آبوهوای باستانی و امکانسنجی حضور و توسعهی...

7

آبوهوای باستانی و امکانسنجی حضور و توسعهی
فرهنگی گرگان
اجتماعات نوسنگی در حوزهی
ِ
ِ
مجید ضیغمی

دانشجوی دکترای باستانشناسی دانشگاه بوعلیسینا

ُ
رو حاهلل یوسفیزشک

استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین-پیشوا

سعید باقیزاده

*

دانشآموختهی کارشناسیارشد باستانشناسی دانشگاه آزاد تهرانمرکز
baghizadeh@gmail.com

قربانعلی عباسی

دانشآموختهی کارشناسیارشد باستانشناسی دانشگاه آزاد تهرانمرکز
شناسهی دیجیتال (:)DOIا/NBSH.2017.12621.1565ا10.22084

چکیده

تاریخ دریافت ،1395/11/16 :تاریخ پذیرش1396/04/02 :
(از ص  7تا )26

نبــا دورهی نوســنگی ،موجــب تغییــرات وســیع در
دگرگونیهــای آبوهوایــی در دورهی هولوســن و همزما 
میــزان دمــا و رطوبــت مناطــق مختلــف زمیــن و پوشــش گیاهــی و جانــوری آنهــا شد هاســت .یکــی از ایــن
یباشــد کــه مهمترین ویژگــی جغرافیایــی آن درکنار
مناطــق مســتعد ،حــوزهی فرهنگی-جغرافیایــی گرگان م 
کوههــای البــرز و کوپـهداغ ،دریــای مازنــدران اســت .عمدهشــناخت ما دربارهی محوطههای فراپارینهســنگی
و نوســنگی منطقــه ،از کاوش محوطههــا در مناطــق ســاحلی دریــای مازنــدران بهدســت آمد هاســت .هــدف
ـشرو ،امکانســنجی ارتبــاط و انتقــال جمعیتی و اطالعاتی میــان مناطق مذکور باتوج ه بهنقش
پژوهــش پیـ ِ 
جغرافیــای طبیعــی در شــکلگیری و تحــول فرهنگــی اجتماعــات انســانی اســت .ایــن مســئله بــر ایـن فــرض
بوهوایــی ،باعــث شــکلگیری
یهــای آ 
اســتوار اس ـت کــه ویژگیهــای جغرافیایــی و اقلیمــی درکنــار دگرگون 
انطباقهــای خــاص منطق ـهای فرهنگهــای نوســنگی شــده اســت .دادههــای موجــود ،شــامل اطالعــات
اقلیمــی از منابعــی همچــون تحلیلهــای مغناطیســی وزمینشــیمی ،دیرینبومشناســی ،گردهشناســی،
ُ
مطالع ـهی نوســانات ســطح آب دریــای مازنــدران و توالــی رســوبات لســی دشــت گــرگان در کنــار دادههــای
یکنــد .دیگــر ویژگــی منطقــه ،وجــود رســوبات ســاحلی اســت کــه از دو منبــع
ـناختی بــه مــا کمــک م 
باستانشـ
ِ
ُ
رودخانههــا و کمربندهــای لســی تأمیــن میگردنــد .منطقـهی دریــای مازنــدران درطــول ســالهای متمــادی
س َرویهــای متعــدد دریــای مازنــدران بهشــمار میآمــده اســت .تقســیمبندیهای
ش َرویهــا و پ 
محــل پی 
الیههای فراپارینهســنگی در غارهای هوتو و کمربند قابلیت تطبیق با آبوهوای باســتانی را دارد و میتواند
یدهد که منطقه در
س َرویهــای دریــای مازنــدران تأییــد گــردد .نتایــج پژوهــش نشــان م 
ش َرویهــا و پ 
بــا پی 
یدهــد کــه تحــوالت
آغــاز نوســنگی در شــرایط ســخت و خشــن بهســر میبــرده اســت .برآینــد ایــن امــر نشــان م 
فرهنگــی و تکنولوژیکــی اجتماعــات انســانی منطقــه بهشـ ّـدت تابــع شــرایط تحمیلــی از ســوی محیــط بــوده
و نوســانات محیطــی شــدید ،ضــرورت تحــرک جوامــع را ایجــاب میکــرده اســت .ایــن امــر ،باعــث نفــوذ مــواد
فرهنگی به فراتر از مرزهای جغرافیایی گردیده و همگونی نســبی را در بین ســفالهای منتســب به فرهنگ
جیتــون پدیــد آورده اســت .بــا تکیــه برمســتندات موجــود تحــرک جمعیتــی از ویژگیهــای منطقــه در دوران
پایانــی پلیستوســن و آغــاز هولوســن بهشــمار میآمــده اســت.
کلیدواژگان :آبوهوای باستانی ،پلیستوسن ،دریای مازندران ،نوسنگی ،هولوسن.
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مقدمه

در طــی دورهی هولوســن و همزمــان بــا دورهی نوســنگی ،دگرگونیهــای آبوهوایــی
موجــب تغییــرات وســیع در دمــا و رطوبــت زمیــن و پوشــش گیاهــی و جانــوری شــده؛ و همــراه
بــا ویژگیهــای جغرافیائــی و اقلیمــی ،موجــب شــکلگیری انطباقهــای خــاص منطق ـهای
فرهنگهــای نوســنگی گردیــده اســت .در امتــداد دامنههــای جنوبــی رشــتهکوه البــرز و
ســواحل جنوبــی دریــای مازنــدران ،محوطههــای نوســنگی شــامل تپههــای ســنگچخماق
شــاهرود ( )Roustaei, 2015و دهخیــر ســمنان ( ،)Roustaei, 2017چندیــن غــار (غارهــای
هوتــو ،کمربنــد ،کمیشــان ،ک ـیآرام و علیتپــه) و محوطههــای دشــت گــرگان (ترنگتپــه،
ً
یاریمتپــه و آقتپــه ،و اخیــرا پوکــردوال) میباشــند و در کوهپایههــای جنــوب ترکمنســتان،
محوطههــای نوســنگی بــا ســفالی بهنــام جیتــون وجــود دارنــد ( .)Harris, 1998کاوشهای
کــوون در الیههــای فراپارینهســنگی تــا عصــر مفــر غ غارهــای هوتــو و کمربنــد ،اولیــن اشــارهها
بـ�هدوران پارینهسـ�نگی و نوسـ�نگی منطقـ�ه اسـ�ت .پـ�ساز آن نیـ�ز علیتپـ�ه(  (�McBur
 ،)ney, 1969یاریمتپــهی گنبــدکاووس ( ،)Stronach, 1972ترنگتپــه (Deshayes,
 ،)1967کـیآرام ( ،)Coon, 1957آقتپــه (ملکشــهمیرزادی و نوکنــده ،)1379 ،پوکــردوال
(عباســی )1387 ،و کمیشــان ()Vahdati Nasab et al., 2011کاوش گردید ه و بهشــناخت
مــا از دورهی نوســنگی منطقــه افزودهانــد .هرچنــد ،عمــدهی شــناخت مــا از نوســنگی منطقــه
متکیبــر کاوش محوطههــای فرهنــگ جیتــون در دامنههــای شــمالی رشــتهکوههای
کوپ ـهداغ اســت ( .)Harris, 1998بزرگتریــن ایــراد مطالعــات دورهی نوســنگی شمالشــرق
ایــران ،عــدم توجــه بهنقــش مهــم ویژگیهــای طبیعی-فرهنگــی منطقــه در شــکلگیری
الگوهــای جمعیتــی در شمالشــرق ایــران و جنوبغــرب ترکمنســتان اســت .همچنیــن یکــی
ـشروی مطالعــات نوســنگی منطقــه ،مســألهی اهلیســازی و
از مهمتریــن چالشهــای پیـ ِ
موضــوع درونزا یــا بــرونزا بــودن تحــوالت آن اســت.
هرچنــد محوطههــای فرهنــگ جیتــون توالــی ســفالی نوســنگی را در س ـهمرحله روشــن
نمــوده ،امــا بهاعتقــاد «هریــس» در جســتجوی پیشــینهی فرهنــگ جیتــون ،توجــه بهســمت
نظیــر یاریمتپــه و ترنگتپــه و یــا ســنگچخماق معطــوف اســت (Harris,
محوطههایــی
ِ
 .)1998بدیهیســت کــه امکانســنجی حضــور ،ارتبــاط و انتقــال جمعیتــی و اطالعاتــی در
ایــن مناطــق باتوجــه بــه نقــش جغرافیــای طبیعــی منطقــه در شــکلگیری و تحــول فرهنگــی
اجتماعــات انســانی ،میبایســتی جــزو اولویتهــای پژوهشــی قرارگیــرد .نکتــهی مهــم،
عدمپیوســتگی میــان شــواهد فراپارینهســنگی بــا قدیمیتریــن محوطههــای نوســنگی
منطقــه اســت ،کــه قابلیــت زیرســؤالبردن فراینــد نوسنگیشــدن منطقــه را دارد .ایــن مقالــه
درصــدد اســت باتوجــه بــه اطالعــات و ویژگیهــای منطقــه ،نقش عوامل مختلــف محیطی را
در امکانســنجی شــکلگیری الگوهــای جمعیتــی و نحــوهی انتقــال نوآوریهــای فناورانــه و
توســعهی اجتماعــات نوســنگی شمالشــرق ایــران و جنوبغــرب ترکمنســتان بررســی نمایــد
و درنهایــت بــه مبحــث درونزا یــا بــرونزا بــودن تحــوالت آن بپــردازد.

