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Abstract
Tepe Qasrdasht is located in the Kamin plain near Pasargadae, Fars province. It was excavated in 2011 under the di-
 rection of  Mohammad Taghi Atayi in order to investigate the chronological sequence before the Achaemenid period.
Three main chronological periods are defined in Qasrdasht, including: pre-Achaemenid, Achaemenid/post-Achaeme-
nid, and Sassanid. Approximately 2000 animal remains were recovered at this site, predominantly from the pre-Achae-
 menid period (the main period). Among the identified species, domesticates, including goat, sheep, and cattle, were the
 major source of  animal exploitation at Qasrdasht. Milk, wool, and hair exploitation of  goat and sheep is evidenced
 through the kill-off  patterns. Equids, including donkey and persian onager, are also present in the collection. Other
identified species include carnivores, (mainly dog), birds (unidentified), boar, gazelle, wild caprines, fox, turtle, and mol-
 luscs. The presence of  wild animals attests to hunting, although it formed only a marginal part of  the economic life
 of  Qasrdasht. According to these results, Qasrdasht rural communities were highly specialized in pastoral and herding
 activities. Furthermore, the presence of  molluscs from the Persian Gulf  in the collection is evidence for interactions
between inhabitants of  Qasrdasht and the southern coast of  Iran.m

Keywords: Tepe Qasrdasht, Archaeozoology, Pastoralism, Pre-Achaemenid, Subsistence economy.m

چکیده
مقالۀ حاضر، نتایج مطالعات باستان جانورشناختی بقایای جانوری به دست آمده از گمانۀ الف و ب )در مجموع 1865 قطعه استخوان به وزن 
11320 گرم( در تپۀ قصردشت است. طیف جانوری شناسایی شده از مجموعۀ استخوانی باال چنین است: گیاه خواران اهلی شامل گونۀ گاو اهلی 
44 قطعه، گوسفندسانان 322 قطعه، گونۀ گوسفند اهلی 34 قطعه، گونۀ بز اهلی 80 قطعه؛ اسب سانان 2 قطعه و خر 1 قطعه؛ گیاه خواران 
وحشی شامل گونۀ بز وحشی 1 قطعه، گونۀ گوسفند وحشی 4 قطعه، گونۀ آهو 1 قطعه، گونۀ گراز 13 قطعه و گورخر 1 قطعه؛ گوشت خواران 5 
قطعه، گونۀ سگ اهلی 1 قطعه و روباه معمولی 1 قطعه؛ از پرندگان 2 قطعه )بدون قابلیت شناسایی گونه(؛ 12 قطعه نیز متعلق به بقایای الِک 
الکپشت زمینی از گونۀ الکپشت مهمیزدار مربوط به دو جانور است؛ نرمتنان شامل4 قطعه صدف )متعلق به 3 جانور( از ردۀ دوکفه ای ها، گونه ای 
شناسایی نشده مربوط به آب شیرین و 1عدد صدف حلزون دریایی خلیج فارس از رده شکم پایان گونۀ د .Collumbella spهستند. درصد فراوانی 
گونه های شناسایی شدۀ مجموعه، نشانگر این است که گوسفندسانان با 84/5% بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و گونۀ گاو اهلی %8/4، 
اسب سانان 0/8%، گراز 2/5%، آهو 0/2% و مابقی گونه ها 3/6% کل مجموعه را شامل می شوند. ضمناً 93% از کل مجموعه را گونه های اهلی )484 
قطعه استخوان( و 7% باقی مانده را گونه های وحشی )38 قطعه استخوان(، تشکیل می دهند. این بقایا حاکی از غلبۀ نظام معیشت دامپروری 
در الیه های پیشاهخامنشی در تپۀ قصردشت بوده به طوری که بیشترین نیازهای غذایی ساکنین از گوشت، شیر و سایر محصوالت بز و گوسفند 

اهلی، تأمین می شده است. لیکن آثار اندکی نیز، از شکار گونه های وحشی )گوسفندسانان وحشی، گراز، آهو و گورخر( به دست آمده است. 

واژگان کلیدی: تپۀ قصردشت، باستان جانورشناسی، دامپروری، پیشاهخامنشی، اقتصاد معیشتی.
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تصویر 1. محل قرارگیرِی تپۀ  قصردشت و محوطه های مقایسه شده با آن در استان فارس، ایران.

درآمد
دشت  غربی  انتهای  مرکز  در  تقریباً  قصردشت،  باستانی  تپۀ 
دارد   قرار  وکیل آباد  روستای  کیلومتری شرق  در یک  کمین، 
)تصویر 1(. بررسی سفال های سطحی این تپه نشان از سکونت 
است  قمری  هجری  نهم  سدۀ  تا  نوسنگی  دورۀ  از  اینجا  در 

)عطائی و همکاران 1394 الف(. 
به منظور پاسخگویی به وقفه فرهنگی تقریباً 300 ساله، 
میان مرحلۀ تیموران و دورۀ هخامنشی دو گمانه در این تپه 
دو  این  از  به دست آمده  فرهنگی  مواد   .)2 )تصویر  شد  ایجاد 
گمانه، به تفصیل در گزارش هایی مجزا ارائه و منتشر شده است 
)عطائی و همکاران 1394ب و پ(. بررسی مواد استخوانی این 
جانوران  به  مربوط  استخوان ها  تمام  که  داد  نشان  گمانه  دو 
بوده و هیچ استخوان انسانی به دست نیامد )بیضائی دوست 
از  یافته های استخوانی به دست آمده  این گزارش،  1393(. در 
است  ذکر  به  تحلیل می شوند. الزم  و  مطالعه  گمانه،  دو  این 
که گزارش مقدماتی کوتاهی از نتایج این پژوهش در همایش 
به  هلند  در   2015 آسیا  غرب  جنوب  باستان جانورشناسی 

.)Beizaee Doost et al. 2015( عنوان پوستر ارائه شده است

داده های موردمطالعه
بقایای جانوری تپۀ قصردشت در مجموع 1865 قطعه استخوان 
به وزن 11320 گرم است که از این مقدار، تعداد بازمانده های 
وزن 7367  )به  قطعه  الف، 1123  گمانۀ  استخوانی )ت.ب.ا( 

گرم( و تعداد بازمانده های استخوانی )ت.ب.ا( گمانۀ ب، 742 
قطعه )به وزن 3953 گرم( است.1  

مطالعة بقایای جانوری تپة قصردشت
وضعّیت  شناخت  لحاظ  از  حیوانی،  کهن  گونه های  شناسایی 
آب و هوایی و پوشش گیاهی اهمّیت به سزایی دارد؛ چرا که 
حیوانات وحشی وابسته به شرایط اقلیمی خاصی هستند و بود 
یا نبود بقایای استخوانی آنها در میان نهشته های باستانی، در 
شناخت تغییرات آب و هوایی و نیز شناخت تنوع رژیم غذایی 
 :1374 )مشکور  می کند  ایفا  را  مهمی  نقش  گذشته،  جوامع 
43(. شناسایی گونه های جانوری در محوطه های باستانی، از 
راه های تشخیص و بازسازی اقتصاد معیشتی بوده و از طریق 
را  ساکنین(  نظر  )از  جانوری  مهم  گونه های  می توان  آنها 
مشخص کرده و دریافت که آیا الگوهای معیشتی در طی زمان 

