
 
 

 1395پاییز و زمستان  | مو بیست و هشت مشماره بیست و هفت |سال هفتم  |هاي اقلیم شناسی نشریه پژوهش
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 دانشجوي دکتري دانشگاه شهید بهشتی. 1

 استاد دانشگاه شهید بهشتی. 2

 شناسی و علوم جوياستادیار پژوهشکده اقیانوس. 3

 

  چکیده: 

ســانتیمتر از ایــن تــاالب برداشــته شــد. در ابتــدا،   960اي بــه طــول اژن مغــزه بــه منظــور مطالعــه پوشــش گیــاهی گذشــته در تــاالب دشــت

-هـا بـاز شـده و بـا توجـه بـه پـذیرفتاري مغناطیسـی از آنهـا زیـر          گیري پـذیرفتاري مغناطیسـی قـرار گرفـت. سـپس نمونـه      مغزه تحت اندازه

تکـه گیـاهی هـم در طـول مغـزه برداشـته شـده و بـراي         سـازي شـد. چهـار نمونـه     هـاي گیـاهی آمـاده   نمونه تهیه شده، براي مطالعات گـرده 

سـاله را نشــان داد.   15000سـنجی بـازه زمــانی   سـنجی بــه آزمایشـگاه رادیـوکربن پزنــان لهسـتان ارسـال گردیــد. نتـایج مطالعـات ســن       سـن 

اسـت.   خشـک غالـب بـوده    نسـبی سـال قبـل، پلیستوسـن پسـین پوشـش گیـاهی اسـتپی بـا آب و هـواي سـرد و            11000سال تا 15000از 

گونــه کوزینیــا و خــانواده اســفناجیان و درمنــه کــه در اوایــل ایــن دوران بــه وفــور مشــاهده شــده اســت حکایــت از شــرایط ســرد پایــان دوره 

ســال قبــل ظهــور کــرده و در  10000بــادام تقریبــا -هــاي بلــوط و پســتههــاي درختــی از جملــه جنگــلیخبنــدان در ایــن دوران دارد. گونــه

انـد. احتمـاال در ایـن دوران بـارش فصــل گـرم بـا افـزایش نسـبی بـارش و دمـا شـرایط مناسـب بــراي             دا کـرده هولوسـن میـانی گسـترش پیـ    

سـال قبـل    5700انـد. حـدود   هـاي گنـدمیان در منطقـه غلبـه داشـته     سـال قبـل بیشـتر گونـه     10000رشـد بلـوط را فـراهم آورده اسـت. از     

کنـد. ایـن مشـاهدات تاییـد کردنـد      منظمـی را تـا عهـد حاضـر طـی مـی      هولوسن میانی پوشـش درختـی غلبـه پیـدا کـرده و الگـوي تقریبـا        

سـال قبـل    6000که اگـر چـه نوسـانات در اقلـیم درطـول هولوسـن میـانی و پسـین رخ داده اسـت، امـا الگوهـاي بارشـی در ایـن منطقـه از               

بـادام درایـن محـیط     -اي پسـته هـ هـاي درختـی بلـوط و جنگـل    به بعد بـه الگـوي تقریبـا ثابـت امـروزي رسـیده اسـت و در ایـن دوره گونـه         

هـاي بلـوط حـدود    سـال قبـل شـروع بـه رشـد کـرده انـد. فـاز دوم گسـتردگی در گونـه           5700هـاي بلـوط از حـدود    اند. جنگلگسترده شده

ســال قبــل  اتفــاق افتــاده، ظهــور درخــت گــردو در ایــن دوره نیــز قابــل توجــه اســت و نشــان دهنــده فعالیــت انســانی در ایــن دوره    3000

 .  باشدمی
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  مقدمه: 

