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 چکیده 

توربزاری در ارتفاع  شناختي و سنبررسي گرده از    1314سنجي رادیوكربن یک مغزه رسوبي از  متر 

های هیركاني مركزی  ساله پوشش گیاهي جنگل  1400های البرز، امکان بازسازی تاریخچه  سطح دریا در كوه

ترین درختان در تركیب  فراوان راش و ممرز  شناختي نشان داد كه  گردهدیرینرا فراهم ساخت. این ركورد  

بلندمازو، ملج و پلت گونه  بودههای مجاور آن  های جنگلي پیرامون توربزار و دامنهتوده های همراه را  و 

ییالقي همواره فراوان .  دادندتشکیل مي توربزار(    ترین درخت توسکای  در مقیاس محلي )سطح و حاشیه 

بازه در  هرچند  زماني  بوده؛  به   450-300و    1250-1050،  1400-1350های  پیش،  تغییرات  سال  دلیل 

از  طور چشمگیری كاهش یافته است. همچنین، لرگ كه در گذشته هیدرولوژیک سطح و حاشیه توربزار، به

پي كاهش دما و خشکي   درختان اصلي در سطح و حاشیه توربزار بود، در چند صد سال اخیر احتمااًل در

سال پیش و     900- 750و    1250-1100های زماني با چیرگي راش )بازهشدت كاهش یافت. در  اقلیمي به 

اخیر(،    450 تاجتودهسال  بودند. در این   ای غنيپوشش بسته و تركیب گونههای پیراموني توربزار دارای 

سال    1400ای كف جنگل داشتند. در  ها، گیاهان علفي نورپسند و مهاجم، فراواني كمي در تركیب گونهدوره

های جنگلي منطقه  ای بر ساختار و تركیب تودهكنندههای انساني تأثیر تعیینتغییرات اقلیمي و فعالیت  گذشته،

(، كاهش چیرگي راش و بازشدن نسبي  سال پیش  700- 550و    1350- 1250ویژه  ها )بهاند. در این دورهداشته

ها،  ویژه سرخسو نورپسند، بهگسترش گیاهان مهاجم  ، موجب  های جنگلي مجاور توربزاردر توده  پوشش تاج

 . ای شدنیزهدرمنه و اسفناجیان، و تاحدی بارهنگ برگ 
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 مقدمه

دانهگرده بررسي علمي  )پالینولوژی(  های گرده  شناسي 

بازسازی تاریخچه    باهدف  گیاهان  هاگ زنده و فسیلو  

و   گیاهي  )  ست یزطیمحپوشش  است   Fægriگذشته 

and Iversen, 1989 ).  در   نیهمچنشناسي  گرده  

آرایه پژوهش )ردههای  ژنتیک    (بندیشناسي  و  گیاهي، 

( باستانتکاملفرگشت  اقلیمي،  تغییرات  شناسي،  (، 

و    پژوهش شناسي،  زمین آلرژی  قضایي  درباره  علوم 

كاربرد)جرم  ,Fægri and Iversen)   دارد شناسي( 

1989; Moore et al., 1991; Blackmore, 2007 .) 

 هوا   و  آبپوشش گیاهي در هر منطقه تحت تأثیر  

فعالیت تغییرات  و  بررسي  بنابراین  است؛  انسان  های 

سود اطالعات  زمان  طول  در  گیاهي  را  پوشش  مندی 

و   آب  تغییرات  و  درباره  نقش  نیز  و  گذشته  هوایي 

دخالت انسان در تغییر و تحول درازمدت پوشش گیاهي  

 Fægri and Iversen, 1989; Moore et)كند فراهم مي

al., 1991 مدت اقلیمي مي(. تغییرات ناگهاني و كوتاه-

پوشش  ت  ساختار  و  تركیب  در  را  مهمي  تغییرات  واند 

 ,Feurdean and Willisگیاهي یک منطقه ایجاد كند ) 

2008 .) 

هاگ  ها گردهبررسي   اصلي  و  روش  فسیل،  های 

بازه در  منطقه  یک  گیاهي  پوشش  بازسازی  های  برای 

دراز  تا  كوتاه   (.Seppä, 2013)  استمدت  زماني 

ميها طیمحو    وهواآب را  گذشته  بررسي  ی  با  توان 

ای و تورب بازسازی كرد  شناختي رسوبات دریاچه گرده

(Lowe and Walker, 1997محیط .) و   ایهای دریاچه

رخدادهای  بایگاني  توربزارها كه  هستند  طبیعت  های 

كنند. از  ي را ثبت مي سالخشکو   اقلیمي، مانند ترسالي

و   گیاهي  پوشش  تاریخچه  بررسي  ی  وهوا آبطرفي، 

مي كنوني  گذشته،  وضعیت  بهتر  درک  به    انتشار تواند 

از جنبه جغرافیای گیاهي و همچنین   ي  نیبشی پگیاهان 

كند وهواآب كمک  آینده   ;Stevens et al., 2001)  ی 

Wasylikowa, 2005; Wasylikowa and 

Witkowski, 2008; Djamali et al., 2008a .) 

تاریخچه چند  در سال بازسازی  امکان  های اخیر، 

های هیركاني با بررسي  هزار ساله پوشش گیاهي جنگل 

مناطق  گرده در  توربزار  چند  و  جلگه شناختي  ای 

پژوهش   یک  در  است.  آمده  فراهم  كوهستاني 

رسوبات شناختگرده روی  بر  موزی  ي  در  تاالب  داربن 

 عرض شمالي،  '33˚36)   متر از سطح دریا  550ارتفاع  

كوه البرز در رشته  يدر دامنه شمال(  طول شرقي   '29˚51

پوشش    راتییتغ  هیركاني،  یها جنگل  یمركز بخش  

بازسازی  ل هزاره گذشته و تاالب در طو  ي جنگلياهیگ

توده بر  .شد پژوهش،  این  پیرامون جنگلهای  اساس  ي 

مورد زماني  بازه  در  توسکا  از  بیشتر  ،  بررسي  تاالب 

(A. subcordata/Alnus glutinosa  ممرز و   )

(Carpinus betulus  )و  شدهلیتشک ندمازو  بل  بود 

(Quercus castaneifolia ،)  نارون  (Ulmus 

carpinifoliaU. /glabra  )انج )لیو   Parrotiaي 

persica  .بودند برخوردار  كمتری  فراواني  از  گرچه  ( 

در طول هزاره گذشته    يانسان   یها تی فعالهایي از  نشانه

  ی از ابتدا ي  انسان  هایفعالیت  دی ، تشددیده شددر منطقه  

و گروهي   هاانواع سرخس  افزایش هاگ  با  قرن نوزدهم

از گیاهان علفي   باز )غیرجنگلي(  دیگر  مناطق  مختص 

در پژوهش   (.et al., 2008 Ramezani)  نشان داده شد

دیگری، پوشش گیاهي چند سده اخیر و تغییرات تراز  

های انزلي و امیركال بازسازی شد  دریا با بررسي تاالب

(Leroy et al., 2010  دیگر همانند  پژوهش  این   .)

