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  *بهروز بازگير

  )پيش از تاريخ دانشگاه رويرايي ويرگيلي، اسپانيا گروه كواترنري و(
 

  : چكيده
 چهار مكاندر اخير كه هاي زنياله به كاوش و گمانهاين مق
عالوه بر . پردازدمي ،دهرسيانجام به آباد سنگي در دره خرمپارينه

 1970كه در دهه رجنه اَ راي َگري و پناهگاه صخرهمَق غار
، ميالدي توسط فرانك هول و كنت فلنري كاوش گرديده بودند

تين بار مورد كاوش و ـر براي نخسلدَكران و وـغارهاي گيل
ها، نگاري اين محوطهاليه اين نوشتاردر . زني قرار گرفتندگمانه

اطالعات كلي مجموعه مصنوعات سنگي، شناسايي مقدماتي 
از بقاياي جانوري، بخشي از نتايج بدست آمده از آناليزهاي  شيبخ

. ارائه گرديده است XRDهاي گياهي و رزيديو، گرده يوزور،
در  هامكانتي نشان از وجود استقرار در تمامي اين نتايج مقدما
دهد كه نشان  ميو جديد به بعد دارد و  يسنگي مياندوران پارينه

يند آاي براي مطالعه فرالعادهفوق قابليتداراي  هاي ياد شدهمكان
-فنمشاهدات مقدماتي . استهاي فرهنگي انتقال اين دوره

هاي زيرين غارهاي اليه دهد كه توالينشان مي شناختيگونه
 هاي تاياك و ليماس احتماالًگيلوران و قمري به دليل وجود تيزه

  . مصادف باشد يسنگي ميانپارينهدورة با اوايل  ديدوتا ح

آباد، و جديد، دره خرم يسنگي ميانپارينهدورة  :واژگان كليدي1
 ايغار گيلوران، غار كلدر، غار قمري، پناهگاه صخرهزني، گمانه

 . ارجنه گر

  

 :مقدمه

 آباد يكي ازبر اساس شواهد كنوني، زاگرس مركزي و درة خرم
سنگي ترين مناطق ايران از نظر وجود بقاياي دورة پارينهغني
اي از حضور انسان در قه آثار و بقاياي ارزندهـاين منط. است
پليستوسن مياني و جديد در خود جاي داده و داراي  هايدوره

سنگي ايران و حتي در مطالعات دوران پارينهي فراواناهميت 
اي زاگرس مركزي داراي پتانسيل بالقوه. غرب آسيا استجنوب

جهت انجامِ مطالعات بيشتر در خصوص درك چگونگي پراكندگي 
و مهاجرت انساني است، برخي حتي اين بخش از زاگرس را 

هاي ترين پل ارتباطي و مبدأ مهاجرت و پراكنش انسانكليدي
شناخت كامل و درك عميق مواد فرهنگي هر . دانندمروزي ميا

محوطه در ابتدا منوط به كسب آگاهي كلي از منطقه مورد مطالعه 
سنگي گيلوران، است، در راستاي اين هدف چهار مكان پارينه

                                         
 Behrouzbazgir@yahoo.com: ترونيكپست الك.  *
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 زنيآباد براي كاوش و گمانهكلدر، قمري و گَرارجنه در درة خرم
ويژه دره به( زاگرس مركزي با آگاهي از اهميت. انتخاب گرديد

سنگي و با مطالعه نتايج تحقيقات در مطالعات پارينه) آبادخرم
-ها و ابهاماتي مواجه شديم كه در كنار پرسشپرسش پيشين، به

هاي انجام تحقيق حاضر به شمار زهـاز جمله انگي هاي جديد،
 .روندمي

قع ها و ابهاماتي كه در وادر اينجا اشاره مختصري به پرسش
 از. هاي اين فصل تبديل شدند، خواهيم داشتبه اهداف كاوش

  :توان به موارد ذيل اشاره كردجمله ميآن
آباد چه زماني آغاز سنگي مياني دره خرماساساً دوره پارينه: 1

  .)1(گرديده است؟
توان شواهد محكمي براي اثبات فرايند انتقال تدريجي آيا مي: 2

سنگي جديد در دره اوايل پارينه به يسنگي مياناز دورة پارينه
  .)2(آباد به دست آورد؟خرم

  .)3(آباد تا چه حد است؟آگاهي ما از شرايط اقليمي دره خرم: 3
هاي انجام شده بر روي ها و بررسيآيا با مطالعه گزارش: 4

توان به يك درك كلي آباد ميمجموعه ابزارهاي سنگي دره خرم
توان به نها رسيد و تا چه ميزان مياز نحوه كاربري و كاربرد آ

هاي پيشنهاد شده براي مصنوعات سنگي يافت شده اتكا كاربري
هاي پيشنهادي كه غالباً بر كرد؟ به عبارتي ديگر آيا كاربري

هاي اي ابزارها كه به روشمبناي تشريح  شكل ظاهري و مقايسه
كي شناسي و نهايتاً بررسي تكنولوژيشناسي و ريخترايج گونه

يل هايي از قبپاسخگوي پرسش صورت گرفته، توانسته است
و نحوه و چگونگي ارتباط و تماس كاربرد دقيق، هدف از ساخت 

مثال تماس با مواد  براي(ابزارهاي سنگي با ديگر بقاياي فرهنگي 
  .)4(باشد؟) آلي و غير آلي

چه آباد تا سنگي دره خرمآگاهي از نحوه معيشت جوامع پارينه: 5 
هايي توان با مطالعه گزارشميزان است؟ به عبارتي ديگر آيا مي

بندي كلي در كه تا به امروز از منطقه منتشر شده به يك جمع
آباد رسيد، بدين سنگي دره خرممورد نحوه معيشت جوامع پارينه

تواند تا حدودي معني كه آيا شواهد به دست آمده تا به حال مي
در خصوص آگاهي از نحوه  هاي موجودپاسخگوي پرسش

  .) 5( معيشت جوامع مورد نظر باشد؟
ها عالوه بر موارد فوق، از ديگر اهداف مهم اين كاوش

ها در راستاي بررسي تنوع تكنولوژي مصنوعات سنگي اين مكان
اي، براي بدست آوردن ديدي كلي از اي و مقايسهمطالعه منطقه

اد فرهنگي هر محوطه با آباد و درك موسنگي دره خرمدورة پارينه
ها در ها و تفاوتها بويژه بررسي شباهتمقايسه با ديگر مكان

كاربري آناليزها و  نمودارهاي آماري، مصنوعات سنگي، ترسيم و ب
هاي نوين در ها و بكارگيري روشمطالعه توالي فرهنگي مكان

ته الب. اي بودرشتهگيري از علوم ميانسنگي با بهرهمطالعات پارينه
توان زحمات هول و فلنري را ناديده گرفت، زيرا در اين زمينه نمي

عات گسترده ـاينان نخستين كساني بودند كه اقدام به مطال
اي در اين خطه نمودند و با در نظر گرفتن زمان انجام منطقه
هاي آنها توان پژوهشآنها در دهه هفتاد ميالدي مي هايفعاليت
عات ـوب غرب ايران بلكه در مطالالبي نه تنها در جنـرا انق
متاسفانه به داليلي . سنگي كل ايران به حساب آوردپارينه

و عدم ارائه   1967همچون بسنده كردن به گزارش مقدماتي 
هاي ميداني، فقدان تكنولوژي و گزارش كامل نتايج فعاليت

آناليزهاي نوين در آن زمان و مسائلي از اين دست، نهايتاً كار آنها 
هاي تواند به عنوان يك تحقيق كه بتواند پاسخگوي پرسشنمي

در اين خصوص . محسوب كرد ،شناسي امروز دنيا باشدباستان
اولزوفسكي به اين مسئله به عنوان يكي از دبوره ديبل و هارولد 

عليرغم «اند سنگي زاگرس اشاره نمودهمشكالت كلي دورة پارينه
از صنايع تاريخچة تحقيقات صورت گرفته، به هر حال، آگاهي ما 

. اين منطقه نسبت به لوانت و اروپا بسيار اندك است) ابزار سازي(
هاي تحقيقاتي چندين متغير از جمله تغيير و دوري از پروژه

ميالدي، فقدان و كمبود  1970زاگرس، بخصوص بعد از اوايل 
هاي گذشته، و در نتيجه درك كم و هاي كامل از كاوشگزارش

باستاني ثبت شده در اينجا عدم تقدير از اهميت آثار 
  ).  :1993Olszewski &Dibble(»]زاگرس[

با توجه به اين موارد و با سنجيدن شرايط موضوع مورد 
ها و پژوهش و با در نظر گرفتن امكان انجام برخي از روش

هاي نوين جهت يافتن پاسخ براي برخي از نكات ذكر آزمايش
و محيط پيرامون  هاشده، تصميم به انجام بررسي سطحي محوطه

هايي با قابليت مناسب براي برنامه ارزيابي محوطه آنها با هدف
-142از اخذ مجوز شماره پس . كاوش در دستور كار قرار گرفت

از اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري  10/04/1389مورخ 1351
هاي و صنايع دستي استان لرستان، مطالعه مقدماتي و بررسي

. قه به سرپرستي نگارنده انجام گرديدهاي منطسطحي محوطه
بندي، ثبت ها كه غالباً با روش سيستماتيك شبكهطي اين بررسي

متر انجام  1×1و ضبط و برداشت مصنوعات سنگي از شبكه هاي 
هاي آوري شده به دقت و بر اساس روشگرديد، ابزارهاي جمع

ندي ببندي فناورانه، طبقهشناسي و دستهريخت شناسي،رايج گونه
و مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس با در نظر گرفتن عواملي چون 
شرايط رسوبات هر محوطه از نقطه نظر دارا بودن رسوبات بيشتر 
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و ) هاي حفاري قاچاقبخصوص چاله(با آشفتگي و آسيب كمتر 
تنوع مصنوعات سنگي، غارهاي گيلوران و كلدر به دليل غنا و 

دارا بودن رسوبات نسبتاً ضخيم با وري شده، آتنوع ابزارهاي جمع
و غار قمري به دليل غناي ابزارها و وجود چند نقطه  آسيب كمتر

پناهگاه . نسبتاً بكر و دست نخورده براي كاوش انتخاب شدند
فرانك  1967اي گرارجنه صرفاً با اتكا به گزارش سال صخره

مبني  )Hole and Flannery, 1967( هول و كنت فلنري
) سنگي جديداوايل پارينه(رهاي موستري و برادوستي بر وجود ابزا

هاي آنها كه تنها به دليل آشفتگي رسوبات قادر به رهگيري اليه-
براي آزمايش مجدد انتخاب گرديد با اين اميد كه بتوان  -نشدند

  وان ـتر يافت تا شايد بتب كمـيـتگي يا با آسـاي بدون آشفطهـنق
  

-مياني به جديد در اليه سنگيپارينهقالي ـشواهدي از مرحلة انت

ها اميدوار بوديم كه زنيپيش از آغاز اين گمانه. نگاري آن  بيابيم
هاي از تغييرات فناوري ابزارها، داده يا داده مستند مداركي

  .    ها بيابيمسمبوليك و غيره در اين محوطه
طرح پژوهشي كاوش و  1390بدين ترتيب در زمستان 

اي ان، كلدر، قمري و پناهگاه صخرهزني در غارهاي گيلورگمانه
لي اداره كل با حمايت ما )1نقشه ( آبادگرارجنه واقع در درة خرم

دستي و گردشگري استان لرستان به فرهنگي، صنايعميراث
از اخذ مجوز شمارة  شناسي ارسال و پسپژوهشكدة باستان

فعاليت ميداني در شرايط  20/09/1390مورخه  7585-142
  .وايي آغاز شده و سخت آب

  
  آبادهاي كاوش شده درة خرمموقعيت محوطه. 1نقشه 
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سنگي استان لرستان و هاي پارينهمروري بر پژوهش

  :آباددرة خرم
هاي هنري فيلد نخستين محققي بود كه به شناسايي محوطه

و طي جنگ جهاني  1950در سال . سنگي لرستان پرداختپارينه
 ,Field( ي در  غار كنجي حفر نمودادوم بود كه فيلد ترانشه

ميالدي هيچ  1963زني تا سال پس از اين گمانه ).1951
فعاليتي صورت نگرفت تا اينكه فرانك هول و كنت فلنري طي 

سنگي را شناسايي مكان پارينه 17بررسي نواحي اطراف دره 
پنج مكان در برگيرندة فرهنگ موستري و مابقي به دورة . كردند
دو طي دو  اين. سنگي تعلق داشتندجديد و فراپارينه سنگيپارينه

اي هاي صخرهسال غارهاي كنجي، قمري، يافته و پناهگاه
سنگي آنها دورة ميان. پاسنگر و گرارجنه را مورد كاوش قرار دادند

-سنگي و فراپارينهمنطقه را به همراه يك توالي از ادوار پارينه

 :Hole and Flannery, 1967(سنگي شناسايي كردند

151.(  
چارلز مك برني از سوي دانشگاه كمبريج  1969در سال 

 2و هميان 1ميرمالس، برد اسپي، همياناي چهار پناهگاه صخره
 1 ها همياندر اين ميان تن. را در ارتفاعات كوهدشت كاوش كرد

 ,McBurney( سنگي مياني بودپارينه ةداراي شواهدي از دور

1969; 1970. ( 

ي خود در دانشگاه دكتر رسالةاسپت در بخشي از جان 
سنگي لرستان هايي در خصوص دورة پارينهميشيگان به پژوهش

بخش قابل توجهي از  1969وي در بهار و تابستان . پرداخت
رسوبات غار كنجي را كاوش كرد، اما از آنجايي كه اين مكان به 

ب و تيغي تخريعي توسط جانوران صحرايي چون جوجهطور وسي
 ,Speth( زير و رو شده بود، مجبور شد تا دست از كاوش بكشد

ميالدي با همكاري مارك  1980در اواسط دهة  وي). 1971
و  1969ر مجموعة به هم ريختة به دست آمده از حفاري بامل

هول و فلنري  يمتر 10×1 ةواد به دست آمده از ترانشهمچنين م
 Baumler and(درا دوباره مورد تجزيه و تحليل قرار دادن

Speth 1993.(  
هاي ميداني ، فعاليت1980در سال  تحميليبا شروع جنگ 

هاي باستاني ايران متوقف و  زاگرس همچون ساير محوطه ةمنطق
پژوهشگران بر روي مجموعه مصنوعات سنگي بدست آمده از 

از جمله اين . گذشته، كار خود را ادامه دادند هايكاوش
وي . مك برني بودچارلز از دانشجويان پژوهشگران رابرت بولي 

