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چکیده

شــناختی دو دهــهی اخیــر در فالتمرکــزی ایــران،
در نتیجــهی بررســیهای باستان
ِ
شــماری محوطــهی پارینهســنگی کشــف شــده اســت کــه تعــدادی از آنهــا در اســتان
ســمنان امــروزی جــای میگیرنــد .تحــوالت فرهنگــی شــمال فالتمرکــزی در طــول
آخریــن چرخــهی یخچالــی نســبت بــه زا گــرس کمتــر شــناخته شــده و بهنظــر میرســد
در طــول دوران پلیئستوســن جدیــد ایــن پهنــه هــم بهعنــوان کوریــدور بــرای گســترش
قلمــرو زیســتی گروههــای انســانی و هــم بهعنــوان محــل زندگــی اســتفاده میشــده اســت.
بررســی شهرســتان دامغــان بهدلیــل مبهــم بــودن وضعیــت ایــن پهنــه ،ســنجش موقعیــت
راهبــردی آن در فرضیــات و نیــز بررســی گوناگونـ ِـی راهبردهــای سازشــی در چشـماندازهای
بــاز ،خشــک و نیمهخشــک در فــات ایــران انجــام شــد .پرســشهای پژوهــش شــامل
هــای بــازی ماننــد میــرک ،دالزیــان و صوفیآبــاد در
آن بــود کــه آیــا میتــوان محوطه ِ
سمنان-ســرخه را در بخشهــای شــرقیتری چــون دامغان-شــاهرود نیــز یافــت؟ و ا گــر
آری ،آیــا از نظــر زمانــی قابلمقایســه بــا محوطههــای گــروه اول خواهــد بــود؟ در نتیجـهی
بررســیهای میدانــی ،محوطــهی روبــازی در جنــوب شــهر دامغــان و شــمالغرب کویــر
حاجیعلیقلــی (چاهجــم) یافــت شــد و «چاهجــم» نــام گرفــت .پژوهــش بــرروی یافتههــا
بهروشهــای کتابخانــهای ،بررســی میدانــی و آزمایشــگاهی انجــام پذیرفــت .در ســطح
محوطــهی چاهجــم ،گونههــای مختلــف دستســاختههای ســنگی در ســطحی وســیع
(حــدود  9×2کیلومتــر) پرا کنــده شــدهاند .شــواهد فعالیتهــای انســانی در چاهجــم و در
ً
پهن ـهای کــه امــروزه اقلیــم خشــک دارد ،احتمــاال از شــرایط متفــاوت اقلیمی/محیطــی در
دورهی پلیئستوســن جدیــد در بخــش مرکــزی فــات ایــران حکایــت میکنــد .ایــن شــواهد
بــاز هــم نشــانداد کــه میتــوان بخــش شــمالی فالتمرکــزی را بهعنــوان کوریــدور و محــل
زندگــی گروههــای انســانی در پلیئستوســن جدیــد در نظــر گرفــت .براســاس گونهشناســی
دستســاختههای ســنگی بهنظــر میرســد دورهی اصلــی حضــور انســان در چشــمانداز
چاهجــم ،دورهی پارینهســنگی میانــی باشــد؛ بنابرایــن ،از نظــر گاهنــگاری ،قابلمقایســه
بــا محوطههــای روبــاز کشــف شــده در موقعیــت سمنان-ســرخه اســت.
کلیــدواژگان :حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر مرکــزی ،چاهجــم ،پارینهســنگی میانــی،
دســتافزار ســنگی.

* نویسندهی مسئول
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مقدمه

شــناختی دو دهــهی اخیــر در فالتمرکــزی ایــران ،کشــف
ماحصــل بررســیهای باستان
ِ
شــماری محوطــهی منتســب بــه دورهی پلیئستوســن جدیــد اســت (شــکل 1؛ ر .ک.
بــهAlibeigi & Khosravi 2009; Berillon et al., 2007; Biglari & Shidrang, :
;2006; Biglari et al., 2009; Chevrier et al., 2010; Heydari-Guran et al., 2014

Rezvani & Vahdati Nasab, 2010; Vahdati Nasab et al., 2010, 2013; Vah-

 dati Nasab & Hashemi, 2016و بیگلــری1382 ،الــف و ب؛ وحدتینســب و فیــض،
1393؛ وحدتینســب و همــکاران .)1386 ،پیــش از کشــفیات اشــاره شــده ،وضعیــت
ایــن بخــش از فــات ایــران در ادوار پارینهســنگی مبهــم و تاریــک بــود .ایــن موضــوع چنــد
دلیــل عمــده داشــته اســت .دلیــل نخســت و بــه اعتقــاد نگارنــدگان ،مهمتریــن دلیــل،
کمبــود پژوهشگــران عالقمنــد بــه باستانشناســی پارینهســنگی در ایــران و بهعبــارت
نســبی ایــن دوره تــا دو دهــهی اخیــر در بیــن باستانشناســان
دیگــر ،ناشــناخته بــودن
ِ
ایرانــی بــوده اســت ( .)Vahdati Nasab & Hashemi, 2016تمرکــز فعالیتهــای
باستانشناســی پیشازتاریخــی در زا گــرس و توجــه کمتــر بــه فالتمرکــزی ایــران و
حاشــیهی دشــت کویــر را میتــوان بهعنــوان دلیــل دوم درنظــر گرفــت ( .)Ibidاز طرفــی،
اغلــب محوطههــای پارینهســنگی فالتمرکــزی ایــران ،محوطههــای روبــاز هســتند و
ـنگی شــکلگرفته در
یافتــن ایــن نــوع محوطههــا بســیار دشــوارتر از محوطههــای پارینهسـ ِ

