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 دوره نوسنگی بی سفال در زاگرسدر طی سنگ تراشیده درزمانی  -همزمانی تغییرات
 

 

 دکتر حمیدرضا قربانی

 ghorbani.hr@birjand.ac.ir                 استادیار گروه باستان شناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند       

 

 دکتر جالل الدین رفیع فر

 jrafifar@ut.ac.ir                       استاد گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران          

 
 

 : چکیده

باید  گیرد؛ میمورد لحاظ قرار  مراحل هولوسن آغازینساکن در باله شرقی هالل حاصلخیزی در طی  گروه های موضوعزمانی که 

اهلی تولیدات سنگی،  مواردی مانند اعتراف کرد. سال پیش 20000تا  21000حدفاصل ،هابه گستره وسیعی از انطباق پذیری 

تغییرات  ،و فضاهای سکونتی استقرارگاه ها تنوع، ، الگوهای زیستگاه گزینیمالکیت، آنها دستاوردهایو  سازی خاک و گِل

ا مطرح بوده و از اعتبار و اهمیت بسزایی در آنهمهمترین جنبه های نوآورانه به مثابه  ،نوین شناختیِ-و ادراکی معیشتی/خوراکی

زندگی خود و تاریخ در طی مصنوعات تراشه سنگی از قدیمی ترین کارابزارهایی است که انسان  .پژوهش های مرتبط برخوردارند

تولید و استفاده از  ،روش های انتخابیانواع و  قرار داده است.مورد استفاده -و احتماال به ناگزیر-براساس نیازهای متنوع اش

رپذیری نسبتا گسترده در کم و تغیی متفاوت است. ،گوناگوندر طی دوره های برحسب شرایط مختلف  یتراشه سنگابزارهای 

-تاثیرات فرهنگی»بیانگر  در منطقه زاگرس ره نوسنگی پیش از سفالدیگر در طی دو به محوطه ی از یک محوطه آنها کیف

تکنیک های توزیعات درون محوطه ای برحسب الیه ها،  ،به آنها دسترسیو نحوه میزان  ،فراوانی ،محیطی در گزینش مواد خام

و یا استفاده  نسبتو  گونه شناختی-کل مطالعه آنها از نظر تکنولوژیکی، و به طور مراحل تراش، ن تغییرپذیریو میزا ابزارسازی

شیخی آباد و چیاسبز  ، زاوی شمی،هالدرِچهار محوطه در این مقاله  فوق، متغیرهایبراساس  .است «مصنوعاتاز عدم استفاده 

 قرار گرفته اند.بررسی، همسنجی و مقایسه مورد پس از توصیف مختصر، شرقی 

 

ی و مانهمزتغییرات مصنوعات تراشه سنگی، ، نوسنگی پیش از سفالدوره ، باله شرقی هالل حاصلخیزی واژه های کلیدی:

 .درزمانی
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 مقدمه

سپری می شود، اطالعات با از عمر آن  سال 00که بیش در زاگرس انجام شده انسان شناختی و باستان شناختی براساس پژوهش های 

گسیختگی  زسال پیش جمع آوری شده است. به رغم وجود چارچوب گاهنگاری گسترده، اما هنو 20000-21000از دوره زمانی  یاهمیت

هنگی حد فاصل واپسین مراحل پله نمای فربه طور کلی  عمیق تر است؛ و مختلفی وجود دارد که نیازمند مطالعات بیشترفراوان و های 

 .(Simmons 1002) ستوسن و در طی آغاز هولوسن، در منطقه مذکور و نواحی پیرامونش بی نهایت مبهم و پیچیده به نظر می رسدیا

 Rafifar)مطالعه دقیق تر و تفکیک دوره ای و گاهنگاری براساس مصنوعات تراشه سنگی به انجام رسیده است جهت گرچه پژوهش هایی

2991a-b; Kozlowski 2999; Kozlowski and Gebel 2991; Gebel and Kozlowski 2991; Ohnuma2992)ص ترین مورد مشخ ؛

دوره آغاز هولوسن از دِرهال تا چیاسبز »-آهنگ سریع تحول )در طی پیش از تاریخ(،  ،غییرپذیری های سبکیشاید محدوده گسترده ت

در ساخت مصنوعات سنگی،  و جوامع کنش گروه ها گام های پویایی توسعه و برهمن تنوع و گوناگونی بیانگر . چنیاست -«شرقی

همبسته با چشم انداز، و انطباق پذیری مجدد آنها با تطابقات خاص مانند  شکارگری، گردآوری و آذوقه جویی، کشت و زرع و رمه داری

  به طور مداوم در حال تغییر بوده است. کمابیش وشرایط فیزیکی پیرامون آنهاست که 

ای اقلیمی بودن، بیانگر ناپایداری و پیچیدگی باالیی از الگوه سرد و خشک، به رغم سال پیش( 22000-21000) دریاس جوان یدوره اقلیم

 Henry)است. در آغاز دوره هولوسن، اقلیم حتی خیلی پیچیده تر بوده استدر موقعیت های مختلف جغرافیایی برحسب وضعیت محیطی 

بر جوامع انسانی در مناطق و نخستین مراحل هولوسن (. بنابراین میزان و درجه تاثیرگذاری احتمالی دریاس جوان و آغاز و انجام آن 2999

و آغاز هولوسن،  -رِبورئالپِاقلیمی  میان پرده-به طور کلی دوره پس از دریاس جوان واضح و آشکار نیست.آنچنان  -در اینجا زاگرس-مختلف

، به نتایج شگرفی بر جوامع انسانی در جنوب غرب آسیا به نظر می رسد،که  (Byrd 1000: 102-102)دوره ای گرم و مرطوب بوده است

فشرده بهره برداری از محیط بهبود اقلیمی در طی دوره آغاز هولوسن، همراه با روش  تاثیر .شته استاطور اعم و در زاگرس، به طور اخص د

در منطقه شده معیشتی تای رفع نیازهای تسریع در آهنگ استفاده فشرده تر از محیط زیست در راسباعث ، شده بود شروع از آن که پیش

ناطق مختلف و دوره نوسنگی در م .شروع می شود« نوسنگی»در تاریخ زندگی بشر بنام  ای با تجربه ای جدیدتربدین ترتیب دوره . است

 مکانی، زمانی،پیشوندها و یا پسوندهای که براساس آنها  حل و روندهای متنوعی را طی کردهبرحسب متغیرهای گوناگون معموال مرا

–این مهم در منطقه جنوب غرب آسیا  .(Belfer-Cohen and Goring-Morris 1020)متفاوتی به خود می گیرد ...، معیشتی، تکنولوژیکی

دوره نوسنگی از جنبه های مختلف در ادامه  این در حالی است که(. 221: 2990قربانی و رفیع فر ) مشخص تر است -الل حاصلخیزیه

برخی مطالعات  به نظر می رسد که در زاگرس، برعکسِ. دوره فراپارینه سنگی است. این مورد مهم در لوانت بسیار مشخص شده است

(Hole 2992نوسنگی پیش از سفال از دوره مستقیما پیش از آن ،)- فراپارینه سنگی) زارزی/فرازارزی( ظاهر شده(Kozlowski 2999; 

2991: 220-291; Olszewski 2991: 299-291 ریشه دارددوره آن فرهنگی های نوآوری های نوسنگی منطقه در سنت اغلب ( و 

(Peasnall 1000). 

که  آنچنان-مرتبط با دوره پیش گفته فاقد پژوهش های فشرده باستان شناختیش مجاور بوموفرو  بومافرمتاسفانه منطقه زاگرس و نواحی 

 است؛ و این تبعا باعث محدودیت بسیار زیاد دانش ما از آن منطقه شده است. -در لوانت و نواحی پست و مرتفع پیرامونش به انجام رسیده

 پرداخت. مقایسات و همسنجی های برخیمی توان به کارابزارهای تراشه سنگی با این وجود اوضاع چندان بد نیست و براساس یافته های 

؛ (Bar-Yosef 2991)سنت های فراپارینه سنگی آن مناطق استاز  روش )های( ابزارسازی در بیشتر نواحی، متاثرکر شد، همچنانکه ذ

فراپارینه -پیش از خوداز صنایع مصنوعات سنگی بومی  نیز نوسنگی زاگرس )به خصوص در اوایل دوره(سنت های ساخت ابزارسنگی 

بین مناطق شمالی و  -بدست آمدهدر میان مواد  -ی فرهنگیجنبه هاخصوصیات و برخی از  (.Kozlowski 2999) منتج شده است -سنگی

، اقتصادی و چنین تشابهاتی از نظر مواد فرهنگینه تنها  و جنوبی و جنوب غربی زاگرس)مرکزی( مشابه و همانند هستند. آنشمال غربی 
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، نیز باهم مرتبط بوده و بلکه از منظر زمانی و موقعیت و وضعیت زیستبومی روش)های(بهره برداری در قلمرو و نواحی پیرامونی، آشکار است

 زاگرس مشهودترمحصور در سلسله کوه های در محدوده ی درونبومی  ویژگی ها (. اینMortensen 2911; Hole 2991نسبت دارند )

 سدرونی زاگر نوسنگی، فقط به دره/دشت هایین مراحل جغرافیایی صنایع سنگی به خصوص در طی آغاز ی . خوشبختانه محدودهاست

 ;Ohnuma 2992)  درنوردیده است -در اینجا بین النهرین-تپه ای پیرامون آن را نیزدشت های استپی/منحصر نشده؛ و بلکه فراتر از آن، 

Ohnuma and Matsumoto 2999). از آن، هنوز مورد بحثجغرافیایی گسترده تر  فرهنگی مذکور در ابعاد هرچند در نظر گرفتن توسعه 

