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مقدمه
يکجانشینيپیشازدوراننوسنگيدرفرهنگانسانعمومیتنداشتهاستوانسانهادر

بردهاند(پَترسون
غارها)بهرهمي 

دورهپارينهسنگيصرفاًازفضاهایکاستهدرطبیعت(مانند

و اُرسر .)121 :2114 ،1نوسنگي آغاز فرآيندهای تأثیرگذار از جمله اهلي سازی حیوان و
گیاه و يکجانشیني در فرهنگ انسان است (فُولر و ديگران .)212 :2112 ،2استقرارهای
نوسنگي براساس يافتههای باستانشناختي به دو گروه کلي نوسنگي پیش از سفال 9و
تقسیمميشوند.استقرارهاینوسنگيپیشازسفال(پیشرو)کهمعرف

نوسنگيباسفال 4
آغازفرآيندنوسنگيونوسنگيشدندرخاورنزديکهستندوعمدتاًاززاگرس،توروسو
مديترانه شرقي (بنگريد به تصوير  )1گزارش شدهاند (ورهُون .)29 :2114 ،5درههای
انهایاينمناطقکهدارایمنابعطبیعيمحدودامادردسترسهستند؛
کموسعتکوهست 

اندازاستقرارهاینوسنگيپیشازسفالمعرفيميشدند(آجورلو.)5:1911،وسعت


چشم
استقرارهایفرهنگنوسنگيپیشازسفالبجزچندمورد(اريحاباوسعتحدود 4هکتار
واقعدرفلسطین(کینیون)111:1351،1؛(موری))59:1312،2کمترازنیمهکتارارزيابي
هایحاصلازبررسيهای باستانشناسيدر


).براساسداده
ميشوند(بیرد291:2115،1

ودرچشماندازکويری،استقراریگسترده(حدود

شرقخاورنزديک(بنگريدبهتصوير )1
ييشد.يافتههاودادههای

مؤلفههای فرهنگنوسنگيپیشازسفالشناسا
 5/2هکتار)با 
حاصلازبررسيغیرقابلاتکابود.بهويژهاينکهاکثرنظريههاینوسنگيونوسنگيشدندر

ميکرد(تاننوو
خاورنزديک،غرباينمنطقهرابهعنوانخاستگاهفرهنگنوسنگيمعرفي 
يدرسرزمینهای

هایمبنيبراينکهچنیندادههاي


).حتياشاره
ويالکس129:2111،3
هایباستانشناسيونه


نهداده
میانايرانوهندوجودنداردترديدهارابیشترميکرد”:

11
دادههای ريشهشناسي واژگاني برای نوسنگي عیالم ـ دراويدی وجود ندارد“ (فُولر و

ديگران .)212 :2112 ،با اين وجود ،بررسيها نشان ميداد اضافه بر دادههای سطحي،
هاوساختارهایمعماریسرجااحتماالً


شدهدراثرتخريباستقرار،نهشته

هایايجاد

برش
استقراریمربوطبهفرهنگنوسنگيپیشازسفالرادرشرقبمنشانميدهد .

با اطالعات موجود و يافتههای حاصل از بررسي ،پرسش اصلي اين بود :آيا استقرار
ادههای سطحي و برشهای نمايانشده در اثر تخريب
شناساييشده چنانکه براساس د 

1

Patterson and Orser
Fuller et al.
3
Pre-Pottery Neolithic PPN
4
Pottery Neolithic PN
5
Verhoven
6
Kenyon
7
Moore
8
Byrd
9
Tanno and Wilcox
10
Elamo – Dravdian
2
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مشاهدهميشود؛استقراریمتعلقبهفرهنگپیشازسفالاست؟مسئلهديگربازهزمانييا

گاه نگاری  استقرار و نسبت آن با استقرارهای پیش از تاريخ در منطقه و نیز در توالي
فرهنگيمنطقهجنوبشرقايرانبود.کاوشاليهنگاریبهعنوانروشمیدانيباطرحاين

مسائل پیشنهاد شد .در تجزيه تحلیل يافتهها بر اساس استراتژیهای پژوهش ،مقايسه با
مناطقدوردستبهسببشناسايينشدناستقرارهایفرهنگنوسنگيپیشازسفالدر
مناطق مرکزی فالت ايران از نظر روششناسي قابل دفاع نبود .تفاوتهای عمده از نظر
روششناسي را پشتیباني
چشمانداز طبیعي (حداقل در زمان معاصر) نیز اين ضرورت  

