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 محوطه ی دایاآردیزی لرستان مکشوفه ازسنگ مادرهای معرفی 

 

 پریسا اهلل یاری
 گاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزباستان شناسی ، کارشناسی ارشد ، دانشجو دانش

 Parisa.allahyari@yahoo.com 

 

 حمیدرضا ولی پور
 ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهروه باستان شناسباستان شناسی ، دکتری ، استادیار گر

 

  پویا طا لب نیا 

 واحد ابهر ه دانشگاه آزاد اسالمیباستان شناسی ، کارشناسی ارشد ، دانش آموخت

 

 

 چکیده:

، حجم قابل توجهی ابزار سنگی به دست آمد که به 3131طی کاوش های باستان شناختی محوطه دایا آردیزی لرستان در سال 

از استقرار طوالنی مدت در این مکان از دوره نوسنگی تا عصر آهن است. در این مقاله سنگ مادرهای متنوع  نظر می رسد حاکی

قرار گرفته است. برای این منظور متغیرها و ویژگی های گونه شناختی نمونه های  و معرفیو متعدد این مجموعه مورد مطالعه 

همه آنها معرفی و  سپس با استفاده از اطالعات آماری مورد تحلیل قرار حاضر به تفکیک توصیف و طبقه بندی شده و در مجموع 

می توان عنوان نمود که این محوطه دارای داده های کمی و کیفی سنگ مادرهای مکشوفه از این محوطه  گرفته اند. بر اساس

ریز تیغه و ی از تولید قابل توجه تنوع زیاد از نظر جنس، رنگ و اندازه هستند و سطح برداشت های فراوان سنگ مادر ها، حاک

تیغه در این محوطه است و این احتمال را تقویت می نماید که محوطه دایاآردیزی یک کارگاه تولید ابزار سنگی در منطقه 

 لرستان طی دوره نوسنگی/ مس سنگی یا در طول همه دوره های آن بوده است.

 

 ، کارگاه تولیدنگی، سنگ مادرایاآردیزی، صنایع ساستان لرستان، د کلید واژه:
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 مقدمه

دست افزار های سنگی با دوام ترین مدارک باستان شناسی اند که بخشی از فعالیتهای انسانی را در خود به ثبت رسانده اند. 

ماندگاری سنگ این دست افزارها را به قدیمی ترین شواهد فرهنگی و ابزار کلیدی در شناخت گذشته بشر مبدل نموده است. 

یکی از بهترین و سهل الوصول ترین مواد خامی که در آغاز انسان می توانست به عنوان ابزار در خدمت بگیرد، سنگ است. آثار 

سنگی با توجه به اهمیت فوق العاده ای که در شناخت ما از فرهنگ های پیش از تاریخ دارند، البته شاید در ایران بیشتر از سایر 

ا گرفته است. شاید یکی از دالیل آن این باشد که آثار سنگی نسبت به زیبایی سفال و پیکرک و سایر نقاط دنیا مورد بی مهری قر

اشیاء جذابیت ظاهری کمتری داشته، از این رو به ان کمتر بها داده می شود. در بعضی موارد احتماال بعضی ابزارها اصوال 

( از جمله محوطه هایی است که طی پروژه باستان شناسی dayaardiziتشخیص داده نشده و دور ریخته می شوند. دایاآردیزی )

در شهرستان پل دختر لرستان مورد کاوش و بررسی قرار گرفت. این منطق )لرستان( از  3131بطور گسترده و هدفمند طی سال 

محوطه در دامنة جنوبی  اینلحاظ باستان شناختی در ایران دارای اهمیت باالیی است. از نظر مطالعات همواره مورد توجه است. 

ای در راستای شرق به غرب از کوه بَنیا جدا شده و به سمت ای کم ارتفاع شکل گرفته که به صورت زائدهو راس یک رگة صخره

به (. پس از پایان سکونت های انسانی، بقایای استقراری محوطه 3131یابد )حسن پور و همکاران، رودخانة کشکان امتداد می

رسوبات طبیعی مدفون شده است. اهدف کاوش مبتنی بر گاهنگاری نسبی و مطلق، بررسی و زمین ریختی در زیر دلیل عوامل 

مطالعه ی یافته های فرهنگی و اقتصادی بدست آمده از کاوش و مطالعه بقایای معماری کشف شده بودند. بر این اساس، کاوش 

