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Abstract
Human burials from archaeological excavations are of great importance due to the available
information on the history and culture of human societies. Today, in addition to studies of the
burial form and the data in the grave, human bones have also shown the necessity of
anthropological studies in the form of biological and archaeological studies to identify diets, types
of diseases, Human Migration, etc that are based on the identification of the constituents of
skeletons, stable isotopes, age and sex abundances, traumas, and so on.
Generally, Every year in archaeological excavations from Islamic sites to pre-historic sites, human
and animal skeletal remains are found in various burials that their fate is as follows.





Extraction of objects with bones, Burial record and bone re-burial.
Fixed skeletons and their use as part of the site of museums in archaeological sites.
Transfer of discovered skeletons to museums using blocking techniques.
Takings of skeletons in separate pieces and transfer to museum repositories for display or storage
for future scientific studies.

The last option has attracted a lot of attention over the last few years. However, transportation
conditions and improper maintenance can cause them to be destroyed or re-buried. In fact, data
from the time of discovery require to take proper packaging, safe transportation, storage and
maintenance in suitable environmental conditions, and the simple and quick ability to move in crisis
management situations; Also, providing researchers with secure, orderly and directional data is of
high importance.
This note attempts to provide a practical solution with regard to the condition of the taken bones
from sites, initial transportation and temporary on-site storage, and ultimately transportation to
museum reservoirs and their maintenance. These solutions allow the temporary and permanent
transfer and maintenance of skeletons, along with the convenience of inspection and study, and the
safe maintenance or transportation for good. These solutions make it possible to transport and
maintain skeletons with the convenience of review and study, and permanent maintenance or safe
transport. For this purpose, considering the largest bones dimensions discovered in archaeological
excavations, and the possibility of dividing human bones segments into matched groups, designing
separable boxes and reassembly to hold a human skeleton. The box is designed in four separate
floors with a total height of 66, width 33, and length of 57 cm, which are connected by sliding
frame and cap and side clamps (picture1,2):
 The floor is 12 cm high with three sections designed to separate the bones of the thighs
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and legs.
 The second part is 12cm high with three sections for left and right hands and forearm
placement.
 The third part, 12 cm high, consists of three parts: ribs, spines and jaws.
 The fourth part, 26 cm high, is the largest part of the human skeleton, including the skull,
pelvis and shoulders.
 The cover is attached to the box frame which is a sliding frame to accommodate the boxes
and The cover section is intended to accommodate documentation and sample
storage(picture 2. 3) .
Considering the cost of the transport and temporary picking up to the workshops and warehouses
museums, and often opening and re-packing in museums tanks that require several different
packaging tools, the design can be quite justifiable by mass production would probably be lower
than the final price. Proposed materials for this design can be polyester materials for the external
sector, blends of polyurethane foam with polyester coating for the interior sector. Despite its
lightweight and durable of the final product of the design, In the case of mass production the final
price of the product is reduced significantly. And if you use the box from data discovery to
shipping, storage, and direct access to the various bony sections, it will provide good economic and
practical justification. On the other hand, the box can be attached to be fixed and installed in
museums' tanks, which also improves how data maintenance is (picture 4) .This box can be useful
for animal skeletons that have significant abundance in archaeological excavations in different areas,
as well as economically justifiable.
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طراحی مبتنی بر نیاز در راستای بستهبندی ،حملونقل ،ذخیره
و انبارش استخوانهای انسانی حاصل از کاوشهای باستانشناسی
رامین محمدی سفیدخانی ،*1زهرا رجبیون

2

 .1کارشناسی ارشد باستانسنجی ،موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران ،ایران
 .2کارشناسی ارشد باستانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران
تاریخ دریافت1398/07/02 :

هدف در باستتانشناستی ،شتنات ذششتته و تاستتگاه
انسان اس  .آن مهت بتهتتدریج بتا ذستتر و ارتبتا
حوزههای علمی و کمک علوم میانرشتتهای ،وستیعتتر،
دقیقتر ،و امکانپتشیرتر شتده و تتش متیشتود تتا از
یافتههای کاو شده حداکثر اطشعات استخراج ذتردد.
اما آنچه در این میان بیشتتر متورد غفلت قرارذرفتته،
یافتههای انسانی ،یعنی بقایای استخوانی یافت شتده در
محوطههاس ؛ که نهتنها در هنگام کاو  ،ثب و ضبط،
انتقال و نگهداری مورد بیمهری قرارذرفتهاند ،بلکته تتا
مدتها استخراج اطشعات مفید و منحصتربهفترد آنهتا
موردتوجه قرار نگرف  .از دالیل آن میتواند رو هتای
تخصصتتی و پرهزینتته استتتخراج اطشعتتات باشتتد کتته
توشتتبختانه امتتروزه ،بتته متتدد پیشتترف هتتا و ذستتتر
ارتبا های حوزه علتوم بتا باستتانشناستی چتون علتوم
ژنتیک و بیومولکولی دسترسی به متخصصتین و ابزارهتا
بهبودیافتته است  .بتااینحتتال و بتاوجود پیشترف هتتای
روزافزونتتی کتته بتتا بتتهکتتارذیری بستتیاری از علتتوم