تغییر کرده یا همانند گذشته ادامه یافته اند.
گونه ای  شناسایی  و  )آناتومیکی(  اندامی  شناسایی 
استخوان های بازیافته، معموالً بطور همزمان و بر پایۀ اصول علم 
جانورشناسی، قواعد آناتومی تطبیقی و استفاده از مجموعه های 
اهلی،  و  وحشی  حیوانات  شناسایی شدۀ  و  جدید  استخوانی 
مطالعات  ابزارهای  مهمترین  از  یکی  واقع  در  می شود.  انجام 

تا  1391 اردیبهشت ماه  از  قصردشت  تپۀ  حیوانی  استخوان  مجموعۀ   ئ1. 
بیوباستان شناسی آزمایشگاِه  باستان جانورشناسِی  بخِش  در   تیرماه 1392 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران، مطالعه شد.د
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باستان جانورشناسی، مجموعه اسکلت های حیوانی جدید است. 
در نهایت، این یافته ها به داده های کّمی و کیفی تبدیل می شوند.  
تپۀ  جانوری  بقایای  دقیق  شناسایی  و  مطالعه 
بخش  در  موجود  تطبیقی  مجموعۀ  از  استفاده  با  قصردشت 
دانشگاه  بیوباستان شناسی  آزمایشگاه  باستان جانورشناسی 
استخوان شناسی،  جانورشناسی،  اطلس های  نیز  و  تهران 

استخوان سنجی، مطالعات دندانی و غیره انجام شده است.

طیف جانوری تپة قصردشت
طیف جانوری شناسایی شده از مجموعۀ استخوانی تپۀ قصردشت 

چنین است: 
گیاه خواران اهلی شامل گونۀ گاو اهلی )Bos taurus( د 44 
قطعه، گوسفندسانان )Caprini( ئ322 قطعه، گونۀ گوسفند اهلی 

)Ovis aries( د34 قطعه، گونۀ بز اهلی )Capra hircus( د 80 قطعه؛ 
اسب سانان ).Equus sp( ئ2 قطعه و خر )Equus asinus( ئ1 قطعه.

 )Capra aegagrus( گیاه خواران وحشی شامل گونۀ بز وحشی
ئ1 قطعه، گونۀ گوسفند وحشی )Ovis orientalis( ئ4 قطعه، گونۀ 

آهو )Gazella subgutturosa(  ئ1 قطعه، گونۀ گراز )Sus scrofa(  ئ 
13 قطعه و گورخر )cf.Equus hemionus( ئ1 قطعه.

Can-( ئ5 قطعه، گونۀ سگ اهلی )Carnivora( تگوش خواران
is familiaris( ئ 1 قطعه و روباه معمولی )Vulpes vulpes( ئ1 قطعه.

به نظر می رسد بقایای جوندگان )Rodentia( که جانورانی 
نقب زن هستند در تپۀ قصردشت، نفوذی و متعلق به دوره های 
پس از متروک شدن تپه است. این فرضیه، با شواهد به دست آمده 
از کاوش های باستان  شناسی در گمانۀ الف تپۀ قصردشت )واحد 
66( حمایت می شود )عطائی و همکاران ب 1394: 141، تصویر 

تصویر 2. باال: نمای کلی تپۀ قصردشت )دید جنوب شرقی(، پایین: نقشۀ توپوگرافی و جانمایی گمانه های الف و ب.
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Ger-( این بقایا شامل 4 قطعه همگی متعلق به ِجربیل ها .)6: 3
billinae( و از گونۀ جربیل هندی )Tatera indica( هستند. 

به دست  بلند  استخوان  میانی  قطعۀ   2 تنها  پرندگان  از 
آمد که قابلیت شناسایی گونۀ آنها میسر نشد.

زمینی  الکپشت  الک  بقایای  به  متعلق  نیز  قطعه   12
 )Testudo graeca( از گونۀ الکپشت مهمیزدار  )Testudines(

مربوط به دو جانور است. 
به 3  )متعلق  قطعه صدف  )Mollusca(، شامل4  نرمتنان 
جانور( از ردۀ دوکفه ای ها )Bivalvia( است. گونه ای شناسایی نشده 
مربوط به آب شیرین و 1عدد صدف حلزون دریایی خلیج فارس از 
.Collumbella sp  هستند  رده شکم پایان )Gastropoda( گونۀ 

)تصویر 3(.
از 1865 قطعه بقایای جانوری به دست آمده، 522 قطعه 
استخوان )28%( قابل شناسایی بود. 1270 قطعه استخوان )%68( 
خصوصیات  به  توجه  با  و  نداشته  را  گونه ای  شناسایی  قابلیت 

آناتومیکی و اندازه، به گروه های زیر تقسیم بندی شدند: 
)شامل   Small Ruminants کوچک  نشخوارکنندگان   -

گونه های بز، گوسفند و آهو( 1110 قطعه. 
)گونه هایی   Large Mammals بزرگ جثه  -پستانداران 

همچون گاو و اسب سانان( 153 قطعه. 
 Medium Mammals متوسط جثه  پستانداران   -

)گونه هایی مانند گوزن و گراز( 5 قطعه.
)تمامی   Small Mammals جثه  کوچک  پستانداران   -
پستاندارانی که جثه آنها از گوزن و گراز کوچکتر است مانند 

شغال، گربه، تشی و ...( 2 قطعه )جدول 1(.
73 قطعه استخوان )4%( نیز از لحاظ گونه ای و اندامی 

غیرقابل شناسایی بودند.
درصد فراوانی گونه های شناسایی شدۀ مجموعه، نشانگر 
این است که گوسفندسانان با 84/5% بیشترین تعداد را به خود 
اختصاص داده و گونۀ گاو اهلی 8/4%، اسب سانان 0/8%، گراز 
2/5%، آهو 0/2% و مابقی گونه ها 3/6% کل مجموعه را شامل 
می شوند. ضمناً 93% از کل مجموعه را گونه های اهلی )484 
قطعه استخوان( و 7% باقی مانده را گونه های وحشی )38 قطعه 

استخوان(، تشکیل می دهند )نمودار 1( .
جانوری  بقایای  باستان جانورشناختی  مطالعات  در 
تعداد  شمارش  قبیل  از  کّمی  روش های  از  قصردشت  تپۀ 

Number of ذ  Identified نمونه های استخوانی شناسایی شده
قبیل  از  و روش های کیفی  آنها  و وزن   )NISP( د  Specimens

گونه ای  دقیق تر  تشخیص  منظور  به  استخوان ها  اندازه گیری 
اندامی  تحول  سیر  بازسازی  در  حاصل،  داده های  مقایسۀ  و 

استفاده شد.

