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غالمحسن جعفري *  ،نسرين حضرتي
وصول مقاله 0901/10/01 :تأييد نهايي مقاله0901/10/22 :

چکيده
واحد شمال غربي که محل تالقي رشتهکوههاي شمالي و جنوب غربي ايران است ،يک منطقهي
کوهستاني بهحساب ميآيد .شواهد فراواني از فعاليتهاي يخچالي کواترنري در اين واحد باقيمانده
است .در راستاي همين مسئله ،اين مقاله درصدد آن است که با توجه به آثار يخچالي موجود در منطقه
به برآورد ارتفاع برف مرز کواترنري آن بپردازد .با استفاده از نقشههاي توپوگرافي  0:11111و انعکاس
فرم اشکال يخچالي بر روي نقشهها ،بيش از  0111سيرک يخچالي شناسايي شد که در بين حوضههاي
آبريز ارس ،سفيدرود و درياچهي اروميه پراکندهشده است .با توجه به قرارگيري مناطق کوهستاني اين
منطقه ،سيرکهاي يخچالي در قسمتهاي غرب ،شرق و مرکز واحد شناسايي شدند .ارتفاع برف مرز به
روشهاي رايت ،ارتفاع کف سيرک ،نسبت پنجه به ديواره و نسبتهاي ارتفاعي برآورد شد .در اين واحد
ژئومورفيک سيرکهاي يخچالي از ارتفاع  0011متر به باال امکان شکلگيري داشتهاند .تجزيه و تحليل
ارتفاعات برآورد شده گواه اين است که ارتفاع برف مرز دائمي در روش ارتفاع کف سيرک پورتر ،به دليل
انعکاس اثرگذاري جهت بر ارتفاع برف مرز نسبت به ساير روشها با واقعيت انطباق بيشتري دارد .ارتفاع
برف مرز کواترنري بين  2019متر (حوضهي آبريز ارس) تا  2101متر (حوضهي آبريز سفيدرود) متغير
برآورد گرديد ( 292متر اختالف ارتفاع) .اين اختالف نشاندهندهي کاهش ارتفاع برف مرز از جنوب به
شمال است .متوسط ارتفاع برف مرز اين واحد  2101متر است .تجزيه و تحليل يافتهها نشان ميدهد
که اين واحد در دورههاي سرد تحت حاکميت سيستم شکلزايي يخچالي بوده است.
کلمات کليدي :کواترنري ،سيرک ،برف مرز ،ارتفاع کف سيرک.

0ـ دانشيار ژئومورفولوژي ،گروه جغرافيا دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران( ،نويسندهي مسئول).
E-mail:jafarihas@yahoo.com

2ـ دانشجوي کارشناسي ارشد هيدروژئومورفولوژي ،گروه جغرافيا ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران.
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مقدمه

