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فضلاله حبيبي ،9الهام

کامياب2

چكيده
تپه لپویی (تل شنگولی -تل سیاه خان) از مهمترین محوطههای مربوط به دوران مس و سنگ در شمال غرب شیراز در حوضهه
رودخانه کر استان فارس به شمار میرود .بررسی باسهتانشهناختی تپهه لپهویی در سهال  2931توسه نگارنهانان بهه تهور
سیستماتیک با روش نمونهبرداری طبقهبنای شاه ،انجام نرفت .مطالعا یافتههای فرهنگی داللت بر این دارد که این محوطهه
متعلق به دوره زمانی حاود  9333تا  9033قبل از میالد و فرهنگ لپویی در باستانشناسی پیش از تاریخ فارس اسهت .بعها از
سفال یکی از یافتههای مهمی که طی این بررسی شناسایی شا 67 ،قطعه مصنوعا سنگی است ،که از سطح محوطه به دست
آما .طبقهبنای و نونهشناسی این مصنوعا سنگی تپه لپویی نشاننر این است که این اشیا شامل سنگسابها ،سهنگ مهادر،
تراشهها ،تیغهها ،ریزتیغهها و دوریزههاست ،که عموماً از سنگ چر از منابع سنگی احتماالً در خود حوضه رودکر ساخته شاه-
انا .نونهشناسی و شناخت کارکرد و شیوه های فناوری این مصنوعا سنگی ،نقش چنین ابزارهایی را در ظهور و توسعه جنبهه-
هایی از تخصصپذیری ،کوچنشینی ،کشاورزی و مبادال تجاری طی مراحل انتقال فرهنگهای اواخر دوران پهیش از تهاریخ در
نیمه اول هزار چهارم قبل از میالد را تا حاودی تبیین میکنا.
واژههاي کليدي :بررسی روشمنا ،لپویی ،پیش از تاریخ ،هزاره چهام قبل از میالد ،ابراز سنگی ،سنگ چخماق.
ارجاع :حبیبی ف.ا .کامیاب ا .2931 .طبقهبنای و نونهشناسی ابزارهای سنگی تپه لپویی در حوضه رود کٌر استان فهارس .نشهریه جسهتارهای باسهتان-
شناسی ایران پیش از اسالم.11-29 :)1(0 .
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مقدمه
لپویی نام شهری کوچک در قسمت شهمال شهرقی شهیراز
است که جز بخش زرقان محسوب میشود .لپهویی از نظهر
جغرافیایی طبیعی در جنوب حوضه رود کر در دشت میان
کوهی مرودشت واقع شهاه اسهت .در داخهل ایهن منطقهه
جغرافیایی مجموعهای زیاد از تپههایی شناساییشهاه ،کهه
شاخص آنها وجود سفال قرمز رنگ ساده است ،کهه قهبالً
در الیههایی فوقانی مضطرب تل باکون نزارش شاه اسهت
( .)Langsdorff and MeCown, 1942: 48این سنت نهام-
نذاری که اغلب هماننا دیگر دورهها ،برنرفتهه از محوطهه
کلیای لپویی است ،برای اولین بار از سوی لویی وانانبرگ
اقتبهاس نردیهها .بهها اطههالق آن بههه یههک دوره فرهنگههی در
چهارچوب ناهنگاری فارس ،پژوهشهایی ماننا طبقهبنای
سههفال ،مقایسههه نسههبی بهها دیگههر منههاطق ،تحلیههل الگههوی
استقراری و تبیین سازمان اجتماعی -سیاسی این دوره در
سالهای قبل تور نرفته است .با این حال ،به دلیل این
که تمام این پژوهشها ،مبتنهی بهر بررسهیههای سهطحی
بوده ،هنوز اطالع دقیقی در زمینه فهم واقعی طهول مها
زمانی ،برهمکنش این دوره بها مراحهل قبهل و بعها خهود،
ارتباطا منطقهای و همچنین الگوهای معیشتی ،سهازمان