شــکل  .1محوط ههــای دارای یافت ههــای منســوب
بــه دور ههــای پارین هســنگی در فالتمرکــزی ایــران.1 .
تپــه خالصــه؛  .2گله؛  .3کشـفرود؛ .4غار خونیک؛
 .5چا هجــم؛  .6میــرک و دالزیــان؛ .7صوفیآبــاد؛ .8
ُ
مغانــک؛  .9اچونــک؛  .10ســپید دشــت؛  .11نرگــه؛
ُ
 .12زاویــه؛  .13قلعــه گوشــه؛ .14هالبــاد؛  .15قلعــه
بــزی (نگارنــدگان.)1396 ،
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غارهــا و پناهگاههــای صخــرهای اســت .کمبــود غارهــا و مســطح بــودن و یکنواختـ ِـی نســبی
پهن ـهی وســیع فالتمرکــزی ایــران ،کار یافتــن محوطههــای روبــاز پارینهســنگی را بســیار
دشــوار میکنــد .افزونبــر اینهــا ،فعالیتهــای میدانــی در چشـماندازهایی چــون حواشــی
دشــت کویــر و فالتمرکــزی ایــران بــه برنامهریــزی دقیقتــر ،صبــر و تحمــل فــراوان و آمــاد
و پشــتیبانی قویتــری نســبت بــه مناطقــی چــون زا گــرس نیــاز دارد.
بــا توجــه بــه مــواردی کــه در بــاال بیــان شــد ،بررســیهای باستانشــناختی در ایــن
پهنــهی کمشــناخته شــده اهمیــت باالیــی دارد .پیــش از ایــن ،یکــی از نگارنــدگان و
همکارانــش ( )Vahdati Nasab et al., 2013از اهمیــت ایــن پهنــه و نقــش احتمالــی آن
بهعنــوان کوریــدوری بــرای پرا کنــش گروههــای انســانی در دورهی پلیئستوســن ســخن
گفتهانــد .بهمنظــور ســنجش ایــن موضــوع ،نظــر بهوجــود رســوبات ســطحی کواترنــری و
حضــور منابــع آبــی (ولــو کــم و پرا کنــده) کــه در کویــر چاهجــم تخلیــه میشــوند ،شهرســتان
دامغــان در بخــش شــرقی اســتان ســمنان بــرای بررســی انتخــاب شــد .ایــن منطقــه در
بخــش شــمالی فالتمرکــزی ایــران قــرار میگیــرد کــه بهماننــد کمربنــدی قابلزیســت در
جنــوب رشــتهکوههای البــرز و شــمال دشــت کویــر مرکــزی ایــران قــرار گرفتــه اســت   .
کمربنــد قابــل زیســت (بــرای گروههــای انســانی) در
بهنظــر میرســد عــرض ایــن
ِ
ً
نوســانات دورهی پلیئستوســن جدیــد کــم و زیــاد میشــده اســت .ایــن پهنــه احتمــاال هــم
بهعنــوان کوریــدور بــرای گســترش قلمــرو زیســتی گروههــای انســانی و هــم بهعنــوان
محــل زندگــی اســتفاده میشــده اســت .بررســی شهرســتان دامغــان بهدلیــل مبهــم بــودن
وضعیــت ایــن پهنــه ،ســنجش موقعیــت راهبــردی آن در فرضیــات و نیــز بررســی گوناگونـ ِـی
راهبردهــای سازشــی در چشـماندازهای بــاز ،خشــک و نیمهخشــک در فــات ایــران انجــام
شــد .پرســشهای پژوهــش شــامل آن بــود کــه آیــا میتــوان محوطههــای بــازی ماننــد
میــرک ،دالزیــان و صوفیآبــاد در سمنان-ســرخه را در بخشهــای شــرقیتری چــون
دامغان-شــاهرود نیــز یافــت؟ و ا گــر آری ،آیــا از نظــر زمانــی قابلمقایســه بــا محوطههــای
گــروه اول خواهــد بــود؟ پژوهــش بــرروی یافتههــا بهروشهــای کتابخانــهای ،بررســی
میدانــی و آزمایشــگاهی انجــام پذیرفتــه اســت.

موقعیت و توصیف منطقهی بررسی

محوطـهی چاهجــم در حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر مرکــزی ایــران و شــمال کویــر چاهجــم
در شــرق اســتان ســمنان و جنــوب شهرســتان دامغــان واقــع شــده اســت .ایــن محوطــه در
پهن ـهای قــرار دارد کــه بهطــور کلــی دارای شــیب عمومــی نزدیــک بــه یــک درجــه از شــمال
بــه جنــوب اســت (وحدتینســب .)1393 ،مهمتریــن نــوع زمینهــا در پهنـهای کــه محوطــه
در آن قــرار دارد از شــمال بــه جنــوب بهترتیــب شــامل دشــتهای دامنــهای ،واریزههــا و
آبرفتهـ�ای سـ�نگریزهدار و زمینهـ�ای پسـ�ت و شـ�ور هسـ�تند( (�Vahdati Nasab & Hash
 .)emi, 2016: 141بخــش اعظــم زمینهــای چش ـمانداز از خــاک ُرس بــا درج ـهی بــاالی
نمــک و نیــز ســنگریزه تشــکیل شــده اســت .بهدلیــل شــیب ایــن پهنــه و فاصلــهی کــم
مناطــق کوهســتانی بــا مناطــق پســت ،روانآبهــای حاصــل از بارندگــی بــا ســرعت زیــادی
بــه کمــک آبراهههــای بیشــمار فصلــی بــه داخــل کویــر چاهجــم زهکــش میشــوند .بهدلیــل
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وجــود ایــن آبراهههــا ،ســالیانه حجــم بســیار زیــادی خــاک و رســوب در ســطح چش ـمانداز
جابهجــا میگــردد کــه موجــب ایجــاد تغییــرات بهخصــوص در جزئیــات چش ـمانداز میشــود
(عزالدیــن .)33 :1378 ،از عــوارض مهــم دیگــر در سراســر پهنــهی مــورد بررســی ،رشــته
قناتهــای متعــدد ،زمینهــای کشــاورزی و باغهــا هســتند .پوشــش گیاهــی چشــمانداز،
ُت ُنــک و شــامل گیاهــان شــوری پســندی چــون :تــاق ،گــون ،گــز ،درمنــه و خارشــتر بههمــراه
تعــداد محــدودی درختچههــای بــزرگ و کوچــک اســت (همــان)( ،تصویــر .)1
در ســطح محوطــهی چاهجــم ،گونههــای مختلــف دستســاختههای ســنگی
در ســطحی وســیع (حــدود  9×2کیلومتــر) پرا کنــده شــدهاند (شــکل3؛ تصویــر .)1آثــار
پرا کنــش دستســاختههای ســنگی پارینهســنگی از فاصلــهی حــدود شــش کیلومتــری
جنــوب شــهر دامغــان آغــاز شــده و بههمیــن صــورت تــا حــدود  9کیلومتــر روبــه جنوبشــرق،
دستســاختههای ســنگی دیــده میشــوند .عــرض پرا کنــش دستســاختهها هــم کمــی
بیــش از  2کیلومتــر اســت؛ بنابرایــن مســاحت محــدودهی پرا کنــش دستســاختهها

