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 یدوره درمعیشت کشاورزی ی شیوهپس از پذیرش  هاانسان شناختی  های زیستونیدگرگ

 نوسنگی

 ؛ میالد هاشمی***فهیمه جاجرمی

 چکیده

سوی پیشرفت و زندگی بهتر، پذیرش  های بشری برای حرکت بهترین قدمشاید یکی از مهم
در طول  این بود کهی پیش تصور عام بر تا همین چند دهه معیشت کشاورزی بوده است.

 شرایط کلی زندگی  ، هاآن یالگوهای معیشت تدریجی   هایدگرگونیزندگی نسل بشر و با 

-می 1گراییاین دیدگاه را پیشرفت. استاز ابعاد گوناگون همواره رو به بهبود بوده  انسانی

هیچ گونه بدون  نیز یستم میالدیی باز سده 06ی اواخر دههاین عقیده حتی تا حدود  خوانند.

شناختی( و تا این که برخی مدارک غیر مستقیم )مشاهدات مردم ،بود پا برجا شبهه و تردید
گر این مدارک نشان .دکرشبهاتی را بر آن وارد  های باستانی انسان()اسکلت مستقیم

پس از پذیرش و  -شناختیدست کم از نظر فیزیکی و زیست–وضعیت رو به وخامت انسان 

انتشار چند مقاله و کتاب در این ی نوسنگی بود. در دورهکشاورزی معیشت ی گسترش شیوه
های سنتی مربوط به زندگی ی نهایی را بر دیدگاهضربه م، 06 یدههاوایل  زمینه در

 ،شد. این انتشاراتها دیدگاه این موجب انقالبی درنخستین وارد ساخت و  کشاورزان
گردآورنده -های شکارگرهای متمادی، گروهاشت که سدهددر بر نظرانی انتقاداتی نیز از صاحب

بر آنیم که به برخی  در این نوشتهدانستند. ناپسند می ان رای زندگی آنهارا وحشی و شیوه
در  ی معیشت کشاورزی بپردازیم.پس از ظهور و رواج شیوه هادر انسان های زیستیآسیب

ی های گذار از دورهترین مؤلفهیکی از مهم شناختینهایت در خواهیم یافت که تغییرات زیست

   فرا پارینه سنگی به نوسنگی برای نسل بشر بوده است.

 های، اسکلتانسانی شناسیدیرین آسیب گردآوری،-شکارگری واژگان کلیدی: کشاورزی،
 .باستانی  انسان
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Biological Changes in Human Population with adopting Agriculture in the Neolithic 

Age  

Abstract: 

Perhaps one of the most important steps of humankind toward making good progress with his life has 

been adoption of agriculture in the Neolithic Age. Until a few decades ago, the general idea of the 

comprehensive positive improvements of the human life over time was common. This view called 

progressivism. Progressivism was an accepted outlook until the 1960s. In the late 60s, some direct 

(human skeletal remains) and indirect (ethnological observations) evidences, caused growing 

suspicions against Progressivism for the first time. This evidences showed a sad reflection of 

deteriorating human life conditions (leastways in physical and biological aspects) after adoption and 

extension of agriculture. In the early 1980s, some revolutionary publications in this matter kicked out 

the traditional thoughts related to the first agriculturalists and changed viewpoints of great scholars. 

These papers also contained oppositions against authors that have entitled hunter-gatherers’s 

subsistence as nasty and brutish for centuries. In this paper, we’d like to mention some biological 

lesions of human body which emerged after adopting and extending agriculture. Finally, We’ll 

understand that human biological changes is one of the most important attributes of transition from 

Epipaleolithic to the Neolithic, or from hunting and gathering to agriculture. But here, we aren’t agree 

with 70s, 80s and 90s view and we believe there’s no universal pattern for this biological changes 

which occurred during extending agriculture around the world. Now we know, in part, some of the 

most famous diseases and lesions that have been ascribed to intensive agriculture before, are more 

prevalent between and within hunter-gatherers.      

Keywords: Agriculture, Hunting and Gathering, Human Paleopathology, Ancient human skeletal 

remains.    

 

 مقدمه

ی در اواخر دوره )در خاور نزدیک( نخستین بار های انسانیدر مدت زمان کوتاهی پس از این که برخی گروه

-ی گیاهان را برگزیدند، کشاورزی به شیوهی زندگی براساس کشت گستردهشیوه پلیوستوسن و اوایل ُهلوسن

ستفاده از زمین و شکل کلی استقرارها شد و اثراتی عمیق بر چشم انداز، الگوهای ا غالب تبدیل ی معیشت  

 ی نوسنگیکشاورزی در دوره ی معیشتشیوه پذیرش آغاز ،های متمادیبرای سده .(Larsen 1995: 204) گذارد

مثالً گورُدن چایلد - گراسنت نظرانصاحب. شددر زندگی بشر دانسته می یک بهبود به تمام معنا و همه جانبه

(Childe 1951)- از  تغییر زندگی براساس شکار و گردآوری به کشاورزی بر شمردند. د مزایا برایچندین و چن

، افزایش طول عمر و کاهش حجم کارهای روزانه سالمتی ویضریب ی انسان و بهبود در تغذیه این مزایا،ی جمله

رندگان در جستجوی آو گرد-قیده بر این بود که شکارگراز طرفی ع .(Braidwood 1960)برای نمونه بنگرید به:  بود

اند و بنابراین عالوه بر آن که حجم کار باال و فرصت بوده جووو جست 2زنیی خود دایماً در حال گشتغذای روزانه

این دیدگاه سنتی را  ها نیز در معرض تهدید بود.ها و مفاصل آنسالمت استخوانتن آسایی  کمی داشتند، 

در این دیدگاه تصور این است که با پیشرفت در زمان و  .(Diamond 1987) خواننددیدگاه پیشرفت گرایانه می

های انسانی بهتر از های زندگی و به طور کلی فرهنگ، همواره شرایط زندگی جمعیتتر شدن روشپیچیده

سالمت بیشتر موضوع  بر، های جدیدای از دادهم مجموعه 06ی اواخر دهه در نخستین بار اماگذشته شد. 

 شبهاتی وارد نمود ی نوسنگیدهقانان در دورهیا حجم کار کمتر  آورندگان گرد-شکارگر سبت بهن دهقانان

این موضوع افرادی . است( Lee 1968; Truswell & Hansen 1976ها شامل: نشانی انتشارات  برخی از این داده)

                                                           
2. Foraging  
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ا دست کم از نظر بهداشت و آغاز کشاورزی ر به طور کلی را بر آن داشت که (Cohen 1977)در  هنچون مارک کُ 

های با روش نخستین بار م 06ی در دهه 3شناسان زیستیانسانسپس سالمت جسمانی، قدمی منفی بداند. 

هایی بر شمردند که خالف نظریات سنتی ی نوسنگی ویژگیبرای کشاورزان دوره نو ظهور خود خاص و بررسی

بطالن  خطبرای نفی و  4شناسیعددی با رویکرد دیرین آسیبدر این دهه مقاالت و کتب مت .بودذکر شده در باال 

چاپ ی نوسنگی آغاز کشاورزی در دوره یهمه جانبه هایی مزیتدرباره گرایانکشیدن بر دیدگاه سنتی پیشرفت

طور که همان .بنگرید( Diamond 1987 و Patterson 1984 ؛Cohen & Armelagos 1984 )برای نمونه به شد

کاهش در مجموع به  که نخستین بار مطرح گشت -شناختیاغلب زیست-هایی ین مقاالت ویژگیگفتیم، در ا

 گرد-به همتایان شکارگر تنسب نخستین کشاورزان   ترپایین المت عمومی  س نیز کلی سالمت دهان و دندان و

-دگرگونینیز و تی های دندانی و اسکلآسیبشیوع توان از شواهد این کاهش می .کردمی اشاره ی خودآورنده

به عالوه،  را نام برد. آورندگان گرد-دهقانان در مقایسه با شکارگر اسکلتی و دندانیهایی در الگوهای رشد 

وجب تغییراتی در شکل جمجمه، م غذا سازیآماده و 5های پرورشغذایی و فناوری اتدر ترکیب هاو نوآوری تغییرات

اسکلت  ی تحرک نیز کاهش کلی در ابعادهای روزانه و کاهش درجهتتغییرات در شدت فعالی شد. دنداندهان و 

و  تنومندتر به نسبت آورندگان گرد-رگر)یعنی شکا آورندگان را به دنبال داشت گرد-نسبت به شکارگر کشاورزان

های پیش از آن که بخواهیم با موشکافی بیشتر به برخی از این آسیب(. Larsen 1995: 185)بودند(  6ترقوی بنیه

و  چیست 7انسانی شناسیدیرین آسیب یو رشته شناختی بپردازیم، بهتر است ابتدا ببینیم رویکردزیست

 گرد-های شکارگری آن با گروهپژوهندگان چطور از آن برای بررسی وضعیت سالمت جوامع کشاورز و مقایسه

 ؟بهره بردندآورنده 

  

  انسانی شناسیدیرین آسیب

ها و حیوانات باستانی ها و ضایعاتی است که در بقایای بدنی انسانی شواهد بیماریشناسی علم بررسآسیب

های بدنی تنها ها و آسیبشناسی انسانی به بیماریبه دنبال آن، دیرین آسیب .(Ruffer 1921) شوددیده می

ان، بقایای اسکلت شناسی این دسته از آسیبهای مادی مورد استفادهدادهپردازد. های انسانی میدر جمعیت

، هابیماریوجود از باستانی که یا و آثار هنری این میان گهگاه از اشهاست. در های باستانی انسانو یا مومیایی

. به طور کلی، شوداده میفها شواهدی عرضه کنند نیز استی بدنی در میان انسانها و یا تغییرات عامدانهآسیب

دخالت  حدی شناسی جسمانی و زیستی نیز تاشناسی و انسانباستان شناسی که در آنی دیرین آسیبحوزه

 :Goldstein 1963) وابسته است (0گیرهمههای شناخت بیماری)و نیز  ی پزشکیدارند، بیش از همه به حرفه

100.) 

دست کم به دو  های باستانیدر اسکلت های استخوانیآسیب ها و توصیفانجام بررسی یسابقه

های شناسی، به نمونه فسیلهای با رویکرد دیرین آسیبپژوهشاز ترین نمونه گردد. قدیمیاز میی پیش بسده

هداف ا با این که(. Ortner & Putschar 1981: 5) بنگرید( Esper 1774غیر انسانی اختصاص داشت )مثالً به 

آن که ضایعاتی  اما پس ازقومیتی بود، -های نژادیها برخی دغدغهنخستین از بررسی این مجموعه استخوان

 شناسانتعدادی از پزشکان و انسانها به طور اتفاقی مشاهده شد، کنجکاوی  شناختی در تعدادی از آنآسیب

انگیخته ساخت، برمات اسکلتی را فراهم میهایی که موجبات این نوع ضایعات و صدبه منظور یافتن بیماری

توان به روُدلف فیرخو می ی دوم قرن نوزدهم میالدیدر نیمه نخستین این پژوهندگان   شهیرترین   یاز جمله .گشت

استفاده از - 16یوهان چرماک، -شناسی مدرنشناسی سلولی و پدر آسیبگذار آسیببنیان–آلمانی  9)ورچو(

شناسی جانوری آسیب- 11کی. دابلیو. میر، -هاشناسی برای تشخیص بیماری تصلب شرائین در مومیاییبافت

                                                           
3. Biological Anthropologists  
4. Paleopathology  

 ت نهایی محصوالت گیاهی و نیز پرورش محدود چهارپایان اهلی است.. منظور مراحل کاشت تا برداش 5
6. Robust  
7. Human Paleopathology  
8. Epidemiology  
9. Rudolf C. Virchow (1821-1902)  
10. johann N. czermak (1828-1873)  
11. K. W. Mayer  
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های باستانی انسانی تغییر بررسی جمجمه– 12، ال. ای. گوس-ی کواترنریهای حیوانی دورهکلتبرخی اس

-الیوت و -ی انسان کرومانیون و تشخیص جراحی باستانی روی جمجهمطالعه- 13، پیر ُپل بروکا-شده شکل داده

در ابتدا این نوع  .اره کرداش -ی باستانیهایی متعلق به نوبیهو بررسی اسکلت مطالعه- 15ُجنز-و وود 14اسمیت

 آن را نخستین بار 17روبرت شوفلت ، اصطالحی کهنامیدندمی 16گیر کهنهای همهشناخت بیماریها را بررسی

-Aufderheide & Rodríguez) شد وجب رواج آنم 10ر مارک آرماند ُرفرس   شناسی تغییر داد وبه دیرین آسیب

Martín 1998: 3-6). دانندمدرن می انسانی   شناسییرین آسیبرا پیشگام و پدر د رفر (Sandison 1967.)  وی با

-که به کمک دانسته بودداشت، به مصر سفر کرد و در آنجا  19ای که در علوم پزشکی و باکتری شناسیپیشینه

ی وجود نوعی از )بیماری انگلی در نتیجه 26هایی چون شیستوزومیازاز بیماریموفق به تشخیص آثاری های خود 

و سایر  23تخوانیاس های مادرزادی، ماالریا، سلبیماری، 22استخوانی ، آرتروز21تصلب شرایینهای پهن(، مکر

 .(Aufderheide & Rodríguez-Martín 1998: 5, 6) دش های مصریدر مومیایی هابیماری

انسان  هایها و ضایعات بدنی تنها آفت خانمان سوز جمعیترشد و گسترش این بیماریباید بدانیم که 

اند؛ شولتز نشان مدرن نیست و تنها در چند هزار سال اخیر و پس از اهلی سازی گیاهان و جانوران پدید نیامده

 و تنوع بسامد با های گوناگونهای مادرزادی )ناقص الخلقگی( و ناهنجاریی عفونی و نیز نقصهاداد که بیماری

 Schultz) نیز وجود دارد 24دمدار و بیهای دممیمون یاعضای خانواده باور نکردنی دست کم در میان تمامی

1956; in Goldstein 1963: 100). 