) از نظر گاهنگاری .است بیشتریهای پژوهش  و نیازمند (Korobkova 2991a; 2991b; Masson 2991; Hole 2991; 2991)بوده 

، تپه زاوی ((Fujii 2991; Matsumoto and Yagi 2992)، محوطه های منتخب در اینجا شامل: تل دِرهالسال پیش( 20000تا  29000

؛ 2990دارابی ) و تپه چیاسبز شرقی (Matthews et al 1029؛ 2990 همکارانمحمدی فر و )  ، تپه شیخی آباد(Solecki 2992)شمی

Darabi 1022 ) 22000-21000) هولوسنآغاز  در محدوده زمانی راساس تاریخ های رادیوکربن موجودبهمگی  تقریبا که ؛(2)نقشه است 

است؛ که همراه همزمانی تقریبی آنه، هقابل توج اتموضوعیکی از  قرار می گیرند. (Byrd 1000; Moore and Hillman 2991)سال پیش( 

آنها مقایسات و همسنجی های کارابزارهای تراشه سنگی بین می توان  -یافته های فرهنگی مادیدیگر  با حذف– با دیگر مشابهت ها

-براساس شکارگریبه اقتصاد معیشتی  ا، اشتغالبین آنه بااهمیتاز شباهت های  وژیکی و گونه شناختی در نظر گرفت.تکنول

، اما در واقع، صنعت تراشه سنگ محوطه های مذکور، به مثابه صنعت محوطه های روباز محسوب می شود .استآذوقه جویی گردآوری/

 نیز وجود دارند. یسنت چنان ی غار شنیدار( دربردارندهبرای مثال )محوطه های غاریِ

دیگر  .استاین محوطه ها، ثبت و ضبط دقیق یافته های آنها از نظر الیه نگاری در بستر باستان شناختی در مورد  از دیگر موضوعات مهم

از آن  اخیراتراشه سنگ آغاز هولوسن هستند که صنعت  دارای تسلسلی از مجموعه های سنتِ -محدود مگر در مواردی-آنهای اینکه همه 

در هر صورت  .(Kozlowski 2991)نام برده می شود -معلفاتآغاز نوسنگی  برگرفته از محوطه ی-معلفاتیفرازارزی/با عنوان صنعت 

؛ به گونه برای محققان ایجاد می کنندبر پژوهش های از این دست ای محدودیت های ناخواسته وضعیت و موقعیت هر یک از محوطه ها، 

متفاوت در خردبوم های اهمیت و تاثیرگذاری از نمی توان بلکه  ؛نیستگریزی  ،براساس بُعد زمانیمقایسه مجموعه ها  از ای که نه فقط

در روش های زیستگاه گزینی تفاوت ها باعث شده که تصور کنیم،  دیدگاهیچنان  .چشم پوشی کردنواحی فرابوم و فروبوم منطقه زاگرس 

صنعت  مصنوعات سنگیسنت  در اهت هاببه مراتب قابل توجه تر از ش ،های میان کوهی زاگرسو قلمروگرایی به خصوص در دره/دشت 

در خود و  -معلفاتیصنعت فرازارزی و –صنعت میان در  ریخت شناختی ابزارهای فلینتی شباهت های به نظر می رسد. معلفاتیفرازارزی/

از منظر گونه . (Peasnall 1000; Hildebrand 2991) برخوردار نیستندمعلفاتی چشمگیر است؛ ولی همه ی آنها از اهمیت یکسانی سنت 

فراوانی زیادی از تیغه های روتوشدار، همراه با انواع گوناگون تراشه های روتوشدار و خراشنده  با معلفاتی، به مثابه صنعتی، سنتشناختی، 

به آنها باید خراشنده های انتهایی و سپس پدیده میکرولیت ها را  توصیف و مشخص شده است.و کنگره دارها و دندانه دارها  جانبیهای 

ناصر مشخص صنعت پیش گفته شامل: ریزتیغه های کولدار، قطعات کولدار و قطع شده، به طور کلی ع. (Olszewski 2991نیز افزود )

ادرهای مخروطی و نیمه سنگ مسوراخ کن ها/مته ها، ی بر روی تیغه ها و تراشه ها، خراشنده های انتهایتراشه های روتوشدار، هاللی ها، 

سرتیرها یا پوینت های  که کمی...، و ریزتیغه های منظم و باقاعده، تیغه های روتوشدار،  تکنیک فشاری،مخروطی، تکنیک ضربه ای و 

 (.Kozlowski 2999) هستند مختلف

گرچه  در جهت ساخت و تولید تیغه و ریزتیغه گرایش دارد.متنوع است؛ و ، فناوری کلی و متداول در صنعت معلفاتی از لحاظ تکنولوژیکی

نبوده و برحسب شرایط چنان نتیجه ای در بین محوطه های منطقه و به خصوص محوطه های مورد مطالعه در اینجا از عمومیت برخوردار 

فراوانی برداشته های تراشه از برتری چشمگیری  -اتبرای مثال در خود معلف-بدین ترتیب که در برخی از محوطه ها. مختلف، متفاوت است

برحسب دسترسی به منابع  از محوطه ها، سنگ مادرهای مکشوف .(Kozlowski 2999)برخوردارند تیغه/ریزتیغهبرداشته های نسبت به 
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در هر صورت و غییرپذیری باالیی در توالی تراش از خود نشان می دهند. ت، برای تولید مصنوعات مختلف و تکنیک های اتخاذی خام

از یک سو بیانگر مشابهت های قابل توجه گونه گونه شناختی، صنعت تراشه سنگ در محوطه های مورد نظر -براساس مطالعات تکنولوژیکی

تراشه -در میان تیغه ها میزان بهره برداری حالی است که. این در تکنولوژیکی هستندچشمگیر شناختی و از سوی دیگر بیانگر تفاوت های 

 اهمیت عوامل مختلفی است که مورد نظر سازندگان و استفاده کنندگاننمایانگر  ،تغییریافتگی و بدون تغییریافتگی ،ها برپایه دو متغیرِ

در تالش برای ارایه پژوهشی مقایسه ؛ مذکورت رمبنا موضوعاباین مقاله . بوده استدر منطقه و هر یک از محوطه های پیش گفته ابزارها 

ی نخستین مراحل در طبا نیم نگاهی به دیگر یافته ها،  ،کارابزارهای تراشه سنگیگونه شناختی -تکنولوژیکیای همراه با همسنجی 

به منظور پی بردن به راهبردهای زاگرس منطقه در  وی شمی، شیخی آباد و چیاسبز شرقیدِرهال، زاتِل چهار محوطه ی در  هولوسن

در دو مقیاس درون محوطه ای آنها مصنوعات تراشه سنگی زمانی و درزمانی  و تغییرات همبرخورد با زیست محیط  دراتخاذی هر یک آنها 

 .و بین محوطه ای است
 

 (Tell Der Hall) دِرهال تِل

و بر روی برجستگی در ساحل چپ  لیلومتری شمالِ شمالِ غرب شهر موصک 10در حدود  ، تپه ای روبازمحوطه باستان شناختی تل درهال

ابعاد آن (. Fujii 2991کاوش شد )فوجی  وهایدِتوسط  2991و  2999. این محوطه در (2واقع شده است )نقشه رود دجله در شمال عراق 

محوطه  .قرار داردمتر باالتر از سطح دریا  120متر باالتر از رودخانه دجله و در حدود  20 ،متر باالتر از سطح دشت 9.0و  ،متر 90×10

به س.م ضخامت داشته و 200تا  00بین  ،1بطور کلی الیه . به دوره بدون سفال منسوب است 1تنها الیه  که ستان شناختیباالیه  1دارای 

سال پیش را نشان می  2100±100 ، زمانیک نمونه زمان سنجی رادیوکربن تنهاگرچه تقسیم شده است. ب 1الف و  1دو فاز کوچکتر 

و  بقایا .شده استزاوی شمی در نظر گرفته  2تاریخی همزمان با الیه ب ،تل درهال 1الیه برای براساس مطالعات مقایسه ای اما دهد. 

هیچ  (. ;Ohnuma and Matsumoto2999: 29) همخوانی الیه را به دوره آغازنوسنگی/نوسنگی قدیم نشان می دهند ،مصنوعات سنگی

 یمقداریافته های این الیه شامل  بدست نیامده است. 1استقراری از الیه -گونه بقایای ساختمانی و هیچ نشانی از کف های سکونتی

 Matsumoto and Yagi)بودندبقایای گیاهی مانند دانه ها کمی و کمی صدف  تعداد ،یانسان قطعه استخوان 0 ،مصنوعات تراشه سنگی

%(، خرگوش، گربه، اسب، گراز وحشی، 21%( و گوزن قرمز)12مربوط به گوسفند و بز)جانوری استخوانی  ، شواهدیافته هااز دیگر  .(2992

 (.Abe 2999اثبات نشده است )تایید و  این محوطهاهلی سازی گوسفند و بز در هیچ نشانه ای از هستند.  گاونر وحشی و الک پشت

شامل ابزارها و/یا سالح  سنگ مادرها، برداشته ها، قطعات روتوشدار در گروه های ،( 2)تصویر 1از الیه  تراشه سنگی مصنوعاتبه طور کلی 

-Ohnuma and Matsumoto2999: 21-22 and 91تقسیم بندی شده اند )و دورریزها از تولید قطعات روتوشدار ، تراشه های روتوشدار ها

به رنگ های سفید، خاکستری، صورتی، قهوه ای و قهوه ای تیره معموال بر روی چرت یا فلینتِ عقیق مانند از نوع دانه ریز اینها (. 99

دجله و شعبات فرعی آن  خام مورد استفاده احتماال قلوه سنگ های آب شسته رودخانه مادهمنبع  .(Ohnuma 2992: 19) ساخته شده اند

شامل اشکال منشوری، هرمی،  و سنگ مادرها از نظر فرم متنوع بودهاز کارابزارها از ابسیدین ساخته شده اند.  0.20فقط  بوده است.

