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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Although the quaternary period is a very short period among the periods of 

geology, it is important for geomorphologists. The main objectives of this 

article are to provide the best method to estimate the ELA, analyze the 

effect of the change of latitude and the direction of terrains on ELA and 

finally, draw a map showing Quaternary glacial regions of the Zagros 

geomorphic unit. First, more than 2000 cirques points in Zagros units were 

identified according to the form of the equilibrium lines on topographic 

maps of 1:50000. The terrains protraction of the Zagros causes the 

formation of glacier cirques in the northeastern-southwestern directions. 

Due to the extent of the study area, at first, ELA was estimated in the basins 

separately. The Zagros geomorphic unit is a very mountainous and upland 

unit, in which northeastern parts are higher than southeastern Zagros. 

According to the main protraction of the Zagros, from the northwest to the 

southeast, Cirque forms are formed in the northeastern and southwestern 

slopes. ELA was estimated by Wright, Cirque-floor altitude, Terminus-to-

Head, Altitude Ratios, and Altitude ratios methods. The analysis of the 

estimated ELA indicates that ELA is more realistic by the Altitude Ratios 

method, the point of view of the number and the effect on the surface on the 

ELA difference. The extent of the Zagros in the latitude has led to the ELA 

difference of its various parts so that ELA of the southernmost basin 661 

meters is higher than the northernmost basin. The average of ELA of the 

Zagros is 2719m. In total, ELA of the Nesar slopes was 2561 m and the 

Negar slopes were 2822m. The analysis of the effect of the slope and height 

of the peak on ELA indicate that the effect of these factors on Negar slopes 

is greater than the Nesar slopes. 
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 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 نادد  ولای  اسا،،  کوتااه  بسایار  زماانی،  ازنظار  شناسای  زماین  هاای  دوره میاان  در کواترنری دورة اگرچه

مارز   اهداف اصلی این مقاله، ارائا  بهتارین روب باردورد ارتفااع بارف      .بسیار مهم اس، هاژئومورفولوژیس،

مرز دائمای کاواترنری و   دائمی، تجدیه و تحلیل اثر تغییر عرض جغرافیایی و جه، ناهمواری بر ارتفاع برف

کاواترنری اسا،. باه ایان     درنهای،، ترسیم نقش  فرایند یخچالی برای واحد ژئومورفیک زاگارس در یای   

 8555، بای  از  35555/9هاای توپاوگرافی    منظور، ابتدا با توجّه به فرم خطوط منحنی میدان در نقشاه 

مارز  دلیل وسع، منطق  مورد مطالعاه، ابتادا ارتفااع بارف    نقط  سیرکی در واحد زاگرس شناسایی شد. به

های رای،، ارتفااع کاس سایر ،     رز به روبمهای دبرید به تفکیک بردورد شد. ارتفاع برف دائمی در حوضه

گیاری   ساب  شاکل   های زاگرس های ارتفاعی بردورد شد. امتداد ناهمواری نسب، پنجه به دیواره و نسب،

هاای   پراکنادگی سایر    جناو  غربای شاده اسا،.     –های یخچاالی در جهااش شامار شار ی      سیر 

واحاد، شارایط مسااعدتری بارای     هاای شامار شار ی ایان      شده دار بر ایان اسا، کاه دامناه     شناسایی

هاای   تجدیه و تحلیل ارتفاعاش بردوردی برای بارف مارز بار اسااس روب     گیری سیر  داشته اس،. شکل

هاای ارتفااعی ازنظار عادد ارتفااعی و       مرز دائمی در روب نساب، مختلس، دار بر این اس، که ارتفاع برف

تاری اسا،. گساتردگی     ارتفااع مناسا   مرز دائمی، انعکاس اثرگذاری جه، سطوح ارضی بر اختالف برف

یاوری   های مختلاس دن شاده اسا،، باه     مرز  سم، زاگرس در عرض جغرافیایی، سب  تفاوش ارتفاع برف

 تارین حوضاه   تر از شمالی متر مرتفع 889 مهارلو( -بختگان ) ترین حوضه مرز دائمی جنوبیکه ارتفاع برف

متر اس،. درمجماوع، ارتفااع    8791واحد زاگرس  مرزمرزی غر ( بردورد شده اس،. متوسّط ارتفاع برف)

متار   8288هاای جناو  غربای(     هاای نگاار )دامناه    متر و دامنه 8389های نسار این واحد  مرز دامنهبرف

مارز  متر اختالف ارتفاع(. تجدیه و تحلیل اثر مقدار شی  و ارتفااع  لال بار ارتفااع بارف      889بردورد شد )

 های نسار اس،. های نگار بیشتر از دامنه مرز دامنهوامل بر ارتفاع برفبیانگر دن اس، که اثرگذاری این ع
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 9317 اردیبهش، 39 دریاف،

 9317 مرداد 98 پذیرب
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 .شی ، زاگرس
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 مهمقدّ
 کاه  هاا  ژئومورفولوژیس، ندد ولی اس،، کوتاه بسیار زمانی، ازنظر شناسی زمین های دوره بین در کواترنری ةدور اگرچه

 دورة ایان  در. اسا،  بسایار مهام   ،دنا کن مای  بررسی بیرونی و درونی فرایندهای با ارتباط در را زمین سطحی اشکار

 ساط   در اشاکالی  ایجااد  باه  منجار  تغییراتای  چنین. اس، شده تغییراتی خوبدس، بارچندین زمین ا لیم ،زمانی

شارایط   تحاوّر شاناخ، سایر    (.9313 جعفاری، ) دنادار  زیاادی  انطباا   کناونی  فراینادهای  با که اس، شده زمین

 تحاوّر ، در  درستی از فرسایشی های یبقه تحوّرها و فرایندهای فرسایشی و تغییر و  سامانه ،تبع دن وهوایی و به د 

ش و تحاوّ  در  (.9313رفتاار و همکااران،    خوب) دورد اندازهای ژئومورفولوژیکی در منایق کوهستانی فراهم می چشم

 هاا  نااهمواری ی در پردازب و تکامل یخچالی و بین یخچالی نق  مهمّ و حاکمی، دورة ها یخچار، ها ناهمواریتکامل 

باین   هاای  دوره و در ها دامنهیخچالی، انباش، مقادیر فراوان برف و یخ روی  های دوره یی در که ای گونه به ،اند داشته

 (.9318یماانی و همکااران،   ) اسا، داشاته   ها دامنهدر پرداخ،  یتوجّه  ابلنق   یخی، های تودهیخچالی، ذو  این 

، سایر  یخچاالی اسا،. در اثار فرساای  یخچاار       شاود  مای فرسای  یخچالی ایجاد  درنتیج الگویی که  ترین مهم

 شاکل(، هاللای ) کاساه   با شی  کم به شکل نیمهپرشی ، کس مسطّ های دیوارهعمیق با  هایی فرورفتگیکوهستانی، 

هاا بارای باردورد     دناز تاوان   مای ( کاه  9318جعفری و دوجی، ) شود میایجاد  ها کوهستان ی در ارتفاعاش با  و حاش

جعفربیگلاو و همکااران،   ) دکواترنری استفاده کر تغییراش ا لیمی ها و مطالع  و حدود گسترب یخچار مرزبرفارتفاع 

9313.) 

 9. دگاساید (9323 ،الهای  نعما، و  رامشا، گاردد )  باازمی  در اروپاا  به اوایل  ارن ناوزدهم   «یخچالی تئوری» ارائ  

 ،در دغااز  ارن بیساتم    (.9315 ،و همکااران  یشناسی دیرینه را بنیان نهااد )یماان  یخچار شناسی فرم( اصور 9295)

 کادیگر جادا  مراحال باین یخچاالی از ی     وسایل  ی از مراحل یخچالی را که باه ( تناوب9159-9152) 8دپنگ و بروخنر

 و همکااران،  احمادی امیر)یخچاالی دیگار را شناساایی کارد      دثاار دو دورة  (9135) 3رربا و نداند را گدارب داد شده

9315). 

