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چکیده
امروزه آنالیزهای ایزوتوپی ،راهگشای بسیاری از مسائل مهم باستانشناسی و انسانشناسی است؛ ازجمله بازسازی رژیمهای غذایی
گذشته ،ترسیم ردّپای مهاجرتهای باستانی ،بررسی و شناسایی تغییرات آب و هوایی مناطق باستانی و . ...مبحث مهم بررسی و
بازسازی رژیمها و عادات غذایی اقوام گذشته جنبههای گوناگونی دارد؛ برای مثال ،تعیین تغییرات در رژیم غذایی که نقش مهمی
در تحول زیستی بشر ایفا میکند یا آگاهی از نوع رژیم غذایی که اطالعات بسیار مفیدی دربارة سازوکارهای بقاء ،سازمانهای
اجتماعی و اقتصادی و وضعیت سالمتی گروههای انسانیای که در گذشته زندگی میکردند ،فراهم میکند .تعیین تفاوتهای
موجود در منابع غذایی مورد استفادة مردان و زنان مدفون در محوطههای باستانی نیز ،یکی از جنبههای گوناگونی است که این
دسته از آنالیزها ،سعی بر روشنسازی آن داشتهاند تا با بررسی آن ،به مسائل جزئیتری از مناسبات اجتماعی بین مردان و زنان
باستان و روابط خانوادگی آنها راه یابند .هدف از این مقاله ،بررسی چرایی و چگونگی تعیین تفاوتهای جنسیتی در رژیمهای
غذایی با استفاده از آنالیزهای ایزوتوپی است .در همین زمینه ،پژوهش حاضر بهطور خاص نتایج ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15
( )δ15Nنمونههای دندانی اشخاص مدفون در یک قبرستان عصر آهن را تجزیه و تحلیل کرده است.
واژههای کلیدی :آنالیزهای ایزوتوپی ،ایزوتوپ پایدار نیتروژن  ،)δ15N( 15تفاوتهای جنسیتی ،رژیمهای غذایی ،محوطههای
باستانی
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 .1مقدمه
زمین شیمیِ زیستیِ ایزوتوپی ،بر این اصل استوار است که بسیاری از عناصر شیمیایی در طبیعت ،با دو
ایزوتوپ پایدار یا بیشتر وجود دارند .ایزوتوپها عناصر مشابهی هستند که به روشهای متفاوتی از خود
واکنش نشان میدهند ( .)DeNiro, 1987: 182-191عنصر نیتروژن ،هفت ایزوتوپ دارد که فقط دو ایزوتوپ
آن (نیتروژن  14و  )15پایدار است .بازسازی رژیمهای غذایی با استفاده از آنالیز ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15
( )δ15Nکه بر روی کالژن بهدستآمده از بخش آلی اسکلتهای باستانی (اعم از استخوان و دندان) صورت میپذیرد،
در نسبت دو ایزوتوپ پایدار نیتروژن  14و  15جستوجو میشود و این نسبت بهعنوان سطوح  δ15Nدر هزار
نسبت به  N2اتمسفری (هوا) بیان میشود ( & DeNiro & Epstein, 1981: 341-351; Schwarcz
 .)Schoeninger, 1991: 283-321آنالیز ایزوتوپ پایدار نیتروژن ( ،)δ15Nشیوهای رایج برای بررسی عادات
غذایی در جوامع امروزی و باستانی بوده است ( Bocherens et al., 1999: 261-287; Macko et al., 1999:
65–76; Richards et al., 2000: 7663–7666; Sponheimer et al., 2003: 80–87; Fahy et al., 2013: 1 .)8کمک به بازسازی رژیمهای غذایی باستانی و سبک زندگی در جوامع باستانی ،تعیین الگوهای باستانی از

شیر گرفتن کودکان و حتی تعیین تفاوت در مدت زمان شیردهی بین نوزادان دختر و پسر ،از جمله
کارکردهای شناختهشدة دیگر ایزوتوپ پایدار نیتروژن ( )δ15Nاست ( ;Fogel et al., 1989: 111-117
;Hiraiwa-Hasegawa, 1990: 257–266; Boesch, 1997: 811–815; Herring et al., 1998: 425–439
.)Richards et al., 2002: 205–210; Kennedy, 2005: 123–145; Fuller et al., 2006: 279–293
یکی از کاربردهای ابتدایی ایزوتوپ پایدار نیتروژن ( ،)δ15Nتهیة اطالعاتی از سطوح تغذیه (در زنجیرة غذایی)

