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در  شناختي باستان کاوش هيچ تاکنون تالوار دره در است. ق.م پنجم هزاره يفرهنگ يايبقا از يمتوال يها نهشت دربردارندهدارد که 
 شناسايي افزايد. مي تپه اين در کاوش اهميت بر قضيه اين لذا است، نشده انجام قدیم سنگ و مسدوره  فرهنگ شناختخصوص 

 هاي سنت شناخت در بسياري اهميت سنگ و مس دوره در ساکنان معيشتي اقتصاد به بردن پي و قشالق تپه فرهنگي توالي
 يگاب سه دالما، فرهنگ از يتداوم مستمر، يشناس باستان کاوش فصل سه از آمده دست به جينتا يط دارد. منطقه اين فرهنگي

 نيب يدوريکر که کردستان منطقه در ينيروستانش تکامل دوره عنوان به تاکنون مراحل نيا د.يگرد ييشناسا آن در VII نيوگود
 يايبقا شامل که مربوط يها داده گرفته صورت مطالعات به توجه با است. نشده ييشناسا است، رانيا غرب و غرب شمال منطقه

 آمده دست به جينتا اساس بر. گردید يشناس گونه و يگردآور ها هيال تک تک از بودند زهيکربون ياهيگ يها دانه و يوانيح استخوان
 وهله در و شکار و يدامدار بر يمبتن اول وهله در سنگ و مس دوران تمام در قشالق ساکنان غالب شتيمع ياتکا ديگرد مشخص

 جيتدر هب VII نيگود مرحله تا دالما مرحله از دهد يم نشان ستميس نيا در يدرون راتييتغ روند است. بوده استوار يکشاورز بر دوم
 گندم از ييها گونه همواره حال نيع در است. داشته شيافزا گوسفند و بز استخوان ،نسبت به و کاسته گراز و غزال و خرگور شکار از
 رهيذخ يها خمره وجود يفراوان اما است زيناچ خاکستر يايبقا انيم در ها نمونه مقدار چند هر که است شده يم استفاده ياهل جو و

 ينبات يايبقا بر اتکا رواج از نشان هاون دسته و شکل ينيز يها ساب سنگ انواع يفراوان نيهمچن و فضاها يبرخ کنج در شده تيتثب
  رد.دا ياهال هيتغذ در
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 مقدمه
 نسبتا يروستا کي به متعلق )۳ و ۲ ،۱ شکل( قشالق تپه

 يسطح آن در که است الديم از قبل پنجم هزاره از بزرگ
 با )۲۸ :۱۳۹۳ ،يفيشر( است کرده اشغال را هکتار دو حدود
 به نسبت ستگاهيز نيا مکان اندازه و رتبه شواهد به توجه

 دوره نيا يهاراستقرا ياصل هسته زمان، هم يها مکان گريد
 با).Motarjem sharifi,2014 49:(است بوده تالوار دره در

 امکانات منطقه يطيمح طيشرا و مياقل که آن به توجه
 ارياخت در يکشاورز يها تيفعال انجام يبرا يچندان يعيطب

 يشتيمع اقتصاد که رسد يم نظر به لذا ،است نگذاشته
 يمبنا رب شتريب خ،يتار از شيپ ادوار در منطقه ساکنان
 يها وهيش رسد يم نظر به است. بوده يدامپرور و يدامدار

 يدامپرور ديتول بر خرأمت يها دوره در يکشاورز يشتيمع
 ياهيگ يها دانه شتريب حجم امر نيا ليدل است. افتهي تفوق
 پنجم طبقه نسبت به د)يجد سنگ و (مس سوم طبقه در

 ،شده استفاده يها دام عمده .است م)يقد سنگ و (مس
 شيب که میباشد گوسفند و بز مانند جثه انيم ياهل يها دام
 به هم گاو اما ،دهند يم ليتشک را ياستخوان يايبقا %۷۷ از

 از يکي درشت دانه گندم .است افتهي  پرروش محدودتر مقدار
 نيا از شيپ .است شده  استفاده قشالق در که است ياهانيگ

 ,Voigt( روزيف يحاج از درشت دانه گندم يايبقا دوره

 در و ):Helbaek, 1969 383( کش يعل تپه ،)263 :1983
 است آمده دست هب نیز I تپه مياري و هيدباغ ام از نيالنهر نيب
)Helbaek, 1972: 17.(   
  

  
  نقشه در محوطه موقعيت -۱ شکل

  
  قشالق تپه از يينما -۲ شکل

  

  
  نقشه در ترانشه ييجانما و ييهوا عکس -۳ شکل

  
خواهيم به اين مسأله بپردازيم که  در اين پژوهش مي

هاي  اقتصادي و سيستم - شناخت ساختارهاي اجتماعي
اقتصادي و معيشتي ساکنان منطقه کردستان به چه نحو 

فرهنگي ساكنان  - اجتماعي - بوده و روند تغييرات اقتصادي
 فرهنگیمواد هاي مختلف بر مبناي  محوطه را در دوره
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در واقع هدف اصلي از اين مقاله بررسي  .نماییممشخص 
هاي معيشتي ساکنان منطقه بوده و با توجه به يافت  شيوه

خواهيم به اين مسأله بپردازيم  هاي االغ مي شدن استخوان
هایی آن به چه ترتیب بوده  ناستخواکه الگوي پراکندگي 

گر  هاي قشالق به خوبی نشان حجم زیاد استخواناست. 
هدف  همچنین. میباشداستفاده غذایی از عمده این حیوانات 

هاي جانوري موجود و درك و  شناسایی گونهدیگر مقاله 
هاي معیشتی و اقتصادي  ها در شیوه شناخت اهمیت آن

  ساکنان دره تالوار است.
  
