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Abstract  
Up to now, two areas of northern and west-central Zagros Mountains (ZM) have produced better 
information concerning the development of techno-typology of lithic artefacts during the 
Epipaleolithic period (EP) compare to the other part of this region. Although several caves and 
rockshelters associated with EP deposits are found in this region (Map 1), but they were not subject 
to study for the relationship between climate effect on cultural developments like the neighbored 
area of Levant. this deficiency can be attributed to a) the low number of excavated sites, b) poor 
stratigraphic control, and c) the lack of a sufficient number of absolute dates. Recent absolute date 
achievements from the EP site of Palegawra cave [17]. locates on the northern ZM alongside 
Paleoclimatic reconstruction in Hashilan wetland [8] based on the palynological studies have 
improved our understanding from Epipaleolthic cultural and environmental events for the region. 
Keywords: Epipaleolithic, Paleoclimatology, West-Central Zagros, Northern Zagros, Hashilan 
wetland. 

Introduction 
 It's been proved that the final stage of the Pleistocene period (25 to 11.6 kyr BP) in the Middle 
East coincides with the change of the Hunter-Gatherer system to food production ]1[. This cultural 
period is anthropologically known as Epipaleolithic. This period is dominated by lithic artefacts 
manufacturing of geometric and non-geometric microliths and combination tools [2,3]. This toolkit 
is being known as Zarzian culture since first found in the Zarzi cave located in the northern ZM. 
One of the earliest nuclei of the EP is the Fertile Crescent, which stretches from the eastern 
Mediterranean to the southern Anatolian Plateau, north of Mesopotamia and west of the ZM. 
Among these, the Levant region is the most important [1,4]. 
 Long-lasting researchers in the Levant region led to the identification of three phases: Early, 
Middle and Late for the EP (Fig 2). The first phase of EP in the Levant region is called the 
Nebekian and Kebaran culture, in which various forms of microliths are not geometric, the second 
is the Nebekian Geometric, and the latest culture is called Natufian, which coincides with the 
emergence of the Lunate [4].  
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The initial period of the EP from 25 to 19 kyr BP is almost simultaneous with the cold and dry 
event of the LGM, and the toolkit of Nebekian and Kebaran are related to this phase, which is 
associated with different types of non-geometric microliths (about 2 to 3 mm) [1].  
These studies have revealed that the middle of the EP (around 19 to 15 kyr BP) is accompanied by 
gradual temperature going towards humid and warm conditions. However, This climactic event 
occurs just before a warm phase [26] known as the Oldest Dryas (Rasmussen et al., 2006). In this 
phase, the lithics of geometric Kebaran are associated with microliths such as trapezoids and 
triangles, as well as microburin technology. The tools of this period are considerably wider and vary 
from 5 to 9 mm. At this phase, geometric microliths such as triangles, including scalene triangles, 
are significantly expanded in the geometric Kebaran industry [1]. This period was followed by a 
global warming oscillation called the Bølling-Allerod (B/A), which is comparable to the Holocene 
(Fig 1). The Late EP (15 to 11.6 kyr BP) coincides with this warming period. This period is 
symmetrical with the two cultures of Natufian and Late Ramonian, which includes the third and last 
phase of the EP, and at this phase, the so-called Helwan lunates appear [1,21]. In contrast to the 
Levant region and some extent the Caucasus (Fig 2,3), our knowledge of the cultural changes of EP 
in the face of climate fluctuation for the ZM is very poor. The fact that we have not yet been able 
to reconstruct a partial picture of the temporal and cultural sequence related to climate change for 
this region is either because 1- Firstly the number of cultural studies for ZM is scant; 2- secondly 
our knowledge concerning climate records for the ZM is not that many details. 

Material and methods 
 Despite the lack of strong information, here based on the recent accurate data obtained from re-
excavation of the Palegawra Cave and Paleoclimate reconstruction from Hashilan wetland in central 
ZM, we are attempting to correlate the new climate data with human behaviour during EP for the 
north and the west-central ZM. As a result, due to the lack of absolute dating, it is only possible to 
establish a connection between cultural events and the end of the Pleistocene, based on the 
typology and technology of lithic tools. The common approach of researchers is that when 
geometrics are found in a site, they are attributed to the EP [56]. While these tools may not be 
geometric in nature, they fall into the EP, often leading to a strategic error that documents such 
tools as the late Upper Palaeolithic. For example, in open-air sites such as Turkaka and Kowri khan, 
which were surveyed by the Iraq-Jarmo project, the absence of geometrics in the mentioned 
collection suggests that they may be before Zarzi and Palegawra sites [17]. 

Discussion and Result 
The excavation of the Palegawra Cave has partially compensated for the weakness of the data, as 
the second and third phases of the cave cover the period 19.6 to 13 kyr BP. Finally, phase one, 
which includes the LGM, is still shrouded in mystery. According to the data obtained from the 
Caucasus, available data it can be acknowledged that the ZM is more in line with this region than 
the Levant because the EP sites in this region date back to 18 kyr BP. Furthermore, the dating of 
Palegawra Cave, indicates that the beginning of the EP starts around 19.6 kyr BP and the beginning 
of the Zarzi culture in the northwest of the ZM approximately 15 kyr BP, although some 
researchers suggest the beginning as 17 kyr BP [17]. it seems that the improvement of the climatic 
situation at the beginning of the late glacial period has led to changes in the technology of EP lithic 
tools, settlement patterns and subsistence. The new data Palegawra, such as cultural materials and 
dating, disprove past definitions of resource scarcity, unfavourable climate, and cultural and 
geographical isolation of EP settlements in the northern ZM, and can be used as a model for the 
reconstruction of EP communities in other parts of the ZM, especially the west-central ZM [17]. 
However, due to the different settlement patterns in the Upper Paleolithic in the Southern ZM, it 
can be expected that this difference in the following periods (EP) has also persisted. Due to the 
high richness of the sites of different Paleolithic periods, the Kermanshah region in the west-central 
ZM [12] and the climatic data obtained from it, excavation in this region can answer key questions 
regarding EP settlements and their adaptation to climatic periods. 
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 چکیده

 شناسیو گونه یرا در فناور یتحوالت ،شمالیو زاگرس مرکزیزاگرسغرب ۀدر دو منطق سنگینهیفراپار ۀدور هایتاکنون پژوهش
 سنگینهیفراپار ۀدور هاینهشته افتنی. با وجود انددهیبه ثبت رسان ،ینسبتاً طوالن یزمان ۀدور نیدر طول ا یسنگیافزارهادست

 یمینوسانات اقل ۀرابط شود،یم دهیشامات )لوانت( و قفقاز د ۀبا آنچه که در منطق سهیمناطق، در مقا نیا هایاز مکان یدر تعداد
 راتییبا شواهد تغ سازیدر الف( عدم همگام توانیشده را م ادیثبت و ضبط نشده است. کمبود  لتفصیبه ،یبا تحوالت فرهنگ

کاوش؛ پ( نبود تعداد قابل قبول سن هایتیب( محدود ش؛پیسالهزار 12تا حدود  25 یعنیمورد نظر  یزمان ۀدر محدود یمیاقل
 ۀدور سنجیسن هاینهیدر زم یمهم هایپژوهش تازگیزاگرس، درنظر گرفت. به ۀمنطق سنگینهیفراپار ۀدور یمطلق برا سنجی
 یشناسگرده جیبراساس نتا یمرکززاگرسغرب ۀمنطق یمیاقل یدادهاروی و گوراپاله ۀدر محوط یشمال-زاگرس سنگینهیفراپار

نوشتار حاضر براساس  یرو نهمی به. کند جبران را هاضعف نیاز ا ییها-بخش تواندمی که است آمده عملبه النیتاالب هش
 یبرا یسنگنهیفراپار ۀمصادف با دور ستوسنیپل دورۀ اواخر با زمانهم یاز تحوالت فرهنگ ینیخوانش نو ،یمیتازه اقل هایداده

منطقه ارائه کرده است. نیا

النیهشتاالب ،یشمالزاگرس ،یمرکززاگرسغرب م،یاقلنیرید ،یسنگنهیفراپارواژگان کلیدی: 

سال سازی اقلیم و محیط در خالل »نعمت حریری با عنوان  ،دکتری ۀاین پژوهش برگرفته از ر ساس  مرکزیزاگرسدر غرب  2MISتا   4MISباز برا
ستان سی پناهزمینبا ضا« یوانای باوهصخرهگاهشنا سامانبه راهنمایی دکتر ر ضالو و دکتر  شاورحیدریر شیر ۀگوران و م شگاه دکتر ارد جوانمردزاده در دان

 محقق اردبیلی است.
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 مقدمه. 1

سان سی مرحلاز نظر ان سن،  ۀشنا ستو نهایی دورۀ پلی
پیش در هزارساااال 11.6تا  25یعنی محدودۀ زمانی 

نه به با تغییر ساااامانۀ خاورمیا طورتقریبی مصاااادف 
( غذا به Hunter-Gathererشااکارورزی و گردآوری )

غذا اسااات ید  حاظ فرهنگی دورۀ  [1]تول که از ل  ،
فرهنگ نام دارد.  (Epipalaeolithicساانگی )فراپارینه
ست سازی د شکلافزار گیری ریزابزارهای این دوره با 

غیرهندسی و ابزارهای ترکیبی (، Microlithsهندسی )
برای کوهسااتان  ،. این دوره[2,3] شااودشااناخته می

زاگرس تحت عنوان فرهنگ زرزی شناخته شده است، 
ته یاف عۀ  نگ زرزی خود زیرمجمو های دورۀ که فره

نگارندگان  ،دراین پژوهش .[3]ساانگی اساات فراپارینه
دلیل جامعیت و را به 1«سااانگیفراپارینه»اصاااطال  

ستیاعمال ی ستفاده میبرای کل دوره  کد یکی  .کنندا
سته صلخیز های آغازین فراپارینهاز ه سنگی هالل حا

اسااات که محدودۀ شااارقی دریای مدیترانه تا جنوب 
های رودان و غرب کوهپایهفالت آناتولی، شامال میان

 شااامات ۀگیرد. در این میان، منطقزاگرس را دربر می
 .[1,4] از بیشترین اهمیت برخوردار است

ین     ل پژوهشبرای او نیااان  ب گبااار  فرهن  یهااای 
 تحت عناوین ،دوروتی گارودساانگی توسااط فراپارینه

های دهه طیزرزی در زاگرس و ناتوفی در شاااامات 
هاده شاااد  1920-30 م .[5,6]م. ن ها در پژوهش ۀادا

آغازین  ۀمنطقۀ شااامات منجر به شااناخت سااه مرحل
(Early( میااانی ،)Middel( و متاارخر )Late برای )

ساانگی در فراپارینه ۀد. اولین مرحلشااساانگی فراپارینه
موساااوم به فرهنگ نبکی وکبارایی  منطقۀ شاااامات

(Nebekian and Kebaranاست که در آن فرم ) های
دومین  ؛وجود داردغیرهندسااای  یمختلف ریزابزارها

سنگی هندسی هایافزارکبارایی همراه با دست ،مرحله
(Geometric Kebaranنگ ناتوفی  ،( و آخرین فره
(Natufianنام دار ) ،که با ظهور هاللید( هاLunate )

فناااوری ساااااخاات  .زمااان اسااااتهم لحاااظ  از 
صااورت به ،ساانگیساانگی در فراپارینهافزارهایدساات

مرحلۀ آغازین به  ۀعمومی شااااهد یغ تغییر از مرحل

ستیم. به سنگی از ریزاین ترتیب که میانی ه ابزارهای 
سی به ابزارهای حالت نازک ، باریغ، کولدار و غیرهند

یابد ( تغییر میTrapezesای )ویژه ذوزنقهو به هندسی
( و ساارانجام این تغییر پیشهزارسااال 14.5تا  17.5)
سنگی در اواخر فراپارینهافزارهای هاللی سمت دستبه

  .[4]د شومتمایل می
 

 ها و فرضیات پژوهشپرسش. 1-1
های انجام شااده در شااامات و در مقایسااه با پژوهش

های پژوهشاای در ضااعفطور کلی بهقفقاز شاامالی، 
صوص منطقۀ زاگرسهمنطقۀ زاگرس و ب شمالی که خ
طۀ زیسااات بهمحیطی محکمراب دیگر  تری نسااابت 

شاماتمناطق زاگرس با  د. شودارد، نمایان می منطقۀ 
که هنوز موفق به بازسازی تصویری جزئی از توالی این

اقلیمی برای  هایدگرگونیرهنگی مرتبط با زمانی و ف
. میزان 1ایم، از دو حال خارج نیست: این منطقه نشده

ندک اسااات؛ پژوهش قه ا به2ها در این منط یل .  دل
های یاد شرایط اقلیمی منطقۀ زاگرس، تمامی زیر دوره

شاماتشده مانند  ست. حال با  منطقۀ  شکل نگرفته ا
به داده بهای دقیقتوجه  کاوش دساااهتر  مده از  ت آ
شیالن های تاالبگورا و پژوهشمجدد غار پاله در  ،ه
های اقلیمی سازی دادهکه همگاماست بنا این پژوهش 

شاامالی و ساانگی در زاگرسبا اسااتقرارهای فراپارینه
 شود.مرکزی ارزیابی زاگرسغرب
 

 روش پژوهش. 2-1
با رویکرد توصااایفی حاضااار  تحلیلی برای وپژوهش 

 اقلیمی تاااالبهااای حااا از دادهموضاااوو مورد ب
شااناساای شااامل های باسااتان، و داده [7,8]هشاایالن

