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Abstract 
During Neolithic time, increasing knowledge and various interactions paved the ground for the 
new experiments and products as well as spread of commodities and different ideas. Across the 
Near East, Neolithic archaeology has mostly focused on the beginning of domestication and 
sedentary life. Intensive interaction and exchange between societies, however, is amongst 
outcomes of Neolithization process that resulted in diffusion of some materials such as obsidian. 
To date, most of the researchers have taken the issue of long-distance contact in the light of 
geographical diffusion of obsidian, while various materials and commodities were exchanged via 
wide networks. In this regard, objects made of seashells are of particular importance. As  a result 
of recent excavation at Ali Kosh, a great number of different beads of shell and stone was 
found...along with seated burials dated to the second half of the 8th millennium BC. Tiny disc-
shaped samples constitute the most common beads in the assemblage. They were previously 
known as stone beads. However, our recent examination shows that they are mostly made of a 
kind of bivalve sea shell known as Spondylus sp. It seems that such beads were produced on the 
Pesian Gulf shores, as the closest habitat of the shell, and then were transported or exchanged as 
finished goods. As evidenced by the recent stratigraphy and human isotopic analysis inhabitants of 
Ali Kosh had a high level of mobility. This highlights the role of interaction and exchange 
networks through which beads were diffused across lowlands of southwestern Iran. Accordingly, 
the site yielded remains of 18 levels indicating subsequent short-term occupations. Furthermore, as 
by the isotopic analysis, some of the buried individuals seem to have emigrated from shorelines to 
the site. This highlights the role of interaction and exchange networks through which beads were 
diffused across lowlands of southwestern Iran. Prevalence of shell beads at Ali Kosh reminds us 
that obsidian was not the only main exchanged material in the early Neolithic.  The main focus of 
the present article is  investigation of production and origin of oyster beads from the pre-pottery 
Neolithic levels at Ali Kosh, Deh Luran Plain. 
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1.Intuoduction 
The earliest known evidence of adornments has so far been dated to around 100,000 BP at a 
global scale (Bar-Yosef Mayer 2013). Across Iran, the earliest sample comes from Upper 
Paleolithic period at Yafteh cave, Luristan. However, this was the late Epipaleolithic Natufian 
period in the Levant that witnessed an increase in the use of various adornments (Kurzawska 
et al. 2013). During Neolithic time, increasing knowledge and various interactions paved the 
ground for the new experiments and products as well as spread of commodities and different 
ideas. In the Near East, Neolithic archaeology has mostly focused on the beginning of 
domestication and sedentary life. Intensive interaction and exchange between societies, 
however, is amongst the outcomes of Neolithization process that resulted in the diffusion of 
various items. To date, most of researchers have investigated the Neolithic long-distance 
contacts with regard to obsidian spread (see Ibáñez et al. 2016; Renfrew 1969; 1977; Renfrew 
et al. 1968), while various materials and commodities were exchanged via wide networks. In 
this regard, objects made of seashells are of particular importance. A notable number of early 
Neolithic sites such as Shanidar B1 in Iraqi Kurdistan or Körtik Tepe and Hassan Keyf in 
southeastern Turkey yielded large amounts of shell beads (Özdoğan 2016). In Iranian 
archaeology, such artifacts have mostly been overlooked or just briefly noted in the literature 
while they have sufficiently received attention in some parts of the world, specifically Eastern 
Europe and Southern America (Carter 2011; Finet and Lamparell 2001; Mackensen et al. 
2012; Séfériadès 2010; Siklosi and Csengeri 2011; Tsuneki, A. 1987). Previous excavations at 
some Neolithic sites such as Guran and Ganj Dareh have shown presence of shell beads 
across central Zagros (Mortensen, P. 2014; Smith 1990). However, their strong presence at 
the PPN levels of Ali Kosh is exceptional. Investigations turned the site into a key Neolithic 
site with evidence of early agriculture and village life (Hole 2000; Hole et al. 1969) (Figures 
1&2). However, the site chronology has even been controversial over the past several 
decades. Thus, a brief sounding was undertaken at the site in 2017, aiming to revise its 
stratigraphy and chronology (Darabi 2018). At a depth of ca. 4-5m below the surface (Ali 
Kosh phase) remains of 13 human burials were uncovered. Individuals were buried in a seated 
position and entirely covered with ochre (Soltysiak and Darabi 2017). According to the recent 
radiocarbon dating, they can be dated to the second half of the 8th millennium BC (Darabi 
2018). They were also accompanied by a large amount of different beads of shell and stone 
which are typologically classified into disc-shaped, barrel-shaped, cylindrical, cowries, snail 
beads and green stone beads (Figures 3& 4). Judging from anthropological analysis, no 
specific sex (female or male) or age (young or old) was adorned with the beads at Ali Kosh 
(Soltysiak and Darabi 2017). This may show that these artifacts were not taken as sign of 
wealth or as prestige goods. Tiny disc-shaped samples constitute the most common beads in 
the assemblage and represent various sizes, 3-5mm in diameter and 3mm in thickness (Figure 
5). They were previously reported as white and, in some cases, black stone beads at the site 
(Hole et al. 1969). However, our recent examination shows that they are mostly made of a 
kind of bivalve sea shell known as Spondylus sp. which cements itself to rocks (Figure 6). 
The two valves are connected with a ball-and-socket type hinge, thick enough to provide the 
raw material for beads and other ornaments (Carter 2011; Finet and Lamparell 2001). Many 
species of Spondylus are seen around the globe, but all live only in warm seas including the 
Persian Gulf, at depths ranging from two to thirty meters. Judging from ethnoarchaeological 
and experimental investigations, the ways of production of the spondylus beads are known 
worldwide (Mackensen et al. 2012; Séfériadès 2010; Siklosi and Csengeri 2011; Tsuneki, A. 
1987) (Figure 7).  Neither previous nor recent excavations at Ali Kosh showed evidence of 
the raw material like fossil Spondylus or unfinished or fragmented samples at the site. At the 
same time, the frequency of some stone tools like drills and perforators that might have been 
used for perforating the beads is not meaningful (Table 1). This suggests that shell beads seem 
to have been transported/ imported as final goods. Taking the temporal and geographical 
issues, however, mechanism of their transportation from the Persian Gulf shorelines, as the 
nearest habitat, to the site is questionable. Based on the paleo-coastline reconstructions of the 
Persian Gulf the sea level was lower than present-day during early Neolithic period and then 
began to rise through time (Lambeck 1996; Rose 2010). If so, the beads should have been 
transported for more than 400km from the costal site(s) to Ali Kosh. We calculated that this 
could have taken as long as a month in the early Neolithic period when no burden animals 
were available to humans. Therefore, indirect spread of the beads comes to mind. In this 
regard and to explain the most likely way of their spread, we applied the two main models 
previously suggested for the expansion of obsidian pieces in the early Neolithic Near East: 
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“Linear- Regression” (Renfrew et al. 1968) and “small-world network” (Ibáñez et al. 2016). 
By putting the issue against the first model, closer sites to the coast should have presented 
more volume of shell beads, whereas excavations at the contemporaneous site of Chogha 
Bonut, Susiana plain, yielded just a few samples (Alizadeh 2003). However, we should keep 
in mind that PPN deposits in lowland southwestern Iran have yet been exposed briefly. 
Moreover, massive alluvial sediments affected discovery of the early in the region. The 
second model hypothesizes 130km as the interaction buffer zone in which each Neolithic 
settlement had an intensive cultural, economic, social, and industrial interaction with their 
neighbors. It seems that this provided people with some shared zones wherein finished (e.g. 
beads) or unfinished (e.g. obsidian) items were exchanged or circulated. This resulted from 
interactions with neighboring societies. The fact that beads were enormously recovered along 
with the burials of the Ali Kosh phase, the preceding (Buz Mordeh) or succeeding 
(Mohammad J’afar) phases, suggests that its inhabitants had stronger connections with 
eastern/southeastern areas toward the coastlines and preferred to adorn their dead with such 
imported exotic items. We propose that Spondylus shells were harvested and shaped into 
beads by the local people who had inhabited areas close to shorelines of the Persian Gulf. 
Nevertheless, as the sea level such settlements must have been washed away or buried under 
marine sediments. Also, recovery of middle locations with similar or even higher amount of 
shell beads remains as an issue until further evidence will come from contemporaneous sites 
in areas closer to the coastal lines. However, the circulation of the finished shells beads in 
southwestern Iran supports the idea that early Neolithic people distributed or exchanged their 
various goods indirectly through complex networks in the local, regional and inter-regional 
scales. As evidenced by the recent stratigraphy and human isotopic analysis inhabitants of Ali 
Kosh had a high level of mobility. Accordingly, the site yielded remains of 18 levels 
indicating subsequent short-term occupations. Furthermore, as by the isotopic analysis, some 
of the buried individuals seem to have emigrated from shorelines to the site (Soltysiak and 
Darabi 2021). This highlights the role of interaction and exchange networks through which 
beads were diffused across lowlands of southwestern Iran. Prevalence of shell beads at Ali 
Kosh reminds us that obsidian was not the only main exchanged material in the early 
Neolithic.  
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 چکیده
هاي مختلف در دوره نوسنگی زمینه را براي تجارب جدید و افزایش شناخت انسان از محیط پیرامون و نیز برهمکنش