روش پژوهش

بهنظ ر میرســد در ابتدا بایســتی بهدالیل عدمپیوســتگی موجود میان شــواهد فراپارینهســنگی
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ن پرداخــت کــه از طریــق بازبینــی و تحلیــل اطالعــات موجــود امکانپذیــر
منطقــه بــا نوســنگی آ 
خواهــد شــد .از همیـنرو نظــر بــه اهمیــت تحــوالت و اســتعدا دهای زیسـتمحیطی منطقــه و
ارتبــاط آنهــا بــا مباحــث اهلیســازی گیاهــان و جانــوران ،ســعی شــده بهواســطهی همســنجی
و انطبــاق دادههــای حاصــلاز بازبینــی مطالعــات نوســانات ســطح آب دریــای مازنــدران،
ُ
مطالعـهی توالــی خا کشــناختی رســوبات لســی و مطالعـهی یافتههــای باستانشــناختی ،بــا
رویکــردی میانرشــتهای بــه الگویابــی تحــوالت فرهنگــی منطقــه و ســنجش امــکان حضــور و
گســترش اجتماعــات انســانی در دوران نوســنگی پرداختــه شــود.

مختصات و مشخصات منطقه

ی-جغرافیایــی گــرگان شــامل مثلثــی واقـعدر گوشـهی جنوبشــرقی دریــای
حــوزهی فرهنگ 
مازنــدران اســت کــه قاعــدهی آن بــه انتهــای جنوبــی ســواحل شــرقی دریــا محــدود شــده و دو
ضلــع دیگــر آن بــه رشــتهکوههای البــرز در جنــوب و کوپ ـهداغ در شــرق و امتــداد طبیعــی آن
در شمالشــرق بــا نــام کوههــای بولشــویی بالخــان محــدود میگــردد .رأس ایــن مثلــث نیــز
در نقط ـهی تالقــی دو رشــتهکوه البــرز و کوپ ـهداغ در شــرق دشــت گــرگان واقــع کــه از طریــق
دش ـتها و درههــا و گردنههــای میانکوهــی نظیــر دشــت ســملقان و گردن ـهی تنگــراه بــه
خراســان شــمالی راه مییابــد .رشــتهکوه کوپــهداغ تنهــا عارضــهی جغرافیایــی در مقابــل
گســترش بیابانهــای بــزرگ قرهقــوم و قزلقــوم بهســمت دشــت گــرگان اســت (شــکل .)۱
دیگــر ویژگــی جغرافیایــی مهــم حــوزهی گــرگان ،دریــای مازنــدران اســت .مهمتریــن منبــع
تغذیــهی ایــن دریــا رودخانــهی ولــگای روســیه اســت کــه حــدود  80درصــد آب ورودی
بــه آنرا تأمیــن میکنــد  .رودخانههــای کــورا و اورال بهترتیــب  6و  5درصــد از ایــن ســهم
ً
را برعهــده داشــته و باقیمانــدهی آن نیــز عمدتــا از رودخانههــای پرتعــداد روســیه و ایــران
ـطح آب دریــای مازنــدران از پایینتریــن
تأمیــن میگــردد ( .)Kakroodi et al., 2012: 95سـ ِ
ســطح در زمســتان تــا باالتریــن ســطح در بهــار ّ
متغیــر اســت .اقلیــم ســواحل ایرانــی دریــا،
تابــع چندیــن الگــو و چرخ ـهی منطق ـهای دریــای خــزر ،اقیانــوس اطلــس شــمالی و دریــای
مدیترانــه و دریــای ســیاه بهخصــوص در فصــول پاییــز و زمســتان اســت (Akhani et al.,
 )2010و الگــوی بارندگیهــا از حــدود  1900میلیمتـ ِـر انزلــی در غــرب تــا حــدود  196میلیمتــر
در گوش ـهی جنوبشــرقی متغیــر اســت .مشــخصهی ســواحل ایرانــی واق ـعدر جنوبشــرق
ُ
دریــای مازنــدران ،در منطقــهی گمیشــان ،شــیب بســیار مالیــم بــرون و درونســاحلی آن

شــکل  .1حــوزهی جغرافیائـ ِـی گــرگان  (نگارندگان،
.)1395
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اســت ( .)Kakroodi et al., 2012: 96یکــی از دو منبــع عمــدهی رســوبات ســاحلی منطقــه،
رودخانههــا هســتند .منبــع نهشــتههای رودخانههــای گــرگانرود و قرهســو از زهکــش
َ
کوههــای البــرز ،و رودخانـهی اتــرک از زهکــش کوههــای کوپـهداغ اســت (Kakroodi et al.,
 .)2012: 96دومیــن عامــل رســوبات ایــن ســواحل نیــز بادرفتــی اســت .ســرزمینهای پســت
ُ
جنــوب دریــای مازنــدران در ایــران بخشــی از کمربنــد لســی کشیدهشــده از شــمالغرب اروپــا
تــا آســیای مرکــزی و چیــن اســت (.)Frechen et al., 2009: 220

دیریناقلیمشناسی منطقه ،برمبنای نوسانات سطح آب دریای مازندران

اقلیــم زمیــن در طــی دورهی چهــارم زمینشناســی (کواترنــری) ،شــواهد مختلفــی بــرای
شــناخت پدیدههــای گذشــته بهجــای گذاشــته اســت (قازانچایــی و همــکاران:1387 ،
 .)58بازبینــی و تحلیــل تحــوالت اقلیمــی هولوســن بــا اســتفاده از روشهــای تحلیــل
مغناطیســی و زمینشــیمی ( ،)Chalié et al., 1997دیرینبومشناســی (Boomer et
 ،)al., 2000; Akhani et al., 2010گردهشناســی ( ،)Leroy et al., 2007مطالعــهی
نوســانات ســطح آب دریــای مازنــدران ( ،)Kakroodi et al., 2012و توالــی رســوبات
ُ
لســی دشــت گــرگان (پاشــایی1375 ،؛  )Kehl et al., 2005میتوانــد تصویــر روش ـنتری
از فراینــد توســعه و تحــول فرهنگــی اجتماعــات فراپارینهســنگی و نوســنگی منطقــهی
شمالشــرق ایــران و مناطــق پیرامونــی آن در اختیــار بگــذارد.
از ویژگیهــای مهــم منطقــه ،نوســانات متنــاوب ســطح آب دریــای مازنــدران اســت
ً
(شــکل  .)2معمــوال فــرض بــر اینســت کــه در طــول عصــر پلیستوســن ،دورههــای پربارانــی
وجودداشــته ( ،)Kohl, 1984: 25امــا نظریههــای مختلفــی پیرامــون دورهی هولوســن
ایــن منطقــه وجــود دارد .معتقــدان بــه اردوگاه نظــری اول یــک دورهی هولوســن بهشــدت
خشــک را پیشــنهاد میکننــد و آبوهــوای آســیای مرکــزی در طــول دورهی هولوســن قدیــم
و میانــی را مشــابه بــا شــرایط امــروزه میپندارنــد ( .)Coolidge, 2005: 4-6گراســیموف  1
ً
ادعــا میکنــد کــه دورههــای پربــاران منحصــرا متصلبــه دورههــای یخبنــدان بودهانــد
و افــزودهشــدن رطوبــت درطــول زمانهــای متأخرتــر دورهی هولوســن بهســبب فقــدان
یخبنــدان ،نمیتوانســته اتفــاق بیفتــد؛ بهعــاوه ،گراســیموف وضعیــت منابعآبــی منطقــه
و تغییــر مســیر رودخانههــا در طــول زمــان و وجــود کانالهــای آبیــاری در عصــر مفــر غ را
شــاهدی بــر اســتدالل خــود میدانــد (همــان.)6-4 :
ـای
شــکل  .2گاهشناسـ ِـی نوسـ ِ
ـطح ِ
آب دریـ ِ
ـانات سـ ِ
مازنــدران ky BP 16-4ا(،)L. Chepalyga, 2007
ـات کا کــرودی.
اصال 
حشــده بــا نتایـ ِـج مطالعـ ِ
(نگارنــدگان.)1395 ،

آبوهوای باستانی و امکانسنجی حضور و توسعهی...

