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 شرق ایرانسنگی و مفرغ شمالبررسی اقتصاد معیشتی در عصر مس

 حامد طهماسبی زاوه

 شناسی، دانشگاه هنر اصفهاندانشجوی باستان

hamed.tahmasebizave@yahoo.com 

 

 فرشید ایروانی قدیم
 دانشگاه هنر اصفهاناستادیار گروه باستان شناسی، 

 چکیده:

تواند به شناخت هرچه بیشتر ما از وضعیت های استخوانی در یک منطقه میجانورشناسی و تحلیل نمونهمطالعات باستان

معیشتی، در یک محدوده جغرافیایی کمک نماید. بدین کوچروی( و اقتصاد -اقتصادی، الگوهای زندگی)یکجانشینی -اجتماعی

شناسی، به مطالعه شواهد حضور منظور در این نوشتار با هدف تحلیل الگوی معیشتی و روشن شدن بخشی از مسایل باستان

-ات باستانشرق ایران پرداخته شد. این پژوهش عموماً بر تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعحیوانات اهلی و وحشی در شمال

دهد که جانورشناسی نشان میمطالعات باستانجانورشناسی صورت گرفته در دو استقرار تپه برج وتپه دامغانی متکی است. 

-ترین منبع تأمین پروتئین حیوانی در شمالاقتصاد متکی به دامپروری، پرورش گوسفند و بز و در مرتبه بعد پرورش گاو اصلی

های داده است. هرچند درصد پایین حضور نمونهسنگی تا عصر آهن میانی را تشکیل میدوره مسشرق ایران، حداقل از اواخر 

بخشی از  همچنان شکار تأمین های حیوانات وحشی حاکی از پایین بودن وابستگی به شکار در این جوامع است، امااستخوان

آمده حاکی از آن است که الگوی اقتصاد معیشتی در خراسان دست نتایج به پروتئین مورد نیاز این جوامع را بر عهده داشته است.

های استخوانی نشان از کاهش با جنوب ترکمنستان همخوانی بیشتری دارد تا با تپه حصار دامغان و همچنین تحلیل درصد نمونه

ن آن را با تغییر تواجمعیت گاو و همچنین کاهش وابستگی به شکار در عصر مفرغ متأخر و آهن در این منطقه دارد که می

 شرق ایران مرتبط دانست.الگوهای زندگی در شمال

 کلید واژگان:

 سنگی، عصرمفرغ.شرق ایران، دامپروری، شکارورزی، عصر مسجانورشناسی، شمالمطالعات باستان
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 مقدمه:

اقتصادی،  -تواند به شناخت هرچه بیشتر ما از وضعیت اجتماعیهای استخوانی میجانورشناسی و تحلیل نمونهمطالعات باستان

شناخت اجمالی از میزان کوچروی( و اقتصاد معیشتی، در یک محدوده جغرافیایی کمک نماید. -الگوهای زندگی)یکجانشینی

ایجاد درک صحیح وابستگی به شکار و همچنین سهم پرورش حیوانات اهلی در تأمین پروتئین حیوانی در شمال شرق ایران برای 

در همین راستا، این نوشتار به تحلیل و بررسی آمار و نتایج نماید. از وضعیت اقتصاد معیشتی این منطقه الزم و ضروری جلوه می

جانورشناسی خانم مشکور در دو استقرار تپه برج نیشابور و تپه دامغانی سبزوار اختصاص یافته است. حاصل از مطالعات باستان

 پرورش گوسفند و بز و در مرتبه بعد پرورش گاو، که اقتصاد متکی به دامپروری دهدجانورشناسی نشان میستانمطالعات با

-را تشکیل میتا عصر آهن میانی  سنگیحداقل از اواخر دوره مسشرق ایران، در شمال ترین منبع تأمین پروتئین حیوانیاصلی

های حیوانات وحشی حاکی از پایین بودن وابستگی به شکار در این استخوانهای هرچند درصد پایین حضور نمونه .داده است

اقتصاد و  این مهم، یعنی. 1بر عهده داشته استاز پروتئین مورد نیاز این جوامع را  بخشی شکار تأمینهمچنان  اما ،جوامع است

