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Chāhdādkhodā is located at the southernmost of Kerman province; on the border with 
provinces of Sistan & Baluchistan and Hormozgan.In the administrative divisions of Iran, 

This area is one of dual districts of Qalehganj towns. In 2016, the first archaeological 

survey season of Qalehganj was carried out for completing the archaeological map of Iran 

and identifying the cultural sequence in this area.  In present paper, it's tried to determine 

the regional and trans- regional interactions of study area with its adjacent regions by 

analyzing and integrating the results of survey.  Based on the carried survey, 66 sites and 

traces were identified that chronologically belonging to periods of Paleolithic (2 cases), 

fifth millennium bc (2 cases), fourth millennium bc (10 cases), third millennium bc (27 

cases), Historic periods(29 sites) and Islamic era (3 cases) and Recent century(2 cases.). 
Morphologically and functionally, the Ancient sites can be divided to 8 types: 1-Wide 
multi- functional sites 2- Historical Crain burials 3- Ancient tepes 4- Metallurgy sites 5- 

religion buildings 6- fortresses 7- Rock engravings 8- Ancient sites with small cultural 

domination.  Based on geographical location, all of above sites situated on two areas as 

highland zone and plain. 
 Finally, by analyzing of preliminary results of present study area and its adjacent area at 
northern highlands of Persian gulf, Baluchistan (Bampur) ,Halilroud basin (Jiroft) and 

Soghan valley) we can consider the study area as a intermediation for connection of 
mentioned areas in prehistoric and historical periods. 
Qal’eh Ganj is located on the mostsouthern place of Kerman province. Chāh-e Khodādād is 
one of two districts of the present Qal’eh Ganj County, on the border of Sistan & 
Balouchestan and Hormozgan (Figure 1). 
In 2016, the first season of archaeological survey and reconnaissance of town of Qal’eh 
Ganj has been carried out as a part of the Iranian National Archaeological Map Project in 
which the authors tried to clarify the cultural status of the region in different periods in 
Chāh-e Khodādād District (Mortezayi & Anjomrouz, 2017). 
In addition to the purposes as mentioned above, the present research attempts to analyze 
and compound the results of this research and to discern regional and trans-regional 
connections and interactions with the neighboring areas.  
This region has a strategic situation because it lies at the trijunction of three significant 
culturalgeographical zones in the southeast of Iran (Mokrān shores, the Persian Gulf shores 
and Halīlrūd Rūd (Halīl River) basin (Figure 1). 
This survey resulted in the discovery of 66 archaeological localities dating from 
Palaeolithic to Islamic periods. The sites as mentioned earlier which are morphologically 
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influenced by the geographical factors of their places can be categorized into two different 
types: plain areas and highlands (foothill and mountainous areas). 
The first season of archaeological survey and reconnaissance of town of Qal’eh Ganj has 
been carried out as a part of the Iranian National Archaeological Map Project in which the 
authors tried to clarify the cultural status of the region in different periods in Chāh-e 
Khodādād District (Mortezayi & Anjomrouz, 2017). The present research attempts to 
analyse and compound the results of this project and discern regional and trans-regional 
connections and interactions of this area with the neighbouring areas. 
 Throughout historic and prehistoric period, how is assess the cultural connection of survey 
area with surrounded regions? 
Based on geographical location of study area and archaeological document from 
surrounded area, we can assume survey area as an intermediation for cultural connection 
between Halilroud basins, Baluchistan and northen beach of Persian Gulf. 
Based on the survey, 66 sites and properties have been identified and registered which 
belong to the Paleolithic (Figure 7 & 8; Table 1), 5th millennium BC (Figure 9; Table 1), 
4th millennium BC (Figure 10 & 11; Table 1), 3rd millennium BC (Figure 12 & 13; Table 
1), Historical period (Figure 15 & 16; Table 1), the Islamic period (Table 1) and the recent 
century (Table 1). 
Considering the morphology and forms of the settlements, all of the recollected sites have 
been divided into eight types of sites including large compound sites, historical cemeteries, 
ancient tepes (mounds), archaeometallurgical sites, religious buildings, fortresses, 
petroglyphs and ancient sites with a few numbers of cultural materials. 
The sites as mentioned earlier which are morphologically influenced by the geographical 
factors of their places can be categorized into two different types: plain areas and foothill 
and mountainous areas. 
This survey which begins with an investigation on some cases dating back to the middle 
Paleolithic is in line with other similar researches, but it is the starting point of a series of 
studies in the area in question as well as in the southeast of Iran. The preliminary findings 
prove, at least, the noticeable potentials of the area under study for further Paleolithic 
researches. 
New finds of Paleolithic period from survey area provide a base to develop Paleolithic 
research in southeastern Iran especially for asses this area in dispersal of human at southern 
corridor of Iran (Vahdati nasab et al, 2012). 
Typology and dating of prehistoric sites (Table 2-4) along with their quantity an  dispersion 
of cultural materials indicates  potentiality  of survey area for appearance and development 
of third millennium bc occupations and probably  cities of this period on the margin of 
episodic rivers. Vicinity and interference of third millennium sites with chalcolithic 
occupations suggest fifth and forth millennium cultures for searching origins of Bronze Age 
occupations formation in same regain.  
The analysis of the preliminary findings as well as other few investigations in the 
neighboring regions in the northern heights of the Persian Gulf (Podat, 2010) including the 
vast sites of the Bronze Age in the seasonal riversides of the sites under study, these 
findings can function as a bridge between basin of Jazmurian and the northern shores of the 
Persian Gulf. 
Presence of special pottery of historical period, namord and londo in study area (Figures 15 
& 16; Table 5), implies on intermediating role of southern Jazmurian between areas from 
Baluchistan to southern shores of Persian Gulf in Arabian Peninsula. 
 
Keywords: Chāhdādkhodā, Archaeological survey, ancient sites, Jazmurian basin. 
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 چکیده
گاهایننقطهاستانکرمانقرارداردوتالقیترینگنج،درجنوبیعنوانیکیازدوبخششهرستانکنونیقلعهدادخدابهچاه

استان میاستانبا بلوچستانبهشمار سیستانو شناساییباستانهایهرمزگانو نخستینفصلبررسیو شناسیرود.

شناسیکشوروباهدفروشنساختنوضعیتفرهنگیمنطقهدردورانگنجدرراستایتکمیلنقشهباستانشهرستانقلعه

انجامشد.افزونبراهدافیادشده،درپژوهشحاضرتالشمیربخشچاهمختلفد شودباتحلیلوتلفیقنتایجدادخدا

تاازاینایاینناحیهبانواحیمجاورمشخصشود.ایوفرامنطقههایمنطقهکنشحاصلازاینپژوهش،ارتباطاتوبرهم

شدهبراساسبررسیانجام نجهتتبیینپدیدهیادشدهروشنشود.منظراهمیتوقابلیتاینناحیهازجنوبشرقایرا

66که ثبتگردید و پژوهششناسایی این در اثر و مجموعهمحوطه به توجه ببا سطحی دورانآمدهدستههای به

دورانتاریخیمورد(،27مورد(،هزارهسومپ.م)10مورد(،هزارهچهارمپ.م)2مورد(،هزارهپنجمپ.م)2سنگی)پارینه

(29(اسالمیدوران،)3مورد(اخیرسدهو)2مورددارندتعلق)مورد.ریختبهتوجهبا،حاضرمقالهدرکارکردشناسیو،

محوطه هایشناساییکلیه به محوطه8شده گورستانگونه تپهچیندورانسنگهایهایترکیبیوسیع، هایتاریخی،

محوطه بباستانی، قلعههایفلزگری، سنگناهایمذهبی، محوطهنگارهها، و فرهنگیبسیارها مواد دامنه هایباستانیبا

مناطق(ارتفاعاتناحیهمتفاوتدشتودوهاییادشدهباتوجهبهنوعجغرافیایمحلدرشوند.محوطهمحدودتقسیممی

کوهستانیکوهپایه و ای دارند. قرار شکلریخت( روند و محوطهشناسی متأثرگیری کامالً جغرافیاییشاخصهازها های

است. هایایدردورانهایقویناحیهموردبررسیجهتمطالعاتفرامنطقهنتایجبررسیحاضرنشانگرپتانسیل یادشده

دهدرنواحیهمجواردرشهایانجامبررسیبامالحظهتاریخوتاریخیاست.چنانچهتحلیلاولیهنتایجبررسیحاضرازپیش

ایناحیهجنوبیجازموریانرابهمثابهپللیوجنوبیخلیجفارسنقشواسطهرود،بلوچستانوسواحلشماحوزههلیل

سازد.ارتباطیبینمناطقیادشدهدرطولدورانفوقآشکارمی

جازموریانحوزهباستانی،هایمحوطهشناختی،باستانبررسیدادخدا،چاه:کلیدیهایواژه

 ه. مقدم1

چاهبخش استانتالقیعنوانبهدادخدا هایگاه هرمزگان و بلوچستان و سیستان لحاظازکرمان،

 اخیر قلعهعنوانبهتقسیماتسیاسی شهرستان از میبخشی شمار به (گنج و1.)تصویررود بررسی

باستان شناسایی قلعهشناسی شهرستان پروژه عنوان تحت شن"گنج و بررسی فصل اسایینخستین

انجامشددرمنطقهچاه1395درآبان"گنجشناسیشهرستانقلعهباستان انجمروز،(دادخدا مرتضاییو

1396.) بررسیانجامگرچهشدهنقشهتکمیلراستایدربیشترباستانشناسیوکشوروبااستانهدف

وضعیتفرهنگ دورانمختلفانجامشد،روشنساختنپیشینهو توجهبهموقعیتامیمنطقهدر با ا

مکران،)ایرانشرقجغرافیاییمهمجنوب-اینناحیهمبنیبرقرارگیریبینسهحوزهفرهنگیراهبردی
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خلیجسواحلفارسهلیلحوزهورود،)بررسیانجامنتایجشدهمیمسائلازبسیاریراهگشایمطرحتواندشده

ود.پیرامونارتباطاتفرهنگیاینسهحوزهبهشمارر

حاضر مقاله اساسشاخصهشودمیتالشنخستدر ریختبر های به کارکردی و -گونهشناسی

محوطهشناختی شودشدهشناساییهای سپسباپرداخته .خصوص در توضیحات و مستندات ارائه

محوطه نسبی شناساییگاهنگاری روشگونههای وسیله به مقایسهشده پراکندگیشناختی ایسفال،

یادشدهدرپهنهموردمطالعهمشخصشودتابهاطالعاتیپیرامونپیشینهفرهنگیادردورانهمحوطه

.یابیمدستیادشدههایحوزهباآنارتباطاتومنطقه 
 پژوهشروش  .2

انجامپژوهششدهمنطقه بررسی یک چارچوب در 1پهنانگرای نمونهروشکارگیریبهبا برداریهای

درمراحلنخستبررسیجهتدقتدرشناسایی.(بهادامهبنگرید)هاانجامشدمتناسبباگونهمحوطه

شدگرفتنازافرادبومیاستفادهمیبههمراهمدد2فشردههایباستانیازروشبررسیپیمایشیمحوطه

بعدیمراحلدربهاماتدریجآشناازپسدستوشدنشناختبهالگوهاییابیقرارگیریمحلازنسبی

بهکارگرفتهشد.کمترروشنخستهاحوطهم

هاازدامنهوگستردهموادفرهنگیاستفادهشدومرزنهاییهردرتعیینمساحتهریکازمحوطه

جهاتتمامازبهمحوطهوسیلهموقعیتسیستمیاب3جغرافیاییمحوطهوپیراموننواحیازوردیابیهای

نمونه شد. تفکیک محمجاور در وطهبرداری ازتفاوتبامالحظهموردبررسیهای ناشی احتمالی های

تجد روند و قدمت تفاوتیدکارکرد، این گرفت. صورت عمدتاًهااستقرار با ارتباط شناسیریختدر

همچنینوگونهمتفاوتهایدرمتفاوتقدمتبابخشسفالیهایمبنایکهاستمحوطهیکازمجزا

هرتفکیکبرای کنارهیکرودآوردمختلففراهممیهایقسمتبهسایتمناسبیرا برایمثالدر .

