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  چكيده

خشك و خشك كمربند آتشفشاني ايران مركزي واقع شده است، داراي  كوهستان بيدخوان كه در منطقه اقليمي نيمه

، با بررسي دارد تالش حاضر پژوهش. ها صورت نگرفته است اي بر روي آن باشد كه تاكنون مطالعه اشكال موروثي مي

در كوهستان  كواترنري يخچالية دور آخرين را درو  نرخ كاهش دما  مرزها برفاشكال ژئومورفولوژيكي يخچالي، 

 براي شناسايي اشكال ميداني اي، بازديدهاي كتابخانه توصيفي و مطالعة هاي از روش منظور، اين به. كند تعيينبيدخوان 

 به مقياس منطقه هوايي عكسهاي ، 1:25000توپوگرافي هاي نقشه  .است شده استفاده تحليلي روش در نهايت، و

 هاي داده و ابزارهاArc GIS 9.3 افزار نرم ماهانه و دماي اقليمي هاي و داده 1344سال  1:20000و  1334 سال 1:55000

  . هستند پژوهش در استفاده مورد

 شمار به مطالعه مورد منطقة  در موجود اقليمي تغييرات شواهد و يخچالي لندفرمهاي ترين مهمهاي يخچالي  ها و دره سيرك

 سپس از ميان. شد شناسايي منطقه در سيرك 32 تعداد ميداني، بازديدهاي هوايي، و هاي عكس از با استفاده. روند مي

 سيرك  و روش رايت براي كف ارتفاع گذشته، روش يخ و برف تعادل خطّ بازسازي براي پورتر پنجگانه هاي روش

 با روش ميانگين ارتفاع كف سيرك وورم مرز برف خطّ. است شده استفاده يخچالي دوره آخرين مرز برف حد برآورد

اين دو روش تقريباً نتايج مشابهي  .متر قرار دارند 3100- 3200متري و از طريق روش رايت در طبقه ارتفاعي 3166ارتفاع

دهد در آخرين  نتايج نشان مي. باشد مي متري 5500 ارتفاع و دما هاي داده از استفاده با مرز كنوني برف. را در منطقه دارند

  .در پايكوه  و مناطق مرتفع سردتر بوده استبه ترتيب  گراد درجه سانتي 11و  9دوره يخچالي دما در منطقه حدود 

 .كوهستان بيدخوانمرز، يخچال كوهستاني، كواترنري،  برف: گان كليدواژ
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  مقدمه

تنــاوب بــه وقــوع پيوســته و شــواهد  بــه ه كــواترنرييخچــالي در دور يخچــالي و بــين شــرايط
هـا و  مرز برفتعيين توان براي  كه از آنها مي است بر جاي گذاشته يانكارناپذيرژئومورفولوژيكي 

ايـن امـر بـدان دليـل      .استفاده كردحدود گسترش يخچالي و نيز مطالعه تغييرات اقليمي آن دوره 
اي  ، مانند هوازدگي، حركـات دامنـه  پذير است كه فرايندهاي بيروني تغييردهنده شكل زمين امكان

مانده از فرسايش يخچالي كـواترنري را   طور كامل آثار باقي اند به و فرسايش آبهاي جاري نتوانسته
  ).1376محمودي، ( از بين ببرند

 پژوهشگران از بسياري ةعالق مورد موضوع ايران كواترنر يخبندانهاي مورفولوژيكي آثار بررسي

 يخچالي سيرك از وي .دانست )1269(، 1دومرگان ژاك به را آن شروع توان كه مي است بوده

. است برده نام متري 2440 ارتفاع در قليان كوه سيرك و متر 3800 ارتفاع در قديمي اشترانكوه
 آنها مطالعات. اند مركزي داشته ايران در مطالعاتي  1355در   كوهله و 1353 سال در  درن هاگه

 خوب كوهستاني تر مرتفع از نواحي كه يخچالي يها زبانه از دسته آن كه دارد تأكيد مطلب اين بر

 ها دره تمام در را خود نفوذ و بيايند پايكوهها پايين تا كه اند داشته را آن توانايي باشند، شده تغذيه

