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تحلیل الگوی استقرار دوره مسسنگی دشت رودبار جنوب ،حوزه فرهنگی هلیل رود
علی دانشی



دانشآموخته کارشناسی ارشد باستانشناسی ،دانشگاه جیرفت
نصیر اسکندری
استادیار گروه باستانشناسی ،دانشگاه جیرفت
تاریخ دریافت1395/10/14 :؛ تاریخ پذیرش1397/10/20 :

چکیده
دشت رودبارجنوب و ارتفاعات پیرامون آن در جنوب شرق ایران از دیرباز بهواسطه اقلیم مناسب دارای قابلیتهای فراوان جهت
استقرار جمعیتهای انسانی بوده است .بررسیهای باستانشناسی دشت رودبار جنوب بهعنوان بخش مهمی از پژوهشهای
باستانشناسی صورت گرفته در حوزه فرهنگی هلیلرود در محدودهای به وسعت بیش از  6000کیلومترمربع انجامشده که از میان
آثار شناساییشده 53 ،محوطه آن متعلق به دوره مسسنگی بوده است .رودخانه دائمی هلیلرود و دشت حاصلخیز رودبار جنوب،
مهمترین عوامل مؤثر در شکلگیری نوع الگوی استقراری محوطههای مسسنگی این حوزه بوده است .الگوی اصلی پراکنش
محوطهها در این دوره ،الگویی خوشهای در کنار هلیلرود و شاخههای فرعی آن در بستر دشت رودبار و مناطق پای کوهی و
میانکوهی است .با توجه به شواهد موجود ازجمله موقعیت مکانی ،وسعت ،میزان و تراکم آثار سطحی میتوان این محوطهها را به
استقرارهای دائم یا موقت نسبت داد .بامطالعه گونههای سفالی بهدستآمده از این محوطهها و مقایسه آن با سفالهای تپه یحیی و
تل ابلیس و محطوط آباد میتوان توالی و تداوم استقرارها را در مراحل مختلف دوره مسسنگی مشاهده کرد .ارتباط دشت رودبار
با مراکزی چون دره بردسیر (تل ابلیس) ،دشت صوغان (تپه یحیی) و دشت جیرفت (محطوط آباد) موجب شکلگیری فرهنگهای
مشترک و برهمکنشهای فرهنگی متقابل در این دوره بوده است .این مقاله تالش دارد ضمن معرفی استقرارهای دوره مسسنگی
دشت رودبارجنوب ،با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی (جیآی اس) به بازسازی و تحلیل الگوی استقراری این دوره
بپردازد.
واژههای کلیدی :الگوی استقراری ،دوره مسسنگی ،دشت رودبار جنوب ،حوزه فرهنگی هلیلرود
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 .1مقدمه
در تعریفی ساده میتوان گفت الگوی استقرار توزیع بقایای باستانشناسی حاصل از فعالیت انسان در بستر
چشم انداز و ارتباط فضایی بین این بقایا و عوارض طبیعی و محیط اجتماعی است .با فرض اینکه این ارتباطات
در قالب عادات قابل پیشبینی الگو شدهاند ( ،)Kantner 2014استقرار باستانشناسی بهمثابه روابط اجتماعی
با استفاده از دادههای باستانشناسی تعریفشده است؛ تحلیلهای استقرار در باستانشناسی تالش میکند تا
از توزیع فضایی مواد فرهنگی ایستا و دخل و تصرف انسان در طبیعت و تغییرات مشهود در چشمانداز همعصر
خود برای درک پویایی فرهنگ و فعالیتهای محیطی نظامهای استقرار انسان استفاده کند (.)Trigger 1967
از تحلیل الگوهای استقرار می توان برای بازسازی و توضیح رفتار گذشته انسان و ارتباط آن با محیط پیرامون
استفاده کرد .این تحلیلها میتواند در چندین سطح از تحلیل فضایی محوطههای کوچک تا پژوهشهای
بزرگمقیاس از استقرارهای بشری در مقیاس قارهای اجرا شود .ازنظر تاریخی تحلیل الگوی استقرار بر روی
توزیع اجتماعات در بستر چشمانداز منطقهای تمرکز کرده است .تأکید تحلیل الگوهای استقرار بیشتر از
تکنیکهای کیفی بر کمیت است ( .)Kantner 2014روشهای الگوی استقرار و چشمانداز نقشی محوری در
باستانشناسی نوین دارند ( .)Kowalewski 2008; Renfrew 2003; Sabloff and Ashmore 2001این
مطالعات متکی به بررسیهای سطحی باستانشناسی هستند که توزیع آثار مادی گذشته حضور (سکونت)
انسان را در طول چشمانداز کشف و ضبط میکنند .بررسی و تجزیهوتحلیل این بقایای فیزیکی بر روی سطح
زمین (مانند ،قطعات سفال ،مصنوعات سنگی ،پی خانهها و یا پشتهها) بنیانی علمی برای تفسیر الگوهای استقرار
باستانی و مناظر ارائه میدهد .ارتباط بین الگوهای استقرار منطقهای ،میزان جمعیت و محیط یکی از نخستین
موارد کاربردی تحلیل الگوهای استقرار را نشان میدهد .آغاز آنچه در میانه  1960میالدی باستانشناسی نو
(نوین) نامیده شد به طور عمیق از دیدگاه تحلیل الگوهای استقرار از طریق ارتباط با روشهای علمی و ابزارهای
جدید تحلیلی تأث یر پذیرفت .یکی از نقاط قوت اصلی تحقیق الگوی استقرار این است که دیدگاه وسیعی از
تغییرات توزیع سکونت انسان در بستر چشمانداز را فراهم کرده است .اگرچه چشمانداز وسیع حاصل از
بررسیها ممکن است هرگز دیدگاه دقیق یا مفصلی مانند آنچه از کاوش امکانپذیر است ارائه نکند ،اما در
