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چکیده
در این مقاله سعي بر این است که ارتفاع برفمرز ایران مرکزی با روشهای رایت ،ارتفاع کف سیرک ،نسبت پنجه به دیواره و
نسبتهای ارتفاعي برآورد شود و بهترین روش برای برآورد ارتفاع برفمرز دائمي معرفي شود .در بررسي اثرگذاری مقدار شیب
دامنههای کوهستاني و حداکثر ارتفاع قلل بر ارتفاع برفمرز دائمي برآوردشده ،روابط خطي این پارامترها در روشهای مذکور در
دامنههای نسار و نگار مرتفعترین قلل این واحد کوهستاني محاسبه شد .براساس فرم خطوط منحني میزان در نقشههای توپوگرافي،
بیش از  9900سیرک در ایران مرکزی شناسایي شد .امتداد ناهمواری ها در بیشتر مناطق ایران مرکزی ،شمال غربي -جنوب شرقي و
گاهي بهصورت غربي -شرقي است و بیشتر سیرکهای یخچالي در دامنههای شمال شرق یا جنوب غرب شکلگرفتهاند .نحوۀ
پراکندگي سیرکها حاکي از این است که دامنههای نسار (شمال شرقي) واحد ژئومورفیک ایران مرکزی شرایط بهتری برای شکلگیری
سیرکهای یخچالي داشته و  57/7درصد از سیرکها در دامنۀ شمال شرقي شناسایي شدهاست .تجزیهوتحلیل ارتفاع برفمرزهای
برآوردشده در روش نسبت پنجه به دیواره با اعمال روش رایت ،هم ازنظر ارتفاع و هم ازنظر اثر جهت بر تفاوت ارتفاع برفمرز با شرایط
محیطي انطباق بیشتری دارد .ارتفاع برفمرز در این واحد بین  2779متر تا  9031متر متغیر برآورد شد .متوسط ارتفاع برفمرز
کواترنری واحد ایران مرکزی  2159متر بودهاست .تجزیهوتحلیل اثر مقدار شیب و ارتفاع قلل بر تفاوت ارتفاع مرز حاکي از آن است که
 77درصد از اثرگذاری مقدار شیب در دامنۀ نگار و  95درصد از اثرگذاری ارتفاع قله مسلط به سیرک در دامنۀ نسار قابلتبیین است.
واژههای کلیدی :کواترنری ،سیرک ،برفمرز ،نسبت پنجه به دیواره ،ایران مرکزی.
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مقدمه
ارزیابی تغییرات اقلیمی کواترنری بهدلیل انعکاس بر
روی سیستمهای شکلزا و فرمهای ایجادشده بر روی
سطح زمین ،همواره از بحثبرانگیزترین و جذابترین
موضوعاتی بوده که توجه ژئومورفولوژیستها را به خود
جلب کردهاست (معیری و همکاران .)331 :3131 ،در این
دوره یخبندانهای شدید و طوالنیمدت اتفاق افتاده و
یخچالهایی را در سراسر کره زمین بهویژه ارتفاعات
باال بهوجود آوردهاست (شریفیوهمکاران.)333 :3191 ،
ماهیت اکثر اشکال سطحی زمین را به شرایط آب و
هوایی ،بهویژه به تحوالت شدید و متناوب اقلیمی در
دورۀ کواترنری ارتباط میدهند (ابطحی.)331 :3191 ،
بااینوجود موقعیت کنونی ایران و تسلط شرایط
خشک و نیمهخشک ،حاکمیت یخچالها در ایران با
شک و تردید همراه ساخته است؛ اما وجود آثار و
شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالها در مناطق مختلف،
حاکی از عملکرد یخچالها در مناطق مختلف آن است
(رامشتوهمکاران .)11 :3191 ،در این واحد ژئومورفیک
علیرغم خشکبودن در یالهای کوهستانی قلل
مرتفعی همچون شیرکوه ،هزار و اللهزار ،الوند ،سیرچ،
بل ،شاهان کوه ،کرکس و ...آثاری وجود دارد که دال
بر فعالیت یخچالهای کواترنری در این منطقه است.
بر این اساس در این پژوهش سعی بر آن است که با
توجه به شواهد موجود در واحد ژئومورفیک ایران
مرکزی ،به کمک آثار باقیمانده از فرایندهای یخچال،
ارتفاع برفمرز کواترنری برآورد شود.
پیشینۀ تحقیق
پورتر ( )3939معتقد داست که در بررسی
یخچالهای کواترنری معموال محققان مرحلۀ حداکثر
گسترش یخچال را مدنظر قرار میدهند و آن را از
طریق لندفرمهایی همچون سیرکها،مورنها ،فیوردها
و دیگر فرمهای یخچالی دنبال میکنند .کلمن و
استرون ( )3991در بررسی ژئومورفولوژیکی شمال
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غرب سوئد به این نتیجه رسیدند که در طی 1/1

