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Abstract 
Climatic conditions have dried up since the late 5th millennium BC as if Paleoclimate research in the 
northern hemisphere, particularly Iran and neighboring countries, shows unfavorable climatic 
conditions and several periods of severe drought during 4th millennium BC. Also, based on 
environmental sedimentological studies on archaeological sites such as Mafin Abad of Islamshahr and 
Meymanat Abad of Robat Karim in Tehran province and Ghara Tepe of Qomroud in Qom province, 
it has been determined that all three sites were flooded by neighboring rivers in the mid and late 4th 
millennium BC. The occurrence of these floods coincided with the severe droughts in the 4th 
millennium BC. The enormous floods caused by severe centralized rains are, in principle, one of the 
main features of climate change and droughts. As the drought intensified, especially since the late-4th 
millennium BC, human populations in the cultural region of North Central Iran have decreased, 
leading to a cultural decline during the Bronze Age. This research tries to study the destructive 
impacts of climate change on ancient societies of the Tehran plain and the Qomroud-Gharachay 
basin, located in the western part of the North Central region of Iran. For this purpose, paleoclimate 
research of the Holocene Age and environmental sedimentological studies of ancient sites 
contemporary with Sialk III period have been used. Also, during environmental surveys of the Mafin 
Abad site, evidence of an ancient stream (possibly one of the branches of the Karaj River) belonging 
to the mid-4th millennium BC, was discovered. It is probable that the uprising of the same river 
destroyed the ancient village. The XRD analysis on the sediments of this river indicates the deliberate 
selection of this location for establishment of the important settlement in 5th and 4th millennium BC. 
According to the sedimentology, the ancient stream has been one of the most valuable mine of 
pottery clay in the whole of North Central Iran. Previously, there was one of the largest ceramic 
factories near Mafin Abad, which uses peripheral soil. Also, the existence of very fine and excellent 
pottery of Mafin Abad, belonging to the Cheshmeh Ali Culture with 3mm thickness is another reason 
to support this hypothesis. Thus, Mafin Abad has great environmental potential for attracting human 
communities, but has failed to reach the threshold of urbanization. Mafin Abad and Ghara Tepe in 
the mid-4th millennium BC and Meymant Abad in the late-4th millennium BC ended their lives. 
Although it is not yet known exactly where the Meymanat Abad settlement was formed after the 
Mafin Abad collapse, but because the most recent Mafin Abad cultural material belongs to the early 
Sialk III phase and the oldest Meymanat Abad cultural material belongs to the same period, it is likely 
that after the end of Mafin Abad due to the flooding of the ancient stream which was a branch of the 
Karaj River, Meymanat Abad has been established. Since the absolute dating of Meymanat Abad 
indicates the oldest settlement at around 3700 BC, it may be possible to attribute this date time to the 
flood in Mafin Abad. As noted, most of the paleoclimate researches confirm the occurrence of a 
climate change and drought in about 3700-3500 BC. Also, the eventual collapse of Meymanat Abad in 
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the late 4th millennium BC overlaps with the 5.2 ka BP drought event (3200 BC) that continued until 
the early 3rd millennium BC. Since then, the long cultural decline began in the North Central Iran 
region and covered the whole Bronze Age. Perhaps one of the most important reasons for the 
significant decreased of settlements and the existence of only one to two layers of settlement after the 
Sialk III period was severe climate change. These natural hazards have undoubtedly had profound 
impacts on the subsistence system of the North Central societies of Iran. 
Keywords: Dry event, 4th millennium BC, Tehran plain, Qomroud-Gharachay basin, Paleoclimate 
Research, XRD analysis 
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 چکیده

ویهژه ایهران و کشهورهای    اقلیم در نیمکرة شمالی، بهه  های دیریناواخر هزارة پنجم ق.م رو به خشکی گرایید. پژوهششرایط اقلیمی از 
طی هزارة چهارم ق.م هستند. همچنین، بر اساس نتهای   در شرایط اقلیمی نامساعد و وقوع چند دورة خشک شدید  ةدهندجوار، نشانهم

تپه قمرود در استان قهم  کریم در استان تهران و قرهآباد رباطشهر و میمنتآباد اسالمافینهای مشناسی محیطی محوطهمطالعات رسوب
جوارشان، به زیر رسوبات سیل های همشده است که هر سه محوطه در اواسط و اواخر هزارة چهارم ق.م در اثر طغیان رودخانهمشخص 
ههای سههمگین   شدید در هزارة چهارم ق.م مطابقت دارد و اساساً وقهوع سهیل   های خشکها کامالً با دورهاند. زمان وقوع این سیلرفته

رود. بها شهدت گهرفتن شهرایط اقلیمهی      هایی به شمار میهای اصلی چنین دورهآسا، یکی از مشخصههای متمرکز و سیلشناشی از بار
کهه  طهوری یران مرکزی رو به کاهش گذاشهت، بهه  ویژه از اواخر هزارة چهارم ق.م، جمعیت انسانی در منطقة فرهنگی شمال ابه خشک،

اقلیم عصر هولوسهن   های دیرینگیری از پژوهشسعی دارد تا با بهره ،د. این پژوهششطی عصر مفرغ در منجر به یک افول فرهنگی 
، تأثیرات مخرّب تغییرات اقلیمی را بر جوامع انسانی IIIافق با دورة سیلک های باستانی همشناسی محیطی محوطههای رسوبو بررسی