شناسی نوسنگی همواره با و به ویژه ایران، باستانغرب آسیا هاي مختلف فراهم نمود. در تولید و پخش کاالها یا ایده
افزایش برهمکنش و تبادالت بین جوامع در دوره مورد نظر سازي و یکجانشینی جوامع بوده است؛ اما هلیمحوریت شروع ا

تاکنون اغلب بر این اساس، هاي ویژه مانند ابسیدین نمود یافته است. ساختهکه در گسترش برخی از دست رخ داده
مصنوعات ساخته شده از ابسیدین مورد بررسی و  را مبتنی بر محدوده پراکنش در این دورهدوردست  مبادلهپژوهشگران 

مواد و کاالهاي متعددي در بین جوامع  ،هاي گسترده تبادالتیاند. این در حالی است که اساساً طی شبکهبحث قرار داده
اي در دوره نوسنگی دارند. هاي دریایی اهمیت و جایگاه ویژهپخش شده است. در این میان اشیاء ساخته شده از صدف

هاي انسانی در کنار تدفینو سنگی هاي مختلف صدفی کش حجم باالیی از مهرهطی کاوش اخیر انجام یافته در تپه علی
 است.» شکلدیسکی«هاي ریز نمونهآنها مربوط به گونه  بیشترین شد کهمربوط به نیمه دوم هزاره هشتم ق.م. یافت 

؛ اما در نتیجه کاوش اخیر در این محوطه مشخص گردید که ها را سنگی معرفی نموده بودمطالعات قبلی این مهره
هستند. به   Spondylusبا نام علمی  » چروك خاردار«ها از جنس نوعی صدف دریایی موسوم به این مهرهبسیاري از 

نگاري الیه اند. شواهدکش انتقال داده شدهفارس به علیهاي خلیجها به صورت کاالي آماده از کرانهرسد این مهرهنظر می
برهمنکش و ساز افزایش زمینههاي ایزوتوپ انسانی نشان از تحرك باالي ساکنان محوطه دارند. این موضوع و نیز تحلیل

 هايهطی شبک هامهرهاین رسد پراکنش به نظر میاست. از اینرو،  ساکنان محوطه با جوامع پیرامون بوده تبادالت
تا مقصد فارس) (خلیجغرب ایران به صورت غیرمستقیم از مبدأ پست جنوب تبادالتی و برهمنکش جوامع در دشتهاي

در  کش،یدر تپه عل سفالیب یدوره نوسنگ یصدف هايو منشأ مهره دیتول اهتمام اصلی مقاله حاضربوده است. کش) (علی
 است. دشت دهلران

 شبکه تبادالتی.خاردار،   کل، صدفشهاي دیسکیکش، مهرهنوسنگی، علی کلیدي: هايهواژ  

  مقدمه .1
استفاده از اشیاء تزئینی و زیورآالت مختلف همواره مورد توجه انسان در طول زمان بوده است. اولین 

شده از صدف به بیش از صد هزار سال  هاي ساختهشواهد معتبر و البته اندك از وجود زیورآالت و مهره
) به ترتیب در لوانت جنوبی و Blombosبلومبوس () و Qafzehهایی مانند غارهاي قفضه (از محوطهقبل 

از غار  در ایران نیز ).Bar-Yosef Mayer, 2005; Bednarik, 2008منتسب شده است (آفریقاي جنوبی 
 Otteبه دست آمده است ( جدیدسنگی آباد لرستان یک نمونه آویز صدفی از دوره پارینهیافته در خرم

et al., 2007 .( سنگی و با ظهور جوامع دوره ناتوفی در لوانت تولید و استفاده فراپارینه اواخر دورهاما از
هاي هاي مختلف صدفی از محوطهاز زیورآالت صدفی فراگیرتر شده است و شواهد استفاده از مهره

). با ورود جوامع خاورنزدیک به دوره نوسنگی Kurzawska, et al., 2013( آمده است  دست  به متعددي
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ش شناخت و تجربه انسان و نیز در نتیجه برهمنکشهاي روزافزون بین جوامع، میزان تولید و و با افزای
اي داشته سابقههاي تزیینی و از جمله موارد ساخته شده از صدفهاي دریایی رشد بیگسترش مهره