-یافته تریناز مهم چندی ی این نوشتار بر این است که به طور خالصه مروری برتالش نگارندگان در ادامه

د تأثیرات بدنی و در مورهایی که یافته داشته باشند؛ نیانسا شناسان  دیرین آسیب ی اخیرچند دهه های

 رویکرد .است های کشاورز نخستینبر روی جمعیت ی نوسنگیدر دوره معیشت کشاورزی اسکلتی  آغاز

 ها با کشاورزانگرد آورنده-شکارگرهای ی اسکلتشناسان در این موضوع خاص، مقایسهدیرین آسیب پژوهشی

واضح است  بوده است. آور گرد-ارگرشناختی در میان جوامع معاصر شکهای مردمنخستین و نیز بررسی

                   دارد.همه جانبه باز می هایمحدودیت صفحات یک مقاله، ما را از بررسی

      

 و دهقانی  نخستین ظهور یافته در جوامع کشاورز جسمانیهای بررسی برخی از آسیب

و  همگون جهان یوامع کشاورز اولیهتمامی ج شده در مشاهدههای تغییرات و آسیبدر آغاز باید گفت که 

فشارها و تأثیرات گوناگونی بودند؛ به عبارت دیگر شرایط محلی یا تحت  مختلفیکسان نیست، بلکه جوامع 

-ی معیشت جدید حتی در میان بخشتأثیرات  بدنی از این شیوهتغییرات و الگوهای  ای برقرار بوده است.منطقه

 ،. علی الخصوصنیز متفاوت بود ها(مردان و زنان به دلیل تفاوت نوع فعالیت )مثالً میان تلف یک جامعههای مخ

  .(Larsen 1995: 204) شودمشاهده می های میان سالمت کلی دنداندر مقایسه ی متفاوتاین الگوها

م 1906ی های انسانی که از اوایل دههجمعیت شناختی و جسمانی  ترین تغییرات  زیستز مهمبرخی ا

 اند شامل موارد زیر است:بندی شدهتر دستههایی کلیاند و در گروهیافت شده تاکنون

                                                           
12. L. A. Gosse  
13. Pierre P. Broca (1824-1880)  
14. Sir Grafton Elliot-Smith (1871-1937)  
15. Frederic Wood Jones (1879-1954)  
16. Paleoepidemiology  
17. Robert W. Shufeldt (1850-1934)  
18. Sir Marc Armand Ruffer (1859-1917) 
19. Bacteriology  
20. Schistosomiasis  
21. Atherosclerosis  
22. Osteoarthritis  
23. Tuberculosis of Bone 
24. Monkeys and Apes  
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تغییر همه ها، ها و تغییر در ابعاد آنهای مکانیکی دندانها، شکستگیبه خطر افتادن سالمت دندان

های انطباق کاهش میانگین قد و حجم کلی بدن، ،26کورتیکال نو ضخامت استخوا 25ی رشدجانبه در درجه

 رشد جمعیتی و تغییراتی در شکل استقرارها و پیامدهای آندر اثر جویدن و پردازش غذا،  27ایجمجمه-صورت

کمبود ی فعالیت و حجم کار روزانه، های در نتیجهبیماری ،(29و کم خونی 20های عفونی)مانند گسترش بیماری

، کاهش 36تناوبی و فیزیکی هایتنش، کاهش کلی سطح سالمتی افراد، دریافت مواد غذایی و انواع سوء تغذیه

      (.Cohen & Armelagos 1984; Larsen 1995; Eshed et al 2010) نسبی میانگین طول عمر یا امید به زندگی و..

هایی پدید ی معیشت، دگرگونیی موارد باال پس از ایجاد تغییر در شیوهتوجه کنید با این که در همه

از  .ها نبودندگرد آورنده-بیش از بسامد و شیوع مشاهده شده در میان شکارگرها آنتمامی  شیوع آمد، اما لزوماً 

ای اند؛ گاهی الگو وار و معنادار و گاهی بدون الگو و قاعدهای یا حتی گهگاه محلی بودهطرفی این تغییرات منطقه

گرد آورندگان در یک -شکارگرگاهی در میان  دادند.رخ میی دخالت عوامل متعدد( خاص و به آشفتگی )در نتیجه

بنابراین هدف ما در این مقاله بر ای دیگر بالعکس. ها شیوع بیشتری داشتند و در منطقهمنطقه، برخی بیماری

یکی از بدترین  را ( که در آن آغاز کشاورزیDiamond 1987 های افراطی  چند دهه پیش )مثالً این است که دیدگاه

توان گفت )که در گرچه به طور کلی و نسبی می داند، تعدیل کنیم.دگی آن میاشتباهات بشر در طول تاریخ زن

ادامه بیشتر بحث خواهیم کرد( که نیاکان ما پس از پذیرش معیشت کشاورزی گسترده، با یک کاهش کلی و 

و نیز در معرض خطرات )بهداشتی، فیزیکی و..( بیشتری  همه جانبه در سطح سالمتی دست و پنجه نرم کردند

 .قرار گرفتند

 

           های ذکر شده در باال بحث کنیم:بیاییم در مورد برخی از این آسیب

 هاسالمت دندان. 1

ی معیشت به کشاورزی در هشناختی اتفاق افتاده پس از تغییر شیوهای زیستترین دگرگونییکی از برجسته

ها های کربن فراوان در رژیم غذایی آنهیدرات ی وجودها بود که در نتیجهنها کاهش سالمت کلی دنداانسان

 هاافتادگی برخی دندانو نیز  شناختی به صورت انواع پوسیدگیاین کاهش سالمتی در مدارک باستان. پدید آمد

  نمایاند.خود را میی مردگان در آرواره

 پوسیدگی دندان -

 بافت سخت دندان 31عی مواد معدنی  موض تدریجی و زدایشپوسیدگی دندان یک بیماری است که به صورت 

 تخمیر شیمیایی ی فرآینددر نتیجه این اسیدهای آلیشود. توسط برخی اسیدهای آلی نمایان می )مینا(

شیوع این  .شوندتولید می  هاباکتری هایهای کربن در رژیم غذایی )به خصوص قندها( در اثر فعالیتهیدرات

 Larsen)هاست آورنده گرد-، اروپا، آسیا و آفریقا بسیار بیشتر از شکارگراآمریک هایقاره بیماری در کشاورزان  

 Milner؛ Larsen et al. 1991؛ Cohen & Armelagos 1984و نیز در این زمینه به این منابع بنگرید:  187-8 :1995

                                                           
25. Growth Rate  

26  .Cortical Boneاستخوان کورتیکال یا همان استخوان فشرده، به یکی از دو نوع بافت استخوانی گویند. استخوان کورتیکال، بافت سفت :-

( Cancellousاستخوان اسفنجی ) دهد. نوع دوم بافت استخوانی،های اسکلت بدن انسان را تشکیل میتر استخوانتر و فشردهتر، سخت
ها و اعمال فیزیکی دهد. بافت کورتیکال بیشتر در فعالیتدرصد از وزن اسکلت بدن انسان را استخوان کورتیکال تشکیل می 06نام دارد. حدود 

کند سان شرکت میهای شیمیایی  درون بدن انچون تحمل وزن بدن، حرکت و.. و بافت اسفنجی اغلب در فرآیند سوخت و ساز و واکنش
(Encyclopedia Britannica.) 

27. Craniofacial Adaptations  
28. Infectious Disease  

29 .Anemiaهای سرخ سالم و یا کاهش مقدار مولکول هموگلوبین در خون، زیر مقدار متعارف گفته خونی به کاهش تعداد گلبول: آنمی یا کم
ها ها و سپس در اندامهای بدن، در این بافتهای هموگلوبین به بافتژن توسط مولکولشود. در اثر کم شدن توانایی حمل اکسیمی

دهد. کم خونی به چند خونی، عالیم مختلفی در بدن فرد بیمار بروز میهای مختلف کمدهد. شدتهایپوکسی یا کمبود اکسیژن رخ می
شود ( و.. تقسیم میHemolytic(، خون کافتی )Aplasticاپالستیک )(، Megaloblasticدسته شامل فقر آهن، نوع مهلک، کمبود ویتامین )

(Shiel et al. 2008: 19        .) 
30. Episodic and Physical Stresses  
31. Focal Demineralization  
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اسکلتی فرهنگ های خود در بقایای با بررسی (Turner 1979) ترنر .(Turner 1979و  Patterson 1984؛ 1984

های پوسیده در روستانشینان با معیشت کشاورزی محض بیشتر از ژاپن نشان داد که درصد دندان 32جومون

 آورندگان صرف است گرد-آوری و این درصد پوسیدگی در گروه دوم، بیشتر از شکارگر کشاورزی  آمیخته با گرد

(Larsen 1995: 188). نیز پوسیدگی دندان مشکلی بسیار شایع بود. غربی آسیا ی نوسنگی در جنوبدر دوره

 دهند.ها را نشان می( شدت باالیی از پوسیدگی دندانTurniquist 1976ی حاجی فیروز )های تپهمثالً اسکلت

ها آثار پوسیدگی گهگاه سایش دندان این شدت پوسیدگی بیشتر نیز باشد؛ زیرا ممکن است رودحتی گمان می

 .(Rathbun 1984: 150) ن برده باشدها را از میاتاج دندان

سازی آن برای مصرف نیز بر ترکیب غذای مصرفی و نوع آمادهمعتقد است که ( Powell 1995)در پاول 

اجتماعات کشاورز، غذاهای گیاهی بسیاری از  پوسیدگی دندان کشاورزان تأثیر به سزایی داشت. شدت شیوع

حریره رسید، به مصرف سوپ یا ه قوام و غلظت چیزی شبیه به پختند و پس از آن که بجوش می خود را در آب

ها را در ترک و های آنها و چگالی کلنیمصرف چنین غذاهایی، شدت رشد باکتریرساندند. خوراکی می

های انسان که با گردش بزاق و نیز های دندانو سایر قسمت 33آسیاب کوچک و بزرگهای های دندانشکاف

 (.Larsen 1995: 188) برد باال شدند،تمیز نمیعمل جویدن در دهان 

 هاپوسیدگی دندان یابد، اما شدت زیادها به وضوح با کشاورزی افزایش میبا آن که پوسیدگی دندان

 به عنوان مثالآورنده نیز به این مشکل دچارند.  گرد-های شکارگرتنها مختص کشاورزان نیست و برخی از گروه

کامالً  تگزاس 35نوهاودر صحرای چی 34سی پیکُ آورندگان منطقه گرد-شکارگر در میانی پوسیدگی دندان ضایعه