 دوره در تالوار ساکنان يشتيمع و ياقتصاد ستميس

  جديد و مياني سنگ و  مس
 که است جهان در مناطق نياول از يکي انهيخاورم منطقه
 در د.کر اقدام واناتيح از ينگهدار و غذا يآور جمع به انسان
 يواناتيح بار نينخست يبرا انسان توروس -زاگرس منطقه
 ياهل رسد يم نظر به .نمود ياهل را خوک و گوسفند بز، مثل

انجام شده  روستاها در مئاد اقامت از قبل واناتيح کردن
 مطالعات در ).Pollock and Bernbeak, 2005: 12-14( باشد

 و مطالعه خ،يتار از شيپ ادوار خصوصاً ،يشناخت باستان
 ييبسزا تياهم يجانور يايبقا و ياستخوان يها داده يبررس
 ستميس خصوص در يا توجه درخور اطالعات که چرا ،دارد
 گذارد. يم ارياخت در يفرهنگ و ياقتصاد تيوضع شت،يمع

 مورد مجموعه گردد، يم ليتحل و هيتجز مقاله  نيا در آنچه
 در که است يجانور و ياهيگ يايبقا به مربوط مطالعه
  .است آمده دست هب قشالق تپه از فصل سه يها کاوش
 نمونه اساس بر وخشک سرد يمياقل با تالوار دره

 ستگاهيز قشالق، محوطه کاوش از شده افتي يها استخوان
 ،گورخر يها دسته مانند يوحش واناتيح از يمتنوع يها گونه
 نيا مومدا طور هب که بوده خرگوش و غزال ،آهو ،گراز
 يايبقا .اند اندهرس مصرف به و کرده شکار ساکنان را واناتيح

 از که ،است آمده دست هب محل از ها گونه نيا تمام ياستخوان
 به ها آن مقدار نيشتريب ،گونه يمبنا بر يآمار عيتوز نظر

 )سم شكافته( گاوسانان خانواده از جثه بزرگ اهلي حيوانات
 يآناتوم مطالعات طبق که ،دارد تعلق )سم تك( سانان اسب و

 به دوره نيا از مشابه يها نمونه با سهيمقا و گرفته صورت

 دوران اين در كه ١ييآسيا نوع االغ گونه به اديز احتمال
 تمامي ميان از که يطور هب دارند. تعلق ،شدهيم استفاده
 سه به مربوط درصد ٧٤ از بيش شده ييشناسا هاي استخوان

 درصد ٢٦ حاليکه در ،است سانانگاو و سانانگوسفند گونه
 يسن عيتوز باشد. يم سانان اسب خانواده به مربوط صرفاً آن
 در ،هستند تشخيص قابل بالغ تا نابالغ يها نمونه از گونه نيا

 قطعات د)يجد سنگ و (مس III دوره هاي نهشت در کهيحال
 گردد. يم ديناپد حيوان اين نابالغ گونه به مربوط استخوان

 و حيوان اين سازي اهلي با ارتباط در است ممکن تغيير اين
 و يکشاورز امر در آن گوشت از استفاده نوع در رييتغ اي
 قبل هاي دوره برخالف که چرا شود. مربوط آن يباربر يروين

 تواند مي که شود مي ناپديد ها نابالغ و ها کره استخوان
 باشد ها نابالغ شکار از خودداري و شدن اهلي يبرا يحيتوض

 مطالعات پايه بر تاکنون ديگر يسو از ).٢٣-٢١ شکل(
 هزاره حدود آفريقا در حيوان اين شدن اهلي بحث يژنتيک
 :Stine Rossel et al., 2008( است شده پذيرفته ق.م سوم

 وسنگ مس يفوقان نهشت خيتار از يحت خيتار نيا که )371
 به يگذار خيتار که VII نيگود دوره يعني ؛ محوطه این در

 ،دهد يم نشان را ق.م ۳۷۰۰ حدود نسانسيترمولوم روش
 بتوان است ممکن ها داده نيا هيپا بر لذا .است دتريجد
 ياصل هسته عنوان به تاکنون آنچه از متفاوت يکانون
 نيا در را است بوده مطرح قايافر شاخ در االغ يساز ياهل

 ها نمونه يکيژنت مطالعه به ازين قطعاً که کرد طرح منطقه
 هاي استخوان ميان در بعد مراحل در حاليکه در .بود خواهد
 دارد، قرار غزال استخوان توجهي قابل درصد دهش ييشناسا

 و نشد اهلي هرگز که گاوسانان تيره از حيواني )٢٥ شکل(
 حضور بر دال محوطه در آن هاي استخوان فراواني قطعا

 پنجم هزاره حدود سنگ، و  مس دوران در گونه نيا ستگاهيز
 امروزه زيستي رايطش نظر از .)Bokoni, 1973 9:( است ق.م
 و استپي علفزار مناطق در غزال) و وحشي (خر گونه دو اين
 زيند؛ مي خشک نسبتاً هواي و تنک درختان با استپي نيمه
 در نيز قديم سنگ و  مس دوره با زمان هم ترکيب اين که چرا

 گزارش زين النهرين بين شرقي شمال در الغزال عين محوطه
  ).Kirkbride, 1973: 8( است شده
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  يفرهنگ يها افتهي
 داده گونه دو محوطه اين در کشاورزي رواج درخصوص

  دارد: وجود غيرمستقيم و مستقيم شناسي باستان
 و گندم هاي دانه بقاياي ييشناسا شامل مستقيم هاي داده -١

 خاکستر هاي بافت ميان دراست که  اهلي نوع از جو
 دست هب شناورسازي شيوه به V و  III دوره هاي نهشت
 مطالعه خاکستر نسبت به شده ييشناسا هاي دانه لکن آمده،
 محدود هاي دانه همراه آن بر عالوه است. ناچيز بسيار شده
 وحشي خودرو هاي علف ديگر از فراوان بقاياي ،جو و گندم
 محدود استفادهاما در مجموع  .داشت وجود نيز منطقه
   ).١٦ و ١٥ ،١٤ شکل( دهد مي نشان را اهلي غالت از ساکنان

