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Paleoclimate research uses various methods and approaches. Through a wide array of inquiries 
ranging from the extraction of ice cores several kilometers away from the poles to the examination 
of tree rings, it can produce useful information about past climatic conditions [1]. The time resolution 
of these researches is of great importance in archaeological and historical contexts. Furthermore, 
interdisciplinary inquires such as archaeobotanical, archaeozoological, and environmental 
sedimentological studies at archaeological sites are considered a complement to paleoclimate study. 
Information deriving from such studies, along with absolute dating, can illustrate climatic events (on 
a century scale) and their environmental impacts. Since the amount of annual sedimentation in a 
series of landscapes (plains and alluvial fans) has been determined with a relatively high degree of 
certainty, carrying out environmental sedimentological studies might impose relatively lower costs on 
archaeologists. Certainly, this work is not without limitations. For example, the amount of 
sedimentation of the Jajrud alluvial fan is estimated to be about 2 m per thousand years [2], which 
will require excavating at least 14 m of sedimentary layers deposited in the past seven thousand years. 
While it goes without saying that this amount of excavation is hardly practicable, it should be 
emphasized that for other types of landscapes it might be half of this amount. In the environmental 
sedimentology of the prehistoric sites of the Haji Arab alluvial fan south of the Qazvin plain, the 
amount of sedimentation (according to one scenario) is estimated to be about 1.1 m per thousand 
years. Sedimentary stratigraphy south of Tepe Ghabristan (with the same amount of estimated 
sedimentation) has determined that this site collapsed in the early centuries of the 3rd millennium BC 
due to flooding and dry climatic conditions [3]. Ahmad Tehrani Moghadam might be one of the first 
archaeologists who correctly recognized the necessity of implementing environmental sedimentology 
at archaeological sites. In 1985, with the collaboration of Manouchehr Pedrami, he conducted a 
research [12], highly valuable for his time, at the ancient cemetery of Pishva in the southern Jajrud 
alluvial fan. The sedimentology of the Maimanatabad, an archaeological site in Robat Karim, Tehran, 
has established the flooding of the Shadchay River, a tributary of the Karaj River, around 3000/2900 
BC as the reason behind the decline of this settlement [4]. Also, the stratigraphies of Kish and 
Shuruppak in Mesopotamia reveal frequent floodings of the Tigris and Euphrates from the end of 
the Jemdet Nasr period to the early Dynasty III (between 2900 and 2600 BC) [5, 6]. The results of 
these studies, in line with those of the paleoclimate research, indicate that unstable climatic conditions 
prevailed in the early third millennium BC. The evidence of the massive flooding of the Karaj River 

around 3700‒3500 BC has been found in the environmental sedimentology of Mafinabad, 
Islamshahr, Tehran. This ca. 0.5 m to 1 m thick flood stratum consists of sand sediments containing 
Sialk III4-5 pottery [8]. 
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Ahmad Tehrani Moghadam might be one of the first archaeologists who correctly recognized the 
necessity of implementing environmental sedimentology at archaeological sites. In 1985, with the 
collaboration of Manouchehr Pedrami, he conducted a research [12], highly valuable for his time, at 
the ancient cemetery of Pishva in the southern Jajrud alluvial fan. The sedimentology of the 
Maimanatabad, an archaeological site in Robat Karim, Tehran, has established the flooding of the 
Shadchay River, a tributary of the Karaj River, around 3000/2900 BC as the reason behind the decline 
of this settlement [4]. Also, the stratigraphies of Kish and Shuruppak in Mesopotamia reveal frequent 
floodings of the Tigris and Euphrates from the end of the Jemdet Nasr period to the early Dynasty 
III (between 2900 and 2600 BC) [5, 6]. The results of these studies, in line with those of the 
paleoclimate research, indicate that unstable climatic conditions prevailed in the early third 

millennium BC. The evidence of the massive flooding of the Karaj River around 3700‒3500 BC has 
been found in the environmental sedimentology of Mafinabad, Islamshahr, Tehran. This ca. 0.5 m to 
1 m thick flood stratum consists of sand sediments containing Sialk III4-5 pottery [8]. As the 
paleoclimate research of the Greenland Ice Sheet Project 2 shows a significant drop in temperature 

