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69  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

و توسعه  1389 تابستان-18 شماره- جغرافيا

 30/4/1387: وصول مقاله

 6/4/1388: تأييد نهايي

69-92: صفحات

 كواترنري يخچالي)ژئومورفولوژي( شناسييخترشواهد
 دامنه شمالي كوه سياالن: در البرز غربي

2نيما فريد مجتهدي1لدين سرورادكتر جليل

 دانشگاه تهران كارشناس ارشد جغرافيا طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي رشتجغرافيا استاديار

 چكيده
ت آب آبچو.ي سطح زمين استزاي ثيرگذار بيروني در فرآيندهاي شكلأو هوا، مهمترين عامل ون شرايط

هاي موجود فعلي در سطح زمين مانند تواند بسياري از پديده هاي جغرافيايي خاص نمي هوايي اخير در عرض
آب توان اين پديدهمي سبب هاي يخچالي را ايجاد كند، بدين سيرك درو ها را به تغييرات هاي دور گذشته هوايي

آبهاي از جمله اين پديده. نسبت داد) كواترنر( از بازمانده از شرايط وهوايي گذشته، شواهد حاصل
مي) البرز غربي(3هاي يخچالي در سياالن فعاليت هاي پژوهشيدر اين راستا، اين مطالعه در ادامه. رود به شمار

و ابزارهايي چون نقشه و اسنادي شناسي، زمين)1:25000و 1:50000(هاي توپوگرافي قبلي با مشاهدات ميداني
و حدود با هدف شناسايي پديده) 1:40000(هاي هوايي، عكس)1:100000( هاي يخچالي كوهستاني كواترنر

هاي شمالي كوه سياالن واقع در البرز غربي، در جنوب شهرستان تنكابن انجام گرفته ها در دامنه گستردگي آن
آب: نتايج مطالعات نشان داد. است و تخريب مورد پژوهيهواي كنوني محدودهو در ش، فرآيند فرسايش آبي
و بطور كلي اعمال مكانيكي سنگ و ذوب يخ و در ارتفاعات) متري4100 تا 2000از ارتفاع( ها توسط يخبندان
از پايين و متالشي شدن سنگ2000تر و-ها بر اثر اعمال فيزيكو متري تخريب و بيوشيميايي برتري شيميايي

پ و و در نتيجه عوارض فر ديدهغلبه دارد هاي كوهستاني چشم انداز يندها در سطح دامنهآهاي مربوط به اين
هاي يخچالي، متري، شواهدي نظير سيرك4176- 2500عين حال در ارتفاعاتدر. دهد غالب را تشكيل مي

، دره يخرفت ، وارو و ها آب... هاي يخچالي ي هواو مبتني بر فرآيندهاي يخچالي وجود دارد كه بر سردتر بودن
.گذشته در كواترنر داللت دارد

و هواتغيير:هاكليدواژه .االنيس كوه، البرز غربي، شواهد يخچالي،آب

 مقدمه
مييكه مطالعات دورهياز آنجاي  در نتيجه،گذراند كواترنر در ايران مراحل آغازين خود را

و بحث درباره و فرضيهواي كواترنوآبيتحقيق ه شده در اين زمينه ات اراير ايران ادامه دارد

1- dr .j.sorour@gmail.com  
2- nima.mojtahedi@gmail.com 
3- siyälän 
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و توسعه فصلنامه70  1389تابستان، جغرافيا

آبمي بنابراين. به قطعيت نرسيده است هوايي در كواترنرو توان مدعي شد كه اثرات تغييرات
به لحاظ آنكه بيشترين. هاي يخچالي نيز در كشور ما كمتر شناخته شده است بويژه در دوره

ش) كواترنر(هاي اين دوران هاي سطحي زمين از نهشته اليه و اكثر فعاليتتشكيل هاي ده است
و و زرع، دامداري، راهسازي، شهرسازي و عمراني بشر نظير كشت برروي سازندهاي ... حياتي

و بررسي شرايط آب،) با تغيير 239: 1385، احمدي(گيرد كواترنري انجام مي هوايو شناخت
ب و وهدوران كواترنري در ايران ميويژه البرز غربي اهميت ويژه داشته در همين. نمايد ضروري

بكنندگان اينراستا تدوين منظور شناساييهمقاله تصميم دارند يك سلسله مطالعات پيوسته را
.هاي كوهستاني كواترنري در البرز غربي دنبال كنند يخچال

هاي البرز بويژه كوههايي از رشته هاي پلئيستوسن در بخش كه آثار يخچالبا توجه به اين«
به دركوه سه اي تالش ميؤاثبات رسيده است، اين به ال در ذهن متبادر شود كه با توجه

و شرايط جغرافيايي تقريباً مشابه در سطح استان و باالتر بودن موقعيت و مازندران هاي گيالن
يك ارتفاع قلل البرز غربي نسبت به كوه و از سوي ديگر عرض جغرافيايي باالتر هاي تالش از سو

ال كوه و يزد آيا ممكن است آثار يخچال هاي برز غربي نسبت به كوههاي هاي كوهستاني كرمان
همپلئيستوسن هم و در رديف كوهمرز و غرب مازندران وجود داشته هاي تالش شرق گيالن

و(» باشد؟ و معرفي شواهد) همان( مطالعه قبلي).75: 1385،مجتهدي فريد سرور به شناسايي
شد) بزاكوه(يخچالي كوه بزابن  .منجر

