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چکیده
دگرگونی های فرهنگی جوامع انسانی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آنها تغییر اقلیم است. 
این پدیده با تغییر شکل محیط زیست می تواند امکانات معیشتی را گسترش دهد و یا محدود کند. پژوهش های 
با  بی ارتباط  خود،  معیشتی  نظام  تغییر  به  انسانی  جوامع  تمایل  که  می دهند  نشان  باستان شناسی  و  دیرین اقلیم 
دگرگونی های اقلیمی و محیطی نبوده است. این مقاله با بهره گیری از این علوم، به منظور شناخت وضعیت محیطی 
اواخر  اقلیمی  بررسی شرایط  به  دارد  قصد  آسیا،  در جنوب غربی  کشاورزی  فعالیت های  آغاز  احتمالی  زمان  و 
پلیستوسن و اوایل هولوسن بپردازد. به نظر می رسد، چالش های معیشتی مرتبط با نوسانات اقلیمی پی درپی در 
اواخر پلیستوسن بر درک بهتر انسان از توانایی ها و ضعف های خود و نیز امکانات بالقوۀ طبیعت پیرامونش افزوده 
است، به طوری که توانسته  است، با پشت سر گذاشتن دشوارترین تنش زیستی این دوره، موسوم به رویداد یخبندان 
از  پیش(،  10/5 هزار  سال    - آغازین )11/۷  اوایل هولوسن  در  11/۷ هزار سال  پیش(،   - دریاس جوان )1۲/9 
قاّره ای  آغازین در مناطق  افزایش رطوبت طی هولوسن  نمایند. روند  تولید غذا  به  طریق کشت غالت مبادرت 
)برخالف مناطق نزدیک به دریا( بسیار آهسته صورت گرفته و این وضعیت، به احتمال زیاد، مانع توسعۀ امکانات 
زیست محیطی همگام با افزایش جمعیت بوده است. بنابراین، محتمل است که ابداع کشاورزی در مناطق قاّره ای 
برای سازگاری با دشواری های معیشتی در اوایل هولوسن آغازین رخ داده باشد. وقوع این پیشرفت بزرگ در مسیر 

دگرگشت فرهنگی انسان، بازتاب دهندۀ نقش مؤثر ارادۀ او در کاهش فشارهای طبیعت است.

واژههایکلیدی: کشاورزی، پژوهش های دیرین اقلیم، پلیستوسن، دریاس جوان، هولوسن.
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مقدمه
یکی  آن،  اقلیم  ویژه  طور  به  و  زمین  سیستم  درک 
ترین چالش های فکری دنیای علم است.  از مهم 
اقلیم، سازوکارهای عامل  بر  تأثیرگذار  فرایندهای 
باوجودی که  می کنند،  ایجاد  که  پیامدهایی  و 
طورکلی،  به  اما  است،  دشوار  و  پیچیده  آنها  درک 
 Mayewski et( برخوردارند  زیادی  اهمیت  از 
طور طبیعی، در  al., 1997: 345(. اقلیم زمین، به 
دوره هایی تغییر می کند. تغییر اقلیم، چه به سرعت 
و چه تدریجی، می تواند تأثیرات عمیق و وسیعی 
فرصت  و  فشار  میزان  ولی  بگذارد،  طبیعت  بر 
سازگاری و در نتیجه، امکان بقای جانداران، بسته 
بیکلو  )شیخ  است  متغیر  آن،  مدت  و  شدت  به 
این  اصلی  دالیل  از   .)10  :139۷ همکاران،  و 
و  محور  دوره ای  تغییرات  به  می توان  رویدادها، 
مدار کرۀ زمین )Berger, 2013(، تغییرات دوره ای 
 Bond et al., 1997;( خورشیدی  فعالیت های 
Van Geel et al., 1999(، تغییر چرخۀ ترموهالین 
 Clark et al., 2002; Marotzke,( جهانی 
Bes�( و تغییر در میزان گازهای گلخانه ای )2000
sou et al., 2011( اشاره کرد. تغییرات اقلیمی هم 
به صورت سرمایش و هم گرمایش رخ می دهند. 
متوسط دمای کرۀ زمین که اکنون حدود 15 درجۀ 
سانتی گراد است، در سراسر دوران زمین شناسی، 
به  نسبت  سانتی گراد  درجۀ   -10 تا   +5 حدود 
نوسان  ازآنجاکه  است.  داشته  نوسان  فعلی  اندازۀ 
نمی کند،  متغیر واحدی عمل  تأثیر  مذکور تحت 
چرخه های دمای گذشتۀ زمین نیز نظم نسبی کمی 

دارند )عزیزی، 13۸3(.
در  به احتمال  غذا،  تولید  مرحلۀ  نخستین 
پلیستوسن  اواخر عصر  اقلیمی  تغییرات  با  ارتباط 
اجتماعات  است.  بوده  هولوسن  عصر  اوایل  و 
که  پارینه سنگی  عصر  شکارگر-جمع آورندۀ 
زندگی  متحرک  شکل  به  غذا،  یافتن  پی  در 
می کردند، از حدود 19 هزار سال  پیش که حداکثر 

رسید  پایان  به  یخبندان  عصر  آخرین  سرمای 
به  گردیدند،  دگرگون  تدریج  به  زیست بوم ها  و 
منظور سازگاری، وادار به تغییر نظام معیشتی خود 
آب وهوایی  بی نظمی های  زیاد،  به احتمال  شدند. 
فعالیت های  انجام  برای  امکانی  یخبندان،  عصر 
 Cauvin, 2000:( بود  نگذاشته  باقی  کشاورزی 
و  صیادی  شکارگری،  می رسد،  نظر  به  و   )11�13
تغذیه از گیاهان خودرو تنها راه های تأمین معاش 
به  ِصرف  اتکای  که  است  روشن  است.  بوده 
طبیعت، می توانسته با چه میزان حس اضطراب و 
عدم اطمینان همراه بوده باشد. از بررسی بقایای 
جانوری محوطه های عصر پارینه سنگی مشخص 
شده است که انواع جانوران، چه گوشتخوار و چه 
 Matthews, 2000;( می شدند  شکار  گیاه خوار، 
 Peterkin & Bricker, 1993; Hesse, 1989;
McBurney, 1968( که به احتمال به دلیل اضطرار 
ناشی از کمبود غذا، به ویژه در دوره های یخبندان، 

بوده است. 
شیوه های  غالب  الگوی  اخیر،  سال های  در 
نوسنگی،  عصر  اوایل  در  گیاهان  مدیریت 
پیشا- گردآوری  و  »کشاورزی  به عنوان  اغلب 
اندکی  تالش های  ولی  شده  معرفی  اهلی سازی« 
صورت  مؤلفه  هر  سهم  کردن  مشخص  برای 
گرفته است )Asouti & Fuller, 2012(. بر طبق 
برای  اقدامات  نخستین  باستان شناختی،  شواهد 
منطقۀ  در  غالت  کشت  و  گیاهان  اهلی سازی 
ِاِمر،  هالل حاصلخیزی انجام گرفته است. گندم 
ین کورن، جو، عدس، نخود فرنگی و سایر 

َ
گندم ا

حبوبات در اوایل هولوسن به تدریج کشت شده اند 
 Wright, 1976; Nesbitt, 2002; Zohary,(
روند طوالنی مدت  اهلی سازی یک  اما،   .)2007
تولید  در  انسان  با دخالت  بوده است. روندی که 
مثل گیاهان و حیوانات )مستعد اهلی شدن( آغاز 
انجام  به  اهلی   

