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چکیده

رفتارهــا و شــیوۀ زندگــی انســان بســتگی مســتقیمی بــه وضعیــت محیطزیســت او دارد .در عصــر هولوســن
تغییــرات اقلیمــی ناگهانــی و شــدیدی رخ دادهانــد کــه ایــن رویدادهــا بــر رونــد تطــور فرهنگــی ،نظــام
معیشــتی جوامــع ،تغییــرات جمعیتــی و پراکندگــی اســتقرارهای انســانی تأثیــر گذاشــتهاند .بررســیهای
دیریناقلیمشــناختی نشــان میدهنــد کــه در نیمــۀ دوم هــزارۀ هفتــم ق.م .طــی یــک رویــداد اقلیمــی ســرد
و خشــک شــدید ،بــا اوجــی در حــدود  ۶۲۰۰ق.م .شــرایط اســکان ،بهخصــوص در بعضــی مناطــق نیمکــرۀ
ً
شــمالی ،بهطــور قابــل مالحظ ـهای دچــار اختــال گردیــد .پــس از ایــن دوره ،دمــای هــوا شــدیدا افزایــش
یافــت و از اوایــل هــزارۀ ششــم ق.م .اقلیــم گــرم و خشــک حاکــم شــد .از ربــع دوم هــزارۀ ششــم ق.م.
بهتدریــج بــر میــزان رطوبــت افــزوده و از گرمــای هــوا کاســته شــد ،بهطوریکــه از اوایــل نیمــۀ دوم هــزارۀ
ششــم ق.م .شــرایط اقلیمــی مســاعدتری بــرای انجــام فعالیتهــای کشــاورزی بــه وجــود آمــد .شــواهد
نخســتین اســتقرارهای انســانی در منطقــۀ فرهنگــی شــمال ایــران مرکــزی کــه بــه دو بخــش شــرقی (نیمــۀ
ً
غربــی حوضــۀ آبریــز کویــر مرکــزی) و غربــی (حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ نمــک) تقســیم میشــود ،عمدتــا بــه آغــاز
هــزارۀ ششــم ق.م .میرســد .بهدلیــل کمبــود آثــار معمــاری از نیمــۀ اول هــزارۀ ششــم ق.م .در ایــن منطقــه
احتمــال مــیرود کــه اســتقرارهای انســانی بهصــورت نیمهیکجانشــین بودهانــد .از حــدود  ۵۴۰۰ق.م.
اســتقرارهای یکجانشین-کشــاورز بــا معمــاری ،نظیــر تپــۀ پردیــس ،تپــۀ معینآبــاد ،تپــۀ زاغــه ،یانتپــۀ
ازبکــی و تپــۀ چشــمهعلی ظاهــر شــدند و بهتدریــج بــر تعدادشــان افــزوده شــد .در اوایــل هــزارۀ پنجــم ق.م.
یــک تغییــر اقلیمــی گــرم و خشــک موجــب فتــرت و یــا افــول اســتقرارهای ایــن منطقــه گردیــد .بنابرایــن
زمــان پیدایــش و شــکوفایی نخســتین اســتقرارهای شــمال ایــران مرکــزی وابســته بــه شــرایط اقلیمــی بــوده
اســت و در دورهای معتــدل و مرطــوب بیــن دو دورۀ خشکســالی قــرار میگیــرد.
کلیــدواژگان :هولوســن میانــه ،تغییــر اقلیــم ،رویــداد  ۶۲۰۰ق.م ،.هــزارۀ ششــم ق.م ،.شــمال ایــران
مرکــزی.
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مقدمه

