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بازسازی قلمروهای مورفودینامیکی بر اساس شواهد ژئومورفولوژی یخچالی و مجاور
یخچالی (مطالعة موردی :کوههای چهلچشمه و سارال در استان کردستان)
امجد ملکی؛ دانشیار ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
ایرج جباری؛ دانشیار ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
هاشم حسینی؛ دانشجوی دکتری ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ دریافت1396/01/10 :

تاریخ پذیرش1396/06/23 :

چکیده
دینامیک یخچالی و مجاور یخچالی نقش مهمی در تحو ت ژئومورفولوژی ایفا می کند  .هیدف ایی ن تحقییق
بازسازی برف مرز کواترنر ،بررسی آزمایشگاهی محیط رسوبی و شواهد قلمروهای مورفودینامیکی یخچالی و
مجاوریخچالی کوه های چهل چشمه و سارال در استان کردستان است .در این رابطه ،نخسیت سییرک هیای
یخچالی با استفاده از تحلیل نقشه ها و بازدید میدانی شناسایی شد  .سس  ،با روش خط تعیادل بیرف و آب
پورتر ،ارتفاع  2483متر برف مرز دائمی کواترنری مشخ ش د که در مقایسه با کوه های زاگرس و البیرز در
ارتفاع پایین تری قرارگرفته است .برای شناسایی محیط رس وبی ،نتیایج عملییات آزمایشیگاهی بیه صیورت
دانه سنجی غربالی و لیزری روی نمونه ها نشان داد که منطقة مطالعاتی متأثر از فرایندهای ناشی از انجمی اد
و ذوب برف با حفظ بقایای گیاهی و توزیع ناهمگن و جورشدگی ضعیف ذرات است  .در بررسیی لنیدفرم هیا
شواهدی از جمله سیرک ها ،دره های یخچالی ،یخ رفت ها ،سنگ های سرگردان ،ترک های سنگی ،روانیه هیای
سولیفلوکسیونی ،نهشته های بهمن و پلکان های سنگی شناسایی شد .در بررسی توزیع این شواهد بیه ایین
نتیجه رسیدیم که مرز تحتانی پریگالسیر تا ارتفاع  2750متر است.
کلید واژه ها :چهل چشمه ،سارال ،کردستان ،کو اترنر ،یخچال.

مقدمه

بررسی ییچالهای گذشته و نثار نن از موضولات بسیار مهم دورة کواترنری است یکی از مهمترین میراثهای اقویمیی
پوئیستوسن نیز در ارتفالات کشور ایران ،حاکمیت ییچالها و لندفرتهای مرتبط با نن است (یمیانی و همکیاران:1390 ،
 )84تحقیقات ژئومورفولوژی با تمرکز بر لندفرتهای ییچالی و مجاور ییچالی اجازه مییدهید بیین بهتیری در تنیوع
فضایی ن وهوای حاضر و گذشته بهدست بیاوریم (هندریکس )3 :2015 ،همانطور که محققان نیز تأکید کردهانید نبایید
انتظار داشت که در منطقهای همة نثار و اشکال ییچالی وجود داشیته باشید ،بوکیه بیا توجیه بیه ماهییت ییچیالهیا و
ویژگیهای فیزیوگرافیکی متفاوت نواحی ،طیف متنولی از نثار و شواهد ییچالی را میتوان ردیابی کرد که بدیهی اسیت
با نواحی دیگر متفاوت خواهد بود
نمونة موردی این وضعیت در کوههای چه چشیمه و سیارال در اسیتان کردسیتان وجیود دارد هیمزمیان حضیور
لندفرتهای ییچالی کواترنر همچون سیرکهای ییچالی و درههای ییچالی ،فرایندهای رودخانهای و فرسای فوووییال
در لهد حاضر نق مهمی در منطقه ایفا کرده است ،بهطوری که بسیاری از الگوهای اشکال ییچالی همانند سیرکهای
نویسندة مسئول :توفن09181324113 :