مقیاس جمعیتی به نتایجی منجر میشود که کاوشها بهتنهایی نمیتوانند به دست بیاورند .از طریق تلفیق
بررسیهای باستانشناسی با کاوشهای هدف میتوان دیدگاه جامع مناسبی از جوامع گذشته به دست آورد
( .)Feinman 2015در این مقاله بهصورت موردی به الگوی استقراری محوطههای مسسنگی شناساییشده در
دشت رودبار جنوب پرداختهشده است ،این تحقیق بر پایه پرسشهای مهمی همچون نوع الگوی استقراری و
نحوه پراکنش استقرارهای دوره مسسنگی در دشت رودبار ،نقش متغیرهای زیستمحیطی در الگوی
استقراری دوره مسسنگی دشت رودبار و چگونگی برهمکنشهای فرهنگی دشت رودبارجنوب با مناطق
همجوار در این دوره انجامشده است .هدف از این مطالعه عالوه بر شناسایی محوطههای استقراری دوره مس -
سنگی در دشت رودبار جنوب ،مطالعه توزیع مکانی محوطههای مسسنگی محدود شهرستان (دشت) رودبار
جنوب بوده است .ازآنجاکه تاکنون هیچ پژوهش مستقلی جهت شناخت و مطالعه استقرارهای مسسنگی
دشت رودبار جنوب بهرغم غنای فراوان این دوره صورت نگرفته است و از طرفی مطالعه دوره مسسنگی منجر
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به شناسایی و مطالعه زمینههای ظهور فرهنگ های دوران مفرغ و آغاز شهرنشینی در این منطقه که یکی از
مناطق کانونی دوره شهرنشینی در جنوب شرق ایران بوده ضرورت و اهمیت موضوع بیشتر روشن میشود.
 .2روش تحقیق
روش گردآوری اطالعات در این تحقیق میدانی و اسنادی و روش پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی بوده است.
تحلیلهای صورت گرفته نیز بر پایه تحلیلهای جغرافیایی و آماری و رویکرد تحلیل الگوی استقراری
انجامشده است .ازآنجاکه مبنای اصلی مطالعه الگوی استقراری ،بررسیهای سطحی باستانشناسی هستند؛
ابتدا کل منطق دشت رودبار جنوب و ارتفاعات پیرامون آن با روش پیمایشی موردبررسی قرار گرفت و همزمان
برای شناسایی محوطهها از اطالعات مردمان مح لی نیز که به دلیل زندگی مبتنی بر دامداری و کوچ روی
آشنایی خوبی نسبت به منطقه داشتند استفاده شد .اکثر مناطق کوهستانی از مناطق میانکوهی و دامنههای
پاییندست گرفته تا روی ارتفاعات و کنار رودها و نزدیکی چشمهسارها و قناتها و سایر منابع آب و مکانهای
مستعد برای زندگی و کوچنشینی بهدقت موردبررسی قرار گرفت و موقعیت محوطهها به کمک دستگاه GPS
ثبت گردیده و بر روی نقشه نشان داده شد .از کلی آثار از زوایای مختلف عکسبرداری شده و ابعاد محوطهها
اندازه گیری شد و در صورت وجود مواد فرهنگی و پراکندگی سطحی آثار اقدام به جمعآوری نمونه و سپس از
آنها عکسبرداری و طرح فنی تهیه شد .سپس بر اساس شواهد موجود و یافتههای سطحی (عمدتاً سفال) به
تاریخگزاری نسبی محوطهها پرداختهشده و دادههای مربوط به محوطههای مسسنگی جهت مطالعات بعدی
از سایر دادهها تفکیکشده است .در مرحله دوم کلی مواد فرهنگی بهدستآمده از محوطهها ،موردمطالعه و
تجزیهوتحلیل قرارگرفته و نتایج حاصله با موارد مشابه در مناطق همجوار مقایسه و به ارائه تحلیل و نتیجه-
گیری پرداخته شد؛ همچنین برای ارائه الگوی استقراری دوره موردمطالعه با استفاده از ارتباط متغیرهای
موقعیت مکانی محوطهها در دشت و مناطق کوهستانی (شامل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح آبهای آزاد)،
فواصل محوطهها با رودخانهها ،فواصل محوطهها با محوطههای مرکزی ،از یکسو و نحوه پراکنش محوطهها از
سوی دیگر به تحلیل نوع الگوی استقراری محوطهها در این دوره پرداختهشده است؛ و برای این منظور عالوه
بر دادههای حاصل از فعالیت میدانی از تصاویر ماهوارهای و نقشههای جغرافیایی و نرمافزار  GISنیز استفاده
شد.
 .3مطالعات پیشین
برای نخستین با استاین در سال  1936میالدی درباره مکانهای باستانی منطق رودبار جنوب مطالبی منتشر
میکند ( .)Stien 1937سپس در سال  1347خورشیدی یک هیئت ایرانی به سرپرستی دکتر علیاکبر سرفراز
منطقه را مورد بازدید قرار داده و چند تپه ازجمله تپ خرگ را به ثبت میرساند (معصومی؛ 1383؛ .)292-294
سومین بار سیدسجادی طی سالهای  1354تا  ،1364در چهار مرحله کرمان را از بردسیر تا حاشیههای
هلیلرود موردبررسی قرارداد (سیدسجادی؛  )130 :1374و حاشیههای هلیلرود را در سالهای  1363و 1364
بررسی کرد (همان .)323 :ولیاهلل دهقانی در سال  1382خورشیدی منطق رودبار را (از سهراهی بهادر آباد ــ در 25
کیلومتری شمال غرب اسالمآباد ــ تا دهستان میرمقداد در فاصلهی تقریباً  45کیلومتری جنوب شرق آن با مساحتی در حدود