را در  1هاي هوميان نتايج بررسي مواد بدست آمده از كاوش
برني هاي اي درباره كاوش دكتري خود مطرح و سپس مقاله رسالة

 ,Bewley(هاي اطراف كوهدشت منتشر كرد در محوطه

به دليل  سنگي ايران اهميت هوميان در پارينه ).1984 ;1980
سنگي مياني ترين ساليابي مطلق براي دوره پارينه قديميارايه 

اورانيوم بر / نگاري توريومبا انجام آزمايش تاريخ. زاگرس است
، تاريخي برابر با 1 هوميان a2 ةروي يك قطعه استخوان از الي

بولي به منظور . )همان( سال پيش بدست آمد148000 35000±
د اسكينر اين محوطه ، همانن1 تجزيه و تحليل مجموعه هوميان

و  Cرد مهزار ، بيستون، Dشانيدر (ديگر  ةرا با چهار محوط
بر اساس مطالعات انجام شده شواهدي از . مقايسه كرد) كنجي 

بدست آمد  در اين مكان گردآورنده-هاي شكارگر استقرار گروه
(Bewley,1984) .تطبيقي به عمل آمده با  ةطبق مقايس

موستري زاگرس سنت متعلق به  1ها، هوميان  ديگر محوطه
اي  مقايسه طي بررسيِروش دمينزوني ، آنجال1980ة در ده. است

هاي  سنگي زاگرس و توروس، بخشي از مجموعهصنايع پارينه
 صنايع سنگي كنجي، گرارجنه، يافته و پاسنگر را بررسي كرد

(Minzoni-De´roche 1993).  
سنگي ينههاي پاريك هيأت زبده در پژوهش 1379در سال 

متشكل از كوروش ، از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور
نسب و روستايي، فريدون بيگلري، سامان حيدري، حامد وحدتي

-، اقدام به بررسي سطحي و مطالعات گستردهبنابمازيار اشرفيان

؛ 1380روستائي و ديگران ( هايي از لرستان نمودنداي در بخش
Roustai et al. 2002; Roustai et al. 2004 .( پس

بلژيكي به سرپرستي فريدون  -از آن هيأت مشترك ايراني
و  1384هاي طي سال سونيا شيدرنگ و مارسل اُت بيگلري،

 ;Otte et al. 2007( به كاوش در غار يافته پرداختند 1387

Mashkour et al. 2009; Shidrang 2007 .( از نكات
مهمي در  توان به كشف شواهدها ميحائز اهميت اين كاوش

 /هاي هموساپينس، ابزارهاي شاخص برادوستيخصوص انسان
زينتي همچون صدف،  هايترين يافتهناسي، شواهد قديميگاوري

سنگي هاي مربوط به اوايل پارينهاليه ضخيمِ گل اُخرا در اليه
 هايي صدف دريايي و غيره اشاره نمودجديد، كشف گونه

   ).1385شيدرنگ (
هاي هول و ها و كاوشيج بررسينيز نتا 1389در سال 

 Vahdati Nasab(فلنري نيز مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت 

سنگي در استان هاي پارينهشايد بتوان آخرين پژوهش). 2010
لرستان را بررسي سطحي شهرستان كوهدشت توسط بابك 

 )Moradi & Bakhtiari 2010( مرادي و فاطمه بختياري
ران بزان در غربِ منطقه كوهدشت هاي درة ُكو همچنين بررسي
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يكي از دستاوردهاي مهم . بيگي به حساب آوردتوسط سجاد علي
 110( بررسي درة كران بزان كشف شمار قابل توجهي محوطة باز

 گي قديم استـسنهـپارين و كشف شواهدي از دورة) مكان

)Alibaigi et al. 2011.( 

  
  زنيروش كاوش و گمانه

شاره شد، اولين گام اين پژوهش با بررسي همانطوري كه پيشتر ا
 1389مند منطقه توسط نگارنده در سال سطحي وسيع و نظام

ها كه غالباً با روش سيستماتيك طي اين بررسي. برداشته شد
و برداشت ابزارهاي سنگي از  بندي انجام شد، ثبت و ضبطشبكه
هاي عالوه بر تمامي محوطه. متر انجام گرديد 1×1هاي شبكه

از جمله سه محوطة (شماري محوطه جديد  ،گزارش شدة پيشين
. نيز كشف شد كه در مجالي ديگر به آنها نيز خواهيم پرداخت )باز

آوري شده و انجام مقايسات مقدماتي هاي گردپس از بررسي يافته
قمري و  كلدر، هاي گيلوران،و سنجشِ شرايط هر مكان، محوطه

  . گرديدند زني انتخابگرارجنه براي انجام گمانه
داده كه پس از فصل بارندگي و به دليل تجربه نشان 

آيد هاي باستاني بوجود مياي كه در سطح نهشتهفرسايش جزئي
به . شوندسطح رسوبات نمايان مي هر ساله شواهد جديدي در

، در اين فصل 1389همين دليل عالوه بر بررسي سطحي سال 
نيز قبل از شروع كار ابتدا محيط پيرامون هر محوطه با هدف 

اي بيشتر مورد بررسي قرار گرفت و مجموعه ي اطالعاتگردآور
 بنديديگر از مصنوعات سنگي سطحي به روش سيستم شبكه

گردآوري اين مصنوعات صرفأ جهت آگاهي كلي از . گردآوري شد
بردن به وضعيت هاي محتمل فرهنگي هر مكان و پيدوره

ليات ـس عمـسپ. تـاي سطحي انجام گرفـهپراكنش داده
محوطه جهت مشخص كردن ميزان رسوبات بندي هر شبكه

 .)1شكل ( گرفتفرهنگي براي ثبت در نقشه توپوگرافي انجام 
پس از انجام اين مراحل با توجه به شرايط رسوبات فرهنگي هر 

پيش از شروع . خص شدـمحل يك يا دو گمانه مش مكان،
  .  زني، پالن و نقشه هر مكان نيز تهيه گرديدگمانه

هاي كاوش شده به پيروي از ر تمامي محوطهروش كاوش د
ترين كه يكي از مدرن(سيستم كاوش محوطة آتاپوئركا اسپانيا 

انجام ) سنگي دنياستهاي پارينههاي كاوش در محوطهروش
گمانه، /در اين روش اسم محوطه، سال كاوش، نام ترانشه. گرفت

گونه  طبقه،/گمانه، شماره اليه، مواد، دسته /نام مربع هر ترانشه
عمق فوقاني، عمق  ، X-Yجانوري، مختصات محورهاي

عرض، قطر و نهايتأ مشاهدات به  جهت، شيب، طول، تحتاني،

هاي با توجه به بافت رسوبات، خاكبرداري در گمانه. رسيدثبت 
سانتيمتر  5مذكور به صورت متريك و در قالب واحدهاي كمتر از 

استفاده از دوربين  گيري عمق هر يافته بااندازه. انجام گرفت
ها، عالوه بر ثبت و ضبط دقيق يافته. گيري نيوو ثبت گرديداندازه
هاي مختلف از هر محوطه براي انجام آناليزهاي از پيش در نمونه

هاي خاك جهت نمونه. گردآوري گرديد نظر گرفته شده،
هاي گياهي و غيره به صورت آزمايشات مكانيك خاك، گرده

بسته (سانتيمتري  20و  10ترل از واحدهاي سيتماتيك و تحت كن
هاي مختلف و مشروط به وجود در عمق(، زغال )به عمق رسوبات

هاي استخوان براي آناليز هاي گياهي از سرند آبي، نمونه، دانه)آن
AMS گذاري رسوبات با هاي خاك براي تاريخو نهايتأ نمونه

   .)1تصوير ( آوري گرديدجمع OSLروش 
  

  
سانتيمتري براي  20و  10برداري خاك در واحدهاي نمونه: 1تصوير 

هاي گياهي و غيره از ديواره يك خاك، گردهانجام آزمايشات مكان

  .در غار گيلوران AY1شمالي گمانه 
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هاي مربوط پس از ثبت و ضبط دقيق مواد فرهنگي، خاك
سانتيمتري با دو روش سرند خشك و سرندآبي  5به هر واحد 

هاي حاصل از اين دو روش به گرفت و يافتهرار ميمورد بررسي ق
هاي هيافتورهاي مختصاتي آنها، به عنوان دليل عدم آگاهي از مح

سطحي، اما با آگاهي از موقعيت اليه مربوطه و عمق تقريبي در 
  .گرديدها ثبت ميفرم

ها تا رسيدن به بستر زني در اين محوطهكاوش و گمانه
بجز غار قمري به داليلي كه در (ت اي محوطه ادامه يافصخره

ً تفسير تاـو نهاي) بخش كاوش اين محوطه ذكر خواهد گرديد
چون بررسي  هاييويژگينگاري هر گمانه با در نظر گرفتن اليه

هاي هولوسن و بررسي و مصنوعات سنگي در اليه سفال
هاي پليستوسن، رنگ و مسير خطوط سنگي در اليه مصنوعات

 5شده بر روي هم، مطالعه و كنترل هر واحد هاي انباشت اليه
ها هيافتگرفتن نحوه و جهت انباشته شدن سانتيمتري با در نظر 

در رسوبات فرهنگي و نهايتأ مطالعه نتايج موقعيت دو بعدي و سه 
. در ديد كلي گمانه، انجام گرديد (2D & 3D)ها بعدي يافته

 AY1مانه در اين گزارش نتايج موقعيت دو بعدي و سه بعدي گ
تر شدن اين به عنوان يك مثال براي روشن) غار گيلوران(

العه ـده براي مطـاده شـتفـاي اسهموضوع كه يكي از روش
نگاري از طريق مشاهده و بدست آوردن يك ديد كلي از اليه
ي اين فصل است، ارائه گرديده زنكشوفه از گمانهم هاييافته
ه دهدف اصلي مشاهدر نمونه ارائه شده،  ).3و  2 هايشكل(است

برادوستي / ناسيگاوري/ سنگي جديدموقعيت ابزارهاي اوايل پارينه
همانطوري كه مشاهده . و ابزارهاي موستري يافت شده بود

خواهد شد، نتايج اين مطالعات حاكي از تمركز و درهم آميختگي 
اين گمانه  5و  4هاي اليه ميانمصنوعات هر دو دوره فرهنگي 

سنگي ميانه به ل از دوره پارينهد نشان از انتقاتوانبوده كه مي
  ).3و  2 هايشكل( اي باشدگونه وقفهجديد بدون هيچ

 )با دوربين توتال استيشن( تهية پالن و توپوگرافي
 پسها نمايي موقعيت گمانههاي كاوش شده به همراه جاوطهـمح

از پايان كاوش انجام گرفت و نهايتاً در جستجوي منابع مواد خامِ 
محيط پيرامون هر محوطه تا شعاع  ،ساخته شده ابزارهاي سنگي

  .هاي متفاوتي گردآوري گرديدو نمونه كيلومتر بررسي 2تقريبي 
  

 غار گيلوران

آباد و در موقعيت جغرافيايي اين مكان درجنوب غربي دره خرم
عرض شمالي و  "12'28°32طول شرقي،  "56'18°48در

عمق،  متر 16واقع شده و داراي متري از سطح دريا  1226ارتفاع 

 1381غار در سال . )2تصوير ( متر ارتفاع است 7متر عرض و  17
به عنوان يك محوطة  5971توسط احمد پرويز با شماره ثبتي 

تاريخي استان لرستان ثبت  آثاردر فهرست  سنگي جديدپارينه
هاي گسترده در اين مكان توسط هيات اما بررسي. گرديده است

نگي كشور انجام شده است سنگي سازمان ميراث فرهپارينه
)Roustai et al. 2002 & 2004 .( اين هيات با انجام

بررسي سيستماتيك به گردآوري مصنوعات سنگي پرداخته و پس 
شناسي هاي گونهصورت روش از آناليز مجموعه ابزارها، آنها را به

در بخشي از گزارش، ابزارهاي . شناسي دسته بندي كردندو ريخت
 Roustai(عدد ذكر شده است 357ز گيلوران آوري شده اجمع

et al. 2004: 7.(  
هاي ، مجموعه2004در بخش ديگري از گزارش سال 

ليژه و گيلوران به عنوان مصنوعات اوايل گردآوري شده از سرخه
دو مجموعه بزرگ « :سنگي جديد معرفي شده استدوره پارينه

خصوصيات و نمايانگر  1ليژه و گيلوران گردآوري شده از سرخه
هاي تراشه: براي مثال(سنگي جديد است هاي اوايل پارينهويژگي

ها، سنگ مادر، ساخته شده از تراشه ةبسيار، قطعات رتوش شد
اينها به همراه  ، اما)هاي جانبيدار و خراشندهابزارهاي دندانه

و حتي سنگ مادر فشنگي ظاهر ) الميالر(تيغه مانند / عناصر تيغه
در بخش ديگر  .(Roustai et al. 2004: 8)»اندشده

هاي جمع سابهاي سنگي و سنگگزارش منتشر شده، به كوبنده
گيري شده كه اين اين مكان پرداخته و نهايتأ نتيجهآوري شده از 

هاي سنگي و كوبنده«نيستند  ها داراي گاهنگاري مشخصييافته
 گرهايشان در هايي كه توسط هول و فلنري از گمانهسنگ ساب

نيز حضور دارند، اما داراي  1ارجنه گزارش شده، در گيلوران 
 »گاهنگاري مشخص و ويژگي گاهنگارانة شاخصي نيستند

(Roustai et al. 2004: 9).  
  

