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 چکیده
نگاری های جمعیتیکی از راهاست.  شناسی باستانمهم در موضوعات جمعیت جوامع باستانی یکی از  برآوردامروزه، موضوع 

های پژوهش نظر ازسیستان ایران  ۀمنطق معماریِ حاصل از بررسی روستاهای امروزی است.های داده آماری تحلیلباستانی، 

به  یافتندست منظور بهنگاری، دارای اهمیت زیادی است. و قوم شناسی باستانهای ظرفیت بودندارادلیل بهشناسی قومباستان

زندگی اصیل  روستایی مطالعه و   ۀو درج عوامل محیطی، مسائل آبینگاری، ، روستاهای سیستان از منظر قومپژوهشاهداف این 

 ۀجمعیت منطق، مطالعاتاین با استناد به دند. انتخاب شبرای تحقیق  و کرکو پیری آبادسه روستای واصالن، عباس، هاآناز میان 

 نگارندگانکه  شهر سوختهاست برای جمعیت ی برآورد ،نفر در هکتار ۵۷ ± ۵عدد . ده استش برآوردهکتار در نفر  ۳۸سیستان 

. اند یافته  دستدر این محوطه به آن  گراییتخصصمتغیرهایی نظیر اندازه و الگوی استقرار، نوع معیشت و  نمودنلحاظمقاله با 

شناسان انسان ظر، نبرآوردمعیت داشته است. این نفر ج ۵۰۰۰تا ۴۲۰۰( بین II ۀدر زمان اوج شکوفایی )دور شهر سوختهبنابراین، 

   ه است.قراردادرا مورد تأیید 

 

  نگاری باستانیجمعیتجمعیت،  برآوردشناسی، قومباستان، شهر سوختهسیستان،  کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه -1

در  مؤثری، نقش یستراتژیکایز، طبیعت بکر و موقعیت لخهای حاصدلیل داشتن زمین ستان بهدشت سیپهن

 )سیدسجادی، شود های باستان شناخته میارتباطی تمدن ۀحلق عنوان بهتان داشته است و تحوالت دنیای باس

شور ایران و افغانستان میان دو ک .قهـ. ۱۲۸۳این دشت با دخالت مستقیم کشور انگلستان در سال  (.۷: ۱۳۸۸

های ات ناشی از طغیاندلیل انباشت رسوب این پهنه از خاک ایران به(. ۳۵۰ -۳۵۱: ۱۳۷۸ماهون، )مک شد  تقسیم

محیطی مناسبی برخوردار بوده است. هیرمند شرایط زیست ازهمواره  و سهولت دستیابی به منابع آبی، هیرمند

دچار تغییر مسیر شده و تحت چنین شرایطی ناگزیر  دفعات بهاصلی زندگی مردمان سیستان،  شرط عنوان به

های بازوهای جدید ای جز کوچ و تغییر مکان به کنارهرهچا هاآنو ساکنان  گردیدهشهرها و روستاها متروک 

 (.۶۱۲: ۱۳۸۱ )هدین، نداههیرمند را نداشت

باستانی  ۀشناسی غنی است. محوطقومشناسی و باستان، قومشناسی باستانهای ظرفیت نظر ازاین منطقه 

 عنوان بهردار است و سوم ق.م. برخو ۀهزار شناسی باستانهای ، از اهمیت زیادی در پژوهششهر سوخته

 قرارگرفته های علمیمورد حفاری و بررسیگذشته  ۀو محوری در خالل نزدیک به پنج ده ای کلیدیمحوطه

ق.م.  ۲۰۰۰تا  ۲۱۰۰و تا  شروع ق.م. ۳۲۰۰از حدود  آغازتاریخی شهرحیات اجتماعی و اقتصادی در این  .است

هایی پژوهش ۀبر پای(. ۵۴: ۱۳۶۵سیدسجادی، )شته است دا استقراری تداوم ۀطبق ۱۱فرهنگی و  ۀطیِ چهار دور

به های مذکور ، وضعیت جمعیتیِ آن در دورهآمده  عمل بهباستانی در خصوص جمعیت این محل  تاکنونکه 

 است. شده  زدهتخمین های مختلفی گونه

 :وجود دارد ایرانجنوب شرقی  ۀدر منطق آغازتاریخیاین شهر جمعیت میزان در ارتباط با  اصلی برآورددو 

 ۶۰۰اوج، حداکثر  ۀاین محوطه در دورده شارائه  شناسیباستانمطالعات انسان ۀپای بر مطابق نظر اول که

اساس بر  ؛(۳۷: ۱۳۸۸، فروزان فر) نفر متغیر بوده است  ۶۲۵۰تا  ۵۰۰۰داشته و جمعیت آن بین پرجمعیت  خانوارِ

نفر  ۲۰۰حدود ، شهر سوخته تاز وسع ای هر هکتاررد، برتکیه دا شناسی باستان مطالعاتنظر دوم که بر 

یعنی  اوج ۀدر دور شهر سوخته، برآوردبر مبنای همین  .(۱۷۵: ۱۳۶۹ )هاوس، است شده  گرفتهدر نظر جمعیت 

هکتار  ۸۰که وسعتی در حدود ق.م.(  ۲۵۰۰تا  ۲۸۰۰های بین )سالهای استقراریِ هشتم تا پنجم در خالل الیه

گونه همان .استداده جمعیت انسانی را در خود جای مینفر هزار ۱۶ ، نزدیک به(۱۹: ۱۳۸۶ ادی،)سیدسجداشته 

از یک کدام ند کهکمطرح میاین پرسش را  وبسیار زیاد است  برآورداختالف این دو  دشوکه مالحظه می

را طرح کردند  رضیهفاین  ،تردرست رسیدن به پاسخنگارندگان برای تر است؟ فوق به واقعیت نزدیک نظرات

 داده  رویبار نیز چندین شهر سوختهدر زمان حیات  اتفاقاًهیرمند که  رودجایی دلتای و جابهتغییر مسیر که 

من این ا ۀحاشیو  نموده می پذیرآسیبمحیط طبیعی را  ،(۲۷ -۲۹: ۱۳۸۸ ،فروزان فر؛ ۷۵: ۱۳۸۵ احمدی،)است 

در نفر  ۲۰۰ تراکم جمعیتِ داده است؛ در چنین وضعیتی،رار میخود ق تأثیرتحت مختلف یها در دورهشهر را 

برای  تر است.شناسان به واقعیت نزدیکنظر انسان ،قوی احتمال  بهو  رسدنظر میبهدور از انتظار هکتار 

