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چکیده

در عصــر هولوســن ،بــا وجــود افزایــش پایــداری اقلیمــی نســبت بــه عصــر آخریــن یخبنــدان .I ،دکتــرای باستانشناســی ،دانشــگاه آزاد
مکــرر و دورهای ،در مقیاسهــای جهانــی و اســامی واحد علوم و تحقیقات (نویســندهی
امــا تغییــرات اقلیمــی ناگهانــی و شــدیدی ،بهطــور ّ
مســئول).

منطق ـهای رخ دادهانــد؛ بهطوریکــه بــر فرهنــگ و شــیوهی زندگــی جوامــع انســانی تأثیــر گذاشــته
اســت .واکنشهــای انســانی مؤثــر بــه ایــن رویدادهــای اقلیمــی ،همیشــه از طریــق ســازگاری و یــا
مهاجــرت ممکــن بــوده اســت .دورههــای ســرمایش و گرمایــش کــه بــا پیامدهــای طبیعــی همچون:
خشکســالیهای شــدید ،توفانهــای گــرد و غبــار ،امــواج گرمــا و ســرما ،بارشهــای ّ
حــدی و
وقــوع ســیلهای ســهمگین همــراه بودهانــد ،بــه دلیــل تخریــب و کاهــش محصــوالت کشــاورزی،
بــروز قحطــی ،درگیریهــای اجتماعــی ،مهاجرتهــای گســترده ،آوارگــی ،شــیوع امــراض کشــنده
و افزایــش مرگومیــر ،بــر روی ســامتی جســم و روان انســانها نیــز تأثیــرات قابلمالحظــهای
داشــتهاند .ایــن پژوهــش در پــی پاس ـخگویی بــه ایــن پرســش اصلــی اســت کــه تغییــرات اقلیمــی
ناگهانــی و شــدید هولوســن چگونــه باعــث تضعیــف و اضمحــال فرهنگهــای پیشازتاریخــی
ـران مرکــزی شــدهاند؟ بــا توجــه بــه اینکــه مجموع ـهی پیامدهــای
منطق ـهی فرهنگــی شــمال ایـ ِ
مذکــور در جریــان تغییــر اقلیمــی کنونــی جهــان (گرمایــش زمیــن) در حــال وقوع هســتند و همچنین،
از دوران تاریخــی شــواهد و مســتنداتی در اینخصــوص ،موجــود اســت؛ ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه فرهنگهــای پیشازتاریخــی نیــز طــی دورههــای تغییــر اقلیــم بــه علــل ذکــر شــده ،دچــار افــول
و فروپاشــی شــد ه باشــند .بنابرایــن ،ایــن پژوهــش بــه ارتبــاط احتمالــی فرهنگ-اقلیــم در منطقـهی
ـران مرکــزی طــی هزارههــای هفتــم تــا پنجــم قبلازمیــاد میپــردازد .بــر طبــق
فرهنگــی شــمال ایـ ِ
مطالعــات دیریناقلیمشــناختی و اطالعــات باستانشــناختی ،در ایــن مــدت ،وقــوع دسـتکم چهــار
تغییــر اقلیمــی مؤثــر محتمــل اســت کــه میتوانســتند معیشــت ســاکنان ایــن منطقــه را دچــار چالــش
ً
و اختــال کننــد .احتمــاال در بخــش اعظمــی از دورهی فرهنگــی ســیلک  Iشــرایط اقلیمــی خشــکی
ً
حاکــم بــوده اســت ،ولــی در اواخــر ایــن دوره و همچنیــن ،مرحلـهی چشــمهعلی قدیــم ،اقلیــم نســبتا
معتــدل و مرطوبــی حاکــم شــده اســت .بهنظــر میرســد ،بیــن حــدود  ۵۰۰۰-۵۳۰۰ق.م ،.اولیــن
ـران مرکــزی رخ داده باشــد ،و دومیــن دورهی پیشــرفت،
دورهی شــکوفایی فرهنگــی در شــمال ایـ ِ
مربــوط بــه مرحل ـهی چشــمهعلی جدیــد ،بیــن حــدود  ۴۴۰۰-۴۷۰۰ق.م .بــوده اســت .در اواخــر
هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد یــک افــول فرهنگــی و کاهــش تعــداد اســتقرارها در بیشــتر نواحــی ایــن
ً
منطقــه دیــده میشــود کــه احتمــاال در ارتبــاط بــا وقــوع یــک دورهی خشــک اقلیمــی بــوده اســت.
ـران مرکــزی ،تغییــرات اقلیمــی هولوســن ،وا کنــش فرهنگــی ،ســیلک،
کلیــدواژگان :شــمال ایـ ِ
چشــمهعلی.

babak.bagloo@yahoo.com

 .IIاســتادیار گروه باستانشناســی پژوهشگاه
میراثفرهنگی و گردشــگری.
 .IIIاســتادیار گروه باستانشناســی دانشــگاه
شهید بهشتی.
 .1ایــن مقالــه مســتخرج از رســالهی دکتــرای آقــای
بابــک شیخبیکلواســام ،تحتعنــوان« :تأثیــر تحوالت
اقلیمــی عصــر هولوســن میانــی بــر فرهنگهــای
هــزارهی ششــم تــا چهــارم پیشازمیــاد در شــمال
ـران مرکــزی» ،بــا راهنمایــی :احمــد چایچیامیرخیــز،
ایـ ِ
و مشــاورهی حمیدرضــا ولیپــور ،در :دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات ،نــگارش و تنظیــم
شــده اســت.
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مقدمه

بهنظــر علیتبــاوران زیســتمحیطی ،انســان در طبیعــت دارای آزادی انتخــاب نیســت
و همیشــه پنــدار و کــردارش محصــول برهمکنــش او بــا محیــط زیســتش بــوده اســت
ً
(دارک .)۲۱۸ :۱۳۷۹ ،ایــن شــاید یــک عقیــدهی کامــا افراطــی بهنظــر برســد؛ امــا ،بهطــور
متعادلتــری میتــوان بــاور داشــت کــه پویاییهــای رفتــار انســانی بــا جریانــات محیــط
طبیعــی او در ارتبــاط هســتند (فــاگان .)۵۸۴ ،113 :۱۳۸۲ ،تغییــرات اقلیمــی گســترده،
باعــث دگرگونــی ســاختار محیطــی و دسترســی بــه منابــع شــده و منجــر بــه فشــارهای
انتخابــی میگردنــد ( .)deMonocal, 2011: 540پژوهشهــای دیریناقلیمشــناختی
بســیاری نشــان میدهنــد کــه تغییــرات اقلیمــی در گذشــته ،بهطــور مکــرر ،رخ دادهانــد و
در آینــده نیــز اتفــاق خواهنــد افتــاد .تغییــرات اقلیمــی ناگهانــی و شــدید ،بهطــور طبیعــی رخ
میدهنــد؛ امــا ،همچنیــن دخالــت انســان در سیســتم اقلیــم میتوانــد احتمــال وقــوع ایــن
رویدادهــا را افزایــشدهــد (.)Alley et al., 2003: 2005
عصــر زمینشــناختی هولوســن بــا پایــان عصــر  ۲/۵میلیــون ســالهی پلئیستوســن ،در
حــدود  ۹۷۰۰ق.م .آغــاز شــد .بــا وجودیکــه اقلیــم هولوســن ،دارای نوســانات ّ
حــدی
مشــابه بــا آخریــن عصــر یخبنــدان نبــوده ،امــا تغییــرات اقلیمــی ناگهانــی و شــدیدی طــی
آن رخ دادهانــد .فرهنگهــای انســانی ،بهطــور مســتقیم ،از ایــن تغییــرات اقلیمــی تأثیــر
پذیرفتهانــد و تغییــرات محیطــی ایجــاد شــده منجــر بــه دامن ـهی وســیعی از وا کنشهــای
فرهنگــی ،از فروپاشــی تــا ســازماندهی مجــدد و توســعه شــدهاند (Anderson et al., 2007:
 .)5, 12وا کنــش بــه تغییــر اقلیــم درخصوص چگونگی ســازگار شــدن با مخاطرات آن اســت
و داشــتن یــک چشــمانداز فرهنگــی میتوانــد بــه ارائــهی پاســخهای متفــاوت فرهنگــی
کمــک کنــد ( .)Adger et al., 2013: 113ســازگاری را میتــوان بــه ســه متغیــر گســترده
طبقهبنــدی کــرد :جمعیــت ،منابــع و فنــاوری ،و انتظــارات .یافتههــای باستانشــناختی
در مــورد برخــی جوامــع باســتانی نشــان میدهنــد کــه بــا وجــود بهکارگیــری مجموعـهای از
اســتراتژیهای ســازگاری در برابــر خشکســالی ،امــا بــا شــدت گرفتــن و طوالنیشــدن ایــن
پدیــده ،راهکارهایشــان مؤثــر واقــع نشــده و منجــر بــه قحطــی ،درگیریهــای اجتماعــی و
مهاجــرت شــد ه اســت (.)Blinman, 2008: 491-492
ایــران مرکــزی ،از
جوامــع پیشازتاریــخ ایــران ،بهویــژه منطقــهی فرهنگــی شــمال
ِ
آغــاز عصــر هولوســن (مصــادف بــا ظهــور نوســنگی) تاکنــون بارهــا تحتتأثیــر تغییــرات و
نوســانات اقلیمــی قــرار گرفتــه و جریــان زندگیشــان دســتخوش نامالیمــات طبیعــت قــرار
گرفتــه اســت .منطقـهی شــمال ایــران مرکــزی از ســمت شــمال و غــرب ،بهترتیــب ،توســط
ً
رشــته کوههــای البــرز و زا گــرس محصــور شــده اســت و بنابرایــن ،رطوبــت نســبتا ناچیــزی
را از دریاهــای کاســپین ،مدیترانــه و اقیانــوس اطلــس شــمالی دریافــت میکنــد (علیجانــی،
 .)۱۳۷۵همچنیــن ،تســلط پرفشــارهای جنــب ّ
حــاره در بیشــتر ایــام ســال بــر روی ایــن
منطقــه ،باعــث کاهــش میــزان بارندگــی ســاالنه میشــود (حجــازیزاده و جــویزاده،
)۳۲ :۱۳۸۹؛ بنابرایــن ،بهطــور کلــی ،اقلیــم منطقـهی مــورد نظــر ،نیمهخشــک تــا خشــک
و از لحــاظ محیطــی ،نیمهبیابانــی تــا بیابانــی اســت .دورههــای ســرمایش اقلیمــی کــه
بــا کاهــش دمــای ســطحی آبهــای اقیانــوس اطلــس شــمالی همــراه بودهانــد ،موجــب
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تضعیــف کمفشــارهای مدیترانــهای شــده (Bar-Matthews et al., 1997; Migowski