روند تغييرات اقليمي که از اوايل کواترنر شروعشده است ،تاکنون نقش خود را در زمين
ايفا نموده است در واقع ميتوان گفت که ،مورفولوژي کنوني زمين ،ساخته و پرداخته
شرايط آبوهوايي کواترنري است (اسفندياري درآبادي .)09 :0900 ،يخچالها از
شاخصهاي تغيير اقليم هستند و يخچالهاي سيرکي شايد بهترين مورد براي اين منظور
باشد ،چراکه اندازه و حجم اندک و نيز سرعت زياد واکنش آنها به تغييرات مثبت و منفي
که معموالً طي دو سال آشکار ميشود ،باعث شده تا از آنها بهمثابه شواهدي بر تغيير
اقليم استفاده کنند (يماني و زماني .)910 :0901 ،در دورهي کواترنر شرايط يخچالي و
بين يخچالي بهتناوب به وقوع پيوسته و شواهد ژئومورفولوژيکي انکارناپذيري بر جاي
گذاشته است .با استفاده از اين شواهد ميتوان براي تعيين برف مرز و حدود گسترش
يخچالي و مطالعه تغييرات اقليمي آن دوره اقدام نمود .اين امر به اين دليل امکانپذير
است که فرايندهاي بيروني تغييردهندهي شکل زمين نتوانستهاند بهطور کامل آثار
باقيمانده از فرسايش يخچالي کواترنري را از بين ببرند (يماني و زماني.)011 :0901 ،
اولين بار در قرن نوزدهم در اروپا مطالعه آثار ژئومورفولوژيکي يخچالها آغاز شد.
وجود سنگهاي سرگردان در برخي کشورهاي اروپايي ،ذهن محققان علوم زمين را در
رابطه با موضوع يخچال مشغول کرد و باعث شکلگيري تئوري يخچالي گرديد (رامشت،
 .)00 :0900از قرن نوزدهم تا به امروز محققان زيادي در رابطه با يخچالهاي جهان
مطالعاتي انجام دادهاند .مطالعات يخچالشناسي در ايران با تحقيقات دومورگان فرانسوي
( ،)0001آغاز شد اما مطالعات جديتر در رابطه با يخچالهاي کواترنري ايران (،)0099
توسط هانس بوبک انجام گرديد (جداري عيوضي .)00 :0900 ،پس از او نيز در طي اين
سالها افراد زيادي به مطالعهي يخچالهاي ايران پرداختهاند .يماني ( ،)0901به بررسي
اشکال ژئومورفيک يخچالها و حدود گسترش آنها در منطقهي زردکوه پرداخت و به
اين نتيجه رسيد که در دامنههاي شمال غربي اين رشتهکوه و اطراف قلل اصلي ،بيش از
 01سيرک و زبانهي يخچالي وجود دارد (رامشت و همکاران .)10 :0901 ،بهادري
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( ،)0901با اتکا به شواهد و آثار ژئومورفيک باقيمانده از يخسارهاي دوران چهارم،
منطقهي سميرم را مطالعه کرد و براي اولين بار وجود آثار يخساري را در منطقهي سميرم
اثبات کرد و حاصلخيزي اين منطقه را به نهشتههاي بهجامانده از پهنههاي عظيم يخ
ارتباط داد (نقل از سيف و همکاران .)001 :0900 ،يماني و زماني ( ،)0901وقتي
يخچالهاي زردکوه بختياري را مطالعه کردند ،آن را بهعنوان وسيعترين و گستردهترين
يخچال موجود در منطقهي زاگرس معرفي کردند و با بررسي اشکال ژئومورفيک
يخچالهاي زردکوه ،حداکثر گسترش زبانههاي يخچالي را تا ارتفاع  2111متر و ارتفاع
مرز تشکيل سيرکها را تا  9011متر بيان کردهاند .اسفندياري و خيام ( ،)0901منشأ و
نحوهي تشکيل لندفرمهاي يخچالي را در دامنههاي شرقي سبالن مطالعه نمودند و به
دليل شرايط جغرافيايي کوه سبالن ،برف را عامل شکلگيري و توسعه بسياري از اشکال
معرفي نمودند .سرور و مجتهدي ( ،)0901در البرز غربي (کوه خشچال) مطالعاتي را
انجام دادند و شکلگيري يخچال توسط سه عامل زمينساخت ،ريختشناسي و تغييرات
آبوهوايي را در اين منطقه تأييد نمودند .معيري و همکاران ( )2100اثر جهت
ناهمواريها بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و يخ را در ايران بررسي نمودند .قهرودي و
حسني ( ،)0900در کوهستان قنديل در مرز عراق و ايران مطالعاتي انجام دادند که
حداکثر ارتفاع آن  9011متر ميباشد .ارتفاع برف مرز در آخرين دورهي يخچالي را