 خروجي مدخل و پايكوه تا ها يخرفت كه شده است ارائه شواهدي مورد دو هر در. كنند اعمال

 متري 2200 تا 2000 ارتفاع در را دشت از قابل توجهي وسعت حتي آنها نظر به و رسيده ها دره

 سازد،  منتشر را كواترنر در ايران اقليم درباره نظر كلي اظها اولين 1334در  بوبك. اند كرده اشغال

 بوده حاكم ايران بر امروز از خشكتر و سرد يخچالي، اقليمي دوران طول در كه بود معتقد وي

  .است
 به كه است شارالو جمله آن از اند؛ يافته دست وي نظريه بر خالف نتايجي به غالباً بعدي محققان 

 :داشت ابراز 1359در  اهلرز). 15- 31: 1372عيوضي، (دارد  اعتقاد امروز از مرطوبتر و سرد اقليم
 طول در كه هستند شرايطي و نتايج دو گوياي هر ،بلكه نيستند تضاد در تنها نه نظريه دو اين

  ). 207: 1365اهلرز، ( بوده است حاكم سرزمين اين بر زمان
 علم ارتفاعات در يخچالي مورفولوژي اشكال تحليل و تفسير ضمن پژوهشي در) 1381يماني، ( 

 .كرد تعيين يخچالي ةدور آخرين در و حاضر حال در را يخچالي هاي گسترش زبانه حدود كوه،

                                                 
1. De Morgan 1890 
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 اشكال بررسي به ،)1386( زركوه يخچالهاي عنوان ژئومورفولوژي با ديگر اي مطالعه در وي

 ،)1386 كاظمي، و رامشت(است  زردكوه پرداخته در آنها گسترش حدود و يخچالها ژئومورفيك
 بازسازي به فارس اقليد در كواترنري يخچالهاي از مانده باقي ژئومورفيك آثار و شواهد به اتكا با

 دماي برآورد تفاوت كمترين.پرداختند كواترنر يخچالي فاز سردترين در منطقه محيطي شرايط

 بوده درجه سانتيگراد 6 تا 5 بين يخچالي عصر در محققان به وسيله ايران براي ساليانه متوسط

 كرده برآورد فعلي حد از كمتر سانتيگراد درجه 6 تا 5 را ايران ساليانه متوسط دماي بوبك. است

بوبك  زيرا است؛ بوبك برآوردي رقوم از بيشتر بسيار اي مناطق پاره براي رقوم اين ولي است،
 براي دما آهنگ افت اگر و است كرده معطوف خاصي نقاط به متكي را خود برآوردهاي

آنچه  از سردتر قطع طور به تر مرتفع نقاط كه شود مي استنباط شود، گرفته نظر در بيشتر ارتفاعات
  ). 151: 1384الهي، رامشت،  نعمت( اند بوده است، كرده برآورد بوبك

 دقيقه 50 و درجه29در عرض جغرافيايي  كرمان ماهان منطقه در) 59 :1390رامشت و ديگران، (

معيري . (اند متر محاسبه كرده 2900را  دايمي برف مرز شمالي خط عرض دقيقه 5 و درجه 30تا
 متري  حوضه 3800تا  2240ارتفاعاتي يخچالي را در ها و سيرك مواريث) 1387و همكاران، 

  .دقيقه شناسايي كردند 48درجه و   30دقيقه تا 20درجه و 30صفاشهر در عرض
مرزهاي آخرين دوره  پژوهش، شناسايي شواهد ژئومورفولوژيكي و تعيين برف هدف اين

  . استيخبندان در كوهستان بيدخوان  و مقايسه آن با شرايط دمايي حال  حاضر 
  

  مطالعه منطقه مورد

 25´اي به طول جغرافيايي كيلومتري جنوب شهرستان بردسير در محدوده 40كوهستان بيدخوان در
 - غرب كمربند دهج شمالي و شمال 29˚و 40´تا 29˚و 35´و عرض جغرافيايي 56˚و 30´تا  56˚و

