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چکیده
مجموعه دستساختههای سنگی را پیش از آن که باستانشناسان کشف و گردآوری کنند ،همچون سایر دادههای باستانشناسی
در طی زمان و در بستر خود دچار تغییراتی میشوند که یکی از عمدهترین آنها شکستگی است .گرچه واضح است که
دستساختههای سنگی دچار شکستگی میشوند ،یافتن روشی برای تخمین ترکیببندی اولیة مجموعة دستساختهها پیش از
شکستگی دشوار است .در این نوشتار به این مسئله پرداخته شده است که برای شمارش دستساختههای سنگی باید از روشهای
خاصی پیروی کرد و روشهای کنونی شمارش دستساختههای سنگی توضیح داده شده و عالوه بر آن ،روش جدیدی برای
شمارش تراشههای شکسته معرفی شده است .با استفاده از مطالعات تجربی ،هفت مجموعة دستساختههای سنگی در معرض
عوامل شکستگی قرار گرفتهاند و سپس روشهای مختلف شمارشی برای شمارش قطعات شکستة آنها استفاده شده است تا
مشخص شود کدام روشها در شمارش مجموعه دستساختههای سنگی شکسته و تخمین تعداد دستساختهها پیش از آن که
دچار شکستگی شوند ،دقت بیشتری دارند.
واژههای کلیدی :دستساختههای سنگی شکسته ،تافانومی ،روشهای شمارش
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 -1مقدمه

شمارش دستساختههای سنگی شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد ،اما باید دانست که این
شمارش بدون استفاده از روشهای علمی و آزمون شده امکانپذیر و دقیق نیست .معموالً برای ارائة
آمار دستساختههای سنگی در بخشهای مختلف مطالعاتی ،این دستساختهها صرفنظر از
ویژگیهای گونهشناختیشان ،با استفاده از اعداد طبیعی ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1و )...یکبهیک شمارش میشوند و
عدد حاصل ،نهتنها برای نشان دادن فراوانی انواع گونهشناختی ،بلکه حتی در آمارهای تفسیری نیز به
کار میرود .آنچه در این نوشتار به آن پرداخته شده ،این است که چنین شمارشی در بسیاری از مواقع
دارای خطاست و بنا به دالیل تافونومیک ) (Taphonomicکه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد،
برای شمارش دستساختههای سنگی باید از روشهای خاصی پیروی نمود .این پژوهشها بهویژه در
مطالعات باستانشناختی که دربارۀ دوران پیش از تاریخ صورت میگیرد ،مهم است؛ زیرا شمارش
دستساختههای سنگی اساس مطالعات توصیفی و تفسیری است؛ بنابراین ،اگر در ابتدا تخمین غلطی
از فراوانی دستساختههای سنگی وجود داشته باشد ،تفاسیری که بر اساس آن ارائه میشود بالطبع
قابل استناد نخواهد بود .در این نوشتار کوشش شده است تا روشهای شمارش دستساختههای سنگی
که پیشتر ارائه شدهاند ،بررسی شوند و روش جدیدی عالوه بر روشهای قبلی ارائه شود.
متخصصان بقایای جانوری در یافتههای باستانشناسی مدتهاست نیاز به احتساب فرآیندهای تافونومیک
را درک کردهاند و روشهای فراوانی برای محاسبة قطعات جانوری در حالت شکسته ،سوخته و هوازده ارائه
دادهاند (ر.ک ،)Casteel, 1977; Fieller and Turner, 1982; Ringrose 1993 :حتی در زمینة شمارش قطعات
سفال و شیشه نیز تالشهایی صورت گرفته است (ر.ک ،)Cool and Baxter, 1996; Orton, 1993 :اما در
زمینة دستساختههای سنگی در بسیاری از مواقع روشهایی برای شمارش وجود ندارد .نکتة مورد بحث
مربوط به شمارش دستساختههای سنگی مجموعهها با نگاه به وضعیتی است که قبل از تغییر یافتن به
واسطة عوامل فرسایشی و گذشت زمان داشتهاند .گرچه واضح است که دستساختههای سنگی نیز شکسته،
سوخته و هوازده میشوند و هر یک از این عوامل بر تخریب یا شناسایی آنها تأثیر میگذارد ،یافتن روشهایی
برای تخمین ترکیببندی اولیة مجموعة دستساختهها پیش از آسیبدیدگی دشوار است و به جای آن،
بیشتر به موارد استفادۀ دستساختهها و تاریخگذاری آنها پرداخته میشود ،بدون آن که به پیچیدگیهای
فراوانی کمّی آنها توجه شود.
دانش تافونومیدر معنای تخصصی زمینشناسی آن ،فرآیندهای فسیل شدن را بررسی میکند؛ در واقع
فرآیندهایی که باعث تغییرات بقایای موجودات میشوند ،از زمانی که از چرخة حیات خارج میشوند و تا
کنون باقی ماندهاند (دانشیان و اکرمی .)1391،دربارۀ بقایای باستانشناختی ،تافونومی درک فرآیندهایی است که
بر بقایای استخوانی گذشته است؛ از زمانی که از چرخة حیات خارج میشوند تا زمانی که باستانشناسان آنها
را کشف میکنند ( .)Renfrew and Bahn, 1991: 246-247برخی از باستانشناسان این تعریف را از
استخوانها به دستساختههای سنگی نیز تعمیم دادهاند و در واقع ،مجموعه فرآیندهایی که بر این اشیاء پس
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از خارج شدن از چرخة مصرف طی شده است ،جزء تافونومی میدانند (ر.کHiscok, 1985; Eren, et al. :
.)2011

