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محوطۀ روباز میرک از محوطه های باستان شناختی متعلق به دورۀ پلیئستوسن جدید در شمال دشت کویر مرکزی ایران است. این محوطه در دشت 
سیالبی خشکی در جنوب شهر سمنان امروزی واقع شده و شواهدی از حضور گروه های انسانی را دست کم در مرحلۀ سوم ایزوتوپ دریایی نشان 
می دهد. ویژگی کلی این مرحله، نوسان های شدید در بازه های زمانی کوتاه )هزاره، سده( است که موجب تغییرات محیطِی متواتر و بعضًا شدید 
چشم اندازها می شد. به نظر می رسد این نوسان و تغییرات در میرک قابل ردیابی باشد. شواهد رسوب شناختی میرک از تغییرات مکرر سطح تراز 
آب و رطوبت در دسترس در این دشت سیالبی می گوید. از رهگذر این تحوالت، ویژگی های چشم انداز چون پراکنش پوشش گیاهی و در نتیجه، 
گروه های جانوری تغییر می کرد. از طرفی، آخرین مرحلۀ یخچالی در مقیاس قاره ای و منطقه ای به طور کلی، دوره ای سرد و خشک است. بنابراین 
می توان انتظار داشت که در این مرحله، محیط های معیشتی در پهنه های قاره ای )چون فالت مرکزی ایران( اصطالحًا تکه تکه شوند. بنابراین، 
حاشیۀ شمالی دشت کویر مرکزی ایران می توانست در برخی دوره ها نقش کوریدور و در برخی دیگر، نقش مانعی برای پراکنش و زندگی گروه های 
انسانی را ایفا کند. مدل های بوم شناختی، رویکرد بهینۀ زندگی به روش شکار-گردآورندگی در چشم اندازهای خشک-نیمه خشک و پرنوسان را، 
تحرک باالی آمایشی و اختصاص مکان مرکزی و زندگی در گروه های پرجمعیت تر می داند. به نظر می رسد ویژگی های دست ساخته های سنگی 

میرک در تطابق با چنین الگویی باشد. 

کلیدواژگان : میرک، نوسانات اقلیمی-محیطی، دست ساخته های سنگی، آخرین چرخۀ یخچالی.

The open air Paleolithic site of Mirak belongs to the late Pleistocene and located at the northern edge of the Iranian Central 
Desert. This site is currently situated at an arid plain in the southern part of modern city of Semnan and had witnessed repeated 
human occupations during the MIS3. Rapid climate change )through millennia and centuries( is one of the main aspect of this 
site, which had caused severe changes in the landscape. Sedimentological data indicates repeated climate fluctuations in the 
area leaving diagnostic layers of fluvial and alluvial sediments. Consequently, a shift in fauna and flora of the region has been 
inevitable. On the other hand, the last glacial cycle has had global effect, which had affected the Iranian central plateau in the 
form of formation of dispersed landscapes. Therefore, the northern edge of the Iranian Central Desert had been a barrier or 
corridor for human populations from time to time. Ecological patterns in such circumstances imply that the best approach to deal 
with such climatic condition was to adapt high mobility strategies. It seems data derived from analysis of lithics from Mirak is 
in support of such claim.

Keywords: Mirak, Climate fluctuations, Lithic artifacts, last glacial cycle.
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درآمد
محوطۀ روباز میرک در حدود 16 کیلومتری جنوب شهر سمنان و 3 
کیلومتری جنوب شرق روستای دالزیان در یک دشت سیالبی خشک 
و وسیع قرار گرفته است )شکل1(. این محوطه از 8 تپۀ اصلی تشکیل 
شده است که مردم محلی مجموع آنها را به نام میرک می خوانند. این 
مجموعه تپه ها دامنۀ ارتفاعی بین 4 تا 11 متر از زمین های اطراف 
از یکدیگر چند صد متر است )رضوانی، 1378(.  آنها  دارند و فاصلۀ 
در سال 1388، یکی از نگارندگان به بررسی روشمند و نمونه برداری از 
دست ساخته های سنگی سطح این محوطه پرداخت )وحدتی نسب، 
سطح  در  پراکنده  سنگی  دست ساخته های  کل  تعداد  وی   .)1388
میرک را حدود چند ده هزار قطعه تخمین زد که عدد بسیار چشم گیری 
 Rezvani & Vahdati Nasab 2010; Vahdati Nasab et al.( است
2013(. به دلیل تراکم باالی سطحی دست ساخته های سنگی ، تپۀ 
شمارۀ هشت )با ارتفاع حدود 6 متر باالتر از زمین های پیرامون و 1039 
متر باالتر از سطح آب های آزاد( برای کاوش انتخاب شد. این کاوش در 
راستای طرح “باستان شناسی پارینه سنگی حاشیۀ شمالی دشت کویر 
مرکزی ایران” به سرپرستی نویسندۀ نخست و در قالب هیأت مشترک 

ایران و فرانسه انجام شد )وحدتی نسب 1394، 1395، 1396(. 

در  گرفته  قرار  آن  در  میرک  تپه های  مجموعه  که  محدوده ای 
دشتی  محدوده  این  دارد.  قرار  کواترنری  سطحِی  رسوبات  میان 
نسبتًا هموار با میانگین شیب 1/1 درجۀ شمالی-جنوبی در سطح 
زمین )و نه در سطح تپه نبکاها1( است. ارتفاع میانگین زمین های 
محدودۀ تپه های میرک حدود 997 متر، بیشینه ارتفاع حدود 1027 
نقطه  از  آزاد است.  از سطح آب های  ارتفاع 963 متر  متر و کمینه 
نظر زمین شناسی، چشم اندازی که میرک در آن قرار گرفته متشکل 
شناختی  زمین  سوم  )دوران  ترشیاری  ناودیس های  و  تاقدیس  از 
رسوبات  آن  روی  بر  که  است  میوسن(  تا  ائوسن  دوره های  معادل 
مهم ترین  گرفته اند.  قرار  هولوسن  و  پلیو-پلیئستوسن  تشکیالت  و 
بخش این رسوبات را مخروط افکنه ها تشکیل می دهند که عمدتًا 
در دامنه های شمالی شکل گرفته و به دشت  وسیع رسی-سیلتی در 
جنوب متصل می شوند. در این دشت کم شیب، مجموعه تپه های 
در   .)Akhavan Kharazian 2017( دارند  حضور  میرک  نامتقارن 
نزدیکی میرک و محوطۀ پارینه سنگی دالزیان، دو رود فصلی شورآب 
و گیناب به یکدیگر پیوسته و در نهایت، به کویرهای بخش جنوبی 
تخلیه می شوند. به همین دلیل، در محدودۀ اطراف کویر دالزیان و 
نیز در زمین های جنوبی تر، بخصوص در فصول پرباران زمین های 
بستر  از  برخی بخش ها  در  دیده می شود.  بزرگ  و  باتالقِی کوچک 
دیده  پراکنده ای  نیزارهای  آنها  شاخابه های  و  نام برده  رودهای 
می شوند که می توانند اکوسیستم های کوچک و متفاوتی نسبت به 

زیست بوم غالب منطقه ایجاد کنند. 
پر  شمالی  بخش  با  کوچکی  نامتقارن  تپۀ  میرک   8 شمارۀ  تپۀ 
شیب تر از بخش جنوبی  است )شکل2(. تپه ماهیتی نبکایی داشته 
و از نهشت های بادی دورۀ هولوسن تشکیل شده است. این بخش 

1- منظور از نبکا تپه های کم ارتفاعی است که به دلیل تجمع رسوبات بادِی پیرامون یک هسته مرکزی 
از جنس گیاه شکل گرفته است.

محوطه های  شکل1. 
شمالی  حاشیۀ  پارینه سنگی 
نمای  همراه  به  کویر  دشت 
تپۀ شمارۀ هشت میرک )باال، 
از:  چپ( )نقشۀ خام برگرفته 

.)NASA/NOAA

میرک؛   8 شمارۀ  تپۀ  شکل2. 
)وحدتی نسب،  غرب  از  دید 

.)1394
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بادی موجب پوشانده شدن نهشت های آبرفتی تپه شده که الیه های 
فرهنگی پلیئستوسن جدید در آن قرار دارند. نهشت های فرهنگی در 
چند الیۀ ناپیوسته در این تپه دیده می شوند. در ادامه، بخشی از نتایج 
مقدماتی حاصل از کاوش در این محوطه از نظر خواهد گذشت. الزم 

به ذکر است بررسی  یافته های کاوش همچنان ادامه دارد.
محدوده ای  در  میرک  سنگی  دست ساخته های  پراکنش  دلیل 
وسیع آن است که برخالف تپۀ شمارۀ 8 که در آن، نهشت های بادِی 
در  شده  اند،  باستان شناختی  الیه های  از  نگهداری  موجب  باالیی 
سطح چشم انداز، مجموعه ای از عوامل، شامل تغییرات فیزیکی-
سیالب ها  بادبرش،2  چون  فرسایشی  فرآیندهای  نیز  و  شیمیایی 
خاک  جابجایی  و  رفتن  میان  از  موجب  شاخابه ها  در  آب  حرکت  و 
نتیجه، دست ساخته های سنگی در  نهشت های رسوبی شده و در 
سطح پدیدار می گردند. واضح است که پدیدارِی دست ساخته ها در 
و جابجایی  نیز حرکت  و  فرآیندهای فرسایشِی دیگر  آغاز  نیز  سطح 
کمک  به  )مثاًل  بود  خواهد  وسیع  چشم اندازی  در  دست ساخته ها 

سیالب ها و عوامل انسانی چون ساخت  و سازها و چرای دام ها(. 

