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The archaeological site of Mafin Abad, located in the central part of Islamshahr city and 3 Km 
to the south of Mafin Abad village, was excavated under the supervision of Ahmad Chaychi 
Amirkhiz in two seasons in 2005 and 2006 (Maps 1-2). Moreover, they have dug some trenches 
around the site for environmental sedimentology. Findings concerning prehistoric pottery in 
Mafin Abad are contemporary with cultural periods of Sialk II to Sialk III4-5. However, a few 
pieces of pottery belonging to Sialk III6-7b are found as well. Sedimentological data shows that a 
layer of dense sedimentary soil, on a grey and black layer, is covered by Sialk III4-5 pottery, 
which suggests flood events of an ancient river near the site. Mafin Abad had probably changed 
to a basin catchment for a relatively long time. Paleoclimate studies show that despite the 
overall optimum climatic conditions during the Mid-Holocene in the westerly-dominated 
regions in West Asia, this period is punctuated by episodic dry spells, particularly during the 
fourth millennium BC. Such abrupt climate variability has probably been accompanied by 
extreme weather events, such as severe droughts and torrential rains which have potentially led 
to river overflows and massive floodings in the plains and alluvial fans. Detachments in habitats 
of the Tehran Plain in the late Sialk III4-5 period and the reduction of settlements in Sialk III6-7b 
and Sialk IV periods, and then, the cultural decline of the Bronze Age in North Central Iran, 
may be associated with the climate changes during the latter half of the Mid-Holocene. 
Due to its special geographical location, the effect of the air circulation system, subtropical high 
pressure, and other factors, Iran generally has a semi-arid to the arid climate and a semi-desert 
to desert nature. The cultural region of North Central Iran overlaps with two large basins of the 
Salt Lake and the western part of the Central Desert. Most of the prehistoric sites belong to the 
Salt Lake basin. In this part, several sub-basins are resulting from the permanent rivers of 
Jajroud, Karaj, Qarachay, and Qomroud. The mentioned rivers and their branches have formed 
the main pattern of human settlements since the Neolithic period in the cultural region, because 
these human societies needed sufficient water resources for permanent settlement and 
agriculture and animal husbandry, as well as industrial activities and, finally, the formation of 
government and civilization. Climatic changes have had devastating environmental effects, 
disrupting the development and cultural transformation of ancient societies; Severe hurricanes, 
heavy rainfall, severe prolonged droughts, heat waves, and cold spells are some of the outcomes 
of climate change. Climate change in arid and vulnerable regions such as North Central Iran has 
had dire consequences for water-based human communities. 
The archaeological site of Mafin Abad, located in the central part of Islamshahr city and 3 km to 
the south of Mafin Abad village, was excavated under the supervision of Ahmad Chaychi 
Amirkhiz in 2005 and 2006. Prehistoric pottery found from the layers of Tepe Mafin Abad was 
contemporary with cultural periods of Sialk II to Sialk III4-5. Also, a few pieces of pottery 
belonging to Sialk III6-7b were found on the surface. it is worth mentioning that the area of this 
site at the time of the excavations was 5.5 hectares, which was one of the largest settlements in 
North Central Iran in the Chalcolithic Age. During the excavations, six trenches were also 
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excavated for environmental sedimentology around Tepe Mafin Abad called A to F. The A to C 
trenches were dug in the western part of the hill, side by side, along the northwest, at a distance 
of approximately 10 meters from each other. Also, Trench D was excavated in the southwest, 
Trench E in the south, and Trench F in the southeast of the site. The main question of this study 
was about how the environmental changes in this area in the chalcolithic period. We also sought 
to answer the questions of whether climatic events and natural hazards contributed to the decline 
of the prehistoric cultures of North Central Iran? What were the climatic conditions of the 
Chalcolithic Age (4200-3000 BC) like?  
This research is based on environmental sedimentology studies of the prehistoric site of Mafin 
Abad, Islamshahr (Figurs. 1-2). The stratigraphic report of each of the excavated sedimentary 
trenches along with the features and contents of each layer are presented in full. Also, to analyze 
the findings, archaeological information of the Chalcolithic Age of North Central Iran and 
paleoclimate research of Greenland (GISP2), Iran, and neighboring regions have been 
examined. The Middle Holocene covers approximately 8200 to 4200 years ago. This period in 
the cultural region of North Central Iran includes the cultural periods of Sialk I, II, III, and IV. 
Although in the first half of the Middle Holocene, in general, warm climatic conditions (in 
different areas with a decrease or increase in humidity) prevailed, but from about the beginning 
of the fourth millennium to the second half of the third millennium BC, frequently, abrupt 
climate change has occurred, causing severe droughts or torrential rains in various regions. 
Flood-based sedimentary strata in the ancient cities of Ur, Shurupak, and Kish in Mesopotamia 
from the mid-fourth millennium BC to the early third millennium BC may indicate the 
occurrence of climatic hazards associated with climate change. This evidence has been obtained 
from the C and D sedimentological trenches of Mafin Abad site belonging to the mid-fourth 
millennium BC. Paleoclimate research in Lake Maharlou in Fars province shows a very dry 
period between 3700 to 3500 BC. Studies of Lake Neor in Ardebil province determine a 
significant increase in drought and dust flux during the fourth millennium BC. Proxies of Lake 
Kongor in the Gorgan plain show the dry conditions from about 3700 BC to the end of the 
fourth millennium BC. The results of research in Katalekhor Cave in Zanjan indicate the 
existence of dry conditions in the early and late centuries of the fourth millennium BC. Also, 
high-resolution paleoclimate research of Soreq Cave shows the very dry climatic conditions 
between 3700 and 3600 BC (Figur. 3).In the archaeological studies of North Central Iran, it is 
clear from the datings of most sites, except for a few, that habitation in them lasted until the late 
Sialk III4-5 and the early Sialk III6-7b, and other sites, since the Sialk III6-7b are set up. In sites 
that, according to the systematic survey, have pottery of all layers of Sialk III, it is impossible to 
assume with complete certainty the continuity without interruption of dwelling.According to 
sedimentological studies, in Trench D, a thick, dense layer of sediment (3.5 m thick) covered a 
layer of gray soil with Sialk III4-5 pottery, which probably indicates the flooding of an ancient 
river near this site (Figurs. 1-2). Paleoclimate studies show that despite the overall optimum 
climatic conditions during the Mid-Holocene in the westerly-dominated regions in West Asia, 
this period is punctuated by episodic dry spells, particularly during the fourth millennium BC. 
Such abrupt climate variability has probably been accompanied by extreme weather events, 
such as severe droughts and torrential rains which have potentially led to rivers overflowing and 
sink the plains and alluvial fans. The settlement gap in the Chalcolithic villages of the Tehran 
Plain in the late Sialk III4-5 period and the decreasing trend of settlements in Sialk III6-7b and 
Sialk IV periods, and then, the cultural decline of the Bronze Age in North Central Iran may 
have been related with the climate changes during the second half of the Mid-Holocene. It is 
worth noting, according to archaeological studies in Alborz and Qazvin provinces, the number 
of bronze and iron age settlements in these areas is more than Tehran plain. So we can say that 
probably the abrupt climate change of the late Middle Holocene has changed the pattern and 
spatial distribution of settlements in the western part of the cultural region of North Central Iran, 
and shifted the settlement from arid to semi-arid areas and more favorable 
climates.Environmental sedimentology in archaeological sites can acquaint us with natural 
events and climate change in antiquity. The results of these studies can also be effective in 
understanding the causes of cultural changes in prehistoric societies. This study identifies the 
climatic conditions of the fourth millennium BC and the dry climatic events of the Chalcolithic 
era and reveals the destructive effects of natural hazards associated with climate change. So far, 
no research has been conducted with the approach of studying climatic events in the decline of 
Sialk III culture in North Central Iran. 
 
Keywords: Mafin Abad, Environmental Sedimentology, Paleoclimate Research, Mid-
Holocene, Sialk III, Fourth Millennium BC. 
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 چکیده
این  واقع است. تهران آباد در استان کیلومتری جنوب روستای مافین ۳و  اسالمشهر ، در بخش مرکزیآباد مافینباستانی محوطة 

با حفر  همچنین، .مورد بررسی و کاوش قرار گرفته استامیرخیز   به سرپرستی احمد چایچی ۱۳۸۵و  ۱۳۸۴های  در سالمحوطه 

-III4تا  IIهای سیلک  افق با دوره آباد عمدتاً هم های مافین شناسی محیطی شده است. سفال چند گود و گمانه پیرامون آن، رسوب

، شناختی های رسوب  است. بر طبق بررسی  یافت شدهدر محوطة مزبور نیز  III6-7bسیلک  هستند؛ اما، تعداد بسیار اندکی سفال 5

را پوشانده است که احتماالً گویای طغیان رودخانة  III4-5های سیلک  یک الیة خاک خاکستری دارای سفال ای رسوبی روی الیه

که باوجود شرایط کلی بهینة اقلیمی طی هولوسن میانه دهند  اقلیم نشان می های دیرین این محوطه است. پژوهش نزدیک باستانی

تغییرات اقلیمی  ایناند.  ویدادهای خشکی طی هزارة چهارم ق.م رخ دادهدر مناطق تحت تسلط بادهای غربی در غرب آسیا، اما ر

 آسا همراه بوده است، به طوری که های سیل بارش های شدید و وهوایی حدّی مانند خشکسالی ناگهانی، احتماالً با رویدادهای آب

 گسستگی استقرار دراست.  پی داشتهرا در ها  افکنه ها و مخروط های عظیم در دشت شدن سیالب ها و جاری خانهطغیان رود

و   IVو  III6-7bسیلک  افق با هم های استقرارگاه یکاهشروند و  III4-5دشت تهران در اواخر دورة سیلک سنگی  مس های محوطه

 باشد.تغییرات اقلیمی اواخر عصر هولوسن میانه تواند مؤید  میدر تعقیب آن، افول عصر مفرغ در شمال ایران مرکزی، 

 ، هزارة چهارم ق.م.III، سیلک اقلیم، هولوسن میانه های دیرین پژوهششناسی محیطی،  آباد، رسوب مافین: های کلیدیواژه