ً
ـران مرکــزی مســتولی کردهانــد؛ امــا،
 )et al., 2006و احتمــاال شــرایط بســیار خشــکی را بــر ایـ ِ
دورههــای گرمایــش ،بــا افزایــش متوســط دمــای ســاالنه و طوالنیتــر بــودن فصــول گــرم
ســال ،از طرفــی ،بهدلیــل باالرفتــن میــزان تبخیــر و در نتیجــه ،انباشــتگی بخــار آب در جــو،
دورههایــی از بارشهــای سیلآســا را در برخــی از مناطــق کشــور (بهویــژه در بخشهــای
غربــی و جنوبــی) بهوجــود آوردهانــد ،و از طــرف دیگــر ،بــا اســتیالی نیرومندتــر و طوالنیتــر
سیســتمهای پرفشــار جنــب ّ
حــاره و قطبــی بــر کشــور (بهویــژه در بخشهــای شــرقی و
مرکــزی) ،شــرایط گــرم و خشــکی را در طــول بیشــتری از ســال بــر ایــن مناطــق تحمیــل
نمودهانــد .بههمیــن دلیــل ،طــی ســالهای گذشــته ،بــا رونــد فزاینــدهی گرمایــش زمیــن،
بخشهــای گســتردهای از ایــران دچــار فشــار کــم آبــی و خشکســالی شــدید ،و مناطــق
غربــی کشــور درگیــر بارشهــای حـ ّـدی و سیلآســا شــدهاند ( .)Modarres et al., 2016بــا
توجــه بــه توضیحــات مذکــور و بــا پذیــرش پیامدهــای مشــترک تغییــر اقلیــم کنونــی و برخــی
از تغییــرات اقلیمــی پیشــین عصــر هولوســن ،بــا احتمــال باالیــی میتــوان وا کنشهــای
فرهنگــی جوامــع پیشازتاریــخ بــه رویدادهــای اقلیمــی را توضیــح داد.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :مجموعــهی اطالعــات باستانشــناختی و
دیریناقلیمشــناختی (بــا وضــوح بــاال) ،ارتبــاط میــان انســان-اقلیم را بهخوبــی نشــان
میدهنــد ،امــا دالیــل و چگونگــی افــول و فروپاشــی فرهنگهــا و تمدنهــای باســتانی در
ایــران ،تاکنــون مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت .پرســش اصلــی ایــن پژوهــش دربــارهی
همیــن موضــوع اســت .بــا توجــه بــه پیامدهــای تغییــر اقلیم کنونــی جهان (گرمایــش زمین)
ت رویدادهــای آبوهوایــی حـ ّـدی مخـ ّـرب بــر شــرایط محیطــی زمیــن بهشــدت
کــه بهصــور 
تأثیــر میگذارنــد و ســامت جســم و روان انســانها را بهطــور مســتقیم و غیرمســتقیم مــورد
ً
تهدیــد قــرار میدهنــد ،مفــروض اســت کــه احتمــاال تغییــرات اقلیمــی ناگهانــی و شــدید
عصــر هولوســن نیــز بــا بــروز چنیــن وقایــع و اثراتــی ،باعــث اختــال در نظــام معیشــتی جوامــع
باســتانی شــدهاند و فرهنگهــا را بــه چالــش کشــیدهاند.
روش پژوهــش :ایــن پژوهــش در واقــع بــر دو جنبــه اصلــی اســتوار اســت؛ اول ،نتایــج
حاصــل از مطالعــات دیریناقلیمشــناختی هولوســن انجــام شــده در ایــران و مناطــق
همجــوار کــه بــا مطالعــات بســیار دقیــق صفح ـهی یخــی گرینلنــد و اطلــس شــمالی تلفیــق
شــدهاند ،دوم ،یافتههــای بررســیهای میدانــی و کاوشهــای باستانشــناختی در
ـران مرکــزی مربــوط بــه محوطههــای اســتقراری متعلــق بــه
منطق ـهی فرهنگــی شــمال ایـ ِ
هزارههــای هفتــم تــا پنجــم قبلازمیــاد (ســیلک  ،Iچشــمهعلی و ســیلک )III1-3؛ الزم
بــه ذکــر اســت ،بیشــترین تمرکــز بــر روی محوطههــای کاوششــدهای اســت کــه دارای
تاریخگذاریهــای مطلــق هســتند .امــا ،پیــش از آن ،الزم اســت دربــارهی پدیــدهی تغییــر
اقلیــم و پیامدهــای آن بــر روی طبیعــت ،جامعــه و ســامتی (جســم و روان) کمــی بحــث
شــود تــا تأثیــرات احتمالــی تغییــرات اقلیمــی طــی بــازهی زمانــی مــورد نظــر ،بــر شــکلگیری،
ایــران مرکــزی بهطــور ملموستــری
تــداوم و افــول فرهنگهــای پیشازتاریخــی شــمال
ِ
(بهخصــوص در مقایســه بــا وضعیــت کنونــی گرمایــش زمیــن و عواقــب ناشــی از آن کــه
در حــال وقــوع هســتند) ،قابلیــت درک و پذیــرش بیشــتری پیــدا کنــد و هــدف اصلــی کــه
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بازســازی تحــوالت فرهنگــی جوامــع باســتانی منطقــهی مزبــور در وا کنــش بــه تغییــرات
اقلیمــی هولوســن اســت ،بــا شــفافیت بیشــتری حاصــل شــود.

تغییر اقلیم

در ابتــدا ،شــایان ذکــر اســت کــه شــاخصهای اقلیــم و آبوهــوا از یکدیگــر متمایــز هســتند.
اقلیــم بــه میانگیــن دمــا یــا شــرایط بــارش طی یک دورهی  ۳۰ســاله یا بیشــتر اشــاره دارد ،اما
بوهــوا بــه تغییــرات شــرایط جــوی در کوتاهمدت (روزانه ،فصلی یا ســالی) اطالق میشــود
آ 
( .)Quellet-Bernier & deVernal, 2018: 44نمودارهــای اقلیمــی نشــان میدهنــد کــه
اقلیــم نیــز همچــون آبوهــوا ،بهطــور مــداوم در حــال نوســان و تغییــر بــوده اســت؛ ولــی
ً
مــا ،بهطــور معمــول ،صرفــا بــه دگرگــون شــدن اقلیــم بهشــرایط ناپایــدار و ناخوشــایندی
کــه بــر آســایش زندگــی و ســامتی مــا ســایه میافکنــد ،اصطــاح «تغییــر اقلیــم» را اطــاق
میکنیــم .ا گــر اقلیــم ،چــه در مقادیــر میانگیــن و چــه ّ
حــدی ،بهطــور شــدید ،ناگهانــی
و غیرمنتظــرهای تغییــر کنــد ،میتوانــد تأثیــرات اقتصــادی و زیســتمحیطی ّ
جــدی و
گســتردهای بهجــا بگــذارد و تمدنهــای انســانی را بــه چالــش بکشــد (deMenocal, 2001:
 .)672; Claussen, 2008: 232از دالیــل اصلــی تغییــرات اقلیمــی میتــوان بــه تغییــرات
دورهای محــور و مــدار کــرهی زمیــن (موســوم بــه چرخـهی میالنکوویــچ) ،تغییــر جریانــات
آبهــای اقیانوســی (چرخ ـهی ترموهالیــن) ،تغییــرات دورهای فعالیتهــای خورشــیدی،
تغییــر در میــزان گازهــای گلخان ـهای ،شــامل :دیا کســید کربــن ،متــان ،نیتــروژن ،بخــار
آب و غیره (;Denton & Karlén, 1973; Mayewski et al., 1997; Bond et al., 2001
 )Anderson et al., 2007; Berger, 2013اشــاره کــرد .رویدادهــای کوتاهمــدت ِالنینیــو و
النینیــا ،موســوم بــه پدیــدهی ِانســو در اقیانــوس آرام ( )Holton & Dmowska, 1989در
زمــرهی نوســانات آبوهوایــی کوتاهمــدت قــرار میگیرنــد .در بــروز رویــداد النینیــو ،دمــای
ب اقیانــوس آرام در بخــش غربــی آمریــکای جنوبــی باالرفتــه و توفانهــای شــدیدی در
آ 
ایــن مناطــق رخ میدهنــد؛ برعکــس ،در دورههــای النینیــا ،آبوهــوای ایــن مناطــق ســرد
و خشــک اســت .طــی پدیــدهی النینیــو کــه میتوانــد حدا کثــر تــا یــک دهــه ادامــه داشــته
باشــد؛ بهنظــر میرســد ،بارشهــای ســاالنهی ایــران افزایــش مییابــد ،امــا پدیــدهی النینیــا
ً
معمــوال بــا دورههــای خشکســالی در کشــور ارتبــاط دارد (مدرسپــور.)۱۳۷۶ ،

پیامدهای تغییر اقلیم بر طبیعت و انسان

تغییــر اقلیــم ،چــه بهســرعت و چــه بهصــورت بطئــی ،میتوانــد تأثیــرات عمیــق و وســیعی بــر
طبیعــت بگــذارد ،امــا میــزان فشــار و فرصــت ســازگاری و در نتیجــه ،بقــای جانــداران ،بســته
بهشــدت و مــدت آن ،متغیــر اســت .انســانها در واکنــش بــه تغییــرات شــدید و مکــرر اقلیمــی،
پیوســته ســعی کردهانــد ســازگاری پیش ـهکنند و یــا بــه منطق ـهی مســاعد دیگــری مهاجــرت
نماینــد .یافتههــای باستانشــناختی نشــان میدهنــد کــه انســانها خــود را بــا اقلیــم بســیار
ســرد اواخــر عصــر پلئیستوســن و بــا شــرایط بســیار خشــک بیابانهــای آفریقا در عصر هولوســن
جدیــد ســازگار کردهانــد .امــا ،بعضــی از تمدنهــای باســتانی در نتیجـهی تغییــر اقلیــم دچــار
فروپاشــی شــدهاند ()Prentice, 2009: 2؛ بنابرایــن ،تشــخیص چگونگــی پیونــد انســان-

