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صص245-260 .

بازسازی محیط و آب و هوای دیرینه در ارتفاعات چهلچشمه دیواندره کردستان در طول آخرین دوره
حداکثر گسترش یخچالی
امید رحیمی  -دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه محقق اردبیلی
فریبا اسفندیاری درآباد  -دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه محقق اردبیلی
مهران مقصودی  -دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله1397/01/19 :

تائید نهایی1397/07/12 :

چكيده
ارتفاعات چهلچشمه (چلچه مه) در دیواندره استان كردستان تعداد زیادي از شواهد یخچالي شامل
سيرکهاي یخچالي و یخرفتهاي دورهي پليئستوسن را در خود جاي داده است .ميزان ارتفاع خط
تعادل در ارتفاعات چهلچشمه به منظور بازسازي محيط و آب و هواي دیرینه در طول آخرین دورهي
حداكثر گسترش یخچالي با استفاده از بررسيهاي ميداني ،تهيهي نقشههاي ژئومورفولوژي بر مبناي
نقشهي توپوگرافي  ،1:50000استفاده از مدل رقومي ارتفاعي  12/5متري و به كارگيري روشهاي
نسبت مساحت انباشتگي به مساحت كل ،متوسط ارتفاع یخچالها (كروسكي) و روش نسبت تعادل
مساحت – ارتفاع محاسبه گردید .ميزان ارتفاع خط تعادل در طول آخرین دوره حداكثر گسترش
یخچالي در ارتفاعات چهلچشمه حدود  2905متر از سطح دریا برآورده شد .ميزان ارتفاع خط تعادل
كنوني با استفاده از روش الي و همكاران و استفاده از دادههاي هواشناسي  4683متر از سطح دریا
برآورد گردید .با در نظر گرفتن ميزان پایين آمدگي ارتفاع خط تعادل به ميزان  1778متر ميزان متوسط
كاهش دماي ساليانه در طول دورهي حداكثر گسترش یخچالي  11/5°بوده است .با مقایسهي ميزان
پایين آمدگي ارتفاع خط تعادل و ميزان كاهش دماي محاسبه شده با دیگر مطالعات انجام شده در
ایران و جهان حداكثر گسترش یخچالها در ارتفاعات چهلچشمه منطبق با آخرین دورهي حداكثر
گسترش یخچالي در حدود  26/5الي  19هزار سال قبل و تحت تاثير شرایط آب و هواي سرد و خشک
بوده است ،همچنين در مقایسه با مطالعات رایت و همكاران در یخچالهاي ارتفاعات كردستان ميزان
كاهش دما حدود  12درجه سانتيگراد و ميزان پایين آمدگي ارتفاع خط بين  1800 - 1200متر بوده
است.

واژگان کليدي :آخرین دوره حداکثر گسترش یخچال ،ارتفاع خط تعادل ،نسبت تعادل مساحت-
ارتفاع ،چهل چشمه.
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 نویسنده مسئول:

E-mail: Esfandyari@uma.ac.ir
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مقدمه

در طی دورهی کواترنر پسین ،زمین تحت تاثیر تغییرات محیطی و نوسانات آب و هوای بسیار شدیدی قرار گرفته است (کاسر و
اوسماستن ،)2002 ،1روندهای طوالنی مدت در طول این دوره ،شرایط یخچالی و سرد در طول پلیئستوسن تا شرایط بین یخچالی
و گرم هولوسن را شامل میشود ،این روندهای طوالنی مدت به وسیلهی چندین واقعهی آب و هوایی و تغییرات محیطی کوچکتر
از هم گسیخته شدهاند (رابینسن 2و همکاران .)2006 ،تغییرات محیطی آب و هوایی آخرین دورهی سرد یعنی حداکثر گسترش
یخچالها در طی آخرین دورهی یخچالی 3از  26/5تا  19هزار سال قبل (کالرک 4و همکاران ،)2009 ،لندفرمها و محیطهای
قدیمی را تحت تاثیر و تغییر شکل قرار دادهاند .سرد شدگی حداکثر گسترش یخچالی در طی آخرین دورهی یخچالی ،سردشدگی
دوره ی یانگردریاس و عصر یخبندان کوچک نه تنها ارتفاعات متوسط و بلند بلکه نواحی گرمسیری را نیز تحت تاثیر قرار داده
است .تحقیقات بسیار زیادی بر روی لندفرمهای یخچالی در طی دورهی حداکثر گسترش یخچالی در طی آخرین دورهی یخچالی
در عرضهای جغرافیایی باالتر انجام شده است اما بررسیهای کمتری در عرضهای جغرافیایی پایینتر انجام شده است (بن و
همکاران .)2005 ،5تعیین ارتفاع خط تعادل بهترین ابزار برای بازسازی آب و هوای دیرینه و محیطهای دیرینه در طول دورههای
یخچالی گذشته میباشد (بن و باالنتین ،2005 ،6لوکاس و برادول ،2010 ،7هوقس 8و همکاران.)2010 ،
مناطق غربی کردستان یکی از مناطق بسیار اساسی و بنیادی برای بازسازی و بررسی محیطهای دیرینه و تغییرات آب و هواهای
دیرین ه در طی کواترنر پسین به ویژه در طول پلیئستوسن و هولوسن است .هدف اصلی این مطالعه بازسازی شرایط آب و هوایی
و محیطهای دیرینه در طول حداکثر گسترش یخچالی در طی آخرین دورهی یخچالی با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی از
جمله لندفرمهای یخچالی شامل سیرکهای یخچالی ،یخرفتهای یخچالی با به کار گیری روشها نسبت مساحت انباشتگی به
مساحت کل ،9ارتفاع متوسط یخچالها یا کروسکی ،10نسبت تعادل مساحت – ارتفاع 11در ارتفاعات چهل چشمه (چلچهمه)
شهرستان دیواندره در استان کردستان میباشد.
پيشينه تحقيق