  

  
  هاي جلوي غارو نهشتهنمايي از غار گيلوران  :2تصوير 
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  نقشه توپوگرافي غار گيلوران :1شكل 

  

        
  . در كف گمانه بزرگهاي ن سنگشدپس از آشكار A8گمانه . 3تصوير

  

آوري شده از اين مكان با توجه به غناي مصنوعات سنگي جمع
پيشين و  هايو آگاهي از پژوهش 1389هاي سال بررسيدر 

اطالعات فوق و در نظر گرفتن يكي از اهداف مهم اين پژوهش 
يافتن اطالعات و آگاهي از فرضيه فرآيند انتقال  احتمالِ كه همانا

سنگي مياني به جديد در اين مكان بود، تصميم به دورة پارينه از
  . انجام كاوش در اين محوطه گرفته شد

اي كه حاوي رسوبات فرهنگي اگر كل محوطهمكان در اين 
شبكه از اين  500از  شايد بتوان بيش ،بندي گرددشبكه ،است

بيانگر حجم باالي رسوبات و  رسوبات برداشت كرد، خود اين نكته
اي بلند مدت ريزي برنامهفراوان اين محل براي طرح قابليت

  .دار استهاي دامنهجهت كاوش
هاي ابزارسازي توسط جوامع شكارگر از آنجايي كه فعاليت

نزديك به ) به دليل وجود نور كافي و غيره( غالبأ در دهانه غار
گيرد غار و در برخي موارد اندك، بيرون از غار صورت مي پيشاني
نين به علت عدم وجود رسوبات كافي در درون غار و همچ

 ، تصميم بر حفر)درجه 70تا  60احتماأل به دليل شيب باالي (
 2×2گمانه  كاوش در. اي در چند متري بيرون غار گرفتيمگمانه

گذاري نام A8ها به نام متري كه پيشتر در عمليات برداشت پالن
  .د، آغاز گرديدگرديده بو

  

فاز نخست حاوي الية نازك . ه فاز مواجه شديمر اين گمانه با سد
غالبأ قطعات (سطحي و درهم آميختة آثار اسالمي و تاريخي 

هاي درهم دومين فاز را بدليل وجود اليه. بود) شكسته سفال
سن هاي مفرغ، مس و سنگ و نوسنگي، فاز هولوآميخته دوره

اوي است كه ح ترينسبتأ ضخيم ةسومين فاز داراي الي. ناميديم
ابزارهاي (سنگي جديد مصنوعات سنگي شاخص اوايل دورة پارينه

 سنگي ميانيو نهايتأ مصنوعات سنگي شاخص پارينه) برادوستي

  ).4شكل ( يديماين فاز را به طور كلي فاز پليستوسن نام. است
  

  
و ثبت و ثبت و ثبت و ثبت     AY1مصنوعات سنگي گمانه مصنوعات سنگي گمانه مصنوعات سنگي گمانه مصنوعات سنگي گمانه     (2D)مختصات دو بعدي مختصات دو بعدي مختصات دو بعدي مختصات دو بعدي     ::::2222شكل شكل شكل شكل 

        ....براي انجام مطالعات آماري و تحليليبراي انجام مطالعات آماري و تحليليبراي انجام مطالعات آماري و تحليليبراي انجام مطالعات آماري و تحليليدقيق پراكنش مصنوعات سنگي دقيق پراكنش مصنوعات سنگي دقيق پراكنش مصنوعات سنگي دقيق پراكنش مصنوعات سنگي 

  
هاي سانتيمتري به دليل برخورد با سنگ 150در عمق حدود 

عمليات  )كه به آساني قابل جابجايي و برداشتن نبودند(عظيم 
سنگي تر دورة پارينهيابي به رسوبات كهنكاوش بدون دست
  ).3تصوير ( اي متوقف گرديدمياني و كف صخره
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-498 to <-284

-284 to <-147

-147 to <-74

-74 to <-52

-52 to <-5.999

  
  

  

نمودار باال بيانگر تصوير سه بعدي موقعيت مصنوعات سنگي  :3شكل 

توان به تمركز و در در اين تصوير به وضوح مي. است AY1در گمانه 

نمودار پائين . بردپي 5و  4هاي وعات سنگي در اليههم آميختگي مصن

سنگي به همراه موقعيت فواصل  تصوير سه بعدي موقعيت مصنوعات

-اين تصوير صرفأ جهت روشن. اندها كه به همديگر متصل شدهيافته

 ، زيراارائه گرديده است A 13 شمارهو درك بهتر تصوير  شدنتر 

 تمركز و C در نمودار. يستخطوط فواصل حاوي معناي خاصي ن

كه سانتيمتري  320تا  250سنگي در عمق  آميختگي مصنوعاتدرهم

سنگي اين گمانه يعني اوايل دوره پارينه 5و  4هاي حد فاصل اليه

  .به وضوح قابل رويت است ،سنگي ميانه استجديد و پارينه

  
 شناس هيئت معتقد است كهدئو زمينسوشما پروفسور 

سنگي مياني از دهانه غار فرو ها در دوران پارينهاين سنگ الًاحتما
نوسان دما را علت فرو افتادن توان است كه نمي بديهي. اندافتاده
لذا با قبول اين . هاي عظيمي از دهانه غار تصور كردبخش چنين

توان به اطالعات فرضيه و بدست آوردن شواهد بيشتر مي
شناسي بخصوص احتمال ارزشمندي در خصوص تحوالت زمين

هاي نسبتأ شديد در منطقه طي دوران زمين لرزه/ وجود زمين لرزه
از ديگر نكات حائز اهميت در خصوص اين . ردبپليستوسن پي

سنگي فرآيند، تصور نمودن شكل و اندازه اين غار در دورة پارينه
با اين تفاسير احتمال را بر اين دانستيم كه ممكن . ميانه است

است امروزه عدم وجود رسوبات زياد در درون غار به دليل شيب 
ن گذشته بوده و به نسبتأ باالي كف غار و عمق بيشتر غار در دورا

عالوه بر عوامل فرسايش (توان تصور كرد كه همين خاطر مي
همين . اندتر انباشته شدههاي پائينرسوبات در قسمت) تدريجي

نكته ما را بر آن داشت  تا براي كسب اطمينان بيشتر و آزمودن 
اي ديگر در فاصله بسيار بيشتري از دهانه غار اين فرضيه، گمانه

متري كه به نام  2×2 عمليات كاوش در اين گمانه. باز كنيم
AY1  مشخص شده بود، نيز ادامه يافت .  

با توجه به اينكه چند سال پيش به دليل عدم آگاهي از 
وجود رسوبات فرهنگي و اهميت آنها،  مالك محوطه ندانسته در 

متري از دهانه غار تصميم به ايجاد يك مخزن  40فاصله حدود 
ايجاد يك برش  بود، باگرفته  دبياري باغ خوسيماني آب براي آ

هاي فرهنگي نسبتأ عميق قسمت اعظمي از رسوبات و اليه
 ايجاد بدين ترتيب در ديوارة برش. محوطه را تخريب كرده است

لذا در ابتدا . هاي باستاني به وضوح قابل رويت استشده، اليه
فسير نگاري و تتصميم بر آن گرفته شد كه جهت آگاهي از اليه

اين ديواره صورت  سانتيمتري در 40تا  30بهتر آن يك برش 
   .گيرد

هاي زيرين دورة هدف ديگر از انجام اين برش آگاهي از اليه
سنگي مياني بود، زيرا همانطوري كه در باال ذكر گرديد، به پارينه

 150عمق  هاي بزرگ فروافتاده دردليل برخورد نمودن با صخره
ناخواسته بخشي از رسوبات احتمالي دورة ، A8سانتيمتري گمانه 

نگاري و گاهنگاري سنگي مياني براي مطالعه كامل اليهپارينه
را از دست ) شناسي مصنوعات سنگيالبته از نظر ريخت(نسبي
 1.5پس از رسيدن به عمق بيشتر از  AY1در گمانه . ايمداده

زيرا كه عمق رسوبات  ،ديد ما تا حدودي تغيير كرد متري،
شد، بود، چرا كه گي در اين مكان بيش از آنچه كه تصور ميفرهن

سنگي جديد و مياني در گمانه هاي پارينهبا آگاهي از وجود اليه
A8كرديم، ، در اين عمق همچنان ما در اليه هولوسن كاوش مي

 30بنابراين تصميم به تغيير طرح پيشين كه همان ايجاد برش 
متري را در ادامه كاوش  2×2سانتيمتري بود داديم و گمانه 

هاي حدس ما درست از آب درآمد و با برداشتن اليه. نموديم
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سنگي جديد و مياني در عمق كمي كمتر هاي پارينهضخيم دوره
  ). 4 تصوير(برخورديم اي محوطه متر به كف صخره 5از 
  

  
  .غار گيلوران AY1ضخيم گمانه  هاينهشته: 4تصوير 

  
  ).  20تصوير ( .يه مشخص استال 5در برگيرنده  AY1گمانه 

سنگي مياني حاوي تعداد بسيار باالي اليه ضخيم دورة پارينه: 1 
  .ابزارهاي شاخص اين دوره

سنگي جديد با ابزارهاي شاخص اين اليه ضخيم دورة پارينه: 2 
دوره و همچنين ابزارهايي با مشخصات كلي برادوستي در قسمت 

  زيرين اين اليه،
  .اي نوسنگي  و مس و سنگهاليه ضخيم حاوي آثار دوره: 3 
  .اليه نسبتأ ضخيم حاوي آثار عصر مفرغ و دوران تاريخي: 4 
  . هاي اسالميشامل قطعات شكسته سفالاليه نازك سطحي : 5

ها از تداوم دوره وجود حجم عظيم رسوبات فرهنگي، با
ي سنگهاي پارينههاي ضخيم دورهلوسن، اليهپليستوسن به ه

هاي فرهنگي بخصوص ابزارهاي سنگي هيافتميانه و جديد، غناي 
سنگي سنگي ميانه، اوايل دوره پارينههاي پارينهشاخص دوره

هاي مختلف سنگي جديد و وجود گونهجديد و متعاقباً دوره پارينه
ترين و كم هاي حيواني گيلوران را شايد بتوان يكي از غنيفسيل

آباد و حتي غرب و سنگي دره خرمنههاي پارينظيرترين محوطه

توان از داليل ديگر در اين خصوص مي. غرب ايران دانستجنوب
نظير ابزارهاي شاخص در اين مكان به نسبت ديگر به تنوع كم

هاي اين مكان وجود يكي ديگر از ويژگي. ها اشاره نمودمحوطه
گي سنهاي پائيني اليه پارينهدر عمق تاياك و ابزارهاي ليماس

سنگي هاي مراحل آغازين پارينهتواند از نشانهميانه است كه مي
هاي اين مكان وجود از ديگر ويژگي .مياني در اين منطقه باشد

سنگي جديد دورة پارينه سنگي ميانه و آغازِشواهد دوران پارينه
  .بدون وجود وقفه است

  

  
  غار گيلوران A8گمانه  نگاري ديوارةبرش اليه :4شكل 

  

  
  .غار گيلوران AY1نگاري گمانه جزئيات اليه: 5شكل 
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جاي مغ درخت در قسمت صآثار بر جاي مانده  Aدر تصوير : 5 ويرتص

وجود . لوا با محل دقيق اين آثار مشخص گرديده استاتيزه لو نشاني

نيزه براي نگر استفاده اين ابزار به شكل سربيابه احتمال اين آثار 

موستري بر روي  ةآثار استفاده از اين تيز Bوير در تص. استشكار 

هاي استفاده شده نشان مواد نسبتأ سخت با مشخص كردن بخش

  . )6(داده شده است

  

هاي ذغال در اين غار شناسي نمونهآناليزهاي مقدماتي گونه
و آلو  Quercus sspبلوط تاكنون منجر به شناسايي دو گونه 

Prunus sp.  ها در كنار مطالعات غار قلعهفتهاين يا. گرديد-

از نظر آگاهي ) Biglari et al. 2009( بزي مباركه اصفهان
سنگي هايي از زاگرس در دوران پارينهاز شرايط اقليمي بخش
  .بسيار حائز اهميت است

  
  :مصنوعات سنگي
سنگي ميانه و يافت شده در رسوبات پارينهمصنوعات سنگي 

 هايتيزه هايي شاملبه گروهتوان جديد غار گيلوران را مي
دار و بدون رتوش از قبيل تيزة لوالوا، مختلف اعم از رتوش

فاقد استانداردهاي رايج گونه (موستري، تاياك، ليماس، غير منظم 
و در نهايت تيزة دژه  هاي تيزه شكل، بلند، تراشه)شناسيو ريخت

  .   تقسيم كرد
انتهايي، جانبي و دو ها نيز به چهار دسته عمدة همگرا، خراشنده

هاي جانبي در اين ميان خراشنده. سويه قابل تقسيم هستند
  . اندبيشترين تعداد را به خود اختصاص داده

  

  
  

  
در هر دو تصوير آثار ميكروسكوپي گل اخري بر روي اين دو : 6تصوير 

  .شودبه وضوح ديده مي تيزه
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صنوعات سنگي محوطة از دو گونه موير ميكروسكوپي اتص: 7 صويرت

هايي به خوبي در سطح آنها مشهود كه آثار سابيدگي و شيار. گيلوران

آن براي بوجود از استفاده  اين گونه شيارهاي عميق بيانگر. است

  .استآوردن سرنيزه جهت شكار 

 در قسمت بااليي اين ابزار سابيدگي بسيار عميقي پائيندر  تصوير 

است كه سابيدگي عميقي كه ن ز در اياهميت اين آنالي. شودديده مي

تواند در اثر ضربه در قسمت نوك اين ابزار بوجود آمده تنها مي

ا به شناسي، اين گونه از ابزارهاز نظر گونه و ريخت .سنگين بوجود آيد

نتايج حاصله احتماأل  اماشوند بندي ميابزار خراشنده دو سويه دسته

اي جهت ايجاد گونه(وان تيزه نشان از استفاده از اين ابزار به عن

  .دارد) سرنيزه

هاي ساخت و شكل ظاهري به سه ها از نظر تكنيكتيغه
هاي دار، چند وجهي و شكسته در اليههتـدسته عمومي پوس

-هاي پارينهها در اليههمچنين ريز تيغه سنگي مياني وهـپارين

هاي هـها در الييغهـت. وندـشبندي ميقسيمـسنگي جديد ت
اند و قاعدتأ لوالوا ساخته شده تكنيك نگي مياني عمدتأ باسپارينه

در . سنگي جديد هستندهاي پارينهتر از تيغهتر و درشتضخيم
تر شده ها بلندتر و باريكسنگي جديد تيغههاي پائيني پارينهاليه

تري بر لبة هاي منظم و ظريفو در بسياري از موارد روتوش
طالحأ به روتوش پلكاني معروف ها ايجاد گرديده كه اصتيغه

ها با ظرافت بيشتري از دوره ها، لبهدر برخي ديگر از تيغه. هستند
ي كه در حد فاصل از آنجاي. انددار شدهسنگي مياني دندانهپارينه
سنگي در هم آميخته با بيشترين حجم مصنوعات 5و  4هاي اليه

يا به مشخصات عمومي و كلي موستري و ابزارهاي اوريگناسي 
قديم كه انتقال از ـعتـي وجود دارد، مـعبارتي ديگر برادوست

كه به وضوح در تصاوير (سنگي مياني به جديد بدون وقفه پارينه
. در اين غار صورت گرفته است) سه بعدي قابل تشخيص است

ها با اطمينان و جزئييات گذاريچند كه پس از نتايج تاريخ هر
  . داختتوان به اين موضوع پربيشتري مي
دار و بدون رتوش ها نيز به دو دسته عمده رتوشتراشه
هاي شوند و سپس با توجه به سايز آنها به زير مجموعهتقسيم مي

در اين روش، . بندي هستندها و دورريزها قابل دستهبرداشته
آن به  تر ازسانتيمتر به دورريزها و بزرگ 2تر از هاي كوچكتراشه