Email: amjad_maleki@yahoo.com
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ییچالی ،یخرفتها و درههای Uشک  ،فرت تیپی خود را از دست دادهاند هر چند اکنون در منطقة مورد مطالعه ییچال
طبیعی وجود ندارد ،با وجود این ،بهنظر میرسد در دورة کواترنری مهمترین فرایندهای شک زایی مربوط به ییچالهیا و
قومروهای فعال مورفودینامیکی نن بوده است بازسازی برفمرزهای دائمیی و تعییین قومروهیای مورفودینیامیکی نن بیا
استفاده از شواهد موجود در کوههای چه چشیمه و سیارال بیین بیشیتری از ویژگییهیای پیالئوژومورفولوژی منیاطق
کوهستانی غر کشور را در لهد کواترنری بهوجود مینورد
ییچالها در لهد حاضر و کواترنری در سطح جهان را محققان زیادی بررسی کردهاند از نن جموه و در سالهای
اخیر شواهد ژئومورفولوژی ییچالی و رسوبی در کوههای هری در مرکز اروپا بررسی و وجیود سییرکهیای ییچیالی بیا
استفاده از این شواهد تأیید شد (ننج و همکاران )19 :2017 ،در مطالعهای روی شبهجزیرة ایبری بسیاری از لندفرتهای
ییچالی و مجاور ییچالی بررسی شد مرز فعال قومرو مجاور ییچالی هماکنون باالتر از ارتفاع  2500متر است (اولیویا و
همکاران)193 :2016 ،
در مطالعهای روی اروپای جنو غربی و در ییچالهای کوهستانی ،بسیاری از لندفرتهیای ییچیالی شناسیایی و
ارتفاع لصر کوچ ییچالی در مرتفعترین سیرکها باالتر از  2200متر برنورد شد (سیرانو و همکیاران )310 :2012 ،در
ارتفالات نوادا در کشور اسپانیا توزیع لندفرتهای ییچالی و مجاور ییچالی بررسی و با استفاده از ایین الگیو ارتفیاع خیط
تعادل برف و ن باالتر از  2500متر محاسبه شد (پالما و همکاران)10 :2017 ،
با مطالعة الگوی کمّی انواع سیرکهای ییچالی بهلنوان شواهد ییچالی کواترنری در ایالت واشنگتن ،این لارضه
در برنورد ارتفاع برفمرزها و خط تعادل برف و ن مهم توقی شد و با استفاده از فرتهای متفاوت سیرکها محیط دیرینیه
بازسازی شده است (ایستین و اسپانگولو )50 :2015 ،در مطالعهای دربارة نخرین دورة ییچالی در کیوه الوسین واقیع در
مونتهنگرو حد گسترش خط تعادل برف و ن در ارتفاع  1259متر محاسبه شده است (زبرا و استپیسنی)234 :2014 ،
در ایران نیز نیستین مطالعات دربارة مورفولوژی ییبندانهای کواترنر با مطالعة سیرکهای اشترانکوه و قویانکوه
انجات گرفته است (ژاک دومورگان ،1890 ،به نق از یمانی )2 :1381 ،پیرامون منطقة مورد مطالعه و در کوهسیتانهیای
کردستان لراق (مرز ایران) ارتفاع برفمرز دائمی در منطقة هوگورد  1800متر برنورد شده اسیت (راییت )1962 ،بررسیی
کواترنری ارتفالات اراک حاکی از گسترش شواهد ییچالی تا ارتفاع  2300متر است (پدرامی ،1982 ،به نق از قهیرودی
و همکاران)232 :1394 ،
لالوهبر نن ،مطالعة ییبندانهای کواترنر ایران در البرز ،کوههیای کردسیتان ،زردکیوه و زاگیرس (بوبی 1963 ،؛
 ،)1955ییچال لومکوه و تیتسویمان (فیشیر1968 ،؛ درش ،)1974 ،کیوه سیبالن (شیوایتزر )1970 ،و اییران مرکیزی
(هاگهدرن )1978 ،انجات گرفته است (به نق از یمانی)126 :1386 ،
محققان داخوی نیز در مطالعات خود حدود گسترش ییچیالهیای کوهسیتانی و بسییاری از شیواهد کیواترنری را
بررسی کردهاند در مطالعهای روی نثار ییچالی کواترنری و تحوالت نن در نقاط میتوف ایران نتایج نشان مییدهید کیه
بسیاری از کوهستانهای ایران در گذشته تحت تأثیر ییچالها بوده است (محمودی9 :1367 ،؛ جیداریلیوضیی:1383 ،
 )67در کوهستان بیدخوان استان کرمان با استفاده از روش پورتر ،برفمرزهای دائمی در ارتفاع  3166متر معرفیی شیده
است ،در حالی که در ارتفالات زردکوه با استفاده از بسیاری از شواهد تراکمی و فرسای ییچالی ارتفاع برفمرز در ایین
منطقه  3400متر برنورد شده است
بر اساس مطالعهای در ارتفالات خرتنباد در رابطه با فرایندهای شک زایی مجاور ییچالی ،ارتفاع حد پایین قومیرو
مجاور ییچالی  2600متر معرفی شد مطالعة کوههای البرز ،بهویژه حوضة جاجرود نشان داد که خط دائمی بیرفمیرز در
این منطقه با استفاده از روش تجربی پورتر منحنی همارتفاع  3072متیر اسیت (یمیانی138 :1386 ،؛ یمیانی و همکیاران
106 :1390؛  )90 :1393بررسی خط تعادل برف و ن در درة هراز ارتفاع متوسط برفمرزهیا را خیط  2706متیر نشیان
میدهد (یمانی و زمانی)313 :1395 ،
در مطالعهای مرتبط با منطقة مورد مطالعیه قومروهیای مورفوکویمیاتیکی هولوسین در بونیدیهیای غیر اسیتان
کردستان بررسی شد ارتفاع برفمرز در مجمولة کوهستانی چه چشمه باالتر از  2132متر معرفی شده اسیت (یمیانی و
همکاران)10 :1392 ،
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در مطالعهای با لنوان «ردیابی نثار ییچالهای طبیعی در حوضة ماهان کرمان» با استفاده از شواهد مورفوسکوپی
و میدانی ارتفاع برفمرز  2900متر معرفی شد ،در حالی که در مناطق پیرامون و در بررسی شیواهد ییچیالی منطقیة بیم
ارتفاع برفمرزها  2640متر محاسبه شیده اسیت (رامشیت و پوردهقیان131 :1387 ،؛ رامشیت و همکیاران)76 :1390 ،
بررسی گسترش برفهای دائمی در حوضة داالخانی واقع در شمالشرق استان کرمانشاه نشان داد که ارتفیاع  2820متیر
مرز تحتانی این قومیرو بیهشیمار مییرود (قهیرودی و همکیاران )245 :1394 ،در بررسیی شیواهد ییچیالی و لموییات
نزمایشگاهی ،فعالیتهای ییچالی در حوضة گرگانرود تأیید و ارتفاع برفمرزها در این منطقه خط هیمارتفیاع  4175متیر
معرفی شد (انتظاری و همکاران)174 :1394 ،
در این تحقیق نیز قرار است شواهد ییچالی و مجاور ییچالی کوههای چه چشمه و سارال در شهرستان دیواندره
با هدف بازسازی برف مرز کواترنری و تعیین قومرو مناطق مورفودینامیکی نن بررسی شود