مطالعات دیرینه اقلیم در خاورمیانه به سبب اینکه جزو اولین 

- یکجانشینی به حساب میهاي اهلی کردن حیوانات و محل

 ).1983(وان زایست، آید داراي اهمیت زیادي است

هاي گیاهی به عنوان یک شاخص در تعیین مطالعات گرده

آّب و هواي گذشته از دیر باز مورد توجه پژوهشگران قرار 

و فاگوري و  2001(واندرکارس و همکاران، گرفته است

- ت حفظ میگیاهانی که در درون رسوبا از ).1989ایورسون،

شوند براي بررسی شرایط محیطی و پوشش گیاهی دوران 

(وان  )Van Zeist et al,1967( شودگذشته استفاده می

مطالعات انجام شده توسط  ).1967زایست و همکاران، 

دهد پالینولوژي روشی معتبر در بازسازي نشان می دانشمندان

هاي گردهبا مطالعه ) 1998دیرینه اقلیم است. (مالی و برنس، 

گیاهی در کامرون به بررسی دیرینه اقلیم این منطقه پرداختند 

سال قبل پوشش گیاهی با  10000سال قبل تا  20000و از 

غلبه گندمیان را در منطقه شناسایی کردند و نشان دادند سطح 

تا  12000جنگلها در این دوران کاهش داشته است.  بین 

در این منطقه سال قبل شرایطی خشک و گرم را  10000

نگر دریاس در ایران مشخص کردند که میتوان گفت با یا

در پژوهشی در سودان و نیجریه  )2000(سالزمن،تطابق دارد. 

 6800تا  10000هاي گیاهی فاز رطوبتی را دربر أساس گرده

سال قبل نشان دادند. در درون این دوره نیز میان دوره سردي 

سال قبل  3000در حدود سال قبل و بعد از آن  8000را در 

 )2002فازي خشک را مشخص کردند.(سالزمن و همکاران،

 17000در پژوهش دیگري در نیجریه که توانسته اند دوره 

ساله را بازسازي کنند.  نشان دادند در أواخر پلیستوسن 

شرایط خشک بر این منطقه حاکم بوده است. ولی از 

دریاچه  سال  روند باال آمدن سطح آب 10500تا 10900

کاهش پیدا کرد که این موضوع را به یانگر دریاس نسبت 

با انجام مطالعات ) 2006داده اند. (الوارانس و همکاران،

هزار سال قبل را  42چندگانه شرایط اقلیمی شرق آفریقا از 

سال قبل  3000تا  42000بازسازي کردند. دیده میشود از 

دوره سرد  هزار سال قبل 21تا  30اقلیمی سردخشک و از 

سلسیوس  4,1 تا2مرطوب که متوسط دما این دوره بین 

ین اي بعالوه بر این دوره پایینتر از دماي امروزي بوده است.

سال قبل هوا به طور کلی خنک تر و مرطوب  12500تا 21

تراز امروزه بوده است ولی در همین دوره دو فاز گرم و 

. از ده استمرطوب به طور ناگهانی دوره مذبور را قطع کر

م سال قبل دره 9000تا اوایل هولوسن یعنی  12500

بعد از این دوره در اوایل ریختگی اقلیمی وجود داشته است 

سال قبل دو  5200سال قبل و  8300هولوسن یعنی حدود 

 4000فاز خشکسالی همچنین فاز خشک دیگري در حدود 

و اج لیو و کیاگ (سال قبل نیز در منطقه مشاهده شده است. 

