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ایران است.  پارینه سنگی میانی به جدید در  از  از دوره گذار  چکیده: غار کلدر یکی از محوطه های کلیدی پارینه سنگی با شواهدی 
کاوش های باستان شناسی در این محوطه در سال های 1394 و 1395 منجر به کشف شواهد فرهنگی مرتبط با انسان های مدرن و 
شواهد احتمالی از وجود دست ساخته های نئاندرتال در الیه های پایین تر گردید. در راستای گاهنگاری این محوطه چهار نمونه به روش 
روش  به  نیز  نمونه  سه  و   29400±2300 تا   23100±3300 تاریخی بین  انجام شد که  برای الیه 4  ترمولومینسانس  تاریخ گذاری 
 ،38650 تا   36750 تقویمی  سن  سه  نشان دهنده  و  الیه  همان  پایین تر  قسمت  به  مربوط  که  چوب  زغال  نمونه های  از  رادیوکربن 
42350 تا 44200 و 46050 تا 54400، همگی با درصد اطمینان %95٫4 بودند. غار کلدر اولین محوطه پارینه سنگی جدید با الیه نگاری 
انسان های  به  متعلق  فرهنگی  مواد  با  محوطه ها  قدیمی ترین  از  یکی  محوطه  این  است.  گردیده  کاوش  زاگرس  در  که  بوده  دقیق 
مدرن در غرب آسیا است. این کاوش همچنین فرصتی برای مطالعه تفاوت های فناوری دست افزارهای موستری و اولین فناوری های 
پارینه سنگی جدید و همچنین رفتارهای بشری در این منطقه را فراهم می کند. در این پژوهش، نویسندگان شرح مفصلی از الیه نگاری 
کاوش های جدید، نتایج کمیتی از مجموعه دست افزارهای سنگی، تجزیه وتحلیل مقدماتی بقایای جانوری، داده های زمین-گاهنگاری، 
داده اند. ارائه  را  منطقه  دیرین بوم شناسی  از  تفسیری  و  استخوانی(  نمونه های  بر  مانده  جای  بر  آثار  مطالعه  )با  تافونومی  جنبه های 
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دیباچه
هـدف اصلـی دیریـن انسان شناسـان، پی بـردن بـه پراکندگـی اولیـه 
انسـان های مـدرن خـارج از آفریقاسـت. ظهـور انسـان های مـدرن 
در آفریقـا بـوده و در سراسـر خاورمیانـه بـه اوراسـیا و بـه سـمت 
اسـترالیا و آمریـکا گسـترش پیدا کرده اسـت. این انسـان های مدرن 
اولیـن انسـان هایی بودنـد کـه وارد اسـترالیا و آمریـکا گردیدنـد، ولی 
در اوراسـیا جایگزیـن دیگـر گروه هـای انسـانی شـدند. ازآنجایی کـه 
تعـداد کمـی بقایـای انسـانی گاهنـگاری شـده بـرای مطالعـه ایـن 
فراینـد پراکنش در دسـترس اسـت، گسـترش انسـان های مـدرن به 
بهتریـن شـکل، توسـط پیدایش مرحلـه اولیه فرهنگ خـود با عنوان 
اوریناسـی نمـود یافتـه اسـت )Benazzi et al. 2011(. در غـرب 
اوراسـیا ایـن فنـاوری پیچیـده جایگزین فناوری موسـتری شـد که در 
ایـن منطقـه مختـص نئاندرتال ها بوده اسـت. این گذار ممکن اسـت 
 Bischoff, J. L.( حـدود 50 تا40 هزار سـال پیـش رخ داده باشـد
 et al. 1994, Higham et al. 2014, Nigst et al. 2014,
.)Otte et al. 2011, Talamo et al. 2012, Wood 2014

یکی از مناطق کلیدی مرتبط با فرایند گسـترش این انسـان ها، 
ایـران و عـراق و به ویـژه کوه هـای زاگرس اسـت. از اولین بررسـی در 
زاگرس توسـط گارود در سـال 1930، نهشـته های دوره پارینه سنگی و 
یافته هـای سـطحی در تعداد زیـادی از غارهـا، پناهگاه های صخره ای 
و محوطه هـای بـاز گـزارش شـده اسـت، ولی تعـداد اندکـی از آن ها 
به طـور کامـل کاوش شـده اند. مرحلـه اولیـه فناوری پیچیـده مربوط 
بـه انسـان های مـدرن بـا نـام محلـی برادوسـتی شـناخته می شـود، 
همچنیـن، مجموعـه دست افزارهای سـنگی اوایل پارینه سـنگی جدید 
معـروف بـه رسـتمی، کـه به عنـوان یـک فنـاوری پیچیـده بـر پایه 
Ghasidian et al. 2009, Gha-( ریزتیغـه تعریـف شـده اسـت 
 sidian 2010 Conard and Ghasidian 2011, Conard

.)et al. 2013
اگرچـه کنـارد و همکارانـش صنعـت رسـتمی را به عنـوان یک 
صنعـت متمایـز از برادوسـتی می داننـد، هـر دو مـورد بـه اوایـل 
 Conard et al.( دارنـد  اشـاره  زاگـرس  در  جدیـد  پارینه سـنگی 
2013(. بسـیاری از پژوهشـگران کـه داده هـای فرهنگی یافت شـده 
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از زاگـرس را مطالعـه می کننـد، موافق انـد که مجموعه های سـنگی 
ایـن منطقـه ویژگی های مشـترکی بـا مجموعه هـای اروپـای مرکزی 
و لوانـت دارنـد. ایـن ویژگی ها شـامل گونه شناسـی و فناوری سـنت 
اوریناسـی و همچنیـن تنوع داخلـی مجموعه هاسـت. به عنوان مثال، 
الشفسـکی و دیبـل پیشـنهاد کردنـد کـه بـا توجـه به شـباهت های 
شناخته شـده بـا صنعت اوریناسـی، نام اوریناسـی زاگـرس را جایگزین 
برادوسـتی کننـد. بااین حـال اختاف نظرهایـی وجـود دارد کـه آیـا 
پارینه سـنگی جدیـد تکامل یافتـه صنعت قبلی )موسـتری( در منطقه 
اسـت. برخی دیگر از پژوهشـگران معتقدند که ممکن اسـت صنعت 
برادوسـتی در ایـن منطقـه به طـور محلـی ادامـه موسـتری باشـد 
)Olszewski and Dibble 1994, Shidrang 2013(؛ بـه 

عبـارت دیگر پژوهـش اخیر بر روی دو مجموعه به دسـت آمده از الیه 
باسـتانی در محوطه های ورواسـی و یافته ایـن موضوع، یعنی تکامل 
Tsa-( پارینه سـنگی جدیـد از موسـترین در محـل را تأییـد می کنـد  

nova 2013(. بااین حـال، ایـن مطالعـه تنهـا بـر روی دو مجموعه 
متمرکـز بـود، بنابرایـن ممکـن اسـت کـه نتیجـه بـرای کل زاگرس 
کاربـرد نداشـته باشـد. از طـرف دیگـر سـانوا در مورد این کـه زاگرس 
ایـران خاسـتگاه فنـاوری ریزتیغـه باشـد، مـردد اسـت. بـا ایـن وجود، 
بیـش از 90 محوطـه پارینه سـنگی در زاگـرس جنوبـی کشـف شـده 
کـه عمدتـاً بـا فناوری های مبتنی بـر ریزتیغه همراه اسـت که قدمت 

یکـی از آن محوطه هـا به بیش از 40 هزار سـال پیش می رسـد. این 
امـر نشـان می دهـد که فنـاوری پارینه سـنگی نوین در منطقـه دارای 
 Otte et al. 2011, Ghasidian et( پیچیدگـی فراوانـی اسـت
al. 2009, Ghasidian 2010, Conard and Ghasidi-

an 2011, Conard et al. 2013(. عـاوه بـر ایـن، گسـتردگی 
زاگـرس حـدود 2000 کیلومتـر از شـمال غربـی تا جنوب شـرقی و تا 
Otte and Kozlo-( دچندصـ کیلومتری از شـرق تـا غرب اسـت

.)wski 2009
به علت فقدان بررسـی های گسترده و کاوش های باستان شناسی 
در منطقـه، بسـیاری از جوانـب مبهم باقی مانده اند. بـرای مثال، اخیراً 
تجزیه وتحلیـل فن-گونه شناسـی بـر روی مجموعه دست سـاخته های 
سـنگی غـار خـر نشـان دهنده وجـود توالی هـای پارینه سـنگی میانی 
و جدیـد در چندیـن محوطـه در منطقـه زاگـرس اسـت. ایـن یافته ها 
قابلیـت تـداوم پژوهـش در توالـی گـذار از پارینه سـنگی میانـی بـه 
 Shidrang et al.( جدیـد در ایـن منطقـه را بـه اثبـات می رسـاند
2016(. بااین حـال، تنهـا تعدادی از محوطه های کاوش شـده حاوی 
داده هـای پارینه سـنگی میانـی و جدیـد، دارای توالی هـای بی وقفـه 
هسـتند )Vahdati Nasab 2011(. برخـی محوطه هـای خـوب 
کاوش شـده ماننـد غـار یافته، فاقد الیه های اسـتقراری پارینه سـنگی 
و  َقَمـری  غـار  محوطه هـای  ایـن،  بـر  عـاوه  هسـتند.  میانـی 

