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Reconstruction of the Least Phase Quaternary Climate 
Condition in Shahdad River Basin
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Aims Climate changes are the most dominant characters in quaternary period. The aim of this research 
was to reconstruct the least phase quaternary climate condition in Shahdad basin.
Methodology At first the Wright and Porter method were used to access the last temperature and 
rainfall, and then the cirques and terraces were recognized based on the topography maps 1:50000 and 
digital elevation model of 30m.
Findings The maximum and minimum of temperature and rainfall were 25°C and 5°C and 210 and 60 
ml in the present time, as well as, 20°C and -20°C and 450 and 150 ml in the last time. The altitude of 
perpetual snow line was 2908 m in the Wright method by passing the line of 60% of the location of 
glacial circuses of Shahdad basin, 2849 m in the cirque-floor altitude method, 3018 m in the altitude 
ratio method, and finally 2850 m in the Accumulation-area ratio method. The average of these four 
methods was 2906 altitude. 104 circuses were identified, with the highest frequency of circuses at an 
altitude of 2700 to 2900 meters. Also, by reconstructing the lake terraces and establishing a connection 
between the co-altitude terraces, 5 terraces were identified, which were located at altitudes of 1000, 
800, 550, 400, and 250 meters.
Conclusion Although, today Shahdad basin has located in the dry climate area, but evidence has shown 
that this basin has glacial signs including glacial terraces, cirques and etc., and had lower temperature 
and more rainfall in the past. Therefore using the geomorphologic signs is a suitable method for 
reconstructing the old environment and climate during the last period of the maximum Expansion of 
glaciers.
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 چکیده 
اقلیمی  :  اهداف میهای  ویژگی  ازیکی  تغییرات  شمار  به  کواترنر  رود.  دوره 
این دوره دستخوشلندفرم فراوانی شده  های سطح زمین در  هدف    .اند تحوالت 

 این پژوهش، بازسازی شرایط اقلیمی فاز اقل کواترنر حوضه رودخانه شهداد بود. 
برای دستیابی به دما و بارش گذشته، ابتدا به محاسبه خط مرز برف    شناسی:روش 

های  های رایت و پورتر اقدام شد. سپس بر مبنای نقشهاز روش  دایمی با استفاده 
ارتفاعی  1:50000توپوگرافی   رقومی  مدل  سیرک30،  تعداد  پادگانهمتر،  و  ها  ها 

 شناسایی شد. 
و بارش به ترتیب،    ها:یافته  درجه    5و    25در زمان حال حداکثر و حداقل دما 

و در زمان گذشتمیلی   60و    210گراد و  سانتی به ترتیب،  متر،  درجه    - 20و    20ه 
متر بود. ارتفاع خط مرز برف دایمی در روش رایت  میلی  150و    450گراد و  سانتی

متر،  2908 های یخچالی حوضه رودخانه شهدادمکان سیرک  %60با گذراندن خط  
متر، و نهایتًا  3018متر، در روش نسبت ارتفاع  2849در روش ارتفاع کف سیرک  

انباشتگی روش نسبت  روش،  2850مساحت  -در  این چهار  که میانگین  بود  متر 
ها در  بیشترین فراوانی سیرکسیرک شناسایی شد که    104بود. تعداد    2906ارتفاع  
ای و برقراری  های دریاچهبود. همچنین با بازسازی پادگانهمتر  2900تا    2700ارتفاع  

ه در ترازهای  پادگانه شناسایی شد ک  5ارتفاع، تعداد  های همارتباط بین پادگانه
 بودند.   متر قرار گرفته250و   400، 550، 800،  1000ارتفاعی 

هرچند امروز حوضه رودخانه شهداد در منطقه خشک اقلیمی قرار  گیری:  نتیجه 
است حوضه  ،  گرفته  این  است  آن  از  حاکی  شواهد  شواهد  اما  از  زیادی  تعداد 

و    خود جای داده است   ها و غیره را دریخچالی، سیرک  هایپادگانهیخچالی شامل  
از  در زمان گذشته دمای کمتر و بارش بیشتری داشته است؛   استفاده  بنابراین 

بازسازی محیط و آب و هوای    برای مناسبی    شواهد ژئومورفولوژیک یخچالی، روش
 . است دیرینه در طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی 

 تغییر اقلیم، حوضه رودخانه شهداد، رایت و پورتر، سیرک، کواترنر  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 
رو هستیم،  با توجه به پدیده گرمایش جهانی که امروزه با آن روبه

ای برخوردار است،  مطالعات مناطق یخچالی و آثار آن از اهمیت ویژه
بهتر  آینده  در  اقلیمی  تغییرات  روند  گذشته،  اقلیم  بررسی  با  زیرا 

می هوا، یک شود. ذوبتحلیل  و  آب  تغییر  از  ناشی  یخچال  شدن 

است  پدیده   از  [Liu et al., 2019]جهانی  یخچالی  شواهد   .
ترین آثاری هستند که تحوالت اقلیمی گذشته و تغییرات آینده مهم

 ,.Abramowskia et al]بینی کرد  توان براساس آنها پیشرا می

عکس[2006 واحدهای  .  برابر  العمل  در  ژئومورفولوژیکی  مختلف 
جغرافیایی، ارتفاع و موقعیت  تغییرات اقلیمی کواترنری، به عرض  
های خط برف مرز دایمی، خط  نسبی آنها بستگی داشته است. واژه

