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(تاریخ دریافت 2930/4/02 :تاریخ پذیرش)2930/6/02 :

چکیده
اسناد ایزوتوپ اکسیژن موجود در آرشیو های رسوبات دریاچه ای ،ابزار رایجی جهت بازسازی دیرینه محیط هستند .در
این مقاله ،اسناد ایزوتوپی دریاچه های زریوار و میرآباد جهت بررسی شرایط اقلیمی ایران در عصر یخبندان کوچک مورد
بررسی قرار گرفته اند .بین سالهای 2932تا  2532م مقارن با عصر یخبندان کوچک ،تغییراتی در مقادیر ایزوتوپ اکسیژن
این دریاچه ها قابل مشاهده است .در دریاچه های زریوار و میرآباد مقادیر ایزوتوپ اکسیژن( )∂O25به طرف مقادیر مثبت
تر میل کرده است ،در حالی که این مقادیر در دریاچه های پریشان و بختگان به سمت ارقام منفی تر گرایش داشته اند.
شواهد ایزوتوپی حاکی از خشک بودن شرایط اقلیمی دریاچه های زریوار و میرآباد در عصر یخبندان کوچک نسبت به
حال حاضر می باشد .همچنین این شواهد نشان می دهند که دریاچه های پریشان و بختگان در این عصر ،شرایط اقلیمی
سرد و مرطوبتری را تجربه کرده اند .ناهمگونی اقلیمی در این عصر می تواند نشانگر تغییرات الگوهای گردشی جو در
ایرا ن باشد .از سوی دیگرمطالعات باستان شناسی بیانگر برخی تغییرات فرهنگی در الگوهای استقراری و احتماال"
معیشتی طی دوران اسالمی متاخر در جنوب غرب ایران می باشد .مدارک بدست آمده از بررسی های باستان شناسی منطقه
اندیکا در مسجد سلیمان بیانگر تاسیس سدهایی به منظور حفظ و ذخیره آب در فصول سرد و خشک طی دوران مذکور
است  .در این مقاله کوشش شده است تا تاسیس این سازه های آبی،و تغییرات فرهنگی پس از آن را بر پایه دگرگونی های
زیست محیطی و آب و هوایی ناشی از عصر یخبندان کوچک توضیح دهد .
واژگان کلیدی :عصر یخبندان کوچک ،باستان شناسی اسالمی ،ایزوتوپ اکسیژن  ،سد ،مسجد سلیمان
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عصر یخبندان کوچک و تاثیر......
مقدمه
بررسی های باستان شنناختی نقنش عمنده ای در

است .استفاده از حوزه های آبنی و چشنمه هنای

شناخت تحوالت اجتماعی و فرهنگنی در منناط

آب خیز و نگهنداری و کناربری مطلنوب آب در

گوناگون دارد.این بررسیها به دلیل کم خرج بودن

حواشی کم آب جنوب غرب از مهمترین اولویت

و عدم جنبه تخریبی،روش مناسنبی بنرای کسن

های کوچ نشینان به منظور بهینه سازی در مصرف

اطالعات گوناگون باستان شناختی دربناره منناط

و تسهیل در تقسنیم آب بنوده اسنت .لنذا بندین

مختلننا اسننت ،همچنننین چننارچوب نظننری

منظور سدها و آب بندهایی به منظنور نگهنداری،

مشخصی برای کاوشهای باستان شناسنی در ینک

انباشت و تقسیم آب بین خانوارهای کنوچ نشنین

منطقه فراهم می کند .به منظنور تحلینل دادههنای

در الویت برنامه های عمرانی عشایر از گذشته تنا

حاصننل از بررسننی هننای میدانی،ضننروری اسننت

کنون قرار داشته است.

مدلی نظری در چار چنوب روش هنای تحلیلنی

شهرستان مسجد سلیمان در  92درجه و  33دقیقه

مرسوم در باستان شناسی تدوین گشته و مندارک

عرض شمالی و  43درجه و  21دقیقه طول شرقی

مندل هنای منذکور تحلینل

گرینویچ،در شمال شنرقی اسنتان خوزسنتان و در

گردد.به نظر می رسد روش تحلیلی زیسنتگاهی و

 203کیلو متری اهواز واقع شنده است(سیسنتانی،

نیز رهیافت های انسان شناسانه بتواند راهکارهای

.)2966این شهرستان از شمال به دزفول،از شنر

مناسبی در جهت شناخت فرهنگ های منطقنه ای

به استان چهار محال بختیاری و ایذه،از جنوب به

ارائه دهد( .نگاه کنید به علیزاده  )2952بنه همنین

رامهرمننز و از غننرب بننه شوشننتر محنندود مننی

منظننور مقالننه حاضننر کوششننی اسننت در جهننت

گردد.مساحت آن بر اساس آخرین بررسنی هنای

تحلیل برخی تغیرات فرهنگی مبتنی بر سازه های

انجنام شننده  6356کیلننو متنر مربننع اسننت.ارتفا

آبی گذشنته بنا اسنتفاده از شنواهد زیسنت بنوم

متوسط در محدوده ی این شهرستان  960متنر از

شناختی حاصل از برخی داده های اقلیم شنناختی

سطح دریا است(عباسی شنهنی.)2959 ،همچننین

دریاچننه هننای زریننوار و میننر آبنناد در منطقننه

دارای دو بخش ،مرکزی و اندیکا می باشد(.نقشنه

زاگرس.اهمیت آب در تمام ادوار گذشنته انسنان

شماره 2و  )0منطقنه مسنجد سنلیمان از دیندگاه

به عنوان عنصر حیاتی مطرح است و اینن مسنهله

مطالعات باستان شناسی کمتر شناخته شده اسنت،

در ایران به علت بنارش کمتنر و قنرار داشنتن در

این در حالی است که این منطقنه در دامننه هنای

کمربند خشکی دنیا حیاتی ترین مسهله اسنت .بنا

جنوبی رشته کوههنای زاگنرس قنرار داشنته و از

توجه به میانگین بارش کمتر از  422میلیمتری در

مناط مهم دامداری و کوچ نشینی است.