چای، واقع در نیمة غربی منطقة فرهنگی شمال ایران مرکزی، مورد بررسی قرار دهد. همچنین، آنهالیز  قره-دشت تهران و حوضه قمرود
ای از رود کرج اسهت کهه در   ار شاخهگزینی آگاهانة این استقرارگاه در کنکنندة مکانتعیین ،آبادبر رسوبات محوطة مافین XRDعنصری 

زیاد، طغیان همین رود موجب تخریب روستای باستانی مزبور شده است. نتهای  آنهالیز   احتمالاواسط هزارة چهارم ق.م جریان داشته و به
ل ایهران  گهری در سراسهر منطقهة شهما    های کشاورزی و سفالترین خاکدهند که رسوبات این رود، یکی از مرغوبنشان می ،ذکرشده

توانهد در  اش، میهای باالی محیطیباوجود پتانسیل زیاد، عدم ورود این ناحیه به دورة شهرنشینی،احتمالبنابراین، به مرکزی بوده است.
 شود.ارتباط با وقوع مخاطرات اقلیمی هزارة چهارم ق.م توضیح داده 
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 مقدمه. 1
تهدیدی جهدی   سالیخشک، تاکنون ازتاریخپیشاز دوران 

موجهب تغییهر    ،اوقهات برای موجودیت انسان بوده و اغلب 
است. متهون تهاریخی سرشهار از وقهایعی     مسیر تاریخ شده

مهدت  ههای طهوالنی  دهند چطور دورههستند که نشان می
مواد غذایی، قحطهی،   ةعرضاختالل در  سبب سالیخشک
 .[1] انهد هها شهده  انسهانی و جنه    ةگسهترد های مهاجرت
 ةدورطهی یهک   در بر فقدان بارندگی مناسب  یسالخشک
دارد که منجر به افت رطوبت خاک از داللت مدت طوالنی

شود های جاری میزیاد و کاهش آب قرتعطریق تبخیر و 
 کنهد مهی  مختهل های انسانی و زیستی معمول را و فعالیت

یک رویداد اقلیمی خزنده است که پیش ،یسالخشک .[2]
بینی دقیق آغاز و پایان آن کار آسانی نیسهت و همچنهین،   

 پهذیری میهزان آسهیب   بسته بهه تأثیرات آن، در هر مکان، 
 .[3] دهد، متفاوت استکه در آن رخ می ایجامعه

هههوایی وشههناخت وضههعیت اقلیمههی و تغییههرات آب  
بازسهازی شهرایط    درتدریجی و ناگهانی در دوران باستان، 

معیشهتی جوامهع و    ةشیومحیطی مناطق مختلف و زیست
 دیرین های[. پژوهش4] اجتماعات انسانی ثمربخش است

شواهد بسیاری از تغییرات اقلیمهی   ،شمالی ةنیمکر در اقلیم
 دهنهد را نشان مهی  مختلفزمانی و مکانی های در مقیاس
 کهه طوریبهند، اهشدیدی همراه بود هایسالیخشککه با 
های باستانی تحت تأثیر این رویدادهای ها و تمدنفرهن 
 هههای ضههعفدورهدچههار فروپاشههی کامههل و یهها  ،اقلیمههی

ند، به این دلیل که ظاهراً یا فرصهت کهافی   اهدرازمدت شد
های هوایی جدید و دگرگونیوی سازگاری با شرایط آببرا

بهه تغییهر    ایهل نهد و یها اساسهاً م   اهمحیطی را نداشتزیست
 آوری وتههاب بههرای خههود فرهنگههی و سیسههتم معیشههتی 

چون در شرایط بسیار سهخت، یکهی از    ند،اهنبود سازگاری
 موردپذیرشهای حفظ بقا، مهاجرت است که راه ترینمهم

بنههابراین،  ؛کشههاورز نیسههت-اغلههب جوامههع یکجانشههین 
های جوامع انسهانی سهاکن در منهاطق مختلهف بهه      پاسخ

متفاوت هستند. برخی به هر شکل  ،رویدادهای تغییر اقلیم
ایسهتایی،   ،کنند و بعضی دیگهر برای بقا تالش می ،ممکن

، به این امیهد کهه   گزینندبرمیفرسایش و زوال تدریجی را 
 بهبود یابد. زودیبهی و طبیعی اوضاع جوّ

 ههزاره طهی  در فرهنگی شمال ایران مرکهزی   ةمنطق
ههوایی  ورویهدادهای آب دچهار  متعهدّد   طهور بهچهارم ق.م 

 ههای سهالی خشهک حدّی مرتبط با تغییرات اقلیمی، ماننهد  
بها  شده و  گریآسای تخریبهای سیلفرسا و بارشطاقت

 در اواخهر ایهن ههزاره،   نامطلوب اقلیمی تشدید این شرایط 
 فراوانهی انسانی کاهش  استقرارهایو تعداد  جمعیت میزان
اههالی ایهن   اغلب  ،رسدبه نظر می کهطوریبه .است یافته
از بهین   محیطهی زیستت وخامت شرایط یا از شدّ ،منطقه
 انهد. اند یا به مناطق مساعد نامعلومی مههاجرت کهرده  رفته

ههای  ایهن پهژوهش سهعی دارد، ضهمن بررسهی پتانسهیل      
مهوردی دشهت تههران و     بامطالعهه محیطی این منطقهه ) 

چهای(، میهزان تأثیرگهذاری مخهاطرات     قره-قمرود حوضه
قرار دهد. مفروض  موردبررسی ،انسانی بر جوامع را اقلیمی

ههای  بهه دلیهل بهارش    سهمگین هایع سیلاست که وقو
 ،طهی رویهدادهای اقلیمهی خشهک    در  آسها متمرکز و سیل
باسهتانی شهمال    روسهتاهای به  جدیرسانی موجب آسیب