تعادل آب و یخ و خط تعادل آب و خشکی مضامین و مفاهیمی  
های مختلف عوامل اقلیمی ها و واکنشدارند که دربرگیرنده کنش

های متفاوت ژئومورفولوژیکی است. هر کدام از این بر روی محیط
تر و  ها در جایگاه و مکان ژئومورفولوژیکی خاص، مصادیق عینیهواژ

کنند. برای مثال در مناطق کوهستانی که ارتفاع  پیدا میمشهودتری  
حداقل   آنها  قله  مرز 400تا    300باالترین  برف  ارتفاع  از  بیشتر  متر 

برف مرز دایمی عینیت خط    [Zomorodian, 2012]دایمی است  
-آب و هوایی در طول تاریخ زمین به شکل یابد. تغییرات شرایطمی

ثابت شده امری  متناوب  و  متوالی  به  های  نمایش    است.  منظور 
های اقلیمی حاکم بر مناطق مختلف و  میزان تغییرات و نوع رژیم

برجای  دستگاهآثار  از  بررسیمانده  گذشته  اقلیمی  زیادی  های  های 
های شدید  خبندانانجام گرفته است. از نظر محققین، در این دوره ی

هایی را در سراسر کره زمین به مدت اتفاق افتاده و یخچالو طوالنی
آثار   بررسی  واقع،  در  است.  آورده  وجود  به  باال  ارتفاعات  در  ویژه 

یخبندان عالقه  مورفولوژیکی  که  است  موضوعی  ایران  کواترنر  های 
امل  طور کبسیاری از محققین علوم زمین را برانگیخته و آنان را به 

هایی  در این موضوع کشانده است. به طوری که این تغییرات لندفرم
اند  طوالنی بر چهره زمین تحمیل کردهرا در مدتی کوتاه یا در زمان  

محیط درک  و  بازسازی  در  آنها  بررسی  گذشته که  اقلیمی  های 
را یاری می .  [Sharifi & Farahbakhsh, 2015]دهد  محققین 

یخچالی   مهمشواهد  اقلیمی  تریاز  تحوالت  که  هستند  آثاری  ن 
بینی کرد. در  توان براساس آنها پیش گذشته و تغییرات آینده را می

طول کواترنری، آب و هوای زمین بارها دچار تغییر اساسی شده و  
در این میان ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. شروع دوره کواترنر  

زمین همه  نظر  اتفاق  ژئومورفوبه  و  دیگر  لوژیستشناسان  و  ها 
متخصصین علوم زمین، همراه با تغییرات اقلیمی و به عبارتی بهتر،  

مرتفع  ها در عرضگسترش یخچال های باالی جغرافیایی و نواحی 
های طبیعی  . یخچال[Gafari & Avaji, 2015]است  زمین بوده  

ها به تغییرات آب و هوا  ترین واکنشترین و مستقیمیکی از روشن
های طبیعی  هستند و بررسی مراحل مختلف در یخچال  در گذشته

ای مناسب برای کشف تغییرات آب و هوایی گذشته کواترنری زمینه
های طبیعی و ارتفاع یخچال.  [Gelasir, 2010]کند  را فراهم می
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شواهد مهمی در مورد اقلیم زمین در طول    (ELA)  خط تعادل یخ
. گسترش بیشتر  [Lea, 2004]د دهنآخرین دوره یخبندان ارائه می

های یخچالی نسبت به زمان حاضر، آثار برف مرزهای دایمی در دوره
های  های عریض، خراشیدگی سنگها، درهخود را به صورت سیرک

مورنسخت دره به جای گذاشته است ها و  پایین  ارتفاعات  ها در 
[Ghahroudi Tali, 2015]  های گذشته نشان باقیمانده لندفرم. آثار

قرار می تحول  و  تغییر  دستخوش  بارها  هوایی  و  آب  شرایط  دهد 
به  و  نیز  گرفته  ژئومورفیک  از جمله  و  آن شرایط جغرافیایی  دنبال 

است  تغییر   کرده  تغییرات  [Pedrami, 1988]پیدا  مدت  کوتاه . 
در شکل آن  نقش  و  وقوع  زمان  به  توجه  با  کواترنر  گیری اقلیمی 

زمین  چشم کره  زیادانداز  اهمیت  است  از  برخوردار   ,Tahoni]ی 

ای جهانی است، ولی  آب و هوایی پدیده. اگرچه تغییرات  [2004
های محلی متفاوت بوده و بررسی  روند و آثار این پدیده در مقیاس

گیرد   قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید  محلی  مقیاس  در  تغییرات  این 
[Sharma & Shakia, 2006]  ترین مواریث اقلیمی  یکی از مهم

یخچال  دوران آثار  ایران،  ارتفاعات  در  است چهارم  دوران  آن  های 
[Yamani, 1381] تحوالت اقلیمی دوران چهارم برای اولین بار از .