ً
کامال گونه های  پیدایش  با  و  شده 

در  که  ظاهری  و  ژنتیکی  تغییرات  است.  رسیده 
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جریان اهلی سازی بروز کرده اند، در برخی موارد، 
دشوار  بسیار  را  اهلی  گونه های  منشأ  تشخیص 
 Bökönyi, 39؛  کرده است )مک کارتر، 13۸9: 
 Zeder, 2011; Abbo et al., 2012; 1989؛ 
2017(. بدون تردید، کشاورزی یکی از مهم ترین 
از  پس  دورۀ  در  بشری  ابداعات  تأثیرگذارترین  و 
زیادی  اندازۀ  تا  توانسته  که  است  بوده  پلیستوسن 
انسانی  جوامع  زندگی  وارد  را  آرامش  و  اطمینان 
جایگزین  را  یکجانشینی  گسترده،  طور  به  و  کند 
مهاجرت های دائمی و زندگی متحرک کند. در این 
پژوهش تالش شده است تا ابتدا، با بهره گیری از 
اقلیمی  شرایط  شناختی ،  دیرین اقلیم  پژوهش های 
این دورۀ سرنوشت ساز )اواخر پلیستوسن و اوایل 
هولوسن( تبیین گردد و سپس با بررسی فرضیات 
تحوالت  باستان شناختی،  یافته های  و  غذا  تولید 

معیشتی بازۀ زمانی مزبور توضیح داده شود. 

روششناسی
در این پژوهش، از نتایج پژوهش های دیرین اقلیم  
گرینلند که با تفکیک زمانی باالیی تهیه شده اند، 
اواخر  گرمایش  و  سرمایش  دوره های  تبیین  در 
پلیستوسن و هولوسن آغازین استفاده شده است. 
پژوهش های  مهم ترین  از  تعدادی  هم چنین، 
از  مورد   9 که  آسیا  جنوب غربی  دیرین اقلیم 
در  گذشته  سال  پانزده  ایرانی  پژوهش های  آنها، 
هشیالن،  پریشان،  ارومیه،  زریبار،  دریاچه های 
ارژن، نئور، هامون، پالیای جازموریان و محوطۀ 
بازسازی  منظور  به  هستند،  جیرفت  کنارصندل 
نظر  مورد  زمانی  بازۀ  در  منطقه  این  اقلیم  دقیق تر 
ارایه شده اند. نتایج پژوهش های جنوب غربی آسیا 
که با تفکیک زمانی باالتری انجام شده اند، به طور 
قطبی  منطقۀ  پژوهش های  با  انطباق  در  کلی، 
گرینلند هستند. برای تهیۀ نمودارهای دیرین اقلیم 
از اطالعات جداول ارایه شده در تارنماهای معتبر 
مقاالت  در  که  دیرین اقلیم شناسی  و  زمین شناسی 

اصلی این پژوهش ها آدرس دهی شده اند، استفاده 
شده است.  

شرایطاقلیمینیمکرۀشمالیدراواخرپلیستوسن
وهولوسنآغازین

بین  که  یخبندان  آخرین  اوج  دورۀ  پایان  از  پس 
بود  حاکم  سال  پیش  هزار   19 تا   ۲6/5 حدود 
)Clark et al., 2009(، به تدریج دما رو به افزایش 

به  سرمایشی  رویداد  یک  زودی  به  ولی  گذاشت 
حدود  از  کهن  دریاس  به  موسوم  مالیم تر  نسبت 
پس  شد.  جایگزین  پیش  سال   هزار   14/۷ تا   1۸
از آن، دما به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت و 
یک دورۀ گرم موسوم به بولینگ از 14/۷ تا 14/1 

این نوسان گرمایشی، به  هزار سال  پیش رخ داد. 
سرمایشی  رویداد  یک  وقوع  با  ناگهانی،  طور 
 ۲00 ساله به نام دریاس قدیم متوقف شد. 

ً
حدودا

 دورۀ گرمی موسوم به 
ً
نپایید که مجددا اما، دیری 

استیال  پیش  سال   هزار   1۲/9 تا   13/9 از  آِلرود 
دوره،  این  پایان  با   .)Ashton, 2017: 313( یافت 
به  یخبندان  عصر  یک  به  زمین  دیگر،  بار  برای 
تا   1۲/9 حدود  از  که  بازگشت  جوان  دریاس  نام 
Ras�( هزار سال  پیش حاکم بود )11/۷ )11/65

 .)mussen et al., 2006; Clark et al., 2012
رویداد اقلیمی دریاس جوان در گرینلند، براساس 
تا   1۲۷00±100 از   GRIP یخی  مغزۀ  بررسی 
 )Johnsen et al., 1992( ۷0±11550 سال  پیش
و براساس مغزۀ یخی GISP2 از ۲60±1۲940 تا 
 )Alley et al., 1993( سال  پیش   11640±۲50
جوان،  دریاس  پایان  با  است.  شده  تاریخ گذاری 
اتمام  به  نیز  پلیستوسن  میلیون  سالۀ   ۲/5۸ عصر 
رطوبت  و  دما  افزایش  با  هولوسن  عصر  و  رسید 
طی  گفت  باید  دقیق تر،  طور  به  شد.  آغاز  نسبی 
هولوسن آغازین، در مناطق قاره ای و دور از دریا، 
شرایط اقلیمی مایل به خشکی حاکم بوده است. 
عصر هولوسن، براساس پیشنهاد کمیتۀ بین المللی 
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علوم  بین المللی  اتحادیۀ  تصمیم  و  الیه نگاری 
تقسیم  مرحله  سه  به   ،۲01۸ جوالی  در  زمین 
سال   هزار   ۸/۲ تا   11/۷ از  گرینلندیان  می شود: 
پیش، نورث گریپیان از ۸/۲ تا 4/۲ هزار سال  پیش 
Co�( تاکنون  سال  پیش  هزار   4/۲ از مگالیان   و 

 Dye3 یخی  مغزۀ  بررسی   .)hen et al., 2018
گرینلند نشان می دهد که پس از سرمایش دریاس 
جوان، میانگین ساالنۀ دما طی حداکثر 50 سال 
است  یافته  افزایش  سانتی گراد  درجۀ   ۷ حدود 
طبق  بر  همچنین،   .)Dansgaard et al., 1989(
پژوهش های GISP2، بررسی میزان ایزوتوپ های 
گازهای نیتروژن و آرگون نشان دهندۀ 4±10 درجۀ 
سانتی گراد افزایش دما در پایان دریاس جوان است 
)Grachev & Severinghaus, 2005(. بنابراین، 
از  مکّرر  و  ناگهانی، شدید  اقلیمی  تغییرات  وقوع 

به  مستلزم  هولوسن،  اوایل  تا  پلیستوسن  اواخر 
سازگاری  و  تاب آوری  سازوکارهای  کارگیری 
انسانی شکارگر-جمع آورنده و  اجتماعات  توسط 
با شرایط  منطبق  فناوری های  و  ابداع روش ها  نیز 

اقلیمی و محیطی متغّیر بوده است )شکل 1(.