 ةدورایههران مرکههزی شههده و عههدم ورود ایههن منطقههه بههه 
با تغییهرات اقلیمهی    مرتبط ،سوم ق.م ةهزاردر  شهرنشینی

 است. بوده

 چهارم ق.م ۀهزارشرایط اقلیمی . 2
 در کمربند پرفشهار جنهب حهارّه    قرار گرفتنایران به دلیل 

شههمالی(،  درجههه ۳۵السههرطان و مههدار )بههین مههدار ر س
، اما گهاهی افهت   دارد هوایی گرم و خشکوآب، یطورکلبه

 مالحظهه قابلمناطق کوهستانی  دما در زمستان، در برخی
و همچنههین،  وسههعت زیههاد ایههران   بههاوجود .[5] اسههت
تولیهد   بخش مرکزی فالت ایهران هم در  کههواهایی توده
 ،وزنهد از جهات مختلف به داخل ایران مهی  شوند و هممی
 ،سراسر این کشورتغییرات اقلیمی بر  توان گفت کهمیاما 
 .(1)شکل  گذارندمی ات مشابهیتأثیر
شمالی،  یمکرهن در یماقل یریندهای پژوهش بر طبق 
 دادهرخ شهدید  خشهک  دورةچند چهارم ق.م  ةهزارطی در 
 یهه نما) شناسهی اقلیمیریند هنمون ۵۰آزمایش حدود . است

شهرایط اقلیمهی    کننهده مشهخص  ،اقلیمی( از سراسر جهان
چههارم   ههزاره طهی  در سرد و خشک در مناطق گرمسهیر  

سههال  ۵۹۰۰) ق.م ۳۹۰۰ اقلیمههی رویههداد[. 6ق.م اسههت ]
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کهه بها    باند استجرارد  رویداد سرمایشیچهارمین  ،پیش(
. [8-7] اسهت  شهده مشهخص های قطبهی  پیشروی یخچال
در اسهت  توانسهته میبه مدت چند قرن تأثیرات این رویداد 
هههای سههرمایش و  دوره صههورتبهههمنههاطق مختلههف  

هههای بههر طبههق پههژوهش احسههاس شههود. یسههالخشههک
(، نمودار تغییرات GISP2مرکز گرینلند ) شناسیاقلیمیریند

افهت محسهوس دمها بها اوج      ةدهنهد نشاندمای هولوسن 
 پیشهزارسال 2/۵خشک  رویداد ؛ اما[9] ق.م است ۳۴۰۰
کههههه در ادبیههههات  (ق.م ۳۰۰۰تهههها  ۳2۰۰از حههههدود )

زمانی  ازلحاظ است، شده شناخته کامالًشناسی اقلیمدیرین
های چندین نقطه در بررسی .است ثابت بوده جاهمه یباًتقر

وقوع این رویهداد   )که در ادامه ذکر خواهند شد( خاورمیانه
ت ایهن  مشخص نیست که علّه  یدرستبه کنند.را تأیید می

کهاهش  رسد، است ولی به نظر می رویداد اقلیمی چه بوده
 کُنهد شهدن چرخهه    سهرمایش و  خورشیدی موجب فعالیت

شهوری( اقیانوسهی شهده و سهرد شهدن      -ترموهالین )دمها 
افهت میهزان   کاهش تبخیر و  سبب اطلس شمالی هایآب

 ههای سهامانه تضهعیف   سبب همچنین، و بارندگی در اروپا
تغییهر   ةدوریهک  وقهوع   و ای و موسمیزای مدیترانهباران
ههوایی  وهای آبنظمیبیو  یسالخشک ةمشخصاقلیم با 

   است. شده دیگر
دههد کهه از   یاچة زریبار کردستان نشان میدرهای بررسی
ق.م شرایط خشکی بر ایهن منطقهه    ۳۵۰۰تا  ۴۹۰۰حدود 

دهد کهه  می نشانای دیگر [ و مطالعه10حاکم بوده است ]
ق.م افههزایش  ۳۹۰۰- ۴۴۰۰شههوری آب ایههن دریاچههه در 

یاچههة میرآبههاد لرسههتان درهههای [. بررسههی11اسههت ]یافتههه
 2۹۰۰-۳۵۰۰بسیار گهرم و خشهک در    ة شرایطدهندنشان

 مههارلو یاچهة  دریم اقل یریندهای [. پژوهش12ق.م است ]
 ۳۵۰۰-۳۷۰۰کنهد کهه در حهدود    در فارس نیز تعیین مهی 

ق.م  2۰۰۰-۳1۰۰ق.م شرایط بسیار خشهک و در حهدود   
[. بهر طبهق   13شرایط نسبتاً خشهکی حهاکم بهوده اسهت ]    

- ۳2۵۰ مطالعات دیگر در اطراف این دریاچهه، در حهدود  
[. 14اسههت ] ق.م اقلههیم خشههکی وجههود داشههته    2۳۰۰

[، 15یاچهة نئهور اردبیهل ]   درهمچنین، آرشیوهای اقلیمهی  
[ 17[ و پالیهای جازموریهان ]  16یاچة هامون سیسهتان ] در

دهند که در طی هزارة چهارم ق.م، ایهن منهاطق   نشان می
 اند و به همراه آن،کردهشرایط اقلیمی خشک را تجربه می

 در این مناطق وجود داشته است. گردوغبارشارّ افزایش 
شهناختی در  اقلهیم در مرکز عراق، دو بررسهی دیهرین  

 

 
 

 ایران هواهایتوده: 1شکل 
Fig. 1: Air fronts of Iran 
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[، 13] مهار لو[، 12[، میرآباد ]11-10[، زریبار ]17جازموریان ][، 15[، نئور ]16[، هامون ]8] GISP2. عصر هولوسن اقلیمیتغییرات  :2 شکل
 [.20[، غار سورق ]18[، الحسینیه ]19پالیا ]شاری

Fig. 2: Holocene Climate change. GISP2 [8], Hamoun [16], Neor [15], Jazmurian [17], Zeribar [10-11], Mirabad [12], 
Maharlou [13], Shari playa [19], Al-Hussaynia [18], Soreq Cave [20]. 