تلفی از قبیل خانجام یافت و منجر به کشف بقایای فرهنگی متوسط هیئت باستان شناسی به آقای سرپرستی عطا حسن پور 

ذکور متعلق مبه نظر می رسد که کل مجموعه گاهنگاری از لحاظ شد؛  غیرهمعماری، مصنوعات سنگی، اشیاء استخوانی، تدفین و 

 دارد.   Iا عصر آهن( تبین اوایل هزاره نهم تا اوایل هزاره اول ق.م) از دوران فراپارینه سنگی یک استقرار طوالنی به

از آنجایی که تا کنون کمترین پژوهش و بررسی باستان شناختی در منطقه مورد کاوش صورت گرفته است برای سوابق مطالعات  

در مورد عصر سنگ منطقه نمی توان مدرکی ارائه کرد. این طرح نخستین برنامه پژوهشی روشمند انجام گرفته در روستای 

ی اولین بار شناسایی می شوند. در پژوهش حاضر عالوه بر جمع آوری اطالعات مربوط به مصنوعات دایاآردیزی است که برا

و معرفی سنگ مادرهای یافت شده از محوطه می مطالعه به  سنگی که تا کنون در نوشتار فارسی و غیر فارسی ارائه گردیده

ل در این مکان فرآیند تولید مصنوعات سنگی در خود محل بر روی آنها نشان می دهد که به احتما پردازد که آثار پوسته اولیه

 انجام شده و به لحاظ اندازه و ابعاد، از قلوه سنگ های رودخانه ای و محلی استفاده می شده است

 پیشینه پژوهشی

ت اتفاقی و هنگام خاکبرداری توسط بیل مکانیکی به منظور تعریض جاده به صور 3131محوطه باستانی دایاآردیزی در تابستان 

در خصوص محوطه شناسایی گردید. با توقف عملیات خاکبرداری زمینه برای نخستین فصل کاوش در این محوطه فراهم گردید. 

توسط هیئت باستان شناسی به آقای سرپرستی عطا  3131ی دایاآردیزی با توجه به اینکه این محوطه برای با نخست در سال 

ن محوطه محدود به گزارش کاوشی است که هم اکنون در دست تکمیل کارشناسان مربوطه حسن مورد کاوش و اطالعات ما از ای

توسط علی اکبر وحدتی  3131های شهرستان پلدختر قبالً طی سه فصل و در سال می باشد و تا چندی بعد منتشر خواهد شد.

( مورد بررسی قرار گرفته بود، 3131توسط بابک مرادی )مرادی،  3131( و 3131(، محمدتقی عطایی )عطایی، 3131)وحدتی، 
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-میالدی طی بررسی 3311اما در گزارشات بررسی آنان اشاره ای به این محوطه نشده است. عالوه بر این، اریک اشمیت در سال 

میالدی  3311در سال وی (، Schmidt et al 3333: 3نماید)های خود در لرستان به برخی از آثار باستانی منطقه اشاره می

همچنین در  .(Schmidt et al, 3333کند)غرب محوطه دایاآردیزی کاوش میکیلومتری جنوب 1ستان پران پرویز را در گور

خصوص مطالعات سنگ شناسی و صنایع سنگی دوران پیش از تاریخ منطقه زاگرس که موضوع اصلی این نوشتار می باشد 

شامل؛ تولید ریز تیغه ها از فراپارینه سنگی به نوسنگی در شمال مقاالت و کتابهای متعددی به چاپ رسیده که برخی از آنها 

(، معرفی صنایع سنگی 3133( ، شواهدی از سرپیکانهای دورویه در لرستان)مرادی و بختیاری، 3131شرق خوزستان)جایز،

ابزار سنگی محوطه  (، نمونه3133(، بررسی دره ی کران بزان در زاگرس مرکزی)علی بیگی، 3131محوطه چیاسبز شرقی)دارابی، 

(، در کاوش hole et al ،3313کنت فالنری و جیمز نیلی در کتابی به چاپ رسید) -دشت دهلران خوزستان توسط فرانک هول

های صورت گرفته در تپه فرخ آباد دهلران توسط هنری رایت و همکارانش یافته های فرهنگی از جمله مصنوعات سنگی به چاپ 

 (.T.WRIGH3333, رسیده است)