یناقلیمجنوبغربیآسیا پژوهشهایدیر
نشان  زریبار  دریاچۀ  دیرین اقلیم  پژوهش های 
دهندۀ کاهش دما و سطح آب دریاچه در  1۷/۷ 
– 15/4 هزار سال  پیش و افزایش شوری در 1۷/۷ 
– 15/۷ هزار سال  پیش )همزمان با دریاس کهن(، 
در  افزایش شوری  و  آب  افت سطح  دما،  کاهش 
دریاس  با  )همزمان  سال  پیش  هزار   1۲  -  1۲/6
جوان( و  افزایش دما در حدود ۲1، 15/4 - 1۲/6 
بدون  بولینگ-آلرود  با  )همزمان  سال  پیش  هزار 
سال  هزار   11/۷ و   1۲ قدیم(،  دریاس  شناسایی 
Wasyli� ) پیش )همزمان با آغاز هولوسن( است 

kowa et al., 2006(. همچنین، تازه ترین پژوهش 
تفکیک  با  که  ارومیه  دریاچۀ شور  در  دیرین اقلیم 
پوشش  را  گذشته  سال  هزار   11/6 باالیی،  زمانی 
 10 تا  را  خشکی   

ً
عمدتا اقلیمی  شرایط  می دهد، 

هزارسال پیش )با نوسان های مرطوب تر در 11/4 - 
11/۲ و 10/5 - 10 هزار سال  پیش( نشان می دهد 

)Sharifi et al., 2019( )شکل ۲(.
پژوهش های دیرین اقلیم با تفکیک زمانی باال 
در دریاچۀ نئور اردبیل که براساس آنالیز عنصری 

 Alley, 2004;(GISP2ینلند یناقلیمگر شکل1.تغییراتدمااز23هزارسالپیشتاکنونبرطبقپژوهشهایدیر
2000(.نوارخاکسترینشاندهندۀدورههایسردوخشکبههمراهافزایشگردوغباراست.دورههایبولینگ،آلرودو

ینگرمترومرطوبتربودهاند. هولوسنآغاز
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پوشش  را  سال  هزار   13/5 حدود  رسوبی،  مغزۀ 
به مفهوم  افزایش عناصر،  داده است، نشان دهندۀ 
افزایش میزان گردوغبار و خشکی اقلیم طی نوسان 
دریاس  رویداد  طی  شرایط  این  تشدید  و  آلرود 

به  هولوسن  اوایل  از  اقلیم  خشکی  است.  جوان 
تدریج و با نوساناتی روند کاهشی پیموده ولی تا 
حدود 10/3 هزار سال  پیش همچنان تداوم داشته 
روش،  همین  به   .)Sharifi et al., 2015( است 

یناقلیمشناسیوباستانشناسیذکرشدهدراینپژوهش شکل2.نقشهموقعیتمحوطههایدیر
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پژوهش در پالیای جازموریان نشان دهندۀ حداقل 
وجود  سال  پیش،  هزار   14 تا   ۲1 از  بارش  و  باد 
تا 13/۲ هزار سال  از 14  اقلیمی مرطوب  شرایط 
با  خشک  اقلیم  استیالی  )بولینگ-آلرود(،   پیش 
فعالیت های بادی و افزایش گردوغبار از 13/۲ تا 
11/4 هزارسال  پیش )دریاس جوان( و حاکمیت 
اقلیم مرطوب به دلیل تقویت موسمی ها و بادهای 
 Vaezi et al.,( است  آغازین  هولوسن  در  غربی 
2019(. افزایش رطوبت و بادخیزی اندک در عصر 
هامون  دریاچۀ  پژوهش های  را  آغازین  هولوسن 
همکاران،  و  )حمزه  می کند  تأیید  نیز  سیستان 
1396(. همچنین، پژوهش در محوطۀ کنارصندل 
جیرفت مشخص کنندۀ افزایش گردوغبار )خشکی 
اقلیم( در بازه های زمانی 1۲/۷ - 11/۸ هزار سال 
 پیش )دریاس جوان( و 11/۲ - 11 هزار سال  پیش 
کاهش  و  آغازین(  هولوسن  اوایل  )پیشابوریال: 
زمانی  بازه های  در  رطوبت(  )افزایش  گردوغبار 
1۲/۷ هزار سال  پیش )بولینگ-آلرود( و   –  14/6
11 – ۸/4 هزار سال  پیش )هولوسن آغازین( است 

.)Safaierad et al., 2020(
بر طبق مطالعات گرده شناسی تاالب هشیالن 
از  پلیستوسن  اواخر  گیاهی  پوشش  کرمانشاه، 
که  بوده  درمنه  و  اسفناجیان  خشک  استپ  نوع 
دوره  این  خشک  و  سرد  اقلیمی  شرایط  از  حاکی 
گندمیان  گونۀ  هولوسن،  عصر  شروع  با  است. 
پوشش  و  شده  درمنه  و  اسفناجیان  جایگزین 
تغییر  پسته-بلوط  ساوان  به  استپی  از  گیاهی 
و  درختان  رویش  همچون  شواهدی  است.  کرده 
پستۀ  مانند  خشک  شرایط  به  مقاوم  درختچه های 
کوهی و بادام، محدود شدن رشد درختان به کنار 
تاالب و عدم  آبی، خشک شدگی سطح  پهنه های 
آغازین،  هولوسن  در  بلوط  جنگل های  گسترش 
حاکی از وجود یک فصل گرم و خشک طوالنی 
طی سال است که موازنۀ بارش – تبخیر در آن به 
همکاران،  و  )صفایی راد  است  بوده  منفی  شدت 

نیز  فارس  پریشان  دریاچۀ  پژوهش های   .)1393
همین نتایج را برای پوشش گیاهی این منطقه طی 
زمان مذکور نشان داده است )داودی و همکاران، 
ارژن  تاالب  پژوهش های  همچنین،   .)1393
از  حاکی  است،  نتایج  همین  مؤید  که  فارس 
پیدایش جنگل های بلوط و پسته-بادام در حدود 
و  حسینی  )سادات  است  سال  پیش  هزار   10

همکاران، 1395( )شکل 3(.
پژوهش های دریاچۀ وان در شرق ترکیه نشان 
 10/46 تا   1۲ از  اقلیم  خشکی  افزایش  دهندۀ 
 .)Wick et al., 2003( است  پیش  سال   هزار 
پژوهش های غار سورق در شرق مدیترانه، شرایط 
بسیار خشکی را از حدود 13/5 تا 11 هزار سال  پیش 
 .)Bar�Matthews et al. 2003( می دهد  نشان 
ترکیه  شمال  در  سفوالر  غار  استاالگمیت  بررسی 
کنندۀ  مشخص  دقت،  به  سیاه(،  دریای  )جنوب 
افزایش شرایط خشک در دوره  های سرد و کاهش 
 Fleitmann( خشکی اقلیم در دوره های گرم است
et al., 2009(. پژوهش های دریاچۀ پامووتیدا در 
یونان نیز نشان می دهد که پس از دوره های خشک 
دریاس  و  بولینگ-آلرود  کهن،  دریاس  در  شدید 
جوان، از ابتدای هولوسن آغازین، رطوبت با شیب 
 Roberts et( است  یافته  افزایش  تندی  نسبت  به 
al., 2008(. نمودار پامووتیدا و سفوالر از این نظر 
موقعیت  دلیل  به  احتمال   به  که  شبیه هستند  هم  به 
پژوهش های  دریاست.  به  آنها  نزدیک  نسبت  به 
همزمان  را  خشک  دوره های  لبنان،  در  جعیتا  غار 
نشان  و  است  کرده  شناسایی  سرد  رویدادهای  با 
هولوسن  در  رطوبت  افزایش  روند  که  می دهد 
 Cheng et( است  داده  رخ  آهسته  بسیار  آغازین 
al., 2015(. پژوهش های دریای سرخ نیز مشخص 
کنندۀ افزایش خشکی اقلیم در دوره های سرد اواخر 
افزایشی رطوبت طی هولوسن  پلیستوسن و روند 
است  سال  پیش  هزار   10/۷ حدود  تا  آغازین 

