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 چکیده

منطقه نئور در  پوشش گیاهی، پاسخ تغییرات (1)()پالینولوژی شناسیگردهه رسوبات دریاچه نئور، با استفاده از روش با مطالع ،در این تحقیق
سه مورد بررسی از  هاینمونه ،ابتدا دیریخبندان و هولوسن مورد بررسی قرار گرفت. دورهایران نسبت به تغییرات آب و هوایی در  غربشمال
 شناسیگردهآمده از نمودار  دستبه پوشش گیاهیبا تفسیر تغییرات  انتخاب شد و سپس یاچه به طول هشت متری مغزه رسوبی درپایینمتر 

 شناسایی شد. هولوسن پیشین و  یانگر دریاسخبندان، سرد ن یآب و هوایی شامل دیری هایدوره ترتیببهدریاچه نئور، 
 ،منطقه نئور پوشش گیاهیتعیین شد. تغییرات هولوسن پیشین در دوره  رطوبتیفازهای  گرده، هاینسبتبا محاسبه  ،در این پژوهش

آمده از بررسی موردی دست به. بر اساس شواهد بود استپی با گونه غالب درمنه -از نوع جنگلیهولوسن پیشین با فاز مرطوب  زمانهم
از روش  توانمیگرده در رسوبات،  هایدانهخوب  به نسبت و حفظ پوشش گیاهیوجود تنوع  دلیلبهمشخص شد که در این منطقه 

 منطقه نئور استفاده نمود.  پوشش گیاهیبرای بازسازی  شناسیگرده
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 سرآغاز
ز با رز دیاسئله تغییر اقلیم کره زمین، اقلیمی گذشته و مشرایط 

رن واخر قاآندره برژه در مطالعات . بوده استمورد توجه محققان 
ین میلوت آنچه در گذشته توسط به خوبی نشان داد که بیستم

علت  (2)منظور تبیینبه ، اخترفیزیکدان یوگوسالو،میالنکویچ
با  هوا ب ورتباط تغییرات آا یعنی ؛تغییرات اقلیمی ذکر شده بود

 دور خورشیده تغییرات هندسی و وضعیت مدار گردش زمین ب
اله و صد هزارساله، چهل هزار س هایسیکلهم در  نسبت به

ه برات . این تغییبوده است مورد تأیید، بیست و سه هزار ساله
و  (4)ن، تغییر در کجی محور زمی(3)ترتیب ناشی از خروج مداری

  .(Berger, 1994) تاس یا تغییر جهت محور (5)رقص محوری
سی سن در ایران با هدف برر شناسیگردهاولین مطالعات 

با  هاآنجغرافیایی  دیرینو روابط  شناسیزمینتشکیالت 
 یهاناردوشمالی و جنوبی در  هاینیمکرهواحدهای مشابه در 

ه اهداف از جمل ،همچنین. شدانجام  شناسیزمیناول و دوم 
و  نفت، گاز اکتشاف در این زمان، شناسیگردهاستفاده از روش 

 مطالعات دیرین (.1371 )قویدل سیوکی، بوده استزغال 
د از حدو ،ارمو اقلیم( در دوران چه پوشش گیاهی) شناختیبوم

 داد رشتهکشور و در امت غربشمالپنجاه سال پیش در شمال و 
 م( راگرادیا زاگرس آغاز شد. اولین نمودار گرده )پالن هایکوه

(Van Zeist & Wright, 1963)  با بررسی رسوبات دریاچه
ز اجدد مبرداری زریوار در کردستان تهیه نمودند. ایشان با نمونه

ات تری از تحقیقهای دریاچه توانستند نتایج دقیقسایر قسمت
از  یواردریاچه زر ،روهای بعد منتشر کنند. از اینخود را در سال

یم لو اق پوشش گیاهی دیرینهای کلیدی درک تغییرات ایستگاه
 (. 1387رمضانی، رود )شمار میبه یغربآسیای جنوب
نشان ن در ترکیه او ژئوشیمی دریاچه و شناسیگردهمطالعه جامع 

دلیلل   تواندمی (6)بزریش هایگردهفراوانی که افزایش سریع  داد
تغییلر اقللیم طلی     ،باشد. همچنین یانگر دریاسسرد دوره شروع 

 (Early و اوایلل هولوسلن   (Late glacial)  دیریخبندان دوره

eHolocen(  بلا   (7)های درمنهتدریجی استپمنجر به جایگزینی
های است و به دنبال آن جنگل شده (8)های پسته و بلوطدرختچه

انلد. افلزایش   سال پلیش گسلترش یافتله    6500 بلوط در حدود
نشانه افزایش شدت  تواندمی در اوایل هولوسن زغال هایدانهریز

 ,.Wick et al) سلوزی منلاطق اسلتپی باشلد     و فراوانی آتلش 

2003). Yazvenko  در  شناسیگردهبا بررسی  ،1994در سال

قفقاز طی هولوسن و تعیلین   هایکوهمنطقه دریای سیاه و غرب 
 هلای دورهتوانسلت   (10)و راش (9)شلاه بللوط  درختلی   هلای گرده

 تر را طلی چهلار هلزار سلال گذشلته مشلخص کنلد       اقلیمی گرم
(Yazvenko, 1994). 