 موقعیت مکانی محوطه

متری شمال 155در  طول شرقی 11ْ 11ََ 111ًًشمالی و عرض  11ْ 31ََ 115ًًبا مختصات جغرافیایی دایاآردیزی مورانی محوطة 

متری جنوب روستای مالوی واقع شده است. از نظر تقسیمات سیاسی این مکان در دهستان مالوی  155شرق روستای مورانی و 

کیلومتری شمال شرق شهرستان  1کزی شهرستان پلدختر در جنوبی ترین شهرستان استان لرستان و در از توابع بخش مر

 (.3پلدختر در کنار جاده ی اصلی خرم آباد به پلدختر قرار دارد)تصویر

 
 : موقعیت شهرستان پلدختر در ایران و استان لرستان3تصویر

ای در راستای شرق به غرب از ارتفاع شکل گرفته که به صورت زائده ای کماین محوطه در دامنة جنوبی و راس یک رگة صخره

ای حاشیة شرقی درة کشکان را شکل داده و رودخانة یابد. این رگة صخرهکوه بَنیا جدا شده و به سمت رودخانة کشکان امتداد می

 (.1()تصویر3131ن، شود )حسن پور و همکاراکوهی مورانی میکشکان پس از عبور از کنار آن وارد دشت میان
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 : موقعیت طبیعی محوطه ی دایاآردیزی، دید از شمال به جنوب1تصویر

 جغرافیای طبیعی منطقه

منطقه غرب و جنوب غرب زاگرس به دلیل شرایط زیست محیطی مناسب )آب و هوا، خاک حاصلخیز و شبکه آبهای روان( از 

(. 353: 3135مع انسانی ساکن در فالت ایران بوده است )طالیی،دوران نوسنگی تا دورانهای تاریخی همیشه مورد توجه جوا

(. قلل و 3133زاگرس مرکزی محدوده ی استان های امروزی کرمانشاه، همدان، ایالم و لرستان را در بر می گیرد )منهوبی،

ستند. فرسایش شدید ارتفاعات بلند سلسله جبال زاگرس دارای دامنه های پرشیب و دره های عمیق و گلوگاههای بسیار تنگ ه

: 3113در آنها بریدگی های ناموزون به وجود آورده تا جایی که قسمت عمده نواحی جبال زاگرس قابل عبور و مرور نیست)بدیعی،

311 .) 

جنوب شرقی است. این بخش را میتوان به  -بخشهای جنوبی کوههای زاگرس دارای چین خوردگی هایی با روند شمال غربی

شرقی با  111111شمالی و طول جفرافیایی  11131قسیم بندی کرد که استان لرستان در عرض جغرافیایی مناطق کوچکتری ت

(. لرستان منطقه ای است 3133کیلومتر مربع در لبه ی غربی فالت ایران در این منطقه واقع است)گراوند، 13113مساحت 

ستان از غرب به ایالم، از شمال غرب به کرمانشاه، از شمال کوهستانی در بخش میانی سلسله جبال زاگرس و در غرب ایران. این ا

به همدان، از شمال شرقی به استان مرکزی، از شرق به اصفهان و چهار محال بختیاری و از جنوب به استان خوزستان محدود 

رود سیمره( که (. لر کوچک را میتوان به دو ناحیه تقسیم بندی کرد: یکی غرب کبیرکوه)یا غرب 3111است)حقیقت رفیع، 

منطقة (. محوطه ی دایاآردیزی در منطقه پشت کوه قرار دراد . 13: 3131پشتکوه نامیده می شود و دیگری پیشکوه)زاگارل،

گیری دریاچه جایدر به یک دشت رسوبی و نسبتاً هموار تبدیل گردیده است )شرفی و همکاران، مورانی که در نتیجة شکل

 ای برای امور زراعی و باغداری دارد.گذر رودخانة کشکان از مرکز آن، توان بالقوه ( با توجه به اقلیم گرم و3131

های آهکی و گچی مرتفع محصور گشته است. تنها مسیر ای از درختان بلوط، به وسیلة کوهاین دشت سرسبز با پوشش پراکنده

راه  (، این راه همان شاه3131پور، نیا و ولیوادیگذر از منطقه راهی است که به موازات حاشیه رودخانه کشکان امتداد دارد )ج
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گذرد. در کل شرایط جغرافیایی ( که از غرب محوطه می3131راد و همکاران، شمال به جنوب یا شوش به هگمتانه است)صادقی

همچنین وجود کوه و رودخانه در نزدیکی یکدیگر و همچنین منابع آب و غذایی مناسب در منطقه  این محوطه نظیر مناسب

 دسترسی به منابع سنگی جهت ساخت ابزار این محوطه را از نظر جغرافیای طبیعی در طول تاریخ مورد اهمیت می نماید.