)Grant et al., 2012( )شکل 4(.
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شکل3.شرایطاقلیمیاواخرپلیستوسنوهولوسن.محوطۀکنارصندلجیرفت،نمودارمیزانگردوغبارطیزمان
یاچۀهامونسیستان،نمودارمیزانگردوغبارطیزمان)حمزهوهمکاران،1396(؛ )Safaierad et al., 2020(؛در

یانکرمان،نمودارمیزان یاچۀنئوراردبیل،نمودارمیزانگردوغبار)Sharifi et al., 2015(؛پالیایجازمور در
گردوغباربادیطیزمان)Vaezi et al., 2019(؛ایننمودارهاهرچهبهسمتباالمیلکنند،شرایطخشکتری
یاچۀارومیهدرآذربایجانغربی،نمودارمیزانبارشساالنهطیزمانکههرچهبهسمتباال رانشانمیدهند.در
یباردراستانکردستان یاچۀزر میلکند،نشاندهندۀشرایطاقلیمیمرطوبتریاست)Sharifi et al., 2019(در
یشاندراستانفارس)داودیوهمکاران،1393(؛تاالبهشیالندر یاچۀپر )Wasylikova et al., 2006(؛در
استانکرمانشاه)صفاییرادوهمکاران،1393(؛تاالبارژندراستانفارس)ساداتحسینیوهمکاران،1395(.
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ین،براساستغییراتایزوتوپ18اکسیژن شکل4.شرایطاقلیمیجنوبغربیآسیادراواخرپلیستوسنوهولوسنآغاز
،)Grant et al., 2012(یایسرخ یناقلیمغارسورق)Bar-Matthews et al., 1999(،در درپژوهشهایدیر

 Roberts et(یاچۀپامووتیدا یاچۀوان)Roberts et al., 2008(،غارسفوالر)Fleitmann et al., 2009(،در در
al., 2008(،غارجعیتا)Cheng et al., 2015(.اینپژوهشهابرحسبمیزانتفکیکزمانیوموقعیتجغرافیایی
محوطهها،زمانومدتتغییراتاقلیمیمشخصشدهراتااندازهایمتفاوتنشانمیدهند،امادرهمۀآنها،روند
ینتاحدود11-10/5هزارسالپیشقابلمشاهدهاست. تدریجیافزایشرطوبتازابتدایهولوسنآغاز
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ایران  دیرین اقلیم  پژوهش های  طبق  بر 
تثبیت  تا  آغازین  هولوسن  آغاز  از  آناتولی،  و 
میانه،  هولوسن  در  برگ ریز  بلوط  جنگل های 
حدود 3 تا 5 هزارسال فاصلۀ زمانی وجود داشته 
 Djamali et al., 2012; Roberts et al.,( است
جنگل ها  گسترش  آهستۀ  روند  این  اما،   .)2002
و خشک  قاره ای  مناطق  در  آغازین  طی هولوسن 
در  مشاهده  قابل  وضعیت  با  آناتولی  و  ایران 
منطقۀ ساحلی و مرطوب شرق مدیترانه در تضاد 
است. درواقع، برخالف وضعیت مناطق استپی و 
ناهموار ایران و آناتولی، در نواحی پربارش منطقۀ 
درختی مدیترانه، همزیستی جنگل ها و چمنزارها 
اوج  به  که  است  بوده  طوالنی  پیشینه ای  دارای 
Asouti & Ka� بازمی گردد  یخبندان  )آخرین 
bukcu, 2014(. وجود همزمان میوه های درختی، 
بذرکوچک  و چمن های  غالت خودرو، حبوبات 
در   1 ابوُهَریره  همچون  باستانی  محوطه های  در 
شمال لوانت متعلق به اواخر دورۀ فراپارینه سنگی 
ساحل  در   II اوهالو   ،)Moore et al., 2000(
اواخر  به  متعلق  جلیل  دریای  غربی  جنوب 
سال  پیش  هزار   ۲3 حدود  جدید،  پارینه سنگی 
 ،)Kislev et al., 1992; Weiss et al., 2004(
غارهای کباره و عامود متعلق به پارینه سنگی میانه 
و   )Madella et al., 2002; Lev et al., 2005(
شواهد میکروفسیل گرده ای و گیاهی از ِگِشر ِبُنت 
 Van Van( قدیم  پارینه سنگی  به  متعلق  یعقوف 
واقعیت  این  مؤید   )Zeist & Bottema, 2009

است )شکل ۲(. 

تولیدغذادرجنوبغربی به چگونگیگذار
آسیا

حدود  از  آلرود،  و  بولینگ  گرم  دوره های  طی  در 
بدون  )البته  پیش  سال   هزار   1۲/9 تا   14/۷
قدیم  دریاس  ناگهانی  سرمایش  رویداد  احتساب 

از حدود 14/1 تا 13/9 هزار سال  پیش(، به احتمال 
 مواد 

ً
جمعیت های منطقه ای افزایش یافتند و اجبارا

اجتماعات  غذایی  رژیم  در  متنوع تری  غذایی 
وقوع  اما،  شدند.  وارد  شکارگر-جمع آورنده 
ناگهانی دورۀ یخبندان دریاس جوان، با رویدادهای 
ی همچون خشکسالی های شدید، 

ّ
آب وهوایی حد

امواج سرما و برهم  افزایش توفان های گردوغبار، 
اجتماعات  فراوان  به احتمال  فصول،  نظم  خوردن 
مواجه  شدیدی  معیشتی  تنش های  با  را  انسانی 
اپیدمیولوژی  پژوهش های  همچنین،  کرد. 
شیوع  با  سرد  اقلیمی  شرایط  ارتباط  دهندۀ  نشان 
اپیدمی هایی همچون طاعون هستند که در دوران 
 McMichael,( افتاده اند  اتفاق  کّرات  به  تاریخی 
به احتمال  معتقدند،  محققان  از  بعضی   .)2012
زیاد، وضعیت جّوی نامساعد و ناپایدار این دوره، 
جوامع انسانی را از انجام فعالیت های کشاورزی 
 Cauvin, 2000;( بود  کرده  محروم  غذا  تولید  و 
 Willcox, 2004, 2005, 2007; Abbo et al.,
اعتقاد  دیگر  برخی  آنها،  برخالف  اما،   .)2010
دارند، این شرایط نامطلوب که منجر به قحطی و 
کمبود غذا شده بود، اجتماعات انسانی را واداشته 
کشت  طریق  از  مایحتاجشان  تولید  به  اقدام  تا 
به   .)Moore & Hillman, 1992( کنند  غالت 
کشت  اندیشۀ  همفکرانش،  و  َبر-یوسف  عقیدۀ 
آمده  پدید  اقلیمی  تغییرات  به  واکنش  در  غالت 
است. بر طبق فرضیۀ او، اجتماعات انسانی شرق 
اواخر  مرطوِب  دوره های  در  )لوانت(  مدیترانه 
پلیستوسن )بولینگ و آلرود(، یکجانشین شدند و 
اما، در  یافته است.  افزایش  تدریج، جمعیتشان  به 
دوره های خشک به آنها تنش زیادی وارد می شده 
سوق  اهلی سازی  سوی  به  را  آنها  امر،  همین  که 
 Bar�Yosef & Belfer�Cohen,( است  داده 
دلیل  به  می گوید،  فصلی«  »فشار  فرضیۀ   .)2002
برای  جوان  دریاس  اقلیمی  شرایط  بودن  مساعد 
رشد غالت خودرو در منطقۀ لوانت، اجتماعات 
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ناشی  معیشتی  دشواری های  درگیر  که  انسانی 
تهیۀ  مشکل  و  بودند  خشک  و  سرد  دورۀ  این  از 
منطقه جذب شدند  این  به جنوب  داشتند،  آذوقه 
McCor� )و در آن جا اقدام به کشت غالت کردند 
اما،   .)riston & Hole, 1991; Wright, 1993
بیت المقدس  غرب  در  سورق  غار  پژوهش های 
که نشان دهندۀ شرایط اقلیمی خشک طی دریاس 
 ،)Bar�Matthews et al. 2003( است  جوان 