اندیکا،آن هم در فصول سرد سنال  ،نگهنداری و

فصل اول بررسی باستان شناسی و مسنتند سنازی

ذخیره آب به وسیله ایجاد سد و یا ذخینره کنردن

آثار باستانی منطقه منذکور ،در بخنش کوهسنتانی

به صورت آب انبار از روش هایی است که انسان

اندیکا متمرکز گردید و این ناحیه به صورت فشنرده

به منظور جبران کمبود نزوالت جوی بکار گرفتنه

با تراکم باال منورد بررسنی پیمایشنی واقنع شند.

بدست آمده در قال
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بخش اندیکا در شنمال و شنمال شنرقی مسنجد

گرفتیم .در این فصل 32محوطه از ادوار مختلنا

سلیمان قرار دارد.اندیکا دارای  325روستا است و

فرهنگی مورد بازدید و شناسایی قنرار گرفت.کنل

مرکز آن قلعه خواجه می باشند کنه در  63کیلنو

آثننننار شناسننننایی شننننده شننننامل :بنننننا(برج،

متری شهر مسجد سلیمان واقع است (نقشه شماره )9

قلعه،آرامگاه،آسننیاب تنننوره ای ،اصننطبل ،سنند)
توه،گورسننتان،غار،نقش برجسننته،گور دخمننه و

اهداف و روش بررسی

محوطه های کوچ نشینی منی باشند.با توجنه بنه

فصل یکم بررسنی و شناسنایی باسنتان شنناختی

اینکه ،منطقه مذکور از مناط مهم قشال عشنایر

بخش اندیکا با هندف شناسنایی و ثبنت محوطنه

بوده و در بررسی های باستان شناسنی ،محوطنه

های باستانی و آثار فرهنگی و تهیه نقشنه باسنتان

هایی با سفال های مشخص و مشابه بدست آمنده

شناسی منطقه و تعیین گاهنگاری منطقنه در بهنار

که احتماال در ارتباط با کوچ نشنینی باسنتان منی

 2951انجام شد.

تواند مطرح گردد و در تفسنیر داده هنای باسنتان

بررسی بر اساس نقشه های ،2/03222با بازدید از

شناسی در این ارتباط سنودمند باشند(نگناه کنیند بنه

محوطنه هنا و نموننه بنرداری سنطحی بنه روش

علیزاده .)2959

اتفاقی انجنام شند.به منظنور ثبنت محوطنه هنای
باستانی ابتندا بنا دسنتگاه  GPSطنول و عنرض

وضعیت جغرافیایی منطقه

جغرافیایی و ارتفا آنها را نسبت بنه سنطح درینا

به لحاظ خاکشناسی خناکهنای اینن ناحینه در

بدسننت آوردیم.سننوس طننول و عننرض و بلننندی

نواحی شرقی زاگرس بیشتر بنه صنورت لیتوسنل

محوطه را نسبت به زمینهنای اطنراف محاسنبه و

های آهکی متشکل از مارنهنای گچنی و نمکنی

کروکی را ترسیم کردیم.بنرای آسنانی ارجنا بنه

هستند .این خناکهنا قابلینت کشناورزی خنوبی

محوطه و سهولت مطالعات آتی بنه هنر محوطنه

ندارند و برای کاشت نباتات باید به خوبی زمنین

یک کد-شماره با پیشنوند (Khuzestan- KM

سنگالخی را شخم زد و خاک را زینر و رو کنرد.

)Masjed Solimanدادیم.بعنند از آن گننزارش

خاکهای غال

دیگر (در شنر منطقنه) تشنکیل

توصیفی هر محوطه را نسبت بنه محنیط زیسنت

شده از لیتوسلهایی است که درصد و میزان آهک

اطننننرافش در دفترچننننه هننننای مخصننننو

در آن بیشتر دیده میشنود .ناگفتنه نمانند کنه در

نوشتیم.اطالعات محلی مانند نام محوطه ها،وجنه

برخی مناط به دلیل وجود رودخانهها ،خاکهای

تسمیه و علت نامگذاری را از طری پرس و جنو

دشتهنای رسنوبی بنا بافنت رینز و خناکهنای

اهننالی محننل و اعشننای شننوراهای روسننتا گننرد

رسوبی بافت درشت نیز دیده میشود .اینن گوننه

آوردیم.از مشنکالت عمنده بررسنی و شناسنایی

خاک بیشتر در مینان زمنینهنا و دره هنای مینان

العبور بودن منطقنه

کوهی دیده میشود( .تصویر شنماره  .)2اینن دره

بود که در این منورد از افنراد محلنی کمنک منی

ها بخش مهمی از تنو زیستی را در خنود جنای

محوطه ها،کوهستانی و صع
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داده است .زمین ریخت منطقه غالبنا بنه صنورت