  . ديدندبندي گرها دستهبرداشته
هاي سنگهاي مادر كه بيشتر از قلوهبه احتمال از سنگ

اند با دو آباد به محوطه منتقل شدهبزرگ و كوچك رودخانه خرم
  . برداري شده استتراشه روش چكش سخت و نرم

  

  
 A8 و  AY1 هايگمانه هايچكش سنگهايي از نمونه :8تصوير 

  ).A8گمانه ، 6و 5 ،4 شماره(، )AY1گمانه ، 3و2، 1شماره (
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  گيلوران A8 گمانه 5و 4هاي منتخبي از مصنوعات سنگي اليه:  6شكل 

        

  
  

 AY 1 گمانه 4و 5مصنوعات سنگي انتخاب شده از اليه : 7شكل 
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        گيلورانگيلورانگيلورانگيلوران    AY 1    گمانهگمانهگمانهگمانه    5555و و و و 4444هاي هاي هاي هاي منتخبي از مصنوعات سنگي اليهمنتخبي از مصنوعات سنگي اليهمنتخبي از مصنوعات سنگي اليهمنتخبي از مصنوعات سنگي اليه: : : :     8888شكل شكل شكل شكل 

هايي كه در محيط پيرامون غار و بخصوص در در بررسي
هاي اكثر قلوه سنگ، آباد انجام گرفتاطراف رودخانه خرم

رسد كه اند، بنابراين به نظر ميگردآوري شده داراي اندازة كوچك
با استفاده از يك چكش سنگي نسبتأ بزرگ و با وارد آوردن  

بوجود آوردن سكوي  براي ،سنگاي مستقيم بر وسط قلوهضربه
هاي كوچك نيز براي سنگاند حتي از اين توانسته، ضربه

براي كسب اطمينان بيشتر با انجام . ابزارسازي استفاده نمايند
همچنين با . ، به نتايج مشابهي دست يافتيمروشتجربي اين 
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برد كه تكنيك ضربه مستقيم پي توانمطالعه مقدماتي ابزارها مي
هاي عمده در مراحل اوليه ابزارسازي در نيكاز باال يكي از تك

ها هاي مادري كه برداشت تراشهالبته سنگ. اين مكان بوده است
هاي بخش قابل توجهي از سنگ نيز از دو سوي آنها انجام گرفته

با مطالعه مقدماتي انجام گرفته روي . دهندمادر را تشكيل مي
هاي آنها نشانه اغلبمياني، سنگي هاي پارينههاي مادر اليهسنگ
سنگي جديد در دورة پارينه. برداشت با تكنيك لوالوا را دارند روشِ

ها از سنگ مادر ها و تيغهبا ظرافت بيشتري به برداشت تراشه
تيغه داراي ابعاد  هاي مادراين گونه سنگ. پرداخته شده است

اند و آثار يسنگي ميانهاي مادر دورة پارينهتري از سنگكوچك
هاي شعاعي، مايل به مركز و ديسكي و چند اشت به روشبرد

  ).8تا  6هاي شكل( شودبه وضوح بر روي آنها ديده مي وجهي
عدد چكش  23مجموعأ تعداد A8 و AY1 هاي در گمانه

زدن يافت شد كه با در سنگي كامل با آثار استفاده براي ضربه
ر دو دوره ها و دور ريزها در هنظر گرفتن حجم بسيار باالي تراشه

تواند حاكي از فعاليت باالي سنگي مياني و جديد ميپارينه
  ).8تصوير (باشد ابزارسازي در اين محوطه 

شناسي عمومي مصنوعات شناسي و ريختپس از گونه
در اين بخش از . شد سنگي، به مطالعه نحوه ساخت آنها پرداخته

ر مطالعات، بيشترين تمركز بر روي بررسي سكوهاي ضربه قرا
مطالعات مقدماتي حكايت از تنوع باالي سكوهاي ضربه . گرفت

امر  باالي جوامع شكارگر ساكن در غار در مهارتدارد كه بيانگر 
دار، پوسته ةسكوهاي ضربه به هشت دسته عمد. ستابزارسازي ا

، يدهـچـپي /ظمـيرمنـ، غلـشك كسته،ـش ح،ـمسط ده،ـشوشـرت
Dihedral, Faceted,  وPunctiform   قابل تقسيم

  .است
  

  بقاياي جانوري

مطالعات مقدماتي بر روي بقاياي بدست آمده از اين فصل منجر 
از آنجايي كه . به شناخت چندين گونه جانوران مختلف گرديد

تر و مطالعات عميق ها نياز به زمان بيششناسي كل دادهگونه
هاي شناسايي شده كه در اين گزارش به گونهلذا ، تافونومي دارد

) شناسي پستانداران بزرگگونه(در ماده  وِن توسط پروفسور جان
) شناسي پستانداران كوچكگونه( خواما لوپز گارسيا و دكتر

  .)21و  18، 10، 9 تصاوير(خواهد گرديدشناسايي گرديدند، اشاره 
عبارتند از  هاي شناسايي شده تا به امروز از غار گيلورانگونه

كه  Artiodactyla گونه Rhinocerotidae گونه كرگدن
سانان و ديگر پستانداران بزرگ مانند بز هايي از اسبشامل گونه

اما به (شود آهو، شتر و حتي زرافه نيز مي كوهي، گاو، گوزن، گراز،
سانان و احتماأل گونه متعلق به يكي از اسباحتمال فراوان اين

بز  Capraآهو و گونه  Capreolus، گونه )گور خر است
ين ميان گونه كرگدن يكي از مهمترين كشفيات در ا. كوهي

اين گونه نه تنها از نقطه . گرددجانوري در اين مكان محسوب مي
نظر آگاهي از شرايط اقليمي منطقه حائز اهميت است، بلكه 

هاي منقرض شده در ايران و حتي آگاهي از گونهاطالعاتي از 
. دهدينحوه معيشت و تغذيه جوامع شكارگر در اختيار قرار م

هاي هاي مكانهاي ديگر از بقاياي كرگدن طي كاوشنمونه
و غار وزمه در اسالم آباد كرمانشاه  2سنگي مياني قلعه بزي پارينه

  ).Mashkour et al. 2008( به دست آمده است

  
  :بقاياي گياهي

هاي كه از اليه  AY1هاي گياهي شناسايي شده از گمانه گرده 
هاي هاي گياهي گونهبود شامل گرده برداري شدهمختلف نمونه

 Decidousهاي گونه(، بلوط ) Pinus spگونه  (كاج 

Quercus & Evergreen Quercus ( خانوادة گياهان ،
همچون بنشن، نخود يا خانواده لوبيا، ميخك، علف جگن،  دارگل

هاي گونه(پنبه و غيره / هويج يا جعفري، نعناع، ني، باميه
Chenopodiaceae, Lamiaceae, Fabaceae, 

Caryophyllaceae, Malvaceae, Cyperaceae 

& Taypha/ Sparganium)  هاي چمنو همچنين گرده/ 
اي ـههـونــگ(گردان ـتابــ، گل آف) Poaceaeونه ـگ(علف هرز 

  Asteraceae tubuliflorae & Asteraceae 

liguliflorae (اي گياه دارويي ، گونه) گونهPlantago sp( ،
 Spirogyra & algaeهاي گونه(خانواده گياهان جلبكي 

varia(ي ـان قارچـاهـلفي از گيـتـخـاي مـههـونـ، گ)هاي گونه
 Hiphae, Polyporisporities, Polyadosporites, 

Tecaphora & Ustilago (هاي گوناگوني از و گونه
ها مطالعات دقيق بر روي اين گونه. است هاي مختلفباكتري

بويژه در دوران نوسنگي، (سازي شرايط اقليمي منطقه براي باز
-نگاري و تاريخبا در نظر گرفتن اليه) سنگي جديد و ميانيپارينه

هاي در دست اقدام در حال انجام است كه اميدواريم در گذاري
  .نزديك نتايج آنها نيز ارائه گردداي آينده

  

)7(آناليز يوزور و رزيديو
 

هاي اين روي مصنوعات سنگي در كاوش از آثار به جاي مانده بر
مغ درختان مختلف، صتوان به آثار ميكروسكوپي همانند فصل مي
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هاي هاي خون، چربي، بافتنشاسته، استخوان، گل اُخرا، مو، لكه
اما در . كردهاي چوب و غيره اشاره گياهي، الياف گياهي، سلول

 نوعات سنگي درـشف آثار گل اُخرا بر روي مصـاين ميان ك
چند  غارهاي گيلوران و قمري از يسنگي ميانهاي پارينهاليه

ها در اين منطقه با اول اينكه نئاندرتال. منظر حائز اهميت است
گيري كرد كه سنت توان چنين نتيجهاين مواد آشنايي داشته و مي

نبوده و  هاي هموساپينساستفاده از اين ماده مختص به انسان
را در اين خصوص حداقل در دره  هايي آگاهي ماهـچنين يافت

توان گفت كه نمايد، به طوري كه ميآباد دو چندان ميخرم
ها استفاده از اين ماده را از اجداد نئاندرتال خود در هموساپينس

  .)8(انداين منطقه به ارث برده
، الياف هاي خون، چربيشواهد نشاسته، استخوان، مو، لكه

اي چوب نيز از اهميت بااليي هسلول و هاي گياهي، بافتگياهي
بردن به كاربري مصنوعات سنگي و تماس آنها با مواد از نظر پي

در واقع اين شواهد . ف گياهي و جانوري برخوردار استـمختل

گيري نتايج آناليز يوزور زمان كمك بسياري در تفسير و نتيجههم
بخصوص در آگاهي يافتن از نحوه و چگونگي تماس اين ابزارها 

به  مواد مختلف گياهي و جانوري بوده و منجر به پاسخگوئيبا 
سنگي در اين  هاي دقيق ابزارهايهايي از جمله كاربريپرسش
پاك پس از اتمام آناليزهاي رزيديو، با انجام مراحل . استمنطقه 

. مصنوعات سنگي، عمليات آناليز يوزور آغاز گرديد كردنِ سطحِ
هاي عمومي آثار يوزور يخوشبختانه تمامي خصوصيات و ويژگ

شيار، سابيدگي، آسيب لبه، شكستگي لبه، گرد شدگي لبه  همچون
-لف و قسمتهاي مختبه شكل وپياي ريز ميكروسكهو سوراخ

از  .مصنوعات سنگي مشاهده و تصويربرداري گرديد هاي مختلف
بردن به نحوه كاربري هاي عمدة اين سري از آناليزها پيويژگي
شايد بتوان يكي از دست آوردهاي . وعات سنگي بودمصندقيق 

نتايج بسيار مطلوب از اين آناليزها به  كسبمهم اين تحقيق را 
تواند گامي موفق و نقطه عطفي در انجام اين حساب آورد كه مي

  . سنگي ايران به حساب آيدگونه آزمايشات در مطالعات پارينه
  

  
  

  و كلدر ر گيلوراناستخوان جانوري از غابقاياي . 9تصوير 
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  و قمري ر گيلورانجانوري از غا هاياستخوانبقاياي . 10تصوير 

  

  غار كلدر

  °33 ′33 25״آباد و در قسمت دره خرم تريناين مكان در شمالي
متري از  1290و ارتفاع عرض شمالي  48°17′ 35′′طول شرقي، 

متر عرض دارد و  16متر طول،  17غار . سطح دريا قرار دارد
  ).14تصوير (متر است  7ارتفاع دهانة آن 
ط هياتي به سرپرستي ـاين محوطه توس 1386در سال 

سنگي در فهرست مكان فراپارينه اهللا بختياري به عنوان يكذبيح
گفتگو با داود ( آثار تاريخي استان لرستان ثبت گرديده است

   ).1389داودي 
غار كلدر در منطقه محافظت شده اداره كل محيط زيست 

در ) نگيسقلعه(در نزديكي روستاي قال بردي استان لرستان 
طي بررسي سطحي . آباد قرار داردكيلومتري شهر خرم 8حدود 

، مصنوعات سنگي نسبتأ 1390وطه توسط نگارنده در سال مح
سنگي به دست آمد كه خود يكي از تر از دوره فراپارينهقديمي

از ديگر داليل . زني بودداليل انتخاب اين مكان براي گمانه

از . آباد بودانتخاب اين محوطه، قرار گرفتن آن در شمال دره خرم
زارش شده در جنوب هاي كاوش و گآنجايي كه تمامي محوطه

اين دره قرار دارند، با فرضِ آگاهي از فناوري و گاهنگاري 
-هاي اين بخش از دره خرم آباد، به انتخاب و انجام گمانهمحوطه

 .تر شديمزني در اين محوطه مصمم

را به ترتيب به بدليل قرار  وكلدر شايد بتوان غار گيلوران
فاظت شده منطقه حگرفتن در ملك شخصي و قرارگيري در 

به  ،شكاربانان منطقه متري پايگاه 20و كمتر از محيط زيست 
هاي باستاني در دره هايي با كمترين آسيب نهشتهعنوان مكان

  .خرم آباد و در امان ماندن از گزند حفريات قاچاق محسوب كرد
همين دليل باعث شد كه با اطمينان بيشتري به سراغ اين 

  .ها برويممحوطه
برداري ريزي پالن و نقشهفعاليت ميداني در كلدر با انجام طرح

  ).9و شكل  15 ويرتص(آغاز گرديد 
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  .ديد كلي غار كلدر: 14تصوير 

  

  
  درنقشه برداري و طرح ريزي پالن غار كل: 15تصوير 

  

در نزديكي دهانه و در قسمت داخلي  D4سپس گمانه 
ن گمانه با در اي. زني انتخاب گرديدبراي گمانه نزديك به آبچكان

تمامي . شروع شد كاوشسانتيمتري كار  3هاي برداشتن اليه
. رسوبات با دو روش سرند خشك و آبي مورد مطالعه قرار گرفت

كاوش در اين گمانه در عمق يك و نيم متري با رسيدن به كف 
  .غار به اتمام رسيد ايصخره

غار كلدر به ترتيب  نگاري درنتايج مطالعات مقدماتي كاوش اليه
  :ذيل است

سانتيمتر حاوي آثار درهم  20به ميانگين ضخامت  :1اليه 
  . آميخته دوره اسالمي، تاريخي و دورة مس و سنگ است

سانتيمتر در برگيرنده چندين  30تا  25باميانگين ضخامت  :2اليه 
هاي مختلف فرهنگي توان به دورهشبه اليه كه هر كدام را مي

هاي دوره تودة نخودي رنگ در برگيرنده سفالنسبت داد ولي 
نوسنگي است، در حالي كه تودة خاكستري رنگ حاوي 
مصنوعات سنگي نوسنگي بوده و هيچ گونه سفالي در اين واحد 