 مطالعه ماده خام

ن است. می توان بر مبنای مشابهت های کلی ماده خام را آدر شناخت یک دست افزارسنگی گام نخست مشاهده ی با دقت 

ها بسیار عمومی اند و بیشتر به بازنشانی قطعات کمک می کند. چند ویژگی کلی که در مشاهده بررسی کرد. این گروه بندی 

ماده خام می توان مورد توجه باشد: دانه بندی )ریز، متوسط، درشت( رنگ و میزان شفافیت آن )کدر، تقریبا شفاف، شفاف( است 

تحلیل نهایی مجموعه دست افزارهای سنگی اهمیت زیادی (. مطالعه سنگ به عنوان ماده خام ابزارسازی در 11: 3131)خاکی 

( و شکل گیری نظام های فناوری مثل Inizan et al. 3331:11دارد. و به تعیین الگوی حرکت و سکونت  و شکل گیری )

ات به ( کمک می کند. اگر چه اصولی که در این مطالعAndrefsky 1553:11شرایط ساخت ابزار  و یا به دست آوری ماده خام )

کار میروند مربوط به علم زمین شناسی است اما الزامی است که یک تحلیل گر دست افزارهای سنگی برای رسیدن به نتایجی که 

باستان شناسی به دنبال آن است، در به کارگیری این اصول با زمین شناسان همکاری کنند. به عبارت دیگر با تعریف و تعیین 

وان ماده خام در تولید دست افزارها، به مطالعات زمین شناسی معنای باستان شناختی ببخشند جنبه های اثرگذاری سنگ به عن

(. عوامل مهم در سازماندهی تولید مصنوعات که در تعیین تعداد و چگونگی مراحل تولید تاثرگذار است 311: 3133)خاکی،

(. بر اساس مطالعه سیورت و وایز، ماده خام 13: 3131، عبارتنداز: دسترسی به ماده خام، الگوی استقراری، خط سیر تولید )جایز

را از چند راه می توان بدست آورد: سفر برنامه ریزی شده برای گردآوری ماده خام از معادن، گردآوری فرصت طلبانه/شانسی و 

ی تواند پیچیده کند (. دسترسی به ماده خام، الگوی ساده یکجانشینی نسبی و تولید ابزار سنگی را م13: 3131تجارت )جایز،

(Andrefsky 3331 از نظر بینفورد وجود ماده خام فقط نشاندهنده میزان تحرک در انطباق یک گروه است که خود نتیجه .)

 (.Binford 3313کارکرد سیستم است و هیچ تالش اضافه ای یرای تدارک ماده خام صورت نمیگیرد )

 سنگ مادر

ا سازی قالب اولیه استفاده شده است. سنگ مادر ممکن است توده ای سنگ باشد که سنگ مادر، سنگی است که از آن برای جد

 (.15: 3133به اشکال مختلف یافت می شود )خاکی،

یک سنگ مادر، فارغ از هر نوع سنگ خام و فناوری و روش به کار رفته و ماهیت سنگ مادر )تخته یا قلوه سنگ، تراشه و 

 ه هایی که از آن جدا شده اند را بر خود دارد.بنابر این سنگ مادر دارای عناصر زیر می باشد:...(قطعه ایست که اثر برداشت تراش

سطح یا سطوحی که هم می تواند آماده و پرداخت شده باشد و هم ساده. بر این سطوح است که فناوری ضربه یا فشار به  -

 کار می رود. به این سطوح، سکوی ضربه یا فشار گفته می شود.