در میــان گــروه مقابــلِ ،م ِمــدوف 2از نظریــهی دورههــای پربــاران کــه بهوســیلهی
دورههــای گرموخشــک قطــع شــدهاند ،حمایــت میکنــد و باتوجهبــه نهشــتههای
دریاچــهای در فرورفتگیهــای بیابــان قزلقــوم ،تشــکیالت کربناتــه در خــاک و ســنگ
بســتر کــه نشــاندهندهی وجــود رطوبــت و آب فــراوان در دورههــای قبلــی اســت ،وجــود
جانــداران وابســتهبه آب شــیرین در نهشــتههای دورهی هولوســن ،افــزوده شــدن
جریــان رودخانــهی زرافشــان در دوران پیشازتاریــخ ،شــکلگیری خا کهــای چگالــی
بــاال بــا محتــوای کربنــات همراهبــا دیا کســیدکربن ،کاوشهــای باستانشــناختی
اســتقرارگاهها در بیابانهــای قزلقــوم و قرهقــوم و باألخــره یافتههــای باستانشــناختی
و جانورباستانشــناختی معتقــد بــه یــک محیــط بیشه-دشــت در دورهی هولوســن قدیــم
و میانــی اســت و بنابرایــن آســیای مرکــزی را در دوران هولوســن قدیــم و میانــی بســیار
مرطوبتــر از حــال میدانــد (.)Coolidge, 2005: 5
منطق ـهی آســیای مرکــزی کــه پ ـساز عقبنشــینی دریــای تتیــس بــه حوض ـهی آبریــز
ً
کاســپین آغازیــن در دورهی میوســن (تقریبــا هفــت میلیــون ســال پیــش) از زیــر آب آزاد
شــده ،دارای نوســانهای مختلــف آب دریــا در هفــت میلیــون ســال بــوده (Coolidge,
 ،)2005: 6کــه ِم ِمــدوف ،بزرگتریــن پس َرویهــا و پیش َرویهــای متأخــر را شــامل
َ
ینوتاویــن ،خوالیــن جدیــد و کاســپین جدیــد میدانــد (،)Harris, 2010
خوالیــن قدیــم،
و کولیــج مانگیشــاک را بــه مرحلــهی پیــشاز کاســپین جدیــد میافزایــد (Coolidge,
 .)2005: 4-6دو دریــای کاســپین (مازنــدران) و ســیاه در طــول دورهی خوالیــن قدیــم در
حــدود  18تــا  15هــزار ســال قبــل ،بــرای چندمینبــار در اثــر همیــن نوســانها بــه یکدیگــر
متصــل میشــوند ( ،)Kakroodi et al., 2012: 97تــا آنکــه آســیای مرکــزی درحــدود
 9500ســال پیــش در خاتمـهی عصــر پلیستوســن و آغــاز هولوســن ،شــکلی مشــابه بــا امــروز
پیــدا میکنــد .ریچاگــوف و لئونیــف ،قدمــت پی ـش َروی خوالیــن قدیــم را هفتــاد تــا چهــل
هــزار ســال قبــل ،و پی ـش َروی خوالیــن جدیــد را بیســت تــا ده هــزار ســال قبــل تخمیـنزده
اســت (شــکل  .)3امــا تاریخگــذاری نمونههــای خوالیــن قدیــم در منطق ـهی ولــگا روســیه
بــا تکنیــک طیفســنجی جرمــی شــتابدهنده ( )AMSقدمــت  16تــا  10هزارســال قبــل را
نشــان میدهــد (.)Dolukhanov, 2010: 153
بــر ایناســاس ،در طــول دورهی کواترنــری (شــکل  ،)3پهنههــای یخــی بزرگــی تــا
ســرزمین اصلــی روســیه گســترده شــده و مانــع جریــان رودخانههــای جاری بهســوی شــمال
بــود ( .)Mangerud et al., 2004: 1322مطالعــات کانالهــای باســتانی در حــوزهی
رودخان ـهی ولــگا ،مدارکــی از روانآبهــای ســطحی عظیــم بهســوی دریــای مازنــدران
در عصــر یخبنــدان متأخــر آشــکار ســاخته اســت ( .)Sidorchuk et al., 2009: 137بعــد
از اوج ایــن پیش َرویهــا ،دریــای مازنــدران پ ـس َروی عمیقــی بهمیــزان تقریبــی 113متــر
زیــر ســطح اقیانوسهــا را در اوایــل عصــر هولوســن تجربــه کــرده کــه «مانگیشــاک»
خوانــدمیشــود؛ ضمــن اینکــه در مراحــل متأخرتــر هولوســن ،پیش َرویهــای متعــددی
تــا حــد  22متــر زیــر ســطح دریاهــای آزاد تجربــه شــده اســت (Kakroodi et al., 2015:
 .)115پــس َروی مانگیشــاک ،دورهای از خشــکی بینهایــت بــوده اســت ،کــه طــی آن
ســطح آب دریــای کاســپین آغازیــن بــه پایینتریــن حـ ّـد خــود در دورهی هولوســن رســیده
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َ
وی آب
شــکل  )1 .3جـ ِ
ـدول پی ـشروی و پ ـسر ِ
دریــای مازنــدران (جنیفــر کولیــج ،بــا اصــاح و
ـیمات زمینشــناختی؛
تعدیــل)؛  )2جــدول تقسـ ِ
ـای مازنــدران (برگرفت ـهاز:
 )3جــدول نوســانات دریـ ِ
هریــس.)۲۰۱۰ ،

و شــواهدی از حضــور گیاهــان بیابانــی و نیمهبیابانــی دیــده شــده اســت .پی ـش َروی آخــر
مربــوط بــه کاســپین جدیــد اســت کــه دگربــاره موجــب افزایــش ســطح آب دریــای مازنــدران
میگــردد ( .)Coolidge, 2005: 4-6بایــد گفــت کــه تغییــر ســطح آب دریــا بــر مســاحت
آن و اراضــی اطرافــش اثرگــذار بــوده و بــا افزایــش و کاهــش ســطح آب ،باعــث افزایــش
مســاحت دریــا و یــا ســبب دورشــدن منابــع از روســتاها گردیــده اســت (قمریفتیــده و
همــکاران.)1394 ،
درحــدود  8400ســال قبــل ســطح آب دریــا دوبــاره شــروع بــه پایینرفتــن میکنــد و
نهشــتههای ا کسیدهشــدهی متمایلبــه قرمــز بــا روزنداران بســیار ،مرحل ـهی دیگــری از
پــس َروی را ثبــت میکنــد .وجــود آبهــای مردابــی و ســطح پاییــن و عمــق کــم دریــا از
نشــانههای دورهی میانــی هولوســن اســت .کاکــرودی ،کاهــش میــزان ایزوتــوپ ا کســیژن
و افزایــش ســطح گیاهــی در دادههایــش را نشــاندهندهی افزایــش میــزان آب رودخانـهی
ولــگا و نــزوالت آســمانی در کوههــای البــرز میدانــد کــه حاک ـیاز ورود مقادیــر زیــادی آب
تــازه در بیــن ســالهای  10500تــا  8400ســال پیــش اســت .مطالعــات وی ،حکایــت از
یــک فراینــد افزایشــی ایزوتــوپ ا کســیژن از حــدود  8400ســال تــا  3500ســال پیــش دارد؛
بنابرایــن ،نمــودار حاصــل از ایــن اندازهگیریهــا (شــکل  )4بهطــورکل فراینــدی روبــه
کاهــش را در طــی پنــج هــزار ســال بعــدی نشــانمیدهد (.)Kakroodi et al., 2012: 94
ـودار گاهشناســی و منحنـ ِـی درصـ ِـد
شــکل  )a .4نمـ ِ
ـای مازنــدران
ـ
ی
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ـ
ب
کر
و
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دیریناقلیمشناسی منطقه برپایهی مطالعات خا کشناسی

ُ
از فرایندهــای مهــم دورهی کواترنــری ایــران ،فراینــد انتقــال و تجمــع خا کهــای لســی
اســت کــه مهمتریــن نهشــتههای خشــکی ایــن دوره بــوده و اکثریــت آنهــا متعلــق بـهدوران
ُ
ُ
پلیستوســن اســت .رســوبات لســی از توالیهــای ضخیــم لــس و پالئوســول تشــکیل شــده
کــه شــواهد مهمــی از تغییــرات اقلیمــی دو و نیــم میلیــون ســال اخیــر را در درون خــود ثبــت
ُ
کردهانــد .تشــکیل الیههــای لــس در دورههــای ســردتر و خشــکتر صــورت میگرفتــه،
درحالیکــه پالئوســولهای مدفــون در بیــن آنهــا نشــاندهندهی دورههــای کاهــش
ُ
رســوبگذاری لــس و افزایــش خا کســازی بــوده اســت (فیضــی و همــکاران .)1393 ،چیرگــی
نســبی هــر یــک از شــرایط سردوخشــک کــه باعــث انتقــال گر دوغبــار میشــده ،یــا شــرایط
گ ݣرمومرطــوب کــه موجــب افزایــش خا کســازی میگردیــده ،ایــن موازن ـهی خاکی-رســوبی
ُ
را تنظیــم مینمایــد .پژوهشــگران ،رســوبگذاری مــواد لســی را در ســه مرحل ـهی فرســایش،
انتقــال بهوســیلهی جریانهــای جــوی ،و رســوب مجــدد آنهــا پــساز برخــورد بــا موانــع
طبیعــی تقســیمبندی میکننــد ( .)Swineford & Frye, 1945پاشــایی ()70 :1376
ُ
ـازند بههمپیوســتهای از جنــس لــس بهصــورت تپهماهــور در منطقـهی
معتقــد اســت کــه سـ ِ
ـادی آخریــن پـس َروی دورهی کواترنــری اســت.
گــرگان وجــود دارد کــه حاصــل نهشــتههای بـ ِ
پــس بــا عقبنشــینی یخچالهــای کواترنــری ،اختــاف دمــای ارتفاعــات البــرز بــا فرورفتگــی
دریــای مازنــدران در ترکمنســتان موجــب پیدایــش طوفانهــای بســیار شــدیدی از ســمت
شــمال شــده کــه پ ـساز گــذر از کویرهــای ترکمنســتان و ایجــاد تپههــای ماس ـهای وســیع،
مقادیــر زیــادی از ذرات ریــز و ســیلتی را بهطــرف جنــوب انتقــالداده و پــس از برخــورد بــا
ارتفاعــات کوپـهداغ در بخــش شمالشــرقی و البــرز در جنــوب گــرگان و دشــت ،قــدرت انتقــال
خــود را از دس ـتداده و بهصــورت ســفرهای در منطقــه برجــای مانــده اســت (قازانچایــی و
ُ
همــکاران .)65 :1387 ،لکههــای لســی موجــود در بخــش شــمالی شهرســتان آققــا و در
حــوزهی دریاچههــای دانشــمند ،آال گل ،و اینچــه ،نشــان میدهــد ایــن رســوبات تمــام ســطح
َ
دشــت گــرگان را پوشــانده کــه بــر اثــر طغیــان رودخانههــای اتــرک ،گــرگانرود و قرهســو در
زیــر رســوبات آبرفتــی مدفــون و یــا فرســایش یافتهانــد .باتوجهبــه بادهــای غالــب منطقــه
ُ
(از شــمال و شــمالغرب) و موقعیــت لکههــای لســی روبــه غــرب میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه خاســتگاه اصلــی ایــن مــواد همــان رســوبات ســیالبی و تپههــای ماس ـهای در فرورفتگــی
دریــای مازنــدران بــوده کــه بهوســیلهی جریانهــای گرموخشــک شــمالغربی و شــمالی
منتقــلشــدهاند (پاشــایی.)78 :1376 ،
ُ
براســاس مطالعــات پاشــایی ،رســوبات لســی عصــر هولوســن در دشــت گــرگان بــرروی
مــواد کنگلومرائــی ُسســت حاصــلاز یــک دورهی پربــاران قــرار گرفتــه اســت .نتایــج
تاریخگــذاری کربــن 14نشــانمیدهد کــه در عصــر هولوســن تحتشــرایط گرموخشــک در
ُ
ایــن منطقــه ،چهاربــار رســوبگذاری مــواد لســی صورتگرفتــه کــه هربــار بهوســیلهی یــک
دورهی گرمومرطــوب بــا یــک پوشــش اســتپی قطــع گردیــده اســت .قدیمیتریــن افــق در
شــرایط آبوهوایــی گــرم و مرطــوب متعلقبــه  7860±40ســال قبــل اســت کــه پ ـساز یــک
ُ
ً
دورهی بــا شــرایط آبوهوایــی گرموخشــک شــکلگرفته و نهایتــا بــا مــواد لســی بهضخامــت
153ســانتیمتر پوشــانده شــده اســت (پاشــایی .)50 :1375 ،تأ کیــد پاشــایی بــرروی
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ـای
روی خوالیــن و محوطههـ ِ
شــکل  .5پی ـش ِ
موســتری؛  :hv1حوض ـهی آبریـ ِـز خوالیــن قدیــم
(،)+50mا :hv2حوض ـهی آبریـ ِـز خوالیــن میانــی
(،)+22mا :hv3حوض ـهی آبریـ ِـز خوالیــن جدیــد
(،)0mا  :atحوض ـهی آبریـ ِـز آ ِت َلیــن (Kya( ،)18-25
،)20mا (.)Dolukhanov, 2009: 13

