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  دهيچك

 زاگرس منطقه هولوسن و نيپس ئستوسنيپل ييهواو آب راتييتغ يبررس منظور به پژوهش نيا در

 كرمانشاه يغرب شمال در واقع النيهش تاالب رسوبات از متر 12 طول به يرسوب مغزه كي يانيم

 انجام يشناس گرده مطالعه) 1991 (همكاران و موور روش به آن ييباال متر 5 يرو بر و شد برداشته

 استپ نوع از نيپس ئستوسنيپل ياهيگ پوشش الن،يهش تاالب يشناس گرده شواهد اساس بر. ديگرد

 شروع با. است خشك و سرد ييوهوا آب طيشرا دهنده نشان كه است بوده درمنه و انياسفناج خشك

 بلوط -پسته ساوان به ياستپ از ياهيگ پوشش و اند شده درمنه و انياسفناج نيگزيجا انيگندم هولوسن

 و درختان شيرو همچون يشواهد. است بارش و دما يبنس شيافزا دهنده نشان كه است كرده رييتغ

 ،يآب يها پهنه كنار به درختان رشد شدن محدود بادام، و يكوه پسته يخشك به مقاوم يها درختچه

 كي وجود از يحاك نيشيپ هولوسن در بلوط يها جنگل گسترش عدم و تاالب سطح يشدگ خشك

 نيا بر. است بوده يمنف شدت به آن در ريتبخ -بارش موازنه كه است يطوالن خشك و گرم فصل

 يطوالن خشك و گرم فصل كي و مرطوب و سرد فصل كي با نيشيپ هولوسن يوهوا آب اساس

 يها جنگل و افتهي گسترش ها بارش دامنه خشك، فصل يمحدودشدگ با جيتدر به. شود يم مشخص

 رو نيازا. است مانده ثابت باًيرتق يكنون عصر تا ها آن يفراوان و افتهي گسترش يانيم هولوسن در بلوط

  .است شده تيتثب يانيم هولوسن از زاگرس منطقه يكنون يوهوا آب ميرژ

 هولوسن، ن،يپس ئستوسنيپل ،)يشناس گرده (ينولوژيپال نه،يريد يشناس وهوا آب: ها دواژهيكل

  .النيهش تاالب و يانيم زاگرس

 

                                                           

 Email: Ghazizi@ut.ac.ir                                                                          09123841192: مسئول سندهينو١
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  مقدمه. 1

 ياهيـ گ يهـا  گـرده  ليـ تحل يكـواترنر  دوره در ژهيـ و به شته،گذ يمياقل طيشرا يبازساز وهيش نيتر متداول

ـ  بـا  ميتـوان  يمـ  ابـد، ي ينمـ  پرورش ييجا هر در ياهيگ هر كه تيواقع نيا به توجه با. است گذشته  نظـر  كي

 در را يخاصـ  يازهـا ين ن،يمعـ  يطيمح در يجانور و ياهيگ يزندگ نوع كي ليتشك كه ميريبگ جهينت ياجمال

ـ دل بـه  ياهيـ گ يهـا  گرده .)116: 1383 ،يزيعز( كند يم طلب طيمح آن  دارنـد  كـه  يسـاختار  يهـا  يژگـ يو لي

 موجـود  ليفس ياهيگ يها گرده از يويآرش به يدسترس رو نيازا شوند، حفظ يطوالن يها مدت يبرا توانند يم

 شـود  هـا  آن سـازنده  يوهـوا  آب و ياهيـ گ پوشش يبازساز به منجر تواند يم يرسوب يها حوضه رسوبات در

 يهـا  گـرده  لهيوسـ  بـه  گذشته ياهيگ پوشش يبازساز يبرا يروش 1يشناس گرده اساساً .)17: 1392 راد، ييصفا(

 كـواترنر  ييوهوا آب رييتغ مطالعات در ياساس ينقش يشناس گرده. اند كرده ديتول نهيريد اهانيگ كه است ياهيگ

 اسـت  هولوسـن  و ئـستوسن يپل يبـرا  3يشناس بوم نهيريد تيپراهم شاخه نهات و )1989 ،2ورسنيا و يفاگر( دارد

ـ نظ يب ليپتانس يدارا دارد امتداد رانيا يشرق جنوب تا يغرب شمال از كه زاگرس كوهستان .)1998،  4روبرتز(  يري

 يبرا انهيخاورم منطقه يوهوا آب و ياهيگ پوشش يبازساز منظور به يشناس بوم نهيريد يها پژوهش انجام يبرا

 در شـده  انجـام  مطالعات شتريب). 123: 2009 همكاران، و 5يجمال (است هولوسن و نيپس ئستوسنيپل يها دوره

ـ ن آن علـت ). 1: 2009 ،6كهـل  (هستند رانيا غرب شمال و غرب به مربوط رانيا نهيريد يوهوا آب نهيزم  در زي

 يهـا  مكـان  نينخـست  از كه است انهيخاورم زيحاصلخ هالل از يبخش عنوان به زاگرس نطقهم تياهم با ارتباط

 46˚07′ و يشـمال  عـرض  35˚32′ (وانيمر باريزر اچهيدر. است واناتيح كردن ياهل و يكشاورز يريگ شكل

 يوبرسـ  يهـا  مغـزه  و اسـت  انهيخاورم و زاگرس منطقه يشناس بوم نهيريد يها تيسا نيتر مهم از) يشرق طول

 از استفاده با اند كرده يگانيبا خود در را گذشته سال هزار 40 از شيب ييوهوا آب راتييتغ كه آن از شده گرفته

 اسـت  دهيرسـ  چاپ به يمتعدد مقاالت صورت به ها آن جينتا و اند قرارگرفته يبررس مورد يمختلف 7يها روش

 ،10يمانيموسـل _آل ؛1991 ،1977 ،9بوتما و ستيزئ فن ؛1963 ،8تيرا و ستيزئ فن: يشناس گرده مطالعات جمله از

: ياهيـ گ يهـا  ليماكروفـس  مطالعات ؛1963 ،11ليكوگو و نسونيهوتچ: رسوبات يميژئوش مطالعه ؛1987 ،1986

                                                           

1 Palynology 

2 Faegri and Iverson 

3 Palaeoecology 

4 Roberts 

5 Djamali 
6 Kehl 
7 Proxy 

8 van Zeist and Wright 
9 van Zeist and Bottema 

10 El-Moslimany 

11 Hutchinson and Cogwill 
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: 3كالدوســرا مطالعــه ؛2006 ،همكــاران و كوايليواســ ؛2004 ،2واالنــوس و كوايليواســ ؛2005 ،1967 ،1كوايليواســ

 ،همكـاران  و 7ونزياست: داريپا يها وتوپيا مطالعه و 2001 ،همكاران و 6درياشنا: 5ها اتومهيد مطالعه ؛1967 ،4مگارد

ـ ن) يشـرق  طـول  47˚42′ و يشـمال  عـرض  33˚05′(رآباد پلدختر   ياچه م يدر). 2001  يهـا   تيگـر سـا   يز از د  ي

 8، اسـتراكود  )1977ست و بوتمـا،     يـ زئ  فـن  (يشناسـ    گـرده  يها   منطقه زاگرس است كه به روش      يشناس  بوم  نهيريد

. مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت    ) 2006ونز و همكاران،    ياست(دار  يا پ يها  زتوپيو ا ) 2001 و همكاران،    9تيفيگر(

 خبنـدان ي يهـا  دوره در كه داد نشان زاگرس منطقه يشناس بوم نهيريد يها تيسا يشناس گرده يها پژوهش جينتا

ـ ا در است خشك و سرد يوهوا آب نشانگر كه 11انياسفناج و 10درمنه ياستپ ياهيگ پوشش  حـاكم  منطقـه  ني

 پوشـش  نيگزيجا بلوط -پسته يساوان پوشش جيتدر به 13نيشيپ هولوسن تا 12خبندانيريد دوره از. است بوده

 يناگهـان  صـورت  بـه  هولوسن شروع با 14انيگندم رهيت اهانيگ نيهمچن و است شده انياسفناج و درمنه ياستپ

 نيگزيجـا  زاگـرس  بلـوط  يهـا  جنگل حاضر از شيپ سال 6500 حدود. اند شده انياسفناج و نهدرم نيگزيجا

 ،15نگيولـدر  و ستيزئ فن( هيترك وان اچهيدر رسوبات يشناس گرده شواهد .اند شده بلوط -پسته يساوان پوشش

 پوشـش  وجـود  همچـون  زاگـرس  منطقه با ييها مشابهت زين )2013 ،17كاپالن ؛2003 همكاران، و 16كيو ؛1978

 بوتمـا . دهـد  يمـ  نـشان  را يانيـ م هولوسـن  تـا  بلوط يها جنگل گسترش در ريتأخ و خبنداني دوره در ياستپ

 يهـا  اچـه يدر از آنچه با يكينزد جينتا به هياروم اچهيدر يرسوب مغزه يرو بر يشناس گرده پژوهش در) 1986(

 يرسوب مغزه دو يشناس گرده يبررس با) 2008 (همكاران و يجمال. است دهيرس آمده، دست به رآباديم و باريزر

 اطراف منطقه گذشته سال هزار 200 يوهوا آب و ياهيگ پوشش خچهيتار ه،ياروم اچهيدر از يمتر 100 ليطو

 و يپاسـت  نـوع  از ياهيـ گ پوشـش  خبنـدان ي يهـا  دوره در كـه  دادند نشان و كردند مشخص را هياروم اچهيدر

 و گـرم  وهـوا  آب و يجنگلـ  نـوع  از ياهيـ گ پوشـش  خبنداني نيب يها دوره در و بوده خشك و سرد وهوا آب

                                                           

1 Wasylikowa 

2 Wasylikowa and Walanus 

3 Cladocera 

4 Megard 

5 Diatoms 

6 Snyder 
7 Stevens 

8 Ostracod 

9 Griffiths 

10 Artemisia 

11 Chenopodiaceae 

12 Late-glacial 
13 Early Holocene 

14 Poaceae 

15 van Zeist and Woldring 

16 Wick 

17 kaplan 
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ـ يتغ از پـرده  يطـوركل  بـه  زاگـرس  منطقـه  در شـده  انجـام  يها پژوهش نكهيباوجودا. است بوده مرطوب  راتي

 ها پژوهش نيا تعداد اما ند؛ا برداشته رانيا يغرب و يغرب شمال مناطق يشناس بوم نهيريد تيوضع و ييوهوا آب

 و زاگـرس  منطقـه  نهيريد ييوهوا آب تيوضع از يشفاف ريتصو آنكه يبرا و است شمار انگشت و اندك اريبس

 آنكـه  بـا  يهواشناس يابزارها از حاصل يها داده. شود انجام ديبا يفراوان يها پژوهش شود فراهم رانيا كشور

 ييوهـوا  آب تيوضـع  از را مـا  يزمان ثيح از اما باشند؛ يم ييوهوا آب تيوضع مطالعه يبرا ها داده نيتر قيدق

 ييوهـوا  آب تيوضـع  از مـا  اطالعـات  ها داده نوع نيا بر هيتك با و سازند يم آگاه رانيا گذشته سال 60 حدود

ـ تول به منجر كه نهيريد يشناس وهوا آب يها پژوهش انجام رو نيازا. شود يم محدود دهه چند نيهم به رانيا  دي

 از يكـ ي ييهـا  پژوهش نيچن از حاصل يها داده گريد يسو از. است يضرور شوند يم مدت يطوالن يها ادهد

ـ يتغ علـت  كـشف  و يبازسـاز  بـه  و هـستند  نـه يريد يوهـوا  آب يسـاز  مـدل  در ها يورود نيتر ياساس  راتي

 و هولوسـن  يياوهو آب راتييتغ يبازساز پژوهش نيا انجام از هدف. كنند يم يانيشا كمك نهيريد يوهوا آب

  .است النيهش تاالب يشناس گرده شواهد از استفاده با يانيم زاگرس منطقه نيپس ئستوسنيپل
  

  مطالعه مورد منطقه. 2

 از متـر  1310 ارتفـاع  با يشمال عرض 34˚34′ و يشرق طول 46˚53′ ييايجغراف تيموقع با النيهش تاالب

 36 فاصـله  در سيـ و و نيخـور  يها كوه دامنه تپس ياراض و يدشت گستره در يسيناود صورت به ايدر سطح

 يا ژهيـ و شـكل  يدارا هكتار 450 حدود يمساحت با تاالب نيا. دارد قرار كرمانشاه شهر يغرب شمال يلومتريك

 در رهيـ جز 110 حدود يدارا بلكه ست،ين آب از دهيپوش كدستي صورت به تاالب نيا سطح كه ينحو به است

 يبعـض  ديآ يم باال آب سطح كه يمواقع در و است فراگرفته را ها رهيجز نيا اطراف آب كه است مختلف ابعاد

 و شـود  يمـ  محـسوب  زاگرس ياستپ مناطق جز مطالعه مورد منطقه). 1 شكل (شوند يم پنهان آب ريز ها آن از

ـ ا در ها درختچه و درختان وجود. دهد يم ليتشك يا بوته و يعلف اهانيگ را آن غالب ياهيگ پوشش  منطقـه  ني

 ياصـل  درخـت  كـه  بلوط درخت و است بادام و 2زالزالك ،1يكوه پسته جمله از نوع چند به محدود و ندكا

 و انيگنـدم  هـا،  3يا گلـستاره  بيترت به. ندارد وجود النيهش تاالب زيآبر حوضه در است زاگرس يها جنگل

 ).2001 همكاران، و 5يكرم (باشند يم تاالب ياهيگ يها دهخانوا نيتر متداول 4انيجگن

                                                           

1 Pistacia 

2 Crataegus 

3 Asteraceae 

4 Cyperaceae 

5 Karami 
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  ؛)شرق شمال به رو نگاه (النيهش تاالب ريتصو) ب پژوهش؛ منطقه تيموقع) الف 1 شكل

  )1981-2010 (يآمار دوره كرمانشاه ستگاهيا كيآمبروترم نمودار) ج
  

 دوره بـه  متعلـق ) متـر يليم 429 (ساالنه بارش عمده قسمت مطالعه مورد منطقه يكنون يواوه آب ميرژ در

 ز،ييپـا  در درصـد  35,7 زمـستان،  در هـا  بـارش  درصد 45,7 ،يفصل ميرژ نظر از كه يا گونه به است سال سرد

