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 پلتیرلویس های برپایه نمودار هاسنگ فرایندهای هوازدگیبندی ارزیابی و پهنه

 (خاوری و مرکزی ایرانشمالی، شمال هایاستان)پژوهش موردی: 
 

 2دکتر امیر صفاری *1 (نویسنده مسئول) رضا منصوری

 Re_mansouri@sbu.ac.ir ، شهید بهشتیزمین، دانشگاه محیطی، دانشکده علومدانشجوی دکتری ژئومورفولوژی/ مدیریت  -1

 Saffarii@khu.ac.ir ، جغرافیایی، دانشگاه خوارزمیدانشیار ژئومورفولوژی، دانشکده علوم  -2

 

 چکیده
 ینودهای فرآ .دهسوتن  آنن یوا در نزدیکوی   مسئول تجزیه موواد در سوطز زموی   جمعی صورت دستهبه که شودگفته می ییگروهی از فرآیندهاهوازدگی به

 یتحایز اهمبسیار ها نگس زدگی، هواکیاز دیدگاه ژئومورفولوژی .دهندرخ می یولوژیکیب یا یمیاییش یزیکی،ف یندهایدر قالب فرا یعتدر طب یهوازدگ

هوا،  د کوه ژئومورفولوژیسوت  نباشو فراینودهای هووازدگی موی   مورد پلتیر دررابطه با ژئومورفولوژی اقلیمی، تاکنون بهترین منبع در  نمودارهای .باشدمی

گونواگون   گیری از متوسط دما و بارش سالیانه، هفت مدل. پلتیر با بهرهگیرندبهره میسطز زمین  برای تشریز فرایندهای ها، از آندیگرانشناسان و زمین

های هوازدگی و منواط   از دو نمودار مربوط به رژیماده این پژوهش با استف هوازدگی استفاده نمود. انواعتوان از آنها برای تشریز را معین نموده که می

ران شمالی، گلسوتان و مازنود  رضوی، خراسانهوازدگی در هفت استان: تهران، البرز، سمنان، خراسان بندی فرایندهایارزیابی و پهنهبا هدف  ،زادریخت

 اسوت. دهردیو گخواوری واقوع    61° 16'00"تا  50° 09' 48"شمالی و  38° 16' 56"تا  33° 27' 39" موقعیتدر مورد پژوهش منطقه . استانجام شده

از سوازمان   مناسوب،  ایستگاه سینوپتیک بوا دوره آمواری   29ه متوسط سالیانه دما و بارش بوهوایی مربوط های آببرای انجام این پژوهش، نخست داده

وسط دما و بوارش  روند مت در گام بعد، پس از بررسی .شدندوارد  GISپایگاه داده در محیط  بههواشناسی کشور دریافت گردید و پس از رفع نواقص 

ان ایگواه داده ببوت گردیدنود و در پایو    ک ضریبی داده شد و در پی. سپس به هر ندروی نمودارهای پلتیر مشخص شدهای هر ایستگاه بررژیم ،در منطقه

خشک، ساوان و معتودل  : منطقه خشک، نیمهتزاد نمودار پلتیر، چهار حالالت ریختها نشان دادند که از نُه حهای مربوط به آنها تهیه شدند. یافتهنقشه

های استان مازندران دارای رژیم معتدل و ساوان زرگی از منطقه در وضعیت خشک و بیشتر بخشهای ببخش. دندهوهوایی منطقه رخ میدر شرایط آب

زدگی های باختری و مرکزی اسوتان مازنودران دارای هووا   کم و تنها بخشرای هوازدگی بسیارتر منطقه داهای هوازدگی، بیشد. اما از لحاظ رژیمنباشمی

 د.نباششیمیایی متوسط می

 

 زاد.های هوازدگی، مناط  ریختهای پلتیر، رژیمهوازدگی، نمودار کلیدی:واژگان
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 مقدمه
. از مهمتورین عوامو    اسوت در گورر زموان    ،درونوی و بیرونوی   1هوای اندازهای طبیعی کره زمین، برآیند دخالت مشترک پویوایی تنوع چشم

 اشتراک این دو عام  یعنی دما و بوارش،  ،باشد. از این روو تغییرات فیزیکی آنها برحسب زمان و مکان می بارشو  دماهای بیرونی، پویایی

 ،تخریبو  هوازدگیهاست که با عنوان شیمیایی سنگ انحالل و تجزیهشدن، صورت نخستین و مهمترین عام  فرسایش، مسئول متالشیبه

 باشود موی آنهوا  کوردن  های سخت و در نتیجه سستکردن سنگقاب  بررسی است. بنابراین، نقش اصلی این عام  )یعنی: هوازدگی( متالشی

گوروه از  نخسوتین   ،فوراهم آورد هوایی را  کوه هووازدگی و تخریوب، فوراورده    بالفاصله پوس از آن که ایگونهبه .(، ب12؛ 1387)محمودی، 

 های گوناگونصورت پدیدهبه ،وهوایی حاکم بر منطقهو آب شناسیسنگفرایندهای فرسایش وارد عم  شده و برحسب شرایط ساختمانی، 

تالشوی شودن   ، سوبب تخریوب و م  4زیستیو کره 3با جو زمین 2سنگیدر واقع مجاورت کره کنند.ها اقدام میبه تغییر و تحول چهره ناهمواری

 (.، ب4؛ 1387محمودی، شود )ک عناصر اقلیمی و عوام  زیستی میها به کمسنگ

تورین  وضوح غیر ممکن است، زیرا حتوی رریوف  شود. این امر بهتوصیف می "صورت درجاتخریب کام  یک سنگ به"هوازدگی عموما 

هووازدگی  ولوژی، در جغرافیای طبیعی/ ژئومورف (.9؛ 1379)معتمد، تغییر شیمیایی در شبکه بلوری نیز مستلزم حرکت نسبی یا مطل  است 

هسوتند )گوودی،    آنموین یوا در نزدیکوی    مسئول تجزیه مواد در سوطز ز جمعی صورت دستهبه که شوداطالق می ییبه گروهی از فرآیندها

ر طوبت، تغییرات دما، عوامو  شویمیایی و ابو   ونی همچون رها در نتیجه عوام  گوناگبر این پایه، به تجزیه و خردشدن سنگ .(1108؛ 2004

فراینودهای   در قالبطور سنتی، فرآیندهای هوازدگی در طبیعت بههمچنین، (. 248؛ 1385شود )شفیقی و مدنی، هوازدگی گفته می ،گیاهان

 .(1108؛ 2004اند )گودی، شدهفیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی شناخته 

سونگ،   5یباعو  فروپاشو   یکیمکان یهوازدگ (.، الف10؛ 1387محمودی، ، عم  مکانیکی است )تخریبو  هوازدگیاصوال از سوی دیگر، 

و کواهش انودازه    8یموواد موادر   رُموبش  یکیمکوان  یهووازدگ اوج  .شوود موی  7یوه تجز یوا  6شناختییو کان یمیاییمواد شدر  یاساس ییربدون تغ