ُ
بوهــوای گرموخشــک دورههــای شــکلگیری الیههــای لســی درحالیســت کــه مطالعـهی
آ 
توالــی الیههــای جنوبــی منطق ـهی ناهارخــوران گــرگان نشــاندهندهی نوســانات متنــاوب
اشباعشــدگی با آب و وجود انقباض و انبســاط در نتیجهی خشکشــدن و خیسشــدنهای
متوالــی بــوده و از خصوصیــات ایــن توالــی ،حضــور بقایــای غــاف آهکــی نرمتنانــی اســت
ُ
کــه نشــاندهندهی حاکــم بــودن شــرایط سردوخشــک در طــی فراینــد تجمــع لسهاســت؛
ضمــن اینکــه ،فراوانــی بقایــای ریشـهی گیاهــی در حفرههــای بافــت پالئوســولها نســبتبه
ُ
الیههــای لســی نیــز نشــاناز شــرایط مناســب اقلیمــی جهــت فعالیــت زیســتی در پالئوســولها
َ
دارد .از دیگــر شــواهد فعالیــت زیســتی پالئوســولها حضــور کلســیتهای ســیتومورفیک و
ُ
سوزنیشـ�کل اسـ�ت (قازانچایـ�ی و همـ�کاران  )65 :1387،کــه بهاعتقــاد خرمالــی (�Khor
 ،)mali et al., 2006: 31حداقــل کلســیتهای سوزنیشــکل در مناطقــی بــا بارندگــی و
ً
ـبتا بــاال و رشــد گیاهــی متراکــم یافــت میشــوندَ .
کســلخه ،نقــل میکنــد
دمــای خــاک نسـ
کــه وجــود ایــن ویژگیهــا نشــانگر رطوبــت کافــی در خــاک و حضــور مــواد آلــی تجزیهپذیــر
در آن اســت َ
(کســلخه و همــکاران)3 :1391 ،؛ عالوهبــر ایــن ،بوبــک)Bobek, 1953( 3
براســاس مطالعــهای کــه بــرروی ویژگیهــای رســوبی و محیطــی مــرداب انزلــی در شــمال
بوهوایــی خشــک و بادخیــزی در 10000
ایــران انجــامداده ،نتیجــه میگیــرد کــه شــرایط آ 
تــا  8000ســال قبــل بــر ایــن منطقــه حکمفرمــا بــوده کــه ایــن دوره مرتبــط بــا خش ـکترین
وضعیــت عصــر هولوســن قدیــم در کوهســتانهای زاگــرس و تــاوروس جنوبــی در غــرب ایــران
و جنوبشــرق ترکیــه اســت ( .)Akhani et al., 2010: 247درنتیج ـ ه مشــخص اســت کــه
شــمال ایــران در طــول یخبندانهــای پلیستوســن عرص ـهی انباشــت گردوخــاک فزاینــده و
ُ
شــکلگیری الیههــای لســی مشــابهبا جنوبشــرق اروپــای مرکــزی و آســیای مرکــزی بــوده
ُ
اســت (همــان)248 :؛ درحالیکــه الیههــای لســی در طــول میاندورههــای یخچالــی
نهشــتهگذاری میشــدهاند ،افقهــای خا کســازی بســتهبه درجــهی توســعهی آنهــا در
طــی دور ههــای بینیخچالــی و یــا تقســیمات کوچکتــر درونــی آنهــا شــکلمیگرفتند .بایــد
ُ
متذکــرشــد کــه ایــن نهشــتههای لســی ،تنهــا نشــانگر آن هســتند کــه در طــول یخبندانهــای
پلیستوســن بادهــای مملــو از گردوغبــار شمالبهشــرق ،مناطــق جنوبــی دریــای مازنــدران را
تحتتأثیــر خــود قــرار میدادهانــد (همــان( ،)248 :شــکل .)6

پلیستوســن پایانــی و هولوســن آغازیــن ،مبحــث انتقــال از فراپارینهســنگی بــه
نوســنگی

ماســون و ســاریانیدی ،دوران فراپارینهســنگی را در آســیای مرکزی بهعنوان نقطهی اتصال
بیــن دو دورهی اقتصــاد گــردآوری غــذا و اقتصــاد تولیــدی توصیــف میکننــد (& Masson
( ،)Sarianidi, 1972: 32شــکل  .)7فراپارینهســنگی ایــن منطقــ ه در غارهــای کمربنــد،
کمیشــان ،هوتــو و غــار التپــه (علــی تپــه) در شــمال ایــران ،جبــل 4و دمدمچشــمهی I 5و  II
در جنــوب کوههــای بولشــوی بالخــان ،کایلیــو 6در پیشرفتگــی خلیــج کراسنوودســک،7
و هوجاســو 8در شــرق دریاچــهی قرهبغــاز مطالعــه شــدهاند .شــیوهی تأمیــن معــاش ایــن
دوره شــامل :شــکار (گورخــر کوچــک ،غــزال ،بــز و گوســفند) ،ماهیگیــری (در دریــای
ً
مازنــدران و رودخانـهی اوزبــوی) ،گــردآوری غــذا و احتمــاال اهلیســازی بزســانان بــوده اســت
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شــکل  .6جــدول وقایــع جغرافیایــی منطقــه
در طــول پلهایستوســن متأخــر؛ رنــگ خاکســتری
ـوری آب دریــا و تیرگــی آن
نشــاندهندهی میــزان شـ ِ
ـوری بیشــتر اســت (نگارنــدگان   .)1395 ،
مبیــن شـ ِ

( .)Coolidge, 2005: 10-20کــوون نیــز ایــن دوران را باتوجــه بــه اقتصاد معیشــتی ســاکنان
ُ
غارهــا بــه دو مرحلــهی شــکارگران فــک و غــزال در غــار کمربنــد ،و مرحلــهی شــکارگران
ُ
9
فــک و موشصحرایــی در غــار هوتــو تقســیم نمــوده اســت ( .)Coon, 1957دولوخانــوف
محوطههــای فراپارینهســنگی منطقــه را بهعنــوان اردوگاههــای شــکار منابــع فصلــی در
یکشــیوهی زندگــی مبتنیبــر شــکار و گــردآوری ســیار تفســیرکــرده و انتقــال دور و دراز از
رشــتهکوههای زاگــرس را بــرای ایــن دوره غیرمحتمــل تصــور میکنــد (Coolidge, 2005:
.)10-13; Dolukhanov, 1986
هرچنــد ایــدهی تحــول درونــی فرهنگهــای فراپارینهســنگی بــه اجتماعــات نوســنگی،
بــا ویژگیهــای اســتقرارگاههای کیلتمینــار در بیابانهــای قرهقــوم و قزلقــوم ،مناطــق
دلتایــی آمودریــا و زرافشــان و مناطــق اســتپی و نیمهاســتپی آســیای مرکــزی ســازگاری زیــادی
دارد؛ امــا مســئلهی منشــأ اجتماعــات نوســنگی در جنــوب ترکمنســتان همچنــان مبحثــی داغ
و بیپاســخ بهشــمار میآیــد .هرچنــد تقســیمبندیهای کــوون در غارهــای جنوبــی دریــای
مازنــدران جایــگاه نوســنگی بیســفال را مشــخص نکــرده ،امــا بهنظــر میرســد بتــوان مراحــل
بدونســفال ،ســفال پــوک و ســفال منقــوش را در غــار کمربنــد تفکیــک نمــود (رمضانپــور
و همــکاران .)102 :1392 ،مکبرنــی هــم برمبنــای ســه تیغ ـهی داس از الیههــای پایانــی
فراپارینهســنگی ،معتقــد بــه اقتصــاد معیشــتی بــدوی نوســنگی در الیههــای فراپارینهســنگی