 اقلیم شناسی بررسی مطالعات دیرین ابصه طور خالهاین مقاله ب
 غربشمالو مطالعه موردی دریاچه نئور در  انجام شده در ایران

بازسازی برای  ،پوشش گیاهیتبیین تغییرات  دنبالبه ایران،
 هایکوهمحیط گذشته منطقه مورد مطالعه واقع در غرب رشته 

 ،این تحقیق اهداف از جمله .استتالش و شرق آذربایجان 
 پوشش گیاهی) شناختیوجود هماهنگی بین تغییرات بوم بررسی

کشور نسبت به تغییرات  غربشمالمنطقه  وو اقلیم( منطقه نئور 
 ،در این مقاله و هولوسن است. دیریخبندان دورهاقلیمی جهانی 

تغییرات  ،های مناسبنمایانهتعریف  با و شناسیگردهروش به
 .شد بررسیمنطقه نئور آب و هوایی و  وشش گیاهیپ

 

 جهان و ایران در هوایی و آب دیرین هایپژوهش مرور
با تغییرات اقلیمی مهمی در کره زمین،  شناسیزمیندوران چهارم 

ناوب مت هایدورهو  یخبندانو بین یخبندان هایدورههمچون 
آب و  دیرینهای پژوهش .بوده استسرد و گرم همراه 

دنبال ذوب ههولوسن ب دورهد که نهدشناسی نشان میاهو
هزار یازده حدود ، و گرم شدن هوا دیریخبندان دورهها در یخچال

سطح آب با باال آمدن  ،در این دورهشروع شده است. سال پیش 
تر مناسب هاو گسترش جنگل شرایط برای رشد درختان ،دریاها

 یانگر دریاس رخداد ،آب و هوا تغییر . از رخدادهای ناگهانیشد
، (11)و پیش از شروع هولوسن دیریخبندان دورهپس از است که 
، . در این زمانادسال پیش رخ د 11600تا  12800در حدود 

بر اساس نیز . نام این دوره سردتر شد، نیمکره شمالیآب و هوای 
شرایط  که رویش آن سازگار با Dryas octopetala  لنام گُ

 ،اوانی رویش داشتمان در اروپا به فرسرد است و در این ز
طور هب ،سال پیش 11600حدود یانگر دریاس  دورهانتخاب شد. 

گرینلند، درجه پایان یانگر دریاس در . در پایان رسید بهناگهانی 
 یافتدرجه سلسیوس افزایش  10ت در طی یک دهه رحرا

Cuffey and) (Clow, 1997.  طی دیریخبنداندوره پس از ،
زمین شبیه به شرایط امروزی شد. با آب و هوای وسن، هول دوره

آب دریاها، درجه حرارت تراز یخی و افزایش های ورقهذوب 
 8200. حدود شدت یافتنیز موسمی تعدیل یافت و سامانه 
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. این رخ دادای منتظرهغیرپدیده هولوسن، اوایل در  ،سال پیش
ای رب ،معروف است (12)سال پیش 8200که به رخداد پدیده 

 در نیمکره شمالی روی مغزه یخی گرینلنددر  نخستین بار
درجه  ،ند که طی دو دههاهشناسایی شد. دانشمندان نشان داد

 ,.Alley et al) درجه سلسیوس کاهش یافت 3/3حرارت حدود 

1997).  

. استولوسن مشهود در ه هایدورهنیز از  (13)بهینه اقلیمیدوره 
سال  5500 حدود کره شمالی دردر مناطق معتدله نیم این دوره
 در های بشری نیز. در این زمان تمدنرسیدپایان  پیش به

ت. یاف سترشآفریقا و آسیا، شروع به گمناطقی از کره زمین مانند 
حاکم هم قرن دهم تا چهارداز حدود  (14)های میانهسده گرمدوره 

  .بود

 
 هدورتغییرات اقلیمی کره زمین و اروپا در طی  :(1) شکل

 ).Davis et al, 2003( و هولوسن (15)دیریخبندان

دیریخبندان و دوره نمودار تغییرات درجه حرارت  توضیح:

 هولوسن در جهان به آن اضافه شده است

 
انجام شده در نواحی مرتفع مرکزی و ته های بررسی
د که وضعیت نشان دا ایرانهای جنوب های لسنشست

دامه اهولوسن پیشین ا ت دیریخبنداندوره اقلیمی خشک از 
د که در شمال کشور و داشته است. شواهد همچنین نشان دا

خشک و کم و  ،شرایط اقلیمی دیریخبندان دورهزاگرس در 
شرایط دمایی و  .(Kehl, 2009) بوده استبیش سرد 

وسیله هخوبی بهدر ایران ب دیریخبندان دورهرطوبتی پس از 
ی حاصل از رسوبات و ژئومورفولوژیک شناسیگردهمطالعات 

شده بازسازی زریوار و میرآباد  مانندهای غرب زاگرس دریاچه
 دورهدر درمنه گیاه  فراوانیاستپی با  پوشش گیاهیاست. 