 
است که نتای   شدهانجام[ 19پالیا ]و شاری [18الحسینیه ]
و  ۴۰۰۰دهنهد کهه ایهن منطقهه، بهین      می نشانالحسینیه 
اسهت و  ق.م شرایط اقلیمی گرم و خشک را داشهته  1۵۰۰

ق.م  2۸۰۰-۳2۰۰پالیا همین شرایط را بهرای  نتای  شاری

غار سهورق در نزدیکهی    غار سن دهد. مطالعات نشان می
کرده کهه در  شهر اورشلیم با وضوح بسیار باالیی مشخص

ق.م  ۳1۷۰-۳2۵۰ق.م و  ۳۷۰۰-۳۶۰۰هههای زمههانی بههازه
شرایط اقلیمی خشکی بهر ایهن منطقهه )شهرق مدیترانهه(      
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ة رسوبی بستر خلی  مغز[. نتای  آنالیز 20است ]حاکم بوده 
ق.م شهرایط خشهک بها افهزایش      ۳2۰۰عمان نیهز بهرای   

 (.2[ )شکل 21دهد ]را نشان می گردوغبار
 

های شناسی محیطی در محوطهرسوب. ۳
 شمال ایران مرکزیباستانی 

آبهاد  مهافین  باستانی ةمحوط :آبادمافین ۀمحوط .۳-1
 1۳′ 22”شهمالی و   ۳۵° ۳1′ 2۰” یهایی جغرافبه موقعیهت  

 واقهع  اسالمشهر اسهتان تههران   ، در شهرستانشرقی °۵1
بهه   1۳۸۴اواخهر سهال   در  . ایهن محوطهه  (۳شکل ) است

کههاوش مههورد  یههزخ یههرامسرپرسههتی احمههد چههایچی   
 ةدورو مشهخص شهد کهه از    قهرار گرفهت   شناختی باستان
چههارم   ةههزار )اواسط  IIIسیلک  ةدورتا اواخر  علیچشمه
ههای  طی بررسیدر  .بوده است ینمسکویک منطقة ق.م( 
 ،این محوطهه  محیطی شناسیرسوب منظوربه ،1۳۸۵سال 
 واصهل فدر  Fو  A ،B ،C ،D مشخصهه با حروف گود پن  
هههای بهها ماشههینمناسههبی از برجسههتگی اصههلی   نسههبتاً
، در Dتها   Aو داخهل گودههای    ندحفهر شهد   یبردارخاک
نهی کههه نخالههه و آشهغال وجههود نداشههت،   هههای معیّعمهق 
در جنهوب   ،Eدیگری نیز به نهام   ةگمان. دشبازهایی گمانه
در بخش غربی تپه، کنار  Cو  A ،B. گودهای شدحفر  ،تپه

متهر از   1۰تقریبهاً   ةفاصلهم و در امتداد شمال غربی و به 
در جنوب غربهی،   Dیکدیگر حفاری شدند. همچنین، گود 

حفر  ،در جنوب شرقی محوطه Fدر جنوب و گود  E گمانه

خهاک   الیهه یکزیر  A گمانهدر . (۵ و ۴ هایشکل) دندش
از عمهق   خاکسهتری، -متراکم سیلتی و رسی به رن  قرمز

)مربهوط بهه    خاک خاکستری الیهیک متری، 2۵/1تا  ۵/۰
-III1های سهیلک  به همراه سفال محیطی آرام و باتالقی(

، متهری  1تها   ۵/۰ق از عمه  نیز B گمانهدر وجود داشت.  3
مربهوط بهه محیطهی آرام و    )خهاک خاکسهتری    الیه یک

در . یافهت شهد   III1-3های سیلک با سفال ( همراهباتالقی
تها   1/۳از عمهق   ،متهراکم  های رسهوبی زیر الیه ،Cگمانه 
 کشهف  III4-5متری یک الیه شن با سفال سهیلک   1۵/۴
از  متهر  ۵/۳بهه ضهخامت    الیه یک، زیر D گمانهدر شد. 