 ها بهاین گروه شدید وابستگی یدر نتیجه این موضوع را به احتمال فراوانشایع بود و شدت داشت. پژوهندگان 

پیَکن یا ، 36دارآب گیاهان با فیبرهای با ماهیت چسبنده )چون هایکربوهیدراتگیاهان با درصد باالی  مصرف

-)برای مطالعه دانندمیآمریکای شمالی  های جنوبیدر بخش( 30هاکاکتوس اعنواهای و میوه 37گردوی آمریکایی

-های مشابهی از پوسیدگینمونه .بنگرید(  Sobolik 1994و  Hartnady & Rose 1991ی بیشتر در این زمینه به: 

ی سیسیل و جزیره در اروپا، مثالً  سنگیی میاندوره کشاورزی   جوامع پیش ازبرخی در میان  های شدید دندان

نیز دیده شده است که دلیل آن را نه به  )خاصه در بخش شامل کشور پرتغال فعلی( ی ایبریشبه جزیره

شیرین و  بسیار هایو میوه ی وابستگی نسبتاً شدید به موادی چون عسلی مصرف گیاه، بلکه در نتیجهواسطه

شرایط سالمت دندانی  ی. مقایسهداننددر رژیم غذایی ساکنان آن می دندان )چون انجیر و خرما( چسبنده به

ی نوسنگی این منطقه نسبت به نشان داد که جوامع دوره سنگی و نوسنگی در پرتغالهای میانجوامع دوره

 (Larsen 1995: 188)تند داشن های دندانی  بیشتریود به طور کلی پوسیدگیصیاد ماهی خ-نیاکان گرد آورنده

موارد دیگری را نیز  .بنگرید(  Meiklejohn & Baldwin 1988و  Lubell et al. 1994)برای مطالعه در این زمینه به: 

در  (-Fیون فلوئوراید ) طبیعی ی غلظتبه عنوان مثال درجه .به قاضی نرفت جانبهباید وارد این معادالت کرد تا یک 

)در این زمینه به:  دارد هاو نیز محافظت از آن هاپوسیدگی دندان جلوگیری ازسزایی در آب یک منطقه تأثیر به 

Lukacs et al. 1985 ؛Molnar & Molnar 1985  وSealy et al. 1992 )به همین دلیل امروزه در برخی  .بنگرید

  افزایند.شهرهای مدرن به صورت عامدانه به آب آشامیدنی شهری مقدار اندکی یون فلوئوراید می

در اغلب  ها نشان داده است کهمورد نهایی  قابل ذکر در این زمینه، نقش جنسیت افراد است. پژوهش

 بوده نسبت به مردان همان جامعه بیشتر جوامع کشاورز و دهقان پوسیدگی دندان زنان   ی زمین،مناطق کره

و جنس در بسیاری از جوامع غذاها بین د سازی و مصرفی آمادهنحوهگر اختالفاتی در این موضوع بیان است.

های کربن و درصد باالتر هیدرات ی ازاند که ترکیبگران شواهدی بر این اساس یافتهپژوهش اولیه است. کشاورز

ی این توضیح دهنده تواند یکی از دالیلدر رژیم غذایی زنان نسبت به مردان میغذایی با پروتئین کمتر  مواد

    (.Larsen 1995: 189تفاوت باشد )

                                                           
32  .Jōmōn Cultureم به درازا کشید. پ 366 تا 16566ی نوسنگی  ژاپن است که از : فرهنگ جومون، یک فرهنگ دیرپا و نیز طوالنی در دوره

 (. Habu & Hall 1999: 90شود )ی جومون به چندین و چند زیر دوره تقسیم میی زمانی، دورهدر این گستره
33. Premolars and Molars  
34. Pecos  
35. Chihuahuan Desert 
36. Succulent Fibers  
37. Pecan 
38. Prickly-Pear Fruits  
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های ما در باال در حالت کلی است. پوسیدگی دندان همواره در پایان این بخش باید دقت نمود که گفته

ی زندگی بر اساس کشاورزی، از نظر همراه انسان بوده است. بحث ما تنها این است که پس از پذیرش شیوه

ها نسبت به فرد کشاورز و نیز شدت این پوسیدگیهای پوسیده در دهان هر آماری و به طور کلی، تعداد دندان

 آورنده بیشتر شد.  گرد-های شکارگرهای افراد در گروهدندان

  افتادن دندان -

و  )التهاب لثه 39یا پریودونتیت پیورهبیماري  به عنوان مثال افتادن دندان فرد  در قید حیات دالیل گوناگونی دارد.

هایی که حاوی مادگی 46(آَرکیآرواره )استخوان استخوان بخش باالیی  اهیکه موجب تب (های اطراف دندانبافت

)تصاویر  شودمی 41های دنداندارندههای نگاهو نیز به طور کلی تباهی و تخریب بافت هاستبرای نگاهداری دندان

واد معدنی م تحلیل فرآیند . به موازات پیشرفتهاستیکی از دالیل مهم افتادن دندان . این بیماری(2و  1

-ریشهو نیز  ها اندک اندک بازتری دنداندارنده، مادگی نگاه43های استخوان خواردر اثر فعالیت یاخته 42هااستخوان

به مانند پوسیدگی دندان،  .انجامدیک دندان می در نهایت به افتادنکه  روندتحلیل میها کم کم های دندان

در  د.شومیبیماری پیوره  پیشرفت موجب باالی کربوهیدرات با درصد ( چون سوپ و..)مصرف غذاهای آبکی 

گرد -ها در میان جوامع کشاورز نسبت به شکارگرهایی که به افزایش پوسیدگی دندانبسیاری از پژوهش

 .ه استدنیز اشاره ش های افتاده یا کامالً از بین رفتهافزایش تعداد دندان، به شواهدی از پرداخته شد آورندگان

ها در جوامع کشاورز وجود دارد. عواملی چون درصد باالی ای قوی میان پوسیدگی و افتادن دندانین رابطهبنابرا

توانند موجبات ها نیز میبیش از حد روی دندان پالک )ُپَژک(و  45دندان پالپ )مغز(ها، آشکار شدن دندان 44سایش

 (.Larsen 1995: 189)ها را فراهم کنند افتادن دندان

 Meiklejohn et al 1980; Lambert) ی نوسنگی گنج درههای دوره% از اسکلت0ن در حدود در ایرا

-ی مساوایل دورههای پیرا دندانی مشاهده شده است. در سگابی در ، بیماری پیوره و تخریب بافت(1980

 ,Rathbun 1984: 149) دهند% از اسکلت نوزادان، این عارضه را نشان می55نیز حدود  (Skinner 1980سنگی )

150) .  

 زایی()ناهنجاری در مینا مینای دندان هایناهنجاری -

یا کم رویشی  مینای  46شود، هایپوپالسیادر مینای دندان که در جوامع باستانی دیده می ناهنجاریترین رایج 

یا کم کار شدن  ی مرگ وهایی بر روی دندان در نتیجه، خطوط، شیار و نیز حفرهاهنجاریدر این ناست. دندان 

تاکنون کند. ی قشر سخت مینا جلوگیری میآید و از تشکیل زمینهبه وجود می 47ی میناهای تولید کنندهیاخته

-های عفونی و همهانواع بیماریتوان ی این دالیل میدالیل این نقص شناسایی شده است. از جملهای از دسته

با  (Goodman et al. 1991) گودمن و همکارانش وء تغذیه را ذکر نمود.مواد غذایی مورد نیاز بدن و سگیر و نیز فقر 

ی بسیار نزدیکی با مینای دندان رابطه هایاهنجاریی مکزیک، نشان دادند که نبررسی در برخی جوامع زنده

های میان . مقایسهکندابتدای حیات خود دریافت می هایسال دربه خصوص دارد که بدن فرد  غذایی یمواد

 و یا با شدت بیشتر هایپوپالسیا بیشتر ،گرد آورنده نشان داد که در میان کشاورزان-جوامع کشاورز و شکارگر

 و همکارانشُرز حتی . بنگرید(  Uberlaker 1992ی بیشتر در این زمینه به: )برای مطالعه شودمشاهده می

(Rose et al. 1978) میکروسکوپی مینای دندان در میان جوامع  هاییک افزایش چهار برابری در شدت ناهنجاری

ها این آننوی مشاهده کردند. ی ایلیکشاورز محض نسبت به کشاورزان ابتدایی با اقتصاد ترکیبی در منطقه

ی فقر غذایی )عدم تنوع مواد غذایی دریافتی  مورد نیاز بدن( و استعداد بیشتر برای قرار گیری افزایش را در نتیجه

                                                           
39. Periodontitis  
40. Alveolar Bone  

 Alveolar( گویند که شامل: لثه، استخوان آرَکی )Periodontiumهای پیرا دندانی )ی دندان را به طور کلی، بافتدارندههای نگاه. بافت 41
Bone( ساروجه ،)Cementumو رباط )( های پیرا دندانیPeriodontal Ligamment( هستند )Encyclopedia Britannica  .) 

42. Bone Resorption  
43. Osteoclasts  
44. Wear  
45. Pulpal Exposure  
46. Hypoplasia  
47. Ameloblasts  
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 ها رارژیم غذایی فقیر و عفونت ترکیبی ازبنابراین امروزه  محض دانستند. ا در میان کشاورزان  هدر معرض عفونت

ی فقیرتر، خطر در معرض عفونت بودن تغذیهدر حالی که  دانند.تولید مینای دندان می اهنجاری درنی دلیل عمده

مورد نیاز سوخت و ساز بدن قدار کافی مواد توانند در دریافت می خود میها نیز به نوبه، عفونتکندرا تقویت می

          (.Larsen 1995: 193-4) گذارندتأثیر 

      

 دندان )میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک( ساییدگی -

و در نهایت کاهش حجم و له  49های نیش، پاره کردن آن با دندان40های پیشجویدن غذا شامل برش غذا با دندان

های دو آرواره به تناوب با یکدیگر و با در این فرآیند دندانآسیاب کوچک و بزرگ است.  هایکردن آن به کمک دندان

خوراک  (غلظتروی )گرانی گیری روی دندان کامالً به بافت و درجهشدت جرم کنند.غذا برخورد و سایش پیدا می

-ی آمادهی خود به نحوهنیز به نوبه غذای غلظت یک بافت و درجهوابسته است.  های غذاییوعده در مصرفی

در غذاهای  51و نیز سلولز 56هاآن )مثالً وجود فیتولیت یی ذرات و مواد سازندهدرونماهیت سازی آن و نیز 

 گیاهی( بستگی دارد.

های مؤلفه ترکیبی از ها شاملعوامل مؤثر در شدت ساییدگی دندان رسدبه نظر می به طور کلی،

رژیم بودن  مقوی و کیفیت یو نیز درجهی غلظت درجه، 52خت و ساز موادوقایع مربوط به سوها، ژنتیکی آن

 ,Rathbun 1984: 149) باشند سازی و پردازش غذاها و نیز بهداشت دهان و دندانهای آماده روش غذایی،

 :Larsen 1995) شودی میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم میبه دو دسته هاسایش سطح دندان .(150

194).  

جای جای  هایانسان ( درکه با چشم غیر مسلح به راحتی قابل تشخیص است)یش ماکروسکوپی سا

رفتارهای محلی، عادات  ی در نوعهایین گوناگونی به دلیل تفاوتشود. ای زمین به انواع گوناگون دیده میکره

آن رو که اغلب از غذاهای امروزه در جوامع غربی و توسعه یافته، از است. فرهنگی، سن، جنسیت و رژیم غذایی 

ریزه و.. ( از پیش به خوبی گرم و آبکی که محتویات آن از وجود گرد و خاک و ذرات اضافی و مزاحم )چون سنن

این در حالی است که رود. ها بسیار آهسته و تدریجی به پیش مینشود، سایش دندااند استفاده میز شدهتمی

تر غذاها، شدت و ات ریز و درشت ناخواسته و نیز تهیه و پخت بی کیفیتدر جوامع غیر صنعتی به دلیل وجود ذر

 ها بسیار بیشتر است. سرعت فرآیند ساییده شدن دندان

ت تأثیر عواملی تر تحطوالنی یپیرترها برای مدت افراد وابسته است. نسها شدیداً به ساییدگی دندان

های باستانی اسکلت ن سن دقیق افراد در میان نمونهته تعییالب د.یانجاممی یشانهااند که به سایش دندانبوده

گرد آورنده با جوامع کشاورز نشان داد -ای میان مردم جوامع شکارگرهای مقایسهاما بررسیبسیار دشوار است. 