بهي در مقاله و مورفولوژي حاضر در يخچال شناسايي شواهد  كوه سياالن هاي كواترنري
اي درايران،مطالعات پراكنده كوهستاني كواترنر هاي درمورد يخچال.پردازيممي) مازندران غرب(

ميدر البرز. صورت گرفته است و اخيراًيتوان از مطالعه مركزي در شوايتزر و يماني دماوند
همچنين پدرامي معتقد به وجود.)1-17: 1381 يماني،؛41-1383:42 زمرديان،( برد كوه نامعلم

و طويل در دره يك يخچال دره  كرج بوده كه تا نزديكي كرج گسترش داشتهياي عظيم
اونق در البرز شرقي چندين مطالعه صورت گرفته است، از جمله).1374:77 عيوضي،(
تايهاي گرگان شناسايي نموده كه دهانه سيرك يخچالي در كوه50حدود) 1369(  آنها

و در يك مورد 1800ارتفاع در رشته كوه تالش توسط محمودي. آمده است پايين1600 متر
 متري از سطح دريا شناسايي 900هاي پيشاني تا ارتفاع يخرفت انرود،، در گرگ)81-80: 1375(

شناختي فرسايش يخچالي به بررسي شواهد ريخت)31: 1383(چنين طاحونيهم.ه استشد
 در ارتفاعات جنوب 1976 در سال1در ايران مركزي، كوهله. در ارتفاعات تالش پرداخته است

1- kuhle 
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71  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

و)122: 1383 وشوشتري،رامشت( يزد در شيركوهغربي درجنوب1درن هاگه)1365اهلرز،(كرمان
.)42: 1383 زمرديان،( نمودندشواهد يخچالي اشارهبها در اشترانكوه غرب ازن نيز در جنوب2رايت

 سلفچگانيجديدترين مطالعه در ايران مركزي وجود شواهد آثار يك كالهك يخي در ناحيه
و يك درياچه يخي تغذيه مي شده همراه با يك معبر بزرگ يخچالي كه توسط يك سيرك

ت مأاست را در عصر يخچالي و شوشتري،( كنديخيري اثبات غربي در شمال.)120: 1383رامشت
. مطالعاتي در كوه سهند صورت پذيرفته است) 1370(توسط خيام) واحد آذربايجان(ايران 

و مجاور يخچالي سهند به صورت اشكوبيهوايي در تودهو طبقات پيكر آب هاي يخچالي
و7، تعداد) 1382(در تحقيق ديگري، دالل اوغلي. عمل كرده است  پهنه برف4 يخچال

.دائمي در كوه سبالن شناسايي كرده است

 مورد پژوهشيموقعيت منطقه
 مورد پژوهش با در نظر گرفتن تقسيمات واحدهاي ژئومورفيك ايران، جزء البرزيمنطقه
ي سفيدرود تا تودهي اصلي البرز غربي از درهيتر، توده در تقسيمات فرعي. باشد غربي مي

وعلم مييديواره كوه امتداد يافته ،) متر2714(3هاي درفك كوه. سازد بلند مياني آن را
از) متر 4850(كوهو علم) متر4176(سياالن)متر 3917(5، خشچال)متر3703(4سماموس

مي كوه و مشهور اين توده بهدوي كوه منطقهيسياالن بلندترين قله. باشند هاي بلند هزار
و جنوب غرب شهر تنكابن واقع شده است شمار مي و در غرب مازندران كه.رود توده كوهي

 قرارگرفته است) قزوين(6و الموت) مازندران(سياالن روي آن قراردارد در مرز بين تنكابن 
زيرحوضه رودخانه(هاي الموت اين كوه خط تقسيم آب بين رودخانه.)28: 1380 مشايخي،(

زيرحوضه(8رودو اكنه7 دوهزار به نام هلوكلهيهاي اصلي رودخانهخهو يكي از سرشا) شاهرود
و غربي كوه سياالن انجام اين پژوهش بر روي دامنه. باشدمي)9هزاررودخانه سه هاي شمالي
يك مورد پژوهش در جنوب، شامل دامنهيموقعيت نسبي محدوده. شده است هايي است كه

قلأالرخط يك با جهت شمال) متري 3902(10بنه خانهس آن از قله سياالن تا و شرقي
 
1- Hugedorn 
2- Wright  

).14: 1369محمودي،( متري ذكر نموده است1200محمودي در منبع ديگري اين ارتفاع را 
3- Dorfak 
4- Somämus 
5- Xəşcäl 
6- Aləmut 
7- Hälukəle 
8- Aknərud 
9- Sehəzär 
10- Xänəbun 
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و توسعه فصلنامه72  1389تابستان، جغرافيا

غربي كشيده با جهت شمال) متري 3644(1س ديگر آن از قله سياالن تا قله الروسرأالرخط
رود بخش شرقي آن به اكنه. ادامه دارد2محله بخش شمالي آن تا روستاي عسل. شده است
ب ختم مي ميم3 رودخانه نوشايوسيلههشود، بخش غربي آن موقعيت رياضي اين. گردد حدود

و32˚50تا21˚50 محدوده عبارت از 15˚36تا01˚36 طول شرقي از گرينويچ
و عبور از مكانيبراي صعود به قله).5و1 شكل(عرض شمالي است هايي كه آثار سياالن

