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ارتفاع خط تعادل ( TP-ELAو  )TPW-ELAدر ارتفاعات زاگرس
بابک ابراهیمی ،1عبداله سیف

*2

-5دکتري جغرافياي طبيعی ،مدیر دفتر برنامهریزي آب ،شرکت آب منطقهاي اصفهان اهواز
-2استادیار دانشکده علوم جغرافيائی و برنامهریزي ،دانشگاه اصفهان
پذیرش مقاله5934/55/53 :
تأیيد نهایی مقاله5931/9/57 :
چكیده
ارتفاع خط تعادل یخچالی عموماً وابسته به ميزان تراکم برف است که خود تحتتأثير توزیع بارش برف در فصل
زمستان و همينطور فعاليت هاي بادرُفتی برف است .با توجه به اثر باد بر موقعيت ارتفاع خط تعادل ،دو مفهوم ارتفاع
خط تعادل دما-بارش و ارتفاع خط تعادل دما-بارش -باد به ترتيب جهت تفکيک خط تعادل متأثر از دماي فصل
ذوب و بارش برف فصل سرد و همينطور خط تعادل متأثر از اثر دما ،بارش و اثر تراکمی باد ارائه شده است .در این
تحقيق خط تعادل دما -بارش در مناطق مطالعاتی زردکوه ،اشترانکوه ،دنا ،شاهو و گرین واقع در زاگرس مرتفع
محاسبه شد .به این منظور دما و بارش متوسط فصل ذوب و فصل بارش برف بر اساس دادههاي ثبت شده در
ایستگاههاي هواشناسی تحليل و ارتفاع خط تعادل دما-بارش حاضر با لحاظ آهنگ افت آدیاباتيک ،گرادیان بارش-
ارتفاع و وضعيت توپوگرافی محاسبه گردیده است .همچنين بر اساس ارتفاع یخچالهاي کوچک در این مناطق،
وضعيت حاضر ارتفاع خط تعادل یخچالی دما-بارش-باد در این مناطق تخمين زده شده است .بر این اساس ارتفاع
خط تعادل یخچالی دما-بارش در مناطق مطالعاتی بين  4444الی  4144متر از سطح دریا (باالتر از ارتفاع بلندترین
قلل ارتفاعات زاگرس) و همچنين ارتفاع خط تعادل یخچالی دما-بارش-باد در محدوده ارتفاعات زردکوه و اشترانکوه
حدود  9814متر از سطح دریا اندازهگيري شده که حدود  914متر پائينتر از ارتفاع خط تعادل یخچالی دما-بارش
است .بنابراین با توجه به ارتفاع خط تعادل یخچالی دما-بارش ،در حال حاضر شرایط تشکيل تودههاي یخچالی در
مناطق مطالعاتی فراهم نبوده و یخچالهاي کوچک مشاهده شده در ارتفاعات دنا ،زردکوه و اشترانکوه نتيجه
فعاليتهاي بادرُفتی در دامنههاي شمالی و تراکم برف در سيرکهاي یخچالی این مناطق است.
واژههای کلیدی :ارتفاع خط تعادل ،یخچال ،اقليم ،زاگرس.

* -نویسنده مسئول43599283594 :

Email: a.safe@geo.ui.ac.ir
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مقدمه
حاضر مناطق مختلف ایران ارائه شده است که
هيچکدام از دقت کافی برخوردار نبوده است (شوایتزر،
5372؛ بوبک5397 ،؛ گرونرت و همکاران5378 ،؛
پرو5384 ،؛ یمانی5989 ،؛ کوله 5374،5379 ،و
2448؛ کسيکی2441 ،؛ مسرلی .)5397 ،همچنين
بوبک ( )5397ارتفاع خط تعادل یخچالی حاضر را در
منطقه سيلوداغ و ست داغ در مرز شمال غربی ایران
و ترکيه بر اساس بررسی  24یخچال کوچک بين
 9544الی  9444متر از سطح دریا تخمين زده است.
در سال  5378گرونرت و همکارانشان پنج ناحيه
کوچک یخچالی در زردکوه را بررسی کرده و حدود
ارتفاع خط تعادل یخچالی حاضر را  9344متر عنوان
کردهاند .شوایتزر در سال  5372بر اساس کارهاي
دیگران و آناليز عکسهاي هوائی حدود مرز برف
دائمی زمان حاضر را در ایران تخمين زده است .او
نتایج کار خود را در قالب یک نقشه ارائه نموده است
(شکل .)5

امروزه ،تغييرات اقليمی کواترنر تا عهد حاضر،
موضوعی است که مورد توجه محققين علوم مختلفی
چون اقليمشناسی ،زمينشناسی و جغرافيا قرارگرفته
است .ارتفاع خط تعادل یخچالی ( )ELAیخچالهاي
عهد حاضر و مقایسه آن با ارتفاع خط تعادل
یخچالهاي دیرینه ازجمله پارامترهایی است که از آن
بهعنوان یک شاخص تغيير اقليم استفاده میشود
(ليختنکر5398 ،؛ ویسر5398 ،؛ کلين و همکاران،
5333؛ پورتر2445 ،؛ مارک و همکاران .)2441 ،یکی
از مفاهيم مهم در این رابطه به خصوص در حيطه
مباحث یخچال شناسی دیرینه ،مفهوم افت خط
تعادل یخچالی ( )ELAاست .این پارامتر به واقع از
اختالف  ELAدیرینه و  ELAحاضر به دست میآید.
از آنجا که دقت ميزان افت خط تعادل یخچالی
محاسبهشده ،به دقت مقدار  ELAدیرینه و  ELAعهد
حاضر دارد ،لذا ضروري است که  ELAعهد حاضر به
روش دقيقی محاسبه گردد .در منابع موجود،
تخمينهاي براي مقدار ارتفاع خط تعادل یخچالی

شکل  :5ارتفاع خط تعادل یخچالی حاضر بر اساس نظر شوایتزر ()5372
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در سال  5372مقبوليت بيشتري داشته که آن هم به
دليل محدودیت آماري دادههاي استفاده شده،
محاسبات دقيقی محسوب نمیگردد .یکی از بهترین
روشهاي موجود جهت محاسبه ارتفاع خط تعادل
یخچالی حاضر ،روشی است که دال و همکارانش در
سال  5377ارائه کردهاند (دال و همکاران .)5337 ،بر
اساس کار دال و همکارانش ،آقایان لی و همکارانشان
در سال  2449روش بهبود یافتهاي را ارائه نمودهاند
که در این تحقيق جهت محاسبه ارتفاع خط تعادل
یخچالی حاضر در محدوده زاگرس (با تمرکز بر
محدوده زاگرس مرتفع) به کار گرفته شده است .به
این منظور پنج منطقه مهم در محدوده زاگرس جهت
بررسیهاي دقيق انتخاب گردیده و آمار ایستگاههاي
سينوپتيک و کليماتولوژي در این مناطق ،براي
محاسبه خط تعادل یخچالی حاضر ،مورد استفاده قرار
گرفته و نتایج با سایر مطالعات مقایسه شده است.

