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  چكيده
يايي و يا بيولوژيكي شكسته     هاي سطحي زمين بر اثر فرايندهاي فيزيكي، شيم         دهد كه سنگ    هوازدگي زماني رخ مي   

. وسيله باد، آب، اقليم، عوامل گياهي و جانوري صورت گيـرد            تواند به   اين عمل مي  . دهند  شوند و يا تغيير شكل مي       مي
هـا از دو متغيـر متوسـط دمـا و بـارش سـاالنه        هاي لويس پلتير قرار دارد كه در اين مدل  اين مطالعه براساس مدل   

هاي   توانند انواع مختلف پديده     ا استفاده از اين دو متغير هفت مدل را مشخص كرد كه مي            پلتير ب . استفاده شده است  
هاي مورفوژنتيكي در مـورد       هاي هوازدگي و رژيم     ها دو مدل مربوط به رژيم       از بين اين مدل   . هوازدگي را توصيف كنند   

منظـور    بـه . ي مربوط تعيين گرديد   هاي مربوط به هر ايستگاه از روي نمودارها         شمال غرب ايران بررسي شد و رژيم      
ي اقليمي شـامل  ها بندي وضعيت هوازدگي و مناطق ژئومورفولوژيكي در منطقه شمال غرب كشور داده           مطالعه و پهنه  

 ايستگاه سينوپتيك كه داراي داده و طول دوره آماري مناسـب بودنـد، از سـايت                 28ميانگين بارش و دماي ساالنه،      
در ادامـه، بعـد از بررسـي        .  ثبت گرديد  GIS و سپس در يك پايگاه داده در محيط          سازمان هواشناسي برگرفته شد   

هاي پلتير تعيين شـد و بعـد از    هاي مربوط به هر ايستگاه از روي مدل      روند دما و بارش در منطقه مورد مطالعه، رژيم        
.  توليـد شـدند  Arc mapهاي مربـوط در محـيط    دادن ارزش وزني به آنها در پايگاه داده ثبت گرديد و سپس نقشه

نتايج حاصل نشان داد كه از نه وضعيت مورفوژنتيكي موجود در مدل پلتير، پنج وضعيت در شـرايط اقليمـي منطقـه                      
همچنـين  . گيرنـد   خـشك قـرار مـي       هاي شمال غرب كشور در منطقه نيمه        افتد، به طوري كه بيشتر بخش       اتفاق مي 
هـاي غربـي زاگـرس در اسـتان       در اسـتان گـيالن و دامنـه   هاي واقع در سواحل جنوب غربي درياي خـزر          ايستگاه

هـا   از نظر وضعيت هوازدگي نيز در بيشتر مناطق كوهستاني منطقه، هـوازدگي . كردستان، رژيم معتدل و ساوان دارند 
در سـواحل جنـوب   هاي واقع    دهد، در صورتي كه در برخي از ايستگاه         بيشتر از نوع مكانيكي ضعيف و متوسط رخ مي        

تـا  هاي غربي زاگرس در استان كردستان هوازدگي شـيميايي همـراه بـا عمـل يخبنـدان                    ياي خزر و دامنه   غربي در 
   .افتد هوازدگي شيميايي متوسط و شديد اتفاق مي

  

  . رژيم هوازدگي، مدل پلتير، مناطق مورفوژنتيكي، شمال غرب ايران :ها كليدواژه
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  مقدمه
  حكام بودند و انسان در انتخاب مكـان مناسـب بـراي اسـتقرار و زنـدگي بـه                 هاي دور نماد پايداري و است       ها از زمان    سنگ

هايي كه در سطح زمين       مناطق كوهستاني و پايكوهي پناه برد و مراكز سكونتي خود را داير كرد، ولي به مرور زمان سنگ                 
شـوند    و متالشـي مـي  دهنـد  يا نزديكي آن قرار دارند، در اثر عواملي ماننـد هـوازدگي، يكپـارچگي خـود را از دسـت مـي                    

