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  شمال ایران مرکزي با  عصرهاي مفرغ و آهن هاي جوامع انسانیسازگاري
  هولوسن اقلیمی رویدادهاي

  

  2احمد چایچی امیرخیز ،*1بابک شیخ بیکلو اسالم
 ، ایرانمی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانشناسی، دانشگاه آزاد اسالشناسی، گروه تاریخ و باستاندکتراي باستان1

  ، ایرانشناسی، تهرانشناسی، پژوهشکده باستاندکتراي باستان2
  3/3/99تاریخ پذیرش:       20/12/98تاریخ دریافت: 

  چکیده
در اواخر هزارة چهارم ق.م به طور ناگهانی  منطقۀ فرهنگی شمال ایران مرکزيکشاورز -روند رو به پیشرفت جوامع یکجانشین

اي کاهش یافت. این افول فرهنگی تا پایان عصر مفرغ وجود داشت و در دچار رکود و ایستایی شد و جمعیت به طور قابل مالحظه
هاي کشـاورزي، بـا یـک    و فعالیت دائم ستقرارا شواهدهاي گورستانی عصر آهن، عمدتاً بدون وجود محوطه ،اواسط هزارة دوم ق.م

 دار/گله-کوچروها متعلق به جوامع رسد، این گورستانمادي این جوامع، به نظر می اوت ظاهر شدند. با توجه به فرهنگفرهنگ متف
تـر  هاي شـمالی محیطی، از عرضتغییرات اقلیمی و زیست یلبه دل بر این است که این اقوام، احتماالً برخی اند. اعتقادبوده شکارگر

یش پـ هزارسـال  2/3و  2/4، 2/5در جریان رویدادهاي اقلیمی محتمل است که  اما، همچنین،. به فالت ایران مهاجرت کرده بودند
، مهاجرت و خشونتاري، دچار قحطی، بیمکه  نیز جوامع بومی شمال ایران مرکزياغلب اند، همراه بوده وهواییمخاطرات آبکه با 
-کـوچروي بـه   کشاورزي-یکجانشینیمعیشتی از  نظامآوري و سازگاري همچون تغییر هاي تاببا استراتژي بودند،ومیر شده مرگ
. در ایـن پـژوهش سـعی شـده اسـت، بـا       کننـد در برابر شرایط نامطلوب ایـن دوره مقاومـت   اند تا سعی کرده ،داري/شکارگريگله
مدت در شمال ایران مرکزي مورد بررسی قرار گیـرد.  افول فرهنگی طوالنی علّت ،محیطو دیرین اقلیمالعات دیریناطگیري از بهره

، اجتمـاعی  عمدة تحوالتفرهنگی و  هايدگرگونیاین دوره، نقش مستقیمی در  ناگهانی د که تغییرات اقلیمیندهنتایج نشان می
  اند.داشته اقتصادي و سیاسی

  
  ، سازگاري.معیشتی نظام، رویدادهاي اقلیمیشمال ایران مرکزي، عصر مفرغ، عصر آهن،  کلیدي: هايهواژ
  

  مقدمه
ــتان   ــات باس ــاس مطالع ــر اس ــناختی،ب ــداد  ش تع

در اواخـر  هاي استقراري شمال ایـران مرکـزي،   محوطه
داري بــه طــور محســوس و معنــی هــزارة چهــارم ق.م،

). Shaikh Baikloo et al., 2016( اسـت  کاهش یافتـه 
ــدادایــن  ــا تغییــرات اقلیمــی و   احتمــاالً روی مــرتبط ب

اوایـل هولوسـن جدیـد     اواخر هولوسن میانه و محیطی
 ;Bond et al., 1997; Alley et al., 1997بوده است (

Staubwasser and Weiss, 2006; Sharifi et al., 
مرتبط بـا   ي (فرین)وهوایی حدرویدادهاي آب .)2015

ایران پذیري همچون تغییرات اقلیمی در مناطق آسیب
یـک منطقـۀ وسـیع بیابـانی و دچـار فقـر       کـه   مرکزي

                                                             
:نویسنده مسئول  babak.bagloo@yahoo.com  

 کافی و دائمی اسـت، قـادر   یمنابع آب وش گیاهی پوش
بسـیار  تـأثیرات  هاي بسیار شدید و تنش باعث اندبوده

. بنـابراین، بـا اطمینـان    دنمحیطـی شـو  مخرب زیسـت 
 وقوع تغییرات اقلیمی ناگهـانی  توان گفت کهباالیی می

ــدیدي ــداد  و شــ ــد رویــ  2/3 و 2/4، 2/5هاي ماننــ
ــال ــیش،هزارس ــاطرات آب پ ــا مخ ــون ب ــوایی همچ وه
 آسـا، هاي متمرکز و سیلهاي شدید و بارشخشکسالی

را دچـار   ایـن منطقـه  جوامع انسانی بسیاري از زندگی 
، ایـن وقـایع  . بودند ي کردهشدید مشکالت و اختالالت

را تهدیـد  هـا  سـالمتی جسـم و روان انسـان    تردید،بی
ي روبـرو  هاي جـد ها را با چالشزندگی آنو  کردندمی
  .)1398بیکلو،  (شیخ ساختندمی
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رویــدادهاي شــناختی، بـر طبــق اطالعــات باســتان 
ــول و فروپاشــی بســیاري از   اقلیمــی مــذکور باعــث اف

انـد.  شـده  نزدیکهاي پیشرفتۀ خاورها و تمدنفرهنگ
در طـی عصـر    نیز منطقۀ فرهنگی شمال ایران مرکزي

 ضـعف و رکـود  دچار  ق.م) 1500-3000(حدود  مفرغ
-1500(حـدود   عصر آهـن همچنین،  .گردیدفرهنگی 

ــب  ،ق.م) 550 ــا گورســتاناغل ــایب ــدون  یه شــواهد ب
نیـز در ادامـۀ    ،کشـاورزي هـاي  فعالیـت استقرار دایم و 

رسد، به نظر مید. گیرمدت قرار میمین دورة طوالنیه
اواخـر  محیطـی تغییـرات اقلیمـی    هاي زیسـت خسارت