مواد و روشها

کوههای چه چشمه و سارال از نظر موقعیت جغرافیایی در  46درجه و  28دقیقه تا  46درجه و  58دقیقة طیول شیرقی و
 35درجه و  34دقیقه تا  36درجة لرض شمالی قرارگرفته است (شک  )1محدودة ارتفالی منطقه  1656تا  3148متر از
سطح دریای نزاد است ن وهوای منطقة مورد مطالعه از لحاظ طبقهبندی اقویمی کوپن ،شبیه اقوییم مدیترانیهای و دارای
تابستانهای گرت و خش و زمستانهای سرد و مرطو است میانگین بارش معادل  450میوییمتیر و مییانگین دمیای
ساالنه معادل  8درجة سانتیگراد است

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه (مدل رقومی ارتفاعی)

تحقیق مورد نظر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهییت و روش تحقییق جیزو تحقیقیات توصییفی-
تحویوی بهشمار میرود روش گردنوری داده بهصورت کتابیانهای و میدانی است دادههای مورد استفاده در ایین تحقییق
شام تصاویر ماهوارهای ( ،)Landsat, 2016مدل رقومی ارتفیالی و نقشیههیای توپیوگرافی اسیت  Arc map v.10و
 Gradistat v.4ابزار کار تحقیق استفاده شده است بیرای بازسیازی بیرفهیای دائمیی و تعییین قومروهیای کیواترنری
مهمترین لندفرتها ،یعنی سیرکهای ییچالی ،را باید شناسایی کرد
شناسایی مورفولوژی سیرکها با تأکید بر طبقهبندی ایوان و کیاکس ( )152 :1974انجیات گرفیت ننهیا تکامی
سیرکها را به وجود یا لدتوجود بی انحنایی باالی سیرک ،بی جدارة پرشیب سیرک و ویژگییهیای کیف سییرک
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ارتباط میدهند بر این اساس  25سیرک با استفاده از لمویات میدانی ،تصاویر ماهوارهای و تحوی روی الییههیا در GIS

شناسایی شد برای بازسازی قومرو ییچالی در منطقة مورد مطالعه از روشهای رایت و روش ارتفاع کف سییرک 1پیورتر
( )1069 :2001استفاده شده است یکی از دالی استفاده از خط تعادل برف و ن  2یا  ELAدر برنورد دقیق برفمرزهیا و
قومرو ییچالی ،تیریب سیرکهای ییچالی بعد از نخرین دورة ییچالی است که در اثر فرسای تغییر یافته است دلیی
دیگر استفاده از این روش فعالیت ییچالهای گذشته است که در درههای ییچالی شک گرفته و لرصة فعالیت ننها تیا
پایینتر از کف سیرکهای ییچالی نیز ادامه داشته است (پورتر )1068 :2001 ،برای محاسبة  ELAدر روش ارتفاع کف
سیرک پورتر از نما برای دادههای طبقهبندی استفاده شده است ارتفاع کف سیرک با توجه به مقعرتیرین نقطیة ارتفیالی
سیرکها اندازهگیری شده است سیرکها به هفت طبقه با اختالف ارتفاع  100متری طبقهبندی و نما بیرای نن محاسیبه
شده است
نما یا مد برای دادههای طبقهبندیشده از رابطة ( )1بهدست مینید
()1
که در نن  Lحد پایین ردة نمادار d1 ،تفاض فراوانی ردة ماقب ردة نمادار از ردة نمادار d2 ،تفاض فراوانی ردة مابعد ردة
نمادار از ردة نمادار ،و  hفاصوة ردههاست هدف از لمویات نزمایشگاهی در این تحقییق بررسیی شیواهد کوچی مقییاس
منطقة مطالعاتی است بهلبارتی ،در این تحقیق در کنار شواهد بزرگمقیاس همچون سییرکهیا و درههیای ییچیالی از
ویژگیهای محیط رسوبی بهمنزلة شواهد کوچ مقیاس در اثبات نوع فرایندهای شک زایی استفاده شده است لیذا ،از دو
روش گرانولومتری و میکروسکوپی برای سه نمونه از رسو در نبراههها و کف سییرک اسیتفاده شید شیک  2موقعییت
نمونهها را روی نقشه نشان میدهد که بهنحوی تمات منطقه را پوش میدهد