 مقدمه . 1

به  ،و عوامل دیگر هحارّ جنب پرفشار ،ثیر سیستم گردش هواأت ،ان به علت موقعیت خاص جغرافیاییکشور ایر

 -۳۲: ۱۳67 ،)کردوانی است تا بیابانی بیابانی نیمه طبیعتی و تا خشک خشک یمههوایی نو دارای آبطور کلی، 

شناختی عظیم و  زمین رویدادهای است،به شکل مثلث  که تقریباً شمال ایران مرکزی. در منطقة فرهنگی (66

باالی  ةمیزان نزوالت جوی و درج ، کمیِخشکگرم و هوای و آب ای اتفاق افتاده است. سیمای زمین، پیچیده

در  از این منطقه یخاصفقط نواحی که  طوری هب ؛سبب گسترش کویر در این حوزه گردیده استشوری خاک 

 . اند های باستانی را داشته توانایی پرورش و گسترش فرهنگ طول زمان،

                                                           
ی نویسنده مسئولرایانامه                                                                                                          a.chaychi@richt.ir                              

ة هزار های فرهنگ بر میانه هولوسن عصر اقلیمی تحوالت تأثیر»با عنوان  بابک شیخ بیکلو اسالم آقای مقاله مستخرج از رسالة دکتریاین 

چایچی امیرخیز و مشاورة دکتر احمد به راهنمایی دکتر  ۱۳۹6 در سالاست که  «مرکزی ایران شمال در دالمی زا شپی چهارم تا ششم

شناسی محیطی  مطالب مربوط به رسوب است. انشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تهیه و تنظیم شدهدر دپور  حمیدرضا ولی

 اند. راد مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته اقلیم توسط دکتر رضا صفایی های دیرین آباد و پژوهش مافین
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غربی دشت کویر   با دو حوضة آبریز وسیع دریاچة نمک و بخش شمال ایران مرکزیمنطقة فرهنگی      

های پیش از تاریخی متعلق به حوضة دریاچة نمک هستند. در این  ن تعداد محوطههمپوشانی دارد. بیشتری

چای و قمرود وجود دارند. رودخانة  قسمت، چند زیرحوضة حاصل از رودهای دایمی جاجرود، رودکرج، قره

 ۱۸۵۸کیلومتر مربع و مساحت حوضة آبریز  ۱۲۱۴با وسعت  ورامینافکنة وسیع  جاجرود باعث ایجاد مخروط

ترین  شده است. رود دائمی کرج، پرآب های جنوبی استان تهران در بخش (76: ۱۳۸7)مقصودی، لومتر مربع کی

کوه سرچشمه  کیلومتری غرب تهران از کانون آبگیر خرسنگ ۴۰های جنوبی البرز است که در  رود دامنه

ة شرقی رود، به آن های متعددی، به ویژه از کران گیرد و در ادامة مسیر خود به سمت جنوب، شاخه می

(. ۵: ۱۳۹6)صدوق و دیگران، کیلومتر جریان دارد  ۲۴۵پیوندد. این رودخانه با جهت جنوب شرقی به طول  می

یابد. در شمال شرقی همدان،  گرفته و به طرف شمال جریان می زند اراک سرچشمه  های شاه چای، از کوه قره

شود. قبل از شهر ساوه، رود مزدقان  می ه طرف مشرق جاری ریخته و ب ه آناسدآباد ب و  های ارتفاعات آوج آب

شود. قمرود که از  به قمرود یا اناربار متصل می ،ریزد و از بلوک جنوبی ساوه گذشته و در نهایت بدان می

شود. این رود از قم گذشته و  گیرد، بعد از گلپایگان با آب خوانسار آمیخته می های کوهیجان سرچشمه می کوه

   .(۳۹-۳۸: ۱۳۵۰)مستوفی، جنوب غربی به شمال شرقی جریان دارد با جهت 

کارستی  ةپدید ،شناختی و نوع سازندهای زمینبارندگی به دلیل کم بودن منطقة فرهنگی مذکور در      

ت مشخصات به علّ ،ای دارند فین کاشان و غربال بیز یزد که آب قابل مالحظه ةچشم فعالیت چندانی ندارد.

اند تا به  ها قابلیت آن را داشته این چشمه .(۸۸-۸6: ۱۳67 ،)احمدی اند سازندهای اطراف خود ایجاد شدهآهکی 

ما شاهد  ،خود عمل نمایند که در مورد کاشان ةهای باستانی حوز ای در تکوین و رشد فرهنگ عنوان گهواره

ایم  اول پیش از میالد در نزدیکی فین کاشان بوده ةششم تا هزار ةرشد و نمو فرهنگ سیلک از هزار

(Ghirshman, 1938). شمال ایران مرکزی های زیرزمینی در چشمه گیری از بهره کمتر با وجود اهمیت، 

 ةدور الگوی اصلی استقرارهای جوامع انسانی را از ها،های فرعی آن و شاخه آب ذکرشده های پر رودخانه

زیرا این جوامع انسانی برای استقرار دائم  ،اند نمک شکل داده ةحوضه آبریز دریاچ ةدر محدود ،جدید نوسنگی

تشکیل حکومت و آغاز  ،های صنعتی و دست آخر فعالیت ،کشاورزی و دامپروری و همچنین انجام و

و حمل  عالوه بر ایجاد ،منطقه اینهای محیطی  فعالیت اند. نیاز به منابع آب دائمی و فراوان داشته ،شهرنشینی

 خاک مناسب برای سفالگری که مهمترین و ،نیاز است زمین رسوبات مناسب که برای حاصلخیزی

علی  چشمه فرهنگ .کرده استفراهم  بوده را هزارة ششم ق.م ازمنطقه  این ترین فعالیت صنعتی یافته توسعه

، متعلق به دورة سیلک و فرهنگ پس از آن (Schmidt, 1935) منقوشظریف و  قرمز، نوع خاصی از سفال با

III، تا ترکمنستان ذشاننفو ةته و دامنیافشرقی ایران گسترش  ایران مرکزی و شمالشمال  در مناطق وسیع 

  .ه استرسید نیز 

 فرهنگی که روند توسعه و تحول طوری به ،ندا هدر پی داشت مخربیمحیطی  زیستآثار اقلیمی،  تغییرات     

های  دوره آسا، وقوع های متمرکز و سیل بارشهای شدید،  توفان؛ اند اختالل کردهدچار باستانی را  جوامع

در  .روند پیامدهای تغییر اقلیم به شمار میاز  سرما هجوم امواج گرما و فرسا، و طاقت مدت طوالنی خشکسالی

 اقلیمی شرایطی شناختی جنوب غربی آسیا و اروپا برای بازساز شناختی و گرده های رسوب این پژوهش، از داده

 استفاده شده است. ،(ق.م ۳۵۰۰تا  ۴۲۰۰حدود )  IIIسیلک فرهنگی ، به طور ویژه، دورة هولوسن میانه
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 شناسي روش. 2

 .آباد اسالمشهر است ناسی محیطی محوطة باستانی مافینش های رسوب متکی به داده ،این پژوهش در وهلة اول

و  اروپابی آسیا و جنوب غر اطقانجام شده در من  اقلیم دیرین های پژوهشگیری از حاصل  بهرهبا  همچنین،

غربی منطقة   های پیش از تاریخی نیمة ( در محوطهاستمرار و وقفهها با وضعیت سکونت ) تلفیق این داده

های فرهنگی هزارة  که دارای الیه (به طور خاص دشت تهران و )حوضة دریاچة نمک شمال ایران مرکزیفرهنگی 

با تحوالت و  را را بازسازی نماید و ارتباط آن ارد تا شرایط اقلیمی هولوسن میانهم هستند، سعی دچهارم ق.

در  رسد، به نظر می توضیح دهد. مزبور، خصوصاً در اواسط هزارة چهارم ق.م استقراری های پراکندگی محوطه

دستخوش رکود و برای مدتی به دلیل وقوع شرایط اقلیمی خشک اسکان در این منطقة فرهنگی  زمان مذکور،

 است. بوده یا وقفه شده

 

 آباد مافینمورد مطالعه:  محوطة. 3

آباد و شهرک قائمیه  ن اسالمشهر و مابین روستای مافیندر بخش مرکزی شهرستا ة پیش از تاریخیاین محوط

 در جانبازانهای شهرک  به زمین ،به کارخانه آجر سفید و از طرف شرق ،قرار گرفته است و از طرف غرب

دشت  های بررسیطی شناختی در این محوطه  اولین بررسی باستان. گردد بزرگراه غدیر محدود می نزدیکی

 (.۱نقشه ) (۱۳77، )فاضلی انجام شده استشناسی دانشگاه تهران  گروه باستان تهران توسط

 ۱۴و ارتفاع آن در حدود هکتار  ۵/۵، به مساحت حدود متر ۲۵۲×  ۲۲۰ در زمان بررسی محوطهاین ابعاد      

آباد به  مافین محوطة فرهنگیهای  درصد کل الیه ۵۰حدود  در این زمان، (.۲نقشه ) متر برآورد گردیده است

انتقال ها و کارخانجات مربوطه  و سفال به کارگاهبرای ساخت آجر و دلیل مرغوبیت خاک، برداشت شده بود 

و  SU1 س تپهأیکی در ر ،نگاری الیه ةبا حفر دو گمان ۱۳۸۴سال  اواخردر  ،ن فصل کاوشاولیبود.  یافته

نتایج مقدماتی این . آغاز گردیدSU2  ةشد شده و مسطح یعنی محل خاکبرداری ،غربی ةدیگری در دامن

ادامه  III6-7bسیلک  ةدوراوایل  احتماالًتا  IIسیلک  ةها نشان داد که استقرار در این محوطه از دور نگاری الیه

بدست  III6-7bتعدادی سفال سیلک  ی مقدماتی،ها در بررسی که وجودی با . الزم به ذکر است، است داشته

در کاوش ، با این حال، های این دوره بدست نیامد سفال ،نگاری های الیه در هیچکدام از گمانهاما،  ،آمده بود

 ةآثار یک رودخان ،س تپه و مجاور شهرک قائمیهأر شرقی متری شمال ۲۰۰حدود  ةدر فاصل فصل اول و

