبي ميتوانند وضعيّت هوازدگي و اشکال مربوط را توصيف کنند ،مورد
استفاده قرار گرفت .ابزارهاي اصلي اين تحقيق ،نقشهي توپوگرافي ۱09::::و نقشه زمينشناسي
 ۱0۱:::::تهيّه شده توسط سازمان زمين شناسي کشور و عناصر اقليمي متوسط دما و بارش ساالنه
 43ايستگاه در منطقهي مورد مطالعه مي باشد .نتايج نشان داد که از  5وضعيّت مورفوژنتيکي موجود
در مدل پلتير 4 ،وضعيّت در شرايط اقليمي منطقه اتّفاق ميافتد .منطقهي مورد مطالعه به دليل
توپوگرافي گوناگون ،از نظر بارش متنوّع است که بيشترين بارش آن متعلّق به مناطق کوهستاني
مي باشد که از نظر مناطق مورفوژنتيکي جزء مناطق ساوان تلقّي مي شود .ويژگي غالب منطقهي ساوان
را ميتوان فعّاليّت آبهاي جاري با شدّت شديد تا ضعيف و تأثير متوسط بادهاي غالب منطقه نام برد.
قسمت هاي شمالي منطقهي مورد مطالعه به دليل بارش و دماي متوسط جزء منطقهي نيمهخشک
محسوب مي شود که بيشتر بخشهاي شمالي منطقهي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است که

ميگردد که بخشهاي زيادي از منطقهي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است که ويژگي غالب
منطقهي خشک را مي توان باد شديد ،فعّاليّت آب جاري و حرکات تودهاي ضعيف نام برد .نتايج حاصل
از رژيم هوازدگي موجود در مدل پلتير نشان داد که سه وضعيّت در شرايط اقليمي منطقه اتّفاق
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مهمترين ويژگيهاي ژئومورفوديناميکي اين مناطق ،تأثير باد و فعّاليّت آب جاري متوسط تا شديد
است .قسمت هاي جنوبي منطقه ،به دليل بارش ناچيز و دماي زياد جزء منطقهي خشک محسوب
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پهنهبندی قلمرو هوازدگي سنگ ها در استان تهران و البرز

ميافتد ،بهطوريکه در مناطق کوهستاني ،هوازدگي از نوع مکانيکي ماليم رخ ميدهد ،در حاليکه
بيشترين بخشهاي منطقهي مورد مطالعه را هوازدگي خيلي ماليم به خود اختصاص داده است.
واژههای کليدی
رژيم هوازدگي ،مناطق مورفوژنتيکي ،مدل پلتير ،استان تهران و البرز.
مقدّمه
ژئومورفولوژي کليماتيک قلمرويي از دانش است که به تشريح شکل و پراکنش لندفرم بر حسب نوع اقليم
ميپردازد(کرم و همکاران )149 0۱451 ،که در هر پهنهي شکلزايي ،فرايندهاي هوازدگي خاصّي فعّاليّت
دارند که منتج از اقليم ميباشد که در هر يک از اين پهنه ها ،فرايندهاي هوازدگي متناسب با ويژگيهاي
اقليمي آن منطقه فعّال ميباشد(جعفرياقدم و همکاران .)۱ 0۱45۱ ،شناخت عوامل مؤثّر در شکلزايي و
فرايندهاي هوازدگي حاکم در قسمت هاي مختلف يک حوضهي باعث شناخت مخاطرات ژئومورفيکي بالقوّه و
همچنين توان هاي محيطي اين نواحي ميگردد که ميتوانند نقش بسيار حياتي در امر برنامهريزيهاي عمراني
داشته باشد .مطالعات زيادي در زمينهي هوازدگي سنگها در سطح ملّي و بينالمللي صورت گرفته است؛ از
جمله در سطح جهان در زمينهي پهنهبندي مورفوژنتيک مي توان به افرادي چون ديويس  ،۱پنک  ،1بودل ،4
ترول  3و پلتير  9اشاره کرد .ديويس به سه نوع فرآيند شکلزايي وابسته به اقليم اعتقاد داشته است که شامل0
آب هاي جاري در مناطق مرطوب ،يخ در مناطق يخچالي و باد در مناطق خشک ،عامل تغيير شکل ناهمواري -
ها است .پنک در سال ( )۱5:5سه اصطالح خشک ،مرطوب و برفي را براي سه منطقهي مورفوژنتيکي که از
لحاظ اقليم ،هيدرولوژي و ژئومورفولوژي از يکديگر متمايز هستند به کار برد و تأکيد داشت که اين مناطق ،در
دوره هاي سرد و گرم پلئيستوسن به طور متناوب جابهجا شدهاند .بودل ( )۱531سيستم ژئومورفولوژي اقليمي
را مطرح نمود و همزمان با او کارل ترول در ارتباط با رابطهي اقليم و پراکندگي فرآيندها و عوامل ژئومورفيک،
هفت منطقهي مورفوژنتيک را ارائه نمود .در سال ( )۱59:پلتير نه سيستم مورفوژنتيک مستند بر کنترل
ژئومورفيک دما و بارش روي فرآيندهاي شکلزايي ارائه کرد .فاولر  6و همکاران ( )1::4مدلهاي هفتگانه
اقليمي ،هوازدگي و فرسايش پلتير را با استفاده از سيستم اطّ العات جغرافيايي در مورد کشور امريکا به کار
بردند و اين کشور را از لحاظ مناطق مختلف هوازدگي و فرسايش طبقهبندي کردند .بهاتاراي  7و همکاران
( )1::6تأثير هوازدگي بر خواصّ فيزيک ي و مکانيکي گلسنگ را مطالعه کردهاند و در اين مطالعه از روش
تجزيه و تحليل اندازه ذرّات ،پراش اشعه ايکس و آزمايش مقاومت استفاده کردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند

نمک ايران مرکزي با استفاده از مدل هاي پلتير پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که اين منطقه از نظر
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که در مناطق ياسيزيکاي توکيو هوازدگي فيزيکي نقش عمدهاي در کاهش مقاومت برشي گلسنگها داشته
است .ابطحي و همکاران ( )1:۱4به تهيّهي نقشهي مورفولوژيکي هوازدگي و فرسايش حوضهي درياچهي
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هوازدگي مکانيکي ،شيميايي و حرکتهاي تودهاي در حالت حداقل و از نظر فعّاليّت هاي بادي حداکثر و از
نظر مورفولوژيکي جزء مناطق خشک و نيمهخشک ميباشد .امّ ا مطالعاتي که در کشور ما انجام شده است،
مي توان به تحقيقات زير اشاره کرد 0اوّ لين کوشش در شناسايي مناطق مورفوژنتيک و مورفوديناميک ايران با
تحقيقات هانس بوبک در سال ( )۱547شروع شد که به مطالعهي آثار يخچال هاي کواترنري در ارتفاعات غرب
ايران پرداخت .مقصودي و همکاران ( )۱415پهنه بندي فرآيندهاي هوازدگي سنگها براساس مدلهاي پلتير
در شمال غرب ايران را مورد بررسي قرار دادهاند .در اين تحقيق ،از مدل هاي پلتير براي نشان دادن نوع
وضعيّت مورفوژنتيکي منطقهي غرب کشور مورد استفاده قرار دادهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که از نه
وضعيّت مورفوژنتيکي موجود در مدل پلتير ،پنج وضعيّت در شرايط اقليمي منطقه رخ داده است؛ بهطوريکه
بيشتر بخش هاي شمال غرب کشور در منطقه نيمه خشک قرار ميگيرد .جعفرياقدم و همکاران ()۱45۱
پهنهبندي فرايند هاي هوازدگي حوضهي رودخانه جاجرود با استفاده از مدل اقليمي پلتير پرداختهاند .نتيجهي
تحقيقات حاکي آن است که دو پارامتر دما و بارش ساالنه در ارتباط با اختالف ارتفاع ،ايجادکنندهي مناطق
شکلزايي مختلف و تفاوت در شدّت عمل فرايند هاي هوازدگي در حوضه ميباشند .خوشاخالق و همکاران
( )۱454پهنه بندي و واکاوي فرايندهاي هوازدگي در غرب دشت مرکزي -زاگرس را مورد بررسي قرار دادهاند.
در اين تحقيق ،از مدل هاي پلتير براي نشان دادن نوع وضعيّت مورفوژنتيکي منطقهي غرب دشت مرکزي -
زاگرس مورد ا ستفاده قرار دادهاند .و به اين نتيجه رسيدهاند که غرب دشت مرکزي جزء مناطق
مورفوکليماتيک خشک و نيمه خشک است که هوازدگي شيميايي ضعيفي در آن حاکم است و کوههاي زاگرس
اغلب جزء مناطق ساوان و معتدل است که داراي هوازدگي شيميايي متوسط بوده است .در اي ن تحقيق ،سعي
بر آن است ضمن در نظر گرفتن متغيرهاي مؤثّر بر هوازدگي سنگ هاي منطقه مورد مطالعه ،به کمک
سيستم اطّالعات جغرافيايي و با استفاده از متغيّرهاي ذکر شده ،پهنه بندي مناطق مختلف هوازدگي صورت
گيرد.
منطقهی مورد مطالعه
استان تهران و البرز به مرکزيّ ت شهر تهران ،بين  43تا  47درجه عرض شمالي و  9:تا  94درجه طول
شرقي واقع شده است .اين استان از شمال به استان مازندران ،از جنوب به استان قم ،از جنوب غربي به
استان مرکزي و از شرق به استان سمنان محدود است .تهران در بين دو وادي کوه و کوير و در دامنههاي
جنوبي رشته کوه البرز گسترده شده است؛ از جنوب به کوههاي ري و بيبي شهربانو و دشتهاي هموار

کوهستان ،تا اندازهاي معتدل و مرطوب هستند ،آب و هواي ديگر منطقههاي شهر کمابيش گرم و خشک و در
زمستان ها اندکي سرد است .مهم ترين منبع بارش در اين شهر بادهاي مرطوب مديترانهاي و اطلسي هستند
که از سوي غرب ميوزند .رشته کوه البرز هم چون سدي از نفوذ بسياري از توده هاي هوا جلوگيري ميکند ،از
همين روي سبب گرديده که هواي تهران از يک سو خشک تر و از سوي ديگر از آرامش نسبي برخوردار باشد.
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شهريار و ورامين و از شمال توسط کوهستان محصور شده است .از نظر آب و هوايي ،شهر تهران تأثير گرفته از
کوهستان در شمال (نسيم توچال ) و دشت در جنوب است .جز منطقه هاي شمالي تهران که تحت تأثير
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شکل  :0نقشهی منطقهی مورد مطالعه