در کردستان عراق   B1هایی مانند شانیدار کاوشهاي انجام یافته در محوطه ،است. در این راستا
)Solecki, 1952کلو، چاي)، و کورتیک تپه، هاالن چمی، چاتال هویوك، آشیکلینجاونو و هویوك، ب

 ;Bar-Yosef Mayer, 2013دهند(ها را نشان میمهرهکاربري نمود باالي  در ترکیهکیف حسن

Özdoğan, 2016هایی در راستاي بررسی مسائلی مانند تخصصساخته). علیرغم اینکه چنین دست-
ها، تبادالت تجاري و نیز مسائل آیینی در دوره نوسنگی اهمیت باالیی دارند، اما همواره در رزي حرفهو

اند. این سازي و یکجانشینی قرار گرفتهتر مرتبط با این دوره از قبیل شروع اهلیهاي اصلیسایه مقوله
به ذکر یا توصیف تنها اسان شنو معموالً باستان مشهودتر استشناسی نوسنگی ایران مسئله در باستان

اي درباره .  این در حالی است که تاکنون مطالعات گستردهکنندمختصر چنین اشیایی اکتفا می
شده   ویژه شرق اروپا و آمریکاي جنوبی انجام هاي صدفی در نقاط مختلف دنیا و بهشناسی مهرهباستان
). با Finet and Lamparell, 2001; Seferiades, 2010; Mackensen et al., 2012 بنگرید بهاست (

هاي دوره نوسنگی در نقاط مختلف خاور نزدیک و از جمله نگاهی به شواهد به دست آمده از محوطه
دره گنج)، Mortensen, 2014: 80(غرب ایران از قبیل گوران هاي موجود در غرب و جنوبمحوطه

)Smith, 1990: 33-34 کش (علیالبته  ) وHole et al, 1969:248-53هاي صدفی را در توان مهره) می
هاي ) قلمداد نمود. در این میان بیشترین تعداد مهرهNeolithic package» (بسته نوسنگی«زمره 

هاي اي در ارتباط با تدفین. موجودیت چنین یافته1تکش به دست آمده اسعلی صدفی از محوطه
به عنوان در گزارش نهایی این کاوشها اما  ؛شده استانسانی در کاوشهاي قبلی در این محوطه مشخص 

طی کاوش بازنگري اخیر در این ). Hole et al, 1969:248-53( 2اندمعرفی شده یهاي سنگمهره
 بیشتر هایی نیز به دست آمد که زمینه را بررسی و مطالعهمحوطه، حجم قابل توجهی از چنین مهره

هایی تاکنون ماهیت منشأ و تولید و یا نحوه گسترش چنین مهره). 1397؛1396 دارابیآنها فراهم نمود (
ها کش مورد بحث قرار نگرفته است. هرچند از مهرههاي دوره نوسنگی و به ویژه تپه علیدر محوطه

آید، ما در این مقاله با توجه به همواره در موضوعات نمادین و آیینی جوامع گذشته بحث به میان می
هاي از کاوش اخیر به بررسی و بحث درباره منشأ و نحوه تولید و گسترش مهرهشواهد به دست آمده 

غرب در دهلران و به طور کلی مناطق پست جنوب سفالبی صدفی دیسکی شکل در دوره نوسنگی
 پردازیم.  ایران می

 
 کشتپه علی .2

متري از  143) در جنوب مرکز دشت دهلران در ارتفاع N: 3604644 / E: 718397کش (تپه علی
شکل ( کیلومتري شمال غرب شهر موسیان واقع شده است 10سطح دریا قرارگرفته و در فاصله حدوداً 

کش داراي شکلی تقریباً مدور بوده، اما ارتفاع محوطه نسبت به پیرامون متفاوت است؛ . علی)1
. این )2شکل ( متر است 4که بیشترین ارتفاع تپه در شمال و شمال شرق آن نزدیک به  طوري به
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زنی میالدي توسط هیأت فرانسوي مورد گمانه 1903در سال » محمدجعفر«محوطه ابتدا با نام تپه 
زنی و به ویژه طرح ). انتشار هرچند بسیار مختصر این گمانهGautier and Lampre, 1905(قرار گرفت 
یدوود در خالل پروژه از مصنوعات سنگی حاصل از آن باعث شد تا مدتها بعد رابرت بر چند نمونه

کش شناسی در علیترین پژوهشهاي باستانازتاریخ خود از این محوطه نیز بازدید نماید. اما اصلیپیش
فرانک هول و کنت  1961گردد. ابتدا در سال میالدي برمی 1960توسط شاگردان وي به اوایل دهه 

ش کردند که به خاك بکر نرسید متر در مدت دو هفته در آن کاو 5×3فلنري یک ترانشه با ابعاد 
)Hole and Flannery, 1962 متر  10×10تري با ابعاد در حجم گسترده 1963). این کاوش در سال

انتشار یافت » 3شناسی انسانی دشت دهلرانازتاریخ و بومپیش«ادامه یافت که نتایج نهایی آن در کتاب 
)Hole et al.,1969نیز نتایج آن همواره جایگاه باالیی در ادبیات  کش و). علیرغم اینکه کاوشهاي علی

شناسی نوسنگی در خاورنزدیک به ویژه از حیث شروع کشاورزي و یکجانشینی داشته، باستان
نگاري و گاهنگاري گاهنگاري آن از ابهامات متعددي برخوردار بود. بر این اساس، با هدف بازنگري الیه

ر همجواري محل کاوشهاي قبلی به سرپرستی حجت این محوطه، یک ترانشه به صورت پلکانی د
). فرانک هول با تکیه بر تغییرات کلی در مسائل معیشتی 1396دارابی ایجاد شد ( 1396دارابی در بهار 

.) و ق.م 6300-6700کش (.)، علیق.م 6700-7500ساکنان محوطه سه فاز یا مرحله اصلی شامل بزمرده (
 Hole et؛ 1381بنگرید به هول آن مشخص و معرفی نموده است ( را در ق.م.) 6000-6300محمدجعفر (

al., 1969هاي استقراري نگاري اخیر با توجه به سطوح و کف). این در حالی است که در نتیجه الیه
-7500فاز مشخص شده است. همچنین گاهنگاري محوطه در یک بازه زمانی هزار ساله ( 18بقایاي 

شناسی به ). شواهد باستانDarabi et al., 2018؛ 1397بنگرید به دارابی ت (.) قرار داده شده اسق.م 6500
نگاري شامل قطعات سفالی، مصنوعات سنگی و برخی اشیاء ویژه بوده که در نتیجه دست آمده از الیه

). اما در این میان حجم Hole et al., 1969اند (کاوشهاي قبلی نیز مورد مطالعه و انتشار قرار گرفته
هاي انسانی یافت شده که تاکنون در کنار تدفینصدفی و سنگی هاي مختلف اي از مهرهل توجهقاب

 پردازیم. در این نوشتار ما به بررسی رایجترین نمونه از نوع صدفی آنها می مطالعه و بررسی نشده بود.