in 3700‒3400 and 2900-2600 BC [9], the mentioned floods occurred during climate change periods. 
Archaeological studies of the Qomrud-Qarachay basin and sedimentary stratigraphy at Qara Tepe by 
Mir Abedin Kaboli have demonstrated that not only the Qomrud seasonal river flooded and 
inundated the plain at least four times from the mid-fourth to the first millennium BC, but also the 
eastern bank of the river remained almost uninhabited until the beginning of the Islamic period [11]. 
Such information, which is necessary for the analysis of past events and planning and investment for 
the future, can be produced by archaeologists. If during excavations, several sedimentary stratigraphy 
trenches are completed around the sites down to the base of the main trenches, valuable 
supplementary information will definitely be obtainable. Further, performing sedimentology 
experiments and dating (if there is a sufficient budget) will answer many paleoenvironmental and 
paleoclimatic questions with higher accuracy. Such interdisciplinary studies not only help to build a 
stronger connection of the academic departments of geography, geology, and paleoclimatology with 
archaeology, but will also play a very important role in enriching domestic and international scientific 
publications. 
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 یطیمح یشناسضرورت انجام مطالعات رسوب
 یباستان یهامحوطهدر 

 

 اسالم کلویبخیبابک ش
 قات،یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،یو اجتماع یعلوم انسان ات،یدانشکده ادب ،یشناسو باستان خیگروه تار، یشناسباستان یتخصص یدکترا

 رانیتهران، ا
 

 

 

های مختلفی انجام اقلیم به روشهای دیرینپژوهش
های یخی چندکیلومتری در شوند. از استخراج مغزهمی

شرایط  دربارة توانندهای درختان میقطبین تا بررسی حلقه
[. میزان 1اقلیمی گذشته اطالعات مفیدی تولید کنند ]

های ها در تحلیلتفکیک زمانی این پژوهش
شناسی و تاریخی از اهمیت باالیی برخوردار است. باستان

ای مانند رشتههمچنین، انجام برخی مطالعات میان
شناسی جانورشناسی و رسوبشناسی، باستانگیاهباستان

های های باستانی مکمل پژوهشر محوطهمحیطی د
رود. اطالعاتی که این قبیل شمار میاقلیم بهدیرین
 های دقیقسنجیکنند، همراه با سنها حاصل میبررسی

قادر است رویدادهای اقلیمی )در مقیاس سده( و تأثیرات 
ها را نشان دهد. با توجه به اینکه میزان محیطی آنزیست
ها و ها )دشترخی محیطگذاری ساالنة برسوب

ها( با درجة اطمینان نسبتاً باالیی مشخص افکنهمخروط
طی شناسی محیشده است، بنابراین انجام مطالعات رسوب

های نسبتاً کمتری برای کاوشگران تواند هزینهمی
هایی شناس داشته باشد. البته این کار محدودیتباستان

مخروط افکنة  گذارینیز دارد. برای مثال، میزان رسوب

جاجرود برای هر هزارسال حدود دو متر برآورد شده است 
نگاری رسوبی [ که الزم است کاوشگر برای الیه2]

هزارسال گذشته حداقل چهارده متر خاکبرداری کند. هفت
واضح است که این حجم از خاکبرداری در این ناحیه 

تواند های دیگر میراحتی میسر نیست، ولی برای محیطبه
شناسی محیطی تا نصف این مقدار باشد. در رسوب

افکنة حاجی عرب های پیش از تاریخی مخروطمحوطه
گذاری )طبق واقع در جنوب دشت قزوین، میزان رسوب

متر در هر هزارسال تخمین زده  ۱/۱یک سناریو( حدود 
نگاری رسوبی جنوب تپة قبرستان )با شده است. الیه

ری( نشان داده که این گذااحتساب همین میزان رسوب
های آغازین هزارة سوم ق.م به دلیل محوطه در سده

ک دهندة یوهوایی خشک و سیالبی که نشانشرایط آب
[. 3دورة تغییر اقلیم است، دچار فروپاشی شده است ]

ی این کریم نیز دلیل فروپاشآباد رباطشناسی میمنترسوب
ای شاخهمحوطه را وقوع سیالب ناشی از طغیان شادچای، 

ق.م مشخص  ۲۹۰۰/  ۳۰۰۰از رودخانة کرج، در حدود 
 [. 4کرده است ]
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های کیش و شوروپک در نگاری محوطههمچنین، الیه
های دجله و فرات از النهرین از طغیان مکرر رودخانهبین