داد  نشان می بود و III4-5 سیلک ةدور ی ازباستانی در زیر رسوبات دشت کشف شد که دارای آثار قابل توجه

توان گفت، در  بنابراین، می است.ای مدفون گردیده  در زیر رسوبات رودخانه وطهمقداری از بقایای فرهنگی مح

 های عظیم دگرگونیشاهد  به دلیل تغییرات اقلیمی ناگهانی، احتماالً ناحیهحدود اواسط هزارة چهارم ق.م، این 

 ۱۳77در بررسی فاضلی در سال  III6-7bکه فقط سه قطعه سفال از دورة سیلک  طوری ؛ بهمحیطی بوده است

 شناسی رسوب منظور به ،۱۳۸۵در مطالعات سال  ،ه همین دلیلب(. ۱۸۱: ۱۳۸۴)فاضلی،  ه استبه دست آمد

با مناسبی از برجستگی اصلی  نسبتاً واصلفدر  Fو  A ،B ،C ،Dهای  گود به نام ۵ ،این محوطه محیطی
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های معینی که نخاله و آشغال وجود   ، در عمقDتا  Aو داخل گودهای  ندهای خاکبرداری حفر شد ماشین

در  Cو  A ،B. گودهای شددر جنوب تپه حفر  Eهایی باز گردید. گمانة دیگری نیز به نام  نداشت، گمانه

متر از یکدیگر حفاری شدند.  ۱۰بخش غربی تپه، کنار هم و در امتداد شمال غربی و به فاصلة تقریباً 

در جنوب شرقی محوطه حفر گردیدند. به دلیل وجود آشغال،  Fگود در جنوب غربی و  Dهمچنین، گود 

های ساختمانی، برای رسیدن به خاک اصلی محوطه، از لودر در حفر گودها استفاده  ضایعات صنعتی و نخاله

 (.۱۳۸۵؛ چایچی و مصدقی، ۴۵-۳7: ۱۳۸6)چایچی، شد 

ای  متر بود. زیر آن، الیه سانتی ۵۰، یک الیة رسوبی سفت به ضخامت Aالیة اول گود : Aگود و گمانة . 1-3

از خاک خاکستری وجود داشت که داخل آن قطعات سفال یافت شد. در این الیه، در قسمت غربی گود، گمانة 

A  ساز از ظریف تا زمخت با  هایی دست سفال حاویمتر حفر گردید. بافت خاک بسیار متراکم و  ۲×۱به ابعاد

 یهای نقشمایه اندک ها پختی کافی با پوشش رقیق صورتی و قرمز داشتند و قرمز رنگ بود. اکثر این سفالمغز 

متری از سطح ابتدایی گمانه، قطعه سفالی  سانتی ۸۵خورد، همه هندسی ساده بودند. در عمق  که به چشم می

ها که  به دست آمد که نسبت به سایر سفال III1-3متعلق به دورة سیلک  مایة گل اسفندی، احتماالً با نقش

 ۹۵ها از عمق  ها در اثر رطوبت تخریب شده بود، کیفیت بهتری داشت. کمیت سفال پوشش و نقش آن

 ۱۲۵خاکستری بود. این الیه در عمق  متری کاهش یافت ولی خاک همچنان سفت و به رنگ سانتی

م بود ولی رنگ آن متمایل ت خاک همچنان سفت و متراکمتری به پایان رسید و از این عمق به بعد، باف سانتی

تر  متری کمرنگ سانتی ۱6۵تا  ۱۵۵به دست نیامد. خاک سفت قرمزرنگ در عمق  نیز سفالبه قرمز شد و 

 ۱7۰قطعه سفال بسیار فرسوده و کوچک در وسط گمانه به دست آمد و در عمق  ۲شد. در ابتدای این الیه، 

 (.۱ تصویرال بدنه یافت شد )متری نیز یک قطعه سف سانتی

ها، قرمز،  . پوشش این سفالساز بودند همگی دست قطعه سفال از این گمانه به دست آمد که ۱۵۰بیش از      

. بودندرنگ  ها، منقوش و همگی متوسط تا ظریف با پوشش قرمز از کل سفال قطعه 6. بودنخودی و خاکستری 

 (.۲ تصویر( تعلق دارند )؟ III4-5تا ) III1-3سیلک فرهنگی ها به دورة  سفالاین 

 رنگ. بودریز در حد سیلت با ترکیبات آهکی  رنگ دانه ، یک الیة خاک خاکستریAگمانة  الیة دوم     

و  ییایاح یها طیدر مح شتریمواد ب نیرسوبات است. ا یمواد آل دشدةیاکس باتیترک دهندة شینما یخاکستر

 :2008) گردد یم لیبسته، تشک یها طیها و مح موجود نباشد، مانند باتالق یبه مقدار کاف ژنیکه اکس یمناطق

15 Brookfield,.)  همچنین در این الیه، مواد آلی، اکسید منگنز و سولفور نیز وجود داشت. رسوبات مزبور

ز نوع خورد. این ذرات ا ای بسیار نازک در مقطع به چشم می که به صورت ورقه های رسی بود کانی دارای خرده

ذرات کربنات کلسیم موجود در این  .(Folk, 1974: 3) دهندة محیطی آرام است ریز بوده که نشان رسوب دانه

 های عمیق آب هستند. الیه از نظر اندازه شبیه رس است که متعلق به قسمت

رسوبات این الیه به واسطة وجود  .خاکستری بودمایل به دارای خاکی قرمزرنگ و کمی  Aالیة سوم گمانة      

و به صورت ذرات کلوئیدی داخل رسوب وجود داشتند.  است قرمزهای اکسید آهن و لیمونیت، به رنگ  کانی

های سه ظرفیتی در برابر  دهندة احیاء یون شد که نشان رنگی نیز دیده میها و نوارهای سبز این الیه، لکه در

های آزادشدة آهن توسط آب زیرزمینی از  یون (.Brookfield, 2008: 62)ریشة گیاهان یا مواد آلی است 

دار آلی بودند. عالوه بر این،  دارای مواد کربن ،شدند و همچنین منطقه خارج شده و به رنگ سبز دیده می
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ای دارای سطح براق بودند که خاص  های ماسه هایی از اکسید منگنز و سولفور هم قابل مشاهده بود. دانه الیه

 ,Blattشود ) ها در اثر حرکت بر روی یکدیگر توسط امواج براق می وبات ساحلی است، زیرا سطح این دانهرس

ها حاکی از این است که  دار بودند. اندازة دانه زاویه گرد و برخی نیمه ها عمدتاً گرد و بعضی نیمه (. دانه40 :1982

نسبت به  تریضعیفای دارای جورشدگی  این محیط در پایین رودخانه قرار داشته است. این رسوبات رودخانه

سیلت و رس در رودخانه وجود مقادیر زیادی مواد معلق از قبیل  (.Folk, 1974: 42)رسوبات ساحلی هستند 

 (.۱ تصویر) ها در داخل رسوبات باقی مانده است گذاری، مقداری از آن داشته که پس از رسوب

، تقریباً به همان مساحت با لودر حفر شد و در غرب Aدر شمال غربی گود  Bگود : Bگود و گمانة . 2-3

متر باز گردید. الیة ابتدایی این گمانه مانند  ۲×۱( به ابعاد Aمتری غرب گمانة  ۵/۱۲در حدود ) Bاین گود، گمانة 

اک سیاه و ای از خ متر حاوی شن و خاک و نخاله بود. زیر این الیه نیز الیه سانتی ۵۰به ضخامت  Aگمانة 

بود. الیة بعدی،  Aهای مشابه گمانة  متر قرار داشت که دارای سفال سانتی ۵۰ رنگ به ضخامت خاکستری

گونه  متری، هیچ سانتی ۱۴۰تراکم و قرمزرنگی بود که به جز یک قطعه سفال منقوش در عمق مرسی خاک 

به پایان رسید  سطح زمین متری ۲در عمق ( A گمانة مانند)  Bآثار باستانی در آن یافت نشد. حفاری گمانة 

 (.۱ تصویر)
ها به علت رطوبت بسیار  عدد سفال به دست آمد که سطح بیشتر آن ۱۰فقط  Bبه طور کلی، از گمانة      

ها که پوشش سطحشان  ها، ظریف و دو عدد از آن دیده و پوشش آنها تخریب شده بود. همة این سفال آسیب

 ،های خطوط صاف موازی و گل اسفندی بودند. یکی از این دو مایه زایل نشده بود، نخودی و قرمزرنگ با نقش

همگی متعلق به دورة  ها احتماالً ساز بودند. این سفال ها دست ( و مابقی سفالبا چرخ کند ابتداییساز ) ال چرخسف

 .(۲ تصویر) هستند( ؟ III4-5تا ) III1-3سیلک 

ریز در حد سیلت به همراه ترکیبات آهکی، مواد آلی،  رنگ و دانه دارای خاکی خاکستری  Bالیة دوم گمانة      

. رد. ذرات کربنات کلسیم این الیه از نظر اندازه به رس شباهت دااستهای اکسید منگنز  الیه سولفور و میان

های بسته یافت  ها و محیط اکسیژن تعلق دارند، در باتالق های احیایی و کم به محیط ترکیبات مزبور که معموالً

دهندة یک محیط آرام و  ریز نشان همچنین، وجود این رسوبات دانه (.Brookfield, 2008: 15)شوند  می

 های عمیق آب است. قسمت

. رنگ زرد تا قرمز این رسوبات به استهای از نوع سیلت و رس  دارای خاکی با دانه Bالیة سوم گمانة      

ها تشکیل شده است. همچنین،  ذرات لیمونیت است. این رسوب از تجزیة فلدسپات دلیل وجود اکسید آهن و

درصد سیلت و  67درشت در این الیه یافت شدند ولی در نمونة مورد آزمایش، بیش از  تخریبی دانه ذرات

ز ری دهد که انرژی محیط بسیار کم بوده است. ذرات دانه درصد ماسه وجود داشت. این نشان می ۱۰کمتر از 

نشین شده و رسوب  شوند و پس از کاهش شدت جریان، ته ق توسط آب حمل میسیلت و رس به صورت معلّ

