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چکيدُ
چىيسٜ
زض ؾبَٞبي اذيط ،ثب اخطاي ثط٘بٔٞٝبي ؾسؾبظي ٌؿشطز ٜثط ضٚي ضٚزذب٘ٞٝبي انّيٚ ،لٛؿ ذكىؿبِيٞبي
ٞيسض ٚالّيٕي چٙس (زٌ )ٝٞصقش ٚ ٝث ٝزِيُ سجريط ظيبز ٔٙبثـ آثيٚ ،ؾقز زضيبچ ٝاضٔٚي ٝوبٞف يبفش ٝاؾز.
فال ٜٚثط آٖ ٔيعاٖ قٛضي زضيبچ ٝاضٔٚي٘ ٝيع ثٔ 650 ٝيّي ٌطْ زض ِيشط افعايف يبفش ٝاؾز .ثب سٛخ ٝث ٝايٗ
قطايظ ٞيسضِٛٚغيىي ٞيچ ٔٛخٛز ظ٘س ٜاي ٕ٘يشٛا٘س زض زضيبچ ٝاض ٝٔٚظ٘سٌي ٕ٘بيس .اعالفبر ثؿيبض ظيبزي زض
ضاثغ ٝثب ذهٛنيبر قيٕيبيي و٘ٛٙي آة زضيبچ ٝاضٔٚيٚ ٝخٛز زاضزِٚ ،ي زا٘ؿشٞ ٝبي ٔب زض ضاثغ ٝثب قطايظ
زيطيٞ ٝٙيسضِٛٚغيىي  ٚظيؿشي آة ايٗ زضيبچٔ ٚ ٝيعاٖ قٛضي آٖ زض ٌصقش ٚ ٝث ٝذهٛل زض وٛاسط٘طي ثؿيبض
ا٘سن اؾز .ثطضؾي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ،ٝسحٛالر  ٚسغييطار اضسفبفي آٖٞب ٕٞ ٚچٙيٗ سغييطار
ذهٛنيبر ظيؿز چي ٝٙقٙبؾي آٖ ٞب يىي اظ ثٟشطيٗ قٛاٞس زض سكريم ثٟشط ٔبٞيز ٌصقش ٝايٗ زضيبچٝ
اؾزٌ .بؾشطٚدٛزا ،اؾشطاوٛزا ،فطأيٗ فطا ٕٞ ٚچٙيٗ ز ٚوف ٝاي دٛؾشٞ ٝبي نسف غبِت زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٝ
ٞبي زضيبچ ٝاي ٔي ثبقس .ثب سقييٗ خٙؽ ٞ ٌٝ٘ٛ ٚبي ٞط يه اظ ذطزٜٞبي نسف ٕٞچٙيٗ ثطضؾي قطايظ
ٔحيغي زض ظٔبٖ قىُ ٌيطي ايٗ دبزٌب٘ٞ ٝب ٘ؿجز ث ٝثبظ ؾبظي قطايظ ٞيسضِٛٚغيىي ٕٞ ٚچٙيٗ اوِٛٛغيىي
زضيبچ ٝاضٔٚي ٝالساْ ٌطزيس٘ .شبيح ايٗ ثطضؾي ٘كبٖ ٔيزٞسٚ ،يػٌيٞبي قيٕبيي آة زضيبچ ٝاضٔٚي ٝزض ظٔبٖ
سكىيُ ثؿيبضي اظ دبزٌب٘ٞ ٝبي زضيبچ ٝاي ثط ذالف قطايظ و٘ٛٙي ،ثؿيبض ٔشفبٚر ِ ٚت قٛض سب قيطيٗ ثٛزٜ
اؾز.
ٍاشُّبي کليدي :زضيبچٝي اضٔٚيٝ؛ دبزٌب٘ٝي زضيبچٝاي؛ دبِئٛاوِٛٛغي؛ ٘ٛؾب٘بر ؾغح آة زضيبچٝ

1ـ ٔسيطيز ظٔيٗقٙبؾي زضيبيي.
2ـ اؾشبز زا٘كىسٜي خغطافيب ،زا٘كٍب ٜسٟطاٖ (٘ٛيؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
3ـ اؾشبز زا٘كىسٜي خغطافيب ،زا٘كٍب ٜسٟطاٖ.
4ـ اؾشبزيبض دػٞٚكىسٜي فّ ْٛظٔيٗ.
5ـ زا٘كيبض زا٘كىسٜي خغطافيب ،زا٘كٍب ٜسٟطاٖ.

Email:myamani@ut.ac.ir
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هقدهِ
فطايٙسٞبي ائٛؾشبسيىي ٔٙدط ثٛ٘ ٝؾب٘بر ؾغح آة زضيبچٞٝب زض اثط سغييطار حدٓ آة قس ٚ ٜزض ٘شيدٝي آٖ
زض ذغٛط ؾبحّي ،دؽضٚي ٚ 1ديفضٚيٞب 2ثٚٝلٛؿ ٔيدي٘ٛسز (آٙٞطر .)1996 ،3ثطضؾي ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچٝاي ٔب ضا زض سكريم ٔبٞيز ايٗ دبزٌب٘ٞٝب يبضي ٔيٕ٘بيسٚ ،خٛز ٔدٕٛفٞٝبيي اظ فؿيُٞب زالِز ثط
ٔبٞيز زضيبچٝاي ايٗ ٔحيظٞبي ضؾٛثي زاضز .زض ضاثغ ٝثب ثحث ظيؿز چيٝٙقٙبؾي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي
اضٔٚي ٝسٟٙب زٔ ٚغبِق ٝثط ضٚي سقساز ٔحسٚزي اظ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝا٘دبْ ٌطفش ٝاؾزٔ .غفٛضي
ٔمسْ ( ،)1371زض دبيبٖ٘بٔٝي ذٛز ثب ٔٛضٛؿ فؿيُقٙبؾي سقسازي اظ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝي اضٔٚي ٝضا زض ثيٗ
ضٚؾشبي ٌّٕب٘رب٘ ٚ ٝثٙسض ٌّٕب٘رب٘ ٝزض قطق اضٔٚي ،ٝو ٜٛلٟطٔبِٖ ٚ ٛثطـ وچٝثبقي  ٚلطٜضيب ،خٙؽ ٌٝ٘ٛ ٚي
سقسازي اظ دٛؾشٞٝبي نسفي ٔٛخٛز زض دبزٌب٘ٞٝب ضا ثطضؾي ٕ٘ٛز ٜاؾز .زض ايٗ سحميك ٌٞٝ٘ٛبيي اظ اؾشطاوس ٚ
ٌبؾشطٚدٛز زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي قٙبؾبيي ٔ ٚحيظ ظيؿز زيطيٝٙي آٟ٘ب ثطضؾي قس ٜاؾز.
نجٛضي ( ،)1388ثطـ وچ ٝثبقي ضا ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض زاز ٚ ٜؾٗ آٖ ضا ثب اؾشفبز ٜاظ وطثٗ  46000 ،14ؾبَ
ثطآٚضز ٕ٘ٛز ٜاؾز.
اؾشفبز ٜاظ قٛاٞس ضؾٛثي ٔٛخٛز زض ذغٛط ؾبحّي لسيٕي  ٚدبزٌب٘ٞٝبي ايٗ زضيبچٔ ٝيسٛا٘س ٔب ضا زض
زضن ثٟشط قطايظ ظيؿشي ايٗ زضيبچ ٝيبضي ٕ٘بيس .ا٘ٛاؿ فؿيُٞب ٔ ٚيىطٚفؿيُٞب اظ خّٕ ،ٝاؾشطاوس،
ٌبؾشطٚدٛز ،زٚوفٝاي  ٚفطأيٗفطا خع ٚضؾٛثبر زضيبچٝاي ٞؿشٙس .اؾشطاوسٞب زض قبذٝي آضسطٚدٛزاٚ 4
ظيطقبذٝي وطاؾشبظيب 5لطاض زاضز .اؾشطاوسٞب زاضاي سٛٙؿ اوِٛٛغيىي ثباليي ٞؿشٙس ،آٟ٘ب لبزض ث ٝظ٘سٌي زض
آةٞبي قيطيِٗ ،تقٛض ،قٛض  ٚثؿيبض قٛض ٔيثبقٙس (ثٛضؾٕب ٞ ٚبي .)1998 ،حشي ثقضي اظ آٟ٘ب ثب ظ٘سٌي زض
ٔحيظٞبي سمطيجبً ذكه ٔب٘ٙس ذبنٞبي ٔطعٛة يب ظ٘سٌي ضٚي ثطي زضذشبٖ ٘يع ؾبظٌبضي زاض٘س (آضٔؿشطاً٘
 ٚثطظيط .)2005 ،6اؾشطاوسٞبي زضيبظي لبزض٘س اظ افٕبق وٓ سب ظيبز (حسٚز ٔ 2800شط) ظ٘سٌي وٙٙس (ٔٛض،
 .)1961اغّت ٌٞٝ٘ٛبي اؾشطاوس زض ا٘ساظٜٞبي ٔيىطٚؾىٛديا٘س (ٔ 0/4-1/5يّئشط)؛ اٌطچ ٝثقضي ا٘ٛاؿ آة
قيطيٗ ثعضيسط ثٛز ٚ ٜثٔ 30 ٝيّئشط ٘يع ٔيضؾٙس .اظ اؾشطاوسٞب زض ثيٛاؾشطاسيٍطافي  ٚسكريم ٔحيظ
زيطي ٝٙاؾشفبز ٜقس ٚ ٜزض سقييٗ ذغٛط ؾبحّي زضيبٞبي لسيٕي ٘يع ث ٝفٛٙاٖ يه قبذم ٔ ٚ ٟٓاضظقٕٙس
وبضثطز زاض٘س .اٌطچ ٝايٗ ٌط ٜٚفؿيّي ٔقٕٛالً ثطاي سغبثك زض ٔميبؼ خٟب٘ي لبثُ اؾشفبز٘ ٜيؿشٙس ،أب ٔيسٛا٘ٙس
1- Transgressions
2- Regressions
3- Ahnert
4- Arthropoda
5- Crustacea
6- Armstrong & Brasier
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ثطاي سغبثك زض ٔميبؼ ٔٙغمٝاي ٔفيس ٚالـ ق٘ٛس (ثبر  ٚضاثيٙؿ .)1978 ،1ٖٛاؾشطاوسٞب زض سقييٗ ٔيعاٖ
قٛضي زيطي ٚ ٝٙسكريم ٘ٛؾب٘بر ذغٛط ؾبحّي زضيبٞبي لسيٕي ثؿيبض ٔفيس٘س .حشي اظ آٟ٘ب ٔيسٛاٖ ثٝفٛٙاٖ
قبذهي ثطاي سقييٗ آة ٛٞ ٚاي ٌصقش ٝاؾشفبز ٜوطز؛ ظيطا  ٓٞسٛٙؿ  ٚفطاٚا٘ي ثباليي زاض٘س  ٓٞ ٚثيٗ ٘حٜٛي
سٛظيـ آٟ٘ب  ٚزٔب اضسجبط ثؿيبض لٛي ثطلطاض اؾز (زوطٕٞ ٚ 2ىبضاٖ .)1988 ،ضزٜي ٌبؾشطٚدٛزٞب زض قبذٝي
٘طْسٙبٖ 3لطاض زاضز .ثيكشط ٌبؾشطٚدٛزٞب نسف آٞىي زاض٘سِٚ ،ي ثطذي اظ آٟ٘ب فبلس ا٘ساْٞبي ؾرز ٔيثبقٙس.
نسف ٕٔىٗ اؾز ث ٝنٛضر ٔرطٚط ٔؿشميٓ يب ديچيس ٜزيس ٜقٛز .فطأيٗفطا يىى اظ ٟٔٓسطيٗ قبذٞٝب زض
اثطقبذٝي ضيشبضيب 4اؾز و ٝإٞيز ثؿيبض ظيبزى زض ٔغبِقبر ظيؿز چيٝٙاي زاضز .ثيكشطيٗ ٔيعاٖ سطاوٓ
سدٕـ ظيؿشي فطأيٗفطاٞب ٔطثٛط ثٙٔ ٝبعمي اظ زضيب ثب قٛضي ٔشٛؾظ  35زض ٞعاض اؾز .زض نٛضسي و ٝايٗ
ٔيعاٖ سطاوٓ زض ٔحيظٞبي ثب قٛضي وٕشط (آةٞبي ِتقٛض  ٚقيطيٗ ٔب٘ٙس زضيبچٞٝبي آة قيطيٗ ٔ ٚطزاةٞب)
يب ٔٙبعمي ثب قٛضي ثبالسط ٔب٘ٙس ذّيحٞبي ثؿش ٚ ٝزضيبي قٛض ث ٝقسر وبٞف ٔييبثٙس .ثطضؾي سأثيط سغييطار
قٛضي ثط ضٚي خٙؽ آٔ٘ٛيب ٘كبٖ ٔيزٞس ثب وبٞف ٔيعاٖ قٛضي ا٘ساظٜي نسف ٕٞ ٚچٙيٗ ضربٔز زيٛاضٜي
وطثٙبس ٝوّؿيٓ زض دٛؾشٝي آٖ ث ٝقسر وبٞف ٔييبثس .ا٘ساظٜي فطأيٗفطاٞب ٔقٕٛالً وٕشط اظ ٔ 1يّئشط اؾز؛
ِٚي زض ثقضي ٔٛاضز ثعضيسط ٞؿشٙس .ا٘ساظٜي ثعضيسطيٗ ٌٞٝ٘ٛب ث 20 ٝؾب٘شئشط ٘يع ٔيضؾس .زٚوفٝايٞب اظ
خب٘ساضاٖ آثعي ٞؿشٙس و ٝاؾشقساز اسهبَ ث ٝايٗ ٘ٛؿ ثؿشطٞب ضا سٛؾظ ضقشٞٝبي ثيؿٛؼ يب چؿت ؾيٕب٘ي زض
ذٛز زاض٘س (ثطٚؾىب .)2003 ،5اظ عطف زيٍط فيّشط وطزٖ آة سٛؾظ زٚوفٝايٞب ٔٛخت حصف حدٓ ظيبزي اظ
آِٛزٌيٞب  ٚفٙبنط قيٕيبيي آة  ٚسجسيُ آٟ٘ب ثٛٔ ٝاز آِيسض ديىط ٌٛ ٚقشٔ ٝيقٛز (خٛضخيٙؿ.)1990 ،6ٖٛ
حضٛض ايٗ ٔيىطٚفؿيُٞب زض ٔٙبعك حبقيٝي ايٗ زضيبچ ٚ ٝزض اضسفبفبر ثبالسط زض زض ٖٚضؾٛثبر زضيبچٝاي،
فال ٜٚثط ايٙى٘ ٝكبٖزٙٞس ٜي سغييطار ؾغح آة زضيبچ ٝاؾز ،قطايظ ٔحيغي و ٝايٗ ٔٛخٛزار زض ٌصقش ٝزض
آٖ ظ٘سٌي ٔيوطز٘س ،ضا ٘كبٖ ٔي زٙٞس  ٚثب ثطضؾي ٔ ٚمبيؿ ٝآٟ٘ب ثب قطايظ و٘ٛٙي ايٗ زضيبچٔ ٝيسٛاٖ سحٛالر
ٞيسضِٛٚغيىي  ٚاوِٛٛغيىي زضيبچٝي اضٔٚي ٝضا ثبظؾبظي ٕ٘ٛز .اظ ايٗضٞ ٚسف ايٗ سحميك سفؿيط قطايظ ٔحيغي
ٌصقش ٝزضيبچٝي اضٔٚي ٝثب اؾشفبز ٜاظ قٛاٞس فؿيّي ٔٛخٛز زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي آٖ اؾز.