فرآیندی که در این نوشتار بیش از همه به آن پرداخته شده است ،شکستگی دستساختههای سنگی
است .این شکستگی به جز در مواردی که عامدانه برای استفادۀ خاصی از دستساختهها به عنوان ابزار در
زمان تولید اتفاق میافتاده است ،در بیشتر موارد ،بهویژه در مجموعههایی که از سطح محوطهها گردآوری
میشوند ،ناشی از هوازدگی ،لگدمال شدن ) ،(tramplingحرارتدیدگی و ...است .در اثر این شکستگی
دستساختههای سنگی به قطعاتی تقسیم میشوند که الگوی ثابتی برای نحوۀ شکستن آنها وجود ندارد؛ به
عبارت سادهتر ،یک تراشه ممکن است به دو ،سه ،چهار یا تعداد زیادی قطعه تبدیل شود که ارزش کمّی
مجموع آنها برابر با آن تراشه است ،اما اگر تعداد قطعات را شمارش کنیم ،ممکن است عددی بین دو و
بیشتر از آن به دست آوریم .تصورکنید با مجموعهای روبهرو هستید که تعداد فراوانی قطعات شکستة تراشه در
آن وجود دارد که به دلیل جابهجایی فراوان دستساختهها جورکردن ) (refittingقطعات شکسته و بازسازی
تراشههای کامل نیز در بیشتر مواقع امکانپذیر نیست ،حاال چطور میتوانید بفهمید این قطعات قبل از
شکسته شدن چند تراشه بودهاند؟ آیا اگر همین تعداد شکسته را تکبهتک شمارش و در آمارهای خود لحاظ
کنیم صحیح است؟
میدانیم که فراوانی انواع گونهشناختی در مباحث آماری و مقایسهایِ مطالعات دستساختههای سنگی،
اساس شکلگیری جدولها و نمودارها هستند .در واقع ،برخی از مهمترین اطالعات در زمینة دستساختههای
سنگی از روابط و همبستگی نسبی انواع گونههای مختلف با هم استخراج میشود .در اینجا مثالهایی از
مطالعات دستساختههای سنگی میآوریم که مبتنی بر کمیت آنهاست و در آنها شمارش صحیح تراشهها
نقش اساسی دارد.
معموالً تخمین نسبت برداشتههای ساده ) (Blank Flakeبه سنگمادرها میتواند به ما کمک کند تا
حدس بزنیم که تولید دستساختهها در محوطه یا در جای دیگری صورت میگرفته است و اینکه
برداشتههایی که از سنگمادرها تولید شدهاند ،در محوطه استفاده شدهاند یا به جای دیگری انتقال یافتهاند.
اگر نسبت سنگمادرها بسیار زیاد باشد ،بخش مورد کاوش به احتمال قوی کارگاه تولید دستساختهها بوده
است ،برعکس اگر تعداد سنگمادرها بسیار کمتر از تراشهها باشد ،این احتمال مطرح است که دستساختهها
در جای دیگری تولید شدهاند .اکنون تصور کنید با توجه به اینکه میزان شکستگی در سنگمادرها به دلیل
قطور بودن در اغلب موارد بسیار کمتر از تراشههاست ،شمارش قطعات شکستة تراشه عددی به ما میدهد که
چندین برابر تعداد واقعی تراشههای کاملی است که از سنگمادر جدا شدهاند .در این صورت ،نسبت تراشهها
به سنگمادرها بسیار بیشتر از حد واقعی تخمین زده میشود و نتیجهگیری از آن ،مبنی بر این که تراشهها
بسیار بیشتر از سنگمادرها هستند و احتمال دارد در مکان دیگری تولید و به محوطه منتقل شده باشند،
نادرست خواهد بود .از طرف دیگر ،اگر به طور کلی قطعات شکسته را از جامعة آماری حذف کنیم ،همچنان
تخمین تعداد تراشههای کامل بسیار کمتر از تعداد واقعی آنها که شکسته شدهاند خواهد بود و این خود،
خطای دیگری محسوب میشود.
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مثال دیگری که در این زمینه میتوان بیان کرد ،محاسبة نسبت برداشتههای ساده به ابزارهاست .این
نسبت از طریق تقسیم تعداد تراشهها بر تعداد ابزارها به دست میآید .اگر عدد حاصل نشاندهندۀ نسبت
پایینی باشد ،میتواند تأکید بر استفاده از ابزارها را در محوطه نشان دهد که یا نتیجة تبدیل برداشتههای
ساده به ابزارها در محوطه یا نتیجة تولید برداشتههای ساده در جای دیگر است .در مقابل ،اگر عدد حاصل
نسبت باالیی را نشان دهد ،میتوان آن را این گونه تفسیر کرد که تولید تراشهها در محل صورت گرفته است
یا به صورت برداشتههای ساده از جای دیگری منتقل شدهاند (نمونة مشابهی از چنین تفاسیری در Binford and
 Binford, 1966: 265ارائه شده است که در بخشی از مطالعة مجموعههای لوالوا به آن اشاره شده است) .در این
محاسبات نیز اگر تعداد برداشتههای ساده بیشتر یا کمتر از تعداد واقعی آنها باشد ،نسبتهای حاصل از
مقایسة آنها خطا خواهد داشت .در ادامه توضیح داده شده است که استفاده از برخی روشهای شمارشی
نامعتبر ،به تخمین نادرست تعداد تراشهها (بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از تعداد واقعی آنها) منجر خواهد شد.
نمونههای فراوان دیگری میتوان مثال زد که در آنها شمارش دستساختهها ،بدون توجه به قطعات
شکسته و اینکه ارزش کمّی آنها برابر با یک تراشة کامل نیست ،میتواند به خطاهای جدی منجر شود؛ به
همین دلیل معتقدیم بررسی روشهای صحیح شمارشی دستساختههای سنگی که شکستگی را در نظر
بگیرند ،از اساسیترین بخشهای مطالعاتی دستساختههای سنگی محسوب میشود .در این نوشتار تالش ما
بر شمارش صحیح تراشههای ساده در مجموعه دستساختههای سنگی متمرکز است .در ادامه روشهایی که
در این زمینه وجود دارند ،بررسی میشوند.
 -2پیشینۀ مطالعات
تاکنون مطالعات تجربی مفیدی در زمینة الگوهای شکستگی ناشی از عوامل گوناگون صورت گرفته است؛ برای
مثال ،دوگالس و وندشنایدر ) (2012در زمینه تأثیر لگدمال کردن گلة احشام بر دستساختهها و پردی
( )1975دربارۀ خردشدگی ناشی از حرارت دستساختهها پژوهشهایی انجام دادهاند ،اما در زمینة روشهای
محاسباتی قطعات شکستة دستساختههای سنگی مطالعات فراوانی انجام نشده است .نخستین کسی که در
تحلیل دستساختههای سنگی شمارش را در نظر گرفت ،پورتنوی بود ) .(Portnoy, 1987او در  1987و در
پنجاه و دومین گردهمایی انجمن باستانشناسان آمریکا در تورنتو ،مقالهای در زمینة نحوۀ شمارش تعداد
حداقل دستساختههای سنگی ارائه داد که در آن فرمولی برای محاسبة دستساختههای سنگی تبیین کرده
بود .در این فرمول ،تراشههای کامل با بیشترین تعداد از میان قطعات انتهای پروکسیمال ،مدیال و دیستال
جمع و عدد حاصل به عنوان تعداد تراشهها لحاظ میشد ) .(Portnoy, 1987وی این روش را در مطالعات خود
در زمینة فرهنگهای سرخپوستان اکوادور نیز به کار برد ).(Mayer-Oakes and Portnoy, 1993
پس از پورتنوی ،شات از دانشگاه ایالتی آیووای شمالی که به فرمول محاسباتی پورتنوی انتقادهایی
داشت ،تالش کرد تا رهیافتی را که اورتون ( )1993در زمینة شمارش قطعات شکستة سفال ارائه داده بود،
گسترش دهد و برای شمارش دستساختههای سنگی به کار بَرد ) .(Shott, 2000در واقع آنچه شات ارائه داد،
مبتنی بر این مفهوم بود که هر قطعة شکستهای بسته به این که کدام بخش از تراشة سالم باشد ،ارزش
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محاسباتی خاصی دارد که درصد مشخصی از کل تراشه است .سپس با محاسبة نسبت این درصد با  100تالش
کرد تا ارزش مجموعة قطعات شکسته را نسبت به ارزش قطعات کامل بسنجد.
در سال  2002پیتر هیسکاک ) (Peter Hiscockاز دانشگاه سیدنی استرالیا ،با تکیه بر تفکیک
گونهشناختی انواع قطعات شکسته ،بسته به این که کدام بخش از تراشة کامل را تشکیل میدهند ،فرمول
جدیدی ارائه داد که در آن تعداد تراشهها ی کامل با بیشترین تعداد هر دسته از انواع شکستگیها جمع
میشدند.
از میان روشهای مذکور ،به روش شات کمتر توجه شده است؛ زیرا اوالً ،بیشتر بر ابزارها و دووجهیها
متمرکز است؛ ثانیاً ،مفهوم آن برگرفته از شمارش قطعات سفال است و ماهیت این قطعات با دستساختههای
سنگی متفاوت است و ثالثاً ،روش محاسباتی وی بسیار پیچیده و وقتگیر است .اما روشهای پورتنوی و
هیسکاک کاربردی هستند و بیشتر مورد استقبال واقع شدند .در ادامه برای آن که بتوانیم فرمولهای
محاسباتی آنها را بررسی کنیم ،ابتدا برخی مفاهیم را تعریف میکنیم.
 -3نگاهی به روشها و مفاهیم شمارش دستساختههای سنگی
تاکنون به چهار روش کاربردی برای شمارش تراشههای شکسته اشاره کردیم؛ این روشها عبارتاند از:
 .1شمارش  :NASاین روش شامل شمارش تکبهتک تراشهها و قطعات ،صرفنظر از سالم بودن یا
1