و  ق.م چنـان وسـیع   هـزارة اول  یـل هزارة چهارم تـا اوا 
ا به علت بوده که بیشتر ساکنین منطقۀ مذکور ی عمیق
ــرگ ــیوع   م ــه، ش ــوء تغذی ــی، س ــی از قحط ــر ناش  ومی

 از بــین هــادرگیــري هــا، افــزایش خشــونت وبیمــاري
 نظـام انـد و یـا   یـا مجبـور بـه مهـاجرت شـده      ،اندرفته

تغییــر وري و سـازگاري  آبــراي تـاب معیشـتی خـود را   
تواند درست باشد. همچنین، هر سه فرضیه میاند. داده

اي بـر طبـق   به این مفهوم که سرگذشـت هـر جامعـه   
در الزم بـه ذکـر اسـت،    متفاوت بوده است.  ،مقتضیات

سـاکن   /شـکارگر دارگلـه -کوچرواقوام ، اوایل عصر آهن
 هـاي ، براي دستیابی بـه محـیط  مناطق جنوب سیبري

تر و از جمله فالت ایـران  هاي جنوبیبه عرضمساعدتر 
یکی از دالیل افزایش جمعیت احتماالً . مهاجرت کردند

در شمال ایران مرکزي طی این دوره، ورود ایـن اقـوام   
 2/3( دیگـر  اقلیمییک رویداد به زودي  است. اما، بوده

اثـرات   را به چالش کشید. منطقه اهالی پیش)هزارسال
به این  ق.م وجود داشت. 950دود تا حتغییر اقلیم این 

 طـوالنی،  زمـان بـراي مـدت   کـه  مفروض است ترتیب،
معیشـتی   نظـام  حداقل طی عصـرهاي مفـرغ و آهـن،   

خشـک  نیمـه -خشک در نواحی کشاورزي-یکجانشینی
و  ه اسـت پذیر نبودامکان شمال ایران مرکزي به راحتی

اغلب جوامع انسانی این منطقۀ فرهنگـی،   شیوة زندگی
مایل بـه خشـک،    به منظور سازگاري با شرایط اقلیمیِ

ــه-کــوچروي ــن گل ــوده اســت. در ای داري/شــکارگري ب
دوران  پژوهش، وقوع رویدادهاي اقلیمی تأثیرگذار ایـن 

  گیرند.مورد بررسی قرار می
  

  مواد و روش ها
ــژوهش ــن پ ــان ای ــتهمی ــره ايرش ــا به ــري از ب گی

آرشــیوهاي اقلیمــی نیمکـــرة شــمالی و بــه ویـــژه     
اواخـر هـزارة    اقلیمـی وضعیت  سعی دارد ،نزدیکخاور

 .نمایـد  بازسـازي را  هـزارة اول ق.م  یلچهارم ق.م تا اوا
شـناختی شـمال   باسـتان  با استفاده از اطالعات ،سپس

بـه تحلیـل    ،ایـن بـازة زمـانی   ایران مرکزي متعلق بـه  
تغییـرات جمعیتـی ایـن منطقـه     وضعیت اسـتقراري و  

اقلـیم  هاي دیرینپردازد. الزم به ذکر است، پژوهشمی
هـاي  گذاريهاي باستانی با تاریخو محوطهباال  وضوحبا 

کـه  با این حال، بـه دلیـل آن   مطلق در اولویت هستند.
هاي عصر آهن شـمال ایـران مرکـزي نـه     اغلب محوطه

اند و نـه داراي گاهنگـاري مطلـق هسـتند،     کاوش شده
صرفاً بـراي ارایـۀ فراوانـی، نامشـان ذکـر شـده اسـت.        

هاي عصر آهن، بـدون  گورستان بنديمرحلههمچنین، 
گـذاري مطلـق، بـا خطـاي بـاالیی همـراه اسـت.        تاریخ

شناختی ایران بـه  ستانمتاسفانه، تاکنون در مطالعات با
ــر     ــان ب ــی و تأثیراتش ــرات اقلیم ــوع تغیی ــدرت موض ن

ها مـورد توجـه بـوده اسـت. از ایـن      ها و تمدنفرهنگ
هــایی در پیشــبرد درك بهتــر حیــث، چنــین پــژوهش

وهـوایی بـر جوامـع    پیامدهاي احتمالی رویـدادهاي آب 
انسانی، به ویـژه در دورة تغییـر اقلـیم کنـونی زمـین،      

  ایده نباشد. فتواند بیمی
هرگـاه   ،در گذشـته : تغییر اقلـیم و پیامـدهاي آن  

و از تعادل خـارج   ها رانده شدهسیستم زمین به آستانه
اي بـه وقـوع   گستردهشدید و تغییرات اقلیمی  ،گردیده
تغییر اقلیم به  ).Alley et al., 2003: 2005( اندپیوسته

ــاگون و در مقیــاس ــل گون ــانی دالی هــاي مکــانی و زم
دهد. هرگاه محور و مدار کرة زمـین،  مختلفی روي می

هاي خورشیدي و یـا چرخـۀ ترموهـالین    میزان فعالیت
کنـد  جهانی تغییـر کنـد، شـرایط اقلیمـی تغییـر مـی      

)Berger, 2013; Bond et al., 1997; Van Geel et 

al., 1999; Clark et al., 2002   همچنـین، تغییـر .(
اکسـیدکربن،  نـد دي اي جـو مان میزان گازهاي گلخانـه 

متان، اکسید نیتـروژن و بخـار آب نیـز موجـب تغییـر      
هـاي  ). فـوران Bessou et al., 2011شـود ( اقلـیم مـی  
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عظیم آتشفشانی، یکی دیگر از دالیل وقوع تغییر اقلیم 
  ). Robock, 2000روند (به شمار می

ــیش  11700در طــی عصــر هولوســن (از   ســال پ
اقلیمـی نسـبت بـه     تاکنون) با وجود افـزایش پایـداري  

عصر پلیستوسن، اما چند تغییر اقلیم ناگهانی و شـدید  
انــد. ایــن ســال رخ داده 300بـا طــول مــدت متوسـط   