 - III (۲۹۰۰های اولیه پایان دورة جمدت نصر تا سلسله
مطالعات، در [. نتایج این 6، 5ق.م( حکایت دارد ] ۲۶۰۰

که در  کننداقلیم تعیین میهای دیرینانطباق با پژوهش
اوایل هزارة سوم ق.م شرایط اقلیمی ناپایداری حاکم بوده 
است. شواهد طغیان سهمگین رودخانة کرج در حدود 

 ترین بخش الیة سیالبیق.م که با پایین ۳۵۰۰ – ۳۷۰۰

متر( محوطة اور در سانتی ۲۷۰ – ۳۷۰قطور )به ضخامت 
شناسی [ قرابت زمانی دارد، در رسوب7النهرین ]جنوب بین

شهر یافت شده است. در آباد اسالممحیطی محوطة مافین
متر رسوب شن و تا یک الیة سیالبی مزبور حدود نیم
[. 8جا مانده است ]به III4-5ماسه آمیخته با سفال سیلک 

ینلند اقلیم صفحة یخی گردیرینبا توجه به اینکه پژوهش 
 ۲۹۰۰و  ۳۴۰۰ – ۳۷۰۰دهندة افت چشمگیر دما در نشان

های مذکور در [، بنابراین سیالب9ق.م است ] ۲۶۰۰ –
 اند.های تغییر اقلیم رخ دادهدوره

ر از غیهای باستانی بهشناسی محیطی در محوطهرسوب
های خشک و مرطوب پیشین، کردن دورهمشخص

العاتی مفید دربارة فراوانی و شدت تواند اطمی
ها در محیط مورد بررسی تولید نماید که در سیالبدیرین

های مرتبط با مدیریت شهرسازی و احداث زیرساخت
[. به این دلیل که 10منابع آب کاربردی مؤثر دارد ]

های خشک درازمدت سبب کاهش تدریجی توجه دوره
آسا و ی سیلهامردم و مسئوالن به احتمال وقوع بارش

شناسی شود، مطالعات رسوبها میطغیان رودخانه
 هاالیسمحیطی قادر است دید بهتری دربارة تناوب خشک

های های تغییر اقلیم فراهم نماید. بررسیها در دورهو سیل
نگاری چای و الیهقره-شناسی حوضة قمرودباستان

بلی ایاد میرعابدین کتپه توسط زندهرسوبی در محوطة قره
تنها رودخانة فصلی قمرود از اواسط هزارة نشان داده که نه

کرده و  چهارم تا اول قبل از میالد حداقل چهار بار طغیان
این دشت را غرقاب نموده، بلکه وجه شرقی این رود تا 

[. 11اوایل دورة اسالمی تقریبًا خالی از سکنه بوده است ]
یل در همین در اینجا، ذکر یکی از رویدادهای مخرّب س

حوضه مربوط به دهة گذشته برای تأکید بر لزوم انجام 

فایده نباشد. در پنجم تواند بیهای مزبور میپژوهش
، سیالب سهمگینی ناشی از ۱۳۸۸فروردین سال 

شدن چهار نفر های حدّی و طغیان قمرود به کشتهبارش
 میلیارد تومان خسارت اقتصادی به ۱۳۰و ایجاد حدود 

شهری و روستایی این استان منجر گردید.  هایبخش
 های ملی سیالبرسد اگر در گزارشنظر میبنابراین، به

سیالب و تأثیراتشان بر بخشی هم به رویدادهای دیرین
های باستانی اختصاص داده شود، در ها و تمدنفرهنگ

صوص در خبینی تکرار و ابعاد این مخاطرة طبیعی، بهپیش
یل ونی، مؤثرتر خواهد بود. تولید این قبدورة تغییر اقلیم کن

اطالعات که هم برای تحلیل رویدادهای گذشته و هم 
گذاری برای آینده ضرورت دارد، ریزی و سرمایهبرنامه

ر پذیر است. اگر دشناس انجامتوسط کاوشگران باستان
نگاری رسوبی در اطراف تپه حین کاوش، چند گمانة الیه
ای هبه عمق نهایی ترانشه یا محوطة باستانی حداکثر

اصلی حفر شوند، قطعاً اطالعات تکمیلی ارزشمندی 
های حاصل خواهد شد. همچنین، انجام آزمایش

ها )در صورت وجود سنجی الیهشناسی و سنرسوب
های بودجة کافی( با دقت باالتری به بسیاری از پرسش