شکسته بودن آنهاست .عدد حاصل از این شمارش را که شامل تمامتراشهها و قطعات میشود  NASمینامند
) .(Hiscock, 2002: 252این روش با وجود خطای آماری جدی که قبالً به آن اشاره شد ،به دلیل آن که
آسانترین روش است ،بسیار استفاده میشود.
 .2روش شمارش تراشههای سالم :این روش ،شامل شمارش تراشههای سالم به تنهایی و حذف قطعات
شکسته از آمار است .خطای این روش نیز بسیار جدی است؛ زیرا همانقدر که شمارش  NASتعداد تراشهها
را بیشتر از تعداد واقعی ارزیابی میکند ،این روش تعداد تراشهها را کمتر از حد واقعی تخمین میزند ،اما این
روش نیز به دلیل آسان بودن و با وجود خطای فراوان بسیار استفاده میشود.
 .3روش پورتنوی :این روش از فرمول  MNF = C + Tبهدست میآید .در این فرمول  MNFنشاندهندۀ
حداقل تعداد تراشههاست C ،2نشاندهندۀ تراشههای کامل و  Tبیشترین تعداد را در میان قطعات
پروکسیمال ،مدیال و دیستال نشان میدهد (برای تشخیص این قطعات به تصویر  1نگاه کنید) .قابل ذکر است که
در مطالعاتِ پس از پورتنوی ،قطعات مدیال را در این محاسبه حذف کردند؛ زیرا هر قطعه تراشه تنها یک عدد
پروکسیمال یا دیستال دارد ،اما میتواند بینهایت مدیال داشته باشد.
 .4روش هیسکاک :روش هیسکاک از فرمول  MNF = C + T + Lحاصل میشود .در این فرمول MNF

نشاندهندۀ حداقل تعداد تراشههاست C ،نشاندهندۀ تراشههای کامل است T ،بیشترین تعداد از میان قطعات
پروکسیمال و دیستال است و  Lاز فرمول  L = CL + BLبه دست میآید که در آن  CLبیشترین تعداد
قطعات طولی چپ یا راست است و  BLنیز بیشترین تعداد از میان چهار دستة قطعات طولی/عرضی

(پروکسیمال راست ،پروکسیمال چپ ،دیستال راست و دیستال چپ) است .این قطعات در ادامة پژوهش توصیف
میشوند ( و نیز ن.ک :تصویر  1و 2؛.)Hiscock 2002: 254
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بررسی اجمالی این روشها نشان میدهد که هر سه روش مذکور ،بر شمارش قطعات و نیز تشخیص این
که قطعة شکسته به کدام بخش از تراشة کامل تعلق دارد ،مبتنی هستند .برای درک بهتر این روشها الزم
است توصیفی کلی از قطعات شکستة تراشه بیان شود (برای آگاهی از جزئیات کامل اصطالحات توصیفی قطعات
شکسته ن.ک.)Crabtree, 1972 :

در تصویر  ،1هیسکاک الگوهایی در شکستگی تبیین کرده که در دستساختههای سنگی تشخیص داده و
در فرمولهای فوقالذکر نیز تشخیص آنها الزم است .بر اساس این تصویر ،تراشة کامل به صورت طولی،
عرضی ،طولی /عرضی و حاشیهای شکسته میشود .قطعات حاصل از شکستگی عرضی عبارتاند از:
 .1انتهای پروکسیمال :3این قطعه قسمت ابتدای تراشه را نشان میدهد که دربر گیرندۀ حباب ضربه و
سکوی ضربه است .با توجه به این که تراشهها در اغلب موارد تنها یک حباب ضربه دارند ،به ازای هر تراشه
تنها یک عدد انتهای پروکسیمال وجود دارد.
 .2انتهای دیستال :این قطعه قسمت انتهای تراشه ) (terminationرا دربر میگیرد و نشاندهندۀ آخرین
بخش تراشه است که از سنگ مادر جدا شده است .به ازای هر تراشه  1عدد انتهای دیستال وجود دارد.
 .3بخش میانی یا مدیال :این قطعه حدّفاصل انتهای پروکسیمال و دیستال است .واضح است که چون
این فاصله اندازۀ ثابتی ندارد ،تعداد بخشها ی میانی نیز همیشه ثابت نیست و هر تراشه میتواند به صورت
فرضی  1تا چندین بخش میانی داشته باشد .قابل ذکر است که قطعه ،تنها در صورتی بخش میانی محسوب
میشود که هر دو لبة چپ و راست تراشه در آن قابل تشخیص باشند .در غیر این صورت ،طبق روشی که در
ادامة این نوشتار توضیح داده شده است ،طبقهبندی میشود.
قطعات حاصل از شکستگی طولی عبارتاند از:
 .1نیمۀ راست ) :(CL Rightبا توجه به تصویر  1آن نیمهای که در نمای سطح شکمی تراشه )(ventral