شرح کاوش
همان طور که در باال ذکر شد، برای کاوش در محوطۀ میرک، تپۀ 
شمارۀ 8 انتخاب شد. دلیل انتخاب این تپه عالوه بر تراکم باالی 
دست ساخته های سنگی سطحی، وجود آثاری از حفر گودال هایی 
عمیق )حفریات غیرمجاز( بر سطح آن بود. واضح است که بررسی 
دیواره های داخلی گودال ها می توانست راهنمای خوبی برای بررسی 
وضعیت نهشت های باستان شناختِی احتمالی باشد. از طرفی، خاک 
داخل این گودال ها در کنار آنها هنوز وجود داشت که برای بررسی 
کم و کیف مواد فرهنگی موجود در الیه های احتمالی می توانست 
راهگشا باشد. فعالیت های صورت گرفته در طی سه فصل کاوش در 

تپۀ شماره 8 میرک شامل موارد زیر است:
1. سرند خاکریز گودال های غیرمجاز شمارۀ 2 و 3 به منظور بررسی مواد 

فرهنگی در نهشت های باستان شناختی تپه.
بررسی  منظور  به   )3-S1( گودال  سه  داخلی  دیواره های  بررسی   .2

موقعیت نهشت های باستان شناختی.
3. احداث ترانشۀ پلکانی )ترانشۀ 1( از رأس تپه در دامنۀ شمالی به منظور 
پژوهشهای رسوب شناختی و بررسی فرآیندهای شکل گیری محوطه در 

قالب کاوش در مربعات I6 تا I10 که هرکدام ابعاد 1×1 متر داشتند.
4. کاوش در دامنۀ شمالی تپه جمعًا در قالب 19 مربع با ابعاد 1×1 متر 

با عمق کاوش متفاوت.
5. کاوش در دامنۀ شرقی تپه )ترانشۀ 2( در قالب 12 مربع با ابعاد 1×1 متر.
6. کاوش در دامنۀ جنوبی تپه )ترانشۀ 3( در قالب 5 مربع، هرکدام با 

ابعاد 1×1 متر.
7. مغزه گیری در نقاط گوناگون در اطراف و دامنه های تپه به منظور 
با  مغزه  قالب 8  )در  باستان شناختی  نهشت های  و کیف  بررسی کم 

عمق های 4 تا 8 متر و قطر حدود 5 سانتی متر(.
8. تهیۀ نقشۀ منحنی میزان تپۀ شمارۀ 8 میرک )شکل3(.

2. Deflation

9. مطالعه و تهیۀ نقشۀ ژئوفیزیکِی تپۀ شماره 8 میرک.
10. مطالعات بر روی دست ساخته های سنگی یافت شده از نهشت های 

باستان شناختی.
ریزریخت شناختی،3  زمین ریخت شناختی،  بررسی های   .11
و  جانور شناختی  باستان  گرده شناختی،  ذره سنجی،  رسوب شناختی، 

بررسی مواد خام دست ساخته های سنگی.
.post-IR IRSL5 و OSL4 12. گاهنگاری

شــمالی( )ترانشــۀ   1 زمین باستان شــناختِی  پلکانــِی  ترانشــۀ 
محســوب  میــرک   8 تپــۀ  در  کاوش  اصلــی  و  اولیــه  مبنــای 
منظــور  بــه  آن  دیــوارۀ  از  نمونه برداری هایــی  کــه  می شــود 
و  گاهنگاشــتی  گرده شــناختی،  رسوب شــناختی،  پژوهش هــای 
ریز ریخت شــناختی خــاک انجــام شــد )ترانشــۀ1 همــان بخــش 
کاوش شــده در ســال 1394 در شــکل3 اســت(. نمونه برداری هایــی 
نیــز از دو ترانشــۀ دیگــر )شــرقی و جنوبــی( بــرای انجــام مطالعــات 
مقایســه ای، رسوب شناســی و گاهنــگاری مطلــق انجــام شــده کــه 
بررســی آنهــا همچنــان ادامــه دارد. در نتیجــۀ بررســی های تطبیقــی 
انجــام شــده، ســه نهشــتۀ فرهنگــی در تپــۀ شــمارۀ 8 میــرک 
ــانتی متر از  ــا 135- س ــای 100+ ت ــه در عمق ه ــد ک ــایی ش شناس
نقطــۀ ثابــت قــرار دارنــد. میــان ایــن نهشــت ها نیــز رســوبات عــاری 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــی فاصل ــواد فرهنگ از م
3. Micromorphology
4. Optically Stimulated Luminescence )quartz( 
5. Infrared Stimulated Luminescence )k-feldspar(

میزان  منحنی  نقشۀ  شکل3. 
تپۀ شمارۀ 8 میرک با موقعیت 
در  شده.  کاوش  بخش های 
در  فقط  کاوش   1396 سال 
شد  داده  ادامه  شرقی  بخش 
گاهنگاری  دوزسنج های  و 
نیاز  مورد  موقعیت های  در 
خام  )نقشۀ  شدند  داده  قرار 
ژیل  از  ویرایش  و  صنایعی  از 

بریون(.

ازبینی
جهت ب
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نهشت های باستان شناختی و گاهنگاشتی 
نهشت های میرک از نظر رسوب شناختی به 10 واحد کلی )واحدهای 
کلی  گروه  دو  در  خود  نوبۀ  به  نیز  واحدها  می شوند.  تقسیم   )0-9
)دورۀ  بادی  دورۀ  و  کهن تر(  )دورۀ  آبرفتی  دورۀ  با  مرتبط  رسوبات 
جدیدتر( قرارمی گیرند. بر این اساس، واحدهای 3-0 به دورۀ بادی 
و واحدهای 9-4 به دورۀ آبرفتی تعلق دارند. یافته های فرهنگی دورۀ 
پلیئستوسن فقط در نهشت های دورۀ آبرفتی محوطه یافت شده است. 
این یافته ها در سه الیۀ فرهنگی قرار می گیرند که به ترتیب )از کهن 
به جدید( شماره گذاری شده اند )3-1؛ 1 قدیمی ترین الیه است که به 
اواخر پارینه سنگی میانی تعلق دارد(. بخش میانی الیه ها )عمق های 
 ،+100 عمق های  در  فرهنگی(  یافته های  فراوانِی  بیشترین  با 
ثابت کاوش قرار دارد6  0، 35- و 115- سانتی متر نسبت به نقطۀ 
از الیه ها به طور میانگین حدود 15 سانتی متر  و ضخامت هرکدام 
پلیئستوسن  فرهنگی  یافته های  )شکل5(. الیه های محتوی  است 
افقی نبوده و نسبت به بخش بیرونی تپه شیب مالیمی دارند. بنابراین، 
با حرکت از مرکز به سمت حواشی تپه، نهشت های فرهنگی عمق 
با  دارند )شکل4(. ویژگی های نهشت های فرهنگی میرک  کمتری 
توجه به ماهیِت تپه )محوطۀ باز( و فرآیندهای پیچیدۀ پس از نهشت 
شدن مواد فرهنگی چندان عجیب نیست. در چنین محوطه هایی، 
پس از دور ریزی مواد فرهنگی، نهشت ها لزومًا سریع تشکیل نمی 
شدند و عوامل فرسایش سطحی نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. 
به عنوان نمونه، الیۀ شمارۀ 3 )پارینه سنگی جدید( در بخش جنوبی 
تپه به دلیل فرآیندهای فرسایشی از بین رفته و دیگر موجود نیست. 
عالوه بر آن، فرآیند تشکیل تپه )نبکا( و وجود پوشش گیاهی در سطح 
تپه )بخصوص گیاه کهورک7 با ریشه های چوبِی عمیق( نیز می تواند 

به عنوان مهم ترین فرآیندهای پس از نهشت شدن نقش ایفا کنند. 
احتمال  )پاییز 1396ه ش(  میرک  در  کاوش  از  فصل  آخرین  در 
گودال  در  که  الیه  این  گرفت.  قوت  میرک  در  چهارمی  الیۀ  وجود 
شمارۀ 2 کشف شد، در عمق حدود 3/5 تا 4 متر پایین تر از نقطۀ ثابت 
حضور دارد. جنس نهشت های حاوی مواد فرهنگی در الیۀ احتمالِی 
عمدتًا ماسه-سیلت است. در کاوش این الیه نزدیک به 400 یافتۀ 
فرهنگی ثبت و ضبط شد که شامل دست ساخته های سنگی، بقایای 
توجه  نکتۀ جالب  بود.  از جمله دندان جانوری،  استخوان جانوری، 
این است که برخالف بقایای یافت شده در ترانشه ها، استخوان های 
کشف شده در گودال درجۀ هوازدگی بسیار کمتری دارند و امکان 
یافتن  )شکل13(.  دارد  وجود  آنها  روی  آنالیزها  از  بسیاری  انجام 
رسوب شناختی  بررسی های  نیازمند  پدیده  این  چرایِی  برای  دلیل 
در  مقاله  این  نگارش  زمان  در  که  موضوعی  است،  گاهنگاشتی  و 
یافته های  که  است  این  دیگر  توجه  جالب  مورد  است.  انجام  حال 
فرهنگی در این گودال نه به صورت یکنواخت و بلکه عمدتًا به صورت 

6. اعداد مرتبط با عمق الیه ها به ترانشۀ شرقی مربوط اند؛ بنابراین واضح است که در سایر بخش های 
تپه به دلیل شیب نهشت ها و فرآیندهای رسوب شناختی، الیه ها در عمق های متفاوتی دیده می شوند و 

حتی امکان دارد برخی الیه ها، خصوصًا 4 در سایر بخش های تپه اصاًل وجود نداشته باشند.
7. Prosopis farcta

کپه هایی از دست ساخته های سنگی در لنزهای ماسه ای-سیلتی و 
گراولی کشف شدند. بیش از نیمی از دست ساخته های سنگی نیز در 
حالت هایی غیر از مسطح یافت شدند که می تواند حاکی از دینامیک 
نمونه های  نهشت،  این  از  باشد.  ثانویه  نهشت گذاری  یا  و  الیه ها 
که   )OSL, C14, ESR( شده  برداشت  گاهنگاری  برای  گوناگونی 

نتایج آن برای درک بهتر این الیۀ احتمالی بسیار حیاتی است.
4الف  واحد  در  باستان شناختی  الیۀ  جدیدترین  یا  سوم  الیۀ 
)رسوبی( قرار دارد. نهشت های این الیه از جنس ُرِس سیلتی به رنگ 
سبز روشن و رنگ پریده با ساختار چند وجهی هستند. نهشت های 
مرتبط با این واحد در دستۀ افق هیدرومورفیک قرار می گیرند، یعنی 
افقی از خاک که در شرایط زهکشی ضعیف و در نتیجۀ وجود آب و 
نوسان آن به شکل آبگیرها، باتالق ها و مواردی از این دست شکل 
غیرآهکی  و  ریزدانه  واحد  این  رسوبات  بافت  )شکل6(.  می گیرد 
به  توجه  با  باشد.  مربوط  سیالبی  دشت های  به  می تواند  که  است 
دورۀ  و  پلیئستوسن  دورۀ  اواخر  به  نهشت ها  این  گاهنگاری،  نتایج 
گاهنگاری  در  پیش  سال  هزار   30-26 )حدود  جدید  پارینه سنگی 

