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 ر(الات زه آبخیزحو :)مطالعه موردی هاسنگ هوازدگی ندیفرا براقلیم  اثر یبررس
 

 .یسار یعیو منابع طب یکشاورزعلوم دانشگاه  ،یزداریگروه آبخ اریدانش -1ایکبر زادهقربان وهاب
 .یسار یعیو منابع طب یکشاورزعلوم دانشگاه  ،یزداریآبخ یدکتر یدانشجو - یاحمد میشم

 

 32/7/1044: تصویب تاریخ        30/6/1044تاریخ بازنگری:        5/2/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

 زیخحاکم در حوزه آب میبه اقل توجه با تکیو مناطق موفوژن یانواع و شدت هوازدگ نییمقاله تع نیرسالت ا

و سلسله جبال  ایدر نیشدن بخاص اسمتان مازندران و واقع تیتالار اسمتان مازندران اسمت. به علت موقع

الار ت زیدر حوزه آبخ گرید طرفتالار حاکم است. از  زیاز جنوب به شمال در حوزه آبخ یمیالبرز، تنوع اقل

و  یهوازدگ ندیاز نوع فرا یقیشممناخت دق جهیدرنت ؛مطالعه نشممده اسممت یروشمم چیها با هسممن  یهوازدگ

و منمماطق  یهوازدگ تیمموضمممع یبنممدمنظور پهنممهحوضمممه وجود نممدارد. بممه نیدر ا کیممنماطق مورفوژن

 ۸سممالانه  یبارش و دما نیانگیشممام : م یمیاقل یهاداده ر،یپلت سیلو یهابر اسممام مدل کیژئومورفوژنت

شد  هیته یبودند، از سازمان هواشناس 1221 - 1201 یداده و طول دوره آمار یکه دارا یهواشناس ستگاهیا

تالار مربوط به هر  زی. سپس روند دما و بارش حوضه آبخدیثبت گرد Arc GIS طیدر مح دادهگاهیو در پا

ربوط م ینمودارها یتالار از رو زیدر آبخ یکیو مورفوژنت یزدگهوا یهامی. در ادامه رژدیگرد نییتع ستگاهیا

 Arc طیمربوط در مح یهاثبت و نقشممه دادهگاهیها، در پابه آن یارزش وزن نیی. پس از تعدندیگرد نییتع

GIS اوان و س خشک،مهیدر سمه منطقه ن یکیتالار ازنظر مورفوژنت زینشمان داد حوزه آبخ جیشمد. نتا دیتول

به منطقه  نی( و کمتر%14مسممماحت مربوط به منطقه سممماوان ) نیشمممتریب انیم نی. در اردیگیقرار م عتدلم
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کم  یلیخ کم و یکیمتوسط، مکان ییایمیش یسه نوع هوازدگ ،یهوازدگ تی( است. ازنظر وضع%11معتدل )

 ( است.%16) ساحتم نیشتریب یمتوسط دارا ییایمیش یکه هوازدگ افتدیتالار اتفاق م زیآبخحوزه در 

 .کیتمناطق مورفوژن ر،یمدل پلت ،یهوازدگ هایمیتالار، رژ زیحوزه آبخ :هاواژهکلید

 مقدمه -1

ه توان بصممورت پریرفته که ازجمله می المللیملی و بین در سممط  هاهوازدگی سممن  نةیزممطالعات زیادی در 

 امبر اسنه سیستم مورفوژنتیک زمینه پلتیر  نیهمدر  .داشماره کر 5، پلتیر0، ترول2، بودل3، پنک1دیویس :افرادی چون

 یمیاقلگانه های هفتمدل 6ولر و پترسمموناف . همچنین(1214 ،پلتیر) کرد ائهزائی ارشممک  یندهایبر فرادما و بارش 

 مناطق ازلحاظو این کشممور را  کاربردندبه  کایدر آمر Arc GISافزار نرماز  با اسممتفادهو فرسممایپ پلتیر را  یهوازدگ

 پارامترهای اقلیمی بر ریتأثبررسی ایران نیز در  (.2442 ،ولروپترسوناف)نمودند  بندیطبقه فرسمایپ و یمختلف هوازدگ

 (.4410 ،انو همکار ۸زادهوهاب) اسممت شممدهانجامتوسممط محققین مختلف  از مدل پلتیر با اسممتفادهها هوازدگی سممن 