 كيـ  يدارا لعـه مطا مـورد  منطقـه  بيترت نيا به. زدير يم فرو تابستان در درصد 0,9 تنها و بهار در درصد 17,6

 سـاالنه  يدمـا  متوسط نيهمچن. است تابستان در خشك و گرم فصل كي و سال سرد دوره در مرطوب فصل

ـ ژانو (سـال  ماه نيسردتر در و 27,9) 1يجوال (سال ماه نيتر گرم در دما و است وسيسلس درجه 15  2,4) 2هي

  .است وسيسلس درجه
  

  ها روش و مواد. 3

 شده استفاده يشناس گرده روش از يانيم زاگرس منطقه ييوهوا آب راتييتغ يبازساز يبرا شپژوه نيا در

ـ  3يروس ريگ مغزه از استفاده با منظور نيا به .است  تـاالب  رسـوبات  از متـر  12 طـول  بـه  4يرسـوب  مغـزه  كي

                                                           

1 July 

2 January 

3 Russian Corer 
4 Sediment Core 
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. اسـت  شـده  انجـام  يشناسـ  گرده اتيعمل آن ييباال متر 5 يرو بر حاضر پژوهش در كه شد برداشته النيهش

 يايـ جغراف دانـشكده  يمـاتولوژ يپالئوكل شگاهيآزما در ياهيگ يها گرده زيآنال به مربوط يشگاهيآزما امور هيكل

 و 10 ،20 فواصـل  در يمتوال يها نمونه ل،يفس ياهيگ يها گرده زيآنال منظور به. است شده انجام تهران دانشگاه

 يسـاز  آمـاده  يبـرا . شـد  برداشـته  يرسوب مغزه از مكعب متريسانت كي حجم با يمتريسانت 5 اعماق يبرخ در

 افـزودن : شـامل  كـه  اسـت  آمـده  عمـل  بـه  اسـتفاده  رييتغ ياندك با) 1991 (همكاران و 1موور روش از ها نمونه

 %10 (درصـد  10 ميپتاسـ  ديروكسديه ماريت ،يا گرده غلظت محاسبه منظور به 2ميكوپوديل يمصنوع يها هاگ

KOH (الك نمونه، ذرات يجداشدگ و يآل مواد حذف منظور به) ذرات حـذف  منظـور  به) كرنيم 160 مش با 

 مـار يت ،يكربنـات  مـواد  حـذف  منظور به) HCL %10 (درصد 10 كيدروكلريه دياس ماريت ها، گرده از تر درشت

 3زياسـتول  ،)ماسـه  و لتيسـ  رس، (هـا  كاتيليسـ  حـذف  منظـور  به) HF %47 (درصد 47 كيدروفلوريه دياس

 ذرات حـذف  منظـور  بـه ) كرنيم 7 مش با (الك ها، گرده به دادن رنگ و كردن پاك و سلولزها حذف منظور به

 ييشناسـا  يبـرا . است 2000 5تهيسكوزيو با 4كونيليس روغن در ها نمونه قراردادن و ييآبزدا ها، گرده از زترير

 و) 2013 همكـاران،  و 6دمـسك  ؛1991 همكـاران،  و مـوور  (همچـون  يا گـرده  يهـا  اطلـس  از ياهيـ گ يها گرده

 اهـان يگ يهـا  گـرده  ييشناسـا  منظور به نيهمچن. شد استفاده زونايآر و اياسترال هاگ و گرده اطلس يها تيسا

 هـا  آن از و ييشناسـا  هـا  آن ياهيـ گ يها گرده و شد يداربر نمونه النيهش تاالب زيآبر حوضه اهانيگ از يمحل

 احتـساب  بـدون  گـرده  دانـه  300 حداقل نمونه هر در. گرفتند قرار استفاده مورد و ديگرد هيته 7مرجع دياسال

 از هـا  گرده اعماق از يبرخ در اما بود خوب اعماق شتريب در ها گرده يشدگ حفظ. شد شمارش يآبز يها گرده

 يهـا  گرده غلظت. نداشت وجود 8محاسب گرده مجموع به دنيرس تا ها گرده شمارش امكان و بودند رفته نيب

). 1971 ،9اسـتوكمار  (شـد  محاسـبه  نمونـه  بـه  شـده  اضـافه  وميـ كوپوديل يهـا  قرص از استفاده با يآبز اهانيگ

 پولپـال  افـزار  نـرم  طيمحـ  در و شـد  انجـام  ١٠اكـسل  پولپـال  افزار منر از استفاده با يا گرده يها داده محاسبات

 نمـودار  در ياهيـ گ يهـا  گـرده  يفراوان درصد بهتر شينما منظور به. شدند ميترس 12گرده ينمودارها 11اگراميد

                                                           

1 Moore 

2 Lycopodium 

3 Acetolysis 

4 Silicon Oil 
5 Viscosity 

6 Demske 

7 Reference Slide 

8 Pollen sum 

9 Stockmarr 
10 Polpal Excel 
11 Polpal Diagram (PPDiag) 
12 Pollen Diagrams 



 7                              ...نيپس ئستوسنيپل و هولوسن يمياقل راتييتغ يبازساز                                  سوم سال

 شـده  استفاده ياصل يها يمنحن با موازات در يا هيثانو 1ييبزرگنما يها يمنحن از النيهش تاالب يدرصد گرده

  .است يواقع مقدار برابر 20 ها يمنحن نيا ييبزرگنما مقدار كه است

 بـه  و شـد  برداشـته  مغـزه  از نمونـه  سـه  متـر،  12 طـول  بـه  النيهـش  تاالب يرسوب مغزه سن نييتع يبرا

 سـن  وكربنيراد يسنج سن روش از استفاده با و شدند ارسال لهستان 2نپوزنا وكربنيراد سن نييتع شگاهيآزما

  .است شده آورده 1 جدول در شده يسنج سن يها نمونه مشخصات. ديگرد مشخص ها آن
  

  الني تاالب هشي مغزه رسوبيوكربني راديسنج ج سنينتا 1جدول 

پوزنان شگاهيآزما در نمونه كد )حاضر از شيپ (14 كربن سن )متريسانت (نمونه عمق   

٢١٠٠±٢٥ Poz-56903 80 

٣١±٣٠٠I٠٠  Poz-56904 755 

٣٩٥٠٠±٧٠٠  Poz-56905 1193 
  

  جينتا و بحث. 4

 كـه  شـد  ييشناسا ليفس ياهيگ گرده 52 مجموع در ليفس ياهيگ يها گرده شمارش و ييشناسا مرحله در

 سـپس . است درختان به متعلق گرده 13 و يا درختچه و يا بوته ،يعلف اهانيگ به متعلق گرده 39 د،تعدا نيا از

 ينمودارها و شد شمارش يآبز اهانيگ يها گرده احتساب بدون ليفس ياهيگ گرده 300 حداقل نمونه هر در

 8 بـه  پولپال افزار نرم از هاستفاد با يآمار روش به النيهش تاالب يا گرده ينمودارها. دنديگرد ميترس يا گرده

) اسـت  Hashilan مخفـف  H حرف( H-8 تا H-1 ياختصار عالمت با باال به نييپا از و ميتقس 3يا گرده زون

