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 چکیده

نشان  ریاخ یشناسباستان یهااند. پژوهشمنطقه نیا یسنگنهیپار یهامهم در پژوهش ییایزاگرس ازجمله مناطق جغراف یانکوهیم یهادره
سنگ چرت واقع  یتیوالریراد یباز هستند و در مجاورت برونزدها یهادر زاگرس از نوع محوطه یسنگنهیپار یهامحوطه یاند که برخداده
و  یسنگ یافزارهاوجود دست لیاستان کرمانشاه به دل روزآبادیبه دشت سرفمشرف یهایبوژان واقع در ناهموارمله ۀوطاند. محشده

 یافزارهادست یشناسساخت و گونه یفناور ۀهاست. مطالعگونه محوطه نیاز ا یکیپراکنده در آن،  یاسنگ چرت رودخانه یهاگرهک
 دیکارگاه روباز تول کیعنوان است که از محوطه به نیا انگریلوآلوآ است، ب یتراشه و فناور دیتول بریدست آمده از آن، که مبتنبه یِسنگ

 یشناختنیبستر زم ۀمحوطه، مطالع کی یسنگ یافزارهادست ۀاست. در مطالع شدهیاستفاده م یانیم یسنگنهیپار ۀدر دور یافزار سنگدست
مهاجرت ابزارسازان  ایو  یاست، چراکه انتخاب محل زندگ اریبس تیاهم یافزارها داراساخت دست یخام مورد استفاده برا ۀماد یابیو منشأ

 شیدو آزما جیمقاله نتا نیاساس، در ا نیبوده است؛ بر ا ازیمورد ن یاافزارهساخت دست یمواد خام مناسب برا افتنی ریتحت تأث خیاز تار شیپ
دست به یِانتخاب یافزار سنگدست یتعداد ی( روXRF ای کسیفلورسانس پرتو ا یسنجفی)ط ییایمیمقطع نازک( و ژئوش یۀ)ته یپتروگراف

 یدست آمده از سازندهابه یسنگ یهااز نمونه یاستان کرمانشاه و تعداد روزآبادیبوژان دشت سرفمله ۀمحوط یفصل بررس نیآمده از اول
 یابیمنشأ جهیچرت پراکنده بر سطح آن و در نت یهاگرهک بودنیرداتوا ای یساختن محلمحوطه با هدف مشخص نیاطراف ا یشناسنیزم

ه مشخص منطق یِ شناسنیزم ۀنقش یبررس زیو ن زهایآنال جیبر اساس نتا تیارائه شده است که در نها یشده در ابزارسازخام استفاده ۀماد
سنگ و اسهآهک، م یتولوژیکشکان )شامل ل یشناسنیزم ندساز اریاحتمال بسو به یمحل یشده در ابزارسازاستفاده یهامنشأ سنگ دیگرد

وطه سنگ چرت پراکنده در مح یهاها، گرهکآبراهه یعناصر موجود در ذرات رسوب نیمشابه ب باًیتقر ریقرمزرنگ( بوده است. مقاد یکنگلومرا
 .بوده است یریگجهینت نیمالک ا گر،یکدیبا  ابیعناصر کم یهمخوان یعنیو سازند کشکان، 
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 . مقدمه1

اسر شناسی در سراکثریت مطالعات سنگ چرت در باستان
مشاهده یا های قابلدنیا بر پایۀ مطالعات ویژگی

که  های بصریبراساس ویژگیماکروسکوپیک است که 
توانند بدون استفاده از میکروسکوپ دیده شوند، شرح می

اند، ها معموالً با خطا همراهالبته این روش شوند.داده می
 هابر احتمال خطای دید، بافت و ظاهر سنگچراکه عالوه

کس عرغم تمایز ممکن است دارای مشابهت باشند و بهبه
کروسکوپی در تمایز ِ بین ِ دو نوع [. مزایای مطالعات می1]

دهد تا چرتِ به لحاظ بصری مشابه است و اجازه می
ها صورت گیرد و تری از نمونهو تحلیل دقیقتجزیه 
آسانی به لحاظ عینی و شده بههای شرح دادهویژگی
[. 1,2سنجش توصیف شوند ]های قابلگیریاندازه

رای ب های ژئوشیمیایی آنالیز سنگهمچنین تکنیک
افزارهای سنگی مورد کردن ترکیب عناصر دستمشخص

شده گیرد که نسبت عناصر مختلف یافتاستفاده قرار می
با مقایسۀ ترکیب  دهد.ها را مورد مطالعه قرار میدر نمونه

آمده از نواحی دستافزارها با مواد خام بهعناصر دست
مختلف، منشأ مواد خام مورد استفاده برای ساخت دست

تواند مشخص شود. چندین تکنیک متفاوت از افزارها می
اع ها انوآنالیزهای ژئوشیمیایی وجود دارد که هرکدام از آن

[ و اغلب برای 2کنند ]مختلفی از اطالعات را فراهم می
کار کردن ابسیدین و به میزان کمتری چرت بهمشخص

 XRFها ترین این تکنیک[. یکی از مهم3روند ]می
ی فلورسانس پرتو ایکس( است که به میزان سنج)طیف

اده افزارهای سنگی استفای برای منشأیابی دستگسترده
 شود.می

هایی تشکیل شده الزم به ذکر است که سنگ از کانی
ر شوند. عناصاست که به یکی از سه گروه تقسیم می

یا میزان بیشتری از نمونه را  %2هایی که اصلی )آن
نمونه(  %0/1تا  %2دهند(، عناصر فرعی )از تشکیل می

های کمتر از هایی که در غلظتو عناصر کمیاب )آن
های ژئوشیمیایی به فراوانی [. تکنیک2هستند( ] 0/1%

( برای Trace Elementsروی عناصر کمیاب )
 [ که2] کردن منشأ مادۀ خام تمرکز کرده استمشخص

ها در شامل مطالعۀ فراوانی عناصری است که مقدار آن

شناختی )سنگ، خاک، رسوب و ...( بسیار پائین مواد زمین
که ترکیب عناصر نادر هر ماده توسط شرایط است. ازآنجا

ای که آن ماده در آنجا تشکیل شده شناختی ویژهزمین
مواد  ها وشود، ترکیب عناصر نادر سنگاست، تعیین می

شناختی مشابه مربوط به دو محل مختلف، زمین
یب از ترتاینفرد و متمایر از یکدیگر است و بهمنحصربه

مواد  ها وفرد سنگاین خصوصیات شیمیایی منحصربه
های باستانی و بررسی معدنی برای منشأیابی یافته

[. 5نند ]کهای دسترسی به منابع معدنی استفاده میشیوه
های مطالعاتی ( نیز از روشPetrography) پتروگرافی

ه در شناسی است کشناسی و باستانمشترک بین زمین
رود. ار میکها و سفال بهشناسی برای مطالعۀ سنگباستان

ها اساس پتروگرافی بر این اصل استوار است که از سنگ
یه متر تهمقاطع نازکی به ضخامت دو یا سه صدم میلی