 
 بهرامیان) عیدکش در دشت دهلران (نقشه: س. موقعیت تپه علی1شکل 

Figure 1: Location of Ali Kosh on the Deh Luran Plain (map: S. Bahramiyan) 
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 کش(عکس: لقمان احمدزاده): تصویر هوایی تپه علی2شکل 

Figure 2: Aerial view of Ali Kosh (photo: L. Ahmadzadeh) 
 شکل هاي صدفی دیسکیمهره. 3

کش در بهار نگري تاریخ استقرار در علینگاري به منظور بازطوري که قبال ذکر شد، ترانشه الیههمان
براي اطالعات هاي قبلی ایجاد شد (به صورت پلکانی در برش به جاي مانده از محل کاوش 1396سال 

اسکلت در یک  13متري از سطح ترانشه بقایاي  5-4). اما در عمق تقریبی 1397 بیشتر بنگرید به دارابی
اخیر و قبلی، چنین  هاينظر به همجواري محل کاوش متر مربع به دست آمد. 4محدوده به ابعاد 

هاي به دست آمده از بر این اساس تدفین .کش شناسایی شده بودهایی قبالً نیز از فاز علیتدفین
اما اخیراً چنین  ).Hole et al., 1969:248-53بنگرید به ( استها بوده کاوشهاي قبلی در زیر کف خانه

ها اند. جز در یک مورد، همه تدفینآمده دست اي (احتماالً سکو) بهچینه هایی در زیر یک ساختارتدفین
نگاري اخیر به صورت چمباتمه یا رسند. تمام موارد کاوش شده در الیهبه صورت اولیه به نظر می

 يها بقایاي حصیربرخی نمونهکنار شود. همچنین در نشسته بوده و بر روي آنها آثار گل اخرا دیده می
ها به همراه خاك . چند نمونه از اسکلتشده بودبه دور جسد متوفی پیچیده در واقع آمده که  به دست

شناسی جسمانی برداشته شد. نتایج اولیه این مطالعات اطالعات پیرامونی آنها جهت مطالعات انسان
داده ارزشمندي در ارتباط با سن، جنس، رژیم تغذیه و حتی ماهیت استقرار ساکنان محوطه به دست 

ها، ). بر اساس نتایج گاهنگاري اخیر این تدفینSoltysiak and Darabi 2017; 2021بنگرید به است (
.) ق.م 7350-7000حدود کش شده، مربوط به نیمه دوم هزاره هشتم ق.م. (که قبالً موسوم به فاز علی

هاي مختلف ز مهرها عدد 3600هاي به دست آمده تعداد بسیار زیادي شامل هستند. در کنار اسکلت
سنگی و صدفی یافت شده که به عنوان اشیاء تدفینی شامل گردنبند، دستبند، پابند و حتی کمربند به 

ها ). البته طی کاوش در مواردي به صورت پراکنده و در بافت ثانویه در کنار تدفین3 شکلاند (کار رفته
دسته  6براساس جنس و شکل ظاهري به هاي گردآوري شده اند. به هر روي، مهرهبه دست آمدهنیز 

)، عدد 1122)، حلزونی(عدد 43(اي شکلبشکه)، عدد 2310شکل (): دیسکی4شکل شوند (می تقسیم
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). همانطوري که عدد 37هاي سنگی سبزرنگ () و مهرهعدد 34(شکليا)، استوانهعدد 54خرمهره(
واشر «یا » شکلدیسکی«هاي ریز ونه) در مجموعه مربوط به نمدرصد 64مشخص است بیشترین تعداد (

ها نیازمند مطالعات بوده که مورد بحث این مقاله است. شایان ذکر است که ماهیت دیگر گونه» مانند
تر آنان نیز اهمیت دارد. به هر اي است؛ هرچند مباحث مطروحه در اینجا در بررسی دقیقجداگانه

متر و ضخامت میلی 5-3وده و معموال از قطر بین شکل بسیار کوچک بهاي دیسکیروي، اندازه نمونه
متر برخوردار است. بخش مرکزي آنها نیز جهت عبور نخ سوراخ شده است. اندازه میلی 3میانگین 

هایی قبالً در محوطه از جنس سنگ سفید و سیاه ). چنین مهره5شکل ( ها متغیر استسوراخ در نمونه
نگاري اخیر نشان داده هاي اولیه در نتیجه الیهاما بررسی ).Hole et al., 1969:248-53اند (معرفی شده

  Spondylusبا نام علمی » چروك خاردار«ها از جنس نوعی صدف دریایی موسوم به که اغلب این مهره

رسند. به هر تر و از جنس سنگ مرمر به نظر میهستند؛ هرچند با بررسی دقیق برخی از آنها شفاف
این نوع صدف در ). 6(شکل  آبزي دو کفه با خارهاي باریک و معموالً بلند دارد يگونه روي، این 

متري  2-13ها و دریاهاي آزاد آب گرم و مناطق مرجانی معموالً در عمق عمق اقیانوس هاي کم آب
فارس در پیرامون  هاي خلیج ). در ایران نیز در آبBowler, 1995; Seferiodes, 2007کند ( زندگی می

و همچنین کیش  ز،ي مانند هندورابی، تنب بزرگ و کوچک، الوان، قشم، ابوموسی، الرك، هرمجزایر
). دو کفه این صدف 1397پاپهن و قاجري شود (دیده میغربی در محدوده دیلم تا آبادان سواحل شمال

ایل به صورت قرمز پررنگ م شوند. رنگ غالب بدنه آن بهوسیله یک زائده شبیه لوال به هم متصل می به
چسبد، اما زمانی که هاي دریایی می گونه جانوري در زمان حیات به صخره بنفش است. هر چند این

آید. همچنین براثر مرور زمان رنگ ها جدا و به ساحل می آبزي درون صدف بمیرد صدف از بدنه صخره
 ).  Seferiodes, 2007:180آید ( اولیه صدف از بین رفته و به رنگ سفید درمی

شناسـی  هاي دیسکی شکل در باسـتان شناسی چنین مهرهاگرچه تاکنون موجودیت و اهمیت باستان    
هاي متعددي خاورنزدیک و به ویژه ایران به ندرت مورد توجه قرار گرفته، اما نمود باالي آنها در محوطه

بی دربـاره آنهـا   سـاز اطالعـات مناسـ   در مناطق مختلف دنیا به ویژه شرق اروپا و آمریکاي جنوبی زمینه
روش در اروپـا و آمریکـا   شناسـی تجربـی   و باستان نگاريقوممطالعات شده است. عالوه براین، با کمک 