توان به صورت مقدماتي اين ديده نشد؛ به همين علت مي
ال و با سفال ـها را به دو مرحلة نوسنگي بدون سفتـاشـانب

   .بندي كرددسته

 
        ....پالن غار كلدر و موقعيت گمانه به رنگ قرمزپالن غار كلدر و موقعيت گمانه به رنگ قرمزپالن غار كلدر و موقعيت گمانه به رنگ قرمزپالن غار كلدر و موقعيت گمانه به رنگ قرمز: : : : 9999شكل شكل شكل شكل 

        

  
  .جزئيات اليه نگاري ديواره شمالي گمانه غار كلدر: 10شكل 

        

سانتيمتر دربرگيرنده  20تا  18با ضخامت تقريبي  :3اليه
سنگي است، در كف اين اليه پارينه مصنوعات سنگي دوره فرا

وجود اليه بسيار نازك خاكستر و سپس اليه باريك آهكي اين 
  .كنداليه را از اليه بعد مجزا مي
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 سانتيمتر دربرگيرنده سه 40تا  35ضخامت تقريبي  با :4اليه 
هر سه توده  تودة مختلف از نظر تنوع رنگ رسوبات است، اما در

سنگي جديد و همچنين تعدادي ابزار پارينهسنگي  مصنوعات
  .نيز مشاهده گرديد اوريگناسي /برادوستي

ي نتيمتر حاوي مصنوعات سنگسا 30با ضخامتي حدود  5اليه 
  ).10شكل (است  مياني سنگيپارينه

  
  

  : مصنوعات سنگي

سنگي مياني و هاي پارينهنهشته از مكشوفهمصنوعات سنگي 
دار و بدون رتوش از هاي رتوشتوان به تيزهجديد غار كلدر را مي

 هايخراشنده و بلند، تراشه تيزه شكل قبيل تيزة لوالوا، موستري،
تاب  و 5هاي لوالوا در اليه جانبي بدون رتوش و با رتوش، تيغه

هاي مادر تيغه و ريز تيغه و سنگ 4در اليه  پيچيده شده /خورده
ها غهـتيساخت لوران، در كلدر نيز ـون گيـهمچ. بندي كردتقسيم

سنگي ميانه عمدتأ با روش برداشت با تكنيك هاي پارينهدر اليه
هاي تر  از تيغهتر و درشته و قاعدتأ ضخيملوالوا انجام گرفت

سنگي جديد هاي پائيني پارينهدر اليه. سنگي جديد هستندپارينه
هاي تر شده و در بسياري از موارد روتوشها بلندتر و باريكتيغه

ها ايجاد گرديده كه اصطالحأ تري بر روي لبه تيغهمنظم و ظريف
  . به روتوش پلكاني معروف هستند

سنگي جديد با هاي زيرين اليه پارينهه در بخشاگر چ
اوريگناسي برخورديم،  /ابزارهايي با خصوصيات عمومي برادوستي

اما با توجه به ابعاد كوچك گمانه و از آنجايي كه تعداد اين ابزارها 
هاي بيشتر و با مقياس چشمگير نيست، تنها با انجام كاوش

سنگي مياني به پارينه توان در مورد انتقال از دورهتر ميبزرگ
. جديد در اين مكان با اطمينان بيشتري سخن به ميان آورد

دار و ها به دو دسته عمده رتوشها تراشههمچون ديگر محوطه
بدون رتوش تقسيم گرديدند و سپس با توجه به سايز آنها به زير 

همچون . بندي شدندها ودورريزها دستههاي برداشتهمجموعه
تر تر از دو سانتيمتر به دورريز و بزرگهاي كوچكهگيلوران، تراش

  .بندي گرديدندها دستهآن به عنوانِ برداشته از

  
  

  
        

  .غار كلدر) و جديد يپارينه سنگي ميان(هاي پليستوسين منتخبي از مصنوعات سنگي  اليه: 11شكل 
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هاي بزرگ و سنگهاي مادر كه به احتمال، بيشتر از قلوهسنگ
اند با دو روش چكش اط به محوطه منتقل شدهكوچك رودخانة رب

همچون گيلوران، . ابزارها از آنها برداشت شده است سخت و نرم
هايي كه در محيط پيرامون محوطه و بخصوص در در بررسي

هاي گردآوري اطراف رودخانه رباط انجام داده شد اكثر قلوه سنگ
استفاده از رسد كه با شده داراي اندازة كوچكي هستند، به نظر مي

اي مستقيم يك چكش سنگي نسبتأ بزرگ و با وارد آوردن ضربه
اند سنگ براي بوجود آوردن سكوي ضربه توانستهبر وسط قلوه

. ابزارسازي استفاده نمايندهاي كوچك نيز براي حتي از اين سنگ
مطالعات مقدماتي بر روي ابزارها در اين محوطه نيز بيانگر 

ها از برداشت. است پوالر پوالر و يوني ايهاي باستفاده از تكنيك
سنگي مياني عمدتأ با تكنيك هاي پارينههاي مادر در اليهسنگ

 ها كهسنگي جديد برداشتدر دوره پارينه. لوالوا انجام گرفته است
هاي مختلف بوده با ظرافت بيشتري غالبأ با هدف توليد تيغه

شعاعي، مايل به  هايصورت گرفته است، آثار برداشت به روش
شود ديده مي مادرهابر روي سنگ مركز و ديسكي و چند وجهي

  ). 11شكل (
  

  :بقاياي جانوري

هاي كلدر غناي بقاياي جانوري است كه حجم يكي از ويژگي
هاي دورة پليستوسن محوطه دفن بسيار بااليي از آن در نهشته

غار  هاي جانوري شناسايي شده تا به امروز درگونه. شده است
، نوك شاخ ) Sus scrofaگونه (كلدر شامل دندان پائيني گراز 

 ، گيره خرچنگ، اولين)Cervus elaphusگونه (گوزن قرمز 
گونه ( استخوان پاي گوزن كوچك سيبريايي /فاالنكس

Capreolus pygargus(، هاي مختلف بز كوهي دندان
گونه (، استخوان پاي سمور )Capra aegagrusگونه (

Mustelidae( استخوان پاي خرگوش ،) گونهLeporidae (
. است) Gliridaeگونه (و استخوان بازوي موش زمستان خواب 

ها از نظرِ آگاهي از نحوه تغذيه و حتي شرايط هر كدام از اين گونه
اما . سنگي بسيار حائز اهميت استاقليمي منطقه در دوران پارينه

از لحاظ انقراض (هاي گوزن كوچك سيبريايي در اين ميان گونه
و سمور به عنوان اولين ) اين گونه در چرخه محيط زيست منطقه

بردن به از لحاظ پي( ترين گونه شناسايي شده در ايرانو قديمي
شرايط اقليمي منطقه كه با وجود زيست اين گونه جانور در آن 

بيشتر و  تر، منابع آبيدوران نشان از شرايط آب و هوايي مرطوب
سنگي مياني شش جنگلي بيشتر منطقه در دوران پارينهمتعاقبأ پو

  .از اهميت به سزايي برخوردار هستند) بوده

  
  

  
  17و  16تصاوير 

  
  آناليزهاي يوزور و رزيديو

آثار بر جاي مانده تار مو،  17و  16در تصاوير شماره  Aتصوير 
مغ درخت براي جاگذاري بر روي چوب و همچنين اثر ص

كوي ضربه كه در اثر جاگذاري بوجود آمده سائيدگي در قسمت س
بر روي نوك تيزه  Aدر تصوير ميكروسكوپي . دهدرا نشان مي

 وB, C, E, H تصاوير ميكروسكوپي . شوديك تار مو ديده مي
 F  ميكروسكوپي  تصوير. مغ درخت استصمربوط به آثارG 

از . مربوط به سائيدگي در قسمت سكوي ضربة تيزه است
-توان چنين نتيجهانجام گرفته بر روي اين تيزه مي آناليزهاي

گيري كرد كه با توجه به وجود سائيدگي سكوي ضربه و وجود 
يك سرنيزه، زير دسته قرار گرفته  ساختمغ درخت به منظور ص

وجود تار مو نيز مدركي قابل اعتماد از تماس اين ابزار با . است
  .  است) اي حيوان؟گونه(مواد ارگانيك 
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آثار استفاده اين تيزه موستري را بر روي مواد سخت  Bير تصو
سائيدگي در قسمت  Aتصوير ميكروسكوپي . دهدنشان مي

شيارهاي عميق  Bرتوش شده اين ابزار و تصوير ميكروسكوپي 
. دهدبه وجود آمده در قسمت برجستگي اين تيزه را نشان مي

 سائيدگي در قسمت سكوي ضربهD وC تصاوير ميكروسكوپي 
اين ابزار كه در اثر قرار گرفتن زير دسته بوجود آمده را، نشان 

بيانگر كار بر روي جسمي B وA آثار ميكروسكوپي . دهندمي
شناسي اين ابزار كه غالبأ براي شكار با توجه به گونه. سخت است
  توان چنين تصور كرد كه اين تيزه يا در حين شده، مياستفاده مي

  

هاي حيوان مربوطه در كار با استخوانار و يا پس از پايان شكش
تماس بوده و احتماأل شيارهاي عميق قسمت برجسته اين ابزار در 

دليل اين . انداثر ضربه يا فشار زياد بر روي استخوان بوجود آمده
اي كه انجام داديم هاي تجربيامر اين است كه در  تمامي فعاليت

يا گياه بر روي  گاه چنين شيارهاي عميقي در تماس با چوبهيچ
هاي منتشر شده ديگر دليل ما استناد به گزارش. ابزار بوجود نيامد

گاه چنين شيارهاي عميق توسط ديگر پژوهشگران است كه هيچ
و  16تصاوير ( اندتماس با چوب يا گياه گزارش نكردهرا به عنوان 

17(  . 

  
  گر ارجنهاي پناهگاه صخره و  كلدرر جانوري از غا هاياستخوانبقاياي . 18تصوير 
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 غار قمري

و ي عرض شمال 48 20 56طول شرقي،  33 29 31اين غار در 
 20/63و داراي واقع گرديده  متري از سطح دريا 1305در ارتفاع 

 متر ارتفاع است 50/5متر عرض دهانه و  80/6متر عمق، 
توسط هول  1967قمري در سال  ).12و شكل  20و  19تصاوير (

گذشت قريب به پنج دهه مجدداً  و فلنري كاوش شده و پس از
ن داليل انتخاب اين از مهمتري. زني انتخاب گرديدبراي گمانه

با استناد ( سنگي ميانيهاي دورة پارينهمحوطه وجود قطعي اليه
براي انجام مقايسة ابزارهاي سنگي اين ) به گزارش هول و فلنري

هاي دره خرم آباد با هدف آگاهي بيشتر از مكان با ديگر محوطه
تنوع تكنولوژي ابزارسازي اين منطقه و بخصوص بررسي ميزانِ 

ابزارهاي سنگي در ارتفاعات مختلف سطح دره و  شباهت تفاوت و
  .هاي مختلف دره بودهمچنين سنجش بخش

دا ـزني، ابتهـروع گمانـپيش از شها، گر محوطهـند ديـهمان
ها در اين محوطه نيز بندي پالنريزي شبكهبرداري و طرحنقشه

اين غار داراي سه داالن است كه نقشه برداري هر . انجام گرفت
  .ها انجام شدسه آن

  

  
    غار قمري دور نمايي از: 19تصوير 

  

  
    نماي نزديك غار قمري: 20تصوير 

  
در  F2در اين پالن موقعيت دقيق گمانه . قمري پالن غار :12شكل 

  .مشخص گرديده است ميانة داالن اول

  
. داالن اول داراي بيشترين حجم رسوبات فرهنگي است

. از داالن اول استهاي داالن دوم به مراتب كمتر ميزان نهشته
غربي اين داالن داراي رسوبات به احتمال فراوان بخش جنوب

به دليل رطوبت . شناسي استمناسبي براي انجام مطالعات ديرين
زياد و ضرورت تهيه تجهيزات خاص از قبيل پروژكتورهاي قوي 

آبي، شرايط انجام  و نياز به ميزان زياد آب براي انجام سرند
تر از داالن سوم كه كوچك. پذير نبودن امكانكاوش در اين داال

هاي زيادي استخوان ، اما هاست داراي رسوبات نيستديگر داالن
در كف اين بخش از غار انباشته شده كه به احتماالً توسط 

تعداد . اندتيغي به اين قسمت انتقال يافتهحيواناتي چون جوجه
عات بر روي آنها آوري شد كه مطالها جمعزيادي از اين استخوان

 .در حال انجام است

ها، با توجه برداري اوليه و بررسي سطحي داالنپس از نقشه
بندي به شرايط بسيار بهتر رسوبات اولين داالن، عمليات شبكه

متري انجام گرفت و  2×2هاي ريزي شبكهاين داالن با طرح
  . )9(سپس محل كاوش هول و فلنري مشخص گرديد

هاي ابزارسازي در بيشتر اغلب فعاليت با توجه به اينكه
به داليلي همچون وجود نور كافي، ( غارها در نزديكي دهانه
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گرفته و با توجه به اينكه انجام مي) شرايط آب و هوايي و غيره
قبالً اين قسمت از رسوبات توسط هول و فلنري كاوش شده بود، 

حجم . تر داخل غار، گمانه حفر گرديدبه ناچار در قسمت عميق
همچون  هامكانبقاياي جانوري غار قمري در مقايسه با ديگر 

همين  .گيلوران و كلدر، به مراتب بيشتر از مصنوعات سنگي بود
البته از نظر (نگاري امر شرايط را براي درك ارتباطات اليه

هاي بسيار دشوارتر از ديگر محوطه) تغييرات تكنولوژيكي ابزارها
   .)10(كردكاوش شده مي

كه در F2  و  E2پالن شماره در بين نه ما در اين فصل گما
 و  برداري و تهيه پالن غار تهيه گرديده بود قرار داردحين نقشه

  .)11(ايمناميده F2آن را گمانة 
با ضخامت  1اليه . اليه فرهنگي است 5در برگيرنده  F2گمانه 

با  2اليه   هاي اسالمي،سانتيمتر حاوي قطعات سفال 10كمتر از 
آميخته همسانتيمتر در برگيرنده قطعات در 30ضخامت نگين ميا

  .هاي دوران تاريخي و عصر مفرغ استسفال
وجود معدود كه بيشتر حاوي بقاياي جانوري است با  3اليه  

سنگ و همچنين تعداد كمي مصنوعات وقطعات سفال دورة مس
تواند به عنوان يك اليه درهم سنگي دورة نوسنگي است كه مي

  .خته مس و سنگ و نوسنگي محسوب گرددآمي
 هايحاوي تراشه و سنگي جديدنهشته دورة پارينه داراي 4اليه  