دقیق سیاسی -اجتماعی ،فعالیتهای تولیهای و تجهاری و
غیره مبهم بود .این در حالی است که غالب باستانشناسان
متخصص در حوضه فهارس ،اهمیهت زیهادی را بهه واسهطه
پیشزمینه فرهنگ آغاز عیالمی بانش و تمان عیالمهی در
فارس میداننا .کاوشهای باستانشناسی که در چنا سال
اخیر در الیههای استقراری دوره لپویی انجام نرفته ،برخی
از ایههن الگوههها را روشههن سههاخته اسههت .تپههه لپههویی (تههل
شنگولی) در فاتله نه کیلومتری غرب شههر زرقهان و پهن
کیلومتری غرب اتوبان شیراز بهه اتهفهان و در بهه فاتهله
 033متههری شههمال شههرقی شهههر لپههویی ،جنههب جههاده
کمربنای در خارج از منطقه مسهکونی و بافهت شههر قهرار
نرفته است .این محوطه در طول جغرافیایی °06 '00 "33
 13و عههرج جغرافیههایی " ، 01 °93 '03 11و بههه ارتفههاع
 2036متر از سطح دریا قرار دارد .ابعاد این محوطهه 233
در 33متر و ارتفاع  1/0متر از سالمترین تپههههای منطقهه
لپویی به شمار میرود .این محوطه از ضلع شمالی محهاود
به جاده آسفالته است و در جنوب شرق و غرب آن ،اراضی
کشاورزی دیاه میشود (حبیبی( )11 :2939 ،شهکلههای
 2و .)1

شكل  -9نماي کلي از تپه لپويي
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شكل  -2موقعيت تپه لپويي در تصوير هوايي و در نقشه استان فارس

بررسي روشمند تپه لپويي
در بررسی تپه لپویی ابتاا با نقشه برداری از سطح محوطهه
نقشه توپونرافی محوطهه تهیهه شها (شهکل  .)9بهه طهور
قراردادی و برای سهولت بیشتر کار ،جها اضالع مربعها
را مطابق با جها اتلی جغرافیایی برنزیایم .تپه بر اساس
محور شمالی -جنوبی با مرکزیت نقطه  Aو در امتااد نقطه
 Bو با ایجاد چهار محور شمالی ،جنوبی ،غربی و شهرقی از
نقطه  ،Aبه چهار بخش تقسیم شا .با توجه بهه پراکنهانی
آثههار سههطحی ،محههاوده تپههه معههادل  213 × 223متههر

( 29133متر مربع) بهود ،کهه ایجهاد ایهن مربهع بهزرگ در
سطح زمین نسهبت بهه نقطههههای ثابهت  Aو  Bو رابطهه
2

2

2

فیثههاغورث (  )b =a + cانجههام نرفههت .ابتههاا بخههش
جنوب غربی تپه به مربعها بهزرگ  03 ×03متهر تقسهیم
شا ،سپس همین کار و بهه ترتیهب در بخهشههای شهمال
غربی ،جنوب شرقی و شمال شهرقی تهور نرفهت .ضهلع
عمودی غربی ،از جنوب به شمال ،بها اعهااد و ضهلع افقهی
جنوبی ،از غرب به شرق ،با حروف التین نامنذاری شا .در
ضلع عمودی غربی ،جنوبیترین ردیف مربعا با شهماره 2
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و در ضلع افقی جنوبی ،غربیترین ردیف بها حهرف  Aنهام-
نههذاری شهها .جههت سهههولت در انجههام کارهههای بعههای و
مشخص نمودن شبکههای مورد نیاز جهت نمونههبهرداری،
این مربعا بزرگ نیز به مربعا کوچهکتهر  23 ×23متهر
تقسیم شا .ابتاا بخش جنوب غربی تپه با نصب مهیخههای
چوبی و ریسمانکشی به مربعا  23 ×23تقسیم شا و در
نهایت  207مربع به وجود آما (شکلههای  9و  .)0بعها از

جمعآوری نمونهها و اتمام کار ،شهبکهبنهای ایهن قسهمت
جمعآوری شا و سپس در بخشهای دیگر این عمل تکرار
شا (حبیبی .)33 :2919 ،در این بررسی از شیوه روشمنا
طبقهههبنههایشههاه (،)Stratified Systematic Sampling
اسههتفاده نردیهها .در نهایههت از تپههه لپههویی  0617یافتههه
فرهنگی شامل  0713قطعه سفال 67 ،قطعه یافته سهنگی،
 12قطعه جوش کوره و نل پخته به دست آما.