سه روستای شد.  گرفته  پیشدر  در منطقهشناسی قوم استانب پژوهش میدانیِ ه،این فرضیسنجش و ارزیابی 

بر  موردمطالعهانتخاب روستاهای  انتخاب شدند. میدانی جهت مطالعات کرکو وپیری  آباد عباس واصالن،

  صورت پذیرفته است. (Landscapes) سیمازمینمبنای اصل 
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روند و شمار میفرایندهای فرهنگی به ۀپیش برنددو عامل اصلیِ  ،)زمین(انسان و محیط مطابق این اصل، 

 خانیکی، )لباف کنددو عامل، ابزار مناسبی برای بازسازی سرگذشت انسان فراهم می ارتباط متقابل این ۀمطالع

شرایط  لحاظ از قرار دارند محمد()دوست مندزهک و هیر ۀدو حوزدر  که روستاسه این بنابراین،  (.۱۱۳: ۱۳۸۵

ای عصر همحوطهکه  جنوبیهای سیستان  حوزه اب (Hydrology) ختیشنا مسائل آب ، جنس خاک ومحیطی

گی از مراکز دورافتاد عوامل دیگری نظیر. دارندشباهت زیادی ، اند شده  واقعدر آن  شهر سوخته جمله از مفرغ

نیز در  بافت طبیعی یکنواختیو  دستی صنایعهای جدید، رواج هنرهای سنتی و فناوری، عدم نفوذ شهری

     از برخی ما را متقاعد ساخت که ،. مجموع این شرایطنقش داشتندبرای پژوهش انتخاب این روستاها 

 است.  مشاهده قابلدر این روستاها  عصر مفرغ سیستانمشابه  یِزیستهای جنبه

 مطالعه مورد ۀمنطقایران و شناسی در قومهای باستانپژوهش -2

از   هبرخاست ،درواقعشناسی و  های انسان شاخهها و زیر شناسی یکی از پیامدهای تعامل بین شاخهقوم باستان

و پدید آمد شناسان نو  تفکر باستان تأثیراست که تحت بوده شناسی  باستان پویایی و  شناسی ظرفیت انسان

 Binford, 1962; Watson, LeBlanc and) دادندقرار  تأکیدورد مآن را  روندگرا شناسان باستانبعدها 

Redman, 1971; David and Kramer, 2001: 6 .)های  میالدی نظریه ۱۹۷۰ ۀشناسان از دهباستان     

گیری نموده و  ، وامندبود کرده پیداالگوی زندگی مردم ابتدایی تحول  ۀمطالع باشناختی را که در پیوند انسان

شناسی  ارتباط باستان ۀکه در اید البته، مبانی این رویکرد (.۷۶: ۱۳۸۰ )علیزاده،اند این زیرشاخه را گسترش داده

 فرهنگی نیز شایع بود شناسان پیرو مکتب تاریخِ حتی در میان برخی از باستان ،است شناسی نهفته انسان و

ۀ مشاهد راهک گذشته از و در باستانیبازسازی رفتارهای  هدف این راهبرد، ترین مهم (.۲۰ -۲۱: ۱۳۹۳ )دارک،

های مادیِ الگو بودننسبیمیالدی با طرح موضوع  ۱۹۸۰ ۀاست. این زیرشاخه در ده یجوامع سنتی امروز

از  (.Hodder, 1982)خود دید شناختی توسط ایان هادر، تحوالت عمیقی را بهشده از تفسیرهای باستانبرگرفته

اضافه شدند و عنوان این زیرشاخه به  مندان عالقهفهرست  نیز به یغرب ریغوهشگران پژ، بعدبه ۱۹۹۰سال 

 .و مشخص گسترش دادند به حالت ویژهموضوعات پژوهشی را از حالت عام و گسترده 

میان اقوام ایرانی  اروپایی و آمریکایی در توسط پژوهشگران ایران،شناسی در قومباستاناولین مطالعات 

  ند: ستهبه شرح زیر در این زمینه مطالعات  ترین مهم انجام پذیرفت.

وری و آاز راه گردر کرام کارولهایی واقع در کردستان توسط اجرای چندین طرح تحقیقاتی در دهکده -۱

بررسی ارتباط موجود بین ابعاد کمّی جمعیت خانواده و روستا و  هدف باتفسیر اطالعات معماری و جمعیتی 

 ؛ (Kramer, 1979)شئونات اقتصادی و ثروت 

های استقراری تعیین ارتباط بین جمعیت و محوطه هدف با در استان فارس ویلیام سامنرهای پژوهش -۲

 ؛ (Sumner, 1979)های باستانی ی الگوهایی برای تخمین جمعیت محوطهمعاصر و طراح

تخمین جمعیت در  هدف باشناسی لیندا جاکوبس در روستای تل نون استان فارس قومپژوهش باستان -۳

 ؛ (Jacobs, 1979: 91 - 175)دو بخش قدیمی و جدید این روستا 

 تردد بین ارتفاعات لرستان و دشت دهلرانحالدر صرِداران بومی معاتحقیقات فرانک هول در میان گله -۴

 ;Hole, 1978a) لرستان ازتاریخ پیشمردم  ندگیزدر  گردیچراو بررسی نقش  دامداری منشأتعیین  هدف با

1978b)؛ 
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ه و کشاورز در سه دهکده در استان کرمانشا دامداردر میان دو گروه جمعیتیِ  جو واتسون  تیپ کار -۵

(Watson, 1978) ؛ 

 باویژه روستای باغستان توران سبزوار به ۀشناسی لی هورن در روستاهای منطققومهای باستانپژوهش -۶

 ;Horne, 1983)های انسانی و روستاها شناسی استقرارگاهشناسی، تشکیالت فضایی و ریختبررسی بوم هدف

 ؛(1994

 .(Barth, 1952; 1953; 1959- 60; 1961)کردستان فریدریک بارث در  ۀنگاری ارزندقوم تحقیقات -۷

اینان در پی ولی، . انداین روش پژوهشی توجه نشان داده بهشناسان ایرانی، و باستانبرخی از پژوهشگران 

برای تفسیر مواد باستانی نبوده و تنها به تعیین کاربرد برخی مواد باستانی از طریق موارد  هایی همگونیکشف 

تا حال  ازتاریخ پیشاز دوران  ماندهباقیهای مایهشابزارها و نقرفتارها، از برخی  داوممشابه معاصر و احتمال ت

 آذربایجان ۀدر منطقمحمد میرشکرایی  هایپژوهش .(۲۳۷ -۲۵۲: ۱۳۹۳، سرستی نژاد)عباس اندحاضر بسنده کرده