انجامپژوهش جنوبي دریای خزر،   شده در حاشیههای 

(  Little Ice Ageنشان داد كه در عصر یخبندان كوچک )

در نتیجه افزایش بارندگي در حوزه دریای خزر، سطح  

 دریا باالتر از زمان حال بود. 

Khakpour Saeej et al. (2013)  ي پژوهش در 

گ  راتییتغ  ،يشناختگرده استان    سریو  ياهیپوشش  در 
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اواخر هولوسن  مازندران   تعرا در  به روش   نییبا  سن 

انسان    تی وهوا و فعالو نقش آب  یبازساز  ،كربنویراد

بررس توسکا    يرا  كه  داد  نشان  گرده  نمودار  كردند. 

مورد   منطقه  در  است.    بررسيهمواره  داشته  حضور 

لرگ توسکا،   (Pterocarya fraxinifolia)  برخالف 

در حدود    یر یكاهش چشمگ نشان    900را  پیش  سال 

خود   به  منطقه  در  را  مهمي  نقش  ممرز  و  راش  داد. 

هرچند   دادند؛  تغییرات  در اختصاص  و  وهواآبپي  یي 

ها  ي آندر فراوانهای انسان تغییرات چشمگیری فعالیت

های  انسان وجود گرده  نشانه دخالت  نیترمهمدیده شد.  

و درختان میوه )گردو و فندق( و گیاهان علفي مهاجم  

،  Ramezani  ( 2013های علفي بود. )گرده گونه  ش یافزا

كالر را در منطقه  ساله پوشش گیاهي تپه  ۸50تاریخچه  

  وهوا آبكالردشت در استان مازندران بازسازی و نقش  

اساس این پژوهش توسکا و  و انسان را بررسي كرد. بر

به فراواني مي تغییر  لرگ گاهي  با  انسان  روییدند، ولي 

زهکشي اراضي    ژهیوبه های هیدرولوژیک منطقه،  ویژگي

توسکا و حذف لرگ    توجهقابلمرطوب، موجب كاهش  

  و گندم   (Juglans regia)  گردوهای  شد. وجود گرده

(Triticum)  دوره طول  در  گویای  بررس  مورد،  ي، 

در است.  منطقه  در  انسان  سال    400تا    300  سکونت 

موجب افزایش  اخیر نقش انسان شدت یافته كه این امر  

گردهقابل همانند  توجه  باز،  اراضي  معرف  گیاهان  های 

( هفتSambucus ebulusآقطي  علف  بند  (، 

(Polygonum spp.و بارهنگ برگ )ای )نیزهPlantago 

lanceolata  .شد )Ramezani et al. (2016)   تاریخچه  

پو  3000 گ  یيایساله  و   ایجلگه  مناطق  ياهی پوشش 

رامركز  زالبر  ي شمال  ی هادامنه نوسانات    تأثیرتحت    ی 

های  دخالتو    یيوهواآب  راتییتغ  ،خزر  ی ایسطح در

های فعالیت انسان در بازسازی كردند. اولین نشانه  انسان

  گردد كه از حضور سال پیش برمي  2300منطقه به حدود  

)  وگردو    هایگرده سیاه  دریافت  Fagopyrumگندم   )

چشمگ  شد. كه    دادنشان    يدرخت  یها گرده  ریكاهش 

درخت جلگهپوشش  مناطق  در    توربزار اطراف    ایي 

باز    ي اهیبا پوشش گ  ندهیطور فزاها بهو جنگل  كاهش 

نسبت  انسان    یهاتیفعالبه افزایش  شدند كه    نیگزیجا

در پژوهشي،   Shumilovskikh et al. (2016)داده شد.  

واقع    ورگكن  اچهیدر  ساله پوشش گیاهي  ۶000تاریخچه  

گرگان  شرق    یمركزقسمت    در بازسازی  را  دشت 

دوره خشک    کی از    يآمده حاك  دست به  ی هاهدادكردند.  

پیش   3900و    5900  نیب رطوبت  و    سال    ن یبافزایش 

  ي پارس   یها ی، در دوره امپراطور سال پیش  700و    2700

 است. يو دوره اسالم

شناختي با رو، نخستین بررسي گردهپژوهش پیش

)رزولوشن( زماني و مکاني باال در یک راشستان  دقت  

های هیركاني است كه با هدف  در بخش مركزی جنگل

روشن  و  بهتر  از  درک  پوشش  تری  درازمدت  پویایي 

آب تغییرات  تأثیر  تحت  جنگلي  و گیاهي  وهوایي 

 های انسان انجام شد. فعالیت

 ها مواد و روش

 منطقه مورد بررسي 

  1314این پژوهش در ارتفاع  توربزار مورد بررسي در  

دقیقه عرض شمالي    31درجه و    3۶متر از سطح دریا ) 

دقیقه طول شرقي( واقع شده است.    25درجه و    51و  

هکتار است كه در    2-3  دمساحت این توربزار در حدو

  45اللیس از حوزه آبخیز شماره    10های سری  جنگل

بخش مركزی جنگل  در  دارد  گلبند  قرار  هیركاني  های 

 . (1ل )شک
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موقعیت تقریبي توربزار اللیس )مربع سیاه در جنوب غربي نوشهر( و  كه   بخشي از منطقه البرز مركزی در شمال ایران -1 شکل

 دهد.مرز فوقاني جنگل )خط ناپیوسته( را نشان مي
Figure 1. Part of the central Alborz in northern Iran showing the approximate position of Lalis 

peatland (black square, southwest of Nowshahr) and the upper forest boundary (sketched as dashed 

line). 