تصویــر  .1بــاال :چش ـمانداز عمومــی محوط ـهی
چاهجــم (وحدتینســب و هاشــمی :1394 ،تصویــر
ـنگی پرا کنــده در
)1؛ پاییــن :دستســاختههای سـ ِ
ســطحی از ســنگهای ریــز و درشــت (نگارنــدگان،
.)1394
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در ســطح ایــن محوطــه بیــش از  18کیلومتــر مربــع خواهــد شــد (وحدتینســب و
هاشــمی .)1394 ،برخــاف محوطههایــی چــون میــرک در ســمنان ،ترا کــم پرا کنــش
دستســاختههای ســنگی در چاهجــم بســیار پاییــن اســت .پرا کنــش تعــداد انــدک
ً
دستســاختههای ســنگی در ســطحی چنــان وســیع (شــکل 3؛ تصویــر  ،)1احتمــاال نشــان
از تأثیــر شــدید عوامــل طبیعــی و مصنوعـ ِـی پــس از نهشتهشــدن و نیــز شــیوهی زندگــی در
دورهی پلیئستوســن جدیــد در دشــتهای بیابانــی اســت .حضــور شــواهد فعالیتهــای
انســانی در ایــن محوطــه و در پهنــهای کــه امــروزه دارای اقلیــم نیمهخشــک و خشــک
اســت ،از شــرایط متفــاوت اقلیمی/محیطــی در دورهی پلیئستوســن جدیــد در فالتمرکــزی
ایــران حکایــت میکنــد (متأســفانه در مــورد بازســازی دیریــن اقلیــم فالتمرکــزی ایــران
هنــوز پژوهشــی جــدی صورتنگرفتــه اســت؛ ر .ک .بــه .)Kehl, 2009 :بهنظــر میرســد در
طــول دورهی مــورد بحــث ،در اثــر نوســانات اقلیمی/محیطــی ،چشـمانداز اطــراف محوطــه
دچــار دگرگونیهایــی میشــده اســت (بــرای مطالعــه در مــورد تغییــرات اقلیمــی دورهی
پلیئستوســن جدیــد و اثــرات آن بــر تغییــر چش ـمانداز طبیعــی و پوشــش گیاهــی ر .ک .بــه:
میــان زیــر دورههــای
 .)Hetherington & Reid 2010,ایــن دگرگونیهــا در اثــر نوســان
ِ
گرمتــر و ســردتر یــا مرطوبتــر و خش ـکتر پدیــد میآمــد (همزمــان بــا  .)MIS5e-2: Ibidدر
نتیجـهی نوســان ،الگــوی حرکــت روانآبهــا و ســیالبها ،وجــود یــا عــدم وجــود دریاچهها
و آبگیرهــای داخلـ ِـی موقتــی و دائمــی و میانگیــن درج ـهی دمــای هــوای نزدیــک ســطح
زمیــن و بیشــینه و کمینـهی دمــا ،همــه و همــه دچــار دگرگونــی میشــدند ( .)Ibidدگرگونــی
در الگوهــای مؤلفههــای اشــاره شــدهی اقلیمــی بهنوبــهی خــود میتوانــد ویژگیهــای
گیاهــی و جانــوری ا کوسیســتمها را تغییــر دهــد (بــرای اثــرات تغییــرات تدریجــی اقلیمــی بــر
تنــوع زیســتی ر .ک .بــهBarnosky, 2004; Lovejoy & Hannah, 2006; Kappelle :
 et al., 19999و بــرای اثــرات تغییــرات شــدید اقلیمــی ر .ک .بــهArnell, 2006; Com� :
 .)mittee on Abrupt Climate Change, 2002از نقطهنظــر علــم بومشناســی تطــوری،
زندگــی بــه شــیوهی شــکارگری-گردآوری در پهنههایــی چــون دشــتهای مســطح
ـک بــا چش ـماندازهای بــاز ،بهخصــوص در دورههایــی ناپایــدار چــون
خشــک و نیمهخشـ ِ
پلیئستوســن جدیــد نیازمنــد تحــرک باالســت ( .)Finlayson, 2004: 87بنابرایــن پرا کنــش
وســیع دســتافزارها میتوانــد در نتیجــهی چنیــن شــیوهای از شــکارگری-گردآوری
باشــد؛ شــیوهای کــه نیازمنــد تعقیــب جانــور و شــکار از راه دور بهوســیلهی دس ـتافزارهای
پرتابــی اســت ( .)Ibid: 93دلیــل دوم بــرای چنیــن پرا کنــش وســیعی میتوانــد حرکــت
دستســاختههای ســنگی در اثــر فرآیندهــای پــس از دور ریــزی یــا فرآیندهــای پــس از
نهشــته شــدن باشــد (ر .ک .بــه .)Kaptijn, 2009: 55-57 :از نظــر حرکــت دستســاختهها
از موضــع اصلــی خــود ،ایــن فرآیندهــا بــه دو دســتهی عمــودی و افقــی تقســیم میشــوند.
عمــودی ،یعنــی حرکــت دستســاختهها از الی ـهی اصلــی خــود بــه الیههــای دیگــر .تأثیــر
فرآیندهــای حرکــت افقــی هــم پــس از بــه ســطح رســیدن دستســاختهها و قرارگیــری در
معــرض عوامــل هوازدگــی و فرسایشــی آغــاز میشــود .از جمل ـهی عوامــل حرکــت افقــی در
چش ـمانداز بررســی ایــن مقالــه ،ســیالبهای رایــج در پهنههــای خشــک و نیمهخشــک را
میتــوان نامبــرد .ســیالبها از راه ایجــاد روانآبهــای بــا ســرعت و حجــم زیــاد میتواننــد
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چشــماندازهای بیابانــی را در کمتریــن زمــان ممکــن دچــار دگرگونــی کنــد (Aleshire,

)2008: 128; Cooke et al., 1993: 95-98; Huggett, 2011: 187؛ بهویژه که پوشش
ً ُ
گیاهــی در پهنههــای خشــک و نیمهخشــک ،معمــوال ت ُنــک اســت (;Laity, 2008: 238
ـدی زندگــی انســان
 .)Noy-Meir, 1985عوامــل دیگــری چــون ساختوســازهای ادوار بعـ ِ
و کشــاورزی و شــخم زمیــن نیــز در محوطههــای روبــاز پارینهســنگی آنهــم در پهنههایــی
کــه ضخامــت خــاک در آنهــا چنــدان زیــاد نیســت بســیار مؤثــر اســت (در مــورد ضخامــت
خــاک در پهنههــای بیابانــی ر .ک .بــه .)Dunkerley, 2011 :تأثیــر عوامــل انســانی بهویژه
در چشــمانداز چاهجــم بســیار بهچشــم میخــورد (وحدتینســب و هاشــمی .)1394 ،در
بخــش میانــی محوطــه ،مجموع ـهی بزرگــی از کارخان ـهی فــوالد در حــال ســاخت اســت.
زمینهــای کشــاورزی ،حرکــت روزانــهی دامهــا ،عبــور راه آهــن تهران-مشــهد ،همــه و
ـگرف وضعیــت دس ـتنخوردهی ابتدایـ ِـی
ـانی مؤثــر در تغییــر شـ ِ
همــه از جملــه عوامــل انسـ ِ
محوطــهی پارینهســنگی چاهجــم هســتند.
بــا حرکــت از محوطــه بهســمت جنــوب ،بهتدریــج پوشــش گیاهــی زمیــن ناپدیــد
میشــود ،خــاک ســطحی ،نمکــی و نفوذناپذیرتــر شــده و درنهایــت ،پهنـهی وســیعی دیــده
ـیع
ـنگی ریــز و درشــت نیســت .ایــن پهنـهی وسـ ِ
میشــود کــه در آن خبــری از واریزههــای سـ ِ
3
مرطــوب و پوشــیده شــده از نمــک و کانیهــای تبخیــری  ،کویــر چاهجــم یــا حاجیعلیقلــی
نامیــده میشــود ( .)Krinsley, 1970: 56کویــر چاهجــم یــک پالیاســت (تصویــر .)2
پالیاهــا ،بســترهای پســت دریاچههــای موقتــی در دشــتها ،بیابانهــا و یــا در اطــراف
ً
خطــوط ســاحلیاند کــه عمدتــا در مناطــق خشــک و نیمهخشــک تشــکیل میشــوند.
در یــک سیســتم پالیایــی مقــدار موازنــهی آب (بــارش و جریــان ورودی منهــای جریــان
خروجــی ،تبخیــر و تبخیر-تعــرق) بــرای اغلــب ماههــای ســال و بــرای کل یــک ســال منفــی
اســت ( .)Rosen, 1994; Laity, 2008: 99پالیاهــا در حوضههــای خشــک ،اغلــب در
پســتترین بخشهــای ایــن حوضههــا تشــکیل میشــوند؛ گــهگاه از طریــق ســیالب یــا