میلیون سال گذشته ،یخچال به شکلهای مختلف
سیرکی ،فالتی و صفحهای منطقه را تحتتأثیر قرار
دادهاست .ژنگ و همکاران ( )1111در بررسی وضعیت
یخچالهای فالت قوینقای -تیبتان دریافتند که در
طی کواترنری ،چهار دورۀ یخچالی وجود داشته که در
حداقل دمای کواترنری ،یخچال بیش از 111111
کیلومترمربع از فالت را تحتتأثیر قرار میداده است.
هوقس و همکاران ( )1111در بررسی یخچالهای
کواترنری کوههای مدیترانه ،به این نتیجه رسیدند که
طی 311هزار سال گذشته ،نواحی کوهستانی تحت
تأثیر سه دورۀ یخچالی قرار داشتهاند .آنها معتقدند
که با توجه به عرض جغرافیایی منطقه ،یخچالها در
برابر تغییرات اقلیمی بسیار حساس هستند و سریع
واکنش نشان میدهند .دورتچ و همکاران ()1131
ارتفاع برفمرز دائمی کواترنری دامنههای شمالی
ارتفاعات الداخ ،واقع در شمالترین قسمت هند را
پایینتر از سایر دامنهها برآورد کردند .روی و الچنیت
( )1131برفمرز دائمی یخچالهای کواترنری را در
دامنههای مختلف فالت یخچالی گواتماالی آمریکای
مرکزی ،در اقل کواترنری  1111تا  1111متر برآورد
کردند که نسبتبه ارتفاع برفمرز دائمی کنونی با
توجه به خط همدمای صفر درجه (ارتفاع  1311متر)
 3311تا  3111متر متفاوت است .سررانو و همکاران
( )1131ارتفاع برفمرز دائمی کوههای مرکزی
کانتابریان شمال اسپانیا را به دو روش  AARو THRR
بهترتیب  1111و  1311متر برآورد کردند .اوانس و
همکاران ( )1131با استفاده از روش ارتفاع کف
سیرک ،برفمرز دائمی کواترنری کوههای آلپ در
رومانی را بیش از  3111متر پایینتر از شرایط کنونی
برآورد کردهاند.
یسیلیورت و همکاران ( )1131ارتفاع برفمرز
دائمی کواترنری کوههای شرقی ترکیه را با دو روش
ارتفاع کف سیرک و نسبتهای ارتفاعی 1911 ،متر
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باالتر از سطح دریا برآورد کردند که نسبتبه ارتفاع
برفمرز کنونی در حدود  311متر پایینتر بودهاست.
بروک و کیرکبرید ( )1133در تحقیقی ارتفاع برفمرز
دائمی ناحیۀ تاراروای ایسلند را برای شرایط کنونی
 3111متر برآورد کردند؛ درحالی که آنها معتقدند
در دورۀ کواترنری ،این ارتفاع همسطح دریا و حتی
پایینتر از آن بودهاست .عالوهبر نامبردگان ،محققانی
همچون اسپوتیال و همکاران ( ،)1111اوسکاین و
همکاران ( ،)1111میشل و همکاران ( ،)1111ایوانس
و رد ( ،)1111ناپیرالسکی و همکاران (،)1111
سریکایا و همکاران ،)1119( 3سریکایا و همکاران
1
( ،)1133میندراسکو ،)1131( 1بار 1و اسپاگنولو
( )1131در ارتباط با فعالیت یخچالهای کواترنری در
نقاط مختلف جهان مطالعاتی انجام دادهاند.
در طی چند دهۀ اخیر ،مطالعات یخچالشناسی در
ایران نیز توسط محققان زیادی موردتوجه قرار
گرفتهاست؛ ازجمله :قهرودیتالی و همکاران ()3191
با بررسی حوضۀ آبریز رودخانۀ زاب ،ارتفاع برفمرز
کواترنری را  3111متر برآورد کردند و تأکید کردند
که نهشتههای تولیدشده در اثر فرسایش یخچالی ،در
دورههای بین یخچالی ،دامنههای این حوضه را
پوشاندهاست .سرور و مجتهدی ( )3191در البرز غربی
(کوه خشچال) مطالعاتی انجام دادند و شکلگیری
یخچال توسط سه عامل زمینساخت ،ریختشناسی و
تغییرات آبوهوایی را در این منطقه تأیید کردند.
پاریزی و همکاران ( )3191به مطالعۀ شواهد یخچالهای
کواترنر پایانی در تنگوئیۀ سیرجان پرداختند .جعفری
و اصغری سراسکانرودی ( )3191آثار یخچالی کواترنری
زنجانرود را مطالعه کردند و این موضوع را تائید کردند
که در نواحی کوهستانی با ارتفاع بیش از  3311متری
در منطقۀ موردمطالعه،شرایط مساعدی برای شکلگیری
سیرکهای یخچال کواترنری داشتهاست .جعفربیگلو و
1-Sarikaya
2-Mindrescu
3-Barr
4-Spagnolo

همکاران ( )3191با بررسی آثار یخچالی کوهستان
بیدخوان کرمان ،وجود اشکال یخچالی مثل سیرک و
درههای یخچالی را تأیید کردند .قهرودیتالی و
همکاران ( )3191ارتفاع برفمرز حوضۀ داالخانی
کرمانشاه را در آخرین دورۀ یخچالی  1311متر برآورد
کردند.
شمسیپور و همکاران ( )3191با بررسی شواهد
یخچالی در قسمتهایی از زاگرس چینخورده،
حاکمیت قلمروهای یخچالی و مجاور یخچالی را مورد
تأیید قرار دادند .جعفری و همکاران ( )3191با سه
روش رایت ،شیب-جهت و ضریب خمیدگی به بازسازی
ارتفاع برفمرز کواترنری الوند همدان پرداختند .نتیجۀ
مطالعات آنها ،مناسبتر بودن دامنههای نسار را برای
شکلگیری و فعالیت یخچالی کواترنری مورد تأیید
قرار دادهاست .سیف و همکاران ( )3191با بازسازی
برفمرز پلئیستوسن در سایت ریگ به این نتیجه
رسیدند که هرچند این مناطق در شرایط کنونی
امکان تشکیل یخچال را ندارند؛ ولی در گذشته
لندفرمهای متعددی ،تحتتأثیر فرایندهای یخچالی
شکل گرفتهاند .قربانی شورستانی و همکاران ()3191
با بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در
ارتفاعات شمال شرق ایران (کوه بینالود) به این نتیجه
رسیدند که سیرکهای یخچالی کواترنری بین 1311
تا  1131متری پراکنده شده و ارتفاع برفمرز
بین 1111تا 1111متر قرار داشتهاست .خوشرفتار و
همکاران ( )3191با بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی
یخچالهای کوهستانی در کوه شاه البرز با روشهای
تجربی ،وجود فرایند یخچال کواترنری را در دامنۀ
شمالی آنکه هماکنون تحتتأثیر فرسایش آبی است،
موردتأیید قرار دادند .یافتههای شریفی و همکاران
( )3191در دشت ابراهیمآباد یزد حاکی از آن است
که هرچند درحال حاضر آبوهوای غالب ایران
مرکزی ،گرم و خشک است؛ ولی وجود لندفرمهای
موجود در منطقه ،نشاندهندۀ آبوهوای سردتر و
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مرطوبتر در گذشته است .شریفی پیچون و همکاران
( )3191با بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی شیرکوه
یزد ،ارتفاع برفمرز گذشته را  1111متر برآورد
کردند .ملکی و همکاران ( )3191ارتفاع برفمرز
کواترنری را با استفاده از روش پورتر در ارتفاعات
چهلچشمه و سارال کردستان  1131متر برآورد
کردند که نسبتبه البرز و زاگرس در ارتفاع پایینتری
برآورد شدهاست.
منطقۀ مورد مطالعه
ایران مرکزی محدودۀ مثلثیشکلی است که در
مختصات جغرافیایی  13تا  13درجۀ طول شرقی و
 19تا  11درجۀ عرض شمالی قرار گرفتهاست و
 111/111کیلومتر مساحت دارد و  11درصد از