دۀ دهنهای تشکیلکانیکه مواد معدنی و شود. ازآنجامی
های ها و رنگها در مقابل نور پالریزه ویژگیسنگ

ند دهای از خود نشان میمتفاوتی دارند، خواص نوری ویژه
گردد. با ها مشخص میو خصوصیات، شکل و اندازۀ آن

تهیۀ تصاویر و بزرگنمایی از این مقاطع نازک و تحلیل 
نگ و منشأ سها به تشخیص هویت های کانیانواع ویژگی
گفته شد، در کنار  [. براساس آنچه6] شودپرداخته می

 شده وهای ظاهری انواع سنگ استفادهتوصیف ویژگی
های سنگ در اطراف مکان بررسی نحوۀ پراکنش رخنمون

های مورد مطالعه، انجام تجزیه و تحلیل شیمیایی یا مکان
 های موجود درو تهیۀ بُرش نازک و شناسایی ریزفسیل

های زدهای طبیعی و نمونهشده از برونهای تهیهونهنم
شناختی برای شناسایی منبع یا منابع مادۀ خام مورد باستان

رو، هدف مقالۀ پیش رو ارائۀ استفاده ضروری است. از این
نتایج دو آزمایش پتروگرافی و ژئوشیمیایی روی تعدادی 

دست آمده از اولین فصل افزار سنگی انتخابی بهدست
بوژان دشت سرفیروزآباد استان ررسی محوطۀ ملهب

آمده از سازندهای دستهای بهکرمانشاه و تعدادی از نمونه
شناسی اطراف محوطۀ موردنظر با هدف شناسایی زمین

افزارهاست. روش پژوهش منبع خام برای ساخت دست
اسی شنبرداری از سازندهای زمینصورت میدانی )نمونهبه

ای تعیین منشأ سنگ خام(، کتابخانه اطراف محوطه برای
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)مطالعۀ منابع مرتبط( و آزمایشگاهی )انجام آزمایشات 
 پتروگرافی و ژئوشیمیایی( انجام گرفته است

 

 . پیشینۀ پژوهش2

طی چند دهۀ گذشته، یکی از موضوعات مورد توجه 
سنگی بررسی منابع مواد خام شناسان پارینهباستان
گردآورندۀ  -کارگرشده توسط جوامع شاستفاده
های سنگی بوده تا از طریق آن اطالعاتی از شیوهپارینه
برداری جوامع مذکور از محیط اطرافشان کسب کنند بهره

گونه مطالعات در سایر نقاط حال که این[. درعین7,8]
های زندگی جوامع جهان باعث کسب آگاهی از شیوه

عاتی یز مطالسنگی و ادوار دیگر گردیده، در ایران نپارینه
در این زمینه انجام شده که بیشتر شامل بررسی منابع 

توان به ها میسنگ ابسیدین بوده است. از جملۀ آن
هایی در ارتفاعات مطالعات منشأیابی بلکمن در محوطه

ندوشن و همکاران در سایت چغابن [، خادمی9زاگرس ]
هایی در [، غرابی و همکاران در سایت10لرستان ]

های گورستان خداآفرین، ب ایران )محوطهغرشمال
[، نیکنامی و همکاران در 11قوشاتپه و دمی سلیمان( ]

[، عابدی و همکاران در 12سواحل شرقی دریاچۀ ارومیه ]
[، و مسجدی خاک و همکاران 13تپه جلفا ]محوطۀ کول

 [ اشاره کرد.14کش دهلران ]در تپه علی
ین در ارتباط با سنگ چرت، هنری رایت نخست

نگ های استفاده از این سشناسی بود که به شیوهباستان
از تاریخ لرستان پرداخت. وی های اواخر پیشدر محوطه

های هزارۀ چهارم ق.م از تپۀ براساس مطالعۀ مجموعه
گونۀ متفاوت سنگ چرت را بر اساس کیفیت آباد، سهفرخ

های بر این، طی سال[. عالوه15و رنگ شناسایی کرد ]
های استفاده و نیز برخی از پژوهشگران به شیوهاخیر 
های جایی منابع سنگ در منطقۀ زاگرس طی دورهجابه

اند. در مطالعۀ بیگلری از از تاریخ پرداختهمختلف پیش
منابع سنگ چرت در بخشی از دشت کرمانشاه، و 

گی سنبرداری از سنگ خام طی دورۀ پارینههای بهرهشیوه
گونه ، که نقطۀ آغازی بر اینمیانی در غار دواشکفت

ایران  سنگی میانیشناسی دورۀ پارینهمطالعات در باستان
های های مختلف سنگ خام با توجه به ویژگیاست، گونه

مشاهده چون بافت سطحی و درونی، رنگ، ناخالصی قابل
[. همچنین حیدری 15و نوع پوسته شناسایی شد ]

های ز توفهای چرت در بهشهر و کرمانشاه و نیرگه
سیلیکاتی در حاشیۀ جنوبی کویر لوت را در ارتباط با 

های ظاهری از تاریخ معرفی و ویژگیهای پیشمحوطه
[. از مطالعات اخیر 16ها را توصیف کرده است ]این سنگ

ه توان بدر رابطه با منشأیابی سنگ چرت در ایران، می
 مطالعۀ یزدی و همکاران برای منشأیابی ابزارهای سنگی

چاه بزی مبارکه و یکههای قلعهموستری در محوطه
بزی ابزارهای سنگی گلپایگان اشاره کرد. در قلعه

 های اوپالی است که منشأسنگشده با منشأ قلوهساخته
دار است که به های نومولیتها نیز آهکسنگاین قلوه

سیلیکا )اوپال( تبدیل شده و از منطقۀ باباحیدر )زاگرس( 
ی اند. ابزارهای سنگرود تا گاوخونی حمل شدههتوسط زایند

[. 17ماسه هستند ]چاه نیز بیشتر کوارتزیت و شیلیکه
افزارهای همچنین در منشأیابی مجموعه دست

سوران در حوضۀ رودخانه راوند سنگی محوطۀ چمپارینه
های سوران با توالیزد چمدر زاگرس مرکزی نیز برون
عنوان ، بهالترامافیک -فیکسنگی افیولیتی با ترکیب ما

افزارها به لحاظ همخوانی عناصر منشأ مادۀ خام دست
 [.18کمیاب با یکدیگر معرفی شد ]

 

 ها. مواد و روش3
در راستای انجام مطالعات پتروگرافی، تعداد هفت نمونه از 

های افزارهای سنگی و پنج نمونه که از رخنموندست
دست آمده بود، انتخاب شناسی منطقۀ مورد مطالعه بهزمین

ها مقطع نازک تهیه شد. برای این مطالعات که در و از آن
آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت آثار 
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی تهران صورت گرفت، 
از نمونۀ مورد نظر یک الیه به ضخامت سی میکرون روی 

وسکوپ الم آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از میکر
( مطالعه شدند. مبنای این James Swiftپالریزان )مدل 