 يهـا  زون و نيپـس  ئستوسنيپل به مربوط H-5 تا H-1 يا گرده يها زون). 3 و 2 يها شكل (اند شده ينامگذار

 ريز قسمت در يا گرده يها زون از هركدام يها يژگيو. باشند يم هولوسن دوره به متعلق H-8 تا H-6 يا گرده

  :است شده داده حيتوض

  يا گرده يها زون فيتوص

  )يمتريسانت 475 تا H-1) 485 يا گرده زون

ـ ا در كه يطور به است؛ انياسفناج رهيت گرده اديز اريبس يفراوان يا گرده زون نيا ياصل يژگيو  قـسمت  ني

ـ ي ،يرسوب مغزه سراسر در خود مقدار حداكثر به گرده نيا يفراوان يرسوب مغزه از  دهيرسـ  درصـد  83 بـه  يعن

ـ ا توجـه  قابل يها گرده گريد از درصد 4 و 7 با بيترت به انيگندم رهيت و درمنه جنس يها گرده. است  زون ني

                                                           

1 Exaggeration Curve 

2 Poznań Radiocarbon Laboratory 

3 Pollen Assemblage Zone (PAZ) 
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ـ  كننـده  بازتـاب  و اسـت  انيسفناجا -درمنه خشك ياستپ نوع از زون نيا ياهيگ پوشش. هستند يا گرده  كي

  .است درخت بدون طيمح

  )يمتريسانت 455 تا H-2) 475 يا گرده زون

 درصـد  83 از و داشـته  يريچشمگ كاهش يقبل زون به نسبت انياسفناج گرده يفراوان درصد زون نيا در

 انيگنـدم  و درصـد  26 به شيافزا درصد 19 با درمنه گرده درمقابل، و است دهيرس درصد 39 به H-1 زون در

 چيه و است يعلف نوع از ياهيگ يها گرده يتمام زون نيا در. است دهيرس درصد 24 به شيافزا درصد 20 با

ـ ا در يآبـز  اهانيگ يها گرده يفراوان. ندارد وجود يدرخت گرده گونه  شيافـزا  يقبلـ  زون بـه  نـسبت  زون ني

 درخـت  و 2لـوم يوفيريم ،1بنـد  هفـت  علف ان،يگنج را زون نيا يآبز اهانيگ يها گرده. است افتهي يتوجه قابل

ـ يتغ جملـه  از يآبـز  اهـان يگ گرده شيافزا و انياسفناج گرده يفراوان درصد كاهش. دهد يم ليتشك 3ديب  راتي

  .است ساخته زيمتما ها قسمت گريد از را گرده نمودار از قسمت نيا كه است يبارز

  )يمتريسانت 415 تا H-3) 445 يا گرده زون

 12 انيگنـدم  و درصـد  20 درمنـه  درصـد،  55 انياسـفناج  گرده يفراوان درصد متوسط طور به زون نيا در

ـ  درصـد  يقبل زون با سهيمقا در كه است درصد  درمنـه  و انيگنـدم  يهـا  گـرده  و شيافـزا  انياسـفناج  يفراوان

 يدرختـ  يهـا  گـرده  به متعلق ها آن درصد 0,4 زون نيا ياهيگ يها گرده يفراوان مجموع از. است افتهي كاهش

 درختـان  جـز  و شـود  يمـ  پراكنـده  خود منشأ از ياديز يها مسافت تا نكهيا ليدل به 4كاج درخت گرده. است

ـ يتغ صرفاً و دهيگرد محروم محاسب يا گرده مجموع از شود ينم محسوب زاگرس ستمياكوس سازنده  آن راتي

 يهـا  گـرده  عنـوان  تحـت  كـه  آنچه گرده نمودار در و است شده داده نشان يدرخت يها گرده دارنمو قالب در

ـ ن درختـان  گـرده  زون نيا در. شود ينم شامل را كاج است شده ارائه) AP (5يدرخت  0,08 كـاج  مقـدار  بـه  زي

  .است داشته وجود

  )يمتريسانت 315 تا H-4) 405 يا گرده زون

 45 بـه  H-3 زون بـه  نسبت كاهش درصد 10 با انياسفناج گرده يفراوان درصد متوسط طور به زون نيا در

ـ ا ياهيـ گ يهـا  گرده يفراوان مجموع از. است دهيرس درصد 20 انيگندم گرده يفراوان. است دهيرس درصد  ني

 آب هيحاش در غالباً ديب درخت مانند زين 6چنار درخت. است يدرخت يها گرده به متعلق ها آن درصد 0,5 زون

                                                           

1 Polygonum aviculare 

2 Myriophyllum 

3 Salix 

4 Pinus 

5 Arboreal Pollen (AP) 
6 Platanus 
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 حـذف  محاسـب  يا گـرده  مجمـوع  از و شـده  برخـورد  كاج درخت مانند زين درخت نيا با رو نيازا د،يرو يم

  .است داشته وجود زين درصد 0,03 چنار و درصد 0,16 كاج درختان گرده زون نيا در. است دهيگرد

  )يمتريسانت 215 تا H-5) 305 يا گرده زون

ـ  درصـد  و انـد  افتهي يريچشمگ شيافزا انياسفناج زون، نيا به H-4 زون از گذر در  60 بـه  هـا  آن يفراوان

 مربـوط  زون نيا در توجه قابل نكته. اند افتهي كاهش درصد 11 به درصد 20 از زين انيگندم. است دهيرس درصد

 درصـد  خـاص  طور به و است گريد يها زون از شتريب زون نيا در كه است 1هزارخار جنس يفراوان درصد به

ـ ن يمتريسـانت  235 و 230 اعماق. است دهيرس درصد 4 به يمتريسانت 275 عمق در گرده نيا يفراوان  فاقـد  زي

 درصد 0,5 و يعلف يها گرده به متعلق درصد 99,5 زون نيا دهنده ليتشك يها گرده يتمام از. باشند يم گرده

ـ د اعمـاق  از يبرخـ  در پراكنـده  صـورت  بـه  و نداشته يا وستهيپ روند كه باشند يم يدرخت نوع از ماندهيباق  دهي

  .اند شده

  )يمتريسانت 135 تا H-6) 210 يا گرده زون

 بـه  و انـد  شـده  شـامل  را ياهيـ گ يها گرده كل از درصد 3,3 متوسط طور به يدرخت يها گرده زون نيا در

 1,8 2بلـوط  گرده متوسط طور به. اند داشته يشيافزا روند باال سمت به زون نيا نييپا قسمت از يجيتدر شكل

 0,05 5توسـكا  درصـد،  0,05 4گنجـشك  زبـان  درصـد،  0,05 3الدوله نيام چيپ درصد، 1,3 يكوه پسته درصد،

 بـه  را يرختـ د يها گرده از درصد 1,4 و 0,25 بيترت به زين چنار و كاج يها گرده و درصد 0,05 6افرا درصد،

ـ ا در وسـته يپ صـورت  بـه  چنار و يكوه پسته بلوط، درختان يها گرده. اند داده اختصاص خود  وجـود  زون ني

 يمتريسـانت  195 عمق زين زون نيا در. اند شده مشاهده پراكنده و اندك صورت به درختان ريسا گرده اما دارند

 هرچنـد  شيافـزا  بـر  افـزون . است شده مشاهده يآل مواد از يفراوان يايبقا عمق نيهم در اما است گرده فاقد