شكل  -3توپوگرافي تپه لپويي

شكل  -4پراکندگي ابزارهاي سنگي در تپه لپويي
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روششناسي ابزارهاي سنگي
به طورکلی در مطالعه مصهنوعا سهنگی ،مهیتهوان از دو
منظر نگاه کرد .از یک نگاه ،نونهشناسی و طبقهبنای ایهن
اشیا میتوانا چگونگی کهارکرد و اسهتفاده آنهها را روشهن
سازد و از منظر دیگر ،مطالعه فنآوری و شیوههای سهاخت
این مواد ،میتوانا همراه با نونهشناسی نتهایجی مفیهای را
عرضه دارد (اینیزان .)11 :2916 ،ماارك مربوط به کارکرد
ابزارهای سهنگی و سهازمان تولیها تهنایع سهنگی شهامل
فاکتورهای زیر میشود (.)Kardulias, 2003: 85
 )2تعااد بقایای مصنوعا سنگی
 )1الگوهای توزیهع درون و میهان مکهانی مهواد مصهنوعا
سنگی
 )9میزان نسبی اشتباها در فراینا توالی تراش
 )0الگوههای کنتهرل و اسهتخراج منهابع و معهادن سهنگی
مشخص
 )0تحلیههل ریزتههراش ( )Microwearبههرای توتههیف
کارکردهای ابزار
در تحلیل نونهشناختی مصنوعا سنگی ،باستانشناسان
جنبههای مختلفی را ما نظر قرار میدهنا که از جمله می-
توان به شیوه فرانک هول توجه کرد ،که برای طبقههبنهای
تنایع سنگی محوطههای دشت دهلران ،ویژنیههای نهوع
برداشت ،میزان برداشت ،محهل برداشهت و بعضهاً شهکل و
اناازه محصول نهاییشاه را معیار قرار داده است (سرداری،
2932؛  .)Hole, 1961: 1در طبقهبنای کلی ،تنایع سنگی
را مهیتهوان در دونهروه تقسهیم نمهود .دسهته اول شهامل
محصوال و بقایای تراش است کهه در سهنگههای مهادر،
ضایعا تراش ،تیغه ها با برجستگیهای شبیه تاج خروس
و پوستهدار (کورتکس) دیاه مهیشهود و نهروه دوم شهامل
ابزارهایی است که در آنهها ،آثهار روتهوش و یها اسهتفاده و
مصرفشانی به چشم مهیخهورد و در نهروهههای تیغهه و
ریزتیغه ،سرمته ،سرپیکان ،درفهش و چاقوههای قهوسدار و
غیره قرار مینیرد (رفیعفر .)220 :2916 ،عالوه بر ایهن در
مرحله آمادهسازی قلوهسنگهای طبیعی و تبایل آنها بهه
ابزار کهه ههاف اتهلی و نههایی سهازنانان اسهت ،سلسهله
عملیا و فنونی اجرا میشود که به توالی تراش یا زنجیره
اعمال ( )Chaîne Opératoireمعروف است و شامل فنهون
نونانونی میشود که یکی پس از دیگری طبق برنامهریزی-
های از قبل تعیینشاه و با دقت بسیار تنعتنر ابزارساز و
با استفاده از وسایل متنهوع و در حهاال خها بهه اجهرا
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درمیآیا تا هاف نههایی حاتهل نهردد (رفیهعفهر:2913 ،
 .)161بنابراین یکی از مصنوعا سنگی بسیار مهم کهه در
حالتها و شهکلههای نونهانون معمهوالً در محوطههههای
باستانی یافته میشود ،قطعا معروف به سنگ مادر اسهت
که اطالعا مفیای را در زمینه فنون به کار رفته در ایجاد
آنها عرضه میدارد (سرداری.)13 :2932 ،
ابزارهاي سنگي تپه لپويي
تنایع سنگی تپه لپویی به دو نروه کلی مصنوعا سنگی
روتوش شاه و برداشته تقسیم شاه است .مصنوعا سنگی
روتوششاه شامل تراشه ،تیغهه ،ریزتیغهه و سهایر قطعهاتی
است که لبه آنها از طریق روتوش به شکل دلخواه درآماه
است .نروه برداشتهها شامل تیغه و ریز تیغه ،سنگ مهادر،
تکه های سنگ مادر و خردههایی است که لبههههای آنهها
هیچنونه آثار روتوش ناارنا .تیغه و ریزتیغه ساده ،قطعها
جاا شاهای هستنا که لبههای جهانبی و شهیارهای سهطح
پشتی آنها موازی یا نیمهموازی بوده و طول ایهن قطعها
معموالً دو برابر عرج آنها و یا بیشتر از دو برابر عرج آن-
هها مهیباشها (اینیهزان و دیگهران )230 :2913 ،معیهار
تشخیص تیغه از ریزتیغه در عرجهای آنهاست که عرج
ریزتیغه کمتر از  22میلیمتر است (بیگلری.)209 :2912 ،
الزم به ذکر است تیغههای اتالح رویه سنگ مهادر و تیغهه
ستیغدار جزو این نروه (برداشتهها) هسهتنا .تراشههههای
ساده قطعا جاا شاهای هستنا که معموالً لبه نهامنظمی
دارنا و شیارهای سطح پشتی آنها موازی نیسهت .تراشهه-
های حاتل از اتهالح رویهه سهنگ مهادر و تراشهه اتهالح
سکوی ضربه در این نروه جای داده شاه اسهت و سهرانجام
اینکه تکهای سنگ مادر ،قطعاتی هستنا که حین تراش
بر سنگ مادر جاا شاه و شهکل مشخصهی ناارنها یها آثهار
برداشت بر سطح آنها چناان مشخص نیست (اینیهزان و
دیگران .)00 :2913 ،در بررسی تپه لپویی از قسهمتههای
مختلف این محوطه مصنوعا سنگی به دست آما (شهکل
 .)0در مجموع از  67یافتهی سنگی به دست آمهاه از تپهه
لپویی  01قطعه را ابزار سنگی به خهود اختصها داد کهه
همگی ابزارهای از جنس سهنگ چهر و بیشهتر بهه رنهگ
قهوهای هستنا که بر اساس شکلشان طبقهبنهای شهانا
(جاول  .)2در این بین بیشترین ابهزار سهنگی متعلهق بهه
تراشهها هست که  27عاد به دسهت آمها کهه معهادل 91
درتا ابزارهای سنگی حاتل از بررسی روشمنا تپه لپویی
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میباشا 29 .قطعه دوریز شامل  92درتا مجموعهه ابهزار-
های سنگی را تشکیل میدها .نهه قطعهه سهنگ مهادر بهه
دست آماه که معال  12درتا مجموعه ابزارههای سهنگی
را شامل میشا (شکل  .)0یک نمونه از مصهنوعا سهنگی