شکل  .2برفمرزهای دائمی کواترنری بهروش رایت و پورتر (انتهای قلمرو آبیرنگ روش رایت و انتهای قلمرو سفید روش پورتر)

برای لمویات دانهسنجی از دو روش دانهسنجی غربالگری برای دانههای با قطر بی از  2میویمتر و دانیهسینجی
لیزری برای دانههای رسوبی با قطر کمتر از  2میویمتر استفاده شد هدف اسیتفاده از روش دانیهسینجی لییزری در ایین
تحقیق بیشتر شناسایی مواد تشکی دهندة نمونه های مورد بررسی در نزمایشگاه و تعییین گردشیدگی ذرات اسیت بیرای
دانهسنجی لیزری الزت است مواد نلی رسوبات از نمونهها حذف شود برای این کار در محیط نزمایشیگاه رسیوبات بعید از
واکن با ن اکسیژنه حذف و سپس نمونهها روی صفحات داغ با  100درجة سانتیگراد قرار داده شد تا واکن تکمیی
1. cirque-floor altitude
2. equilibrium line altitude
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شود و برای تجزیهوتحوی نماده شوند در نهایت ،در بازدییدهای مییدانی و بررسیی تصیاویر میاهوارهای و میدل رقیومی
ارتفالی شواهد هر ی از قومروهای مورفودینامیکی ییچالی و مجاور ییچالی شناسایی شد

یافتههای پژوهش
بازسازی برفمرز کواترنری

در  25سیرک منطقة مورد مطالعه ارتفاع  2510متر خطی بود که  60درصد سییرکهیا تیا نن ارتفیاع پیایین نمیده بیود
بهلبارت دیگر ،منحنی  2510متری ارتفالی است که باالتر از نن ییچالهای دائمی وجود دارد با استفاده از روش ارتفاع
کف سیرک پورتر و طبق رابطة ( )1نما برای دادههای طبقهبندیشدة منطقة مورد مطالعه معادل  2483متر از سطح درییا
بود که نسبت بهروش رایت  27متر پایینتر است و اختالف زیادی را نشان نمیدهد (شک  2و )3
مساحت قومرو ییچالی طبق محاسبات زمیننمار در منطقة مورد مطالعه معادل  149کیوومترمربع اسیت کیه 11/5
درصد از مساحت ک منطقة مورد مطالعه ( 1290کیوومترمربع) را تشکی میدهد

شکل  .3نیمرخ توپوگرافی بین دو نقطة  Aو  Bو گسترش برفمرزهای دائمی عهد کواترنری با استفاده از روش رایت و پورتر

بررسی شواهد یخچالی و مجاور یخچالی

برای شناسایی فعالیتهای ییچالی و مجاور ییچالی لهد کواترنری و لهد حاضر از لموییات نزمایشیگاهی ،بازدییدهای
میدانی و تحوی الیهها و نقشهها استفاده شد
الف) شواهد رسوبی (عملیات آزمایشگاهی)

نتایج کوی حاص از تحوی اندازة ذرات و مقاطع میکروسکوپی در هر سه نمونه نشان داد که تمامی رسوبات از نوع نواری
با منشأ غیرنلی است که از تیریب سنگهای پیرامون حاص شده است در بررسی منحنیهای درصید فراوانیی نسیبی و
تجمعی (در رسوبات با قطر کمتر از  2میویمتر) در روش لیزری مشیص شد که ذرات رس در تمامی نمونهها بسیار ناچیز
و مواد کووییدی در نن صفر است (شک )4
نتایج توفیقی از دانهسنجی دو روش غربالگری و لیزری در سه نمونه به تفکیی تهییه شید در نمونیة ( 1سییرک
شاهنشین)  77/5درصد وزنی از ک رسو را گروه گراولها تشکی داد کمترین مقدار درصد وزنی در نن نیز مربیوط بیه
گ والی به مقدار  5درصد بود از طرفی ،مقدار کجشدگی 1با توجه به مقیاس فول ( )1981مثبت شد (میانگین بزرگتیر
از میانه و میانة بزرگتر از مد) و معادل  0/513محاسبه گردید بهاین ترتییب ،فراوانیی ذرات رییز از ذرات درشیت خیویی
بیشتر بوده است این بی نظمی در توزیع ذرات و درصد وزنی نن نشاندهندة محیط رسوبگذاری نشفته بهدلی ذو شیدن
مکرر برف و شستشوی فصوی است مطابق مقیاس فول  ،انحراف معیار در مقیاس فی در نمونة  1معیادل  2/139اسیت
که در گروه جورشدگی 2بسیار ضعیف قرارمیگیرد (جدول  )1نمونههای  2و  3نیز جورشدگی ضعیف و کجشیدگی مثبیت
(میانگین بزرگتر از میانه و میانة بزرگتر از مد) بینظمی در نرای رسوبات ریز و درشت بههمیراه فراینیدهای میتویف
رسوبگذاری را در مکان مورد نظر تأیید میکند
1. skewness
2. sorting
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شکل  .4دانهبندی لیزری حاصل از بررسی سه نمونة برداشتشده از منطقة مورد مطالعه