 و انيگنـدم  يهـا  گـرده  ديشـد  اريبـس  شيافزا گر،يد بارز نكته زون، نيا در يدرخت يها گرده وستهيپ اما اندك

ـ پ يهـا  زون غالـب  پوشـش  كـه  اسـت  درمنه و انياسفناج يها گرده يجا به ها آن ينيگزيجا  ليتـشك  را نيشي

 شيافزا درصد 66 به درصد 13 از انيگندم گرده يمتريسانت 210 به يمتريتسان 215 عمق از گذر در. دادند يم

ـ ا ياهيـ گ يهـا  گـرده  نيتر مهم. است افتهي كاهش درصد 17 به درصد 70 از انياسفناج گرده آن مقابل در و  ني

 كـاهش  درصـد  11,5 (درصـد  3,5 درمنـه  درصـد،  15 انياسفناج درصد، 62 با انيگندم متوسط طور به را زون

                                                           

1 Cousinia 

2 Quercus 

3 Lonicera 

4 Fraxinus 

5 Alnus 

6 Acer 
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 ليتـشك  درصـد  4,5 2دهيكورايسـ  راسـته  درصـد،  4 هـا  يا گلـستاره  درصد، 0,15 1بادام ،)يقبل زون به نسبت

ـ  و انـد  افتـه ي شيافزا كبارهي به زون نيا در يآبز اهانيگ به متعلق يها گرده. دهد يم ـ ب تنـوع  از نيهمچن  يشتري

 لـوم، يوفيريم ،5)گـرز  (يلـوئ  ،4يآب ركمانيت ،3يلوئ ين نوع از ها گرده نيا. برخوردارند يقبل يها زون به نسبت

ـ  گرده يفراوان. باشند يم بند هفت علف و ديب اندك مقدار به و انيجگن ـ ا در يلـوئ  ين ـ ب زون ني  ريسـا  از شتري

  .است افتهي شيفزاا يجيتدر روند با زون نيا نييپا قسمت از و هاست زون

  )يمتريسانت 55 تا H-7) 115 يا گرده زون

 در كـه  انـد  داده اختـصاص  خـود  بـه  را ياهيگ يها گرده كل از درصد 12,2 يدرخت يها گرده زون نيا در

 زون نيا يابتدا از كه است بلوط گرده يدرخت گرده نيتر مهم. است يتوجه قابل مقدار يقبل يها زون با اسيق

ـ ن يكـوه  پسته گرده زون نيا در نيهمچن. است افتهي يريچشمگ شيافزا . دارد وجـود  وسـته يپ صـورت  بـه  زي

 درصـد،  0,5 افـرا  درصـد،  1,3 يكوه پسته درصد، 10,2 با بلوط متوسط طور به را زون نيا يدرخت يها گرده

 حذف چنار درخت گرده زون نيا در. دهند يم ليتشك درصد 1 كاج و درصد 0,08 7آزاد درصد، 0,08 6ممرز

 درصـد،  6 انياسـفناج  درصـد،  63 با انيگندم متوسط طور به را زون نيا ياهيگ يها گرده نيتر مهم. است شده

 ليتـشك  درصـد  4,5 دهيكورايسـ  راسـته  و درصـد  4,8 هـا  يا گلـستاره  درصـد،  0,16 بـادام  درصد، 2,5 درمنه

  .برخوردارند ياديز نسبتاً يفراوان و تنوع از زون نيا در يآبز اهانيگ يها گرده. دهند يم

  )يمتريسانت 0 تا H-8) 35 يا گرده زون

ـ ا يدرختـ  يها گرده. است يدرخت يها گرده به متعلق درصد 12,8 ياهيگ يها گرده كل از زون نيا در  ني

 درصـد،  0,1 ممـرز  درصـد،  0,2 افـرا  درصـد،  2,1 با يكوه پسته درصد، 10,3 با بلوط متوسط طور به را زون

ـ ا در. دهـد  يمـ  ليتشك درصد 1 كاج و درصد 0,1 دوگر  يكـوه  پـسته  و بلـوط  درختـان  يهـا  گـرده  زون ني

. اسـت  افتـه ي شيافزا درصد كي حدود يقبل زون به نسبت يكوه پسته گرده و دارند وجود وستهيپ صورت به

 گـرده  مقابـل  رد و اسـت  افتـه ي كاهش درصد 25 يقبل زون با اسيق در انيگندم يها گرده يفراوان زون نيا در

 38 بـا  انيگنـدم  متوسـط  طور به را زون نيا ياهيگ يها گرده نيتر عمده. است افتهي شيافزا يمقدار انياسفناج

 10,2 دهيكورايسـ  درصـد،  5 هـا  يا گلـستاره  درصـد،  0,4 بـادام  درصد، 3 درمنه درصد، 16 انياسفناج درصد،

 .دهد يم ليتشك درصد 1 8بارهنگ و درصد

 

                                                           

1 Amygdalus 

2 Cichorioideae 

3 Sparganium type 

4 Alismataceae 

5 Typha latifolia 

6 Carpinus 

7 Zelkova 

8 Plantago 
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م شده يترس(الن ي تاالب هشي مغزه رسوبي و درختيا ، درختچهياهان علفي گيها  گردهي نمودار گرده درصد2شكل 

 كه ي از مغزه رسوبي نازك مقاطعيخطوط افق(، )الني شمارش شده از مغزه تاالب هشياهي گيها بر اساس گرده

  .)دهد يها انجام شده است را نشان م  نمونه و شمارش گرده در آنيساز ات آمادهيعمل
  

 
  

 يها گرده اساس بر شده ميترس (النيهش تاالب يرسوب مغزه يآبز اهانيگ يها گرده مطلق يفراوان نمودار 3 شكل

  )ناليهش تاالب مغزه از شده شمارش ياهيگ
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  يا گرده يها زون ريتفس

 يهـا  زون (نيپس ئستوسنيپل در النيهش تاالب گرده نمودار به توجه با يانيم زاگرس منطقه ياهيگ پوشش

 انيگندم خانواده و درمنه جنس ان،ياسفناج خانواده اهانيگ و است خشك ياستپ نوع از) H-5 تا H-1 يا گرده

ـ ا يفراوان درصد رييتغ اساس بر كه روند يم شمار به آن ياصل ياهيگ عناصر  يهـا  زون بـه  ياسـتپ  اهـان يگ ني

 و ستيـ زئ فن (يمتعدد پژوهشگران توسط انياسفناج -درمنه ياستپ ياهيگ پوشش. است شده ميتقس يمختلف

 ريتفـس  خـشك  و سرد طيشرا دهنده نشان) 2003 همكاران، و كيو ؛1977 بوتما، و ستيزئ فن ؛1963 ت،يرا

 كـه  اسـت  خشك داًيشد دوره كي كننده بازتاب H-1 يا گرده زون در انياسفناج دهگر اديز ريمقاد .است شده

 آن خـشك  طيشـرا  بـا  انـد  نتوانـسته  يخـوب  بـه  زين درمنه اهانيگ يحت كه است بوده يحد در آن بارش مقدار

 خـانواده . انـد  داده ليتـشك  را منطقـه  غالـب  ياهيـ گ پوشـش  انياسـفناج  پسند يخشك اهانيگ و شوند سازگار