 

های اقلیمي دقیق برای منطقه مورد بررسي در  هداد

دست آمده از  دسترس نیست. بر اساس آمار اقلیمي به

در   سالیانه  بارش  میانگین  نوشهر،  هواشناسي  ایستگاه 

 درجه 1/1۶متر، میانگین دمای ساالنه میلي  1310جلگه 

و    گراديسانت )بهمن(  سردترین  میانگین    ن یترگرمو 

  گراد يسانتدرجه    2/29و    3/2 بیترتبه)مرداد( ماه سال  

( اساس (.  Ramezani, 2009است  زمینداده  بر  -های 

های  های مركزی منطقه هیركاني، تیپناسي در بخشش

عمده و اصلي خاک در ارتفاعات میاني و پاییني منطقه،  

انواع  قهوه روی  بر  كه  است  پسدوگلي  و  جنگلي  ای 

ای( و های آهکي )مانند آهک مارني و آهک ماسهسنگ

یافته  توسعه  قرمز  پدزول  و  راندزین  اند  گاهي 

(Ramezani, 2009  ،10جنگلداری سری    كتابچه طرح  

جنگلي  های  های درختي در تودهگونه  ن یترمهم.  (اللیس

( راش  شامل  منطقه  ممرزFagus orientalisاین   ،) 

(Carpinis betulus( ییالقي  توسکای   ،)Alnus 

subcordata)  ( و پلتAcer velutinumاست. گونه )-

شیرداره از  عبارتند  كمتر  فراواني  با   Acer) ایي 

cappaducicumبلندمازو  ،) (Quercus 

castaneifolia( بارانک   ،)Sorbus torminalis  ،)

( وحشي  زبانPrunus aviumگیالس  و  گنجشک  ( 

(Fraxinus excelsior  كتابچه طرح جنگلداری سری( )

 اللیس(.  10

 هاسازی نمونه برداری و آمادهمغزه

طول یک  ای رسوبي به  بردار روسي، مغزهبا دستگاه مغزه

متر از توربزار اللیس در یک راشستان در بخش مركزی  

بررسيجنگل برای  شد.  برداشته  هیركاني  های  های 

نمونهگرده نیمشناسي،  با  سانتي های حجمي  متر مکعبي 

-متر در امتداد مغزه برداشته شد. آمادهفواصل پنج سانتي 

نمونه گردهسازی  استاندارد های  روش  به  شناسي 
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آزمایشگاه   Fægri and Iversen(  1989پیشنهادی) در 

كه  گرده شد  انجام  آلمان  گرایفسوالد  دانشگاه  شناسي 

 شامل مراحل زیر است:

  م یپتاس  دیدروكسیهتیمار    ،(HCl)  کیدری دكلری اس  ماریت 

(KOH)  ،اسید  ،  میکرومتر(  125)بامش    الک با  تیمار 

اسید    1:9)نسبت    استولیز (،  HF)  هیدروفلوریک از 

و   استیک(  اسید  و  نمونهسولفوریک  دادن  در  قرار  ها 

 . استوک(  يسنت 2000روغن سیلیکون )با ویسکوزیته 

 شمارش گرده و ترسیم نمودار گرده

های میکروسکوپي  برای آنالیز گرده از هر عمق، اسالید

شد. گرده  برای  تهیه  شمارش  و  از  شناسایي  ها 

نوری   مدل میکروسکوپ  بزرگ  CX31  الیمپوس  -با 

 Moore et)های شناسایي معتبر  برابر، كلید   400مایي  ن

al., 1991; Beug, 2004  )های مرجع موجود  و اسالید

دانشگاه   طبیعي  منابع  دانشکده  جنگلداری  گروه  در 

 ارومیه استفاده شد. 

ترسیم   گردهبرای  محاسبات  2)شکل    نمودار   ،)

انجام شد و    اكسلشناسي در محیط  های گردهاولیه داده

تهیه  و  نمایش  نرم  برای  نسخه  نمودار گرده،  تیلیا  افزار 

Tilia 2.0.41  (Grimm, 2015  قرار استفاده  مورد   )

، نمودار گرده به ترآسانگرفت. برای توصیف و تفسیر  

اع  تقسیم شد كه به هر بخش یک زون اجتم  چند بخش

 شود.گفته مي (pollen assemblage zoneای )گرده

 سنجيسن

  AMSسنجي رادیوكربن به روش  در این پژوهش از سن 

(Accelerator Mass Spectrometry .شد استفاده   ) 

این كار، مورد  مغزه    متریسانتي  71-79  از عمق  برای 

میوه و  جوانه  فلس  )برگ،  آلي  مواد  درختان   بررسي، 

به  نمونهپس  شد. س  یي و شناسا  یآورجمع(  جنگلي ها 

 ی سازآماده  Grosse-Brauckmann  (1986)روش

دق به  درصدKOH    5با  ماری)ت  پنج  نقطه    قهیمدت  در 

خشک    ºC40   دمای  رشب د  کی  مدتبه  و  شدجوش(  

آزما به  لهستان    كربنویراد  شگاهیو  كشور  در  پوزنان 

 . شدارسال 

 نتایج 

 سنجي مغزه اللیس شناسي و سنچینه

چینه ویژگي  1جدول   عمقهای  مغزه ای  مختلف  های 

 دهد.مورد بررسي در این پژوهش را نشان مي

تعیین مغزه  نتیجه  در   AMSبه روش    س یالل  سن 

 . نشان داده شده است 2جدول 

 
 . (LLS)مغزه اللیس   شناسيچینه -1جدول 

Table 1. Lithostratigraphy of Lalis (LLS) peat core 

 شناسي چینه

Lithology 

 متر( عمق )سانتي
Depth (cm) 

 شدگي كم تا متوسط، حاوی مقدار زیادی ریشه گیاهانیه تجزای با درجه پیت قهوه
Slightly to moderately decomposed brown radicel/root peat 

0-5 /7 

 های گیاهانای با فراواني ریشهپیت قهوه

Brown root peat 

5/7 -70 

 های بزرگ چوب درختانهای گیاهان و حاوی تکهای با فراواني ریشهپیت قهوه

Brown root peat including large wood pieces 

70 -82 

 های چوب همراه با تکه  های گیاهان وای با فراواني ریشهپیت قهوه

Brown root peat including wood pieces 

82 -100 
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 سن رادیوكربن و تقویمي برای توربزار اللیس.  -2جدول 

Table 2. Radiocarbon and calibrated ages for Lalis mire. 