 ،برای مثاار  را به خود معطوف کرده اس،؛زیادی  وهشگرانژپ توجّه ،حاکمی، سیستم یخچالی کواترنری  مطالع 

ی یخچاالی و روناد گساترب    ها لندفرم ،3العاش جغرافیاییایّبا استفاده از سیستم  (8557)  و همکاران  9پیرالسکینا

بنادی   و زماان  وسع، ( منجر به بردورد8599) و همکاران 8ریکایااسمطالعاش  .دندرا بررسی کر ینی یخچارنش عق و 

 ، نتیجا  منطقاه ولاد انگلساتان    هاای  یر سکشور رومانی با  های یر ستشابه  .ترکیه شدهای کواترنر پایانی  یخچار

تاشاکورگان در شامار غار      ةا لیم گذشته و دثار یخچالی درّ ارتباط با در. اس، (8599) 7و اواند میندراسکو، الیّفعّ

 اس،.ده بردورد کردرجه سردتر از امروز  2تا  3 ،یخچالی را در دورةه درّ دنحرارش   درج، (8599) 2وژ، فالش تب،

گذشاته  بررسای شارایط ا لیمای    بارای   یشاخصا  عنوان ها را به سیر  (8593) 1و اسپاگنولو باردر همین راستا  

شناسای و   تعامل باین یخچاار و زماین    را ناشی ازها  ها و مورفومتری سیر  توزیع سیر ، ارتفاع دنو  کردندفی معرّ

                                                                                                                                                                          
1- Agasies 

2- Penk & Bruchner 

3- Erbel 

4- Napieralski 

5- Geographic information system (GIS) 

6- Sarikaya 

7- Mindrescu & Evans 

8- Xu 

9- Barr & Spagnolo 
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هاای   اسااس روب هاای دلاب بر   رشد دلومتریاک سایر    با بررسی نید (8593) و همکاران 9دلماس .ندستدانوهوا  د 

 .داند میوهوای منطقه  نوع سنگ و تغییراش د  انندرهایی ممتغیّرا ناشی از شکل سیر  ، دماری

مشاتر    اثرگاذاری را ناشای از   دش، بوکو در غار  تاسامانی  رسوباش منشأ ( 8597و همکاران ) 8دگوستینوس 

 توجّاه باا   (8592)و همکاران  3دهمس .دانند می در یی کواترنری ای، باتال ی و ساحلی های یخچالی، رودخانه محیط

اساکاگاود در کاانیون     های حاشیبور و مورن  نری کوه تیبل، دریاچهای یخچالی کواتر تعداد دورهبه همین موضوع، 

باردورد   مقیااس  کوچاک  ةهاار دور پلئیستوسن پنج دوره و در هولوسان چ در  دمریکا ةحدمتّ سینک وایومینگ ایا ش

 .اند کرده

زماین تغییاراش ا لیمای     مختلس سایارة  های بخ که در یی کواترنری در  دهد میمطالعاتی از این  بیل نشان   

در شناساایی  کاه   دهد مییخچار شده اس، و معیارهایی را به دس،  نشینی عق فا  افتاده که منجر به پیشروی یا اتّ

 .کند میفراوانی کمک  پژوهشگربه  های یخچالیلندفرم

هاای یخچاالی    سیر  به اس، که پژوهشگریلین اوّ (9215دومورگان ) ،ایرانکواترنری  های یخچاربا  طابتردر ا 

هاای دن   دثار یخچالی ارتفاعاش مریوان و دامناه وجود  (9128) 9پدرامیسپس  ؛ده اس،کرکوه اشاره اشتران در  دیمی

ارتفاعااش تاال     کاواترنری  هاای  یخچاار دثاار  وجاود   .(9315)یماانی و همکااران،    اسا،   رار داده مطالعه موردرا 

 و 3موساوی )زردکاوه   ،(9328 ،کااممی  و رامش،)فارس  ا لید ،(9328 ،مانیی) بختیاری زردکوه، (9323، یاحونی)

سارور و  )کوه خشاچار(  ) البرز غربی، (9318 ،و همکارانتالی  هرودی ) زا  رودخان  دبرید حوض ، (8551 ،همکاران

 .اس،  رارگرفته تأیید ( مورد9313 ،و همکاران جعفربیگلو)کوهستان بیدخوان کرمان و ( 9315 ،مجتهدیفرید 

 8285 را ،دا خاانی کرمانشااه   حوضا   یخچاالی  دخارین دورة  مارز ارتفاع برف( 9319همکاران )و  تالی  هرودی 

 نیاد  خاورده  زاگارس چاین   در ارتفاعااش  یخچالی دارناد.  منشأاین ارتفاع،  شده تارسوباش یاف، .اند دهکرمتری بردورد 

 پلئیستوسان  مارز برف .اند دهکرتأیید را حاکمی،  لمروهای یخچالی و مجاور یخچالی  (9319پور و همکاران ) شمسی

 .اند دهکربازسازی ( 9319سیس و همکاران )بختیاری را  چهارمحارسای، ریگ در جنو  استان 

کاوه  در  (9313)جعفاری   ؛اسا،  ردیاابی  ابال  های یخچالی لندفرمبه کمک  حاکمی، فرایند یخچالی کواترنری 

، تسالط فرایناد   یخچاالی  هاای  سیر شمار و جنوبی و  های کوهپایه درهای سرگردان به مورن توجّهبا الوند همدان 

تغییراش ا لیم کاواترنری  نید ( 9313کیانی و همکاران ) .ه اس،داد  رار مورد تأیید یخچار کواترنری را در این منطقه

 گارم و خشاک   یوهاوا  د   غلبا  باا وجاود   ؛ناد دکرژئومورفولوژیکی ردیابی شواهد به کمک  را دبرید گاوخونی  حوض

ساردتر و   یوهاوا  د  ی ازشاها ن وجود لندفرمنید  (9313) شریفی و همکاران ،در شرایط کنونی دباد یدد دش، ابراهیم

 .اند دانستهدر منطقه ط فرایندهای یخچالی و تسلّ دلیلی بر تغییر ا لیم کواترنریرا  مریو 

یخچاالی   ةدر دخارین دور  راهاراز   ةدائمی درّ مرزبرف ارتفاع خطّبه کمک همین شواهد،  (9313)یمانی و زمانی  

. داشاته اسا،   هاایی  تفااوش کوهستانی  های دامنهشی  جه،  به توجّهبا  ،ه این ارتفاعالبتّ ؛اند دهکربردورد متر  8711

جعفاری و   ابل بردورد اس،؛ این کااه  دماایی را    هامرزبرفبر اساس ارتفاع سرد کواترنری  های دورهدمای کاه  

 .اند دهکرد ردورب گراد یسانت  درج 2 ، حدودکوهستانی  روه ةتود در (9313)دوجی 

د کار کاواترنری را تعیاین   مرزهای مورفودیناامیکی   توان میهمچنین شواهد یخچالی و مجاور یخچالی، به کمک  

                                                                                                                                                                          
1- Delmas  

2- Augustinus  

3- Dahms  

4- Pedrami 

5- Moussavi 
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متار باردورد    8923کردساتان را   هاای  کاوه یخچاالی   مورفودینامیاک ( مارز  9317همکااران ) که ملکی و  ای گونه به

 .البرز و زاگرس بردورد شده اس، مرزبرفع پایین از ارتفا مرزبرف؛ این اند دهکر

مختلس ایران و ارتفاعاش زاگرس اسا،؛   های بخ یخچالی در وجود سیستم شکل زای  دهنده نشان با مطالعاش  

یکپارچاه   صورش بهکواترنری واحد ژئومورفیک زاگرس،  مرزبرفبار، ارتفاع لینبرای اوّ پژوه  حاضر رد ،بر این اساس

اثار تغییار    تجدیه و تحلیلدائمی،  مرزبرفبهترین روب بردورد ارتفاع  ، ارائ اصلی این مقالهف اهدا بردورد شده اس،.

فرایند یخچاالی بارای    ، ترسیم نقش دائمی کواترنری و درنهای، مرزبرفعرض جغرافیایی و جه، ناهمواری بر ارتفاع 

 واحد ژئومورفیک زاگرس در یی کواترنری اس،.

