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  اهميت استخوان در شناخت فرهنگ گذشته بشر
  
  

  2، فرهنگ خادمي ندوشن*1پور عزيزيطاهره 
  علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مرودشت عضو هيات -1
  انساني، دانشگاه تربيت مدرس شناسي دانشكده علوم دانشيار باستان -2

  
  چكيده
 ، هـم آيد و از آنجا كـه اسـتخوان         شناسي به دست مي     از موادي است كه تقريبا در بيشتر حفاريهاي باستان         استخوان

توانـد از زوايـاي گونـاگون مـورد      شود؛ مي هاي باستاني يافت مي ماده خام در محوطه صورت     به ابزار و هم  صورت    به
 . شناسان و مورخان هنر قرار گيرد و اطالعات ارزشمندي را در اختيار آنان قرار دهد مطالعه و بررسي باستان

 كمتـر مـورد توجـه قـرار         ،ساني و حيواني ماننـد دنـدان و شـاخ         ديگر بقاياي ان   استخوانها و ،  تر ر حفاريهاي قديمي  د
شناسـان،   ديرينـه  شناسـان، انـسان    زيـست . شـوند  آوري مـي   هـا بـه دقـت ثبـت و جمـع           گرفتند، امروزه اين يافته    مي

 اند و اطالعات جامع و مفيدي دربـاره  ها انجام داده اي روي اين يافته  جانورشناسان و پاتولوژيستها بررسي همه جانبه     
 موارد تشريح با تا است آن بر پژوهش اين. اند وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع باستاني به دست آورده         

 تـاريخ  محققـان  و شناسـان  باسـتان  توجه ؛كرد استخوان از كهن هاي فرهنگ شناخت امر در توان مي كه اي  استفاده
  . كند جلب ارزشمند ماده اين به پيش از بيش را هنر
  

  .شناسي انسان شناسي، جانور ديرين ابزار، شناسي، باستان استخوان، :واژگان كليد
  
  مقدمه -1

 جـاي  بـر  مادي هاي نشانه و آثار مطالعه با كه برآنند شناسان باستان
 بـه . كنند مطالعه را آن تحولي سير و بشر فرهنگ گذشته، از مانده 

 در باشـد  انـسان  حـضور  از اي نـشانه  يـا  و اثر كه جا هر ديگر بيان
 بـر  عـالوه . گيـرد  مي قرار شناسان باستان بررسي و مطالعه محدوده
 اسـت  مـوادي  جمله از نيز استخوان... و معماري سفال، فلز، سنگ،
ــه ــي ك ــست م ــر در باي ــه ه ــتان مطالع ــورد شناســي باس ــه م  توج

 ؛سـفال  حتـي  يـا  و فلـز  سنگ، نسبت به. گيرد قرار شناسان باستان
ــواحي در بخــصوص اســتخوان،  معــرض در جنگلــي و رطــوبم ن
ــرار بيــشتري پوســيدگي ــا ؛ ]129ص ،1 [دارد ق ــا ام  حــال ايــن ب

 دسـت  به باستاني هاي محوطه از زيادي بسيار استخواني هاي نمونه
 .است رسيده

 مـورد  اسـتخوان  ،طـرف  يـك  از شناسي، باستان مطالعات در
 رد امـا  ؛آيد مي شناس باستان بكار و گرفته قرار بشر آگاهانه استفاده
 اسـتفاده  اسـتخوان  از اي آگاهانـه  ي گونه به بشر نيز ديگري موارد
 از اي اسـتفاده  هـيچ  بـشر  كـه  شـود  گفتـه  است بهتر. است نكرده

 انسان حضور بر دال اي گونه به استخوان اما است، نكرده استخوان
 در قيمتـي  ذي اطالعـات  توانـد  مي بنابراين اوست؛ انديشه بيانگر يا

 هـاي  كـاربرد  پـژوهش  درايـن  مـا  .دهـد  قـرار  شناس باستان اختيار
   .كنيم مي بررسي مورد دو هر در را شناسي باستان در استخوان

 هكـرد  اسـتفاده  ستخوانا از بشرآگاهانه كه مواردي -2
  ستا 
 ايـن  در كـه  شـود  مـي  شـامل  را بـسياري  مـوارد  استفاده نوع اين 