رویدادها به شدت بر روي معیشت جوامع انسانی تأثیر 
اند و در برخـی مـوارد، سـبب افـول و تالشـی      گذاشته
اند (شـیخ بیکلـو،   هاي پیشرفته شدهها و تمدنفرهنگ
1397.(    

شرایط اقلیمی متغیـر هولوسـن باعـث شـکوفایی،     
 ,Prenticeهاي انسانی شده است (تغییر و افول فرهنگ

ها در سراسر رکورد ). به عبارت دیگر، فرهنگ2 :2009
شناسی به طـور مسـتقیم تحـت تـأثیر تغییـرات      زمین

). Gupta, 2004: 54انـد ( اقلیمی ناگهانی و شدید بـوده 
قی نظام معیشـتی جوامـع   تغییرات اقلیمی به طور عمی

دار ، گلـه اواخر پلیستوسن)آورندة متأخر (جمع-شکارگر
ــاگون و در ســطوح  را در محــیط و کشــاورز ــاي گون ه

  اقتصـادي، متمرکـز   -مختلف سلسله مراتـب اجتمـاعی  
  انــد اي دچــار اخــتالل کــرده  و فرمانــدهی منطقــه 

)Weiss, 2000: 75 .(شناختی هاي مستقل باستانداده
دهندة یک رابطۀ علّی بـین  شناختی نشانلیماقو دیرین

ــم   ــدگی ک ــزان بارن ــاهش   -می ــاد، ک ــار زی ــرد و غب گ
هـاي  کشاورزي دیم (فراتر از حدود تحمل) و مهـاجرت 

بـه رهاسـازي    سـته توانانسانی هستند، چیزي کـه مـی  
داري گلـه -اي و روي آوردن به زندگی کـوچروي منطقه

 Kaniewskiبه منظور سازگاري با شرایط منجر شود (

et al., 2012: 3862.( رخشکسالیي مرتبط با تغییر هااَب
انـد و  ، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل تحمل بـوده اقلیم

هـا و  سیاسـی، مهـاجرت   هـاي احتماالً سبب فروپاشـی 
انـد  هـاي مسـاعدتر شـده   جستجو براي یافتن زیستگاه

)Weiss, 2017: 1.(  

هـاي  بررسی ،براي شناخت تغییرات اقلیمی گذشته
شود. بـا وجـود ابزارهـاي    شناختی انجام میاقلیمدیرین

دقیق و فناوري باالیی که امروز براي مطالعۀ ترکیبـات  
و حرکات جـو مـورد اسـتفاده هسـتند، امـا تجهیـزات       

ــد داده  ــط قادرن ــد فق ــاي آبجدی ــراي  ه ــوایی را ب وه
هـاي  تهیه و ثبت نمایند. براي پـژوهش  هاي کوتاهدوره

م الزم است تا مطالعات دیگري انجام شـوند.  اقلیدیرین
هـا، دریاهـا و   اقیـانوس  رسـوبات کـف   ازدر این راستا، 

و  هـا هـا بـه منظـور بررسـی بقایـاي ارگانیسـم      دریاچه
شود. ایـن مطالعـات   برداري میمغزه آنالیزهاي عنصري

انجامـد.  مـی شرایط اقلیمـی گذشـته    روشن ساختنبه 
بـراي آنالیزهـاي   هـاي یخـی   همچنین، استخراج مغـزه 

ــوپی مــی ــرینایزوت ــد شــرایط دی ــیم منطقــه را توان اقل
هــا و بازســازي نمایــد. آنالیزهــاي ایزوتــوپی غارســنگ

هــاي دیگــر نیــز از روش یهــاي درختــبررســی حلقــه
، گـاهی اوقـات،   بـه عـالوه  . شناسی هسـتند اقلیمدیرین

اطالعـــات  ،بررســـی شـــواهد و مســـتندات تـــاریخی
(عزیـزي،   دهنـد سودمندي در این خصـوص ارائـه مـی   

1383 :101-121(.    
ایـم کـه در جریـان    دریافتـه  شناسـی اقلیماز دانش 

 يهوایی حدوبه طور مکرّر، رویدادهاي آب ،تغییر اقلیم
مــدت و هــاي طــوالنی (فــرین) ماننــد خشکســالی  

، آسـا هـاي سـیل  بـارش  هاي شـدید، ، توفانفرساطاقت
. ایـن مخـاطرات   دهندرخ می گرما و هجوم سرماامواج 

ــاورزي،   وآب ــوالت کش ــب محص ــب تخری ــوایی موج ه
اضـطراب و  ، وقـوع قحطـی، افـزایش    هادام شدنهالك

هـا  بع، شیوع اپیدمیبراي دستیابی به منا نزاعخشونت، 
ي ). پیامـدها 1 شـکل ( گردنـد میر مـی وو افزایش مرگ

ــذکور ــد    م ــر مانن ــوم دیگ ــا عل ــرتبط ب ــات م را تحقیق
 اند.کرده شناساییشناسی، روانشناسی و پزشکی جامعه

شناسـی و  بنابراین، ارتباط مستقیم میـان دانـش اقلـیم   
  انکارناپذیر است.کامالً انسانیات، 
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  دالیل و پیامدهاي تغییر اقلیم: 1 شکل

  

دهـۀ پـیش،    تا حـدود دو : اقلیمهاي دیرینپژوهش
اقلیمـی کـه در مطالعـات    هـاي دیـرین  بیشتر پـژوهش 

گرفتنـد، داراي  شناختی مورد استفاده قـرار مـی  باستان
توانســتند شــرایط بــاالیی نبودنــد و صــرفاً مــی وضــوح

اقلیمــی در مقیــاس هــزاره را نشــان دهنــد. بنــابراین،  
مـدت  با نی و شدید (تشخیص رویدادهاي اقلیمی ناگها

ــا،   ســال) 300متوســط  ــود. ام ــه درســتی میســر نب ب
دهـۀ   دو طـی  هـاي جدیـدي کـه بـه ویـژه در     پژوهش

م انجـا  نزدیـک گذشته در ایران و سراسـر منطقـۀ خاور  
توانند کمک بسـزایی در تحلیـل چگـونگی    اند، میشده