ساانگی شاااخک و کاوش شاادۀ های فراپارینهمکان
قۀ غرب مانشااااه و خرمزاگرسمنط باد( مرکزی )کر آ

سی  ، [12]یوانباوه ، [11]مَرخِریل ، [9,10]شامل وروا
و همچنین   [14]دشاااات هلیالن ، [13]پاااسااانگر

 ، [15]درهای شاااانهشاااامل مکان شااامالیزاگرس
( اساااتفاده 1)نقشاااه   [9,17]گوراو پاله  [5,16]زرزی
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-1,4,18] با دو منطقۀ شااااماتها نتایج آنکند و می

 . دشومقایسه می [21] شمالیو قفقاز  [20
 

 سنگی و اوضاع اقلیمی . دورۀ فراپارینه2
ستوسن هم اقلیمی پر نوسان تغییرات زمان با اواخر پلی

 ساااری  گرمایشای که رویدادهای گونهت ، بهاسااا
 D-O: Dansgaard–Oeschgerاوشاااگر )-دَنساااگِرد

events) [22]  یدادهای مایشو رو به  سااار موساااوم 
 [23]( Heinrich Stadial Eventsهاینریش اسااتدیال )

مداوم را داده اسااات.به بارتی دیگر  صاااورت  به ع
شامل بولینگ صاً  شخ شی م آلرود -رویدادهای گرمای

(B/A: Bølling–Allerød)  شی سرمای و رویدادهای 

، دریاس قدیم (Oldest Dryas)شااامل دریاس کهن 
(Older Drayas ) و دریاس جوان(Yunger Drayas )

این نوساااانات بر رفتار جوام  انساااانی اواخر اسااات. 
ست. از  شته ا ستقیمی بر جای گذا سن ترثیر م ستو پلی

سااانگی برای یرایی و یگونگی دیرباز دورۀ فراپارینه
راهکارهای معیشاااتی در مقابله با  کارگیریابداو و به

این اقلیم ناپایدار موردتوجه پژوهشااگران بوده اساات. 
ستان ست که میزان مدارک با سی حاکی از این ا شنا
انداز طبیعی جایی این جوام  در یشااامتحرک و جابه

به نهباال بوده اساااات.  که گو یان جوام ، در ای  م
صااورت های اصاالی در فصااول مختلف بهاسااتقرارگاه

 .[1]اند آمد بودهومداوم در رفت

 

 
 -6مَرخِریل؛  -5ورواسی؛  -4زرزی؛ -3گَورا؛ پاله -2ر؛ دَشانه -1های ذکر شده دراین مقاله: سنگی و دریایههای فراپارینهمکان: 1نقشه 

 زریوار )منب : نگارندگان(.دریایه -11هشیالن؛ تاالب -10یوان؛ باوه -9؛ النمَرگُرگه -8رروز؛ مَ -7پاسنگر؛ 
Map 1: Map showing the location of sites mentioned in the paper. 1- Shanidar 2- Palegawra 3- Zarzi 4- Warwasi 5- Ghar-

e Khar 6- Pasangar 7- Mar Ruz 8- Mar Gorgalan 9- Bawa Yawan 10- Hashilan wetland 11- Zeribar lake (authors). 

 
سااانگی در منطقۀ فراپارینهگذاری شاااروو دورۀ تاریخ

مورد بحا  در بین پژوهشااگران این منطقهشااامات 
جدول  به  (.3و  1اساااات ) غاز آن را   25برخی آ

 به و برخی دیگر نیز آغاز این دوره را پیشهزارساااال

 Lastیخچالی )بیشینۀ که با آخرین پیشهزارسال 23

Glacial Maximumدهند. زمان است، نسبت می( هم
اصااالی فرهنگی  ۀطور کلی ساااه مرحلدرهر حال، به

ستهبه سنگی افزارهایمراه یندین فرهنگ محلی د
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ست  شده ا شنهاد  شامات پی . [1,2,4,24,25]درمنطقۀ 
ساس سنگی ههمین اطالعات، دورۀ آغازین فراپارین برا

 آخرینبا زمان کمابیش هم پیشهزارسااال 19الی  25
افزارسازی موسوم یخچالی است و صنعت دستبیشینۀ

به بارایی مربوط  لهبه نبکی و ک محساااوب  ،این مرح
 2های مختلف ریزابزارهایی )حدود که با گونهشود می
 .[1]هندسی همراه است متر( و غیرمیلی 3 -

 15 تا 19زمانی تقریبی  ۀمیانی بازسااانگیفراپارینه    

سال گیرد. از لحاظ اقلیمی در این را دربر می پیشهزار
سبت به روند  ،دوره شی کماکان ادامه دارد اما ن سرمای

نه تر یخچالی کمی گرمدورۀ قبل یعنی آخرین بیشااای
یداد اقلیمیاسااات یاس  . این رو نام در با   کهنکه 

ست پیش از یغ مرحل، [21,27] شودمیشناخته   ۀدر
افزارسازی موسوم صنعت دست. [26] دهدگرم را می
این مرحله بوده که های کبارایی مربوط بهبه هندساای

بزارهااایی یون ذوزنقااه ثیایبااا ریزا ل ث م هااا هااا و 
(Triangles و همچنین فناوری ریزاسکنه همراه بوده )

بهاسااات. ر های این دوره  بل توجهی یزابزار قا طور 

ستند.میلی نُه تا پنجتر و از عریض در این  متر متغیر ه
ها ابزارهای هندساای کویغ اندازه نظیر مثلثی ،مرحله

مل مثلثی  Scaleneاالضاااالو )های مختلفشااااا

Triangle سترش قابل سی کبارایی گ صنای  هند ( در 
دوره یغ نوسااان بعد از این  .[1]یابند ای میمالحظه
مای نگبه شااایگر بل  آلرود-نام بولی قا که  روی داده 

ست. فراپارینه سن ا سه با دورۀ هولو سنگی مترخر مقای
مایی پیشهزارسااااال 11.6 - 15) با این دورۀ گر  )

 هایهزیردور شامل(. این دوره 1شکل ) همزمان است
و  بولینگ )گرم(، دریاس قدیم )سااارد( و آلرود )گرم(

شاااود. کل این بازۀ گرم با می )سااارد( یانگر درایاس
این . [28]شااود آلرود شااناخته می-اصااطال  بولینگ

ناتوفی و اواخر رامونی  فرهنگدوره متقارن است با دو 
(Late Ramonian ین فاااز خر ین و آ م ( کااه ساااو

نه پاری لهسااانگی را دربر میفرا  ،گیرد و در این مرح
به هلوانی )هاللی  (Helwan lunatesهای موساااوم 

 .[1,21]شوند ظاهر می

 
 

 
و مقادیر  ( )خط آبی ممتد(Greenland Ice Sheet Project 2 (GISP2)) 2: بازسازی دمای هوا از طریق پروژۀ یخسار گرینلند A: 1 شکل

 .[29]های منطقۀ شامات : گاهنگاری فرهنگیBیین(؛ ایزوتوپی غار سورق )خط نارنجی نقطه
Fig 1. A: Reconstructed air temperatures from the GISP 2 Ice core in Greenland (blue solid line); Isotope values from 

Soreq cave, Israel (orange dotted line). B: Chronology of cultural entities in the Levant [29]. 

 
 
 

دار اخیر در منطقۀ قفقاز در رابطه با نههای دامپژوهش
نه پاری فرد بودن منطقۀ سااانگی، منحصاااربهدورۀ فرا

 ها بااساات. این پژوهششااامات را به یالش کشاایده
سنجی استقرارهای مرور و تحلیل مواد فرهنگی و سن

هایی برای این بر کشاااف زیر دورهاین دوره، عالوه
اقلیمی  فرهنگ، رابطۀ میان مراحل مختلف نوسااانات

. براساااس همین [21]را با پویایی فرهنگی نشااان داد 
اصاالی برای فراپارینه ۀ، حداقل سااه مرحلهاپژوهش
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ست. دورۀ آغازین با  شده ا شنهاد داده  سن سنگی پی
سیار سرد  پیشهزارسال 18تا  25تقویمی  که با دورۀ ب
نوین مصاااادف اسااات. سااانگینهایی پارینه ۀو مرحل

ت  ینین شااارایط محیطی،هم نب -اسااا جنگلی ج
 ۀدر منطق پیشهزارسااال 18 یخچالی اساات. پا از

ستیم. قفقاز با فرهنگ جدید فراپارینه سنگی مواجه ه
لها نشاااان میاین پژوهش که مرح هد  اصااالی  ۀد
 13 تااا 18 سااانگی یعنی زمااان تقریبیفراپااارینااه
سال ست پیشهزار سیار ایدهیغ دورۀ زی آل محیطی ب

سوب می شتر محوطه شودمح قفقاز  ۀهای منطقو بی
اقلیمی اساات. شاارایط محیطی با  ۀاین مرحلمربوط به

پوشااش جنگلی و اقلیم مرطوب و گرم همراه اساات. 
قاز ) قۀ قف یانی پلیساااتوسااان منط پا  10تا  13دورۀ 

زمان سااانگی هم( با انتهای فراپارینهپیشهزارساااال
 سنگی سازی صنایاست. دانشمندان در رابطه با همگام

ستفراپارینه شرایط زی شمالی با  محیطی سنگی قفقاز 
یدهبه جه رسااا ند )این نتی که در آخرین2 جدولا  ) 

سنگی با گسترش بسیار فراوان یخچالی، صنای بیشینۀ
های کولدار همراه بوده که ویژه ریزتیغههها و بریزتیغه

نوین داشته سنگیطور مشخک ریشه در دورۀ پارینهبه
 .[21است ]

 
 
 

 (.Olszewski, 2018سنگی در خاورمیانه )برگرفته با تغییرات: های فراپارینه: فرهنگ1جدول 
Table 1. Middle Eastern Epipalaeolithic archaeological cultures (Modified after Olszewski, 2018). 

 

 

 سال تقویمی

 )پیش از حال(

Cal. Years 

BP 

 مرحله
Phase 

 منطقۀ شامات

Levant 
 زاگرس

Zagros فرهنگ 

Culture 

 مکان

Site 

25000-19000 

سنگی فراپارینه

 آغازین

 
Early 

Epipleolithic 

 نبکی
Nebekian 

 
Qalkhan 

 Uwaynid 14وادی مادماق، 

Wadi Madamagh;KPS-75  

عین 

 القصیه

Ayn 

Qasiyya 

 

 

 زرزی )؟(

Zarizi? 

 کبارایی

Kebaran 

 4، حَرانه 26، وادی حَمه 2اُهالو

 فاز ب

Ohalo II; Wadi Hammeh 

26; Kharaneh IV Phase B 

19000-15000 

 سنگیفراپارینه

 میانی

Middle 
Epipaleolithic 

های هندسی

 کبارایی

Geometric 
Kebaran 

  هَمران
Hamran 

 موشابی

Mushabian 
 اوایل رامونی

Early 

Ramonian 

ب،  های الف وداود، جبل الحمراء الیهنیوا 

الحمام، وادی  -فاز ب، اُیون آل 4حَرانه 

 المَتاء

Neve David; Jebel Hamra A, B; 

Kharaneh IV Phase B; Uyun al-

Hammam; Wadi Mataha 

 

 زرزی )؟(

Zarizi? 

15000-11600 

سنگی فراپارینه

 مترخر

Late 

Epipaleolithic 

 اوایل ناتوفی

Early Natufian رامونی 

 مترخر
Late 

Ramonian 
 حَریفی

Harifian 

، عین آل 27عین ماَلحه، وادی حَمه 

 طَبقا سرطان، اِل واد،

Ayn Mallaha; Wadi Hammeh 27; Ayn 

al-Saratan; el-Wad; Tabaqa; Hilazon 

Tachtit; Nahal Ein Gev II 

 

 زرزی

Zarizi 

 اواخر ناتوفی

Late Natufian 

 ناتوفی پایانی

Final Natufian 
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 .[21] سنگی قفقاز شمالیهای فراپارینههای اقلیمی و محیطی با مکانسازی داده: همگام2 جدول
Table 3. Correlation of environmental and climate data for the Epipaleolithic sites in the Northern Caucasus [21]. 

