
  

  مازندران  ۀباستانی گوهر تپ ۀبازسازي رژیم غذایی محوط

  دست آمده از آن محوطهه ب یهاي دندانبر اساس آنالیز ایزوتوپی نمونه

  فهیمه شیخ شعاعی

  دانشجوي دکتري باستان شناسی دانشگاه تهران

د مهدي موسوي کوهپردکتر سی  

ساستادیار دانشگاه تربیت مدر  

  دکتر حامد وحدتی نسب

  مدرسدیار دانشگاه تربیت استا

  )14 تا 1 صاز ( 

  13/06/1389: تاریخ دریافت

  26/08/1390: تاریخ پذیرش

  :چکیده

پایدار کربن و نیتروژن تکیه  ایزوتوپهايپژوهش حاضر بر تعیین رژیم غذایی، با استفاده از آنالیز 

باستانی گـوهر تپـه در    ۀاسکلت انسانی از قبرستان عصر آهن محوط دوازدهدارد که از کالژن دندان 

  .شرق استان مازندران واقع در ساحل جنوبی دریاي خزر استخراج شده است

گوهر تپه در دشتی رسوبی واقع شده  ۀمحوط که میدهدشناسی نشان شواهد جغرافیایی و زمین

هاي گوسفندي و شـواهد گیـاه   شناختی نظیر گونههاي جانور باستانکشف داده از طرف دیگر. است

کشاورزي در این محوطه با استفاده  فعالیتهايهاي مربوط به شناختی نظیر جو اهلی و نشانهانباست

، بیانگر آن است که دامداري و کشاورزي جزء میدهند کل ابزار سنگی را تشکیل% 70ها، که از تیغه

  .اصلی ساکنان این محوطه بوده است فعالیتهاي

نیز استفاده از پستانداران خشکی در رژیم  15نیتروژنو  13ایج حاصل از آنالیز ایزوتوپ کربننت 

هـاي مـورد   نمونـه  در 13تمرکز سطوح ایزوتوپ کـربن . کندیید میأغذایی ساکنین این محوطه را ت

دارد که هـیچ نشـانی از    است، حکایت از آن در هزار -9/19در هزار تا  -2/20آزمایش که در حدود 

گیاهـان  مانند امـروز  ساکن در این محوطه وجود ندارد، و  رژیم غذایی مردم در C4گیاهان  استفادة

C3،  نتایج سطوح ایزوتـوپ  . ه استگرفتمی پوشش گیاهی غالب منطقه مورد استفاده قراربه عنوان

هـاي  گونـه (که وجود علفخواران خشـکی   است در هزار 3/11در هزار تا  79/8ود در حد 15نیتروژن

بنابراین، نتایج آنالیزهاي . میدهدرا در رژیم غذایی نشان ) وگندم و ج( C3و گیاهان ) گوسفندسانان

زمینـی را نشـان    C3هاي گیاهـان  اکوسیستم ۀیی بر پایاگوهرتپه، رژیم غذای ۀایزوتوپی براي محوط

خـارج از  (دیگـر   ۀگوهرتپه با نتایج آنالیز سـه محوطـ   ۀهاي محوطنمونه نتایج آنالیز ۀمقایس. میدهد

  .امر است نیز گویاي همین) ایران

  

  .شناسی، رژیم غذایی، دندان، گوهر تپه، عصر آهن، مازندراندیرین تغذیه :هاي کلیديواژه
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  :مقدمه

ناسـی محوطـه، آنـالیز    شباسـتان  ۀمتفاوتی، شامل مطالعهاي تحلیلی شناسی با روشتغذیه هپژوهش دیرین

هـاي غـذایی   بررسی رژیـم ، اخیراً .شودغذا انجام می ۀو ابزارهاي به کار رفته براي تهی ،حیوانی بقایاي گیاهی و

دیدگاه علـم   ها، ازساختمان و پوشش دندان ةمشاهد ۀوسیله جوامع گذشته، با استفاده از بقایاي استخوانی و ب

اي که فقط در موارد استثنائی بـاقی  در گذشته از معده و محتویات روده ،گیردشناسی صورت میآسیب ۀدیرین

کـه  یی از آنجـا . شـد کردنـد، اسـتفاده مـی   را مـنعکس نمـی  ) دائمی(مانده بودند و لزوماً رژیم غذایی همیشگی 

م غذایی یک فرد یا یـک گـروه و   اطالعات الزم براي فهم کامل رژی ۀهمۀ به تهی ها منجرهیچکدام از این روش

پژوهشـی، بـا انجـام آنالیزهـاي ایزوتـوپی       ۀهاي اخیر تحول جدیدي در این زمینتغییرات آن نشدند، طی دهه

  .)Giorgi et al., 2005(زمین شیمی زیستی، و شیمی استخوان فراهم شده است 

  