هاي عمده اين از ويژگي. اندمتعدد است كه اغلب بدون رتوش
بيشتر . ها دارا بودن طول بيشتر نسبت به عرض آنهاستتراشه

يسات ها داراي شكل نامنظم بوده و تنها از طريق مقااين تراشه
توان آنها را به دورة ها ميمقدماتي با مصنوعات ديگر محوطه

متاسفانه به دليل عدم وجود سنگ . سنگي جديد نسبت دادپارينه
 هاي تكنولوژيكي اين ابزارهامادر در اين اليه، درك برخي ويژگي

شايد عواملي همچون ابعاد كوچك گمانه، فاصله زياد . دشوار است
تر بخصوص در هاي غنياز داليل نيافتن اليهگمانه تا دهانة غار، 

با توجه ( رابطه با وجود سنگ مادر و ابزارهاي شاخص اين دوره
به اين موضوع كه احتماالً توليد مصنوعات سنگي در دهانة غار 

  .، در اين محدوده باشد)شدهانجام مي
اين اليه . سنگي مياني استهاي دورة پارينهحاوي نهشته 5الية 

، تنوع تكنولوژيكي دورهاين ود ابزارهاي شاخص بدليل وج
هاي اين محوطه به مصنوعات سنگي و مواد خام از مهمترين اليه

اي، به دليل در اين اليه بدون رسيدن به كف صخره. آيدشمار مي
كاوش در  ،اندازه كوچك گمانه، عدم وجود نور مناسب و غيره

واقعي  ماهيتگرديد و  متوقف سانتيمتري از سطح 243عمق 
  ).13شكل ( هاي زيرين بر ما پوشيده ماندنهشته

  
  .غار قمري F2نگاري ديواره شمالي گمانه جزئيات اليه: 13شكل 

  
  مصنوعات سنگي

هاي غار قمري وجود ابزارهاي شاخص موستري و يكي از ويژگي
. اندابزارهايي است كه در الية پنجم با تكنيك لوالوا ساخته شده

نيز به ابزارهاي  5هايِ زيرينِ اليه گيلوران، در بخش همچون
سنگي مياني يكي هاي متنوع پارينهوجود تيزه. برخورديم ليماس

ها و خراشنده. آيدهاي اين مكان به حساب ميديگر از ويژگي
هاي جانبي نيز شمار زيادي از ابزارهاي غار قَمري بويژه خراشنده

ها كه اليه چهار بيشتر با تراشه در. انددادهرا به خود اختصاص 
ازك و بدون رتوش اغلب داراي اشكال غيرمنظم، با ضخامت ن

هاي نسبتأ بلند به نسبت دادن برخي از تيغه. ديمهستند، برخور
هاي زيرين اين اليه سنگي جديد در بخشاوايل دوره پارينه

طوري كه پيشتر نيز اشاره گرديد، ممكن نيست، اما همانناچندان 
هاي تر غار نسبت به گمانهنجايي كه گمانه در قسمت عميقاز آ

ها بقاياي استخواني بود تا هول و فلنري قرار داشت، اكثر يافته
تواند به ها نميلذا تعداد اندك اين گونه از تيغه. مصنوعات سنگي

يقينأ با . عنوان يك مدرك مستند در اين گزارش ارائه گردد
توان به درك بهتري از اين آينده مي تر درهاي بزرگگمانه كاوش

  ).14شكل ( اليه رسيد
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عدم  مكانسنگي اين مصنوعات ةمطالع از ديگر نكات در
 ةبه عقيد. وجود سنگ مادر بود كه پيشتر نيز به آن اشاره شد

كه در قسمت  آنموقعيت و كوچك گمانه  ةشايد انداز نگارنده
. محسوب گردند سالهداليل مهم اين م از، ر داشتعميق غار قرا

 ةاز رودخان غارالبته داليل ديگري چون شيب زياد دامنه و دوري 
كه مهمترين منبع مواد خام جوامع شكارگر اين منطقه (آباد خرم
به داليل . تواند نقش مهمي در اين موضوع داشته باشدمي) است

فوق شايد بتوان چنين فرض كرد كه مراحل اوليه ابزارسازي در 
آباد انجام خرم ةغار بخصوص در نزديكي رودخانمحيط پيرامون 

هاي انتقال  Blancksكه بر روي (گرفته و سپس مراحل بعدي 

چون رتوش كردن و شكل دادن نهايي ابزارها در ) محليافته به 
توان در حمايت از اين فرضيه مي. گرفته استغار صورت مي

اد آن از چنين تصور نمود كه به دليل شيب زياد دامنه، ارتفاع زي
زياد از رودخانه، شكارگران لزومي در  ةآباد و فاصلخرم ةكف در

و با انجام مراحل  ديدندنمي غارهاي بزرگ تا سنگحمل قلوه
آباد و پس از كاهش خرم ةاوليه ساخت در محوطه پيرامون رودخان

ها آنها را براي انجام مراحل بعدي ساخت سنگحجم و وزن قلوه
از ديگر داليل شايد بتوان به . نمودندمي به درون غار منتقل

  .فصلي از اين غار اشاره كرد ةاستفاد
 

  

  
        

  غار قمري) و جديد يسنگي ميانپارينه(ن هاي پليستوسمنتخبي از مصنوعات سنگي اليه: 14شكل 



 ٢٤...گزارش مقدماتي : آبادسنگي در درة خرمهاي پارينهاز سرگيري پژوهش

����      1391139113911391پائيز و زمستان پائيز و زمستان پائيز و زمستان پائيز و زمستان ، ، ، ، هشتمهشتمهشتمهشتم، شماره ، شماره ، شماره ، شماره چهارمچهارمچهارمچهارمشناسي مدرس، سال شناسي مدرس، سال شناسي مدرس، سال شناسي مدرس، سال     هاي باستانهاي باستانهاي باستانهاي باستان    پژوهشپژوهشپژوهشپژوهش    

  آناليزهاي يوزور و رزيديو
سنگي در مطالعات اين از آثار بر جاي مانده بر روي مصنوعات

توان به آثار ميكروسكوپي همانند صمغ درختان مختلف، فصل مي
هاي هاي خون، چربي، بافتنشاسته، استخوان، گل اخرا، مو، لكه

همچون . اشاره كرد هاي چوب و غيرهگياهي، الياف گياهي، سلول
غارهاي گيلوران و كلدر، در غار قمري نيز تمامي اين شواهد 

اين گزارش و در  در. ميكروسكوپي كشف و مستندنگاري گرديد
نتايج گرديده و اشاره تعدادي از اين شواهد تنها به اين بخش 

  .)30تا  22تصاوير (دشخواهد  منتشر آيندهكلي اين آناليزها در 
  

  :بقاياي جانوري

هاي زير از غار قمري تا به امروز گونه با مطالعات تاكسونومي
ه گون(، گوزن زرد )Boviniگونه (شناسايي شده كه شامل گاو 

Dama mesopotamica( بز كوهي ،) گونهCapra( ،
گونه (، موش زمستان خواب )Hystrixگونه (جوجه تيغي 

Gliridae( جوجه تيغي ،) گونهErinaceidae( خفاش ،) گونه
Chiroptera ( و يك نوع از گونهRodentia  كه به احتمال

  . زياد متعلق به سنجاب است
  

  
  

  قمرير جانوري از غا هاياستخوانبقاياي . 21تصوير 
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  .22تصوير 
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سمت نوك اين ليماس و بقاياي ميكروسكوپي تار مو در ق: 23 تصوير

  گل اخري در قسمت جا زدن
  

  
  موستري ةتار مو بر روي يك تيز: 24 تصوير

  

  
  موستري ةهاي چربي حرارت ديده بر روي يك تيزلكه: 25 تصوير

  
  موستري ةخون بر روي يك تيز ةخشك شد ةلك: 26تصوير 

  

  
  بر روي يك تيغهصيقل و بقاياي ميكروسكوپي گياهي : 27تصوير 

  

  
  بر روي يكي از مصنوعات سنگي لياف گياهيابقاياي : 28 تصوير
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  موستري ةت در قسمت جا زدن بر روي يك تيزصمغ درخ :29تصوير 

  

  
  صمغ فوق با زوم بيشتر: 30تصوير 

  

  اَرجنه اي َگرپناهگاه صخره9

 21طول شرقي،  33 26 30آباد، دراين مكان در جنوب دره خرم
از سطح دريا قرار متري  1205ارتفاع عرض شمالي و در  48 20

آن  ةمتر طول دارد و ارتفاع ديوار5/14گرارجنه ). 31تصوير . (دارد
اين محوطه نيز همچون غار قمري در سال  .متر است 5/13

. ميالدي توسط هول و فلنري مورد كاوش قرار گرفته است 1967
، محوطه از نظر وجود ابزارهاي دواين هايبا توجه به گزارش

در . جديد از اهميت خاصي برخوردار است سنگياوايل پارينه
زني در اين حقيقت دليل اصلي انتخاب اين مكان براي گمانه

طوري كه پيشتر اشاره گرديد فصل، همين موضوع بود، زيرا همان
يكي از اهداف مهم اين پژوهش كسب آگاهي بيشتر از نظريه 

ديگر ز ا. سنگي مياني به جديد در منطقه بودانتقال از دوره پارينه
ابزار غارها  زني انجام مقايسهداليل انتخاب اين مكان براي گمانه

سنگي ز مسائل مهم پارينهزيرا يكي ا. اي بودبا اين پناهگاه صخره
بنابراين . هاي باز تا به امروز استآباد عدم كشف محوطهدره خرم

توان آن را حتي به يك محوطه اين مكان تنها محلي بود كه مي
هر چند كه نگارنده معتقد است كه با ( ز تشبيه كردنيمه با
هاي باز را در توان محوطهتر يقيناً ميهاي بيشتر و دقيقبررسي

 100دليل اين موضوع نيز كشف بيشتر از . حاشية دره يافت
دان زيادي با دره چنـزان كه فاصله ـباز در درة كُرانمحوطه ب

  ).Alibaigi et al. 2011( است ،آباد ندارندخرم
برداري در اين مكان ريزي پالن و نقشهكار ميداني با طرح

عليرغم در دست داشتن پالن محوطه كه توسط هول . آغاز گرديد
و فلنري ترسيم شده بود، يافتن نقاط كاوش شده دشوار به نظر 

از مهمترين داليل اين موضوع تهيه پالن محوطه به . رسيدمي
  .)12(بود )البته به فراخور زمان(صورت دستي

هاي متفاوت، ما متري در محل 1×1عليرغم ايجاد دو گمانه 
نيز با همان مشكلي كه كاوشگران قبلي برخورده بودند، مواجه 

هاي باستاني محوطه به شدت آسيب و آشفتگي نهشته. شديم
ها وجود وجه امكان رهگيري اليهحدي بود كه به هيچ

  ).15شكل ()13(نداشت
ي از اين ابزارهاي مكشوفه از گرارجنه در اينجا تنها تعداد

اما به هيچ عنوان قادر به بحث دربارة گاهنگاري  شود،ارائه مي
  ).16و شكل  32تصوير ( محوطه به داليل ذكر شده نيستيم

  
  

  
  .اي گر ارجنهديد كلي پناهگاه صخره: 31تصوير 

  

 
اي گر ارجنه پناهگاه صخره E4عمليات كاوش در گمانه :  32تصوير 

.ر حال انجامد
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  اي گر ارجنهپناهگاه صخرهمنتخبي از مصنوعات سنگي : 16شكل 

    

  

  :بقاياي جانوري

تنها گونه شناسايي شده حيواني در اين مكان متعلق به گوزن 
است كه در حال حاضر با توجه به ) Capreolusگونه (دار خال

اي نگاري نسبت دادن آن به هيچ دوره فرهنگيمشكل اليه
  . ن پذير نيستامكا

    
  .هاو موقعيت گمانه اي گر ارجنهپناهگاه صخره پالن: 15شكل 

 

  سخن پاياني
 مطالعاتهاي زيادي از بخشناگفته پيداست كه با توجه به اينكه 

ياهي و ـاي گـهوزور، گردهـديو، يـآناليزهاي رزي گاهنگاري،
ي گيري كلارائه نتيجهاست، تا شناسي جانوري در حال انجام گونه

توان شايد ب با اين تفاسير. ستاز اين تحقيقات زمان زيادي باقي
وردهاي اين فصل، شناسايي، اگفت كه يكي از مهمترين دست

)  گيلوران و كلدر( يسنگي ميانپارينه معرفي و افزودن دو محوطة
   .استآباد دره خرم هايبه مجموعه محوطه

آباد خرمهاي جديد در درة هاي كاوشبه طور خالصه يافته
هاي مفيدي از شرايط اقليمي منطقه، پوشش گياهي و آگاهي

مطالعة مقدماتي . جانوري دوران پليستوسن آن در اختيار قرار داد
ها نشان داد كه در دوران كاوشبقاياي جانوري مكشوفه از 

گراز، گوزن كرگدن، چون سنگي مياني و جديد حيواناتي پارينه
گور دار، گاو، گوزن زرد، گوزن خالي، يسيبريا كوچك گوزن، قرمز

سنجاب، جوجه تيغي، موش مور، خرگوش، سخر، بز كوهي، آهو، 
شده و به ميو صيد شكار  ،و خفاشخرچنگ،  ،زمستان خواب

 .عنوان منبع پروتئيني شكارگران دره مورد استفاده بوده است
ره هاي داز كاوشين فصل آنچه كه در ميان بقاياي جانوري ا

، كشف استتر ايران حائز اهميت به عبارتي گستردهآباد يا خرم
از نظر تفسير ها كشف اين يافته. ستو سمور ااستخوان كرگدن 

بخصوص در دوران پليستوسن و شرايط اقليمي منطقه در 
الگوي و حتي آگاهي از منطقه شناسي مطالعات ديرين زيست بوم

يي سنگي منطقه از اهميت بسيار باالجوامع پارينه معيشتي
شناسي ذغال از نظر آگاهي از شرايط آناليز گونه .برخوردار است

در . اقليمي منطقه در دوران پارينه سنگي بسيار حائز اهميت است
كه به ترتيب  گيلوران محوطةدر  لواين آناليزها دو گونه بلوط و آ

، براي سنگي جديد شناسايي گرديدهاي نوسنگي و پارينهاز اليه
  . هي منطقه از اهميت خاصي برخوردار استبازسازي پوشش گيا

شواهد استفاده توان به وجود هاي با اهميت اين فصل مياز يافته
در غارهاي گيلوران و  دره يسنگي مياندر دوره پارينه اخرگل اُ
دهد كه هايي نشان مينخست اينكه چنين يافته. اشاره كرد قمري

توان چنين يته و مـداشايي ـآشن يبا اين موادها اندرتالـئن
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ص به ـتفاده از اين ماده مختـگيري كرد كه سنت اسنتيجه
و به نبوده  )بر اساس كشفيات غار يافته(سهموساپينهاي انسان

ها استفاده از اين ماده را از اجداد نئاندرتال سهموساپيناحتمال 
  .اندخود در اين منطقه به ارث برده

ي و اوايل دورة سنگي ميانهاي اواخر دورة پارينهاليه كاوش
براي تائيد چنين فرضي منتظر نتايج گاهنگاري (سنگي جديدپارينه

هاي گيلوران و كلدر در محوطه )ها هستيممطلق اين محوطه
سنگي انتقال از دوره پارينهفرآيند به احتمال  دهد كهنشان مي

ها قابل پيگيري در اين مكاند سنگي جديبه اوايل پارينه يميان
و OSL ، AMSمطلق هاي يابيسال دواريم نتايجما امي. است

سنگي مياني درك زماني انتقال از دورة پارينهبه بتواند  14كربن 
   .به جديد كمك كند

-ي مجموعه دست افزارهاي سنگي نشانمطالعات مقدمات

-هاي درة خرمدهندة حضور ابزارهاي تاياك و ليماس در محوطه

تواند هاي ساليابي ميمايشهايي با تائيد آزچنين يافته. آباد است
سنگي مياني در منطقه دهندة مراحل آغازين دورة پارينهنشان
  .باشد

آباد خرم ةكه رودخان نمودمشخص  XRDآزمايشات 
سنگي مهمترين منبع تأمين مواد خام مربوط به ساخت مصنوعات

لوسن بوده استدر طي ادوار پليستوسن و ه. 