هاي سطحي زمين بر اثر فرايندهاي فيزيكي، شيميايي و يـا             دهد كه سنگ     هوازدگي زماني رخ مي    ).52،  1379معماريان،  (
وسـيله بـاد، آب و يـا اقلـيم صـورت گيـرد               تواند به   دهند كه اين عمل مي      شوند و يا تغيير شكل مي       بيولوژيكي شكسته مي  

)Rich, 1950 .(در مورد ژئومورفولوژي اقليمي بهترين منبع در مورد فرايندهاي هوازدگي است كه 1لتير پهاي لويس مدل 
كنند  ها و ديگر علوم مرتبط، از آن براي شناسايي و تفسير اشكال سطح زمين استفاده مي            شناسان و ژئومورفولوژيست    زمين

)Fowler and Petersen, 2003, 5 .( ه دو متغيري هستند كـه در هـوازدگي   بارش ساالنمتوسط دماي ساالنه و متوسط
پلتير با استفاده از اين دو متغيـر        . هاي هوازدگي مورد استفاده قرار گيرند       توانند در شناسايي رژيم     اي دارند و مي     نقش عمده 

هـوازدگي  : انـد از   آنها عبـارت  . هاي هوازدگي را توصيف كنند      توانند انواع مختلف پديده     هفت مدل را مشخص كرد، كه مي      
هـاي    اي مـواد، فعاليـت بـاد، و رژيـم           هـاي هـوازدگي، فرسـايش بـاراني، حركـات تـوده             ميايي، فعاليت يخبندان، رژيم   شي

مـدل  . دهد كه آب و دماي بااليي دارنـد         هايي رخ مي    هوازدگي شيميايي در مكان   ). 214-236،  1950پلتير،  (مورفوژنتيك  
تـرين و    و خـشك   داراي حـداكثر هـوازدگي شـيميايي،   تـرين منـاطق     ترين و گرم    به نحوي طراحي شده است كه مرطوب      

در مناطق داراي دماهاي بـسيار     ) هوازدگي فيزيكي (فعاليت يخبندان   . اند  سردترين مناطق داراي حداقل هوازدگي شيميايي     
 ,Flower & Petersen(دهـد   پايين، كه در اين شرايط هوازدگي مكانيكي بر هوازدگي شيميايي ارجحيـت دارد، رخ مـي  

2003, 4.(  
هاي ناشـي     جانبه تكتونيكي، تنش    شناسي، فشارهاي همه    هاي زمين   هوازدگي فيزيكي نوعي از هوازدگي شامل تنش      

گرانيت (هاي بلوراليه     آيند كه سنگ    شناسي وقتي به وجود مي      هاي زمين   تنش. از تابش خورشيد و يخ زدن سريع آب است        
اي سـست و بـه هـم پيوسـته،            هاي توده   سنگ مثل ماسه (هاي رسوبي     سنگمتبلور شوند يا تبلور دوباره يابند و يا         ) و مرمر 

شـدگي را   هاي بااليي پديـده سـنگ   العاده اليه جانبه تكتونيكي زياد يا تحت فشار فوق هاي همه تحت فشار) آركوز و آهك  
هـا    رزها و ترك  اي از د    شدن فشار بر آن و نيز موجب ايجاد شبكه         شدن بار باعث كم     فرسايش سطحي و كم   . تحمل كنند 

گـردد، تركيـب      سرعت هوازدگي با عواملي همچون ميزان آب وارد شده به توده هوازده و آبي كه از آن خارج مي                  . شود  مي
هاي شـيميايي      درجه سرعت واكنش   10افزايش درجه حرارت به ميزان      . شود  شيميايي آب، مواد آلي يا ارگانيك تنظيم مي       

هوايي و   و ترين آنها شرايط آب     كه عمده    هوازدگي به عوامل مختلفي بستگي دارد،     ). 107،  1382قريب،  (كند    را دو برابر مي   
 آنهـا،   هـا و ويژگـي   هوايي، نـوع سـنگ   و  برحسب قلمرو آب.)Selby, 1993(تركيب فيزيكي و شيميايي سنگ مادر است 