شـکل 1. محوطه های کاوش شـده دارای توالی پارینه سـنگی میانی و آغاز پارینه سـنگی جدید در زاگرس )تصویر اصاح شـده توسـط بازگیر(.
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ورواسـی  صخـره ای  پناهـگاه   ،)Bazgir et al. 2014( گیلـوَران 
و غـار خـر تنهـا محوطه هـای زاگـرس در ایـران هسـتند کـه دارای 
داده های مربوط به پارینه سـنگی میانی و جدید هسـتند )شـکل 1(؛ 

امـا تـا بـه امـروز هیچ گونـه گاهنگاری بـه دسـت نداده اند.
پناهـگاه صخـره ای ورواسـی و غـار خـر به صـورت عمیـق امـا 
بـا دقـت کـم کاوش شـده اند )ورواسـی بـا الیه هـای انتخابـی 20 
سـانتیمتری و غـار خـر بـا الیه های انتخابـی 10 تا 30 سـانتیمتری(. 
گاهنـگاری ایـن محوطه هـا بـه دلیـل موانعـی همچـون مـواد آلـی 
نامطلـوب )جهـت حفـظ و نگهداری( به دسـت آمده از ایـن محوطه  ها 
و چالش هـای سیاسـی و بی ثباتی هایـی کـه بیـش از 20 سـال بـه 

طـول انجامیـده بـود، امکان پذیـر نبود.
الیه هـای  توالـی  از  دقیقـی  گاهنـگاری  حاضـر،  نوشـتار  در 
محوطـه غـار کلـدر که به تازگـی کاوش شـده و نشـان دهنده گذار از 

پارینه سـنگی میانـی بـه نویـن اسـت را ارائـه می نماییـم.

نتایج

الیه نگاری محوطه
ــه  ــاد و در 33 درج ــش دره خرم آب ــمالی ترین بخ ــدر در ش ــار کل غ
33 دقیقــه و 25 ثانیــه طــول شــرقی و 47 درجــه و 17 دقیقــه و 35 
ــا قــرار  ثانیــه عــرض شــمالی و ارتفــاع 1290 متــری از ســطح دری
دارد. ایــن غــار 17 متــر طــول و 16 متــر عــرض داشــته و ارتفــاع 

دهانــه آن 7 متــر اســت.
قابلیـت ایـن سـایت جهت کاوش زمانی به دسـت آمد که برای 
اولیـن بـار در سـال 1389 یـک بررسـی منطقـه ای را در دره خرم آباد 
به عنـوان یـک پـروژه پژوهشـی هدفمنـد آغـاز کردیم. اولیـن کاوش 
در ایـن غـار در سـال های 1390 و 1391 انجام شـد. تمرکز کاوش در 
سـال های 1393 و 1394 بـر روی درک بهتـر الیه نـگاری و به دسـت 

آوردن نمونـه بـرای انجـام گاهنگاری بـود. روش کار بدیـن گونه بود 
کـه یـک ترانشـه 3×3 متـر در نزدیکـی دهانـه غـار بـاز کردیـم و 
یـک نمونـه دیـوار 50 سـانتیمتری از گودال آزمایشـی قبلـی را حفظ 
 E5 E6, E7, F5, F6, F7, G5, کردیـم. کاوش در مربع هـای
G6, و G7 حفـاری بـا اسـتفاده از برداشـت های 5 سـانتیمتری در 
هریـک از واحدهـای حـاوی الیه هـای باستان شناسـی و همچنیـن 
ثبـت سـه بعدی تمـام یافته ها انجام شـد. ترانشـه مـورد کاوش، یک 
دیـواره تقریبـاً 2 متری )195 سـانتیمتر( نهشـته را نشـان می دهد که 
توسـط 5 الیـه اصلـی مشـخص می گـردد. به هنـگام کار میدانـی، 
رسـوب گذاری  جزئـی  تفاوت هـای  بر اسـاس  الیه هـا  میـان  تمایـز 
تعییـن می شـد. تحقیقـات میکرو الیه نـگاری پیـش رو ویژگی هـای 
الیه هـا را ارائـه می دهـد. الیه هـای 1 تـا 3 )شـامل زیرالیه هـای 4 
و II4( شـامل رسـوبات خاکسـتری رنگ یـا سـبز مایـل بـه سـیاه و 

سـنگ آهک های زاویـه دار و ریز و درشـت هسـتند.
و  متغیـر  سـانتیمتر   90 تـا   60 بیـن  الیه هـا  ایـن  ضخامـت 
دربرگیرنده بسـیاری از مراحل تاریخی دوره هولوسـن شـامل دوره های 
اسـامی و تاریخـی، عصـر آهـن، عصـر مفـرغ، مـس و سـنگ و 
نوسـنگی بـود. بااین حـال، بـا توجه بـه وجـود برخی آشـفتگی ها در 
ایـن الیه هـا، مراحل موجود تنها بـا مطالعه مقدماتی قطعات سـفال، 
مصنوعـات فلـزی و برخی دست افزارهای سـنگی شـاخص از الیه های 

پایین تر تشـخیص داده شـدند.
الیـه 4 )حـاوی زیرالیه هـای 5 و II5 و 6 و II6( یـک الیـه 
خـاک رس فشـرده به رنـگ قهـوه ای تیـره حـاوی بقایـای فرهنگـی 
پارینه سـنگی جدیـد و اوایـل آن اسـت. در قسـمت های باالیـی ایـن 
الیـه، دو اجـاق ساخته شـده از خـاک رس فشـرده کشـف شـد کـه از 
طریـق آزمایـش ترمولومینسـانس تاریخ گـذاری شـدند و سـن آن هـا 

بیـن 3300± 23100 تـا 2300± 29400 متغیـر اسـت )جدول 1(.

جدول 1. لیست نتایج گاهنگاری ترمولومینسانس از غار کلدر.

جدول 2. نتایج گاهنگاری رادیوکربن برای نمونه زغال های غار کلدر.
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اجاق هـا  ایـن  کـه  می دهـد  نشـان  به دسـت آمده  تاریخ هـای 
قدیمـی  الیه هـای  یعنـی  الیـه  ایـن  از  قدیمی تـر  رسـوبات  از 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  دوبـاره  یـا  شـده  سـاخته  جدیـد  پارینه سـنگی 
گرفته انـد. نمونـه داده هـای رادیوکربـن AMS نمایانگـر تاریخ هـای 
38650-36750 و 42350-44200 و 46050-54400 اسـت کـه از بقایـای 
زغال هـای یافـت شـده در زیـر ایـن الیه ها به دسـت آمد )جـدول 2(.
الیـه 5 )شـامل زیرالیه هـای 7 و II7( )شـکل های 2 و 3( 
متشـکل از سـاروج فشـرده اسـت کـه دارای رسـوبات قرمـز مایل به 
قهـوه ای بـا مقـداری سـنگ آهـک زاویـه دار و دست افزارهای سـنگی 
دوره پارینه سـنگی میانـی اسـت. تـا بـه امـروز، هیچ نمونـه ای برای 

انجـام تاریخ نـگاری رادیوکربـن برای این الیه به دسـت نیامده اسـت.
آشـفتگی ها و داده  هـای مرتبـط بـا آن ها ترسـیم و بـدون ثبت 
موقعیـت مکانـی آن هـا برداشـته شـدند و تنها بـا عنـوان یافته های 
عمومـی بـا عمـق تقریبـی ثبـت گردیدند. شـواهد جداگانـه ای برای 
 E7 نفـوذ در زیرالیه هـای هولوسـن در یـک گودال عمیـق در گمانه
در محـل برخـورد بـا زیرالیه هـای 5 و II5 شناسـایی شـد. در ادامه 
کاوش، الیه هـا بسـیار سـخت و به دور از هرگونه آشـفتگی هسـتند. 
بـرای کاوش ایـن نهشـته ها نیاز بـه قلم و چکش های سـنگین بود. 
بدیـن ترتیـب، تنهـا در مربع هـای E6, E7, F6, وF7 بـه بسـتر 

سـنگی رسیدیم.