 400اي به پهناي تقريبي اين كوهستان محدوده. ساردوئيه و در مرز آن با دشت بردسير قرار دارد
كيلومترمربع را اشغال كرده است و ارتفاع تقريبي بلندترين قله آن از سطح درياهاي آزاد 

خوان به صورت تناوبي از مواد ساختمان آتشفشان بيد). 1390 خليلي،(باشد  متر مي 3800حدود
آيد حاصل  آذرآواري وگدازه است كه با توجه به شكل عمومي محصوالت فوراني، به نظر مي

عنوان يك استراتوولكان  توان از آن به به همين جهت مي. هاي مكرر آتشفشان بيدخوان باشند فوران
بندي ساختاري خود  در تقسيم، 1973ديميترويچ و همكاران، ). 2010خليلي و همكاران، (نام برد 
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ساردوئيه  - موقعيت آتشفشان بيدخوان را در نوار دهج
ساردوئيه ناميده 

  
  ساردوئيه

 مباني بررسي 

پايه، شناسايي اشكال 
 ، عكسهاي1:25000

 اين در اصلي 

 Arc GIS 9.3 كار  به
 32 تعداد ميداني،

Porter,2001( براي 

 برآورد رايت براي
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موقعيت آتشفشان بيدخوان را در نوار دهج “شناسي ناحيه كرمان
ساردوئيه ناميده  ـدختر را كه در استان كرمان قرار دارد را دهج  - او بخشي از نوار اروميه

ساردوئيه - كمربند آتشفشاني دهجكه با ستاره در  موقعيت آتشفشان بيدخوان

  .نشان داده شده است) با تغييرات ،1973ديميترويچ و همكاران، 

 براي اي كتابخانه مطالعةتوصيفي،  يها روش از منظور رسيدن به اهداف پژوهش،

پايه، شناسايي اشكال  يها نقشه كنترل اطالعات براي ميداني پژوهش، بازديدهاي
1:25000 توپوگرافي يها نقشه .است شده استفاده تحليلي روش

 ابزار 1344سال  1:20000و مقياس  1334 سال 1:55000

Arc GIS 9.3افزار  نرمي ديگر ها منطقه و نقشه يها پراكندگي سيرك

ميداني، بازديدهاي و هوايي هاي عكس توپوگرافي، يها از طريق نقشه
Porter,2001(پورتر پنجگانه روشهاي سپس از ميان. شد شناسايي

رايت برايسيرك و روش  كف ارتفاع گذشته، از روش يخ و 

96                                        

شناسي ناحيه كرمان زمين”در گزارش 
او بخشي از نوار اروميه. داند مي

  . است
  

موقعيت آتشفشان بيدخوان: 1شكل

ديميترويچ و همكاران، (

  

  ها روش و مواد

منظور رسيدن به اهداف پژوهش، به
پژوهش، بازديدهاي ة پيشين و نظري

روش ،در نهايت و يخچالي
1:55000 به مقياس منطقه هوايي

  .هستند پژوهش
پراكندگي سيرك   ترسيم نقشه براي 

از طريق نقشه. برده شده است
شناسايي منطقه در سيرك

 برف تعادل خطّ بازسازي
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  .استفاده گرديد يخچالي دوره آخرين مرز برف حد
 مرز برف ، آنها از درصد 60 خط گذراندن و كوچك سيركهاي مكان تعيين با رايت روش رد 

 همبستگي ةرابط به توجه همچنين  با .)13: 1384 هي،لال نعمت و رامشت( شود مي تعيين دائمي

با دماي دوره  محاسبه و در منطقه حال زمان مرز برف كنوني و  ارتفاع، دماي و دما عناصر، ميان
  .  مرز بازسازي شده است، مقايسه گرديد وورم كه براساس برف

  

  بحث و نتايج

  يخچالي كوهستان بيدخوان شواهد ژئومورفولوژيكي 

 اي اندازهويژه در نواحي مرتفع كنوني به  در آخرين دوره يخچالي كواترنر تراكم برف در منطقه به
تراكم مازاد . بوده  است كه باال رفتن دما در فصل تابستان قادر به ذوب كليه برف نبوده است

