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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].
*Corresponding Author: r_rezaloo@uma.ac.ir
Copyright© 2021, the Authors | This open-access article is published under the terms of the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any
medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial
.terms

29

Hariri, N et al. / Journal of Research on Archaeometry 1 (2021) 205-229

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 reexcavation 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
تاکنون پژوهشهای دورۀ فراپارینهسنگی در دو منطقۀ غربزاگرسمرکزی و زاگرسشمالی ،تحوالتی را در فناوری و گونهشناسی
دستافزارهایسنگی در طول این دورۀ زمانی نسبتاً طوالنی ،به ثبت رسانیدهاند .با وجود یافتن نهشتههای دورۀ فراپارینهسنگی
در تعدادی از مکانهای این مناطق ،در مقایسه با آنچه که در منطقۀ شامات (لوانت) و قفقاز دیده میشود ،رابطۀ نوسانات اقلیمی
با تحوالت فرهنگی ،بهتفصیل ثبت و ضبط نشده است .کمبود یاد شده را میتوان در الف) عدم همگامسازی با شواهد تغییرات
اقلیمی در محدودۀ زمانی مورد نظر یعنی  25تا حدود  12هزارسالپیش؛ ب) محدودیتهای کاوش؛ پ) نبود تعداد قابل قبول سن
سنجی مطلق برای دورۀ فراپارینهسنگی منطقۀ زاگرس ،درنظر گرفت .بهتازگی پژوهشهای مهمی در زمینههای سنسنجی دورۀ
فراپارینهسنگی زاگرس-شمالی در محوطۀ پالهگورا و رویدادهای اقلیمی منطقۀ غربزاگرسمرکزی براساس نتایج گردهشناسی
تاالب هشیالن بهعمل آمده است که میتواند بخش-هایی از این ضعفها را جبران کند .به همین روی نوشتار حاضر براساس
دادههای تازه اقلیمی ،خوانش نوینی از تحوالت فرهنگی همزمان با اواخر دورۀ پلیستوسن مصادف با دورۀ فراپارینهسنگی برای
این منطقه ارائه کرده است.
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این پژوهش برگرفته از ر سالۀ دکتری ،نعمت حریری با عنوان «باز سازی اقلیم و محیط در خالل  MIS 4تا  MIS 2در غربزاگرسمرکزی برا ساس
با ستانزمین شنا سی پناهگاه صخرهای باوهیوان» به راهنمایی دکتر ر ضار ضالو و دکتر سامانحیدریگوران و م شاورۀ دکتر ارد شیرجوانمردزاده در دان شگاه
محقق اردبیلی است.
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 .1مقدمه
از نظر ان سان شنا سی مرحلۀ نهایی دورۀ پلی ستو سن،
یعنی محدودۀ زمانی  25تا  11.6هزارساااالپیش در
خاورمیانه بهطورتقریبی مصاااادف با تغییر ساااامانۀ
شااکارورزی و گردآوری ( )Hunter-Gathererغذا به
تول ید غذا اسااات ] ،[1که از ل حاظ فرهنگی دورۀ
فراپارینهساانگی ( )Epipalaeolithicنام دارد .فرهنگ
د ستافزار سازی این دوره با شکلگیری ریزابزارهای
هندسی ( ،)Microlithsغیرهندسی و ابزارهای ترکیبی
شااناخته میشااود ] .[2,3این دوره ،برای کوهسااتان
زاگرس تحت عنوان فرهنگ زرزی شناخته شده است،
که فره نگ زرزی خود زیرمجمو عۀ یاف ته های دورۀ
فراپارینهساانگی اساات ] .[3دراین پژوهش ،نگارندگان
اصاااطال «فراپارینهسااانگی» 1را بهدلیل جامعیت و
اعمال یکد ستی برای کل دوره ا ستفاده میکنند .یکی
از ه ستههای آغازین فراپارینه سنگی هالل حا صلخیز
اسااات که محدودۀ شااارقی دریای مدیترانه تا جنوب
فالت آناتولی ،شامال میانرودان و غرب کوهپایههای
زاگرس را دربر میگیرد .در این میان ،منطقۀ شااامات
از بیشترین اهمیت برخوردار است ].[1,4
برای اولینبااار بنیااان پژوهشهااای فرهنگی
فراپارینهساانگی توسااط دوروتی گارود ،تحت عناوین
زرزی در زاگرس و ناتوفی در شاااامات طی دهه های
 1920-30م .نهاده شاااد ] .[5,6ادامۀ پژوهش ها در
منطقۀ شااامات منجر به شااناخت سااه مرحلۀ آغازین
( ،)Earlyمیااانی ( )Middelو متاارخر ( )Lateبرای
فراپارینهساانگی شاد .اولین مرحلۀ فراپارینهساانگی در
منطقۀ شاااامات موساااوم به فرهنگ نبکی وکبارایی
( )Nebekian and Kebaranاست که در آن فرمهای
مختلف ریزابزارهای غیرهندسااای وجود دارد؛ دومین
مرحله ،کبارایی همراه با دستافزارهای سنگی هندسی
( )Geometric Kebaranو آخرین فره نگ ،ناتوفی
( )Natufianنام دارد ،که با ظهور هاللیها ()Lunate
همزمااان اساااات .از لحاااظ فناااوری ساااااخاات
دسااتافزارهایساانگی در فراپارینهساانگی ،بهصااورت
عمومی شااااهد یغ تغییر از مرحلۀ آغازین به مرحلۀ
 │ 206سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

میانی ه ستیم .بهاین ترتیب که ریزابزارهای سنگی از
حالت نازک ،باریغ ،کولدار و غیرهند سی به ابزارهای
هندسی و بهویژه ذوزنقهای ( )Trapezesتغییر مییابد
( 17.5تا  14.5هزارسااالپیش) و ساارانجام این تغییر
بهسمت دستافزارهای هاللی در اواخر فراپارینهسنگی
متمایل میشود ].[4
 .1-1پرسشها و فرضیات پژوهش
در مقایسااه با پژوهشهای انجام شااده در شااامات و
قفقاز شاامالی ،بهطور کلی ضااعفهای پژوهشاای در
منطقۀ زاگرس و بهخ صوص منطقۀ زاگرس شمالی که
رابطۀ زیساااتمحیطی محکمتری نسااابت به دیگر
مناطق زاگرس با منطقۀ شامات دارد ،نمایان می شود.
اینکه هنوز موفق به بازسازی تصویری جزئی از توالی
زمانی و فرهنگی مرتبط با دگرگونی های اقلیمی برای
این منطقه نشدهایم ،از دو حال خارج نیست .1 :میزان
پژوهش ها در این منط قه ا ندک اسااات؛  .2بهدل یل
شرایط اقلیمی منطقۀ زاگرس ،تمامی زیر دورههای یاد
شده مانند منطقۀ شامات شکل نگرفته ا ست .حال با
توجه به داده های دقیقتر بهدسااات آمده از کاوش
مجدد غار پالهگورا و پژوهشهای تاالب ه شیالن ،در
این پژوهش بنا است که همگامسازی دادههای اقلیمی
با اسااتقرارهای فراپارینهساانگی در زاگرسشاامالی و
غربزاگرسمرکزی ارزیابی شود.
 .2-1روش پژوهش
پژوهش حاضااار با رویکرد توصااایفیوتحلیلی برای
موضاااوو مورد بحااا از دادههااای اقلیمی تاااالب
هشاایالن ] ،[7,8و دادههای باسااتانشااناساای شااامل
مکانهای فراپارینهساانگی شاااخک و کاوش شاادۀ
منط قۀ غربزاگرسمرکزی (کر مانشااااه و خرمآ باد)
شامل وروا سی ] ،[9,10مَرخِریل ] ،[11باوهیوان ]،[12
پاااسااانگر ] ،[13دشاااات هلیالن ] [14و همچنین
زاگرسشااامالی شاااامل مکان های شاااانهدر ]،[15
زرزی ] [5,16و پالهگورا ]( [9,17نقشاااه  )1اساااتفاده

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

میکند و نتایج آنها با دو منطقۀ شاااامات[1,4,18-

] 20و قفقازشمالی ] [21مقایسه میشود.
 .2دورۀ فراپارینهسنگی و اوضاع اقلیمی
اواخر پلیستوسن همزمان با تغییرات اقلیمی پر نوسان
اسااات  ،بهگونهای که رویدادهای گرمایش ساااری
دَنساااگِرد-اوشاااگر ( D-O: Dansgaard–Oeschger
 [22] )eventsو رویدادهای سااارمایش موساااوم به
هاینریش اسااتدیال ([23] )Heinrich Stadial Events
بهصاااورت مداوم را داده اسااات .به ع بارتی دیگر
رویدادهای گرمای شی م شخ صاً شامل بولینگ-آلرود
( )B/A: Bølling–Allerødو رویدادهای سرمای شی

شااامل دریاس کهن ( ،)Oldest Dryasدریاس قدیم
( )Older Drayasو دریاس جوان ()Yunger Drayas
اسااات .این نوساااانات بر رفتار جوام انساااانی اواخر
پلی ستو سن ترثیر م ستقیمی بر جای گذا شته ا ست .از
دیرباز دورۀ فراپارینهسااانگی برای یرایی و یگونگی
ابداو و بهکارگیری راهکارهای معیشاااتی در مقابله با
این اقلیم ناپایدار موردتوجه پژوهشااگران بوده اساات.
مدارک با ستان شنا سی حاکی از این ا ست که میزان
تحرک و جابه جایی این جوام در یشااامانداز طبیعی
باال بوده اساااات .بهگو نهای که جوام  ،در م یان
اسااتقرارگاههای اصاالی در فصااول مختلف بهصااورت
مداوم در رفتوآمد بودهاند ].[1

نقشه  :1مکانهای فراپارینهسنگی و دریایههای ذکر شده دراین مقاله -1 :شانهدَر؛  -2پالهگَورا؛  -3زرزی؛ -4ورواسی؛  -5مَرخِریل؛ -6
پاسنگر؛  -7مَرروز؛  -8مَرگُرگهالن؛  -9باوهیوان؛  -10تاالبهشیالن؛  -11دریایهزریوار (منب  :نگارندگان).
Map 1: Map showing the location of sites mentioned in the paper. 1- Shanidar 2- Palegawra 3- Zarzi 4- Warwasi 5- Ghare Khar 6- Pasangar 7- Mar Ruz 8- Mar Gorgalan 9- Bawa Yawan 10- Hashilan wetland 11- Zeribar lake (authors).