 بررسی مورد ةمنطقمعرّفی 

هاای   کاوه  .(9شاکل  دارد )امتاداد   عرض شمالی 38°تا  88°یور شر ی و  37°تا  93°از زاگرس واحد ژئومورفیک 

کیلاومتر در   8555هیمالیا اس، که با وسعتی حادود   - کوه دلب خورده  سمتی از رشته صورش نواری چین زاگرس به

عمان در بخ  جنوبی ایران گساترب دارد. ایان    ةر ی از شر  گسل دناتولی تا خطوارجنو  ش - جه، شمار غربی

(. این حصاار کوهساتانی   9327ای از جدایی ایران از سرزمین گندوانا اس، )درین و هاشمی،  محصور پیچیده ،بخ 

وسایعی    منطقا  ،شود. زاگرس نخورده تقسیم میخورده و زاگرس چین فع، زاگرس چینبه  سم، زاگرس مرت ،عظیم

دلیال عارض   خود گرفته اس،. به ةسیطر ایران را درشود که از شمار غر  تا جنو  غر   از کشور ایران را شامل می

خاورد. ا لایم ایان     های متفاوش دمایی و بارشی در دن به چشام مای   کوهستانی، ناحیه ةر در این تودجغرافیایی متغیّ

 دنباار دارد ، باارب را باه  و افدای  ارتفاع، کاه  دما و تغییر در وضاعیّ  اس،ش تح، تأثیر عامل ارتفاع شدّ ناحیه به

 (.9313پور، اصرفر و ن) اسمی

 
 در واحدهای ژئومورفیک ایران مکانی واحد ژئومورفیک زاگرس موقعیّت .1 شکل
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 ها روش و مواد
بارای   .اسا،  یاخ و د تعاادر   خاطّ  ارتفااع  ودائمی  مرزبرف ارتفاع ،شناسیساسی در مطالعاش یخچارازجمله موارد ا

شناساایی شاواهد   ، مارز برفر برای بردورد ارتفاع  دم اوّاس،.  شده ارائهچندین روب متفاوش  ،مرزبرفبردورد ارتفاع 

خطاوط منحنای     ،  ی9:35555ی های توپوگراف از نقشهمنطقه  های یر سبرای ردیابی  اس،. سیر  انندیخچالی م

 .شاد  اساتفاده  8.ساِ.دی.جای  .و در  9مپار  گلوبار افدارهای و نرم 35* 35 یر وم، مدر ارتفاعی ها دبراهه  میدان،  ی

دائمای دن در یاک    مارز بارف ارتفااع  اس، که بررسی  یا گونه به جغرافیاییعرض در زاگرس  یها ناهمواری گسترب

ی دبریاد  هاا  )حوضاه دبرید ایان واحاد    یها حوضهدر  مرزبرفارتفاع  ابتدا ،به همین دلیل واحد خالی از اشکار نیس،؛

شاده باا    های شناساایی  ی سیر جه، کلّ .دشبردورد  سیرجان( -مهارلو، ابر و  - مرزی غر ، کرخه، کارون، بختگان

 هاا  یر سا جه، تشاکیل   ةکنند اصلی هر حوضه، تعیین أسالرّ خطّامتداد  ؛دش مشخّصها  به امتداد ناهمواری توجّه

 یاری گ شاکل در  هاا  دامناه اثار   جناو  شار ( و   - شمار غار  زاگرس )واحد  های یناهموار امتدادبه  توجّهبا  اس،.

  باا اساتفاده از نقشا    .شاد باردورد   ایان واحاد   جناو  غار    - شامار شار    یهاا  دامنه در مرزبرفارتفاع ، سیر 

العااش  ایّاز و  بررسای شاد   ی ایان واحاد  هاا  لیتولاوژیکی مکاان سایر    ایاران، شارایط    9:955555شناسای   زمین

 مارز برفدر بردورد ارتفاع ، مثل مارن و رس ،اس به فرسای حسّ یا رسوباشِ کواترنری های نهشته در وا ع های سیر 

در واحاد  متار   3555مرتفاع باا ی      لّا  هف، ،مرزبرفاع و شی   لل بر ارتفاع ارتف یرتأثبرای بررسی  .شدن استفاده

هاا  همچنین شی  این  لّاه  ؛دشبردورد  ها ه لّمختلس در این  یها روب به مرزبرفگرفته شد و ارتفاع زاگرس در نظر 

ه بارای  البتّا  محاسابه شاد؛   مرزبرفه و ارتفاع ، ارتفاع  لّمرزبرفی بین مقدار شی  و ارتفاع خطّ محاسبه شد و رابط 

 ،یا، درنهامورد تأیید  رار گرفا،.   3اسمیرنس -ولموگروفدزمون کبا استفاده از  ها دادهبودن ی، نرمارخطّ بردورد رابط 

یخچالی در واحد زاگارس ترسایم    تح، حاکمی، فرایند ، نقش  منطق مرزبرفبه روب مناس  بردورد ارتفاع  توجّهبا 

 :اند شده یانبدر ادامه به تفکیک  کاررفته به یها روب .دش

4روش رایتالف: 
 

 ،متاری  35با تفکیاک ر اومی    3استر ای های توپوگرافی و تصاویر ماهواره از شناسایی دثار سیرکی به کمک نقشه پس

 ،راوّ مرحله انجاام شاد. در مرحلا     8( در 9 رابط ) ی،رابا روب  مرزبرفبردورد  ،8.ساِ.جی.اِس.مستخرج از سای، یو

، دوم  در مرحلا  اامّا  ؛بردورد شد مرزبرفو ارتفاع  دشضر   %85های دبرید در  های هرکدام از حوضه سیر  تعداد کلّ

نشاده مثال   رساوباش دیاژند هایی که در  ز سیر های دن دسته ا داده ،ولی در این مرحله ،ر عمل شداوّ همانند مرحل 

 ،هاا  سانگ در این  . دثار سیرکیند، خارج شدتجدیه و تحلیلهای مورد  کنگلومرا و سس،  رار داشتند، از مجموع داده

اناد   گرفتاه  اثر عوامل فرسایشی شکل بر ،ها و در شرایط کنونی نشینی یخچار از عق  پسهایی هستند که  سیر شبه

 به کماک  ،پورتر روب در مرزبرف. برای بررسی ارتفاع کواترنری نسب، داد های خچاریها را به  توان تشکیل دن و نمی

باه   توجّاه رسم شد که با تدر امتداد سیر  نیمرخ یولی  ،ساِ دی جیدر   افدار نرممتری در  35 7مدر ر ومی ارتفاع

ارتفااع  اس،(. در ایان مرحلاه از    شده دادهشرح مربویه  روب درد )مشخّص شسیر  سیر  از شبه ،ر دنمقدار تقعّ

                                                                                                                                                                          
1- Global Mapper 

2- Arc GIS 

3- Kolmogorov–Smirnov test 

4- Wright 

5- Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 

6- USGS 

7- Digital Elevation Model (DEM) 
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اساتفاده   مارز برفبردورد ارتفاع  در هستند،سیر  شبه این بود که بیانگر ها دنترسیمی  یلپروفکه  هایی یر س کس

 باردورد  دائمای  مارز بارف  ،هاا  دن از %85 گذرانادن خاطّ   و هاا  سیر تعیین مکان  با ،رای، روب در. (8جدور د )نش

 (.9313 ،و همکاران د )جعفربیگلوشو می

 R= n× 85/5           9 رابط 

 شاود  مای در نظار گرفتاه    مارز بارف ارتفاع  عنوان بهاس، که ارتفاع سیر  دن رده،  ای رده : شمارةR ،9 در رابط  

اسا،.   شاده  شناساییی ها سیر تعداد  :n( و اند شدهم ندولی منظّ صورش بهاساس ارتفاع، یی که در ابتدا، برها سیر )

باه   مارز بارف نید برای بردورد ارتفااع   8 رابط از  ،9 افدون بر رابط  ،های بردوردیمرزبرفارتفاع  تجدیه و تحلیلبرای 

حداکثر ارتفاع از حدا ل ارتفاع کسار و ساپس   به این صورش که  راوّ در مرحل  .شد استفادهدر دو مرحله روب رای، 

باا کمتارین ارتفااع سایر       مرحلاه دماده از ایان    دس، جمع عدد بهضر  شد. از  85تقسیم و در عدد  955بر عدد 