 

 
 

تقویمی گاهنگاری )سال 

 پیش از حال(
Chronology (14C yr BP)a 

1گوبز  
Gubs 1 

Rockshelter 

 مزمایسکایا
Mezmaiskaya 
Cave 

 کازووسکایا
Kasojskaya 

Cave 

(7سدانای )گوبز  

Satanai 

Rockshelter 

گاییی  

Chygai 

Rockshelter 

نکویباد  

Badinoko 

Rockshelter 

The Holocene 

 هولوسن             
8000-10,000 Boreal 

and Preborea 

 

Layer 1-2 

8680±100 

Layer 1-2A 

8720±70 

warm and dry 

 

Horizon 1 

 

Horizons 1 - 

2 

 

Layers 3-5 

goat 

 

The Late Glacial  یخبندان

 مترخر
(ca. 17,000-10,000 14C yr 

BP) 

10,000-10,800 

Younger Dryas (cold) 

 یانگر درایاس
10,800-11,800 

Allerod (cool) 

 

 

 

 

 

 

 

 Brechee level 

Slabs level 

 

Horizon 3 

10,550±130 

Horizon 4 

11,000±150 

Equus, 

Bison, 

Cervus 

 

 

Collapsed 

level 

cold steppe 

Horizon 2-3 

11,200±110 

Horizon 3 

11,140±100 

Horizon 4 

11,200±130 

Equus, 

Bison, 

Capra, Sus 

scrofa, 

Capreolus, 

Helixs 

shells cold 

steppe 

Layer 7 

 

Layers 6-8 

Cricetus 

cricetus 

(ordinary 

hamster) 

steppe 

climate 

 

11,800-12,000 

Older Dryas (cold) 

 دریاس قدیم
12,000-12,400 

Bolling (warm)  بولینگ

 )گرم(
12,400-13,200 

Oldest Dryas 

(cold) دریاس کهن 
13,200-17,000 

Unnamed 

Interstadial 

Layer 2 

Bison, 

Capra/Ovis 

Layer 3 

deciduous 

woods, 

warm and 

humid 
 

 

 
 

Layer 1-3 

deciduous 

woods, warm 

Bos/Bison, 

Sus scrofa, 

Cervus 

elaphus, 

Capra, 

Capreolus 

12,960±60 

13,860±70 

Layer 1e4 

deciduous 

woods, most 

favorable 

conditions 

16,260±100 

21,050±110/1

20 
 

 

 
 

Horizon 5 

14,050±100 

 

 

 

 

 

 

 

Layer 9 

Sus scrofa, 

Emys 

(Marsh 

turtle) 

13,250±500 

Horizon 5 

Helix shells 

middle level 

12,635±150 

lower level 

13,990±340 

 آخرین بیشینه یخچال
The Last Glacial Maximum (ca. 23,000-

17,000 14C yr BP) 

                                                   Layers 

4-7 periglacial 

                                                         

forest-steppe 
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دهندۀ تاریخ رنگ نشانسیاههای سازی با رویدادهای اقلیمی؛ میلهشامات و همگامسنگی جنوب: شمای فرهنگی و گاهنگاری فراپارینه3 جدول
 .[4]سنجی برای هر کدام از فازها است سفید میزان خطای سنهایرادیوکربن و میله

Table 3: Cultural-chronological scheme for the EP of the southern Levant alongside major climate events. The bars for 
each phase of the EP represent calibrated radiocarbon dates (black) along with associated errors (white) [4]. 

 

 

-و غرب شمالیسنگی در زاگرسفراپارینه. 3

 مرکزیزاگرس
به باز   در مرطوب که عنوان یغ جزیرۀزاگرس از دیر
یان یان دو فالت م ته، م رودان و مرکز ایران قرار گرف

ینین گله نقش مهمی در جذب جوام  انساااانی و هم
این کوهسااتان یکی از  .]30[داشااته اساات  حیوانات

غربی یخچالی در جنوبهای مهم میانمعدود پناهگاه
آساایا برای جوام  انسااانی اواخر پلیسااتوساان بوده که 

عنوان یغ منطقۀ مرکزی در جذب و به زیاد،احتمالبه
انسااانی ایفای نقش کرده اساات. های گروهنوسااازی 

هایی از این دساات موجب شااده که زاگرس به ویژگی
 -غرب و جنوب  -یغ یهارراه مهاجرتی میان شاارق 

سال 

تقویمی 

پیش از 

 حال

Years 

Cal BP 

Palaeoclimate دیرین اقلیم 
سنگی لوانت جنوبیصنای  عمده فراپارینه  

Major Industries of the Epipalaeolithic (EP) in the 

southern Levant 

یمی فاز اقل

 جهانی
Global 

Climate 

Phase 

رکورد 
ایزوتوپ 

Oxyاکسیژن

gen 
Isotope 
Record 

رکورد گرده 

 گیاهی

Pollen 

Core 

Record 

سطو  
دریایه 
 لیسان
Lake 
Lisan 
Levels 

L
ate A

h
m

arian
/

 

M
asraq

an
 

N
eb

ek
ian

 

K
eb

ran
 

N
izzan

ian
 

G
eo

m
etric 

K
eb

aran
 

M
u
sh

ab
ian

 

N
atu

fian
 

H
arfian

 

11000 

 

12000 

 

13000 

 

14000 

15000 

16000 

 

17000 

 

18000 

19000 

20000 

21000 

22000 

23000 

Holocen

e 

 

Warm & 

Moist 

 

 

 

 

Lake Level 

Begins 

To Drop 

 

 

-300 mbsl 

 

 

Small 

Rise 

 

 

-270 mbsl 

-220 mbsl 

-164 mbsl 

 

Dry 

Parkland 

Steppe 

 

 

Younger 

Dryas 

 

Cold & Dry 

 

 

Bolling-

Allerod 
Warm & 

Moist 

 

 

 

Forest 

Expansion 

 

Heinrich 

1 Event 

 

 

Cold 

& 

Dry 

Post- 

LGM 

Warming 

 

 

Last 

Glacial 

Maximu

m 

Cheno- 

Podia/ 

Artemesia 

Steppe 
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عنوان بر این، زاگرس بهعالوه .[31]شمال تبدیل شود 
یکی از مناطق کلیدی  [32]حاصلخیز شرقی هاللیال

نه پاری سااانگی به نوسااانگی در در جریان گذار از فرا
دانش  ،شود. با این وصفمقیاس جهانی محسوب می
سبت به دورۀ فراپارینه سائلی همما ن یون سنگی و م

ها با عیشااات و رابطۀ آنآوری، مپویایی جمعیت، تاب

نوساااانات اقلیمی این منطقه کم اسااات. این فقدان 
تر است، سنجی مطلق بسیار پررنگخصوص در سنهب

نهبه طهگو که از محو قهای   ،های شاااااخک منط
در زیر،  ساانجی معدودی در دسااترس اساات.ساان

های مورد مطالعه در دو ( از مکان4فهرساااتی )جدول 
 منطقۀ فوق آورده شده است.

 

ها.سنگی در این پژوهش و مشخصات آنهای فراپارینه: فهرست محوطه4جدول   
Table 4. List of Epipaleolithic sites in this study and their characteristics. 

 

 نام پژوهشگر و منب 

Reference 

 قدمت

Age 
 نوو پژوهش

Research Type 

ارتفاو از 

 دریاسطح 

asl 

 مکان

Location 
 نام محوطه

Site 

 ,Soleckiسولکی )

1963) 

 سنگی مترخرفراپارینه

Late 
Epipaleolithic 

 کاوش
Excavate 

 1951, 1951, 
1956-57, 1960 

765 m 

؛ اربیلشمالی؛ زاگرس
 کردستان عراق

North Zagros; Erbil; 
Iraqi Kurdistan 

 ردَ شانهغار 

Shanidar Cave 

 وحیداگارود؛ 
(; 1930Garrod, 

Wahida, 1971) 

 سنگی مترخرفراپارینه

Late 
Epipaleolithic 

 کاوش

Excavate 
1971,1928 

760 m 

شمالی؛ سلیمانیه؛ زاگرس
 کردستان عراق

North Zagros; 
Sulaymaniyah; Iraqi 

Kurdistan 

 زرزیغار 

Zarzi 
Cave 

و  بریدوود؛ اسوتی
 همکاران

(Asouti et al., 

Braidwood ; 2020

1960and Howe, ) 

سنگی مترخر، فراپارینه
 میانی

Late, Middle 
Epipaleolithic 

 کاوش
Excavate 

1955, 1951, 
2016-2017 

990 m 

شمالی؛ یمچمال؛ زاگرس
 کردستان عراق

North Zagros; 
Chamchamal; Iraqi 

Kurdistan 

 گوراپالهغار 

Palegawra 
Cave 

هاو بروس
(Braidwood and 

Howe, 1960 ) 

سنگی مترخر، فراپارینه
 میانی؟ آغازین؟

Late, Middle?  
Early? 

Epipaleolithic 

 کاوش

Excavate 
1960 

1300 m 

غرب زاگرس مرکزی تنگ 
 کرمانشاه -کنشت

West-Central Zagros, 
Tange Kensht - 

Kermanshah 

ای صخرهگاهپناه
 ورواسی

Warwasi 
Rockshelter 

اسمیت و یانگ 
(Young, and 

Smith, 1966) 

سنگی مترخر، فراپارینه
 میانی؟ آغازین؟

Late, Middle?  
Early? 

Epipaleolithic 

 کاوش

Excavate 
1965 
 

1420 m 

 غرب زاگرس مرکزی
 کرمانشاه-بیستون

West-Central Zagros, 
Behistun - Kermanshah 

 مَرخِریلغار 

Mar Khrile 
Cave 

 گورانحیدری

(Heydari-Guran 

et al., 2021) 

سنگی مترخر، فراپارینه
 میانی؟

Late, Middle?  
Epipaleolithic 

 کاوش/بررسی
Excavate/Survey 

2016-18; 2021 
1300 m 

 ،غرب زاگرس مرکزی
 کرمانشاه-ناودَروَن

West-Central Zagros, 
Nawdarwan-Kermanshah 

 

ای صخرهگاهپناه
 یوانباوه

Bawa Yawan 
Rockshelter 

 Holeو فلنری )هُل 

and Flannery, 

1967) 

سنگی مترخر، فراپارینه
 میانی؟ آغازین؟

Late, Middle?  
Early? 

Epipaleolithic 

 کاوش

Excavate 
1965 

1240 m 

خرم  ،غرب زاگرس مرکزی
 آباد

West-Central Zagros, 
Khoramabad 

 

 

ای صخرهگاهپناه
 پاسنگر

Pa Sangar 
Rockshelter 
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شمالی که بیشتر آن زاگرس شمالی:. زاگرس3-1

شااامل منطقۀ کردسااتان عراق اساات، با طول تقریبی 
یان دو منطقۀ مرزی  120و عرض  300 کیلومتر در م

قرار شاارق ترکیه درشاامال و ایران در شاارق و جنوب
شتر مکان شده از های پارینهدارد. بی سایی  شنا سنگی 

ساانگی در دو دشاات میانی تا فراپارینهساانگیپارینه
های روباز گورا، محوطهیمچمال )غار زرزی، غار پاله

ر، دَخان( و رواندوز )اشاااکفت شاااانهتورکاکا و کوری
شکفت بابخال( توزی   شکفت حاجیه، ا شکفت براک، ا ا

 .[33]کیلومتر ازهم فاصاااله دارند  150اند که شاااده
حاصلخیز منطقۀ کردستان عراق درواق  در مرکز هالل

عنوان یغ پل طبیعی دو یال غربی و قرار گرفته که به
کند. دو غار هم متصااال میهشااارقی این هالل را ب

نه لهشاااا پا کاناز شااااخک ،گورادر و  های ترین م
نه پاری مه مورسااانگی در زاگرسفرا مالی، در ادا د شااا

 د.نگیربررسی قرار می
 

ر در کوهستان برادوست از دَشانه :ردَ. شانه3-1-1

ست،  ستان اربیل در کردستان عراق واق  شده ا تواب  ا
 2.5متر اساات و در  765ارتفاو این غار از سااطح دریا 

این مکان،  کیلومتر رود زاب بزرگ قرار گرفته اسااات.
م. 1960و 1957-1956، 1953، 1951های ساااال در

این  Bالیۀ  توسااط سااولکی مورد کاوش قرار گرفت.
که دارد  B2نوسااانگی( و از)پیش B1غار دو زیر الیۀ 

های کولدار ها و تیغهسولکی با مشاهدۀ تمرکز هندسی
داند. تغییر بافت سااانگی میآن را متعلق به فراپارینه

صدف و یاله سته  ضور فراوان پو های ذخیره خاک، ح

جدید معیشااتی توسااط  ۀاب شاایوعنوان انتخهغذایی ب
ساانگی صاانای  .[15] این جوام  دانسااته شااده اساات

گورا که مبنی بر با صاانای  ساانگی پاله B2 ردَشااانه
، قابل اساااتهای کولدار ها و تیغهحضاااور هندسااای

سه  سدبه نظر میمقای سنر سنجی . یغ نمونه زغال 
 14، تاریخی در حدود B2شاااده مربوط به کف الیۀ 

ای دیگر، تاریخ مربوط به شروو و نمونهپیش هزارسال
ست  B1الیۀ  سال 12.4طور تقریبی که بها پیش هزار

شان ساس مشاهدۀ تغییرات در میرا ن دهد. سولکی برا
فوق  هایسنجیسنسنگی و مواد فرهنگی و صنای 

 B1تا شروو الیۀ  B2معتقد است که میان پایان الیۀ 
فه وجود دارد یداغا .[17] دو هزار ساااال وق  نیم وح

 اسااات که دربرحساااب مواد این دو زیرالیه، معتقد 
سی ابزارگونه ها و تداوم و تکامل محلی ابزارها از شنا

ناوری  حاظ ف مدهل به تغییرات ع یه  ای در این دو ال
، در این دو الیه . تنها تفاوت موجودوجود نیامده اساات

و تزئینات شخصی در الیۀ  هاسابسنگحضور فراوان 
B1  [17,34]است. 
 