مقدماتی( مربوط هستند. 
الیۀ دوم باستان شناختی که بخش کم عمق تر از مجموعه ای با 
ترکیب دو الیه و دو واحد رسوب شناختی است، در بازۀ عمق حدود 
دارد.  قرار  اندازه گیری  ثابت  نقطۀ  به  نسبت  ]10-[-10 سانتی متر 
این الیۀ فرهنگی در نهشت های واحد 5 دیده می شود؛ واحدی که 
 Miall در Sp و Sr آثار جریان آب )افق های با  بافت ماسۀ سیلتی 
Table 4.1 :2006( دارد و به نهشت های مرتبط با آب های کم عمق 
و ُپرشدگِی اندک کانال ها مربوط است )شکل6(. بررسی گاهنگاری 
این الیۀ فرهنگی حاکی از آن است که در محدودۀ میان 37 تا 27 

هزار سال پیش قرار گیرد. 
نخستین الیۀ فرهنگی در تپۀ شمارۀ 8 میرک )الیۀ 1( از واحد 7 
رسوب شناختی آغاز شده و تا عمق های اولیۀ واحد 8 ادامه می یابد. 
واحد 7 کم و بیش تکرار واحد 5 است و واحد 8 نیز بافتی دارد متشکل 
ساختار  با  خاکستری  به  مایل  تیرۀ  سبز  رنگ  به  که  سیلتی  از رس 
دیده  واحد  این  در  آهن-منگنز  اکسید  پوش های  است.  منشوری 
و سنگریزه های کوچک  ماسه  ریز  بسیار  ذرات  می شود. همچنین 
یافت  نهشت  این  در  نیز  خاکستری  ماسه سنگ های  از  شده  جدا 
می شوند. با توجه به ویژگی های ذکر شده، رسوبات مرتبط با الیۀ 1 به 
دشت های سیالبی و مخروط های شکافت خاکریز8 جریان های آبی 
مربوط اند. با توجه به گاهنگاری مقدماتی این الیه )میان تاریخ های 
37-50 هزار سال پیش( و نیز بررسی دست ساخته های سنگی، این 

الیه به پارینه سنگی میانی )اواخر این دوره( تعلق دارد.
به طور خالصه، توالی نخست میرک )واحدهای 8-4( از وجود 
متناوب  مرطوب  و  خشک  فصول  با  سیالبی  و  آبرفتی  دشت های 
حکایت می کند. چشم انداز میرک در این دوره احتمااًل مکررًا دچار 
شبکه های  در  آب  مکرر  شدن  سرریز  رهگذر  از  و  می شد  سیالب 
آبی، آبگیرهای کم عمقی در آن تشکیل می شده است )نهشت های 

8. Crevasse splay 
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دیرین خاک  و کم عمق(. چهار  آبِی کم انرژی  با محیط های  مرتبط 
بر روی بستری کهن تر،  این مجموعه دیده می شود که  )4-1( در 
از دیرین خاک )واحد رسوبی9 و دیرین خاک 0( قرار دارند.  آن هم 
)فرسایش  ناپیوستگی  یک  با  )آبرفتی(  رسوب گذاری  نخست  توالی 
شدید؟( در بخش باالیی به پایان می رسد )شکل6(. این ناپیوستگی 
به سطوح بادبردۀ دشت کویر مربوط است. سپس توالی سیلت های 
آهکی آغاز می شود )توالی2(. توالی دوم میرک )واحدهای 3-1( به 
هیدورمورفیک  خاک های  مجموعه  و  است  مربوط  هولوسن  دورۀ 
نظر  به  می گذارد.  نمایش  به  را  بادی  نهشت های  بر  شده  تشکیل 
اقلیم  با  چشم اندازی  در  بادی  فرآیندهای  اثر  بر  تپه  ابتدا  می رسد 
رشد  بلند،9  آبخوان  آمدن  پدید  با  سپس،  و  گرفته  شکل  خشک 
واحد دوم  ایجاد  بنابراین، وجود آب موجب  متوقف شده است.  آن 
شده است )تشکیل افق هیدرومورفیک؛ واحد2(. واحدی که در آن 
خاک موسوم به استگنوُسل10 )یا خاک مرتبط با آب های راکد( در 
مقیاسی کوچک تشکیل شد. باالترین بخش از توالی دوم را مجددًا 
نهشت های ماسه اِی بادی تشکیل می دهد )واحدهای 0 و 1( که 
فرآیندهای دخیل در تشکیل افق خاک انتی سل بر آن اثراتی گذارده 
 .)Akhavan Kharazian 2017; Soil Survey Staff 2014( است

واحد 0 یا باالیی هم پوش بادِی فعلی سطح تپه را تشکیل می دهد.
نخست  توالی  می رسد  نظر  به  موجود،  داده های  براساس 
آخرین  از  نخست  نیمۀ  اقلیمی  تغییرات  نتیجۀ  در  میرک 
از  )احتمااًل MIS 3( شکل گرفته باشد؛ برهه ای  چرخۀ یخچالی 
و  اقلیمی  بود. شواهد  مرطوب تر   2 MIS از  که  پلیئستوسن 
یخچالی/میان  چرخۀ  آخرین  دربارۀ  پژوهشی  فعالیت های 
بقایای حضور  است.  محدود  بسیار  ایران  فالت  در  یخچالی 
انسان در میرک همزمان با تشکیل سیستم کم انرژی رودخانه 

9. Perched aquifer 
10. Stagnosol 

ای )رود با شاخابه های پیوندخورده به هم11( است که از مخروط 
و  سرد  دورۀ  این  ویژگی  بود.  جاری  پایین دست  به  افکنه ها 
مرطوب، آبرفت گذاری )فراسایی12( رودخانه ای با جریان آهسته 
)کم انرژی( بود که سیالب های ناگهانی موجب قطع موقت آن 
می شد )شواهد این سیالب ها رسوبات مرتبط با مخروط های 

11. Anastomosed river 
12. Aggradation

فضایی  پراکنش  شکل4. 
 8 تپۀ  فرهنگی  یافته های 
چپ:  شرقی.  ترانشۀ  میرک؛ 
و  طول  مختصات  براساس 
باال  در  مربعات  )نام  عمق 
آمده است(؛ راست: براساس 
از  )ترسیم  عمق  و  عرض 

ژ.ب.(

مواد  فراوانی  شکل5. 
شرقی  ترانشۀ  در  فرهنگی 
)نسبت  عمق  براساس  میرک 
در  کاوش(.  ثابت  نقطۀ  به 
دیده  فرهنگی  الیۀ  سه  اینجا 

ازبینیمی شود )ترسیم: س.م.ه(.
جهت ب
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شکافت رودخانه ای است(. بعدها در نتیجۀ فرآیندهای مرتبط 
با خشک شدن شدید )تشکیل خاک اریدیسل( آبرفت گذاری 
چشم انداز متوقف شد. احتماالً آغاز این فرآیند به پایان آخرین 
چرخۀ یخچالی مرتبط است. این فرآیند خشک شدن همزمان 
که  بود  و 3  واحدهای 4  میان  رسوب گذاری  در  وقفه ای  با 
رسوبات دشت پلیئستوسن را از تلماسۀ هولوسن جدا می کند. 
به صورت رسوب گذاریِ دست  نیز در میرک  دورۀ هولوسن 
کم دو دوره از گرد و غبار آهکی )واحدهای 1 و 3( تعریف 
می شود که میان آنها دوره ای موقتی از آب های نفوذی فاصله 
انداخته است )Akhavan Kharazian 2017(. شکل گیری این افق 
هیدرومورفیِک محلی )واحد2( در محیطی خشک می تواند 
نشانی از نوسان در سطح آب های زیرزمینی و نقش منابع آبِ 
گرفتار در داخل سنگ ها و رسوبات غیرقابل نفوذ باشد. شکل 
کلی تپۀ هولوسن میرک نیز احتماالً نشان از بادهای با جهت 

شمال غربی دارد. 

 

شکل6. الیه نگاری ترکیبِی خاک-رسوب شناختی و نتایج گاهنگاری OSL نهشت های 
تپۀ 8 میرک.

اعداد  و  ترانشۀ شمالی هستند  در  کاوش  نتایج فصل نخست  نمایانگر  راست  اعداد سمت  راهنما: 
با ساختار صفحه ای  واحد0: خاک سطحی  نشان می دهند(.  را  دوم  نتایج فصل  قرمز دست چپ، 
)سطح حاوی بقایای ریشه های گیاهی و سایر بقایای آلی(. واحد1: سیلت  ماسه دار به رنگ قهوه ای 
روشن بدون ساختار یا ساختار کالن13 )خاک بدون افق14 که در نهشت های بادآورِد آهکی15 تشکیل 
شامل  پیچیده  هم  به  محتویات  با  روشن  خاکستری  رنگ  به  ماسه دار  سیلت   واحد2:  است(.  شده 
به  واحد3: سیلِت رسی  )افق هیدرومورفیک(.  )واحد1(  یافته16  تغییر  بادآورد  نهشت های  با  لنزهای 
رنگ قهوه ای با ساختار کالن )نهشت های آهکِی بادآورده(. واحد4 الف: رِس سیلتی به رنگ سبز 
ریزدانۀ غیرآهکِی دشت های  )افق هیدرومورفیک-بافت  با ساختار چند وجهی  پریده  و رنگ  روشن 
سیالبی(. واحدهای 4ب و 6: رِس سیلتی به رنگ سبز مایل به خاکستری با ساختار منشوری و پوشش 
آهن-منگنز )بافت ریزدانۀ غیرآهکی دشت های سیالبی(. واحدهای 5 و 7: ماسۀ سیلتی با آثار جریان 
آب )Sr: ماسۀ بسیار ریز تا درشت با آثار جریان آب و ورقه ورقه های مورب17، سرعت جریان پایین: 
Miall 2006: Table 4.1( و الیه بندِی مسطِح مورب داخلی )Sp: ماسۀ ریز تا درشت دانه با احتمال 
الیه های  نشان گر  که  گروهی  یا  انفرادی  صورت  به  مورب  مسطح  الیه های  سنگ ریزه ها؛  حضور 
 Miall 2006: Table دوُبعدی:  هستند-تلماسه های  غیرمتقارن  زبانی شکل  یا  عمودی  متقاطع 
4.1( )نهشت های مرتبط با آب های کم عمق و ُپرشدگِی اندک کانال ها(. واحد8: رس سیلتی به رنگ 
سبز تیرۀ مایل به خاکستری یا ساختار منشوری شامل پوشش های اکسید آهن-منگنز. ذرات بسیار ریز 
ماسه و سنگ ریزه های کوچک از ماسه سنگ خاکستری )بافت ریزدانۀ غیرآهکی دشت های سیالبی 
و نهشت های مرتبط با مخروط های شکافت18 خاکریز(. واحد9: رسی سیلتی به رنگ قهوه ای سوخته 

)ترسیم از: گ.ژ.(. 