1- Bate & Robinson
2- Deckker
3- Mollusca
4- Retaria
5- Brusca
6- Jorgensen
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هٌطقِي هَرد هطبلعِ
زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض قٕبَ غطثي ايطاٖ  ٚزض ٔٙغمٝي آشضثبيدبٖ ،ثيٗ ٔرشهبر 44°07′سب  47° 53′عَٛ
قطلي  35° 40′ٚسب  38° 30′فطو قٕبِي ٚالـ قس ٜاؾز .ايٗ زضيبچ ٝزض دؿزسطيٗ فط٘ٚكؿز آشضثبيدبٖ
لطاض زاضز و ٝاعطاف آٖ ضا وٜٞٛبي ٔطسفـ ثب اضسفبؿ ثيف اظ ٔ 2000شط فطا ٌطفش ٝاؾز  ٚثٚ ٝؾيّٝي ثرف
قٕبِي وٜٞٛبي ظاٌطؼ ،زأٝٙي خٛٙثي و ٜٛؾجالٖ  ٚزأٞٝٙبي قٕبِي ،غطثي  ٚخٛٙثي و ٜٛؾٟٙس احبع ٝقسٜ
اؾز (قٟطاثي .)1372 ،زضيبچٝي اضٔٚي ،ٝثعضيسطيٗ زضيبچٝي زاذّي ايطاٖ  ٚزٔٚيٗ زضيبچٝي آة قٛض ز٘يب
اؾز .فٕك ٔشٛؾظ زضيبچٔ 6 ٝشط  ٚحساوثط فٕك آٖ ٔ 13شط اؾز .ؾغح آٖ ٘ؿجز ث ٝؾغح آة زضيبٞبي
آظاز ،حسٚز ٔ 1300شط ثبالسط اؾزٟٓٔ .سطيٗ ضٚزذب٘ٞٝبي زضيبچ ،ٝخيغبسي (ظضيٝٙضٚز) ،سبسبئ( ٛؾيٕيٝٙضٚز)،
ؾٛيٛق ثٛالقچبي (ٟٔبثبزچبي)ٌ ،بزاضچبي ،ثبضا٘سٚظچبي ،قٟطچبي ،ضٚضٝچبي٘ ،بظِٛچبي ،ظٚالچبي ،سؿٛجچبي،
آخيچبي  ٚنٛفيچبي ٔيثبقٙس .آخيچبي اظ ضؾٛةٞبي ٕ٘ىي ٘ئٛغٖ قطق سجطيع فجٛض ٔيوٙس ٔ ٚمساض لبثُ
ٔالحؾٝاي ٕ٘ه ث ٝزضيبچ ٝحُٕ ٔيوٙس (آلب٘جبسي .)1385 ،زض ؾبَٞبي اذيط ،ثب اخطاي ثط٘بٔٞٝبي ؾسؾبظي
ٌؿشطز ٜثط ضٚي ضٚزذب٘ٞٝبي انّيٚ ،لٛؿ ذكىؿبِيٞبي ٞيسض ٚالّيٕي چٙس زٝٞي ٌصقش ٚ ٝسجريط ظيبز
ٔٙبثـ آثيٚ ،ؾقز زضيبچ ٝوبٞف يبفش ،ٝزض ٘شيد ٝذغٛط ؾبحّي زؾزذٛـ سغييطٞبي لبثُ سٛخٟي ٌكشٝ
اؾز .قىُ ( )1سغييطار حسالُ  ٚحساوثط سطاظ آة زضيبچ ٝثيٗ ؾبَٞبي  1967سب  2014ضا ٘كبٖ ٔيزٞس.
ٔشٛؾظ اضسفبؿ ؾغح آة زضيبچ ٝزض ؾبَ ٔ 1967قبزَ ٔ 1274شط ثٛز ٜو ٝزض ؾبَ  1995سب ٔ 1279شط (5
ٔشط) افعايف يبفش ٝثٛز .زض ايٗ ؾبَ ثيكشط سأؾيؿبر ٔٛخٛز زض ؾٛاحُ زضيبچ ٝث ٝظيط آة ضفز .دؽ اظ ايٗ
سبضيد ،ؾغح آة زضيبچ ٝثٝقسر وبٞف يبفز قىُ ( .)1آٔبضٞب ٘كبٖ ٔيزٞس اظ ؾبَ  1995سبو ٖٛٙسطاظ آة
زضيبچٝي اضٔٚي ٝؾيط ٘عِٚي زاقش ٝثٝعٛضي و ٝزض آٌٛؾز  2009ث ٝؾغح ٔ 1271/4شط اظ ؾغح آةٞبي آظاز
ضؾيس ٜاؾز و ٝايٗ ٔيعاٖ ٔ 2/7شط وٕشط اظ ؾغح سطاظ اوِٛٛغيهٔ 6/9 ،شط وٕشط اظ سطاظ حساوثطي ٔ 4/3 ٚشط
وٕشط اظ ٔشٛؾظ زضاظٔسر  40ؾبِ ٝآٖ اؾز .اِجش ٝثب سٛخ ٝث ٝثبض٘سٌيٞبي ظٔؿشبٖ  ٚ 1388ثٟبض  1389ؾغح
آة زضيبچ ٝثبال آٔس ٚ ٜث ٝاضسفبؿ ٔ 1271/92شط افعايف يبفز .سب ؾبَ ٘ 2014يع ض٘ٚس وبٞف ازأ ٝيبفشٚ ٝ
ؾغح آة زضيبچ ٝث 1270/33 ٝضؾيس ٜاؾز .سٟٙب ٌ ٝ٘ٛخب٘ساضي و ٝزض آةٞبي ايٗ زضيبچ ٝظ٘سٌي ٔيٕ٘بيس
آضسٕيب اؾز .زضخ ٝحطاضر لبثُ سحُٕ ثطاي آضسٕيب اظ  4سب  35زض خ ٝؾب٘شيٌطاز ٔيثبقس ِٚي حطاضر ثٟيٝٙ
ثطاي آضسٕيب  20-30زضخ ٝؾب٘شيٌطاز اضسٕيب زض قٛضي ٘ppt 340يع ٔيسٛا٘س ثطاي ٔسر وٛسبٞي ظ٘س ٜثٕب٘س
ِٚي حس ثبالي سحُٕ قٛضي ثطاي آضسٕيب  ppt 250فٛٙاٖ قس ٜاؾز (اثطٌ ٚطٚثيؽ  ٚثيطٔٛض .)1982،قطايظ
و٘ٛٙي ايٗ زضيبچ ٚ ٝقٛضي ثؿيبض ثبالي آة ايٗ زضيبچ ٝأىبٖ ظيؿز ؾبيط ٔٛخٛزار آثعي ضا زض ايٗ زضيبچٝ
غيط ٕٔىٗ ٕ٘ٛز ٜاؾزِٚ .ي ايٗ دطؾف و ٝقطايظ ظيؿشي زض ايٗ زضيبچ ٝزض  ٚث ٝذهٛل وٛاسط٘طي چٍٝ٘ٛ
ثٛز ٜاؾز اظ خّٕ ٝؾؤاَٞبيي اؾز و ٝدبؾد ث ٝآٖ ٔيسٛا٘س ثٔ ٝب زض زضن ثٟشط دبِئ ٛاوِٛٛغي ايٗ زضيبچٝ
يبضي ضؾب٘س.
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قىُ (ًَ )1سبًبت سطح تراز آة دریبچِي ارٍهيِ هتر  -1345( 1966-2114تير )1393

نبِحيدٛض ( ،)1389زض يه زٚضٜي ظٔب٘ي  35ؾبِ )1976-2011( ٝثب اؾشفبز ٜاظ زازٜٞبي ٔبٛٞاضٜاي
ِٙسؾز  TM ETM ،MSSزض قف زٚضٜي ظٔب٘ي  2011 ،2010 ،2009 ،2006 ،2000 ،1989 ،1976ثٝ
دبيف سغييطار ذغٛط ؾبحّي زضيبچٝي اضٔٚي ٝدطزاذش ٝاؾز .ثب ثطضؾي سهبٚيط ٔبٛٞاضٜاي ٔكرم قس وٝ
ٚؾقز زضيبچ ٝزض قٟطيٛض ؾبَ  2014حسٚز  4740وئّٛشط ٔطثـ ٘ؿجز ث ٝؾبَ  1989وبٞف يبفش ٝاؾز ٚ
ٔؿبحز آٖ ث 750 ٝوئّٛشط ٔطثـ ضؾيس ٜاؾزٔ .يعاٖ ٕ٘هٞبي ٔحّ َٛزض آة زضيبچ ٝاظ  217سب ٌ 280طْ زض
ِيشط ٔشغيط اؾز (عّٛفيٛ٘ .)1375 ،ؿ قٛضاة زضيبچٝي اضٔٚي ٝؾسيٓ (وّؿيٓ)  ٚوّطيس (ؾِٛفبر) اؾز
(ٟٔبخط ثبٚلبض .)1376 ،آة زضيبچ ٝحبٚي ٔمبزيط ثباليي اظ يٖٞٛبي ٔرشّف ٔيثبقس و ٝقٛضي آة آٖ ضا ثٝ
ثيف اظ ٌ 350طْ زض ِيشط ٔيضؾب٘س (قىُ  .)2وٕشطيٗ قٛضي زض فهُ ثٟبض (ٌ 217طْ زض ِيشط) ث ٝزِيُ
ٚضٚزي آة ظيبز  ٚثيكشطيٗ قٛضي زض اٚاذط سبثؿشبٖ  ٚاٚايُ دبييع (ٌ 350طْ زض ِيشط) اؾز (نبِحيدٛض ٚ
ٕٞىبضاٖ .)1389 ،سغييطار قٛضي زضيبچ ٝزض قىُ ٔ 2كبٞسٔ ٜيقٛز .اظ ؾبَ  1995و ٝؾغح آة زضيبچٝي
اضٔٚي ٝزض ثبالسطيٗ اضسفبؿ ذٛز زض ع َٛزٚضٜٞبي آٔبضي ثجز قس ٜلطاض زاقش ٝاؾزٔ ،يعاٖ قٛضي ث ٝدبييٗسطيٗ
ٔيعاٖ وبٞف ٔييبثس  ٚث ٝحسٚز ٔ 250يّيٌطْ زض ٔشطٔىقت ٔيضؾس .دؽ اظ آٖ ث ٝسسضيح ثب وبٞف ؾغح آة
زضيبچ ٝسب ؾبَ ٔ ،2010يعاٖ قٛضي ٘يع افعايف يبفش ٝاؾز ثٝنٛضسي و ٝث ٝثبالسطيٗ ٔيعاٖ ثجز قس ٜيقٙي
ٔ 650يّي ٌطْ زض ٔشطٔىقت افعايف ٔي يبثس .ثب وبٞف ؾغح آة زضيب  ٚوبٞف ؾغح سطاظ زضيبچٔ ،ٝيعاٖ
قٛضي افعايف ٔييبثس.
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ضکل ( )2هٌحٌي تغييرات ضَري آة دریبچِي ارٍهيِ طي دٍرُ  16سبلِ ()2111-1995

