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 چکیده

های فراوان جهت اقلیم مناسب دارای قابلیت واسطهبهدر جنوب شرق ایران از دیرباز  آن و ارتفاعات پیرامون جنوبدشت رودبار

های بخش مهمی از پژوهش عنوانبهجنوب دشت رودبار  شناسیباستانهای انسانی بوده است. بررسی یهاجمعیتاستقرار 

که از میان  شدهانجام کیلومترمربع 6000 از بیشای به وسعت در محدوده رودهلیلفرهنگی  حوزهدر  شناسی صورت گرفتهباستان

رود و دشت حاصلخیز رودبار جنوب، دائمی هلیل رودخانهاست. وده ب سنگیمس دورهمتعلق به آن  محوطه 53 ،شدهشناساییآثار 

سنگی این حوزه بوده است. الگوی اصلی پراکنش های مسگیری نوع الگوی استقراری محوطهدر شکل مؤثرعوامل  ترینمهم

و  کوهی پایو مناطق  در بستر دشت رودبارهای فرعی آن شاخهو  رودهلیل کناردر  ایخوشهها در این دوره، الگویی محوطه

را به ها توان این محوطهموقعیت مکانی، وسعت، میزان و تراکم آثار سطحی می ازجملهموجود شواهد با توجه به است. میانکوهی 

و یحیی تپه  هایسفالآن با  مقایسهو ها از این محوطه آمدهدستبههای سفالی گونه بامطالعهدائم یا موقت نسبت داد.  یاستقرارها

 دشت رودبار ارتباط مشاهده کرد.سنگی مس دورهمراحل مختلف توان توالی و تداوم استقرارها را در میو محطوط آباد تل ابلیس 

های فرهنگگیری شکلابلیس(، دشت صوغان )تپه یحیی( و دشت جیرفت )محطوط آباد( موجب بردسیر )تل درهبا مراکزی چون 

سنگی مس دورهضمن معرفی استقرارهای این مقاله تالش دارد  در این دوره بوده است. های فرهنگی متقابلکنشمشترک و برهم

اس( به بازسازی و تحلیل الگوی استقراری این دوره آیجیجغرافیایی )گیری از سیستم اطالعات دشت رودبارجنوب، با بهره

 بپردازد.
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 . مقدمه1

شناسی حاصل از فعالیت انسان در بستر توان گفت الگوی استقرار توزیع بقایای باستاندر تعریفی ساده می

فرض اینکه این ارتباطات  انداز و ارتباط فضایی بین این بقایا و عوارض طبیعی و محیط اجتماعی است. باچشم

اجتماعی روابط  مثابهبهشناسی استقرار باستان (،Kantner 2014)اند بینی الگو شدهقابل پیشدر قالب عادات 

کند تا شناسی تالش میهای استقرار در باستاناست؛ تحلیل شدهتعریفشناسی های باستانبا استفاده از داده

عصر انداز همدر چشماز توزیع فضایی مواد فرهنگی ایستا و دخل و تصرف انسان در طبیعت و تغییرات مشهود 

(. Trigger 1967های استقرار انسان استفاده کند )های محیطی نظامو فعالیت فرهنگ ییپویاخود برای درک 

توان برای بازسازی و توضیح رفتار گذشته انسان و ارتباط آن با محیط پیرامون از تحلیل الگوهای استقرار می

های های کوچک تا پژوهشدین سطح از تحلیل فضایی محوطهدر چنتواند میها استفاده کرد. این تحلیل

ای اجرا شود. ازنظر تاریخی تحلیل الگوی استقرار بر روی مقیاس از استقرارهای بشری در مقیاس قارهبزرگ

است. تأکید تحلیل الگوهای استقرار بیشتر از تمرکز کرده ای منطقهانداز ات در بستر چشماجتماعتوزیع 

 انداز نقشی محوری درهای الگوی استقرار و چشمروش. (Kantner 2014)کمیت است  بر یهای کیفتکنیک

. این (Kowalewski 2008; Renfrew 2003; Sabloff and Ashmore 2001)شناسی نوین دارند باستان

شناسی هستند که توزیع آثار مادی گذشته حضور )سکونت( های سطحی باستانمطالعات متکی به بررسی

این بقایای فیزیکی بر روی سطح  وتحلیلکنند. بررسی و تجزیهانداز کشف و ضبط میان را در طول چشمانس

برای تفسیر الگوهای استقرار علمی بنیانی ها( ها و یا پشته، مصنوعات سنگی، پی خانهقطعات سفال)مانند، زمین 

ای، میزان جمعیت و محیط یکی از نخستین هارتباط بین الگوهای استقرار منطقدهد. باستانی و مناظر ارائه می

شناسی نو میالدی باستان 1960آغاز آنچه در میانه دهد. موارد کاربردی تحلیل الگوهای استقرار را نشان می

های علمی و ابزارهای طور عمیق از دیدگاه تحلیل الگوهای استقرار از طریق ارتباط با روشنامیده شد به)نوین( 

یر پذیرفت. یکی از نقاط قوت اصلی تحقیق الگوی استقرار این است که دیدگاه وسیعی از جدید تحلیلی تأث

انداز وسیع حاصل از انداز را فراهم کرده است. اگرچه چشمتغییرات توزیع سکونت انسان در بستر چشم

کند، اما در پذیر است ارائه ندیدگاه دقیق یا مفصلی مانند آنچه از کاوش امکان ها ممکن است هرگزبررسی

توانند به دست بیاورند. از طریق تلفیق تنهایی نمیها بهشود که کاوشمقیاس جمعیتی به نتایجی منجر می

توان دیدگاه جامع مناسبی از جوامع گذشته به دست آورد های هدف میشناسی با کاوشهای باستانبررسی

(Feinman 2015)در  شدهشناساییسنگی های مستقراری محوطهصورت موردی به الگوی اس. در این مقاله به

الگوی استقراری و های مهمی همچون نوع پرسش پایه براست، این تحقیق  شدهپرداختهدشت رودبار جنوب 

محیطی در الگوی سنگی در دشت رودبار، نقش متغیرهای زیستمس هدورپراکنش استقرارهای  نحوه

های فرهنگی دشت رودبارجنوب با مناطق کنشبرهمی چگونگسنگی دشت رودبار و استقراری دوره مس

-مس هدورهای استقراری عالوه بر شناسایی محوطههدف از این مطالعه  است. شدهانجامجوار در این دوره هم

( رودبار دشتشهرستان ) محدودسنگی های مستوزیع مکانی محوطه مطالعهسنگی در دشت رودبار جنوب، 

سنگی استقرارهای مس مطالعهتاکنون هیچ پژوهش مستقلی جهت شناخت و ازآنجاکه جنوب بوده است. 