  :هاي ایزوتوپیآنالیز

متفـاوت اسـت و در نتیجـه جـرم       هایشـان بـا هـم   نـوترون هایی از یک عنصرند که تعداد ها، شکلایزوتوپ

ایزوتـوپ  . وجـود دارنـد  ) رادیواکتیـو (آنها به دو صورت پایدار و ناپایدار  .(Faure, 1986)اي متفاوتی دارند هسته

پایدار، این حالـت وجـود    ایزوتوپهاي که براي در حالی ،شوددر طول زمان دچار تجزیه می) رادیواکتیو(ناپایدار 

کـربن  . سر و کار دارند) 14و  13، 12کربن (شناسان عموماً با سه ایزوتوپ کربن شناسان و انسانباستان. ردندا

 سـبب است و به ) رادیواکتیو(ناپایدار  14کربن . شوندپایدارند و در طول زمان دچار تجزیه نمی 13کربن  و 12

 13و کربن  12که کربن  در حالی ،رودر میتجزیه در طول زمان، عامل مفیدي براي تاریخگذاري کربن به شما

  .دروایط محیطی به کار میتغذیه و شر براي بازسازي دیرینۀ

نیتـروژن  . ی پیش از تاریخ مفیدندهاي غذایهاي رژیمکردن جنبهپایدار نیتروژن هم براي روشن ایزوتوپهاي

 ۀتند و درنتیجه براي بازسازي دیرینـ پایدار هس) 15و  14نیتروژن (ایزوتوپ دارد که فقط دو ایزوتوپ آن  هفت

  ).Tucker, 2002(گیرند تغذیه مورد استفاده قرار می

 پایدار براي تفسیر رژیم غذایی، بر روي کربن و نیتروژن استخوان تمرکز یافته است و ایزوتوپهايآنالیزهاي 

 معـین طبیعی بین طبقـات  طور ب ها زیرا این نسبت ؛میدهندتغذیه بدست  هاي صحیحی را از دیرینۀبینیپیش

,Deniro, 1987; Hutchinson et al., 1998; Norr(کننـد  انواع مـواد غـذایی فـرق مـی     هـا بـه   ایـن تفـاوت   .)1995

ایـن عناصـر    ایزوتوپهـاي د، منتقل شده و بررسی نسبت انکردهرادي که این غذاها را مصرف میهاي افاستخوان

 Bender et al., 1981; Deniro(نماید ند، مشخص اهکردافراد مصرف می تواند نوع غذایی را کهمی ،هادر استخوان

and Epstein, 1978; Katzenberg, 1992; Tieszen et al., 1983; Vogel, 1978.(   

  



٣/ ۀ مازندرانبازسازي رژیم غذایی محوطۀ باستانی گوهر تپ

  :مواد غذایی و نسوج مصرف کننده ةنیتروژن در انواع عمد پایدار کربن و ایزوتوپهايمقادیر تقریبی 

نشـان   1مـواد غـذایی در شـکل     نیتروژن براي برخی از انواع عمدة ایدار کربن وپ ایزوتوپهايمقدار تقریبی 

اند و در صورت نیاز بـه مقـادیر جدیـد،    این اشکال بر اساس مقادیر موجود در گذشته تنظیم شده. اندداده شده

همچنین مقدار . خاك را نیز در نظر داشت ةکنندثیر آلودگی هوا و استفاده از مواد شیمیایی خنثیأست تا الزم

نشـان   2شـکل   هاي حیوانی و گیاهی یک خلیج سـاحلی در هاي ایزوتوپ کربن به نیتروژن گروهتقریبی نسبت

  .داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Simon Mays, 1998(پایدار در برخی از مواد غذایی عمده  ایزوتوپهايمقادیر متوسط : 1شکل 

  

  

  

هـاي  نمونـه . تصحیح شده است -2 %ی براي شبیه شدن با گوشت، کربن کالژن استخوان حیوان2 در تصویر

هاي زمینـی وگیـاهی شـبیه بـه     کنندههرچند سطوح مصرف .اندتصحیح شده+ 5/1%ثیر صنعتی أجدید براي ت

  ).Tykot,  2004(سطوح منابع دریایی ممکن است متفاوت باشد  اما دیگر نواحی هستند، 

در رژیـم غـذایی انسـانی و     C4و  C3 یدار، بررسی توزیع نسبی گیاهانپا ایزوتوپهايمهمترین هدف مطالعات 

در  ۀنیتـروژن مطالعـ   ایزوتوپهـاي بیشـترین کـاربرد   . بعضی منابع غذایی دریایی یا خشکی است ةاستفاد ۀمطالع

شـوند کـه از نـواحی    مشاهده مـی  یدر مواد باستانی، C3 هاي خالصرژیم. ی دریایی استیمیزان مصرف مواد غذا
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شـوند  نـدرت دیـده مـی   به صورت خالص، بـه  C4 هاي دریایی ورژیم. هستند C4لی دور بوده و فاقد گیاهان ساح