مربوط به یهک  )خاک متراکم سیلتی و رسی به رن  قرمز 
ای از الیهه  متهری،  ۷۵/۴ تها  ۴ عمهق  از ،(انرژیمحیط کم

بههه همههراه هههر دو خههاک خاکسههتری ای از شههن و الیههه
در  ،E گمانهدر  مشاهده گردید و III4-5های سیلک سفال

ههای  سهفال  یترم دوتا عمق  شنبا خاک سطحی همراه 
در همچنهههین،  .[23-22] اشهههتوجهههود د III1-5سهههیلک 

تهری شهرق   م 2۰۰حهدود   گودبرداری برای ساخت برج در
بقایهای   ،متهری  ۸تها   ۶ اًو در عمهق تقریبه   آبهاد مافین تپه

اتفاقی کشف  طوربه ایرودخانه شدید هایجریان رسوبات
یهان  آن نما بدنهه در  سنگیمس هایسفال قطعات که شد

 ،یههادزاحتمههالبهههم یعظهه گههذاریِرسههوب بههارِایههن بودنههد. 
 دهنهد مهی  نشهان را  سیالبی-ایشدید رودخانه هایجریان
 (.1؛ جدول ۸-۶ هایشکل)

 

 
 یماقل یریند هایهای باستانی و محوطهموقعیت محوطه: ۳شکل 

Fig. 3: Location of Archaeological and Paleoclimate sites 
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 آبادمافین ةمحوط یهاشهتران: توپوگرافی و موقعیت ۴شکل 
Fig. 4: Topography of Mafin Abad site and location of trenches 

 

 
 

 آبادمافین در محوطة حفرشده Eو  A ،D یهاترانهشهاز  شدهکشفهای : طرح سفال۵شکل 
Fig. 5: Pottery of Mafin Abad site found in trenches A, D and E 
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 آبادمافین محوطه شرقیآباد و رود باستانی در بخش میمنتآباد و های باستانی مافین: موقعیت محوطه۶شکل 

Fig. 6: Location of archaeological sites of Mafin Abad and Meymanat Abad and ancient river in the east of Mafin Abad site 
 

 
 

های کرج و های آبریز رودخانهحوضه در( ۳تپه قمرود )( و قره2) کریمآباد رباط(، میمنت1شهر )آباد اسالمهای مافینموقعیت محوطه ةنقش: ۷شکل 
 چایقره-قمرود

Fig. 7: ArcGIS map of location of Mafin Abad (1), Meymanat Abad (2) and Ghara Tepe Qomroud (3) in the Karaj and 
Qomroud-Gharachay Basins 
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 آبادی محوطه مافینباستانی در بخش شرقآبی  جریانشواهد  :۸شکل 
Fig. 8: Evidence of an ancient stream in the east of Mafin Abad site 

 

باسهتانی   ةمحوطه  تپهه قمهرود:  قره محوطه. ۳-2

 ۳′ ۶”شمالی و  ۳۴° ۴۳′ ۸تپه به موقعیت جغرافیایی قره
شهکل  ) استواقع استان قم  قمرود ةیناحشرقی، در  °۵1
 یرمبه سرپرستی  این محوطههای ها و کاوشبررسی. (۷
ی ادامهه  هایبا وقفه 1۳۸۴تا  1۳۶۹ سال کابلی از ینعابد

 هزارهدوم  ةیمنکه از  نددادمیها نشان داشت و نتای  آن
این منطقهه، یهک   چهارم ق.م  هزارهششم ق.م تا اواسط 

کهابلی در زمهان   [. 25-24] بهوده اسهت   یمسهکون منطقة 
ت متروک شدن بررسی علّ منظوربهقمرود،  تپهقرهکاوش 

چهارم ق.م، در سهال   هزارهنخست  ةیمناین محوطه در 
متهری غهرب و    1۶۰متر، یکی در  2×2دو گمانه  1۳۶۹

متههری شههرق محوطههه بههرای انجههام    ۶۰دیگههری در 
 یجهه نت کهه  یبهاوجود شناسی محیطی حفر کهرد.  رسوب

شهرقی   ةگمانه غربی حاصل نشهد ولهی    ةگمانخاصی از 
متهری   2/2در عمق د. کر ارائه را اطالعات حائز اهمیتی

متهری از شهن و ماسهه    سانتی ۴۵ الیهیکشرقی،  گمانه
ق د و در عمآشکار شتپه قره ی شاخصهاآمیخته با سفال

گمانهه، آثهار معمهاری     شمال شهرقی  ةگوشمتری،  ۶۵/2
یافتهه، نتیجهه   خشتی به دست آمد. کابلی بر طبهق ایهن   
اسهتقراری   ةمحوطه گرفته است که دلیهل اصهلی تهرک    

چهارم ق.م وقوع یک سیل عظیم  هزارهدر اواسط  تپهقره
 (.2جدول ) [24] بوده است

 

آباد باستانی میمنت ةمحوط آباد:میمنت ۀمحوط .۳-۳

شمال و  ۳۵° ۳۰′ ۵”به موقعیت جغرافیایی  (آبادیمونمیا )
اسهتان   کریمشهرستان رباطشرقی، در غرب  °۵1 ′1۰ ۹”

شامل دو این محوطه ، (۷و  ۶ هایشکل) است قعوا تهران
اهلل که به سرپرسهتی روح  شمالی و جنوبی است برجستگی

و شهواهدی   استکاوش شده 1۳۹1شک در سال سفی زُیو
در آن، وجهود   1IVو  7b-6IIIهای فرهنگهی سهیلک   از دوره
تها   ۳۷۰۰این محوطه از حهدود  ، گذاری. بر طبق تاریخدارد
نتهای    .[26] بهوده اسهت   یمسکونیک منطقة ق.م  ۳۰۰۰
 – ۳۵۰۰)حهدود   آبهاد میمنت جنوبی تپة سیشناسی رُکانی
رسهوبات  از اسهتقرار،   پهیش کهه   انددادهنشان ق.م( ۳۰۰۰
انهد.  بوده سطح زمین را پوشانده ،یان رودخانهطغ حاصل از

در . [27] انهد سازی کهرده کفن اولیه به همین دلیل، ساکنا
 وقهوع  بهه دلیهل   ،این محوطهه نیز  فرهنگی ةمرحلآخرین 
 شهده  متهروک  یچاشهاد ناشی از طغیهان   ناگهانی سیالب
 را رسوبات دشت آبرفتیاین محوطه، شناسی رسوباست. 