روش تحقيق
در اين تحقيق ،روش مطالعه و تجزيه و تحليل دادهها براساس روش تحليلي  -توصيفي انجام شده است و
جمعآوري دادهها از طريق منابع کتابخانهاي و ميداني است .در اين تحقيق ،به منظور بررسي وضعيّت
هوازدگي و اشکال مورفوژنتيکي استان تهران و البرز ،عناصر اقليمي متوسط دما و بارش ساالنه ايستگاههاي
اقليمي منطقه که داراي مشاهدات همزمان بوده ،انتخاب گرديده است که حدود  43ايستگاه که دادههاي
مناسبي از لحاظ طول دوره آماري داشتند( )۱51:- 1:۱:انتخاب شدند (جدول شمارهي  .)۱در اين پژوهش،
با استفاده از مدل پلتير ،از دو متغيّر متوسط دما و بارش ساالنه ،هفت مدل مشخص شد که مي توانند انواع
مختلف پديدههاي هوازدگي را توصيف کنند که اين مدل ها عبارتند از 0مدل مناطق مورفوژنتيکي ،شدّت و
تيپ هوازدگي ،هوازدگي فيزيکي ،هوازدگي شيميايي ،شدّت فرسايش آبي ،بادي و حرکتهاي تودهاي
ميباشد .پلتير با استفاده از دو متغيّر متوسط دما و بارش ساالنه در مدل اقليمي خود پهنههاي هوازدگي
مختلفي را ترسيم کرده است .ابزارهاي اصلي اين تحقيق ،نقشهي توپوگرافي ۱09::::و نقشهي زمينشناسي

مربوط در آن محيط ثبت شدند .سپس با استفاده از مدل پلتير ،مدل ارتفاع رقومي ( )DEMو دادههاي
هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيک و بارانسنجي ،فرايندهاي هوازدگي موجود در منطقه مورد مطالعه
شناسايي گرديد و در نهايت نقشههاي مربوط ترسيم گرديد.
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 ۱0۱:::::تهيّه شده از منطقهي مورد مطالعه ،توسط سازمان زمين شناسي کشور بوده و با استفاده از
سيستم اطّ العات جغرافيايي رقومي گرديده و سپس يک پايگاه دادهاي در محيط  GISايجاد گرديد و دادههاي

دو فصلنامهی ژئومورف ولوژی کاربردی ایران ،سال دوم ،شماره چهارم ،پایيز و زمستان 0939

بارش

دما

عرض

جدول  :0مشخصات ایستگاه های منطقهی مورد مطالعه
عرض
دما
بارش
ايستگاه
طول

طول

09

ايستگاه

449
419

۱:/۱
۱9/4

49/76
49/79

9۱/1۱
9۱/91

واصفجان
دانشکده عباسپور

736
345

۱:
7/7

9۱/6۱ 49/5
9:/74 46 /۱6

راحت آباد
شاهرود کلنيک

16:
443
16۱

۱3/1
۱۱
۱4/3

49/6۱
49/7۱
49/91

9۱/11
91/69
91/35

زره در
نمرود
سيمين دشت

375
99۱
655

۱:/6
۱۱
۱:/6

9:/61 46 /۱6
9:/5 46 /1
9۱/91 49/5

زيدشت
جورستان
امامه

349
144

7/9
۱7/4

49/16
49/61

91/99
9۱/41

لزور
مهراباد تهران

4۱6
956

۱4
۱۱/1

9:/14 49/59
9۱/94 49/11

ده صومعه
کلوکان

315
17:
943

۱9/9
۱7/3
1/3

49/31
49/1
49/79

9۱/15
9۱/1
9۱/11

شمال تهران
چيتگر
آبعلي

3۱۱
۱91
19:

۱9/4
۱3/1
۱9/7

9۱/61 49/71
9۱/5۱ 49/44
9۱/1 49/6۱

لتيان
قرمز تپه
ماملو

4۱6
133

۱7
۱9

49/74
49/51

9۱/41
9:/5

ژئوفيزيک
کرج

111
314

۱4/9
۱4/3

9:/91 49/14
9۱/۱ 49/51

کريم آباد
سد کرج

931
451
161

۱1/6
9
۱7/1

49/16
49/71
49/7

9۱/16
91/3
9۱/4

رندان
فيروزکوه پل
دوشان تپه

۱65
۱1:
316

۱6
۱7/1
۱3/9

9۱/44 49/9۱
9۱/61 49/1۱
9۱/1۱ 49/1۱

پرندک
ج واد آباد
کشار

۱66
4۱6

۱9
۱3

49/46
46 /19

9۱/16
9:/9

زيوان
قزوين

631
7:7

7
۱۱/7

9۱/49 49/56
9۱/11 49/19

شهرستانک
کيگا

به منظور استفاده از دادههاي اقليمي در پهنهبندي محيط هوازدگي ايستگاههاي هواشناسي در منطقهي
مزبور که داراي مشاهدات همزمان بود ،انتخاب گرديد .براساس مختصّات جغرافيايي ايستگاهها در سيستم
تصوير جغرافيايي ،به صورت اليهاي تعريف گرديد و هم چنين مقدار ميانگين بارش و دماي ساالنه هر ايستگاه
بر آن اليه اضافه شد و اليهي مرز منطقهي مورد مطالعه نيز به عنوان محدودهي ايستگاهها در مجموعهي
دادهها قرار گرفت .شکل شمارهي ( )1موقعيّت ايستگاه هاي سينوپتيک و بارانسنجي مورد بررسي را نشان
ميدهد.
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شکل  :6نقشهی پراکندگي ایستگاه های منطقهی مورد مطالعه

یافتههای تحقيق
مطالعهي هوازدگي از آن جهت که باعث از هم پاشيدن و تجزيهي سنگ ها در سطح زمين و نزديکي سطح
زمين ،تشديد فرسايش ،فروريزش آنها تحت تأثير نيروي جاذبه ،ايجاد لندفرمها و حتّ ي ايجاد تمرکز و تشکيل
مواد معدني و تشکيل خاک ميشود ،داراي اهمّيّ ت است .به همين منظور در اين پژوهش ،جهت شناخت
شرايط هوازدگي و تحليل آن ،استان تهران و البرز انتخاب شده که بزرگترين شهر ايران را در خود جاي داده
است .با توجّه به موقعيّت توپوگرافيک استان تهران و البرز و هم چنين عوامل ژئومورفولوژي ،اقليم و کاربريهاي
شهري ،تغييرات مکاني در شرايط هوازدگي وجود دارد که شناسايي آن ،هدف اين تحقيق ميباشد.
زمينشناسي
مقاومت متفاوت سنگ ها در مقابل هوازدگي و فرسايش باعث پيدايش شکلهاي متنوّعي در سطح زمين
مي شود .ويژگيهاي ذاتي واحدهاي سنگشناسي عموماً تابع ترکيب کانيشناسي و بافت است که عمده عوامل
مؤثّر و تعيينکننده در پتانسيل هوازدگي و فرسايش پذيري سازندها ميباشند .شاخص دوام يک پارامتر