  ).3شکل (

,Ambroseدر هزار کمتـر از مـواد غـذایی اسـت     هاي انسان حدود پنجکالژن استخوان 13C δمقدار 1993).( 

 Hedgesand(رگتر از مواد غذایی اسـت  در هزار بز د سه تا پنجدر کالژن مانند نسوج نرم در حدو 15N δمقدار 

Reynard, 2007; Bocherens and Drucker, 2003(.  ،بـرنج    براي مثـال(Oryza sativa)     کـه یـک گیـاهC3   ،اسـت

آن  13C δباشـد، سـطح   می C4که گیاه )Foxtail millet Setaria italica(است و ارزن -26 ‰آن 13C δسطح 

;Hu et al., 2006(است -11‰در حدود  Pechenkina et al., کـم   5‰برنج و ارزن،  13C δاگر از سطوح .)2005

  ).4شکل (دست خواهد آمده این گیاهان ب کنندةمصرفکالژن استخوان  13C δشود، مقدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :گوهرتپه ۀموقعیت جغرافیایی محوط

N 53° "42 '40 °36(کیلـومتري غـرب بهشـهر     تقریبی پنج ۀباستانی گوهرتپه، در فاصل ۀمحوط 24' 07" E(  و

برنـز   ةایـن محوطـه در طـی دور   . کال در استان مازندران واقع شده اسـت دو کیلومتري شمال غرب شهر رستم

و  IIآهـن   ةخر متروك شـده و مجـدداً در دور  أبرنز مت ةهکتار داشته، اما در دور میانی وسعتی در حدود پنجاه

III ار گرفته استورد استفاده قربه عنوان قبرستان م )Sołtysiak and Mahfroozi, 2008 .(  

  



۵/ ۀ مازندرانبازسازي رژیم غذایی محوطۀ باستانی گوهر تپ

شناختی در میان نوار باریـک حاصـلخیزي بـین دریـاي مازنـدران در شـمال و       گوهرتپه از نظر بوم ةمحدود

کیلـومتر بـه    حـدود سـی   ،ترین بخش آن در نزدیکی ساريوسیع. هاي البرز در جنوب قرار داردهاي کوهدامنه

کمی با ساحل  ۀاین محوطه فاصل. باشدکیلومتر می 6-7نزدیکی گوهرتپه فقط  سمت غرب بوده و عرض آن در

بنـا بـر   . کیلـومتري آن قـرار دارد   و ارتفاعات البرز در کمتر از یـک ) هساعت پیاد در حدود یک تا دو(دریا دارد 

تان، هاي معیشـتی مختلفـی ماننـد شـکار در کوهسـ     شواهد جغرافیایی برشمرده، در این محوطه همواره شیوه

-در دشـت ) بستانکاري(پروري ها و مرغزارهاي ساحل دریا و کشاورزي و گلماهیگیري از دریا، دامداري در تپه

,Noel(پذیر بوده است هاي کوهستانی امکانها و دره 1921.(   

 بـراي  نیـاز  باشد که بیشتر از مقـدار مـورد  متر میمیلی 600میانگین بارش ساالنه در این منطقه، بیشتر از 

ایـن   در) آب شـیرین (با این وجود مشکل مهـم جمعیـت منطقـه، کمبـود آب آشـامیدنی     . رویش گیاهان است

کیلـومتري غـرب گوهرتپـه     در حـدود ده در این منطقه وجود دارد که ) نکاء(تنها یک رود دائمی . هاستدشت

شـوند  ستان ناپدیـد مـی  اند، در تاببسیاري از نهرهاي موسمی و موقت که از کوهها سرچشمه گرفته. واقع است

)Sołtysiak and Mahfroozi, 2008.(  

  

  

  

  

  

  :گوهرتپه ۀمطالعاتی در محوط ۀنگاهی گذرا به پیشین

  :  مطالعات بقایاي گیاهی) الف 

هاي مربـوط بـه   الیه از (Hordeum vulgare)جو اهلی هاي گوهرتپه فقط دانۀنمونه در: شدهگیاهان کشت-1

. به دست آمده است) XXX-IV1AUگمانه  10الیه (عصر آهن 

Prunus(نوع چوب گیالس جنگلی  هاي زغال چوب این محوطه، دوی نمونهبا بررس: زغال چوب -2 avium( 

الیـه  (هاي مربوط به عصر آهن در الیه) بلوط( Fagaceae ةو بلند مازو از خانواد) گل سرخ( Rosaceae ةاز خانواد

چوب درختـان پهـن بـرگ اسـت کـه      شده از هاي چوب شناساییزغال. شناسایی شد ) XXX-IV1AUگمانه  7