 ييوهـوا  آب طيشرا رو نيازا) 1987 ،يمانيموسل-ال (هستند زمستانه بارش به وابسته خود رشد يبرا انياجاسفن

ـ ن آن اعظـم  قـسمت  كـه  اسـت  بوده اندك بارش با خشك داًيشد يا گرده زون نيا يريگ شكل زمان در  در زي

 بـه  زين زمان نيهم در تاالب هيحاش پسند رطوبت و يآبز اهانيگ ديشد كاهش. است داده يم رخ زمستان فصل

 از ييوهـوا  آب ديشـد  يخشك زون نيا در. كند يم داللت ياهيگ يها گونه نيا رشد يبرا رطوبت بودن يناكاف

  .باشد يم پژوهش منطقه در خشك ياستپ ياهيگ پوشش گسترش و درخت وجود عدم ياصل عوامل

 انيگنـدم  شيافـزا  نيبنـابرا  دارند؛ پراكنده و يسطح يا شهير ستميس و دارند ياديز تعرق انيگندم خانواده

 زون در). 1987 ،يمانيموسـل -ال (دارد سـال  گـرم  مـه ين بـارش  شيافـزا  از نـشان  درمنه و انياسفناج به نسبت

 به نسبت يخشك كاهش دهنده نشان انياسفناج كاهش و انيگندم و درمنه يفراوان درصد شيافزا H-2 يا گرده

. باشـد  زمـستانه  بـارش  شيافـزا  از يحـاك  تواند يم زون نيا در نهدرم يفراوان درصد شيافزا. است يقبل زون

 در كـه  است نيا دهنده نشان دارند شيرو گرم فصل در غالباً كه زين انيگندم خانواده اهانيگ شيافزا نيهمچن

 و يآبـز  اهيـ گ وجـود . اسـت  بوده يكاف نسبتاً اهانيگ نيا رشد يبرا خاك رطوبت بهار ژهيو به سال گرم فصل

 بـوده  نيريش آب يدارا تاالب كه دهد يم نشان كند يم رشد نيريش يها آب در كه لوميوفيريم آب در ور غوطه

ـ  درصـد  شيافـزا . است بوده باال نسبتاً زين آب سطح و نبوده شور اديز آن آب حداقل نكهيا اي و است  يفراوان

 و زمـستان  فـصل  در هـا  رشبـا  تمركـز  دهنده نشان H-3 زون در انيگندم كاهش و انياسفناج خانواده اهانيگ

  .باشد يم يقبل زون به نسبت زون نيا در وهوا آب شدن تر خشك و رطوبت كاهش نيهمچن

 دهنده نشان انياسفناج كاهش آن مقابل در و انيگندم خانواده اهانيگ يفراوان شيافزا H-4 يا گرده زون در

ـ ن درختان زون نيا يخشك كاهش با متناسب. باشد يم انيگندم رشد يبرا سال گرم فصل در رطوبت وجود  زي

 احتمـاالً  انيگنـدم  شيافـزا . انـد  داشـته  وجـود  دوره نيا در يا وستهيپ نسبتاً شكل به اما اندك مقدار به هرچند

 درختـان  رشـد  يبـرا  ازين مورد آب آن واسطه به كه باشد يم زون نيا در يبارش دوره طول شيافزا دهنده نشان
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 يطـوركل  به اما اند؛ داشته شيرو منطقه در پراكنده اريبس صورت به ختاندر و است شده فراهم شيرو فصل در

  .باشد يم خشك ياستپ نوع از زون نيا ياهيگ پوشش و نبوده مناسب درختان شيرو يبرا ييوهوا آب طيشرا

 ديشـد  شيافـزا  بـا  كـه  زون نيا. باشد يم نيپس ئستوسنيپل دوره به مربوط يا گرده زون نيآخر H-5 زون

 بـه  آن يمحدودشدگ و بارش ديشد كاهش دهنده نشان است شده آغاز انيگندم توجه قابل كاهش و ناياسفناج

 جـنس  اهـان يگ. باشد يم زون نيا توجه قابل نكات از هزارخار گرده اديز نسبتاً يفراوان. باشد يم زمستان فصل

 صـورت  به يآناتول شرق و انريا يغرب شمال يا گرده يها زون در خبندانيريد و خبنداني يها دوره در هزارخار

 جـنس  اهـان يگ ،يشناسـ  بـوم  نـه يريد موجـود  شـواهد  اسـاس  بر. دارند وجود يتوجه قابل يفراوان با و وستهيپ

 يجمـال  (انـد  داشته يخچالي نيب يها دوره به نسبت يشتريب يگستردگ و يفراوان يخچالي يها دوره در هزارخار

 در كـه  دانـد  يمـ  زاگـرس  بلند ارتفاعات يها گونه از را هزارخار اهانيگ زين يمانيموسل آل). 2012 همكاران، و

 -خـود  و 1افشان گرده -حشره هزارخار جنس اهانيگ). 1987 ،يمانيموسل-ال (است افتهي شيافزا يخچالي دوره

 از هزارخـار  جـنس  اهانيگ امروزه نكهيباوجودا. است 3انينما كم ها آن گرده ليدل نيهم به هستند 2افشان گرده

 يبررسـ  را اهـان يگ يافشان گرده كه يمطالعات در آن گرده اما است يتوران -يرانيا يشيرو هيناح سازنده ياجزا

 ختـصاص ا خـود  بـه  را هـا  گرده يفراوان از درصد كي از كمتر نكهيا اي و است نشده مشاهده اصالً اي اند كرده

 كـه  يمتريسـانت  275 عمق در ژهيو به زون نيا در گرده نيا اديز يفراوان). 2012 همكاران، و يجمال (است داده

ـ اكوس سـازنده  ياصـل  اهـان يگ از يكي اهيگ نيا كه است نيا دهنده نشان رسد يم درصد 4 به  آن ياهيـ گ ستمي

 يوهـوا  آب بـودن  سـرد  از يحاك تواند يم ارهزارخ توجه قابل يفراوان شواهد نيا به توجه با. است بوده دوره

ـ  گرده نمودار سراسر در بز شير يابانيب مهين اهيگ گرده. باشد زون نيا ـ ا در امـا  دارد يزينـاچ  يفراوان  زون ني

ـ ا در اهيـ گ نيا وجود. است شده مشاهده شتريب ها زون ريسا به نسبت ـ  كنـار  در زون ني  اهـان يگ اديـ ز يفراوان

ـ ن زون نيا در يآبز اهانيگ. باشد يم زون نيا خشك طيشرا كننده ببازتا انياسفناج خانواده  نـوع  از غالبـاً  زي

 يآبـز  اهانيگ حذف. باشد يم زون نيا يآبز اهانيگ سازنده ياجزا از زين بند هفت علف اهيگ و هستند انيجگن

. دهـد  يمـ  نـشان  را تـاالب  خـشك  اريبـس  طيشـرا  زين يمتريسانت 215 تا يمتريسانت 245 عمق از زون نيا در

 مقطـع  نيا در تاالب شدن خشك دهنده نشان يمتريسانت 240 تا يمتريسانت 230 عمق از گرده فقدان نيهمچن

ـ ا از قـسمت  نيا در تاالب شدن خشك. باشد يم ياهيگ يها گرده شدن دهياكس و ـ ن يا گـرده  زون ني  يكـ ي زي