تاریخگذاری شاااروو دورۀ فراپارینهسااانگی در منطقۀ
شااامات در بین پژوهشااگران این منطقه مورد بحا
اساااات ( جدول  1و  .)3برخی آ غاز آن را به 25
هزارساااالپیش و برخی دیگر نیز آغاز این دوره را به

 23هزارسالپیش که با آخرین بیشینۀیخچالی ( Last

 )Glacial Maximumهمزمان است ،نسبت میدهند.
درهر حال ،بهطور کلی ساااه مرحلۀ اصااالی فرهنگی
بههمراه یندین فرهنگ محلی د ستافزارهای سنگی
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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درمنطقۀ شامات پی شنهاد شده ا ست ].[1,2,4,24,25
براساس همین اطالعات ،دورۀ آغازین فراپارینه سنگی
 25الی  19هزارسااالپیش کمابیش همزمان با آخرین
بیشینۀیخچالی است و صنعت دستافزارسازی موسوم
به نبکی و ک بارایی مربوط بهاین مرح له ،محساااوب
می شود که با گونههای مختلف ریزابزارهایی (حدود 2
  3میلیمتر) و غیرهندسی همراه است ].[1فراپارینهسااانگیمیانی بازۀ زمانی تقریبی  19تا 15
هزار سالپیش را دربر میگیرد .از لحاظ اقلیمی در این
دوره ،روند سرمای شی کماکان ادامه دارد اما ن سبت به
دورۀ قبل یعنی آخرین بیشاااینهیخچالی کمی گرمتر
اسااات .این رو یداد اقلیمی که با نام در یاس کهن
شناخته می شود ] ،[21,27در ست پیش از یغ مرحلۀ
گرم را میدهد ] .[26صنعت دستافزارسازی موسوم
به هندساایهای کبارایی مربوط بهاین مرحله بوده که
بااا ریزابزارهااایی یون ذوزنقااهایهااا و مثلثیهااا
( )Trianglesو همچنین فناوری ریزاسکنه همراه بوده
اسااات .ریزابزار های این دوره بهطور قا بل توجهی

عریضتر و از پنج تا نُه میلیمتر متغیر ه ستند .در این
مرحله ،ابزارهای هندساای کویغ اندازه نظیر مثلثیها
شااااا مل مثلثی های مختلفاالضاااالو ( Scalene
 )Triangleدر صنای هند سی کبارایی گ سترش قابل
مالحظهای مییابند ] .[1بعد از این دوره یغ نوسااان
گرمایشااای به نام بولینگ-آلرود روی داده که قابل
مقای سه با دورۀ هولو سن ا ست .فراپارینه سنگی مترخر
( 11.6 - 15هزارسااااالپیش) با این دورۀ گر مایی
همزمان است ( شکل  .)1این دوره شامل زیردورههای
بولینگ (گرم) ،دریاس قدیم (سااارد) و آلرود (گرم) و
یانگر درایاس (سااارد) میشاااود .کل این بازۀ گرم با
اصااطال بولینگ-آلرود شااناخته میشااود ] .[28این
دوره متقارن است با دو فرهنگ ناتوفی و اواخر رامونی
( )Late Ramonianکااه ساااو م ین و آخر ین فاااز
فرا پاری نهسااانگی را دربر میگیرد و در این مرح له،
هاللی های موساااوم به هلوانی ()Helwan lunates
ظاهر میشوند ].[1,21

شکل  :A :1بازسازی دمای هوا از طریق پروژۀ یخسار گرینلند ( )Greenland Ice Sheet Project 2 (GISP2)( 2خط آبی ممتد) و مقادیر
ایزوتوپی غار سورق (خط نارنجی نقطهیین)؛  :Bگاهنگاری فرهنگیهای منطقۀ شامات ].[29

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].

پژوهشهای دامنهدار اخیر در منطقۀ قفقاز در رابطه با
دورۀ فراپارینهسااانگی ،منحصاااربهفرد بودن منطقۀ
شااامات را به یالش کشاایدهاساات .این پژوهشها با
مرور و تحلیل مواد فرهنگی و سن سنجی استقرارهای
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این دوره ،عالوهبر کشاااف زیر دوره هایی برای این
فرهنگ ،رابطۀ میان مراحل مختلف نوسااانات اقلیمی
را با پویایی فرهنگی نشااان داد ] .[21براساااس همین
پژوهشها ،حداقل سااه مرحلۀ اصاالی برای فراپارینه
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پوشااش جنگلی و اقلیم مرطوب و گرم همراه اساات.
دورۀ پا یانی پلیساااتوسااان منط قۀ قف قاز ( 13تا 10
هزارساااالپیش) با انتهای فراپارینهسااانگی همزمان
است .دانشمندان در رابطه با همگامسازی صنای سنگی
فراپارینه سنگی قفقاز شمالی با شرایط زی ستمحیطی
بهاین نتی جه رسااا یدها ند ( جدول  )2که در آخرین
بیشینۀیخچالی ،صنای سنگی با گسترش بسیار فراوان
ریزتیغهها و بهویژه ریزتیغههای کولدار همراه بوده که
بهطور مشخک ریشه در دورۀ پارینهسنگینوین داشته
است [.]21

سنگی پی شنهاد داده شده ا ست .دورۀ آغازین با سن
تقویمی  25تا  18هزارسالپیش که با دورۀ بسیار سرد
و مرحلۀ نهایی پارینهسااانگینوین مصاااادف اسااات.
همینین شااارایط محیطی ،اسااا ت -جنگلی ج نب
یخچالی اساات .پا از  18هزارسااالپیش در منطقۀ
قفقاز با فرهنگ جدید فراپارینه سنگی مواجه ه ستیم.
این پژوهش ها نشاااان مید هد که مرح لۀ اصااالی
فراپااارینااهسااانگی یعنی زمااان تقریبی  18تااا 13
هزار سالپیش یغ دورۀ زی ستمحیطی ب سیار ایدهآل
مح سوب می شود و بی شتر محوطههای منطقۀ قفقاز
مربوط بهاین مرحلۀ اقلیمی اساات .شاارایط محیطی با

جدول  :1فرهنگهای فراپارینهسنگی در خاورمیانه (برگرفته با تغییرات.)Olszewski, 2018 :
Table 1. Middle Eastern Epipalaeolithic archaeological cultures (Modified after Olszewski, 2018).

منطقۀ شامات

سال تقویمی
(پیش از حال)
Cal. Years
BP

Levant

مرحله
Phase

فرهنگ

مکان

Culture

Site

نبکی
فراپارینهسنگی
25000-19000

وادی مادماق،

Nebekian

آغازین
Early
Epipleolithic

Kebaran

فراپارینهسنگی

هندسیهای

میانی

کبارایی

Middle
Epipaleolithic

Geometric
Kebaran

اوایل ناتوفی
فراپارینهسنگی
15000-11600

Uwaynid 14

اُهالو ،2وادی حَمه  ،26حَرانه 4
کبارایی

Zagros

Wadi Madamagh;KPS-75

Qalkhan

فاز ب
Ohalo II; Wadi Hammeh
26; Kharaneh IV Phase B

هَمران
19000-15000

زاگرس

Hamran

موشابی

عین
القصیه
Ayn
Qasiyya

حَرانه  4فاز ب ،اُیون آل -الحمام ،وادی

Mushabian

اوایل رامونی

;Neve David; Jebel Hamra A, B
Kharaneh IV Phase B; Uyun alHammam; Wadi Mataha

Early Natufian

رامونی

اواخر ناتوفی

مترخر

?Zarizi

نیوا داود ،جبل الحمراء الیههای الف و ب،
المَتاء

Early
Ramonian

زرزی (؟)

زرزی (؟)
?Zarizi

عین مَالحه ،وادی حَمه  ،27عین آل

مترخر

Late Natufian

Late
Epipaleolithic

Late
Ramonian

ناتوفی پایانی

حَریفی

Final Natufian

Harifian

سرطان ،اِل واد ،طَبقا
Ayn Mallaha; Wadi Hammeh 27; Ayn
al-Saratan; el-Wad; Tabaqa; Hilazon
Tachtit; Nahal Ein Gev II
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زرزی
Zarizi
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.[21]  همگامسازی دادههای اقلیمی و محیطی با مکانهای فراپارینهسنگی قفقاز شمالی:2 جدول

Table 3. Correlation of environmental and climate data for the Epipaleolithic sites in the Northern Caucasus [21].

گاهنگاری (سال تقویمی
)پیش از حال
Chronology (14C yr

BP)a

1گوبز
Gubs 1
Rockshelter

Layer 1-2
8680±100
Layer 1-2A
8720±70
warm and dry

The Holocene

هولوسن
8000-10,000 Boreal
and Preborea
The Late Glacial

مزمایسکایا
Mezmaiskaya
Cave

کازووسکایا

)7سدانای (گوبز

ییگای

بادینکو

Kasojskaya
Cave

Satanai
Rockshelter

Chygai
Rockshelter

Badinoko
Rockshelter

Horizon 1

Horizons 1 2

Layers 3-5
goat

یخبندان

مترخر
(ca. 17,000-10,000 14C yr
BP)
10,000-10,800
Younger Dryas (cold)

Slabs level

یانگر درایاس

Brechee level

10,800-11,800
Allerod (cool)

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

Layer 2
Bison,
Capra/Ovis
Layer 3
deciduous
woods,
warm and
humid

13,200-17,000
Unnamed
Interstadial

آخرین بیشینه یخچال
The Last Glacial Maximum (ca. 23,00017,000 14C yr BP)
Layers
4-7 periglacial

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

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

Layer 9
Sus scrofa,
Emys
(Marsh
turtle)
13,250±500

Horizon 5
Helix shells
middle level
12,635±150
lower level
13,990±340

Horizon 5
14,050±100

forest-steppe
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جدول  :3شمای فرهنگی و گاهنگاری فراپارینهسنگی جنوبشامات و همگامسازی با رویدادهای اقلیمی؛ میلههای سیاهرنگ نشاندهندۀ تاریخ
رادیوکربن و میلههایسفید میزان خطای سنسنجی برای هر کدام از فازها است ].[4
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].

صنای عمده فراپارینهسنگی لوانت جنوبی

دیرین اقلیم Palaeoclimate

Harfian

Natufian

Mushabian

Geometric
Kebaran

Nizzanian

Kebran

Nebekian

Late Ahmarian/
Masraqan

Major Industries of the Epipalaeolithic (EP) in the
southern Levant

تقویمی
سطو
دریایه
لیسان

Lake
Lisan
Levels

رکورد گرده
گیاهی
Pollen
Core
Record

رکورد
ایزوتوپ
Oxyاکسیژن
gen
Isotope
Record

& Warm
Moist
Dry
Parkland
Steppe

Cold & Dry

& Warm
Moist

Expansion

Holocen
e

Years
Cal BP

11000

Younger
Dryas

-220 mbsl
ChenoPodia/
Artemesia
Steppe

BollingAllerod

14000
15000

PostLGM
Warming

Cold
&
Dry

-270 mbsl

زاگرسمرکزی
زاگرس از دیرباز بهعنوان یغ جزیرۀ مرطوب که در
م یان دو فالت م یانرودان و مرکز ایران قرار گرف ته،
نقش مهمی در جذب جوام انساااانی و همینین گله
حیوانات داشااته اساات ] .[30این کوهسااتان یکی از

Global
Climate
Phase

Heinrich
1 Event

Forest

-164 mbsl

جهانی

حال

12000

-300 mbsl

Small
Rise

فاز اقلیمی

پیش از

13000

Lake Level
Begins
To Drop

 .3فراپارینهسنگی در زاگرسشمالی و غرب-

سال

16000

17000

18000
19000
20000

Last
Glacial
Maximu
m

21000
22000
23000

معدود پناهگاه های مهم میانیخچالی در جنوبغربی
آساایا برای جوام انسااانی اواخر پلیسااتوساان بوده که
بهاحتمالزیاد ،بهعنوان یغ منطقۀ مرکزی در جذب و
نوسااازی گروههای انسااانی ایفای نقش کرده اساات.
ویژگیهایی از این دساات موجب شااده که زاگرس به
یغ یهارراه مهاجرتی میان شاارق  -غرب و جنوب -
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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شمال تبدیل شود ] .[31عالوهبر این ،زاگرس بهعنوان
یال شرقی هاللحاصلخیز ] [32یکی از مناطق کلیدی
در جریان گذار از فراپارینهسااانگی به نوسااانگی در
مقیاس جهانی مح سوب می شود .با این و صف ،دانش
ما ن سبت به دورۀ فراپارینه سنگی و م سائلی همیون
پویایی جمعیت ،تابآوری ،معیشااات و رابطۀ آن ها با

نوساااانات اقلیمی این منطقه کم اسااات .این فقدان
بهخصوص در سن سنجی مطلق بسیار پررنگتر است،
بهگو نهای که از محو طه های شاااااخک منط قه،
ساانساانجی معدودی در دسااترس اساات .در زیر،
فهرساااتی (جدول  )4از مکانهای مورد مطالعه در دو
منطقۀ فوق آورده شده است.

جدول  :4فهرست محوطههای فراپارینهسنگی در این پژوهش و مشخصات آنها.

Table 4. List of Epipaleolithic sites in this study and their characteristics.