بررسي قرار گرفت که بيشترين سازندي که سطح استان را پوشانده است ،آبرفتهاي جوان مخروطافکنهاي
است که از دامنههاي جنوبي کوههاي البرز به سمت جنوب ادامه داشته و بخشي از دشت را فرا گرفته است
.اين سازند به طور کلي از نهشتههاي سيالبي و رودخانهاي جور نشده ،تشکيل شده است که از لحاظ مقاومت،
بسيار ضعيف بوده که شرايط را براي هوازدگي مهيّا کرده ،که اين امر باعث تشکيل خاک گرديده است
(شکل.)4
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مهندسي مهم در ارزيابي زوالپذيري سنگها در برابر عوامل هوازدگي شيميايي و فيزيکي است که ارتباط
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شکل  :9نقشهی زمينشناسي منطقهی مورد مطالعه

توپوگرافي
ويژگي هاي توپوگرافي يک مکان جغرافياي ي نقش مهمّ ي در پراکندگي يا تمرکز پديدههاي ژئومورفولوژي و
هم چنين نقش مؤثّر در شکل و سيماي فيزيکي و ساختار فضايي يک مکان دارد .توپوگرافي يا ناهمواري سطح
زمين ،نتيجهي جدال پايانناپذير ولي متغيّر فرآيندهاي ساختماني و فرسايشي با واسطه مواد سنگي است و
تقريباً با کنترل اقليم ،آب ،خاک ،پوششگياهي ،حيات وحش تمام فعّاليّتها و برنامههاي توسعهي اقتصادي و
فيزيکي را به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير قرار ميدهد .گسترهي تهران در کوهپايه شيبهاي
جنوبي کوه البرز قرار گرفته است .منطقهي مورد مطالعه ،از سه بخش کوهستاني ،کوهپايه و دشت تشکيل
ميشود .مناطق کوهستاني ،ارتفاعات باالي  ۱1::متر را در بر ميگيرد .قسمتهاي شمالغربي شهرستان با
حداکثر ارتفاع  4135متر و کمترين ارتفاع در دشتهاي جنوبي آن حدود  ۱:۱1متر ميباشد .به طور کلي
شرايط توپوگرافي بر بافت کالبدي و فضايي تهران بهويژه در قسمتهاي شمالي تأثير مستقيم دارد .جهت
شمالي -جنوبي ناهمواريها در تهران و افزايش ارتفاع زمين از سمت جنوب به شمال ،بهطوريکه اختالف

شده است(شکل شمارهي .)3
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شکل  .:0نقشه توپوگرافي منطقهی مورد مطالعه

شيب
شيب زمين در سرعت و مقدار هوازدگي مؤثّر است؛ وقتي شيب زمين زياد باشد موادي که بر اثر هوازدگي
از سنگهاي اصلي جدا ميشوند ،به علّت وزن خود يا به وسيلهي عوامل ديگر فرسايشي از محلّ خود دور مي -
شوند و در نتيجه ،سطح تازهاي از سنگ در معرض هوازدگي قرار ميگيرد .بنابراين در چنين مواردي ،اوالً
سرعت هوازدگي زياد است و ثانياً پوشش موادّ هوازده در سطح سنگ ،نميتواند ضخامت زيادي پيدا کند .در
مقابل ،وقتي شيب سطح زمين کم است ،مواد حاصل از هوازدگي ،خود به صورت پوششي ،از نفوذ عوامل
هوازدگي جلوگيري ميکند و از سرعت هوازدگي ميکاهند و از طرف ديگر چون مواد هوازده برروي هم انباشته
ميشوند ،ضخامت بيشتري پيدا ميکنند(ساري صراف و همکاران)۱13 ،۱415 ،؛ بنابراين شکل ناهموارىهاى
منطقهي مورد مطالعه به گونهاى است که به روشنى مى توان آن ها را به دو قسمت دشت و کوهستانى تقسيم
کرد .امتداد و جهت رشتهکوه هاى البرز ،به صورت ديوارى مرتفع در مسافتى طوالنى ،دشت تهران را محصور
کرده است؛ بدين علّ ت ،تقريباً در سراسر استان ،شيب زمين از ارتفاعات به سوى دشت(از شمال به جنوب)

مساحت منطقه با شيب کم در دشت در جنوب منطقه قرار دارد که محل استقرار سکونتگاهها ميباشد(شکل
 .) 9توزيع مساحت منطقه بر حسب شيب در جدول  1ديده ميشود.
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کاهش مىيابد .در منطقهي مورد مطالعه ،بيشترين شيب در قسمت شمال منطقه که تيپ اراضي آن،
کوهستاني بوده و اغلب به صورت صخره هاي سنگي همراه با پرتگاههاي متعدّد است؛ در حاليکه بيشترين
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شکل  :6نقشه شيب به درصد در منطقهی مورد مطالعه
جدول  :6توزیع سطوح شيب منطقهی مورد مطالعه
شيب (درصد) مساحت (کيلومتر مربع) درصد مساحت
کالس طبقات
31/1
7514/6
: - ۱:
۱
1
4
3

۱: - 1:
1:- 4:
4: - 3:

4611/7
۱115/4
۱913

۱5/1
۱:
1

9
6

3: - 9:
< 9:

۱134/3
166:

6 /9
۱3/۱

اقليم
اقليم يکي از عوامل اصلي در ايجاد فرآيند ژئومورفيک (مورفوکليماتيک) ،خاکزايي ،شرايط هيدرولوژيکي،
پوششگياهي ،زندگي جانوري و به ويژه فعّاليّت انسان است که همهي آن ها را در کنترل خود دارد .در اين
قديمي تر عمل ميکنند ،استفاده نمود .منطقهي مورد مطالعه را ميتوان به سه بخش اقليمي زير تقسيم کرد0
اقليم ارتفاعات شمالي 0بر دامنهي جنوبي ،بلنديهاي البرز مرکزي در ارتفاع باالي  4:::متر قرار گرفته و
آبوهوايي مرطوب و نيمهمرطوب و سردسير با زمستانهاي بسيار سرد و طوالني دارد .بارزترين نقاط اين
اقليم ،دماوند و توچال است.
اقليم کوهپايه 0اين اقليم در ارتفاع دو تا هزار متري از سطح دريا قرار گرفته و داراي آبوهوايي نيمهمرطوب
و سردسير و زمستانهايي به نسبت طوالني است .آبعلي ،فيروزکوه ،دماوند ،لواسان ،سد اميرکبير و طالقان در
اين اقليم قرار دارند.
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اقليم نيمهخشک و خشک 0با زمستانهاي کوتاه و تابستانهاي گرم ،در ارتفاعات کمتر از  ۱:::متر واقع
شده است .هر چه ارتفاع کاهش مييابد ،خشکي محيط بيشتر ميشود .ورامين ،شهريار و جنوب شهرستان
کرج در اين اقليم قرار گرفتهاند .هواي تهران در مناطق کوهستاني داراي آب و هواي معتدل و در دشت ،نيمه -
بياباني است .به طور کلي اقليم تهران در تابستانها گرم و خشک ،در زمستانها سرد و نسبتاً وضعيّت اقيانوسي
است.
بيشترين دما در قسمت جنوب و غرب منطقه است که دليل آن ،پايين بودن ارتفاع آن ميباشد ولي
قسمت هاي شمالي و شرق به دليل افزايش ارتفا ع دماي آن کاهش پيدا ميکند .در جدول ( )۱ايستگاههاي
هواشناسي منتخب ،مختصّات جغرافيايي و مقدار دما و بارش ايستگاه ها آورده شده است .همبستگي ارتفاع و
دما به صورت معادلهي خطي با ضريب همبستگي  11درصد مي باشد که نشان دهندهي رابطه قوي است.
بيشترين دماي متعلّق به ايستگاه دوشان تپه با  ۱7/1درجه سانتيگراد و با ارتفاع  161متر و کم ترين دما
متعلّق به ايستگاه فيروزکوه (پل) با دماي  9درجه در ارتفاع  11::متر واقع شده است(شکل .)6

شکل  :0نمودار گرادیان دما منطقه مورد مطالعه

با اعمال رابطه ضريب همبستگي در مدل ارتفاعي حوضه ،نقشه دماي کنوني حوضه بدست آمد که
بيشترين مقدار دما ،متعلق به مناطق دشت که مقدار آن  ۱7/7درجه سانتيگراد و کمترين آن مربوط به
مناطق کوهستاني که با افزايش ارتفاع دما کاهش مييابد ،مقدار آن صفر درجه سانتيگراد است (شکل .)7
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شکل شمارهی  .6نقشه دما برحسب درجه سانتيگراد در منطقهی مورد مطالعه

بارندگي از مهم ترين و در عين حال متغيّر ترين پارامترهاي هواشناسي است .توزيع زماني در منطقه ،در
طول سال ثابت نيست و تغييرات زماني بارندگي نيز در نقاط مختلف منطقه شديد مي باشد .بيشترين بارندگي
در فصول سرد سال و کم ترين آن در تابستان صورت ميگيرد .از طرفي حدود  7:درصد بارندگي منطقه در
فصول غير زراعي (مهر تا فروردين) به وقوع مي پيوندد .به طور کلي از سمت شرق به غرب و از جنوب به
شمال منطقه ،به علّ ت اختالف ارتفاع ،دماي هوا کاهش يافته و مقدار بارش افزايش پيدا ميکند .رابطهسنجي
بين ارتفاع و بارش نشان داد که بين اين دو پارامتر رابطهاي خطي با ضريب همبستگي  14درصد به صورت
معادله شکل ( )1برقرار است.
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نقشهي ميانگين بارش ساالنهي حوضه به کمک ضريب همبستگي بين ارتفاع و بارش و مدل ارتفاعي
حوضه تهيّه شد که بيشترين مقدار بارش متعلّق به مناطق کوهستان که مقدار آن  56:ميليمتر و کمترين
آن مربوط به مناطق دشتي که مقدار آن  ۱7۱ميليمتر است(شکل .)5

شکل  :3نقشه بارش برحسب ميليمتر در منطقهی مورد مطالعه

در ادامه ،براي شناسايي وضعيّت هوازدگي در سطح منطقهي مورد مطالعه از مدلهاي پلتير استفاده گرديد
و از بين هفت مدل پلتير ،دو مورد که به نحو مطلوبي ميتوانند وضعيّت هوازدگي و اشکال مربوط را توصيف
کنند ،مورد استفاده قرار گرفت .اينها عبارتند از0
الف) مدل مناطق مورفوژنتيکي