استقرارعصفصلیکهشواهدی دو رمسوسنگومفرغودوگورستانازیکگورستانعصرمفرغ،

باشدداشتهوجودوسیعیمحدودهدریکدیگربهچسبیدهومجاوردرتاریخیبهدورانجایازاستفاده

ازبخشهایباکدهایمتفمحوطه درقالبواوتدربررسیاینآثار، هایمتفاوتباکدیانامیمجزا

 واحد محوطه یک بدیاستشدهاستفادهزیرمجموعه . سبب محوطهازلحاظن تعداد هایکمیت،

بهروشواستراتژیاتخاذشدهبرایبررسیارتباطدارد.کامالًشدهشناسایی

001کهازرقمیسه(وکدگنجحرفنخستواژهقلعه)GHنالتیبادوحرفشدهشناساییهایمحوطه

میشروعشودنامگذاریگردیدهثبتو.اند


 پیشینه پژوهش .3

هایدریاچههایآنتابخشانتهاییاینروددرکنارهرودازسرشاخههلیلبخشزیادیازنواحیحوزه

بررسیجازموریانموردبررسیقرارگرفته (هایهلیلشناسیسرشاخههایباستاناند. رود ؛1382توفیقیان،

1383 »)اسفندقه»(،دشت1390الفوب؛شهسواریودوماری، «ساردوئیه»(،حوزه1385علیدادیسلیمانی،
                                                           

1- Extensive 

2 - Intensive 

3 - GPS 
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( دانشی،1383علیدادیسلیمانی، (،بخشمرکزیجیرفت)1388؛ (،دشترودبار)1383آبیان، ؛1382دهقان،

 بررسی1391دانشی، ،) شهرستانباستانهای در آلمان و ایران مشترک هیئت وشناسی جیرفت های

(فاریاب فلزنر، 1393سلیمانیو همچنینبررسیباستان1397و و )فاریاب شناسیشهرستانکهنوجو

روند.گونهتحقیقاتبهشمارمیازاین (ریاحیان،منتشرنشده)

جهتاینازدرجازموریانجنوبینواحیکنارمطالعهپژوهشگاماستشدهانجامسابقاکههایی

رود.رودوجازموریانبهشمارمیشنساختنوضعیتفرهنگیحوزههلیلمهمیواساسیدررو

نزدیکباوجوداینکهپیشینهمطالعاتباستان بهشهرستانقلعهشناسیدر گنجمانندتریننواحیمجاور

-Stein, 1937:137گردد(میالدیبرمی30دردهه»یناورلاشتا»هایاکتشافیدشترودبار،بهبررسی

157) این؛ سابقه فعالیتاما سالگونه اواخر کنونیاینشهرستانفقطبه محدوده در ها 70هایدهه

هم کاوشهجریشمسی؛ با هایباستانزمان رمشک»شناسیدهستان »چوبک سرپرستیحمیده به

(.1383:151-165چوبک،گردد)میبر


 مطالعهموردمنطقه  شناختی زمینجغرافیا و  -4

قلعه شهرستان در ایران؛ جنوبشرقی در این400گنج دارد. کرمان استان کیلومتریجنوبمرکز

حدود14000شهرستانکهداردوسعتمربع12000کیلومتربخشدربرگیرندهآنازمربعکیلومتر

پژوهشدربررسیموردناحیهعنوانبهدادخدااست.چاهحاضر

بخشچاه به غربی شمال و شمال از ودادخدا سیستان استان محدوده به شرق از رودبار، های

 شود.بلوچستان،ازغرببهمحدودهشهرستانمنوجان،وازجانبجنوببهاستانهرمزگانمحدودمی
درحوضهآبریزاینناحیهدرحوضهآبریزجازموریانومینابواقعشدهاست،قسمتاصلیاینبخش

( دارد قرار میناب آبریز حوضه در محدوده این غربی و جنوبی قسمتنوار تنها و سازمانجازموریان

،مسلحنیروهای1384جغرافیایی:215و218).

وارتفاعاتغربی(1تصویر)شناختیاینناحیهدریاچهخشکیدهجازموریانهایزمینبارزترینعارضه

زون به )ساختاریمکرانتعلقمینزآناستکه دارند 1383آقانباتی، :114-116)دریاچهوسعتاین

402حدودکیلومتروبودهجنوببهشمالاز241طولکیلومترآنپهنای(کیانیاستوچوبک،1383:

36.)

در«جبالبارز»هایکوهرشتهساختیجواناستکهبیندریاچهدرمرکزیکفرونشستزمیناین

شمال است.«بشاگرد»هایکوهرشتهو شده رسوباتکواترنریجوانپوشیده با و دارد درجنوبقرار

وآبراههرودهاهایهاموناینبه،موقتودائمیمیمتعددریزندمیانازآنکههاهلیلرودبمپور»و»

بیشتریاهمیت(دارند،1383آقانباتی:685124و.)



 (دادخدا چاه بخش) گنج قلعه شهرستان تاریخی و ازتاریخ پیش استقرارهای در پژوهشی /300

نوعفصلیبهشمارمیهایدیگراینناحیرودخانه هکهاز درمحدوده نیزقرارموردبررسیروندو

عبارتدارنداند رودخانه 1«سفیدکم»از رودخانه2«گریشک»یا رودخانه«ردازتنگسَ»، و«کوهشب»،

رودخانه«1«مسیلیسُتنگ.

باوجوداینکه موردبررسیمحدوده تعریف امروزی سیاسی مرزهای شودمیتوسط این مرزهااما

گیرندکهدربرمیجغرافیایییکزیرحوزهعنوانبهیکناحیهمتفاوتازنواحیمجاوررااتفاقیصورتبه

همچنینارتفاتقابلبیندهندهنشانوضوحبه دشتو افکنهمخروطِعاتو هاآنحدمیانیعنوانبهها

مارزارتفاعکمهایکوهانیشاملهااست.مناطقکوهستعناصراساسیدرنحوهپراکنشمحوطهمثابهبه

.شوندمیجهتجنوبوصلمرتفعبشاگردومینابازهایکوهبهتدریجبهشوندکهوآورتینمی


 شناختی مدارک باستان -5

بررسی این بهانجام منجر 66شناسایی توجه با که شد روندمحوطه که جغرافیایی موقعیت به

دادخداناحیهمتفاوتازبخشچاهسهاستدرمتأثرازآنکامالًهاگسترشمحوطهونحوهگیریشکل

دارند: کوهپایه1-قرار ورودیتنگهمناطق که جایی درهای؛ و رودهایشودمیهاییمحسوبها که

 طریق از سرازیرهاآنفصلی دشت میشودمیبه بخشی شامل ناحیه این . که وماهورهاتپهشود

شوند.میسطحهمبادشتتدریجبهرودهافاطراایصخرههایتراس

متریازسطحدریا520دراینناحیهجغرافیاییدرارتفاعشدهشناساییهایمحوطهترینارتفاعکم

.دارنددرحالیقرارکهمحوطهبلندترینارتفاعتا780هانیزدریاسطحازدیدهمتریشدهشاخصه.است

بهپیرویازراستایبستررودهااستهاآنافیایی،گسترشوتوسعههادراینناحیهجغرعمدهمحوطه

برخیدرنمونهکههاازبیشتر3بهنیزمیکیلومترعلترسدبهلذا.معماریشواهدبینزیادپیوستگی

هستندپراکندهفصلیرودهایحاشیهدرنمیکهتوانحدومرزاینتفکیکبرایرامحوطهدقیقیهادر

کهحدفاصلایصخرهازموانعی،گاهبردارینمونهبرایتسهیلوافزایشدقتدرجهتازاینت.نظرگرف

دارندقرارمعماریبهشواهدعنوانقراردادیمرزمحوطهدواستفادهبینشده.بزرگاستترینمحوطهها

بخشچاهازلحاظ از اینناحیه دارندکهوسعتوسعتدر قرار مانندمحوطههاآنترینبزرگدادخدا

«نهرندگانIII»باوجوداینکه از دلیلجوارهمهایمحوطهپیوستگیآن رودهایفصلیهایطغیانبه

شدهقطع اما وسیلهبهاست از بیش به قراردادی ه117مرزهای (رسدمیکتار (1جدول ازلحاظ.

قاعدهقراردارندکههاییافکنهمخروطرأسهایاینبخشدربخشعمدهمحوطهشناسیریختزمین

بسترتاالبجازموریانوهلیلهاآن ناحیهپستوهموار2-رودقراردارددرمرکزدشتدرتالقیبا

اینناحیهبخشیازدشتبهشمارمی ورودکهامروزهبخشمرکزیدشتچاهدشتمرکزی، دادخدا

وروستاهادارند.عمدهقرارآندرکشاورزیمزارع

اینبینحدفاصل.گیردمیرودوتاالبجازموریانقرارازجهتشمالدرمجاورتهلیلاحیهاینن

وشنیبسترهایراجازموریانتاالبباتپهناحیههایماسههایتشکیلمیرواندهدیادشدهناحیهدر.