ایرانمرکزی...
واکنشهای فرهنگی جوامع پیشازتاریخ شمال
ِ

محیــط بســیار متنــوع و متغیــر اســت و ارتبــاط ســادهای بیــن تغییــر اقلیــم و واکنشهــای
زیســتی و فرهنگــی انســان وجــود نــدارد (.)Petrie & Weeks, 2018: 302
تغییــر اقلیــم بــه چنــد طریــق میتوانــد حیــات و بقــای انســان را تحتتأثیــر قــرار دهــد؛
رویدادهــای حـ ّـدی آبوهوایــی (شــامل امــواج گرمــا ،بارشهــای سیلآســا ،خشکســالی و
توفــان) ،کاهــش تولیــدات غذایــی منطقـهای ،شــیوع انــواع بیماریهــا ،جنــگ ،مهاجــرت
و آوارگــی ( .)McMichael et al., 2006بــر طبــق مســتندات تاریخــی ،خشکســالیها از
عوامــل اصلــی بــروز قحطــی ،ســوء تغذیــه و افزایــش میــزان مرگومیــر بودهانــد .همچنیــن،
تأثیــر دورههــای نامطلــوب اقلیمــی و آبوهوایــی در ارتبــاط بــا شــیوع امــراض عفونــی و
کشــندهای همچــون :طاعــون ،وبــا ،آبلــه و اســهال خونــی ،بهطــور شــفافی شناســایی شــده
اســت (.)McMichael, 2012
طیــف گســتردهای از پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی میتواننــد بــا ایجــاد اختالالتــی
همچــون اضطــراب و افســردگی شــدید بــر ســامت روانــی افــراد تأثیــرات ســوئی بگذارنــد
( .)Trombley et al., 2017: 45-46; Frumkin et al., 2008: 442زمانیکــه دمــای
هــوا از حــد مطلــوب انســان باالتــر رود ،میــزان مــرگ و میــر هــم افزایــش مییابــد؛ البتــه
رابطـهی دمــا و میــزان مــرگ و میــر برحســب عــرض جغرافیایــی و منطقـهی اقلیمــی بســیار
متفــاوت اســت .مــردم در شــهرهای گــر م بیشــتر بــا ســردتر شــدن هــوا و در شــهرهای ســرد
اغلــب بــا گرمتــر شــدن هــوا دچــار آســیب میشــوند (.)McMichael et al., 2006: 861
مــوج گرمایــی کــه در تابســتان ســال  )۱۳۸۲( ۲۰۰۳در اروپــا رخ داد ،موجــب مــرگ حــدود
هفتــاد هــزار نفــر شــد ( .)Robin et al., 2008دلیــل اصلــی ایــن اتفــاق ،فقــدان وســایل
تهویــه و سرمایشــی در ســاختمانهای اروپــا بــود کــه بهطــور معمــول نیــازی بــه آن ندارنــد.
ایــن موضــوع را شــاید بتــوان بــا وضعیــت زندگــی مردمــان پیشازتاریــخ مقایســه کــرد کــه
ً
اصــوال دارای چنیــن تجهیزاتــی نبودنــد؛ بنابرایــن ،میتــوان تصــور کــرد کــه آنهــا بــا
محدودیتهایــی کــه داشــتند ،در چنیــن شــرایطی تــا چــه انــدازه میتوانســتند آســیبپذیر
ً
باشــند .احتمــاال بهتریــن راه مقابلــه بــا گرمایــش اقلیمــی شــدید ،مهاجــرت بــوده اســت؛ در
غیــر اینصــورت ،ا گــر چنانچــه میتوانســتند بــا وجــود خشکســالی و فجایــع طبیعــی دیگــر
بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد ،امــا ،در برابــر انــواع بیماریهــای مرتبــط بــا گرمــا قــادر نبودنــد
بــرای مدتــی طوالنــی مقاومــت کننــد.

پژوهشهای دیریناقلیمشناسی جهان

در اینجــا ،بــا توجــه بــه اینکــه تودههــای هــوای غربــی (مدیترانـهای و اروپایــی) بیشــترین
ً
ـران مرکــزی) دارنــد ،تعــدادی از مطالعــات مهــم
تأثیــر را بــر شــرایط جــوی ایــران (خصوصــا ایـ ِ
دیریناقلیــم اروپــا و منطق ـهی شــرقی مدیترانــه از میــان انبوهــی از مطالعــات سراســر دنیــا
انتخــاب شــده و ارائــه میشــوند.
دو منطقــهی مهمــی کــه تاکنــون مــورد پژوهشهــای دیریناقلیمشــناختی قــرار
گرفتهانــد و نتایــج بســیار دقیقــی از آنهــا حاصــل شــده اســت ،حوض ـهی اطلــس شــمالی
( )Bond et al., 1997; 2001و صفحــهی یخــی گرینلنــد (;Alley et al., 1997
 )2003; 2004; 2005هســتند .نتایــج ایــن دو پــروژهی تحقیقاتــی مهــم کــه مبنــای کار
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بســیاری از دیریناقلیمشناســان قــرار گرفتــه ،توانســته چندیــن رویــداد اقلیمــی جهانــی
ً
عصــر هولوســن کــه احتمــاال موجــب اختــال در وضعیــت زندگــی انســانها شــدهاند را
شناســایی نماینــد .ابتــدا« ،بانــد» توانســت  ۹رویــداد اقلیمــی ســرد را معرفــی کنــد۵۰۰ )۱( :
ســالپیش ۱۵۰۰ )۲( ،ســالپیش ۲۸۰۰ )۳( ،ســالپیش ۴۲۰۰ )۴( ،ســالپیش)۵( ،
 ۵۹۰۰ســالپیش ۸۲۰۰ )۶( ،ســالپیش ۹۴۰۰ )۷( ،ســالپیش ۱۰۳۰۰ )۸( ،ســالپیش
ً
و ( ۱۱۱۰۰ )۹ســالپیش؛ او ایــن رویدادهــا را در ارتبــاط بــا تأثیــر چرخههــای تقریبــا ۱۵۰۰
ســالهی فعالیتهــای خورشــیدی بــر هیدرولــوژی ســطحی اطلــس شــمالی طــی عصــر
هولوســن میدانســت.
بــر طبــق نمــودار تغییــرات دمــای  ۱۱۰هــزار ســال گذشــته کــه از دومیــن پــروژهی
ً
صفحــهی یخــی گرینلنــد ( )GISP2تهیــه شــده ،دورههــای ســرمایش نســبتا شــدیدی
طــی عصــر هولوســن (بــه اســتثنای عصــر یخبنــدان کوچــک از حــدود  ۱۳۰۰تــا  ۱۸۵۰م).
بهطــور تقریبــی هــر  ۳۵۰۰±۱۰۰ســال در  ۷۰۰م ۲۸۰۰ ،.ق.م .و  ۶۲۰۰ق.م ،.و همچنیــن،
 ۳دورهی گرمایــش بــا اوجهایــی در  ۵۸۵۰ق.م ۴۹۵۰ ،.ق.م .و  ۱۳۰۰ق.م .رخ دادهانــد.
طــول مــدت هــر کــدام از ایــن تغییــرات اقلیمــی شــدید ،حــدود  ۳۰۰-۲۰۰ســال بــوده اســت.
همچنیــن ،رویدادهــای گرمایشــی دیگــری نیــز بــا شــدت نســبی کمتــری در حــدود ۵۴۵۰
ق.م ۴۱۰۰ ،.ق.م ۳۷۰۰ ،.ق.م ۳۰۵۰-۳۲۵۰ ،.ق.م ۲۲۰۰-۲۳۰۰ ،.ق.م۱۶۰۰ ،.
ق.م ۳۵۰ ،.ق.م ۱۰۰ ،.ق.م ۵۰۰ ،.م .و  ۱۰۵۰م .اتفــاق افتادهانــد.
در میــان تغییــرات سرمایشــی ،شــدت رویــداد اقلیمــی  ۸/۲هــزار ســالپیش (۶۲۰۰
ق.م ).کــه بهعنــوان یکــی از تغییــرات اقلیمــی جهانــی ناگهانــی و شــدید هولوســن شــناخته
میشــود ،بــه احتمــال زیــاد ،از ســایرین بیشــتر بــوده اســت .کل مــدت زمــان ایــن رویــداد
سرمایشــی کــه ظــرف مــدت  ۲۰ســال بــا کاهــش دمــای  ۳±۱/۱درجــهی ســانتیگراد
آغــاز شــده و بــا افــت حدا کثــری  ۶±۲درجــهی ســانتیگراد در مرکــز گرینلنــد بــه اوج
خــود رســیده ،حــدود  ۱۶۰/۵±۵/۵ســال تخمیــن زده میشــود کــه ســردترین مرحلــهی
آن  ۶۹±۲ســال طــول کشــیده اســت ()Thomas et al., 2007؛ بــا اینحــال ،بــر طبــق
تعــدادی از شــواهد دیریناقلیــم آســیایی ،احتمــال م ـیرود ،ایــن رویــداد بخشــی از یــک
بینظمــی طوالنیتــری بــوده کــه  ۴۰۰تــا  ۶۰۰ســال طــول کشــیده اســت (& Rohling
 .)Pälike, 2005نشــانههای ایــن تغییــر اقلیــم در بســیاری از مناطــق دنیــا ،بهویــژه ایــران
( )Sharifi et al. 2015; Hamzeh et al., 2016; Vaezi et al., 2019نیــز دیــده شــده
اســت (تصویــر  .)۱دربــارهی علــت وقــوع ایــن رویــداد ،هــم تغییــر بروندادهــای خورشــیدی
( )Bos et al., 2007و هــم دگرگونــی چرخـهی ترموهالیــن ( )Clark et al., 2002مفــروض
قــرار گرفتهانــد .براســاس مطالعــات دیریناقلیــم شــمال فنالنــد ،گرمتریــن شــرایط اقلیمــی
هولوســن در بــازهی زمانــی  ۳۷۰۰-۶۲۰۰ق.م ،.بــا حدا کثــر دمــا در حــدود ۴۷۵۰-۵۹۵۰
ق.م .جریــان داشــته اســت ( .)Borzenkova et al., 2013: 39پژوهشهــای دریاچـهی
یــاور در شــمال ســوئد نیــز نشــاندهندهی رویدادهــای ســرد در حــدود ،۶۵۰۰
هویویی ِ
 ۶۲۰۰و  ۵۶۰۰ق.م .و یــک دورهی گــرم در حــدود  ۵۷۰۰ق.م .اســت؛ همچنیــن ،از حــدود
 ۵۳۰۰ق.م .یــک تغییــر اقلیمــی عمــده بــه شــرایط گرمتــر رخ داده اســت (Rosén et al.,
 .)2001طــی بررســی تغییــرات اقلیمــی هولوســن در امتــداد ســواحل جنوبشــرقی فرانســه