می تواند این فرضیه را زیر سؤال ببرد. 
پامپلی  توسط  بار  اولین  محیطی،  جبرگرایی 
مطرح شده است. به نظر او، خشک شدن محیط 
در پایان عصر یخبندان باعث اهلی سازی گیاهان 
 .)Pumpelly, 1908( در اطراف واحه ها شده است
این عقیده دنباله روهایی پیدا کرد که مهم ترین آنان 
گوردون چایلد بود. بر اساس فرضیۀ »واحه ها« و یا 
»همزیستی« از وی، دلیل اصلی این رویداد مهم، 
پلیستوسن  پایان  در  زیست  محیط  و  اقلیم  تغییر 
فرضیه،  این  است.  شده  معرفی  هولوسن  آغاز   -
اهلی سازی را به عنوان بزرگترین تغییر فرهنگی در 
خاورنزدیک، با عنوان »انقالب کشاورزی« مطرح 
با  یخبندان،  عصر  از  پس  وی،  باور  به  می کند. 
پس روی یخچال ها به سوی عرض های شمالی تر، 
در مناطق واقع در عرض های میانی، مانند شمال 
که  آمدند  پدید  واحه هایی  خاورنزدیک،  و  آفریقا 
انسانی،  اجتماعات  زندگی  برای  مناسبی  محل 
این  جریان  در  بودند.  گیاهان  رشد  و  جانوران 
و  غالت  کشت  به  اقدام  انسان ها  همزیستی، 
Chil� کردند  حیوانات  اهلی سازی  و  )نگهداری 

چایلد  است،  ذکر  به  الزم   .)de, 1934; 1936
دانش  کرد،  مطرح  را  فرضیه اش  که  زمانی  در 

دیرین اقلیم شناسی در گهوارۀ خود بود.
تولید  فرآیند  تبیین  برای  بریدوود  جان  رابرت 
نام »منطقۀ هسته ای«، یک  به  غذا و فرضیۀ خود 
دورۀ آشنایی بین انسان، حیوان و گیاه را مطرح کرد. 
به این مفهوم که گروه های شکارچِی دورۀ پس از 

پلیستوسن، در زیستگاه های طبیعی مستقر شدند 
بلندمدت در فواصل زمانی  از کوچ های دور و  و 
یعنی  اجتماعی،  پدیدۀ  این  کردند.  اجتناب  زیاد 
ایشان  به  یکجانشینی در یک محدودۀ مشخص، 
اجازه داد تا در فاصلۀ زمانی بین پایان پلیستوسن 
و آغاز هولوسن با گونه های گیاهی و حیوانی آشنا 
اهلی سازی  زمینه های  مجاورت،  این  و  شوند 
 Braidwood,( آورد  فراهم  را  جانوران  و  گیاهان 
مجموعه ای  خود  تیم  در  بریدوود   .)1948; 1960
از متخصصان را داشت که یکی از آنان، هربرت 
دیرین اقلیم شناس  و  کواترنری  متخصص  رایت، 
بسیاری  مطالعات  زریبار  دریاچۀ  در  رایت  بود. 
انجام داد تا شرایط اقلیمی اواخر یخبندان، گذار 
کند.  بازسازی  را  آغازین  هولوسن  و  هولوسن  به 
و  زریبار  دیرین اقلیم  پژوهش های  طبق  بر  او 
تا مکان و زمان  منطقۀ شرقی مدیترانه  تالش کرد 
نظر  به  کند.  تعیین  اهلی سازی  برای  مشخصی 
منطقۀ  ساحلی  ارتفاعات  در  رویداد  این  وی، 
به  پاسخ  در  تا 11 هزار سال  پیش  بین 13  لوانت 
تغییر اقلیم اتفاق افتاده است. به این ترتیب که پس 
اقلیم  پایان یخبندان، گرم تر و مرطوب تر شدن  از 
ارتفاعات  در  بلوط  جنگل های  گسترش  موجب 
در  جمعیت   افزایش  سبب  و  شده  لوانت  جنوب 
سال  هزار   11/5  -  15( ناتوفی  فرهنگی  دورۀ 
زمان،  این  در  است.  شده  منطقه  این  در   پیش( 
یخبندان، سرد  که طی عصر  تابستانی  آب وهوای 
بادهای  شمال سوی  تغییر  دلیل  به  بود،  بارانی  و 
و  یخی  صفحات  پس روی  به  پاسخ  در  غربی 
خشک تر  حاّره،  جنب  پرفشار  منطقۀ  استیالی 
نیز  تابستانی  شده است. همچنین، خورتاب های 
خشک  و  گرم  تابستان های  است.  یافته  افزایش 
گیاهان  گسترش  سبب  مذکور  عامل  دو  از  منتج 
اخالف  ترتیب،  این  به  ساالنه شامل غالت شد. 
این  غالت،  اهلی سازی  طریق  از  ناتوفی  جوامع 
منابع غذایی جدید و فراوان را مورد استفاده قرار 
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دادند. همچنین رایت توضیح می دهد که داده های 
میدانی و تاریخ گذاری های رادیوکربن نشان دهندۀ 
تغییرات فراوان پوشش گیاهی در حدود  11 هزار 
اهلی سازی  زمان  از  پیش  درست  سال  پیش، 
کید می کند که  گیاهان، هستند. درنهایت، رایت تأ
ت و 

ّ
همزمانی تغییر اقلیم و اهلی سازی، اثبات عل

فراتر  تا  انگیزه ای است  بلکه  آنها نیست،  معلولی 
 اجتماعی و حتی افزایش جمعیت، 

ً
از عوامل صرفا

ممکن  محیطی  تغییرات  چرا  که  دهیم  توضیح 
به  خودرو  گیاهان  کردن  اهلی  به  را  مردم  است 
.)Wright, 1993( جای گردآوری آنها ترغیب کند

به عقیدۀ کوِهن، حدود 15 هزار سال  پیش، به 
فشار  دلیل  به  که  بود  یافته  افزایش  قدری جمعیت 
رخ  غذا  کمبود  بحران  زیست،  محیط  بر  فزاینده 
پلیستوسن،  تا جایی که در آخرین سده های  داد، 
از  تغذیه  برای  وادار گردیدند،  انسانی  اجتماعات 
طیف گسترده تری از مواد غذایی همچون حلزون، 
جثه  بزرگ  حیوانات  و  گوناگون  پرندگان  صدف، 
دلیل عدم سازگاری   به 