شکل 2. الف: طرح طولی شمالی-جنوبی مواد به دست آمده از مربع ها در خط E، ب: طرح عرضی شرقی-غربی مواد به دست آمده در خط 6 مواد الیه های 1 تا 3 هر دو به 
رنگ آبی طرح ریزی گردیده است. طرح ریزی های جداگانه مواد از الیه 4 )قرمز( و الیه 5 )سیاه(. تصویر از اویه و بازگیر.
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بقایای جانوری و گیاهی
تـا بـه امـروز بقایـای زیسـت باستان شناسـی جمـع آوری شـده، بـه 
مـا اجـازه می دهـد تـا مقـداری از شـرایط اقلیمـی و ارتبـاط بقایای 
اسـتقراری  فعالیت هـای  بـا  را  دست افزارهای سـنگی  و  جانـوری 
انسـانی بازسـازی کنیم. بخـش کوچکـی از مجموعه جانـوران غار 
کلـدر قبـاً توصیـف شـده اسـت )Bazgir, et al. 2014(، امـا 

کاوش جدیـد، یافته هـای تـازه ای بـه همـراه داشـت.
کلـدر،  غـار  کوچـک  مهـره داران  روی  اولیـه  بررسـی های  در 
 )II7 )زیرالیـه   5 الیـه  و   )II5 )زیرالیـه   4 الیـه  از  مـورد   218
کـه حـاوی جونـدگان و خزنـدگان پولـک دار و دوزیسـتان هسـتند، 
شناسـایی گردیـد. لیسـت جدیـد جانـوران در جدول 3 آمده اسـت. 
هیـچ نشـانه ای از تغییـر تصادفی گونه جانـوران با تغییـر فرهنگی 
از الیـه 5 تـا الیـه 4 وجـود نـدارد. اکثـر دوزیسـتان و خزنـدگان 
)اگامیـده؛ نوعـی مارمولـک، اریکـس؛ نوعـی مـار، االپیـده؛ نوعـی 
زندگـی  بیابانـی  اقلیـم  و  اسـتپ  بی درخـت،  دشـت های  در  مـار( 
می کننـد و نـوع زیسـت آن هـا مرتبـط بـا مناطـق گرم و خشـک و 

محیط هـای صخـره ای و شـنی اسـت.
اوقـات  گاهـی  و  خشـک  محیط هـای  در  سـئودوپوس  مـار 
در جنـگل زندگـی می کنـد، امـا از زندگـی در مناطقـی بـا پوشـش 
جنگلـی متراکـم اجتنـاب مـی ورزد. دو گونـه جانوری که بیشـترین 
فراوانـی را در هـر دو الیـه 4 و 5 دارنـد، میکروتـوس سوسـیالیس 
)نوعـی مـوش( و مریونـس )نوعـی مـوش( هسـتند کـه نشـان 
می دهـد اقلیـم اطـراف غـار عمدتاً خشـک و دارای پوشـش گیاهی 

و  مـوش(  )نوعـی  گلیریدائـی  مأمـن  توانسـته  کـه  اسـت  تنـک 
گونـه مورنائـی )نوعـی مـوش( در هـر دو الیـه باشـد. سـرووس 
االفـوس )نوعـی گـوزن قرمـز(، سـوس اسـکورفا )نوعـی گـراز( و 
کپـره الـوس )نوعـی بزکوهـی( که محیط هـای مرطوب و بسـته و 
نزدیـک رودخانـه را برمی گزیدنـد، درحالی کـه اکـوس )نوعی اسـب( 

شـکل 3. بـاال: الیه نـگاری دیواره شـرقی بـه همراه محور طولی شـفاف شـمالی- 
جنوبـی مـواد به دسـت آمده از مربع هـای خـط E. پاییـن: الیه نگاری دیواره شـرقی 

بـا محـل نتایـج نمونه های گاهنگاری شـده. شـکل از اویـه و بازگیر.

جدول 3. توزیع گونه های جانوری شناسایی شده در الیه های 4 و 5 غار کلدر.
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احتمـاالً مناطـق بازتـر و دشـت های دور از سـیل )کـه نمی توانـد 
خیلـی وسـیع باشـد( را بـرای حیـات خـود انتخاب می کرده اسـت. 
زندگـی  بلندتـر  مناطـق  در  بزکوهـی  احتمـاالً  ایـن،  بـر  عـاوه 
می کـرده اسـت. شـرایط آب و هوایی غار نسـبتاً مرطـوب و نزدیک 
بـه رودخانـه بـوده و از مناطقی که اقلیم خشـک دارنـد فاصله دارد، 
یعنـی ایـن شـرایط اقلیمـی کمابیش شـبیه شـرایط کنونی اسـت.
مجموعـه یافته هـای زغـال بیانگـر حضـور پرونـوس )نوعـی 
آلـو( )در الیه هـای 4 و 5( و سـالیکس )نوعـی درخـت بیـد( )الیه 
جنگلـی  پوشـش  وجـود  نشـان دهنده  خـود  ایـن  هسـتند.   )5
در  آن  از  دورتـر  و  رودخانـه  نزدیکـی  در  بیـد  درخـت  از  متشـکل 
جنگل هـای کـم تراکـم احتمـاالً متشـکل از چنـد نمونـه درختـان 
بـا  یـک محیـط  وجـود  گیاهـی  گونه هـای  ایـن  وجـود  آلوسـت. 
شـرایط آب و هوایـی معتـدل در مجـاورت ایـن منطقـه را تأییـد 
می کنـد. گونه هـای حیوانـی موجـود در غـار کلدر حاکـی از حضور 
آن هـا خیلـی قبل تـر از اواخر پلیستوسـن اسـت. بعضـی از گونه ها 
گویـای تغییراتـی در طـول ایـن دوره هسـتند، اما مواد یافت شـده 
از غـار کلـدر هنـوز بـرای ارزیابی سـطح تکامـل ایـن گونه ها کافی 
نیسـتند؛ بنابرایـن از ایـن منظـر، گونه هـای جانـوری یافت شـده ای 
کـه دارای ارزش گاهنـگاری باشـند، در ایـن محوطـه محدودنـد. 
مطالعـه مقدماتـی اسـتخوانی در مجموعـه کوچکـی از پسـتانداران 
نشـان دهنده تعـدد نـوع دفـع و فعالیت هـای شـکارگری در منطقـه 
اسـت. بـا توجـه بـه درجـات متفـاوت دفـع در بقایای مشاهده شـده 
)اعم از سـبک، متوسـط و برخی سـنگین( به گروه شـکارگر دسـته 
3 یعنـی سـنگین مثـل جغـد جنگلـی گونـه اسـتریکس الوکـو یـا 
عقـاب اوراسـیایی )گونـه بوبـو بوبـو( ممکن اسـت مسـبب همین 
مطلـب باشـد. هـردو گونـه بـا زیسـتگاه موردنظـر سـازگارند و در 
حـال حاضـر نیـز در منطقـه وجـود دارنـد )Firouz 2005(. هر 
دو گونـه از نـوع شـکارچیان فرصت طلـب و بومـی منطقه هسـتند، 
بنابرایـن شـکار آن هـا به خوبـی نمایانگر اکوسیسـتم بومـی در این 
منطقـه اسـت. بقایـای اسـتخوان و دندان های شکسـته یافت شـده 
از الیه هـای 4 و 5 بیانگـر حضـور مهـره داران بزرگ در ایـن منطقه 
اسـت. تنهـا هفـت مـورد از بقایای کشف شـده کامل بودنـد )2٫8% 
در الیـه 4 و %7٫1 در الیـه 5 کـه شـامل یـک نمونـه اسـتخوان 
و  الک پشـت  غرابـی  اسـتخوان  یـک  بزکوهـی،  شـکل  قابـی 
یـک اسـتخوان پـای پرنـده از الیـه 4، و 2 دنـدان، یـک اسـتخوان 
شکسـته بزکوهـی و یـک مهـره از دم یک پسـتاندار کوچک از الیه 
5 بودنـد(. تقریبـاً نیمـی از هـر دو مجموعـه )به ترتیـب %44٫7 و 
%50( شـامل قطعـات اسـتخوانی شـفت )اسـتخوان ران( هسـتند.

کشف شـده  اسـتخوان های  در  شکسـته  لبه هـای  مطالعـه 
بیانگـر ایـن مطلب اسـت کـه این شکسـتگی ها زمانـی رخ می داده 
Vil-( هکـ حیوانـات تازه شـکار شـده و اسـتخوان ها تـازه بوده انـد

شکسـتگی ها  بیشـتر  شـکل  زیـرا   ،)la and Mahieu 1991
طولـی  شکسـتگی  و   )59٫4%( شـکل   v یـا  منحنـی  به صـورت 
)%36٫8( بـا زاویـه مـورب )%85٫8( اسـت. باوجود شکسـتگی زیاد 

در نمونه هـای اسـتخوانی مهـره دار و دندان هـا در الیه هـای 4 و 5، 

بـه نظـر می رسـد، به طـور کلـی، خـوب حفظ شـده  و کمتر آسـیب 
غـار  الیه هـای  مجموعـه  در  نهشـته ها  تغییـر  معمـوالً  دیده انـد. 
کـه  منگنـز  رسـوبات  از  سـیاه  لکه هـای  به جـز  بـود،  کـم  کلـدر 
در%24٫1 رسـوبات الیـه 4 و %30٫9 در رسـوبات الیـه 5 و رسـوبات 
سـاروجی چسـبیده بـه سـطح کـه بـر روی %18٫2 بقایـای الیه 5، 
و  مرطـوب  دوره هـای  نشـان دهنده  تغییـرات  ایـن  شـدند،  پیـدا 
خشـک در زمـان شـکل گیری الیـه 5 در غـار هسـتند. بیـش از 
Beh- ؛Stage1:نایـ ، هوازدگـی )گام یک بر اسـاس مرحلـه اول

rensmeyer 1978( تنهـا در یـک گونـه در هـر الیه تشـخیص 
داده شـد. شـواهد مربـوط بـه انسان شناسـی بـه سـه طریـق نمود 
پیـدا می کنـد: عائـم برش، شکسـتگی اسـتخوان و سـوختگی ها. 
5 نمونـه  13 نمونـه از یافته هـا مشـاهده شـد:  عائـم بـرش در 
از الیـه 4 و 8 نمونـه از الیـه 5. بقایـای اسـتخوانی به دسـت آمده 
از الیـه 4 اسـتخوان های بلنـد هسـتند )اسـتخوان بـازوی بـز1، دو 
قطعـه اسـتخوان درشـت و یـک اسـتخوان ران نوعـی گـوزن2 و 
یـک شـفت بلند اسـتخوانی نوعـی پسـتاندار ناشـناخته( نمونه های 
به صـورت  نمونه هـا  ایـن  روی  برش هـای  هسـتند.  شـده  یافـت 
تکـه ای و خـراش اسـت و همـه ایـن برش هـا روی قسـمت های 
شـدن  قطعه قطعـه  نشـان دهنده  کـه  می شـوند  مشـاهده  شـفت 