خواجه واقع شده است( .تصنویر شنماره  )0سند

توههای شنی و درههای سیالبی است .این دره هنا

خلیل خان در دوره صفوی بر روی چشمه ای که

تحت تآثیر رودخانههایی قرار دارند که از کوههای

آب آن توسط جوی به پشت سد هدایت می شده

منطقه سرچشمه گرفته و به سمت غنرب جرینان

ساخته شده است.طب رواینات تناریخی سناخت

دارند ،در این دره ها ،گیاهانی مقاوم در برابر گرما

این سد به زمنان خلینل خنان حناکم وقنت دوره

و خاک شور رشد میکنند ،غال

این پوشش بوته

صفوی بنر منی گردد.خلینل خنان بعند از منر

زار و یا مراتعی با علاها و درختچههنای کوتناه

جهننانگیر خننان بننرادرش در سننال  2291هجننری

است .با نزدیک شدن به رشته کوههنای زاگنرس،

قمری به امر شاه عباس اول امنارت تمنام منناط

پوشش گیاهی به مراتع نسبتا مرغوب بنا درخنت

بختیاری را در اختیار گرفت .خلیل خان در منطقه

های پراکنده تغییر میکند .این پوشش گیاهی نیز

بنننه وار  ،تصننمیم گرفننت آب چشننمه بننزر

آن

تحت تأثیر اقلیم زاگرس به وجود آمده است .باد

منطقه را با کندن جوی و بستن سند بنه زمینهنای

در سال از جهات غربنی منیوزد .برخنورد

کشاورزی اطراف برساند .طب گفته سردار اسنعد

این جبهه باد با جبهههنای سنرد رشنته کنوههنای

مردم با مشاهده رفتار ناجوانمردانه خان که بنرای

وجود اقلیمی نسبتا سنرد و خشنک

سرکشی آمده بود با تهییج زننی بنه ننام بنی بنی

با رشد درختانی چون بلوط

ترخننان بننه وی حملننه ور شننده و او را بننه قتننل

غال

زاگرس سب

شده است که مناس
و بادام وحشی است .

توصیف سدهای کشف شده
در طول بررسی باستان شناسی منطقه چهار سنازه
آبی به منظور حفظ و نگهداری آبهنای سنطحی
مورد شناسایی و مسنتند نگناری قنرار گرفتنند ،و
خوشبختانه به پیشنهاد نگارندگان در فهرست آثار
ملی به ثبت رسیدند ،که مشخصه آنها به شرح زیر
بیان میگردد:

رساندند (سردار اسعد . )2962احتماال" این سد و
جوی آب،در زمنان خلینل خنان بنه سنال 2291
قمری در منطقه بنه وار ساخته شده است .
طول تاج سد در حدود  32متر بوده و ارتفنا آن
از کا تا سطح تاج به  3متر می رسند .ضنخامت
این سد در قسمت پایه  3متر بوده کنه بنا جهنت
شرقی -غربی در راستای شی

و در امتداد شنی

کند زمین احداث گشته است .مصنالح سننگ کنه
همیشه از فراوانترین مصالح در منطقنه منی باشند

سد خلی ل خ ان  :سند خلینل خنان در بخنش

این بار نیز به عنوان عنصر اصنلی و عمنده بکنار

اندیکای شهرستان مسجد سنلیمان واقنع گردینده

رفته و در ساخت سد و شنفته رینزی و سناخت

اسننت.اثر مننذکور بننر اسنناس  UTMدر طننول

دیواره اصلی و پاینه شنمع هنای پشنتیبان منورد

جغرافینننایی  93/69/300و عنننرض جغرافینننایی

استفاده واقع شده اسنت .از منوارد مهنم فننی در

 93/99/11و با ارتفا  135متر از سنطح درینا،در

ساخت سد وجود چهار سکوی پشتیبان سد بنوده

فاصله ی  232متری غرب و جننوب شنهر قلعنه

که بنر مقاومنت و پاینداری سند در برابنر حجنم
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سنگین آب می افزوده است .از نو مصالح بکنار

از بهترین نقاط فنی جهت احداث سند بنوده و از

رفته در این سد ،کاربرد الشه سنگ درون دینوار،

دیدگاه ریخت شناسی زمین و شناخت ناهمواریها

سنگ های تراشیده شده در ابعاد هندسی مننظم و

و شی

زمین و نگهداری و انتقال آب سد ،محنل

نا منظم در روکار دینوار و نینز اسنتفاده از منالط

فعلی بهترین موقعیت جهت نگهنداری آب را دارا

ساروج در پوشش بدنه را می توان ذکر کنرد .آب

بوده است .همچنین در ساخت سد مطالعات پاین

پشت سد از طری کانالهایی به زمینهای کشاورزی

آب خیز داری و نیز شنناخت شنی

پشت سد و یا سراب سد هدایت می شده اسنت.