جدول1. گاهنگاری مقدماتی در ترانشۀ شمالی )MK15( و جنوبی )MK16(. راهنما: 
ِقسم های  تعداد   :n معادل.  دوز  میانگین   :De جذبی.  دوز  یکای   ،)gray( گری   :Gy
بررسی شده )در هر قسم از نمونه ها، چند صد ذره وجود دارد(. عمق نمونه ها نسبت 

به باالترین نقطۀ تپه محاسبه شده است. 

نمونه

گاهنگاری OSL )کوارتز( Feldspar post-IR IRSL

عمق

)m(
n De )Gy(

 نرخ دوز 

)Gy.ka-1(

سن

)ka(
n

 De

)Gy(

نرخ دوز

)Gy.ka-1(

سن

)ka( 

MK15/1

MK15/4

MK15/5

MK15/6

MK15/8

MK15/7

MK16/2

MK16/3

0.65

3.50

4.10

4.55

5.70

6.20

-

-

20

21

25

25

25

25

19

20

1.2±0.1

2.9±0.4

89±4

91±6

133±6

155±6

123±5

156±11

3.11±0.07

2.24±0.04

3.22±0.07

3.31±0.06

3.55±0.04

3.08±0.11

2.73±0.04

3.28±0.09

0.4±0.1

1.3±0.2

28±2

27±2

37±2

50±3

45±2

47±4

15

15

15

14

14

14

4.4±0.3

8.0±0.3

118±5

116±3

197±4

249±9

3.47±0.09

2.60±0.07

3.58±0.09

3.67±0.08

3.91±0.07

3.44±0.12

1.3±0.1

2.9±0.2

33±2

32±1

50±2

72±4

میرک  در   IRSL و   OSL گاهنگاری  بررسی های  نتایج 
نشان داد که نهشت های پلیئستوسن این تپه عمدتاً در نیمۀ 
دوم از پلیئستوسن جدید قرار می گیرند. براساس جدول1، 
مشاهده می شود که الیه های باستان شناختی محوطه دربازۀ 
زمانی اواخر مرحلۀ چهارم تا اواخر مرحلۀ سوم ایزوتوپی قرار 
می گیرند، یعنی دوره ای از پلیئستوسن که در آن نوسانات 
اقلیمی شدیدتر شد و تغییرات محسوس ویژگی های اقلیمی 
 Bradley( بارز گشتند در مقیاس هزاره ای و حتی سده ای 
Wolff et al. 2010 ;168 :2015(. نظر به ضرورت سنجش نرخ 

13. Massive 
14. Entisol )USDA Soil Taxonomy: https://www.nrcs.usda.gov/(
15. Calcareous 
16. Reworked 
17. Cross-lamination 
18. Crevasse splay 

https://www.nrcs.usda.gov/
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پرتوافشانی محیط )امواج گاما( و محدود کردن تاریخ های 
به دست آمده، دوزسنج هایی به منظور کالیبره کردن نتایج 

گاهنگاری در جای برداشت نمونه ها گذارده شد. 
دانه سنجی

 8 شمارۀ  تپۀ  توالی  در  را  کلی  روند  سه  دانه  سنجی،19  آنالیزهای 
ترانشۀ شمالی؛ شکل7(. نخستین روند  میرک نشان داد )براساس 
اندازۀ  در  تغییر  و  است  مربوط  ای  رودخانه  دینامیک  به  پایین(  )از 
این  در  اندازه  نظر  از  ذرات  نشان می دهد.  باال  به  پایین  از  را  ذرات 
روند به دو دستۀ ریز )رس تا سیلت درشت دانه( و درشت )ماسۀ ریز 
واحد،  پایین ترین  در حکم  واحد 7  تقسیم می شوند.  تا درشت دانه( 
و  ماسه ای20(  ُلِم  بافت  )ماسه-سیلت؛  دارد  بزرگ تری  ذرات  اندازۀ 
در واحد6 )دیرین خاک2(، میانگین اندازۀ ذرات کوچک تر می شود 
)رس-سیلت(. کوچک شدن اندازۀ ذرات می تواند به کاهش انرژی 
محیط رسوبی مربوط باشد. واحد7 را می توان از نظر خاک شناسی، 
در افق C دسته بندی نمود که بر روی آن، افق Bfe )واحد6( غنی 
از اکسید آهن و منگنز تشکیل شده است. روندی مشابه با واحدهای 
7 و 6 در انتقال از واحد 5ب )ماسه( به 5الف )دیرین خاک( نیز دیده 
روند  بنابراین،  مشوش تر.  الگوی  و  بیشتر  نوسان  با  البته  می شود؛ 

نخست نهشت گذاری میرک از نوع ریزشوندۀ نرمال21 است.
خاک(  افق های  )تفکیک  بالغ تر  خاک های  تشکیل  دوم  روند 

19. Granulometry or Grain Size Analysis
20. Sandy loam
21. Normal graded bedding

دیرین خاک4  در حقیقت،  می گذارد.  نمایش  به  را  آبرفتی  بافتی  در 
نشان  باال  سمت  به  را  ریزدانه  رس  ذرات  اندازۀ  کاهش  )واحد4( 
می دهد. این تغییر احتمااًل به انباشته شدن22 رس و اکسیدهای آهن 
از الیه های باالیی مربوط است. بر همین اساس، واحد4 به دو بخش 
4ب )افق رسِی انباشته23؛ Btg( و 4الف )با مواِد برداشته شده24 و 

نشت یافته25؛ افق Ae( تقسیم می شود.
قرار  تپه  آبرفتی(  )توالی   1 توالی  در  دوم  و  نخست  روندهای 
خاک  توده های  از  میرک  نخست  توالی  کلی،  نگاه  در  می گیرند. 
بخش  است.  شده  تشکیل  ماسه ای  الیه های  بین  با  دانه  متوسط 
پایینی توالی 1 )روند نخست( از رسوبات آبرفتی در شرایط آب و هوایی 
سرد و مرطوب و در معرض جریانات پرانرژِی دوره ای )سیالب ها( 
شکل گرفته است. این در حالی است که بخش باالیی یا روند دوم، 
از خاک های ریزدانۀ کمتر توسعه یافته )انتی سل26( خشکیده و ترک 

خورده در محیطی پیوسته گرم تر و خشک تر تشکیل شده است. 
روند سوم، دورۀ بادی تپۀ میرک است که در باال در مورد آن سخن 
گفته شد. این روند، افزایش ابعاد ذرات به سمت باال را نشان می دهد 
)درصد ماسۀ ریزدانه40≤( که به حضور رسوبات کوارتزی و آهکی با 
منشأ خارجی مربوط است. این روند ماهیت متفاوت تپه را با الیه های 
آبرفتِی زیرین که حاوی بقایای باستان شناختی بودند را کاماًل نشان 
صحه  دیگر  بار  باال  در  شده  ذکر  نهشت گذاری  وقفۀ  بر  و  داده 
22. Illuviation
23. Illuviated
24. Eluviated
25. Leached
26. Entisol

شکل7. آنالیزهای 
دانه سنجی و نتایج سنجش 

مغناطیسی در ترانشۀ 
شمالی میرک؛ ترسیم شده 
در مقایسه با مقطع رسوبی 

ترانشۀ شمالی. راهنما: رس: 
2-0.01 میکرومتر؛ سیلت: 

50-2 میکرومتر؛ ماسۀ ریز: 
200-50 میکرومتر؛ ماسۀ 

متوسط دانه تا درشت: 500-
200 میکرومتر؛ 

ازبینی
جهت ب
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می گذارد. به طور کلی، می توان برای مقطع زمانی پیش از29.50~  
)cal. ka BP )OSL 2.2 ± شرایط محیطی با سطح آب زیرزمینی باال 
و کاهندۀ آهن و برعکس، برای نهشت گذاری های طی هولوسن 
و  گرم  هوایی  و  آب  و  پایین  زیرزمینی  آب  با سطح  دشتی  محیطی 
اقلیمی-محیطی  بازسازی های  از  خالصه ای  شد.  متصور  خشک 

)نسبی( در جدول2 آمده است.

و  آنها  گاهنگاری  میرک،  رسوب-خاک شناسی  ویژگی های  از  خالصه ای  جدول2. 
ویژگی های اقلیمی مرتبط.
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فق
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شدگ
ک 
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ی(
سب

م )ن
قلی

ن ا
دیری

)O
SL

 ~)
ka

M
IS

1 بادی ُلم ماسه ای ماسیو - گرم و خشک >0.59 1

2 بادی ُلم ماسه ای ماسیو َاریدی سل گرم و مرطوب 1.24-0.59 1

3 بادی ُلم ماسه ای ماسیو َاریدی سل گرم و خشک 1.24 1

4
بادی/

کوهپایه ای 
)؟(

ُلم سیلتی ماسیو/بلوکی E/ِانتی سل سرد و مرطوب 27.7 3

5 آبرفتی ُلم ماسه ای بلوکی A/ِانتی سل گرم و خشک -  3

6 آبرفتی ُلم بلوکی A/ِانتی سل سرد و مرطوب 37.4  3

7 آبرفتی ُلم ماسه ای منشوری A/ِانتی سل سرد و مرطوب - 3 و 4؟

8 آبرفتی ُلم منشوری A/ِانتی سل سرد و مرطوب 50.5 3 و 4؟

دست ساخته های سنگی
دست ساختۀ  قطعه   1501 میرک،  در  کاوش  فصل  دو  نتیجۀ  در 
سنگی یافت شد که آمار آن در جداول3 و 4 دیده می شود.27 مادۀ 
خام بیش از 85% دست ساخته ها، انواع گوناگون چرت مانند چرت 
رایج، فلینت و ژاسپر است. سایر مواد خام شامل توف، ماسه سنگ، 
الی سنگ هستند. ضمن اینکه چند عدد از دست ساخته ها بر روی 