مطالعات زیادی با استفاده از شاخصها و پروکسیهای مختلف به عنوان مدارکی برای بررسی تغییرات آب و هوایی و محیطی در
طی کواترنر پسین (اواخر پلیئستوسن) در ایران استفاده شده است که در این تحقیق با در نظر گرفتن چندین فاکتور مهم از جمله
نوع مکان مورد مطالعه (شامل ،خشکی ،دریایی ،دریاچهای) ،موقعیت مکان ،نوع آرشیو (لندفرمهای یخچالی ،شواهد
ژئومورفولوژیکی ،رسوبات دریاچهای ،رسوبات دریایی ،لس ،مطالعات مروری ،پالیا ،مخروطافکنهها و  )...نوع پروکسی (ایزوتوپ-
های پایدارکربن 13و اکسیژن ،18ژئوشیمی ،دانهبندی ،گردهگیاهی ،ماکروفسیل ،ژئوکرونولوژی و  )...بازه زمانی ،روشهای تعیین
سن(کربن ،14سریهای اورانیوم ،روشهای کاسموژنیک ،روشهای لومینسانس ،شمارش الیهها و  ،)...تعداد نمونههای تعیین سن
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شده و منابع مورد استفاده ،شرایط محیطی و آب و هوایی در طول آخرین دورهی حداکثر گسترش یخچالی بررسی شده که نتایج
نهایی این مطالعات به صورت جدول به شرح ذیل ارائه شده است (جدول .)1
جدول  :1مطالعات انجام شده دیرینه محيط و دیرینه اقليم در ایران براساس آرشيوها و پروكسيهاي مختلف در طول آخرین دوره
حداكثر گسترش یخچالي ،تعداد مطالعات  41مورد ،خشكي ،T= 1دریاچهاي  ،L=2دریایي  ،M=3آخرین دوره حداكثر
یخچالي ،LGM= 4كربن  ،14C=14لومينسانس نوري  ،OSL=5لومينسانس مادون قرمز ،IRSL= 6ترمولومينسانس  ،TL=7ایزوتوپ

شماره
نوع مکان

موقع
یت

آرشیو

پروکسی

بازه زمانی

1

T

اردکان
یزد

رسوبات
بادی ،رمپ
ماسهای

پارامترهای آماری دانهبندی
ذرات.

~24800-18300

2

T

شمال
ایران
(نکا،
نوده،
آق بند)

توالی خاک-
های قدیمی
و لسی

کرونولوژی خاکهای لسی،
دانهبندی ذرات ،خصوصیات
لیتولوژیک

3

T

دره
هراز

4

T

5

T

6

T

7

T

توده
کوهستا
نی قروه
شمال
شرق
ایران
حوضه
پرسپول
یس
کوه-
های
البز و
زاگرس

~-20500
103000

روش تعیین
سن
تعداد

كربن δ13C = 13ایزوتوپ اكسيژن ،δ18O = 18ایزوتوپ هيدروژن = .δD

OSL

6

IRS
L

13

ل ندفرم های
یخچالی

بازسازی ارتفاع خط تعادل

آخرین دورهی
یخچالی

..

…

ل ندفرم های
یخچالی

بررسی آثار برفمرز دائمی

دوره کواترنری

..

..

ال یهن گاری و تعیین ســـن
نهشتههای لسی

~-19600
12500

شرایط محیطی و آب و هوایی

منبع

آب و هوای سرد و خشک و شرایط یادی
در طول .LGM

توماس و
همکاران1997 ،

آب و هوای سرد و خشک و شرایط بادی
در طول .LGM
ارت فاع برفمرز و ســـیرک های یخ چالی
 2779متر در طول حداکثر دوره گســترش
یخچالی
ارت فاع برفمرز دائمی  2200متر ،کاهش
د ما به میزان  8/8در جه میزان بارش دو
برابر میزان کنونی در طول کواترنری

فرچن و همکاران،
2009

یمانی و همکاران،
1396
جـــعـــفـــری و
همکاران1396 ،

توالی خاک-
های لسی و
رسوبات
خــاکهــای
قــدیــمــی و
لسی

IRS
L

2

آب و هوای سرد و خ شک و شرایط بادی
در طول .LGM

کریمی و
همکاران2011 ،

تجزیه و تحلیل فیزیکی
شیمیایی ،دانهبندی و
آزمایشات ژئوشیمی

~-30000
12800

TL,
IRS
L

14

آب و هوای سرد و خ شک و شرایط بادی
در طول .LGM

کهل و همکاران،
2005

ل ندفرم های
یخچالی

مورنهای یخچالی ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.........

....

کاهش برفمرز  800-600متر ،کاهش دما
 4تا  5درجه.

بوبک1963 ،
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- Terrestrial

1

- lacustrine

2

- Marine3
- Last Glacial Maximum4
- Optically Stimulated Luminescence5
- Infrared Stimulated Luminescence6
- Thermoluminescence7

248

8

T

9

T

10

T

یخچال
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کردست
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ویرها
ایران
مرکزی
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لندفرمهای
یخچالی

مورنهای یخچالی ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.......
.

....

آب و هوای سرد و خشک کاهش برفمرز
 700متر ،کاهش دما  4درجه.

بوبک1937 ،

ل ندفرم های
یخچالی

مورنهای یخچالی ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.......
.

....

کاهش برفمرز  1800 - 1200متر ،کاهش
دما 12درجه.

رایت و همکاران،
2004 ،1962

پـــالیـــا و
کویرها

پالیا

پلیئستوسن

.......
.