است؛ چراکه در هر مرحله از زنجیرة غذایی ،در سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  ،)δ15N( 15مقدار ~3‰
غنیسازی صورت میپذیرد (تصویر )1؛ درنتیجه در طول زنجیرة غذایی ،سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15

( )δ15Nدر گوشتخواران ( )Carnivoreباالتر از گیاهخواران ( )Herbivoreاست .تبعاً سطوح ایزوتوپ پایدار
نیتروژن  )δ15N( 15گیاهخواران نیز در این زنجیره ،باالتر از گیاهان قرار دارد ( DeNiro & Epstein, 1981:
& 341-351; Yoneyama et al., 1983: 330–332; Schoeninger & DeNiro, 1984: 625–639; Ambrose
& DeNiro, 1986: 395–406; Fogel et al., 1989: 111-117; Koch et al., 1991: 163–171; Abend
.)Smith, 1997: 500–503; Ambrose, 2000: 243–259

تصویر  :1توزیع ایزوتوپ پایدار کربن  13و نیتروژن  15در سطوح متفاوت تغذیهای ()DeNiro, 1985
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درون یک سطح تغذیه یا تراز خوراکی ،تنوع وسیعی از سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15دیده
میشود ،هرچند دالیل آن بهندرت قابل فهم است ( Sealy et al., 1987: 2707–2717; van Klinken et al.,
 .)2000: 39–63; Ambrose, 2000: 243–259نتایج آزمایشها حاکی از این است که پستانداران گیاهخوار با
اینکه رژیم غذایی همسان و مشابهی دارند ،میتوانند سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15متفاوتی به
اندازة  3/6‰داشته باشند .این موضوع ،بهویژه به این خاطر قابلتوجه است که بدانیم تفاوتهای فیزیولوژیکی
خاص درونگروهی نسبت به تغییری در تغذیه ،میتواند به تغییرات وسیعتری در سطوح ایزوتوپ پایدار
نیتروژن  )δ15N( 15منجر شود (تصویر .)2

تصویر  :2سطوح متفاوت ایزوتوپ پایدار نیتروژن  ،15در شش گونه از پستانداران علفخوار که همگی از یونجه تغذیه
میکنند ()Sponheimer et al., 2003, Fig 2

همچنین آزمایشها نشان داده است که سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ N( 15در علفخوارانی که از
منابع غذایی با پروتئین زیاد ( )19 %تغذیه میکنند 2.3‰ ،بزرگتر از علفخوارانی است که از منابع غذایی با
پروتئین کمتر ( )9%تغذیه میکنند (.)Sponheimer et al., 2003: 80–87
15