تاریخ پذیرش1398/08/30 :

میانرشتهای در رشد و ذستر بستیاری از شتاتههتای
باستانشناسی شاهد هستی متأسفانه استفاده از دادههای
استخوانی اغلب منحصر به ذرفتن نمونتههتای  DNAو
ارستتال آن بتته کشتتورهای دیگتتر بتترای بررس تیهتتای
آزمایشگاهی و ژنتیکی اس .
تتتدفینهتتای انستتانی موردبررستی در کتتاو هتتای
باستانشناسی بهواسطه اطشعات ذتیرهشتده از تتاری و
فرهنگ جوامع بشتری اهمیت بستزایی دارنتد .امتروزه
سوای مطالعات شیوه ذور و تدفین ،و انواع مصتنوعات و
بقایای آن ،استخوانهای انسانی نیز ضترورت مطالعتات
انسانشناسی و باستانسنجی ،بهمنظتور شناستایی ستن،
جنس ،سشم و بیماری ،نوع تغشیه ،محل تولد ،شترایط
آب و هوایی ،نژاد و الگوهای مهاجرتی جوامع و غیتره را
نشان دادهاند؛ که بر اساس شناسایی ترکیب ستاتتاری و
عناصر تشکیل دهنده ،بررسیهای ایزوتوپی ،فراوانی سن
و جنسی  ،تروماها و غیره صورت میپشیرند.
ازآنجاکتته پای تههتتای هتتر عل ت بتتر بستتتر دادههتتا،
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طبقهبندی آنها ،و آزمایش و بررسی آن دادههتا استتوار
اس  ،اتخاذ شیوههای نگهداری صحیح یافتتههتا کتامش
ضروری به نظتر متیرستد .فرآینتد ذتیتره و نگتهداری
اسکل ها از زمان کشت تتا انبتار آنهتا در مختازن
موزهها را در برمیذیرد و کیفیت رو هتای نگتهداری،
ضامن حفت و بقتای یافتتههتا و اطشعتات آنهاست .
همه ساله در کاو های علمتی باستتانشناستی بقایتای
اسکلتی انسانی و حیوانی در قالب تدفینهتای ذونتاذون
به دس میآیند که بتهطتورکلی اقتدامات احتمتالی بنتا
به ضرورت شرایط حاک نسب به چنین یافتههایی بدین
شرح تواهد بود:
 ثب ت و ضتتبط وضتتعی تتتدفین و اشتتیای همتتراه
استخوانها ،و بازتدفین مجدد استخوانها
 انجام اقدامات حفاظت و مرمت روی استکل هتا
بهصورت برجا و نمایش آنها بتهعنتوان بخشتی از
سای موزهها در محوطههای باستانی
 انتقال اسکل های مکشوفه به پایگاههای مطالعات
آثار و موزههتا بتا استتفاده از رو هتای استتاندارد
انتقال و بستهبندی از قبیل بلوکهبرداری
 نمونتتهبتترداری برجتتا از استتکل هتتا در ستتای هتتا و
بازتدفین آنها
 برداش اسکل ها به صورت قطعات مجزا و انتقتال
به مخازن موزهها با هدف نمایش یتا ذتیتره بترای
انجام مطالعات علمی آتی......
مورد آتر در طی چند سال اتیر توجه بسیاری را به
تتتود جلتتب نمتتوده است ؛ زیتترا شتترایط حمتتلونقتتل ،و
نگهداری نامناسب میتوانتد معتدوم شتدن یتا بازتتدفین
چنین آثاری را در پی داشته باشد .درواقتع آثتار از زمتان
کش  ،نیازمند برداشت صتحیح ،بستتهبنتدی مناستب،
حمل ونقل ایمن ،ذتیره و نگهداری در شترایط محیطتی
متناسب ،و امکان ساده و سریع برای جابجایی در شرایط
متتدیری بحتتران هستتتند؛ هت چنتتین امکتتان در اتتیتتار
ذشاشتن آثار بهصتورت ایمتن ،متنظ و جهت دار بترای
پژوهشگران حوزههای مربوطه نیز حائز اهمی اس .
در این یادداش تش شده اس تتا بتا توجته بته
شرایط برداش آثار استخوانی مکشوفه از محوطتههتای
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باستانی ،حملونقل اولیه و نگهداری موقت در محتل ،و
درنهایت حمتتلونقتتل بتته متتوزههتتا و نگتتهداری آنهتتا،
راهکاری کاربردی ارائه شود که انتقال و نگهداری موق
و دائ ت آثتتار بتته همتتراه امکتتان ستتهول در بتتازبینی و
مطالعات ،و نگتهداری یتا حمتلونقتل ایمتن را بتهطتور
همیشگی امکانپشیر نماید .به این منظور ،بتا توجته بته
بزرگتترین ابعتاد استتخوانی مکشتوفه در کتاو هتای
باستانشناسی ،و امکان طبقهبندی بخشهای استتخوان
انسانی در ذروههتای همستان ،طراحتی جعبتههتایی بتا
قابلی جدا شدن و سره سوارشدن بهمنظتور نگتهداری
یک اسکل انسانی ارائهشده اس  .جعبههای نگهداری و
حملونقل مشکور در چهار طبقه مجزا به ارتفاع کلتی،66
عرض  ،33.3و طول  57.5سانتیمتر طراحیشتده است
که با درپتو و ذیترههتایی در طترفین روی همتدیگر
متصل میشوند (تصویر  1و :)2
 طبقه ک به ارتفاع  12سانتیمتر با سه بخش برای
قرار دادن استخوانهای ران و ساق ،و پاها در نظتر
ذرفتهشده اس .
 طبقه دوم نیز بهمانند طبقه کت بتا همتان ارتفتاع
طراحیشده و میتواند دس های چت و راست  ،و
بازو و ساعد را به صورت تفکیکشده در تود جتای
دهد.
 قسم سوم با همان ارتفاع در دو قستم  ،بختش
نی تنه باال شامل دندهها و مهرهها را دربر میذیرد.
 قسم چهارم که حجی ترین بختشهتای استکل
انسانی ،جمجمه ،لگن و کتت هتا را در تتود جتای
میدهد بلندترین بخش جعبه به ارتفتاع  26ستانتی
متر اس .
 درپو به همراه چهارچوب جعبه متصلبهه اس
که چهارچوب بهصورت کشتویی جهت قترار دادن
جعبهها تنظی شده و در قسم درپو بترای قترار
دادن مستندات و محتل ذتیتره نمونتههتا در نظتر
ذرفتهشده اس (تصویر  2و .)3
طتترح متتوردنظر بتتا توجتته بتته هزینتته برداش ت و
بستهبندی موق تا کارذاه ،و بستهبنتدی تتا متوزههتا و
اغلب باز شدن و بستهبندی مجدد در مخازن موزهها کته