سنگی منجر مس هدور مطالعهرغم غنای فراوان این دوره صورت نگرفته است و از طرفی دشت رودبار جنوب به
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های دوران مفرغ و آغاز شهرنشینی در این منطقه که یکی از های ظهور فرهنگزمینه مطالعهبه شناسایی و 

 شود.شهرنشینی در جنوب شرق ایران بوده ضرورت و اهمیت موضوع بیشتر روشن می هدورطق کانونی منا
 

 تحقیق . روش2

روش گردآوری اطالعات در این تحقیق میدانی و اسنادی و روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده است. 

د تحلیل الگوی استقراری های جغرافیایی و آماری و رویکرتحلیل پایه برهای صورت گرفته نیز تحلیل

شناسی هستند؛ های سطحی باستانالگوی استقراری، بررسی مطالعه. ازآنجاکه مبنای اصلی است شدهانجام

زمان و هم قرار گرفت موردبررسیدشت رودبار جنوب و ارتفاعات پیرامون آن با روش پیمایشی  منطقابتدا کل 

لی نیز که به دلیل زندگی مبتنی بر دامداری و کوچ روی ها از اطالعات مردمان محبرای شناسایی محوطه

های آشنایی خوبی نسبت به منطقه داشتند استفاده شد. اکثر مناطق کوهستانی از مناطق میانکوهی و دامنه

های ها و سایر منابع آب و مکانو قنات سارهاچشمهرودها و نزدیکی  کنارگرفته تا روی ارتفاعات و  دستپایین

 GPSها به کمک دستگاه قرار گرفت و موقعیت محوطه موردبررسیدقت نشینی بهای زندگی و کوچمستعد بر

ها برداری شده و ابعاد محوطهآثار از زوایای مختلف عکس کلیثبت گردیده و بر روی نقشه نشان داده شد. از 

آوری نمونه و سپس از معگیری شد و در صورت وجود مواد فرهنگی و پراکندگی سطحی آثار اقدام به جاندازه

به  )عمدتاً سفال(های سطحی برداری و طرح فنی تهیه شد. سپس بر اساس شواهد موجود و یافتهها عکسآن

سنگی جهت مطالعات بعدی های مسهای مربوط به محوطهو داده شدهپرداختهها گزاری نسبی محوطهتاریخ

و  موردمطالعهها، از محوطه آمدهدستبهمواد فرهنگی  یکلدوم  مرحلهاست. در  شدهتفکیکها از سایر داده

-تحلیل و نتیجه ارائهجوار مقایسه و به و نتایج حاصله با موارد مشابه در مناطق هم قرارگرفته وتحلیلتجزیه

با استفاده از ارتباط متغیرهای  موردمطالعه هدورالگوی استقراری  ارائهگیری پرداخته شد؛ همچنین برای 

، های آزاد()شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح آبها در دشت و مناطق کوهستانی مکانی محوطهموقعیت 

ها از پراکنش محوطه نحوهسو و های مرکزی، از یکها با محوطهها، فواصل محوطهها با رودخانهفواصل محوطه

است؛ و برای این منظور عالوه  شدهداختهپرها در این دوره سوی دیگر به تحلیل نوع الگوی استقراری محوطه

نیز استفاده  GISافزار های جغرافیایی و نرمای و نقشههای حاصل از فعالیت میدانی از تصاویر ماهوارهبر داده

 شد.
 

 . مطالعات پیشین3

شر رودبار جنوب مطالبی منت منطقهای باستانی مکان دربارهمیالدی  1936برای نخستین با استاین در سال 

اکبر سرفراز خورشیدی یک هیئت ایرانی به سرپرستی دکتر علی 1347(. سپس در سال Stien 1937)کند می

(. 292-294؛ 1383)معصومی؛ رساند خرگ را به ثبت می تپازجمله  منطقه را مورد بازدید قرار داده و چند تپه

های ان را از بردسیر تا حاشیه، در چهار مرحله کرم1364تا  1354های سومین بار سیدسجادی طی سال

 1364و  1363های رود را در سالهای هلیلو حاشیه( 130: 1374)سیدسجادی؛  قرارداد موردبررسیرود هلیل

 25ــ در  آباد بهادرراهی )از سهرودبار را  منطقخورشیدی  1382اهلل دهقانی در سال ولی(. 323)همان: بررسی کرد 

کیلومتری جنوب شرق آن با مساحتی در حدود  45ی تقریباً باد ــ تا دهستان میرمقداد در فاصلهآکیلومتری شمال غرب اسالم

یک پژوهش موردی توسط شهسواری با عنوان  1388در سال (. 1382)دهقانی، بررسی کرد  کیلومترمربع( 700
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. آخرین پژوهش (1388)شهسواری، خرگ واقع در روستای مختارآباد انجام شد باستانی تمب تپبررسی روشمند 

بود که توسط  )فصل دوم(شهرستان رودبار جنوب  ماندهای باقی صورت گرفته در این منطقه بررسی قسمت

های های باستانی متعلق به دورهانجام شد. شناسایی شمار فراوان محوطه (1391)دانشی، نگارنده اول این مقاله 

)چوبک، فرهنگی جازموریان  حوزه، یا (4: 1381ه مجیدزاده، )ر.ک.برود فرهنگی هلیل حوزهفرهنگی گوناگون در 

شناختی های باستانویژه دشت رودبار جنوب است؛ تاکنون پژوهشنشان از غنای این حوزه و به (،15: 1383

جنوب شرق ایران ر.ک.به  منطقشناختی در های باستانپژوهش درباره)است  شدهانجامبسیار اندکی در این حوزه 

های از پژوهش یکهیچ. (1393و شهسواری،  1383، چوبک 4-5: 1381، مجیدزاده، 127 -130: 1374 ی؛سیدسجاد

ها بسنده گزارش و معرفی محوطه ارائهصورت گرفته در این منطقه به الگوی استقراری نپرداخته و تنها به 

سنگی این مس دورهه الگوی استقراری در این منطقه است که ب مطالعهپژوهش حاضر نخستین کرده است. 

 پرداخته است. موردمطالعه حوزهدوره در 
 

 دشت رودبار جنوب محیطی. موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست4 

است. این  شدهواقعجنوب شرق ایران  منطقرود و در فرهنگی هلیل حوزهدشت رودبار در بخش جنوب شرقی 

رود فرهنگی هلیل حوزهکند. ها متمایز مییگر بخشاندازهای محیطی متفاوتی دارد که آن را از دمنطقه چشم

شده آبریز این رودخانه است در این منطقه از فالت ایران واقع حوضهکه ازنظر جغرافیایی تقریباً منطبق با 

های بافت و سیرجان، از شمال و است؛ این حوزه از شرق به استان سیستان و بلوچستان، از غرب به شهرستان

-های جبال بارز و ساردوئیه و شهرستان بم و از جنوب به استان هرمزگان منتهی میهستانشمال شرق به کو

ها و رود در دل این منطقه با درههلیل حوزههای منطقه جنوب شرق ایران شود. برخالف بسیاری از بخش

وبی این حوزه که مناطق پست و جنطورینظیر ازنظر اقلیم است؛ بهمناطق سرسبز و پر آب، دارای تنوعی کم

