مطالعات باستانشناسی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1398
(از ص  75تا ص )94

مطالعات باستانجانورشناسی محوطۀ غار بتخانه در زاگرس مرکزی
رویا خزائلی
دانشآموخته کارشناسی ارشد باستانشناسی ،دانشگاه تهران
مرجان مشکور
استاد مرکز ملی پژوهشهای علمی ،موزه ملی تاریخ طبیعی فرانسهCNRS/MNH
هما فتحی
دانشجوی کارشناسی جغرافیا روستایی ،دانشگاه پیام نور
مرتضی گراوند
دانشجوی دکتری باستانشناسی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1396/03/29 :؛ تاریخ پذیرش1398/03/20 :

چکیده
غار بتخانه در  21کیلومتری جنوبشرقی شهر کوهدشت ازجمله محوطههای باستانی است که احتمال میرود توسط اقوام کوچرو
مورداستفاده قرارگرفته باشد .این محوطه در معرض آسیبهای کاوش غیرمجاز قرارگرفته و مواد فرهنگی آن در سال  1386طی
پروژه ساماندهی غار جمعآوری شد .نتایج یافتههای سفالی بهدستآمده و الگوهای استقراری محوطههای باستانی اطراف این غار،
بازگوکننده تداوم نشانههای زندگی کوچنشینی در این مکان است .در مقاله حاضر تالش شد تا بامطالعۀ بقایای جانوری یافته شده
در این محوطه ویژگیهای آن بهعنوان محوطۀ کوچنشین بررسی شود .این مجموعه طیف گستردهای از گونههای وحشی و اهلی را
شامل می شود که بیشترین میزان آن متعلق به بز و گوسفند و در درجۀ دوم گاو و اسبسانان میباشد .در این پژوهش ،بامطالعۀ
جنبههای مختلف ازجمله الگوی کشتار گوسفندسانان تا حد زیادی خصوصیات یک سایت کوچنشین بررسی میشود .در بخش
دیگر مطالعه ،فرآیندهای تأثیرگذار ،تغییر دهنده و مخرب بر روی استخوانها قبل و پس از دفن و حتی در حین دفن (تافونومی)
مطالعه ،و تالش شد با کمک این شواهد شناخت بهتری از مجموعۀ فوق حاصل شود.
واژههای کلیدی :پیشکوه لرستان ،غار بتخانه ،باستانجانورشناسی ،تافونومی
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 .1مقدمه
غار بتخانه در محدودۀ پیشکوه لرستان و در  21کیلومتری جنوبشرق شهر کوهدشت واقعشده است (تصویر.)1
طول این غار حدود  200متر و عرض آن بهطور متوسط بیست متر است و ازجمله غارهای خطی به شمار می-
رود (تصویر .)2به دلیل حجم باالی رسوبات ،ارتفاع این غار از ورودی به سمت انتهای غار افزایشیافته و در
بلندترین حد خود به چهل متر میرسد ( .)Niknami et al., 2016فصل نخست ساماندهی غار بتخانه در سال
 1386باهدف آزادسازی دهانه غار بتخانه به مدت یک ماه انجام و مواد فرهنگی آشفتۀ داخل غار که توسط
کاوش غیرقانونی پراکندهشده بود توسط باستانشناسان جمعآوری و مطالعه شد (تصویر .)2بر اساس پژوهش-
های انجامگرفته بر روی مواد فرهنگی بتخانه ،شواهد استقرار از هزارۀ چهارم پیش از میالد تا دوران تاریخی از
این محل بهدستآمده است (.)Niknami et al., 2016

تصویر :1موقعیت غار بتخانه نسبت به زمینهای اطراف

تصویر :2پالن غار بتخانه

مطالعۀ بقایای جانوری بتخانه به دلیل اهمیت منطقۀ پیشکوه در مطالعات باستانشناسی و کوچنشینی هم-
چنین فقدان اطالعات زیست باستانشناسی کافی در این منطقه حائز اهمیت است .همچنین نتایج حاصل از
این مطالعه ،میتواند با دیگر نتایج مطالعات باستانشناسی و باستانجانورشناسی مقایسه و در شناخت بهتر
الگوهای معیشتی منطقۀ زاگرس مرکزی راهگشا باشد .در مجموعۀ حاضر به دلیل کاوشهای غیرمجاز و
درهمریختگی الیهها و مواد فرهنگی و بهتبع آن نبود اطالعات الیهنگاری ،بازیابی اطالعات باستانجانورشناسی
بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن می شود .بنابراین برای مطالعۀ مجموعه ،عالوه بر شناسایی گونهای توجه
ویژهای به گردآوری شواهد تافونومیک (فرآیندهای تأثیرگذار بر استخوان از لحظۀ مرگ حیوان) برای درک دالیل
انباشت مواد استخوانی و عوامل مؤثر بر آن در این مکان شد .با کمک این مطالعات میتوان عوامل تأثیرگذار بر
روی استخوان ها اعم از انسانی ،جانوری و طبیعی را شناسایی نمود .عالوه بر این با توجه به نداشتن اطالعات
باستانشناسی از بقایای جانوری این محوطه ،بقایای استخوانی با در نظر گرفتن تفاوتهای رنگی جداسازی و
طبقهبندی شدند تا با کمک این تفاوتها تا حد ممکن دورههای فرهنگی مختلف در این محوطه
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شناساییشده و در صورت امکان این طبقهبندی با نتایج حاصل از دورههای فرهنگی بهدستآمده از طبقه-
بندی سفالها مقایسه شوند.
 .2موقعیت جغرافیایی و پیشینۀ مطالعه غار بتخانه
منطقه زاگرس مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی آن نقش مهمی در روند اهلیسازی و در شکلگیری جوامع
کوچنشین و یکجانشین داشته است ) .(Abdi, 2003:396از این میان منطقه کوهدشت نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و به دلیل وجود استقرارهای مهم در هزارههای قبل از میالد همواره موردتوجه باستانشناسان
داخلی و خارجی بوده است .غار بتخانه در طول جغرافیایی  47 46 38شرقی و در عرض جغرافیایی 25 41
 33شمالی ،در ارتفاع حدود  1500متری از سطح آبهای آزاد ،در محدودۀ پیشکوه لرستان ،در  21کیلومتری
جنوبشرقی شهر کوهدشت در  5کیلومتری روستای "دم چهر یا قرعلیوند" و دامنۀ کوه دمچهر قرارگرفته
است .این غار توسط اشیمت و طی کاوش باستانشناسی محوطه سرخدم لری معرفی و تصویری از نمای
بیرونی این غار ارائهشده است ( .)Schmidt, et al.,1989:108همچنین گزارش مختصری دربارۀ سفالهای
سطحی غار بتخانه موجود است که براساس آن ،این محوطه را به دوران پیشازتاریخ نسبت میدهد
(ایزدپناه .)1363،این غار نخستین بار در سال  1386توسط ادارۀ میراث فرهنگی و صنایعدستی و گردشگری
استان لرستان و به سرپرستی مرتضی گراوند بهمنظور باز کردن دهانۀ ورودی غار ،ساماندهی و مواد فرهنگی
داخل غار که در انباشت نهشتههای حاصل از کاوشهای قاچاق قرار داشت ،جمعآوری و مطالعه شد
( .)Niknami, et al. 2016:8قطعات سفال ،ظروف فلزی و ظروف شیشهای شکسته بیشترین مواد فرهنگی
بهدستآمده از این غار بودند .سفالهای بهدستآمده با توجه به شکل ظرف ،تزئین ظروف و تکنیک ساخت
سفال با نمونههای دیگر زاگرس مرکزی مقایسه ،و بیشتر آنها به اواخر هزارۀ چهارم تا نیمۀ دوران تاریخی
(پارتی و ساسانی) تعلق دارد (.)Niknami, et al. 2017:313
 .3مطالعه باستان جانورشناختی غار بتخانه
منطقۀ زاگرس مرکزی و بهویژه پیشکوه از مطالعات باستانجانورشناسی کمی برخوردار است و اطالعات ما از
تنوع گونههای جانوری این منطقه و اقتصاد معیشتی این محوطهها براساس بقایای جانوری بسیار اندک است.
بخشی از این مطالعات شامل دورههای مسوسنگ ( ،)Bökönyi, 1977:211-227مفرغ (Karega,1991:9-
)  18;Mashkour,2002:43و بقایای عصر آهن ) (Bokonyi,1978:1-29میشود .بقایای استخوانی غار بتخانه،
شامل  649قطعه استخوان قابلشناسایی به وزن  4461/7گرم (حدود  5کیلوگرم) است (جدول .)1علیرغم
جابهجایی الیههای استقراری غار و زیر رو شدن خاک توسط حفاران غیرقانونی ،این مجموعه در شرایط نسبتاً
خوبی برای مطالعه قرار داشته و بیشتر از نیمی از استخوانها قابلشناسایی گونهای و جنس بودند  .البته سالم
بودن مجموعه میتواند به دلیل برداشت استخوانها از سطح خاک و احتماالً نمونههایی باشد که با چشم دیده
شده است چراکه به دلیل تاریک بودن قسمتهای داخلی غار و عدم دسترسی به آن ،بیشتر استخوانهای
جمعآوریشده از دورریزهای انباشتهشده در دهانۀ ورودی غار بودهاند( .)1عدم وجود استخوانهای کوچکتر
در مجموعه نیز این احتمال را افزایش میدهد .از طرفی در طبقهبندی استخوانها به میزان قابلتوجهی
شکستگیهای جدید مشاهده شد که بهاحتمالزیاد در حین کاوش غیرمجاز ،و زیرورو شدن خاک به وجود
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آمده است .بنابراین به دلیل از بین رفتن الیههای فرهنگی برجای در غار بتخانه ،همچنین نبودن اطالعات
الیهنگاری و باستانشناسی کافی ،تمام استخوانهای این مجموعه باهم در نظر گرفتهشده ،طبقهبندی و
مطالعه شدند.
جدول  :1نمودار نرخ تعداد و وزن استخوانهای قابلشناسایی گونهای) ،(Taxonomyردهای( )Classو استخوانهای غیرقابلشناسایی