II- انواع فراوان هاي نمونه شامل غيرمستقيم هاي داده 
 است متفاوت هاي اندازه و ابعاد در شکل زيني هاي ساب سنگ

 گرانيت و کنگلومرا نوع اي ماسه هاي سنگ جنس از که
 رژيم در غالت از استفاده بر دليلي خود که اند شده ساخته
 وجود رغم علي اما .)٦ و ٥ ،٤ شکل به دي(بنگر است غذايي
 نزديکي و ی مس و سنگها دوره تمامي در سازي تيغه صنعت

 بستر در که فلينت هاي سنگ انواع از دسترس قابل يمنبع به
 و سازي تيغه لکن ،دارد وجود تپه در مجاورتو  رودخانه
 .استبوده  محدود اريبس چخماق سنگ يابزارها از استفاده
صورت  به و مماس فشار روش با زين اندک هاي نمونه همين

 اين اندک بسيار آمار اند. شده توليد بلند هيسو دو يها غهيت
 کشف عدم. میدهدرا نشان  ساخت در عالي تکنيک ها گونه
 تماماً ها نمونه با منطبق فشنگي يا اي استوانه مادر سنگ
 .است محل به ها گونه اين شدن وارد احتمال از داليلي
 رواج اي ضربه روش به نامنظم و ساده هاي تراشه ساخت
 در ها آن گيريکار به امکان که هايي تراشه ،است داشته
 از الگو اين نيست. ميسر و ممکن ترکيبي هاي داس ساخت
 حيوانات استخوان به مربوط هاي گونه فراواني ديگر سوي

را نشان  غزال و وحشي خر خرگوش، مانند شده شکار وحشي
 از استفاده فراواني و ماهي پرندگان، انواع همچنین . میدهد
 کشت ينيپا اهميت نشانگر شايد، غذايي رژيم در پشت الک
 هيتوج در باشد. پيراموني مناطق از آن کردن وارد و غالت

 متر ١٦٥٠( محوطه باالي نسبتاً ارتفاع است ممکن نظر نيا
را مطرح  آن نسبي بودن خشک و آزاد) ياهايدر سطح از

 است. نداشته غالت پربار کشت براي چنداني قابليتنمود که 

 قشالق زيستگاه ساکنان شتيمع رسد مي نظر به مبنا اين بر
 کشاورزي فعاليت با يروستانشين ،يبيترک اقتصاد اساس بر

 استوار صيادي و شکار دامداري، بر بيشتر تمرکز و محدود
 دو يها صدف وجود از فراوان ييها داده رايز .است بوده
 استخوان يايبقا و است فراوان تالوار رودخانه در که يا کفه
 يطيشرا نيچن در است. آمده دست هب پشت الک و يماه

 را خود يشکار اي و دامي هاي فراورده از برخي است محتمل
 هاي سفال وجود باشند. کرده مبادله پيراموني مناطق به

 و پيزدلي و گابي سه گونه مثل بوميغير سبک با شاخص
 و خوب کيفيت با سنگي هاي تيغه وجود همچنين و عبيدي
 مبادالت اين با مرتبط کاالهاي جمله از دباي را محدود
 نيا ساکنان ياقتصاد مراوده و تجارت بحث طرح دانست.

 نسبي تنوع و فراواني در شهير ،زمان هم محوطه با ستگاهيز
 از که است ييمهرها گل و استامپي مهرهاي و کاالها نماد

  .١دارد چهارمطبقه  نهشت انيم
  

  
  شکل زيني هاي دستاس -۴ شکل

  

 
 کردن نرم و اي آشپزخانه کاربري ساب سنگ قطعات -۵ شکل

 حبوبات

                                                           
تعدادي مهر استامپي با نقوش  V III-IV-در محوطه قشالق از ميان نهشت طبقه  -١

ها (نماد کاالها) نوع ساده به  هندسي و دو نمونه گل مهر به همراه بقاياي فراوان از توکن
اي در اين  دست آمده است. وجود گل مهر خود نشان از وجود يک رابطه تجاري فرامنطقه

  گردد. محوطه تلقي مي
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 ساب سنگ -۶ شکل

  
  ياستخوان يابزارها از حاصل يفرهنگ مواد
از  ياديز بخش کاوش از آمده دست به ياستخوان يابزارها

 را ابزارها نيا اند.داده اختصاص خود بهمواد فرهنگی را 
 که چرا گرفت نظر درمهم  بسیار ياطالعات منبع توان يم

 استفاده يوحش اي ياهل هایدام نوع از يارزشمند اطالعات
 از فراوان ياستخوان يبزارهاا .میدهندقرار  ارياخت در را شده

 کي در .است  هشد ديتول مختلف يها اندازه و ابعاد در قشالق
 ۲/۲ عرض و ۷/۱۱ ارتفاع به دار سوراخ استخوان مورد

 به سوراخي داراي که )۷ شکل( آمده دست هب متر سانتي
 ياستخوان يها درفش مشابه نمونه .است متر ي سانت ۹ عمق

بدست آمده  )Hamlin, 1975: 125( دالماتپه  در قشالق
 از قشالق V طبقه ياستخوان يابزارها مشابه نمونه.است
یک  .است شده گزارش زين)Voigt, 1983: 29( روزيف يحاج

 نمونه،که )۱۰ شکل(بدست آمده  ياستخوان سوزننمونه 
 Braid( است داشته تيعموم زين جارمو در آن تر متقدم

wood, 1983: 367- no 7-11.(. يا استوانه يمهرها مونهن 
 بوده قشالق منطقه يبوم يها يژگيو از )۹ شکل( ياستخوان