رود و گراد نیز فراتر میدرجه سانتی 50ها دمای آن از وهوایی گرم و مرطوب بوده و در تابستاندارای آب

وهوایی مستعد تولید محصوالتی مانند خرما است، اما در همین زمان مناطق کوهستانی این حوزه از آب

وهوایی کوهستانی پوشیده از برف است و آبمعتدل تا خنک برخوردار است. از طرفی در زمستان که نواحی 

وهوایی معتدل و مناسب برای کشت محصوالت جالیزی سرد دارد مناطق جنوبی و پست این منطقه دارای آب

وهوا همراه با خاک حاصلخیز، موجب کشت انواع محصوالت جات است؛ چنین تنوعی در آبو صیفی

مناطق کوهستانی که در زمستان از بارش برف و باران  گرمسیری و سردسیری در منطقه شده است، از طرفی

-مناسبی برخوردار است در تابستان به مراتع سرسبز و غنی و ییالق مناسب جهت اسکان عشایر تبدیل می

ها است که منابع و معادن غنی همچون سنگ کلریت، مرمر، فیروزه، وجود همین کوهستان واسطهبهشود؛ و 

و آهن و ... همواره در دسترس ساکنان این سرزمین قرار داشته است. منبع اصلی عقیق و فلزاتی مانند مس 

این حوزه و همچنین جنوب شرق رود هلیل است که پس از عبور  رودخانهترین رود و بزرگهلیل حوزهآب در 

دیکی شود. نزکیلومتر وارد باتالق جازموریان می 400از دشت جیرفت و رودبار و طی کردن مسیری در حدود 

کیلومتر با دریا دارد نیز به لحاظ  200ای در حدود فارس که مناطق جنوبی این حوزه فاصلهاین حوزه به خلیج

 (.32-31: 1387)مجیدزاده،های آزاد به این منطقه اهمیتی استراتژیک بخشیده است دسترسی به آب

رود است و ن شهرستان هلیلای رودخانهترین شده و مهمدشت رودبار در شهرستان رودبار جنوب واقع

اند از: استارد، سرجنگل، گهان، میرسعیدی و نگیسون که از های فصلی مهم شهرستان رودبار عبارترودخانه
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های آبرفتی جوان اواخر های آبرفتی و پادگانهشوند. پنجهرود محسوب میای هلیلهای رودخانهشاخه

های سیالبی دوران چهارم که رخنمون دارند برخالف دشتپلیوستوسن و اوایل هولوسن که در نواحی مرکزی 

قسمت کوچکی را در شمال غرب شهرستان رودبار پوشش داده است از گسترش زیادی برخوردارند. نواحی 

های ای پوشیده شده است که در این میان پهنهجازموریان توسط رسوبات بستر رودخانه دریاچهای حاشیه

های متعددی دشت را مخروط افکنه اند.غرب ـ جنوب شرق کشیده شده ای و شنی با جهت شمالماسه

های درشت بوده و با دور شدن از ها در پای ارتفاعات دارای دانهافکنهسازد که این مخروط محصور می

به  ریز بوده و باعثهلیل کامالً دانه رودخانهریز شده تا جایی که در وسط دشت و اطراف تدریج دانهارتفاعات به

بهادرآباد پس از پشت سر  منطقهای حاصلخیز و مستعد برای کشاورزی شده است. از وجود آمدن زمین

گیرد، این دشت کهنوج را در برمی منطقهای قدیمی، دشت نسبتاً وسیعی وجود دارد که تا گذاشتن تراس

 .(1صویر )ت شده استهلیل است که در زیردست آن واقع رودخانهطرف دارای شیب مالیمی به

دشت رودبار ازنظر کشاورزی دارای اهمیت فراوانی است. عوامل اقلیمی مساعد، کمیت و کیفیت محصوالت 

کشاورزی  پایزندگی در این اقلیم به دلیل شرایط خاص آن بر  زراعی و باغی منطقه را چشمگیر نموده است.

زندگی در این  شیوهترین مچنان غالبمعیشت، امروزه نیز ه شیوهاین  کهطوریبهپروری بوده است؛ و دام

محیطی منطقه تأکید دارد؛ صفا در کتاب منطقه است؛ متون تاریخی نیز بر شرایط مناسب اقلیمی و زیست

رود و تمام رودهای دیگر و های دو طرف هلیلها و جنگلکرده که: اراضی و بیابانتاریخ جیرفت و کهنوج اشاره

در اواخر زمستان و فصل بهار پوشیده از علف هستند، به همین جهت  ودبار()ر کهنوجهای شهرستان تمام دشت

عالوه بر دامداران بومی، بیشتر ایالت ساردوئیه و مهنی و حتی تعدادی از ایالت بافت و سیرجان قشالقشان 

های گونه همطالعشناسی و ازآنجاکه بر اساس نتایج مطالعات گیاه باستان (.26: 1373)صفا، کهنوج و رودبار است 

سوم و چهارم پیش از میالد تغییرات زیادی نداشته است،  هزارگیاهی شرایط اقلیمی در جنوب شرق ایران از 

 (.1387)ر.ک. تنبرگ، سنگی نیز نسبت داد مس دورهتوان این شرایط را به می
 

 
وب در استان کرمان ایران و موقعیت استان کرمان )باال سمت راست( و شهرستان رودبار جن نقش -1تصویر 

 پایین سمت راست() و موقعیت دشت رودبار جنوب( وسط سمت چپ)
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 جنوبدشت رودبار  یسنگمسدوران استقرارهای  .5

های انسانی در دشت رودبار تحضور نخستین جمعی سابقشناسی صورت گرفته های باستانبر اساس بررسی

سنگی تا هایی از دوران مسبه شناسایی محوطهها منجر رسد؛ این بررسیسنگی میبه دوران مس جنوب

تاکنون از مجموع سنگی پرداخته است. مس دورهصورت موردی به دوران اسالمی گردیده است؛ این پژوهش به

باستانی متعلق به ادوار گوناگون  محوطه 279شناسی دشت رودبار جنوب درمجموع های باستانبررسی

 .(2 یرتصو)است سنگی مس دورهمحوطه مربوط به  53است؛ از این تعداد  شدهشناسایی
 

 
 سنگی در دشت رودبار جنوبی مسهامحوطهپراکندگی  -2تصویر 

 

های سطحی و از طریق مقایسه با ی سفالگونه شناخت مقایسهتوان بر اساس ها را میاین محوطه

در  محطوط آباددر بردسیر و  تپه یحیی در دشت صوغان، تل ابلیساین منطقه شامل: شدۀ کاوش هایمحوطه

 هبوداستقرار  دورهها دارای چند سنگی نسبت داد. برخی از این محوطهمختلف مسهای دشت جیرفت به دوره

 مربوط به محوطه 53سنگی مسکون بوده است. از مجموع مس دورهای است و تنها در و برخی دیگر تک دوره