ویژگی های ریخت شناختی بز و گوسفند
در مجموعۀ استخوانی حیوانی تپۀ قصردشت دو گونۀ بز اهلی 
فراوانی  دارای   )Ovis aries( اهلی  گوسفند  و   )Capra hircus(
خانوادۀ  به  متعلق  جانوران،  این  هستند.  بیشتری  اهمّیت  و 
گوسفندسانان بوده و از جهات انطباق با محیط زیست، عادات 
غذایی، سهولت مدیریت، خصوصیات تولیدمثلی، کیفیت الشه و 
نوع بهره برداری های ثانویه از آنها تفاوت های عمدهای با یکدیگر 
دارند )Halstead et al. 2002: 545(. اختالف این دو گونه، باعث 
ایجاد تفاوت هایی ریخت شناختی )مورفولوژیکی(، در برخی از 
شناسایی  طریق  از  است.  شده  آنها  استخوان های  و  دندان ها 
کرد.  تعیین  را  استخوان  جانوری  گونۀ  می توان  موارد  همین 
شناسایی گونه های اهلی و وحشی نیز )از روی شواهد ظاهری 
و استخوانی(، به چند طریق امکان پذیر است: اندازۀ جثه )جثۀ 
بزرگتر از گونۀ اهلی آنهاست(، شکل،  جانوران وحشی معموالً 

اندازه و جنس شاخ، فک، دندان، جمجمه و موارد دیگر. 
از  چنانکه  قصردشت،  تپۀ  از  به دست آمده  مجموعۀ  در 
تعداد آنها نیز پیداست، گونۀ بز اهلی، غالب بر گوسفند اهلی 
محوطه های  دیگر  از  تعدادی  در  امر  این  آنکه  جالب  است، 
کاوش شده در فارس نیز به چشم می خورد و حتی امروزه هم 
استان فارس، رتبۀ نخست پرورش بز اهلی کشور را داراست، 
که علت این امر را می توان اقلیم خاص و نیز عوارض طبیعی 
منطقه که غالباً ترکیبی از دشت و کوه است و مقاومت بیشتر 

بز نسبت به گوسفند )و نگهداری آسان تر آن( دانست.

استخوان سنجی بز/گوسفند قصردشت به روش LSI  و 
مقایسة آن با دیگر محوطه های باستانی فارس

از آنجا که گوسفندسانان، مهمترین نقش را در اقتصاد معیشتی 
دارند، اندازه گیری و به دست آوردن ابعاد استخوان ها، اطالعات 
مهمی از جمله شناسایی و برآورد شکل و اندامی که تشخیص 
اهلی و وحشی بودن جانور را ممکن می سازد را در اختیار ما 
اندام های  اندازۀ  پراکنش  قصردشت،  مجموعۀ  در  می گذارد. 
 Log Size(  مختلف هرگونه، به روش شاخص اندازۀ لگاریتمی
Index( محاسبه شده است. این روش نخستین بار توسط میدو 

)Meadow 1999( جهت مطالعۀ بقایای جانورِی محوطۀ نوسنگی 
تحلیل  این روش  با  استفاده شد.  پاکستان(  در  )واقع  مهرگره 
همزمان اندازه های تمامی استخوان های یک گونه و نیز امکان 
بهره برداری از داده های کم در یک مجموعه وجود دارد. به منظور 
یکسان سازی مقیاس اندازه های استخوان های مختلف با یکدیگر، 
نخست کلیۀ داده های متریک به داده های لگاریتمی تبدیل شده 
و سپس این داده ها با نمونۀ مرجع که یک یا مجموعه ای از چند 
حیوان جدید و شناخته شده است، مقایسه می شدند. نمونه های 
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تصویر 3. نمونه استخوان های گونه های مختلف جانوران قصردشت: 1- بز وحشی، 2- بز اهلی، 3- گوسفند وحشی، 4- گوسفند اهلی، 5- گاو اهلی، 6- آهو، 
7- گراز، 8- اسب سانان )گورخر، اسب سان و خر اهلی(، 9- سگ اهلی، 10- روباه معمولی، 11- جربیل هندی، 12- پرندگان، 13- الکپشت مهمیزدار، 

14- صدف دوکفه ای و  15- صدف شکم پا.
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زن
پیشاهخامنشی%و  پیشا هخامنشی -

اوایل هخامنشی
 اواخر هخامنشی -

پساهخامنشی
ساسانی

ت.ب.ا.ش وزن ت.ب.ا.ش وزن ت.ب.ا.ش وزن ت.ب.ا.ش وزن

Caprini گوسفندسانان 274 1722 13 55.5 26 113.3 9 19.4 322 1910.2 17.3 16.9

Capra 
aegagrus

بز وحشی 1 13.5 1 13.5 0.1 0.1

Capra 
hircus

بز اهلی 72 789.1 8 30.5 80 819.6 4.3 7.2

Ovis 
orientalis

 گوسفند
وحشی

4 24.6 4 24.6 0.2 0.2

Ovis aries گوسفند اهلی 27 333.6 3 19.1 4 28 34 380.7 1.8 3.4

Bos taurus گاو اهلی 39 2482.3 2 24.8 3 35.9 44 2543.5 2.4 22.5
Gazella

subgutturosa  
آهو 1 57.9 1 57.9 0.1 0.5

  Sus scrofa گراز 12 130.8 1 3.5 13 134.3 0.7 1.2

  Equus sp. اسب سان 2 242.3 2 242.3 0.1 2.1
Equus 
asinus

خر اهلی 1 55.8 1 55.8 0.1 0.5

Equus 
hemionus

گورخر 1 48 1 48 0.1 0.4

Carnivore گوشت خوار 5 9.7 5 9.7 0.3 0.1

Canis 
familiaris

سگ اهلی 1 10.8 1 10.8 0.1 0.1

Vulpes
vulpes

روباه معمولی 1 4.1 1 4.1 0.1 0.0

Small 
Ruminant

 نشخوارکننده
کوچک

973 3087 78 121.6 57 164.2 2 9 1110 3382.7 59.5 29.9

Small
 Mammal

 پستاندار
کوچک

1 1 1 0 2 1 0.1 0.0

Medium
 Mammal

 پستاندار
متوسط

4 15.8 1 12.4 5 39.2 0.3 0.3

Large 
Mammal

پستاندار بزرگ 127 1311.3 21 148.1 5 78.8 153 1538.2 8.2 13.6

Testudo 
graeca

 الک پشت
مهمیزدار

2 31.4 2 31.4 0.1 0.3

Aves پرنده 2 2.4 2 2.4 0.1 0.0

Tatera 
indica

جرییل هندی 3 1.3 4 1.3 0.2 0.0

Bivalves نرم تن
دوکفه ای 

1 0.4 1 0 1 1.2 3 1.6 0.2 0.0

Gastropoda نرم تن شکم پا 1 2 1 2 0.1 0.0

Unidentified ناشناخته 67 57 4 3.4 73 65.2 3.9 0.6

Total تعدادکل 1621 10433 125 397.9 108 460.2 11 28.4 1865 11320 100.0 100.0

 جدول 1. توزیع وزنی و تعداد گونه های قابل شناسایی و غیرقابل شناسایی قصردشت، با توجه به توالی دوره ای، 
)ت.ب.ا.ش: تعداد بازمانده های استخوانی شناسایی شده(.
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11 