غرب کیلومتر شمال 50این غار در  :. زرزی2-1-3

سلیمانیه در درۀ یم متری  760و در ارتفاو  تابینشهر 
میالدی 1928واق  شده است که در سال  از سطح دریا
تی گااارودتوساااط  حفاااری شااااد. وی از  ،دورو
ستقل نام نبرده و سنگی بهفراپارینه عنوان یغ دورۀ م

متر( حضااور سااانتی 150-50زرزی ) Bبا کاوش الیۀ 
نوین که بعدها سااانگیها را به اواخر پارینههندسااای

سب میبه شد، منت شناخته  کند. عنوان فرهنگ زرزی 

 مورتنسن؛ داودی؛
 دارابی

(Mortensen, 

Davoudi  ;1993
and Abbasnejad 

2016Seresti, ) 

سنگی مترخر، فراپارینه
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 مَرروزغار 

Mar Ruz Cave 



 ... یمیاقل هایدادیبا رو شمالیو زاگرس مرکزیزاگرسدر غرب سنگینهیفراپار ۀدور سازیهمگام

    1400 بهار و تابستان ،اول، شماره هفتمسال     │    214
 
 
 

عنوان یه وی بهاین صااانعت را براسااااس آن ،گارود
ها در افزایش نساابی ریزابزارهای هندساای و انواو آن

طی زمان مشااااهده کرده بود، به دو فاز اوایل و اواخر 
 بار دیگر ،م.1971. در سااال [5,17]بندی کرد قساایمت

به  .]35[ شااد کاوش وحیداغار زرزی توسااط  Bالیۀ 
تقاااد وی، بااه ع خر جااای آنا کااه زرزی ادامااۀ اوا

شود،نوین سنگیپارینه صنعت  معرفی  ست یغ  بهتر ا
محیطی که در نتیجۀ عوامل زیست شودجداگانه تلقی 

ست شکل گرفته افزارو کارکرد د های خاص این دوره 
 .]17[است 

 

گورا شااامل سااه مجموعۀ پاله :گورا. پاله3-1-3

ناهPG1, PG2, PG4) غار ای صاااخرهگاه( و یغ پ
(PG3بوده که در دامنه )شمال زاگرس و در غربهای 

ارتفاو این . [17]دشاات یمچمال واق  شااده اساات 
سطح دریا  ست.  990محوطه از  سط متر ا این غار تو

 30د. حدود شاام. کاوش 1955و  1951او در سااال ه
ای مترمرب  از این غار با عمق دو متر تا کف صاااخره

شد که شته از مترسانتی 60 آن کاوش  های باالیی نه
به دوره مدۀ مواد فرهنگی آن مربوط  ترخر و ع های م

 150تا  60 بین در آن سااانگی یافت شااادهفراپارینه
اسااتخوانی  ۀعبرخالف مجمو .متر بوده اسااتسااانتی

له بهپا که  عه شاااده اساااتگورا  طال  ،[36] خوبی م
ست صل با جزییات مطالعه هایافزارد سنگی در این ف

شده بودند  سط آزمایش [9]ن شده تو . گاهنگاری ارائه 
مونااه زغااال ین  ۀهااا بااازن ب نی   13.4–17.5زمااا

سال شان میهزار دهد، اما با آزمایش کالژن پیش را ن
 AMSسنجی حیوانی و با سنهای موجود در استخوان

سال 12-15بازۀ زمانی  ست. پیش بههزار ست آمده ا د
و  PG2در نزدیغ ورودی غار  Aکاوش در دو منطقۀ 

در تراس مقابل ورودی غار صااورت گرفت.  Bمنطقۀ 
ست  توالی کامل تراش در این دو محل حاکی از این ا

یرت به محوطه منتقل شااده و در آنجا خامکه ساانگ
ست. درحالی که ریزتیغهتراش صلی خورده ا ها هدف ا

درصاااد از  63-53ها، توالی تراش هساااتند. تراشاااه
 .[17]اند ها را به خود اختصاص دادهبرداشته

نهمهم لهترین گو پا قهای ابزاری   A ۀگورا در منط
درصد(  14-24شده )های کولدار و مورب قط ریزتیغه

شااامات، بندی ابزارهای منطقۀ هسااتند که در دسااته
ترین ریزابزار شاااوند. رایجهندسااای محساااوب نمی

درصد  25-39که  هستندهای کولدار گورا، ریزتیغهپاله
به خود اختصااااص داده ند که اغلب از ریزابزارها را  ا

. فناوری تولید شااوندمحسااوب میها شاادهطیف قط 
در مراحل یغ تا  A ۀها در منطقابزار و انواو برداشااته
اسااات که تغییرات کمی در طول ساااه، حاکی از این 

به  های روتوش شاااده  مان را داده اسااات. ابزار ز
های مشااابهی در مراحل مختلف وجود دارند و نساابت

-23توجه افزایش نساابت ریزابزارهای تنها تغییر قابل
 ۀدرصااد در مرحل 30یغ و دو و  ۀدرصااد در مرحل 25

ست. درهر حال، فراوانی گونه های خاص ریزابزار سه ا
 ،زمان تغییری نکرده اسااات و تنها اساااتثناء در طول
ست که از های کولدار و قط ریزتیغه صد  13شده ا در

ساااه کاهش  ۀدرصاااد در مرحل 6.5در مرحله یغ به 
های پیشین در ها که طبق پژوهشیابد. اما هندسیمی

فرهنگ زرزی اصااوالً باید در طول زمان افزایش پیدا 
ند درمی یغ رو هدی از  بدون شاااوا مانی  کرد؛  ز

ها در مرحله مشخک، در نوسان است. اگر یه هندسی
باالترین  ،تر هسااتندیغ بیش ۀسااه نساابت به مرحل
ل قدار خود را در مرح بت کرده ۀم بهدو ث ند.  طور کلی ا

توجهی میزان قابلبه A ۀساانگی منطقافزارهایدساات
له انواو اصااالی  ها ازجم تداوم حضاااور انواو ابزار به 

هزار سااال اشاااره دارد. اما در  شااشریزابزارها در طی 
شه B ۀمنطق ، درحالی که رندتری داها فراوانی بیشترا

ها در میان دو . تفاوتاساااتها کمتر فراوانی ریزتیغه
ها اشااااره منطقه امکان دارد به کاربری متفاوت محل

شد. مجموع شته با طور تقریبی با گورا بهجدید پاله ۀدا
شناسی ز لحاظ گونهسنگی اهای فراپارینهسایر محوطه

 .[17]و فناوری مشابه است 
سن     ضر با توجه به  های دقیق و سنجیدرحال حا

گورا، اطالعات کافی برای بررسااای کاوش جدید پاله
سعابعاد فراپارینه آن در  ۀسنگی و فرهنگ زرزی و تو

ست که  شده ا شخک  طول زمان وجود دارد. اکنون م
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قل از  حدا ته شاااده زرزی  ناخ نای  شااا  19.6صااا
یخچالی( بیشینۀ تقریبی از آخرینطورپیش )بههزارسال
شمال شتهدر  ضور دا اند. تولید ریزتیغه غربی زاگرس ح

با حضاااور  هدف  که این  ناوری بوده  هایی ف هدف ن
ها و مقدار کمتری تولید تیغه تکمیل شده است. تراشه

رساااد تولید تراشاااه بخش جدایی از توالی نظر میبه
گر محصاااول جااانبی ایااانینین نمااکاااهش و هم

مادر تیغه و ریزتیغه اساات. تولید دهی به ساانگشااکل
مکااان دارد بااه یغااه ا ت یز یغااه و ر طور مااداوم از ت

مادرهای یکسانی ادامه داشته است. ریزابزارها و سنگ
ستههای دندانهها و تیغهریزتیغه های بندیدار ازجمله د

ستند که با حضور هریند کم ام صلی گونه ابزاری ه ا ا
ها )بخصاااوص خراشااانده انتهایی(، منظم خراشااانده

سکنه ستند. ریزابزارها اغلب ها و دندانها دارها همراه ه
های کولدار با ها، ریزتیغهشاااامل انواو غیرهندسااای
یغااه االضاااالو هااای مختلفحضاااور منظم ریزت

ها با فناوری ریزاسااکنه بساایاری از آن زیاد،احتمال)به
شده ستولید  ستند. هند مفهوم دقیق کلمه ها بهیاند( ه

له پا ند،پیش وجود هزارساااال 19.6گورا از در   داشااات
سااانگی های اولیۀ فراپارینهطور که در نهشاااتههمان

شااوند. از تکنیغ ریزاسااکنه برای ورواساای دیده می
صه شاخ ست، بروز  شده ا ستفاده  های تولید ریزابزار ا

احتمال بین کم است )به تاحدودی،ریزاسکنه محدود و 
های رسااد از شاااخصااهنظر میدرصااد( که به 13تا  4

به باشاااد.  لهعمومی زرزی  پا گورا طور کلی مجموعۀ 
طور تقریبی فناوری ریزاساااکنه دهد که بهنشاااان می

یخچالی در بیشینۀ صورت متوسط و منظم از آخرینبه
موازات این وضعیت زاگرس مورد استفاده بوده است. به

سااانگی اولیه در بازۀ هدر جنوب شاااامات نیز فراپارین
پیش تریید شاااده اسااات. هزارساااال 21-24زمانی 
دهندۀ این است که تضاد های ریزاسکنه نشانشاخصه
های منطقۀ کارگیری این فناوری میان مجموعهدر به

 .[17]شود شامات و فرهنگ زرزی دیده می

 

مدارک مرکزیزاگرس. غرب3-2 : براساااااس 

که شااامل  زیمرکزاگرسشااناساای در غربباسااتان

های آباد است، تعداد مکانهای کرمانشاه و خرماستان
ینااه گی بااهفراپااار ن یش نساااباات دورۀسااا تر پ

نه پاری عدتر یعنی نوسااانگی  نوین( و دورۀسااانگی) ب
ست. در این ازپیش شده ا شف  سیار کمتر ک سفال ب

های این د؛ آیا استقرارشورابطه یند پرسش مطر  می
  ای واق های رودخانهتراس هایی هماننددوره در محل

ستن شدهه شف ن اند؟ یا اینکه از طریق د که تاکنون ک
 اندیند فرساااایش از میان رفته و یا مدفون شااادهافر

حاظ زمینزاگرس؟ غرب[4,31] تا  ،ریختیمرکزی از ل
 ۀواسااطمرکزی بهشاامالی و زاگرسحدودی از زاگرس

سامان شمال و جنوب مجز ۀوجود  ستانی در  ا بلند کوه
های وسی  و لحاظ فراوانی دشتشود. این منطقه ازمی

خاطر ههای دائمی بکوهی و رودخانهحاصااالخیز میان
ساس های زمینویژگی ست. برا سیار غنی ا سی ب شنا
ستانگزارش سی در مکانهای با های منطقه مورد شنا

صااورت محلی در مطالعه؛ اغلب مناب  ساانگ خام به
سترس جوام  پارینه ست سنگی بودد ارتفاو  .[33]ه ا

ساانگی این منطقه از سااطح دریا های فراپارینهمکان
یان به متر اسااات. در  1150تا  1400طور معمول م

پارینهمکان ،ادامه سااانگی در این های شااااخک فرا
 گیرد.منطقه مورد بررسی قرار می

 

 19ای ورواسی در صخرهگاهپناه . ورواسی:3-2-1

کنشت واق  شده تنگ شرق کرمانشاه درکیلومتر شمال
کاوش  هاوتوسااط میالدی  1960اساات که در سااال 

سطح دریا  1300در ارتفاو  ،گاهشد. این پناه متری از 
های متر ضاااخامت نهشاااته 5.6. از [9,37] دارد قرار

سی،  سنگی بوده متر از آن مربوط به فراپارینه 1.5وروا
های : الیه1اساات که به یهار واحد گاهنگاری )واحد 

L-Oهای : الیه2واحد  ؛H-K های : الیه3؛ واحدG-

E های : الیه4؛ واحدA-D شااامل  و( تقساایم شااده
هفده ها بیش از اسااات. از این الیه A تا Oهای الیه

ست سنگی بههزار د ست آمده که بهافزار طور تقریبی د
 افزارهای هر واحد شامل ریزابزارهادرصد از دست 35%
حد ا قدیبه یغسااات. وا ته میعنوان  ترین نهشااا

صله بر روی نهشتهفراپارینه سی بالفا های سنگی وروا
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طوری که صنعت به .نوین قرار گرفته استسنگیپارینه
نه پاری ته از اواخر  یاف تداوم  به نظر نوین سااانگیآن 

 22تر از جوان زیاد،احتمالاین ترتیب بهو به رسااادمی
افزارهااای دساااات .[38] اساااات پیشهزارسااااال

سکی مورد سنگی این پناهفراپارینه شف سط اول گاه تو
فت عه قرار گر طال نگ زرزی این . م وی برای فره

ناه له تعریف کردهپ هار مرح ند گاه ی لۀ [10]ا . مرح
های (: این مرحله برروی الیهO-Lهای آغازین )الیه

شااود و شااامل ریزابزارهای نوین آغاز میساانگیپارینه
دار دار و کنگرهههای دوفور، دندانغیرهندساای، ریزتیغه

شندهو هم ست. وجود یند عدد ینین خرا های ناخنی ا
سی به های ها از الیهحاکی از نفوذ آن زیاد،احتمالهند

مرحلااۀ دوم )الیااه (: K-Hهااای باااالتر اساااات. 
افزارهای این مرحله شااباهت زیادی به مرحلۀ دساات

غازین دار ها نآ عداد ریزابزار که ت فاوت  با این ت د، 
یابد، با دار افزایش میهای روتوشزتیغهخصااوص ریهب

ها همچنان غیرهندسااای تر آنذکر این نکته که بیش
سوم )الیه ستند. مرحلۀ  (: در این مرحله E-Gهای ه

ها مواجه هساااتیم. ها و اساااکنهبا کاهش خراشااانده
شاااکل ها، کولدار و اندکی منحنیبر آن ریزتیغهعالوه
سکی از آن بهمی شف آغاز پیدایش  عنوانشوند که اول

یاد می ندسااای  های ه هارم ریزابزار لۀ ی ند. مرح ک
نواو D-Aهااای )الیااه لیااد ا تو حلااه  مر ین  (: در ا

سی افزایش سی ریزابزارهای هند ها کاهش و غیرهند
بد. هممی ندهینین افزایش ساااوراایا بهکن بال ها  دن