مساحت ایران را شامل میشود که از شمال با

رشتهکوه البرز و از طرف غرب و جنوب غرب با
کوههای زاگرس ،از سمت جنوب و شرق بهترتیب با
رشتهکوههای مکران و شرقی محدود میشود (شکل .)3
وجود کوهستانهای اطراف منطقه ،امکان نفوذ توده
هواهای مرطوب را به ایران مرکزی محدود کردهاست
و باعث ایجاد شرایط خشک در اغلب مساحت منطقه
میشود .این امر سبب کاهش نزوالت جوی و افزایش
دامنۀ تغییرات دما بین شب و روز و فصول گرم و سرد
سال شدهاست .در ایران مرکزی دما از شمال غرب به
جنوب شرق افزایش مییابد .ارتفاع نسبی منطقه کمتر
است .تغییرات بارش در منطقه جهتگیری خاصی
ندارد (امیدوار و جعفری ندوشن.)11 :3191 ،

شکل  :8موقعیت مکاني واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

تهیه و ترسیم  :نگارندگان3191 ،
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مواد و روشها
در برآورد ارتفاع برفمرز کواترنری ،قدم اول،
شناسایی سیرکهای یخچالی بهعنوان مهمترین شاهد
فرایند یخچالی است .برای ردیابی سیرکهای منطقه
از نقشههای توپوگرافی  ،3:11111الیۀ خطوط منحنی
میزان ،مدل ارتفاعی رقومی  11*11و نرمافزارهای
 Global Mapper ،GISاستفاده شد .نقشههای
توپوگرافی ،عوارض و ناهمواریها را با خطوط منحنی
تراز بهوضوح نشان میدهند .این خطوط تراز در منطقۀ

یخچالی ،فرم پنجهایشکل را برای شناسایی سیرکها
بهوجود آوردهاست .فرم منحنی میزانها در چنین
مناطقی به شکل آبشخورمانند یا  Uاست که در اثر
تجمع یخچال در طی زمان بهوجود آمدهاست .اگر
چنین فرمهایی از ارتفاع بیش از  1111متری در
زاگرس یا ایران مرکزی یافت شوند ،بدونتردید
میتوان آنها را به فرایندهای یخچالی نسبت داد
(رامشت( )13 :3191 ،شکل .)1

شکل  :2انعکاس سیرک یخچالي در خطوط منحني تراز الوند

تهیه و ترسیم  :نگارندگان3191 ،

بررسی ارتفاع برفمرز واحد برای منطقهای که
امتداد ناهمواریهای آن باعث شکلگیری یخچال در
دامنههای متفاوت میشود ،خالی از اشکال نیست؛
بههمیندلیل ،ابتدا ارتفاع برفمرز در حوضههای آبریز
واحد ژئومورفیک ایران مرکزی برآورد شد .جهت کلی
سیرکهای شناساییشده باتوجه به امتداد ناهمواریها
مشخص شد؛ در واقع امتداد خطالرأس اصلی هر
حوضه ،تعیینکنندۀ جهت تشکیل سیرک درنظر

گرفته شد .با توجه به امتداد ناهمواریهای واحد ایران
مرکزی (شمالغربی -جنوبشرقی) و اثر دامنهها در
شکلگیری سیرک ،ارتفاع برفمرز در دامنههای شمال
شرقی و جنوب غربی این واحد برآورد شد .در برخی
نواحی مثل حوضۀ کویر درانجیر ،امتداد ناهمواریها
غربی -شرقی است .ارتفاع برفمرز کواترنری برای
دامنههای شمالی و جنوبی برآورد شد.
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در قدم بعدی ،با استفاده از نقشۀ زمینشناسی
 3:311111ایران ،شرایط لیتولوژیکی مکان سیرکها
بررسی شد و اطالعات سیرکهای شناساییشده در
رسوبات دیاژنز نشدۀ آبرفتی یا رسوبات حساس به
فرسایش مثل مارن و رس ،از دادههای قبلی خارج
شد .برای همۀ سیرکهای شناساییشده ،نیمرخ طولی
ترسیم شد و با توجه به روش نسبت پنجه به دیواره،
از اطالعات آن دسته از سیرکهایی که نیمرخ طولی
مقعری نداشتند ،در برآورد ارتفاع برفمرز دائمی
استفاده نشد .ارتفاع برفمرز کواترنری ،به روشهای
مختلف برآورد شد که در زیر به شرح آنها پرداخته
میشود:
روش رایت :در روش رایت با تعیین مکان سیرکها و
گذراندن خط  11درصد از آن ،برفمرز دائمی تعیین
میشود (انتظاری و همکاران .)311 :3191 ،در این روش
بر روی سیرکهای شناساییشده ،روابط ( 3و )1
اعمال شد:
R= n ×1/11

رابطۀ :3

 :d1تفاضل فراوانی طبقۀ ماقبل طبقۀ نمادار از فراوانی
طبقۀ نمادار :d2 ،تفاضل فراوانی طبقۀ مابعد طبقۀ
نمادار از فراوانی طبقۀ نمادار و  :hاختالف ارتفاع طبقۀ
نمادار است (قربانی شورستانی و همکاران.)1 :3191 ،
روش نسبت پنجه به دیواره :با استفاده از روش
نسبت پنجه به دیواره ،ارتفاع خط تعادل ( )ELAو
نسبت  THAR3بهدست میآید .با روش THAR
بهترین نتیجه برای یخچالهای کوچک و متقارن با
توزیع نرمال پهنهها و ارتفاعات بهدست میآید .با
توجه به اینکه روشهای محاسبۀ دیرینۀ  ELAبر
مبنای دادههای تجربی و فرضیههای نظری هستند،
در محاسبۀ  ELAبا دامنهای از خطاها و عدمقطعیتها
روبهرو هستند (یمانی و همکاران1 :3191 ،؛ بهنقلاز ژو و
همکاران .)1131 ،نسبت  THARبین  1تا  3است .برای
شناسایی سیرکها نیز از این روش استفاده میشود و
اگر نسبت  THARکمتر از  1/11یا بزرگتر از 1/31
باشد ،شکل شناساییشده ،سیرک محسوب نمیشود
(رابطۀ .)1

رابطۀ:1
در روابط مذکور :n ،فراوانی کل سیرکها در حوضۀ
موردنظر :X ،تفاوت ارتفاع برفمرز دائمی از ارتفاع

که  :ELAارتفاع خط تعادل :AH ،ارتفاع سر یخچال،

پایینترین سیرک :Hmax ،باالترین ارتفاع سیرک،

 :ATارتفاع پایۀ یخچال است )(Porter, 2000: 1069

 :Hminپایینترین ارتفاع سیرک و  :Rارتفاع برفمرز

روش نسبتهای ارتفاعي :در این روش ،از راه

است (قهرودیتالی و حسنی قارنایی.)111 :3191 ،

میانگین محدودۀ ارتفاعی پایانۀ زبانۀ یخچالی و
بلندترین ستیغ حوضه یا منطقۀ موردنظر ،ارتفاع
برفمرز مشخص میشود (رابطۀ .)1

R=Hmin+X

X=(Hmax-Hmin)/311*11



که  :Moارتفاع کف سیرک :L ،حد پایین طبقۀ نمادار،

روش ارتفاع کف سیرک پورتر :ازنظر پورتر ،یخچال
زمانی سیرک را پر میکند که خط برفمرز خیلی
باالتر از میانگین ارتفاع کف سیرک نباشد .این روش
برای بهدست آوردن ارتفاع خط تعادلهای یخچالی
گذشته است .در روش پورتر از رابطۀ ( )1استفاده
میشود که به کمک آن نما و مد محاسبه میشود.