 سن تقویمي یا كالیبره شده

(calibrated yr BP) 

 سن رادیوكربن 

(radiocarbon age ) 

 كد نمونه در آزمایشگاه رادیوكربن 

C Lab. No.14 
 عمق 

 متر()سانتي

Depth (cm) 
1159.5-1068.2 BP 30 ±1210  Poz-35918 79 -71 

 

 شناسيگرده

-های تشکیلتغییرات عمده در فراواني گرده  بر اساس

اللیس به پنج زون اجتماع  ای  دهنده نمودار، ركورد گرده

-ای تشکیلهای گردهای تقسیم شد. همچنین، تیپگرده

-ای در چهار گروه، شامل گردهدهنده این ركورد گرده

درختچه و  درختي  (،  Arboreal pollen: AP)  ایهای 

(،  Non-arboreal pollen: NAP)  يدرخت  ر یغهای گرده

 های گیاهان سطح گرده

( تیپWetland typeتوربزار  و  گرده(  با  های  ای 

 Types of uncertainاكولوژیک نامعلوم )  هایویژگي

habitatsهایي  اخیر گرده  (. گروه2)شکل    ( قرار داده شد

كنند كه در  شناختي مشابه تولید مي های ریختبا ویژگي

گردهبررسي معمول  میکروسکوپ    شناسيهای  از  كه 

گرده شناسایي  برای  مي ها  نوری  قابل  استفاده  شود، 

ها در  ناچار همه این گردهتفکیک از یکدیگر نبوده و به

مي قرار  گروه    فراواني   درصد  محاسبه  برای گیرند.  یک 

و   هایگرده  مجموع  از  ها،گرده درختي  شده  شمارش 

برای هر عمق    پژوهش،  این  در  شد.  استفادهي  درختریغ

حدود  به میانگین  و   300طور  درختي  گرده  دانه 

متمایز    منظوربهشمارش شد.    (pollen sum)  يدرختریغ

تیپ گردهكردن  آرایههای  از  تیپای  گیاهي،  های  های 

گرده   داده    SMALL CAPITALS  بامورفولوژیک  نشان 

به  Joosten and de Klerk, 2002)اند  شده ادامه  در   .)

مشاهده تغییرات  منحنيتوصیف  در  از شده  گرده  های 

 پردازیم.ای مي اجتماع گردهترین پایین

 متر؛يسانت  ۱۰۰-۵/۸2)عمق    LLS-1  یاگرده  اجتماع  زون

 ( شی پ سال ۱2۷۰-۱۴۰۰

های راش، ممرز و توسکا از فراواني  در این زون گرده

مقادیر  به ابتدا  در  بید  گرده  برخوردارند.  زیادی  نسبت 

بر مقدار آن  بسیار كمي داشت ولي در میانه های زون 

نارون منحنيشد. گردهافزوده   و  بلوط  لرگ،  های  های 

ای را در تمام طول زون تشکیل دادند. در  تقریباً پیوسته 

درمنه و اسفناجیان    هایي، گردهدرختری غهای  بین گرده

های  خود اختصاص دادند. گردهترین فراواني را بهبیش

( چتریان  یا  UMBELLIFERAEخانواده  كاردی  و   )

برگ   PLANTAGO LANCEOLATA)  یا نیزهبارهنگ 

TYPE شد.  مشاهدهزون  نی در ا( نیز با مقادیر كمي 
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 نمودار درصد گرده توربزار اللیس  -2شکل 

Figure 2. Pollen percentage diagram for Lalis mire 
 

بین تیپ گیاهان سطح  ای كه توسط  های گردهدر 

 (CYPERACEAE)  شوند، خانواده جگنتوربزار تولید مي 

در ابتدای این زون با مقادیر زیادی مشاهده شد ولي در  

به  میانه  یافت.زون  كاهش  ای  هگرده  ،همچنین  شدت 

( )دم  ،(MENTHA TYPEنعناع  و  EQUISETUMاسب   )

)خون مشاهده   (LYTHRUM SALICARIA TYPEفام 

گروه   بین  در  گردهتیپشدند.  رویشگاه های  با  ای 

ای  های با دیواره صاف و بدون پرین )الیهنامعلوم، هاگ

 Monolete sporesها( )شفاف در اطراف هاگ سرخس 

without perine  در ابتدای زون از فراواني بسیار باالیي )

تا انتهای زون از مقدار آن    جی تدربهبرخوردار بود ولي  

-كاسته شد. به سمت نیمه باالیي زون، بر فراواني گرده

  ( ASTER TYPEهای گروهي از گیاهان خانواده كاسني )

 .شدافزوده  LACTUCEAE لهیقب و
-يسانت  ۵/۸2-۵/۶2)عمق    LLS-2  یاگرده  اجتماع  زون

 ( شیپ  سال ۱2۷۰- ۱۰2۰ تر؛م

  LLS-2a زون ریزتوان به دو ای را مياین اجتماع گرده
در    LLS-2b  و كرد.   عمق)  LLS-2a  زون  ریزتقسیم 

 گرده(،  شیپ  سال   1270- 1150  متر؛يسانت  5/۸2- 5/72

گرده    كهيحالرا نشان داد، در  یر یچشمگ  شی راش افزا

مقا در  پ  سه یممرز  زون  توسکا،  افتیكاهش    نی شیبا   .

هستند.    ي مشابه با زون قبل  یری مقاد  ینارون و بلوط دارا 

  مقدار   از  ادامه  در  يول  افتی   شیافزا  ابتدا  در  لرگ  گرده

كاسته   از    ،يدرختری غ  یها گرده  نیب  در.  شدآن  درمنه 

ول  ي فراوان  نیشتریب بود  فراوان   از   يبرخوردار    ي درصد 

 اهان یگ  گرده.  شد  كاسته  یری چشمگطور  به  انیاسفناج

  در   هاسرخس  نیپر  بدون  ی هاهاگ  و  جگن  خانواده

  آن   از  بعد  و  ش یافزا  گرده  نمودار  از  بخش  نیا  یابتدا 

  5/72-5/۶2)عمق    LLS-2b  رزونیز  در .  افتی  كاهش 

های راش و سال پیش(، گرده  1150- 1020متر؛  سانتي 

توسکا كاهش یافته و ممرز روند افزایشي را نشان داد.  

زیرزون گرده به  نسبت  چنداني  تغییر  لرگ  و  بید  های 
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بلوط در ابتدا كمي افزایش    قبلي نداشته ولي منحني گرده