 دارای آثار برداشت تراشه هستند، سطوح برداشته نامیده می شوند. سطوحی که -

 سطوحی که در مراحل اولیه تراشه برداری شده اند، ممکن است در سنگ مادر وجود نداشته باشد.
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از دیدگاه فناوری، سنگ مادرها قطعات از رده خارج گروه برداشته ها هستند.آنها زمانی به دست ما می رسند که در آخرین 

مرحله ی توالی تراش بوده، و تنها آخرین لحظه این توالی را در خود ثبت کرده اند.مطالعه آنها نباید جدای از قطعات ساده و 

بدون روتوش و ابزارهای موجود صورت بگیرد.مطالعه سنگ مادرها، مارا به بازسازی توالی تولید  و طرح های عملی که در فرایند 

 (.31-33: 3133)لوئیز اینیزان، آمده اند، رهنمون می شود اجرا درتولید دست افزار به 

با تحلیل فنی دست افزار سنگی، می توان به کشف فناوری ساخت، و به دنبال آن میزان مهارت سازنده و توانایی های شناختاری 

 او نایل شد.

بقه طیقه بندی سنگ مادرها بر اساس آثار برداشته های  روی نمونه ها صورت میگیرد. به طور کلی سنگ مادرها به چند گروه ط

،  (Flake coreسنگ مادر تراشه ) (،Bladelet core)(، سنگ مادر ریز تیغهBlade core)بندی شده اند: سنگ مادر تیغه

برای تولید تراشه بکار  ( و یک سویه و دو سویه کهAmorphous)ی شکل(، سنگ مادر بMixed coreسنگ مادر مختلط )

( bidirecthoinalدوسویه )، (Bullet-shaped)( و نیز سنگ مادرهای فشنگیUni/bidirecthoinal flake core)رفته اند

 .(1)تصویر (31: 3131)دارابی، یز تیغه به کار می رفتند( که اغلب برای تولید رSemi-chippedو نیمه استفاده شده )

 

 
 طرح برخی از سنگ مادرهای منطقه زاگرس: 1تصویر

 

 

گی های مشترکی بوده؛ و به وسیله ی انتشار موج ها و خطوط ژهر قطعه سنگ خام، تراشه هایی تولید می کند که دارای وی

 موجود در سنگ های سخت مشخص می گردد.

یا غیر مستقیم، توسط چکش سخت یا نرم در بسیاری از صنایع  روش جدا کردن تیغه به کمک وارد آوردن ضربه مستقیم و

اشت کامل از کل سطح آن میسر پارینه سنگی نوین بکار رفته است، کل حجم سنگ مادر طوری پرداخت می شود که امکان برد

 (.313: 3133) لوئیز اینیزان، باشد

وعه های دوره ی پارینه سنگی میانی، در حدود کاربرد ضربه مستقیم با چکش سخت، قدیمی ترین فناوری است که در مجم

سال پیش دیده شده است. ضربه مستقیم با چکش نرم در دوره پارینه سنگی نوین بسیار معمول بوده است. فناوری  355555

و خاور دور  فشار برای ساخت تیغه و ریز تیغه به کار میرود. مهمترین مکان های که این فناوری در آنجا کاربرد داشته، خاور میانه

ا ست. انواع سنگ مادر های تیغه حاصل از فناوری ضربه عبارتند از: سنگ مادر هرمی، سنگ مادر منشوری، سنگ مادری با دو 
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سکوی ضربه راست گوشه و دو سطح  برداشته. سنگ مادر فشاری همواره شکلی بسیار منظم و خوش تراش دارد. دو شکل اصلی 

 (.353-331: 3133)لوئیز اینیزان، موازی-سنک مادر هرمی و استوانهایتنداز: سنگ مادر با فناوری فشار عبار

سنگ مادر در انتهای برداشت به شکل فشنگی  یا تنها با اندکی زاویه هستند. سنگ مادر هرمی، دارای سکوی برداشت کامال گرد

 ی برداشت آنها بسیار کوچک می شود.و یا استوانه ای پهن است در می آید و سکو

موازی که سنگ مادر های پهن نیز نامیده می شوند، دارای یک سطح برداشت، یا دو سطح به شکل  –ک مادرهای استوانه ای سن

 (. 331)همان: رنز در یونان نیز وجود داشته اندپشت و رو هستند. این نوع سنگ مادرها در دوره ب

ند گروه تقسیم بندی شده اند که در اینجا به بخشی از آنها گونه شناسی و طبقه بندی سنگ مادرها از نظر تکنیک و فناوری به چ

 اشاره شده است. در منابع مطالعاتی گوناگونی بطور روشن و دقیق به توصیف این گونه دست افزارها پرداخته شده است.