با وجود قرارگرفتن نمونهها در ارتفالات میتوف ،از لحاظ توزیع اندازة ذرات ،بی نظمیی وجیود داشیت و بیشیترین
درصد وزنی از ذرات را گروه گراولها و ماسههای درشت تشکی داده است در روش لیزری نتیایج حاصی از پتروگرافیی
زیر میکروسکوپ برای هر سه نمونه نشان داد که رسوبات به سبب وجود کانیهای کوارتز ،فودسپات و خردههای سینگی
(شام خردههای ولکانیکی ،دگرگونی و شیوی) از نوع نواری خشکیزاد است بررسی میزان گردشدگی 1دانهها (پتیجان و
سیویر )1973 ،در مقاطع میکروسکوپی نشان داد که در هر سه نمونه درجة کرویت دانهها پایین اسیت نکتیة قابی توجیه
وجود نثار باقیمانده از گیاهان در رسوبات بسیار ریز است (شک  5الف) که بهدلی شیرایط سیرد محیطیی و دفین سیریع،
امکان اکسیدشدگی و فساد را نداشتهاند و بهخوبی در نمونة رسو حفظ شدهاند

1. roundness
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جدول  .1پارامترهای آماری تلفیقی روش غربالگری و لیزری در نمونههای برداشتشده
توضیح
کشیدگی ()K
کجشدگی ()Sk
جورشدگی ()σ
روش فولک (واحد )ф
جورشدگی خیوی ضعیف
کجشدگی مثبت شدید
1/59
0/513
2/139
نمونة 1
کشیدگی خیوی زیاد
جورشدگی ضعیف
کجشدگی مثبت
0/91
0/157
1/89
نمونة 2
کشیدگی متوسط
جورشدگی ضعیف
کجشدگی مثبت شدید
0/986
0/432
1/429
نمونة 3
کشیدگی متوسط
گلو ی
ماسه
گراول
توزیع اندازة ذرات ()%
5
17/5
77/5
نمونة 1
2/5
43/3
54/2
نمونة 2
2
22/5
77/5
نمونة 3
مد ()Mo
میانه ()D50
میانگین ( )
پارامترهای آماری (واحد )µm
چند مدی
1741 ،3400 ،9600
4063/3
4954/2
نمونة 1
چند مدی
624 ،906 ،1199
2357/9
3896/6
نمونة 2
چند مدی
1199 ،1444 ،1741
4898/4
5290/9
نمونة 3

شکل  .5مقاطع نازک رسوبات در نمونههای برداشت از منطقة مورد مطالعه .الف) نمونیة ( 1شیاهنشیین) زاوییهدار
بودن و کرویت ضعیف اجزای آواری شامل کوارتز ( ،)QZفلدسسار ( ،)FLDخرده سنگ ولکیانیکی ()VRF
و خرده سنگ ماسه سنگی ()SRF؛ پیکان ها باقیماندة گیاهی را نشان میدهد .ب) نمونة ( 2سلطان) اجزای
آواری با گردشدگی نسبتاً خوب؛ ج) نمونة ( 3هزارکانیان) شامل ذرات آواری با گردشدگی خوب

ب) لندفرمهای یخچالی و مجاور یخچالی (شواهد میدانی ،بررسی تصاویر ماهوارهای و توپوگرافی)

در نخرین دورة ییچالی ،بیشتر مناطق کوهستانی ایران تحت تأثیر فرایندهای ییچالی قرارداشتند شواهدی کیه امیروزه
تحت تأثیر ییچالهای گذشته در مناطق مرتفع و کوهستانی نمود پیدا کرده است ،بیشیتر شیام لنیدفرتهیایی از قبیی
سیرکهای ییچالی ،درههای ییچالی و یخرفتهایی است که تحت استیالی فعالیتهای یخ و حرکت تودههیای لظییم
برف بوده است لالوهبر شواهد قومرو ییچالی ،شواهد زیادی نیز وجود دارد که مربوط به قومرو مجاور ییچالی است کیه
هماکنون در نقاط مرتفع منطقة مورد مطالعه فعالیت دارد لندفرتهای مربوط به قومرو مجاور ییچالی غالباً در اثر فراینیدهای
انجماد و ذو برف و فرایندهایی از قبی ترموکالستی و هالوکالستی در بی لمدهای از سال بهوجود مینید
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شواهد یخچالی (قلمرو گالسیر)