تصویر  :3سطوح متفاوت ایزوتوپ پایدار نیتروژن  15در چهار علفخوار (آلپاکا ،گاو ،بز و اسب) که از دو منبع تغذیه با درصد
پروتئین متفاوت تغذیه کردهاند (.)Sponheimer et al., 2003, Fig 3
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همانطور که در تصویر شماره  3میبینید ،فرضیة تأثیر سطح پروتئین رژیم غذایی بر سطوح ایزوتوپ
پایدار نیتروژن  ،)δ15N( 15بهشدت تأیید میشود .در این تصویر ،سطوح متفاوت ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15
( ،)δ15Nدر چهار علفخوار (آلپاکا ،گاو ،بز و اسب) که همگی طی شرایطی از دو منبع تغذیه (شامل  -1یونجه با
درصد پروتئین باال و  -2علفهای کوتاه ساحلی با درصد پروتئین پایین) با درصد پروتئین متفاوت تغذیه شدند ،سنجیده
شد .نتایج بهدستآمده به این صورت است که سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  1)δ15N( 15در علفخوارانی که
یونجه خوردهاند ،در حدود  1.5‰تا  2.8‰بزرگتر از سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن )δ15N( 15در علفخوارانی
است که از علفهای کوتاه ساحلی تغذیه کردهاند (.)Sponheimer et al., 2003: 80–87
همانطور که بیان شد ،ما با دو نوع تغییر در سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15در میان
علفخواران روبهرو هستیم که عبارتاند از -1 :تغییراتی که به خاطر تفاوتهای فیزیولوژیکی اتفاق میافتد و
مستقیماً با رژیم غذایی مرتبط نیست؛  -2تغییراتی که به خاطر تفاوت در درصد پروتئین موجود در منابع
غذایی رخ میدهد و مستقیماً با رژیم غذایی مرتبط است .نتایج آنالیزهای ایزوتوپی متعددی ،سطوح متفاوت
ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15را در میان مردان و زنان مدفون در محوطههای باستانی نشان میدهد؛ بر
این اساس ،هرکدام از عوامل تغییردهندة سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15مذکور را میتوان در تعیین
تفاوتهای جنسیتی موجود در منابع غذایی مورد استفادة انسان همهچیزخوار ( )Omnivoreنیز تعمیم داد .در
مورد نخستین عامل تغییردهنده ،تفاوتهای خاص فیزیولوژیکی بین زن و مرد ،به تفاوتهایی در سطح
ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15منجر میشود و در مورد دومین عامل ،تفاوت موجود ،در درصد پروتئین
موجود در منابع غذایی مورد استفادة مردان و زنان است که به تغییر در سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15
( )δ15Nمنجر میشود.
دربارة تفاوتهای زیستی دو جنس (زن و مرد) ،تفاوتهای هورمونی قابلتوجه است که بهتبع ،کارکرد بدن
زن و مرد را متفاوت میکند .براساس تفاوتهای هورمونی 2،هورمون ویژة جنس نر (تستوسترون) ،باعث تفاوت
در قدرت عضالنی و ترکیب استخوانهای مردان میشود ،رشد بافتهای عضالنی را تحریک میکند (سیوانی،
 )132 :1366و بر قدرت بدنی مردان میافزاید (علمی غروی .)1551 :1376 ،همچنین تستوسترون از عوامل رسوب
کلسیم در استخوانهاست و بر اندازه و استحکام آنها میافزاید (همان .)1504 :از طرفی ،این هورمون گلبولهای
قرمز و متابولیسم پایه را افزایش میدهد .بر این اساس ،سطح باالی هموگلوبین و تعداد بیشتر گلبولهای قرمز
در خون مردان ،ناشی از ترشح آندروژنها در جنس مرد است (اسدی .)235 :1370 ،تستوسترون حدود  10تا 15
درصد بر میزان متابولیسم پایه میافزاید (شادان ،)1724 :1372 ،اشتها را برمیانگیزد و از عوامل فزونی نیازهای
غذایی مردان نسبت به زنان است (قائمی )396 :1370 ،و اثر سازندة پرقدرتی در تولید پروتئین در سراسر بدن
دارد (شادان .)1578 :1372 ،به این ترتیب ،میزان ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15موجود در بقایای اسکلتی
که با میزان پروتئین دریافتی بدن در ارتباط است ،باید عموماً در میان دو جنس (زن و مرد) متفاوت باشد.