   .شد خواهد اكتفا آنها از تعدادي ذكر به مجموعه
 

  ابزار نوان عاستخوان به  فاده ازاست -2-1
 .دارد طـوالني اي    سـابقه  ابـزار  عنوان به استخوان از انسان استفاده
 مطلـب  ايـن  بيانگر شناسي باستان كاوشهاي از آمده بدست مدارك
 اســتفاده اســتخواني ابــزار از هــم نئانــدرتال انــسانهاي كــه اســت
 كـه  كرد شارها نيز نكته اين به بايد البته ؛]467ص ،2[ اند كرده مي

 ابزار بصورت را آن ،استخوان يك روي بر كار با آنكه از قبل نسانا
. است كرده استفاده آگاهانه اي گونه به استخوان آن از تنها درآورد،
 تكـه  آن بتـوانيم  مـا  كـه  اسـت  شـده  سبب آگاهانه استفاده همين

 گاه، اگرچه. دهيم قرار بشر استفاده مورد اشياء زمره در را استخوان
 انـسان  ؛ ]52ص ،3[ اند نبوده بشر ساخت دست اشياء اين از بعضي
 احتمـاالً  خـود،  نقاشيهاي مورد در غارالسكو در نيز پالئولتيك عصر
 كـرده  مـي  اسـتفاده  پهـن  استخوان تكه يك از رنگ تخته جاي به

   ].31ص ،4 [است
 اســتخواني ابــزار از اســتفاده برادوســتي، دوره وايــلا در

 tazizipoor@yahoo.com                         مقاله نويسنده مسؤول*
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 ايـن .  ]64ص ،5[ بود كرده پيدا رواج) اكيحك قلمهاي مخصوصاً(
 .شود مي پيدا ،هست اجاق و خاكستر كه هايي محل در معموالً ابزار
 اسـتخواني  ابـزار  سـاخت  بـه  همچنـان  بـشر  نيز، نوسنگي دوره در
 هاي محوطه سراسر از دوره اين در استخواني هايابزار. پرداخت مي

 اسـتخواني  هـاي ابزار ميـان  ايـن  در .اند شده شناسايي دنيا باستاني
 از هم هنوز بشر فلز عصر به ورود با .دارند برجسته جايگاهي ايران

  انـدك  استفاده اين اما كرد؛ مي استفاده ابزار ساخت جهت استخوان
 از بعـضي  سـاخت  براي دوره اين در. شد محدودتر و محدود اندك
 مـورد  فلـز  شـدند،  مـي  سـاخته  اسـتخوان  از گذشـته  در كه اشيايي
 سنجاقهاي و درفشها به ميتوان مورد اين در كه گرفت قرار هاستفاد
 بـر  عـالوه  بشر آهن عصر در اينكه تا ].19،ص6[ كرد اشاره فلزي
 طـرز  بـه  را آن بـرد،  كـار  بـه  اشـياء  ساخت براي را استخوان آنكه

 ميـان  ايـن  در. گرفـت  كـار  به نيز فلزي اشياي تزيين براي زيبايي
 بدسـت  لرستان منطقه از كه كرد اشاره مفرغي خنجري به توان مي
 از زينتـي  روي كـه  شده تعبيه پره دو آن دسته طرف دو در و آمده
  .]79،ص7[ گردد برمي استخوان يا چوب

  
  معماري در استخوان از استفاده -2-2

 اسـتفاده  آن از پنـاه  سـر  سـاخت  براي بشر كه جالبي مواد از يكي
 روسـتاهاي  از مـزين  كاوشـهاي  در. باشد مي استخوان است، كرده

 از يكـي  محل در ،)اوكراين جمهوري در واقع (چرنيكوف شهرستان
 از كـه  اي خانـه  بقايـاي  ؛سـنگي  پارينـه  دوران بـه  مربـوط  مساكن

 چـوو  و پليچكف پيدو. آمد بدست بود، شده ساخته ماموت استخوان
 –1962 سـالهاي  بـين  اوكـراين  شناسان باستان از تن دو كوپاياس

 ايـن  از ديگـري  اسـتخوانهاي  توده خانه، ساختمان داخل در 1954
 آثـار  نيـز،  ساختمان كف در. آوردند بدست را تاريخي ماقبل حيوان

 عنوان به كه شد كشف استخواني سكوي جفت چهار و آتشگاه سه
 اند داشته مي  هانگ را خانه طاق ،داخل از كه ديركهايي براي گاه تكيه
 و معمـاري  آثـار  از دقيقـي  تحليـل  .]29ص ،8[ سـت ا  رفته كار به

