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Abstract
One of the long-lasting discussions concerning early Neolithic sites in the Iranian plateau deals with
the issue of seasonal or permanent settlements that is directly related to level of human mobility
during this period. It is noteworthy that this time period coincided with earliest signs of sedentary
life style and domestication of some species of animal and plants. What kinds of activities were
usually focused by the early Neolithic societies? In addition to the normal archaeological finds,
understanding the site formation processes -as a new approach- and the kinds of on-site human
activities are also increasingly of importance. Most importantly, micromorphological analysis is
playing an increasing role in this case. Therefore, to better understand the nature of deposition and
sorts of various activities that might have been done in the past, the Late PPN site of Tapeh Mahtaj
was examined. The site is located on a natural hillock composed of fine and fertile sediments of the
Behbahan plain, south-western Iran, close to the foothill of the Zagros Mountains. The site was
briefly excavated in 2015 and as a result, stratigraphic observations attested to the presence of three
major occupational phases. However, further information left with analysis of a
micromorphological sample that was taken from the north trench-section of the site, where it
provided a maximum amount of its deposits. The results of site formations analyses by thin section
studies at Tapeh Mahtaj identified several occupational phases as a sequence of human activities.
This study revealed living floors that are shown by plastering, infillings, numerous charcoal and
bone fragments, face pigments, organic materials and exciting mineral elements such as phosphate.
All these findings present the nature of human activities in the Mahtaj site during the time spanning
from late 8th to early 7th Millennium BC. It should be noted that this chronological time frame of
the site has also recently been suggested by radio-carbon dating, where this time period is
archaeologically consisted with the emergence of the initial ceramics across the Near East. This
highlights the key role of such micromorphological analyses to track those activities associated with
early pottery making. At a site-level, however, one of the most interesting results of the
micromorphological analysis is the discovery of a dung pellet in the lowest stage of the site
occupation. This shows that the site occupants might have dealt with animal husbandry,
presumably goat herding. It is also believed that the site was probably used as seasonal campsite for
mobile pastoralists during the late 8th millennium BC. Additionally, the observation through thin
sections such as bioturbations, temperature fluctuations effects (clay cracks), and twist flow in
deposits by freeze/thaw, diffused iron oxide nodules indicate a short-term seasonal use of the site
during the cool, wet periods. Overall, the site formation study at Mahtaj matches with the
archaeological evidence such as the low density of archaeological finds and the low volume as well
*
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as nature of the deposits remained. These all point to the presence and mechanism of the early
occupants of the Behbehan Plain who had intensive interactions with the nearby highland Zagros
Mountains.
Keywords: Pre-pottery Neolithic, Iranian Plateau, Behbahan Plain, Micromorphology, Tapeh
Mahtaj, Early Animal Herding
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یکی از پرسشهای اساسی در مورد محوطههای دورۀ نوسنگی فالت ایران ،کاربری آنها ازنظر میزان یکجانشینی و یا کوچ روی است
که تشخیص آن ،میتواند میزان تحرک انسان را در چشمانداز طبیعی در آن دوره مشخص کند .در همین راستا و نیزز باهزدب بررسزی
نقش عوامل انسانی و طبیعی در شکلگیری نهشتههای بهجای مانده در تپه مهتاج (اواخر هزاره هشتم تزا اوایزل هززاره ه زتم ابزل از
میالد) ،مطالعۀ میکرو مورفولوژی انجامشزده اسزت .بزر ایزن اسزا  ،مراحزل مختفزر رسزو گزااری مزرتبب بزا فازهزای اسزتقراری
شناساییشدهاند که با کرسازی ،اندود گل اخرا ،تعدد پرشدگیها ،ذرات فراوان زغال و استخوان ،مواد دفعی و مواد آلزی و کزانی نظیزر
فس ات همراه بوده است .در این تحقیق ،عالوه بر کرهای استقراری مربوط به فازهای اصفی استقراری ،آثار دو کر زیستی دیگزر کزه
حاکی از استقرار موات بوده ،دیدهشده است .ازجمفه یافتههای مهم دیگر در مقاطع ،وجود عارضزۀ دفعزی مربزوط بزه نشزخوارکنندگان
متوسب الجثه در تحتانیترین مرحفه استقراری است؛ که میتواند نشاندهندۀ است اده از محوطه در نیمه دوم هزارۀ هشزتم ..م ،توسزب
کوچنشینان و دامپروران اولیه باشد .مطالعه ژئوشیمیایی نیز نشان میدهد که شرایب افیایی رسوبات محوطه ،در ماندگاری عارضۀ دفعی
ماکور ،نقش مهمی داشتهاند .از دیگر نتایج بهدستآمده در این مطالعه ،شواهد وجود آش تگی زیستی ناشی از فعالیت جانداران خزاکزی
در بین الیهها و نیز بروز برخی پدیدههای فیزیکزی ناشزی از تیییزرات دمزا ،ماننزد تزرکهزای گفزی ایجادشزده در اثزر گرمزا و پزی و
تا خوردگیهای جریانی و وجود گرهکهای 1اکسید آهن بهصورت پراکنده است که همگی نشاندهندۀ است ادۀ کوتاهمدت و فصزفی از
محوطه در طی فصول خنک و مرطو تر سال است .این نتیجه با شرایب جیرافیایی و اافیمی امروزی دشت بهبهان و نیز دیگر شزواهد
باستانشناسی محوطه از ابیل حجم کم نهشتهها و تراکم پایین یافتههای آن مطابقت دارد.
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 .2پیشینه پژوهش
ظهور رسمی روب عفمزی میکزرو مورفولزوژی بزه سزال
 1۱3۱میالدی برمی گردد که توسب دانشمند اتریشزی بزه
نززام والتززر لودوی ز کوبیِنززا ()Walter Ludwig Kubiëna
مطر شد .وی به دلیل تهیۀ مقاطع نازک خزاک و ایجزاد
اصززطالحاتی در توصززیر کاربردهززای خززاک ،بززهعنززوان
بنیان گاار این روب شناخته میشود .کار پیشگامانۀ کوبینا
پایهای را در سامان دادن و اسزتانداردسزازی اصزطالحات
توصی ی برای ت سیر و طبقهبندی خزاک ،فزراهم آورد [.]6
این عفم ،در اواخر ارن بیستم میالدی در باسزتانشناسزی
جهززت مطالعززۀ رسززوبات و بازسززازی دیززرین اافززیم،
مورداست اده ارار گرفت [ .]7برای اولین بار در سزال 1۱۱۱
مززیالدی ،یززان کورنززوال ( )Ian Cornwallدر مؤسسززه
باستانشناسزی دانشزگاه کزالج لنزدن ،از تکنیزک میکزرو
مورفولوژی خاک در باستانشناسزی اسزت اده کزرد [ .]7در
ایزززن زمینزززه ،مطالعزززات و بررسزززیهزززای فراوانزززی در
باسززتانشناسززی بززهمنظززور بررسززی فراینززد اهفززیسززازی
(ِ )Domesticationو آغاز کشاورزی در ابزر  ،آنزاتولی و
لوانت صورت گرفته اسزت؛ امزا عفزیرغزم اهمیزت روب
میکرو مورفولوژی در مطالعات باستانشناسی ،تاکنون ایزن
روب در ایران ،در محوطههایی معدود به کار گرفته شزده
است و ازاینرو پیشینهای مختصر در داخل کشزور ،دارد و
تاکنون چندان موردتوجه نبوده است .در این راستا در طزی
کاوب در محوطههزای نوسزنگی شزیخی آبزاد ( Sheikhi
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 .1مقدمه
یکی از مسائل کفیدی در باستانشناسی ،تشخیص محل و
ت سیر ماهیت فعالیتهای انسزانی اسزت .ایزن موضزوز از
حیث تحفیل مکانی ( )Spatial Analysisاهمیت زیادی دارد
[ .]1از سززوی دیگززر ،عوامززل غیرانسززانی و طبیعززی در
شکلگیری نهشتهها در محوطهها نیز نقش مهمی دارند و
ازاین رو اغف  ،شزرایب پیشاانباشزتی (،)Pre-Depositional
انباشززززززتی ( )Depositionalو پساانباشززززززتی (Post-
 )Depositionalموردتوجززه هسززتند .ایززن موضززوز نیززز در
بررسی شکلگیزری محوطزه ( ،)Site Formationجایگزاه
باالیی دارد [ .]2رسوباتی که تأثیر محزیب بزر مکزانهزای
استقراری را نشان میدهنزد ،در حزین مراحزل انباشزتی و
پسا -انباشتی در داخل این مکانها ترکیز شزده انزد کزه
چالشهایی را برای باستانشناسان ،در تشخیص و ت سزیر
مبدأ و ماهیت شواهد بهجامانده از فعالیزتهزای طبیعزی و
همچنززین انسززانی در محتویززات داخززل رسززوبات فززراهم
میکنند .در این راستا ،میکرو مورفولوژی بزهعنزوان یزک
ابزار مهم برای بازشناسی کزاربری محزیب و ت سزیر رونزد
تشکیل نهشتهها در اسزتقرارهای گاشزته بزه کزار گرفتزه
میشود .بر اسا دانشنامه زمزینشناسزی ،عفزم میکزرو
مورفولوژی روشی نوین در مطالعزۀ خزاک و نهشزتههزای
طبیعی و باستانی محسو میشود و در طی آن با است اده
از فزززنهزززای میکروسزززکوپی و اولترامیکروسزززکوپی
(میکروسکوپ فو.ریز نما) اجزای مختفر تشکیلدهنده و
تعیین روابب متقابل زمانی و مکانی نهشتها موردبررسزی
ارار میگیرد [ .]3میکرو مورفولوژی همچنزین یزک ابززار
مهم بزرای تشزخیص و ارائزه توضزیحات م صزل دربزاره
ترکیبات غیر ارگانیک موجود در خزاک و رسزو  ،هماننزد
پوستههای خاکسترشزده ،تزودههزای خاکسزتر ،عناصزر و
ترکیبززات چندگانززه و سززطو غیززر پیوسززته هززممززرز در
نهشتهاست کزه بزا چشزم غیرمسزف بزه سزختی دیزده
میشوند [ .]4این عفم میتواند با تشخیص ترکیبات خاک،
بقایای استخوان ،فضوالت حیزوانی ،چزو  ،سز ال ،مزواد
سنگی ،دانههای زغال شده ،کرهای استقراری ،تشخیص
تیییرات پساانباشتی و تمایز بین رسوبات آهکی با رسوبات
کفسیم کربنات ثانویه به باستان شناسی کمک کند [ .]5بزا