سنگ های ریزکنگلومرا ساخته شده اند )بهشتی، 1396(. 
مجموعه دست ساخته های میرک دست کم به دو گروه از نقطه 
نظر زمانی-فناوری تعلق دارد )سه گروه، اگر مواد فرهنگی دو الیۀ 
پراکنده  الیه  سه  هر  در  که  شود(  نامیده  انتقالی  دورۀ  مواد  میانی، 
است(  بیشتر  زیرین  الیۀ  دو  در  آنها  تراکم  )که  اول  گروه  شده اند. 
به  موسوم  گونه های  نمایان گر  و  دارد  تعلق  میانی  پارینه سنگی  به 
لوآلواست  برداشته برداری  و  آماده سازی  روش  فراوانی  با  موستری 
 Geneste .برای بررسی گونه های دست ساخته های موستری رک(
اینها تعدادی سنگ مادر تراشۀ لوآلواست  1985 بنگرید(. از جملۀ 
است.  شعاعی29  آماده سازی  و  مکرر28  کاهش  نمایان گر  اغلب  که 
ضربه های  سکوی  می رود،  انتظار  لوآلوآ  فناوری  از  که  همان طور 
می خورد.  چشم  به  مجموعه  در  نیز  ژاندارمی31  کاله  و  چندُرخی30 
لوآلوآ  کاهش  روش  در  آماده سازی  کوچک  تراشه های  و  وازده ها 

27. نتایج فصل سوم کاوش در اینجا نیامده  است.
28. Recurrent
29. Radial/Centripetal 
30. Facetted 
31. Chapeau de gendarme 

نسبتًا کشیده اند  تراشه ها  از  برخی  دیده می شوند.  در مجموعه  نیز 
که احتمااًل تالشی برای ایجاد اشکالی مشابه تیغه ها و یا مربوط به 
تراشه برداری است.  مواد خام  و  مادرها  از سنگ  برخی  اولیۀ  شکل 
ویژگی های  از  یکی  لوآلوآ  کشیدۀ  برداشته های  ایجاد  برای  تالش 
 Bourguignon.رک( است  لوانت  در  میانی  پارینه سنگی  انتهای 
Richter et al. 2001 ;1996( که رابطۀ یافته های میرک با آنها هنوز 
مشخص نیست. برخی تراشه های کشیده در الیۀ 1 میرک را حتی 
با کاهش مکرر  اول میرک  نامید. صنایع کشیدۀ الیۀ  تیغه  می توان 
و دوقطبی و آماده سازی شعاعی هستند. همچنین قطعات کشیدۀ 
غیرلوآلوآ با آماده سازی یک جهتی نیز در مجموعه حضور دارند. اغلب 

محصوالت کشیدۀ الیۀ 1 میرک عمدتًا روتوش داده شده اند.
دست ساخته های موستری یافت شده در میرک شامل خراشنده ها، 
مقایسه  قابل  دندانه دار/فاق دار  قطعات  و  موستری  سرپیکان های 
 Dibble 1993;( هستند  زاگرس  موستری  در  شده  یافت  انواع  با 
خراشنده های   .)Dibble & Holdaway 1993; Lindly 2005
همگرای مایل32 نیز در حکم یکی از ویژگی های پارینه سنگی میانی 

)مثاًل رک. Geneste 1985: 250( در این مجموعه دیده می شوند.
ساخته  لوآلوآ  فناوری  با  مجموعه  این  شاخص  قطعات  اغلب 
شده اند و برداشته هایی غیرهمگرا در ابعاد متوسط تا کوچک هستند 
این قطعات و برخی  بیرونی  آنالیز سطح  )52-32 میلی متر طول(. 
کاهش  و  شعاعی  آماده سازی  لوآلوآ  مادر  سنگ  به  متعلق  قطعات 
مکرر را نشان می دهد. گرچه شواهد اندکی هم از کاهش ترجیحی33 
دیده می شود. تقریبًا تمامی قطعات یاد شده روتوش دار هستند. در 
میان قطعات، تعدادی قطعۀ بزرگ )طول 75-54 میلی متر( وجود 
دارند که با فناوری لوآلوآ، کاهش مکرر، دو قطبی و ترجیحی برداشت 
شده اند. این قطعات هم روتوش داده شده و به شکل سرپیکان های 

.)Berillon et al. 2017( لوآلوآ و موستری دیده می شوند
یافته های پارینه سنگی میانی در میرک به مجموعه های کالسیک 
با  تیغه ها  است.  شبیه  لوانت  و  اروپا  موسترِی  سنت  از  شده  یافت 
ضربه های  سکوی  با  هرمی  مادرهای  سنگ  از  خاصی  طراحی 
پیش  از  و  لوآلوآ  تراشه های  از  عمومًا  و  شده اند  ساخته  پوسته دار 
انگشت  لوآلوآ  سرپیکآن های  هستند.  ضخیم تر  شده  آماده سازی 
به  کشیده  برداشته های  و  لوآلوآ  کالسیک  تراشه های  ولی  شمارند 
اکثریت  در  نیز  روتوش   دارای  قطعات  دارند.  بیشتری حضور  تعداد 

.)Ibid( هستند که بیشتر به گروه خراشنده ها تعلق دارند
گروه دوم مجموعه دست ساخته های سنگی میرک که عمومًا در 
دو الیۀ باالیی یافت شده اند )الیه های 2 و 3(، به پارینه سنگی جدید 
منتسب هستند. برخی گونه های پارینه سنگی جدید که در مجموعۀ 
به  شده  ساخته  ریزتیغه های  و  تیغه ها  شامل  دارند  حضور  میرک 
)برای  قایقی شکل هستند  نیز قطعات  و  فناوری منشوری34  کمک 
از  بنگرید(.   Bar-Yosef & Kuhn 1999; Clark 1982 به نمونه 
جملۀ اینها سنگ مادرهای منشوری، قطعات احیای سکوی ضربۀ 

32. Déjeté 
33. Preferential
34. Prismatic 
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این سنگ مادرها و تیغه و ریزتیغه های منشوری هستند. در اغلب 
دست ساخته های منتسب به پارینه سنگی جدید در میرک، استفاده 

از چکش نرم در برداشته برداری دیده می شود. 
در  منشوری  و  لوآلوآ  فناوری  محصوالت  میان  تمیز  ایجاد  گاهی 
محوطه های باستان شناختی که دست ساخته های منتسب به هر دو 
دورۀ پارینه سنگی جدید و میانی در آن دیده می شوند، دشوار است )به 
 Bar-Yosef & Kuhn 1999; Shea 2013: 93, 94 عنوان نمونه به
بنگرید(؛ به ویژه اگر به مانند میرک، تعداد تیغه ها و ریزتیغه های بدون 

انتهای نزدیک در مجموعۀ دست ساخته ها قابل مالحظه باشد.
به  منتسب  ویژگی های  سایر  شد،  گفته  تاکنون  آنچه  بر  عالوه 
شامل  میرک  دست ساخته های  مجموعه  در  جدید  پارینه سنگی 
حضور  تیغه ها،  از  زیادی  تعداد  بیرونی  سطح  بر  موازی  زخمه های 
قایقی  اسکنه های  از همه مهم تر،  و  پیچ دار  ریزتیغه های  و  تیغه ها 
 Olszewski & Dibble 1994,( زاگرس  ُاریناسی  در  که  هستند 
 )Solecki 1958; Olszewski 1993( و یا فرهنگ بردوستی )2002
نیز رواج دارند. موضوع قابل ذکر آن است که ریزتیغه های دوفور و 
سرپیکآنهای ارجنه که در پارینه سنگی جدید زاگرس مرکزی و جنوبی 
 Conard & Ghasidian به به شمار می روند )مثال  رایج  از عناصر 

Otte et al. 2007 ;2011 بنگرید(، در میرک یافت نشده اند. 
دیگری  مجموعۀ  بتوان  شاید  شده،  ذکر  مجموعۀ  دو  بر  عالوه 
آنالیز  با  میرک  در  )؟(  انتقالی  یا  واسط  حد  مجموعۀ  عنوان  تحت 

یافته های الیۀ 2 تشخیص داد. در این مجموعه نیز قطعات کشیده 
دیده می شوند که معمواًل دو لبۀ همگرا دارند )سرپیکان و قطعات 
این  از آن ساخته شده اند.  لوآلوآ و غیر  با فناوری  شبیه به مثلث( و 
قطعات معمواًل روتوش داده نشده اند و یا مقدار روتوش در آنها ناچیز 
موستری  سرپیکان های  روتوش دار،  قطعات  این  میان  در  است. 
کشیده نیز دیده می شود. همچنین قطعاتی که از سطح سنگ مادر به 
منظور عامدانۀ ایجاد تراشه ها یا تیغه های با لبه های همگرا برداشت 
شده اند نیز به چشم می خورند. تعداد اندکی سنگ مادر لوآلوآ در این 
مجموعه یافت شده که بیشتر کاهش مکرر و آماده سازی شعاعی را 
به نمایش می گذارند. همچنین، در میان قطعات متعلق به دو الیۀ 
باالیی، تعداد قابل توجهی ریزتیغه نیز دیده می شود که ویژگی های 
نسبتًا  مقاطع  آنها  از  برخی  است.  متنوع  و  متفاوت  آنها  شکلی 
مسطح و برخی منحنی وار دارند و در چند نمونه، مقاطع پیچ خورده 
قطعات  برخی  در  نیز  ریزتیغه ها  این  لبه های  می خورد.  چشم  به 
همگراست. تقریبًا تمامی این ریزتیغه ها بدون روتوش هستند که آنها 
را از محصوالت پارینه سنگی جدید )مانند ریزتیغه های دوفور( مثاًل 
Belfer- صنایع احمری و اوریناسی لوانت متمایز می کند )مثاًل به
 Cohen & Bar-Yosef 1981; Belfer-Cohen et al. 2004;
میرک،  میانی  الیۀ  شاخصه های  بنابراین،  بنگرید(.   Marks 1976
ریزتیغه هاست.  ساخت  نیز  و  غیرهمگرا  و  همگرا  کشیدۀ  قطعات 
مجموعه های مشابه، با عنوان صنایع انتقالی/حد واسط، در لوانت 

شکل8. برخی 
دست ساخته های سنگی 
یافت شده در فصل دوم 

کاوش در میرک. 1و2. 
سنگ مادر تراشۀ لوآلوآ؛ 3. 

سرپیکان لوآلوآ به همراه 
روتوش )ترسیم از: م.ج.(.

شکل9. برخی 
دست ساخته های سنگی 
یافت شده در فصل دوم 

کاوش در میرک. 1-3. 
اسکنه های قایقی؛ 6و4. 

قطعات ریزتیغه؛ 5. قطعه ای 
از یک تیغۀ روتوش دار؛ 

10و7. قطعاتی از تیغه های 
فاق دار؛ 8. تیغۀ تاب دار؛ 

9. سنگ مادر منشوری؛ 11. 
قطعۀ احیای سنگ مادر؛ 12. 

خراشندۀ انتهایی )ترسیم 
ازبینیاز: م.ج.(.