 پارينـه  خانـه  تاريخ در شناسان باستان كه شد سبب مكشوفه اشياي
 بـه  مـدتي  كـه  خانـه  ايـن . دهند تشخيص را دوره دو مزين سنگي
 زمـان  گذشـت  با بود، رفته كار به زمستان فصل در اقامتگاه عنوان
 آن بـيم  كـه  را تنـي  سـه  سـاختمان  ايـن  سـاكنانش  و شده ويران
  . بودند كرده ترك ريزد،ب فرو ناگهان رفت مي

 يافت مي بيشتري گسترش روز  به  روز تاريخي  قبل   ما اردوگاه
 به اينرو  از داشتند؛ عمومي ساختمان يك به نياز مزين روستاييان و

 افتـاده  خرابي و ويراني حال به كه را كهنسال خانه كه افتادند فكر
. دهند قرار استفاده مورد مجددا نداشت، امكان آن در سكونت و بود
 بـردن  كـار  بـه  بـا  و كردند مرمت را مخروبه خانه اين آنكه از پس

 برگـزاري  بـراي  را آن بخـشيدند،  اسـتحكام  بـدان  داخلي جرزهاي

 اختـصاص  مـذهبي  مراسـم  انجـام  و شـادماني  و جشن ايام مراسم
 آن داخل در را ماموت يافته تزيين استخوانهايحال    درعين و دادند
 از برخـي  هاي كلبه ساختن در هم هنوز وسايل گونه  اين .دادند جاي
 .گيرند مي قرار استفاده مورد سيبري شرقي شمال قبايل

 تـوان  مي معماري، در استخوان از بشر استفاده موارد ديگر از
]. 412ص ،9 [كـرد  اشـاره  ،اسـتخوان  جـنس  از ،در هـاي  پاشنه به
 ريبـسيا  باسـتاني  هـاي  محوطـه  از كنون تا در هاي پاشنهگونه    اين
 باسـتاني  محوطـه  از اسـتخواني،  درِ پاشـنه  يك. است آمده دستب

 بدسـت  باشـد،   مـي  م.ق دوم هزاره به متعلق كه هند در اترانجيخرا
  .است آمده

  
   سوخت عنوان به استخوان از استفاده -2-3
 بـا  را خود بشر ؛بود كمياب چوب كه آنجا از سنگي، پارينه دوره در

 در هايي تنوره مساكن تهويه براي و كرد مي گرم استخوان سوزاندن
 مـذكور،  دورهدر همچنـين  ].33، ص 10[ نمـود  مـي  تعبيه زمين زير
 اسـتفاده  اسـتخوان  مغز از پر چراغهاي از روشنايي تأمين براي بشر
  ].30،ص4[ است  كرده مي

 پالئوليتيك دوره به متعلق كه لرستان، فصلي اقامتگاههاي از
 اسـت  آمـده  دست به حيوانات سوخته استخوان زيادي مقدار است،

 كـه  است مطلب اين بيانگر سوخته ياستخوانها اين ].36ص ،11[
 حيوانـات  استخوان از غار كردن گرم براي ها گاه اقامت اين ساكنان
   .اند كرده مي استفاده

  
 سفال شاموت عنوان به استخوان از استفاده -2-4

 كرده استفاده سفال شاموت بعنوان گوناگوني مواد از كنون تا انسان
 بـه  شـدن  پـودر  از پـس  كه است استخوان مواد اين از يكي. است
 بـا  امـروزه . اسـت  گرفته مي قرار استفاده مورد سفال شاموت عنوان

 بــه موفــق شناســان باســتان شناســي، بافــت هــاي روش از اسـتفاده 
 شاموت عنوان به كه استخوان مانند هايي ناخالصي قطعي شناسايي

 نيـ ا در ].395ص ،12[ انـد  شده است؛ گرفته يم قرار استفاده مورد
 اسـتفاده  بـا  آنگاه و داده قرار مخصوصي دستگاه در را سفالها روش

 را سـفالها  دارد، كاربرد زين گري فلز در كه نييپا سرعت با چرخي از
ــه ــيصــورت  ب ــد ،افق ــريو مانن ــده ف ــاه و بري ــا آنگ ــز در را آنه  ري
 است؛ دهيچيپ وشير روش، نيا .ننديب مي خاصي هاي كروسكوپيم
 شـاموت  منظور به كه استخواني ديفهم توان مي  آن از استفاده با اما

 .اسـت  وانيـ ح ايـ  انـسان  به قلمتع گرفته قرار استفاده مورد سفال
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  حيـواني  چه استخوان فهميد ميتوان همچنين