                                                           
1 - kamsefid 

2 - Tang-e Sardaz 
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 کوهستانبهدشتسرازیر از مسیربهحداقلخودمیشوندمیسرعتجریانآبیکه بسترو رسدو

.شوندمیهایمکرردرطولزمانمشاهدههایمتعددناشیازجابجاییرودهایفصلیبهشکلشاخه

 دراینناحیهجغرافیاییدرارتفاعشدهشناساییهایوباالترینمحوطهترینپایینازلحاظارتفاع،

350بین400تاتمامی.دارندقراردریاسطحازمحوطهمتریهاییشناسایباستانیشدهناحیهایندر

هایمیانکوهیکهشاملدهستانهایدرهنواحیو3-(هستند.بهادامهبنگریدباستانی)هایازنوعتپه

مارزوآورتینمی رمشک، هایرودهایفصلیبهشمارایننواحیمحلپیوستنسرشاخهدرواقعشود.

از.شوندمیاالبجازموریاندرشمالسرازیرایوبستردشتبهتکهباعبورازمناطقکوهپایهروندمی

700دراینناحیهجغرافیاییدرارتفاعبینشدهشناساییهایوباالترینمحوطهترینپایینعی،ارتفانظر

1000تا.دارندقراردریاسطحازمتری

بررسیاساس حدفاصلنواحیکوهپایهشدهانجامبر در ،مرکزیدشت ازشواهدیگونههیچایو

هایباستانیوجودندارد.استقرار


 ها شناختی محوطه گونه -5-1

مالحظه کارکردی،شناسیریختبا عناصر محوطهو کلیه وشدهشناساییهای بررسی نخست فصل

گنج شناساییقلعه 8در ترتیبحروفالتیننامتقسیمقابلگونه به که دادههستند شرح گذاریو

 شوند:می

(:های ترکیبی وسیع محوطه) A ۀگون عمده محوطهگونهاینشاخصه که مناطقمنحصراًها در

هایرودهایفصلیوجوددارند،تلفیقعناصرکارکردیگوناگونمانندایوکوهستانیدرکنارهکوهپایه

طبیعیجهتایجادهایعارضهودریکمحوطهواحداست.پیرویازهایاستقراریگورستانوبخش

درنتیجهوهایمعماریبقایایسازهباعثپراکندگیوعدمتراکمهامحوطهگونهایناریدرفضاهایمعم

زمینوجودهایمیانیحددرفرهنگیمادهازآنعاریهاکهبهاستصورتمحوطهیکقالبدریکجا

قابلوسیعمشاهدهمیمحوطهاینمساحت.باشندفضاهایبقایایپراکندگیدامنهاساسبرهامعماری

چینتعیینمیسنگ کمینه و بیشینه دربرگیرنده که 200شود هکتار10و بیشازتقریباًاست. در

ازنیمیاینگونهمحوطهگورستانهاابعادباهای(کوچک)هکتارنیممساحتبیشینهبهباصورتمنفرد

درمتعددفواصلباچندتاییبخشیاهایی.داردوجودمحوطهسفالازهایبهدستآمدهاینمحوطهازها

درعمدتاًکوچکهایگورستانویژهبه و مفرغ عصر دورههایمحوطهبرخیمتعلقبه ایشاملچند

میهایسفال نیز تاریخی دوران و سنگ مسو دوره معماری فضاهای اینشدهشناساییشوند. از

باشندمیمشاهدهقابلشکلچهاردرهامحوطه :1-معمسنگبقایایحصارهایبهمتعلقاریکهچین

هابهدوشکلدیوارهایبلندودهد.اینسازههاراتشکیلمیساختارعمدهوبیشتریندامنهاینمحوطه

چینهخشککوتاهقابلنمونهدر 5مترو2هایدیوارهایبلند،بلنداوطولدیوارهابهمشاهدههستند.

هایکهدرنمونهشدهاستدرحالیسنگجهتساختدیواراستفادهرسدوازدوردیفالشهمترنیزمی

فقطیکردیفالشه سنگبهدیوارهایکوتاه ابعادگورستان3-.(2تصویراست)کاربردهشده هایدر
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هادیدهچیندرکلیهمحوطهطورکهیادشداینحصارهایسنگکوچکباساختارمعماریمدور،همان

(می 3تصویرشوند .)3-ساخته معماری الشهفضاهای از سازهشده اشکال به سکوسنگ یاهای مانند

اینایمصطبه در الشهشکل؛ ردیف یک از معماری چهارضلعیگونه فضای یک ساخت برای سنگ

ازایناستفاده استو میشده نظر نمیجهتبه بیشتریبرخوردارتوانستهرسدایندیوارها ارتفاع از اند

سنگیوواحدهایمعماریبناهایکالن2-.(4تصویراند)سازیکاربردداشتهفقطجهتسکوباشندو

محوطه برخیاز در آنبزرگکه محدوده قطعاتسفالدر زیاد پراکنشبسیار با مواجههستیمها ها

5تصویر) فرهنگیدچینسنگگورهای5-.(6و مواد تلفیقبا یا مجاور در هایورهدورانتاریخیکه

شوند.لمنفردویایکگورستاندیدهمیتربهشکقدیمی

هایدورانتاریخیباهادربرگیرندهگورستانمحوطهگونهاین:1(های دوران تاریخی گورستان)B ۀگون

پشته گورهای معماری 1سنگیساختار که منحصراًهستند و ارتفاعات کوهستانیدر نواحی

گورستاناندشدهپراکنده .ه با ارتباط بدون حالت دو در تاریخی دوران درهایمحوطهای و باستانی

هاگورستاندورههمشوند.درحالتدومموادفرهنگیتردیدهمیقدیمییادورههمهایمحوطهاورتمج

بقایایسازهشاملهایسفالقطعاتپراکندگیوبهمعماریصورتکممحدودهدرسطحیاستوسعتی

احتماالًکهبامرتبطاستقرارهایبارابطهگورستاندرهایهستندیادشده.

جهتاینازاستونواحیدشتمرکزیمنحصراًهامحلقرارگیریتپه(:های باستانی تپه) C ۀگون

برخالفمحوطه گسترشاستقرارها نشانگر ارتفاعات، در یکصورتبههایواقع متوالیدر عمودیو

 واحد باشندمیمکان هزارهشدهشناساییهایهتپ. زمانی محدوده سطحی، فرهنگی مواد به توجه با

 در اسالمیرا دورانتاریخیو گیرندبرمیچهارموسومپ.مو بهتعدادمحوطهگونهازاین. مورد7ها

کهشد2شناساییازآنموردهاازتپهنوعماهوراستقرارجهتکهاستاستفادهطبیعیشدهواست

تپهبقیههایکنونیساختارکههستندآنمصنوعیها.استمداوماستقرارحاصل

(:های فلزگری محوطه)D  ۀگون این عمده سربارهانباشتهامحوطهشاخصه باهای مرتبط های

.بیشترینشودبابقایایفضاهایمعماریهمراهمیهامحوطهفلزاستکهدربرخیهایاستخراجکوره

محوطهبهتعدادگونهازاینرسد.نیزمیهکتار7بهبیشترازهامحوطههادراینربارهدامنهپراکندگیس

7کهشدشناساییعمدتاًموردکانسنگرویبروکوهستانینواحیدرمسکوهپایههایای.دارندقرار

هانآگاریدرخصوصگاهنها،ازاینگونهمحوطهدستنیامدنهیچگونهمقیاسگاهنگاشتیهبهدلیلب

 .(051و،003،035،038،043،046،050محوطههای1ن.کجدول)تواناظهارنظرنموددرحالحاضرنمی
دوراناخیرکهدرطیهایقدمگاهیاهازیارتگاه هاشاملاینگونهمحوطه (:بناهای مذهبی) E ۀگون

ازمورددوبررسیآناینهاداراگیاهانزیارتگاه.شدشناساییسبکیکامالًیباومدورپالنبرسنتی

 چیدن از هاسنگالشهاستفاده خشکهفنبا شدهساختهچین زیارتگاه در بنای«صوالن»است. از

 است.شدهاستفادهبارگاهعنوانبهبهسبککپرهایامروزیاینناحیهشدهساخته

                                                           
1- Crain burials  
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هایوصخرهطبیعیعوارضهبررویازایننوعآثارشناساییشدکمورد2تعداد(:ها قلعه) F ۀگون

نواحیپیرامون اندشدهاحداثمسلطبر توجهبه با نشان،طبیعیهایآسیب. پالنخاصیرا شکلو

مشهودکامالًجهتساختدیوارهاهاآنوپیرویازهاوصخرهطبیعیامااستفادهازعوارضدهندنمی

رم دهستان مرکزی بخش در عبدالحسین کالت است. محوطه به متعلق قلعه و »شک I»اشکوتو
.روندمیهابهشمارمحوطهگونهازاین

دردهستانمارزکهدرکنارهیکیازرودهای«گروپشت»هاینگارهسنگ(:ها نگاره سنگ) H ۀگون

وگذرگاهفصلیهایگونهتنهاداردقرارشناختهارتباطیشدهنقوشصخرهازایبررسیمحدودهاستدر.

بیشینهباستانیکوچکهایمحوطه(:باستانی با دامنه مواد فرهنگی محدود های محوطه) I ۀونگ با

200مساحتیا یکاستقرار معماریمربوطبه آثار سطحیو بسیار شواهد دربرگیرنده مترمربعکه

 هستند.شدهتخریبگورستان جدول در شده شناسایی های محوطه پیرامون کلی ارائه1اطالعات

گردیدهاست.
 

 شده شناساییفرهنگی  های دوره. 6

(،دورانمورد3سنگی)هایزمانیپارینهمحدودهدربرگیرندهشدهشناساییهاینگاریمحوطهگاهلحاظاز

ومس(12سنگموردعصر،)(27مفرغمورددوران،)(29تاریخیمورددوران،)(3اسالمیموردسدهو)

(2اخیرهستند.مورد)راستایدراهدافدورانبهمتعلقآثار،یادشدههایمحوطهبینازحاضرپژوهش

.گیرندعهقرارمیپیشازتاریخوتاریخیموردمطال


 سنگی پارینهدوره  های محوطه -6-1

 سنگیازدورهپارینهشناختیباستانوفالتمرکزیایراناطالعاتشمالغربیبرخالفمناطقشمال،

ایرا جنوبشرق در تعداد به محدود هایمحوطهشمارانگشتن پیرامون اطالعات استکه هاآنباز

پیشسدهنیمتادههدوبهمربوط(است،فر1374رفیع،دهنزلین1353؛؛Hume, 1976.)

