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Abstract 
Iran's eastern borders have been constantly affected by various events, especially the arrival of 
different ethnic groups in Central Asia in the form of migration or invasion. However, ancient 
sources provide researchers with little knowledge of such events, and this little information is 
specific to incidents that were widely considered a threat to the central government of Iran. 
Therefore, written sources do not answer the questions of archaeologists on political, military, 
various urban planning, and cultural interactions of Iran with its eastern neighbors. On the other 
hand, extensive and continuous field research that purposefully answers such questions has been 
limited and scattered. One of these researches is the purposeful activities that have been carried 
out in the middle part of the Kopet Dag -Aladagh corridor in the north of Khorasan in the last 
decade; and this has become the basis for the formation of other research by other researchers in 
this geographical area (albeit limited). "Tas Tape" is one of the sites in the northeast of Iran. Its 
location is in the middle part of the Kopet Dag -Aladagh corridor and the east of Quchan city. 
According to the results of two seasons of field research, this site is one of the important sites of 
the Parthian period that has been settled until the Sassanid period. Around Tas Tape, a large 
settlement site was identified during additional studies after archeological surveys in Quchan 
city. The existence of questions about the synchronicity of the settlement with the fort hill, how 
the two parts are related to each other, and the continuation of life until the Sassanid period led 
to the definition of a long-term research project to answer the questions and better understand 
this ancient monument. This article is based on the research conducted in the first season of this 
site, which includes reviewing the area of the site, geomagnetic surveys, and sounding for 
delimitation of the Tas Tape site. The results of this season include the identification of a site 
from the Parthian period with an area of 80 hectares, which consists of two parts: a) Fort mound 
b) Unenclosed settlement. According to preliminary results, the settlement probably was only in 
the Parthian period, but the fort hill was used until the Sassanid period. The Clinky pottery is the 
most significant cultural find on this site in terms of chronology and distribution of this type of 
pottery. The location of this site is also very remarkable because it is the link of the north of 
Kopet Dag sites, including Nisa, into the Iranian plateau. 
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1.Introduction 
The formation and establishment of the Parthian government in the northeast of cultural Iran 
have made the region of Greater Khorasan known as the origin of this government. However, 
the ancient texts provide scholars with little information from the early period of the formation 
of the Parthian government. Most of the archaeological achievements of the Parthian period are 
the result of excavations in western sites of their territory in western and southwestern basins of 
Iran and Mesopotamia. These factors have made our knowledge of this government's eastern 
part of the territory very insignificant. The contents of this article are the result of first season of 
excavation of the Tas Tape historical site, which was done in 2017. The findings of this research 
represent the chronology of the site from Parthian period to Sassanid period. The reason for 
selecting this site for a case study is the results of the archaeological survey in the middle part of 
the Kopet Dag -Aladag corridor and additional studies, such as remote sensing, were based on 
satellite images of Corona (1970s) and Google in different years. These activities led to the 
recognition of several types of Parthian forts in the region, which needed to test the existence of 
one of them in this study (Mirzaye 2020 a). The historical site of Tas Tape is in the northern part 
of Quchan-Mashhad road, at a distance of 1250 meters northeast of the village of Rezaabad 
Sofla. Rezaabad Sofla village is located 30 km east of Quchan city and is a part of the central 
part of this city in Khorasan Razavi province (Figure 1). Tas Tape location (UTM,40S, N: 657880 
E: 4084816) is in a narrow middle mountain plain between the two mountain ranges of Kopet 
Dag-Hezar Masjed in the north and Aladagh-Binalood in the south. The location of this site is at 
an altitude of 1228 meters above the sea. Numerous water tributaries originate from the foothills 
of the northern and southern mountains of the region, which form the two important rivers Atrak 
and Kashafrud, in this mountainous plain. The small tributaries that make up the Kashafrud 
River, in the form of two narrow watercourses with distances of 190 and 360 meters, pass from 
the southern part of the Tas Tape site from west to east (Figure 2).Tas Tape was studied in the 
archaeological surveys of 2016 with the code XR .GH.006810. This site includes an 
approximately rectangular mound measuring 145 meters long and 135 meters wide. Its highest 
point is 15 meters higher than the surrounding lands, but the height of most parts of the mound 
is 10 meters (Figure 3). Tas Tape's corners spread in approximately four cardinal directions. The 
inner surface of the top of the mound is about 3 meters lower than its outer edge. There is a mud 
brick structure in the southeast corner of the mound, which is higher than the other parts. The 
shape and nature of this mud brick structure represent its function as a tower built inside the 
battlement. Its outer part is 5 meters high, and its mouth diameter is more than 10 meters. The 
dimensions of this tower are very large compared to the structure of the fort. In other corners of 
this fort hill, there was no reliable evidence of the tower. Therefore, the reason for the existence 
of such a structure was questionable (Figure 4). According to additional studies, after an 
archaeological survey related to the Parthian-Sassanid Forts, a type of plain fort was identified 
in the middle part of the Kopet Dag-Aladagh corridor that represented two parts: a) Fort b) 
unenclosed settlement part. Proof of this hypothesis required further field studies, so among the 
four sites identified in this type, the Tas Tape site was selected for studies due to less destruction 
of the strata by human interactions. The actions of the first season of this research: 
A) Sounding for test the typology hypothesis of the fort and then delimitation of the site after 
confirming the hypothesis. B) Geophysical survey. C) Documentation of the site 
C.1. Preparation of topographic map of Tas Tape site with a scale of 1:500 following the global 
coordinates. 
C.2. UAV imaging in order to identify the existing conditions of the area and its natural and 
abnormal features. 
This ancient monument represents a historic site consisting of two parts: a) fort hill. b) the 
unenclosed settlement section in the northern and northwestern part of the fort hill. Referring to 
the results of sounding, the total area of this historic site is 80 hectares. According to these 
results, there are several architectural structures in the settlement section. However, because of 
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the small size of the trenches, a comprehensive understanding of their details, such as the plans, 
was not obtained. There was no evidence of foundation under the structures. The main materials 
used in this site are mud brick with dimensions of 40 × 40×10-8 and semi-adobe with 40×30× 
10-8 cm with mud mortar. Sand and gravel are used in the temper of mud bricks. The use of 
gravel in the temper of mud bricks of ancient Nisa has also been identified. The using of stone 
materials was observed in two cases, one row of rubble structure without mortar and in the other 
case, the use of slate on mud bricks. In three trenches, flooring remains was observed in forms 
of mud, thatch and compacted soil. Because of its structural features, the southeastern tower of 
Tas Tape is a significant structure in this fort hill. The study of this subject led to the recognition 
of other samples of such towers in other Parthian forts. Jakubiak (2006:145) believes that since 
this tradition has not been seen in older forts, their function may have been to place heavy 
military machinery such as slings on them, without fear of the roof collapsing due to their 
heavyweight. The existence of a ditch and such a tower on this fort hill can be the reasons for 
the political-military importance of this site. A geomagnetic study was performed in three parts 
of the site (Figure 7), the results of which, in addition to the introduction of large structures of the 
site, confirmed the existence of two towers northwest and southeast of the Tas Tape.The number 
of ceramics obtained from the cultural layers of the trenches was very limited compared to the 
distribution of surface samples, and a total of 80 index pieces were identified. All parts belong 
to small and medium vessels and common ware, and no sample of large vats body from the 
group of storage vessels was seen. Most pottery has a medium quality, colored paste between 
red, orange to the brown, a temper of soft sand, sometimes with fine particles of lime, and 
enough baking. The outer coating of the pottery with orange to reddish paste is usually a thin 
clay glaze of the same color as the paste, but some of them also have a gray, buff, and orange 
clay coating. A small number of fine gray wares were identified. This type of pottery in Iran 
have been obtained from the sites of Qumes, Turang Tape and its very similar shape in the strata 
of the Iron Age of Yarim Tape (Herring 1997: 202,204) and the sites of Central Asia, especially in 
large cities where the Greeks also were present (Invernizzi and Lipolis,2008: 316)Archaeologists 
consider the sudden appearance of this type of pottery from the middle of the third century 
onwards to be an unprofessional imitation of Western Hellenistic pottery, influenced by Greek 
black glazed pottery. Another important ceramic finding on this site was the Clinky pottery. The 
distribution of this type of pottery was identified in the Khorhe site (Rahbar, 2003,121). That is 
the first case of this type of pottery that has been identified in the east. The presence of Clinky 
pottery is effective for the chronology of this site, which dates back to the Middle to the late 
Parthian period. 
Sources  
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 )برمبناي  شواهد میدانی و نتایج مقدماتی( خراسان در اشکانی اي از دورة همحوط: تپه تاس
 1آزیتا میرزایی

 .، تهران، ایرانشناسی پژوهشکده باستان ،شناسی دکتري باستان آموخته دانش
 30/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 04/12/1397 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی

 دهیچک
مرکزي آسیا در  مناطق اً ورود اقوام گوناگونِخصوص ،فرهنگیهاي  برهمکنش و دادهایرو دستخوش وستهیپ رانیا یشرق يمرزها