روش پژوهش

ایــن پژوهــش مبتنیبــر نتایــج حاصــل از بررس ـیها و آزمایشهــای دیریناقلیمشــناختی مربــوط بــه دورۀ
هولوســن در سراســر دنیــا اســت کــه بهمنظــور روشــن ســاختن شــرایط زندگــی نخســتین جوامــع انســانی
در منطقــۀ فرهنگــی شــمال ایــران مرکــزی طــی هــزارۀ ششــم ق.م ،بــا یافتههــای بررس ـیهای میدانــی و
کاوشهــای باستانشــناختی محوطههــای اســتقراری ایــن دوره در منطقــۀ مذکــور تلفیــق شــدهاند .در
ایــن پژوهــش تأثیــرات تغییــرات اقلیمــی بــر شــکلگیری ،تــداوم و افــول نخســتین اســتقرارهای انســانی ایــن
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بــا وجودیکــه انســان در طبیعــت دارای اختیــار و آزادی انتخــاب اســت ،امــا مطالعــۀ رونــد تطــور فرهنگــی
جوامــع انســانی بــدون ارتبــاط بــا تغییــرات زیســتمحیطی نمیتوانــد معتبــر باشــد .بــه بیــان دیگــر،
یکــی از اصلیتریــن محرکهــای پویایــی و دگرگونیهــای فرهنگــی ،برهمکنشهــای بیــن انســان
و محیطزیســت اســت .بهنظــر میرســد تــا پایــان دورۀ پارینهســنگی جدیــد کــه بــا یــک دورۀ یخبنــدان
ً
حــدودا چهلهزارســاله در اواخــر عصــر پلئیستوســن همــراه بــوده ،بســتر مناســبی بــرای جهشهــای فرهنگــی
اجتماعــات انســانی فراهــم نشــده و تغییــرات رفتــاری و معیشــتی بشــر بســیار تدریجــی و طوالنیمــدت بــوده
اســت .برطبــق بررس ـیهای انجامگرفتــه میتــوان زمــان فراهمشــدن آمادگــی الزم بــرای تغییــرات بــزرگ
فرهنگــی انســانهای هوشــمند را بــا آغــاز دورۀ اقلیمی-زمینشــناختی هولوســن مصــادف دانســت .درواقــع
ً
در ایــن دوره بــا گــرم شــدن هــوا ،دسترســی بــه طیــف گســتردهتری از منابــع غذایــی میســر گردیــد و احتمــاال
بــا پدیدآمــدن آیینهــای تــازهای کــه برآمــده از وضعیــت جدیــد اقلیمــی و زیسـتمحیطی بودنــد ،اســتیال بــر
طبیعــت وحشــی جــزء دســتورالعمل زندگــی اجتماعــات انســانی شــکارگر -جمعآورنــده قــرار گرفــت و دورۀ
یکجانشــینی مبتنیبــر کشــاورزی -دامپــروری بهوجــود آمــد.
هولوســن از یــک کلمــۀ یونانــی مرکــب شــامل ُهلــوس (تمــام) و ِکینــوس (جدیــد) بهوجــودآمــده کــه
ً
درکنارهــم بهمعنــی «کامــا جدیــد» اســت .ایــن دوره در حــدود  ۱۱۷۰۰ســال پیــش آغــاز شــده اســت (Walker
 .)et al., 2009: 12دورۀ هولوســن بــه ســه مرحلــه تفکیــک میشــود :هولوســن اولیــه (حــدود ۶۰۰۰ - ۹۷۰۰
ق.م ،).میانــه (حــدود  ۳۰۰۰ - ۶۰۰۰ق.م ).و جدیــد (حــدود  ۳۰۰۰ق.م .تاکنــون) .تغییــرات ناگهانــی و
شــدید اقلیمــی چــه بهصــورت گرمایــش و چــه ســرمایش ،کــه موجــب بــروز خشکســالی و نامســاعد شــدن
شــرایط زیس ـتمحیطی شــدهاند ،از آغــاز عصــر هولوســن تاکنــون بهطــور مکــرر رخ دادهانــد و باعــث ایجــاد
ً
دورههــای فتــرت و یــا افــول فرهنگــی جوامــع انســانی شــدهاند .امــا بیــن ایــن دورههــا معمــوال شــاهد زایــش
و شــکوفایی یــک فرهنــگ تــازه و یــا تطوریافتــه هســتیم.
در منطقــۀ فرهنگــی شــمال ایــران مرکــزی بهغیــر از ،تپــۀ غربــی ســنگ چخمــاق ،تاکنــون شــواهد
اســتقرارهای انســانی تــا اوایــل هــزارۀ ششــم ق.م( .آغــاز هولوســن میانــه) کشــف نشــده اســت .بــا توجــه
بــه وقــوع رویــداد اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .کــه موجــب یــک دورۀ ســرمایش -خشکســالی شــدید ب همــدت
 150تــا  600ســال (در مناطــق مختلــف) شــده اســت ،شــاید بتــوان فقــدان محوطههــای پیشازتاریخــی
در ایــن منطقــۀ فرهنگــی خشــک و نیمهخشــک را بــا وقــوع شــرایط اقلیمــی نامســاعد توجیــه کــرد .نتایــج
بررســیهای دیریناقلیمشــناختی بههمــراه تاریخگذاریهــای مطلــق ،نهتنهــا قادرنــد در گاهنــگاری
دقیقتــر محوطههــای باســتانی ثمربخــش باشــند ،بلکــه میتواننــد علــل تغییــرات جمعیتــی و الگوهــای
اســتقراری ،دالیــل بســیاری از مهاجرتهــا و جابهجاییهــای جوامــع انســانی و نیــز تحــوالت شــیوۀ زندگــی و
رژیــم غذایــی ایشــان را توضیــح دهنــد .در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه وضعیــت اقلیمــی اوایــل دورۀ هولوســن
میانــه ،برمبنــای پژوهشهــا و آزمایشهــای گوناگــون دیریناقلیمشــناختی کــه در نقــاط مختلــف کــره
زمیــن انجــام گرفتهانــد ،وضعیــت آغازیــن ســکونت جوامــع انســانی در منطقــۀ فرهنگــی شــمال ایــران
مرکــزی در هــزارۀ ششــم ق.م .مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
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وضعیت اقلیمی فالت ایران

آبوهــوای ایــران متأثــر از عملکــرد تودههواهــای ورودی بــه ایــران و اندرکنــش آنهــا بــا یکدیگــر و همچنین
ســطح زیریــن آنهــا شــامل ناهمواریهــا ،دریاهــا ،دریاچههــا و پوشــش گیاهــی اســت .عمــدۀ رطوبــت
واردشــده بــه ایــران از طریــق تودههــوای دریایــی -قطبــی بــا منشــأ اقیانــوس اطلــس شــمالی ،تودههــوای
دریایــی -حــارهای بــا منشــأ مدیترانــه و تودههــوای دریایــی -اســتوایی بــا منشــأ اقیانــوس هنــد صــورت
میگیــرد .همچنیــن ،بخــش اندکــی از انتقــال رطوبــت بــه دامنههــای البــرز و مرکــز فــات ایــران (ایــران
مرکــزی) از طریــق دریــای کاســپین انجــام میشــود .الزم بــه ذکــر اســت تودههواهــای ورودی بــه ایــران و
ً
شــدت و ضعــف تأثیــرات آنهــا در گذشــته کامــا بــا شــرایط امــروزی منطبــق نبــوده اســت (تصویــر .)۱

تصویر  .۱نقشۀ تودههای هوای مؤثر در ایران (نگارندگان.)۱۳۹۷ ،

بهطور کلی ،ایران با بارش متوســط ســاالنۀ کمتر از  ۲۵۰میلیمتر ،یک ســرزمین خشــک و نیمهخشــک
ً
اســت .اقلیــم بیشــتر فــات ایــران از نــوع مدیترانــهای اســت .بارندگــی عمدتــا در ماههــای زمســتان رخ
ی و اقیانــوس اطلــس شــمالی بــه درون اقلیــم قــارهای
میدهــد کــه بهدلیــل ورود کمفشــارهای مدیتران ـها 
خاورنزدیــک اســت ( .)Alijani and Herman, 1985طــی بهــار ،تودههــوای مرطــوب از دریــای مدیترانــه
بهدنبــال خــط بارشــی کــه از روی دریــای ســیاه عبــور میکنــد و رطوبــت بیشــتری جــذب میکنــد ،میآیــد و
ً
باعــث رگبارهایــی در نیمــۀ شــمالی ایــران میشــود ( .)Stevens et al., 2001نیمــۀ جنوبــی ایــران عمدتــا
از ایــن بارشهــا محــروم اســت و همچنــان تحتســلطۀ بــارش زمســتانی اســت (.)Raziei et al., 2008
ســواحل جنوبــی دریــای کاســپین دارای مقادیــر قابلتوجــه بــارش پاییــزی اســت کــه از منابــع رطوبــت
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منطقــه مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهنــد گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه تغییــرات اقلیمی مــورد بحث ،هم
در مقیــاس جهانــی و هــم منطقـهای رخ دادهانــد و جدیدتریــن مطالعــات دیریناقلیمشــناختی انجامشــده
در ایــران نشــاندهندۀ تأثیرپذیــری فــات ایــران از تغییــرات اقلیمــی جهانــی اســت کــه بــه اشــکال مختلفــی
نظیــر گرمایــش -خشکســالی در یــک منطقــه و گرمایــش -ترســالی در منطقــهای دیگــر بــروز کردهانــد.
اســاس یافتهانــدوزی در ایــن پژوهــش ،کتابخان ـهای اســت و مطالــب از منابــع مؤثــق اســتخراج شــدهاند.
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وضعیت اقلیمی و جغرافیایی شمال ایران مرکزی