رابطۀ :1

×h

رابطۀ :1

رابطۀ :1

)THAR=(ELA – AT) / (AH – AT

=AR

که  :ARارتفاع برفمرز :Ah ،باالترین ارتفاع قلمرو
یخچالی و  :Atپایینترین ارتفاع قلمرو یخچالی است
(شریفی و همکاران.)331 :3191 ،

Mo = L+

1-Terminus-to-Head Altitude Ratio
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از بین روشهای مختلف اعمالشده در برآورد
ارتفاع برفمرز ،بهترین روش ،انتخاب و ارتفاع برفمرز
زیرحوضههای واحد و خودواحد ژئومورفیک ایران
مرکزی مشخص شد .برای تجزیهوتحلیل اثرگذاری
مقدار شیب و ارتفاع بر ارتفاع برفمرز دائمی قلل
مرتفع ایران مرکزی ،از روابط خطی استفاده شد.
رابطۀ خطی بهصورت  y=bx+aاست :a .عرض از
مبدأ ،نقطۀ آغاز ارتباط بین دو متغیر را نشان میدهد.
 :bشیبخط حاصل از معادله .بهطور ساده این مقدار
گویای میزان تغییر در متغیر  yبهازای یک واحد تغییر
در  xاست .شیب مثبت نشاندهندۀرابطۀ مستقیم دو
متغیر است (عساکره.)139 :3191 ،
یافتههای پژوهش
واحد ژئومورفیک ایران مرکزی در قسمتهای
مرکزی ایران قرار گرفتهاست که امروزه دارای
آبوهوای خشک یا بسیارخشک است؛ ولی وجود آثار

و شواهد یخچالی در این منطقه دال بر وجود
آبوهوای سرد و مرطوب در گذشته است .حوضههای
آبریز دریاچۀ نمک ،گاوخونی ،ابرقو -سیرجان ،کویر
سیاهکوه ،کویر درانجیر و کویر لوت ازجمله
حوضههایی هستند که در واحد ژئومورفیک ایران
مرکزی واقع شدهاند .از میان این حوضههای آبریز
فقط امتداد ناهمواریهای کویر درانجیر بهصورت
غربی-شرقی است و سیرکهای آن درجهت شمال و
جنوب شکل گرفتهاند .امتداد ناهمواریها در سایر
حوضهها شمال غربی -جنوب شرقی است و سیرکها
در دامنههای شمال شرقی و جنوب غربی شکل
گرفتهاند .تعداد  1111سیرک در این واحد شناسایی
شد که با حذف اشکال شبه سیرک 1113 ،سیرک
باقی ماند 11/1 .درصد از سیرکها در دامنههای نسار
و  11/11درصد آنها در دامنههای نگار قرار گرفتهاند
(جدول ( ،)3شکل .)1

جدول  :8فراواني سیرکهای شناسایيشده در واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

حوضۀ آبریز
دریاچۀ نمک

جهت
شمال شرق

فراوانی سیرک پس از حذف
فراوانی کل سیرک
شبهسیرک
111
131

درصد فراوانی
11/1

جنوب غرب

113

111

31/11

شمال

111

111

31/11

جنوب

111

311

1/13

شمال شرق

311

311

1/19

جنوب غرب

311

311

1/93

شمال شرق

331

331

1/11

جنوب غرب

311

311

1/11

شمال شرق

111

191

33/31

جنوب غرب

333

331

1/11

ابرقو -سیرجان جنوب غرب

313

93

1/9

درانجیر
گاوخونی
کویر لوت
کویر سیاهکوه

مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،
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شکل  :9موقعیت سیرکهای شناسایيشده در منطقه

تهیه و ترسیم  :نگارندگان3191 ،

روش رایت
الف) بعد از شناسایی آثار سیرکی به کمک نقشههای
توپوگرافی و تصاویر ماهوارهای ،برآورد برفمرز با روش
رایت (رابطۀ  )3در دو مرحلۀ متفاوت انجام شد .در
مرحلۀ اول ارتفاع برفمرز از ضرب تعداد کل
سیرکهای هریک از حوضههای آبریز در عدد  1/1یا
 11درصد برآورد شد .مرحلۀ دوم ،همانند مرحلۀ اول
عمل شد؛ ولی از دادههای آن دسته از سیرکهایی که
در رسوبات دیاژنز نشده مثل کنگلومرا و سست قرار
داشت ،در برآورد ارتفاع برفمرز استفاده نشد .آثار
سیرکی در این سنگها ،شبهسیرکهایی هستند که
بعد از عقبنشینی یخچالها و در شرایط کنونی بر اثر
عوامل فرسایشی شکل گرفتهاند و نمیتوان تشکیل
آنها را به کواترنری نسبت داد .همچنین از دادههای
ارتفاعی سیرکهایی که پروفیلهای ترسیمشدۀ آنها

دلیلی بر شبهسیرک بودنشان است نیز استفاده نشد.
مقایسۀ این دو مرحله ،نشاندهندۀ افزایش ارتفاع
برفمرز برآوردی در مرحلۀ دوم برای همۀ حوضهها
است؛ بهطوری که در حوضۀ کویر لوت با حذف
شبهسیرکها ،ارتفاع برفمرز برآوردیش نزدیک به
 111متر مرتفعتر برآورد شد (جدول .)1
ب) این مرحله حاصل تفریق حداکثر ارتفاع از حداقل
ارتفاع بر عدد  311تقسیم و عدد برآوردی در عدد 11
ضرب شد .از جمع عدد بهدستآمده از این رابطه با
کمترین ارتفاع سیرک شناساییشده ،ارتفاع برفمرز
محاسبه میشود (رابطۀ  .)1در این مرحله نیز ارتفاع
برفمرز در مقایسه با رابطۀ ( )3افزایش داشتهاست و
بیشترین افزایش مربوط بهحوضۀ آبریز کویر لوت 111
متر است (جدول .)1