یابد، ولی عمق زمین ادامه می در عمقچند ده متر  تا و مرطوبگرم  یهاطیدر مح هاسمممنم هوازدگی  یطورکلهبم

 .(2424 ،9هک( رسدمی متریدسخشک فقط به چند  در مناطقهوازدگی 

شود و نحوه دخالت اقلیم چه می حاصم کره  و هوا کرهسمن بین  دخالت اقلیم در پیدایپ ناهمواری از برخورد

 یهوازدگ. ستا ریمتغها بسیار سط  خشکیزائی شک  یندهایفرامکانیکی  ریتأثارتباط با  هوازدگی و چه در نةیزم در

 تن وشکسهوازدگی  گریدعبارتبه (.1222 معتمد،) شودیف میتعر «درجاصورت سن  بهیک  ام کب یتخر»عموماً 

یا  فیزیکی، شیمیایی و یندهایفراکه با بوده زمین  سط  مجاورت دردر وضعیت اصلی خود  مادر سن  یا خرد شدن

رابطه  نیهم در .(1222 ،و همکاراناخلماق خوش) کندآب و اقلیم تغییر می ،باد لهیوسمممبمه ودهمد رخ میبیولوژیکی 

مان شممدت، فراوانی و ز شممام : گرفت که فاکتورهای اقلیمی نظر درعنوان نظامی توان بهاقلیمی را می یژئومورفولوژ

 گوناگون اقلیمی طیشرا دررا  هاانداز چشم، جهت و قدرت باد را شناسایی نموده و تکام  بندانخیبارندگی، شمدت 

 به شمارها بنابراین دوام و تغییرات دمایی از عوام  مهم در هوازدگی فیزیکی سن  ؛(12۸9 ،۸اهنرت) نمایدتشری  می

ها نیز سن  مقاومت زانیم بهدما،  ریتأثدامنه  بوده وو انبسماط حرارتی  بندانخی شمک  بهدما  ریتأثروند. بیشمترین می

 ریغمتدو  .کندیم یکاردستهای ژرف را درهر تا قع هاهغ کویزمین از ست کرةهای تمام بخپهوازدگی  بسمتگی دارد.

                                                      
1  . Davis 

2  . Penck 

3  . Büdel 

4  . Troll 

5  . Peltier 

6  . Fowler& Peterson 

7  . Hack 

8  . Ahnert 
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ق باهم برای تعیین مناط ریمتغدو  نیا ود کننهوازدگی را تعیین می شممدت ونوع هوا و بارش سممالیانه  یمیانگین دما

، حاص  اندازهاچشم از طرفی (.2441، و همکاران 1دسرت؛ 12۸2 مقصودی و همکاران،) شموندمی به کار بردههوازدگی 

ورفولوژی اقلیمی نیست که ژئوم معقول جهیدرنت ؛هستندو پوشپ گیاهی  یشناسسن روابط متقاب  پیچیده بین اقلیم، 

 (.6126 ،2تراستودا) کنیم مباحث علم جدااز سایر  را

 گرید یاز دارند و از سمموین یادی، به زمان زندهایفراعم   یندک علت بهسمو یکاز  یهوازدگ مربوط به مطالعات 

 ندیرافدام کجه ینت آمدهدسممتبهال که اشممکتوان مطمئن بود یفعال اسممت و ابلب نم ندیفرا یک از پیبان کم هر در

ی میسر برداری مطلوب از منابع، زمانریزی صحی  جهت بهرهبرنامه جهتنیبد(. 1222 نیلون و همکاران،اسدی)اند ژهیو

موقعیت خاص  علت به (.2441 ،2ستانیگتن) گرددکسب  منطقه در فرسایپ وضمعیت از نسمبی گردد که شمناختمی

ات فاعوهستان و ارتک یشناسنیزمدوران چهارم  یهاآبرفت ،بین دریا و سلسله جبال البرز شدنواقع و استان مازندران

 ی بخصوص بارش، رودخانه تالارجوّ معتدل و مرطوب و وفور نزولات یوهواآب ند.نکیص  ممتجنوبی را به جلگه 

 .خوبی برخوردار نموده است نسبتاًآبدهی  از را

 همنجر ب در حوضههوازدگی حاکم  یندهایفراو  ییزاشک شناخت عوام  مؤثر در گفت  توانیمخلاصمه  طوربه

ر دتواند نقپ حیاتی گردد که میتوان محیطی این نواحی می نیو همچنشمممنماخمت مخماطرات ژئومورفیکی بالقوه 

