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 طرح مسئله
والديمير پيتر کوپن با درک و شــناخت 
ژرفی کــه از اقليــم و پديده های جوی 
بهره گيری  با  می کوشــيد  همواره  داشت 
از دانايی هــای آب وهواشــناختی، ضمن 
نقش آفرينــی در قلمــرو تخصصی خود 
موضوعات  و  مشــکالت  از  گره گشايی  و 
پيش روی اقليم شناسان و هواشناسان به 
انديشمندان ساير شــاخه های علمی نيز 

خدمات دانشی ارائه کند.
حضور فعال و پيگير وی در بســياری از 
محفل های علمیـ  دانشــگاهی و مباحثه 
با دانشمندان مختلف سبب شد تا وی از 
داده ها و اطالعــات آب وهوايی در تعداد 
زيادی از پژوهش های علمی استفاده کند 
و به اين ترتيب با خارج شــدن از مرزهای 
تخصصی اقليم شناسی بر ابعاد کابردی آن 
بيفزايد و خود را به شخصيت برجسته ای 
تبديل کند که تأثير علمی اش به محدوده ای 
فراتر از جامعه و زمان خودش گســترش 

يافته است.
در مقالة حاضر، خدمات رســانی دانشی 
شايســتة کوپن به نظرية نجومی اقليمی 
ميلوتيــن ميالنکوويچ دربــارة دوره های 

يخچالی مورد موشکافی قرار گرفته است.

نجومی  نظريــة  کليدواژه هــا: 
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دوره های يخچالی
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 آغاز همکاری سه گانه
ديرين  مطالعات  در  وگنر  و  کوپن 
اقليم شناسی زمين به پرسش بسياری 
يعنی  زمين،  علوم  دانشمندان  از 
پسروي  و  پيشروي  ماهيت  و  »علت 
دوره هاي يخچالي در طول عمر كرة 
از  يكي  برخوردند.  چيست؟«  زمين 
مهم ترين داليل اين پديده، بروز و نوسان دوره هاي يخ بندان در پيوند 

با رويدادهاي نجومي و به ويژه نجوم سياره اي1 بود.
نجومي  مطالعات  در  به پس زمينه اي كه  توجه  با  كوپن  والديمير 
زمينه  اين  در  تفكر  و  تعقل  به  داشت  كپلر  يوهان  آثار  و  سياره اي 
پرداخت و كوشيد با بهره گيري از نظريات دانشمندان متقدم به اين گونه 
ميالنكوويچ،  ميلوتين  زمان  همين  در  تقريبًا  دهد.  پاسخ  پرسش ها 
را  پژوهش هايي  مستقل  به طور  بلگراد2،  دانشگاه  نابغة  رياضي دان 
در مورد نظرية نجومي اقليم انجام داد )Hecht, 2007: 7(. نظر به 
مشابهت موضوع و روش مطالعاتي كوپن و ميالنكوويچ، رابطة متقابلي 
بين آن ها شكل گرفت و در همين ارتباط، كوپن داده هاي اقليمي الزم 

را براي ساخت مدل نجومي در اختيار ميالنكوويچ قرار داد.

 ميالنكوويچ از آغاز تا پايان
ميلوتين ميالنكوويچ در 28 ماه مي 
سال 1879 ماه مي سال 1879 در 
دالژ3 نزديك آسجك4 كه در آن زمان 
بخشي از اتريش ـ مجارستان بود و 
امروزه جزو كرواسي است، متولد شد. 
او در مؤسسة فناوري وين5 در رشتة 
مهندسي عمران تحصيل كرد و در 
سال 1904 موفق به دريافت درجة دكتري علوم فني شد. ميلوتين 
براي مدت كوتاهي در يك شركت ساختماني مشغول به كار شد و 
بلگراد  به خدمت دانشگاه  استاد رياضيات كاربردي  به عنوان  سپس 