 0111متر برآورد کردند .سيف و ابراهيمي ( )2100به مورفومتري سيرکهاي يخچالي
در زردکوه بر اساس مدل ارتفاعي با دقت  01متري به مطالعهي شکلسنجي و ارتفاع
سنجي سيرکها پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که توسعهي عمودي سيرکها از
گسترش طولي و عرضي آن کندتر است .قهرودي و همکاران (،)0900ارتفاع برف مرز را
در آخرين دورهي يخچالي در حوضهي داالخاني کرمانشاه در آخرين دورهي يخچالي در
ارتفاع  2021متري برآورد نمودند .رسوبات يافت شده تا اين ارتفاع ،منشأ يخچالي
دارند .صادقي و همکاران ( ،)0900مرز مناطق مورفوژنتيک و مورفوديناميک را در
استان کرمانشاه تعيين نمودند و اين نکته را اثبات کردند که عامل ارتفاع با تغيير در
متغيرهاي دما و بارش ،عامل اصلي کنترلکنندهي شدت عمل هوازدگي در منطقه است.
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جعفري و همکاران ( ،)0900با روشهاي رايت ،شيب-جهت و ضريب خميدگي به
بازسازي ارتفاع برف مرز کواترنري الوند همدان پرداختند .نتيجه مطالعات آنها ،مناسب
بودن دامنههاي نسار براي شکلگيري و فعاليت يخچالي مورد تأييد قرار داده است.
خوشرفتار و همکاران ( ،)0901شواهد ژئومورفولوژيکي يخچالهاي کوهستاني در کوه
شاه البرز در منطقهي البرز غربي را بررسي کردند و براي بررسي شواهد يخچالي،
روشهاي تجربي را به کار گرفتند و در دامنهي شمالي که هماکنون تحت تأثير فرسايش
آبي است ،سيرکهاي يخچالي را شناسايي کردند .قرباني شورستاني و همکاران (،)0901
به بررسي شواهد ژئومورفولوژيکي يخچالي کواترنري در ارتفاعات شمال شرق ايران (کوه
بينالود) پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند که سيرکهاي يخچالي بين  2011تا
 9901متري پراکنده شدهاند و ارتفاع برف مرز بين  2911تا  2111متر قرار گرفته
است .يماني و زماني ( ،)0901ارتفاع خط تعادل را در آخرين دورهي يخچالي در درهي
هراز در ارتفاع  2100متر برآورد کردند و آنها به تجزيهوتحليل دادهها و ارتباط بين
جهت و ارتفاع ناهمواريها و چگونگي پيدايش اشکال مورفولوژي يخچالي پرداختند.
طالقاني ( )0900واحد شمال غربي را بهعنوان گره کوهستاني ايران معرفي کرده
است ،به طوريکه رشتهکوههاي شمالي و جنوب غربي ايران با ساختمانهاي متفاوت در
اين ناحيه به هم ميرسند؛ و چون شمال غرب محل تالقي و به فشردگي سه فالت است
و اين موضوع باعث پيچيدگي و بينظمي ناهمواريهاي اين منطقه شده است .واحد
شمال غربي شامل مجموعه ناهمواريهايي است که در محدودهي سياسي آذربايجان،
کردستان و زنجان گسترده شدهاند .امتداد واحد ژئومورفيک شمال غربي از  00تا 10
درجه طول شرقي و  91تا  90درجهي عرض شمالي ميباشد .اين ناهمواريها از سمت
شمالي ،بهوسيلهي فرورفتگي درهي ارس از کوههاي قفقاز و ارمنستان جدا شدهاند .مرز
غربي هممرز سياسي کشور را با ترکيه تعيين ميکند .در شرق ،ناهمواريهاي شمال
غرب توسط کوههاي تالش محدودشده است .در جهت جنوبي ،مرز مشخصي براي جدا
کردن آن از زمينهاي مجاور وجود ندارد؛ زيرا بعضي ويژگيهاي اين ناحيه تا شروع
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کوههاي زاگرس ديده ميشود .در جنوب شرقي نيز تحول شکل زمين تدريجي هست و
تا مسافتي ويژگيهاي آذربايجان را دارد (شکل  .)0تنوع عوارض ژئومورفولوژي در اين
ناحيه به دليل اتصال رشتهکوههاي مختلف با ويژگيهاي ساختماني متفاوت زياد
ميباشد .اين ناحيه در دورههاي سرد کواترنر تحت حاکميت سيستم شکلزايي يخچالي
و مجاور يخچالي بوده است .برف مرز دائمي در اين ناحيه تا  0011متري پايين آمده
است (طالقاني .)012 :0900 ،اين حوضه داراي زيرحوضههاي ارس ،درياچهي اروميه،
سفيدرود ميباشد.