صورتژرفانگروبااتکابريافتههایاستقراردر

ميکرد.درنتیجهپژوهشدراينمرحلهبه

بافتاروچشماندازآنمدنظرقرارگرفت(بنگريدبهتصوير1وهمچنینتصاوير1،4و .)2


تصوير:1موقعیتجغرافیاييتلآتشيدرحاشیهدشتکوير 

باستانشناسيدارستان1بهنقلازاينکارتا 2111،

منبع:پروژه



پرسشهای پژوهش
يافتهها و دادههای معرف فرهنگ نوسنگي پیش از سفال در استقرار تل آتشي کدام
1ـ  
است؟ 
هاپديدارميشود،


ترينداده

ثابهعمده
چشماندازکهدرمعماریبهم
2ـنمودهاومتغیرهای 
چیست؟ 
تها و پشتیباني پايگاه پژوهشي ارگ بم و مجوز
شهای پیش از تاريخ دارستان بم با حماي 
 1پروژه پژوه 
پژوهشکده باستانشناسي در سال  1911خورشیدی تعريف شد که در اين مقاله به اختصار پروژه
باستانشناسيدارستانخواندهميشودوهمهمدارکمتعلقبههمینپروژهاست .
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درتواليفرهنگ هایپیشازتاريخجنوبشرقايران،فرهنگپیشازسفالتلآتشي

9ـ
چهجايگاهيداردوگاهنگاریپیشنهادیبرایآنچهبازهزمانياست؟ 


فرضیههای پژوهش
معماری شامل ساختارها ،فضاها و مصالح ،همچنین انطباق برخي عناصر معماری با
برداریهایسطحيو


هاونمونه

دربررسي
چشماندازطبیعيمنطقه،شناسايينشدنسفالها

يافتشده (بنگريد به تصوير  ،)2وجود
کاوش اليهنگاری همراه با فراواني ابزارهای سنگي  
سها ،شناسايي ظرف سنگي در بافت معماری و پیکرکهای گلي ،از
قطعههای دستا 
شاخصهای فرهنگ نوسنگي پیش از سفال در تل آتشي است .مکانگزيني

دهترين 
عم 
تاثیرپذيرفتهاندواز

گیریديوارهاازچشمانداز منطقه


جهتقرار
استقرار،مصالحمعماری و 
هایمنطقهایجنوبشرقايران


.درتواليفرهنگ
بهشمارميآيند

ويژگيهایبومياستقرار

دورۀ اول استقرار  در تل آتشي دقیقاً قبل از فرهنگ ابلیس صفر (نوسنگي با سفال در
بهطور
منطقه) قرار ميگیرد .گاه نگاری پیشنهادی برای دوره اول استقرار در تل آتشي  ،
نسبيسدههایپايانيهزارۀششمپ.م؛ونیمهاولهزارۀپنجمپ.م.است.

:نمونهابزارهایسنگيشناساييشدهدرتلآتشي 

تصوير2

پروژهباستانشناسيدارستان

منبع:




هاومعرفها)و


فرهنگنوسنگيپیشازسفال(شاخص
هدفازاينپژوهششناخت
ازاستقرارهایگستردۀآندرچشماندازکويریجنوبشرقايراناست.اين

بررسييکي 
هدفازايننظرحائزاهمیتاستکهفرهنگنوسنگيپیشازسفال،مراحلآغازينفرآيند
نوسنگي و نوسنگي شدن همراه با يکجانشیني را نشان ميدهد .يافتههای اين فرهنگ
(حاصل از کاوش) تا کنون در جنوب شرق ايران معرفي نشده است .معرفي آن و تداوم
هاممکناستبوميبودنفرهنگهاینوسنگيپیشازسفالدرمنطقهرانشان


پژوهش
دهد .فرهنگهای نوسنگي پیش از سفال ،پیشینه شکلگیری استقرارهای يکجانشین،
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روستانشین و در نهايت شهرنشین هستند (فاستر مک کارتر .)13 :1931 ،آغاز فرآيند
نوسنگي و نوسنگي شدن به ويژه در ارتباط با تولید غذا ،پیشینه فرهنگ معاصر دانسته
هایباستانشناختيدر


درپژوهش
شودوازايننظرميتوانداضافهبررويکردتخصصي


مي
مطالعاتفرهنگيمربوطبهجامعهمعاصرنیزدارایاهمیتباشد .