منطقــۀ ایــران مرکــزی بهعلــت محصــور شــدن در بیــن کوهســتانهای اطــراف بــه منابــع آبــی و رطوبتــی
دسترســی نــدارد .تودههــوای مرطــوب مدیترانـهای پــس از تخلیــه در غــرب رشــتهکوههای زا گــرس بــه ایــن
منطقــه میرســد .رشــتهکوههای البــرز نیــز مســیر حرکــت تودههــوای دریــای کاســپین بــه ایــران مرکــزی
را مســدود میکنــد .ناهمواریهــای شــرقی از ورود رطوبــت احتمالــی خلیــج بنــگال و کوههــای زا گــرس
جنوبــی و بشــاگرد از ورود رطوبــت دریــای عمــان و خلیجفــارس جلوگیــری میکننــد .بنابرایــن منطقــۀ
مذکــور بهطــور کلــی خشــک و بیابانــی اســت و مقــدار بارندگــی ســاالنه بــه کمتریــن انــدازۀ خــود در ســطح
کشــور میرســد (علیجانــی .)۲۱۰ :۱۳۷۵ ،حوضــۀ آبریــز ایــران مرکــزی شــامل  ۱۰زیرحوضــه اســت کــه منطقــۀ
فرهنگــی شــمال ایــران مرکــزی ،دو زیرحوضــۀ آبریــز دریاچــۀ نمــک و بخــش غربــی کویــر مرکــزی را پوشــش
میدهــد .متوســط میــزان بارندگــی ســاالنه در حوضــۀ دریاچــۀ نمــک حــدود  ۲۵۰میلیمتــر و در حوضــۀ کویــر
مرکــزی ایــران حــدود  ۱۱۵میلیمتــر اســت .رودخانههــای مهــم و بــزرگ آب شــیرین دائمــی ایــن دو حوضــه
شــامل جاجــرود ،کــرج ،کــردان ،خــررود ،قرهچــای و قمــرود در حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ نمــک و رودخانههــای
حبلــهرود و چشــمهعلی در حوضــۀ آبریــز کویــر مرکــزی جــاری هســتند .بیشــتر محوطههــای باســتانی
پیشازتاریخــی در حوضــۀ دریاچــۀ نمــک واقــع شــدهاند .چــون کویــر مرکــزی بهطــور کلــی یــک شــورهزار
وســیع و نامناســب بــرای کشــاورزی اســت ،اســتقرارهای پیشازتاریخــی بیشــتر در نــوار باریــک دامنههــای
جنوبــی رشــتهکوههای البــرز و مخروطافکنههــای بخــش شــمالی ایــن حوضــه یافــت شــدهاند .همچنیــن
ایــن محوطههــا تــا انــدازۀ زیــادی متأثــر از فرهنگهــای منطقــۀ فرهنگــی شمالشــرقی فــات ایــران و
جنــوب ترکمنســتان بودنــد.

مطالعات دیریناقلیمشناختی هولوسن میانه

رویــداد اقلیمــی سرمایشــی  ۶۲۰۰ق.م .نخســتینبار از تغییــرات در ترکیــب ایزوتــوپ ا کســیژن در مغزیهــای
یخــی محوطــۀ ســامیت گرینلنــد شناســایی شــده اســت .کاهــش دمــای هــوا در طــی ایــن واقعــه بــه میــزان
 ۶±۲درجــۀ ســانتیگراد در مرکــز گرینلنــد تخمیــن زده میشــود (Allen et al., 2007; Alley et al.,
;1997; Muscheler et al., 2004; Alley and Ágústsdóttir, 2005; Rohling and Pälike, 2005

 .)Thomas et al., 2007ا گرچــه برخــی از دانشــمندان واقعــۀ ســرمایش  ۶۲۰۰ق.م .را بــه تغییــرات
ورود اشــعۀ خورشــیدی نســبت دادهانــد ( ،)Bos et al., 2007: 1948امــا اغلــب بررس ـیها ایــن رویــداد و
دیگــر رویدادهــای سرمایشــی طــی  ۱۳۰۰۰ســال گذشــته را بــه تغییــر چرخــۀ آبهــای ســطحی و عمقــی در
ب صفحــات یخــی مرتبــط دانســتهاند (Borzenkova et al., 2013:
شــمال اقیانــوس اطلــس بهدلیــل ذو 
 .)38احتمــال م ـیرود گرمتــر شــدن هــوا و ذوب یخهــای قطبــی موجــب افزایــش ورود آبهــای ســرد بــه
ُ
اقیانــوس اطلــس شــمالی و افــت دمــای آبهــای ســطحی در حــدود  ۶۲۰۰ق.م .شــده باشــد (Ellison et
 )al., 2006کــه همیــن امــر میتوانــد کاهــش بارندگیهــای زمســتانی در شــرق مدیترانــه را توضیــح دهــد
( .)Bar-Matthews et al., 1997; Migowski et al., 2006بــه نظــر رولینــگ و ِپلیــک ،برطبــق تعــدادی
از شــواهد آســیایی ،واقعــۀ  ۶۲۰۰ق.م .بخشــی از یــک بینظمــی طوالنیتــری بــوده کــه  ۴۰۰تــا  ۶۰۰ســال
ً
طــول کشــیده ،درحالیکــه در گرینلنــد یــک رویــداد شــدید حــدودا  ۱۵۰ســاله بــوده اســت .ایــن محققیــن
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موجــود محلــی حاصــل میشــود ( .)Khalili, 1973بارشهــای امــروزی مناطــق جنوبـی ایــران تنهــا اندکــی
متأثــر از موســمیهای تابســتانی هنــد اســت .ا گرچــه ایــن ســامانه اثــر قابــل مالحظ ـهای روی بارشهــای
دوران گذشــتۀ ایــران داشــته اســت ،درحالحاضــر موســمیهای اقیانــوس هنــد بیشــترین تأثیــر را بــر اقلیــم
ایــران ازطریــق کنتــرل میــزان پرفشــار جنــب حــاره کــه مســئول شــرایط تابســتانی خشــک در بیشــتر مناطــق
ایــران اســت ،دارد (.)Djamali et al., 2010; Jones et al., 2011: 27-28
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تغییــرات در تابشهــای خورشــیدی را دلیــل احتمالــی ایــن رویــداد میداننــد (Rohling and Pälike,
 .)2005همچنیــن رویــداد اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .بهعنــوان ششــمین رویــداد ۱بانــد مطــرح اســت (Bond et