د و این گذار میاندکی از این دست رخدادها در اختیار پژوهشگران  هاي منابع کهن دانسته مهاجرت و یا تهاجم بوده است. شکالاَ
شدند. از  که در سطح گسترده تهدیدي براي حکومت مرکزي ایران زمین محسوب می اندك اطالعات نیز مختص به وقایعی است

شناسی در زمینۀ مباحث سیاسی، نظامی،  پژوهشگران باستان متعددهاي  پرسش اي به هاقناع کنندهاي  پاسخروي منابع مکتوب  این
هاي میدانی  تاکنون پژوهش ،ز سوي دیگرا .دهد نمی خودشرقی  همجوار اقوام با رانیا هاي فرهنگی و برهمکنش  شهرسازي

در یک دهه  اند. شده انجامباشند نیز محدود و پراکنده  ي علت و معلولیها و پاسخ  پرسش دربرگیرندةاي که  گسترده و پیوسته
ود بستر خ که  شده انجام اي شناختی گسترده باستان هاي بررسیدر شمال خراسان  داغ ـ آالداغ کپه کریدور بخش میانیاخیر در 

هاي شمال  یکی از محوطه »تاس تپه« محدود) گردیده است. هرچندها در این گسترة جغرافیاي ( گیري سایر پژوهش شکل
 تاس تپه ،شناختی بررسی باستان. با توجه به نتایج شده استشرق شهرستان قوچان واقع  و در این محدودهاست که در  خراسان

و در پی آن انجام شناختی  هاي باستان . پس از بررسیتشخیص داده شدر این گستره دهاي مهم دورة اشکانی  یکی از محوطه
این  درستیهایی در خصوص  وجود پرسش .شناسایی شد تاس تپهدر پیرامون ، یک محوطه استقراري گسترده مطالعات تکمیلی

 ،هاي بعد آن در دورهو تداوم حیات قلعه، چگونگی ارتباط دو بخش با یکدیگر  استقراري با تپه بخش اتیحهمزمانی تشخیص، 
مقاله بر و شناخت بیشتر این اثر باستانی گردید. این  ها سؤالپاسخگویی به  جهتبلندمدت  منجر به تعریف یک طرح پژوهشیِ

 ژئومغناطیس، هايبررسی گسترة اثر، زمینهو دربردارندة مطالبی در   نگارش یافته تاس تپهۀ محوطدوم هاي فصل  پایۀ پژوهش
 80اي از دورة اشکانی به وسعت  نتایج این فصل شناسایی محوطهاز جمله است.  تاس تپه محوطه حریم و سپس تعیین زنی گمانه

در دورة نتایج اولیه احتماالً  بنا بر. استتشکیل شده  محصور ریغهکتار است که از دو بخش الف) تپه قلعه ب) بخش استقراري 
قلعه تا دوران  تپه که یحالگردد در  استقرار در بخش ب متوقف میدر مقطعی اما  ار بودهدر کل محوطه برقر استقراراشکانی 

از لحاظ این نوع سفال  است که هاي فرهنگی این محوطه هیافت ترین مهمیکی از سفال کلینکی  ساسانی مورد استفاده بوده است.
آن  توان میاست زیرا  توجه درخورنیز  ر داخل کریدورد است. موقعیت این محوطهاهمیت  دارايپراکنش  گاهنگاري و گستردگیِ

 .بشمار آوردداغ از جمله نسا به داخل فالت ایران  هاي شمال کپه محوطهبین حلقه ارتباطی را 
 .سفال کلینکی، اشکانیان ،یشناخت باستان یزن گمانه ،تاس تپه ،خراسان :يدیکل هاي هواژ

 مقدمه. 1
 2بزرگ خراسان منطقهباعث شده  ،یفرهنگ رانِیا شرقِ شمال در نایاشکان 1حکومت تأسیس و يریگ شکل
 يریگ شکل هیاول دوران از یاندک هاي دانسته ،متون باستانی. شود شناخته حکومت نیا خاستگاه عنوان تحت

 -یاسیس يِدادهایرو ها به دادهاین غالب  ؛یزمان ةباز افزون بر. دهند یم ارائه نیمحقق به انیاشکان حکومت
 یشناس باستان يدستاوردها. )23-22: 1383 ،یولسک(اند  پرداخته انیاشکان قلمرو یغرب بخشرخ داده در  ینظام
 و غرب ةحوز در آنان يقلمرو یغرب نیمۀ يها محوطه کاوشِ حاصل اًغالب ز،ین انیاشکان حکومت ةدور

 يقلمرو یشرق بخش به نسبت ما شناخت شده باعث عوامل نیا تمام. است نیالنهر نیب و رانیا یغرب جنوب
 فالت و يمرکز يایآس نیب یارتباط ۀحلقخراسان  با وجود آنکه .باشد زیناچ و اندك اریبس حکومت نیا
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 گستره نیا در یشناخت باستان هاي پژوهشو  ها تیفعال بودنو پراکنده  محدود اما بوده رانیا يمرکز
 منطقه نیا یخیتار دورانی فرهنگ يها مکنشبره و یاجتماع و یاسیس يساختارها شناخت امکان ،ییایجغراف

 ییایجغراف ةحوز در یاشکان یشناس باستان يها دانسته نیشتریب اکنون .است نموده دشوار را همجوار مناطق با
 تا استرآباد ،(Ricciardi, 1980)دره اترك باال شناختی  بررسی باستان یپژوهش يها تیفعال از ران،یا شرق شمال

 تپه تورنگ ، (Deshayes, 1975-1976)تپه  میاری (Priestman, 2013) گرگاندیوار  ،Kiani,1982)( گنبدکاووس
(Boucharrlat et Lecomte, 1987) ،بررسی  )،1396(نامی و دیگران،  شهر تپه)، 1397دانا و دیگران، ( تپه تخچرآباد

 يها یبررس و )،1395. 1388(میرزایی، آالداغ  -داغ شناختی در بخش میانی کریدور کپه باستان
 ;Pilipko,1996)نسا يها محوطه زین يمرکز يایآسشرق  در. است حاصل شده (Trinkaus,1981)دامغان

Masson,1949; Invernizzi & Lippolis, 2008)، یل گُبک قلعۀ  (Koshelenko, 2007)ترکمنستان جنوب در ،
 جمله از )Hermann and Kurabnsakhatov,1994-2000( مرو و (Kaim, 2008)هاي اشکانی واحه سرخس  محوطه
 .اند گرفته قرار کاوشبررسی و  موردهستند که  یاشکان يها محوطه
 آالداغ -داغ کپه کریدورو غربی  بخش میانی در يمتعدد یشناس باستان يها یبررس گذشته ۀده دو در
 متقن اطالعات نبود لیدل به ماا. )Vahdati, 2015 ،1388 ییعطا ،1395و  الف و ب 1388 ییرزایم( است شده انجام

و مطالعات شناختی  از طریق کاوش باستان باید که غالباً منطقه، یخیتار دوران يگاهنگار یتوال به نسبت
 و کاملتا شناخت  گردیدهباعث  ،در منطقه محلیهاي سفال  سنت وجودو از سویی  گردد حاصل نگاري  الیه

 چون ییهامحوطه درو کاوش  ينگار هیال مطالعات البته. گرددن حاصلمنطقه  یاشکان دوران به نسبت یجامع
انجام شده  )1399و دیگران  (لباف خانیکی و ویرانشهر )1394 ،يجعفر( يویر تپه ،)1389 گران،ید و انیگاراژ( خان قلعه

 تعامالت خصوص در يشتریب یآگاه ،آن از حاصل یعلم جینتا انتشاربا  شک بی که و یا در حال انجام است
 .حاصل خواهد شد خراسان شمال ۀمنطق یفرهنگ ةحوز
که شامل  است 1396 سال در 3تپه شناسی در محوطۀ تاس باستان  پژوهش حاصل نوشتار نیا

دورة  مربوط بههاي سطحی این محوطه  بیشترین یافته .است محوطه میحر نییتع و زنی ي، گمانهمستندنگار
 ، نتایجبر اساس جهت مطالعۀ مورديانتخاب این محوطه  د.اشکانی و در تعداد کمتر دورة ساسانی هستن

 مانند داغ آالداغ و همچنین انجام مطالعات تکمیلی شناختی در بخش میانی کریدور کپه بررسی باستان
انجام هاي مختلف  در سال »گوگل«و میالدي)  70(دهۀ » کرونا«اي  بر مبناي تصاویر ماهواره -سنجش از راه دور

گسترده شناسی  تداوم مطالعات باستانلزوم  دارد تیاهم پژوهش نیا در آنچه. )1388، الف 1399میرزایی ( شد
 يها یژگیو و اتیخصوص شناخت به منجراین محوطه  در پژوهشاست، زیرا پیوستگی  تاس تپهدر محوطۀ 