شوود، کوه ممکون اسوت شوام       یف در موواد مو  یضوع  منواط   راسوتای در  شدهاعمال هایتنش منجر به سنگ ی. فروپاشباشدمی 9آواریذره

 را از طریو  سونگ   شدنمتالشی یکی،مکان یهوازدگ یندهایفرآ .باشد 10ایدانهمیان یمرزها بندی یاسطوح الیهموجود، پیشاز هایشکستگی

 یحجمو  ییور تغ ها یوا در نهشته یادر خود سنگ  یحجم ییرممکن است توسط تغ هاییتنش چنین. دهندتوسعه می در سنگ هاییتنش یجادا

و  شودن مرطووب حورارت،  درجوه  ییورات از تغ یسنگ ممکن است ناش 11ید. گسترش حجمنشو یددر سنگ تول هابه حفره واردشدهدر مواد 

                                                           
1 - Dynamic 
2 - Lithosphere 

3 - Atmosphere 
4 - Biosphere 
5 - Disintegration 
6 - Mineralogical 
7 - Decomposition 
8 - Parent Material 
9 - Clast 
10 - Intergranular 
11 - Volumetric Expansion 
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 بوا اینکوه  . باشود یو  موی  نمک و  یعمدتا شام  بلورها ،و منافر سنگ هاکرَمواد در تَ ی. گسترش حجمباشد 2فشارآزادسازی یا 1شدنخشک

 یهووازدگ  یندهایفرآ آنها اغلب در ارتباط بااما ، شوند شانخودسنگ توسط  شدنباع  متالشیممکن است  یکیمکان یهوازدگ یندهایفرآ

 .(657؛ 2004)گودی،  کنندعم  می 4زیستی یهوازدگ و 3یمیاییش

 یشافوزا  ،انجمواد  ، مبتنی بر. حجم آبباشدمی از انجماد آب یناش هایاز تنشبرآیندی عنوان سنگ به فروپاشیشام   یخبندانی یهوازدگ

 یاز مقاومت کششو  فراترمگاپاسکال( که  250 یلحاظ نظر از) هایی، فشار5بسته یستمس یکممکن است در  کند، کهمیرا تجربه  صدیدر 9

 یین منجمود شوود  پوا  سویبه یسطحبخش  از اعیسر ،سنگیک آب در  کهدرصورتی. دکن یجادا باشند رامیمگاپاسکال(  25 )معموال سنگ

 6بنودی را دَرزگیوری یوا آب   سونگ  یسوطح  یهاکرَتَمنافر و آب تا دهد یاجازه م این امر به ی  نماید. یدتول ای راستم بستهیممکن است س

 آب یحجمو  انبسواط  درهمچنوین  ، زدگی یخبنودانی در هووا  فراوان و گونواگونی  یهاسازوکارکه اند نشان داده آزمایشگاهی های. کارنماید

و آب  کنود موی  انجماد حرکوت  ی جبههجلوسوی بهمنفری که آبطوریبه باشد.می 7سطحیش جربکِمَ شام  ین آنهاتر. مهمدرگیر هستند

 ایهو نورخ  یتاهم آزمایشگاهیاز مطالعات  یاری(. بسدرجه سانتیگراد -10+ درجه سانتیگراد تا 4از  ،درصد 6/0) یابدیم انبساط 8شدهجرب

 یینسنگ در تع یرطوبت باالررفیت ( و درجه سانتیگراد -5) پایینحداق   دماهای(، یقهدر دقدرجه سانتیگراد  1/0انجماد )حداق   یعسر

میوزان   .(343؛ 1985والوی،  وی و گوری )موک  انود نشوان داده شود را میسنگ  هاینمونه 9خُردشُدگی زدگی یخبندانی که منجر بههوا ییکارا

 یو منافور خوال   هوا حفوره  درونبوه  یو  دهود توا   یاجوازه مو   11نشدهاشباع هایسنگ منافرهوا در  که وجودطوریبه ،مهم است یاربس 10رطوبت

 کننود. موی  اعموال  ی یخبنودانی هووازدگ  ی را بور کوارایی  کنتورل مهمو   ،سونگ  هایویژگیکند. یم یریجلوگ هاکرَرشد تَاز و یافته گسترش

 .(658؛ 2004)گودی،  نمایندمی یینتعرا آب  سطحیجرب یتررفو قدرت  سنگ، بافت و ساختارکه ایگونهبه

 زم از پوسوته الو مصوالز  مواد  ،، فرآیندهای هوازدگینخستبسیار مهم است.  ها به چند دلی سنگ زدگی، هواکیاز دیدگاه ژئومورفولوژی

  خواک در  یشوک تری ، هوازدگی جوز  ضورو  اینکه . دومنمایندو فراهم می ونق  پس از آن توسط عوام  فرسایش آمادهبرای حم را زمین 

باشوند )گوودی،   می های سطز زمیناندازو چشمها لندفرمطورمستقیم مسئول تکام  ، فرآیندهای هوازدگی بهکهآن سوم و است سطز زمین

هوا و زیور   و نیوز اینکوه پوی و شوالوده بسویاری از سوازه       هوا های گوناگون از سنگاز این رو، با توجه به کاربردها و استفاده .(1108؛ 2004

مسئوالن و از اندکاران و ستها و نوع آن برای بسیاری از دشود، بح  هوازدگی و تخریب سنگهای انسانی بر آنها نهاده شده و میساخت

یوابی و اسوتقرار مراکوز    کوان مجهوت   ، شهرسوازان و غیوره  هوا ژیسوت شناسوان، ژئومورفولو مهندسان راه و ساختمان، معماری، زموین جمله: 

 از اهمیت حیاتی و باالیی برخوردار است.های بشر سکونتگاهی، صنعتی، رفاهی و دیگر استفاده

                                                           
1 - Wetting and Drying 
2 - Pressure Release 
3 - Chemical Weathering 
4 - Biological Weathering 
5 - Closed System 
6 - Seal 
7 - Adsorptive Suction 
8 - Absorbed Water 
9 - Shattering 
10 - Moisture Content 
11 - Unsaturated Rock 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University


 

 انشگاه پیام نور مرکز شاهین شهرد 1396مهرماه  13و12    -    همایش ملی علوم جغرافیایی دانشگاه پیام نورپنجمین 

5th National Geographical Science Conference- 4-5 October 2017 -  Shahin Shahr Payame Noor University  
 

 

 

 

4 
 

در ایون  وی شود. استفاده می 1لویس پلتیر ت هوازدگی از روشدر دانش جغرافیای طبیعی/ ژئومورفولوژی برای بررسی و تعیین نوع و شد

های لویس پلتیر در رابطه بوا ژئومورفولووژی اقلیموی کوه در     مدل است.سالیانه بهره گرفته  به متوسط دما و بارش های مربوطروش از داده

باشود کوه   ارایه گردید، تاکنون بهترین منبع در ارتباط با فرایندهای هووازدگی موی   1950همایش سالیانه انجمن جغرافیدانان آمریکا در سال 