آورد میزان بارندگی لحاظ گشته است

الزم به ذکر است که با مطالعات انجام شنده اینن

س د آب زال و :ای نن سنند در بخننش اننندیکابا

سد فاقد هر گونه دریچنه خروجنی و کنتنرل آب

مختصات  UTMدر طول جغرافیایی 93/60/162

بوده و آب از طری کانالها و یا از طری سر رینز

و عرض جغرافیایی  93/32/00و بنا ارتفنا 125

شدن از باالی سد به پشت سد جرینان پیندا منی

متر از سطح دریا،در فاصله ی  32متری جنوب و

کرده است .یکی از عمده ترین دالئنل شکسنت و

جنننوب غربننی روسننتای آب زالننو واقننع شننده

برخنی قسنمت هنای سند منذکور عندم

است.طول تاج سد 212متر است و قطر پایه سند

الیروبی مجراهای کنترل و هدایت آب به خارج و

به ضخامت  9/3متر می باشد .سند در چنند پلنه

الیه ها و

ساخته شده کنه هنر پلنه نسنبت بنه پلنه بناالیی

رودخانه می باشد .از دیگنر دالیل

ضخامت بیشتر و نسبت بنه پلنه پنائین ضنخامت

تخری

سر ریز شدن آب از روی سد و تخری
بستر سد در مص

زمنین و بنر

تخری  ،می توان بنه بسنتر سسنت کنگولنومرای

کمتننری دارد .انتقننال آب ذخی نره شننده از طری ن

رودخانه اشاره کنرد کنه بنا سنرریز شندن آب از

مجرایی در وسط سد انجنام منی گینرد .بنه اینن

باالی سد و شسته شدن بستر و پایه و در نتیجه ایجناد

صورت که محل مجرا در تاج سد به صورت ننیم

در زیر پایه سد و شکسته شندن

دایره فرو رفته و در بدنه پشت سد قابل مشناهده

قسمت های مختلفی به صورت تکه های عظیمی

است .درون نیم دایره مجراهای متعددی در طنول

از بدنه سد اشاره کرد.سند خلینل خنان بنر روی

یکدیگر واقع شده اند که بنا پنائین رفنتن و فنرو

رودخانه فصنلی قلعنه خواجنه در دوران صنفوی

کش کردن آب سد می توان از طری دسترسی به

احداث شده است .این سد از مهمتنرین سندهای

مجراهای پائینی آب مورد استفاده را بهره بنرداری

ساخته شده در منطقه و بزرگترین آنهنا محسنوب

کرد .مجرای خروجی سد در قسمت سنراب سند

می گردد.الزم به ذکر است که سابقه سند سنازی

از طری دو دریچه که در پایه و بنه فاصنله چنند

در منطقه به روزگار صنفویه بنر منی گنردد و بنا

متری از همدیگر بنه شنکل مسنتطیل و در ابعناد

بررسی های به عمل آمده ،هنیچ گوننه سند و ینا

یکسان تعبیه شده و آب خروجی در پشت سد از

بندی قدیم تر از سد خلینل خنان شنناخته نشنده

این دو دریچه به پائین منقل منی شنده اسنت .در

است .با مطالعات به عمل آمده محل مذکور یکنی

این قسمت به منظور جلوگیری از فرسنایش پاینه

حاره ای بزر
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به هنگام فرو ریختن آب از پایه ها ،سکوی سنگی

گنگلومرای منطقه احداث شده و طول تقریبی آن

مسطحی تعبیعه شده است.کنترل آب خروجی سد

بننیش از  92متننر و بیشننترین ارتفننا آن از کننا

در قسمت مجراهنا توسنط چنوب هنایی کنه در

حدود  0/52متر است .ضخامت پایه سازه نینز در

اندازه و قطرهای مختلا تهیه شده انند ،صنورت

حدود  0/02متر می باشد.بند مذکور بنه صنورت

می گرفته است.از ویژگی های این سد منی تنوان

پلکانی ساخته شده و به طور کلی در دو پله بلنند

به نحوه کنترل آب و تنظیم نمودن آب پشت سند

که ارتفا پله اولنی  2/12متنر و ارتفنا پلنه دوم

بننا در یچننه هننای منندرج اشنناره کننرد .همچنننین

 2/22متر اسنت .ضنخامت تناج و سنطح بناالی

ساختمان سد خیلی به سدهای امنروزی و مندرن

دیواره بند در حدود  2متر است و بنه طنور کلنی

شننباهت دارد ،چننرا کننه در سنناخت آن از قننوس

اثر مذکور از سنگ با مالط ساروج ساخته شده و

بسیار نرمی به منظنور بناال بنردن مقاومنت بدننه

احتماال" توسط خوانین بختیاری در حدود اواخنر

استفاده شده است .محاسبات سند بسنیار فننی و

صفویه تا قاجاریه احداث گشته است .دریچنه ای

حساب شده انجام گرفته و نسبت قوس بدننه بنه

مستطیل شکل به صنورت طنولی در ابعناد * 62

طول آن و همچنین ارتفا و ضخامت کامال" فنی

 222سانیمتر ،وظیفه انتقال آب را به پشت سند و

است و منطب با اصول مکانیک و استاتیک حناکم

قسمت سراب سد بر عهده دارد .به طور کلی بننا

بر سازه ای آبی است .خوشنبختانه سند کمتنرین

دارای اسنتحکام فننو العناده مننی باشند و بطننور

را متحمل شده و هنم اکننون نبنز کناربری

کامال" سالم حفظ شده است.الزم به ذکر است که

خود را حفظ کرده است .از دیگنر ویژگنی هنای

در مجمو سه سد به نام های آب زالنو  0 ،2و 9

بارز این سازه استفاده از سنگ های تراش خورده

به موازات یک دیگر بر روی قسمت های متعندد

و منظم در بدنه خنارجی و نینز اسنتفاده از الشنه

رود آب زالو ساخته شده کنه سند منذکور پنائین

سنگ در بدنه داخلی است.از دالیل دیگر ایستایی

دست ترین آنها می باشند .از نکنات بسنیار مهنم

سد می توان به کارگیری روکش ساروج در بدنه

دیگر می توان به وجود کوره های آهنک پنزی و

بنا به منظور نفوذ ننا پنذیری و افنزایش مقاومنت

گچ پزی از نو چاله ای اشاره کرد که با توجه به

جداره های آن اشاره کرد(.تصویر شماره 9و)4

سفالهای مشاهده شده در اطراف آنها ،احتماال" به

آسی

دوره اسالمی متاخر تعل دارند و شاید در ساخت
بند آب زالو 1

مالط سد های فو وظیفه تولید گچ و آهک را بر

اثر مذکور بر اساس  UTMدر طنول جغرافینایی

عهده داشته اند.

 93/60/335و عرض جغرافینایی  93/39/44و بنا
ارتفا  122متر از سنطح درینا،در فاصنله ی 622
متری جنوب شرقی روستای آب زالو واقنع شنده
است .بند آب زالنوی  2در مینان تونه ماهورهنای

بند آب زالو :0بند آب زالو  0در شهرستان مسجد
سلیمان و در بخش اندیکا واقع گردیده است.اثنر
مننذکور بننر اسنناس  UTMدر طننول جغرافیننایی

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
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واحد شوشتر
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 93/69/624و عرض جغرافینایی  93/46/23و بنا

تغییننرات اقلیمننی ایننران درطننول عصننر یخبننندان

ارتفا  122متر از سطح دریا،در فاصله ی حندود

کوچک اشاره منی شنود  .دو رخنداد آب و هنوا

یک کیلو متری غنرب روسنتای آب زالنو و 422

شناختی یعنی دوره گرم در قرون وسطی و عصنر

متری جنوب پارک قلعه خواجه واقع شده اسنت.