ــد. ، اقتصــاديتحــوالت اجتمــاعی در  و سیاســی نماین
ــک    ــی خش ــداد اقلیم ــه روی ــه، س  2/3و  2/4، 2/5ادام

عیـین  نقش مهـم و ت  ،رسدپیش که به نظر میهزارسال
 اي در تحــوالت فرهنگــی، اجتمــاعی و سیاســیکننـده 

ــکداشــته عصــرهاي مفــرغ و آهــن ــد و دورة تاری  و ان
اند، معرفی مدت شمال ایران مرکزي را رقم زدهطوالنی

  .)2 شکل( شوندمی

 خشـک  رویداد: پیشسال هزار 2/5 رویداد اقلیمی
در  ق.ح) 5000 – 5300پــیش (حــدود هزارســال 2/5

 ,.Sharifi et alاقلیم دریاچۀ نئور (هاي دیرینپژوهش

) و 1396همکـاران،   حمـزه و )، دریاچۀ هـامون ( 2015
) در ایــران، Stevens et al., 2006دریاچــۀ میرآبــاد (

 ,.Jassim et alعـراق ( مرکـز  محوطۀ شـاري پالیـا در   

) در ترکیه، Kuzucuoğlu, 2011دریاچۀ تسر ( )،2007
غــار  )،Cullen et al., 2000رسـوبات خلـیج عمـان (   

 Bar-Matthews and( المقـدس در غـرب بیـت   سورق

Ayalon, 2011(   ــان ــمال یون ــۀ زازاري در ش و دریاچ
)Cavallari and Rosenmeier, 2007 (   گـزارش شـده

بـا بـروز یـک دورة سـرد و      احتمـاالً  این رویـداد  است.
هـاي  پیشروي یخچـالی کـه باعـث کـاهش دمـاي آب     

ــعیف    ــه، تضـ ــمالی و در نتیجـ ــس شـ ــطحی اطلـ سـ
شـده، در ارتبـاط    و مونسـونی  ايهاي مدیترانهسیستم

 Bar-Matthews et al., 1997; Migowskiبوده است (

et al., 2006.(   
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 ,.Alley et alنمودار تغییرات دماي مرکز گرینلند (

با پیکـی  ) نشان دهندة یک افت بسیار شدید دما 1997
ظاهراً در ادامـۀ رویـداد    ق.ح است که 4800در حدود 

ق.ح  4800پـس از  پیش رخ داده اسـت.  سالهزار 2/5
تـوان  بنـابراین، مـی  یافتـه اسـت.   وضعیت اقلیم بهبـود  

ق.ح  4800تـا   5300از حـدود   بـه طـور کلـی،    گفت،
شرایط اقلیمی و محیطی مساعدي حاکم نبوده است و 

وهوایی شدید در این بـازة  وقوع مخاطرات آببنابراین، 
احتماالً این دورة کـاهش  رسد. زمانی حتمی به نظر می

موجــب  محسـوس دمــا در گرینلنــد و اطلــس شــمالی 
هاي غربی و کاهش بارندگی در اغلـب  تضعیف سیکلون

هـاي  . بـه طـور معمـول، دوره   مناطق ایران شده اسـت 
 انـد کـرده سرمایش اقلیمی با چنـین مکـانیزمی عمـل    

  ).225: 1396(عزیزي و همکاران، 
شـواهد رویـداد   : پیشهزارسال 2/4رویداد اقلیمی 

ــدود هزارســال 2/4 خشــک ــیش (ح  3900 – 4300پ
به عنوان چهارمین رویداد اقلیمی باند در اطلـس   ق.ح)

 ) مطـرح اسـت. بررسـی   Bond et al., 1997شـمالی ( 
هاي رسوبی خلیج عمان نیز کـه شـامل رسـوبات    مغزه

ــا منشــأ کــانونحاصــل از فعالیــت ــادي ب هــاي هــاي ب
دهندة یک دورة بسیار خشک النهرینی است، نشانبین

 ,deMenocalهاي گـرد و غبـار اسـت (   همراه با توفان

2001; Cullen et al., 2000اقلیمهاي دیرین). پژوهش 
نشـان دهنـدة افـزایش     اردبیـل  دریاچۀ نئـور  ایران در

 میزان گرد و غبار ناشی از خشکسالی طی ایـن رویـداد  
 مطالعـات ). Sharifi et al., 2015: 222اسـت (  خشـک 

ــه (  ــۀ ارومی ــاي  ) وSharifi et al., 2019دریاچ دری
تأیید کننـدة وقـوع   نیز ) Leroy et al., 2014کاسپین (

شـواهد ایـن   همچنـین،  این رویـداد اقلیمـی هسـتند.    
دلتـــاي رود ســـند  رویـــداد در آرشـــیوهاي اقلیمـــی

)Staubwasser et al., 2003    دلتـاي نیـل در مصـر ،(
)Hamdan et al., 2013; Stanley et al., 2003 ،(

 در غـرب )، غار سـورِق  Arz et al., 2006دریاي سرخ (
و  )Bar-Matthews and Ayalon, 2011( المقدسبیت

ر (   سـدریاچـۀ تKuzucuoğlu et al., 2011  در ترکیـه (
 ناگهـانی و  وجود دارد و تأثیرات مخرب این تغییر اقلیم

ــاً در تمــام بافــت هــاي باســتانی منطقــۀ شــدید تقریب

هاي مطلق و دقیـق  گذاري(که داراي تاریخ نزدیکخاور
 احتماالً اقلیمی این رویداداست.  قابل مشاهده هستند)

در دو پالس رخ داده است و ظاهرا در نیمکرة جنـوبی،  
کرة شمالی، با گرمایش، افزایش رطوبت و بر عکس نیم

 ,.Railsback et alها همراه بوده است (تقویت موسمی

چرخـۀ ترموهـالین    کُند شدنرسد، به نظر می). 2018
 اطلس شمالی سبب این دورة سرد و خشک در نیمکرة

هاي غربـی  که هم سیکلونشمالی شده است، به طوري
 ,.Nakamura et alانـد ( ها تضعیف شدهو هم موسمی

2015; Staubwasser et al., 2003; Maasch et al., 
2003.(  

 پس از ایـن دورة خشـک، مطالعـات صـفحۀ یخـی     
 دورة یـک نشان دهندة  )Alley et al., 1997( گرینلند
ق.م  1500تـا   1700 حـدود  از و افت رطوبت گرمایش

 Sharifi etهاي دریاچۀ نئور اردبیـل ( که بررسی است

al., 2015دریاچۀ وان ترکیـه (  ) وWick et al., 2003 (
هاي هاي دریاچهکنند. اما، نتایج بررسیآن را تأیید می

 Djamali et) و مهارلو (Stevens et al., 2001زریبار (

al., 2009 نشان دهندة شرایط اقلیمی گرم و مرطوب (
ت  هـاي  هستند. همچنین، نتـایج بررسـی   نیـز  بحرالمیـ

 3500تعیین کننـدة یـک دورة خشکسـالی در حـدود     
دورة  یـن ا). Migowski et al., 2006: 427است ( حق.