بابوت و دایموی کوه در     ن و سایر علوم مربوطه، از نمودارهای آن برای تعیین و تشریز فراینودهای پیچیودهِ  شناساها، زمینژئومورفولوژیست

گیری از پارامترهای دوگانه متوسوط  (. لویس پلتیر با بهره2؛ 2003گیرند )فاولر و پیترسن، باشند بهره میدادن میسطز کره زمین درحال رخ

هوای هووازدگی اسوتفاده    های گونواگون پدیوده  توان از آنها برای تشریز گونهن را معین نموده که میدما و بارش سالیانه، هفت مدل گوناگو

هوای  اند، شام : هوازدگی شویمیایی، کونش یخبنودان، رژیوم    نشان داده شده 2و  1های گانه هوازدگی پلتیر که در شک های هفتنمود. مدل

 (.2-3؛ 2003)فاولر و پیترسن، باشند می 2زادهای ریختو رژیم ای، کنش بادهوازدگی، فرسایش بارانی، حرکات توده

 

 
 بندی لویس پلتیر.یمتقسمتوسط دما و بارش سالیانه در زاد برپایه گانه ریختبندی مناطق نُهپهنهنمودار . 1شکل 

 .1950منبع: پلتیر 

 

                                                           
1 - Louis Peltier 

2 - Morphogenetic  
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 ارایه شده توسط لویس پلتیر. ،زاد(گانه هوازدگی )همراه با نمودار مناطق ریختهفتنمودارهای . 2شکل 

 .1950منبع: پلتیر 

 
هوای مجاوریخچوالی و در   ، با ارایه مقاله خود در همایش سالیانه انجمن جغرافیدانان آمریکوا، چرخوه جغرافیوایی را در رژیوم    1950پلتیر 

 ارتباط با ژئومورفولوژی اقلیمی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. این پژوهش پلتیر، تاکنون بهترین منبع برای تشریز و توضیز فرایند

گانه پلتیر در قالب سامانه اطالعوات  های هفتکارگیری مدل، در پژوهشی با به2003باشد. فاولر و پیترسن ر سطز کره زمین میهوازدگی د

، در پژوهشوی فراینودهای هووازدگی و    1383کرموی  اند. های گوناگون هوازدگی در ایاالت متحده نمودهبندی گونهجغرافیایی، اقدام به پهنه

های ایون پوژوهش نشوانگر ایون     ی شهری و روستایی را در مناط  کوهستانی آذربایجان مورد بررسی قرار داده است. یافتهتابیر آنها در نواح

ای دارد کوه بوه   های ارتفاعات آذربایجان سهم عمدهای مواد در دامنهها و وقوع حرکات تودهاست که هوازدگی مکانیکی در ناپایداری دامنه

قهورودی توالی    نمایود. ای نواحی شهری و روسوتایی را تهدیود موی   های واریزهلغزش و جریانها، سنگریزشهای گوناگون از جمله: شک 

بندی نموده و به نتایج متعوددی رسویده اسوت.    پهنه GISها در ایران را با بکارگیری فناوری ، در پژوهشی قلمروهای هوازدگی سنگ1384

مقصوودی و  ای هسوتیم.  هوایی در مقیوان ناحیوه   ع هوازدگی در ایوران، نیازمنود پوژوهش   کند که با توجه به شرایط متنووی خاطر نشان می

های آنهوا  . یافتهاندبندی نمودههای پلتیر پهنهغرب ایران را براسان مدلها در شمال، در پژوهشی فرایندهای هوازدگی سنگ1389همکاران 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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کوه بیشوتر   طووری افتد، بوه ، پنج وضعیت در شرایط اقلیمی منطقه اتفاق میموجود در مدل پلتیر زادریخته وضعیت سازد که از نُروشن می

و  در اسوتان گویالن   بواختری دریوای کاسوپین   گیرند. همچنین، سواح  جنووب خشک قرار میباختری کشور در منطقه نیمهشمال هایبخش

ها بیشوتر از نووع مکوانیکی    مناط  کوهستانی، هوازدگی، رژیم معتدل و ساوان دارند. در بیشتر در استان کردستان های باختری زاگرندامنه

هوای بواختری   باختری دریای کاسپین و دامنههای واقع در سواح  جنوبدهد، در صورتی که در برخی از ایستگاهضعیف و متوسط رخ می

اخوالق و  خووش  افتود. اتفاق می زاگرن در استان کردستان هوازدگی شیمیایی همراه با عم  یخبندان تا هوازدگی شیمیایی متوسط و شدید

زاگرن دریافتند کوه بواختر دشوت مرکوزی جوز        -بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در باختر دشت مرکزی، ضمن پهنه1393همکاران 

های زاگورن اغلوب جوز  منواط      یایی ضعیفی در آن حاکم است و کوهخشک است که هوازدگی شیممناط  مورفوکلیماتیک خشک و نیمه

ای بیشتری را نسوبت بوه بواختر دشوت     و معتدل است که دارای هوازدگی شیمیایی متوسط است و فرسایش جریانی و حرکات توده ساوان

 مرکزی دارد.

)کرموی   ها واقع شدههای ژئومورفولوژی، کمتر مورد توجه ژئومورفولوژیستمطالعه فرایندهای هوازدگی نسبت به سایر شاخهیک سو، از 

و  ری از روسوتاها پراکنودگی و اسوتقرار بسویا   غرافیایی ایران در سطز کره زمین و نحوه ی دیگر، با توجه به موقعیت ج( و از سو12؛ 1383

هوای انسوانی را در   ، اغلوب سوکونتگاه  انود شوده  واقع های لغزشی و غیرهیا دامنه ، مسیر سی لرزههای پرخطر زمیندر پهنهکه بیشتر شهرها 

هوای  بنوابراین، بوا توجوه بوه کمبوود پوژوهش      (. 120، 1376دهود )افراختوه   طبیعوی قورار موی   نوامالیم   وآمیوز  هوای مخواطره  معرض پدیده

هوای  مهای مرتبط با آن در کشور، در این پژوهش از دو نمودار مربوط به رژیو هگرفته در رابطه با هوازدگی و پدیدژئومورفولوژیکی صورت

، مازنودران، سومنان  البورز،  استان: تهوران،   هفتها در بندی هوازدگی سنگجهت پهنهارایه شده از سوی پلتیر زاد هوازدگی و مناط  ریخت

 های شمالی و جنوبی البرز میانی و خاوری بهره گرفته شده است.گلستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی در دامنه

 

 منطقه مورد پژوهش
ن شومالی در  مازندران، سمنان، گلستان، خراسوان رضووی و خراسوا   البرز، استان: تهران،  هفتمنطقه مورد پژوهش شام  موقعیت سیاسی 

از شومالی   38° 16' 56"توا   33° 27' 39"پهنای جغرافیایی باشد. این منطقه در راستای اوری میخهای شمالی و جنوبی البرز میانی و دامنه

ای گونوه نطقه بوه ماین از نیمروز گرینویچ واقع شده است. خاوری  61° 16'00"تا  50° 09' 48"خط استوا و در راستای درازای جغرافیایی 