مجموعه غار بت خانه 1387Botkhaneh Cave assemblage 1387
درصد وزنی  weight%درصد تعداد  N%وزن  weightتعداد N
ت.ب ا.ش  :تعداد بازمانده های استخوانی قابل شناسایی NISP
318 2967.5
49.3
66.5
پستانداران بزرگ/پستانداران متوسط جثه/پستانداران کوچک LM/MM/SM/
327 1493.1
50.7
33.5
ناشناخته ها U.I
0
0
0
0
جمع کل Total
649 4460.6
100
100

 .4گونههای جانوری شناساییشده در غار بتخانه
از روشهای کمی( )2و کیفی()3

برای شناسایی اندامی ( )Anatomyو گونهای ( )Taxonomyمجموعه،
استفاده شد (مشکور33-17 :1381 ،؛ حجازی1383 ،؛ ابراهیمی1389 ،و Pale,1981; Barone,1986; Schmidt,
 .)1972, Helmer and Rocheteau, 1994با توجه به نتیجۀ طبقهبندی گونهای میتوان استخوانهای بتخانه
را در چهار ردۀ پستانداران ( ،)Mammalsپرندگان ( ،)Avesجوندگان ( )Rodentiaخزندگان ( )Raptiliaطبقه -
بندی کرد .زیرردههای شناساییشده برای ردۀ پستانداران شامل :الف .راستۀ جفتسمیها ( Even-toed
 ،)Ungulatesب .راستۀ تکسمیها ( )Odd- toed Ungulatesج .راستۀ گوشتخواران ( )Carnivoresد.
خرگوشها ( )Lagomorphaاست.
راستۀ جفت سمی ها بیشترین حجم پستانداران را به خود اختصاص داده و شامل سه خانوادۀ بزرگ
گاوسانان( ،)Bovidaeگوزنها ( )Cervidaeو گرازها ( )Suidaeمیشود .در میان این سه خانواده نیز گاوسانان
بیشترین میزان را به خود اختصاص میدهند که شامل دو زیر خانوادۀ گاوها ( )Bovidaeو
گوسفندسانان( )Capriniو جنس آهو ( )Gazellaمیشود .در این مجموعه  28قطعه استخوان به گاو اهلی
( )Bos taurusنسبت داده شد .از میان  128قطعه اختصاص دادهشده به خانواده گوسفندسانان (بز و گوسفند)
 27قطعه مربوط به گوسفند اهلی ( 22، )Ovis ariesقطعه متعلق به بز اهلی ( )Capra hircusبوده و 69
قطعۀ باقیمانده قابلشناسایی گونهای نبوده و تنها در زیر خانواده گوسفندسانان قرار گرفتند (تصویر .)4،3تنها
 2قطعه استخوان از کل بقایا متعلق به آهو ( )Gazella subgutturosaشناسایی شد .عالوه بر این چهار قطعه
استخوان از خانواده گوزنسانان ( )Cervidaeدر مجموعه بوده که به گونهی گوزن ( )Cervus elaphusتعلق
دارد .عالوه بر گونههای ذکرشده از راستهی جفتسمیها بقایای  18قطعه استخوان گراز ()Sus scrofa
شناسایی شد .از راستۀ تک سمیها و خانوادۀ اسبسانان ( )Equidaeنیز  56قطعه استخوان شناسایی شد.
عالوه بر این بقایایی نیز از راستۀ گوشتخواران ( 49قطعه) ،خرگوشان ( 23قطعه) ،پرندگان ( 2قطعه) ،خزندگان (3
قطعه) و جوندگان ( 9قطعه) بهدستآمده آمد.
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تصویر : 3باال :آروارۀ پایین گوسفند اهلی ،پایین :آروارۀ پایین بز اهلی

تصویر :4باال :دندان آسیاب آروارۀ باالی گاو
اهلی پایین :دندان آسیاب آرواره باال گراز

استخوانهایی که غیرقابلشناسایی گونهای بودند با توجه بهاندازۀ استخوانها در چهار دستۀ پستانداران بزرگ
( ،)Large mammalsپستانداران متوسط ( ،)Medium mammalsپستانداران کوچک ( )Small mammalsو
نشخوارکنندگان کوچک ( )Small ruminantsقرار میگیرند .تصویر 5و  6نشاندهندۀ فراوانی گونهای و وزنی
تعداد بازماندههای استخوانی و گونههای قابلشناسایی مجموعه است.