های موجود براساس خواص مطالعه تشخیص نوع کانی
نوری، بافت و دیگر خصوصیات میکروسکوپی نمونه است. 
پس از تهیۀ مقاطع نازک و انجام مطالعات میکروسکوپی 

های سنگی، برای تست نتایج و حصول روی نمونه
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وی گرفته طی زمان ریا تغییرات صورت اطمینان از منشأ و
X (XRF ) ها، آنالیز ژئوشیمیائی فلورسانس اشعۀنمونه

ها برای تعیین میزان دقیق عناصر و ترکیب شیمیایی نمونه
ها، نُه نمونه انجام شد. در این آزمایش برای کاهش هزینه

 -که در نقاط مرزی و بینابینیِ طیفِ دوقطبیِ آهکی
فتند، برای مطالعات ژئوشیمیائی گرسیلیسی قرار می

انتخاب و به شرکت کانساران بینالود تهران فرستاده شدند. 
شده برای انجام این آزمایش در استفاده XRFدستگاه 

 PW1480مدل  PHILIPSآزمایشگاه ساخت کمپانی 
صورت به این X است. آنالیز ژئوشیمیائی فلورسانس اشعه

 انرژی باال به مادۀ مورداست که زمانی که پرتو ایکس با 
شود، در صورتی که پرتو ایکس انرژی نظر تابیده می
به پرتوی ثانویه ایجادشونده در عنصر مورد باالتری نسبت

ها برانگیخته شده و با خروج نظر داشته باشد، الکترون
ر آید. دوجود میها از الیۀ داخلی فضای خالی بهالکترون

وسط سرعت تفضای خالی به مرحلۀ بعد اتم ناپایدارشده و
 گردد. این انتقال الکترونهای الیه باالتر پُر میالکترون
ی ای با تراژ انرژتر به الیهای با تراز انرژی پاییناز الیه

یزان شود که مای میباالتر منجر به آزادسازی پرتو ثانویه
آن برای هر عنصر مقداری مشخص است. ازآنجاکه این 

ر، همواره میزانی ثابت است از آن با پرتو برای هر عنص
[. فلورسنت 4شود ]عنوان پرتو شاخص یاد می

در ابتدا سطح نمونه را ارزیابی و به  XRFسنجی طیف
 mµکند )در حدود میزان زیادی به نمونه سنگ نفوذ نمی

ها برای صورت، گاهی نمونه(، در غیر این200
طح آوردن اطالعات عنصری از بیش از یک سدستبه

 [.2,3شوند که در نتیجه روشی مخرب است ]پودر می
 

 بوژان. محوطۀ مله4

( که در بررسی Malehbozhanبوژان )محوطۀ مله
دانشگاه تهران به سرپرستی  1388شناسی سال باستان
متر از 1667الدین نیکنامی شناسایی شد، با ارتفاع کمال

 متر، در قسمت شمالی 500×300سطح دریا و با ابعاد 
 هایبوژان در دامنۀ جنوبی کوه نثار، روی ناهمواری گردنۀ

به دشت سرفیروزآباد کرمانشاه واقع شده است. مشرف
کیلومتری غرب  2/3دسترسی به این محوطه که در 

روستای چشمه ماکان قرار دارد، از طریق جادۀ آسفالتۀ 
علت قرارگیری پذیر است. بههلشی به بوژان امکان

گردنۀ بوژان از این محل با نام مله  محوطه در محدودۀ
-شود. محوطه با شیبی جنوبی)گردنه( بوژان یاد می

های طبیعی فراوان، شمالی، دارای سطحی با ناهمواری
ای و پوشش گیاهی متراکم شامل گیاهان بوته

های پراکندۀ بلوط بسیار کوتاه و بستری درختچه
های سنگ چرت های آهک و گرهکسنگالخی از سنگ

های کوچک و بزرگ است و در مرکز آن یک ر اندازهد
مسیر سیالبی کوچک قرار دارد که تا حاشیۀ دشت ادامه 

غیر از صدماتی که بواسطۀ عبور جاده آسفالته به میابد و به
های دیگر در امان مانده است. آن وارد شده، از گزند آسیب

 [. 19( ]1)شکل 

 

 شناسی منطقۀ مورد مطالعه . زمین4-1

 کیلومترمربع در 971شت سرفیروزآباد با وسعتی معادل د
شرق کرمانشاه واقع شده سی کیلومتری جنوب تا جنوب

است. سرفیروزآباد امتداد طبیعی ماهیدشت است )شکل 
شرق آن واقع شده و به همراه ماهیدشت ( که در جنوب2

رین خیزتترین و حاصلو کوزران یک واحد طبیعی و بزرگ
 دهند. اززاگرس مرکزی را تشکیل میدشت میانکوهی 

ترین عوارض طبیعی سرفیروزآباد، رودخانه مرگ، مهم
ر غربی دسرچشمه رودخانه کرخه است که با جهت شرقی

و  غربیمیانۀ دشت جریان دارد. دو نوار کوهستانی جنوب
اند. نوار شرقی، دشت فیروزآباد را احاطه نمودهشمال
های نوار سفید و کوه تاو و کوهشرق شامل خورهشمال
غربی که دارای ارتفاع کمتر و پیوستگی بیشتری جنوب

آباد است. در مل و لعلهای نثار، کلههستند، شامل کوه
واقع، سرفیروزآباد یک ناودیس بزرگ مرکب است که 
اطراف آن را ارتفاعات طاقدیسی محصور نموده، شیب 

 اد وشود. سرفیروزآبهای آن به مرکز دشت ختم میکوه
شناسی جزو زاگرس طور کلی ماهیدشت از نظر زمینبه

-خوردۀ کردستان و در مجاورت واحد روراندۀ افیولیتچین
[. دشت 21] رادیوالریت کرمانشاه واقع شده است

کرمانشاه تحت تأثیر اقلیم مساعد در دورۀ پلیستوسن 
های تراکمی ناشی از صورت حوضهطور موضعی بهبه
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های وهستانی مجاور یا رُسهای نواحی کآبرفت
شده درآمده و سرزمین حاصلخیزی شده  است، زُداییآهک

طورکلی های موجود، به[. براساس نقشه20[. 22,]
 هایشناسی ماهیدشت شامل سفرهتشکیالت زمین

زیرین(  یروراندۀ رادیوالریتی )ژوراسیک فوقانی و کرتاسه
 کرتاسه وخورده و متشکل از رسوبات دوران زاگرس چین

 سنوزوئیک است.
زایی شناسی کرمانشاه بخشی از کمربند کوهنقشۀ زمین

شود. نیمۀ شمالی از محدودۀ نقشۀ زاگرس را شامل می

 -نشده از زون سنندجکرمانشاه شامل بخش دگرگون
سیرجان است. این بخش خود به دو جزء تقسیم شده 

های های آهکی بیستون، و رادیوالریتاست: سنگ
ن که محوطه در آشاه. نیمۀ جنوبی این نقشه )جاییکرمان