بالغی، سکونت در چندین بخشی در تنگهاي نجاتپس از پایان کاوش. 2

 Kaim et( 64هاي از جمله محوطه: هخامنشی منسوب شد ةمحوطه به دور

al. 2007; Asadi & Kaim 2009( ،73 )Helwing and Seyedin 2009( ،

 Askari( 77و  76، )Tsuneki & Zeidi 2008(بهرامی ا اشکفت حاجی 75

Chaverdi & Callieri 2006; Askari Chaverdi & Callieri 2007; Askari 

Chaverdi & Callieri 2009( .ها، واقعیت این است کاوشگران این محوطه

عطائی (بالغی در دورة هخامنشی اعتناء به فرضیۀ نخچیرگاه بودن تنگبی

هاي ها با آثار و محوطهو بدون توضیح و تبیین ارتباط این سکونتگاه) 1385

بر . اندبه این تاریخگذاري کرده بالغی، اقدامقطعی دورة هخامنشی در تنگ

هاي مقدماتی منتشر شده، مشکل بتوان با این تاریخگذاري کنار پایۀ گزارش

هاي دیوارهایی بدون پی و آوار و نبود کفهاي نازك، بقایاي نهشته. آمد

در  بادوام و مستحکم نشان از بقایاي زندگی شبانی در دورة پساهخامنشی

      ).  Atayi 2018:16(دارد  تنگ بالغی
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مرجع گوسفندسانان جهت سنجش در این مطالعه عبارتند از 
یک گوسفند وحشی ماده )Ovis orientalis( از ایران و میانگین 
اندازۀ دو بز وحشی نر و ماده  )Capra aegagrus( از جنوب ترکیه 
 .)Uerpmann and Uerpmann 1994 ،1389 مشکور و محاسب(
 در این روش تحلیل، لگاریتم اندازۀ باستانی را از لگاریتم 
اندازۀ مرجع کم کرده، ضرب در 100 می کنیم و حاصل را بر 

روی نمودارهای ستونی نمایش می دهیم. 
از بین 169 قطعه استخوان قابل اندازه گیری در مجموعۀ 
استخوانی تپۀ قصردشت که بر طبق اصول ذکر شده در کتاب 
مرجع )Driesch 1976( اندازه گیری و ثبت شده اند، بیشترین 
بز   ،%37/3 گوسفندسانان  به  است  متعلق  ترتیب  به  حجم 
24/3% و گوسفند 16/6%، که این سه بر رویهم 78/1% کل 

استخوان های قابل اندازه گیری محوطه را تشکیل می دهند.
جهت تشخیص گونه های بز و گوسفند وحشی موجود در 
مجموعه، اندازه های استخوانی آن با استفاده از روش اختالف 
حاج بهرامی اشکفت  استخوانی  بقایاي  اندازۀ  با   لگاریتمی، 
و  نوسنگی  آغاز  فراپارینه سنگی،  )دوره های   ]TB-75[
هخامنشیHongo, Mashkour 2008: 121-122( )2(، تل ملیان 

)مرحله های بانش، کفتری و قلعه( )Zeder 1985(، تل نورآباد 
پساهخامنشی(  تا  باسفال  نوسنگی  )دوره های  تل اسپید  و 
شدند  مقایسه  فارس  استان  در   )Mashkour 2006: 144(
)نمودار 2(. تعداد 39 قطعه استخوان بز از دو دورۀ استقراری 
هخامنشی-  اواخر  و  )پیشاهخامنشی  قصردشت  تپۀ  در 
شدند.  تحلیل  روش  این  به  و  اندازه گیری  پساهخامنشی(، 
قلم  استخوان  قطعه  یک  به جز  که  داد  نشان  حاصل  نتیجۀ 
 Capra( که متعلق به گونۀ بز وحشی Metacarpe دست چپ
از  کوچکتر  قطعات  سایر  اندازۀ  میانگین  است،   )aegagrus

نمونۀ مرجع است، اما به طورکلی با محوطه های مقایسه شده، 
شباهت دارند. اندازه های 26 قطعه استخوان گوسفند نیز از 3 
هخامنشی- اواخر  و  هخامنشی  اوایل  )پیشاهخامنشی،  دورۀ 

 4 نتایج،  که  شدند  سنجیده  روش  همین  به  پساهخامنشی( 
را  انگشت(  اول  بند  زبرین چپ، 3  زند  استخوان )یک  قطعه 
Ovis ori- )بزرگتر از نمونۀ مرجع و به عنوان گوسفند وحشی 

مقایسه شده  استقرارگاه  از میان سه  entalis( معرفی کردند. 

نیز، الگوی تل نورآباد- تل اسپید و تل ملیان شباهت بیشتری را 
با تپۀ قصردشت نشان می دهد. 

نمودار 1. درصد فراوانی تعداد و وزن گونه های قابل شناسایی قصردشت.
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محاسبة سن مرگ و الگوی کشتار 
تنوع  جانوران،  از  انسان  گوناگون  استفاده های  به  توجه  با 
گونه ای و اختالف اندازۀ آنان، تعیین سن کشته شدن حیوان، 
میتواند نوع بهره برداری از گونه های مختلف را مشخص کند. 
تولیدات  نسبی  ارزش  مانند  عواملی  به  حیوانات  کشتار  سن 
و  آب  عوامل  آنها،  ژنتیکی  و  فردی  ویژگی های  گوناگون، 
و  فصلی  تغییرات  ویژه  )به  زیست محیطی  شرایط  و  هوایی 
گله های  دارد.  بستگی  علوفه(،  و  مراتع  به  دسترسی  میزان 
ویژه  به  می شوند،  نگهداری  گوناگونی  اهداف  برای  جانوران 
بین  توازن  ایجاد  زیستی،  معیشت  بر  مبتنی  اقتصادهای  در 
گزینشی  کشتار  و  و...(  پشم  گوشت،  )شیر،  مختلف  نیازهای 
حیوانات بر اساس تقسیمات ِسّنی یا جنسی آنها، به اهمّیت 
دارند  بستگی  نظر  مورد  جامعۀ  نزد  مختلف  تولیدات  نسبی 

.)Van Derwarker et al. 2010: 56، Payne 1973: 281-282(

تعیین سن پستانداران در هنگام مرگ، از طرق گوناگونی 
استخوان های  در  استخوانی  صفحات  جوش خوردگی  همچون 
بلند یا بخش هایی از جمجمه، جایگزینی دندان های دائمی بجای 
دندان های شیری، میزان ساییدگی دندان ها، وجود شاخ های دائمی 
)گاوسانان( یا سالیانه )گوزن سانان( و اندازۀ آنها میسر است )امینی 

 .)Banning 2002: 198-199 ،2 :1391 چرمهینی و همکاران

مطالعة الگوی کشتار در پستانداران مجموعة قصردشت
Epi- شالف( تعیین سن بر اساس جو خوردگی اپی فیز 
و  ابتدایی  بخش های  جوش خورگی  مختلف  مراحل   :physis