تصویــر  .2بســتر پالیــای چاهجــم (نگارنــدگان،
.)1394
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بــارش بــاران یــا از راه آبهــای زیرزمینــی ُپــر آب شــده و هــر ازچندگاهــی خشــک میشــوند
( .)Neal, 1975: 1; Laity, 2008: 100-103شــرط نامیــدن پالیــا آن اســت کــه حتــی
ً
عمیقتریــن بخشهــای حوضــه نیــز بــه تنــاوب خشــک شــوند .معمــوال در پالیاهــا شــواهد
تشــکیل کانیهــای تبخیــری ماننــد کربناتهــا دس ـتکم در عمیقتریــن بخشهــا دیــده
میشــود (.)Rosen, 1994
4
پالیــای چاهجــم از نــوع پالیــای جریــاندار یــا پالیــای نمکــی اســت .در اینگونــه از
ً
پالیاهــا ،ســطح ایســتابی 5معمــوال در عمــق کمتــر از  5متــری از ســطح باالیـ ِـی زمیــن قــرار
کــم ســطح ایســتابی ،فرآیندهــای مویینگــی 6و تبخیــر ،بســتر
میگیــرد .بهدلیــل عمــق ِ
پالیاهــای جریــاندار -بهخصــوص در بخشهــای مرکزیتــر -اغلــب در طــول ســال
مرطــوب باقــی میمانــد .عالوهبــر رطوبــت ،در بســتر آنه ـا مــواد محلــول بــه مــرور انباشــت
شــده و شــواهد انباشــت در بخــش قابــل توجهــی از ســطح مشــاهده میشــود (Navarro et
 .)al., 2008: 307; Rosen, 1994: 1, 4گرچه تشــکیل رســوبات تبخیری بخشــی مهم از
سیســتمهای پالیایــی اســت ،انباشـتهای قابلمالحظـهی ایــن رســوبات در زیــر آب تنهــا
هنگامــی ممکــن اســت کــه آبهــای ســخت و نم ـکدار بهطــور دائــم از راه آبخوانهــای
زیرزمینــی بــه سیســتم تزریــق شــوند ( .)Rosen, 1994: 1بهنظــر میرســد در دورهی
پلیئستوســن جدیــد ،نوســانات اقلیمــی موجــب تغییــر در وســعت پالیــای چاهجــم و یــا
تشــکیل حوضههــای بســتهی موقتــی کوچــک و بــزرگ میشــده اســت .در اینصــورت،
تغییــرات در سیســتم آبشــناختی 7ایــن پهنــه ،اثراتــی عمیــق بــر ا کوسیســتم محلــی و در
نتیجــه ،زندگــی گروههــای انســانی گــذارده اســت (در مــورد نوســانات آبشــناختی پالیاهــا و
ً
تأثیــر آن بــر ا کوسیســتم و موجــودات زنــدهی وابســته مثــا ر .ک .بــهBachhuber, 1992: :
  .)300; Smith, 2003: 43-108

یافتهها

از ســطح محوطــهی چاهجــم 525 ،قطعــه دستســاختهی ســنگی بــا درج مختصــات
جغرافیایــی بــرای هــر قطعــه برداشــت شــد کــه در شــکل  ،3پرا کنــش آنهــا دیــده میشــود.
خــام بیــش از نیمــی از دستســاختههای چاهجــم از ســنگهای آذریــن و
مــادهی
ِ
آتشفشــانی اســت (%53.3؛ جــدول  )1کــه در ایــن میــان ســنگهای تشــکیل شــده از
خاکســتر آتشفشــانی (تــوف) بــا  %25.5بیشــترین ســهم را بهخــود اختصــاص دادهانــد
ً
( .)Vahdati Nasab & Hashemi, 2016: 148احتمــاال منبــع بخــش قابلتوجهــی
از مــادهی خــام مــورد اســتفاده در چاهجــم در فاصلــهی حــدود  20کیلومتــری از مرکــز
هندســی محوطــه قــرار دارد (قزلجــه .)1394 ،ایــن موضــوع دسترســی محلــی بــه مــادهی
ً
خــام ســنگی بــا کیفیــت را نشــان میدهــد (مثــا ر .ک .بــه.)MacDonald, 2008: 218 :
عمــدهی مــواد خــام ســنگی بــه کمــک رودخان ـهی چشــمهعلی و یــا ســیالبها از موضــع
اصلــی خــود جابهجــا شــده و بــه نزدیکــی محوط ـهی چامجــم میرســیدند .همانطورکــه
ســنگی
در بــاال اشــاره شــد ،بهنظــر میرســد حتــی بخــش اعظمــی از دستســاختههای
ِ
ســطحی نیــز پــس از دور ریــزی و نهشتهشــدن ،در اثــر فرآیندهــای فرسایشــی و انســانی از
موضــع اولیــهی خــود جابهجــا شــدهاند  .
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تســاختههای چاهجــم براســاس مــادهی خــام (Vahdati Nasab & Hashemi,
جــدول  .1گونهشناســی دس 
.)2016: table. 1

مادهی خام

فراوانی

درصد ()%

آذرین

280

53.3

چرت

95

18.1

ماسهسنگ

96

18.3

54

10.3

525

100

الیسنگ

8

مجموع

8

برخــی پژوهشگــران (چــون اندرفســکی )Andrefsky, 1994 :معتقدنــد در صــورت
ً
ـنگی بــا کیفیــت ،گروههــای شــکارگر-گردآور ضرورتــا بــه
دسترسـ ِـی خــوب بــه مــادهی خــام سـ ِ
ســاخت دسـتافزارهای قاعدهمنــد اقــدام نمیکننــد (ر .ک .بــه :هاشــمی و وحدتینســب،
 .)1392ایــن موضــوع در چاهجــم دیــده میشــود .در ایــن محوطــه در بدبینانهترین حالت،
ســنگی هــدف ،9دستســاختههای قاعدهمنــد 10هســتند.
 %58از دستســاختههای
ِ
ً
یعنــی حــدود  %42از دستســاختهها احتمــاال بــا صــرف زمــان و زحمــت کمتــر و بــا توجــه
ً
بــه نیازهــای آنــی ســاخته شــدهاند .11ایــن نــوع دوم از دستســاختهها معمــوال 12موجــب
ـنگی
مصــرف غیــر بهینـهی مــادهی خــام میشــوند؛ بنابرایــن دسترســی بــه مــادهی خــام سـ ِ
بــا کیفیــت تأثیــر زیــادی در ترکیــب مجموعــه دستســاختههای ســنگی محوطههــای
پارینهســنگی دارد .در کنــار دسترســی بــه مــادهی خــام ،نــوع معیشــت و بهعبــارت دیگــر،
نیــاز گروههــای شــکارگر-گردآور نیــز در ترکیــب مجموعــه دستســاختههای ســنگی بســیار
ً
ـتی بــاز و همــوار
مهــم اســت .مثــا در پهنههــای خشــک و نیمهخشــک کــه چش ـمانداز دشـ
ِ
دارنــد ،شــکار موفــق نیازمنــد تعقیــب جانــوران در فواصــل طوالنــی و دنبــال کــردن ّرد آنهــا،
همــکاری در گروههــای بزرگتــر و نیــز دس ـتافزارهای پرتابــی اســت (Finlayson, 2004:
 .)93بنابرایــن در ایــن نــوع چشـماندازها نیــاز بهدستســاختههای قاعدهمنــد ،چنــدکاره،
ســبک و قابــل حمــل بیــش از پیــش احســاس میشــود ( .)Andrefsky, 1994از ایــنرو
شــاید بتــوان حضــور ُپــر رنــگ دستســاختههای قاعدهمنــد ،بهخصــوص ســرپیکانها را
در محوطههــای حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر مرکــزی ایــران توجیــه کــرد (در چاهجــم،
ســرپیکانها و خراشــندههای همگــرا حــدود  %17از کل مجموعــه و  %40از دســتافزارها
را تشــکیل میدهنــد :جــدول 2؛ تصویــر  .)3مــورد جالــب توجــه ،یافتههــای اخیــر در مــورد
عــدم پرتابــی بــودن ســرپیکانها و خراشــندههای همگــرای چاهجــم اســت .ایــن پژوهــش
ا کنــون در حــال انجــام بــوده و هنــوز بــه نتایــج نهایــی نرســیده اســت (گفتگوهای شــفاهی با
نســیم فیضــی؛ دانشــجوی دکتــرای دانشــگاه تربیتمــدرس) .در صــورت صحــت موضــوع
یــاد شــده ،وجــود درصــد بــاالی ســرپیکانها و خراشــندههای همگــرا نیــاز بــه بررس ـیهای
تــر آتــی دارد .بهعنــوان مثــال ،وجــود درصــد باالیــی از دســتافزارهای اشــاره
ریزبینانه ِ
شــده را شــاید بتــوان بــا توجــه بــه شــکار جانــوری خــاص یــا مصــرف و پــردازش منبــع غذایــی
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تصویــر  .3برخــی ســرپیکانها و خراشــندههای