واقع شده )محوطه با عالمت مثلث زرد مشخص شده(، 
ه شدرانده –خورده شامل بخشی از کمربند زاگرس چین

ی راندگ"های شمالی و جنوبی توسط (. نیمه3است )شکل 
 [.23شوند ]از یکدیگر متمایز می "کوه سفید

 

 

 
 [23جنوب کرمانشاه ] 1:100000شناسی : نقشۀ زمین3شکل 

 Eshاری. های قرمز و سیلتستون مربوط به سازند آغاجهای گچ، مارنخاکستری، رگه-ایدار قهوههای آهکسنگماسه Maراهنمای نقشه: 
سنگ و سیلت، ماسه PEkaمربوط به سازند شهبازان.  الیۀای با سیمای ضخیمهای دولومیتی با رنگ هوازدۀ سفید تا قهوهدولومیت و آهک

 ویژه چرت فراوان مربوط به سازند کشکان.های رادیوالریت بهکنگلومرا با قلوه

 
m

guK های نازک آهک رُسی مربوط به سازند گورپی.صورت فرعی شامل الیههای خاکستری مایل به آبی و بهمارن و شیل 

Fig. 3: Geological map 1:100,000 of southern Kermanshah [23] 
Map guide: Ma: brownish-gray limestones, Plaster veins, red marls and siltstone from Aghajari Formation. Esh: Dolomite 

and dolomitic limestones with weathered white to brown color with a thick layer of Shahbazan Formation. PEka: Silt, 
sandstone and conglomerate with radiolaritic cobblestone, especially abundant Flints related to Kashkan Formation.  

m

guK
: Marls and bluish gray shales and Subsidiary which consist of thin layers of argillaceous limestone belonging to the 

Gurpi Formation. 

 
 [19بوژان، دید از شمال ]: محوطه مله1شکل 

Fig.1: Malehbozhan Site, View from the north [19] 

 
 [19موقعیت جغرافیایی سرفیروزآباد ]: 2شکل 

Fig. 2: Geographical location of the Sarfiroozabad [19] 
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 . بحث5

. تعیین منشأ مادۀ خام ابزارسازی در 5-1

 محوطه
های سنگی، مطالعۀ بستر ساختهدستدر مطالعۀ 

شناختی که سنگ خام مورد استفاده برای زمین
آمده، دست افزارهای سنگی از آنجا بهساخت دست

شک، انتخاب محل دارای اهمیت بسیار است. بی
از تاریخ به زندگی و یا مهاجرت ابزارسازان پیش

میزان زیادی تحت تأثیر یافتن مواد خام مناسب برای 
افزارهای مورد نیاز بوده است. اگرچه دست ساخت

ظاهراً انسان برای انجام این کار از انواع گوناگون و 
حال نامتجانس سنگ خام استفاده کرده، بااین
 هایانتخاب نوع مادۀ خام مورد نیاز بر اساس ویژگی

مکانیکی آن )بافت همگن و خواص فیزیکی مشابه 
جنس [. بررسی 24و ...( صورت گرفته است ]

شده در ابزارسازی، یکی از های استفادهسنگ
های های کسب اطالع از نحوۀ استفادۀ انسانراه

سنگی از محیط اطرافشان است. سنگ چرت پارینه
های مرغوبی است که در این دوره از انواع سنگ

شد. این نوع سنگ سیلیسی کرات استفاده میبه
خیم یا چندان ضهای نهالیه شکل میاناغلب یا به

شود. به شکل گرهک در سنگ آهک یافت می
ها در درازمدت باعث پراکنش فرسایش صخره

شود که درنهایت ها میقطعات سنگ چرت در دامنه
رسند که گاهی تا ها میها و رودخانهبه بستر مسیل

صدها کیلومتر و از یک منطقه به منطقۀ دیگر توسط 

در ) شودرودخانه به شکل قلوۀ مدور حمل می
های چرت به فراوانی سنگبوژان نیز قلوهمحوطۀ مله

(. در نتیجه، 4شوند( )شکل در دامنۀ کوه دیده می
این وضعیت شرایط مطلوبی را برای انسان فراهم 
کرده که دسترسی آسانی به مواد خام ابزارسازی 

سنگی از هر دو نوع داشته باشد. جوامع دورۀ پارینه
ردند کچرت استفاده میمنابع اولیه و ثانویه سنگ 

های مواد خام ترین رخنمونترین و وسیع[. مهم25]
 سنگی دشت کرمانشاه،مورد استفاده در جوامع پارینه

های سنگ چرت، مثل منابع چرت رخنمون
کرمانشاه است که بخشی از -رادیوالریتی هرسین

 -کمربند رادیوالریت کرمانشاه )اواخر ژوراسیک
شود. توالی رادیوالریتی یاوایل کرتاسه( محسوب م

های مطبق چرت طور کلی، شامل الیهکرمانشاه به
رادیوالریتی، سنگ آهک اوولیتی، شیل و غیره است. 

شناسی کرمانشاه، واحدهای بر اساس نقشۀ زمین
های مارنی، شیلی و آهکی این ناحیه حاوی چرت
 [.15رادیوالردار قرمز، سبز، زرد و بنفش است ]

بسیار کلى براى رسوبات سیلیسى چرت، یک واژۀ 
 ریز، با منشأ شیمیایى، بیوشیمیایى یا بیوژنیکىدانه

است. یک سنگ متراکم سیلیسی است که وقتی 
[. 26] شودضربه بخورد، با شکستگی صدفی خُرد می

 context ofگیری )بسته به زمینه و چگونگی شکل

genesisها، چرت در (، مقدار عناصر و نیز ناخالصی
ها و با اجزای مختلف نمود ها و بافتی از رنگطیف

 [.2خواهد کرد ]

 

 
ای و سنگ آهک پراکنده در محوطههای سنگ چرت رودخانه: گرهک4شکل   

Fig. 4: scattered river chert nodules and limestones on the site 
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نوع ناخالصی از کالسدونی و عموماً با چرت در واقع 
ها چرت را مادۀ [. این ویژگی27های روشن است ]رنگ

افزارهای سنگی در دورۀ آلی برای تولید دستخام ایده
[. اهمیت این سنگ برای 16سنگی قرار داد ]پارینه

 هایانسان در طول تاریخ در درجۀ اول بر اساس ویژگی
که مناسب برای  هاییشکست آن است. انواع سنگ

ای هایی هستند که به شیوهاند، آنبرداریتراشه
وند. چنین شبینی شکسته میاطمینان و قابل پیشقابل

اند و خصوصیات وابسته هایی شکننده و همگنسنگ
ها که دارای ترین نوع این سنگبه جهت ندارند. مهم

های اند، سیلیکاتخصوصیات الزم ذکرشده
اند (cryptocrystalline silicatesکریپتوکریستالین )

[. 2شود ]که انواع مختلف سنگ چرت را نیز شامل می
اند توهایی است که میچرت یکی از انواع معدود سنگ