در راست قرار میگیرد ،در حالی که سکوی ضربه در باال و انتهای دیستال پایین است ،نیمة راست محسوب
میشود که شکستگی ،سراسر طول آن را از سکوی ضربه تا انتها دربر میگیرد.
 .2نیمۀ چپ ) :(CL leftنیمهای که در نمای سطح شکمی در چپ و مقابل نیمة راست قرار میگیرد و
شکستگیِ طولیِ سراسری را نشان میدهد.
بر این اساس ،قطعاتی که در عرض و طول شکسته شدهاند؛ عبارتاند از :پروکسیمال راست ،پروکسیمال
چپ ،دیستال راست و دیستال چپ .دربارۀ این قطعات نیز نمای سطح شکمی در حالتی که سکوی ضربه
(حتی اگر وجود نداشته باشد) در باال قرار گیرد ،معیار چپ و راست محسوب میشود .بدیهی است تشخیص این
قطعات بسته به تشخیص حباب ضربه ،سکوی ضربه و جهت ضربه بر اساس قوسهای سطح شکمی است.
قطعة حاشیهای ) (marginalدر این تصویر ،نشاندهندۀ قطعهای است که از یکی از لبهها جدا شده است و
معموالً تشخیص موقعیت دقیق آن در تراشة کامل امکانپذیر نیست؛ به همین دلیل نیز در محاسبات ،تعداد
آن حذف میشود.
هر یک از روشهایی که ذکر آن گذشت ،محدودیتهای خاصی دارند؛ روش نخست ،همانطور که قبالً
اشاره کردیم ،باعث میشود تعداد تراشهها گاه تا چندین برابر اندازۀ واقعی محاسبه شوند .روش دوم ،برعکس
روش قبلی ،باعث میشود که تعداد تراشهها بسیار کمتر از اندازۀ واقعی محاسبه شود؛ زیرا در صورتی که به
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هم پیوند زدن تراشههای شکسته امکانپذیر نباشد ،تعداد زیادی از آنها با حذف قطعات شکسته از آمار حذف
میشوند؛ بنابراین ،دو روش اول و دوم به کلی مردود هستند ،گرچه روشهای سوم و چهارم به لحاظ آماری
دقیقتر محسوب میشوند ،اما آنها نیز محدودیتهای خاص خود را دارند .با توجه به این که هیسکاک در
ارائة روش چهارم ،روش پورتنوی را اساس کار خود قرار داده و تنها آن را تکمیل کرده است ،بیان
محدودیتهای روش هیسکاک میتواند محدودیتهای روش پورتنوی را نیز آشکار کند.
محدودیتهای روش هیسکاک شامل پیچیدگی ،وقتگیر بودن و وجود ایراد در فرضیة این روش است.
همانطور که قبالً شرح دادیم ،در این روش فرض شده است که تراشه یا به صورت طولی شکسته میشود (که
در این صورت یک نیمة راست و یک نیمة چپ خواهد داشت؛ بنابراین به ازای هر تراشه تنها یک نیمة راست و یک
نیمة چپ وجود دارد ،پس بیشترین تعداد از میان این دو نیمه میتواند نمایانگر تعداد تراشههای اولیه باشد و تعداد
کمتر ،از آمار حذف میشود ).یا به صورت عرضی (که در این صورت به ازای هر تراشه تنها یک انتهای پروکسیمال،
یک انتهای دیستال و بینهایت بخش میانی وجود دارد؛ پس تعداد قطعات میانی حذف میشود و بیشترین تعداد از
میان دو انتهای پروکسیمال و دیستال میتواند نمایانگر تعداد تراشههای اولیه باشد و تعداد کمتر از آمار حذف
میشود ).و یا دچار شکستگی طولی -عرضی (که در این صورت به ازای هر تراشه یک انتهای دیستال راست ،یک
انتهای دیستال چپ ،یک انتهای پروکسیمال راست و یک انتهای پروکسیمال چپ وجود دارد؛ پس بیشترین تعداد از

میان این چهار قطعه میتواند نمایانگر تعداد تراشههای اولیه باشد و تعداد کمتر ،از آمار حذف میشود) .حال آن که
در واقعیت الگوهای شکستگی بههیچوجه به این سادگی نیستند.
تصویر  2تراشهای فرضی را نشان میدهد که میتواند به چندین طریق مختلف شکسته شود .برخی از
قطعاتی که در این تصویر نشان داده شدهاند ،همچون تراشة  3در هیچیک از تقسیمبندیهای هیسکاک قرار
نمیگیرند .در واقع در پژوهش هیسکاک ( )2002تنها به قطعاتی پرداخته شده است که شکستگی آنها کامالً
الگوی منظمیدارد ،حال آن که میدانیم در واقعیت ،شکستگی تراشهها از هیچ الگوی خاصی تبعیت نمیکند؛
بنابراین ،افرادی که در حال مطالعة مجموعههای دستساختههای سنگی هستند ممکن است با قطعاتی مواجه
شوند که نمیتوانند آنها را در فرمول هیسکاک لحاظ کنند؛ برای مثال ،همانطور که در تراشة  5تصویر 2
مشاهده می کنید ،یک قطعه پروکسیمال خود ممکن است دچار شکستگی طولی شده باشد .در صورتی که
تنها یک قطعه از این شکستگی طولی به دست آید ،در عین حال که میتوان حباب و سکوی ضربه را
تشخیص داد ،باز هم یک قطعة کامل انتهای پروکسیمال بر طبق روش هیسکاک قابل تشخیص نیست .در
تصویر  2تالش شده است عالوه بر حل این مشکل ،الگوی جامعی برای طبقهبندی قطعات شکسته ارائه شود.
در این الگو ،عالوه بر قطعاتی که قبالً توصیف شد ،قطعة دیگری نیز اضافه شده (بخش میانی چپ /راست) و
تالش شده است جایگاه انواع قطعات شکسته نیز که الگوی شکستگی منظمی ندارند ،مشخص شود .در
تشخیص این قطعات ،رعایت قراردادهای زیر میتواند گونهشناسی دقیقی را بدون اشتباه در تشخیص به دنبال
داشته باشد:
 قطعاتی که تمام بخش پروکسیمال و دیستال در آنها حفظ شده است ،به رغم شکستگیهای جانبیتراشة کامل محسوب میشوند (مثل تراشة .)4
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 اگر در قطعهای نیمی از بخش پروکسیمال یا دیستال از بین رفته باشد؛ به گونهای که قطعةتکمیلکنندۀ آن را بتوان جزء شکستگیهای طولی -عرضی انگاشت ،آن قطعه در محاسبات به گونهای در نظر
گرفته میشود که کل بخش پروکسیمال یا دیستال خود را از دست داده باشد (تراشة 2و )3؛ برای مثال در
تراشة  2قطعه ای که تمام قسمت دیستال و بخشی از پروکسیمال آن نیز شکسته است ،جزء بخش میانی
لحاظ میشود ،اگرچه قسمتی از پروکسیمال آن باقی مانده باشد.
 برای آن که قطعه ای را جزء پروکسیمال راست یا چپ لحاظ کنیم ،تشخیص تنها بخشی از حباب ضربهکفایت میکند ،اما اگر حباب ضربه به طور کامل حفظ شده باشد ،دیگر جزء قطعات طولی -عرضی نیست و
باید پروکسیمال کامل محسوب شود ،حتی اگر سمت راست یا چپ آن شکسته باشد (مثل تراشة .)5
 قطعات غیرقابل انتساب قطعاتی با مشخصات زیر هستند:الف) تشخیص موقعیت آنها در تراشه پیش از شکستگی امکانپذیر نیست (مثل قطعات لبهای ،تراشههای