....

کاهش برفمرز بیش از  1800متر ،کاهش
دما  8-5درجه.

کرینسلی1970 ،

نیمکره
شمالی

اطــــلــــس
محیطهــا و
و
آب
هـــواهـــای
دیرینه

آلبدوی ســطحی ،یخچال و
پرمافرســت ،لس ،پوشــش
گــیــاهــی ،فــرایــنــدهــای
ژئومورفولوژی

اواخر پلیئستوسن

.......

....

کاهش د ما  10 - 8در جه برای م یانگین
سالیانه و  12-10درجه برای فوریه.

12

L

دریاچه
زریبار

رســــوبــات
دریاچهای

گردههای گیاهی

~0 -400000

C14

12

آب و هوای سرد و خشک و غلبه ی استپ
آرتمیزیا در طول .LGM

13

L

دریاچه
زریبار

رســــوبــات
دریاچهای

اکولوژی و گردههای گیاهی

~0 -22000

C14

5

آب و هوای سرد و خشک و غلبهی استپ
آرتمیزیا و چنوپودیا در طول .LGM

14

L

دریاچه
زریبار

رســــوبــات
دریاچهای

ماکروفسیلهای گیاهی

~0 -42600

C14

21

افزایش عمق آب و افزایش ســـطب آب
دریاچه در طول .LGM

15

M

خلیج
فارس

رســــوبــات
دریایی

الیــه نگــاری زیر دریــایی،
رســــوبشــــنــاســــی و
ژئوکرونولوژی

16

T

17

T

سازند
بالیران
مازندرا
ن
کوه
سبالن

18

T

کوه
زردکوه

19

T

20

T

11

کوه
تخت
سلیمان
کوه
دماوند

فرنزل و همکاران،
1992
وان زایست،1967،
وان زایســــت و
بوتی ما ،1977،وان
زایســـــــت و
رایت1963،
ال موسلیمانی،
1987
واســیلیکوا،2005 ،
 ،1967واســیلیکوا
و واالنــــوس،
 ،2004واســیلیکوا
و همکاران2006 ،

خشک بودن و بدون آب بودن خلیج فارس
در طول .LGM

یوچوپی و
همکاران1999 ،

شـــکلگیری این تشـــکیالت در ارتباط با
.LGM

آنتوان و همکاران،
2006
شوایتزر1970 ،

~3920 -34300

C14

توف آ ه کی
و تـــوالـــی
تـــــــراس
رودخانهای
ل ندفرم های
یخچالی

رسوبشناسی و الیهنگاری

~-28486
12119

C14

2

ســیرکهای یخچالی ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.......
.

....

تعیین خط برفمرز کنونی  4500متر و
 3700-3600متر در پلیئستوسن.

ل ندفرم های
یخچالی

ســیرکهای یخچالی ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.......
.

....

تعیین خط برفمرز کنونی  3900متر و
 3400-3350متر در پلیئستوسن.

دزیــــو،1934 ،
گـــرونـــرت و
همکاران1978 ،

ل ندفرم های
یخچالی

ســیرکهای یخچالی ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.......
.

....

تعیین خط برفمرز کنونی  4100-4000متر
و  3000متر در پلیئستوسن.

بوبک1937 ،

ل ندفرم های
یخچالی

ســیرکهای یخچالی ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.......
.

.....

تعیین خط برفمرز کنونی  4500متر و
 3700-3800متر در پلیئستوسن.

بوبک1937 ،

13

بازسازي محيط و آب و هواي دیرینه در ارتفاعات چهلچشمه دیواندره...

21

T

کوه
اشتران
کوه

ل ندفرم های
یخچالی

ارتفــاع خط تعــادل ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

22

T

کوه
جوپار

ل ندفرم های
یخچالی

23

L

دریاچه
ارومیه

رســــوبــات
دریاچهای

24

L

پالیای
شیراز و
نیریز

25

L

دریاچه
ارومیه

26

L

دریاچه
ارومیه

اشـــــکــال
ژئومورفولوژ
یکی پالیا
اشـــــکــال
ژئومورفولوژ
ی
اشـــــکــال
ژئومورفولوژ
یکی

27

L

دریاچه-
ها و
کویرها
ی
ایران

28

T

کوه
کرکس

29

L

30

T

31

L

32

L

اشـــــکــال
ژئومورفولوژ
یکی
اشـــــکــال
ژئومورفولوژ
ی
رســــوبــات
دریاچهای

.......
.

....

تحلیلهای ژئومورفولوژیکی،
ارتفــاع خط تعــادل ،تعیین
برفمرز

پلیئستوسن

.......
.

....

گردههای گیاهی

~12212-29150

C14

2

لندفرمهای ژئومورفولوژیکی

پلیئستوسن

.......
.

....

کاهش برفمرز بیش از  1380متر ،کاهش
دما  9/8درجه در طول .LGM
خط برفمرز  3050متر ،کــاهش برفمرز
 1500متر ،کاهش دما  10/5درجه در طول
.LGM
کاهش در جه حرارت زمســـ تان ،ف عال یت
باالی رودخانهای ،افزایش ســـطب باالی
دریاچه غلبهی استپ علفزار و آرتمیزیا.
افزایش سطب دریاچه به میزان  3 - 2متر،
کاهش تبخیر به وا سطهی سردی هوا در
طول .LGM

سیف2015 ،

کوهله2008 ،
دجمالی و
همکاران2008 ،
کرینسلی1970 ،

تراسهای دریاچهای

پلیئستوسن

.......
.

....

مشـــاهدهی تغییرات آب و هوایی LGM
در تراسهای دریاچهای.

کلتس و شهرابی،
1986

تراسهای دریاچهای

پلیئستوسن

.......
.