 شده به شکل یک لبۀ تیز و البته بادوامدر روشی کنترل
برداری شدن که تراشهشکسته شود. این فرایند شکسته

ه در آن سنگ شود، روش مهمی است کنامیده می
چرت به عناصر مطلوب )ابزارهای سنگی مورد نیاز( 

 [.29 ,28شود ]تبدیل می

ها شناسی چرتگونه که گفته شد، در اَدوار زمینهمان
د. شونالیه و ندولی تقسیم میمعموالً به انواع الیه

های ولکانیکی الیه اغلب با سنگهای الیهچرت
أ أ ولکانیکی یا منشاند و مسئلۀ چرت در مورد منشهمراه

های ندولی عمدتاً در بیوژنیکی سیلیس است. چرت
ها و سنگهای آهکی و تاحدودی در گلسنگ

یه الهای الیهها گسترش دارند. بیشتر چرتتبخیری
های اولیه هستند، ازطرف دیگر، بیشتر انباشته
های ندولی دیاژنتیکی و از طریق جانشینی چرت

ها معموالً هنوز منعکس اند، هرچند آنتشکیل شده
گذاری رسوبات غنی از سیلیس هستند. کنندۀ رسوب

الیه و ندولی از سه نوع سیلیس اصلی های الیهچرت
اند: میکروکوارتز، مگا کوارتز و کوارتز تشکیل شده

ر ها تقریباً سیلیس خالص هستند با کمتکلسدونی. چرت
پنج درصد مواد معدنی دیگر )بیشتر کلسیت،  از
[. 26های رسی، هماتیت و مواد آلی( ]لومیت، کانیدو

دربارۀ منشأ چرت نیز نظریات مختلفی ارائه شده است. 

زمان با بر اساس نظریات یک گروه، سیلیس هم
گذاری تشکیل شده است و بر اساس نظریات رسوب

گروهی دیگر، پس از رسوب سنگ میزبان )سنگ 
 یلیسآهک( جانشین آن شده است. درهرحال، منشأ س

های پراکنده چرت در یک طبقه صورت نودولکه به
آهک تجمع یافته، از آب دریا تأمین شده است. سنگ

، های کربناتزمان با تشکیل الیهبدین معنی که هم
ر، هایی نظیر رادیوالسیلیس آب و یا توسط ارگانیسم

های سیلیسی جذب و رسوب کرده ها و اسفنجدیاتومه
 [.30است ]

 

 عات پتروگرافی. مطال5-2
افزارهای سنگی، دارای شده از دستهفت نمونۀ انتخاب

های متنوعی از روشن، کرم تا خاکستری، قرمز و رنگ
هایی از هایی با رگهها الیهزرد بوده و در تمام آن

بر اکسیدآهن وجود دارد. به لحاظ ماکروسکوپی، عالوه
ز ها اهاست، بعضی از نمونهرنگ که تفاوت اصلی آن

ا هتر از بقیۀ نمونهنظر اندازۀ اجزای سازنده متفاوت
نیز  mm2ها تا هستند و بزرگی اجزای سازندۀ آن

ها که تماماً سخت و خشن و بسیار رسد. این نمونهمی
های ریزبلورند، در ظاهر از خانوادۀ چرت و یا سنگ

(. ازنظر ترکیب، تمام هفت نمونه 5اند )شکل سیلیسی
ده که )کریپتوکریستالین( تشکیل شاز سیلیس ریزبلور 

زمینۀ اصلی سنگ را تشکیل داده است. در بعضی از 
درصد 1ها میزان تخلخل بسیار کمی در حدود نمونه

شود. همچنین قطعات کوارتز ریزبلوری دیده می
طور پراکنده وجود دارند. شود که بهمشاهده می

 های موجود در تمام موارد کوارتز ریزبلور است کهرگه
صورت سیمان عمل کرده است. قطعات مدور شکلی به

ها این قطعات نیز وجود دارد که در بعضی از نمونه
عنوان اجزای سازندۀ اصلی سنگ هستند. این به

ه های رادیوالر و دیاتوماحتمال، بقایای فسیلقطعات، به
موجود در حوضۀ رسوبی است که باقی مانده است. از 

ها کلسدون است که مونهدیگر اجزای سازندۀ این ن
ها ای و کشیده تا مدور در تمام نمونهصورت رشتهبه

ها بقایایی از شود. در بعضی از نمونهیافت می
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صورت ناخالص همراه با اکسیدآهن دیده آهک بهسنگ
احتمال زیاد سنگ میزبان سنگ چرت و به شودمی

 .سازدافزارهای سنگی محوطه( را یادآور می)منشأ دست
ی شود و فراوانها یافت میاکسیدآهن نیز در تمام نمونه

درصد تجاوز 5های با رنگ روشن از آن در نمونه
ها هم دارای بافت بُرشی کند. بعضی از نمونهنمی

شده هستند، بدین صورت که قطعات سیلیس تشکیل
در محل اولیه مجدداً تخریب و از مکان اولیۀ خود 

 نشینی مجدد دوباره تهگذارجا شده و طی رسوبجابه
ن اند. بافت غالب در ایو با سیمان سیلیس سفت شده

ز هایی نیها بافت تخریبی بُرشی است. نمونهنمونه
که سرشار از  زرد هستند-دارای رنگ قرمز تا قرمز

ها قطعات مُدور اند. در زمینۀ این نمونهاکسید آهن
ود ش)بقایای فسیل( دیاتومه و رادیوالریت مشاهده می

ها را به خود درصد حجم کل نمونه90که در حدود 
بر رادیوالر ها عالوهاختصاص داده است. در این نمونه

صورت کریپتوکریستالین و و دیاتومه، کوارتز به
 شود. کلسدونی نیز دیده می

شناسی سازندهای شناسی، سنگبرای بررسی زمین
های افزارها و نمونهمنطقه و منشأیابی دست

شده از محوطۀ مورد مطالعه، تعداد پنج نمونه تبرداش
های اطراف منطقه برداشت گردید. سنگ نیز از رخنمون

ها نتایج مطالعات میکروسکوپی نشان داد که این نمونه
های کربناته سنگ اند.آهک اغلب از جنس سنگ

ا بیش ههایی هستند که در ترکیب شیمیایی آنسنگ
ناته مشارکت دارند. های کرباز پنجاه درصد کانی

های کربناته عمدتاً کلسیت، آراگونیت و دولومیت کانی
های ارسالی دو است. در بررسی میکروسکوپی نمونه

دسته سنگ تشخیص داده شد. یک دسته که کاماًل 
متبلور و تماماً از کانی دولومیت و به مقدار جزئی 
اکسیدآهن تشکیل شده است، اندازۀ اجزای سازندۀ آن 

های رود. دستۀ دیگر سنگمتر فراتر نمیمیلی 1/0از 
شوند. آهکی هستند که خود به چندین نوع تقسیم می