.)2001: 2130

در حــدود زمانــی رویــداد اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .جوامــع کشــاورز سراســر غــرب آســیا بهطــور کلــی
ســکونتگاههای خــود را بــا مهاجــرت بــه محیطهــای مســاعدتر کاهــش دادنــد (& Staubwasser
 .)Weiss, 2006: 372بهنظــر میرســد ســازگاریهای اجتماعــی در سراســر مناطــق غــرب آســیا برحســب
ناگهانیبــودن ،بزرگــی و مدتزمــان نوســان اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .گوناگــون و پیچیــده بــوده اســت.
ً
بررســیهای منطقــۀ لوانــت نشــان میدهــد کــه در طــی فروپاشــی  ،PPNB/PPNCاحتمــاال روســتاهای
ً
بــزرگ بهدلیــل کاهــش آب موردنیــاز تبدیــل بــه دهکدههــای کوچــک شــدند .در ایــن بــازۀ زمانــی ظاهــرا
بخشــی از شــمال و مرکــز بینالنهریــن نیــز متــروک شــده کــه ایــن نخســتین مهاجــرت روســتاییان کشــاورزی
ب قلمــداد میشــود (Weiss, 1978; Staubwasser
آبــی بــه جنــوب بینالنهریــن بــرای یافتــن نواحــی مطلــو 
 .)and Weiss, 2006: 378همچنین ،در طی رویداد  ۶۲۰۰ق.م .خشکســالی باعث پرا کندگی کشــاورزان
اولیــه ازطریــق راههــای مختلــف ،بــه خــارج از غــرب آســیا و خاورنزدیــک و مهاجرتشــان بهســوی یونــان و
بلغارســتان شــده اســت (.)Weninger et al., 2006: 401
َ
ریچــارد الــی کــه بیــش از دو دهــه بــر روی موضــوع تغییــرات اقلیمــی ناگهانــی کار کــرده بــا الیهنــگاری
مغــزی ( )OSL Sampleبرداشتشــده در دومیــن پــروژۀ شــیت یخــی گرینلنــد ( )GISP2توانســته اســت
ً
نمودارهــای نســبتا دقیقــی از نوســانات دمــا و رطوبــت در طــی اعصــار پلئیستوســن و هولوســن ارائــه دهــد.
ایــن نمودارهــا نشــاندهندۀ شــرایط اقلیمــی ســرد و خشــک شــدیدی در  ۶۲۰۰ق.م .هســتند .پــس از تغییــر
سرمایشــی مزبــور ،دمــای هــوا افزایــش شــدیدی داشــته و از آغــاز هــزارۀ ششــم ق.م .تــا پایــان ایــن هــزاره
بــا یــک نوســان افزایشــی در حــدود  ۵۵۰۰ق.م .کــه نزدیــک یــک قــرن دوام داشــته ،رونــد نزولــی نشــان
میدهــد و همزمــان بــا کاستهشــدن دمــای هــوا ،بــر میــزان رطوبــت افــزوده شــده اســت (نمودارهــای  ۱و
.)Alley, 2004a, b( ،)۲
نتایــج مطالعــۀ نمونههــای دیریناقلیــم  ۹۳۰۰ســال گذشــته براســاس آنالیــز دیاتــوم ،چیرونومیــد و
گردههــا و نیــز طیفســنجی مــادون قرمــز نزدیــک از یــک مغــزی رســوبی تاریخگذاریشــده بــا رادیوکربــن

نمودار  .۱تغییرات دمای هولوسن براساس آزمایش روی مغزی یخی  GISP2گرینلند (.)Alley, 2004a
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 .)al, 1997بانــد احتمــال م ـیداد کــه بادهــای ســطحی و هیدروگرافــی ســطحی شــمال اقیانــوس اطلــس
در طــی عصــر هولوســن تحتتأثیــر تغییــرات بروندادهــای خورشــیدی قــرار داشــتند و ســازوکار نیــروی
خورشــیدی ،در دورههــای  ۱۵۰۰ســاله ،بخــش شــمالی اقیانــوس اطلــس را متأثــر کــرده اســت (Bond et al,
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یــاور در شــمال ســوئد نشــاندهندۀ دورههــای ســرما در حــدود  ۶۲۰۰ ،۶۵۰۰و ۵۶۰۰
از دریاچــۀ هویویی ِ
ق.م .و یــک دورۀ گرمــا در حــدود  ۵۷۰۰ق.م .اســت .همچنیــن در حــدود  ۵۳۰۰ق.م .یــک تغییــر عمــده
بــه اقلیــم گرمتــر رخ داده اســت ( .)Rosén et al., 2001: 551در حوضــۀ دریــای بالیتــک پــس از رویــداد
ســرمایش اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .یــک دورۀ گرمــا بــا دمــای هــوا و بــارش ســالیانۀ باالتــر از امــروز بــارز شــده
و پوشــش گیاهــی جنگلــی بــا گونههــای گرمســیری گســترش یافتــه اســت .در شــمال فنالنــد ،گرمتریــن
اقلیــم هولوســن بیــن  ۶۲۰۰و  ۳۷۰۰ق.م .بــا حدا کثــر دمــا در حــدود  ۴۷۵۰ – ۵۹۵۰ق.م .روی داده اســت
(.)Borzenkova et al., 2013: 39

برطبــق بررسـیهای تغییــرات دیاتــوم مغــزی رســوبی تاریخگذاریشــده ( )14 Cدریاچــۀ قطــب شــمالی
ً
 TK-2در توتــاووت کانــادا ،اقلیــم هولوســن اولیــه (در  ۷۰۰۰ق.م ).در دریاچــۀ مزبــور نســبتا گرمتــر بــوده
اســت .امــا یــک کاهــش شــدید و کوتاهمدت دیاتــوم در بیــن  ۶۵۵۰و  ۶۵۰۰ق.م .روی داده که فراهمکنندۀ
شــواهد بالقــوۀ رویــداد سرمایشــی  ۶۲۰۰ق.م .بــوده اســت .در حــدود  ۵۰۰۰ســال ق.م .تغییــر قابلتوجهــی
در یــک مجموعــۀ دیاتــوم پیچیدهتــر و متنو عتــر کــه در اینزمــان شــامل گونههــای اسیددوســت شــدهاند
ً
رخ داده اســت .ایــن تغییــر ترکیبــی احتمــاال نشــاندهندۀ از دســت دادن طبیعــی و طوالنیمــدت شــرایط
قلیایــی دریاچــه و ظهــور دورۀ حدا کثــر حرارتــی هولوســن ،منطبــق بــا دورۀ گــرم ایــن منطقــه اســت (Paul
.)et al., 2010: 205