روش پژوهش
ژوهش های میدانيطيچندمرحلهوبهترتیببازديد،بررسي ودرنهايتنمونهبرداری

پ
نمونهبرداری به روش نظاممند انجام شد .روش
سطحي و اليهنگاری انجام شده است  .
متناسبباناهموارینگاری(توپوگرافي)وفرآيندشکلگیریاستقرارانتخابشد.

يهنگاری
ال 
اليههایافقي
بهصورت  
درجنوبشرقايرانکه (فرضبرايناست) عمدهاستقرارهاوآثار 
)تناسبروشاليهنگاریبااستقرارازاهمیت

شکلگرفتهاند(کابليومیرعابدين31:1921،

.وجودبقاياوساختارهایمعماریازيافتههایکلیدیبود؛چرا

روششناختيبرخورداراست

کهباوجودساختارهایمعماریدراستقرار،ميتوانبهوجودکفهایاستقراریدرروش

1
اليهنگاریاتکاکردوازآنبهعنوانمبناييبرایتفکیکمراحل بهرهجُست.اينمبنايي

2
قابلاتکاواطمینانبخشاست(وَربورتون  .)22:2119،
بر اساس مشاهدات ،تل آتشي استقراری گسترده (حدود  5/2هکتار) مربوط به
).فرسايشوتأثیرچشماندازازجمله

بيسفالاست(بنگريدبهتصوير 2
فرهنگنوسنگي 
دادههای منقول کمي در اين نوع استقرارها شناسايي
شنهای روان موجب شده است تا  

شود .برخالف دادههای منقول ،ساختارهای معماری (غیر منقول) در نتیجه تخريب
.درنتیجهروشاليهنگاریمتناسببااستقرارو

بخشهاييازاستقرارقابلمشاهدههستند

تغییرمراحلودورهها

دورۀآنانتخابشد.مبناقراردادنکفهایاستقراریبرایتعیین

روشمورداستفادهدراينپژوهشبود .
برای نشان دادن محدودهای که ساختارهای معماری و نهشتههای هر مرحله از آن
).پرشدگيهاوساختارهای

شناساييشدهاست،ازاستفادهشدهاست(هريس35:1332،9
معماریبهسببخشکيزيستبوماستقرارموردپژوهش،قابلتشخیصبوند واينويژگي

.محدوديتعمدهدراليهنگاری

هاونتايجحاصلازاليهنگاریراافزايشداد

اطمینانبه 
داده
حضور جوندگان کوچک اندام (احتماال موش) پس از ترک استقرار تا زمان معاصر بود
هایمتعددايجادشدهتوسطجوندگان،ديوارها


سوراخ
(بنگريدبهتصاوير12،9:و.)15دلیل
آسیبپذير شده بودند به صورتي که در مواردی تنها شناسايي اولیه میسر بود و حتي

جايينهشتههابوسیله

برداشتپالنبايدبهسرعتصورتميگرفت.محدوديتديگرجابه

1

phases
Warburton
3
Harris
2
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شناساييکفها

زيرکفهابود(بنگريدبهتصوير)9درنتیجهامکان

جوندگانوخاليشدن
درمقیاسگستردهفراهمنشد .


هایمتعددايجادشدهتوسطجوندگاندرتلآتشي 

تصوير:9سو 
راخ

پروژهباستانشناسيدارستان 

منبع:


باستانشناسي چشمانداز ،1رويکرد مورد استفاده برای تحلیل يافتههای حاصل از

پژوهشهایمیدانيدراينمقالهاست.


”برای چندين دهه چشمانداز برای باستانشناسان چارچوب مشاهدات
بافتگرايانه را مهیا کرده است .اين رويکرد نسبتهای موازی بین استقرار و

شناسيچشمانداز،روابط


ازايننظرباستان
دورهایخاصراپيافکنده است .