 ,Finet & Lamparell 2001; Seferiadesبنگریـد بـه   ( ها دانسـته شـده اسـت   تولید و ساخت این مهره

2010; Mackensen et al., 2012 ک چکش سنگی به قطعات ریـز  ). در این راستا، ابتدا کفه صدف با ی
آنها را در داخل یک قطعه چوب قرار داده  ،شود. سپس جهت مدور کردن این قطعاتنظم خرد میو بی

شـوند تـا شـکیل و مـدور شـوند. در      و به یک سنگ (معموالً از جنس ماسه سنگ) مالیده و سابیده می
شود و نهایتاً مهره طرف استفاده می ادامه از یک درفش یا مته سنگی جهت سوراخ بدنه از یک یا هر دو

 ,Finet & Lamparell, 2001; Moor and Vilchez( شـود دوباره بر روي سنگ صیقل نهایی داده مـی 

. برخی از پژوهشگران به محاسبه میـزان مـواد خـام مصـرفی بـراي سـاخت زیـورآالت        )7 شکل) (2016
ورریزهاي ساخت یک دستبند صدفی بـراي  شده از صدف پرداخته و به این نتیجه رسیده که از د ساخته

نیـاز   براي ساخت یک دستبند یک کفه کامل صدف مـورد  .شده است  هاي صدفی استفادهساخت مهره
 ,Tsunekiباشـد ( دار مـی رتري برخواست که غالباً کفه سمت راست بوده است، زیرا از ضخامت مناسب

1987: 3-6  .( 
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 کنار تدفین انسانی (عکس: حجت دارابی) هاي به دست آمده در. نمونه مهره3شکل 

Figure 3: Samples of the shell beads asscoiated with a human burial ( photo: H. Darabi) 

 
 (نمودار: حافظ قادري) 1396. فراوانی انواع مختلف مهره به دست آمده از کاوش سال 4شکل 

Figure 4: Frequency of various beads recovered from the 2017 excavation (graph: H. 
Ghaderi) 
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 دارابی) جتکش(عکس: حهاي صدفی دیسکی شکل تپه علی. نمونه مهره5شکل 

Figure 5: Samples of the tiny disc-shaped beads from Ali Kosh (photo: H. Darabi) 

 
 )Finet and Lamparell, 2001: 15; figs: 5-6صدف چروك خاردار دریایی (نمونه  .6شکل 

Figure 6: A bivalve shell of Spondylus (after Finet and Lamparell 2001: 15; figs: 5-6)   
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 )Moor and Vilchez, 2016: 240; fig 15(شکل سیرکاهش یک کفه صدف جهت تولید مهره دیسکی .7 شکل

Figure 7. The reduction process of a Spondylus shell showing the production of a disc-
shaped bead (after Moor and Vilchez, 2016: 240; fig. 15) 

 بحث  .4
هاي صدفی همواره در نقاط مختلفـی  شناسی نشان داده که تولید و استفاده از مهرههاي باستانپژوهش

و کـاربري آنهـا در اروپـاي     از دنیا در طول زمان مورد توجه انسان بوده است. با این حال، میزان تولیـد 
شرقی و آمریکاي جنوبی بیشتر بوده است. این موضوع را باید در میزان دسترسی جوامع این مناطق به 

عنوان زیورآالت مربـوط بـه    ها براي استفاده به فها دانست. در اروپا شواهدي از تجارت این صدفناین ص
هـاي مـوردنظر از دریـاي    . در این زمان صدف.م.) یافت شده استقدوره نوسنگی (هزاره ششم و پنجم 

هـاي اروپـاي    در فرهنـگ ها تا اروپاي مرکزي رسیده است.  و دامنه توسعه تجارت آن گردآوري شدهاژه 
-Gardelkováشـده اسـت (  عنـوان دسـتبند و کمربنـد اسـتفاده مـی      ها بـه آندوره نوسنگی در مرکزي 

Vrtelová, 2013هـاي  ترکیه نیز اخیراً شواهدي قابل توجهی از مهره غرب). در حوزه دریاي اژه و شمال
). بـه  Baysal, 2014صدفی دیسکی شکل مربوط به نیمه دوم هزاره هفتم ق.م. به دسـت آمـده اسـت (   

هـاي انسـانی بـه شـرق اروپـا و      هایی از این منطقه به دنبال مهاجرترسد فن تولید چنین مهرهنظرمی
سـفید و شـفاف در    رري که قبالً نیز گفته شد، در مواقعی از مرمطو حوزه بالکان وارد شده باشد. همان

استفاده شده است. این موضـوع در بسـیاري مواقـع تفکیـک آنهـا را      نیز شکل هاي دیسکیساخت مهره
از سوي دیگـر، در   .اندکند؛ زیرا معموالً از یک اندازه برخوردار بوده و با یک روش ساخته شدهسخت می

است. به هر روي، مطالعات انجام شده در اروپا و آمریکـا نشـان داده   به هم هم شبیه نگاه اول رنگ آنها 
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هاي آزاد به دسـت آمـده،    هاي دور از آبشکل هرچند بیشتر از محوطههاي صدفی دیسکیکه این مهره
). Siklosi and Csengeri, 2011: 47هاي تولید آنها در کنار سواحل قرار داشته است ( اما شواهد کارگاه

هـاي صـدفی همـواره در سـایه دیگـر      نزدیک و از جمله ایران، توجه به مهـره شناسی خاوراما در باستان
ها چندان نبوده است و تنهـا  شواهد قرار داشته است. از سوي دیگر، میزان و حجم آنها در اغلب محوطه

دره و انند گوران، گـنج غرب ایران مهاي نوسنگی غرب و جنوبتعداد ناچیزي از آنها از برخی از محوطه
کش تدفینی بوده و میزان آنهـا نیـز   ها در علیاست. اما بافت محل کشف این مهره یافت شدهچغابنوت 
د؛ هرچنـد  ننمایست. از اینرو، خواه ناخواه توجه را به خود جلب میهاي همزمان اتر از محوطهبسیار باال

هـاي معیشـتی بـوده و از اینـرو تـاکنون      ولهدر این محوطه تمرکز بر روي مق 1960طی کاوشهاي دهه 
هاي ریز دیسکی شکل در این محوطه نشان از آن دارد کـه  اند. مطالعه و بررسی گونه مهرهمغفول مانده

تـرین  انـد. نزدیـک  ساخته شده Spondylusاي با نام چروك خاردار یا ها از صدف دوکفهاغلب این مهره
. تاکنون هیچ گونه شـواهدي دال بـر وجـود کارگـاه     است فارسزیستگاه این صدف دریایی امروزه خلیج