ً
استفاده کنند. اما، احتماال

مجبور  آنها،  ذائقۀ  با  غذایی  مواد  این  از  بسیاری 
شدند تا گونه های کشت و اهلی شده با طعم بهتر را 
از مناطق مرکزی آورده و خود به تولید غذا بپردازند 
)Cohen, 1977(. این فرضیه تا اندازه ای متأثر از 
فالِنری  ِکنت  اقتصادی«  وسیع  »طیف  فرضیۀ 
اعتقاد  باستان شناختی  شواهد  طبق  بر  که  است 
)اواسط  پیش  سال   هزار   ۲0 حدود  از  داشت، 
اجتماعات  زاگرس(،  در  َبرادوستی  فرهنگی  دورۀ 
انسانی به غیر از شکار حیوانات ُسم دار، به شکار، 
آبزی  و  خشکی  جانوران  انواع  خوردن  و  صید 
به  غذایی،  رژیم  تغییر  این  پرداختند.  گیاهان  و 
به  را  شکارگر-جمع آورنده  اجتماعات  تدریج، 
گاهانۀ برخی گونه های جانوری و  سوی انتخاب آ
گیاهی بر حسب کشش محیط زیست سوق داد و 
در تعقیب آن، اهلی سازی و کشاورزی اتفاق افتاد. 
پیوستن  هم  به  جمعیت،  افزایش  جریان،  این  در 

تر  بزرگ  گروه های  تشکیل  و  انسانی  اجتماعات 
 Flannery,( داشته اند  کننده ای  تعیین  نقش  نیز 
1969(. مشخص است که کوهن و فالنری نسبت 
به دگرگونی های مکرر اقلیمی از اواخر پلیستوسن 

تا اوایل هولوسن بی اطالع بودند. 
تحوالت  که  داشت  اعتقاد  بینفورد  لوییس 
نبوده،  اقلیمی  تغییرات  از  متأثر  نوسنگی،  عصر 
فرهنگی- واکنش های  و  کنش ها  معلول  بلکه 

دورۀ  سه  در  وی،  باور  به  است.  بوده  اجتماعی 
میان یخبندانی پیشین نیز تحوالت زیست محیطی 
مشابهی به وقوع پیوسته بود ولی در طی هیچ کدام 
بود  نیفتاده  اتفاق  غذا  تولید  فرآیند  دوره ها،  آن  از 
پاسخ  در  است،  ذکر  به  )Binford, 1968(. الزم 
به این پرسش مهم، بریدوود عقیده داشت که در 
دوره های میان یخبندانی پیشین، بشر هنوز از لحاظ 
بود  نیافته  را  غذا  تولید  آمادگی  فرهنگی  و  فکری 
بینفورد،   .)Braidwood & Howe, 1960: 134(
زیست محیطی  تأثیرات  بر  مبنی  رایت  نظریات 
را   )Wright, 1971( جمعیت  فشار  افزایش  و 
نظریات  پایه،  این  بر  و  می دانست  مؤثرتر  بسیار 
از  پس  وی،  دیدگاه  براساس  کرد.  مطرح  را  خود 
پلیستوسن، تعادل جمعیت در جنوب غربی آسیا به 
هم خورد و تحوالت مذکور، درواقع، نتیجۀ همین 
تغییرات بوده است. به موجب این فرضیه، تغییرات 
عدم  سبب  جمعیت  فشار  و  افزایش  جمعیتی، 
توازن میان جمعیت و منابع غذایی شد و این نیاز، 
انسان را به تولید غذا ترغیب کرد. در خاورنزدیک، 
غذا  شکارگر-گردآورندۀ  گروه های  از  شماری 
امر موجب  این  و  تحمیل شدند  گروه ها  دیگر  بر 
کمبود منابع غذایی شد. نیاز و ضرورت رفع این 
غذا  تولید  اندیشۀ  شکل گیری  به  منجر  کمبود، 
شکارگر-جمع آورندۀ  گروه های  حالی که  در  شد. 
غذایی،  علت محدودیت های  به  پلیستوسن  عصر 
منابع غذایی  با  متناسب  را  همواره جمعیت خود 
تعادل  این  به دالیلی  بنا  اما  نگه  می داشتند،  خود 
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میزان  اقلیمی  تغییرات   )1( است:  خورده  هم  به 
منابع غذایی را کمتر از میزان نیاز جوامع کوچرو 
تغذیه،  به  آنها  نیاز  و  جمعیت  افزایش   )۲( کرد؛ 
امر  و همین  فراتر رفت  از ظرفیت محیط زیست 
انسان را به سمت منابع غذایی مورد نیاز هدایت 

 .)Binford, 1968; 1971( کرد
ژاک کوَون تحوالت بنیادین آغاز نوسنگی را 
باورهای  و  اندیشه  سیستم  در  تغییرات  با  مرتبط 
در  تغییرات  او،  عقیدۀ  به  می داند.  انسانی 
اصلی  ویژگی های  به عنوان  که  اقتصاد  و  فناوری 
ظاهر  رویدادی  پی  در  هستند،  مطرح  نوسنگی 
است.  نامیده  نمادها«  »انقالب  او  که  شده اند 
نظر وی، در طول دورۀ فرهنگی  از  انقالب،  این 
هزار سال  پیش(   11/5  -  1۲( لوانت  در  خیامی 
گاو  و  زن  تصاویر  با   

ً
عمدتا که  است  داده  رخ 

گفته  اساس،  این  بر  کوَون،  می شود.  شناخته 
خیامی،  دورۀ  در  نماد  دو  این  ظهور  که  است 
است  جدید  دین  یک  ظهور  از  حاکی   

ً
احتماال

است  برده  نام  خدایان«  »تولد  به عنوان  آن  از  و 
)Cauvin, 2000(. شواهد مادی اجرای مناسک 
آیینی از مرحلۀ اول دورۀ نوسنگی پیش از سفال 
یافت  تا 10/5 هزار سال  پیش(   11/۷  –  PPNA(
مانند  یافته ها  این  نمادین  ماهیت  است.  شده 
و  مجسمه ها  بلند،  شکل   T سنگی  ستون های 
نصب  و  انسان نما  و  انسانی  جانوری،  نقوش 
باعث  جانوری  جمجمه های  و  استخوان ها 
به عنوان  را  آنها  پژوهشگران،  از  برخی  تا  شده 
و  نمادین  فعالیت های  مرکز  و  تجمع  مکان  های 
اشتراکی  مصرف  و  ذخیره سازی  همچون  آیینی 
مواد غذایی، مراسم تدفین و جشن تلقی و تفسیر 
 Asouti, 2017; Asouti & Fuller, 2013;( کنند
بکلی تپه،  Watkins, 2010(. در محوطۀ آیینی گو
قدمت  حداکثر  با  ترکیه،  شرقی  جنوب  در  واقع 
 ،)Dietrich, 2011( سال  پیش   11۷00 حدود 
ظروف سنگی بزرگ تولید و نگهداری آبجو یافت 

شده اند که متعلق به دومین مرحلۀ نوسنگی پیش 
سال  پیش(  هزار   9 تا   10/5  –  PPNB( سفال  از 
)شکل   )Dietrich et al., 2012: 674( هستند 
مطرح  نیز  احتمال  این  کشفی،  چنین  با   .)۲
آیینی  دالیل  به  کشاورزی،  ابداع  که  است  شده 
ر 