دارها اسااات دارها و کنگرهها، دندانهکاهش اساااکنه
با مراحل دیگر آغازین  ۀمرحل. برخالف تمایز [10,39]
سیکه به ست طور کل غیرهند سوم  ۀند، مرحله دوم و 

به به تنها و نه رساااندبه نظر میطور نسااابی مشاااا
طور عمده انواو ها )بهدهندۀ تنوو غیرهندسااینشااان

غهتیزه یه هنوز ریزتی های دوفور هم وجود ها، اگر
ها توجهی هندسااایدارند( هساااتند بلکه تعداد قابل

. شوندمی شاملرا نیز  االضالو(طور عمده مختلف)به
افزایش  ،شودتفاوتی که در میان این دو واحد دیده می

ها ) نادار عداد انح غه( و همCurvedت های ینین ریزتی
اساات.  سااوم ۀمرحل هایشااده درالیهکولدار و قط 

هااا و ریزابزارهااای بر حضاااور نسااابی هاللیعالوه
ینان انواو ارم همیه ۀهای مرحلمساااتطیلی در الیه

ستند. شدهها، انحنادارها و کولدار و قط تیزه ها مهم ه
های ناخنی از مرور زمان خراشندهبهکه رسد نظر میهب

بر این، تعداد اند. عالوهاهمیت کمتری برخوردار شاااده
آغازین  لۀهای مرحغیراز الیهها بهاساااکنهکمی از ریز

اسااتخوان حیوانی  ها حضااور دارند. آثاردر تمامی الیه
دسااات آمده از ورواسااای همانند دندان، سااااق و هب

پا در دورۀ زرزی نشااااان می که اساااتخوان  هد  د
گاه سازی اولیه الشه یا حداقل سر آن در این پناهآماده

شتار بوده آن به ازگرفته و پاصورت می ،که محل ک
 .[10]است یافته های دیگر انتقال مکان

 

یل:3-2-2 غار مَرخِر فاو  .  با ارت غار   1420این 

شااارقی کوه آهکی متر از ساااطح دریا در یال جنوب
سال  ست. در  شده ا شاه واق   ستون در کرمان  1965بی

یغ ترانشه یغ  ،فلی  اسمیت و کایلر یانگمیالدی، 
انباشااات  متر از 5در دو متر را با ضاااخامتی بیش از 

سوبات پارینه کاوش  ،سنگیپارینهسنگی میانی تا فرار
متر از سااطح به  3.5در عمق طور تقریبی ند که بهکرد

دورۀ ضااخامت ، ساانگی رساایدندرسااوبات فراپارینه
از لحاظ  .[11]سنگی آن شامل یغ متر است فراپارینه
ای میااان گونااه وقفااهنگاااری و فرهنگی هی الیااه
ساانگی قابل شااناسااایی نوین و فراپارینهساانگیپارینه

هااا، یغااههااای ابزاری نظیر تنیساااات. برخی گونااه
دار و انواو خاص های روتوشهای کولدار، تیغهریزتیغه

نده ند. برخی  ۀها هنوز از دورخراشااا مه دار بل ادا ق
ها، ها، مثلثیهای ابزاری جدید نظیر ریزاساااکنهگونه

شابه فرهنگ شده، تیزههای کولدار قط ریزتیغه های م
، ادوات و ابزار اساااتخوانی اروپا (Gravettianگراوتی )

یان شاااده نیز ما ند ن ید بیش .[11]ا غهتول ها و تر تی
ینین ساااویه و هممادرهای یغها از سااانگریزتیغه

ترین تغییرات فناوری شکل عمدهکمبود قطعات زورقی
نوین اساات. ساانگیدر مقایسااه با صاانای  اواخر پارینه

نخساات آن،  ۀویژه در مرحلگر دیگر زرزی بهشااناسااا
دار و کولدار، دندانه های ناخنی و ابزارهایخراشااانده
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 ۀقطع 150دار بر روی ریزتیغه اسااات. از میان کنگره
 ،های موجوداین فاز و از بین معدود هندساایمربوط به

با مثلثینظر میبه به  که غل های رساااد  ها و ابزار
 .[40]شکل نامنظم باشد ایذوزنقه

 

ناه3-2-3 باوهصخخخرهگاه. پ این یوان: ای 

ستان محوطه در منطقۀ ناودَ ستان مرکزی ا شهر روَن 
شاه سطح دریا 1300و در ارتفاو  کرمان واق   متری از 

-2018، 2021فصل از سال یهار شده است که طی 
گوران از موزه توسااط سااامان حیدریمیالدی  2016

شد. محوطه سه  ،نئاندرتال آلمان کاوش  دارای توالی 
ست میانی، نوین و فراپارینهسنگیدورۀ پارینه سنگی ا

ساانگی های مربوط به دورۀ فراپارینهاغلب نهشااته که
شسانتی 30 یضخامت تقریببه شرقی  ۀمتری در تران

شاارقی شااناسااایی قرار دارد. هدف از کاوش ترانشااه
نوین بااه سااانگیتغییرات فرهنگی از دورۀ پااارینااه

طوری که تمرکز مواد به .ساانگی بوده اسااتفراپارینه
شناسی الیۀ دو زمینسنگی در قسمت باالیی فراپارینه

های قرار گرفته اساات که بعد از آن بالفاصااله نهشااته
های شااود. از شاااخصااهنوین شااروو میساانگیپارینه

توان به ریزاسااکنه و افزارهای این محوطه میدساات
ها اشاره کرد که با ورواسی قابل مقایسه است. هندسی
ست سنگی بهفراپارینه ۀسنجی اخیر که از الیسن د
دهد را نشااان می پیشهزارسااال 13.3 – 13.4آمده 
[12]. 

 

شرق : این دشت در شمال. دشت هلیالن3-2-4

ستان ایالم واق  شده است. در بررسی سال  م. 1979ا
سط  سنتو صخرهغار و پناه ِشش ،مورتن  نُهای و گاه 

در  .ساانگی منتسااب شاادندمحوطۀ روباز به فراپارینه
شهود است. ناخنی م ۀها حضور خراشندبیشتر محوطه

سن شخیک اواخر پارینه ،از دیدگاه مورتن نوین سنگیت
سااانگی مشاااکل اسااات و دلیل آن و اوایل فراپارینه

غهمی ندسااای و تی های ه ند نبود ابزار های ریز در توا
هلیالن  افزارهای ساانگی در بررساایدساات مجموعه

دلیل از میان رفتن و غلتیدن تواند بهباشااد که خود می

وی  .[14,41]به پایین دست باشد  این ابزارهای سبغ
های بحا مقایسااۀ مجموعه ،برای اثبات این فرضاایه

 النرگهسااطحی )شااامل قطعات بزرگ( غارهای مَرگُ
متر  1143) و مَرروز متر ارتفاو از ساااطح دریا( 1145)

های کاوش پیش را با مجموعه ارتفاو از ساااطح دریا(
اگریه مواد بیشاااتر  ،مورتنساااناعتقاد کشاااد. بهمی

سیار محدود های فراپارینهمحوطه سنگی در هلیالن ب
ها را به اوایل و یا اواخر اسااات تا بتوان با قطعیت آن

سنگی منتسب کرد، اما تصور بر این است که فراپارینه
هندساای از  ریزابزارهایمواد کشااف شااده با  ،حداقل

ر تبیش زیاااد،احتمااالو بااه -الن رگااهمَرروز و مَرگُ
متعلق به مرحلۀ پایانی فرهنگ  -های دیگر مجموعه

های غار زرزی، زرزی هساااتند، همانطور که مجموعه
 .[14]اند غار مرخریل و ورواسی این را نشان داده

الن و درمَر بیشترین پتانسیل را برای رگهغارهای مَرگُ 
جوام  شکارورز و گردآوردنده  استقرارگاه اصلی فصلی

ارند. در بررساای غار درمَر توسااط ساانگی دفراپارینه
سن سال  ،مورتن شامل مجموعهمیالدی،  1973در  ای 

نه 67 پاری به فرا عه  سااانگی منتساااب شاااد. در قط
سال :2 النرگهمَرگُ ساس کاوش  سط م.  1974 برا تو

این غار  Cو  Bهای الیهنشان داده شد که مورتنسن؛ 
به  .ساانگی )زرزی( اسااتهای فراپارینهحاوی نهشااته

تیغه های کویغ،حضاور خراشانده ،مورتنساناد اعتق
ای و ریزابزارهای های یغ شاااانهدار، تیزههای گنگره

سی در این دوالیه حاکی از فراپارینه سنگی بودن هند
قطعه از بررساای و کاوش غار  700بیش از  .آن اساات

مربوط به از آن قطعه  311دساات آمد که همرروز هم ب
 30دارها، ر و دندانهدادرصااد تیغه گنگره 50بررساای )

هایی کویغ،  نده انت درصاااد  یهاردرصاااد خراشااا
سکنه و هم یهارهای کولدار، ریزتیغه صد ا  دوینین در

قطعه مربوط به کاوش  396و ( یغ شاااانه عدد تیزه
ای دار، ساااه عدد تیغههای روتوش)شاااش عدد تیغه

نده )دار، یغ عدد تراشاااه ساااورااکنگره  Flakeکن

borerعدد خر نده(، پنج  عدد اشااا یغ، دو  های کو
 Microشدگی اریب )اسکنه، یغ عدد تیغه ریز با قط 

blade with an oblique truncation سه عدد تیغه ،)
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شته 375ریز کولدار و  شامل بردا هایی نظیر قطعه هم 
 .[14] تراشه، تیغه و ریزتراشه( بوده است

 

گاه این پناه ای پاسنگر:گاه صخره. پناه3-2-5

غربی درۀ متر از سااطح دریا در شاامال 1240ارتفاو با 
کیلومتر خط مسااتقیم از غار یافته در  13آباد و در خرم

ست. های کوهکوهپایه شده ا  فلنِریهول و سفید واق  
متر در این مکان  2×3ترانشااه م. سااه1965در سااال 

ساانگی افزارهایمطالعه دساات .[13,42]کاوش کردند 
دو دورۀ پیاااپی اواخر حاااکی از اساااتقرار موقاات 

نه نهسااانگیپاری پاری که نوین و فرا سااانگی اسااات، 
نیز آن را ثابت کرده هول و فلنریهای بعد از پژوهش

 ۀصااانعت زرزی در ادام ،. به اعتقاد هول[42,43]اند 
 ۀدنبال ،و این دواساات  صاانعت برادوسااتی بارور شااده
 ۀ. مجموع[13]شااوند مسااتقیم یکدیگر محسااوب می

سنگر یکی  ست که امکان از معدود مجموعهپا هایی ا
یرات دساااات ی غ ت یک  خ تهااای تشااا ن فزاری ا ا

شدن و یا انتقال آن به دورۀ سنگیپارینه نوین، ناپدید 
 ۀ. در بااازبینی اخیر مجموعاا[43]دهااد زرزی را می

 ،جز یند ریزابزارها هندساای و ریزاسااکنههب ،پاساانگر
نه پاری هد بیشاااتری از فرا سااانگی در اواخر شاااوا

ست نیامد و بنابراین وجود دورۀ نوین بهسنگیپارینه د
نوین در این محوطه رد شده است سنگیمستقل پارینه

قاد  .[42] به اعت ما   ۀتوان یغ مرحلمی ،شااایدرنگا
ساانگی در نوین و فراپارینهساانگیانتقالی مابین پارینه

سنگر درنظر گرفت ستی، تولید  .[43] پا در پایان برادو
غه از اهمیت کمی برخوردار اسااات خورده های پی تی

عداد ریز که ت حالی  غهدر  Straightهای صااااف )تی

Bladeletsهرمی مادرهای هرمی و نیمه( که از ساانگ
(Semi-Pyramidalتولید می )گیرتر است. یشم ،شدند

دارها و دارها، کنگرهها برای تولید دندانهاز این ریزتیغه
رۀ برادوستی که در دو است قطعات کولدار استفاده شده

وجود دورۀ  ،اناد کاه خودتوجاه نبودهینادان قاابال

برد. ال میئوزیر س ،نوین را در این محوطهسنگیپارینه
همانند ورواساای شااواهد بیشااتری از تداوم دو واحد 

های پاساانگر در برادوسااتی و زرزی در توالی نهشااته
دلیل عدم وجود هرگونه فاصاااله و اختیار اسااات، به

یهقط  یهنشاااادگی ال ناوری گاری بین ال ها و ف
ادامه  ۀفرضاای از افراد، ساانگی، برخیافزارهایدساات
ند کنسنگی را مطر  مینوین به فراپارینهسنگیپارینه
[43]. 
 