وجوه بیرونی و بیشتر از نوع سنگ مادرهای ریزتیغه هستند.  اینها. (Ohnuma and Matsumoto2999: 22-99) انددیسکی و کروی 

شده می ه ها از تکنیک فشاری استفاده نتیغای برداشت و تولید تیغه ها و ریزبیانگر این است که بر سنگ مادرها و برداشته هاظاهری 

(Ohnuma 2992: 19؛ بلکه تکنیک ضربه غیر)مستقیم در این اینجا مورد استفاده بوده است (Kozlowski 2991: 229.)  برداشته ها

با درازای کمتر از دوبرابر  تراشه هاینها به ی)که ا پوسته بدونای کمی پوسته ای، برداشته های هشامل: برداشته های پوسته ای، برداشته 

سانتی متر  2.1تیغه هایی باریک تر از در واقع که  ریزتیغه هایی، و (Bordes 2912) با درازای برابر یا بیشتر از دوبرابر پهنا تیغه های، و پهنا

از نوع  دندانه دار، قطعات کنگره دار، میکرولیت های هندسی ابزارها شامل قطعاتکار تقسیم و طبقه بندی شده اند. (Tixier 2919)هستند 
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فراوانی میکرولیت ها،  .داس وجود ندارد جالی نشانگرِ هستند. هیچ نمونه ای از قطعاتِها  تیغها، کمی تیغه، مقداری تراشه و ریزهاللی ه

بدست  گیصیقل شدکمی از آثار  باسنگی  یک شیارگرِ است.در محوطه  هاللی هاتکنیک ریزاسکنه در تولید نمایانگر استفاده و کاربرد 

 Ohnuma) هیچ گونه آثاری از مصنوعات سنگ سابی/آسیاب سنگی مانند دستاس های ابتدایی و هاون ها کشف نشده اند .آمده است

2992: 19) 

 

 (Zawi Chemi Shanidar) می شنیدارچزاوی 

آن با محیطی، فرهنگی و زمان شناختی و ... نزدیک ارتباط بسیار که به دلیل شباهت بیشمار و -محوطه باستان شناختی روباز زاوی شمی

بر روی تراسی  ،(2)نقشه  اردره شنیدایالت اربیل در در  -از آن نام برده می شود «زاوی شمی شنیدار»با عنوان  و همیشه باهم ،غار شنیدار

توسط رز سولکی کاوش  2910و سپس در  2901-2 در و 2902این محوطه در مرتفع در کرانه چپ رودخانه زاب بزرگ واقع شده است. 

ر نهشت های باستان مت 1 بیش از دارای .متری از سطح دریا قرار دارد 110در کف دره و در ارتفاع  و متر 102×120 محوطهابعاد  شد.

 210افق  ب به دوره آغاز نوسنگی منسوب شده است. دورهکه  است؛ -ب دورهالف و  دوره -فرهنگی عمده دورهدو فرهنگی و -شناختی

 ی کوچک با پالن مدور ویاهآن سازه  معماری. پ.م است 9910±900کربن نشانگر تاریخ رادیو.م زیر نقطه مبنا که موید الیه ب است؛ س

و کوچک و قطعاتی از ابزارهای  متر قطر دارند و از تخته سنگ های بزرگ 1ر حدود ددیوارهای این ساختارها  .است دارای پی های سنگی

) این سه مورد : گوسفند، بز، گوزن قرمزازتجزیه و تحلیل مواد جانوری نشانگر گونه های مختلفی  .(Solecki 2992)سنگی ساخته شده اند

گرگ، شغال، روباه، وزن زرد، گراز وحشی، گ، % از بقایای جانوری را تشکیل می دهند(20بیش از که کامال به انواع وحشی تعلق دارند؛ 

گرچه گیاهخواری  .(Hesse 2991). است. استخوان ماهی و پرندگان نیز وجود دارند خرس، سمور، سگ آبی، موش، الک پشت و حلزون

و آن هم  ،اطالعات بسیار کمی در ارتباط با استفاده از منابع گیاهی از زاوی شمی یکی از منابع عمده خوراکی مردمان زاوی شمی بوده اما

و مجموعه ای غنی از مصنوعات  .(Agelarakis 2999; Leroi-Gourhan 2919) در دست استبراساس مطالعه شواهد استخوانی انسانی 

توکن ها  اشیای گلی گوناگون مانند، ظروف سنگی، سنگ سابی/آسیاب سنگیاشیای متنوع تراشه سنگی، کارابزارهای اعم از  اشیای مختلف

و  شدهتراشه برداری  ،شیارگرهای سنگی از محوطه بدست آمده اند.( Campana 2999 ) و شاخی کار شده یاستخواناشیای ، پیکرک ها و

مصنوعات سنگی مانند بزک ساب ها، دستاس های ابتدایی، و کوبنده ها و قطعاتی از کاسه های سنگی  تاحدودی دارای صیقل هستند.هم 

 اند. کم عمق ساخته شده از کوارتز نیز گزارش شده

و خوشبختانه تمامی جزییات صنعت سنگ چخماق محوطه توسط رز سولکی توصیف چنانچه مشکالت ترمینولوژیکی در نظر گرفته نشود؛ 

 . با توجه بهاست الیه های آغاز نوسنگی زاوی شمی شنیدار موید مقادیر قابل توجهی از ابزارهای تراشه سنگی .(1)تصویر شده استثبت 

-20س.م و  20-200س.م،  200-210س.م،  210-200س.م،  200-100پنج الیه متوالی)  مکشوف از موادبراساس مطالعات انجام شده 

بقیه  -به جز مقدار بسیار کمی که از چرت تولید شده -ماده خام مورد استفاده در ساخت مصنوعات تراشه سنگی در زاوی شمی س.م(. 00

سنگ تغییرات زیادی در رنگ، بافت و کیفیت مواد خام قابل مشاهده است. شده است. نابسیدین کشف  محوطهاز فلینت ساخته شده، و از 

 Solecki)تر زاب بزرگ جمع آوری می شده اندچرت احتماال از جایی دیگر وارد شده اما بیشتر مواد خام از قلوه سنگ های آب شسته از بس

2992: 19 and 12.)  از نظر فرم و  داده% از کل مجموعه را تشکیل 2.1بیش از که سنگ مادرها  شامل:فلینتی کارابزارهای تراشه سنگی

ریزتیغه ها،  هستند.، مخروطی و نیمه مخروطی دیسکی کروی،بوده و به اشکال  ، چندسکوییدو سکویی، معموال تک سکوییمتنوع اند؛ 

خراشنده هایی که قسمت جلویی آنها  ها/مته ها، خراشنده های جانبی،تیغه های کولدار، قطعات دندانه دار، قطعات کولدار، سوراخ کن 

میکرولیت ها به سه گروه اصلی: ریزتیغه ها/پوینت های کولدار، قطعات  دندانه دار شده، اسکنه های کوتاه و میکرولیت ها نیز وجود دارند.
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طرح ها و  ،مطالببراساس  .(Ibid: 9-10)ی کوچک هستندتوجه قابلشده که همه ی آنها به طور  کولدار و قطع شده و هاللی ها تقسیم

 ازتیغه ها و ریزتیغه ها برای تولید در این محوطه، بعید به نظر می رسد که  ؛منتشر شده اند از مصنوعات تراشه سنگیکه موجود تصاویر 

انه دارها( اکثرا بر هاست. اولی )دندکنگره دار ال مختلف دندانه دار ودر میان روتوشدارها، برتری با اشکباشد. استفاده شده تکنیک فشاری 

هیچ نوع قطعه ی دارای جالی داس و هیچ گونه هستند؛ و دومی )کنگره دارها( معموال بر روی تراشه های روتوشدار هستند.  روی تیغه ها

 .(Solecki 2992)اسکنه از محوطه گزارش نشده استآثاری مبنی بر استفاده از تکنیک ریز

 

 ( Sheykhi Abad)شیخی آباد 

صحنه در دو کیلومتری شمال روستای کرتویج و در شمال کرمانشاه -در دره ی دینورمحوطه باستان شناختی شیخی آباد، تپه ای روباز 

حدود ابعاد محوطه در . متر باالتر از سطح زمین های اطراف قرار دارد 1متر و حدود  2110. ارتفاع محوطه از سطح دریا (2)نقشه واقع است

گاهنگاری تپه  .(Matthews et al 1029)متر است 20ضخامت الیه های آن . توسط راجز متیوز کاوش شد 1009 و در ،متر 290×90

برای پ.م  2000تا  9000محدوده زمانی از به طور کلی  .جدیدترین است 2090پ.م قدیمی ترین و  9920 نمایانگر تاریخ های شیخی آباد

با راست گوشه ی چینه ای و خشتی هامعرف فضا اصلیاز نظر معماری، یافته های  (.Matthews et al 1020)استآن درنظر گرفته شده 

گونه های مختلف پستانداران بزرگ جثه  بیانگرمطالعه استخوان های جانوری  (.Matthews et al 1009: 12-11)هستندابعاد مختلف 

که از این میان دو گونه اول است  بز، گوسفند و گوزنو شامل  %10.0 ))اسب سانان، گاوسانان و شترسانان(، پستانداران با جثه متوسط

 خرچنگ ،، الک پشتپرندگان(، پستانداران کوچک جثه، جوندگان، است 2به  1نسبت بز به گوسفند در حدود  .% را تشکیل می دهند09.1