جهت ب
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 Boëda( در فاصلۀ زمانی 40 تا 38 هزار سال پیش شناخته شده اند
 & Bonilauri, 2006; Boëda et al., 2015; Coinman & Fox,
Fox & Coinman 2004 ;2000(. از آنجا که صنایع مشابه در میرک 
در فاصلۀ زمانی 37 تا 30 هزار سال پیش یافت شده اند، چنین تاریخ 
 .)Berillon et al. 2017( دارد  پرسش  جای  آنها  برای  متأخری 
شکل های10-8 برخی قطعات شاخص یافته شده در کاوش های 

میرک را به نمایش می گذارد.
ویژگی کلی مجموعه دست ساخته های سنگی میرک درصد پایین 
بقایای پوستۀ سطحی است. پوستۀ سطحی تنها در حدود 10% از 
سطحی  پوستۀ  نیز،  آنها  میان  در  و  می شود  دیده  دست ساخته ها 
از 50% است.  بیش  یا  برابر  از دست ساخته ها  اندکی  تعداد  در  تنها 
 Reher 1991; Roth & Dibble )چون  پژوهشگران  از  بسیاری 
1998( این موضوع را یکی از نشانه های پوسته برداری در خارج از 
محوطه می دانند؛ یعنی پیش از ورود سنگ مادرها یا قطعات مادۀ 
از وزن  )برای کاستن  انجام می شد  پوسته برداری  به محوطه،  خام 

سنگ ها در هنگام جابجایی؟: Kelly 2013(. برخی دیگر نیز این 
 Dibble et al. موضوع را ترکیبی از عوامل گوناگون می دانند )مثاًل

.)2005: 546
در شکل11 که به منظور بررسی پراکنش شاخصه های دوره های 
مختلف پارینه سنگی در الیه های محوطۀ میرک طراحی شده است 
)براساس یافته های فصل دوم کاوش؛ 2016( مشاهده می شود که 
نهشتۀ باالیی ترکیبی کلی از پارینه سنگی جدید را به نمایش می گذارد 
این نهشت ها دچار فرسایش  باال ذکر شد،  در  )گرچه همانطور که 
دو  شاخصه های  از  مخلوطی  ماهیت  نیز  میانی  نهشتۀ  شده اند(. 
پارینه سنگی جدید و میانی را نشان می دهد. در حال حاضر،  دورۀ 
به دلیل فقدان کاوش ها در محوطه های فالت مرکزی ایران از دو 
دورۀ بیان شده و نبود مبنایی برای مقایسه در این حوزه، نمی توان 

شکل10. برخی 
دست ساخته های سنگی 
یافت شده در فصل دوم 

کاوش در میرک. 2و1. 
سرپیکآنهای موستری بر 
روی تراشه های کشیده؛ 

3. خراشندۀ همگرای مایل 
)Déjeté(؛ 4. تیغۀ لوآلوآ؛ 5. 
خراشندۀ جانبی و فاق دار؛ 6. 

سرپیکان موستری بر روی 
تیغه؛ 7. خراشندۀ انتهایی 

با پیرایش در انتهای نزدیک 
در سطح شکمی؛ 8. دندانه/

فاق دار )ترسیم از: م.ج.(.

درصد تعداد گونه شناسی
25.4 381 قطعات غیرقابل شناسایی
36.6 549 تراشۀ خام و قطعات آن
16.2 243 ابزارها )دست افزارها(
7.5 113 چیپ
3.5 53 تیغۀ خام و قطعات آن
3.6 54 سنگ مادر و قطعات آن
4.0 60 وازده
3.2 48 ریزتیغۀ خام و قطعات آن

100.0 1501 مجموع

جدول3. ساختار فناورانۀ 
دست ساخته های سنگی 

یافت شده در میرک. راهنما: 
قطعات غیر قابل شناسایی 

ابعاد کوچک تر از 1 سانتی متر 
دارند و شناخت گونه-

فناوری شناسی آنها دشوار 
 Jayez & Vahdati( است

Nasab 2016(. چیپ ها 
تراشه های کامل با ابعاد 

کوچک تر از 3-2 سانتی متر 
.)Shea 2013: 32( هستند

جدول4. دست افزارهای 
یافت شده از دو فصل کاوش 

در میرک.

درصد تعداد دست افزار
تراشه ابزار

5.8 14 دست افزار ترکیبی
4.9 12 خراشنده و فاق دار
0.8 2 خراشنده و اسکنه

37.4 91 قطعۀ روتوش دار
2.1 5 اسکنه
0.8 2 ساده
0.4 1 متقارب
0.8 2 زورقی

13.6 33 دندانه-فاق دار
23.9 58 خراشنده
5.8 14 دو جانبی

11.9 29 جانبی
3.3 8 انتهایی
1.2 3 همگرا
0.4 1 خراشندۀ همگرای مایل*
0.4 1 مدور
0.8 2 قایقی
5.3 13 سرپیکان
3.3 8 همگرا
1.2 3 لوآلوآ
0.8 2 سرپیکان مایل*
3.7 9 دست افزارهای غیرشاخص
1.6 4 تیغۀ فاق دار
3.7 9 تیغۀ روتوش دار
2.1 5 خراشنده روی تیغه
0.4 1 سرپیکان همگرا روی تیغه
0.4 1 ریزتیغۀ کوتاه شده به صورت مایل1

100.0 243 مجموع
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میرک  میانی  نهشتۀ  الیه های  مجموعه  برای  را  انتقالی  ماهیت 
آتی  پژوهش های  نیازمند  حاضر  حال  در  موضوع  این  کرد.  مطرح 
است. همانطور که در شکل پیداست، الیۀ پایینی )1( نیز کم و بیش 
تنها شاخصه های پارینه سنگی میانی )اواخر پارینه سنگی میانی( را 
داراست. نسبت شاخصه های پ.جدید به میانی در الیۀ 1، 0.13 
)شاخص پ.میانی: 53 عدد؛ پ.جدید: 7 عدد(. در الیه های میانی، 
در  و  عدد(   17 پ.جدید:  شاخص  34؛  پ.میانی:  )شاخص   0.5
الیۀ باالیی )4(، 8 است )شاخص پ.میانی: 1؛ شاخص پ.جدید: 
و  گاهنگاری  میان  خوبی  همبستگی  میرک  در  بنابراین  عدد(.   8

شاخصه های شناخته شدۀ دو دورۀ پارینه سنگی وجود دارد. 

بقایای جانوری
میرک  در  دندانی  و  استخوانی  قطعات  شکل  به  جانوری  بقایای 
یافت شده است. گرچه اغلب این قطعات )بخصوص استخوان ها( 

تعدادی  اما  دارند،  تعلق   3 و   2 غیرمجاز  چاله های  خاک  سرند  به 
با  شدند.  یافت  نیز  برجا  نهشت های  از  دندان  و  استخوان  قطعه 
قطعه  بسیار  و  غیرشاخص  هوازده،  قطعات،  اعظم  بخش  که  آن 
قطعه هستند، اما مشاهدات مقدماتی نشان می دهد که اغلب آنها 
بزرگ  و  کیلوگرم(   100-1000( متوسط  گیاهخوار  پستانداران  به 
)1000>( تعلق دارد. مهم ترین عوامل هوازدگی در میرک، تفاوت 
تابش  معرض  در  قرارگیری  نیز  و  فصلی  و  شبانه روز  دمای  در  بارز 
دندان  برجای،  نهشت های  میان  در  است.  بوده  خورشید  مستقیم 
آسیاب اسب سانی35 یافت شد که هوازده بود و به ترانشۀ شمالی تعلق 
داشت. 18 دندان آسیاب و پیش آسیاب اسب سان )شکل12( و نیز، 
36 قطعه استخوان جانوری از ترانشۀ شرقی یافت شدند که همگی 
هوازده بودند. ابعاد قطعات استخوانی عمدتًا کوچک تر از 1 سانتی متر 
است؛ تعداد کمی از آنها ابعاد بزرگ تر از 3 سانتی متر دارند. به دلیل 

35. Equidae family 

شکل11. پراکنش 
دست ساخته های سنگی 

میرک )یافته های فصل دوم 
کاوش؛ 2016( براساس 

شاخصه های دو دورۀ 
مختلف. نمودار با رویکرد 

بسیار محافظه کارانه و تنها در 
مورد قطعات بسیار شاخص 

طراحی شده است.

شکل12. دندان  آسیاب 
اسب سان. چپ: برجای.

ازبینی
جهت ب
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دخالت  آثار  بررسی  قطعات،  این  نسبتًا شدید  هوازدگی  و  فرسودگی 
انسانی در آنها بسیار دشوار است. 

همان طور که در باال گفته شد، عالوه بر قطعات استخوانی یافت 
استخوآن های  قطعه  زیادی  بسیار  تعداد  برجای،  الیه های  از  شده 
کوچک و هوازده از سرند خشک خاک گودال های غیرمجاز 2 و 3 
به دست آمد. به علت قرارگیری طوالنی مدت در زیر تابش آفتاب، 
استخوآنها رنگ اصلی خود را از دست داده، به رنگ سفید در آمده 
می توان  سختی  به  بنابراین  داده اند؛  شکل  تغییر  نیز  مواردی  در  و 
استخوانی36  قطعات  روی  بر  را  انسانی  دخالت  احتمالِی  نشانه های 
شواهد  قطعات،  این  از  برخی  روی  بر  حال،  این  با  داد.  تشخیص 
اغلب  میانگین،  طور  به  ادعاست.  قابل  انسانی  دخالت  احتمالی 
قطعات یافت شده کوچک هستند. اکثر قطعات استخوان سطحی، 
طولی کمتر از 5 سانتی متر دارند و تعداد اندکی از آنها، بلندتر از 8 
سانتی متر هستند. در میان این قطعات، دندآنهای آسیاب بزرگ و 
پستاندار  به  متعلق  دندان  و یک  بالغ  پستانداران  به  متعلق  کوچک 
گیاهخوار جوان )احتمااًل گاوسان37، نیا گاو؟38( نیز یافت شد. عالوه 
بر اینها، دندآن های آسیاب اسب سان  و دندآن های پیش اسب سان 
به  به چالۀ غیرمجاز  متعلق  از سرند خشک خاک  نیز  و جوان  بالغ 
دست آمدند. قطعات استخوانِی یافت شده از سطح بسیار شکننده، 
قطعه قطعه و هوازده هستند. در میان قطعات قابل شناسایی، اکثرًا 