16

شماره  ،15دوره هفتم ،زمستان 1396

ـای هوتــو
شــکل  .7جــدول تاری 
ـذاری غارهـ ِ
خگـ ِ
و کمربنــد (گـ ِـرگ و تورنتــون ،بــا اصــاح و تعدیــل
نگرانــدگان.)1395 ،

متأخــر اســت ( .)McBurney, 1969: 409کولیــج در رابطهبــا مبحــث انتقــال از
فراپارینهســنگی بــه نوســنگی منطقـه ،ســه احتمــال را مطــرح میکنــد :احتمــال اول ،گــذار و
انتقــال مســتقیم طبیعــی از فراپارینهســنگی دریــای مازنــدران بــه نوســنگی جیتــون؛ احتمــال
دوم ،مهاجــرت مردمــان نوســنگی جیتــون از طریــق داالنهــای جغرافیایــی از خراســان ایــران
و یــا شــمالغرب افغانســتان؛ و احتمــال ســوم ،ترکیبــی از هــر دو کــه شــامل گــذار مســتقیم
ســاکنان محلــی فراپارینهســنگی برحســب اقتصــاد و فرهنــگ بومــی ،بهعــاوهی امــکان
حرکــت جمعیتــی درون کوهپایههــای کوپ ـهداغ از هــر یــک از مناطــق شمالشــرقی ایــران یــا
شــمالغربی افغانســتان اســت (.)Coolidge, 2005: 14
وی در مواجهــه بــا احتمــال اول ،مســألهی فشــارهای محیطــی را در خــروج از شــیوهی
زندگــی فراپارینهســنگی و ورود بــه کشــاورزی و دامــداری دورهی نوســنگی مؤثــر دانســته و
بههمیــن دلیــل ،انتقــال از فراپارینهســنگی بــه نوســنگی در نواحــی حاصلخیــز و مناطــق
ُ
جنگلــی را بهدلیــل اســتعداد بــاالی محیــط جهــت تــداوم بهرهبــرداری ،کنــد و تدریجــی تصــور
ً
میکنــد .اگرچــه ،او نهایتــا ترکیبــی از تحــوالت درونزا و تأثیــرات بیرونــی را عامــل انتقــال
از فراپارینهســنگی مازنــدران بــه نوســنگی جیتــون معرفــی میکنــد و بههمیندلیــل ،ایــن

آبوهوای باستانی و امکانسنجی حضور و توسعهی...

منطقــهی حاصلخیــز را درصــورت مواجــه نبــودن بــا فشــارهای جمعیتــی قریبالوقــوع،
مســتعد اتخــاذ یک شــیوهی زندگــی ُپرتالشتــر نمیدانــد ( .)Coolidge, 2005: 12بهاعتقاد
هریــس ،در جســتجو بــرای پیشــینهی فرهنــگ جیتــون ،توجهــات در ابتــدا بهســمت چنــد
محوط ـهی دورهی نوســنگی دشــت گــرگان و ســپس ســنگچخماق معطــوف بــود .از دیــد
وی ،معمــاری ،ســفال و دیگــر دستســاختههای تپ ـهی شــرقی ســنگچخماق مشــابهت
بســیاری بــا مــواد فرهنگــی محوطههــای جیتــون و یاریمتپــه دارد ،و تپـهی غربــی کــه فاقــد
ســفال بــوده ،از نقطهنظــر معمــاری بســیار شــبیه محوطههــای فرهنــگ جیتــون اســت .دو
تاریــخ  5505±155و  5540±130ق.م .از ســطوح مســکونی میانــی ایــن تپــه بهدســت آمــده
کــه مقایســه بــا تاریخهــای جیتــون ،نشــانداد تپـهی غربــی ســنگچخماق در حــدود  200تــا
ّ
 300ســال پیــش از جیتــون مســکون بــوده اســت .بهاعتقــاد او ،ایــن همســنجی دالبــر ایــن
امــکان اســت کــه شــاید تپههــای ســنگچخماق و محوطههــای دشــت گــرگان نماینــدهی
ً
پیشــینیان فرهنــگ جیتــون باشــند ( .)Harris, 1996: 425وی معتقــد اســت کــه «تقریبــا
زمانــی درحــدود  2000ســال بــرای انتشــار شــیوهی کشــاورزی و دامــداری از جنوبغــرب آســیا
ً
نیــاز بــوده و احتمــاال ایــن فراینــد بیشتــر مربوطبــه مهاجــرت و تجمــع کشــاورزان جیتــون
بــوده اســت تــا یــک پذیــرش کشــاورزی توســط جوینــدگان غــذا توســط گروههــای بومــی»
(.)Coolidge, 2005: 12
هریــس بــا اشــارهبه نظــر گوپتــا 10کــه معتقــد اســت ،براســاس فقــدان تقریبــی ســفال در
تپـهی غربــی ســنگچخماق و برخــی مشــابهتها در ابزارهــای ســنگی ،ممکــن اســت ایــن
محوطــه ،نشــاندهندهی انتقــال از فراپارینهســنگی جنــوب دریــای مازنــدران بهفرهنــگ
جیتــون باشــد ،اظهــار م ـیدارد کــه باوجــود احتمــال ارتباطاتــی از میــان کوههــای البــرز در
اواخــر فراپارینهســنگی و اوایــل نوســنگی ،مشــابهتهای فرهنگـ ِـی ادعــای گوپتــا ضعیفتــر
از آنیســت کــه بتوانــد مــورد تأییــد قــرار بگیــرد ()Harris, 1996: 63؛ ایــن درحالیســت
کــه ِگـ ِـرگ و تورنتــون ،باوجــود اظهــارات کــوون مبنیبــر رد احتمــال اینکــه ســفال ،یــک
نــوآوری اقتصــادی مســتقل در منطقـهی بــوده باشــد ( ،)Coon, 1957:150احتمــال آنرا
پــوک چشــمهعلی
منتفــی ندانســته و معتقدنــد دورگهســازی مشــهود در ســاخت ســفال ِ
غــار هوتــوَ ،نهتنهــا احتمــال اقتبــاس اشــکال ســفالی از جمعیتهــای واردشــونده از
شــمالمرکزی فــات ایــران را افزایــش میدهــد ،بلکــه میتوانــد موجــب افزایــش امــکان
تشــابه ســنتهای بومــی منطقـهی در درون گروههــای کشــاورز و دامــداری بشــود (Gregg
.)& Thornton, 2012: 70