توجززه بززه ایززن مقدمززه ،از همززین روب بززرای مطالعززه
نهشتههای تپه مهتاج در شهرستان بهبهان است اده شده تا
بتوان ویژگیهای نهشتهگزااری طبیعزی و انسزانی را کزه
منجر به تشکیل الیههزای فرهنگزی شزده اسزت در ایزن
مکان تشخیص داد .عالوه بر این میتوان بهتر متوجه شد
که چه فعالیزتهزای انسزانی در محوطزه صزورت گرفتزه
اسززت؟ در ایززن مقالززه نتززایج بززهدسززتآمززده از مطالعززه
میکروموفولوژی موردنظر ،با تأکید بر ماهیت شکلگیزری
الیهها و فعالیزتهزای انسزانی در محوطزه ارائزه شزده و
اطالعات بهدستآمده در بافت باستانشناسی نوسزنگی در
منطقه موردبحث ارار خواهد گرفت.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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 .3معرفی محوطۀ موردمطالعه
تپزززه مهتزززاج ( )N:423772 E:3389461در حزززدود 3/5
کیفومتری غر -شمالغر شهر بهبهزان و تقریبزای یزک
کیفومتری جنو جادۀ ارتباطی بهبهان-رامهرمز در جنو
منطقۀ خارستان و ارت از  310متزری از سزط دریزا ازرار
دارد .همچنین نهر میفزک ( )Milakاز فاصزفۀ  300متزری
جنو محوطه میگارد و در حدود  3/5کیفزومتری غزر
آن به رود مارون میپیوندد .دروااع مهتاج بهصزورت یزک
برجستگی طبیعی کم ارت از (یک تزا دو متزر) بزهصزورت
کشیده و حدود یک و نیم هکتار است که پیرامزون آن بزا
کانالهای آبیاری احاطهشده است .سط محوطه تسزطی
شده و ازاینرو نهشتههای فواانی آن ،بهطور کامل از بزین
رفتزززه اسزززت .باوجوداینکزززه پیشزززینۀ پزززژوهشهزززای
باستانشناسی در دشت بهبهان بزه اوایزل دهزه  1۱۷0م.
برمیگردد ،تپه مهتاج صرفای برای اولین بار در بررسی سال
 13۱3توسب عبا مقدم شناسزاییشزده اسزت .نظزر بزه
وجود تخری های گسترده در محوطه و نیز اهمیت بزاالی
آن بهعنوان تنها محوطهای از دوره نوسنگی بیس ال کزه
در دشت بهبهان وااع است ،گمانهزنزی بزهمنظزور تعیزین
عرصه و همچنین الیزهنگزاری در آن ،در تابسزتان سزال
 13۱۴به سرپرسزتی حجزت دارابزی انجزام گرفزت [.]12
درنتیجه کزاوب در ترانشزهای بزا ابعزاد  ۴×۴ mدر مرکزز
محوطه مشخص شد که تنها حدود  ۴0 cmاز نهشتههزای
تحتانی در تپه مهتاج بهجزای مانزده اسزت کزه سزه فزاز
استقراری دارد (شکل .)1

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.81

 )Abadو جانی ( )Janiدر استان کرمانشزاه توسزب هیئزت
ایرانی-انگفیسی در سال  200۱مزیالدی ،از ایزن روب در
راسززتای درک و بررسززی بهتززر شززروز یکجانشززینی و
اهفیسازی است اده شد .درنتیجۀ مطالعزات ونزدی متیزوز
( )Wendy Matthewsدر ایزززن دو محوطزززه مزززدارک
اابلتوجهی بهویژه در ارتبزاط بزاوجود فضزوالت حیزوانی
بهدست آمده است که نشزان مزیدهنزد از حیوانزات ( بزه
احتمال زیاد ،بز) در اواخر هزارۀ نهم ..م نگهداری میشده
است .همچنین در طی این مطالعات ،شواهدی مزرتبب بزا
تمرکز ساکنان محوطۀ شیخی آباد بر گیاهان و غالت نیزز
بهدست آمده است [ .]8ازجمفه مطالعات میکرو مورفولزوژی
مرتبب با دورۀ پفیستوسن ،مطالعاتی است که در غار بزوب
در استان فزار و توسزب  Schiltو همکزارانش در سزال
 2010میالدی صورت گرفته و مربزوط بزه پارینزهسزنگی
نوین است .در یک و نیم متر ،رسوبات کاوب شده در این
غار ،چهار الیۀ زمینشناسی و چهار الیۀ باسزتانشناسزی،
شناسززاییشززدهانززد کززه در مجمززوز  22مقطززع نززازک از
الیههای باستانی آن ،تهیه شده است .یکی از نتایج میکرو
مورفولوژی این غار حاکی از آن است که الیههای پزایینی
غار دچار بههمریختگی و ترکی نشدهاند و به همین دلیل
تحفیلهای مبتنی بر تجزیزهوتحفیزل ابزارهزای سزنگی و
تاریخگااریهای انجامشده ،اابفیت اتکای بیشزتری دارنزد.
همچنین فراوانی بقایای گیاهی همراه با فیتولیتها ازیزک
سو و از سوی دیگر واوز اس رولیت کفسزیت ( Spherolite
 )Calciteو فس ات ،نشان میدادند که به صورت مزداوم از
این غار جهزت اسزتقرار ،اسزت اده مزیشزده اسزت[ .]9در
پژوهشی که توسب مقصودی در سزال  13۱3انجزامشزده
است ،با است اده از مطالعات میکرومورفولوژیکی و باهزدب
ارزیابی اابفیت رسوبات سکونتگاههای باسزتانی در جهزت
بررسی و ثبت فعالیتهای انسزانی ،مزواد انسزانسزاخت و
ضایعات به جایمانده در الیههای رسوبی ،سه تپۀ باستانی
در محوطۀ سگزآباد در دشت ازوین بررسی شدهاند [ .]10در
سززال  13۱۴مقصززودی و همکززارانش بززا بررسززی میکززرو
مورفولززززوژی محوطززززۀ چالتاسززززیان ( )Chaltasianدر
مخززروطافکنززه جززاجرود ،شززواهدی را دربززارۀ ماهیززت
فعالیتهای ساکنان باستانی این محوطزه ازجمفزه عناصزر
دستساز بشزر و نیزز ح زرههزا و پرشزدگیهزا و فراوانزی