 داده و ي كوهستاني تشكيل ميها ذخيره قابل توجهي در حفره  برفهاي ذوب نشده در درازمدت،
ذشت با وجود گ. ي مختلف تشكيل شده استها بدين ترتيب به تدريج سيركهاي متعدد در دامنه

 و) هولوسن(ي جديد ها دوره ذوب يخ در هزاران سال از ذوب يخچال فرايند يخبندان و
ي يخچالي قديمي، هنوز اين عارضه در منطقه ها متالشي شدن جدار پرتگاههاي مسلط به سيرك

 غربي يك سيرك بزرگ به صورت حفره مركب گود و در دامنه جنوب. باشد قابل شناسايي مي
كيلومتر، به  2/7كيلومتر و عرض تقريباً  3/3ي سنگي پرشيب با طول حدود اه عظيمي با ديواره

تصوير اين سيرك و انعكاس آن در نقشه توپوگرافي نشان داده شده  2 در شكل. خورد مي   چشم
تواند نقش  ي ميها بررسي سيرك. هاي متفاوتي در زمينه تكامل سيرك وجود دارد تئوري. است

انعكاسي از  ها در واقع، شكل سيرك. گيري آنها را توجيه كند در شكلفرايندهاي مورفوديناميكي 
  ).159:1984، 1چورلي(است  ها شناسي، نوع و مدت اثر يخچال عوامل توپوگرافي، زمين

                                                 
1. Chorley, 1984 
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  انعكاس سيرك مذكور در نقشه توپوگرافي

 متراختالف ارتفاع راس و كف

شناسي در برابر 
در ساخت و پرداخت توسط يك يخچال ميزان مقاومت در برابر انرژي 

و در برخي ) 1381
هاي منطقه از  هاي انجام شده، سيرك

هاي پائين، مهمترين عوامل 
1977 .(  
به عقيده . را در تشكيل سيرك مورد بررسي قراد داد

در . ايشان، آب ذوبان به دو صورت نقش مهمي در فرسايش سيرك يخچالي برعهده دارد؛ الف
ديواه راسي سيرك كه در معرض اتمسفر قرار دارد، تغييرات دما نزديك نقطه انجماد منجر به يخ 
رسد و آب ذوب به سطح سنگ 
اين دو عمل با يكديگر منجر به 
رسد با توجه به قرارگيري كوهستان بيدخوان در 

1. Meltwater 
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  سيرك بزرگ جنوب غربي  تصوير
Ikonos2010 

انعكاس سيرك مذكور در نقشه توپوگرافي

متراختالف ارتفاع راس و كف 500 

شناسي در برابر  يكي از موارد مهم ، نقش انكارناپذير در توسعه اشكال فرسايشي مقاومت سنگ
در ساخت و پرداخت توسط يك يخچال ميزان مقاومت در برابر انرژي 

1381يماني،(كند  يخچال در بعضي جاها در راستاي حفظ مواريث يخچالي عمل مي
هاي انجام شده، سيرك با توجه به بررسي). 1386يماني،(كنند 
هاي پائين، مهمترين عوامل  هاي معتدل عرض براي بيشتر يخچال. نوع سيرك معتدل هستند

1977پورتر، (باشد  كننده يخچال، ميزان بارش فصل تجمع و دماي فصل فرساب مي
را در تشكيل سيرك مورد بررسي قراد داد 1خالت آب ذوبان

ايشان، آب ذوبان به دو صورت نقش مهمي در فرسايش سيرك يخچالي برعهده دارد؛ الف
ديواه راسي سيرك كه در معرض اتمسفر قرار دارد، تغييرات دما نزديك نقطه انجماد منجر به يخ 

رسد و آب ذوب به سطح سنگ  ز صفر درجه ميدر زير يخ، دما به كمتر ا
اين دو عمل با يكديگر منجر به . افتد شكافتگي مشابهي در عمق قابل توجه اتفاق مي

رسد با توجه به قرارگيري كوهستان بيدخوان در  به نظر مي. شوند تري مي
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سيرك بزرگ جنوب غربي  تصوير :2شكل
Ikonos2010