 در موردما  در کشورکمبودهایی که  با توجه به (.1221 ،اقدم و همکارانیجعفر) عمرانی داشمته باشمند یهایزیربرنامه

در  ادهسهولت استف، بودن نهیهزکم  یبه دل و نیزهوازدگی وجود دارد  یندهایفراویژه به مطالعات ژئومورفولوژیکی و

این  رتواند نتایج قاب  قبولی را دافزایپ مقیام می .گرددتوصممیه می پلتیر ای، مطالعه مدلو قاره ایهمنطقهای مقیام

بوده که  آن و انتقال رسوب دیتول ،حوزه آبخیز در شناخت مؤثر از عوام . (1220 همکاران، وسلحشور ) مدل ارائه دهد

وجه با تهای سنگی بررسی هوازدگی رخنمون ،هدف مقاله رونیازابستگی دارد.  پیو فرسابه نوع و شدت هوازدگی 

 .استآبخیز تالار با روش پلتیر  حوزه اقلیم حاکم در به

 هاواد و روشم -3

 مطالعه موردمنطقه  -3-1

 29 ودرجه  21 نیب آبخیز حوزهاین  .استدریای خزر های حوضه نیترمهمتالار در البرز مرکزی از  آبخیزحوزه 

 و شدهواقعطول شرقی  قهیدق 1۸ ودرجه  12 تادقیقه  21 ودرجه  12 ودقیقه عرض شممالی  01 ودرجه  26دقیقه تا 

آباد، سرخ یهارودخانه به توانیم آن مهم یهااز سمرشماخه. اسمتدارای یک رودخانه اصملی و پنج رودخانه فرعی 

                                                      
1  . Dessert 

2  . Stoddart 

3  . Tangestani 
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 بوده لومتریک 112 حدود طول یدارا آبخیز حوزه یاصلرد. رودخانه کاشاره  رودبار شپر، بزلا، چرات و یبک ،شوراب

هر ش در .شودخارج می این حوزه آبخیزگیرد و از شمال بربی می سمرمنشأبخیز آحوزه  یبرب جنوباز جنوب و که 

دارای ز تالار یآبخ .است لومترمربعیک 22۸4 حوزه آبخیز تالار ک  مساحتند و کیم یتلاق انیلیسکبا رودخانه  شمیرگاه

 و ندرتاً ی، موازیشممماخه درخت یاهآبراه یالگو یدارا عمدتاًو بوده  ی آزادمتر از سممط  دریا 2214 تا -2۸ ارتفاع

رکت ش -1222 و همکاران، دهقان) است ینوبج - یامتداد شمال یحوضمه پهن و دارا یم  عموکاسمت. شم یانشمعاب

 .است شدهدادهپینما موردمطالعه محدوده( 1شک  ) در .(12۸۸ ،نگیلاای منطقهسهامی آب 

 

 
 رودخانه تالارآبخیز  -1شکل 

 انجام پژوهشروش  -3-3

 یدانیو م یامنابع کتابخانه باها داده یآورجمع و یفیوصممت - یلیروش تحل اها بداده  یوتحلهیتجزق، یتحق نیدر ا

قبی   از یهایداده تالار زه آبخیزدر حومرتبط با آن  یکیمورفوژنت و یت هوازدگیوضع یمنظور بررسبه .صورت گرفت

 یمیعناصر اقل، کشور شناسیسازمان زمین منطقه از 144444/1شمناسی زمینهای ، نقشمهمتر 14 یارتفاع مدل رقومی

ه یلکن یاز ب یبعد از رفع نواقص آمار .اخر گردید یهواشناسسازمان  منطقه از یهاستگاهیانه ابارش سال و متوسط دما

 1221) یطول دوره آمار ازلحاظ یمناسب یهاه دادهک تیکپایستگاه سینو 2 و سنجیباران ستگاهیا 1 منطقه یهاستگاهیا

 ها درتگاهیستوپوگرافی و موقعیت ا نقشمه و (1جدول )در ها سمتگاهیمختصمات ا .شمد، انتخاب بودندرا دا (1201 -

 در .دندمربوط ثبت ش یهاد و دادهیجاد گردیا Arc GIS طیدر مح دادهگاهیپا یکسپس . اسمت شمدهارائه (2شمک  )

در با عام  ارتفاع  رهایمتغهمبسممتگی این ، میزان و نوع صممورت پریرفت Arc GIS طیدر مح ها یوتحلهیتجزادامه 

