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  60 - 49 صص

  
  دامنه شرقی سبالن در1اثرات ژئومورفیک برفسابتحلیلی بر

  
   دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز-∗فریبا اسفندیاری درآباد

  استاد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز-  دکتر مقصود خیام

  
  1/9/85 :تایید نهایی  14/6/84 : دریافت مقاله

  
  

  چکیده
اثـر حـضور دائمـی یـا       کـه در  رود کار می هفرآیندهای ژئومورفولوژی ب اصطالح برفساب برای توصیف آن دسته از

 هـا بـه ایـن فرآینـد     نحوه تشکیل بعضی از لنـدفرم      برای توجیه منشاء و    و آیند والنی مدت برف در مکانی بوجود می      ط
نوسـان   غالـب،  جهـت بـاد   ارتفـاع زیـاد،   گیری جغرافیـایی آن،   با توجه به جهتبالنشرقی س دامنه .جویند توسل می

 توسـعه بـسیاری از   ایجـاد و  در برف به عنوان یک عامل ژئومورفیک عمل نمـوده و  ساالنه؛ درجه حرارت روزانه و

منطقه یاد  غییراتی دربا توجه به اهمیت چنین ت. اساسی ایفا می کند پدیده های ژئومورفولوژی نقش اولیه و اشکال و 
وقـوع برخـی    نحوه تشکیل بعضی از اشکال و شماری در زمینه علل و االت بیؤگویی به س شده و همچنین برای پاسخ

 اشکال مرتبط با نیواسـیون و  فرآیندهای نیواسیون، در مقاله حاضرسعی شده است که، ها، ها در سطوح دامنه از پدیده

  .در تغییر چهره دامنه شرقی سبالن مورد بررسی قرار گیردطور کلی نقش فرآیندهای نیوال ه ب
  .ترموسیرک تکه های برفی، چاله های هوازده، رگولیت، برفساب،: ها واژه کلید

  
  مقدمه

 بـه شـرح    نیواسیون را در دو مفهوم متفـاوت نامبرده . ارائه گردید1900درسال  2تساسیون اولین بارتوسط فرانکوئیزما  اصطالح نیو 
  : ودمطرح نمزیر

 بـه . به کار مـی رود  3های برفی  بواسطه تکهعناصریی فرآیندهای هوازدگی وانتقال ابرای شناس که ای اسمی،  به معنی مجموعه   – 1
  کـه جدیـداً     هـستند  هـایی   درارتباط بـا بـرف     ،ومورفیکیای ژئ  فرآینده ، که  است این اصطالح برای توصیف مکانی     عبارت دیگر، 

   .استی گذاشته شده بجا

                                                 
1-Nivation    

 E-mail: M_khayam@iauardabil.ac.ir                                                                                                          09144164757:نویسنده مسئول  ∗
Francois Matthes - 2   

3-Snow patch   
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بـه  ) ازدگی و انتقـال     هـو (  که توسط مجموعه فرآیندهای ذکر شده         است هایی  صفتی برای توصیف لندفرم     مفهوم  به سیون نیوا -2
 شناسـایی منـشاء   و ایـن اصـطالح ماننـد صـفتی بـرای      انـد   نـشده  هـای برفـی ایجـاد    ها توسط تکه در واقع این لندفرم .کار می رود  

  .اند شده هایی است که بعداً ایجاد لندفرم
توسـط    بـه بعـد،    1900از مـاتس از سـال        کـه بعـد    بـه شـمار مـی رود،      نیواسیون یکی از فرآیندهای ژئومورفولوژیکی      طور کلی    هب

  .ه استبررسی قرارگرفت مورد 1967در سال  2 الیوبیمو ووایومینگ1906در سال 1رتولماخ
 گیـرد،  وب برف درآن صـورت مـی  ذو همچنین عمل   کم بوده،ها در آنجا گیر کنونی که ضخامت برف     کلیه نواحی برف  