به طوري که در این نقشه به وضوح مشاهده میگردد،
ارتفاع خط تعادل یخچالی حال حاضر از دامنههاي
خارجی رشته کوههاي حاشيهاي کشور به سمت
ارتفاعات داخلی به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
پرو در سال  5384اشاره به دو یخچال کوچک واقع
در دو سيرک یخچالی در دامنههاي شمالشرقی
زردکوه که توسط مورنهاي یخچالی محصور شدهاند،
کرده است .بر اساس تحقيقات وي ،بلندترین قله
منطقه با ارتفاع  4244متر از سطح دریا ،پائينتر از
ارتفاع خط تعادل یخچالی حاضر منطقه مطالعاتی
است .یمانی در سال  2447برخی سيرکهاي
یخچالی را در رقوم  9444الی  4444متري زردکوه
گزارش کرده است .او همچنين معتقد است رقوم خط
تعادل یخچالی معاصر زردکوه باالي  4844متر از
سطح دریاست .کوله طی سالهاي  5374،5379و
 2448به بررسی آثار یخچالی کوههاي جوپار ()4591
و کوه اللهزار ( )4974و کوه هزار ( )4493پرداخته
است او مرز برف دائمی عهد حاضر این منطقه را بيش
از  4114متر برآورد کرده است .مطالعاتی در این
زمينه در ارتفاعات شمال غرب ایران (مرز ایران و
ترکيه) نيز به عملآمده که نتایج آنها در بررسی
ارتفاع خط تعادل یخچالی زاگرس بسيار با اهميت
است .در کوه سوفان ،واقع در شمال دریاچه وان با
ارتفاع  4244متر از سطح دریا ،ارتفاع خط تعادل
یخچالی حاضر باالي  4444متر برآورد شده است
(کسيکی .)2441 ،ارتفاع خط تعادل یخچالی حاضر
در کوههاي بوزل (ارتفاعات مرزي ایران ،ترکيه و
عراق) نيز بر اساس موقعيت یخچالهاي کوچک
محلی ( 9944مسرلی )5397 ،متر از سطح دریا
برآورد شده است.
در بين مقادیر ارائه شده براي مقدار ارتفاع خط تعادل
یخچالی حاضر ،محاسبات انجامشده توسط شوایتزر

محدوده مورد مطالعه

محدودههاي مطالعاتی این تحقيق شامل ارتفاعات
زردکوه ،دنا ،اشتران کوه ،گرین و شاهو و منطبق بر
محدوده ارتفاعات زاگرس است .از نظر زمينشناسی
کوههاي زاگرس به دو بخش عمده زون زاگرس مرتفع
و زون زاگرس چينخورده تقسيمبندي میگردند که
محدوده مطالعاتی تحقيق پيش رو ،متمرکز بر زاگرس
مرتفع میباشد .زاگرس مرتفع بخش شمالشرقی
رشته کوههاي زاگرس و در واقع اولين ردیف از
کوههاي زاگرس را تشکيل میدهند و به صورت
دیوارهاي بلند اما با پهناي نسبتاً کم (بين  54الی 91
کيلومتر) از شمالغربی به جنوبشرقی کشيده
شدهاند .در محدوده مطالعاتی ،اثرات اوروگرافيک بر
جریانهاي غربی بسيار مشهود است ،صعود هواي
مرطوب مدیترانهاي و اطلس شمالی و جریانهایی که
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یخچالی چال کبود و چال بران میباشد .در دامنه
شمالشرقی این منطقه نيز چندین یخچال سيرکی
مشاهده شده است (فریگنو5335 ،؛ موسوي و
همکاران2443 ،؛ سيف و ابراهيمی .)5934 ،ارتفاعات
دنا در امتداد سلسله جبال زاگرس ميانی و در محدوده
جغرافيائی ' 94° 99الی ' 95° 52درجه شمالی و
' 15° 55الی ' 15° 14درجه شرقی در استان
کهکيلویه و بویراحمد ،سومين پيکره مورد بررسی این
تحقيق است .کوه دنا مشتمل بر زنجيرهاي از قلل
(بيش از  47قله) با ارتفاع بيش از  4444متر است که
بلندترین آنها  4443متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
چهارمين منطقه موردبررسی ،ارتفاعات گرین و
شاهنشين در محدوده جغرافيائی ' 99° 48الی
' 94° 44درجه شمالی و ' 48° 59الی ' 48° 98درجه
شرقی در استان لرستان است .این ارتفاعات نسبت به
سه سایت دیگري از متوسط ارتفاع کمتري برخوردار
بوده و ارتفاع بلندترین قله آن مشرف به دره ونائی
حدود  9914متر از سطح دریاست .آخرین محدوده
مطالعاتی این تحقيق ارتفاعات شاهو در بخش شمال-
غربی سلسله جبال زاگرس و در محدوده جغرافيائی
' 94° 48الی ' 91° 54درجه شمالی و ' 49° 58الی
' 49° 44درجه شرقی واقع در استانهاي کردستان و
کرمانشاه است .ارتفاع بلندترین قله شاهو در جنوب
شرق شهر پاوه حدود  9914متر از سطح دریاست
(شکل .)2

از قسمت جنوبغربی بر دامنههاي غربی زاگرس
میرسند باعث بارشهاي سنگينی در این منطقه
میشوند .ميانگين بارندگی ساليانه در برخی از
ارتفاعات محدوده مطالعاتی به بيش از 5444
ميلیمتر در سال بالغ میگردد .اثر دیوار اقليمی
زاگرس عمدتاً باعث تحليل توان رطوبتی سامانههاي
بارانزاي مدیترانهاي و جنوب غربی میشود و این
تودههاي هواي درحال حرکت به سمت مرکز ایران،
خاصيت بارانزایی خود را به نحو چشمگيري از دست
میدهند به نحويکه بارندگی ساليانه در نواحی شرقی
زاگرس به کمتر از  444ميلیمتر میرسد .کوه زردکوه
در امتداد سلسله جبال زاگرس ميانی و در محدوده
جغرافيائی ' 92° 54الی ' 92° 98درجه شمالی و
' 43° 14الی ' 14° 51درجه شرقی و در استان
چهارمحال و بختياري واقع است .بلندترین قله در
منطقه زردکوه ،ارتفاعی در حدود  4224متر از سطح
دریا را دارد .منطقه زردکوه در حال حاضر دربرگيرنده
چند یخچال کوچک (عموماً یخچالهاي واقع در
سيرکهاي یخچالی) در دامنه شمالشرقی است
(فریگنو5335 ،؛ موسوي و همکاران2443 ،؛ سيف و
ابراهيمی .)5934 ،ارتفاعات اشترانکوه واقع در
محدوده جغرافيائی ' 99° 21الی ' 99° 54درجه
شمالی و ' 43° 94الی ' 43° 54درجه شرقی و در
استان لرستان دیگر محدوده مطالعاتی این تحقيق
است .بلندترین قله این منطقه ،قله سنبران با ارتفاع
 4485متر از سطح دریاست که مشرف بر سيرکهاي
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شکل  :2موقعيت محدودههاي مطالعاتی در ارتفاعات زاگرس بر روي مدل رقومی ارتفاعی (ابراهيمی.)2451 ،