ایرانمرکزی...
واکنشهای فرهنگی جوامع پیشازتاریخ شمال
ِ

تــا جنــوب شــرقی اســپانیا ۶ ،تغییــر عمــده در پوشــش گیاهــی ایــن مناطــق در ارتبــاط بــا
دورههــای اقلیمــی خشــک شناســایی شــده اســت ۷۷۰۰-۸۹۰۰ :ق.م۵۶۰۰-۶۴۰۰ ،.
ق.م ۲۲۰۰-۳۳۰۰ ،.ق.م ۱۴۰۰-۲۳۰۰ ،.ق.م ۸۵۰ ،.ق.م ۲۸۰-.م ۱۲۵۰-۷۰۰ ،.م.
احتمــال مـیرود کــه ایــن دورههــای خشــک ،وا کنشهــای منطقـهای بــه تغییــرات اقلیمــی
جهانــی بودهانــد (( ،)Jalut et al., 2000تصویــر .)۱
رسوبشناســی دریاچ ـهی اوافــی در جنوبشــرقی عربســتان ،نوســانات ســطحی ایــن
دریاچــه را در ارتبــاط بــا تغییــرات مونســونی هنــد و بارشهــای زمســتانی نشــان میدهــد.
ایــن پژوهــش تعیینکننــدهی کاهــش بارندگــی و افزایــش خشکســالی در  ۵۹۰۰ ،۶۲۰۰و
 ۵۶۰۰ق.م .اســت ( .)Parker et al., 2006الگــوی مشــابه ســه رویــداد کوتاهمــدت مزبــور
در نمونههــای غارســنگ عمــان نیــز گــزارش شــده اســت ()Neff et al., 2001؛ همچنیــن،
مطالعــات وادی فاینــان در اردن بــا شناســایی یــک دورهی خشــک در حــدود ۵۴۰۰-۶۰۰۰
ق.م .بــا میــزان بــارش ســاالنهی حــدود  ۱۵۰میلیمتــر از ایــن نتایــج حمایــت میکنــد
(.)Hunt et al., 2004
بازســازی شــرایط اقلیمــی هولوســن میانــه بــرای منطقـهی شــرقی مدیترانــه بــا آزمایــش
اســتاال گمیتی از غــار ســورق در  ۳۰کیلومتــری غــرب اورشــلیم ،بــا دقــت  ۳تــا  ۲۰ســال ،نشــان
داده اســت کــه ایــن منطقــه شــرایط خشــکی در حــدود  ۴۶۰۰-۴۶۵۰ق.م۴۱۸۰-۴۲۵۰ ،.
ق.م ۳۶۰۰-۳۷۰۰ ،.ق.م ۳۱۷۰-۳۲۵۰ ،.ق.م ۲۰۵۰-۲۲۰۰ ،.ق.م .و شــرایط مرطوبــی
در حدود  ۴۶۸۰-۴۷۰۰ق.م ۴۴۵۰-۴۵۵۰ ،.ق.م ۴۱۰۰-۴۱۷۰ ،.ق.م۳۷۴۰-۳۷۶۰ ،.
ق.م ۳۴۵۰-۳۵۰۰ ،.ق.م .و  ۲۷۰۰-۲۸۰۰ق.م .داشــته اســت (& Bar-Matthews
)Ayalon, 2011؛ همچنیــن ،براســاس رسوبشناســی دریاچـهی زازاری در شــمال یونــان،
رویدادهــای خشــکی در حــدود  ۳۹۵۰-۴۲۵۰ق.م ۲۷۵۰-۳۳۲۰ ،.ق.م .و ۱۵۰۰-۲۰۵۰
ق.م .رخ دادهانــد (( ،)Cavallari et al., 2007تصویــر  .)۱مطالعــهی نمونههــای
اســتاال گمیت غــار ِجیتــا در لبنــان نیــز نشــاندهندهی یــک بــازهی زمانــی خشــک در حــدود
 ۳۸۰۰-۴۵۰۰ق.م .اســت ( )Verheyden et al., 2008کــه میتوانــد نتایــج پژوهشهــای
ســورق و زازاری را تأییــد کنــد.
ً
بــا جمعبنــدی ایــن اطالعــات میتــوان بــا اطمینــان نســبتا باالیــی نتیجــه گرفــت
کــه در بــازهی زمانــی مــورد نظــر (حــدود  ۴۰۰۰-۷۰۰۰ق.م ).دورههــای خشــکی در
ایــران مرکــزی در حــدود  ۵۴۰۰-۶۵۰۰ق.م .و  ۴۰۰۰-۴۴۰۰ق.م .حا کــم بودهانــد کــه
ِ
ً
البتــه طــی آن بازههــای زمانــی ،بهطــور حتــم ،نوســانات نســبتا کوتاهمــدت مرطوبــی
وجــود داشــته اســت؛ چنانچــه در بــازهی زمانــی مســاعدتر  ۴۴۰۰-۵۴۰۰ق.م .نیــز
ً
قطعــا نوســانات خشکســالی ر خ داده اســت .آغــاز یــک دورهی طوالنیمــدت گرمــا و
افزایــش رطوبــت (حدا کثــر گرمــای هولوســن) از اوایــل هــزارهی ششــم قبلازمیــاد کــه در
مطالعــات اروپــا دیــدهشــد ،و وقــوع دورههــای پیدرپــی خشکســالی در همیــن هــزاره،
ً
براســاس پژوهشهــای عربســتان و اردن ،نشــان میدهــد کــه احتمــاال دورههــای گــرم
در اروپــا بــا خشکســالی در ایــن منطقــه همــراه بودهانــد؛ بنابرایــن ،وقــوع یــک دورهی
خشــک طــی رویــداد گرمایشــی شــدید گرینلنــد در  ۴۹۰۰-۵۰۰۰ق.م .نیــز محتمــل اســت.
در مطالعــهی دریاچــهی نئــور اردبیــل ( )Sharifi et al., 2015خواهیــم دیــد کــه بــا
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افزایــش نســبی میــزان گــرد و غبــار از  ۵۰۰۰تــا  ۴۹۰۰ق.م ،.وقــوع خشکســالی در ایــن
زمــان بــرای ایــران حتمــی بهنظــر میرســد.

پژوهشهای دیریناقلیمشناسی ایران

ـور اردبیــل (Sharifi et
جدیدتریــن پژوهشهــای دیریناقلیــم ایرانــی در دریاچههــای نئـ ِ