 
 

يكي از موارد مهم ، نقش انكارناپذير در توسعه اشكال فرسايشي مقاومت سنگ
در ساخت و پرداخت توسط يك يخچال ميزان مقاومت در برابر انرژي . باشد جريان انرژي مي

يخچال در بعضي جاها در راستاي حفظ مواريث يخچالي عمل مي
كنند  عمل ميجاها برعكس 

نوع سيرك معتدل هستند
كننده يخچال، ميزان بارش فصل تجمع و دماي فصل فرساب مي كنترل

خالت آب ذوبانفرايند د) 1940لوئيس، (
ايشان، آب ذوبان به دو صورت نقش مهمي در فرسايش سيرك يخچالي برعهده دارد؛ الف

ديواه راسي سيرك كه در معرض اتمسفر قرار دارد، تغييرات دما نزديك نقطه انجماد منجر به يخ 
در زير يخ، دما به كمتر ا. شود؛ ب شكافتگي مي
شكافتگي مشابهي در عمق قابل توجه اتفاق مي رسيده و يخ
تري مي هاي عميق ايجاد سيرك
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  .اند هاي منطقه داشته ي در تشكيل سيركمؤثر كمربند نيمه خشك ايران مركزي، اين فرايندها نقش
 يخچالهاي متداول انواع از كه باشد مي اي هدر يخچالهاي عملكرد حاصل يخچالي، يها دره

 كه دارد وجود يخ جريان آب، جريان جاي به يخچالها نوع اين در. آيند مي ارشم به كوهستاني

 و بياتي خطيبي، رجبي( است گرفته قرار بررسي مورد هايي مدل توسعه با آن عملكرد و مكانيسم
 است كوهستاني يخچالهاي جالب و عمده لندفرم يك اينكه ضمن يخچالي يها دره). 1387 

 تحول مراحل دانشمندان .آيد مي شمار به نيز يخچالي انداز چشم تحول مراحل از شاخصي ضمناً
 جواني، مرحله عنوان به پراكنده و مجزا سيركهاي گيري شكل. اند دهكر بررسي راي يخچالي ها دره

 و ساگدن( باشد مي ها انداز چشم نوع اين در بلوغ مرحله يها شاخص از هورن و آرت توسعه
 دارد مابين وضعيتي يخچالي هاي دره توسعهدر اين ميان  .)1387، به نقل از رجبي 1990 براين،

. تاس يخچالي فرسايش يافته توسعه مرحله و جواني مرحله از باالتر مرحله يك كه، معني بدين
 نظر از هم و طولي نيمرخ نظر از هم يخچالي فرسايش سيستم مهم لندفرم عنوان به ها درهاين 

 توجه مورد بيشتر مورفولوژي و توپوگرافي نظر از عرضي نيمرخ ولي .اند يبررس قابل عرضي

 به توجه با يخچالي كوهستان بيدخوان ، يها اصلي دره و اوليه شكل. است بوده محققان

 اين در شود و مي شامل را ده هزار سال حداقل واقع در غيريخچالي كه فرسايش حاكميت سيستم

 فرايندهاي طريق از تاحدودي اند،  يخ بوده عملكرد از ثرأمت ي گذشته كه ها دره شكل مدت

در حال  .اند شده دچار دگرگوني رودخانه بردگي مجراي عمق به و ها واريزه گيري شكل اي، هدامن
ي مناسبي براي استقرار سكونتگاهها و كشت باغات ها ي وسيع مكانها حاضر اكثر اين دره

 دوره زمان مدت مقابل در تغييرات اين نقش مسلماً). 3شكل( روستائيان منطقه شده است

 توسعه كامالً ماهيت و ژنز نظر از يخچالي بيدخوان يها دره. بود خواهد كواترنر جزئي يخچالي

زمان  مدت همچنين و يخ عمق و گوياي ضخامت حدودي تا ها دره مورفولوژي. نيست يافته
  .باشد مي آلپ كوهستان در مشابه يخچالي يها دره با مقايسه در آن استقرار كوتاه 