گیر،جهت  های برف دامنه  توجه به افت دما به ازاء افزایش ارتفاع ،با ).13، 1985 ،سلبی(دارندقرار  ) برفساب( ر نیواسیون تحت تاثی 
 تحـت  )های میانه عرض بویژه در (  گفت که این مناطقتوان میها   کوهستان در بادهای غالب،نوسان درجه حرارت روزانه و ساالنه      

  .تاثیر عمل برفساب قراردارند
انـه و   نوسان درجه حرارت روز    جهت باد غالب،   ،ارتفاع زیاد   نیزبا توجه به جهت گیری جغرافیایی آن،        دامنه شرقی سبالن  

ــاالنه ــه ع  ؛س ــرف ب ــک   ب ــل ژئومورفی ــک عام ــوان ی ــای      ن ــده ه ــکال و پدی ــسیاری از اش ــعه ب ــاد و توس ــوده، و در ایج ــل نم عم
  .لیه و اساسی ایفا می کندژئومورفولوژی،نقش او

و بطـور کلـی نقـش فرآینـدهای          گیرند و اشکال مرتبط بـا نیواسـیون       فرآیندهایی که نیواسیون را در برمی         حاضر، مقالهدر
  .در تغییر چهره دامنه شرقی سبالن مورد بررسی قرار گرفته است 3 نیوال

  
  موقعیت جغرافیایی منطقه موردبررسی 

محـدوده   .قـرار گرفتـه اسـت   ) شهرسـتان اردبیـل  ( بخشی ازکوهـستان سـبالن در غـرب اسـتان اردبیـل          عنوانه  دامنه شرقی سبالن،ب  
 ).1 شکل( عرض شمالی قرار دارد38˚ 25´ا  ت38˚2´طول شرقی و 48˚7´تا   47˚49´ز  اجغرافیایی ناحیه مورد بررسی

 

 
  )دامنه شرقی سبالن( مطالعه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد 1شکل                                    

                                                 
1-Tolmachev  
2-Wyoming Lyubimov   

Nival- 3   
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  ها  روش مواد و
ن در ایـن بررسـی ازمنـابع        همچنـی  .درجـه اول اهمیـت قرارگرفتـه اسـت         دراین مطالعه روش مشاهده میدانی ومراجعه به زمـین در         

هـای   هنقـش از  . هـای هواشناسـی، اسـتفاده شـده اسـت          های اینترنتـی، داده    مقاالت، گزارش ها وسایت    ها، ای ازجمله کتاب   کتابخانه
مطالعه استفاده گردیـده     حقیق و وسیله ت  و ای به عنوان ابزار    ماهواره تصاویرهوایی و  زمین شناسی و   موجود، نقشه های توپوگرافی،   

  . ای، اینترنتی وتحقیقات میدانی است ترکیبی از مطالعه منابع کتابخانهبنابراین روش تحقیق این مقاله . است
 : شرقی سبالنمورفیک آنها در دامنه فرآیندهای نیواسیون و اثرات ژئو 

ه بـ  صورت یخبرف نقش بسزایی در فرسایش برخی از سطوح دامنـه هـا            ه  برف ب   ارتفاعات، بخشدر محیط پریگالسیر در   
عملکـرد  (فرآیند برفـساب اطـالق مـی گـردد،         ی جغرافیایی،  عمل فرسایش برف روی چشم اندازها      درحالت کلی به   .عهده دارد 

ترکیبـی از عملکـرد      :نیواسیون عبارت اسـت از    . که شامل نیواسیون است    )فرآیند نیوال نیز نامیده می شود      برف در چشم اندازها،   
فرآینـدهای   ،1)ژلیفلوکسیون( جریان خاک همراه با یخ ،)متالشی شدن سنگها در اثر عمل یخبندان   ( خردشدگی بواسطه یخبندان  

 وجـود  ههـا بـ   ش، کـه بواسـطه تکـه هـای برفـی وبهمـن          سـای   شـوند و   دامنه ای که در پیرامون تکه های برفی ایجاد می          2شستشوی
  ).1985سلبی (آید می

در اثر حضور دائمی یا طـوالنی   کار می رود که، هازفرآیندهای ژئومورفولوژی ب دسته اصطالح برفساب برای توصیف آن  
  . جویند  به این فرآیند توسل میاه مدت برف در مکانی بوجود می آیند و برای توجیه منشاء و نحوه تشکیل بعضی از لندفرم