هوای جنووبی و شومالی    امنهدمنطقه مورد پژوهش  کهطوری، بهگزینش شده است که از لحاظ توپوگرافیکی از تنوع متناسبی برخوردار باشد

بی و هوای جنوو  های پست کرانهسرزمینژوهش ، پهنه مورد پدیگرعبارتبهشود. خاوری کشور را شام  میکوه البرز و نیز بخش شمالرشته

های جنووبی  منههای پست داخلی ایران مرکزی در داهای مازندران و گلستان و نیز سرزمینترتیب در استانخاوری دریای کاسپین بهجنوب

خاوری های بخش شمالو نیز سرزمین منانسو های تهران، البرز سیاسی استانفلک کشیده البرز میانی و خاوری در محدوده سربهکوه رشته

 (.3)شک   گیردرا در بر مین خراسان رضوی و شمالی در محدوده سیاسی دو استا

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 یران.ای منطقه مورد پژوهش در پهنه سرزمین ا. موقعیت جغرافیایی و تصویر ماهواره3شکل 

 .1396نویسندگان  تنظیم از؛ تهیه و 2017 ارثای گوگلتصویر ماهواره منبع:

 

 اده و روشد
هوای دموا و   های ارایه شده از سوی لویس پلتیر جهت مطالعه و بررسی فرایندهای هووازدگی برپایوه اسوتفاده از متوسوط    که مدلاز آنجایی

هوای دموا و بوارش    های مربووط بوه متوسوط   نخست داده ،مورد نظر باشد، جهت انجام این پژوهش در منطقهبارش سالیانه در هر منطقه می

هوا  به رفع نوواقص آمواری احتموالی ایسوتگاه    د و افت شسازمان هواشناسی کشور دری های سینوپتیک منطقه مورد پژوهش ازسالیانه ایستگاه

یسوتگاه  ا 29تعوداد  توجه و مناسبی برخوردار بودند، که از دوره آماری درازمدت قاب های منطقه سپس، از میان تمامی ایستگاه .گردیداقدام 

 ای تشوکی  و یایی پایگواه داده فهای منطقه، نخست در محیط سامانه اطالعات جغراشدن ایستگاهپس از مشخص (.1برگزیده شدند )جدول 

نه اطالعوات جغرافیوایی نیوز    از سواما . نود در آن وارد گردید های مربوطهدادههای مربوط به آنها، و ترسیم نقشه وتحلی سپس، جهت تجزیه

نشان  4های منطقه مورد پژوهش در شک  اهمکانی ایستگ -موقعیت جغرافیاییها استفاده گردید. تحلی  فضایی و ترسیم نقشهوجهت تجزیه

 داده شده است.

هوای  های پلتیر، دو مدل از مودل پهنه مورد پژوهش و برپایه مدل درمنظور شناسایی و بررسی وضعیت هوازدگی و تخریب در گام بعد، به

کار گرفته شدند کوه عبارتنود   و بهدهند، برگزیده رد مناسبی بدست میهای ناشی از آن عملکگانه وی که در تعیین نوع هوازدگی و فرمهفت

 های هوازدگی.زاد و رژیماز: مناط  ریخت

 

 
 .منطقه مورد پژوهشسینوپتیک برگزیده شده در های . مشخصات جغرافیایی ایستگاه1جدول 

فرازا از  جغرافیاییدرازای جغرافیاییپهنای نام ایستگاهفرازا از  جغرافیاییدرازای جغرافیاییپهنای نام ایستگاه

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 سطح زمین سطح زمین

 N 04 37 E 30 58 M 1287 قوچان N 41 35 E 19 51  M8/1190 )مهرآباد(تهران

 N 32 36 E 10 61 M 235 سرخس -N 43 36 E 39 52 M 21 بابلسر

 N 01 34 E 10 58 M 1293 فردوس N 25 36 E 57 54 M 1/1349 شاهرود

 N 12 35 E 28 58 M 7/1109 کاشمر N 16 36 E 38 59 M 2/999 مشهد

 N 14 35 E 21 52 M 9/899 گرمسار N 54 36 E 24 54 M 0 گرگان

 N 29 36 E 17 59 M 1176 گلمکان N 12 36 E 39 57 M 972 سبزوار

 N 21 34 E 41 58 M 1056 گناباد -N 54 36 E 40 50 M 20 رامسر

 N 48 35 E 29 51 M 1/1549 شمال تهران N 16 35 E 13 59 M 8/1450 تربت حیدریه

 N 16 36 E 48 58 M 1213 نیشابور N 35 35 E 25 53 M 1127 سمنان

 N 05 36 E 48 55 M 3/1099 بیارجمند N 42 35 E 20 51 M 2/1209 دوشان تپه

 N 15 35 E 35 60 M 4/950 تربت جام -N 39 36 E 30 51 M 9/20 نوشهر

 N 54 37 E 57 55 M 460 مراوه تپه N 28 37 E 16 57 M 1112 بجنورد

 N 54 33 E 27 57 M 885 بشرویه N 45 35 E 53 51 M 2/2465 آبعلی

 N 55 35 E 50 52 M 6/1975 فیروزکوه N 27 36 E 46 52 M 7/14 قائم شهر

  N 55 35 E 54 50 M 5/1312 کرج

 ؛ تهیه و تنظیم از نویسندگان.1396 منبع: سازمان هواشناسی کشور
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 .مورد پژوهشسینوپتیک برگزیده شده در منطقه های مکانی ایستگاه -موقعیت جغرافیایی. 4شکل 

 

 زادمناطق ریخت
وهوایی و گیاهی است تا یوک نموودار هووازدگی )فواولر و پیترسون،      بندی آبزاد لویس پلتیر، که بیشتر یک طبقههای ریختنمودار رژیم

(. وی 2و جودول   1نماید )شک  زاد را مشخص مییختارش سالیانه، نُه منطقه رهای مربوط به متوسط دما و ب(، با استفاده از داده5؛ 2003

د را توصویف و تشوریز   وهوایی گوناگونی که دما و بارش سوالیانه متوسوطی دارنو   های آبتواند رژیمکند که این نمودار میخاطر نشان می

 زدگیاست که هووا  نیا یتواقعاما  باشند،هوازدگی  یندفرا گوناگون یهایژگیو یفتعر ینمودارها برا یناکه رسد ینظر مبه نماید. هرچند

 .دهدرخ می گوناگونیدر مراح  و طور همزمان به ،اشکال آن در اغلب مناط  یدر تمام

 
 بندی لویس پلتیر.ایه تقسیمبرپ زادریخت. انواع مناطق 2جدول 

 زادریختمنطقه های ویژگی متوسط بارش سالیانه متوسط دمای سالیانه زادریختقلمرو  ردیف

 هاوشوی ضعیف یا کم دامنهد+ شستای شدیحرکات توده 1400 -2290 29الی  16 سلوا 1

 های جاریای شدید+ عملکرد ضعیف تا متوسط آبحرکات توده 1270 -1900 21الی  2 اقیانوسی 2