فضاييبینمردم،خاکها،موادخامومنابعآبمورداستفاده راموردتوجه

2
قرارميدهد“(ديويدوتوماس  .)25:2111،



شکلگیری و تغییرپذيری محوطههای باستانشناختي و عوامل

شناخت فرآيندهای
بهجايي آثار باستانشناختي برای ايجاد و تحلیل هرگونه الگويي ضروری است
مؤثر در جا 
انداز،چشماندازهایطبیعيو


شناسيچشم

).باستان
(ويلکینسون 1:2111،9و591:2119
دهد.درواقعدريکچشمانداز،اجزاءطبیعي


مطالعهقرارمي
بهطور مداوم مورد
فرهنگيرا 
تشکیلدهنده،بهصورتيکنظامکاملبايکديگرارتباطدارند ،در

وپديدههایفرهنگي
ميتوانگفتکهنوعييکپارچگي
ايننظام،اجزاءواندازهفرآيندهاباهممتناسبهستند؛ 
1

landscape archaeology
David and Thomas
3
Wilkinson
2
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پديدههای فرهنگي يک چشمانداز وجود دارد (کامي و ناکاگُشي،1
بین اجزاء طبیعي و  
)9 :2112؛ بنابراين هر چشمانداز باستانشناختي محصول کنش و واکنش زيستبوم به
عنوانيکعاملطبیعيوانسانبهعنوانيکعاملفرهنگياست.درواقعرابطهمتقابل
اين دو عامل موجب شکلگیری چشماندازهای باستانشناسي در فرآيندی دراز مدت
ميشود .

شناسيچشمانداز دراينپژوهش نبود


محدوديتعمدهدراستفادهازرويکردباستان
رشتهای میان زمین باستانشناسي ،ديرين
دادههای مبتني بر روشها و روششناسي بین 

آبوهوا شناسيونیز فرآيندتغییراتژئومورفولوژیمربوطبهمنطقه
اقلیمشناسيوديرين 

موردمطالعهبود .
بررسيهمزمانعناصر محیططبیعيوعواملفرهنگي

شناسيچشماندازدر


باستان
اندازباستانشناختينه


درهرچشم
بهمنظوردستيابيبهشناختچگونگيعملکردمتوازن

يافتههای
تنها نیازمند طرح سوالهايي در مورد زيستبوم است ،بلکه نیازمند بررسي  
فرهنگينیزهست(گاراژيانوهمکاران.)111:1912،يکيازمسائلمطرحدراينمقاله،
بهطورکلياينمقالهباتأکید
مشاهدهجهتکليديوارهاوطرحسئوالمربوطبهآناست .
برساختارهاوبقايایمعماریبهعنوانعناصریفرهنگيکهنمودیازچشماندازطبیعيو

،بهتجزيهوتحلیلمعماریدورهاولتلآتشيدرچشماندازآن

فرهنگيمنطقهنیزهستند
ميپردازد .



پیشینه پژوهشهای نوسنگی در جنوب شرق ایران
مطالعات باستانشناختي در جنوب شرق ايران بیشتر دربارۀ عصر مفرغ (سجادی:1924 ،
 15و 19 :1919؛ ملک شهمیرزادی ،21 :1921 ،طاليي )29 :1915 ،و با محوريت
محوطههاييمانندشهداد  ،شهرسوختهوتپهيحیيوتلابلیس،بمپوروطيدهۀاخیر

جیرفت (مجیدزاده )33 :1911 ،پیگیری شده است .يافتههای مربوط به دوره نوسنگي
(بنگريد به تصوير  )1در جنوب شرقي ايران بسیار محدود و تنها شامل اليههای پايیني
)وتپهيحیيميشودکهمربوطبهاواخردوره

محوطههایتلابلیس(کالدول15:1312،2

نوسنگيباسفالاست  .جوزفکالدولازمنطقهدارستانديدنوبهوجودبرخيآثاراشاره
کردهاستاما(احتماالًتحتتأثیرچشماندازکويری)احتمالوجودآثاردورهنوسنگيرادر
اينمنطقهموردبررسيقرارندادهاست (کالدول.)42:1312،احمدمستوفي که دردهه
 1951در  راستایمطالعاتجغرافیاييدشتلوتو باحمايتموسسهجغرافیایدانشگاه
تهرانوارداينمنطقهشدهبود،درحینبازديدهایخوددرازدارستاننیزديدنکردهبود
تپهایبهنام”شهرسوخته“نام
(مستوفي.)25: 1951،ویدربازديدخودازاينمنطقهاز 
Kami and Nakagoshi
Caldwell