هَاد ٍ رٍشّب
لجُ اظ ا٘دبْ ٔغبِقبر ٔيسا٘يٛٔ ،لقيز احشٕبِي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي ثط ضٚي سهبٚيط ٔبٛٞاضٜاي ٘ ٚمكٞٝبي
سٛدٌٛطافي ٔكرم ٌطزيس ،ٜثب اؾشفبز ٜاظ سىٙيهٞبي ٛٔ RS ٚ GISلقيز ٔٙبعك احشٕبِي حضٛض دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچٝاي ثط ضٚي سهبٚيط ٔبٛٞاضٜاي ثبظؾبظي قس .زض ثطضؾيٞبي ٔيسا٘ي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي قٙبؾبيي قس ٚ
ثٝنٛضر اِٚي ٝاليٞٝبي ضؾٛثي آٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفز .اظ آ٘دب و ٝزلز خيدياؼٞبي اظ ٘ٛؿ زؾشي وٓ
اؾز ،اظ ايٗض ،ٚثٙٔٝؾٛض يبفشٗ ٔٛلقيز خغطافيبيي  ٚاضسفبؿ زليك دبزٌب٘ٞٝب اظ  GPSزٚفطوب٘ؿ ٝاؾشفبز ٜقس.
ايٗ دبزٌب٘ٞٝب حبٚي ٔيىطٚفؿيُٞبي ٔشقسزي اظ خٌّٕ ٝبؾشطٚدٛز ،اؾشطاوس ،فطأيٗفطا ٕٞ ٚچٙيٗ زٚوفٝاي
ٞؿشٙس؛ اظ ايٗض ،ٚثـٙٔٝؾٛض ثطضؾـي قـٛاٞس اظ اليٞٝبي ٔـشقسز ضؾـٛثي زض ٞـط دبزٌب٘ـ٘ ٝـٕٝ٘ٛثطزاضي قس.
ٔيىطٚفؿيُٞبي ٔٛخٛز زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝثب ٞسف سقييٗ خٙؽ ،فطاٚا٘ي  ٚسغييطار آٟ٘ب
زض چيٝٙثٙسي اليٞ ٝبي ضؾٛثي ٕٞ ٚچٙيٗ سقييٗ قطايظ ظيؿشي زض ظٔبٖ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي
ثطضؾي ٌطزيس .اظ ضؾٛثبر زا٘ٝثٙسي قس ٜاؾز زض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ ،500 ،250 ،125 ،63يىط2 ٚ 1 ٚ ٖٚ
ٔيّي ٔشط اؾشفبزٌ ٜطزيس .زض ايٗ ٔغبِق ٝاثشسا ثب اؾشفبز ٜاظ ثيٛٙوٛالض ٔسَ ٔ Nikonيىطٚفؿيُٞبي ٔٛخٛز زض
ضؾٛثبر قٙبؾبيي  ٚسفىيه ٌطزيس .اثشسا خٙؽ انّي ٔيىطٚفؿيُٞب اظ خّٕ ٝاؾشطاوسٌ ،بؾشطٚدٛز  ٚفطأيٗفطا
ثب اؾشفبز ٜاظ ٔيىطٚؾىٛح سكريم زاز ٜقس .زض ايٗ ٔطحّ ٝزض ٔدٕٛؿ فؿيُٞبي ثيف اظ  600فطاوؿيٖٛ
ٔٛضز ثطضؾي ٔ ٚغبِق ٝلطاض ٌطفز .فال ٜٚثط ٔيىطٚؾىٛح ثيٙبوٛالض ثٙٔٝؾٛض سهٛيطثطزاضي ثٟشط  ٚثبال ثطزٖ زلز
قٙبؾبيي فؿيُٞب اظ ٔيىطٚؾىٛح اِىشط٘ٚيىي ضٚيكي ( )SEMاؾشفبزٌ ٜطزيس.
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بحث ًٍتبیج
پبدگبًِّبي دریبچِاي ارٍهيِ

زض ثطضؾيٞبي ٔيسا٘ي سقساز  24دبزٌب٘ٝي زضيبچٝاي زض ضؾٛثبر وٛاسط٘طي حبقيٝي زضيبچٝي اضٔٚي ٝقٙبؾبيي
 ٚثطضؾي ٌطزيس (قىُ .)4 ٚ 3 ،اظ ٘ؾط دطاوٙسٌي ،ثيكشطيٗ ٌؿشطٜي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي ث ٝسطسيت زض
ثرف خٛٙثئ ،يب٘ي  ٚقٕبِي ٔكبٞسٔ ٜيقٛز .اظ ِحبػ فبنّ ٝعِٛي اظ ذظ ؾبحّي و٘ٛٙي ،سقسازي اظ
دبزٌب٘ٞٝب زض فبنّٝي وٕي اظ ؾبحُ لطاض ٌطفشٝا٘س؛ ِٚي دبزٌب٘ٞٝبيي ٕٞب٘ٙس دبزٌب٘ٝي ثٛوبٖ ( 72وئّٛشط)،
ٟٔبثبز ( 45وئّٛشط) ٔ ٚيب٘سٚآة ( 65وئّٛشط) ثب ذظ ؾبحّي و٘ٛٙي (ؾبَ  )1393فبنّ ٝزاض٘س وٝ
٘كبٖزٙٞسٜي ٌؿشطـ ثؿيبض ظيبز دٟٝٙي آثي زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض ٌصقش ٝاؾز .اظ ِحبػ اضسفبفي وٓ
اضسفبؿسطيٗ دبزٌب٘ ٝزض خعيطٜي اؾالٔي (ٔ 1297شط) ٔ ٚطسفـسطيٗ دبزٌب٘ ٝزض زٔيطچي (ثب اضسفبؿ ٔ 1366شط)
لطاض زاضز  ٚاذشالف اضسفبفي ثيٗ ايٗ دبزٌب٘ٞٝب ثيف اظ ٔ 70شط اؾز .ثيكشطيٗ سطاوٓ دبزٌب٘ٞٝب ث ٝسطسيت زض
اضسفبؿ  1340-1320ثب  10دبزٌب٘ٔ 1297-1320 ،ٝشط ( 6دبزٌب٘ ٚ )ٝثيف اظ ٔ 1360شط ( 3دبزٌب٘ )ٝاؾز .ثب
سٛخ ٝث٘ ٝشبيح حبنُ اظ ٔكبٞسار  ٚثطزاقزٞبي ٔيسا٘ي ،حسالُ سقساز  8ؾغح اضسفبفي ضا ٔيسٛاٖ ثطاي
دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝزض ٘ؾط ٌطفز (خس .)1 َٚؾغٛح سٕبٔي دبزٌب٘ٞٝب ضا ثب زض ٘ؾط ٌطفشٗ اضسفبؿ
و٘ٛٙي ؾغح آة زضيبچٔ 1270( ٝشط) ٔيسٛاٖ اظ ِحبػ اضسفبفي زض ؾغٛح اضسفبفي شيُ عجمٝثٙسي ٕ٘ٛز.
جدٍل ( )1سطحبٌدي ارتفبعي پبدگبًِّبي کَاترًري دریبچِاي ارٍهيِ
ارتفبع پبدگبًِ از سطح کًٌَي دریبچِي ارٍهيِ ( 1371هتر) بِ هتر

ًبم پبدگبًِّب

20-30

خعيط ٜاؾالٔي 1

40-30

ذب٘ ٝثطق 1

50-40

خعيط ٜاؾالٔي ّٔ ،3ىبٖ ّٔ ،3ىبٖ ّٔ ،4ىبٖ 5

60-50

ثٛوبٖ  ،1لعَ لذئ ،يب٘سٚآة ّٔ ،3ىبٖ  ،1لطٜضيب،
ثيٍّ٘ ،1 ٛمس1 ٜ

70-60

خعيط ٜاؾالٔي ٔ ،2يب٘سٚآة  ،1لٟطٔبِٖ ،1 ٛوچٝثبقي

80-70

ٔيب٘سٚآة  ،3ظ٘جيُزاغي 1

90-80

ؾّٕبؼ 1

100-90

ّٔىبٖ  ،1سؿٛج  ،3زٔيطچي 1
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ضکل ( )3هَقعيت پبدگبًِّبي دریبچِي ارٍهيِ
B

ضکل ( :A .)4پبدگبًِي دریبچِاي جسیرُي اسالهي،

 :Bفراٍاًي دٍکفِايّب در رسَببت دریبچِاي پبدگبًِي خبًِي برق
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زیست چيٌِضٌبسي پبدگبًِّبي دریبچِاي ارٍهيِ

زض ٔغبِقبسي و ٝثط ضٚي ٔيىطٚفؿيُٞبي ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝا٘دبْ ٌطفز ،ا٘ٛاؿ فؿيُٞب اظ خّٕ،ٝ
اؾشطاوسٌ ،بؾشطٚدٛز ،زٚوفٝاي  ٚفطأيٗ فطا قٙبؾبيي ٌطزيس؛ و ٝزض شيُ ث ٝثطضؾي آٟ٘ب دطزاذشٔ ٝيقٛز.
1ـ استراکدّبي پبدگبًِّبي دریبچِي ارٍهيِ

زض زضيبچٝي اضٔٚي ٝؾٌ ٝط ٜٚقبذم اؾشطاوس قٙبؾبيي قس و ٝفجبضسٙس اظ ؾيذطيسا ،1وٙس٘ٚيسا  ٚايّيٛؾيذطيؽ.
ايّيٛؾيذطيؽ.
الف :سيپریدیدا

ايٗ ذب٘ٛاز ٜيىي اظ فطاٚاٖسطيٗ ٌٞٝ٘ٛبي اؾشطاوس زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝاؾز ،ؾيذطيسا ٔشٛٙؿسطيٗ
ٌط ٜٚاؾشطاوسٞبي آةٞبي قيطيٗ اؾز (ضاثيٗ .)2011 ،ايٗ ٌط ٜٚقبُٔ  ٌٝ٘ٛ 1000اؾز و ٝسمطيجبً قبُٔ 50
زضنس اؾشطاوسٞبي آةٞبي قيطيٗ اؾز (ؾبيط ٌٞٝ٘ٛب قبُٔ وٙس٘ٚيسا 2ثب  25زضنس ِ ٚيٕٛٙؾيشطيسا 3ثب حسٚز
 10زضنس)( ،وٛئٗ .)2008 ،ثؿيبضي اظ ؾيذطيساٞب زض آةٞبي ٔٛلشي ؽبٞط ٔيق٘ٛس  ٚسرٓٞبي آٟ٘ب زض قطايظ
ذكه ٘يع حفؼ ٔيق٘ٛس  ٚلبثّيز قٙب وطزٖ زاض٘س (ٛٞض ٘ٔ ٛبضسيٗ .)1998 ،ايٗ ٌ ٝ٘ٛزض اوثط ضؾٛثبر
زضيبچٝاي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚئ ٝكبٞسٔ ٜيقٛز.
ة  -گًَِي سيپریدیس ترارٍزاي

4

ؾيذطيسيؽ سطاضٚظاي يىي اظ غبِتسطيٗ ٌٞٝ٘ٛبي اؾشطاوس وفعي زض ٔٙبعك ؾبحّي وٓفٕك ِتقٛض زضيبي
ثبِشيه ثٝقٕبض ٔيآيس (ٞطٔبٖ ٞ ٚيخ .)1998 ،ع َٛثسٖ ؾيذطيسيؽ سطاضٚظاي ثبِغ ثط ٔ 1يّئشط اؾز
(ٞطٔبٖ ٞ ٚيخ .)1998 ،ايٗ فؿيُ ٕٞچٙيٗ زض ٔحيظٞبي زضيبيي ٔ ٚحيظٞبي آةٞبي ِتقٛض ٔطاوف ٘يع
ٔكبٞس ٜقس ٜاؾز .زض ٔغبِقبسي و ٝثط ضٚي قطايظ ظيؿشي ؾيذطيسيؽ سطاضٚظاي آةٞبي ِتقٛض ا٘دبْ قسٜ
ثٛز (ٞيخٔ ،)1976 ،كبٞسٌ ٜطزيس آٟ٘ب زض زٔبيي ثيٗ  7سب  16زضخٝي ؾب٘شيٌطاز ظ٘سٌي ٔيوٙٙس .ايٗ
اؾشطاوس ٕٞچٙيٗ زض ضؾٛثبر ؾغحي زضيبچٝي ؾٛاٖ اضٔٙؿشبٖ ٘يع ٔكبٞس ٜقس ٜاؾز (ٚيىيٙؿٚ ٖٛ

1-Cyprididae
2- Candonidae
3- Limnocytheridae
4-torosa Cyprideis cf
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ٌٛالويبٖ .)2010 ،1ايٌٗ ٝ٘ٛسمطيجبً زض سٕبٔي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝثٝذهٛل ظ٘جيُزاغي ،وچٝثبقي،
٘مسٟٔ ٚ ٜبثبزٔ ،كبٞسٔ ٜيق٘ٛس (قىُ.(5C ،
پ :کٌدًٍيدا

ايٗ خٙؽ زض ذب٘ٛازٜي وٙس٘ٚيسا ٚ 2ظيطذب٘ٛازٜي وٙس٘ٚيٙي 3لطاض زاضز  ٚزض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝثٝ
ذهٛل دبزٌب٘ٝي لطٜضيبء  ٚخعيطٜي اؾالٔي  3ثٚ ٝفٛض لبثُ ٔكبٞس ٜاؾز .ايٗ ٌ٘ ٝ٘ٛيع ٔرشم ث ٝآةٞبي
ِتقٛض زضيبچٞٝب اؾزٕٞ .بٖعٛض و ٝزض قىُ (ٔ ،)5Dكبٞسٔ ٜيقٛزٌٞٝ٘ٛ ،بي ٔرشّف وٙس٘ٚب اظ خّٕ،ٝ
وب٘س٘ٚب ض٘٘ٛؿيؽ ،وب٘س٘ٚب ٍّ٘ىشبٌ ٚ 4طٔ ٚب٘يب٘ب س٘ٛط 5زض ضؾٛثبر زضيبچٝاي اضٔٚي ٝحضٛض زاض٘س .ثيكشطيٗ
فطاٚا٘ي ايٗ ضؾٛثبر زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي زٔيطچي ،ظ٘جيُزاغي ،ؾّٕبؼ ٔكبٞسٔ ٜيقٛز.