های دال بر این برخی از پژوهش) ها در میان کشاورزان کمتر استدر حالت کلی، درجه یا شدت سایش دندانکه 

؛ Bennike 1985؛ Benfer & Edwards 1991؛ Armelagos & Rose 1972؛ Anderson 1965, 67عا عبارتند از: مد

Cassidy 1984.) روی، سفتی و سایندگی غذاهای مصرفی در جوامع این موضوع احتماالً بازتابی از کاهش گران

فالی برای پخت و پز به همراه عاداتی استفاده از ظروف س آغاز . در بسیاری از مناطق،با اقتصاد کشاورزی است

در برخی مناطق که روی و سفتی غذاها شد. موجب کاهش گران زمان بیشتر برای پخت غذا مدت چون صرف

                                                           
48. Incisors  
49. Canines  

56 .Phytolith :سیلیسیم دی اکسید( برخی گیاهان سیلیس :SiO2موجود در خاک را جذب می ) کنند. این ترکیب در ساختارهای درون و بین
شود. از آنجا که ترکیبی معدنی هستند، نشین میه ذرات میکروسکوپی  سخت و مختلف الشکلی هستند، تهها کسلولی به شکل فیتولیت

ترین بقایای ها کهنمانند. فیتولیتشوند و برای هزاران سال باقی میپس از مرگ گیاه، به همان شکل فیتولیت مجدداً وارد خاک می
ها برای گاهنگاری رادیو ی اخیر از فیتولیتشناسان در چند دههن علم شناخته است. باستاناند که تاکنومانده از گیاهانای باقیسنگواره

 (. Piperno 2006: 5اند )کردهکربن استفاده 
51 .Celluloseی سلولی ی دیوارهی اصلی سازنده: سلولز یک ترکیب آلی به صورت کربوهیدراتی پیچیده یا پلی ساکارید است که ماده

% 33مولکول گلوکز تشکیل شده است و حدوداً  3666( سلولز از تعداد بیش از 1056، ص 2: ج1300صدری افشار رود )مار میگیاهان به ش
 (.    Encyclopedia Britannicaرود )ترین ترکیب آلی طبیعی به شمار میدهد؛ بنابراین فراوانی گیاهان را تشکیل میی سازندهاز ماده

52. Metabolic Events  
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 53سرعت سایش سطح اکلوزالیی غذاها افزایش یافت، های ساب برای عمل آوری اولیهاز سنگ استفاده

 اسمیت .( بنگرید Smith 1972و  Molleson & Jones 1991ینه به: برای مطالعه در این زم) ها نیز زیاد شددندان

(Smith 1984 ) ها تشخیص داد. در سطح اکلوزال های آسیاب اسکلتدر دندان سایش اکلوزالی الگوی دو نوع

دار دیده گرد آورندگان سایش مسطح و با توزیع یکنواخت و در دندان کشاورزان سایش کامالً زاویه-دندان شکارگر

. ها بودگرد آورنده-تر از شکارگر. بنابراین شواهد حاکی از آن است که غذای مصرفی کشاورزان اغلب نرمشدمی

های مجاور( بیشتری )بین دندان 54سایش بین دندانی شدت نیز به این موضوع رسید. وی (Hinton 1982) هینُتن

رف صَ دلیل این تفاوت را  و آن مشاهده کرد نسبت به کشاورزان 55های ایالت تنسیگرد آورنده-شکارگردر میان 

  (.Larsen 1995: 194-5) ها دانستگرد آورنده-نیرو و زمان بیشتر برای جویدن غذا در میان شکارگر

به ) میالدی مطالعاتی صورت گرفته است 96ی دهه آغاز های میکروسکوپی نیز ازی سایشدر زمینهاما 

نمایی و گرقدرت بز با استفاده ازگران پژوهش .(بنگرید Molleson & Jones 1991; Teaford 1991عنوان مثال به 

ها و نیز تو هایی چون خراشی ویژگیموفق به مشاهده و مقایسه 56های الکترونی روبشیمیکروسکوپ تفکیک

-ویژگی ها نشان داد که به طور کلی تعداد اینمقایسههای مردم باستانی شدند. های بسیار ریز در دندانرفتگی

بنابراین باز هم مدارکی گواه بر  است. بوده های کشاورزان کمتردندان سطح اکلوزالی های ریز در واحد سطح در

ها گرد آورنده-تر از غذای شکارگرتر و یا آبکیگفت غذای کشاورزان باستانی عموماً نرمنظریاتی یافت شد که می

 .(Larsen 1995: 195) بوده است

های دورههای باستانی های اسکلتردیف دندانی ی آمریکا )باال(، مقایسهی قارههابرخالف پژوهش

سنگی و نوسنگی شمال سوریه )به طور های میانسنگی، نوسنگی و مس و سنگ جنوب آسیا و نیز دورهمیان

شاورزان های کهای میکروسکوپی در ردیف دندانافزایشی به خصوص در تعداد ریز چالهخاص، تل ابو ُحریره(، 

توسط کشاورزان نوسنگی و مس و های زبرتر سابرسد این الگو به دلیل استفاده از سنگبه نظر مینشان داد. 

از  باشد.های وحشی ریز به غالت درشت دانه و نیز تغییری از مصرف دانه های غالتبرای آرد کردن دانه سنگی

گوشت روی زغال یا خشک کردن گوشت به پختن آن با توان انتقال از کباب کردن دالیل دیگر این تغییرات می

 Molleson) شودم عکس این قضیه دیده میپ 5366در تل ابوحریره پس از تاریخ حدود ظروف سفالین اشاره کرد. 

& Jones 1993)های میکروسکوپی دندان کشاورزان، کاهش قابل . از این تاریخ به بعد به طور کلی تعداد سایش

تر های نرمرسد این موضوع به دلیل رواج پخت غالت به صورت حریرهبه نظر میدهد. شان میای را نمالحظه

 (.Larsen 1995: 195-6باشد )

غرب آسیا قابل توجه هستند. به ی نوسنگی در جنوبها در دورههای مربوط به ساییدگی دندانگزارش

ها گزارش شدت پایینی از سایش دندان (Turniquist 1976) ی حاجی فیروزتپه هایاسکلت عنوان نمونه، در مورد

-شود. در این تپه شدت باالی سایش دنداندیده می (Dahlberg 1960) شده است. عکس این موضوع در جارمو

                       . (Rathbun 1984: 150) دهددر رژیم غذایی می 57سیلت ها خبر از مقادیر باالی ذرات ریز

 دندان تگی قطعاتخرد شدن و شکس -

شد که دیده می هاریزهمانند انواع سنگ در غذای جوامع اولیه، همواره انواع گوناگونی از ذرات اضافی و ناخواسته

در این زمینه تاکنون  ساخت.های وارده به تاج دندان را فراهم میموجبات خرد شدن، ترک برداشتن و سایر آسیب

در این ) ه استها مشاهده شدهای پیش از آنگرد آورنده-ن اولیه و شکارگرهای اندکی میان کشاورزاتنها تفاوت

-کاهش شکستگی (Patterson 1984) پترسونتنها . (بنگرید Milner & Larsen 1991و  Patterson 1984زمینه به 

وی این  گرد آورندگان آن منطقه یافت.-ی رود اوهایو نسبت به شکارگرای بین کشاورزان درههای قابل مالحظه

در میان کشاورزان  عمل بلعها برای پردازش مواد غذایی پیش از کاهش را به دلیل کمتر استفاده کردن از دندان

 (.  Larsen 1995: 196; Turner 1982دانست. در خاور دور نیز مورد مشابهی دیده شده است )

                                                           
53  .Occlusal Wearشود که در حین عمل جویدن با یکدیگر در : سطح اکلوزال یا جونده به سطحی از دو دندان فک باال و پایین گفته می

 ,Medical Dictionaryی برخورد دو ردیف دندان فک باال و پایین است )ی سایش سطح اکلوزالی نیز به سادگی در نتیجهتماس هستند. عارضه
the Free Dictionary .) 

54. Interproximal Wear  
55. Tennessee  
56. Scanning Electron Microscope (SEM)  
57. Silt  
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 های دندان. اندازه2

الگوی کاهش ابعاد تحت کنترل بیشتر ژنتیک و وراثت است.  بدنی دیگر هاها نسبت به استخوانی دنداناندازه

دهد که این مسأله همواره بیش از همه تحت تأثیر تغییرات تطوری نشان میها در طول تطور انسان دندان

ها تر شدن ابعاد دندانگرایش به کوچکها هم نیست. بوده است، گرچه درک این مطلب بدین سادگی)ژنتیکی( 

پذیرش معیشت و  هلوسن نیز ادامه یافت که در این دوره این کاهش کلی را به تغییر رژیم غذاییی در دوره

، چگالی جمعیتی افزایش و ی تحرککاهش درجه، استفاده از ظروف سفالین و پخت و پز بیشتر، کشاورزی

و.. نیز در کنار ن های دندایا ابعاد بدن، بیماری 59صورتی-جمجمههای ویژگی 50، وردشو شارش ژنی هامهاجرت

( نشان داد که کشاورزان ذرت در سواحل Larsen 1983در پژوهش خود )الرسن  .کنندمیمربوط  عوامل ژنتیکی

-چون تاج دندانی خود داشتند. گرد آورنده-تری نسبت به پیشینیان شکارگرهای کوچکشرقی آمریکا دندانجنوب

 تر  نوزادان  کوچک شیری هایدندان گیرد،مادر شکل میی جنینی در رحم از دوره عمدتاً  های شیری کودک

ممکن است بازتابی از کاهش سطح سالمت مادران و نسبت به پیشینیان خود  ،نخستین کشاورز   هایجمعیت

ارزش  ی مواد بارویهی مصرف بیدر نتیجه باشد. این کاهش سطح سالمتی احتماالً  محیط درون  جفت  جنین

تر  کشاورزان نخستین را نیز به این های دایمی  کوچکدر چند پژوهش دیگر، دندان. ت( استغذایی پایین )چون ذر

بنابراین  .(Larsen 1982, Meiklejohn & Zvelebil 1991, y’Edynak & Fleisch 1983) موضوع مربوط دانستند

مواد مصرفی توضیح ذایی ها در حال حاضر از ترکیب عوامل تطوری و کاهش ارزش غی دندانتر شدن اندازهکوچک

ی ژنتیکی داد که به ابعاد دیکته شدهی آن را نمیها اجازه. فشارهای آغاز کشاورزی به دندانشودداده می

   .(Larsen 1995: 192-3)ی خاص برسند ی زمانی در یک منطقهی خود در آن برههبالقوه

 

 ی رشدو درجه قامت. 3

در این زمینه قامت  گرهای کیفیت رژیم غذایی است.مادترین نشانی رشد کودکان یکی از قابل اعتدرجه

ی رشد یک بزرگسال تأثیر بزرگساالن مورد چندان قابل اتکایی نیست؛ چرا که عوامل بسیار متعددی بر تاریخچه

 ;Bogin 1988به عنوان مثال ) ای که دچار سوء تغذیه هستندهای زندهها در جمعیتپژوهش گذارده است.

Eveleth & Tanner 1990)،  نسبت به جوامع با رژیم غذایی مطلوب،کودکان در این جوامع قد کهنشان داده ، 

ی کودکی به عوامل محیطی و معیشتی بسیار ها در دورهبنابراین رشد استخوان کمتر از مورد انتظار است.

 .(Larsen 1995: 190; Rathbun 1984: 143) حساس است

از پیش از تاریخ آمریکای شمالی شده  نوجوانانهای اسکلت 66های درازاناستخوهایی که در بررسی

با اقتصاد معیشتی کشاورزی یا اقتصاد  در جوامع   را است، شواهدی از عقب افتادگی یا کند شدن سرعت رشد

 در کودکان  مقایسه و همسان سازی طول استخوان ران به سن دندان  .(Saunders 1992) دهدترکیبی نشان می

های کشاورزان اولیه نسبت به نشان داد که رشد استخوان نویی پایینی ایلیدرهسال در  0با سن کمتر از 

های اسکلت درجالب است بدانید (. Cook 1984پیش از خود کمتر یا کندتر بوده است ) گرد آورندگان  -شکارگر

اسفنجی شدن سطح باالیی )چون  و فشار تنشهای نمایشگر تر بودند،افرادی که نسبت به سن خود کوتاه

 نسبت به افراد بلندتر با بسامد بیشتری زایی دندان( و ناهنجاری در مینا 61چشم یاُربیت یا حدقههای استخوان

در عقب  دخیلغذایی مورد استفاده، از عوامل  یدهد که فقر کیفی برنامهبنابراین نشان می دیده شدند؛

ی معیشت کشاورزی محض را از عواملی دانست که موجب تأخیر در شیوه توانبنابراین میماندگی رشد است. 