ها توسط ابوریحان بیرونی شناخته شد  روی آثار مورفولوژیکی یخچال
و بعدها شواهد مربوط به این پدیده و نتایج دیگر آن در نقاط دیگر  

. اگرچه  [Almodaresi, 2005]قرار گرفت    کره زمین مورد بررسی
ای جهانی است، ولی روند و آثار این تغییرات آب و هوایی پدیده

های محلی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با توجه  پدیده در مقیاس
های فیزیوگرافیک متفاوت  های مناطق و ویژگیبه ماهیت یخچال

آثار و شواهد یخچالی از  ردیابی  را می  نواحی، طیف متنوعی  توان 
کرد. شناسایی و ردیابی آثار ژئومورفولوژیکی یخچالی دوره کواترنر در  

دلیل  یکی از مناطق شاخص ایران مرکزی )حوضه رودخانه شهداد( به
قرارگیری آن در منطقه آب و هوایی گرم و خشک در حال حاضر، از  
این   است.  برخوردار  خاصی  اقلیمی  و  ژئومورفولوژیکی  اهمیت 

وهش بر آن است که با بررسی و استفاده از شواهد و آثار یخچالی،  پژ
ها در کواترنر پایانی را تعیین کرده و الگویی از  قلمرو گستره یخچال

و   داده  ارائه  دوران  این  در  منطقه  اقلیمی  و  ژئومورفیک  شرایط 
های اقلیمی حال و کواترنر را در این منطقه بررسی  همچنین، تفاوت

 کند.
 

 شناسی روش 
ها در مورد  آوری آمار و دادهنوع تحقیق، از نوع کاربردی است. جمع

، مدل رقومی ارتفاعی  1:50000های توپوگرافی حوضه شهداد، از نقشه
(DEM)  30های اقلیمی و داده  1:100000شناسی  های زمینمتر، نقشه

بود.   هواشناسی(  سازمان  طریق  از  )از  استفاده  با  پژوهش  این  در 
متر،  30  (DEM)و مدل رقومی ارتفاعی    1:50000های توپوگرافی  نقشه

های مذکور و  مرز منطقه مطالعاتی مشخص شد. با استفاده از نقشه
های حوضه ها و سیرک های یخچالی، تراسها و شواهد، زبانه روش

،  EXCELافزارهای  د. به عالوه برای انجام کار از نرمدنشناسایی ش
ARC GIS  و سامانهGPS یز بهره گرفته شد. در ابتدا با استفاده از  ن

های مربوط به منطقه به مطالعات اجمالی و اولیه پرداخته شد  داده
های های یخچالی بر حسب فرم آنها که روی نقشهکه در آن سیرک

پنجه حالت  به  درمیتوپوگرافی  مشخص  ای  ادامه،  شدآیند،  در  ند. 
موجود   اقلیمی  شرایط  بررسی  از  برای  منطقه    7منطقه  ایستگاه 

ها )داده  هاهای اقلیمی این ایستگاهبا استفاده از داده.  استفاده شد
سال   ابتدای  سال    2010از  انتهای  همنقشه(،  2019تا  و  های  دما 

حسب همبستگی بین دما و بارش    و بربارش حال حاضر ترسیم  هم
د. شتعیین  مطالعه    با ارتفاع، گرادیان رطوبتی و حرارتی حوضه مورد

سیرک آثار  بررسی  با  و  سپس،  منطقه  در  گذشته  یخچالی  های 
نقشهمشخص روی  آنها  به نمودن  زمین  روی  در  توپوگرافی،  های 

  GPSتر موقعیتشان با استفاده از سامانه کنترل آنها و تعیین دقیق
این سیرک بر حسب مشخصات  و اقدام شد.  رایت  روش  و دو  ها 

مش دایمی  مرز  برف  خط  این  شخص  پورتر  پایه  بر  نهایت،  در  د. 
دما و های همبارش کنونی، نقشهدما و همهای هممعیارها و نقشه

نقشههم این  براساس  و  ترسیم  گذشته  تغییرات بارش  مقدار  ها 
توان  طور کلی مراحل انجام کار را میبهآمد.    دست  اقلیمی منطقه به

 بندی نمود: در دو بخش دسته
داده محاسبه  نقشهالف(  ترسیم  و  تهیه  نحوه  و  اقلیمی  های های 

 بارش حال و گذشته دما و همهم
 آوردن خطوط برف مرز دایمی دستب( نحوه به

تعیین خط مرز برف دایمی به دو روش متفاوت )روش رایت و روش  
 :پورتر( محاسبه شد

 ( روش رایت 1
های تعیین خط مرز برف دایمی  عنوان یکی از روشروش رایت که به

بر شمارش سیرکاخته میشن ارتفاع  شود،  های کوچک و محاسبه 
شده  های شمارشبراساس سیرک  .مدخل خروجی آنها استوار است

این خط    .های منطقه مشخص شد سیرک  %60به روش رایت، خط  
ها باالتر از این خط  سیرک  %60کند که  ارتفاعی برای ما مشخص می

تر،  به عبارت ساده .  [Ramesht et al., 2009]  ارتفاعی قرار دارند
ها محاسبه و با ضرب آن در  در روش رایت، اختالف ارتفاع سیرک

کردن حاصل از بیشترین ارتفاع، مرز برف تعیین  ها و کمسیرک 60%
 . [Sharifi et al., 2016]د شو می
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 ( روش پورتر 2
سیرک:  کف  ارتفاع  مطالعه  روش  فقط    الف(  یخچال  که  هنگامی 

ثابت و پایدار    (ELA)کند، ارتفاع خط تعادل  سیرک را انباشته می
قرار نمی ارتفاع کف سیرک  میانگین  از  ارتفاع  باالتر  بنابراین  گیرد. 