گرهکها ،به دست آوردند .حضزور خزاک ریزدانزه جهزت
کشاورزی و س السزازی ،تزأثیر بسزیار زیزادی در مکزان
گزینی سکونتگاههای باستانی و ازجمفزه محوطزۀ مزاکور
داشته است .در پژوهش دیگری مربزوط بزه سزال ،13۱۴
مقصودی با بررسی زمینباستانشناسی تپۀ میمنت آبزاد در
منطقۀ رباطکریم با است اده از روب میکرو مورفولوژی بزه
نتایجی دستیافت که نشان میداد ابل از شروز اسزتقرار
در این محوطه ،شزرایب گزرم و مرطزو تزری در منطقزه
حاکمیت داشته است و سزیال حاصزل از رودخانزۀ شزاد
چای نقش مهمی در از بین رفزتن اسزتقرار در آن ،داشزته
است [.]11

فتوحی دیالنچی و همکاران  /میکرومورفولوژی محوطۀ نوسنگی مهتاج ،دشت بهبهان

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.10.4

 │ 28سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان 9311

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.81

 .4مواد مطالعاتی و روشها
در طی کاوب در نهشتههای کزمعمزق (حزدود )۴0 cm
تپه مهتاج ،یک بفوک خاک از دیوارۀ شزمالی بزه ارت زاز
 3۷ cmکه بیشزترین میززان رسزوبات را داشزت ،جهزت
مطالعۀ میکرو مورفولوژی برداشته شزد (شزکل  .)2ایزن
نمونۀ اولیه ،کل نهشتههای کزاوب شزده را در برداشزته
است .با توجه به حضور ابسیدین در الیههزای فوازانی و
نیز با استناد به گونهشناسی مصنوعات سنگی آن ،تزاریخ
نسبی بین اواخر هزارۀ هشتم تا اوایل هزاره ه زتم ..م.
برای این محوطه ،پیشنهاد شد .بههزرروی ،نتیجزۀ ایزن
کاوب توانسته است گاهنگاری منطقه شر .خوزسزتان و
دشت بهبهان را به عق ببزرد و مزدارک و سزرنخهزایی
روشن را از اواخر دوره نوسنگی بیس ال ،در این منطقزه
نشان دهد [ .]13بر اسا تزاریخگزااری نسزبی صزورت
گرفته در محوطه ،فاز تحتانی مربزوط بزه اواخزر هززارۀ
هشتم ..م و فازهای میانی و فواانی ،مربزوط بزه اوایزل
هزارۀ ه تم ..م .است [ .]13نتایج تاریخگااری کربن 1۴
صورت گرفته از محوطه ،بازۀ زمانی اواخر هزاره هشتم تا
اوایل هزاره ه تم ..م.. ۷200-۱۱00( .م ).را مشخص
کرده است [ .]14در طی فرایند آمادهسازی و برب اولیه،
ابتدا نمونۀ اصفی به سه بخش یا نمونۀ کوچکتر تقسیم

شد .برای هر یزک از نمونزههزا ،رنز خزاک در حالزت
خشک ،بر اسا جدول مانسل ثبت شزد .رنز نمونزۀ
باالیی (نمونه شماره  )3خاکستری مایل به صورتی 7/5
) )YR. 6/2و نمونۀ میزانی (نمونزه شزماره  )2بزه رنز
اهزوهای روشزن ( )7/5 YR. 7/3اسزت .انسزجام خزاک
نمونۀ میانی ،کمتر از سایر بخشها است .نمونزۀ زیزرین
(شماره  )1نیز به رن خاکستری مایل به صورتی ( 7/5
 )YR. 6/2اسزززت .بزززرای کسززز اطالعزززات الزم
میکروسکوپی از نمونههای برداشتشده ،سه مقطع نازک
تهیه شد .شایانذکر است که به دلیل گاشت چهار سزال
زمان از برداشت نمونزۀ اولیزه در کزاوب و عزدم وجزود
رطوبت در آن ،نیازی به خشککزردن دوبزارۀ نمونزههزا
نبود؛ بنابراین ،ابتدا سه بفوک تهیهشده ،در اپوکسی رزین
و داخل یک ظرب پالستیکی غوطهور شدند و پس از پر
شدن فضزاهای خزالی توسزب اپوکسزی رزیزن ( Epoxy
 )Resinو سخت شدن ،توسب دسزتگاه بزرب خوردنزد و
پس از صیقل ،با است اده از چس  ،بزر شیشزه چسزبانده
شدند (شکل  .)3سپس مقاطع نازکِ آمادهشده بزهوسزیفۀ
میکروسکوپ پوالریزه ،بزا اسزت اده از راهنمزای تشزری
بزززوالک ( ]14[ )1۱۱5و اسزززتوپس ( )2003بررسزززی و
توصیر شدند.
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شکل  :1مواعیت محوطه تپه مهتاج در دشت بهبهان ()Darabi et al. 2017( )N:423772 E:3389461
(Fig.1: Map shows Behbahan Plain and the location of Tapeh Mahtaj, (N: 423772 E: 3389461),)Darabi et al. 2017
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(Darabi, 2015: 160)  محل برداشت نمونۀ اولیه میکرو مورفولوژی:2 شکل
Fig.2: The location of micromorphology sample of Tapeh Mahtaj (after Darabi, 2015: 160)

 مراحل تهیهسازی مقاطع نازک:3 شکل

Fig.3: Thin Section Preparation stages
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 .5نتایج
نمونهها همگی دانزهریزز و غنزی از ذراتزی در حزد ر و
بهطور محدود سیفت هستند کزه محزیب آنهزا در حالزت
کفززی اکسززیده شززده اسززت .خالص زۀ اطالعززات میکززرو
مورفولوژی نمونزههزا در مزورد عزوار خزاک سزاخت و
ویژگزیهزای فابریززک در جزدول  1و خالصزۀ اطالعززات
مربوط به درصد مواد و بقایای باایمانده در جدول  2آمده
است .مراحل نهشتهگااری یا مراحل الیهنگارانزه از ازدیم
به جدید ،بهطور جداگانه در هر مقطع شمارهگزااری شزده
است که مراحل استقراری را نشان میدهد (شکل )۴؛ این
کار دروااع نوعی «ریز الیه نگاری» ()Micro-Stratigraphy
به شمار میرود.
 .1-5نمونۀ شماره  :1این نمونه به سه مرحفۀ رسوبی
تقسیم بندی میشود .پایینترین مرحفزه کزه مرحفزه 1-1
نام گااری شده است ،شکستگیهای کانالی دارد که برخی
از آنها با بفورهای ژیپس پرشدهاند .در بخش پایینی ایزن
واحد ،یک عارضۀ بزرگ مشزاهده مزیشزود کزه اطعزات
فس اتی و مواد زغالی شده در آن وجود دارد و نیزز تزراکم
الزم در آن دیده نمیشزود و جهزت یزافتگی مت زاوت در
ذرات خاک به نسبت زمینه وجود دارد ،که همگی ایزنهزا
نشاندهندۀ ماهیت زیست آش تگی ایزن عارضزه هسزتند.
این مرحفه دارای گرهکهای آهن است .در بخش باالیی
این مرحفه ،یک ساختار کروی دیده میشود که بزا توجزه
به وجود اطعزات فسز اتی و مزواد آلزی و بقایزای گیزاهی
خردشده درون آن ،منشأ دفعزی دارد .مرحفزۀ  2-1شزامل
یکالیه ریزدانه است که ازنظر بافت با واحدهای پزایین و
باالی خود مت اوت است؛ این واحد ریزدانه و متراکم است
که همراه آن اطعات فس اتی بزه مقزدار کزم و مزواد آلزی
مشاهده مزیشزود .ایزن مرحفزه ،شکسزتگیهزای متعزدد
جورچینی دارد که فضای درون آنها توسب پوشزشهزای
رسی پرشده است و این اطعات ،بافزتهزای مزوزاییکی را
نشان میدهند .مواد آلی زغالی در مرز پایین و باالی ایزن
واحد ،مشاهده میشوند .در این بخش ،یک ساختار ح زره
مانند مشکوک به فعالیتهای زیستی نیز وجزود دارد .ایزن
الیه یک کر یا بستر زیستی است که سط آن بزا انزدود
ارمزرن گل اخرا پوشانده شده است و خردههای زغزالی