های مربوط به هر ایستگاه از روی ، رژیمدر حوضمهبا بررسمی روند دما و بارش و  گردیدمحاسمبه  Arc GIS طیمح

مربوطه با های سپس نقشه ند.مربوطه ثبت گردید دادهگاهیپادر  ،هاارزش وزنی آن تعیینتعیین و بعد از  های پلتیرمدل
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 و شممدت هوازدگی و نوعهای پلتیر مدل با اسممتفاده از انیدر پا. شممد دیتول ArcMap طیدر محتلفیق سممایر اطلاعات 

 .گردیدتعیین  ژنتیکیمناطق موفو
 

 و دمابارش میانگین سالانه  و هواشناسی یهاستگاهیامختصات -1جدول 

 ایستگاه ردیف

station 

 جغرافیایی عرض

Latitude 

 جغرافیایی طول

Longitude 

 حوزه متوسطارتفاع 

Middle Elevation (m) 

میانگین دما 

�̅�temperecher(0c) 

 بارش میانگین

�̅�rain(mm) 

 1426 0/16 1221 46622۸2 041۸9۸4 رگاهیش 1

 ۸09 1/16 ۸2 6924۸۸ 0422112 افشانگ  2

 2/621 6/11 1222 62۸090 2222۸29 کلایدرز 2

 02۸ 14 1۸40 126۸222 2664661 آلاشت 0

 1/۸62 2/14 1229 94462۸ 2222241 سنگده 1

 124 2/16 02 1269۸21 2660122 قراخی  6

 1/062 0/11 1221 691020 22۸9۸92 پالند 9

 2/192 9/10 614 1264۸2222 266122222 پ  سفید ۸

 

 
 تالار آبخیز حوضه یهواشناس یهاستگاهیاتوپوگرافی و موقعیت جغرافیایی -3شکل 

 مدل پلیتر -3-2

 های هوازدگیرژیم -3-2-1

 های هوازدگی را توصیفانواع مختلف پدیده که شد استفادهر متوسمط دما و بارش سالانه ین مدل از دو متغیدر ا

 طبقههفت رد یهوازدگ یهامیرژ .نمایدمیایفا  کنندهنییتعنقپ  ،نیسط  زم یکماتیلکمناطق مورفو نییتع درنموده و 

 شدهدادهنشان (2 شک  و 2 جدول) در وبوده  یهوازدگ طیشرا از ینوع دهندهنشان هیناح هره ک شوندمی یبندمیتقس
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 یثر هوازدگکحدا یمناطق دارا نیترگرمن و یتره مرطوبک شممدهیطراح ین مدل به نحویا .(1214 ،1پلتیر) اسممت

 (.2 شک ) است ییایمیش یحداق  هوازدگ یطق داران مناین و سردتریترخشک و ییایمیش
 

 شدت و تیپ هوازدگی -3جدول 
 ن بارشیانگیم ن دمای سالانهیانگیم هوازدگی نوعشدت و 

 1411-4 -11+ تا 22 کمهوازدگی خیلی 

 >1121 12+ تا 22 هوازدگی شیمیایی قوی

 1214-144 1/9+ تا 22 هوازدگی شیمیایی متوسط

 4 -۸۸4 -1۸تا  1/9 کمهوازدگی مکانیکی 

 1244-214 -1۸تا  -0 هوازدگی مکانیکی قوی

 144-1044 و 1411-144 -12تا -1و  -1۸تا  -12 هوازدگی مکانیکی متوسط

 

 
 (1254) ریپلت مدلهوازدگی در  یبندمیتقس -2شکل 

 ی(یکمناطق مورفوژنت) ریپلتمدل  -3-2-3

م یلف تقسطبقه مخت نهی به یکر متوسمط دما و بارش سمالانه مناطق مورفوژنتیدو متغز با اسمتفاده از ین مدل نیا در

 کء مناطق خشزم جکبالا و بارش  یناطق با دماهام، یخچالیعمدتاً جزو مناطق ن ییپا یدماها ی. مناطق دارادشمومی

 .(0 شک  و 2 جدول) شوندیبالا جزو مناطق معتدل و سلوا محسوب م یو دماها بارش یمناطق دارا، کخشمهیو ن
 

 (1254) ریپلت یبندمیتقس بر اساس یکیمناطق مورفوژنت -2جدول 
 مورفولوژیکی یهایژگیو میانگین بارش میانگین دمای سالانه مناطق مورفولوژیکی