دورانمدارکپارینهکشفسنگیمدارککمبودبهتوجه بررسیحاضربا ایندورهدرشدهارائهدر از

ب جنوبشرقایران اهمیتاست. حائز بررسیرغمعلیسیار باهدفاینکه ،سنگیپارینهشناساییآثار

آمدنمدارکایندورهدربررسیحاضرنقطهآغازینیدردستبهاماطلبدمیجداگانهخودراهایروش

.رودمیبهشمارموردبررسیدرمحدودهدستازاینهایتداومپژوهش

محوطهباز3سنگیبهتعدادافزارهایدستباتوجهبهمحدودهپراکنششدهکهازمجموعآثارشناسایی

میانینسبتسنگیپارینهبهدورانتوانمیابارسند،مدارکدومحوطهردرابعادکمترازنیمهکتارمی

کناره در شواهد این کمداد. رودخانه محوطهگریشک)سفیدهای میان یا مجاور در )جدیدتر های

.اندشدهواقع

 اولیه افزارهایدستبررسی آمدهدستبهسنگی محوطه »از II»چزگک ایندهدمینشان که

دربرگیرندهدستمجموعهافزارهایکامالًسنگیهستندابزارتولیدکاهشیروندنهاییمحصولوکارشده
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پراکنشمحدودهدرآنکههاهیچگونهازدیگرگونهشواهدیهایمارونداینبامرتبطومادرسنگنند

.نشدمشاهدهعلیدوریزهارغموجودسبببهساختاینوسازهایمتأخرتردوراندر،یادشدهناحیهدر

آمارایننمیخصوصتواناظهارنظر.نموددقیقی

ازکهشودمیمشاهدههایجانبیخراشندهلوالواوهمچنینهایتراشههایدرمیاناینابزارهاگونه

(.8و7تصویر)روندمیمیانیبهشمارسنگیپارینهوریدورانفناهایشاخصه

هایتریازگونهشاملمجموعهگستردهII»گریشک»ازمحوطهآمدهدستهبسنگیافزارهایدست

هایسنگیشاملانواعسنگافزارهایدست تراشههاتیزهمادر، هاانواعخراشندهوهایروتوششدهو

سنگیمیانیهایمنسوببهدورانپارینهشاخصفرهنگهایگونهوریلوالواوفناگستردهاست.حضور

احتماالهمزمانیکاستقراردهندهنشان کهتمامیمراحلتولیداینناحیهاستدردورانیادشدهبا

صورتآنخوددرمیابزارگرفته(تصویراست78و.)


چهارم پ.م(هزاره پنجم و )سنگ دوره مس و  های محوطه -6-2

ازموجودباستاناطالعاتشناسیبخش.استاندکایرانشرقجنوبدرپ.مچهارموپ.مپنجمهزاره

سکیوولمبرگکارلو)یحیی(وتپهCaldwell, 1967ابلیس)هایقدیمیتلاصلیایناطالعاتراکاوش

،1986بیل)،کاوشهایدرمحطوط»اخیرآباد»(جیرفتVidale & Desset, 2013دهنوتپهو)شهداد

( اساساطالعاتگاهدهدمیتشکیل(1395اسکندری، بر در. توالیفرهنگیتلابلیسونگاریجدید،

دوره،یحییابلیسIوIIیحییوV  وVIابلیسدورهومیالدازپیشپنجمهزارهبهIVچهارمهزارهبه

تعلقپ.مدارند(،دیگرانو1395اسکندری:8).

بهسفالیموسومهایگونهعمدتاًهزارهپنجموچهارمپ.مدرمحدودهبررسیحاضرراهایلسفا

« Va»یحیی ،« IV»ابلیس علی»یا «آبادسفال »و محطوط میI»آباد آثارتشکیل بین از دهد.

یحییشناسایی مدارکمربوطبه انگشتشاملقطعاتVaشده ازشمار ناحیه دو در سفالاستکه

آمدبهدستAگونههایمحوطهایوکوهستانیدرکنارموادفرهنگیادوارجدیدتردرقکوهپایهمناط

(9تصویرجدولو2.)

یحییسفالVa درهاآنمشابههایگونهدرتپهیحییباشاخصهنقوشمشکیبرزمینهقرمزاز

(.1388:106-121بیل،کارلووسکیوشود)میتفکیکترهایپایینالیه

آمدندبهدست(مورد8ترکیبی)هایمحوطهو(مورد2ها)تپهمحوطهشامل10آباددرعلیهایسفال

(10تصویر11و،2جدول).محوطهدرهایگونهAموردیکواستقرارهاباارتباطدرچهارمهزارهمدارک،

رغقراردارند.گورستاندرابعادکوچکهستندکهدردلیامجاوراستقرارهایعصرمف

است،شدهگرفتهآباددرنظرشناسانبرایسفالعلیپیشنهادیکهازسویباستانهایگذاریتاریخ

کبه.نگیرد(دربرمیمحدودهزمانیاواسطتااواخرهزارهچهارمواوایلهزارهسومپ.ممیالدراعمدتاً

ودیگراناسکندری،1395:8)

علی شواهد عمده اینکه رغم محوطهآمدهدستبهسفالی فرهنگاز معرف پ.م چهارم هزاره های

مجموعهعلی در هاییسفالآبادهستنداما از 052)«تپهتوریگ»که هاییمایهنقشاستآمدهدستبه(
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میمشاهدهشودمحطوطسفالبهموسومگونهبهزیادیشباهتدارایآبادIجیرفتمیدرباشند(تصویر

(.8و4شماره،طرح10

هایمشابهخودازمراحلباالترمایهوزمینهایجادنقوشازگونهباشاخصهرنگIآبادسفالمحطوط

مایهسفیدبرزمینهقرمزیادراینفرهنگسفالیازرنگشود.میتفکیک(آبادآغازینیاعلیIIآبادمحطوط)

شود.ازتلابلیسمشاهدهنمیشدهتهشناخهایسفالایکهدراست،شاخصهشدهاستفادهایقهوه

آنرابهاواخرهزارهپنجمIازمحوطهمحطوطآباد،قدمتدورهآمدهدستبهمطلقهایگذاریتاریخ

.(Vidale & Desset, 2013: 247 & 248رساند)تااواسطهزارهچهارمپ.ممی
 

 عصر مفرغ های محوطه -6-3

شدهشناساییهایایباستانیواقعدرناحیهدشت،تمامیمحوطههمعدودمدارکاحتمالیازتپهجزبه

مناطقدرفصلیرودهایحاشیهدرمفرغکوهپایهعصرایکوهستانیبهوصورتگسترشافقییافتهاند.

کوهپایه از ارتفاعاتشمالیاینرودها توجهبهفارسخلیجهایجنوبیجازموریانتا با امتداددارندو

ازجهتجنوبخارجازمحدودهبررسیقراراینمحوطهاینکهادامه امکانپیگیریدامنهگیرندمیها

بهسمتجنوبوجودنداشت.هاآن

هریکازایناحتماالًشناسیوریختلحاظاز هامحوطهکارکرد، مجزایهایبخشبهتوانمیرا

درهاکیکنمود.وجودگورستانتفسنگیکالنهایچینوسازههایسنگهایکوچک،حصارگورستان

ازمحوطهبرخیهافواصلبا(نزدیکفاصلهکمینه50بافاصلهبیشینهو200مترمترودارندقراریکدیگربه)

کهمحوطهاینفرهنگیموادپیوستگیعمدتاًهمچنین،استمعماریبقایاینشانشاملدهندهگسترش

اینافقیگونهمحوطههرچنانچهاستهاازکنارهیکهایرافصلیرودمییکتوانمحوطهیکقالبدر

قراردادواحد.

هایعظیمشودوجودسازهاکثرمحوطههایعصرمفرغدیدهمیهایمشترککهدریکیازشاخصه

،سکوهایچینکهدرکنارحصارهایسنگاستیاواحدهایمعماریبزرگساختهشدهازالشهسنگ

.(6-2تصویر)دهندکوچکیکمحوطهواحدراتشکیلمیدرابعادهایوگورستانسنگی

فرهنگیموادعمدهبهبخشدستآمدهمحوطهازمجاوردرکهاستسفالیقطعاتشاملمفرغعصرهای

 شدهغارتگورهای مفرغ اندشدهپراکندهعصر دیگر بخش سفالدربرگیرندهو ازآمدهدستبههای

هادانست.گورستاندورههمرادرارتباطبااستقرارهایهاآنتواناستکهمیمحدودهفضاهایمعماری

سفال شامل فرهنگی مواد این گورستاندورههمهای فرسایشیافته، و خشن سطح با هایسفالها

وصالیواستفادهمجددوجودجهتایحفرههاآنوهمچنینقطعاتسفالیکهدرنمادکاالهاکارشدهیا

شوند.میدارد
خورده در ابعاد آهکی تراشافزون بر این در اکثر محوطه ها این مواد فرهنگی با تعدادی از قطعات سنگ های 

( همراه می شوند که به سبب حفره عمیقی که در بخش میانی آنها ایجاد شده متر1با بیشینه طول و ضخامت )  بزرگ
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ند. با این وجود در حال حاضر نمی توان در مورد است در وحله اول شکل یک هاون بزرگ را تداعی می کن
 .(3 تصویر) کارکردشان اظهار نظر دقیقی نمود

بهنقوشکاررفتهسفالدرهایمحوطهیادشدهبههایعنواناساسیشاخصهبهترینکاررفتهدرشده

شرقپیونددهندهنشانهاآننسبینگاریگاه نواحیشمالیو با یجازموریانهایفرهنگیاینناحیه

تکراردربرگیرندهاشتراکاتاین دراینناحیهاستکههایسفالعصرمفرغدرهایمایهنقشاست. یا

شوددیدهمیهاآنازیکیدرمنحصراًویادرشرقوبمپورهاییحییوکنارصندلدرشمالکلیهتپه

(12تصویر–14؛4جدول.)
 

 های دوران تاریخی محوطه -4 -6

درفاصلهزمانیشواهدیازاستقرارهایانسانیتاکنوندرجنوبشرقایرانالفدبگرمناطقایران،برخ

مفرغعصراواخرهخامنشیتادورانهبواستنیامدهدستبازتابدوراینباستانانمدارکدرشناسی

(.Maresca, 2018: 197ن.ک)اینناحیههنوزموردتاییدقرارنگرفتهاست

در،یادشدهمحوطهناحیهیکقطعیانتسابتاریخیدورانیکهرهایزیردورهبهواشکانی،هخامنشی

اساسبرسفالیگونهساسانیهایونیستامکانپذیرکامالنیزمعدوداستثناییموردچنددراینتاامر

(.ن.کادامه)دیددردودورهمتوالیراوانتداومبرخیاینگونههاتحدیتقریبیاستوگاهامی

شناسیدرخصوصدورانتاریخیدرناحیهجنوبشرقایرانبیشترشاملبخشعمدهاطالعاتباستان

بررسیداده وتسلسلزمانیمشخصینگاریالیهکهفاقدبافتاستشناسیباستانهایهایحاصلاز

هستند.