مطالعـات  ). 260،  1373رجايي،  (دهد    ها ثبات ناحيه را مورد تهديد قرار مي         هاي سخت و متصل دامنه      متالشي شدن سنگ  
ن بـيش   اسو به علت كندي عمل فرايندها، به زمان زيادي نياز دارند؛ و از سوي ديگر در هر مك                   مربوط به هوازدگي از يك    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Peltier 
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بنـابراين  . اند توان مطمئن بود كه اشكال به دست آمده نتيجه كدام فرايند ويژه         از يك فرايند مكان فعال است و اغلب نمي        
سازي آزمايشگاهي متمركز شده است تا بـه ايـن ترتيـب تـأثيرات                 اخير مطالعات مربوط به هوازدگي در شبيه       در ربع قرن  

فرايندهاي هوازدگي به طور مجزا تحت شرايط كنترل شده، مطالعه شوند و سپس نتايج با شرايط طبيعي مقايـسه گردنـد                     
)Rabinson, 2000 .(1براي مثال مورتون و همكاران) سـازي   وسـيله شـبيه   ايش تئـوري يـك فراينـد بـه    با آزمـ ) 1383

گفتنـي  ). 1383به نقـل از كرمـي،       (دهد، مقايسه كردند      آزمايشگاهي، نتايج به دست آمده را با آنچه كه در طبيعت رخ مي            
مربوط هاي اخير، با استفاده از وسايل آزمايشگاهي مجهز در زمينه مطالعات كاربردي              ها در سال    است كه ژئومورفولوژيست  

هـاي    مدل) 2003(فاولر و پترسون    . اند  هاي مورد استفاده در ساخت بناها، مشاركت خوبي داشته          ه هوازدگي طبيعي سنگ   ب
كار بردند و اين كشور را   در مورد كشور امريكا بهGISافزار   هوازدگي و فرسايش پلتير را با استفاده از نرم گانه اقليمي، هفت

هـاي   بـه بررسـي چرخـه جغرافيـايي در رژيـم     ) 1950(پلتير . بندي كردند ايش طبقهاز لحاظ مناطق مختلف هوازده و فرس 
هوازدگي شـيميايي را بـا توجـه بـه          ) 2000 (2بوچارد و جوليكور  . يخچالي در ارتباط با ژئومورفولوژي اقليمي پرداخته است       

مـدل  ) 38-64، 1995 (3كـاران گريگـوري و هم . هاي ژئومورفولوژيكي در جنوب شرق كانادا بررسي و مطالعه كردند          يافته
هاي پلتير در     آنها در ارائه اين مدل به استفاده از مدل        . ادراكي جديدي براي درك تغييرات جغرافيايي هوازدگي ارائه كردند        

برخي از پارامترهـاي مورفـواقليمي را در منطقـه كارپاسـين رومـاني              ) 1995 (4اورده و ساربوان  . مورد هوازدگي دست زدند   
  . هاي پلتير مورد بررسي قرار دادند براساس مدل

هاي پرخطـر     موقعيت جغرافيايي ايران در سطح كره زمين، پراكندگي و استقرار بسياري از روستاها و شهرها در پهنه                
آميـز طبيعـي قـرار        هـاي مخـاطره     هاي انساني را در معرض پديده       هاي لغزشي و مانند اينها، اغلب سكونتگاه        زلزله يا دامنه  

بنابراين در كشور ايران، بيشتر مطالعات ژئومورفولوژيكي مربوط به فراينـدهاي هـوازدگي             ). 120،  1376فراخته،  ا ( دهد  مي
بـا  . هاي مورفوژنز فعال در مناطق كوهستاني و مخاطرات مورفوژنتيكي ناشي از آن معطوف شـده اسـت                  به سمت سيستم  

شـناختي و ژئومورفولـوژيكي موجـود در           تنگناهاي زمـين   هاي علمي متعددي، با توجه به       هاي اخير، پژوهش    اينكه در سال  
 وقـوع   زاند، تشديد عوامـل مورفـوژن       هاي عمراني انجام شده     ريزي و اجراي طرح     نواحي شهري و روستايي، در زمينه برنامه      