113
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جدول  :2ارتفاع برفمرز به روش رایت (رابطۀ )8

رابطۀ 3
رابطۀ 3
حوضۀ آبریز
(قبل از حذف سیرک) (بعد از حذف سیرک)
1113
1119
گاوخونی
1991
1131
کویر لوت
1311
1111
کویر درانجیر
1111
1111
کویر سیاهکوه
1311
1133
ابرقو -سیرجان
1331
1111
دریاچۀ نمک
مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

تفاوت ارتفاعی
319
119
111
111
111
111

جدول  :9ارتفاع برفمرز به روش رایت (رابطۀ )2

رابطۀ 3
حوضۀ آبریز
1113
گاوخونی
1991
کویر لوت
1311
کویر درانجیر
1111
کویر سیاهکوه
1311
ابرقو -سیرجان
1331
دریاچۀ نمک
مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

ج) در این مرحله همان مرحلۀ قبلی تکرار شد،
منتهی اعمال مرحلۀ قبلی پس از تفکیک سیرکهای
شناساییشده در جهات جغرافیایی منطقه (شمال
شرق و جنوب غرب حوضههای آبریز) انجام شد.
معموال دامنۀ نسار (شمال شرق) باید ارتفاع برفمرز

رابطۀ 1
1111
1113
1111
1111
1911
1111

تفاوت ارتفاعی
111
111
133
131
313
111

پایینتری نسبتبه دامنۀ نگار (جنوب غرب) داشته
باشد و چون در حوضههای آبریز کویر درانجیر خالف
این بود و برای دامنۀ نسار ارتفاع برفمرز باالتری
برآورد شد ،از این مرحله نمیتوان در برآورد ارتفاع
برفمرز آن استفاده کرد (جدول .)1

جدول  :7ارتفاع برفمرز به روش رایت (رابطۀ  )2در جهات مختلف

حوضۀ آبریز

شمال

جنوب شمال شرق جنوب غرب اختالف

گاوخونی

-

-

1911

1313

111

کویر لوت

-

-

1113

1111

31

-

-

-111

کویر سیاهکوه

-

-

1393

1111

311

ابرقو -سیرجان

-

-

-

1311

-

1311

1111

119

کویر درانجیر

1199 1119

دریاچۀ نمک
مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

روش ارتفاع کف سیرک پورتر
در این روش ابتدا سیرکها ازنظر ارتفاعی با فاصلۀ
 311متر طبقهبندی شد و فراوانی نسبی سیرک در

هر طبقه مشخص شد .ارتفاع برفمرز دائمی کواترنری
در طبقهای قرار دارد که سیرکها بیشترین فراوانی را
دارد .با مشخصکردن طبقۀ نمادار ،مطابق با رابطۀ ()1
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عمل شد .در این مرحله نیز حوضۀ کویر درانجیر
بهدلیل تفاوت منفی بین دامنۀ نگار و نسار از محاسبه
خارج شد .در بین حوضههای باقیمانده بیشترین



تفاوت ارتفاع برفمرز در جهات مختلف در حوضۀ

آبریز کویر سیاهکوه  131متر برآورد شد (جدول .)1

جدول  :5ارتفاع برفمرز به روش ارتفاع کف سیرک

حوضۀ آبریز

شمال

جنوب شمال شرق جنوب غرب اختالف

گاوخونی

-

-

1111

1111

31

کویر لوت

-

-

1911

1911

11

-

-

-311

کویر سیاهکوه

-

-

1111

1111

131

ابرقو -سیرجان

-

-

-

1111

-

-

1111

1111

11

کویر درانجیر

1111 1313

دریاچۀ نمک
مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

روش نسبت پنجه به دیواره
الف) در این مرحله از اطالعات نیمرخهای ترسیمشده
در مرحلۀ قبل ،ارتفاع کف سیرک ،ارتفاع پایینترین و
باالترین قسمت پروفیل استخراج شد .پس از برداشت
اطالعات الزم ،نسبت  THARبرای هرکدام از سیرکها
محاسبه شد؛ به این صورت که ارتفاع پایینترین
قسمت پروفیل از ارتفاع کف سیرک کسر شد و عدد
بهدستآمده بر تفاوت بین حداقل ارتفاع و حداکثر

ارتفاع پروفیل تقسیم شد .نسبت بهدستآمده بین 1
تا  3متغیر است .سیرکهایی که نسبت بهدستآمده
برای آنها پایینتر از  1/11یا باالتر از  1/31است،
سیرک محسوب نمیشوند و در برآورد ارتفاع برفمرز
مدنظر قرار نمیگیرند (پورتر .)1111 ،سپس ارتفاع
برفمرز سیرکهای باقیمانده طبق روش رایت
محاسبه شد .کویر لوت بیشترین تفاوت ارتفاع برفمرز
را در جهات مختلف داشتهاست (جدول .)1

جدول  :6ارتفاع برفمرز به روش نسبت پنجه به دیواره (با اعمال روش رایت)

حوضۀ آبریز

شمال

جنوب شمال شرق جنوب غرب اختالف

گاوخونی

-

-

1313

1111

-19

کویر لوت

-

-

1131

1131

111

-

-

111

کویر سیاهکوه

-

-

1111

1311

331

ابرقو -سیرجان

-

-

-

1111

-

1111

1111

131

کویر درانجیر

1911 1113

دریاچۀ نمک
مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

ب) تفاوت این مرحله با مرحلۀ قبلی در این است که
در اینمرحله پس از جداکردن اطالعات شبهسیرکها،
برای برآورد ارتفاع برفمرز همانند روش ارتفاع کف
سیرک پورتر عمل شد .بهدلیل تفاوت منفی بین دامنۀ

نگار و نسار حوضۀ آبریز کویر لوت و کویر سیاهکوه،
نمیتوان از این روش ارتفاع برفمرز آنها را برآورد
کرد .حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک بیشترین تفاوت را دارد
( 131متر) (جدول .)1

111
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جدول  :7ارتفاع برفمرز به روش نسبت پنجه به دیواره (با اعمال روش پورتر)

حوضۀ آبریز

شمال

جنوب شمال شرق جنوب غرب اختالف

گاوخونی

-

-

1311

1311

11

کویر لوت

-

-

1111

1911

-11

-

-

11

کویر سیاهکوه

-

-

1111

1111

-39

ابرقو -سیرجان

-

-

-

1131

-

دریاچۀ نمک

-

-

1111

1111

131

کویر درانجیر

1311 1331

مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

روش نسبتهای ارتفاعي
در این روش پایینترین ارتفاع با باالترین ارتفاع
پروفیل ترسیمی جمع و بر  1تقسیم شد .برای
بهدستآوردن برفمرز از میانگین و مد استفاده شد.