...

افزایش سطب دریاچه به میزان 70-60متر
نســبت به میزان کنونی ،کاهش تبخیر به
واسطهی سردی هوا در طول .LGM

بوبک،1963 ،
1937

افزایش سطب دریاچهها در نتیجهی افزایش
بارش و در ارت باط با دوره های فلو یال در
طول .LGM

اهلرز1971 ،

یمانی و همکاران،
2007

.......
.

...

کاهش درجهحرارت به میزان  12-10درجه
در طول .LGM
ســرد و خشــک ،تبخیر کمتر ،تمرکز باالی
آب دریاچه در طول دورههای یخچالی.

اســــتــیــونــس و
همکاران2001 ،

رخ دادن  LGMدر  20100سال قبل
همراه با آب و هوای خشک در رسوبات
آبرفتی.

رگارد و همکاران،
2006

دریاچهها و کویرها

پلیئستوسن

ســـیرکهــا و زبــانــههــای
یخچالی ،یخرفتها

پلیئستوسن

.......
.

...

δ18Oایزوتوپ

~2210 -16682

C14

5

ژئوکرونولوژی رســـوبــات
آبرفتی مخروط افک نه ها و
پادگانهها

~20100,44000
5,8400,12800,
600

Be10

23

دیاتومهها

0-46200

C14

11

میکروفسیل ،کالدوسرا

0 -22600

C14

11

3000 -32000

OSL

6

حداقل سن
24100

OSL

....

دریاچه
زریبار
جنوب
شرق
ایران
(منطقه
هرمز)
دریاچه
زریبار
دریاچه
زریبار

رســــوبــات
دریاچهای
رســــوبــات
دریاچهای

33

T

سبزوار
ایران

مــخــروط-
افکنه

کرونولوژی رسوبات آبرفتی

34

T

نیشابور
ایران

مـــخـــروط
افکنه

کرونولوژی رسوبات آبرفتی

رســــوبــات
آبــرفــتــی،
مــخــروط-
افکنه

249

ســطب پایین دریاچه ،آب و هوای خشــک
مالیم و رسانایی باالتر در طول .LGM
آب و هوای خنــک م عتــدل در طول
پلیئستوسن.
شروع رسوبگذاری مخروطافکنه ها از 30
هزار سـال قبل ،میزان باالی تولید رسـوب
از طریق عمل هوازدگی ناشــی از ذوب ی
در محیطهای یخچالی سرد و خشک.
شــروع رســوبگذاری مخروط افکنه ها از
 30هزار ســـال ق بل ،میزان باالی تول ید
رســوب از طریق عمل هوازدگی ناشــی از
ذوب ی در محیط های یخ چالی ســـرد و
خشک.

اسنایدر و
همکاران2001 ،
مگارد1967 ،
فتاحی و همکاران،
 ،2006والــکــر و
فتاحی2011 ،
هو ل ی ن گزورث و
همکــاران،2010 ،
وا ل کر و فتــا حی،
2012
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35

L

دریاچه
ارومیه

رســــوبــات
دریاچهای

تحلیلهای فیزیکوشــیمیایی
و گردهشناسی

2695

36

L

دریاچه
نئور

رســــوبــات
دریاچهای

ع ناصـــر اصـــلی و فرعی،
تحلیل امواج کوچک ،چگالی
حجمی ،میزان ان باشـــتگی
کربن ،ایزوتوپ δ ،TOC
δ13C، D

37

M

دریای
خزر

رســــوبــات
دریایی

گردهشناسی

38

M

دریای
خزر

رســــوبــات
دریایی

39

L

دریاچه
هامون

رســــوبــات
دریاچهای

40

L

41

T

دریاچه
زریبار
ارتفاعا
ت
زاگرس

رســــوبــات
دریاچهای

δ18Oایزوتوپ

ل ندفرم های
یخچالی

بازسازی ارتفاع خط تعادل

کاروف یت ،رد پای فســـ یل،
د یاتو مه ،تحل یل دا نهب ندی،
ایزوتوپ های پا یدار ،گرده-
شناسی
دا نهب ندی ،ســـ ن ن گاری،
مجموع ماده آلی و کرب نات
کلسیم

C14

4

آب و هوای سرد و خ شک در طی -2550
 1500ســال قبل همراه با پوشــش گیاهی
اســـتپی بدون درخت و ســـطب پایین آب
دریاچه.

طالبی و همکاران،
2015

~393- 13356

C14

19

شرایط خشک و گرد و غباری در طول
پایانی بعد یخچالی و یانگردریاس

شریفی و
همکاران2015 ،

~512-2542

C14

5

آب و هوای خنک و مرطوبتر گســـترش
باالآمدگی و به اوج رســـیدن آن در طول
 1900-2100سال قبل ،

رمضانی و
همکاران2016 ،

عمق پــایین رفتگی آب مرز بین اواخر
پلیئستوسن و اوایل هولوسن.

کـــاکـــرودی و
همکــاران،2012 ،
2015

~1139-20370

C14

7

~13264-16592

C14

2

~2210 -16682

C14

5

آخرین دوره
یخچالی

..

..