 نقليه معمولي حله با وسايلمفرسايشي يخچالي كواترنر در آنجا وجود دارد، تا روستاي عسل
طيو از روستاي مذكور تا قله سياالن را به علت صعب است پذير مكانا العبور بودن بايد پياده

.نمود

 روش پژوهش
و شواهد ريخت و معرفي آثار يشناسي يخچالي در دامنه هدف اصلي اين پژوهش شناسايي

و تعيين حدود گسترش آن در پلئيس ميشمالي كوه سياالن اين پژوهش عمدتاً. باشد توسن
و پيمايش)مشاهدات مستقيم(هاي ميداني براساس روش  با استفادهو زميني، مطالعات اسنادي

و 1:25000، 1:50000، 1:250000هاي توپوگرافي، نقشه1:40000هاي هوايي عكس از
براي. ته استو برپايه استدالل قياسي استقرايي انجام گرف1:100000شناسي زمين نقشه

:بررسي ريخت شناسي يخچالي كوه سياالن، مراحل زير به صورت پيوسته انجام گرفته است
و-1 و منطقه گزارش مقاالت، كتب آوري، مورد مطالعه جمعيهاي مرتبط با موضوع پژوهش

و بررسي شدند .دسته بندي
بهيه محدود1:40000هاي هوايي با ديد استرسكوپي با استفاده از عكس-2  مورد پژوهش،

هاي مربوطه به روي انتقال دادهو يخچالي شواهدو آثارو شناسي زمين شناسايي سازندهاي
و از نقشه نقشه هاي پايه به عنوان نقشه1:25000هاي توپوگرافي هاي توپوگرافي پرداخته

و با تغيير مقياس نقشه هاي آن، دادهو تبديل1:100000شناسي زمينياستفاده شد
.ليتولوژيك بر روي نقشه توپوگرافي پايه پياده گرديد

 موردمطالعه بوده، كه جزيياتيپژوهش بازديدهاي ميداني از منطقه اصلي در ايني مرحله-3
و برفهب. توپوگرافي عالمتگذاري شدندينيز پس از مشاهده روي نقشه گير علت كوهستاني

در)علت نزديكي به درياي خزرهب(مهو فراواني رخداد بودن منطقه 4، بازديدهاي ميداني
پيمايش زميني، شواهد نوبت3در. انجام يافت1386هاي خرداد تا شهريور ماهنوبت در طي

 
1- lärusər
2- asalmahallə
3- nuşä
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73  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

با محل( رودخانه هلوكله از محل روستاي كليشمييخچالي در دره التقاي رودخانه هلوكله
مورد شناسايي)و نقشه توپوگرافيGPSا دستگاهب( متري 2500تا ارتفاعات) رودخانه نوشا

).5و1 شكل( قرار گرفته است
و شواهد يخچالي كواترنر از ارتفاع سياالن، پديدهيدر بازديد نهايي با صعود به قله ها، آثار

و به نقشه) متري4176( متري تا خود قله سياالن 2500 . پايه منتقل گرديديشناسايي
آث-4 ب در آخرين مرحله و مطالعه شده با اطالعات و شواهد موجود مشاهده ازهار دست آمده

و عكسهاي زمين نقشه و گزارش هاي شناسي، توپوگرافي و مطابقت داده شد هوايي، تلفيق
.شناسي يخچالي ارائه گرديده است ريختينهايي به همراه نقشه

 ران مورد پژوهش در غرب استان مازنديموقعيت محدوده:1شكل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و توسعه فصلنامه74  1389تابستان، جغرافيا

و تحوالت تكتونيكي محدودهسرگذشت زمين  مورد پژوهشيشناسي
و همكاران، بهار(شناسي كشور زمين شناسي رامسر سازمان بر اساس گزارش ورقه زمين فيروزي

باال آمدن رسوبات. شرايط راستا لغزي فشارشي از زمان پليوسن پديدار شده است)1383
ت يهاي مجاور نيز نشاندهنده وجهي نسبت به بستر رودخانهيخچالي كواترنري تا ارتفاع قابل

در باالآمدن سريع منطقه .كواترنري است،
خط زمين هاي راستاي عمومي ساختمان ) توپوگرافي(هاسأالرشناسي منطقه با روند كشيدگي

ها روند در اخذ انرژي گرمايي بين دامنهاين.، همخواني دارد شرقي جنوب-غربي با جهت شمال
و داردأت ب هاي زمين ساختمان. ثير داشته عمدتاً(هايي انبوهي از گسليوسيلههشناسي منطقه

به هاي به نحوي كه بين ساختمان.م ريخته استهبه) از نوع راندگي و ناوديسي تاقديسي
 ناوديسيمنطقهي خورده چين هاي مهمترين ساختماناز. دارد ندرت ارتباط عادي وجود

سه- جنوب سياالن، تاقديس آغوزكييبرگشته و تاقديس مي دوهزار از. نام برد توان هزار را
مي مهمترين گسل سه-توان به راندگي اِجر هاي منطقه گسل هزار، نوشا، گسل رودخانه

).4و2شكل( دوهزار اشاره نمود- آغوزكي

 مورد پژوهشيشناسي منطقهچينه
ماسه، شيل شمالي كوه سياالن، ترادف شامل سنگيمنه در دا: سازندهاي دوران اول-الف