1
2
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ميبرد که برخي پژوهشگران از جمله شهريار عدل معتقد هستند که شهر سوخته مورد

1
اشاره مستوفي همان تل آتشي است (عدل  .)12 :2115 ،توصیف مستوفي کلي است و
اینیازمندبررسيهایبیشتراست.درمطالعاتاخیر


معرفيتلآتشيبهعنوانشهرسوخته
(پروژه باستانشناسي دارستان )1911 ،بیش از  21استقرار پیش از تاريخي در منطقه
توانديکيازاينمحوطههاباشد .


شناساييشدهاستکهشهرسوختهمستوفينیزمي
پارينهسنگيدرجنوبشرقايرانومنطقهفهرج
وجودآثاریازدورهنوسنگيودوره 
نیازمندبررسيدقیقتراست.هنزلناستاددانشگاه

نیزپیشازاينگزارششده استکه 
طرحتحقیقاتيدشتلوت،درمنطقهرودفهرجمطالعهایرابررویصنايعسنگي

گاندر 
اينمنطقهانجامداد.موقعیتدقیقاينمنطقهشامل 11کیلومتریغربفهرجدر قسمت
جنوبيجادهبماست.اينناحیهدرجنوبشرقيدارستانو جنوبشرقکوهجماليقرار
گرفته است .هنزلن بر مبنای مطالعه صنعت سنگي حوزه رود فهرج ،وجود دو صنعت
سنگيونوسنگيراتأيیدميکند(هنزلن .)49:1959،


دورهپارينه
ابزارسازیمتعلقبه
اشارهایبهتلآتشيومنطقهدارستاندرمنابع
پسازبازديدمستوفيتاسال 1912
شود.دراينسالشهريارعدلثبتتلآتشيدرچشماندازفرهنگيارگبمرا


هدهنمي
مشا
پیشنهادکرد.ویدرهمینراستاچندينبازديدازتلآتشيانجامداد(عدل.)12:2115،
اينبازديدهاکههمگيپساززلزلهسال1912انجامشد؛موجبطرحمجددامکانبرخي
استقرارهایپیشازتاريخيوتاريخيدرمحدودهشهرستانبمازجملهتلآتشيوبیدار
زيندرمجامعتخصصيباستانشناسيايرانشد .

فعالیتهای باستان شناختي منطقه دارستان و تل آتشي بوسیله يکي از نگارندگان


(عمران گاراژيان) از سال  1911آغاز شد .طي بازديدهای مقدماتي دهها استقرار پیش از
تاريخبراینخستینبارشناساييشد(گاراژيانوهمکاران.)2:1912،طياينپژوهشها
بیشاز  21استقرارپیشازتاريخيازنوسنگيپیشازسفالتااواسطعصرمفرغگزارش
هایباستانشناسيدارستانبهصورتچندمقیاسيوچندروشيانجام


شدهاست.پژوهش
شناختيدرمحدودهایبامساحت  11×41کیلومتر مربع و

شدوشاملبازديدهایباست 
ان
نددرچهاراستقراروهمچنینکاوشاليهنگاریدردواستقرارتلآتشي

بردارینظامم


نمونه
2
).آخرينفعالیتهادرتابستان1912انجام

ميشود(گاراژيان 121:2113،
ومحوطه B5
شد .
دادههای حاصل از بررسي سطحي ،پارينه
کوهبنان در جنوب شرق ايران براساس  
9
بيسفالمعرفيشدهاست(هاننُور )21:1312،امابهدلیلسطح
سنگيجديد/نوسنگي 
بودن بررسي اين دادهها توسط متخصصان در توالي فرهنگهای جنوب شرق ايران جای
داده نشده است .تل ابلیس اليه صفر که با سفالهای خشن نوع اللهزار معرفي ميشود،
1

Adle
Garazhian
3
Hannovr
2
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همچنینيافتههاييکهدرمیانبقايایدورههشتم1تپهيحیيتحتعنواننوسنگيباسفال