های دیکُسن در های تپهشود )موردی که در اسکلتهای دراز بدن )به خصوص در کودکان( میرشد استخوان

 .Goodman et al. 1984) (Larsen 1995: 190)شد:  مشاهدهنوی نیز غرب مرکزی ایالت ایلی

یابی بستگی قوی میان عقب ماندگی در رشد و دستی امروزی نشان داد که همی جوامع زندهمطالعه

؛ بنگرید( Frisancho et al. 1970در بزرگسالی وجود دارد )به عنوان مثال به  -مانند قامت–به ابعاد نهایی بدن 

                                                           
58. Variation  
59. Craniofacial  

66  .Long Bonesهایی در بدن گویند که طول آن: به استخوان( ها از عرضشان بیشتر استMarcovitch 2005: 85 .) 
61. Cribra Orbitalia  
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به تبدیل خواهند شد.  تریعنی کودکانی که در رشدشان تأخیر وجود دارد، به احتمال زیاد به بالغین با قامت کوتاه

 ;Fogel et al. 1983; Steckel 1987; Steegman 1985) طور کلی قامت افراد به عوامل محیطی وابسته است

Yagi et al. 1989 .)های کمبود مواد غذایی یا قحطی طبیعی، قامت کودکان و بزرگساالن نسبت به مثالً در دوره

شمول موضوع کاهش قد با آغاز کشاورزی یا با کشاورزی شدید جهان البته .شودتر میحالت عادی احتماالً کوتاه

های گوناگون با هم متفاوت است. در برخی مناطق، پس از آغاز کشاورزی، عدم تغییر یا بومنیست و در زیست

  Rose et al. 1984; Cook 1984; Cassidy 1984 به عنوان نمونه بهده شده است )حتی افزایش در قامت افراد دی

. باید توجه داشت در جوامعی که افراد در کودکی از خوردن مواد مقوی و مفید برای رشد )چون پروتئین( (بنگرید

ی نوجوانی این مواد مصرف شوند، باز هم شانس اند، اگر در دورهبه دالیل مختلف )مثالً وقوع قحطی( محروم

 . (Larsen 1995: 191هند داشت )بینی شده برای بالغین خوابرای بدست آوردن قامت عادی و پیش

 پژوهشگران اغلب اختالالت رشد و بهبود این اختالالت در زندگی کودکان و نوجوانانالزم به ذکر است که 

رسد خطوط هریس در به نظر می .(3)تصویر  یابنددر می 62خطوط هریس حضور یا عدم حضوررا از  باستانی

ی های دوره% از اسکلت16نگی به مرور زمان زیادتر شد. مثالً در ی نوساستخوان کودکان پس از ورود به دوره

ی مس و سنگ این و در سگابی در دوره (Meiklejohn et al. 1980) نوسنگی گنج دره این خطوط مشاهده شدند

ندک های کار شده در مورد ایران بسیار ا(. البته تعداد نمونهSkinner 1980) % در میان کودکان رسید09مقدار به 

                     (.Rathbun 1984: 147)دارد گیری باز میاست و همین امر پژوهنده را از هر گونه نتیجه

 

 )استخوان فشرده( ضخامت استخوان کورتیکال .5

و  های توخالیای قوی میان کیفیت غذای مصرفی و ضخامت یا جرم استخوان در استخوانرسد رابطهبه نظر می

در جوامع  (5)تصویر  از دست دادن ضخامت استخوان کورتیکال وجود داشته باشد.  استخوان ران()مثال ایلوله

)در اثر کمبود مصرف پروتئین و سایر مواد  ، به دلیل کاهش شتاب رشدای که رژیم غذایی ضعیفی دارندزنده

به طور کلی در میان  .(5 )تصویر است 63اندوستیغشای ی به عالوه جذب دوباره ،غذایی مورد نیاز در سن رشد(

 Cookدهند )فقر رژیم غذایی نسبت می به را از حالت عادی ترکم ضخامت استخوان کورتیکال   ،بقایای باستانی

1984; Hummert 1983; Owsley 1991.)  البته عالوه بر نوع تغذیه، بررسی نیازهای مکانیکی یک فرد در طول

های استخوان 65و خارجی 64ح داخلیوسط مؤثر است. وان کورتیکالاستخو توزیع  زندگی نیز در تفسیر ضخامت

)یعنی نوع توزیع  کنندیا بیشتر به سمت بیرون حرکت می یابندمی بسط ی بزرگسالی نیزدر طول دورهکورتیکال 

 به شدت تحت تأثیر نیازهای کارکردی یا مکانیکی یک فرد در طول زندگیاین بسط یافتن  .کنند(متفاوتی پیدا می

 Larsen) ای تغییر کندشود که ضخامت استخوان کورتیکال بدن یک فرد به طور قابل مالحظهو موجب می است

بایست جانب احتیاط را تر از حالت عادی، میهای کورتیکال نازکبنابراین در تفسیر استخوان .(192 ,191 :1995

های انجام شده در پژوهش .زندگی تکیه نکردی ی صاحب اسکلت در طول دورهو تنها به نوع تغذیه رعایت نمود

 ( و در میانHummert 1983(، بطن الحجر در حوالی آبشار دوم نیل )Cook 1984نوی )ی پایینی رود ایلیدره

                                                           
62  .Harris Linesهای بلند )مثالً استخوان درشت نی ساق پا یا : خطوط هریس به خطوط مشاهده شده در نزدیکی  دو انتهای استخوان

-گیرند که رشد طولی استخوانرفت که این خطوط تنها هنگامی شکل میاستخوان ران( کودکان و نوجوانان گویند. تا چندی پیش گمان می

ها، سوء تغذیه و..( متوقف یا از شتاب آن بسیار های فیزیولوژیکی در زمان کودکی )چون بیماریدر اثر برخی تنشهای دراز بدن به طور موقت 
ماند، اما تنها رشد طولی در دو گردد. در طول این مدت  توقف، فرآیند ساخت مواد معدنی برای تشکیل استخوان به قوت خود باقی میکاسته 

رسد پس از برطرف شدن عامل تنش، رشد این استخوان از سر یابد. به نظر میسرعت آن بسیار کاهش می شود یاسر استخوان انجام نمی
ماند که در تر از سایر نقاط به صورت یک رد بر استخوان باقی میی این از سر گیری، نواری از مواد استخوانی پر تراکمگرفته شود. در نتیجه

گیرند شود. الزم به ذکر است که اگر تنش بر طرف نشود، خطوط هریس شکل نمیتی دیده میی ایکس به راحتصاویر پرتونگاری اشعه
(Danforth 1999; Schutkowski 2008در پژوهش .)های آسیب شناختی های اخیر دیگر خطوط هریس را نمایشگر تمام و کمالی از تنش

کنند های کودکان و نوجوانان نیز مربوط میدر رشد استخوان های ناگهانیها و توقفدانند؛ بلکه به مسایلی طبیعی چون جهشنمی
(Papageorgopoulou et al. 2011تا جایی که حتی عده .)های فیزیولوژیکی های عدم حضور تنشای معتقدند خطوط هریس عمدتاً در زمان

 (.         Alfonso-Durruty 2011: 169گیرند )شکل می
( را در Medullary Cavityی مدولری )ی میانی یا حفره( غشایی است که سطح داخلی حفرهEndosteum. اندوست یا اندوستئوم )63

های پهنی دارد. در غشای اندوستی، پوشاند. غشای اندوستئوم سلولهای دراز و مجوف که حاوی مغز استخوان است، میاستخوان
کنند گی استخوان فعال شده و شروع به استخوان سازی می( حضور دارند که در زمان شکستOsteoblastsهای استئوبالست )سلول

   (.منصوری، ایران ارتوپد)
64. Endosteum  

65. Subperiosteum 
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نشان داد که سوء تغذیه و رژیم غدایی  (Owsley 1991های بزرگ مرکزی آمریکای شمالی )بومیان دشت بقایای

تر شاورزی محض( از عواملی است که در نازککل انجام کشاورزی گسترده و یا نامناسب )به خصوص به دلی

        های انسانی مؤثر است.شدن ضخامت استخوان کورتیکال جمعیت

 

 صورت-جمجمههای شکل انطباق. 5

 صورت-جمجمه کاهش در ابعاد استخوانی   -

؛ روندی که ن ابعاد صورت مشاهده کنندروندی از کوچک شد مدرن، شناسان موفق شدند در تطور انسانانسان

 :Keith 1916)  کیت ی بیستم میالدی،پیش از سده به طور مثال، در انگلستان تا به امروز نیز ادامه داشته است.

تر را ثبت نموده است. های پیشها و نیز کاهش ابعاد صورت مردم نسبت به دورهی کوچک شدن آروارهپدیده (198

های سفت و زمخت و ذرت آسیاب شده ه مصرف غذاهای پخته و غالت نرم به جای گوشتوی این تغییر را ب

 Calcagno 1989; Carlson & vanبه عنوان نمونه:) چه در ارض جدید و چه قدیم مطالعات اخیردهد. نسبت می

Gerven 1977, 1979; Boyd 1988; Anderson 1967; Hinton 1981 .)بعاد کلی اشابهی از کاهش را در الگوی م

گرد -در میان جوامعی که کشاورز شدند، نسبت به نیاکان شکارگر 66ی جمجمهدر طاقهیا  و صورت-جمجمه

 Carlson & van در: مثالً این تغییرات تقریباً مشابه آن است که کارلسون و همکارانش ) .دادی خود نشان آورنده

Gerven 1977, 1979) تر و گردتر )کوچک صورتی-ها این تغییرات جمجمهآنی نیل ثبت نمودند. های درهدر جمجمه

 کاهش کلی در ابعاد و نیزآن و  تر شدنو مسطح تر رفتنتر شدن صورت و به عقبکوچکی جمجمه، شدن طاقه

-تغییرات تدریجی و به پیش»ی را در نتیجه ی پایینی(های صورت و آروارهها و ماهیچهاستخوان 67یبنیه قوت و

های ماهیچه قرار گیری در ابعاد و نیز موقعیت در پاسخ به وردش فزاینده پایین-های باالآرواره در رشد رونده

 در میان ترغذاهای نرم پس از مصرف بیشتر« Carlson & van Gerven 1974: 574: غذا مخصوص جویدن

             (.Larsen 1995: 196کشاورزان نسبت دادند )

 60هاپاد جفت بودن دندان -

تر، ایجاد به وجود آمده پس از تغییر رژیم غذایی به سوی غذاهای با بافت نرم 69دهانی-صورتیکی دیگر از تغییرات 

رسد از آنجا که به طور کلی به نظر می ی باال و پایین بود.های دو آروارهازدحام دندانی و نیز پاد جفت شدن دندان

ها نیاز بیشتری برای جویدن و نیز تر است، آنر و خشکترژیم غذایی جوامع غیر صنعتی شامل غذاهای سفت

تر و یا با تر، آبکیدر جوامع صنعتی از آن رو که غذاها اغلب نرم ی باال و پایین دارند.ی آروارهتماس دو سطح جونده

چار پاد این جوامع د ی باال و پایین کمتر است، اغلب مردم  ترند و نیاز به جویدن و تماس دو سطح جوندهکیفیت

های جوامع ، نظم دنداننا بر نیاز به سطح تماس بیشتر دندانیبدر نتیجه، هستند. جفت شدن و ازدحام دندانی 

اطالعات ) غیر صنعتی بیشتر است و دو سطح باال و پایین تناظر یک به یک بهتری نسبت به جوامع صنعتی دارند

ی دندانی های سطوح جوندهچه ساز و کار ناهنجاریگر .(آمده است Corruccini 1991بیشتر در این زمینه در 

 برخی کنترل شده در شرایط آزمایشگاهی به غذا دهیتجربی با مشاهدات در  تر از این است، اماپیچیده

ی بافت سخت یا نرم غذا در درجه ،های دندانسطوح جونده پاد جفتی   حیوانات، مشخص شد که در ناهنجاری

شیوع  شدت نیز وردش و نشان داد که (Moorrees 1957; Wood 1971) اهدات دیگریمش اول اهمیت قرار دارد.