هـا، چـوب سـوزنی برگـان شناسـایی نشـده       تاکنون در ایـن نمونـه  . شوداکنون در اطراف محوطه یافت میهم

  ).1384کیمیایی، (است

  

  :ابزار سنگی) ب
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هـاي  ري و تراسکواترن ةهاي جوان دوردشتی که گوهرتپه در آن واقع شده، با توجه به اینکه حاصل آبرفت

اي حاصلخیز و مستعد براي کشت و پرورش انواع محصوالت کشاورزي به شـمار  اي است، منطقهمخروط افکنه

. سـت گونـه ابزارها آوري تولید اینتنوع زیاد در فن ةدهنددست آمده نشانه همچنین ابزارهاي سنگی ب. رودمی

) هـاي داراي جـال  تیغه(ها ها را داستیغه مجموعۀ کلّ%  10هاست و شامل تیغهابزارهاي سنگی %  70قریب به

وجـود  . ها به مرور زمان حالت صیقلی به آنها داده اسـت اثرات بقایاي گیاهی بر روي این داس 1.میدهدتشکیل 

بـا ایـن حـال بقایـاي گیـاهی      . ها مدرکی معتبر براي اثبات کشاورزي گسترده در این محوطـه اسـت  این داس

هاي گیاهی هنگـام شناورسـازي   البته این امکان وجود دارد که تعدادي از دانه. نیست چندان گویاي این مطلب

  . ها، بر میزان بقایاي بازیافتی اثر گذاشته باشداز دست رفته یا حجم کم نمونه

  

  :بقایاي جانوري) ج

ب اهمیـت  هاي موجود به ترتیـ هاي باستان جانورشناسی در محوطه، در دورة مفرغ گونهبا توجه به بررسی 

عصرآهن، گوسفندسـانان،    در. گاو، گراز و باالخره گوزن است  ،)به معنی گوسفند و بز(اقتصادي، گوسفندسانان 

هاي موجود دیگر مانند سگ و االغ مصرف غـذایی  گونه. و پرنده وجود داشته است) به یک میزان(گراز و گوزن 

در آینده، بـراي مشـاهدة آثـار    ند، نیاز به مطالعۀ بیشتر اهگرفتاند و اگر هم مورد استفادة غذایی قرار مینداشته

  .در هر دو دوره گاو باالترین گونۀ حیوانی است). 1386، يماهفروز(دارد قصابی 

  

  : مواد و روش آنالیز

مـورد مطالعـه قـرار     ،محوطۀ گوهرتپـه  قع در چندین ترانشۀهاي انسانی واعدد دندان، از اسکلت 12بقایاي 

 Europaمتري جرمی درصد عنصري آنها از طریق اسپکترور ایزوتوپی کربن و نیتروژن و همچنین مقدا. گرفتند

Geo 20-20 isotope ratio  دي اکسـید کـربن و گــاز نیتـروژن توسـط جداســازي     . گیـري شــده اسـت  ، انـدازه

زوتـوپی در  گیري ایسانتیگرادي دریافت و همزمان براي اندازه ک محوطۀ شصت درجۀکروماتوگرافی گازي در ی

هاي شاهد بـراي کـالیبره کـردن داخلـی طـی      استانداردها و نمونه. الیز شدندمقدار کل نیتروژن و کربن آلی آن

و نیتروژن هوا گزارش شدند که با اسـتانداردهاي داخلـی    VPDBها با مقیاس تمام داده. آزمایش وجود داشتند

-) EDTAو  )-(GNS 20.85‰ for δ13C, 9.41‰ for δ15Nکالژن  ،) for δ13C, 1.8‰ for δ15N ‰22.7- (لوسین

30.6‰ for δ 13C, 0.4‰ for δ15N) 0.1±هـا  گیريدقت آنالیزي نوعی براي این اندازه. تنظیم و نرمال شدند‰  

_____________________________________________________________________  

.هاي آقاي رحمت نادري و گفتگوي شفاهی خانم کیمیایی با ایشانبراساس بررسی .1
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,Beavan, 2009(است  δ15Nبراي  ‰0.3± و δ13Cبراي  Present Comment.(     هـاي  الزم به ذکـر اسـت کـه نمونـه

  .اندسازي و آنالیز شدهدر کشور نیوزیلند، آماده ،Rafterزمایشگاه رادیوکربن دندان انسان، توسط آ

  

  :نتایج آزمایشات و بحث

نتـایج   محـدودة . نشان داده شده است 2جدول ها در و خالصۀ داده 1نتایج آنالیز ایزوتوپ پایدار در جدول 

بـا میـانگینی حـدود     -8/17 ‰تـا  -2/20 ‰از) نمونـه  12(هاي مورد آزمـایش  نمونه 13ایزوتوپ پایدار کربن

ـ  1/12 ‰تـا  79/8 ‰، از15و نتایج ایزوتوپ پایدار نیتـروژن  باشدمی -7/19 ‰ 64/0± میـانگینی حـدود     اب