همراه بزا آن نشزانگر فعالیزتهزای سزکونتگاهی انسزانی
هستند .این الیه ،درشت دانهتر از زمینه دیزده مزیشزود و
درجه اکسیدشدگی و تمرکز اکسیدهای آهن در آن بیشزتر
از زمینززه اسززت .اطعززات اسززتخوانی در ایززن نمونززه
اابل مشاهده است .مرحفۀ  3-1که باالترین مرحفه اسزت،
بافت ریزدانه دارد .در این مرحفه ،گاه بخشی از ح رههزای
انحاللی و گاه همزۀ آنهزا ،توسزب کزانیهزای تبخیزری
پرشدهاند .همچنین بفورهای تبخیری بزهصزورت پراکنزده
درزمینه وجود دارند .این بخش ،توسب بفورهزای تبخیزری
یا مواد ریزدانهتر پرشزده اسزت .پزراکنش نسزبی در ایزن
مقطع ،در هر سزه مرحفزه از نزوز پورفیریزک بزاز اسزت.
یافتههای مربوط به مقطع شمارۀ سه در شزکل ( )5آمزده
است.
 .2 -5نمونۀ شماره  :2این مقطزع ،شزامل دو مرحفزه
( 1 -2و  )2-2است .در این نمونه ،تجمع کانیهای رُسزی
بدون آرایزش ذرات بزا کزانیهزای تبخیزری (ژیزپس) بزا
حاللیت بسیار باال بهصورت بفورهزای پراکنزده در زمینزه،
دیده می شود .در بخش پایینی سزمت راسزت ،دانزههزای
پوششدار رسی باضخامت یکسزان ،وجزود دارد .تخفخزل
کانالی و ح رهای در این نمونه ،مشاهده مزیشزود .در اثزر
بروز خشکی ،در بخشزی از زمینزه در واحزد  ،1-2رسزو
به صورت ترکهزای گفزی مشزهود اسزت .ت زاوت رنز
مشهود در این نمونه که منجر بزه دو مرحفزهبنزدی شزده
است ،به دلیل ت اوت در میزان تمرکز اکسیدهای آهن ،در
پی بزروز افزق گالسزیک ( )Glossic horizonاسزت .ایزن
پدیده ،در افقهای زمینشناسی غنی از اکسید آهزن آزاد و
زمینۀ رسزی ،در اثزر ن زوذ رطوبزت حاصزل از بارنزدگی و
آ های زیرزمینی با شستن ر ها و تبدیل رن اهزوهای
و ارمز به رن خاکستری عمل میکند [ .]15میزان ن زوذ
این عارضه که اغف بهصزورت زبانزهای شزکل در خزاک
ن وذ میکند ،تحت تزأثیر میززان تخفخزل تزراکم و جزور
شدگی رسوبات است .در کل نمونه ،ذرات ریز زغال و مواد
آلی بهوفور یافت میشود .آش تگی زیستی در نمونه وجزود
دارد و پراکنش نسبی در هر دو مرحفه ،از نزوز پورفیریزک
باز است .یافتههای مربوط به ایزن مقطزع را مزیتزوان در
شکل ( )۱دید.
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 .3 -5نمونۀ شماره  :3در نمونه شمارۀ  ،3شاهد یزک
توالی نهشتهگااری هستیم کزه بزهصزورت مزنظم بزرهم
نهشته شدهاند .این نمونه از پزایین بزه بزاال شزامل شزش
مرحفه است که این مرحفهبندی بر اسا تیییرات موجزود
در رنز  ،تززراکم و مززرز نهشززتهگززااریهززای طبیعززی بززا
الیههای فرهنگی ایجادشده است.
مرحفۀ  :1-3این مرحفه ،یک مرحفۀ ریزدانه است که
با ناپیوستگی فرسایشی و با المینهای از مواد آلی یا زغالی
با مرحفهای دارای دو مرز است .این مرحفزه ازنظزر انزدازۀ
ذرات ،بافت رسی با جور شدگی ضعیر دارد و ازنظزر گزرد
شدگی ،دارای دانزههزای نیمزهگردشزده اسزت .ضزخامت
تقریبی این مرحفه  2 cmاست .تجمعی از بفور کزانیهزای
تبخیری به صورت پرشدگی دارد .وجود دو زیرمجموعه 1a
و  ،1bتنها بر اسا تیییر رن خاک است و ویژگیهزای
فابریک در هر دوثابت است .پراکنش نسبی در این مرحفه،
پورفیریک باز است .تیییر رن خاک به خاکستری روشزن
در واحد  b1در سمت چپ ،مشاهده میشود.
مرحفۀ  :2-3این مرحفه ،به ضزخامت تقریبزی ،۴cm
متشکل از رسوبات ریزدانه به همراه ذرات ریز زغال است.
ازنظر اندازۀ ذرات ،بافت رسی با جور شدگی ضعیر دارد و
ازنظر میزان گرد شدگی ،دارای دانزه هزای نیمزه گردشزده
است .پراکنش نسبی ،پورفیریک باز است .در این مرحفه و
نزدیک به مرحفۀ فواانیتر ،شاهد دو لکه یا پدیده غزدهای
شکل و یک آش تگی و جابزهجزایی خزاک در بزین آنهزا
هستیم .این لکهها یک بخش هستهای دارند کزه سزاختار
نسبتای متحدالمرکز و طنابی شکل آنها و نیزز ایجزاد یزک
زونین هوازدگی در اطرافشان ،نشاندهندۀ پدیده زیسزت
آش تگی ( )Bioturbationاست که توسب مواد آلزی ،مزواد
زغالی شده و فس اتی پرشده است .در سزمت راسزت لکزۀ
سمت چپ نمونه ،بخشزی ازیزک اطعزۀ سز ال در انزدازۀ
 ۴mmوجود دارد .این مرحفه در مرز خود بزا مرحفزۀ ،3-3
دارای آثار اطعات استخوانی فس ات شده است.
مرحفۀ  :3-3ایزن الیزه ،یزکالیزۀ بزه هزم فشزرده
باضخامت متوسب  1cmاست که با مرز مشهود تا متمزایز
بر روی الیۀ مرحفه  2-3ارارگرفتزه اسزت .ازنظزر انزدازه
ذرات ،بافت رسی با جور شدگی ضعیر دارد و ازنظر میزان
کرویت دارای دانههای زاویهدار تا نیمهگردشده است .ایزن

مرحفززه مززواد دفعززی و اطعززات فسزز اتی شززده ،دارد و
المینههایی ریزدانه تشکیلشدهاند کزه در آن ،اطعزاتی از
مواد آلی بهموازات المیناسیون ارارگرفته است .همچنزین،
مرز فرسایشی موجداری با مرحفۀ زیرین خزود دارد و مزرز
ریزدانه و صاب را با واحد باالیی خزود شزکل داده اسزت.
این مرحفه ،دارای روند به سمت باالریز شونده است و بزه
نظر میرسد ماهیت طبیعی دارد .پزراکنش نسزبی در ایزن
مرحفه ،از نوز پورفیریک بافاصفه دوبل -باز است.
مرحفۀ  :۴-3این الیه باضخامت  2cmدارای اطعزات
درشتدانهتر است؛ ازنظر اندازه ذرات ،بافت سیفت بزا جزور
شززدگی ضززعیر دارد و ازنظززر کرویززت دارای دانززههززای
نیمهگردشده است .تجمع کزانیهزای تبخیزری (ژیزپس)،
مواد آلی و مواد فس اتی شزده ،دارد .ایزن مرحفزه بزا مزرز
مشخص به یزک فامینزۀ ریزدانزۀ حزاوی مزوادی آلزی و
اطعات فس اتی شده ،ختم میشود .این بخش باضزخامت
 2cmشباهت الیهنگارانه بزه مرحفزه  2-3دارد و طبعزای بزا
زمان کوتاهتری نهشته شده است .بخشزی از یزک اطعزه
س ال بهاندازه  1mmدر بخزش ضزخیمتزر ایزن مرحفزه و
نزدیک به مرز مرحفۀ  5-3اابلمشزاهده اسزت .پزراکنش
نسبی ،از نوز پورفیریک بافاصفۀ دوبل -باز است.
مرحفزۀ  :5-3ایززن الیزه ،بززه ضزخامت  1cmشززامل
یززکالی زۀ ریزدانززه بززا المیناسززیون اسززت کززه در امتززداد
المینههای مواد آلی بهصورت وراهای آرایش یافته اسزت.
ازنظر اندازۀ ذرات ،بافت رسی با جوردشدگی ضعیر دارد و
ازنظر میزان گردشدگی دارای دانههای زاویهدار است .ایزن
مرحفه ،بالفاصفه پزس از مرحفزۀ  ۴-3بزا مزرز مشزهود و
متمایز ارارگرفته است .ازلحاظ فشردگی شبیه مرحفه 3-3
است؛ هرچند که تا حدودی جهتی افقیتر و رنگی مت اوت
و روشنتری دارد .پراکنش نسبی ،از نوز پورفیریک بسزته
تا پورفیریک بافاصفۀ واحد است.
مرحفۀ  :۱-3این مرحفه ،به ضخامت  3cmبزا شزی
مشخص و تا و چینخزوردگیهزای جریزانی اسزت کزه
حاصل جریان یافتن رسو در اثر چرخههزای انجمزاد یزا
ذو در بخش سطحی رسوبات است .ازنظر انزدازۀ ذرات،
بافتی رسی با جور شزدگی ضزعیر دارد و ازنظزر کرویزت
دارای دانههای زاویهدار است .تجمع کانیهای تبخیزری و
ح رههای انحاللزی در آن ،مشزاهده مزیشزود؛ همچنزین
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اطعات آلی زغالی شزده در زمینزه پراکنزده اسزت .ازنظزر
الیهنگارانزه و ویژگزیهزای بزافتی و سزاختاری شزرایطی
مشابه با مراحزل  2-3و  ۴-3دارد .مراحزل  5-3و  ۴-3و
بخشی از  3-3شکسته شدهاند که توسب مواد مرحفۀ ۱-3
پرشدهاند .در این مرحفه ،شاهد بزروز گرهزکهزای آهزن
بهطور پراکنده هستیم .پراکنش نسبی ،از نزوز پورفیریزک
بسته تا پورفیریک بافاصفه واحد است .در شکل ( )۷برخی
از یافتههای نمونۀ یک آورده شده است.