شماره  6 ،4و )7؛
ب) با وجود این که تشخیص موقعیت آنها در تراشه امکانپذیر است ،نمیتوان با اطمینان تشخیص داد
که متعلق به تراشه ،تیغه یا ریزتیغه هستند .قطعات میانی که در طول و عرض شکسته شدهاند ،جزء این
دسته هستند (تراشههای شمارۀ  5و )6؛
ج) به صورت چیپ در ابعاد بسیار کوچک (کمتر از  2سانتیمتر) هستند که از سطح تراشهها جدا شدهاند و
تنها بخشی از قطر بین سطح شکمی و سطح کمری در آنها باقی مانده است ،حتی اگر شاخصههایی مثل
حباب ضربه در آنها قابل تشخیص باشد ،باز جزء همین دسته محسوب میشوند؛
د) قطعات شکستهای که آنقدر سائیده شدهاند که اگرچه سطح شکمیدر آنها قابل تشخیص است،
نمیتوان قوسها و در نتیجه جهت ضربه را در آنها تشخیص داد.
مشکل دیگر روش هیسکاک این است که در برخی از انواع شکستگیها ،از یک تراشه به صورت همزمان
قطعات طولی ،عرضی و طولی -عرضی ایجاد میشود؛ برای مثال ،در تصویر  2تراشة  7شکستگی باعث شده
است از یک تراشه ،یک عدد نیمة راست و یک عدد انتهای پروکسیمال چپ تولید شود .حال اگر در
مجموعهای که امکان سر هم کردن قطعات وجود ندارد ،این دو قطعه جدا از هم یافت شوند ،در آمار هیسکاک
یک بار نیمة راست و بار دیگر انتهای پروکسیمال چپ محاسبه میشود؛ این بدان معناست که دو قطعة
شکسته ای که هر دو متعلق به یک تراشه هستند ،در آمار دو بار محاسبه میشوند .این گونه آمارگیری در
مجموعههایی با شکستگی فراوان ،میتواند باعث ایجاد خطا شود.
 -4روش متوسط وزن
با توجه به محدودیتهایی که در روشهای مورد اشاره تشخیص دادیم ،به نظر میرسد محاسبة آمار تراشهها
بر مبنای وزن آنها ،روش جدیدی در شمارش قطعات شکسته باشد .در این روش تخمین تعداد تراشهها از
طریق فرمول زیر صورت میگیرد:
𝑓∑

X

𝑁=𝐶+
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حروف استفاده شده در این فرمول مشابه حروف فرمول هیسکاک هستند؛ یعنی در این فرمول نیز N

تعداد تراشهها و  Cتعداد تراشههای کامل است f ،وزن تراشههای شکسته و
است؛ به عبارت دیگر:
مجموع وزن قطعات شکستة تراشه
متوسط وزن تراشههای سالم