 نیواسیون ،فرسایپ یخچالی 1044-4 -1۸تا -9 یخچالی

 شدید، فعالیت آب جاری ضعیف یاتودهتأثیر باد، حرکت  1044-124 -11تا -1 یخچالیمجاور 

 تأثیر یخبندان متوسط، تأثیر آب و باد متوسط تا ضعیف 1124-214 -2+ تا 2 بوری 

                                                      
1. Peltier 
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 مورفولوژیکی یهایژگیو میانگین بارش میانگین دمای سالانه مناطق مورفولوژیکی

 شدید، فعالیت آب جاری متوسط تا ضعیف یاتوده تحرکا 1244-1294 +2+ تا 21 اقیانوسی

 در حد کم هادامنه یوشوشستشدید،  یاتوده اتحرک 2224-1244 +16+ تا 22 سلوا

 فعالیت آب جاری حداکثر، تأثیر یخبندان و باد در حد کم 1124-۸24 +2+ تا 22 معتدل

 فعالیت آب جاری شدید تا ضعیف، تأثیر باد متوسط 1294-604 -12+ تا 22 ساوان

 متوسط تا شدیدتأثیر باد شدید، فعالیت آب جاری  604-214 +2+ تا 22 خشکمهین

 توده ضعیف اتاد شدید، فعالیت آب جاری و حرکتأثیر ب 2۸4-4 +12+ تا 22 خشک

 

 
 (1254) ریپلت بر اساس مدل مورفوژنتیکی مناطق یبندمیتقس-0شکل 

 نتایج بحث و -2

 شناسی و فرسایش آبخیز تالارزمین-2-1

مقیام  و سمنان با دیپ  سف، شمهرقائمشمناسمی قشمه زمینسمه ن قیاز تلفتالار آبخیز حوزه  شمناسمیزمین نقشمه

خروجی  ،آمده در نقشه که همان گونه. است شدهدادهپینما( 1شمک  ) تهیه گردید که در GIS طیدر مح 144444/1

ا ت زه آبخیزشمال حو در ماهورتپه، شناسیزمین دوران چهارم یسازندها از ویبارج - شمهرقائم در جلگه حوزه آبخیز

 ،یگسنماسهاز واحدهای  بآزیر شهر شمال در ،کنگلومرایی پلیوسن از سازند (ضهبخپ میانی حو)جنوب شمیرگاه 

شمممشممک  دار زبالاز سممازند زه آبخیز جنوبی حو ب تا مرزآزیر شممهرپالئوژن و از  با سممن مارن و گچ، سممن  یلا

 یازندهاس ،سیلت سن  و آرژیلیت ،سن ماسه ،کنگلومرا بیبا ترک کدر درون سازند شمشگاهی . اندشمده یتشمک

 اواخر سن اببازالت ورسک  تا پ  کوه ریخط راهسه. در اندهرون زدیاثر گسم  معکوم ب در کوهزیتلار و  ،کربناتی الیکا

وضعیت  یطورکلبه است. شدهدادهپینما تالار زیآبخ آبی فرسایپنقشه پتانسی  ( 6شمک  ) در تریام رخنمون دارد.

 :نمود خلاصهزیر  صورتبهتوان را می آبخیز تالار حوزهژئومورفیک  و اشکال فرسایپ

 :استموارد زیر  شام و  شدهتالار واقعزه آبخیز جنوب حو در بخپ خشکمهینیک تفوژنرمحدوده مو -الف
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 جنوب درچرات  هدر منطق کوهزیتکربناتی الیکا، لار و  یسازندهازدگی بیروندر وم تال و های یکنواختدامنه-1

 (.نرو ،قدمگاه، خروقل  ) زه آبخیزشرق حوجنوب در  کوهریخط و منطقه برب

ر د سر گردنه و منطقه (نرو و خر قل ) زه آبخیزشرق حو در جنوباطراف روستای آریم یخچالی  یهارکیس -2

 .شهر آلاشت شمال

و  (شکخمهین) کیمورفوژنت در منطقهفقدان پوشمپ گیاهی مناسب بر روی رخنمون سازند شمشک   یبه دل -2

 دهد.سولیفلکسیون رخ می از نوعلغزش زود فرسا بودن سازند؛ انواع فرسایپ بخصوص زمین

  .هکوزیت لار و ،کربناتی الیکا یدر سازندهاکارستیک  یهاو چشمهبار هیدرومورفیک بخصوص  اشکال -0