بازخوانی دادههای باستانشناختی

تاریخگذاریهـ�ای هوتـ�و و کمربنـ�د(  (�Libby, 1955; Coon, 1957; Gregg & Thorn

 ،)ton, 2012قابلیــت تقســیمبندی در ســه برهـهی زمانــی منطبــق بــا آبوهــوای باســتانی
منطقــه را داشــته و عالوهبــر آن بــا دیگــر یافتههــای باستانشــناختی منطقــه نیــز مطابقــت
نســبی دارد .بدینترتیــب قدیمیتریــن الیههــا در هــر دو محوطــه بــا قدمــت حداقــل 13000
ســال بــا پیــش َروی خوالیــن میانــی منطبــق بــوده و قبــلاز پیــش َروی خوالیــن جدیــد و
پ ـس َروی عمیــق مانگیشــاک قــرار میگیرنــد .نامگــذاری ایــن دوره بهعنــوان «شــکارگران
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فــک» میتوانــد مؤیــد یــک دورهی پی ـش َروی دریــا تــا دامنههــای شــمالی البــرز و تأثیــر آن
بــر نظــام معیشــتی مردمــان باشــد .در ایــن دوره ارتفــاع ســطح آب دریــای مازنــدران حداقــل
 6و حداکثــر  22متــر باالتــر از ســطح آبهــای آزاد بــوده اســت (شــکل  .)5یافتههــای غــار
ُ
کمیشــان نیــز کــه بــه انتهــای هــزارهی دوازدهــم ق.م 11179-11339( .ق.م ).نســبت داده
شــده ،بهادعــای مشــکور و همکارانــش مشــابهتهای زیــادی بــا دو غــار یــاد شــد ه دارنــد ،امــا
بهنظــر میرســد باتوجــه بــه غلبـهی غزالهــا بهدیگــر جانــوران ،شــرایط روبــه خشــکی بیشــتر
را تجربــه میکــرده و شــاهدی بــرای پس َرویهــا در دورهی خوالیــن میانــی اســت .همچنیــن
مشـ�کور ،حضـ�ور غزالهـ�ا را دلیلیبـ�ر غلبـ�هی یـ�ک الگـ�وی زیسـ�تی اسـ�تپی برمیشـ�مارد( (�Mas
)hkour et al., 2010: 36؛ بنابراین ،میبایســتی وقفهی پساز شــکارگران فوک را منطبق
بــا پــس َروی انوتائــوکا بیــن دو مرحلــهی خوالیــن میانــی و جدیــد دانســت کــه بهقدمــت
12000ســال پیــش تاریخگــذاری شــده اســت .امــا آنچــه جذابیــت موضــوع را دوچنــدان
میکنــد ،تــداوم وقف ـهی موجــود در ایــن تاریخگــذاری تــا حوالــی پ ـس َروی هولوســن آغازیــن
بهنــام مانگیشــاک اســت کــه وقفــهی اســتقراری موردنظــر را بیــشاز  2500ســال تــداوم
میبخشــد .ایــن مســئله ،زمانیکــه بحــث رژیــم غذایــی مبتنیبــر موشهــای صحرایــی در
غــار هوتــو را بــهآن اضافــه کنیــم ،جالبتــر میشــود .چراکــه بهاحتمــال زیــاد نشــانهای از
یــک محیــط پرفشــار منعکــس در رژیــم غذایــی ســاکنان منطقــه اســت کــه پ ـساز وقف ـهای
طوالنــی ،حضــور دوبــارهی اجتماعــات شــکارورز و گردآورنــده در مناطــق کوهپای ـهای شــمال
البــرز را نشــان میدهــد .مرحلـهی شــکارگران مــوش صحرایــی غــار هوتــو کــه بهنظــر منطبــق
بــا ســرباالیی پایانــی پــس َروی مانگیشــاک اســت ،بــا وقفــهای پانصدســاله بــه دورهای
از رواج شــکار غــزال در غــار کمربنــد میانجامــد کــه اگرچــه میتوانــد مؤیــد شــرایطی گــرم و
نیمهاســتپی در منطقــه باشــد ،بهبــود قابلتوجهــی را در مقایســه بــا شــرایط زیس ـتمحیطی
منطقــه در مرحلـهی پیشــین (شــکارگران مــوش صحرایــی) نمایــان میســازد .حــال ،وقتــی
شــواهد مذکــور را بــا نظــر بوبــک ،مبنیبــر اینکــه از  10000تــا  8000ســال قبــل منطقــه در
یکــی از خش ـکترین دوران هولوســن قدیــم ،شــاهد انباشــت رســوبات ُلســی ُ
بادرفــت بــوده
ِ
بیامیزیــم ،تصویــر روشـنتری از شــرایط محیطــی منطقــه در آغــاز نوســنگی بهدســت خواهیم
آورد .شــرایطیکه برخــاف تصــور کولیــج ،مبنیبــر وجــود منطقـهای واحـهای کــه وفــور منابــع
آن مانــع انتقــال اجتماعــات شــکارورز و گردآورنــدهی غــذا بهنظــام معیشــتی مبتنیبــر تولیــد
بــوده ،محیطــی ســخت و خشــن را تصویــر میکنــد .بــا پایــان دورهی شــکارگران غــزال در
غــار کمربنــد بهعنــوان پایــان عصــر فراپارینهســنگی منطقــه ،تاریخگذاریهــای هــر دو غــار
ً
باردیگــر بــا وقفــهای حــدودا پانصــد تــا هــزار ســاله مواجــه میگــردد .البتــه اینبــار شــواهد
ِ
محکمــی بــرای یــک پــس َروی جــدی در ســطح آب دریــای مازنــدران وجــود نــدارد ،مگــر
آنکــه بنابــر مســتندات حاصــل از مطالعــات کاکــرودی میــزان ایزوتــوپ اکســیژن آب دریــا کــه
از حــدود  10000تــا  8400ســال پیــش رونــدی نزولــی داشــته ،پی ـشاز آنکــه بــار دیگــر روبــه
افزایــش گذاشــته و در حــدود  7500ســال پیــش بــه اوج خــود رســیده و نشــانهای بــرای یــک
پ ـس َروی دیگــر باشــد (شــکل  ،)4افزایــش نســبی دیگــری را نیــز تجربــه میکنــد کــه شــاید
بتــوان آنرا مرتبــط بــا وقف ـهی پیشگفتــه دانســت .پــس بهنظــر میرســد ،فراینــد انتقــال
در مقطعــی میــان دو دورهی فراپارینهســنگی متأخــر در  8600ســال پیــش کــه آغــاز یــک
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دورهی خشـکوگرم یــا ســرد کوتاهمــدت در منطقــه بــوده و دورهی نوســنگی قدیــم منطقــه
در  8100-8300ســال پیــش کــه نمونههــای نوســنگی بیســفال هوتــو و کمربنــد بهثبــت
رســیده ،اتفــاق افتــاده اســت .اگرچــه کــوون ،ســه افــق فرهنگــی فراپارینهســنگی قدیــم و
جدیــد ،و نوســنگی بــرای غــار کمربنــد گــزارش کــرده ،امــا ابهامــات زیــادی دربــارهی بقایــای
نوســنگی بیســفال در ایــن غــار وجــود دارد .باتوجهبــه وقفـهی موجــود در تاریخگذاریهــای
هــر دو محوطــه ،همزمانــی تحــوالت بیــن ایــن دو مرحلــه بــا دومیــن پـسروی عمــدهی عصــر
هولوســن در حــدود  7500ســال پیــش موردتوجــه اســت که بهواســطهی مطالعــات کاکرودی
در جنوبشــرق دریــای مازنــدران تأییــد شــده اســت.
چارلــز مکبرنــی در مقایســهی تجــارب معیشــتی غــار کمربنــد و غــار فراپارینهســنگی
التپــه (علیتپــه) در نزدیکــی آن ،اظهــار م ـیدارد بــا ورود همزمــان مقادیــر زیــادی از ســفال
و اولیــن مســتندات ریختشــناختی بزهــای اهلــی« ،کل طیفهــای جانــوری و صنایــع
ً
ابزارســازی ســریعا تغییــر پیــدا میکنــد» ( .)McBurney, 1969: 408نســبت بقایــای گونـهی
بــز و گوســفند نیمهاهلــی در تغییــری جهشــی از  12بــه  %48میرســد؛ درحالیکــه بقایــای
غزالهــا از  62بــه  ،%8و بقایــای گاو وحشــی از  %22بــه صفــر کاهــش مییابــد .تیغههــای
کــولدار و هندســی فراپارینهســنگی بــا ورود ســفال ناپدیــد میشــوند ،امــا فقــط یــک تیغـهی
داس از الیههــای  10تــا  8بهثبــت رســیده؛ درحالیکــه  20عــدد از الیــهی  7تــا  1بهدســت
آمــده اســت .بالعکــس ،مشــتههای ســنگی از الیههــای  25 ،22 ،16 ،9و تعــدادی هــاون
ُ
بــا آثــار اخــرای قرمزرنــگ از الیههــای  12و  13بهدســت آمــده اســت .تنهــا یــک دســتاس
ً
زینیشــکل از الیــهی  2کــه احتمــاال از آخریــن الیههــای نوســنگی بــوده ،از غــار کمربنــد
بهدس ـتآمده اســت ( .)Gregg & Thornton, 2012: 60ایــن درحالیســت کــه بهلحــاظ
ریختشــناختی تمیــز بقایــای جانــوری بــز و گوســفند نیمهاهلــی الی ههــای فراپارینهســنگی