نام محوطه

مکان

Site

Location

غار شانهدَر
Shanidar Cave

غار زرزی
Zarzi
Cave

غار پالهگورا

Palegawra
Cave

پناهگاهصخرهای
ورواسی
Warwasi
Rockshelter

غار مَرخِریل

Mar Khrile
Cave

پناهگاهصخرهای
باوهیوان
Bawa Yawan
Rockshelter

پناهگاهصخرهای
پاسنگر
Pa Sangar
Rockshelter

زاگرسشمالی؛ اربیل؛
کردستان عراق

ارتفاو از
سطح دریا
asl

;North Zagros
Sulaymaniyah; Iraqi
Kurdistan

زاگرسشمالی؛ یمچمال؛
کردستان عراق
;North Zagros
Chamchamal; Iraqi
Kurdistan

غرب زاگرس مرکزی تنگ
کنشت -کرمانشاه
West-Central Zagros,
 Tange KenshtKermanshah

غرب زاگرس مرکزی
بیستون-کرمانشاه

765 m

760 m

990 m

West-Central Zagros,
Nawdarwan-Kermanshah

1300 m

Excavate
1951, 1951,
1956-57, 1960

Late
Epipaleolithic

کاوش

فراپارینهسنگی مترخر

Excavate
1971,1928

Late
Epipaleolithic

کاوش
Excavate
1955, 1951,
2016-2017

فراپارینهسنگی مترخر،
میانی
Late, Middle
Epipaleolithic

بریدوود؛ اسوتی و
همکاران
( Asouti et al.,

کاوش

فراپارینهسنگی مترخر،
میانی؟ آغازین؟

بروسهاو

کاوش
Excavate
1965

1420 m

1300 m

کاوش/بررسی
Excavate/Survey
2016-18; 2021

غرب زاگرس مرکزی ،خرم
آباد
West-Central Zagros,
Khoramabad

فراپارینهسنگی مترخر

سولکی ( Solecki,

Excavate
1960

West-Central Zagros,
Behistun - Kermanshah

غرب زاگرس مرکزی،
ناودَروَن-کرمانشاه

Research Type

Age

Reference

کاوش

;North Zagros; Erbil
Iraqi Kurdistan

زاگرسشمالی؛ سلیمانیه؛
کردستان عراق

نوو پژوهش

قدمت

نام پژوهشگر و منب

1240 m
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کاوش
Excavate
1965

?Late, Middle
?Early
Epipaleolithic

فراپارینهسنگی مترخر،
میانی؟ آغازین؟
?Late, Middle
?Early
Epipaleolithic

فراپارینهسنگی مترخر،
میانی؟
?Late, Middle
Epipaleolithic

فراپارینهسنگی مترخر،
میانی؟ آغازین؟
?Late, Middle
?Early
Epipaleolithic

)1963
گارود؛ وحیدا
( ;Garrod, 1930

)Wahida, 1971

2020; Braidwood
)and Howe, 1960

( Braidwood and

) Howe, 1960
اسمیت و یانگ
( Young, and
)Smith, 1966
حیدریگوران
( Heydari-Guran

)et al., 2021

هُل و فلنری ( Hole
and Flannery,
)1967
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غار مَرگُرگهالن
Mar Gurgalan
Cave

غار مَرروز
Mar Ruz Cave

غرب زاگرس مرکزی،
هُلیالن-ایالم

1145 m

West-Central Zagros,
Holailanl-Ilam

غرب زاگرس مرکزی
هُلیالن-ایالم

کاوش/بررسی
Excavate/Survey
1974

کاوش/بررسی
1143 m

West-Central Zagros,
Holailanl-Ilam

 .3-1زاگرس شمالی :زاگرس شمالی که بیشتر آن
شااامل منطقۀ کردسااتان عراق اساات ،با طول تقریبی
 300و عرض  120کیلومتر در میان دو منطقۀ مرزی
ترکیه درشاامال و ایران در شاارق و جنوبشاارق قرار
دارد .بی شتر مکانهای پارینه سنگی شنا سایی شده از
پارینهساانگیمیانی تا فراپارینهساانگی در دو دشاات
یمچمال (غار زرزی ،غار پالهگورا ،محوطه های روباز
تورکاکا و کوریخان) و رواندوز (اشاااکفت شاااانهدَر،
اشکفت براک ،اشکفت حاجیه ،اشکفت بابخال) توزی
شااادهاند که  150کیلومتر ازهم فاصاااله دارند [.]33
منطقۀ کردستان عراق درواق در مرکز هاللحاصلخیز
قرار گرفته که بهعنوان یغ پل طبیعی دو یال غربی و
شااارقی این هالل را بههم متصااال میکند .دو غار
شاااا نهدر و پا لهگورا ،از شااااخکترین م کان های
فراپاری نهسااانگی در زاگرسشااامالی ،در ادامه مورد
بررسی قرار میگیرند.
 .3-1-1شانهدَر :شانهدَر در کوهستان برادوست از
تواب استان اربیل در کردستان عراق واق شده است،
ارتفاو این غار از سااطح دریا  765متر اساات و در 2.5
کیلومتر رود زاب بزرگ قرار گرفته اسااات .این مکان،
در ساااالهای  1957-1956 ،1953 ،1951و1960م.
توسااط سااولکی مورد کاوش قرار گرفت .الیۀ  Bاین
غار دو زیر الیۀ ( B1پیشازنوسااانگی) و  B2دارد که
سولکی با مشاهدۀ تمرکز هندسیها و تیغههای کولدار
آن را متعلق به فراپارینهسااانگی میداند .تغییر بافت
خاک ،ح ضور فراوان پو سته صدف و یالههای ذخیره
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غذایی بهعنوان انتخاب شاایوۀ جدید معیشااتی توسااط
این جوام دانسااته شااده اساات ] .[15صاانای ساانگی
شااانهدَر  B2با صاانای ساانگی پالهگورا که مبنی بر
حضاااور هندسااایها و تیغههای کولدار اسااات ،قابل
مقای سه به نظر میر سد .یغ نمونه زغال سن سنجی
شاااده مربوط به کف الیۀ  ،B2تاریخی در حدود 14
هزارسالپیش و نمونهای دیگر ،تاریخ مربوط به شروو
الیۀ  B1ا ست که بهطور تقریبی  12.4هزار سالپیش
را نشانمیدهد .سولکی براساس مشاهدۀ تغییرات در
صنای سنگی و مواد فرهنگی و سن سنجیهای فوق
معتقد است که میان پایان الیۀ  B2تا شروو الیۀ B1
دو هزار ساااال وق فه وجود دارد ] .[17غانیم وح یدا
برحساااب مواد این دو زیرالیه ،معتقد اسااات که در
گونه شنا سی ابزارها و تداوم و تکامل محلی ابزارها از
ل حاظ ف ناوری تغییرات ع مدهای در این دو ال یه به
وجود نیامده اساات .تنها تفاوت موجود در این دو الیه،
حضور فراوان سنگسابها و تزئینات شخصی در الیۀ
 B1است ].[17,34
 .2-1-3زرزی :این غار در  50کیلومتر شمالغرب
شهر سلیمانیه در درۀ یمتابین و در ارتفاو  760متری
از سطح دریا واق شده است که در سال 1928میالدی
توساااط دورو تی گااارود ،حفاااری شااااد .وی از
فراپارینه سنگی بهعنوان یغ دورۀ م ستقل نام نبرده و
با کاوش الیۀ  Bزرزی ( 150-50سااانتیمتر) حضااور
هندسااایها را به اواخر پارینهسااانگینوین که بعدها
بهعنوان فرهنگ زرزی شناخته شد ،منت سب میکند.
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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گارود ،این صااانعت را براسااااس آنیه وی بهعنوان
افزایش نساابی ریزابزارهای هندساای و انواو آنها در
طی زمان مشااااهده کرده بود ،به دو فاز اوایل و اواخر
تقساایمبندی کرد ] .[5,17در سااال 1971م ،.بار دیگر
الیۀ  Bغار زرزی توسااط وحیدا کاوش شااد ] .[35به
ا ع تقاااد وی ،بااهجااای آنکااه زرزی ادامااۀ اوا خر
پارینه سنگینوین معرفی شود ،بهتر ا ست یغ صنعت
جداگانه تلقی شود که در نتیجۀ عوامل زی ستمحیطی
و کارکرد د ستافزارهای خاص این دوره شکل گرفته
است ].[17
 .3-1-3پالهگورا :مجموعۀ پالهگورا شااامل سااه
غار ( )PG1, PG2, PG4و یغ پناه گاهصاااخرهای
( )PG3بوده که در دامنههای شمالغربزاگرس و در
دشاات یمچمال واق شااده اساات [ .]17ارتفاو این
محوطه از سطح دریا  990متر ا ست .این غار تو سط
هاو در سااال  1951و 1955م .کاوش شااد .حدود 30
مترمرب از این غار با عمق دو متر تا کف صاااخرهای
آن کاوش شد که  60سانتیمتر از نه شتههای باالیی
آن مربوط به دوره های م ترخر و ع مدۀ مواد فرهنگی
فراپارینهسااانگی یافت شاااده در آن بین  60تا 150
سااانتیمتر بوده اساات .برخالف مجموعۀ اسااتخوانی
پا لهگورا که بهخوبی م طال عه شاااده اسااات ]،[36
د ستافزارهای سنگی در این ف صل با جزییات مطالعه
ن شده بودند ] .[9گاهنگاری ارائه شده تو سط آزمایش
ن مونااه زغااالهااا بااازۀ زمااا نی ب ین 13.4–17.5
هزار سالپیش را ن شان میدهد ،اما با آزمایش کالژن
موجود در استخوانهای حیوانی و با سنسنجی AMS
بازۀ زمانی  12-15هزار سالپیش بهد ست آمده ا ست.
کاوش در دو منطقۀ  Aدر نزدیغ ورودی غار  PG2و
منطقۀ  Bدر تراس مقابل ورودی غار صااورت گرفت.
توالی کامل تراش در این دو محل حاکی از این ا ست
که ساانگخامیرت به محوطه منتقل شااده و در آنجا
تراشخورده ا ست .درحالی که ریزتیغهها هدف ا صلی
توالی تراش هساااتند .تراشاااهها 63-53 ،درصاااد از
برداشتهها را به خود اختصاص دادهاند ].[17
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مهمترین گو نه های ابزاری پا لهگورا در منط قۀ A

ریزتیغههای کولدار و مورب قط شده ( 14-24درصد)
هسااتند که در دسااتهبندی ابزارهای منطقۀ شااامات،
هندسااای محساااوب نمیشاااوند .رایجترین ریزابزار
پالهگورا ،ریزتیغههای کولدار هستند که  25-39درصد
ریزابزارها را به خود اختصااااص دادهاند که اغلب از
طیف قط شاادهها محسااوب میشااوند .فناوری تولید
ابزار و انواو برداشااتهها در منطقۀ  Aدر مراحل یغ تا
ساااه ،حاکی از این اسااات که تغییرات کمی در طول
ز مان را داده اسااات .ابزار های روتوش شاااده به
نساابتهای مشااابهی در مراحل مختلف وجود دارند و
تنها تغییر قابلتوجه افزایش نساابت ریزابزارهای -23
 25درصااد در مرحلۀ یغ و دو و  30درصااد در مرحلۀ
سه است .درهر حال ،فراوانی گونههای خاص ریزابزار
در طول زمان تغییری نکرده اسااات و تنها اساااتثناء،
ریزتیغههای کولدار و قط شده ا ست که از  13در صد
در مرحله یغ به  6.5درصاااد در مرحلۀ ساااه کاهش
مییابد .اما هندسیها که طبق پژوهشهای پیشین در
فرهنگ زرزی اصااوالً باید در طول زمان افزایش پیدا
میکرد؛ بدون شاااوا هدی از یغ رو ند در ز مانی
مشخک ،در نوسان است .اگر یه هندسیها در مرحله
سااه نساابت به مرحلۀ یغ بیشتر هسااتند ،باالترین
مقدار خود را در مرح لۀ دو ث بت کردهاند .بهطور کلی
دسااتافزارهایساانگی منطقۀ  Aبهمیزان قابلتوجهی
به تداوم حضاااور انواو ابزارها ازجم له انواو اصااالی
ریزابزارها در طی شااش هزار سااال اشاااره دارد .اما در
منطقۀ  Bترا شهها فراوانی بیشتری دارند ،درحالی که
فراوانی ریزتیغه ها کمتر اسااات .تفاوت ها در میان دو
منطقه امکان دارد به کاربری متفاوت محلها اشااااره
دا شته با شد .مجموعۀ جدید پالهگورا بهطور تقریبی با
سایر محوطههای فراپارینهسنگی از لحاظ گونهشناسی
و فناوری مشابه است ].[17
درحال حا ضر با توجه به سن سنجیهای دقیق و
کاوش جدید پالهگورا ،اطالعات کافی برای بررسااای
ابعاد فراپارینه سنگی و فرهنگ زرزی و تو سعۀ آن در
طول زمان وجود دارد .اکنون م شخک شده ا ست که