،نیزونواحیهمجوارههلیلرودهایمربوطبهدورانتاریخیصورتگرفتهدرحوزمعدودکاوشدر

مط از گونه نمونههیچ دارای آنها به العاتمربوط انتسابهایگاهنگاریمطلق تمامی و هاینیستند

دوراصورت به مطالعاتمقایسهگرفته پایه استنتاریخیبر ؛  (Lamberg-Karlovsky, 1970ایبوده

Magee, 2004 ؛،چوبک.1383).

،ازتاریخپیشافزونبردارابودناستقرارهای«صوغان»دشتشدهدرتپهیحییامهایانجکاوشدر

یکبافتالیهنشان در تاریخی دوران استقرارهای دهنده کاوشگر نظر به استکه دربرگیرندهنگاری

 ساسانی دوران تا پ.م پنجم سده زمانی )محدوده (.Lamberg-Karlovsky, 1970: 6-31است

ممکناستشدهشناختههاییهالباوجوداینکه اینتپه هایگونهتمامیدربرگیرندهدورانتاریخیدر

 اما نباشند دوران این به منتسب کمدستسفالی زمانی دیگرهاسفالترتیب از محوطه این در

تراست.شدهمشخصکاوشهایمحوطه

دورانتاریخیشدهشناساییهایدادخدا،بقیهمحوطههایواقعدردشتچاهازتپهمورد4استثنایبه

 قلعهدر بررسی شامل کوهپایههایگورستانگنج مینواحی کوهستانی و ای برخی در که هاآنشوند

استقرارهایبارابطهدرهممدارکزمانمجاوردرآننیزهامیدیده.شود

پژوهشحامنسهایسفال،شناختیگونهازلحاظ دورانتاریخیدر سفضروببه هایهایمحوطهالبا

یحیی تپه موسویمهرآفرین)گوریزابلتپه(Lamberg-Karlovsky, 1970)،،شاخصیمانند (،1384،و
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.مقایسههستندقابل(Wheeler, 1962)چارسدایپاکستانو(De Cardi, 1983)هایبلوچستانمحوطه

درمحدودهرهایدورانتاریخیبرایاستقرامحدودهزمانیدورانهخامنشیتاساسانی،برایناساس

.(،5جدول16و15اویرتص)شوددرنظرگرفتهمیبررسیمورد

«لوندو»دسفالگونهجوو گونه محوطه دو هر از Bکه تعلقدهندهنشاناستآمدهدستبهCو

محوطه بخشیاز اشکانیکمدستهایدورانتاریخیایندوره تصویراست)بهدورانفراهخامنشیتا

1516و،شماره2قطعه،7،911و.)

هرینکارنیراسفالمشخصهاینبلوچستانوشرقجنوبمیمنطقهداندودومتاسومسدهتاریخ

پیشنهادآنبرایکندمیپ.م(،1376هرینک:244299و.)شرقیمناطقدرسفالیگونهاینحضوردامنه

؛1392فرجامی،؛،1395:44دیگرانداناو(شودمشاهدهمییجنوبیخلیجفارسنیزایرانونواحیساحل

،1391خسروزاده:72)

استکهدرسفالدیگرمنتسببهدورانتاریخیگونهنمرد بررسیمنحصراًبررسیحاضر تپهاز

دستتمگرانبهآمد(15تصویرطرح،3)میوتوان،آوردشماربهلوندوسفالازجدیدتررانشانآندهدهن

 ساسانی دوران تا ناحیه این تاریخی دوران استقرارهای سجادین.ک)استتداوم سید ،1370 :50)

نیزسواحلشمالیوجنوبیخلیجفارسشاملجنوبشرقایرانعالوهبرپراکندگیاینگونهسفالی

(،1397خسروزادهوسرلک)میشود.


 گیرینتیجه -7

ازعارضهیکیهایتوجهباکهطبیعیناحیههواییتصاویرموردبررسیبهبهنیزوضوحقابلمشاهدهاست

افکنهمخروط شدن باز محل از که هستند دشتهاتنگههایی سمت درتابه دشت؛ بخشمرکزی

باشدهشناساییهایرودوتاالبجازموریانامتداددارند.نگاهیبهنحوهپراکندگیمحوطهمجاورتهلیل

 عارضه این به توجه نشان دهدمیطبیعی ناحیههایمحوطهکه دو در رأسباستانی قاعدهو

استثنایبهاثرفرهنگیشناسایینشد.گونههیچودرحدمیانیایندوناحیهاندقرارگرفتههاافکنهمخروطِ

دورانتمامیبرایراوضعیتیچنین،کنونیپیشاستقرارهایازتاریخیتاریخیمیوتوان.گرفتنظردر

پیمایشیهایبررسیایدرنظرگرفت:توانبرایعلتوجودچنینپدیدهمیفرضرادودرحالحاضر

بهصورتبهیادشدهایدرحدمیانیکهرودهایفصلیدهدمینشانشدهانجام و درآمده چندشاخه

جابجاییسببهایبسترنمیمکررتوانبرایراواحدیآنمسیرهاگرفتنظردربنابر؛نخستفرضاین

خطرپذیریدلیلبهیادشدهخصیصهبهتوجه ازجانبجوامعشدهاحساسایناستکهایننواحیبا

قراراستقرارموردنمیباستانیگرفتهضعیفاندآناحتمالکهدومفرض.عدماستنخستفرضیهازتر

بستررودهایفصلیهایجابجاییباستانیدرایننواحیبهسببفرسایشناشیازهایمحوطهرؤیت

کهبهاستکلیوتخریبشستهشدهاندوپوشاندهرسوباتتوسطیامحوشدهواند.

پارینهنویافتهشناساییبدستهایسنگیازجهتآمدهرامناسبیچارچوبومبناجازموریانجنوب

.نمایندسنگیدرجنوبشرقایرانارائهمیهایپارینهتوسعهپژوهش
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سازیمسیرخروجوگسترشانساننخستینازقارهآفریقاهایتحقیقیتبیینوروشنزمینهنیکیازای

سنگیوقعیتقرارگیریمحوطههایپارینه(کهبهواسطهمBar-Yosef & Belfer-Cohen, 2001)است

 :seeبررسیحاضردرارتفاعاتشمالیخلیجفارس،مدارکمناسبیراجهتارزیابیمسیرجنوبشرقی)

Beyin, 2011تبییندر)وورودچگونگیگسترشانساندرجنوبیکریدورایرانفالت(حیدرین.ک

نمایند.فراهممیVahdati nasab et al, 2012)؛1391گوران،

هایعصرمفرغنشانگرپیوندهایفرهنگیاینآمدهازکلیهمحوطهدستهمطالعهسفالهایسطحیب

تپه)(ودرهصوغانتپهکنارصندلجنوبی)رود(،حوزههلیلتپهبمپورازموریان)جهایشرقیمنطقهباکناره

هایفدورانمسوسنگ،بانبودمحوطهمطالعه،دردورانیادشدهبرخال(است.درناحیهموردحییی

یمهایرودهایفصلیمواجههستعصرمفرغدردشتودرمقابلافزایششمارآنهادرارتفاعاتوکناره

یابند.هایجنوبیجازموریانتاارتفاعاتشمالیخلیجفارسگسترشمیکهبهصورتپیوستهازکوهپایه

پراکندگی نحوه به عنوان و هاییادشدهمحوطهنظر به تعیینموقعیتراهبردیمکانقرارگیریآنها

اورودهایفصلیبهعنوانههایخلیجفارس،نقشتنگهکرانهحدمیانیوپیونددهندهناحیهبمپورباپس

شود.هایارتباطیبیندوناحیهیادشدهمطرحمیهاوپلداالن

انجامباستانهایبررسی کرانهشناسی شمالی ارتفاعات در بشاگرد سردشت ناحیه در هایشده

نواحیبهمحدودهبررسیتریننزدیکعصرمفرغدرهایمحوطه(حاکیازوجود1تصویرفارس)خلیج

(.1396بهپودات،:نکاست)اضرح

خصوصبررسی در که پژوهشی محوطهیافتهدر سطحی سردشتهای دهستان سوم هزاره های

مطالعاتسفالوسیلهبهرودوجازموریانیفرهنگیاینناحیهباحوزههلیلصورتگرفتهاست،پیوندها

 است)تبیینشده 1389پودات، جهتازاین(. نقشکلیدیدرکنارپژوهشیادشده نتایجبررسیحاضر،

تنگه وکنارهها راهرووپلیارتباطیدرپیوندهایفرهنگیوحتیمبادالتعنوانبهرودهایفصلیرا

هلیلبازرگانینواحیساحلیخلیج و جازموریان نواحیحوزه مطرحفارسبا سوم طولهزاره در رود

نماید.می

شدهدربررسیحاضربامالحظهکمیتوگسترهموادشناساییهاینگاریمحوطهشناختیوگاهگونه

استقرارهابرپاییجهتموردبررسیناحیهبودنمستعدازحاکیفرهنگیاحتماالوسومهزارهشهرهای

کناره استقرارهایدورانمسواستهامسیلهایدر با تداخلآنها همجواریو موارد بیشتر در که

هایهزارهچهارمآنهارادرخودناحیهودرفرهنگگیریهوبسترشکلیدایناستکهزمینسنگمو

جستجونمود..مبایدپ

جنوب(بررسیندوونمرددرمحدودهموردلوگونهدورانتاریخیموسومبههایسفالیگونهوجود

کمدسترستاسواحلجنوبیخلیجفاازناحیهبلوچستانآنهابادرنظرگرفتنپراکندگی(جازموریان

.دهدایننواحینشانمیایاینناحیهرادرپیوندفرهنگیبیننقشواسطه
 

 پی نوشت
1-رودخانهسرشاخهاینرا،هایهامیتشکیلشهرملکومریج،گزتنگ،سفیدکمرودهایکوهازکهدهدمینابهای

می (گیرندسرچشمه مسلح، نیروهای جغرافیایی 1384سازمان این218: )در واحد رودهای تشکیل از پس رودها
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هایمارزوآورتینبانامرودهایگریشک،رودخانهتنگسردازوسمسیلیازبستردشتعبورکردهوبهتاالبدهستان

 شوند.جازموریانمنتهیمی
2-محوطهاینمعماری گورهایپشتهسنگیاستکهشاخصهبارز ها آن،دیگرنواحیایراندر از عنوانگورهایبهها

ازتاریخیوهایپیشهابهدورهآمدهازآندستوباتوجهبهموادفرهنگیبهیادشدهسنگیسنگیوپشتهتوده،چینسنگ

 (.1393:11؛شهسواریوخالدی،1386 خسروزاده،)اندشدهتاریخینسبتداده

 

 
 



 