درآمد.
در اوايل سدة 20، وقوع جنگ هاي بالكان سبب شد كه ميالنكوويچ 
به ارتش اتريش ـ مجارستان بپيوندد. او در نزسيدر6 دستگير شد. 
در بوداپست7 اسارتگران به او اجازه دادند تا در كتابخانة فرهنگستان 
به  را  اسارت  دوران  باقي ماندة  ميلوتين  كند.  كار  مجارستان  علوم 
 Allaby,( گذراند  سياره ها  دماهاي  و  خورشيدي  اقاليم  مطالعة 
628 :2007(. ميالنكوويچ در مدت سي سالي كه در دانشگاه بلگراد 
مشغول به فعاليت هاي دانشي بود منشأ خدمات علمي فراوان شد 
زمين )1920(،  اقليم  رياضياتي  نظرية  به  آن جمله مي توان  از  كه 
نظرية نجومي دگرگوني آب وهوا )1930 و 1938( و نظرية سرگرداني 
سال  در  ميالنكوويچ  كرد.  اشاره   )1933( زمين  قطب هاي  دوره اي 
 Grubić,( 1955 بازنشسته شد و در 12 دسامبر 1958 درگذشت

.)2006:197

 بحث و تحليل
كوپن در پژوهش هاي پالئوكليمايي خود، نتايج تحقيقات آلبرشت 

Eduard Bruuck-( بروكنر  ادوارد  و   )Albrecht Penck )پنك 
ner( دو يخچال شناس مناطق آلپي را مورد توجه قرار داد. آن ها بر 
مبناي مطالعات گستردة ميداني 4 سيكل مجزاي پيشروي و پسروي 
يخچالي را در كوه هاي آلپ تعيين كرده بودند. كوپن كوشيد تا علت 
اين نوسان هاي اقليمي را شناسايي كند. او در اين رابطه، فرضيه اي را 
 Sir( مطرح كرد كه براي نخستين بار در 1830 به وسيلة جان هرشل
اين  بود.  ارائه شده  انگليسي  رياضي دان و منجم   )John Herschel
فرضيه ادعا داشت كه تغييرات سيكليك بلندمدت در رابطة مداري 
زمين با خورشيد قادر است دگرگوني هايي را در مقدار تابش دريافتي 

زمين ايجاد كند.
استاد  ميالنكوويچ  زمان،  در همين 
بلگراد  دانشگاه  كاربردي  رياضيات 
به طور مستقل در مورد نظرية نجومي 
اقليم تحقيقاتي انجام مي داد. او پس 
از 9 سال كار مداوم روي اين موضوع 
در سال 1920 كتابي با عنوان »نظرية 
شده  ايجاد  گرمايي  پديدة  رياضياتي 
به وسيلة تابش خورشيدي«8 به زبان 
عمدة  متغير  سه  كتاب  اين  در  ميالنكوويچ  ساخت.  منتشر  فرانسه 
سيكليك را به طور دقيق تعيين كرد كه پنجاه سال بعد به گونه اي 
شد  پذيرفته  آب وهوايي  دگرگوني  اصلي  داليل  به عنوان   انكارناپذير 

.)Hecht, 2007: 7(
مختلف  جغرافيايي  عرض هاي  در  را  دما  مزبور،  كتاب  در  او 
بود  كرده  محاسبه  پيش  سال   130000 طي  در   زمين 
كه  مي دانند  امروزي  دانشمندان   .)Mcdougall, 2006: 125(
ميالنكوويچ براي انجام اين محاسبات سختي هاي زيادي را متحمل 
شده است. او نه تنها شكل هاي پارامترمداري بلكه پراكنش و تغيير 
زماني كه كوپن  نيز محاسبه كرد.  را  به سيارة زمين  تابش رسيده 
با ارسال  كتاب مزبور را مطالعه كرد، در تاريخ 22 سپتامبر 1922 
كارت پستالي از ميالنكوويچ خواست تا در اين زمينة علمي با او و 
دامادش وگنر همكاري كند )Hecht, 2007: 7(. در شرايطي كه كتاب 
ميالنكوويچ در محافل زمين شناختي مورد بي اعتنايي قرار گرفته بود 
ايجاد كرد  نامة كوپن بزرگ، هيجان وافري در خانوادة ميالنكوويچ 