حاتل از بررسی روشمنا تپه لپویی که در ارتباط با نحوی
معیشت مردمان ههزاره چههارم در ایهن محوطهه ،تیغهههها
هستنا که چهار قطعه تیغهه معهادل  23درتها ابزارههای
سنگی این محوطه را شامل میشود (شکل .)0

شكل  -1نسبت گونههاي مختلف ابزارهاي سنگي به دست آمده از تپه لپويي
جدول  -9مشخصات ابزارهاي سنگي تپه لپويي

رديف مربع شماره ابزار سنگي

توصيف

2

2D

LS2D1

سنگ مادر برداشت تراشه -دارای برداشت از چنا جهت از جنس سنگ چر به رنگ خاکستری

1

3E

LS3E2

سنگ مادر تراشه از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای

9

4A

LS4A3

سنگساب هاللیشکل

0

4B

LS4B4

دورریز (ضایعا ) به رنگ قهوهای از جنس سنگ چر

0

4C

LS4C5

تراشه ناقص؟ از جنس سنگ چر به رنگ جیگری

7

4D

Ls4D6

سنگ مادر سکویی مربوط به تولیا ریز تیغه به رنگ اتلی قهوهای

6

4D

LS4D7

تراشه نوسازی سطح سنگ مادر احتماالً فشنگی مربوط به تولیا ریزتیغه

1

4D

LS4D8

دوریز به رنگ قهوهای

3

4E

LS4E9

تراشه ساده با آثار برداشت موازی (ریزتیغه؟) ،از جنس سنگ چر به رنگ اتلی قهوهای

23

5C

LS5C10

ریزتیغه روتوشدار با جالی داس-از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای

22

5C

LS5C11

سنگ مادر برداشت تراشه از جنس سنگ چر قهوهای

21

5C

LS5C12

دورریز از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای باز

29

5D

LS5D13

تراشه از جنس سنگ چر به رنگ خاکستری

20

5E

LS5E14

دوریز یا تراشه ناقص؟ از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای باز

20

5E

LS5E15

سنگ مادر با آثار برداشت موازی (ریز تیغه)

27

5G

LS5G16

تراشه کامل؟
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26

5G

LS5G17

تراشه به رنگ خاکستری از جنس سنگ چر

21

5G

LS5G18

تراشه نوسازی سنگ مادر به رنگ قهوهای

23

5H

LS5H19

تراشه کامل از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای سوخته

13

5H

LS5H20

دوریز به رنگ قهوهایی سوخته از جنس سنگ چر

12

6D

LS6D21

ریزتیغه روتوشدار به طول  6سانتیمتر و عرج  2/1سانتیمتر به رنگ قهوهای از جنس سنگ چر