 11.6تا  25. دیرین اقلیم در محدودۀ زمانی 4

  پیشهزارسال
ستان زاگرس سیاری  ،تداوم و تطور فرهنگی در کوه ب

 سنجیسنتا در راستای  از پژوهشگران را بر آن داشت
هایی بردارند. از و بازسازی شرایط محیطی گذشته گام

به امروز پژوهش 1960ساااال  تا  هایی در جهت م. 
های اقلیمی منطقۀ غرب ایران و شاااناخت نوساااان

های کوهسااتان زاگرس براساااس بازسااازی پوشااش
غاز  یاهی آ ها برروی رساااوبات د. این پژوهششاااگ

 هااایپااژوهااشانااد. هااا مااتااماارکااز بااودهدریااایااه
شااناساای انجام گرفته در منطقۀ زاگرس را اقلیمدیرین
به دو گروه تقسااایم کرد: گروه نخساااتمی  ،توان 

شاااناسااای اسااات که تنها های دیرین اقلیمپژوهش
شااناساای خاص نظیر براساااس یغ شاااخصااۀ زمین

سی هربرت رایت یخچال سی و یا گرده [44]شنا شنا
و  [45]( 5جدول یوار )ای میرآباد و زررسااوبات دریایه

هارلو  یه و م یۀ اروم یا ته صاااورت [46,47,48]در گرف
ها در آناسااات که  یهایپژوهش ،اسااات. گروه دوم

های شااناساای و با روشزمینبرمبنای دانش باسااتان
سازی ست به باز ه اند. ازجملهای اقلیمی زدهمختلف، د

 [49]آباد توان به ویتافینزی در خرممی هااین پژوهش
. [51]اشاااره کرد  [50]و بروکا در منطقۀ کرمانشاااه 

 برداری شاادههشاایالن مغزه های اخیر تاالبدر سااال
 ها اشاره خواهد شد.که در ادامه به نتایج آن است
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 .INTIMAT [17]نگاری زمانی مغزه یخی گرینلند پروژه دریایه زریوار با الیههای سازی داده: همگام5جدول 
Table 5: Correlation of the lake Zeribar proxy data with the INTIMATE project Greenland ice core chronostratigraphy 

[17]. 

 

پرژوه عالئم
INTIMAT 

-( میانGSیخبندان)

 (GIیخبندان )

 INTIMATسن
حال( و از)پیش

 مالی آنتعیین احت

گاهنگاری دریایه 
-زریوار و یینه

شناسی گرده 
 گیاهی

بازسازی سیر تطوری اقلیم و پوشش گیاهی از 
 طریق سوابق پراکسی دریایۀ زریوار 

اوایل 
 هولوسن

 

 

8.2k BP event 

9.3k BP event 

11.4k BP event 

 

Start of the 
Holocene 

8300+10/-40 to 
8140+50/-10 

 
9350+10/-20 to 

9240+30/-10 
 

11.520 – 11.400 
 

11.703±4 

 
 6.9 -12تقریباً 

 پیشهزارسال

(PAZ 5) 
 

هزار سال پیش  12الی  10گسترش پسته مابین 
ها و افزایش )تقویمی( با گسترش یشمگیر علف

بارندگی همراه است؛ سوابق ایزوتوپ اکسیژن حاکی 
های از توزی  شدید فصلی بارش همراه با زمستان

ابستان خشغ است. درخت بلوط برگریز مرطوب و ت
هزار سال پیش به تدریج گسترش یافته  10تقریباً از 

 5.6الی  6.2و جنگل بلوط برگریز زاگرسی تقریباً از 
 هزار سال پیش مستقر شده است.

دریاس 
 جوان

 
GS-1 
 

 
12.896 ± 4 to 

~11.700 
 

 12 - 12.6تقریباَ 
 پیشهزارسال

(PAZ 4 - top) 

مقادیر گردۀ درمنه و اسفناجیان و رسیدن افزایش 
مقادیر ایزوتوپ اکسیژن به اوج خود )شروو از تقریباً 

هزار سال پیش( حاکی از بازگشت به شرایط  12.9
 یخچالی خشغ است.

 
 
اواخر 
 یخبندان

 
 

Gl-1 
Gl-1a warm 

period 
Gl-1b cold event 

Gl-1c1 warm 
period 

Gl-1c2 cold event 
Gl-1c3 warm 

period 
Gl-1d cold event 

Gl-1e warm 
period 

 

14.692 ± to 
~12.900 

Start at 13.099 
Start at 13.311 
Start at 13.600 
Start at 13.660 
Start at 13.954 
Start at 14.075 
Start at 14.692 

 
 
 
 - 15.4تقریباَ 
-هزارسال 12.6

 پیش

(PAZ 4 - lower) 
 
 

حاکی از افزایش کاهش مقادیر ایزوتوپ اکسیژن  
هزار سال  15.2الی  14.2رطوبت مؤثر بین تقریباً 

 شود.ها استنباط میپیش است؛ افزایش دما از دیاتوم

در حالی که مقادیر گرده درمنه در حال کاهش است 
 گرده پسته و گیاهان علفی در حال گسترش

های برگ اقلیم هنوز برای گسترش بلوط -دهستن
 ار( است.ریز خشغ )بسیار ناپاید

نوسان سطح دریایه به شرایط متغییر هیدرولوژیکی 
 اشاره دارد.

 یخبندان

 

 

GS-2.1 
 
 
 

GS-2.1 a 
 

GS-2.1 b 
 

GS-2.1 c 
 
 

Gl-2.1 
 

Gl-2.2 
 

Gl-2.2 
 

GS-3 

22.900-14.692 
 
 
 

Start at 17.480 
 

Start at 20.900 
 

Start at 22.900 
 
 

23.020-22.900 
 

23.220-23.020 
 

23.340-23.220 
 

27.540-23.340 

 - 17.7تقریباً 
-هزارسال 15.4

 پیش
(PAZ 3b - top) 

 
 17.7 - 21تقریباً 

 پیشهزارسال
(PAZ 3b - 

middle) 
 
 

 21 - 28تقریباً 
پیشهزارسال  

(PAZ 3b - 

lower) 

است  سرد درختچۀ با پوشش درختی بسیار کم؛ 
مقادیر باالی ایزوتوپ اکسیژن حاکی از تجدید 

ه.س.پ با  14.4الی  17.5حله خشکی در بین مر
 ه.س.پ است.  15.3الی  16اوج آن در تقریباً 

است  سرد درختچۀ با پوشش درختی بسیار کم؛ 
دهنده افزایش کاهش مقادیر ایزوتوپ اکسیژن نشلن

 ه.س.پ است. 18.4جزئی رطوبت مؤثر از تقریباً 
 است  سرد درختچۀ با پوشش درختی بسیار کم 

 28-25بین توالی گرده گیاهی در تقریبا )وقفه 
-ه.س.پ(؛افزایش مقادیر ایزوتوپ اکسیژن نشان

 26/ 24دهنده اقلیمی شدیداً خشغ از تقریباً 
 ه.س.پ است.

 )تا انتهای آخرین بیشینه یخچالی(. 



 ... یمیاقل هایدادیبا رو شمالیو زاگرس مرکزیزاگرسدر غرب سنگینهیفراپار ۀدور سازیهمگام

    1400 بهار و تابستان ،اول، شماره هفتمسال     │    220
 
 
 

 . هشیالن1-4
ساحتی نزدیغ به تاالب شیالن با م هکتار و با  450ه

کیلومتر  36متر از ساااطح دریااا در  1307ارتفاااو 
سال شمال ست. در  شده ا شاه واق   شهر کرمان غربی 
به طول1393 یغ مغزه رساااوبی  متر از  12ه.ش. 

شد که تنها بر شت  روی پنج متر باالیی  هشیالن بردا
گرفته اساات. شااناساای صااورتآن آنالیزهای گرده

ه.ش. یغ مغزه دیگر به طول  1395ینین در سال هم
سوبات بین  شد که ر شته  شت متر بردا  400تا  85ه

تاری ساااانتی پذیرف فاده از دو روش  با اسااات متری 
سی ) کاهی و جِرم (Magnetic susceptibilityمغناطی
های آنی و حساس برای ثبت عنوان روشگرمایشی به

متر  5لعۀ تغییرات اقلیمی مطالعه شااده اساات. با مطا
تی  گرده  52متری هشیالن،  12باالیی مغزه رسوبی 

شد که  سایی  شنا سیل از این تاالب  تی   39گیاهی ف
ای و ای و درختچهگرده متعلق به گیاهان علفی، بوته

به درختان اسااات. در مجموو 13 ی  گرده متعلق   ،ت
 H-8تا  H-1ای با عالمت اختصاری هشت زون گرده

ست. زو شده ا سایی   H-5تا  H-1ای های گردهنشنا
سین و زون سن پ ستو  H-8تا  H-6های مربوط به پلی

راد و همکاران، )صاافایی هسااتندمتعلق به هولوساان 
 H-1ای اصااالی زون گرده (. ویژگی1393؛ 1397

فراوانی زیاد گرده تیره اساافناجیان )حاکی از یغ دورۀ 
به شاادت خشااغ( اساات که باالترین حد ممکن در 

س سر مغزه ر شامل می %83وبی، یعنی سرا شود. را 
با Artemisiaهای درمنه )گرده و تیره گندمیان  7%( 
 شاااوند.محساااوب میهای مهم از دیگر گرده %4با 

یاهی این زون از نوو اساااتپی خشاااغ  پوشاااش گ
اساافناجیان اساات و یغ محیط بدون پوشااش -درمنه

. درصااااد فراوانی گردۀ کناادرا بااازتاااب میدرختی 
ینین گردۀ اساات، هم H-2 39% اساافناجیان در زون

نه  یان  %26درم ندم  H-2 اسااات. در زون %24و گ
مامی گرده یاهی از نوو علفی ت ندهای گ و  هسااات

ندارد.هی  نه گردۀ درختی وجود  نابراین افزایش  گو ب
به اسفناجیان و درمنه نشان از افزایش گندمیان نسبت 

ینین افزایش درصاااد گرم ساااال دارد. همبارش نیمه

یان فراوان ناج کاهش اساااف یان و  ندم نه و گ ی درم
دهندۀ کاهش خشکی نسبت به زون قبلی است. نشان

نه در این زون می ند افزایش درصاااد فراوانی درم توا
 ،حاکی از افزایش بارش زمسااتانه باشااد. در این زمان

سفناجیان در زون به طور متوسط درصد فراوانی گردۀ ا
H-3 55% اساات که در  %12و گندمیان  %20، درمنه

درصد فراوانی اسفناجیان افزایش  ،مقایسه با زون قبلی
های گندمیان و درمنه کاهش یافته اسااات. از و گرده

عه فراوانی گرده یاهی زونمجمو  H-3 0.4%  های گ

ست.ها متعلق به گردهآن صد  های درختی ا افزایش در
یان و کاهش گندمیان فراوانی گیاهان خانواده اساافناج

ها در فصااال دهندۀ تمرکز بارشدر این زون نشاااان
ستان و هم شغزم شدن ینین کاهش رطوبت و خ تر 

ست. در زون  سبت به زون قبلی ا صد  H-4اقلیم ن در
سفناجیان  ست.  %20و گندمیان  %45فراوانی گرده ا ا
یاهی این زون، از مجموو فراوانی گرده  %0.5های گ

به گرآن های درختی اساااات. افزایش دهها متعلق 
شان زیاد،احتمالگندمیان به دهندۀ افزایش طول دورۀ ن

واسطۀ بارشی و وجود رطوبت در فصل گرم است که به
آن آب موردنیاز برای رشااد درختان در فصاال رویش 

صورت بسیار پراکنده در فراهم شده است و درختان به
ش شاارایط برای روی ،اند. در کلمنطقه رویش داشااته

نوو درختان مناسب نبوده و پوشش گیاهی این زون از 
ست. در زون  ستپی خشغ ا سفناجیان افزایش  H-5ا ا

رسااایده  %60ها به و درصاااد فراوانی آن اندپیدا کرده

به  یان نیز  ته %11اسااات، گندم یاف ند.کاهش   ۀنکت ا
-Cousiniaتوجه، درصااد فراوانی جنا هزارخار )قابل

typeست که در این زون شتر از زون ،( ا های دیگر بی
درصد فراوانی این گرده  ،طور خاصمشاهده شده و به

رساایده اساات. این  %4متری به سااانتی 275در عمق 
سنآخرین زون گرده ،زون ستو سین ای مربوط به پلی پ

توجه و با توجه به فراوانی قابل اساااتدر هشااایالن 
ستپی نیمه بیابانی را هزارخار که نوعی پوشش گیاهی ا

شا خشغ را برای این وتوان اقلیم سرددهد، مین مین
سرد ستنتاج کرد. آخرین دورۀ  شکی که قبل  زون ا وخ

جوان است. با از شروو هولوسن را داده است، دریاس
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گیری این زون را توان شااکلمی ،موارد فوق توجه به
سرد شغ دریاسودر ارتباط با رخداد  ست خ جوان دان

مغناطیسااای و یرفتاریهای پذبراسااااس پژوهش .[7]
 15.4تا  22هشااایالن در گرمایشااای تاالبکاهیجِرم

ای رسااوبات از نوو رسااوبات دریایه پیشهزارسااال
ندتشاااخیک داده شاااده ترین فراوانی میزان . بیشا

سیم در برابر کمکربنات ترین میزان مواد آلی گیاهی کل
ای بودن هشایالن اسات. نیز حاکی از شارایط دریایه

زریوار و ارومیه نیز در دورۀ یخبندان سطح  هایدریایه
شااناساای اند. نتایج پژوهش گردهآب باالتری داشااته

سوبات دریایه ارومیه، دریایه زریوار و  شده بر ر انجام 
دهد که در آخرین دورۀ هشااایالن نشاااان میتاالب

یخبندان، که این بخش از مغزۀ رسااوبی هشاایالن نیز 
رمنه و خشااغ دوجزئی از آن اساات، اساات  ساارد

سفناجیان )  ۀ( پوشش گیاهی ییرChenopodiaceaeا

ست. صلی دریایه بودن هشیالن  زاگرس بوده ا دلیل ا
یه یا باال بودن ساااطح آب در های زاگرس در این و 

شم شی، کاهش ی شغ و کم بار گیر شرایط اقلیمی خ
دلیل سااردی اقلیم بوده اساات. اما در میزان تبخیر به