 یخبندان و باد کُنشضعیف)کم(  های جاری+ عملکردعملکرد بیشینه آب 890 -1520 29الی  3 معتدل 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 های جاری+ عملکرد متوسط بادعملکرد ضعیف تا شدید آب 640 -1270 +29الی  -12 ساوان 4

 های جاریعملکرد شدید باد+ عملکرد شدید تا متوسط آب 250 -640 29الی  2 خشکنیمه 5

 ایهای جاری و حرکات تودهشدید باد+ عملکرد ضعیف آبعملکرد  0 -380 29الی  13 خشک 6

 عملکرد متوسط یخبندان+ عملکرد ضعیف تا متوسط آب و باد 250 -1520 +3الی  -9 شمالی )بوری ( 7

 های جاریای شدید+ فعالیت ضعیف آبفعالیت باد+ حرکات توده 130 -1400 -1الی  -15 مجاور یخچالی 8

 فرسایش یخچالی+ نیواسیون 0 -1400 -7الی  -18 یخچالی 9

 .1950منبع: پلتیر 

 

 های هوازدگیرژیم
زاد، از دو پارامتر متوسط دما و بارش سالیانه بهوره گرفتوه شوده    یختهای هوازدگی لویس پلتیر نیز همانند نمودار مناط  ردر نمودار رژیم

نشوان داده   5های هوازدگی پلتیر که در شوک   هرچند نمودار رژیم است.های هوازدگی ارایه شده که برپایه آن هفت گونه متفاوت از رژیم

ر نمودارهوا بورای توصویف و تشوریز     گیورد، اموا دیگو   هایی مربوط به هوازدگی مورد استفاده قرار موی شده است اغلب برای چنین پژوهش

 باشند.میو حایز اهمیت مهم مربوط به آنها  1شناختیهای زمینپدیده

 رژیوم نووع   یوف تعر یبورا  انه.یبارش سوال  انه و متوسطیسال یمتوسط دمانمایند عبارتند از: و تعیین می یفتعررا  زدگیکه هوا یریدو متغ

ای طراحوی  گونهین نمودار بهنیز مشخص است ا 5همانطور که در شک   .کار بردبه را با هم یردو متغ ینتوان ایم گوناگون مناط  یهوازدگ

اهای رطوبت و دم رطوبت و دماهای باالتر )یعنی: مناط  گرم و مرطوب( دارای هوازدگی شیمیایی شدید و مناط  با شده است که مناط  با

ایین پو تر )یعنی: مناط  سرد و خشک( از هوازدگی شیمیایی پایینی برخوردارند. اما هوازدگی فیزیکوی در منواطقی بوا دماهوای بسویار      پایین

ی سرد کواهش  منفی( که عرصه فعالیت هوازدگی شیمیایی به دلی  کاهش مقدار رطوبت الزم در هوا)دماهای حوالی صفر درجه و دماهای 

 .خواهد بودقه از شدت و ضعف برخوردار یابد و بسته به میزان دمای منطبرتری می ،یابدمی

 

                                                           
1 - Geologic Phenomena 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 پلتیر. بندی لویسهای هوازدگی برپایه تقسیمرژیمگانه هفتهای گونه. 5شکل 

 .1950منبع: پلتیر 

 

 های پژوهشیافته
ای از یک یوا  ای است جامد و طبیعی که از مجموعهشود. در واقع، سنگ مادهطور کلی، به مواد سازنده پوسته جامد زمین سنگ گفته میبه

هوای تشوکی  دهنوده    راین، سونگ (. بنواب 83؛ 1387طالقوانی،  باشد )عالییپوسته جامد زمین می چند کانی تشکی  شده و ماده اصلی سازنده

دهند )معماریوان،  در برابر هوازدگی از خود نشان می های گوناگونیهای سازنده، بافت و ساخت آنها، مقاومتازای کانیپوسته کره زمین به

آیند. این فرایند توسط عوام  درشت در می های ریز وصورت دانهها خرد شده و به(. هوازدگی فرایندی است که طی آن سنگ227؛ 1390

. از ایون رو، هووازدگی را برحسوب نووع     گیورد های حیاتی صوورت موی  گوناگونی همچون رطوبت، تغییرات دما، عوام  شیمیایی و فعالیت

 (.100؛ 1387انی، طالقکنند )عالییبه دو گونه هوازدگی فیزیکی و هوازدگی شیمیایی تقسیم مید آورها پدید میتغییری که در سنگ

منطقوه موورد پوژوهش کوه     دسوت آوردن شومایی کلوی از وضوعیت متوسوط دموا و بوارش در        منظور بهدر این پژوهش در گام نخست به

در محدود سیاسوی هفوت اسوتان: تهوران بوزرب، البورز، سومنان،        ایران مرکزی، خاوری و هایی از پهنه سرزمین ایران در شمال، شمالبخش

بندی میانگین دما و بارش سالیانه در منطقه اقودام گردیود.   ، به پهنهدربر گرفته است را سان شمالی، گلستان و مازندرانخراسان رضوی، خرا

از لحاظ وضوعیت و چگوونگی رونود متوسوط دموای      دست آمده مشخص گردید که منطقه مورد مطالعه در این پژوهش های بهبرپایه نقشه

های آمواری مربووط   با توجه به دادهدر واقع . (6)شک   باشدبرخوردار می یکنواختیاز وضعیت نسبتا  ،سالیانه طی دوره آماری مورد بررسی

علیورغم اینکوه   گوردد  مشخص می( 3دریافتی از سازمان هواشناسی کشور )جدول  های منطقه مورد پژوهشِبه متوسط دمای سالیانه ایستگاه

منطقه مربوط بوه  سالیانه کمینه دمای متوسط با این وجود، در این منطقه حاکم است ولی  ای از یکنواختی بر میزان متوسط دمای سالیانهگونه

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 باشود. موی  (سلسویون درجوه   3/20با آن مربوط به ایستگاه گرمسار ) سالیانه ( و بیشینه دمای متوسطدرجه سلسیون 6/8با ایستگاه آبعلی )

خالف وضوعیت دموای   (، مشوخص گردیود کوه بور    7)شک   دست آمده از آنو نقشه به بندی متوسط بارش سالیانههمچنین با توجه به پهنه

ای که دو بیشینه بارشی در منطقوه وجوود   گونهباشد. بهاز تنوع زیادی برخوردار می در منطقه ، وضعیت پراکنش متوسط بارش سالیانهسالیانه

هوای جنووبی   قرارگیوری در کرانوه  توان بوه  آن میدلی  که از  اناستان مازندر جلگه ساحلی بیشینه نخست در بخش مرکزی و باختری .دارد

هوای  بور دامنوه  کوه   اسوت شام  ارتفاعات جنوبی واقع در استان  ،باشدو بیشینه دوم که بالفص  بیشینه نخست میاشاره کرد دریای کاسپین 

کاسوپین در محودوده سیاسوی اسوتان گلسوتان      بخشی از جلگه ساحلی دریوای  شمالی رشته کوه بلند البرز، بخش خاوری استان مازندران و 