 ، چرات و آریم.تنگهسر در شناسی کربناتیزمین یدر سازندهاآهکی  یهاو تنگهشک   U هایرودخانه-1

 یسنگماسه یهابخپ و یکربناتسنگی بخصوص لیتولوژی زدگی و بیرونو کم ضمخامت  نیافته خاک تحول -6

 .سازند شمشک

 فرسایپ بادی. اثر درسنگی سازند شمشک در واحدهای ماسه یزنبورلانهاشکال  -9

 یاسشنختیرنیزماشکال  نیترمهمو  ؛بوده تالاره معتدل شام  خروجی حوض قه مورفوژنتیک سماوان ومنط -ب

 :زیر است به شرحآن  پیو فرسا

 اصولاً اریزمین شالیز  یتسط بندی وکرت  یبه دلساح  دریا  شهر تاقائم مخروط آبرفتی از یاجلگه در منطقه-1

سایپ فر ازنظر که گرددمحلول توسط آب زیرزمینی منتق  می صورتبه مواد برخی ؛وجود نداردسمطحی فرسمایپ 

 است. تیاهمیب

د که امروزه به باغ نجود دارتهران و هزار درهسمممازند  سمممن با هاماهورتپه ،شمممیرگاه شمممهر تاقائم از جنوب-2

  یبه دل متعدد شده و یهالغزشنیزمطبیعی باعث  یاهیپوشپ گ رفتن نیب از شیب و در جهت. شخم اندشده یتبد

 .دهدیمرخ های جاده ترانشه های فراوان، فرسایپ درجاده احداث

در دوره  هسممتند کهسممطحی  رودخانه تالار هم جزء اشممکال بارز یدو سمموهای آبرفتی در پادگانه یا ترام -2

 هاپادگانهاین  رسوبات. هستندسط  آب دریای خزر  ینینشعقب و حاص  اندافتهیتوسعهبار  چهار به تعدادپلیستوسن 

در  ینقپ اساسشوند که می جاجابهو یا آب  توسط عوام  انسانی یراحتبه هنوز سمخت نشمده و کم دیاژنز  یبه دل

 د.فرسایپ دار
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 تالارآبخیز  یشناسنیزمنقشه  -5شکل 

  
 تالارحوزه آبخیز آبی فرسایش پتانسیل نقشه  -6شکل 

 دما و بارش -2-3

وازدگی و ه یکتنمورفوژط یجاد شممرایا در یمیعناصممر اقل نیترمهمعنوان عام  دما و بارش به ر دویتأث با توجه به

ن دما و یب یگهمبسممتجاد رابطه یا یرابشممد.  انجام آبخیز تالارمحدوده  دما و بارش در یبندابتدا پهنه ر،یپلت مدل در

 ار گرفتد قرییرها مورد تأین متغیو معنادار بودن رابطه ب گردیداسمممتفاده  یون خطیاز روش رگرسمممبارش با ارتفاع، 

  سممط درپ ارتفاع یاهپ دما با افزاکن یبارتباط بارش و دما در ارتفاعات،  یان بازسممازکن روابط امی. ا(9 شممک )

 ددرصد را نشان دادن 21نان یاطم سط  درارتفاع  بارش وان یم دارییمعن مین رابطه مستقیندرصمد، همچ 22نان یاطم

 جنوباین روند به سمت بارش کم است.  ارتفاعات دارای اقلیم سمرد و ،آمدهها  شمک درکه  گونههمان. (۸شمک  )

 تر است.واض  سمنان های تهران ودر مرز استان وتالار  آبخیز هزحو
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 تالارآبخیز  گرادیان دما و بارش -7شکل 

 

 
 .تالار زیآبخ سالانه یدما نیانگیم یپراکندگ (چپ ؛   میانگین بارش سالانهنقشه پراکندگی  (راست -8شکل 

 

 های هوازدگیرژیم -2-2

 هر ط بهوضعیت مربو .شدر استفاده یپلت یهاتالار از مدل آبخیز حوزه سط  در یت هوازدگیوضع ییشمناسا یبرا

 طیمح دربندی این مناطق پهنه جهت سپس .وارد گردید داده گاهیپادر  و یکدگرار عددی صمورت ارزشبه سمتگاهیا

GIS،  بر .(2 شک و  1 جدول) داده شد دوتا یک  ازوضعیت یک ضریب  هر بهو  شد یبندطبقه اًمجددلایه رستری 