 ايـن زمينـه     ها، نياز به مطالعات جامع و دقيق را در          اي پس از اجراي طرح      اي مواد دامنه    انواع مخاطرات مانند تخريب توده    
اي در مورد تنگناهاي ژئومورفولوژيكي توسعه شهر تبريز، با معرفـي ارتفاعـات               در مطالعه ) 96،  1374(خيام  . دهد  نشان مي 

شـود كـه وقـوع        آور مـي    دشت تبريز براي گـسترش منطقـي، يـاد        شمالي تبريز به عنوان يكي از تنگناهاي مورفولوژيكي         
هاي واقـع در پـاي ايـن          هاي اين ناهمواري، سكونتگاه     ها و شيست    سنگ   ماسه كريوكالستي و ترموكالستي در   هاي    پديده

و دشـت انباشـتي     هاي شمالي بزقوش      به بررسي مسائل ژئومورفولوژي در دامنه     ) 1381(كرمي  . كند  ارتفاعات را تهديد مي   
هـاي شـمالي سـبالن،        نههاي مورفوژنز در دام     در تحقيقي در زمينة سيستم    ) 42،  1381(دالل اوغلي   . پرداخته است سراب  

هـاي فرسـايش پريگالسـير بـه          ضمن تشخيص اقليم بسيار سرد در ارتفاعات منطقه، از اشكال حاصل از فعاليت سيـستم              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Murton 
2. Bouchard and Joliceur 
3. Gregory et al. 
4. Urdea and Sarbovan 
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اي اشاره كرد و پيدايش آنها را مديون          هاي واريزه   ها به شكل مخروطه     هاي جديد و تراكم آنها در پاي دامنه         تشكيل واريزه 
به بررسي فرايندهاي هوازدگي و تأثير آنها بر        ) 1383(كرمي  . زدگي و ذوب مجدد يخ برشمرد      عوامل هوازدگي ناشي از يخ    

  .را براي منطقه ارائه كرده استبندي هوازدگي  پهنه  مناطق شهري و روستايي منطقه آذربايجان پرداخته و نقشه
ژه فرايندهاي هوازدگي وجـود دارد،      وي  با توجه به كمبودهايي كه در كشور ما در مورد مطالعات ژئومورفولوژيكي و به             

بندي منـاطق     اين پژوهش سعي دارد تا ضمن بررسي فرايندهاي هوازدگي و مورفوژنتيكي در شمال غرب كشور، به طبقه                
هوازده و مورفوژنتيكي آن براساس متغيرهاي اقليمي بپردازد و در نهايت نقشه جامعي از نوع اين فرايندها در منطقه ارائـه                     

  .دهد

  
  ها و روشمواد 

منظور بررسي وضعيت هوازدگي و اشكال مورفوژنتيكي مـرتبط بـا آن در شـمال غـرب كـشور، عناصـر                       در اين تحقيق به   
هاي سينوپتيك منطقه از سايت سازمان هواشناسي گرفتـه شـد و بعـد از رفـع                   اقليمي متوسط دما و بارش ساالنه ايستگاه      

اي مناسـبي از لحـاظ طـول دوره         هـ   ايستگاه كه داده   28منطقه، حدود   هاي سينوپتيك     نواقص آماري از بين كليه ايستگاه     
هاي مربـوط در       ايجاد گرديد و داده    ArcGISاي در محيط      سپس يك پايگاه داده   ). 1جدول  (آماري داشتند، انتخاب شدند     

يم هـاي گونـاگون ترسـ        صورت گرفـت و نقـشه      ArcMAPها در محيط      تحليلو  آن محيط ثبت شدند و در ادامه تجزيه         
  . دهد هاي مورد مطالعه را نشان مي  توپوگرافي شمال غرب كشور و موقعيت جغرافيايي ايستگاه1شكل . گرديد

  
  هاي سينوپتيك منطقه شمال غرب مشخصات ايستگاه. 1جدول 

  ارتفاع  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  ايستگاه  ارتفاع  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  ايستگاه