مواد و روشها
نقاطی از یخچال است که ميزان برداشت و انباشت در
آن طی یک سال برابر باشد (یا بهعبارتی دیگر موازنه
جرمی یخ در آن برابر با صفر است) (شکل .)9

ارتفاع خط تعادل یخچالی مفهومی در ارتباط با
سامانههاي یخچالی است .ارتفاع خط تعادل یخچالی
( )ELAدر یک یخچال ،خط تئوریکی است که بيانگر

شکل  :9نيمرخ طولی از یک دره یخچالی بيانگر ارتباط ميان موازنه جرمی ،مسير حرکت ذرات یخ و فرایندهاي حمل واریزههاي
یخچالی ،محدوده زون انباشت ،برداشت و موقعيت ارتفاع خط تعادل یخچالی.
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پایدار در نظر گرفته میشود .ميزان ارتفاع خط تعادل
یخچالی ساليانه بر اساس ميزان آن در انتهاي فصل
انباشت در نظر گرفته شده و عموماً هممعنی با خط
برف در نظر گرفته میشود .در بيشتر مطالعات
یخچالی دیرینه نيز مقدار  ELAمترادف با مرز برف
در نظر گرفته میشود (مییر و پست5392 ،؛ پورتر،
 .)2445مقدار  ELAعموماً به ميزان تراکم برف در
طول زمستان و ميزان برداشت در طول فصل تابستان
بستگی دارد .از آنجا که باد میتواند بر ميزان ELA
تأثير بگذارد ،دال و نسج ( )5332واژه ارتفاع خط
تعادل بارش-دما ( )TP-ELAو ارتفاع خط تعادل
بارش -دما-باد ( )TPW-ELAرا معرفی کردهاند.
بنابراین واژه ارتفاع خط تعادل بارش-دما بيانگر
وضعيت عمومی  ELAتحتتأثير دما و بارش است و
واژه ارتفاع خط تعادل بارش -دما -باد بيانگر اثر
بادرفتی برف در ناحيه تراکم یخچالی (بخصوص
یخچالهاي سيرکی) است (شکل .)4

ارتفاع خط تعادل یخچالی یا  ELAبندرت به صورت
یک خط با ارتفاع ثابت در کل گستره عرضی یک
یخچال دیده میشود .علت این پدیده تأثيرات محلی
توپوگرافی و اقليمی است .بنابراین  ELAبيانگر
متوسط ارتفاع خط تعادل یخچالی در یک منطقه
است .ميزان ارتفاع خط تعادل یخچالی دقيق بر اساس
مشاهدات صحرائی یا تصاویر منطقهاي (عکسهاي
هوائی و یا ماهوارهاي) به دست میآید .واژه دیگري
که در بررسیهاي یخچال شناسی به کار میرود واژه
مرزبرف است .مرزبرف عبارت است از پایينترین حد
برف دائمی در یک چشمانداز که معادل است با حد
فيرن در یخچالهاي آلپی و عموماً پایينترین حد برف
در انتهاي فصل ذوب را براي آن لحاظ میکنند .براي
بيالن یکساله یک یخچال ،ارتفاع خط تعادل یخچالی
یا  ELAهممعنی با مرزبرف در انتهاي تابستان در نظر
گرفته میشود .متوسط ارتفاع ساليانه مرزبرف در
انتهاي تابستان در طول دوره  94ساله بهعنوان ELA

شکل  :4مثال شماتيک نشاندهنده اختالف ميان خط تعادل دما -بارش ( )TP-ELAو خط تعادل دما -بارش -باد (TPW-

( )ELAدال و نسج.)5332 ،

است (دال و نسج .)5332 ،دال و همکارانش در سال
 5337یک روش تئوري بر اساس بارش زمستانه و

واژه  TP-ELAهممعنی با پائينترین ارتفاع یخبندان
توسط دال و نسج براي یخچالهاي فالتی ارائهشده
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رابطه )5

دماي فصل ذوب براي محاسبه  ELAعهد حاضر ارائه
کردهاند .بر اساس کار دال و همکارانش ،آقایان لی و
همکارانشان ( )2449روش کاملتري را براي محاسبه
ارتفاع یخبندان ( )AIGو ميزان  TP-ELAارائه
کردهاند .این روش بر اساس ميزان دما در فصل ذوب
و بارش فصل زمستان ثبتشده در ایستگاههاي
هواشناسی ارائهشده است .آنها واژهاي به نام ارتفاع
یخبندان را به کار گرفتهاند که از لحاظ اقليمی هم
ارزش با ميزان  TP-ELAدر نظر گرفته میشود.
تحقيقات زیادي براي محاسبه رابطه ميان دماي فصل
ذوب و بارش فصل زمستان در خط  ELAبهعملآمده
است که همگی بيانگر رابطه غيرخطی ميان این دو
پارامتر است .لی و همکارانش ( )2449رابطه
غيرخطی (شکل  1و رابطه  )5را براي متوسط دما در
فصل ذوب (اول ماه می الی  94سپتامبر) و بارش
زمستان (اول اکتبر الی  94آوریل) براي نقطه ELA
ارائه کردهاند:

2

0.339T

P = 0.915 e

)(r = 0.989, P < 0.0001
در این رابطه  Pبيانگر بارش زمستان (آب معادل به

متر) و  Tبيانگر دماي فصل ذوب (برحسب درجه
سانتیگراد) است .لی و همکارانش ( )2449نشان
دادند که  AIGیا  TP-ELAرا میتوان از رابطه ذیل
محاسبه نمود:
رابطه )2
)AIG (or TP-ELA) = H0 + (100*h

و
رابطه )9
h = [ln(0.915) + 0.339T0 – ln(P0)] / [ln(1 +
]∆P) + 0.339∆T
مقادیر  P0و  T0بهعنوان بارش زمستان و دماي فصل

ذوب در ارتفاع معين ( H0ارتفاع ایستگاه هواشناسی)
و  hبيانگر ارتفاع  AIGباالي  H0برحسب صد متر
است t .نرخ آدیاباتيک دما و  pگرادیان ارتفاع-
بارش است.