 مهرها نيا است. نشده گزارش دالما و روزيف يحاج از و
 زوج استخوان دنيبر از يا استوانه و يا حلقهصورت  به
  اند. شده ساخته )گوسفند اي (بز ها يسم

  

  
  .T.T.C.VI .201 لوکوس .I فاز III طبقه -۷ شکل

  
 لوکوس V طبقه استخواني. هاي حلقه - ۸ شکل

  

  
  V  طبقه اي استوانه استخواني هاي مهره -۹ شکل

  

  
  استخواني سوزن -۱۰ شکل

  



 بازشناسي الگوهاي معيشتي ترکيبي جوامع هزاره پنجم ق.م در منطقه حاشيه دروني شرق زاگرس مرکزي                                                   ٦

  
  استخواني هاي درفش -۱۱ شکل

  

  
  ترانشه ،۳۰۳ لوکوس III فاز ،III طبقه -a.b.c۱۰ - ۱۲ شکل

T.T.C.VI  
  

  قشالق استخواني ابزارهاي - ۱ جدول
 ياستخوان ابزار  طبقه لوکوس  ترانشه

T.T.C.VI Loc:201 طبقه III، فاز I  متر ي سانت ۲/۲ عرض ،۷/۱۱ ارتفاع ،ياستخوان ابزار  
T.T.A.VI Loc:501-502 طبقه V، فاز I-II-  ياستخوان يها حلقه  
T.T.A.VI LOC:504 طبقه V، فاز I  يا استوانه ياستخوان يها مهره 
T.T.A.VI LOC:404 طبقه V ،فاز II  ياستخوان سوزن 
T.T.A.VI LOC:401-403 طبقه V ،فاز  III ياستخوان يها درفش 
T.T.C.VI LOC:303 طبقه III ،فاز III  ياستخوان يها درفش  
T.T.C.VI LOC:303 طبقه III ،فاز III  ياستخوان ادوات  

  
 يها کاوش از آمده دست به ياهيگ يها دانه

  قشالق يشناس باستان
 يها کاوش از يآل موادصورت  به که ياهيگ يها دانه

 قابل شده کربن صورت هب نديآ يم دست هب يشناس باستان
 از شيپ انسان شتيمع در يمهم نقش و هستند مشاهده

 شنيفلوت جهينت در .)Miller, 2006: 116( کنند يم فايا خيتار
 از آمده دست به يخاکسترها تريل ٢٠٠ يرو افتهي انجام
 باکه آمد دست هب ياهيگ يايبقا ياديز ريمقاد ،کاوش

 .دنديگرد يآور جمع ها دانهزير سرند از استفاده و شناورسازي

 اين در سنگ و مس فرهنگي هاي دوره توالي تبيين يبرا
 از آگاهي منظور به وگياهي استخواني بقاياي مطالعه محوطه،
 ق.م پنجم هزاره در منطقه جانوري و گياهي پوشش وضعيت

 ساكنان اجتماعي -اقتصادي وضعيت شدن روشن همچنین و
 شد يبررس ذغال قطعه ۸۹۰ مجموعاً رفت.يپذ انجام،  قشالق

 ۴ يايبقا جو، عدد ۱۲ گندم، دانه عدد ۱۵۵ انيم نيا از که
  .)۱۵ شکل( آمد دسته ب جو دانهعدد  ۷ و انگور دانهعدد 

 ياهيگ دانه قشالق از مکشوفه ياهيگ يايبقا نيتر مهم از
 محسوب ياهيگ يها دانه نيتر تياهم با از که است گندم
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 دانه گندم ،شده ياهل ستگاهيز نيا در که يگندم .شود يم
 نظر به و شده ياهل دوره ایندر  گندم نيا .است مريا درشت

 يط را ها يدگيچيپ از يمراحل ستگاهيز نيا ساکنان رسد يم
 از يکي خاکستر از يبخش شنيفلوت در نيهمچن اند. کرده
 نوع از شده کربن گندم يها دانه يتعداد ،IV هيال يها اجاق
 ياهل از يناش که شده افتي ١نکليد ديهگزاپلوئ نان گندم
 محوطه نيا در .است دوره نيا در نان گندم کامل شدن

 دهنده نشان که دارد يبرتر جو بر گندم يها دانه زانيم
 نظر به مجموع در .میباشد ياهيگ دانه نيا از فراوان استفاده

 و يدامدار شکار، اساس بر يبيترک اقتصاد منطقه رسد يم
  .٢است داشته يکشاورز
 يايآس در هستند دييپلويد که ٣يگروه يها گندم نينخست
 با و نيتر پرمصرف از يکي گندم است. آمده دست هب ريصغ

 ٣ به را گندم گردد. يم محسوب بشر يبرا غالت نيتر ارزش
  اند. دهکر ميتقس عمده گروه

 گروه-٣و  ٥دييتتراپولو گروه-٢، ٤دييپلويد گروه-١
  ٦دييهگزاپولو

 يغرب جنوب يايآس در و ترانهيمد حوضه در يوحش گونه ۲۷
 اي سه انيم در نهگو نيتر گسترده اند. شده عيتوز يمرکز و

 جنوب غرب، شمال غرب، دييپلويد يوحش گندم چهارگونه
 يگستردگ نظر از آن از پس است، ٧کوميبوئت رانيا در يغرب

 گندم نيتر گسترده کنيل .رديگ يم قرار ٨مونوکوکوم گونه
 دارد انتشار کشور يغرب مهين سرد مناطق در که يوحش
 ارد پوشينه هاي گندم .)۴۲: ۱۳۹۰ ،ي(مراد است کوميبوئت
 ها گندم اين .هستند شده اهلي هاي گندم نخستين جزء