 گرید با محوطه نیا ارتباط و آن کارکرددر منطقه، نوع  شده ییشناساهاي  قلعه از ايی در گونهاشکان يمعمار
 امید آنکه بتوان .خواهد شد  رانیا زيمرک فالت و يمرکز يایآس خراسان، شمال در یاشکان يها استقرارگاه

این در بخش شرقی آن  یاجتماع -یاسیس شده شناختهکمتر  يساختارها و اشکانیبخش کوچکی از تاریخ 
 .بازسازي نمودرا  قلمرو
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 تاس تپه محوطه ییایجغراف بستر. 2
 1250 ۀفاصل در و مشهد به قوچان ةجاد یشمال بخش در تاس تپه یخیتار محوطهسیاسی  منظر جغرافیاياز 

 شهر شرق يلومتریک 30 ۀفاصل در یسفل رضاآباد يروستا. قرار دارد سفلی رضاآباد روستاي شرق شمال يمتر
 .)1 ریتصو( است يرضو خراسان استان در شهرستان نیا يمرکز بخش جزء و بوده واقع قوچان
 عرض کم یکوه انیم دشت کی در N:657880)  E: 4084816 (UTM 40 Sتپه تاس لحاظ جغرافیاي طبیعیاز 

 سطح ازمتري  1228 ارتفاع در و جنوب در 4نالودیب/ آالداغ و شمال در هزار مسجد/ داغ کپه کوه رشته دو نیب
 ۀمحوط غرب يلومتریک هفت و قوچان شهرستان شرق از رود کشف ۀرودخانهاي  سر شاخه. است واقع ایدر

 جریان شرق سمت به دشت بستر انیم از و گرفته سرچشمه نالودیب و هزار مسجد ارتفاعات از تاس تپه
 و 190 يها فاصله با عرض کم لیمس دو قالب در رود، شفک رودخانه ةدهند لیتشک کوچک يها زابهیر 5.یابد می

 .)2 ریتصو( کنند عبور می شرق به غرب جهت در تاس تپه ۀمحوط یجنوب بخش از يمتر 360
 تاس تپه یخیتار تپه. 3
 مورد XR .GH.00687 کد با 6 1395 سالشهرستان قوچان در  یختشنا باستان  یبررس در تاس تپه بار نیاول

 متر 135 و طول متر 145 ابعاد در چهارگوش باًیتقر ۀتپ کی شامل اثر نیا. 8گرفت قرار عهمطال و یبررس
هاي  غالب بخش بلندياما  دارد ارتفاع پیرامون يهانیزم به نسبت متر 15 تپه در بلندترین نقطه. ستا عرض

 سطح. است شده ستردهگ ییایجغراف یاصل جهت چهار درتقریباً  تاس تپه يایزوا. )3(تصویر  متر است 10 تپه
شامل خشت در   مصالح مورد استفاده در این تپه. است آن یرونیب ۀلب از تر نییپا متر 3 حدود تپه داخلی رأس

 دو به ها خشت نیا در استفاده مورد) زهیآم( شاموت همراه با مالت گل است. متر یسانت 40× 40×8-10 ابعاد
 زهیآم عنوان به) گراول( زهیر سنگ از گرید یبرخ در اما تندهس زیر شن يدارا فقط ها خشت یبرخ است، گونه

 يادیز مقدار پراکنش به منجر تپه ۀبدنسطح و  در ها خشت نیا از یبخش شیفرسا. است شده استفاده
 .است شده آن سطح در زهیر سنگ
با ابعاد تپه که در قیاس  دارد قرار هاي آن بلندتر از سایر بخش ی،خشت ةساز کی  تپه یشرق جنوب ۀگوش در

داخل این برج که در  رج است.یک ب عنوان بهو ماهیت این سازه معرف کارکرد آن  موقعیت .بسیار حجیم است
این در حالی است که دارد. قطر متر  10متر ارتفاع و بیش از  5آن  ماندة باقی ، بخش بیرونیشده احداثبارو 
، سترگی . بنابراین علت وجودي چنین سازةدوش یده نمیشواهد موثقی دال بر وجود برج د  تپهزوایاي  دیگردر 

 ).4(تصویر  داردجاي پرسش 
 توسط عمقدر  متر 2 و ارتفاعدر  متر 2 یبیتقر ابعاد در حفره کی ،یخشت برجِ ۀبدن یشرق شمال بخش در
 .است شده سازه نیا یخشت مصالح از يادیز بخش خروج و بیتخر به منجر که جادشدهیا غیرمجاز حفاران

به نیز  بخش نیا در استفاده مورد يها خشت. بود برجاین فضاي داخلی توپر بودن کامل  نمایانگر ،این تخریب
 يبرا. دارند متر یسانت 10 تا 8 حدود یضخامت با متر یسانت 40×40 ابعاد؛ تپه قلعههاي  مانند دیگر بخش

 از نمونه کی نیریز سطح يرو بر. است  شده استفاده متر یسانت 5 ضخامت با گل مالت از نیز ها خشت اتصال
 انگشت با که شود یم دهید یسیانگل C حرف هیشب یعالمت ،برج ةشد بیتخر بخش در آمده رونیب يها خشت

 جهت ها زن خشت توسط که بوده يقرارداد میعال جزء عالمت نیا احتماالً. است شده نَقر تَر خشت يرو بر
 .)5 ریتصو( شده است جادیا است،  دهیپوش ما بر که یخاص اهداف با ها خشت کردن مشخص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86


 321 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی با�تان�طا�عات 

درون در معماري  يها سازهبا تعدادي از همراه برج و بارو دار  تپه قلعه کدر مجموع این محوطه نشانگر ی
که پیشتر گفته  طور همان و بوده(داخل بارو)  خود ۀچهارگوش در برج چهار يدارا بنا نیا احتماالً .ستاخود 

در سایر زوایا شواهد  اما بود تیرؤ قابل وضوح به ها بخش ریسا از شتریب ارتفاع لیدل بهی شرق جنوب  برج ؛شد
جهت حصول اطمینان  فصل،این به محدودیت کاوش در با توجه . بنابراین وجود نداشتمحکمی بر وجود برج 

 د.شو انجام سیژئومغناط یبررس بود ازیناز این موضوع 
هاي پیرامونی خود واقع شده  در سطحی باالتر از زمین »تاس تپه«عه قل هاي میدانی نشان داد تپه بررسی

بی و مایوان به خوبی نمایان است اما در  بی هاي منطقه چون قزل سازي در برخی از تپه قلعه است. شواهد صفه
ید شا ،بنابراین). 108: الف 1399(میرزایی، تنها این اختالف سطح مشهود است  تاس تپهسایر موارد از جمله 

سازي با توجه به بایستگی آن جهت اشراف بر مناطق دشتی در  گیري کرد که سنت صفه نتیجه گونه نیابتوان 
خاص  طور بهبراي این قلعه سازي  اما این پرسش وجود دارد که آیا فعل صفه، دوران اشکانی وجود داشته

گمان پاسخ به  بیاستفاده شده است.  از یک پشته طبیعی یا تپه باستانی به عنوان بستر قلعهو یا  شده انجام
این  شایدنیازمند ادامۀ مطالعات در این محوطه باستانی است. گرچه برخی محققین معتقدند  سؤالاین 

  .(Jakubiak, 2006: 133)  باشداختالف سطح ناشی از انباشت آوار 
(سازمان  است جنوب به شمال سمت از يدرصد دو میمال بیش کی يدارا اثر نیا رامونیپ ییایجغراف بستر

  یبارندگ از یناش يها آب شده باعث و نشده کنترل سازه نیا در بیش نیا ظاهراً. )4 -: ش. ك1365برداري،  نقشه
 شیفرسا موجب مدت دراز در مشکل نیا. باشد داشته انیجر جنوب سمت به قلعه تپه یداخل يفضا در
 و بیتخر منجر بهموضوع کرده است. همین  جادیا آن در قیعم يآبکند و شده قلعه تپه غربی جنوب ةوارید

 .است شده سازه از بخش نیا يها خشت برونزد
 يها آب یۀتخل که ییانحنا وبیشتر  طبیعیِ شیفرسا لیدل به. است نامشخص سازه نیا يورود تیموقع

 نیا رد يورود که شود حاصل فرض نیا است ممکن اول نگاه در ،کرده جادیا یغرب جنوب ضلع در یسطح
 ریتصاو در یمیقد ةجاد کیگردد وجود  تر شدن این فرضیه می . آنچه باعث قوياست داشته قرار بخش

 یغرب -یشرق جهتدر  تپه از همین ضلع  از یکم ۀفاصل بادهد این جاده  است که نشان می کرونا اي ماهواره
 لحاظ به متفاوت يآوار خاك يدارا متر ده عرض به سازه،این  یشرق وارید ۀانیمدر  اما. است کرده یم عبور
 یشرق ةوارید در يورود وجود ي در ارتباط باگرید فرض مین دلیله به. است ها بخش ریسا با بافت و رنگ

 .استشناسی  باستان کاوش ازمندیناثبات هر یک از این فرضیات  شک بی .گرفتقلعه قوت 
تی در فصول قبل و مطالعات تکمیلی شناخ هاي باستان که پیشتر گفته شد؛ انجام بررسی طور همان