در زمینة تفاوت در درصد پروتئین موجود در منابع غذاییِ دو جنس زن و مرد ،نتایج و مثالهای قابلتوجه
و متنوعی منتشر شده است؛ برای مثال ،در  1998شوبر ( )Schoberاز نتایجی در زمینة تفاوت جنسیتی سطح
ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15در یک جمعیت آرکائیک از محوطهای به نام «کالنک» ( )Klunkگزارش
داد .میانگین سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15مردان 10/1‰ ،و میانگین این سطح در زنان 8/7‰
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بود .اِسچوبر اختالف موجود در این سطوح را لزوماً تبعیض علیه زنان نمیدانست و احتمال میداد که مردان
مصرف گوشت بیشتر را به روشهای متفاوتی (مثالً در زمان انتقال گوشت حیوانات شکارشده از محل کشتار تا محل
زندگی) فراهم کرده باشند ( .)Schober, 1998: 113نتایج آنالیز ایزوتوپی مشابهی از بقایای انسانی محوطة
باستانی دیگری به نام کنن 3نیز نشان میدهد که در رژیمهای غذایی ،مرتبط با جنس نمونهها ،تفاوت وجود
دارد .سطح نیتروژن مردان به طور متوسط  10/7 ‰بود ،درحالیکه این سطح در زنان رویهمرفته 8/3‰
گزارش شد؛ بنابراین ،سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15زنان ،تقریباً  3-4‰کمتر از سطح ایزوتوپ
پایدار نیتروژن  )δ15N( 15مردان برآورد شده است و این میتواند نشان از این باشد که مردان بیشتر از زنان از
گوشت حیوانات استفاده میکردهاند ( .)Tucker, 2002فیناکن ( )Finucaneو همکارانش نیز در  2006سطوح
ایزوتوپ پایدار کربن  13و نیتروژن  15بقایای اسکلتی انسانی و حیوانی محوطة کونچوپاتا ( )Conchopataرا
طی سالهای  550الی  1000میالدی ،در کوهستانهای کشور پرو بررسی کردند .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش نشان میدهد که عالئم ایزوتوپی مردان و زنان زیاد متفاوت نیست؛ البته در نوزادان انسانی مورد
آزمایش که سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15باالیی داشتند ،تأثیر میزان تغذیه از طریق پستان مادر
را منعکس میکند ( .)Finucane, et al., 2006: 1766-1776ذکر این نکته قابلتأمل است که سطوح ایزوتوپ
پایدار نیتروژن  )δ15N( 15در میان نوزادان و کودکان زیر دو سال ،به علت تأثیر سطح تغذیهای پرستاری (تغذیه
از شیر مادر) ،میزان باالیی را نشان میدهد ( fogel et .al.,1989: 111-117 and reviewed by Katzenberg et
 .)al., 1996: 177- 199در همین سال ،پژوهشی دیگر نیز با استفاده از همین دسته از آنالیزها ،به بازسازی
رژیمهای غذایی جامعة آپولونیا (( )Apolloniaدر قرن  4تا  2پیش از میالد) 4پرداخت .طبق منابع نوشتاری و
مدارک باستانشناسی ،یونانیان باستان بهطور عمده از منابع غذایی زمینی استفاده میکردند و البته بنابر
موقعیت اجتماعی و جنسیت ،دسترسی آنها به انواع اصلی منابع غذایی متنوع بود ،اما نتایج آنالیزهای ایزوتوپی
در این مطالعه نشان میدهد که مستعمرهنشینهای آپولونیا ،نوعی رژیم غذایی داشتند که مرکب از منابع
زمینی و دریایی بود و در آن ،با توجه به سن و جنسیت نمونهها یا نوع تدفین ،تنوعی وجود ندارد .نبود
تفاوتهای جنسیتی قابلتوجه در سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15در این پژوهش ،تا حدی
اعجابانگیز است؛ چراکه به طور سنتی ،ماهیگیری در میان یونانیان باستان ،فعالیتی مردانه بود و بنابراین ،این
تصور وجود داشت که مردان در آن زمان دسترسی بیشتری به منابع دریایی و در نتیجه سطوح باالتری از
ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15داشتهاند؛ البته تفاوتهای جنسیتی بسیار کمی در رژیم غذایی این جامعه
دیده میشود؛ به این صورت که سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15مردان تا حدودی باالتر است که