تحقیقات مرتبط در این باره شد از دیگر  م آیینیمقاالتی در ارتباط با ابزار کشاورزی و رسوانتشار که منجر به 

هایی چون با تالش در شناخت پدیده نیزایرانی  پژوهشگردیگر فر،  الدین رفیعجالل (.۱۳۷۷ ؛۱۳۷۴)است 

خود بروز داده  در مطالعاتشناختی قومباستانروری و نظایر آن نوعی رویکرد پنشینی، دام ، کوچیکجانشینی

   هایی دهکده شناسی در جنوب تهران بههای باستان بررسیدر جریان ، نشلیحسن فاضلی  (.۱۳۷۵) است

به ثبت و ضبط اطالعات مربوط به فضای فیزیکی و بافت  ویبرخورده است.  رعیتی ـ اربابمانده از نظام باقی

های روش با هادقیق این دهکدهۀ معماری بعضی از این روستاها مبادرت ورزیده و اعتقاد دارد که مطالع

جوامع شناسی مربوط به  های باستان رای تفسیر گزارشبزیادی  های همگونیتواند شناسی میقومباستان

محققی است که به عابدین کابلی دیگر میر (.Fazeli Nashli, 2001) قرار دهد پژوهندگانطبقاتی در اختیار 

       رویکرد نقش  (.۱۳۷۱) استپرداخته  ی در دوران معاصرازتاریخ پیش های سنتای از پاره جستجوی

روندمحور و پساروندمحور نیز از دیگر موضوعاتی است که به ادبیات  شناسی باستانشناسی در تحول قومباستان

  .(۱۳۸۴، گاراژیانو  پاپلی یزدی) ه استراه یافت ایران شناسی باستان

ذیرفته است. فرهنگی شرق ایران صورت نپ ـ طبیعیدر مناطق شناسی خاصی قومباستانمطالعات کنون تا

های روی ها و طرحمایهی و تاریخیِ نقشازتاریخ پیشهای تنها کار پژوهشی در این منطقه، بررسی خاستگاه

مقایسه از این منطقه  آمده دست بههای سیستان است که با نقوش روی سفالینه ۀبافت منطقهای دستفرش

 (.۱۳۸۸، فالحو  )مرتضویاند دهش

 سیستان شناسی درقوماستانلزوم انجام مطالعات ب -3

 مظاهر فرهنگی وگیری شکل از دیرباز باعث، فراوانو امکانات طبیعی  حاصلخیزخاک  ،وجود رود هیرمند

شک، بسیاری و بی قرارگرفتهمورد شناسایی در این دشت است. صدها اثر باستانی  بودهسیستان در تمدنی 

 ای دورهتک هاآن بیشتر که  ناهای باستانی سیستد محلعدّی منطقه مدفونند. تهاها و ماسهدر زیر شندیگر 

یک  (.۳۴: ۱۳۸۲ ،لطفیمیر) اندشدهجا میتغییر مسیر هیرمند جابه با هاآنکه دارد حکایت ، از این مسئله هستند

 ،جمعیت در سیستان کمک شایانی نماید؛ ولی برآورد ۀتواند به فرضیمی شناسی باستانبررسی جامع میدانی 

   هاۀ آنهای باستانی زیادی در دل خاک و رسوبات منطقه قرار دارند که مطالعطور که یاد شد محوطههمان

کمکی  ندانگاری که در این منطقه صورت پذیرفتهدیگر، مطالعات قومسویباشد. ازپذیر نمیحاضر امکانحالدر
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 ۀنگاران قوممدارک یم در مواقعی که گونه که آگاهی دارند. لذا، همانکنجمعیت نمی برآوردبه حل مسئله 

شناسی قومشناختی موجود نیست باید شواهد و مستندات باستانهای باستانمناسب و مفید برای تحلیل

های  ای که ارتباط مستقیمی با شیوهرشتهانجام مطالعات میان (.Watson, 1979: 300-301)وری شود آگرد

ی ها ما در بازسازی یاریگرتواند در هر منطقه دارد، می ت روستا، تجارت، معماری و جمعیوکار کسبمعیشت، 

  پاسخ دهد. را  جواببدون های پرسشدر مناطق مختلف باشد و بسیاری از  چنینی این

 شناسی قوماز منظر باستان محیطی، معیشتی و اجتماعی سیستان هایویژگی -4

در . استانی و رفتارهای جوامع سنتی امروز متمرکز استهای مادی بداده ۀبر مطالع شناسیقوم، باستاندرواقع

ای مطمئن و و دقت الزم صورت گیرد تا نتیجهشود  گرفته قرار نظرمدّیندهای زیادی آایجاد این ارتباط باید فر

 های بودهمیان یک ارتباط آگاهانه برقراری  شناسیقومباستان ،دیگر  بیان  بهدرست را در پی داشته باشد. 

گونه اینبسیار مهم در  هاییکی از نکتهجوامع امروزی است.  ۀمشاهد قابلگذشته و اطالعات  ۀمشاهد لغیرقاب

در و واکنش او  درکنشرفتارهای بشر  ،چراکه بین گذشته و امروز است؛ مشابه سیمایزمین، وجود مطالعات

را برای  موردمطالعه ۀیط، منطقنگارندگان با توجه به این شرا گیرد.شکل میو عوامل آن  مقابل محیط طبیعی

کیلومتری  ۵۶واقع در  سیستان، شهر سوخته آغازتاریخی ۀمحوط ؛اندشناسی انتخاب نمودهقومپژوهش باستان

 شناختی است. باستانکانون اصلی این پژوهش از منظر  ،زابلستان جنوب شهر

وجود رود بیابان وضعیت  ۀواسط به، سیستان جنوبی ق.م.( ۳۲۰۰ -۲۰۰۰) شهر سوختهحیات  ۀدر دور

اهمیت خود را  این دشت با تغییر مسیر رودخانه هیرمند به سمت شمال. داشته است متفاوتی نسبت به امروز

وجود هامنیتی مناسبی را برای ساکنان این منطقه ب ۀاز دست داد. وجود دریاچه نیز که در نوسانات آبی، حاشی

 خوبی بهرود بیابان را  ۀشدمسیل خشک ،ایتصاویر ماهوارهاست.  ، از اهمیت زیادی برخوردار بودههآورد می

   با عنوان  های مصنوعی تغییر مسیر هیرمند به سمت شمال و ایجاد دریاچهبا  (.۱)تصویر  دندهنشان می