می سیرک  تعادلکف  خط  ارتفاع  بیانگر  باشتواند  پیشین  د  های 
[Yamani, 2010] ELA   که در باالتر از آن فرآیندهای مرزی است

 Condom]د  فرآیندهای فرساب تسلط دارنتر از آن  تراکم و در پایین

et al., 2007]  به طوری که ارتفاع این مرز توسط فرآیندهای تراکم  ؛
می  کنترل  فرساب   ;Foundation et al., 1999]د  شونو 

Paasche et al., 2007]   
استفاده از میانه ارتفاع یخچال قدیمی به  :  ب( روش نسبت ارتفاع 

نمایندگی از ارتفاع مرز برف گذشته بر پایه مشاهدات میدانی استوار  
با تغییر در این روش، به وسیله محاسبه   1879در سال  هوفراست. 

میانگین  و  یخچال  یک  انتهایی  یخرفت  ارتفاع  حسابی  میانگین 
ازارتفاع خط باالی یخچال  استفاده   الراس کوهستان در  این روش 

اختیار باشد،  های ارتفاعی کافی در  کرد. این روش در صورتی که داده
طور طبیعی در منطقه گسترش داشته باشد و منحنی  یخچال آلپی به

 Foundation etد  شو ارتفاعی یکنواختی داشته باشد، انجام می

al., 1999] [Paasche et al., 2007  

نسبت مساحت منطقه انباشت   مساحت:   - انباشتگی پ( روش نسبت  
های مناطق انباشت و برداشت آن را  یک یخچال به مجموع مساحت
اند که تحت  های کنونی نشان دادهلگویند. مطالعات تجربی یخچا

تا    0.5بین  ی(  سطح  ینسبت انباشتگ)  AAR  شرایط پایدار، معموالً 
یخچال در حدود    است و این به آن مفهوم است که منطقه تجمع  0.8

 Foundation]د  کندو سوم مجموع مساحت یخچال را اشغال می

et al., 1999; Paasche et al., 2007].  
لوتبه دریاچه  حداکثر  بازسازی  ابتدا  نیز  منظور  های  زبانهتعداد  ، 

، شناسایی و برداشت شد  1:50000های توپوگرافی  یخچالی روی نقشه
های منطقه  ارتفاع، تراسهای همبین زبانهو سپس با برقراری ارتباط  

 د. بسته ش
 منطقه مورد مطالعه 

در شمال شهرستان کرمان و قسمت غربی    رودخانه  حوضه شهداد 
 30'تا  30º 37 است. ناحیه مورد بررسی از بخش شهداد واقع شده

57º    57  11'درجه عرض شمالی وº    57  65'تاº    درجه طول شرقی
مربع    کیلومتر  509گسترش یافته است. مساحت این حوضه حدود  

متر  3774است. حداکثر و حداقل ارتفاع در این حوضه، به ترتیب،  
بر  587و   بالغ  ارتفاع بین    %50متر است.  تا    1500پهنه حوضه، در 

 (. 1)شکل  است متری واقع شده2500

 

 
 منطقه مورد مطالعه )حوضه رودخانه شهداد( نقشه موقعیت  ( 1شکل  
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 ها یافته 
های منطقه و تحلیل آن  شمارش، تعیین، توزیع و موقعیت سیرک 

 های رایت و پورتر: و احتساب روش 
سیرک بزرگ و کوچک    104های توپوگرافی، تعداد  با توجه به نقشه

متری  3600تا    2500در منطقه پژوهشی، شناسایی شد که بین ارتفاع  

متر بیشتر  2900تا    2700ها در ارتفاع  ند. تراکم سیرکبود  توزیع شده
ارتفاعات   ارتفاع    % 32به طوری که حدود    بود،از سایر  آنها در این 

یافته مرتفعبود  تمرکز  ارتفاع  تریند.  در  سیرک  و  3523ن  متری 
ارتفاع  ارتفاعکم در  سیرک  واقع 2514ترین  حوضه،  این  در  متری 

 (. 1و جدول   2)شکل  اندشده

 

 
 شهداد  رودخانه های یخچالی در حوضه سیرک توزیع فضایینقشه  (2  شکل 

 

 شهداد  رودخانه های یخچالی در حوضهچگونگی توزیع سیرک( 1جدول 

 درصد تجمعی  ها درصد سیرک  ها تعداد سیرک  )متر(   طبقات ارتفاعی 
2600-2500 11 10.5 10.5 
2700-2600 12 11.5 22 
2800-2700 16 15.3 37.3 
2900-2800 17 16.3 53.6 
3000-2900 13 12.5 66.1 
3100-3000 11 10.5 76.6 
3200-3100 10 9.6 86.2 
3300-3200 7 6.7 92.9 
3400-3300 2 1.9 94.8 
3500-3400 4 3.8 98.6 
3600-3500 1 0.9 100 