شکل ( )1موقعيت مکاني واحد ژئومورفيک شمال غربي و حوضههاي آبريز آن

مواد و روشها

از موارد اساسي که در مطالعات يخچالشناسي بايد به آن توجه شود ارتفاع برف مرز
دائمي است .در نقشههاي توپوگرافي ،اشکال مربوط به فعاليتهاي يخچالي فرم خاصي
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دارند .در اولين قدم با استفاده از نقشههاي توپوگرافي  0:11111به شناسايي
لندفرمهاي يخچالي مانند سيرکهاي يخچالي مبادرت شد .براي شناسايي اين شواهد از
فرم خطوط منحني ميزان ،وضعيت آبراههها و مدل ارتفاعي رقومي  9191و نرمافزارهاي
 Global Mapper ،Arc GISاستفاده گرديد .جهت کلي سيرکهاي شناساييشده با
توجه به امتداد ناهمواريها مشخص شد ،امتداد خطالراس اصلي ،تعيينکنندهي جهت
شکلگيري سيرکها است .با استفاده از نقشهي زمينشناسي  0:011111ايران ،شرايط
ليتولوژيکي مکان سيرکهاي اين واحد بررسي شد و از اطالعات سيرکهاي
شناساييشده در رسوبات دياژنز نشده آبرفتي يا رسوبات حساس به فرسايش مثل مارن
و رس ،در برآورد ارتفاع برف مرز استفاده نگرديد .آثار يخچالي بر روي سنگهايي در
برابر فرسايش مقاوم نيستند براي مدت طوالني باقي نميماند .در ادامه براي برآورد
ارتفاع برف مرز چندين روش مختلف به کار گرفته شد .روش رايت اولين رايجترين
روشي است که ارتفاع برف مرز منطقه با آن برآورد گرديد که با تعيين مکان سيرکها و
گذراندن خط  11درصد از آن برف مرز دائمي تعيين ميشود (جعفربيگلو و همکاران،
 .)0909روش رايت بهصورت دو رابطهي مختلف که در اين روش فراواني سيرک (،)n
باالترين ارتفاع سيرک ( ،)Hmaxپايينترين ارتفاع سيرک ( )Hminبه کار گرفته شد .براي
تجزيه و تحليل ارتفاع برف مرزهاي برآوردي عالوه بر رابطهي ( )0از رابطهي ( )2نيز
براي برآورد ارتفاع برف مرز به روش رايت در دو مرحله استفاده شد .در مرحلهي اول به
اين صورت که حداکثر ارتفاع از حداقل ارتفاع کسر و عدد حاصله بر عدد  011تقسيم و
در عدد  11ضرب شد .از جمع عدد بهدستآمده از اين مرحله با کمترين ارتفاع سيرک
شناساييشده ،ارتفاع برف مرز محاسبه شد .در مرحلهي دوم نيز همانند مرحلهي اول
عمل شد با اين تفاوت که در اين مرحله جهت جغرافيايي شکلگيري سيرکها نيز در
نظر گرفته شد ولي در اين مرحله دادههاي آن دسته از سيرکهايي که در رسوبات
دياژنز نشده مثل کنگلومرا و سست قرار داشتند ،از مجموع دادههاي مورد تجزيه و
تحليل ،خارج شدند .آثار سيرکي در اين سنگها ،شبه سيرکهايي هستند که بعد از