 شـود  ولوژی پریگالسیر در نظـر گرفتـه مـی        پوشش برف و عمل فرسایش برفی معموالً به عنوان یک عامل مهم در ژئومورف             
ررسـی عمـل برفـساب ضـروری بـه نظـر            توجـه و ب    هـای نـواحی پریگالسـیر،      بنابراین جهت تـشخیص و توجیـه برخـی از لنـدفرم           

  ).1985سلبی (رسد می
 منطقـه حـاکم بـوده و       در) اوایـل تابـستان    و بهـار  پـاییز،   زمـستان،  ماههـای ( برف به مدت طوالنی    حدوده مورد مطالعه،  درم
  .به جنوب است های رو دامنه از به شمال بیشتر دامنه های رو آن در عملکرد

.  ایجـاد کنـد    برف در روی سطح زمین شکل یک محافظ را داشته و یا ممکن است شـرایطی را جهـت هـوازدگی فیزیکـی                      
    باشـد و چگـالی کمتـری داشـته باشـد            متر بـوده و بـرف تـازه        1اغلب محافظت در جایی ممکن است که ضخامت برف بیشتر از            

)Mg/m3 1 (./همچنین نوسان درجه حرارت در حوالی نقطه ذوب کمتر باشد.  
 به مـدت طـوالنی زیـر صـفر بـاقی            دارد مگر اینکه دمای اتمسفر     برف ضخیم، درجه حرارت زمین را در نقطه ذوب نگه می          

آب ذوب به زیر پوشش برفـی       گرمای ژئوترمال به نگهداشتن درجه حرارت در نزدیک نقطه صفر درجه کمک می کند و                .بماند
زمانی که درجه حـرارت خیلـی پـایین باشـد و یـا       گیرد مگر این عمل صورت نمی . تواند بطور مجدد یخ بزند     کند و نمی   نفوذ می 

  .والنی در منطقه حاکم بوده و یا زمینهای یخ زده دائمی وجود داشته باشدسرمای زمستان ط
هایی که دارای تکـه هـای برفـی هـستند،            یک فرآیند واحدی برای توصیف محیط     تواند به عنوان     طور کلی نیواسیون نمی    هب

در واقـع    . را ساده تلقی نمـود     توان چنین امری   نمی به عبارت دیگر به جهت دخالت فرآیندهای مختلف در عمل برف،          . بکار رود 
طـور پیوسـته چنـدین فرآینـد را کـه در             هاین اصـطالح بـ     .های برفی محسوب نمی گردد     فرآیند برفی یک فرآیند مجزا در محیط      
  : این فرآیندها عبارتند از .اند در بر می گیرد سراسر محیط پریگالسیر گسترده شده

                                                 
1- Gelifluction  
2-Slopewash   
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  وازدگی مکانیکی  ه-
 هوازدگی شیمیایی -

تخریب شیمیایی ضـعیف     نیمه خشک محدوده مورد مطالعه، با تخریب فیزیکی شدید و          های بیوکلیماتیک پریگالسیر و    محیط در
در . عنوان واسطه از اهمیت زیـادی برخـوردار اسـت      ه  برای هر دونوع تخریب اعم از فیزیکی وشیمیایی، نقش آب ب          .مواجه هستیم 

بـدین لحـاظ    .مـی نمایـد  طریق عمـل یخبنـدان اعمـال      ترین نقش خود را از      طالعه، آب بیش  محیط بیوکلیماتیک سرد منطقه مورد م     
 شـیمیایی تنـوع چنـدانی بـه چـشم           از نظـر تخریـب     بیشترین اشکال مورد مطالعه، درمحدوده تخریـب فیزیکـی قـرار مـی گیـرد و               

  .خورد نمی

تحـت تـاثیر    و همچنین میـزان بارنـدگی   )روزانه ماهانه و(نوسان درجه حرارت   ارتفاع،واملبا توجه به ع این منطقه بنابراین
 . خرداد مـاه وکمتـرین نوسـان دمـا درآذرمـاه اسـت          این منطقه در   بیشترین نوسان دما در    .فرآیندهای هوازدگی مکانیکی قرار دارد    