آالداغ  -داغ هاي اشکانی/ ساسانی در بخش میانی کریدور کپه شناسی قلعه گونه منجر به سنجش از راه دور،
قلعه با  تپه -2منفرد  هاي قلعه تپه -1: گردند)   بندي می در سه گونه شاخص زیر دسته ها قلعهکه این  گردید

به نظر در این بین، . )الف1399(میرزایی،  قلعه با محوطه استقراري محصور تپه -3محوطۀ استقراري غیر محصور 
این فرضیه جهت اثبات  باشد وقلعه با محوطۀ استقراري غیر محصور  تپهاز گونه  تاس تپهرسید محوطۀ  می

 .دانتخاب گردی، جهت آزمون و انجام مطالعات تکمیلی این محوطهبنابراین  کاوش میدانی بود. نیازمند
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 ؛پژوهش عبارت بودند ازاز فصل در این  شده انجاماقدامات 
 محوطه میحر نییتعسپس  قلعه و تپهشناسی  گونه آزمون پرسش در خصوص منظور به یزن گمانه) الف
 .کیزیژئوف یبررس انجام) ب
 مستندنگاري کامل محوطه) ج

 با مختصات جهانی.هماهنگ  1:500 اسیمق با تاس تپه ۀمحوط یتوپوگراف ۀنقش یۀته. 1ج.

 یعیرطبیغ و یعیطب عوارض و محوطه موجود طیشرا پایش منظور به ادپپه با ییهوا يربرداریتصو. 2ج.
 .آن

که  تاس تپهمحوطۀ تقریبی  بار دیگر حدود گسترة ،الذکر فوق موارد به اقدام از قبلبا شروع کار میدانی 
 موردغربی)  -متر شرقی 395جنوبی و  -شمالی متر 1000(در نتایج سنجش از راه دور شناسایی شده بود 

 تا 50 حدوداً ارتفاع با ییها پشته يادیز تعداد ییشناسا شد، حاصل یبررس نیا از آنچه 9.گرفت قرار شیمایپ
 پراکنده محوطه غرب و شرق شمال، جهات در متفاوت فواصل و ابعاد در که بود نیزم سطح از متر یسانت 90

 هماهنگ د،یجد ةشد هیته يها نقشه و دور از سنجشتصاویر  در شده دهید عوارض با ها پشته نیا. بودند
 ندبودپراکنده  تاس تپه ۀمحوط ، غرب و شرقشمال در همین گستره در جهاتی سطح يها نهیسفال. 10بودند

 .)6 ریتصو( بودزمین  فرهنگی در سطح شواهدهرگونه  فاقد محوطه یجنوب بخش اما
  تاس تپهمحوطه  در کژئوفیزی یبررس جینتا. 4

 وجود از شتریب اطالعات کسب جهتهاي این فصل از کاوش،  و محدودیت تاس تپهبا توجه به وسعت محوطه 
قرار  سیژئومغناط یبررس موردبه شرح زیر  محوطه از بخش سه محل، در موجود يمعمار يساختارها

  .)7 ریتصو(11گرفت
 يایبقا ییشناساامکان  ،محل نیا در سیژئومغناط یبررس انجام از هدف :قلعه تپه یداخل يفضا سطحالف) 

 در ها یآنومال نتایج .بود تپه قلعه یشرق شمال و یغرب شمالبخش  يها برج اطمینان از وجود و مدفون يمعمار
 .بودمثبت  ادشدهیبخش در دو  برج وجود خصوص
 نیا. دارد وجود متر کی حدود ايبلند به یارتفاع کم پشتۀ ،تپه قلعه یشرق بخش يمتر 50 فاصله درب) 

فرضیه  ، وجودپشته نیا انتخاب علت. گرفت قرار سیژئومغناط یبررس مورد متر 30× 30 مربع کی در پشته
 ضلع) آکس(محور  در کامالًاین پشته  دي احتمالی قلعه در این بخش بود. از آنجا کهخصوص ورودوم در 

 سازه با مرتبط يمعمار ساختارشواهدي از  بخش نیا در رفت یم انتظار ،قرار گرفته است قلعه تپه یشرق
 بزرگ یخط یآنومال کیشناسایی مربع این  نتیجه کار در. گردد ییشناسا دیگر مرتبط يفضاها ای و يورود

 بخش در. است متر سه تا دو نیب یبیتقر عرض و متر 23به طول  يقو یخط نمایانگرکه  بوددر بخش شمالی 
وجود  یغرب جنوب –یشرق شمال جهت در يگرید منظم یخط  هاي یآنومال يتعداد ،یخط یآنومال نیا یِغرب

 ها یآنومالتمام . هستندهم راستا  قلعه تپه یسیمغناط نقشه در آشکارشده یخط يها یآنومال تاجه که با دارند
 شانن را متر 12 تا 10 نیب یمتفاوت يها طول و عرض متر 7 تا 5 ابعادبه  مستقل يفضا سهاین مربع 

 .دهند یم
یکی از محدودة در  شده ییشناسا يمعمار يایبقا گسترشمیزان  از بهتر درك و شناخت منظور بهج) 

 یبررسایجاد و مورد  يمتر 50× 50 مربع کی ،قلعه تپه یشرق شمال يمتر 570 ۀفاصل در ، واقعها گمانه
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 است میمستق یخط يها یآنومال ه،محدود نیا در آشکارشده يها یآنومال ترین مهم. قرار گرفت سیژئومغناط
 جنوب -شرق شمال جهت در یخط يها یآنومال نیا. دنده یم نشان را بزرگ يبنا کی ساختار يایبقا که

 33×36 حدود ساختار نیا ابعاد. هستند هاي الف و ب ي مربعها یآنومال گسترده شدند که هم راستا با غرب
 کی از يشواهد ساختار نیا درون در. است متر 7 تا 4 نیب یبیتقر ضخامت به يوارید يدارا که استمربع متر
 نیا يوارهاید. دارد وجود متر 6 یبیتقر ضخامت به ییوارهاید با آن یشرق جنوب بخش در تر کوچک ةساز

 مربعمتر 18 در 13 حدود زین ساختار نیا اندازه. هستند متصل ،یاصل سازه یجنوب و یشرق يوارهاید به سازه
 .تشده اس برآورد

 تاس تپه محوطه میحر نییتعو  پرسشآزمون  منظور به یزن گمانه. 5
بر گمانه  10، ابتدا هقلع تپهاستقراري در پیرامون محوطه وجود  پاسخگویی به پرسش در خصوصبه منظور 
بقایاي معماري و  شاملها  هاي حاصل از این گمانه یافته ، ایجاد شد.هاي موجود در محوطه روي پشته

قلعه  بر صحت فرضیه وجود محوطه استقراري در پیرامون تپه يدییتأکه  در یک افق تاریخی بودند اه سفالینه
قلعه  تپه ییفضا ارتباط درك و کل محوطه ییایجغراف ةگستر ییشناسابه جهت  یه،فرض اثباتپس از  .بود

. شدندو کاوش یجاد ا شناسایی گسترة اثربا هدف  ییها گمانه آن، رامونیپ ياستقرار طیمح با» تاس تپه«
 غرب شرق، شمال، جهت چهار در عرصه از و شد گرفته نظر درمحوطه  یاصل ۀعرص عنوان به قلعه تپه نیبنابرا

 وسعت به يا گستره گمانه، 50 حفر باو در مجموع  ایجاد متر یسانت 150×150 ابعاد در ییها گمانه جنوب و
ها به تفصیل شرح داده خواهد  گمانه کاوشِنتایج  ادامه. در گردید ییشناسا تاس تپه ۀمحوط يبرا هکتار 80
 شد.