مصرف بیشتر گوشت و منابع دریایی را نشان میدهد .بنا بر نظر نویسندگان ،سطوح پایینتر ایزوتوپ پایدار
نیتروژن  )δ15N( 15در این محوطه ،نشاندهندة مصرف غالت و جایگاه پایین اجتماعی است ( Keenleyside,
 .)et al., 2006: 1205-1215نتایج آنالیز ایزوتوپی بهدستآمده از بقایای انسانی محوطة باستانی دیگری به نام
ناکدو 5نیز نشان میدهد که در رژیمهای غذایی مرتبط با جنس نمونهها تفاوت وجود دارد .سطح ایزوتوپ
پایدار نیتروژن  )δ15N( 15زنان ،تقریباً  1‰کمتر از مردان است که متضمن استفادة کمتر از منابع پروتئینی
است .این دادة ایزوتوپی ،تنوع در مصرف غذا را در میان افراد جامعة ناکدو منعکس میکند ( & Choy
.)Richards, 2009: 1312–1318
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محوطة باستانی گوهرتپه از جمله مناطقی است که میتواند پاسخگوی پرسشهای بسیاری دربارة تحوالت
فرهنگی و اجتماعی جوامع بشری از دورة مفرغ تا عصر آهن باشد .این محوطه در شرق مازندران و در دو
کیلومتری شمال غربی شهر رستمکُال از توابع شهرستان بهشهر قرارگرفته ( )36° 40' 42" N 53° 24' 07" Eو
دارای مساحتی در حدود  50هکتار است .در طی دورة مفرغ میانی زیستگاهی در حدود  50هکتار بود ،اما در
دورة مفرغ متأخر ،متروکه شد .در دورة آهن  IIو  IIIمجدداً از آن بهعنوان قبرستان استفاده شد ( Sołtysiak
 .)& Mahfroozi, 2008: 71–77براساس اطالعات موجود در عصر آهن شمال ایران ،جوامع متعددی بدون
هیچگونه پیشینة فرهنگی در این منطقه ظاهر شدهاند .آثار و بقایای این جوامع در قبرستانها ،بدون ارتباط
با محلهای استقرار دایم (شهر و روستا) کشف شده است (طالیی .)62 :1389 ،این دوره 6،همزمان با تحوالت
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ناشی از جابهجایی اقوام مختلف است و در متون باستانشناسی ایران از آن
بهعنوان «دوران تاریک» یاد شده است (همان.)164 :
قبرستان عصر آهن گوهرتپه نیز جزو این دسته از قبرستانهاست که محوطة مسکونی همزمان و در
ارتباط با آن شناسایی نشده است و همانند بسیاری از جنبهها ،دربارة مناسبات اجتماعی و روابط خانوادگی
مردان و زنان مدفون در این قبرستان نیز اطالعی در دست نیست .این مقاله ،با استفاده از آنالیز ایزوتوپ پایدار
نیتروژن  )δ15N( 15که بر روی  12نمونة دندانی از قبرستان عصر آهن این محوطه انجام شده است ،رویکردی
آماری و استنتاجی از تفاوتهای جنسیتی موجود در رژیمهای غذایی باستانی آنان ارائه کرده است .تفاوتهای
مشاهدهشده در میان نتایج بهدستآمده از دو جنس مرد و زن ،نگرشهای متعددی را ایجاد میکند که
میتواند راهگشای پارهای از زوایای تاریک این قبرستان عصر آهنی باشد.
 .2مواد و روشها
آنالیز ایزوتوپ پایدار نیتروژن  15بر روی کالژن مستخرج از  12نمونة دندانی انجام شد .این نمونهها از
تدفینهای جداگانة قبرستان عصر آهن این محوطه برداشت شدهاند .مشخصات کامل این نمونهها در جدول
شمارة  1ارائه شده است .جنسیت و سنِ هنگام مرگ در نمونهها ،با استفاده از ضوابط ریختشناسی استاندارد
از استخوانهای لگن خاصره و جمجمه تخمین زده شده است (فروزانفر1384 ،؛ افشار.)1386 ،
7
آمادهسازی نمونهها و سنجش ایزوتوپ پایدار نیتروژن  15آنها را آزمایشگاه رادیوکربن رفتر ()Rafter
نیوزیلند انجام داده است .مقدار ایزوتوپی نیتروژن و همچنین درصد عنصریاش از طریق اسپکترومتری جرمی
 Europa Geo 20-20 isotope ratioاندازهگیری شد .تمام دادهها با مقیاس نیتروژن هوا گزارش شدند که با
استانداردهای داخلی لوسین ) ،(1.8‰ for δ15Nکالژن  )9.41‰ for δ15N( GNSو )0.4‰ for EDTA
) δ15Nتنظیم و نرمال شدند .دقت آنالیزی نوعی برای این اندازهگیریها  ±0.3‰برای  δ15Nاست (Beavan, 8
.)2009 ,Present Comment
در آنالیزهای ایزوتوپی ،معمولترین روشها برای ارزیابی کیفیت کالژن نمونههای اسکلتی (استخوان یا