همگــرای محوط ـهی چاهجــم (& Vahdati Nasab
.)Hashemi, 2016: fig. 6

خــاص توجیــه نمــود .تخصصــی شــدن در شــکار و وجــود دسـتافزارهای بــا هــدف و شــکل
خـ�اص بـ�ا متغیـ�ر بـ�ودن ،فصلـ�ی بـ�ودن و وردش منابـ�ع محیطـ�ی نیـ�ز همبسـ�ته اسـ�ت( (�Fin
 .)layson, 2004: 99; Torrence, 1989: 61; Winterhalder, 1987وردش زمانــی و
مکانــی (بهخصــوص در مــورد بارشهــای جــوی) نیــز از ویژگیهــای رایــج پهنههــای
ً
خشـ�ک و نیمهخشـ�ک جهـ�ان (مثـلا ر .ک .بـ�هCooke et al., 993: 95-98, 103; Kal� :
 )ma & Franks, 2005: 18; Reid & Frostick, 2011: 302, 303و بهطــور خــاص،
پهنـهی حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر مرکــزی اســت.
شناســی دستســاختههای ســنگی یافــت شــده از چاهجــم %42.29 ،از
از نظــر گونه
ِ
مجموعــه را ابزارهــا تشــکیل میدهنــد ( 222قطعــه) .پــس از آن  %32.95برداشــتهی
خــام ( 173قطعــه) %14.67 ،ســنگ مــادر و قطعــات آن ( 77قطعــه) و درنهایــت %10.10
وازدههــا ( 53قطعــه) هســتند (شــکل  .)2درصــد بــاالی ابزارهــا میتوانــد نشــانگر ایــن

16

شماره  ،16دوره هشتم ،بــهار 1397

حقیقــت باشــد کــه در خــود چش ـمانداز محوط ـهی چاهجــم از ایــن قطعــات بــرای انجــام
فعالیتهــای گوناگــون اســتفاده میشــده اســت .وجــود ســنگ مادرهــا ،قطعات ســنگمادر
و وازدههــا نیــز نشــان میدهــد کــه تراشـهبرداری در خــود محوطــه صــورت میگرفتــه اســت.
برداشــتهها براســاس هندســه و شــکل در ســه بخــش تراشــه ( ،)%81.42تیغــه ( )%11.70و
ریزتیغــه ( )%6.87قــرار میگیرنــد (مجمــوع 393 :قطعــه)( ،شــکل )2؛ بنابرایــن ،تکنیــک
رایــج در محوط ـهی چاهجــم ،برداشــت تراشــه از روی ســنگمادرها بــوده اســت .در میــان
ســنگمادرهای کامــل ( 33قطعــه) حــدود  %27.3آثــار برداشــتهی تراشــه دارنــد و مابقــی،
ســنگمادرهای تیغــه و ریزتیغــه هســتند (شــکل  .)2دلیــل تعــداد انــدک ســنگمادرهای
تراشــه چنــدان مشــخص نیســت و نیــاز بــه بررس ـیهای آتــی دارد .بهطــور کلــی (مجمــوع
برداشــته و ســنگمادر) ،تکنیــک ریزتیغــه درصــد قابلتوجــه  %11.04از کل مجموعــهی
 525قطع ـهای را تشــکیل میدهــد.
در جــدول  ،2گونهشناســی ابزارهــای محوطــهی چاهجــم و فراوانــی نســبی آنهــا
دیــده میشــود .همانطورکــه در بــاال ذکــر شــد ،بیشــترین فراوانــی بــه ســرپیکانها و

شــکل  .2باال :گونهشناســی دستســاختههای
نهــا (مجمــوع525 :
چا هجــم و فراوانــی نســبی آ 
ـکلی برداشــتهها
ـ
ش
ـی
قطعــه)؛ وســط :گونهشناسـ
ِ
نهــا (مجمــوع 393 :قطعــه)؛
و فراوانــی نســبی آ 
پاییــن :گونهشناســی ســنگمادرها براســاس
نــوع برداشــته (مجمــوع 33 :قطعــه) (نگارنــدگان،
.)1394

شــکل  .3پرا کنــش دستســاختههای ســنگی
در ســطح محوط ـهی چاهجــم (وحدتینســب و
هاشــمی :1394 ،شــکل .)1
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خراشــندههای همگــرا تعلــق دارد .پــس از آن ،ســایر خراشــندهها هســتند (.)%17.2
مــورد جالــب توجــه دیگــر آن اســت کــه  21قطعــه از ســرپیکانها از بخــش انتهــای دور
شکســته شــدهاند و یــا تنهــا بخــش انتهــای نزدیــک آنهــا باقیمانــده اســت .صفح ـهی
ـکمی ایــن ابزارهــا در لحظـهی برداشــت در بررســی پیمایشــی
شــامل دو ســطح بیرونــی و شـ ً ِ
(وحدتینســب )1394 ،عمومــا بــا زاویـهی بیــش از  20درجــه نســبت بــه ســطح زمیــن بــود.
ایــن موضــوع میتوانــد حاکــی از جابهجایــی دستســاختهها از موضــع اصلــی خــود پــس از
نهشــته شــدن در یــک یــا چنــد ُر خداد آنــی ماننــد ســیالب باشــد.
بهطــور کلــی در  300قطعــه از دستســاختههای چاهجــم ،اســتفاده از فنــاوری لوآلــوآ
دیــده میشــود ( %57.14از کل مجموعــه) .ایــن فنــاوری در چاهجــم ،تراشـهمحور اســت
( 273قطعــه یــا  %91از مجموعـهی قطعــات بــا فنــاوری لوآلــوآ در چاهجــم برداشــتههای
تراشــه 17هســتند) .رواج برداشــتهبرداری تراشــه بــه کمــک تکنیــک لوآلــوآ از ویژگیهــای
ً
منســوب بــه دورهی پارینهســنگی میانــی اســت (مثــا در مــورد خــاور نزدیــک ر .ک .بــه:
 84 :2013 Shea,و در مورد غرب اروپا ر .ک .به .)Tuffreau, 1992: 71 :در %27.43
از کل مجموع ـهی دستســاختهها آثــار پوســتهی ســطحی اولیــه دیــده میشــود (144
قطعــه) .تنهــا در  13قطعــه دستســاخته ،پوســتهی ســطحی بهصورتــی اســت کــه
تمــام ســطح بیرونــی برداشــتهها و یــا قطعــات ســنگ مادرهــا را پوشــانده اســت (پوشــش
حــدود  .)%100بهطــور کلــی ،تنهــا در  %18.75از دستســاختههای دارای پوســتهی
ســطحی ،مقــدار ایــن پوشــش شــدید ( )≥ %80اســت .ایــن موضــوع ناشــی از رواج
تکنیــک آمادهســازی پیشــرفتهای ماننــد لوآلوآســت کــه در آن ســنگمادرها پیــش از
ً
برداشــتهبرداری معمــوال بهخوبــی عــاری از پوســتهی بیرونــی میشــوندDibble et( 18
.)al., 2005: 546