. دهنهد مهی  نشان سطح زمین نسبت به تا عمق یک متری
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 یهک  متهر بقایهای  سهانتی  ۴۰به عمق حدود  ،زیر این الیه
 ،متهری  ۷/1. سپس تا عمهق  است هدیوار خشتی یافت شد

، ازآنپسو  هوجود داشتبدون آثار فرهنگی ای از خاک الیه

متهری   ۹/2نسبتاً ضخیم فرهنگی تا عمق حهدود   الیةیک
حهاوی رسهوبات دشهت     ،بعهدی  یهة ال. اسهت همشاهده شد
 .[28] استهادامه داشتمتری  ۴/۳عمق  که تا هآبرفتی بود

 
 آبادمافینمحوطه  محیطی شناسیرسوب های: گمانه1جدول 

Table 1: Pits of environmental sedimentology in Mafin Abad site 
 

Depth 
(Cm) 

A B C D E F 

25 

Dense red-gray clay 
soil 

 خاک متراکم رسی

 خاکستری -قرمز

Surface soil 
 خاک سطحی

Surface soil 
 Surface soil خاک سطحی

 خاک سطحی

Surface soil with 
sand and 

Sialk III1-5 
pottery 

خاک سطحی به همراه 

 هایشن و ماسه و سفال

 III1-5سیلک  

 
50 

Soil and stone 

 خاک و سنگ

75 
Gray soil with 

Sialk III1-3 pottery 
(swampy environment) 

های خاک خاکستری با سفال

  III1-3سیلک 

 )محیط باتالقی(

Gray soil with 
Sialk III1-3 pottery 

(swampy environment) 
 های خاک خاکستری با سفال

 )محیط باتالقی( III1-3سیلک 

Sand, pieces of 
nylon and fabric  

های نایلون تکهشن و ماسه و 

 و پارچه

Dense red clay soil 
(low energy 

environment) 

 خاک متراکم رسی قرمز

  انرژی()محیط کم 

100 

125 

Dense red clay soil 
(low energy 

environment) 

 خاک متراکم رسی قرمز

 انرژی( )محیط کم 

Gray soil  

 خاک تیره

150 Dense red clay soil 
 (downstream 
environment) 

 رسی قرمز متراکم خاک

 (انرژیو کم )محیط پایین رود 

175 

Dense red clay soil 
(low energy 

environment) 

 خاک متراکم رسی قرمز

 انرژی( )محیط کم 

200 

225 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

275 

Dense pale brown 
clay soil (downstream 

environment) 

 ایخاک متراکم قهوه

  )محیط پایین رود(
300 

325 

Sand with the Sialk 
III4-5 pottery 

های شن  همراه با سفال

 III4-5سیلک 

350 

375 

400 

425 

Sand with the Sialk 
III4-5 pottery 

 هایبا سفال شن  همراه

 III4-5سیلک 

Dense red clay soil 

450   

  

  475 

Gray soil and sand 
with Sialk III4-5 

pottery 

خاک خاکستری و ماسه بادی 

 III4-5 های سیلکبا سفال

 500  

 

Constructio
n debris 

  And brick 
kiln waste 

نخالة ساختمانی و 

ضایعات کورة 

 آجرپزی
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 قمرودتپه قره محیطی شناسیرسوب دومگمانه : 2جدول 

Table 2: The second trench of environmental sedimentology in Ghara Tepe of Qomroud 
 

Depth 
(Cm) 

Sedimentology of the eastern trench of Ghara Tepe of Qomroud 

تپه قمرود شناسی ترانشة شرقی محوطة باستانی قرهرسوب  

 

 

 

 

83 

Agricultural soil 

 خاک کشاورزی

 Thin layer of non-continuous sand    الیة نازک شن و ماسة غیرممتد 

 

 
148 

Very soft yellow sand that gradually turns brown  
 ایمایل به رنگ قهوه  ماسة زرد خیلی نرم، به تدریج

 Thin layer of continuous sand    سة ممتدالیة نازک شن و ما  

 

193 

Dense clay   خاک رس سفت 

 Thin layer of non-continuous sand    الیة نازک شن و ماسة غیرممتد 

220 
 Clay        خاک رس

 

265 

Sand layer with Ghara Tepe pottery 

تپههای قرهالیة شن و ماسه با سفال  

 
Architectural deposits in the northeastern corner of Trench 

 های معماری در گوشة شمال شرقی ترانشهنهشته
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 آبادمافین محوطهرسوبات  XRDهای موجود در نمونه : کانی۳جدول 
Table 3: Minerals in XRD sample of Mafin Abad sediments 

 

 Chemical Formulaفرمول شیمیایی /  Compound Name نام نمونه /

 Calciteکلسیت / 
(Ca,Mg) CO3 

 Quartzکوارتز / 
SiO2 

 Chlorite 6 (Mg, Fe, Al)O 4(Si,Al)8(OH)10کلریت / 

 Illite 4(OH)20 ) O1,6-1Al 6,5-7(Si4 Al1,5 -1Kایلیت / 

 Feldspar and clay mineralsهای رسی / فلدسپات و کانی
KAlSi3O8 

 
 XRD نمونه بررسی. ۴
 ةالیه  از اینمونهه  در موجهود  ههای کهانی  نام ،۳ جدول در
 خهرده  صورتبه ،مذکور هایکانی همه که استآمده خاک
 آبهاد مهافین  محوطهه  یموردبررسه  هایخاک هالی تمام در