X

متوسط وزن تراشههای سالم

 +تعداد تراشههای سالم = تعداد تراشهها

برای استفاده از این روش ،ابتدا باید تراشههای کامل را جدا کنیم و وزن متوسط آنها را از طریق تقسیم
وزن کل آنها بر تعدادشان به دست آوریم .سپس قطعات شکستة تراشه را وزن و بر وزن متوسط تراشههای
کامل تقسیم کنیم .عدد حاصل به طور نسبی نشاندهندۀ تعداد آماری تراشهها پیش از شکستگی است .با
توجه به اینکه این عدد باید با تعداد تراشههای کامل جمع شود و حاصل آن به عنوان تعداد واقعی تراشهها
پیش از آن که شکسته شوند در نظر گرفته شود ،عدد حاصل باید جزء اعداد طبیعی و فاقد اعشار باشد؛ به
همین دلیل در صورتی که عدد به دست آمده اعشاری باشد ،باید آن را گرد کنیم؛ یعنی اعدادی که اعشار آنها
بیش از  0/5باشد 1 ،عدد حساب میشوند و اگر کمتر باشد ،صفر حساب میشود.
محاسبة تعداد آماری تراشهها با استفاده از روش وزنی دو مزیت نسبت به روشهای شمارشی دارد :اوالً،
در این روش تنها تشخیص این که قطعهای متعلق به تراشه است کافی است تا وزنش برای آن تراشه محاسبه
شود و لذا به تفکیکهای پیچیدۀ انواع قطعات شکستگی که پیش از این توضیح داده شد ،نیاز نیست .دوم
اینکه در این روش تمام قطعات شکستة تراشه (شامل بخشهای میانی) ،به جز قطعات غیر قابل انتساب ،در آمار
محاسبه میشوند و لذا حذف قطعات به حداقل میرسد.
در ادامه تالش کردهایم تا با استفاده از روش تجربی دقت روشهای شمارشی و روش وزنی را در تخمین
تعداد واقعی تراشهها پیش از شکستگی بررسی کنیم.
 -5آزمایش تجربی روشهای شمارش دستساختههای سنگی
برای بررسی میزان دقت هر یک از روشهای شمارشی ،تعداد  140عدد تراشه در هفت گروه 20تایی آزمایش
شدند .دو گروه از این تراشهها به صورت تجربی ساخته شدند و پنج گروه دیگر تراشههایی بودند که از
محوطههای باستانی گردآوری شدند  .هر یک از هفت گروه به صورت جداگانه و تجربی تحتتأثیر عوامل
مختلفی قرار گرفتند که ممکن است در تراشهها شکستگی ایجاد کنند .مشخصات هر دسته از تراشهها و اینکه
در معرض کدام دسته از عواملی قرار گرفتند که به شکستگی منجر شد ،در جدول  1آمده است.
شرایطی که تراشهها تحتتأثیر آنها در بستر باستانشناختی میشکنند ،بسیار متنوع است .برای آن که
مجموعههای تراشههای سالمِ مورد آزمایش ،به مجموعهای تبدیل شود که قطعاتی از آن شکسته شود ،بایستی
در معرض عواملی مشابهی قرار داده میشدند که باعث شکستگی دستساختههای سنگی باستانی میشوند.
برخی از این عوامل قابل بازسازی هستند؛ مثل حرارتدهی ،راه رفتن حیوانات ،راه رفتن انسانها ،له شدن زیر
سقوط اجسام سنگین ،اما برخی نیز قابل بازسازی نیستند؛ مانند آسیب ناشی از فرسودگی در گذر زمان طی
چندین هزاره .تراشههای باستانی در طی زمان طوالنی در معرض آسیبهای محیطی هستند ،اما در آزمایش
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حاضر گرچه تالش شد عوامل شکستگی دستساختههای باستانی بازسازی شوند ،مشمولیت زمان که در
برخی مواقع به چندین هزاره میرسد ،قابل بازسازی نبود.
تمام تراشهها در شرایطی قرار گرفتند که تا حد ممکن شبیه شرایطی بود که تراشههای باستانی در آن
شرایط شکسته میشوند و سپس تمام قطعات آنها گردآوری شد .دربارۀ تراشههایی که در معرض لهشدگی
ناشی از سقوط قلوهسنگها قرارگرفتند ،ابتدا تراشهها در داخل مقداری خاک الک شده قرار داده شدند و
سپس  50عدد قلوهسنگ با وزن بین  4تا  5کیلوگرم از ارتفاع چهار متری مستقیم روی آنها انداخته شد.
تراشههای حرارتدیده در شرایط کنترلنشدهای روی آتش اجاق باز به مدت نیمساعت قرار داده شدند.
تراشههایی که در معرض راه رفتن انسان قرار گرفتند ،ابتدا با مقداری خاک الکشده مخلوط شدند و سپس به
منظور بررسی تأثیر عامل انسانی در شکسته شدن آنها ،هر بار به مدت نیمساعت با کفش و بدون کفش ،بر
روی آنها راه رفته شد .تراشههایی که در معرض راه رفتن حیوانات واقع شدند ،در مسیر حرکت هشتاد گاو به
مدت دو ساعت در یک گاوداری قرار گرفتند .قابل ذکر است که مشخصات تراشهها (شامل طول ،عرض ،ضخامت
و وزن) پیش از آن که در معرض عوامل شکستگی قرار گیرند ،ثبت و عکاسی شدهاند .در این آزمایش تالش
شده است از تراشههای مواد خام مختلف و تحت شرایط مختلف استفاده شود تا نتیجة آزمایش محدود به
مادۀ مشخصی نباشد.
پس از گردآوری تراشهها و قطعات آنها ،قطعات شکسته طبق روش گونهشناسی که قبالً بیان شد،
تفکیک شدند و سپس بر اساس هر یک از روشهای شمارشی پیشگفته تعداد آنها محاسبه شد .جدول 2
انواع گونهشناختی قطعات در هر دسته از تراشهها ،جدول  3وزن انواع گونهشناختی قطعات و جدول  4نتیجة
محاسبة تعداد تراشهها را بر طبق هر یک از روشهای شمارشی نشان میدهد.
در جدول  2قطعات غیرقابل انتساب ،همان قطعاتی هستند که قبالً دربارۀ آنها توضیح داده شد و در این
جدول ،تنها آمار چیپها از آنها تفکیک شده است .در این جدول درصد شکستگی مجموعه ،نشاندهندۀ
درصد تراشههای شکسته شده نسبت به تعداد کامل تراشههاست که در ابتدا  20عدد بودهاند؛ برای مثال ،در
دستة اول  12تراشه ،سالم مانده و  8تراشه شکسته شدهاند 8 .تراشة شکسته شده  40درصد تعداد واقعی
تراشهها ،یعنی  20عدد را تشکیل میدهند .درصد تراشههای سالم در این جدول ،نسبت به جمع تراشههای
سالم و قطعات شکسته و نیز قطعات غیر قابل انتساب محاسبه شده است؛ برای مثال در دستة اول ،محاسبة
 12عدد تراشة کامل به نسبت  48عدد جمع تراشههای کامل و قطعات شکسته و غیر قابل انتساب 25 ،درصد
میشود .چیپها به این دلیل از محاسبه حذف شدهاند که خود در واقع تراشههای کاملی محسوب میشوند،
اما اندازۀ آنها بسیار کوچکتر از آن است که به لحاظ ساختار تکنولوژیکی جزء تراشهها محسوب شوند و
بیشتر جزء دورریزها به حساب میآیند.
 -6بحث
از بررسی جدولهای  3 ،2و  4میتوان تحلیلهای گوناگونی ارائه داد .آزمایشهای ما نشان میدهد از بین
عواملی که به شکستگی دستساختههای باستانی منجر میشود ،حرارتدهی مخربترین تأثیر را دارد .این
عامل بر دستساختههای سنگی مورد مطالعه نیز بیشترین تأثیر تخریبی را داشته است؛ زیرا هم باالترین
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درصد شکستگی در مجموعهها و هم بیشترین پریدگی در سطح تراشهها که به شکلگیری چیپها منجر
میشود ،به مجموعههایی تعلق دارد که در معرض حرارت آتش قرار گرفتهاند (مجموعههای  2و  .)6این موضوع
از این نظر اهمیت دارد که بسیاری از محوطههای باستانی ،بهویژه در ایران که دستساختههای سنگی دارند،
به شکل غارها و پناهگاههای صخره ای هستند که در بسیاری از مواقع در دوران معاصر ،از آنها به عنوان آغل
یا تفرجگاه استفاده میکنند که در این حین ،اجاقهای موقتی در آنها برپا میکنند .آزمایش ما نشان میدهد
که حتی در معرض آتش قرار گرفتن دستساختههای سنگی به مدت  2ساعت ،شکستگی زیادی را در
تراشهها سبب شده است .از این لحاظ به باستانشناسانی که مجموعههای سطحی در این محوطهها را بررسی
میکنند ،توصیه میشود از روشهای شمارشی مذکور استفاده کنند.
نکتة دیگری که در جدول  2مشخص است ،تأثیر و اهمیت جنس دستساختههای سنگی در مطالعات
آماری آنهاست .در آزمایش ما تالش شده است که انواع مختلفی از دستساختههای سنگی از دو جنس
مختلف در معرض عوامل تخریبی یکسانی قرار گیرند؛ چنانکه جدول  2نشان میدهد ،تأثیر عامل یکسان در
شکستگی دو نوع مختلف مواد خام یکسان نیست .دستههای سوم و چهارم مورد آزمایش از دو جنس متفاوت
چرت هستند که منبع یکی در کرمان و دیگری در زاگرس است و هر دو تحتتأثیر راه رفتن حیوانات با