رسوبشناســی دریاچــۀ اوافــی در جنوبشــرقی عربســتان نشــاندهندۀ کاهــش بارندگــی و افزایــش
خشکســالی در  ۵۹۰۰ ،۶۲۰۰و  ۵۶۰۰ق.م .اســت ( .)Parker et al., 2006: 465وضعیــت مشــابه ایــن
ســه رویــداد کوتاهمــدت در نمونههــای غارســنگ عمــان نیــز گــزارش شــده اســت (;Neff et al., 2001
 .)Fleitman et al., 2003همچنیــن شــواهد رویــداد اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .در نمونههــای شــمال آفریقــا
( ،)Gasse and Van Campo, 1994; deMenocal et al., 2000غــار ســورق در حومــۀ اورشــلیم (Bar-
 )Matthews et al., 1997و دریــای عربــی ( )Gupta et al., 2003نیــز یافــت شــده اســت.
تاریخگــذاری رادیوکربــن  ۲۰نمونــه از مغــزی  ۷۷۵ســانتیمتری دریاچــۀ نئــور اردبیــل نشــاندهندۀ
ً
میــزان نهشــتهگذاری تقریبــا ثابــت از  ۱۳۳۵۶±۱۱۶ق.ح .تــا زمــان حــال اســت .آزمایــش  XRFعناصــر
 Al, Zr, Ti, Fe, K, Rb, Zn, Cuو  Coمشــخصکنند ۀ چنــد دورۀ افزایــش میــزان گردوغبــار واردشــده بــه
ایــن منطقــه اســت .رویدادهــای عمــد ۀ افزایــش گردوغبــار بــا ســایر نمونههــای دیریناقلیمــی آســیا و شــرق
دریــای مدیترانــه کــه حاکــی از اقلیــم خشـکتر در ایــن زمانهــا هســتند مطابقــت دارنــد .نتایــج بررسـیهای
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نمودار  .۲تغییرات میزان رطوبت هولوسن براساس آزمایش مغزی یخی  GISP2گرینلند (.)Alley, 2004b: 65
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نمــودار  .3تلفیــق نمــودار تغییــرات میــزان گردوغبار از دریاچۀ هامون در سیســتان و بلوچســتان (حمزه و همکاران،
 ،۱۷ :۱۳۹۶ش )۶.و نمودارهــای تغییــرات فراوانــی عنصــر تیتانیــوم (بــا آنالیــز  ،)XRFتغییــرات انــرژی خورشــیدی
یهــای رادیوکربــن را در
ثهــای قرمــز موقعیــت تاریخگذار 
تابســتانی و میــزان گردوغبــار از دریاچــۀ نئــور اردبیــل .مثل 
ههــا نشــان میدهنــد (.)Sharifi et al., 2015: 222, fig.4
بیــن الی 
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ایــن دریاچــه مشــخص کــرد کــه در دورۀ دریــاس جــوان شــرایط خشــک بههمــراه افزایــش گردوغبــار در ایــن
منطقــه حاکــم بــود کــه در  4000-7000ق.م .رطوبــت نســبی و میــزان تجمــع کربــن افزایــش و فعالیــت
ً
بــادی کاهــش یافــت .ســپس طــی هولوســن میانــی و جدیــد ،شــرایط نســبتا خشــکتر و گردوغباریتــر
حاکــم شــد (نمــودار .)Sharifi et al., 2015( ،)۳
بررســیهای دریاچــۀ هامــون در اســتان سیســتان و بلوچســتان مشــخص کــرده اســت کــه حــدود
 ۲تــا  ۳هزارســال اوایــل هولوســن ،ایــن منطقــه دارای اقلیمــی گــرم و مرطــوب بــا میــزان بادخیــزی بســیار
کمــی بــود .پــس از آن بــا آغــاز رونــد کاهــش دریافــت اشــعۀ خورشــیدی ،کاهــش دمــای عرضهــای باالیــی
و کاهــش قــدرت موســمی ،شــرایط مســاعدی بــرای ایجــاد توفانهــای شــدید گردوخــاک در سیســتان از
اوایــل تــا اواســط هولوســن ایجــاد گردیــد .ســپس ترکیبــی از عوامــل مذکــور در بازههــای زمانــی کوتاهتــر
ً
بــه ایجــاد محیــط شــکننده بههمــراه دورههــای متنــاوب نســبتا پــرآب و خشــک در منطقــه منجــر شــد کــه
تــا حــدود زیــادی مشــابه اقلیــم حاضــر سیســتان اســت (حمــز ه و همــکاران .)۲۰ :۱۳۹۶ ،نمــودار تغییــرات
میــزان گردوغبــار از دریاچــۀ هامــون نشــاندهندۀ افزایــش گردوغبــار در زمانهــای  ۶۲۰۰ق.م۳۲۰۰ ،
ق.م .و  ۲۲۰۰ق.م .اســت کــه تــا انــدازۀ زیــادی بــا نمــودار بهدس ـتآمده از دریاچــۀ نئــور اردبیــل مطابقــت
دارد .البتــه نمــودار دریاچــۀ نئــور اردبیــل تشــدید تأثیــرات محیطــی رویــداد اقلیمــی سرمایشــی  ۶۲۰۰ق.م .را
بــا دو قــرن تأخیــر در حــدود  ۶۰۰۰ق.م نشــان میدهــد (نمــودار .)۳
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بهغیــر از تپــۀ غربــی ســنگچخماق شــاهرود ،تاکنــون هیچگونــه شــواهد قطعــی دربــارۀ اســکان جوامــع
انســانی ،پیــش از رویــداد اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .در منطقــۀ فرهنگــی شــمال ایــران مرکــزی بهدســت نیامــده
اســت .فاضلینشــلی دورۀ نوســنگی جدیــد ایــن منطقــه را بــه دو مرحله تقســیم کرده اســت :مرحلــۀ اول بین
 ۶۰۰۰و  ۵۶۰۰ق.م .و مرحلــۀ دوم بیــن  ۵۶۰۰و ۵۲۰۰ق.م .)Fazeli et al., 2009( .تعــداد محوطههــای
اســتقراری در نیمــۀ نخســت ایــن هــزاره یــا مرحلــۀ اول بســیار انــدک اســت .در دشــت قزویــن ،محوطههــای
چهاربنــه (فاضلینشــلی )219-220 :۱۳۸۵ ،و مایتپــه (رضاییکلــج و همــکاران ،)۱۳۸۹ ،در دشــت
تهــران ،محوطــۀ مهرانآبــاد (ملکشــهمیرزادی )372-373 :۱۳۷۸ ،کــه البتــه تاکنــون هیچگونــه
شــواهدی از موجودیــت و موقعیــت درســت آن بهدســت نیامــده و محوطــۀ صادقآبــادی (فاضلینشــلی،
 )۱۳۷۷و در دشــت کاشــان ،محوطههــای شــورابه (ملکشــهمیرزادی )169-177 :۱۳۸۲ ،و تپــۀ شــمالی
ســیلک (گیرشــمن )۱۳۷۹ ،مربــوط بــه اینزمــان هســتند .از ایــن محوطههــا آثــار معمــاری مربــوط بــه
دورۀ مزبــور کــه نشــاندهندۀ اســتقرار دائــم و یکجانشــینی کامــل باشــد بهدســت نیامــده اســت .بنابرایــن
ً