  1663  36  41  48 29  زنجان  1411  39   20  44   26  ماكو
  1169  37   13  47   43  ميانه  1103  38   33  44   58  خوي
  1471  37   24  46   14  مراغه  1328  37   32  45   05  اروميه
  1690  37   55  47   33  سراب  1455  36   40  45   08  پيرانشهر
  1442  38   06  46   17  تبريز  1365  36   46  45   43  مهاباد
  1985  38   29  47   03  اهر  1670  36   09  45   30  سردشت
  1050  38   52  45   38  جلفا  1765  36   23  47   07  تكاب
  570  39   36  47   55  پارس آباد مغان  8/1522  36  15  46   15  سقز
  1342  38   15  48   17  اردبيل  4/1883  35   53  47   37  بيجار
  1720  37   51  48   07  خالخل  1304  35   34  46   13  مريوان
  78  38   25  48   49  آستارا  4/1373  35  20  47  00  سنندج
  -28  37   29  49   27  بندرانزلي  1750  35   10  47   58  قروه

  25  37   17  49   35  رشت  1887  36  07  48  35  خدابنده
  1640  36   46  49  20  منجيل  1575  36  11  49  11  خرمدره
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  هاي سينوپتيك شمال غرب كشور رافي و موقعيت جغرافيايي ايستگاهتوپوگ. 1شكل 

  
هاي پلتير اسـتفاده گرديـد و از بـين            در ادامه، براي شناسايي وضعيت هوازدگي در سطح منطقه شمال غرب از مدل            

 اسـتفاده   توانند وضعيت هوازدگي و اشكال مربوط را توصيف كنند، مـورد            هفت مدل پلتير، دو مورد كه به نحو مطلوبي مي         
  : اند از اينها عبارت. قرار گرفت

  
  هاي هوازدگي رژيم) الف

در اين مدل از دو متغير متوسط دمـا و بـارش            .  نشان داده است    گراف پلتير  دررا  هاي هوازدگي     رژيم  بندي  تقسيم 2شكل  
دهنـده يـك نـوع        نـشان كه هر ناحيه    ،  بندي گرديده است    هاي هوازدگي در هفت طبقه تقسيم       ساالنه استفاده شده و رژيم    

ترين مناطق داراي حداكثر هـوازدگي     ترين و گرم    اين مدل به نحوي طراحي شده است كه مرطوب        . شرايط هوازدگي است  
هـوازدگي  يـا همـان     (فعاليـت يخبنـدان     . انـد   ترين و سردترين مناطق داراي حداقل هوازدگي شيميايي         شيميايي و خشك  

ايين كه در آنها هوازدگي مكـانيكي بـر هـوازدگي شـيميايي ارجحيـت دارد، رخ       در مناطق داراي دماهاي بسيار پ     ) فيزيكي
  .دهد مي
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  )1950(هاي هوازدگي در گراف پلتير  بندي رژيم تقسيم. 2شكل 

  
  مناطق مورفوژنتيكي ) ب

 داده   نـشان  3بندي اقليمي و گياهي است تا مدل هوازدگي، در شـكل              هاي مورفوژنتيكي، كه بيشتر شبيه طبقه       مدل رژيم 
 طبقه مختلـف    9در اين مدل نيز از دو متغير متوسط دما و بارش ساالنه استفاده شد و مناطق مورفوژنتيكي به                   . شده است 

مناطق داراي دماهاي پايين عمدتاً جزو مناطق يخچالي، و مناطق با دماهاي باال و بارش كم جـزء منـاطق                    . تقسيم شدند 
 2جـدول   . و دماهاي باال جزو مناطق معتدل و سـلوا محـسوب مـي شـوند              ها    خشك، و مناطق داراي بارش      خشك و نيمه  

  .دهد هاي مورفولوژيكي آنها نشان مي  بندي پلتير به همراه ويژگي مناطق مورفوژنتيكي را براساس تقسيم
  

  )1950(بندي پلتير  مناطق مورفوژنتيكي براساس تقسيم. 2جدول 

  هاي مورفوژنتيكي ويژگي  ن بارش ساالنهميانگي  ميانگين دماي ساالنه  منطقه مورفوژنتيكي