های  درشت که توسط جریان هایی از رسوبات دانه این رسوبات به طور متناوب با الیه (.Folk, 1974: 3)کنند  می

 (.۱ تصویر) (Selley, 1996: 126شوند ) اند، دیده می نشین شده توربیدیتی یا کششی حمل و ته
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های  ها و آشغال آوری و پاکسازی نخاله به منظور جمع C، گود Bدر شمال غربی گود : Cگود و گمانة . 3-3

 ۲۵۰حدود  در عمق سپس،حفاری شد.  Bو   Aهای  سطحی، با ماشین خاکبرداری، در مساحت دو برابر گود

متری پایین رفت.  ۲۵/۴متر باز گردید که تا عمق  ۲×۱به ابعاد  C، گمانة Cو در وجه غربی گود  متری سانتی

الیة دوم از وسط برش به سوی  .متر، دارای خاکی سست بود سانتی ۲۵تقریبی  به ضخامت گود الیة سطحی

 ۱۵۰تا  ۵۰بین یة سوم به ضخامت های درشت شن بود. ال روبه و دانه شمال امتداد داشت و حاوی خاک

ضخامت شامل شن و ماسه به همراه قطعات نایلون و پارچه بود. الیة چهارم به  تراکممتر، خاکی م سانتی

رنگ و بر  کم  اکستریمتر، در قسمت شمالی برش قرار گرفته بود و دارای خاکی به رنگ خ سانتی ۵۰متوسط 

د که ، خاک متراکم رسی مایل به رنگ قرمز بوگود ، فاقد سفال بود. الیة پنجمBو  Aهای  خالف گمانه

حفر شد. از  Cگمانة  متری سطح زمین، سانتی ۲۴۰عمق . از گونه مواد فرهنگی در آن وجود نداشت هیچ

ای روشن  بسیار سفت به رنگ قهوه رسی ةیک الی سطح زمین، متری سانتی ۳۱۰تا عمق حدود  ی گمانهابتدا

 III4-5ی سفال سیلک اندک همراه با تعداد یک الیة ضخیم شن. سپس، وجود داشتبدون مواد فرهنگی 

 تصویر) شد قرمزرنگ بدون سفال دیده ة خاک متراکم رسییک الی ،متر انتهایی سانتی ۲۰. حدود مشاهده شد

۱.) 
شده، ذرات تخریبی، ساحلی و قطعات بزرگ و کوچک های ریز و گرد دارای ماسه C گمانةهفتم الیة      

ای گفته  که به آن کنگلومرای ماسه بوددرصد گراول  ۸۰تا  ۳۰دار دارای  گردشده تا زاویه تخریبی از نیمه

های  های ماسه ریز است و بیشتر دانه دار و تیز است. اندازة دانه ای دارای ذرات تخریبی لبه الیة ماسهشود.  می

سفال نیز در این  قطعات. استهمچنین، دارای کوارتز، فلدسپات و ذرات ریز رسی  .گرد هستند نیمهتا   آن گرد

که این تابعی از حداکثر سرعت جریان در هنگام  هستندها درشت  . مقدار کمی از دانه(۲ تصویر) الیه دیده شد

این رسوب است.  گذاری رسوب ، مسافت حمل و نقل و حداکثر اندازة دانه آواری موجود در هنگامگذاری رسوب

شود. همچنین،  های مختلف دیده می از چندین منشأ مختلف سرچشمه گرفته، بنابراین، ذرات آن در اندازه

های گردشدة  دارای جورشدگی خوب تا متوسط است. این نمونه خاک دارای کج شدگی منفی است. چون دانه

هایی از رسوبات با جورشدگی خوب  ین مؤید وجود الیها ضعیف وجود دارند،رسوباتی با جورشدگی  ونماسه در

های  اند. همچنین، ممکن است، این دانه گذاری در اثر توفان با یکدیگر مخلوط شده است که بعد از رسوب

در یک محیط گذاری  گردشده از یک منشأ رسوبی سرچشمه گرفته و به حوضه منتقل شده باشند. رسوب

 گرفته است.نسبتاً آرام و کم انرژی صورت 

بود که به صورت ذرات  قرمزهای اکسید آهن و لیمونیت، به رنگ  به دلیل وجود کانی Cآخرین الیة گمانة      

شد که حاکی  ها و نوارهای سبزرنگی نیز دیده می بودند. در این الیه لکه  گرفته کلوئیدی در داخل رسوبات قرار

های  یون (.Brookfield, 2008: 62)های سه ظرفیتی در برابر ریشة گیاهان یا مواد آلی است  از احیاء یون

شوند. این الیه، همچنین،  آزادشدة آهن توسط آب زیرزمینی از منطقه خارج شده و به رنگ سبز دیده می

ای  های ماسه بر این، اکسید منگنز و سولفور نیز در خاک وجود داشت. دانه  بود و عالوهدار آلی  دارای مواد کربن

ها  ( و اندازة آنBlatt, 1982: 40گرد و براق بودند که خاص رسوبات ساحلی هستند ) دارای سطحی گرد، نیمه

ای  ن رسوبات رودخانه(. ای۱۳۸۳حرمی،  موسویدهد که این محیط در پایین رودخانه قرار داشته است ) نشان می

ها مثبت است  آن شدگی کج. (Folk, 1974: 42)رسوبات ساحلی هستند به نسبت  تری ضعیفدارای جورشدگی 
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 ،گذاری که به علت وجود مقادیر زیاد مواد معلق از قبیل سیلت و رس در رودخانه است که پس از رسوب

  (.۱ تصویر) مقداری از این ذرات در داخل رسوبات باقی مانده است

ای ضلع جنوبی محوطه حفر  این گود در جنوب غربی محوطه، بین موتورخانه و دیوار چینه: Dگود . 4-3

سیلتی و متری آن را رسوبات  سانتی ۴۰۰ حدود تا عمقمتر خاک سطحی،  سانتی ۵۰بعد از حدود گردید. 

بود ولی  Cو  A ،Bهای  مشابه گمانه ،متراکم این الیة رسوبینوع و جنس  داد. رنگ تشکیل می رسی قرمز

ة شن و سپس، یک الیبود.  متر( ۵/۳حدود )کرد، ضخامت زیاد آن  ها متمایز می آنچه این الیة رسوبی را از آن

پوشش  دارای خمیرة قرمز،این الیه   سفالقطعه  ۱۰۰حدود  (.۱ تصویر) ظاهر شد سفالدارای  ماسه بادی

سیلک  فرهنگرنگ و مزیّن به نقوش گل اسفندی و خطوط موازی و زیگزاگی، متعلق به  نخودی و قرمز کم

III4-5  های مرتفع مرکزی و غربی  این الیه و گاهنگاری آن که جدیدتر از قسمت زیادبودند. با توجه به عمق

های  نتقل شده بوده است. تراکم سفالجنوبی تپه م  رسد که استقرار در این دوره به قسمت است، به نظر می

متری از  سانتی ۲۵بیشتر بود. در مرحلة پایینی این الیه و در عمق  Cو  A ،Bهای  این الیه به نسبت گمانه

ساز یافت شدند  ساز و چرخ تری با تکنیک دست های ساده و منقوش زمخت ابتدای الیة فرهنگی مذکور، سفال

ها از نوع هندسی، گیاهی  مایه منقوش همه از نوع ظریف و متوسط و نقش های که پختشان مناسب نبود. سفال

متر عمق دارد(،  سانتی ۴7۵)که به طور کلی متر انتهایی این گود  سانتی ۲۵در ( بودند. دم پلنگو حیوانی ))اسفندی( 

 (.۲ تصویر) وجود داشت III4-5های سیلک  یک الیة خاک خاکستری به همراه شن و ماسه و سفال
ها گرد و  شتر دانههای ماسه، ریز و بی . اندازة دانهبوددار و تیز  دارای ذرات تخریبی لبه Dگود سوم الیة      

. مقدار کمی از شتا. همچنین، در این الیه، کوارتز، فلدسپات و ذرات ریز رسی نیز وجود دبودندگرد  نیمه

آوری موجود در  مسافت حمل و حداکثر اندازة دانه، این تابعی از حداکثر سرعت جریان که بودندها درشت  دانه

از چندین منشأ مختلف سرچشمه  احتماالً اتچون این رسوب (.Folk, 1954: 356)است  گذاری هنگام رسوب

این نمونه همچنین، . بودمتوسط  دارای جورشدگی خوب تا وهای مختلف  ذرات آن در اندازه پس، اند گرفته

های گردشدة ماسه درون رسوباتی با جورشدگی ضعیف وجود  چون دانه بود.شدگی منفی  خاک دارای کج

گذاری در اثر توفان با هم  هایی از رسوبات با جورشدگی خوب است که بعد از رسوب این مؤید وجود الیه ،دارند

شده از یک منشأ رسوبی  های گرد این دانه که همچنین، ممکن است(. ۱۳۸۳)موسوی حرمی، اند  مخلوط شده

انرژی صورت گرفته  گذاری در یک محیط نسبتاً کم این رسوبد. نسرچشمه گرفته و به حوضه منتقل شده باش

  .است

 یخاکستر رنگای بود.  ریز با ترکیبات ماسه رنگ دانه یک الیة خاک خاکستری ،Dگود  الیة چهارم     

که  یو مناطق ییایاح یها طیدر مح شتریمواد ب نیرسوبات است. ا یمواد آل دشدةیاکس باتیترک دهندة شینما

 15 :2008) گردد یم لیبسته، تشک یها طیها و مح موجود نباشد، مانند باتالق یبه مقدار کاف ژنیاکس

Brookfield,.)  همچنین در این الیه، مواد آلی، اکسید منگنز و سولفور نیز وجود داشت. این ذرات از نوع

 (Folk, 1974: 3دهندة محیطی آرام است ) ریز بوده که نشان رسوب دانه
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دارای آباد حفر گردید. این گمانه  تپه مافین شرقی متری جنوب 6۰این گمانه در حدود : Eگمانة . 5-3

سفال ظریف، متوسط و قطعه  ۱۰۰بیش از درصد شن و سنگ بود.  ۳۰درصد خاک و  7۰ ای حاوی الیه