 100 100 104 مجموع 
 
 تعیین خط مرز برف دایمی به روش رایت: -

(1 ) 

104 × 60 = 62.4 
0.4 × 100 = 40 
2948 - 40 = 2908 

 

محاسبه روش رایت، خط مرز برف دایمی منطقه در  با توجه به نحوه  
 متر مشخص شد. 2908ارتفاع حدود 

کف    - ارتفاع  )روش  پورتر  روش  به  دایمی  برف  مرز  خط  تعیین 
 سیرک(: 

 

(2) 

2800 - 17 = 2783 
2900 - 17 = 2883 
2800 + )2783 ÷ 5666( × 100 = 2849 
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با توجه به نحوه محاسبه روش پورتر )روش ارتفاع کف سیرک(، خط  
 د. شمتر مشخص 2849مرز برف دایمی منطقه در ارتفاع حدود 

متری بین روش رایت 59با توجه به محاسبات باال، اختالف ارتفاع  
و روش پورتر )روش ارتفاع کف سیرک( حاصل شد که این اختالف  

 نرمال است.  ،ارتفاع بین دو روش
 تعیین خط مرز برف دایمی به روش پورتر )روش نسبت ارتفاع(:  -
 
(3) 

3523 + 2514 = 6037 
6037 ÷ 2 = 3018 

 
  تعیین خط مرز برف دایمی به روش پورتر )روش نسبت انباشتگی   -

 مساحت(:

(4) 
2800 + 2900 = 5700 
5700 ÷ 2 = 2850 

 

 بود.  2906 برف دایمیها برای تعیین خط مرز میانگین تمام روش
 دما و بارش حال در منطقه و بازسازی دما و بارش گذشته در منطقه: 

بارش  دما و همهای هماین مرحله و ترسیم نقشهانجام    به منظور
  7آمار و اطالعات  بارش گذشته در منطقه، ابتدا  دما و همحال و هم

ایستگاه    7  گیری شد.سال گردآوری و میانگین  10ایستگاه در مدت  
ایستگاهآماربرداری حداکثر  مجاور  شده،  و  داخل  در  موجود  های 

تاریخ    حوضه از  که  اطالعات   31/12/2019تا    1/1/2010بودند  دارای 
بودند مشترک  و  شد   ؛کامل  استفاده  آنها  از  فقط  دلیل  همین   به 

   (.2)جدول 
 

 ( 2019/ 31/12تا  2010/ 1/ 1)از تاریخ   شدههای آماربرداریاطالعات ایستگاه (2جدول  

 بردسیر  رفسنجان  زرند  زار الله  بم  شهداد  کرمان  اطالعات 
 56.57 55.93 56.56 56.83 58.35 57.68 56.96 ( درجه/دقیقه )   طول جغرافیایی 

 29.94 30.38 30.80 29.51 29.10 30.41 30.25 ( درجه/دقیقه )   عرض جغرافیایی 

 2040 1469 1555 2775 1076 430 1755 )متر(   ارتفاع 

 14.02 19.60 20.22 12.48 24.45 28.62 17.41 ( گراد سانتی )   میانگین دمای حال 

 - 1.28 8.59 8.56 - 8.33 16.38 25.40 4.25 ( گراد سانتی )   میانگین دمای گذشته 

 132.24 85.91 98.72 174.43 60.20 31.18 112.29 متر( )میلی   میانگین بارش حال 

 261.57 179.04 197.30 350.36 128.41 58.44 223.55 ( متر میلی )  میانگین بارش گذشته 

 
 منطقه مورد مطالعه   در زمان حال ی دما نقشه هم (3شکل  
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یم  منظور ترسبه  :مورد مطالعه  منطقهحال در  زمان  دمای  الف( هم
(  2016)نسخه    ،EXCELافزار  دمای زمان حال، ابتدا در نرمنقشه هم

های  ساالنه ایستگاه  10همبستگی بین ارتفاع و میانگین دمای  رابطه  
برقرار   از معادله )رابطه خطی شمجاور حوضه  با استفاده  د. سپس 

  EXCEL  (Y=-0.0075X+31.359)آمده در    دست رگرسیونی( به
حوضه در    DEM 30 METERو نقشه    %94ضریب همبستگی  با  
دمای حال رسم شد )طبق  نقشه هم(  10/ 2)نسخه    ArcGIS  افزارنرم

گراد،  درجه سانتی  0.75متر افزایش ارتفاع،  100این معادله به ازای هر  
نشان   نتیجه  که  داریم(  دما  در    دادکاهش  دما  حداقل  و  حداکثر 

ایستگاه قرارگیری  محدوده  و  حوضه  )محدوده  حوضه  های اطراف 
ترتیب  آماربرداری به  سانتی  -2.26و    29.70شده(،  بوده  گراد  درجه 

است، لیکن منحصرًا در داخل حوضه، حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
  که حداکثر آن مربوط به قسمت شرقی  بودگراد  درجه سانتی  5و    25

(. 3بود )شکل غربی حوضه و حداقل آن مربوط به قسمت شمال

هم منطقهزمان  بارش  ب(  در  مطالعه  حال  ترسیم  به   :مورد  منظور 
(  2016)نسخه    ،EXCELافزار  در نرم  بارش زمان حال، ابتدانقشه هم