عقبنشيني يخچالها و در شرايط کنوني بر اثر عوامل فرسايشي شکل گرفتهاند و
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نميتوان تشکيل آنها را به کواترنري نسبت داد .پورتر عقيده دارد که يخچال زماني
سيرک را پر مي کند که خط برف مرز خيلي باالتر از ميانگين ارتفاع کف سيرک نباشد و
اين روش براي به دست آوردن ارتفاع خط تعادلهاي گذشته ميباشد (سيف و همکاران،
 .)000 :0900در اين روش ارتفاع کف سيرک ( ،)Moحد پايين طبقهي نمادار (،)L
تفاضل فراواني طبقه ماقبل طبقهي نمادار از فراواني طبقهي نمادار ( ،)d1تفاضل فراواني
طبقهي مابعد طبقهي نمادار از فراواني طبقهي نمادار ( )d2و اختالف ارتفاع طبقهي
نمادار ( )hاست .ارتفاع برف مرز دائمي کواترنري در طبقهاي قرار دارد که سيرکها
بيشترين فراواني را داشته باشد .با استفاده از روش نسبت پنجه به ديواره ارتفاع خط
تعادل ( )ELAو نسبت  THAR1به دست ميآيد .با روش  THARبهترين نتيجه براي
يخچالهاي کوچک و متقارن با توزيع نرمال پهنهها و ارتفاعات به دست ميآيد .اين
روش با توجه به پارامترهاي ارتفاع خط تعادل ( ،)ELAارتفاع سر يخچال ( ،)AHارتفاع
پايهي يخچال ( )ATبه دست ميآيد (پورتر )0110 :2110 ،2به اين صورت که ارتفاع
پايين ترين قسمت پروفيل از ارتفاع کف سيرک کسر شد و عدد بهدستآمده بر تفاوت
بين حداقل ارتفاع و حداکثر ارتفاع پروفيل تقسيم شد .نسبت بهدستآمده بين  1تا 0
متغير است .براي شناسايي سيرکها نيز از اين روش استفاده ميشود و اگر نسبت
 THARکمتر از  1/1يا بزرگتر از  1/0باشد ،شکل شناساييشده ،سيرک محسوب
نميشود و از دخالت آن در برآورد ارتفاع برف مرز صرفنظر شد (يماني و همکاران،
 .)1 :0902روش نسبت پنجه به ديواره در دو مرحله ،روش رايت (مرحلهي اول) و روش
ارتفاع کف سيرک (مرحلهي دوم) ،ارتفاع برف مرز انجام شد .روش بعدي ،روش
نسبتهاي ارتفاعي است که به کار گرفته شد .در اين روش از راه ميانگين محدودهي
ارتفاعي پايانهي زبانهي يخچالي و بلندترين ستيغ حوضه يا منطقهي مورد نظر ،ارتفاع
برف مرز مشخص ميشود (شريفي و همکاران .)000 :0901 ،ارتفاع برف مرز (،)AR
باالترين ارتفاع قلمرو يخچالي ( )Ahو پايينترين ارتفاع قلمرو يخچالي ( )Atاست و
1- Terminus-to-Head Altitude Ratio
2- Porter
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براي محاسبهي اين روش ،پايينترين ارتفاع با باالترين ارتفاع پروفيل ترسيمي جمع و
بر  2تقسيم گرديد .براي به دست آوردن برف مرز از ميانگين و مد استفاده شد.
بحث و نتايج