تصویر  :5نرخ فراوانی تعداد بازماندههای استخوانی(پ.ب.ا  )NRو وزن آنها در مجموعه بتخانه
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تصویر :6نرخ فراوانی (ت.ب.ا.ش )NISPگونههای شناساییشده در مجموعۀ بتخانه

نمودار فوق نشان میدهد که بیشترین تعداد استخوانهای این مجموعه متعلق به گوسفندسانان بوده که
عمده منبع به مصرف رسیده در این محوطه به شمار میآید .بامطالعۀ بیشتر بر روی این استخوانها میتوان
اطالعات بیشتر نظیر شیوۀ بهرهبرداری و مدیریت دام در مجموعه پی برد .در مجموعه حاضر کلیۀ بقایای
جانوری مربوط به اسبسانان شامل دندانهای باال و پایین حیوان است و در نمودار فوق درصد وزنی
قابلتوجهی را به خود اختصاص داده است .در این پژوهش با کمک ریختشناسی و میزان ساییدگی مینای
دندان حیوان سعی بر شناسایی گونهای اسبسانان شده تا جمعیت اسبسانان موجود در محوطه شناسایی
شوند.
 .5نمودار سن مرگ بز و گوسفند محوطۀ بتخانه
با توجه به تصویر 6و با باال بودن میزان گوسفندسانان مجموعه ،میتوان گفت در دوره یا دورههایی ،بهره-
برداری از گونههای اهلی بهخصوص بز و گوسفند اهلی در این محوطه بیشتر از گونههای وحشی است .با توجه
به مطالعات اخیر و شواهد بهدستآمده در محدودۀ زاگرس این احتمال وجود دارد که غار بتخانه محل استقرار
کوچنشنیان و یا نیمه کوچنشینان دامپرور نبوده بلکه در دورههایی مانند اواخر مسوسنگ و یا دورۀ مفرغ
بهعنوان محلی برای استفادۀ استقرارهایی بوده که اقتصادی مبتنی بر دامپروری و کشاورزی داشته و در دشت
ساکن بودهاند ( .)Abdi, 2003:400این احتمال با توجه به شواهد سفالهای این محوطه تقویت میشود .با در
نظر داشتن میزان باالی بقایای گونههای اهلی بهویژه بز و گوسفند همچنین بقایای گاو اهلی و اسبسانان می-
توان این احتمال را داد که این محل مورداستفادۀ دامپروران بوده و احتمال دارد از این مکان برای نگهداری
دام در فصول سرد توسط روستاهایی با اقتصاد دامپروری و کشاورزی استفادهشده باشد .یکی از راههایی که
میتوان شیوههای بهرهبرداری از دام و درنتیجه الگوهای استقراری در محوطهها را بررسی کرد مطالعۀ میزان
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ساییدگی دندانها و بررسی الگوی کشتار و یا مرگ حیوان است .براین اساس  16عدد دندان آروارۀ پایین
گوسفند اهلی و  18عدد دندان بز اهلی مرتبط با همین تعداد رأس حیوان که در مجموعه وجود داشت طبقه-
بندی سنی شد ( .)Payne,1973:281-303در این مطالعه پس از تعیین گونۀ حیوان ،تمام اطالعات آروارههای
کامل و حتی دندانهای تک ثبت گردید )(Helmer and Vigne, 2004: 397-407; Payne, 1973:281-303
و با توجه به میزان ساییدگی دندانها و استانداردهای هر دو منبع مورداستفاده در نه کِالس سنی A, B, C,
 D, E, F, G, H & Iطبقهبندی شد (تصویر .)4()7

تصویر  7باال :نمودار سن مرگ بز اهلی بر اساس ساییدگی دندانهای آروارۀ پایین  ،N=16پایین:
نمودار سن مرگ گوسفند اهلی بر اساس ساییدگی دندانهای آروارۀ پایین N=18

چنانچه در باال اشاره شد هیچکدام از نمونهها از نهشتههای فرهنگی برجایمانده برداشته نشده و بنابراین در
تحلیل نتایج حاصل از این نمودار نمیتوان با اطمینان کامل صحبت کرد و تنها میتوان فرضیاتی را در رابطه
با نتایج نمودار ارائه داد .آنچه نمودار نشان میدهد این است که در هردو گروه سنی  A,Bکه مربوط به سن
مرگ حیوان بین صفرتا شش ماه است نمونهای مشاهده نشد .در هر دو نمودار از گروه سنی  12-6( Cماه) که
بهترین سن برای بازده پروتئین حیوان است به میزان قابلتوجه نمونه داشتیم .در نمودار مربوط به گوسفندان
از گروه سنی ( Dسن یک یا دو سال) نمونهای بهدست نیامد ،همچنین در هردو نمودار بیشترین میزان مرگومیر
مربوط به سن  2-4( E-Fسال) است .در این گروه سنی هدف از پرورش بیشتر بهرهوری از محصوالت ثانویه
دام مانند پشم ،مو و شیر حیوان بوده و استفاده از گوشت حیوان اولویت ندارد (.)Vigne and Helmer,2007
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با توجه به اینکه کشتار دام با اهداف گوناگون و در جهت تأمین نیازهای مختلف صورت میگیرد ،در مطالعۀ
سن مرگ حیوانات میبایست گونههای موردمطالعه ،تفاوتهای پرورش و بهرهبرداری از آنها و نیز دورههایی
که بر روی آن مطالعه میشود را موردتوجه قرار داد (.)Payne,1973
بهطورکلی با توجه به کمبود اطالعات درزمینه الیهنگاری غار بتخانه ،هرگونه تفسیری گمراهکننده خواهد
بود .بنابراین می بایست محوطۀ حاضر را با توجه به موقعیت و وضعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه ،و با
برخی محوطههای زاگرس مرکزی مقایسه نمود و احتماالتی را برای وضعیت کشتار و مرگ گوسفندسانان
مطرح نمود .اگر نتایج حاصلشده را با محوطههایی مانند غار تووه خشکه ( Mashkour and Abdi,
 )2002:220در منطقه اسالمآباد غرب و دورۀ مسوسنگ میانه را با بتخانه مقایسه کنیم میتوان این احتمال
را درنظرگرفت که در محوطه بتخانه نیز مانند تووه خشکه بز و گوسفند برای بهرهوریهای گوناگون پرورش
مییافتند و به همین دلیل در این غار در گروههای سنی پایینتر کشتار صورت نمیگرفته است بنابراین تراکم
نمونهها در گروههای سنی باالتر بیشتر است .از طرفی فقدان نمونههای مربوط به گروه سنی  Aو  Bبا
الگوهای بهدستآمده از پناهگاههای کوهستانی پیشازتاریخ منطقۀ مدیترانهای تفاوت آشکار دارد ( Vigne and
 )Helmer, 2007چون بیشتر نمونههای گزارششده از این محوطهها نشاندهندۀ درصد باالیی از جمعیت
کشتار در گروه سنی  Aو  Bاست .درصورتیکه در بتخانه محوطه کاوش دقیق صورت گیرد میتوان بهصورت
مجدد این فرضیهها را بازنگری کرد و چنانچه به الگوی مشابهی دستیابیم میتوان احتمال داد از این غار
برای فصل ییالق استفاده نمیشده و یا الگوی بهدستآمده از مرگومیر گوسفندسانان این غار مربوط به
الگوی فصلی بهخصوصی بوده است .همچنین میتوان این فرضیه را در نظر گرفت که از این مکان در فصل
بهار و تابستان که فصل زادوولد گله است استفاده میشده .بااینوجود با توجه به اینکه این استخوانها از
انباشتهای حاصل از کاوشهای غیرمجاز بهدستآمده این احتمال را نیز باید در نظر گرفت که ممکن است
که دندان حیوانات کوچکتر به هنگام برداشت استخوانها ازنظر دور و یا در حین کاوش غیرقانونی از بین
رفته باشد.
 .6شناسایی گونهای اسبسانان
همانطور که پیشتر اشاره شد میزان قابلتوجهی از بقایای غار بتخانه به اسبسانان تعلق داشته و مربوط به
دندانهای آن است .در مجموعههای بقایای جانوری ،جمجمه و سپس دندان مناسبترین قسمت برای اندازه-
گیری و تعیین گونهها بهشمار میآید ( .)Eisenmann,1986برای شناسایی گونههای اسبسانان در محوطه-
های باستانی ،از دو روش استخوانسنجی و مشاهدۀ تفاوتهای ریختشناسی طرح مینای دندان استفاده می-
شود .تمام استخوانهای متعلق به اسبسانان در مجموعه شامل  24دندان آروارۀ باالی و  32دندان آرواره
پایین و دندانهای پیشین ( )Incisiveاین حیوان میشود که بهصورت سالم یا شکسته بهدست آمد (تصویر )8و
میتواند در ارتباط با آشفتگی الیههای فرهنگی و در معرض دید بودن دندانها باشد .و همچنین ممکن است
به سبب سختی و مقاومت از آسیبهای حفاری غیراصولی دورمانده و سایر قسمتها شکسته و از بین رفته
باشند .برای شناسایی گونههای اسبسان در مجموعه ،دندانهای حیوان اندازهگیری و اندازههای آن با نمونه-
های مرجع مقایسه شدند.
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تصویر :8تصویر سمت راست :دندان پیش آسیاب ( )Premolarآروارۀ پایین اسب اهلی ( ،)Equus caballusتصویر میانی:
دندان آسیاب آرواره پایین خر اهلی ( ،)Equus asinusتصویر سمت چپ :دندان آسیاب ( )Molarخر اهلی(.)Equus asinus