مقاله گزارش مقدماتي اين در پايان بايد اشاره كرد كه اين 
رود و اميدواريم در آينده بتوان دستاوردهاي پژوهش به شمار مي

  .كامل اين پژوهش را منتشر كرد
 

  سپاسگزاري

در اينجا شايسته است مراتب سپاس و قدرداني خود را از همة 
از آقاي دكتر سيد . اند، به جا بياورمعزيزاني كه ياريگر ما بوده

كدة ـترم وقت پژوهشـاست محـري كندريـمود ميراسـمح
رضا شناسي و ساير همكاران اين واحد خصوصاً آقايان باستان

قزلباش براي موافقت با طرح مذكور و صدور ابراهيم نوروزي و 
از سركار خانم دكتر  ليلي نياكان كه زحمت . مجوز سپاسگزارم

نگي به ـهاي فرههـصدور مجوز براي ارسال برخي يافت
از . كنمتقبل نمودند، تشكر مي هاي خارج از كشور راآزمايشگاه

نگي، ـفرهميراثسازمان همكاري رياست محترم وقت پژوهشگاه 
بذرگر، و ابراهيم دستي و گردشگري جناب آقاي دكتر صنايع

چي و آقاي مظلوم از واحد امور ـچنين سركار خانم چراغـهم
هاي الزم جهت تسهيل در صدور الملل براي انجام هماهنگيبين

ايت قدرداني ـنهدر ايران بي رواديد براي اعضاء خارجي هيأت

جا دارد كه تشكري ويژه از ناظر محترم پروژه جناب . كنممي
يشان داشته باشم كه هاي صادقانهآقاي جالل عادلي براي تالش

در شرايط دشوار و در رويارويي با مشكالت فراوان همواره ياريگر 
فرهنگي استان لرستان خصوصاً زحمات همكاران ميراث. ما بودند

دل، ابراهيمي، اسدي، محمديان، فياض، خداييان و آقايان رحم
. گشاي بسياري از مشكالت در انجام اين پروژه بودپور گرهحسن

شناسي هاي استاد و مدرس جامعههاي مستمر و حمايتپيگيري
اهللا بازگير و جناب مهندس محمدخاني در جناب آقاي قدرت

اين  آغاز هايزمينهاستانداري استان لرستان از مهمترين 
تحقيقات بود، لذا مراتب قدرداني و سپاس فراوان خود را از ايشان 

هاي رياست محترم اداره كل محيط زيست استان همكاري. دارم
لرستان جناب آقاي مهندس محمدحسين بازگير در امر فراهم 
كردن شرايط الزم  براي كاوش در غارهاي مذكور و همچنين 

زحمتكش اين اداره كل به ويژه شكاربانان پايگاه كلدر كاركنان 
زني در غار كلدر در امر كه زحمات بسياري در حين انجام گمانه

دوستان و بستگان  همياري. نهمتداركات كشيدند را ارج مي
عزيزم آقايان سيروس بازگير، حجت مرادي، مصطفي دريكوند، 

ت چه قبل از شروع زاده كه نقش به سزايي در تداركاامين صفايي
  .نهمو چه در حين كاوش داشتند را ارج مي

اند ها داشتهاعضاء هيأت كاوش نقش انكار ناپذيري در اين فعاليت
اعضاي هيات . كنمها را تقديم آنها ميبهترين سپاسو در اينجا 

كارشناس ارشد (داود داودي -1 :در اين فصل عبارت بودند از
باستان (پرفسور پرامود جوگلكار - 2، )شناسي و معاون هيأتباستان

شناسي جانورشناس از دانشكده باستان شناس و باستاناستخوان
شناس از باستان زمين( دكتر سوشما دئو  -3 ،دكن هندوستان
الكشمي تومونگ  -4شناسي دكن هندوستاندانشكده باستان

دانشگاه رويرايي ويرگيلي شناسي دانشجوي دكتري باستان(
 -6 ،)شناسيكارشناس ارشد باستان(ابولحسن باذوق  -5 ،)اسپانيا

 ،)شناسيدانشجوي كارشناسي ارشد باستان(دوست مهتاب غالم
علي  -8 ،)شناسيارشد باستانكارشناس(فرد حسن دهقاني -7

طيبه حاتمي نصاري  -9 ،)شناسيارشد باستانكارشناس(كاظمي 
-كارشناس(اهللا نورالهي روح -10 ،)شناسيارشد باستانكارشناس(

-كارشناس باستان(سعيد دريكوندي  -11 ،)شناسيارشد باستان

 -13 ،)شناسيباستان كارشناس(سعيد سيفي  -12 ،)شناسي
شهاب يوسفوند -14 ،)شناسيباستان كارشناس(مهدي شاكرمي 

-باستان كارشناس(رضا كوشكي -15 ،)كارشناس ارشد تاريخ(

امير  -17 ،)يشناسكارشناس باستان(كاظم اميدي  -16 ،)شناسي
 ).شناسيباستان كارشناس(بهاروند 
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  :هانوشتپي
 ميالدي فرانك هول و كنت 70هاي دهه گذاريتوان به تاريخآيا مي. 1

هاي غارهاي فلنري كه تاريخ كمي بيشتر از چهل هزار سال را براي يافته
اند، اعتماد كرد؟ با ارجنه گزارش كرده اي گركنجي و قمري و پناهگاه صخره

هاي انجام شده، آيا تعداد بسيار كم  آنها گذاريفرض به اعتماد به تاريخ
 پيوستگي و حي ازبسياري از قبيل درك صحي هايپرسشتوانند به مي اصوالً

سنگي سنگي مياني، جديد و فراپارينههاي پارينهيا عدم آن در گاهنگاري دوره
پاسخ روشني ارائه نمايند؟ در اين خصوص ديگر محققين نيز به درستي به 

يك نكته مهم اين است كه در خصوص «اند كه اين مسئله اشاره نموده
سنگي در ايران از رينههاي دورة پاهاي مطلق، بيشتر محوطهگذاريتاريخ

-برند، براي مثال برخي از تاريخگذاري رنج ميهاي تاريخفقدان تكنيك

ميالدي بدليل عدم  1970قبل از  14هاي بدست آمده بوسيله كربن گذاري
تواند به شدت تغيير كند كاليبراسيون قابل اعتماد در آن زمان مي

)Vahdatinasab 2011: 65 .(  
. ر از گاهنگاري منطقه چندين روش در نظر گرفته شدلذا براي آگاهي بيشت

 OSLو  AMS ،14هاي كربن گذاريهاي مد نظر ما تاريخمهمترين روش
سنگي ميانه دره آغاز پارينه نخستين و مهمترين مسئله، يافتن تاريخِ. بود

بايست متغيرهاي زيادي را در نظر براي اين منظور ابتدا مي. آباد بودخرم
تر و بسته به شرايط رسوبات هر با سنجيدن شرايط مطلوب گرفت و سپس

پس از بررسي . گذاري كنيمهاي مختلف تاريخمكان، اقدام به انجام روش
تواند بهترين مي OSLگذاري بدين نتيجه رسيديم كه روش هاي تاريخروش

در اين . سنگي مياني باشدبردن به زمان آغاز دورة پارينهانتخاب براي پي
برداري شود تا بتوان نه ها نمونهها سعي بر اين شد كه از تمامي اليهكاوش

سنگي مياني بلكه براي آگاهي يافتن و يك درك تنها به تاريخ اوايل پارينه
در حال . هاي جديدتر نيز دست يافتكلي از توالي رسوبات فرهنگي در دوران

نجام است و آوري شده در دست اهاي جمعها بر روي نمونهحاضر آزمايش
-در اين ميان، نمونه. پس از دريافت نتايج، در گزارش نهايي ارائه خواهد شد

 AMSهاي مختلف آن براي انجام آناليز هاي استخوان از هر مكان و اليه
  . نيز گردآوري شده است

ها در اين منطقه به تدريج صورت به عبارتي ديگر آيا انقراض نئاندرتال. 2
اند تغييراتي هاي امروزي با بهره هوشي باالتر توانستهگرفته و  سپس انسان

در نحوه ابزارسازي و به طور كلي در رفتار خود نسبت به محيط پيرامون 
بوجود آوردند؟ شايد بتوان گفت كه فرانك هول و كنت فلنري نخستين 

اي هاي گستردهكساني بودند كه در اين راستا گام برداشتند و اقدام به بررسي
مكان گرديد كه از  17ها منجر به كشف اين بررسي .آباد نمودندخرم در دره

هاي كنجي، قمري، يافته، گرارجنه و پاسنگر به هايي در مكانآن ميان كاوش
هايي كه در حين انجام اين اما نهايتاً و با تمامي زحمات و مشقت انجام رسيد،

اين پرسش مطالعات متحمل شدند، نتوانستند پاسخ واضح و مشخصي براي 
هاي هول به كرات يكي از مهمترين اهداف خود را نويسدر چرك. ارائه دهند

پس از اين دو و با . درك انتقال يا تداوم اين دوره هاي فرهنگي دانسته است
در اين راستا  هيئت  1386-1384هاي گذشت زماني نسبتاً طوالني، در سال

ن بيگلري و سونيا بلژيكي به سرپرستي مشترك فريدو - مشترك ايراني
شيدرنگ از موزه ملي ايران و مارسل اُت از دانشگاه ليژ بلژيك با استفاده از 

هاي نوين و آشنايي كامل با موضوع، اقدام به كاوش در غار يافته روش
هاي مهم در از يافته. كه اين مطالعات همچنان در حال انجام است، نمودند

سنگي گي متعلق به اوايل پارينهتوان به كشف مصنوعات سنها مياين كاوش
جديد، اشياء تزئيني، اليه ضخيم گل اُخرا، صدف دريايي و تعداد باالي 

كه از نقطه نظر آگاهي از گاهنگاري (گذاري نسبتاً مطلق آزمايشات تاريخ
اما با . ، اشاره نمود)هاي هم افق در منطقه، بسيار حائز اهميت استمحوطه

براي ما باقي مانده  پرسشذكر شده، هنوز يك هاي مثبت وجود تمامي جنبه
هاي زيرين غار يافته را  به عنوان هاي اليهتوان يافتهو آن اينكه چگونه مي

سنگي جديد سنگي مياني به پارينهشواهد انتقال تدريجي از دوره پارينه
سنگي دورة پارينه تلقي كرد، در حالي كه استقراري از) برادوستي/ ناسيگاوري(

نتايج  در اين مكان وجود ندارد؟ به عبارتي ديگر، يكي از ابهامات در مياني
سنگي ت دادن آن به دوران اوايل پارينهارائه شده غار يافته اين است كه نسب

خود جديد بدون در دست داشتن شواهدي از دوران پارينه سنگي مياني خود به
در مطالب فوق همانطوري كه . بردمعناي انتقال تدريجي را زير سئوال مي

برادوستي، شواهد / ناسيگاشاره گرديد، شكي در وجود ابزارهاي شاخص اوري
اليه ضخيم گل اخرا، اشياء تزئيني و غيره نيست، اما اصوأل بهترين و 

ترين راه براي درك صحيح انتقال از يك دوره به دوره جديدتر مستلزم منطقي
مطالعه جهت انجام  هاي مربوطه هر دو دوره در محوطه موردوجود اليه

  . مقايسات دقيق است
به عبارت ديگر چه شواهدي تا به امروز دال بر انجام و ارائه نتايج . 3

ايط آب و آباد در زمينه مطالعات شرهاي دره خرمات علمي بر روي دادهآزمايش
عمده مطالعه  عواملبديهي است كه يكي از هوايي صورت گرفته است؟ 

در هر منطقه، آگاهي كما بيش از شرايط آب و هوايي آن  سنگيجوامع پارينه
هاي گياهي و در اين گزارش نتايج مقدماتي آناليزهاي گرده. منطقه است

هاي شناسايي شده جانوري كه از اهميت بسياري براي بازسازي شرايط گونه
بديهيست كه . آب و هوايي منطقه در گذشته برخوردارند، ارائه گرديده است

 .اين نتايج در گزارش كامل اين تحقيقات ارائه خواهد شدجزئيات 

آگاهي از كاربرد مصنوعات سنگي و آثار بر جاي مانده بر روي  تسلط و. 4
راتر نهاده و از توصيف دهد كه پا را  فآنهاست كه به ما  اين امكان را مي

آنها به رسالت اصلي خود يعني تجزيه، تحليل و تفسير رفتارهاي جوامع  صرف
هاي پيشنهاد شده تا به اگر تمامي كاربرد. شكارگر و گردآورنده غذا بپردازيم

بسياري بر جاي خواهد ماند، زيرا  اغلب  هايپرسشحال را هم بپذيريم هنوز 
همچون (هاي پيشنهادي، بر روي ابزارهاي كامل و يا نسبتأ كامل كاربرد

) هاي سنگيطبيعتأ كوبندهها و ها، تيغه و ريز تيغهها، متهها، خراشندهتيزه
سنگي را هاي پارينهيافته صورت گرفته كه درصد ناچيزي از كل مجموعه