مناطق مرتفع واحد ژئومورفيک شمالغرب در قسمتهاي غرب ،شرق و مرکز قرار گرفتهاند.
حوضههاي آبريز ارس ،درياچهي اروميه و سفيدرود در اين واحد واقع شدهاند .جهت
ناهمواريها در اين واحد بهگونهاي است که در  1جهت شمال-جنوب ،شرق-غرب ،شمال
شرق-جنوب غرب امکان شکلگيري يخچال سيرکي وجود داشته است .تعداد 0110
سيرک در اين واحد شناسايي شد؛ از اين تعداد  0201سيرک در حوضهي آبريز ارس،
 0002سيرک در حوضهي آبريز سفيدرود و  0109سيرک در حوضهي آبريز درياچهي
اروميه پراکنده شدهاند (شکل  .)2پس از حذف شبهسيرکها  ،2121لندفرم سيرکي
باقي ماند .پس از آن درصد فراواني سيرکها در جهات مختلف برآورد شد .يافتهها نشان
ميدهد که  10/21درصد از سيرکهاي شناساييشده در دامنههاي نسار و  20/10درصد
در دامنههاي نگار شکلگرفتهاند (جدول  .)0توزيع ارتفاعي سيرکهاي اين واحد بگونهاي
است که امکان شکلگيري يخچال سيرکي کواترنري را تا ارتفاع  2111متري توجيه
مينمايد .به دليل وسعت منطقه ،ارتفاع برف مرز ابتدا در حوضههاي آبريز برآورد گرديد.
بعد از شناسايي آثار سيرکي ،براي برآورد ارتفاع برف مرز روش رايت اعمال شد .با
اعمال اين روش ،کمترين ارتفاع برف مرز برآوردي در مرحلهي اول به حوضهي آبريز
ارس ( 0021متر) و در مرحلهي دوم با حذف اطالعات شبهسيرکها از مجموع دادههاي
مورد تجزيه و تحليل ،به حوضهي آبريز درياچهي اروميه ( 2911متر) اختصاص داده
شد .مقايسه اين دو مرحله ،نشاندهندهي باالتر بودن ارتفاع برف مرز برآوردي در
مرحلهي دوم براي تـمام حوضهها است .بهطوريکه در حوضهي ارس با حـذف داده
شبهسيرکها در برآورد برف مرز ،ارتفاع برف مرز بيش از  111متر باالتر برآورد گرديد
(جدول .)2
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شکل ( )2سيرکهاي شناساييشده واحد شمال غربي
جدول ( )1فراواني سيرکهاي شناساييشده
حوضهي آبريز

جهت

غرب
شرق
درياچه اروميه
شمال
جنوب
شمالشرق
سفيدرود جنوبغرب
شرق
جنوب
شمال
ارس
شرق

فراوانيکل سيرک فراواني سيرک پس از حذف شبه سيرک درصد فراواني

901
0100
219
21
112
000
901
11
199
200

912
129
009
20
201
901
919
11
001
000

09/11
00/22
1/10
1/00
01/10
00/90
00/09
2/11
01/01
1/09
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جدول ( )2ارتفاع برف مرز به روش رايت
حوضهي آبريز

رابطهي ( 1قبل از حذف سيرک)

رابطهي ( 1بعد از حذف سيرک)

تفاوت ارتفاعي

ارس
سفيدرود
درياچه اروميه

0021
2010
2101

2019
2011
2911

111
200
211

ارتفاع برف مرز در اين مرحله روش دوم از رايت برآورد گرديد که دال بر باالتر برآورد
شدن ارتفاع برف مرز در مقايسه با مرحلهي قبل است (جدول  .)2بيشترين افزايش ارتفاع
برف مرز برآوردي مربوط به حوضهي آبريز سفيدرود  102متر است (جدول .)9
جدول ( )3ارتفاع برف مرز به روش رايت (رابطهي )2
حوضهي آبريز