شـده در گوهرتپـه را   نتایج ایزوتوپی، تراکم در رژیم غذایی در میان اشخاص دفـن . دارد 1275/10 ‰ 93/0±

  ).  6شکل ( میدهدنشان 

آید، سـطوح ایزوتـوپ   هایی که نوعاً پروتئینشان از غذاهاي دریایی به دست می، انساندانیمهمانطور که می

در . باشـد مـی  22 ‰و 12 ‰و سطوح ایزوتوپ پایدار نیتـروژن آنهـا بـین    -12‰پایدار کربن آنها نزدیک به 

وح ی اسـت، سـط  منـابع پـروتئین زمینـ   بـر اسـاس   C3شان فقط گیاهـان  هایی که رژیم غذاییحالی که انسان

. را دارنـد  12 ‰تـا  5 ‰و سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن از حدود -20 ‰در حدود  13ایزوتوپ پایدار کربن

بر پایـۀ پـروتئین زمینـی دارنـد، سـطوح       C3اي مرکب از غذاهاي دریایی و گیاهان هایی که رژیم غذاییانسان

Richards t(خواهد بود ا، بین نقاط پایانی دو گروه باالایزوتوپی آنه al., 2006; Schoeninger and Moore, 1992 .(

با توجه به نتایج ایزوتوپی به دست آمده از ساکنان محوطۀ گوهرتپه، آنها کمابیش جزء گـروه دوم قـرار دارنـد؛    

  .و حیوانات زمینی دارند C3اي بر پایۀ گیاهان هایی که رژیم غذایییعنی انسان

  

  )Beavan, 2009(ن و نیتروژن نتایج آنالیز ایزوتوپ پایدار کرب: 1جدول

Atomic 
C:N Rati  

o  

%N%C
std. 

dev.
d15N  

std. 
dev.

d13CSexSample IDN

3.213.6    
   

37.84  
    

0.04     10.4  
       

0.06-20  MAH2xxl  F:23
1

3.213.56  
    

37.740.138.70.09-19.7FAH2XX F:33
2

3.2715.142.40.029.20.01-19.8FT.AH2XX 
F:18 D:26, 16

3

3.2915.142.60.039.70.01-19.9UT.AJ2XX 
F:38

4

3.2516.044.50.0610.50.02-20.0MT.AH2XXI 
F:62 D:22, 30M

5

3.2715.744.00.0310.20.00-19.4  UT.T.M SK.I 
F:18

6

3.2814.641.00.028.80.02-19.9UT.AL2XXI 
F:6 D:24, 39M

7

3.2814.941.90.0211.30.01-17.8UT.AL2XX 8
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F:9 D:25, 95M
3.2914.340.40.0210.50.01-20.1UAH2XXI 

F:37 D:24, 47
9

3.3014.541.10.0512.10.00-20.2UT.AI2XXI 
F:15 D:23,79

10  

3.3114.641.40.0610.10.02-20.0UAH2XXII F:7
D:19, 80M

11

3.2915.343.30.029.90.02-20.0FT.AI2XX 
F:32 D:25,40M

12

  

  هاي آنالیز ایزوتوپی پایدار کربن و نیتروژنخالصه آمار داده: 2جدول

Stable Isotope N Mean Minimum Maximum

 δ 13C

Total sample
Females

Males
Sex unknown

12
3
2
7

19.7±0.64-

-19.8
-20.0
-19.6

-17.8
-20.0
-20.0
-20.2  

-20.2
-19.7
-20.0
-17.8

δ 15N
Total sample

Females
Males

Sex unknown

12
3
2
7

10.1±0.93
9.2

10.4
10.3

8.7
8.7

10.4
8.8

12.1
9.9

10.5
12.1

  

 -0/20‰از  13C δ یص داده شده بود، سطوح هاي تدفینی که هویت آنها زن تشخسه اسکلت از کل نمونه

، بـا میـانگینی در   9/9 ‰ تـا  79/8 ‰ از 15N δو سطوح  -85/19 ‰ با میانگینی در حدود -75/19 ‰ تا

 13C δ درمورد دو اسکلت مرد نیـز، کـالژن بـه دسـت آمـده از ایـن اشـخاص، سـطوح         . است 29/9 ‰ حدود

 7شکل شمارة. باشدمی47/10‰ا میانگینی در حدود و ب 5/10 ‰ تا 44/10 ‰ از 15N δو سطوح  -‰20

  .میدهدمشخص نیست، نشان  ها را براي مردان، زنان و اشخاصی که جنسیت آنهاهمپوشانی توزیع
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  :هاي دیگرمقایسۀ محوطۀ گوهرتپه با محوطه