انتهایی استخوان ها )اپی فیز فوقانی و تحتانی( به بخِش میانی 
سن  تعیین کننده  مختلف،  گونه های  در  بلند  استخوان های 
جوش خوردگی  وضعّیت  است.  کلی  بسیار  به صورتی  حیوان 
اپی فیز فوقانی و تحتانی در استخوان های بلند مجموعۀ جانوری 

به  نسبت  )پایین( در دوره های گوناگون قصردشت  و گوسفند  )باال(  بز  اندازه گیری شده  استخوان های   ،)LSI( لگاریتمی  اندازۀ  نمودار شاخص   .2 نمودار 
اشکفت  شامل  فارس  محوطه های  سایر  گوسفندسانان  با  مقایسه  و  وحشی  گوسفندان  و  بزها  تخمینی  تعداد  تعیین  صفر( جهت  )خط  مرجع  مجموعۀ 

.)Zeder 1985( و تل ملیان )Mashkour 2006( تل نورآباد، تل اسپید ،)Hongo, Mashkour 2008(  حاج بهرامی
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استخوان های  ریخت شناسی  تفاوت های  مهمترین  از  برخی   .4 تصویر 
)Zeder & Pilaar 2010: 227-231; ر    )Ovis( گوسفند  و   )Capra(  بز 
Boessneck 1969: 339, 349 & 351; Zeder & Lapha, 2010: 2889 & 2895)M

به دست آمده از تپۀ قصردشت، بر اساس پژوهش مرجع بارون 
)Barone 1999( سن یابی شدند. سن استخوان های اسب سانان 
نتیجه گیری  و  استفاده  قابلیت  کم،  تعداد  دلیل  به  گرازها  و 
فراوانی  بیشترین درصد  و گاو که  ندارند. سن گوسفندسانان 
به طور  می دهند،  اختصاص  خود  به  را  استقرارگاه  گونه ای 
معمول در رده های ِسّنی زیر جای می گیرند: گاو بین 15 تا 
48 ماه، گوسفندسانان بین 12 تا 60 ماه، بز اهلی بین 4 تا 36 

ماه، گوسفند اهلی بین 6 تا 36 ماه. 
دندان  مراحل ساییدگی  اساس  بر  تعیین سن  ب( 
و  دندان ها  رشد  توالی  مطالعۀ  از  پس  گوسفندسانان:  در 
شاخص  مهمترین  دائمی،  با  شیری  دندان های  جایگزینی 
دندان  ساییدگی  الگوهای  اساس  بر  پستانداران  سن  تعیین 
است، زیرا باال رفتن سن و رژیم غذایی پر از سنگ ریزه و مواد 
اسیدی، بر روی شکل ظاهری دندان ها تأثیر گذارده و باعث 

.)Banning 2002: 198( ساییدگی آنها می شوند
در مجموعۀ قصردشت در ابتدا دندان های گوسفندسانان 
گاهنگاری  به  توجه  با  و  جداشده  جانوری  بقایای  سایر  از 
آروارۀ  دندان های  سپس  شدند.  تفکیک  یکدیگر  از  محوطه، 
سِن  مطالعۀ  برای  وصالی،  از  پس  و  جداشده  باال  از  پایین 
شناسایی  در  مهم  روش های  از  یکی  شدند.  آماده  دندانی 
در  موجود  تفاوت های  روی  از  گوسفند،  و  بز  گونه های 
نیز  اینجا  در  که  است   )4 )تصویر  پایین  آروارۀ  دندان های 
با بکارگیری همین شیوه، گونه های بز و گوسفند از یکدیگر 
و  کامل  آرواره های  اطالعات  کلیۀ  سپس  شدند.  تفکیک 
یا  )راست  جهت  از  اعم  آمده،  به دست  منفرد  دندان های 
چپ(، نوع دندان شیری )dp3 و dp4( و دائمی )پیش آسیای 
 ،M2 دوم   ،M1 اول  آسیای   ،P4 چهارم   ،P3 سوم   ،P2 دوم 
ارائه  الگوهای  طریق  از  نهایت  در  و  شده  ثبت   )M3 سوم 

و   Helmer & Vigne و  ئ )1973(   Payne منابعی چون  شده در 
)2004(، با توجه به شکل و میزان ساییدگی به رده های ِسّنی 

مختلف تفکیک شدند. از مجموعۀ دندان های به دست آمده 
از کاوش های تپۀ قصردشت، تنها دندان های بز اهلی در دورۀ 
دندان  تعداد  زیرا  گرفتند،  قرار  مطالعه  مورد  پیشاهخامنشی 
سن  مطالعۀ  انجام  برای  دوره ها  سایر  و  گوسفند  مورد  در 

کشتار دندانی کافی نبود )نمودار 3(.
طبق اطالعات به دست آمده از این نمودار، هیچ بزغاله ای 
در ردۀ ِسّنی A  و B  )کمتر از 6 ماه(، ذبح نشده است. عدم 
قطعه  چند  )به استثناء  جوان  جانوران  بقایای  و  دندان  وجود 
استخوان(، می تواند 2 احتمال را مطرح سازد: الف( محل زاد 
و ولد حیوانات جایی خارج از تپۀ قصردشت بوده است و ب( 
زنده  دلیل  آن  در  که  دامپروری،  سیستم  نوعی  وجود  امکان 

نگهداشتن بچه ها، استفاده از شیر مادرانشان بوده است. وجود 
درصد باالی کشتار در سن E-F ئ )2 تا 4 سال( نیز می تواند مؤید 
این نظریه باشد. البته توان زاد و ولد و تولید شیر، از سن 4 
سالگی به بعد به تدریج کم شده و از کیفّیت گوشت هم کاسته 
می شود، لیکن منطقی است که درصد باالیی از این گروه ِسّنی 
علت  باشند.  انتخاب شده  ذبح  بالغ، جهت  نرهای  میان  از  نیز 
دیگر عدم کشتار در این دو ردۀ ِسّنی می تواند به دست آوردن 
و  پاییز  فصل  تا  را  بزها  که  معنی  بدین  باشد؛  بیشتر  گوشت 
و  مادر  از شیر  کافی  تغذیۀ  با  تا  نگهداری می کردند  زمستان 
نیز علوفۀ مرغوب بهاری و تابستانی، به وزن مطلوب برسند و 
آنگاه آنها را برای تأمین جیرۀ گوشت فصول سرد سال، ذبح 
می کرده اند. در حالی که کشتار حیوانات در رده های سنی  C   ئ    )6 
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تا 12 ماه( و  D د)1 تا 2 سال( بیشتر برای بهره برداری از گوشت 
 G لطیف جانور )به ویژه در جنس نر( است. کشتار ردۀ ِسّنی
ئ)4 تا 6 سال( بدلیل کاهش توان تولید مو و کرک، انجام شده 

است. به طور کلی نیز پس از کاهش توان بزها در تولید شیر یا 
کرک مرغوب و افت کیفّیت گوشت )ردۀ ِسّنی H-I از 6 سال 
به باال(، پیش از آنکه حیوانات به مرگ طبیعی تلف شوند، آنها 
 Vigne and( را ذبح می کرده اند تا نهایت بهره را از جانور ببرند
Helmer 2007: 20-22، ایرانپور طاری و همکاران 1392: 134(.