-هـاي نیمـه  هاي کامل یا شکسته به عنوان ماده اولیه یا حتی مهـره هایی مانند صدفتولید چنین مهره
-و قـوم  تجربی شناسیکش به دست نیامده است. از آنجایی که مطالعات باستانهاي علیکاره در کاوش

نشان داده که در ایجاد سوراخ مهـره از ابزارهـاي    کاي جنوبی و اروپاي شرقینگاري انجام یافته در آمری
ها استفاده شده اسـت، بـه بررسـی میـزان نمـود چنـین       ها یا درفشکنندهتیز مانند سوراخسنگی نوك

). همان گونه که در این جـدول مشـخص اسـت فراوانـی ایـن      1جدول کش پرداختیم (ابزارهایی در علی
تـر و جدیـدتر نـدارد. ایـن     ها تفاوت معناداري با فازهاي قدیمدوره با تدفینهاي همالیه گونه ابزارها در

بایست بـه ماننـد دیگـر    هایی در محوطه دارد. بنابراین، میموضوع نیز نشان از عدم ساخت چنین مهره
هـاي امـروزي   همنتسب نمود. کران )فارسخلیجآبهاي آزاد (هاي ها را به کرانهنقاط دنیا محل تولید مهره

کیلومتري به خط مستقیم از دشت دهلران قرار دارد. ایـن فاصـله بـا     400فارس در فاصله تقریبی خلیج
فـارس  درباره نوسانات سطح خلـیج تر دریا در اوایل هولوسن بیشتر نیز بوده است (در نظر گرفتن سطح پایین

ایـن موضـوع کـه در هـزاره      توجـه بـه  ا ب). Rose, 2010; Lambeck,1996 ؛1398مقدم و دیگران  بنگرید به
-نقل در دسترس نبوده، اگر سـاکنان علـی   و گونه حیوانی براي مسافرت یا حملهشتم ق.م. هنوز هیچ

بایست حداقل یک ماه را به صـورت مـداوم بـه صـورت     کردند میکش اقدام به پیمایش این مسافت می
وز با استناد به پیشنهاد جانسون در ارتباط با کیلومتر در ر 20با فرض پیمایش کردند (پیاده حرکت می

طبیعی است که چنین امري امکانپـذیر نبـوده    .)Johnson, 1973: 317(دوره اوروك در دشت شوشان 
بـه  فارس، خلیج زمانهاي آن است. بنابراین، راه و روش دیگر جهت دسترسی به منابع موجود در کرانه

غـرب ایـران اسـت. چنـین     همجوار در مناطق پست جنوب جوامع و استقرارهايبین برهمنکش  واسطه
اي در ارتباط با نحوه پراکنش سنگ ابسیدین نیز موضوعیت دارد. تقریباً در همین زمان بوده کـه  مسئله

 ;Renfrew, 1969بـه   بنگریـد انـد ( به قطعات ابسیدین نیز دسـت پیـدا کـرده    کشعلی ساکنان محوطه

شناسـی نوسـنگی   هیـت پـراکنش ابسـیدین همـواره در باسـتان     دانـیم، ما ). همان گونه کـه مـی  1977
اي اهمیت خاصـی داشـته اسـت. ابتـدا رنفـرو و      خاورنزدیک از حیث تبادالت تجاري و روابط فرامنطقه

 -Linear» (کاهشـی -خطـی «) بر اسـاس نظریـه خـود بـا عنـوان      Renfrew et al., 1968همکارانش (

Regression/ down-the lineشـرق ترکیـه بـه نقـاط     ابسـیدین از منـابع آن در جنـوب   انتقـال   ) شیوه



 205 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

مرحلـه   بـه  صـورت مرحلـه   پیرامونی را توضیح دادند. براساس این نظریه، ابسیدین از منبع به پیرامون به
انتقال یافته و در این راستا هرچه فاصله یک محوطه از منبع دورتر بوده، حجم کمتري از ابسـیدین بـه   

 فواصـل در طی این مسیر از حجم فیزیکی ابسیدین در پی انتقـال بـه   گر ؛ به عبارت دیآن رسیده است
دورتر کاسته شده است. مباحث نظري رنفرو بـر پایـه آنالیزهـاي منشـأیابی دربـاره ماهیـت تجـارت و        
پراکنش ابسیدین تا سالها مورد توجـه پژوهشـگران بـود. امـا اخیـراً یـک مـدل دیگـر توسـط ایبـانز و           

) با استناد به تحقیقات جدید خود در خاور نزدیک مطرح شده اسـت.  Ibáñez et al., 2016همکارانش (
) نهادند. بر اساس این مـدل هـر   Complex Network» (شبکه پیچیده«آنان نام مدل توضیحی خود را 

کیلومتري به تبـادالت مختلـف خـود در داخـل      130محوطه استقراري در دوره نوسنگی در یک شعاع 
هاي فرهنگی، اجتمـاعی،  ) پرداخته و برهمکنشSmall World Network( »شبکه دنیاي کوچک«یک 

اقتصادي و صنعتی با پیرامون داشته اسـت. از آنجـایی کـه شـبکه یـا محـدوده بـرهمکنش جوامـع یـا          
استقرارها داراي نقاط تداخل و مشترك بـوده، طـی ایـن امـر کاالهـا و مـواد مختلـف خـاص از جملـه          

 ابسیدین پراکنش یافته است. 
هاي صدفی را در قالب این دو مدل مورد بررسـی قـرار   اگر بخواهیم ماهیت پراکنش و انتقال مهره  

بایسـت در حـد فاصـل    کاهشـی مـی  -توان تنها یکی از آنان را معیار قرار داد. در مدل خطیدهیم، نمی
هـایی  مهره اي از چنینهاي مختلفی را با حجم قابل توجهفارس و دشت دهلران محوطههاي خلیجکرانه
اما این در حـالی   هایی باید کمتر شود.شویم قاعدتًا نسبت چنین مهرهو هرچقدر از ساحل دور می یافت

فال همزمـان بـا فـاز    ـسـ تقرارهاي بـی ـاست تاکنون چنین چیزي به دست نیامده است. حتی تعداد اس
و در  ود به چغابنوت اسـت کش (نیمه دوم هزاره هشتم ق.م.) در منطقه مورد نظر تاکنون تنها محدعلی

، هر چند نقش محدودیت کـاوش  است هاي این دوره گزارش شدههیچ گونه مهره صدفی از الیه آن نیز
). مسـئله کمبـود   Alizadeh, 2003( و نوع بافت کاوش شده را در این موضوع نیز بایـد در نظـر داشـت   

اط با حجم باالي رسوبگذاري مـورد  غرب ایران را باید در ارتبچنین استقرارهایی در مناطق پست جنوب
هـاي اسـتقراري و   بررسی قرار داد. همچنین اغلب استقرارهاي نوسنگی در این منـاطق توسـط نهشـته   