 باشد.منطب  می

زاد مورد دست آوردن شمایی کلی از وضعیت دما و بارش در منطقه، در گام بعد چگونگی وضعیت منطقه از لحاظ مناط  ریختپس از به

هر زاد پلتیر مشخص و به مناط  ریخت های سینوپتیک منطقه در نمودارارزیابی قرار گرفت. پس از این بررسی، موقعیت هر یک از ایستگاه

منظوور  سوپس، بوه  . ندشد عنوان کد داده شده و در پایان به پایگاه داده ایجاد شده در سامانه اطالعات جغرافیایی واردضریبی بهآنها کدام از 

روش  اسوتفاده گردیود.   1گنو جییوابی کری میاناز روش های فضایی در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی یابی و تحلی انجام دادن فرایند میان

گور نااریوب اسوت    توان گفوت بهتورین تخموین   دار استوار بوده و میباشد که بر منط  میانگین متحرک وزنکریجینگ یک روش تخمین می

اند کوه نقواط   ه یافتهیابی بر مبنای این فرض توسعهای درونکلیه روشتوان گفت، طور کلی میبه(. 314؛ 1390، الدینو شرف پاک)حسنی

دسوت  برآینود بوه   ،در گام بعد (.303؛ 1390نزدیک به یکدیگر نسبت به نقاط دورتر، همبستگی و تشابه بیشتری دارند )خسروی و جباری، 

ترتیوب بوه منواط     ترین و بواالترین ضوریب بوه   اختصاص یافت. پایین ینموده و به هر حالت ضریب 2بندییابی را بازطبقهآمده از روش میان

دسوت  هوای بوه  برپایوه یافتوه  (. 8دست آمد )شک  زاد منطقه مورد پژوهش بهمناط  معتدل داده شد و در پایان نقشه مناط  ریختخشک و 

در منطقوه نموود   خشک، ساوان و معتدل ک، نیمهشام : منطقه خش وضعیتزاد پلتیر، چهار گانه ریختمشخص گردید که از مناط  نُه ،آمده

که بیشتر بر مناط  خشک داخلی ایوران   قرار دارد های بزرب و چشمگیری از منطقه مورد پژوهش در وضعیت خشککه پهنهطوریدارد، به

هوای  عملکورد ضوعیف آب  عملکرد شدید باد،  زاد،های این منطقه ریختهمترین و بارزترین ویژگیم .است منطب  خاوریمرکزی و شمالی

شوهر  های: رامسر، نوشهر، بابلسر و قوائم های واقع در استان مازندران یعنی ایستگاهباشد. همچنین، تنها ایستگاهای میجاری و حرکات توده

ن و بواد  کُونش یخبنودا   یوا انودکِ  های جاری، عملکرد ضوعیف  های مهم آن عملکرد بیشینه آبدر وضعیت معتدل قرار گرفتند که از ویژگی

های عملکرد کوه البرز در جنوب استان مازندران و بخش خاوری این استان دارای وضعیت ساوان با ویژگیهای شمالی رشتهدامنه باشد.می

کووه البورز، اسوتان    های جنوبی رشوته خشک نیز بیشتر در دامنهباشد. وضعیت نیمههای جاری و عملکرد متوسط باد میضعیف تا شدید آب

هایی از جمله: نمود دارد که دارای ویژگی و بخش کوچکی در جنوب باختری شهر مشهد شمالیهای شمالی استان خراسانو بخش گلستان

 های جاری است.عملکرد شدید باد و عملکرد شدید تا متوسط آب

در اینجا نیز تقریبا همان مراحو  کواری    .که مورد بررسی قرار گرفت گام بعدی مشخص نمودن وضعیت و شدت هوازدگی در منطقه بود

هوای هووازدگی موجوود در منطقوه     کار گرفته شد، منتها با این تفاوت که برای تعیین رژیمزاد بهدست آوردن وضعیت مناط  ریختبرای به

                                                           
1 - Kriging 

2 - Reclassify 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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یار کوم و هووازدگی   ترتیب بوه هووازدگی بسو   یب اختصاص داده شده به نوع هوازدگی بدین گونه بود که کمترین و بیشترین ضریب بهاضر

برپایه نقشه ارایه شده  .(9های هوازدگی ترسیم گردید )شک  بندی رژیمو در پایان نیز نقشه پهنه (4شیمیایی متوسط تعل  پیدا کرد )جدول 

شیمیایی گانه هوازدگی پلتیر تنها دو گونه هوازدگی شام : هوازدگی بسیار کم و هوازدگی های هفتمشخص گردید که از رژیم 9در شک  

 1200دلیو  برخوورداری از بوارش فوراوان )بواالتر از      های باختری و مرکزی استان مازندران که بوه جز بخشبهدهد. در سطز منطقه رخ می

داد باشود، بقیوه پهنوه منطقوه موورد پوژوهش در اسوتیالی رخ       داد هوازدگی شیمیایی متوسط می( و دمای معتدل، قلمرو رخدر سال مترمیلی

 .اشاره نمودهای آن در ایستگاهتوان به دارا بودن دماهای نسبتا باال )گرم( و بارش کم که از دالی  آن می باشدبسیار کم میهوازدگی 

 
 شده در منطقه مورد پژوهش.های سینوپتیک گزینشای سالیانه ایستگاههای مربوط به متوسط دم. داده3جدول 

دمای متوسط جغرافیاییدرازای جغرافیاییپهنای نام ایستگاه

 (Cسالیانه )

دمای متوسط جغرافیاییدرازای جغرافیاییپهنای نام ایستگاه

 (Cسالیانه )

 N 04 37 E 30 58 7/12 قوچان N 41 35 E 19 51 4/17 تهران)مهرآباد(

 N 32 36 E 10 61 0/18 سرخس N 43 36 E 39 52 1/17 بابلسر

 N 01 34 E 10 58 3/17 فردوس N 25 36 E 57 54 2/18 شاهرود

 N 12 35 E 28 58 9/17 کاشمر N 16 36 E 38 59 3/14 مشهد

 N 14 35 E 21 52 3/20 گرمسار N 54 36 E 24 54 9/17 گرگان

 N 29 36 E 17 59 6/13 گلمکان N 12 36 E 39 57 5/17 سبزوار

 N 21 34 E 41 58 5/17 گناباد N 54 36 E 40 50 1/16 رامسر

 N 48 35 E 29 51 6/15 شمالتهران N 16 35 E 13 59 4/14 تربت حیدریه

 N 16 36 E 48 58 4/14 نیشابور N 35 35 E 25 53 2/18 سمنان

 N 05 36 E 48 55 1/16 بیارجمند N 42 35 E 20 51 0/18 دوشان تپه

 N 15 35 E 35 60 7/15 تربت جام N 39 36 E 30 51 2/16 نوشهر

 N 54 37 E 57 55 18 مراوه تپه N 28 37 E 16 57 4/13 بجنورد

 N 54 33 E 27 57 1/19 بشرویه N 45 35 E 53 51 6/8 آبعلی

 N 55 35 E 50 52 0/9 فیروزکوه N 27 36 E 46 52 0/17 قائم شهر

  N 55 35 E 54 50 1/15 کرج

 نویسندگان.؛ تهیه و تنظیم از 1396منبع: سازمان هواشناسی کشور 

 