 شرح بهآبخیز تالار سه نوع هوازدگی  در، (۸ شمک ) بارش ودیر میانگین دما و نیز مقا (2 شمک و  2 جدول) اسمام

 :است ییشناساقاب زیر 

 رربی دب - یشممرق صممورتبهو  دیسممف پ اطراف شممهر در  پیوبکم: این نوع هوازدگی خیلی ملایمهوازدگی -1

 .دهدیمرا تشکی  ک  حوزه آبخیز  درصد 11 و لومترمربعیک 009آن  مساحت دهد.آبخیز تالار رخ می
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 2 شممک  و 2 جدولدر که محدوده دما و بارش برای این نوع هوازدگی  با توجه به: ملایمهوازدگی مکانیکی  -2

شمممرایط دمایی این  ازنظروجود ندارد، ولی برای این نوع هوازدگی  بارش ازنظرمحدودیتی  چیه اسمممت؛ شممدهارائه

 افتد. مسممماحتهای مرتفع اتفاق میها و درهقل  و دامنه کوه درتالار ی فقط در ارتفاعات جنوب حوزه آبخیز گهوازد

 گیرد.را دربر می تالار حوزه آبخیز درصد 22این قسمت 

نقشه پراکندگی میانگین بارش  ،2 جدولین نوع هوازدگی در تعریف ا با توجه بههوازدگی شمیمیایی متوسط:  -2

شمهرسمتان شیرگاه و  بند جنگلی درهای میانمازندران، بخپ جلگه دراین نوع هوازدگی  ،(۸ و 9 هایشمک ) و دما

درصد ک  حوزه  16کیلومترمربع و معادل  1902افتد. مساحت این نوع هوازدگی می اتفاق ،شمال شهرستان سوادکوه

 .است تالارآبخیز 
 

 .هانوع هوازدگی و مقادیر وزنی آن -5جدول 
 2kmمساحت  مساحت % ر وزنییمقاد کینوع مناطق مورفوژنت

 1۸02 16 1 هوازدگی شیمیایی متوسط

 264 22 2 مکانیکی ملایم هوازدگی

 099 11 2 ملایمهوازدگی خیلی 
 

  
 تالار زیآبخنقشه انواع هوازدگی حوزه -2شکل 

 مناطق مورفوژنتیکی -2-0

کد تعلق  عنوانبهبرای تعیین انواع مناطق مورفوژنتیکی آبخیز تالار در مدل پلتیر به هر ایسمممتگاه یک ارزش وزنی 

 کیوضعیت یک ضریب از  هر یبرابندی گردید و بعد لایه رستری طبقه مرحله در ؛شدوارد  داده گاهیپا گرفت و در

 خشمک و بیشترین آن به مناطق معتدل تعلق گرفت وکمترین ضمریب به مناطق نیمه کهیطوربه، لحاظ گردید سمهتا 
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 و 2 جدول) بارش در دما و محدوده با توجه به(. 14 شک و  6جدول ) تولید شد نقشه وضعیت مورفوژنتیکی منطقه

 است.زیر  رحش بهبوده که  صیتشخقاب برای مناطق مختلف مورفوژنتیکی،  آبخیز تالارحوزه حالت در سه  ،(0 شک 

ولی شممرایط بارش فقط از  آبخیز تالار محدودیت دمایی برای ایجاد این منطقه وجود ندارد، : درمنطقه سمماوان-1

 هنطقبنابراین م ؛استحاکم اطراف شیرگاه و سنگده مناطق جنگلی  جزبهخزر تا ساح  دریای  دیسف پ  شممال شمهر

 دربررا  زیآبخ حوزهاز مسمماحت  درصممد 14 منطقهشممود. این آبخیز را شممام  نمی حوضممه جنوبارتفاعات  ،سمماوان

 .یردگمی

 های تهراناسممتان مرز در بخصمموص تالارهای جنوب حوزه آبخیز شممام  قل  و دامنه کوه خشممک:منطقه نیمه-2

 .استو بارش کمی ( بوده که دارای دما رزادیشهم شهر) )شهر فیروزکوه( و سمنان

طقه منو زیرآب شیرگاه و  هایاطق جنگلی اطراف شهرمن آبخیز تالار درحوزه های ترسالی بخپ میانی دوره در-2

 .استمعتدل حاکم سنگده شرایط 
 

 هاآننوع مناطق مورفوژنتیکی و مقادیر وزنی  -6جدول 
 2kmمساحت  مساحت% ر وزنییمقاد کینوع مناطق مورفوژنت