در بازدیدهای میدانی ،بررسی تصاویر ماهوارهای ،الگوی فرت منحنی میزانها و مدل رقومی ارتفالی بسییاری از لیوارض
ییچالی از جموه سیرکها به تعداد  25مورد شناسایی شد سیرک ییچالی شاهنشیین در لصیر ییچیالی محی فعالییت
چندین سیرک فرلی جانبی بوده است این سیرکها بعد از گذشت زمان و در اثر فرایندهای میتوف فرسایشی بهصیورت
سیرک بزرگی شک گرفته که روند نهشتههای یخرفتی در نن حفظ شده است در کف برخی سیرکها نییز چشیمههیایی
وجود دارد در سیرک بزرگ شاهنشین این چشمه «کانی چاو ره » در ارتفاع  1710متری قیرار گرفتیه اسیت شیک 6
برخی دیگر از سیرکهای منطقة مورد مطالعه را نشان میدهد
ب

د

الف

ج

شکل  .6سیرکهای یخچالی؛ الف) سیرک مسجد میرزا از نوع سیرک درجة  2که کف سییرک آن بیهخیوبی شیکل
نگرفته است ،ولی سیرکی کامالً مشخ است؛ ب) سیرک سلطان که در آن بسیاری از ویژگیهای سیرک
تیسیک حفظ شده است .درجة شیب کف این سیرک در برخی بخشهیای آن صیفر و حتیی معکیوس نییز
است؛ ج) سیرک بزرگ شاهنشین با مورنهای جانبی و انتهایی آن در ارتفاع  2710متر؛ د) سییرک دامنیة
شمالی شاهنشین در ارتفاع  2700متری با تاج پرشیب

با استفاده از مدل رقومی ارتفالی و بهکم نیمرخ ارتفالی نیز میتوان سییرکهیای ییچیالی را شناسیایی کیرد
شک  7موقعیت یکی از سیرکهای ییچالی کوه های مسجدمیرزا را روی مدل رقومی ارتفالی نشان میدهد در نیمیرخ
ارتفالی نن بهخوبی بی های میتوف سیرک از جموه جدارة پرشیب (سفید رنگ) ،بی انحنایی و شیب معکیوس کیف
سیرک (سیاه رنگ) مشیص شده است
لالوهبر این ،موارد سیرکهای ییچالی را میتوان بهکم الگوی منحنی میزان نیز شناسایی کرد طبق شک ،7
در بی پرتگاهی سیرک ییچالی مسجدمیرزا فواص منحنی میزانها از هم بسیار کم و پرشیب است ،در حیالی کیه در
بی کف سیرک منحنیهای بازتر و کمشیبتری وجود دارد یکی دیگر از شواهد توپوگرافی ،نیمرخهای درجة شییب و
ارتفاع خط  A-Bاست که بهخوبی در بی کف سیرک فرورفتگی کامالً مشیصی در ننهیا مشیاهده مییشیود بیی
پیشانی سیرکهای ییچالی در لصر کواترنری در مناطق کوهستانی نقطة شروع درهها و زبانههای ییچالی است توزییع
سیرکهای ییچالی نشان داد که قومرو ییچالی تا ارتفاع  2280متر پایین نمده است شک  8درة ییچالی منشعب از
سیرک شاهنشین را نشان میدهد که فعالیت رودخانهای در کف دره الگوی ییچالی دره را تحت تأثیر فرسیای و بیرش
دره قرار داده است نامنظم بودن ذرات درشت و ریز در کنار هم و بینظمی در تهنشینی رسوبات ،فعالیت ییچالی گذشیته
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را در مکان مورد نظر نشان میدهد و حضور یخرفتهای درهای را اثبات میکند بررسیهای میدانی یخرفیتهیای درهای
نخرین حد گسترش ییچالها را نشان میدهد که در منطقة مورد مطالعه تا ارتفاع  1800متری پایین نمده است
در مناطق با ارتفاع کمتر و در شیبهای جنوبی رسوبات کف بستر رودخانیههیا ترکیبیی از رسیوبات رودخانیهای-
ییچالی است شک 8الف بستر رود قزلاوزن را در ارتفاع  1900متری نشان میدهد که بقایای رسوبات درشت ییچالی
در نن مشاهده شده و تحت تأثیر فرایندهای رودخانهای زوایای برخی رسوبات نیز از بین رفته است سنگهای سرگردان،
مورنها ،پرتگاههای سنگی ،پوکان سنگی و رودسنگها از دیگر لندفرتهای ییچالی است که بقایای نن در منطقة میورد
مطالعه شناسایی شده است (شک )9