شکل  :1رابطه غيرخطی دماي فصل ذوب و بارش زمستان در محل ( ELAلی و همکارانش.)2449 ،

استخراج و یا محاسبه شدهاند .تعداد و طول آمار
مشترک ثبت شده در ایستگاههاي مورد استفاده به
تفکيک محدودههاي مطالعاتی به شرح جدول 2
میباشد .کمبود دادهها در سري زمانی ایستگاههاي

در این تحقيق ،ایستگاههاي مناطق مطالعاتی (اعم از
ایستگاههاي سينوپتيک ،کليماتولوژي ،بارانسنجی و
تبخير سنجی) به شرح جدول  5و شکل  9مورد
بررسی قرار گرفته و دادههاي ضروري مختلف
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محاسبهشده است .همچنين متوسط بارش ساليانه
براي همه ایستگاهها مطالعاتی محاسبهشده است.
بهمنظور محاسبه گرادیان دما و بارش ،رابطه
رگرسيونی خطی بين ارتفاع و دیگر پارامترهاي دما و
بارش به تفکيک مناطق مطالعاتی نيز محاسبهشده
است.

مورد استفاده بر اساس همبستگی با ایستگاههاي
مجاور ترميم شده است .متوسط دماي ایستگاههاي
بررسی شده به همراه دیگر پارامترهاي آماري مورد
نياز تحقيق مانند متوسط دماي ساليانه ،متوسط دما
در فصل بهار ،متوسط دما در فصل پائيز و زمستان،
متوسط دماي سردترین و گرمترین فصل سال و
متوسط دماي فصول ذوب و فصول بارش زمستان

شکل  :9ایستگاههاي هواشناسی مورد استفاده در این تحقيق به تفکيک نوع ایستگاه

نتایج
حداکثر و حداقل بارش ساليانه ثبتشده در ایستگاه
چلگرد برابر با  2111و  321ميلیمتر است (با انحراف
معيار  911و ضریب تغييرات  .)24در جدول ،9
ضرایب معادالت رگرسيونی خطی بين ارتفاع و
پارامترهاي مختلف دما ( )T=aH+bارائهشده است.
متوسط دماي ماهيانه ،متوسط دماي تابستان ،متوسط
دما در سردترین و گرمترین ماه سال ،متوسط دما در
فصل ذوب (اول ماه می تا  94سپتامبر ميالدي) و

در منطقه مطالعاتی زردکوه ،متوسط دماي ساليانه در
ایستگاههاي بررسیشده بين ( 3/9°Cایستگاه
کوهرنگ) و ( 21/1C°ایستگاه گدارلندر) متغير است.
عمده بارش این منطقه در فصل زمستان و به صورت
برف بوده و بر اساس دادههاي بارش ثبتشده در
ایستگاه چلگرد در ارتفاع  2444متري از سطح دریا،
شمال شرق پيکره زردکوه ساليانه در حدود 5498
ميلیمتر بارش در بخش کوهپایهاي دریافت میکند.
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اساس دادههاي بارش ثبتشده در ایستگاههاي
موردبررسی ،شمالشرق پيکره اشتران کوه ساليانه در
حدود  944ميلیمتر بارش در بخش کوهپایهاي
دریافت میکند (در ایستگاه دورود  944و در ازنا 494
ميلیمتر) .حداکثر و حداقل بارش ساليانه ثبتشده
در ایستگاه دورود برابر با  395و  997ميلیمتر و
حداکثر بارش ثبتشده در ازنا و اليگودرز به ترتيب
برابر با  952و  181ميلیمتر است .بر اساس
تحليلهاي رگرسيونی انجامشده (جدول  ،)1متوسط
دماي ساليانه در ارتفاع  9724متري به صفر درجه
رسيده و در قله اشترانکوه (با ارتفاع  4485متر از
سطح دریا) به  -1/14°Cمیرسد .بر اساس تحليلهاي
رگرسيونی ،متوسط دماي فصل ذوب ،متوسط دماي
تابستان و متوسط گرمترین ماه سال به ترتيب در
ارتفاعات باالي  1294 ،1244و  1144متر از سطح
دریا به زیر صفر درجه میرسد (شکل  .)8رابطه
رگرسيونی بين ارتفاع و متوسط بارش ساليانه در
محدوده مطالعاتی اشتران کوه (P=0.6019H-
 )265.65داراي ضریب همبستگی  4/7است .در سایت
مطالعاتی اشترانکوه با لحاظ گرادیان بارش و دما
همينطور دادههاي اقليمی ایستگاههاي دورود،
اليگودرز و ازنا ،ارتفاع خط تعادل یخچالی اقليمی عهد
حاضر باالي  4144متر از سطح دریا محاسبهشده
است (جدول  .)9متوسط دما ،دماي فصل ذوب ،دماي
دوره بارش زمستان ،دماي گرمترین و سردترین ماه
سال در تراز خط تعادل یخچالی این منطقه به ترتيب
 7/2 ،-52/5 ،1/4 ،-1/1و  -24/7درجه سانتیگراد
میباشد.

متوسط دما در فصل بارش زمستان (اول اکتبر تا 94
آوریل) مهمترین پارامترهاي دمایی هستند که ارتباط
آنها با ارتفاع مورد بررسی قرارگرفته است (شکل .)7
بر اساس تحليلهاي رگرسيونی انجامشده ،متوسط
دماي ساليانه در ارتفاعات باالي  9744متر به زیر صفر
درجه رسيده و در بلندترین قله زردکوه (با ارتفاع
 4224متر از سطح دریا) حدود  -9/9 °Cمیباشد.
تحليلهاي رگرسيونی نشان میدهد که متوسط دماي
فصل ذوب ،متوسط دماي تابستان و متوسط گرمترین
ماه سال به ترتيب در ارتفاعات باالي  1544 ،1451و
 1494متر از سطح دریا به زیر صفر درجه برسد
(شکل  .)8رابطه رگرسيونی خطی بين ارتفاع و
متوسط بارش ساليانه ( )P=aH+bنيز در شکل  7ارائه
شده است .ضریب همبستگی معادله برازش شده در
صورت حذف ایستگاه دزکآباد برابر با  4/397و با
لحاظ آن  4/893میباشد .در این منطقه بر طبق
روش لی و همکاران ( )2449ارتفاع خط تعادل
یخچالی اقليمی حاضر ( TP-ELAیا  )AIGبر اساس
دادههاي اقليمی ایستگاههاي کوهرنگ ،دزکآباد و
چلگرد به ترتيب  4929 ،4152و  4154متر از سطح
دریا محاسبه شده است (جدول  .)4بر اساس معادالت
رگرسيونی ارائه شده ،متوسط دما ،دماي فصل ذوب،
دماي دوره بارش زمستان ،دماي گرمترین و سردترین
ماه سال در تراز خط تعادل یخچالی اقليمی حاضر
(حدود  4144متر از سطح دریا) به ترتيب ،9/1 ،-1/9
 9/9 ،-55/3و  -24/9درجه سانتیگراد میباشد .در
منطقه مطالعاتی اشترانکوه ،متوسط دماي ساليانه در
ایستگاههاي بررسیشده بين ( 3/1°Cایستگاه
کوهرنگ) و ( 24/4°Cایستگاه مازو) متغير است .بر

544

ارتفاع خط تعادل ( TP-ELAو  )TPW-ELAدر ارتفاعات زاگرس 541 .................................................................................