 .7شناسایی و مقایسۀ دندانهای آروارۀ پایین
در صورت شناسایی توالی دندانها ،بهترین دندانها برای شناسایی گونهای  ،دندانهای پیش آسیاب 3و 4و
دندانهای آسیاب1و 2هستند .برای تعیین گونه شکل مینای دندان ،همچنین اندازهگیری برجستگی مینای
دندان در قسمت زبانی حائز اهمیت است) .(Eisenmann, 1988:27بنابراین دندانها با توجه با این ویژگیها
مطالعه و پس از مقایسه با نمونههای مرجع (تصویر )9ازنظر اندازه با دو گونۀ اسب ( )Equus caballusو خر
( )Equus asinusمشابهت و همپوشانی داشتند.

تصویر  :9نمودار دومتغیره از مقایسۀ دندانهای پیش آسیاب ( )PMو آسیاب ( )Mفک پایین
اسبسانان بتخانه با نمونههای مرجع شامل ،اسب و خر اهلی ،شامل طول تاج LO:
) Occlusal length(mmو طول سطح جوندگی در بخش جلویی دندان LF: Length of
postflexide
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 .8شناسایی و مقایسۀ دندانهای آروارۀ باال
از تعداد  22دندان بهدستآمده متعلق به آروارۀ باال 16 ،عدد قابلاندازهگیری بود .از کل این تعداد 15 ،دندان
متعلق به آروارۀ راست و  7دندانها مربوط به آروارۀ چپ میشود؛ از این تعداد 5 ،دندان پیش آسیاب و
آسیاب چپ و راست با توجه به سن و ویژگیهای ظاهری مانند رنگ دندان ،مقایسۀ رسوب دندانها و مقایسۀ
اندازۀ دندانهای راست یا چپ مربوط به دو رأس حیوان بوده است .برای مقایسۀ و تعیین گونهای ،دندانهای
پیش آسیاب و آسیاب اندازهگیری و با گونههای اسب اهلی ( )Equus caballusو خر اهلی ()Equus asinus
مقایسه شد (تصویر .)10اندازهگیری دندانهای باال بر اساس طول پروتوکون ( )Protoconeو مجموع اندازۀ طول
و عرض هر دندان تقسیمبر دو انجام و نتیجۀ آن مقایسه شد(Mashkour And Eisenmann, 2000:3-
).49;Lyman:2008

تصویر :10نمودار دومتغیره از مقایسۀ دندانهای پیش آسیاب ( )PMو آسیاب ( )Mفک باالی اسبسانان
بتخانه با نمونههای مرجع شامل ،اسب و خر اهلی ،شامل طول پروتوکن در سطح زبانی دندان ( (PtLو جمع
بیشترین طول  .عرض تاج تقسیمبر عدد)OLW( 2

با توجه به نمودار فوق و با مقایسۀ دندانهای آسیاب و پیش آسیاب با یکدیگر و با نمونههای مرجع ،دندان-
های مربوط به آروارههای باال نیز با نمونههای خر اهلی ( )Equus asinusشباهت داشته و با توجه به نمودار
همپوشانی دارند .بقایای استخوانی خر اهلی در محوطه های باستانی ایران از اواخر دورۀ مس و سنگ و اوایل
دورۀ مفرغ افزایش مییابد .در محوطه بتخانه نیز بهدست آمدن میزان قابلتوجهی از بقایای استخوانی خر،
همچنین شواهد سفال مربوط به دورههای مسوسنگ احتمال وجود الیههای فرهنگی در ارتباط با این دورهها
را افزایش میدهد.
 .9بررسی مقدماتی فرآیند پس از تدفین ( )Taphonomyاستخوانها
تافونومی اصطالحی است که از سال  1940میالدی توسط دیرین شناسان روس برای نخستین بار استفاده
شد .در مطالعات باستان جانورشناختی تافونومی به معنای کلیۀ فعلوانفعاالت هوا ،خاک ،جانوران و انسان و
تأثیر آن بر روی جانوران از لحظۀ مرگ حیوان تا زمان که این استخوانها به دست باستان جانورشناس و
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دیرینشناس میرسد اطالق میشود ( .)Lyman,2008این عوامل میتواند شامل آسیبهای انسانی (مانند آثار
شکستن استخوان برای خارج کردن مغز قرمز آن ،آثار بریدن در هنگام تقسیم الشه ،کندن پوست ،آثار سوختگی حاصل از پخت