ضکل ( :A )5استراکد کبًدًٍب رًًَسيس در پبدگبًِي دریبچِاي قرُضيب :B .استراکد کبًدًٍب ًگلکتب در پبدگبًِي دریبچِاي قرُضيب،
 :Cاستراکد سيپریدیس ترارٍزا در پبدگبًِي دریبچِاي زًبيلداغي  :Dاستراکد گرٍ هبًيبًب تًَر در پبدگبًِي دریبچِاي قرُضيب

 -2گبسترٍپَدا

6

ضزٜي ٌبؾشطٚدٛزٞب زض قبذٝي ٘طْسٙبٖ 7لطاض زاضز .ثيكشط ٌبؾشطٚدٛزٞب زاضاي نسف آٞىي ثٛز ،ٜثطذي ٓٞ
فبلس ا٘ساْٞبي ؾرز ٔيثبقٙس .نسف ٕٔىٗ اؾز ثٝنٛضر ٔرطٚط ٔؿشميٓ يب ديچيس ٜزيس ٜقٛز .سمطيجبً زض
1- Woilkinson & Gulakyan
2- Candoninae
3- Candonini
4- Candona Neglecta
5- Crogmaniana Turner
6- Gastropoda
7- Mollusca
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سٕبٔي دبزٌب٘ـٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚيٌ ٝبؾشطٚدٛزٞب حضٛض زاض٘سِٚ .ي ا٘ساظٜي آٟ٘ب ثيٗ ٔ 500يىط ٖٚسب 2
ٔيّئشط ٔشغيط اؾز .ز ٚخٙؽ انّي و ٝزض ثطضؾي ٞب ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌطفز ،فجبضسٙس اظ ٞيسضٚثيب ٚ
ثيشيٙيسا.
الف ّ -يدرٍبيدا

1

ذب٘ٛازٜي ٞيسضٚثيسا يه فٛٙاٖ فٕٔٛي ثطاي ٌبؾشطٚدٛزٞب اؾز ،و ٝذب٘ٛازٜي ثؿيبض ٌؿشطزٜاي اظ
ٌبؾشطٚدٛزٞبي آة قيطيٗ ِ ٚتقٛض ضا قبُٔ ٔيق٘ٛسٞ .يسضٚثيسا ٌبؾشطٚدٛزٞبي وٛچه  ٚضيعي ٞؿشٙس وٝ
دٛؾش ٝآٟ٘ب زاضاي عِٛي ثيف اظ ٔ 8يّئشط اؾز .نسفٞبي نبفي ٞؿشٙس و ٝث ٝغيط اظ ذغٛط ضقس قىُ
زٙٞسٜي ِج ٝذبضخئ ،قٕٛالً ٞيچ ٘مف ٍ٘ ٚبضي ٘ساض٘س .ثس٘ٝي نسف زاضاي ٔكرهبر وٕي اؾز اظ ايٗض ٚثٝ
ؾرشي ٔيسٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝنٛضر ؾيؿشٕبسيه عجمٝثٙسي ٕ٘ٛز .ايٗ ؾرشي ثٚ ٝاؾغٝي سغييطار زض ذهٛنيبر
زاذّي ٔرهٛل آٟ٘ب اؾزٌٞٝ٘ٛ .بي نسفٞب زض ايٗ ذب٘ٛاز ٜاظ دال٘يؿذيطاَ سب زٚوي ٔشفبٚر اؾز .نسف
ٕٔىٗ اؾز يه ٘بف ثبظ يب ثؿش ٝزاقش ٝثبقس  ٚضربٔز آٖ ٕٔىٗ اؾز اظ يه دٛؾشٝي ٘بظن سب يه دٛؾشٝ
وبٔالً ؾرز ٔشفبٚر ثبقس .دٛؾشٕٔ ٝىٗ اؾز قفبف يب ث ٝضً٘ قبخ ٚ 2يب ثيضً٘ ثبقس .سقساز حّمٞٝبي
دٛؾش ٝثيٗ  2سب ٔ 8شغيط اؾز .سٕبْ زضيچٝي آٟ٘ب ؾيٛٙؾي اؾز و ٝاظ يه عطيك وب٘بَ ؾيف٘ٛي لغـ قسٜ
اؾز (وبثبرٞ ٚ 3طؾّطٌٞٝ٘ٛ .)1993 ،بي اوطٚثيب ٘ٚشٛضٚظاٞ ،4يسضٚثيب اويٛسب ،5اوطٚثيب ٌطيٕي ،6اوطٚثيب سطا٘ىبسب

7

سطا٘ىبسب ٚ 7دؿٛزٔٚيٛٙوال ؾبة ديؿيٙبِيؽ 8ايٗ ذب٘ٛاز ٜزض ضؾٛثبر زضيبچٝاي ثٚ ٝفٛض يبفز ٔيق٘ٛس.
ة -اکرٍبيب ًٍتَرٍزا

ائ ٍٝ٘ٛٙشقّك ث ٝخٙؽ اوطٚثيب  ٚذب٘ٛازٜي ٞيسضٚثيسا اؾز .اوطٚثيب ٘ٚشٛضٚظا زض آةٞبي ِتقٛض ،ذٛضٞب،
الٌٖٞٛب ٔ ٚحيظٞبي زضيبيي ٔكبٞسٔ ٜيقٛز (زضان  ٚآضيبؼٞ .)1995 ،يسضٚثيب اظ ضؾٛثبر سغصئ ٝيوٙٙس ٚ
شضار ضؾٛة ضا ٔيذٛض٘س  ٚثط ضٚي ؾغٛح ؾرز چطا ٔي وٙٙس ٕٞ ٚب٘ٙس ٔبوطٚفيزٞب 9اظ ٔيىطٚاضٌب٘يعْٞب
سغصئ ٝيوٙٙس (ٌٍبظاٌطا٘سا .)2005 ،زٔبي آة ثٔ ٝيعاٖ ظيبزي ثط ضٚي ٔيعاٖ ضقس ٌٞٝ٘ٛبي ٞيسضٚثيب سأثيط
ٔيٌصاضز (زضان  ٚآضيبؼ( .)1995 ،فطيذٚٛا٘س  ٚضيُ )2009 ،ث ٝايٌٗ ٝ٘ٛاظ ٌبؾشطٚدٛز ث ٝفٛٙاٖ

1- Hydrobiidae
2- Horn-colored
3- Kabat
4- Hydrobidia Ventorosa
5-Hydrobia Acuta
6- Ecrobia Grimmi
7- Ecrobia Truncata
8- Pseudamnicola Subpiscinalis
9- Macrophytes
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ٌبؾشطٚدٛزٞبي آةٞبي ِتقٛض اقبض ٜزاقشٝا٘س .اوطٚثيب ٘ٚشٛضٚظا زاضاي ذغٛط ؽطيفي  5 ٚسب  7زٚنٔ 1حسة
ٞؿشٙس و ٝزٚن آٟ٘ب وٕي ٔحسةسط اظ ٞـيسضٚثيب ٍّ٘ىشب 2اؾز .نـسفٞبي وٛچهسط زاضاي  5زٚن ٞؿشٙس ٚ
ؾيّٙسضٞبي آٟ٘ب وٕي ،وٕشط اظ ٞيسضٚثيب ٍّ٘ىشب اؾز .زض فيٛضزٞب  ٚآةٞبي ؾبحّي ،ذٛضٞب ،ضٚزذب٘ٞٝبيي وٝ
ث ٝزضيب ٔيضيع٘س ،زض زإ٘بضن ثب قٛضي زض حسٚز  0/6سب  2زضنس ،زض ثطيشب٘يب ثب قٛضي  0/5سب  2/5زضنس ،وٓ ٚ
ثيف ث ٝظيط آة ضفش ٚ ٝاظ آٖ ثيطٔ ٖٚيآيٙس ،ثط ضٚي ٌُٞب يب زض دٛقفٞبي ٌيبٞي زضيبيي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس
(ٔ .)1963 ،ٛايٗ نسفٞب زض ثؿيبضي اظ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝثٝذهٛل ٘مس ٚ ٜوچٝثبقي ث ٝچكٓ
ٔيذٛض٘س (قىُ.)6A ،
پ ّ -يدرٍبيب اکيَتب

ٌٝ٘ٛاي ثؿيبض وٛچه اظ خٙؽ ٞيسضٚثيب اؾز .ايٗ ٌبؾشطٚدٛز آة ِتقٛض ثب يه آةقف  ٚيه ؾط دٛقه
ٌبؾشطٚدٛز ٔٛالؾي آثعي اؾز  ٚزض ذب٘ٛازٜي ٞيسضٚثيسا لطاض زاضز .اي ٍٝ٘ٛٙزض آةٞبي وٓفٕك ِتقٛض ٚ
الٌٖٞٛبي  ٚذٛضٞب  ٚزضيبچٞٝبي زاذّي يبفز ٔيقٛز (ثيطس ٚ 1985 ،ٖٛدب٘شبظيسٕٞ ٚ ٚىبضاٖ .)2006 ،ايٗ
ٌ٘ ٝ٘ٛيع زض ثؿيبضي اظ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝثٝذهٛل زض دبزٌب٘ٝي ٔيب٘سٚآة  ٚ 1وچٝثبقي ث ٝچكٓ
ٔيذٛض٘س(قىُ.)6C ٚ B ،
ت -اکرٍبيب تراًکبتب

اوطٚثيب سطا٘ىبسب اظ خٙؽ اوطٚثيب ؤ ٝقبزَ ٌٝ٘ٛي ٞيسضٚثيب سٛسيٙي اؾزٌٝ٘ٛ ،اي اظ ٌبؾشطٚدٛزٞبي ثؿيبض ضيع ٚ
اظ ذب٘ٛازٜي ٞيسضٚثيسا اؾز (اثٛر .)1974 ،حساوثط ع َٛنسف ٔ 8/5يّئشط ثجز قس ٜاؾز .ايٌٗ ٝ٘ٛزض
دبزٌب٘ٝي ٘مس ٜثٚ ٝفٛض يبفز ٔيقٛز.
 -پسَدٍهيٌَکال سبة پيسيٌبليس

دؿٛزٔٚيٙيىٛال اظ ٌبؾشطٚدٛزٞبي وٛچه ٔطثٛط ث ٝآةٞبي ِتقٛض ،ثب يه ؾطدٛـ  ٚاظ ذب٘ٛازٜي ٞيسضٚثيسا
ٞؿشٙس (ثٛچز .)2014 ،دؿٛزٔٚيٙيىٛال ٔشقّك ث ٝظيطذب٘ٛازٜي دؿٛزٔٚيٙيىِٛيٙب 3اؾزٌٝ٘ٛ .ي دؿٛزٔٚيٙيىٛال
ؾبة ديؿيٙبِيؽ 4زض ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٌبؾشطٚدٛز زضيبچٝي اضٔٚي ٝث ٝذهٛل ٔيب٘سٚآة  3لبثُ ٔكبٞس ٜاؾز
(قىُ.)6F ،

1- Convex Whorls
2- Hydrobia Neglecta
3- Pseudamnicola
4- Pseudamnicola Subpiscinalis
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ة  -بيتيٌيدا