تولید باالی دریاچه با سطب آب نسبتا ثابت
در طی اواخر دوره یخچــالی بــه اوایــل
هولوسن،
ســرد و خشــک و تمرکز باالی دریاچه در
طول دورهی بعد از یخچالی،

اســــتــیــونــس و
همکاران2001 ،

ارتفاع خط تعادل بین  4400الی  4500متر
از سطب دریا در طول کواترنری

ابــراهــیــمــی و
همکاران1395 ،

حمزه و همکاران،
2015

مباني نظري

ارتفاع خط تعادل
ارتفاع متوسطی است که در طول فاصلهی زمانی یک سال میزان انباشت با میزان تخلیه برابر است بنابراین موازنهی جرم در
این خط صفر است (کوگلی 1و همکاران.)2011،
روشهای تعیین ارتفاع خط تعادل
* نسبت مساحت انباشتگی به مساحت کل
* ارتفاع متوسط یخچالها یا کروسکی
* نسبت تعادل مساحت – ارتفاع
روش نسبت مساحت انباشتگی به مساحت کل روشی بسیار کاربردی برای برآورد ارتفاع خط تعادل و برای بازسازی آب و هوای
یخچالی در مناطق کوهستانی سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است (از جمله بن و باالنتین ،2005 ،2لوکاس،2007 ،3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Cogley

1-

Benn and Ballantyne

2-

Lukas

3-
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استانسل 1و همکاران ،2007 ،پلیترو .)2013 ،2در این روش فرض میشود که نسبت بین مساحت انباشتگی و مساحت تخلیه ثابت
است با این فرض که یخچالها در حالت پایدار قرار بگیرند.
متوسط ارتفاع یخچالها یا کروسکی
یک روش جایگزین و سادهتر برای روش نسبت مساحت انباشتگی به مساحت کل است که توسط کروسکی ( )1891پیشنهاد و
ارائه شده است .این روش بر این فرض استوار است که برای یک یخچال در حال تعادل یعنی در جائیکه موازنهی جرم تابع خطی
از ارتفاع است ،ارتفاع خط تعادل در ارتفاع متوسط یخچال قرار گرفته است ،برای یک یخچال با توزیع نامتقارن مساحت با ارتفاع،
میانگین ارتفاع تقریبا با متوسط ارتفاع یخچال برابر است که معادل نسبت مساحت انباشتگی به مساحت کل برابر با  ./5است
(برایت وایت و راپر.)2007 ،3
نسبت تعادل مساحت – ارتفاع
دومین روش محاسبه ارتفاع خط تعادل که به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد روش نسبت تعادل مساحت – ارتفاع
است (اوسماستن .)1975 ،این روش بسیار قویتر از روشهای نسبت مساحت انباشتگی به مساحت کل و متوسط ارتفاع یخچالها
است زیرا محاسبهی هر دوی هیپسومتری یخچال (اوسماستن )2005 ،و گرادیانهای موازنهی جرم را به کار میگیرد (بن و لهم
کوهل .)2000 ،4روش نسبت تعادل مساحت – ارتفاع نیازمند محاسبهی هیپسومتری یخچال و نسبت تعادل است (.)BR
برآورد ارتفاع خط تعادل کنونی
الی 5و همکاران ( )2003یک روش نظری برای محاسبهی ارتفاع خط تعادل براساس مشاهدات بارش زمستانی و میزان تخلیه
درجهحرارت فصلی را ارائه نمودند .ارتفاع خط تعادل عموما به میزان تخلیه درجهحرارت فصلی و انباشت برف در طول زمستان
وابسته است .الی و همکاران ( )2003نشان دادند که ( AIGارتفاع یخچالی شدن لحظهای) میتواند به صورت عبارت زیر
محاسبه گردد:
)𝐴𝐼𝐺 (𝑜𝑟 𝑇𝑃 − 𝐸𝐿𝐴) = 𝐻0 + (100 ∗ ℎ
و
]𝑇ℎ = [𝑙𝑛(0.915) + 0.339𝑇0 − 𝑙𝑛(𝑃0 )]/[𝑙𝑛(1 + Δ𝑃) + 0.339Δ
در اینجا  P0و  T0به ترتیب بارش زمستانی ( 1اکتبر الی  30آوریل) و درجهحرارت فصل تخلیه ( 1می تا  30سپتامبر) در ارتفاع
مشخص ( H0یا ارتفاع ایستگاه آب و هوا) و  hارتفاع  AIGباالی  H0به صد متر ΔT .میزان افت آدیاباتیک و  ΔPگرادیان
ارتفاع  -بارش است.
روش تحقيق

در این تحقیق پس از بازدیدهای میدانی از ارتفاعات چهلچشمه سیرکهای یخچالی منطقه شناسایی گردید سپس موقعیت تعداد
دو سیرک نمونه شامل سیرک یخچالی شاهنشین ،قولی زلیخا و تعداد سه سیرک واقع در ارتفاعات مسجد میرزا به همراه موقعیت
یخرفتها با استفاده از  GPSتعیین گردید و نقشهی ژئومورفولوژی یخچالها با استفاده از نقشهی توپوگرافی  1:50000و
دادههای  GPSدر محیط نرمافزارهای  Freehand 9.0.2و  ArcGIS 10.4.1ترسیم گردید سپس با استفاده از DEM

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Stansell

1-

Pellitero

2-

Braithwaite and Raper

3-

Benn and Lehmkuhl

4-

Lie

5-
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 12/5متری و نقشههای ژئومورفولوژی تهیه شده در محیط نرمافزار  ،ArcGIS 10.4.1ارتفاع خط تعادل قدیمی در یخچال-
های ارتفاعات چهل چشمه با به کارگیری روشهای نسبت مساحت انباشتگی ،متوسط ارتفاع یخچالها یا کروسکی و روش
نسبت تعادل مساحت – ارتفاع محاسبه گردید (پلیترو 1و همکاران.)2015 ،
روش الی و همکاران ( )2003به منظور برآورد ارتفاع خط تعادل کنونی در ارتفاعات چهل چشمه مورد استفاده قرار گرفت به
منظور محاسبهی ارتفاع خط تعادل کنونی اطالعات دما و بارش ایستگاههای هواشناسی در اطراف منطقهی مورد مطالعه مورد
استفاده قرار گرفت.
محدوده و قلمرو پژوهش