الشه هاسـت.
در الیـه 5، عناصـر اسـتخوانی دارای برش، شـامل یک قطعه 
اسـتخوان سـاعد و یـک اسـتخوان پـای بـز کوهی، یک اسـتخوان 
دنـده و یـک اسـتخوان مهـره از یـک گونـه نامشـخص و چهـار 
قطعـه اسـتخوان بلنـد دیگـر از گونه هـای ناشـناخته یافـت شـد. 
محـل شـکاف های روی قطعـه دنـده در قسـمت گـردن اسـتخوان 
و همـراه بـا یـک عمل قطع شـدگی و جداشـدگی محـل برش های 
بودنـد.  اسـتخوان  مرکـزی  قسـمت  در  مهـره  اسـتخوان های  روی 
جـای برش هـا نشـان می دهـد که طـی عمل پوسـت کنـدن ایجاد 
شـده اند. محـل بـرش در دیگـر اسـتخوان ها در میانـه شـفت بـود 
کـه بیانگـر عمـل جـدا کـردن گوشـت از اسـتخوان الشه هاسـت. 
انـدازه و نـوع شکسـتگی در اسـتخوان سـاعد بـز کوهـی نشـان 
مـی داد کـه ایـن نـوع شکسـته شـدن توسـط فعالیت های انسـانی 
صـورت گرفتـه اسـت. در بیـن اسـتخوان های تغییـر شـکل یافتـه 
توسـط انسـان در غـار کلـدر، مهم تریـن تغییـرات مربـوط بـه رنگ 
آن هـا در اثـر سـوختگی اسـت کـه در تمـام الیه هـا وجـود دارد. 
حـدود %23٫2 از بقایـای اسـتخوان های به دسـت آمده از ایـن غـار 
ایـن   .)5 الیـه  در   21٫8% و   4 الیـه  در  هسـتند )24٫1%  سـوخته 
بقایـا شـامل زغـال )بـه رنـگ سـیاه %34٫4( و اسـتخوان سـوخته 
)بـه رنـگ قهـوه ای و قرمـز %9٫4( هسـتند. در ایـن مجموعـه، 
اسـتخوان های چندرنـگ نیـز رایج اسـت )%53٫2 از اسـتخوان های 
سـوخته( متداول تریـن رنگ ها در اسـتخوان های سـوخته )قهوه ای( 
و زغـال )سـیاه( %46٫9 در همـان مجموعـه اسـتخوانی هسـتند، 
گرچـه در نمونه هـای مـورد آزمایـش )رنگ هـای خاکسـتری، آبی و 

1  Caprini

2  Cervidae
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سـفید( نیـز وجـود دارد. رنـگ سـطح بقایـای اسـتخوانی نمایانگـر 
روی  رنگ هـای   .)Bennett 1999( اسـت  گوشـت  پخت وپـز 
سـطح اسـتخوان ها در مجموعـه اسـتخوانی مشـابه هم هسـتند و 
تغییـر رنـگ در لبه های شکسـته اسـتخوان و رنگ پوسـته و میان 
اسـتخوان ها نمایانگـر ایـن اسـت کـه پـس از شکسـته شـدن در 
معـرض حـرارت قـرار می گرفته انـد. بـا توجه بـه مطالعـات تجربی 
Stiner et al. 1995, Yravedra et al. 2009, Ben-( دمتعد
nett 1999(، حضـور رنگ هـای مختلـف )بـدون در نظـر گرفتن 
انـدازه اسـتخوان ها( نشـان می دهد که اسـتخوان ها قبـل از این که 
مدفون شـوند، سـوزانده شـده اند. ایـن تغییرات ممکن اسـت در اثر 
پخت وپـز باشـد. همچنیـن، ممکـن اسـت از آن هـا به عنـوان منبع 
سـوخت بـرای روشـن نگه داشـتن آتـش و تمیز کردن کف بسـترها 
اسـتفاده شـده یـا به صـورت اتفاقـی اجاقـی در نزدیکـی محلی که 
اسـتخوان ها انباشـته شـده بـود، سـاخته شـده باشـد. تعـداد کمـی 
ثبـت  اسـتخوان ها  مجموعـه  در  گوشـت خواران  فعالیت هـای  از 
گردیـد. سـه اسـتخوان در الیـه 4 )یـک اسـتخوان پـای گـوزن و 
توسـط  بـرش  عائـم  نشـان گر  نامشـخص(  بلنـد  اسـتخوان  دو 
گوشـت خوار  جانـور  انـدازه  تعییـن  بـود.  گوشـت خوار  دنـدان 
تنهـا از روی چنـد عامـت دندانی دشـوار اسـت. بااین حـال همین 
تغییـرات کم نشـان می دهـد که گوشـت خواران نقـش کمرنگی در 
شـکل گیری تغییـرات در مجموعـه داشـته اند. نتایـج پژوهش هـای 
جانـور باستان شناسـی نشـان می دهـد، انسـان های مدرنـی کـه در 
غـار کلـدر می زیسـته اند، نه تنهـا جـزو اولیـن گروهـی بوده انـد که 
بوده انـد،  ارتبـاط  در  دیرینه قطبـی3  منطقـه  بـزرگ  پسـتانداران  بـا 

بلکـه از آن هـا به عنـوان منبـع غذایـی اسـتفاده کرده انـد.

دست افزارهای سنگی
مطالعـه فنـاوری دست افزارهای سـنگی مربـوط بـه صنعت موسـتری 
از غـار کلـدر )الیـه 5 و زیرالیه هـای 7 و II7( نشـان می دهـد کـه 
قطعـات  رایج تریـن  شکسـته(  تراشـه های  و  )قطعـات  ضایعـات 
هسـتند )%12( و پس از آن ابزارهای روتوش دار )%10,8(، تراشـه های 
لوالـوا )%8,5(، قطعـات پوسـته دار )%8,5(، تیغه هـای لوالـوا )4%(، 
دیگـر   ،)0,8%( لوالـوا  سـنگ مادرهای   ،)2,4%( لوالـوا  تیزه هـای 
مجموعـه  در   )0,4%( سـنگی  چکش هـای  و   )0,8%( سـنگ مادرها 
وجـود دارنـد. تعـداد زیـادی دورریـز نیـز )%54,5( در مجموعـه دیـده 

 می شود.
تراشـه ها غالبـاً لوالـوا بوده و قطعات پوسـته دار، اکثراً کشـیده و 
نوک تیـز هسـتند و از قبـل برای تراش آن ها برنامه ریزی شـده بود. از 
میان 82 تراشـه شمرده شـده، %24,4 قطعات پوسته دار، %24,4 قطعات 
روتـوش دار، %20,7 قطعـات تیـزه  شـکل، %15,8 قطعات شکسـته و 
در  هسـتند.  لوالـوا  تراشـه های  شـاخص  ویژگی هـای  دارای   15,8%
میـان گـروه تیغه هـا %37٫7 قطعـات تیـزه ای شـکل، %25٫9 فاقـد 
شـکل اسـتاندارد، %14٫8 قطعات پوسـته دار، %11٫1 قطعات شکسته، 

3  Palearctic

%7٫4 قطعـات روتـوش دار و فقـط یـک قطعـه سـنگ مادر )3٫7%( 
یافـت شـده اسـت. بیشـترین تعـداد دسـت افزارهای روتوش شـده را 
تراشـه های شکسـته با لبه روتوش دار )%37(، سـرنیزه های موسـتری 
)%26(، انـواع مختلـف خراشـنده ها )%24٫1(، تیزه هـای روتـوش دار 

 )1٫8%( تایـاک  تیزه هـای   ،)3٫7%( روتـوش دار  تیغه هـای   ،)5٫6%(

و لیمـاس )%1٫8( تشـکیل می دهنـد. تیزه هـا )شـامل موسـتری، 
لوالـوا، روتـوش دار و تایـاک( به همراه تراشـه های نوک تیـز و تیغه ها 
%11٫4 از کل مجموعـه در ایـن الیـه را شـامل می شـوند. در میـان 
یافته هـا، به غیـراز دورریزهـا، تیزه هـا و قطعات تیزه ای شـکل، 25٫1% 
از مجموعـه ایـن الیـه را تشـکیل می دهنـد. تیزه هـای موسـتری، 
تیزه هـای لوالـوا و تیزه هـای روتـوش دار، بـه ترتیـب، %2٫8 و 2٫4% 
و %6 کل مجموعـه را دربـر می گیرنـد. اگـر دورریزهـا را در نظـر 
نگیریـم، تیزه هـای موسـتری و تیزه هـای لوالـوا، به ترتیـب، %6٫2 و 
%5٫3 ایـن مجموعـه را تشـکیل می دهنـد )جـدول 4(. تعـداد اندک 
سـنگ مادرها )همگی مصرف شـده( در میان مجموعه موسـتری غار 

کلـدر می توانـد معنادار باشـد.