 در هیرمند ۀو رودخان ها نیمهچاهوجود د. شتقویت امنیت این منطقه  ۀ، حاشیهای اخیردر سده «نیمهچاه»

   هیدرولوژی و شرایط  لحاظ از های اطراف آنزهک و حوزه ۀحوزباعث شده است که ، ان شمالیسیست

 محیط و معیشتاز برای درک بهتر . سیستان داشته باشندعصر مفرغ  با انکاری غیرقابلمحیطی شباهت زیست

شهر  باستانی ۀمحوطدر  گرفتهصورت یشناس نهیچ ستیزاز مطالعات  ،آغازتاریخیاقتصادی مردم در روزگاران 

 جایگاه تمدنی باشکوه وزرخیز و روزگاری آبِ امروزی سیستان شمالی، دشت بی .بهره خواهیم برد سوخته

های مختلف دیده بناها و خرابهها، تپه صورت بهدشت جای این پهنبوده که آثار مادی آن در جای پیشرفته

 (. ۱۳۸۲ )سیدسجادی، شود می

های ها و اطالعاتی است که از حفاریباستانی سیستان، مدیون داده ۀجامعبارۀ در بیشتر اطالعات امروزی 

ترین بزرگ از هکتار وسعت یکی ۲۱با  شهر سوختهقبرستان ست. ا آمده  دست به شهر سوختهدر های اخیر سال

ر د باستان معیشت مردم ۀشیو خصوصهای عصر مفرغ ایران است که اطالعات بسیار خوبی در قبرستان

تواند باشد که میهای این قبور شامل ظروف سفالین میبیشترین داده (.۳۳: ۱۳۸۸، فرفروزان) گذارد اختیار ما می

های فعالیت امروزه (.۳۶: ۱۳۹۱ ؛۱۳۸۸ )سیدسجادی، دناین سرزمین مفید باشدر مردمان گذشته  ۀدر شناخت تغذی

اصلی  ۀدستی است و کشاورزی پیشدی و صنایع، صیادامداریهامون شامل کشاورزی،  ۀمعیشتی مردم حاشی

دلیل عدم توزیع مناسب آب در فصول مختلف  هگندم و جو ب ویژه بهآید. کشت غالت می حساب بهاین مردمان 
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 از راهشود. نشان داده نمی باغداریزیادی به ۀ متداول است. در سیستان به دلیل نوسان مقدار آب، عالق

ی و وهوای آبتوان نتیجه گرفت که وضعیت می، ی امروزی با محصوالت باستانیمحصوالت کشاورزنوع  ۀمقایس

جایی استقرارها از دلتای ، جابهگرفتهصورت. تنها تغییر کار در سیستان تغییر چندانی نداشته استوکشت

 . است نشینی هامون بزرگهیرمند و عقب ۀتغییر مسیر رودخان واسطه بهجنوبی به دلتای شمالی 
جغرافیای تطبیقی برای محققین صورت  لحاظ ازرات مجرای هیرمند و شعب اصلی آن در دلتای سیستان تغیی»

دهد. به همراه با یک سیالب بزرگ رخ می عمدتاًدهند و این واقعه  ها پیوسته تغییر مسیر میدارد. رودخانه آمیزیمعما

، شهرها و باشد حقیقت شیشه عمر سیستان میدریرمند که سرچشمه فیض و برکت و ه ۀتبعیت از تغییر مجرای رودخان

 ( ۶۳: ۱۳۸۵ )احمدی، «.شوند جا میروستاها هم جابه

روی آب، پوشش گیاهی سپ ،لذا ؛سازدها را سیراب و بارور میخود زمین رویپیشهامون در زمان 

هامون جمعیت  ۀشیشود. در حامی دامداریدوم مردم یعنی  ۀگذارد که باعث رونق پیش جای میبر توجهی قابل

بافی، از: قالی اند عبارتهای معیشتی مردم سیستان سایر فعالیت. نداهنیز به صیادی مشغول بود توجهی قابل

ای داشته و بیشتر در  در اقتصاد منطقه جایگاه ویژه که  آننظایر  و ، حصیربافیبافیخورجینبافی، گلیم

  (.۴ -۵ :۱۳۸۷، ملکیان) دنگیر ها و توسط زنان روستایی انجام میروستا

های ذهنی مد، از دغدغهآهای کارکاربردن شیوهههای محیط طبیعی و بمناسب انسان از ویژگی ۀاستفاد

شکل خاصی از معماری ، یوهوای آببا توجه به شرایط خاص ای معماران نقاط مختلف بوده است و در هر ناحیه

منفی  تأثیرهمواره سعی بر آن داشته است تا عالوه بر کاهش  انسان ،درواقعاند. دادهقرار می مورداستفادهرا 

    کار بندد و با تغییراتی که در فضا ایجاد مفید از آن را در بناهای خود به ۀاستفاد ینوع بهعوامل طبیعی، 

ران معماد. ی را تنظیم نمایشرایط محیط و (۴: ۱۳۷۲)واتسون و لبز، کوچک ایجاد  وهوای آبکند، یک اقلیم و می

 نمودندفراهم میسرما، گرما و نور  نظر اززیست محیط کالبدی مناسب برای ، تنظیم شرایط محیطیبا 

معماری در  تأثیرگذارو های بسیار مهم  توان از ویژگیاقلیم را می ،ترتیب این به .(۸: ۱۳۹۰)اخترکاوان و دیگران، 

 )معماریان، اقلیم است هاآنقرار گیرد، یکی از  لیاص ۀپای چنداگر معماری روی دیگر،  سیستان دانست. به تعبیر

 موازی و در امتداد عرض اتاق  صورت بهها که برای پوشش سقف اتاق مورداستفادهقطعات چوبی  (.۳۹: ۱۳۹۰

سیستان  ازتاریخ پیشهای مسطح در معماری رواج پوشش ۀدهند، نشان(۳۷: ۱۳۷۴ )ماریانی، رفته استکار میبه

 شده  مشاهده آن پویای ۀروستای کرکو نموندر  ،اما گردیدهن نوع پوشش در سیستان منسوخ ای. امروزه، است

خواجه    در بنای ارگ کوه بارنخستینهای قوسی برای اشکانی، استفاده از پوشش ۀبا آغاز دور .(۲ )تصویر است

تداوم  .(۱۱۰: ۱۳۸۷یرنیا، )پدارد  نشاندر منطقه  زنیسقف ۀاز آغاز گسترش این شیو کهشود دیده میسیستان 