 ( ;Van Ziest & Wright, 1963 داشتوجود  دیریخبندان

(Van Ziest & Bottema, 1977 .  

 افزایشدر منطقه درجه حرارت  ،هولوسن پیشیناحتماالً در 
های باز جنگل استپی با پوشش گیاهی دنبال آن،هبو  یافت

درجه حرارت در اقلیم خشک آن  .شد جایگزین پسته و بلوط
 به نسبت زریوار زمان افزایش یافته است و سطح آب دریاچه

هولوسن میانی  دورهدر  .بوده استپایین و دارای نوسان کمی 
قرار سال پیش(، است 1400تا  6500)حدود  (16)و اخیر

با افزایش سطح آب  زمانهممتراکم بلوط  پوشش گیاهی
تدریج در این دوره با افزایش هاست. ب رخ داده زریوار دریاچه

فرسایش و کاهش بارندگی فصل بهار، فراوانی درختان بلوط 
 3300های بشر از حدود اثر دخالت برکاهش یافته است. 

 (17)بارهنگمهاجم همچون  علفی هایگرده ،سال گذشته
روند  ،پایانی هولوسندوره کلی در طورهافزایش یافته است. ب

 & Wasylikowa) اقلیمی شناسایی شده است خشک

Witkowski, 2008). 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 33رجه و د 48از لحاظ جغرافیایی در  ،حوضه آبخیز دریاچه نئور
در ی دقیقه عرض شمال 59درجه و  37دقیقه طول شرقی و  

 توسطمه است. ارتفاع واقع شد اردبیل شرقیکیلومتری جنوب ۴۸
شته کوه رمتر و در دامنه غربی  2480از سطح دریا  دریاچه نئور

گترین متر، بزر 4750تالش قرار دارد. بزرگترین طول دریاچه 
میلیون  25متر و حجم آب دریاچه حدود  1150عرض آن 

لت کاهش نسبی ع. به(1357ستاری، )نژاد مکعب استمتر
به طور  زیاد از منابع آب دریاچه، های ساالنه و استفادهبارش

و  رسدمیندرت به وضعیت حداکثر سطح دریاچه به معمول
ین بیشتر .استهکتار  257حدود  ،مساحت متوسط برای دریاچه

نبع م. میانگین ژرفای آن سه متر است متر و 5/5عمق دریاچه 
آبخیز دریاچه است که ههای حوضاصلی آب دریاچه چشمه

 .(1378زیست، )سازمان محیط رسدمیعدد  38تعدادشان به 
 .دهدمیموقعیت حوضه دریاچه نئور را نشان  ،(2) شکل

یکی از  عنوانبهایران و  غربشمالمنطقه دریاچه نئور واقع در 
 -پوشش گیاهیآید که از نظر شمار میمناطق متنوع زیستی به

های شرقی با جنگلاز طرف شرق و شمالجغرافیایی به ترتیب 
های سیبری( و از جنوب و غرب با استپ -تالش )جزء ناحیه ارو

منطقه  . دریاچه نئور دراستایران و تورانی دارای مرز مشترک 
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بلوط و  ریز برگجنگل  -منطقه استپی پوشش گیاهیگذار از 
قرار دارد  درمنههای منطقه جنگلی میانی هیرکانی و استپ

های بارندگی سازمان براساس داده (.1383 و مجنونیان، ری)زه
متر میلی 395هواشناسی، میزان میانگین ساالنه بارندگی منطقه 

صورت برف و هدر فصل بهار، پاییز و زمستان ب بیشتراست که 
نمودار تغییرات دما و بارش ماهیانه  (3)شکل  .باردباران می

 .دهدمیاستان اردبیل را نشان 

  
 موقعیت دریاچه نئور و حوضه آبخیز آن :(2کل )ش

 

 
نمودار تغییرات دما و بارش ماهیانه استان  :(3) شکل

  های میانگین سی سالاساس داده)براردبیل 

2005-1976) 

 

 ردار لبله مغزهلوسیهب ،قله در این تحقیلورد مطالعلم ایلههلنمون

داکثر با ح زمانهم 1383در فصل تابستان سال  (18)روسی
 38 مختصاتاز قسمت جنوبی دریاچه به کاهش سطح آب