  )ناکدو( :کرة جنوبی Nukdoمحوطۀ  -1

  این محوطه یکی از بزرگترین . رة جنوبی واقع شده استک در یکی از جزایر شبه جزیرة Nukdoمحوطۀ 

  Proto-Threeهـاي تا حدود دورة پادشـاهی  Mumunشود و از دورة شناسی کره محسوب میهاي باستانمحوطه

Choy andه است مسکونی بود) بعد از میالد از قرن چهارم قبل از میالد تا قرن یکم( Richards, 2009).(  

هاي این محوطه تا حـدودي قابـل مقایسـه بـا  گوهرتپـه      پایدار به دست آمده از انسانهاي ایزوتوپی نسبت

هـاي  نسـبت باشـد، و  مـی  -4/17 ‰ تـا  -3/22 ‰از  Nukdoنتایج نسبت ایزوتوپ پایدار کربن محوطه . است

ربن حدود نتایج ایزوتـوپ پایـدار کـ   . است  -8/17 ‰تا  -2/20 ‰ایزوتوپی پایدار کربن محوطۀ گوهرتپه  از 

ها به طور معمول در اصـل زمینـی   که منشأ منابع پروتئینی این جمعیت میدهدحاصل از هر دو محوطه نشان 

  ).Ibid(نبوده است  C4بوده و در رژیم غذایی آنها هیچ ورودي قابل دریافتی از غذاهاي گیاه 

نتـایج  . توجـه اسـت   ، مـورد )شـدید (اي از جامعۀ پیچیده با کشاورزي متمرکزبه عنوان دوره Mumunدورة  

ها، تفـاوت  هاي غذایی مرتبط با جنس نمونهکه در رژیم میدهدنشان  Nukdoایزوتوپی بقایاي انسانی از محوطۀ 

اسـتفادة کمتـر    ت که حاکی ازکمتر از مردان اس1 ‰سطح ایزوتوپ پایدار نیتروژن در زنان، تقریبا ً. وجود دارد

را  Nukdoایزوتوپی تنوع در مصرف غذا در میان افراد جامعۀ محوطـۀ   این دادة. باشداز منابع پروتئینی میزنان 

  .کندمنعکس می

زنان نسـبت بـه   . هاي محوطۀ گوهرتپه نیز تفاوت وجود داردهاي ایزوتوپی بین جنس نمونهدر مورد نسبت

کمتر زنان دهندة استفادة ، که نشان1 ‰تفاوتی درحدود  شان کمتر است؛مردان سطوح ایزوتوپ پایدار نیتروژن

  .  میدهداز منابع پروتئینی است و تنوع در مصرف غذا در میان افراد جامعۀ گوهرتپه را نشان 

توانـد اطالعـاتی دربـارة گیاهـان و     هـاي اسـتخوان حیـوانی، مـی    سطوح ایزوتوپی کربن و نیتروژن از نمونه

در محـدودة   Nukdoوحشی محوطـۀ  از آنجایی که نتایج ایزوتوپی آهو و گراز . هاي گذشته تهیه کنداکوسیستم

و قسمت جنـوبی شـبه جزیـرة     Nukdoشود که پوشش گیاهی جزیرة باشد، معلوم میمی C3هاي کنندهمصرف

  ).(Ibid بوده است C3اخیر، غالباً از گیاهان  Mumunکره در دورة 

وهرتپـه بـراي   هاي جـانوري محوطـۀ گ  هاي مالی، امکان آزمایش بر روي نمونهمتأسفانه به دلیل محدودیت

شناسـی و در  هـاي جـانور باسـتان   فراهم نشد، اما از طریق مطالعه و استفاده از یافته Nukdoمقایسه با محوطۀ 

شناسی محوطۀ گوهرتپه، توانستیم بـه اطالعـاتی مفیـد و راهگشـا     هاي گیاه باستانکنار آن استفاده از پژوهش

  .یابیم هاي گذشتۀ این محوطه دستدربارة گیاهان و اکوسیستم
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  جئودیک تپه :ترکمنستان Geoktchik Depeمحوطۀ  -2

هـاي مـورد   استخوان. نواقع در جنوب غرب ترکمنستا) شمال شرقی ایران( Dehistanاین محوطه در دشت 

ــاریخی همزمــان  ،)م.ق 1300(، عصــر آهــن ، از دو دورةGeoktchik Depe مطالعــۀ محوطــۀ ــا و دورة ت دورة ب

بقایـاي   غیـر از محوطـۀ بـاال،    . انـد بعـد از مـیالد بـه دسـت آمـده      7ــ 6اسـالمی قـرن   آغـاز دورة   ساسانیان و 

باشد نیز مورد آزمـایش قـرار گرفتـه    بعد از میالد می 12ـ11به دورة ایلخانی قرن  متعلّقکه  Misrijanمحوطۀ