گوشت حیوان و جای دندان براثر گاز زدن و غیره ) باشد (مشکور 1381 ،الف .)142-1325:همچنین میتواند عوامل
ایجادشده توسط حیوان نظیر جای دندان ،گازگرفتگی  ،لیس زدن و هضم استخوان توسط گوشتخواران و یا
جای دندان جوندگان بر روی استخوانهای کوچک باشد ( )Binford,1981عالوه بر این ،عوامل طبیعی نظیر
شرایط آبوهوا ،وزش باد ،میزان درجۀ گرما و سرما ،همچنین وجود رسوبات رودخانهای نیز سبب تغییر شکل
استخوانها در طول زمان میشوند که ازجمله این تأثیرات میتوان به فرسایش ،هوازدگی ،صیقلی شدن
استخوان و لهشدگی اشاره کرد.
در مجموعۀ غار بتخانه تعداد  89قطعه استخوان دارای آسیبهای جانوری ،انسانی و طبیعی ،بودند که این
آسیبها بیشتر بر روی استخوانهای بلند گیاهخواران کوچک ( 54قطعه) دیدهشده است (جدول .)2از عمده آثار
به وجود آمده بر روی استخوانها ،جای دندان جوندگان کوچک و متوسط جثه مانند گونۀ تشی هندی
( )Hystrix indicaبود که با کمک مقایسۀ اثر برجایمانده از دندان بر روی استخوان با اطلسها و نمونههای
مشابه شناسایی شد) .(Fernandez-Jalvo and Andrew,20016:31-33همچنین بقایای استخوان این جانور
نیز از مجموعۀ بتخانه بهدست آمد .وجود بقایای استخوانی تشی در مجموعۀ بتخانه ،در ارتباط با زیستگاه و
شیوۀ تغذیۀ این حیوان است .زیستگاه اصلی این جانور سوراخهای عمیق و وسیع ،شکاف سنگها ،غارها ،چاه-
ها و قنوات است .این جونده برای تأمین کلسیم موردنیاز بدن خود استخوان و شاخ حیوانات را به محل زندگی
خود منتقل و از آن تغذیه میکند (ضیایی .)1375 ،بنابراین احتمال اینکه استخوانها از محلهای خارج از غار
توسط جوندگان به آنجا منتقل و انباشت شده باشد را نیز میبایست در نظر گرفت .احتمال دیگر آن است که
آثار دندان تشی بر روی استخوانهای متأخر و نزدیک به زمان فعلی که در غار انباشتهشدهاند ایجادشده باشد.
غیر از دندان جوندگان اثر گازگرفتگی و هضم شدگی استخوان توسط گوشتخواران نیز بر روی بقایای
استخوانی مشاهده شد .از دیگر آثار مشاهده و ثبتشده مربوط به فعالیتهای معیشتی انسان در رابطه با
استخوان ها است .این عالئم در مجموعۀ بتخانه شامل آثار حاصل از قصابی الشۀ حیوان و آماده کردن آن برای
مصرف میباشد (تصویر .)11در شرایط فعلی مجموعۀ حاضر نمیتوان ارتباط معناداری بین آثار قصابی
بهدستآمده و بافت فرهنگی غار برقرار کرد و تنها میتوان به دخالت انسان در شکلگیری بقایای جانوری
اشاره کرد .با توجه به مشاهده این آثار تنها بر روی اندامهای اسکلتی بلند حیوانات مانند استخوان بازو
( ،)Humerusزند زبرین ( ،)Radiusقلم دست و پا ( ،)Metapodialاستخوان ران ( )Femurو درشتنی
( )Tibiaهمچنین موقعیت این غار بهعنوان محل استقرار موقت و ارتفاع مناسب آن از سطح دریا ،ممکن است
حیوانات درجایی دیگر کشته و پس از تقسیم الشه بهمنظور استفاده به این مکان منتقل میشدهاند .با توجه
به نداشتن گاهنگاری این محوطه حتی میتوان این دوریزهای غذایی را مربوط به دورههای متأخرتر و یا حتی
معاصر دانست.
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جدول  :2فراوانی آثار انسانی ،جانوری و طبیعی موجود بر روی بقایای جانوری بتخانه
جمع کل

پاتولوژی

طبیعی
فرسایش

2

1

1

1

جانوری

هوازدگی

انسانی

اثر دندان جوندگان کوچک اثر دندان جوندگان متوسط اثر دندان گوشتخوار هضم شدگی

شکستگی

1

1
7

3

45

5

2
29

16

2

2

15

2

3

2

13

31

12
99

6

3

1

1

17

3

2

2

بز اهلی

Capra hircus

گاو اهلی

Bos taurus

1

آهو

1

1

گوسفندسانان

Caprini

10

1

گیاهخواران کوچک

Small ruminants

پستانداران کوچک

small mammals

پستانداران متوسط

Medium mammals

پستانداران بزرگ

Large mammals

12

2
2

برش قصابی

گونه جانوری

Species

3
7

1

21

4

Gazella subgutturosa

جمع کل

Total

)LM: large mammals, MM: Medium mammals, SM: Small mammals (Unidentified bones

در جدول فوق مشاهده میشود که عالوه بر دخالت حیوانات و انسان  ،استخوانها نیز در معرض آسیبها و
تأثیرات طبیعی نیز قرار داشتهاند ،این عالئم بهطورمعمول بر روی مجموعههای بهدستآمده از غار مشاهده
میشود .ازجمله این تأثیرات می توان به هوازدگی در هنگام قرار داشتن الشه در معرض هوا و فرسایش براثر
آب اشاره کرد که در مجموعه فوق مشاهده و ثبت شدند.

تصویر :11تصویر سمت چپ :دندان تشی ( )Hystrix indicaو آثار دندان آن بر روی استخوان گیاهخواران کوچک  ،تصویر
میانی :عالئم برش بر روی استخوان قلم ( )Metapodialگوسفندسان ،تصویر راست :آثار فعالیت قصابی بر روی استخوان بازو
( )Humerusگوسفندسان