 همچنـین رابطـه بـین فرآینـدهای غالـب و          . درجه سانتیگراد محاسبه شـده اسـت       5/11 درحدود   منطقهما برای این    میانگین نوسان د  
زدگی مکـانیکی  نـشانگر هـوا   نیزمحدوده مـورد بررسـی    دیاگرام پلتیر  نتایج بررسی  درجه حرارت و   کتورهای بارندگی ساالنه و   فا

 زمـستان و  ( سـال  هـای سـرد    حداکثرروزهای یخبندان در محدوده مورد بررسی متعلق به مـاه          .می باشد  در منطقه    وعملکردیخبندان
  . است)اواخرپاییز

بهمـن و آذر مـاه سـبب         هـای دی،   و همچنین حداکثر یخبندان درماه     تیر و شهریور   های خرداد،  رماه نوسان دما د   طور کلی  هب
  .بررسی می شود فعالیت هوازدگی مکانیکی در محدوده مورد

اگـر   .نوسان روزانه دما نیز می تواند در هوازدگی مکانیکی دخالـت نمایـد       عالوه بر نوسان دمای ماهانه و عملکرد یخبندان،       
  .کند می هوازدگی مکانیکی گسترده تر آمادهن عمل آن نسبت به بقیه کمتر می باشد؛ اما زمینه را برای چه میدا

 دمـا وعمـل    هـوازدگی ناشـی از نوسـان    شـکل در این . نشان می دهددامنه شرقی سبالن   در را هوازدگی مکانیکی سنگ   2کل  ش
  .مشهود است کامالًیخبندان  ذوب و

  
   در دامنه شرقی سبالنتخریب مکانیکی سنگ 2شکل 

  
 در محدوده مورد مطالعه سطه هوازدگی های ایجاد شده بوا لندفرم

  : 1 ریگولیت-1
ایـن  . ل یـا فـرآورده هـوازدگی هـستند     و در واقـع حاصـ  انـد   شـده انباشتهها درسطح سنگ بستر ریگولیتدر محدوده مورد مطالعه     

هـایی از تختـه    ایـن مـواد در انـدازه    .بیولوژیکی را نـشان مـی دهنـد   یی وشیمیا وتی ازتغییرات فیزیکی،  حالت متفا  انباشته شده، مواد
                                                 

1-Regolith  
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همچنـین   هـا،  سـاختمان داخلـی ایـن سـنگ        .شـوند  طبقه بندی مـی    ، میلیمتر 004/0 به قطر کمتر از      های بزرگ تا ذرات رس     سنگ
وایـن عوامـل    .ی باشـد فرآیند مهمی درجداسازی قطعات از سنگ بستر مـ  ،)ناشی از یخبندان( ها عملکرد شکستن وخردشدن آن

  .گولیت را کنترل می کنندیهای ر ویژگی
ارگانیـسم و توپـوگرافی در معـرض     گولیت در تمام مدت زمانی که خاک تولید می شود، بواسطه عوامل آب و هـوایی،          یر

  .تغییر و دگرگونی بیشتری قرار می گیرد
        نـشان   یـک مـاتریس درشـت دانـه اسـت،          گولیت را که شامل قطعات سـنگی نـسبتاً بـزرگ در           یپوشش گیاهی و ر    3شکل  

ر معـرض تخریـب و تجزیـه قـرار          صورت روبـاز د   ه  های یخی توسعه یافته و نهایتاً ب       ها احتماالً توسط جریان    این رگولیت  .می دهد 
  .اند گرفته

 فرآینـد مهمـی در     ،)ناشـی از یخبنـدان    ( هـا  همچنـین عملکـرد شکـستن وخـرد شـدن آن           هـا،  ساختمان داخلی این سـنگ    
  . می کنند گولیت را کنترلیهای ر این عوامل ویژگی جداسازی قطعات از سنگ بستر می باشد و

  