ّ
و برای تأمین غذا و یا تولید نوشیدنی های مخد

افتاده  اتفاق  بکلی تپه  آیینی همچون گو اماکن  در 
همچنین،   .)۷4  :1393 بیکلو،  )شیخ  است 
از  مرحله  این  در  اهلی سازی  رواج  به  توجه  با 
مراسم  که  داد  احتمال  چنین  می توان  نوسنگی، 
آیینی به شکرانۀ برداشت محصول برگزار می شده 

است. 
ملیندا ِزِدر که سه دهه دربارۀ موضوع چگونگی 
کرده  پژوهش  و  بررسی  حیوانات  اهلی سازی 
تغییرات  برای  زمان الزم  به مدت  توجه  با  است، 
ژنتیکی در گونه های اهلی شده، تاریخ اهلی سازی 
را به حدود 11/5 هزار سال  پیش تخمین زده است 
عصر  آغاز  با  زمان  این   .)Zeder, 2011: 230(
آغازین همپوشانی دارد. بررسی دیگری  هولوسن 
نشان داده است که شرایط اقلیمی رویداد دریاس 
جوان بیشترین تغییرات ژنتیکی را در گندم ایجاد 
برای  گندم  گیاه  که  صورت  این  به  است.  کرده 
تشکیل  با  دوره،  این  خشک  اقلیم  با  سازگاری 
کاهش  را  تعریق  سطح  تر،  کوچک  یاخته های 
داده است. بنابراین، شرایط سرد و خشک دریاس 
و  شده  گندم  گیاه  مقاومت  افزایش  موجب  جوان 
امکان کشت آن را در مناطق جغرافیایی مختلف 
 :1395 همکاران،  و  )رستمی  است  کرده  فراهم 
که  می دهد  نشان  درواقع  پژوهش،  این   .)۲۲5
دشواری های طبیعی، نه تنها بر تجربیات معیشتی 
بشر افزوده و او را مقاوم تر از پیش ساخته است، 
گونه ها،  برخی  در  ژنتیکی  تغییرات  موجب  بلکه 
به طور خاص گندم، نیز شده است. بی تردید، هر 
دو پیامد مذکور در اهلی سازی و تولید غذا بسیار 

مؤثر بوده اند. 
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بحثوتحلیل
کشت  شواهد  قدیم ترین  آسیا،  غربی  جنوب  در 
به  به طور مقطعی و محدود( متعلق  )البته  غالت 
محوطۀ  از  که  است  پیش  سال   هزار   ۲3 حدود 
آمده  به دست  جلیل  دریای  ساحل  در   II اوهالو 
مصادف  زمان  این   .)Snir et al., 2015( است 
است با اوج آخرین یخبندان پلیستوسن )۲6/5 - 
19 هزار سال  پیش(. پس از آن، نه تنها از دوره های 
بلکه  قدیم و جوان،  سرد و خشک دریاس کهن، 
آلرود  بولینگ و  از دوره های گرم و مرطوب  حتی 
نیامده  به دست  غالت  اهلی سازی  شواهد  نیز 
 
ً
فراپارینه سنگی، ظاهرا بنابراین، طی عصر  است. 
اقدام برای تولید غذا در جنوب غربی آسیا انجام 
پس  بالفاصله  می رسد،  نظر  به  اما،  است.  نشده 
غرب  در  جوان،  دریاس  سرمای  فروکش کردن  از 
ایران، بعضی از غالت کشت شده اند. از محوطۀ 
الن در استان ایالم )حدود ۷600-9۷00 

ُ
چغاگ

م( این شواهد به دست آمده است. فراوان ترین  پ 
گونه های گیاهی یافت شده از این محوطه شامل 
 Riehl et al., 2013;( جو، گندم و عدس هستند
2015(. شواهد اهلی سازی مربوط به اولین مرحلۀ 
نوسنگی پیش از سفال )PPNA( در جنوب غربی 
آسیا بسیار ضعیف است. از باقی محوطه ها مانند 
و   1 اسود  تل  جرف االحمر،  معلفات،  قرمزدره، 
خودرو  غالت  بقایای  فقط   )VIIA�X( جریکو 
Nesbitt, 2002: 114, Ta� است  آمده  )به دست 
ble 1(. براساس پژوهش های دیرین اقلیم شناختی 
می توان تداوم )کاهشی( خشکی اقلیمی را در اوایل 
هولوسن آغازین نیز مشاهده کرد، هرچند که دما 
و رطوبت نسبت به دریاس جوان در حال افزایش 
اقلیم به طور  بوده است. در این مرحله، وضعیت 
نسبی برای روییدن گندمیان بهبود یافته است ولی 
خشکسالی های  و  جوی  بی نظمی های  احتمال  به 
با  انسانی  تعادل جمعیت های  و همچنین،  مکّرر 
امکانات زیست محیطی در بسیاری از مناطق، نه 

شرایط مناسب برای کشاورزی را فراهم می نموده 
مبرمی  نیاز  جوامع  از  بسیاری  برای   

ً
اساسا نه  و 

نظر  به  است.  داشته  وجود  کار  این  انجام  برای 
خشک تر  اقلیم  با  قاره ای  مناطق  در  می رسد، 
از  غذایی  استقالل  به  نیاز  ایالم(،  استان  )مانند 
و  ساحلی  مناطق  از  زودتر  غالت  کشت  طریق 
مرطوب تر در لوانت به وجود آمده است. در چنین 
روش  نوع  یک   

ً
احتماال اهلی سازی  محیط هایی، 

سازگاری با دشواری های معیشتی بوده که جوامع 
انسانی به سرعت پس از بی نظمی های پلیستوسن 

و بهبودی نسبی اقلیم انجام داده اند.
سفال  از  پیش  نوسنگی  مرحلۀ  دومین  در 
)PPNB(، از محوطۀ مسکونی-آیینی نوالی چوری 
 ۸100-۸400 )حدود  ترکیه  شرقی  جنوب  در 
است  شده  کشف  اهلی  غالت  شواهد  م(  پ 
 .)Hauptmann, 1999; Pasternak, 1998(
این مرحلۀ نوسنگی، یعنی  از  به ذکر است،  الزم 
رطوبت  میزان  پیش،  سال   هزار   10/5 حدود  از 
افزایش  آغازین  هولوسن  اوایل  به  نسبت  اقلیمی 
کشت  سبب،  بدین  احتمال  به  و  داشته  بیشتری 
منطقۀ  در  جمعیت،  افزایش  با  موازی  غالت، 
از محوطه های  است.  یافته  خاورنزدیک گسترش 
غار  چای اونو،  مانند   PPNB به  متعلق  بسیاری 
عبدالحسین،  بیضا،  تل  غزال،  عین  همر،  ناحال 
آشیکلی   ،۲ اسود  تل  جریکو،   2A ابوهریره 
هویوک، کافر هویوک، جارمو و علی کش )مرحلۀ 
آمده  به دست  کشت شده  غالت  بقایای  بزمرده( 
است )Nesbitt, 2002: 114, Table 1(. مالحظه 
می شود که بیشتر این محوطه ها در منطقۀ لوانت 
)شکل  شده اند  واقع  اردن(  و  فلسطین  )سوریه، 
اهلی سازی  اصلی  محرک  فراوان،  به احتمال   .)۲
افزایش  با  سازگاری  منطقه،  این  در  غذا  تولید  و 
است.  بوده  نوسنگی  از  مرحله  این  در  جمعیت 
بدون  جمعیت  افزایش  اگرچه  است،  ذکر  شایان 
تنش زا  می تواند  محیطی  پتانسیل های  با  تناسب 
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کاری  و  فکری  نیروی  دیگر،  طرف  از  ولی  باشد 
اقدام  در  احتمال  به  که  می کند  فراهم  نیز  بیشتری 
در  است.  داشته  زیادی  اهمیت  غذا  تولید  برای 
فرضیات محققان پیشین، اشاره به دو عامل اقلیم و 
ارادۀ انسان در تحقق تولید غذا به چشم می خورد، 
اما پژوهش های جدید دیرین اقلیم شناختی با دقت 
و تفکیک زمانی باالتر، به میزان قابل توجهی، این 
اطمینان را ایجاد کرده اند که هرچند ارادۀ انسان در 
ابتدا  ولی  داشته  مهمی  نقش  زندگی اش  پیشرفت 

باید اجازۀ طبیعت را کسب می کرده است. 