های  ها و سکوهای سنگی، عنصر مشترک معماری که در اکثر محوطه گورستان -4و  3 یرتصو

 )نگارندگان( شود کوهستانی دورۀ مفرغ دیده می
Figures 3 & 4- Graves and Stony Platform are shared Elements on majority of 

bronz age sites on highlands (Authors) 

 

موقعیت محدوده مورد بررسی در نقشه تقسیمات کشوری و  پراکندگی محوطه های   -1تصویر 

 شناسایی شده در ناحیه مورد مطالعه، جنوب جازموریان )نگارندگان(
Figure 1- Location of survey area in country division map and dispersal of 

discovered Sites on Sothern Jazmurian (Authors) 
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6تصویر-محوطهدردادکچاهکالتبهموسومعظیمسازهاندازچشم

(وپراکندگیموادفرهنگیدرمحدودهآن007صرمفرغکالت)ع
Figure 6- Kalat-e chāhdādock; a great bulding in bronze 

age site kalat (007) and scatter of cultural materials 

aroud that (Authors) 

نما و پالن یک واحد معمای گسترده با ساختار  -5تصویر 

 (009الدین)مفرغ میخسنگ چین)محوطه عصر 
Figure 5- a view from a great stony bulding at 

Bronze Age site of Mikhldin (009) (Authors) 

 

 و II :1و چزگک  IIگزیده دست افزارهای سنگی بدست آمده از محوطه های پارینه سنگی میانی، گریشک  -7تصویر 

 ارندگان(: خراشنده جانبی )نگ8: تراشه لوالوا، 9و  7، 5،6، 4، 3: سنگ مادر چندوجهی؛ 2
Figure 7- selection of stone tools  from middle Paleolithic sites (Gerishak II and Chezgak 

II): 1 & 2: Polyhedral core; 3, 4, 5, 6, 7 & 9:  levallois Flake; 8: Side scraper (Authors) 
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: II :1و چزگک  IIسنگی، گریشک های پارینهآمده از محوطهافزارهای سنگی بدستطرح و تصویر گزیده دست -8تصویر 

 )نگارندگان( : تراشه5: تراشه لوالوا؛ 4، 3، 2تراشه ضخیم؛ 
Figure 8- Drawing and Picture of stone tools from Paleolithic sites, Gerishack II and Chezgack 

II: 1: Thick flake; 2, 3 & 4: Levallois Flake; 5: Flake (Authors) 

 

 )نگارندگان( های شاخص هزاره پنجم پ.مطرح و تصاویر سفال -9 یرتصو

Figure 9- Drawing and picture of typical potteries dated to fifth Millennium BC 

(Authors) 

 )نگارندگان( های هزاره چهارم پ.م سفال  طرح و تصاویر گزیده -11و  10 تصویر 

Figures 10 & 11- Drawing and Picture of typical potteries dated to forth Millennium BC 

(Authors) 
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 )نگارندگان( مفرغ عصرهای  سفال  طرح و تصاویر گزیده -13و  12تصویر 

Figures 12 & 13- Drawing and Picture of typical potteries Dated to Bronze Age (Authors) 

 )نگارندگان( مفرغ عصرهای  سفال  طرح و تصاویر گزیده -14 یرتصو
Figure 14- Drawing and Picture of typical potteries Dated to Bronze Age (Authors) 
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 های شناسایی شده اطالعات کلی پیرامون محوطه -1جدول 
Table 1- General information related to archaeological site in study area 

طه
حو

د م
ک

 

 نام محوطه

گونه 

محو

 طه

 مساحت
دوره 

 پیشنهادی

طه
حو

د م
ک

 

 نام محوطه
گونه 

 محوطه
 مساحت

دوره 

 پیشنهادی

001 

Iدادُکچاه

(
Chahdad

ock I)

A 

30هکتاریحییV،

چهارمهزاره

هزارهوپ.م

سومپ.م

002 دادکچاهII

I 

 چهارمهزاره

پ.م

003 
گُرککل

(Kalgorg)
D 

5/1هکتارنامشخص004 دادکچاهIII
A 

8/17هکتارسومهزاره

پ.م

005 
 Iگزهیر

(Gazhir I)
A 

5/19هکتارسومهزاره

پ.م

006 گزهیرII
A 

6.8هکتارسومهزاره

پ.م

007 

تنگ

گریشک

(
Gerishac

k)

A 

70هکتارسومهزاره

پ.م

008 کالتک

(Kaltak)
A 

67هکتارسومهزاره

پ.م

009 

الدینمیخ

(
Mikhladi

n)

A 

6/62هکتارسومهزاره

پ.م

010  Iچزگَک

(Chezgak I)
A 

35هکتارسومهزاره

پ.م

 )نگارندگان( طرح و تصاویر گزیده سفالهای دوران تاریخی بدست آمده از بررسی -16و  15تصویر 

Figures 15- 16- Drawing and Picture of typical potteries dated to Historic period (Authors) 
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011 

چزگکII

A 

55هکتارپارینه

هزاره،سنگی

وپ.مجهارم

سومهزاره

پ.م

ایدودهنه 012

A 

60هکتارچهارمهزاره

هزارهوپ.م

سومپ.م

013 

کَهنکان

(
Kahnaka

n)
I 

1600مترمربعاسالمی014 مزرعهتمب

C 

58/1هکتارچهارمهزاره

هزاره،پ.م

وپ.مسوم

دواران

تاریخی

015 

کالت

دارکشتک

(
Darkesht

ak)

C 

1/12هکتاردوران

تاریخی

016 گزکن

Gazakon) I)
I 

سومهزاره

پ.م

017 
گزکنII

I سومهزاره

پ.م

018 سرداز

I(Sardaz I)
A 

2هکتارسومهزاره

پ.م

019 
سردازII

A 
43هکتاردوران

تاریخی

020 سردازIII
A 

14/17

هکتار

سومهزاره

پ.م

021 

بنچاه

I 

05/0هکتارسومهزاره

پ.م

022 (سوروSoro)

I 
سنگیپارینه

وجدید

نوسنگی؟

023 

بالل تپه

 Cداوران

11/0هکتاردوران

تاریخی

024 سُمسیلی

I(Somsili)A 

99/3هکتار

بخش(

استقراری(

دوران

تاریخی

025 

سمسیلیII 

A 

7هکتاریحییVaو

دوران

تاریخی

026 سمسیلیIII

A 
سومهزاره

پ.م

027 

سمسیلی
IVA 

4/21هکتارسومهزاره

.مودورانپ

تاریخی

028 سمسیلیV

A 

3/1هکتاردوران

تاریخی

029 

سمسیلی
VIA

6/21هکتارسومهزاره

پ.م

030 سمسیلیVII

A 

71/20

هکتار

سومهزاره

وپ.م

تاریخی

031 

نهرندگان

I(
Nahrande

gan)

A 

172هکتارسومهزاره

وپ.م

تاریخی

032 نهرندگانII

A 

64/5هکتارچهارمهزاره

.موهزارهپ

سومپ.م

033 
نهرندگانIII

A 
117هکتارسومهزاره

پ.م

034 کنگرو

(Kangaro)
B 

77/55

هکتار

تاریخی

035 

چونگون

(
Govanch

on)

D 

29/0هکتارنامشخص036 کالت

عبدالحسین
F 

36/1هکتارواسالمی

سدهاخیر

037 
بندجاللI

I 
21/0هکتارسومهزاره

پ.م

038 روگارون

(Rogaroun)
D 

04/0هکتارنامشخص

039 
بندجاللII

B 
تاریخی040 رمشک تپه

(Rameshk)
B 

17/0هکتارتاریخی

041 

 Iاشکوتوئیه

(
Eshkowt

ouiyeh)

 F(I) 

68/6هکتارتاریخی042 اشکوتوئیهII

B 

تاریخی
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043 

گونکله

(Kaleh 

gawn)
D 

نامشخص044 هورکنگرو

(Hour-e 

Kangarou)
I 

تاریخی

045 

 Iهیرکن

(Hirkon 

I)
B 

تاریخی046 هیرکنII

D 

15/0هکتارنامشخص

047 

چاهان

B(I) 

6/26بخشهکتار

استقراری

پیر048 تاریخی قدمگاه

کرکان

(Karkan)
E 

اخیرسده

049 

 Iکنارگاهون

(
Konargah

on I)

B(I) 

تاریخی050 کنارگاوونII

D 

01/0هکتارنامشخص

051 

کنارگاوون
IIID 

41/0هکتارتاریخی؟052 توریگ تپه

(Tourig)

صوالن
C 

52/1هکتارچهارمهزاره

پ.م

053 

جونپیمه

(Peymeh 

jon)
A 

61/6هکتارتاریخی054 جتوI(Jatou 

I)A 

7/10هکتارسومهزاره

وپ.م

تاریخی

055 

جتوII

A 

73/1هکتارچهارمهزاره

هزارهوپ.م

سومپ.م

056 مامانک

(Mamanak)I 

44/0هکتارتاریخی

057 

گریشک

I(
Gerishak 

I)

A 

76/1هکتارسومهزاره

وپ.م

یتاریخ

058 گریشکII

A 

6/31هکتارسنگیپارینه

یحیی،میانی

Vaهزارهو

چهارمپ.م

059 
گریشکIII 

A 
4/15هکتارتاریخی060 درکالت

(Darkalat)B & I 
82/0هکتارتاریخی

061 

گرو پشت

(
Poshtgar

o)

H 

86/0هکتارنامشخص062 گران تم

(Tom- e 

Garan)
C 

37/4هکتارتاریخی

063 

ک هنتپه

سفر

(
Kahnsafa

r)

C 

1هکتاراسالمی064 گیاهانI

C 

07/0هکتاراسالمی

065 
گیاهانII

I 
43/0هکتارچهارمهزاره

پ.م

زیارتگاهگیاهان 066
E اخیرسده
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 (vیحیی م )های شاخص هزاره پنجم پ. ای سفال ( مشخصات و گاهنگاری مقایسه2جدول 
Table 2- Specification and Comprative dating of typical pottery of fifth mellinium BC 

 

ح
طر

ره 
ما

ش
ف 

ش
ل ک

ح
م

 

 توصیف
و  مقایسات

 مالحظات

ح
طر

ره 
ما

ش
ف 

ش
ل ک

ح
م

 

 توصیف
مقایسات و 

 مالحظات

1 025 

،قرمز خمیره رنگ لبه،

،قرمز رنگپوششبیرونی

،قرمز رنگپوششداخلی

 ماسه، ضخامتآمیزه

با هندسی تزئین متوسط،

،ساز دست سیاه، رنگ

خارجی و داخلی پوشش

 رقیق،پختکافی

لمبرگ

و کارولوسکی

 :1388بیل،

، jطرح119

2 058 

رنگ قرمز، خمیره رنگ لبه،

رنگ قرمز، بیرونی پوشش

،ماسهآمیزه،قرمزداخلیپوشش

هندسیتزئین ضخامتمتوسط،

 رنگسیاه، پوششچرخسازبا ؟،

پختد رقیق، خارجی و اخلی

 کافی

کارولوسکی لمبرگ

 بیل، :1388و

119طرح،g

 
 م.پ چهارم هزاره های سفال ای مقایسه گاهنگاری و مشخصات -3 جدول

Table 3- Specification and Copprative dating of typical pottery of fourth mellinium BC 