  
 .یک ماتریس درشت دانه است  پوشش گیاهی و رگولیت،که شامل قطعات سنگی نسبتاً درشت در3شکل 

  ).قسمت مقدم تصویر دامنه شرقی سبالن،(
  
  1هوازدههای   چاله-2

 قطـر از لحاظ اندازه چندین سانتیمتر تا چندین متر و ها اشکال گوناگونی دارند  ین گودی  ا .ستندهایی در یک سطح همواره     گودی
تنـوع  .هـا بهـم بپیوندنـد      دهد و ممکن اسـت ایـن چالـه         هارا به دو یا چند چاله توسعه می       دگی و فرسایش، چاله     زهوا .عمق دارند  و

تـشتک   )قمقمـه ای شـکل     ( 3،فالسک2ممکن است به شکل نیمکره    ها   این چاله  .های مذکور از لحاظ اندازه وشکل می باشد        چاله
 فونی به شکل دایره می باشد     این تا  .دهد سطح سنگ نشان می    را در  4 تافونی 4شکل .ای باشند  کل بی قاعده  ای و یا به ش     دایره پهن،

 ممکن است وشده استنگ ایجادقسمتهای نامقاوم سها یا   در گودیها این چاله .شود در زمان بارندگی به وسیله آب اشغال می و
ی محدوده مورد مطالعه اغلـب ازنـوع تراکیـت یـا تراکـی      ها سنگ. ای مجاور خود بپیوندنده شده و شاید به چاله  تدریج بزرگتر  هب

                                                 
1- Weathering pits  
2- Hemispherical 
3- Flask 
4- Tafoni or Boxwork  
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هـا بواسـطه    همچنین عمل خـشک شـدن ومرطـوب شـدن متـوالی ایـن سـنگ           ها،  موجود دراین سنگ   خلل و فرج   .آندزیت است 
  .ها شده است  چالهسبب توسعه این رطوبت هوا؛ بارندگی و

  
  . متر3410سطح سنگ،دامنه شرقی سبالن ارتفاع  تافونی در 4شکل

  
  1واریزه -3

هـا   این سنگریزه  .ها است  قطعه سنگ  دار و  های زاویه  که شامل سنگ   یک پرتگاه، )پایه( عناصر سست و متراکم درقسمت پایین       
هـای    سـنگ  هـا و قطعـه     ها اصطالح عمومی بـرای خـرده سـنگ         واقع واریزه در   .هستند) یا ریزش سنگ   (2ها حاصل سنگ افتان  

  . را در دامنه شرقی سبالن نشان می دهد واریزه ها 5 شکل .نظم است بی
همراه با سایر فرآیندهای هـوازدگی،       ،ها ی از عملکرد یخبندان در پرتگاه      هوازدگی ناش  که مالحظه می شود؛    طوری همان
  به مدت که درجه حرارت، بعداز اینکه بوجودآمده استاین فرآیند زمانی . شده است  قطعات سنگ ایی بلوک ها یا     منجر به جد  

یواره ها به سـمت   از راس د   بدین ترتیب سنگها   . رسیده است  ش یافته و به باالی صفر درجه      سریعاً افزای  یک دوره زیر صفر بوده؛    
 .رده اندپایین حرکت ک

  
  )متر 2020ارتفاع .(  منطقه سردابه ن با نمای روبه جنوب پوشش واریزه در دامنه شرقی سبال5شکل 

 
  3مخروط واریزه -4

واقـع مخـروط واریـزه دامنـه        در. هـا شـکل مـی گیرنـد        ای که در پای پرتگاه     دامنه های سنگریزه  : ه عبارتند از  های واریز  مخروط
  : ست آن در محدوده مورد مطالعه به شرح ذیل انحوه تشکیل.ای مخروطی شکل است سنگریزه

                                                 
1-Scree 
2-Rock fall  
1-Talus cone 
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و چـون زمـانی   . شـده اسـت   خردسپسهای یخی به قسمتهای مختلف تقسیم شده و  گوهه واسطهب روباز  بسترسنگ ابتدا
      ها به سمت پـایین     ننیروی ثقل موجب افتادن و معلق شدن آ        ، بنابراین شده و آزاد می شوند    شکسته   ها خرد می شوند،     سنگ که