تعیین جنسیت
شکل و اندازۀ بخش هایی از اسکلت )مانند لگن، دندان های نیش یا 
شاخ های سالیانه و ...(، تعیین کنندۀ تفاوت های جنسیتی هستند. 
از میان بقایای جانوری تپۀ قصردشت )به دلیل شکستگی و ناقص 
بودن استخوان ها(، تنها امکان تعیین جنسیت چند قطعه هستۀ 

از  نر  جانوران  به  متعلق  که همگی  میسر شد  استخوانی شاخ 
گونه های گوسفندسانان، بز اهلی و آهو بودند )تصویر 5(.

پدیده های  تأثیر  و  جامعه  جانورِی  دورریزهای  بررسی 
انسانی، زیستی و طبیعی بر آنها

Taphon- علمی  اصول  کمک  به  نباستا جانورشناسان 
پاسخگویی  و  مطالعه  در  سعی  زوال(،  روند  )مطالعۀ   omy

چگونگی  جانوران،  از  بهره برداری  نحوۀ  مانند  سؤاالتی  به 
پراکنش استخوان های آنها در محوطه و فرآیندهای دگرگون 
و  حیوانی(  )انسانی،  زیستی  عوامل  تحت تأثیر  بقایا،  شدن 
طبیعی دارند. البته باید توجه داشت که اندام ها و بخش های 
مختلف استخوان، با توجه به بافتشان در برابر عوامل تخریبی 
مقاومت یکسانی ندارند و برخی، سریع تر از بین می روند. در 
ضمن نوع بهره وری انسان از حیوانات و میزان آثار تخریبی 

نمودار 3. الگوی کشتار بز اهلی در دورۀ پیشاهخامنشی قصردشت بر اساس میزان ساییدگی دندان های آروارۀ پایین )خط آبی منحنی درصد جانوران زنده است(.

تصویر 5. تعیین جنسیت در استخوان های قصردشت. 1- هستۀ استخوانی شاِخ آهو )Gazella subgutturosa( و طرح آن 2- هستۀ استخوانی شاِخ بز اهلی 
)Capra hircus( و طرح آن. هر دو نمونه متعلق به جانوران نر هستند )طرح: امیری بیرامی(.
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 Rackham( این فّعالیت ها، بر روی استخوان ها متفاوت است
 .)1994: 23

روند زوال از لحظۀ مرگ یک حیوان و رها شدن یا دفن 
پوسیدگی  معرض  در  و  محیط  در  آن  تعمدی(  یا  )تصادفی 
قرار گرفتن تا زمانی که بقایا و استخوانهایش توسط محققینی 
شوند،  بازیابی  دیرین شناسان  یا  باستان جانورشناسان  چون 
 .)Lyman 2010: 1-2( می گذارند  تأثیر  استخوان ها  روی  بر 
تمامی  قصردشت  تپۀ  باستان جانورشناسی  پژوهش های  در 
در  و  ثبت  استخوان ها،  روی  بر  برجای مانده  آثار  و  نشانه ها 
زمانی  دوره های  برای  نمودارهایی  و  جداول  به صورت  پایان 
استخوان های  بر  وارده  آسیب های  شد.  تنظیم   استقرارگاه، 

قصردشت عبارتند از:
و  جدید  شکستگی های  شامل   )%51( انسانی  آثار   -
پس  بقایا  نگهداری  شرایط  و  کاوش  کیفّیت  )نشانگر  طولی 
جداسازی  منظور  به  عمیق  و  )سطحی  برش  آثار  کاوش(،  از 
پوست و گوشت از استخوان(، آثار ضربۀ ساطور )برای قطعه 
قطعه کردن الشه(، سوراخ کردن )احتماال برای ساخت ابزار(، 
مجاورت شیء  در  قرارگیری  براثر  استخوان  شدن  رنگ  سبز 
مسین یا مفرغین، حرارت دیدگی و سوختگی )به دلیل پختن 

یا کباب کردن گوشت(.
- آثار حیوانی )46/8%( شامل آثار گاززدگی، جویدگی و 
هضم شدگی توسط گوشت خواران به علت تغذیۀ گوشت خواران 
از بقایای دور ریخته یا رها شده توسط انسان و گاه بلع آنها 
و آثار جویدگی جونده )جوندگان برای تأمین کلسیم بدنشان 

استخوان ها را با دندان خراشیده و می خورند(.
بر  فرسایش  و  خوردگی  شامل   )%2/2( طبیعی  آثار   -
اسیدیتۀ خاک(،  و  )تغییرات دما، رطوبت  اثر عوامل محیطی 

له شدگی و شکستگی به دلیل وزن خاک و موارد دیگر. 

دورۀ  بقایای  به  متعلق  آسیب ها  این   %83 کلی  به طور 
پیشاهخامنشی است )جدول 2، تصویر 6(.

محیطی  شرایط  که  است  بدیهی  شد،  گفته  آنچه  بنابر 
استخوان ها تا زمان دفن و کیفیت و نحوۀ کاوش، در بازیابی 
بقایا نقش مهمی را ایفا می کنند و شاید به همین دلیل است 
که در میان بازمانده های جانوری قصردشت، به استخوان های 
کوچک و دندان های شیری چندانی، دست نیافتیم )زیرا سرند 
نکردن بقایا می تواند منجر به از دست رفتن بسیاری از بقایای 

ریز و شکسته شود(.

آسیب شناسی استخوان ها
در  موجود  اختالالت  و  بیماری ها  آسیب ها،  انواع  شناخت 
به  حیوان(،  و  انسان  از  )اعم  زنده  موجودات  استخوان های 
کمک علم آسیب شناسی )Pathology( میّسر است و شناخت 
علم  یاری  به  باستانی،  استخوان های  در  همین گونه مشکالت 
این  می شود.  انجام   )Palaeopathology( دیرین آسیب شناسی 
مانند  مادرزادی  بیماری های  و  ناهنجاری ها  بررسی  به  علم  
افزایش یا کاهش تعداد دندان ها یا استخوان ها و تغییر شکل 
و  مفاصل  تورم  مانند  باکتریایی  و  عفونی  بیماری های  آنها، 
عوامل  می پردازد.  انسان  جانب  از  وارده  فشارهای  و  مهره ها 
انسانی می تواند به صورت فیزیکی و مکانیکی مانند فشار بر اثر 
کارهای سنگین )تغییر شکل و سایش استخوان ها( و غذایی 
عدم  یا  ناقص  )شکل گیری  آپالزی  و  هیپوپالزی  آثار  مانند 
اتفاق  غذایی(  استرس های  اثر  در  دندان  مینای  شکل گیری 

افتد. 
در میان بقایای جانوری قصردشت، یک نمونه ناهنجاری 
هستۀ شاخ، چند نمونه شکستگی ترمیم شده و تعدادی دندان 

دارای آثار هیپوپالزی و آپالزی، وجود دارد )تصاویر 7 و 8(.