این روش نسبت به سایر روشها نتایج بهتری را از
خود نشان داد .حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک بیشترین
تفاوت ( 111متر) و گاوخونی کمترین تفاوت (311
متر) را به خود اختصاص دادهاست (جدول .)3

جدول  :1ارتفاع برفمرز به روش نسبتهای ارتفاعي

حوضۀ آبریز

شمال

جنوب شمال شرق جنوب غرب اختالف

گاوخونی

-

-

1311

1111

311

کویر لوت

-

-

1311

1311

111

-

-

131

کویر سیاهکوه

-

-

1113

1111

-113

ابرقو -سیرجان

-

-

-

1331

-

1131

1111

111

کویر درانجیر

1311 1311

دریاچۀ نمک
مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

مناطق تحتحاکمیت فرایندیخچالي ایران مرکزی
براساس نتایج برفمرز بهدستآمده به روشهای
مختلف ،روش نسبت پنجه به دیواره با اعمال روش
رایت (حوضههای کویر لوت ،کویر درانجیر ،ابرقو-
سیرجان ،دریاچۀ نمک) ،روش نسبت پنجه به دیواره
با اعمال روش پورتر (حوضۀ گاوخونی) ،روش ارتفاع
کف سیرک (حوضۀ کویر سیاهکوه) ،هم ازنظر ارتفاع
برفمرز و هم ازنظر اختالف ارتفاع برفمرز در
دامنههای مختلف مناسبتر شناخته شدند .نگاهی به
نتایج بهدستآمده برای ارتفاع برفمرز دائمی کامال
بیانکنندۀ این مطلب است که ارتفاع برفمرز از
جنوب به شمال کاهش یافتهاست؛ بهطوری که بین

جنوبیترین حوضه (کویر درانجیر) و شمالیترین
حوضه (دریاچه نمک) حدود  111متر اختالف ارتفاع
برفمرز وجود داشتهاست .عالوهبر برآورد ارتفاع
برفمرز ،حدود پیشروی فعالیت یخچالها با توجه به
ارتفاع پایینترین سیرک شناساییشده (جدول )9
مشخص شد .برای نمایش مناطقی از ایران مرکزی که
در طی کواترنری تحتتأثیر فرایند یخچالی بودند ،با
درنظرگرفتن ارتفاع برفمرز براساس روش نهایی و
ارتفاع برفمرز پایینترین سیرک شناساییشده ،نقشۀ
منطقۀ تحت حاکمیت فرایند یخچالی ایران مرکزی
ترسیم شد .مساحت واحد ایران مرکزی 111/111
کیلومترمربع است که  3/39درصد آن باالتر از ارتفاع
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برفمرز قرار داشته و تحتتأثیر فرایند یخچالی
بودهاست .منطقۀ تحت حاکمیت سیستم یخچالی با



توجه به ارتفاع پایینترین سیرک شناساییشده1/11 ،

درصد از مساحت این واحد را دربر میگیرد (شکل .)1

جدول  :3ارتفاع برفمرز نهایي و ارتفاع پایینترین سیرک شناسایيشده

ارتفاع برفمرز

حوضۀ آبریز

1311
گاوخونی
1191/1
کویر لوت
1193/1
کویر درانجیر
1311
کویر سیاهکوه
1311/1
ابرقو -سیرجان
1111/1
دریاچۀ نمک
مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

ارتفاع برفمرز براساس
ارتفاع پایینترین سیرک
1111
1111
1131
1111
1131
1311

شکل  :7مناطق تحتتأثیر فرایند یخچالي

تهیه و ترسیم  :نگارندگان3191 ،

ارتفاع برفمرز قلل مرتفع ایران مرکزی
برای برآورد ارتفاع برفمرز 31 ،قله در واحد ایران
مرکزی انتخاب شد .پس از برآورد برفمرز به روشهای
مختلف ،روشی که تفاوت زیادی با روشهای دیگر
داشت،کنار گذاشتهشد .از روشیهایی که ارتفاع برفمرز
دامنههای نسار باالتر از دامنههای نگار بود یا تفاوت

ارتفاع برفمرز برآوردی بسیار کم بود ،در برآورد ارتفاع
برفمرز نهایی استفاده نشد .با کنارگذاشتن روشهای
نامناسب ،میانگین ارتفاع برفمرز برآورد شد .قلۀ شاه
با ارتفاع  1113متر ،جنوبیترین و قلۀ الوند با 1131
متر ارتفاع ،شمالیترین قله در واحد ژئومورفیک ایران
مرکزی است (جدول .)31

111

برآورد ارتفاع برفمرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی
جدول  :80ارتفاع برفمرز در قلل مرتفع ایران مرکزی به روشهای مختلف و ارتفاع معرفيشده

نام قله
پلوار
شیرکوه
بل
الوند
گدار کج
شاهان کوه
ولیجا
شاه
جوپار
کرکس

*3-3

1-3

1-3

1-3

1-3

میانگین

جهت

شیب (درصد)

1111

1931 1131 1119

1191

شمال شرق

13

1111 1111

جنوب غرب

11

1191 1311 1191 1111 1111 1191

1191

شمال شرق

11

1111 1911 1311 1111 1199 1191

1911

جنوب غرب

11

1331 1111 1113 1113 1131 1311

1111

شمال شرق

11

1311

1119 1111 1311 1911

1931

جنوب غرب

11

1131 1111 1913 1911 1919 1113

1111

شمال شرق

13

1113 1111 1113

1111 1131 1113

1111

جنوب غرب

11

1111 1131 1113

1911 1111 1111

1939

شمال شرق

11

1311 1911 1111 1111 1111 1111

1111

جنوب غرب

11

1313 1913

1111 1991 1311 1911

1119

شمال شرق

11

1111 1311 1913 1191 1111 1131

1311

جنوب غرب

19

1111 1911 1311 1913 1319 1111

1911

شمال شرق

19

1111 1111

1131

1393 1911 1111

1119

جنوب غرب

11

1393 1111

1311 1111 1111 1913

1113

شمال شرق

13

1311

1911

1939 1911 1311 1111

1319

جنوب غرب

13

1311 1111 1913 1911 1311 1911

1111

1131 1911 1331 1931

1311

1311

1111

1391 1911

1191

1311

1131

1131

1-3

شمال شرق

11

1111

1119

جنوب غرب

11

1111

1111 1111 1111 1913

شمال شرق

11

1131 1111 1311

جنوب غرب

11

1911 1111

1113

1113 1111 1911

* (روشها بهترتیب ارائه در مقاله شمارهگذاری شدهاند) مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