-)که نرم ی گسترده از غذاهای غربیاستفادهپس از آغاز  76اسکیموها هایی دندانهای سطوح جوندهناهنجاری

                                                           
66  .Cranial Vaultگیرد.: قسمت باالیی جمجمه که مغزدر درون آن قرار می 

67. Robusticity  
60  .Malocclusionی باال و پایین گویند. رویش دندان نیش اضافه در هر دو آرواره را آرواره هایی غیر متناظر بین دندان: به طور کلی به رابطه

یابد. شود و رشد میی کودکی آغاز میها بیشتر در دوره(. پاد جفت بودن دندانTooth Crowdingکنند )نیز جزو این ناهنجاری محسوب می
ها )به دالیلی چون وجود ی دو آرواره عادی است، اما دندانابطهشود. نوع اول که در آن ری کلی تقسیم میاین ناهنجاری به سه دسته

ها( روی جفت متناظر هم منطبق ها چون دندان پیش و یا چرخش محوری برخی دندانفضای کم بین دندانی، طول بیش از حد برخی دندان
های پیش باالیی درازتر پایین است. در این حالت دندانی ی باالیی جلوتر از آرواره( استخوان آروارهRetrognathismشوند. در نوع دوم )نمی
-ی پایین نسبت به باالیی، جلوتر می( آن است که آروارهPrognathismتر رانده خواهند شد. نوع سوم )های آسیاب به عقبشوند و دندانمی

 (.   Kindersley 2006: 486شوند )آیند و گاه درازتر میهای پیش پایین نیز به جلو میآید. در این حالت دندان
69. Orofacial  

 ( گفته شود.Inuitها اینوئیت ). شایسته است که در نوشتارهای علمی به آن 76
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(، Angel 1944های مردم باستانی شرق مدیترانه )اسکلت 71. پس از مطالعات در زمانی  بیشتر شد تر بودند(

شرق و جنوب( Lukacs et al. 1989; Hanihara et al. 1981; Kennedy 1984; Suzuki 1969جنوب و شرق آسیا )

پاد جفتی و  بستگی قوی میان شیوعهمیک ( مشخص شد که Newman & Snow 1942آمریکای شمالی )

شت کشاورزی محض( برقرار ی معیشیوه ویس و تشدید شدن کشاورزی )یعنی در حرکت به هاناهنجاری دندان

   (.Larsen 1995: 196, 197) بوده است

 

 همه گیر های عفونیبیماریی و ترشد جمعی. 0

، به خصوص ی هلوسنتغییرات در تطور انسان، افزایش چشمگیر جمعیت پس از آغاز دوره ترینیکی از قابل توجه

 ،ترین دالیل این افزایش جمعیتیاز مهمیکی در مناطقی است که معیشت کشاورزی گسترده در آن آغاز شد. 

)مثالً در  بود نخستین دهقانانکشاورزان و در میان زاد و ولد بیشتر  ،ی آندر نتیجه ی ودفعات باردار افزایش

Buikstra et al. 1986 نویایلی رود یدره مردم ساکن   در میان ی ذرتپس از کشت گسترده زاد و ولدباالتر ، نرخ 

شناسان و البته انسان. (مرگ و میر تغییری دیده نشد نرخ اینجا در در البته اده شده است ونشان د پایینی

 ی باالیی از ناهمگونی استبا درجههمراه ، چرا که این موضوع کنندشناسان در این مورد احتیاط میجمعیت

(Campbell & Wood 1988; Cohen 1989.) تری نسبت گین سن پایینهای کشاورزان اولیه، میاناز طرفی اسکلت

رسد؛ های باال متضاد به نظر میبا گفته در نگاه نخست دهد که این موضوعها نشان میگرد آورنده-به شکارگر

-نخستین تفسیر می چرا که به عنوان بازتابی از افزایش مرگ و میر و کاهش امید به زندگی در میان کشاورزان  

معیت شناختی در بقایای اسکلتی کشاورزان نشان داد که میانگین سن ی خصوصیات جاما ارزیابی دوباره شود.

 & Sattenspielمثالً: ) این مطالعات مربوط است و نه به مرگ و میر. به باروری و نرخ زاد و ولدهنگام مرگ 

Harpending 1983; Johansson & Horowitz 1986; Buikstra et al. 1986) ل در حا اجتماعات   در نشان داد که

ترها را تعداد بیشتر اسکلت جوان تواندمی افزایش جمعیت، تعدا بیشتری فرد جوان وجود دارد و همین موضوع

به عنوان مثال، رژیم غذایی  اند.رسد عوامل متعددی دخیلبه نظر می نیز در مورد افزایش جمعیت کند.توجیه 

داد که نوزادان خود را زودتر از مادران اجازه می به فن ساخت سفال و پخت و پز غذا مبتنی بر نشاسته به عالوه

 زایش دو باروری و بنابراین به دلیل در دسترس بودن غذاهای نرم و راحت الهضم برای کودکان، میانشیر بگیرند و 

 (.Larsen 1995: 197, 198) ی کمتری اندازنددو نوزاد خود فاصله

تراکم بیشتر و افزایش جمعیت  به همراه آن، از پیامدهای پذیرش معیشت کشاورزی یکی بنابراین 

ها بود. کشاورزی حامی شتاب رو به رشد افزایش جمعیتی )چگالی جمعیتی بیشتر در واحد فضا( در استقرارگاه

در این حالت کرد. تشویق می ارتر ی خود کشاورزی شدیدتر و گستردهجمعیت بود و افزایش جمعیت نیز به نوبه

تمایل به داد و ستد بیشتر با  این مردمو نیز  زیکی بیشتری برقرار شدستقرارگاه تماس فیداخل یک ا مردممیان 

ابتدا منجر به  از همان در اثر آن رارهای دایمی و نیز تماس بیشتر  استق وجود از طرفی همسایگان خود پیدا کردند.

 در اثر همین عوامل بود که..(. فاضالب و یراهه کاهش رعایت بهداشت فردی و همگانی شد )مثالً در اثر وجود

های نوظهوری نیز پدیدار بیماری از طرفی نمونه .بیشتری یافتندگسترش گیر همه عفونی  ی و نیز انگل هایبیماری

  (.Diamond 1987) ها نیز بیشتر شدزا در انسان؛ چرا که عوامل بیماریشدند

ا التهابات اسکلتی که واکنش ضریع عمومی )ی های عفونیبیماریشیوع  های در زمانی  مقایسه

)مثالً سل های عفونی خاص شود( و برخی بیمارینامیده می 73یا همان التهاب ضریع استخوان 72استخوان

های با چگالی جمعیتی باالتر نسبت به گروه جوامع کشاورز یکجانشیننشان داد که  (74زاستخوانی و ترپونماتو

 & Angel 1984; Buikstraمثالً بنگرید به: ) ها هستندر معرض عفونتیری دقرار گ مستعدبیشتر  پیش از خود،

Williams 1991; Cassidy 1984; Cook 1984; Goodman et al. 1984 .) این تغییر مستقیماً معلول تغییر رژیم

                                                           
71. Diachronic  
72. Periosteal Reactions  
73. Periostitis  

74  .Treponematosis( به هر نوع بیماری که عامل آن باکتری ترپونما پالیدوم :Treponema Pallidum)  باشد، گویند. باکتری ترپونما پالیدوم
( که عامل بژل Endemicumی اندمیکوم )ی پالیدوم که عامل بیماری سیفلیس آمیزشی است. زیر گونهدارای چهار زیر گونه است: زیر گونه

(Bejelیا سیفلیس اندمیک غیر آمیزشی است. زیر گونه )( ی پرتنوئهPertenue( که عامل بروز بیماری یاز )Yawsاست و زیر گونه ) ی کاراتئوم
(Carateum( که عامل پینتا )Pinta( یا سیفلیس مهاجران است )Antal et al. 2002: 83.)       
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شرایط زندگی  بیشتر بیشتر به دلیل افزایش یکجانشینی و تراکم جمعیتی بیشتر و تباهیغذایی نیست، بلکه 

های غیر ها در گروهی عفونتشود که الگوهای مشابهی از نرخ افزایندهاین گفته از آن رو تقویت میاست. 

 شودنیز دیده می ی خود دارندی همسایهندهرگرد آو-ارگرکهمسایگان ش کشاورزی که تحرک کمتری نسبت به

کامل شیوع قادر به توضیح  یجانشینالبته پیامدهای یک .(Lambert 1993; Lambert & Walker 1993مثالً در )

 & Cohen) نیست یز تاریخکشاورزان پیش ا ای ازدر میان عدهی شدید های عفونبیماری باالی برخی

Armelagos 1984; Eisenberg 1991; Milner 1991 .)در میان جوامع  این موارد خاص وقوع برای توضیح دالیل

)مثال رژیم غذایی  75زاهای تنشعفونی و سایر محرک هایبیماری بروز عوامل ی ازترکیب باید دهقانی متأخرتر

   (. Larsen 1995: 199) را بررسی نمود و به کار بست (76اجتماعیگسست ضعیف، جنگ، کم خونی و 

های باستانی ( در برخی محوطهRathbun 1984: 155, and Table 6.7های خود )تد رثُبن در بررسی

 ی نوسنگیهای اسکلتی دوره% از نمونه36نشان داد که در این حوزه در حدود وزی مهم خاک ایران و عراق امر

شود. متأسفانه وی در این مورد بررسی خاصی از های عفونی مشاهده میاسکلت(، شواهد بیماری 50)حدود 

های اسکلتی از سنگی انجام نداده است که این موضوع احتماالً به دلیل قلت یافتهی فرا پارینههای دورهاسکلت

های ها را محلی و احتماالً به دلیل صدمات برخی ضربهوی وقوع تعدادی از این بیماری این دوره تا آن زمان است.

های عفونی در شدید دانسته است. همچنین او معتقد است که کاهش مشاهده شده در درصد شیوع بیماری

 یهابیماری چنین است. شدید گیر  فونی حاد و همههای عبیماری بروزهای سپسین احتماالً به دلیل دوره

)و این واکنش در شواهد  بدان واکنش نشان دهد بیمار فرد بدن هایپیش از آن که استخوانتوانند می مهلکی

    .، موجب مرگ وی شودباستانی قابل ردیابی باشد(

 

 . کم خونی7

ای به صورت ضایعه چشم در جمجمه، ربیتاُاستخوان  ، در بخش باالییهای باستانیاز اسکلت برخیدر 

 .(5تصویر ) گویند Cribra Orbitaliaشود که به آن های ریز( استخوان دیده میاسفنجی شدن )سوراخ سوراخ

که در آن قسمت اسفنجی مغز استخوان جمجمه بیش از حد رشد  است Porotic Hyperostosisی دیگر ضایعه

های در کودکان ممکن است این بیماری عالوه بر جمجمه، در سایر استخوان .(0 )تصویر زندکند و به بیرون میمی

 های سرخساخت بیشتر  خون )تولید گلبول به دلیلاغلب این دو ضایعه  (.Angel 1966: 760بدن نیز دیده شود )

خونی و کم توان پاسخی به انواع گوناگونبنابراین این شرایط را می. دهندرخ میبیشتر( توسط مغز استخوان 

 Cribraشناختی، در بقایای باستانبه این سو م 1956ی از دهه. دانستناقص  های سرختولید بیشتر گلبول

Orbitalia  وPorotic Hyperostosis و این دیدگاه تا همین اواخر  شداغلب به کم خونی فقر آهن نسبت داده می

. اما واکر و همکارانش در (Ortner 2003؛ Stuart-Macadam 1992؛ Stodder 2006به قوت خود باقی بود )مثالً در 

-کماما  خونی فقر آهن در بروز این دو بیماری غیر قابل انکار است،گرچه نقش کم کهنشان دادند  2669سال 

های سرخ خون های خون کافتی یا همولیتیک و کمبود ویتامین یا مگالوبالستیک در تولید بیش از حد گلبولخونی