)شكل 1(. ميالنكوويچ در اين مورد مي نويسد:
يادگاري  مانند  را  آن  من  كه  ساده  پستي  كارت  اين  روزي   ...
ارزشمندي نگه داشته ام در ميان وسايلم پيدا خواهد شد. اين نامه 
هامبورگ  از  و  كوپن  والديمير  آلمان  بزرگ  اقليم شناس  سوي  از 
ارسال شده بود. او در اين نامه به كتاب تازه انتشار يافته ام اشاره كرد. 
اين نامه نگاري با 49 نامه و كارت ادامه يافت به طوري كه مكاتبات 
دوطرفة ما بالغ بر يكصد نوشته شد. كوپن در دومين نامه اش به من 
آلفرد وگنر مشغول پژوهش روي  به همراه دامادش،  اطالع داد كه 
كتابي در مورد اقاليم گذشتة زمين شناختي است. اين دانشمند 76 
ساله پيش از ديگران مزاياي كاربرد نظرية رياضي مرا در موضوع هاي 
خواند  فرا  همكاري  به  مرا  اين رو  از  و  داد  تشخيص   پالئوكليمايي 

.)Imbrie, 1986: 156(
اين همكاري كه تا زمان مرگ كوپن ادامه داشت بسيار خوش اقبال 
بود، چرا كه ميالنكوويچ با رياضي آشنايي داشت. كوپن، اقليم شناس 
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برجسته از شايستگي بين المللي برخوردار بود كه توجه گسترده و 
فراگير به يافته هاي تحقيق را تضمين مي كرد و وگنر درك مناسبي از 
 Mcdougall, 2006:( شواهد زمين شناختي دوره هاي يخ بندان داشت

.)124
بود  متمركز  اساسي  نكتة  اين  روي  مذكور  دانشمند  سه  كار 
خورشيد  فاصلة  به  زمين  به  رسيده  خورشيدي  تابش  مقدار  كه 
زمين  سطح  با  خورشيدي  پرتوهاي  برخورد  زاوية  به  و  زمين  و 
در طي چرخه هاي  فاصله  و  زاويه  اين  ديگر  از طرف  است.  وابسته 
يخچال  اينكه  براي  مي كند.  تغيير  ساله  هزار  ده ها  طوالني 
در  زمستان  در  انباشتي  يخ  و  برف  است  كافي  تنها  كند  رشد 
نشود  ذوب  خورشيدي  تابش  واسطة  به  گرم تر  ماه هاي   طول هاي 

.)Hecht, 2007: 7(
هر  در  فصل  هر  و  خاص  جغرافيايي  عرض  مدار  هر  كه  آنجا  از 
مشكل  با  ميالنكوويچ  دارد  خاصي  تابشي  تاريخ  جغرافيايي  عرض 
پهنه هاي  رشد  بررسي  براي  فصل  و  جغرافيايي  عرض  تعيين 
چرخة  سه  اثر  ميالنكوويچ  كوپن،  تشويق  با  شد.  مواجه  يخي 
سال   650000 براي  شمالي  نيمكرة  يخچالي  دورة  در  را  نجومي 
اين  مجموعة  كرد.  محاسبه  آينده  سال   160000 و  گذشته 
گرفت.  نام  ميالنكوويچ«9  اقليمي  »تاريخ  سيكلي  تئوري   مطالعات 
 Josef( برخي دانشمندان مانند جوزف آدهمار .)Hecht, 2007: 8(
Adhémar( و جيمز كرال )James Croll( معتقد بودند كه كاهش 
دوره هاي  بروز  سبب  باال  جغرافيايي  عرض هاي  در  زمستاني  تابش 
يخچالي مي شود )Watts, 2007: 21(. براساس نظر آنان، دوره هاي 
يخچالي زماني رخ داده كه مقدار تابش دريافتي در مناطق شمالگان 
به هنگام زمستان كاهش يافته است. اين اظهارنظر، ميالنكوويچ را قانع 