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

صااا نای شااا ناخ ته شاااده زرزی حدا قل از 19.6
هزارسالپیش (بهطورتقریبی از آخرین بیشینۀیخچالی)
در شمالغربی زاگرس ح ضور دا شتهاند .تولید ریزتیغه
هدف ن هایی ف ناوری بوده که این هدف با حضاااور
تراشهها و مقدار کمتری تولید تیغه تکمیل شده است.
بهنظر میرساااد تولید تراشاااه بخش جدایی از توالی
کاااهش و همینین نم اایااانگر محصاااول جااانبی
شااکلدهی به ساانگمادر تیغه و ریزتیغه اساات .تولید
ت یغااه و ر یز ت یغااه ا مکااان دارد بااه طور مااداوم از
سنگمادرهای یکسانی ادامه داشته است .ریزابزارها و
ریزتیغهها و تیغههای دندانهدار ازجمله د ستهبندیهای
ا صلی گونه ابزاری ه ستند که با ح ضور هریند کم اما
منظم خراشاااندهها (بخصاااوص خراشااانده انتهایی)،
ا سکنهها و دندانهدارها همراه ه ستند .ریزابزارها اغلب
شاااامل انواو غیرهندسااای ها ،ریزتیغه های کولدار با
حضاااور منظم ریزتیغااههااای مختلفاالضاااالو
(بهاحتمالزیاد ،بساایاری از آنها با فناوری ریزاسااکنه
تولید شدهاند) ه ستند .هند سیها بهمفهوم دقیق کلمه
در پالهگورا از  19.6هزارساااالپیش وجود داشاااتند،
همانطور که در نهشاااتههای اولیۀ فراپارینهسااانگی
ورواساای دیده میشااوند .از تکنیغ ریزاسااکنه برای
تولید ریزابزار ا ستفاده شده ا ست ،بروز شاخ صههای
ریزاسکنه محدود و تاحدودی ،کم است (بهاحتمال بین
 4تا  13درصااد) که بهنظر میرسااد از شاااخصااههای
عمومی زرزی باشاااد .بهطور کلی مجموعۀ پالهگورا
نشاااان میدهد که بهطور تقریبی فناوری ریزاساااکنه
به صورت متوسط و منظم از آخرین بیشینۀیخچالی در
زاگرس مورد استفاده بوده است .بهموازات این وضعیت
در جنوب شاااامات نیز فراپارینهسااانگی اولیه در بازۀ
زمانی  21-24هزارساااالپیش تریید شاااده اسااات.
شاخصههای ریزاسکنه نشاندهندۀ این است که تضاد
در به کارگیری این فناوری میان مجموعه های منطقۀ
شامات و فرهنگ زرزی دیده میشود ].[17
 .3-2غربزاگرسمرکزی :براساااااس مدارک
باسااتانشااناساای در غربزاگرسمرکزی که شااامل

استانهای کرمانشاه و خرمآباد است ،تعداد مکانهای
فراپااار ینااهسااا ن گی بااهنساااباات دورۀ پ یش تر
( پاری نهسااانگینوین) و دورۀ ب عدتر یعنی نوسااانگی
پیشاز سفال ب سیار کمتر ک شف شده ا ست .در این
رابطه یند پرسش مطر می شود؛ آیا استقرارهای این
دوره در محلهایی همانند تراسهای رودخانهای واق
ه ستند که تاکنون ک شف ن شدهاند؟ یا اینکه از طریق
فرایند فرساااایش از میان رفته و یا مدفون شااادهاند
][4,31؟ غربزاگرسمرکزی از لحاظ زمینریختی ،تا
حدودی از زاگرسشاامالی و زاگرسمرکزی بهواسااطۀ
وجود سامانۀ بلند کوه ستانی در شمال و جنوب مجزا
میشود .این منطقه ازلحاظ فراوانی دشتهای وسی و
حاصااالخیز میانکوهی و رودخانههای دائمی بهخاطر
ویژگیهای زمین شنا سی ب سیار غنی ا ست .برا ساس
گزارشهای با ستان شنا سی در مکانهای منطقه مورد
مطالعه؛ اغلب مناب ساانگ خام بهصااورت محلی در
د سترس جوام پارینه سنگی بوده ا ست ] .[33ارتفاو
مکانهای فراپارینهساانگی این منطقه از سااطح دریا
بهطور معمول م یان  1400تا  1150متر اسااات .در
ادامه ،مکان های شااااخک فراپارینهسااانگی در این
منطقه مورد بررسی قرار میگیرد.
 .3-2-1ورواسی :پناهگاهصخرهای ورواسی در 19
کیلومتر شمالشرق کرمانشاه در تنگکنشت واق شده
اساات که در سااال  1960میالدی توسااط هاو کاوش
شد .این پناهگاه ،در ارتفاو  1300متری از سطح دریا
قرار دارد ] .[9,37از  5.6متر ضاااخامت نهشاااتههای
ورواسی 1.5 ،متر از آن مربوط به فراپارینه سنگی بوده
اساات که به یهار واحد گاهنگاری (واحد  :1الیههای
L-O؛ واحد  :2الیههای H-K؛ واحد  :3الیههای G-
E؛ واحد  :4الیههای  )A-Dتقساایم شااده و شااامل
الیههای  Oتا  Aاسااات .از این الیهها بیش از هفده
هزار د ستافزار سنگی بهد ست آمده که بهطور تقریبی
 %35درصد از دستافزارهای هر واحد شامل ریزابزارها
اسااات .وا حد یغ بهعنوان قدیمیترین نهشااا ته
فراپارینه سنگی ورواسی بالفا صله بر روی نه شتههای
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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پارینهسنگینوین قرار گرفته است .بهطوری که صنعت
آن تداوم یاف ته از اواخر پاری نهسااانگینوین به نظر
میرساااد و بهاین ترتیب بهاحتمالزیاد ،جوانتر از 22
هزارسااااالپیش اساااات ] .[38دسااااتافزارهااای
فراپارینه سنگی این پناهگاه تو سط اول شف سکی مورد
م طال عه قرار گر فت .وی برای فره نگ زرزی این
پ ناه گاه ی هار مرح له تعریف کردها ند ] .[10مرح لۀ
آغازین (الیههای  :)L-Oاین مرحله برروی الیههای
پارینهساانگینوین آغاز میشااود و شااامل ریزابزارهای
غیرهندساای ،ریزتیغههای دوفور ،دندانهدار و کنگرهدار
و همینین خرا شندههای ناخنی ا ست .وجود یند عدد
هند سی بهاحتمالزیاد ،حاکی از نفوذ آنها از الیههای
باااال تر اساااات .مرحلااۀ دوم (الیااههااای :)H-K
دسااتافزارهای این مرحله شااباهت زیادی به مرحلۀ
آ غازین دار ند ،با این ت فاوت که ت عداد ریزابزار ها
بهخصااوص ریزتیغههای روتوشدار افزایش مییابد ،با
ذکر این نکته که بیشتر آنها همچنان غیرهندسااای
ه ستند .مرحلۀ سوم (الیههای  :)G-Eدر این مرحله
با کاهش خراشاااندهها و اساااکنهها مواجه هساااتیم.
عالوهبر آن ریزتیغهها ،کولدار و اندکی منحنیشاااکل
می شوند که اول شف سکی از آن بهعنوان آغاز پیدایش
ریزابزار های ه ندسااای یاد میک ند .مرح لۀ ی هارم
(الیااههااای  :)A-Dدر ا ین مر حلااه تو لیااد ا نواو
ریزابزارهای هند سی افزایش و غیرهند سیها کاهش
می یا بد .همینین افزایش ساااورااکن نده ها بهدن بال
کاهش اساااکنه ها ،دندانهدارها و کنگرهدارها اسااات
] .[10,39برخالف تمایز مرحلۀ آغازین با مراحل دیگر
که بهطور کل غیرهند سی ه ستند ،مرحلۀ دوم و سوم
بهطور نسااابی مشاااابه به نظر میرساااند و نهتنها
نشاااندهندۀ تنوو غیرهندساایها (بهطور عمده انواو
تیزه ها ،اگر یه هنوز ریزتی غه های دوفور هم وجود
دارند) هساااتند بلکه تعداد قابلتوجهی هندسااای ها
(بهطور عمده مختلفاال ضالو) را نیز شامل می شوند.
تفاوتی که در میان این دو واحد دیده میشود ،افزایش
ت عداد انح نادار ها ( )Curvedو همینین ریزتی غه های
کولدار و قط شااده درالیههای مرحلۀ سااوم اساات.
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عالوهبر حضاااور نسااابی هاللیهااا و ریزابزارهااای
مساااتطیلی در الیه های مرحلۀ یهارم همینان انواو
تیزهها ،انحنادارها و کولدار و قط شدهها مهم ه ستند.
بهنظر میرسد که بهمرور زمان خراشندههای ناخنی از
اهمیت کمتری برخوردار شااادهاند .عالوهبر این ،تعداد
کمی از ریزاساااکنهها بهغیراز الیههای مرحلۀ آغازین
در تمامی الیهها حضااور دارند .آثار اسااتخوان حیوانی
بهدسااات آمده از ورواسااای همانند دندان ،سااااق و
اساااتخوان پا در دورۀ زرزی نشااااان مید هد که
آماده سازی اولیه الشه یا حداقل سر آن در این پناهگاه
که محل ک شتار بوده ،صورت میگرفته و پاازآن به
مکانهای دیگر انتقال یافته است ].[10
 .3-2-2غار مَرخِر یل :این غار با ارت فاو 1420
متر از ساااطح دریا در یال جنوبشااارقی کوه آهکی
بی ستون در کرمان شاه واق شده ا ست .در سال 1965
میالدی ،فلی اسمیت و کایلر یانگ ،یغ ترانشه یغ
در دو متر را با ضاااخامتی بیش از  5متر از انباشااات
ر سوبات پارینه سنگی میانی تا فراپارینه سنگی ،کاوش
کردند که بهطور تقریبی در عمق  3.5متر از سااطح به
رسااوبات فراپارینهساانگی رساایدند ،ضااخامت دورۀ
فراپارینه سنگی آن شامل یغ متر است ] .[11از لحاظ
الیااهنگاااری و فرهنگی هی گونااه وقفااهای میااان
پارینهساانگینوین و فراپارینهساانگی قابل شااناسااایی
نیساااات .برخی گونااههااای ابزاری نظیر تیغااههااا،
ریزتیغههای کولدار ،تیغههای روتوشدار و انواو خاص
خراشااا نده ها هنوز از دورۀ ق بل ادا مه دار ند .برخی
گونه های ابزاری جدید نظیر ریزاساااکنه ها ،مثلثی ها،
ریزتیغههای کولدار قط شده ،تیزههای م شابه فرهنگ
گراوتی ( )Gravettianاروپا ،ادوات و ابزار اساااتخوانی
نیز ن ما یان شااادها ند ] .[11تول ید بیشتر تی غه ها و
ریزتیغهها از سااانگمادرهای یغساااویه و همینین
کمبود قطعات زورقی شکل عمدهترین تغییرات فناوری
در مقایسااه با صاانای اواخر پارینهساانگینوین اساات.
شااناساااگر دیگر زرزی بهویژه در مرحلۀ نخساات آن،
خراشااانده های ناخنی و ابزارهای کولدار ،دندانهدار و