01'00"N 48 34'23"E  برداشت شده است. طول مغزه رسوبی
ی پایینسه متر سنجی، های سنبا توجه به دادههشت متر است و 
 -دیریخبندان دورهمنظور بررسی تغییرات مغزه رسوبی به

، شناسیگردهعملیات برای  هولوسن مورد مطالعه قرار گرفت.
نمونه با فواصل بیست سانتی متر از مغزه رسوبی نئور  15تعداد 

روش استاندارد مور و  هگرده ب هاینمونهسازی گرفته شد. آماده
های قرص. (Moore et al., 1991) انجام گرفت همکاران

ها ها به نمونهمحاسبه غلظت و شمارش گرده برایلیکوپودیوم 
درصد بر روی  80فاده از گلسیرین ها با استافزوده شد. نمونه

با  Leicaبا میکروسکوپ نوری  ،اسالید قرار گرفتند. سپس
گیاهی شناسایی و شمارش  هایگردهبرابر،  500بزرگنمایی 

 شدند. 

موجود در نمونه با  هایگردهتحلیل میکروسکوپی و شناسایی 
مربوط به منطقه اروپا و شمال  شناسیگردههای اطلس کمک
و  Beugدر سه جلد، اطلس  Reilleانجام شد. اطلس ، آفریقا

امروزی از جمله مراجع  هایگردههمچنین کلکسیون اسالیدهای 
موجود در آزمایشگاه میکروسکوپی انستیتوی مطالعات اکولوژی و 

که جهت شناسایی هستند  (19)پالئواکولوژی مارسی فرانسه
 ,Reille خانواده، جنس و یا گونه استفاده شد تا سطح هاگرده

1992, ) (1995, 1998; Beug, 2004.  ،طی مرحله شمارش
حداقل تعداد سیصد گرده بدون احتساب گیاهان محلی نظیر 

، در هر الیه شمارش شد. پس از (21)و میخک (20)خانواده بید
 TGViewافزار آمده وارد نرم دستبهها، اطالعات شمارش گرده

 ترسیم شد. شناسیگردهشد و نمودار  
 

 هایافته

دوره در  نئررورمنطقرره  پوشررش ایرراهی تغییرررات 

 هولوسن -دیریخبندان
ی ز مغزه رسوباگرفته شده  هاینمونهگیاهی موجود در  هایگرده

با  ،پس، طی مرحله میکروسکوپی، شناسایی شدند. سدریاچه نئور
یک  ی هر، فراوانعلفی و آبزیدرختی،  هایگردهشمارش انواع 

ر نطقه نئوشناسایی شده در م هایگردهمحاسبه شد. نام انواع 
 هو یا گون جنس ،خانوادهعلمی  با ذکر نام (1) در جدول ترتیببه
ز یک ابیش بوسیله که ی هایگردهدر مورد  وشته شده است.ن

 .شدکار برده هب typeکلمه  شد گیاهی تولیدگونه 
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 ن یاهاگز ارده لد دانه گلداقل سیصلرداری، حلبر الیه نمونهلدر ه
دریاچه نئور  (22)گردهنمودار ، منطقه شمارش شدند. سپس

آمده در مرحله  دستبهگیاهی  هایگردهبراساس فراوانی 

ترسیم  TGViewافزار شمارش میکروسکوپی، با استفاده از نرم
 .دهدمینمودار گرده دریاچه نئور را نشان  (4) شکل .شد

 

 ولوسنه -دیریخبندان دورهات دریاچه نئور در طی شناسایی شده در رسوب ایاهاننام علمی  :(1)جدول 

 ایاهان آبزی
علفی  ایاهان

 ادامه()

 ایاهان علفی

 ()ادامه

 ایاهان علفی

 ()ادامه
 درختی ایاهان ایاهان علفی

 ایاهان

 درختی

Cyperaceae Mentha-t. Salvia-t. Chenopodiaceae Apiaceae Pistacia Acer 

Myriophyllum Rosaceae Helianthemum Cichorioideae Artemisia Populus Betula 

Sparganium-t. Theligonum Plantaginaceae Cousinia Asteroideae Pteropyrum Carpinus 

Typha Veronica- t. Plumbaginaceae Delphinium-t. Boraginaceae Quercus Celtis 

 
Mentha-t. Poaceae Ephorbia Brasicaceae Salix Ephedra 

 
Rumex Polygonaceae Fabaceae Campanulaceae Tilia Fagus 

 
Rheum ribes P. aviculare-t. Galium-t. Caryophylaceae Ulmaceae Juniperus 

 
Thalictrum-t. Ranunculaceae Nitraria Centaurea Zelkova-type Pinus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دریاچه نئورارده نمودار  :(4) شکل
 

مغزه ز گرفته شده ا هاینمونهنشان داد که  سنجینتایج سن
سال گذشته را پوشش  8117تا  12885رسوبی نئور از 