تمامی یافته می توان اظهار داشت که  .(Cole 1009: 299-210; Müldner 1009: 212-211; Shillito 1009: 299-299)استو حلزون 

تاکنون فندق و پسته و نی است. غازپایان، دولپه ای ها، وحشی مانند عدس، بی هستند که شامل گونه های خودرو/ع خوراکی و مرداانوااز 

-فقدان غالت .(Ilkhani 1009: 229-291) گزارش نشده استمجموعه  نوجود غالت بیاز هم و ، اهلی سازی گیاهانهیچ گونه آثاری از 

از دیگر یافته های این محوطه اشیای  مصنوعات سنگ سابی/آسیاب سنگی در محوطه قابل توجه است. نبوددر ارتباط با -اهلی

، مهره سنگی و یک نمونه دسته توکن، پیکرک، شی استونه ای و مخروطی( دهنده ها، آویزها و حلقه(، گلی )استخوانی)درفش ها،صیقل 

 (.Cole 1009) نیز گزارش شده استپ.م(  9)اواسط هزاره  اسکلت انسانی 1کشف . است هاون

 .(1)تصویر  فراوانی و تنوع خوبی برخوردارند، مصنوعات تراشه سنگی از محوطه کاوشبررسی و در مقایسه با دیگر یافته های حاصل از 

بر روی فلینت و  -به جز یک مورد که از توف است-برپایه پژوهش های انجام بر روی ابزارهای تراشه سنگی، ماده خام مورد استفاده آنها

 نظر کیفیت نیز متفاوتند.تشکیل می دهند و از  ، کرم و شیری، قهوه ای، خاکستریجگری قرمز طیفی از رنگ های که چرت ساخته شده

به نظر می رسد که منبع اولیه ماده خام برای ساخت مصنوعات، بسترهای صخره ای و هیچ گونه ابسیدین از محوطه بدست نیامده است. 

تراشه سنگ شیخی آباد، وفور تیغه صنعت مشخصه اصلی در بیان کلی  .رودخانه ای پیرامون محوطه بوده استآب شسته قلوه سنگ های 

 از مراحلیکمابیش  ،استقراری/زمانیدوره  برحسبو  -یفاز یبرخی تفاوت ها به جز -مطالعات متریک لحاظست، که از ها و ریزتیغه ها

سنگ مادرهای کمی از محوطه بدست آمده که نشانگر سنگ مادرهای تراشه، سنگ مادرهای . را از خود نشان می دهند سازیاستاندارد

کلی تک سکویی و سنگ مادرهای فشنگی هستند. مورد اخیر نشانگر استفاده و حضور تکنیک فشاری در محوطه تیغه/ریزتیغه و در فرم 

تراشه های روتوشدار، سوراخ کن ها/مته ها، اسکنه های روی ریز/تیغه ها و ریز/تیغه های کولدار؛ خراشنده ها روی  متشکل از ،ابزارها .است

این در حالی  هستند. ریز/تیغه های کولدار، دندانه دارها و کنگره ها و ابزارهای چندکاره نمریکی؟(،شبه سرتیر یا پوینت )یک تراشه ها، 

)سنگ مادرهای( تراشه ها از حضور چشمگیر و ، ی محوطهاست که به رغم برتری ریز/تیغه ها، به نظر می رسد که در فازهای قدیم و اولیه 

به پایان می کامل عناصر ریز/تیغه ها و فراوانی باال و تر با غلبه در فازهای جدید در طی زمان و برخوردارند که چنین مورد مهمی یمحسوس
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تیغه های دارای جالی داس از دیگر  مورد بهره برداری قرار گفته اند.روتوش )کنگره ها و دندانه ها( با بیشتر تیغه ها و ریزتیغه ها  رسد.

 (.Taylor and Darabi 1009: 221-210؛ 2992قربانی )ه های تراشه سنگی شیخی آباد هستند یافت

 (East Chia Sabz) چیاسبز شرقی

و بر روی تراسی مرتفع در  (2)نقشه  ز شرقی، در منطقه رماوندِ بخش کونانی شهرستان کوهدشتمحوطه باستان شناختی روباز چیاسب

چیاسبز شرقی بر روی بستر صخره ای توسط حجت دارابی کاوش شد.  2999این محوطه در سال  دارد.رودخانه سیمره قرار  ساحل چپ

گاهنگاری  .(Darabi 1022)متر است 111کناره رودخانه واقع شده و توسط رسوبات کامال پوشانده شده است. ارتفاع محوطه از سطح دریا 

ور کلی ساختارهای چیاسبز شرقی از نوع سنگ به ط .است( ین)جدیدترپ.م  2000تا  )قدیمی ترین( پ.م 9000محوطه موید تاریخ های 

ه راست گوشه و راست گوشه فازهای قدیمی تر با پالن های نیمسازه های  که با ابعاد مختلف بودهسنگ های تخته از چین با استفاده 

این که  )گوسفند، بز :شاملدر طی کاوش بدست آمده  کهجانوری  بقایای فازهای جدیدتر محوطه نشانگر پالن های سلولی هستند.است؛ 

، الک گوزن، گاو، غزال، خوک، سگ سانان، گربه سانان، جوندگان و ماهی ها، را تشکیل می دهند(ی جانوری دو مورد بیشترین یافته ها

شواهد گیاهی  .(Ibid: 109) به دالیل مختلف در خصوص اهلی بودن دو گونه مذکور و خوک نمی توان اظهار نظر نمودهستند.  پشت

این در حالی است که  فراوانی از محوطه کشف شده است اما به دلیل فرسایش آنها نمی توان در خصوص اهلی بودن بحثی به میان آورد.

گر آثار بقایای گیاهی از الیه های قدیم تر به جدیدتر از یک سو افزایش یافته و از سوی دی انواع وحشی در میان مجموعه چشمگیر است.

 Reihl et alدر الیه فوقانی مشهودتر است ) -از نوع وحشی با نشانه های محدودی از تغییرات -حبوبات دانه درشت و محصوالت غله ای

مصنوعات سنگ سابی/آسیاب سنگی چیاسبز شرقی  عدس و میوه های مغزدار از درصد باالی در الیه های محوطه برخوردارند. (.1022

ساخته شده  ظروف سنگیهستند.  ، بزک ساب، پاشنه در، سنگ های شیاردارهاون ها، دسته هاون ها، سنگ ساب ها و کوبنده :عبارتند از

اشیای استخوانی شامل درفش ها، . (Darabi 1022: 112)از دیگر یافته های مشابه هستند دولومیت و مرمر ،از سنگ آهک، سنگ ماسه

و مهره ها الکِ الک پشت ، دستبند، صدف های سوراخ شده حلزون، تزیینی نیز متشکل از آویزها اشیای آویزها و اشیای نامشخص هستند.

خصوص اشیای گلی گویا در چیاسبز اشیای گلی بدست نیامده است؛ در هر صورت در دو تدفین انسانی از محوطه کشف شده است. هستند.

 است. نشدهتاکنون مطلبی منتشر 

طور کلی تمامی صنعت  به. (9)تصویر  دهندبیشترین یافته های حاصل از کاوش چیاسبز شرقی را کارابزارهای تراشه سنگی تشکیل می 

شامل به ترتیب ، مواد خام استفاده شده در محوطه ر گروه سنگ مادرها، ابزارها، برداشته ها و دورریزها تقسیم شده اند.اپیش گفته به چه

از دیگر  تشکیل شده اند. کرم رنگو  طیف های رنگی مختلف جگری یا قهوه ای مایل به قرمز ازبوده که فلینت، دولومیت و کوارتز چرت، 

سنگ مادر تیغه، سنگ  اصلی آنها شامل دستهگونه سنگ مادر از محوطه شناسایی شده که چهار  29درکل  یافته ها، سنگ ابسیدین است.

سنگ مادرهای بی شکل و یک سویه برای تولید تراشه بوده و سنگ  .هستندتراشه و سنگ مادرها مختلط مادر ریزتیغه، سنگ مادر 

 مادرهای فشنگی و نیمه استفاده شده برای ساخت ریز/تیغه بوده، فراوان ترین نمونه های را در میان گروه سنگ مادرها تشکیل می دهند.

داشته و در فازهای بعدی نسبت آنها کاهش یافته و نسبت استفاده از سنگ مادرهای رواج زیادی  2تراشه در فاز تحتانی  یسنگ مادرها

که نشانگر تغییر تکنولوژیکی از تولید تراشه در فاز تحتانی به تولید  افزایش محسوسی را نشان می دهد 9ریزتیغه و حتی تیغه از فاز 

ابزارها به سه گروه ابزارهای ساخته شده بر  بوده است. 9شاری در فاز کنیک فاوج استفاده از ت است.ریز/تیغه در فازهای بعدی و فوقانی 

ریز/تیغه های دندانه دار، شامل:  روی ریزتیغه، ابزارهای ساخته شده بر روی تیغه، ابزارهای ساخته شده بر روی تراشه و دیگر ابزارها

تراشه های دندانه دار، تراشه انتهایی، -ی، خراشنده های جانبیریز/تیغه های کنگره دار، خراشنده های با انتهای مدور، خراشنده های جانب

گونه ابزار مختلف را شامل  19اینها نیز  و پوینت ها تقسیم بندی شده اند. سوراخ کن ها/ مته ها ،خراشنده مدور، اسکنه هاهای کنگره دار، 
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در این  تیغه های استفاده شده است. ،ریزتیغه های کولدار، ریزتیغه هابه ترتیب مربوط به بدست آمده و  9ابزارها از فاز بیشترین  می شوند.