اقلیمی پاسخ خواهد داد. این قبیل محیطی و دیریندیرین
شناسان ای که از عهدة همة باستانرشتهالعات میانمط

های تر گروهتنها موجب پیوند محکمآید، نهمیدانی برمی
ناسی با شاقلیمشناسی و دیریندانشگاهی جغرافیا، زمین

 شود بلکه در غنابخشیدن به انتشاراتشناسی میباستان
 المللی نیز اهمیتی بسیار دارد. علمی داخلی و بین

 مقدم را یکی از نخستینیاد احمد تهرانیبتوان زندهشاید 
شناسانی معرفی کرد که لزوم انجام مطالعات باستان
ی درستشناسی محیطی در محوطة باستانی را بهرسوب

یاد با همکاری زنده ۱۳۶۴درک کرده بود. او در سال 
مهندس منوچهر پدرامی در گورستان پیشوا واقع در جنوب 

های ارزشمندی انجام داد ود، پژوهشافکنة جاجرمخروط
د، سال بعنظیر بود. حدود بیست[ که در زمان خود کم12]

های تپه پردیس قرچک مطالعات گوین گیلمور در کاوش
أیید ها را تبه سرپرستی دکتر حسن فاضلی همان یافته

 سنجی انجامکه بدون سنکرد. پژوهش پدرامی با وجودی
اقلیم نتایج پژوهش دیرینشده، ولی تقریباً منطبق با 



دو فصلنامه پژوهه                                                                                                                            
  یسنجباستان
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اسپلیوتم غار گل زرد دماوند مربوط به هزارة سوم ق.م 
دهد که در نگاری رسوبی او نشان می[ است. الیه13]

اواخر هزارة چهارم و اوایل و اواخر هزارة سوم ق.م شرایط 
اقلیمی بسیار خشک و سیالبی در شمال ایران مرکزی 

 اسی محیطیشنوجود داشته است، واقعیتی که رسوب
کریم و تپة قبرستان قزوین هم آباد رباطمحوطة میمنت

بلی نگاری کااند. حتی الیهروشنی تصدیق کردهرا به آن
تپه قمرود نیز حاکی از وجود اقلیم خشک و شرایط در قره

 های چهارم تا اول ق.م است. سیالبی طی هزاره
 ها وهای باستانی، تاالبدر نزدیکی برخی از محوطه

توان با ای وجود دارند که میگیرهای زنده و مردهآب
استخراج کرد.  ها مغزهشناسان از آناقلیمهمکاری دیرین 

برای نمونه، در نزدیکی محوطة کنار صندل جیرفت بقایای 
برداری و شده وجود دارد که مغزهگیر خشکیک آب

شناسی شده است. این پژوهش با اقلیممطالعة دیرین
های تهران و برمن آلمان توانسته شرایط دانشگاههمکاری 

هزار سال گذشته را بازسازی نماید. اقلیمی حدود نوزده
 ۷تا  ۱۹مقاله از نیمة تحتانی این مغزه که از  تاکنون یک

[. 14دهد، منتشر شده است ]هزار سال پیش را پوشش می
پژوهشگر اصلی در یک مصاحبة خصوصی با نگارنده 

بخش دوم این مطالعه )در حال انتشار( کرد که  روشن
زمان با یکی از افول تمدن جیرفت را کامالً هم

ترین رویدادهای اقلیمی هولوسن، موسوم به رویداد خشک
هواهای هزار سال پیش که هم باعث تضعیف توده ۲/۴

ها شده بود، نشان زای غربی و هم تضعیف موسمیبارش
های علمی در این تردید همکاریدهد. بنابراین، بیمی

 کند. همچنین، وقتیتری حاصل میخصوص نتایج موثق
ی مالحظه شناسشناس در پیوند با باستاناقلیمیک دیرین

رة عصر با یک دوکند که یک رویداد اقلیمی خشک هممی
فرهنگی یا تمدنی چه پیامدهای وخیمی برای جوامع 

د بودن تخصص خوانسانی به همراه داشته است، کاربردی
نماید. درجمله اینکه، مطالعات را بیش از پیش احساس می

های شناسی بدون درنظرگرفتن پژوهشباستان
های دقیقی دربارة قادر نیست تحلیل اقلیمدیرین

رویدادهای گذشته ارائه دهد و البته رسالت اصلی هر دو، 
 بینی آینده. کردن چراغی است برای پیشروشن
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