جـدول 4. نتایـج آمـاری دست افزارهای سـنگی منتسـب بـه پارینه سـنگی میانـی از 
الیـه 5، کاوش 1393 و 1394 غـار کلـدر.
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ایـن مشـاهدات بـا نتایـج فن-گونه شناسـی مجموعه موسـتری 
 .)Baumler and Speth 1993( دارد  مطابقـت  کنجـی  غـار 
بـا توجـه بـه کمبـود چشـمگیر سـنگ مادرها، عـدم وجود بازنشـانی 
و  ابزارهـا  انـدازه  میـان  بـزرگ  تفاوت هـای  دسـت افزارها،  میـان  در 
سـنگ مادرها و آثـار برداشـته برداری بر آن ها و وضعیت سـنگ مادرها 
کـه همگـی مصـرف شـده اند، زنجیـره تولیـد در ایـن زمینـه ناتمام 
اسـت؛ بنابرایـن احتمـاالً در جای دیگری سـاخته می شـدند. )شـکل 
4(. در مجموعـه دست افزارهای سـنگی پارینه سـنگی میانـی در الیـه 
و   )13%( غالـب  تعـداد  بـا  ریزتیغه هـا   ،)II5 و )زیرالیه هـای 5   4
بـه دنبـال آن، تیغه هـا )%12٫5(، ابـزار روتـوش دار )%5٫1(، قطعـات 
پوسـته دار )%4٫4(، تولیـدات جانبـی )%3٫5(، سـنگ مادرهای ریزتیغه 
)%1٫6(، سـنگ مادرهای نامشـخص )%1٫4( )شـامل یک سنگ مادر 

مرکزگـرا(، تراشـه های نوک تیـز، قطعـات خـام و سـایر ابزارهـا )یک 
متـه و تیـزه، کاً کمتـر از %1( یـک سـنگ مادر تیغـه )%0٫2( و 
خـود  بـه  را   )56٫4%( دورریزهـا  از  قابل توجهـی  حجـم  درنهایـت 

اختصـاص می دهنـد.
پیچ خـورده  ریزتیغه هـای  فراوانـی  تعـداد  ریزتیغه هـا  گـروه  در 
)%14٫3( وجـود دارد. در میـان ابزارهـای روتـوش دار، نمونـه تیزه های 

ارجنـه فـراوان اسـت، امـا قطعـات تیـزه ای شـکل )شـامل تیزه های 
تیزه هـای  و  نوک تیـز  ریزتیغه هـای  و  تیغه هـا  زبانـه دار،  روتـوش دار 
ابزارهـای  سـایر  بـه  نسـبت   )54٫5%( بیشـتری  فراوانـی  ارجنـه( 
روتـوش دار دارنـد )شـکل های 5، 6 و 7(. به غیـراز دورریزهـای ایـن 
الیـه، تیزه هـا و عناصـر تیـزه ای %11٫2 کل مجموعـه را بـه خـود 
روتـوش دار،  ابزارهـای  میـان  در  آن،  از  پـس  می دهنـد،  اختصـاص 

خراشـنده ها دارای بیشـترین فراوانـی هسـتند )شـامل خراشـنده های 
جانبـی، خراشـنده های انتهایـی، خراشـنده های دماغه ای شـکل( کـه 

دربرگیرنـده %18٫2 از کل ابزارهـا هسـتند.
تعـداد تراشـه های کل مجموعـه در ایـن الیـه بسـیار محـدود 

شکل 4. منتخبی از قطعات لوالوا، پارینه سنگی میانی از غار کلدر )الیه A .)5 و B: تیزه، C: تیزه کشیده پوسته دار/تراشه تیزه ای با سکوی 
بازگیر. از  لوالوا. شکل  تراشه   :J لوالوا،  تیزه ای  تراشه کشیده   :I لوالوا،  تراشه کشیده   :H و   G لوالوا،  تیزه   :F و   D,،E پوسته ای،  ضربه 

 :A .)4 پارینه سنگی جدید غار کلدر )الیه از قطعات روتوش دار  شکل 5. منتخبی 
تیزه های   :C,D,E,F باله دار،  تیزه    :B روتوش دار،  و  پوسته دار  دوسویه  خراشنده 
با  تیغه  روی  بر  تیزه   :I بلند،  روتوش دار  تیغه   :H روتوش دار،  تیغه   :G ارجنه، 
K: خراشنده  انتهایی،  J: خراشنده  آن،  باالیی پشت  بر روی قسمت  روتوش هایی 
دماغه ای، L: قسمت میانی یک تیزه روتوش دار بر روی ریزتیغه. شکل از بازگیر.
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اسـت )%4٫6( و در میـان تراشـه ها، %3٫7  از کل آن هـا پوسـته دار 
هسـتند، %0٫7 تراشـه های تیـزه ای و %0٫2 نیز تراشـه های روتوش دار 
هسـتند )جـدول 5(. باوجـود اندازه کوچک مجموعه، بررسـی سـریع 
داده هـای موجـود در هـر دو الیه 5 )زیرالیه هـای 7 و II7( و الیه 4 
)زیرالیه هـای 5 و II5 و 6 و II6( بیانگـر ایـن اسـت که یک تغییر 
چشـمگیر فناوری در صنعت تراشـه نسـبت به تولید تیغـه و ریزتیغه 
صـورت گرفته اسـت. بااین حـال به صورت دقیق تـر، تحلیل مقدماتی 

میان دوالیه انجام شـد.
در ایـن تحلیـل، اوزان و میانگین اندازه گیری های شـاخصه های 
مختلـف و نسـبت ها را مـورد مقایسـه قـرار دادیـم. مقایسـه داده هـا 
بـرای کسـب نتایـج و بررسـی های معنـا دار از ایـن دوالیـه صـورت 
گرفـت؛ بنابرایـن مقایسـه میـان سـنگ مادرهای لوالـوا در مقایسـه 
بـا سـنگ مادرهای تیغـه/ ریزتیغـه، تیغه هـای تیـزه ای بـا تیغه هـا و 
ریزتیغه هـای تیـزه ای و تیزه هـای روتـوش دار، قطعـات پوسـته ای و 

تراشـه های پوسـته دار از دو الیـه صـورت پذیرفـت.
جالـب ایـن اسـت کـه تجزیه وتحلیـل مقایسـه ای مـا نشـان 
داد کـه تفاوت هـای چشـمگیری میـان کل عناصـر صنایـع سـنگی، 
پارینه سـنگی میانـی و جدیـد در غـار کلـدر وجـود دارد. داده هـای 
مقایسـه شـده الیـه 5 ازلحاظ وزن و انـدازه، بزرگ تـر از داده های الیه 
روتـوش دار  تیزه هـای  میـان  در  اسـتثنا،  مـورد  تنهـا  هسـتند.   4
یافـت شـد، در ایـن مـورد، میانگیـن طـول و ضخامـت داده هـای 

ذکرشـده در الیـه 4 کمـی بیشـتر از الیـه 5 اسـت.

بحث
در خصـوص رسـیدن بـه مسـائل اصلـی بقایـای فرهنگـی مربـوط 
گرفتـه  صـورت  قابل توجهـی  تاش هـای  مـدرن  انسـان های  بـه 
مجموعه هـای  شـناخت  اسـاس  بـر  عمدتـاً  تاش  هـا  ایـن  اسـت. 
سـنگی و خاسـتگاه موقعیت های بالقوه آن ها در دوران پارینه سـنگی 
جدید انجام شـده اسـت. بـر اسـاس مقایسـه های تکنولوژیکی میان 
مجموعه هـای سـنگی یافـت شـده در اروپـا و مجموعه هـای مشـابه 
در زاگـرس، گزارش هـای تطبیقـی گونه شـناختی برخی پژوهشـگران 
بیانگـر شـباهت های ایـن صنعـت در هـر دو منطقـه اسـت. آن هـا 
خاسـتگاه  پیشـنهاد می کننـد کـه احتمـاالً منطقـه دوم )زاگـرس( 
فنـاوری و انتشـار آن از شـرق بـه غـرب و بـه اروپـا اسـت. درنتیجه، 
سـنت پارینه سـنگی جدیـد در زاگـرس بـه نـام اوریناسـی زاگـرس 
Olszewski and Dibble 1994, Olsze-( هنامیـد می شـود
 wski 1999, Olszewski 2001, Olszewski 1993,
 Olszewski 2007a, Olszewski 2007b, Olszewski
 and Dibble 1993, Olszewski and Dibble 2006,
Otte and Kozlowski 2003, 2004, Otte and Ko-

zlowski 2009, Otte 2014(. بـر اسـاس تحلیل هـای فـن–
گونه شـناختی داده هـای یافـت شـده از پناهـگاه صخـره ای ورواسـی، 
برخـی نیـز مدعی انـد کـه فنـاوری برادوسـتی )اوریناسـی زاگـرس( 
از یـک صنعـت موسـتری محلـی در منطقـه تکامـل یافتـه اسـت. 
برخـاف اظهـارات سـانووا )Tsanova 2013( کـه معتقـد اسـت 

شکل 6: منتخبی از تیغه ها و ریزتیغه های پارینه سنگی جدید از غار کلدر )الیه A .)4: تیغه 
بلند، B,C,D: تیغه های تیزه ای شکل بلند، E,F,G,H: ریزتیغه های تیزه ای شکل، I و 
N: ریزتیغه هایی با روتوش متناوب، J,K,L,M: ریزتیغه های پیچ خورده. شکل از بازگیر.