 700کیلومترمربع) بررسی کرد (دهقانی .)1382 ،در سال  1388یک پژوهش موردی توسط شهسواری با عنوان
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بررسی روشمند تپ باستانی تمبخرگ واقع در روستای مختارآباد انجام شد (شهسواری .)1388 ،آخرین پژوهش
صورت گرفته در این منطقه بررسی قسمتهای باقی ماند شهرستان رودبار جنوب (فصل دوم) بود که توسط
نگارنده اول این مقاله (دانشی )1391 ،انجام شد .شناسایی شمار فراوان محوطههای باستانی متعلق به دورههای
فرهنگی گوناگون در حوزه فرهنگی هلیلرود (ر.ک.به مجیدزاده ،)4 :1381 ،یا حوزه فرهنگی جازموریان (چوبک،
 ،)15 :1383نشان از غنای این حوزه و بهویژه دشت رودبار جنوب است؛ تاکنون پژوهشهای باستانشناختی
بسیار اندکی در این حوزه انجامشده است (درباره پژوهشهای باستانشناختی در منطق جنوب شرق ایران ر.ک.به
سیدسجادی؛  ،127 -130 :1374مجیدزاده ،4-5 :1381 ،چوبک  1383و شهسواری .)1393 ،هیچیک از پژوهشهای
صورت گرفته در این منطقه به الگوی استقراری نپرداخته و تنها به ارائه گزارش و معرفی محوطهها بسنده
کرده است .پژوهش حاضر نخستین مطالعه الگوی استقراری در این منطقه است که به دوره مسسنگی این
دوره در حوزه موردمطالعه پرداخته است.
 .4موقعیت جغرافیایی و شرایط زیستمحیطی دشت رودبار جنوب
دشت رودبار در بخش جنوب شرقی حوزه فرهنگی هلیلرود و در منطق جنوب شرق ایران واقعشده است .این
منطقه چشماندازهای محیطی متفاوتی دارد که آن را از دیگر بخشها متمایز میکند .حوزه فرهنگی هلیلرود
که ازنظر جغرافیایی تقریباً منطبق با حوضه آبریز این رودخانه است در این منطقه از فالت ایران واقعشده
است؛ این حوزه از شرق به استان سیستان و بلوچستان ،از غرب به شهرستانهای بافت و سیرجان ،از شمال و
شمال شرق به کوهستان های جبال بارز و ساردوئیه و شهرستان بم و از جنوب به استان هرمزگان منتهی می-
شود .برخالف بسیاری از بخشهای منطقه جنوب شرق ایران حوزه هلیلرود در دل این منطقه با درهها و
مناطق سرسبز و پر آب ،دارای تنوعی کمنظیر ازنظر اقلیم است؛ بهطوریکه مناطق پست و جنوبی این حوزه
دارای آبوهوایی گرم و مرطوب بوده و در تابستانها دمای آن از  50درجه سانتیگراد نیز فراتر میرود و
مستعد تولید محصوالتی مانند خرما است ،اما در همین زمان مناطق کوهستانی این حوزه از آبوهوایی
معتدل تا خنک برخوردار است .از طرفی در زمستان که نواحی کوهستانی پوشیده از برف است و آبوهوایی
سرد دارد مناطق جنوبی و پست این منطقه دارای آبوهوایی معتدل و مناسب برای کشت محصوالت جالیزی
و صیفیجات است؛ چنین تنوعی در آبوهوا همراه با خاک حاصلخیز ،موجب کشت انواع محصوالت
گرمسیری و سردسیری در منطقه شده است ،از طرفی مناطق کوهستانی که در زمستان از بارش برف و باران
مناسبی برخوردار است در تابستان به مراتع سرسبز و غنی و ییالق مناسب جهت اسکان عشایر تبدیل می-
شود؛ و بهواسطه وجود همین کوهستان ها است که منابع و معادن غنی همچون سنگ کلریت ،مرمر ،فیروزه،
عقیق و فلزاتی مانند مس و آهن و  ...همواره در دسترس ساکنان این سرزمین قرار داشته است .منبع اصلی
آب در حوزه هلیلرود و بزرگترین رودخانه این حوزه و همچنین جنوب شرق رود هلیل است که پس از عبور
از دشت جیرفت و رودبار و طی کردن مسیری در حدود  400کیلومتر وارد باتالق جازموریان میشود .نزدیکی
این حوزه به خلیجفارس که مناطق جنوبی این حوزه فاصلهای در حدود  200کیلومتر با دریا دارد نیز به لحاظ
دسترسی به آبهای آزاد به این منطقه اهمیتی استراتژیک بخشیده است (مجیدزاده.)32-31 :1387،
دشت رودبار در شهرستان رودبار جنوب واقعشده و مهمترین رودخانه این شهرستان هلیلرود است و
رودخانههای فصلی مهم شهرستان رودبار عبارت اند از :استارد ،سرجنگل ،گهان ،میرسعیدی و نگیسون که از
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شاخههای رودخانهای هلیلرود محسوب میشوند .پنجههای آبرفتی و پادگانههای آبرفتی جوان اواخر
پلیوستوسن و اوایل هولوسن که در نواحی مرکزی رخنمون دارند برخالف دشتهای سیالبی دوران چهارم که
قسمت کوچکی را در شمال غرب شهرستان رودبار پوشش داده است از گسترش زیادی برخوردارند .نواحی
حاشیهای دریاچه جازموریان توسط رسوبات بستر رودخانهای پوشیده شده است که در این میان پهنههای
ماسهای و شنی با جهت شمال غرب ـ جنوب شرق کشیده شدهاند .مخروط افکنههای متعددی دشت را
محصور میسازد که این مخروط افکنهها در پای ارتفاعات دارای دانههای درشت بوده و با دور شدن از
ارتفاعات بهتدریج دانهریز شده تا جایی که در وسط دشت و اطراف رودخانه هلیل کامالً دانهریز بوده و باعث به
وجود آمدن زمینهای حاصلخیز و مستعد برای کشاورزی شده است .از منطق بهادرآباد پس از پشت سر
گذاشتن تراسهای قدیمی ،دشت نسبتاً وسیعی وجود دارد که تا منطق کهنوج را در برمیگیرد ،این دشت
دارای شیب مالیمی بهطرف رودخانه هلیل است که در زیردست آن واقعشده است (تصویر .)1
دشت رودبار ازنظر کشاورزی دارای اهمیت فراوانی است .عوامل اقلیمی مساعد ،کمیت و کیفیت محصوالت
زراعی و باغی منطقه را چشمگیر نموده است .زندگی در این اقلیم به دلیل شرایط خاص آن بر پای کشاورزی
و دامپروری بوده است؛ بهطوریکه این شیوه معیشت ،امروزه نیز همچنان غالبترین شیوه زندگی در این
منطقه است؛ متون تاریخی نیز بر شرایط مناسب اقلیمی و زیستمحیطی منطقه تأکید دارد؛ صفا در کتاب
تاریخ جیرفت و کهنوج اشارهکرده که :اراضی و بیابانها و جنگلهای دو طرف هلیلرود و تمام رودهای دیگر و
تمام دشتهای شهرستان کهنوج (رودبار) در اواخر زمستان و فصل بهار پوشیده از علف هستند ،به همین جهت
عالوه بر دامداران بومی ،بیشتر ایالت ساردوئیه و مهنی و حتی تعدادی از ایالت بافت و سیرجان قشالقشان
کهنوج و رودبار است (صفا .)26 :1373 ،ازآنجاکه بر اساس نتایج مطالعات گیاه باستانشناسی و مطالعه گونههای
گیاهی شرایط اقلیمی در جنوب شرق ایران از هزار سوم و چهارم پیش از میالد تغییرات زیادی نداشته است،
میتوان این شرایط را به دوره مسسنگی نیز نسبت داد (ر.ک .تنبرگ.)1387 ،