دندان) سه روش است :نسبت  C/Nاتمی ،درصد محصول کالژن نمونه و درصد وزن کربن و نیتروژن در کالژن
استخراجشده ( .)Schober, 1998در این پژوهش ،برای  12نمونة دندانی مورد آزمایش ،کیفیت کالژن بهوسیلة
نسبت  C/Nاتمی درحدود ( )3/31-3/25ارزیابی شد .این مقادیر درون محدودة قابلقبول ( )2/9-3/6قراردارند
(.)DeNiro, 1985: 806-809
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 .3نتایج
9 15

نتایج بهدستآمده از آنالیز ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ N( 15در این پژوهش ،در جدول شمارة  1نمایش
داده شده است.
جدول  :1نتایج آنالیز ایزوتوپ پایدار نیتروژن ()δ15N
ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15

سن

جنسیت

شماره

10/4‰

 40تا 45

احتماالً مرد (فروزانفر)1384 ،

1

8/7‰

 18تا 22

زن (فروزانفر)1384 ،

2

9/2‰

 18تا 20

زن (افشار)1386 ،

3

9/7‰

؟

نامشخص

4

10/5‰

 20تا 25

مرد (فروزانفر)1384 ،

5

10/2‰

؟

نامشخص

6

8/8‰

؟

نامشخص

7

11/3‰

؟

نامشخص

8

10/5‰

؟

نامشخص

9

12/1‰

؟

نامشخص

10

10/1‰

؟

نامشخص

11

9/9‰

 18تا 20

زن (فروزانفر)1384 ،

12

محدودة نتایج آنالیز ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15در نمونههای مورد آزمایش ( 12نمونه) ،از  8/7‰تا
 12/1‰با میانگین  10/1166است .جدول شمارة  2به مقایسة سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن )δ15N( 15
بهدستآمده از زنان ،مردان و افراد نامشخص میپردازد و تفاوتهای بین آنها را مشخص میسازد (جدول .)2
جدول  :2خالصۀ آمار دادههای آنالیز ایزوتوپی پایدار نیتروژن ()δ15N
بیشترین

کمترین

میانگین

تعداد

ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15

12.1‰

8.7‰

10.1166‰

12

کلِ نمونهها

9.9‰

8.7‰

9/26‰

3

زنان

10.5‰

10.4‰

10/45‰

2

مردان

12.1‰

8.8‰

10.38‰

7

جنسیت نامشخص

سه اسکلت از کل نمونهها که هویت آنها زن تشخیص داده شد ،سطوح  δ 15Nاز  8/7 ‰تا  ،9/9 ‰با
میانگینی در حدود  9/26‰دارند .دربارة دو اسکلت مرد نیز ،سطوح  δ15Nبهدستآمده از بخش کالژن دندان
این اشخاص ،از  10/4‰تا  10/5‰و با میانگینی در حدود  10/45‰است .همانطور که مالحظه میشود ،این
نتایج نشاندهندة تفاوتهایی بین دو جنس (زن و مرد) است.
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 .4بحث و نتیجهگیری
انسانهایی که پروتئین رژیم غذایی خود را معموالً از غذاهای دریایی تأمین میکردهاند ،سطوح ایزوتوپ پایدار
نیتروژن در آنان بین  12‰و  22‰است ،درحالیکه انسانهایی که رژیم غذایی آنها فقط گیاهان  C3بر پایة
منابع پروتئینی زمینی است ،سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژنشان از حدود  5‰تا  12‰است و در نهایت،
انسانهایی که رژیم غذایی مرکبی ازغذاهای دریایی و گیاهان  C3بر پایة پروتئین زمینی دارند ،سطوح
ایزوتوپی آنها ،بین نقاط پایانی دو گروه باال خواهد بود ( & Richards et al., 2006: 122-131; Schoeninger
.)Moore, 1992: 247-296