تغییرات تکنولوژیکی در میان ابزارها مانند سنگ مادرها از تراشه به ریز/تیغه چشمگیر  میان تیغه های داس از اهمیت باالی برخوردارند.

یز پشتی و ن هستند که فاقد سطح شکمی ویزها نیز قطعات ریزی خرده ر برداشته ها و دورریزها شامل تراشه، ریزتیغه، تیغه هستند. است.

و در فاز  ،نسبت دورریزها تغییر یافته راشه بوده، و در فازهای فوقانیمربوط به ت 2تقریبا تمام دورریزهای فاز تحتانی  سکوی ضربه هستند.

 . ( 2990)دارابی  بیشترین نسبت مربوط به ریزتیغه است 9

 محوطه های منتخبصنعت تراشه سنگی بقایا و بحث، مقایسه و همسنجی 

-در خصوص اینکه چرا؟ چطور؟ و چگونه؟ باید برخی از محوطه های باستان شناختی جنوب غرب آسیا را به گروه ها و جوامع شکارگر

د. زیرا برای هر یک از آنها اصطالحات و گردآورنده/آذوقه جوی یکجانشین منسوب کرد؛ متاسفانه هنوز آگاهی و دانش مشخص وجود ندار

به بعد الگوی معیشتی پیش سال  22000تا  21000د. از حدود مفاهیم مختلفی که هر یک دارای بار معنای متفاوتی است؛ استفاده می شو

فرهنگی و ... -. این در حالی است که به دالیل محیطیشکل گرفته و توسعه یافتدر کل منطقه جنوب غرب آسیا به تدریج تقریبا مشابهی 

مورد مطالعه در در محوطه های  گرچه کاوش هامتفاوت، در برخی نواحی عقب افتادگی های زمانی در اتخاذ یا اقتباس آن وجود دارد. 

عات بااهمیتی از مصنوعات سنگی هستند که بایسته است بقایای کافی و الزم را آشکار کنند، اما آنها موید اطالنتوانستند آنچنان که  اینجا

رابزارهای تراشه سنگی از دیگر رادیو کربن از یک سو و کا زمان سنجی های می تواند آنها را در محدوده ی زمانی مورد نظر ما قرار دهد.

براساس آنچه که از چهار مشابهت های قابل توجهی در راستای مقایسه و همسنجی آنها فراهم کرده اند. -تفاوت ها برخیبه رغم  -سو

مانند  -تراشه سنگیصنایع غیر از  -و بسیاری از شاخصه هاگاهنگاری  لحاظمحوطه مورد مطالعه حاصل شده؛ بیشتر به نظر می رسد از 

از دیدگاه بومی در دوره آغاز نوسنگی و نوسنگی  در محدوده زمانیِ...، معماریتدفین و  ،، مصنوعات سنگ سابی/آسیاب سنگیاشیای گلی

  .(Aurenche and Kozlowski 1022) سال پیش( جایابی شوند 22100-9000)نوسنگی پیش از سفال ب قدیم و از منظری وسیع تر در 

آسیا، شرایط اقلیمی آن دوره بسیار متغیر و پیچیده بوده است. از سویی  جنوب غرببراساس اطالعات گرده ای ماخوذ از مناطق مختلف در 

دانش ما از چنین تغییراتی، از منطقه ای به منطقه دیگر به هیچ وجه کامل نیست. در طی واپسین مراحل فراپارینه سنگی چندین رخداد 

(. با این که در اکثر مدل ها تاثیر پدیده Byrd 1000)مهم اقلیمی به وقوع پیوسته که نتابج آن، تشریحات مختلفی در پی داشته است

اقلیمی دریاس جوان بسیار پررنگ طرح شده است؛ در پژوهش های باستان شناختی اخیر باید اذعان داشت که گروه ها و جوامع ساکن 

نت حرکت به سوی مدیریت محصوالت منطقه در برابر با چنان رخدادی واکنش های متفاوتی از خود نشان داده اند. همچنانکه در منطقه لوا

اساس روش یکجانشینی، اقتصاد معیشتی برهم آمیخته است؛ اما در منطقه زاگرس به رغم اتخاذ یاهی با یکجانشینی آغاز شده و درگ

وبی توپوگرافی منطقه همراه با دشت های رس(. Zeder 1021گردآوری/آذوقه جویی طیف وسیع از نوع یکجانشینی بوده است )-شکارگری

 یبا جهتمجاورش، موقعیت های مختلف زیستی ایجادکرده اند که خود باعث ایجاد نواحی و مناطق کوچکتر محیطی معموال عمودی 

منابع معیشتی مختلف و فراوانی را  -فرابومی و فروبومی-. طبیعتا چنان خردبوم های(2)نقشه غربی، شرقی و جنوب شرقی شده است-شمال

ی دهند. انتخاب چهار محوطه مورد مطالعه در این مقاله بر همین اساس بوده است. گرچه تفاوت های آشکاری در در اختیار جوامع قرار م

وضعیت متاثر از  و ساختار معیشتی در محوطه برحسب الیه ها،معموال . میان آن محوطه ها وجود دارد؛ اما شباهت های زیادی بین آنهاست

به مثابه بازتاب می یابد؛ در این خصوص مصنوعات تراشه سنگی  آنهادر بقایا و مصنوعات مورد استفاده از و موقعیت محیطی هر منطقه 

  عاملی مهم محسوب می شوند.

برای آنها  در زمینه تولید، با نگاهی به نابرابری میزان توسعه صنایع سنگی در منطقه زاگرس و رسوبی مجاورش شاید بتوان موارد کلی زیر را

پیش صنعت  ریشه در سنتِبلیت دسترسی به مواد خام، نتیجه/، در راستای نیاز و قاهر صنعتی در هر منطقه/محوطه شکل کرد: اوال لهوفرم
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با توجه به اینکه صنایع مختلف و متنوعی از منطقه پیش گفته و در  ثانیا محلی و ابسیدین وارداتی دارد.-و کار بر روی فلینت بومیاز خود 

نیازهای سازندگان و ، جغرافیایی-طیحیشرایط مطی دوره آغاز هولوسن شناخته شده؛ بایستی محرک هر کدام از آنها به احتمال زیاد 

صنایع » -2که نشانگر در صنایعی مختلفی اینها  مواد خاص بوده است.از داشت استفاده کنندگان آنها و هم قابلیت دسترسی و بر

گزینش معادن، که با  «کشاورزی-صنایع شکارگری» -1که به طور کل با تیغه ها، پوینت ها، میکرولیت ها و ... همراه است،  «شکارگری

در واکنش به  مقیاسبزرگ کوچک و مبادالتی های سیستم پیش از شکل دادن به سنگ مادر، و  یسازماندهافزایش تولید تخصصی شده، 

تخصصی  /دروتشبزرگ، پیدایش مقدار زیادی از ابزارهای بردامختلف کوچک و تیغه های با اندازه برداشته ها و ابزارهای مطالبات برای 

و در مراحل پایانی حضور تیغه های پهن روتوشدار/داس  -بوده گریکه به منظور اهداف شکار یی-در مقایسه با سرتیرها ،محصوالتشده 

مل پوینت ها/سرتیرها مشخص که با تیغه های پهن روتوشدار/داس و فقدان کا «صنایع کشاورزی» -9و  افزایش قابل توجهی می یابند.

کشت و زرع و -مطلق به شکارگریبدین ترتیب همراه با تغییر تدریجی از شکارگری . (Kozlowski 2999: 90-99)، بازتاب یافته اندشده

بروز کرده که ها محسوس در تکنولوژی تراشه سنگ همراه با تغییرات گوناگون در دیگر موارد در محوطه  یسپس کشاورزی، تغییرات

تدریجی پوینت  حذف-ریز/تیغه ها، پو شکیل تر شدن افزایش تدریجی  -حذف تدریجی تراشه ها، ب -الف در، را می توان آنهاتغییرات در 

افزایش تدریجی داس ها/چاقوها  -جابعاد تیغه، تغییرات تدریجی  -ثکاهش و تقلیل تدریجی برخی از انواع ابزارها و اقالم،  -تها/سرتیرها، 

 با کیفیت باال.اما نامتعارف مواد وارداتی/ و مواد خام بومی/متعارفتدریجی  افزایش -زیاد و ث دارای جالبا/

ه ای به مجموعه های محوطه ها در زاگرس به خوبی قابل تشخیص اند اما آهنگ تغییر از محوطاین موارد و گرایشات عمومی در بین 

بازسازی های الگوی دیرین اقتصاد کار ساده ای نیست. اقتصاد معیشتی محوطه های  همسان و ناهمانند باشد.محوطه دیگر می تواند غیر

دارنده محدوده وسیعی از منابع مختلف و متنوع است. در محوطه هایی که از ابعاد کاوش بیشتر برخوردار بوده و از دهکده ای مورد نظر دربر

استفاده شده؛ اطالعات و دیگر یافته ها روش های به روز علمی برای بدست آوردن مصنوعات تراشه سنگی، ریز/درشت بقایا جانوری وگیاهی 

دهکده اده است. این در حالی است که گونه های خاص مورد بهره برداری، به موقعیت و وضعیت محیطی مفید زیادی در اختیارمان قرار د

و  کوچکاجتماعی -اقتصادیاز دیدگاه کلی تشخیص و تعیین میزان برهم کنش های غال آنها بستگی دارد. ها و به دوره زمانی مورد اش

احتمال  آن موارد بستگی دارد.تاحد زیادی به چگونگی تعریف  منطقهپیش از سفال  گروه ها و جوامع دوره نوسنگیمقیاس در میان  بزرگ

در مقایسه با دیگر فازهای در زاگرس وجود دارد.  و نوسنگی پیش از سفالنوسنگی آغاز دوره  نوعی بومی گرایی فرهنگی در محوطه های