تصویر  -1نقش ایران و موقعیت استان کرمان (باال سمت راست) و شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان
(وسط سمت چپ) و موقعیت دشت رودبار جنوب (پایین سمت راست)

 /104تحلیل الگوی استقرار دوره مسسنگی دشت رودبار جنوب ،حوزه فرهنگی هلیل رود

 .5استقرارهای دوران مسسنگی دشت رودبار جنوب
بر اساس بررسیهای باستانشناسی صورت گرفته سابق حضور نخستین جمعیتهای انسانی در دشت رودبار
جنوب به دوران مسسنگی میرسد؛ این بررسیها منجر به شناسایی محوطههایی از دوران مسسنگی تا
دوران اسالمی گردیده است؛ این پژوهش بهصورت موردی به دوره مسسنگی پرداخته است .تاکنون از مجموع
بررسیهای باستانشناسی دشت رودبار جنوب درمجموع  279محوطه باستانی متعلق به ادوار گوناگون
شناساییشده است؛ از این تعداد  53محوطه مربوط به دوره مسسنگی است (تصویر .)2

تصویر  -2پراکندگی محوطههای مسسنگی در دشت رودبار جنوب

این محوطهها را میتوان بر اساس مقایسه گونه شناختی سفالهای سطحی و از طریق مقایسه با
محوطههای کاوششدۀ این منطقه شامل :تپه یحیی در دشت صوغان ،تل ابلیس در بردسیر و محطوط آباد در
دشت جیرفت به دورههای مختلف مسسنگی نسبت داد .برخی از این محوطهها دارای چند دوره استقرار بوده
و برخی دیگر تک دورهای است و تنها در دوره مسسنگی مسکون بوده است .از مجموع  53محوطه مربوط به
دوره مسسنگی  10محوطه شامل :محوطه استقراری علیآباد  ،Iمحوطه دهمیر ،تپ عباسآباد یاراحمدی ،V
تپ عباسآباد یاراحمدی  ،IVتپ عباسآباد یاراحمدی  ،IIمحوطه ریگ بیلر  ،IIIتپ نقلک  ،Vتپه هفت ریگ
 ،Iمحوطه آبکوشره و کلنگی جمالآباد  Iآثار دوره مفرغ را نیز دارا است و یکی محوطهها به نام شیر کشته II
عالوه بر دوره مسسنگی ،آثار دوره تاریخی را نیز دارد .قدیمیترین دوره استقراری در بین محوطههای
مسسنگی شناختهشده در دشت رودبار ،دوره یحیی ( VAسدههای پایانی هزاره پنجم پ.م) است که در نُه محوطه
شناساییشده است (جدول  4و تصویر .)3
رایجترین گونه سفالی مربوط به دوره یحیی  VAکه در این محوطهها شناساییشده ،ظروف سفالی با نقش
سیاهرنگ بر روی زمین قرمز است؛ این نوع سفالها با طرحهای تکراری هاشورها یا طرحهای هندسی (جناغی)
تزئین شدهاند و تفاوت آنها با سفال دوره قبل از آن یعنی یحیی  VBدر رنگ زمینه این سفال است که
بهجای نخودی به قرمز تبدیلشده است.
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تصویر  -3پراکندگی محوطههای دوره یحیی  VAدر دشت رودبار جنوب

گونه سفالهای سیاه بر زمینه نخودی در دورههای زمانی  VA1و  VA2در تپه یحیی متداول بوده است
(بیل و لمبرگ کارلووسکی ،)121 :1388 ،اینگونه سفالی از میان نُه محوطه پیشگفته که دارای آثار سفالی دوره
یحیی  VAهستند ،در شش محوطه تپه هارونی  ،XIIIتپ نقلک  ،IVتپ چاه شور  ،Vتپ چاه شور ،VI
محوطه استقراری منیگز  IIIو محوطه موتور مشاع  8عباسآباد سفلی بهدستآمده است (لوح -1جدول .)-1
عالوه بر اینگونه سفالی گونه دیگری از سفال خشن کاه دار در چهار محوطه ریگ بیلر  ،Iکم اسپید  ،Iکم
اسپید  IIو محوطه موتور مشاع  8عباسآباد سفلی نیز بهدستآمده است ،اینگونه سفالی شامل سفالهای
دست سازی است که به مقدار زیادی با کاه نیز آمیختهشدهاند و از اشکال رایج آنها ظروف دهانه باز است،
هرچند این نوع سفال از قدیمیترین دوره یعنی  VIIتا دوره  VBمتداولتر بوده؛ اما در دوره  VAنیز تداوم
داشته است .سفالهای خشن بهدستآمده در چهار محوطه پیشگفته را با توجه به نداشتن هیچگونه نقشی بر
سطح خارجی و عالوه بر این وجود همزمان گونه سفالی سیاه بر زمینه قرمز -که شاخص دوره پنجم  Aاست-
با این نمونه سفال در محوطه موتور مشاع  8عباسآباد سفلی ،بااحتیاط به این دوره نسبت میدهیم .بر اساس
نظر توماس بیل و لمبرگ کارلوسکی ،قدمت سفالهای دوره  VAیحیی بر اساس تاریخگزاری رادیو کربن به
 3300تا  3600قبل از میالد نسبت دادهشده است (همان .)51-50 :هرچند این تاریخگزاریها قدیمی بوده و
بهاحتمالزیاد این دوره ،سدههای پایانی هزاره پنجم پ.م را دربر میگیرد ( .)Eskandari, in pressپس از دوره
یحیی  VAدومین دوره شناساییشده در این منطقه محطوط آباد  Iاست که با دوره ابلیس  IIIو اوایل ابلیس
 IVهمزمانی دارد .چهار محوطه دارای آثار این دوره است(جدول )4؛ سفال محطوط آباد  Iشامل چهار فرم-1:
قدحهای مخروطی کوتاه ،قدحهای بزرگ-2 ،کوزههای استوانهای ،ظروف گلدانی شکل-3 ،کاسههای کروی -4
ظروف مخروطی شکل هستند؛ در قدحها معموالً در قسمت زیر دهانه یک یا دو یا تعداد بیشتری نوار برجسته

 /106تحلیل الگوی استقرار دوره مسسنگی دشت رودبار جنوب ،حوزه فرهنگی هلیل رود

افقی وجود دارد ،اینگونه خاص در تل ابلیس نیز بهدستآمده و با عنوان ( )Ridged Wareنامگذاری شده
است.

لوح  :1طرح سفال منتخب دوره یحیی  VAدر دشت رودبار جنوب (طرح :دانشی)
جدول  -1مشخصات سفال منتخب دوره یحیی  VAدر دشت رودبار جنوب

دو نموند دیگر شامل ظروف منقوش و ظریفی است که برای نخستین بار از محطوط آباد گزارششده
است -1 :قدحهای بزرگ و کوزههای استوانهای که بهوسیله چرخ سفالگری و با پیوستن مجموعهای از رشته-
ها ساختهشدهاند و سطح خارجی آنها خشن و پرداختنشده است و سطح داخلی آنها آثار چرخشی دارد.
رنگ بدنه این سفالها زرد تا قهوهای کمرنگ است .سطح خارجی با نوارهای افقی یا مورب خاکستری یا قرمز
سوخت تیره تا زیتونی منقوش شده است -2 .کوزههای کروی متوسط تا بزرگ که با نوار یا ورقه گلی بر روی
چرخ بطئی در حال چرخش تزئین شده است -3 .کاسههای نیم کروی با پایه حلقوی و بارنگهای سیاه ،سفید
و قرمز منقوش که با فتیلههای نازک بر روی چرخ سفالگری ساختهشده و سطح خارجی آن بعد از خشک
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شدن در جهت عمودی تراشیده شده و آنها را ظریفتر کرده است -4 .گلدانهای مخروطی پایهدار؛ این
ظروف ظریف ،زیبا و پرکار و مشخصاً نیای فرم مشابه در دوره مطوطآباد  IIهستند .تزئین این ظروف شبیه
نوع کاسههای نیم کروی پیشگفته است .عالوه بر آن در مواردی تزئین با سه رنگ سیاه ،قرمز و سفید و
درنتیجه ،تضاد رنگ آنها الگوهای بصری جالبی ایجاد کرده است .طرحهای هندسی شامل ساده ،نردبانی،
مواج ،طرح استخوان ماهی ،پیچدار ،نقطهای و حلقهای ،ستاره ،لوزی ،مثلث ،دایره ،حلزونی و بسیاری نقوش
دیگر است .از دیدگاه فنی ایجاد و تثبیت این نقوش با تضاد رنگها نیاز به مهارت و وقت فراوان استVidale (.
 .)and Desset 2013: 241-245اینگونه سفالی همزمان با ابلیس  IIIاست و تاریخ نسبی آن را میتوان پایان
هزاره پنجم و آغاز هزاره چهارم پ.م دانست (لوح  ،2جدول .)2