بحث و بررسی

در نبــود گاهنــگاری مطلــق بــرای محوطـهی چاهجــم ،ســعی گردیــده تــا براســاس مطالعــات
ریختشناســی ،فنــاوری و گونهشناســی دستســاختههای ســنگی و مقایســه بــا ســایر
محوطههــای پارینهســنگی فالتمرکــزی ،گاهنــگاری نســبی ارائــهشــود .براســاس حضــور
بســیار پــر رنــگ فنــاوری لوآلــوآ در محوطــهی چاهجــم ،حضــور چشــمگیر ســرپیکانها،
رواج قطعــات روتــوشدار و نیــز خراشــندهها میتــوان مهمتریــن دورهی تشــکیل
چاهجـ�م را دورهی پارینهسـ�نگی میانـ�ی دانسـ�ت( (�Binford, 1973; Debénath & Dib
 .)ble, 1994; Shea, 2013: 82-105وجــود درصــد قابلتوجــه برداشــته و ســنگمادر
تیغــه و ریزتیغــه در مجموع ـهی چاهجــم (%20.76؛  109قطعــه) در کنــار حضــور قطعــات
قایقــی و ریزتیغههــای دوفــور ،میتوانــد نشــانی از حضــور دورهی پارینهســنگی جدیــد
باشــد ()Hours, 1974; Shea, 2013: 122-148؛ بنابرایــن براســاس شــواهد فنــاوری و
گونهشــناختی دستســاختههای ســنگی بهنظــر میرســد اســتقرار پارینهســنگی میانــی
ً
چاهجــم بیشــتر بــه تاریخهــای متأخرتــر آن مربــوط باشــد (مثــا بــرای مقایســه ر .ک.
بــه .)Wahida et al., 2009: 122 :بههرحــال ،در ایــن محوطــه دســتکم از دورهی
پارینهســنگی میانــی آثــار فعالیتهــای انســانی دیــده میشــود.
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جــدول .2فراوانــی نســبی دس ـتافزارها در
محوط ـهی چاهجــم (نگارنــدگان.)1394 ،
گونهشناسی
دورویه
ساتور ابزار
خراشندهها (غیر از همگرا)
چاقو
سرپیکان/خراشندهی همگرا
فاقدار/13دندانهدار
دوفور14
15
لیماک
قطعات روتوشدار
قطعات قایقی16
مجموع

فراوانی
2
1
38
1
88
20
4
3
60
4
221

درصد
0.9
0.5
17.2
0.5
39.8
9.0
1.8
1.4
27.1
1.8
100
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بــا توجــه بهحضــور محوطههــای پارینهســنگی در فالتمرکــزی ایــران و بهخصــوص
ـمالی دشــت کویــر
در پهنـهای کــه در اســتان ســمنان امــروزی جــای میگیــرد ،حاشــیهی شـ ِ
احتمالــی پرا کنــش انســانریختها و
مرکــزی بهطــور جــدی بهعنــوان یکــی از مناطــق
ِ
مــدرن خار جشــده از آفریقــا مطــرح شــده اســت (محوطههــای پهنــهی نامبــرده
انســان
ِ
ِ
کــه در اســتان ســمنان امــروزی جــای دارنــد ،شــامل صوفیآبــاد ،میــرک ،دالزیــان و چاهجــم
هســتند) (ر .ک .بــه .)Vahdati Nasab et al., 2013 :منطقــهی پرا کنــش دیگــر در
جنــوب فــات ایــران و در خــط ســاحلی خلیجفــارس و دریــای عمــان قــرار میگیــرد (بــرای
مطالعـهی بیشــتر در مــورد ایــن منطقــه ر .ک .بــهLahr & Foley, 1994; Rose 2010; :
 .)Vahdati Nasab et al., 2013بایــد توجــه شــود کــه ایــن پرا کنشهــا بهمعنــای مهاجرت
در طــول یــک نســل و بهماننــد آنچــه در عشــایر امــروزی دیــده میشــود ،نیســت؛ بلکــه
چیــزی شــبیه بــه پرا کنــش و گســترش قلمــرو زیســتی جانــوران در طــول چنــد نســل بــوده
اســت (Alerstam et al., 2003; Finlayson, 2004: 40-43؛ بــرای بحــث مفصــل در
مــورد ســرعت پرا کنــش و گســترش قلمــرو گونههــای زیســتی ر .ک .بــهSkellam, 1951 :
و .)van den Bosch et al., 1992
بهنظـــر میرســـد پرا کنـــش گروههـــای انســـانی در دورهی پلیئستوســـن پایانـــی در
پهن ـهی ش ــمال کوی ــر مرک ــزی ای ــران و بهط ــور خ ــاص ،چش ـمانداز کوی ــر چاهج ــم بی ــش از
هرچیــز بــه پرا کنــش ،نوســان و نیــز درجـهی شــوری منابــع آب مربــوط بــوده اســت (در مــورد
نقــش مهــم آب در تطــور ،پرا کنــش و الگوهــای اســتقراری و تحــرک انســان در پلیئستوســن
ر .ک .بــه .)Bretzke et al., 2012; Finlayson, 2016 :بهدلیــل وردش زمانــی و مکانــی
در بارشه ــای ج ــوی ،روانآبه ــا و تش ــکیل س ــیالبها در چشــمانداز چاهج ــم بهمانن ــد
ســـایر پهنههـــای خشـــک و نیمهخشـــک جهـــان (Gabler et al., 2009: 462; Cooke
 )et al., 993: 103و نی ــز ماهی ــت متغی ــر دورهی پلیئستوس ــن پایان ــی (Konecky et al.,
 ،)2011; Mann et al., 2015; Price, 2006بـــه احتمـــال زیـــاد ویژگیهـــای جمعیتـــی
انســـانی شـــکارگر-گردآور حاضـــر در ایـــن چشـــمانداز در دورهی مـــورد بحـــث
گروههـــای
ِ
دچ ــار دگرگونیهای ــی در زم ــان و م ــکان میش ــد .پ ــس از ه ــر ب ــارش ج ــوی قابلتوج ــه،
روانآبهایـــی در ســـطح چشـــمانداز جـــاری میشـــدند و سیســـتمهای آبشـــناختی و
حوضهه ــای آبری ــز در س ــطح محل ــی تش ــکیل میدادن ــد .سیس ــتمهای آبش ــناختی در
ای ــن چشـ ـمانداز میتوانس ــت ب ــه س ــه دس ــتهی کل ــی تقس ــیمش ــود (بهترتی ــب از ش ــمال
بـــه جنـــوب) :الـــف .مناطـــق شـــیبدار بـــا شـــبکه آبراهههـــای جامـــع؛ ب .دشـــتهای
مس ــطح ب ــا ش ــبکه آبراههه ــای ابتدای ــی و ی ــا ب ــدون ش ــبکه آبراه ــه؛ پ .مناطق ــی ک ــه
آبه ــای س ــطحی ی ــا زی ــر زمین ــی از پهنهه ــای مرطوبت ــر دریاف ــت میکنن ــد (Pilgrim et
 .)al., 1988: 380; Rodier, 1985باتوج ــه بهچنی ــن تغییرات ــی در س ــطح چشــمانداز ،در
ویژگیه ــای جمعیت ــی ،الگ ــوی تح ــرک ،معیش ــت و س ــازمان فن ــاوری گروهه ــای انس ــانی
ً
تغیی ــرات متناظ ــری حاص ــل میش ــد (مث ــا ر .ک .ب ــهChang et al., 2011; Gamble, :