دو محوطه تپه برج نیشابور و تپه  در جانورشناسیباستانو مطالعات  هاداده ،ورزی راامرار معاش شبانی و وابسته نبودن به شکار

 (.2و1)جدول نمایدتأیید می دامغانی سبزوار

 پیشینه پژوهش:

شرق ایران پژوهش خاصی تاکنون انجام نپذیرفته است. همچنین مطالعات باستان در زمینه الگوهای اقتصاد معیشتی در شمال

( و تپه دامغانی Mashkour, 2112خانم مشکور در دو استقرار تپه برج)های جانورشناسی در این منطقه متکی است به پژوهش

های فوق (. عالوه بر پژوهش2پیوست1231وحدتی و فرانکفورت، /Mashkour, 2112/ Francfort & etal,2112 سبزوار )

جام دادند اشاره کرد، نتایج های استخوانی گاو در تپه برج انبولونجینو و همکارانش بر روی نمونهکه  DNAتوان به آزمایشات می

                                                 
1
 . Mashkour, 2112برای اطالعات بیشتر ر.ک به   
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 Bollonginoسنگی در این استقرار تأیید نمود)دار را از دوره نوسنگی و گاو اهلی را از دوره مساین آزمایش حضور گاو کوهان

& etal, 2112.) 

ار مرتبط به های مرتبط به شکارورزی و سپس آمشرق ایران، ابتدا دادهدر راستای تسریع در شناخت اقتصاد معیشتی در شمال

 شود.دامپروری و پرورش حیوانات اهلی در این منطقه جغرافیایی بررسی و مطالعه می

 شکارورزی:

وحشی و  گوسفندچون ، همسنگی، شکار حیواناتیدر دوره مسدهد که جانورشناسی در تپه برج نشان میتحلیل مطالعات باستان

سنگی نموده است. در دوره انتقالی از مسمورد نیاز ساکنان این محوطه را تأمین می 2% گوشت2/11در حدود و آهو رواج داشته

حکایت از سهم ناچیز شکار در تأمین پروتئین حیوانی در تپه برج دارد.  آمار یابد. این% کاهش می91/7این میزان به  مفرغ به

به  آن هم آهو و گونهفرغ تپه برج فقط منحصر به یابد که شکار در عصرمروند کاهش وابستگی به شکار تا آنجا ادامه می

بخش  نیشابور، شکار حیواناتخراسان و حداقل در دشت  دهد که در مرکزهای نشان میاین داده گردد.% محدود می2/1میزان

 یهاداده تحلیل تجزیه و نموده است. روند کاهش وابستگی را از طریقرا تأمین میعصرمفرغ ناچیزی از پروتئین موردنیاز ساکنان 

دامغانی، تپه (IV نمازگاهعصرمفرغ )در اوایل شاهدیم. جانورشناسی در غرب خراسان)تپه دامغانی سبزوار(، نیز مطالعات باستان

شکار در عصرمفرغ متأخر و  %3/2سهم کرده، % از گوشت مورد نیاز این محوطه را تأمین می9/2چیزی در حدود حیوانات شکار 

شکار به گونه آهو  ،تپه برج. در این دوره به مانند دارد روند وابستگی به شکار در این محوطهکاهش (، نشان از II,IIIآهن )

شکار این دو گونه احتماالً از میانه عصرمفرغ قدیم، بنا به دالیل نامشخص، از وحشی خبری نیست. و از شکار گوسفند و بزمحدود 

جوامع انسانی در  قهئغییر ذاشود تفسیر کرد؟ تئله را چگونه میده است. این مسسوی مردمان ساکن در این دو محوطه ترک ش

توان های موجود نمیبرای این سواالت با توجه به داده؟ در منطقهوحشی بز و گوسفند های گونه کاهش؟ یا شرق ایرانشمال

با این کاهش وابستگی به شکار را  .بوددر منطقه جانورشناسی باستانهای آینده پژوهش به پاسخی علمی یافت و باید امیدوار

                                                 
 ,Mashkourبه   خانم مشکور مستخرج شده است )ر.ک جانورشناسیباستاناز نتایج اطالعات رصدهای ارائه شده در این نوشتار اطالعات و د  2

2112.) 
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در منطقه خراسان در عصرمفرغ  یدامپرورمبتنی بر اقتصاد  یک اقتصاد شکارورز بهدر تغییر توان توجه به اطالعات موجود، می

 جستجو کرد. 