 :A  .)4 )الیه  کلدر  غار  از  جدید  پارینه سنگی  سنگ مادرهای  از  منتخبی   .7 شکل 
سنگ مادر تراشه، B، C و F: سنگ مادر ریزتیغه، D: سنگ مادر/ابزار شکسته زورقی، 

E: سنگ مادر/خراشنده زورقی. شکل از بازگیر.
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زاگـرس ایـران نمی تواند خاسـتگاه فناوری صنعـت ریزتیغه و فرهنگ 
مـدرن باشـد، زیرا پناهـگاه صخره ای ورواسـی فاقد هرگونـه اطاعات 
گاهنـگاری رادیوکربـن و شـواهد قدیمی تـر بـودن صنعـت سـاخت 
تیغـه یـا شـواهد محکم تـر کـه نشـان دهد مجموعـه یافت شـده در 
زاگـرس تنهـا اسـاس صنعـت تیغـه نیسـتند، بیـش از 90 محوطـه 
در زاگـرس جنوبـی حـاوی شـواهدی از تولیـد تیغـه و ریزتیغـه که با 
عنـوان سـنت رسـتمی معروف اسـت به دسـت آمد که ایـن قطعات 
هسـتند  بـوف  غـار  الیـه   از  به دسـت آمده  نمونه هـای  بـه  شـبیه 
 Ghasidian et al. 2009, Ghasidian 2010, Conard(

and Ghasidian 2011, Conard et al. 2013(. بـر اسـاس 
مطالعـه دقیـق فن–گونه شـناختی صنایع سـنگی غار یافتـه، برخی 
نویسـندگان ادعـا می کننـد کـه فنـاوری برادوسـتی زاگـرس شـبیه 
 Shidrang 2009, Bordes and( اسـت  احمـری  اوایـل  بـه 
Shidrang 2012(. آن هـا بـا توجـه بـه داده های موجـود این طور 
نتیجه گیـری می کننـد که سـنت اوریناسـی زاگـرس نمی توانـد ادامه 
سـنت موسـتری زاگـرس باشـد. بااین حال، بر اسـاس گـذار تدریجی 
از پارینه سـنگی میانـی بـه جدید در ورواسـی و شـباهت های فناوری 
و گاهنـگاری میـان الیـه پایین تـر برادوسـتی در یافته و سـنت اوایل 
احمـری، زاگـرس نماینـده بالقـوه ای برای سـنت اوریناسـی به شـمار 

.)Otte et al. 2011, Shidrang 2013( مـی رود
در مطالعـه فن–گونـه شـناختی جدیـدی بـر روی مجموعـه 
دست افزارهای سـنگی )Shidrang 2013( غـار خـر، برآوردهایـی 
درزمینـه قابلیـت ایـن منطقـه بـرای پژوهش هـای آینـده در نظـر 
گرفته شـده اسـت. بـا ایـن وجـود، عـاوه بـر کوچـک بـودن انـدازه 
مجموعـه موردمطالعـه، مشـکات روش شـناختی )به عنـوان مثـال: 
اسـتفاده از برداشـت های انتخابـی 10 تـا 30 سـانتیمتر( در طـول 
وجـود  همچنیـن  و  مطلـق  گاهنـگاری  اطاعـات  فقـدان  و  کاوش 
مشـکات مشـابه در مـواد فرهنگـی پناهـگاه صخـره ای ورواسـی 
و نتایـج موردتردیـد غـار خـر، قانع کننـده نیسـتند؛ بنابرایـن، به علت 
وضعیـت کنونـی داده های فنـاوری، اثبات فرضیه توالی پارینه سـنگی 
میانـی بـه جدیـد در زاگـرس و اثبـات امـکان انتقـال تدریجـی آن 
دشـوار اسـت )Shidrang et al. 2016(. همانند غار یافته، توالی 
دوره هـا در غـار اوچاقیزلـی ترکیـه، دربردارنـده برخی شـواهد تطور از 
پارینه سـنگی جدیـد آغازیـن4 بـه اوایـل پارینه سـنگی جدیـد یـا آغاز 
احمـری اسـت. بااین حـال، عـدم وجود الیه هـای پارینه سـنگی میانی 
زیرالیه هـای پارینه سـنگی جدیـد آغازیـن در ایـن محوطـه، کمتـر 
 Kuhn et al. 2009,( می توانیـم بـه بررسـی ایـن دوره بپردازیـم
Shidrang 2013(. )نـگاه کنیـد به Shidrang 2013(. عاوه 
بـر ایـن، یـک مجموعه پارینه سـنگی جدید آغازین نیـز در غار َمنوت 
 Hershkovitz et al.( در شـمال کوه َکرمل کشـف شـده اسـت
2015(. وجـود هـر دو فرهنگ موسـتری و برادوسـتی در غار کلدر و 
داده هـای گاهنـگاری اخیـر می توانـد برای رسـیدن به یـک قطعیت 
در مـورد رونـد گـذار ایـن دوره هـا مورداسـتفاده قـرار گیرند. بـا توجه 

4  Initial Upper Palaeolithic )IUP(

بـه اصطاحـات پارینه سـنگی جدید آغازین، سـنت اوریناسـی، سـنت 
برادوسـتی و اوریناسـی زاگـرس، اطاعـات مـا از غـار کلـدر و دیگـر 
محوطه هـای کاوش شـده و تنـوع فنـاوری مجموعه هـا و دوره هـای 
طوالنـی پارینه سـنگی جدیـد در کلـدر، از اسـتدالل های مطرح شـده 
 Kuhn and( می کننـد  حمایـت  زووینـس  و  کوهـن  توسـط 
جدیـد  پارینه سـنگی  اصطـاح  از  مـا  بنابرایـن  Zwyns 2014(؛ 
دیگـر،  سـوی  از  می کنیـم.  خـودداری  دوره  ایـن  بـرای  آغازیـن 
به سـادگی نمی توانیـم اصطـاح اوریناسـی را بـرای ایـن مجموعه بر 
اسـاس شـباهت های خاص بـا مجموعه هـای محوطه هـای اروپایی، 
برگزینیـم. بااین حـال، مشـاهدات مـا و تحلیل های فنـاوری مجموعه 
Olsze-( غـار کلـدر بـا اسـتدالل های الشفسـکی همخـوان اسـت 
wski and Dibble 1994, Olszewski 1999, Olsze-

 wski 2001, Olszewski 1993, Olszewski 2007a,
 2007b, Olszewski 2009, Olszewski and Dibble

Olszewski and Dibble 2006 ,1993(. البتـه شـباهت های 
خاصـی نیـز وجـود دارد. صنعـت زاگرس از صنعـت اوریناسـی صرفاً 
اروپایـی متفـاوت اسـت؛ بنابرایـن، از دیـد مـا اصطـاح برادوسـتی یا 
اوریناسـی زاگـرس مناسـب تر اسـت. مشـخصاً، بـر اسـاس بررسـی 
فنـاوری انجام شـده پیشـین )Bazgir et al. 2014(، تاریخ گـذاری 
اخیـر توسـط آزمایـش ترمولومینسـانس روی مجموعه هـای سـنگی 
الیـه 4 قدیمی تـر از پیش بینـی مـا بود. ایـن تاریخ گذاری باعث شـد 
کـه مـا دوره فراپارینه سـنگی را کـه قبـاً از آن بـرای مجموعه هـای 
ریزتیغـه اسـتفاده کردیم، کنـار بگذاریم. انسـان های مـدرن غار کلدر 
در نـوع خـود ممکـن اسـت جـزو اولیـن انسـان هایی باشـند کـه با 
حیوانـات منطقـه دیرینه قطبـی ارتبـاط داشـته اند؛ بنابرایـن، بسـیاری 
از گونه هـا بـرای آن هـا جدیـد بودنـد. ایـن قسـمت از اوراسـیای 
دیرینه قطبـی، دارای مـرز جنـوب شـرقی، شـرق بـه غـرب بـا قلمرو 
جدیـد منطقـه جغرافیایی صحـرای عربسـتان بود. کوه هـای زاگرس 
ماننـد یـک گـذرگاه بـرای اتصـال میـان منطقـه دیرینه قطبـی بـه 
 .)Holt et al. 2013( بیشـتر قلمروهـای جنوبـی عمـل می کـرد
بـا ایـن وجـود، معلـوم نیسـت آیـا مـرز میـان ایـن قلمروهـا در 
اواخـر پلیستوسـن همـان مکان هـای سـکونت بـوده اسـت. حضـور 
پسـتانداران بـزرگ نشـان دهنده فصلـی بـودن منطقـه دیرینه قطبـی 
اسـت، اما حیات بسـیاری از خزندگان وابسـته به صحرای عربسـتان 
و زندگـی جونـدگان ترکیبی از هر دو نوع زیسـتگاه ذکر شـده اسـت.