نكرد و او نظر كوپن را جويا شد. كوپن در پاسخ نوشت:
نمي تواند  باال  جغرافيايي  در عرض هاي  زمستاني  تابش  كاهش   ...
تأثير زيادي بر برف باري داشته باشد، چون براي برف باري و تجمع 
برف، دما در اين عرض ها همواره به قدر كافي پايين است، در حالي كه 
دورة  آنچه  بنابراين  مي كند.  ذوب  به  شروع  يخچال ها  تابستان  در 
يخچالي را به وجود مي آورد پايين بودن دماي تابستاني است. افزايش 
تعداد تابستان هاي سرد با مثبت گرداندن بيالن ساالنة برف، سبب 
و  درون خشكي ها مي شود  در  يخ  و شكل گيري  يخ بندان  گسترش 
 فزوني بازتابش نور آفتاب از سطوح برفي اين اثر را تشديد مي كند 

.)Grubić, 2006: 200(
... ضرورتي ندارد كه تمامي محاسبات براي هر عرض جغرافيايي 
انجام شود. با توجه به اينكه بيشتر شواهد يخ بندان ها از نوار °65ـ  55° 
شمالي جمع آوري شده اند، پس محاسبات را مي توان به آن نوار محدود 

.)Mcdougall, 2006:125( ...كرد
اين نكته براي ميالنكوويچ بسيار مهم بود و توجه او را از زمستان هاي 

سرد متوجه تابستان هاي سرد كرد. ميالنكوويچ تأكيد مي كند:
... كوپن با بينش استادانه اش، نخستين شخصي بود كه ارتباط ميان 
جريان دوره اي خورتاب گيري10 و آب وهواهاي تاريخي كرة زمين را 

.)Crubić, 2006: 201( ...كشف كرد
كوپن بعد از مالحظه و بررسي دقيق تمامي احتمال ها پاسخ داد 
كه كاهش گرماي نيمة تابستاني سال، عامل قطعي يخ بندان هاست... 

.)Imbrie, 1986: 104(
در  تابش  تغيير  چگونگي  كوپن،  مفصل  راهنمايي  با  ميالنكوويچ 

عرض هاي جغرافيايي N ،55°N°60 و N°65 در طي 650000 سال 
گذشته را محاسبه و براي نمايش بهتر آن ها از نمودار سري هاي زماني 

استفاده كرد )شكل 2(. ميالنكوويچ در اين مورد مي نويسد:
... من اين محاسبات را در 100 روز كامل از صبح تا شب انجام دادم 
 Imbrie, 1986:( ...و سپس يافته هايم را به شكل نموداري ارائه كردم

.)105
او نتايج گرافيكي خود را براي كوپن فرستاد و مشتاقانه منتظر پاسخ 
اقليم شناس ماند. انتظار او مدت زيادي طول نكشيد. كوپن ضمن ابراز 
خرسندي بالفاصله پاسخ داد كه يافته هاي نظري ميالنكوويچ منطبق 
بر  بروكنر مبني  و  نتايج پژوهش هاي ميداني ـ مشاهداتي پنك  بر 

شكل 1. نمونة كارت پستال ارسالي كوپن براي ميالنكوويچ

... كاهش تابش زمستاني در عرض هاي 
جغرافيايي باال نمي تواند تأثير زيادي بر 

برف باري داشته باشد، چون براي برف باري 
و تجمع برف، دما در اين عرض ها همواره به 

قدر كافي پايين است، در حالي كه در تابستان 
يخچال ها شروع به ذوب مي كند. بنابراين 

آنچه دورة يخچالي را به وجود مي آورد 
پايين بودن دماي تابستاني است. افزايش 
تعداد تابستان هاي سرد با مثبت گرداندن 