از گونههــای اهلیشــدهی الیههــای نوســنگی کمربنــد بــرای کــوون امکانپذیــر نبــوده ،امــا
نســبت حیوانــات جــوان مجموعــه او را بهایــن ظــن رســانده کــه «رمـهداری بــز بایــد در دورهی
فراپارینهســنگی آغاز شدهباشــد» ( .)Gregg & Thornton, 2012: 61کوون باردیگر اشــاره
میکنــد کــه« :غــار کمربنــد از بــاال بهپاییــن شــامل چهــار افــق فرهنگیســت)1 :نهشــتههای
آشــفتهی محتــوی بقایــای نوســنگی بههمــراه شــواهدی از عصــر آهــن ،دورهی اســامی و
عصــر حاضــر؛  )2یــک افــق دسـتنخوردهی نوســنگی قابلتقســیم بهمرحلـهی باالیــی )2a
بــا محتــوای ســفال و حیوانــات اهلــی و مرحلـهی پایینــی  )2bبدون حضور ســفال و با شــواهد
گوســفند و بــز اهلــی؛  )3یــک فرهنــگ فراپارینهســنگی کــه در آن غــذای اصلــی از حیوانــات
علفزارهــا یــا مناطــق بیابانــی و شــامل غــزال بــوده؛  )4دورهی فراپارینهســنگی قدیــم کــه غــار
ُ
درطــول آن یــک مرکــز تولیــد ســنگ چخمــاق بــوده ،و از یــک قطعـهی کوچــک فــک دریایــی
و تعــداد زیــادی پرنــدگان آبــزی بــرای تغذیــه اســتفاده کردهانــد» (.)Coon, 1952: 231
ً
ظاهــرا باوجــود تــاش گــرگ و تورنتــون بــرای گنجانــدن احتمــال تحــول درونــی دورهی
نوســنگی بیســفال بهنوســنگی باســفال درمیــان گزینههــای تحــوالت فرهنگــی منطقــه،
وجــود شــکافی عمیــق در فواصــل تاریخگذاریهــای دو غـ ِـار هوتــو و کمربنــد ،در کنــار ورود
دفعتــی شــواهد اهلیســازی و نوســنگی باســفال بهمنطقــه و نیــز ســوابق انباشــت رســوبات
ُلســی ُ
بادرفتــی موردتأ کیــد بوبــک و پاشــایی کــه تــا حــدود  8000ســال پیــش و در یکــیاز
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خشـکترین وضعیتهــای منطقــه تــداوم داشــته ،موانــع قابلتوجهــی بــرای تأییــد احتمــال
چنیــن ادعایــی هســتند.
بررســی محوطههــای نوســنگی ایــن منطقــه (ماهفــروزی )1382 ،کــه تپههایــی کوچــک
و کمارتفاعانــد نشــان میدهــد کــه آنهــا اغلــب در فاصل ـهی  10تــا  13کیلومتــری موقعیــت
امــروزی خطســاحلی دریــای مازنــدران قــرار گرفتــه و ارتبــاط معنــاداری بــا موقعیــت غارهــای
فراپارینهســنگی چــون :کمربنــد ،هوتــو و کمیشــان دارنــد .مهمتریــن ایــن محوطههــا ،تپـهی
کمیشــانی در فاصلــهی  500متــری شــمال غــار کمیشــان و  20کیلومتــری ســاحل دریــای
مازنــدران اســت ،کــه بهاســتناد فقــدان شــواهد ســفالی روی ســطح تپــه و شناســایی تیغههای
داس ،تیغههــای کــولدار و ســنگمادرهای فشــاری بــه دورهی نوســنگی بیســفال نســبت
داده شــده اســت (رمضانپــور و همــکاران .)102 :1392 ،امــا در مناطــق خــارج از محــدودهی
حــوزهی فرهنگی-جغرافیایــی گــرگان ،محوطــهی ســنگچخماق شــواهدی از وجــود دو
مرحلــهی متوالــی نوســنگی بیســفال و باســفال را درخــود دارد (;Thornton, 2013: 241
 .)Roustaei, 2015ماســودا در تپـهی قدیمیتــر غربــی ،پنــج الیـهی اســتقراری و در تپـهی
جدیدتــر شــرقی ،شــش الیــهی اســتقراری شناســایی کــرده اســت کــه در چهــار مرحلــهی
نوســنگی بیســفال ،نوســنگی باســفال قدیــم ،نوســنگی باســفال جدیــد ،و انتقالــی عصــر
سوســنگ تقســیمبندی میشــود .ایــن محوطــه مقادیــر قابلتوجهــی از یافتههــا شــامل
م 
معمــاری و دســتافزارها را در اختیــار میگــذارد ( .)Thornton, 2013: 241روســتایی در
بازنگــری الیهنــگاری محوطــه ( ،)1387تعــداد  ۴۹کانتکــس تپـهی غربــی را براســاس فرایند
شــکلگیری نهشــتهها از بــاال بهپاییــن بهچهــار مرحلــه تقســیم میکنــد کــه دو قطعــهی
کوچــک ســفال از مرحلـهی ســوم آن بهدســت آمــده اســت .هفــت نمونـهی کربــن 14تپـهی
 ً
غربـ�ی ،دورهای تقریبـ�ا ۳۰۰ســاله را از حــدود  ۷۰۰۰تــا  ۶۷۰۰ق.م .پوش ـشمیدهد (�Rous
 .)taei, 2015: 577نمونههــای تپـهی شــرقی نیــز محــدودهای بیــن  ۶۲۰۰تــا  ۵۳۰0ق.م .را
ً
بــا تداومــی تقریبــا هزار ســاله ارائه میکننــد ( .)Ibid: 576تورنتون ســفالهای اولیهی تپهی
زرد ســوخته (قهــوهای
غربــی را کــه توســط کامــورو بهعنــوان ســفالهای قهــوهای مایلبــه ِ
متمایلبــه قرمــز) بــا ســطح داغــدار توصیــف شــدهاند ،بــدون کوچکتریــن تردیــدی مرتبطبــا
ســفالهای پــوک نوســنگی مازنــدران میدانــد کــه از غارهــای هوتــو و کمربنــد بهدســت
آمــده و توســط دایســون معرفــی شــدهاند (َ .)Thornton, 2013: 243مســودا نیــز بهوجــود
مشــابهتهای بســیاری میــان الیههــای باالیــی تپـهی غربــی و پایینتریــن الیههــای تپـهی
شــرقی ،شــامل حضــور ســفالهای پــوک نوســنگی و انــواع مشــترکی از ابزارهــای اســتخوانی
اشــار ه کــرده و البتــه تأ کیــد میکنــد الی ـهی  6تپ ـهی شــرقی متأخرتــر از الی ـهی یــک تپ ـهی
غربیســت ()Masuda, 1974: 211; Masuda, 1976: 65؛ بنابرایــن نوســنگی باســفال
سـ�نگچخماق (تپـ�هی شـ�رقی) بـ�ا سـ�فال مشـ�ابه محوطـ�هی نوسـ�نگی جیتـ�ون( (�Masu
 )da, 1976: 63در پایینتریــن الیههــا ،قدمتــی درحــدود  ۶۲۰۰ق.م .ارائــه میکنــد و ایــن
درحالیســت کــه تاریخهــای محوط ـهی جیتــون دامن ـهای از  5700-6300ق.مHarris( .
 ،)& Gosden, 1996: 382و تاریخهــای دورهی ســیلک  Iطیفــی از  5200-6000ق.م.
ارائــه میدهنــد ( .)Fazeli Nashli et al., 2009: 9همزمانــی نســبی میــان جابهجایــی
از تپ ـهی قدیمیتــر غربــی بــه شــرقی بــا وقفههــای غارهــای هوتــو و کمربنــد و تعلــق تمــام
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محوطههــای نوســنگی دش ـتهای منطقــه بــه دورهی نوســنگی باســفال نکت ـهی بســیار
مهمــی اســت .همچنیــن تورنتــون از وجــود مشــابهتهایی انکارناپذیــر میــان ســفال پــوک
غارهــای هوتــو و کمربنــد بــا محوطـهی ســنگچخماق در جنــوب البــرز نیــز پــرده برمـیدارد.
همچنیــن محوطـهی کوچــک پوکردوال در حاشــیهی شــرقی شــهر گرگان با ســفالهایی
ً
مشــابه بــا قدیمیتریــن انــواع تپ ـهی ســنگچخماق و غارهــای هوتــو و کمربنــد ،مســتقیما
ُ
ً
بــرروی الیههــای زردرنــگ لــس کــه احتمــاال منطبــق بــا دومیــن پیـش َروی ســطح آب دریــای
مازنــدران در عصــر هولوســن (شــکل  4و  )6هســتند ،قرارگرفتــه اســت (ضیغمــی۱۳۸۸ ،؛
عباســی .)۱۳۸۶ ،ایــن احتمــال براســاس مطالعــات صورتگرفتــه توســط پاشــایی (پاشــایی،
 ،)1375قازانچایــی (قازانچایــی و همــکاران )1387 ،و آخانــی ()Akhani et al., 2010
تأییــد میگــردد .ضمــن اینکــه هیچیــک از محوطههــای نوســنگی باســفال منطقــه قدمتــی
فراتــر از مراحــل پایانــی هــزارهی هفتــم و ســالهای آغازیــن هــزارهی ششــم ق.م .را ندارنــد و
ُ
بهنظــر میرســد ،همگــی محوطههــای نوســنگی باســفال منطقــه بایــد روی الی ـهای از لــس
بهقدمــت اوایــل هــزارهی ششــم ق.م .واقــع شــده باشــند.