برآیند
با تغییر شکل محیط زیست می تواند  اقلیم  تغییر 
محدود  یا  و  دهد  گسترش  را  معیشتی  امکانات 
تغییرات  نتیجۀ  مهمترین  می رسد،  به نظر  نماید. 
اوایل  تا  پلیستوسن  عصر  اواخر  از  مکّرر  اقلیمی 
جوامع  معیشتی  تجربیات  افزایش  هولوسن، 
پایان  با  است.  بوده  شکارگر-جمع آورنده  انسانی 
 
ً
احتماال که  جوان  دریاس  خشک  و  سرد  رویداد 

ی 
ّ

حد آب وهوایی  رویدادهای  افزایش  به دلیل 
مواد  کاهش  سبب  دما،  شدید  افت  با  مرتبط 
غذایی، شیوع اپیدمی ها و افزایش مرگ ومیر شده، 
به طوری که امکان شکوفایی فرهنگی را از جوامع 
انسانی سلب نموده است، در هولوسن آغازین، با 
افزایش نسبی دما و رطوبت و کاهش مخاطرات 
به تدریج  کشنده،  بیماری های  تهدید  و  اقلیمی 
جمعیت های انسانی رو به افزایش گذاشتند. اما، 
 
ً
رشد فزایندۀ جمعیت، به دلیل شرایط اقلیمی نسبتا
بزودی  قاره ای،  مناطق  در  هولوسن  اوایل  خشک 
موجب برهم خوردن توازن میان امکانات محیطی 
و نیازهای انسانی شده و محدودیت های زیستی، 
کرده  سنگینی  معیشتی  فشارهای  دچار  را  جوامع 
است. به بیان دیگر، اقلیم مایل به خشک هولوسن 
زیاد  به احتمال  بحث،  مورد  مناطق  در  آغازین 
مانع از توسعۀ امکانات زیست محیطی همگام با 

افزایش جمعیت بوده است. بنابراین، ممکن است 
این وضعیت موجب پدیدآمدن تفکر اهلی سازی 
احتمال  این  هم چنین،  باشد.  شده  غذا  تولید  و 
آرزوی  یک  به عنوان  غذا،  تولید  که  دارد  وجود 
بزرگ و دیرینۀ جوامع انسانی )هوموساپینس(، با 
مرحلۀ  به  سرانجام  یخبندان،  عصر  آخرین  پایان 
پیش  که  می شود  یادآوری  باشد.  رسیده  تحقق 
آغازین،  هولوسن  در  اهلی سازی  شدن  فراگیر  از 
به طور  پارینه سنگی،  عصر  انسانی  جوامع  برخی 
ولی  بودند  کرده  تالش  غذا  تولید  برای  محدود، 
 به دلیل شرایط اقلیمی و محیطی نامساعد، 

ً
احتماال

استمراری  یا  نبودند  ثمربخش  یا  فعالیت ها  این 
نداشتند.

در جمع بندی، می توان زمان آغاز اهلی سازی 
را پس  فعالیت های کشاورزی  و نخستین  گیاهان 
از رویداد دریاس جوان، بین 11/۷ تا 10/5 هزار 
نوسنگی  مرحلۀ  اولین  با  مصادف  سال  پیش، 
در  احتمال  به  گرفت.  نظر  در  سفال،  از  پیش 
ابتدا، این رویداد در مناطق قاره ای و دور از دریا 
اتفاق  معیشتی  دشواری های  با  سازگاری  برای 
اغلب  نوسنگی،  بعدی  مرحلۀ  در  و  است  افتاده 
)مانند شرق  دریا  به  نزدیک  و  مناطق ساحلی  در 
اقلیمی  شرایط  مساعدبودن  به علت  مدیترانه(، 
افزایش  با  سازگاری  برای  احتمال  به  و  محیطی  و 
جمعیت رخ داده است. وقوع این پیشرفت بزرگ 
بازتاب دهندۀ  انسان،  فرهنگی  در مسیر دگرگشت 
نقش مؤثر ارادۀ انسان در کاهش فشارهای طبیعت 
همین  به دلیل  هوشمند  انسان  درواقع،  است. 
از  عبور  امکان  انعطاف پذیری،  در  توانایی  میزان 
دوره های  طی  زمین  زیستی  مراحل  دشوارترین 

یخبندان  عصر پلیستوسن را یافته است. 

سپاسگزاری
در  ویژه  به  که  دیرین اقلیم شناسان  زحمات  از 
مشغول  پیگیر،  و  مستمر  طور  به  اخیر،  سال های 
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و  بوده اند  علم  تولید  و  میدانی  دشوار  تحقیقات 
را  تاریخ شناسان  و  انسان شناسان  باستان شناسان، 
کرده اند،  یاری  گذشته  رویدادهای  بهتر  درک  در 
می دانم  الزم  همچنین،  سپاسگزارم.  صمیمانه 

که به طور ویژه از دکتر آرش شریفی و دکتر رضا 
دیرین اقلیم  پژوهش های  برای  هم  صفایی راد، 
راهنمایی های  خاطر  به  هم  و  ارزشمندشان 

سودمندشان، با تمام ارادت قلبی ام تشکر کنم.
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Abstract
The cultural evolution of human societies depend on various factors, one of the most im�
portant of which is climate change. This event can improve or make difficult the subsistence 
system by changing the environment. Paleoclimate and archaeological studies show that the 
tendency of human societies to change their subsistence system was not unrelated to climate 
and environmental changes. Using these studies, this article examines the climatic conditions 
of the late Pleistocene and the early Holocene to identify the environmental situation and the 
probable time of the beginning of agricultural activities in Southwest Asia, especially Iran. It 
seems that the subsistence challenges associated with the continuous climate change of the 
late Pleistocene have increased man’s understanding of his strengths and weaknesses, as well 
as the potential of nature around him so that he has been able to overcome the most difficult 
biological tension of this period, called the Younger Dryas (12.9–11.7kaBP) event, and then, in 
the early-early Holocene (11.7–10.5kaBP), he began to produce food through the cultivation 
of cereals. The process of increasing humidity during the early Holocene in the continental 
regions (unlike areas close to the sea) was very slow, and this situation, most likely, hindered 
the development of environmental facilities in parallel with population growth. Thus, it is 
likely that the invention of agriculture in continental regions to adapt to livelihood difficulties 
occurred in the early�early Holocene. The occurrence of this great progress in the path of hu�
man cultural evolution reflects the effective role of his will in reducing the pressures of nature.
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