 -ها تماماً از کلسیت متبلور )اسپارایتتعدادی از نمونه
ان و اند. اندازۀ بلورها یکسمیکرواسپارایت( تشکیل شده

 mm1/0سیستم تبلور کامل دارند و ابعاد این بلورها از 
های اکسیدآهن ها رگهکند. در این نمونهتجاوز نمی

ها ای در امتداد درزه و شکافصورت استیلولیت، الیهبه
 (. 6شود )شکل دیده می

های آهکی مورد مطالعه، در زمینۀ گروهی از سنگ
شان اجزاء و قطعات سازندۀ میکرایتی یا اسپارایتی

دیگری مثل پلیت که از اجزای آواری )گل آهکی( و 
با رنگ  شکلصورت مدور تا بیضیی است )بهغیراسکلت

ها(، کانی تیره و در حدود پنجاه درصد حجم کل نمونه
صورت فنوکریست و تعداد کمی فسیل( که کوارتز )به

 احتمالدهد و بهدرصد حجم کل نمونه را تشکیل می1

افته ها تمرکز یصورت تخریبی و ثانویه در نمونهزیاد به
ای هشود. بعضی از نمونهاست، و اکسید آهن دیده می

شده دارای زمینۀ میکرایتی )گل آهکی( هستند که ارائه
گذاری و تشکیل این نشان از محیط آرام برای رسوب

هاست. در این زمینه، بقایایی از گونه از سنگاین
 شود. تلف ازجمله فرامینیفر و ... دیده میهای مخفسیل

 

 
 افزارهای سنگیای از مطالعات پتروگرافی از دست: نمونه5شکل 

تیره و کلسیت با رنگ زرد روشن در مرکز تصویر. کانی اکسیدآهن با رنگ  -2شده است.  حد فاصل قطعات از کوارتز ریزبلور پُر. بافت بُرشی -1
 ای(کانی کوارتز به فرم کلسدوئن )رشته -3ها وجود دارند. صورت ناخالصی در نمونهها بهکانی این

Fig.5: Examples of petrographic studies of stone tools 
1- Breccia texture. 2- Dark iron oxide mineral and Light yellow calcite in the center of the image.3- Quartz mineral in the 

form of chalcedony 

3 2 1 
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 . مطالعات ژئوشیمیایی5-3

گونه که قبال گفته شد، در این آزمایش برای کاهش همان
ها نُه نمونه که در نقاط مرزی و بینابینیِ طیفِ هزینه

عات گرفتند، برای مطالسیلیسی قرار می -دوقطبیِ آهکی
و  115های (. نمونه1ژئوشیمیائی انتخاب شدند )جدول 

کامالً سیلیسی  M1 , M8های کامالً آهکی و نمونه 112

های بوژان(. نمونهمله : حرف اول محوطهMشده بودند )
119 ،M10 , ,M5 ,113 1132 ترتیب ازسوی به
سمت قطب سیلیسی )با افزایش میزان های آهکی بهنمونه

سیلیس( قرار داشتند. این امر از روی مطالعات 
آهک  جایمیکروسکوپی و میزان جانشینی سیلیس به

 تعیین شده بود.

 

 
 

 ای از مطالعات پتروگرافی از سازندهای اطراف محوطه: نمونه6شکل 
اسپارایت. تمام زمینه از  نام نمونه: میکرو -2 .ای. تمام زمینه از کانی دولومیت تشکیل شده استبلور و دانهنام نمونه: دولومیت. بافت درشت -1

بلور پلتی در زمینۀ نام نمونه: پل میکرواسپارایت. قطعات درشت -3آهن.  های اکسید)میکرواسپارایت( همراه با رگه کلسیت ریزبلور
 .قطعات مدور پلتی در زمینۀ میکرایتی نام نمونه: پل میکرایت. -4 .میکرواسپارایتی

Fig. 6: Examples of petrographic studies of formations around the site 
1- Dolomite with large crystals and granular texture.The whole field is composed of dolomite mineral.2- Microsparite, 
With iron oxide streaks. 3- pel- Microsparite: Coarse crystal pieces of pellets in the field of microsparite. 4- Pelmicrite: 

Circular pieces of pellets in micrite background 
  

 های انتخابی برای مطالعات ژئوشیمیایی: نمونه1ول جد
Table 1: Selected samples for geochemical studies 

s4-M10 s3-M8 s2-M1 s1-M5 Selected examples of stone tools 

S8-113 

s7-112 s6-119 s5-115 Selected samples from geological formations 
S9-1132  

1 2 

3 4 

0.2mm 

0.2mm 0.2mm 

0.2mm 
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بایست با انجام مطالعۀ آماری در ابتدای پردازش نتایج می
های مورد تردید و اشتباه شناسایی و در صورت ساده، داده

عدم امکان اصالح، حذف گردند. سپس با شناساییِ 
روندهای تغییر، مقادیر حداقل و حداکثر، متوسط و میانه 

ات راج گردد. نتایج مهم مطالعو میانگین، نتایج الزم استخ
و چهار نمودار  3و  2ژئوشیمیایی که در قالب دو جدول 

دهد که در مورد عناصر اصلی ارائه شده است، نشان می
شده در مطالعات میکروسکوپی مورد تأیید روند شناسایی

ها مقادیر سیلیسی )معرف گیرد، چراکه نمونهقرار می
اجزای  ها و سایرلشده در فسیسیمان سیلیسی جانشین

درصد، مقادیر اکسید کلسیم  97تا 1سنگ آهک( را بین 
 50تا  2/0)معرف کربنات کلسیم و آهک خالص( را بین 

درصد  45تا  15/0( بین L.O.Iدرصد به همراه مادۀ آلی )
که در  119و  112را نشان دادند. همچنین دو نمونه 

ات نمقطع میکروسکوپی نشان از جانشینی دولومیت )کرب
مضاعف کلسیم و منیزیم( به جای کلسیت )کربنات 

 MgOکلسیم( داشتند، در آنالیزها نیز درصد باالتری از 
 را نشان دادند.