خشنمعرفيشدهاستدرتواليفرهنگيجنوبشرقايرانتحتعنواننوسنگيباسفال
ميشود .گاه نگاری پیشنهادی بر اساس دادههای تل ابلیس ( )C14اليه صفر
شناخته  
بهطورمتوسط9111ـ4511پ.م.را
(کالدول)24:1312،وچندنمونهازتپهيحیيکه 
نشانداده است (ملکشهمیرزادی )411:1921،برایدورهنوسنگيباسفالدرجنوب
سفالچنانکهپیشاز


پیشیننوسنگييعنينوسنگيبي
ميشود.مرحله
شرقايرانمعرفي 
نگاریدرتلآتشيشناختهشدهنبوده


نجاماليه
ايننیزاشارهشددرجنوبشرقايرانتاا
است .


چشمانداز طبیعی دارستان و تل آتشی
استقرارتلآتشيدرجنوبشرقايرانودر 95کیلومتریشرقشهرمعاصربموبخش
مرکزی آن (دارستان) قرار دارد (بنگريد به تصوير  .)1اين محوطه در محدوده شمال
يعنيدرناحیهدارستانودرکنارجادهایکهازبمبهدارستان

شرقيترينآبادیهایبم 

).دارستانازغرببهروستاهایاحمدآبادو

کشیدهشدهاست،قراردارد(فشارکي2:1943،
شود.چشمانداز


آبادمنتهيمي

آبادوازشمالبهلوت

ازشرقبهقلعهباالوحسین
عباسآباد،

کنوني دارستان ،منطقهای  خشک و کويری است که تنها محصوالت کشاورزی آن از
نخلستانهایخرمايياستکهباموتورچاههایعمیقآبیاریميشوند(گاراژيان:2113،

بهطورموازیوباجهتغربيـشرقيدرشمالوجنوبمحوطه
.)9بقايایدورديفقنات 
استقرار(نوسنگي)کشیدهشدهاند(بنگريدبهتصوير.)4وليامروزهبهدلیلنشستسطح

دستيابيبه
هاخشکیدهاندوبههمینجهتازچاهعمیقبرای 


هایزيرزمینياينقنات

آب
آباستفادهميشود .

تلآتشيحدود5/2هکتار(بنگريدبهتصوير)5ساختارهایمعماری(نوسنگي)رابه
صورتسرجادارد.اينمساحتبرایاستقراریمربوطبهنوسنگيپیشازسفالغیرمعمول
است .محوطه در حاشیه جنوب غربي دشت لوت جنوبي ،واقع شده و چشمانداز اطراف
محوطه کويری و پوشیده از شن است .احتماال همین چشمانداز سبب شده است تا طي
چهاردهۀگذشته(پسازشناسايي)پژوهشيدراستقرارصورتنگیرد .






VIII
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تصوير:4بقايایقناتدرحاشیهاستقرارتلآتشي 

پروژهباستانشناسيدارستان 

منبع:




تصوير:5نقشهتوپوگرافيتلآتشيبا5/2هکتارساختارهایمعماری 

پروژهباستانشناختيدارستان(شرکتبُردکوتاه) 

منبع:


مترازسطحآبهایآزاد

دارستانمنطقۀپستيبامتوسطارتفاعبین 211تا 111
است.اطرافاينمنطقۀپستراسهارتفاعآتشفشانيفراگرفته(بنگريدبهتصوير)1وسطح
منطقهبستردوشاخۀخشکرودخانۀپشتروداستکهدرطولزمانتغییربستردادهاست
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(همان) .کوههای آتشفشاني کپوتي 1از شمال و کوههای آخوری 2و جمالي 9از جنوب
يخيرااحاطهکردهاند(همان) .