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

کنگرهدار بر روی ریزتیغه اسااات .از میان  150قطعۀ
مربوط بهاین فاز و از بین معدود هندساایهای موجود،
بهنظر میرساااد که غل به با مثلثی ها و ابزار های
ذوزنقهایشکل نامنظم باشد ].[40
 .3-2-3پ ناه گاهصخخخرهای باوهیوان :این
محوطه در منطقۀ ناودَروَن شهر ستان مرکزی ا ستان
کرمان شاه و در ارتفاو  1300متری از سطح دریا واق
شده است که طی یهار فصل از سال -2018 ،2021
 2016میالدی توسااط سااامان حیدریگوران از موزه
نئاندرتال آلمان کاوش شد .محوطه ،دارای توالی سه
دورۀ پارینه سنگیمیانی ،نوین و فراپارینه سنگی ا ست
که اغلب نهشااتههای مربوط به دورۀ فراپارینهساانگی
به ضخامت تقریبی  30سانتیمتری در تران شۀ شرقی
قرار دارد .هدف از کاوش ترانشااهشاارقی شااناسااایی
تغییرات فرهنگی از دورۀ پااارینااهسااانگینوین بااه
فراپارینهساانگی بوده اساات .بهطوری که تمرکز مواد
فراپارینه سنگی در قسمت باالیی الیۀ دو زمین شناسی
قرار گرفته اساات که بعد از آن بالفاصااله نهشااتههای
پارینهساانگینوین شااروو میشااود .از شاااخصااههای
دسااتافزارهای این محوطه میتوان به ریزاسااکنه و
هندسیها اشاره کرد که با ورواسی قابل مقایسه است.
سن سنجی اخیر که از الیۀ فراپارینه سنگی بهد ست
آمده  13.3 – 13.4هزارسااالپیش را نشااان میدهد
].[12
 .3-2-4دشت هلیالن :این دشت در شمال شرق
استان ایالم واق شده است .در بررسی سال 1979م.
تو سط مورتن سنِ ،شش غار و پناهگاه صخرهای و نُه
محوطۀ روباز به فراپارینهساانگی منتسااب شاادند .در
بیشتر محوطهها حضور خراشندۀ ناخنی م شهود است.
از دیدگاه مورتن سن ،ت شخیک اواخر پارینه سنگینوین
و اوایل فراپارینهسااانگی مشاااکل اسااات و دلیل آن
میتوا ند نبود ابزارهای ه ندسااای و تی غه های ریز در
مجموعه دسااتافزارهای ساانگی در بررساای هلیالن
باشااد که خود میتواند بهدلیل از میان رفتن و غلتیدن

این ابزارهای سبغ به پایین دست باشد ] .[14,41وی
برای اثبات این فرضاایه ،بحا مقایسااۀ مجموعههای
سااطحی (شااامل قطعات بزرگ) غارهای مَرگُرگهالن
( 1145متر ارتفاو از ساااطح دریا) و مَرروز ( 1143متر
ارتفاو از ساااطح دریا) را با مجموعههای کاوش پیش
میکشاااد .بهاعتقاد مورتنسااان ،اگریه مواد بیشاااتر
محوطههای فراپارینه سنگی در هلیالن ب سیار محدود
اسااات تا بتوان با قطعیت آنها را به اوایل و یا اواخر
فراپارینه سنگی منتسب کرد ،اما تصور بر این است که
حداقل ،مواد کشااف شااده با ریزابزارهای هندساای از
مَرروز و مَرگُرگااهالن  -و بااهاحتمااالزیاااد ،بیشتر
مجموعههای دیگر  -متعلق به مرحلۀ پایانی فرهنگ
زرزی هساااتند ،همانطور که مجموعههای غار زرزی،
غار مرخریل و ورواسی این را نشان دادهاند ].[14
غارهای مَرگُرگهالن و درمَر بیشترین پتانسیل را برای
استقرارگاه اصلی فصلی جوام شکارورز و گردآوردنده
فراپارینهساانگی دارند .در بررساای غار درمَر توسااط
مورتن سن ،در سال  1973میالدی ،مجموعهای شامل
 67قط عه به فرا پاری نهسااانگی منتساااب شاااد .در
مَرگُرگهالن  :2برا ساس کاوش سال  1974م .تو سط
مورتنسن؛ نشان داده شد که الیههای  Bو  Cاین غار
حاوی نهشااتههای فراپارینهساانگی (زرزی) اساات .به
اعتقاد مورتنسان ،حضاور خراشاندههای کویغ ،تیغه
های گنگرهدار ،تیزههای یغ شاااانهای و ریزابزارهای
هند سی در این دوالیه حاکی از فراپارینه سنگی بودن
آن اساات .بیش از  700قطعه از بررساای و کاوش غار
مرروز هم بهدساات آمد که  311قطعه از آن مربوط به
بررساای ( 50درصااد تیغه گنگرهدار و دندانهدارها30 ،
درصاااد خراشااانده انتهایی کویغ ،یهار درصاااد
ریزتیغههای کولدار ،یهار در صد ا سکنه و همینین دو
عدد تیزه یغ شاااانه) و  396قطعه مربوط به کاوش
(شاااش عدد تیغه های روتوشدار ،ساااه عدد تیغهای
کنگرهدار ،یغ عدد تراشاااه ساااورااکننده ( Flake
 ،)borerپنج عدد خراشااا نده های کو یغ ،دو عدد
اسکنه ،یغ عدد تیغه ریز با قط شدگی اریب ( Micro
 ،)blade with an oblique truncationسه عدد تیغه
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ریز کولدار و  375قطعه هم شامل بردا شتههایی نظیر
تراشه ،تیغه و ریزتراشه) بوده است ].[14
 .3-2-5پناهگاه صخرهای پاسنگر :این پناهگاه
با ارتفاو  1240متر از سااطح دریا در شاامالغربی درۀ
خرمآباد و در  13کیلومتر خط مسااتقیم از غار یافته در
کوهپایههای کوه سفید واق شده ا ست .هول و فلنِری
در سااال 1965م .سااهترانشااه  2×3متر در این مکان
کاوش کردند ] .[13,42مطالعه دسااتافزارهایساانگی
حاااکی از اساااتقرار موقاات دو دورۀ پیاااپی اواخر
پاری نهسااانگینوین و فراپاری نهسااانگی اسااات ،که
پژوهشهای بعد از هول و فلنری نیز آن را ثابت کرده
اند ] .[42,43به اعتقاد هول ،صااانعت زرزی در ادامۀ
صاانعت برادوسااتی بارور شااده اساات و این دو ،دنبالۀ
مسااتقیم یکدیگر محسااوب میشااوند ] .[13مجموعۀ
پا سنگر یکی از معدود مجموعههایی ا ست که امکان
تشااا خ یک ت غ ی یرات دسااااتا فزاری ا ن تهااای
پارینه سنگینوین ،ناپدید شدن و یا انتقال آن به دورۀ
زرزی را میدهااد ] .[43در بااازبینی اخیر مجموع اۀ
پاساانگر ،بهجز یند ریزابزارها هندساای و ریزاسااکنه،
شاااوا هد بیشاااتری از فرا پاری نهسااانگی در اواخر
پارینه سنگینوین بهد ست نیامد و بنابراین وجود دورۀ
مستقل پارینهسنگینوین در این محوطه رد شده است
] .[42اما به اعتقاد شااایدرنگ ،میتوان یغ مرحلۀ
انتقالی مابین پارینهساانگینوین و فراپارینهساانگی در
پا سنگر درنظر گرفت ] .[43در پایان برادو ستی ،تولید
تیغه های پی خورده از اهمیت کمی برخوردار اسااات
در حالی که ت عداد ریزتی غه های صااااف ( Straight
 )Bladeletsکه از ساانگمادرهای هرمی و نیمههرمی
( )Semi-Pyramidalتولید میشدند ،یشمگیرتر است.
از این ریزتیغهها برای تولید دندانهدارها ،کنگرهدارها و
قطعات کولدار استفاده شده است که در دورۀ برادوستی
ینادان قاابالتوجاه نبودهاناد کاه خود ،وجود دورۀ
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پارینهسنگینوین را در این محوطه ،زیر سئوال میبرد.
همانند ورواساای شااواهد بیشااتری از تداوم دو واحد
برادوسااتی و زرزی در توالی نهشااتههای پاساانگر در
اختیار اسااات ،بهدلیل عدم وجود هرگونه فاصاااله و
قط شاااادگی ال یهن گاری بین ال یه ها و ف ناوری
دسااتافزارهایساانگی ،برخی از افراد ،فرضاایۀ ادامه
پارینه سنگینوین به فراپارینه سنگی را مطر میکنند
].[43
 .4دیرین اقلیم در محدودۀ زمانی  25تا 11.6
هزارسالپیش
تداوم و تطور فرهنگی در کوه ستان زاگرس ،ب سیاری
از پژوهشگران را بر آن داشت تا در راستای سنسنجی
و بازسازی شرایط محیطی گذشته گامهایی بردارند .از
ساااال  1960م .تا به امروز پژوهش هایی در ج هت
شاااناخت نوساااان های اقلیمی منطقۀ غرب ایران و
کوهسااتان زاگرس براساااس بازسااازی پوشااشهای
گیاهی آغاز شاااد .این پژوهش ها برروی رساااوبات
دریااایااههااا مااتااماارکااز بااودهانااد .پااژوهااشهااای
دیریناقلیمشااناساای انجام گرفته در منطقۀ زاگرس را
میتوان به دو گروه تقسااایم کرد :گروه نخسااات،
پژوهشهای دیرین اقلیمشاااناسااای اسااات که تنها
براساااس یغ شاااخصااۀ زمینشااناساای خاص نظیر
یخچال شنا سی هربرت رایت [ ]44و یا گرده شنا سی
رسااوبات دریایهای میرآباد و زریوار (جدول  ]45[ )5و
در یایۀ اروم یه و م هارلو [ ]46,47,48صاااورتگرف ته
اسااات .گروه دوم ،پژوهش هایی اسااات که در آن ها
برمبنای دانش باسااتانزمینشااناساای و با روشهای
مختلف ،د ست به باز سازیهای اقلیمی زدهاند .ازجمله
این پژوهش ها میتوان به ویتافینزی در خرمآباد []49
و بروکا در منطقۀ کرمانشاااه [ ]50اشاااره کرد [.]51
در سااالهای اخیر تاالب هشاایالن مغزهبرداری شااده
است که در ادامه به نتایج آنها اشاره خواهد شد.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

جدول  :5همگامسازی دادههای دریایه زریوار با الیهنگاری زمانی مغزه یخی گرینلند پروژه .[17] INTIMAT
Table 5: Correlation of the lake Zeribar proxy data with the INTIMATE project Greenland ice core chronostratigraphy
[17].
بازسازی سیر تطوری اقلیم و پوشش گیاهی از
طریق سوابق پراکسی دریایۀ زریوار
گسترش پسته مابین  10الی  12هزار سال پیش
(تقویمی) با گسترش یشمگیر علفها و افزایش
بارندگی همراه است؛ سوابق ایزوتوپ اکسیژن حاکی
از توزی شدید فصلی بارش همراه با زمستانهای
مرطوب و تابستان خشغ است .درخت بلوط برگریز
تقریباً از  10هزار سال پیش به تدریج گسترش یافته
و جنگل بلوط برگریز زاگرسی تقریباً از  6.2الی 5.6
هزار سال پیش مستقر شده است.
افزایش مقادیر گردۀ درمنه و اسفناجیان و رسیدن
مقادیر ایزوتوپ اکسیژن به اوج خود (شروو از تقریباً
 12.9هزار سال پیش) حاکی از بازگشت به شرایط
یخچالی خشغ است.
کاهش مقادیر ایزوتوپ اکسیژن حاکی از افزایش
رطوبت مؤثر بین تقریباً  14.2الی  15.2هزار سال
پیش است؛ افزایش دما از دیاتومها استنباط میشود.
در حالی که مقادیر گرده درمنه در حال کاهش است
گرده پسته و گیاهان علفی در حال گسترش
هستند -اقلیم هنوز برای گسترش بلوطهای برگ
ریز خشغ (بسیار ناپایدار) است.
نوسان سطح دریایه به شرایط متغییر هیدرولوژیکی
اشاره دارد.
است سرد درختچۀ با پوشش درختی بسیار کم؛
مقادیر باالی ایزوتوپ اکسیژن حاکی از تجدید
مرحله خشکی در بین  17.5الی  14.4ه.س.پ با
اوج آن در تقریباً  16الی  15.3ه.س.پ است.
است سرد درختچۀ با پوشش درختی بسیار کم؛
کاهش مقادیر ایزوتوپ اکسیژن نشلندهنده افزایش
جزئی رطوبت مؤثر از تقریباً  18.4ه.س.پ است.
است سرد درختچۀ با پوشش درختی بسیار کم
(وقفه بین توالی گرده گیاهی در تقریبا 28-25
ه.س.پ)؛افزایش مقادیر ایزوتوپ اکسیژن نشان-
دهنده اقلیمی شدیداً خشغ از تقریباً 26/ 24
ه.س.پ است.
(تا انتهای آخرین بیشینه یخچالی).