نوع آب و هواي هر ناحيه روي نوع هوازدگي و شدّت آن مؤثّر است .مقدار باران ،پراکندگي آن در طول
سال ،درجه حرارت متوسط ساالنه ،تغييرات دما ،عرض جغرافيايي ،ارتفاع ،دوري و نزديکي به دريا ،زاويهي
تابش خورشيد و مجاورت با منابع رطوبتي در ميزان هوازدگي سنگها تأثير ميگذارد .در مدل مورفوژنتيکي
مناطق مورفولوژيکي ،هر منطقه داراي دما و بارش متفاوتي با ساير مناطق دارد و هم چنين هر نوع مناطق
مورفوژنتيکي ،ويژگي خواص خود را دارد که با سا ير نواحي مورفوژنتيکي متفاوت ميباشد .جدول شمارهي ()4
مناطق مورفوژنتيکي را براساس تقسيم بندي پلتير به همراه ويژگي هاي مورفولوژي آنها نشان ميدهد .هم -
چنين شکل شمارهي ( )۱:تقسيم بندي مناطق مورفوژنتيکي را در گراف پلتير نشان ميدهد.
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جدول  :9مناطق مورفوژنتيکي براساس مدل پلتير ()0361
ويژگيهاي مورفوژنتيکي
ميانگين دماي ساالنه ميانگين بارش

يخچالي
مجاوريخچالي

 – 7تا - ۱1
 - ۱تا - ۱9

 ۱3::تا :
 ۱3::تا ۱4:

فرسايش يخچالي ،نيواسيون
تأثير باد ،حرکت تودهاي شديد ،فعّاليّت آب جاري ضعيف

بوريل
اقيانوسي
سلوا

 + 4تا - 5
 + 1۱تا + 1
 + 15تا + ۱6

 ۱91:تا 19:
 ۱5::تا ۱17:
 115:تا ۱4::

تأثير يخبندان متوسط ،تأثير آب و باد متوسط تا ضعيف
حرکات تودهاي شديد ،فعّاليّت آب جاري متوسط تا ضعيف
حرکات تودهاي شديد ،شستو شوي دامنهها در حد کم

معتدل
ساوان

 + 15تا + 4
 + 15تا - ۱1

 ۱91:تا 15:
 ۱17:تا 63:

فعّاليّت آب جاري حداکثر ،تأثير يخبندان و باد در حد کم
فعّاليّت آب جاري شديد تا ضعيف ،تأثير باد متوسط

نيمهخشک
خشک

 + 15تا+ 1
 + 15تا + ۱4

 63:تا 19:
 41:تا :

تأثير باد شديد ،فعّاليّت آب جاري متوسط تا شديد
تأثير باد شديد ،فعّاليّت آب جاري و حرکات تودهاي ضعيف

شکل  :01تقسيم بندی مناطق مورفوژنتيکي را در گراف پلتير

بعد از به دست آوردن نگرش کلي از روند دما و بارش ،منطقهي مورد مطالعه از لحاظ وضعيّت مناطق

مناطق در محيط  GISروشهاي موجود براي انترپوالسيون فضايي و تحليل فضايي دادههاي مکاني ،از مدل
ميانيابي وزندهي معکوس استفاده شد .اين مدل به گونهاي است که در يک سطح ميانيابي اثر يک پارامتر بر
نقاط اطراف يکسان نيست و نقاط نزديک ،بيشتر تأثير ميپذيرند و نقاط دور کمتر؛ و هر چه فاصله از مبدأ
افزايش يابد ،تأثير کمتر خواهد شد .به هر وضعيّت ،يک ضريب از  ۱تا  4داده شد ،براساس جدول ( )3کمترين
ضريب به مناطق خشک و بيشترين آن به مناطق ساوان تعلّق گرفت و نقشهي وضعيّت مورفوژنتيکي منطقهي
توليد (شکل .)۱۱
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ل هر يک از ايستگاهها در مدل پلتير به هر
مورفوژنتيکي مورد بررسي قرار گرفت .بعد از به دست آوردن مح ّ
ايستگاه يک ارزش وزني به عنوان کد داده شد و در پايگاه داده وارد گرديد .در ادامه ،براي پهنهبندي اين
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جدول  :0نوع مناطق مورفوژنتيکي و مقادیر وزني آنها
مقادير وزني
نوع مناطق مورفوژنتيک
خشک
نيمه خشک

۱
1

ساوان

4

شکل  :00نقشهی مناطق مورفوژنتيکي
جدول  :6توزیع مساحت مناطق مورفوژنتيکي منطقه مورد مطالعه
مساحت (کيلومتر مربع) درصد مساحت
نوع مناطق مورفوژنتيکي
7/1
۱36:
ساوان
3۱/1
1916
نيمهخشک
خشک

۱:3:4

9۱

نتايج نشان داد که از  5وضعيّت مورفوژنتيکي موجود در مدل پلتير 4 ،وضعيت در شرايط اقليمي منطقه
شکل ( )5ديده ميشود ،بيشترين بارش و کم ترين دما متعلّق به مناطق کوهستاني در شمال تهران ميباشد و
بيشترين بارش آن در حدود  59:ميليمتر در سال است که از نظر مناطق مورفوژنتيکي جزء مناطق ساوان
محسوب مي شود .ويژگي غالب منطقهي ساوان را ميتوان فعّاليّت آبهاي جاري با شدّت شديد تا ضعيف و
تأثير متوسط بادهاي غالب منطقه نام برد .به دليل وجود يک فصل خشک تغييراتي در سيستم شکلزايي و
شکل ناهمواري هاي آن وجود دارد .فعّاليّت فيزيکي و شيميايي و بيوشيميايي نقش مهمي دارند .وجود فصل
خشک فرآيندهاي مکانيکي را نيز افزايش ميدهد و فرسايش آبهاي جاري را فعّال ميسازد .قسمتهاي
شمالي منطقهي مورد مطالعه به دليل بارش و دماي متوسط جزء منطقهي نيمهخشک محسوب ميشود که
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بيشتر بخشهاي منطقهي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است که مهمترين ويژگيهاي
ژئومورفوديناميکي اين مناطق ،تأثير باد و فعّاليّت آب جاري متوسط تا شديد است .در حاليکه کمينه بارش در
ايستگاههاي جنوبي منطقه مورد مطالعه ميباشد که کم ترين مقدار آن  ۱1:ميليمتر در سال است .قسمت -
هاي جنوبي منطقهي مورد مطالعه به دليل بارش ناچيز و دماي زياد جزء منطقهي خشک محسوب ميگردد
که بخشهاي زيادي از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است .ويژگي غالب منطقهي خشک را
مي توان باد شديد ،فعّاليّت آب جاري و حرکات تودهاي ضعيف نام برد .همچنين وضعيّت دمايي منطقهي مورد
مطالعه نيز بسيار متنوّع است ،همانطور که در شکل ( )7ديده ميشود ،بهطوريکه کمينههاي دما بيشتر در
شمال تهران و بيشينهي دما در جنوب استان به علّت نزديکي به بيابان رخ ميدهد که بيشترين مقدار آن
۱1درجه سانتيگراد است.
ب) مدل شدّت و تيپ هوازدگي