 هاي تنش به تحمل قبيل از زراعي مطلوب صفات داراي
 تجمع و باال دانه پروتئين كيفيت و كميت،زنده و غيرزنده

 از استفاده يبرا است الزم كه هستند ريزمغذي مواد
 ها آن قرابتي رابطه گندم، نژاد براي ها آن در موجود يتوانمند

 ).٧٥ :١٣٩٢ ،مقدم زاده (اسماعيل شود تعيين ها سايرگندم با
                                                           
1- Dinkel 

را دکترآرکيو بوتانيست در محل دانشگاه بوعلي  هاي گياهي به دست آمده بخشي از دانه -٢
ها را شناسايي  در ميان آن Emmerبه صورت اوليه مطالعه نمود و دانه وسنبلچه گونه ايمر 

  گرديد. 
3- Monococca 
4- Diploid 
5- Dicoccoides 
6- Speltoides 
7- T.boeticum  
8- T.monococcum. 

 گندم بين پلي عنوان به دار پوشينه هاي گندم هاي گونه
 جمله از ها گندم اين شوند. مي محسوب زراعي و وحشي
 براي بشر غذاي و شده اهلي كه هستند گياهاني اولين
 شدن اهلي است. شده مي تأمين ها آن از عمدتاً سال هزاران
 نرم، هاي گلوم شامل صفات برخي موتاسيون دنبال هب گندم
 صورت دانه بودن پوشينه بدون و غيرشكننده سنبله محور
  ).٧٦: ١٣٩٢، مقدم زاده (اسماعيلاست  گرفته

 زين جو دانه يمحدود تعداد ياهيگ يها دانه يايبقا انيم در
 که دهد يم نشان آنها هياول يشناس ختير که آمد دسته ب

 شده ديتول يها گونه نيتر فراوان شمار در فهيرد دو جو گونه
 دو حداقل يايبقا تاکنون اساس نيا بر باشد. يم قشالق در

 هب ياهل شده کشت ينبات يايبقا عنوان به جو و گندم گونه
 محدود يکشاورز يها تيفعال دهنده نشان که آمده دست
 ياهيگ يها دانه از اديز اريبس يها گونه آن بر عالوه .است

 ها نمونه انيم در زين يرزراعيغ هرز علف يايبقا به مربوط
 فضوالت قيطر از انتقال حاصل شک بدون که شده دهيد
 و اجاق و تنور در سوخت عنوان به ها آن از استفاده و يوانيح
 عنوان به که است يرمرتعيغ اهانيگ به مربوط مايمستق اي

 ها نيا بر عالوه است. گرفته قرار ياهال استفاده مورد سوخت
 انواع ذغال يايبقا يمعتنابه مقدار يشناورساز اتيعمل در

 يکروسکوپيم مطالعه به توجه با که آمد دست هب چوب
 يفراوان نيهمچن .است بوده ديب چوب نوع از بافت،عمدتاً

 ها آن از استفاده دهنده نشان جگن و ين يايبقا از استفاده
 يکل يريگ جهينت و ليتحل و هيتجز که بوده سوخت عنوان به
 آن تبع به و منطقه ياهيگ پوشش يبازساز به تواند يم ها آن

 هزاره دوران در منطقه يهوا و آب و مياقل نوع يبازساز
 نيا در است ذکر به الزم د.ينما کمک ق.م چهارم و پنجم

 نشان که دارد يبرتر جو بر گندم يها دانه زانيم محوطه
  .است بوده ياهيگ دانه نيا ازفراوان  استفاده دهنده
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  T.C.VIبقاياي جانوري  -۱۳شکل 

  

  
  ها بقاياي گياهي گندم و ساير دانه -۱۴شکل 

  
  

  
  بقاياي گياهي گندم -۱۵شکل 

  

  
  مورد انگور ۱طرح بقاياي گياهي و  -۱۶شکل 

  
 هستند شيرين هاي آب به مربوط اي: كفه دو هاي صدف

 بيشترين دارند. وجود زاگرس مناطق اكثر در كه )۱۷ شکل(
 .است شده ديده آسياب تپه در ها صدف از استفاده سابقه

 شد. دهيد ياخر گل آثار ها صدف از يبرخ يها نمونه يرو
 قرمز يها رنگ هيته يبرا ياخر گل از ستگاهيز ساکنان
  اند. کرده استفاده

  

  
  T.T.D.VI ،يا کفه دو يها صدف پوسته نمونه -۱۷ شکل

  
  قشالق يجانور يايبقا مطالعات

 به استخواني بقاياي قشالق تپه فصل سه هاي كاوش طي
 انيم از .ندديگرد مستندسازي و بندي طبقه اليه هر تفكيك

 ها آن شرح که شد ييشناسا يوانيح گونه ده قشالق يها هيال
 و III طبقه در يجانور بقایاي نيتر فراوان است. آمده ليذ در
IV که است آمده دست هب يانيم و ديجد سنگ و مس يعني 
 ميتقس يوحش و ياهل واناتيح يکل فيط دو در توان يم

 و اند شده افتي سالم طور به اکثراً يوانيح يايبقا نيا .نمود
 خصوص نيا در .است دهيد بيآس ها آن از ياندک تعداد فقط
   است. يضرور نکته چند ذکر
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 شاملاست که  گاو به مربوط ها استخوان نيتر درشت -۱
 قطعات نيتر کوچک تا لگن و شاخ ران، استخوان سم، دندان،
 خرگوش، روباه، از جمله جثهزير جوندگان شامل ياستخوان
 ستون مهره قطعه کي و پرندگان يبرخ استخوان و پشت الک

 بدست آمده است. يماه فقرات
 بز، چون ياهل واناتيح يايبقا ،یاستخوان يايبقا انيم در -۲

 نظر از ها گونه گريد به نسبت پشت الک و االغ گاو، گوسفند،
 فرمول به توجه با نکهيا توجه قابل نکته دارد. يبرتر يآمار
 ها آن يمفصل سطح و بلند يها استخوان اندازه ،يدندان

 را بالغ تا نابالغ يسن يها رده از يمتنوع فيط توان يم
 مشاهده نمود.