 1420 21 1 خشکنیمه

 1610 14 2 ساوان

 642 12 2 معتدل

 

  
 تالار حوزه آبخیز ژنتیکمورفومناطق نقشه  -14شکل 
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 بندیجمع -0

 رسممم وروند دما و بارش منطقه  ؛ثبت گردید GIS داده گاهیپادر  هاداده ،هانقشممه هوازدگی سممن  هیمنظور تهبه

نشان  جیتان .گردید تولیدها سپس نقشه و شمد نییتعر یپلت یهامدل یه از روسمتگایا به هرمربوط هوازدگی  یهامیرژ

در خشک معتدل و نیمه ،ساوانا مورفوژنتیکیوضعیت  سمه، مدل پلتیر وضمعیت مورفوژنتیکی موجود در ز نها داد که

 یانوبی ج میانی وبه بخپ متعلّق  بیبه ترت )آلاشممت( کمترین دما و )شممیرگاه( ن بارشیشممتریدهد. برخ می منطقه

 21و  12، 14 بیبه ترتخشک و نیمه معتدل ،ساوانا یکیمناطق مورفوژنت مساحت .است ه آبخیز تالارضحو یکوهستان

بخصوص ارتفاعات جنوب در مرز  ،خشک بیشتر در ارتفاعات. منطقه نیمهشمده است محاسمبهدرصمد در این حوزه 

تالار ز حوزه آبخیشیرگاه و بقیه نقاط  در اطراف یلجنگ بخپ منطقه معتدل درهای سمنان و تهران حاکم است. استان

نوع شممیمیایی متوسممط بوده که مح   از هوازدگی ین، بیشممترادیبارش زدما و  به علت دارند. منطقه سمماوان قرار جزء

 .شودمینطقه م در سولیفلاکسیوناز نوع ای های تودهباعث ایجاد حرکت و باشدیم نیزالیت فرسمایپ آبی عحداکثر ف

شممیرگاه را در شممهر بند اطراف بخصمموص مناطق جنگلی میان ،جلگه مازندران در زه آبخیزخروجی حو بخپاین 

 ،رتفعهای مارتفاعات و دره یشمالدامنه و در  ملایم خیز دارای هوازدگی مکانیکیارتفاعات جنوبی حوزه آب .ردیگیبرم

نتایج این  .اسممتمختلف ضممعف و شممدت با  هایهوازدگاین منطقه مح  تلاقی انواع . اسممت ملایم هوازدگی خیلی

خوانی هم (1220 ،و همکاران زادهنیحسمم و 1222 ،حنفی) و همکارانپ زادهنیحسممو حنفی  اتپژوهپ با نتایج تحقیق

و  یافتابع عوام  توپوگرتالار  آبخیزحوزه  یمدل هوازدگدهد این نتایج نشان می کند.می دییتأداشمته و درستی آن را 

 هاستشمناسان و ژئومورفولوژیعنوان ابزار مفیدی توسمط زمیناگرچه نمودارهای پلتیر به جهیدرنت .اسمتم منطقه یاقل

در هوازدگی  ندیفرا در مؤثر پارامتر مهم و عنوانبه هاسن مقاومت  اما ؛اسمتهای هوازدگی جهت تشمخیص محیط

های بالادست حوضه بالای سن  به مقاومتتوان می مثال برای. (1226 ،بهزادیان) ردیگینمقرار  موردتوجهنمودار پلتیر 

ره در د تنگهسر ودوآب  در مناطق افتهیتوسمعهتر های کمهمنجر به ایجاد در هوازدگی اشماره نمود کهعوام   در برابر

شمممواهد  تالار زیآبخحوزه در جنوب  خشمممکمهینیک تتوان گفت در منطقه مورفوژنمی اسمممت. شمممده کوه ریخط

 ،تحول نیافته خاک ضخامت کم و ،های کارستیکو چشمهبارها  ،های یخچالیسمیرک  یقباز  یشمناسمختیرنیزم

یز و معتدل نسمماوان  در منطقه. رایج اسممتزنبوری ها و فرسممایپ لانهتنگه ،ی یکنواخت و تالومهادامنه ،لغزشنیزم

ایپ شیاری و فرس ،حاص  از فرسایپ شدید در دوره پلیستوسن بر روی سازند کنگلومرایی پلیوسن ماهورتپهاشکال 

 شوند.دیده می وفوربههای آبرفتی ها و پادگانهروی ترانشه جاده یاورقه
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