ی، به رنگ سیاه بر روی زمینة نخود (گل اسفندی)، هم ساده و هم مزیّن به نقوش هندسی و گیاهی زمخت

 ساخته تند(چرخ )عمدتاً ساز  ساز و چرخ به دو شیوة دستها  یافت شد. سفال ای و قرمزرنگ در این الیه قهوه

ادامه  متر سانتی ۲۰۰هستند. حفاری در این گمانه تا عمق تقریبی  III1-5و متعلق به دورة سیلک  اند شده 

 (.۲و۱ تصاویر) های ضخیم و زمخت به دست آمد قطعات سفال ،های انتهایی داشت و در قسمت

متری مقدار زیادی آجر و ضایعات  سانتی ۲۲۰شد و تا عمق حدود  حفراین گود به وسیلة لودر : Fگود . 6-3

 .راین، حفاری در این گود بیش از این ادامه نیافتهای آجرپزی استخراج گردید. بناب هکور
 

 شرایط اقلیمي اواخر هولوسن میانه. 4

تدریجی و ناگهانی در دوران باستان، در بازسازی شرایط  اقلیمیو تغییرات  وهوایی آبشناخت وضعیت 

شناسی و تجزیه و  ها ثمربخش است. هدف اصلی اقلیم محیطی مناطق مختلف و شیوة معیشت انسان زیست

هایی از محیط  هوا و تحلیل جوی برای بررسی مسائل و جنبهو های آب امیک جو، استفاده از دادهتحلیل دین

از تغییر عناصر  تغییر اقلیم(. ۱۳۳: ۱۳۹۵)محمدی و دیگران، زیست و انسان تأثیر دارد طبیعی است که بر محیط 

هواها از طریق روابط متقابل چند عامل اقلیمی اصلی و چند و نواع آبشود. ا حاصل می وهوایی آبکنندة  نوسان

ه و انرژی تابش خورشیدی، توان به تغییر زاوی اقلیمی می تغییراتآیند. از دالیل احتمالی  عامل فرعی پدید می

: ۱۳۹۱)مقیمی، های اقیانوسی اشاره کرد  ها از دریاها و تغییر جریان ها، فواصل خشکی ها و خشکی پراکندگی آب

۱۰۲-۱۱۰ .) 
. این بازة زمانی در دهد سال پیش را پوشش می ۴۲۰۰تا ۸۲۰۰زمان بین  بطور تقریبی هولوسن میانه     

 در دی کهاست. با وجو IVو  I ،II ،IIIسیلک  فرهنگیهای  شامل دورهشمال ایران مرکزی منطقة فرهنگی 

( در مناطق مختلف همراه با کاهش و یا افزایش رطوبتشرایط اقلیمی گرمی ) ، به طور کلی،نیمة اول هولوسن میانه

تغییرات اقلیمی  ،ور مکرّربه ط ،هزارة سوم ق.مدوم هزارة چهارم تا نیمة یل ولی از حدود اوا حاکم بوده است

های  بارشیا و های شدید  خشکسالی باعث مختلف ، به وجهی که این شرایط در مناطقاند رخ داده ناگهانی

ق.م  ۳۵۰۰های قطور رسوبی در اور مربوط به سیل بزرگی که به  النهرین، الیه ؛ در بینشده است آسا سیل

ق.م  ۲6۰۰تا  ۳۰۰۰در کیش که مربوط به سه سیل بزرگ بین  (،Woolley, 1955: 16-17) گذاری شده  تاریخ

( که شاید همزمان با سیل کیشمربوط به سیل بزرگی ))تل فارا( و در شوروپَّک  (Watelin, 1934: 40-44)هستند 

دهندة شرایط نامساعد اقلیمی   نشان (،Schmidt, 1931: 211)گذاری شده است  ق.م تاریخ ۲۸۵۰تا  ۲۹۵۰بین 

 . هستند

 6۰۰۰دورة خشکسالی در ایران در حدود  (Krinsley, 1970) اش آورده است چنانچه کرینسلی در رساله     

سال قبل یک تغییر فاحش در وضعیت اقلیم روی  ۵۵۰۰اعالی خود رسید ولی در  به حدّ از حال سال قبل

ها قرار  ها و یا در حواشی آن هایی که در داخل کوهستان داد که در نتیجة آن، سطح تعداد زیادی از دریاچه

ظر رایت، یا تبدیل شد. به ن های باز گرم به جنگلجنگلی -استپیداشتند شروع به باالآمدن کرد. گیاهان از نوع 

 (. ۲۴-۲۳: ۱۳۵۲)سیاهپوش، آمده بوده است   میزان بارندگی افزایش یافته و یا میزان حرارت پایین
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 ۳6۵۰حدود دهد که از ابتدای هزارة پنجم ق.م دما رو به افزایش بوده ولی در  نشان می GISP2 نمودار     

است. پس از آن، مجدداً دما افزایش یافته ولی در  رخ دادهسال  ۳۰۰ به مدت حدود دما افت ناگهانی  ق.م یک

تغییرات . همچنین، نمودار (Alley, 2004a) داشته است یک افت ناگهانی و شدیدبار دیگر  ،ق.م ۳۰۰۰حدود 

های گرم، رطوبت نیز نسبتاً باال بوده ولی در زمان افت دما در اواسط  دهد که در دوره می نشان  گرینلندرطوبت 

 (.۳تصویر ) (Alley, 2004b: 65)ق.م، میزان رطوبت سیر نزولی داشته است  هزارة چهارم

 ۱۳7۰تپة قمرود در اواسط دهة  میرعابدین کابلی در زمان کاوش قرهشناسی محیطی  های رسوب پژوهش     

رسد، در این ناحیه از اواسط  به نظر می دهندة وقوع یک سیل ویرانگر در اواسط هزارة چهارم ق.م است. نشان

سیل موجب تغییراتی در وضعیت محیطی و استقراری شده است  تکرار وقوعتا هزارة اول ق.م،  ههزاراین 

 (.۱۴۰-۱۴۲، ۸۳، 7۹، 7۲، ۳۳: ۱۳7۸کابلی، )

ای در مرکز عراق، نشان دهندة یک دورة مرطوب  ، حوضة بستهی شاریپالیا  رسوبات شناسی گردهبررسی      

ق.م جایگزین شده  ۲۸۰۰-۳۲۰۰سال ق.م بوده که به دنبال آن، دورة خشک از  ۳۲۰۰-۳۸۰۰بین حدود 

اقلیمی دریاچة وان ترکیه حاکی از وجود  دیرینهای  همچنین، تمامی داده (.Jassim et al., 2007: 8)است 

 Wick et)ق.م است  ۲۰۰۰و  ۴۲۰۰شوری کم آب و باال بودن سطح آب دریاچه بین شرایط اقلیمی مناسب، 

al., 2003: 665.) 
ق.م،  ۵۰۰ -۱۵۰۰، ۱۸۰۰-۲۲۰۰، ۳۰۰۰-۴۰۰۰، 6۰۰۰-7۰۰۰های یخچالی هولوسن در حدود  پیشروی     

های  نهنموم. رخ داده که منطبق با تغییرات اقلیمی ناگهانی منتج از بررسی  ۱۴۰۰م. و از  ۱۰۰۰ -۸۰۰

دهند  اقلیمی نشان می های دیرین این نمونه(. Mayewski et al., 2004: 243)اقلیم سراسر جهان است  دیرین

برای  بوم بوده است. بسیاری از این تغییرات ها و زیست که اقلیم هولوسن به میزان قابل توجهی محرک انسان

و  اند ( تا ناگهانی بودهاز چند دهه تا چند صد سالبه اندازة کافی سریع ) تأثیرگذاری بر روی جوامع انسانی

 (. Anderson et al., 2007: 5) اند  مورد بررسی قرار گرفته ،اثراتشان بر روی جوامع باستانی، بعضاً به طور کامل

حدود  بیندهد که  یعمق و بسیار شور مهارلو، واقع در استان فارس، نشان م ای دریاچة کم نمودار گرده     

بادام و هم پوشش جنگلی -که طی آن هم پوشش پسته رخ دادهق.م یک دورة اقلیمی خشک  ۳۵۰۰تا  ۳7۰۰

بادام در این ناحیه و جنگل بلوط در -بلوط به حداقل خود کاهش یافته است. پس از این دوره، پوشش پسته

( نیز با 1990 ,1986اگرچه اِلموسلیمانی )(. Djamali et al., 2009: 123)ارتفاعات باالتر گسترش یافته است. 

آغاز  ق.م ۴۰۰۰سالی در ایران از حدود ، معتقد است که خشکاسفناجیان و درمنههای  توجه به افزایش گرده

مربوط به این ) کردستان و زریبار لرستان های میرآباد های دریاچه های بلوط در مغزه ما، افزایش گردهشده است، ا

(. شواهد رسوبی Staubwasser and Weiss, 2006: 379سازد ) ی را از حالت یقین خارج می(، نظر وزمان

ق.م دورة خشکسالی و پایین رفتگی سطح آب  ۳۵۰۰دهد که در  تغییرات اقلیمی دریاچة زریبار نشان می

سطح آب  های بهاری، ق.م با افزایش میزان رطوبت و بارش ۱۱7۰دریاچه به پایان رسیده و از این زمان تا 

سالی دهندة یک دورة خشک پژوهش دریاچة میرآباد نشاناما، (. ۱۳۹۳مقصودی و دیگران، دریاچه باال رفته است )

برخی از اختالفات الزم به ذکر است، (. Stevens et al., 2006ق.م است ) ۲۹۰۰تا  ۳۵۰۰از  ساله 6۰۰ شدید

های آنالیز شده از و زیاد بودن فاصله بین نمونهگاهشناسی ضعیف اقلیم ناشی از  های دیرین در نتایج پژوهش
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کنندة شرایط  باال مشخصتفکیک زمانی این مطالعات است. پژوهش دریاچة نئور اردبیل با  آرشیوهای رسوبی

پژوهش دریاچة کنگور دشت گرگان  (.Sharifi et al., 2015اقلیمی بسیار خشکی طی هزارة چهارم ق.م است )

 ,.Shumilovskikh et alدهد ) ق.م تا پایان هزارة چهارم ق.م نشان می ۳7۰۰شرایط خشکی را از حدود 