دیرینه قطبـی  منطقـه  میانـی  عـرض  در  موجـود  جانـوران 
مشـابه  جانـوران  و  هسـتند  میان یخبندانـی5  جانـوران  نمایانگـر 
)به طـور کلـی گونه هـای غنـی در تنـوع( آن هایـی هسـتند کـه در 
طـول دوره هـای یخبنـدان قبلـی در منطقـه می زیسـته اند. در طول 
دوره هـای یخبنـدان، ایـن گونه های جانـوری در پناهگاه هـای جنوبی 
زنـده ماندنـد، در حالی کـه گونه هـای سـازگار بـا سـرما در عـرض 
میانـی منطقـه مسـتقر بودنـد. ممکـن اسـت ایـران به عنـوان یکی 
از ایـن زیسـتگاه های پناهگاهـی نقـش ایفـا کرده باشـد. تاکنـون در 
ایـران و مناطـق هم عـرض جغرافیایی مشـابه آن هیچ گونـه جانوری 

5  Interglacial
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از دوره یخبندان ثبت نشـده اسـت. وجود گونه های پسـتاندار منطقه 
دیرینه قطبـی در ایـران و به ویـژه غـار کلـدر به عنـوان جانورانـی کـه 
بیـن دو دوره یخبنـدان می زیسـته اند، بیان گـر وجـود یـک اقلیـم 
معتـدل در غـار اسـت. در مقابـل، وجـود ِهرپِتوفونـا )نوعـی خزنـده( 
به وضـوح بیان گـر وجـود یـک شـرایط آب و هوایـی گرم اسـت. این 
ترکیـب در قلمرو زیسـت بوم در شـرایط آب و هوایی مشـابه شـرایط 
اقلیمـی امـروز همگرایـی دارد. عـاوه بـر ایـن، دوره موردمطالعـه با 
)مرحلـه ایزوتـوپ دریایـی 3: یکـی از دوره هـای اقلیمـی زمیـن( که 
شـرایط آب و هوایـی مشـابه بـا اقلیم مـدرن دارد مطابقـت می کند. 
از آنجایـی کـه هیـچ نشـانه ای از تغییر گونه جانـوران میان الیه های 
5 و 4 وجـود نـدارد، شـواهد موجود نشـان می دهد تغییـر فرهنگی با 

تغییـرات اقلیمـی و زیسـت محیطی مرتبـط نیسـت.

روش ها
- گاهنگاری به روش رادیوکربن

گاهنـگاری رادیوکربـن از 5 نمونـه زغـال )جـدول 4( در آزمایشـگاه 
رادیوکربـن دانشـگاه آکسـفورد6 مـورد آزمایش قـرار گرفـت. نمونه ها 
اکسیداسـیون  احیـاء  پروتـکل  از  اسـتفاده  بـا  شـیمیایی  روش  بـه 
 Bird et al. 1999, Brock and Higham( 7مرحلـه اسـیدی
2009a( یـا اصـاح یکسـان، تمیـز شـدند. برداشـتن آلودگی هـا از 
ABOx- روی نمونه هـای زغـال بـا قدمـت پارینه سـنگی بـه روش

SC مؤثرتـر از روش معمـول پایـه اسـیدی8 اسـت، زیـرا بـه شـکل 

 Brock and( چشـمگیری تاریـخ قدیمی تـری را نشـان می دهنـد
 Higham 2009, Bird et al. 2003, Douka 2010,
 Higham et al. 2009a, Higham et al. 2009b, Santos
 .)et al. 2003, Turney et al. 2001, Wood et al. 2012
داده هـای تحلیلـی به دسـت آمده در جدول 4 نشـان داده شـده اند که 
هیـچ داده ای خـارج از مقیاس هـای قابل انتظار بـرای زغال های خوِب 
نگهـداری شـده، وجـود نداشـت. دریافت سـن تقویمی تمامـی نتایج 

6  ORAU
7  ABOx-Sc
8  ABA

 OxCal 4.2 حاصـل از آزمایـش رادیوکربـن با اسـتفاده از نرم افـزار
)Bronk Ramsey 2009a, 2009b( و منحنـی کالیبراسـیون 

.)Reimer et al. 2013( صـورت گرفـت IntCal13

پـس از آماده سـازی بـه روش شـیمیایی، از بیـن هفـت نمونـه 

جـدول 5. نتایـج کمیتـی دست افزارهای سـنگی منتسـب بـه پارینه سـنگی جدیـد 
الیـه 4 از کاوش فصـل 1393 و 1394 در غـار کلـدر.

شکل 8. نتایج سن تقویمی نمونه های پارینه سنگی. ایجاد و اصاح شده در البراتوار پژوهش های باستان شناسی و تاریخ هنر دانشگاه آکسفورد توسط هایِم، دوکا و بِِسرا-والدیویا.
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زغـال، پنـج نمونـه دارای مـواد کافی بـرای انجام آزمایـش رادیوکربن 
AMS بودنـد )جـدول 6(. بااین حـال، بـا توجه به الگـوی متجانس 

رادیوکربـن  تاریـخ  نمونه هـا،  از  مـورد  سـه  تنهـا  قدمت–عمـق، 
قابل اطمینانـی بـه دسـت دادند، دو نمونـه دیگر اساسـاً جدیدتر بودند 
کـه به احتمـال قریب به یقیـن، بـه دلیل تأثیـرات تافونومی اسـت. در 
حالی کـه ایـن امـر می توانـد در یکپارچگـی نتایج دوره  پارینه سـنگی 
در مـدل تاریخ نـگاری9 مثمـر ثمر واقـع گردد، اما به علـت عدم وجود 
نتایـج کافـی، در ایـن زمان، مـا نمی توانیم ایـن کار را انجـام دهیم. 
در حـال حاضـر، در رابطـه بـا تاریخ گـذاری، بررسـی های بیشـتری در 
حـال انجـام اسـت کـه امیدواریم در آینـده بتوانیـم نتایـج جدیدتری 
ارائـه دهیم. شـکل 8 نتایج سـن تقویمی نمونه های پارینه سـنگی را 

نشـان می دهـد )نـگاه کنیـد به جـدول بـرای داده ها(.

- گاهنگاری به روش ترمولومینسانس
تاریخ گـذاری ترمولومینسـانس روی پنـج نمونـه حـرارت دیـده )چهار 
نمونـه رسـوبات حـرارت دیـده از دو اجاق در قسـمت فوقانـی الیه 4 
و یـک نمونـه سـنگ چخمـاق سـوخته در الیـه 5(، در پژوهشـکده 
حفاظـت و مرمـت آثـار تاریخـی پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی ایـران 
انجـام گرفـت. تاکنـون، نمونه هـای بـه دسـت آمـده از الیـه 4، بـا 
از  شـده  تاریخ گـذاری  نمونـه  سـه  شـده اند.  تاریخ گـذاری  موفقیـت 
یـک اجـاق از ترانشـه E6/7 و یک نمونه از ترانشـه E5 به دسـت 
آمده انـد )جـدول 1(. بـرای آماده سـازی و تنظیـم دقیـق نمونه هـای 
مـورد آزمایـش، سـه میلی متـر از سـطح خارجی آن ها برداشـته شـد. 
برای محاسـبه اشـعه آلفـا جهت کمک بـه اندازه گیـری دوز طبیعی، 
بـا  آلفـا  اشـعه  روش،  ایـن  در  می شـود.  اسـتفاده  دانه ریـز  روش  از 
یـک فاصلـه نزدیـک بـه نمونه هـای حرارت دیـده، تابیـده می شـود 
)حـدود 25 میکرومتـر(؛ بنابرایـن، دانه هـای کمتـر از 10 میکرومتر را 
مورداسـتفاده قـرار دادیـم. بـرای پـاک کـردن کربنات هـا و مـواد آلی 
از روی نمونه هـا، آن هـا بـا HCL 10% خـرد و تصفیـه شـدند. 
سـپس تمـام نمونه هـا بـا آب مقطـر و بعـد از آن با اَِسـتون شسـته 
سـپس  و  اسـتون  در  معلـق  به صـورت  دانه هـا  درنهایـت،  شـدند. 
روی دیسـک های آلومینیومـی بـا قطـر 10 میلی متـر و ضخامـت 

9  Bayesian model

نیـم میلی متـر قـرار داده شـد. اندازه گیـری TL بـا اسـتفاده از ابـزار 
ELSEC7188 صـورت پذیرفـت. همچنیـن پتاسـیم موجـود در 
نمونه هـا توسـط تابـش اشـعه فتومتـری تعییـن شـد. بـرای تعیین 
مقـدار U و TH از روش دوگانـه اسـتفاده شـد. درنتیجـه میـزان 
دوز بـا اسـتفاده از آلفاشـمار سـطح پاییـن 7286 اندازه گیـری شـد 
)Aitken 1985(. میـزان دوز بیرونـی توسـط دوزیمتـری در محل 

اندازه گیـری شـد. دوزیمتـر ترمولومینسـانس CaF2 بـه مـدت 36 
روز در سـایت قـرار گرفـت. ایـن مقادیر در سـطوح مختلف محاسـبه 
 .MGY 0.660 سـطح پایین ،MGY 0.787 شـدند، سـطح باال
اندازه گیری هـای مقـدار آب و آزمایـش کاهـش نـور10 بـرای همـه 

نمونه هـا انجـام شـد )جـدول 1(.