  . مخروط واریزه را در دامنه شرقی سبالن نشان می دهد6 شکل .ها می شود دامنه
  

  
  )سمت چپ تصویر.(  متر2010ارتفاع 

  مخروط واریزه ،دامنه شرقی سبالن ،منطقه سردابه 6شکل 
  

  در دامنه شرقی سبالن ) برفساب( مورفوژنیکی پدیده نیواسیوناشکال 
  1تکه های برفی -1

 .وهپایه ای وتوده های گـوه ای شـکل تقـسیم بنـدی نمـود              ک ، گنبدی :برفی را به اشکال    تکه های ) 1999نقل از بل هاورز   (اکبال
 همچنین او معتقد است که قطعـات  .را پیشنهاد کرد) ممتد( وطولی) عرضی(متقاطع ،)مدور( انواع دایره ای  1939لوئیزنیزدرسال  

  .ها هستند مدور بسیار بزرگ نشانه هایی از سیرک
جهت باد غالب بطور واضحی مشاهده       اشکال فوق با توجه به توپوگرافی و جهت دامنه ها همچنین،          در دامنه های شرقی سبالن      

  .دامنه شرقی سبالن نشان می دهد تکه های برفی را در7 شکل .مربوط به عوامل ذکر شده استتنوع این اشکال نیز  و می شود
بقـه  شـکل تکـه برفـی مـذبور براسـاس ط      ،)غـرب ازشرق به (  موردنظروجهت باد غالب    وضعیت توپوگرافی دامنه   به دلیل 

ایـن  توپـوگرافیکی    بطـورکلی جهـت گیـری        .زمدور وتقریبـاً عرضـی اسـت      براساس طبقه بندی لوئی    ای شکل و   بندی اکبال، گوه  
 تکه های برفی برفی نداده است اما دربخش های دیگر دامنه شرقی سبالنبه تکه های     ها اجازه گسترش به صورت طولی را       دامنه

 جهـت بـاد   همچنین توپوگرافی دیـواره دره و  به شمال، نمای رو . گسترش یافته استها دیواره دره در) ممتد(  صورت طولی هب

  .امتداد دامنه شمالی گسترش یابند درتکه های برفی بصورت طولی  غالب سبب شده تا،
در  ند و کافی مـی باشـ  کردن خاک مرطوب  ها برایاین آب .آب ذوب برفی مشاهده می شود در پیرامون تکه های برفی،

هـا شـده و ذرات را از هـم جـدا      هـوازدگی فیزیکـی سـنگ   آمده وسبب صاً در شبها به شکل یخ درهای سرد و مخصو   هطول دور 
  .کرده و حرکت می دهند

  . انتقال می یابنده و جریان های خاک اشباع شدب جاریهای سنگ و خاک بواسطه آ واریزه

                                                 
1-Snow patch  
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رای هـوازدگی فیزیکـی در      ر حاشیه آنها صورت می گیرد و پوشش برفی بصورت محافظ مانعی بـ             های برفی فقط د    پیشروی تکه 
  . شود ها محسوب می مرکز چاله

  

  
  ).1384 خرداد 22( به شمال  با نمای رو  تکه های برفی در دامنه جنوب شرقی سبالن،7شکل 

  
  ) سیرکهای حرارتی( 1ترموسیرک -2

 ار است که موجب تشدید عمل فرسایشفره های نیواسیون از ضخامت زیادی برخوردهسته مرکزی ح) 1985( به نظر سلبای

در اواخر فصل بهار که تقریباً گرمای هوا افزایش می یابد، به تدریج یخبرفها به هسته مرکزی حفره ها پسروی . می گردد 
 .ها را به وجود می آورند  که ترموسیرکهای بزرگتری پدید می آیند فراخ تر شدن حفره های برفی، چالهبه مرور با . کنند می