ظاهــرا در نیمــۀ نخســت هــزارۀ ششــم ق.م .اســتقرارها بهصــورت فصلــی بــوده و بــا توجــه بــه یافــت نشــدن
ً
ابــزارآالت کشــاورزی ،احتمــاال نظــام معیشــتی مــردم ایــن منطقــه مبتنیبــر دامپــروری و شــکار بــوده اســت
(گیرشــمن۲۳ :۱۳۷۹ ،؛ رضاییکلــج و همــکاران.)10-11 :۱۳۸۹ ،
بررس ـیهای دیریناقلیمشــناختی میتوانــد ایــن شــرایط را توجیــه نمایــد .چنانچــه ذکــر شــد ،پــس از
واقعــۀ اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .کــه شــرایط آبوهوایــی ســرد و خشــک شــدیدی را بــه نیمکــرۀ شــمالی تحمیــل
کــرد ،دمــای هــوا بــا شــیب تنــدی افزایــش یافــت و شــرایط گــرم و خشــک جایگزیــن شــد .چنیــن تغییــرات
ً
اقلیمــی شــدیدی کــه بهطــور متوســط در بازههــای زمانــی حــدودا  ۳۰۰ســاله بــروز کردهانــد ،میتوانســتند
ً
باعــث آســیبهای زیس ـتمحیطی شــدید و طبیعتــا مانــع فعالیتهــای کشــاورزی و حتــی اســکان دائــم
در یــک منطقــه شــده باشــند .امــا پــس از فــراز و فرودهــای شــدید دمایــی ،از ربــع دوم هــزارۀ ششــم ق.م.
بهتدریــج دمــای هــوا رونــد نزولــی و رطوبــت رونــد صعــودی گرفتــه اســت ،بهطوریکــه از اوایــل نیمــۀ دوم
هــزارۀ ششــم ق.م( .حــدود  ۵۴۰۰ق.م) شــرایط کشــاورزی و اســتقرار دائــم در منطقــه مهیــا شــده اســت.
ً
ایــن شــرایط اقلیمــی را تقریبــا تمامــی مطالعــات دیریناقلیمشــناختی مذکــور (بــا اختــاف حــدود  ۱۰۰تــا ۲۰۰
ســال) بهروشــنی نشــان میدهنــد.
از اوایــل نیمــۀ دوم هــزارۀ ششــم ق.م .شــاهد افزایــش تصاعــدی تعــداد اســتقرارها در ایــن منطقــۀ
فرهنگــی هســتیم .در دورۀ  II2یانتپــۀ ازبکــی شــواهد ســفالی از دورۀ ســیلک  Iبهدســت آمــده اســت
کــه قدیمیتریــن اســتقرار در ناحیــۀ ســاوجبالغ محســوب میشــود (مجیــدزاده .)۱۳۸۹ ،تپــۀ معینآبــاد
ورامیــن دارای شــواهدی از دورۀ فرهنگــی ســیلک  Iو بقایــای یــک دیــوار بــزرگ خشــتی متعلــق بــه اوایــل
ســیلک  IIاســت (حصــاری .)110-113 :۱۳۹۳ ،تپهپردیــس قرچــک ورامیــن ،اســتقراری اســت کــه
برطبــق تاریخگــذاری مطلــق بیــن  ۵۲۹۰ق.م .و  ۴۷۶۰ق.م .مســکونی بــوده اســت .در ایــن محوطــه
همچــون معینآبــاد ،خردهســفالهای مشــابه بــا ســیلک  Iنیــز کشــف شــده اســت (Fazeli et al.,
 .)2007; 2010احتمــاال تپــه معینآبــاد نیــز در بــازۀ زمانــی اســتقرار در تپــه پردیــس مســکون بــوده اســت.
تپهزاغــه دشــت قزویــن برطبــق تاریخگــذاری مطلــق بــرای نخســتینبار در  ۵۳۸۰ق.م .مســکونی شــده
اســت (فاضلینشــلی29-77 :۱۳۸۵ ،؛  .)Pollard et al., 2013aقدیمیتریــن الیههــای اســتقراری تپــۀ
چشــمهعلی ری کــه بــرای اولینبــار توســط اشــمیت در دهــۀ  ۱۹۳۰م .و بــار دیگــر در  1376هـ.ش .توســط
صــراف و فاضلــی کاوش شــده ،برطبــق تاریخگــذاری مطلــق متعلــقبــه  ۵۱۷۰ق.م .تــا  ۴۶۹۰ق.م .اســت
( .)Wong et al., 2010; Fazeli et al., 2004موش ـهالنتپۀ اســماعیلآباد دارای شــواهدی از الیههــای
فوقانــی دورۀ ســیلک  Iو بیشــتر ســیلک  IIاســت (ســرلک و معجزاتــی .)۱۳۸۶ ،تپــۀ مافینآبــاد اسالمشــهر
(چایچیامیرخیــز ،)۱۳۸۶ ،قرهتپــۀ شــهریار ( )Bertun-Brown, 1979و قرهتپــۀ قمــرود (کابلــی)۱۳۹۴ ،
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نشــناختی منطقــۀ شــمال ایــران مرکــزی و موقعیــت مکانــی
تصویــر  .۲نقشــۀ وضعیــت جغرافیایــی و زمی 
محوط ههــای هــزارۀ ششــم ق.م .در حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ نمــک (نگارنــدگان.)۱۳۹۷ ،
 -۱امینالســلطان -۲ ،چشــمهعلی -۳ ،معینآبــاد -۴ ،پردیــس -۵ ،صادقآبــادی -۶ ،مافینآبــاد-۷ ،قرهتپــه
شــهریار -۸ ،مهرانآبــاد-۹ ،موشـهالنتپه -۱۰ ،ازبکــی -۱۱ ،ابراهیمآبــاد -۱۲ ،زاغــه -۱۳ ،چهاربنــه -۱۴ ،مایتپــه،
 -۱۵قرهتپــه قمــرود -۱۶ ،ســیلک -۱۷ ،شــورابه.
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نیــز از دورۀ ســیلک  IIمســکونی شــدهاند ،بنابرایــن بیشــینۀ زمــان اســتقرار در آنهــا بــه حــدود  ۵۲۰۰ق.م.
ً
میرســد .جدیدتریــن محوطــهای کــه اخیــرا کشفشــده ،محوطــۀ امینالســلطان واقــع در جنــوب شــهر
تهــران شــامل آثــار تدفیــن بههمــراه ســفال دورۀ چشــمهعلی و ابزارســنگی اســت کــه برطبــق تاریخگــذاری
مطلــق بــه حــدود  ۵۰۰۰ق.م .تعلــق دارد (مصدقــی .)47-63 :۱۳۹۵ ،قدمــت تمامــی ایــن محوطههــا
فراتــر از حــدود  ۵۴۰۰ق.م .نم ـیرود ،امــا پیشــینۀ اســتقرار در تپــۀ ابراهیمآبــاد دشــت قزویــن کمــی بیشــتر
اســت و بــه حــدود  ۵۵۳۰ق.م .میرســد .اســتقرار در ابراهیمآبــاد تــا حــدود  ۵۰۰۰ق.م .ادامــه داشــته اســت.
تپــۀ شــمالی ســیلک کاشــان کــه از حــدود  ۵۸۰۰ق.م .شــکل گرفتــه اســت ،بهطــور مســتمر در نیمــۀ دوم
ً
ایــن هــزاره نیــز مســکونی بــوده تــا اینکــه نهایتــا در حــدود  ۴۹۰۰ق.م .دچــار افــول و یــا فتــرت شــده اســت
(( ،)Pollard et al., 2013b: 45, Tab. 9تصویــر ،۲جــدول .)۱
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جــدول  .۱انطبــاق شــرایط اقلیمــی نیمــۀ اول هولوســن میانــه بــا وضعیــت اســتقرارهای منطقــۀ فرهنگــی شــمال
ایــران مرکــزی (نگارنــدگان.)۱۳۹۷ ،