  شود.دیده می وضوح بههای مختلف اسالمی  دورهساسانی و  ۀدور این شیوه در

ای در مقابل چاره ،های وسیعهای گنبدی، دیوارهای ضخیم و حیاطسقف ،)خشت و گل( آوردبوممصالح 

های مناسب ایجاد نقشهه ، ساکنان سیستان را مجبور ببادهای مداوم وزش د.نباشگرمای هوا در منطقه می

جنوبی بوده و  ـ واحدها دارای جهت ساختاری شمالیمعنی که بدین؛ استنموده برای واحدهای مسکونی 

که روی سقف  (۴صویر )ت و مهتابی بادگیرعناصر معماری مانند  (.۳)تصویر  اندشمالی متمرکز بوده ۀبناها در جبه

  د.ندهنشان می خوبی به سیستان بر معماری را اقلیم تأثیرات، اند گرفته  شکلها خانه

محیطی بوده و اگر مستقیم عوامل زیست تأثیرشک تحتهای مختلف بدونگیری استقرارها در دورهشکل

 موردمطالعهرا کاری باید ساختارهای طبیعی  هرگونهوریم، پیش از انجام آ حساب بهآن  ۀمجموعاقلیم را زیر
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گسترش  عنی دریاچه و دلتا در تکوین جوامع انسانی در دشت سیستان و نیزطبیعی ی ۀ. دو پدیددهیمقرار 

 تأثیرکمک به امر تغذیه  درنتیجهداری و کشاورزی، صیادی و گلههای و فعالیت هاتولیدات اقتصادی شهرک

شاهده توان ماند و همین اهمیت را در اشکال تولیدی و شغلی گوناگون در دوران باستان نیز میفراوانی داشته

آبیاری  ۀشیو ارایش مردم منطقه را به کشاورزی بسیستان گ حاصلخیزدشت فراخ و  (.۱۲: ۱۳۸۸ ،فرفروزان) دنمو

نیازهای خود،  تأمینهای مردم عالوه بر های مختلف و با نظارت حکومت مرکزی گروهمعطوف کرده و در دوره

 امرارمعاش. در طول هزاران سال تداوم داشته است ،اند. این روندکرده تأمینها را نیز زهای سایر گروهنیا

 زیادی بر اقتصاد کشاورزی استوار است. ساکنان روستاهای امروزی سیستان نیز تا حدّ

  روش پژوهش -5

 ۱۷۰۰، حدود پذیرفتهصورتهای که بر اساس آخرین بررسی استجغرافیایی  ۀحوز ۲۲دارای  دشت سیستان

-)موسویاست  شده  شناساییها چهارم ق.م. تا دوران قاجار در این حوزه ۀزارباستانی مربوط به اواخر ه ۀمحوط

 واقعمحمد  و دوست زهک ۀدر دو حوزاین پژوهش،  در موردمطالعهی روستاسه  (.۱۳۸۸حاجی و مهرآفرین، 

و  بومیروش گزینش به این صورت بوده است که ابتدا تحقیقات محلی نظیر پرسش از آگاهان . اند شده 

تأثیرپذیری از  نظر ازبکر  نسبتاًو  روستاهای دورافتادهفهرستی از  ۀتهیه به فرمانداری و بهداری برای مراجع

از روستاها مورد بازدید قرار گرفتند و سرانجام،  ،فهرست مذکور ۀاز تهی پس. صورت پذیرفتمظاهر شهری 

ۀ با فاصل سه روستای موصوفتا د شتالش . ندانتخاب شداین سه روستا برای پژوهش  چندین روستامیان 

 می منطقه را تحت پوشش قرار دهند.شوند تا تما گزینش یکدیگرمناسب از 

نام روستا و  اطالعات کلی مانند شامل ها برگکار. این دشطراحی  اطالعات تدوینبرای  هایی برگکار

غیر نشیمن، ا شامل همساحت خانه، ثابت و متغیر تعداد افراد مانند جزئیاطالعات  واحد مربوطه، ۀشمار

با  موردنیازاطالعات  ،در ادامهود. های کشاورزی ب زمیننوع و مساحت و ساکنان  ۀ، شغل و پیشحیاطو  نشیمن

گیری و ندازها GPS وسیله بهنیز روستاها  موقعیت وارد شد. ها برگکاردر آوری و جمعکمک مردم بومی 

 .دشگذاری عالمت

       های تحقیقبحث و یافته -۶

این موضوعات . دهدشناسان ارائه میهایی را برای استفاده باستاننکات و روش ،ختیشناقوممطالعات باستان

های یکسان )مصالح و شیوه یهای ساختمانباط مستقیم بین عادت. ارتندستهبا بناهای بومی در ارتباط  کامالً

برداری و تولید فضا مهم روستاییان برای نمونهمستقیم با شرایط اقتصادی  صورت بهی خانوارها و اندازه بومی(

  .(David and kramer, 2001: 284) هستند

 ۲۰۰و  ۱۰۰مطالعات اندکی که روی روستاهای خاورمیانه صورت پذیرفته، میانگینی از تراکم جمعیت بین 

تانی های باسعامل تراکم جمعیتی که در تخمین جمعیت دهد.نفر در هر هکتار مسکونی را نشان می

 Adams, 1965: 123; Hole, Flannery and) محدوده استشود، معموالً در همین خاورمیانه استفاده می

Neeli, 1969: 370; Johnson,1973: 66.)  
در این  پذیرفتهصورتمطالعات میدانی و شناسی مردمهای پژوهشهای مربوط به در ادامه، به بررسی داده

پردازیم. پس از انجام می هاآناری مرتبط با وسعت روستاها و جمعیت ساکن در اطالعات آمتحلیل و  روستا سه
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    ه مشاهده طور کهمان. گذاری شدمشخص و نقطه، موقعیت دقیق این روستاها روی نقشه اولیه مطالعات

شده از آوریبر اساس اطالعات جمع .(۵)تصویر  اند شده  واقعهر سه روستا در نزدیکی مرز افغانستان د شومی

قرار گرفت که به عبارتی کمی بیش از  موردمطالعه مترمربع ۷۰۵۵۰وسعتی در حدود  ،(۱ )جدول سه روستا این

های  خانه را هکتار( ۲/۱)مترمربع  ۱۲۱۶۳مساحتی در حدود  ،شود. از این میانهکتار مساحت را شامل می ۷

واحد مسکونی در  ۷۳مجموع  گرفتننظربا درمیانگین مساحت هر خانه که  گیرد برمیمسکونی اهالی روستا در

د مساحت هر واح ۀکنندتواند بازگوزیادی می رسد. این مقدار تا حدّمی مترمربع ۶/۱۶۶این روستاها به 