و  دارد وجود يمعماربقایاي  ،سطح محوطهپراکنده در ي ها پشته بیشتر ریز در که نشان داد ها گمانه حفر
 نیا يرو بر هاي بیشتر گمانه حفر از ،اهداف این فصل از کاوش با توجه به موضوع نیا به نسبت یآگاه از پس

هایی  گمانه .بود متر یسانت 90 تا 45 نیب ها گمانه در يمعمار يساختارها عمق نیانگیم. شد يخوددار ها پشته
از وضعیت  ینسب شناختبه منظور  ها ایجاد شده بود فاقد شواهد معماري بودند. که در فاصله بین پشته

 یشناخت. گرفتند قرار اوشک مورد متر یسانت 200 تا 150 عمق تاهاي  ، تعدادي از گمانهمنطقه گذاري رسوب
تقریبی  طور به و یسطح خاك یۀال که نخست یۀالمعرف سه الیه هستند:  شد، حاصل ها مقطع  الیه از که

 90 یال 25 نیب نیانگیم عمق در نرم بافت با خاك هیال کی دارد. الیۀ دوم متر یسانت 20 حداکثر ضخامت
 که در قالب بقایاي معماري نیِ حاصل از فعالیت انسانی بودهاي باستا هنهشت شامل این الیه ،12است متر یسانت

 60تا  20(بین متوسط  ابعاد در هزیر سنگ از متشکل یۀال کی سوم یۀال آمد. به دست اجاق ای و کف چون دیوار،

 .)8 ریتصو( دارد متر یسانت 110بیش از  یضخامت سوم یۀال. است زیت يها لبه با دست کی و )Pebbled متر یلیم
در پادگانه و  تاس تپهمحوطه )، 4 -: ش. ك1365برداري،  (سازمان نقشهشناسی منطقه  ا توجه به نقشه زمینب

 تنها که بوده متوسط آب انیجر با یالبیس دورانیا چند  کی حاصل سوم هیالقرار دارد. بنابراین  هافکن مخروط
هاي تیز در  لبه .است کرده جاه ب جاتا این محدوده  از ارتفاعات شمالی را کدستی و کوچک يها زهیسنگر

 يگرید یفرهنگ یۀال )هازهیر سنگ( ۀ سومیال ریز در .استکوتاه بودن مسافت جابجایی آنها  انگریبها  سنگریزه
 .نشد ییشناسا
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 نیبنابرا .بودند یفرهنگ یۀال هرگونه فاقد شدند حفر تاس تپهمحوطه  یجنوب بخش در که ییها گمانه
محوطۀ  شرقی جنوبالیه  منتهیتقریباً در  هقلع تپه ،ها و نتایج گمانه محوطه یبررس در یهشناخت اول مطابق با

 .بودگسترده شده آن شرقی  غربی و شمال استقراري در جهات شمالی، شمال قرار دارد و محوطۀ» تاس تپه«
 قلعه تپه مونزمین پیرا یغرب و یشمال جهات در یسطح اختالف کی گوگل و کرونا يا  ماهواره ریتصاو در

 باعث تفاوت نیا. است مشاهده قابل تپه یغرب  شمال بخش در همچنان سطح اختالف نیا .شود  یم دهید
 یبرجستگ و تپه نیب ۀفاصل احتساب با از این رو فرضیه وجود خندق در گرداگرد تپه قلعه شد. گیري شکل

 الیه ضخیم کنشانگر ی ها  گمانه مقطع و ها  نهشتهفرم . شد حفر تپه جهت چهار در گمانه شش آن رامونیپ
با توجه . است آرام ي در جریان آبیگذار رسوبفرایند  کی بیانگر که است فشرده یرسوب يال و گل از متشکل

 ه قلعه وجود داشته است.گرداگرد تپمتر  20خندقی با عرض تقریبی  ادشدهیبه شواهد 
 اگرچه دارد وجود تاس تپهي  محوطه یشمال بخش در يمتعدد يمعمار يساختارها بر اساس نتایج کاوش

 در استفاده مورد مصالح عمده .نشدندشناسایی  کامل طور بهمعماري  هايفضاي کم کاوش، ساختار به دلیل
 از تیموقع برحسب اما بود متر یسانت 40×40×8-10 سالم يها خشت ابعاد. است خشت ها این سازه

 و یقالب ها خشت ساختار. )9(تصویر  شده است استفاده زین متر یسانت 40×30×8 -10 ابعاد در مهین يها خشت
برخی از . است استفاده شده زهیآم عنوان به(گراول)  زهیر سنگاز  شتریبتعداد  در و شن آنها از یبرخ ساخت در

آمده و نظم ساختاري در گلی-و یا تودة فشردة خشتیهاي وارفته  در اثر فرسایش زیاد به شکل خشتا ه خشت
 .استفاده شده است متر یسانت دو ضخامت به گل مالت ازها  خشتجهت اتصال اند.  را از دست داده خود

متر  1حدود  شده ییشناساترین دیوار  یر هستند. ضخیمها متغ در گمانه شده ییشناسااي ضخامت دیواره
ار بخشی از دیوار اصلی یا هنوز بخشی از آن در بیرون از گمانه ادامه دارد. احتماالً این دیو که یحالاست در 

 کی و کامل خشت ردیف دومتشکل از  واریداین بخش قابل مشاهدة  .)9 ریتصو(ست ا   سازه بودهبیرونی یک 
 کی ازرند دا عهده بر را یداخل فضاهاي ةکنند میتقس نقش که ییوارهاید ساخت در .است جر دو در مهین خشت

 .)10 ریتصو( مشاهده است قابل گچ اندود نازك يایبقاوارها بر روي برخی دی. شده است استفاده خشت فیرد
دال بر استفاده از مصالح سنگی نیز مشاهده  یهای نشانه ،در دو گمانه یخشتاستفاده از مصالح عالوه بر 

 110ردیف به طول  در یک ايهاي رودخانه سنگچیدمان از نوع  کی يایبقا ها گمانه یکی ازدر شد. 
 دیده مالت از شواهدي هیچ هاسنگ بین در. قرار داشت شرقی گمانه جنوب –غربی مالش جهت در متر سانتی

 مسطح سنگ تخته دیگر یک ۀدر گمان ند.بود گرفته قرار هم کنار چین هخشک شکل به احتماالً و نشد
 غربی  جنوب -شرقی شمال جهت با خشتی دیوار یک روي ربمتر  انتیس 45×30د ابعا در شکل ایی ذوزنقه

 که مشخص نیستها شناسایی نشد،  دوم در سایر گمانه گونهاز آنجا که نمونه مشابهی از . بودمایی شده جان
 خیر. یا است بوده معماري خشتی جهت استحکام بخشی در فن یک این آیا

 اي رودخانه ماسه و شن الیه شدن مشخص بایک گمانه پیشرو حفر شد که  ،دیوارهاشالودة براي آگاهی از 
حداکثر دو تا سه رج از  تاس تپههاي معماري بخش استقراري محوطه  از سازه شد معلومنسبی  طور به

 .ندارند ادامه تر پایین عمق درها باقی مانده است و  خشت
 يساز کف يایبقااولین نمونه . دیگرد ییشناسا يساز کفسه نمونه متفاوت از  يایبقا و آثار ،سه گمانه در

 نیا ریز در را پوشانده بود، گمانه سطح از یمین از شیب بود که متر یسانت 2 متضخابه  گل اندود با کف کی
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 سطح یتمام دررقیقی  رنگ دیسف اندود آثار. شد ییشناسا زین مشابه يساز کففاز دیگر از  کی يایبقا ،هیال
 تمام در و بود یکاهگل نوع از شامل کفی يساز کف دومین نمونۀ). 11 ریتصو( است مشاهده قابل گمانه نیا

 يها قسمت یبرخ در کهبود  دهیکوب خاك نوع از کف کی يساز کفو سومین نمونه  داشت وجود گمانه سطح
 آثار که آمد به دست اجاق کی ،گمانه همین یغرب جنوب بخش در داشت. وجود زهیر سنگ از ینازک یۀال آن

 باًیتقر و ساده يا چاله نوع از اجاق نیا. قابل مشاهده بود آن کف سطح يرو بر و اطراف در حرارت و یسوختگ
 بودشده  پر یوانیح استخوان مقداري نیهمچن و زهیسنگر ،نرم خاك هیال کی با آن درون بود و شکل يارهیدا
 ).12 ریتصو(

 منقول يها افتهی .6
 فبرخالیافته فرهنگی سفالینه بود.  نیتر فراوان تاس تپهدر محوطه  شده انجامدر مجموع دو فصل پژوهشی 

 کم اریبس هاگمانه داخل در13شاخص قطعات خصوصاً آنها تعداداما  محوطه، در یسطح يهانهیسفالحجم زیاد 
و اکثر قطعات مربوط به ظروف با کارکرد روزمره . شد ییشناسا شاخص سفال قطعه 80 مجموع در و است

 شناسایی نگردید. ،آذوقه يساز رهیذخ ها مربوط به بوده و در میان آنها قطعات بزرگ خمرهاي  ظروف آشپزخانه
 و رنگ ینارنج تا قرمز فیط ةریخم با بدون لعاب قطعات هب متعلق ها نهیسفال تعداد نیشتریب مجموعه نیا در

سه طیف رنگی در  رنگ، نارنجی يها سفالینه گروه انیم در .هستند رنگ ينخود يها نهیسفال دوم گروه
الف) پوشش گلی نارنجی مشابه با خمیره ظرف که نوع غالب  شود. دیده میآنها پوشش گلی سطح بیرونی 

نارنجی  خمیرةهستند ب) پوشش گلی نخودي با خمیره نارنجی روشن ج) پوشش گلی رقیق خاکستري با 
هاي سفالی این محوطه کشف دو  یافته ترین مهماز نارنجی و نخودي.  -هاي طیف قرمز کنار سفال درتیره. 