های باستانی را به بنابراین شیوع این دو بیماری در اسکلت .(Walker et al. 2009: 109) یشتری دارنددخالت ب

های البته نباید فراموش کرد که بیماری نسبت داد. و بزرگ شدن مغز استخوان توان به کم خونیطور کلی می

بروز خلل و فرج در  کن است موجب)بیماری در اثر کمبود ویتامین سی( نیز مم 70و اسکوروی 77عفونی مزمن سر

   (.Ortner 2003ی انسان شوند )بخش بیرونی قسمت باالیی جمجمه

 Angel 1966, 1978, 1984; Carlson et al. 1974; Cassidy 1984برای نمونه به ) های گوناگونپژوهش

و نیز بیرون زدگی مغز  ی چشم()استخوان حدقه 79اسفنجی شدن بافت اُربیت جمجمهاند که نشان داده (.بنگرید

                                                           
75. Stressor  

76 .Social Disruptionشناسی، به هر نوع تغییر یا گسست )اغلب یکباره( در شیوه و روال عادی )معموالً روزمره( زندگی : در جامعه
 در یک جامعه گویند.   اجتماعی

77. Chronic Scalp Infections 
78. Scurvy  
79. Orbital Roof  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

15 
 

در میان دهقانان یکجانشین نسبت جمجمه  02و بخش پس سری 01، پیشانی06ایهای آهیانهاستخوان در بخش

خونی در میان توان گفت درصد شیوع کمبه عبارت دیگر می گرد آورندگان متحرک شیوع بیشتری دارد.-به شکارگر

در این میان استثنائاتی وجود دارد که بر فراوانی  وده است.گرد آورندگان ب-کشاورزان نخستین بیشتر از شکارگر

به این عوامل نیز باید توجه نمود شوند. ی معیشت مربوط نمیزیستی آهن تأکید دارند و مستقیماً به شیوه

به  (.Carlson et al. 1974; Goodman 1994; Mensforth et al. 1978; Reinhard 1992 برخی از این عوامل در)

درصد باالیی از این دو بیماری را آمریکا  غرب اقیانوس آرام در شمالسواحل گرد آورندگان -شکارگرن مثال عنوا

 :Larsen 1995) شیوع بسیار پایینی دارداین دو بیماری دادند و بالعکس در میان برخی کشاورزان نشان می

199) .  

ی نوسنگی به این سو به فراوانی از دورهغرب آسیا های جنوبدر جمعیت Porotic Hyperostosisبیماری 

ی زاوی نیز نسبتاً فراوان است. به عنوان مثال در محوطه Cribra Orbitaliaشواهد بیماری مشاهده شده است. 

% از 52در حدود  ی پیش نوسنگی و ابتدای نوسنگی پیش از سفال()از دوره در در کردستان عراقچمی شانه

از ی سگابی در تپه (.Ferembach 1970) شودی بارزی از کم خونی مشاهده میهاهای اسکلتی نشانهنمونه

اُربیت  ی در% از اسکلت کودکان، ضایعات20( در حدود Hamlin 1973; Skinner 1980ی مس و سنگ )دوره

وع گرچه در گزارشات دقیقاً به ن خونی و فقر رژیم غذایی مرتبط است.شود که احتماالً به کمجمجمه دیده می

های غار هوتو، استخوان بخش پس سری دچار حالت ضایعه و دلیل آن اشاره نشده است، اما در یکی از اسکلت

 Turniquist) فیروزی نوسنگی حاجیهای دورهاسکلت % از نمونه33اسفنجی مالیمی شده است. در حدود 

ای مشاهده و گزارش یران چنین ضایعهدر ا (Meiklejohn et al. 1980; Lambert 1979, 1980) درّهو گنج (1976

   .(Rathbun 1984: 149) شده است

    

 . آرتروز استخوانی و استئوفیت0

و عوامل غذایی خاص مردم باستانی ( یا آرتروز فرسایشی ی مفاصل )آرتروز استخوانیگرچه بیماری فرساینده

های مختلف در اثر گونهداد چنین تغییراتی د رخ، اما الگوها و بساماندتاکنون به طور مستقیم به هم مربوط نشده

( y’Edynak 1976ادینک )های باستانی پرده بردارد. ممکن است از الگوی برخی فعالیتهای جسمانی قعالیت

. های زندگی مردم در گذشته را بررسی کندهای باستانی، شیوهو با کمک اسکلتتالش کرد که با این رویکرد 

ای از سن باال باشد، اما از آنجا که آرتروز استخوانی در تواند نشانهصل فرسوده میدانیم که مفاگرچه می

های روزمره توان فعالیتمینیز به فراوانی مشاهده شد،  ترهای با سنین پایینهایی با مجموعه اسکلتبررسی

 :Rathbun 1984) انست و تغذیه و به طور کلی نوع معیشت را نیز تا حدود زیادی در بروز این بیماری دخیل د

156) . 

یابد. این مفاصل استخوان بروز میتباهی مکانیکی  است که به صورت آرتروز استخوانی یک بیماری

از دست دادن  یا )لب کردن مفصل( هالصهای مفکنارهموازی با  ،استخوانموجب رشد و انباشت تدریجی  بیماری

ای که بر مرزهای رسایندهتغییرات ف .(7)تصویر  شودمی استخوان روی سطح مفاصل و یا ترکیبی از این دو

. شودمی (03همان استئوفیت) برآمدگی استخوانی لب کردن یاد، موجب نشوها وارد میهای ستون مهرهدیسک

در مفاصل عمدتاً به دلیل نیازهای گوناگون فیزیکی که در طول زندگی یک فرد از آنجایی که تغییرات فرساینده 

آن  هایاز فعالیت یشم اندازچ باستانیها در جوامع شیوع این نوع بیماریآیند، فتد به وجود میااتفاق می

در این زمینه ها از مناطق مختلف جهان نشان داده است که ی نمونه اسکلتمقایسهدهد. نشان می را جوامع

 هایبرآمدگی آرتروز استخوانی ودر برخی مناطق، درصد  و نتایج بسیار متغیرند.شمول وجود ندارد الگویی جهان

و در برخی مناطق بالعکس و   (Jurmain 1977, 1980چون ) ها بیشتر استگرد آورنده-استئوفیت در میان شکارگر

بنابراین (. Goodman et al. 1984; Martin et al. 1979; Bridges 1992چون ) شودیا تفاوت خاصی دیده نمی

                                                           
80 . Parietal Lobe 
81. Frontal Lobe  
82. Occipital Lobe  
83. Osteophytosis  
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الگوی دقیق تاکنون ای شدند، مفصلی  فرساینده ها متحمل تغییراتی جمعیتگرچه مطالعات نشان دادند که برخ

ی زمین لف جای جای  کرههای مختها در گروهی نوع معیشت و شیوع این نوع بیماریمیان رابطه شمولیجهان

 (. Larsen 1995: 200) ه استددیده نش

در این زمینه تاکنون انجام نشده هایی مفصل غرب آسیا پژوهشمتأسفانه در مورد بخش شرقی جنوب

-نیمی از نئاندرتالحدود در برای مثال، ای در این زمینه در دست است. های پراکندهاست. اما با این حال گزارش

غار  اسکلت ین تغییرات در هر سهتغییرات مفصلی مربوط به آرتروز مشاهده شد. ا عدد؟( 5-5) درهای غار شانه

ی در تپهی نوسنگی در دوره ها دیده شد.در قسمت کمر و دست خصوصبه (Angel and Coon 1952) هوتو

% در میان بزرگساالن 03که درصد شیوعی در حدود  ترین آسیب وارده است، آرتروز استخوانی رایجفیروزحاجی

گیری در مورد ههای اندک نیز ما را از هر گونه نتیجواضح است که این نمونه .(Rathbun 1984: 156) این تپه دارد

 دارد. باز می نوسنگی ایران

     

 وظایف خاص و تغییرات اسکلتی متعاقب آن. 9 

گرد -آرتروز استخوانی( در میان شکارگر به خصوصی مفصلی )های فرسایندهالگوهایی خاص از ناهنجاری

 هر دو استخوان آرتروزکا، های پیش از تاریخ جنوب غرب آمریدر جمعیتشود. آورندگان و دهقانان مشاهده می

های فعالیتاز الگو بازتابی است این (. Miller 1985بسیار عادی و معمول است ) ، به خصوص در میان زنان04آرنج

های ها آرد کردن غالت با استفاده از سنگ. یکی از این نوع فعالیتدارد که نیاز به استفاده از هر دو بازو فیزیکی

سطوح ، اکوادور فعلینیز ی سوریه و محدوده مناطق جزو ساکن در نخستین   در جوامع کشاورز  ساب است. 

که به آن  است و به بیرون زده شده تربزرگاز حالت عادی  05دو انتهای استخوان متاتارسال نخست مفصلی

پا به سمت عقب است  انگشتانی خمش بیش از حد این موضوع نشان دهنده .(0)تصویر  گویند 06بیماری بانیون

افرادی نشان  نیز متأخرتر های دیواری مقابر سوریدر برخی نقاشیافتد. ظاهراً در حالت زانو زده اتفاق می که

آس سنگی ها به سمت عقب خم شده است، در حالی که غالت را در دستاند که انگشتان پای آنداده شده

         (. Molleson 1989) سایندمی

گرد آورندگان ممکن است به عنوان بازتابی از وظایفی خاص -رفتارهایی که در میان شکارگرسایر 

به آیند. به دست می های بازواستخوان یهاهای اتصال ماهیچهاز تفسیر ابعاد و تنومندی محلمحسوب شود 

در سنگی وسن و میانپلیوستاواخر های گرد آورنده-شکارگر در دریافت که( Kennedy 1983عنوان مثال کندی )

رشد و بسط  به خوبیساعد  00به استخوان زند زیرین 07ی مدیرههای اتصال ماهیچهمحلجنوب آسیا معموالً 

این کمتر  بسامد شود.به این ویژگی مربوط میپرتاب نیزه  فعالیت که وی پیشنهاد کرد. (9)تصویر  یافته است

عضالت و های مشروط به کار سنگین فعالیتد که داشان ر میان کشاورزان اولیه نی مدیره دماهیچه ویژگی

گرد آورندگان -زیر  بازو )شامل انگشتان، کف دست، مچ و ساعد( در دهقانان نسبت به شکارگرهای استخوان

 (.Larsen 1995: 201) کمتر شده است

 

 های درازاستخوان مقطع عرضی هندسی و مطالعات انطباق ساختاری ،بنیگی قوی .16

 های انسانیجمعیتاز این رو های مکانیکی بسیار حساس است. به محرک د و ساختار استخوان کورتیکالابعا

تر نسبت به و قوی تراسکلتی بزرگ، عناصر کردندتجربه می طاقت فرسای فیزیکی را زندگی هایروش که

                                                           
84. Bilateral Elbow Osteoarthritis  

05  .First Metatarsalsهاست. ترین در میان متاتارسترین و قویترین اما ضخیمهنخست، مربوط به شست پا است و کوتا : استخوان متاتارس
 :Kindersley 2006( )0( قرار دارند )تصویر Tarsalsهای مچ پا )( و استخوانPhalangesهای انگشتان پا )پنج استخوان متاتارس، بین استخوان

504  .) 
86. Bunion  
87. Supinator Muscle  
88. Ulna  
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ی گرد آور در بقایا-رگری میان جوامع کشاورز و شکامقایسهداشتند.  ترهای یکجانشین یا کم تحرکجمعیت

که احتماالً  نشان داد هاهای اتصال ماهیچهمحلهای دراز و ی استخوانبدنه از کاهش در ابعاد باستانی الگویی

رضی برخی پژوهندگان مقطع ع. بازتابی از کاهش در نیازهای فیزیکی و مقدار کار روزانه پس از یکجانشینی است

 مقطع عرضی در بسیاری از موارد،دگان و دهقانان را با هم مقایسه نمودند. گرد آورن-های دراز شکارگراستخوان

 Bennett 1973; Hoyme & Bass)تر است دایرویدر میان کشاورزان  ها )مثالً استخوان ران(استخواناین  یبدنه

1962; Larsen 1982 .) ند طوالنی رویک بخشی از های دراز ظاهراً ی استخوانمقطع بدنهافزایش مدور بودن

استخوان ران و بخش ی گرد آورندگان، در قسمت میانه-در شکارگر است که از اواخر پلیوستوسن آغاز شد.