- ) با مطالعه گرده2010) و (زانگو همکاران،2006همکاران،

هاي کوهستانی فالت لویس در چین هاي گیاهی در دریاچه

تغییرات آب و هوایی را عامل تغییر پوشش گیاهی خزان 

سال قبل و تغییرات انسانی  3500برگ به مخروطیان در 

 وسال قبل دانستند.  1100شامل کاشت گسترده گندم در

) با انجام مطالعه اي براساس 2010و همکاران، (هانون

هاي گیاهی و تغییرات رسوبشناختی در جزیره فائور گرده

سال قبل نتیجه گرفتند فاز  10000تا  11500دانمارك از 

سال قبل در این منطقه رخ داده که باعث  10400مرطوبی در 

سال قبل با  10250ها شده است. و در افزایش تراکم جنگل

ها نیز فرسایش در حوضه کاهش سطح جنگل افزایش

) با مطالعه 2015مشاهده شده است. (پیکارسکی و همکاران،

هزار ساله در فالت آناتولی  75یک مغزه طوالنی به بازسازي 

وجود شرایط سرد و خشک با پوشش گیاهی استپی را در 

 نیز مطالعات پراکنده این منطقه نشان دادند. در ایران

براي بازسازي آب و هواي گذشته صورت  هاي گیاهیگرده

 هتوان بگرفته است از اولین مطالعات صورت گرفته می

اشاره کرد. نتایج این تحقیقات  )1967(رایت و همکاران،

ارتفاعات زاگرس شمال غربی بارش برف  نشان میدهد در

در دوران پلیستوسن بیشتر از کاهش دما در عامل برودت 

نتایج این  )1967یست و همکاران،وان زا( وموثر بوده است 

هزار سال اقلیم منطقه زریبار و میرآباد را آشکار  42مطالعه 

کرد در ابتدا وجود یک فاز سرد و خشک در منطقه با پوشش 

گیاهی اسفناجیان و درمنه نشان داده شده است و سپس از 

هاي پسته در این منطقه و پس از هزار سال قبل جنگل 14

قبل جنگل هاي بلوط شروع به گسترش  سال 10500آن در 

اند که ظهور یک فاز رطوبتی را در اوایل دوران هولوسن کرده

در دریاچه ارومیه به بازسازي  1986دهد. بوتما نشان می

شرایط محیطی بر اساس گرده هاي گیاهی پرداخت و 
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سال قبل در منطقه را ناشی از  9000گسترش گندمیان در 

) و (ال 1986منطقه دانست. (بوتما،افزایش بارش در این 

هاي در تحقیقات خود برروي دریاچه )1987ماسلیمانی،

بلوط  هايگیرد غیبت جنگلغرب ایران مثل زریبار نتیجه می

در اواخر پلیستوسن به علت سرماي شدید و نبود بارش در 

فصل گرم اتفاق افتاده است که با مطالعات وان زایست 

هاي سال قبل ظهور جنگل 5000از اختالف نظر وجود دارد. 

هاي فصل گرم و افزایش رطوبت بلوط را در منطقه به ریزش

با مطالعه بر  )2006(استیونس و همکاران، داند.مرتبط می

روي دریاچه میرآباد نتیجه گرفتند در اوایل دوران هولوسن 

سال قبل شرایط اقلیمی خشکتر  6000تا  10000حدود 

ایانی وجود داشته است از اواخر نسبت به زمان هولوسن پ

دوران یخبندان و اوایل هولوسن (یانگر دریاس) پوشش 

گیاهی خشکی پسند شامل اسفناجیان و درمنه پوشش غالب 

این مناطق بوده است. هولوسن میانی پوشش ساوانی با 

اند و در نهایت درختان بلوط و پسته شروع به رشد کرده

ط در زاگرس هاي بلوسال پیش جنگل 6000حدود 

). علت  2009جمالی و همکاران،اند (جایگزین ساوان شده

شناس به مناطق زاگرس به دلیل اهمیت توجه محققان دیرینه

هاي اهلی کردن این منطقه به عنوان یکی از اولین مکان

جمالی و همکاران ( باشدگیري تمدن میحیوانات و شکل

همانطور که  )1393به نقل از صفایی راد و همکاران،  2009

- شناسی با استفاده از مطالعه گردهدر مقدمه آمده است دیرینه

شناسی و بازسازي پوشش گیاهی در ایران بیشتر در حوضه 

- هاي جنوبیشمال غرب کشور انجام شده است و در عرض

تر کمتر به این مهم پرداخته شده است. در استان فارس براي 

هاي به بررسی گرده )2009جمالی و همکاران،( اولین بار

هاي گیاهی در دریاچه مهارلو پرداخت و دریافتند جنگل

اند. این سال قبل شروع به گسترش کرده 5800بلوط از 

مطلب نشان میدهد منطقه در این دوره از شرایط دمایی و 

هاي بلوط مناسب است بارشی  که براي رشد جنگل

) 1392برخوردار بوده است. همچنین (عزیزي و همکاران، 

بر روي دریاچه نئور به بازسازي فازهاي رطوبتی پرداختند 

و نتیجه گرفتند که یک فاز استپی خشک بدون پوشش 

سال قبل  و در ادامه 12000درختی در پایان دوران یخبندان 

سال قبل در اوایل هولوسن در  8200و 9600دوفاز رطوبتی 

لی جما) (2015جونز و همکاران،( منطقه وجود داشته است.

مطالعات جامعی را در دریاچه پریشان ) . 2015و همکاران،

سال قبل 2000انجام دادند و این پژوهش نشان میدهد که 

دي ( داووشریط براي رشد زیتون در منطقه فراهم بوده است 

) در حوضه دریاچه پریشان به مطالعه 2015و همکاران، 

- هپرداختمنظور بازسازي شرایط محیطی هاي گیاهی بهگرده

اند این مطالعه نتایج کار جمالی و همکاران را تایید کرده 

).  2016. (شریفی و همکاران،)2006(میلز و همکاران،است.