به دلیل نبودن اطالعات باستانشناسی از این محوطه ،سفالها براساس خصوصیات ظاهری طبقهبندی و
مطالعه شدند و در این طبقه بندی حداقل چهار دورۀ استقراری در این محوطه شناسایی شد .مجموعۀ
استخوانی بتخانه نیز بر همین اساس با توجه به رنگ استخوانها و با کمک جدول مانسل خاک طبقهبندی و
مطالعۀ تافونومی شدند .تغییر رنگ در استخوانها عامل مهمی است که میتواند نشاندهندۀ سرعت و شدت
تاثیرات شیمیایی خاک مانند اسیدها ،اکسیداسیون شدن استخوان ،سوختن و تأثیر رطوبت باشد .رنگ
استخوان تحت تأثیر محیطی که در آن قرار میگیرد قابلتغییر است .بهعنوانمثال اگر استخوان در معرض
تابش آفتاب باشد به رنگهای روشنتر و اگر در محیط مرطوب قرار گیرد به رنگهای تیرهتر تغییر رنگ
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خواهد داد .بنابراین با شناسایی رنگها تا حدی میتوان اقلیم محدوده و تغییرات آن را شناسایی کرد.
شنا سایی رنگ اصلی استخوان در مجموعۀ غار بتخانه ،به دلیل قرار گرفتن در غار و رسوبگذاری بر روی
بقایای جانوری ،همچنین از بین رفتن پوستۀ اصلی برخی استخوانها براثر فرآیندهای شیمیایی خاک و
تأثیرات آبوهوا  ،در برخی موارد غیرممکن و یا سخت مینمود ،بنابراین از میان مجموعه ،تنها استخوانهایی
که پوست اصلیشان حفظشده بود و نیز استخوانهای بدون رسوب برای این کار انتخاب شدند .عالوه بر این
در برخی از موارد به دلیل نوع قرارگیری استخوان بر روی خاک و یا بر روی سطح زمین قسمتی از استخوان
در معرض تغییرات قرارگرفته و تغییر رنگ میدهد بنابراین بیشترین پوشش سطح استخوان برای تعیین رنگ
در نظر گرفته شد.
از کل مجموعه تعداد  315قطعه استخوان برای شناسایی و طبقهبندی انتخاب و بقیه استخوانها به دالیل
فوق از طبقهبندی کنار گذاشته شد .جدول زیر نمایشگر فراوانی طبقهبندی رنگ استخوانها براساس جدول
مانسل است (جدول  .)3براساس این جدول حداقل چهار گروه کلی رنگی را میتوان برای استخوانهای بتخانه
در نظر گرفت که بیشترین میزان استخوانها را به خود اختصاص دادند (تصویر .)12اگر دلیل تغییر رنگ
استخوانها را تغییر در بافت خاک و درواقع تغییرات اقلیمی و دورهای در نظر بگیریم با توجه به گاهنگاری
سفالها در صورت در دست داشتن اطالعات بیشتر میتوان ارتباط منطقی بین بقایای جانوری و سفالها از
یکسو و دورههای فرهنگی غار بتخانه از سویی دیگر برقرار کرد (جدول .)4
جدول :3طبقهبندی بقایای استخوانی بتخانه بر اساس رنگ استخوان
Color
10YR 6.6 Brownish yellow
10YR 6.6 Brownish yellow
10YR 6.6 Brownish yellow
10YR 6.4 Light yellowish brown
10YR 6.4 Light yellowish brown
10YR 7.3Very pale brown
10YR 7.3Very pale brown
10YR 7.6 Yellow
10YR 7.6 Yellow
10YR 7.6 Yellow
10YR 7.6 Yellow
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
10YR 8.3 Very pale brown
2.5 Y 8.3 pink
2.5 Y 8.3 pink
2.5 Y 8.3 pink
2.5 Y 8.3 pink
2.5 Y 8.3 pink
7.5 YR 7.4 pink

NISP
1
1
1
4
2
7
2
18
1
4
2
19
5
20
5
1
5
1
1
2
19
11
25
4
1
1

Bone
Teeth
Hc
Teeth
Long bone
Teeth
Rd/Mp/Fm/Tb/Ph1
Cr/Tb
Hc/Rib/VL/Mc/Fm/Mp
Fm
Teeth
Shell
Hc/MdRd/Hm/Rib/VL/Mc/Fm/Cx/Mp
Teeth/Ph1
Cx/LB
Teeth
Tb
Teeth
Teeth
Md
Hm/V
Md/Sc/Rd/Hm/Rib/V/Fm/Tb/Mp
Teeth
Rib/Tb/Lb
Tb/Lb
Vc
Tee

Species
Capra
Caprini
Hystrix indica
Small ruminants
Equidae
Caprini
Small ruminants
Caprini
Small ruminants
Equidae
Testudo
Caprini
Bos taurus
Small ruminants
Equidae
Sus scrofa
Carnivore
Hystrix indica
Medium mammals
Large mammals
Caprini
Bos taurus
Small ruminants
Carnivore
Large mammals
Caprini
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7.5 YR 7.4 pink
7.5 YR 7.4 pink
7.5 YR 7.4 pink
7.5YR 8.2 pinkish white
5YR 6.6 redddish yellow
5YR 6.6 redddish yellow
5YR 6.6 redddish yellow
5YR 6.6 redddish yellow
5YR 6.6 redddish yellow
5YR 6.6 redddish yellow
5YR 6.6 redddish yellow
7.5 YR 5.4 brown
7.5YR 5.8 strong brown
7.5 YR 5.4 brown

Lb
Hm
Md/Hm/Rib/Lb
Teeth
/Hm/Rd/Teeth/Ph1/2/3
Teeth
Rd/Mc/V/Lb/Fm
Mp
Md/Ph1
Mp
V/Fm
Rib/Lb
Teeth
Rib/Lb

24
1
7
1
15
4
80
2
2
2
2
11
1
11

Small ruminants
Sus scrofa
Carnivore
Carnivore
Caprini
Bos taurus
Small ruminants
Cervus elaphus
Lepus europaeus
Medium mmmals
th
Small ruminants
Equidae
Small ruminants

تصویر :12طبقهبندی استخوانهای غار بتخانه براساس رنگ از راست به چپ :قهوهای،
زردرنگ ،قرمز زردفام ،صورتی
جدول شمارۀ :4مشخصات فنی سفالهای شاخص غار بتخانه
نوع
لبه
بدنه
لبه
بدنه
بدنه

توصیف
نخودی ،چرخساز ،خمیرمایه کاه و کانی ،پوشش گلی رقیق ،پخت کامل ،بافت فشرده ،فاقد تزیین (سفال لبه
واریخته)
نارنجی ،دستساز ،خمیرمایه کانی و کاه ،پوشش گلی قرمز ،پخت کامل ،بافت فشرده ،سطح بیرون با اثرانگشت
به رنگ سیاه تزیینشده
نخودی ،دستساز ،خمیرمایه کانی و کاه ،پوشش گلی قرمز ،پخت کامل ،بافت فشرده ،فاقد تزیین
نارنجی ،چرخساز ،خمیرمایه کانی و کاه ،پوشش گلی رقیق ،پخت کامل ،بافت فشرده ،سطح بیرونی سفال با
خطوط موازی افقی و مواج تزیینشده
نارنجی  ،چرخساز ،خمیرمایه کانی  ،پوشش گلی رقیق ،پخت کامل ،بافت فشرده ،تزیینات باندهای موازی افقی،
خطوط مواج محصور در باندهای افقی

دوره
مس و سنگ
اواخر مس و
سنگ
مس و سنگ
مفرغ
مفرغ

خاکستری – سیاه داغدار ،چرخساز؟ ،خمیرمایه کانی آهک و ذرات میکا ،سطح پرداخت و صیقلخورده ،پخت
لبه

کامل ،بافت فشرده ،سطح بدنه داغدار و لبه در نمای داخلی به رنگ سیاه تزیینشده است(نوع سفال

آهن

خاکستری روشن (سربی) ،دستساز و احتماالً چرخ کند؟ ،خمیرمایه کانی و ذرات میکا ،سطح پرداخت و

آهن

خاکستری)
لبه
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صیقلخورده ،پخت کامل ،بافت نیمه فشرده ،فاقد تزیین(نوع سفال خاکستری)
بدنه
لبه
لبه
بدنه
بدنه