حاکی از وجود شرایط خشک در  خور زنجان با تفکیک زمانی باال ه(. همچنین، نتایج پژوهش غار کتل2016

  .(۳تصویر ) (Andrews et al., 2020های ابتدایی و انتهایی هزارة چهارم ق.م است ) سده

در  رویداد خشکدهندة دو  سال نشان ۲۰تا  ۳فکیک زمانی المقدس با ت سورق در غرب بیت پژوهش غار     

است  ق.م ۳۴۵۰ – ۳۵۰۰و  ۳7۴۰ – ۳76۰و دو رویداد مرطوب در  ق.م ۳۱7۰ – ۳۲۵۰و  ۳6۰۰ – ۳7۰۰

(Bar-Matthews and Ayalon, 2011.) ت غار هوتی در شمال عمان یستاالگماهای پایدار نتایج ایزوتوپ

رطوبت بارش از اقیانوس هند به  أبه تغییر منش ق.م است که ۴۳۰۰حاکی از کاهش یکباره و شدید بارش در 

(. Fleitmann et al., 2007های آبی غربی )دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس( نسبت داده شده است ) پهنه

 Wickویژه بلوط در دریاچه وان ) ههای درختان جنگلی ب تغییرات بارش ثبت شده در غار هوتی با افزایش گرده

et al., 2003( و دریاچه زریبار )van Zeist and Bottema, 1977افزایش بارش  ةدهند ( همزمان است که نشان

های  ق.م سامانه ۴۳۰۰ حدود و مرطوب شدن مناطق زیرنفوذ بادهای غربی در آن زمان است. بنابراین، در

تر شده  اند و در پی آن تداوم فصلی بادهای غربی بر ایران طوالنی سو داشتهدر غرب آسیا جابجایی جنوب جوی

های دیرینه اقلیم در  که بیشترین پژوهش ،ق.م در زاگرس ۲۰۰۰تا  ۴۰۰۰زمانی بین بازة طورکلی، ه است. ب

هرچند همچنان که پیشتر  .اقلیمی بهینه با افزایش بارش است ةیک دور ةدهند نشان ،آن صورت گرفته است

. از آنجایی که بادهای غربی و اند نیز رخ داده رویدادهای خشکمرطوب، دورة اشاره شد در خالل این 

بارش برای زاگرس و همچنین شمال ایران  جوی تولیدکنندةهای  ها مهمترین سامانه اغتشاشات همراه با آن

 میانه که همراه با افزایش بارش در زاگرس بوده است،ها در هولوسن  سوی آن مرکزی هستند، جابجایی جنوب

نتیجه چنین شرایط در شمال ایران مرکزی نیز با افزایش قابل توجه بارش همراه بوده باشد.  بایستی

ثر أمورد پژوهش و مت ةها در منطق های انجام شده در این پژوهش مبنی بر رخداد سیالب هوایی با استنتاج و آب

 ها هماهنگی دارد. مورد بررسی در حاشیه رودخانه های کردن سکونتگاه

 

 در هزارة چهارم ق.م دشت تهران های محوطه. 5

آباد که از اوایل هزارة پنجم تا اواسط هزارة چهارم ق.م مسکون بوده و دارای آثاری از  محوطة باستانی مافین

افکنة کرج و در دشت  است، در بخش جنوبی ناحیة رسوبی مخروط III6-7bتا اوایل سیلک  IIدورة سیلک 

گذرد، یکی از  ای که از حدود یک کیلومتری غرب این محوطه می ترین رودخانه وسیع تهران واقع است. نزدیک

، رود فصلی شادچای جریان دارد که در سیابکیلومتری غرب  ۴شعب رود کرج به نام سیاب است. در حدود 

(، متعلق به هزارة چهارم ق.م وجود دارد. در آباد میمونآباد ) آن، محوطة باستانی میمنتمتری غرب  ۲۰۰

شناختی انجام گرفته  باستان های زمین شادچای پژوهشرود آباد در کنار  خصوص دالیل تشکیل محوطة میمنت

-III6های سیلک  رهاز دو با شواهدی این محوطه شامل دو تپة شمالی و جنوبی (.۱۳۹۲)مقصودی و دیگران، است 

7b  وIV1  که احتماالً ه استپژوهش مزبور نشان داد(. ۵7: ۱۳۹۵زشک و دیگران،  یوسفی؛ ۱۳۹۱زشک،  یوسفی)است 

ای از رودخانه، در مسیری غیر از مسیر کنونی جریان داشته که با تغییر مسیر آن، ساکنین  در گذشته شعبه
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بر (. ۱6۰: ۱۳۹۲)مقصودی و دیگران، اند  تر به رودخانه نقل مکان کرده آباد نیز به مکانی نزدیک استقرارگاه میمنت

علی  که این واقعه در اواسط هزارة چهارم ق.م رخ داده است. تپة چشمه شدهمشخص  گذاری دو تپه طبق تاریخ

است، از شده توسط صراف و فاضلی کاوش  ۱۳76در بار دیگر توسط اشمیت و  ۱۹۳۰بار در دهة  ری که اولین

 ,.Fazeli et al)مسکون بوده است  IV( تا پایان دورة سیلک نیمة دوم هزارة ششم ق.م) Iدورة سیلک اواخر 

توسط فاضلی کاوش شده و یکی  ۱۳۸۰تپه پردیس قرچک ورامین در دهة  (.۵۱، ت.۱۴۲: ۱۳۹۲؛ حصاری، 2004

، چرخ کند (Fazeli et al., 2007: 268-269)پزی  هایی است که از آن آثار کورة سفال ترین محوطه از مهم

کشف شده است. این محوطه،  (Gillmore et al., 2009)آب   و کانال (۴۲۱: ۱۳۸6)فاضلی و دیگران، سفالگری 

و البته گورستانی  مسکون بوده است III6-7bعلی، از نیمة دوم هزارة ششم ق.م تا دورة سیلک  ن چشمههمچو

تپه شغالی پیشوا در اواسط دهة  (.۱۳۸۸پور و دیگران،  ؛ ولیFazeli et al., 2007) متعلق به عصر آهن نیز دارد

در این محوطه که (. ۱۳۹۴، ۱۳۸6)حصاری و اکبری، به سرپرستی حصاری مورد کاوش قرار گرفته است  ۱۳۸۰

به  IVو  II ، IIIهای سیلک  نزدیک محوطة شاخص آغاز نگارش، تپه سفالین پیشوا، است، آثاری از دوره

های تپه  را در طی کاوش IVو   III6-7bهای سیلک  دست آمده است. حصاری، همچنین، آثار شاخصی از دوره

)فاضلی های دشت تهران  کریم در بررسی تپة رباط چخماق(. ۱۳۸6)حصاری و دیگران، سفالین کشف کرده است 

 اند هجدید نشان داد های . بررسیبررسی روشمند شده است ۱۳۹۰-۱۳۸۹در  شناسایی و( ۱۳۸۰، ۱۳77نشلی، 

های سفالی  مسکون بوده است ولی یافته IIIاز ربع آخر هزارة ششم ق.م تا پایان دورة سیلک  این محوطه که

بررسی روشمند  ۱۳۹۰التاسیان در تپة چ(. ۱۳۹۱زشک و یوسفیان،  )یوسفیقطعه هستند  ۴در حد  III6-7bسیلک 

تا  III4-5. این محوطه از دورة سیلک ه استزشک کاوش گردید توسط یوسفی ،و سپس( ۱۳۹۰زاده،  )حسین شده

مورد توسط شیخ بیکلو و کوثری  ۱۳۹۱گران در سال  حمدآباد کوزها ةمسکون بوده است. تپ IV1سیلک 

از این محوطه به  IIIدورة سیلک های  تمام الیه متعلق بهشاخص بسیاری  آثار سفالیو  بررسی قرار گرفته

بخش جوادآباد ورامین   ور در طی بررسی محوطة زواره (.۱۳۹۲؛ کوثری، ۱۳۹۲)شیخ بیکلو، دست آمده است 

 (.۱۳۹۲)قاسمی، است   IVتا   IIو دارای آثار سفالی از دورة سیلک  هکشف شد( ۱۳۹۳)حصاری و دیگران، 

(، فرهنگیان III1-3و  IIسیلک ) ۱(، پرندکIII1-5سیلک گرد ) های دیگر این ناحیه شامل مرتضی محوطه     

(، IIIو  IIسیلک خانی ) (، مهدیIII1-3سیلک (، فخرآباد )III1-3و  IIسیلک تپه شهریار ) (، قرهIVتا   Iسیلک )

( هستند که عمدتاً طی IIIسیلک و کاووسیه ) (III1-3و  IIسیلک (، پوئینک )IIIتا   Iسیلک آبادی ) صادق

زنی  تازگی بررسی و گمانهاند. محوطة فرهنگیان که به  شناسایی شده( ۱۳77)فاضلی، های دشت تهران  بررسی

های سطحی، احتماالً، اوج  فرهنگی از آن شناسایی نشده ولی بر اساس سفال گونه الیة که هیچ وجودیشده، با 

 (.۱نقشه )( ۱۳۹۳زاده و دیگران،  )ادیب[ بوده است ۵و۴ احل]احتماالً مر IIIسکونت در آن مربوط به دورة سیلک 

سیلک  دورةها، غیر از تعداد اندکی، پیداست که سکونت در آنها حداکثر تا  گذاری بیشتر محوطه از تاریخ     

III4-5  و اوایل دورة سیلکIII6-7b های دیگر، از دورة سیلک  جریان داشته است و محوطهIII6-7b  بر پا

هستند،  IIIتمامی مراحل سیلک های  هایی که بر طبق بررسی روشمند، دارای سفال اند. در محوطه شده

وقوع کنندة احتمالی  تواند بیان این واقعیت می .توان با قطعیت کامل، قائل به تداوم بدون وقفة استقرار بود نمی

  اقلیمی شدید در اواسط هزارة چهارم ق.م باشد.  تغییرات



 .. شناسي رسوب اساس بر مرکزی ایران شمال در III سیلک دورة جوامع بر میانه هولوسن اقلیمي تغییرات اثر بررسي /156