گاهنگاری دریایه
زریوار و یینه-
شناسی گرده
گیاهی

سنINTIMAT

(پیشازحال) و
تعیین احتمالی آن
8300+10/-40 to
8140+50/-10

تقریباً 6.9 -12
هزارسالپیش
()PAZ 5

9350+10/-20 to
9240+30/-10
11.520 – 11.400
11.703±4

تقریباَ 12 - 12.6
هزارسالپیش
()PAZ 4 - top

12.896 ± 4 to
~11.700

تقریباَ - 15.4
 12.6هزارسال-
پیش

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

()PAZ 4 - lower

تقریباً - 17.7
 15.4هزارسال-
پیش

22.900-14.692

عالئمپرژوه
INTIMAT

یخبندان( )GSمیان-
یخبندان ()GI
8.2k BP event
9.3k BP event
11.4k BP event

اوایل
هولوسن

Start of the
Holocene

دریاس
جوان

GS-1

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

اواخر
یخبندان

GS-2.1

()PAZ 3b - top
تقریباً 17.7 - 21
هزارسالپیش
( PAZ 3b -
)middle

تقریباً 21 - 28
هزارسالپیش
( PAZ 3b -
)lower

Start at 17.480

GS-2.1 a

Start at 20.900

GS-2.1 b

Start at 22.900

GS-2.1 c

23.020-22.900

Gl-2.1

23.220-23.020

Gl-2.2

23.340-23.220

Gl-2.2

27.540-23.340

GS-3

یخبندان
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 .1-4هشیالن
تاالبه شیالن با م ساحتی نزدیغ به  450هکتار و با
ارتفاااو  1307متر از ساااطح دریااا در  36کیلومتر
شمالغربی شهر کرمان شاه واق شده ا ست .در سال
1393ه.ش .یغ مغزه رساااوبی به طول 12متر از
ه شیالن بردا شت شد که تنها بر روی پنج متر باالیی
آن آنالیزهای گردهشااناساای صااورتگرفته اساات.
همینین در سال  1395ه.ش .یغ مغزه دیگر به طول
ه شت متر بردا شته شد که ر سوبات بین  85تا 400
ساااانتیمتری با اسااات فاده از دو روش پذیرف تاری
مغناطی سی ( )Magnetic susceptibilityو جِرمکاهی
گرمایشی بهعنوان روشهای آنی و حساس برای ثبت
تغییرات اقلیمی مطالعه شااده اساات .با مطالعۀ  5متر
باالیی مغزه رسوبی  12متری هشیالن 52 ،تی گرده
گیاهی ف سیل از این تاالب شنا سایی شد که  39تی
گرده متعلق به گیاهان علفی ،بوتهای و درختچهای و
 13تی گرده متعلق به درختان اسااات .در مجموو،
هشت زون گردهای با عالمت اختصاری  H-1تا H-8
شنا سایی شده ا ست .زونهای گردهای  H-1تا H-5
مربوط به پلی ستو سن پ سین و زونهای  H-6تا H-8
متعلق به هولوساان هسااتند (صاافاییراد و همکاران،
1397؛  .)1393ویژگی اصااالی زون گردهای H-1
فراوانی زیاد گرده تیره اساافناجیان (حاکی از یغ دورۀ
به شاادت خشااغ) اساات که باالترین حد ممکن در
سرا سر مغزه ر سوبی ،یعنی  %83را شامل می شود.
گرده های درمنه ( )Artemisiaبا  %7و تیره گندمیان
با  %4از دیگر گرده های مهم محساااوب میشاااوند.
پوشاااش گ یاهی این زون از نوو اساااتپی خشاااغ
درمنه-اساافناجیان اساات و یغ محیط بدون پوشااش
درختی را بااازتاااب میکنااد .درصااااد فراوانی گردۀ
اساافناجیان در زون 39% H-2اساات ،همینین گردۀ
درم نه  %26و گ ندم یان  %24اسااات .در زونH-2
ت مامی گرده های گ یاهی از نوو علفی هسااات ند و
هی گو نه گردۀ درختی وجود ندارد .ب نابراین افزایش
گندمیان نسبت به اسفناجیان و درمنه نشان از افزایش
بارش نیمهگرم ساااال دارد .همینین افزایش درصاااد
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فراوانی درم نه و گ ندم یان و کاهش اساااف ناج یان
نشاندهندۀ کاهش خشکی نسبت به زون قبلی است.
افزایش درصاااد فراوانی درم نه در این زون میتوا ند
حاکی از افزایش بارش زمسااتانه باشااد .در این زمان،
بهطور متوسط درصد فراوانی گردۀ اسفناجیان در زون
 ،55% H-3درمنه  %20و گندمیان  %12اساات که در
مقایسه با زون قبلی ،درصد فراوانی اسفناجیان افزایش
و گرده های گندمیان و درمنه کاهش یافته اسااات .از
مجمو عه فراوانی گرده های گ یاهی زون 0.4% H-3
آنها متعلق به گردههای درختی ا ست .افزایش در صد
فراوانی گیاهان خانواده اساافناجیان و کاهش گندمیان
در این زون نشااااندهندۀ تمرکز بارش ها در فصااال
زم ستان و همینین کاهش رطوبت و خ شغتر شدن
اقلیم ن سبت به زون قبلی ا ست .در زون  H-4در صد
فراوانی گرده ا سفناجیان  %45و گندمیان  %20ا ست.
از مجموو فراوانی گرده های گ یاهی این زون%0.5 ،
آن ها متعلق به گرده های درختی اساااات .افزایش
گندمیان بهاحتمالزیاد ،نشاندهندۀ افزایش طول دورۀ
بارشی و وجود رطوبت در فصل گرم است که بهواسطۀ
آن آب موردنیاز برای رشااد درختان در فصاال رویش
فراهم شده است و درختان به صورت بسیار پراکنده در
منطقه رویش داشااتهاند .در کل ،شاارایط برای رویش
درختان مناسب نبوده و پوشش گیاهی این زون از نوو
ا ستپی خ شغ ا ست .در زون  H-5ا سفناجیان افزایش
پیدا کردهاند و درصاااد فراوانی آنها به  %60رسااایده
اسااات ،گندمیان نیز به  %11کاهش یافتهاند .نکتۀ
قابلتوجه ،درصااد فراوانی جنا هزارخار (Cousinia-
 )typeا ست که در این زون ،بی شتر از زونهای دیگر
مشاهده شده و بهطور خاص ،درصد فراوانی این گرده
در عمق  275سااانتیمتری به  %4رساایده اساات .این
زون ،آخرین زون گردهای مربوط به پلی ستو سنپ سین
در هشااایالن اسااات و با توجه به فراوانی قابلتوجه
هزارخار که نوعی پو شش گیاهی ا ستپی نیمهبیابانی را
نشان میدهد ،میتوان اقلیم سردوخشغ را برای این
زون ا ستنتاج کرد .آخرین دورۀ سرد وخ شکی که قبل
از شروو هولوسن را داده است ،دریاسجوان است .با

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

توجه به موارد فوق ،میتوان شااکلگیری این زون را
در ارتباط با رخداد سردوخ شغ دریاسجوان دان ست
] .[7براسااااس پژوهشهای پذیرفتاریمغناطیسااای و
جِرمکاهیگرمایشااای تاالبهشااایالن در  22تا 15.4
هزارسااالپیش رسااوبات از نوو رسااوبات دریایهای
تشاااخیک داده شااادها ند .بیشترین فراوانی میزان
کربناتکل سیم در برابر کمترین میزان مواد آلی گیاهی
نیز حاکی از شارایط دریایهای بودن هشایالن اسات.
دریایههای زریوار و ارومیه نیز در دورۀ یخبندان سطح
آب باالتری داشااتهاند .نتایج پژوهش گردهشااناساای
انجام شده بر ر سوبات دریایه ارومیه ،دریایه زریوار و
تاالبهشااایالن نشاااان میدهد که در آخرین دورۀ
یخبندان ،که این بخش از مغزۀ رسااوبی هشاایالن نیز
جزئی از آن اساات ،اساات سااردوخشااغ درمنه و
اسفناجیان ( )Chenopodiaceaeپوشش گیاهی ییرۀ
زاگرس بوده ا ست .دلیل ا صلی دریایه بودن ه شیالن
و باال بودن ساااطح آب در یا یه های زاگرس در این
شرایط اقلیمی خ شغ و کم بار شی ،کاهش ی شمگیر
میزان تبخیر بهدلیل سااردی اقلیم بوده اساات .اما در
بازۀ  15400تا  10500سالپیش ،و ضعیت بهگونهای
بوده که در  15.4هزارساااالپیش با افزایش قابلتوجه
میزان مواد آلی و کاهش شدید کربناتکل سیم مواجه
هساااتیم .نتایج آنالیز دایاتومهای ( )Diatomsدریایه
زریوار افزایش نسااابی دما در همین زمان را نشاااان
میدهد .از همینرو تغییر شرایط محیطی ه شیالن از
دریایهای به تاالبی را میتوان نا شی از افزایش تبخیر
و تعرق بهدلیل افزایش دما دانساات [ .]8افزایش قابل
توجه میزان کربناتکلساایم در فاصااله زمانی  12.8تا
 11.6هزارسالپیش که بهخوبی با رخداد سردوخ شغ
دریاس جوان همزمان اسااات ،افزایش انحالل و ورود
کربناتکل سیم را از آبخوان خورین به تاالبه شیالن
در خالل این دورۀ سردوخشغ نشان میدهد ].[52
 .5بحث و نتیجهگیری
باسااتانشااناسااان در گذر زمان تالش قابلتوجهی را
نساابت به مطالعۀ تعامل انسااان و محیط اختصاااص