ثيشيٙيسا ذب٘ٛازٜاي اظ ٌبؾشطٚدٛزٞبي آة قيطيٗ يب يه ٘طْسٗ آثعي اؾز .نسفٞبي ضيع اغّت ضٍ٘ي ٞؿشٙس.
آٖٞب اظ عطيك ؾطدٛـ آٞىيقبٖ قٙبؾبيي ٔيق٘ٛس و ٝيه ثرف ٌطز ثط ضٚي ؾغح ثباليي ٌطز زاض٘س (د٘ٛسض
ٚ ٚاِىط .)2003 ،ثيشيٙيسا فٕٔٛبً زض آةٞبي زض حبَ حطوز  ٚدط لسضر سب فٕك ٔ 45شطي ظ٘سٌي ٔيوٙٙسِٚ .ي
زض ٔٛاضز اؾشثٙبيي زض فٕك ٔ 15شط ٘يع زيسٔ ٜيق٘ٛس .زض ثيٗ ٌٞٝ٘ٛبي ثيشيٙيساٌٞٝ٘ٛ ،بي دؿٛزٚ
ثيشيٙيسايّسضيٕيٌ ،1بثيال ٔٛٞطٚؾب وي٘ٚٛؿيؽ ،2زيٍٛٙؾشٔٛب سطا٘ىش ،3ْٛلبثُسكريم اؾز (قىُ.)7 ،

ضکل ( :A )6اکرٍبيب ًٍتَرٍزا در پبدگبًِي کچِببضيّ :C ٍ B ،يدرٍبيب اکيَتب در پبدگبًِي کچِببضي: D ،اکرٍبيب گریوي در
پبدگبًِي دریبچِاي هيبًدٍآة  :E ،1پسَدٍهيٌَکال سبة پيسيٌبليس در پبدگبًِي دریبچِاي هيبًدٍآة ّ :F ،3يدرٍبيب تتًَي در
پبدگبًِي دریبچِاي ًقدُ

ج ً -ریتيوَرفب

4

ايٗ ٌطٌ ٜٚبؾشطٚدٛزٞبي ذكىيظي  ٚزضيبظي  ٚزض ثقضي ٔٛاضز نسفٞبي ٔٙبعك فٕيك ٕٞ ٚچٙيٗ
نسفٞبي آةٞبي قيطيٗ ضا قبُٔ ٔيقٛز .ايٗ قبذ ٝزضٌصقش ٝثٝفٛٙاٖ ٘طيشٛؾذيٙب 5قٙبذشٔ ٝيقس ٜاؾز.
قبذ٘ ٝطيشٛٔٛٙضفب ثط اؾبؼ سدعي ٚ ٝسحّيُ سجبض ظايف 6زض يه زؾش ٝسمؿيٓثٙسي ٔيق٘ٛس .ثب سٛخ ٝث ٝعجمٝ
ٌبؾشطٚدٛزٞب (د٘ٛسض ِ ٚيٙسضثطي٘ )1997 ،طيشٛؾذيٙب ثبال ضاؾشٝاي 7زض ظيطضزٜي 8اٚضسٌٛبؾشطٚدٛزا 1اؾز .ثبال
1- Pseudobithynia Yildirimi
2- Gabbiella humerosa Kivuensis
3- Pseudamnicolinae
4- Neritimorpha
5- Neritopsina
6- Phylogenetic
7 -Superorder
8- Subclass
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ثبال ذب٘ٛازٜي2دبِئٛسطٚچٛئيس٘ 3شطٚؾذيٙب اؾز .ايٗ ٌبؾشطٚدٛز ثٚ ٝؾيّ ٝثٛچز  ٚضٚوبي ( )2005عجمٝثٙسي ٚ
٘طيشيٕٛضفٞب ث ٝفٛٙاٖ قبذٝي ٘طْسٙبٖ ٌبؾشطٚدٛز قٙبذش ٝقس٘ .طيشيسٞب 4اؾٓ فبْ ٘طيش ،ٝيه ذب٘ٛاز ٜاظ
ٌبؾشطٚدٛزٞبي آة قيطيٗ اؾز و ٝزاضاي يه آةقف 5ثٛز ٚ ٜؾطدٛقئ 6دعا زاضز٘ .طْسٙبٖ ٌبؾشطٚدٛز
آةٞبي قيطيِٗ ،تقٛض  ٚزضيبيي زض ضزٜي ٘طيشٛئيسٞب لطاض ٔيٌيط٘س .ذب٘ٛازٜي ٘طيشيس قبُٔ خٙؽٞبي
زضيبيي ٕٞب٘ٙس ٘طي سب ،7خٙؽٞبيي ٕٞب٘ٙس ٘طي سيٙب 8زض آةٞبي قيطيٗ  ٚخٙؽٞبي آةٞبي ِتقٛض ٚ
قيطيٗ ٕٞب٘ٙس سئٛزٚوؿٛؼ 9اؾز.
A

B
C

ضکل ( :A )7پسَدٍ بيتبًيبیلدریوي در پبدگبًِي ًقدُ :B ،تصَیربرداري ضدُ تَسط  :C ٍ SEMگببيال َّهرٍسب کيًٍَسيس در
پبدگبًِي زًبيلداغي تصَیربرداري ضدُ تَسط هيکرٍسکَپ بيٌبکَالر

 -تئَدٍکسَس پبالسي(11ليٌدّن)1924 ،

ايٗ نسف ٔقٕٛالً ث ٝضً٘ ذبوؿشطي ضٚقٗ ثب ظيٍعانٞبي سيط ٜيب ثب ضً٘ ظضز ثب اٍِٞٛبي ظيٍعان لٜٟٛاي زيسٜ
ٔـيقٛز .ضٌٞٝبي ظيـٍعان زض ثقضي ٔٛاضز ٔٙمغـ ٞؿشٙس  ٚاٍِٛي ض٘ـٍي آٟ٘ب ث ٝعٛض ٔحّي سغييط ٔـيوٙس.
ايٌٗ ٝ٘ٛثٚ ٝاؾغٝي ا٘ساظٜي وٛچهسط  ٚسب حسٚزي اضسفبؿ وٕشط  ٚثٚ ٝاؾغ ٝذظٞبي ظيٍعاوي ؽطيفسط اظ
سئٛزٚوؽ فالٚيشٛؼ ٔشفبٚر اؾز (قىُ .)8
1- Orthogastropoda
2- Superfamily
3- Palaeotrochoidea
4- Neritidae
5- Gill
6- Operculum
7- Nerita
8- Neritina
9- Theodoxus
10-Theodoxus Pallasi
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F

ضکل ( :B ٍ A )8گبسترٍپَد تئَدٍکسَس پبالسي ليٌتَس در پبدگبًِي دریبچِاي کچِببضي :D ٍ C ،گبسترٍپَد تئَدٍکسَس
پبالسي در پبدگبًِي دریبچِاي کچِببضي :F ٍ E ،گبسترٍپَد تئَدٍکسَس فالٍیبتَس در پبدگبًِي دریبچِاي کچِببضي

 -3فراهييفرا

ؾ ٝخٙؽ انّي و ٝزض ٔغبِقبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚيٛٔ ٝضز قٙبؾبيي لطاض ٌطفز فجبضسٙس اظ آٔ٘ٛيب،1
اِفيسيٓ ٚ 2وطيجط ٚاِفيسيٓ .3سٕبٔي ايٗ فطأيٗفطاٞب اظ ٘ٛؿ ثٙشيه ٞؿشٙس.
الف :جٌس آهًَيب

خٙؽ آٔ٘ٛيب يىي اظ فبْسطيٗ فطأيٗفطا ثٙشيه اؾز و ٝزض آةٞبي وٓفٕك زضيب ٔ ٚحيظٞبي آثي ِتقٛض
ظ٘سٌي ٔيوٙٙس (ٚاِش ٚ ٖٛاؾّ .)1990 ،ٖٛيىي اظ قبذمسطيٗ فطأيٗفطا آٔ٘ٛيب زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝي
اضٔٚي ،ٝآٔ٘ٛيب ثبوبضي اؾز.
 گرٍُ آهًَيب ببکبري; گًَِي آهًَيب ببکبري تپيب

4

ايٌٗ ٝ٘ٛاظ اٚاذط ٔيٛؾٗ سب فٟس حبضط ٔكبٞس ٜقس ٜاؾز .آٔ٘ٛيب زض فٕك  35ؾب٘شئشطي  ٚزض قٕبَ آٔطيىبي
قٕبِي زض فٕك  5ؾب٘شئشطي ضؾٛة ظ٘سٌي ٔيوٙس (ٔٛضاي .)2006 ،فطأيٗفطا آٔ٘ٛيب ثبوبضي فبلس ٘بف زٚ
قبذ ٚ ٝزا٘ ٝقيبض يب قيبض فٕيك 5اؾز .آٔ٘ٛيب ثبوبضي سذيب سٕبيُ زاضز حدطٜي ذٛز ضا زض قٛضيٞبي ٔشفبٚر
ثيٗ  10سب  ‰45ثؿبظز (قىُ  )9ايٌٗ ٝ٘ٛزض دبزٌب٘ٞٝبي لعلّق ٚ ٝخعيطٜي اؾالٔي  1ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ضا
زاضز.
1-Ammonia
2- Elphidium
3- Cribro Elphidium
4- Ammonia Beccarii Var. Tepida
5- Umbilical Plugs and Beading, Fluting or Furrowing on Eithers

ببزسبزي پبلئوىيدرولوژي و پبلئواکولوژي دريبچوي اروميو در
کواترنري بب مطبلعوي پبدگبنوىبي دريبچواي

411

ضکل ( :B ٍ A )9گًَِي آهًَيب ببکبري تپيب (ليي ،)1758 ،تصَیربرداري ضدُ تَسط هيکرٍسکَپ بيٌبکَالر D: ٍ C ،گًَِي
آهًَيب اس پي :H ٍ G ،F ،E ،گًَِّبي آهًَيب ببکبري در پبدگبًِي دریبچِاي قسقلعِ ،تصَیربرداري ضدُ تَسط SEM

ة :الفيدین

1

اِفيسيٓ خٙؿي اظ ذب٘ٛازٜي اِفيسيسيسا 1اظ فطأيٗفطاٞبي سهيبذشٝاي اؾز  ٚيىي اظ فطاٚاٖسطيٗ ٌٞٝ٘ٛب زض
٘عزيىي ؾبحُ اؾز .اظ ٔٙبفص ثؿيبض ضيعٚ ،ضلٝاي ،ققبفي يب وٕي ٌطا٘ٛالض ،وّيٛي ،دالٖ اؾذيطاَ چطذيسٜ
اؾز .ديچف ايِٛٛٙر يب حسٚزاً زاضاي ديچف ثب ٞفز سب ثيؿز حدط ٜزض ديچف ٟ٘بيي  ٚاحشٕبالً يه ٘بفي زض
ٞط عطف ثبقسِ .جٝي ثطذي ٌٞٝ٘ٛب سٙس يب زاضاي ظاٚي ٝي وٙبضي  ٚزض ثقضي ٔٛاضز ٌطز قسٜا٘سٔ .كرمسطيٗ
اقىبَ قبيس فطايٙسٞبي ذّفي آٟ٘بؾز و ٝقىبف ضا ث ٝيىسيٍط دي٘ٛس ٔيظ٘س .سمطيجبً زض سٕبٔي دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچٝي اضٔٚي ٝفطأيٗفطا ٔكبٞسٔ ٜيقٛز.
ج :کریبرٍ الفيدین

وطيجط ٚاِفيسيٓ زض ثؿيبضي اظ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝاظ خّٕ ٝزٔيطچئ ،يب٘سٚآة  ،1وچٝثبقي ٔكبٞسٜ
ٔيق٘ٛس (قىُ،