این مقدار بدان معنا نیست که  ،تهبهای ساکن باشد. الجمعیت گرفتنمسکونی در دشت سیستان، بدون درنظر

، پذیرفتهصورت های میدانیِطی فعالیت ،وجود ندارد بلکه مترمربع ۶/۱۶۶ز واحد مسکونی با مساحتی بیش ا

های اجتماعی  قرار گرفتند که بسته به موقعیت موردمطالعهنیز  مترمربع ۸۰۰هایی با مساحتی بیش از خانه

و  غیر نشیمن، نشیمن شامل قسمت مهم سههر واحد مسکونی به ، این اساس . بربودندمتغیر افراد  خاص

مانند آشپزخانه، طویله،  سکونت  غیرقابل، فضاهای مسقف نشیمنغیرمنظور از فضاهای . دشیاط تقسیم ح

بر  ،برده شده  نامهای یافته برای هرکدام از قسمتمتوسط فضای اختصاص سرویس بهداشتی و انبار است.

 ۵۵/۶تا برای هر نفر روسهر سه در  شده است: متوسط فضای نشیمن برآورد چنین ایناساس مطالعات آماری 

 رسد. می مترمربع ۸۵/۳۲و متوسط حیاط نیز برای هر نفر به  مترمربع
موردمطالعه.  اطالعات آماری روستاهای 1جدول   

مساحت  نام روستا

 روستا

 مربع()متر

جمعیت 

کلی 

 روستا

 )نفر(

جمعیت در هر 

 )نفر( هکتار

فضای نشیمن 

 برای هر نفر

 (مترمربع)

حیاط برای 

 هر نفر

 (رمربعمت)

مساحت کل 

 های روستا خانه

 (مترمربع)

مساحت کلی 

فضاهای عبوری 

 (مترمربع)

 ۱۱۷۳۷ ۲۳۶۳ ۲۹/۳۳ ۴۶/۸ ۳/۳۳ ۴۷ ۱۴۱۰۰ واصالن

 ۱۸۸۳۳ ۶۳۶۷ ۶۰/۳۸ ۸۸/۶ ۲/۴۹ ۱۲۴ ۲۵۲۰۰ آباد عباس

 ۲۷۸۱۷ ۳۴۳۳ ۶۷/۲۶ ۳۹/۴ ۷/۳۰ ۹۶ ۳۱۲۵۰ کرکو

ل و جمع ک

 یا میانگین

۷۰۵۵۰ ۲۶۷ ۷۳/۳۷ ۵۷/۶ ۸۵/۳۲ ۱۲۱۶۳ ۵۸۳۸۷ 

آن به نتایج طریق و از  داد قرار مطالعه موردهای جمعیتی برآورد ۀتوان در حوزاین مطالعات را می

نفر  ۲۶۷که  مطالعه موردبا توجه به جمعیت کلی ساکن در روستاهای  که طوری بهرسید،  توجهی قابل

این در حالی است که . شودمی شنهادپینفر در هر هکتار برای این منطقه  ۷۳/۳۷ جمعیت میانگین ،دنباش می

 طورکلی بهدر دشت سیستان است.  آمده دست بهدر سایر نقاط ایران، متفاوت با آمار  گرفتهصورتهای برآورد

 ۀدر منطق ویژه بهکه در غرب و جنوب غرب و  هایی پژوهشهای باستانی، بر اساس تراکم جمعیت محوطه

نفر  ۲۵۰تا  ۲۰۰خارجی صورت گرفته، برای هر هکتار حدود  یشناس باستانهای تئهیدشت شوشان توسط 

روستایی به نام زاگرس در استان فارس  های کوه رشتهدر لیندا جاکوبس  .(۱۷۵: ۱۳۶۹ )هاوس، است شده  گزارش

 دامدارنفری آن کشاورز و  ۴۹۰هکتار بوده که اکثر جمعیت  ۷/۵تل نون را شناسایی نمود که مساحت آن 

فرانک  .(Jacobs, 1979: 175- 191) نفر در هکتار اعالم نمود ۹/۸۵انگین جمعیت این روستا را بودند. وی می

نفر در  ۲۰۰عدد  (،ق.م. پنجم ۀ)هزارروستانشینی  ۀدر دور یکجانشینروستاهای  نیز برای ارزیابی جمعیتهول 

  .(۱۹۳: ۱۳۸۲ )هول، است برده کار بههر هکتار را 
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جمعیتی در هر منطقه منحصر به خود  برآورداین مهم است که مطالعات  بیانگر خوبی بهاین مقایسه 

و  هاتوان ارزیابیمحیطی و شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم بر آن است و نمیمنطقه و شرایط خاص زیست

ر و به نقاط دیگ قرارداد مورداستفاده ای منطقهفرافراگیر و  صورت بهدر یک منطقه را  آمده دست بههای میانگین

 های، فناوریهای فرهنگ مادی شاخص، های زندگیتواند جنبه شناسی میقوممطالعات باستان .بخشیدتعمیم 

در جغرافیای یکسان اند، داشتهکاربری  ازتاریخ پیشدوران که در تولید غذا در را تولید و الگوهای معیشتی 

  (.Watson, 1979: 300)قرار دهد تفسیر مورد 

دست پیدا کرد و  ۱۴۷رود کر، به عدد  ۀشناسی روستاهای فعلی درقومرسی باستانسامنر در برویلیام 

ه باشد، باید بودمشابه روستاهای منطقه  باکون یِازتاریخ پیش ۀالگوی تراکم جمعیتِ محوط معتقد است، اگر

ا سه برابر و آزاد کل محوطه دو ت مسکونغیرمیانگین قرار گیرد زیرا فضای  تراکم جمعیت آن باالتر از حدّ

و  ودسامنر بسیار هوشمندانه ب ۀفرضی .(Sumner, 1979: 164- 174) بیشتر از فضای مسکون بوده است

این شرایط  های این فرضیه هستند. پایه ،یفضاهای عمومی و وفور فضاهای غیرمسکونمتغیرهایی نظیر 

 ۱۲۱۶۳روستایی فقط ای فض مترمربع ۷۰۵۵۰از میان های ما نیز صادق است. بررسی مورددر  وضوح به

استفاده  غیرقابلعبوری و فضاهای  مترمربع ۵۸۳۸۷و  ههای روستاییان بودمربوط به خانه (هکتار ۲/۱) مترمربع

 . دشو را شامل می

که همان خاک  ها،گیری استقرارنیاز اساسی در شکلدو پیش کردنفراهمسیستان با  حاصلخیزدشت 