، Vآباد یاراحمدی عباس تپمیر، ده محوطه، Iآباد ری علیاستقرا محوطهمحوطه شامل:  10سنگی مس دوره

، تپه هفت ریگ V نقلک تپ، IIIریگ بیلر  محوطه، IIآباد یاراحمدی عباس تپ، IVآباد یاراحمدی عباس تپ

I ،آباد آبکوشره و کلنگی جمال محوطهI  شیر کشته ها به نام مفرغ را نیز دارا است و یکی محوطه دورهآثارII 

های استقراری در بین محوطه دورهترین تاریخی را نیز دارد. قدیمی دورهسنگی، آثار مس دورهبر  عالوه

است که در نُه محوطه  های پایانی هزاره پنجم پ.م(سده) VAیحیی  دورهشده در دشت رودبار، سنگی شناختهمس

 .(3تصویر و  4جدول )است  شدهشناسایی

، ظروف سفالی با نقش شدهشناساییها که در این محوطه VAیحیی  ورهدسفالی مربوط به  گونهترین رایج

)جناغی( های هندسی های تکراری هاشورها یا طرحها با طرحقرمز است؛ این نوع سفال زمینبر روی  رنگسیاه

این سفال است که  زمینهدر رنگ  VBقبل از آن یعنی یحیی  دورهها با سفال اند و تفاوت آنتزئین شده

 است. شدهتبدیلجای نخودی به قرمز به
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 در دشت رودبار جنوب VAیحیی  دورهی هامحوطهپراکندگی  -3تصویر 

 

در تپه یحیی متداول بوده است  VA2و  VA1های زمانی نخودی در دوره زمینههای سیاه بر سفال گونه

 دورهکه دارای آثار سفالی  گفتهپیش همحوطسفالی از میان نُه  گونهاین (،121: 1388)بیل و لمبرگ کارلووسکی، 

، VIچاه شور  تپ، Vچاه شور  تپ، IVنقلک  تپ، XIIIتپه هارونی  محوطههستند، در شش  VAیحیی 

. (-1جدول -1 لوح)است آمده دستآباد سفلی بهعباس 8و محوطه موتور مشاع  IIIگز استقراری منی محوطه

، کم Iکم اسپید ، Iریگ بیلر  محوطهدر چهار  کاه دارال خشن دیگری از سف گونهسفالی  گونهاینعالوه بر 

های سفالی شامل سفال گونهاینآمده است، دستنیز بهآباد سفلی عباس 8محوطه موتور مشاع و  IIاسپید 

ها ظروف دهانه باز است، و از اشکال رایج آن اندشدهآمیختهدست سازی است که به مقدار زیادی با کاه نیز 

نیز تداوم  VA دورهتر بوده؛ اما در متداول VB دورهتا  VIIترین دوره یعنی این نوع سفال از قدیمیهرچند 

گونه نقشی بر را با توجه به نداشتن هیچ گفتهپیش محوطهآمده در چهار دستهای خشن بهسفال داشته است.

 -است Aپنجم  دورهکه شاخص -ز قرم زمینهسفالی سیاه بر  گونهزمان سطح خارجی و عالوه بر این وجود هم

بر اساس دهیم. بااحتیاط به این دوره نسبت میآباد سفلی، عباس 8محوطه موتور مشاع با این نمونه سفال در 

گزاری رادیو کربن به یحیی بر اساس تاریخ VA دورههای قدمت سفالنظر توماس بیل و لمبرگ کارلوسکی، 

ها قدیمی بوده و گزاریهرچند این تاریخ (.51-50)همان: است  شدهدادهقبل از میالد نسبت  3600تا  3300

 دورهپس از  (.Eskandari, in press)گیرد های پایانی هزاره پنجم پ.م را دربر میسده ،این دوره زیاداحتمالبه

ابلیس و اوایل  IIIابلیس  دورهاست که با  Iدر این منطقه محطوط آباد  شدهشناسایی هدوردومین  VAیحیی 

IV (؛ سفال محطوط آباد 4دارای آثار این دوره است)جدول  زمانی دارد. چهار محوطههمI :1شامل چهار فرم- 

 -4های کروی کاسه-3ای، ظروف گلدانی شکل، های استوانهکوزه-2های بزرگ، های مخروطی کوتاه، قدحقدح

بیشتری نوار برجسته ه یک یا دو یا تعداد ها معموالً در قسمت زیر دهانظروف مخروطی شکل هستند؛ در قدح
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گذاری شده ( نامRidged Wareآمده و با عنوان )دستخاص در تل ابلیس نیز به گونهاینافقی وجود دارد، 

 است.
 

 
 دانشی( در دشت رودبار جنوب )طرح: VAیحیی  دورهطرح سفال منتخب  :1لوح 

 

 شت رودبار جنوبدر د VAیحیی  دورهمشخصات سفال منتخب  -1جدول 

 
 

 شدهگزارش دیگر شامل ظروف منقوش و ظریفی است که برای نخستین بار از محطوط آباد نمونددو 

-ای از رشتهگری و با پیوستن مجموعهچرخ سفال وسیلهبهای که های استوانههای بزرگ و کوزهقدح -1 :است

ها آثار چرخشی دارد. سطح داخلی آن ت واس نشدهپرداختها خشن و جی آنسطح خارو  اندشدهساختهها 

ای کمرنگ است. سطح خارجی با نوارهای افقی یا مورب خاکستری یا قرمز ها زرد تا قهوهاین سفال بدنهرنگ 

گلی بر روی  ورقههای کروی متوسط تا بزرگ که با نوار یا کوزه -2تیره تا زیتونی منقوش شده است.  سوخت

سیاه، سفید  هایبارنگحلقوی و  پایهبا های نیم کروی کاسه -3شده است.  چرخ بطئی در حال چرخش تزئین

بعد از خشک  آنسطح خارجی و  شدهساختههای نازک بر روی چرخ سفالگری که با فتیلهو قرمز منقوش 
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دار؛ این های مخروطی پایهگلدان -4تر کرده است. ها را ظریفشدن در جهت عمودی تراشیده شده و آن

تزئین این ظروف شبیه  .هستند IIآباد مطوط دورهیف، زیبا و پرکار و مشخصاً نیای فرم مشابه در ظروف ظر

و  سیاه، قرمز و سفیدسه رنگ تزئین با  مواردیدر آن است. عالوه بر  گفتهپیشهای نیم کروی نوع کاسه

شامل ساده، نردبانی،  های هندسیها الگوهای بصری جالبی ایجاد کرده است. طرحتضاد رنگ آن ،درنتیجه

ای، ستاره، لوزی، مثلث، دایره، حلزونی و بسیاری نقوش ای و حلقهدار، نقطهمواج، طرح استخوان ماهی، پیچ

 Vidale)است.فراوان و وقت ها نیاز به مهارت دیگر است. از دیدگاه فنی ایجاد و تثبیت این نقوش با تضاد رنگ

and Desset 2013: 241-245) .زمان با ابلیس سفالی هم گونهاینIII پایان توان و تاریخ نسبی آن را می است

 (.2جدول ، 2لوح )دانست  چهارم پ.م هزارههزاره پنجم و آغاز 
 

 
 در دشت رودبار جنوب، )طرح: دانشی(  IIIو ابلیس  Iآباد محطوط دورهی هامحوطه: طرح سفال منتخب 2لوح 

 

 در دشت رودبار جنوب IIIو ابلیس  Iآباد محطوط دورهی هامحوطهمشخصات سفال منتخب  -2جدول 
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 آباد()علی IVابلیس  دورهسنگی در دشت رودبار متعلق به مس شدهشناساییهای بیشترین تعداد محوطه

و  4جدول ) است (آباد)علی IVابلیس  دورمحوطه دارای آثار متعلق به  46تعداد  اهمحوطهکل از مجموع  است.