 یهه تجز و ههوازدگی  محصهول  هها کهانی  این. اندقرارگرفته
 در موجود سیلیس. هستند زمین سطح در موجود ایییشیم
 را زمهین  پوسته در موجود SiO2 از ایعمده درصد ،کوارتز
 ههوازدگی  اثر در کوارتز حل شدن میزان. دهندمی تشکیل
 و کههوارتز در شههیمیایی جههاییهجابهه. اسههت نههاچیز بسههیار
 کهوارتز . اسهت  نهادر  هها کهانی  سهایر  با آن شدن جایگزین
 تخریبههی کوارتزهههای نههوع از ،نمونههه ایههن در موجههود
 حجهم  درصد 1۵ تا ۵ نیز فلدسپاتی هایکانی. استرسوبی
 ینکهه باا و دهنهد مهی  تشکیل را عادی تخریبی هایسن 
 ثیرتهأ  و کم مقاومت تعلّ به ولی هستند کانی ترینفراوان
. است پایین بسیار سوباتر در هاآن نسبت ،هوازدگی سریع
 نآغازی مراحل در است ممکن تخریبی رسوبات سری این

 فلدسهپاتی  یهها سهن  ماسهه  یها  آرکوز صورتبه ،تشکیل
 ههای دانهه  ةانهداز  تقلیهل  اثهر  در مرورزمهان بهه  ولی دنباش

 ههای سهن  ماسه انواع به ،یشدگگرد پیشرفت و فلدسپات
الزم  .دنشهو  تبدیل رتوکوارتزیتا و آرکوز ساب مانند تربالغ

در آزمایشهگاه رسهوب   ،فهوق  ههای آزمهایش  ،به ذکر است
دانشگاه بوعلی سینای  XRDشناسی محیطی و آزمایشگاه 

 .است گرفتهانجامهمدان 
 

 گیری. نتیجه۵
ایهران، در منهاطق    یماقله  یهرین دههای  بر طبهق پهژوهش  

ة چهارم ق.م هزاریمکرة شمالی، در نی، طورکلبهو  جوارهم
اسههت کههه تشههدید    دادهرختغییههرات اقلیمههی مکههرّری   

ههای  یسهال خشهک وههوایی حهدّی ماننهد    رویدادهای آب
انهد. بهرای   آسا را در پی داشهته های سیلدرازمدت و بارش

اقلیم دریاچة نئهور اردبیهل، وجهود    یادآوری، پژوهش دیرین
ق.م  ۳۰۰۰تها   ۴2۰۰شرایط به شدت خشکی را از حهدود  

دهد؛ مطالعهات غهار سهورق در شهرق مدیترانهه،      نشان می
هههای زمههانی در بههازه خشههکة دو رویههداد کننههدمشههخص
ق.م اسهههت؛ و همچنهههین،  ۳1۷۰-۳2۵۰و  ۳۷۰۰-۳۶۰۰

کننهدة شهرایط   آرشیوهای اقلیمی کف خلی  عمهان تعیهین  
ی، طهورکل بهه بنابراین،  ق.م است. ۳2۰۰اقلیمی خشک در 

ة چهارم ق.م شرایط خشهکی حهاکم   هزارتوان گفت در می
فرسایی، بر شهدّت  طاقت طوربهها، بوده که در برخی زمان

اسههت. یکههی از  شههده افههزودهههها یسههالخشههکو مههدّت 
های خشک، افزایش مهدّت فصهول   مشخصات اصلی دوره

گرم سال، کاهش بارندگی ساالنه، خشکی و نفوذناپهذیری  
جاری شدن  آسا وهای متمرکز و سیلخاک، وقوع بارندگی

ههای سههمگین و مخهرّب اسهت. البتهه، سهیالب       سیالب
توانسهته  که ویرانگر بوده است، در مواردی مهی  گونههمان

های کشاورزی و صنعتی نیهز ثمهربخش باشهد.    در فعالیت
دیگر، رسوبات ضخیم سیالبی عالوه بر حاصلخیزی یانببه

های صنعتی مانند سهفالگری  خاک، عرصه را برای فعالیت
 کرده است.خت سردوک نیز فراهم میو سا

آبهاد،  نیمهاف  ةمحوطه  یطه یمح یهایبررس یدر ط
 یکیکه  دهندی را نشان میرود باستان کی ، وجودشواهد

چههارم ق.م بهوده    ةاز انشعابات رود کرج در اواسط ههزار 
 بیه رود موجب تخر نیهم انیطغ. به احتمال زیاد، است
رسهوبات   XRD زیمزبور شده است. آنهال  یباستان یروستا
استقرارگاه  نیا گزینی آگاهانةمکان کنندهیینتع ،رود نیا

نشهان    یاسهت. نتها   های پنجم و چهارم ق.مهزارهمهم 
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 نیتهر از مرغهوب  یکه یرود،  نیه که رسهوبات ا  دهندیم
 رانیه در سراسر منطقهه شهمال ا   یگرمعادن خاک سفال

آباد نیماف ةدر کنار محوط زین تریشبوده است. پ یمرکز
وجهود   یسهاز کیسهرام  یهها کارخانه ینتراز بزرگ یکی

 ن،ی. همچنه کهرد یاستفاده مه  یطیداشت که از خاک مح
بهه   یعلنوع چشمه یو عال فیظر اریبس یهاوجود سفال