رابطهي 1

رابطهي 2

تفاوت ارتفاعي

ارس
سفيدرود
درياچه اروميه

2019
2011
2911

2191
9110
2101

921
102
021

در اين مرحله جهات جغرافيايي منطقه (شمال شرق و جنوب غرب حوضههاي آبريز)
مدنظر قرار گرفت .معموالً دامنهي نسار ( شمال ،شمال شرق ،شرق) بايد ارتفاع برف مرز
پايينتري نسبت به دامنه نگار (جنوب ،جنوب غرب ،جنوب شرق) داشته باشد .در هر 9
زيرحوضه ،دامنهها ي نگار ارتفاع برف مرز بيشتري داشتند .بيشترين اختالف ارتفاع برف
مرز بين دامنههاي براي حوضهي آبريز ارس ( 001متر) است (جدول .)0
جدول ) )4ارتفاع برف مرز به روش رايت (رابطه  )2در جهات مختلف
حوضهي آبريز

ارس
سفيدرود
درياچهي اروميه

شمال جنوب شمال شرق جنوب غرب شرق

2001
2012
2100 2111

2021

9021

-

-

غرب

اختالف

2021
2100
2022 2191

001
201
020/1
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بيشترين اختالف ارتفاع برف مرز در مرحله بعد نيز در حوضهي آبريز ارس در بين
دامنههاي مختلف برآورد گرديد ( 110متر)( ،جدول .)1
جدول ) )5ارتفاع برف مرز به روش ارتفاع کف سيرک
حوضهي آبريز شمال جنوب شمال شرق جنوب غرب شرق غرب اختالف

- 2119
ارس
 2021سفيدرود
درياچهي اروميه 2011 2011

2019
-

9019
-

- 2090
110
- 2101
112
219/1 9111 2020

در مرحلهي اول روش نسبت پنجه به ديواره که با ترکيب روش رايت اعمال شد،
بيشترين تفاوت ارتفاع برف مرز براي حوضهي آبريز ارس  101متر برآورد شد (جدول.)1
در برآورد ارتفاع برف مرز به روش پنجه به ديواره در مرحلهي ديگري ،همانند روش
ارتفاع کف سيرک پورتر عمل شد .در اين مرحله نيز همانند روشهاي قبل حوضهي
آبريز ارس بيشترين تفاوت ( 102متر) را در بين دامنههاي نگار و نسار از خود نشان
داده است (جدول .)1
جدول ) )6ارتفاع برف مرز به روش نسبت پنجه به ديواره (با اعمال روش رايت)
حوضهي آبريز

شمال جنوب شمال شرق جنوب غرب شرق غرب اختالف

- 2000
ارس
 2120سفيدرود
درياچهي اروميه 2012 2111

2200
-

2111
-

101 - 2100
00
- 2119
091 2111 2001

جدول ) )7ارتفاع برف مرز به روش نسبت پنجه به ديواره (با اعمال روش پورتر)
حوضهي آبريز

شمال جنوب شمال شرق جنوب غرب شرق غرب اختالف

- 2120
ارس
 2111سفيدرود
درياچه اروميه 2112 2011

2902
-

9000
-

102 - 2111
209 - 2011
912 9102 2011
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آخر ين روشي که براي برآورد ارتفاع برف مرز اعمال شد ،روش نسبتهاي ارتفاعي
است .با توجه به اينکه تفاوت ارتفاع برف مرز برآورد شدهي حوضهي آبريز درياچهي
اروميه با اين روش ،بين دامنههاي نگار و نسار منفي بود ،مورد تجزيه و تحليل قرار
نگرفت .همانند روشهاي قبل ،حوضهي ارس بيشترين تفاوت ارتفاع برف مرز (111
متر)را به خود اختصاص داده است (جدول .)0
جدول ) )8ارتفاع برف مرز به روش نسبتهاي ارتفاعي
حوضهي آبريز