 مجموعه سنگ مادر های محوطه

وتوش های عمیق و چند مرحله ای با یک سنگ مادر ممکن است با تکنیک های مختلفی مورد برداشت واقع شده باشد. ر

( 351: 3133ساختارهایی کامال متفاوت داشته باشد، نمونه های قدیمی در بافتار دوره های جدید مشاهده شود )میرزایی، 

مهمترین مشخصه دایاآردیزی در تولید مصنوعات سنگی است. از ظاهر امر چنین بر می آید که با مجموعه بزرگی از سنگ چرت  

سنگ های رودخانه ای استفاده شده  مواجه هستیم؛ مجموعه ما، بر اساس بافت چرت و رنگ ... نوع آن قابل تشخیص  و قلوه

 است.

، I1 ،H1 ،H1 ،G1کارگاه  3متر کاوش گردید. از این میان  35×35کارگاه به ابعاد  33در پی کاوش محوطة دایاآردیزی مجموعاً 

F1 ،E1 ،D1  وB3 دار کوه، مشرف به جاده آسفالت ابعادی کمتر از وطه به علت قرار گرفتن در لبه شیبغربی محر بخش شمالد

شیوه مطالعات مصنوعات سنگی بصورت شستشوی مصنوعات و پاکسازی آنها از رسوبات آهکی ناشی از قرار  متر دارند. 35×35

ن گونه شناسی، میزان کورتکس و گرفتن در معرض بارندگی های جوی و رسوبات کف رودخانه ای، ثبت ویژگی های همچو

قطعه مصنوعات سنگی  3555جنس مصنوعات، مطالعه گونه شناختی و مقایسه ی آنها بوده است. در این محوطه حدودا تعداد 

ریزتیغه، سنگ مادر، تراشه و ضایعات است. مجموعه عمدتا از سنگ چخماق جگری، قهوه ای، -گردآوری شد که شامل تیغه

تی رنگ های ترکیبی ساخته شده و تنها سه نمونه ابسیدین )تیغه( در آن دیده می شود که از نوع ابسیدین خاکستری و به عبار

نیمه شفاف با رنگ سفید و دودی است. همچنین تعدادی سنگ آهکی و چرت قرمز در مجموعه دیده می شود. بطور کلی ... 

 Bladelet)نگ مادر ریز تیغه(، سBlade core)تیغه چند گروه سنگ مادر سنگ مادرنمونه سنگ مادر بدست آمده که به 

core،) ( سنگ مادر تراشهFlake core)سنگ مادر مختلط(1)تصویر ،(Mixed coreسنگ مادر بی شکل ،)(Amorphous )

( و نیز سنگ Uni/bidirecthoinal flake coreو یک سویه و دو سویه که برای تولید تیغه و ریز تیغه بکار رفته اند )

( است. اکثرا سنگ مادرها دارای پوسته اولیه Semi-chippedو نیمه تراشیده ) (1)تصویر(Bullet-shaped)ای فشنگیمادره

قطعه مشتمل بر سنگ مادرهای سنگ هستند که تعدادی از آنها حرارت دیده اند. مصنوعات سنگی محوطه شامل... 

ار و تراشه است. تیغه و ریز تیغه به ترتیب کمترین و بیشترین )فشنگی، بی قواره، منشوری و چند وجهی(، ریز ابزار، ابزمختلف

تعداد از سنگ مادرها را تشکیل داده اند. سنگ مادرهای فشنگی دارای ظرافت قابل توجهی بوده و از نظر ابعاد، رنگ و کیفیت 
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نیک فشار مستقیم برای تولید تیغه و نسبتا تفاوتهایی دارند برخی از آنها شکسته و نیمه تراشیده هستند. سنگ مادرها اکثرا با تک

 ریز تیغه ساخته شده اند. 

                     
 : نمونه سنگ مادرهای فشنگی دو سکویی محوطه1تصویر         : نمونه سنگ مادرهای تراشه محوطه              1تصویر        

 

 نتیجه گیری

راف برای تهیه و برطرف کردن نیازها و ضرورتهای زندگی خود بهره گرفته انسان همواره از دسترس ترین مواد خام موجود در اط

است. کارستی بودن کوههای زاگرس از جهت تشکیل غار و پناهگاه و نیز منابع آب از یک طرف و وجود پوشش گیاهی  و جانوری 

نسان در زاگرس مرکزی به شمار کی به همراه اقلیم مناسب از طرف دیگر، از جمله مهمترین عوامل بنیادی و اصلی در سکونت ا