 يپا و دست بلند (استخوان قلم استخوان چيه باًيتقر -۳
 شکسته عمد طور به تماماً و امدهين دست هب سالم )يوانيح

 مغز از استفاده نشانه يشکستگ نوع نيا که است شده
 است. بوده يخوراک مصرف يبرا استخوان

 هب يوحش غزال يها شاخ مشخصات با بلند يها شاخ -۴
 يتوجه قابل نسبت شاخ هيزاو و مقطع نوع است. آمده دست

 گرد ها شاخ مقاطع دارد. مکشوفه کوچک يگل يها شاخ با
  .باشند يم منطقه ستيز طيمح بازتاب نظر به که هستند

 يها نمونه مشابه )۲۳و  ۱۹ شکل( قشالق بز يها شاخ فرم
 فک فرم و )Hole and Flannery, 1969: 273-283( کش يعل

 يايبقا يکل بيترک .است )۳۱۳ (همان: مشابه سگ
 توجه قابل يفراوان خصوصا و قشالق در شده افتي ياستخوان

 ياستپ نسبتاً مياقل بر دال خر،گور و غزال مانند ييها گونه
   است. استقرار دوره در محل

 نيب در کشت قابل غالت يايبقا قلت، دیگر اینکهنکته 
 هيتک و منطقه بودن بارور کم شده، يشناورساز يها نمونه

 به نسبت شکار و يدامدار بر ساکنان شتيمع شتريب
 يها غهيت قلت به توجه با نيبنابرا .دهد يم نشان را يکشاورز
 يتوپوگراف به تيعنا با کشت به مربوط ادوات گريد و داس

  شود. يم دييأت يآب کشت امکان عدم منطقه،
 يعيطب محل قشالق دهد يم نشان غزال استخوان يفراوان
 از منطقه نيهمچن .است بوده واناتيح نيا از يا گونه يبرا

 بوده خشک و ياستپ مهين يمياقل نظر از سوم تا پنجم هزاره
 نيا نيبنابرا ،کند يم يزندگ ياستپ نقاط در زين غزال و

 اريبس يمکان يمياقل نظر از غزال ستيز يبرا زیستگاه
  است. بوده مناسب

 استخواني بافت مطالعه معيشتي هاي شيوه نظر از در مجموع
 را بز و گوسفند برتري زيستگاه اين گياهي بقاياي همچنين و
 عالوه به .دهد مي نشان ها استخوان نمونه تمامي بين در

 از نشان االغ و خوک ،آبزي پرندگان هاي استخوان بقاياي
 است داده نشان را اندک شکار و دامداري بر مبتني اقتصادي
  ).يوانيح يها استخوان يبند طبقه، ١ (نمودار

 به تنورها و ها اجاق يتمام يايبقا و خاکستر کاوش انيجر در
 آمده دست هب جينتا لکن ،گرفت قرار يشناورساز مورد دقت
 خصوصاً غالت يها دانه .داشت ياهيگ يها دانه قلت از نشان
 اهانيگ به مربوط علف يها دانه يبرخ وجود و جو و گندم
 کهيحال در دارد يکشاورز عيوس رواج عدم از نشان يمرتع
 نوع خصوصا ساب سنگ و هاون انواع از ياديز تعداد وجود

 گذاشته کار فضاها يبرخ در ثابتصورت  به که شکل ينيز
 يسو از اما .است غالت بر يمبتن ييغذا ميرژ ديمؤ ،بودند

 که ،آمد دست هب زين داس تيغه يمحدود اريبس دادتع گريد
 و کمتر سطح در کشاورزي رواج از نشان امر نيا است ممکن

 يدام يها وردهآفر مبادله ستميس ينوع وجود احتماالً اي
 يا لهأمس .دهد نشان را يرامونيپ مناطق با يکشاورز داتيتول
 تا منطقه يشناخت مردم يها افتيره به تيعنا با که
 رواج منطقه کشاورزان و رو کوچ دامداران نيب رياخ يها دهه
  .ه استداشت

  

 
 قشالق در يوانيح گونه يفراوان -۱ نمودار
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 منطقه يجانور يکل تيوضع از اطالع منظور بهبه طور کلی 
 حداقل مرحله نيا يط که ،گردید مطالعه ياستخوان يايبقا

 بر و کيتفک به ريز جداول مطابق مرتبط يوانيح يها گونه
 حدود تا تيوضع نيا شد. انجام گونه هر يفراوان حسب

 سنگ و مس دوره ساکنان يشتيمع اقتصاد ياتکا ياديز
 ياستخوان قطعات دهد. يم نشان يدامدار به را محوطه ديجد
 -قشالق تپه يشناخت باستان يها کاوش از آمده دست به

 يانسان نمونه گونه چيه و است يوانيح يايبقا به متعلق تماماً
  نشد. افتي آن در
 نوع صيتشخ يشناس گونه مطالعه يبرا کامل يها ستخوانا
 .است ديمف يجانور اطالعات و جنس سن، وان،يح

 نشان ،اند شده شکسته عمد هب عمدتاً که قلم يها استخوان
 درآوردن خصوصاً و يخوراک مصرف يبرا که است نيا دهنده
 يبند طبقه خصوص در که يا نکته..١اند شده استفاده آنها مغز

 يبرتر ،است توجه مورد ياجمال مطالعه از قبل ها استخوان
 و گوسفند) و بز از (اعم گوسفندسانان-گاو گونه سه استخوان