دادهاند ،تا برر سی کنند که یگونه جوام در مواجهه با
تغییرات محیطزی ست دیار فروپا شی شدهاند و یا خود
را با شیوههای متنوو اجتماعی ،سیا سی ،اقت صادی و
مادی تطبیق دادها ند تا بتوان ند با محیط های یالش
برانگیز شان سازگار شوند .پژوهشهای مرتبط حاکی
از این ا ست که ان سانها حداقل از اواخر پلی ستو سن
درحال ا صال  ،تغییر شکل و در ب سیاری موارد تغییر
دائمی اکوساایسااتمها بودهاند [ .]53نوسااانات اقلیمی
اواخر پلیساااتوسااان موجب شاااده اسااات که دورۀ
فرا پاری نهسااانگی برای یرایی و یگونگی اقت باس
استراتژیهای معیشتی در مقابله با این نوسانات ،مورد
توجه پژوهشاااگران قرار بگیرد .تا مدت های مدیدی
عدم وجود بقایای فراپارینهساانگی در زاگرس به اقلیم
سردوخ شغ ن سبت داده می شد .نتایج گرده شنا سی و
سن سنجیهای تاالبهشیالن و دریایۀ زریوار بهطور
تقریبی نشاااان داده اسااات که مراحل اقلیمی که در
منط قۀ شااااا مات را داده ،در زاگرسشااا مالی و
غربزاگرسمرکزی نیز روی داده است .افزون بر این،
ن تایج بهدسااات آ مده از رکورد گردوغ بار ساااا یت
کنار صندل جیرفت واق در منطقه جنوب شرقی ایران
که تغییرات آن با رکوردهای دیرین اقلیم جهانی و از
جمله شامات نیز سازگاری دارد [ ،]54فرض را دادن
زیر دورههای منطقۀ شامات در زاگرس را بی شتر قوت
میبخ شد .با این وجود ،بهدلیل کم بودن پژوهشها و
کاوش های باسااا تانشااا ناسااای در یالشااارقی
هاللحاصاالخیزی ،هنوز تصااویر واضااحی در دساات
نی ست .بر ا ساس نظرات برخی از پژوه شگران همانند
فرا نغ هول مبنی بر قرارگیری غربزاگرسمرکزی
بهعنوان بخ شی از هاللحا صلخیز و همینین تحرک
بساایار باالی جوام شااکارورز و گردآورنده ،نمیتوان
ا یدۀ م کانمرکزی را برای این جوام در نظر گر فت.
وی معتقد به تغییر تدریجی دسااتافزارهایساانگی از
پارینهساانگینوین به فراپارینهساانگی اساات .برخی
گو نه های ابزاری در مجمو عه های هر دو دوره د یده
شااادهاند و تنها در برخی موارد تعداد آنها کم و زیاد
شااده و یا اندازه آنها کویغتر شااده اساات [ ]19در
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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مقابل ساااولکی معتقد اسااات که فرهنگ زرزی از
برادوساااتی شاااانهدَر نشااارت نگرفته اسااات ،بلکه
بهاحت مالز یاد ،یغ فره نگ وارداتی از منط قهای
همچون منطقۀ شامات ا ست [ .]15هم سو با سولکی،
وحیدا نیز معتقد ا ست که باید زرزی را یغ موجودیت
جدا از پارینه سنگینوین تلقی کرد که در نتیجۀ عوامل
زیسااتمحیطی و کارکرد دسااتافزارهای خاص ،این
فرهنگ شکل گرفته است [.]34
آنگو نه که در محو طه های یاد شاااده در منط قۀ
غربزاگرسمرکزی و بعضااااً زاگرسشااا مالی د یده
می شود ،یکی از مشکالت مهم عدم وجود سن سنجی
مطلق برای این کشاااف یات اساااات .ه مانطور که
ساانساانجی پایان فراپارینهساانگی در زاگرس مورد
مناقشااه اساات ،تاریخ شااروو آن نیز دیار ابهام اساات
[ .]42درنتیجه ،پژوهشگران تنها براساس گونه شناسی
و فناوری صنای سنگی ،دست به سنسنجی نسبی زده
اند .به سااابب عدم وجود سااانسااانجی مطلق ،تنها
میتوان براساااااس گونااهشاااناااسااای و فناااوری
دسااتافزارهایساانگی ارتباط میان رویدادهای اقلیمی
پایان پلیستوسن ،با تطورات فرهنگی برقرار کرد .اغلب
رویکرد پژوهشگران در بررسیهای پارینهسنگی ،بدین
شکل ا ست که با پیدا شدن هند سیها در یغ مکان
آن را به فراپارینه سنگی منت سب میکنند .درحالی که
ممکن ا ست ماهیت این ابزارها هند سی نبا شد ،اما در
بازۀ فراپارینهسااانگی قرار گیرد ،که اغلب این خطای
استراتژیغ منجر به مستند شدن این نوو ابزارها بهنام
اواخر پارینهسااانگینوین میشاااود .بهعنوان مثال در
محو طه های رو بازی یون تور کا کا و کوری خان که
توسااط پروژۀ عراق_جارمو بررساای شااده بودند؛ عدم
وجود هندسااای ها در مجموعۀ فوق حاکی از این امر
اساات که به احتمال زیاد این محوطهها مربوط بهقبل
از محوطههای زرزی و پالهگورا هستند [ .]17به اعتقاد
جایز که مجموعۀ فراپارینهسااانگی دشااات ایذه را با
مجموعههای زرزی زاگرسمیانی مقای سه کرده ا ست؛
ریزابزارهای هندساای بهعنوان معروفترین شاااخک
محوطههای زرزی شااناخته شاادهاند؛ اما ،همیشااه این
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روال صدق نمیکند ،بلکه شاهد حضور کمرنگ آنها
نیز هساااتیم [ .]55,56هماااننااد محوطااههااای باااز
فراپارینهساانگی در دشاات یمچمال [ ،]17,9در برخی
محوطههای درۀ هولیالن [ ]14و محوطههای لرستان،
ریزابزارهای هندساای ،شاااخک ساانساانجی نساابی
محسااوب نمیشااوند .در مقایسااه با زاگرسجنوبی نیز
برخی از محوطهها مانند ی شمه سا سان یا مادر شاپور
[ ]57هستند که علیرغم نداشتن ریزابزارهای هندسی
به دوران فراپارینه سنگی منتسب شدهاند .ضمن اینکه
مجموعههای این حوزه ،ترکید بیشتری بر ریزتیغههای
کو لدار دارد که درمجموو ،این دسااااتافزار ها با
مجموعههای دشت ایذه شباهتهایی دارند [ .]56نبود
هندسیها از شاخصههای محوطههای فراپارینه سنگی
دشاات ایذه اساات [ .]58البته ذکر این نکته ضااروری
است که دادههای بهدست آمده از دشت ایذه حاصل از
بررسااای بوده و احتمال یافتن آن ها بهسااابب اندازۀ
کویغ آنها کم اسااات .در محوطۀ تنگ بالغی این
ریزابزارها به وفور دیده شاادهاند که تصااویر بهنساابت
واضاااحی را از روند تغییر دساااتافزارهایسااانگی
فراپارینهسنگی بهدست میدهند [.]59
در غربزاگرسمرکزی تغییرات ابزار در طول زمان
دیده شااده (جدول  ،)6اگر یه زمان آنها مشااخک
نیسااات .این تغییرات از ریزابزارهای غیرهندسااای به
هندساایها صااورتگرفته اساات که بهطور فزایندهای
مورد ا ستفاده قرار میگیرند .این ابزارها در ابتدا بهطور
عمده مختلفاالضالوها هستند ،اما بعدها شامل تعداد
بی شتری از ا شکال انحنادار از جمله هاللیها در اواخر
زرزی میشوند [ .]19حال با وجود مشاهدۀ تغییرات در
زمان دستافزارهایسنگی ورواسی و با توجه به عقیدۀ
اول شف سکی مبنی بر اینکه که نمیتوان روند تغییرات
در طی زمان را به سااایر محوطههای دیگر تعمیم داد
[ ]19و همین طور محدودیت سن سنجی محوطههای
فراپارینهسااانگی در بازۀ زمانی بولینگ-آلرود ،یارهای
بهجز اساااتفاده از نتایج اقلیمی زاگرس ،پژوهش های
منطقۀ شااامات و قفقاز جهت دسااتیابی به یغ الگوی
همگامسازی برای حداقل غربزاگرسمرکزی نداریم.
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جدول :6توزی زمانی آزمایشی مکانهای اصلی زرزی/فراپارینهسنگی ].[19
Table 6: A Tentative Temporal Distribution of Major Zarzian Sites [19].

ورواسی الیههای A-D؛ پالهگورا؛ اشکفت شانهدَر الیۀ
B2
Warwasi A-D; Palegawra; Shanidar Cave B2
][after 12,500 uncal bp

مختلفاالضالوها و یند ضلعیها52؛ تیزهها ،انحنادارها ،قط شدهها،
کولدارها و انواو ریزابزارهای قط شده؛ ریزاسکنهها؛ افزایش هاللیها
Scalene triangles and quadrilaterals; pointed, curved,
truncated, and backed and truncated types of
microliths; microburins; increased lunates

Latest

مختلفاالضالوها؛ انواو ریزابزارهای انحنادار و تیزۀ؛ کمبود هاللیها؛
ورواسی الیههای E-G؛ قسمت باالیی الیۀ  Bغار زرزی

ریزاسکنهها.

Warwasi E-G; upper Zarzi B

ورواسی الیههای H-K؛ پاسنگر؛ قسمت باالیی الیه
فراپارینهسنگی غار مرخریل؛ مرگرگالن سراب B-C

Scalene triangles; pointed and curved types of
microliths; rare lunates; microburins

مختلفاالضالوها؛ انواو ریزابزارهای تیزهای؛ ریزاسکنهها؛ خراشندههای
ناخنی.

Warwasi H-K; Pa Sangar, upper Ghar-i
Khar; Mar Gurgalan Sarab B-C

ورواسی L-O؛ قسمت پایینی الیۀ  Bغار زرزی ،قسمت
پایینی الیه فراپارینهسنگی غار مرخریل؛ مرروز B؟
Warwasi L-O; lower Zarzi B; lower Ghar-i
Khar; Mar Ruz B

Later

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

Later

ریزتیغۀ دوفور؛ اشکال غیرهندسی ریزابزارها ،حضور خراشندههای ناخنی.
;Dufour bladelets; no geometric forms of microliths
presence of thumbnail scrapers

بررسی توالی و سن سنجیهای پالهگورا کمغ شایانی
به ایدۀ هم سان سازی حوادث اقلیمی و فرهنگی کرده
ا ست .تعداد شش نمونه سن سنجی پالهگورا به روش
 AMSانجام شااده اساات که بازۀ زمانی  19.5تا 14.2
هزارسالپیش را دربر میگیرد .سن سنجیهای ترانشۀ
 )PG2( Aحاکی از این نکته ا ست که شروو ا ستقرار
در این م کان در مرح لۀ یغ بهطور تقریبی – 19.9
 )Cal BP (1s)(19.2و یا  191 - 21.2هزارسااالپیش
ا ست .انتهای مرحلۀ یغ و شروو مرحلۀ دو در حدود
 16.9 – 17.6یا  16.6 – 17.6هزارسالپیش مدلسازی
شااده اساات .مدت زمان مرحلۀ یغ  3 - 2هزارسااال
برآورد شده است .هی گونه فاصلۀ زمانی ،میان مرحلۀ
یغ و دو قابل مشاااهده نیساات .انتهای باالیی مرحلۀ
دوم ،یغ سنسنجی در حدود Cal BP ( 16.6 – 16.8
) )(1sرا نشااان میدهد و همینین مدل ساانی به یغ
وقفۀ احتمالی در اواخر مرحلۀ دو اشاره دارد .سنسنجی
بعدی در آغاز مرحلۀ ساااه ،تاریخ )1s( 14.1 – 14.2
هزار سالپیش را ن شان میدهد .مرز میان مرحلۀ دو و
مرحلۀ سااه در حدود  14.1 – 16.7هزارسااالپیش (با
میانگین تقریبی  )15.400مدل شااده اساات .همینین
انتهای فوقانی ترانشۀ  Aبه پایان توالی زرزی در حدود