اند. از اینرو بیشتر شواهد نوسنگی به صورت اتفـاقی شناسـایی   تر دوران بعدي معموالً پنهان شدهضخیم
هاي آبی و حجـم بـاالي رسـوبات آبرفتـی     ها و جریان). جابجایی مسیر رود1398 بنگرید به مقدماند (شده

رونـد. ایـن در حـالی    غرب ایران به شمار مـی هاي شمالی جنوبترین عوامل رسوبگذاري در بخشاصلی
(  فـارس رسـوبات دریـایی نمـود دارنـد     هـاي خلـیج  تر و به سـمت کرانـه  هاي جنوبیاست که در بخش

اساس مطالعـات صـورت گرفتـه سـطح دریـا در اواسـط        . بر)Darabi et al., 2021همچنین بنگرید به 
؛ همچنـین بـراي بررسـی    Lambeck, 1996هولوسن باال آمده و چنین رسوباتی از آن به جاي مانده است (

). باال آمدن سطح آب در بعـد از  4 1398فارس بنگرید به مقدم و دیگران تاریخچه مطالعات مربوط به نوسانات خلیج
شواهد احتمالی مرتبط با وجود استقرارهاي ساحلی در دوره نوسـنگی را از بـین    دوره نوسنگی، طبیعتاً

هاي صدفی در این نواحی ساحلی در دوره نوسنگی اسـت،  برده است. از اینرو، اگرچه نظر بر تولید مهره
که گونه که قبالً بحث شد، استنباط ما این است توانیم مدارکی از این حیث را ارائه دهیم. اما هماننمی
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اند. به هر حال، این مسـائل باعـث   هاي صدفی به صورت کاالهاي تمام شده در ساحل ساخته شدهمهره
شود که حداقل فعالً دسترسی به شواهد احتمالی در حد فاصـل نـواحی سـاحلی تـا دشـت دهلـران       می

ـ    توضیح نحوه پراکنش مهره سوي ما را به موضوعاین د. امکانپذیر نباش ب مـدل  هـاي مـورد نظـر در قال
کمبـود اسـتقرارهاي   نیـز  دهـد. البتـه در اینجـا    سـوق مـی  » شبکه دنیاي کوچک«یا » شبکه پیچیده«

تا بتـوان   ،ساز استغرب ایران مشکلهاي پست جنوبسفال در دشتبیشناسایی شده از دوره نوسنگی
میدوارکننده مطالعات اخیر در دشت شوشان ا با این حال،متصور شد. بهتر  نوعی برهمکنش بین آنها را

). با علم به این 1398 مقدماند (دهد استقرارهاي دوره نوسنگی چندان هم محدود نبودهاست و نشان می
هـاي صـدفی   در توضیح ماهیت پراکنش مهـره مذکور بایست بر ترکیبی از دو مدل مسائل، همچنان می

ش مـواد، کاالهـا یـا    ـراکنـ غرب ایران تأکید داشت. آنچه که در این موضوع و به طور کلـی پ  در جنوب
هـایی  ها اهمیت دارد، برهمکنش جوامع در هزاره هشـتم ق.م. اسـت. چنـین بـرهمنکش    ها و سنتایده

شناسـی در  پـذیري بـاالیی برخـوردار باشـند. شـواهد باسـتان      شود که جوامع از تحركزمانی بیشتر می
ر وجود استقرارهاي فصـلی اسـت.   کش، چغابنوت، مهتاج و گوران نشانگهاي این دوره مانند علیمحوطه

نگاري حکایت از استقرارهاي فصلی و مستمر در ایـن محوطـه دارد.   کش نیز نتایج الیهدر خود تپه علی
همچنین مطالعات ایزوتوپ انسانی در این محوطه نشان از جوامعی دارد که از تحرك بـاالیی برخـوردار   

د از افـر اهـا نشـان داده اسـت کـه ایـن      از اسـکلت  خیروي برتحلیل ایزوتوپ بر  عالوه بر این،اند؛ بوده
 Soltysiak( انـد کش وارد شده و یا در ارتباط نزدیکی با آن مناطق بودهبه علیمناطقی نزدیک به دریا 

and Darabi, 2021      کـش بـا جوامـع    ). به هر روي، این نتـایج بیـانگر بـرهمکنش بـاالي سـاکنان علـی
هاي صـدفی و ابسـیدین   سی به کاالها و مواد غیربومی مانند مهرهپیرامونی بوده و این موضوع در دستر

 نمود یافته است.
 فرهنگی فازهايکش به تفکیک . نسبت ابزارهاي سنگی سوراخ کننده و درفش در علی1جدول 

Table 1. proportion of stone perforators and drills at Ali Kosh by cultural phases 
 

   نتیجه .5
شناسـی بـا   شکل در باسـتان هاي صدفی دیسکیشناسی مهرهدر این مقاله تالش شده تا اهمیت باستان

کش در دوره نوسنگی نشان داده شود؛ البته بررسی جامع تمام ه بر شواهد به دست آمده از تپه علیتکی
 هرچندتواند اطالعات به مراتب بیشتري را به دست دهد. هاي مختلف صدفی و سنگی محوطه میمهره

شـان داده  هـاي انسـانی ن  هایی را در کنار تـدفین هاي قبلی و گسترده در این محوطه چنین مهرهکاوش
بود؛ اما در آن زمان تمرکز مطالعات مرتبط با دوره نوسنگی بیشتر بر روي روي مسـائل معیشـتی و بـه    

 همرحل گاهنگاري (ق.م.)
 

 درفش کنندهسوراخ

7000-6500 
 A1 0 21محمدجعفر 
 A2 2 52محمدجعفر 

7350-7000 
 B1 1 37کش علی
 B2 4 42کش علی

7500-7350 
 C1 1 33بزمرده 
 C2 5 57بزمرده 
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ها به عنـوان اشـیاء   رو، تنها به ذکر مهرهاز این .سازي گیاهان و حیوانات در محوطه بوده استویژه اهلی
پـراکنش آنهـا وجـود نداشـت.     تدفینی اکتفـا شـده بـود و اطالعـاتی دربـاره منشـأ و ماهیـت تولیـد و         

نگاري اخیر زمینه را بـراي چنـین مبـاحثی فـراهم نمـود.      ها در الیهخوشبختانه کشف دوباره این مهره
هاي صدفی دیسکی شکل از نوعی صـدف دریـایی   مهرهدهد که مطالعات و بررسی انجام یافته نشان می

هاي ناشی از حجم کـاوش  ید محدودیتهرچند بااند. ) ساخته شدهSpondylus» (چروك خاردار«با نام 
ها در خود محوطه به دسـت  هیچ گونه شواهدي دال بر تولید این مهرهرا باید در نظر داشت، اما تاکنون 