نخودی ،چرخساز ،خمیرمایه کانی ،پوشش گلی رقیق ،پخت کامل ،بافت فشرده ،تزیینات نوارهای موازی دو تای
که حدفاصل آنها با خطوط مواج افقی تزیینشده است.
نخودی ،چرخساز ،خمیرمایه کانی ،پوشش گلی رقیق ،پخت کامل ،بافت فشرده ،شانه ظرف با نقش ریلی
تزیینشده است.
نارنجی ،چرخساز ،خمیرمایه کانی ،پوشش گلی رقیق ،پخت کامل ،بافت فشرده ،فاقد تزیین
نارنجی ،چرخساز ،خمیرمایه کانی ،یخت کامل ،بافت فشرده ،با نقش کنده ریلی تزیینشده است( نوع سفال
کلینکی)
نارنجی ،چرخساز  ،خمیرمایه کانی ،یخت کامل ،بافت فشرده ،با نقش کنده مورب تزیین شده است( نوع سفال
کلینکی

آهن
اشکانی
اشکانی
اشکانی
اشکانی

چنانچه در دو جدول فوق مشاهده میشود ،استخوانهای بتخانه ازنظر رنگ به چهار گروه عمده تقسیم
میشود که میتواند تحت تأثیر عوامل گوناگون مانند تغییرات اقلیمی ،دورههای فرهنگی مختلف و دیگر
فرآیندها بوده باشد .این در حالی است که با توجه به جدول شمارۀ  4مطالعۀ سفالهای بتخانه نیز آن را در
چهار گروه عمدۀ مس و سنگ ،مفرغ ،آهن و دورۀ اشکانی قرار میدهد .با توجه به محیط غار ،تغییرات
اقلیمی و فعلوانفعاالت صورت گرفته در این غار و در طول زمان بر روی تمام مواد فرهنگی تأثیر داشتهاند
بنابراین میتوان با توجه به نتایج مطالعۀ سفالها و استخوانها حداقل چهار دورۀ استقراری برای این محوطه
در نظر گرفت.
 .10بحث و فرضیات
علیرغم کوچک بودن مجموعه بقایای استخوانی ،این مجموعه از تنوع گونهای باالیی برخوردار است .بااینوجود
به دلیل در دسترس نبودن اطالعات صحیح از پراکندگی این استخوانها در الیههای فرهنگی متأسفانه نمی-
توان نتیجهگیری معناداری از فراوانی گونهها و یا تعیین سن مرگ جانوران ارائه داد .بااینحال با توجه به
ارتفاع محوطه و احتمال استفاده از این مکان بهعنوان استقرارگاه موقت ،همچنین شواهد سفال از دورههای
فرهنگی مختلف ،طبقهبندی استخوانها براساس رنگ و احتمال وجود دورههای فرهنگی مختلف در این
مجموعه فرضیه و احتماالت زیر مطرح میشود.
با توجه به ارتفاع محوطه و دسترسی آن به منابع آبی ،همچنین تنوع گونههای جانوری این محوطه و
شواهد باستانی از اواخر هزارۀ چهارم در نهشتهها غار ،میتوان احتمال داد این محوطه در دوره و یا دورههایی
مورداستفاده بهصورت موقت بوده و یا محل انباشت دورریزهای غذایی ساکنان محوطههای پراکنده در دشت
به شمار می آمده است .تجمع میزان زیاد بز و گوسفند اهلی در این محوطه فرضیۀ استفاده از این محل
بهعنوان آغل و محل نگهداری دام را چه در دورههای گذشته و چه در دورههای متأخر مطرح میسازد.
براساس شواهد مردمشناسی منطقه امروز نیز از این محلها بهعنوان آغل توسط روستائیان استفاده میشود.
وجود درصد باالیی از دندانهای بز و گوسفند در گروههای سنی  12-6ماه و باالتر میتواند دلیل بر بهرهوری
ازاینگونهها عالوه بر گوشت آن باشد .اگر این احتمال را در نظر بگیریم میتوان گفت جمعیت استفادهکننده
سکونت دائمی نداشتهاند .این در شرایطی است که عدم بهدست آمدن دندان از گروه سنی  6-0ماه در بین
نمونهها خود میتواند دلیل بر وجود الگوی کشتار فصلی متفاوت باشد و یا از بین رفتن نمونههای جوانتر در
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اثر عوامل گوناگون .بنابراین اثبات این فرضیهها نیازمند در دست داشتن گاهنگاری دقیق و یا انجام آزمایش-
های گاهنگاری مطلق است.
درصد باالی اسبسانان مجموعه احتماالً در ارتباط با استفاده زیاد خر اهلی(  ) Equus asinusبرای کار
است .گاهی از خر در دامپروری بهعنوان راهنمای گله استفاده میشده است .همچنین خر نقش مهمی در
سیستم کوچنشینی و حملونقل افراد از مکانی به مکان دیگر داشته است با توجه به باال بودن سن حیوان در
هنگام مرگ که از تخمین میزان ساییدگی میزان دندان بهدست میآید ،بهویژه گونۀ خر اهلی میتوان احتمال
مردن یا شکار شدن و خورده شدن این حیوان را در محل غار در دورههای متأخرتر در نظر گرفت .زیرا در
مطالعات قومنگاری حتی تا به امروز نیز این حیوان در صورت کهولت سن معموالً کشته نمیشود و در مراتع
اطراف و دشتها رها میگردد بنابراین این احتمال وجود دارد که این حیوان طعمۀ حیوانات گوشتخوار بوده
و یا در محل غار بهطور طبیعی مرده باشند.
 .11نتیجه
مجموعه بقایای جانوری غار بتخانه دربرگیرندۀ گونههای متنوع جانوری است که بیشتر این گونهها از جانوران
دورۀ هولوسن به شمار میآیند .وجود میزان قابلتوجه بقایای استخوانی بز ،گوسفند و گاو اهلی بهدستآمده از
این محوطه نشاندهندۀ استفاده موقت از آن توسط افراد نیمه یکجانشین با اقتصاد دامپروری و احتماالً
کشاورزی بهمنظور مصارف گوناگون بوده است .وجود شواهد سفال و بهموازات آن طبقهبندی استخوانها بر
اساس رنگ سطح خارجی در تماس با خاک از دورههای مختلف فرهنگی تشکیلشدهاند.
با توجه به نتایج مطالعۀ بقایای جانوری میتوان فرضیههای مطرحشده را تا حدودی بررسی کرد .باالبودن
درصد فراوانی گوسفندسانان و در درجۀ دوم گاو وابستگی ساکنان احتمالی غار بتخانه را به دامداری نشان
می دهد .تعیین سن مرگ برای هر دو گونۀ بز و گوسفند حدود دو سال و باالتر از آن است و این الگو با الگوی
بهدستآمده از سن مرگ گوسفندسانان در غارهای منطقه مدیترانه که مورداستفاده شبانگران است و معموالً
در تابستانها و برای حفاظت از دام در شب استفاده میشود تفاوت دارد .اگر این نمونهها از بافت مشخص و
بهصورت دقیق برداشته می شد احتمال درک یک الگوی منطقی استقراری در این غار وجود داشت اما به دلیل
آشفتگی مواد باستانی بهدستآمده نمیتوان در حال حاضر اطالعات بیشتری از مطالعۀ آن بهدست آورد .وجود
بقایای گاو در محوطه غار بتخانه از دو جهت اهمیت دارد .وجود بقایای گاو نقشِ اینگونه را در تأمین مواد