های ساالنه ایستگاه  10رابطه همبستگی بین ارتفاع و میانگین بارش  
از معادله )رابطه خطی مجاور حوضه   با استفاده  برقرار شد. سپس 
با    EXCEL  (Y=0.0634X-1.3018)آمده در    دسترگرسیونی( به

-حوضه در نرم DEM 30 METERو نقشه  % 99ضریب همبستگی 
بارش حال رسم شد )طبق این  نقشه هم(  2/10)نسخه    ArcGIS  فزارا

متر، افزایش  یمیل  6.34متر افزایش ارتفاع،  100معادله به ازای هر  
داریم(  نشان    ،بارش  اطراف    دادنتیجه  در  بارش  حداقل  و  حداکثر 

ایستگاه قرارگیری  محدوده  و  حوضه  )محدوده  های حوضه 
است،  بوده  متر  میلی  12.64و    282.92شده(، به ترتیب  آماربرداری

 210لیکن منحصرًا در داخل حوضه، حداکثر و حداقل بارش به ترتیب  
به قسمت شمال  بودمتر  میلی  60و   مربوط  آن  غربی و  که حداکثر 

 (. 4بود )شکل حداقل آن مربوط به قسمت شرقی حوضه 

 

 
 منطقه مورد مطالعه  در زمان حال بارشمنقشه ه( 4شکل  

 
هم در  پ(  پایانی(  )کواترنر  گذشته  ترسیم  به  منطقه:دمای  منظور 

هم گذشته،  نقشه  زمان  محیطی    برایدمای  دمای  میزان  برآورد 
گذشته، پس از تعیین خط مرز برف دایمی حوضه در زمان گذشته،  

ایستگاه کرمان،    7ساالنه    10همبستگی بین ارتفاع و میانگین دمای  
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خطی   زار، زرند، رفسنجان و بردسیر با استفاده از رابطهشهداد، بم، الله
و   شد  محاسبه  بهرگرسیونی  آن  خطی  -=Y)صورت    معادله 

0.0075X+31.359) آمد.   دستبه 
حاضر   حال  دمای  آدیاباتیک  افت  رابطه،  این  از  استفاده  با  سپس 

متر  100گراد به ازای هر  درجه سانتی  0.75حوضه به میزان تقریبی  
   .ترفیع مکانی محاسبه شد 

سپس با استفاده از ارتفاع خط مرز برف دایمی گذشته حوضه و افت 

آن  هم  ،آدیاباتیک  نتیجه  نقشه  که  شد  تهیه  گذشته حوضه  دمای 
حداکثر و حداقل دما در اطراف حوضه )محدوده حوضه و    داد نشان  

و    28.06های آماربرداری شده(، به ترتیب  محدوده قرارگیری ایستگاه
است، لیکن منحصرًا در داخل حوضه،  بوده    گراد درجه سانتی  -35.88

که    بودگراد  درجه سانتی  -20و    20حداکثر و حداقل دما به ترتیب  
حداکثر آن مربوط به قسمت شرقی و حداقل آن مربوط به قسمت  

 (. 5بود  )شکل غربی حوضه شمال

 

 
 هادر دوره حاکمیت یخچال منطقه مورد مطالعه زمان گذشته یدما نقشه هم (5شکل  

 
هم منطقه:ت(  در  پایانی(  )کواترنر  گذشته  ترسیم  به  بارش  منظور 

دما و  های همپوشانی نقشهبارش زمان گذشته، پس از همنقشه هم
دما و بارش  ، رابطه بین  ArcGISافزار  بارش فعلی حوضه در نرمهم

بودن رابطه بین دما و بارش  محاسبه شد و سپس با توجه به ثابت
داده با داشتن  نقشه همو  زمان گذشته،  بارش گذشته های دمایی 

حداکثر و حداقل بارش در اطراف    دادحوضه تهیه شد که نتیجه نشان  
ایستگاه قرارگیری  محدوده  و  حوضه  )محدوده  های حوضه 

تر آماربرداری به  است،  بوده  متر  میلی26.58و    567.13تیب  شده(، 
ترتیب   به  بارش  لیکن منحصرًا در داخل حوضه، حداکثر و حداقل 

غربی   که حداکثر آن مربوط به قسمت شمال  بودمتر  میلی150و    450
 (.3و جدول    6بود )شکل  حداقل آن مربوط به قسمت شرقی حوضه  

ند. گرچه در  شومواریث اقلیمی محسوب می  ءهای آبرفتی جز پادگانه
گیری  ها در حال شکلها و دریاچهحال حاضر نیز در برخی از رودخانه

های قدیمی که نسبت به بستر فعلی از ارتفاع  هستند، ولی تراس
های کنونی بیشتری برخوردارند و گستردگی بیشتری نسبت به تراس

-های نه های بارانی است که در گذشتهباقیمانده دارند، نتیجه دوره
ها  در مورد ایجاد تراس  اند. گرفته بوده  ن دور، فالت ایران را فراچندا

اشاره کرد به دو عامل  بارانی و تغییرات جریان در دوره  ؛باید  های 
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 های تکتونیکی که باعث تغییر در شرایط محیطی آنها شده فعالیت 
منظور بازسازی حداکثر به .  [Asghari Moghadam, 2004]ت  اس