در این مرحفزه ،ارتبزاط عمزق الیزههزای باسزتانی و
مراحل استقراری تشخیص دادهشده در مقزاطع ،مشزخص
میشود؛ بهمنظور درک بهتزر از عمزق مراحزل تشزخیص
دادهشده و ارتبزاط آن بزا الیزههزا و فزازهزای اسزتقراری
ح اری شده ،مدلی در شزکل ( )۱ارائزه شزدهاسزت .آنچزه
مشخص است انطبزا .کزرهزای مشزهود در مقزاطع بزا
فازهای فواانی و میانی در کانتکسزتهزای ثبزتشزده در
گزارب کاوب است 3cm .از اسمت انتهایی نمونه ،هنگام

Table 1: Fabric Information of the Samples.

عوار

ساختار

Structure

خاک ساخت

Pedofeatures

اندازه

پراکنش نسبی

جور شدگی

گرد شدگی

گرهک

پرشدگی

C/F

Sorting

Roundness

Nodule

Infilling

پورفیریک باز

جور شدگی ضعیر

دانههای نیمه گرد شده

ندارد

دارد

پورفیریک باز

جور شدگی ضعیر

دانههای نیمه گرد شده

ندارد

ندارد

ر

Open Porphyric

Poorly sorting

Sub-rounded

non

non

Clay

جور شدگی ضعیر گرد شدگی زاویه تا نیمهگردشده

ندارد

دارد

سیفت

Poorly sorting

Sub-rounded, Sub-angular

non

present

Silt

جور شدگی ضعیر

نیمهگردشده

ندارد

دارد

Open Porphyric

پورفیریک بافاصفه دوبل-باز
Double spaced porphyric

پورفیریک بافاصفه دوبل-باز

Poorly sorting

Double spaced porphyric

Poorly sorting

پورفیریک بسته تا پورفیریک
بافاصفه واحد
پورفیریک بسته تا پورفیریک
بافاصفه واحد
Close porphyric-single
spased porphyric

پورفیریک باز
Open Porphyric

پورفیریک باز

Sub-rounded

non

present

ر

Clay

ر

Clay

جور شدگی ضعیر

دانههای زاویهدار

دارد

دارد

Poorly sorting

Angular

present

present

جور شدگی ضعیر

دانههای زاویهدار

دارد

ندارد

ر

Poorly sorting

Angular

present

non

Clay

ندارد

ر

non

Clay

جور شدگی متوسب بافت ریزدانه حاوی بفورها و
Moderately
اطعات کانی تبخیری ژیپس و present
sorting
اطعات کربناتی
جور شدگی متوسب
ندارد
Fine grained texture
دارد

ر
Clay

non

non

پورفیریک باز

جور شدگی ضعیر

Open Porphyric

Poorly sorting

دانههای زاویهدار تا نیمه گرد
شده

دارد

دارد

ر

present

present

Clay

Moderately
sorting

Fine grained texture, Subrounded

ندارد
non

present

ر

پورفیریک باز

جور شدگی ضعیر

ریزدانه و دانههای زاویهدار

ندارد

دارد

Open Porphyric

Poorly sorting

Fine texture, Angular

non

present

پورفیریک باز
Open Porphyric
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2-3
3-3
4-3

3

5-3

6-3

1-2

دارد

Clay

ر
Clay

2-2

1-1

2-1
3-1

1
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Moderately
sorting

containing gypsum crystals
and lithic fragments

ندارد

ر

Sub-rounded

1-3

2
Clay

Open Porphyric

Stage

Sample
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Close porphyric-single
spased porphyric

Sub-rounded

non

present

Particle
Size

مرحفه

نمونه
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جدول  :1خالصه اطالعات ساختار و ویژگیهای فابریک
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 درصد فراوانی مواد بهدستآمده از مقاطع نازک:2 جدول
Table 2: The Amount of Achieved Material from Thin Sections

رن

مرحفه نمونه

Sample Stage
1-3
2-3

[ DOI: 10.29252/jra.6.1.81 ]
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3

3-3
4-3
5-3
6-3
1-2

2

1

بقایای مواد موجود در نمونهها

Color
Hue
Value/Chroma
Yellowish Brown
7/5YR 6/3
Brown
10YR
5/4
Reddish Brown
5YR
5/3
Light Yellowish Brown
10YR
6/3
Brown
10YR
5/3
Yellowish Brown
10YR
5/6
Reddish Brown
2.5YR
5/4

2-2 Light Brownish Gray
10YR
6/2
Yellowish Brown
1-1
10 YR
5/4
Reddish Brown
2-1
2.5YR
4/4
Yellowish Brown
3-1
10YR
5/4

Fine Mineral Constituents

زغال

Charcoal
(%)

س ال

Ceramic
(%)

مواد دفعی

استخوان
Bone
(%)

Phosphate
(%)

5

0

2

5

2

5

1

5

5

5

5

0

2

0

2

3

2

2

5

5

2

0

2

2

2

5

0

5

2

3

3

0

5

5

5

0

0

2

0

0

2

0

20

5

5

10

0

0

0

0

3

0

2

2

2

Feces
(%)

فس ات

 به آش تگیهای زیستی در، پیکانهای س ید. دارای شش مرحفه نهشتهگااری است،3  مقطع شماره:3 . مراحل نهشتهگااری در مقاطع:۴ شکل
 پیکانهای س ید به. دو مرحفه نهشتهگااری را شامل میشود،2  مقطع شماره:2 . اشاره دارند،مقطع و پیکانهای زرد به س الهای موجود در مقطع
 پیکانهای س ید به محل آش تگی زیستی و پیکان. دارای سه مرحفه نهشتهگااری است،1  مقطع شماره:1 .محل آش تگیهای زیستی اشاره دارند
.زرد به مواد دفعی موجود در مرحفۀ تحتانی اشاره دارند
Fig.4: Sediment Stages in Thin Sections. Depositing stages in sections (Right to Left). 3) Section No. 3 has VI stages of
deposition. The white arrows refer to the bioturbation and the yellow arrows to the pottery in the section. 2) Section 2
includes II stages of deposition. White arrows indicate the location of bioturbation. 1) Section No. 1 has III stages of
deposition. White arrows indicate the location of the bioturbation and yellow arrows refer to the dung remain in the lower
stage.
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 دو و سه بهصورت اطعات موزاییکی که با شکستگیهای پرشده با مواد، مرز مراحل یک:1 .) (از راست به چپ.1  یافتههای مقطع شماره:5 شکل
 اطعه استخوانی موجود در:2 .PPL ؛2  ۱ رسی ارمزرن و اطعات زغالی مشخص میشود که یک بستر زیستی با منشأ انسانی است؛ بزرگنمایی
 حاوی مواد آلی در، آش تگی زیستی ایجادشده توسب حیوانات نق زن:۴ XPL استخوان فس ات شده در کر زیستی مرحفه دو؛:3 .XPL مرحفه دو؛
 نمای نزدیکتر:۱ .XPL  حاوی مواد آلی و فس اتی در مرحفه سه؛، نمایی از اطعه دفعی مربوط به نشخوارکنندگان متوسب:5 .XPL مرحفه سه؛
.XPL  گرهک آهن موجود در مرحفه یک؛:۷ .XPL ؛10  ۴  حاوی فیبر مواد آلی؛ بزرگنمایی،اطعه دفعی مرحفه سه
Fig.5: Sample 1 Findings (Right to Left). 1) The boundaries between stages I, II and III in the form of mosaic fragments
characterized by fractures filled with red clay and charcoal fragments indicating an anthropogenic origin, likely living floors;
Magnification 8×2, PPL; 2) A bone fragment in stage II, XPL; 3) Phosphatized bone in the living floor of stage II, XPL; 4)
Bioturbation by burrowing animals, filled with organic material, in stage III, XPL; 5) View of dung fragment, containing
organic matter and phosphate, related to medium-sized Ruminantia in stage III, XPL; 6) Closer view of the dung fragment in
stage III, containing plant fibers; Magnification 4×10, XPL; 7) Iron nodule in stage I, XPL.