های تل ابلیس در بردسیر که توسط کالدول در سال آباد برای نخستین بار از کاوشعلی گونهسفال  .(4تصویر 

ساز با شاموت گیاهی و از نوع دست؛ این سفال (Caldwell 1967)میالدی صورت گرفت معرفی شد  1967

  ماسه است.
 

  
 در( IV ابلیس) آبادعلی دوره هایمحوطه پراکندگی :4 تصویر

 جنوب رودبار دشت

در  IVابلیس  دورهی هامحوطه: طرح سفال منتخب 3لوح 

 دشت رودبار جنوب، )طرح: دانشی(
 

 ها لعاب گلی غلیظیا آجری است. پوشش سطح سفال صورتی بهای متمایل سفال به رنگ قهوه خمیره

 آن بین شش تا بدنهاست و ضخامت  IIIو  I ،II ،0 های ابلیستر از نمونهآباد ظریفنخودی است. سفال علی

ای روی لبه هستند و های دهانه باز که دارای زینهآباد شامل کاسههای ظروف علیمتر است. فرمده میلی

 های حلقوی است.هایی با پایهکروی و کاسه بدنههای با کاسه

ای، قهوه بارنگ)نقوش آباد منقوش علی -2آباد ساده علی -1 است: شدهبندیطبقهآباد در پنج گروه علیسفال 

آباد علی -3 دهد(و یا موجی تشکیل می ترین عناصر نقشی را خطوط مستقیم، منحنیاند و متداولقرمز یا سیاه کشیده شده

-علی – 4 است( شدهاستفادهای و سبز یا سیاه و سبز رمز و سیاه، قهوهق دورنگها از ترکیب )برای تزئین این نوع سفال دورنگ

ای که توجه در میان طبقه. از نکات قابل(3، جدول 3)لوح  (ridged)برجسته  آباد دارای نوارعلی -5آباد شسته و 

. همچنین های معروف به لبه واریخته استآمده، قطعات مربوط به کاسهدستآباد در آن بههای علیسفال

که از  آمده استدستکوتاه روی شانه نیز از این الیه بههایی از ظروف گلدانی شکل و ظروف دارای لبهنمونه

-های این دوره بر طبق تاریخسفال. (402: 1378)ملک شهمیرزادی، رود آغاز نگارش به شمار می دورههای ویژگی

 (.Caldwell 1967)است  شدهدادهاز میالد نسبت  پیش 3645تا  3500گزاری رادیو کربن به بازۀ زمانی 

پ.م  3300-3700از کاوش تپه دهنو شهداد، تاریخ  آمدهدستبهمطلق  یابیسالبر اساس نتایج  همچنین

 (.1395)اسکندری  ه استپیشنهاد گردید آبادعلیبرای دوره 
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 در دشت رودبار IVابلیس  دورهی هامحوطهمشخصات سفال منتخب : 3جدول 

 
 

 هاآنگیری شکل در محیطیزیست یرهایمتغالگوهای استقراری و نقش . 6

الگوهای استقراری و نوع  هامحوطهگیری را در شکل ریتأثبیشترین  محیطیزیستعوامل طبیعی و متغیرهای 

این الگوها نخست باید به نقش بازسازی جهت اند؛ بنابراین داشتهدر دشت رودبار جنوب سنگی مس دوره

تا از این طریق تصویری از الگوهای استقراری این دوره حاصل  پرداخته شود رگذاریتأثاز این متغیرهای  یکهر

 گردد.
 

شناختی های زمیندشت وسیع رودبار با امتداد شمال ـ جنوب یعنی در جهت کلی فعالیت ارتفاع:. 1-6

جالبارز در شمال شرق، کوه آبسکون  هایکوهرشتهل آن شام محصورکنندهمنطقه قرارگرفته است. ارتفاعات 

 500های کم ارتفاع مرگیج در شمال شرقی و ارتفاعات غربی است. ارتفاع دشت از حدود در شمال و بلندی

 بیشترین تعدادیابد. هامون کاهش می دریاچه کنارهمتر در  355تا  (آباد بهادر تنگه)متر در شمال شرقی 

متر از سطح  500تا  400در میانگین ارتفاعی  ها(درصد محوطه 95دود )ح سنگی رودبار جنوبی مسهامحوطه

 6/5) سنگی تنها سه محوطهمس دورهمحوطه مربوط به  53از مجموع  کهیطوربه اندگرفتهشکلهای آزاد آب

در اطراف  متر نیز 400تر از متر قرارگرفته است. مناطق با ارتفاع پایین 500در ارتفاع باالتر از  (هامحوطهدرصد 



 سنگی دشت رودبار جنوب، حوزه فرهنگی هلیل رودتحلیل الگوی استقرار دوره مس /110

ها در بیشتر فصول قابل سکونت بودن زمینو سیالبی جازموریان قرارگرفته و احتماالً به دلیل باتالقی  دریاچه

 .(1نقشه ) باستانی شناسایی نشد محوطه به همین دلیل در این مناطق هیچنبوده و 
 

کیلومتر است و  100ا ت 70عرض دشت رودبار در حدفاصل ارتفاعات شرق و غرب بین  :رودباردشت . 2-6

طرف شرق افزایش کیلومتر به 150کیلومتر در بخش غربی دشت تا  100طول آن در جهت شمال ـ جنوب از 

 90بیش از محوطه  53و از مجموع  گرفتهشکلسنگی در دشت های مسکند. بیشترین تعداد محوطهپیدا می

در شود را شامل می هامحوطهدرصد کل  10 کمتر ازکه محوطه  پنجتعداد و تنها  شدهواقعدرصد در دشت 

 .(2 نقشه) اندگرفتهشکلای مناطق کوهپایه
 

  

در دشت  سنگیمس دورهی هامحوطه: پراکندگی 1نقشه 

مناطق رودبار جنوب بر اساس ارتفاع  

در دشت  نگیسمس دورهی هامحوطه: پراکندگی 2نقشه 

 رودبار جنوب بر اساس توزیع در مناطق دشت و کوهستان
 

اند و کمتر از شدههای فرعی آن واقعرود و شاخههلیل کنارهدر  هامحوطهدرصد  86بیش از  ها:رودخانه. 3-6