 توان بهاین دو عامل، می کنار در. است را فراهم نموده ی انسانیهاگروه ۀمناسب و آب کافی است، نیاز اولی

 های دوراز گذشتهارتباطی،  ۀحلق عنوان بهکه  اشاره کردجوار با مناطق هم سیستانارتباط جغرافیایی ویژگی 

        عدم ثبات شرایط  .رونق داده استبخش مهمی از آسیای جنوب باختری تا به امروز تجارت را در 

 نظیرنامناسب  شرایط اقلیمیِاست.  داشتهکاهش جمعیت و نابودی روستاها  رابطه مستقیمی با محیطیزیست

 خوردنهمبهدالیل  ترین مهماز  تاکنون گذشته های دورهاز درپی و وزش بادهای مداوم،  های پیخشکسالی

 افغانستان، دولتهیرمند توسط  ۀروی رودخان بوده است. احداث سدی بزرگمنطقه این الگوی استقرار در 

در روستاها با چالش را زندگی مردم بر دو عامل دیرپای یادشده اضافه گردیده و انسانی بزرگ عامل  عنوان به

ذکر این نکته الزم  .تشدید کرده استرا ها روستاییان به شهر فراگیرمهاجرت ۀ پدیدو  ساختهرو شدیدی روبه

جهت نزدیکی به محل بهمحمد، زهک و دوستهای وزهیعنی ح این پژوهشدر  موردبررسیهای  حوزهاست که 

از رونق  تا به امروزدوران تاریخی  انتقال آب، از های فرعیِهیرمند به خاک ایران و کانال ۀورود رودخان

محیطی جغرافیایی خود گویای شرایط زیست ۀها در این دو حوزکثرت محوطه .ندا هبرخوردار بود توجهی قابل

 باشد. می هاآندر مناسب 

 نتیجه -7

های در تفسیر گزارششناسی قومباستان راهشده از  تدوین میانیِ هایهنظری دادنتعمیمو  گیریکارهب

گاه درک موضوع و  شود.سنجیده  دقت  بهجوانب  ۀاحتیاط اعمال گردد و هم نهایت درباید  شناسی باستان

 (۹۳/۲ هر خانوار، نفر ۴۷)پذیر نیست. جمعیت کم روستای واصالن مکاندر محیط ا گرفتنقرارتحلیل آن، بدون 

هکتاری روستای کرکو به  ۱/۳ مساحت سوی دیگر،از  ی باال و مهاجرت جوانان بوده است.به دلیل میانگین سن

ه هایی از آن متروک و بدون استفادباستانی کرکو برای زندگی بود که قسمت ۀدلیل استفاده روستاییان از تپ
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. شده متعلق به روستای کرکو بوده استسبهمحا عبوریِنیمی از فضاهای  که این توجه قابل ۀمسئل. مانده است

کار جوان را در  یک روستای متمرکز و پویا شناخته شد که نیروی عنوان بهآباد روستای عباس از طرفی،

تمرکز  باوجود بزرگ و شهرهاستاهای رود که در روانتظار می ،بنابراینهم آورده بود. محیطی مناسب گردِ 

فضای کمتری به سکونت و در عوض فضای بیشتری به امور اداری، تجاری، صنعتی و مذهبی ، تربیشجمعیت 

 اختصاص یابد.

شده میان  به پل ایجادبا توجه ، گذشته های دورهامروزی نسبت به  زندگی ۀتغییرات فراوان در نحو باوجود

توان از این می ،حال بااینسیستان مفروض است.  ۀدر منطقنفر در هکتار  ۳۸ جمعیتِمیانگین ، امروزگذشته و 

تمامی موانع و مشکالت تا حدودی  گرفتنپژوهش بنیادین نام برد که با درنظر یک عنوان بهمطالعات 

 فضاهای مسکونیِ. همچنین، این پژوهش باشدمتوسط جمعیت ساکن در این منطقه می ۀبازگوکنند

جامع در  نسبتاًه است تا به یک دیدگاه کامل و داد قراربرای هر فرد را به تفکیک مورد ارزیابی  ادهمورداستف

را به دوران باستان و با احتیاط آن  یابیم  دستهای ساکن در روستاهای امروزی سیستان ارتباط با جمعیت

  تعمیم بدهیم.

سنجیده و با را  وانبج ۀباید هم ،هشد مطرح ۀبرای رسیدن به پاسخی منطقی در ارتباط با فرضی

 ی که در خصوصبا توجه به شواهدبرداریم.  شهر سوختهجمعیت  برآوردراستای در  یکامل گام دوراندیشی

توان این محوطه را دارای تراکم جمعیت باالتر  ، میآمده  دست به فارس باکون تل مانند بهمرکزیت این محوطه 

مدارک و اماکن عمومی و  آمدندستهو ب شهر سوختهشرایط مرکزیت  نست.دانفر  ۳۸حاصله یعنی از میانگین 

فضای که دارد این واقعیت حکایت از ، هستند خودکفاکه دالیلی بر رواج اقتصاد  دامداریکشاورزی و  هایداده

 گرفتهصورتهای یمطالعات و حفار بوده است. یبیشتر از فضای مسکون مجموعدر ه محوطو آزاد  یغیرمسکون

مرکزی این بخش شرقی و  دوخانوار پرجمعیت در  ۶۲۵دهد، که نشان می شهر سوختهدر بخش مسکونی 

، شهر سوخته هکتاری ۲۱ در قبرستانشده که  برآورد گونه این همین مطالعات ۀبر پایکردند. ندگی میشهر ز

 پذیرفته است. صورت شهر سوختهسال حیات  ۱۲۰۰هزار تدفین در طول  ۳۰ حدود

، تجارت، معماری و جمعیت وکار کسبهای معیشت،  شیوه بین ارتباط مستقیمبه وجود  با توجهدگان، نگارن

 با توجه به موارد فوق و مطالعات. اند قرار دادهمذکور یانگین م حدّ تر ازباالا رآن تراکم جمعیت ، شهر سوخته

جمعیتی معادل میانگین ، آغازتاریخی ۀاین محوطبرای هر هکتار وسعت در حاضر،  شناسیقوم باستان

نفر  ۱۹نصف میانگین مذکور یعنی  عالوه  نفر در هر هکتار به ۳۸یعنی  مطالعه شدهاز روستاهای  آمده دست به

مفروض  در هکتار نفر ۵۷ ،این پژوهش ۀبر پای شهر سوختهبرای میانگین جمعیت بنابراین، ه شد. در نظر گرفت

استناد به با . تمورد توصیه اس خطاهای احتمالی شدنپوشیدهبرای  ۵۷با عدد نفر  -۵و  +۵ نمودنلحاظ است.