نیواسیون  .می کنند دیگر ادغام شوند یک تراس یا دامنه مالیمی با یک شیبی در قسمت باال ایجاد ها با هم اگر این ترموسیرک
  .ورت تراس یا پایکوه توسعه یابندصه عموماً بعنوان مکانیسمی است که پسروی پرتگاه را تسریع می کند تا ب

    شیب تندی برآن مسلط مالیمی بوده وکه دامنه   می دهد، نشان را)تراس هموارشده برفی( ٢راس کریوپالناسیونت 8 شکل

نیواسیون عموماً به عنوان مکانیسمی است که پسروی پرتگاه را تسریع می کند تا به صورت تراس یا پایکوه توسعه . می باشد 
  ).1988کالرک (یابند

  

  
  ). متر3400ارتفاع در حدود  ،1383ماه   تیر19( یون در دامنه  جنوب شرقی سبالن تراس کریوپالناس 8شکل 

  
                                                 

1-Thermocirque  
2-Cryoplanation   
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 نـشان منطقـه مـورد مطالعـه        در های نیواسیون و تبدیل آنها به ترموسـیرک و سـپس تـراس را              مراحل تشکیل گودی   9 شکل
جام فرآیند نیواسـیون   و سران اندگرفته  سپس برفها شکل     ورت گرفته؛ در ابتدا یک انباشتگی برف ص      بدین صورت که،   .دهد می
دان بواسـطه هـوازدگی ذوب و یخبنـ        ، شرقی سبالن   که یک گودی در دامنه     افتادهل در جایی اتفاق     این عم  .آمده است وجود هب

یـن  ا نهایتاً داده و   های شکسته شده را انتقال     واریزه)آب ناشی از ذوب برف    ( سپس آب ذوب   ،کردهشروع به گسترش و توسعه      
 یـخ یخچـالی   البتـه در جـایی کـه   ( تا یخ یخچالی شروع به شکل گیری کند داده اند   و اجازه     شده ر کافی بزرگ  گودی ها بقد  

  .)بصورت برف فشرده است
 به شکل یک    وبدین ترتیب گودی ها   ) سایش یخچالی ( کردهع به عمل سایش در کف زمین        اریزه های درون یخ شرو    و   

   . دیده می شوندر پهلوی کوهستانه شکل کاسه ای دب و اند آمدهحوضه کوچکی در

  
 سپس تراس تبدیل آنها به ترموسیرک و  مراحل تشکیل گودی های نیواسیون و9شکل

 
ایـن   . است که در دامنه جنوب شرقی سبالن در منطقـه آلـوارس قـرار دارد         1 دو دریاچه سیرکی یا تارن هایی       نمایشگر 10شکل  

قطـر دریاچـه اول در       .یه بندی مسدود شـده اسـت      و نهشته های یخچالی بدون ال     یا یخرفتها   2ادریاچه های سیرکی بواسطه تیل ه     
نمای کلی این دریاچه هـا  .  متر20و دریاچه دوم در حدود ).در زمان پرآبی( محاسبه شده است  ) 84 خرداد 23(  متر  60حدود  

ایـن   . و در جهت باد غالب قرار دارنـد    )سایه( این در یاچه ها در دامنه های پشت به آفتاب            .شمال و شمال شرقی است    به سمت   
  .شرایط آنها را از گرما محافظت می کند

  

                                                 
1-Tarns  
2-Till  
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  دامنه جنوب شرقی متر، 60به قطر حدود ) تارن(  دریاچه سیرکی10شکل 

 .)نمای روبه شمال و شمال شرقی.1384 خرداد ماه 23سبالن،(

 1دره های نامتقارن -3

ای  دامنه. ای نامتقارن شده است   منجربه ایجاد دره ه    آنها در سمت دیگر،   وجود تکه های برفی در یک سمت دره و عدم وجود            
   همانطوریکـه در شـکل مالحظـه   ). 11کل شـ (  به دامنه متقابـل اسـت   که حاوی تکه های برفی است دارای شیب مالیمی نسبت      

. ا دیواره مقابل بیشتربوده اسـت     معموالًدوام برف در دیوار شمالی دره مذکور در مقایسه ب          با توجه به جهت گیری دره؛      ،شود می
ی شـده و آب ذوب  ذوب حواشی تکه های برفی موجب شستشوی مواد دیواره شما لـ   در ساعات محدود روز،    در دره مذکور،  