 22عنصر اصلی،  10بر طی آنالیز ژئوشیمیائی عالوه
عنصر  10گیری شدند. از این تعداد عنصر فرعی نیز اندازه

( ppm 01/0 زاعتماد )کمتر امقادیر بسیار پایین و غیرقابل
 12ها حذف گردیدند. رو، از پردازشرا نشان دادند و ازاین

عنصر باقیمانده دارای تغییرات متفاوت و شدیدی بودند 
که دلیل این امر ماهیت و رفتار ژئوشیمیایی متفاوت هر 
عنصر از یکسو و شرایط متغیر محیط ازنظر فاکتورهای 

توان با بوده است. اما می Ph, Ehژئوشیمیایی نظیر 
ها نگاهی به روندهای تغییر این نکته را دریافت که نمونه

 اند و تنها تغییرات بَعدیاز منشأ تقریباً یکسانی آمده
محیط برخی عناصر را دچار نوسان نموده، ولی دامنۀ 

(. 125تا  ppm 5تغییرات زیاد گسترده نیست )بین 
 بنابراین، مطالعات میکروسکوپی نتایج درستی را ارائه

گیری بهتر، نمودند. همچنین برای مقایسه و نتیجه
شناسی( )از سازندهای زمین 113 119،2,113های نمونه

که از نظر -افزارها( )از دست M5و  M10های و نمونه
شناسی و ترکیبات شیمیایی دارای ترکیبات مشابه سنگ

ها انتخاب و عناصر آن -سیلیس( بودند -)ترکیب آهک

 113و   M5های( که نمونه4بررسی شد )شکل 
تری از نظر فراوانی عناصر دهندۀ هماهنگی نزدیکنشان

 فرعی بودند.
های منطقۀ مورد مطالعه براساس آنچه گفته شد، سنگ

ها از همگی رسوبی )آهک و چرت( هستند. سنگ
ای اند که مبنهای مشخص تشکیل شدهسری کانییک
گردند. یها نیز محسوب مبندی آنگذاری و طبقهنام

بنابراین، با توجه به منشأ و نحوۀ تشکیل هر کانی و هر 
سری عناصر و توان انتظار داشت که یکسنگ می

 ها درها یافت شوند. برای مثال، آهکترکیباتی در آن
عمق تا عمیق )حداکثر تا های دریایی گرم و کممحیط
CCD = 2000= عمق موازنۀ کربناتm امکان تشکیل )

ن های آذریر نایاب بیشتر در ماگماها و سنگدارند. عناص
شوند. های دگرگونی یافت میو در درجۀ دوم در سنگ

ها در کلیۀ بنابراین، توجه به این عناصر و میزان آن
ارنظر بندی و اظهمباحث مربوط به اکتشاف، ردیابی، طبقه

تواند مبنا و پایۀ علمی خوب و های رسوبی نمیدر سنگ
. توجه به رفتار ژئوشیمیایی هر مشخصی داشته باشد

تواند این موضوع ، دما و فشار معین، میPh ،Ehعنصر در 
هایی با منشأ متفاوت به اثبات برساند. را در مورد سنگ

های بندی سنگرو، الزم نیست برای مطالعه و طبقهازاین
مود ها نرسوبی )آهکی( توجهی به میزان عناصر نایاب آن

ۀ دهندۀ اصلی و فرعی کلیی تشکیلها و اجزابلکه کانی
(، اُاُئیدها Pelletها )ها، پلتهای آهکی نظیر فسیلسنگ

(ooideو اینتراکلست ،)( هاIntraclest مبنای ،)
 های رسوبیبندی و منشأیابی سنگگذاری، طبقهنام

ها طور در شناسایی کانیآهکی قرار گرفته است. همین
( مدنظر قرار Ca ،Mg ،Si ،Oالزم است عناصر اصلی )

های دهندۀ اصلی سنگهای تشکیلگیرند، چراکه کانی
( و دولومیت Calcite = CaCO3آهکی کلسیت )

(2Dolomite = CaMg(CO3) بوده که بر اثر دیاژنز و )
( 2SiOشدن با سیمان و یا جانشینی سیلیس )سنگی

 صورت بسیار جزئی در اینشوند. سایر عناصر بههمراه می
ها وجود دارند که گاهی حتی ناشی از ناخالصیها سنگ

اند و های دستگاهی در حین آنالیز شیمیایییا آلودگی
  توانند مالک عمل قرار گیرند.نمی
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 هاو میزان مواد آلی در نمونه  Si, Ca , Mg: نتایج ژئوشیمیایی سه اکسید عنصر اصلی2جدول 

Table 2: Geochemical results of the three main elements oxides of Si, Ca, Mg and the amount of organic matters in the 
samples 

 هاعنصر فرعی در نمونه 12: نتایج ژئوشیمیایی میزان 3جدول 

Table 3: Geochemical results of the amount of 12 minor element in the samples 

 

 
 مطالعههای مورد : نمودار تغییرات چهار اکسید اصلی در نمونه7شکل 

Fig 7: Chart of variations of four main oxides in the studied samples 
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s5-115 s7-112 s6-119 S8-113 S9-1132 s4-M10 s1-M5 s3-M8 s2-M1

SiO2

CaO

MgO

L.O.I

Sample SiO2 CaO MgO L.O.I 

s5-115 1.86 50.34 0.31 41.87 

s7-112 2.58 42.15 29.87 35.67 

s6-119 7.93 23.48 17.21 45.09 

S8-113 81.2 2.1 0.03 1.67 

S9-1132 73.9 1.8 0.02 0.79 

s4-M10 79.18 14.39 0.18 1.58 

s1-M5 95.84 1.33 0.02 0.15 

s3-M8 96.81 0.25 0.03 1.27 

s2-M1 97.96 0.20 0.03 0.79 

Sample Cl Ba Sr Cu Zn Pb Ni Cr V Ce Zr As 

s1-M5 63 33 28 40 14 16 41 8 6 24 37 5 

s2-M1 64 13 9 30 36 96 35 12 11 7 37 27 

s3-M8 86 13 91 50 7 35 104 41 40 9 61 19 

s4-M10 57 73 109 43 36 123 96 71 84 21 80 4 

S8-113 62 42 16 38 30 50 55 45 32 15 44 16 

S9-1132 77 21 61 44 25 120 38 20 80 12 32 20 

s5-115 61 9 81 4 12 9 31 9 4 33 121 2 

s6-119 98 14 118 12 8 22 86 89 13 15 53 4 

s7-112 124 11 59 5 4 11 41 11 12 29 33 2 
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 های مورد مطالعهعنصر فرعی در نمونه 12: نمودار تغییرات 8شکل 

Fig 8: Chart of variations of 12 minor elements in the studied samples  
 

 
 (M10( و حد واسط )115(،کامالً آهکی )M1نمونۀ کامالً سیلیسی )عنصر فرعی در سه 12: نمودار تغییرات 9شکل 

Fig 9: Chart of variations of 12 minor elements in 3 samples of completely siliceous (M1), completely calcareous (115) and 
intermediate (M10) 

 

 
 ر دارند. ها از نظر عناصشناسی یکسان که نشان از هماهنگی تقریبی بین نمونههایی با ترکیب سنگعنصر فرعی در نمونه 12: نمودار تغییرات 10شکل 

Fig.10: Chart of Variations of 12 minor elements in samples with same lithological composition shows approximate 
coordination between samples 
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 گیری. نتیجه6

 شناسیها، سازندهای زمینبا توجه به الگوی آبراهه
 یدارای رخنمون و موقعیت جغرافیایی محوطه )نقطه

متر( براساس بررسی نقشه  1690، با رقم ارتفاعی116
شناسی منطقه، و نیز نتایج مطالعات زمین

عدادی گرفته روی تشیمیایی انجاممیکروسکوپی و ژئو
ن آمده از اولیدستافزارهای سنگی انتخابی بهاز دست