نتیجهگیری

در دورۀ هولوســن دمــای هــوا و میــزان رطوبــت نســبی بهطــور محسوســی افزایــش یافــت و تغییــر شــرایط
اقلیمــی موجــب ظهــور عصــر نوســنگی و تولیــد غــذا شــد .امــا در ایــن دوره بــا وجــود بــاال بــودن میانگیــن
دمــای هــوا نســبت بــه عصــر یخبنــدان ،زمیــن بــا تغییــرات و نوســانات اقلیمــی شــدیدی مواجــه شــده کــه بــر
رونــد تطــور فرهنگــی ،تغییــرات جمعیتــی ،نظــام معیشــتی و پرا کندگــی اســتقرارهای انســانی تأثیــر گذاشــته
اســت .در حــدود  ۶۲۰۰ق.م .بهطــور ناگهانــی ،شــرایط اقلیمــی ســرد شــدیدی حاکــم شــد کــه در مناطــق
مختلــف بیــن حــدود  ۱۵۰تــا  ۶۰۰ســال بــه طــول انجامیــده اســت .ایــن امــر موجــب شــد تــا تغییراتــی در شــیوۀ
زندگــی و اســکان جوامــع عصــر نوســنگی رخ دهــد .منطقــۀ فرهنگــی شــمال ایــران مرکــزی شــامل دو بخــش
غربــی (حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ نمــک) و شــرقی (نیمــۀ غربــی حوضــۀ آبریــز کویــر مرکــزی) اســت کــه نخســتین
اســتقرار نوســنگی شــکلگرفته در بخــش غربــی ایــن منطقــه ،تپــۀ غربــی محوطــۀ ســنگ چخمــاق شــاهرود
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در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت کــه محوطههــای یافتشــده در حوضــۀ آبریــز کویــر مرکــزی ،یعنــی تپههــای
ســنگ چخمــاق ( )Masuda, 2013و دهخیــر ( ۲)Rezvani and Roustaei, 2016قدمــت بیشــتری
نســبت بــه محوطههــای حوضــۀ دریاچــۀ نمــک دارنــد .برطبــق جدیدتریــن تاریخگــذاری رادیوکربــن ،تپــۀ
غربــی ســنگ چخمــاق بیــن  ۷۲۰۰و  ۶۶۰۰ق.م .و تپــۀ شــرقی بیــن حداکثــر  ۶۳۰۰و  ۵۲۰۰ق.م .مســکونی
بودهانــد ( .)Nakamura, 2014: 9-12شــکافی کــه بیــن تپــه غربــی و تپــه شــرقی محوطــۀ ســنگ چخمــاق
ً
نچــه
وجــود دارد ،احتمــاال نشــاندهندۀ تأثیــرات زیس ـتمحیطی رویــداد اقلیمــی  ۶۲۰۰ق.م .اســت .چنا 
دربــارۀ مطالعــات دریاچههــای نئــور و هامــون مشــاهده شــد ،بهنظــر میرســد تأثیــرات ایــن رویــداد اقلیمــی
ً
در مناطــق مختلــف بــا کمــی فاصلــۀ زمانــی بــروز کــرده ،یــا اینکــه احتمــاال مشــکل از تاریخگذاریهــای
ذکرشــده اســت.
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پینوشت
 .۱جــرارد بانــد برطبــق تحقیقــات دیریناقلیمشــناختیاش بــرروی قلــۀ یخــی واقــع در شــمال اقیانــوس اطلــس ۹ ،چرخــۀ اقلیمــی
ســرد  ۱۴۷۰±۵۰۰ســاله را طــی عصــر هولوســن شناســایی کــرده اســت ۵۰۰ )۱( :ســال پیــش ،یخبنــدان کوچــک؛ ( ۱۴۰۰ )۲ســال پیــش ،دورۀ
مهاجــرت؛ ( ۲۸۰۰ )۳ســال پیــش ،فروپاشــی عصرمفــر غ جدیــد؛ ( ۴۲۰۰ )۴ســال پیــش ،فروپاشــی امپراطــوری اکــد و پایــان پادشــاهی قدیــم
مصــر؛ ( ۵۹۰۰ )۵ســال پیــش؛ ( ۸۲۰۰ )۶ســال پیــش؛ ( ۹۴۰۰ )۷ســال پیــش ،رویــداد ِاردا ِلــن فعالیــت یخــی در نــروژ و واقعــۀ ســرمایش در
چیــن؛ ( ۱۰۳۰۰ )۸ســال پیــش؛ ( ۱۱۱۰۰ )۹ســال پیــش ،گــذار از دریــاس جــوان بــه مرحلــۀ شــمالگون (.)Bond et al, 1997
 .۲محوطــۀ دهخیــر ،دارای تاریخگــذاری مطلــق نیســت .بیشــتر مــواد فرهنگــی آن مربــوط بــه دورۀ نوســنگی ســنگچخماق اســت،
ولــی برخــی ســفالهای چشــمهعلی و مقــداری خردهســفال عصرمفــر غ نیــز از آن بهدســت آمــده اســت (.)Rezvani and Roustaei, 2016