بيالن ساالنة برف، سبب گسترش يخ بندان و 
شكل گيري يخ در درون خشكي ها مي شود و 
فزوني بازتابش نور آفتاب از سطوح برفي اين 

)Grubić, 2006: 200( اثر را تشديد مي كند
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تناوب پذيري يخ بندان هاي آلپي است كه 15 سال قبل منتشر شده 
.)Garber, 2008: 61( بود

پنك و بروكنر براساس مطالعة پادگانه هاي شني در امتداد رودهاي 
منطقة آلپ چهار دورة يخچالي را تعيين كرده بودند. آن ها باور داشتند 
كه پادگانه منطبق با يك دورة فعال فرسايش يخچالي است كه طي 
آن در دورة يخي، دره ها با حجم فراواني از مواد رسوبي انباشته شده اند 
و زماني كه يخ بندان به پايان برسد، ته نشست هاي قبلي بريده شده اند. 
از آنجا كه در زمان پنك تاريخ گذاري راديواكتيو يا راديومتري11 ابداع 
نشده بود آن ها مجبور شدند سن هر دورة يخچالي را با حدس و گمان 
و فرض هايي در مورد نرخ عمل فرايندهاي زمين شناختي تعيين كنند. 
در اين روش آن ها اختالف ارتفاع بين پادگانه هاي متوالي را بر نرخ 
تخميني برش جريان هاي آبي تقسيم كردند و از اين طريق به دورة 

زماني دست يافتند. 

شكل 2. منحني تابش ميالنكوويچ براي عرض جغرافيايي °65 شمالي

را  تابستاني  آفتاب  تابش  شدت  تغيير  چگونگي  منحني  اين 
ميالنكوويچ  مي دهد.  نشان  گذشته  سال   600000 طي  در 
تعريف  اروپا  يخ بندان  دورة  چهار  با  مطابق  را  نمودار  پايين  نقاط 
معادل  جغرافيايي  عرض  حسب  بر  تابش  شدت  تغييرات  كرد. 
سال   590000 دريافتي  تابش  مثاًل  است.  شده  داده  نشان 
است   72°N در  كنوني  دريافتي  تابش  معادل   65°N در   پيش 

.)Imbrie, 1986:105(
البته اين روش براي محاسبة زمان سپري شده و دوره هاي متوالي 
به زودي چهار دورة يخچالي كه پنك  اما  بود.  يخچالي بسيار خام 
و بروكنر تشريح كرده بودند بخشي از واژگان زمين شناختي اروپايي 
شد )Mcdougall, 2006: 127(. آن ها در 1909 منحني تاريخ اقليم 

.)Imbrie, 1986: 116( )3 پليستوسن را منتشر كردند )شكل

شكل 3. توالي نظري دوره هاي يخ بندان اروپا براساس كار پنك و بروكنر 

.)116 :1986 ,Imbrie(

ته نشست هاي  از  نقشه برداري  به  اقدام  آمريكايي  زماني كه زمين شناسان 
يخچالي كردند كه به نظر مي رسيد ناشي از چهار پيشروي جداگانة يخچالي است، 
.)Mcdougall, 2006: 127( طرح پنكـ  بروكنر مقبوليت گسترده تري يافت