شرایط یکسان قرار گرفتهاند ،اما مجموعهای که از جنس چرت زاگرس بوده 40 ،درصد و مجموعة چرت
کرمان تنها  10درصد شکسته شده است .این مسئله نشان میدهد که در مطالعة آماری دستساختههای
سنگی باید حتماً آنها را بر اساس مادۀ خامشان تفکیک و سپس قطعات آنها را جداگانه مطالعه کرد.
نتیجة آزمایش تجربیِ میزان دقت روشهای شمارشی پیشگفته ،در جدول  4و نمودار  1آورده شده
است .در جدول  4در هر دسته از دستساختهها ،میزان خطای روشی که کمترین درصد خطا را داشته است،
به صورت ضخیم نمایش داده شده است .این جدول نشان میدهد که هر قدر میزان شکستگی مجموعة
دستساختههای سنگی بیشتر باشد ،به روشهای دقیقتری برای شمارش آنها نیاز است .همانطور که قبالً
نیز مطرح شد ،روش اول ) (NASهمواره تعداد بسیار بیشتری نسبت به تعداد واقعی تراشهها نشان میدهد.
در آزمایش ما این روش ،به جز در دستة چهارم که تنها  10درصد شکستگی داشت ،آماری بین  30تا 90
درصد بیشتر از تعداد واقعی تراشهها به ما نشان داد .برعکس این روش ،روش دوم که عبارت از شمارش
تراشههای سالم است ،به طور متوسط تعداد تراشهها را بین  20تا  60درصد کمتر از تعداد واقعی آنها نشان
داد .روش پورتنوی نیز میزان متوسطی از خطا در شمارش تراشهها نشان میدهد و تنها در مجموعههایی که
میزان شکستگی آنها بین  10تا  20درصد بود ،آمار نسبتاً قابلقبولی ارائه داده است.
جدول  4نشان میدهد روش هیسکاک از دقت نسبتاً زیادی در محاسبة تعداد واقعی تراشهها برخوردار
است .این روش در شمارش تراشههای شش مجموعه از هفت مجموعة مورد آزمایش ،دقیقترین و نزدیکترین
عدد را به تعداد واقعی تراشهها نشان داد .روش متوسط وزن نیز در جدول  4نشاندهندۀ میزان خطای بسیار
کمتری نسبت به سایر روشهای شمارشی است و در چهار مجموعه از هفت مجموعه ،کمترین خطا را در
شمارش تراشهها داشته است .متوسط خطای روش هیسکاک در شمارش تراشهها در جدول  4/28 ،4درصد و
متوسط خطای روش متوسط وزن  %6/42است .به این ترتیب ،به نظر میرسد روشهای هیسکاک و متوسط وزن،
روشهای نسبتاً مناسبی برای آمارگیری و شمارش تراشهها در مجموعههایی باشند که شکستگی فراوان دارند.
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 -7نتیجه
در نوشتار حاضر نشان داده شد که به طور کلی شمارش صحیح یافتههای باستانی و بهویژه دستساختههای
سنگی منوط به درک فرآیندهای تافونومیک و درک ارزش آماری دستساختههای سنگی در تحلیلهای
باستانشناختی است .باستانشناسان نمیتوانند بدون توجه به تغییراتی که دستساختههای سنگی پس از
نهشته شدن به آنها دچار شدهاند ،به تحلیلهای صحیحی در این زمینه دست یابند .در این میان شکستگی
تغییری است که در این مقاله روش صحیح برخورد با تراشههایی که در معرض آن قرار گرفتهاند ،بررسی شده
است .باید توجه کرد که تراشهها تنها دستساختههایی نیستند که در معرض شکستگی قرار میگیرند ،بلکه
سایر انواع گونهشناختی همچون سنگمادرها نیز دچار شکستگی میشوند که بررسی روش تحلیل آنها خود
به نوشتار دیگری نیاز دارد.
از میان روشهای گوناگونی که برای استخراج آمار تراشهها پیش از آن که شکسته شوند ،معرفی شد،
واضح است که شمارش تکبهتک دستساختهها ،بدون توجه به سالم بودن یا شکستگی ،آمارسازیهای کمّی
بسیار بیشتر از آنچه که در واقعیت وجود دارد ،را سبب میشود .مطالعات تجربی ما نشان داد که این روش
برای مطالعة کمّی دستساختههای سنگی بههیچوجه مناسب نیست .در مقابلِ این دیدگاه ،روشی است که در
آن تمام قطعات شکسته را از آمار حذف و تنها به شمارش تراشههای سالم و کامل اکتفا میکنند .همانطور
که به وضوح در مطالعات تجربی آشکار شد ،این کار تخمین تراشهها در تعداد بسیار کمتر از تعداد واقعی آنها
را سبب میشود و به نوبة خود بر نتیجهگیری مطالعات دستساختههای سنگی تأثیرات مخربی خواهد
گذاشت.
سه روش دیگر ،شامل روش پورتنوی ،روش هیسکاک و روش متوسط وزن است .روش هیسکاک ،در واقع
همان روش پورتنوی است که خطای آن برطرف شده است .به این ترتیب ،دو روش هیسکاک و روش متوسط
وزن ،به عنوان بهترین روشها برای محاسبة آماری تراشهها در مجموعههایی معرفی میشوند که شکستگی
فراوان دارند .در بین این دو روش ،روش هیسکاک به نظر میرسد از دقت آماری بیشتری برخوردار باشد .نکته
اینجاست که استفاده از روش هیسکاک مستلزم توانایی و تبحر کافی در تشخیص جایگاه قطعات شکسته
است؛ این بدان معناست که برای آن که بتوان از این روش استفاده کرد ،پژوهشگر باید این توانایی را داشته
باشد که بتواند تشخیص دهد هر قطعة شکستهای ،پیش از آن که تراشة تشکیلدهندۀ آن شکسته شود ،در
کدام بخش از تراشه قرار داشته است .تشخیص این مسئله با دقت در تشخیص جایگاه حباب ضربه ،انتهای
تراشه ،لبهها و تشخیص جهت ضربه بر اساس قوسهای ناشی از ضربه امکانپذیر است .بدیهی است به
کاربردن این روش مستلزم صرف وقت و دقت فراوان است؛ به همین دلیل به نظر میرسد روش متوسط وزن
در مجموعههایی که درصد شکستگی آنها متوسط باشد ،از نظر صرف وقت و هزینه بر روش هیسکاک
ارجحیت دارد ،گرچه به لحاظ دقت آماری با فاصلة اندکی پس از آن شناخته میشود .نکتة دیگری که باید در
استفا ده از روش متوسط وزن در نظر گرفت این است که چون میانگین وزن تراشههای سالم ،مبنای این روش
محسوب میشود ،باید به توزیع ارقام وزنی تراشههای سالم توجه کرد .اگر در این توزیع ،وزن یک یا دو عدد از
تراشهها بسیار بیشتر یا کمتر از وزن سایر تراشهها باشد ،بر ارزش میانگین وزن آنها تأثیر شدیدی خواهد
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گذاشت (به این مسئله اصطالحاً چولگی در توزیع ارقام میگویند) ،در این موارد یا باید حتماً از روش
هیسکاک استفاده کرد یا اگر موارد دارای چولگی به یک یا دو نمونه محدود میشود ،باید آنها را از آمار حذف کرد.
نکتهای که بیش از همه باید مورد تأکید قرار گیرد ،لزوم استفاده از روشهای شمارشی مذکور است که در
بسیاری از موارد در مقاالت پژوهشی ،اصل لزوم شمارش صحیح قطعات شکسته نادیده انگاشته میشود .امید
میرود نوشتار حاضر به پژوهشگرانی که مجموعههای دستساختههای سنگی را مطالعه میکنند ،کمک کند
تا نزدیکترین آمار به واقعیت را اساس تحلیل و تفسیرهای باستانشناختی خود قرار دهند.
تشکّر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از طرح پژوهش پسادکتری یکی از نگارندگان (م .جایز) است که با حمایت بنیاد ملی
نخبگان و در قالب «جایزۀ علمی شهید چمران» انجام شده است؛ لذا از حمایت این بنیاد سپاسگزاریم .دکتر
کوروش روستایی مادۀ خام مورد نیاز را برای تولید تجربی بخشی از مصنوعات سنگی (توسط ح .وحدتینسب)
در اختیار نگارندگان قرارداده است که بدینخاطر از ایشان سپاسگزاریم .اجرای مراحل آزمایشهای تجربی،
بدون کمک آقای محمدرضا عبدالعلی امکانپذیر نبود که زحمات ایشان را نیز قدر مینهیم .بخشی از مطالعات
تجربی پژوهش حاضر در گاوداری حومة تهران انجام شد که قدردانی خود را از مدیریت گاوداری ،آقای استاد
کاظمی و تمامی کارکنان محترم آن اعالم میداریم .راهنماییهای داور ناشناس این مقاله به ارتقاء سطح
نوشتار حاضر کمک فراوانی کرده است که از وی نیز سپاسگزاریم .بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و خطا
در این مقاله بر عهدۀ نویسندگان است.
پینوشت
1. Number of Artifactual Specimen.
2. Minimum Number of Flakes
 .3معادل فارسی انتهای پروکسیمال «قطعة سری» و انتهای دیستال «قطعة انتهایی» ترجمه شده است ،اما با توجه به این