منفـصل را    مواد صورت می گیرد،  )در اثرذوب حواشی تکه های برفی     ( هایی که در اثر اشباع مواد دیواره       و همچنین گسیختگی  
در نهایـت بـه پـسروی یکـی از           ؛ظمی از سـال ودر طـی سـالهای متمـادی          تداوم این امر در بخش اع     .ال می دهد  به پایین دره انتق   

پسروی در دیواره مقابل به لحاظ کم دوام بودن تکه های برفـی بـسیار بطئـی                  این در حالی است که،     .دیواره ها منجر می گردد    
  . صورت می گیرد

در حـال تـشکیل     ) در ارتفاعات و در محـدوده پریگالسـیر       ( منه شرقی سبالن  نمونه های متعددی از چنین دره هایی در دا        
هـایی   تـوان در چنـین محـدوده    نمی نمی باشند،  اما از آنجا که چنین دره هایی دارای عمق کمتری هستند و چندان طویل              .هستند

  . دره های نامتقارن مشخصی را معرفی نمود

  
  دامنه شرقی سبالن غربی در -دره نامتقارن با جهت شرقی 11شکل 

  )به شمال با شیب مالیم به جنوب و دیواره سمت چپ دامنه رو دیواره سمت راست دامنه رو(

                                                 
1-Valley-side asymmetry  
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  نتیجه گیری
یکی از مهمترین فرآیندهای     های یخی،  در واقع گوه   .های سنگ می شود    چرخه ذوب و یخبندان سبب توسعه درزها و شکاف         

فعالیـت   .وجـود دارد  ) بـاالی خـط درخـت     (  بـاال و کوهـستانهای مرتفـع         هوازدگی است که در سراسر عرض های جغرافیـایی        
هـا   ر مورفولوژی سطحی و انتقال نهـشته یکی از مهمترین عوامل غالب د یخبندان بواسطه چرخه ذوب و انجماد روزانه و فصلی،       

  .ها است در این محیط
هـا   البته این امر واضح است که بـرف  .ده اندطورکلی تاکنون پژوهشگران به اهمیت ژئومورفیکی برفها کمتر توجه نمو ه  ب

موانـع پناهگـاهی انباشـته       در گـودی هـا و      هـا ترجیحـاً    بـرف  .در عرصه تاثیرات خود در چشم اندازهای مختلف متفاوت هـستند          
 ازآنجـایی کـه بـرف از      . توانند موثرواقع شـوند    ی دارتد، و قادربه ذوب هستند؛ می      شوند و اغلب در جایی که ضخامت کمتر        می

اعتقاد براین است که پوشش برفی زمینه مناسـبی جهـت فرآینـد              صورت عایق عمل می کند،    ه  است و ب   رطوبت کافی برخوردار  
  . هوازدگی شیمیایی فراهم می سازد

بنـابراین در طـول دوره هـای         .سـهم ویـژه ای دارنـد      )نهشته گذاری ( و رسوب گذاری    ) حمل(انتقال رفها در امر فرسایش،   ب
طورکلی ناحیه حداکثر اعمال برف در   ه  ب. شوی دامنه ها و فرآیندهای جریان را بطور وسیعی افزایش می دهند           شست ذوب بهاری، 

طول دوره های مختلف به یک صورت نبوده و بنابراین ارائه یک مدل ساده و مجزا برای چنین اعمالی منحـرف کننـده خواهـد                         
به علت حاکمیت اقلیم سـرد و اسـتقرار بـرف در             توان گفت که؛   می ،با توجه به شواهد میدانی و بررسی های به عمل آمده           .بود

بـه عنـوان یکـی از    ) نیواسـیون ( جهت گیری دامنه ها و دره ها و باد غالـب ؛ برفـساب            دامنه شرقی سبالن ،همچنین عامل ارتفاع،     
  .مهمترین علل ژئومورفیک دامنه شرقی سبالن محسوب می شود 
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