 توجه با امر نيا و است سم) (زوج سم بزرگ و سم) (تک االغ
 سرد و ياستپ بوم ستيز ينوع که منطقه بوم ستيز به
 گورخر مانند يواناتيح يبرا يستگاهيز وجود نشانگر ،باشديم

 شده يم شکار اي و ياهل نجايا در که شود يم شمرده ييايآس
 در سانان) (اسب االغ نابالغ يها استخوان نمونه وجود .است

 وانيح نيا گوشت از هيتغذ بحث تواند يم ها استخوان انيم
 از گريد يکي نمود. مطرح يوحش اي ياهلصورت  به
 پشت الک از فراوان استفاده مکان نيا بوم ستيز يها يژگيو
 يها استخوان. است شان ييغذا ميرژ در کوچک جوندگان و

 .هاست آن يخوراک مصرف دهنده نشان ها گونه نيا پراکنده
 مربوط شده انجام مطالعات اساس بر آمد دست به يها نمونه

  است؛ ريز شرح به يواناتيح به
 بالغ گاو )۱
  (گوساله) نابالغ گاو )۲
  بالغ بز اي گوسفند )۳
  نابالغ بز اي گوسفند )۴

                                                           
شکار در برخي مناطق جهان مانند صحاري آفريقا نزد برخي از اقوام بومي که از طريق  -١

هاي خوراکي جانور اعم از شکار يا ذبح شده،  ترين قسمت هنوز وجود دارد،يکي از مطلوب
 خوردن مغز استخوان است. حتي براي آن خواص دارويي قائلند.

 از يا گونه اي و قاطر (گورخر)، االغ مانند ها يسم تک )۵
  اسب)

  گراز )۶
  (گربه) کوچک سان گربه )۷
  جثه) کوچک (جونده خرگوش )۸
 پرنده )۹

  پشت الک )۱۰
 يجانور يايبقا و ياستخوان قطعات مطالعه در نکته چند ذکر
  است. يضرور و الزم
 از يا گونه اي قاطر (االغ، ها يسم تک از يا گونه انگشت بند

 یاستخوان جوانب در ياضاف زائده يدارا يخاص طرز به اسب)،
 وانيح از خاص يا گونه وجود از يحاک لهمسأ نيا است.
 راتييتغ موجب يمياقل -يعيطب طيشرا اي و بوده مذکور
 قطعات حجم مقدار است. دهيگرد ياستخوان ساختار
  :است ريز شرح به بيترت به ياستخوان
 قاطر از يا گونه اي (االغ، ها يسم تک ،بالغ گاو ،بالغ گوسفند

 ،پرنده يا گونه ،(گوساله) نابالغ گاو ،نابالغ گوسفند ،اسب) اي
 کوچک سان گربه ،جثه) کوچک (جونده خرگوش ،پشت الک
  .گراز و جثه
 يها استخوان يباال درصد ييشناسا قابل يها نمونه انيم در

 هينظر اساس بر توان يم را ها گونه گريد به نسبت گوسفند
 در استوفر از نقل به نسونيروب د.کر هيتوج نيچن نسونيروب

 استخوان يباال درصد و تپه نخواهيد يجانور يايبقا خصوص
 بز به گوسفند شتريب درصد که دارد يم اظهار گوسفند
 گوسفنداست. يتجار مراکز از ها آن فاصله به مربوط احتماالً

 بز به را آن ها ستگاهيز ساکنان و بوده بز از شمندترزار اريبس
 ليدال به توجه با و ميريبپذ را هينظر نيا اگر .اند داده حيترج
 وجود قشالق در يا فرامنطقه تجارت رواج از که يشواهد و

 ياقتصاد ليدال به بنا ساکنان شتريب هيتک است محتمل، دارد
 نمود ذکر ديبا البته باشد. بوده استوار گوسفند پرورش بر

 هستند يتجار مراکز از دورتر اريبس که ييها ستگاهيز ساکنان
 ,Steinfeld Gilbert, 1977( برند يم استفاده شتريب بز از

336(.  
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 T.T.D.IV ينگار هيال ترانشه يوانيح يها استخوان تعداد

  پرنده  پشت الک  اسب ها) يسم (تک  نابالغ گوسفند  بالغ گوسفند  گوساله  بالغ گاو
  قطعه ۵  قطعه ۱  قطعه ۱۴  قطعه ۵  قطعه ۳۷  قطعه ۲  قطعه ۱۸

  
  T.T.D.III ينگار هيال ترانشه يوانيح يها استخوان تعداد

  خرگوش  گراز  کوچک سان گربه  پشت الک  قاطر -اسب ها)  يسم (تک  نابالغ گوسفند  بالغ گوسفند  گوساله  بالغ گاو
  قطعه ۴  قطعه ۱  قطعه ۴  قطعه ۳  قطعه ۲۷  قطعه ۹  قطعه ۱۱۰  قطعه ۹  قطعه ۳۶

  
  T.T.D.VI ينگار هيال ترانشه يوانيح يها استخوان تعداد

  گراز  قاطر -اسب ها) يسم (تک  بالغ گوسفند  گوساله  بالغ گاو
  قطعه ۱  قطعه ۱۲  قطعه ۱۹  قطعه ۱  قطعه ۶

  
 رانيام چهل -قشالق تپه يشناخت باستان يها کاوش يوانيح يها استخوان تعداد

  پرنده  پشت الک  کوچک سان گربه  خرگوش  گراز  قاطر -اسب ها) يسم (تک  نابالغ گوسفند  بالغ گوسفند  گوساله  بالغ گاو
  قطعه ۵  قطعه ۴  قطعه ۴  قطعه ۴  قطعه ۲  قطعه ۵۳  قطعه ۱۴  قطعه ۱۶۶  قطعه ۱۲  قطعه ۶۰