 محل سن جداشده در حین بزرب نمونزه،هاشور خورده
، آثاری که دال بر کر فاز تحتزانی باشزد در مقزاطع.است
.مشاهده نشد

 فاز فواانی در عمزق.برداشت نمونۀ اولیه ازدسترفته است
 مطابق با کانتکستهای،30cm  و فاز میانی در عمق۷cm
 اسزمت. ثبتشده در گزارب کاوب اسزت3005  و1002

 نمایی از:2 .PPL  نمایی از ترکهای گفی در سمت چپ تصویر و آثار زغال در مرحفه دو؛:1 .2  یافتههای مقطع شماره.) (از راست به چپ:۱ شکل
 نمایی از توزیع اندازه ذرات پورفیریک باز در سط مقطع؛ بزرگنمایی:3 .XPL ؛2  ۱ ح رات ناشی از انحالل کانیهای تبخیری؛ بزرگنمایی
.XPL ؛2  ۱  نمایی از اطعه فس اتی شده و آثار زیستی و مواد زغالی؛ بزرگنمایی:۴ .XPL؛10×۴
Fig.6: Sample 2 Findings (Right to left). 1(Cross section of mud cracks on the left side of the image along with charcoal
remains in stage II, PPL; 2) View of crystal molds resulted from dissolution of evaporite minerals, Magnification 8×2, XPL;
3) Open porphyric c/f related distribution pattern, Magnification 4×10, XPL; 4) View of phosphatized fragment, biological
remains and charred materials, Magnification 8×2, XPL.
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 مرحفزه:1 )(از راسزت بزه چزپ.3  یافتههای مقطع شماره:۷ ▲ شکل
متراکم به سمت باال ریز شونده کزه اطعزات زغزالی در آن بزهمزوازات
المیناسیون ارارگرفتهاند؛ شکستگی کانالی مشاهده میشزود و بزا مزرز
 در مرحفزه چهزار. به مرحفۀ چهار تبدیل مزیشزود،فرسایشی مشخص
:2 .PPL ، مواد دفعی و مواد آلی مشاهده میشزود،اطعات فس اتی شده
 هزممزرز بزا،بافت ریزدانه خاک همراه با تراکم مواد آلی در مرحفزه دو
:۴ .XPL ، نمایی از اطعه س ال موجود در مرحفه دو:3 . XPLمرحفه سه
اطعه س ال گرد شده در سمت راست که بهاحتمال زیاد توسب رسوبات
.XPL منتقلشده است و اطعه مواد آلی در سمت چپ تصویر؛ در حالت
 آش تگی زیسزتی حزاوی:۱ .XPL  گرهک آهن موجود در مرحفه دو؛:5
 کانیهای تبخیزری در مزرز:۷ .اطعات فس اتی و مواد آلی در مرحفه دو
:۱ . XPL به همراه ترکها و پرشزدگیهزای گفزی؛،مراحل پنج و شش
 گرهک آهن ایجادشده در اسمت،تراکم خاک و مواد آلی بر الیه زیستی
 بزرگنمایی، مواد دفعی در مرحفه سه:۱ .XPL  مرحفه پنج؛،متراکم خاک
 پرشدگی و گرهکها در مرحفزه پزنج؛، آثار فس ات:10 .PPL ؛۴ × 10
؛2× ۱  بفورهای تبخیری و زغال در مرحفه شش؛ بزرگنمایی:11 .XPL
.XPL  پی وتا ایجادشده در خاک در مرحفه شش؛:12 .XPL

 عمق نمونهها و ارتباط آنها بزا آثزار و فازهزای معمزاری:۱ ▲ شکل
موجود در محوطه (اسمت هاشور خورده محل سن جداشده در حزین
.)برب نمونه است
Fig.8: The Depth of Samples and put through Site
Architecture Phases (The hatched part shows the location
of the isolated stone during cutting the sample).
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Fig.7: Sample 2 Findings (Right to left). 1) Fining-upward
dense layer stage with fine charcoal particles arranged along
lamination; A dissolution channel with sharp erosional
surface characterizes boundary with stage IV; Stage IV
contains phosphatized fragments, feces and organic
materials, PPL; 2) Fine-grained soil with abundant organic
material in stage II bordering on stage III, XPL; 3)
Occurrence of pottery piece in stage II, XPL; 4) A piece of
rounded pottery on the right, possibly transported by
sediment, and a piece of organic material on the left side of
the image, XPL; 5) Iron nodule in stage II, XPL; 6)
Bioturbation containing phosphatized and organic material in
stage II, XPL; 7) Evaporite minerals at the border between
stages IV and VI along with cracks filled with mud, XPL; 8)
Compact sediment, containing iron nodule, and organic
matter on the surface of living floor, in stage VI, XPL; 9)
Fecal pellets in stage III, magnification 10×4, PPL; 10)
Phosphate constituents, fillings and nodules in stage VI,
XPL; 11) Evaporite crystals and charcoal in stage VI,
Magnification 8×2, XPL; 12) Cryoturbation features in stage
VI, XPL.
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 .6بحث
همززانطززور کززه از جززدول  1مشززخص اسززت ،رسززوبات
موردبررسی در مقاطع نازک تهیهشده از نمونۀ اولیه اغف ،
میکرو مورفولوژی نیمه گرد و تا حزدودی زاویزهدار دارنزد.
این موضوز نشان میدهد که رسوبات از فاصفۀ دور حمل
نشدهانزد و اغفز ِ رسزو گزااریهزا حاصزل شسزتگی و
ته نشست رسوبات از اسمت مرت عتر خود تپه بوده اسزت.
البته با توجه به اینکه خود محوطزه یزک بسزتر برجسزتۀ
طبیعززی دارد ،ایززن امززر طبیعززی بززه نظززر مززیرسززد.
مرحفززهبنززدیهززای ارائززهشززده بززرای مقززاطع ،تززوالی
نهشتهگااریهای طبیعی و فرهنگزی در محوطزه ،نشزان
مززیدهنززد کززه منطقززه ازنظززر رسززو گززااری و اسززت ادۀ
کوتاهمدت توسب انسان دورۀ نوسنگی از محوطه به شدت
فعال بوده است .در مراحل  2-3و  5-3از مقطع شمارۀ ،3
با بروز مقطعی سول ات کفسیم روبزرو هسزتیم کزه نشزان
میدهد در بازۀ زمانی مربوط ،منطقه ازنظر تبخیری ،گزرم
و خشک بوده است .با توجه به الیزهنگزاری و نیزز نتزایج
تززاریخگززااری کززربن  ،1۴ایززن مقطززع ،حززاوی شززواهد و
رسوبات اوایل هزاره ه تم ..م .است [ .]14بزروز مقطعزی
سول ات کفسزیم (گز ) در بافزت متزراکم و پزوک زمینزه
مقاطع ،بهصورت عمومی ،گل و رسوبات تبخیزری اسزت.
این ویژگی که مانند گلهزای تزرکخزورده و بزهصزورت
وراههای متصل ،دیده میشود ،بهوسیفۀ گرما پس از یزک
دوره آ و هوایی مرطو ایجادشده است .در این مقطزع،
پی و تا خوردگیهای جریانی دیده میشود کزه حاصزل
جریان یافتن رسو در اثر چرخههزای انجمزاد و ذو در
بخش سطحی رسوبات اسزت .ایزن مقطزع ،هزمزمزان بزا
نوسانهای شدید اافیمی بین دورههای گرم و سرد اسزت.
در مقطع شماره  ،3دو اطعه س ال در مراحزل  2-3و ۴-3
مشاهده میشود که به خاطر عدم تیزی و گرد شزدگی در
لبهها میتوان دریافت که از طریزق رسزوبات ،بزه مراحزل
موردنظر حمل شدهاند .اطعۀ موجود در مرحفۀ  ۴-3توسب
موجودات خاکزی که زیست آش تگی ایزن واحزد را ایجزاد
کردهاند ،به این واحد ن وذ کرده است .مرحفۀ  3-3متعفزق
به یک کر سکونتگاهی است؛ دلیل این مسئفه خردههای
آلززی کربنززی شززده ،تززراکم موجززود در ذرات مرحفززه و