ارتفاعات چهل چشمه با دارا بودن  20قله از جمله قلل باالی  3000متری شاهنشین ،قلی زلیخا ،دوبرا ،کوه سلطان اغزتو و
کوه مزگت و میرزا (مسجد و میرزا) در غرب دیواندره واقع شده و بخشی از مرز ایران و عراق را تشکیل میدهد (شکل  )2این
کوهستان از لحاظ توپوگرافی دارای دامنههایی تند و خشن و برونزدگی سن ها در دامنههای آن میباشد .فرسایش در آن شدید
و در مراحل اولیه قرار دارد .ارتفاعات بلند چهلچشمه بزرگترین کانون آبگیر استان کردستان و یکی از سرچشمههای ثابت سه
رودخانهی مهم ایران یعنی ،رودخانههای سفیدرود (قزل اوزن) ،سیروان ،زرینهرود یا (خورخوره) میباشد .این منطقه از نظر
زمینشناسی در زون سنندج-سیرجان واقع است و در جنوب باختری پهنه ماگمایی ارومیه-دختر و روند ساختاری موازی با روند
عمومی کوهزایی زاگرس قرار گرفته است .در این پهنه واحدهای سنگی از پرکامبرین تا عهد حاضر رخنمون دارد که ویژگی
همگانی این واحدها آواری ،آواری-آتشفشانی و آتشفشانی بودن آنهاست (شاهپسندزاده و همکاران( )1385 ،شکل .)1

شكل  :1نقشه زمينشناسي و موقعيت منطقهي مورد مطالعه

بحث و یافتهها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pellitero

1-
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عوارض یخچالی پلیئستوسن و آثار یخچالی وورم در ارتفاعات چهل چشمه با استفاده از مشاهدات میدانی و تصاویر ماهوارهای
مورد مطالعه قرار گرفت در محدودهی ارتفاعات چهل چشمه حدود  20قلهی بلند قرار دارد که ارتفاع بلندترین آنها شامل شاهنشین
( 3173متر) ،گاوهالن ( 3181متر) ،قلی زلیخا ( 3194متر) ،مسجد میرزا ( 3090متر) ،سلطان اخزتو ( 3186متر) و دوبرا (3000
متر) میباشد .در قلههای شاه نشین و قلی زلیخا دو سیرک یخچالی در ارتفاع باالی  2600و  2800متری شناسایی گردید ارتفاع
کف این سیرکهای یخچالی به ترتیب  2900و  3030متر است .در کف سیرک شاهنشین یخرفتهای بسیار بزرگ و پراکنده
وجود دارد همچنین یخرفتهای کناری در هر دو سیرک شناسایی شدند در کف سیرک شاهنشین چشمهی پلیئستوسن مشهور
به کانی چاو رهش قرار دارد (شکل .)2

شكل  A :2ارتفاعات چهلچشمه (چلچهمه) B ،قلهي شاهنشين و قليزليخا C ،یخرفتهاي كف سيرک شاهنشين D ،سيرک یخچالي
مسجد ميرزا E ،قلل دوبرا و سلطان اخزتو F ،قله مسجد ميرزا

در قلهی مسجدمیرزا سه سیرک یخچالی در ارتفاع باالی  2600و  2700متری شناسایی گردید ارتفاع کف این سیرکهای
یخچالی به ترتیب  2847 ،2799و  2857متر است .یخرفتهای کناری در هر سه سیرک شناسایی شدند در کف هر کدام از این
سیرکها چشمههای پلیئسوسن جاری میباشند .نتایج حاصل از یافتههای خصوصیات این پنج سیرک در دو منطقهی مورد مطالعه
همراه با جزئیات بر روی نقشههای ژئومورفولوژی نشان داده شده است (شکل  3و .)4
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شكل  :3نقشهي ژئومورفولوژي یخچالي ارتفاعات شاهنشين و قليزليخا

شكل  :4نقشهي ژئومورفولوژي یخچالي ارتفاعات مسجد ميرزا

روشهای نسبت مساحت انباشتگی ،متوسط ارتفاع یخچالها یا کروسکی و روش نسبت تعادل مساحت – ارتفاع جهت محاسبهی
ارتفاع خط تعادل یخچالهای گذشته به کار گرفته شد نتایج حاصل از هر کدام از این روشها در جدولهای نشان داده شده
است.
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براساس روش متوسط ارتفاع یخچال یا کروسکی ارتفاع خط تعادل در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی در شاهنشین
برابر با  2812/5متر از سطب دریا ،در قولی زلیخا برابر با  3027/5متر از سطب دریا و در مسجد میرزا به طور میانگین برابر با
 2868متر از سطب دریا میباشد .براساس روش نسبت مساحت انباشتگی ارتفاع خط تعادل در طول آخرین دوره حداکثر گسترش
یخچالی در شاهنشین برابر با ( 2867/5نسبت ( 2812/5 ،)./4نسبت ( 2787/5 ،)./5نسبت ( 2752/5 ،)./6نسبت 2712/5 ،)./7
(نسبت  )./8متر از سطب دریا ،در قلی زلیخا برابر با ( 3042/5نسبت ( 3027/5 ،)./4نسبت ( 3012/5 ،)./5نسبت 2992/5 ،)./6
(نسبت ( 2977/5 ،)./7نسبت  )./8متر از سطب دریا و در مسجد میرزا به طور میانگین برابر با با ( 2891/5نسبت 2868 ،)./4
(نسبت ( 2845 ،)./5نسبت ( 2825 ،)./6نسبت ( 2806/5 ،)./7نسبت  )./8متر از سطب دریا میباشد .براساس روش نسبت تعادل
مساحت – ارتفاع ،ارتفاع خط تعادل در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی در شاهنشین برابر با  2827متر از سطب دریا
در قولی زلیخا برابر با  3018متر از سطب دریا و در مسجد میرزا به طور میانگین برابر با  2869متر از سطب دریا میباشد (جدول
.)2
جدول  :2ميزان ارتفاع خط تعادل ( )ELAدر روشهاي مختلف براي سيرکهاي مورد مطالعه
ELA11
AABR
)(AA) (m