 گیری  نتیجه. 6

ها برپا  افکنه دست مخروط در نواحی رسوبی حاصلخیز و پایین معموالً ،های باستانی دوران پیش از تاریخ محوطه

مخاطرات  اقلیمی که سبب تغییراتشدند. این نواحی علیرغم خاک حاصلخیز و آب کافی، اما، در مواقع  می

های بزرگ و  توانستند به دلیل طغیان رودخانه شدند، می می آسا های متمرکز و سیل بارش وهوایی مانند آب

ها در اثر  دامدار شوند، چراکه، استقرارگاه-ناامن برای زندگی جوامع کشاورز ها تبدیل به یک محیط شعب آن

شدند. از بررسی وضعیت اقلیمی  تخریب شده و در زیر گل و الی مدفون می ی سهمگینها شدن سیالب جاری

اقلیمی  تغییراتدر این بازة زمانی پیداست که  هزارة چهارم ق.م(اواخر هزارة پنجم تا اواسط ) IIIدورة سیلک 

است. پس از روند افزایش گرما از اوایل هزارة پنجم ق.م تا اواسط هزارة چهارم ق.م  رخ داده و شدیدی ناگهانی

 های گرینلند، ، بر طبق پژوهشرویداد(، به طور ناگهانی، دمای هوا افت کرده است. این III4-5)اواخر سیلک 

 الزم به ذکر است، این که نمودار (.Alley, 2004a)دوام داشته است ق.م(  ۳۳۵۰-۳6۵۰)حدود قرن  سهتقریباً 

دهد، به مفهوم آن نیست که در همة نقاط  گرینلند در این زمان کاهش رطوبت را نشان می تغییرات دمای

بر حسب دوری و نزدیکی از دریا، ت، چون در مناطق جغرافیایی مختلف )نیمکرة شمالی رطوبت کاهش یافته اس

تواند تأثیرات متفاوتی در میزان رطوبت هوا و  (، کاهش یا افزایش دما میبودن و غیره بودن و یا کویری کوهستانی

 .(۳تصویر )است ای داشته  افت ناگهانی و فزاینده دمای هوامجدداً  ،ق.م ۲۹۰۰بارندگی داشته باشد. در حدود 

آباد  های غربی و جنوبی محوطة مافین های حفر شده در بخش شناسی گودها و گمانه چنانچه از رسوب     

  III6-7bیا اوایل سیلک  III4-5، در اواخر دورة سیلک باستانی همجوار این محوطهرودخانة  آید، احتماالً برمی

متراکم روی الیة فرهنگی دارای رسی و سیلتی که حجم عظیمی از رسوبات  طوری هطغیان کرده است؛ ب

را پوشانده است. بر اساس آرامشی که الیة رسوبی مزبور داشته و با توجه به نوع  III4-5های سیلک  سفال

توان اذعان داشت که احتماالً برای مدتی نسبتاً طوالنی این محدوده تبدیل به یک  بندی خاک آن، می دانه

شدید  متمرکز وهای  باران ،اقلیمی پر بارش بوده است. احتمال دارد شرایطز حوضة آبگیر شده که حاکی ا

شده  III6-7bیا حداکثر اوایل سیلک  III4-5باعث بروز سیالب و تخریب این محوطه در اواخر دورة سیلک 

تپه قمرود نیز گزارش شده است. در محوطة  همین زمان در محوطة قرهحدود باشد. چنین رویدادی در 

اتفاق افتاده است. ظاهراً تپه  (III6-7bسیلک گران ورامین نیز پایان استقرار تقریباً در همین دوره ) احمدآباد کوزه

های فرهنگی این  مسکون بوده است ولی به دلیل افقی بودن الیه  IVو  II ،IIIهای سیلک شغالی در دوره

گرد تا  ر این محوطه سخن گفت. محوطة مرتضیتوان به طور قطع دربارة استمرار اسکان د ، نمیگاهاستقرار

اند  مسکون بوده III1-3تپه شهریار، فخرآباد و پوئینک تا سیلک  ، قره۱های پرندک و محوطه III4-5دورة سیلک 

-III6تا پایان  III4-5تپه بسیار ناچیز است. محوطة چالتاسیان از دورة سیلک  در چخماق III6-7bو آثار سیلک 

7b آباد از دورة سیلک  های سفالین و میمنت مسکون بوده است. محوطهIII6-7b اند. به نظر  مسکون شده

شکل گرفته  III6-7bآباد در اوایل دورة سیلک  آباد پس از ویرانی و متروک شدن مافین رسد، استقرار میمنت می

که  خانة مجاورشاد ناشی از طغیان رودآب مافین روستای باستانی، احتماالً فروپاشی باشد. اگر این را بپذیریم

آبادی و  هایی همچون صادق ق.م رخ داده است. در مورد محوطه ۳7۰۰در حدود بوده، کرج ای از رود  شعبه

گونه آثار فرهنگی گزارش  نگاری آن هیچ اند، محوطة فرهنگیان که از الیه خانی که فقط بررسی شده مهدی



 157 / 1399 زییپا ،3 ةشمار ،12 ةدور ،شناسیمطالعات باستان

توان به درستی دربارة شکاف استقراری  اش تخریب شده، نمی انیهای فوق نشده و محوطة پردیس که الیه

 بحث کرد. III6-7bو  III4-5احتمالی بین سیلک 

خشک قرار گرفته، بر  که در یک ناحیة نیمه( ۱۳۸۵)فاضلی، های دشت قزوین  ها و کاوش اما، بر طبق بررسی     

قبرستان و محوطه ) ۲در حد  III1-3ک ها در دورة سیل خالف دشت تهران، شاهد افت تعداد استقرارگاه

مجدداً  III6-7b( هستیم. در دورة سیلک قبرستاندر حد فقط یک محوطه ) III4-5( و در دورة سیلک محمودیان

یابند که این  ( افزایش میآباد پاالن، منصورآباد و ابراهیم ، میان۲آباد، زاغه قبرستان، اسماعیلعدد ) 6ها به  تعداد محوطه

بوده  ۵و  ۴ راحلدر این ناحیه مربوط به م IIIت منطبق با دشت تهران نیست. اوج دورة سیلک رشد کمیّ

تعداد  .رسیده بود هکتار( ۵)حدود آباد به حداکثر وسعت خود  مافین گاهاست. در این بازة زمانی، استقرار

 تغییراتن است. بنابراین، تهرا  های عصر مفرغ و آهن در استان البرز و قزوین نیز بیشتر از دشت استقرارگاه

های بخش غربی منطقة  ، موجب تغییر الگو و پراکندگی استقرارگاهاگهانی اواخر هولوسن میانهاقلیمی ن

های مساعدتر شده  خشک و اقلیم از نواحی خشک به نیمه تقرار، و جابجایی اسشمال ایران مرکزیفرهنگی 

 است.

 

 تشکر و قدرداني

های محوطة  ش های ادارة کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران در کاو از حمایت

آباد  شناسی محیطی محوطة باستانی مافین های رسوب آزمایشآباد اسالمشهر سپاسگزاریم.  باستانی مافین

در اینجا الزم  ابراین،. بنشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام شده است توسط آزمایشگاه گروه زمین

(، کارشناس وقت این آزمایشگاه فسیلی از دانشگاه نوادا شناسی چینه دکترای رشتة زمیندانیم از خانم بهناز بلمکی ) می

محیطی دانشگاه بوعلی سینا  شناسی زیست از آقای دکتر بهروز رفیعی، دانشیار رشتة زمین ،و همچنین

 صمیمانه تشکر نماییم.
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 ها پیوست
 

 
 )نگارندگان(. دشت تهران IIIتا  Iهای سیلک  افق با دوره های هم محوطه -1نقشه 

Map 1- Sites belonging to Sialk I to III periods of Tehran plain (authors). 
 

 

 
 آباد )نگارندگان(. مافینباستاني عکس هوایي از موقعیت مکاني محوطة  -2نقشه 

Map 2 - Aerial map of the location of the archaeological site of Mafin Abad (authors). 
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 (1385شناسي محیطي )چایچي و مصدقي،  آباد به منظور رسوب های حفر شده در پیرامون تپة مافین گود / گمانه -1 تصویر

Figure 1- Pits/trenches dug around Tepe Mafin Abad for environmental sedimentology (Chaychi 

and Mosaddeghi, 2006) 
 

 
 (1385)چایچي و مصدقي،  Eو  A ،B ،C ،Dهای  گمانه / های گود نمونه سفال -2 تصویر

Figure 2 - Sample of pottery found from pits/trenches A, B, C, D, and E (Chaychi and Mosaddeghi, 

2006) 
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دریاچة کنگور دشت گرگان نمودار شاخص رطوبت (؛ Alley, 2004a)مرکز گرینلند  دمای تغییراتنمودار -3تصویر 

(Shumilovskikh et al., 2016 ؛) تغییرات ایزوتوپ اکسیژن( دریاچة میرآباد لرستانStevens et al., 2006 ؛) تغییرات

 ,.Sharifi et alدریاچة نئور اردبیل )رکورد گردوغبار (؛ Andrews et al., 2020خور زنجان ) غار کتلهایزوتوپ اکسیژن 

 خشک است. اقلیميدهندة رویدادهای  نوار زرد نشان. (2015

 Figure 3 - Central Greenland temperature changes (Alley, 2004a); Moisture index diagram of 

Lake Kongor in Gorgan plain (Shumilovskikh et al., 2016); Oxygen isotope changes of Lake 

Mirabad in Lorestan (Stevens et al., 2006); Oxygen isotope changes of Katalekhor Cave in Zanjan 

(Andrews et al., 2020); Dust flux Record of Lake Neor in Ardebil (Sharifi et al., 2015). The yellow 

bars indicate dry climatic events. 
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 منابع
 تهران. گاهــدانش ،تهران ،کاربردی ژئومورفولوژی، (۱۳67) ،نــحس ،احمدی

کریم در نزدیکی  زنی در محدودة بیمارستان رباط نتایج گمانه» ،(۱۳۹۳) ، مرتضایی، محمد،محمدرضا نعمتی، ،زاده، مرتضی ادیب

 .۴۴-۳۹ ،شناسی ایران های سیزدهمین گردهمایی ساالنة باستان گزارش، «آب )فرهنگیان( محوطة باستانی سیاه

پژوهشکده  ،تهران ،شناسی استان تهران های باستان پژوهشنامة همایش  ویژه ،«آباد تپة مافین» ،(۱۳۸6) ،امیرخیز، احمد چایچی

 ،پیشوا-شناسی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین باستان

۳7-۴۵. 