راست و -تر بودن در هر دو محور عرضی دارد )محور چپتمایل به فشرده ابتدایی  این استخوان )در محل کفل(

ی استخوان متناظر در میان ه در بدنهجلوی عرضی(. این فشردگی، از شدت فشردگی مشاهده شد-محور عقب

های دراز استخوان بودن تراین فشردگی و نیز مسطحاَنجل . دهقانان و یا به طور کلی یکجانشینان بیشتر است

به (. Angel 1966, 1979ند )داها میآنمناسب نا نسبتاً  رژیم غذایی ها را بازتابی ازگرد آورنده-در میان شکارگر

های فیزیکی در توضیح این نشان داد که عوامل مکانیکی و فعالیتهای ساختاری خصهمش هر حال تحلیل

 (.Larsen 1995: 201, 202) تر هستندتغییرات مهم

ترین در بیرونیهای دراز )مثالً استخوان ران( در استخوان مکانیکیو فشار  از آنجا که بیشترین تنش

از تالش برای خم کردن، شکستن و یا پیچاندن یک استخوان  )پس افتداتفاق می آن بخش از بافت استخوانی  

مشاهده  و کمترین اثر در بخش میانی یا محوری داخل استخوان ترین بافت آندراز، بیشترین اثر تنش در بیرونی

؛ بنابراین در بررسی مقطع عرضی، بافت استخوان رانی که بیشتر به سمت خارج توزیع شده باشد، (شودمی

در  کارهای سنگین( دارد. ها یا سایر عوارض )در زمان انجامکستگیشتری برای مقاومت در برابر شتوانایی بی

-ها بیشتر به بیرون توزیع یافته باشد را از نظر فعالیتهای دراز آنبقایای اسکلتی، بزرگساالنی را که استخوان

های باستانی یافت شده در سواحل تبه عنوان مثال در اسکل دانند.تر میهای جسمانی در طول زندگی، پرکار

ای از تغییر معیشت به های دراز به سمت بیرون را نشانهکاهش یافتن توزیع استخوان، در آمریکا 09ایالت جورجا

تر و مستمر؛ موردی که خالف های سنگین. یعنی کاهش انجام فعالیت(Larsen 1982دانند )کشاورزی ذرت می

های در این بقایا، استخوان (.Bridges 1992)گزارش شد  96مااآالبنده در ایالت آن در بررسی بقایای به جای ما

رسد تغییرات رفتاری پس از آغاز کشاورزی در رسد. بنابراین به نظر میتر به نظر میتر و رشد یافتهقوی کشاورزان

جورجا در بخش ساحلی انجام  تر آن وما در بخش داخلیابا هم تفاوت دارد. در اینجا بررسی آالب گوناگوندو محیط 

ی بنابراین باز هم الگوی .(Larsen 1984: 202) ها به این دلیل استرسد این تفاوتشده است و به نظر می

 .شودشمول دیده نمیجهان

طور که در نامه نیز بگوید. باستانی جوامع 91ی تحرکتواند از درجههای دراز میبررسی شکل استخوان

های دراز بدن و شواهد با بررسی مقطع عرضی استخوان( Ruff 1987کریستف راف )گفتیم، باال به طور خالصه 

-های جسمانی آنمختص جوامعی است که فعالیت ،ترکه مقاطع عرضی مدورها به این عقیده رسید تنش در آن

ه عموماً در ها چون دویدن و طی مسیرهای طوالنی )مثالً مهاجرت( هستند کاین فعالیتها کاهش یافته است. 

مشابه  یسیراهم تف Bridges 1985; Larsen & Ruff 1994در ) ها شدت بیشتری داردگرد آورنده-بین شکارگر

 .(Larsen 1984: 203) (شوددیده می

نیز  92دو ریختی جنسیی درجهرسد به طور کلی با آغاز زندگی یکجانشینی و کشاورزی، به نظر می

آمده است که جستجوها  (Ruff 1987, 1992) گرد آورنده-ی از جوامع شکارگرنگاشت در شواهد قوم کاهش یافت.

؛ در نتیجه آثار تنش بیشتر در اسکلت شدو طی مسافت طوالنی به منظور شکار اغلب به دست مردان انجام می

ی رسد. این در حالگرد آورنده به طور کلی طبیعی به نظر می-ی شکارگرمردان نسبت به زنان در یک جامعه

زندگی یکجانشینی  های نسبتاً مشابه  و نیز صنعتی، هر دوی زن و مرد در فعالیت جوامع کشاورزیدر است که 

گرد -های تنش اسکلتی در میان زنان و مردان کشاورز نخستین نسبت به شکارگرشرکت دارند؛ از این رو تفاوت

 . (Larsen 1984: 203) ها کمتر استآورنده

                                                           
89. Georgia  
90. Alabama  
91. Degree of Mobility  

92  .Sexual Dimorphismهای اسکلتی مردان و زنان با هم است.درجه تفاوت : در اینجا به معنای  
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گرد -ی مقطع عرضی استخوان بازوی دو گروه شکارگرها و مقایسهه پس از بررسیمورد دیگر قابل ذکر ک

استخوان دو بازوی دست چپ و راست  تقارنی  بی یدرجه کاهشآورنده و کشاورزان نخستین مشاهده شد، 

وع این موض .ها بیشتر بود(گرد آورنده-)به طور کلی عدم همسانی و تقارن در استخوان دو بازوی شکارگر است

 در میان جوامع روی دو دست های روزمرهفعالیتفشار  تر  مساوی توزیعنیز تر شدن شدت و ی مالیمنشان دهنده

ها در میان کشاورزان به استفاده از هر دو توضیح آن که بسیاری از فعالیت است. کشاورزی  گسترده با معیشت 

ر تنش نسبتاً مشابه و مساوی  مشاهده شده در گویی برای آثاپاسختواند میدست نیاز دارد و این توضیح 

 Bridges( و بریجز )Fresia et al. 1990های فرسیا )در گزارش .نخستین باشد استخوان بازوی دو دست کشاورزان  

تقارنی در بی یفرسیا و همکارانش، کاهش درجهها آمده است. هایی از این بررسی( نمونه1989 ,1985

 Larsen) اندی آغاز کشت ذرت را به خوبی نشان دادهشرق آمریکا در نتیجهومی جنوباستخوان بازوی جوامع ب

1984: 203 .)              

 

 برآیند

ها پس از یک تغییر معیشت در این مقاله تالش شد که تا حدی خواننده با تغییرات جسمانی پدید آمده در انسان

شود )گرچه در این تاریخ تنها خاور نزدیک به اهلی سازی و نیز ی پلیوستوسن و اوایل هلوسن آشنا در اواخر دوره

ترین آن تر از این دست )که معروفهای عامیانهدر برخی نوشته ی برخی گیاهان روی آورد(.کشت نسبتاً گسترده

آمد که است( اغلب از پیامدهای کشاورزی طوری سخن به میان می 1907ی مشهور ج. دایمند در سال مقاله

های جسمانی ها و نیز تحلیل بسیاری از ویژگیچیزی جز چند قدم اساسی به عقب و تباهی زندگی انسان گویا

گهگاه یک آسیب  یست وی مباحث باال در خواهیم یافت که چنین تصوری صحیح نبا مطالعه ها نبوده است.انسان

همان حوزه با شدت و بسامد  ی جغرافیایی نسبت به کشاورزانگرد آورندگان یک حوزه-جسمانی در شکارگر

 Diamond) بنابراین این دیدگاه که کشاورزی بدترین اشتباه در تاریخ نسل بشر است شود.بیشتری مشاهده می

 .باشد 93چون دیسکاورتر با مخاطب عام ی، هرچند که عبارتی در یک مجلهرسدچندان صحیح به نظر نمی (1987

های پیش از آن جدا کرد. ها و بیماریآغاز کشاورزی را از آسیب های پس ازتوان آسیبهنوز دقیقاً نمی 

ی جغرافیایی خاص است که نتایج ما صادق انداز و محدودهاگر هم به این مهم دست یابیم، تنها در یک چشم

ها برای های گوناگون انسانهای دیگر جهان به علت رفتارها و خط مشیاست و خارج از آن، در بین جمعیت

نماید. تصور کنید چطور ای دیگر رخ میبوم است( تغییرات به گونه)که تا حد زیادی متأثر از جغرافیا و زیست زندگی

های زندگی مردم  بسیار آسیب پذیر باستانی در چشم اندازی کوهستانی با دشتی، ساحلی ممکن است جنبه

-های مختلف روزمره موجب تفاوتو فعالیت های گوناگون زندگینیز در باال دریافتیم که جنبهو.. یکسان باشد؟ 

   های جسمانی و اسکلتی خواهد شد. ها و عارضههایی در آثار آسیب

-ها و کوهپایهموضوع نهایی قابل ذکر که در متن مقاله از آن سخن به میان نیامد، وضعیت خاص دشت

رسد نگاهداری و پرورش حیوانات می در زاگرس در این دوره به نظری نوسنگی است. های زاگرس و ایران در دوره

نسبت  ( با بررسیSchoeninger 1981, 1982شونینگر )مارگارت  به گستردگی رایج بود. )بز و گوسفند( اهلی

فیروز و گنج دره به این نتیجه ی حاجیهای انسانی دو تپه( در استخوانSr/Caعنصر استرانسیم به کلسیم )

ی نوسنگی در ایران مقدار زیادی گوشت )و در نتیجه پروتئین حیاتی  بدن( هرسید که در رژیم غذایی مردم دور

گرد آورندگان لوانت به -نخستین در ایران، بیش از شکارگر دهقانانوجود داشت. وی حتی معتقد است که 

ی غربی فالت ایران نسبت به لوانت و مصرف گوشت بز و گوسفند در نیمهمحصوالت گیاهی وابسته نبودند! 

های انسانی توان در اسکلتنمی تقریباً  رسدبنابراین به نظر می. (Rathbun 1984: 153) یار رایج بوده استبس

ن کشاورزا بقایای اسکلتی هایی یافت که درهایی به مانند و به شدت آنی هلوسن ایران، عارضه و آسیبدوره

   . شودی نوسنگی آمریکای شمالی مشاهده میذرت در دوره

 

                                                           
93. Discover  
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 رتصاوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Kindersley 2006: 640برگرفته از: . مقطعی از یک دندان سالم آسیاب )1
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ای از بیماری پریودونتیت که در آن بخش قابل توجهی از استخوان آرکی و لثه از بین رفته ی پیشرفته. مرحله2

 (Institute of Dental Implants and Periodontics Websiteبرگرفته از: )است 
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در  94ی ایکس )رادیوگرافی( از استخوان ران یک کودک بدست آمده از قبور وارام پرسی. عکس پرتونگاری اشعه3

 Mays برگرفته از:یورکشایر شمالی، انگلستان. خط هریس بصورت یک نوار در انتهای استخوان واضح است )

1995: fig. 1.) 

 

 

 

                                                           
94. Wharram Percy  
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 (.Arthur's Medical Clipartبرگرفته از: . ساختار کلی یک استخوان دراز از برش طولی )5
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ی دوازدهم؛ ی سلسلهساله از دوره 5ی یک کودک . بیماری اسفنجی شدن بافت استخوان اُربیت در جمجمه5

 .(Walker et al. 2009: fig. 2برگرفته از: ) ی اللشت در جنوب قاهرهبدست آمده از دهکده
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 95پوئبلو، بدست آمده از پوئبلو بنیتواز فرهنگ  سه سالهی یک کودک در جمجمه Porotic Hyperostosisبیماری  .0

 (.Walker et al. 2009: fig. 1برگرفته از: ) وکدر شمال نیو مکزی 95بنیتو

 

 

 

 

 

                                                           
95. Pueblo Bonito  
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شود. راست: ورم مفاصل دچار آرتروز استخوانی در آنچه که در عکس پرتونگاری دیده میچپ:  . 7

 Patient Medical Information and  برگرفته از:مفاصل انگشت یک بیمار مبتال به آرتروز فرسایشی )

support Website.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی استخوان متاتارسال نخست در فرد متاتارسال؛ راست: مفصل بیرون زده هایچپ: محل قرارگیری استخوان .0

 (.Clinic of Everett Website)برگرفته از: مبتال به بانیون 
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  (Humpal Physical Therapy Website)برگرفته از:  ی مدیرهماهیچه. 9
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