D ،C

 .)10F ٚزاضاي دٛؾشٝاي آظاز ثب ديچف دالٖ اؾذيطاَ ،ايِٛٛٙر  ٚزاضاي سقساز وٕي

حدط ٜزض ٞط زٚض ديچف ،زيٛاضٜي آٞىي ٙٔ ٚبفص زضقز ،زٞب٘ٞٝبي ٔشقسز ث ٝنٛضر ٔٙبفصي زض لبفسٜي
آذطيٗ حدط ٚ ٜؾغح زٞب٘ٝاي اؾز .قٛضي فبُٔ ٔ ٟٓزيٍطي اؾز و ٝزض سٛظيـ ٌٞٝ٘ٛبي ٔرشّف فطأيٗفطا
ثؿيبض ٔ ٟٓاؾزِٚ .ي ٌٞٝ٘ٛبي اِفيسيب قٛضي زٚؾز ٞؿشٙس  ٚسٛا٘بيي سغبثك ذٛز ضا ثب قطايظ ٔرشّف قٛضي
1- Elphidium
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اظ ِتقٛض سب ثؿيبض قٛض زاض٘س .ثطاي ٔثبَ ٌٞٝ٘ٛبي اِفيسيب ثب زضيبچٞٝبي فهّي زض خٛٙة اؾشطاِيب ٕٞبًٙٞ
قسٜا٘س .زض ثطذي اظ زضيبچٞٝب ث ٝعٛض فهّي سغييطار قٛضي ثؿيبض ظيبزي ثط ٔٙغم ٝحبوٓ اؾز(وٗ  ٚزوط،2
 .)1981ايٗ زضيبچٞٝب زض ظٔؿشبٖ ثٚ ٝؾيّٝي ثبضاٖ سغصي ٝقس ٚ ٜزض ع َٛسبثؿشبٖ ذكه ٔيق٘ٛس .ايٌٗٝ٘ٛ
حشي زض آةٞبي ذيّي قٛض ٘يع ظ٘سٌي ٔيوٙٙس (ديشط .)2011 ،وطثيط ٚاِفيسيٓٞب زض آةٞبي قيطيٗ ٔٙغمٝي
ضٚزذب٘ٝي وٛيىئٌ ٖٛطا٘س آضغا٘شيٗ  ٚزض قٛضي وٕشط اظ  48 .0زض ٞعاض ظ٘سٌي ٔيوٙٙس .ايٗ قطايظ ِتقٛض ثٝ
ٚاؾغٔ ٝسٞبي ثبالي زضيب اؾز و ٝث ٝثبالي ضٚزذب٘٘ ٝفٛش ٔيوٙس (ثِٛشٛفؿىي ،1968 ،3ضايزٌٝ٘ٛ )1968 ،4ي
وطيجط ٚاِفيسيٓ ٌ٘ٛشطي 5زض ٔحيظٞبيي ثب قٛضي دبييٗ ،زض ٔحيظٞبي ثب قٛضي وٓ زِشبي ضٚزذب٘ ٝفطيعض 6زض
ثطيشيف وّٕجيب ( ،1990خب٘ؿ ٚ 7ٖٛدشطؾ ٚ )1992 ،ٖٛزض آةٞبي وٓفٕك ِتقٛض ( 10زض ٞعاض) زض زِشبي
ٔيؾيؾيدي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس .زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚيٌٞٝ٘ٛ ٝبي اِفيسي ْٛالي ،ٜٛاِفيسيٓ الٔفيس،ْٚ
وطيجط ٚاِفيسيٓ اوؿىٛس ٚ ْٛوطيجط ٚاِفيسيٓ اٚقٙيؿيع زض ثيكشط ضؾٛثبر زضيبچٝاي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي
اضٔٚي ٝث ٝذهٛل ظ٘جيُ زاغي ،خعيطٜي اؾالٔي  ٚ 3لطٜضيب لبثُ ٔكبٞس ٜاؾز.

ضکل ( :A )11الفيدیَم الیَُ  :Bگًَِي الفيدین الهفيدٍم در پبدگبًِي دریبچِاي هيبًدٍآة  :C 3کریبرٍ الفيدین اکسکَتَمٍD ،
 :Eکریبرٍ الفيدین اٍضٌيسيس

1- Elphidiidae
2- Cann & De Deckker
3- Boltovskoy
4- Wright
5- Cribroelphidium Gunteri
6- Fraser
7- Jonasson
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 -4دٍکفِايّب
دٍکفِايّب خبًَادُ هيتيليدا

1

ٔيشيّسا ذب٘ٛازٜاي اظ نسفٞبي زٚوفٝاي آةٞبي قٛض٘ ،طْسٙبٖ زٚوفٝاي ٚزض ضزٜي ٔيشيّٛيسا 2لطاض زاضز .ايٗ
ضز ٜسٟٙب يه ذب٘ٛاز ٜزاضز  ٚقبُٔ  ٌٝ٘ٛ 52اؾز (ثٛچزٌٞٝ٘ٛ .)2014 ،بي ايٗ ذب٘ٛاز ٜزض ؾطسبؾط ز٘يب يبفز
ٔيق٘ٛس ِٚي اغّت زض زضيبٞبي ؾطزسط  ٚزض زاضاي ؾبحُ ؾٍٙي زض ٔحسٚزٜي خعض ٔ ٚسي ٔ ٚحسٚز ظيط خعض
ٔ ٚسي وٓفٕك قىُ ٔيٌيط٘س .قىُ فٕٔٛي دٛؾش ٝزٚوفٝايٞب دٛؾش ٝث ٓٞ ٝچؿجيس ٚ ٜاليٞٝبي آٟ٘ب ثٓٞ ٝ
چؿجيسٞ ٜؿشٙس .وفٝايٞبي ٔٛخٛز زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝغبِجبً اظ ذب٘ٛازٔ ٜيشيّيسا ٞؿشٙس .اظ ثيٗ
ٌٞٝ٘ٛبي ٔيشيّيساٞبٌٝ٘ٛ ،ي ٔيشيالؾشط ِيٙشئٛؼ 3زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝقٙبؾبيي ٌطزيس
(قىُ .)11

ضکل ( :A )11گًَِي دٍکفِاي هيتيالستر در پبدگبًِي دریبچِاي ًقدُ ،تصَیربرداري ضدُ تَسط  :B ،SEMهيکرٍسکَپ
بيٌبکَالر

 فطاٚا٘ي ٔيىطٚفؿيُٞب زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚيٝثٙٔٝؾٛض ثطضؾي فطاٚا٘ي دٛؾشٞٝبي نسفي زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝاثشسا فؿيُٞب ث ٝچٟبض ٌطٜٚ
ٌبؾشطٚدٛز ،فطأيٗفطا ،زٚوفٝاي  ٚاؾشطاوس سمؿيٓثٙسي قسٌ .بؾشطٚدٛزٞب ث ٝز ٚذب٘ٛازٜي (ٞيسضٚثيسيب ٚ
ثيشيٙيسا  ٚسئٛزٚوؿٛؼ) ،ضاؾشٝي فطأيٗفطاٞب ث ٝز ٚذب٘ٛازٜي (اِفيسيب ٌٝ٘ٛ ٚي آٔ٘ٛيب) ،زٚوفٝاي ث ٝذب٘ٛازٜي
ٔيشيّيسا ٌ ٚط ٜٚاؾشطاوسٞب ثٌٞٝ٘ٛ ٝبي ؾيذطيسيؽ ،وٙس٘ٚب سمؿيٓثٙسي قس .ثٙٔ ٝؾٛض سقييٗ فطاٚا٘ي نسفٞب،
ضؾٛةٞبي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي )ٕٝ٘ٛ٘ 107( ٝزض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 1 ٚ 2يّئشط ٕٞ ٚچٙيٗ
فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 125 ٚ 250 ،500يىط ٖٚثب اؾشفبز ٜاظ ثيٙبوٛالض ثطضؾي ٌطزيس .زض ايٗ ٔطحّ ،ٝزض ٔدٕٛؿ
ثيف اظ  600فطاوؿي ٖٛضؾٛثي ٔٛضز ثطضؾي ٔ ٚغبِق ٝلطاض ٌطفز .ثيف اظ  45000فؿيُ ٔ ٚيىطٚفؿيُ ٔٛضز
1- Mytilidae
2- Mytiloida
3- Mytilaster Lineatus
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ثطضؾي لطاض ٌطفش ٚ ٝخٙؽ ٌٝ٘ٛ ٚي آٟ٘ب سقييٗ ٌطزيسٕٞ .بٖعٛض و ٝزض خسٔ )2( َٚكبٞسٔ ٜيقٛز ،سٕبٔي
ٌٞٝ٘ٛبي ٌبؾشطٚدٛز ( ٞيسضٚثيب ،ثيشيٙيسا  ٚسئٛزٚوؿٛؼ)  ٚزٚوفٝاي ٔيشيالؾشط زض سٕبٔي فطاوؿيٖٞٛبي
ضؾٛثي زيسٔ ٜيق٘ٛس .فطأيٗفطاٞبي اِفيسي ٚ ْٛآٔ٘ٛيب سٟٙب زض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 500 ٚ 250 ،125يىط ٖٚزيسٜ
ٔيق٘ٛسٞ .طچٙس فطاوؿيٖٞٛبي ظيط  63زض ايٗ سحميك ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٍ٘طفزِٚ ،ي زض ايٗ فطاوؿيٖٛ
فطأيٗفطاٞب اظ ٔيىطٚفؿيُٞبي غبِت زض دبزٌب٘ٞٝب زضيبچٝاي اضٔٚي ٝثٝقٕبض ٔيض٘ٚس.
جدٍل ( )2فراٍاًي هيکرٍفسيلّب در فراکسيَىّبي  125هيکرٍى تب  2هيليهتر پبدگبًِّبي دریبچِاي ارٍهيِ
هجوَع