يمربوط به دوره) شبيه سازند درود(اي قرمز رنگ هاي ماسه هاي آهك همراه با ميان اليه
در جنوب روستاي عسل محله، بخش. شود پرمين زيرين با رخنمون قابل توجهي ديده مي

غالب شده، با بخش شيلي نازك به كربنات آنكوليتي پرمين زيرين كه نسبت به بخش آواري 
مي300ضخامت در اين سازند.رسد متر ت ايجاد ناهمواري ها و اختالف ارتفاع بين نقاط ثيرأها
.ي برعهده دارديبسزا
 سازندهاي دوران دوم داراي، سياالن در مجموعي در محدوده: سازندهاي دوران دوم-ب

ن ترين سنگعمده. باشند بيشترين گسترش مي "نوشا"فوذي منطقه شامل گرانيتوئيدهاي هاي
. جدا از هم درآمده استيبر به صورت دو توده لغز راست باشد، كه توسط يك گسل راستا مي

و چينه و پيكرشناسي مجموعه شرايط ساختماني شناسي موجود در وضعيت توپوگرافي ظاهري
ت م ايجاد پرتگاه-: ثير مهم برجاي گذاشته استأمنطقه، چند  ايجاد-.اي تعدد صخرههاي

خط-.هاي متعدد گسلي پرتگاه و درهسأالر ايجاد اختالف ارتفاع زياد بين و اراضي پست ها ها
آب-). متر4000 حدود( و شمال منطقهو اختالف بين عملكرد عناصر هواي در جنوب
در بخشاي هاي تند دامنه ايجاد شيب- ). اختالف دما، بارش، نوع بارش، رطوبت نسبي(

و دامنه (وها هاي مشرف به دره جنوبي ).3و2 شكل...
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75  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

 مورد پژوهشيشناسي محدوده زمينينقشه:2 شكل
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و توسعه فصلنامه76  1389تابستان، جغرافيا

 كه محل عبور يخچال هم بوده است– دره كانيوني در هرتنگ:3شكل

A شناسي منطقه مورد پژوهش در مسيربرش زمين:4 شكل - A΄

 مورد پژوهشيتوپوگرافي منطقه
و. اي كوهستاني استي مورد پژوهش محدودهطقهمن اختالف ارتفاع بين اراضي جنوبي

ي حوالي محل التقاي كه درشمال منطقهبطوري). متر3500(شمالي آن بسيار زياد است 
و رودخانه نوشا، ارتفاع زمين به مي600رودخانه هلوكله  به طرف جنوب،).5شكل(رسد متر
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77  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

با قله. گرددمي قه ظاهرهاي اصلي منطسأالر خط ي متر ارتفاع بلندترين نقطه4176سياالن
از قله سياالن. هاي گالبي شكل است ناهمواري عمومي منطقه شبيه حوضه. باشد منطقه مي

خط واقع در جنوب منطقه مي خطأالر توان دو س غرب قلهأالرس اصلي را شناسايي نمود،
خطش جنوب-غربي حدوداً شمال سياالن جهتي و -شرقيس شرقي آن تقريباً شمالأالر رقي دارد

خط. غربي كشيده شده است جنوب ازسأالر اكثر قلل واقع روي اين  متر ارتفاع 3000ها بيش
كي23864، اِجِر13998نياردره(دارند ، 53646، الروسر43697ميان، كوزه33698كينجي،
وم73421چال، كنگل3902بن، خانه63153سياكل جهت شيب عمومي منطقه از ...). تر

و اراضي منطقه افزوده بويژه از شمال به سمت جنوب بر شيب دامنه. جنوب به شمال است ها
 مورديكلي، محدوده بطور. بعضاً سازندهاي آهكي در افزايش شيب اراضي نقش دارند.شودمي 

.نظر بسيار پرعارضه است

 هاي پژوهش يافته
 پژوهش مورديهاي كوهستاني در محدوده مواري يخچالنمونه اشكال ناه

و شنا هـايي نمونـه اشـكال نـاهمواري يخچـال سـاي چون هدف اصـلي از مطالعـه، معرفـي
و ايـندر. باشدمي كوهستاني كواترنر در سطح منطقه سياالن   قـسمت بـه مهمتـرين عـوارض

مييي شدهيشواهد شناسا : پردازيم موجود
يهـاي كوهـستاني كـواترنر در منطقـه مهمترين اشكال كاوشـي يخچـال: اشكال كاوشي-الف

ازسأالرخط سياالن به ترتيب از :ها به سمت پايكوه عبارتند
بهيهاي كواترنري در محدوده هاي يخچالي، يخچال سيرك-1-الف  سيرك18 سياالن نزديك

جن3ميان كه در اين اند ايجادكرده و ).6و5شكل(به تيپيك دارد سيرك آنها بسياربزرگ است

1- niyärdarrə
2- əjar 
3- kijikin 
4- kuzəmiyän 
5- lärusər
6- siyäkəl
7- kəngolcäl 
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و توسعه فصلنامه78  1389تابستان، جغرافيا

و محل سيركي توپوگرافي محدودهينقشه:5 شكل  هاي يخچالي مورد پژوهش
ها برش عرضي روي سيرك4به همراه محل

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

79  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

A , B ,C هاي يخچالي سيرك:6 شكل   

م هاي مجاور يكديگر، نمونه شكل سيرك منظر عمومي سيرك . كنديهاي مركب را تداعي
هاي ويژگي. سياالن قرار دارنديشمالي توده- هاي تقريباً جنوبي ها روي دامنه اين سيرك