 دامپروری:

-برج و تپهدست آمده از دو محوطه تپهبه های استخوانیشرق ایران و تحلیل آماری نمونهمطالعات باستان جانورشناسی در شمال

 عالوه بر این درصد کمی دارد.، حکایت و بز در این دو استقرار ددامغانی، از یک اقتصاد متکی به دامپروری به ویژه پرورش گوسفن

دهد که در عصر . تحلیل بقایای استخوانی تپه برج نشان میه استدادتشکیل میگاو اهلی  و پرورش ، نگهداریرااز این اقتصاد 

سانان و متعلق به پرورش گوسفند% 19شده که از این میانتأمین می% از گوشت مورد نیاز، از طریق دامپروری 9/33سنگی مس

% از میزان پروتئین مورد نیاز در بازه زمانی گذر 2/12دامپروری  همچنین نموده است.مانده را هم پرورش گاو، تأمین می% باقی9

% دیگر متعلق به پرورش گاو بوده است. در 9/9سانان و % آن متعلق به گوسفند9/12که  نمودهبه مفرغ را تأمین میسنگی از مس

گاو بوده متعلق به % مابقی آن 7/2% متعلق به پرورش گوسفند و 2/19های حیوانات اهلی، استخوان % نمونه3/13ازمفرغ عصر 

 است.

 های استخوانی مربوط به حیوانات اهلی بوده، که از این میاننمونه2/19(، IVنمازگاه)در اوایل در غرب خراسان)تپه دامغانی( 

% مربوط 2/11های اهلی، نمونه% 1/11(، از IVبه گاو اهلی اختصاص دارد. در اواخر نمازگاه)2/2% مربوط به گوسفندسانان و 9/17

درصدی % 2/19( از مجموع فراوانیII,IIIدر عصر مفرغ متأخر و آهن)همچنین % مربوط به گاو است. 7/1به گوسفندسانان و 

 است.% مربوط به گاو اهلی 9/1سانان و فقط% متعلق به گوسفند9/11های اهلی، نمونه

% بوده است. نکته قابل تأمل و در خور 1و در دامغانی حدود %9سهم پرورش گاو در اقتصاد متکی به دامپروری در تپه برج حداکثر

ما  های استخوانی در دو محوطه تپه برج و تپه دامغانی کم شدن شواهد حضور گاو در این جوامع است.در مطالعه دادهتوجه 

هنگامی که همچنین  سنگی در تپه برج هستیم. های استخوانی گاو در عصر مفرغ نسبت به دوره مسشاهد کاهش تعداد نمونه

( مقایسه کنیم این II,III( و یاز)VI( با نمازگاه)IVنی را در دو بازه زمانی نمازگاه)های استخوانی مربوط به گاو در تپه دامغاداده
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های مربوط به گاو خوب حفظ های استخوانی تپه دامغانی، استخواندر بین نمونه (.یک شماره جدول)امر بخوبی مشهود است

های زیرین بیشتر باشد. رسد تعداد گاوها در الیهمی%(. با این حال به نظر 2/2تا7/1آنها نیز چندان نیست )بین میزان نشده و 

 .(29: 1231 ،فرانکفورت و وحدتی)دار در بین آنها دور از ذهن نیست ها کوچک است و امکان وجود گاو کوهاناندازه استخوان

در میان بقایای استخوانی تپه  را دراختیار داریم.سنگی شرق ایران از دوره مسدر شمال ،دارشواهد حضور گاو اهلی و گاو کوهان

-توجه، شناسایی شواهد حضور گاو کوهاننکته جالبگزارش شده است.  2سنگی و مفرغ، حضور گاو اهلیبرج نیشابور از دوره مس

 99دار در الیههای استخوانی، حضور گاو کوهانروی نمونه بود. با توجه به آزمایشات انجام گرفته بر DNAدار در آزمایشات 

ترین شواهد از ترانشه دو  این محوطه که همزمان است با دوره نوسنگی در تپه برج اثبات شده که این نمونه احتماالً جزء قدیمی

ترانشه دو، 99استخوان گاو از الیه شرق فالت ایران است. همچنین این آزمایشات را برای نمونهدار در شمالحضور گاو کوهان

سنگی در این استقرار اهلی از اوایل عصرمس داد. که این امر نشان از حضور گاون سال پیش را نشا 9292تاریخ 

(. عالوه بر تپه برج، براساس مطالعات جانورباستانشناسی  Mashkour, 2112:921/Bollongino & etal, 2112:2112است)

 /29:1231ست)وحدتی و فرانکفورتهای مربوط به گاوگزارش شده ادر تپه دامغانی از عصرمفرغ تا عصرآهن، حضور نمونه

Francfort & etal,2112:123.) 