به  برجا یک نمونه از آنها در شرق محوطه از سطح و قطعه دیگر از الیه فرهنگی قطعه سفال کلینکی است که
  .)13(تصویر آمد  دست

 سبز لعاب یکی با و دو قطعه سفال لعابدار دوران اسالمی يخاکستر سفال نمونه دو مجموعه مذکور، جدا از
الیه شرقی  منتهی ها واقع در  گمانهیکی از تیره یکدست از سطح  محوطه و یک قطعه کف چند رنگ از داخل 

 با کاسه کی از یبخش این محوطه شامل سطح ي سفالی ازها افتهی نیتر یمیقد از یکآمد. ی به دست ،محوطه
 روشن قرمز رنگ به آن رهیخم. است فراوان کاه ةزیآم داراي سازدست کاسه نیابدنه . متراست یسانت 34 قطر
 اهیس یخط يدارا داخل لبه سرتاسر در کاسه نیا. دارد داخل در گرن دیسف ظیغل اریبس یگل لعاب کی و بوده

 احتمال به يگاهنگار لحاظ از. دارد(از لبه به سمت مرکز کاسه)  رنگ اهیس يمواز و عمود خط دو بخش داخلی در و
 از شتر،یب تعداد در قطعه نیا مشابه نمونه. )14(تصویر باشد  منطقه وسنگ مس ةدور به متعلق قطعه نیا ادیز

 .شده است ییشناسا ،تاس تپه شرق جنوب يلومتریک 11 ۀفاصل در (Ghare Tape) تپه رهقَ محوطه
بوده  آن نیساکن توسط منطقه ۀآگاهان تَرك ها، گمانهدر  تعداد اندك مواد فرهنگی لیدال از یکی دیشا
 يموارد در و است شده انجام ظروف فرم پایۀ بر تاس تپه محوطه يها نهیسفال يرو بر یقیتطب عهمطال .است

هاي  فعالیتکمبود . شده است توجه هاآن به مطالعه در داشت، وجود سهیمقا مورد سفال از بیشتر مشخصات که
 ۀمحوط هاي سفالینهدر این مطالعه  شد باعثشمال خراسان و دانش اندك از توالی گاهنگاري شناختی  باستان

مورد مقایسه و ارزیابی قرار ایران و آسیاي مرکزي  یغرب جنوب و غرب یفرهنگ ةحوز يها محوطه با تاس تپه
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 و یاشکان ،یهخامنش فرا /یهخامنش هاي هدور از نهیسفالي دتعدا ییشناسا یقیتطب ۀسیمقا نیا حاصلد. نگیر
  .)1 جدول( بود یساسان

 از یکی. آمد به دستزنی محوطه  از گمانه زین زینتیمهره ی و یک قطعه گچ ۀقطع دو ها نهیسفال عالوه بر
 جهت ن،یطرف در یرفتگ تو دو با یبرجستگ کی آن يرو برزیرا  است ظرف درپوشاحتماالً  قطعات گچی

و آخرین  است کارکرد نامشخص با شکل محدب یگچ ةتود کی شامل دوم ۀقطع. دارد وجود ،آسان استفادة
 نخ عبور جهت سوراخ کی آن رأس در کهاست   ذوزنقه شکل به خورده تراش قیعقاز جنس  ینتیز مورد مهره

 .)16 ریتصو( دداروجود  ریزنج ای
 یاستخوان هاي یافته. 7

قطعات شناسایی گردید.  گاو و بز گوسفند،مربوط به حیواناتی از قبیل  عمدتاًطی کاوش مقادیري استخوان 
دید. تشخیص گونه آنها میسر نگرآمد که امکان  به دستنیز خردشده دیگري مربوط به گیاهخواران کوچک 

استخوانی  مجموعهاین  در. شد ییشناسا زین انسان به مربوط احتماالً ،دنده استخوان نمونه کی همچنین
وجود . دارد وجود) Plastron( یشکم الك ای الك ریز و )Carapace( الك پشت شامل پشت الك استخوانِ نیچند

 و یآب منابع بودن کینزد انگریب تواند یم محوطه سطح درپراکنش آنها  و یباستان يها هیال در پشت الك يایبقا
 زین کَشَف ای پشت سنگ نام با را پشت الك. باشد محوطه استقرار زمان در رود کشف رودخانه بودن جاري

 :1341 بکران، بینج( است  شده گرفته کَشَف از رود، کشف يگذار نامتسمیه  وجه که معتقدند یبرخو  شناسند یم
 ).18364: 1377 دهخدا، ،86

 ،(پیشتر شرح داده شد) داخل اجاقی که در کف ایجاد شده بوداز  بز و گوسفند يها استخوان زانیم نیشتریب
. هستند قاپ و دست قلم ،یدم و اطلس يها مهره ن،ییپا ةآروار شامل ،شده ییشناسا يها اندام .آمد به دست

 و ینداما ییشناسا امکان و ندهست یمناسب نسبتاً تیوضع يدارا یشدگ حفظ نظر از ها استخوان نیهمچن
 قطعه يها استخوان به توان یم ،شده ییشناساي ها استخوان گرید از. دارد وجود ها نمونه شتریب يبرا يا گونه
بوم که در محدودة مرکزي کریدور  بر مبناي مطالعات زیست .نمود اشاره گوسفندسانان ۀجمجم ةشد قطعه
ده این منطقه بر پایه کشاورزي آبی و دیم، باغداري و همچنین دامداري آالداغ انجام شده، اقتصاد عم / داغ کپه

 .)ب 1399(میرزایی و دیگران، استوار بوده است 

 نتیجهبحث و . 8
استقراري از یک محوطه  معرف ،تاس تپه ۀمحوط درزنی)  (بررسی و گمانه یپژوهش تیفعال فصل دو ۀجینت
 غیر محصور استقراري بخشاز دو بخش الف) تپه قلعه ب) ه است ک هکتار 80وسعتی حدود با   اشکانی دورة

محوطه  ياستقرار بخشدر  ها، گمانهبر اساس نتایج است. تشکیل شده قلعه  غربی تپه در بخش شمالی و شمال
شناخت جامعی در  ،ها گمانهفضاي  بودن کوچک به علتاما  وجود دارندمتعددي  يمعمارساختارهاي 

 خشت ها این سازهمصالح غالب  .نشد حاصلآنها  و کارکرد احتمالی ها سازه ۀنقشخصوص جزییات آنها مانند 
 گل مالت با همراه متر یسانت 40×30×8 -10 ابعادبا  و خشت نیمه متر یسانت 40×40×8-10ابعاد  کامل در

 در رهاواید ساخت در رفته بکار فن فیتوصحتی  ،نیبنابرا ،شناسایی شدند) يعمود( رج دو ای کی درکه  بود
. استفاده از سنگریزه شده است  استفاده زهیسنگریا  و ریز شن از ها خشت ةزیآم در. است دشوار امري فصل نیا

مصالح بوده که با توجه به آوري  و تاب در پایداري مؤثرعاملی بر اساس یک تجربه سنتی  ها خشتآمیزة در 
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شده  استفاده زین میقد ءنساشهر  لح خشتیدر مصا شگردشده است. این  شرایط محیطی منطقه انجام می
 در و مالت بدون یسنگ قلوه ةساز فیرد کی مورد، دو در یسنگ مصالح کاربرد.  (Lippolis, 2010: 36)است
 در سازي یپ وجود شواهد ،گمانۀ پیشرو در. شد تیرؤ زین ها خشت يرو بر سنگ تخته از استفاده گرید مورد

در  مشاهده گردید. و خاك کوبیده کاهگل اندود، لگ شکل سه در کف يایبقا نهگما سه در. نشد دهید سازه ریز
احتماالً کارکرد دفاعی داشته و از آن  ،قطر، ارتفاع و توپر بودن سازه به با توجهقلعه  خصوص تک برج بزرگ تپه

 ).Jakubiak, 2006:145، 110: الف 1399(میرزایی، شده است  اندازها استفاده می جهت جانمایی فالخن
 هاي نمونه پراکنش زانیم به نسبت ها گمانه یفرهنگ يها هیال از آمده دست به يها نهیسفال تعداد

 به متعلق قطعات یتمام. شد ییشناسا شاخص قطعه 80 جمعاًاز میان آنها  وبوده  محدود اریبس یسطح
 ۀبدن از هیچ تکه سفالیند. بود (Common Ware)ظروف معمولی  از نوع و متوسط و کوچک ی در ابعادظروف
ساخت  تیفیکداراي  ها ینهسفالاین  غالب. شدن شناسایی يساز رهیذخ ظروف گروه از بزرگ يها خمره

 یکاف پخت و آهک زیر ذرات با یگاه نرم شن ةزیآمي، ا قهوه تا ینارنجقرمز،  فیط با ةریخمرنگ ، متوسط
تعدادي  اما .ستااستفاده شده ة سفال ریخم نهما از قیرق یگل لعابنیز آنها  یرونیبپوشش جهت  هستند.
در  يخاکستر فیظر يها نهیسفال. نیز دارند ينخودو  يخاکستر يهارنگ رقیق به پوشش گلی از آنهادیگري 

هاي قومس، تورنگ تپه و شکل بسیار مشابه و  این نوع سفال در ایران از محوطه .شد ییشناسا کم تعداد
 مرکزيآسیاي هاي  در محوطهو ) 204و  202: 1376(هرینگ، آهن یاریم تپه هاي دوره نزدیک به آن در الیه