از عمومي سيرك : هاي مذكور به اختصار عبارت است
مي در زير بلند:)A سيرك( سيرك سياالن شود، آثار ترين قله منطقه كه سياالن ناميده

ب اسهيك سيرك بزرگ يخچالي و36˚30΄57˝(ت جاي مانده .) شرقي50˚41΄37˝ شمالي
آنيبه لحاظ قرارگيري اين سيرك در دامنه را سيرك شمالي قله سياالن در اين تحقيق

و روي نقشه توپوگرافي با حرف گذاري كرده سياالن نام به. مشخص نموديمAايم اين سيرك
اُريب شباهت دارد و دهانهچون در محل خروجي آن پرت. يك مستطيل يگاهي وجود ندارد

و خروجي آن توسط يك برجستگي مسدود نشده است، بنابراين جزء سيرك هاي واني شكل
مي مبلي به شمار نمي و آن آيد هاي قله. هاي ساده قيفي شكل قلمداد نمود را جزء سيرك توان

مي3965، 4095، 4095، 4176مشرف به اين حفره سيركي داراي  طول. باشند متر ارتفاع
آن1350حفره سيركي حدود  و عرض و عمق متوسط آن 730 متر مي350 متر . باشد متر

بيديواره و نشانگر وجود ريماي در هنگام وجود يخچاله جنوبي سيرك طور عمودي است
كف گرچه يخرفت. است و سنگهاي مختلف در هاي مادر داراي آثار بستر سيرك وجوددارد
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و توسعه فصلنامه80  1389تابستان، جغرافيا

و صيقلي هاي فراواني كه از هوازدگي ميكانيكي در عين حال، واريزه. شده استخراشيده شده
و هواي حاضر حاصل شده سنگ  سانتيمتر سطح كف بستر سيرك50به عمق، اند ها در آب

مييدر اطراف دهانه. پوشانند سياالن را مي توان عارضه ديگري مشاهده كرد خروجي سيرك
).6 شكل(گويندمي كه اصطالحاً به آن مانع سنگي

ي آثاردومين سيرك بزرگ يخچالي كوهستاني كواترنر در منطقه):B( سيرك نياردره غربي
و غرب كوه نيار شد سياالن در مجاورت و36˚31΄8˝( دره شناسايي 50˚41΄18˝ شمالي

را.)شرقي و محل آن را روي نقشه توپو» نيار دره« بدين لحاظ اين سيرك گرافي با ناميده
از ويژگي. ايم عالمت گذاري كردهBحرف  : هاي عمومي مشاهده شده اين سيرك عبارت است

و پس از دهانه جهت جغرافيايي. خروجي آن حالت پرتگاهي دارديشكل آن مستطيلي است
و شيب ديواره-اين سيرك جنوبي از(تند است جنوبي آن بسياريشمالي است 40بيش

خط.)درصد و عرض متوسط آن 1050 خروجييس تا دهانهأالرطول اين سيرك از  متر
و عمق متوسط آن 593  عمومي سيرك، مشابهيو منطقه شرايط. متر است450 متر
خط قله).7و6 شكل( هاي واني شكل است سيرك هاي مشرف به سيركسأالر هاي موجود در

ار 3776، 3878، 3949حدود» دره نيار« نيز با حجم وسيعي ازBكف سيرك. تفاع دارندمتر
و واريزه يخچال هاي يخرفت و هاي كواترنري هاي ناشي از هوازدگي فيزيكي حاصل از يخبندان

آب(ذوب يخ  و پهنه. پوشيده شده است) هواي حاضرو در هاي يخي در گذشته حركت يخچال
و برف زمان حاضرو آب ب هاي حاصل از ذوب يخ و فرو رجستگي، و حفره ها  بستردر هايي رفتگي
و نزديك به دهانه. اند نموده ايجاد سيرك يدر نتيجه پنج درياچه در كف بستر سيرك

دريا« به زبان محلي دو درياچه از پنج درياچه اين سيرك. خروجي آن به وجود آمده است
).8و7 شكل( مشهور است» وينيك چشمه«و» آبي 
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81  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

 هاي سيرك محل درياچه)×( عالمت ضربدر-Bي از كف سيرك نماي:7 شكل
)رواو( هاي دهنه سيرك برآمدگي+)(و بعالوه

-Bهاي يخچالي موجود در بستر سيرك يخچالي يكي از درياچه:8شكل
مي خط .دهد چين برجستگي جلوي درياچه را نشان

:C( دره شرقيك نيارسير  سومين سيرك يخچالي كوهستاني كواترنر در اين منطقه كه در)
و36˚31΄19˝(شرقي كوه نيار دره قرار دارد شماليدامنه ). شرقي50˚40΄52˝ شمالي

و در نقشه توپوگرافي با حرف  نمايش دادهCدر اين پژوهش سيرك نياردره شرقي نام گذاري
ا. شده است مي شمال- غربي ين سيرك جنوبجهت و به شكل آمفي تأتر به. باشد شرقي است

به لحاظ قرارگيري جهت دامنه و دريافت انرژي بيشتر آفتاب، اين هاي آن سمت خورشيد
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و توسعه فصلنامه82  1389تابستان، جغرافيا