بین است،  اولیه بوده مرکز شهریِاین شکوفایی اوج  زمانکه  II ۀدر دور شهر سوخته این محاسبه، جمعیت

شده در این مقاله فرض مطرحپیشکه  دشومالحظه میترتیب، بدین. شودنفر تخمین زده می ۵۰۰۰ تا ۴۲۰۰

شهر  .شودتأیید می شناسانانسانباستانتوسط  شهر سوختهجمعیت  برآوردگیرد و دیق قرار میمورد تص

 ۳۱۰ تا ۲۶۰بین  ق.م.( ۲۰۰۰در حدود )زمان انحطاط و  IV ۀدوردر  ،گرفتهصورتبا توجه به مطالعات  سوخته

 نفر جمعیت داشته است.
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 تصاویر

 

 
 

 مسیر امروزی هیرمند  ن به سمت غرب؛ سمت چپ:رود بیابا ۀشدمسیل خشکسمت راست: : 1تصویر 

 (Google Map)منبع:  به سمت شمال

 

 
 

 )عکس از نگارندگان( ای پویا از سقف مسطح: روستای کرکو، نمونه2تصویر 
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  : نقشه منزل مسکونی؛ سمت راست: روستای کرکو و سمت چپ: روستای واصالن )طرح از نگارندگان(3تصویر 

 

 از نگارندگان( هتابی )عکس تای واصالن، بادگیر و م: روس4تصویر 
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 (Google Map)منبع:  موردمطالعه: موقعیت روستاهای 5تصویر 

 

 منابع
میراث فرهنگی،  ، زابل، سازمانهای میدانیمتون تاریخی و کاوش ۀسدهای باستانی سیستان بر پای(، ۱۳۸۵احمدی، حسن )

 و گردشگری. دستی صنایع

 . کلهر تهران،، تنظیم شرایط همساز با بوم و اقلیم ایران، (۱۳۹۰) دی، مرتضی صدیق و حمید اخترکاواناخترکاوان، مه

، «فرافرایندیفرایندی به  شناسی باستانشناسی در تحول باستاننقش قوم» (،۱۳۸۴)پاپلی یزدی، لیال و عمران گاراژیان 

 . ۲۲ -۲۹صص اول،  ۀل، شمارسال او ای،رشتهو مطالعات میان شناسی باستانهای پژوهش

 .  دانش سروش، تهران، ، تدوین غالمحسین معماریان، چاپ هشتمشناسی معماری ایرانیسبک، (۱۳۸۷) پیرنیا، محمدکریم

 دانشگاهی.   ، ترجمه کامیار عبدی، چاپ سوم، تهران، مرکز نشرشناسیمبانی نظری باستان(، ۱۳۹۳دارک، کن. آر. )

صص  ،۱۹ ۀ، سال دهم، شمارشناسی و تاریخباستان ،«روستایی ۀدر خاستگاه جامع تأملی» (،۱۳۷۵) الدینفر، جاللرفیع

۲۴-۸ . 

شهرسازی  نظری اجمالی به شهرنشینی و، محمدیوسف کیانی )ویراستار(، «شهر سوخته»(، ۱۳۶۵سیدسجادی، سیدمنصور )
       .۵۱ -۷۱، صص ارشاد اسالمی ،، تهرانایران  در

 و ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشورصید و صیادی در سیستان باستان، (۱۳۸۲) نصورسیدمسیدسجادی، 

 فرمانداری شهرستان زابل.

راث می ، تهران، سازمان(۱۳۷۶ -۱۳۷۹)کاوش در گورستان  ۱ شهر سوختههای گزارش(، ۱۳۸۶) ــــــــــــــــــــــــ

 و گردشگری.  دستی صنایعفرهنگی، 

میراث  ، تهران، سازمان(۱۳۸۰ -۱۳۸۲)کاوش در گورستان  ۲ شهر سوختههای گزارش(، ۱۳۸۸) ــــــــــــــــــــــــ

 و گردشگری.  دستی صنایعفرهنگی، 

 اداره کل میراث فرهنگی،، زاهدان، آزمایشگاهی بزرگ در بیابانی کوچک شهر سوخته، (۱۳۹۱) ـــــــــــــــــــــــ

 . ن و بلوچستانسیستا و گردشگری یدست عیصنا
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ها و ها، چالششناسی در ایران: مزیت شناسی برای باستانای قومرشتهرویکرد میان»، (۱۳۹۳) نژاد سرستی، رحمتعباس

، دستاوردایران ) شناسیهمایش ملی باستان ۀمجموعه مقاالت برگزیدآباد و محمدحسین قریشی، راهکارها، حسن هاشمی زرج
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 تهران،، (۱۳۷۶-۱۳۸۷شناسی )کاوش در گورستان: مطالعات انسان ۳ شهر سوختههای گزارش، (۱۳۸۸) ، فرزادفرفروزان
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 صص ،۱۴ ۀ، سال چهارم، شمار(گل جامایران ) فرش انجمن علمی، «سیستان ۀموردی منطق ۀشناسی: مطالعباستانمطالعات قوم
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 میراث سازمان ،تهران، (۲فاز ) شناختی سیستانبررسی روشمند باستان، (۱۳۸۸) حاجیموسوی رسولسیدمهرآفرین، رضا و 

 . شناسی باستان ۀپژوهشکدو گردشگری کشور،  دستی صنایعفرهنگی، 

 .  ۲۴ -۳۸صص ، ۱۵ ۀ، سال هشتم، شمارهاموزه ،«ول» (،۱۳۷۴) میرشکرایی، محمد

 . ۱۰ -۲۳صص ، ۲۰ ۀ، سال دهم، شمارهاموزه ،«دنگ» (،۱۳۷۷) ـــــــــــــــــ

 دانشگاه زابل. زابل، ، سیستان مهد تمدن و شهرنشینی باستان، (۱۳۸۲) ی خمرو غالمعل محمود رضا، میر لطفی

 قبادیان ، ترجمه وحیدطراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، (۱۳۷۲) لبز کنتو  ، دانلدواتسون

 .دانشگاه تهرانتهران، فیض مهدوی،  و محمد
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 .  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران ،پرویز رجبی، چاپ دوم ۀ، ترجمکویرهای ایران، (۱۳۸۱) هدین، سون

 .  سمت، تهران ، ترجمه زهرا باستی،غرب ایران شناسی باستان، (۱۳۸۲) هول، فرانک
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