  .خردسال يا است بوده بالغ حيوان آن و است گرفته
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  ابرهابارور كردن  -2-5
 همـراه ) ق.هــ  1209 (.م 619 سـال  عيوقـا  در كه »دالواله ترويپ«

 اي ساحره از داشت شركت عثمانيان برضد كشي لشكر در عباس شاه
 مثال، عنوان به. داشت عهيالطب ماوراء قدرت كه كند مي ادي زنجان در
 موجب اعمالي انجام با ،فصل به بستهوا زماني، هر در ميتوانست او
 ايـن  از خواسـت  مي عباس شاه .شود تگرگ و باران مقداري زشير
 كي در كه »دالواله ترويپ«. كند استفاده انيعثمان ضد بر او رويين

 بـا  داشت قصد ،جادوگر نيا كه كند مي ذكر بود، جريان شاهد مورد
 بـه  آنهـا  دود كه گرييد مواد افهضا به مردگان استخوان سوزاندن
  ]. 134، ص13[ كند ديلتو باران و ابر ؛كرد مي صعود آسمان

  
  نييتز براي استخوان از بشر استفاده -2-6
 بـه  ابـزار  ساخت براي اي ماده عنوان به را استخوان يگاه ،انسان 

 از كـه  را يياياشـ  تا است هجست بهره آن از زين گاه و است برده كار
 مـورد  نيـ ا در .كنـد  بـاتر يز و كـرده  نييتز است  هساخت  گريد مواد

 بدسـت  لرسـتان  منطقه از كه كرد اشاره مفرغي يخنجر به ميتوان
 از نتـي يز روي كـه  شـده  هيتعب پره دو آن دسته دوطرف در و آمده
 و تزييني اشياي ساخت ].43ص ،14[ گردد برمي استخوان اي چوب
   .است ديگري مقوله خود استخوان، از آييني

  
از اسـتخوان   اي    مواردي كه بشر به گونـه آگاهانـه        -3

توانـد   ؛ امـا خـود اسـتخوان مـي         اسـت  استفاده نكرده 
  شناس قرار دهد  در اختيار باستان رااطالعات مهمي

 مواردي دربرگيرنده ،شناسي باستان در استخوان كاربردهاي اينگونه
 بـا  و آمـده  شناس باستان كمك به ديگر علوم متخصصان كه است

 دربـاره  اطالعـاتي  پيـشين  اعصار از مانده بجا استخوانهاي مطالعه
 او... و اجتماعي اقتصادي، محيطي، زيست وضعيت و انسان هگذشت
 شناسـي  باسـتان  در اسـتخوان  كاربردهاي اينگونه. آورند مي بدست
 اينگونـه  دامنـه  روز، بـه  روز علـم،  اين توسعه با و است فراوان بسيار

 اينگونـه  از تعـدادي  بـه  مقالـه  اين در. شود مي تر گسترده كاربردها،
   .شد خواهد اشاره مختصر بسيار لشك به هالبت كاربردها،

 
  شناسي جانور ديرين -3-1
ــه از ــاي جمل ــتخوان كاربرده ــتان در اس ــي باس ــات ،شناس  مطالع

 هـاي  محوطه از كه حيواني استخوانهاي بقاياي. است جانورشناسي
 اختيــار در را ارزشــمندي اطالعــات ؛آينــد مــي دســت بــه باســتاني
 كـه  مساله اين بررسي ايبر را راهي و ددهن مي قرار شناسان باستان
 شـده  اهلـي  پايـاني  چهـار  يا حيوان كدام روستايي اجتماعات اولين
  ].27 - 38صص ،15 [دهند مي قرار شناسان باستان فراروي بودند؛

 دسـت ب حفـاري  از كـه  حيوانـاتي  استخوان بقاياي همچنين
 جوامـع  اقتـصادي  سيـستم  فهم يا بازسازي براي همچنين آيند، مي

 همچنـين  استخوانها اين .گيرند مي قرار استفاده مورد تاريخ از پيش
 آوري وجمـع  شـكار  چگـونگي  دربـاره  مفيـدي  اطالعـات  توانند مي

   ].14،ص16 [دهند قرار شناسان باستان اختيار در خوراك
 كلـي طـور      بـه  آنهـا  وزن و اسـتخواني  بقايـاي  تعداد مقايسه

 زيـستي  اقتـصاد  در مختلـف  حيوانـات  نـسبي  اهميـت  از تصويري
 بنـدي  طبقـه  همچنـين . دهـد  مـي  دسـت  بـه  باستاني هاي حوطهم