روند؛ همچنین وجود سنگ های سیلیس دار چرت در آن را باید مورد توجه قرا داد. بر این اساس می توان گفت که زاگرس 

(. تا کنون 3135مرکزی از زمان پیدایش و با گذشت زمان بستری مناسب را برای استقرار انسان را فراهم نموده بود)دارابی،

پراکنده ای در زمینه مصنوعات سنگی صورت گرفته، ولی امید است با ارائه این پژوهش به عنوان یک گام کوچک، مطالعات 

بررسی  بنابراین با تصویری کلی از مصنوعات سنگی و روند تطور و تکامل آنها در ایران به خصوص در لرستان در زاگرس ارائه شود

مراحل اولیه ت شناسی و فناوری می توان اینگونه جمع بندی کرد که : الف( از لحاظ ریخ صنایع سنگی بدست آمده از محوطه

کار تولید سنگ مادر در خود محل صورت گرفته زیرا در این مجموعه، اکثرا با سنگ مادرهایی مواجه هستیم که دارای پوسته 

، تولید ابزار و حتی استفاده از ابزار در و با محوطه ای روبه رو هستیم که تراشه برداری (1)تصویراولیه سنگ یا  کورتکس هستند

  ه  است.خود محل انجام شد

 ب( سنگ مادرهایی که طی فرآیند تولید ابزار سنگی شکسته شده باشد به چشم می خورد. بسیاری از قلوه سنگ های رودخانه

به احتمال قوی به دلیل نامرغوب تمام و یا تنها با یک برداشت بدست آمده است. این موضوع ای در محوطه مذکور با برداشت نا

  ه است.بودن جنس سنگ ها برای ابزار سازی بود
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اما ساکنان این منطقه از سنگ ابسیدین بندرت استفاده دارد پ( تقریبا در همه محوطه چرت با کیفیت با تعداد متفاوت وجود 

به طور مستقل ابسیدین مورد نیاز خود را سه اند نمی توانکرده اند. شاید به دلیل وجود موانع طبیعی در زاگرس مرکزی باشد که 

 (.111)همان:و در اکثر محوطه های زاگرس مصنوعات سنگی از جنس ابسیدین به ندرت بدست آمده است وارد کند

در دسترس بودن منبع اصلی جهت برداشت سنگ رودخانه کشاکان بوده که در فاصله ی بسیار نزدیک به این محوطه می ج(  

  دسترسی به منبع اصلی در تعداد زیاد سنگ مادرهای مکشوفه از محوطه تأثیر گذار بوده است.باشد. این 

دیگر محوطه های  با محوطه و مقایسه با توجه به شواهد موجود (1)تصویرسنگ مادرهای فشنگی در محوطه تعداد زیاد وجودد( 

، ومحوطه های گزارش شده از هلیالن و منطقه زاگرس از جمله، خوزستان مانند چغابنوت، تپه عبدالحسین، تپه آسیاب

 آن باشد.نوسنگی  دوره ی د نشان از اهمیت این محوطه درمی توان (11: 3135.)بهرامی،بختیاری

                                        
 مادرهای فشنگی محوطه   نمونه های مختلف سنگ : 1تصویر       نمونه های مختلف سنگ مادرهای کورتکس دار محوطه : 1تصویر

 

 منابع

، تپه ی بی بی زلیخایی؛ محوطه ای نو یافته از دوره نوسنگی بی سفال در منطقه کهکیلویه، زاگرس جنوبی، باستان شناسی (3131)آزادی، احمد، 

 33-13، ص 1ایران، شماره 

 تهران، جلد اول، نشر اقبال یران،مفصل ا یایجغراف(3131) یع،رب یعی،بد

معرفی سه محوطه جدید نوسنگی در پیشکوه لرستان، پژوهش های باستان (، 35-3133)محمد، سبزی دوآبی، موسی، نیک زاد، میثم، بهرامی، 

 شناسی مدرس، سال سوم و چهارم، شماره ششم و هفتم

، 1دوره  ی،مطالعات باستان شناسشمال شرق خوزستان،  یذه،در دشت ا یبه نوسنگ یسنگ ینهاز فراپار یدتول یرخط س ییرتغ (،3131)مژگان، جایز،