جدول  :5ایستگاههاي مورد استفاده جهت محاسبه گرادیان بارش و دما به تفکيک محدودههاي مطالعاتی
مورد استفاده در
محاسبه گرادیان
بارش محدوده©:

ایستگاه
5

2

9

4

مورد استفاده در
محاسبه گرادیان دما
محدوده©:
1

5

2

اقليد
الشتر




اليگودرز



امام قيس
 

اورمان تخت
اهواز






عدالت اورگان



عدل دزک



فریدونشهر

 









  





 

ایوان غرب









بادیجان






بروجن



بهشتآباد











 

چادگان




قلعه شاهرخ



آباده





قروه
قلعه تک

ایالم

پلدختر

  




 کاکاوند
 کامياران




کرمانشاه



 

کنگاور



 







کوهدشت
کوهرنگ

 

 

گدار لندر






گلپایگان
گوشه پل



چاالنچوالن



اللی

چغلوندي



لردگان



مرغک بازفت



چل گرد

 

چمن گلی




خرمآباد









خفر
خوانسار
داران





درگزین


دزک آباد
دو آب
صمصامی



دورود















نهاوند



ونائی



541


 

نوسود












همگين





نصرالدین

یاسوج







نورآباد


درودزن

 





مالیر

 

دامنه فریدن




مریوان
مسجدسليمان







مازو


9

4

1



فيروزآباد


1

5

2

شيراز



بروجرد

9

4

شهرکرد




5

2

سی سخت



اشترینان

ایذه

1



ازنا

اندیکا

9

4

مورد استفاده در
محاسبه گرادیان
بارش محدوده©:

ایستگاه

مورد استفاده در
محاسبه گرادیان دما
محدوده©:





پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  ،5931صفحات 549 ............................................558 – 39



دوگنبدان
سد زایندهرود





ده دشت

 


رامهرمز



سقز



سنندج



سوسن ده

شيخ

روانسر
 

زرینه
سد عباسپور









 



 

 سرپل ذهاب











© :5 :محدوده مطالعاتی زردکوه  :2محدوده مطالعاتی اشترانکوه  :9محدوده مطالعاتی دنا  :4محدوده مطالعاتی گرین
 :1محدوده مطالعاتی شاهو

جدول  :2ایستگاه و طول دوره آماري مشترک مورد استفاده جهت محاسبه گرادیان بارش و دما
محدوده
مطالعاتی

تعداد ایستگاه استفاده
شده در تحليل دما

طول دوره آماري استفاده
شده
(سال)

تعداد ایستگاه استفاده
شده در تحليل بارش

طول دوره آماري استفاده
شده
(سال)

زردکوه

 58ایستگاه

 92سال (از  5379الی
)2448

 52ایستگاه

 97سال (از  5375الی
)2448

اشترانکوه

 24ایستگاه

 21سال (از  5381الی
)2454

 7ایستگاه

 21سال (از  5381الی
)2454

دنا

 54ایستگاه

 21سال (از  5381الی
)2454

 3ایستگاه

 29سال (از  5387الی
)2454

گرین

 59ایستگاه

 24سال (از  5334الی
)2454

 7ایستگاه

 24سال (از  5334الی
)2454

شاهو

 52ایستگاه

 29سال (از  5387الی
)2454

 1ایستگاه

 22سال (از  5388الی
)2454

جدول  :9رابطه رگرسيونی پارامترهاي مختلف دما ( )Tبا ارتفاع ( )Hدر سایت مطالعاتی زردکوه
))T=aH+b (T: Temperatures (○C), H: Altitude (m a.s.l.
a
b
r2
پارامتر

r2Adjusted
0/952

0/954

25/893

-0/0070

 -°Cدمای متوسط سالیانه

5

0/909

0/928

36/715

-0/0072

 -°Cمتوسط دمای تابستان

1

0/934

0/938

14/991

-0/0079

 -°Cمتوسط دمای سردترین ماه سال

1

0/920

0/925

38/046

-0/0070

 -°Cمتوسط دمای گرمترین ماه سال

1

0/909

0/914

34/100

-0/0068

 -°Cمتوسط دمای فصل ذوب

1

0/963

0/965

20/032

-0/0071

متوسط دما در طول فصل بارش زمستان
-°C

VIF
5
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جدول  :4ارتفاع خط تعادل یخچالی عهد حاضر (یا  TP-ELAیا  )AIGدر سایت مطالعاتی زردکوه
ایستگاه چلگرد

ایستگاه دزکآباد

ایستگاه

پارامتر اقلیمی

کوهرنگ
18/2

18/2

19

)T0: (°C

1468

876

1420

)P0: (mm

2400

2320

2285

)H0: (m a.s.l.

3/66 _ 4/29

3/66 _ 4/29

3/66 _ 4/29

)∆P: (%

0/68

0/68

0/68

)∆T: (°C / 100 m

4514

4626

4512

)(4491_ 4538

)(4651_ 4600

)(4537_ 4487

TP-ELA (AIG):
)(m a.s.l.

سیسخت و خفر ،ارتفاع خط تعادل یخچالی اقليمی
عهد حاضر محاسبه گردیده است .بر اساس این
محاسبات ارتفاع خط تعادل یخچالی اقليمی باالتر از
 4144متري سطح دریاست (جدول  .)7متوسط دما،
دماي فصل ذوب ،دماي دوره بارش زمستان ،دماي
گرمترین و سردترین ماه سال در تراز خط تعادل
یخچالی نيز ( 4194متر از سطح دریا) به ترتيب -9/1
 9/3 ،-8/1 ،9/9 ،و  -51/4درجه سانتیگراد محاسبه
شده است .در منطقه مطالعاتی گرین ،متوسط دماي
ساليانه در ایستگاههاي بروجرد ،خرمآباد و نهاوند به
ترتيب برابر با  59/8°C ،54/7°Cو  59/8°Cاست .بر
اساس دادههاي بارش ثبت شده در ایستگاههاي مورد
بررسی ،شمالشرق پيکره گرین ساليانه در حدود
 444الی  744ميلیمتر بارش در بخش کوهپایهاي
دریافت میکند (ایستگاه الشتر  494و ونائی724
ميلیمتر) .حداکثر و حداقل بارش ساليانه ثبت شده
در ایستگاه بروجرد برابر با  751و  232ميلیمتر است.
حداکثر و حداقل بارش ثبت شده در ایستگاه ونائی
نيز به ترتيب برابر با  5417و  124ميلیمتر است .بر
اساس تحليلهاي رگرسيونی ،متوسط دماي ساليانه
در ارتفاعات باالي  9994متر به زیر صفر درجه رسيده
و در بلندترین قله گرین (با ارتفاع  9949متر از سطح