 آنهـا  اقتـصادي  ارزش طبـق  بـر  حيـوان  بـدن  مختلـف  هاي بخش
 ايـن  اقتـصادي  داليـل  بررسـي  به كه كند مي قادر را شناس باستان
 ديگر از بيش جانور بدن از خاصي بخشهاي چرا كه بپردازد موضوع
  ]. 41ص،17 [اند بوده توجه مورد بخشها

 
 شناسي انسان طالعاتم -3-2

: شــود شــاخه تقــسيم مــي شناســي بــه دو زيــر بطــور كلــي انــسان
 استخوانهايي كـه در  .فرهنگي شناسي جسماني و انسان شناسي  انسان

آينــد، مــاده خــام  شناســي بدســت مــي جريــان كاوشــهاي باســتان
  . آيند شاخه به حساب مي ارزشمندي براي هر دو زير

  
  جسماني شناسي انسان -3-2-1

در . جـسماني فـراوان اسـت       شناسـي   ردهاي استخوان در انسان   كارب
تـرين مــاده خـام در مطالعــات    واقـع اسـتخوانهاي باســتاني اصـلي   

البته الزم بـه ذكـر      .  شوند  جسماني محسوب مي    شناسي  انسان  ديرين
است كه ميزان ماندگاري استخوانها در محيطهاي مختلف تـدفين،          

 . متفاوت است
هــاي  از جنبــه خيلــيجــسماني  شناســي در مطالعــات انــسان

بندي انواع مختلـف     شناسي استخوانها براي شناسايي و طبقه      ريخت
   ].69 - 71، صص18 [شود انسانهاي اوليه بكار برده مي

هـا بوسـيله بلنـدي       ها و نئانـدرتال    بعنوان مثال هموساپينس  
  .شوند پايين جمجمه و بزرگي روزنه دماغ شناخته مي بخش

 روي از جنــسيت تعيــين چنــين هــم ،مطالعــات گونــه درايــن
 نيـازي  آنكـه   دونب و سريع يشكل به استخوان ظاهريهاي    ويژگي

 چنـين . شـود  مـي  انجـام  ،باشـد  آزمايـشگاهي  پيچيده فعاليتهاي به
 بـه  ؛دارنـد  بسيار اهميت شناسي باستان در آنكه بر  عالوه ،مطالعاتي

 دآينـ  مـي  نيـز  اجتمـاعي  علـوم  متخصـصان  ياري  به ،زيادي ميزان
 ،جــسماني شناســي انــسان در اســتخوان كاربردهــاي]. 134،ص19[

 باسـتاني  DNA مطالعه به توان مي موارد اين جمله از. است نفراوا
  .]236 - 242، صص20[. كرد اشاره

DNA  باستاني به  DNA آمـده از اسـتخوان، دنـدان،        بدست 
هـا و حتـي    هاي مختلف موجودات قديمي، فـسيل  مو، ناخن و بافت  
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 pb 500 -100اي كه به قطعات كوچكي در حدود      ي موزه ها نمونه
   ].695ص،21 [شود  اطالق مي؛شكسته شده اند

تجزيه و تحليـل بقايـاي زيـستي دوران باسـتان بـه كمـك             
ــست روش ــد از دانــش   شــاخه؛شناســي ملكــولي هــاي زي اي جدي
در حال تكوين و توسـعه      اكنون    همشناسي ملكولي است كه      باستان

حقيق در اين شاخه از علم براستخراج و تجزيـه          باشد و اساس ت    مي
ي دراز مثل استخوان ران،     استخوانها .ت استوار اس  DNA و تحليل 
اي و   ي جمجمـه  استخوانهاني، استخوان بازويي، زند زيرين،       درشت

 ولي  ؛ هستند DNA منابع بهتري براي مطالعه      ،چنين مغز دندان   هم
ل دنـده چنـدان      مثـ  ،ي پهـن  اسـتخوانها هاي گرفته شـده از       نمونه

  .يستندمناسب ن
  
  فرهنگي شناسي انسان -3-2-2

 و مـشاهده  بـا  كـه  است كرده استخوان از هايي  استفاده بشر يگاه
 و فرهنـگ  دربـاره  اطالعـاتي  تـوان  مـي  ها استفادهگونه    اين مطالعه
 دو نكتـه  ايـن  بـارز  مثـال . آورد بدست گذشته بشر عقايد و انديشه