 رهدوطی  گردهدر نمودار  پوشش گیاهیتغییرات  .دهدمی
های هادداوایل هولوسن نیز به نوعی تأییدکننده  دیریخبندان و

مورد مطالعه  هاینمونهمشخصات  ،(2) جدول .سنجی استسن
 . دهدمیرا نشان 

بلر   ،های سلن کلالیبره در ایلن پلژوهش    داده (:2توضیح جدول )
وسیله به 14سنجی به روش کربن اساس نتایج  منتشر نشده سن

 است.  (23)علی پورمند
های مطابق نمودار گرده، مشخص شد که در منطقه نئور، گرده

، راش و (25)بلوط، (24)، توسشامل ریش بز طور عمدهدرختی به
هایی مانند بید که در مجاورت آب گرده .هستند (26)سروکوهی

جزء گیاهان محلی هستند که در مجموع نهایی  ،رویش دارند
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های های گیاهان درختی مورد محاسبه قرار نگرفت. گردهگرده
 ، (27)های اسفناجیانخانوادهعمده شامل  طوربهعلفی نیز 

، چتریان و Asteroideae، گندمیان، Cichorioideaeرمنه، د
Brassicaceae  .است 

 

 از مغزه رسوبی دریاچه نئور مورد مطالعه هاینمونهمشخصات  :(2)جدول 

 از  حسب سال پیش بر سن

 (year Cal BP ~) میالدی  1950سال 

 عمق 

 )میلیمتر(

 ارفته شده  هاینمونهشماره 

 سیشنااردهبرای مطالعات 

8117 5200 1 

8457 5400 2 

8798 5600 3 

9139 5800 4 

9479 6000 5 

9820 6200 6 

10160 6400 7 

10501 6600 8 

10842 6800 9 

11182 7000 10 

11523 7200 11 

11863 7400 12 

12204 7600 13 

12544 7800 14 

12885 8000 15 

 
که در طی  دهدمیدرختی نیز نشان  هایگردهدرصد فراوانی 

 هایردهگاز بین ، منطقه نئور پوشش گیاهیدر  یخبنداندیر دوره
ط دیده و درختان بلو بزریشای درختچه هایگرده، فقط درختی

  اجیاناسفناده خانو ،علفی هایگردهاز بین  ،در این دوره. شوندمی
 تر است. علفی فراوان هایگردهنسبت به سایر 
 هایگردهبه هولوسن اولیه،  انیخبنددیر دوره طی گذار از

طی  یافته وبتدریج افزایش  بزریشمانند درختی ای و درختچه
 هیپوشش گیاو  هکاهش یافت دوباره ،سرد یانگر دریاسدوره 

. ه استشدپوشش درختی  فی در منطقه نئور جایگزینعل
 ،ر دریاسسرد یانگ دورهاز  پس رسدمی نظربه ،ترتیببدین

های و نشانه هو علفی رو به افزایش بود ن درختیپوشش گیاها
 مودارن براساس ،بنابراین .ه استدهولوسن آشکار شدوره شروع 
انتهایی  سه مترآمده از  دستبه پوشش گیاهیو تغییرات گرده 

 یانگر، سرد دیریخبندان هایدوره ترتیببهمغزه رسوبی نئور، 
 شناسایی شد.در منطقه نئور هولوسن پیشین و  دریاس

در  گردهتفسیر و تحلیل نمودارهای  برای، شناسیگردهروش  در
 (28)هاینمایانه، براساس هدف محقق، دیرینارتباط با اقلیم 

ها از نسبت فراوانی نمایانه. این شودمیدر نظر گرفته  ایگرده

آب و  رخدادهای یبه بازسازآیند و می دستبهگیاهی  هایگرده
میانه  هایعرضدر  ،مثال عنوانبه. کنندکمک میی منطقه یهوا

از نوع حرارتی  به طور معمول که عامل محدودیت رشد گیاهان
AP/NAP((29 )(درختی به علفی هایگرده، از نسبت است

با کاهش  کهطوریبه ،شودمیحرارتی استفاده  نمایانه عنوانبه
 شکاه نمایانهاین  ،علفی هایگردهافزایش و  درختی هایگرده

با  ،که اقلیم سردتر شده است. همچنین دهدمینشان  یافته و
بوده تر که اقلیم منطقه گرم شودمی ، مشخصنمایانه افزایش

میانه افزایش  هایعرضاند در درختی توانسته هایگردهو  است
  یابند.