  فرسايش يخچالي، نيواسيون  0 تا 1400  -18 تا -7  يخچالي
  اي شديد، فعاليت آب جاري ضعيف تأثير باد، حركات توده  130 تا 1400  -15 تا -1  مجاور يخچالي

  تأثير يخبندان متوسط، تأثير آب و باد متوسط تا ضعيف  250 تا 1520  -9تا + 3  بوريل
  اي شديد، فعاليت آب جاري متوسط تا ضعيف حركات توده  1270 تا 1900  +2تا + 21  يانوسياق

  شوي دامنه ها در حد كم و اي شديد، شست حركات توده  1400 تا 2290  +16تا + 29  سلوا
  فعاليت آب جاري حداكثر، تأثير يخبندان و باد در حد كم  890 تا 1520  +3تا + 29  معتدل
  فعاليت آب جاري شديد تا ضعيف، تأثير باد متوسط  640 تا 1270  -12تا + 29  ساوان

  تأثير باد شديد، فعاليت آب جاري متوسط تا شديد  250 تا 640  +2تا + 29  نيمه خشك
  تأثير باد شديد، فعاليت آب جاري و حركات توده اي ضعيف  0 تا 380  +13تا + 29  خشك
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  ي پلتيربند مناطق مورفوژنتيكي براساس تقسيم. 3شكل 

  

  هاي تحقيق يافته
هاي مختلفـي در مقابـل هـوازدگي از خـود نـشان               شان، بافت و ساخت سنگ، مقاومت       هاي سازنده   ها به ازاي كاني     سنگ
هـاي كريوكالسـتي و ترموكالسـتي و رطوبـت      از طرف ديگر، تغيير دما از طريق پديده ). 227،  1379معماريان،  (دهند    مي
  ).106، 1373رجايي، (ستي و هالوكالستي تأثيرات مهمي را در پي دارند هاي هيدروكال وسيله پديده به

 ديـده   4طـور كـه در شـكل          همان. شمال غرب كشور با توجه به كوهستاني بودن منطقه، از نظر بارش متنوع است             
اي غربـي   ه  شود، دو بيشينه بارش در منطقه وجود دارد كه يكي در سواحل جنوب غربي درياي خزر و ديگري در دامنه                     مي

هاي شمالي منطقه و از جمله در ايـستگاه جلفـا    كردستان قرار دارد؛ در حالي كه كمينه بارش در ايستگاه  زاگرس در استان    
هـاي سـراب و       هاي دما بيشتر در ايـستگاه       وضعيت دمايي منطقه نيز بسيار متنوع است، به طوري كه كمينه          . شود  ديده مي 

هاي دما در استان گيالن به علـت نزديكـي بـه دريـا و در ايـستگاه منجيـل رخ        نهشود؛ در حالي كه بيشي   خلخال ديده مي  
بعد از بدست آوردن نگرش كلي از روند دما و بارش، منطقه شـمال غـرب از لحـاظ وضـعيت منـاطق                       ). 5شكل  (دهد    مي

تير به هر ايستگاه يك   ها در مدل پل     دست آوردن محل هر يك از ايستگاه        مورفوژنتيكي مورد بررسي قرار گرفت و بعد از به        
 از  GISبنـدي ايـن منـاطق در محـيط            در ادامه براي پهنه   . ارزش وزني به عنوان كد داده شد و در پايگاه داده وارد گرديد            

دهـي معكـوس      يـابي وزن    هاي مكـاني، از مـدل ميـان         هاي موجود براي انترپوالسيون فضايي و تحليل فضايي داده          روش
)IDW ( يابي اثر يك پارامتر بر نقاط اطراف يكسان نيست و           اي است كه در يك سطح ميان         گونه اين مدل به  . استفاده شد

در مرحلة . پذيرند و نقاط دور كمتر؛ و هر چه فاصله از مبدأ افزايش يابد، تأثير كمتر خواهد شد        نقاط نزديك بيشتر تأثير مي    
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 داده شـد، بـه طـوري كـه كمتـرين      5 تـا  1از  گرديد و به هر وضعيت يك ضريب        1بندي  بعدي، اليه رستري دوباره طبقه    
ضريب به مناطق خشك و بيشترين آن به مناطق اقيانوسي تعلق گرفت و نقشه وضعيت مورفوژنتيكي منطقـه توليـد شـد           