 است آمده بدست هاتو غار حفاري در كه است ران بزرگ استخوان
  ].178،ص5[

 يـك  از بخـشي  اسـتخوان  دو ايـن  كه شد مي تصور ابتدا در
 فـرض  ايـن  كـه  شـد  مـشخص  حفـاري  ادامه با اما هستند؛ تدفين
 همراه به بدن ياستخوانها ديگر از هيچكدام زيرا است بوده اشتباه

 رغـا  سـاكنان  كـه  اسـت  معتقد حفار. نيامد بدست ران استخوان دو
 نگه با را خود پادشاهشان قناري جزاير قديم ساكنان مانند نيز هاتو

 در همچنين .اند كرده مي تقدس او استخوانهاي از جفت يك داشتن
  . ]44،ص11[ تاس شده داده تغييراتي كش علي عصر زنان جمجمه
  هـاي  جامعـه  در كـه  كـرد  اسـتنباط  تـوان  مي موضوع اين از
 در مردم از بعضي جهت همين به كند مي فرق زيبايي معيار مختلف

 طـوري  ؛اسـت  نـرم  طفل سر ياستخوانها كه وقتي يعني تولد، بدو
 شـكل  تغييـر  دلخواهـشان صـورت      بـه  را جمجمه تا بندند مي را آن

   .دهند
 

 دندانها و استخوانهاتجزيه عناصر  - 3 - 3
 حاضـر  حال در دندانها و استخوانها پيوتوايز غير و ايزوتوپي تجزيه

 مكانهاي و اسكلتها گذاري تاريخ براي معمول، روش يك نعنوا به
 دربـاره  مفيدي اطالعات تحقيقاتي چنين. شود مي استفاده باستاني،
 محيطـي  زيـست  وضـعيت  بازسازي و گذشته غذايي  رژيم چگونگي

 قرار محققين اختيار در شناسي انسان ديرين نيز و باستاني هاي مكان
  . ]193،ص22[ دهد مي

 و شناسـي  باسـتان  علـم  در توپهاوراديوايز از ادهاستف امروزه
 بـه  تـوان  مي جمله آن از است نموده ايفا مهمي نقش شناسي انسان

 طبيعـي  اكتيويته راديو عناصر پاشي فرو بروش ساليابي در آن كاربرد
 آنكـه  بـر  عالوه توپهاوايز راديو. كرد اشاره متداول روشهاي ديگر و

 علـوم  در تواننـد  مـي  دارنـد،  شتهگذ عمر تخمين در فراواني كاربرد
 شـوند  گرفتـه  بكـار  هـم  محيطـي  زيـست  ديرينـه  همچون ديگري

 بـسيار  خـام  داده ،باسـتاني  اسـكلتهاي  اسـت  طبيعي]. 47،ص23[
ــدي ــراي مفي ــن ب ــه  اي ــشهاگون ــستند پژوه ــه. ه ــوپيوايز تجزي  ت
 هـوايي   و  آب وضعيت شناسايي براي تواند مي باستاني ياستخوانها

 وضعيت درك. گيرد قرار استفاده مورد كهن جوامع غذايي  وضعيت و
 از كهن غذايي رژيم درك استخواني، هاي داده روي از هوايي  و آب

 ديگـر  از گـذاري  تـاريخ  نيـز  و اسـتخوان  1استخواني هاي داده روي
  . است بشر گذشته هاي فرهنگ شناسايي در استخوان اهميت موارد

  
  گيري نتيجه -4
 است، كرده استخوان از ارييبس هاي ستفادها تاكنون بشر آنجاكه  از

 فـراوان  اريبس كهن، هاي فرهنگ شناسايي در استخوان كاربردهاي
 اهميـت  از بيـشتري  هـاي  جنبه روز به روز علم، توسعه با البته .است

 بـر  .شـود  مـي  آشـكار  ما بر كهن هاي فرهنگ شناخت در استخوان
 هر يا و شناس باستان يك ، هنر تاريخ مورخ يك براي اساس نيهم

 توجـه  كنـد؛  مـي  مطالعـه  كهن هاي فرهنگ درباره كه پژوهشگري
 جـانوري  و انـساني  استخواني اييبقا زين و استخواني ابزار به قيدق

 ميتـوان   استخوانها مطالعه با. است ضروري ،گذشته از مانده برجاي
 كي،يتكنولـوژ  ، يينـي آ فرهنگي، تيوضع درباره قيمتي ذي اطالعات

 بدسـت  باسـتاني  هاي محوطه در ييغذا ميرژ زين و طييمح ستيز
 . آورد 
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