ضعیت به ،پیشسال 10500تا  15400بازۀ  ای گونهو
توجه با افزایش قابل پیشهزارساااال 15.4بوده که در 

شدید کربنات سیم مواجه میزان مواد آلی و کاهش  کل
( دریایه Diatomsهای )هساااتیم. نتایج آنالیز دایاتوم

زریوار افزایش نسااابی دما در همین زمان را نشاااان 
شیالن از دهد. از همینمی شرایط محیطی ه رو تغییر 
شی از افزایش تبخیر ای به تاالبی را مییهدریا توان نا

افزایش قابل  .[8]دلیل افزایش دما دانساات و تعرق به
تا  12.8کلساایم در فاصااله زمانی توجه میزان کربنات

سال 11.6 سردکه به پیشهزار خشغ وخوبی با رخداد 
فزایش انحالل و ورود ا ،دریاس جوان همزمان اسااات

سیم کربنات هشیالن خوان خورین به تاالبآبا از رکل
 .[52] دهدمی شاننخشغ ودر خالل این دورۀ سرد

 

 گیری. بحث و نتیجه5
توجهی را شااناسااان در گذر زمان تالش قابلباسااتان

نساابت به مطالعۀ تعامل انسااان و محیط اختصاااص 

سی کنند که یگونه جوام  در مواجهه با داده اند، تا برر
ست دیارتغییرات محیط شده زی شی  اند و یا خود فروپا

صادی و شیوها را ب سی، اقت سیا های متنوو اجتماعی، 
با محیطمادی تطبیق داده ند  تا بتوان ند  یالش ا های 

شوند. پژوهش سازگار  شان  های مرتبط حاکی برانگیز
سان ست که ان سن از این ا ستو ها حداقل از اواخر پلی

سیاری موارد ت شکل و در ب صال ، تغییر  غییر درحال ا
. نوسااانات اقلیمی [53]اند هها بوددائمی اکوساایسااتم

اواخر پلیساااتوسااان موجب شاااده اسااات که دورۀ 
نه پاری باس فرا سااانگی برای یرایی و یگونگی اقت
مورد  ،های معیشتی در مقابله با این نوساناتاستراتژی

های مدیدی توجه پژوهشاااگران قرار بگیرد. تا مدت
ی در زاگرس به اقلیم ساانگعدم وجود بقایای فراپارینه

سبت داده میوسرد سی و شد. نتایج گردهخشغ ن شنا
طور به ریوارهشیالن و دریایۀ زهای تاالبسنجیسن

تقریبی نشاااان داده اسااات که مراحل اقلیمی که در 
مات را داده، در زاگرس قۀ شااااا مالی و منط شااا

مرکزی نیز روی داده است. افزون بر این، زاگرسغرب
ب تایج  یت دسااات هن بار ساااا مده از رکورد گردوغ آ

شرقی ایران  صندل جیرفت واق  در منطقه جنوب  کنار
جهانی و از  اقلیمکه تغییرات آن با رکوردهای دیرین 

سازگاری دارد ] شامات نیز  فرض را دادن  ،[54جمله 
شتر قوت زیر دوره شامات در زاگرس را بی های منطقۀ 

شد. با این وجود، بهمی ها و پژوهشدلیل کم بودن بخ
تانکاوش باسااا یالهای  ناسااای در  شااارقی شااا
هنوز تصااویر واضااحی در دساات  ،حاصاالخیزیهالل

شگران همانند  ساس نظرات برخی از پژوه ست. بر ا نی
نغ هول مرکزی زاگرسمبنی بر قرارگیری غرب فرا

شی از هاللبه صلخیز و همعنوان بخ ینین تحرک حا
توان نمی ز و گردآورنده،ربساایار باالی جوام  شااکارو

کان یدۀ م فت. ا مرکزی را برای این جوام  در نظر گر
ساانگی از افزارهایوی معتقد به تغییر تدریجی دساات

ساانگی اساات. برخی نوین به فراپارینهساانگیپارینه
نه عهگو یده های ابزاری در مجمو های هر دو دوره د

ها کم و زیاد اند و تنها در برخی موارد تعداد آنشاااده
در  [19]تر شااده اساات ها کویغاندازه آنشااده و یا 
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بل  قد اسااات که فرهنگ زرزی از  ساااولکیمقا معت
نشااارت نگرفته اسااات، بلکه  ردَشاااانه برادوساااتی

مالبه یاد،احت قه ز نگ وارداتی از منط ای یغ فره
شامات  ستهمچون منطقۀ  سولکی،[15] ا سو با   . هم

ست که باید زرزی را یغ موجودیت  وحیدا نیز معتقد ا
در نتیجۀ عوامل نوین تلقی کرد که سنگیاز پارینهجدا 

های خاص، این افزارمحیطی و کارکرد دسااتزیساات
 . [34]فرهنگ شکل گرفته است 

طه     که در محو نه  یاد شاااده در منطقۀ آنگو های 
یده مرکزی و بعضااااً زاگرسزاگرسغرب مالی د شااا
سنجی شود، یکی از مشکالت مهم عدم وجود سنمی

که مطلق برای ا مانطور  یات اساااات. ه ین کشاااف
ساانگی در زاگرس مورد ساانجی پایان فراپارینهساان

مناقشااه اساات، تاریخ شااروو آن نیز دیار ابهام اساات 
شناسی پژوهشگران تنها براساس گونه ،. درنتیجه[42]

سنجی نسبی زدهسنگی، دست به سنو فناوری صنای 
سااانجی مطلق، تنها سااان اند. به سااابب عدم وجود

شاااناااسااای و فناااوری براساااااس گونااهتوان می
اقلیمی  رویدادهایساانگی ارتباط میان افزارهایدساات

د. اغلب کرفرهنگی برقرار  تطوراتپایان پلیستوسن، با 
سنگی، بدین های پارینهرویکرد پژوهشگران در بررسی

سی شدن هند ست که با پیدا  ها در یغ مکان شکل ا
سب میآن را به فراپارینه حالی که کنند. درسنگی منت

سی ست ماهیت این ابزارها هند شد، اما در  ممکن ا نبا
سااانگی قرار گیرد، که اغلب این خطای فراپارینه ۀباز

نام استراتژیغ منجر به مستند شدن این نوو ابزارها به
عنوان مثال در شاااود. بهنوین میسااانگیاواخر پارینه

طه کا و کوریمحو کا بازی یون تور که های رو خان 
جارمو بررساای شااده بودند؛ عدم _عراق توسااط پروژۀ

ها در مجموعۀ فوق حاکی از این امر وجود هندسااای
قبل مربوط به هابه احتمال زیاد این محوطهاساات که 
[. به اعتقاد 17] هستندگورا های زرزی و پالهاز محوطه

سااانگی دشااات ایذه را با که مجموعۀ فراپارینه جایز
سههای زرزی زاگرسمجموعه ست؛  میانی مقای کرده ا

ترین شاااخک عنوان معروفهندساای به ریزابزارهای
همیشااه این  ،اند؛ اماهای زرزی شااناخته شاادهمحوطه

شاهد حضور کمروال صدق نمی ها رنگ آنکند، بلکه 
هااای باااز . هماااننااد محوطااه[55,56]نیز هساااتیم 

[، در برخی 17,9] ساانگی در دشاات یمچمالفراپارینه
های لرستان، و محوطه [14]های درۀ هولیالن محوطه

ساانجی نساابی هندساای، شاااخک ساان ریزابزارهای
جنوبی نیز شااوند. در مقایسااه با زاگرسمحسااوب نمی
شاپور برخی از محوطه سان یا مادر  سا ها مانند یشمه 

ی هندسی ریزابزارهارغم نداشتن هستند که علی [57]
اند. ضمن اینکه سنگی منتسب شدهبه دوران فراپارینه

های ای این حوزه، ترکید بیشتری بر ریزتیغههمجموعه
که درمجموو، این دساااات لدار دارد  با کو ها  افزار

نبود . [56]د نهایی دارهای دشت ایذه شباهتمجموعه
سنگی های فراپارینههای محوطهها از شاخصههندسی

. البته ذکر این نکته ضااروری [58]دشاات ایذه اساات 
دشت ایذه حاصل از دست آمده از های بهاست که داده

 ۀسااابب اندازها بهبررسااای بوده و احتمال یافتن آن
تنگ بالغی این  ۀها کم اسااات. در محوطکویغ آن
نساابت تصااویر به که اندوفور دیده شااده ریزابزارها به

ند تغییر دسااات سااانگی افزارهایواضاااحی را از رو
 .[59]د ندهدست میسنگی بهفراپارینه

تغییرات ابزار در طول زمان مرکزی زاگرسدر غرب    
ها مشااخک (، اگر یه زمان آن6جدول دیده شااده )

غیرهندسااای به  ریزابزارهاینیسااات. این تغییرات از 
ای طور فزایندهکه به اساات گرفتهها صااورتهندساای

ستفاده قرار می طور ا بهد. این ابزارها در ابتدنگیرمورد ا
ها هستند، اما بعدها شامل تعداد االضالوعمده مختلف

شکال انحنادار از جمله هاللی شتری از ا ها در اواخر بی
 [. حال با وجود مشاهدۀ تغییرات در19شوند ]زرزی می
 ۀسنگی ورواسی و با توجه به عقیدافزارهایزمان دست

سکی مبنی بر اینکه که نمی شف توان روند تغییرات اول
 های دیگر تعمیم دادرا به سااایر محوطه طی زمان در

های سنجی محوطهو همین طور محدودیت سن [19]
ای یاره، آلرود-سااانگی در بازۀ زمانی بولینگفراپارینه

های جز اساااتفاده از نتایج اقلیمی زاگرس، پژوهشبه
منطقۀ شااامات و قفقاز جهت دسااتیابی به یغ الگوی 

مرکزی نداریم.زاگرسبسازی برای حداقل غرهمگام
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 .[19]سنگی های اصلی زرزی/فراپارینه: توزی  زمانی آزمایشی مکان6جدول
Table 6: A Tentative Temporal Distribution of Major Zarzian Sites [19]. 

 
گورا کمغ شایانی پالههای سنجیبررسی توالی و سن

سان سازی حوادث اقلیمی و فرهنگی کرده به ایدۀ هم
ست. تعداد  سنشش ا گورا به روش سنجی پالهنمونه 

AMS 14.2 تا 19.5 انجام شااده اساات که بازۀ زمانی 

 ۀهای ترانشسنجیگیرد. سنرا دربر می پیشهزارسال
A (PG2)  ستقرار شروو ا ست که  حاکی از این نکته ا

ل در این کان در مرح به ۀم  – 19.9طور تقریبی یغ 

19.2(Cal BP (1s))  پیشهزارسااال 191 - 21.2و یا 
ست. انتهای مرحل شروو مرحل ۀا دو در حدود  ۀیغ و 

سازی مدل پیشهزارسال 16.6 – 17.6یا  16.9 – 17.6
سااال هزار 3 - 2یغ  ۀشااده اساات. مدت زمان مرحل

 ۀمیان مرحل ،گونه فاصلۀ زمانیبرآورد شده است. هی 
 ۀیغ و دو قابل مشاااهده نیساات. انتهای باالیی مرحل

 Cal BP) 16.6 – 16.8سنجی در حدود یغ سن ،دوم

(1s)) ینین مدل ساانی به یغ دهد و همرا نشااان می
سنجی دو اشاره دارد. سن ۀاحتمالی در اواخر مرحل ۀوقف

( 1s) 14.1 – 14.2تاریخ  ،ساااه ۀبعدی در آغاز مرحل

سال شان می پیشهزار دو و  ۀدهد. مرز میان مرحلرا ن
)با  پیشهزارسااال 14.1 – 16.7سااه در حدود  ۀمرحل

ینین ( مدل شااده اساات. هم15.400میانگین تقریبی 
به پایان توالی زرزی در حدود  A ۀانتهای فوقانی ترانش

13.2 (1S) سال شاره دارد. با درنظر گرفتن  پیشهزار ا
جی در انتهای فاز، سنمتر رسوبات بدون سنسانتی 25
 عقب برد پیشهزارساااال 13توان این تاریخ را تا می

[17]. 
گورا با نگاری پالهساازی تاریخطور کلی برای همگامبه

هد اقلیمی می لشاااوا که مرح فت  یغ و دو  ۀتوان گ
پوشانی هم (GS-2.1)یخچالی بیشینۀبا اواخر Aترانشۀ 

با آغاز اواخر  ،ساااه ۀدارد. درحالی که شاااروو مرحل
زمان است. ( همیا بولینگ GL-1e یخبندان )دورۀ گرم

سنعدم سمتسنجی در بیشوجود  سوبات تر ق های ر
طور موقت شااود. بهمان  از برآورد دقیق می ،فاز سااه

گورا مدتی قبل از توان گفت اساااتقرار زرزی و پالهمی
 12.9تا  14.9آلرود )-بولینگ یخچالیپایان دورۀ میان

یشرسااااالهزا لی  آغااازو  (Gl-1) (پ خچااا ی دورۀ 
 (GS-1) (پیشهزارساااال 11.7تا  12.9) جواندریاس

 .[17]خاتمه یافته است 
ها را جبران داده گورا تا حدودی ضااعفکاوش غار پاله
ست، به سوم این غار ۀای که مرحلگونهکرده ا  ،دوم و 
مانی  را پوشاااش  پیشهزارساااال 13تا  19.6بازۀ ز

 آخرین یغ که شااامل ۀدرنهایت، هنوز مرحلدهد. می
ست شینۀیخچالی ا ای از ابهام قرار دارد. با در هاله ،بی

ر الیۀ دَگورا؛ اشکفت شانه؛ پالهA-Dهای ورواسی الیه
B2 

Warwasi A-D; Palegawra; Shanidar Cave B2 

[after 12,500 uncal bp] 

ها، شدهها، انحنادارها، قط ؛ تیزه52هاها و یند ضلعیاالضالومختلف

 هاها؛ افزایش هاللیشده؛ ریزاسکنهقط  ریزابزارهایکولدارها و انواو 
Scalene triangles and quadrilaterals; pointed, curved, 

truncated, and backed and truncated types of 

microliths; microburins; increased lunates 

Latest 

 غار زرزی B؛ قسمت باالیی الیۀ E-Gهای الیهورواسی 
Warwasi E-G; upper Zarzi B 

ها؛ های انحنادار و تیزۀ؛ کمبود هاللیریزابزارها؛ انواو االضالومختلف

 ها.ریزاسکنه
Scalene triangles; pointed and curved types of 

microliths; rare lunates; microburins 

Later 

؛ پاسنگر؛ قسمت باالیی الیه H-Kهای ورواسی الیه

 B-Cسنگی غار مرخریل؛ مرگرگالن سراب فراپارینه
Warwasi H-K; Pa Sangar, upper Ghar-i 

Khar; Mar Gurgalan Sarab B-C 

 

های ها؛ خراشندهریزاسکنه ای؛ی تیزهریزابزارهاها؛ انواو االضالومختلف

 ناخنی.