لوح  :2طرح سفال منتخب محوطههای دوره محطوطآباد  Iو ابلیس  IIIدر دشت رودبار جنوب( ،طرح :دانشی)
جدول  -2مشخصات سفال منتخب محوطههای دوره محطوطآباد  Iو ابلیس  IIIدر دشت رودبار جنوب

 /108تحلیل الگوی استقرار دوره مسسنگی دشت رودبار جنوب ،حوزه فرهنگی هلیل رود

بیشترین تعداد محوطههای شناساییشده مس سنگی در دشت رودبار متعلق به دوره ابلیس ( IVعلیآباد)
است .از مجموع کل محوطهها تعداد  46محوطه دارای آثار متعلق به دور ابلیس ( IVعلیآباد) است (جدول  4و

تصویر  .)4سفال گونه علیآباد برای نخستین بار از کاوشهای تل ابلیس در بردسیر که توسط کالدول در سال
 1967میالدی صورت گرفت معرفی شد ()Caldwell 1967؛ این سفال از نوع دستساز با شاموت گیاهی و
ماسه است.

تصویر  :4پراکندگی محوطههای دوره علیآباد (ابلیس  )IVدر

لوح  :3طرح سفال منتخب محوطههای دوره ابلیس  IVدر

دشت رودبار جنوب

دشت رودبار جنوب( ،طرح :دانشی)

خمیره سفال به رنگ قهوهای متمایل به صورتی یا آجری است .پوشش سطح سفالها لعاب گلی غلیظ
نخودی است .سفال علیآباد ظریفتر از نمونههای ابلیس II ،I ، 0و  IIIاست و ضخامت بدنه آن بین شش تا
ده میلیمتر است .فرمهای ظروف علیآباد شامل کاسههای دهانه باز که دارای زینهای روی لبه هستند و
کاسههای با بدنه کروی و کاسههایی با پایههای حلقوی است.
سفال علیآباد در پنج گروه طبقهبندیشده است -1 :علیآباد ساده  -2علیآباد منقوش (نقوش بارنگ قهوهای،
قرمز یا سیاه کشیده شدهاند و متداولترین عناصر نقشی را خطوط مستقیم ،منحنی و یا موجی تشکیل میدهد)  -3علیآباد
دورنگ (برای تزئین این نوع سفالها از ترکیب دورنگ قرمز و سیاه ،قهوهای و سبز یا سیاه و سبز استفادهشده است)  – 4علی-
آباد شسته و  -5علیآباد دارای نوار برجسته (( )ridgedلوح  ،3جدول  .)3از نکات قابلتوجه در میان طبقهای که
سفالهای علیآباد در آن بهدستآمده ،قطعات مربوط به کاسههای معروف به لبه واریخته است .همچنین
نمونههایی از ظروف گلدانی شکل و ظروف دارای لبهکوتاه روی شانه نیز از این الیه بهدستآمده است که از
ویژگیهای دوره آغاز نگارش به شمار میرود (ملک شهمیرزادی .)402 :1378 ،سفالهای این دوره بر طبق تاریخ-
گزاری رادیو کربن به بازۀ زمانی  3500تا  3645پیش از میالد نسبت دادهشده است (.)Caldwell 1967
همچنین بر اساس نتایج سالیابی مطلق بهدستآمده از کاوش تپه دهنو شهداد ،تاریخ  3300-3700پ.م
برای دوره علیآباد پیشنهاد گردیده است (اسکندری .)1395
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جدول  :3مشخصات سفال منتخب محوطههای دوره ابلیس  IVدر دشت رودبار

 .6الگوهای استقراری و نقش متغیرهای زیستمحیطی در شکلگیری آنها
عوامل طبیعی و متغیرهای زیستمحیطی بیشترین تأثیر را در شکلگیری محوطهها و نوع الگوهای استقراری
دوره مسسنگی در دشت رودبار جنوب داشتهاند؛ بنابراین جهت بازسازی این الگوها نخست باید به نقش
هریک از این متغیرهای تأثیرگذار پرداخته شود تا از این طریق تصویری از الگوهای استقراری این دوره حاصل
گردد.
 .1-6ارتفاع :دشت وسیع رودبار با امتداد شمال ـ جنوب یعنی در جهت کلی فعالیتهای زمینشناختی
منطقه قرارگرفته است .ارتفاعات محصورکننده آن شامل رشتهکوههای جالبارز در شمال شرق ،کوه آبسکون
در شمال و بلندی های کم ارتفاع مرگیج در شمال شرقی و ارتفاعات غربی است .ارتفاع دشت از حدود 500
متر در شمال شرقی (تنگه بهادر آباد) تا  355متر در کناره دریاچه هامون کاهش مییابد .بیشترین تعداد
محوطههای مسسنگی رودبار جنوب (حدود  95درصد محوطهها) در میانگین ارتفاعی  400تا  500متر از سطح
آبهای آزاد شکلگرفتهاند بهطوریکه از مجموع  53محوطه مربوط به دوره مسسنگی تنها سه محوطه (5/6
درصد محوطهها) در ارتفاع باالتر از  500متر قرارگرفته است .مناطق با ارتفاع پایینتر از  400متر نیز در اطراف
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دریاچه جازموریان قرارگرفته و احتماالً به دلیل باتالقی و سیالبی بودن زمینها در بیشتر فصول قابل سکونت
نبوده و به همین دلیل در این مناطق هیچ محوطه باستانی شناسایی نشد (نقشه .)1
 .2-6دشت رودبار :عرض دشت رودبار در حدفاصل ارتفاعات شرق و غرب بین  70تا  100کیلومتر است و
طول آن در جهت شمال ـ جنوب از  100کیلومتر در بخش غربی دشت تا  150کیلومتر بهطرف شرق افزایش
پیدا میکند .بیشترین تعداد محوطههای مسسنگی در دشت شکلگرفته و از مجموع  53محوطه بیش از 90
درصد در دشت واقعشده و تنها تعداد پنج محوطه که کمتر از  10درصد کل محوطهها را شامل میشود در
مناطق کوهپایهای شکلگرفتهاند (نقشه .)2