ELA 10
AAR 0/8
)(m

2827

2712/5

3018

2977/5

2874

2821/5

2903

2861/5

2829

2736/5

2890

2822

ELA 9
AAR
)0/75 (m

273/5
2
298/5
2
283/5
1
286/5
6
275/5
1
2833

ELA 8
AAR 0/7
)(m

ELA 7
AAR
)0/65 (m

ELA 6
AAR 0/6
)(m

ELA 5
AAR
)0/55 (m

ELA4
AAR 0/5
)(m

ELA3
AAR
)0/45 (m

ELA 2
AAR 0/4
)(m

ELA 1
MGE
)(m

2812/5 2867/5 2837/5 2812/5 2797/5 2787/5 2772/5 2752/5
3027/5 3042/5 3032/5 3027/5 3017/5 3012/5 3002/5 2992/5
2871/5 2886/5 2881/5 2871/5 2861/5 2851/5 2841/5 2836/5
2901/5 2916/5 2906/5 2901/5 2891/5 2886/5 2881/5 2871/5
2831/5 2871/5 2851/5 2831/5 2811/5 2796/5 2781/5 2766/5
2844

2856

2867

2876

2889

2902

2917

2889

نام سیرک
یخچالی

شـــــاه
نشین
قــولــی
زلیخا
مســجد
میرزا 1
مســجد
میرزا 2
مســجد
میرزا 3
میانگین

برای برآورد میزان بارش و درجه حرارت در محدودهی ارتفاعات چهلچشمه آمار هواشناسی  5ایستگاه واقع در استان کردستان
مورد استفاده قرار گرفت کمترین و بیشترین میزان میانگین دمای سالیانه به ترتیب مربوط به ایستگاههای هواشناسی زرینه ()8/5°
و سنندج ( ،)14/3°ضریب همبستگی خطی بین دما و ارتفاع برابر با  ./7بوده که نشان میدهد بین دما و ارتفاع همبستگی مالیمی
وجود دارد .کمترین و بیشترین میزان میانگین بارش سالیانه به ترتیب مربوط به ایستگاههای هواشناسی زرینه ( )386/6 mmو
مریوان ( )909 mmاست ضریب همبستگی بین بارش و ارتفاع برابر با  ./6میباشد که نشان از همبستگی نسبتا مالیم دارد .با
به کارگیری روش الی و همکاران ( )2003و استفاده از دادههای هواشناسی میزان ارتفاع خط تعادل کنونی برای ایستگاه زرینه
 4735متر ،ایستگاه بانه  4680متر ایستگاه سنندج  4633متر محاسبه گردید ،به طور میانگین برای سه ایستگاه واقع در محدودهی
منطقهی مورد مطالعه  4683متر از سطب دریا محاسبه گردید (جدول  .)3در مقایسه با دیگر مطالعات صورت گرفته شده میزان
ارتفاع خط تعادل کنونی توسط شوایتزر ( )1970در سبالن  4500متر و در پلیئستوسن  3700-3600متر ،دزیو ( ،) 1934گرونرت
و همکاران ( )1978در زردکوه  3900متر و در پلیئستوسن  3400-3350متر ،بوبک ( ،)1937بوت و همکاران )1961( ،در کوه
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تخت سلیمان  4100-4000متر و در پلیئستوسن  3000متر و در کوه دماوند  4500متر و در پلیئستوسن  3700-3800متر ،یمانی
و همکاران ( )1396در دره هراز  2779متر برای حداکثر دوره گسترش یخچالی ،ابراهیمی و همکاران ( )1395در ارتفاعات
زاگرس بین  4400الی  4500متر و جعفری و همکاران ( )1396در توده کوهستانی قروه ارتفاع برفمرز دائمی را  2200متر برای
آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی برآورد نمودهاند.
جدول  :3ميزان ارتفاع خط تعادل كنوني() )AIG (or TP-ELA) (m.a.s.lبراي ایستگاههاي واقع در محدوده مورد مطالعه

ایستگاه سنندج
401
24/35
1373/4
5/99
./65

ایستگاه بانه
617
24/14
1600
5/99
./65

ایستگاه زرینه
331
18/3
2142/6
5/99
./65

4633

4680

4735

پارامتر اقلیمی
)P0 (mm
)T0 (°C
)H0 (m.a.s.l
)ΔP (%
)ΔT (°C/100 m
)AIG (or TP-ELA
)(m.a.s.l

در این مطالعه میزان پایین آمدن ارتفاع خط تعادل (𝐴𝐿𝐸 )Δدر طول آخرین دورهی حداکثر گسترش یخچالی براساس روشهای
نسبت مساحت انباشتگی (حدود  1801متر) ،متوسط ارتفاع یخچالها یا کروسکی (حدود  1780متر) و روش نسبت تعادل مساحت
– ارتفاع ( 1778متر) محاسبه گردیده است (جدول) .بر اساس جدول میانگین پایین آمدگی ارتفاع خط تعادل با توجه به سه روش
به کار رفته از  1778متر تا  1801متر تغییر میکند (جدول  .)4در ارتفاعات چهلچشمه با در نظر گرفتن پایین آمدگی ارتفاع خط
تعادل (𝐴𝐿𝐸 )Δبا استفاده از روش نسبت تعادل مساحت – ارتفاع به میزان  1778متر و بر طبق گرادیان دما ./°65/100 m
میزان کاهش دمای سالیانه در طول دورهی حداکثر گسترش یخچالی حدود  11/5°بوده است.
جدول  :4ميزان پایين آمدگي ارتفاع خط تعادل ( )ΔELAدر طول آخرین دوره حداكثر گسترش یخچالي در محدده مورد مطالعه