 یافت. 
-يسانت  ۵/۶2-۵/3۷)عمق    LLS-3  یاگرده  اجتماع  زون

 ( شیپ سال ۱۰2۰-۶3۰ تر؛م
های ممرز، توسکا و نارون ابتدای زون با افزایش گرده

مي گردهشروع  ادامه  در  كه    طور بهنارون    شود 

گرده همچنین،  یافت.  كاهش  و چشمگیری  ممرز  های 

  بیشینه های زون كاهش یافته ولي راش به  توسکا در میانه

تا میاني  بخش  از  این زون رسید.  در  مرز    مقدار خود 

های ممرز و توسکا روند افزایشي و باالیي زون، گرده

راش روند كاهشي را نشان داد. گرده اسفناجیان    گرده

ترین مقدار خود رسید و پس از  های زون به كممیانه  در

آن دوباره افزایش یافت. درمنه از ابتدا تا انتهای زون با  

 ای حضور داشت. پیوسته  طوربهفراواني نسبي 

گرده بین  گرده در  توربزار،  گیاهان  به  متعلق  های 

میانه داد. گرده  نعناع در  نشان  افزایش نسبي  های زون 

جگن، روند رو به افزایشي را تا انتهای  گیاهان خانواده  

زون نشان داده و نزدیک به مرز باالیي زون، به بیشینه  

ها در  های بدون پرین سرخسمقادیر خود رسید. هاگ

برخوردار   چشمگیری  فراواني  از  زون  انتهای  و  ابتدا 

عمق در  ولي  بهبودند  زون  میاني  مقدار  های  از  شدت 

 كاسته شد. هاآن

-يسانت  ۵/3۷-۵/22)عمق    LLS-4  یاگرده  اجتماع  زون

 ( شیپ  سال ۶3۰-3۸۰ تر؛م

منحني مربوط به درصد فراواني گرده راش، در ابتدای  

به سمت مرز باالیي    زون مقادیر كمي را نشان داد ولي

زون با شیب تندی افزایش یافت. گرده ممرز با مقادیر  

نسبت زیاد و ثابت دیده شد. منحني گرده توسکا از  به

به  ولي  بود  برخوردار  زون  ابتدای  در  زیادی  فراواني 

شدت از مقدار آن كاسته شد.  سمت مرز باالیي زون به

درصد فراواني گرده لرگ در ابتدای زون كم بود و پس  

های درمنه و اسفناجیان، كلي ناپدید شد. گردهاز آن به

نسبت زیادی را نشان داده تنها در ابتدای زون مقادیر به

شدت  سمت مرز باالیي زون از فراواني هر دو بهولي به  

های پاییني  های گرده كاردی در نمونهدانهكاسته شد. تک

 زون مشاهده شد.

در میانه زون، مقادیر    ژهیوبهخانواده جگن،    گرده

ها  های بدون پرین سرخسبسیار كمي را نشان داد. هاگ 

بخش زیادی  در  مقادیر  از  زون،  میاني  و  پاییني  های 

رخوردار بوده ولي نزدیک به مرز باالیي زون از فراواني  ب

 شدت كاسته شد. به هانآ

  تا  متر يسانت  ۵/22  عمق)از    LLS-5  یاگرده  اجتماع  زون

 ( ریاخ سال 3۸۰ توربزار؛ سطح

منحني گرده راش در این بخش از نمودار گرده، مقادیر  

تمام  داد. ممرز در    نسبت زیاد و تقریباً ثابتي را نشانبه

به مقادیر  باالیي  مرز  به  نزدیک  تا  زون  نسبت  طول 

یکنواختي داشت و در باالترین عمق كمي افزایش یافت. 

منحني گرده توسکا در نیمه پاییني زون به بیشینه مقدار  

خود رسید و پس از آن از مقدار آن كاسته شد. در بخش  

همانند   شد.  افزوده  بید  گرده  فراواني  بر  زون،  میاني 

با مقادیر متوسط، هازون ی پیشین، درمنه و اسفناجیان 

گرده گروه  بیشترین  به  NAPهای  اختصاص  را  خود 

گرده اجتماع  زون  این  دیگر  ویژگي  كاهش  دادند.  ای، 

شدید گرده گیاهان خانواده جگن در میانه زون است كه  

در باالترین عمق مورد بررسي، به بیشینه مقدار خود در  

گرده ركورد  رسسراسر  هاگای  پرین  ید.  بدون  های 

ها نیز به بیشترین مقدار خود در میانه این زون  سرخس

  طور بهرسید ولي پس از آن و به سمت مرز باالیي زون  

 . چشمگیری از مقادیر آن كاسته شد

 بحث 

داده كمک  با  بخش  این  گردهدر  ركورد  های  شناسي 

های جنگلي  ساله توده  1400ای اللیس، تاریخچه  گرده

آمیخته راش منطقه مركزی هیركاني در اواخر هولوسن  
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ی از دوره كواترنری  ادوره ری زشود )هولوسن،  بررسي مي 

حدود   كه  را    11700است  زمین  تاریخ  در  اخیر  سال 

عوامل تأثیرگذار بر    نیترمهمدهد(. همچنین،  تشکیل مي

آب اكولوژیک،  عوامل  شامل  تغییرات،  و  این  وهوایي 

پژوهش  ،انساني نتایج  با  و  مقایسه  بررسي  دیگر  های 

 شود. مي

در  گرده توسکا  و  ممرز  راش،  سال    1400های 

اند. گذشته اغلب از فراواني چشمگیری برخوردار بوده

دهد كه در دوره زماني مورد  ي نشان ميخوببهها  این داده

-بررسي، راش و ممرز، درختان اصلي )چیره( در توده

تور پیرامون  جنگلي  )های  ملج  و  بوده   Ulmusبزار 

glabra( و بلندمازو )Quercus castaneifoliaگونه )-

همراه ه مي ای  تشکیل  حتي  دادهرا  ناچیز   باوجوداند. 

گرده فراواني  اللیس،  بودن  گرده  نمودار  در  افرا  های 

(،  Acer velutinumپلت )  ژهیوبهها،  درختان مادری آن

توده تركیب  در  مهمي  نقش  اطراف  های  هم  جنگلي 

-درختان حشره در و انتشار گرده اند، زیرا تولید داشته

)ردهگ است  ضعیف  افرا  مانند   ,.Connor et alافشان 

2004; Ramezani et al., 2013زبان گنجشک (. 

(excelsior Fraxinus( شیردار ،)A. cappadocicum  )

انفرادی در    صورتبه( هم  platyphyllos Tiliaو نمدار )

-نشدن گردهاند. البته، یافتتركیب جنگل شركت داشته 

-بعضي از دوره افشان درگردههای این درختان حشره

بهه زماني،  دمعني   ای  آنها   جنگلي هایتوده رنبود 

نیست. در سطح و حاشیه توربزار اللیس   اطراف توربزار 

( ییالقي  توسکای  همواره  Alnus subcordataنیز   )

)ت فراوان  لرگ  و  بوده  درختي  گونه   Pterocaryaرین 

fraxinifolia( و بیدمشک )Salix aegyptiaca  هم در )

 اند. مواقعي از فراواني نسبي برخوردار بوده

در ادامه، برای درک بهتر پویایي درازمدت تركیب  

پوشش   تغییرات  منطقه،  در  هولوسن  اواخر  در  جنگل 

های جنگلي اطراف توربزار و همچنین سطح  گیاهي توده

-های زماني )مطابق با زونو حاشیه آن به تفکیک دوره

گرده اجتماع  بررسي  های  اللیس(  گرده  نمودار  در  ای 

 شود. مي

  ای سال پیش )زون اجتماع گرده  ۱۴۰۰-۱2۷۰بازه زماني  

LLS-1) 

های توسکا و بید از یک سو و  نسبت كم گردهمقادیر به

ها و گرده گیاهان خانواده جگن  فراواني هاگ سرخس

سال    1400- 1350از سوی دیگر در ابتدای این دوره )

نشانه تاجپیش(،  نسبي  بودن  باز  از  و  هایي  پوشش 

گسترش گیاهان علفي بلند در سطح و حاشیه توربزار  

و   اصلي  درختان  ممرز  و  راش  زمان،  همین  در  است. 