نقشه  :1پراکندگی محوطههای دوره مسسنگی در دشت

نقشه  :2پراکندگی محوطههای دوره مسسنگی در دشت

رودبار جنوب بر اساس ارتفاع مناطق

رودبار جنوب بر اساس توزیع در مناطق دشت و کوهستان

 .3-6رودخانهها :بیش از  86درصد محوطهها در کناره هلیلرود و شاخههای فرعی آن واقعشدهاند و کمتر از
 14درصد باقیمانده در کناره رودهای فصلی که از ارتفاعات شمال و شمال شرقی دشت رودبار سرچشمه می-
گیرند واقعشدهاند .میزان فاصله محوطهها با رودخانه به نحوی تنظیمشده که محوطهها در معرض جریانات
سیالبی قرار نداشته باشد و به همین دلیل نیز بسیاری از محوطهها در کناره شاخههای فرعی هلیلرود
شکلگرفته و الگویی خوشهای با چند ردیف محوطه در امتداد شاخههای فرعی به وجود آمده است .درمجموع
 31محوطه که بیش از  58درصد محوطههای مسسنگی را شامل میشود در فاصله کمتر از  800متری
رودخانه واقعشده و سایر محوطهها که حدود  42درصد را شامل میشوند از  1000تا  5000متر و در برخی
موارد نیز بیشتر با رودها فاصلهدارند (نقشه .)3
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نقشه  :3پراکندگی محوطههای دوره مسسنگی در دشت رودبار جنوب بر اساس دوری
و نزدیکی به رودخانهها

 .4-6سیالبها :بیشترین مناطق سیالبی قسمتهای جنوب شرقی و نواحی حاشیه دریاچه جازموریان را در
برمیگیرد .این نواحی همچنین بهصورت باریکهای در امتداد بستر هلیلرود از شمال غرب به جنوب و جنوب
شرق کشیده شده است .در تحلیل نقشههای جیآیاس و با قرار دادن الیه نقاط محوطهها بر روی بافر الیه
مناطق سیالبی مشخص شد که تنها چهار محوطه در فاصله حدود  1000متری مناطق سیالبی واقعشده و
سه محوطه نیز در فاصله بین  1000تا  3000متری مسیر سیالبها واقعشده است و سایر محوطهها فاصله
بیش از  5000متری با جریانات سیالبی داشتهاند (نقشه .)4

نقشه  -4پراکندگی محوطههای دوره مسسنگی در دشت

نقشه  -5پراکندگی محوطههای دوره مسسنگی در دشت

رودبار جنوب بر اساس دوری و نزدیکی به سیالبها

رودبار جنوب بر اساس میزان فرسایش خاک

 .5-6فرسایش خاک :به دلیل شیب کم فرسایش نیز در بیشتر این مناطق ناچیز بوده و از بین  53محوطه
موردمطالعه  49محوطه در اراضی با فرسایش جزئی خاک واقعشده و تنها دو محوطه در اراضی ترکیبی از
فرسایش جزئی و فرسایش کم و یک محوطه نیز در اراضی با فرسایش زیاد واقعشده است (نقشه .)5
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 .6-6جهت و درصد شیب :از مجموع استقرارها درمجموع  17محوطه در میانه دشت و در مناطق مسطح و
بدون شیب واقعشدهاند و هفت محوطه بر روی زمینهایی با جهت شیب جنوبی و جنوب غربی واقعشدهاند؛ و
 29محوطه دیگر در منطقهای با جهت شیب جنوب شرقی واقعشدهاند .بهطورکلی دشت رودبار ترکیبی از
واحدْ دشتهای دامنهای انتهایی مخروط افکنهها که نسبتاً مسطح با شیب یک تا دو درصد است و واحدْ
دشتهای رسوبی رودخانه هلیلرود با شیب  2تا  0/5درصد و واحدْ دشتهای سیالبی مسطح است و بیشتر
محوطههای مسسنگی شناساییشده در دشت در مناطق مسطح و با شیب صفرتا یک درصد شکلگرفته است
و ازآنجاکه این شیب در سراسر دشت تقریباً یکنواخت بوده است از این حیث تفاوت چندانی در بین محوطهها
وجود ندارد و همگی محوطهها در شیبهای تقریباً یکسانی شکلگرفتهاند( .نقشه  6و .)7