شکل  .7موقعیت سیرک یخچالی مسجدمیرزا روی مدل رقومی ارتفاعی ،خطوط منحنی میزان و نیمرخهای آن
الف

ب

ب) درة یخچالی2

شکل  8الف) رسوبات رودخانهای–یخچالی 1در بستر رود قزلاوزن در روستای هزارکانیان (ارتفاع  1900متر)؛
فرسایش یافته و برونزدگی رسوبات یخچالی گذشته در اثر فرایند رودخانهای (ارتفاع  1800متری)

1. glacio-fluvial deposition
2. glacial valley
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شکل  .9لندفرمهای یخچالی؛ الف) سنگ سرگردان( 1با ابعاد  5*3متر) مستقر روی رسوبات ریزدانه در ارتفاع  2000متری ،ب)
تیلهای یخچالی 2در ارتفاع  2800متری ،ج) یخرفت انتهایی 3در ارتفاع  2250متری ،د) رودسنگ ،4ه)؛ درة یخچالی

در مح پوکانهای سنگی اغوب نبشارهایی نیز دیده میشود که در فص سرما نبشارهای ییی را شک میدهنید
(شک )10
ب

الف

شکل  .10الف) پلکانهای سنگی 5در لبة پایینی سیرک مسجد میرزا ،ب) پلکان سنگی و ایجاد آبشار به ارتفاع  8متر در لبة پایینی
سیرک شاهنشین

شواهد مجاور یخچالی عهد حاضر

منطقة مورد مطالعه در بی لمده ای از سال تحت استیالی برف قراردارد و فرایند ذو برف تا اواسط تابستان نیز ادامه
دارد بیشتر لندفرتهایی که در گذشته در قومرو ییچالی قرارداشتهاند ،امروزه در بی های مرتفیع تحیت قومیرو مجیاور
ییچالی شناخته میشود بههمین دلی  ،گاه شواهد لهد حاضر در کنار نثار باقیمانده از لهد کواترنری مشیاهده مییشیود
(شک )11

1. erratic rocks
2. glacial till
3. terminal moraine
4. block stream
5. rock steps
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شکل  .11ترکیبی از شواهد عهد حاضر (روانههای سولیفلوکسیونی) 1و کواترنری (رسوبات یخچالی) دردامنة شرقی کوه
شاهنشین

تکههای برفی ،ترموسیرکها و تون های برفی از جموه شواهد پریگالسیر است که در منطقة مورد مطالعیه گیاهی
تا اواخر تابستان نیز فعالیت دارد در زییر تکیه هیای برفیی و هنگیات نوسیانات دمیا و لمی انجمیاد و ذو بیرف لمی
سولیفووکسیون انجات میگیرد در واقع ،زبانههای سرسبزی که گیاهان نن بهلحاظ رشد با تأخیر زمانی روبهروست ،ویژگی
متفاوتی با محیط پیرامون دارد و لرصة فعالیتی همان تکههای برفی است (شک )12

شکل  .12شواهد مجاور یخچالی؛ الف) تکهبرفی 1( 2مرداد  ،)1395ب) ترموسیرک ،3ج) گیلویی برف 4با ضخامت  6متر ،د) تونل
7
برفی 5با سقف فروریخته ،ه) ترک سنگی 6ناشی از فرایند مکانیکی انجماد و ذوب یخ ،و) ریگولیت

بهمن ها و رسوبات انتهایی داالن بهمن از دیگر فرایندها و فرتهای محیط پریگالسیر یا مجاور ییچالی است کیه
در منطقة مورد مطالعه بهوفور دیده میشود این فرایند بیشتر در دامنههای پرشیبی رخ میدهد که حجم زیادی از برف در
اثر نیروی ثق به پای دامنه سرازیر میشود (شک  )13نثار بهجایمانده از وقوع بهمن بهصورت نهشتههیای انتهیایی در
منطقة مورد مطالعه حاکی از فرایندهای مربوط به لم ذو برف است و بهخیوبی لرصیة فعالییت قومیرو نیواسییون 8را
1. solifluction lobes
2. snow patch
3. thermocirque
4. corniches nivales
5. snow tunnel
6. rock cracking
7. regolith
8. Nivation
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توجیه میکند در بررسی توزیع لندفرت ها و لرصة فعالیت مجاور ییچالی در نقاط ارتفالی میتوف مشیص شد کیه میرز
تحتانی قومرو مجاور ییچالی در منطقة مورد مطالعه خط همارتفاع  2750متر را دنبال میکند

شکل  .13الف) وقوع بهمن در بخش پرشیب کوه در روستای درویان فارس ،ب) نهشتههای انتهایی 1حاصل از وقوع بهمن حد
فاصل روستای نرگسله به درة گاوان ،ج) نمایی نزدیک از گذرگاه بهمن 2در پایکوه (تاریخ وقوع :اسفند )1394