مصـر  در شاهنشـاهی   میانی دورة خشکسالی با دومین
ــدود  ــا  1650(حـ و ) Ryholt, 1997( ق.م) 1550تـ
ق.م)  1595بابل (حـدود   ها درآموري سلسلۀ فروپاشی
  ).176: 1376(مجیدزاده،  استبوده مصادف 

 رویـداد خشـک  : پیشهزارسال 2/3رویداد اقلیمی 
ــ پـــیشهزارســـال 2/3 ) حق. 2950 – 3250دود (حـ

نمـودار   جوامع عصر آهن را بـه چـالش کشـیده اسـت.    
) نشـان دهنـدة   GISP2تغییرات دماي مرکز گرینلند (

سال پـیش   3100افت سریع و شدید دما درحدود یک 
در بـازة زمـانی    در پی یـک دورة افـزایش شـدید دمـا    

). Alley et al., 1997(ق.ح  اســت  3100تــا  3400
اقلیم دریاچـۀ نئـور نیـز بـه خـوبی      هاي دیرینپژوهش

 3250 د و غبار از حدودنشان دهندة افزایش میزان گر
). Sharifi et al., 2015اسـت ( سـال پـیش    2950تـا  

همچنین، تأثیرات ایـن رویـداد در آرشـیوهاي اقلیمـی     
محوطـۀ   ،)1393مقصودي و همکاران، دریاچۀ زریبار (
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، )Gurjazkaite et al., 2018کنـار صـندل جیرفـت (   
) و دریاچۀ مهارلو Sharifi et al., 2019دریاچۀ ارومیه (

 در ایران، دریاچۀ قارون )1398خیز و همکاران، (سبک
 Wickدریاچۀ وان (، )Baioumy et al., 2010(در مصر 

et al., 2003 ،(  ر دریاچـۀ سـت )Kuzucuoğlu et al., 

ــ )2011 فوالر  (و غــار سGöktürk et al., 2011 در (
شرق ) در Frumkin et al., 1999ناه (غار نهال قَ ،ترکیه

 Cavallari andو دریاچـۀ زازاري در یونـان (   مدیترانه

Rosenmeier, 2007.(  در بررسـی  . قابل مشاهده اسـت
هاي دجله و فرات، مشخص شده تغییرات دبی رودخانه

ــانی   ــازة زم ــه در ب ــا اوج  1250-1450اســت ک ق.م ب
ق.م جریان حداکثري وجود داشـته کـه    1350-1250

اقل ق.م بـه حـد   950-1150به سرعت افت کرده و در 
  ).Kay and Johnson, 1981خود رسیده است (

  

 
؛ 1393، همکارانمقصودي و . زریبار (اقلیمهاي دیرینق.م تا میالد مسیح بر اساس پژوهش 4000شرایط اقلیمی از : 2 شکل

Stevens et al., 2001) ؛ میرآباد(Stevens et al., 2006) ؛ نئور(Sharifi et al., 2015) ؛ 1396، همکارانحمزه و )؛ هامون(
)؛ Bar-Matthews and Ayalon, 2011)؛ سورق (Kuzucuoğlu et al., 2011)؛ تسر (Sharifi et al., 2019ارومیه (

  ).Cavallari and Rosenmeier, 2007زازاري (
  

تحوالت اجتماعی و سیاسی رویدادهاي اقلیمـی  
تغییر اقلیم به شرایط خشک در جنـوب مصـر   : ذکورم

در نیمــۀ دوم هــزارة چهــارم ق.م باعــث مهــاجرت     
به درة نیل شده  دارگله -هاي کوچروجمعی گروهدسته

و منجر به ظهور تمـدن و پادشـاهی در مصـر گردیـده     
). امـا، بـرعکس، رویـداد    Malville et al., 1998است (
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النهرین موجب افـول  بین، در پیشهزارسال 2/5خشک 
هاي اوروکی شده فرهنگ اوروك و ناپدیدشدن محوطه

). Postgate, 1986; Weiss, 2003; Danti, 2010است (
همچنین، در این زمان، تقریبـاً سراسـر منطقـۀ شـمال     

یک فروپاشی فرهنگی و یـک   قدم درایران مرکزي نیز 
 Shaikhاسـت ( گذاشـته  مـدت  خأل استقراري طوالنی

Baikloo et al., 2016.(  
النهرین، به احتمال زیـاد، بـه   امپراتوري اکد در بین

پـیش  هزارسـال  2/4دلیل تأثیرات رویـداد خشکسـالی   
رسـد، بـه دلیـل وقـوع     دچار فروپاشی شد. به نظر مـی 

هاي گرد و غبـار، سـاکنین منـاطق    خشکسالی و توفان
النهرین به سوي جنـوب مهـاجرت نمودنـد.    شمالی بین

شناختی نشان دهندة متروك شدن باستانهاي بررسی
ــدود   ــابور از ح ــا  2200دشــت خ ــت.  1900ت ق.م اس

النهـرین در زمـانی رخ   مهاجرت گسترده به جنوب بین
داده که به دلیل خشکسالی، دبی دجله و فرات کاهش 
یافته و کشاورزي آبیاري آسیب دیده بـود و جوابگـوي   