آب و هوا ،نوع تعيين کنندهي تيپ هوازدگي است که هر نوع آب و هوا با توجّه به نوع سنگي که در
منطقه وجود دارد ،هوازدگي خاصّ ي را به وجود ميآورد .شدّت و تيپ هوازدگي در نواحي مختلف متفاوت مي -
باشد که اين اختالفات ،ناشي از عوامل جغرافيايي از قبيل عرض جغرافيايي ،زاويهي تابش ،ارتفاع ،دوري و
نزديکي به دريا و  ...ميباشد که با توجّه به اقليم خود ،نوع هوازدگي را به وجود ميآورد .در اين مدل از دو
متغيّر بارش و دماي ساالنه استفاده ميشود .اين مدل به هفت نوع تيپ هوازدگي تقسيم ميشود که هر ناحيه
نشان دهنده يک نوع شرايط هوازدگي است .جدول شماره ( )6شدّت و تيپ هوازدگي را براساس تقسيمبندي
پلتير به همراه ويژگي هاي مورفولوژي آنها نشان ميدهد .همچنين شکل شمارهي ( )۱1تقسيمبندي را در
گراف پلتير نشان ميدهد.
جدول  :0شدّت و تيپ هوازدگي

هوازدگي خيلي ماليم

 +15تا - ۱9

:- ۱:۱9

هوازدگي شيميايي قوي

 +15تا ۱4

<۱919

هوازدگي شيميايي متوسط

 +15تا 7 /9

9::- ۱919

هوازدگي مکانيکي ماليم

 7 /9تا - ۱1

:- 11:

هوازدگي مکانيکي قوي

 - 3تا - ۱1

19:- ۱4::

هوازدگي مکانيکي متوسط

 - ۱تا  - ۱4 ، - ۱1تا - ۱1

9::- ۱:۱9 ،۱::- ۱3::
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شکل  :06وضعيّت رژیم هوازدگي در گراف پلتير

در نهايت ،منطقهي مورد مطالعه از لحاظ وضعيّت رژيمهاي هوازدگي مورد بررسي قرار گرفت و به هر
وضعيّت يک ضريب داده شد .براساس جدول ( )7کمترين ضريب به هوازدگي خيلي ماليم و بيشترين آن به
هوازدگي مکانيکي ماليم تعلّق گرفت .در نهايت ،نقشهي پهنهاي رژيمهاي هوازدگي در منطقه توليد
گرديد(شکل شمارهي.)۱4
جدول  :6وضعيت رژیم هوازدگي و مقادیر وزني آنها

وضعيّت رژيم هاي هوازدگي

مقادير وزني

هوازدگي خيلي ماليم

۱

هوازدگي مکانيکي ماليم

1
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شکل  :09نقشهی رژیم و تيپ هوازدگي
جدول  :0توزیع مساحت تيپ هوازدگي منطقه مورد مطالعه
مساحت (کيلومتر مربع) درصد مساحت
نوع تيپ هوازدگي
13/4
36:۱
هوازدگي مکانيکي ماليم
هوازدگي خيلي ماليم

۱3411

79/7

نتايج نشان داد که از هفت رژيم هوازدگي موجود در مدل پلتير ،دو وضعيّت در شرايط اقليمي منطقه اتّفاق
ميافتد ،بهطوريکه کم ترين مساحت منطقهي مورد مطالعه را هوازدگي از نوع مکانيکي ماليم به خود
اختصاص داده است که اين نوع از هوازدگي در مناطق کوهستاني رخ داده است که دليل وقوع چنين نوع از
هوازدگي به خاطر دما و بارش کم بوده که حدود  13درصد منطقه را پوشش داده است که اين هوازدگي
مکانيکي ،ناشي از عوامل يخبندان و انبساط حرارتي ميباشد .همچنين به جز شمال منطقه ،ساير مناطق
محلّ تالقي انواع هوازدگي به صورت بسيار ضعيف ميباشد ،که شرايط هوازدگي خيلي ماليم را به خود گرفته