. هاي شرقي بيدخوان بر روي نقشه توپوگرافي نمايش داده شده است اي از دره نمونه) 4(در شكل 
عرض اين دره در . هاي معلق بر دره اصلي مشرف هستند درههاي كوچك به صورت  سيرك

). 5و4شكل(شود  دست از عرض دره كم مي متر است كه به سمت پائين 300باالدست حدود 
. هاست گرافي نرم و هموار، وسعت زياد و جهت رو به شرق از ويژگي عمومي اين گونه درهپوتو

است،  در تالش بررسي كرده ) 1383(ها بر خالف شرايط معمول، همانگونه كه طاحوني  اين دره
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  دست دره هاي عرضي باالدست و پائين

  

المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا 

  .شوند به سمت باالدست عريض مي

  هاي وسيع يخچالي استقرار سكونتگاهها و باغات در دره: 3

هاي معلق مشرف  و دره

  در يال شرقي بيدخوان

هاي عرضي باالدست و پائين نيمرخ: 5شكل
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به سمت باالدست عريض مي
  

3شكل

  

و دره اصلي دره يخچالي: 4لشك

در يال شرقي بيدخوان
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  آخرين دوره يخچالي در كوهستان بيدخوانمرز  برفها و بازسازي   تحليل داده

سيرك  32 موقعيت ميداني، بازديدهاي و هاي هوايي عكس هاي توپوگرافي،  نقشه از با استفاده
ترين  پائين. وارد شد 1 شماره و اطالعات آنها در جدول) 6شكل( شناسايي منطقه يخچالي در

 شرق و باالترين سيرك منطقه در متري و در جهت شمال 2900ارتفاع  هاي منطقه در سيرك
 ، خطّمرز برف حد برآورد سيرك براي كف ارتفاع بر اساس روش.  قرار دارد  3300ارتفاع

بر اساس روش رايت كه  ). 2جدول( دهد مي نشان را متري 3166 ارتفاع در منطقه،   وورم مرز برف
هاي  درصد سيرك 60، )1جدول( گيرد در نظر مي مرز برفعنوان  ها را به درصد سيرك 60ارتفاع 

  .  اند متر واقع شده 3100- 3000منطقه در ارتفاع 
  

 ها هاي منطقه و جهت ناهمواري توزيع سيرك

شرق هيچگونه سيرك يخچالي  نكته قابل توجه اينكه در كوهستان بيدخوان، جهت جنوب
 دريافت دليل شناسايي نشد و در جهت شرق تنها يك سيرك شناسايي شد، در اين جهات به

ي يخچالي در اين جهات ها و سيرك) است كمتر يخ و برف ماندگاري( خورشيدي بيشتر انرژي
اين جهات  ي كوچك درها و اگر هم در دوره يخچالي ديرين سيرك اند در منطقه تكامل نيافته

تشكيل شدند به دليل تغذيه كم، فرصت تكامل نداشته و در اثر فرسايش بعدي اثري از آنها باقي 
 كه به است؛ شده تشكيل قطب به رو يها دامنه يخچالي منطقه در سيركها بيشترين. نمانده است

ي دامنه جنوبي ها سيرك. است بيشتر يخ و برف ماندگاري يخورشيد كمتر انرژي دريافت دليل
. هستندثر از ارتفاع بيشتر دامنه جنوبي كوهستان بيدخوان نسبت به دامنه شمالي أبيشتر مت

و ) قطب( ها در جهات رو به شمال درصد سيرك 71 اشاره شده است، 2 همانگونه كه در جدول
  سيركهايفراواني  7 در شكل. اند واقع شده) استوا( به جنوب درصد آنها در جهات رو 15

  .بيدخوان در جهات مختلف نشان داده شده است
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 كوهستان بيدخوان در يخچالياي ه سيرك موقعيت :6شكل

 
 

  
  بيدخوان در جهات مختلف سيركهايفراواني : 7شكل
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  كوهستان بيدخوان در يخچالي سيركهاي تجمعي فراواني: 1جدول