 2هيلي هتر

 1هيلي هتر

 511هيکرٍى

 251هيکرٍى

 125هيکرٍى

ًَع فسيل

2166

51

1039

810

174

38

ٞيسضٚثيب

2164

39

97

788

761

479

ثيشيٙيسا

495

354

111

11

14

19

سئٛزٚوؿٛؼ

4289

0

90

789

2633

777

ؾيذطيسيؽ

8507

0

37

561

4069

3840

ايّيٛؾيذطيؽ

94

0

0

1

83

10

وٙس٘ٚب

18857

469

1166

1859

6019

9244

ٔيشيالؾشط

8052

0

0

136

2926

4990

اِفيسيْٛ

608
45132

0

0

41

241

323

آٔ٘ٛيب

913

2594

4996

16906

19720

ٔدٕٛؿ

ثب سٛخ ٝخسٌٞٝ٘ٛ 2 َٚبي ٌبؾشطٚدٛز (ٞيسضٚثيب ،ثيشيٙيسا  ٚسئٛزٚوؿٛؼ) سمطيجبً زض سٕبٔي ضؾٛثبر
دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي  ٚسٕبٔي فطاوؿيٖٞٛبي زا٘ٝثٙسي حضٛض زاض٘س؛ اظ ايٗضٔ ٚيسٛاٖ آٟ٘ب ضا ث ٝفٛٙاٖ
قبذهٝي ظيؿشي زض ظٔبٖ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي لّٕساز ٕ٘ٛز (قىُ  .)12اؾشطاوسٞب ٘يع ث ٝفٛٙاٖ
يىي اظ قبذمسطيٗ ٔيىطٚفؿيُٞبي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝقٙبذشٔ ٝيق٘ٛس  ٚثقس اظ زٚوفٝايٞبي
ٔيشيالؾشط ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ضا زض ثيٗ ٔيىطٚفؿيُٞبي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝي اضٔٚي ٝزاض٘س .اظ ثيٗ ٌبؾشطٚدٛزٞب
ٞيسضٚثيسيب ثيكشط زض آةٞبي قيطيٗ زضيبچٞٝب  ٚضٚزذب٘ٞٝب ظ٘سٌي ٔيوٙٙسِٚ .ي ثقضي اظ آٟ٘ب زض آةٞبي
ِتقٛض يب زض حبقيٝي آةٞبي ِتقٛض  ٚقيطيٗ ٘يع يبفشٔ ٝيق٘ٛس .سقساز وٕي ٘يع زض ٔحيظٞبي زضيبيي  ٚثط
ضٚي ثؿشطٞبي ٌّي يب ٔبؾٝاي  ٚزض ثيٗ خّجهٞب ٌ ٚيبٞبٖ زضيب حضٛض زاض٘سٞ .يسضٚثيسيبي ؾبحّي فٕٔٛبً زض
آةٞبي ؾبحّي  ٚيب الٌٖٞٛبي ِتقٛض زض ٘عزيىي ؾٛاحُ اضٚدب  ٚقٕبَ افطيمب يبفز قسٜا٘س (ثط٘ع.)1988 ،
ذب٘ٛازٜي ثي شيٙيسا اظ ٌبؾشطٚدٛزٞبي آة قيطيٗ ثب يه ٔٛالؼ ٌبؾشطٚدٛز آثعي اؾز (ثٛچز  ٚضٚوبي،
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ٕٞ .)2005چٙيٗ ذب٘ٛازٜي ٘طيشيس قبُٔ خٙؽٞبي زضيبيي ٕٞب٘ٙس ٘طيسب ،1خٙؽٞبيي ٕٞب٘ٙس ٘طيسيٙب 2زض
آةٞبي قيطيٗ  ٚخٙؽٞبي آةٞبي ِتقٛض  ٚقيطيٗ ٕٞب٘ٙس سئٛزٚوؿٛؼ 3اؾز  ٚزض آةٞبي ِتقٛض ثب
قٛضي  1زضنس ظ٘سٌي ٔيوٙس .فطيذٚٛا٘س  ٚضيسَ ( ،)2009ايٗ ٌ ٝ٘ٛضا زض زضيبي ذعض؛ ذٛقطٚاٖ ( )2014زض
ضؾٛثبر ٔيب٘ىبِ( ٝوب٘بَ ذعيٙي) ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز ٜاؾز .زٚوفٝاي ٔيشيالؾشط ِيٙشئٛؼ ٘يع سمطيجبً زض سٕبٔي
دبزٌب٘ٞٝب  ٚسٕبٔي فطاوؿيٖٞٛب زيسٔ ٜيقٛز؛ وٕٝ٘ٛ٘ ٝاي اظ آٟ٘ب زض زضيبي ذعض و ٝزاضاي قٛضي  5 .0سب 18
زض ٞعاض اؾزٔ ،كبٞس ٜقس ٚ ٜثٔٛي ايٗ ٔٙغم ٝث ٝقٕبض ٔيآيس (ٔبضخٕٞ ٚ ٛىبضأٖ .)2005 ،يشيالؾشط
ِيٙشئٛؼ زٚوفٝاي اظ ذب٘ٛازٔ ٜيشيّيسا اؾز و ٝسٟٙب ٌٝ٘ٛي قٙبذش ٝقس ٜاظ ايٗ ذب٘ٛاز ٜزض زضيبي ذعض اؾز
(فّٛي يٍب٘ ٚ ٝوّجبؾي .)1385 ،سقّك ايٗ ٌٞٝ٘ٛب ث ٝآةٞبي قيطيٗ ٕٞ ٚچٙيٗ ِتقٛض ٕٞب٘ٙس زضيبي ذعض
٘كبٖزٙٞسٜي ايٗ ٔؿأِ ٝاؾز و ٝزض ظٔبٖ قىٌُيطي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝآة زضيبچ ٝحبٚي آةٞبي
قيطيٗ  ٚآةٞبي ِتقٛضي ثٛز ٜو ٝقطايظ ضا ثطاي ظيؿز ثؿيبضي اظ ٌٞٝ٘ٛبي ٌبؾشطٚدٛزا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾز.
ٕٞبٖعٛض و ٝزض خسٔ )2( َٚكبٞسٔ ٜيقٛز ،فطأيٗفطا ٔٛخٛز زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اظ ِحبػ
ا٘ساظ ٜزض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 500يىطٔ 250 ،ٖٚيىطٔ 125 ٚ ٖٚيىط ٖٚلطاض زاضز .ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي فطأيٗفطاٞب
ث ٝسطسيت زض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 500 ٚ 250 ،125يىط ٖٚاؾز .فطأيٗفطا ٔٛخٛز زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي
اضٔٚي ٝزض ضزٜٞبي ثؿيبض وٛچه عجمٝثٙسي ٔيق٘ٛس .وٛچه ثٛزٖ ا٘ساظٜاي فطأيٗفطا زض دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچٝاي اضٔٚي٘ ٝكبٖ زٙٞسٜي قطايظ ٔحيغي آة زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض ظٔبٖ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝب اؾز .ث ٝعٛض
وّي ثب وبٞف ٔيعاٖ قٛضيٛ٘ ،ؿ ٌٝ٘ٛاي فطأيٗفطاٞب ث ٝقسر زچبض ٘مهبٖ ٔيقٛز .ثطازقب ،)1955( ٚسأثيط
سغييطار قٛضي ضا ثط ضٚي خٙؽ آٔ٘ٛيب ثطضؾي وطزٔ ٚ ٜشٛخ ٝقس ٜثٛز و ٝثب وبٞف ٔيعاٖ قٛضي ا٘ساظٜي
نسف ٕٞ ٚچٙيٗ ضربٔز زيٛاضٜي وطثٙبس ٝوّؿيٓ زض دٛؾشٝي آٖ ث ٝقسر وبٞف ٔييبثس .وٛچه ثٛزٖ ا٘ساظٜ
فطأيٗفطاٞب زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝذٛز ٘كبٖزٙٞسٜي دبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ قٛضي زض ٔحيظٞبيي اؾز
و ٝدبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي زض آٖ ضؾٛةٌصاضي ٕ٘ٛزٜا٘س .سمطيجبً سٕبٔي ٌٞٝ٘ٛبي فطأيٗفطاٞبي ٔٛخٛز زض
ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي زاضاي دٛؾشٞٝبيي ٞيبِيٗ ٞؿشٙس .ايٗ أط ٘يع ٘كبٖزٙٞسٜي دبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ
قٛضي زض ظٔبٖ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝب اؾز .ؾ ٝخٙؽ انّي و ٝزض ايٗ ٔغبِقبر ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌطفز،
فجبضسٙس اظ :آٔ٘ٛيب ٚ 4اِفيسيٓ ٚ 5وطيجط ٚاِفيسيٓ .6سٕبٔي ايٗ فطأيٗفطاٞب اظ ٘ٛؿ ثٙشيه ٞؿشٙس .آٔ٘ٛيب زض فٕك
 35ؾب٘شئشطي  ٚزض قٕبَ آٔطيىبي قٕبِي زض فٕك  5ؾب٘شئشطي ؾغح ضؾٛة ظ٘سٌي ٔيوٙس .ثيكشط
1- Nerita
2- Neritina
3- Theodoxus
4- Ammonia
5- Elphidium
6- Cribro Elphidium
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ٌٞٝ٘ٛبي وطيجط ٚاِفيسي ٚ ْٛث ٝذهٛل وطيجط ٚاِفيسيٓ ٌ٘ٛشطي 1زض ٔحيظٞبيي ثب قٛضي دبييٗ ،زض ٔحيظٞبي
ثب قٛضي وٓ زِشبي ضٚزذب٘ ٝفطيعض 2زض ثطيشيف وّٕجيب (دشطؾ ،3ٖٛخب٘ؿ ٚ )1990 ٚ 1992 ،4ٖٛزض آةٞبي
وٓفٕك ِتقٛض ( 10زض ٞعاض) زض زِشبي ٔيؾيؾي دي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس (دًٕٝٞ .)1978 ،1ي ايٗ قٛاٞس
حىبيز اظ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي زض ٔحيغي ِتقٛض اؾز.

ضکل ( )12فراٍاًي هيکرٍفسيلّب در پبدگبًِّبي دریبچِاي ارٍهيِ

 -تأثير تغييرات ارتفبع آة دریبچِي ارٍهيِ بر ضرایط زیستي

ٕٞب٘غٛض و ٝزض قىُ (ٔ )13كبٞسٔ ٜيقٛزٕٞ ،عٔبٖ ثب دبييٗ ثٛزٖ ؾغح آة زضيبچ ٝزض دبزٌب٘ٝي زضيبچٝاي
خعيط ٜاؾالٔي  ،1ؾٔ ٝيىطٚفؿيُ اؾشطاوس ،فطأيٗفطا  ٚزٚوفٝاي ٔيشيالؾشط زض اليٞٝبي ضؾٛثي دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچٝاي اضٔٚئ ٝكبٞسٔ ٜيق٘ٛس .ثب سٛخ ٝث ٝخس )2( َٚثيكشطيٗ سطاوٓ ٔيىطٚفؿيُٞب زض فطاوؿيٖٞٛبي ظيط
ٔ 1يّئشط حضٛض زاض٘س  ٚحشي زض فطأيٗفطا ٔحسٚز ث ٝفطاوؿيٖٞٛبي ٔ 500يىط ٚ ٖٚدبييٗسط اؾز .فمساٖ
ٌبؾشطٚدٛزٞبي ٞيسضٚثيب  ٚسئٛزٚوؿٛؼ و ٝثيكشطيٗ سطاوٓ آٟ٘ب زض فطاوؿيٖٞٛبي ثبالي ٔ 500يىط ٖٚاؾز ٚ
ٕٞچٙيٗ ٚخٛز ؾبيط ٌٞٝ٘ٛب سٟٙب زض فطاوؿيٖٞٛبي ظيط ٔ 500يىط٘ ،ٖٚكبٖزٙٞسٜي ايٗ أط اؾز و ٝقطايظ
ظيؿشي ثطاي ظ٘سٌي ايٌٗ ٝ٘ٛزض وٓ اضسفبؿسطيٗ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝي اضٔٚي ٝفطا٘ ٓٞجٛز ٜاؾز .ثب ثبال ضفشٗ
ؾغح آة زضيبچ ٝث ٝذهٛل زض دبزٌب٘ٞٝبيي و ٝثيٗ ؾغٛح اضسفبفي  1320سب ٔ 1345شط لطاض ٌطفشٝا٘س،
ٔكبٞسٔ ٜيقٛز و ٝسٕبٔي فؿيُٞب ٔ ٚيىطٚفؿيُٞبي قٙبؾبييقس ٜزض ايٗ ٔغبِق ٝث ٝحساوثط ٔيعاٖ ٌؿشطـ
1- Cribroelphidium Gunteri
2- Fraser
3- Patterson
4- Jonasson
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ذٛز اظ ِحبػ فطاٚا٘ي ،سٛٙؿ ٌٞٝ٘ٛب ٕٞ ٚچٙيٗ ا٘ساظٜي ٔيىطٚفؿيُ ٔيضؾٙس .زض ثيٗ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي
اضٔٚي ٝثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ٌبؾشطٚدٛزٞبي ثعضيسط اظ ٔ 2 ٚ 1يّئشط ضا ٔيسٛاٖ زض ايٗ ؾغٛح اضسفبفي ٔكبٞسٜ
ٕ٘ٛز .فطاٚا٘ي ايٗ حدٓ اظ ٔيىطٚفؿيُٞب زض ايٗ ؾغٛح اضسفبفي٘ ،كبٖزٙٞسٜي سغييط قطايظ ٔحيغي زض ظٔبٖ
قىٌُيطي ايٗ دبزٌب٘ٞٝب ٔ ٚؿبفس قسٖ قطايظ ثطاي ضقس ٌٞٝ٘ٛبي ٔرشّف اؾز .اظ فٛأُ انّي زض ٌؿشطـ
ايٌٗٞ ٝ٘ٛبٕٞ ،عٔبٖ ثب ثبال آٔسٖ ؾغح آة زضيبچ ،ٝوبٞف ٔيعاٖ قٛضي آة اؾز و ٝثب وٓ قسٖ قٛضي آة،
أىبٖ حضٛض سٕبٔي ٌٞ ٝ٘ٛب ث ٝذهٛل ٌبؾشطٚدٛزٞب فطا ٓٞآٔس ٜاؾزٌ .بؾشطٚدٛزٞبي آة قيطيٗ زض
دبزٌب٘ٞٝبي وٓاضسفبؿسط ٔكبٞسٕ٘ ٜيقس٘س ،و ٝايٗ أط ٘كبٖزٙٞسٜي افعايف ٔيعاٖ قٛضي آة  ٚاحشٕبالً
افعايف زٔبي ؾغحي آة اؾز و ٝث ٝسجـ آٖ ،أىبٖ ضقس ٌٞٝ٘ٛبيي ثب ا٘ساظٜي ثعضيسط فطأ ٓٞيآيس.
ٕٞچٙيٗ حضٛض ٔيىطٚفؿيُٞبيي ثب دٛؾشٞٝبي ٞيبِيٗ ٔيسٛا٘س ٘كب٘ٞٝبي قطايظ ٔؿبفس ثطاي ضقس ايٗ ٌٞٝ٘ٛب
زض ايٗ ؾغٛح اضسفبفي ثبقس .ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾي سغييطار ٔيعاٖ حدٓ آة زضيبچٝي اضٔٚي ٝثب سٛخ ٝث ٝسغييطار
اضسفبفي ؾغح آة زضيبچٕٞ ٚ ٝچٙيٗ سأثيط ايٗ سغييطار ثط ٌ٘ٛـٝي نسفي ثطضؾي قـس ٜزض دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچ ٝاي اضٔٚي ،ٝسأثيط آٖ ثط ٔيعاٖ قٛضي آة زضيبچ ٝثب اؾشفبز ٜاظ ٔسَ اضسفبفي ضلٔٛي سغييطار حدٓ آة
زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض ٌصقش ٝثبظؾبظي قسٔ .شصوط ٔي قٛز و ٝافساز ث ٝزؾز آٔس ٜزض ضاثغ ٝثب قٛضي احشٕبِي
ثٛزٔ ٚ ٜيسٛا٘س ثب سٛخ ٝث ٝقطايظ ٔحيغي زض ظٔبٖٞبي ٌصقش ٝسغييطاسي زاقش ٚ ٝايٗ ثبظؾبظي قٛضي ثٝ
ٔٙؾٛض ٔمبيؿ ٝقٛاٞس ظيؿز ٔيىطٚفؿيُٞبي ٔٛخٛز زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي ثب قطايظ احشٕبِي آة
زضيبچ ٝاظ ِحبػ قٛضي زض ظٔبٖ قٌٍُيطي دبزٌب٘ٞٝب ٔيثبقس .حدٓ آثٍيط زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض ؾغح آةٌيطي
 1271ثٔ ٝيعاٖ ٔ 4/45يّيبضز ٔشط ٔىقت ٔ ٚيعاٖ قٛضي ؾغح آة زضيبچ ٝثب سٛخ ٝث ٝقىُ ( )2زض حسٚز
ٔ 630يّي ٌطْ ٔيثبقس .ثب افعايف ؾغح آة زضيبچ ،ٝحدٓ آة ٘يع ثٝسجـ آٖ افعايف يبفش ٚ ٝثٝسسضيح ٔيعاٖ
قٛضي آة زضيبچ ٝوبٞف ٔييبثس .سمطيجبً سب اضسفبؿ  1296ؾغح آة زضيبچ ٝزض حس ثؿيبض قٛض لطاض زاضز
(ٔ 51/24يّيٌطْ زض ِيشط)ِٚ ،ي ثب افعايف ٔيعاٖ حدٓ آة ،ث ٝسسضيح ٔيعاٖ قٛضي وبٞف يبفش ٚ ٝزض ؾغح
اضسفبفي  1296سب ٔ 1306شطي آة زضيبچٔ ٝيعاٖ قٛضي آة زضيبچ ٝثٔ 37/2 ٝيّيٌطْ زض ِيشط ضؾيس ٚ ٜقٛض
ٔيثبقس .اظ ؾغح اضسفبفي  1306سب  1316قٛضي آة زضيبچٝي اضٔٚي ٝثٔ 27 ٝيّيٌطْ زض ِيشط وبٞف يبفشٚ ٝ
ٔٛخت سجسيُ آٖ ث ٝآةٞبي ِت قٛض ٔيقٛز .ايٗ ؾغح اضسفبفي ثب زازٜٞبي فؿيُقٙبؾي ٔب ٕٞبٍٙٞي زاضز.
ثب ضؾيسٖ ؾغح آة زضيبچ ٝث ٝايٗ ؾغح اضسفبفي ثٝسسضيح قطايظ ثطاي ظيؿز ثٙسدبيبٖ ،قىٓدبيبٖ  ٚضٚظٖثطاٖ
زض زضيبچٝي اضٔٚي ٝفطأ ٓٞيقٛز .ايٗ ؾغح ثب ٔكبٞس ٜدبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي زض دبييٗسطيٗ ؾغح اضسفبفي ثٝ
1- Poag
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ذهٛل دبزٌب٘ٝي ذب٘ٝي ثطق زض اضسفبؿ ٔ 1307شط ٕٞبٔ ًٙٞيثبقس .اظ ايٗ ؾغح زضيح قٛاٞس فؿيّي زض
دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝافعايف ٔييبثس .ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي دبزٌب٘ٞٝب ٕٞ ٚچٙيٗ افعايف ٔيعاٖ حضٛض
ٔيىطٚفؿيُٞب زض ثيٗ ؾغٛح اضسفبفي  1316سب ٔ 1346شط اؾزٔ .يعاٖ قٛضي آة زضيبچٝي اضٔٚي ٝاظ 1316
ٔشط ث ٝثقس زٚثبض ٜوبٞف يبفش ٚ ٝثٔ 21 ٝيّيٌطْ زض ِيشط ٔيضؾس .ايٗ ض٘ٚس سب ؾغح ثبالسطيٗ ؾغح اضسفبفي
دبزٌب٘ٞٝب ازأ ٝيبفش ٚ ٝزض ثبالسطيٗ ؾغح اضسفبفي دبزٌب٘ٞٝب ٔيعاٖ قٛضي ث 9/7 ٝزض ٞعاض وبٞف ٔييبثس .ثب
سٛخ ٝث٘ ٝشبيح حبنُ اظ ايٗ ثطضؾي ،قطايظ قٛضي آة زضيبچ ٝثب قطايظ ظيؿز فؿيُٞب ٔ ٚيىطٚفؿيُٞبي
دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚيٓٞ ٝذٛا٘ي زاضز .قىُ ( )14سغييطار ٔيعاٖ قٛضي آة زضيبچٝي اضٔٚي ٝثب
سغييطار اضسفبفي ضا ٘كبٖ ٔيزٞس.