یخبندان کوچک مهمترین تغیینرات اقلنیم جهنان

بند آب زالو  0به عنوان کوچکترین سد موجود از

طی هزار سال گذشته بوده اسنت ،اینن در حنالی

گذشته در منطقه بختیاری مطرح اسنت کنه دارای

است که عصر یخبندان کوچک گسترده تر بوده و

ابعادی بنه طنول  22متنر و ارتفنا  2متنر و نینز

شامل یک دورۀ سرمای بسیار شدید در هولوسنن

عرض  2/22متر می باشد .بند مذکور تماما" با پی

پایانی می باشند .اقلنیم شناسنان در منورد زمنان

سنگی از سنگهای تراش خورده و ترکیبی از الشه

شرو و پایان آن در جهنان اتفنا نظنر نداشنته،

سنگ بنا اسنتفاده از منالط سناروج،گچ و آهنک

برای مثال پورتر ( )2356اشناره کنرده اسنت کنه

ساخته شده است.

عصر یخبندان کوچک در اواخر قرون وسنطی در

با در نظنر گنرفتن اشنارات تناریخی و مطالعنات

حدود  2032شرو شده و تا سنال  2302وجنود

سبک شناختی این سد هنا و نینز پنژوهش هنای

داشته اسنت .در حنالی کنه المن ( )2311عصنر

انسان شناسی تاریخی در منطقه آثار منذکور نمنی

یخبندان کوچک را بین سال هنای ،2332 -2532

توانند قدیم تر از دوره صفویه و جدیدتر از دوره

با یک فاز مشنخص بنین  2332و  2122محندود

قاجاریه باشند .تاریخ احداث اینن آب بنندها بنه

سنناخته اسننت .هننم چنننین عصننر یخبننندان

طور نسبی هم زمان با تغیرات وسیع آب و هوایی

کوچننک( )2932-2532را بننه عنننوان مهمتننرین

در جهان بوده که اقلیم شناسنان از آن بنه عننوان

نوسننان اقلیمننی هولوسننن پایننانی معرفننی کننرده

عصر یخبندان کوچک نام می برند Little Ice

اند(لوزانو و همکاران  .)0221این عصر در آسیای

شننناخت و توضننیح برخننی

مرکزی ،بین قرون  23تنا  25بنا شنرایط پلووینال

تغییرات فرهنگی در منطقه در ارتباط بنا شنناخت

مشخص شده است .در این مناط شواهد دیریننه

تغییرات زیست محیطی مطرح می باشد .سناخت

اقلیم ،حاکی از این است که ترکی

اقلیم سنرد و

سد ها و آب بندها برای اولین بار در طول تناریخ

مرطوب مسهول پیشنرفت شندید ینخ در چنندین

اسکان منطقه مسنجد سنلیمان منی توانند بینانگر

کوهستان است.

پاسنخی فرهنگنی از سنوی انسنان در مقابلنه بننا

با این وجود عصر یخبنندان کوچنک ینک دوره

شننرایط نننوین زیسننتی در طننول دوره یخبننندان

پیوسته نبوده ،بلکه دارای پیچیدگی های مکانی و

کوچک در جنوب غرب اینران توسنط دامنداران

زمانی زیادی است(عزیزی وننورالهی . )2953بنر

کوچ نشین دوره صفوی باشد .شرایط جدیدی که

همین اساس در این مطالعه جهت تحلیل شنرایط

توام با یک دوره پر نوسان سرد و خشک همنراه بنوده

اقلیمی ایران در طی این عصر ،از اسنناد مختلنا

.Ageبنندین سننب

است  .در زیر بنه برخنی مطالعنات در ارتبناط بنا
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دریاچه ای جهت بررسی انعکاس های نناهمگون

دما و مقنادیر ایزوتنوپی آب مشنخص منی شنود

مکانی استفاده شده است.

( .)srnbJ& treboR ,2007در کوتاه مندت در

آنالیز جمعیت اسنتراکودها و فرامینیفرهنا از ینک

سیستم های باز مقادیر ایزوتوپی آب دریاچنه هنا

سو(لشننگری و نننورالهی )2953و مقایسننه اسننناد

مشابه میانگین بارش است .تغییرات ایزوتوپی آب

ایزوتوپ اکسیژن دریاچه ای در شناخت تغییرات

دریاچه ها در طی زمان ،به تغییرات دمایی ،فصلی

اقلیمی هولوسن پایانی بسیار منوثثر منی باشند .

بودن بارش و تغییرات منشنا بنارش وابسنته منی

استفاده از ایزوتوپ های پایدار اکسیژن 2ثبت شده

باشد .افزایش دما منجر به مثبت تر شندن مقنادیر

در عناصر سازنده ارگانیسنم هنای گینر افتناده در

 ∂25Oمی شود .بارش های(سرد) زمستانه معموال

رسوبات ،به عنوان روش رایجنی جهنت بررسنی

حاوی مقادیر ایزوتوپی کمتنری هسنتند .بنه اینن

شرایط محیطی و اقلیمی گذشته به کار بنرده منی

صورت با تمرکز بنارش هنا در زمسنتان ،مقنادیر

شننود .از آنجننا کننه اکسننیژن از جملننه عناصننر بننا

ایزوتوپی آب دریاچه ها به طرف مقادیر منفی تنر

فراوانی زیاد در طبیعت می باشد ،بیشترین کارایی

کشیده می شوند .در سیستم های بسته در طوالنی

را در بازسازی شنرایط محیطنی گذشنته دارد .در

مدت ،تبخیر نقش بیشتری بر روی تغییرات ∂25O

طبیعت علت تغییرات ایزوتوپی این است که مواد

آب دریاچه ها دارد که توسط برداشت ایزوتنوپ

به صورت ترجیحی در یک ایزوتنوپ نسنبت بنه

های سبکتر (  )26Oاز سیسنتم انجنام منی شنود،

دیگری غنی تر می شوند .عوامل طبیعی زیادی از

بنابراین مقادیر را به طرف مثبت تر پیش می بنرد.