  آلبرشت پنكشكل 4:   ادوارد بروكنر    

كوپن دو نمودار را مقايسه كرد و دريافت كه زمان دوره هاي يخ بندان 
و حداقل تابش در جزئيات اختالف هايي دارد، ولي در خطوط كلي 
يكديگر را تأييد مي كند. نكتة ديگري كه توجه كوپن و وگنر را به 
خود جلب كرد شباهت فواصل بين يخچالي ميندل12 و ريس13 )دورة 
بزرگ بين يخچالي پنك و بروكنر( با دورة گرم پيش بيني شده توسط 
ميالنكوويچ بود. پنك و بروكنر زمان پايان آخرين دورة يخچالي را 
منحني  برحسب  حالي كه  در  كردند،  تعيين  قبل  سال   20000
ميالنكوويچ زمان آخرين كمينة تابش 25000 سال پيش بوده است 

.)Imbrie, 1986: 117(
كوپن عالوه بر تأييد منحني ميالنكوويچ از وي خواست تا با انتشار 
آن در كتاب در دست تهيه اش با همكاري وگنر موافقت كند. در همين 
نامه كوپن از ميالنكوويچ دعوت كرد تا در پاييز آن سال در حاشية 
 Imbrie, 1986:( .همايش دانشي اينسبورك 14 ديداري داشته باشند
را در  105(. در سال 1924 كوپن و وگنر منحني هاي ميالنكوويچ 

كتاب »اقاليم گذشتة زمين شناختي« منتشر كردند و به اين ترتيب 
يافته هاي ميالنكوويچ در معرض داوري طيف بسياري از دانشمندان و 

.)Garber, 2008: 61( خوانندگان آثار علمي قرار گرفت
در سپتامبر سال 1924 ميالنكوويچ راهي شد تا با دوست آلماني 

خود ديدار كند. ميالنكوويچ در اين باره مي نويسد:
... زماني كه به سالن همايش رسيدم آلفرد وگنر در مورد آب وهواهاي 
گذشتة زمين شناختي سخنراني مي كرد. نخستين بخش سخنراني 
دور  دوره هاي  اقاليم  و  قاره اي  رانة  مورد  در  او  نظرية  به  مربوط 
زمين شناختي بود. وگنر گفت: »با فروتني بسيار و با عبارتي ساده... 
با تعداد زيادي واقعيت ها و حقايق پشتيباني مي شود« تا اينكه وگنر 
شروع به صحبت در مورد اقاليم دورة پليستوسن كرد و در اينجا به 

ميالنكوويچ دريافت چنانچه تغييرات نجومي 
بر ميانگين دمايي تأثير بگذارد )همان طور كه 

محاسبه هايش نشان مي داد( پس در هر عرض 
جغرافيايي خاص، منطبق بر آن تغييرات بايد 

ارتفاع قرارگيري برف مرز باال و پايين رود. 
نكتة سخت و بسيار مهم در كار جديد ميالنكوويچ 
پيدا كردن رابطة رياضي پيونددهندة ارتفاع برف 

مرز با يافته هاي خورتاب گيري بود. او به مانند 
كرال متوجه شد كه برف نسبت به جنگل يا زمين 

باز، قابليت انعكاس خيلي زيادي دارد. بنابراين 
به موازات افزايش پوشش برفي، ميزان انعكاس 

انرژي خورشيدي نيز بيشتر شده است.
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منحني تابشي من كه بر روي پرده، نمايش داده مي شد اشاره كرد و 
صدايش را باال برد، چون او در حال بحث از كار فرد ديگري بود. او 
آن چنان با حرارت دربارة محاسبات من سخن راند كه من هيجان زده 
شدم. من در رديف بااليي سالن در صندلي ام آن قدر خم شدم تا نگاه 