رابطۀ خطي بین ارتفاع برفمرز و مقدار شیب
برای بررسی اثرگذاری مقدار شیب و ارتفاع قلل
مرتفع بر ارتفاع برفمرز ،از روابط خطی استفاده شد.
با توجه به یافتههای نتایج بهدستآمده در روشهای
مختلف ،در واحد ایران مرکزی بیشترین ضریب
همبستگی در دامنههای نسار و دامنههای نگار با
اعمال روش رایت (رابطۀ  )1برابر با  1/13و 1/11
بهدست آمد .در دامنۀ نگار ،اختالف مقدار شیب بین
باالترین و پایینترین مقدار شیب دامنه 1 ،درصد و
اختالف برفمرز  111متر است .نسبت تغییرات این
دامنه بهازای افزایش یک درصد شیب 313 ،متر است

و در دامنههای نسار با  3درصد تفاوت شیب111 ،
متر اختالف برفمرز است که  11متر نسبت تغییرات
بهازای افزایش یک درصد شیب برآورد شد .شیب
منفی در رابطۀ خطی ،ارتباط معکوس را نشان
میدهد؛ به این معنی که با افزایش یک متغیر ،متغیر
دیگر کاهش مییابد و برعکس .با توجه به یافتهها در
دامنههای نسار واحدهای ایران مرکزی ،مقدار شیب و
ارتفاع برفمرز رابطۀ معکوس دارند و با افزایش شیب،
ارتفاع برفمرز کم میشود؛ اما در دامنههای نگار یک
رابطۀ مستقیم بین این دو پارامتر وجود دارد و افزایش
شیب سبب افزایش ارتفاع برفمرز میشود(جدول.)33

111
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جدول  :88رابطۀ خطي مقدار شیب کوهستان و ارتفاع برفمرز

دامنه

روش موردقبول رابطۀ خطی مقدار شیب و ارتفاع برفمرز ضریب همبستگی

نسار

رابطۀ 1

Y=-39.263x+4124.8

1/13

نگار

رابطۀ 1

Y=82.303 X-383.41

1/11

مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

رابطۀ خطي بین ارتفاع قلۀ مسلط به سیرک و
ارتفاع برفمرز
با توجه به ارتفاع قلل ،رابطۀ خطی ارتفاع قلل و
ارتفاع برفمرز برآورد شد .در واحد ایران مرکزی
بیشترین ضریب همبستگی در دامنههای نسار در
روش رایت (رابطۀ  )1برابر با  1/11و در دامنههای

نگار در روش رایت (رابطۀ  )3برابر با  1/13برآورد شد.
در این واحد اختالف ارتفاع مرتفعترین و
کمارتفاعترین قله 3113 ،متر است .تفاوت ارتفاع
برفمرز در دامنههای نسار 113 ،متر و در دامنههای
نگار 131 ،متر است (جدول .)31

جدول  :82رابطۀ خطي ارتفاع قله و ارتفاع برفمرز

دامنه

روش موردقبول

رابطۀ خطی بین ارتفاع قلۀ مسلط و ارتفاع برفمرز

ضریبهمبستگی

نسار

رابطۀ 1

Y=0.2417X+1732.9

1/13

نگار

رابطۀ 3

Y=0.3166X+1517.5

1/13

مأخذ :محاسبات نگارندگان3191 ،

نتیجه

نتایج معقولتری را در برآورد ارتفاع برفمرز و اختالف

ارتفاع برفمرز کواترنری ارتفاعات ایران مرکزی،

ارتفاع برفمرز دائمی دامنههای شمال شرقی با جنوب

هرچند بهصورت پراکنده و زیرحوضههای کوچک،

غربی ارائه داد .در واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

توسط محققان مختلف برآورد شده؛ ولی تاکنون

بهعنوان خشکترین واحد کنونی که در طی کواترنری

بهصورت منسجم ارتفاع برفمرز این واحد ژئومورفیک

تحتتأثیر فرایندهای یخچالی بودهاست ،روش ارتفاع

مورد ارزیابی قرار نگرفتهاست .برای برآورد ارتفاع

کفسیرک پورتر و روش نسبت پنجه به دیوارۀ رایت،

برفمرز دائمی کواترنری در این مقاله ،از روشهای

مناسبترین روشها برای برآورد ارتفاع برفمرز

رایت ،ارتفاع کف سیرک پورتر ،نسبت پنجه به دیوارۀ

کواترنری معرفی شد .در این واحد ژئومورفیک ،ارتفاع

رایت و پورتر و نسبتهای ارتفاعی در جهات مختلف

برفمرز برآوردی بین  1111متر تا  1193متر متغیر

جغرافیایی استفاده شد .ارتفاع برفمرز به روش رایت

بودهاست ( 111متر اختالف ارتفاع) .ارتفاع برفمرز

در بیشتر حوضههای آبریز ایران مرکزی ،حدود 111

کواترنری این واحد  1311متر است .ازنظر جهت در

متر مرتفعتر از بقیۀ روشها برآورد شد و از این روش

این واحد ژئومورفیک ،تفاوت ارتفاع برفمرز دامنههای

برای برآورد ارتفاع برفمرز نهایی استفاده نشد .از بین

نسار با نگار در حدود  111متر بودهاست.