برآیند
شـواهد به دسـت آمده از کاوش جدیـد غـار کلـدر، بیانگـر جایگزینی 
برادوسـتی  صنعـت  اسـت.  موسـتری  به جـای  برادوسـتی  صنعـت 
شـبیه بـه صنعـت اوریناسـی و مخصـوص انسـان های مـدرن و 
از  به دسـت آمده  تاریخ هـای  نئاندرتال هاسـت.  مختـص  موسـتری 
آزمایـش رادیوکربـن نشـان می دهـد کـه این اتفـاق احتمـاالً قبل از 
1800±49200 سـال پیـش، احتمـاالً طـی دوره نسـبتاً گـرم مرحلـه 

ایزوتـوپ دریایـی 3 رخ داده باشـد.
مرحلـه  در  افتـاده  اتفـاق  جایگزینـی  بـا  جانـوری  شـواهد 
ایزوتـوپ دریایـی 3 همسـان اسـت و تغییـرات اقلیمـی ناگهانـی 
را تأییـد نمی کنـد. غـار کلـدر در دورتریـن نقطـه جنوبـی قسـمتی 
از قلمـرو جغرافیایـی زیسـتی دیرینه قطبـی واقـع شـده اسـت. از 
بیـن قدیمی تریـن شـواهد به دسـت آمده، شـواهد غـار کلـدر نشـان 
می دهـد کـه انسـان های مـدرن قـادر بـه بهره بـرداری از جانـوران 
دیرینه قطبـی بوده انـد بـرای همیـن به سـرعت بـا محیـط جدیـد 
غـار  در  ثبت شـده  دوره  ایـن  از  پـس  اندکـی  و  شـده اند  سـازگار 
کلـدر در ایـن منطقـه سـکونت یافته انـد. انطبـاق الیه نـگاری در 
در  برادوسـتی  دوره  از  شـواهدی  بیانگـر  کلـدر  غـار  کاوش هـای 
ایـن  اسـت.   )5 )الیـه  در  موسـتری  مجموعه هـای  و   )4 )الیـه 

یافتـه ای اسـتثنایی در زاگرس اسـت. تحلیل هـای مقدماتی فناوری 

10  Fading

ABOx- دیگر تعیین ها شامل روش .ABOx-SC شامل آماده سازی OxA-X جدول 6. اطاعات تحلیلی نمونه برای زغال های تاریخ نگاری شده از غار کلدر. تعیین
SC است. همه داده ها قابل قبول و در پارامترهای قابل پیش بینی هستند و نشان دهنده شکستگی جدید درنتیجه AMS است. این تعیین قبل از تاریخ 1950 میادی است.
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صنایـع سـنگی به دسـت آمده از هـردو الیـه، نشـان دهنده تغییـرات 
واضحـی از فنـاوری تولیـد تراشـه به تیغـه و ریزتیغه اسـت. عاوه 
مجموعـه دست افزارهای سـنگی  بـودن  کوچـک  باوجـود  ایـن،  بـر 
و تحلیـل و مقایسـه کمیتـی صـورت گرفتـه روی آن هـا، تفـاوت 
عمـده ای میـان عناصـر پارینه سـنگی میانـی و جدید قابل مشـاهده 
اسـت. همگـن بـودن تفاوت های میان همه عناصر مقایسـه شـده، 
بیانگـر ایـن اسـت کـه بزرگ تر بودن مجموعه موسـتری نسـبت به 
مجموعـه پارینه سـنگی جدیـد، می توانـد یـک پایـه قابل اطمینـان 
بـرای تفسـیر و درک هـر دو صنعت باشـد. ما اطاعـات گاهنگاری 
تاریخ گـذاری  چهـار  آوردیـم.  دسـت  بـه  غـار  ایـن  از  جدیـدی 
تـا   2300±3300 قدمـت  بـا   )4 )الیـه  قسـمت  باالتریـن  از   TL

تاریخ گـذاری  نمونـه  سـه  نتایـج  داد.  نشـان  را   29400±2300
نشـان دهنده   II5 و   5 زیرالیه هـای  و   4 الیـه  از  رادیوکربـن 
تاریخ هـای تقویمـی 38650-36750 و 46050-54400 )همگـی بـا 
احتمـال %95٫4( اسـت. محـدوده وسـیع میانگین هـا و تعـداد کـم 
تاریخ گذاری هـا امـکان ارزیابـی دقیـق و مطمئنـی از تاریـخ انتقـال 
بـه پارینه سـنگی جدیـد را بـه مـا نمی دهـد. الزمـه فعالیت هـای 
واضـح  حضـور  ایـن،  بـر  عـاوه  اسـت.  گاهنـگاری  اصـاح  آتـی 
صنعـت موسـتری در ضخامـت نیم متـری الیـه 5 و باوجـود نیـاز 
بـه اطاعـات گاهنـگاری بیشـتر، نتیجـه تاریخ هـای به دسـت آمده 
کلـدر  غـار  در  جدیـد  پارینه سـنگی  الیـه  از  پایین تـر  قسـمت  از 
تولیـد  گویـای  کـه  اسـت  قدیمی تـری  تاریخ هـای  نشـان دهنده 
آسـیای  در  مـدرن  انسـان های  توسـط  دوره  ایـن  سـنگی  صنایـع 

غربی اسـت.
گرچـه مـا قصـد رد کردن تئـوری پراکنش در لوانـت را نداریم، 
اسـت،  ممکـن  کـه  اسـت  ایـن  نشـانگر  قبلـی  بررسـی های  امـا 
 Olszewski( نباشـد  منطقـه  یـک  تنهـا  اوریناسـی  خاسـتگاه 

.)2009, Groucutt et al. 2015
چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه دوره ای کـه بـه نـام گـذار یـا 
شـناخته  قصر عقیـل  در  آغازیـن  جدیـد  پارینه سـنگی  الیه هـای 
شـده اسـت، بیانگـر این باشـد کـه گـذار از پارینه سـنگی میانی به 
جدیـد در ایـن منطقـه )و احتمـاالً در منطقـه وسـیع تری از شـمال 
لوانـت( دیرتـر از آنچـه تخمیـن زده شـده، اتفـاق افتاده اسـت. این 
کشـفیات ابهاماتـی را در خصـوص نقـش یگانـه منطقـه به عنـوان 
تنهـا خاسـتگاه پراکنـش انسـان های مـدرن بـه اروپـا در پـی دارد 
)Douka et al. 2013(. یکـی دیگـر از نـکات کلیـدی حاصـل 

از نتایـج مقدماتـی بررسـی های کمیتـی صنایع سـنگی موسـتری و 
پارینه سـنگی جدیـد در غـار کلـدر به دسـت آمدن درصـد باالیی از 
تیزه هـا و عناصـر تیـزه ای شـکل در هر دو الیه اسـت. ایـن فراوانی 
ممکـن اسـت نشـان دهنده ایـن باشـد کـه غـار کلـدر در دوره های 
کوه هـای  در  مهـم  شـکارگاه  یـک  جدیـد  و  میانـی  پارینه سـنگی 

زاگـرس بـه شـمار می رفته اسـت.
به نظر می رسـد که این فرضیه با شـواهد جانورباستان شناسـی 
همخوانـی دارد. ازایـن رو غار کلدر یکی از قدیمی ترین خاسـتگاه های 
انسـان مـدرن در ایـن قسـمت دنیاسـت و اطاعاتـی در رابطـه بـا 
منطقـه  جدیـد  اقلیـم  بـا  مـدرن  انسـان های  سـازگاری  چگونگـی 

می کند. فراهـم  دیرینه قطبـی 
بـرای رسـیدن بـه یک نتیجـه واحـد در رابطه با گـذار/ توالی 
پارینه سـنگی میانـی بـه جدیـد شـواهد زیـادی الزم اسـت. درواقـع 
اطاعـات دقیـق و کنتـرل حداکثـری بافـت محوطـه کـه شـامل 
درسـت  محوطه هـای  از  تاریخ نـگاری  بـرای  دقیـق  نمونه بـرداری 
فن/گونه شـناختی ،  دقیـق  تجزیه وتحلیل هـای  و  شـده  الیه نـگاری 
فاکتورهـای مهمی هسـتند. درک مـا از دامنه رفتاری پدیـده انتقال، 
بـا کاوش هـای بیشـتر و به کارگیـری علـوم میان رشـته ای، شـامل 

تحلیل هـای مکانـی و جنبه هـای کاربـری پرثمرتـر خواهـد بـود.
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