و پلت با فراواني كمتر در    هایي مانند بلندمازو، ملجگونه

توده دامنهتركیب  و  توربزار  پیرامون  جنگلي  های  های 

سال پیش،   1300اند. در حدود مجاور آن شركت داشته

حاشیه   و  سطح  گیاهي  پوشش  در  تغییراتي  پي  در 

و   ییالقي  توسکای  زیادی    دمشکیبتوربزار،  گسترش 

یافتند و با كاهش نور رسیده به كف جنگل، از فراواني  

علفي،   خانواده  سرخس  ژهیوبهگیاهاني  گیاهان  و  ها 

های جنگلي اطراف  شدت كاسته شد. در تودهجگن، به

وربزار هم از چیرگي راش كاسته شد كه در پي خود  ت 

پوشش جنگل و گسترش گیاهان مهاجم و شدن تاجباز

همراه داشت.  را به  درمنه و اسفناجیان  ویژهبهنورپسند،  

های دو  نسبت زیاد گردهبدون شک بخشي از مقادیر به

آرایه گیاهي اخیر در این بخش و همچنین سراسر ركورد  

ها  دلیل قدرت انتشار باالی این گردههای اللیس، بگرده

در فواصل طوالني است. فراواني نسبي این گیاهان در  

 ,.Akhani et alای شمال ایران )مناطق ساحلي و جلگه 

بادگرده2010 سرشت  همچنین  و  آن(  ها  افشاني 

(Djamali et al., 2008b; Ramezani et al., 2013  ،)

ارتفاعات مناطق كوهستاني  ها را به  های آنانتقال گرده

نیز   كاردی  گرده  پیوسته  منحني  است.  داشته  همراه  به 

های مختص فضاهای باز  نشانه دیگری از حضور گونه
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ایران   غرب  شمال  در  گیاهان  این  گرده  وجود  است. 

نشانگر چرای دام در مناطق تخریب یافته و مزارع است  

(Zavvar et al., 2017; Djamali et al., 2009 .) 

  پوشش جنگل در این بازه زماني شدن نسبي تاجازب

  APهای درختي )منحني نسبت كم گردهكه از مقادیر به

شکل   مي 2در  دریافت  نیز  از  (  ناشي  احتمااًل  شود، 

از گذشتهفعالیت انسان در منطقه بوده است.  های  های 

های هیركاني شمال ایران  دور، قطع درختان در جنگل

ادامه داشته    1342رایج بود و تا سال  گیری  زغال   رایب

( (.  Ehlers, 2007; Ramezani et al., 2008است 

اساس همچنین،   باستان یافته  بر  مناطق  های  در  شناسي 

ذوب    منظوربههای خزری، قطع درختان  مركزی جنگل

از   حداقل  داشته    3000فلزات  رواج  پیش  سال 

(Ramezani et al., 2008  نیز تاریخي  مستندات  و   )

جلگهح در  را  انسان  ميضور  نشان  چالوس  دهد  های 

(Mahjoori, 2002  در انسان  حضور  دیگر  نشانه   .)

-منطقه، وجود گرده گردو در این بخش از ركورد گرده

میوه   غذایي  ارزش  دلیل كیفیت چوب وایست. گردو به

است. بوده  انسان  توجه  مورد  دیرباز  از   (1994)  آن 

Sabeti  داند ویركاني نميهای هگردو را بومي جنگل 

كند؛  شناسي نیز این فرضیه را تأیید ميگرده های پژوهش

 در گردو به  مربوط ایگرده ركورد  ترین چنانکه، قدیمي

حدود شمال  به  گردد برمي پیش سال  2300 كشور 

(Ramezani et al., 2016) . 

  ای سال پیش )زون اجتماع گرده  ۱2۷۰-۱۰2۰بازه زماني  

LLS-2) 

زماني    گردهافزایش   بازه  در  سال    1270- 1150راش 

( در LLS2-aپیش  راش  درختان  چیرگي  نشانگر   ،)

ای  های گردههای جنگلي اطراف توربزار است. دادهتوده

مي نشان  همچنین  گرده،  نمودار  از  بخش  كه  این  دهد 

پوشش بسته و تركیب  های جنگلي منطقه دارای تاجتوده

زماني، توسکای ییالقي  ای غني بودند. در این بازه گونه

و لرگ درختان اصلي سطح و حاشیه توربزار را تشکیل  

 دادند. مي

دوره  مهم ویژگي  سال    1150- 1020  يزمانترین 

كه    (، كاهش چشمگیر گرده راش استLLS2-b) پیش

های درمنه و اسفناجیان و  به همراه افزایش نسبي گرده

در  توده  انبوهي  كاهش  نشانگر  كاردی  گرده  حضور 

نشانه  نیز  بلوط  افزایش گرده  توربزار است.  ی  پیرامون 

ركورد   از  بخش  این  در  توده  تراكم  كاهش  از  دیگری 

بلوط  گرده نورپسند  درختان  نسبي  گسترش  كه  ایست 

 )بلندمازو( را به همراه داشته است. افزایش نسبي گرده

ممرز در پي كاهش درصد فراواني گرده راش، نشانگر  

طلبي  ت. ممرز از درختان فرصت توالي طبیعي توده اس

است كه پس از كاهش راش گسترش یافته و جایگزین  

-شود. موارد مشابه این پدیده، در بخشآن در توده مي

گرده ركورد  این  از  دیگری  باالیي  های  نیمه  )مثال  ای 

های مشابه در منطقه  ( و پژوهشLLS-3ای  اجتماع گرده

یز مشاهده ( نRamezani et al., 2008ماشلک نوشهر )