در محدوده مطالعاتی دنا متوسط دماي ساليانه در
ایستگاههاي بررسی شده بين ( 54/8°Cایستگاه
بروجن) و ( 29/4°Cایستگاه اهواز) متغير است .بر
اساس دادههاي بارش ثبت شده در ایستگاههاي مورد
بررسی ،شمالشرق پيکره دنا ساليانه در حدود 784
ميلیمتر بارش در بخش کوهپایهاي دریافت میکند
(در ایستگاه سیسخت  789ميلیمتر و یاسوج 891
ميلیمتر) .حداکثر و حداقل بارش ساليانه ثبتشده
در ایستگاه یاسوج برابر با  5239و  159ميلیمتر
است .بر اساس تحليلهاي رگرسيونی انجام شده
(جدول  ،)1متوسط دماي ساليانه در ارتفاع 4424
متر به صفر درجه رسيده و در بلندترین قله دنا (با
ارتفاع  4443متر از سطح دریا) به  -2/17°Cمیرسد.
تحليلهاي رگرسيونی نشان میدهد که متوسط دماي
فصل ذوب ،متوسط دماي تابستان و متوسط گرمترین
ماه سال به ترتيب در ارتفاعات باالي  1594 ،1444و
 1144متر از سطح دریا به زیر صفر درجه میرسد
(شکل  .)8همچنين رابطه رگرسيونی خطی بين
ارتفاع و متوسط بارش ساليانه در محدوده مطالعاتی
دنا ( )P=0.4468H-212.08داراي ضریب همبستگی
 4/3است .در این محدوده با لحاظ گرادیان بارش و
دما همينطور دادههاي اقليمی ایستگاههاي یاسوج،
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دریا) به  -4/5°Cمیرسد .عالوه بر این ،متوسط دماي
فصل ذوب ،متوسط دماي تابستان و متوسط گرمترین
ماه سال به ترتيب در ارتفاعات باالي  1544 ،4734و
 1424متر از سطح دریا به زیر صفر درجه میرسد
(شکل  .)8همچنين رابطه رگرسيونی خطی بين
ارتفاع و متوسط بارش ساليانه در محدوده مطالعاتی
گرین ( )P=0.5499H-418.54داراي ضریب
همبستگی  4/3است .در منطقه مطالعاتی گرین،
متوسط دماي ساليانه در ایستگاههاي بروجرد،
خرمآباد و نهاوند به ترتيب برابر با 59/8°C ،54/7°C
و  59/8°Cاست .بر اساس دادههاي بارش ثبتشده
در ایستگاههاي موردبررسی ،شمالشرق پيکره گرین
ساليانه در حدود  444الی  744ميلیمتر بارش در

بخش کوهپایهاي دریافت میکند (ایستگاه الشتر 494
و ونائی 724ميلیمتر) .حداکثر و حداقل بارش ساليانه
ثبتشده در ایستگاه بروجرد برابر با  751و 232
ميلیمتر است .حداکثر و حداقل بارش ثبتشده در
ایستگاه ونائی نيز به ترتيب برابر با  5417و 124
ميلیمتر است .بر اساس تحليلهاي رگرسيونی،
متوسط دماي ساليانه در ارتفاعات باالي  9994متر به
زیر صفر درجه رسيده و در بلندترین قله گرین (با
ارتفاع  9949متر از سطح دریا) به  -4/5°Cمیرسد.
عالوه بر این ،متوسط دماي فصل ذوب ،متوسط دماي
تابستان و متوسط گرمترین ماه سال به ترتيب در
ارتفاعات باالي  1544 ،4734و  1424متر از سطح
دریا به زیر صفر درجه میرسد (شکل .)8
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شکل  :7رابطه رگرسيونی پارامترهاي مختلف دما ( )Tبا ارتفاع ( )Hو رابطه رگرسيونی بارش متوسط ساليانه -ارتفاع در
سایت مطالعاتی زردکوه.
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شکل  :8رابطه رگرسيونی ارتفاع با پارامترهاي مختلف دما (متوسط ساليانه ،گرمترین ماه ،تابستان ،سردترین ماه ،دما در
دوره بارش زمستان و دماي فصل ذوب) در سایتهاي مطالعاتی.
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جدول  :1رابطه رگرسيونی پارامترهاي مختلف دما ( )Tبا ارتفاع ( )Hدر سایتهاي مطالعاتی
a
b
r2
سایت مطالعاتی اشترانکوه
26/4290 0/9614
37/3780 0/9416
14/3590 0/9607
39/1100 0/9552
0/9452

35/633

19/8550 0/9684

-

0/0071
-

0/0071
0/0078
0/0071
-

0/0068
-

0/0071

سایت مطالعاتی گرین
0/831

25/4110

0/746

36/2600

0/895

13/6620

0/746

37/9260

0/872

34/535

0/898

16/0900

b
r2
سایت مطالعاتی دنا
0/9614

26/9700

0/9416

37/7150

0/9042

14/1240

0/9508

39/1900

0/9339

36/475

0/9339

20/1810

a
-

0/0067
-

0/0073
0/0064
0/0071
-

0/0073
-

0/0063

پارامتر
 - °Cدماي متوسط ساليانه
 - °Cمتوسط دماي تابستان
متوسط دماي سردترین ماه
- °Cسال
متوسط دماي گرمترین ماه
- °Cسال
 - °Cمتوسط دماي فصل ذوب
متوسط دما در طول فصل بارش
 - °Cزمستان

سایت مطالعاتی شاهو
-

0/0070
0/0071
0/0078
-

0/0070
-

0/0072
0/0075

0/8144

24/3930

0/7305

34/3260

0/8495

13/5160

0/7372

36/3520

0/749

32/753

0/8493

18/4220

555

-

0/0074
0/0066
0/0090
-

0/0067
-

0/0069
0/0077

 - °Cدماي متوسط ساليانه
 - °Cمتوسط دماي تابستان
متوسط دماي سردترین ماه
-°Cسال
-°Cمتوسط دماي گرمترین ماه سال
 -°Cمتوسط دماي فصل ذوب
متوسط دما در طول فصل بارش
 -°Cزمستان
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جدول  :9ارتفاع خط تعادل یخچالی عهد حاضر (یا  TP-ELAیا  )AIGدر سایت مطالعاتی اشترانکوه
پارامتر اقلیمی

ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

ازنا

الیگودرز

دورود

21/2

21/4

25/1

)T0: (°C

430

370

644

)P0: (mm

1872

2022

1522

)H0: (m a.s.l.

6/02

6/02

6/02

)∆P: (%

0/7

0/7

0/7

4557

4781

4517

)∆T: (°C / 100 m
TP-ELA (AIG): (m
)a.s.l.

جدول  :7ارتفاع خط تعادل یخچالی عهد حاضر (یا  TP-ELAیا  )AIGدر سایت مطالعاتی دنا
ایستگاه

ایستگاه سی سخت

ایستگاه

خفر

پارامتر اقلیمی

یاسوج

20/7

19/9

23/3

)T0: (°C

1331

766

846

)P0: (mm

2200

2257

1831

)H0: (m a.s.l.

4/46

4/46

4/46

)∆P: (%

0/73

0/73

0/73

4635

4480

4570

)∆T: (°C / 100 m
TP-ELA (AIG): (m
)a.s.l.