خط).5 شكل( سيرك نسبت به دو سيرك قبلي تكامل كمتري پيدا كرده است سأالردر
طول سيرك. دارد متر قرار3878، 3845، 3998مشرف به اين سيرك چند قله به ارتفاع

آن متر 890 و واريزه ريزهضخامت سنگ. متر است725و عرض ها ناشي از هوازدگي ها
و يخرفت . ها بيشتر استي به علت شيب كم بستر سيرك نسبت به ساير سيركها ميكانيكي

وسأالر مجموعه خط،ي سياالني شرقي تودههاي دامنه سيرك قلل توده سياالن نسبت هاي
و نيمهبه دره اصلي اين منطقه به شكل نيم  سياالن در بخش مركزييمدور است كه قلهدايره

و ساير قلل در دو بازوي آن واقع شده . اندو در محل بزرگترين تحدب نيم دايره قرار گرفته
وها سيرك ديگر در دامنه15 حدودA،B،C هايبدين لحاظ به غير از سيرك ي غربي

و مت بهشرقي دره هلوكله و شناساي قلهصل  مشاهداتيبر پايه.ي گرديدي سياالن مشاهده
و مباني ژئومورفولوژي از اين تعداد حدود و اصول  بهمني با ابعاد- سيرك از نوع برف6ميداني

و هاي قبلي در دامنه سيرك كوچكتر از خط هاي شرقي االنسييهاي تودهسالرأ در مجاورت
و سقوط. ها عموماً شكل مستطيل دارند اين سيرك. گردند مشاهده مي تجمع برف زمستاني

و بيگاه بهمن در محل همين سيرك مي گاه  شرقييهاي دامنه سيرك مجموع. گيرد ها انجام
بن« سياالن چون در نزديكي كوهيتوده در» خانه « هاي اين پژوهش سيرك قرار دارند،

و حدود قلل مسلط به اين سيرك. اند نامگذاري شده»خانه بن ، 3902ها نيز قابل توجه بوده
.10-شكل( متر ارتفاع دارند3689و 3826 (

΄AA΄،BB΄،CC΄،DD هاي هاي سياالن در محل سيرك نيمرخ عرضي:9 شكل
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83  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

 مورد پژوهشي منطقهژئومورفولوژيي نقشه:10 شكل
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و توسعه فصلنامه84  1389تابستان، جغرافيا

 سيرك كوچك9غربي توده سياالن نيز هاي، در دامنه غربي توده سياالنيي دامنهها سيرك
مي- ها نيز از نوع برف اين سيرك. تا متوسط شناسايي شده است كه2. باشند بهمني  سيركي

ها بزرگترند، بدين لحاظ مجموعه قرار دارند از مابقي سيرك» الروسر«در مجاورت قله
هاي شرقي هاي دامنه سيرك. گذاري كرديمنام» الروسر« هاي هاي اين بخش را سيرك سيرك

و الروسرخانه(غربي سياالنو و ارتفاع)جهت دامنه(به سبب مكان قرارگيري) بن ، شيب
فري سه سيرك قبلي دامنهيكمتر، به اندازه هاي يخچالي در آنها عمل يندآ شمالي سياالن

و سيستم شكل درزاي نكرده تي يخچالي . كامل نيافته استآنها

و درياچه دره-2- الف و فرعي يخچالي هاي يخچالي عالوه بر سيرك: هاي يخچالي هاي اصلي
مي مهمترين اشكال كاوشي يخچالي در اين منطقه دره ها به شكل اين دره. باشند هاي يخچالي

ص بسترخا) پشت ماهي(هاي، پهن بودن كف بستر با پستي بلندي انگليسي بودهuحرف 
و مورن و سنگ يخچالي و درياچه هاي كف و هاي سرگردان حاشيه هاي موجود در بخش مياني

بي. ها حكايت دارند ها از فرسايش نوع يخچالي در اين قسمتي درهانتهاي شماري دره در تعداد
به مورد مطالعه وجود دارديمنطقه و هاي اصلي منطقه ويژه دره كه بيش از نيمي از آنها
مي دره . اصلي منطقه سياالن هلوكله نام دارد دره. باشند هاي شمالي سياالن از نوع يخچالي

. هاي خاص ندارند هاي فرعي نام، دره چون تعداد نقاط مسكوني داخل دره بسيار محدود است
هاي حاشيه دره به سبب آهكي بودن تشكيالت، ديواره. استUبه شكل) هلوكله( دره اصلي

آب بستر رودخانه از نهشته. يب بسيار تندي دارندش و و) آبرفتي(هاي جاري هاي يخچالي
و برف پوشيده شده است آب دو در عسل محله پادگانه. هاي حاصل از ذوب يخ هاي بزرگي در

.)10و3 شكل( خورد سمت رودخانه به چشم مي
هل)B(هاي كف سيرك درياچه:ها درياچه-3- الف درو دره وكله حاصل كاوش يخچالي

آب. كواترنر بوده است .)8و7شكل(هواي كنوني نيز در فصل گرم داراي آب استو ولي در
به( هلوكلهي درياچه انتهاي دره. نيست ها چندان زياد عمق درياچه نام درياسر كه در محل
مي) معروف است  ارتفاع( الي قديمي به شمار آورد يخچيي زبانههاي انتهاي توان از نوع حفره را

).12و11 شكل() متر1600فعلي محل درياچه 

 اشكال تراكمي-ب
مي ترين اشكال تراكمي حاصل از فرسايش يخچالي يخرفت عمده:ها يخرفت-1-ب باشند هاي