ر عمل شد با ایان تفااوش   اوّ ، همانند مرحل دوم نید در مرحل . (3جدور شد )محاسبه  مرزبرفشده، ارتفاع  شناسایی

 .(9جدور ) ه شدگرفت نظردر نید  ها یر س یریگ شکل جغرافیایی جه، ،که در این مرحله

X= ( سیر  با ترین ارتفاع  - =R     85*955/( ترین ارتفاع سیر  پایین ترین ارتفاع سیر  پایین   +X   8  رابط
 اسا،  مارز بارف ارتفااع   :Rو  ن سایر  تاری  دائمای از ارتفااع پاایین    مارز برفتفاوش ارتفاع  :X ،یادشده ابط در ر 

 (.9319،  ارنایی و حسنی  هرودی تالی)

 1روش پورترب: 

خیلی با تر از میانگین ارتفاع کاس سایر     مرزبرف کند که خطّ یخچار زمانی سیر  را پر می (8555) ازنظر پورتر

. از ایان رابطاه بارای    اس،های گذشته  دوردن ارتفاع خط تعادردس،، این روب برای بهسیرکی( های یخچار) نباشد

بنادی و   متر یبقاه  955  فاصل ها ازنظر ارتفاعی با ابتدا سیر  ،در این روب .شود دوردن نما و مد استفاده میدس،به

ای  ارار   دائمی کواترنری در یبقه مرزبرف. ارتفاع (3جدور ) دش مشخّصفراوانی نسبی سیر  در هرکدام از یبقاش 

 (.3  رابطد )نباشها بیشترین فراوانی را داشته  دارد که سیر 

+h L              3  رابط
  

     
×  Mo = 

نماادار از فراوانای     ما بال یبقا    تفاضل فراوانی یبق :d1نمادار،   پایین یبق حدّ :Lارتفاع کس سیر ،  :Moکه  

نماادار    اخاتالف ارتفااع یبقا    :hنماادار و    دار از فراوانی یبقا نما  مابعد یبق  تفاضل فراوانی یبق :d2نمادار،   یبق

 (.9319، و همکاران اس، )سیس

 2پنجه به دیوارهروش نسبت ج: 
های کوچاک و متقاارن باا توزیاع نرماار       یخچار 3تعادر خطّدر بردورد ارتفاع  استفاده از روب نسب، پنجه به دیواره

هاا نیاد    اس،. برای شناسایی سیر  9تا  5بین  ،پنجه به دیواره. نسب، دارد بررا دربهترین نتیجه ، ها و ارتفاعاش پهنه
شاده،   باشد، شکل شناساایی  28/5تر از بیش یا 98/5کمتر از  پنجه به دیوارهشود و اگر نسب،  از این روب استفاده می
  شاده در مرحلا   ههاای تهیّا   العاش پروفیال در این مرحله از ایّ (.9318شود )یمانی و همکاران،  سیر  محسو  نمی

پاس از برداشا،    ؛دشا ترین و با ترین  سم، پروفیل نیاد اساتخراج    بر ارتفاع کس سیر ، ارتفاع پایین افدون، پی 

                                                                                                                                                                          
1- Porter 

2- Terminus-to-Head Altitude Ratio (THAR) 

3- Equilibrium Line Altitude (ELA) 
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تارین   ها محاسبه شد. به ایان صاورش کاه ارتفااع پاایین      برای هرکدام از سیر  پنجه به دیواره العاش  زم، نسب،ایّ
باین حادا ل ارتفااع و حاداکثر ارتفااع      دمده بار تفااوش    دس، کسر شد و عدد به  سم، پروفیل از ارتفاع کس سیر 

 9 رابطا  در  یا، رایبق روب  مانده یبا  های یر س مرزبرفسپس ارتفاع . (8، )جدور (9  رابطشد )پروفیل تقسیم 

 محاسبه شد.

THAR= (ELA – AT) / (AH – AT)                 9  رابط  

باا   ،دروا اع  .(8555)پاورتر،   یخچار اس،  ارتفاع پای :AT و ارتفاع سر یخچار :AHتعادر،  ارتفاع خطّ :ELA که 
؛ شاود  مای ( ارتفااع سایر  شناساایی    AT) ترین پایین( و AHترسیم پروفیل یولی در امتداد کس سیر ، با ترین )

 (.8 شکل) شود میارتفاع کس سیر  در نظر گرفته  عنوان بهر تغییر شی  در منحنی مقعّ محلّ

 ،در ایان اسا، کاه در ایان مرحلاه      این مرحله با مرحلاه  بال  عمل شد. تفاوش  9 رابط  براساس ،در این مرحله 
 .(7جدور شد )بردورد  مرزبرفهمانند روب ارتفاع کس سیر  پورتر ارتفاع 

 های ارتفاعی روش نسبت: د

 اسا،  نظار  ماورد   لی و بلندترین ساتی  حوضاه یاا منطقا    یخچا  زبان  پایان یانگین ارتفاعماین روب  مرزارتفاع برف

. (2جادور  ) دشا تقسایم   8ترین ارتفاع با با ترین ارتفاع پروفیل ترسیمی جمع و بار   پایین ،در این روب (.3  )رابط
 .از میانگین و مد استفاده شد مرزبرفدوردن دس،برای به

 AR = (Ah + At)/2                3  رابط

 ،و همکااران  اس، )شاریفی   لمرو یخچالیترین ارتفاع  پایین :Atبا ترین و  :Ah، مرزبرفارتفاع  :AR ،3  در رابط 
9313). 

 9اکسال  افادار  نارم به کمک  مرزبرفمرتفع بر ارتفاع  هایاثرگذاری شی  و ارتفاع  لّه دوردندس،در پایان برای به 
 y = bx + aصاورش   رابطه باه این  ی اس،.خطّ  ترین روابط، رابط ترین و رایج دهیکی از سای استفاده شد. از روابط خطّ

یاور سااده    باه  حاصل از معادله. خطّ ی ش :b دهد. ر را نشان میدغاز ارتباط بین دو متغیّ  عرض از مبدأ، نقط :a. اس،
  رابطا  ةدهناد  نشاان  ،مثبا،  ی اسا،. شا   xر در یا به ازای یک واحاد تغی  yر این مقدار گویای میدان تغییر در متغیّ

دیگاری   ،ردهد. به این معنی که با افدای  یک متغیّا  معکوس را نشان می  رابط ،منفی ی ر اس،. شمستقیم دو متغیّ

باه   توجّاه باا   .(891: 9315، عسااکره ) کناد مای  دیگری افدای  پیدا ،رو بالعکس با کاه  یک متغیّ یابد یکاه  م
 .(95 و 1 جدورشد )بردورد  یخطّ ، رابط ها دنو ارتفاع  نگاری نسار و ها دامنهدر  هاشی  بردوردشدة  لّه

 
 مپر( افزار گلوبال ( )استخراج از نرمELA) ارتفاع کف سیرک تعیین .2شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Excel 
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 نتایج
از زاگارس   تار  مرتفاع  شامار شار ی،   یهاا   سام،  و مرتفع اس، و کوهستانی کامالًواحد ژئومورفیک زاگرس واحد 

 یهاا  در دامناه  یرکیاشاکار سا   شار ،  جناو   به غر  شمار از زاگرس، اصلی امتداد به توجّه جنو  شر  اس،. با
یاک مرحلاه بارای    در  مارز برفبردورد ارتفاع  دلیل گستردگی زاگرس،به .اند گرفته شکل یو جنو  غرب یشمار شر 

د. دبریاد باردورد شا    یهاا  حوضاه ابتادا در   مارز بارف ارتفاع  ،به همین دلیل درستی نیس،؛واحد ژئومورفیک کار  کلّ
 سام،  ا امّا  ؛اناد   رارگرفتاه کامل در این واحد  یور بهمهارلو  - دبرید مرزی غر ، کرخه، کارون و بختگان یها حوضه
اسا،، باه    شاده  وا اع در واحد ایران مرکدی  ی دن سم، شر  در واحد زاگرس وسیرجان  -حوض  دبرید ابر و غربی 