 13-13و زمستان، ص  ییزشماره دوم، پا

های ایرانی:  راه، راه باستانی شاپورخواست به پلدختر و گذرگاه دایا آردیزی، مورانی )پلدختر، لرستان(، (3131)، پورنیا، زهرا و حمیدرضا ولیجوادی

 کوشش شهرام زارع، )زیر چاپ(. شناختی و تاریخی، به ای مدارک باستانهای کهن ایران بر مبن ها و مقاالتی دربارة راه یادداشت

 لرستان، منتشر نشده یاآردیزیدا یگزارش کاوش محوطه  (3131)حسن پور، عطا و همکاران،

 رستان های ایران، انتشارات کومشفرهنگ تاریخی وجغرافیایی شه (،3111)حقیقت رفیع، عبدالرفیع،

 روشهای مطالعه ی مصنوعات سنگی با تمرکز بر پارینه سنگی ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، بررسی (3133)خاکی، مهتا، 

، دانشگاه ، ارزیابی مجدد فرایند نوسنگی شدن زاگرس مرکزی، رهیافتهای گذشته و چشم انداز آینده، پایان نامه ی دکتری(3135)دارابی، حجت، 

 تهران

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

 

11 

 

سفال در  یب یبه نوسنگ ینوسنگ یانتقال یاز دوره  یتکنولوژ ییراتتغ یمره،سد س ی،شرق یاسبزچ یطه  محو یسنگ یعصنا، (3131)حجت،  دارابی،

 ، 1-11و زمستان، ص  ییزدوره سوم، پا 1شماره  یران،ا یباستان شناس یپژوهش ها یران،غرب ا

در ازتفاعات، ترجمه: کوروش روستایی، سازمان میراث  باستان شناسی پیش از تاریخ منطقه ی بختیاری ظهور شیوه ی زندگی (3131، )الن  زاگارل،

 تی و گردشگری چهار محال بختیاریفرهنگی صنایع دس

محدودة  یباستان های¬محوطه گیری¬آن در شکل یرکوه و تاث یرلغزش کب ینبعد از رخداد زم یطیمح ییراتتغ (،3131)و همکاران، سیامک ی،شرف

 (چاپ یر)زمجلة کوارترنر یدر،جا یاچةدر

 یرانوندعصر مفرغ و عصر آهن حوزة ب یارتباط یرهایمس شناسی باستان (3131) نیا، جوادی زهرا و پور حسن عطا پور، یول حمیدرضا مسعود، راد، یصادق

 13-13 ص ، تابستان و بهار ،13 شمارة شناس، باستان یامو زاغه لرستان، مجلة پ

 (، عصر مفرغ ایران، انتشارات سمت3135، )طالیی، حسن

 یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثشهرستان پلدختر، مرکز اسناد اداره کل م یباستانشناخت ییو شناسا یگزارش فصل دوم بررس(3131) ی،محمدتق عطائی،

 (نشده  )منتشراستان لرستان یو گردشگر

گی در منطقه چگینی، استان لرستان، ، غار اشکفت طهماس نویافته هایی از دوره های پارینه سنگی جدید  و فراپارینه سن(3131)مرادی، بابک، 

 ، موسسه ی بین المللی مطالعات گردشگری و هشت مینا1باستان شناسی ایران 

ای منطقة پلدختر )بخش مرکزی(، مرکز اسناد اداره کل میراث  های صخره ، گزارش فصل اول بررسی محوطه، غار و پناهگاه(3131)مرادی، بابک،

 نشده(.  ستان لرستان، )منتشرفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ا

، بررسی میدانی دشت پیان و مطالعه تکنولوژی مصنوعات سنگی محوطه های فراپارینه سنگی/آغاز نوسنگی، پایان نامه  (3133)مال میرزایی، خدیجه،

 ی کارشناسی ارشد

 یو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاره کل مشهرستان پلدختر، مرکز اسناد اد ییو شناسا یگزارش فصل اول بررس(3131)اکبر،  یعل وحدتی،

 (نشده  استان لرستان، )منتشر

، جنبه های بین منطقه ای دوران نوسنگی پیش از سفال و آغاز سفال خوزستان )نگرش ترکیبی(، ترجمه: محمد تمدن، باستان  (3113)هول، فرانک،

کوشش عباس علیزاده، یوسف مجیدزاده، صادق ملک شهمیرزادی، مرکز نشر مقاله در بزرگداشت عزت اهلل نگهبان، به  11شناسی و هنر ایران 
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