سیاب و البته افرا ،ءنسا مانند ترمذ، مرو، اند ی که یونانیان نیز در آنها حضور داشتهبزرگ يدر شهرها خصوصاً
 . است آمده دست بهخانوم  آي

 دیتقل م پ.م به بعد را یکشناسان ظهور ناگهانی این نوع سفال از اواسط قرن سو باستانبرخی 
هاي در محوطه. دانند از سفال با لعاب سیاه یونان می متأثری، غرب یستیهلن ياز سفالگر يا رحرفهیغ

شرق ایران این سفال از نیمۀ قرن سوم پ.م تولید و احتماالً در طول قرن اول میالدي تولید آن متوقف  شمال
در بازة زمانی یکسان یک استفاده از این سفال در  اي مشابه، نشانگره نمونهها با سفالنوع این  هشود. مقایس می

. است(باکتریا) باختر  تامرو  ،ایران شرق شمالمنطقه دره اترك در  گسترده ازیک گسترة فرهنگی و جغرافیایی 
که تولید  پ.م است 4هاي دورة هخامنشی در قرن  شناسی یادآور سنت ها از لحاظ ریخت حتی برخی از سفال

. این مسئله ذهن را به سوي  (Invernizzi and Lipolis,2008: 316)آنها تا قرن اول میالدي تداوم داشته است
شاخص هاي سفالی  یافتهیکی دیگر از  .)20:  1376هرینگ، ( دهد یمسوق هاي محلی نیز  تولیدات سفال با سنت

فال تا محوطه خورهه در استان مرکزي تاکنون پراکنش این نوع سسفال کلنیکی بود.  قطعاتی ازاین محوطه 
 بوداین محوطه  نسبی گاهنگاري ارائه در يمؤثرسفال کلینکی کمک  وجود). 121: 1382(رهبر، است  ثبت شده

هاي آتی  کاوش هرچند. نسبت دادي میانه اشکانی  دوره را بهاین محوطه گاهنگاري توان  می آنو بر اساس 
 ه دهد. ارائ را تر تاریخی قدیمی ممکن است
 1399 ییرزایم( آالداغ -داغ کپه دوریکر در دیگري يها نمونه بااز لحاظ ساختاري  تاس تپه ۀ تاریخیمحوط

اما تفاوت . است سهیمقا قابل (Gennadij,et al, 2014)ي مرکز يایآس و Kiani, 1981: 45-62)( گرگاندشت ، )الف
سکونت  احتماالًها  ضخامت نهشته بر اساس ن است.نبود حصار براي آ ،هاي مشابه این محوطه با برخی نمونه
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داشته ساسانی تداوم کاربري  قلعه تا دوران د اما تپهگرد تقراري محوطه در دورة اشکانی متوقف میدر بخش اس
تواند به اثبات  هاي پژوهشی می در خصوص این محوطه وجود دارد که ادامه فعالیت متعددي هاي پرسش. است

فاز انتقالی  آیا در ؟است بودهبخش از تاریخ اشکانی  تا کدام استقراري  بخش اتیحتداوم د. یا رد آنها بیانجام
این پژوهش اهمیت دارد  تداومآنچه در ؟ قلعه تغییر کرده است اشکانی به ساسانی کارکرد تپهدورة قلعه از  تپه

تماعی دوران اشکانی و اج -ساختار سیاسی يها درك پیچیدگیبا هدف ها  پرسشاین دست از ویی به پاسخگ
فرهنگی روزگار  -و همچنین شناخت نقش و جایگاه این محوطه در بستر تحوالت تاریخیمنطقه ساسانی 

  حیات خود است.
 تشکر و ریتقد

مراحل کاوش و همچنین از همکاري در  به دلیل يقنبر بهنامو  ینعمت یعل انیآقاو  پاشازاده معصومه خانمکاوش  میت ياعضا از
 .گردد ري میسپاسگزا هاي مرتبط سین داوودي در مطالعات استخوان جانورشناسی و محمدرضا رکنی در تهیه نقشهآقاي ح

 ها نوشت یپ
وجود دارد. برخی آنان را امپراتوري، برخی شاهنشاهی محققین در بین در خصوص نوع ساختار سیاسی اشکانیان  ينظر اختالف.1

از آنجا که هنوز اجماعی در این  لذا. (HAUSER 2013 , Keall 1994)دانند می یالت)(مجموع چند ا و برخی دیگر کنفدراسیونی
 .نموده استاشکانیان استفاده  براي ساختار سیاسی حکومت واژةخصوص وجود ندارد، نگارنده از 

یران زمین (پرثوه خراسان، به معناي خاستگاه و محل برآمدن خورشید، نامی است که از زمان ساسانیان به بخشی از شرق ا .2
قدیم) اطالق شده که عمدتاً شامل مناطقی از والیات غرب، ساحل چپ جیحون از حدود تخارستان، بلخ تا خوارزم، الی شرق 

 ، 1500: 1388، کویر مرکزي ایران تا شمال سیستان بوده است (بیهقی، استرآبادشامل ساحل دریاي مازندران، گرگان و 
 )1373،مارکوارت

 شده گرفته، شبیه تاس بازي کرده آن را وداراي چهار برجستگی در زوایاي خود است  که آنشکل ظاهري  محوطه از نام این .3
 اند. تپه نهاده این نامی است که روستاییان بر این . است

فارسی  منابعا در شود ام  داغ نام برده می  کوه آالدغ و کپه  تنها از دو رشتههاي این منطقه  در خصوص کوهدر مقاالت التین .4
 و بینالود را نیز قائل هستند. هزار مسجدهاي  چون کوه يتر کوچکتقسیمات 

است.  هریرودهاي  قرار دارد و یکی از ریزابه قوم قرهدر حوضۀ آبریز است که  نیریآب شجزء رودهاي دائمی با رود  کشفرودخانۀ .5
پیوندد و از آنجا به  میرودخانه هریرود ، به خاتون سرخس پلکیلومتر است و پس از ادامه مسیر، در محل  290 رودخانهاین طول 
 .یزدر فرو می کشور آنریگزارهاي نهایت در و در  ترکمنستان جارينام گرفته و به سمت رودخانه تَجن بعد، 

انجام شناسی  در شوراي پژوهشی پژوهشکده باستان تأییدبا  1395بررسی و شناسایی آثار باستانی شهرستان قوچان در سال  .6
در شوراي پژوهشی  بلندمدتدر قالب طرح  تاس تپهمحوطۀ تاریخی در خاص  طور بهادامه پژوهش  1396. سپس در سال شد

 گردید. ل آن انجامفصل اوو  تأییدپژوهشکده 
اثري که  نیهشتممعرف شصت و  0068مخفف شهرستان قوچان و   GHمخفف استان خراسان رضوي، XRعالئم اختصاري  .7

 شناسایی شد، است.شناختی   باستاندر بررسی 
اسان استان (فقط شن  زاده از باستان  از آنجا که این تپه یک اثر برجسته در دشت قوچان است پیشتر توسط آقاي حسین عباس .8

 بود. گزارش کوتاه معرفی آثار شهرستان قوچانِ ایشان، در مرکز اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی موجود است. شده معرفیتپه) 
ها به فصل بعد بندي محوطه انجام نشده بود انجام بررسی سیستماتیک در مربعبرداري محوطه و شبکهاز آنجا که هنوز نقشه.9

 موکول گردید.
کشاورزان اما از دهۀ هفتاد شمسی  بوده استهاي کوچک در این محدوده بیشتر محلی تعداد این پشته افرادبا   گوگفت بنا بر .10

هاي ها به منظور پیوست آنها به زمینپشتهتسطیح  و، اقدام به شخم مکرر در کنار کشت آبیبا هدف توسعۀ کشاورزي دیم 
 اند.کشاورزي نموده

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%87_%E2%80%8C%D9%82%D9%88%D9%85
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بررسی ریزي در فصول بعدي  قلعه در برنامه نبود. بنابراین جهت کسب آگاهی بیشتر به منظور برنامه کاوش تپه در این فصل، .11
نباید فراموش شود که بررسی  توسط دکتر کوروش محمدخانی انجام شد. بخش دیگر سهقلعه و  در سطح تپهژئومغناطیس 

 ریتأثتحت  گاهی اوقاتشود، اما نتایج آن  هاي باستانی انجام می وطهانداز و افق دید در مح ژئومغناطیس به منظور ایجاد یک چشم
 تواند متفاوت از تصورات اولیه باشد.  هاي محیطی می آلودگی

 ها است.ها بسته به موقعیت گمانه و شیب منطقه متفاوت بود اما اندازة ذکر شده میانگینی از برش کل گمانهضخامت الیه. 12
 مطالعه تطبیقی راهنماي خوبی در مبحث گاهنگاري باشند.قطعات سفالی که در . 13

 منابع
تا سال  1961مطالعات ایرانی بریتانیا (از سال  ۀشده توسط مؤسس هاي انجام گزارشی از کاوش :پاسارگاد)، 1379استروناخ، دیوید، (

 سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه). ،دکتر حمید خطیب شهیدي، تهران ۀ)، ترجم1963
استاد ، نامه کارشناسی ارشد ، پایان»شناسی سفال پارتی در گورستان سنگ شیر همدان مطالعه و گونه«، )1392(فشاري، لیال، ا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر. دکتر امیر صادق نقشینه،راهنما: 
  .سخن ،مهدي سیدي، تهرانج دوم.، دکتر محمدجعفر یاحقی با  .تاریخ بیهقی)، 1388حسین. ( محمد بنبیهقی، ابوالفضل 

، شناسان جوان، تهران، خالصه مقاالت دومین همایش باستان»تپه ریوي ينگار هیالنتایج «). 1394جعفري، محمدجواد. (
 پژوهشگاه میراث فرهنگی.