تصویر 6. آثار آسیب بر روی استخوان های گاو و گوسفندسانان. 1-  آسیب های انسانی:  .a برش سطحی،  .b برش عمیق،  .c ضربۀ ساطور،.d سوراخ شدگی  
.e اثر مس/مفرغ،  .f سوختگی، 2- آسیب های جانوری:  .a جویدگی جونده،  .b گاززدگی گوشت خوار،  .c جویدگی گوشت خوار،  .d هضم شدگی، 3- 

آسیب های طبیعی: فرسایش بر اثر عوامل محیطی.
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جدول 2. تعداد، نوع و درصد آسیب های وارد بر گونه های جانوری قصردشت در تمامی دوره های زمانی.

بررسی فراوانی اندامی جانوران و اهداف دامپروری
از گوسفندسانان )بز و گوسفند اهلی(، جهت رفع عمده ترین 
نیازهای غذایی ساکنان قصردشت طی کلیۀ دوره های استقراری 
گونه ها  این  اندامی  فراوانی  محاسبۀ  بنابراین  شده،  استفاده 
اهمّیت بسیاری دارد. برای انجام این کار، تمامی استخوان های 
به دست آمده شمارش شده و به دلیل تفاوت تعداد استخوان ها 
در بخش های مختلف بدن برای یکسان کردن داده ها، تعداد 
استخوان های بازو که دو عدد است به عنوان مبنا قرار گرفته 
و مابقی استخوان ها با استفاده از یک ضریب به مبنا تبدیل 
می شوند. به دلیل تعداد اندک استخوان های گوسفندسانان در 
فراوانی  امکان محاسبۀ  تنها  تا ساسانی،  دوره های هخامنشی 
میسر  قصردشت  پیشاهخامنشی  دورۀ  گوسفندسانان  اندامی 
شد )نمودار 4(. بیشترین استخوان های به دست آمده )%61/9( 
مربوط به اندام های فوقانی و تحتانی )کتف، بازو، ساعد، لگن، 
با  اندام هایی  به  استخوان ها،  این  هستند؛  نی(  درشت  و  ران 
بیشترین تودۀ ماهیچه ای و حجم گوشت متعلقند و به دلیل 

استخوانی  بافت  دارای  حیوان،  تحّرک  و  بدن  وزن  تحّمل 
و  فرسایشی  عوامل  برابر  در  نتیجه  در  و  بوده  متراکم تری 
آسیب رسان مقاوم ترند. نکتۀ جالب توجه تعداد باالی )%27/6( 
استخوان های سر و صورت به ویژه هسته های شاخ، فک پایین و 
باال و دندان موجود در این دوره است. آیا در آن دوره نیز، مانند 
زمان حال از سر این حیوانات برای تغذیه استفاده می کردند یا 
این امر دلیل دیگری دارد؟ البته استخوان جمجمه، به سرعت 
آثار  امر شناسایی  این  و  در معرض عوامل محیطی خردشده 
برش و یا ضربه وارده به آنها را دشوار و گاه ناممکن می سازد. 
بخش های کم گوشت تر بدن شامل قلم، مچ و انگشتان 
دست و پا حدود 6/9% و در پایان آسیب پذیرترین قسمت های 
اسکلت حیوانات یعنی ُمهره ها، دنده ها و جناغ 3.6 % را به خود 

اختصاص می دهند. 
با توجه به داده های باال که تقریباً تمامی بخش های بدن 
که سالخی  کرد  استنباط  می توان  برمی گیرد،  در  را  حیوانات 
انفرادی و در سطح خانگی  حیوانات در خود محل به صورت 
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.)Capra hircus( در دندان های فک پایین بز اهلی )تصویر 8. نشانه های هیپوپالزی )1( و آپالزی )2

تصویر 7. آثار بیماری بر روی استخوان های گوسفندسانان. 1- هستۀ استخوانی شاخ بز اهلی )Capra hircus( )دارای یک ناهنجاری به شکل فرورفتگی( و 
طرح آن و 2- دنده دو گوسفندسان )Caprini( با آثار شکستگی های جوش خورده )طرح: امیری بیرامی(.
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فّعالیت های  از  نشانه ای  و  بنا  هیچ  که  چرا  می شده؛  انجام 
متمرکز تولید، توزیع و آماده سازی گوشت الشه های جانوری، 
از  بقایا  حجم  بیشترین  و  است  نشده  کشف  قصردشت  در 
مکان هایی که احتماالً زباله دانی بوده، به  دست  آمده  و به نظر 
می رسد که پس از مصرف، استخوان ها در آن مکان به حال 
خود رها می شده و مورد استفادۀ گوشتخواران و جوندگان قرار 

می گرفته است. 
 با این حال بر اساس شواهدی چون برش هایی که عمدتاً 
کردن  قطعه قطعه  )برای  بلند  استخوان های  مفاصل  روی  بر 
اعضای بدن حیوان و جداسازی گوشت از استخوان ها( ایجاد 
شده اند، گمان می رود که تقسیم الشه بر اساس اصول قصابی و 
شیوه های استاندارد کشتار حیوانات انجام می شده است )باغی 

.)68-69 :1388

مقایسة طیف جانوری محوطه های مختلف با قصردشت
بر اساس شواهد و مدارک به دست آمده از بزها و گوسفندان 
چون  محوطه هایی  باستان شناسی  کاوش های  در  اهلی، 
علی کش  تپۀ  و   )104  :1390 کارتر  مک  )فاستر  گنج دره 
از  یکی  ایران  فالت   ،)178  :1382 شهمیرزادی  )ملک 
محسوب  جهان،  اهلی سازی  مکان های  مهم ترین  و  نخستین 
می شود؛ چرا که اقلیم خاص این منطقه، شرایط الزم جهت 
فراهم  را،  گیاهی  و  جانوری  وحشی  گونه های  انواع  زیست 
آورده است. اقوام ساکن در این محیط مناسب نیز به تدریج، 
جهت  حیوان،  و  نبات  گونه های  از  برخی  ذاتی  استعداد  به 
اهلی سازی  به  دست  و  برده  پی  انسان،  توسط  شدن  مهار 
آنان زدند. بر اساس بقایای جانوری مکشوفه از محوطه های 
در  ساکن  اقوام  اقتصاد زیستی  اسالمی،  تا  نوسنگی  دوران 

نمودار 4. درصد فراوانی اندامی گوسفندسانان )بز و گوسفند اهلی(، در دورۀ پیشاهخامنشی قصردشت.
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Head  سر Body  تنه Limbs  اعضاء بدن Extremities  بخش هاي انتهایی بدن

NR=209، در دوره پیشاهخامنشی) بز و گوسفند اهلی(گوسفندسانان 
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فالت ایران به طور عمده بر پرورش و نگهداری دام های اهلی 
و  بوده  استوار  گاو،  نیز  حدودی  تا  و  گوسفندسانان  به ویژه 
گل نبشته های  اساس  بر  که  داشته  اهمّیتی  چنان  روند  این 
خزانۀ  عمارت  و  ملیان(  )تل  انشان  اداری  بنای  از  مکشوفه 
از جیره ها، دست  بخشی  پرداخت  برای  تخت جمشید، حتی 
مزدهای کارکنان )و مالیات( حکومت های بزرگ و قدرتمند 
می شده  استفاده  حیوانات  این  از  نیز،  هخامنشی  و  عیالمی 
است. برخی از محوطه های مهم فارس که شواهد دامپروری 