حضور اقالم وارداتی  .مشاهده شده استطی دوره پیش گفته نوسنگی در زاگرس، تنها شواهد کمی برای تجارت کوچک و بزرگ مقیاس در 

میانی و ) در فازهای و چیاسبز شرقی( Ohnuma and Matsumoto 2999) )به مقدار بسیار کم(درهال-مانند ابسیدین در برخی محوطه ها

 ;Rafifar 2991a-bبدست آمده است)صدها کیلومتر دورتر  ، مطمئنا دستاورد مبادالتی بوده که دست کم از( 2990)دارابی -فوقانی(

با  بهترین شواهد برای برهم کنش های کوچک مقیاس وجود اقالمی مانند صدف، قیر، و یا برخی از سنگ های ارزشمند است. (.2999

جالب ولی  اینکه میزان برهم کنش و سازماندهی اجتماعی میان یکجانشینان و گروه های دارای الگوهای استقراری از نوع کوچندگی بسیار

 شود.در طی این مراحل حیاتی ناچیز انگاشته  -آذوقه جو-تقریبا ناشناخته است؛ با این وجود نبایستی نقش گروه ها و جوامع کوچنده

 نمایانگرتکنولوژیکی  منظراز ، ابزارها و دورریزها بازنمایش یافته اند؛ ها سنگ مادرها، برداشتهکه در قالب محوطه ها صنعت تراشه سنگ 

دندانه دارها، کنگره دارها، خراشنده ها، اسکنه ها، سوراخ  نشانگر انواع متنوعی ازگونه شناختی  دیدگاهتراشه ها، تیغه ها و ریزتیغه ها و از 

نیست نیاز به گفتن افزود.  نیز زاوی شمی و درهال(در )را  باید به این لیست میکرولیت های هندسی و سرتیرها و ... هستند. کن ها/مته ها

در هر صورت کارابزارها و مصنوعات تراشه سنگی  .که بحث ها در خصوص صنعت تراشه سنگ زاگرس بسیار پیچیده و اغلب مشکوک است

تولید شده از محوطه های مورد مطالعه، گروه ابزاری بزرگی را تشکیل می دهند. تغییرپذیری نسبتا گسترده ای در میزان و تراکم تراشه 

گرچه به دلیل وجود تفاوت ها در روش های گردآوری  از یک محوطه به محوطه دیگر وجود دارد.و هم  ،محوطههر ز در هر نقطه اسنگ 
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این در حالی است که . مصنوعات و کشف آنها، امکان ارزیابی اهمیت چنان تفاوت هایی وجود نداشته و یا اینکه براحتی امکان پذیر نیست

ته شده در مطالعه محوطه ها و بقایای مکشوف از آنها، ابزارهای کوچک به احتمال زیاد از دست بخاطر روش های پژوهشی متنوع بکارگرف

جالبی در ارتباط با  اطالعاتبا این وجود، مجموعه های مختلفی از محوطه ها کشف شده که  رفته و یا اینکه از مجموعه ها حذف شده اند.

  خود صنعت و وضعیت محیطی، اقتصادی و اجتماعی متغیر در طی دوره نوسنگی پیش از سفال در منطقه را آشکار کرده اند.

سنگی و فناوری و تکنولوژی  یبه خوبی می توان به تفاوت های در/بین محوطه ای براساس بود و نبود انواع مشخص کارابزارها بنابراین

می توان هایی مولفه  چنینبدین ترتیب و برپایه ... پی برد. ظهور و توسعه انواع پوینت ها، هندسی ها )در صورت وجود( وو  ساخت آنها

-میکرولیت های هندسی، ریزاسکنه ها و انواع مختلف و متنوع پوینت ها تنها در محوطه های کمی -موارد زیر را مورد لحاظ قرار داد؛ الف

تفاوت های در/بین محوطه ای در چگونگی روش های ساخت و تولید قالب  -به میزان کم مشاهده شده است. بو  -زاوی شمی و درهال

تراش و برداشت از سنگ مادرها و چگونگی و میزان روتوش در ساخت مصنوعات مورد استفاده و بهره برداری  های اولیه ابزاری، روش های

به  .2اند شدهتراشه برداری و جداسازی ز تکنیک ضربه زنی یا تکنیک فشاری، اری با استفاده اقالب های ابز نشده مورد لحاظ قرار گرفته اند.

فلینت،  محلیِ-بومی شامل موادمواد خام برای تولید ابزارهای تراشه سنگی در منطقه زاگرس و نواحی پیرامونی آن، اقتصاد نظر می رسد 

از محوطه ای  -به خصوص در مورد ابسیدین-هستند. میزان مصرف این موادوارداتی ابسیدین و ، توف؟ کوارتز ،دولومیت رادیوالریت، چرت،

 این در حالی است فاز فوقانی قابل توجه است. 9در به گونه ای که رواج ابسیدین در چیاسبز شرقی  به محوطه ی دیگر بسیار متغیر است.

کمی از آن  ار، اما ابسیدین بسیدر جنوب شرقی آناتولی ابسیدینبه معادن اصلی سنگ  -نسبت به چیاسبز شرقی-نزدیکی تل درهال به رغم

است. مربوط به دوره فراپارینه سنگی متاخر حضور قطعی و قابل توجه ابسیدین در منطقه زاگرس با این وجود،  ؟محوطه بدست آمده است

؛ 2920رفیع فر در منطقه است ) نوسنگیغاز اطالعاتی از این نوع بیانگر وجود شبکه مبادالتی در سرتاسر دوره های فراپارسنگی و آ

Rafifar 2911a; 2992; Abdi 1001.) افزایش تعداد جمعیت های یکجانشین،احتماال نشانگر  ،ابسیدین انتقالرد تاخیر در ادر برخی مو 

به منابع ابسیدین شده باعث ممانعت در دسترسی آزاد و آسان  احتماالاست که بوده در منطقه مبادالتی و سیستم های دسترسی میزان 

  .باشد

قابل توجهی  از حضور -از برتری اگرنگوییم -، تراشه ها تقریبامحوطه ها اولیه ترفازهای پایینی و گرچه در محوطه ها و به خصوص در 

 تیغهبرپایه  بوده یا تراشهبرخوردارند؛ اما تشخیص وضعیت کلی صنعت تراشه سنگی محوطه های مورد نظر مبنی بر اینکه صنعتی براساس 

دربردارنده ریز/تیغه ها  ،از ابزارها در محوطه ها بخشیقسمت دشوار و مشکل گروه ها در حقیقت این است که کار چندان ساده ای نیست. 

به گونه ای که در برخی محوطه ها ابزارهای  و تراشه هایی هستند که بدون هرگونه تغییر و دستکاری مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

در  ساخته شده بر روی تیغه برتری دارند و در بعضی دیگر از محوطه ها ابزارهای ساخته شده بر روی تراشه بر دیگر مصنوعات غلبه دارند.

ف دیگر زمانیکه فقط ابزارهای وعه را تشکیل می داده اند. از طرموارد، قالب های اولیه نیز وجود داشته و بخش مهمی از مجمی همه 

در هر صورت ریز/تیغه ها و اساس تیغه فراوان تر از ابزارهای برپایه تراشه هستند. ابزارهای برمعموال تغییریافته مورد لحاظ قرار می گیرند؛ 

که هم سنگ  ای ه گونهبرا تشکیل داده اند.  هابخش قابل توجهی از صنعت محوطه  -براساس سنگ مادرهای بدست آمده-تراشه ها

سنگ مادرهای تک سکویی ی تیغه بیشتر شامل اسنگ مادره مناسبی برخوردارند. فراوانیمادرهای ریز/تیغه و هم سنگ مادرهای تراشه از 
                                                 

ک دست، با حداقل ضایعات اشاره کرد. از نشانه از جمله خصوصیات تکنیک فشاری می توان به تولید انبوه ریز/تیغه هایی با لبه های موازی و اندازه های نسبتا استاندارد بسیار ظریف و ی -2

این (. تکنیک های رایج دیگر در تولید ادوات )تیغه ها و تراشه ها( از طریق ضربه زدن انجام گرفته است. Wilke 1996) هستندشکل فشنگی ی هاسنگ های مادر ،های استفاده از این تکنیک

« با کوبیدن یک قطعه سنگ بر روی سندان»و یا ...(« چکش نرم )چوب، شاخ، استخوان، عاج و » و « چکش سخت )سنگی(» ضربه ی مستقیم که به دو صورت -1روش به دو شیوه ی 

صنعتگران از آن وشی است که قدیمی ترین رضربه زنی، روش (. 51-51: 1389انجام می شود) اینیزان و همکاران  -قلم-و ضربه ی غیرمستقیم با یک ابزار واسطه -2می شود؛  انجام

شده با استفاده از تکنیک ضربه زدن نسبت به تکنیک فشاری از  در محصوالت تولیدی آنها مشاهده کرد. ادوات ساخته تکنیک فشاری و ضربه زنی را می تواناستفاده می کردند. تفاوت 

با همزمان بوده است، از ویژگی های ظرافت و دقت کمتری برخوردارند. عده ای از صاحب نظران انگیزه اصلی از اختراع تکنیک فشاری را، که با ورود ابسیدین به کارگاه ها تقری

بکار می تولید میکرولیت های هندسی  هدف اصلی   بابرای قطعه قطعه کردن تیغه و به منظور تهیه و تولید قطعات ابزاری،  اسکنهتکنیک ریز  (.22: 1371اقتصادی آن دانسته اند )رفیع فر 

 (.Henry 1974) ته استرف
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 و بی شکل سنگ مادرهای هرمی تک سکویی هستند؛ هرچند که سنگ مادرهای با سکوهای متقابل موازی و چندسکویی نیز وجود دارند.