 سنگيهاي پارينههاي سنگي در اغلب مكاندهند؛ زيرا بيشترِ يافتهتشكيل مي
امروزه در بحث . دهندريزها تشكيل ميهاي بزرگ و كوچك و دوررا تراشه

ظرات فراواني وجود وه كاربري آنها نمطالعات مصنوعات سنگي در مورد نح
مطالعه كتب و مقاالت به چاپ رسيده در زمينه توصيف و كاربري با . دارد

كه نه تنها در ايران بلكه در سراسر دنيا  درخواهيم يافتمصنوعات سنگي، 
به . خورداتفاق نظر و پيروي از يك يا چند نوع استاندارد خاص به چشم نمي

هاي نوعات سنگي و كاربري آنها گاهي با ديدگاهعبارتي ديگر توصيف مص
متفاوت، پيروي از تجربيات شخصي افراد و در بعضي موارد حتي به شكل 

به عنوان مثال اگر يك مجموعه مصنوعات . گيرداي نيز انجام ميسليقه
شناس نشان دهيم و كاربري آنها را از اين افراد سنگي را به دو يا چند باستان

مختلفي مواجه نشويم، اما  هاي كامالًمكن است كه با پاسخجويا شويم، م
اين اختالفات در . هاي متفاوتي مواجه خواهيم شدها و ديدگاهيقيناً با پاسخ
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شناسان حتي كساني كه در يك دوره خاص و يا بر روي يك ميان باستان
براي به حداقل رساندن اين . نيز وجود دارد ،كنندمنطقه خاص كار مي

ت و اختالفات و به منظور ايجاد يك نوع استاندارد قابل قبول، آناليز مشكال
توانسته است تا حدود زيادي از اين اختالفات بكاهد و ) Use-Wear(يوزور 

بردن به به تعبيري تا به امروز تبديل به قابل اعتمادترين آناليز براي پي
زمايش كاربري با انجام اين آ. تر مصنوعات سنگي گرديده استكاربري دقيق

هاي مربوط به هر كدام ارائه بنديتر ابزارهاي سنگي مشخص و دستهدقيق
هاي استفاده شده ابزارها در حين انجام اين آناليز نه تنها قسمت. خواهد شد

. بردتوان پيگردد بلكه به كاربري آنها نيز ميتوسط شكارگران مشخص مي
توان به نحوه تماس ابزار با مواد عالوه بر اين در بسياري از موارد حتي مي

تماس با مواد . بردنيز  پي) (Used timeمختلف و زمان استفاده ابزار 
مانند كار روي چوب، گياه،  ،در موارد بسياري قابل شناسايي است مختلف

دقيق ابزار با مواد بردن به تماس در مواردي كه پي. استخوان، گوشت و غيره
در . هاي ديگري نيز در نظر گرفته شده استاهمختلف با مشكل مواجه شود ر

مواد سخت، : بندي كردتوان نحوه تماس را به چند دسته تقسيماين زمينه مي
اگر باز هم در بعضي موارد ابهاماتي وجود داشته . مواد نيمه سخت و مواد نرم

 گشاي برخي از ابهاماتتواند راهباشد مرحله بعدي يعني انجام آناليز رزيديو مي
بديهيست كه در . باشد Use relatedبويژه در زمينه استفاده مرتبط 

بسياري از موارد در حين انجام آناليز يوزور، نياز به استفاده از آناليز رزيديو به 
عي البته مقوله رزيديو حوزه وسي. عنوان شواهد تكميلي امريست اجتناب ناپذير

امي دوران گذشته زندگي بشري سنگي بلكه در تمرا نه تنها در مطالعات پارينه
ها كه در در اين گزارش به دليل حجم باالي داده. گيردتا به امروز در برمي

هاي آناليز يوزور و رزيديو گنجد تعداد معدودي از نمونهحوصله اين مقاله نمي
 آزمايشگاهعدد از مصنوعات سنگي در  600انجام شده كه بر روي بيشتر از 

تر، مدت يلي اسپانيا به منظور آگاهي از كاربري دقيقرويرايي ويرگ دانشگاه
زمان استفاده، تماس مواد مختلف و نهايتاً  تفسير نتايج اين آناليزها در بخش 

با توجه به مدت زمان طوالني . پرداختن به نتايج هر محوطه ارائه شده است
 كه براي انجام اين آزمايشات در نظر گرفته شده، به صورت مقدماتي گزارش

هاي محدودي اولية اين مطالعات در قالب اين مقاله و صرفاً بر اساس نمونه
  .منتشر شود آينده گزارش مفصل اين آناليزها گردد و اميدواريم كه درارائه مي

هاي بسياري متغيرنيازمند در نظر گرفتن  پرسشيقيناً پاسخگويي به اين . 5
عالوه بر ارائه شواهد بقاياي در اين گزارش سعي بر اين شده كه . است

و در برخي  گياهي و جانوري و فناوري ابزارهاي سنگي، آناليزهاي رزيديو
بيشتر جهت آگاهي بيشتر از نحوه معيشت جوامع مورد  موارد يوزور با تمركزِ

-در اين گزارش برخي از شواهد جالب و كم. نظر با ذكر چند نمونه ارائه گردد

رزيديو ارائه خواهد گرديد كه حاوي اطالعات بسيار  نظير از نتايج آناليزهاي
سنگي اي در خصوص آگاهي بيشتر ما از نحوه تغذيه جوامع پارينهارزنده

هايي كه در منطقه منطقه، چگونگي ارتباط آنها با محيط پيرامون و ديگر گروه
زيستند و شواهدي محتمل از باورهاي آنان در چند نمونه ارائه خواهد مي

نيز يكي ديگر از   XRDعالوه بر نتايج آناليزهاي رزيديو، آناليز .گرديد
تواند اطالعات مفيدي در زمينه بررسي منابع مواد خام ست كه ميا آزمايشاتي

بردن به ميزان آگاهي و ارتباط جوامع مهم براي پي متغيرهايكه خود يكي از 
نتايج چند  در اين گزارش. سنگي با محيط پيرامونشان به حساب آيدپارينه

هاي موجود از رودخانه از سنگنمونه از آزمايشات كه بر روي چند نمونه 
آباد و همچنين چند تراشه از محوطة گيلوران بدست آمده به منظور خرم

در  .استها ارائه گرديده آگاهي بيشتر از  مواد معدني تشكيل دهندة اين نمونه
هاي گيلوران اد خام و دادهمواد معدني مو% 90 بيش ازهاي انجام شده مقايسه

هر چند كه در بحث مطالعات مواد خام فاكتورهاي ديگري نيز . مشابه بود
هاي توان اين تشابهات را نشان از استفاده از قلوه سنگوجود دارد، اما مي

آباد به عنوان مهمترين منبع مواد خام جهت ساخت ابزار وادوات رودخانه خرم
يقينأ مطالعات بيشتر و انجام . دانستشكارگران منطقه سنگي توسط 
  .تواند آگاهي ما را در اين زمينه به مراتب بيشتر كندتر ميآزمايشات وسيع

ها در همة تصاوير ميكروسكوپي در اين گزارش با اشل /هاتمامي مقياس. 6
  .اندارائه گرديده است،ميليمتر  1/1000كه برابر با  Micronواحد ميكرون 

توان يكي از را مي) Semenov 1964( نووـمـس پيشگامانهكار . 7
سنگي نه تنها به عنوان يك روش جديد هاي بزرگ در مطالعات پارينهانقالب

 درك كمك بهوه دقيق كاربري ابزارهاي سنگي بلكه براي آگاهي از نح

فناوري «وي در كتاب . استفاده آنها به حساب آورد گيريشكل اصلي عوامل
صص ـان متخـناسـشاي براي باستانهاي تازهراه حل» خـش از تاريـپي

تجربي،  هايسنگي از قبيل چگونگي توسعه روش سيستماتيك با برنامهپارينه
ها با زوم پائين و باال براي استخراج اطالعات بسيار از پاستفاده از ميكروسكو

پس از درك اهميت و كاربرد بسيار باالي . ابزارها را براي اولين بار ارائه نمود
شناسان يكي پس از ديگري اقدام به استفاده اين گونه آناليزها  بود كه باستان

به  تا حدوديند ااز اين متد كرده و به سهم خود تاكنون هر كدام توانسته
  . ها اضافه نمايندكيفيت اين گونه آزمايش

سنگي شايد در حوصله اين گزارش خرا در دوران پارينهبحث در مورد گل اُ. 8
كنيم كه دو نظريه كلي در اين اما به ذكر اين مسئله بسنده مي نباشد،

هاي اين ماده براي استفادهاز استفاده خصوص ارائه گرديده است، يكي 
تواند نظريه هاي جديد گيلوران  ميكه در اين خصوص يافته ليك بودهسمبو

ها را به هموساپينس /هاي مدرنآئيني توسط انسان /آغاز رفتارهاي سمبوليك
مغ صگل اخرا براي استحكام بخشيدن به دوم اينكه استفاده . چالش بكشد

هاي ي جا نشاني مصنوعات سنگي در دستهدرخت يا ديگر مواد چسبناك برا
توان به ميزان كه با پذيرفتن هر دو نظريه مي ذكر كردچوبي و استخواني 

 Lambord( بردها در استفاده از اين مواد پيهوش باالي نئاندرتال

2006, Otte et al. 2007 .( مغ درختان بخصوص در صكشف آثار
نيز از ديگر شواهد بسيار مهم در مطالعات رزيدو بر  هاي جا گذاريقسمت

وجود اين آثار در هر دو دوره . ت سنگي اين فصل كاوش بودندروي مصنوعا
تواند سنگي مياني و جديد بر روي مصنوعات مشاهده گرديد كه خود ميپارينه

هاي استفاده از بيانگر شواهد بيشتري در فرضية تداوم فرهنگي در نحوه
  .  ابزارها در اين منطقه محسوب گردد
يا (سنگي ايران ترين آثار گل اُخرا در پارينهتا جايي كه ما اطالع داريم، قديمي

سنگي جديد مربوط به اوايل پارينه) به عبارتي محدودتر در زاگرس مركزي
آباد در هاي غار يافته در دره خرماست كه اليه ضخيمي از اين مواد در اليه

. بلژيكي كشف شده است -هيأت ايراني 1387و  1384هاي هاي سالكاوش
ترين شواهد تا به امروز در تواند قديميي يافت شده اين فصل ميهالذا نمونه

  .ايران باشد
بسيار بزرگي  همكارانش كمك پالن تهيه شده توسط روستايي و. 9

هاي قاچاقچيان بود و در انتخاب محل گمانه بخصوص براي شناسايي چاله
  . تأثير فراواني داشت
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ها در درون غار شخيص اليهاز ديگر داليل عدم وجود نور مناسب براي ت .10
با توجه به . بود) اگر چه نور مصنوعي پروژكتور در حين كاوش استفاده گرديد(

ها كه در اغلب اين شرايط تصميم به كاهش سرعت در روند برداشت اليه
همچنين انجام روش سرند . سانتيمتري بود 5موارد بسيار نازك و كمتر از 

اگرچه ( تك مصنوعات سنگين تكخشك با سرندهاي ريز و درشت و شست
براي شناسايي و آناليز ) باعث وجود اختالالتي در آناليزهاي رزيديو گرديد

مشكل بر طرف اين شناختي در دهانه غار تا حدودي گونه -مقدماتي فن
  .گرديد

هاي ها ارسال نمونهها براي درك دقيق گاهنگاري اليهاز ديگر روش
سانتيمتري براي انجام  20ب شده در هر اليه از واحدهاي هاي انتخااستخوان

به موسسه مكس پلنك آلمان است كه هم  AMSآزمايش گاهنگاري 
نگاري كه در اين گزارش طراحي مقدماتي اليه. اكنون در دست انجام است

ها و تغييرات تكنولوژيكي ابزارها صورت بيشتر بر مبناي تغييرات رنگ اليه
شايد   AMSبديهيست كه پس از نتايج آزمايشات . ده استگرفته ارائه گردي

  .تري بر اساس گاهنگاري ارائه كردنگاري دقيقبتوان اليه
اين در . دليل اين كار، تهيه پالن غار با توجه به شكل طبيعي آن بود. 11

است كه گمانه ايجاد شده با در نظر گرفتن موقعيت واقعي شمال  حالي
هاي از پيش به همين علت اين گمانه در بين پالن جغرافيايي قرار گرفت و

قرار گرفت لذا جهت سهولت در نامگذاري اين گمانه،  F2  و  E2تعيين شده
ناميديم، اما در پالن و توپوگرافي ارائه شده در اين گزارش  F2آن را گمانه 

قرار گرفته مشخص گرديده  موقعيت دقيق اين گمانه كه مابين اين دو پالن
  .است

كه (اي به نام آقاي كالنتر از خوش اقبالي توانستيم شخص سالخورده. 12
. پيدا كنيم) اي گر ارجنه استهنوز از ساكنان روستاي نزديك پناهگاه صخره

لذا با كمك . ميالدي از كارگران تيم كاوش بودند 1967هاي ايشان در كاوش
پس از . ص كرديمهاي هول و فلنري را مشختر گمانهايشان محل دقيق

هاي كاوش شده، با برطرف كردن مشكل مشخص كردن محل دقيق گمانه
الي هاز الب. مشكل ديگري براي انتخاب محل گمانه جديد مواجه بوديم

كه دكتر سانووا با (هاي دست نويس فرانك هول در مورد اين مكان نسخه
در مورد  مسئله مهم ديگر) لطف فراوان در اختيار نگارنده قرار داده بود

هاي باستاني توسط حيواناتي اي گر ارجنه آشفتگي نهشتهپناهگاه صخره
هاي هاي دورههاي منطقه و همچنين تدفينهمچون جوجه تيغي، سگ

تاريخي و اسالمي در اين محل بود كه ناخود آگاه باعث آشفتگي رسوبات 
  . ته شودبايست مد نظر گرفلذا اين موضوع نيز مي. سنگي گرديده بودپارينه

براي روشن شدن موضوع كافيست به اين امر اشاره كنيم كه در هر دو . 13
سنگي جديد ران پارينهگمانه گاهي پس از يافتن مصنوعات سنگي شاخص دو

تر ناگهان  با قطعات سفالهاي تاريخي و حتي ، در عمق پائينيو حتي ميان
جالب . زدبر هم مي اسالمي برخورد ميكرديم و همين امر تمام معادالت ما را

رغم انتظارات ما براي يافتن است كه آشفتگي رسوبات به حدي بود كه علي
با اين تفاسير تنها . هاي معروف ارجنه، حتي يك نمونه هم يافت نشدتيزه

شناسي ابزارهاي شاخص بدون در توانستيم انجام دهيم، گونهكاري كه مي
  .نگاري بودنظر گرفتن اليه
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