 در هزاره هشـتم ق.م.  هافارس محل تولید این مهرهرسد سواحل خلیجرو، به نظر مینیامده است. از این
چنـین  انـد.  کـش وارد شـده  ته به صورت غیرمستقیم بـه علـی  و به صورت کاالهاي تمام شده و الببوده 
هـاي سـنی یافـت    هاي مربوط به هر دو جنس مذکر و مؤنث و نیز همه گروههایی در کنار اسکلتمهره
زا در بـین  شأن یها را به عنوان نماد کاالیتوان کاربري مهرهاند. این موضوع بیانگر آن است که نمیشده

هاي به دست آمده به رنگ سفید هستند، نظر گرفت. از آنجایی که بیشتر مهرهکش در ساکنان فاز علی
اند. البته نبایـد  به ساحل جابجا شده هاهایی تولید شده که بعد از مرگ جاندار داخل آناحتماالً از صدف

غواصـی احتمـالی جهـت     و موضوع فرصت طلبی انسان در زمان وقوع جزر دریـا را از نظـر دور داشـت   
رسد. مطالعات تجربی مـا بـر روي دو نمونـه از ایـن     ها در این زمان بعید به نظر میاین صدف گردآوري

تـر بـه مهـره تبـدیل     صدفها نشان داد که نباید مدت طوالنی از مرگ این جاندار دریایی بگذرد تا آسان
لی اطق سـاح ـشود. اگرچه تاکنون تعداد بسیار کمی از اسـتقرارهاي دوره نوسـنگی در حـد فاصـل منـ     

هاي جدیـدتر فرهنگـی   فارس و دشت دهلران به دلیل مدفون شدن زیر رسوبات طبیعی یا نهشتهخلیج
توان برهمنکش بین آنها را در شـباهتهاي فرهنگـی مشـاهده نمـود. در     شناسایی شده، اما به وضوح می

ی توجـه  ها نیز باید به نقش برهمکنش جوامـع در دوره نوسـنگ  توضیح چگونگی انتقال و پراکنش مهره
داشت. زمانی که جوامع از دامنه باالیی از تحرك برخوردارند، احتمال برخورد و برهمکنش بین آنها نیز 

هـا یـا   شار کاالهـا و ایـده  ـسـاز انتـ  اي گسترده بوده که زمینهرود. این برهمکنش در قالب شبکهباال می
هـاي مختلـف و مشـابه    یافتهسفال شده است. چنین موضوعی در پراکنش ها در دوره نوسنگی بیسنت

مانند ظروف سنگی، ابسیدین و یا تکنولوژي مشابه در تولید مصنوعات سنگی و یـا اشـتراك در برخـی    
محدب و حتـی سـنتهاي تـدفینی    -شکل یا مسطحهاي سیگاريها و مصالح معماري مانند خشتسبک

 مشابه انعکاس یافته است. 
نگی در تپه ـهاي صدفی دورة نوسهرهـلیل مـاخت و تحـشن«اسی ارشد با عنوان نامه کارشناین مقاله از پایان سپاسگزاري:

بیگی به عنوان استاد دانیم از زحمات آقاي دکتر سجاد علیرو، برخود الزم می استخراج شده است. از این» کش، دشت دهلرانعلی
هاي شناسی، اداره کل امور پایگاهش، پژوهشکده باستانمشاور پایان نامه مذکور تشکر و قدردانی نماییم. همچنین از اعضاي هیأت کاو

میراث فرهنگی کشور، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان ایالم و نیز مسئولین نهادهاي مختلف شهرستان 
 شود. کش را امکانپذیر کردند، سپاسگزاري میدهلران که بازنگري تپه علی

  هانوشتپی
هاي مختلف از همدیگر دانی و ....) در محوطهها (تدفیتی، مسکونی، زبالهاست که نوع بافت محل کشف مهره ضروريه ذکر این نکت. 1

 ها تأثیر مستقیم دارد.متفاوت است و این مسئله در حجم آنها در کاوش
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تا زمان  هاقرار دارند و دسترسی به آنموزه ملی ایران  انبار درکش هاي فرانک هول در تپه علیهاي حاصل از کاوشیافتهبرخی از . 2
هاي وي و نیز نظر به اینکه کاوشنهایی با توجه به مطالب مندرج در گزارش  پذیر نبوده است. با این وجود،له امکاننگارش این مقا

در هر دو کاوش یکسان را آنها و ماهیت توان ترکیب ، میاندنیز به دست آمدهدر کاوش اخیر ها دقیقاً از همان الیه و بافت این مهره
 شمرد. از اینرو، الزم به ذکر است که مباحث و اطالعات این مقاله تنها بر مبناي شواهد کاوش اخیر است.

3. Prehistory and Human Ecology of the Deh Luran Plain 
کی ساحل در دشت لیراوي دیلم را در شناسی به دست آمده از تپه تهماچی در نزدیالبته مقدم و همکارانش شواهد جدید باستان .4

 ).  534: 1398سطح دریا از هزاره ششم ق.م. تأکید دارند (مقدم و دیگران  ثباتدانند که بر تایید آن دسته از نظریاتی می

 منابع
 از(هاي ساحلی شمال غرب خلیج فارس ها در آبايبندي دوکفهشناسایی و طبقه«)، 1397قاجري، طیبه ( ؛پاپهن، فروغ

 .41-55 :24 شناسی جانوري تجربیمجله علمی ـ پژوهشی زیست، »ر)دیلم تا رودخانه بهمنشی
کده ـیو پژوهشـالم، آرشـتان ایـ، اسلرانـش دهـکنگاري تپه علیـنگاري و گاهگزارش الیه )،1396(دارابی، حجت 

 شناسی (منتشر نشده).باستان
شناسی هاي باستانمجله پژوهش  ،»کش، دشت دهلراننگاري تپه علینگاري و گاهبازنگري الیه«)، 1397(دارابی، حجت 

 .27-42: 16 ایران
 ، ترجمه زهرا باستی، تهران، انتشارات سمت.شناسی غرب ایرانباستان)، 1381هول، فرانک (
طالعات ـم، »تانـمالِ مرکزي خوزسـینی آغازینِ دشت شـتانشـهاي روستگاهـوارسی زیس« )،1398( مقدم، عباس

 . 22-7: 9 شناسی پارسهباستان
-خلیج ساحلی خط«)، 1398یشمی، رامین ( ؛احمدزاده شوهانی، لقمان؛ داوودي، حسین؛ سرخوش، احمد ؛مقدم، عباس

 5 ایران کواترنري فصلنامۀ، »)دیلم( لیراوي دشت ازمیالد، درپیش پنجم هزارة ،»تهماچی«نویافته  محوطۀ و فارس
)4 :(540-517 . 
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