ح
طر

ره 
ما

ش
 

طه
حو

م
 

 تمالحظات و مقایسا توصیف

1 065

رنگپوششرنگلبه، آجری، رنگپوششبیرونی آجری، خمیره

رنگ تزئینهندسیبا ضخامتمتوسط، آمیزهماسه، داخلیآجری،

سیاه،دستساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی

Caldwell 1967: Page 142, Figure25, 

NO: 5 

2 012

رنگپوششبیرونینخودرنگلبه، رنگپوششخمیرهنخودی، ی،

رنگباهندسیتزئین،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،نخودیداخلی

سیاه،چرخساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی
Caldwell 1967: Page 82, Plate 4, NO: 1 

3 065

رنگپوششرنگلبه، رنگپوششبیرونینخودی، نارنجی، خمیره

 ضخامتمتوسط، ماسه، آمیزه چرخساز،داخلینخودی، فاقدنقش،

پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی
Caldwell 1967: Page 144, Figure27 

4 052

رنگپوششرنگلبه، رنگپوششبیرونینخودی، آجری، خمیره

رنگباهندسیتزئین،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،نخودیداخلی

 ای، قهوه زمینه بر خارجیرقیچرخسازسفید پوششداخلیو ،،ق

 پختکافی

Vidale and Desset 2013: Page 242, 

figure 13.8, Page 243, Figure 13.12 

5 052

پوششرنگ،نخودیبیرونیپوششرنگ،نخودیخمیرهرنگ،بدنه

متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه نخودی، بانقشداخلی جانوری

خارجی پوشش و رقیق داخلی پوشش ساز، دست سیاه، رنگمایه

 تکافیرقیق،پخ

------------- 

6 032

پوششرنگ رنگپوششبیرونیآجری، آجری، رنگخمیره بدنه،

رنگمایه با منقوش متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه نخودی، داخلی

پخت،رقیقخارجیپوششوغلیظداخلیپوشش،سازدست،سیاه

کافی

Caldwell 1967: Page 140, Figure23, 

NO: 3 

7 011

رنگپوششخمیرنگبدنه، رنگپوششبیرونینخودی، رهآجری،

با هندسی تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه آجری، داخلی

رنگمایه سیاه، و ای پوششدستسازقهوه پوششداخلیرقیق، ،

خارجیرقیق،پختناکافی

Caldwell 1967: Page 148, Figure31 
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8 052

رنگبدنه، رنگپوششبیرونیآجری، آجری، رنگپوششخمیره

رنگ تزئینهندسیبا ضخامتمتوسط، آمیزهماسه، داخلیآجری،

 قرمز، زمینه بر سازسفید پوششدست غلیط، داخلی پوشش ،

خارجیرقیق،پختکافی

Vidale and Desset 2013: Page 242, 

figure 13.8, Page 243, Figure 13.12 

9 011

رنگپوششبیرونینخودرنگلبه، رنگپوششخمیرهنخودی، ی،

با هندسی تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه نخودی، داخلی

،سیاهچرخسازرنگمایه،رقیقخارجیپوشش،غلیطداخلیپوشش،

پختکافی

Caldwell 1967: Page 158, Figure21, 

NO: 4 

10 012

رنگپوششرنگلبه، آجری، رنگپوششبیرونی آجری، خمیره

،ماسهآمیزه،نخودیداخلیرنگباهندسیتزئین،متوسطضخامت

 پختدستسازسیاه، پوششخارجیرقیق، پوششداخلیرقیق، ،

ناکافی

Caldwell 1967: Page 142, Figure25, 

NO: 8 

11 014

رنگپوششرنگلبه، آجری، رنگپوششبیرونی آجری، خمیره

رنگ تزئینهندسیبا ضخامتمتوسط، آمیزهماسه، داخلیآجری،

،دستساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافیقهوهای

Caldwell 1967: Page 140, Figure23, 

NO: 3 

12 065

رنگپوششرنگلبه، رنگپوششخاکستری، خاکستری، خمیره

باهندسیتزئین ضخامتمتوسط، ماسه، آمیزه داخلیخاکستری،

رنگقهوهای،دستساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی

Caldwell 1967: Page 140, Figure23, 

NO: 9 

 
 های عصر مفرغ مقایسه گونه شناختی سفال مشخصات و -4جدول 

Table 4- Specification and Comprative dating of typical pottery of Bronze Age 

 

ح
طر

ره 
ما

ش
 

طه
حو

م
 

 مالحظات و مقایسات توصیف

1004

رنگپوششرنگلبه، رنگخمیرهخاکستری، بیرونیخاکستری،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

چرخ-هندسی رنگسیاه، پوششداخلیوخارجیگیاهیبا ساز،

رقیق،پختکافی

Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001: 

Page 188, NO: B 



De cardi, 1970: page 317, NO: 483, 

page 307, no: 108, page 304, NO: 98, 

page 298, NO: 5, page 302, no:326, 

Madjidzadeh, 2008, page 91, fig 23 

 

2008

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

(چرخجانوری،ایقهرهرنگبا)پرندگانردیفداخلیپوشش،ساز

رجیرقیق،پختکافیوخا

De cardi, 1970: page 278, NO: 304, 

page 285, no: 99 

3027

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

تزئین ظریف، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

چرخ رنگسیاه، با غلیظ،هندسی خارجی و پوششداخلی ساز،

پختکافی

De cardi, 1970: page 229, NO: 5 

Page 291, no: 43 

4020 

رنگپوششرنگلبه، رنگپوششبیرونیآجری، خمیرهآجری،

رنگباهندسیتزئین،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،آجریداخلی

ساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافیقهرهای،چرخ

De cardi, 1970: page 280 NO: 39, page 

291, no: 259, page 294: no: 273 

 

Madjidzadeh, 2008, page 91, fig 22 
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5010

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

پوشش پوششداخلیرقیق، چرخساز، رنگقهوهای، هندسیبا

خارجیرقیق،پختکافی

Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001: 

Page 44, Figure 1.44. NO: B, Figure 

1.45. NO: B&C, Page 26, NO: D 

 

 

6011

خمیرهنخودی،رنگپوششبیرونینخودی،رنگپوششرنگلبه،

حیوانیتزئین،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،نخودیداخلی-

پوشش،رقیقداخلیپوشش،سازچرخ،سیاهرنگباهندسی

جیرقیق،پختکافیخار

_______________نقشجانوری:



نقشهندسی:
Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001: 

Page 66, NO: A 

7054 

رنگپوششرنگلبه، رنگپوششبیرونیآجری، خمیرهآجری،

تزئین،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،آجریداخلی(جانوریردیف

چرخ رنگسیاه، با پوشبزکوهی( شداخلیوخارجیرقیق،ساز،

پختکافی

De cardi, 1970: page 298, no:22, page 

311, no: 387, page 283, no: 92 

Madjidzadeh, 2008, page 91, fig 22 

8055

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

پوششداخلیوخارجیهندسیبار نگسیاهوقرمز،دستساز،

رقیق،پختکافی

Lamberg-Karlovsky 1970: 41: f16, 

Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001: 

Page 66, NO: B & E 

 

9009

خمیرهنخودی،رنگپوششبیرونینخودی،رنگپوششرنگلبه،

شافزودهداخلینخودی،آمیزهماسه،ضخامتمتوسط،مزینبهنق

پوشش،غلیظداخلیپوشش،سازچرخ،سیاهمایهرنگباتواممار

خارجیغلیظ،پختکافی

De cardi, 1970: page 283 fig 20, no: 85 

Madjidzadeh, 2008, page 91, fig 22 

10033

رنگرنگلبه، ای، قهوه رنگپوششبیرونی خاکستری، خمیره

 ماسه، آمیزه ای، قهوه داخلی تزئینپوشش متوسط، ضخامت

،رقیقخارجی پوششداخلیو چرخساز، رنگسیاه، هندسیبا

پختکافی

De cardi, 1970: page 288 fig 23, no: 181 

Madjidzadeh, 2008, page 92, fig 24 

11007

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

 ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی تزئینپوشش ظریف،

چرخ رنگسیاه، با رقیق،هندسی خارجی و پوششداخلی ساز،

پختکافی

De cardi, 1970: page 280, fig: 18: no 24 

 

12005

رنگپوششرنگلبه، رنگپوششبیرونیآجری، خمیرهآجری،

رنگباهندسیتزئین،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،آجریداخلی

یغلیظ،پوششخارجیرقیق،پختسیاه،چرخساز،پوششداخل

کافی

De cardi, 1970: page 291 fig 224, no: 

226 

 

13010

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

( داخلیهندسی پوشش ساز، چرخ سیاه، رنگمایه با جانوری؟(

جیرقیق،پختکافیرقیق،پوششخار

Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001: 

Page 76, fig 2.25, NO: D 

 

14031

رنگرنگلبه، ای، قهوه رنگپوششبیرونی خاکستری، خمیره

تزئین ظریف، ضخامت ماسه، آمیزه ای، قهوه داخلی پوشش

پوشش رقیق، داخلی پوشش ساز، چرخ سیاه، رنگ با هندسی

پخت،رقیقناکافیخارجی

Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001: 

Page 174, NO: A, E 

 

De cardi, 1970: page 304 fig 32, no: 322 

 

15030

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

داخ پوشش ساز، چرخ سیاه، رنگ با پوششهندسی رقیق، لی

خارجیرقیق،پختکافی

De cardi, 1970: page 283 fig 20, no: 68-

70 

 

16012
رنگرنگبدنه، نخودی، بیرونی پوشش رنگ نخودی، خمیره

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه نخودی، داخلی پوشش
De cardi, 1970: page 282 fig 19, no: 61 

Madjidzadeh, 2008, page 94, fig 25 
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پوشش رقیق، داخلی پوشش ساز، چرخ سیاه، رنگ با هندسی

خارجیرقیق،پختکافی

17004

رنگرنگلبه، رنگپوششبیرونیخاکستری، خمیرهخاکستری،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

،رقیقخارجی پوششداخلیو چرخساز، رنگسیاه، هندسیبا

پختکافی

De cardi, 1970: page 211 fig 31, no: 72 

Madjidzadeh, 2008, page 92, fig 24 

 