 وضعيت در شرايط اقليمي منطقـه اتفـاق   5در مدل پلتير،      وضعيت مورفوژنتيكي موجود   9نتايج نشان داد كه از      ). 6شكل  (
اند   خشك قرار گرفته    هاي منطقه مورد مطالعه در منطقه نيمه        شود، بيشتر بخش     ديده مي  6طور كه در شكل      همان. افتد  مي

هـاي    ايستگاه. هاي ژئومورفوديناميكي اين مناطق، تأثير باد و فعاليت آب جاري متوسط تا شديد است               ترين ويژگي   كه مهم 
رس در اسـتان كردسـتان داراي رژيـم معتـدل و سـاوان              هاي غربي زاگـ     واقع در سواحل جنوب غربي درياي خزر و دامنه        

تنهـا  . هاي اين مناطق فعاليت آب جاري حداكثر، تأثير يخبندان و باد در حد كم تا متوسط اسـت                    كه عمده ويژگي   ،هستند
آن هـاي     بندي در منطقه اقيانوسي قرار گرفت، ايستگاه بندر انزلـي بـود كـه از جملـه ويژگـي                    ايستگاهي كه در اين طبقه    

  . اي شديد اشاره كرد توان به حركات توده مي
دسـت    بررسي قرار گرفت و بعد از بـه       هاي هوازدگي مورد      در نهايت منطقه شمال غرب كشور از لحاظ وضعيت رژيم         

ها در مدل پلتير وضعيت مربوط به هر ايستگاه به صورت ارزش كدي در پايگـاه داده وارد                    آوردن محل هر يك از ايستگاه     
بنـدي شـد و بـه هـر وضـعيت يـك                اليه رستري دوباره طبقه    GISبندي اين مناطق در محيط         براي پهنه  گرديد و سپس  

طوري كه كمترين ضريب به هوازدگي ضعيف و بيشترين آن بـه هـوازدگي شـيميايي خيلـي          داده شد، به   5 تا   1ضريب از   
نتـايج نـشان داد كـه از        . قه توليد گرديد  هاي هوازدگي در منط     اي رژيم   در نهايت نقشه پهنه   ). 3جدول  (شديد تعلق گرفت    

  طـوري كـه در        بـه   افتـد،   هفت رژيم هوازدگي موجود در مدل پلتير، پنج وضـعيت در شـرايط اقليمـي منطقـه اتفـاق مـي                    
دهد، در صورتي كه در مناطق واقع در          بيشتر مناطق كوهستاني منطقه هوازدگي از نوع مكانيكي ضعيف تا متوسط رخ مي            

  هـاي غربـي زاگـرس در اسـتان كردسـتان و جنـوب                خزر در استان گيالن و اردبيل و همچنين دامنه        جنوب غرب درياي    
ها از نوع شيميايي متوسط تا شديد است و در برخي ديگر              هاي زياد، بيشتر هوازدگي     استان آذربايجان غربي به علت بارش     

  دهـد    مـراه بـا عمـل يخبنـدان رخ مـي          هـا بـه علـت بـارش فـراوان و دماهـاي پـايين هـوازدگي شـيميايي ه                     از ايستگاه 
  ). 7شكل (

  
  نوع و شدت هوازدگي و مقادير وزني آنها . 3جدول 

  مقادير وزني  نوع و شدت هوازدگي

  1  هوازدگي خيلي كم
  2  هوازدگي مكانيكي ضعيف

  3  هوازدگي شيميايي ضعيف با عمل يخبندان
  4  هوازدگي شيميايي متوسط
  5  هوازدگي شيميايي شديد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reclassify 
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  )1976- 2005دوره آماري (هاي سينوپتيك شمال غرب كشور  بندي ميانگين بارش ساالنه ايستگاه پهنه. 4ل شك

  