36. Cut Mark 
37. Bovidae family 
38. Bos primigenius 

قطعات مربوط به بخش دیافیز استخوان دراز به چشم می خورد که 
به علت نوع شکست های طولی و عرضی، احتمال دخالت انسان در 

قطعه قطعه شدن آنها وجود دارد. 
کمبود قطعات استخوان و دندان برجای در نهشت های میرک و 
نیز، ماهیت هوازده و فرسودۀ بقایای سطحی، امکان هرگونه مقایسۀ 
منطقه ای با سایر محوطه های پلیئستوسن جدید )مثاًل در زاگرس یا 
شمال البرز( را غیرممکن می سازد. با این وجود، حضور گاوسآن های 
دوره های  یافته های  با  همگام  میرک  در  اسب سانان  و  بزرگ 
  Marean & Kimپارینه سنگی میانی و جدید زاگرس است )مثال به
 Mashkour et al. 2009 ;1998بنگرید(. در گرم رود، بقایای اندکی 
سرخ39  گوزن  به  جانوری  بقایای  بیشترین  اما  شد،  یافت  نیاگاو  از 

  .)Auguste 2016( تعلق دارد )مرال(
حضور گاوسان  و اسب سآن ها در نهشت های برجای به احتمال 
زیاد دال بر برهه های با اقلیم مطلوب تر در این بخش از فالت ایران 
در پلیئستوسن جدید است. گرچه اتفاق نظر میان پژوهشگران در مورد 
زیست گاه نیاگاو وجود ندارد، اما عمدتًا حضور این جانور در بقایای 
بوم مرزهای  یا  باز  با وجود علف زارهای  را هم بسته  باستان شناختی 
در  جانور  این  بقایای  گرچه  می دانند.  استپ-جنگل  به  موسوم 
جنگل های  چون  بسته تری  چشم اندازهای  و  سیالبی  دشت های 
نشان  نیز  گونه  این  دندآنهای  بررسی  یافت شده است.  نیز  باتالقی 
می دهد که احتمااًل جانوری چرنده بوده است. به طور کلی، قلمرو 
زیستِی اصلی گاوسآن های متوسط و بزرگ، علف زارهای باز است و 
 Gomez et al. 2011;( عمدتًا از گیاهان با فیبر باال تغذیه می کنند

.)Lynch et al. 2008; Tikhonov 2008; Van Vuure 2005
گوناگونی  زیست بوم های  در  اسب سانان  خانوادۀ  آن که  دلیل  به 
چون علف زارهای انبوده، ساوانا تا بیابآن های ماسه ای و صخره ای 
دندان  شناسایی   ،)Ballenger & Myers 2001( می کنند  زندگی 
بازسازی چشم انداز  به  نمی تواند کمکی  به خودی خود  اسب سآنها 
نماید. به هر روی، آنچه مشخص است این که خانوادۀ اسب سآن ها 

 .)MacFadden 1992( در چشم اندازهای باز زندگی می کنند

بحث و برآیند
با توجه به بازسازی نسبی تغییرات آب و هوایی در چشم انداز میرک، 
شاید بتوان آن را الگویی برای تمامی چشم انداز شمال دشت کویر 
مرکزی ایران و جنوب دریای کاسپی در نظر گرفت. با توجه به آنچه 
آخرین  و هوای چشم انداز میرک در  نظر می رسد آب  به  بیان شد، 
به نظر می رسد در دوره های  باشد.  چرخۀ یخچالی سرد و مرطوب 
و  کوچک  آبگیرهای  و  سطحی  آبراهه های  شبکه های  گوناگون، 
بزرگ در چشم انداز وجود داشته )مانند دوره های سرد و مرطوب با 
شدت تبخیر پایین تر( و از بین رفته است. بنابراین چشم اندازی پویا 
از دید تغییرات محیطی روبروی گروه های انسانی قرار داشته است. 
وجود سرزمین های بلند )عمدتًا در شمال( و بیابآن ها )در جنوب( نیز 
از جمله موانعی بودند که در میان این نوسانات اقلیمی نقش مهمی 

39. Cervus elaphus 
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با آثار دندان جوندگان. 
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البرز  در  برف مرزها  احتماال خط  ایفا می کردند. در دوره های سردتر 
پایین تر آمدند که به نوبۀ خود گروه های انسانی را به چشم اندازهای 
جنوبی تر سوق می داد و در دوره های گرم تر باز هم خط برف مرز باال 
این موضوع در آخرین چرخۀ یخچالی موجب می شد که  می رفت. 
در  بررسی  مورد  پهنۀ  مانند  نیمه خشکی  و  خشک  چشم اندازهای 
برخی دوره ها مانعی برای پراکنش گروه های انسانی و در دوره های 
 Vahdati Nasab( دیگر کوریدوری برای این پراکنش تبدیل شوند
et al. 2013(. شاید به دلیل پایین آمدن برف مرزها در دوره های سردتر 
است که بقایای پارینه سنگی در عرض های شمالی تر از میرک و در 
دامنه های جنوبی البرز بسیار اندک است. در پاسخ به محدود بودن 
امکان تحرک در عرض و کمبود احتمالی و تکه تکه شدن محیط های 
معیشتی در آخرین چرخۀ یخچالی، گروه های انسانِی حاضر در شمال 
به  بیشتر تحرک طولی داشته اند. شاید  احتمااًل  ایران  کویر مرکزی 
همین دلیل است که محوطه های باستان شناختی در این چشم انداز 
کم و بیش در عرض های قابل مقایسه پراکنده شده اند )شکل1(. با 
این که در حال حاضر به دلیل کمبود فعالیت های باستان شناختی 
نمی توان در این زمینه مدل سازی و یا اظهار نظر قطعی تر نمود، ولی 
چنین مدل پراکنش طولی را نمی توان تنها معلول تصادف و یا کمبود 
فعالیت های باستان شناختی دانست. از طرفی، به دلیل تحرک باالی 
گروه های انسانی در فضا-زمان در پهنه های خشک و نیمه خشک 
در آخرین چرخۀ یخچالی هم معمواًل محوطه های باستان شناختی 
محوطه  های  حضور  شواهد  بنابراین  می گیرند.  شکل  دشواری  به 
یا  ایران  مرکزی  کویر  دشت  شمال  چشم انداز  در  باستان شناختی 
نشان دهندۀ تحرک باال و بهره وری مکرر ولی ناپیوسته از محیط های 
معیشتی چون چشم انداز میرک است و یا تحرک پایین و زندگی تنها 
)احتماِل  نشان می دهد  را  معیشتی محدود  اطراف چند محیط  در 
که  است  ذکر  به  اقلیمی(. الزم  با شواهد  ناسازگاری  دلیل  به  کمتر 
امکان گسترش قلمرو زیستی گروه های انسانی و ورود آنها به شمال 
فالت مرکزی ایران از هر دو جهت شرقی )منشأ آسیای مرکزی( و 
در شمال دشت  لوانت؟(  یا  قفقاز  زاگرس-توروس،  منشأ  )با  غربی 
با  بنابراین شاید گروه های جمعیتی نسبتًا متفاوت  کویر وجود دارد. 
یکدیگر در شمال دشت کویر مرکزی ایران زندگی می کرده اند. این 
موضوع نیازمند بررسی های مقایسه ای دست ساخته های سنگی و 
تا  است  چشم انداز  در  موجود  محوطه های  مطلق  تاریخ گذاری  نیز 

بتوان شاید به پیچیدگی های جمعیتی پی برد. 
محوطه های  از  مطلق  گاهنگاری  نبودن  دسترس  در  دلیل  به 
سطحی شمال دشت کویر مرکزی، در حال حاضر نمی توان صحبت 
کرد؛  ایران  مرکزی  فالت  شمال  در  بزرگ جمعیت ها40  تشکیل  از 
میان محوطه های  تفاوت های چندین هزار ساله  امکان  اواًل  زیرا، 
باز این چشم انداز وجود دارد. از این رو، امکان دارد در هنگام حضور 
بازی  چشم اندازهای  در  مدرن  انسان  گروه های  مهم  ویژگی های  از  یکی   .Metapopulation.40
چون بیابان ها، تشکیل ابرجمعیت هاست که به معنای گروه های گسسته ای از جمعیت هاست که در 
منطقه ای وسیع در نقاط مناسب )مانند حواشی منابع آبی( زندگی می کنند و کم و بیش با یکدیگر ارتباط 
دارند. ابرجمعیت ها که برحسب درجۀ ارتباط به دو گونۀ وابسته به هم و کم وابسته تقسیم می شوند، 
 Dennell( یا سایر شرایط جلوگیری می کنند  اقلیمی  در شرایط دشوار  زیستی  گونه های  انقراض  از 

 .)2017; Smith 2013

گروه های انسانی مثاًل در چشم انداز صوفی آباد، استقرار دالزیان یا 
میرک متروک شده باشد و بالعکس. ثانیًا آن که شاید چشم اندازهای 
نزدیک به هِم میرک، دالزیان و صوفی آباد مربوط به یک یا چند گروه 
بوده که با تحرک باال در چشم انداز، بخصوص در طول دورۀ پرنوسان 
دیگر،  عبارتی  به  انقراض می رهانیدند.  از چنگال  را  3، خود   MIS
مواد فرهنگی یافت شده تنها نشان دهندۀ حضور موقت )اما مکرر( 
سه  این  در  یخچالی  چرخۀ  آخرین  در  انسانی  گروه های  گسستۀ  و 
محوطه و حرکت )در مقیاس چند کیلومتر( از یک محیط معیشتی 
یا  البرز  دامنه های  شاید  نیز  بحرانی تر  شرایط  در  است.  دیگری  به 
انقراض  از  را  انسانی  گروه های  می توانستند  جنوبی تر  عرض های 