-می سرچشمهو شمال شرقی دشت رودبار  رودهای فصلی که از ارتفاعات شمال کنارهدر درصد باقیمانده  14

در معرض جریانات  هامحوطهکه  شدهتنظیمبا رودخانه به نحوی  هامحوطه فاصلهمیزان  .اندشدهواقعیرند گ

 رودهلیلهای فرعی شاخه کنارهها در بسیاری از محوطهو به همین دلیل نیز  باشدداشته سیالبی قرار ن

 درمجموع. آمده است به وجودرعی های فبا چند ردیف محوطه در امتداد شاخهای خوشهو الگویی  گرفتهشکل

متری  800شود در فاصله کمتر از سنگی را شامل میهای مسدرصد محوطه 58محوطه که بیش از  31

متر و در برخی  5000تا  1000از  شونددرصد را شامل می 42که حدود  هامحوطهو سایر  شدهواقعرودخانه 

 .(3نقشه ) دارندفاصلهبا رودها نیز بیشتر  موارد
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در دشت رودبار جنوب بر اساس دوری  سنگیمس دورهی هامحوطهپراکندگی  :3 نقشه

 هارودخانهو نزدیکی به 
 

جازموریان را در  دریاچه حاشیههای جنوب شرقی و نواحی قسمتبیشترین مناطق سیالبی  ها:سیالب. 4-6

رود از شمال غرب به جنوب و جنوب ای در امتداد بستر هلیلصورت باریکههمچنین بهگیرد. این نواحی برمی

الیه  بافر ها بر روینقاط محوطه الیهاس و با قرار دادن آیهای جیشرق کشیده شده است. در تحلیل نقشه

و  دهشواقعمتری مناطق سیالبی  1000حدود  فاصلهمناطق سیالبی مشخص شد که تنها چهار محوطه در 

 فاصلهها است و سایر محوطه شدهواقعها متری مسیر سیالب 3000تا  1000بین  فاصلهسه محوطه نیز در 

 .(4نقشه ) اندمتری با جریانات سیالبی داشته 5000بیش از 
 

  
دشت در  سنگیمس دورهی هامحوطهپراکندگی  -4نقشه 

هاالبیسرودبار جنوب بر اساس دوری و نزدیکی به   

در دشت  سنگیمس دورهی هامحوطهپراکندگی  -5نقشه 

 رودبار جنوب بر اساس میزان فرسایش خاک

 

 محوطه 53به دلیل شیب کم فرسایش نیز در بیشتر این مناطق ناچیز بوده و از بین فرسایش خاک: . 5-6

تنها دو محوطه در اراضی ترکیبی از  و شدهواقعبا فرسایش جزئی خاک محوطه در اراضی  49موردمطالعه 

 .(5نقشه ) است شدهواقعفرسایش جزئی و فرسایش کم و یک محوطه نیز در اراضی با فرسایش زیاد 
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محوطه در میانه دشت و در مناطق مسطح و  17ها درمجموع استقراراز مجموع جهت و درصد شیب: . 6-6

 ؛ واندشدهجنوبی و جنوب غربی واقع هایی با جهت شیباند و هفت محوطه بر روی زمینشدهبدون شیب واقع

طورکلی دشت رودبار ترکیبی از اند. بهشدهای با جهت شیب جنوب شرقی واقعدر منطقهدیگر  محوطه 29

و واحدْ که نسبتاً مسطح با شیب یک تا دو درصد است  هاافکنهای انتهایی مخروط های دامنهواحدْ دشت

های سیالبی مسطح است و بیشتر و واحدْ دشت درصد 5/0تا  2رود با شیب هلیل رودخانههای رسوبی دشت

است  گرفتهشکلیک درصد  صفرتامناطق مسطح و با شیب  دردر دشت  شدهشناساییسنگی های مسمحوطه

ها تفاوت چندانی در بین محوطه این شیب در سراسر دشت تقریباً یکنواخت بوده است از این حیث و ازآنجاکه

 .(7و  6نقشه ) .اندگرفتهشکلیکسانی  یباًتقرهای ها در شیبوجود ندارد و همگی محوطه
 

 
 

 دشت در سنگیمس دوره هایمحوطه پراکندگی :6 نقشه

 شیب درصد اساس بر جنوب رودبار

 دشت در سنگیمس دوره هایمحوطه پراکندگی :7 نقشه

 شیب جهت اساس بر جنوب رودبار
 

 هاو الگوی استقراری محوطه یشناختباستانهای تحلیل داده. 7

به نسبت  دورههای علمی صورت گرفته در تپه یحیی و تل ابلیس جنوب شرق ایران در یک بر اساس کاوش

بسیار سوم پیش از میالد به طول انجامیده است، از شرایط  زارههپنجم تا اواخر  هزارهطوالنی که از نیمه 

داشته است اما پیوستگی  و ضعفمحیطی و اقلیمی برخوردار بوده است هرچند این دوره شدت مناسب زیست

مدتی اتفاق نیفتاده سالی طوالنیو خشک خأل دوره، نشانگر آن است که در حوزه شدهشناساییاستقرارهای 

اند. های استقراری افزایش چشمگیری پیداکردهباره محوطهسنگی یکمس دورهنکه در اوایل است بخصوص ای

. است شدهفراهمنوسنگی، زمینه برای استمرار و تداوم اجتماعات انسانی  دورهدر جنوب شرق ایران در اواخر 

طرز چشمگیری زمانی در حدود دو قرن جمعیت منطقه به در اواخر هزاره ششم پیش از میالد در مدت

های محیط نیاز به منابع غذایی بیشتر و و در پی آن افزایش جمعیت این. (91 :1368)مجیدزاده، افزایش یافت 

هرچند در . ها در دشت رودبار در این دوره بوده استگسترش جمعیت و استقرار جدیدتر، یکی از دالیل

های مسکونی در شمار محوطه VB و VAهای مناطقی همچون دشت صوغان و اطراف تپه یحیی دوره

)مجیدزاده، دهد های فوق نشان میباالترین حد خود قرار دارد و بیشترین رشد و تراکم جمعیت را در دوره

سنگی و درنتیجه بیشترین افزایش جمعیت در این اما در دشت رودبار بیشترین استقرارهای مس؛ (142: 1368

 .(4)جدول  (86: 1395دانشی، )است آباد( )علی IVابلیس  دورهدوره، مربوط به 
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اند از بین نُه دشت و مناطق پای کوهی به وجود آمده ةمنطقنخستین استقرارهای دشت رودبار در دو 

دشت و سه محوطه در مناطق  میان، شش محوطه در (VAیحیی ) مربوط به این دوره شدهشناسایی محوطه

رودهای  بهمشرفهای طبیعی و معموالً بر روی پشتهها طهاخیر از محو گونهاست؛  گرفتهشکلپای کوهی 