جمله دما ،فعالینت هنای متنابولیکی ،تبخینر و ...

در مناطقی از جهان مانند بیشتر منناط اینران کنه

ایزوتوپی عناصر می شنوند.

تبخیر از بارش بیشتر است ،این تغییرات می تواند

در واقننع شننناخت عامننل کنتننرل کننننده مقننادیر

مهمترین عامل کنترل کنندۀ مقنادیر ایزوتنوپی آب

ایزوتوپی ،مهمترین بخش کار می باشد .همچننین

دریاچه ها باشد .دراین پژوهش اسنناد ایزوتنوپ

عوامل می توانند کنترل کنندۀ ترکیبنات ایزوتنوپی

اکسنیژن پایندار دریاچنه هنای زرینوار و میرآبناد

آب دریاچه ها باشند که شنناخت آنهنا بنه دقنت

جهت تفسیر تغییرات اقلیمی مورد اسنتفاده واقنع

زیادی نیاز دارد(عزیزی و نورالهی  .)2953جهنت

شده است .

منجر به تغییر ترکی

شننناخت بیشننتر عوامننل کنتننرل کننننده مقننادیر
ایزوتننوپی در ایننن دریاچننه هننا ،ابتنندا شننناخت
سازوکارهای احتمالی موثر بر ترکیبات ایزوتنوپی
اسناد دریاچه ای ضروری می باشد .لذا در اینجنا
خالصه ای از این سنازوکارها مطنرح منی شنود.
مقادیر  ∂25Oباریده شده بر روی دریاچه هنا ،بنا
1. Oxygen Stable Isotope

دریاچۀ زریوار
تقریبا در  322سال قبنل مقنادیر ایزوتنوپی اسنناد
دریاچه زریوار به طرف مقادیر مثبنت تنر کشنیده
شده است(شکل  .)2همنان طنور کنه گفتنه شند
تغییرات مقادیر ایزوتوپی دریاچه زرینوار در طنی
دوره هولوسن به تغیینرات فصنلی بنارش نسنبت

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
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داده شنننده اسنننت(.)sRbvbnJ, et all. 2001

ساالنه در هر دو وجود دارد(.عزینزی و ننورالهی

همچنین نتایج مطالعات دیگر ،تبخیر را از کنتنرل

)2953

کننده های اصلی مقادیر ایزوتوپی این دریاچه می
دانند .در اینجا هر دو تفسیر جهت بررسی شرایط
اقلیمی در این عصر مورد استفاده قرار گرفته انند.
طب دیدگاه اول در طی دوره هولوسن هنر زمنان
که تمرکز بارش ها در فصل زمستان بوده و بارش
های زمستانه نسبت به دیگر فصول نمایان تر بوده
است ،مقادیر ایزوتوپی به طرف مقادیر منفنی تنر
گرایش داشته اند و هنر وقنت کنه در منطقنه بنا
افزایش بارش بهاره همراه بوده اینم ،اینن مقنادیر
مثبت تنر شنده اسنت .بننابراین تغیینرات مقنادیر
ایزوتوپی دریاچه زریوار را می تنوان بنه افنزایش
بارش بهاره در منطقه نسبت داد .طب دیدگاه دوم
اگر تبخیر سهم بیشتری در کنترل مقادیر ایزوتوپی
دریاچه داشنته باشند ،منی بایسنت در اینن دوره
شرایطی برقرار باشد کنه سنهم بنارش در منطقنه
نسبت به تبخیر کمتر شده باشد( )E<Pو تنهنا در
این صورت می توان انتظار مثبت تر شدن مقنادیر
ایزوتوپی را داشت .بر این اساس در این عصر در
حالی که بارش ها در فصل زمستان کناهش یافتنه
است ،در ماه های اواخر تابستان دما نیز به حندی
بوده ،که مقادیری از آب دریاچنه را تبخینر کنند،
این در حالی است که پایین بودن میانگین دمنای
ساالنه نیز تا حدودی با کناهش تبخینر ،اخنتالف
نسبت باال را تعدیل کنرده اسنت .از آنجنایی کنه
بارش های زمستانه در منطقنه نقنش مهمنی دارد،
پس دیدگاه اول در تشاد با دیدگاه دوم قرار نمنی
گیرد ،به این صورت کنه احتمنال کناهش بنارش

دریاچۀ میرآباد
مقننادیر ایزوتننوپی دریاچننه میرآبنناد در طننی دوره
هولوسن شباهت زیادی به دریاچنه زرینوار دارد.
هم مانند دریاچه زریوار تغییرات ایزوتوپی اسنناد
این دریاچه نیز به تغییرات فصنلی بنارش نسنبت
داده شده است .همچنین تبخیر را نیز می تنوان از
کنترل کننده های مقنادیر ایزوتنوپی اینن دریاچنه
دانست .مثبت تر شدن مقنادیر ایزوتنوپی در 322
سال قبل در این دریاچه چشمگیر تراست (شنکل
 .)0در مورد این دریاچه نیز دو تفسیر باال برقنرار
است .هم مانند دریاچه زریوار در هنر دو حالنت،
شرایط سرد و خشنک بنودن دریاچنه بنا کناهش
بارش زمستانه قوی تر است .استیونس در مطالعه
خننود در دریاچننه میرآبنناد ،بننه دو خشکسننالی در
 2322و  322سال قبل اشاره منی کنند کنه منورد
آخنری را مقننارن بنا عصننر یخبنندان کوچننک در
اروپا می داند( .)sRbvbnJ, et all. 2006به نظنر
می رسد شرایطی که استیونس در  322سال قبنل
خشکسالی نامگذاری کرده است ،در واقع شنرایط
سرد و خشکی است که در زمان مورد مطالعنه در
منطقه رخ داده است.
پایین بودن مقادیر ایزوتوپی دریاچنه هنای غنرب
کشور(به علت کناهش بنارش زمسنتانه بنا منشنا
رطوبتی مدیترانه حاوی مقادیر بیشتر(O26عزینزی
و ننننورالهی  ،)2953بررسنننی تغیینننرات اسنننناد
ایزوتوپی دریاچه های زریوار و میر آباد با استفاده
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عصر یخبندان کوچک و تاثیر......
از تغییرات فصنلی بنارش و تبخینر تفسنیر شنده