Scalene triangles; pointed types of microliths; 
microburins; thumbnail scrapers 

Later 

غار زرزی، قسمت  B؛ قسمت پایینی الیۀ L-Oورواسی 

 ؟Bسنگی غار مرخریل؛ مرروز پایینی الیه فراپارینه
Warwasi L-O; lower Zarzi B; lower Ghar-i 

Khar; Mar Ruz B 

 های ناخنی.ریزتیغۀ دوفور؛ اشکال غیرهندسی ریزابزارها، حضور خراشنده

Dufour bladelets; no geometric forms of microliths; 
presence of thumbnail scrapers 

Earliest 
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توان اذعان دست آمده از قفقاز میههای بتوجه به داده
شتری با این  شت که زاگرس تا به امروز مطابقت بی دا
های  مات، زیرا اساااتقرار قۀ شاااا تا منط قه دارد  منط

 پیشهزارسااال 18 نیز از ساانگی این منطقهفراپارینه
قابل  هایسنجیسنبا درنظر گرفتن شود. شروو می

له پا غار  نگ زرزی در دساااترس  گورا، شاااروو فره
سال 15طور تقریبی از زاگرس بهغربشمال  پیشهزار

شده ست درنظر گرفته  سندگان برای  ا که برخی از نوی
 .[17]اند را پیشنهاد داده پیشهزارسال 17 شروو آن

ساانگی ورواساای و افزارهایدساات مجموعه ۀلعمطا   
شان ست که این دو مکان ۀدهندزرزی ن قبل از  ،این ا

ساانگی بهبود اوضاااو اقلیمی توسااط جوام  فراپارینه
شغال شده  ر و دَدرحالی که مکانی همانند شانه بودند،ا

های فوقانی غار زرزی و ورواساای همزمان با نهشااته
اند. اما اده قرار گرفتهبهبود اوضاااو اقلیمی مورد اسااتف

ها، مان  سنجی دقیق در بیشتر مکانمترسفانه نبود سن
نوین به سنگیاز تشخیک دقیق تداوم استقرار از پارینه

ضمن ا هاسنگی در محوطهفراپارینه سکی  شف ست. ال
شاره ب سی، اذعان  طول زمان وجود تغییرات دره ا وروا

که نمیمی جهدارد  یغ محتوان نتی طه گیری در  و
سنجی را به کل منطقه تعمیم داد. به اعتقاد بدون سن

نه ،وی مان وجود تغییرات گو های ابزاری در طول ز
دارد، اگریه مدت زمان اساااتمرار آن درحال حاضااار 
مشاااخک نیساااات. این تغییرات از ریزابزارهااای 

سی به ریزابزار شامل میغیرهند سی را  شود های هند
ضالوطور عمده درابتدا مختلفکه به ستند، اما اال ها ه

شتری از گونه شامل تعداد بی های دیگر ازجمله سپا 
شوند. یکی از سنگی میها در انتهای فراپارینههاللی

ساانگی زاگرس و های موجود میان فراپارینهشااباهت
ست سی به افزارهایشامات تغییر د سنگی از غیرهند

االضااالو های مختلفهندساای اساات. درواق  مثلثی
های ورواسی ها در میان نهشتهن اولین هندسیعنوابه

اند. ها ظهور پیدا کردهمستند شده است و بعدها هاللی
های ها در مجموعهایها یا ذوزنقهدر شاااامات مثلثی

ینان ها آند، اگریه هاللینهندساای کبارایی وجود دار
ستند، در اواخر  شامات غالب ه که در ناتوفیان منطقۀ 

در هر دو منطقااه، ظهور زرزی ینین نیساااتنااد. 
هندساای با اسااتفاده از فناوری ریزاسااکنه  ریزابزارهای

همراه اساات. الشاافسااکی براساااس تغییرات درزمانی 
سنگی سنگی فراپارینهافزارهایدست برخی از مجموعه

های دهد که همانند برخی از مکانزاگرس، احتمال می
تر ها پیشآن تاریخ [19]سنگی منطقۀ شامات فراپارینه
له پا حداکثر درحوالی آخرینگورا و ظهور آناز   ها 
خشغ ویخچالی باشد که حاکی از زیستگاه سردبیشینۀ
 .است

اساااتفاااده از مواد آلی )اساااتخوان( برای ابزار در 
صدف دریایی  ست.  شده ا شناخته  ستقرارهای زرزی  ا
مورداساااتفاده برای تزئینات شاااخصااای در برخی از 

دهندۀ حمل و نقل از نشااانها وجود دارد که مجموعه
های مبادالتی اساات. وسااایل فواصاال دور یا شاابکه

گورا و پاساانگر یون دیگری در پاله تزئینی شااخصاایِ
وجود دارد  یمهره و آویز از موادی نظیر صااادف دریای

[17]. 
که نشااااان می هد قطعی  هد جوام  اولین شاااوا د

یخچالی تا اواخر بیشاااینۀ سااانگی از آخرینفراپارینه
بناادا خ ( حضاااور دارنااد از 13000 - 19600ن )ی

گورا دساات آمد. نتایج پالههگورا بهای جدید پالهکاوش
سۀ آن با محوطه  جنوبی در زاگرس TB75 [60]و مقای

ست که افق فرهنگی زرزی هم زمان در حاکی از این ا
گسااترۀ جغرافیایی زاگرس توسااعه پیدا کرده اساات. 

شان میگورا بهشواهد پاله زارها د که تپهدهطور قط  ن
ست هالل صلخیزو مناطق باالد طیف  ۀدربرگیرند ،حا
های علفزاری، جنگلی و تاالبی وسااایعی از زیساااتگاه

طور گسااترده توسااط جوام  زرزی مورد که به اندبوده
ه یادآورالگوهای ئل. این مسااااندبرداری قرار گرفتهبهره
غربی و برداری از گیاهان در ساااراسااار آسااایایبهره

ساانگی اساات. شاارقی در طول دورۀ فراپارینهمدیترانه
له ،هول و فلنریتر پیش گورا را جزو اساااتقرارهای پا

بندی کرده بودند که با نتایج مطالعۀ فصااالی دساااته
بقایای حیوانی که محوطه را ایسااتگاه شااکار معرفی 

های جدید در [. اما پژوهش36] ، در تضاد استکندمی
گورا نظرات متفاوتی را خصااوص کاربری سااایت پاله
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های جانوری اعم از حضاااور دهند. تنوو دادهارائه می
نات بزرگ ند خرگوش، روباه و حیوا جثه و ریزنقش مان

گورا یغ اسااتقرار دهد که پالهپشاات نشااان میالک
ینین وجود توالی کامل فصلی طوالنی مدت است. هم

شان ،تراش در مکان ستقرار بلند مدت از یند ن دهندۀ ا
 .[17] فته تا یند ماه استه

کی دالّ ی  ماادر ه مروز  جود اوایاال  تااا بااه ا بر و
وجود دارد، از  شاماتسنگی نظیر آنچه که در فراپارینه
دسااات نیامده بود. اگریه شاااواهد هشااامالی بزاگرس

تبادالت راه دور و زیورآالت شااخصاای و گل اُخرا در 
گورا وجود دارد، شااااهد رفتارهای اجتماعی نظیر پاله
ستیم. در حالی که درتد سط و  فین در این مکان نی اوا

ساانگی منطقۀ شااامات با ظهور و تعدد اواخر فراپارینه
رسد نظر میبه ،[18] های انسانی مواجه هستیمتدفین

که بهبود اوضااااو اقلیمی در شاااروو اواخر یخبندان 
تااغاایاایااراتاای در فااناااوری  مااوجاابزمااان هاام

وهای ، الگسااانگیفراپارینهسااانگی افزارهایدسااات
شیوه ستقراری و  ست. دادها شده ا شتی  های های معی

ها، سااانجیگورا نظیر مواد فرهنگی و سااانجدید پاله
تعاریف گذشااته شااامل کمبود مناب ، اقلیم نامطلوب و 
انزوای فرهنگی و جغرافیایی را در مورد اساااتقرارهای 

تواند کند و میسنگی در شمال زاگرس رد میفراپارینه
سازی جوام  فراپارینه عنوان الگوییهب سنگی برای باز

خش ب یر  گرس باادر سااااا خصااااوص ههااای زا
-زاگرساما در غرب. [17]مرکزی باشاااد زاگرسغرب

یوان کماکان ما مرکزی با توجه به نتایج محوطۀ باوه
محوطااه خر بااا سااان کم  بوط بااه اوا مر هااا کااه 

مواجه هساااتیم. با توجه به  ،سااانگی اساااتفراپارینه
نوین در ساانگیتفاوت در پارینهالگوهای اسااتقراری م

شت که این تفاوت در جنوب زاگرس می توان انتظار دا
. باشدسنگی، نیز تداوم داشته های بعدی؛ فراپارینهدوره

گان )س. .گ و به با توجه  ند گار به، دو تن از ن تجر
یوان، معتقد ن. ( در یهار فصل کاوش در محوطۀ باوه

که،  ند  لههسااات که م از جم مل مهمی  جب عوا و
ستی سی ابزارهای فراپارینههایی در گونهکا سنگی شنا

تر اسات، عدم کنترل دقیق بر و تفاوت آن با دورۀ قبل

نگاری یه در زمان کاوش و یه در زمان ثبت و الیه
ها اسااات؛ به نحوی که رساااوبات اواخر ضااابط داده

مرکزی دارای زاگرسپلیساااتوسااان منطقااۀ غرب
ستهایی ویژگی  یهایها یا افقز الیهری دتوانکه نمی ا

به نمایش  ،کنندکه دوران گذار ساااری  را نمایان می
شگران متوجه تغییرات افق های بگذارد. درنتیجه پژوه

کم ضاااخامت که ناشااای از نوساااانات متعدد اقلیمی 
تغییرات فرهنگی دوران  ،شوند و در مقابلنمی هستند،

ساانگی را نیز از نوین به فراپارینهساانگیگذار از پارینه
ست  شنهاد می ،د. نگارندگانندهمید که این  ،کنندپی

سن های متعدد سنجیضعف رابا کنترل بهتر و انجام 
ندبرطرف  یتکن ها باالی  ،. درن نای  به غ جه  با تو
سااانگی، از جمله های مختلف پارینههای دورهمحوطه

ینااه کرمااانشاااااه در فراپااار طقااه  ن م گی  ن سااا
ی اقلیمی به دساات آمده هامرکزی و دادهزاگرسغرب

از آن، کاوش در این منطقه قادر به پاساااخگویی به 
های پرساااش یدی در خصاااوص اساااتقرار های کل
 است. های اقلیمیسنگی و تطبیق آن با دورهفراپارینه

 

 نوشتپی
نه .1 پاری بارت فرا لهمنظور از ع قا  ،سااانگی در این م

شامل  ست که  سن ا ستو ستقرارهای نهایی دورۀ پلی ا
شده همراه با الیهگهای پناهمکان نگاری اهی کاوش 

سنگی را اصطالحی جام  و فراپارینه ،است. نگارندگان
مل برای این دوره می له کا قا ند و از آن در متن م دان

ستفاده می سنت زرزی را کنند و هما صطال   ینین ا
عنوان یغ ( به1398همسو با سایر پژوهشگران )جایز 
های با بخش انت نت محلی و  نهسااا پاری سااانگی ی فرا

 بردند.کار میدانند و بهزمان میهم
م. توسااط  2019دوباره در سااال  النرگهمَرگُ . غار2

دانمارک کرمانشاااه و کپنهاگتیمی از دانشااگاه رازی
 مورد کاوش قرار گرفت.

 

 تشکر و قدردانی
از  دانند از صااندوق حمایتنگارندگان بر خود الزم می

( برای حمایت INSFپژوهشااگران و فناوران کشااور )
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مالی این پژوهش تشکر و قدردانی کنند. از سرکارخانم 
برای  رادالهام قصیدیان و آقای دکتر رضا صفاییدکتر 

له و ارا محتوای علمی و ادبی بازبینی قا ته  ئۀم نک

ها زهرا خلیلی، از خانم همچنینو نظرات گرانبهایشان 
.یمهست گزارسپاس و فاطمه قاسمی زادهحبیبآذین
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