گرهکهای اکسید آهن – منگنز موجود است .شی ایزن
الیۀ فشرده ،از چپ به راست است که مزیتوانزد نشزانگر
شی کر ادیمی باشد .در این مقطع ،مراحل  3-3و 5-3
مراحل استقراری هستند .بر اسزا آثزار زنزدگی روزمزره
متعفق به انسان در ایزن مراحزل ،ازجمفزه اسزتخوانهزای
سوخته و فس اتهشده و وجود زغال فزراوان بزر روی کزر
استقراری ،بهاحتمال زیاد با یزک سزط اسزتقراری روبزرو
هستیم که هر بار با است اده از آن کرسازی انجزامشزده و
سپس مکان رهاشده و پس از یک دورۀ کوتزاه ،دوبزاره از
محوطه است ادهشده است .ن وذ بخش خاکستری در بخش
تیره در مقطع شماره  2نیز نشاندهندۀ دورههای مرطزو
با بارندگی زیاد اسزت .آثزار زیسزت آشز تگی مربزوط بزه
جانوران خاکزی و ح رههزای ایجادشزده توسزب حیوانزات
نق ز زن در مقززاطع ،تکامززل طبیعززی خززاک و رهاشززدگی
محوطه را در مراحل مختفر بیان میکند .عزدم تزراکم و
آرایش و ارارگیری تصادفی بقایا در برخی مراحل ،ناشی از
عدم فشار الزم واردشده توسزب فعالیزتهزای انسزانی بزر
ترکیبات این مراحل و رهاشدگی تناوبی محوطه است .آثار
زغال و اطعات استخوانی بسیار ریز در میان نهشزتههزای
طبیعی ،ازآنجاکزه فاازد تزراکم و جهزت یزافتگی خاصزی
هستند ،مربوط به دورههزای رهاشزدگی هسزتند و توسزب
رسوبات و باد جابهجا شدهاند .مراحل استقراری  1-3و -3
 ،5تنها از طریق مطالعزات میکزرو مورفولزوژی شناسزایی
شدند.
مقطع شمارۀ  2را بهطورکفی میتزوان بزه زمزانی در
حززدود .. ۷000م .منتس ز نمززود [ .]14در مقززاطع ،جززور
شدگی از نزوز ضزعیر و در معزدود مزواردی متوسزب ،بزا
افزایش تخفخل و ن وذپایری خاک همراه است که زمینزه
را بززرای اعمززال تیییززرات بیشززتر ازجمفززه ایجززاد زیسززت
آش تگیها ،ن وذ اکسیژن و ن زوذ امزال در آ  ،همچزون
آهن فراهم میکند .گرهکهزای موجزود از نزوز تیپیزک
هستند و بهطور پراکنده در مقاطع ،مشاهده میشزوند کزه
حاصززل دورههززای مرطززو در دشززت اسززت .ازآنجاکززه
رسوبات مخروطافکنهای مرکز تجمع آ هزای زیرزمینزی
است [ ،]17وجود آ های زیرزمینی نیز با نوسان و انتقزال
رطوبت از طریق شکابهای موجود در خاک ،در تشزکیل

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی
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این گرهکها اثرگاار بوده است .افزایش گرهزکآهزن در
الیهها وابستگی مستقیم با ارار گرفتن در معر اکسیژن
دارد [ .]9در مقطع شمارۀ دو ،بیشترین میزان تجمزع مزواد
آلی دیده شد که شامل زغال ،استخوانهای فس اتهشده و
مواد دفعی بود که نشاندهندۀ بیشترین میزان فعالیتهای
انسانی در بین هر سه مقطع بود .این مقطع همانگونه که
در شکل  ۱مشهود است ،همزمان با فاز میزانی اسزتقراری
در محوطه ،شزکل گرفتزه اسزت .ایزن فزاز کزه  23cmاز
نهشتههای مقاطع را شامل میشود ،بهطورکفی بزه زمزانی
در حدود .. ۷000م .اابل انتسا است.
در وسب مقطع شماره  ،1نوار تیرهرنگی اابلمشزاهده
است که ساختاری سزیمانی شزده دارد و شزامل اطعزاتی
است که توسب مواد رسی ارمزرنز پرشزده اسزت .ایزن
ساختار به همراه مواد آلی ارارگرفته روی آن ،نشاندهنزدۀ
کر استقراری است که بر روی آن ،اندود گفی وجود دارد؛
و ازآنجاکه دارای اکسید آهزن آبزدار اسزت ،نشزاندهنزدۀ
است اده از گل اخرا در فرایند کرسازی است .شزایانذکزر
است که بزر روی برخزی از ادوات سزنگی موجزود در فزاز
میانی محوطه ،گل اخرا گزاربشده است [ .]13همچنزین
است اده از گل اُخرا در سایر محوطههای نوسنگی زاگزر
مرکزی ازجمفه تپه آسیا (هزاره دهم ..م ).و تپزه عفزی
کش (هزاره هشتم ..م ).نیزز گززارب شزده اسزت [.]18
مرحفۀ شماره یک از مقطع شمارۀ سزه ،باوجوداینکزه آثزار
کر فاز تحتانی ندارد اما ازنظر نهشتهگااری مربوط به فازِ
تحتانی موجود در گزارب کاوب است .این فاز مربوط بزه
نیمۀ دوم و بهعبارت دایقتزر اواخزر ،هززارۀ هشزتم ..م.
است .در این مرحفه ،مادۀ دفعی دیزده مزیشزود کزه مزرز
واضحی با پیرامون خود دارد .این عارضزه ،دارای بافزت و
ساختار منسزجمی اسزت کزه در مرحفزۀ کهنگزی درونزی
( )Internal agingارار دارد و فر زیست آش تگی بزودن
آن را رد میکند .ازنظر شکل ،کروی است و با اندازۀ یزک
سانتیمتری و مورفولوژی آن و نیز وجود بقایای فیبر مزواد
آلی و بقایزای گیزاهی خردشزدۀ موجزود در آن ،بزه نظزر
میرسد که مربوط به فضوالت نشخوارکنندگانی با انزدازۀ
متوسب مانند گوس ند و بز باشد .عالوه بزر ایزن ،در خزود
محوطه برخی نمونههای فضوالت حیوانی شناسزاییشزده
که تاریخگااری شدهاند ،هرچند که هنزوز نتزایج آنزان بزه