محوطههه  نیه کههه از ا متهر یلههیضهخامت متوسههط سهه م  
 هیفرضه  نیه اثبهات ا  یبهرا  یگرید لیاند، دلآمدهدستبه
 در آن واقهع شهده،   آبادنیافمای که ناحیه ن،یبنابرا .است
جلههب  یبههرا یاریبسهه یطههیمح یهههالیپتانسههدارای 

بوده است و عدم ورود این محوطه )به  یانسان اجتماعات
توانهد در ارتبهاط بها    طور ویژه( به دورة شهرنشهینی، مهی  

 تغییرات اقلیمی و محیطی توضیح داده شود.
تپهه  های باستانی قهره شناسی محوطهمطالعات رسوب
دهنهد کهه ایهن    کریم، نشهان مهی  آباد رباطقمرود و میمنت

آباد اند. مافینها نیز به دلیل وقوع سیل از بین رفتهمحوطه
آباد در اواخر ة چهارم ق.م و میمنتهزارتپه در اواسط و قره

هنهوز   که یباوجوداین هزاره به پایان حیات خود رسیدند. 
آبهاد پهس از   ی معلوم نیست که آیا استقرار میمنهت درستبه

به این دلیل که  اماشده یا خیر، یلتشکآباد فروپاشی مافین
ة مرحله آباد مربوط به اوایل ترین مواد فرهنگی مافینجدید
آبهاد  تهرین مهواد فرهنگهی میمنهت    و قدیمی 7b-6IIIسیلک 

رود، پهس  متعلق به همین زمان است، بنابراین، احتمال می
آباد )به احتمال زیاد، به دلیهل طغیهان   از پایان حیات مافین

 شده کشفرود باستانی که شواهد آن در نزدیکی محوطه 
 شهده  برپها آباد در نزدیکی شهادچای  است(، استقرار میمنت
 دهنههدهنشههانآبههاد، گههذاری میمنههتریخاسههت و چههون تهها

ق.م است، شاید بتوان  ۳۷۰۰ترین اسکان در حدود قدیمی
آبهاد را بهه حهدود همهین زمهان      زمان وقوع سیل در مافین

آباد نیهز بهه دو   داد. شایان ذکر است، استقرار میمنتنسبت 
تها   ۳۷۰۰بخش تقسیم شده است: تپهه شهمالی از حهدود    

بر رسوبات سیالب برپها شهده   ق.م و تپه جنوبی که  ۳۵۰۰
ق.م. چنانچهه ذکهر شهد، بیشهتر      ۳۰۰۰تها   ۳۵۰۰از حدود 
ة تغییر اقلیم را در دوریم، وقوع یک اقل یریندهای پژوهش

کننههد. همچنههین، ق.م تأییههد مههی ۳۵۰۰-۳۷۰۰حههدود 
ق.م نیهز بها    ۳۰۰۰آباد در حهدود  فروپاشی نهایی میمنت
انی دارد. پیش همپوشهزارسال 2/۵رویداد اقلیمی خشک 

در  مهدت یطوالن افول فرهنگی ةزمان به بعد، دور نیاز ا
سراسهر عصهر    و شهده  آغهاز  یمرکز رانیشمال ا ةمنطق

 لیه دال ینتراز مهم یکی دی. شااست مفرغ را در برگرفته
 ای/یهه تهک ال  نیهز  و هها کهاهش جمعیهت و اسهتقرارگاه   

 ،IV لکیسه  افهق بها  ههم  ههای محوطهه بودن  ایهیدوال
 باشد.بوده  وهوایی حدّیهای آبرویداد تشدیدافزایش و 

ای ه بسهته مثابه بهسخن پایانی این است که تغییر اقلیم، 
یدآورنههدة پدوهههوایی و آکنههده از انههواع مخههاطرات آب 
تردیهد، از  یبه محیطهی،  مشکالت بزرگ و عدیدة زیسهت 

بهر اقتصهاد   اثهرات منفهی عمیقهی     ،تهاکنون ازتاریخ یشپ
ة منطقه یهژه در  وبهه ی و سالمتی جوامهع انسهانی،   شتیمع

است. بنابراین، در گذاشته  فرهنگی شمال ایران مرکزی،
دورة تغییر اقلهیم کنهونی زمهین کهه ایهران نیهز درگیهر        
پیامدهای آن است، جدی گرفتن این رویداد، با توجه بهه  

 رسد.پیشینة آن، ضروری به نظر می
 

 سپاسگزاری
خاطر راد بهی و دکتر رضا صفاییاز آقایان دکتر آرش شریف

هههای شههناختی و راهنمههاییاقلههیمهههای دیههرینمشههاوره
کنهههیم. ارزشمندشهههان ارادتمندانهههه سپاسهههگزاری مهههی 

شناسهی محیطهی محوطهة باسهتانی     های رسهوب آزمایش
شناسهی دانشهگاه   آباد توسط آزمایشگاه گهروه زمهین  مافین
اینجها  سینای همدان انجام شده است. بنهابراین، در  بوعلی
دانیم از خانم دکتر بهناز بلمکی )متخصص رشهتة  الزم می
فسیلی از دانشگاه نوادا( کارشناس وقهت  شناسی چینهزمین

این آزمایشگاه و از آقای دکتر بهروز رفیعی، دانشیار رشهتة  
سینا صهمیمانه  محیطی دانشگاه بوعلیشناسی زیستزمین

کل میهراث  های ادارة قدردانی نماییم. همچنین، از حمایت
فرهنگی و صنایع دسهتی و گردشهگری اسهتان تههران در     

آبههاد بههه سرپرسههتی احمههد  هههای مههافینانجههام کههاوش
 امیرخیز کمال تشکر را داریم.چایچی
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