نتیجهگیری

حــوزهی فرهنگی-جغرافیایــی گــرگان بهتبعیــت از شــرایط اقلیمــی حــوزهی آبریــز دریــای
مازنــدران در مقطعــی بیــن  13000تــا  8000هــزار ســال پیــش ،دورهای از بیثباتیهــا و
دگرگونیهــای شــدید و متوالــی اقلیمــی را پشتســر میگذاشــته کــه شــامل مجموع ـهای از
دورههــای متوالــی ســردوگرم بــوده اســت .نتایــج مطالعــات ســطح آب دریــای مازنــدران مؤیــد
آنســت کــه پیــش َروی و پس َرویهــای دریــا ویژگــی ادامــهداری بــرای منطقــه بهشــمار
ّ
مـیرود ،امــا علــت تمایــز ایــن نوســانات از نوســانات بعــدی ،شـ ّـدت و وســعت وقــوع تغییــرات
بــوده اســت (شــکل .)2
ّ
بنابرایــن ،تحــوالت فرهنگــی و تکنولوژیکــی اجتماعــات منطقــه بهشــدت تابــع شــرایط
تحمیلــی از ســوی محیــط بــوده و نوســانات محیطــی شــدید و متوالــی ،ضــرورت تحــرک
جمعیتــی مســتمر و الگــوی تمرکــز مکانــی خاصــی را ایجــاب میکــرده اســت .همینامــر نیــز
دامنـهی نفــوذ مــواد فرهنگــی مختلــف را به فراتر از مرزهای جغرافیایی البرز و کوپهداغ ســوق
داده و موجــب همگونــی مــواد فرهنگــی از جیتــون تــا ســنگچخماق میشــده و محــدودهی
اســتقراری اجتماعــات شــمال البــرز را بهمناطــق پیرامونــی مرتفعتــر جنگلــی و نیمهجنگلــی
ً
در اطــراف دشــت محدودســاخته اســت .محوطههــای نوســنگی دشــت گــرگان ،تقریبــا
ن آنکــه
در نــواری بهپهنــای  10تــا  15کیلومتــری از دامنههــای البــرز واقــع شــدهاند .ضمــ 
بیـشاز  %60از  57محوطـهی یــاد شــده ،در یکســوم شــرقی دشــت گــرگان (شهرســتانهای
کاللــه ،گنبــد و مینودشــت) واقــع شــدهاند کــه براســاس نقشـههای دولوخانــوف از پیـش َروی
خوالیــن (شــکل  ،)5جــزو معــدود قســمتهای مصونمانــد ه از پیـش َروی دریــای مازنــدران
اســت کــه بــا درههــای میانکوهــی در شــرق ماننــد دشــت مان هوســملقان بــا محوطــهی
نوســنگی قلعهخــان ،و درههــای مرتبطبــا راههــای ارتباطــی داخــل فــات مرکــزی ایــران در
جنــوب احاطــه شــده اســت .بــا درنظــر گرفتــن موقعیــت محوطههــای آقتپــه و یاریمتپــه
نســبت بــه ورودیهــای شــرقی و جنوبــی دشــت و رابطـهی سبکشــناختی یافتههایشــان
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بــا جنــوب البــرز و شــمال کوپ ـهداغ ،شــاید بتــوان آنهــا را اشــارات امیــدوار کننــدهای بــرای
الگــوی پراکنــش جمعیتهــای مراحــل آغازیــن عصــر هولوســن دانســت .همچنیــن تحــرک
جمعیتــی از ویژگیهــای منطقــه در مراحــل پایانــی عصــر پلیستوســن و آغازیــن عصــر هولوســن
دانســته شــده و آقتپــه نیــز محوطـهای بــا اســتقرار غیردائمــی و فصلــی توصیــف شــده اســت؛
آنچــه از تصاویــر و توصیفهــای تورنتــون از ســفال پــوک شــمال ایــران برمیآیــد ،ایناســت
ً
کــه چنیــن ســفالهایی قطعــا اولیــن یــا حتــی قدیمیتریــن ســفالهای منطقــه نبــوده و نظــر
کــوون دایــر بــر یــک نــوآوری اقتصــادی مســتقل در منطق ـهی ضعیــف میباشــد .همچنیــن
قدیمیتریــن ســفالهای شناختهشــده از محوط ـهی ســنگچخماق ،خــود تأ کیــد دیگــری
برحضــور و تأثیــر اجتماعــات متحــرک در منطقــه اســت.
باتوجــه بــه دورهی نوســنگی باســفال در اولیــن الیههــای پوکــردوال کــه برروی ِبســتری از
ُ
نهشــتههای لســی با قدمت  5680ق.م .به اســتناد مطالعات پاشــایی قرار گرفته و انتســاب
الیههــای نوســنگی باســفال غارهــای هوتــو و کمربنــد بــه اواخــر هــزارهی هفتــم ق.م .بهنظــر
ً
میرســد ظهــور فنــاوری ســفال در محوطههــای دشــت گــرگان امــری کامــا دفعتــی بــوده
اســت .حــال ایــن اتفــاق یــا حاصــل یــک مهــارت اقتباســی بیرونــی منتــج از تحــرکات مکانــی
اجتماعــات محلیســت ،و یــا چنانچــه حاصــل فراینــدی درونــی و مســتمر بــوده ،میبایســتی
در کوهپایههــا و محوطههــای دیگــری کــه مشــابه بــا هوتــو و کمربنــد بودهانــد ،بهوقــوع
پیوســته باشــد؛ البتــه حالــت ســومی نیــز وجــود دارد کــه مبتنیبــر احتمــال قدمــت بیشــتر و
اســتمرار طوالنیتــر اســتقرارهای یکســوم شــرقی حــوزهی فرهنگی-جغرافیایــی گــرگان
اســت .باوجــود کمبــود اطالعــات کافــی ،اینکــه بهدلیــل شــرایط ســخت محیطــی ،عمــدهی
تمرکــز اجتماعــات منطقــه در حاشــیههای مســتعدتری از دشــت اتفــاق افتــاده باشــد ،موضــع
باورپذیــری اســت کــه میتوانســته بــا تســهیل شــرایط موجــب انتقــال ســریع نوآوریهــای
تکنیکــی و سبکشــناختی و یــا حتــی انتشــار جمعیتــی بهســایر نقــاط منطقــه شــده باشــد.
بهویــژه ،باوجــود محدودیتهــای مواصالتــی کوپــهداغ و البــرز شــرقی ،راه دسترســی بــه
حــوزهی فرهنگی-جغرافیایــی گــرگان ازطریــق گذرگاههــا و گردنههایــی در شــمال ،شــرق و
جنــوب ّ
میســر بــوده اســت .در جنــوب نیــز بــا آنکــه ارتفاعــات شــاهکوه و شــاهوار موانــع بلنــدی
بــرای عبــور مســتقیم میــان دامغــان و شــاهرود بــا گــرگان بهشــمار میرونــد ،امــا بهســمت
شــرق و غــرب از ارتفــاع آنهــا کاســته شــده و بهلطــف گردنههایــی چــون :قزلــق ،شــاهکوه،
دجمینــو و شمشــیربر میتــوان از ســد آنهــا عبــور کــرد؛ بدینترتیــب ،اگرچــه یافتههــای ایــن
پژوهــش همچنــان دربهــای مباحثــی نظیـ ِـر درونزا یــا بــرونزا بــودن اهلیســازی حیوانــات
و گیاهــان را در کنــار بســیاریاز نوآوریهــای دیگــر در ایــن منطقــه بــاز نــگاه م ـیدارد ،امــا
باتکیهبــر آنچــه از فشــارهای محیطــی و جابهجاییهــای مــداوم جمعیتــی متأثــر از آن ،و
قدمــت بیشتــر فناوریهایــی نظیـ ِـر ســفال در مناطــق بیرونــی ازنظرگذشــت ،نقــش عوامــل
پیرامونــی و تحــرکات جمعیتــی را در چنیــن فرایندهایــی ُپررنگتــر میســازد.
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کتابنامه

 پاشــایی ،عبــاس« ،1375 ،گاهشـــناسی تغـــییرات جــوی هولوســن در شــمال خــاوریایــران (دشــت گــرگان)» ،مجل ـهی علــوم زمیــن دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی
گــرگان ،ســال پنجــم ،شــمارهی  ،19صــص.51-42 :
«بررســی ویژگیهــای فیزیکــی و شــیمیایی و چگونگــی
 پاشــایی ،عبــاس،1376 ،ِ
ُ
خاســتگاه رســوبهای لســی در منطق ـهی گــرگان و دشــت» ،مجل ـهی علــوم زمیــن ،ســال
ششــم ،بهــار و تابســتان ،شــمارههای  ،24-23صــص.78-67 :
 رمضانپــور ،حســین ،گاراژیــان ،عمــران و ولیپــور ،حمیدرضــا« ،1392 ،نوســنگیو نوسنگیشــدن در ســرزمینهای پســت شــرق مازنــدران براســاس بررســیهای
باستانشــناختی» ،فصلنامـهی پژوهشهــای باستانشناســی ایــران ،شــمارهی  ،4دورهی
ســوم ،بهــار و تابســتان ،صــص.116-97 :
 ضیغمــی ،مجیــد« ،۱۳۸۸ ،طبقهبنــدی و گونهشناســی ســفالهای عصــر نوســنگیتپــه پوکــردوال گــرگان» ،پایاننامـهی کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد تهــران
مرکــز.
 عباســی ،قربانعلــی« ،1387 ،گـــزارش کاوشهــای باستانشــناختی تپ ـهی پوکــردوالگــرگان» ،تهــران ،پژوهشــکده باستانشناســی (منتشــر نشــده).
 عباســی ،قربانعلــی ،1390 ،گــزارش پایانــی کاوشهــای باستانشــناختی نرگستپــهگــرگان ،تهــران :انتشــارات گنجینـهی نقــش جهــان.
 فیضــی ،وحیــد ،عزیــزی ،قاســم ،علیمحمدیــان ،حبیــب ،محمــدی ،حســین،شمسـیپور ،علیاکبــر« ،1393 ،بازســازی آبوهــوای كواترنــر پســین با اســتفاده از پذیرفتاری
مغناطیســی و ژئوشــیمی عناصــر اصلــی لسهــای منطقــه آزادشــهر» ،پژوهشهــای
ژئوموفورلــوژی ّکمــی ،ســال ســوم ،شــمارهی  ،3صــص.21-1 :
پاشــایی اول ،عبــاس ،خرمالــی فرهــاد ،و ایوبــی ،شــمساهلل،
 قازانچایــی ،رضــا،ِ
ُ
« ،1387بررســی برخــی خصوصیــات میکرومورفولوژیــک توالــی لس-پالئوســول منطق ـهی
ناهارخــوران گــرگان» ،علــوم زمیــن ،دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،شــمارهی
دوم ،خرداد-تیــر ،صــص.66-58 :
 قمریفتیــده ،محمــد ،وحدتینســب ،حامــد ،و موســوی ،ســید مهــدی،1394 ،«نوســانات آب دریــای مازنــدران از هــزارهی ســوم تــا هــزارهی اخیــر و تأثیــر آن بــر پراکنــش
مراکــز اســتقراری در جنوبشــرق دریــای مازنــدران» ،پژوهشهــای جغرافیــای طبیعــی،
دانشــگاه تهــران ،شــمارهی  ،47صــص.37-56 :
 ِک َســلخه ،ســعیده ،خرمالــی ،فرهــاد ،کیانــی ،فرشــاد ،و بارانیمطلــق ،مجتبــی،1391 ،های زیســتی (گلســنگ) در
«خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی و
ِ
میکرومورفولــوژی پوســته ِ
ِ
ُ
ُ
ـای حفاظـ ِـت آب و خــاک ،جلــد
تپههــای لســی آال گل اســتان گلســتان» ،مجلـهی پژوهشهـ ِ
نوزدهــم ،شــمارهی اول ،صــص.18-1 :
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 ایــران در پیــش از تاریــخ (باستانشناســی ایــران،1378 ، صــادق، ملکشــهمیرزادی،) (معاونــت پژوهشــی پژوهشــکد ه باستانشناســی، تهــران،از آغــاز تــا ســپیدهدم شهرنشــینی
.انتشــارات میــراث فرهنگی
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