توجه گرده توسکا در شده است. همچنین، كاهش قابل

این دوره حاكي از كاهش تراكم درختان توسکای ییالقي  

دلیل پایین  تواند بهدر سطح و حاشیه توربزار است كه مي

باشد.   تاالبي  اكوسیستم  این  در  آب  سفره  رفتن سطح 

كاهش نسبي فراواني لرگ در همین بازه زماني، با پدیده  

(، كه در ركوردهای Pterocarya declineاهش لرگ )ك

 ;Ramezani et al., 2016ای دیگر در شمال ایران )گرده

Ramezani, 2013; Leroy et al., 2013; Khakpour 

Saeej et al., 2013  و منطقه كولشیس در شرق دریای )

( همخواني  De Klerk et al., 2009سیاه  شده،  ثبت   )

پژوهش در  بازه های  دارد.  این  در  لرگ  مشابه، كاهش 

منطقه در  اقلیمي  تغییر  به  ناحیه  زماني،  بزرگي  به  ای 

( نسبت داده  Zohary, 1973اگزیني )-رویشي هیركاني

اساس، شمال ایران و منطقه كولشیس  شده است. بر این  

از   ترمرطوبو    تر گرمسال پیش اقلیمي    1000تا حدود  
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از میانگ ین دما و مقدار  زمان حال داشته و پس از آن 

 سالیانه این مناطق كاسته شد.  بارش

 ای سال پیش )زون اجتماع گرده  ۱۰2۰-۶3۰بازه زماني  

LLS-3) 

سال پیش   1200درصد فراواني گرده راش كه از حدود  

گرده اجتماع  باالیي  كاهش LLS-2ای  )نیمه  به  رو   )

تا   را  افزایشي  روندی  زون  این  شروع  با  بود  گذاشته 

دوباره   ۸00حدود   پس  آن  از  و  داد  نشان  پیش  سال 

بازه همانند  یافت.  منحني  كاهش  پیشین،  زماني  های 

های راش و ممرز حالتي االكلنگي  درصد فراواني گرده

دهد. این امر نشانگر تغییر همیشگي تركیب  را نشان مي

به توده و  توربزار  اطراف  جنگلي  دیگر  های  عبارت 

( جنگل  درازمدت   long-term forestپویایي 

dynamics  تغییرات هرچند،  است.  درصد    زمانهم( 

كه بیشترین فراواني را    های راش و ممرز فراواني گرده

به اللیس  گرده  نمودار  ميدر  اختصاص  تا    دهندخود 

حدی مربوط به تأثیر درصد در این نمودارهاست كه در  

گرده فراواني  مجموع  غیردرختي آن  و  درختي  های 

(AP+NAP  محدوده در  مي  100(  قرار  گیرد  درصد 

(Moore et al., 1991 .) 

در این    Cyperaceae  گیاهان خانواده  افزایش گرده

مي زماني  گسترش بازه  نشانگر  سطح    آنها   تواند  و  در 

پایینحاشیه   و  محل  توربزار  در  تاالب  آب  تراز  رفتن 

 برداری باشد. مغزه

زماني   گرده  ۶3۰-3۸۰بازه  اجتماع  )زون  پیش   ای سال 

LLS-4) 

( مانند راش در  APهای درختي )منحني فراواني گرده

ترین حد خود در سراسر ركورد  ابتدای این دوره به كم

رسد ولي پس از آن روندی افزایشي را نشان  ای ميگرده

های جنگلي پیرامون  پوشش در تودهدهد. كاهش تاجمي

مي  را  فعالیت توربزار  به  در  توان  انسان  تخریبي  های 

منطقه در این دوره نسبت داد. ایجاد فضای باز در توده  

شود  كه موجب افزایش دریافت نور در كف جنگل مي 

مي  كمک  مهاجم  و  نورپسند  گیاهان  گسترش    كند. به 

های درمنه و اسفناجیان و فراواني نسبي  مقادیر زیاد گرده

ه همین در ابتدای این زون بای  نیزهگرده بارهنگ برگ

ها  نکته اشاره دارد. حتي افزایش چشمگیر هاگ سرخس

انتشار   از  ناشي  قوی  احتمال  به  زون  پاییني  نیمه  در 

سرخس جنگلگسترده  نورپسند  هیركاني،  های  های 

)  ژهیوبه نر   .D  و  Dryopteris filix-masسرخس 

affinis  است. در ادامه  پوشش توده  تاج  شدنباز(، در پي

در   با  تغییرات  و  یافته  گسترش  راش  جنگل،  ساختار 

از فراواني گیاهان علفي مهاجم  بسته تاج پوشش  شدن 

-كاسته شد. موارد مشابه این پدیده در ركوردهای گرده

( جمند  موزیRamezani, 2009ای  و  داربن ( 

(Ramezani et al., 2008  نوشهر ماشلک  منطقه  در   )

 مشاهده شده است. 

کای ییالقي در ابتدا  در سطح و حاشیه توربزار، توس 

با گذشت   ولي  بود  برخوردار  توجهي  قابل  فراواني  از 

به تغییرات  زمان  به  نیز  امر  این  یافت.  كاهش  شدت 

از   ناشي  احتماال  و  داشته  ارتباط  محلي  هیدرولوژیک 

تراز آب و   شدن توربزار مربوط    تركوچکپایین رفتن 

بوده است. ناپدید شدن گیاهان سطح و حاشیه توربزار  

)گروه    رد دوره  شکل    Wetland typesاین  را   2در 

ميببینید تقویت  را  فرضیه  این  این    زمانهمكند.  (  با 

كاهش نسبي تراز آب توربزار، از فراواني لرگ نیز كاسته  

های  شد و از این پس نقش این گونه در تركیب توده

 رنگ شد. حاشیه توربزار بیش از پیش كم 

 (LLS-5 ایسال اخیر )زون اجتماع گرده 3۸۰

در    3۸0در   اصلي  درختان  ممرز  و  راش  گذشته  سال 

ده و ملج، بلندمازو و  های جنگلي اطراف توربزار بوتوده

توده تركیب  در  كمتر  فراواني  با  هم  شركت  پلت  ها 

نمودار گرده اللیس، درختاني مانند    بر اساس اند.  داشته

ای در  صورت پایه گنجشک هم بهشیردار، نمدار و زبان
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داشتهتوده حضور  منطقه  جنگلي  و های  سطح  در  اند. 

ییالقي   توسکای  نیز  توربزار  گونه  فراوانحاشیه  ترین 

و   بوده  میانه  دمشکیبدرختي  فراواني  تا  از  زون  های 

گفته    ترشی پكه    گونههماننسبي برخوردار بوده است.  