روشهای باقیمانده ،روش نسبت پنجه به دیواره،

111

برآورد ارتفاع برفمرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی

ارتفاع برفمرز برآوردشدۀ المدرسی و رامشت
( )3131در زیرحوضۀ سخوید ( 1111 -1311متر)،
جعفربیگلو و همکاران ( )3191و ذهاب ناظوری و
همکاران ( )3191در زیرحوضۀ بیدخوان کرمان
( 1311متر) در دامنههای نگار و رامشت و کاظمی
( )3131در اقلید ( 1911متر) ،معیری و همکاران
( )3131در صفاشهر ( 1911متر) ،رامشت و همکاران
( )3191در ماهان کرمان ( 1911متر) ،یمانی و
همکاران ( )3131در دامنههای شمال شرقی کرکس
( 1111متر) ،مهرشاهی و بقایینیا ( )3193در
فخرآباد یزد ( 1911متر) ،سیف و ابطحی ( )3191در
حوضۀ آبریز دریاچۀ نمک ( 1311متر) و پاریزی و
همکاران ( )3191در تنگوئیه سیرجان ( 1139متر)
در دامنههای نسار کوههای واحد ایران مرکزی،
یافتههای این تحقیق را مورد تأیید قرار میدهد .روابط
خطی برآوردشده بین مقدار شیب و ارتفاع برفمرز،
اثرگذاری شیب بر ارتفاع برفمرز را تأیید میکند؛ ولی
آن را تنها عامل تأثیرگذار معرفی نمیکند .بیشترین
ضریب همبستگی برآوردشده در دامنۀ نسار واحد
ایران مرکزی ( )1/13و در دامنههای نگار ()1/11
است .با توجه به این مسأله میتوان همۀ تفاوت ارتفاع
برفمرز را فقط وابسته به مقدار شیب نسبت داد .از
تأثیر ارتفاع قلل مسلط بر سیرک بر ارتفاع برفمرز نیز
نمیتوان چشمپوشی کرد .بیشترین تأثیری که ارتفاع
قلهبر ارتفاع برفمرز داشته ،در دامنۀ نسار است؛
بهطوری که ضریب همبستگی آن ( )1/13بهدست آمد
و کمترین آن در دامنۀ نگار ( )1/13برآورد شد.
بااینوجود ارتفاع برفمرز فقط متأثر از ارتفاع قله
نیست.

منابع
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تنگوئیه سیرجان ،پژوهشهای ژئومورفولوژیکی کمی.
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بازسازی برفمرزهای یخچال کواترنری در کوهستان
بیدخوان کرمان ،جغرافیا (فصلنامۀ علمی -پژوهشی و
بینالمللی انجمن جغرافیای ایران) .سال  .31شمارۀ
 .11صفحات .91-311
جعفری ،غالمحسن؛ مهدی فیضاهللپور؛ زینب براتی( .)3191بازسازی ارتفاع برفمرز کواترنری الوند همدان
(با سه روش رایت ،شیب -جهت ،ضریب خمیدگی)،
فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی .سال  .11شمارۀ .1
صفحات .311 -311
جعفری،غالمحسن؛صیاد اصغریسراسکانرودی (.)3191بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجانرود ،پژوهشهای
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Interdiction
Assessment of Quaternary climate change has always been one of the most controversial and the
most attractive issues that have attracted the attention of geomorphologists due to the reflection on
shaping systems and created forms on the surface of the earth) Moayeri et al, 2008: 113). The nature
of most surface forms of earth related to climatic conditions. Especially they related to the severe and
intermittent climate changes in the Quaternary period (Abtahi, 2013: 186). Despite the current
location of Iran and the domination of dry and semi-arid conditions, the rule of glaciers in Iran has
been made with doubts, but the existence of geomorphologic evidence of glaciers in different regions
indicates the function of glaciers in its various regions (Ramesht et al, 2011: 60). Despite the current
location of Iran and the domination of dry and semi-arid condition that has been made with doubts
the domination of glacier process, but the existence of geomorphologic evidence of glaciers in
different regions indicates the function of glaciers in various regions.Domestic and foreign
researchers have confirmed the effect of quaternary glacial processes in the heights of Central Iran as
the driest geomorphic unit of Iran. Central Iran is a triangular area with a geographic coordinates of
51 to 58 degrees east longitude and 29 to 34 degrees north latitude and its area is 376,632 square
kilometers and covers 23 percent of Iran's area.
Methods and Material
In this article, it is tried to estimate the ELA in central Iran by Wright, cirque-floor altitude,
Terminus-to-Head Altitude Ratio (of Wright and Porter), and altitude ratio's methods. Then to be
introduced the best method to estimate the ELA. Glacial cirques, as the most important landforms of
the Quaternary cold periods, are recognizable the form of the curve lines in topographic maps. The
first step to estimating the ELA, identifying glacial evidence such as the cirque. To track the cirques
of the area were used topographic maps with scale 1: 50000, the curve lines, the 30 * 30 digital
elevation model, and the ARC GIS and Global mapper software. Accordingly, more than 3300
cirques were identified in Central Iran. The mountainous terrains of central Iran, examining it as a
geomorphic unit faced with the problem, therefore, in order to solve this problem, first the ELA was
calculated in the water basins, which are located in this unit.The mountainous terrains in most parts
of central Iran are northwestern - southeastern and sometimes western - eastern.The cirques were
identified in different directions and the ELA was estimated for different slopes in this geomorphic
unit.
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The geomorphic unit of central Iran is located in central parts of Iran. Quaternary glaciers of this unit
were identified in the western and northwestern regions of the mountainous regions. Salt Lake,
Gavkhoni, Abarghu-Sirjan, Siahkuh Desert, Duranjir Desert, Lut Desert are among the basins located
in the geomorphic unit of Central Iran.From these basins, only mountainous terrains of Duranjir
desert is western-eastern, and its cirques are formed in the north and south directions.In other basins
mountainous terrains are northwestern-southeastern, and the cirques are formed in the northeastern
and southwestern directions. In Wright's method, ELA is determined using determining the location
of the cirques and passing 60% of the line (Entezari et al, 2015: 172). For Porter, the glacier fills the
cirques when the ELA is not much higher than the average cirque-floor height. This method is used
to obtain the Quaternary ELA. Using THAR approach, the equilibrium line altitude (ELA) and the
THAR ratio are obtained. With the THAR method, the best result is obtained for small and
symmetrical glaciers with the normal distribution of areas and heights. The THAR ratio is between
zero and one. This method is also used to identify cirques, and if the THAR ratio is less than 0.46 or
greater than 0.86, the identified figure is not considered a cirque (Yamani et al. 2013: 7). In this
method, ELA is determined by means of the mean elevation range of the glacial tabular terminus and
the highest ridge of the basin or region under study (Sharifi et al, 2016: 116).
Conclusion
Investigation of cirques in different directions indicates that most glacier cirques are formed in the
northeastern or southwestern slopes. The dispersion of the number of cirques indicates that Nesar
slopes (Northeastern) of the geomorphic unit of Central Iran have better conditions for the formation
of glacial cirques. Analysis of ELA was estimated by THAR applying the Wright method indicates,
in terms of elevation and direction effects are more consistent with the environmental conditions. The
ELA in this unit was estimated between 2743 meters and 3098 meters (with 360 meters height
difference). The average elevation of ELA of central Iran was 2853 meters. Analysis of the results of
the effect of the value of slope and height of the peak on the ELA indicates that the effect of the slope
in the Negar slopes and height of the peak in Nesar slopes is greater.
Keywords: Quaternary, Cirque, ELA, Terminus-to-Head Altitude Ratio, Central Iran.
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