نجات دهند. 
موضوع آخر در مورد پراکنش محوطه های پلیئستوسن در شمال 
دشت کویر مرکزی آن است که پراکنش آنها احتمااًل وابستگی شدید 
به منابع آب را نشان می دهد )مطابق با نظر بینفورد برای شکارگر-
نیمه خشک:  و  خشک  زیست بوم های  در  حاضر  گردآورندگان 
Binford 1980(. در بخش غربی، محوطه های مغانک و اچونک 
)رود دوآب(، میرک، دالزیان و صوفی آباد )گی نو( و در بخش شرقی، 
نمایش  به  را  وابستگی  چنین  پالیایی(  )حوضۀ  چاه جم  محوطۀ 
می گذارند. بررسی های آتی تراس های رود گی نو و شاخابه های آن 
و گاهنگاری مطلق این تراس ها شاید بتواند توضیحی برای پراکنش 
در بخش شرقی  دهد.  به دست  منطقه  در  پارینه سنگی  یافته های 
)حوضۀ چاه جم( هم می توان انتظار داشت که حتی در زیردوره های 
سردتر و خشک تر پلیئستوسن در برخی مناطق از حواشی پالیا با حفر 
بخش بسیار اندکی از خاک سطحی به مقداری آب قابل شرب رسید. 
چنین راهبرد ساده ای برای دسترسی به منابع آب شیرین را اسب های 
وحشی در چند صد سال اخیر در منطقۀ موسوم به قبرستان اقیانوس 
و  متحده  ایاالت  شرقی  بخش  در  واقع  کوچِک  جزایر  در  اطلس41 
 Blythe 1983; Hennigar 1976; Welsh( بسته اند  کار  به  کانادا 
پالیای  حواشی  انسانِی  گروه های  که  ندارد  دلیلی  بنابراین   .)1973
چاه جم نمی توانستند راهبرد مشابهی برگزینند. از طرفی، گودال های 
موسوم به گودال آب حفر شده در جنب زیست بوم های آب شیرین 
)ماندابی( از دورۀ پلیئستوسن جدید در غرب مصر گزارش شده است 
)Campbell 1992(. به طور کلی، در پهنۀ حواشی دشت کویر ایران 
کیفیت های  با  زیرزمینی  آب  چشمه های  مالحظه ای  قابل  شمار 
به  می توانست  جدید  پلیئستوسن  در  که  می شود  دیده  گوناگون 

پراکنش و زیست گروه های انسانی کمک کند.
به طور خالصه، نهشت های باستان شناختِی پارینه سنگی میرک 
همگی در نیمۀ دوم دورۀ پلیئستوسن جدید در طول آخرین چرخۀ 
به  هم  نهشت ها  شکل گیری  سیستم  گرفته اند.  شکل  یخچالی 
صورت آبرفتی رودخآنه ای بوده است؛ آبرفت هایی که در دشت های 
سیالبی تشکیل شده اند )توالی1(. محیط شکل گیری این توالی نیز 
محیطی نسبتا مرطوب و سردتر بوده است )جدول2(. پس از نهشت 
شدن بقایای فرهنگی، وقفه ای نسبتا طوالنی در نهشت گذاری رخ 

41. Graveyard of the Atlantic 
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داده و سپس، با از سرگیری این فرآیند )این بار با سیستم بادی( در 
دورۀ هولوسن، تپۀ شمارۀ 8 میرک تشکیل شد. این تپه در محیطی 
بادِی آهکی و به کمک سیستم های تشکیل نبکاها در بیابآنها نسبتًا 
باستان شناختِی مدفون  بقایای  آمد و موجب نگاهداری  پدید  سریع 
شده در زیر خود شد؛ بقایایی که در سایر بخش های چشم انداز، به 
سطح  در  فرسایشی  عوامل  سایر  و  بادبرش  چون  فرآیندهایی  دلیل 

زمین در گستره ای وسیع پدیدار شده اند.
پایین رفتن سطح  نتایج رسوب شناسی، خشک شدن تدریجی و 
این  می دهد.  نشان  میرک  چشم انداز  در  را  زمینی  زیر  آب های 
خشک شدن احتمااًل در وحلۀ نخست همگام با خشک شدن نسبِی 
و  یخچالی  بیشینۀ  آخرین  طول  در  اوراسیا  از  وسیعی  بخش های 
دریاس جوان و سپس به بیابان زایی و خشک شدن تدریجی فالت 
به آنچه  با توجه  ایران در دورۀ هولوسن مربوط بوده است.  مرکزی 
ذکر شد و با نگاه به بخش گاهنگاری، حضور گروه های انسانی در 
دوران پلیئستوسن در میرک بین 20 تا 30 هزار سال طول کشید. در 
حال حاضر درجۀ پیوستگی یا ناپیوستگِی حضور انسان در این دامنۀ 
زمانی در میرک مشخص نیست، ولی نتایج گاهنگاری و دوزسنجی 

در آینده ای نزدیک می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
ویژگی های مجموعه دست ساخته های سنگی میرک نیز احتمااًل 
جمع بندی  از  موضوع  این  می گوید.  باال  تحرک  سازشِی  راهبرد  از 
شواهد اقلیمی-محیطی، نوع چشم انداز و بررسی  دست ساخته های 
سنگی مطرح می شود. ماهیت پرنوسان مرحلۀ سوم ایزوتوپی و روند 
در  مرکزی  آسیای  و  آسیا  غرب  چشم اندازهای  شدن  خشک  کلی 
پلیئستوسن جدید )Dennell 2009(، بخصوص در پهنه های خشک 
بررسی های  از طرفی،  مدعاست.  این  بر  کلی  دلیلی  نیمه خشک  و 
رسوب شناختی میرک هم از نوسانات میان دوره های مرطوب و خشک 
در دشتی سیالبی می گوید. بنابراین، ادعای تغییرات در چشم انداز 
میرک و نیز منابع موجود در آن در بازۀ زمانی مورد بحث قابل طرح 
است. در چشم اندازهای با نوسان باالی زمانی-مکانی در پراکنش 
منابع و محیط های معیشتی، رویکرد بهینه تحرک باال خواهد بود )به 
هاشمی، 1395 بنگرید(. از جمله شواهد باستان شناختی بر تحرک 
باال در میرک هم کمبود سنگ مادرها و قطعات مرتبط با آن و تعداد 
در مجموعۀ  وابسته  قطعات  و  برداشته ها، دست افزارها  زیاد  بسیار 
در مجموعۀ  نیز  پوستۀ سطحی  درصد  آن،  بر  است. عالوه  میرک 
از  نشانه ای  می تواند  و  بوده  ناچیز  بسیار  سنگی  دست ساخته های 
پوسته برداری اولیه در جایی غیر از موضع محوطۀ فعلی میرک باشد 
و نیز، نشان دهد که گروه های انسانی حاضر در چشم انداز از حمل 
بار اضافی خودداری کرده و دست افزارها یا برداشته های نیمه آماده 
از  اغلب، مشاهدات  بوم شناختی که  ترجیح می دادند. مدل های  را 
زندگی شکارگر-گردآورندگان معاصر نیز آن را تأیید می کند، از تحرک 
باال در چشم اندازهای خشک-نیمه خشک و پرنوسان می گوید. در 
این چشم اندازها منابع به صورت پیش بینی ناپذیر، ناهمگن و حتی 
بنابراین، رویکرد بهینه معمواًل اختصاص  متحرک پراکنده شده اند. 
معیشتی  محیط های  تقریبی  ثقل  مرکز  عنوان  به  مرکزی  مکانی 

چشم انداز  بررسی  منظور  به  آن  از  تخصصی  گروه های  ارسال  و 
دایمًا  نیز  گروه ها  این  آمایشی(42.  )تحرک  است  منابع  برداشت  و 
سهیم  یکدیگر  با  منابع  از  استفاده  در  و  بازگشته  مرکزی  مکان  به 
نسبت  گروه  باالتر  جمعیت  راهبردی  چنین  الزمۀ  البته  می شوند. 
به سایر حاالت )چون هنگام پراکنش همگن منابع در فضا-زمان( 
است )Clarkson 2007: 10; Horn 1968; Smith 1983: 634(. با 
ثابت ماندن سایر عوامل، جمعیت باال و بازدید مکرر از یک چشم انداز 
می تواند شانس تشکیل محوطه های باستان شناختی را باال ببرد. به 
در چنین شرایطی  تشکیل شده  از محوطه های  یکی  نظر می رسد 

هم میرک باشد. 

سپاسگزاری
نگارندگان در اینجا مایلند از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
میرک  در  کاوش  مجوز  اعطای  بابت  باستان شناسی  پژوهشکدۀ  و 
کمال سپاسگزاری را داشته باشند. همچنین از آقای جلیل گلشن، 
دلیل  به  ایثارگران  امور  در  فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  مشاور 
حمایت های بی شائبه در طی انجام دو فصل کاوش کمال تشکر را 
داریم. همچنین سپاسگزار واحد امور بین الملل پژوهشگاه نام برده به 
دلیل تسهیل امور روادید اعضای فرانسوی هیأت هستیم. نگارندگان 
مایلند از آقای مهندس حسین خواجه بیدختی، مدیر کل وقت میراث 
فرهنگی استان سمنان به دلیل حمایت های بی دریغ و همه جانبه و 
نیز آقای دکتر محمدرضا خّباز، استاندار وقت سمنان و معاون عمرانی 
داشته  را  کمال سپاسگزاری  وکیلی  زندیه  مهدی  آقای  استانداری، 
باشند. گاهنگاری مطلق محوطۀ میرک جز با حمایت های مالی مرکز 
 LaScArBx Labex )Project number ،ملی پژوهش های فرانسه
دکتر  از  اینجا  در  همچنین  نبود.  ممکن   ANR-10-LABX-52(
گوست به دلیل کمک در شناسایی بقایای جانوری کمال  پاتریک آ
تشکر می شود. الزم به ذکر است که آقای حسن رضوانی مقدم، یکی 
ما  به  را  میدانی  بررسی های  اجازۀ  با خوش رویی  میرک  یابندگان  از 
بر  میرک  هشت  تپۀ  ژئومغناطیسی  بررسی های  انجام  زحمت  داد. 
دوش آقای دکتر کورش محمدخانی بود. بررسی های منشأ مادۀ خام 
به دست  ترتیب  به  دوم  در فصل  نهشت ها  از  مغزه گیری  و  سنگی 
انجام  خاتونی  درویشی  دکتر جواد  و  پورفرج  آقایان مهندس حبیب 
شد. در انتها از آقایان مهندس سروش هاشمی و کامران شجاعی در 
اداره کل میراث فرهنگی سمنان به دلیل حمایت های لجستیکی و 
ادارِی بی دریغ سپاسگزاری می شود. اعضای دو فصل هیأت کاوش 
شوریه،  بنوآ  از:  عبارتند  نیستند  مقاله  این  نگارندگان  میان  در  که 
فیضی،  نسیم  عبداللهی،  عالیه  ناطقی،  اصغر  ابوالفتحی،  مهکامه 
مرضیه  و  راضی  سروش  بمی،  خادمی  مهیار  صادقی نژاد،  ربابه 
زارع خلیلی. با سپاس از تمامی نام بردگان که بدون کمک های آنها 
نگارش این مقاله ممکن نمی شد. الزم به ذکر است هرگونه کوتاهی 

یا اشتباه احتمالی در این نوشتار بر دوش نگارندگان خواهد بود.

42. Logistical mobility
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