فراواني   بر  زیرزمیني  آب  سفره  سطح  نوسانات  شد، 

مي تأثیر  توسکا  دورهدرختان  چنانکه،  های  گذارد؛ 

-رطوبتبا افزایش در فراواني این درختان    ترمرطوب

همراه است. از طرف دیگر، با توجه به نورپسند    پسند

تواند به  پوشش مي شدن بیشتر تاجبودن این درختان، باز

-های نمونهپژوهش  بر اساسها منجر شود.  گسترش آن

مركزی جنگل منطقه  در    ي ركان ی ههای  برداری سطحي 

(Ramezani et al., 2013  قدرت از  توسکا  درختان   ،)

ر گرده برخوردارند؛ بنابراین،  باالیي برای تولید و انتشا

بررسي مورد  زماني  دوره  بیشتر  در  توسکا  تا    فراواني 

این    یحد در  گرده  انتشار  و  تولید  مکانیسم  همین  به 

 درختان ارتباط دارد.

ها در بخش باالیي  سرخس  افزایش چشمگیر هاگ

پوشش  تاج  باز شدن ای از  ای اللیس نشانهركورد گرده

جنگلي مجاور توربزار است كه به  های درختان در توده

نتیجه دخالت تودهاحتمال زیاد در  این  ها  های بشر در 

جگن  خانواده  حاصل شده است. مقادیر بسیار زیاد گرده  

در باالترین عمق مغزه مورد بررسي هم نشانگر گسترش  

خانواده   گیاهان  توربزار    Cyperaceaeشدید  در سطح 

ترین گیاهان  اوانر از ف  Carex acutiformisاست. گونه  

نمونه زمان  در  توربزار  سطح  كارهای  علفي  و  برداری 

 میداني در این پژوهش بود.

 گیری نتیجه

گرده كه  بررسي  داد  نشان  اللیس  توربزار  در  شناسي 

های  ترین گونه سال گذشته راش و ممرز فراوان   1400

های جنگلي و توسکای ییالقي  درختي در تركیب توده

بوده  نیترمهم توربزار  حاشیه  و  سطح  در  اند. درخت 

دیگر   پلت  و  بلندمازو  ملج،  مانند  درختاني  همچنین، 

های  ای جنگلهای چوبي مهم را در تركیب گونهگونه

توربزار تشکیل مي تغییرات آبالبته  اند.دادهاطراف   ،-

تغییراتي را در سطح محلي  های انساني  فعالیت  وهوایي و

اند. از دیدگاه توالي درازمدت  وجود آوردهای بهو منطقه

از  توده پس  ممرز  چشمگیر  گسترش  جنگلي،  های 

توده ركورد    دركه    های جنگلي منطقه كاهش راش در 

شد،  گرده دیده  زماني  بازه  چند  در  اللیس    دارای ای 

اهمیت است و به تفاوت در سرشت اكولوژیک نوری  

ای اللیس، نقش  دو گونه اشاره دارد. در ركورد گرده  این

و تأثیر انسان بر اكوسیستم اولیه و تغییر كاربری زمین  

های دخالت  نشانه   نیترمهمخوبي ثبت شد.  در منطقه، به

-های گردو و افزایش گردهانسان در منطقه، وجود گرده

برگ )بارهنگ  كاردی  اسفناجیان،  درمنه،  ای(،  نیزههای 

هاست كه  های بدون پرین سرخسده جگن و هاگخانوا

-ها در فضاهای باز رشد و توسعه ميگیاهان مادری آن

پسند و گرمادوست لرگ كه تا حدود  یابند. گونه رطوبت

سال پیش از درختان مهم سطح و حاشیه توربزار    ۸00

مورد بررسي بود، به دالیل اقلیمي )كاهش دما و بارش( 

امروبه و  یافت  كاهش  به شدت  آن  اصلي  گسترش  زه 

های آینده  در سال تر محدود شده است.  ارتفاعات پایین

 بر  از مناطق  بسیاری  در تغییرات اقلیمي افزایش یافته و

خواهد شد. از   افزوده طبیعت در بشر  هایدخالت  شدت 

-طرفي، تغییرات اقلیمي )گرمایش جهاني( نقش تعیین

گیاهان  كننده جغرافیایي  انتشار  در  داشت.ای   خواهد 

 برابر در گیاهي را  پوشش  واكنش كه است الزم بنابراین،

 باشیم. آگاهي آن مدیریت به قادر و تغییرات بدانیم این

طبیعي آن  پویایي و اكوسیستم جنگل گذشته تغییرات  از

های  كنوني توده وضعیت صحیح درک به زمان طول  در

-زیستدهنده آن مانند  جنگلي و دیگر اجزای تشکیل 

و سامانه آبي  مهم  منابع  كه  توربزارها،  و  تاالبي  های 

كند. این  برخوردار از تنوع زیستي غني هستند، كمک مي

اكوسیستمي   گذاری سیاست و حفاظتي  هایبرنامه در امر 
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 نقش اساسي  آن آینده وضعیت بینيپیش جنگل و نیز

پژوهش ایفا  كرد.   كه  شناختي، بوم دیرینه های خواهد 

 دستیابي به در  را  ما  است، آن  ابزار ن یترمهمي  شناسگرده

 . كندراهنمایي مي  اندازی چشم چنین
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Abstract 

Palynological analysis and radiocarbon dating of a peat core from a mire (1314 m a.s.l.) in the Alborz 

Mountains enabled the reconstruction of the vegetation history of the central Hyrcanian forests over the 

past 1400 years. This palaeopalynological record indicates that Fagus orientalis and Carpinus betulus 

were the most abundant tree species in the surrounding forest stands accompanied by Quercus 

castaneifolia, Ulmus glabra and Acer velutinum. Alnus subcordata must have persistently been the most 

abundant tree species at local scale, i.e., on and in the immediate vicinity of the mire. However, this 

species substantially declined during the periods 1400-1350, 1250-1050 and 450-300 BP, most likely as 

a consequence of local hydrological changes. Also, Pterocarya fraxinifolia, which was a main local 

element until a few centuries ago, decimated probably following a climatic cooling and/or drying. In 

periods where beech was dominant, i.e., 1250-1100 BP, 900-750 BP and over the last 450 years, the 

stands surrounding the mire were closed canopy and rich in (tree) species. These time spans were also 

characterized by the sporadic occurrence of shade-intolerant invasive species in the forest floor. Climatic 

changes and anthropogenic activities must have decisively influenced the structure and composition of 

the forest stands over the last 1400 years. This was particularly the case during the periods 1350-1250 

and 700-550 BP, when a substantial decrease of beech and canopy cover led to the expansion of 

opportunistic invasive species, such as upland ferns, Artemisia and chenopods, and to a lesser extent 

Plantago lanceolata. 

Keywords: Climate change, Holocene, Human activity, Palynology, Vegetation history. 
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