هامــون سیســتان (حمــز ه و همــکاران۱۳۹۶ ،؛  )Hamzeh et al., 2016و
،)al., 2015
ِ
پالیــای جازموریــان ( )Vaezi et al., 2019میتواننــد سراســر عصــر هولوســن را پوشــش
ِ
دهنــد .حاصــل ایــن پژوهشهــا از ســال  ۱۳۹۴ارائــه شــدهاند و تــا پیــش از آن پرداختــن بــه
شــرایط دیریناقلیــم ایــران منــوط بــه مطالعاتــی بــا دقــت بســیار پایینتــر بــود.
در پژوهــش دیریناقلیــم دریاچ ـهی نئــور ،یــک مغــزهی  ۷۷۵ســانتیمتری برداشــت
شــد و بــا انجــام آزمایــش  XRFبــر روی آن ،فراوانــی عناصــر Al, Zr, Ti, Fe, K, Rb, Zn,
 Cuو  Coطــی حــدود ســیزده هزارســال گذشــته مشــخص گردیــد؛ همچنیــن ،وجــود ۲۰
نمونـهی تاریخگــذاری رادیوکربــن بــر دقــت ایــن تحقیــق افــزوده اســت .دورههــای افزایــش
فراوانــی ایــن عناصــر ،بهخصــوص عنصــر تیتانیــوم ( )Tiکــه حاللیــت پایینتــری دارد،
بــه منزلــهی افزایــش میــزان گــرد و غبــار و در واقــع ،بــروز خشکســالی اســت .بــر طبــق
ایــن پژوهــش ،طــی عصــر هولوســن میانــه ،در بازهــای زمانــی حــدود  ۵۹۰۰-۶۳۰۰ق.م،.
 ۵۴۰۰-۵۶۰۰ق.م ۴۹۰۰-۵۰۰۰ ،.ق.م .و  ۳۰۰۰-۴۲۰۰ق.م .شــرایط خشــکی بــر ایــن
منطقــه حاکــم بــوده اســت (( ،)Sharifi et al., 2015تصویــر .)۱
بــا برداشــت دو مغــزهی  ۶۲۰۰و  ۶۸۰۰ســانتیمتری از دریاچـهی هامــون ،اثــر رســوبات
بــادی در رســوبات دریاچ ـهای بــرای بازســازی تغییــرات محیطــی و همچنیــن ،شــناخت
فراوانــی و زمــان توفانهــای گــرد و غبــار دیرینــه ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن
پژوهــش (برخــاف مطالعــات دریاچ ـهی نئــور) مشــخص کــرده اســت کــه حــدود  ۲تــا ۳
هزارســال اوایــل هولوســن ،ایــن منطقــه دارای اقلیمــی گــرم و مرطــوب بــا میــزان بادخیــزی
بســیار کمــی بــوده اســت .پــس از آن ،بــا آغــاز رونــد کاهــش دریافــت اشــعهی خورشــیدی،
افــت دمــای عرضهــای باالیــی و تضعیــف مونســون ،شــرایط مســاعدی بــرای ایجــاد
توفانهــای شــدید گــرد و غبــار در سیســتان ایجــاد شــده اســت (حمــزه و همــکاران:۱۳۹۶ ،
 .)۲۰نمــودار تغییــرات میــزان گــرد و غبــار از دریاچ ـهی هامــون نشــاندهندهی افزایــش
کلــی ایــن پدیــده ،بهطــور نوســانی از حــدود  ۷۰۰۰تــا  ۳۰۰۰ق.م .بــا اوجهایــی در حــدود
 ۳۶۰۰ ،۴۲۰۰ ،۴۴۵۰ ،۴۹۵۰ ،۵۳۰۰ ،۵۸۰۰ ،۶۲۰۰و  ۳۲۵۰ق.م .اســت (تصویــر .)۱
پژوهــش در پالیــای جازموریــان بــا برداشــت یــک مغــزهی رســوبی  ۵متــری امــکان
بازســازی شــرایط اقلیمــی  ۲۱۰۰۰ســال گذشــته را فراهــم کــرده اســت .ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه اقلیــم هولوســن اولیــه در جنوبشــرقی ایــران بهدلیــل متأثــر بــودن از
فعالیــت بــاالی مونســونهای هنــد و بادهــای غربــی عرضهــای میانــه ،بســیار مرطــوب
بــوده اســت؛ امــا ،دورههــای خشــک اقلیمــی بــا افزایــش شــدید فعالیــت بــادی ،بهدلیــل
حرکــت منطقـهی همگــرای جنــب حـ ّـاره بهســمت جنــوب ،پــس از هولوســن اولیــه مشــاهده
میشــود .در هولوســن جدیــد ،عمــدهی بارشهــای ایــن منطقــه ،بهجــای ســامانههای
مونســونی ،از بادهــای غربــی عرضهــای میانــه تأمیــن میشــود .نتایــج ایــن تحقیــق
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تعیینکننــدهی دورههــای افزایــش خشــکی هــوا بــا اوجهایــی در حــدود  ۶۲۰۰ق.م،.
 ۵۵۰۰ق.م ۴۲۰۰ ،.ق.م .و  ۳۴۰۰ق.م .اســت (( ،)Vaezi et al., 2019تصویــر .)۱
دریاچــهی زریبــار در غــرب ایــران ،یکــی از مکانهــای قدیمــی بــرای انجــام
پژوهشهــای دیریناقلیــم در ایــران بــوده و تاکنــون مطالعــات زیــادی بــا انــواع دقتهــا بــر
روی ایــن دریاچــه انجــام شــده اســت .رسوبشناســی ایــن دریاچــه توســط «واســیلیکووا»
توانســته شــرایط اقلیمــی  ۲۵هزارســال گذشــته را بازســازی نمایــد .نتایــج ایــن تحقیــق
درخصــوص بــازهی زمانــی مــورد نظــر نشــان میدهــد کــه ســطح آب دریاچــه از حــدود ۸۰۰۰
تــا  ۴۰۰۰ق.م .پاییــن و یــا متغیــر بــوده و بیــن حــدود  ۴۴۰۰تــا  ۳۹۰۰ق.م .میــزان شــوری
آب افزایــش داشــته اســت (( ،)Wasylikowa et al., 2006تصویــر  .)۱بــا وجودیکــه ایــن
نتایــج بــا مطالعــات مقصــودی و همکارانــش ( )۱۳۹۳کــه نشــاندهندهی یــک دورهی
گــرم و مرطــوب در حــدود  ۴۸۷۰-۶۹۵۰ق.م .و ســپس ،یــک دورهی گــرم و خشــک در
حــدود  ۳۵۰۰-۴۸۷۰ق.م .اســت (بهدلیــل دقــت پاییــن ایــن پژوهشهــا) ،مطابقــت
ً
زیــادی نــدارد؛ ولــی میتوانــد گویــای ایــن واقعیــت باشــد کــه احتمــاال در نیمــهی دوم
هــزارهی پنجــم ق.م .شــرایط خشــکی بــر ایــن منطقــه حاکــم بــوده اســت .ایــن نتیجــه ،بــا
بیشــتر مطالعــات ذکــر شــده همخوانــی دارد.

تصویــر  .۱تغییــرات دمــا طــی عصــر هولوســن
در مرکــز گرینلنــد ( )Alley et al., 2004: 65و
تنــاوب دور ههــای خشــک براســاس مطالعــات
مشــناختی دریاچ ههــای هامــون در
دیریناقلی 
سیســتان و بلوچســتان (حمــزه و همــکاران،
 ،۱۷ :۱۳۹۶شــکل  ،)۶نئــور در اردبیــل (Sharifi
 ،) et al. 2015: 222, Fig. 4پالیــای جازموریــان در
کرمــان ( ،)Vaezi et al., 2019: 17, Fig. 5زریبــار
در کردســتان ( ،)Wasylikowa et al., 2006زازاری
در یونــان (،)Cavallari and Rosenmeier, 2007
غــار ســورق در فلســطین (Bar-Matthews and
 )Ayalon, 2011و بــر اســاس تغییــرات پوشــش
بشــرقی فرانســه
گیاهــی مناطــق ســاحلی جنو 
تــا جنــوب شــرقی اســپانیا (.)Jalut et al., 2000
دور ههــای خشــک در هامــون ،نئــور و جازموریــان
همــراه بــا افزایــش گردوغبــار بودهانــد .نوارهــای
ســیاه نشــانگر دور ههــای خشــک هســتند و نــوار
پهــن زرد رنــگ نشــانگر بــازهی زمانــی موردنظــر و
شــامل دور ههــای فرهنگــی ســیلک  ،Iچشــمهعلی
و ســیلک  III1-3اســت.
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در نتیجــه ،بــر طبــق مطالعــات اخیــر ایــران (نئــور ،هامــون و جازموریــان) میتــوان
گفــت کــه رویــداد  ۶۲۰۰ق.م ،.بــا خشــکی هــوا و افزایــش فعالیتهــای بــادی و گــرد و غبــار
همــراه بــوده اســت؛ ســپس ،دورهی دیگــری از خشکســالی بــا افزایــش دمــا بهوجــود آمــده
کــه نمــودار دقیــق دریاچـهی نئــور افزایــش قابلمالحظـهی شــرایط خشــک را بیــن -۵۶۰۰
 ۵۴۰۰ق.م .نشــان میدهــد .نمــودار جازموریــان نیــز تعیینکننــدهی یــک دورهی خشــک
بــا اوج حــدود  ۵۵۰۰ق.م .اســت .بــا توجــه بــه اینکــه دقــت نمــودار دریاچـهی هامــون (بــا
 ۲نمونـهی رادیوکربــن) بســیار پایینتــر اســت ،احتمــال دارد کــه خشکســالی  ۵۳۰۰ق.م.
(بــا درنظــر گرفتــن یــک خطــای  ۲۰۰ســاله) ،در واقــع مربــوط بــه همیــن زمــان باشــد .دلیــل
اینکــه پژوهشهــای زریبــار رویــداد  ۶۲۰۰ق.م .را نشــان نمیدهنــد ،بــه احتمــال زیــاد بــا
دقــت پاییــن آنهــا در ارتبــاط اســت .ایــن مطالعــات قــادر نیســتند تغییــرات اقلیمــی -۲۰۰
 ۳۰۰ســاله را نشــان دهنــد؛ همچنیــن ،افزایــش رطوبــت در شــرایط گــرم هــزارهی ششــم
ً
ت سیســتمهای مدیترانــهای و
قبلازمیــاد در زریبــار ،احتمــاال بهدلیــل افزایــش فعالیــ 
ســودانی در ایــن منطقــه بــوده اســت؛ چنانچــه در حالحاضــر نیــز بــا افزایــش گرمــای زمیــن
شــاهد وقــوع بارشهــای ّ
ل در مناطــق غربــی کشــور هســتیم
حــدی و جاریشــدن ســی 
(.)Modarres et al., 2016