 از مانع ييوهوا آب نامناسب طيراش زين زون نيا در. است دوره نيا در وهوا آب ديشد يخشك شواهد از گريد

ـ ا ياهيـ گ پوشش نوع شواهد نيا يتمام به توجه با. است شده درختان گسترش و رشد  مـه ين ياسـتپ  زون ني

                                                           

1 Insect-pollinated 

2 Self-pollinated 

3 Under-represented 
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. كـرد  اسـتنتاج  خـشك  و سـرد  را آن يوهوا آب توان يم زون نيا سازنده ياستپ اهانيگ از و است بوده يابانيب

 به توجه با. باشد يم 1اسيدر انگري دوره است داده رخ وسنهول شروع از قبل كه يخشك و سرد دوره نيآخر

 تـوان  يمـ  اسـت  النيهش تاالب در نيپس ئستوسنيپل به متعلق يا گرده زون نيآخر زين يا گرده زون نيا نكهيا

  .دانست اسيدر انگري خشك و سرد رخداد با ارتباط در را آن يريگ شكل

ـ يتغ نيبـارزتر  از H-6 يا گرده زون در درمنه و انيناجاسف يجا به انيگندم ينيگزيجا  گـرده  نمـودار  راتي

 بـا  مقـارن  هولوسـن  دوره شـروع  وان و بـار يزر يهـا  اچـه يدر يا گرده ينمودارها در. باشد يم النيهش تاالب

ـ ا. باشـد  يم انياسفناج و درمنه اهانيگ يجا به انيگندم خانواده اهانيگ ينيگزيجا  دهنـده  نـشان  ينيگزيجـا  ني

ـ ا در كـه  ييوهوا آب راتييتغ دنبال به. باشد يم يانيم زاگرس منطقه در نيشيپ هولوسن در رطوبت شيافزا  ني

 شيرو زون نيا در وستهيپ صورت به زين بادام يها درختچه و بلوط و يكوه پسته درختان است داده رخ دوره

 باشـند  يمـ  انينما كم بادام و يكوه پسته درخت گرده كه ييازآنجا. ستين اديز ها آن يفراوان درصد اما اند داشته

ـ ن هـا  آن كم يفراوان درصد ـ پ هولوسـن  دوره در كـه  اسـت  آن دهنـده  نـشان  زي  و يكـوه  پـسته  درختـان  نيشي

ـ  از بادام يها درختچه  برابـر  در يكـوه  پـسته  درخـت . انـد  بـوده  برخـوردار  منطقـه  در يخـوب  نـسبتاً  يفراوان

 كـه  يمنـاطق  در و اسـت  مقاوم يتوران -يرانيا -يا ترانهيمد 2ييوهوا آب ستيز هيناح تابستانه يها يخشكسال

 دوره نيــا در). 2011 همكـاران،  و روبرتـز  (ابـد ي يمـ  گـسترش  دارنـد  خبنـدان ي بـدون  و ميـ مال يهـا  زمـستان 

ـ  بلـوط  گـرده  چون اما اند داشته وجود وستهيپ صورت به زين بلوط درختان نكهيباوجودا ـ نما شيب  و تيـ را (3اني

 رشـد  از) يعوامل (يعامل و اند نبوده برخوردار ياديز يفراوان از كه شود يم گرفته جهينت است) 1967 همكاران،

  .است آورده عمل به يريجلوگ ها آن گسترش و

 آب نبـود  نيريش از يحاك كنند يم رشد نيريش يها آب در كه لوميوفيريم و )گرز (يلوئ ،يلوئ ين اهانيگ

 بـر  داللت تواند يم كند يم رشد عمق كم نسبتاً يها آب در كه يلوئ ين اديز ريمقاد. هستند دوره نيا در تاالب

ـ ا در. باشـد  يپرآب يها دوره در تاالب يا هيحاش يها بخش رفتن آب ريز به و آب سطح يفصل نوسان  زون ني

 امـا  انـد  شـده  دهياكس ياهيگ يها گرده بتاال سطح شدن خشك ليدل به يمتريسانت 200 تا 190 نيب فاصله در

ـ  در اهـان يگ شيـ رو دهنـده  نشان تواند يم كه دارد وجود مغزه از قسمت نيهم در يفراوان يآل مواد  دوره كي

 كـه  چنـار  درخـت  وجود. دارد وجود وستهيپ باًيتقر صورت به زون نيا در چنار درخت. باشد سال از مرطوب

ـ پ هولوسـن  در يدرختـ  گونه نيا رشد يبرا ييدما طيشرا كه دهد يم نشان كند يم رشد آب كنار در غالباً  نيشي

 توجـه  با. كند غلبه سال خشك يها فصل و ها يخشكسال بر است توانسته آب از هيتغذ سبب به و بوده فراهم

 بلكـه  باشـد  درخـت  رشـد  كننـده  محدود عامل است توانسته ينم دما نيشيپ هولوسن دوره در شواهد نيا به
                                                           

1 Younger Dryas 

2 Bioclimate zone 

3 Over-represented 
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 درخـت  گـسترش  و رشد كننده محدود عوامل از يكي عنوان به سال گرم فصل در يخشك تداوم اديز احتمال به

 بـه  كه بادام و يكوه پسته اما است؛ شده نيشيپ هولوسن در بلوط يها جنگل گسترش از مانع دار، خزان بلوط

  .اند بوده منطقه يساوان ياهيگ پوشش ياصل ياجزا از دوره نيا در ترند مقاوم تابستانه يخشكسال

 پوشـش  و دهيرسـ  گـرده  نمـودار  در خـود  مقدار حداكثر به يدرخت يها گرده يفراوان درصد H-7 زون در

ـ ا در بلـوط  درختـان  گـسترش . است كرده رييتغ بلوط باز يها جنگل به بلوط -پسته ساوان از ياهيگ  زون ني

 درختـان  گسترش از پس النيهش تاالب گرده نمودار در. باشد ارتباط در گرم فصل يخشك كاهش با تواند يم

 از يكـ ي بلـوط  و اسـت  شـده  حفـظ  يكنون عصر تا مدت كوتاه يزهايوخ افت از نظر صرف ها آن يفراوان بلوط

  .باشد يم يا منطقه ياهيگ پوشش ياصل عناصر

 ماننـد  منطقـه  ياهيگ پوشش نظر نيا از و برخوردارند ياديز يفراوان از يدرخت يها گرده زين H-8 زون در

 كه است يليدال از زون نيا در انياسفناج شيافزا و انيگندم كاهش اما است پراكنده يجنگل نوع از يقبل زون

 يهـا  سكونتگاه كه است يا دوره به مربوط زون نيا نكهيا به توجه با. است شده كيتفك يقبل زون از زون نيا

 اسـت،  برقرار منطقه در يدامپرور و يكشاورز همچون ييها تيفعال و دارد وجود تاالب اطراف در زين يانسان

ـ ن يكـشاورز  يهـا  نيزمـ  بـه  يعـ يطب ياراضـ  ليتبد اي و ها دام يچرا اثر در تواند يم انيگندم كاهش . باشـد  زي

 كه رساند يم را مطلب نيا نكته نيا و است افتهي شيافزا بلوط گرده يفراوان درصد انيگندم كاهش با همزمان