18020 

خمیرهخاکستری،رنگپوششبیرونیخاکستری،رنگرنگکف،

تزئین متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه خاکستری، داخلی پوشش

چرخ رنگسیاه، با رقیق،هندسی خارجی و پوششداخلی ساز،

پختکافی

De cardi, 1970: page 304, NO: 96 

 
 

 های دوران تاریخی ای سفال نگاری مقایسه مشخصات و گاه -5 جدول
Table 5- Specification and Comprative dating of typical pottery of historic period 

ح
طر

ره 
ما

ش
 

طه
حو

م
 

 مقایسات و مالحظات                              توصیف

1 030 

خمیره رنگ بیرونیبدنه، پوشش رنگ خاکستری،

،ماسه آمیزه نخودی، داخلی پوشش رنگ خاکستری،

،ساز چرخ سیاه، رنگمایه با منقوش متوسط، ضخامت

پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی

ودیگرانمهرآفرین.1391:19طرح،9

2 023 

رنگ،نخودیبیرونیپوششرنگ،آجریخمیرهرنگ،لبه

آ آجری، داخلی متوسط،پوشش ضخامت ماسه، میزه

،قرمز و سیاه مایه رنگ با جانوری و هندسی با منقوش

 چرخساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی

______نقوشجانوری:



:هندسینقوش

،دیگرانو1395دانا:62تصویر،7

3 062 

رنگ رنگپوششبیرونیقرمز، آجری، رنگخمیره بدنه،

آجری داخلی متوسط،پوشش ضخامت ماسه، آمیزه ،

و پوششداخلی ساز، دست سیاه، مایه رنگ با منقوش

 خارجیرقیق،پختکافی

Lamberg-Karlovsky, 1970: 10, Figure 

4 

سجادی1370سید:43شکل،9  

4 053 

رنگ،ایقهوهبیرونیپوششرنگ،آجریخمیرهرنگ،لبه

ضخامتمتوسط، ماسه، آمیزه ساده،پوششداخلیقرمز،

 چرخساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی

Lamberg-Karlovsky, 1970: 9, Figure 

3 , No: I 

ودیگرانمهرآفرین.1391:18طرح،4

5 047 

رنگ رنگپوششبیرونیقرمز، آجری، رنگخمیره بدنه،

مزین،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،آجریداخلیپوشش

پوششداخلیوخارجیبهنقشکندهشیاری،چرخس از،

 رقیق،پختکافی

،حاجیموسویو1384مهرآفرین:183شکل،11

6 024 

رنگ،نخودیبیرونیپوششرنگ،نخودیخمیرهرنگ،لبه

،متوسط ضخامت ماسه، آمیزه نخودی، داخلی پوشش

و داخلی پوشش ساز، چرخ سیاه، رنگمایه با منقوش

 خارجیرقیق،پختکافی

ویگران،دمهرآفرین1391:19طرح،9



 (دادخدا چاه بخش) گنج قلعه شهرستان تاریخی و ازتاریخ پیش استقرارهای در پژوهشی /320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

9 027

رنگ،نخودیبیرونیپوششرنگ،آجریخمیرهرنگ،لبه

،متوسط ضخامت ماسه، آمیزه آجری، داخلی پوشش

داخلیپوشش،سازچرخ،سیاهرنگمایهباهندسیمنقوش

وخارجیغلیظ،پختکافی

De Cardi, 1983: fig 29  

7 045

رونینخودی،رنگلبه،رنگخمیرهآجری،رنگپوششبی

منقوش،ظریفضخامت،ماسهآمیزه،آجریداخلیپوشش

،ساز چرخ قرمز، و سیاه رنگمایه با جانوری و  هندسی

پوششداخلیوخارجیغلیظ،پختکافی

:جانورینقوش_______

:هندسینقوش- De Cardi, 1983: fig 

28,  29

11 049

شبیرونیآجری،رنگبدنه،رنگخمیرهآجری،رنگپوش

،متوسط ضخامت ماسه، آمیزه آجری، داخلی پوشش

پوشش چرخساز، رنگمایهسیاهوقرمز، هندسیمنقوش

داخلیوخارجیرقیق،پختکافی

،1376هرینک:237شمارهطرح،1114و

8 014

رنگ،نخودیبیرونیپوششرنگ،آجریخمیرهرنگ،لبه

سه،ضخامتمتوسط،ساده،پوششداخلیآجری،آمیزهما

چرخساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی
_________ 

10 030

رنگ،نخودیبیرونیپوششرنگ،نخودیخمیرهرنگ،لبه

، متوسط، ضخامت ماسه، آمیزه نخودی، داخلی پوشش

چرخساز،پوششداخلیوخارجیرقیق،پختکافی
Wheeler, 1962; Fig 49: 535 

12 

نخودی،بدن بیرونی پوشش رنگ نخودی، خمیره رنگ ه،

،متوسطضخامت،ماسهآمیزه،نخودیداخلیپوششرنگ

پوشش چرخساز، رنگمایهسیاهوقرمز، هندسیمنقوش

داخلیرقیقوخارجیغلیظ،پختکافی

،1376هرینک:237شمارهطرح،1114و 



 321 / 1399 زییپا ،3 ۀشمار ،12 ۀدور ،شناسیمطالعات باستان

داوود (1383،آبیان، شناساییباستانگز(، بررسیو عنبرآباد(شناسیحوضههلیلارشفصلدوم )جیرفتو مرکزرود ،

دستیوگردشگریاستانکرمان)منتشرنشده(.اسنادادارهکلمیراثفرهنگی،صنایع

 شناسیواکتشافاتمعدنیکشور،تهران.سازمانزمینشناسیایرانزمین(1383،)،آقانباتی،سیدعلی
ازتاریخیشناختیدشتلوت:نتایجکاوشدوتپهپیشهایباستانچهاردهمینفصلپژوهش»(1395،)،صیراسکندری،ن

«دهنوودهنوشرقیدشتشهداد بهکوششمرتضیحصاری.نامهاستادمیرعابدینکابلیمجموعهمقاالتجشن. .

،فرهنگیمیراثپژوهشگاه.75-95تهران. 
ازتاریخدشتلوت،جنوبشرقاستقرارهایپیش»(1395،)،حسن،...،فاضلینشلیاسکندری،نصیر،مالصالحی،حکمتا

.2.1-15.شماره.8دورهشناسیمجلهمطالعاتباستان.«ایران

سمیه یافته»(1389،)،پودات، محوطهبررسی سطحی های هزاره بشاگرد3های شهرستان سردشت دهستان .«ق.م.

،دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرکزی،دانشکدهادبیاتوعلوم(MAارشناسیارشد)نامهبرایدریافتدرجهکپایان

.منتشرنشدهشناسیوتاریخ.انسانی.گروهباستان

سمیه «گزارشتعیینحریمتپهسردشتشهرستانبشکرد»(1391،)،پودات، مقاله. هاییازدهمینگردهماییچکیده
 .105-104دستیوگردشگری.راثفرهنگی،صنایع.پژوهشگاهمیشناسیساالنهباستان

سمیه (1395،پودات، بررسی»(، فصل باستاننخستین )بشاگرد(های بَشکرد شهرستان سردشت دهستان ،«شناختی

میراثفرهنگی،شناسیایران.هایپانزدهمینگردهماییساالنهباستانگزارش پژوهشگاه بهکوششحمیدهچوبک.

 .77-70گریکشور.دستیوگردشصنایع
حسین (1382،توفیقیان، سرشاخه(، شناسایی و بررسی اول هلیلگزارشفصل میراثرودهای کل اداره اسناد مرکز .

.منتشرنشده،گردشگریاستانکرماندستیوفرهنگی،صنایع

اسنادادارهکلمیراث.مرکزرودهایهلیلگزارشفصلدومبررسیوشناساییسرشاخه.الف(1383)،توفیقیان،حسین

.منتشرنشده،گردشگریاستانکرماندستیوفرهنگی،صنایع

.مرکزاسنادادارهکلمیراثرودهایهلیلگزارشفصلسومبررسیوشناساییسرشاخهب.(1382)،توفیقیان،حسین

 .منتشرنشده،گردشگریاستانکرماندستیوفرهنگی،صنایع
 شناسی.باستان دکتری رساله ،اسالمی دوره جیرفتدر قدیم شهر جازموریان فرهنگی تسلسل(1383،)،حمیده چوبک،

 .مدرس.منتشرنشده تربیت دانشگاه
حمیده چوبک، محمدیوسف، بررسیجازموریانفرهنگی–حوزهجغرافیایی(1383،)«،کیانی، .«شناسیهایباستاندر

 ..4.76-31شماره.8دورهفصلنامهمدرسعلومانسانی
سامان (1391،حیدریگوران، بوم»(، دیدگاه انساننخستینبهسرزمینایراناز ورود «شناسیداالنایران، ،:نامورنامه

 .58-39نگار،چاپنخست،،انتشاراتایرانمقالههاییدرپاسداشتیادمسعودآذرنوش
پژوهشگاهمیراثفرهنگی،،نامهپژوهشگاه.چینجنوبشرقایرانمروریبرگورهایسنگ»(1386).،زاده،علیرضاخسرو

 .21.104-89و20های.شماره«دستیوگردشگریصنایع
حضورپارتیاندرمناطقجنوبیخلیجفارس)شرقوجنوبشرقشبهجزیرهعربستان(بر(1391،)«،خسروزاده،علیرضا

-مجلهمطالعاتباستان،«بیخلیجفارسهایپارتیسواحلجنواساسمدارکباستانشناختیبدستآمدهازمحوطه

 .،4.63-81دوره،2شمارهشناسی
شماره،نشناسیایراهایباستانجلهپژوهشم،«هاواستقرارهایاشکانیجزیرهقشممحوطه»(1392،)،خسروزاده،علیرضا

 .100-79شناسیدانشکدههنرومعماریبوعلیسیناهمدان.،گروهباستان5
 سیامکعلیرضاخسروزاده، سرلک، ،،(1397 ،)«ساسانی دوره پارتو دوره اواخر مربوطبه سفال منقوشنامرد: سفال

 ،67-82سالدوم،ص،3شمارهمجلهمطالعاتباستانشناسیپارسه،«جنوبشرقایرانوسواحلخلیجفارس
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ه)فصلدوم(،مرکزاسنادادارهکل،حوضهساردوئیگزارشبررسیوشناساییشهرستانجیرفت(1388،)،دانشی،علی

.منتشرنشده،دستیوگردشگریاستانکرمانمیراثفرهنگی،صنایع

علی دوم(.(1391،)،دانشی، )فصل جنوب رودبار شهرستان شناسایی و میراثگزارشبررسی کل اداره اسناد مرکز

.منتشرنشده،دستیوگردشگریاستانکرمانایعفرهنگی،صن
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