هاي يخچالي سياالن حجم عظيمي از يخرفتيهاي يخچالي توده كه در داخل تمام سيرك
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85  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

فر هاي داخل سيرك توسط واريزه بخشي از سطح يخرفت.دشو مشاهده مي يندآهاي حاصل از
و ذوب در محيط مسلط قلمرو مجاور يخچالي در آب هواي كنوني پوشيده شدهو يخبندان

به دركف سيرك. است و بلندي سمت دهانه خارجي يخرفتها از داخل ييها هاييخچالي، پستي
و برف در فصل گرماند كه آب حاصل از ذوب ايجاد كرده ها درياچه، در داخل بعضي سيرك يخ

 مشاهده گرديدBدر زمان پيمايش زميني پنج درياچه در داخل سيرك. تشكيل داده است
ها در تمام طول دره هلوكله هرجا كه شيب دره كاهش يافته، عالوه بر سيرك).8و7شكل(

س حجم عظيمي از يخرفت و به(طحي انباشته شده است هاي جانبي، مياني، تحتاني در محلي
و مشخصات فرسايش هاي منطقه داراي نشانه يخرفت).نام هرتنگ بسيار قابل توجه است ها

و جور يخچالي مثل تخت مي شدگي، خراشيدگي بيشترين تجمع.)15 شكل( باشد نشدگي
 تا 2900 هاي اصلي سياالن در ارتفاع ها از سيرك هاي مياني در محل خروج يخچال يخرفت
در هاي حاصل از ذوب سريع يخچال در تمام طول دره سيالب. متري مشاهده گرديد3100 ها

وو جريان) هولوسن(دوره بعد يخچالي  ها رودخانه هاي سطحي حاصل از ذوب فصلي برف
مي2700 مي منطقه حدوداً از ارتفاعهاي داي جريان( به در طول دره)گيرند متري سرچشمه ها

و درحواشي پادگانه هلوكله يخرفتويژه . اند هاي يخرفتي را ايجاد كرده هاي يخچالي را بريده
در حاصل از گسل( هاي ريزشي در محل هرتنگ حجم عظيمي از سنگ و درزهاي فراواني ها

يخ سنگ و ذوب و همچنين تأثير يخبندان را روي يخرفت) هاي يكپارچه آهكي حاشيه دره ها
كه) انتهاي محل هرتنگ(شدگي دره هلوكله در محل پهن).3 شكل( پوشانيده است در مكاني

پشت(اشكال پشت گوسفندي). متري1800 تا 1700ارتفاع(مشهور است» دشت درياسر«
در).13و11،12شكل(انباشتي زبانه يخچالي مشاهده گرديد-كاوشي حاصل از عملكرد) ماهي
از روستاي عسل محله رسوبات ريزب متري در جنو1700 تا 1600ارتفاع دانه يخرفتي حاصل

هاي كوهستاني منطقه سياالن ذوب زير سطحي زبانه يخچالي از ديگر عوارض تراكمي يخچال
.)11 شكل( باشند مي
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و توسعه فصلنامه86  1389تابستان، جغرافيا

و سد سنگيي نما:11 شكل ، مسير حركت يخچال با پيكان مشخص شده است ي از دره درياسر
.×(با عالمت ضربدر ميخط) و مسير حركت يخچال را نشان .دهد محل التقاي سد سنگي

و رسوبات ريزدانه كامال مشهود است هاي يخرفت ).نگاه ناظر از غرب به شرق( پشت گوسفندي

در سطح) هاي سرگردان سنگ(هاي يخچالي محله يخرفت عالوه بر اين در روستاي عسل
طو).17و16 شكل( گردد روستا مشاهده مي و مشاهدات ميداني انجام به ر كلي با مطالعات

مي1200هاي قديمي تا ارتفاعي پيشروي يخچاليشده، حد نها توان به طور قطعيت متري را
پا، اعالم داشت ويني ولي از اين ارتفاع به تر به دليل كمبود شواهد همچنين تسلط عوارض

و مجاور يخچالي نمي شواهد فوق نشانگر. ان اظهارنظر نمودتوان با اطمين نمونه اشكال كارستي
و حاكميتيهواو تغييرات آب ووآبي و فرسايش يخچالي در پلئيستوسن هواي سرد

تا(هولوسن  مي) سال قبل 10000حداقل .باشد در منطقه سياالن

و نتيجه  گيري بحث
هاي ديدهپ)3و2شكل( مورد پژوهشيشناسي منطقه بودن تشكيالت سنگ به علت آهكي

مي انحالل آهكي عنصر غالب را در ريخت با اين حال شواهدي. دهد شناسي منطقه تشكيل
و يخرفت همچون سيرك آب هاي يخچالي آبو ها نشانگر تغييرات و حاكميت وهواي هوايي

و فرسايش يخچالي و قبل هولوسندر سرد تا( پلئيستوسن در) سال قبل10000حداقل
كوهستاني تابع بستريها يخچال كوه سياالن همچون ديگر يخچال. باشدميمنطقه سياالن

ها به كمك عناصر جهت دامنهو، شيب) متر4176(ارتفاع منطقه. است ناهمواري خود بوده
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87  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

هاي گذشته در كوهي نقش مهمي را در ايجاد شرايط مناسب براي تشكيل يخچاليهواو آب
ت غربي شكل با جهت شمال هاي هاي تيپيك در دامنه مامي سيركسياالن داشته، به طوري كه