واکنشهای فرهنگی به تغییرات اقلیمی در شمال ایران مرکزی

ـران مرکــزی ،متعلق
قدیمیتریــن شــواهد اســتقرار نوســنگی در منطقـهی فرهنگــی شــمال ایـ ِ
بــه ناحی ـهی شــاهرود ( ۷محوطــه) اســت ( .)Roustaei, 2012جدیدتریــن آزمایشهــای
رادیوکربــن تپـهی غربــی ســنگ چخمــاق ،ایــن محوطــه را بــه  ۶۶۰۰-۷۲۰۰ق.م .نســبت
میدهــد .اســتقرار در تپ ـهی شــرقی ســنگچخماق ،بعــد از مدتــی وقفــه ،در حــدود ۶۲۰۰
ق.م .شــکلگرفته و تــا حــدود  ۵۲۰۰ق.م .تــداوم داشــته اســت (;Masuda et al., 2013
)Nakamura, 2014: 10; Roustai et al., 2015: 590-591؛ بنابراین ،به نظر میرســد،
ً
بخــش شــرقی منطقـهی فرهنگــی مزبــور (نیمـهی غربــی حوضـهی کویــر مرکــزی) احتمــاال
زودتــر از بخــش غربــی (حوض ـهی دریاچ ـهی نمــک) مســکون شــده اســت .وقف ـهای کــه
ً
بیــن دو تپــه وجــود دارد ،احتمــاال بــا رویــداد اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .در ارتبــاط بــوده اســت.
ً
ـران مرکــزی ،ظاهــرا از حــدود  ۶۰۰۰ / ۶۱۰۰ق.م .آغــاز
اســتقرار در بخــش غربــی شــمال ایـ ِ
ّ
شــده اســت .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تأثیــرات محیطــی رویــداد  ۶۲۰۰ق.م .مســبب
ایــن تأخیــر بــوده باشــد؛ امــا علــت اینکــه چــرا پیــش از وقــوع ایــن تغییــر اقلیمــی شــاهد یــک
ً
خــاء عظیــم فرهنگــی هســتیم ،احتمــاال بــه تضعیــف بادهــای غربــی در زمانیکــه شــدت
انحــراف محــور زمیــن بیشــتر بــود ،مربــوط میشــود ( .)Berger, 1978: 2365ایــن شــرایط
اقلیمــی (بــر طبــق پژوهشهــای دیریناقلیــم نئــور ،هامــون و جازموریــان) موجــب پدیــد
آمــدن یــک دورهی خشــک بــا افزایــش میــزان گــرد و غبــار در ایــن منطقــه شــده بــود.
ـران مرکــزی در نیم ـهی نخســت هــزارهی ششــم
تعــداد اســتقرارهای سراســر شــمال ایـ ِ
ق.م .محــدود میشــود بــه محوطههــای چهاربنــه (فاضلــیَ ،)۲۲۰-۲۱۹ :۱۳۸۵ ،
مایتپــه
(رضاییکلــج و همــکاران ،)۱۳۸۹ ،مهرانآبــاد (ملکشــهمیرزادی،)۳۷۳-۳۷۲ :۱۳۷۸ ،
شــورابه (ملکشــهمیرزادی ،)۱۳۸۲ ،تپ ـهی شــمالی ســیلک (گیرشــمن )۱۳۷۹ ،و تپ ـهی
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شــرقی ســنگچخماق ( .)Nakamura, 2014: 10بهغیــر از ســنگچخماق شــرقی ،آثــار
معمــاری مربــوط بــه دورهی مزبــور کــه نشــاندهندهی اســتقرار دائــم و یکجانشــینی کامــل
باشــد ،تاکنــون از محوطههــای حوضــهی دریاچــهی نمــک بهدســت نیامــده اســت؛
ـران مرکــزی
بنابرایــن ،احتمــال مـیرود ،سیســتم معیشــتی مردمــان بخــش غربــی شــمال ایـ ِ
در ایــن زمــان بهصــورت نیمهیکجانشــینی و بــا ّاتــکای کمتــری بــه تولیــد غــذا بــوده اســت.
شــرایط اقلیمــی خشــکی کــه از اواســط هــزارهی هفتــم تــا اواســط هــزارهی ششــم قبلازمیــاد
بــر ایــن منطقــه حاکــم بــوده ،تــا انــدازهی زیــادی میتوانــد ایــن وضعیــت را توضیــح دهــد.
امــا ،از اوایــل نیمــهی دوم هــزارهی ششــم قبلازمیــاد (حــدود  ۵۴۰۰ق.م ،).بهدلیــل
پایــداری اقلیمــی ،افزایــش رطوبــت و بارندگــی ســاالنه ،شــرایط کشــاورزی و اســتقرار دائــم
در منطقــه مهیــا شــده اســت .از ایــن زمــان ،تعــداد اســتقرارها بهطــور قابلمالحظــهای
افزایــش یافتـ ه اســت .در یانتپـهی  II2واقـعدر محوطـهی ازبکــی ســاوجبالغ (مجیــدزاده،
 ،)۱۳۸۹تپــهی معینآبــاد ورامیــن (حصــاری ،)۱۳۹۳ ،تپــه پردیــس قرچــک-۵۲۹۰( ،
 ۴۷۶۰ق.م ،).تپــه زاغــهی قزویــن ( ۴۳۰۰-۵۳۸۰ق.م ،).تپــهی ابراهیمآبــاد قزویــن
علی شــهر ری ( ۴۶۹۰-۵۱۷۰ق.م ،).تپــهی
( ۵۰۰۰-۵۵۳۰ق.م ،).تپــهی چشــمه ِ
شــمالی ســیلک (حدا کثــر  ۴۹۰۰-۵۹۰۰ق.مPollard et al., 2013, 45, Table( ).
 ،)9موشــهالنتپهی اســماعیلآباد (ســرلک و معجزاتــی ،)۱۳۸۶ ،تپــهی مافینآبــاد
اسالمشــهر (چایچیامیرخیــز ،)۱۳۸۶ ،قرهتپــهی شــهریار ()Bertun-Brown, 1979
و قرهتپــهی قمــرود (کابلــی )۱۳۹۴ ،شــواهد اســتقرار بــا آثــار معمــاری و فعالیتهــای
کشــاورزی ،بههمــراه شــاخصههای فرهنگــی ســیلک  Iو چشــمهعلی ،مربــوط بــه نیم ـهی
دوم هــزارهی ششــم قبلازمیــاد یافــت شــده اســت؛ همچنیــن ،محوط ـهی امینســلطان
تهــران ،شــامل آثــار تدفیــن بههمــراه ســفال دورهی چشــمهعلی و ابزارســنگی ،بــر طبــق
تاریخگــذاری مطلــق ،بــه حــدود  ۵۰۰۰ق.م .تعلــق دارد (مصدقــی.)۱۳۹۵ ،
از نمــودار تغییــرات دمــای مرکــز گرینلنــد ،بهنظــر میرســد کــه در  ۴۹۰۰-۵۰۰۰ق.م.
ً
اقلیــم بســیار گرمــی حاکــم شــده کــه احتمــاال در ایــن منطقــه بــا خشکســالی همــراه بــوده
اســت .نمــودار دریاچــهی نئــور بــرای ایــن زمــان ،افزایــش میــزان گــرد و غبــار را نشــان
میدهــد کــه حاکــی از شــرایط خشــک محیطــی اســت (تصویــر  .)۱تاریخگذاریهــای
مطلــق محوطههــای نامبــرده نشــان میدهــد کــه بهغیــر از تپــه زاغــه ،مابقــی اســتقرارها
(پردیــس ،چشــمهعلی ،ابراهیمآبــاد و ســیلک شــمالی) بیــن حــدود  ۴۷۰۰-۵۰۰۰ق.م.
دچــار افــول و یــا فروپاشــی کامــل شــدهاند؛ بــا اینکــه دلیــل اصلــی ایــن افــول فرهنگــی،
باوجــود یــک دورهی مهــم شــکوفایی در اوایــل ظهــور فرهنــگ چشــمهعلی (۴۳۰۰-۵۳۰۰
ق.م ).و نوآوریهــای فنــاوری ،همچــون کانــال آبیــاری در تپــه پردیــس (Gillmore et
 )al., 2009کــه میتوانــد بهعنــوان وا کنشهــای فرهنگــی بهشــرایط اقلیمــی مســاعدتر
تلقــی شــود ،هنــوز بهدرســتی معلــوم نیســت ،ولــی رویــداد گرمایــش و بــروز خشکســالی
در بــازهی زمانــی مذکــور میتوانــد بهعنــوان یــک فرضیــه بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله
درنظــر گرفتــه شــود .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه وقــوع دورهی گرمایــش ،حتــی بهغیــر از
بوهوایــی حـ ّـدی دیگــری همچــون :بارشهــای
پیامدهــای خشکســالی ،رویدادهــای آ 
سیلآســا ،جاریشــدن ســیلهای ســنگین و در نتیجــه ،فرســایش و بیحاصــل شــدن
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خــاک کشــاورزی را بههمــراه داشــته و همچنیــن ،شــیوع امــراض کشــنده و بــروز قحطــی و
ســوء تغذیــه بهدلیــل تخریــب و کاهــش محصــوالت ،موجــب افزایــش میــزان مــرگ و میــر
افــراد و اختــال در نظــم و ســاختار جوامــع انســانی کشاورز-یکجانشــین ایــن منطقــه شــده
باشــد .بهنظــر میرســد کــه تأثیــرات زیس ـتمحیطی ایــن دورهی گرمایش-خشکســالی
تــا حــدود  ۴۷۰۰ق.م .دوام داشــته اســت.
مرحلــهی دوم شــکوفایی دورهی چشــمهعلی را میتــوان بــه حــدود ۴۴۰۰-۴۷۰۰
ق.م .نســبت داد .در ایــن مــدت ،دهکدههــای بســیاری در ایــن منطقــه برپــا شــدند و
افزایــش جمعیــت قابلمالحظــهای رخ داد (شیخبیکلواســام :۱۳۹۶ ،جــدول ،۲-۳
ً
نقشــه  .)۱۱-۳احتمــاال ایــن مرحل ـهی فرهنگــی چشــمهعلی نســبت بــه مرحل ـهی قبلــی
بــا جهشهــای بلندتــری درخصــوص ابداعــات تکنولوژیکــی ،تخصصیشــدن برخــی
فعالیتهــای تولیــدی و اقتصــادی ،پیچیدگــی اجتماعــی و ســازماندهی مناســک آیینــی
همــراه بــوده اســت .پژوهشهــای دیریناقلیمشــناختی نشــانگر یــک دورهی اقلیمــی
ً
ً
نســبتا مطلوبــی بــرای ایــن بــازهی زمانــی اســت .امــا ،ظاهــرا تغییــر اقلیمــی دیگــری کــه
از حــدود  ۴۴۰۰ق.م .آغــاز شــده و بهتدریــج افزایشیافتــه ،دوبــاره شــرایط زندگــی را
بــرای اهالــی منطقــه دشــوار کــرده اســت؛ بهطوریکــه از حــدود  ۴۳۰۰تــا  ۴۰۰۰ق.م.
شــاهد کاهــش معن ـیدار فراوانــی اســتقرارها هســتیم .تپــه زاغ ـهی قزویــن در  ۴۳۰۰ق.م.
ی شــغالی ورامیــن (حصــاری
متروکشــده و همچنیــن ،ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تپ ـه 
و همــکاران )۱۳۸۶ ،و تپــهی مافینآبــاد اسالمشــهر (چایچــی )۱۳۸۶ ،هــم طــی ایــن
رویــداد اقلیمــی دچــار افــول شــده باشــند ،امــا الیهنــگاری افقــی و فقــدان تاریخهــای مطلــق
در ایــن محوطههــا ،اجــازهی رســیدن بــه هرگونــه اطمینانــی را ســلب کــرده اســت .حتــی
تــداوم اســتقرار در قرهتپ ـهی قمــرود نیــز مشــکوک بهنظــر میرســد ،چــون وضعیــت گــذار
از مرحلــهی ششــم بــه پنجــم بــا یــک الیــهی  ۸۰ســانتیمتری از دیوارهــای فروافتــاده
و ضایعــات ســاختمانی همــراه اســت؛ همچنیــن ،ایــن محوطــه از تاریخگــذاری مطلــق
معتبــری نیــز برخــوردار نیســت (کابلــی( ،)۲۸۷ ،۲۴۵ :۱۳۹۴ ،تصویــر .)۲
تاکنــون محوطههــای بســیاری طــی بررســیهای باستانشــناختی در منطقــهی
ایــران مرکــزی یافتشــدهاند کــه ذکــر نــام و موقعیــت همــهی آنهــا در
فرهنگــی شــمال
ِ
ظرفیــت ایــن مقالــه نمیگنجــد ،امــا طبــق پژوهشهــای انجــام شــده کــه بــا بازنگــری و
تصحیــح تاریخگذاریهــای نســبی بــرای محوطههــای بررســی شــده ،همــراه بــوده اســت
(شــیخبیکلواســام ،)۱۳۹۶ ،تغییــر فراوانــی محوطههــا طــی هزارههــای هفتــم تــا پنجــم
قبلازمیــاد در نمــوداری ارائــه میگــردد (تصویــر  .)۳ایــن آمارگیــری ،باوجــود وقــوع
تغییــرات اقلیمــی و پیامدهــای محیطــی و فرهنگــی ،نشــاندهندهی رونــد کلــی افزایــش
جمعیــت از دورهی شــکلگیری تــا پایــان دورهی چشــمهعلی در ایــن منطقــه اســت.