به بازسازي پلیستوسن پسین درمنطقه نئور پرداختند و نتیجه 

گرفتند که شرایط اقلیمی گرم و خشک همراه با گرد و غبار 

). با  1395همکاران ( اکبري و در منطقه حاکم بوده است 

هاي گیاهی در دریاچه گهر به بازسازي شرایط بررسی گرده

دیرینه اقلیمی در این منطقه و مقایسه فازهاي پوشش گیاهی 

این دریاچه با زریبار پرداختند در این پژوهش شروع 

هاي بلوط جنگلهاي بلوط در اشترانکوه را با ظهور جنگل

هاي شمال غرب چهدر دریازریبار هم دوره بوده است. 

کشور اشاره کرد نتایج این پژوهش یک فاز انتقالی گرم و 

هزار سال قبل  6-9خشک یانگر دریاس به فاز مرطوب در 

ال میتوان دهد. از مجموع مطالعات انجام شده در بارا نشان می

) آب و هواي پلیستوسن پسین چنین نتیجه گرفت : الف

به ت این دوره با غلداراي پوشش گیاهی استپی سرد بوده اس

(داوودي و  هاي اسفناجیان و درمنه مشخص شده استگونه

دوره هولوسن میانی با ظهور بلوط و  .ب) )1393همکاران،

جود دورهاي آب و هوایی با شدت تغییرات کمتر در و ج)

هولوسن پایانی. با توجه به آنچه شرح داده شد اکثر مطالعات 

رب و تعداد کمی در انجام شده در مناطق زاگرس شمال غ

زاگرس جنوب غربی بوده است. از آنجا که حوضه زاگرس 

هاي گردش جوي کامال جنوب غربی و فارس ازمنظر سیستم

هاي  متفاوتی دارد و بیشتر رطوبت خود را در حال ویژگی

 هايهاي جنوب غربی و گاهی هم سیستمحاضر از سیستم

 1382(لشکري،  کنند.سودانی دریافت می –ادغامی مدیترانه 

). این سوال مطرح بوده که 1394، لشکري، 1389و پرك 

شرایط آب و هوایی گذشته در این منطقه چگونه بوده است 

آیا مکانیسمی که در حال حاضر شرایط اقلیمی این مناطق را 

رف اند؟ از طکردهکنند در گذشته نیز چنین عمل میکنترل می

ها آرشیو تاالبها و دیگر براي رسیدن به این هدف دریاچه
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. ندامناسبی هستند که شرایط گذشته را در خود حفظ کرده

). بدین منظور تاالب دشت ارژن در استان فارس 2009کل،(

برداري شده و مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از مورد نمونه

هزار سال  15این پژوهش شناسایی دیرینه اقلیم منطقه از 

هاي گردش سازو کار سامانه قبل تا کنون و مقایسه نحوه

  جوي در گذشته و امروز بوده است. 

  و اقلیم امروزي آن منطقه مورد مطالعه

 51° 56 ′مختصات جغرافیایی در )1تاالب دشت ارژن(شکل

عرض  29° 39 ′تا  29° 36 ′طول شرقی و  51° 59 ′تا 

شیراز واقع شده است. این  شهر کیلومتري 60 در شمالی

تاالب امروزه به صورت فصلی بوده و مواقع پر آبی ارتفاع 

). از نظر زمین 1392تماب، ( رسدیمبه یک متر  آن آب

و بوده که توسط د گرابن شناسی این منطقه به صورت یک

کمالی (گسل در دو طرف شرق و غرب تشکیل شده است 

رفته در این ). طبق مطالعات صورت گ2013و همکاران،

باچمنوي و ( باشندیمي حوضه امروزه فعال هاگسلمنطقه 

ي هاکوهسازندهاي زمین شناسی  .)2009همکاران،

) بیشتر شامل سازند گچساران و آسماري 2اطراف(شکل

). تاالب دشت ارژن داراي نظام 1383، زادهشی(درو باشدیم

و با دریاچه پریشان توسط  باشدیمهیدرولوژي نیمه باز 

ساریخانی و است (ي بزرگ در ارتباط هاهولسینگ 

متر از سطح  2000 متوسط تاالب ). ارتفاع2014همکاران، 

زء ج زین ي گرماییبنداز نظر طبقه). 1391لشکري، ( استیدر

ي هاالهچ. طبق تعریف رامشت از باشدیم دیکم تول يتاالبها

است برودتی امروزه تاالب دشت ارژن یک چاله برودتی 

) بارش آن بیشتر در فصل 1394انتظاري و همکاران، (

زمستان بوده و در طول سال تغییرات فصلی زیاد آب و 

وضعیت آب و هواي  1. جدول کنندیمهوایی را تجربه 

ی دهد (سازمان هواشناسی مامروز در این ایستگاه را نشان 

هواي حاکم  آب و دهدیم نشان . این جدول)1395 ،ایران

بر این منطقه نسبت به مناطق هم عرض خود سردتر 

) که با توجه به ارتفاع آن 1391حسینی، ( تر استمرطوب

  دور از انتظار نیست.