های یخچالی ابتدا زبانه مشروط به عدم تحرک پوسته، دریاچه لوت،
نقشه توپوگرافی  روی  تعداد    1:50000های  یخچالی،    237به  زبانه 

زبانهسپس    و  شناسایی و برداشت شد  ارتباط بین  برقراری  های  با 
تراسهم شامل  ارتفاع،  که  شد  بسته  منطقه  به   5های  تراس 

که تراس اول به   بودر مت 1000و  800، 550، 400، 250های ارتفاع

ارتفاع   به  1000حداکثر  پنجم  تراس  و  دریاچه  حجم  بیشترین  متر، 
  از پهنه . شدمتر، کمترین حجم دریاچه را شامل می250حداقل ارتفاع  

ارتفاعات ذیل برداشت ش  5  دشت لوت مجموعاً  تراس  د؛  تراس در 
سوم به  متر، تراس  800متر، تراس دوم به ارتفاع  1000اول به ارتفاع  

ارتفاع  550ارتفاع   به  چهارم  تراس  به  400متر،  پنجم  تراس  و  متر 
تراس   متر. 250ارتفاع   بین  کنونی  شهداد  تراس  400شهر  و  متر 

 (. 7)شکل  است متر واقع شده550

 

 
 هایخچالدر دوره حاکمیت  منطقه مورد مطالعه زمان گذشته بارش نقشه هم (6شکل  

 
 در زمان حال و گذشته متر( )میلیبارش و همگراد(  )درجه سانتیدما های همآمده از نقشهدست( نتایج به3جدول 

 حداقل  حداکثر  زمان 
 اطراف حوضه 

 - 2.26 29.70 حال دمای 
 - 35.88 28.06 دمای گذشته 

 12.64 282.92 حال بارش  
 26.58 567.13 بارش گذشته
 داخل حوضه 

 5 25 حال دمای 
 -20 20 دمای گذشته 

 60 210 حال بارش  
 150 450 بارش گذشته
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 ای دریاچه لوت نقشه ست پادگانه (7شکل 

 

 بحث 
محیطی   شرایط  بازسازی  اهمیت  به  توجه  شناخت  با  در  گذشته 

ماهیت فرآیندهای تاثیرگذار در محیط و تاثیر آن در مدیریت محیط،  
روش از  استفاده  با  زیادی  پژوهشمحققین  گوناگون  های  های 

داده انجام  را  جمله،  مختلفی  از  همکاران،    ساریکایااند.  و 
[Sarikaya et al., 2008]   منطقه گذشته  اقلیم  بررسی  در 

غرب ترکیه، میزان بارش را در آخرین دوره  ساندیراس واقع در جنوب
( ارتفاع  2011برابر بیشتر از زمان حال و در بررسی دیگر )  1.9یخبندان  

برف مرز کواترنری و کنونی را در کوهستان هوناز )واقع در ترکیه( را 
ارتفاع   در  ترتیب  ب  3600و    2600به  کردند.  متری  جعفربیگلو  رآورد 

برف مرز وورم را  خط    [Jafarbeygloo et al., 2014]وهمکاران  
در کوهستان بیدخوان )استان کرمان( با روش میانگین ارتفاع کف  

متری و از طریق روش رایت در طبقه ارتفاعی  3166سیرک در ارتفاع 
متری 5500متری و خط برف مرز کنونی را در ارتفاع  3200تا    3100
 ,.Rahdanmofrad et al]و همکاران،    مفرددانراه خص کردند.  مش

در محدوده سایت ریگ، برف مرز را از روش پورتر در ارتفاع   [2015

متری و همچنین خط تعادل  2836و در روش رایت در ارتفاع    2812
و همکاران    خسرویمتری برآورد کردند.  2019آب و یخ را در ارتفاع  

[Khosravi et al., 2016]  ژئومورفولوژیکی شواهد  بررسی  در   ،
سیرک بزرگ و   39یخچالی کواترنری در ارتفاعات بینالود، افزون بر  

کرده و حداقل دمای متوسط ساالنه   کوچک را در منطقه شناسایی
گراد در  درجه سانتی  -5.8ها برابر  بینالود را در زمان حاکمیت یخچال

با  3308ارتفاع   برابر  را  ساالنه  متوسط  دمای  و  درجه    9.5متری 
ارتفاع  سانتی در  کردند.  870گراد  برآورد  همکاران    شریفیمتری  و 

[Sharifi et al., 2016]بررسی بازسازی گهای صورت، در  از  رفته 
یزد در پلئیستوسن،    -آبادشرایط اقلیمی گذشته حوضه دشت ابراهیم

به این نتایج دست یافتند که، برف مرزها در این منطقه بر حسب  
متری و خط تعادل آب  2200های رایت و پورتر در ارتفاع حدود  روش

متر قرار داشته  1800و    1700متر،  1570و یخ نیز در سه طبقه ارتفاعی  
کم    گیری سه دوره یخچالی یا دستاست که احتماال مربوط به شکل

یخچالپس مقایسه  روی  است.  بوده  متناوب  دوره  سه  در  ها 
درجه    14.4دمای حال و گذشته حاکی از تفاوت دمایی  های همنقشه



ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   353  د شهدا   ه رودخانه در حوض اقلیمی فاز اقل کواترنر  بازسازی شرایط  ــــــ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                       Volume 35, Issue 4, Autumn 2020 

درجه بوده    11.4گراد دارد. در واقع، متوسط دمای حال حاضر  سانتی
درجه بوده است که این مقدار نیز در   -3گذشته اما این میزان برای 

در    -10ای که بین  کرده است به گونهارتفاعات مختلف نیز تغییر می
از  در بخش پایین  4.1ارتفاعات تا   دست حوضه متغیر بوده است. 