باا در  . اساتفاده نشاد   ،مرزبرفبرای بردورد ارتفاع  سیرجان - ابر و حوض  شر در  موجود های یر ساز  ،،همین علّ
 .(9جدور  و 9 و 3 لشک) سیر  در این واحد شناسایی شد 8388تعداد  چنین شرایطی، نظرگرفتن

 
 شده در واحد ژئومورفیک زاگرس های شناسایی سیرک .3 شکل

 شده در واحد ژئومورفیک زاگرس های شناسایی فراوانی سیرک .1 جدول

کیلومتر تعداد سیرک در هر 
 مربع

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

سیرک پس از  فراوانی
 سیرک حذف شبه

 آبریز حوضة جهت سیرک فراوانی کلّ

578/5 329 

78/89 339 829 
شمار 
 شر 

 مرزی غر 

83/99 835 385 
جنو  
 غر 

518/5 392 

82/99 928 923 
شمار 
 شر 

 کرخه

87/1 938 931 
جنو  
 غر 

583/5 992 

83/93 885 888 
شمار 
 شر 

 کارون

87/98 912 885 
جنو  
 غر 

599/5 981 97/95 981 858 
شمار 
 شر 

- بختگان
 مهارلو

57/5 957 83/8 957 973 
شمار 
 شر 

- ابر و
 سیرجان
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 ابرقوب(، )کارون )الف(،  کرخه های آبریز در حوضه مربع، در هر کیلومتر های یخچالی به تفکیک سطوح ارتفاعی تراکم سیرک .4 شکل

 ه() مرزی غربد( و ) مهارلو –بختگان ج(، ) سیرجان -

 روب درشاده   یمترسا به نیمارخ یاولی    توجّهبا  ها دنلیتولوژی و تحلیل  شده با  ی  ییشناساهای  یر س انطبا  

 ،ماناده  یباا  سایر    9893ی هاا  دادهباه   توجّاه سیر  در نظر گرفته شد. با شبه عنوان بهسیر ،  733پورتر، تعداد 

، ارتفااع کاس   8  رابطا ، رای، در جهاش مختلاس باا   8 و9  رابطرای، با  های در روبدائمی کواترنری  مرزبرفارتفاع 

ی هاا  نساب، ، پاورتر ی،، نسب، پنجه به دیواره باا اعماار روب   را، نسب، پنجه به دیواره با اعمار روب پورترسیر  

د. بارای  ( باردورد شا  8ی مختلس )جدور ها روبی مرتفع به ها ه لّهای مختلس و در  یرحوضهز(، در 3شکل ) یارتفاع

ی کواترنری در جهاش نسار و نگاار، رواباط   دائم مرزبرفکوهستان بر ارتفاع   بررسی اثرگذاری مقدار شی  و ارتفاع  لّ

ی ، مقادار شا  ی هاا  دادهتوزیع نرماار   بیانگر ها داده(. دزمون کولموگروف و اسمیرنس 9و  3ور جد) دشی بردورد خطّ

 دادهنماای    8در واحد زاگرس در شاکل   مطالعه مورد هایاس،. توزیع  لّه مطالعه موردو ارتفاع  لل  مرزبرفارتفاع 

 شده اس،.نمای  داده  7اس،. بردارهای مختلس سیر  در شکل  شده
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 و جهات مختلف ها در روشهای واحد مورفوتکتونیک زاگرس زیرحوضه مرزبرفارتفاع  .5شکل 

 مختلف های روشقلل مرتفع زاگرس به  مرزبرفارتفاع  .2دول ج

 نام جهت )درصد( یبش 1 2 3 1-4 2-4 5 میانگین

 شاهو شمار شر  33 9272 9195 9125 9125 9125 8952 9177

 شمار شر  37 8789 8888 8888 8818 8898 3897 8828
 زردکوه

 جنو  غر  93 8133 8882 8133 8298 3832 3938 8118

 شمار شر  37 8255 8355 8795 8825 8755 8185 8829
  اب مستان

 جنو  غر  99 8183 8799 8138 8291 8198 8253 8272

 شمار شر  33 8189 8295 8711 8199 3985 3895 8273
 منار

 جنو  غر  95 3955 8123 8239 3985 3555 8298 3599

 شمار شر  38 8125 8789 8219 8139 8199 3955 8159
 اشترانکوه

 جنو  غر  99 3958 8192 3855 3855 3915 8298 3988

 شمار شر  38 8985 8385 8133 8311 8839 8855 8339
 پراو

 جنو  غر  98 8955 8877 8233 8738 8293 8788 8822

 شمار شر  38 8355 8339 8298 8859 8739 8893 8831
 کوهکبیر

 جنو  غر  98 8739 8892 3983 8215 8185 8889 8237
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 مرتفع زاگرس هایمکانی قلّه موقعیّت .6 شکل

 (X) مرزبرفارتفاع  و (Y) ستانی مقدار شیب کوهخطّ ةرابط .3 جدول

P-value دامنه موردقبولروش  رابطه خطی ضریب همبستگی 
559/5 98/5 Y=150.36X-2724.7  نسار ارتفاع کس سیر 
553/5 92/5 Y=-73.4X+5856.6  نگار (8  رابط) ی،راروب 

 (X) مرزبرفو ارتفاع  (Y) هی ارتفاع قلّخطّ ةرابط .4جدول 

P-value دامنه قبول موردروش  یخطّ ةرابط ضریب همبستگی 
555/5 93/5 Y=0.4058X+1055.7  نسار (9  )رابط ی،راروب 
555/5 3/5 Y=o.2977X+1718.9  نگار (9  ابط)ر ی،راروب 

 
 گلین( ،II 5360، برگ 1:51111ة بردارهای مختلف سیرک یخچالی )مأخذ: نقش .7شکل 
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 بحث
در واحاد ژئومورفیاک    کاه  شاود  ، چنین استنباط مای در جهاش مختلس شده شناساییی ها سیر  تجدیه و تحلیلاز 

بارای   شاده  های ارائاه  روبدر جه، جنو  غربی  رار دارند.  %38ها در جه، شمار شر ی و  از سیر  %89زاگرس، 

در دلیل تفاوش در پارامترهاای موجاود   یج یکسانی ندارند و این تفاوش بهدر واحد زاگرس نتا کواترنری مرزبرفارتفاع 

از دائمی کواترنری برای واحد زاگارس اسا،.    مرزبرفروب مناس  ارتفاع  ، ارائ یکی از نتایج این مقاله .اس، ها روب

بار اینکاه    افادون کاه   شده یفمعرّروب مناس   عنوان روشی به، مرزبرفشده برای بردورد ارتفاع  های اعمار بین روب

ی . در حالا، عاادّ  دهد یمی انعکاس خوب بهرا  مرزبرفارتفاع اختالف ی مختلس نید ها دامنهارتفاع  ابل  بولی دارد، در 

شامار، شامار شار ،    نساار ) ی هاا  دامنهجنو ، جنو  غر ، غر ( بیشتر از نگار )ی ها دامنه مرزبرفارتفاع  معمو ً

در ایان واحاد    شاده  اعماار ی هاا  روببرخای  دائمای کاواترنری    مارز برفار ام بردوردی برای ارتفاع ا امّ ؛شر ( اس،

، و باه هماین دلیال    اناد  دادهنشاان   عکسای را  جا  نتی (ی رای،، ارتفاع کس سیر  و نسب، پنجه به دیاواره ها روب)

هاای ارتفااعی    روب نساب، ارتفاع بردوردی به . دکر نظر امهار مرزبرفدر بردورد ارتفاع  توان ینم ها دننتایج اساس بر

 ؛رساد  یما نظار  به تر معقورو  تر یوا ع ها روبدر بین در جهاش مختلس  مرزبرفاختالف  و هم ازنظر مقدارهم ازنظر 

تاا   8155بین  مرزبرف، ارتفاع ها روبدلیل اینکه در بیشتر سیرجان، به - مهارلو و ابر و - بختگاندو حوض  در ه البتّ

متار،   8355دبریاد مارزی غار      در حوض  مرزبرفی، ارتفاع درنها ،وصسبا این میانگین گرفته شد.  ،متر بود 3555