 )1395 ران،یا یسازمان هواشناس (منبع: وضعیت آب و هواي کنونی دشت ارژن -1جدول 

تعداد روزهاي 

  یخبندان
  مطلق يحداکثر دما  مطلق يحداقل دما

 يدما نیانگیم

  ماه سال نیسردتر

 يدما نیانگیم

  ماه سال نیگرمتر

 يدما نیانگیم

  ساالنه

  روز در سال 124
درجه  -15

  گرادیسانت
  گرادیدرجه سان 1/2  گرادیدرجه سانت 38

درجه  1/21

  گرادیسانت

درجه  6/11

  گرادیسانت

  

 
 (ترسیم: نگارندگان) موقعیت جغرافیایی دشت ارژن -1شکل
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  ها مواد و روش

دیرینه محیطی در دشت ارژن از دریاچه به منظور مطالعه 

سانتیمتر توسط پژوهشگاه  960اي به طول دشت ارژن مغزه

برداشته  1392شناسی و علوم جوي در شهریور ملی اقیانوس

شد. در مراحل ابتدایی ضریب مغناطیسی در مغزه با دقت 

گیري شد. سپس بر اساس ضریب متر اندازهیک سانتی

هت انجام آنالیزهاي مختلف تهیه ها جمغناطیسی زیرنمونه

 2IMBEشدند. مطالعات پالینولوژي در آزمایشگاه موسسه 

در فرانسه شروع و در تهران دانشگاه شهید بهشتی ادامه 

مور و ( ها بر اساس روشسازي دادهیافت. آماده

هاي صورت گرفته است. شناسایی گرده )1991همکاران،

نجام ا IMBEهاي موسسه گیاهی نیز براساس پایگاه داده

هایی که تغیرات در ضریب مغناطیسی شده است. در قسمت

ها به صورت سیستماتیک برداشته شد زیر نمونهمشاهده نمی

- هاي گیاهی آمادهشده و از آنها مقطع جهت شمارش گرده

گرده شمارش شده و  300سازي شد. در هر مقطع تعداد 

یوم اضافه کردن لیکوپدبراي نشان دادن فقر گرده د رمقاطع با 

- ها در هر مقطع اندازهها درصد حفظ شدگی گردهبه نمونه

) آمده 4گیري شد. نتایج این مطالعات در شکل شماره (

گیاهی  هاينمونه از تکه 4است. به منظور تعیین سن نیز 

برداشته شده آماده سازي شد و براي تعیین سن به روش 

ن لهستان ارسال گردید پزنا 14به آزمایشگاه کربن  14کربن 

). و نتایج حاصل از آن در سرتاسر مغزه 3شکل شماره (

 .)2013ریمرو همکاران،( .شدکالیبره 

  

 
  (منبع: نگارندگان) مدل تعیین سن -3شکل 

  

  

  

                                                           
2 Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d'Ecologie marine et continentale 
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 هاي گیاهی (منبع: نگارندگان)دیاگرام گرده -4شکل 
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  نتایج