که استفاده از این معادالت مصطلح نیست ،در این نوشتار از همان اصطالحات پروکسیمال و دیستال استفاده شده است.

ضمائم
جدول  .1مشخصات تراشههای مورد آزمایش تجربی
دسته

تعداد

ماده خام

منبع

عامل شکستگی تجربی

1

20

چرت بهشهر

الیة مضطرب غار کمیشان

لهشدگی ناشی از سقوط قلوهسنگها
روی تراشهها

2

20

چرت بهشهر

الیة مضطرب غار کمیشان

حرارتدهی روی آتش باز

3

20

چرت زاگرس

تولید تجربی با ضربة مستقیم چکش سخت

راه رفتن حیوانات

4

20

چرت کرمان

سطحی محوطة تل آتشی

راه رفتن حیوانات

5

20

توف سمنان

سطحی محوطة میرک

لهشدگی ناشی از سقوط قلوهسنگها
روی تراشهها

6

20

توف سمنان

سطحی محوطة میرک

حرارتدهی روی آتش باز

7

20

توف ارتفاعات شمال تهران

تولید تجربی با ضربة مستقیم چکش سخت

راه رفتن انسان
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جدول  .2تعداد انواع گونهشناختی قطعات شکستۀ تراشه پس از آزمایش ( Cتراشۀ کامل P ،انتهای پروکسیمال M ،بخش
میانی D ،انتهای دیستال LD ،انتهای دیستال چپ RD ،انتهای دیستال راست LP ،انتهای پروکسیمال چپ RP ،انتهای
پروکسیمال راست LCL ،شکستگی طولی چپ RCL ،شکستگی طولی راست R/L M ،بخش میانی چپ یا راست Chp ،چیپIndt ،

غیرقابل انتساب (* بخشی از قطعات پروکسیمال در مجموعه ،مربوط به تراشههایی هستند که در جریان راه رفتن حیوانات روی
آنها خود از تراشههای ضخیم قبلی جدا شده و سپس باز شکسته شدهاند)

1

12

4

1

4

3

1

0

0

0

0

3

10

20

58

%40

25

2

8

9

1

3

4

2

0

0

0

0

3

0

65

95

%60

8/42

3

12

*10

0

1

0

2

0

1

0

0

4

5

24

49

%40

27/3

4

18

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

23

%10

78/3

5

13

4

0

5

1

1

0

0

1

1

3

7

43

79

%35

18/1

6

13

4

1

2

1

2

1

2

1

0

6

22

23

78

%35

23/2

7

16

3

0

0

0

2

1

1

0

0

2

1

27

53

%20

30/8

دسته

جمع

درصد شکستگی
مجموعه

درصد تراشههای
سالم

Indt

C

P

M

D

LD

RD

LP

RP

LCL

RCL

R/L
M

Chp

جدول  .3وزن انواع گونهشناختی قطعات شکستۀ تراشه پس از آزمایش
دسته

متوسط وزن
تراشههای سالم

جمع وزن
قطعات شکسته

1

90.7

27.2

3.9

27.7

7.8

0.8

0

0

0

0

5.6

7.558

جمع وزن
قطعات شکسته /
متوسط وزن
تراشههای سالم

C

P

M

D

LD

RD

LP

RP

LCL

RCL

R/L
M

73

)10( 9.658

2

49.6

35.4

13.1

21.8

6.8

1.9

0

0

0

0

2.4

6.2

81.4

)13( 13.129

3

69.9

17.4

0

5.7

0

2.3

0

1.3

0

0

1.8

4.309

29.8

)7( 6.915

4

107.9

2.5

2.5

1

0

0

0

0

0

0

0

5.99

6

)1(1.001

5

77.5

9.3

0

13.4

1.6

4.4

0

0

4.8

4.1

8.8

5.961

46.4

)8( 7.783

6

70.6

11.8

4.6

6.5

0.8

2.5

1.7

4.2

6.3

0

10.7

5.43

49.1

)9( 9.04

7

173.5

24.3

0

0

0

2.7

1.2

0.6

0

0

1.7

10.843

30.5

)3( 2.81

جدول  .4محاسبۀ تعداد تراشهها بر اساس فرمولهای شمارشی
میزان خطا

روش

میزان

روش

میزان

روش

میزان

میزان

تراشههای

پورتنوی

خطا

هیسکاک

خطا

وزن

خطا

خطا

سالم

16

%20-

19

%5-

22

%10+

12

%40-

%15-

21

%5+

21

%5+

%60-

17

22

%10+

19

%5-

22

%10+

%5-

19

%5-

0

21

%5+

%5-

19

%10-

20

22

%10+

20

0

19

%5-

21

%5+

دسته

NAS

1

38

%90+

2

30

%50+

8

3

26

%30+

12

%40-

4

21

%5+

18

%10-

19

5

29

%45+

13

%35-

18

6

33

%65+

13

%35-

17

%15-

7

26

%30+

16

%20-

19

%5-
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40

NAS
تراشه های سالم
20

پورتنوی
هیسکاک
وزن

0
7

6

5

4

3

2

1

نمودار  .1دقت روشهای مختلف در شمارش تعداد واقعی تراشهها ( 20عدد) .هر چقدر خطوط به خط افقی نمودار که نشاندهندۀ
 20است نزدیکتر باشد ،دقت بیشتری را نشان میدهد.

تصویر  .1طبقهبندی انواع قطعات شکسته توسط هیسکاک )(Hiscock 2002: 253
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.1(  اعداد روی تراشهها نشاندهندۀ نوع قطعۀ شکسته هستند. تراشۀ فرضی با انواع مختلف الگوهای شکستگی.2 تصویر
، انتهای پروکسیمال راست.6 ،راست/ بخش میانی چپ.5 ، انتهای دیستال.4 ، بخش میانی.3 ، انتهای پروکسیمال.2 ،تراشۀ کامل
 شکستگی طولی.11 ، شکستگی طولی راست.10 ، انتهای دیستال چپ.9 ، انتهای دیستال راست.8 ، انتهای پروکسیمال چپ.7
) شکستگی غیرقابل انتساب.12 ،چپ
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