 شده در منطقه مورد پژوهش.های سینوپتیک گزینشسالیانه ایستگاه بارشهای مربوط به متوسط . داده4جدول 

بارش متوسط جغرافیاییدرازای جغرافیاییپهنای نام ایستگاه

 (MMسالیانه)

بارش متوسط جغرافیاییدرازای جغرافیاییپهنای نام ایستگاه

 (MMسالیانه)

 N 04 37 E 30 58 4/308 قوچان N 41 35 E 19 51 7/232 تهران)مهرآباد(

 N 32 36 E 10 61 0/183 سرخس N 43 36 E 39 52 3/889 بابلسر

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 N 01 34 E 10 58 3/140 فردوس N 25 36 E 57 54 1/153 شاهرود

 N 12 35 E 28 58 4/194 کاشمر N 16 36 E 38 59 5/251 مشهد

 N 14 35 E 21 52 9/121 گرمسار N 54 36 E 24 54 5/579 گرگان

 N 29 36 E 17 59 6/208 گلمکان N 12 36 E 39 57 9/184 سبزوار

 N 21 34 E 41 58 0/137 گناباد N 54 36 E 40 50 5/1207 رامسر

 N 48 35 E 29 51 5/420 شمال تهران N 16 35 E 13 59 8/267 تربت حیدریه

 N 16 36 E 48 58 2/238 نیشابور N 35 35 E 25 53 7/140 سمنان

 N 05 36 E 48 55 5/127 بیارجمند N 42 35 E 20 51 7/264 دوشان تپه

 N 15 35 E 35 60 8/172 تربت جام N 39 36 E 30 51 8/1272 نوشهر

 N 54 37 E 57 55 6/355 مراوه تپه N 28 37 E 16 57 7/266 بجنورد

 N 54 33 E 27 57 3/97 بشرویه N 45 35 E 53 51 4/532 آبعلی

 N 55 35 E 50 52 6/284 فیروزکوه N 27 36 E 46 52 2/729 قائم شهر

  N 55 35 E 54 50 7/251 کرج

 ؛ تهیه و تنظیم از نویسندگان.1396منبع: سازمان هواشناسی کشور 

 

 .در منطقه مورد پژوهش از آنها ها و شدت هوازدگی و ضریب وزنی هریک. گونه5جدول 

 )مقدار( وزنیضریب  گونه و شدت هوازدگی

 1 هوازدگی بسیار کم

 2 هوازدگی شیمیایی متوسط

 .1396منبع: نویسندگان 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 .مورد مطالعه های سینوپتیک منطقه مورد پژوهش طی دوره آماریایستگاه )به درجه سانتیگراد( بندی میانگین دمای سالیانه. پهنه6شکل 

 ترسیم از نویسندگان. ؛ تهیه و1396 های دمای منطقه مورد پژوهش، سازمان هواشناسی کشورمنبع: داده
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 .مورد مطالعه طی دوره آماری منطقه مورد پژوهشسینوپتیک های ایستگاه )به میلیمتر( بندی میانگین بارش سالیانه. پهنه7شکل 

 ؛ تهیه و ترسیم از نویسندگان.1396 منطقه مورد پژوهش، سازمان هواشناسی کشوربارش های منبع: داده
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 .مورد مطالعه آماریبندی لویس پلتیر طی دوره برپایه تقسیم در منطقه مورد پژوهش زادبندی مناطق ریخت. نقشه پهنه8شکل 

 .1396منبع: نویسندگان 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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 .مورد مطالعه بندی لویس پلتیر طی دوره آماریبرپایه تقسیمدر منطقه مورد پژوهش ن( آهای هوازدگی )گونه و شدت بندی رژیمنقشه پهنه. 9شکل 

 .1396منبع: نویسندگان 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
 وازدگیهو همچوون  -دهای گوناگون هوازدگیدلی  فراینهای سطز کره زمین بهها و سنگمواد طبیعی و از جمله کانیتخریب و هوازدگی 

از تابش خورشوید یوا خُوَرتوابی، هیدراسویون، هیودرولیز، اکسیداسویون،       ، هوازدگی ناشیشکافتگی(، ی  شکافتگی)نمکاز کنش نمک ناشی

رات ی از مخواط به عنوان یکو  -و غیره یرات شیمیایی بیولوژیکی شام  تشدید هوازدگی بر ابر آلودگیتغی، انحالل، کربناسیون، ، شدناکسیده

هوا و مراکوز منسووب بوه وی را موورد      هوای انسوانی، زیرسواخت   که همواره کنشطوریبه( 138؛ 1986، دیگرانو  هارتباشد )محیطی می

 دهد.میهای جانی و مالی قرار تهدید

ها دارنود  ای در تخریب و هوازدگی سنگکنندهاند که تغییرات دما و نیز تغییرات در میزان آب، نقش تعییننشان دادهمطالعات پیشین به ما 

وجوود  هوایی در آنهوا بوه   گوردد و شوکاف  هوا موی  عام  هوازدگی، موجب تخریب ژرف سنگبنابراین،  (.، ب193-194؛ 1387)محمودی، 

؛ 1392شووند )رجوایی،   ی و یا تولید شکاف در آنها، مواد منفص  در ابعاد گوناگون فراهم میهای متص  اصلشدن سنگآورد. با متالشیمی

حال اگور ایون موواد     .فرایندهای مربوط به انتقال مواد وارد عم  می شوند ،مواد الزم فراهم گردیدطی فرایند هوازدگی (. پس از اینکه 299

https://en.wikipedia.org/wiki/Payame_Noor_University
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هوای  در محو  گورر زیرسواخت   یوا اینکوه    ومراکز سکونتگاهی روستایی یوا شوهری    هایی همچونمنفص  و فرایندهای انتقال آنها در مکان

کوهسوتانی  و نیموه بار آورند. از این رو، با توجه به کوهسوتانی  های جدی بهد ممکن است خسارات و آسیبنباشواقع شده ارتباطی انسانی 

راکز سکونتگاهی شهری و روسوتای و نیوز میوزان قابو  تووجهی از      و نیز اینکه بسیاری از م( 10؛ 1386طالقانی، )عالییبودن سرزمین ایران 

نماینود، بنوابراین ضورورت انجوام چنوین      هایی گرر میمان در مناط  کوهستانی واقع شده یا از چنین مکانای و ریلی سرزمینخطوط جاده

روسوتایی   -ریوزان در سوطوح شوهری   و برناموه  اندکاران اجرایی و نیز مدیرانویژه مسئولین و دستهایی بیش از پیش بر همگان بهپژوهش

توانود  های این پژوهش میهای هوازدگی، یافتهدادن گونهی پلتیر در نشانیی نمودارهاگردد. با توجه به اهمیت موضوع و نیز کاراروشن می

 رار گیرد.مورد توجه مسئولین امر ق در منطقه عمرانی -های اجراییریزی، مدیریت محیط و برنامهدر امر برنامه