های سنگی فصل بررسی محوطه و تعدادی از نمونه
شناسیِ اطراف آن، آمده از سازندهای زمیندستبه

، PEka) "کشکان"یا سازند  113توان نقطۀ می
سنگ، کنگلومرای شامل لیتولوژی آهک، ماسه

عنوان منشأ متر( را به 1795گ با رقم ارتفاعی قرمزرن
(. 11ها شناسایی و معرفی نمود )تصویراحتمالی نمونه

مقادیر تقریباً مشابه بین عناصر موجود در ذرات 
های سنگ چرت پراکنده در ها، گرهکرسوبی آبراهه

خوانی عناصر محوطه و سازند کشکان، یعنی هم
گیری بوده است. کمیاب با یکدیگر، مالک این نتیجه

 1132 113,،119های گونه که گفته شد، نمونههمان
 M5و  M10های شناسی( و نمونه)از سازندهای زمین

 شناسی و ترکیباتکه از نظر سنگ-افزارها( )از دست
 -شیمیایی دارای ترکیبات مشابه )ترکیب آهک

که  ها بررسی شدانتخاب و عناصر آن -سیلیس( بودند
دهندۀ )سازند کشکان( نشان 113و  M5های نمونه

تری از نظر فراوانی عناصر فرعی هماهنگی نزدیک
های بودند. این امر بدین معنی است که گرهک
ژان بورادیوالریتی چرت پراکنده بر سطح محوطه مله

عنوان ای، ژاسپ و فلینت( بههای چرت الیه)گرهک
افزارهای سنگی، محلی مادۀ خام برای ساخت دست

دست آوردن آن به نقاط دیگری مراجعه و برای به بوده
افزاری نیز از مادۀ خام نشده و همچنین هیچ دست

ن ذکر است که بیشتریخارجی ساخته نشده است. قابل
یب در ترتو کمترین سطح گسترش سازند کشکان به

حوضۀ آبخیز کرند و حوضۀ آبخیز مرگ مشاهده شده 
تن رنگ سرخ [. این واحد سنگی که به داش31است ]

طورمعمول شامل و رخسارۀ آواری شاخص است، به

 های رادیوالریتسنگ و کنگلومرا با قلوهسیلت، ماسه
نه داسمت باال درشتویژه چرت فراوان است که بهبه

های آهکشود. مرز پایینی سازند کشکان با سنگمی
شیب است زنگ ناگهانی و همبیوهرمی سازند تله

ترین ذرات قطعات و که عمده [. چرت32]
دهد، از تخریب های آن را تشکیل میسنگقلوه

 [. 31اند ]های رادیوالریت و افیولیت حاصل شدهسنگ
عنوان راهی برای درک مطالعل موادخام ابزارسازی به

وسیلۀ شکارچیان پیرامون به نحوۀ استفاده از محیط
پیش از تاریخ، تمرکز ویژۀ مطالعات پژوهشگران در 

های اخیر بوده است. درک وقایع ههطول د
وسن شناسی کواترنر )پلیستویژه زمینشناسی بهزمین

ای دارد. شناسی جایگاه ویژهو هولوسن( در باستان
اگرچه هنوز ارائۀ نقشۀ جامعی از منابع داخلی چرت 

های بسیاری است، اما ایران مستلزم پژوهش و تالش
ر این توجهی دهای اخیر مطالعات قابلدر سال

خصوص انجام پذیرفت که طبق آخرین نتایج 
منتشرشده وجود این منابع در نواحی غرب ایران به 

نالیز ری و آماآتحلیل اثبات رسیده است. مسلماً 
امی ـتمی گوخـند پاسانمونهها بهتنهایی نمیتو

تی ربهعبا؛ باشدت ین مطالعاطۀ احیح در مطرت الاؤـس
ه به سایر ـوجه تـست کانتایج خامی ت ین مطالعاا

آن ند مکمل امطالعاتی مربوطه میتوی هارفاکتو
م علوط تباارهمیت ازپیش ابیشینجاست که دد. در اگر
ا لذشود. ر میشکاآشناسی نباستاو مایشگاهی آز

ب نتخادر امل مؤثر اعوۀ مطالع، مرحلهاز این پس
توجه و ه ـر محوطـساکنین هی سواز نظر ردمودن معا

اد وـایی مـهجـل جابـماعودن و وبه یک یا چندمنبع ب
که د هد بواخوار تأثیرگذی هارمهمترین فاکتوم از اـخ

در ست. امی الزسان اناـشنتاـباسی سوازها نآتوجه به 
ساکنین یک ز جهت تأمین نیادر منبعی ب نتخاا

، فیاییامل جغراعوازجمله مل مختلفی امحوطه عو
ورۀ ، دییاوـهوآبیط ارـش، ابعـت منـکیفیو کمیت 

شته داند نقش امیتوه و ... منابع ثانوید جو، وفرهنگی
 ضروری است. ها به آنباشد که توجه 
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: سازند کشکان )منشأ احتمالی 113بوژان، نقطۀ : محوطۀ مله116برداری )نقطۀ : نقشۀ منطقۀ مطالعاتی به انضمام نقاط نمونه11شکل 

 متر 882: 113و  116بوژان(، فاصلۀ دونقطه محوطه ملههای چرت گرهک
Fig 11: Map of the study area along with sampling points (point 116: Malehbozhan site , point 113: Kashkan formation ( 

probable origin of chert nodules in Malehbozhan site), distance between two points: 882 meters 
سنگ و کنگلومرا )سازند سنگ، ماسه: رسEknالیه )سازند شهبازان(. ضخیم-: دولوستون متبلور زردرنگ متوسط  EMas-sbراهنمای نقشه: 

های آهک رسی، الیه: مارل با میانKbgpسنگ، کنگلومرا و آهک رسی )سازند امیران(. ستون، ماسه: فلیش: مارل، سیلتKPeamکشکان(. 
های آهکی الیهدار با میانصورت محلی ژیپسهای خاکستری به: مارلMlgsسنگ آهک پالژیک خاکستری تیره تا سفید )سازند گورپی(. 

 :Qft2ی کواترنری. ای قدیمافکنههای آبرفتی و رسوبات مخروط: پادگانهQft1: ؟؟. peEtzحاوی گاستروپود و پلسیپودا )سازند میشان(. 
 یکواترنر دیجد ایافکنه های آبرفتی و رسوبات مخروطپادگانه

 

 سپاسگزاری

نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مقالۀ حاضر برگرفته از پایان
وری فنا -شناسی نگارنده با عنوان تحلیل گونهباستان
 کرمانشاه بوژان در استانافزارهای سنگی محوطه ملهدست

نسب در دانشگاه است که به راهنمایی دکتر حامد وحدتی
تربیت مدرس انجام شد. در پایان، از جناب آقای دکتر 

ررسی آمده از بدستهای سنگی بهالدین نیکنامی که دادهکمال
 بوژان را در اختیار نهادند، نهایت تشکر را داریم.محوطۀ مله
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