نتیجهگیری

تغییــرات اقلیمــی تدریجــی و ناگهانــی ،بــا شــدت کــم و زیــاد ،و بهدالیــل طبیعــی مختلــف،
در طــی عصــر هولوســن ،بهطــور مکــرر رخ دادهانــد و بــر روی محیــط زیســت و جوامــع
انســانی تأثیرگــذار بودهانــد .اثــرات تغییــرات اقلیمــی شــدید بــر روی طبیعــت بهصــورت
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ـران مرکــزی از هزارهی هفتم تا پنجم قبلازمیالد (نگارندگان) .ســنگچخماق
تصویــر  .۲موقعیــت مکانــی محوط ههــای باســتانی ذ کــر شــده در منطقهی فرهنگی شــمال ایـ ِ
نســلطان (مصدقــی ،)۱۳۹۵ ،پردیــس (فاضلینشــلی،)۱۳۸۶ ،
( ،)Masuda et al., 2013دهخیــر ( ،)Rezvani and Roustaei, 2016چشــمه علــی ( ،)Fazeli et al., 2004امی 
شــغالی (حصــاری ،)۱۳۸۶ ،معینآبــاد (حصــاری ،)۱۳۹۳ ،صادقآبــادی (فاضلینشــلی ،)۱۳۸۰ ،مافینآباد (چایچیامیرخیــز ،)۱۳۸۶ ،قرهتپهی شــهریار (Bertun-Brown,
مآبــاد (فاضلــی،)۱۳۸۵ ،
کشــهمیرزادی ،)۱۳۷۸ ،موش ـهالن تپــه اســماعیلآباد (ســرلک و معجزاتــی ،)۱۳۸۶ ،ازبکــی (مجیــدزاده ،)۱۳۸۹ ،ابراهی 
 ،)1979مهرانآبــاد (مل 
کشــهمیرزادی،
زاغــه (فاضلینشــلی ،)۱۳۸۵ ،چهاربنــه (فاضلینشــلی ،)۱۳۸۵ ،مایتپــه (رضاییکلــج و همــکاران ،)۱۳۸۹ ،قرهتپـهی قمــرود (کابلــی ،)۱۳۹۴ ،شــورابه (مل 
 ،)۱۳۸۲ســیلک (گیرشمن.)۱۳۷۹ ،

تصویــر  .۳نوســانات جمعیتــی در منطق ـهی
ـران مرکــزی از ۴۰۰۰-۶۰۰۰
فرهنگــی شــمال ایـ ِ
ق.م( .شیخبیکلواســام.)۲۱۲-۱۹۵ :۱۳۹۶ ،
یکــه رونــد کلــی ایــن نمــودار ،افزایــش
باوجود 
جمعیــت را نشــان میدهــد ،امــا یــک افــت جمعیتــی
در ســیلک  ۴۰۰۰-۴۳۰۰( III1-3ق.م ،).همزمــان
بــا وقــوع دورهی خشــک ،در بیشــتر نواحــی ایــن
منطقــه ،بهغیــر از اســتان تهــران و حوض ـهی
قمرود-قرهچــای در اســتان قــم ،بهخوبــی مشــهود
خگــذاری
نحــال ،بهدلیــل فقــدان تاری 
اســت .بــا ای 
مطلــق ا کثــر محوط ههــا ،ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه اغلــب اســتقرارهای بررســی شــدهی منســوب بــه
دورهی ســیلک ( III1-3بهویــژه در تهــران و قــم)،
درواقــع متعلــق بــه ســیلک  III4-5باشــند.
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رویدادهــای آبوهوایــی حـ ّـدی (امــواج گرمــا و ســرما ،خشکســالی ،توفانهــای شــدید،
بارشهــای سیلآســا و وقــوع ســیلهای ســهمگین) نمــودار میشــوند و بــا بــروز مشــکالتی
نظیــر :فرســایش خــاک ،تخریــب و کاهــش محصــوالت کشــاورزی ،بــروز قحطــی و ســوء
تغذیــه ،شــیوع امــراض عفونــی و غیرعفونــی خطرنــاک ،درگیریهــای اجتماعــی ،مهاجــرت
ً
و آوارگــی ،موجــب افزایــش میــزان مــرگ و میــر (خصوصــا در کــودکان و افــراد آســیبپذیر و
ضعیــف) و اختــاالت روانــی شــدیدی همچــون افســردگی و اضطــراب شــده و بنابرایــن،
شــیوهی زندگــی و ســامتی انســانها را تحتالشــعاع خــود قــرار میدهنــد؛ ا گرچــه سیســتم
ً
ی انســان ابعــاد گســتردهای دارد و شــرایط اقلیمــی ظاهــرا فقــط میتوانــد یکــی از ایــن
معیشــت 
جنبههــا را پوشــش دهــد ،امــا رویدادهــای اقلیمــی ناگهانــی و شــدید ،ایــن انــدازه قــدرت
دارنــد کــه اختیــارات انســان در طبیعــت را محــدود کننــد و بهتدریــج ،حتــی شــخصیت و
فرهنــگ او را دگرگــون ســازند .اطالعــات باستانشــناختی نشــان میدهنــد ،باوجودیکــه
جوامــع انســانی پیوســته ســازوکارهایی بــرای ســازگاری و مقابلــه بــا مشــکالت اقلیمــی و
محیطــی ابــداع کردهانــد ،امــا ایــن وا کنشهــا َنهتنهــا همیشــه جوابگــوی آنهــا بــرای
ادام ـهی بقــا نبودهانــد؛ بلکــه بــا تــداوم طوالنیمــدت رویدادهــای حـ ّـدی مرتبــط بــا تغییــر
اقلیــم ،ســرانجام بــه مرحل ـهی نابــودی رســیدهاند.
ایــران مرکــزی ،از هــزارهی هفتــم تــا پنجــم قبلازمیــاد
منطقــهی فرهنگــی شــمال
ِ
شــاهد تــاش اجتماعــات و جوامــع انســانی بــرای خلــق وا کنشهایــی مؤثرتــر در برابــر
تغییــرات مکــرر اقلیمــی و شــرایط زیس ـتمحیطی بــوده اســت؛ البتــه ایــن وضعیــت تــا بــه
امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت .بهنظــر میرســد ،پیامــد مهــم گرمایــش زمیــن بــرای ایــن
منطقــه بیشــتر بهصــورت وقــوع خشکســالیهای شــدید بــوده اســت؛ بنابرایــن ،احتمــال
دارد کــه در طــی دورههــای گــرم و خشــکی کــه در اوایــل هــزارهی ششــم قبلازمیــاد و در
اوایــل و اواخــر هــزارهی پنجــم قبلازمیــاد رخ دادهانــد ،بهطــور قابلمالحظـهای جذابیــت
اســکان در ایــن منطقــه کاهــش یافتــه باشــد .بــا اینحــال ،در خــال همیــن دورههــای
ً
نامســاعد اقلیمــی و محیطــی ،معمــوال یــک گــذار مهــم فرهنگــی بــه مرحلـهای پیشــرفتهتر
رخ داده اســت کــه نمــود آن را در دورهی شــکوفایی بعــدی میتــوان بهوضــوح مشــاهده
کــرد .در نتیجــه ،میتــوان گفــت کــه تغییــرات اقلیمــی در جریــان تطــور فرهنگــی جوامــع
ـران مرکــزی نقــش مهمــی داشــتهاند .براســاس مطالعــات دیریناقلیمشــناختی
شــمال ایـ ِ
و اطالعــات باستانشــناختی ،طــی هزارههــای هفتــم تــا پنجــم قبلازمیــاد ۴ ،دورهی
تغییــر اقلیمــی محتمــل اســت )۱( :دورهی ســرد و خشــک شــدید در حــدود ۶۰۰۰-۶۵۰۰
ً
ق.م ،.موســوم بــه رویــداد ســرمایش  ۶۲۰۰ق.م .کــه ظاهــرا در مقیــاس جهانــی رخ داده
اســت؛ ( )۲دورهی گــرم و خشــک طوالنــی ،بالفاصلــه پــس از دورهی ســرما ،در حــدود
ً
 ۵۴۰۰-۵۹۰۰ق.م ،.احتمــاال بــا دو اوج خشکســالی در  ۵۸۰۰و  ۵۵۰۰ق.م.؛ ( )۳دورهی
گــرم و خشــک در حــدود  ۴۷۰۰-۵۰۰۰ق.م.؛ ( )۴دورهی خشــک در حــدود ۴۰۰۰-۴۴۰۰
ق.م.؛ بنابرایــن ،بهنظــر میرســد ،اوایــل دورهی ســیلک  ،Iبهطــور کلــی ،بــا شــرایط
ً
اقلیمــی مســاعدی همــراه نبــوده اســت .سیســتم معیشــتی (احتمــاال) نیمهیکجانشــین
اجتماعــات انســانی (در حوضـهی دریاچـهی نمــک) در نیمـهی اول هــزارهی ششــم ق.م.
نیــز میتوانــد گــواه ایــن مدعــا باشــد .دورهی چشــمهعلی بــا یــک رویــداد اقلیمــی گــرم و