2005; Hetherington & Reid, 2010; Morisaki et al., 2015; Richerson & Boyd,

 .)2000; Veth, 2005; Yoo, 2007در ســـالهای خشـــکتر نیـــز از منابـــع آبهـــای
زمینـــی حواشـــی پالیـــای چاهجـــم میتـــوان بهعنـــوان منبعـــی بـــرای آب شـــیرین
زیـــر
ِ

چاهجم ،محوطهی پارینهسنگی در جنوب دامغان

و قاب ــل ش ــرب در ای ــن چشـ ـمانداز ی ــاد نم ــود .از آنج ــا ک ــه خ ــاک پهنهه ــای خش ــک و
نیمهخش ــک عم ــق چندان ــی ن ــدارد (بهعب ــارت دیگ ــر ،س ــطوح س ــنگ بس ــتر بس ــیار ب ــه
ســـطح نزدیـــک هســـتند) و در ســـطح بخشهایـــی از پالیـــا حتـــی در ســـالهای خشـــک
نی ــز مق ــداری آب دی ــده میش ــود ،میت ــوان انتظ ــار داش ــت ک ــه در دورهی پلیئستوس ــن در
برخ ــی مناط ــق از حواش ــی پالی ــا ب ــا کن ــدن بخ ــش بس ــیار اندک ــی از خ ــاک س ــطحی میش ــد
ب ــه مق ــداری آب قاب ــل ش ــرب رس ــید .چنی ــن راهب ــرد س ــادهای ب ــرای دسترس ــی ب ــه مناب ــع
آب شـــیرین را اســـبهای وحشـــی در چنـــد صـــد ســـال اخیـــر در منظقـــهی موســـوم بـــه
ـک واق ــع در بخ ــش ش ــرقی ای ــاالت متح ــده
قبرس ــتان اقیان ــوس اطل ــس 19در جزای ــر کوچ ـ ِ
و کان ــادا ب ـهکار بس ــتهاند ()Blythe, 1983; Hennigar, 1976; Welsh, 1973؛ بنابرای ــن
ـانی حواش ــی پالی ــای چاهج ــم نمیتوانس ــتهاند راهب ــرد
دلیل ــی ن ــدارد ک ــه گروهه ــای انس ـ ِ
مش ــابهی برگزینن ــد.
باستانشناســان یــا دیرینانسانشناســان بــرای همبســته کــردن یافتههــای
مرتبــط بــا ســازمان فنــاوری (در اینجــا دستســاختههای ســنگی) بــا داســتان زندگــی
گروههــای انســانی در پهنـهای خــاص نیــاز بــه اســتفاده از روشهــای پژوهشــگران علومــی
چــون رسوبشناســی ،بومشناســی تطــوری ،روشهــای گاهنــگاری مطلــق و نســبی،
زمینریختشناســی ،جغرافیــای فیزیکــی و ســایر علــوم مرتبــط دارنــد .تجمیــع نتایــج ایــن
بررس ـیها بــه درک بهتــر چگونگــی و چرایــی تطــور ســاختار معیشــتی ،ســازمان فنــاوری،
ســازمان اجتماعــی ،تطــور وراژنتیکــی و ســایر راهکارهــای سازشــی گروههــای شــکارگر-
گــردآور منجــر میشــود (ایــن موضوعــات بــه تفصیــل در :جاجرمــی ،1394 ،بحــث شــده
اســت) .اســتفاده از چنیــن رویکــردی در محوطـهی چاهجــم هنــوز در مراحــل اولیـهی خــود
اســت .پژوهشهــای آینــده بهطــور بالقــوه میتواننــد پاس ـخگوی مســائلی چــون تغییــرات
اقلیمی-محیطــی در پهنـهی حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر مرکــزی ایــران و رابطـهی آن
بــا راهکارهــای معیشــتی و ســازمان فنــاوری و رابطـهی زمانــی محوطـهی چاهجــم بــا ســایر
محوطههــای حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر مرکــزی باشــد .در ایــن میــان ،در وهلـهی اول
بــه بررس ـیهای جامــع رسوبشناســی ،گردهشناســی ،زمینگاهنــگاری و زمینشــیمیایی
پالیــای چاهجــم نیــاز اســت .امیــد اســت پژوهشهــای آتــی بتوانــد بــه روشــن شــدن
وضعیــت زمانــی و مکانــی محوط ـهی چاهجــم بهطــور خــاص و نقــش حاشــیهی شــمالی
دشــت کویــر مرکــزی ایــران در مطالعــات باستانشناســی پارینهســنگی و تطــور انســان در
جهــان کمــک کنــد    .

نتیجهگیری

براســاس آنچــه در بــاال گفتــه شــد و برمبنــای بررســی فنــاوری ســاخت و گونهشناســی
دستســاختههای ســنگی یافــت شــده از ســطح محوط ـهی چاهجــم ،میتــوان مهمتریــن
دورهی محوط ـهی چاهجــم را پارینهســنگی میانــی متأخــر تــا اوایــل پارینهســنگی جدیــد
ً
دانسـ�ت (بـ�رای مقایسـ�ه ،مثـلا ر .ک .بـ�ه Derevianko & Shunkov, 2011; Fernán�:
 .)dez, 2002; Richter et al., 2001; Shidrang, 2014همچنیــن محوط ـهی چاهجــم
را میتــوان همافــق محوطــهی غربیتــر میــرک دانســت (ترکمنــدی1390 ،؛ Vahdati
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 .)Nasab et al., 2013ایــن موضــوع میتوانــد بــر اهمیــت کمربنــد حاشــیهی شــمالی کویــر
مرکــزی در دورهی پارینهســنگی میانــی (دورهی گســترش قلمــرو زیســتی انســان مــدرن و
نئاندرتالهــا) و نقــش آن بهعنــوان راهــهای پیشــنهادی (درVahdati Nasab et al., :
 )2013داللــت کنــد .البتــه تــا زمــان عــدم وجــود گاهنــگاری مطلــق از ایــن محوطههــا و
نیــز در عــدم وجــود بررســیهای جزئینگرانــهی دیریــن اقلیم/محیــط از ایــن بخــش از
فالتمرکــزی ایــران ،قطعیــت ایــن موضــوع جــای تردیــد فــراوان دارد؛ زیــرا احتمــال تفــاوت
گاهنــگاری ایــن محوطههــا حتــی تــا حــدود  10.000ســال نیــز وجــود دارد     .
بهنظــر میرســد تغییــرات اقلیمی/محیطــی در پهنـهی مــورد بحــث منجــر بــه تغییــرات
در ویژگیهــای منابــع آب چــون کاهــش و گســترش مقــدار و وســعت آب پالیــا ،درجــهی
شــوری و ...و درنهایــت منجــر بــه تغییــرات در ا کوسیســتم و درنهایــت تغییــرات در
روشهــای معیشــت و راهکارهــای ســازش گروههــای انســانی میشــده اســت .بررسـیهای
آتــی میتوانــد بــه روش ـن شــدن بســیاری از مســائل ذکــر شــده کمــک کنــد.