استقرارهایپیشازتار

:نقشهزمینريختشناختيدارستانوموقعیتکوههایآن 

تصوير1

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:




چالهلوتباارتفاعاتاطرافآنازنظرزمینشناسيمنظرهيکبلوکوتودهمقاومرا

زايينتوانستهاندبهمقدارزيادبرآنتاثیرگذاشته


دهدکهعواملساختمانيوکوه

نشانمي
وتنهارسوباتحاشیهآنراتحتتأثیرقراردادهاند.نبودرسوباتپالئوزوئیک(دوران

باشنند
زمینشناسي) بر روی بلوک لوت و داخل
زمینشناسي) و مزوزوئیک (دوران دوم  
اول  
چالههایلوتوضخامتنسبتاًزيادرسوباتتبخیریچینخوردهدرپایکوهو درمحل

اتصالبلوکلوتبهدشتوچالهلوتوباالخرهحالتچیننخوردهوموازیبودنرسوبات

تخريبيوريزدانهلوتهمهداللتبراينداردکهبلوکلوتتودهایسختومحکماستو

خوردگي،بیشترکنارههایآنرامتأثرساختهاست(حريريان23:1913،ـ.)21دراين


چین
شناختياستکهامروزهميتوانبقايایاستقراریازنوسنگيپیشازسفالرادر


بافتزمین
سطحدشتمشاهدهوموردمطالعهقرارداد .
ازنظرژئومورفولوژيکيمنطقهموردمطالعه(دارستان)بهچهارقسمتکوهستاني،
پايکوهي،مخروط افکنهودشت تقسیمميشود کهاستقرارهایباستاني دراين بخش بر
روی مخروط افکنه واقع شدهاند که از نظر ژئومورفولوژيکي يک پديمنت (دشت سر)
محسوب ميشود (کامراني دلیر .)119 :1912 ،تشکیل مخروط افکنهها در نتیجه
1

Kapooti
Akhori
3
Jamali
2
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شیبانجامميگیرد(احمدیوفیض،

رسوبگذاریمواد آبرفتيوکوهرُفتيدرمناطقکم

کتهجالبتوجهدرارتباطباپراکندگيمحوطههایباستانيدردارستاناين

.)493:1912ن
هاشکلگرفتهاند.اينمهمنشانميدهدکه


بررویاينمخروطافکنه
محوطهها 

استکه
اينپديدههایژئومرفولوژيکدارایشرايطمساعدیجهتاستقرارهایباستانيهستند.پس
هاوتخريبهایمحفوظبودهاند


شدهازسیالب

هایياد
ازشکلگیریاستقرارهانیزمو 
قعیت

وبههمینسببدرزمانمعاصربقايایاستقراردردسترساست .
منبع آبگیری در اين منطقه تنها رودها و مسیلها هستند .اين منابع آب اول از
هایفصلسردوسپسچشمههايي کهبهطورپراکندهدرقسمتباالييو يابستر


باران
هاوجوددارند،تامینميشود (بنگريدبهتصوير.)1درمناطقبیابانيطغیان


میانهمسیل
ويژگيهای عمومي شبکه آبهای روان است .هنگامي که

ناگهاني در فصل سرد ،يکي از 
وبهدشتميرسندبه

ميشوند
آلودازدرههایگودوتنگکوهستانيخارج 


هایگل

سیالب
علت افزايش پهنای بستر و کم شدن شیب زمین ،آبرفتهايي در مخرج دره به جای
ميدهند .بیشتر اين
ميگذارند و مخروط افکنههای وسیعي را در اين مناطق تشکیل  

جويبارهاحتيقبلازرسیدنبهحوضهانتهاييخودخشکشدهوآثاریمشخصازمسیر
ميگذارند (محمودی)52 :1943 ،؛
جريان (بنگريد به تصوير  )2بر سطح دشت بر جای  
برهایزياددرمنطقهجنوبيدشتلوتودارستاننميتواند


هاوآب

بنابراينوجودمسیل
بیانگر فراوانيآبدرمنطقهباشد؛بلکهدرارتباطبا تغییربستررودها بهدلیلبازبودن
سطحدشتمذکوراست .

هاوآبراهههایموجوددرمنطقهدارستان 


:بسترخشکمسیل
تصوير2

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:




شیبعموميزمیندرلوتزنگياحمدوبهخصوصدارستانبهطرفشرقوشمال
شرق است .مهمترين رودخانه اين منطقه پشترود است .اين رودخانه از کوههای جوپار،
بانامهای
ميگیرد و درابتدامسیر 
هزارانودهبکریدرغربوشمالغربسرچشمه 
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راين،تهرودودهبکریودرنزديکيشهربمباپیوستنبهيکديگربانامجديديعنيهمان
ميدهد (کامرانيدلیر.)119:1912،اينروددرنهايتبهلوتزنگي
پشترودادامهمسیر 
زشاخصههایکنوني

شود.کمبودونامطمئنبودنمنابعآبيرودخانهایا


احمدمنتهيمي
منطقهدارستاناستکهباتوجهبهتراکمباالیمحوطههایباستانيدراينمنطقهبهنظر

مي رسد که در گذشته و طي دوره نوسنگي اين منطقه دارای منابع آبي دائميتر و قابل

اتکاتریبودهاست .