را در خود دارند، عبارتند از: 
به  مربوط  تخت جمشید(:  شمال غربی  )در  بَشی  تل   -
هزارۀ ششم تا چهارم پیش ازمیالد: نکتۀ جالب توجه در این 
شده  شکار  آهوی  مختلف  گونه های  باالی  تعداد  استقرارگاه، 
است  اهلی  بز  بقایای  تعداد  برابر   1.5 حدود  در  که  است 

.)Mashkour and Bailon 2010: 262 & 321(
 A گمانۀ  ممسنی(:  نورآباد  شهرستان  )در  تُل نورآباد   -
 ،B این محوطه قدمتی معادل نوسنگی تا مرحلۀ قلعه و گمانۀ
دوره های عیالمی و هخامنشی/ پساهخامنشی را دربرمی گیرد. 
نکتۀ مهم در تل نورآباد، درصد اندک جانوران شکار شده است 
دارد  تأمل  جای  منطقه،  زیست بوم  و  قدمت  به  توجه  با  که 

.)Mashkour 2006:135 & 140(
- تپۀ مهرعلی )در شهرستان اقلید(: استقرار این محوطه 
مربوط به دورۀ شمس آباد تا بانش )هزارۀ 6 تا 4 پیش ازمیالد( 
است، لیکن استخوان های مطالعه شده متعلق به دوره های باکون 
تا لپویی هستند. طیف جانوران این محوطه شامل گونه های 
اطالعات مهمی  و حاوی  اهلی  و  از جانوران وحشی  متنوعی 
است، برای مثال وجود یک قطعه بقایای گورخر در دورۀ باکون 
اقلیم  بیانگر  لپویی، می تواند  دورۀ  در  بقایای شیر  قطعه  و 2 
گرم تر منطقه در طول هزاره های 6-4 پیش ازمیالد، نسبت به 

امروز باشد )شیخی و همکاران 1390: 45 و 42(.
- تُل اسپید )در شهرستان نورآباد ممسنی(: سکونت در 
پساهخامنشی  هخامنشی/  تا  لپویی  دوره های  از  محوطه  این 
بقایای  باالی  درصد  محوطه  این  اهمّیت  است.  داشته  ادامه 
 Mashkour 2006:135 &( است  اهلی  گاو  نیز  و  گراز/خوک 

.)143

- تل ملیان )در دشت بیضا، حوضۀ رود ُکر، 80 کیلومتری 
شمال غرب شیراز(: یکی از مهمترین محوطه های آغاز تاریخی-
تاریخی ایران به شمار می رود که استقرار در آن از دورۀ بانش 
)3300 پیش ازمیالد(، آغاز شده و تا دورۀ هخامنشی نیز، ادامه 
یافته است. بقایای جانوری مورد مطالعه در این محوطه مربوط 
به دوره های بانش تا قلعه هستند. در بنایی واقع در بلندترین 
بخش تپه، مقداری سنگ و ابزار سنگی و تعداد 300 گل نبشته 

به خط میخی عیالمی به دست آمده که در آنها مطالبی دربارۀ 
و  بز  و  گوسفند  پوست  مانند  حیوانی  محصوالت  و  خواروبار 
پرداخت بز و شاید گوسفند به عنوان دستمزد و جیرۀ غذایی 
به افراد خاص ذکر شده است. تعدادی ساختمان نیز با کاربری 
ساکنان  به  )گوشت(  غذایی  جیره های  توزیع  مرکز  احتمالی 
Zeder 1991: 207-( محوطه در این محوطه کشف شده است

220( )نمودار 5(.

در  قصردشت  تپۀ  جانوری  طیف  در  توجه  قابل  نکته 
فارس،  استان  در  دوره  هم  محوطه های  دیگر  با  مقایسه 
غذایی  مواد  عمدۀ  منبع  عنوان  به  از گوسفندسانان  استفاده 
و هم چنین کم اهمّیت بودن شکار نسبت به دامپروری در 
این محوطه است. روندی کمابیش مشابه را می توان در طیف 
جانوری تل ملیان، تل اسپید و تپۀ مهرعلی مشاهده کرد. از 
میان حیوانات وحشی شکار شده، شکار گراز در تپۀ قصردشت 
نسبت به دیگر حیوانات و هم چنین دیگر محوطه ها از اهمّیت 
به نسبه باالیی برخوردار است در حالی که در تل بشی شکار 
آهو نسبت به دیگر حیوانات بیشتر انجام می شده است. این 
است.  بوده  دو محوطه  این  زیست بوم  از  متأثر  احتماالً  البته 
قرار داشت. در گذشته  تپۀ قصردشت در منطقه ای مرطوب 
)تا 50 سال پیش( اطراف تپۀ قصردشت چند چشمه و نیزار 
که  دارد  قرار  ایوب  کوه  پای  در  بشی هم  تپۀ  داشت.  وجود 

زیستگاه طبیعی جانورانی چون آهو و بز وحشی بوده است.

نتیجه گیری:
تپۀ  که  می شود  استنباط  چنین  آماری،  داده های  اساس  بر 
با  دامپروری  فّعالیت های  آن  بوده که در  قصردشت روستایی 
به طور  و  از گوسفندسانان  بهره برداری  و  نگهداری  بر  تمرکز 
گراز،  شکار  ویژه  به  گاه به گاه،  شکار  و  بوده  اهلی  بز  عمده 
است.  می شده  انجام  گورخر،  و  آهو  وحشی،  گوسفندسانان 
البته احتماالً از گاو نیز به میزان الزم جهت رفع نیاز ساکنان، 
چون  شواهدی  وجود  ضمن  در  است.  می شده  بهره برداری 
ارتباط ساکنان  بر  صدف حلزونی خلیج فارس می تواند دلیلی 
محوطه با جوامع سواحل جنوبی ایران باشد. به نظر می رسد 
که این شیوه های معیشتی در کل دوره های استقراری محوطه 
رواج داشته است، لیکن از آنجا که بخش عمدۀ بقایای یافت 
پژوهش  این  در  است،  پیشاهخامنشی  دورۀ  به  متعلق  شده 

بیشتر به این دوره پرداخته ایم.
البته ابهاماتی نیز وجود دارد که با مطالعات و بررسی های 
بیشتر منطقه در آینده، به پاسخ آنها خواهیم رسید، از جمله 
چگونگی تعامل جامعۀ قصردشت با محیط زیست اطراف خود، 
ارتباط گله داری با فعالّیت های کشاورزی و نیز جابجایی فصلی 
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باستان گیاه شناسی و آزمایش های ایزوتوپ پایدار بر روی بقایای بز، 
گوسفند و گاو در مجموعۀ استخوانی یافت شده از تپۀ قصردشت 
می توانند درک بهتری از نحوۀ مدیریت این منابع را به دست دهد.
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