    و هواي دیرینه در منطقهث و بررسی آب بح

سنجی شرایط دیرینه محیطی   برا اساس نتایج حاصل از سن   

ســال گذشــته در منطقه بازســازي شــده اســت. در  15000

ــی گرده یاهی در مجموع    بررسـ یاهی    50هاي گ گرده گ

وده ها بسیار اندك بشناسایی شد ولی فراوانی برخی از گونه

ایی هبازسازي محیطی نادیده گرفته شدند و فقط گونه  و در 

ان اند. نتایج نشاند که فراوانی قابل توجهی داشته مطرح شده 

شش گیاهی غنی در این      15000دهد در می سال گذشته پو

ضمن اینکه گرده      ست  شته ا سمت  منطقه وجود ندا ها در ق

انتهایی مغزه تا متراژ شــشــم از حفظ شــدگی بســیار کمی  

نه   برخوردا ــتر گو ند. در این دوره بیشـ هاي علفی و  ر بود

،  1اند تجمع گرده اســفناجیان، ســنتائوراگندمیان غلبه داشــته

درمنه و کوزینیا نشــان دهنده پوشــش گیاهی  2ســیکروئیده 

وپودیوم باشد درصد لیک  استپی سرد در پلیستوسن پسین می     

شش گیاهی       شان دهنده فقر پو شده دراین مقطع ن شمارش 

ست. تجمع گونه به طور کلی  هاي آبزي مانند  در این دوره ا

سپارگانیوم   ست، احتمال    3ا سیار کم بوده ا نیز در این دوره ب

دارد این مســاله به دلیل ســردي هوا و کاهش بارش و در  

شد گیاهان آبزي را      شد که ر سطح آب بوده با نتیجه کاهش 

ست. فراوانی کوزینیا محدود می در اوایل این دوران  4کرده ا

ندان می    نشــــان  نده دوران یخب مالی و  ( باشــــد. ده ج

. کوزرنیا گیاه مناطق مرتفع زاگرس بوده و    )2012همکاران، 

 )1987ال ماسلمانی، ( باشد هوا می وجود آن دلیل بر سردي 

ــعیت کماکان ادامه پیدا میکند و در حدود  هزار 11این وضـ

ــال قبل تا  ــش گیاهی گندمیان در   9000س ــال قبل پوش س

ــترش گندمیان را  منطقه ظاهر می ــلمانی گس ــود، ال موس ش

بارش    به افزایش  ند ( هاي فصــــل گرم می  مربوط  ال دا

سلمانی،  صد      )1987ما صد گندمیان و کاهش در افزایش در

ــد رطوبت     ــان میدهد، درصـ ــفناجیان در این دوره نشـ اسـ

دادودي دوره کمی افزایش پیدا کرده است ( تابستانه در این  

تغییرات زیاد در درصــد  اما به طور کلی )1393و همکاران،

ها طی این دوره در تایید مطالعه هیدرولوژي        فراوانی گونه 

                                                           
1 Centaurea 
2 cichorioideae 

سامان در این دوره زمانی دارد     ضعیت اقلیمی نا ب شان از و  ن

این دوره زمانی در شمالغرب   )2006الوارانس و همکاران،(

ست      سرد یانگر دریاس حاکم بوده ا شک و   ایران دوران خ

اودي نیز در دریاچه پریشان  ) و د2015شریفی و همکاران، (

این دوران را به عنوان دوره یانگر دریاس با شــرایط اقلیمی 

ــت        کرده اســ فی  عر م ــرد  ــک و سـ (داوودي و  خشــ

سد در   1393همکاران، شت ارژن به نظر میر ) اما در منطقه د

این دوره نســبت به دوران قبل رطوبت فصــل گرم افزایش 

ی هاي محلژگیپیدا کرده است. این موضوع را میتوان به وی  

این منطقه ارتباط داد. در اواخر این دوران درختان بلوط کم 

شـــود اما گشـــترش آن بســـیار کم در این منطقه ظاهر می

ست. و در حدود    5700سال تا تقریبا   8500محدود بوده ا

 بادام شــروع به- هاي درختی بلوط و پســتهســال قبل گونه

ــد میکنند، با افزایش و غلبه گندمیان در این محدوده         رشـ

ــفناجیان میتوان نتیجه گرفت در   ــد اس زمانی و کاهش درص

این دوران رطوبت به مقدار ناچیزي افزایش پیدا میکند ولی 

ــت که بتواند جنگل هاي بلوط را این رطوبت در حدي نیس

ــتیون     ــترده ایجاد کند چراکه اسـ ــورت گسـ ــد به صـ ز رشـ

هاي بلوط زاگرس را در رطوبت فصل گرم و افزایش جنگل

). در حدود 2006اســتیونز و همکاران، ( نســبی دما میداند 

ده بادام بسیار محدود ش  -سال قبل گونه بلوط و پسته   5700

سد در عوض خانواده گندمیان،چتریان و   به کمترین حد میر