وجـب  چنین جمعیتی نبود. بنابراین، افزایش جمعیت م
ــودي     ــان موج ــوازن می ــوردن ت ــم خ ــر ه ــاز-ب در  نی

 Weiss, 2017; Weissالنهرین جنوبی شده است (بین

et al., 1993شـناختی رود  هاي رسوب). همچنین، داده
هاي سالیانۀ ایـن  دهند که کاهش سیالبنیل نشان می

هاي شن و تخریـب دشـت سـیالبی    رود، افزایش توفان
، موجب تضـعیف  پیشهزارسال 2/4دلتا در طی رویداد 

اول شـده اسـت    میـانی حکومت مرکـزي مصـر و دورة   
)Hamdan et al., 2015پـا   را ها). زوال تدریجی تمدن

در درة سند نیـز طـی رویـداد اقلیمـی مزبـور رخ داده      
  ). Staubwasser et al., 2003است (

در  شکسـت و سـقوط پادشـاهی اوگاریـت     احتمـاالً 
 1190-1192در  غرب سوریه (ساحل شرقی مدیترانه)

ق.م توسط مردمان دریا، به دلیل ضعف حاصل از بـروز  
خشکسالی، قحطی و فشـار اقتصـادي در سراسـر ایـن     

ق.م آغاز شـده   1200پادشاهی بوده است که از حدود 
). همچنین، بروز Kaniewski et al., 2015; 2019بود (

هـاي داخلـی و   قحطی، بحران اقتصـادي، وقـوع جنـگ   
ر مصر، به ویژه از زمان رامسـس  ضعف قدرت سیاسی د

IV    ًبــا رویـداد اقلیمــی   تـا دورة میـانی ســوم، احتمـاال

). سـقوط  Shaw, 2000: 525مذکور مرتبط بوده است (
ق.م) و  1155هــا (سلسـلۀ کاســی بـا حمــالت ایالمـی   

 ق.م) 1178ها (سقوط سلسلۀ هیتی با حمالت آشوري
  در این زمان رخ داده است. نیز

چنانچه ذکر ال ایران مرکزي: افول فرهنگی در شم
) منطقـۀ  IVسـنگی (سـیلک   شد، از اواخر عصـر مـس  

فرهنگی شـمال ایـران مرکـزي وارد یـک دورة تاریـک      
فرهنگی شد که این وضعیت تا عصر آهن ادامه داشـته  

هـاي  نیز اغلـب محوطـه   IIو  Iاست. در طی عصر آهن 
یافت شده، گورستان هستند و شواهد اسـتقرار دایـم و   

هـا و یـا در پیرامونشـان    هـاي کشـاورزي در آن  فعالیت
بیشـترین اشـیاي تـدفینی در ایـن     کشف نشده اسـت.  

هاي خاکستري شاخص عصر آهن و ادوات گورها سفال
  جنگ یا شکار هستند.

هـاي بسـیار انـدکی در    در طی عصر مفرغ، محوطه
رسـد،  انـد و بـه نظـر مـی    این منطقۀ وسیع یافت شـده 

اند یا به مناطق دیگـري  بین رفته ساکنین قدیمی یا از
اند. همچنین، این احتمال وجود دارد که مهاجرت کرده

آوري و تـاب به منظـور  این منطقه  انسانی جوامعاغلب 
محیطـی جدیـد،   سازگاري با شرایط اقلیمـی و زیسـت  

بـه   کشـاورزي -معیشـتی خـود را از یکجانشـینی    نظام
در طی  .بودند تغییر داده /شکارگريداريگله-کوچروي

بدون تردید، کشاورزي قـادر بـه   هاي خشکسالی، دوره
پاسخگویی نیاز جوامع نبـوده اسـت و بنـابراین، تغییـر     

بـه شـمار   معیشتی مهمترین استراتژي بـراي بقـا    نظام
  رفته است.می

وسن میانی و آغاز هولوسـن  عصر مفرغ با اواخر هول
ق.م  2800-3100بوده است. در حدود  جدید همزمان

به تدریج اغلب استقرارهاي انسانی منطقۀ شمال ایـران  
مرکزي دچـار فروپاشـی شـدند و فقـط تعـداد انـدکی       
استقرار در نزدیکـی دامغـان توانسـتند پـس از حـدود      

گذاري مطلق ایـن  سال، مجدداً ظاهر شوند. تاریخ 600
بـین  استقرارها نشان دهنـدة یـک شـکاف اسـتقراري      

ق.م  2400تـا   3000ز حدود ا IIIو  IIهاي حصار دوره
اقلیمـی   رویدادطی احتماال است. این استقرارها دوباره 

دچار افول شدند. بر طبـق آزمـایش   پیش هزارسال 2/4
ق.م بـه   2170در  IIIدورة حصـار   ،14نمونۀ کـربن   5
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 ,Voigt and Dyson, 1992: 128پایان رسیده اسـت ( 

Tab.1.(  
(آغـاز   شـیزر  سـنگی مس استقرار ،قزوین در دشت

افول ق.م)، در نیمۀ دوم هزارة چهارم ق.م دچار  3940
مســکون ق.م مجــدداً  2860در حــدود  ،و ســپس شــد

ق.م  2450راري تـا حـدود   که این مرحلۀ اسـتق گردید 
. مرحلۀ بعدي اسـتقرار در شـیزر از حـدود    دوام داشت

 و تـا عصـر آهـن تـداوم یافـت      روع شـد ق.م شـ  1880
)Pollard et al., 2012: 115-116, 148, Tab.16; 

Pollard et al., 2013: 45, Tab.9.(   ،محوطۀ سـگزآباد
 - 3670سـنگی ( استقرار در عصر مس یک دورة پس از
ــدود  3540 ــا حــ ــۀ  1780ق.م)، تــ ق.م داراي وقفــ

استقراري بـود و مجـدداً از ایـن زمـان تـا عصـر آهـن        
 ,Pollard et al., 2012: 116-119( گردیـد مسـکون  

148, Tab.16; Pollard et al., 2013: 45, Tab.9.( 
درویــش در جمکــران قــم پــس از الیــۀ محوطــۀ قلــی