 محدودکننده، عامل و ارتفاع موقعیت جغرافیایی بسته به ،ایران در
. و حرارتی باشد عامل رطوبتیدو از تلفیقی  تواندمیرشد گیاهان 

 نمایانهشناسی باید اقلیم دیریندر مطالعات ، دلیلهمین به
در سال  مانیمناسب تعریف شود. اِل موسیل یا حرارتی طوبتیر

 درمنهبه  اسفناجیان خانواده هایگردهنسبت  از ،1987
(C/A)(03) معرف تغییرات رطوبتی در نمودارهای  نمایانه عنوانبه

استفاده نمود.  غربیآسیای جنوبخشک مناطق نیمه شناسیدهگر
 منطقهدر خشکی  ، وجود فازهای(C/A) نسبتافزایش  با
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گیاهان خانواده اسفناجیان نسبت به  زیرا ،استشناسایی شده 
به آب کمتری احتیاج دارند و با کاهش نمو،  ، برای رشد ودرمنه

و این نسبت  شودمیکاسته  درمنه هایگردهبارش از میزان 
 . (El-Moslimany, 1987) یابدافزایش می
Djamali  و خشکی در  پوشش گیاهیدر تحلیل و همکاران

 هایهگردکارگیری نسبت هدریاچه مهارلو بر این باورند که ب
رلو در منطقه مها (C/A) درمنهخانواده اسفناجیان نسبت به 

 ت شرایطزیرا تح ،باشدمناسب نمی ،رطوبتی نمایانه عنوانبه
و  تاس برای این دو گونه متفاوت اقلیمی یکسان، نیازهای خاک

اک دن خبهتری از شورتر بو نمایانهخانواده گیاهی اسفناجیان 
 دیردر بررسی خشکی دریاچه مهارلو، مقا ،. بنابراینهستند
 درمنهبه  خانواده اسفناجیان نسبت هایگرده نمایانهتر بزرگ

(C/A)، رو در منطقه منطقه باشد. از این دلیل خشکی تواندمین
 (31)(P/A) هدرمنخانواده گندمیان به  هایگردهزاگرس، از نسبت 

 هنمایانبررسی  .شده استاستفاده رطوبتی محیط  نمایانه عنوانبه
شکی، زمانی خ نمایانه عنوانبه( 32)(A/C) اسفناجیانبه  درمنه

 فناجیانهای خانواده اسگروهبین  که تشخیص شودمیپیشنهاد 
 ،قهمنط کهشته باشد این اطمینان وجود داپذیر باشد و یا امکان

محلی  هایگونهشورپسند جزء  هایگونهزهکشی خوبی دارد و 
 (.Djamali et al., 2008) نیستندرویش یافته در منطقه 

 دریاچه دهگراسفناجیان در نمودار  هایگردهاساس فراوانی  بر
محلی غیر هایگونهء اسفناجیان جز هایگرده رسدمی نظربهنئور، 

این  هایدهگرفراوانی درصد  ،دلیل همینبهمنطقه باشند و در 
 ،بنابراین گرفته شد. در نظر هاگردهخانواده در محاسبه مجموع 

ی خشک نمایانه عنوانبه اسفناجیانبه  درمنه نمایانه از توانمی
 .استفاده کردبرای منطقه نئور 

 هایگردهو نسبت  (P/A) ن به درمنهنسبت خانواده گندمیا
های رطوبتی نمایانهاز دیگر  (AP/NAP) درختی به علفی

 انهنمای . محاسبه این دواست محاسبه شده برای منطقه نئور
 اجیاناسفنبه  درمنهنسبت خانواده  نمایانههمراه  رطوبتی به

(A/C) ت تغییراازی نماینده خوبی برای تفسیر و بازس تواندمی
 شکل .باشندهولوسن  دورهدر اوایل محیطی منطقه نئور شرایط 

 .دهدمیفازهای رطوبتی را نشان  ،(5)
 زمانهم، یعنی سال پیش 12800، حدود در حوضه دریاچه نئور

درختی به علفی  هایگردهدیریخبندان نسبت فراوانی دوره با 
(AP/NAP)یریخبندان، د دورهدر طی  ،سپس .بوده است ، ناچیز

 نمایانه، بز ریش مانندای درختچه هایگردهافزایش  بتدریج با

 دورهدرختی به علفی افزایش یافته است. در پایان  هایگرده
 سرد یانگر دورهدرختی، شروع  هایگردهدیریخبندان با کاهش 

 هایگردهنسبت  ،د. در این زمانکرشناسایی  توانمیدریاس را 
مترین مقدار رسیده بلوط به ک هایگردهویژه هدرختی به علفی ب
 هایگردهگندمیان به درمنه و  هایگرده نمایانهاست. نسبت دو 

اما  ،دهدمیدرمنه به اسفناجیان به مقدار اندکی افزایش نشان 
، تفسیر این تغییرات نیاز به دلیل مقدار کم درصد فراوانیهب

 مطالعه با تفکیک باالتر دارد.
 