ده ناســفناجیان افزایش پیدا میکنند. این وضــعیت نشــان ده

کاهش رطوبت در این دوره است. پس از این دوران جنگل  

سته  سال   4000بادام شروع به گسترش کرده و در   بلوط و پ

یان  رسند درصد گندم  قبل به بیشترین حد گسترش خود می  

ــمگیري افزایش پیدا می   ــد  نیز به طور چشـ کند و از درصـ

نده هشود این وضعیت نشان د   خانواده اسفناجیان کاسته می  

ــرطو ــتانه کافی براي رش  د بلوط و گندمیان در اینبت تابس

سپس از گستردگی    ).2001استیونز و همکاران، ( دوره است 

سال قبل   3000هاي بلوط در منطقه کاسته شده و در   جنگل

سال  1600کند و این روند تا حدو ددوباره گسترش پیدا می

یدا می    مه پ بل ادا ــتردگی   1600کند. در  ق ــال پیش گسـ سـ

شود و پوشش گیاهی از درختی ي بلوط محدود میهاجنگل

3 Sparganium 
4 Cousinia  
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شاهده می چهبه درخت شود  اي تغییر میکند در این دوران م

که درخت پســته گســتردگی فراوانی را پیدا کرده و احتماال 

شوند. همچنین  هاي بلوط میدر ارتفاعات جایگزین جنگل

که       3000وجود گونه درختی گردو از   عد  به ب بل  ــال ق سـ

 صورت دست کاشت در منطقه کشت شده باشدتواند به می

) نشان 2010جمالی و همکاران،. ()2015جونز و همکاران،(

هاي انسانی در منطقه دارد. براي بازسازي شرایط    از فعالیت

اقلیمی گذشته بر اساس پوشش گیاهی به عنوان یک فاکتور   

 هاي گردشمتاثر از آّب و هوا نیازمند به بررســـی ســـامانه

ــرایط ــت.  جوي و ش ــماره ( اقلیمی کنونی اس ــکل ش ) 5ش

 دهند.الگوهاي امروزي گردش جوي در منطقه را نشان می

  

  
 (منبع: نگارندگان) دهدیمي گردش جوي کنونی که امروزه ایران را تحت تاثیر خود قرار هاستمیسالگوهاي  -5شکل 

  

 
ساس مطالعات   شان  این الگو بر ا نگارندگان و تیم تحقیقاتی

سی   صوص   50با برر پایانامه دکتري و مقاالت متعدد در خ

ستم    ست و    سی ست آمده ا هاي گردش جوي خاور میانه بد

) 5شــماره (در دســت چاپ اســت. همانطور که در شــکل 

آورده شــده اســت کنترل کننده اصــلی اقلیم ایران پرفشــار 

(پور  ،)1375حجازي زاده اســت (جنب حاره و تاوه قطبی 

فشـــار  پر و در مرحله دوم )2011و زرین ، 2012اصـــغر ،

شکل      شده در  ستان و دیگر موراد ذکر  شد یمعرب  (اواد و با

شات،  ستم    .)2014ما سی هاي جنوب و جنوب غربی امروزه 

 دهند. رطوبت منطقه نیز به    این منطقه را تحت تاثیر قرار می   

ــرخ  دریاي عمان        وخلیج ترتیب از خلیج عدن، دریاي سـ

و زرین و 2012فرجزاده و همکاران، ( شود. فارس تامین می

شش گیاهی به    )2011همکاران، ضعیت پو . اما با توجه به و

ها بدین شــکل عمل نظر میرســد در گذشــته این ســیســتم 

  . اندکردهنمی

 گیرينتیجه

پوشــش گیاهی اســتپی خشــک در منطقه معرف فاز آب و  

سال 12000تا  15000هوایی سرد اواخر پلیستوسن است از 

د رس گردش جوي به نظر می هايقبل است. از نظر سیستم   

هاي پایین کشــیده در این زمان تاوه قطبی به ســمت عرض

شار جنب حاره بر      می سترش پرف شده و مانع از ورود و گ

ــت احتماال در این دوران  ها می روي این عرض ــده اسـ شـ

ــرد طوالنی   ــل س ــل گرم تدریجی بوده و فص  ورود به فص

سال قبل غلبه   9000تا  11000مدتی وجود داشته است. از   

گونه گندمیان در منطقه دیده میشــود ولی تنوع کم پوشــش 

ــان دهنده      ــش گیاهی در این دوره نشـ گیاهی ونبود پوشـ

ــت و می  ــکی در این دوره بوده اس توان آن را به یانگر خش

ــبت داد. در این دوران گیاهان آبزي نیز رو به        دریاس نسـ

دهد سطح آب دریاچه احتماال طی بوده که نشان می افزایش

بارش     مده و  باال آ هاي فصـــل گرم کمی   این دوره کمی 
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ــت. از حدود  ــال قبل پوشـــش  8000افزایش یافته اسـ سـ