شناسان و سایر علوم مربوطه بورای تعیوین و تشوریز    ها، زمیندر ارتباط با فرایندهای هوازدگی بهترین منبعی که تاکنون ژئومورفولوژیست

توسوط  ای ارایه شده این پژوهش با استفاده از دو مورد از نمودارهباشند. برند نمودارهای لویس پلتیر میکار میفرایندهای در سطز زمین به

هوای ایون   ه اسوت. یافتوه  انجوام شود   مورد پژوهش زاد در منطقهپلتیر و با هدف ارزیابی چگونگی وضعیت رژیم هوازدگی و مناط  ریخت

خشک، سواوان  زاد نمودار لویس پلتیر، چهار وضعیت یعنی: منطقه خشک، نیمهباشند که از نُه وضعیت مناط  ریختپژوهش گویای این می

اکمیوت منطقوه   حهای زیادی از منطقوه در  دهد. همچنین، مشخص گردید که بخشوهوایی کنونی در منطقه رخ میآبو معتدل در شرایط 

قوه  که این وضعیت با توجه به واقع شدن بیشتر منط باشدای میهای جاری و حرکات تودهعملکرد شدید باد، عملکرد ضعیف آببا  خشک

هوای جواری،   عملکورد بیشوینه آب   تیوب بوا  به تر شود. مناط  معتدل و ساوانتایید می مورد پژوهش در منطقه خشک داخلی سرزمین ایران

هوای جنووبی   ترتیوب در کرانوه  بوه توسط بواد  مهای جاری و عملکرد عملکرد ضعیف کُنش یخبندان و باد و با عملکرد ضعیف تا شدید آب

صوورت  بوه  سرانجام اینکه منطقه نیمه خشوک اند. ان واقع شدههای استان مازندرهای بالفص  آنها در بیشتر بخشدریای کاسپین و سرزمین

بواختری شوهر مشوهد یافوت     جنووب  نیز در بخوش طور محدودتری و به نمودهخشک را از منطقه ساوان جدا  هطقکمربندی نسبتا باریک من

 ،یینهای نسبتا باال و بارش نسوبتا پوا  ر منطقه مورد پژوهش، با توجه به وجود دماداد هوازدگی داما از لحاظ وضعیت رخ (.8)شک   شودمی

و  داشوته یار کوم قورار   داد هوازدگی بسای از منطقه در قلمرو رخکه پهنه گستردهایگونهفرماست. بهوضعیت نسبتا یکنواختی بر منطقه حکم

رش فوراوان  و برخورداری از با دلی  مجاورت با دریای کاسپینهای باختری و مرکزی استان مازندران بهای در بخشهای جلگهسرزمینتنها 

 د.نباشیمیایی متوسط میشدارای هوازدگی از نوع متر در سال( و دماهای نسبتا باال میلی 1200)بیشتر از 
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Extended Abstract: 

Introduction 

Weathering refers to a group of processes collectively responsible for the breakdown of materials at or near the 

Earth’s surface. Weathering processes are regarded as being physical, chemical or biological in nature. From a 

geomorphological perspective, rock weathering is extremely important. First, weathering processes prepare 

Earth materials for subsequent transportation by agents of erosion. Second, weathering is an essential component 

of soil formation at the Earth’s surface. Third, weathering processes are directly responsible for land form and 

landscape evolution. Karst landscapes and their distinctive land form assemblages, for example, are a direct 

consequence of weathering processes, as are the thick regolith mantled landscapes of the tropics and subtropics. 

Most Geologic, Geomorphologic and other technical papers and books deal with weathering as a basis for 

understanding erosion and erosion processes, but not in any strong detail, and they often refer to Peltier’s 1950 

paper as a basis for explaining the weathering process. He defined seven graphs using two variables, including 

Mean Annual Temperature and the Mean Annual Precipitation that described different types of weathering 

phenomena. The study area is situated at coordinates system of geographical longitude from 50 ْ, 09َ, and 00ً up to 

east 61 ْ, 16َ and 00ً and geographical latitude 33 ْ, 27 َ, and 39 ً up to north 38ْ, 16 َ, and 56 ً with an area of 324040.19 
square kilometers in North, Northeast and Central of Islamic Republic of Iran Country. 

 

Methodology 

This study is based on Louis C. Peltier’s 1950 study “The Geographic Cycle in Periglacial Regions as it is 

Related to Climatic Geomorphology” published in the Association of American Geographers (AAG) and uses 

graphs that define the Chemical Weathering, Frost Action, Weathering Regions, Pluvial Erosion, Mass 

Movement, Wind Action and Morphogenetic Regions based on Mean Annual Temperature and Mean Annual 
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Precipitation. This study, using two graphs related to weathering regimes and morphogenetic regions, to 

investigate and zoning weathering processes in seven provinces: Tehran, Alborz, Semnan, Razavi Khorasan, 

North Khorasan, Golestan and Mazandaran has been done. For this study, firstly Mean Annual Temperature and 

the Mean Annual Precipitation data for 29 synoptic stations in during statistical period from the Meteorological 

Organization receives and after the eliminate of defects were entered into the database in GIS environment. In 

the next step, then assessment the trend of average temperature and precipitation in the region, regimes both 

stations were marked on Peltier graph. Next to each was assigned coefficient and in the database were recorded 

and at the end of their maps were created. 

 

Discussion 

Weathering is the decomposition of earth rocks, soils and their minerals through direct contact with the planet's 

atmosphere. Weathering occurs in different intensities and types, like chemical and physical weathering. 

Because it is highly a function between temperature and precipitation, weathering varies spatially as climate 

itself. A graph defining weathering regions by Louis C. Peltier, 1950, (Figure 1), suggests the relative 

importance of the various types of physical and chemical weathering in different regions of the Earth. This 

diagram is going to be used to aid the development of an ArcGIS tool. Addressing weathering with this method 

could be done for any parts of the world where there is temperature and precipitation data. Since this data can be 

obtained monthly, annually and historically, a wide variety of studies can be produce. Weathering can be useful 

to understand situations were reduction of elevation and relief in land forms and landscapes are happening or 

even be used as criteria for determining places for burying wastes in the ground. Buildings made of any stone, 

brick or concrete are susceptible to the same weathering agents as any exposed rock surface. Also statues, 

monuments and ornamental stonework can be badly damaged by natural weathering processes. 

 

Conclusion 

The results indicate that based on Peltier graph in this area, from 9 Peltier’s Morphogenetic Regions, including: 

Selva, Maritime, Arid, Semi-Arid, Savanna, Moderate, Boreal, Glacial and Periglacial, four regions arid, semi-

arid, savanna and moderate occur in the region. The large part of the region is on dry situation and the most parts 

of Mazandaran province are in the savanna and moderate region. But in terms of the weathering regimes, the 

most of area have a weathering very low, and western and central parts of Mazandaran province only have a 

moderate chemical weathering. Chemical Weathering occurs where water and high temperatures allow for 

chemical reactions to take place. 
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