اد گزارش مقدماتی فصل سوم کاوش تخچرآب«)، 1397، میثم نیکزاد. (یرضا رافعمحمودي نسب، سید  اصغر یعلدانا، محسن. 
پژوهشگاه،  ،ی، تهرانشناسباستان پژوهشکده ،کشور یشناسباستان ۀساالن ییگردهما نیشانزدهم مقاالت، مجموعه »بیرجند

 .182 -184صص
، گیانا)، تهران -(قورج12، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدي، ج»کشف«ذیل )، 1377. (اکبر یعلدهخدا، 

 .18364 دانشگاه تهران، ص
 علمی و فرهنگی، چاپ نخست. ،، تهرانخورهه یشناس باستانکاوش ، )1382(بر، مهدي. ره

 ،تهران ،]منتشرنشده[شناسی شهرستان مانه و سملقان،  بررسی باستان)، گزارش 1388(زارع، شهرام. . یمحمدتقعطایی، 
 .یشناسباستان پژوهشکده

، صص 1شمارة  شناسی ایران، باستان، »ق در قلمرو فارس باستانهاي موسوم به تل خند معرفی سازه«)، 1389قاسمی، پارسا. (
96- 86. 

شناسی به منظور مستندسازي ساختارهاي  نهاي باستاگزارش پژوهش«)، 1389، جواد جعفري و علی هژبري،(انعمرن، یاراژگا
 ، بهار و تابستان.3 ة، شمار، سال دومشناسی مدرسهاي باستانپژوهش، »بر دورة تاریخی دیتأکخان؛ با معماري تپه قلعه

مجموعه ، »شناسی محوطه ویرانشهر فصل اول بررسی و کاوش برنامه پنج ساله باستان«)، 1399، میثم. روکو رانته. (یکیلباف خان
 .727 -732پژوهشگاه، صص ،، تهرانشناسی ایران ساالنه باستان ییگردهمامقاالت کوتاه هجدهمین 

 .اطالعات ،، تهرانيدکتر مریم میراحمد ۀ، ترجمشهر بر مبناي جغرافیاي موسی خورنیایران)، 1373، یوزف. (مارکوارت
 .86  سینا، صریاحی، تهران: کتابخانۀ ابن نیمحمدام، به تصحیح نامه جهان)، 1341محمد بن نجیب بکران. (

دکتر  استاد راهنما:،له دکتري، رسابررسی و تحلیل آثار و استقرارهاي اشکانی در زاگرس مرکزي)، 1384فر، یعقوب، ( محمدي
 .]منتشرنشده[، دانشگاه تربیت مدرس رحیم صراف،

 .یشناسباستان پژوهشکده ،تهران ،]منتشرنشده[ روانیش شهرستان یشناس باستان یبررسالف)،  1388(  .تایآز ،ییرزایم
 .یشناسباستان پژوهشکده ،تهران ،]منتشرنشده[ فاروج شهرستان یشناس باستان یبررس ب)، 1388(  .تایآز ،ییرزایم
-باستان ۀساالن ییگردهما نیشانزدهم مقاالتمجموعه  ،»قوچان شهرستان ختیشناباستان یبررس«. )1397(  .تایآز ،ییرزایم

 .420 -416پژوهشگاه، صص ،ی، تهرانشناسباستان پژوهشکده ،کشور یشناس
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ساسانی شمال خراسان و تعیین جایگاه سیاسی و اجتماعی منطقه هاي اشکانی و  شناسی قلعه گونه«. الف) 1399( .تایآز ،ییرزایم
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و تکوین  ینیمکان گزنقش عوامل محیطی در «ب)،  1399( ، سید رسول موسوي حاجی.نیمهرآفررضا  .تایآز ،ییرزایم
، پاییز، 3 ۀ، شمار12 ۀ، دورشناسی باستانمطالعات ، »)داغالآ -داغ بخش میانی کریدور کپه( اشکانی شمال خراسانهاي  محوطه
 . 327 -342صص. 
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  (fa. Wikipedia. Org). موقعیت استان خراسان رضوي و شهرستان قوچان -1تصویر 
Figure 1- Location of Khorasan Razavi province and Quchan city (fa. Wikipedia. Org). 

 جاده قدیمی

  

 بجنورد -جاده مشهد

  

 رودهاي کشفهسرچشم

  

 (آرشیو دانشگاه آرکانزاس)تپه  تصویر کرونا از روستاي رضاآباد و محوطه تاس -2تصویر 
Picture 2- Picture of Corona from Rezaabad village and Tas Tape Site 

(University of Arkansas Archive) 
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 (تصویر از محمدرضا رکنی) تاس تپهنقشه ارتفاعی از تپه قلعه  -4تصویر 

Figure 4- Elevation map of Tas Tappeh Castle (Image by M. R Rokni) 
 

رود دید از هاي کشفهزار مسجد و آالداغ همراه با سرچشمه کوه رشتهتپه و نمایی از دو  محوطه تاس انداز چشم -3تصویر 
 Figure 3- Landscape of Tass Tappeh area and a view of the two mountain. (تصویر از نگارنده)غرب 

ranges of Hezar Masjed and Aladagh with the sources of Kashfarrood, view from the west (image 
by the author). 



 335 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی با�تان�طا�عات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تصویر از نگارنده) )راست(بر سطح خشت زنتوسط خشت نقر شدهو برونزد عالمت  )چپ( شرقی ارگتخریب برج جنوب -5تصویر 
Figures 5- Destruction of the southeast tower of the citadel(right) and the outcrop of the gilded mark by a 

bricklayer on the surface of themud brick (left). (image by the author). 

 رکنی) از محمدرضا(تصویر  تپه تاس تپه، نقشه ارتفاعی محدوده تاس -6تصویر 
Picture 6- Tas Tape, elevation map Site (picture by Mohammad Reza Rokni) 
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نقشه مغناطیسی سه بخش انجام شده در محوطه  -7تصویر 
 2017گوگل  يا ماهوارهتصویر آن با  تپه و انطباق تانی تاسباس

 (تصویر از نگارنده)
Figure 8- Magnetic map of three sections made in the 
ancient site of Tass Tappeh and its adaptation to the 

Google 2017 photo (Image by the author) 

هاي  ریزهبافت رسوبی زمین همراه با سنگ -8تصویر 
 (تصویر از نگارنده) زرد رخطیز فراوان در

Figure 8- Sedimentary texture of the earth 
with many pebbles below the yellow line 

 (Image by the author) 
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 (تصویر از نگارنده) هاي متفاوت خشتی با ضخامت هايقایاي دیوارب -9تصویر 
Figure 9 - Remains of mud brick walls with different thicknesses (image by the author) 

 (تصویر از نگارنده) گچ بر نماي بقایاي ساختار معماريبقایاي اندود  -10تصویر 

Figure 10 - Plaster remnants on the facade of the architectural structure (image by the author) 
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F.1 
-45 cm 

F.2 
-43 cm 

 28بقایاي کف گاهگلی گمانۀ  -11تصویر 
Figure 11 - Remains of thatched floor 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 )يا چاله(اجاق  2در کنار فیچر  خورده پا، کف 1فیچر  -12تصویر 
Figure 12- Feature 1. Flat foot, feature 2. Stove 

(image by the author) 

 

 هاي کلینکیسفال -13تصویر 
 یافته سطحی 2از الیه فرهنگی ، شماره  آمده دست به 1شماره 

Figure 13- Clinky pottery : No. 1 obtained from the cultural 
layer, No. 2 superficial findings 

 سنگ؟ و مس یاحتمال يگاهنگار با سفال نمونه -14 ریتصو
Figure 14 - A sample of pottery with a 

Chalcolithicpossible chronology of  
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تپه شاخص تاسهاي  فالینهس -15تصویر   
Figure 15- Shards of Tas Tape index (image by the author) 

 
) و نمونه شی تزیینی از تصویر وسطنمونه درپوش گچی(، تودة محدب شکل از جنس گچ(سمت چپ) -16تصویر 

 جنس عقیق
Figure 16 - Sample of gypsum cap (right) and convex mass of gypsum (left) (image by the 

author) 
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