گر یک اقتصاد ها، نشانهای استخوانی در این محوطهتحلیل بقایای استخوانی تپه دامغانی و تپه برج و مقایسه درصد فراوانی نمونه

با حضور  امر % بوده که این2تا1بین معیشتی نسبتاً مشابه در خراسان است. فراوانی حضور گاو در این منطقه به طورمیانگین 

 ,Mashkour & Yaghmayi)باشد( غیرقابل مقایسه میIIIBحصار در دوره)های استخوان گاو در تپه% نمونه19

1119:927.) 

های شناسی، دلیلی قابل قبولی برای کاهش درصد نمونهت جانورباستانامطالعه و تجزیه و تحلیل آمارهای به دست آمده از مطالع

سنگی دار را حداقل از دوره مسگاو کوهان این منطقهدهد. همانطور که بیان شد در شرق ایران ارائه نمیاستخوانی گاو در شمال

و نقل کاال، شخم زدن زمین و در جهت امور کشاورزی از نیروی گاو ها و حملبه منظور کشیدن ارابهشناختند. در این منطقه می

                                                 
3
 Bos taurus 
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تپه و ها، با توجه به کشف شواهدی از جنوب ترکمنستان )اُلغاده از نیروی گاو برای کشیدن ارابهشده است. استفاستفاده می

موجود  (، همچنین با توجه به نقوشKirtcho, 2111:21تپه( در اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم ق.م آشکار گشته )آلتین

های دوچرخ و گاو برای امور کشاورزی )شخم زمین(، کشیدن ارابه ای مکشوفه از باختر، استفاده از نیرویبرروی جام نقره

گاو نسبت به شتر و اسب دارای قدرت بیشتر و سرعت  به این خاطر که، (.Kohl, 2112:111چهارچرخ، روشن گردیده است )

او برای تجارت راه دور کنار احتماالً همزمان با گسترده شدن تجارت در اوایل هزاره سوم ق.م، استفاده از نیروی گ ،باشدکمتر می

دهد میسانان استفاده گردد. مطالعات بقایای استخوانی تپه حصار نشان و به جای آن از حیواناتی چون شتر و اسب دهگذاشته ش

این شده، از جمله ها استفاده میزدن زمینکه بعد از این جایگزینی، از نیروی گاو بیشتر برای استفاده در امور کشاورزی و شخم

ها که در اثر گذاشتن یوغ بر گردن گاو به وجود آمده اشاره توان به ذبح گاو در سنین باال و همچنین فشردگی استخوانشواهد می

شرق ایران رو به کاهش نهاده و در شمال گاو، استفاده از این جایگزینیاحتمال  داد که بعد از توان می (.39:1279کرد )مشکور، 

روتئینی هم حیواناتی چون گوسفند و بز جایگزین این حیوان شده اند. با توجه به اطالعات موجود این تنها پ برای تأمین نیاز

 توان بیان داشت.دلیلی است که برای کاهش حضور گاو در شمال شرق ایران می

را درباره معیشت مردمان نکته مهم و اساسی دهنده چند نشان شناسیی مربوط به مطالعات جانورباستانآمارهابررسی و مطالعه 

 کرد: یصورت ذیل معرفتوان بهکه میاست، شرق ایران شمال

 وابسته بودن به اقتصاد دامپروری و عدم وابستگی به شکار. (1

 کاهش سهم شکاردر عصرآهن در مقایسه با عصرمفرغ. (2

 گاو در اقتصاد متکی به دامپروری. پرورش اندک سهمو بر پرورش گوسفندسانان  بودن متکی (2