مقارن با عصر یخبندان کوچنک ،شنرایط اقلیمنی

است .طب دیدگاه اول(تغییرات فصلی بارش) در

دریاچه های زریوار و میرآبناد نسنبت بنه امنروز

دریاچ زریوار ،در طی دوره هولوسن هر زمان که

خشک تر بوده است.

تمرکز بارش ها در فصل زمسنتان بنوده و بنارش
های زمستانه نسبت به دیگر فصول نمایان تر بوده
است ،مقادیر ایزوتوپی به طرف مقادیر منفنی تنر
گرایش داشته اند و هنر وقنت کنه در منطقنه بنا
افزایش بارش بهاره همراه بوده اینم ،اینن مقنادیر
مثبت تنر شنده اسنت .بننابراین تغیینرات مقنادیر
ایزوتوپی دریاچه زریوار را می تنوان بنه افنزایش
بارش بهاره در منطقه نسبت داد .طب دیدگاه دوم
اگر تبخیر سهم بیشتری در کنترل مقادیر ایزوتوپی
دریاچه داشنته باشند ،منی بایسنت در اینن دوره
شرایطی برقرار باشد کنه سنهم بنارش در منطقنه
نسبت به تبخیر کمتر شده باشد( )E<Pو تنهنا در
این صورت می توان انتظار مثبت تر شدن مقنادیر
ایزوتوپی را داشت .بر این اساس در این عصر در
حالی که بارش ها در فصل زمستان کناهش یافتنه
است ،در ماه های اواخر تابستان دما نیز به حندی
بوده ،که مقادیری از آب دریاچنه را تبخینر کنند،
این در حالی است که پائین بودن مینانگین دمنای
ساالنه نیز تا حدودی با کناهش تبخینر ،اخنتالف
نسبت باال را تعدیل کرده است .هم مانند دریاچنه
زریوار در هر دو حالت ،شنرایط سنرد و خشنک
بودن دریاچه میر آباد نیز با کاهش بارش زمسنتانه
قوی تر است(.عزیزی و نورالهی  .)2953بننابراین
مقادیر ایزوتوپ اکسیژن( )∂O25در دریاچه هنای
زریوار و میرآباد ،به طرف مقادیر مثبت تر گرایش
پیدا کرده اسنت  .بننابراین بنا توجنه بنه شنواهد
ایزوتوپی می توان نتیجه گیری کرد کنه در زمنان

بحث و نتیجه گیری
توضیح تغییرات فرهنگنی در باسنتان شناسنی بنا
استفاده از رهیافت های زیسنت بنوم شنناختی از
مهمترین شیوه هایی اسنت کنه باسنتان شناسنان
حداقل از زمان شکل گیری باستان شناسی ننو بنه
اهمیت آن پی بنرده انند (نگناه کنیند بنه عبندی
 .)2952از سننوی دیگننر رویکننرد هننای انسننان
شناختی در باسنتان شناسنی در ارائنه مندل هنای
توضیحی بنا اسنتفاده از طنرح فرضنیات مینانجی
خالی از فایده نیست  ،در این مقاله با طرح فرضنیه

ای اقلیم شنناختی در پاسخ به چرایی ساخت برخنی
تاسیسات آبی به منظنور اسنتفادۀ بهیننه از آبهنای
سطحی توسنط کنوچ نشنینان و تغیینر اسنتراتژی
کوچگری معیشتی در طول دوره صنفوی و حتنی
اوایننل قاجننار در منطقننه جنننوب غننرب ایننران
موضوعی است که سعی می شنود بنا اسنتناد بنه
برخی مدارک باسنتان شناسنی و شنواهد اقلیمنی
بدان پرداخته گردد.
کاهش بارندگی در طول سنال و سنرد و خشنک
شدن منطقه و نیزتمرکز بارندگی در فصنول بهنار
باعث مثبت شدن ایزوتوپ اکسنیژن در رسنوبات
دریاچه ای در طی پانصد سنال گذشنته نشنان از
تغیرات اقلیمی در جنوب غرب ایران داشنته ،هنم
زمان با دگرگنونی آب و هنوایی مندارک باسنتان
شناسی حاکی از تاسیس آب بند هنای کوچنک و

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران
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بزرگننی در منطقننه بننه منظننور حفننظ حننداکثری

-0عزیننزی قاسننم و نننورالهی داریننوش " 2953

نزوالت جوی و روان آبهای سطحی دارد ،شواهد

بررسی شرایط اقلیمنی اینران در عصنر یخبنندان

گاهنگاری و تاریخی بیانگر هنم زمنانی احتمنالی

کوچننک( )AILبننا اسننتفاده از مقایسننه اسننناد

این دو پدیده در جنوب غرب اینران منی باشند .

ایزوتوپ اکسیژن دریاچه هنای زرینوار ،میرآبناد،

برخی مدارک دیگر باستان شناسی منطقه نشان از

بختگان و پریشان  ،زیر چاپ.