براساس نتایج ایزوتوپی به دست آمده از  12نمونة مورد آزمایش در این پژوهش ،سطوح ایزوتوپ پایدار
نیتروژن زنان پایینتر از مردان است و بین آنها تفاوت سطحی درحدود  1‰دیده میشود .این نشاندهندة
تنوع در منابع غذایی مورد استفادة دو جنس (زن و مرد) و احتماالً استفادة کمتر زنان از منابع پروتئینی است.
با توجه به مستندات مقدمة بحث ،منبع پروتئینی مورد استفادة مردان و زنان محوطة باستانی گوهرتپه،
کمابیش از گیاهان  C3بر پایة منابع پروتئینی است یا به عبارت دیگر ،از منابع زمینی (گیاهان  C3و حیوانات
زمینی 10که از گیاهان  C3تغذیه میکردند) به دست آمده بود.
تصویر 4تفاوت سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  15بین دو جنس زن و مرد را نشان میدهد .ارتباط
معناداری بین سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  15و جنسیت وجود دارد؛ به این صورت که مقدار ایزوتوپی
نیتروژن  15در مردان باالتر از زنان است .همچنین این تفاوت ،همانطور که در بحث تفاوتهای زیستی
(فیزیولوژیکی) دو جنس از آن صحبت شد ،دور از انتظار نیست.

تصویر  :4تفاوت سطح جنسیتیِ ایزوتوپ پایدار نیتروژن 15

همانطور که اشاره شد ،سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن در میان نوزادان و کودکان زیر دو سال به علت
تأثیر سطح تغذیهای پرستاری (تغذیه از شیر مادر) ،میزان باالیی را نشان میدهد ( fogel et .al.,1989: 111-117
)and Katzenberg et al., 1996: 177- 199؛ بنابراین ،در بررسی نتایج آنالیز ایزوتوپ نیتروژن ،دانستن سن
افراد بسیار مهم است و درصورت بیتوجهی به سن ،تحلیل نتایج صحیح نخواهد بود؛ چراکه یکی از عمدهترین
دالیل افزایش سطح نیتروژن ،تغذیه از شیر مادر است.
15
همانطور که در تصویر شمارة  5دیده میشود ،سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ N( 15در ارتباط با سن
افراد لحاظ شده است .میانگین این سطح در دو نمونة مرد (با محدودة سنی  22تا  42سال) عددی درحدود
 10/45‰است .این میزان در میان سه نمونة زن (با محدودة سنی  18تا  21سال) در حدود  9/26‰است که
تقریباً  1‰پایینتر است.
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تصویر  : 5توزیعِ سنی ایزوتوپ نیتروژن نمونه های دو جنس (مرد و زن)

تصویر  6توزیع سنی ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15را برای سه گروه مرد ،زن و افراد با جنسیت
نامشخص نشان میدهد؛ اگرچه به لحاظ انسانشناسی ،سن و جنسیت تعدادی از نمونهها تعیین نشده است،
مشخصات ظاهری و اندازة این نمونههای با جنسیت نامشخص ،مرتبط با کودکان نیست؛ در نتیجه سطح باالی
ایزوتوپ پایدار نیتروژن ،تأثیر سطح تغذیهای پرستاری را منعکس نمیکند .بنابراین ،سطح باالی ایزوتوپ
پایدار نیتروژن  )δ15N( 15در نمونههای شمارة  8و  10که باالترین سطح را در میان تمامی نمونهها به خود
اختصاص دادهاند و در تصویر مشخص شدهاند ،نشان میدهد که این دو شخص منابع غذایی با پروتئین باال
مصرف میکردهاند .ازجمله این منابع دارای پروتئین باال ،ماهی و منابع آبی است و دربارة این دو نمونه که
متعلق به محوطهای در نزدیکی منابع آبی 11هستند ،این فرض دور از ذهن به نظر نمیرسد؛ البته این فرض به
لحاظ علمی نیز ثابت شده است؛ چراکه سطوح نسبتاً باالی ایزوتوپ پایدار نیتروژن  15در ترکیب با سطوح
پایینتر ایزوتوپ پایدار کربن  13مصرف ماهی آب شیرین را نشان داده است ( Lanting & Van der Plicht,
.)1995/1996: 491-519, 1998: 151-165; Hedges & Reynard,2007: 1240-1251