ق.م  2090 تا ق.م 3000حدود  از ،IVفرهنگی سیلک 
تـا   داراي یک شکاف اسـتقراري بـود و اسـتقرار بعـدي    

دي مشـخص  الیـۀ بعـ  . ق.م تداوم داشـت  1860حدود 
ق.م  1680ولـی در حـدود    نیست از چه زمان آغاز شد

ق.م  1530و پس از مدتی وقفه، مجـدداً از   پایان یافت
 ). Pollard et al., 2013: 45, Tab.9مسکون شد (

بـر   ،جوشـقان کاشـان  -محوطۀ گورستانی اسـترك 
در طی هزارة دوم ق.م مـورد   ،گذاري مطلقطبق تاریخ

). امـا بـه دلیـل    1397زاده، استفاده بوده است (حسین
نگاري میسر نیست و گورستانی بودن این محوطه، الیه

شـوند.  مشخص نمی شکاف فرهنگیهاي بنابراین، دوره
هاي عصر آهـن صـادق   این مشکل براي تمام گورستان

ــت. ه ــب اس ــین، اغل ــه مچن ــتی   محوط ــه درس ــا ب ه
شوند و هرگونـه گاهنگـاري بـر    گذاري نسبی نمیتاریخ

   تواند با خطا همراه باشد.می اساس مواد فرهنگی
ــزوین، محوطــه اســتاندر  ــاي اســماعیلق ــاد، ه آب

آبـاد،  سگزآباد، قبرستان، پیریوسفیان، ظهیرآبـاد، دوران 
البـرز،   )، در اسـتان 1385(فاضـلی،   A42آباد و حسین
الوند، گرجیان،  ،)1329(حاکمی،  خوروینهاي محوطه

 دشـت بهشـت  تپـه،  الدین، مردآباد، کـرش قوهه، شرف
سـرلک و معجزاتـی،   ( تپـه النموشـه  ،)1383(حاتمی، 

، در استان تهـران،  )1389مجیدزاده، ( )، و ازبکی1386
ــاي محوطــه ــردیسه  چالتاســیان، )1385(فاضــلی،  پ

، )1364نـــوري، (ولـــی ، حصـــارك)1392(یوســـفی، 
قلعـه قجیـر    آباد، کاووسـیه، ، حیدرآباد، یوسف1پرندك

ــدقی،  ــاقري، 1380(مصــ ــهیدآباد (بــ ، )1380)، شــ
 گـرد مرتضـی ، )1373مقـدم،  (تهرانـی  گورستان پیشوا

(مهرکیـان،   ، معمـورین )1381(افروند و پوربخشـنده،  
، در )1370فرد، و قیطریه (کامبخش ، کهریزك)1374

(سـرلک و عقیلـی،    درویشهاي قلیطهاستان قم، محو
ــرم)1394 ــنده،  ، صـ ــیرگاه)1382(پوربخشـ  ، شمشـ

ناحیـۀ   68و  29 هاي شـمارة محوطه ،)1383(فهیمی، 
 ,.Malekzadeh et alو زاربالغ ( )1378(کابلی،  قمرود

ــه )2014 ــان، محوط ــیلک ، در کاش ــاي س ــی،  ه (فهیم
 ,.Hosseinzadeh et alجوشقان (-و استرك ب)1383

مسـجد،  هـاي آدینـه  در استان مرکزي، محوطه )،2017
ــورتپه،  ، ده1خــاتون ــوارآباد، ش گلشــن، سرســختی، س
ــادق ــادصـ ــم1آبـ ــان  ، قاسـ ــان و گردنگـ ــو، قمارخـ لـ

)Henrickson, 1983 ،ــمنان ــتان ســـ )، و در اســـ
، دشـت  )1386(روستایی و کـوهی،   هاي حصارمحوطه

محمـد  گ و گلسر، قلعه عمادالدین، کرنشاد، قبرستان
متعلق به عصر آهن هسـتند. تقریبـاً   ) 1378ی، رضوان(

انـد و  گذاري نسبی شـده هاي مذکور تاریخهمۀ محوطه
آثار قلعه، ها میسر نیست. بندي عصر آهن در آنمرحله

اي صنعتی متعلـق بـه عصـر    هاستقرار و شواهد فعالیت
، شمشـیرگاه، زاربـالغ،   هاي سیلکآهن تنها در محوطه

عمورین و کهریزك یافـت  سرسختی، سگزآباد، ازبکی، م
ها یا گورستان هستند یـا بـه   مابقی محوطه شده است.

هـا مشـخص نشـده    دلیل عدم کاوش، ماهیت دقیق آن
معیشـتی   نظـام بر این اساس، محتمل است کـه   است.

یران مرکزي در طی عصـر آهـن   اکثریت جوامع شمال ا
بـوده اسـت و    به همراه شکارگري داريگلهکوچروي و 

هـا بـا مصـالحی ضـعیف سـاخته      هاي مـوقتی آن خانه
ها به جا نمانده است. که اثري از آنشدند؛ به طوريمی

از بومیـان قبلـی ایـران     احتمـاالً این جوامع  بسیاري از
 ظـاهراً نبودند و به این سرزمین مهاجرت کرده بودنـد.  

ــارش  Kay and(ق.م  1250 - 1450 دورة پربــ

Johnson, 1981(   ی ـاسبـ ــمقصـد من ، ایـن منطقـه را
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منـاطق دیگـر    /شـکارگر دارگلـه -براي جوامـع کـوچرو  
 ،بـا ایـن وجـود    است.بوده کرده تر) هاي شمالی(عرض

معیشتی بومیان ایران بـه منظـور    نظامتوان تغییر نمی
سازگاري را به کلی نادیده انگاشت. به هر حال، به نظر 

بـر   ،رسد، در این زمان، جوامع شمال ایران مرکـزي می

و  داريطبـق شــرایط اقلیمــی و محیطـی جدیــد، گلــه  
 ، تصمیمیبودند را به کشاورزي ترجیح داده شکارگري

ت اقلیمـی بـوده   در ارتباط با تغییرابه احتمال زیاد که 
  ).3 شکل( است

 

  
  سنگی جدید، عصر مفرغ و عصر آهنهاي مسفراوانی محوطه: 3 شکل

  
  گیرينتیجه

هـوایی  وات اقلیمی سبب وقوع رویدادهاي آبتغییر
مـدت طـوالنی هـاي  ماننـد خشکسـالی   (فـرین)  يحد ،

شـوند و پیامـدهایی   آسا مـی هاي متمرکز و سیلبارش
هـاي گـرد و غبـار، تخریـب محصـوالت      همچون توفان

هـا،  قحطی، شیوع اپیدمیحملۀ آفات، وقوع کشاورزي، 
افـــزایش اضـــطراب و خشـــونت، مهـــاجرت و بـــروز  

براي دسـتیابی بـه منـابع     هاي داخلی و جنگدرگیري
 چنـدین دهنـدة  اقلـیم نشـان  هاي دیرینپژوهش دارند.