 
 نمایانهایسه سه مقفازهای خشک و مرطوب با  :(5) شکل

خانواده اندمیان به های ارده رطوبتی شامل نسبت

و  (A/C) ، نسبت خانواده درمنه به اسفناجیان(P/A)درمنه

 (AP/NAP) درختی به علفی هایهاردنسبت 
 

وجود سه  توانمیمنطقه نئور  ایگرده نمایانهاز روی تغییرات سه 
را  هولوسن پیشیندوره یا فاز رطوبتی مشخص طی دوره 

 ،سال پیش 9800در حدود هولوسن پیشین طی شناسایی کرد. 
بیشینه مقدار  ،درختی به غیردرختی نمایانهبا افزایش  زمانهم

خانواده  هایگرده نمایانه. رخ داددرمنه به اسفناجیان نیز  نمایانه
آرامی افزایش یافته است.  نیز در این زمان به درمنهگندمیان به 

فاز  نئور در این زمان در منطقه رسدمی نظربه ،بنابراین
 سال 9400در حدود  ،سپس تری وجود داشته است.مرطوب

درختی و درمنه به درختی به غیر نمایانهدو  زمانهمپیش، کاهش 
پوشش  جایگزینیحذف پوشش درختی و  دهندهنشان اسفناجیان

است. فراوانی خانواده  اسفناجیان عمده از خانواده طوربه علفی
 ای کاسته شده است.طور قابل مالحظهدر این زمان به هدرمن

 هایگردهبا کاهش  زمانهم ،سال پیش 9500حدود  احتماالً
بارش کاهش  ،پوشش اسفناجیان درمنه و غالب بودن درختی و

 ،این با وجود است. رخ داده نئور منطقه در فاز خشکو  یافته
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شاید ست که ا نسبت خانواده گندمیان به درمنه افزایش یافته
گندمیان با  هایگردهبودن سهم  باال مربوط به دلیل این تناقض

تا  8000بین  رون در منطقه نئور باشد.میک 30اندازه کمتر از 
بلوط و  ماننددرختی  هایگردهسال پیش با افزایش  9000

وجود فاز مرطوب در حوضه  دوباره ،علفی مانند درمنه هایگرده
 .قابل استنباط استنئور 

 

 سایرمنطقه نئور با  پوشش ایاهیتغییرات مقایسه 

 ایران غربشمال مناطق
 غربشمالهای های انجام شده بر روی دریاچهمقایسه پژوهش

ر، یلوفزریوار، میرآباد، ن هایدریاچه مانندغربی آسیای جنوب
اران و همکWasylikowa وسیله هب ارومیه و دریاچه وان ترکیه

 این پوشش گیاهیهایی بین تغییرات شباهتکه  نشان دادند
ه نطقم پوشش گیاهیها وجود دارد. با مقایسه تغییرات دریاچه

آسیای  غربشمالآمده از سایر مناطق  دستبهنئور با نتایج 
 ،وجود توانمیمشخص شد که در تمام این مناطق  یغربجنوب

 هدور به سه دوره دیریخبندان، مرحله گذار از دوره دیریخبندان
ر ز نظا ،این با وجودهولوسن را شناسایی کرد.  دورهلوسن و هو

. اردوجود نددر مناطق مختلف  هاهماهنگی کامل بین دورهسنی 
 مشابهی پوشش گیاهیتاریخچه  است که تحقیقات نشان داده

ود وج زریوارطی دوره دیریخبندان و هولوسن در دریاچه وان و 
ا ان به ودان در دریاچدر مرحله دیریخبن گرده. رکورد ه استشتدا

 ایدرختچه هایگردهوان دریاچه زریوار متفاوت بود و در منطقه 
یخبندان نشانه شرایط خشکی مرحله دیر تواندمیکه  بزریش
 یواره زردریاچنمودار گرده  حضور چشمگیر داشتند. اما در ،باشد

شده مشاهده ن وضعیتدر دوره دیریخبندان این 
 .  (Wasylikowa et al., 2008)است

حضور  ،مشابه منطقه وان ترکیه ،منطقه نئور گردهاساس نمودار بر
. قابل توجه استدیریخبندان  دورهدر طی  بزریش تچهدرخ
را در این زمان  بزریش درختچه بتوان وجود شاید ،دلیلهمین به

 گردهنمودار  ،همچنین نسبت داد.این منطقه به شرایط خشکی 
 دیردوره منطقه نئور طی  یپوشش گیاه که دهدمینشان 

علفی اسفناجیان و  هایگردهیخبندان از نوع استپی با فراوانی 
و Wasylikowa مطالعات  کهدر حالی ،بوده استدرمنه 

دیریخبندان دوره ایران نشان داد که در  غربشمالدر  همکاران
ایران، گونه درمنه کاهش  غربشمالهای استپ پوشش علفی در

های در دریاچه انجام شده هایپژوهشاساس بر . است یافته

 ویژههب کشور غربشمالدر  دیریخبنداندوره ، ایران غربشمال
، 12600تا  15400از حدود های ارومیه و زریوار در دریاچه

تا  12800سرد یانگر دریاس در بازه زمانی حدود  دوره
یانگر سرد  دورههولوسن پس از پایان  دورهو شروع  11600

با  ،است. سپس رخ داده سال پیش 11600حدود در  دریاس
 دورهسال پیش،  6500شروع گسترش درختان از حدود 

 .هولوسن میانی شروع شد دورهو  پایان رسید بههولوسن پیشین 
پذیر طور دقیق امکانمختلف از نظر سنی به هایدورهتعیین 
 سنجی رادیوکربنیمقایسه سنپژوهشگران با  ،مثال براینیست. 