و شمال و در جهت شمالي ميگرفته . باشيم شرقي شاهد كم شدن فعاليت فرسايش يخچالي
ميأاين مس يك له را و مسير تودهتوان از و مرطوب ورودي سو به دليل جهت هاي هواي سرد

مي به منطقه كه از شمال و غرب ت باشند غربي و كه دامنهطوريبه. وجيه نمود، هاي شمالي
همچنين با توجه به موقعيت جغرافيايي. كنند شمال غربي بيشترين بارش را دريافت مي

شمال(تا غروب) شرقي شمال(منطقه، در طول فصل گرم، مدار ميل خورشيد از زمان طلوع 
مييك)غربي در. دهد منحني با قوس استوا سوي را تشكيل  سراسر روز در طول بنابراين

مي)ها سيركمحل( هاي شمال غربي فصل گرم، دامنه كنند فقط زماني انرژي تابشي را دريافت
مييكه به دليل زاويه و اثر نكته ). زمان غروب(باشد تابش خورشيد داراي كمترين شدت

و اندابه دليل نقش سايه) سياالن(، در مناطق كوهستانيكهحائز اهميت ديگر اين زي قلل
مي دامنه در ها، خورشيد زودتر در افق از نواحي بدون عارضه غروب كند، بنابراين مدت تابش

خ. اين مناطق كمتر است طوربه) غربي- شرقي(ورشيد در فصل سرد نيز با توجه به مدار ميل
وي تمامي موارد ذكر شده به پايدار. كنند تابش مستقيم را دريافت نميها كلي اين دامنه

 جنوبيو هاي شمال شرقي، شرقي قضيه در دامنهاين عكس. نمايد تجمع برف كمك شاياني مي
دريزا هاي شكل يندآسياالن كه فر ميي يخچالي به شدت البته. گردد آن كاهش يافته مشاهده

كو ساز براي شكلتمامي موارد ذكر شده نقش زمينه و بدون گيري يخچال در ه سياالن بوده
آبيني پايشك دما و احتماال بارش بيشتر به دليل تغيييرات هوايي در اوايل كواترنرو تر هوا

آبطوريبه. را در تشكيل يخچال داشته است نقش اصلي  ازيهواي امروزو كه در  اثري
و از لحاظ تقسيمات پيكر چشم نميبه)ها در داخل سيرك هاي يخي به جز پهنه(يخچال خورد
 قابل توجه ديگرينكته. است، محيط فرسايش مجاور يخچالي در منطقه فعالهواييو آب

مي كاوشي بر تراكمي، در كوه برتري آثارفرسايش شواهد تراكمي يخچالي منطقه. باشد سياالن
و سطحي به همراه اشكال پشت گوسفندي هاي مياني، تحتاني، كناري شامل يخرفت

را. هاي سرگردان است وسنگ يكمياين امر كه(طرف به باالآمدگي تكتونيكي منطقه توان از
و) متر اختالف ارتفاع داشته باشد3000موجب شده بخش پايكوهي با توده كوهستاني حدود

به دليل. مربوط دانست)وورم(هاي عظيم بعد از آخرين عصر يخچالي سوي ديگر به سيالب از
 اشكال يخرفتي دستكاري گرديده استاز خيلي هاي اخير ها دردوره ذوب سريع يخچال

و عوارض ذكرشده شناسايطوركلي در مشاهدات ميدابه).13 شكل( چون.ي گرديدني، شواهد
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و توسعه فصلنامه88  1389تابستان، جغرافيا

و شناخت مكانيانگيزه ي كوهستانيها هاي تحت تسلط يخچال اصلي پژوهش تنها معرفي
و و تحليل بيشتر عملكرد فازهاي فرسايشي كواترنري بوده به همين اختصار اكتفا شده است

مي منطقه را به مطالعات  و استفاده از ابزارهاي فني موكول . كنيم بعدي

).ديد ناظر از جنوب به شمال(ي از سد سنگي در محل درياسر از دره هرتنگنماي:12شكل
ميأچين خط الر خط .دهدس را نمايش

كه:13شكل بيها توسط سيالباشكال پشت گوسفندي .است شده شدت دستكاريه اخير
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89  ...يخچالي) ژئومورفولوژي(شناسي شواهد ريخت

در:14شكل اف2يخ موجود در دره هلوكله ب– نما  از شمال به جنوب– ديد ناظر از جنوب به شمال

ي در دره هرتنگ هاي كنار يخرفت:15 شكل
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ع سنگ:16 شكل  خط چين براي نمايش بهتر-محلهسلهاي سرگردان در سطح روستاي
.باشد اندازه سنگ در مقايسه با منازل مسكوني مي

 محله هاي سرگردان در سطح روستاي عسل هاي يخچالي بويژه سنگ يخرفت:17 شكل

������� 	 
��و ناجي بويژه دوست عزيز آقاي مهران حنفيه كه: از خانواده محترم حنفيه
از دوست. اندي مورد پژوهش را براي نگارندگان فراهم نمودهو تحقيق در منطقهشرايط اسكان

و همراه هميشگي در مطالعات مناطق كوهستاني، آقاي رسول احمدپور كه هميشه در سختي 
و همراه بوده تشكر مي .نماييم سفرهاي تحقيقاتي يار
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