رویداد اقلیمی از اواخر هزارة چهارم تا اوایل هـزارة اول  
ــدادهاي  ــتند. رویـ ــک ق.م هسـ  2/3و  2/4، 2/5 خشـ

پـیش کـه در اواخـر هولوسـن میانـه و اوایـل       هزارسال
ــد رخ داده ــد، احتمــاالًهولوســن جدی ــا  ان در ارتبــاط ب

 طـی انـد.  ها بودههاي سرمایش و پیشروي یخچالدوره
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ــور، بســیاري از تمــدن  ــی مزب ــدادهاي اقلیم ــاي روی ه
ــۀ خاور پیشــرفته و باســتانی ــد منطق ــکقدرتمن  ،نزدی

پیچیدگی ساختار اجتماعی و سیاسـی   به دلیل احتماالً
ــر  ــاتوانی در تغیی ــار  نظــامو ن ــه ک گیري معیشــتی و ب

هاي مؤثر سازگاري، به دالیل مختلفی ماننـد  استراتژي
 تصادي و سیاسی و حمـالت بیگانگـان  قحطی، ضعف اق

و یا کشـورهاي همسـایه دچـار فروپاشـی      غیر متمدن
ی که ، جوامعشدید رویدادهاي خشک جریاندر  شدند.

 بوده اسـت،  و آب اقتصادشان صرفاً متکی بر کشاورزي
نبودنـد. بنـابراین،    قادر به مقاومـت و ادامـۀ بقـا   مسلماً 

سـنگی در شـمال ایـران    عصر مـس  جوامع روستانشین
مرکزي دچـار افـول فرهنگـی شـدند و جمعیـت ایـن       

کـاهش  اي به طور قابل مالحظـه منطقه در عصر مفرغ 
معیشـتی از   نظـام رسـد، تغییـر   یافت. اما، به نظـر مـی  

با وضـعیت اقلیمـی و    /شکارگريداريبه گله کشاورزي

 و بـه جوامـع   محیطی جدید هماهنگی بیشتري داشته
 اسـت.  دادهمـی  و بقـا  سازگاري آوري،ن تاببومی امکا
 جوامعمهاجرت به شایان ذکر است، با توجه همچنین، 

(اقوام موسوم به هنـدواروپایی)   /شکارگردارگله-کوچرو
بـه منــاطق  (جنـوب ســیبري)  تـر  هـاي شــمالی عـرض 

(از جمله ایـران) بـه دلیـل فشـارهاي      مساعدتر جنوبی
افـزایش   لـذا،  ،محیطی ناشی از تغییرات اقلیمـی زیست

صر آهن نسـبت  ع در شمال ایران مرکزي طی جمعیت
بـوده  به علت ورود این اقوام  توانستهمی، به عصر مفرغ

به هر . باشد، نه صرفاً ازدیاد جمعیت بومیان این منطقه
کـه بقـاي    توان اذعان داشتمی با احتمال باالیی ،روي

 در شـمال ایـران مرکـزي    بومی و مهاجر انسانی جوامع
از  نظام معیشتیبا تغییر  ،مزبوراقلیمی  هايرویداد طی

داري/شـکارگري  گلـه -کوچرو کشاورزي به-یکجانشینی
  .است بودهپذیر امکان

  
  منابع

گــزارش  .1381 .و پوربخشــنده، خســرو ریقــد فرونــد،ا .1
 - یخیو تـار  یآثار باسـتان  ییو شناسا یبررس یپژوهش
 راثیـ اداره کـل م  تهران،ي. ر يحوزه فرماندار یفرهنگ
  (منتشر نشده). استان تهران یفرهنگ

گــزارش پژوهشــی بررســی و  .1380 .بــاقري، محســن .2
فرهنگـی شهرسـتان    -شناسایی آثار باستانی و تاریخی 

اداره کـل میـراث فرهنگـی اسـتان      تهـران،  .رباط کریم
  نشده).ن (منتشر تهرا

. گزارشهاي فصول اول، دوم 1382 .پوربخشنده، خسرو .3
و سوم کاوش در محوطۀ باستانی تپه صرم، استان قـم،  

سـازمان میـراث    تهـران،  بخش کهـک روسـتاي صـرم.   
  فرهنگی کشور (منتشر نشده).

گورستان هزاره اول قبل از  .1373 .مقدم، احمد یتهران .4
شـوش،  ی باستان شناس یگردهمائ ادنامهی .شوایپ الدیم
  .62-53، ص1لد ج

آثـار تـاریخی سـاوجبالغ و     .1383 .حـاتمی، ابولقاسـم   .5
ــاریخی و معرفــی محوطــه  هــاي نظرآبــاد، جغرافیــاي ت

سـازمان  تهـران:   .باستانی و بناهاي تاریخی و فرهنگـی 
  .میراث فرهنگی

هـاي  هاي اجمالی در تپـه . کاوش1329 .حاکمی، علی .6
شناسـی،  هاي باسـتان خوروین و اجین دوجین. گزارش

  .16-1جلد اول، 

اي . گاهنگاري مقایسه1397 .زاده ساداتی، جوادحسین .7
جوشقان در هزارة دوم ق.م در مرکـز  -گورستان استرك

هـاي  ایران. نشست تخصصـی سـومین فصـل از کـاوش    
سالن  تهران، ،1397بهمن  4جوشقان، -محوطۀ استرك

  نفرانس موزه ایران باستان.ک
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