 عصرمفرغ منطقه.بازه زمانی در عصرآهن نسبت به کاهش محسوس پرورش گاو  (2
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 مناطق همجوار:شرق ایران با مقایسه اقتصاد شبانی شمال

منتشرشده از جنوب ترکمستان مربوط به سایت اًلغ تپه است، عالوه بر جدیدبودن  شناسیجانورباستانجدیدترین اطالعات 

-های استخوانی ما از شمالگیرد، امکان مقایسه آن را با نمونهسنگی متأخر تا آهن را در برمیها که از مساطالعات، توالی داده

 سازد.پذیر میشرق امکان

آهو تنها حیوانی در جنوب ترکمنستان، ، (IIIسنگی متأخر تا آهن)با توجه به اطالعات موجود از این سایت، در طی دوران مس

(، مفرغ %9/9) ( ، مس سنگی به مفرغ قدیم%9/11سنگی)حیوانات در این سایت در عصر مسشده است. شکار است که شکار می

 .(2)جدول شماره ( است%9/9(، عصرآهن)%1/11میانی )

% 9/33، سنگیاست. در دوره مس و تاحدودی شتر بوده امرارمعاش از طریق پرورش گوسفندسانان)گوسفند و بز( و گاو اهلی

سنگی ( بوده، در گذر از مس%2/2( و سهم گاو )%3/19سهم گوسفندسانان) ت اهلی بوده که از این میان،ها مربوط به حیوانانمونه

( باقیمانده متعلق به %7/2( متعلق به گوسفندسانان و )%2/19)( است که %9/12های اهلی )مجموع نمونه متأخر به مفرغ قدیم،

های استخوانی در عصرمفرغ میانی درصد نمونهدرصد سهم حیوانات اهلی از تأمین پروتئین حیوانی 1/31از گاو اهلی است. 

برای  های اهلی،% کل نمونه2/12از مجموع  ( است. این میزان در عصرآهن%2/9های گاو)( و نمونه%7/12سفندسانان)وگ

 ( است.%2/7( و برای گاو اهلی)%7/11گوسفندسانان)

های استخوانی شرق که شاهد کاهش درصد نمونهالف شمالرخدهد که بشرق ایران نشان میلغ تپه با شمالهای اُهمقایسه نمون

همچنین میزان پرورش حیوانات اهلی در این سایت به  گاو هستیم، در این سایت شاهد افزایش تعداد گاوها در عصرآهن هستیم.

  .شرق ایران استقابل مقایسه با شمال ،اختالفکمی % بوده است. این روند با 12طور میانگین چیزی در حدود 

در تپه شود تأمین میگوشت مورد نیاز از حیوانات اهلی  %19در مقایسه با تپه برج و تپه دامغانی که در عصرمفرغ چیزی بیش  از 

شده است و پرندگان تأمین می% گوشت از حیوانات اهلی و مابقی از طریق شکار حیوانات 72حصار در عصرمفرغ میانی حدود 

   (.1279، )مشکور
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 نتیجه گیری:

او در پرورش گبعد  در مرتبهگوسفند و بز شکل گرفته بود.  پرورش شرق برپایه پرورش دام، به ویژهاقتصاد و امرارمعاش در شمال 

عصر آهن روبه کاهش نهاد. شکار و وابسته بودن به اقتصاد مبتنی بر طول در  امراهمیت بودکه این سنگی و مفرغ دارای عصرمس

در طول روند شکار  داده، همچنینشرق ایران، سهم بسزایی از اقتصاد معیشتی را به خود اختصاص نمیشمالگاه در شکار هیچ

جنوب  گیرد. در شمال شرق ایران وشویم سیر نزولی به خود میتر میه عصرآهن نزدیکاز عصر مفرغ بزمان هرچه که 

از  تپه حصار %از گوشت مورد نیاز ساکنان عصرمفرغ27چیزی در حدود  شود.آهو شکار می گونه ترکمنستان در عصرآهن فقط

% و در جنوب ترکمنستان در 1/2امغانی % در د2/1تپه برج  عصرمفرغ شده در حالی که این میزان درشکار تأمین می طریق

 %بوده است.11حدود

مبتی بر دامپروری  یک الگوی معیشتی در عصرمفرغ مرکز و غرب خراسانبرای توان از لحاظ الگوهای معیشتی، بدین ترتیب می