  
  )1976- 2005دوره آماري (هاي سينوپتيك شمال غرب كشور  بندي ميانگين دماي ايستگاه پهنه. 5شكل 
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  )1976-2005ه آماري دور(بندي پلتير در شمال غرب كشور  مناطق مورفوژنتيكي براساس تقسيم. 6شكل 

  

  
  )1976- 2005دوره آماري (بندي نوع و شدت هوازدگي، براساس مدل پلتير در شمال غرب كشور  طبقه. 7شكل 
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  گيري  نتيجه
شناسان و    هاي مربوط به لويس پلتير است كه زمين         ها و مدل    ترين منابع در مورد ژئومورفولوژي اقليمي، يافته        يكي از مهم  

تـرين    از مهـم  . كنند  و ديگر علوم مرتبط، از آن براي شناسايي و تفسير اشكال سطح زمين استفاده مي              ها    ژئومورفولوژيست
بنـدي   دهنـد، مـدل مربـوط بـه طبقـه         ها كه اطالعات زيادي را در مورد ژئومورفولـوژي اقليمـي بـه دسـت مـي                  اين مدل 

دست آمده از اين پژوهش تا حدود زيادي          ايج به نت. اند كه در اين تحقيق استفاده گرديد        هاي هوازدگي   مورفوژنتيكي و رژيم  
توانند نشانگر وضعيت منطقه شـمال غـرب از لحـاظ هـوازدگي و اشـكال                  هاي ايجاد شده مي     بخش بودند و نقشه     رضايت

ترين آنها متوسـط دمـا و بـارش     توانند در فرايند هوازدگي مؤثر باشند كه مهم پارامترهاي مختلفي مي . مربوط به آن باشند   
دست آمده از اين تحقيق نشان داد كـه           نتايج به . اند  هاي پليتر نيز بر پايه اين دو پارامتر ايجاد گرديده           نه است كه مدل   ساال

 و كـشيدگي ارتفاعـات اسـت كـه باعـث تنـوع در                رژيم دما و بارش در منطقه بيشتر وابسته به عرض جغرافيايي و جهت            
هـاي هـوازدگي و       فاعات و جهت آنها نقش مهمـي در ايجـاد رژيـم           شود و در حالت كلي ارت       هاي مختلف منطقه مي     بخش

  .شود دست آمده با نقشه توپوگرافي منطقه شمال غرب، تأييد مي اين موضوع با مقايسه نتايج به. اشكال مربوط دارند
شرايط  وضعيت در 5 وضعيت مورفوژنتيكي موجود در مدل پلتير،   9دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه از            نتايج به 

تـرين   خـشك قـرار گرفتـه اسـت كـه مهـم       هاي مورد مطالعـه در منطقـه نيمـه    بيشتر بخش. افتد اقليمي منطقه اتفاق مي   
هـاي واقـع در       ايـستگاه . هاي ژئومورفوديناميكي اين مناطق، تأثير باد و فعاليت آب جاري متوسط تـا شـديد اسـت                  ويژگي

س در استان كردستان، رژيم معتـدل و سـاوان دارنـد كـه عمـده                هاي غربي زاگر    سواحل جنوب غربي درياي خزر و دامنه      
از لحـاظ وضـعيت     . هاي مناطق ياد شده فعاليت آب جاري حداكثر، تأثير يخبندان و باد در حد كم تا متوسط اسـت                    ويژگي
در افتـد،     هاي هوازدگي در بيشتر مناطق كوهستاني منطقه هوازدگي از نوع مكانيكي ضعيف تـا متوسـط اتفـاق مـي                     رژيم

هاي غربـي زاگـرس در        صورتي كه در مناطق واقع در جنوب غرب درياي خزر در استان گيالن و اردبيل و همچنين دامنه                 
هـا از نـوع شـيميايي متوسـط تـا       هاي باال بيشتر هوازدگي     استان كردستان و جنوب استان آذربايجان غربي به علت بارش         

رش فـراوان و دماهـاي پـايين هـوازدگي شـيميايي همـراه بـا عمـل         ها به علت با شديد است و در برخي ديگر از ايستگاه   
  .دهد يخبندان رخ مي
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