  رانيام چهل -قشالق تپه ينگار هيال کاوش در يوانيح استخوان يها گونه عيتوز -۲ نمودار
  

  
  رانيام چهل - قشالق تپه از مکشوفه ياستخوان قطعات يفراوان -۳ نمودار

  

  
  

  پشت شکمي الکهاي بخش  نمونه استخوان -b۱۸شکل   T.T.C.VI هاي قشالق. نمونه الکپشت - a۱۸شکل 

 بالغ گاو

 نابالغ گاو

 بالغ گوسفند

 نابالغ گوسفند

 ها سمی تک

 پرنده

 پشت الك

 کوچک سان گربه

 خرگوش

 گراز
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  بقاياي شاخ گاو، گوسفند و بز - ۱۹شکل 

  

 
  )يسر (پس ،يوانيح جمجمه استخوان از يبخش -۲۰ شکل

  

  
  شاخ بز اهلي بالغ و نابالغ - ۲۱شکل 
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   T.T.DIV. سگ فک .۴۰۶ لوکوس -۲۲ شکل

  

  
، نامعلوم-۶، غزال - ۵، يوحش گوسفند-۴، نابالغ ياهل بز - ۳، بالغ ياهل بز - ۲، يوحش گوسفند -۱ واناتيح شاخ ياستخوان يايبقا -۲۳ شکل

  غزال -۱۲و  يوحش گوسفند -۱۱، غزال -۱۰، نامعلوم -۹، نابالغ غزال - ۸، نابالغ ياهل بز -۷
  

  
  استخوان اطلسي، مهره گردني و پشتي، عمدتاً گاو، بز و گوسفند -۲۴شکل 
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  سگ،۲۰-۱۷شماره گوسفند. -انگشت و مچ استخوان -غزال استخوان - ۲۵ شکل

  
  يريگ جهينت

 وقفه بدون نهشت کي تالوار، رودخانه کنار در قشالق محوطه
 را )جدید-میانی- قدیم( سنگ و مس دوران تمام از يمتوال

 راتييتغ چگونه داد نشان محوطه هياول مطالعه دربردارد.
 يها ليپتانس هيپا بر مکان نيا در ياقتصاد و يفرهنگ

 مانند همجوار مناطق با ارتباط و يدرونصورت  به يطيمح
 يرونيب راتييتغ منشا عنوان به يمرکز زاگرس و غرب شمال
 ستگاهيز خشک و سرد يمياقل با تالوار دره است. داده رخ

 ،گورخر يها دسته مانند يوحش واناتيح از يمتنوع يها گونه
 از واناتيح نيا مدام که بوده خرگوش و غزال ،آهو ،گراز
 و اند دهيرس يم مصرف به و شده يم شکار ساکنان يسو
 آمده دست هب محوطه از ها گونه نيا تمام ياستخوان يايبقا

 هاي استخوان بقاياي ويژگي نيتر مهم است ذکر به الزم .است
 آن از توجهي قابل درصد تعلق ،اول وهله در قشالق حيواني

 (شكافته گاوسانان خانواده از جثه بزرگ اهلي حيوانات به
 به مربوط يايبقا مطالعه است. سم) (تك سانان اسب و سم)
 نشان ياهيگ شده زهيکربن و سوخته يها گونه شامل شتيمع
 يبرا الزم طيشرا بودن نامناسب ليدل به منطقه که داد

 نيع در. است نداشته يرونق چندان آن در يکشاورز ،کشت
 ياهيگ يايبقا از استفاده به مربوط يها داده رغم يعل حال
 يها داده قلت لکن ره،يذخ يها خمره و ساب سنگ انواع مانند
 يها ليب کج اي و يسنگ يگرهااريش ليقب از کشت به مربوط

 نيهمچن و شده استفاده زمان هم يها مکان در که جيرا

 ساخت در استفاده مورد يسنگ يها غهيت اديز اريبس کمبود
 و کشت که است هينظر نيا ديمؤ تماماً ،يبيترک يها داس
. است نداشتهقشالق  ساکنان شتيمع در يچندان نقش ،زرع
 مدارک هيبرپا که اند بوده غالت عمده کنندگان مصرف از  اما
 مناطق با منطقه نيا نيب تجارت رواج از که يشواهد و
 از يبخش قشالق ساکنان محتمالً ه،آمد دست هب يرامونيپ

 دره وجود مقابل در اند. کرده وارد را ازين مورد ينبات مواد
 يجار آب يميدا منبع با همراه يمرتفع نسبتاً و عرض کم

 آن يوحش يها گونه شکار يبرا يمطلوب ليپتانس توانسته
 و بز جمله از ياهل يها گونه پرورش و يعيطب ستگاهيز

 يبخش عرضه با ساکنان طيشرا نيا در باشد. گاو و گوسفند
 از را الزم غالت اند توانسته شکار اناًياح و يدام داتيتول از

 و يمرکز زاگرس همجوار يها دره گريد در ؛يپربار مناطق
 نحوه مبنا نيا بر باشند. کرده وارد يمرکز فالت هيحاش اي

 هيپا بر مختلف مناطق در خوراک ديتول دوران به بشر ورود
 مکان در مطلوب طيشرا از و متفاوت منطقه يها ليپتانس
 هيپا بر هم هينظر نيا .است شده انجام الزم يبردار بهره

 که چرا است دييتأ قابل يشناس مردم يقيتطب مطالعات
 شغل هنوز يزراع داتيتول يتکنولوژ و ابزار رشد رغم يعل

 استوار يدامدار هيپا بر تالوار دره يروستاها ساکنان اول
 کشت تحت يزراع يها نيزم اعظم بخش که يطور به است

  است. يا علوفه محصوالت گريد و ونجهي
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