تصویر  :6توزیع سنی ایزوتوپ پایدار نیتروژن نمونههای مرد و زن ،در کنار نمونههای نامشخص به لحاظ سن و جنسیت
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تدفین شمارة  10با باالترین سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )12/1‰( 15بهطور خاصی از بقیة نمونهها
متمایز شده است .سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ15N( 15این نمونه ،نشان از مصرف منابع غذایی با پروتئین
باال دارد و در ترکیب با سطوح پایینتر ایزوتوپ پایدار کربن  ،)-20/2‰( 13فرض مصرف ماهی آب شیرین را
تا حدودی امکانپذیر میسازد .هرچند چون جنسیت این نمونه مشخص نیست ،در بحث تعیین تفاوتهای
جنسیتی رژیم غذایی ساکنان محوطة باستانی گوهرتپه ،کمتر قابلتوجه است.
نتایج این پژوهش و نگرشهای چندگانة برآمده از آن به شرح ذیل است:
 -1تفاوت سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  ،)δ15N( 15بین دو جنس زن و مرد وجود دارد؛
 -2تفاوت سطحی درحدود  1‰است؛
 -3این تفاوت ممکن است به خاطر تفاوتهای فیزیولوزیکی دو جنس زن و مرد باشد؛
 -4امکان تنوع در منابع غذایی مورد استفادة مردان و زنان وجود دارد؛
 -5امکان استفادة کمتر زنان از منابع پروتئینی یا استفاده از منابع غذایی با درصد پروتئین پایینتر
وجود دارد.
پینوشت
 .1قابل ذکر است که سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن  )δ N( 15از طریق تجزیة موی این علفخواران ( Diet-hair
) )fractionation )Δd-hمحاسبه شده است.
 .2هورمون ،رابط یا پیامرسان شیمیایی است که از غدد درونریز ترشح میشود ،در سراسر بدن انتشار مییابد و بر سلول
خاصی (سلولهای هدف) تأثیر مشخص برجای میگذارد و اعمال حیاتی بدن را سامان میدهد (امیرتیموری 322 :1376 ،و -27
.)325
 .3محوطة کنن ( )Cannonدر ناحیة اکمولگی بیگ بِند ( )Ocmulgee Big Bendواقع در دشت ساحلی جرجیاست.
 .4این جامعه در ساحل دریای سیاه واقع در کشور بلغارستان است و در آن زمان جزء مستعمرات یونان محسوب میشد.
 .5محوطة ناکدو ( )Nukdoدر یکی از جزایر شبهجزیرة کره جنوبی واقع شده است .این محوطه یکی از بزرگترین
محوطههای باستانشناسی کره محسوب میشود و از دورة مومون ( )Mumunتا حدود دورة پادشاهیهای پروتو تری (Proto-
( )Threeاز قرن 4قبل از میالد تا قرن  1بعد از میالد) مسکونی بوده است (.)Choy & Richards, 2009: 1312–1318
 .6دورة زمانی اواخر هزارة دوم و اوایل هزارة اول ق.م.
 .7شناسة بینالمللی این آزمایشگاه رادیوکربن NZA ،است.
 .8خانم نانسی بیوان ،مسئول آزمایشگاه رادیو کربن رفتر ( )Rafterاز مؤسسة جی ان اس ( )GNSدر کشور نیوزیلند است،
که روش آمادهسازی و آنالیز نمونهها از طریق مکاتبة مستقیم با ایشان بیان شده است.
 .9نسبت ایزوتوپهای پایدار را معموالً به صورت نسبتهای ساده نمینویسند ،بلکه به شکل واحد دلتا ثبت میشود .دلتا
یونیت میزان انحراف نسبت ایزوتوپها را به یک استاندارد مشخص اندازهگیری میکند .این میزان برمبنای مقدار در هزار
( )Permilو با استفاده از نماد در هزار ( )‰نشان داده شده است.
 .10خشکی.
 .11این محوطه در 6الی  7کیلومتری دریای خزر و  10کیلومتری شرق رودخانة نکاء واقع شده است (ماهفروزی:1386 ،
.)26
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