جادور  ) دشا متر باردورد   8138سیرجان  - ، ابر و8189 مهارلو - متر، بختگان 3/8137متر، کارون  3/8993کرخه 

از غار  باه    مارز برفگویای این مطل  اس، که ارتفاع  کامالًدائمی  مرزبرفبرای ارتفاع  شده ارائهنگاهی به ار ام  .(3

 یافته اس،. ی افداشر  و از شمار به جنو  

د. بارای  کار مارز دائمای را باردورد    توان وسع، منایق با تر از ارتفااع بارف   می ،مرز دائمیبا توجّه به ارتفاع برف 

، با در نظرگرفتن دو ارتفااع متفااوش   نمای  منایقی از زاگرس که در یی کواترنری تح، تأثیر فرایند یخچالی بودند

 برای هار حوضا   شده  دبردورمرز دائمی نهایی ؛ یکی ارتفاع برفشده تح، حاکمی، فرایند یخچالی تهیّ نقش  منطق 

 (.2شکل )دبرید در واحد ژئومورفیک زاگرس  در هر حوض  شده ییشناساترین سیر   یینپادبرید و دیگری ارتفاع 

هاای دبریادی    از مساح، زاگرس در حوضاه  %89شده، حدود  های انجام با توجّه به وسع، واحد زاگرس و بررسی 

از  %3/8کاه حادود   در صاورتی  اناد؛   وا ع اس، که در یی کواترنری  ابلی، اثرپذیری از فرایندهای یخچاالی داشاته  

 کاارون  مربوط به حوضا   گرفته اس،؛ از این مقدار، بیشترین مساح،میمرز  رارمساح، زاگرس با تر از ارتفاع برف

 ( بوده اس،.29/3%)

از مسااح، زاگارس  ابلیا، اثرپاذیری از فرایناد       %95شده بی  از  ترین سیر  شناسایی بر اساس ارتفاع پایین 

( را باه خاود اختصااا داده    %87/93) کاارون بیشاترین مسااح،    اس،. در این  سم، نید حوض یخچالی را داشته 

ارتفااع بیشاتری    ،واحاد زاگارس  (. بیشتر این مساح، مربوط به زاگرس مرتفع اس،؛ این  سام، از  8جدور ) اس،

اناد و مسااح، زیاادی     شده زاگرس در این بخ  وا ع ترین  لل مرتفع نسب، به زاگرس جنو  شر  دارد و همچنین

 ،ه زردکاوه در ایان  سام، از زاگارس     لّا  و کاارون  حوض   رارگیری یق یخچالی را به خود اختصاا داده اند.از منا

شاده باا وساع، ساطوح      ترین سایر  شناساایی   تر از پایین ، سطوح مرتفعوسع مقایس این نکته اس،.  کنندةیدتأی

 های کارون، کرخاه و مهاارلو   این اس، که حوضه دهندةنشانهای واحد زاگرس،  مرز دائمی در حوضهتر از برف مرتفع

 (.1سیرجان دارند )شکل  - های مرزی غر  و ابر و تری نسب، به حوضه ، مناس بختگان وضعیّ -
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 شده ترین سیرک شناسایی نهایی و ارتفاع پایین مرزبرفارتفاع  .5جدول 

 شده ییشناساترین سیرک  یینپاارتفاع  کیلومتر مربع() مرزبرفباالتر از  مساحت مرزبرفارتفاع  آبریز ةحوض
 9138 9883 8355 مرزی غر 
 8519 9931 3/8993 کرخه
 8332 8512 3/8137 کارون

 8359 9817 8189 مهارلو - بختگان
 8393 933 8138 سیرجان -ابر و 

 
 زاگرس ژئومورفیکتحت حاکمیت فرایند یخچالی واحد  منطقة .8شکل 

 فرایند یخچالی تأثیروسعت مناطق تحت  .6جدول 

 شده ییشناساسیرک  ترین یینپابه ارتفاع  توجّهیخچالی با  ةمنطق مرزبرفبه ارتفاع  توجّهیخچالی با  ةمنطق آبریز حوضة
 23/98 23/8 مرزی غر 
 1 97/8 کرخه
 87/93 29/3 کارون

 12/98 92/9 مهارلو - بختگان
 3 3/8 سیرجان - ابر و

 81/95 3/8 میانگین

 
 واحد زاگرس های دائمی حوضه مرزبرف از ارتفاع تر سطوح مرتفع اب شده شناساییسیرک  ترین پاییناز  تر سطوح مرتفع مقایسة .9شکل 
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 مارز بارف ی شی  سطوح ارضی بار ارتفااع   عرض جغرافیایی و جه، کلّاثر  محاسب  ،این مقاله نتایج ازیکی دیگر  

کمتار   مارز بارف واحد ژئومورفیک با افدای  عرض جغرافیاایی، ارتفااع   در این ی کلّ یور بهاس،.  دائمی واحد زاگرس

  ترین حوضا  ( تا شمالیمهارلو - بختگاندبرید   دبرید این واحد )حوض  ترین حوض که بین جنوبی یوری ، بهشده اس،

 یهاا  دامناه  مرزبرفارتفاع  .دائمی بردورد شده اس، مرزبرفمتر اختالف ارتفاع  889دبرید مرزی غر (   دبرید )حوض

های نگاار )ساطوح ارضای     دامنه مرزبرفارتفاع  متر بردورد شد. 8288نگار دن  یها دامنهمتر و  8389واحد این  نسار

باا   و دشا هاای نساار( باردورد     ر ی )دامناه های شمار ش دامنه مرزبرفمتر با تر از ارتفاع  889 یرف جنو  غربی( به

متار در نظار    8791واحاد زاگارس    مارز برفارتفاع ط متوسّی دبرید، ها حوضهبردورد شده در  مرزبرفبه ارتفاع  توجّه

ی هاا  یخچاار  امکان تشکیل دبرید مرزی غر  شده در حوض  ییشناساترین سیر   یینپاارتفاع  ازنظر. شود یمگرفته 

 تشاکیل باوده اسا،. شارایط     متار  8332دبرید کارون  ، در حوض متر بوده اس،؛ این ارتفاع 9138تا ارتفاع  سیرکی

 .اس،و شرایط ا لیمی دن نید بستگی داشته  ها حوضهمکانی  مو عیّ،به  ی سیرکیها یخچار

جناو    هاای  دامناه  ن ارتفااع بارف مارز   دبو تربا  به توجّهبا  د.متر بردورد ش 8791واحد زاگرس  مرزبرفارتفاع  

باا ایان    روب نساب، ارتفااعی  ه باه  شاد  مارز باردورد  و همخوانی ارتفاع برف های شمار شر ی نسب، به دامنهغربی 

بهتارین   نساب، ارتفااعی،  روب  ،هاا  روبو نددیکی ارتفاع بردوردی به کمک دن با میانگین ارتفاع در همه  فرض ی پ

 مارز بارف ارتفااع   باودن  یاک نددباه   توجّاه با  از یرفی ؛دشو میفی واحد زاگرس معرّ در بردورد ارتفاع برف مرز روب

ماورد تأییاد  ارار    را باا ایان روب، نتاایج روب نساب، ارتفااعی       شده ارائهبا ارتفاع  های  بلپژوه بردورد شده در 

کوچاک از   هاای  یرحوضاه ریاگ، یکای از ز   یرحوضا  ز مرزبرف( ارتفاع 9319سیس و همکاران ) ،؛ برای مثاردده می

در  متار(  8137دبرید کارون )  حوض بردوردشدة مرزبرفکه با ارتفاع  اند دهکرمتر بردورد  8238کارون را  دبرید  حوض

دبریاد زا  از    حوضا  مارز بارف ارتفااع   (9318و همکاران ) تالی  هرودی متر کمتر بوده اس،. 955این مقاله حدود 

 الجه در زاگارس   یا دیس مرزبرفارتفاع  (9319پور و همکاران ) یشمس و متر 8835 را مرزی غر  های یرحوضهز

در زماان   پژوهشاگران هاای   یادگاه دتواند ناشی از  یمی موجود هم ها تفاوش دند.کربردورد متر  8593شمار غربی را 

اشای از اثرگاذاری عوامال    تواناد ن  یما باشاد و هام    مارز برفهای گذشته و روب بردورد ارتفاع  یر سکردن مشخّص

ط به منطقه باشاد. باین مقادار شای  و     مسلّ  لندترین  لّتفاوش مقدار و جه، شی  سطوح ارضی و ب محیطی مانند

 مارز بارف مستقیمی وجود دارد و افدای  مقدار شی  باعا  افادای  ارتفااع     ی نسار رابط ها دامنهدر  مرزبرف ارتفاع

منفای دارد و افادای  مقادار     ی نگار زاگرس با مقادار شای  رابطا    ها دامنه مرزبرفکه ارتفاع ی صورت در شده اس،.