در  (33)سنجی واروسندر دریاچه زریوار با  دوره دیریخبندان
گسترش پوشش به این نتیجه رسیدند که  دریاچه وان ترکیه

از دریاچه  پسچندین هزار سال  ترکیه منطقه واندرختان در 
با  زمانهمو دوره دیریخبندان در منطقه وان  است هریوار رخ دادز

 Wasylikowa et) ستبوده ادر زریوار هولوسن پیشین دوره 

al., 2008) .پوشش مسئله اساسی در مقایسه تغییرات  ،بنابراین
و سنجی است های مختلف، تعیین تفاوت سندریاچه گیاهی

ها مشکل و گاهی غیرممکن سن دقیق دوره تعییندلیل  همینبه
 . است

 

 ایری بحث و نتیجه
های مختلف در روش شناسی ایران بهاقلیم دیرینمطالعه 

 غرب آسیا توانسته است وقوعایران و جنوب غربشمال
م گر ودادهای اقلیمی مانند فازهای خشک و مرطوب یا سرد ویر

عیین ت رساما هنوز بحث بر  ،را در دوره کواترنری شناسایی کند
 سن و جهت تغییرات بر جای خود باقی است.

 غربمالشبا مطالعه موردی دریاچه نئور واقع در  در این پژوهش
یی ناسامنطقه ش دیرین ییتغییرات آب و هوا تالش شد تاایران، 

 ی گذاردر ط پوشش گیاهیتغییرات ابتدا برای این منظور،  شود.
رسوبات  هایگردهبا مطالعه ره دیریخبندان به هولوسن از دو

 رده گودار نم با تفسیر ،سپسگرفت.  مورد بررسی قراردریاچه نئور 
 هدورشامل  آب و هوایی هایدوره ،رآمده از دریاچه نئو دستبه

عیین تهولوسن پیشین و  یانگر دریاسسرد  دوره، یخبندان دیر
  . شدند

نسبت خانواده  مانندمنطقه نئور  گرده درهای نمایانهبا محاسبه 
و  (A/C) ، درمنه به اسفناجیان(P/A) گندمیان به درمنه

طی  که رسدمی نظربه، (AP/NAP) درختی به علفی هایگرده
 وی، رخشک فاز مرطوب و همچنین یک فازهولوسن اولیه، دو 
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از  پوشش گیاهیبا افزایش نئور  منطقهدر مرطوب . فاز باشدداده 
 است.همراه گیاه درمنه  فراوانیو  استپی -جنگلی نوع

 وش ر به رانلای ربلغاللشمدر  ورله نئللوردی دریاچله ملمطالع
های مطالعه نهنمایایافتن  در ، توانایی این روش راشناسیگرده

ررسی با ب ،این پژوهش در به اثبات رساند. دیرینآب و هوای 
وای هب و و تغییر آ دیرینشناسی در زمینه اقلیم پیشینه تحقیقات

 رطوبتی برای -های اقلیمینمایانه محاسبهبا ایران و همچنین 
 ،دیرینضمن بازسازی آب و هوای  تالش شد تامنطقه نئور 

ایی در منطقه شناسهولوسن پیشین  دورهرطوبتی در  تغییرات
در  االتر بتواندمطالعه با تفکیک ب ادامه ،رسدمی نظربه. شود

 ا راهگشا باشد.هتفسیر این تغییر
 

 تشکر و قدردانی
موسسه تحقیقات محترم  داناتاساین تحقیق بدون همکاری 

ایان ، آق(IMEP)شناسی مدیترانه فرانسه اقلیم دیریناکولوژی و 
آقای دکتر و  ،جمالی، دکتر پونل و خانم دکتر ولری پونلدکتر 

مساعدت  پورمند عضو هیئت علمی دانشگاه میامی آمریکا و
 .پذیر نبودامکان (INIO) شناسیاقیانوسملی  موسسه

 حاضر انجام پژوهشدر  بزرگواراناین از همکاری  ،وسیلهبدین
و دکتر یمانی  ،آخانیدکتر از آقایان  ،کنم. همچنینقدردانی می

دانشگاه تهران  اعضای محترم هیئت علمیدکتر مقصودی 
 م.نمایصمیمانه تشکر می تحقیقهمکاری در انجام این  دلیلبه
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