 ارتفاع فراواني تجمعيفراواني  درصد تجمعي

1/3 1 1 2900 -3000 

8/21 7 6 3000 -3100 

37/59 19 12 3100 -3200 

12/78 25 6 3200 -3300 

100 32 7 3300 -3400 

 
  كوهستان بيدخوان در يخچالي سيركهاي فراواني توزيع: 2جدول

 ها جهت سيرك جنوب جنوبغرب غرب شمالغرب شمال شمالشرق شرق جنوبشرق

 
3000 2900 3000 3170 3100 3100 3100 

ك 
ير

 س
اع

رتف
ا

)
تر

م
( 

  
3000 3000 3200 3100 3300 3300 

  
3000 3100 3200 3200 3300 

 

  
3000 3150 3300 3100 

  

  
3100 3150 3300 

   

  
3100 3200 

    

  
3100 3200 

    

  
3200 3300 

    

  
3300 

     
 - 3000 3077 3137  3234 3125 3233 3200 

69.5  
اختالف  دردو 

  دامنه
3216.66  

هاي رو  سيرك

  به استوا
3147.16  

هاي رو  سيرك

  به قطب
  ميانگين ارتفاع  3166.63

  هاي رو به قطب درصد فراواني سيرك  %71  هاي رو به استوا درصد فراواني سيرك  15%

  
 ارتفاع و) ايستگاههاي سينوپتيك سيرجان و بافت( دما يها داده از استفاده با مرز كنوني برف

باشد كه با توجه به ارتفاع منطقه و دماي كنوني در منطقه در حال حاضر شرايط  مي متري 5500
دهد  مقايسه نقشه دماي كنوني و نقشه دماي بازسازي شده وورم نشان مي. يخچالي وجود ندارد

درجه در مناطق مرتفع  11جه در پايكوه ودر 9در آخرين دوره يخچالي دما در منطقه حدود 
 .سردتر بوده است
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 كوهستان بيدخوان نقشه دما كنوني : 8شكل

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرز كوهستان بيدخوان نقشه دماي وورم و برف :9شكل
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  گيري نتيجه

 ها مشاهدات ميداني در كوهستان بيدخوان وجود اشكال شاخص مناطق يخچالي از جمله سيرك
 مرز برفي منطقه اقدام به ترسيم ها پس از شناسايي سيرك. كند يخچالي را ثابت ميي ها و دره

  وورم مرز برف ، خطّمرز برف حد  برآورد سيرك براي كف ارتفاع بر اساس روش. منطقه گرديد
  سانتيگراد ةدرج صفر دماي ميانگين خطّ رقم دهد اين مي نشان را متري 3166 ارتفاع در منطقه، 

  .دهد مي نشان منطقه ارتفاعات روي بر را
 يخچالي منطقه با گذراندن سيركهاي كف ارتفاع ميانگين كه دهد مي نشان ها همچنين، بررسي

با استفاده از اين دو روش . باشد متر مي 3100- 3000از آنها برابر با طبقه ارتفاعي درصد 60 خطّ
كنوني با توجه به گراديان دما  مرز برف. گذشته بدست آمد مرز برفارتفاع تقريباً يكساني براي 

  . استمتر  5500
متر بوده است كه  3129.13و  3220ي شمالي و جنوبي به ترتيبها ميانگين مرز برف در دامنه

با توجه به توپوگرافي كوهستان بيدخوان  .دهد ميمتر اختالف ارتفاع را نشان  91 حدود
اند ولي با اين وجود از نظر فراواني  قع شدهبلندترين ارتفاعات در دامنه جنوبي كوهستان وا

اند كه نشانگر   ي رو به استوا و در جهات غربي واقع شدهها در دامنه ها درصد سيرك 71حدود 
  . استي يخچالي منطقه ها گيري سيرك در  شكل ها تاثير جهت ناهمواري

دهد،   ميورم نشان همچنين، مقايسه نقشه دماي كنوني و نقشه دماي بازسازي شده براي دوره و
درجه در مناطق مرتفع  11كوه و  درجه در پاي 9در آخرين دوره يخچالي دما در منطقه حدود 

 .سردتر بوده است
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