ی هاا  دامناه ط به سیر  نید همانناد شای  در   مسلّ  یرگذاری ارتفاع  لّتأثرا کاه  داده اس،.  مرزبرفشی ، ارتفاع 

ارتفااع   ،باشاد  تار  ارتفااع کام  مطالعاه  ماورد  ط به حوضه یا منطقا  مسلّ   لّچه ی نسار اس،. هرها دامنهنگار بیشتر از 

 د.شو یمتر بردورد  یینپادن  مرز برف

 گیری یجهنت
ی دبریاد واحاد زاگارس    هاا  حوضاه ی مختلاس در  هاا  روبشاده باه   کاواترنری بردورد  مرزبرفارتفاع  تجدیه و تحلیل

انطباا  بیشاتری باا شارایط      ،شاده باه روب نساب، ارتفااعی    بردورد مرزبرفاین مطل  اس، که ارتفاع  دهندة نشان

 ،اسااس ایان روب  شاود. بر  یمفی برای این واحد ژئومورفیک معرّ مرزبرفمحیطی دارد و بهترین روب بردورد ارتفاع 

 889ی نساار و نگاار،   هاا  دامناه دائمی بین  مرزبرفو تفاوش ارتفاع  متر اس، 8791کل واحد  مرزبرفط ارتفاع متوسّ

یاد  ارار   أیتیاری بیشاتر یخچاار ماورد     گ شاکل ی نسار را برای ها دامنهبودن تر مناس  پژوه ،های  متر اس،. یافته

 مارز برفبا بردورد ارتفاع . اند گرفته شکلی شمار شر ی ها دامنهشده در زاگرس در های ردیابی یر سدهد، بیشتر  یم
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در زردکاوه باا ارتفااعی     مارز برفارتفاع د. بررسی ش مرزبرفه بر ارتفاع زاگرس، تأثیر ارتفاع  لّ هایترین  لّه در مرتفع

 8118متر و در جها، جناو  غار      8828جه، شمار شر  در واحد زاگرس،   ترین  لّ متر، مرتفع 9555بی  از 

ایان    تارین  لّا   یجنوبدن با  مرزبرفو تفاوش ارتفاع  اس،ه در واحد زاگرس ترین  لّ یشمال ،شاهو   لّ شد.متر بردورد 

تاوان از   ینما ولای   ،دکرید تائ %955توان  ینمرا  مرزبرفیر شی  بر ارتفاع تأثمتر اس،. هرچند  111زردکوه( واحد )

 شاده ی بردوردرگرسیون خطّ با رابط  دارند. %35تا  %35منایق کوهستانی شیبی بین ی نمود. پوش چشمیر دن نید تأث

 نگاار ی نساار و  ها دامنهر وابسته به تفکیک در عنوان متغیّ به مرزبرفر مستقل و ارتفاع عنوان متغیّ بین مقدار شی  به

دن اسا، کاه مقادار شای       بیاانگر  دماده دس،شد. روابط به تجدیه و تحلیل مرزبرف اثرگذاری مقدار شی  بر ارتفاع

را باا اثرگاذاری    جه، همی ها دامنه مرزبرفتوان تمام تفاوش ارتفاع  ینمولی  ؛اثرگذار باشد مرزبرفتواند بر ارتفاع  یم

ی هاا  دامناه مقادار شای     این اس، کاه  دهندةنشانی سایر عوامل را نادیده گرف،. نتایج اثرگذارو  دتوجیه کرشی  

تبیاین   ی ضار ارتفااع کاس سایر      روب درداشته اس، و فقط  مرزبرفیر کمتری بر ارتفاع تأث ،نسار واحد زاگرس

 رسیده اس،.   98/5شده به روابط بردورد

وجاود دارد و   مارز برفمستقیمی بین مقدار شی  و ارتفاع  های نسار رابط  ی، در دامنهخطّ به نتایج رابط  توجّهبا  

ایان واحاد برابار باا      ارسنی ها دامنهشده اس،. تغییراش مقدار شی   مرزبرفافدای  مقدار شی  باع  افدای  ارتفاع 

در ی نگاار  هاا  دامناه ایان ضاری  در    متر اس،. 927متر و نسب، تغییراش دن  173دن  مرزبرفو اختالف ارتفاع  8%

ای  مقادار  منفی دارد و افاد  ای نگار زاگرس با مقدار شی ، رابط ه دامنه مرزبرفبردورد شد. ارتفاع  92/5رای،  روب

متار اخاتالف    883اختالف مقدار شی  و  %9ی نگار این واحد ها دامنهدر  را کاه  داده اس،. مرزبرفشی ، ارتفاع 

 بطا  را، ی مختلاس هاا  دامناه در ارتفاع  لل و ارتفاع بارف   بینمتر اس،.  88بردورد شد و نسب، تغییراش دن  مرزبرف

رسایده اسا،.    3/5و  93/5ضری  تبیین به  رای، در روبو فقط  اس، پایینهمبستگی  و به صورش مستقیم یخطّ

چاه  وجود دارد، به این معنی کاه هر  مرزبرفمسلط به سیر  و ارتفاع   مستقیمی بین ارتفاع  لّ ، رابط در این بخ 

ین تار  ارتفااع و کام ین تار  مرتفعد. اختالف ارتفاع بین شو یمتر بردورد  یینپادن  مرزبرفارتفاع  ،باشد تر ارتفاعی کما ه لّ

ی هاا  دامناه متار و در   9958ی نساار  ها دامنهدر  مرزبرفمتر اس،. تفاوش ارتفاع  9891ی این واحد، بررس مورد لل 

 متر اس،. 328نگار 

 منابع

 92، علاوم پایاه دانشاگاه دزاد اساالمی      مجلّا  .ساختی زاگرسزمین هبندی لرز پهنه .(9327احمد )ید هاشمی، سهران؛ درین، م
(81) ،83-78. 

گیاری   بررسی دثار یخچالی کواترنر و تاأثیر دن بار عادم شاکل     .(9315) یبهیاحمدی،  کبر؛مقصودی، ابوالقاسم؛ امیراحمدی، ا

 .73-89، (95) 3، ای مطالعاش و پژوه  شهری و منطقه .شهری در دش، دسپاس های مهمّ ، و سکونتگاهمدنیّ

بازساازی   .(9313) یهذهاا  نااموری، سام    ساید محماد؛   زاده،زماان  حماد؛ اناژاد،  عبااس جتبی؛ یمانی، م نصور؛جعفربیگلو، م

المللای انجمان    پژوهشای و باین   - علمی  فصلنام .مرزهای یخچالی کواترنر در کوهستان بیدخوان )استان کرمان( برف
 .957-13 (،95) 98، جغرافیای ایران

هاای   کوهستانی الوناد همادان باا تأکیاد بار  سام،       ةهای یخچالی کواترنری تود بررسی لندفرم .(9313غالمحسن )، جعفری

 .931-981، (91) 3، جغرافیا و مطالعاش محیطی  فصلنام .مختلس سیر 

  فصالنام  .کوهساتانی  اروه   ةهای کاواترنری تاود   مرز دائمی یخچاربررسی دثار برف .(9313) ینادوجی، مالمحسن؛ جعفری، غ
 .319-371، (9) 8، کواترنری ایران

مطالعا  ماوردی   ) یکاواترنر ی فشاان  دت های یخچالی در کراترهای  یر سبازسازی  .(9318) ینامجعفری، غالمحسن؛ دوجی، 
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 .93-9(، 88) 8، ی فرسای  محیطیها پژوه  . روه کردستان(

شااواهد  .(9313) ید، کااامبیجااارینوروزپااور شااهر ببااراهیم؛ اسااعدی اسااکوئی، ا یمااا؛فریااد مجتهاادی، ن ضااا؛رفتااار، ر خااوب

 8، کاواترنری ایاران    فصالنام  .البرز غربی -های کوهستانی پلئیستوسن پایانی در کوه شاه البرز ژئومورفولوژیکی یخچار
(8) ،933-983. 