نقشه  :6پراکندگی محوطههای دوره مسسنگی در دشت

نقشه  :7پراکندگی محوطههای دوره مسسنگی در دشت

رودبار جنوب بر اساس درصد شیب

رودبار جنوب بر اساس جهت شیب

 .7تحلیل دادههای باستانشناختی و الگوی استقراری محوطهها
بر اساس کاوش های علمی صورت گرفته در تپه یحیی و تل ابلیس جنوب شرق ایران در یک دوره به نسبت
طوالنی که از نیمه هزاره پنجم تا اواخر هزاره سوم پیش از میالد به طول انجامیده است ،از شرایط بسیار
مناسب زیست محیطی و اقلیمی برخوردار بوده است هرچند این دوره شدت و ضعف داشته است اما پیوستگی
استقرارهای شناساییشده در حوزه ،نشانگر آن است که دوره خأل و خشکسالی طوالنیمدتی اتفاق نیفتاده
است بخصوص اینکه در اوایل دوره مسسنگی یکباره محوطههای استقراری افزایش چشمگیری پیداکردهاند.
در جنوب شرق ایران در اواخر دوره نوسنگی ،زمینه برای استمرار و تداوم اجتماعات انسانی فراهمشده است.
در اواخر هزاره ششم پیش از میالد در مدتزمانی در حدود دو قرن جمعیت منطقه به طرز چشمگیری
افزایش یافت (مجیدزاده .)91 :1368 ،این افزایش جمعیت و در پی آن نیاز به منابع غذایی بیشتر و محیطهای
جدیدتر ،یکی از دالیل گسترش جمعیت و استقرارها در دشت رودبار در این دوره بوده است .هرچند در
مناطقی همچون دشت صوغان و اطراف تپه یحیی دورههای  VAو  VBشمار محوطههای مسکونی در
باالترین حد خود قرار دارد و بیشترین رشد و تراکم جمعیت را در دورههای فوق نشان میدهد (مجیدزاده،
)142 :1368؛ اما در دشت رودبار بیشترین استقرارهای مسسنگی و درنتیجه بیشترین افزایش جمعیت در این
دوره ،مربوط به دوره ابلیس ( IVعلیآباد) است (دانشی( )86 :1395 ،جدول .)4
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نخستین استقرارهای دشت رودبار در دو منطقة دشت و مناطق پای کوهی به وجود آمدهاند از بین نُه
محوطه شناساییشده مربوط به این دوره (یحیی  ،)VAشش محوطه در میان دشت و سه محوطه در مناطق
پای کوهی شکلگرفته است؛ گونه اخیر از محوطهها معموالً بر روی پشتههای طبیعی و مشرفبه رودهای
فصلی و در محدود کوچکی شکلگرفته و مواد فرهنگی بهدستآمده از سطح این محوطهها بسیار محدود
است ،در این مناطق معموالً دسترسی به زمینهای حاصلخیز و پهناور دشت برای کشاورزی وجود ندارد و بر
این اساس این استقرارها را میتوان استقرارهای کوتاهمدت یا فصلی در نظر گرفت .دسته دیگر از استقرارهای
این دوره که در دشت قرار دارد معموالً در مناطق حاشیهای هلیلرود واقعشده و با توجه به شیب بسیار مالیم
دشت و شرایط مساعد برای کشاورزی ،این استقرارها را میتوان مبتنی بر تولید محصوالت کشاورزی دانست،
از طرفی وجود قطعات نسبتاً زیادی از ابزارهای سنگی شامل تیغه و ریز تیغه و تراشههای حاصل از ساخت
ابزار در سطح این محوطهها ازجمله شواهد وجود شیوههای معیشت مبتنی بر کشاورزی است .هرچند در کنار
کشاورزی ،دامداری نیز میتوانسته از شیوههای اصلی معیشت باشد زیرا وجود آب فراوان و دشتهای
حاصلخیز که همگی نیز برای کشاورزی استفاده نمیشده خود میتوانسته تبدیل به مراتع وسیعی برای چرای
دامهای ساکنان دشت شود  .شرایط مساعد اقلیمی ،وجود منبع عظیم آب و دشت حاصلخیز و پهناور رودبار
زمینه را برای رشد و گسترش استقرارها در این منطقه فراهم آورده است؛ بهطوریکه در دوره بعد یعنی دوره
ابلیس ( IVعلیآباد) شمار استقرارها به  46محوطه میرسد .درمجموع و با توجه به تاریخگزاریهای مطلق
صورت گرفته در محوطههای دارای آثار مسسنگی حوزه فرهنگی هلیلرود (یحیی ،ابلیس و محطوط آباد) و با
مقایسه دادههای حاصل از بررسیهای دشت رودبار میتوان تاریخ نسبی اواخر هزاره پنجم تا اواخر هزاره
چهارم پیش از میالد را برای محوطههای مسسنگی دشت رودبار در نظر گرفت؛ بدیهی است که کاوشهای
هدفمند در این محوطهها میتواند پاسخگوی پرسشهای زیادی راجع به قدمت استقرارها و سایر جنبههای
زندگی ساکنان این دوره در دشت رودبار جنوب باشد.
در بین محوطههای شناختهشده مربوط به دوره مسسنگی بیشترین وسعت مربوط به محوطه نقلک  IIاست
که بیش از  13هکتار وسعت دارد و ازنظر تراکم آثار سطحی ،بسیار غنی است؛ موقعیت مکانی تپه نقلک  IIدر
بخش جنوب شرقی دشت است؛ بستر اصلی هلیلرود در فاصله حدود  10کیلومتری جنوب و غرب محوطه
قرار دارد و یکی از شاخههای این رودخانه نیز از شمال و شرق محوطه بافاصلهای تقریباً چهار کیلومتری می -
گذرد .با توجه به وسعت محوطه و ضخامت نهشتهها در این تپه میتوان آن را به استقراری طوالنیمدت،
دائمی و با شیوههای معیشت متنوع کشاورزی و دامداری نسبت داد.
کمترین میزان وسعت محوطهها مربوط به استقرارهایی است که در مناطق کوهپایهای شکلگرفتهاند؛ مانند
محوطههای کم اسپید  Iو  IIکه وسعت آثار برجایمانده از آنها کمتر از  50مترمربع است و پراکندگی آثار
سطحی در آن ها بسیار اندک است ،درمجموع تعداد شش محوطه از این نوع ،در منطقه به دست آمد ،با توجه
به موقعیت مکانی اینگونه محوطهها که در کوهپایهها شکلگرفته و دسترسی کافی به آب هلیلرود و
زمینهای حاصلخیز دشت برای کشاورزی نداشته و نیز میزان اندک مواد فرهنگی و وسعت کم اینگونه
محوطهها ،میتوان آنها را به جمعیتهای پراکنده کوچ رو نسبت داد؛ در سه محوطه این مجموعه ،شواهدی
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از نوعی معماری سنگچین بهدستآمده که مشابه آن در مناطق کوچنشینی امروزی جیرفت و رودبار نیز
بهدستآمده است (انجم روز و دانشی.)41-40 :1394 ،
جدول – 4مشخصات محوطههای مسسنگی دشت رودبار جنوب و دورههای فرهنگی شناساییشده
دورههای فرهنگی بر اساس گاه
نام اثر

نگاری نسبی

ابعاد محوطه (هکتار)

ارتفاع محوطه (متر)