خاک و محیط رسوبی تپة زنی برای تعیین حریم و تعیین نوع  گمانه ،(۱۳۸۵)، مصدق امینی، فرشید، امیرخیز، احمد چایچی
 [منتشر نشده]سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران.  ،تهران ،آباد اسالمشهر مافین

ارشد  یکارشناس نامة انیپا ،«نیورام یشوایپ ان،یتاسچال یروشمند محوطه باستان یبررس» ،(۱۳۹۰) ،میمر زاده، نیحس

 ی.واحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالمدانشکده علوم انسانی،  حصاری،مرتضی  ،خیاز تار شیپ یشناس باستان

گزارشهای چهاردهمین گردهمایی ساالنه  ،«شغالی، پیشوا استان تهران ةفصل سوم کاوش محوط» (،۱۳۹۴) ،حصاری، مرتضی
 .۱۲7-۱۲۳ ،پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،تهران ،شناسی ایران باستان

بررسی پیمایشی جنوب » ،(۱۳۹۳) ، قاسمی، سبحان،مهدیمعزی، ، اکبری، حسن، مرادسلطان، محمدشریف ،، مرتضیحصاری

پژوهشگاه میراث  ،تهران ،شناسی ایران های سیزدهمین گردهمایی ساالنة باستان گزارش ،«پیشوا، بخش جوادآباد، استان تهران

 .۱۰۹-۱۰7 ،فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آباد، شهرستان پیشوا، استان تهران، استقراری از دورة روستانشینی ابتدایی در  نگاری معین کاوش الیه» ،(۱۳۹۳) ،مرتضیحصاری، 

پژوهشگاه میراث  ،تهران ،شناسی ایران های سیزدهمین گردهمایی ساالنة باستان گزارش ،«شرق دشت ری، مرکز فالت ایران

 .۱۱۳-۱۱۰ ،فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 سمت. ، تهران،گیری و توسعة آغاز نگارش در ایران از پیش از تاریخ تا آغاز ایالمی شکل(، ۱۳۹۲) ،حصاری، مرتضی

 ،«پیشوا سفالین باستانی محوطه در حریم تعیین و نگاریالیه گزارش» ،(۱۳۸6) ، اکبری، حسن،احمدیاری،  علیحصاری، مرتضی، 

پژوهشگاه سازمان  ،تهران ،شناسی ایران مقاالت نهمین گردهمایی ساالنه باستان، مجموعه (7) شناسیباستان های گزارش

 .۱6۵ -۲۰۰ ،شناسی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکده باستان

 های گزارش ،«پیشوا شغالی باستانی محوطة در حریم تعیین و نگاری الیه گزارش» ،(۱۳۸6)، اکبری، حسن، مرتضی حصاری،
 فرهنگی میراث سازمان پژوهشگاه ،تهران ،ایران شناسی باستان ساالنه گردهمایی نهمین مقاالت مجموعه ،(7) شناسی باستان

 .۱۳۱-۱6۴ ،شناسی باستان پژوهشکده گردشگری، و دستی صنایع

 ابن سینا. ،تهران ،هوای باستانی فالت ایرانو پیرامون آب ،(۱۳۵۲) ،سیاهپوش، محمدتقی

 سمیرا. ،تهران ،گران در مرکز فالت ایران )ورامین( محوطة پیش از تاریخی احمدآبادکوزه ،(۱۳۹۲) ،اسالم، بابک بیکلو  شیخ

مع رسوبات کواترنر مسیر بررسی الگوی تج» (،۱۳۹6) ، چزغه، سمیرا،، رضایی، خلیلمحمدمهدیزاده، حسینصدوق، سیدحسن، 

 ،۳وره د ،فصلنامة کواترنری ایران ،«با استفاده از مطالعات ژئوالکتریکی های دیرین کرج و شور در دشت تهران و کرج رودخانه

 .۱۴-۱ ،۱مارهش

گزارش مقدماتی » ،(۱۳۸6) مقصودی، مهران،روث یانگ، گوین گیلمور، ، حمیدرضا پور،ولی ،رابینکانیتگهام، فاضلی نشلی، حسن، 

های نهمین  ، مجموعه مقاله(7) باستانشناسیهای گزارش ،«۱۳۸۴-۸۵ فصل دوم کاوش محوطه باستانی تپه پردیس
 .۴۰7-۴۳7 ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،تهران ،شناسی ایران گردهمایی ساالنه باستان

 دانشگاه تهران. ، تهران،اول قبل از میالد هزارة شناسی دشت قزوین از هزارة ششم تا باستان (،۱۳۸۵) ،نشلی، حسن فاضلی

 ،«شناختی در دشت تهران های جدید باستان ارزیابی مجدد گاهنگاری تپه سیلک بر اساس یافته» (،۱۳۸۴) ،نشلی، حسن فاضلی

 .۱۸6-۱6۹ ،موزه ملی ایران، تانیان ،تهران ،های موزه ملی ایران مجموعه مقاله
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 -۱۹7 ،زمستان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانیمجله  ،«شناسی در دشت تهران های باستان بررسی» ،(۱۳۸۰) ،فاضلی نشلی، حسن

۲۱۵. 

منتشر ]پژوهشکده میراث فرهنگی.  ،تهران ،بررسی استقرارهای نوسنگی و کلکولیتیک دشت ری ،(۱۳77) ،فاضلی نشلی، حسن

 [نشده

شناسی  باستان نامة کارشناسی ارشد پایان ،ری دشت شرق آباد، جواد ور، هزوار تپه روشمند بررسی ،(۱۳۹۲) ،قاسمی، سبحان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. ،تهران ،مرتضی حصاری ،پیش از تاریخ

 سمت. ،تهران ،شناسی مناطق خشک اقلیم ،(۱۳۹۱) اخالق، فرامز،زرین، آذر، خوش قائمی، هوشنگ،

 سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(. ،تهران ،شناسی قمرود های باستان بررسی ،(۱۳7۸) ،کابلی، میرعابدین

 .دانشگاه تهران ،تهران ،۱لد ج ،علل خشکی :ویژگیهای اقلیمی (،۱۳67) ،پرویز ،کردوانی
شهرستان ورامین مطالعه موردی مواد گران  بررسی روشمند محوطه باستانی احمدآباد کوزه» ،(۱۳۹۲) ،کوثری اصفهان، رزا

 ،مرتضی حصاری ،شناسی پیش از تاریخ نامة کارشناسی ارشد باستان پایان ،«III6-7 سنگی دوره سیلک  فرهنگی عصر مس

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. دانشکده علوم انسانی،

 دانشگاه تهران. ،تهران ،های اقلیمی اقلیم و مدلتغییر  (،۱۳۹۵) ، امیری، ابراهیم،فاطمه ،ربانی محمدی، حسین،

 .۱۹۳-۱ ،۱۱۸۱ماره ش ،های جغرافیایی پژوهش ،«های جغرافیایی حوضة مسیله گزارش» (،۱۳۵۰) ،مستوفی، احمد

شواهد رسوبی تغییرات اقلیمی در دریاچة زریبار طی دورة » (،۱۳۹۳)، امید، رحیمی ، منصور،جعفربیگلو مقصودی، مهران، 

 .۵۸-۴۳ ،۱ماره ، ش۴6وره د ،های جغرافیایی طبیعی پژوهش ،«هولوسن

 (،۱۳۹۲) ،اهلل حجت، احمدپور اهلل، چزغه، سمیرا، روحیوسفی زشک، حسن، سید محمد ، فاضلی نشلی، ، زاده زمانمقصودی، مهران، 

مطالعات  ،«آباد میمونهای  های پیش از تاریخ، مطالعة موردی: تپه گزینی استقرارگاه تأثیر شبکة زهکشی بر مکان»
 .۱6۱-۱۴۵ ،۲ماره ش ،۵وره د ،شناسی باستان

 .دانشگاه تهران ،تهران ،ها افکنه ژئومورفولوژی مخروط (،۱۳۹۰) ،وحید، محمدنژاد آروق ران،مقصودی، مه

 ،«افکنة جاجرود مخروطها مطالعة موردی:  افکنه بررسی عوامل مؤثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط» (،۱۳۸7) ،مقصودی، مهران

 .۹۲-7۳ ،6۵ماره ش ،های جغرافیای طبیعی پژوهش

 دانشگاه تهران. تهران، شناسی معنوی(، یطی )برمبنای معرفتتغییرات محفلسفة  (،۱۳۹۱) ،مقیمی، ابراهیم

 آستان قدس رضوی شرکت به نشر. ،مشهد ،رسوب شناسی (،۱۳۸۳) ،موسوی حرمی، رضا
شناسی سفالهای دوره نوسنگی جدید و  گونه» (،۱۳۸۸) ،حسین، عزیزی خرانقی، حسن، نشلیپور، حمیدرضا، فاضلی  ولی

 .۳6-۱۳ ،۱۲ماره ش ،6وره د ،شناس پیام باستان ،«سنگی دشت تهران )مطالعه موردی تپه پردیس ورامین( مس

 (،۱۳۹۵) ، مهدی،گلچه، نسرین، محمدی بیک سعید،زاده،  ، باقیاهلل خلیل ،محمدی بیکمجید، اهلل، ضیغمی،  زشک، روح یوسفی

های  پژوهش ،«آباد ی میمنت های کارگاه جنوبی محوطه در پرتو یافته III6-7بندی فرهنگ سفالی سیلک  شناسی و طبقه گونه»
 .7۴-۵7 ،۱۱ماره ش ،6وره ، دشناسی ایران باستان

پژوهشکده  تهران، کریم، آباد( رباط )میمون آباد منتنگاری محوطة می الیه های خالصة گزارش (،۱۳۹۱) ،اهلل روحزشک،  یوسفی
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