ایرانمرکزی...
واکنشهای فرهنگی جوامع پیشازتاریخ شمال
ِ

خشــک کــه در اوایــل هــزارهی پنجــم ق.م .رخ داده اســت ،بــه  ۲مرحلـهی قدیــم (-۵۳۰۰
 ۴۹۰۰ق.م ،.بــا شــکوفایی فرهنگــی در  ۵۰۰۰-۵۳۰۰ق.م ).و مرحلــهی جدیــد (-۴۹۰۰
 ۴۳۰۰ق.م ،.بــا شــکوفایی فرهنگــی در  ۴۴۰۰-۴۷۰۰ق.م ).تقســیم میشــود .نخســتین
ً
اســتقرارهای فرهنــگ ســیلک  III1-3ظاهــرا در شــرایط اقلیمــی خشــک و نامطلوبــی
شــکلگرفتهاند و همچنیــن ،وجــود یــک دورهی  ۱۰۰تــا  ۲۰۰ســالهی افــول فرهنگــی بیــن
ـران مرکــزی محتمــل اســت.
پایــان چشــمهعلی و آغــاز ســیلک  IIIدر بیشــتر نواحــی شــمال ایـ ِ
در ایــن مرحلـهی فرهنگــی ،بهنظــر میرســد ،دشــت تهــران و حوضـهی قمرود-قرهچــای از
جذابیــت بیشــتری بــرای زندگــی برخــوردار بودهانــد؛ مگــر اینکــه تاریخگذاریهــای نســبی
را نادرســت بدانیــم ،در اینصــورت ،افــت فراوانــی اســتقرارها در ثلــث پایانــی هــزارهی
پنجــم قبلازمیــاد بســیار چشــمگیر خواهــد بــود.

کتابنامه

 چایچیامیرخیــز ،احمــد« ،۱۳۸۶ ،تپــهی مافینآبــاد» ،ویژهنام ـهی همایــششهــای باستانشناســی اســتان تهــران در ســال  ،۱۳۸۵تهــران :پژوهشــکدهی
پژوه 
باستانشناســی ســازمان میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان تهــران و
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ورامین-پیشــوا ،صــص.۴۵-۳۷ :
کســالی و
 حجــازیزاده ،زهــرا؛ و جــویزاده ،ســعید ،۱۳۸۹ ،مقدم ـهای بــر خش شــاخصهای آن ،تهــران :انتشــارات ســمت.
 حصــاری ،مرتضــی« ،۱۳۹۳ ،کاوش الیهنــگاری معینآبــاد ،شهرســتان پیشــوا،اســتان تهــران ،اســتقراری از دورهی روستانشــینی ابتدایــی در شــرق دشــت ری ،مرکــز
شهــای ســیزدهمین گردهمایــی ســاالنهی باستانشناســی ایــران۱۰ ،
فــات ایــران» ،گزار 
تــا  ۱۲اســفندماه  ،۱۳۹۳تهــران :پژوهشــگاه میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری،
صــص.۱۱۳-۱۱۰ :
 حصــاری ،مرتضــی؛ علییــاری ،احمــد؛ و ا کبری ،حســن« ،۱۳۸۶ ،گــزارش الیهنگاریو تعییــن حریــم در محوطـهی باســتانی شــغالی پیشــوا» ،گزارشهــای باستانشناســی (،)۷
مجموعــه مقــاالت نهمیــن گردهمایــی ســاالنه باستانشناســی ایــران ،تهــران :پژوهشــگاه
ســازمان میراثفرهنگــی صنایعدســتی و گردشــگری ،پژوهشــکده باستانشناســی،
صــص.۱۳۱-۱۶۴ :
 حمــزه ،محمدعلــی؛ محمــودی قرائــی ،محمدحســین؛ علیــزاده الهیجانــی ،حمیــد؛موســویحرمی ،رضــا؛ و جمالــی ،مرتضــی« ،1396 ،رســوبات بــادی نهشــته شــده در
دریاچ ـهی هامــون؛ نشــانگر فراوانــی و شــدت توفانهــای گــرد و غبــار سیســتان از انتهــای
شهــای چین هنــگاری و رسوبشناســی ،دورهی ،۳۳
آخریــن یخبنــدان تاکنــون» ،پژوه 
شــمارهی  ،۱صــص.۲۴-۱ :
 دارک ،کــن ،آر ،۱۳۷۹ ،.مبانــی نظــری باستانشناســی ،کامیــار عبــدی ،تهــران :مرکــزنشــر دانشگاهی.
 رضاییکلــج ،محمدرضــا؛ داوودی ،حســین؛ و صادقــی؛ ابراهیــم« ،۱۳۸۹ ،گــزارشمقدماتــی گمانهزنــی در محوطـهی نوســنگی جدیــد مایتپــه ،بوئیــن زهــرا ،قزویــن» ،پیــام
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نشــناس ،دورهی  ،۷شــمارهی  ،۱۳صــص.۲۲-۱ :
باستا 
 ســرلک ،ســیامک؛ و معجزاتــی ،فریبــا« ،۱۳۸۶ ،اســماعیلآباد و گاهنــگاریفالتمرکــزی ایــران» ،نام ـهی پژوهشــگاه ،شــمارههای  ،۲۱-۲۰صــص.۳۴-۱۵ :
 شیخبیکلواســام ،بابــک« ،۱۳۹۶ ،تأثیــر تحــوالت اقلیمــی عصــر هولوســن میانــی بــرایــران مرکــزی« ،اســتاد
فرهنگهــای هــزارهی ششــم تــا چهــارم پیشازمیــاد در شــمال
ِ
راهنمــا :احمــد چایچیامیرخیــز ،رســالهی دکتــری باستانشناســی پیشازتاریــخ ،تهــران:
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات.
 علیجانی ،بهلول ،۱۳۷۵ ،آبوهوای ایران ،تهران :پیام نور. فاضلینشــلی ،حســن؛ کانینگهــام ،رابیــن؛ ولیپــور ،حمیدرضــا؛ یانــگ ،روث؛گیلمــور ،گویــن؛ و مقصــودی ،مهــران« ،۱۳۸۶ ،گــزارش مقدماتــی فصــل دوم کاوش
محوطــهی باســتانی تپــه پردیــس  ،»۱۳۸۴-۸۵گزارشهــای باستانشناســی (،)۷
مجموعــه مقــاالت نهمیــن گردهمایــی ســاالنه باستانشناســی ایــران ،تهــران :پژوهشــگاه
ســازمان میراثفرهنگــی صنایعدســتی و گردشــگری ،پژوهشــکده باستانشناســی،
صــص.۴۳۷-۴۰۷ :
 فاضلینشــلی ،حســن ،۱۳۸۵ ،باستانشناســی دشــت قزویــن ،تهــران :انتشــاراتدانشــگاه تهــران.
 فاضلینشــلی ،حســن« ،۱۳۸۰ ،بررســیهای باستانشناســی در دشــت تهــران»،مجلــه دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران ،زمســتان ،صــص-۱۹۷ :
.۲۱۵
 فــاگان ،برایــان ،۱۳۸۲ ،ســرآغاز :درآمــدی بــر باستانشناســی (اصــول ،مبانــی وشهــا) ،ترجمــهی غالمعلــی شــاملو ،تهــران :ســمت.
رو 
شهــای قــره تپــه قمــرود ،تهــران :پژوهشــگاه
 کابلــی ،میرعابدیــن ،۱۳۹۴ ،کاو ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
 گیرشــمن ،رومــن ،۱۳۷۹ ،ســیلک کاشــان ،ترجمــهی اصغــر کریمــی ،تهــران:پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی کشــور.
شهــای محوطــه باســتانی ازبکــی ،دو جلــد
 مجیــدزاده ،یوســف ،۱۳۸۹ ،کاو (معمــاری و ســفال) ،تهــران :اداره کل میراثفرهنگــی اســتان تهــران.
 مدرسپــور ،آزاده« ،۱۳۷۶ ،تأثیــر رویــداد ( ENSOالنینو-نوســان جنوبــی) بــری و دمــای ایــران» ،نیــوار ،شــمارهی  ،۳۳صــص.۷۷-۶۷ :
بارندگــ 
 مصدقــی ،فرشــید« ،۱۳۹۵ ،نویافتههــای باستانشناســی شــهری در تهــران»،تهــران ،کهــن شــهر مــن ،تهــران :مــوزه ملــی ایــران ،صــص.۶۳-۴۷ :
 مقصــودی ،مهــران؛ جعفربیگلــو ،منصــور؛ و رحیمــی ،امیــد« ،۱۳۹۳ ،شــواهد رســوبیتغییــرات اقلیمــی در دریاچ ـهی زریبــار طــی دورهی هولوســن» ،پژوهشهــای جغرافیایــی
طبیعــی ،دورهی  ،۴۶شــمارهی  ،۱صــص.۵۸-۴۳ :
 ملکشــهمیرزادی ،صــادق« ،۱۳۸۲ ،تپــه شــورابه» ،نقــرهکاران ســیلک ،طــرحبازنگــری ســیلک ،تهــران :پژوهشــکده باستانشناســی ســازمان میراثفرهنگــی کشــور،
صــص.۱۷۷-۱۶۹ :
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