روش AABR
ارتفاع از سطب دریا ()m
2827
-1856
3018
-1665
2869
-1814
2905

(  )./6AARروش
ارتفاع از سطب دریا ()m
2787/5
-1895/5
3012/5
-1670/5
2845
-1838
2882

روش MGE
ارتفاع از سطب دریا ()m
2812/5
-1870/5
3027/5
-1655/5
2868
-1815
2903

𝑨𝑳𝑬(m)Δ
میانگینELA

1778

1801

1780

Δ
میانگین𝑨𝑳𝑬

نام سیرک یخچالی
شاهنشین
𝑨𝑳𝑬(m)Δ
قلی زلیخا
𝑨𝑳𝑬(m)Δ
مسجد میرزا

)(m
نتيجهگيري

ارتفاعات چهلچشمه (چلچهمه) در دیواندره استان کردستان تعداد زیادی از سیرکهای یخچالی و یخرفتهای دورهی پلیئستوسن
را در خود جای داده است .مقادیر ارتفاع خط تعادل در ارتفاعات چهلچشمه به منظور بازسازی محیطها و آب و هوای دیرینه با
استفاده از روشهای نسبت مساحت انباشتگی ،متوسط ارتفاع یخچالها یا کروسکی و روش نسبت تعادل مساحت – ارتفاع در
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ترکیب با بررسی و مشاهدات میدانی ،تهیهی نقشههای ژئومورفولوژی ،استفاده از مدل رقومی ارتفاعی  12/5متری محاسبه
گردید .میزان ارتفاع خط تعادل در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی در ارتفاعات چهلچشمه حدود  2905متر از سطب
دریا برآورده شد که این میزان در مطالعات گذشته برآورد شده است .میزان ارتفاع خط تعادل کنونی با استفاده از روش الی و
همکاران و استفاده از دادههای هواشناسی  4683متر از سطب دریا برآورد گردید و با در نظر گرفتن میزان پایین آمدگی ارتفاع خط
تعادل به میزان  1778متر میزان متوسط کاهش دمای سالیانه در طول دورهی حداکثر گسترش یخچالی  11/5°بوده است .در
مقایسه با دیگر مطالعات صورت گرفته شده توسط رایت و همکاران ( )2004 ،1962میزان کاهش دما را در یخچالهای ارتفاعات
کردستان  12درجه سانتیگراد ،بوبک ( )1937در ارتفاعات کردستان  4درجه سانتیگراد ،بوبک ( )1963در ارتفاعات البرز و
زاگرس  4تا  5درجه ،کرینسلی ( )1970در پالیا و کویرهای ایران مرکزی  8-5درجه ،فرنزل و همکاران ( )1992در نیمکره
شمالی  12-10درجه ،سیف ( )2015در اشترانکوه  9/8درجه ،کوهله ( )2008در کوه جوپار  10/5درجه ،یمانی و همکاران ()2007
در کوه کرکس  12-10درجه و جعفری و همکاران ( )1396در توده کوهستانی قروه  8/8درجه را برآورد نمودهاند .همچنین
براساس مطالعات گذشته توسط رایت و همکاران ( )2004 ،1962میزان پایین آمدگی ارتفاع خط تعادل را در یخچالهای ارتفاعات
کردستان بین  1800 - 1200متر ،بوبک ( )1937در ارتفاعات کردستان  700متر ،بوبک ( )1963در ارتفاعات البرز و زاگرس
 600-800متر ،کرینسلی ( )1970در پالیا و کویرهای ایران مرکزی بیش از  1800متر ،سیف ( )2015در اشترانکوه بیش از
 1380متر ،کوهله ( )2008در کوه جوپار  1500متر ،برآورد نمودهاند .با مقایسهی میزان پایین آمدگی ارتفاع خط تعادل و میزان
کاهش دمای محاسبه شده با دیگر مطالعات انجام شده در ایران و جهان حداکثر گسترش یخچالها در ارتفاعات چهلچشمه
منطبق با آخرین دورهی حداکثر گسترش یخچالی  26/5الی  19هزار سال قبل و منطبق با شرایط آب و هوایی سرد و خشک
بوده است .بنابراین استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی و ارتفاع خط تعادل روش بسیار مناسبی جهت بازسازی محیط و
آب و هوای دیرینه در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی میباشد.
منابع






ابراهیمی ،بابک ،سیف ،عبداهلل ( .)1395ارتفاع خط تعادل ( TP-ELAو  )TPW-ELAدر ارتفاعات زاگرس ،پژوهشهای
دانش زمین ،سال هفتم ،شماره  ،28ص .118-96
جعفری ،غالمحسن ،آوجی ،مینا ( .)1395بررسی آثار برفمرز دائمی یخچالهای کواترنری توده کوهستانی قروه ،فصلنامه
کواترنری ایران ،دوره  ،2شماره ،4 ،ص .391-379
شاهپسندزاده ،م .)1385( ،نقشه زمینشناسی  1:100000باینچوب ،سازمان زمینشناسی ایران.
یمانی  ،مجتبی ،جداری عیوضی ،جمشید ،گورابی ،ابوالقاسم ( .)1386شواهد ژئومورفولوژیکی مرزهای یخچالی در دامنه
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