ــش درختی   درختی در منطقه افزایش می  یابد .افزایش پوشـ

مستلزم افزایش بارش در فصل گرم و کاهش دامنه تغییرات   

ــعی    ــت و این وضـ ــن میانی یعنی    دمایی اسـ ت تا هولوسـ

ــال قبل ادامه می  6000حدود  یابد. در این دوره الگوهاي    سـ

د و انگردش جوي در این منطقه به تدریج  به ثبات رســیده

اند این مهم هم بر اســـاس مطالعات تا کنون ادامه پیدا کرده

عات          گرده طال ــاس م مده و بر اسـ ــت آ بدسـ یاهی  هاي گ

سوب  ست.در      ر شده ا شته     4000شناختی تایید  سال گذ

ــش گیاهی درختی افزایش می  یابد این دوره در دیگر   پوشـ

شده         شاهده  ضه نیز م صورت گرفته در این حو مطالعات 

ــت که حکایت از یک فاز مرطوب در این منطقه دارد          اسـ

نتایج این تحقیق در ابتدا نشان   ).2009( جمالی و همکاران،

شش گیاهی در این منطقه با توجه   می سی پو ه ب دهد که برر

که میزان آلودگی      ــرایط خاص منطقه و مرتفع بودن آن  شـ

بل       دهد می گرده را کاهش می  قا به عنوان یک روش  ند  توا

ستفاده قرار        شته مورد ا شرایط اقلیم گذ سازي  اعتماد در باز

ــه تیپ  1995مور و همکاران،( گیرد ــر س ) در تحقیق حاض

ساله مشاهده شد. از  15000اصلی پوشش گیاهی طی دوره 

شش گیاهی     11000سال تا حدود   15000 سال قبل که پو

ست که         سیري ا سرد  ستپی مناطق  شش ا غالب در منطقه پو

سردسیري و عمیقتر بودن تاوه قطبی      شرایط  به دلیل وجود 

تري نسبت به امروز بوده  هاي پایینو کشیدگی آن تا عرض 

شرایط محلی بر کاهش دما تاثیر گذار      سو  ست و از دیگر  ا

 11000تا 9000). از 1390نتظاري و همکاران بوده است. ( ا

سال قبل به بعد کم کم گندمیان در منطقه ظهور و شروع به   

یابند که نشــان دهنده شــرایط رشــد میکنند و گســترش می

ــبــت بــه دوره  ــل گرم مرطوبترنسـ گرمتر و وجود فصــ

باشد این دوره را میتوان به عنوان دوره یانگر دریاس  میقبلی

رد. این دوره را به دلیل نوسانات زیاد در  در منطقه معرفی ک

توان دوران گذار اقلیمی هاي گرده ، میفراوانی درصد گونه 

ــال قبل تا حدود      8000نیز نامید. از    ــال قبل   5700سـ سـ

سته بادام و غلبه       ساوان بلوط و پ صورت  پوشش گیاهی به 

شکل می  شی    5700گیرد. در حدود گندمیان  سال قبل  کاه

هانی در این   نه  ناگ گل    ها رخ می گو باره جن هد و دو هاي  د

سته   ساوان     –بلوط و پ شد کرده جایگزین  شروع به ر بادام  

سترش جنگل بلوط در    می سال قبل در این   4000شوند. گ

ــت وجود          بل تحقیق اسـ قا مل بر انگیز بوده و  تا قه   منط

هاي بلوط تا عهد حاضــر هم چنان ادامه داشــته ولی جنگل

نشینی و پیش روي میکرده است.   هاي خاصی عقب در زمان

ــترش درختان گردو در  ــال پیش قابل  3000هرچند گس س

ــه         عات دیگر در این حوضـ طال با م ــت و  جه بوده اسـ تو

ماهنگی دارد.  کاران،   ( ه مالی و هم ما براي  )2015 ج . ا

صیه می    ستابی به نتایج بهتر و دقیقتر در این زمینه تو ود ش د

ــا    ــاس سـ هاي  یر روشمطالعات دقیقتر و جزئی تر بر اسـ

  مطالعات دیرینه در منطقه صورت گیرد. 
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