 داشته وجود دارد ازين انيگندم به نسبت يشتريب رطوبت به كه بلوط درخت رشد يبرا يكاف مقدار به رطوبت

 در. باشـد  يم طيمح در يانسان يها دخالت و ها تيفعال ريتأث تحت اديز احتمال به انيگندم كاهش نيبنابرا است؛

 بارهنـگ  اهيـ گ. دارد وجـود  گـرده  نمـودار  در 2)يكـارد  (يا زهيسـرن  بارهنگ 1يكيآنتروپوژن گرده دوره نيهم

 شـاخص  دارد، وجـود  آن از يكـسان ي يهـا  گونه فراوان احتمال به انهيخاورم منطقه در كه) يكارد (يا زهيسرن

 بـه  توجه با). 2009 همكـاران،  و يجمال (باشد يم بيتخر و ها دام يچرا از يناش يها دخالت يبرا يخوب اريبس

  .است بوده اثرگذار ياهيگ پوشش و طيمح بر يانسان يها تيفعال زون نيا در شواهد نيا

 يسـازگار  شـده  انجـام  زاگـرس  منطقه در كه يقبل يها پژوهش جينتا با پژوهش نيا از آمده دست به جينتا

 نيپس ئستوسنيپل در زين) 1991 ،1977 بوتما، و ستيزئ فن (باريزر اچهيدر گرده ينمودارها در كه ينحو به. دارد

 و انياسـفناج  نيگزيجا انيگندم هولوسن شروع با و است بوده درمنه -انياسفناج استپ نوع از ياهيگ پوشش

 گـرده  نمـودار  در كـه  يانيـ م هولوسـن  به نيشيپ هولوسن از بلوط گسترش در ريتأخ نيهمچن. اند شده درمنه

ـ اروم و) 1991 بوتمـا،  و ستيـ زئ فن (ادرآبيم بار،يزر گرده ينمودارها در است مشهود النيهش تاالب  بوتمـا،  (هي

                                                           

1 Anthropogenic pollen 

2 Plantago lanceolata-type 
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 نمودار با النيهش تاالب گرده نمودار ياهيگ پوشش راتييتغ يكل يالگو ن،يا بر افزون. دارد وجود زين) 1986

 .است يسازگار يدارا زين) 2003 همكاران، و كيو (هيترك وان گرده

  

  يريگ جهينت. 5

 نيپس ئستوسنيپل ييوهوا آب راتييتغ و ياهيگ پوشش يبازساز يبرا ياديز اريبس ليپتانس النيهش تاالب

ـ ا يشناس گرده شواهد براساس. دارد يشناس گرده روش به يانيم زاگرس منطقه هولوسن و  پوشـش  تـاالب،  ني

 نيچنـ  تيـ حاكم و بـوده  درمنـه  -انياسـفناج  ياسـتپ  نوع از نيپس ئستوسنيپل در يانيم زاگرس منطقه ياهيگ

 ياسـتپ  از ياهيـ گ پوشـش  هولوسـن  دوره شـروع  با .باشد يم خشك و سرد يوهوا بآ نشانگر ياهيگ پوشش

ـ ا. انـد  شـده  درمنـه  و انياسـفناج  نيگزيجـا  انيگنـدم  و است كرده رييتغ بلوط -پسته ساوان به يابانيب مهين  ني

ـ . باشند يم نيشيپ هولوسن در بارش شيافزا دهنده نشان يآبز اهانيگ ريچشمگ شيافزا و راتييتغ  در نيهمچن

 درختـان  و بلـوط  -پـسته  يسـاوان  پوشـش  وجـود . انـد  داشـته  شيـ رو زين چنار 1يز آب لب درختان دوره نيا

 بارش شيافزا باوجود. باشد يم اهانيگ نيا رشد يبرا ييدما طيشرا بودن مناسب دهنده نشان چنار يز آب لب

 پـسته  درختـان  گسترش همچون يشواهد. ابندي گسترش اند نتوانسته بلوط درختان ن،يشيپ هولوسن در دما و

 آب از اسـتفاده  بـا  تواننـد  يم كه يز آب لب درختان وجود هستند، مقاوم يخشكسال برابر در كه بادام و يكوه

 گـسترش  يبـرا  مناسب طيشرا نبود و تاالب يشدگ خشك نيهمچن و كنند غلبه خشك فصل بر خود رامونيپ

ـ  دهنـده  نـشان  يهمگ هستند حساس بهاره بارش فقدان و مدت يطوالن خشك فصل به كه بلوط درختان  كي

 در وهـوا  آب 2يفـصل  تـضاد  رسـد  يمـ  نظـر  به شواهد نيا به توجه با. هستند سال گرم فصل در خشك دوره

 شدت به آن در ريتبخ -بارش موازنه كه يطوالن خشك و گرم فصل وجود و است بوده ديشد نيشيپ هولوسن

 بـه  يانيـ م هولوسن در. است بوده نيشيپ هولوسن در بلوط درختان گسترش بازدارنده ياصل املع بوده يمنف

 طـول  آن يپ در و شده تر كوتاه خشك دوره طول ،يطوالن خشك فصل كننده جاديا عوامل رفتن نيب از سبب

 نيچنـ  تيـ حاكم. اسـت  داشـته  بارش زين بهار فصل زمستان فصل بر عالوه و است افتهي شيافزا يبارش فصل

ـ يتغ و بلـوط  يهـا  جنگل گسترش سبب ييوهوا آب تيوضع  بـه  بلـوط  -پـسته  سـاوان  از ياهيـ گ پوشـش  ري

ـ تثب يانيم هولوسن در زاگرس بلوط يها جنگل. است شده بلوط باز يها جنگل  از نظـر  صـرف  و انـد  شـده  تي

ـ ازا. انـد  كرده حفظ را خود يفراوان يكنون عصر تا مدت كوتاه يزهايوخ افت  يكنـون  يوهـوا  آب ارسـاخت  رو ني

 بـا  النيهش تاالب ياهيگ پوشش راتييتغ يكل يالگو. است گرفته شكل يانيم هولوسن از يانيم زاگرس منطقه

  .دارد ياديز يهماهنگ و يسازگار شده انجام زاگرس منطقه در كه يقبل يها پژوهش جينتا

                                                           

1 Riparian Tree 

2 Seasonality 
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 النيهـش  تـاالب  يرسـوب  مغـزه  يور بر شتريب يها يسنج سن با و باالتر كيتفك باقدرت يشناس گرده زيآنال

  .سازد آشكار يتر مناسب يزمان دقت با را ياهيگ پوشش و ييوهوا آب راتييتغ تواند يم
  

  يقدردان و تشكر

ـ ا از يمـال  تيـ حما خاطر به كشور يجو علوم و يشناس انوسياق يمل پژوهشگاه از  يقـدردان  پـژوهش  ني

 مانهيصــم يشگاهيــآزما و يدانيــم اتيــعمل رد يهمكــار پــاس بــه يســلمان داود يآقــا جنــاب از. شــود يمــ

 به فرانسه CNRS مطالعات مركز يعلم أتيه عضو يجمال يمرتض دكتر يآقا جناب از. شود يم يگزار سپاس

  .شود يم يقدردان ياهيگ يها گرده از يبرخ ييشناسا در اشكال رفع خاطر
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