سپاسگزاری
نگارنــدگان از ســرکار خانــم مهنــدس گالویــژ ملکــی و آقــای مهنــدس مرتضــی شــیخی در پژوهشــکدهی علــوم زمیــن بــرای کمــک
در تعییــن نــوع مــادهی خــام سپاســگزارند .همچنیــن مراتــب ســپاس خــود را نســبت بــه ســرکار خانــم داوودیــان و خانــوادهی
داوودیــان در ادارهی میراثفرهنگــی شهرســتان دامغــان بــرای پشــتیبانی ابــراز میدارنــد ،همچنیــن از جنــاب آقــای جلیــل گلشــن
در پژوهشــگاه ســازمان میراثفرهنگــی بــرای تخصیــص بودجــهی الزم بــرای انجــام بررســیهای پارینهســنگی دامغــان بســیار
سپاســگزاریم .درنهایــت از اعضــای گــروه بررســی آقایــان مهیــار خادمــی بمــی و ســروش راضــی بینهایــت قدردانیــم.

پینوشت
)1. Late Pleistocene (126-11500 Ka: Gradstein et al. 2004
2. Logistics
3. Evaporite Minerals
4. Discharge Playa
5. Water table
6. Capillary Action
7. Hydrological system
8. Siltstone

ً
 .9در اینجــا منظــور از قطعــات هــدف ،قطعاتــی چــون ســنگمادرها ،برداشــتههای خــام و برداشــتههایی اســت کــه بعــدا بــه
یشــوند .مــراد ایــن اســت کــه فرآوردههــای جانبــی و وازدههــا در جامعـهی آمــاری بهشــمار نیاینــد.
دسـتافزار تبدیــل م 
 .10واژهی دستســاخته بهعنــوان واژهای جامعتــر از دســتافزار از آنرو اســتفاده شــد کــه در ایــن تقســیمبندی بتــوان
ســنگمادرهای آمــاده شــده ب ـهروش قاعدهمنــد ( )Formally Prepared Coreرا نیــز جــای داد (.)Andrefsky 1994: 22
 .11ایــن موضــوع تنهــا از روی بررس ـیهای شــکلی و فناورانــه اســت و مــوردی قطعــی و واضــح نیســت؛ زیــرا در مشــاهدات
ً
انسانشناســانه از جوامــع شــکارگر-گردآور (مثــا در )Frison, 1979; White, 1967; White & Thomas, 1972 :و یــا در
ً
بررســی مجموعــه دستســاختههای ســنگی یافتشــده از کاوشهــا (مثــا در )Downey, 2010; Ormerod, 1997 :بــه مؤثــر و
بهینــه بــودن دسـتافزارهای بــه ظاهــر غیرقاعدهمنــد (غیــر رســمی) در روشهــای گوناگــون معیشــتی اشــاره شــده اســت؛ بنابرایــن
بهینگــی ،نــوع معیشــت و کاربــرد دستســاختهها در بررسـیهای جوامــع شــکارگر-گردآور اهمیــت بیشــتری از شــکل ظاهــری دارد   .
 .12بــه اســتثنای روشــی بهنــام برداشــتهبرداری دوقطبــی ( )Bipolar Flakingدر مــواردی کــه ســنگمادر کوچــک شــده
اســت و زوایــای ســکوی ضرب ـهی آن دیگــر مناســب بــرای برداشــتهبرداری عــادی نیســت (ر .ک .بــه.)Shea 2013: 21 :
13. Notch
14. Dufour
15. Limace
16. Carinated Pieces
17. Flake Blank
18. Decortication
19. Graveyard of the Atlantic
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کتابنامه

 بیگلــری ،فریــدون1382 ،الــف« ،گــزارش بررســی مقدماتــی محوطههــایپارینهســنگی منطقــهی كاشــان» ،در :نقــره كاران ســیلك ،بهكوشــش :صــادق
ملكشــهمیرزادی و حمیــد فهیمــی ،صــص ,151 -168 :پژوهشــكدهی باستانشناســی،
ســازمان میراثفرهنگــی كشــور ،تهــران.
 بیگلــری ،فریــدون1382 ،ب« ،نرگــه :نخســتین شــواهد پارینهســنگی میانــی دردشــت قزویــن ،شــمالغربی فالتمركــزی» ،گزارشهــای باستانشناســی ،شــمارهی ،2
صــص ،165 -171 :پژوهشــكدهی باستانشناســی ،ســازمان میراثفرهنگــی كشــور،
تهــران.
 ترکمنــدی ،شــیرین« ،1390 ،مطالعــه فنــاوری ســاخت و ریختشناســیدستســازههای ســنگی محوطــهی پارینــه ســنگی میــرک ،در جنــوب شــهر ســمنان»،
پایاننامـهی دورهی كارشناسیارشــد در رشــتهی باستانشناســی؛ گرایــش پیشازتاریــخ،
دانشــگاه تربیتمــدرس (منتشــر نشــده).
 جاجرمــی ،فهیمــه« ،1394 ،اثــرات تغییــر اقلیمــی بــر تطــور چنــد جانب ـهی انســانمــدرن» ،پایاننامــهی دورهی كارشناسیارشــد در رشــتهی باستانشناســی؛ گرایــش
پیشازتاریــخ ،مؤسســهی آمــوزش عالــی مارلیــک (منتشــر نشــده).
 عزالدیــن ،حســین ،1378 ،پوشــش گیاهــی منطقــهی دامغــان و شــاهرود (طــرحشــناخت مناطــق ا کولوژیــک کشــور) ،وزارت جهــاد ســازندگی ،مؤسســهی تحقیقــات
جنگلهــا و مراتــع کشــور.
 قزلجــه ،رحمــت« ،1394 ،تنــوع مــادهی خــام محوطــهی پارینهســنگی میانــیچاهجــم» ،پایاننامــهی كارشناسیارشــد باستانشناســی ،مؤسســه آمــوزش عالــی
مارلیــک (منتشــر نشــده).
 وحدتینســب ،حامــد« ،1393 ،گــزارش فصــل نخســت بررســیهای پارینهســنگیحاشــیهی شــمالی کویــر مرکــزی ،محــدودهی کویــر چــاه جــم ،دامغــان ،ســمنان»،
پژوهشــکدهی باستانشناسی(منتشــر نشــده).
 وحدتینســب ،حامــد ،روســتایی کــوروش ،و رضوانــی ،حســن« ،1386 ،دالزیــان(میــرک  ،)1شــاهدی بــر اســتقرار پارینــه ســنگی در حاشــیهی شــمالی کویــر مرکــزی ،اســتان
ســمنان» ،نام ـهی پژوهشــگاه  20و 21صــص.9-14 :
 وحدتینســب ،حامــد ،و فیــض ،زینــب« ،1393 ،بررســی و شناســایی محوطههــایپارینهســنگی در حاشــیهی شــمالی کویــر مرکــزی ایــران در حــد فاصــل بیــن ســمنان و
ســرخه» ،مجموعــه مقــاالت دوازدهمیــن گردهمایــی ســاالنهی باستانشناســی ایــران،
صــص.465-468 :
 وحدتینســب ،حامــد ،و هاشــمی ،میــاد« ،1394 ،بررســی و شناســایی محوطههــایپارینهســنگی در حاشــیهی شــمالی دشــت کویــر مرکــزی :شــمال کویــر چاهجــم» ،در:
گزارشهــای چهاردهمیــن گردهمایــی ســاالنهی باستانشناســی ایــران ،بهکوشــش:
حمیــده چوبــک ،صــص ،535-540 :پژوهشــکدهی باستانشناســی ،ســازمان
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری.
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