، سنگ مادرهای چندسکویی یا ها نیز برای تولید تراشه مورد استفاده قرار گرفته بودند؛ گرچه سنگ مادرهای تراشه کشف شده از محوطه

سنگ مادرهای ریزتیغه  وجود دارند. ها بسیار کم هستند اما در میان مجموعه ،دیسکی شکل یکروی را هم شامل می شدند. سنگ مادرها

تکنیک  .برخوردارندجدیدتر فوقانی و  فازهایدر میان مجموعه های  مناسبیاز فراوانی ی فشنگی و منشوری هستند که بیشتر به شکل ها

زاوی  شیخی آباد و چیاسبز شرقی( و تکنیک ضربه ای )جدید  وفازهای میانی )مورد استفاده در مورد این سنگ مادرها، تکنیک فشاری 

تکنیک فشاری در زاوی  ننبود ی و یا دوسکویی متقابل بازنمایش یافته اند.به صورت تک سکوین نوع سنگ مادرها است. ایشمی و درهال( 

 .اثری نیستدر شیخی آباد و چیاسبز شرقی و تولیدات آن ریز اسکنه تکنیک دیگر از از سویی  قابل توجه است.شمی و درهال 

ساخته شده از  . تعداد کمی از تراشه ها یا تیغه هایدورریزهاستمشخصه کلیدی چنین مجموعه ای، اندازه کوچک ابزارها، برداشته ها، و 

 0تا  9بین  میانگیناین در حالی است که طول آنها به طور  سانتی متر طول دارند. 1بیش از از نظر درازا ابسیدین فلینت، چرت، توف و 

به صورت و انواع دیگر معادن مواد خام در نزدیکی محوطه ها، دسترسی راحت به قلوه سنگ های فلینتی/چرتی سانتی متر نوسان دارد. 

تا  20بیشتر از  -به جز ابسیدین-محوطه هامورد استفاده به نظر نمی رسد که فاصله معادن سنگ خام کوچک و بزرگ وجود داشته است. 

کوچکی اندازه ی واقع بوده اند.از محوطه ها کیلومتری  0کمتر از  تر و نزدیکحتی ، و مونآنها در پیرا از برخیکیلومتر باشد هرچند  00

این مورد با توجه به وفور منابع فلینتی در نزدیکی محوطه ها نمی توانسته نتیجه محدودیت در دسترسی  قابل توجه است؛ابزارهای فلینتی 

در طی دوره  ،در روش فرهنگی/انتخابی آنها متصور شد. براساس یافته های فلینتی در منطقه ستیبایبه نظر می رسد؛ به منابع باشد بلکه 

تراشه ها تقسیم -و ریز/تیغه ها )در زاوی شمی و درهال(میکرولیت ها متفاوتِ پیش گفته باید خاطر نشان کرد که آنها به دو دسته معمولیِ

 ؛لحاظ شودبازنمایشی از کاهش متوالی اندازه تیغه در طی توالی تراش سنگ مادر  به مثابهمی شوند. حضور تیغه های کوچک تر می تواند 

 .انتخاب آگاهانه برای جمعیت های مذکور نباشند یو در نتیجه 

چنین موردی به خوبی در دیگر محوطه های  تغییرپذیری قابل توجهی در میان مجموعه ابزارهای تغییریافته در محوطه ها وجود دارد.

در  -برای مثال در شیخی آباد-چنین مجموعه تراشه ابزاری همزمان در منطقه قابل مشاهده و تشخیص است. شاید چشمگیرترین جنبه

ورد تمامی مجموعه در واقع در م ت باالی قطعاتی است که بدون هرگونه شکلی از روتوش آگاهانه مورد بهره برداری قرار گرفته اند.نسب

 هایی که در ارتباط با این قطعات هستند؛ تراشه ها و تیغه های استفاده شده ی بدون تغییر، فراوان ترین گروه را تشکیل می دهند؛ به طور

 Caneva et) که اغلب مورد اغماض قرار می گیرندی غیررسمی و غیراستانداردی هستند ابزارها چنینطبیعی چنان موردی نشانگر اهمیت 

al 2991: 110.) بدست آمده اند؛ شامل تیغه های کولدار،  حوطه های مورد مطالعه در اینجاابزارهای تغییر یافته ای که به طور اخص در م

که  واضح است ، اسکنه ها و قطعات کنگره دار و دندانه دار هستند.هامیکرولیت های هندسی، پوینت ها، سوراخ کن ها/مته ها، خراشنده 

غیر از تیغه های  به از خود نشان می دهند. محسوسیموعه ها از نظر آماری و میزان اهمیت از محوطه ای به محوطه دیگر تغییرات این مج

از محوطه های زاوی شمی و درهال، نشانگر استاندارد و منطبق سازی در گروه های ابزاری  بدست آمدهمجموعه های  ؛ها کولدار و هندسی

و همین در ریز/تیغه ها  (2990)دارابی و چیاسبز شرقی (Vahdatinasab et al 1021) در شیخی آباد یتغییرات چنین مختلف است. بنابراین

با افزایش در اشکال استانداردتر در گروه هایی مانند (؛ Ohnuma and Matsumoto 2999( و درهال) Solecki 2992طور در زاوی شمی )

به رغم تغییرپذیری در میان مجموعه  .ظاهر شده است در محوطه ها ها، ریز/تیغه ها و اسکنه هاخراشنده ها، سوراخ کن/مته هندسی ها، 

کنگره دارها و دندانه -روتوشدار ها، الگوهای ساخت و استفاده ابزاری به خوبی بیانگر تغییرات گسترده در تاکید بر گروه های ابزاری خاصِ

 .در طی زمان است -دارها

عات کنگره دار و دندانه دار از برتری چشمگیری طوی شمی و درهال، تیغه های کولدار، خراشنده ابزارها و قادر میان مجموعه های ز

از طرفی در بین محوطه های  گرچه فراوانی دو مورد اخیر در محوطه های شیخی آباد و چیاسبز شرقی قابل مالحظه است. برخوردارند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931ماه  آبان -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 انهمایش ملی باستان شناسی ایردائمی دبیرخانه                                 

12 

 

از اهمیت شایانی برخوردارند؛ هرچند  -و مثلثی های مختلف االضالع از نوع هاللی ها -درهال، گروه میکرولیت های هندسی زاوی شمی و

وطه های شیخی آباد و چیاسبزشرقی در مقایسه با گروه های فراپارینه سنگی متاخر از فراونی و عمومیت کمتری برخوردارند. در مح

اخیر، اهمیت و  ی هدو محوطدر  یکی از مهمترین گروه های ابزاری روتوشدار را تشکیل می دهند. -بودن به رغم کم شمار-خراشنده ها

از طرفی برخی ابزارهای  فراوانی ریز/تیغه های کولدار و قطعات کنگره دار و دندانه دار بیشتر و از محوطه ای به محوطه دیگر متغیر است.

از پوینت ها  محوطه ها کمیهمه ت قابل توجهی برخوردارند. این در حالی است که در پوینت شکل مانند سوراخ کن ها/مته ها از اهمی

هم مهم و هم از فراوانی نسبی خوبی و الیه های فوقانی ترشان  وراخ کن/مته ها در تمامی آنهاموجود است ولی به نظر می رسد که س

احتماال به مثابه سرتیرهای پرتابی ترکیبی بکار می  در زاوی شمیور نمود که هندسی ها با این وجود شاید بتوان چنین تص برخوردارند.

البته این مورد در خصوص همه محوطه های منطقه در طی دوره نوسنگی پیش از سفال مصداق  (.Olszewski 2991; 2999a-bرفته اند )

-هاللی ها-و یا دارای هندسی های بسیار کمی ()شیخی آباد و چیاسبز شرقی-اعم از هر نوع-ها زیرا برخی از محوطه ها فاقد هندسی ندارد.

مشخص ترین و فراوان  ای مختلف االضالع و هاللی هامثلثی ه ،زاوی شمی و درهالدر میان میکرولیت های با اینحال  هستند. )درهال(

 .اندداده ترین انواع ابزاری تغییریافته را تشکیل 

یار بس به طور کلی در منطقه زاگرس مشاهده شده اما -درهال در- هاحث دیگر در مورد تکنیک ریزاسکنه است که در برخی از مجموعه بم

و در زاگرس حضور داشته  در طی دوره آغاز هولوسن ، هرچند بربسیار کمتر بکار رفته است،تکنیک مذکور نادر و کمیاب است. با اینحال

کته حایز اهمیت نبود آن در گزارش نشده است؛ نز شرقی بریزاسکنه و تولیدات آن در محوطه های شیخی آباد و چیاساز تکنیک  است.

کولدار شده  ،تراشه ها و تیغه های بدست آمده از محوطه های مورد نظر با استفاده از روتوش شیبدار معمولی برخیزاوی شمی است. 

 ول نیست اما روتوش نیمه عمیق و نیمه عمیق معکوس در برخی از مجموعه ها استفاده شده اند.با وجود اینکه روتوش معکوس متدابودند. 