) ( Geoktchikهاي عصر آهن محوطه هاي گوهرتپه را با نمونهما داده. است Depe  سـنجیم  مـی)Bocherens et 

al., 2006.(  

در ایـن محوطـه، سـطوح ایزوتـوپ     نمونۀ انسانی مورد آزمایش از دورة آهـن   2بنابر نتایج به دست آمده از 

تـا   6/13در حدود  15وژندر حالی که نتایج ایزوتوپ نیتر ـ است،1/20ـ تا 2/20آنها در حدود کالژن  13کربن

  . باشدمی 2/14

بـه دسـت   ) هاي اهلی یا وحشیهایی از خوكگونه(ها Suidبه آنچه از ها نسانپایدار کربن ا سطوح ایزوتوپ

توانند موارد گونـاگونی را  ها میخوك. است 15و سطوح نیتروژن پایدار اندکی باالتر از  آمده، بسیار شبیه است

هـاي  دیگـر قسـمت   هـاي گیـاهی و  ها، غدهها، دانهیعنی میوه C3غالباً گیاهان کنند، اما  در رژیم غذایی مصرف

، شامل حبوبـاتی  C3شده، گیاهان در منطقۀ مورد مطالعه، اغلب گیاهان کاشته. میدهندگوشتی گیاه را ترجیح 

به این نتیجه دست یافته که گویا ساکنین محوطـۀ    Bocherensدر نهایت . مثل گندم و جو و سبزیجات هستند

Geoktchik Depe  ازگیاهانC3 مثل گوشت یا مـواد لبنـی    -ن محدودي از علفخوارانوة پروتئیبعال ،کشت شده

  ).Ibid(ند اهکردبراي تغذیه استفاده می -آنها

ـ ، بـا  8/17 ‰ ـ  تا2/20 ‰هاي مورد آزمایش گوهرتپه، از حدود نمونه 13محدودة ایزوتوپ پایدار کربن

منسـتان کـه در حـدود    ترک Geoktchik Depeـ است که با نتایج حاصله از محوطۀ 7/19 ‰میانگینی درحدود 

محـدودة  (است، تقریباً در یک محدودة ایزوتوپی قـرار دارنـد    -1/20 ‰ـ با میانگینی در حدود5/19ـ تا 2/20

بـا   1/12 ‰تـا  79/8 ‰هاي گوهرتپـه، از نمونه 15ا محدودة ایزوتوپ پایدار نیتروژنام). C3ایزوتوپی گیاهان 

محوطـه   15از سـطوح ایزوتـوپ پایـدار نیتـروژن     باشـد کـه البتـه   مـی 1275/10 ‰ ±93/0میانگینی حـدود  

Geoktchik Depe ترکمنستان کمتر است.  

   

  کَنُون یا کَنُن Cannonمحوطۀ  - 3

 13سـطوح کـربن   .باشـد ، واقع در دشت ساحلی جرجیا میOcmulgee Big Bendدر ناحیۀ  Cannonمحوطۀ 

 -92/18ن بـا میـانگی   (در هـزار   -04/20تا  -3/17در حدود  Cannonکالژن استخوان به دست آمده از محوطۀ 
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اسـت   90/11تـا   47/9در حـدود  از کالژن اسـتخوان همـان افـراد،    به دست آمده 15و سطوح نیتروژن) درهزار

)Tucker, 2002.(  

بـا میـانگینی حـدود     -8/17 ‰ تـا   -2/20 ‰محوطـۀ گوهرتپـه، از   13حدود نتایج ایزوتوپ پایدار کربن

 ‰تـا  79/8 ‰ از همان دوازده اسکلت حدود 15ایزوتوپ پایدار نیتروژن د و حدودباشمی -7/19 ‰ 64/0±

علل مقایسۀ این محوطه با محوطـۀ گوهرتپـه، شـباهت    . است 1275/10 ‰ ±93/0با میانگینی حدود  1/12

  .نتایج سطوح ایزوتوپی، ساحلی بودن و تراکم در رژیم غذایی حاصل از نتایج ایزوتوپی هر دو محوطه است

ایـن امـر در   ، میدهـد شده در گوهرتپه را نشان وپی، تراکم در رژیم غذایی در میان اشخاص دفننتایج ایزوت

آید کـه رژیـم غـذایی سـاکنان     در مقایسه با جوامع ساحلی، به نظر می.هم مشهود است Cannonمورد محوطۀ

در ( 15از نیتـروژن  شده و کمتر از مواد غـذایی غنـی   زمینی تأمین می C3این محوطه به طور خالص از منابع 

اسـت   C3اي این محوطه، عموماً گیاهانمنابع زمینی منطقه. )Ibid(اندکردهمصرف می) این مورد، منابع دریایی

  . هاي آنالیز شده استمونهکه در ارتباط تنگاتنگی با نتایج ایزوتوپی حاصل از ن

هـاي غـذایی مـرتبط بـا جـنس      رژیـم که در  میدهدنشان  Cannonنتایج ایزوتوپی بقایاي انسانی از محوطۀ