پروتئینی و احتماالً بهره وری از آن در امور کشاورزی توسط ساکنان این محوطه و یا محوطههای اطراف غار را
نشان میدهد .استفاده از حیوان درکارهای سنگین مانند کشاورزی بر روی استخوانهای حیوان آثاری برجا
میگذارد ( )Pathologyکه بر روی استخوانهای گاو این محوطه مشاهده نشد و تنها آثار پاتولوژی بر روی
یکدندان آسیاب سوم ( )Third Molarاین حیوان مشاهده شد که میتواند به دلیل کمبود منبع غذایی و یا
تغییرات اقلیمی ایجادشده باشد .از جهت دیگر وجود بقایای گاو در محوطههای باستانی میتواند یکی از
شاخصههای یکجانشینی بشمار رود .عالوه بر این وجود بقایای گراز یا خوک را نیز در این مجموعه باید در
نظر گرفت که به علت کم بودن آن میتوان تصور کرد که وحشی بوده است ( )Mashkour,2006این بقایا در
حدود  3درصد بقایای جانوری بتخانه را تشکیل داده است ..بهطورکلی وجود گراز نهتنها در ایران بلکه در
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محوطههای خاورمیانه نیز کم دیدهشده است .نتایج مطالعۀ  52محوطه در ایران( )5از دورۀ نوسنگی تا پایان
عصر آهن میانگین نرخ فراوانی گراز در این محوطهها را در حدود  2.6درصد نشان میدهد که این نرخ در
برخی از محوطهها کمتر از  0.1درصد نیز بوده است .این بقایا در محوطههای دورۀ نوسنگی و عصر مفرغ کمتر
از محوطههای مس و سنگ و آهن است(.)Mashkour,2006:157
تعداد کم بقایای خوک یا گراز بهدستآمده میتواند به دلیل کمرنگ بودن نقش آنها در اقتصاد زیستی
بوده باشد .یکی از عواملی که میتوان برای کم بودن این بقایا برشمرد ،شیوۀ زندگی دامداری مبتنی بر پرورش
بز و گوسفند است که از دورۀ نوسنگی در ایران وجود داشته است .به همین منظور جوامع جهت دسترسی به
علوفه برای چرای دام خود به کوچروی روی آوردند که سبب رشدِ کندِ گونههایی ازجمله گاو اهلی و گراز بوده
است ،چراکه پرورش این دو گونه به محیط نسبتاً مرطوب و ترجیحاً زندگی با جابجایی کمتر از گوسفندسانان
نیاز داشته؛ در منطقه کوهدشت در اواخر هزارۀ چهارم تا نیمۀ هزاره دوم قبل از میالد محوطههایی با شاخصۀ
استقرارهای یکجانشینی مهمی در نزدیکی غار بتخانه شناسایی و گزارششدهاند .بنابراین با توجه به دالیل
برشمرده شاید بتوان فرضیه یکجانشینی را مبتنی بر پرورش دام و کشاورزی را در این محوطه مطرح نمود.
بدیهی است که صحبت دقیقتری در ای ن مورد نیازمنداست و در دست داشتن اطالعات بیشتر نهتنها از این
محوطه بلکه از محوطههای ایران و خاورمیانه است.
تمام دندانهای شناساییشده از گونۀ اسبسانان براساس اندازهگیری و نمودار مقایسهای با سایر گونهها،
بهغیراز دو قطعه ،متعلق به گونۀ خر اهلی در این محوطه است .چنانچه مطالعات باستانجانورشناسی و
قومشناسی نشان میدهد از خر درگذشته و تا به امروز بهعنوان راهنما و همراه گلهها استفاده میشده بنابراین
خر بهغیراز فعالیتهای کشاورزی و حملونقل در دامپروری نیز نقش داشته است (مشیری )1379،عالوه بر این
مردن این حیوان در این محل و باال بودن سن حیوان در هنگام مرگ میتواند دلیلی بر نگهداری حیوان در
محل و یا سکونتگاهی در نزدیکی غار بتخانه باشد .تعیین سن مرگ نمونههای خراهلی در مجموعه با توجه به
میزان سایش دندان حیوان ،و مقایسۀ آن با الگوی محوطههایی مانند غار کفتارخون ،فرضیه استفاده از این
غار ،توسط جوامع کوچنشین را تقویت میکند .براساس مشاهدات باستانشناسی و قوم نگارانه و همچنین
مطالعۀ سفالهای این محوطه ،جوامع کوچرو تا به امروز نیز در این مناطق استقرار دارند .از طرفی دسترسی
آسان به داخل غار به سبب ساختار شکلی غار که از نوع غارهای خطی و افقی استفاده ندارد .در دوره مس و
سنگ متأخر همانند بسیاری از مکانهای طبیعی در زاگرس مرکزی از آن بهعنوان سکونتگاهی موقت
استفادهشده است(گراوند .)1387 ،مطالعات باستان جانورشناسی در بررسی این فرضیه به دلیل در دست نبودن
اطالعات باستانشناسی کمک چندانی نمیکند اما به دلیل احتمال وجود حداقل چهار دورۀ فرهنگی در این
محوطه و مشاهدۀ بقایای استخوانی با شواهد فعالیتهای انسانی بر روی آن ،میتوان احتمال داد که این محل
در دورههایی بهعنوان سکونتگاه موقت استفادهشده باشد.
در مطالعۀ حاضر تالش شد حداکثر اطالعات باستانجانورشناسی فارغ از اطالعات باستانشناسی و صرفاً
بهمنظور معرفی مجموعه مطالعه شده و نتایج حاصل از آن در راستای نتایج مطالعۀ سفال قرار گیرد.
بااینوجود به دلیل نبود اطالعات باستانشناسی و آشفتگی الیههای باستانی تنها میتوان احتماالتی را با
درصد اطمینان نهچندان باال برای این مجموعه در نظر گرفت .بدیهی است به دلیل موقعیت جغرافیای و
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اقلیمی ،همچنین موقعیت جغرافیایی و ریختشناسی غار ،در صورت کاوش دقیق و نمونهبرداری منظم ،می-
توان به نتایج خوبی در رابطه با الگوهای استقراری در این محوطه و در مقیاس وسیعتر در منطقۀ لرستان و
کوهدشت دستیافت.
پینوشتها
 .1به نقل از بابک مرادی عضو هیئت کاوش محوطۀ بتخانه
 .2شامل تعیین فراوانی رده بر مبنای تعداد بازماندههای استخوانی(ت.ب.ا) قابل شناساییی و غیرقابلشناسایی ،تعیین فراوانی رده
بر مبنای تعداد بازماندههای استخوانی قابلشناسایی(ت.ب.ا.ش) و وزن استخوانها است.
 .3شامل استخوان سنجی ،و مطالعه و شناسایی آسیبهای وارده بر استخوان است.
 . 4ثبت اطالعاتی نظیر؛ نوع گونه ،جهت آرواره یا دندان (متعلق به سمت راست یا چپ بودن) ،تعیین نوع دندان (که آرواره پایین
شامل دندانهای پیش آسیاب دوم  ،P2پیش آسیاب سوم  ،P3پیش آسیاب چهارم  ،P4آسیاب اول  ،M1آسیاب دوم ،M2
آسیاب سوم  M3و دندانهای شیری  dp3و  dp4میباشد) ضروری است.
 .5این مطالعات تا پیش از سال  2002میالدی است.
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