کتابنامه

شهــای
 چایچیامیرخیــز ،احمــد (« .)۱۳۸۶تپــۀ مافینآبــاد» .ویژهنامــۀ همایــش پژوه باستانشناســی اســتان تهــران در ســال  ،۱۳۸۵ســالن همایشهــای مــوزۀ ملــی ایــران ۵ ،خــرداد ،۱۳۸۶

تهــران :پژوهشــکدۀ باستانشناســی ،ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان تهــران
و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ورامین-پیشــوا .صــص.37-45 :
 حصــاری ،مرتضــی (« .)۱۳۹۳کاوش الیهنــگاری معینآبــاد شهرســتان پیشــوا ،اســتان تهــران،شهــای ســیزدهمین
اســتقراری از دورۀ روستانشــینی ابتدایــی در شــرق دشــت ری ،مرکــز فــات ایــران» .گزار 
گردهمایــی باستانشناســی ایــران ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری،
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری .صــص.110-113 :
 حمــزه ،محمدعلــی؛ محمودیقرائــی ،محمدحســین؛ علیزادهالهیجانــی ،حمیــد؛ موســویحرمی،رضــا؛ و جمالــی ،مرتضــی (« .)۱۳۹۶رســوبات بــادی نهشتهشــده در دریاچــۀ هامــون؛ نشــانگر فراوانــی و
شهــای چینهنــگاری
شــدت توفانهــای گردوغبــار سیســتان از انتهــای آخریــن یخبنــدان تاکنــون» .پژوه 
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بــا قدمــت  ۷۲۰۰ق.م .تــا  ۶۶۰۰ق.م .اســت .امــا در بخــش شــرقی ،تاکنــون هیــچ اســتقراری قدیمیتــر
از حداکثــر  ۶۱۰۰ق.م .یافــت نشــده اســت .قدیمیتریــن تاریخگــذاری بــرای تپــه شــرقی ســنگچخماق
ً
نیــز  ۶۳۰۰ق.م .را نشــان میدهــد کــه حاکــی از حــدود  ۳۰۰ســال وقفــه بیــن دو تپــه (احتمــاال بهدلیــل
شــرایط اقلیمــی نامســاعد رویــداد  ۶۲۰۰ق.م ).اســت .از نیمــۀ اول هــزار ۀ ششــم ق.م .تعــداد اندکــی
محوطــه بــا شــیوۀ اســتقرار نیمهیکجانشــین در بخــش غربــی منطقــۀ شــمال ایــران مرکــزی شناســایی شــده
اســت .نتایــج دیریناقلیمشناســی نشــان میدهــد کــه پــس از رویــداد ســرمایش جهانــی  ۶۲۰۰ق.م،.
ً
دمــا و خشــکی هــوا بهطــور ناگهانــی افزایــش شــدیدی داشــته ،ولــی از ربــع دوم هــزارۀ ششــم ق.م .مجــددا
رونــدی نزولــی طــی کــرده اســت .از اوایــل نیمــۀ دوم هــزارۀ ششــم ق.م .دمــای هــوا و میــزان رطوبــت بــه
درجــۀ مطلوبــی بــرای کشــاورزی رســیدهاند .ا کثــر اســتقرارهای یکجانشــین -کشــاورز هــزارۀ ششــمق.م .در
منطقــۀ فرهنگــی مذکــور بــه بعــد از حــدود  ۵۴۰۰ق.م .تعلــق دارنــد ،امــا بــا پایــان هــزارۀ ششــم ق.م .یــک
تغییــر اقلیمــی دیگــر باعــث ایجــاد شــرایط گــرم و خشــک شــدیدی شــد ،بهطوریکــه طــی آن از اوایــل هــزارۀ
پنجــم ق.م .اســتقرارها رو بــه فتــرت و یــا افــول نهادنــد .حیــات در اســتقرارهای ابراهیمآبــاد ،معینآبــاد
و ســیلک شــمالی و ســپس پردیــس و چشــمهعلی بیــن حــدود  ۵۰۰۰و  ۴۷۰۰ق.م .بــرای چنــد ســده دچــار
ایســتایی گردیــد و یــا بهکلــی از بیــن رفــت ،امــا اســتقرار تپــه زاغــه تــا حــدود  ۴۳۰۰ق.م .دوام آورد کــه
ً
احتمــاال بهدلیــل موقعیــت مســاعدتر ایــن محوطــه بــوده اســت .در نتیجــه ،میتــوان گفــت کــه نخســتین
اســتقرارهای یکجانشــین مبتنیبــر کشــاورزی در منطقــۀ فرهنگــی شــمال ایــران مرکــزی در یکبــازۀ زمانــی
ً
 ۴۰۰ســاله بیــن  ۵۴۰۰و  ۵۰۰۰ق.م .بــا اقلیــم نســبتا معتــدل و مرطــوب (در بیــن دو دورۀ خشکســالی شــدید)
شــکل گرفتــه و شــکوفا شــدهاند.
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