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پژوهشگران دانشگاه توبینگن خاستگاههای  

کشاورزی در کوهپایه های زاگرس در ایران را 

 مستند سازی کردند
 

 
 

 

 

 3102 یهژوئ 4توبینگن، 
 

جستجوی خاستگاههای  درچندین دهه است که باستان شناسان 

کشاورزی هستند. این پژوهش ها  منجر به شناسایی نشانه های 

اهلی سازی گیاهان در بخش غربی و شمالی هالل حاصلخیز شده 

محققان  Scienceو در مجله  3102ژوئیه  5است. در تاریخ 

دانشگاه توبینگن با همکاری پژوهشکده باستان شناسی ایران 

ه های کوههای زاگرس در ایران که نشان می دهند که کوهپای

در بخش شرقی هالل حاصلخیز واقع شده است مرکز کلیدی و مهمی 

 در اهلی سازی اولیه گونه های گیاهی بوده است.

باستان شناسان دانشگاه توبینگن نیکالس کنارد و محسن زیدی 

 3101و  3112محوطه نوسنگی بدون سفال چغاگالن را در سالهای 

یک  این کاوشگران موفق شدند تادادند.  مورد کاوش قرار

متر مربوط به دوران نوسنگی  8توالی درازمدت به ضخامت 

سال پیش تاریخ گذاری  2811تا  00711بدون سفال را که مابین 

در این . کاوش ها کنندشده در این محوطه مستند سازی 

منجر به شناسایی آثار غنی از بقایای معماری، محوطه 

 و پیکرک های ِگلی انسانی و حیوانی، ابزارهای سنگی،

شاید مهمترین  با این حال شده است. ابزارهای استخوانی

جزو غنی که  است بقایای گیاهیمجموعه  بخش این یافته ها

تا کنون در نوسنگی بدون سفال ترین مجموعه های یافت شده 

 خاور نزدیک است.

نشگاه سیمونه ریل، سرپرست آزمایشگاه گیاه باستان شناسی دا

 75نمونه را که مربوط به  21111توبینگن، بقایای بیش از 

ساله در چغاگالن هستند  3111گونه گیاهی مختلف در یک توالی 

را مورد آزمایش قرار داده است. این مطالعه بیانگر این 

است که خاستگاههای کشاورزی در خاور نزدیک را می توان به 

اینکه تنها به یک چندین مرکز عمده و اصلی نسبت داد تا 

مرکز و بخش شرقی هالل حاصلخیز نقش کلیدی و مهمی را در 

 فرایند اهلی سازی بازی کرده است.

بسیاری از محوطه های نوسنگی بدون سفال به طور نسبی دارای 

توالی استقراری کوتاهی هستند لذا توالی استقراری دراز 

وسعه مدت در چغاگالن دارای ارزش زیادی در جهت بازسازی ت

الگوهای جدید در اقتصاد معیشتی انسان در این دوران است. 

به دست آمده از چغاگالن شامل گیاهی فراوان ترین گونه های 

جو، گونه گندمیان و عدس است، که همگی نیای وحشی محصوالت 

جدید هستند. این گونه ها و بسیاری از گونه های دیگر به 

ژه از افق باستان مقدار خیلی زیادی از این محوطه به وی
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سال پیش تاریخ  00711 بهآخرین عصر یخبندان و  پایانبه مربوط ، که 00شناختی 

سال پیش  2811 به که 3گذاری شده به دست آمده است. در افق باستان شناختی 

 تاریخ گذاری شده، گندم اهلی شده برای اولین بار ظاهر می شود.

نگر پرورش منحصر به فرد و دراز مدت بقایای گیاهی به دست آمده از چغاگالن بیا

گونه های وحشی گیاهی در بخش شرقی هالل حاصلخیز است. در طی مدت دو هزار سال، 

محوطه به استفاده از گونه های اهلی شده تغییر یافته که ساکنان اقتصاد معیشتی 

این اقتصاد معیشتی جدید پایه های گسترش زندگی روستایی و در پی آن تمدنهای 

نزدیک را شکل داد. گیاهان مختلف شامل گونه های متعدد گندم، جو و عدس  خاور

همگی و در کنار حیوانات اهلی بعدها به همراه کشاورزان در سراسرغرب اوراسیا 

گسترش پیدا کرد و به تدریج جایگزین جوامع محلی شکارگر و جمع آوری کننده غذا 

هالل حاصلخیز اهلی شدند، در این مناطق گردید. بسیاری از گیاهانی که در 

 زیربناهای اقتصادی جمعیت حاضر جهان را شکل می دهد.
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Excavations in the Fertile Crescent: Tübingen archaeologists found evidence of early agriculture at Chogha 
Golan (1) Image: Simone Riehl 
 

 

Archeobotanical specimens of wild (B) and domesticated emmer (D), compared with modern seeds (A and C). 

Photos: Simone Riehl  
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 An animal figurine from Chogha Golan. Image: Mohsen Zeidi 

 

 

Tübingen archaeologists at work atop the tell and 8m below the surface. Photos: Nicholas Conard/Saman Hamzavi  

 

 

Weiteres Bildmaterial erhältlich unter http://www.eurekalert.org/pio/sci/ 
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