بحث و نتیجهگیری

کوههای چه چشمه و سارال یکی از مناطق سردسیر و برفگیر استان کردستان است که در لهد کواترنری لمدتاً تحیت
استیالی فعالیتهای ییچالی و مجاور ییچالی بوده است هدف تحقیق در اینجیا بازسیازی قومروهیای مورفودینیامیکی
کواترنری و لهد حاضر بر اساس مواریث ییچالی و فرتها و فرایندهای کنونی است بررسییهیای مییدانی و میدلهیای
تجربی از ی سو و لمویات نزمایشگاهی روی نمونهها از سوی دیگر فرایند اثبات فعالیتهای ییچالی و مجاور ییچیالی
را از دو بعد بزرگمقیاس و کوچ مقیاس در این تحقیق دنبال میکند بهلبارتی ،در کنار لمویات میدانی و تجزیهوتحوی
تصاویر و نقشه ها از لمویات نزمایشگاهی نیز در راستای اهداف تحقیق کم گرفته شده است نتایج حاص نشان داد که
در لمویات نزمایشگاهی روی نمونههای رسو محیط رسوبگذاری در منطقة مطالعاتی همراه بیا فراینید مکیرر انجمیاد-
ذو بوده و رژیم رسوبگذاری نن بهصورت نشفته بههمراه پدیدههای کریوکالستی و ترموکالستی است
جورشدگی ضعیف ذرات ،کجشدگی مثبت ،زاویهداربودن و لدتتناسب کرویت دانیههیا ،توزییع نیامنظم دانیههیا ،و
نوسان زیاد اندازة قطر دانهها این مطوب را تأیید میکند حفظ بقایای گیاهی و حفظ کیانیهیای فودسیپار یکیی دیگیر از
دالی فرسای مکانیکی شدید و ضعیفبودن فرسای شیمیایی در نمونههاست فودسپارها کانیهایی هستند کیه در اثیر
فرایندهای شیمیایی به کانیهای رس تبدی میشوند ،ولی در محیطهای سرد بهخوبی حفظ خواهند شید نبیود رسیوبات
ریزدانة رسی و کووییدی در تمامی نمونهها این ادلا را اثبات میکند این موارد نشان میدهد که محیط کنونی در بیشیتر
مواقع سال در معرض فرسای مکانیکی ناشی از نوسانات دما و جریانهای ناشی از ذو برف و یخ اسیت کیه در لهید
کواترنری نیز با شدت بیشتر تا ارتفالات پایینتر امتداد داشته است
بررسی شواهد میدانی و تحوی نقشهها و تصاویر حضور بسیاری از لنیدفرتهیا را در منطقیة میورد مطالعیه نشیان
میدهد سیرکهای ییچالی ،درههای ییچالی ،یخرفتها ،سنگهای سرگردان ،نهشتههای انتهیایی بهمین ،تیرکهیای
سنگی و روانههای سولیفووکسییونی از جمویة ایین لنیدفرتهیا بیهشیمار مییرود نتیایج حاصی از بازسیازی قومروهیای
1. debris avalanche deposit
2. avalanche trough
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مورفودینامیکی نشان داد که برفمرزهای دائمی خط همارتفاع  2483متر را دنبال میکنید لیالوهبیر ایین ،نخیرین حید
گسترش ییچالها در درههای ییچالی وجود دارد که توانسته است تا ارتفاع  1800متر پایین برود
در مقایسه و بررسی مطالعات مشابه در مناطق میتوف کشور به این نتیجه رسیدیم که برفمرز دائمی در کوههای
چه چشمه و سارال در مقایسه با بررسیهای مشابه در کوههای البرز و زاگرس ،همچنیین کیوههیای اییران مرکیزی در
ارتفاع پایینتری قرارگرفته است کمارتفاعبودن برف مرزهای دائمی در تحقیقات دیگری نیز بررسی شده اسیت کیه روی
نواحی مجاور و نزدی به منطقة مورد مطالعه انجیات گرفتیه اسیت (یمیانی1392 ،؛ راییت  ،)1962بیهطیوری کیه راییت
پاییننمدن برفمرزها را در ارتفالات مرزی کردستان تا  1800متر معرفی کرد و یمانی نیز در مطالعهای گسیتردهتیر روی
ارتفالات میتوف کردستان خط همارتفاع  2132متر را برای کوههای چه چشمه معرفی کرد
یکی از لوتهای تفاوت در مقادیر ارتفالی برف مرزها در این تحقیق و پژوه های سایر محققیان ،ویژگییهیای
متفاوت مورفودینامیکی منطقة مورد مطالعه ،همچنین استفاده از روشهای متفاوت تجزیهوتحوی دادههاسیت ،بیهطیوری
که در مطالعة یمانی ( )1392بازسازی شرایط گذشته بر اساس رژیم اقویمی و با درنظرگرفتن شاخصهای رطوبیت و دمیا
انجات گرفته است ،در حالی که نتایج این تحقیق بر اساس توزیع شواهد ژئومورفولوژی ییچالی و مجاور ییچیالی متکیی
بوده است
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