شمال جنوب شمال شرق جنوب غرب شرق غرب اختالف

- 2191
ارس
 2211سفيدرود
درياچهي اروميه 2101 2101

2011
-

9110
-

111 - 2109
991 - 2011
-01 2021 2211

توجه به ارتفاعات ارائهشده براي ارتفاع برف مرز دائمي کامالً گوياي اين مطلب است
که ارتفاع برف مرز از جنوبيترين حوضه (سفيدرود) تا شماليترين حوضه (ارس) کاهش
يافته است بهطوريکه از جنوب به شمال ارتفاع برف مرز  292متر کمتر برآورد شده
است .با توجه به بررسيهاي انجامشده ،پيشروي يخچالها بر اساس ارتفاع پايينترين
سيرک شناساييشده مشخص گرديد .بر اساس اين فرض يخچالهاي کواترنري در
حوضهي آبريز ارس تا ارتفاع  0011متر ،سفيدرود تا ارتفاع  0021و در حوضهي
درياچهي اروميه تا ارتفاع  0010متري گسترش داشتهاند .براي نمايش مناطقي از واحد
شمال غربي که در طي کواترنري تحت تأثير فرايند يخچالي بودهاند نقشهي منطقهي
تحت حاکميت فرايند يخچالي تهيه گرديد (شکل .)9
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شکل ( )3مناطق تحت تأثير فرايند يخچالي

نتيجهگيري

از آنجايي که بررسي مربوط به دوران کواترنري ،مربوط به  02111سال قبل ميباشد،
نميتوان ارتفاع برف مرز آن را بهصورت دقيق و قطعي برآورد نمود و وجود تفاوتهاي
جزئي در ارتفاع برف مرز برآورد شده به روشهاي مختلف امري بديهي است .از
عرضهاي جغرافيايي  91درجه به باالتر ،امکان شکلگيري لندفرمهاي سيرکي از ارتفاع
 0011متر به باال است .يافتهها نشان ميدهد که  10/21درصد از سيرکهاي
شناساييشده در دامنههاي نسار و  20/10درصد در دامنههاي نگار شکل گرفتهاند.
تجزيه و تحليل نتايج بهدستآمده در روشهاي مختلف ،نشاندهندهي اين مطلب است
که در اين واحد ،مناسبترين روش براي برآورد ارتفاع برف مرز ،روش ارتفاع کف سيرک
پورتر است ،چراکه برف مرز برآورد شده در اين روش هم کمترين اختالف را با ميانگين
دارد و هم تأثير جهت در تفاوت ارتفاع برف مرز را منعکس ميکند .متوسط ارتفاع برف
مرز درحوضههاي آبريز ارس ( 2019متر)،سفيدرود ( 2101متر) و درياچهي اروميه
( 2120متر) است .در اين واحد ژئومورفيک ارتفاع برف مرز کواترنري بين  2019متر
(حوضهي آبريز ارس) تا  2101متر (حوضهي آبريز سفيدرود) متغير بوده است (292
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متر اختالف ارتفاع) .اين اختالف نشاندهندهي کاهش ارتفاع برف مرز از جنوب به
شمال است .متوسط ارتفاع برف مرز اين واحد  2101متر است .ارتفاع برف مرز برآورد
شده در اين واحد ژئومورفيک توسط جعفري و اصغري سرکانسرودي ( )0909در
حوضهي زنجانرود  2211متر و قهرودي و حسني ( )0900در ارتفاعات داالمپر در غرب
اروميه  2109متر بوده است .قهرودي و حسني ( )2102در مطالعات خود در کوه قنديل
مرز بين ايران و عراق ،ارتفاع برف مرز را  0101متر برآورد نمودهاند .تفاوت احتمالي
ارتفاع برف مرز برآورد شده توسط محققان يادشده با ارتفاع ارائهشده در اين پژوهش
براي زيرحوضههاي آبريز ،ناشي از مقياس مطالعاتي و جهت قرارگيري سطوح ارضي
مورد مطالعه بوده است .نتايج بهدستآمده دال بر اين است که شمال غرب در دورههاي
سرد تحت حاکميت سيستم شکلزايي يخچالي بوده است.
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