ایستگاه نهاوند  4144متر از سطح دریا ،بر طبق
دادههاي اقليمی ایستگاه بروجرد  4145متر از سطح
دریا ،بر اساس دادههاي ایستگاه الشتر  4179متر از
سطح دریا و بر اساس دادههاي ایستگاه نورآباد 4144
متر از سطح دریاست (جدول  .)8بر اساس روابط
رگرسيونی ،متوسط دما ،دماي فصل ذوب ،دماي
گرمترین و سردترین ماه سال در تراز خط تعادل
یخچالی محاسبهشده به ترتيب  9/5 ،5/3 ،-9/4و
 -25/8درجه سانتیگراد میباشد.

همچنين رابطه رگرسيونی خطی بين ارتفاع و متوسط
بارش ساليانه در محدوده مطالعاتی گرین
( )P=0.5499H-418.54داراي ضریب همبستگی 4/3
است .در این محدوده با لحاظ گرادیان بارش و دما
همينطور دادههاي اقليمی ایستگاههاي نهاوند،
بروجرد ،الشتر و نورآباد ،ارتفاع خط تعادل یخچالی
اقليمی عهد حاضر (یا  TP-ELAیا  )AIGمحاسبه
گردیده است .بر اساس این محاسبات ارتفاع خط
تعادل یخچالی اقليمی بر طبق دادههاي اقليمی
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جدول  :8ارتفاع خط تعادل یخچالی عهد حاضر (یا  TP-ELAیا  )AIGدر سایت مطالعاتی گرین
ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

نورآباد

الشتر

بروجرد

نهاوند

22/5

23/9

21/2

25/1

)T0: (°C

374

463

430/1

644

)P0: (mm

1681

1625

1872

1522

)H0: (m a.s.l.

5/5

5/5

5/5

5/5

)∆P: (%

0/72

0/72

0/72

0/72

4544

4576

4541

4500

)∆T: (°C / 100 m
TP-ELA (AIG): (m
)a.s.l.

متوسط دماي ساليانه در ایستگاههاي بررسیشده در
منطقه مطالعاتی شاهو بين ( 8/4°Cایستگاه زرینه)
و ( 29/4°Cایستگاه سر پل ذهاب) متغير است .بر
اساس دادههاي بارش ثبتشده در ایستگاههاي مورد
بررسی ،شمالشرق پيکره شاهو ساليانه در حدود 999
ميلیمتر بارش در بخش کوهپایهاي دریافت میکند.
حداکثر متوسط بارش ساليانه در دامنههاي جنوب-
غربی شاهو مربوط به ایستگاه اورامان تخت به ميزان
 5444ميلیمتر است .حداکثر بارش ساليانه ثبتشده
در روانسر ،اورمان تخت و نوسود نيز به ترتيب برابر با
 5194 ،5599و  788ميلیمتر است .حداقل بارش
ساليانه ثبتشده در ایستگاههاي روانسر ،اورمانتخت
و نوسود نيز به ترتيب برابر با  915 ،299و 175
ميلیمتر است .بر اساس تحليلهاي رگرسيونی انجام
شده ،متوسط دماي ساليانه در ارتفاعات باالي 9944
متر به زیر صفر درجه رسيده و در بلندترین قله شاهو
(با ارتفاع  9914متر از سطح دریا) به  -4/4 °Cمی-
رسد .تحليلهاي رگرسيونی نشان میدهد که متوسط
دماي فصل ذوب ،متوسط دماي تابستان و متوسط

پارامتر اقلیمی

گرمترین ماه سال به ترتيب در ارتفاعات باالي ،4714
 1244و  1444متر از سطح دریا به زیر صفر درجه
خواهد رسيد (شکل  .)8همچنين رابطه رگرسيونی
خطی بين ارتفاع و متوسط بارش ساليانه در محدوده
مطالعاتی شاهو ( )P=0.6391H+82.848داراي
ضریب همبستگی  4/3است .در سایت مطالعاتی شاهو
با لحاظ گرادیان بارش و دما همينطور دادههاي
اقليمی ایستگاههاي روانسر و سنندج ،ارتفاع خط
تعادل یخچالی اقليمی عهد حاضر (یا  TP-ELAیا
 )AIGمحاسبه گردیده است .بر اساس این محاسبات
ارتفاع خط تعادل یخچالی اقليمی بر طبق دادههاي
اقليمی ایستگاه سنندج  4929متر از سطح دریا و بر
طبق دادههاي اقليمی ایستگاه روانسر  4152متر از
سطح دریا است (جدول  .)3بر اساس روابط
رگرسيونی ،متوسط دما ،دماي فصل ذوب ،دماي
گرمترین و سردترین ماه سال در تراز خط تعادل
یخچالی محاسبه شده به ترتيب  9/7 ،2/2 ،-3/9و
 -27/3درجه سانتیگراد میباشد.

559

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  ،5931صفحات 554 ............................................558 – 39

جدول  :3ارتفاع خط تعادل یخچالی عهد حاضر (یا  TP-ELAیا  )AIGدر سایت مطالعاتی شاهو
ایستگاه سنندج

ایستگاه روانسر

پارامتر اقلیمی

23/3

24/4

)T0: (°C

394/2

336/1

)P0: (mm

1373

1379

)H0: (m a.s.l.

6/4

6/4

)∆P: (%

0/69

0/69

)∆T: (°C / 100 m

4326

4512

)TP-ELA (AIG): (m a.s.l.

شمالی لکههاي پراکنده یخچالی مشاهده میگردد.
مطالعات موجود نشان میدهد که در این منطقه
پهنههاي پراکنده یخچالی در رقومی باالتر از 9844
از سطح دریا و تنها در دامنههاي شمالی میتوان
رؤیت کرد که بيانگر حدود رقوم خط تعادل بارش -
دما – باد در این منطقه است (ابراهيمی .)5934 ،در
سایر محدودههاي مطالعاتی ،یخچال دائمی حتی در
دامنههاي شمالی مشاهده نشده است که نشان
میدهد ارتفاع بلندترین قلل این مناطق از ارتفاع خط
تعادل محلی (بارش – دما – باد) نيز پائينتر است .به
عبارت دیگر در دامنههاي شمالی مناطق زردکوه ،دنا
و اشترانکوه ،پائينتر بودن نسبی ارتفاع خط تعادل
بارش  -دما – باد نسبت به قلل اصلی ،باعث حفظ
پهنههاي پراکنده یخچالی شده در حالی که در شاهو
و گرین امکان حفظ لکههاي یخچال حتی در
دامنهها ي شمالی و با لحاظ اثر بادرفتی برف مهيا
نيست .لذا بر اساس آنچه گفته شد ،اختالف خط
ارتفاع تعادل یخچالی بارش – دما و بارش – دما –
باد در این بخش از زاگرس بيش از  914متر محاسبه
میگردد (شکل .)54