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

نیاز به چند ابزار مختلت دتیتل در بستتهبنتدی است ،
میتواند کامش توجیهپشیر باشد که با تولید انبتوه قاعتدتا
قیم نهایی نیز کمتر تواهد بود .مواد پیشنهادی بترای
سات این طرح میتواند مواد پلیاستتری بترای بختش
تارجی ،و برای بخش داتلتی آمیتزهای از استفنجهتای
پلیاورتانی به همراه روکش پلیاستری باشد که علیرغ
سبک و مقاوم بودن ،ماندذاری باالی محصول نهتایی را
نیز در پی دارد .ه چنین این طرح ،بتا توجته بته امکتان
استفاده از آن ،از زمان کش آثار تا حملونقل ،ذتیتره و
امکتتان دسترستتی جه ت دار بتته بختتشهتتای مختل ت
استخوانی به صورت کلی و مجزا ،میتوانتد توجیتههتای
اقتصادی و کاربردی مناستبی را نشتان دهتد .از طرفتی

جعبه مشکور میتواند در سازههای نصب شده در مختازن
موزهها متصل و ثاب شود که نحوه نگهداری آثار را نیتز
بهبود میبخشد( تصویر  .)4از این نوع جعبهها متیتتوان
برای اسکل های حیوانی کته فراوانتی قابتلتتوجهی در
کاو های باستتانشناستی منتاطق مختلت دارنتد نیتز
طراحی ،تولید و استفاده نمود.

سپاسگزاری
نگارندذان از راهنمتاییهتای تتان دکتتر الهتام فرنتام،
مسئول بخش انستانشناستی موسسته باستتانشناستی
دانشگاه تهران ،کمال سپاستگزاری و قتدردانی را دارنتد.

شکل  :1نمایی از جعبه طراحیشده برای اسکل انسانی
Fig.1: Box designed to accommodate the human skeleton
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شکل  :2نمایی دیگر از جعبه مورد طراحی برای اسکل انسانی و ابعاد آن
Fig.2: Box dimensions designed for human skeleton placement

شکل  :3نمای باال از جعبه مورد طراحی برای اسکل انسانی
Fig. 3: Interior of the designed box
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شکل  :4نمایی از نحوه قرارذیری جعبههای مورد طراحی برای اسکل انسانی در مخازن موزهها
Fig. 4: Putting boxes in museum tanks
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