ها بسیار محدود محوطه از سطح این آمدهدستبهو مواد فرهنگی  گرفتهشکلکوچکی  محدودفصلی و در 

های حاصلخیز و پهناور دشت برای کشاورزی وجود ندارد و بر است، در این مناطق معموالً دسترسی به زمین

دیگر از استقرارهای  دستهمدت یا فصلی در نظر گرفت. توان استقرارهای کوتاهرارها را میاین اساس این استق

شده و با توجه به شیب بسیار مالیم واقع رودلیهلای این دوره که در دشت قرار دارد معموالً در مناطق حاشیه

محصوالت کشاورزی دانست،  دیتولتوان مبتنی بر دشت و شرایط مساعد برای کشاورزی، این استقرارها را می

های حاصل از ساخت از طرفی وجود قطعات نسبتاً زیادی از ابزارهای سنگی شامل تیغه و ریز تیغه و تراشه

مبتنی بر کشاورزی است. هرچند در کنار  معیشتهای شیوهها ازجمله شواهد وجود ابزار در سطح این محوطه

های ای اصلی معیشت باشد زیرا وجود آب فراوان و دشتهتوانسته از شیوهکشاورزی، دامداری نیز می

توانسته تبدیل به مراتع وسیعی برای چرای شده خود میحاصلخیز که همگی نیز برای کشاورزی استفاده نمی

. شرایط مساعد اقلیمی، وجود منبع عظیم آب و دشت حاصلخیز و پهناور رودبار شودهای ساکنان دشت دام

 دورهبعد یعنی  دورهکه در طوریبه است؛ گسترش استقرارها در این منطقه فراهم آوردهزمینه را برای رشد و 

های مطلق گزاریرسد. درمجموع و با توجه به تاریخمحوطه می 46شمار استقرارها به آباد( )علی IVابلیس 

و با  حطوط آباد(یحیی، ابلیس و م) رودلیهلفرهنگی  حوزهسنگی های دارای آثار مسصورت گرفته در محوطه

 هزاره اواخرپنجم تا  هزارهتوان تاریخ نسبی اواخر های دشت رودبار میهای حاصل از بررسیداده مقایسه

های سنگی دشت رودبار در نظر گرفت؛ بدیهی است که کاوشهای مسچهارم پیش از میالد را برای محوطه

های ی راجع به قدمت استقرارها و سایر جنبهزیاد هایپرسش یتواند پاسخگوها میدر این محوطه هدفمند

 باشد. رودبار جنوبزندگی ساکنان این دوره در دشت 

است  IIنقلک  محوطهبیشترین وسعت مربوط به سنگی مس دوره شده مربوط بههای شناختهدر بین محوطه

در  IIنقلک  تپهانی آثار سطحی، بسیار غنی است؛ موقعیت مک تراکمهکتار وسعت دارد و ازنظر  13که بیش از 

کیلومتری جنوب و غرب محوطه  10حدود  فاصلهدر  رودلیهلبخش جنوب شرقی دشت است؛ بستر اصلی 

-تقریباً چهار کیلومتری می ایبافاصلههای این رودخانه نیز از شمال و شرق محوطه قرار دارد و یکی از شاخه

مدت، به استقراری طوالنیآن را توان تپه میها در این گذرد. با توجه به وسعت محوطه و ضخامت نهشته

 .نسبت دادهای معیشت متنوع کشاورزی و دامداری دائمی و با شیوه

؛ مانند اندگرفتهشکلای مربوط به استقرارهایی است که در مناطق کوهپایهها محوطهوسعت میزان کمترین 

مترمربع است و پراکندگی آثار  50ا کمتر از همانده از آنکه وسعت آثار برجای IIو  Iهای کم اسپید محوطه

ها بسیار اندک است، درمجموع تعداد شش محوطه از این نوع، در منطقه به دست آمد، با توجه سطحی در آن

و  رودلیهلو دسترسی کافی به آب  گرفتهشکلها ها که در کوهپایهگونه محوطهبه موقعیت مکانی این

گونه ورزی نداشته و نیز میزان اندک مواد فرهنگی و وسعت کم اینحاصلخیز دشت برای کشا هایزمین

شواهدی  ،این مجموعه محوطه؛ در سه کوچ رو نسبت داد پراکندههای عیتها را به جمتوان آنها، میمحوطه
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جیرفت و رودبار نیز امروزی نشینی آمده که مشابه آن در مناطق کوچدستچین بهاز نوعی معماری سنگ

 .(41-40: 1394)انجم روز و دانشی،  مده استآدستبه
 

 شدهشناساییهای فرهنگی دشت رودبار جنوب و دوره سنگیهای مسمشخصات محوطه– 4جدول 

 
 نام اثر

گاه های فرهنگی بر اساس دوره

 محوطه )متر(ارتفاع  (هکتارابعاد محوطه ) ی نسبینگار
ابلیس 

IV 
 ابلیس

 III 

-محطوط

 I  آباد

 یحیی
V 

II *    5/1شیر کشته  1  35/0 

 I *    36/1 0 آبادکلنگی جمال 2

 II *    16/0 0آباد کلنگی جمال 3

 ./50 3    * کلنگی آبکوشره 4

5 
آباد عباس 8محوطه موتور مشاع 

 سفلی
   * 35/0 1 

6 
آباد عباس 7موتور مشاع  IIتپه 

 سفلی
*    08/2 50/0 

 IV *    1/1 2 کلنگی چاه شور 7

 V *    21/1 1 کلنگی هارونیه 8

 VII *    25/0 5/1تپه هارونیه  9

 XII *    78/0 5/1 تپه هارونیه 10

 XIII    * 47/0 5/1 تپه هارونیه 11

 5/2 5/0    * تپه روستای کلنگ 12

 I *    2 2 تپه هفت ریگ 13

 III *    5/1 0محوطه هفت ریگ  14

 5/1 25/2    * زآبادیتپه عز 15

 VI *    6/1 1 یاراحمدیآباد تپه عباس 16

 VII *    9/1 2 یاراحمدیآباد تپه عباس 17

 5/1 5/1    * تپه چنال 18

 I    * 0045/0 0کم اسپید  محوطه 19

 II    * 0048/0 0کم اسپید  محوطه 20

 I *    117/0 5نقلک  تپه 21

 II * * *  13 5نقلک  تپه 22

 III * *   5/0 0نقلک  تپه 23

 IV    * 42/0 5/1نقلک  تپه 24

 V *    2/0 4نقلک  تپه 25

 VI *    25/0 1نقلک  تپه 26

 I    * 2/0 5/0ریگ بیلر  محوطه 27

 II * *   100/0 3ریگ بیلر  محوطه 28

 III *    9/1 2ریگ بیلر  محوطه 29

 I *    4/1 0تکل حاجی  تپه 30
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 II *    4/0 3تکل حاجی  تپه 31