Earliest

 )1S( 13.2هزار سالپیش ا شاره دارد .با درنظر گرفتن
 25سانتیمتر رسوبات بدون سن سنجی در انتهای فاز،
میتوان این تاریخ را تا  13هزارساااالپیش عقب برد
].[17
بهطور کلی برای همگامساازی تاریخنگاری پالهگورا با
شاااوا هد اقلیمی میتوان گ فت که مرح لۀ یغ و دو
ترانشۀ  Aبا اواخربیشینۀیخچالی ( )GS-2.1همپوشانی
دارد .درحالی که شاااروو مرحلۀ ساااه ،با آغاز اواخر
یخبندان (دورۀ گرم  GL-1eیا بولینگ) همزمان است.
عدموجود سن سنجی در بیشتر ق سمتهای ر سوبات
فاز سااه ،مان از برآورد دقیق میشااود .بهطور موقت
میتوان گفت اساااتقرار زرزی و پالهگورا مدتی قبل از
پایان دورۀ میانیخچالی بولینگ-آلرود ( 14.9تا 12.9
هزارسااااال پ یش) ( )Gl-1و آغاااز دورۀ ی خچااالی
دریاسجوان ( 12.9تا  11.7هزارساااالپیش) ()GS-1
خاتمه یافته است ].[17
کاوش غار پالهگورا تا حدودی ضااعف دادهها را جبران
کرده ا ست ،بهگونهای که مرحلۀ دوم و سوم این غار،
بازۀ ز مانی  19.6تا  13هزارساااالپیش را پوشاااش
میدهد .درنهایت ،هنوز مرحلۀ یغ که شااامل آخرین
بی شینۀیخچالی ا ست ،در هالهای از ابهام قرار دارد .با
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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توجه به دادههای بهدست آمده از قفقاز میتوان اذعان
دا شت که زاگرس تا به امروز مطابقت بی شتری با این
منط قه دارد تا منط قۀ شاااا مات ،زیرا اساااتقرار های
فراپارینهساانگی این منطقه نیز از  18هزارسااالپیش
شروو می شود .با درنظر گرفتن سن سنجیهای قابل
دساااترس غار پا لهگورا ،شاااروو فره نگ زرزی در
شمالغربزاگرس بهطور تقریبی از  15هزار سالپیش
درنظر گرفته شده ا ست که برخی از نوی سندگان برای
شروو آن  17هزارسالپیش را پیشنهاد دادهاند ].[17
مطالعۀ مجموعه دسااتافزارهایساانگی ورواساای و
زرزی ن شاندهندۀ این ا ست که این دو مکان ،قبل از
بهبود اوضاااو اقلیمی توسااط جوام فراپارینهساانگی
اشغال شده بودند ،درحالی که مکانی همانند شانهدَر و
نهشااتههای فوقانی غار زرزی و ورواساای همزمان با
بهبود اوضاااو اقلیمی مورد اسااتفاده قرار گرفتهاند .اما
مترسفانه نبود سنسنجی دقیق در بیشتر مکانها ،مان
از تشخیک دقیق تداوم استقرار از پارینهسنگینوین به
فراپارینه سنگی در محوطهها ا ست .ال شف سکی ضمن
ا شاره به وجود تغییرات در طول زمان وروا سی ،اذعان
میدارد که نمیتوان نتی جهگیری در یغ محو طه
بدون سن سنجی را به کل منطقه تعمیم داد .به اعتقاد
وی ،تغییرات گو نه های ابزاری در طول ز مان وجود
دارد ،اگریه مدت زمان اساااتمرار آن درحال حاضااار
مشاااخک نیساااات .این تغییرات از ریزابزارهااای
غیرهند سی به ریزابزارهای هند سی را شامل می شود
که بهطور عمده درابتدا مختلفاال ضالوها ه ستند ،اما
سپا شامل تعداد بی شتری از گونههای دیگر ازجمله
هاللیها در انتهای فراپارینه سنگی می شوند .یکی از
شااباهتهای موجود میان فراپارینهساانگی زاگرس و
شامات تغییر د ستافزارهای سنگی از غیرهند سی به
هندساای اساات .درواق مثلثیهای مختلفاالضااالو
بهعنوان اولین هندسیها در میان نهشتههای ورواسی
مستند شده است و بعدها هاللیها ظهور پیدا کردهاند.
در شاااامات مثلثی ها یا ذوزنقهای ها در مجموعههای
هندساای کبارایی وجود دارند ،اگریه هاللیها آنینان
که در ناتوفیان منطقۀ شامات غالب ه ستند ،در اواخر
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زرزی ینین نیساااتنااد .در هر دو منطقااه ،ظهور
ریزابزارهای هندساای با اسااتفاده از فناوری ریزاسااکنه
همراه اساات .الشاافسااکی براساااس تغییرات درزمانی
برخی از مجموعه دستافزارهایسنگی فراپارینهسنگی
زاگرس ،احتمال میدهد که همانند برخی از مکانهای
فراپارینهسنگی منطقۀ شامات ] [19تاریخ آنها پیشتر
از پا لهگورا و ظهور آن ها حداکثر درحوالی آخرین
بیشینۀیخچالی باشد که حاکی از زیستگاه سردوخشغ
است.
اساااتفاااده از مواد آلی (اساااتخوان) برای ابزار در
ا ستقرارهای زرزی شناخته شده ا ست .صدف دریایی
مورداساااتفاده برای تزئینات شاااخصااای در برخی از
مجموعهها وجود دارد که نشاااندهندۀ حمل و نقل از
فواصاال دور یا شاابکههای مبادالتی اساات .وسااایل
تزئینی شااخص ایِ دیگری در پالهگورا و پاساانگر یون
مهره و آویز از موادی نظیر صااادف دریایی وجود دارد
].[17
اولین شاااوا هد قطعی که نشااااان مید هد جوام
فراپارینهسااانگی از آخرین بیشاااینۀیخچالی تا اواخر
ی خ بناادان ( )13000 - 19600حضاااور دارنااد از
کاوشهای جدید پالهگورا بهدساات آمد .نتایج پالهگورا
و مقای سۀ آن با محوطه  [60] TB75در زاگرسجنوبی
حاکی از این ا ست که افق فرهنگی زرزی همزمان در
گسااترۀ جغرافیایی زاگرس توسااعه پیدا کرده اساات.
شواهد پالهگورا بهطور قط ن شان میدهد که تپهزارها
و مناطق باالد ست هاللحا صلخیز ،دربرگیرندۀ طیف
وسااایعی از زیساااتگاههای علفزاری ،جنگلی و تاالبی
بودهاند که بهطور گسااترده توسااط جوام زرزی مورد
بهرهبرداری قرار گرفتهاند .این مسااائله یادآورالگوهای
بهرهبرداری از گیاهان در ساااراسااار آسااایایغربی و
مدیترانهشاارقی در طول دورۀ فراپارینهساانگی اساات.
پیشتر هول و فلنری ،پالهگورا را جزو اساااتقرارهای
فصااالی دساااتهبندی کرده بودند که با نتایج مطالعۀ
بقایای حیوانی که محوطه را ایسااتگاه شااکار معرفی
میکند ،در تضاد است [ .]36اما پژوهشهای جدید در
خصااوص کاربری سااایت پالهگورا نظرات متفاوتی را
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ارائه میدهند .تنوو داده های جانوری اعم از حضاااور
حیوانات بزرگجثه و ریزنقش مانند خرگوش ،روباه و
الکپشاات نشااان میدهد که پالهگورا یغ اسااتقرار
فصلی طوالنی مدت است .همینین وجود توالی کامل
تراش در مکان ،ن شاندهندۀ ا ستقرار بلند مدت از یند
هفته تا یند ماه است ].[17
تااا بااه ا مروز ه ی ماادر کی دالّ بر و جود اوایاال
فراپارینه سنگی نظیر آنچه که در شامات وجود دارد ،از
زاگرسشااامالی بهدسااات نیامده بود .اگریه شاااواهد
تبادالت راه دور و زیورآالت شااخصاای و گل اُخرا در
پالهگورا وجود دارد ،شااااهد رفتارهای اجتماعی نظیر
تدفین در این مکان نی ستیم .در حالی که در اوا سط و
اواخر فراپارینهساانگی منطقۀ شااامات با ظهور و تعدد
تدفینهای انسانی مواجه هستیم ] ،[18بهنظر میرسد
که بهبود اوضااااو اقلیمی در شاااروو اواخر یخبندان
هاامزمااان مااوجااب تااغاایاایااراتاای در فااناااوری
دساااتافزارهایسااانگی فراپارینهسااانگی ،الگوهای
ا ستقراری و شیوههای معی شتی شده ا ست .دادههای
جدید پالهگورا نظیر مواد فرهنگی و سااانسااانجیها،
تعاریف گذشااته شااامل کمبود مناب  ،اقلیم نامطلوب و
انزوای فرهنگی و جغرافیایی را در مورد اساااتقرارهای
فراپارینه سنگی در شمال زاگرس رد میکند و میتواند
بهعنوان الگویی برای باز سازی جوام فراپارینه سنگی
در سااااا یر ب خشهااای زا گرس ب اهخصااااوص
غربزاگرسمرکزی باشاااد ] .[17اما در غربزاگرس-
مرکزی با توجه به نتایج محوطۀ باوهیوان کماکان ما
بااا سااان کم م حوطااههااا کااه مربوط بااه اواخر
فراپارینهسااانگی اسااات ،مواجه هساااتیم .با توجه به
الگوهای اسااتقراری متفاوت در پارینهساانگینوین در
جنوب زاگرس میتوان انتظار دا شت که این تفاوت در
دورههای بعدی؛ فراپارینهسنگی ،نیز تداوم داشته باشد.
با توجه به تجر به ،دو تن از ن گار ند گان (س. .گ و
ن ) .در یهار فصل کاوش در محوطۀ باوهیوان ،معتقد
هسااات ند که ،از جم له عوا مل مهمی که مو جب
کا ستیهایی در گونه شنا سی ابزارهای فراپارینه سنگی
و تفاوت آن با دورۀ قبلتر اسات ،عدم کنترل دقیق بر

الیهنگاری یه در زمان کاوش و یه در زمان ثبت و
ضااابط دادهها اسااات؛ به نحوی که رساااوبات اواخر
پلیساااتوسااان منطقااۀ غربزاگرس مرکزی دارای
ویژگیهایی ا ست که نمیتواند ریز الیهها یا افقهایی
که دوران گذار ساااری را نمایان میکنند ،به نمایش
بگذارد .درنتیجه پژوه شگران متوجه تغییرات افقهای
کم ضاااخامت که ناشااای از نوساااانات متعدد اقلیمی
هستند ،نمی شوند و در مقابل ،تغییرات فرهنگی دوران
گذار از پارینهساانگینوین به فراپارینهساانگی را نیز از
د ست میدهند .نگارندگان ،پی شنهاد میکنند ،که این
ضعف رابا کنترل بهتر و انجام سن سنجیهای متعدد
برطرف کن ند .درن ها یت ،با تو جه به غ نای باالی
محوطههای دورههای مختلف پارینهسااانگی ،از جمله
فراپااار ینااهسااا ن گی م ن طقااه کرمااانشاااااه در
غربزاگرسمرکزی و دادههای اقلیمی به دساات آمده
از آن ،کاوش در این منطقه قادر به پاساااخگویی به
پرساااش های کل یدی در خصاااوص اساااتقرار های
فراپارینهسنگی و تطبیق آن با دورههای اقلیمی است.
پینوشت
 .1منظور از ع بارت فرا پاری نهسااانگی در این م قا له،
ا ستقرارهای نهایی دورۀ پلی ستو سن ا ست که شامل
مکانهای پناهگاهی کاوش شده همراه با الیهنگاری
است .نگارندگان ،فراپارینهسنگی را اصطالحی جام و
کا مل برای این دوره میدان ند و از آن در متن م قاله
ا ستفاده میکنند و همینین ا صطال سنت زرزی را
همسو با سایر پژوهشگران (جایز  )1398بهعنوان یغ
سااا نت محلی و با بخش انت هایی فرا پاری نهسااانگی
همزمان میدانند و بهکار میبردند.
 .2غار مَرگُرگهالن دوباره در سااال  2019م .توسااط
تیمی از دانشااگاه رازیکرمانشاااه و کپنهاگدانمارک
مورد کاوش قرار گرفت.
تشکر و قدردانی
نگارندگان بر خود الزم میدانند از صااندوق حمایت از
پژوهشااگران و فناوران کشااور ( )INSFبرای حمایت
سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 1400
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،نظرات گرانبهایشان و همچنین از خانمها زهرا خلیلی
.آذینحبیبزاده و فاطمه قاسمی سپاسگزار هستیم
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