سنناخت قلعننه هننایی اسننتقراری در مننناط کننوچ
نشینی شمال خوزستان دارد ،کنه تناریخ سناخت
آنها حداقل از زمنان صنفویه بنه بعند اسنت اینن
شواهد احتماال" بیانگر تغییر استراتژی کوچ گری
در بین گروه های کوچ نشنین منطقنه شنده و بنا
تاسیس قلعنه هنا و اسنتقرار احتمنالی در بعشنی
مواقع به طور کامنل باعنث تغییراتنی در سناختار

()9علیننزاده ،عبنناس  2959منشنناث نهادهننای
حکومتی در پیش از تاریخ فارس تل بکون،کنوچ
نشنننینی باسنننتان و تشنننکیل حکومنننت هنننای
اولیه،ترجمننه کننوروش روسننتایی،تهران:سننازمان
میننراث فرهنگننی و گردشننگری:بنیاد پژوهشننی
پارسه-پاسارگاد.

فرهنگننی جوامننع انسننانی دوران اس نالمی متنناخر

( )4عبدالهی،مصننطفی و سرداری،علیرضننا 2953

گشته است  .از طرفی وجود برخی شواهد باستان

گزارش توصیفی،مقدماتی فصل نخست بررسی و

شناسی مبنی بنر حشنور ضنعیا محوطنه هنای

شناسایی شهرستان ازنا،مجموعه مقاالت همنایش

استقراری همزمان در دره های مرتفع ییالقنی زاگنرس

بننین المللنی باسننتان شناسنی ایران،حننوزه غننرب

شرقی (عبدالهی و سرداری2953و عبدالهی )2951

کشور،به کوشش دکتر حسن فاضلی نشلی

 ،بیانگر تغییر الگوی اسکان در منطقه منی باشند .

( )3عبدالهی،مصنننننننطفی  ،2951گنننننننزارش

تغییرات زیستی در نهایت منجر به استقرار حداقل

توصنننیفی،مقدماتی فصنننل نخسنننت بررسنننی و

بخشی از جوامع کوچ نشین در منطقنه گرمسنیر

شناسایی شاپور آباد الیگودرز کتابخانه پژوهشکده

شمال خوزستان گشته  ،که پس از آن ساخت آب

باستان شناسی

بند ها را جهت کمبود مننابع آبنی در پنی داشنته

()3افشننننار سیسننننتانی،ایرج نگنننناهی بننننه

است.

خوزستان،تهران:نشر هنر-چاپ اول-بهار 2966

منابع
-2لشگری حسن و ننورالهی دارینوش " ، 2953
بازسازی  2522ساله شرایط اقلیمی و محیطی بنر

()6عباسننی شننهنی،دانش  2946تنناریخ مسننجد
سنننننلیمان"از روزگننننناران باسنننننتان تنننننا
امروز"،تهران:انتشارات هیرمند.2950،

اساس آنالیز جمعینت اسنتراکودها و فرامنیفرهنا"

( )1عیننزاده ،عبنناس تهننوری و عمننل در باسننتان

(نمونه موردی دریاچه پریشان) ،زیر چاپ.

شناسی با فصل هایی در زیست شناسی تحولی و
معرفت شناسی /تنالیا عبناس عینزاده -.تهنران:

73

......عصر یخبندان کوچک و تاثیر
effects of the Little Ice Age in the
tropical lowlands of eastern
Mesoamerica. PNAS.
4-Porter, S. C. (1986). Pattern and
forcing of Northern Hemisphere
glacier variations during the last
millennium. Quaternary Research
26, pp 27-48.
5-Stevens R. Lora, Wright H.E ,Ito
Emi.(2001). Proposed changes in
seasonality of climate during the
Lateglacial and Holocene at Lake
Zeribar,Iran.
A
HOLOCENE
SPECOAL ISSUE, p 747-755.
6-Stevens R. Lora,Ito Emi,Schwalb
Antji,Wright Jr Herbert .(2006).
Timing of atmospheric precipitation
in Zagros Mountain inferred from a
multi-proxy record from lake
Mirabad,Iran. Quaternary research,
p 494-500.

 سازمان چناپ و،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 سننازمان میننراث فرهنگننی کشننور:انتشننارات
2952 ،)(پژوهشگاه
 انتشنارات،  تاریخ بختیاری2962 )سردار اسعد5(
2962 ،  تهران،یساولی
 زیست بوم شناسی انسانی2952 ) عبدی کامیار3(
 مجله، و اهمیت آن در پژوهشهای باستان شناسی
 شنماره، سنال شنانزدهم، باستان شناسی و تاریخ
92
1-Griffiths I.Huw, Schwalb Antji,
Stevens
R.
Lora.(2001).Environmental change
in southwestern Iran: the Holocene
ostracoda fauna of Lake Mirabad. A
HOLOCENE SPECOAL ISSUE,
p757-764.
2-Lamb, H. H. (1977). Climate,
present, past and future. Methuen,
London.
3-Lozano-García. Socorro Ma. del,
Margarita
Caballero,
Beatriz
Ortega , Alejandro Rodri´guez§, and
Susana Sosa (2007). Tracing the

74

نقشه شماره -2تقسیمات استان خوزستان و موقعیت آن در نقشه کشور

نقشه شماره -0تقسیمات شهرستان مسجد سلیمان و موقعیت آن در استان خوزستان

نقشه شماره  : 9نقشه توپوگرافی منطقه مسجد سلیمان

76

عصر یخبندان کوچک و تاثیر......

تصویر شماره  : 0نمای کلی سد خلیل خان

تصویر شماره  : 2عکس ماهواره ای منطقه مسجد سلیمان

تصویر شماره  : 9منظره کلی سد آب زالو

تصویر شماره  : 4طرح پالن  ،نما و مقطع سد آب زالو

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

شکل( )1تغییرات مقادیر ایزوتوپی دریاچه زریوار طی دوره هولوسن .این مقادیرتقریبا در  322سال قبل مثبت تر شده اند.
))Stevens et all , 2001

شکل( )2تغییرات مقادیر ایزوتوپی دریاچه میرآباد طی دوره هولوسن .این مقادیرتقریبا در  322سال قبل مثبت تر شده اند.

()sRbvbnJ, et all. 2001
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