با توجه به میزان داد. توان جنوب ترکمنستان را در همین الگو قرار می کمی اغماض و با اختالف چنددرصدو با  در نظر گرفت را

خارج نمود و برای آن الگوی معیشتی  شرق ایراناز الگوی شمال این محوطه را باید ، محوطه حصار باالی شکارحیوانات در

 ت.ج اسرای تعریف کرد که از محدوده جغرافیایی این نوشتار خاجداگانه
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 (Mashkour, 2112 )برگرفته شده از وحشی در تپه برججدول شماره یک: درصد ومیزان حضور حیوانات اهلی و 

 نیشابور برج تپه  حیوانات گروه

 مفرغ سنگی به مفرغمس سنگیمس

 Caprini 237 93 73 گوسفندسانان

 Ovis وحشی گوسفند

Oriental/Vigent 

3 ------------- ------------- 

 Bos Taurus 19 2 2 اهلی گاو

 ------------- Equid 2 1 سانان اسب

 ------------- ------------- Testudo 1 پشت الک

 Gazelle 27 9 1 آهو

 221 73 32 (NRD) جمع کل

 

 (Mashkour, 2112 از شده برگرفته) تپه دامغانی در وحشی و اهلی حیوانات حضور ومیزان درصد: دو شماره جدول

 سبزوار تپه دامغانی حیوانات گروه

مفرغ متأخر و  (IVاواخر نمازگاه) (IVاوایل نمازگاه)

 (II,IIIیاز)
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 Caprini 711 927 127 گوسفندسانان

 Ovis وحشی گوسفند

oriental/vigent 

2 --------------- --------------- 

 Ovis aries 19 97 21 گوسفند اهلی

 Capra hircus 79 22 11 بز اهلی

 --------------- --------------- Capra aegagrus 2 بز وحشی

 Bos taurus 22 9 1 اهلی گاو

 Gazelle 21 9 3 آهو

 --------------- --------------- Equid 11 سانان اسب

 --------------- --------------- Testudo 12 پشت الک

 NRD 1121 927 119 کل جمع

شناسی در دو محوطه تپه برج و تپه مطالعات جانورباستانهای های گاو در میان نمونهدرصد و تعداد استخوان :جدول شماره سه

های استخوانی هر دوره حساب گردیده است(. )آمار ارائه شده، برگرفته از دامغانی)درصدها بر حسب تعداد کل نمونه

Mashkour, 2112) 

 

 

 گروه حیوانی

 تپه دامغانی سبزوار تپه برج نیشابور

 سنگی بهمس سنگیمس

 مفرغ

اوایل نمازگاه  مفرغ

(IV) 

 اواخر

 (IV)نمازگاه

 متأخر مفرغ

 و

 (II,III)یاز

 گاو

 اهلی

Bos 

tauru

تعدا

 د

تعدا درصد

 د

تعدا درصد

 د

تعدا درصد

 د

تعدا درصد

 د

تعدا درصد

 د

در

 دص
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s 19 2/2% 2 1/9% 2 99/2

% 

22 2/2% 9 3/1% 1 9/1

% 

 (Mashkour, 2112 از شده برگرفته)اُلغ تپه ترکمنستان  در وحشی و اهلی حیوانات حضور ومیزان درصد: چهار شماره جدول

 اًلغ تپه حیوانات گروه

 (I,II,IIیاز) (V)نمازگاه (III,IV)نمازگاه (IIIنمازگاه)

 caprini 213 229 229 99 گوسفندسانان

وحشی گوسفند

  

Ovis 

oriental/vigent 

1 ----------- ----------- -------- 

 Ovis aries 122 91 31 23 گوسفند اهلی

 Capra hircus 97 22 22 12 بز اهلی

 Camel  1 ----------- 9 1 شتر

 Bos taurus 21 21 21 11 اهلی گاو

 Gazelle 32 21 99 9 آهو

 Equid 9 2 9 2 سانان اسب

 -------- Testudo 9 ----------- 2 پشت الک

 NRD 312 911 999 122 کل جمع
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 (Francfort & etal,2112)شناسی تپه دامغانی سبزوارهای مطالعات جانورباستانبخشی از نمونه: یک  تصویر شماره
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