1

شیر کشته II

*

1/5

0/35

2

کلنگی جمالآباد I

*

1/36

0

3

کلنگی جمالآباد II

*

0/16

0

4

کلنگی آبکوشره

*

3

./50

0/35

1

6

تپه  IIموتور مشاع  7عباسآباد
سفلی

*

2/08

0/50

7

کلنگی چاه شور IV

*

1/1

2

8

کلنگی هارونیه V

*

1/21

1

9

تپه هارونیه VII

*

0/25

1/5

10

تپه هارونیهXII

*

0/78

1/5

11

تپه هارونیهXIII

0/47

1/5

12

تپه روستای کلنگ

*

0/5

2/5

13

تپه هفت ریگI

*

2

2

14

محوطه هفت ریگ III

*

1/5

0

15

تپه عزیزآباد

*

2/25

1/5

16

تپه عباسآباد یاراحمدی VI

*

1/6

1

17

تپه عباسآباد یاراحمدی VII

*

1/9

2

18

تپه چنال

*

1/5

1/5

19

محوطه کم اسپید I

*

0/0045

0

20

محوطه کم اسپید II

*

0/0048

0

21

تپه نقلک I

*

0/117

5

22

تپه نقلک II

*

*

13

5

23

تپه نقلک III

*

*

0/5

0

24

تپه نقلک IV

0/42

1/5

25

تپه نقلک V

*

0/ 2

4

26

تپه نقلک VI

*

0/25

1

27

محوطه ریگ بیلر I

0/ 2

0/5

28

محوطه ریگ بیلر II

*

0/100

3

29

محوطه ریگ بیلر III

*

1/9

2

30

تپه تکل حاجی I

*

1/4

0

5

ابلیس
IV

ابلیس
III

محطوط-
آباد I

محوطه موتور مشاع  8عباسآباد

یحیی
V

*

سفلی

*

*
*

*
*
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31

تپه تکل حاجی II

*

0/ 4

3

32

تپه تکل حاجی III

*

0/3

0

33

تپه تکل حاجی IV

*

0/ 4

0

34

تپه تکل حاجی V

*

0/35

2

35

تپه تکل حاجی VI

*

0/72

0

36

تپه تکل حاجی VII

*

1/17

0/5

37

تپه چاه شور I

*

0/21

0

38

تپه چاه شور III

*

1/2

3

39

تپه چاه شور V

*

1/1

2/5

40

تپه چاه شور VI

*

0/35

2/5

41

تپه چاه شور VII

*

7

5

42

تپه چاه شور VIII

*

0/56

3

43

تپه چاه شور IX

*

1/4

2/5

44

تپه چاه شور X

*

2/3

3

45

تپه چاه شور XI

*

4/ 5

4

46

تپه عباسآباد یاراحمدی II

*

0/3

3

47

تپه عباسآباد یاراحمدی III

*

0/27

3

48

تپه عباسآباد یاراحمدی IV

*

0/11

3

49

تپه عباسآباد یاراحمدی V

*

0/ 4

3

50

تپه چاه احمد

*

*

0/15

1/5

51

محوطه پیشازتاریخی ده میر

*

*

0/5

0

52

محوطه استقراری علیآباد I

*

0/54

0

53

محوطه استقراری منی گز III

*

0/40

0

*
*

*

 .8نتیجه
دشت رودبار بهعنوان منطقهای مستعد برای زندگی شاهد حضور جمعیتهای انسانی از دوره مسسنگی بوده
است ،هم زمان با رشد جمعیت در بسیاری از مناطق دور و نزدیک ازجمله دشتها و مناطق شمالی این حوزه
مانند دشت صوغان ،بردسیر ،دشت جیرفت و مناطق دورتر مانند فارس و جنوب غربی ایران در این دوره
گروههای انسانی ،به این دشت نیز واردشدهاند؛ این جابجایی جمعیت به دلیل افزایش نیازهای روزافزون
جمعیت به منابع غذایی و یافتن مکانهای جدید برای زندگی بوده است .بیشترین تعداد محوطهها در دشت و
کنارههای هلیلرود شکلگرفته و الگوی اصلی استقرار در میان محوطههای مسسنگی دشت رودبار توزیع
خوشهای محوطهها در امتداد هلیلرود و دشت رودبار ،با جهت شمال غربی – جنوب شرقی است؛ بهطوریکه
حدود  78درصد استقرارها طبق این الگو شکلگرفتهاند ،هرچند در این دوره الگوی دیگری از استقرار در
مناطق کوهپایه ای شناسایی شد که تأثیر پذیرفته از شکل و عوارض طبیعی و موقعیت جغرافیایی این مناطق
و عواملی مانند وجود رودخانههای فصلی و نزدیکی به مراتع وسیع در دامنه کوهها است؛ اما تنها  13درصد
محوطهها در این دسته جای میگیرند؛ به نظر میرسد دشت وسیع و حاصلخیز رودبار به همراه رودخانه پرآب
هلیلرود امکانات کافی در اختیار ساکنان دشت قرار میداده و نیاز چندانی به استفاده از مناطق کوهپایهای
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وجود نداشته است؛ اگرچه بهطورکلی مردم یکجانشینِ استفادهکننده از سفال ،نسبت به دامداران کوچ رو
نهشته بیشتری ایجاد کردهاند؛ در مورد آخر معموالً بیشتر ،ظروف ناپایدار از جنس مواد آلی (مانند ،سبد و
کیسههای پارچهای) بهکاربردهاند و درمجموع محوطههای کوچنشینی نسبت به استقرارهای باستانی که برای
مدتزمان طوالنی مسکون بودهاند (بهویژه زمانی که سفال مورداستفاده قرار میگرفته) از طریق الگوی استقرار کمتر
قابلدستیابی هستند ()Feinman 2015؛ اما وجود همین تعداد محوطههای متعلق به استقرارهای کوتاهمدت،
خود نشاندهنده الگوی متفاوت با استقرارهای دشت است و تنوع در شیوههای زندگی و بهرهبرداری از طبیعت
پیرامون را نشان میدهد .به نظر میرسد بیشترین تأثیر در نوع الگوی استقراری محوطهها در این دوره در
دشت رودبار مربوط به دو عامل مهم هلیلرود و دشت رودبار بوده است ،میزان اتکای این استقرارها به دو
عامل آب و زمینهای حاصلخیز نشاندهنده غالب بودن شیوه معیشت مبتنی بر کشاورزی است درحالیکه با
توجه به میزان و تراکم آثار سطحی ،موقعیت مکانی و وسعت ،میتوان محوطههای گروه دوم را به استقرارهای
موقت (فصلی) مربوط به جمعیتهای پراکنده کوچ رو نسبت داد .شیوه زندگی مبتنی بر کشاورزی بهتدریج و
در اثر نیازهای پیش رو مانند وسایل و ابزار درو کردن محصوالت و لوازم شخمزنی و ...موجب پیشرفت در
فنّاوری ساخت این وسایل گردیده و منجر به ظهور مشاغل تخصصی مرتبط با این امور گردیده است .شواهد
بهدستآمده از سطح محوطههای این منطقه ازجمله وجود سفالهای باکیفیت پخت و تزئین عالی نشاندهنده
پیشرفت فناوری و تخصص گرایی در این زمینه است ،برخی محوطههای بزرگتر نقش تأمینکننده بخشی از
نیازهای محوطههای پیرامونی خود بوده و نوعی تمرکزگرایی را نشان میدهد؛ آثار کورههای پخت سفال همراه
با سفالهای دفرمه شده در اطراف و داخل کورهها و در سطح دیگر محوطهها شواهد محکمی بر تولید محلی
سفال است؛ بااینوجود ،شباهت سبک و فناوری تولید سفال در مناطق دور و نزدیک ازجمله دشت جیرفت،
دشت اسفندقه ،دشت ارزوئیه ،بردسیر ،بم و حتی شباهتهای موجود در برخی موارد با تل باکون فارس ،نشان
از برهمکنشهای درون منطقهای و برون منطقهای بین استقرارهای دشت رودبار با سایر مناطق یادشده دارد.
همچنین وجود تنوع در شیوههای معیشت موجب مبادالت بازرگانی در بین محوطههای مختلف برای رفع
نیازهای ساکنان دستههای گوناگون استقرارها شده است .شناسایی محوطههای متعلق به دوران مفرغ در
دشت رودبار؛ توالی استقراری بین این دو دوره را بهخوبی نشان میدهد؛ دشت رودبار بدون هیچ گسستی وارد
دوره مفرغ شده و بیتردید استقرارهای مسسنگی و پیچیدگیهای اجتماعی نخستین که در آنها رخداده
است نقشی اساس در به وجود آمدن زمینههای شکلگیری اجتماعات پیچیده در دوران مفرغ و ورود این
منطقه به دوره شهرنشینی داشته است.
تشکّر و قدردانی
از جناب آقای دکتر سعید امیرحاجلو عضو هیأت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه جیرفت که زحمت
خواندن مقاله را تقبل نموده و نقطه نظرات مفیدی ارائه نمودهاند بینهایت سپاسگزاریم.
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