و ز و بن به تاکید فزاینده بر استفاده از قطعات کنگره دار و دندانه دار در میان گروه های ابزاری شیخی آباد و چیاساز دیگر تفاوت ها می توا

ی گونه های ابزاری تغییریافته  گیرند؛ اشاره داشت.های روتوشدار را دربرمی ا نیمی از ابزارکه تقریب -زاوی شمی و درهالفازهای جدیدتر 

به خصوص از محوطه های زاوی شمی و درهال گزارش نشده است این در حالی است که در شیخی آباد و  -داس-دارای جالی پهن و درازِ

گونه -تکنولوژیکیشباهت های  ،با این وجود از فراوانی زیادی برخوردارند. -و بیشتر در فازهای میانی و فوقانی آنها -در چیاسبز شرقی

از سوی و درهال  از یک سو و زاوی شمیمحوطه های شیخی آباد و چیاسبز شرقی، مجموعه های تراشه سنگی شناختی قابل استنادی بین 

مختلف، تفاوت ها و شباهت های محسوسی را نشان می دهند در قالب ابزاری دیگر وجود دارد که تولیدات فزاینده کنگره دار و دندانه دار 

 سال پیش وجود دارند. 20000-21000ره حوطه های به تقریب همسن در منطقه زاگرس در طی دوکه با م

 نتیجه گیری

سال  20000تا  21000محدوده ی زمانی نشانگر به طور کلی از نظر گاهنگاری  ی که در اینجا مورد مطالعه قرار گرفته اند؛محوطه های

بدست آمده از هر  مواد فرهنگی .اند؛ دست کم می توان آنها را به تقریب همزمان دانست اگر نگوییم که دارای همپوشانی. هستندپیش 

تراشه سنگی در عات مصنوبا این وجود انواع خاص  نشان می دهند.-نیز از نظر درزمانی-ی قابل توجهیو تفاوت ها چهار محوطه مشابهت ها

 مهم و مناسبی در جهت گاهنگاری محوطه ها بکار رفته اند. و متعاقبا به مثابه وسیله بیانگر نوسانات چشمگیرمحوطه ها وجود دارد، که 

برحسب که احتماال  ؛ستآنهاچنان نوساناتی، در بین محوطه های به تقریب همزمان فوق، تااندازه ای به دلیل نقاط متفاوت کاوش شده در 

اشکال متفاوت انطباق پذیری منتج از موقعیت های خاطر ب تااندازه ایاز طرف دیگر و  اند کارکردهای متفاوتی داشته ،اهداف مختلف

، مخصوصا تکنولوژی ها در ساخت ابزارهای تراشه سنگی ،به احتمال زیادو با این وجود  متنوع است. خردبوم های در ،متفاوت محوطه ایی

با نقاط مختلف در محوطه ها یا با محیط های متفاوت در موقعیت کمابیش  ،یاشت از قالب های اصلی و تنوع روتوش هاروش های برد
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برپایه مجموعه های سنگی  ما را در جهت بیان مقایسات و همسنجی های بین محوطه ای موضوعیچنان  قرارگیری آنها مرتبط است.های 

  .گر استهدایت بسیارزمان شناختی محوطه های مذکور در زاگرس  برایهمراه با دیگر شواهد مادی متفاوت، 

چنان تغییراتی، به رغم  .مشاهده شده است مادی مدارک فرهنگیمحسوسی در  ، تغییراتسال پیش در زاگرس 22000از حدود  اینحال با

تغییری  -وحشیو گردآوری رستنی های خودرو/ آذوقه جوییشکار/ -شان در نحوه ی بهره برداری از محیط زیستجوامع و گروه ها گویا 

این درحالی . اندروند تکرار را طی می نموده  -شاننزدیک تری -گذشتهتهیه خوراک در روش های  به مانندایجاده نکرده و کمافی سابق 

سال  22000معناداری در حدود  محیطیِ محسوسِ ، تغییراتِ-در اینجا زاوی شمی-است که نمودارهای گرده شناختی منتج از محوطه ها

نادیده اگر فازهای فوقانی چیاسبز شرقی -اطالعات معیشتی از محوطه های ذکر شده در اینجا پیش در نواحی مذکور نشان نمی دهند.

در رژیم  قابل توجهیبسیار خودرو/وحشی نقش  حبوبات-که گرچه گیاهان علفی عموما از نوع غالت هستند، بیانگر آن -؟گرفته شوند

در  تر نقشی مهمبه مراتب ، خودرو/وحشی غذایی داشته اند، اما خوراک های گیاهی مانند میوه های مغزدار دارای پوسته سخت و حبوبات

منابع جانوری و گیاهی وحشی نقش پایه  ،میان مجموعه های گیاهی مکشوف از محوطه ها بازی می کرده اند. به طور کلی و برپایه یافته ها

  .ر اقتصاد معیشتی گروه ها داشته اندای د

بین آنهاست. در/زارزی، فرازارزی و معلفاتی صنایع  بیانگر تشابهات قوی سنت هایِ ،برپایه صنعت تراشه سنگی محوطه هاهر یک از  جایابی

دارای عناصری از هر سه زاوی شمی درهال و به خصوص دو محوطه ی  اما ،با اینکه تفاوت های کمی بین دو صنعت اول شناخته شده

ه دو محوطه ی شیخی آباد و کبیشتر نشانگر صنایع زارزی و فرازارزی هستند؛ در حالیفاتی، لبه رغم دارا بودن نوع معصنعت است که 

موقعیت در نظر گرفتن این مورد مهم با  معلفاتی هستند. سنتنمایانگر  بیشتر -به رغم وجود عناصری از صنعت فرازازی-چیاسبز شرقی

اسبز یدر درهال و چ-و هم حضور ابسیدین وارداتی و تکنیک های تراش سنگ مادرها روش های تهیه خوراک و امرار معاش، های قرارگیری

، دربردارنده حذف تدریجی برپایه سنت تراشه سنگی محوطه ها می توان اظهار داشت که تحول درونی آنها شوند. میتر  واضح -شرقی

و در فازهای جدیدتر محوطه ها با کاهش  -ی کولدار-دسی ها با گرایش محسوس در جهت جایگزینی آنها با ریز/تیغه هامیکرولیت ها و هن

در این راستا می توان بیان کرد که گرچه در فازهای اولیه ی محوطه های زاوی شمی و  تیغه ها همراه است. ابزارها به خصوص در اندازه

حضوری چشمگیری دارند اما در فازهای بعدی از تعداد آنها به طور محسوسی کاسته شده است؛ این درهال، میکرولیت ها و هندسی ها 

می توان به وجود تراشه هندسی خبری نیست بلکه  و میکرولیت هابز شرقی نه تنها از درحالی است که در محوطه های شیخی آباد و چیاس

 ریز/تیغه ها جای آنها را می گیرند. ی و جدیدتر،ی رسد در فازهای میاناشاره کرد که به نظر م های مختلف

احتماال عامل اصلی در این خصوص تکنیک جدید شکل دهی سنگ مادر است که با عنوان تکنیک فشاری از آن نام برده شده و منتج به 

اذ تکنیک فشاری و تولیداتش، از پیامد اتخ از آنها شده است. تر ا و منظمزیب و متعاقبا تولید ریز/تیغه های تر سنگ مادرهای شکیلساخت 

گویا چنین  دندانه دار، و جایگزینی آنها با ریز/تیغه های دارای روتوش های منظم و شکیل تر است.با روتوش  تیغه هایبین رفتن تدریجی 

به طور محوطه ها همه در  اده از تکنیک فشاریاستف است. را در آن زمان دربرگرفتهو نواحی پیرامونی تحولی سرتاسر درونبوم زاگرس 

بدون به تنهایی و را  -داس-جالی دارایتیغه های نمی توان  هرچند آغاز نشده و بلکه تقدم و تاخر زمانی را نشان می دهد.همزمان 

وجود  به فعالیت های درو و برداشت محصوالت گیاهی خوراکی اهلی شده منسوب نمود؛ امامطالعات دقیق بقایای استفاده بر لبه ی ابزارها، 

خودِ آن تیغه ها دارای روتوش های منظم همراه با جالی بسیار زیاد می تواند مدرکی بر انجام فعالیت های مشابه بر روی گونه های مختلف 

رستنی های اهلی شده استفاده می شدند.  انواعکه در دوره های جدیدتر برای بهره برداری از  ؛در دوره های قدیمی تر باشدخودرو/وحشی 

محوطه های چیاسبز شرقی فازهای جدیدتر حال چنان ابزارهایی از جمله شاخصه های دوره مورد نظر در منطقه مذکور است که در  اینبا 

بیشتر می تواند تحت عنوان قلمروگرایی اجتماعی مورد  -نوعتفاوت هایی از این یا به عبارتی  -چنان وضیعتی شیخی آباد کشف شده اند.و 

وجه در صنعت نکته شایان ت ه خصوص زمانی که با سیستم های خودبسنده در راستای استحصال مواد خام مواجهیم.بحث قرار گیرند؛ ب
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دره/دشت های  در مناطق مختلفرا بومی صنایع که تاثیر  عدم تجانس و ناهمانندی آنهاست -در برخی موارد -تراشه سنگی محوطه ها

نباید از نظر دور داشت که عملکردهای متفاوت اردوگاه ها و دهکده  .ساخته استنمایان  میان کوهی زاگرس و دشت های رسوبی مجاورش

 .همیشه در مصنوعات تراشه سنگی آنها بازنمایش نیافته اند ی اولیهها
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 محوطه های منتخب آغاز هولوسن در باله ی شرقی هالل حاصلخیزی.موقعیت جغرافیای  -2نقشه
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 (Ohnuma and Matsumoto 2999: 91-99; Ohnuma 2992: 19) مصنوعات تراشه سنگی از تل درهال -2تصویر 
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 (Solecki 2992: figs: 20, 21, 29, 21, 21) سنگی از زاوی شمی تراشه مصنوعات  -1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Darabi 1022: 110-112مصنوعات تراشه سنگی از چیاسبز شرقی ) -9تصویر 
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 (Vahdatinasab et al 1021) مصنوعات تراشه سنگی از شیخی آباد -1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 
 (Vahdatinasab et al 2112) مصنوعات تراشه سنگی از شیخی آباد -4تصویر 
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