ضکل ( )13تغييرات ارتفبعي فراٍاًي هيکرٍفسيلّب در پبدگبًِّبي دریبچِاي ارٍهيِ
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ضکل ( )14تغييرات هيساى ضَري دریبچِي ارٍهيِ بب افسایص ارتفبع

ًتيجِگيري
سٕبٔي ٌٞٝ٘ٛبي ٌبؾشطٚدٛز (ٞيسضٚثيب ،ثيشيٙيسا  ٚسئٛزٚوؿٛؼ)  ٚزٚوفٝاي ٔيشيالؾشط زض ثؿيبضي اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي
ضؾٛثي زيسٔ ٜيقٛز .فطأيٗفطاٞبي اِفيسي ٚ ْٛآٔ٘ٛيب سٟٙب زض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 500 ٚ 250 ،125يىط ٖٚزيسٜ
ٔيق٘ٛس .سقّك ايٌٗٞٝ٘ٛب ث ٝآةٞبي قيطيٗ ٕٞ ٚچٙيٗ ِتقٛض ٕٞب٘ٙس زضيبي ذعض ٘كبٖزٙٞسٜي ايٗ ٔؿأِٝ
اؾز ؤ ٝحيظ ضؾٛةٌصاضي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝزض آةٞبي ِتقٛض حبقيٝي زضيبچٕٞ ٚ ٝچٙيٗ
آةٞبي قيطيٙي اؾز و ٝزض ظٔبٖ ضؾيسٖ ث ٝدٟٝٙي آثي قطايظ ضا ثطاي ظيؿز ٌبؾشطٚدٛزٞب فطأ ٓٞيآٚضز.
فال ٜٚثط آٖ ثب ثبال آٔسٖ ؾغح آة زضيبچٔ ٝيعاٖ غّؾز ٕ٘ه ٔحّ َٛزض آة زضيبچ٘ ٝيع وبٞف ٔييبثس .ثب
سٛخ ٝث ٝثطآٚضزٞبي ا٘دبْ قس ٜاظ حدٓ آةٌيطي زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض ؾغٛح اضسفبفي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ظٔبٖ
قىٌُيطي ٔطسفـسطيٗ دبزٌب٘ٝي زضيبچٝاي قٙبؾبيي قس ٜزض زضيبچٝي اضٔٚي( ٝزٔيطچي زض اضسفبؿ ٔ 96شط
ثبالسط اظ ؾغح و٘ٛٙي زضيبچٝي اضٔٚي ،)ٝحدٓ آة زضيبچ ٝث 29 ٝثطاثط قطايظ و٘ٛٙي ٔيضؾس .ايٗ أط ٕٞعٔبٖ
ٔيسٛا٘س ٔٛخت وبٞف ٔيعاٖ قٛضي زضيبچٝي اضٔٚي ٚ ٝحشي سجسيُ ٔحيظ آثي ثٔ ٝحيغي ِتقٛض ٌطزز ٚ
قطايظ ظيؿشي ضا ثطاي ضقس ٌٞٝ٘ٛبي ٔرشّف فطا ٓٞآٚضز .فطأيٗفطاٞبي ٔٛخٛز زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچٝاي اظ ِحبػ ا٘ساظ ٜزض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 500يىطٔ 250 ،ٖٚيىطٔ 125 ٚ ٖٚيىط ٖٚلطاض زاضز .ثيكشطيٗ
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فطاٚا٘ي فطأيٗفطاٞب ثٝسطسيت زض فطاوؿيٖٞٛبي ٔ 500 ٚ 250 ،125يىطٔ ٖٚيثبقس .فطأيٗفطاٞبي ٔٛخٛز زض
دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝزض ضزٜٞبي ثؿيبض وٛچه عجمٝثٙسي ٔيق٘ٛس .وٛچه ثٛزٖ ا٘ساظٜاي فطأيٗفطا
زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي٘ ٝكبٖزٙٞسٜي قطايظ ٔحيغي آة زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض ظٔبٖ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝب
اؾز .ثٝعٛض وّي ثب وبٞف ٔيعاٖ قٛضيٛ٘ ،ؿ ٌٝ٘ٛاي فطأيٗفطاٞب ث ٝقسر زچبض ٘مهبٖ ٔيقٛز .وٛچه ثٛزٖ
ا٘ساظٜي فطأيٗفطاٞب زض دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝذٛز ٘كبٖزٙٞسٜي دبييٗ ثٛزٖ ٔيعاٖ قٛضي آةٞبي
زضيبچٝي اضٔٚي ٝزض ظٔبٖ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي ثٛز ٜاؾز .سمطيجبً سٕبٔي ٌٞٝ٘ٛبي فطأيٗفطاٞبي
ٔٛخٛز زض ضؾٛثبر دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي زاضاي دٛؾشٞٝبيي ٞيبِيٗ ٞؿشٙس .ايٗ أط ٘يع ٘كبٖزٙٞسٜي دبييٗ
ثٛزٖ ٔيعاٖ قٛضي ٔحيظ آثي زض ظٔبٖ سكىيُ دبزٌب٘ٞٝب اؾز .ؾ ٝخٙؽ انّي و ٝزض ايٗ ٔغبِقبر ٔٛضز
قٙبؾبيي لطاض ٌطفز فجبضسٙس اظ آٔ٘ٛيب ٚ 1اِفيسيٓ ٚ 2وطيجط ٚاِفيسيٓ .3سٕبٔي ايٗ فطأيٗفطاٞب اظ ٘ٛؿ ثٙشيه
ٞؿشٙس .اؾشطاوسٞب ٘يع ثٝفٛٙاٖ يىي اظ قبذمسطيٗ ٔيىطٚفؿيُٞبي دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي اضٔٚي ٝقٙبذشٝ
ٔيق٘ٛس .ثقس اظ زٚوفٝاي ٞبي ٔيشيالؾشط ،اؾشطاوسٞب ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ضا زض ثيٗ ٔيىطٚفؿيُٞبي دبزٌب٘ٞٝبي
زضيبچٝاي اضٔٚي ٝثٝذٛز اذشهبل زاز ٜاؾز.
ثب ثبال ضفشٗ ؾغح آة زضيبچ ٝث ٝذهٛل زض دبزٌب٘ٞٝبيي و ٝزض ثيٗ ؾغٛح اضسفبفي  1320سبٔ 1345 ،شط
لطاض ٌطفشٝا٘سٔ ،كبٞسٔ ٜيقٛز و ٝسٕبٔي فؿيُٞب ٔ ٚيىطٚفؿيُٞبي ثطضؾي قس ٜزض ايٗ ٔغبِق ،ٝث ٝحساوثط
ٔيعاٖ ٌؿشطـ ذٛز اظ ِحبػ فطاٚا٘ي ،سٛٙؿ ٌٞٝ٘ٛب ٕٞ ٚچٙيٗ ا٘ساظٔ ٜيضؾٙس .زض ثيٗ دبزٌب٘ٞٝبي زضيبچٝاي
اضٔٚي ٝثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ٌبؾشطٚدٛز زض فطاوؿي ٖٛثبالي ٔ 2 ٚ 1يّئشط ضا ٔيسٛاٖ زض ايٗ ؾغٛح اضسفبفي
ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز .فطاٚا٘ي ايٗ حدٓ اظ دٛؾشٞٝبي نسف زض ايٗ ؾغٛح اضسفبفي ٘كبٖزٙٞسٜي سغييط قطايظ
ٔحيغي زض ظٔبٖ قىٌُيطي ايٗ دبزٌب٘ٞٝب ٔ ٚؿبفس قسٖ قطايظ ثطاي ضقس ٌٞٝ٘ٛبي ٔرشّف ٔيثبقس .يىي اظ
فٛأُ انّي زض ٌؿشطـ ايٌٗٞٝ٘ٛب ٕٞعٔبٖ ثب ثبال آٔسٖ ؾغح آة زضيبچ ،ٝوبٞف ٔيعاٖ قٛضي آة اؾز وٝ
أىبٖ حضٛض سٕبٔي ٌٞٝ٘ٛب ثٝذهٛل ٌبؾشطٚدٛزٞب ضا فطأ ٓٞيآٚضز .حضٛض ٌ ٚؿشطـ ٌبؾشطٚدٛزٞبي آة
قيطيٗ ٘كبٖزٙٞس ٜي وبٞف ٔيعاٖ قٛضي آة  ٚاحشٕبالً افعايف زٔبي ؾغحي آة اؾز و ٝث ٝسجـ آٖ ،أىبٖ
ضقس ٌٞٝ٘ٛبيي ثب ا٘ساظٜي ثعضيسطٔ ،يسٛا٘س ٘كب٘ٞٝبيي اظ قطايظ ٔؿبفس ثطاي ضقس ايٌٗٞٝ٘ٛب زض ظٔبٖ
قىٌُيطي دبزٌب٘ٞٝب ثبقس.

1-Ammonia
2- Elphidium
3- Cribro Elphidium
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سكىط  ٚلسضزا٘ي
ايٗ سحميك ثب حٕبيز ٔبِي ؾبظٔبٖ ظٔيٗقٙبؾي  ٚاوشكبفبر ٔقس٘ي وكٛض  ٚزض ٔسيطيز ظٔيٗقٙبؾي زضيبيي
ايٗ ؾبظٔبٖ ث ٝا٘دبْ ضؾيس ٜاؾز .اظ ظحٕبر ٔسيط ٔحشطْ زفشط ثطضؾيٞبي ظٔيٗقٙبؾي زضيبيي ،آلبي زوشط
ثٟبض فيطٚظي  ٚؾطوبض ذب٘ٓ زٞمبٖ چٙبضيٕٞ ٚ ،چٙيٗ ضيبؾز ٔحشطْ ٌط ٜٚفؿيُقٙبؾي ؾبظٔبٖ ظٔيٗقٙبؾي
وكٛض ؾطوبض ذب٘ٓ زوشط ٔحشبط  ٚآلبي ٘طيٕب٘ي سكىط  ٚلسضزا٘ي ٔيٌطزز.
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