جنوب منطقه به خاطر دشتي بودن ،کاهش بارش و افزايش دما را داريم که جزء مناطق هوازدگي خيل ي ماليم
به حساب ميآيد که حدود  76درصد مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است.
نتيجهگيری
نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد که رژيم دما و بارش در منطقه بيشتر وابسته به عرض
جغرافيايي و جهت و کشيدگي ارتفاعات است که باعث تنوّع در بخشهاي مختلف منطقه ميشود و در حالت
کلّي ارتفاعات و جهت آنها نقش مهمّي در ايجاد رژيمهاي هوازدگي و اشکال مربوط دارند .نتايج نشان داد که
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است که اين نوع از هوازدگي متأثّر از شرايط طبيعي منطقه شامل؛ شرايط توپوگرافي ،جنس سنگ ،نزديکي
به بيابان مي باشد که هيچ نوع از هوازدگي نتوانسته شرايط غالب بر منطقه را داشته باشد .اين نوع هوازدگي در
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از  5وضعيّت مورفوژنتيکي موجود در مدل پلتير 4 ،وضعيّت در شرايط اقليمي منطقه اتّفاق ميافتد .منطقهي
مورد مطالعه به دليل توپوگرافي گوناگون ،از نظر بارش متنوّع است که بيشترين بارش آن متعلّق به مناطق
کوهستاني مي باشد که از نظر مناطق مورفوژنتيکي جزء مناطق ساوان تلقي مي شود .ويژگي غالب منطقه
ساوان را ميتوان فعّاليّت آبهاي جاري با شدّت شديد تا ضعيف و تأثير متوسط بادهاي غالب منطقه نام برد.
قسمت هاي شمالي منطقهي مورد مطالعه به دليل بارش و دماي متوسط جزء منطقهي نيمه خشک محسوب
مي شود که بيشتر بخشهاي شمالي منطقهي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است که مهمترين
ويژگيهاي ژئومورفوديناميکي اي ن مناطق ،تأثير باد و فعّاليّت آب جاري متوسط تا شديد است .قسمتهاي
جنوبي منطقه به دليل بارش ناچيز و دماي زياد جزء منطقهي خشک محسوب ميگردد که بخشهاي زيادي
از منطقهي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است و ويژگي غالب منطقهي خشک را مي توان باد شديد،
فعّاليّت آب جاري و حرکات تودهاي ضعيف نام برد .نتايج حاصل از رژيم هوازدگي موجود در مدل پلتير نشان
داد که سه وضعيّت در شرايط اقليمي منطقه اتفاق ميافتد ،بهطوريکه در مناطق کوهستاني هوازدگي از نوع
مکانيکي ماليم رخ ميدهد ،در حاليکه بيشترين بخشهاي منطقهي مورد مطالعه را هوازدگي خيلي ماليم به
خود اختصاص داده است؛ لذا با توجّه به نقشهي خروجي مدل هوازدگي چنين به نظر ميرسد که شرايط
هوازدگي تابع عوامل توپوگرافي و اقليم منطقه ميباشد.
منابع
 - ۱اميريحسيني ،خبات ،کريمينسب ،سعيد ،بابانوري ،نيما ،عسکري ،مسعود ،زارعرشکوئيه ،حسين (  .) ۱45۱تأثير
هوازدگي بر رفتار برشي درزههاي سنگي ،ششمين همايش ملي زمينشناسي دانشگاه پيام نور کرمان ،صص - ۱113
.۱11:
 - 1جعفري اقدم ،مريم ،جهانفر ،علي ،صادقي ،منصور (  .) ۱45۱پهنه بندي فرايندهاي هوازدگي حوضهي رودخانه
جاجرود با استفاده از مدل پلت ير ،چهارمين همايش علمي سراسري دانشجويي جغرافيا ،صص .۱- ۱۱
 - 4جعفرياقدم ،مريم (  . ) ۱415بررسي تغيرات مرزهاي مورفوکليماتيکي و مورفود يناميکي کواترنري در حوضه جاجرود،
پاياننامهي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ،دانشکدهي جغرافيا ،ص .۱43
 - 3حسينزاده ،سيّدرضا ،هراتي ،روح اهلل (  . ) ۱415بررسي هوازدگي سنگهاي نماي ساختمان در کالن شهر مشهد،
فصلنامهي تحقيقات جغرافيايي ،شمارهي  ،17صص .۱39- ۱66
 - 9خوشاخالق ،فرامرز ،شمسي پور ،علياکبر ،مقصودي ،مهران ،مراديمقدم ،محمدامين ،رستميگهراز ،هما ( .) ۱454

دامنههاي شرقي و غربي منطقه کوهستاني تالش ،جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،سال  ،1:شمارهي  ،4صص .64- 13
 - 7ساريصراف ،بهروز ،نکوئيصدر ،بهرام (  . ) ۱415اقليم و هوازدگي ،چاپ اوّ ل ،تهران ،موسسه چاپ و انتشارات آرين
زمين.
 - 1سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح (  . ) ۱479نقشهي توپوگرافي  ۱ 0 9::::تهران.
 - 5سازمان زمينشناسي ،نقشهي زمينشناسي  ۱0۱:::::تهران.
 - ۱:سازمان منابع آب کشور (تماب) ،دادههاي بارانسنجي و تبخيرسنجي .۱49:- ۱45:
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پهنه بندي و واکاوي فرايندهاي هوازدگي در غرب دشت مرکزي -زاگرس ،مجله جغرافيا و مخاطرات محيطي ،شمارهي
يازدهم ،صص .1۱- 45
 - 6ساريصراف ،بهروز ،رجايي ،عبدالمجيد ،مصري علمداري ،پريچهر (  . ) ۱411بررسي رابطه بين بارش و توپوگرافي در
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 پهنه بندي قلمروهاي هوازدگي سنگها در ايران با بکارگيري فناوري سيستم.) ۱413 (  منيژه، قهروديتالي- ۱۱
.۱۱3- ۱13  صص، نهمين همايش انجمن زمينشناسي ايران،اطّالعات جغرافيايي
، مجلّهي جغرافيا و توسعه، فرايندهاي هوازدگي و تأثير آنها در نواحي شهري و روستايي.) ۱414 (  فريبا، کرمي- ۱1
.6۱- 1:  صص،3 شمارهي
 پهنه بندي فرايندهاي هوازدگي. ) ۱415 (  ايمان، روستا، علي، حنفي، فرامرز، خوشاخالق، مهران، مقصودي- ۱4
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