-3، (9) 89، رشد دماوزب جغرافیاا   .ا لید فارس  دثار یخچالی در حوض .(9328) ی، محمدمهدیکامم حمدحسین؛رامش،، م
99. 

-935، (97) 3، علوم انساانی تبریاد   ةدانشکد  نشری .دثار یخساری در ایران .(9323) ایمهالهی، ف نعم، ؛حمدحسینرامش،، م

991. 

شامالی کاوه خشاچار      شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی پلئیستوسن در دامن .(9315) یمامجتهدی، ن یدفر ؛ینالدّ سرور، جلیل

 .87-39، (39) 2 ،جغرافیایی سرزمین  فصلنام .)البرز غربی(

ساای،   ةمرزهاای کاواترنری پایاانی در محادود    بازسازی بارف  .(9319راهدان مفرد، محمد )حمدرضا؛ ثروتی، م بداهلل؛سیس، ع

 .852-913، (9) 35، تحقیقاش جغرافیایی .ریگ

بازساازی  بین زمان حار و پلئیستوسان و  ارزیابی تغییراش ا لیمی  .(9313بخ ، زهرا ) فرح نژاد، کامم؛حمد؛ یاهریشریفی، م

 .یادد(  -دبااد   یماباراه دشا،    ماوردی: حوضا    ژئومورفیاک )مطالعا   یهاا  با استفاده از شاخص گذشته شرایط ا لیمی

 .882-895، (9) 3، ژئومورفولوژی کمیهای  پژوه 

مرزهاای  بازساازی بارف   .(9319مان ، جباار )  سالیمی ریم؛ جعفری ا دم، ما جاد؛ با ری سیدلشکری، ساکبر؛  یپور، عل شمسی

جغرافیاا و   .موردی: یا دیس  الجه(  های یخچالی در زاگرس شمار غربی )مطالع یخچالی با شواهد دوره ةدخرین دور
 .79-89، (31) 93 ،توسعه

، هاای جغرافیاایی   پاژوه   .رفولوژیک فرسای  یخچالی پلئیستوسن در ارتفاعاش یاال  وشواهد ژئوم .(9323)وران یاحونی، پ

38 (975) ،39-33. 

 .دانشگاه زنجان :زنجان .دماری شناسی یممبانی ا ل .(9315) سینعساکره، ح

 .85-39 (،21) 83، ایاّلعاش جغرافیایی .زاگرس  بندی ا لیمی ناحی پهنه .(9313) یهناصرپور، سم لهام؛فر، ا اسمی

هاای یخچاالی    های حاصال از نهشاته   تحلیل ناپایداری .(9318) سورحسنی  ارنایی، رحمدرضا؛ ثروتی، منیژه؛  هرودی تالی، م

 .97-9، (93) 93، فضای جغرافیایی .رود زا  کوچک  در حوض

شواهد یخچالی در منایق کوهستانی مرز ایران، ترکیه، عرا  )کوهساتان   .(9319حسنی  ارنایی، رسور ) نیژه؛ هرودی تالی، م

 .337-383 (،9) 9، کواترنری ایران  فصلنام .بدسینا و دا مپر(

 .دا خاانی   یخچالی در حوضا  ةمرز در دخرین دور(. تخمین برف9319) سماعیلعبدلی، اامم؛ نصرتی، ک نیژه؛ هرودی تالی، م

 .898-839 .صص(، 8) 88، محیطی یدیر جغرافیا و برنامه

نی در فااز پایاانی   گااوخو   بررسی تغییراش حوضا  .(9313) یدهصفاکی ، فرمجد؛ ملکی، ا حمدحسین؛رامش،، م یبه؛کیانی، ی

 .881-893، (8) 92، جغرافیای یبیعی یها پژوه  .کواترنر

بازساازی  لمروهاای مورفودیناامیکی براسااس شاواهد ژئومورفولاوژی        .(9317ملکی، امجد؛ جباری، ایرج؛ حساینی، هاشام )  

فصالنام  کاواترنری    کردساتان(. چشامه و ساارار در اساتان    های چهل مطالع  موردی: کوه) یخچالی و مجاور یخچالی
 .935-997(، 3) 8، ایران

هاای   پاژوه   .هاا(  ژئومورفولوژی یخچار زردکوه )بررسی اشاکار ژئومورفیاک و حادود گساترب دن     .(9328) ییمانی، مجتب
 .931-983، (7) 31، جغرافیایی

  فصالنام  .یخچاالی ة هاراز در دخارین دور   ة( در درELAّتعاادر )  تعیاین ارتفااع خاطّ    .(9313زمانی، حمده ) جتبی؛یمانی، م

 .399 -353، (9) 8 ،کواترنری ایران
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 .جااجرود   پلیوستوسان در حوضا   یمرزهاا بارف  یبازسااز  .(9315) یما دم، مر یجعفر ؛اکبر پور، علی شمسیجتبی؛ ، مییمان

 .35-33، (78) 93 ،های جغرافیای یبیعی پژوه 

ی مورفوکلیماتیاک هولوسان در   تعیاین  لمروهاا   .(9318) اوهباخویشای، کا  اسام؛  ،  یادی عد براهیم؛مقیمی، اجتبی؛ ، مییمان

 .99-9، (9) 93، های جغرافیای یبیعی پژوه  .های غر  استان کردستان بلندی

Refrences 
Augustinus, P., Fink, D., Fletcher, M. S., Thomas, I. (2017). Re-assessment of the mid to late 

Quaternary glacial and environmental history of the Boco Plain, western Tasmania. 

Quaternary Science Reviews, 15 (160), 31-44. 

Barr, I. D., Spagnolo, M. (2015). Glacial cirques as palaeoenvironmental indicators: Their potential 

and limitations. Earth-Science Reviews, 151 (1) 48-78. 

Dahms, D., Egli, M., Fabel, D., Harbor, J., Brandová, D., de Castro Portes, R., Christl, M. (2018). 

Revised Quaternary glacial succession and post-LGM recession, southern Wind River Range, 

Wyoming, USA. Quaternary Science Reviews, 15 (192), 167-184. 
Delmas, M., Gunnell, Y., Calvet, M. (2015). A Critical Appraisal of Allometric Growth Among 

Alpine Cirques Based on Multivariate Statistics and Spatial Analysis. Geomorphology, 228, 

637-652. 

Mîndrescu, M., Evans, I. S. (2014). Cirque form and development in Romania: allometry and the 

buzzsaw hypothesis. Geomorphology, 208 (1), 117-136. 

Moussavi, M. S., Valadan Zoej, M. J., Vaziri, F., Sahebi, M. R., Rezaei, Y. (2009). A New Glacier 

Inventory of Iran. Annals of Glaciology, 50 (53), 93-103. 

Napieralski, J., Harbor, J., Li, Y. (2007). Glacial Geomorphology and Geographic Information 

Systems. Earth-Science Reviews, 85 (1), 1-22. 

Pedrami, M. (1982). Pleistocene Glaciation's and Paleoclimate in Iran, Geol. Surv. Iran, Tehran. 

Porter, S. C. (2000). Snowline Depression in the Tropics during the Last Glaciation. Quaternary 

science reviews, 20 (10), 1067-1091. 

Sarıkaya, M. A., Ciner, A., Zreda, M. (2011). Quaternary glaciations of Turkey. Developments in 

quaternary science, 15 (1), 393-403. 

Xu, X. (2014). Climates during Late Quaternary glacier advances, glacier-climate modeling in the 

YingpuValley, the eastern Tibetan Plateau. Quaternary Science Reviews, 101 (1), 18-27. 

http://www.ensani.ir/fa/content/346966/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/346966/default.aspx


 

 

 