در شرایط فعلی ،پائين تر بودن نسبی ارتفاع خط
تعادل بارش-دما-باد در سيرکهاي یخچالی بخش
شمالی دامنههاي زردکوه (به دليل اثر بادرفتی در
دامنه شمالی و همينطور دریافت کمتر تشعشع
خورشيدي) شرایط را براي حفظ برخی لکههاي
یخچالی واقع در سيرکهاي یخچالی (مربوط به دوره
یخچالی ليا) فراهم ساخته (شکل  )3و انتظار نمیرود
که در آینده نزدیک این ارتفاعات بتوانند ميزبان این
لکههاي یخچالی باشند .در محدوده مطالعاتی
اشترانکوه نيز مشابه زردکوه برخی آثار و لکههاي
یخچال را در سيرکهاي یخچالی مانند سيرک
یخچالی چالکبود و چالميشان (شکل  )3میتوان
مشاهده کرد .سيف و ابراهيمی ( )2454و سيف
( )2451موقعيت ارتفاع خط تعادل محلی (بارش –
دما – باد) محدودههاي مطالعاتی اشترانکوه و زردکوه
را بر اساس موقعيت سيرکهاي یخچالی و بقایاي
یخچالهاي موجود ،در حدود  9814متر از سطح دریا
برآورد کردهاند (شکل  .)3در منطقه دنا نيز ارتفاع خط
تعادل بارش– دما باالتر از ارتفاع قلل منطقه بوده و
لذا امکان حفظ و یا توسعه یخچال در این منطقه
فراهم نبوده و تنها در سيرکهاي یخچالی دامنههاي

554

ارتفاع خط تعادل ( TP-ELAو  )TPW-ELAدر ارتفاعات زاگرس 551 .................................................................................

شکل  :3مدل سهبعدي از الف) سيرک چالکبود و بقایاي یخچال محصور در آن در منطقه اشترانکوه ،ب) موقعيت بقایاي
یخچالهاي پورسونان و خرسان در زردکوه و ج) یخچالهاي جفت زرده و چال ميشان محبوس در سيرکهاي یخچالی در
منطقه مطالعاتی زردکوه (ابراهيمی .)5934

شکل  :54شکل شماتيک از محدوده زردکوه و اشترانکوه نشاندهنده موقعيت ارتفاع خط تعادل یخچالی بارش – دما (TP-

) ELAو مقایسه آن با .(TPW-ELA

دادهها ،مراحل اجراي پژوهش دنبال شده و مقادیر
ارتفاع خط تعادل یخچالی حال حاضر (ارتفاع خط
تعادل بارش -دما) در مناطق انتخابی زاگرس مرتفع
محاسبه گردید .سایتهاي انتخابی جهت محاسبه

بحث و نتیجهگیری
در این تحقيق پس از انجام مطالعات اوليه ،گردآوري
اطالعات و تبين مبانی نظري ،با توجه به متغيرهاي
موردنظر ،ابزارهاي تحقيق و روشهاي تجزیه و تحليل
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است .در محدوده ارتفاعات شاهو نيز متوسط ارتفاع
مرز برف دائمی در شرایط فعلی در حدود  4453متر
از سطح دریا ،تقریباً  5544متر باالتر از بلندترین نقطه
شاهو ،محاسبه شده است .بنابراین در شرایط فعلی
امکان تشکيل و حفظ یخچالهاي دائمی در این دو
محدوده ممکن نبوده و درگذشته تنها افت ارتفاع خط
تعادل به ميزان بيش از  5444متر میتوانسته شرایط
را براي تشکيل یخچال در این منطقه فراهم سازد
(معادل  7/2درجه افت در دماي متوسط ساليانه
محدوده دنا و  7/9درجه سانتیگراد افت در دماي
متوسط ساليانه محدوده مطالعاتی شاهو) .لذا با
مقایسه با نتایج تحقيقات گذشته ،مقادیر ارتفاع خط
تعادل یخچالی برابر با  9344تا  4244متر از سطح
دریا که عموماً با توجه به ارتفاع آثار یخچالهاي فعلی
باقیمانده در سيرکهاي یخچالی دامنههاي شمال-
شرقی ارتفاعات مهم زاگرس ارائه شده (شوایتزر،
5372؛ گرونرت5378 ،؛ پرو )5384 ،بيانگر ارتفاع
خط تعادل بارش -دما فعلی محدوده مرتفع زاگرس
نبوده و ارتفاع خط تعادل بارش -دما در مناطق
مطالعاتی زردکوه حداقل  944متر باالتر از باالترین
مقادیر گزارششده در منابع موجود میباشد.

ارتفاع خط تعادل بارش -دما در مرتفعترین نقاط
زاگرس و در مناطقی که آثار یخچالهاي کواترنر در
آنها گزارششده ،انتخاب شدهاند .این نواحی در
شرایط فعلی مناسب توسعه یخچال نبوده و تنها آثار
اندکی از یخچالهاي عهد حاضر در برخی نقاط آنها
مشاهده میگردد .این پژوهش نشان داده است که در
منطقه مطالعاتی زردکوه ،ارتفاع خط تعادل بارش-
دما عهد حاضر با مبنا قرار دادن دو ایستگاه چلگرد و
کوهرنگ ،بيش از  4144متر از سطح دریاست که
تقریباً  944متر باالتر از بلندترین نقطه زردکوه
میباشد .این شرایط در مناطق مطالعاتی اشترانکوه
و دنا نيز برقرار بوده و لذا تودههاي یخچالی معنیداري
در این ارتفاعات مشاهده نشده و دامنههاي جنوبی نيز
بهطورکلی عاري از هرگونه لکههاي یخچالی است .به
عبارت دیگر در شرایط فعلی ارتفاع خط تعادل بارش-
دما بيش از  4144متر از سطح دریا یعنی  499متر
باالتر از بلندترین قله اشترانکوه و  944متر باالتر از
بلندترین قله زردکوه است .همچنين نتایج این تحقيق
نشان داده است که برخی پهنههاي کوچک یخچالی
در دامنههاي شمالی ارتفاعات یادشده ناشی از پائينتر
بودن ارتفاع خط تعادل بارش -دما-باد نسبت به قلل
این مناطق بوده و لذا سيرکهاي یخچالی بخش
شمالی این ارتفاعات به دليل اثر بادرفتی برف و
همينطور دریافت تشعشع خورشيدي کمتر ميزبان
پهنههاي کوچک یخچالی هستند .نتایج مشابهی در
خصوص سایتهاي گرین و شاهو به دست آمده است.
در محدوده ارتفاعات گرین نيز متوسط ارتفاع مرز برف
دائمی فعلی در حدود  4144متر از سطح دریا ،تقریباً
 834متر باالتر از بلندترین نقطه گرین ،محاسبه شده

سپاسگزاری

این تحقيق مورد حمایت مادي و معنوي دانشکده
تحصيالت تکميلی دانشگاه اصفهان و همينطور
حمایت و پشتيبانی شرکت آب منطقهاي اصفهان
صورت پذیرفته و لذا مؤلفين بر خود وظيفه میدانند
تا از مدیریت این دو نهاد تشکر و قدردانی نمایند.
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