مرحفۀ انتشزار نرسزیده اسزت .همزانگونزه کزه از نتیجزۀ
آزمایشهای ژئوشیمیایی مشخص است ،خاک محوطه در
هر سه نمونه ،ازنظر اسیدیته خنثی و تا حزد کمزی افیزایی
بهنظر میرسد [ ]19که شرایب الزم را برای ماندگاری اثزر
و ترکیبات فضوالت حیوانی ،کزه میزانزی بزین  ۷-۱و یزا
باالتر است [ ،]7فراهم میآورد .ازجمفه شاخصهای مهزم
در شناسایی بقایای دفعی ،وجود اس رولیت کفسیت ،بقایای
گیززاهی خردشززده در انززدازههززای ریزودرشززت و ذرات
فس اتهشده موجود در داخل این عزوار اسزت ،تیییزرات
شیمیایی نیز میتوانند با بروز عناصزری همچزون آهزن و
منگنز در آنها همزراه باشزد [ .]7,20-21تیییزرات اافیمزی
دورۀ هولوسن ،زمینه را بزرای آغزاز نگهزداری و مزدیریت
حیوانات در خاور نزدیزک و در دورۀ نوسزنگی فزراهم آورد
[ .]22با توجه به اینکه آثار کر استقراری مربزوط بزه فزاز
تحتانی در نمونههای میکرو مورفولزوژی شناسزایی نشزده
است ،اظهارنظر در مورد نوز فعالیتهای صورت گرفته در
این فاز مشکل است؛ امزا بزا توجزه بزه محزل ارارگیزری
عارضۀ دفعی که در نهشتههای فاز تحتانی است و باوجود
آثار زغال و مواد آلی پراکنده در مرحفه مربوطه ،مزیتزوان
گ ت که بهاحتمال زیاد ،در مرحفۀ  1-1مقطع سزه ،از تپزه
مهتاج و محیب اطراب آن برای نگهزداری از دام در اواخزر
هزاره هشتم ..م .است ادهشده است .نتایج مطالعزۀ میکزرو
مورفولوژی در شیخی آباد و تپه جانی در زاگر مرکززی
نیز با توجه به حضور مواد دفعی مربوط به نشخوارکنندگان
متوسب حاکی از آن است که ساکنان ایزن دو محوطزه در
حززدود .. ۱230-۷۷30م ،بززه مززدیریت و نگهززداری بززز
پرداختهاند [ .]7مطالعات جانور باستانشناسی توسب مفینزدا
زدِر ( )Melinda Zederنشان مزیدهزد کزه بزهزا ،توسزب
جوامززززع کززززوچ رو در طززززی .. ۷550 – ۷۴50م ،از
زیسززتگاههززای طبیعززی مرت ززعتززر مثززل گززنجدره ،بززه
زیستگاههای کم ارت ازتر مانند عفیکش بزرده مزیشزدند
[ .]22ایززن مرحفززه بززا توجززه بززه وجززود مززادۀ دفعززی
نشخوارکنندگان ،میتواند به نهشتههای محلهای روباز و
انباشت دورریزها متعفق باشد [ .]7با توجه به شزرایب آ و
هوایی مناس نسبت بزه بخزشهزای مرت زع زاگزر در
فصول سرد و بهخصوص نزدیکزی بزه نهزر میفزک و بزه
احتمال زیاد ،ارارگیری در مجاورت بستر ادیمی خزود رود

فتوحی دیالنچی و همکاران  /میکرومورفولوژی محوطۀ نوسنگی مهتاج ،دشت بهبهان

مارون ،محوطه مهتاج توسزب کزوچنشزینان و دامپزروران
اولیه مورداست اده ارارگرفته اسزت .ایزن موضزوز ،یزادآور
نوعی استقرار در نیمۀ دوم سزال اسزت کزه بزا توجزه بزه
شرایب اافیمی و جیرافیایی امروزی منطقه نیز منطقزی بزه
نظر میرسد.
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سپاسگزاری
از خانم ونزدی متیزوز ( )W. Matthewsو آاایزان مزارتین
کهل ( ،)M. Kehlرو اهلل حسین زاده و صزارم امینزی کزه
برای پیشبرد این پژوهش ،همکاری و راهنماییهزای الزم
را ارائززه کردنززد ،سپاسززگزاریم .ایززن مقالززه مسززتخرج از
پایززاننامززۀ کارشناسززی ارشززد بززا عنززوان «تحفیززل
میکرومورفززوژی در محوطززه نوسززنگی مهتززاج در دشززت
بهبهان» است.
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 .7نتیجهگیری
مطالعۀ میکرو مورفولوژی ،به همزراه مشزاهدات در حزین
کاوب در تپه مهتزاج نشزان مزیدهزد کزه شزکلگیزری
الیههای باستانی آن تحزت تزأثیر نهشزتههزای آبرفتزی و
رسوبات حمل شده ارار داشته است .دروااع تداوم و تزوالی
نهشتهگااری رسوبات طبیعی و فرهنگی و نیز وجزود آثزار
مربوط به دورههای آ و هزوایی گزرم و سزرد ،بزر تزأثیر
مستقیم شرایب اافیمی در شکلگیری الیهها و بزهتبزع آن
ظهور آثار مرتبب با سکونت انسان در محوطه اشزاره دارد.
وجود کرهای استقراری و آثار زندگی روزمره ازجمفه مواد
آلی ،زغال فراوان ،ماده دفعزی ،اسزتخوانهزای سزوخته و
نسوخته روی کرها و مراحل استقراری و نیزز حجزم کزم
نهشتههای فرهنگی بر است ادۀ کوتاهمدت انسزان و بزدون
معماری مسقر ،از این زیستگاه داللت دارد .بزا توجزه بزه
آثار دورههای گرم در مقاطع که نشاندهندۀ دمای بزاالی
محیب است ،به نظر میرسد با توجه به نزدیکزی بزه نهزر
میفززک و بززه احتمززال زیززاد ،رود مززارون در نزدیکززی آن،
زیستگاه مهتاج با شروز گرما متروکشده و طبزق شزواهد
بززهدسززتآمززده از مقززاطع ،در طززی دورههززای مرطززو و
خنکتر اافیمی ،دوباره مورد سکونت وااعشده است .بزا در
نظر گرفتن اطعه ماده دفعی (به احتمال زیاد ،فضفه بز) در
فاز تحتانی و آثار است اده کوتاهمدت از محوطه ،مزیتزوان
گ ت که تپه مهتاج در طی دورۀ نوسنگی بیس ال (اواخزر
هزززاره هشززتم ..م) توسززب گروهززی از جوامززع کززوچرو و
گفهدار در فصول سردتر سال مورداست اده ارارگرفته است.
این موضوز میتوانزد نشزاندهنزدۀ کزوچ دادن حیوانزات
نشخوارکننده از مناطق مرت عتر زاگر در طی دورههزای
سرد ،به مناطق کم ارت ازتر همچون تپه مهتاج در دشزت
بهبهان باشد .در فازهای میانی و فواانی نیزز آثزار زنزدگی
روزمره بهصورت نهشتههزای کزمحجزم و کوتزاهمزدت و

نهشتههای طبیعی مابین آنها ،همچنان دیده میشود .در
تمامی مقاطع مطالعه شده ،آثار زغال وجود دارد که نقزش
عوامززل انسززانی را در تشززکیل مراحززل و نهشززتههززای
استقراری موجود ،یادآوری میکند .در هی یک از کرهای
اسززتقراری شناسززاییشززده در مقززاطع ،بقایززای مززرتبب بززا
ابزارهای سنگی شناسایی نشده است؛ بنزابراین مزیتزوان
گ ت که بهاحتمال زیاد ،فعالیت ابزارسازی در فضای بزاز و
فااد کر ساختهشدۀ استقراری صورت گرفته است؛ امزا در
عو  ،به نظر میرسد حداال محل برداشت نمونۀ میکرو
مورفولززوژی در فازهززای میززانی و فواززانی یززک فضززای
مسکونی بوده است .این موضوز با توجزه بزه کزر انزدود
شده با گل اخرا مربوط به فاز میزانی و نمزود اسزتخوان و
زغال در انزدازه میکروسزکوپی در مقزاطع مزرتبب تقویزت
میشود .ازآنجاکه سط تپه در اثزر تسزطی سزازی جهزت
کشاورزی تخری شده است ،اظهارنظر دربزارۀ انتقزال بزه
دورۀ نوسنگی با س ال مشزکل اسزت .بزااینحزال ،وجزود
اطعات ریز س الی در نمونه شماره یک جال توجزه اسزت.
طبیعی است با توجه به ارت از سزط محوطزه نسزبت بزه
زمینهای اطراب ،امکان انتقزال ایزن اطعزات از پیرامزون
محوطه بسیار بعید است .از سوی دیگزر ،در طزی کزاوب،
چند اطعه سز ال کزه بافزت بسزیار اولیزه و ابتزدایی نیزز
داشتهاند ،یافت شدهاند که البته به نظر مزیرسزد از بافزت
اولیۀ خود جابهجا شدهاند .شاید چنانچه الیههای فواانیتزر
تپه مهتزاج از بزین نمزیرفزت ،شزواهد بهتزری از اولزین
نمونههای س ال در منطقه به دست میآمزد .بزااینوجزود،
میتوان تپه مهتاج را حاوی اسزتقرارهایی فصزفی در دورۀ
گاار از نوسنگی بیس ال به نوسنگی با س ال افمداد کرد.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

.]6[ متضاد است

به طور معمول دارای یک ترکی

پینوشت
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 یک جرم یا توده کوچک و، در زمینشناسی گرهک:Nodule
نامنظم گرد شده از یک ماده معدنی یا سن معدنی است که
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