11

6F

LS6F22

سنگ مادر برداشت تراشه به رنگ قهوهای مایل به خاکستری از جنس سنگ چر

19

6F

LS6F23

ریزتیغه روتوشدار با جالی داس از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای باز

10

6G

LS6G24

تراشه ناقص از جنس سنگ چر به رنگ خاکستری

10

6G

LS6G25

سنگساب هاللیشکل شکسته به رنگ خاکستری

17

6I

LS6I26

قسمت انتهای تراشه ساده به رنگ قهوهای به رنگ قهوهای

16

7B

LS7B27

11

7B

LS7B28

تراشه ناقص از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای

13

7C

LS7C29

ریز تیغه احتماالً داس؟ از جنس سنگ چر به رنگ اتلی قهوهای و رنگ ظاهری سفیا

93

7G

LS7G30

92

7H

LS7H31

91

7I

LS7I32

تراشه ساده به رنگ قهوهای از جنس سنگ چر

90

8D

LS8D34

دوریز از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای

90

8I

LS8D35

دوریز از جنس سنگ چر به رنگ قهوهای

چانک (قطعا باون زاویه ،دوریز) به رنگ سبز از جنس سنگ چر

سنگ مادر برداشت تراشه از چنا جهت به رنگ خاکستری از جنس سنگ چر

تولیاکننانان ابزار این دوره در تپه لپویی بیشتر تمایل به
ساخت تیغه و در درجه دوم ریزتیغه و خراشهناه داشهتنا.
سنگ مادرهای این دوره از نوع چنها سهویه ،اسهتوانهای و
مخروطی است که از روی آنها تیغه و ریزتیغه جهاا شهاه
است و احتماالً نشاندهناه آن است که تولیاکننانان دوره
استقراری مذکور بیشتر تمایل به سهاخت تیغهه و ریزتیغهه
نسبت به دیگر مصنوعا سنگی داشهتنا .تکنیهک سهاخت
مصنوعا سنگی در این دوره تنها از نوع ضربهای بوده و در
واقع شواهای از وجود حباب ضربه مشخص و برجسته بهر
پشت تیغهها و شیارهای سطح پشتی آنها به تور کامالً
موازی و ممتا نشان از چنین تکنیکی مهیدهها (اینیهزان و
دیگران.)233 :2913 ،
منابع سنگ خام :بهه طهور کلهی مجموعههی مصهنوعا
سنگی تپه لپویی از جنس سهنگ نهوع چهر هسهتنا .در
زمینه شناخت منبع مواد خام مهورد اسهتفاده در ابزارههای
سنگی در وهله اول نیاز به آزمایشهای مختلف منشاءیهابی
ماننا  SEM XRFیا تکنیکهای پترونرافی و آنالیز نتهرون
اکتویته است (سرداری )2932 ،کهه امیها اسهت در آینهاه

احتماالً هاون سنگی شکسته یا سنگساب

انجام بگیرد .برای فهم ایهن کهه چقهار از ایهن مصهنوعا
مربوط به منابع بومی منطقهه بهوده و چهه تعهااد وارداتهی
هستنا ،نیاز به بررسیهای دقیق در اطراف تپه لپویی و به
طور کلی کوههای حوضه رود کر اسهت .نذشهته از شهیوه-
های آزمایشگاهی برای تعیین جنسیت و منبع سهنگ ،بهه
وسیله شاخصههای بصری که بر اساس رنگ و بافهت اسهت
نیز میتهوان ایهن منهابع را تشهخیص داد .شهناخت منهابع
معانی مجزا و تکی با توجهه بهه تفکیهک رنهگ و بافهت ،از
منابعی که دارای نونههای متنوع هستنا بسیار مهم اسهت
و معمههوالً در حوضههه رودکههر در فههارس از هههر دو نونههه
شناسهایی شهاه اسهت ( .)Ghasidian et al, 2010: 163بها
این حال با توجه به این شاخصهها ،نونههای مختلف یافت
شاه از تپه لپویی را میتوان شامل موارد زیهر دانسهت کهه
طیف رنگی آنها را مشخص نموده اسهت-2 :قههوهای بهاز،
 -1قهههوهای سههوخته -9 ،قرمههز و قهههوهای سههوخته-0 ،
تورتی -0 ،خاکستری و  -7سبز.
سنگسابها :نروه دیگر از ادوا سنگی به دسهت آمهاه
از بررسی روشمنا تپه لپویی سنگسابها هستنا .آنها از
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انواع ماسهسنگها ساخته شاهانا که معمهوالً یهک جانهب
آنها تیقل شاه ،ولی نمونههایی نیز دیاه میشونا که دو
یا سه جانب آنها دارای ساییانی ناشی از اسهتفاده اسهت.