بـا   90/11تـا   79/6 ‰از) نمونـه انسـانی   Cannon )5سـطوح نیتـروژن محوطـۀ    . ها، تفاوت وجـود دارد نمونه

سـطوح نیتـروژن   . ار براي جوامع درون خشـکی اسـت  محدودة مورد انتظ این سطوح در. است 7/9 ‰میانگین

با فرض یک میانگین جزء به جزء . است 3/8 ‰ته رفهمزنان رويدر مورد و  7/10 ‰مردان به طور متوسط

اي تغذیـه   شود که مصرف گوشت حیوانـات توسـط مـردان، از سـطح    اي، روشن میسطح تغذیه 4-3 ‰شدن

از تعداد مشابهی جمعیت آرکائیک از محوطـۀ   1998نیز در سال   Schober.باالتر نسبت به زنان برخوردار است

Klunk دبـو  7/8 ‰زنـان  در و  1/10 ‰ در مـردان 15یانگین ایزوتوپ نیتروژن، مدر آن محوطۀ. گزارش داد .

بلکه به عقیدة وي ممکن اسـت مـردان   . داندوي این اختالف در سطوح ایزوتوپ را لزوماً تبعیض علیه زنان نمی

مـثالً در طـول انتقـال گوشـت حیوانـات       هاي متفـاوتی فـراهم کـرده باشـند    وشمصرف گوشت بیشتر را به ر

  ).Schober, 1998(ز محل کشتار تا محل زندگی شکارشده ا

  

  :گیرينتیجه

  هـاي دادن دربـارة سـواالت منـتج از پـژوهش    تواند براي توضیح و آگاهیزیستی، میشناسیپژوهش باستان

 و نتـایج آنـالیز    انسـانی،  هايبقایاي اسکلت آنالیز. در کنار هم قرار دادن نتایج شناسانۀ سنّتی به کار رودباستان

بهتر نحـوة  ، وسیلۀ مفیدي براي فهم ايوح منطقهسطها و محوطه از درون  آوري شده،گوها و مصنوعات جمعلا

شناسـی زیسـتی، در   شناسـی و باسـتان  هاي انسـان غالباً پژوهش. گذشته و فرهنگشان استدر مردمان زندگی 
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شناسی زیستی در طـول هـر   انشناسی و انسهاي روز افزون بین پژوهشگران باستانافزایش همکاري و آموزش

  ).Tucker, 2002(هاي علمی، سودمند خواهد بود هاي رشتهکدام از زیرشاخه

، دادة  ايآنالیزهاي ایزوتوپی و مطالعۀ کتابخانـه : ي شاملبر ترکیب اطالعات، از منابع بسیار در این پژوهش

هـا  ایـن داده . ی، تکیـه شـده اسـت   هاي زمین و آب و هواشناسی و محیطحیوانی و گیاهی خاص منطقه و داده

  .هاي زیستی مردم این منطقه در طول عصر آهن به کار رفته استبراي بازسازي استراتژي

آنالیزهـاي  . هـاي ایـن منطقـه، طراحـی شـده اسـت      این مطالعه بر پایۀ آنالیزهاي ایزوتوپ پایدار از تـدفین 

در غـذاهاي متفـاوت    15N و14Nو همچنـین  13Cو  12Cپایدار بر پایـه، تفـاوت موجـود در مقـدار      ایزوتوپهاي

توانـد بـراي کمـک بـه بازسـازي      ها در ترکیبات متفاوت استخوان میهاي متفاوت این ایزوتوپنسبت. استوارند

  .ند، به کار روداهکردآنچه مردمان گذشته مصرف می

دربارة رژیم غذایی سـاکنین  هاي محوطۀ گوهرتپه، ما را با اطالعات جدیدي آنالیزهاي ایزوتوپ پایدار انسان

مرکـب از  (اي بـر پایـۀ منـابع زمینـی     در محوطۀ گوهرتپه، رژیـم غـذایی  . سازدعصر آهن این محوطه آشنا می

هـاي  داده. ه اسـت ، وجـود داشـت  )نـد اهکردتغذیه می C3و حیوانات ساکن در خشکی که از گیاهان C3گیاهان 

هـاي غـذایی انسـانی وجـود     به رژیـم  C4گیاهان اي ازدهدهند که هیچ ورودي عممیایزوتوپی همچنین نشان 

بـه ایـن معنـی اسـت کـه      مشاهده شـد و ایـن    C3فقط شواهد ایزوتوپی گیاهان  در این محوطه،. ه استنداشت

تواند در ارتباط با گسترش کشـاورزي  این مسأله می. اندکردهمی تغذیه C3گیاهان  از مردمان گوهرتپه، در اصل

  .ة آهن باشددر دور C3گیاهان 
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