 III *    3/0 0تکل حاجی  تپه 32

 IV *    4/0 0تکل حاجی  تپه 33

 V *    35/0 2تکل حاجی  تپه 34

 VI *    72/0 0تکل حاجی  تپه 35

 VII *    17/1 5/0تکل حاجی  تپه 36

 I *    21/0 0چاه شور  تپه 37

 III *    2/1 3چاه شور  تپه 38

 V    * 1/1 5/2چاه شور  تپه 39

 VI    * 35/0 5/2چاه شور  تپه 40

 VII *    7 5چاه شور  تپه 41

 VIII *    56/0 3چاه شور  تپه 42

 IX * *   4/1 5/2چاه شور  تپه 43

 X *  *  3/2 3چاه شور  تپه 44

 XI *    5/4 4چاه شور  تپه 45

 II *    3/0 3 یاراحمدیآباد عباس تپه 46

 III *    27/0 3 یاراحمدیآباد عباس تپه 47

 IV *    11/0 3 یاراحمدیآباد عباس تپه 48

 V *    4/0 3 یاراحمدیآباد عباس تپه 49

 5/1 15/0  *  * چاه احمد تپه 50

 0 5/0  *  * ده میر ازتاریخیپیش محوطه 51

 I *    54/0 0 آبادیاستقراری عل محوطه 52

 III *   * 40/0 0استقراری منی گز  محوطه 53

 

 نتیجه. 8

بوده  سنگیمس هدورهای انسانی از مستعد برای زندگی شاهد حضور جمعیت ایمنطقهعنوان دشت رودبار به

ها و مناطق شمالی این حوزه زمان با رشد جمعیت در بسیاری از مناطق دور و نزدیک ازجمله دشتاست، هم

ارس و جنوب غربی ایران در این دوره مانند دشت صوغان، بردسیر، دشت جیرفت و مناطق دورتر مانند ف

؛ این جابجایی جمعیت به دلیل افزایش نیازهای روزافزون اندواردشدههای انسانی، به این دشت نیز گروه

ها در دشت و است. بیشترین تعداد محوطه های جدید برای زندگی بودهجمعیت به منابع غذایی و یافتن مکان

سنگی دشت رودبار توزیع های مسالگوی اصلی استقرار در میان محوطه و گرفتهشکل رودلیهلهای کناره

 کهطوریبه؛ جنوب شرقی است –و دشت رودبار، با جهت شمال غربی  رودلیهلها در امتداد محوطه ایخوشه

، هرچند در این دوره الگوی دیگری از استقرار در اندگرفتهشکلدرصد استقرارها طبق این الگو  78حدود 

ای شناسایی شد که تأثیر پذیرفته از شکل و عوارض طبیعی و موقعیت جغرافیایی این مناطق طق کوهپایهمنا

درصد  13تنها اما ها است؛ کوه دامنههای فصلی و نزدیکی به مراتع وسیع در و عواملی مانند وجود رودخانه

پرآب  رودخانهز رودبار به همراه رسد دشت وسیع و حاصلخیگیرند؛ به نظر میها در این دسته جای میمحوطه

ای داده و نیاز چندانی به استفاده از مناطق کوهپایهدر اختیار ساکنان دشت قرار میکافی امکانات  رودلیهل
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 دامداران کوچ رو به کننده از سفال، نسبتیکجانشینِ استفاده مردم طورکلیبهوجود نداشته است؛ اگرچه 

 و سبد مانند،) ناپایدار از جنس مواد آلی ظروف بیشتر، معموالً آخر در مورداند؛ ایجاد کرده بیشتری نهشته

 نسبت به استقرارهای باستانی که برای نشینیکوچ هایو درمجموع محوطه اندکاربردهبه (ایپارچه هایکیسه

 کمتر الگوی استقرار یقطر از گرفته(می قرار مورداستفاده سفال که زمانی ویژه)بهاند بوده مسکون طوالنی زمانمدت

مدت، های متعلق به استقرارهای کوتاهاما وجود همین تعداد محوطه ؛(Feinman 2015) هستند دستیابیقابل

برداری از طبیعت های زندگی و بهرهالگوی متفاوت با استقرارهای دشت است و تنوع در شیوه دهندهنشانخود 

ها در این دوره در شترین تأثیر در نوع الگوی استقراری محوطهرسد بیبه نظر می دهد.پیرامون را نشان می

، میزان اتکای این استقرارها به دو و دشت رودبار بوده است رودلیهلدشت رودبار مربوط به دو عامل مهم 

با  کهدرحالی معیشت مبتنی بر کشاورزی است هشیوغالب بودن  دهندهنشانحاصلخیز  هایزمینعامل آب و 

را به استقرارهای  های گروه دومتوان محوطهیزان و تراکم آثار سطحی، موقعیت مکانی و وسعت، میتوجه به م

تدریج و بهمبتنی بر کشاورزی زندگی  شیوه .کوچ رو نسبت داد پراکندههای مربوط به جمعیت فصلی()موقت 

... موجب پیشرفت در نی وززم شخمدر اثر نیازهای پیش رو مانند وسایل و ابزار درو کردن محصوالت و لوا

فنّاوری ساخت این وسایل گردیده و منجر به ظهور مشاغل تخصصی مرتبط با این امور گردیده است. شواهد 

 دهندهنشانهای باکیفیت پخت و تزئین عالی های این منطقه ازجمله وجود سفالآمده از سطح محوطهدستبه

بخشی از  کنندهتأمینتر نقش های بزرگبرخی محوطه پیشرفت فناوری و تخصص گرایی در این زمینه است،

های پخت سفال همراه آثار کورهدهد؛ می پیرامونی خود بوده و نوعی تمرکزگرایی را نشان هایمحوطهنیازهای 

هد محکمی بر تولید محلی ها شواها و در سطح دیگر محوطههای دفرمه شده در اطراف و داخل کورهبا سفال

در مناطق دور و نزدیک ازجمله دشت جیرفت،  سفالسبک و فناوری تولید شباهت ، وجودینباا سفال است؛

های موجود در برخی موارد با تل باکون فارس، نشان دشت اسفندقه، دشت ارزوئیه، بردسیر، بم و حتی شباهت

اطق یادشده دارد. ای بین استقرارهای دشت رودبار با سایر منای و برون منطقههای درون منطقهکنشاز برهم

های مختلف برای رفع های معیشت موجب مبادالت بازرگانی در بین محوطههمچنین وجود تنوع در شیوه

های متعلق به دوران مفرغ در های گوناگون استقرارها شده است. شناسایی محوطهنیازهای ساکنان دسته

دهد؛ دشت رودبار بدون هیچ گسستی وارد می خوبی نشاندشت رودبار؛ توالی استقراری بین این دو دوره را به

 دادهرخها های اجتماعی نخستین که در آنسنگی و پیچیدگیتردید استقرارهای مسو بی مفرغ شده دوره

گیری اجتماعات پیچیده در دوران مفرغ و ورود این های شکلاست نقشی اساس در به وجود آمدن زمینه

 شهرنشینی داشته است. دورهمنطقه به 
 

 تشکّر و قدردانی
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