در مجموع از تپه لپویی شش عاد سنگساب به دست آما
(شکل ( )1جاول .)2

شكل  -1نمونه ابزارهاي سنگي تپه لپويي

شكل  -1طرح نمونه ابزارهاي سنگي تپه لپويي
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شكل  -8نمونههايي از سنگسابهاي به دست آمده از بررسي تپه لپويي

نتيجهگيري
مطالعا باستانشناختی در تپه لپویی ،به خصو مقایسه
سفالهای به دست آماه از این محوطه نشاننر این اسهت
که از نظر تهوالی فرهنگهی اسهتقرار اتهلی آن مربهوط بهه
فرهنگ دوره لپویی و نیمه اول هزاره چهارم قبل از مهیالد
هست .ساکنان تپه لپویی اقاام به تولیا مواد دیگری ماننها
مصنوعا سنگی ،سفال و احتماالً ظروف سنگی نموده کهه
در برخی مهوارد بهه تهور تخصصهی در کارنهاهههایی در
بخشهای خاتی از روستا تور مینرفته است .با توجهه
به مواد مختلهف ماننها سهفال ،ابزارههای سهنگی و ظهروف
سنگی احتماالً ارتباطا نستردهای تا فواتل دوردسهت بها
دیگهر منهاطق دره رود کهر و ههمچنهین خهارج از دشهت
مرودشت داشتهانا .تمام این موارد در زمینه مبادال محلی
و منطقهای ،تولیا مواد معیشهتی و مهواد تهنعتی ،چهه بهه
تهور خهانگی و یها بهه شهکل تخصصهی ،اشهارهای بهر
پیچیانیهای اجتمهاعی -اقتصهادی اسهت کهه محوطههای
ماننا تپه لپویی در اواخر دوره مس و سنگ داشته است .با
توجه به ثبت  67قطعه ابزار سنگی سهنگی از بررسهی تپهه
لپویی در ابعاد و اناازهههای مختلهف و نونههههای متنهوع،
تولیا و استفاده این مهواد در زنهانی رومهزه سهاکنان تپهه
لپویی معمول و فرانیر بوده اسهت .ایهنکهه چهه میهزان از
ابزارها مرتب با امور مختلف بوده را میتوان با تکیه بر آمار

برداشتهها و دوریزها آناه شا .تعااد  3قطعه که  12درتا
کل مصنوعا سنگی را تشهکل مهیدهنها ،نشهان از یهک
فراینا و تولیا و تراش ابزارههایی مهیدهنها کهه از جهنس
سنگ چخماق چر بهوده اسهت .مقایسه میان تراشهههای
حاتل از احیای سکوی ضربه سنگ مادر و سههنگمادرههها
نشههان مههیدها که فراینا تولیا تنایع سنگی از یک سری
مراحل متوالی برداشت تیغه و شهههکلدهی دوباره به سنگ
مادر تشکیل شاه است .فراینا تولیا را توس افراد میتوان
در نوع ابزارها تشخیص داد که به تور تخصصی درآماه
و ظاهراً بههه شههیوه خاتی تراشیاه میشاه است .از جانب
دیگر با توجه به تمرکز زیاد نمونهها در بخش جنوبی غربی
تپهه و مربعها ،5G ،5E ، 5D، 5C،4E،4D، 4C،AB ،4A
 7H ،7G ،7C ،7B ،6I ،6G ،6F ،6D ،5Hو  ،7Iنشاننههههر
وجود یک کارناه روستایی ساخت مصنوعا سنگی است.
سپاسگزاري
در پایان این نوشتار نویسنانان بر خود واجب میداننها از
زحمهها و راهنمههاییهههای ارزنههاه آقایههان دکتههر علیرضهها
سرداری زارچی و رحمت نادری و خانم دکتر الهام قصایان
در جهت نونهشناسی مصنوعا سنگی تپهه لپهویی تشهکر
نماینا .همچنین از خانم فهیمه شهونا و حاما موالیی کهه
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کار طراحی و عکاسهی ابزارههای سهنگی را انجهام دادهانها،

سپاسگزاریم.
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