نقشه مقایسه  نیز،  بارش  و گذشته  های همنظر شرایط  بارش حال 
( برابر  2.5متر ) یلی م 350دهد که بارش گذشته در حدود  نشان می 

گراد،  درجه سانتی  14بیشتر از حال حاضر بوده است که با افت دمایی  
جعفری و  باریده است.  صورت برف نیز میها به  تر بارشقاعدتا بیش

بررسی  [Jafari & Barati, 2018]  براتی از  های صورتدر  گرفته 
خچالی،  بازسازی شرایط اقلیمی گذشته الوند همدان در آخرین دوره ی

روش   از  استفاده  به  توجه  با  دما  که،  یافتند  دست  نتایج  این  به 
گراد سردتر و میزان بارش  درجه سانتی 9.26ترکیبی برآورد برف مرز، 

سنگمیلی317 وجود  است.  بوده  کنونی  زمان  از  بیشتر  های  متر 
های یخچالی تا ارتفاعی که  سرگردان نیز نشانگر این است که؛ زبانه

سنگ پیشروی  ها  این  دارند،  روشکردهوجود  این اند.  نتایج  و  ها 
در این  ها و نتایج پژوهش حاضر است و  ها در راستای روشپژوهش

بارش    4پژوهش دمای گذشته حدود   بوده و  امروز  از  برابر سردتر 
برابر بیشتر از امروز بوده است. ردیابی آثار    2.15گذشته نیز حدود  

آثار سیرکی منعکسیخچالی حوضه رودخانه   شده  شهداد: براساس 
نقشه بررسیدر  و  توپوگرافی  رودخانه های  حوضه  در  میدانی  های 

سیرک یخچالی شناسایی شد. برف مرز کواترنر به   104شهداد، تعداد 
های یخچالی در حوضه  مکان سیرک  %60روش رایت با گذراندن خط  
ارتفاع   در  این  2908رودخانه شهداد،  دارد.  قرار  بیانمتر  کننده خط 

هم به  ارتفاع  که  است  گذشته  یخچالی  دوره  در  درجه  صفر  دمای 
توان شرایط دمایی گذشته را بازسازی کرد. همچنین  وسیله آن می

این خط به این معنی است که در سردترین دوره حاکم بر منطقه،  
صورت دایمی در تمام طول سال وجود    از این ارتفاع به باال برف به 

و به عبارتی دیگر متوسط دما بر روی این خط معادل داشته است  
تر از صفر  گراد بوده و ارتفاعات باالتر دمایی پایینصفر درجه سانتی

 اند. درجه داشته
 

 گیری نتیجه 
تعادل،   خط  ارتفاع  و  یخچالی  ژئومورفولوژیکی  شواهد  از  استفاده 
روش بسیار مناسبی جهت بازسازی محیط و آب و هوای دیرینه در 

منظور بازسازی  به.  طول آخرین دوره حداکثر گسترش یخچالی است
زبانه ابتدا  لوت،  دریاچه  نقشهحداکثر  روی  بر  یخچالی  های  های 

زبانه یخچالی، شناسایی و برداشت    237به تعداد    1:50000توپوگرافی  
های  ارتفاع، تراسهای همشد و سپس با برقراری ارتباط بین زبانه

،  550،  400،  250های  تراس به ارتفاع  5امل  منطقه بسته شد که ش
ارتفاع  1000و    800 حداکثر  به  اول  تراس  که  است.  متر،  1000متر 

ارتفاع   حداقل  به  پنجم  تراس  و  دریاچه  حجم  متر،  250بیشترین 
 .شده استکمترین حجم دریاچه را شامل می

 
قدردانی از سازمان آب و هواشناسی  :  تشکر و  قدردانی  با تشکر و 

داده که،  کرمان  درخواستاستان  بههای  این  شده  انجام  منظور 
 پژوهش را؛ در اسرع وقت و رایگان در اختیار ما قرار دادند. 

 : موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تاییدیه اخالقی 
 : موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع 

اول(، پژوهشگر اصلی    : حسین غضنفرپور )نویسندهسهم نویسندگان
-(؛ محسن پورخسروانی )نویسنده دوم(، پژوهشگرکمکی/روش34%)

بهناز شیخ%33ناس )ش نگارنده  شریعتی(؛  )نویسنده سوم(،  کرمانی 
 (.%33مقدمه/نگارنده بحث/تحلیلگرآماری ) 

های این مقاله توسط دانشگاه شهید باهنر : کلیه هزینهمنابع مالی 
 است.  کرمان تامین شده
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