.)Imbrie, 1986: 106( ...وگنر متوجه حضور من نشود
دنبال  به  آرميد.  موفقيت ها  از  بستري  در  را  آن شب  ميالنكوويچ 
استقبال ديگران از يافته هايش ميالنكوويچ تصميم گرفت كارش را 
به طور گسترده تري دنبال كند. بر همين اساس او در ابتدا به پااليش 
محاسبات  زماني  پوشش  سپس  و  پرداخت  قبلي اش  محاسبه هاي 
خود را به يك ميليون سال رساند )Mcdougall, 2006: 128(. وي 
در محاسبات اوليه سه مدار 65، 60 و 55 درجة شمالي را انتخاب 
كرده بود، زيرا تصور مي شد اين مدارها به تغييرات بودجة گرمايي 
عرض هاي  بر  كمتري  تأثير  تابشي،  تغييرات  اگرچه  حساس ترند. 
جغرافيايي پايين تر دارد، اما ميالنكوويچ معتقد بود كه آن تغييرات 
تا اندازه اي بر اقليم محلي اثر مي گذارد. بنابراين او قلمرو جغرافيايي 
نظر  در  شمالي  عرض  درجة  تا 75   5 از  را  محاسبه  پوشش  تحت 
گرفت )Imbrie, 1986: 106(. زماني كه داده هاي نويني درخصوص 
جرم و مدار سياره ها به دست آمد، ميالنكوويچ از آن داده ها در انجام 
محاسبه هاي مربوط به تغييرات مداري زمين استفاده كرد. البته اين 
پااليش ها يافته هاي او، كوپن و وگنر را در مورد آب وهواهاي گذشتة 
توانست تصوير  )Mcdougall, 2006: 128(، ولي  نداد  تغيير  زمين 
روشن و جامع تري دربارة چگونگي تأثير عوامل نجومي بر بودجة انرژي 
خورشيدي در سطح زمين و در طول زمان ارائه كند. وگنر در ميانة اين 

كار به گونه اي غم انگيز درگذشت.
اگرچه محاسبات ميالنكوويچ و يافته هاي سه نفري شان درخصوص 
مورد  گسترده  به طور  خورتاب گيري  تغييرات  با  يخ بندان  ارتباط 
استقبال محافل دانشي قرار گرفته بود، اما يك پرسش همواره او را آزار 
مي داد. ميالنكوويچ توانسته بود تطابق منطقي بين دوره هاي يخ بندان 
و  اما وي هيچ مدرك  بيايد،  تابستان هاي خنك  داراي  دوره هاي  با 
معيار مستحكمي براي آغاز دوره هاي يخچالي نداشت. آيا تغييرات 

خورتاب گيري كافي بود؟ يا عامل ديگري وجود داشت؟
ميالنكوويچ همانند متقدمان متوجه شد كه برف مرز15 شاخص مهمي 
براي ميانگين دمايي است. ارتفاع برف مرز برحسب عرض جغرافيايي 
ارتفاع  تغيير مي كند. در حال حاضر، اين مرز در مناطق قطبي در 
صفر و در مناطق مداري در ارتفاع باالتري است. ميالنكوويچ دريافت 
چنانچه تغييرات نجومي بر ميانگين دمايي تأثير بگذارد )همان طور 
كه محاسبه هايش نشان مي داد( پس در هر عرض جغرافيايي خاص، 
منطبق بر آن تغييرات بايد ارتفاع قرارگيري برف مرز باال و پايين رود. 
نكتة سخت و بسيار مهم در كار جديد ميالنكوويچ پيدا كردن رابطة 
رياضي پيونددهندة ارتفاع برف مرز با يافته هاي خورتاب گيري بود. او 
به مانند كرال متوجه شد كه برف نسبت به جنگل يا زمين باز، قابليت 
انعكاس خيلي زيادي دارد. بنابراين به موازات افزايش پوشش برفي، 
ميزان انعكاس انرژي خورشيدي نيز بيشتر شده است. در طي دهة 
1930 سنجش هاي مناسبي در مورد قابليت انعكاسي برف و يخ انجام 
شده بود. بنابراين ميالنكوويچ توانست با اطمينان كمي، پارامترهاي 
مربوط را در معادالتش وارد كند. با وجود اين، نتايج تشويق كننده بود 

.)Mcdougall, 2006: 129(
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شكل 5 ميالنكوويچ در اواخر عمر