آبوهواييمؤثر هستند.
آبوهواييدرتعیینشدتوضعفنمودهایعناصر 
عوامل 
آبوهوايي شامل عرض جغرافیايي ،ارتفاع ،دوری و نزديکي به دريا و وضعیت
عوامل  
قرارگیریدرمعرضتابشآفتابميشود(رهنمايي.)191:1912،تلآتشيدرعرض23

کهاينمختصاتعرضينشاندهندهنزديکيبهخطاستوا

درجهشماليقرارگرفته است 
رشیددراينموقعیتمستقیمتراستوبهطبعآندمایهواافزايش

است.زاويهتابشخو
يابد.اينافزايشدماموجبافزايشمیزانتبخیروخشکيهواميشود.عاملديگرمؤثر


مي
آبوهوای منطقه ارتفاع از سطح دريا است .دشت لوت پستترين نقطه ايران است و
در  
پستترينسطحدربخشمرکزیآنباارتفاع225مترنسبتبهسطحدرياشناساييشده

است(کردواني.)9:1943،دارستانباارتفاعمتوسط211مترنسبتبهسطحدريادرواقع
جزونقاطحاشیهایونسبتاًمرتفعدشتمحسوبميشود.وليدرمقايسهبامیانگینارتفاع

فالتايرانباارتفاعمتوسط 1211مترنسبتبهسطحدريا(شاطريان)23:1912،منطقه
پستي به شمار ميآيد .اين ارتفاع کم در کنار عرض جغرافیايي به عنوان عوامل مؤثر
ييموجبافزايشدماوخشکيهوادرمنطقهميشوند.ولياينشرايطتحتتأثیر

آبوهوا

ييميتواندتغییرکند .

آبوهوا
ييهمچونبادوجريانهای 

آبوهوا
عناصر 
بارندگيدرمنطقهبسیارکماست؛ درنواحيمرکزیدشتلوتاينمیزانکمتراز
میليمتر و در نواحي حاشیهای بین  211تا  511میليمتر در سال متغیر است
  51
(کردواني.) 4:1943،عالوهبراين،منطقهجنوبشرقايرانودارستانتحتتأثیربادهای
آبوهواييو
.مجموعاينجريانهای 

محليهمچونبادهای121روزهسیستاننیزقراردارد
اندازوزيستبوميخشکدر


ييموجبفراهمآوردنچشم
آبوهوا
بادهادرکنارسايرعوامل 
اين منطقه شدهاند .آمار ارائهشده از وضعیت وزش باد طي يک دوره  43ساله بر مبنای
آبادوضعیتروشنتریازجهت

اطالعاتچهارايستگاهبادسنجيکرمان،زاهدان،بمون 
صرت
ميکند .
وزشبادهادراينمنطقهارائه 
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جدول:1جهتغالبباددرجنوبشرقايرانطييکدوره43ساله(1991-1923ه.ش)
ماه 

بادغالب 

جهتبادباحداکثرسرعت 

سرعتحداکثر 

بهمن 

شمالـشمالشرقي 

جنوبغربي 

29ـ 22

اسفند 

شمالي 

جنوبغربي 

< 94

فروردين 

جنوبغربيـشمالـشمال
شرقي 

جنوبغربي 

< 94

ارديبهشت 

شمالـشمالشرقيـجنوب
غربي 

جنوبغربي 

< 94

خرداد 

شمالـشمالشرقي 

شمالي 

29ـ 22

تیر 

شمالـشمالشرقي 

شمالي 

29ـ 22

مرداد 

شمالـشمالشرقي 

شمالي 

29ـ 22

شهريور 

شمالـشمالشرقي 

شمالي 

29ـ 22

مهر 

شمالـشمالشرقي 

شمالي 

29ـ 22

آبان 

شمالـشمالشرقي 

شمالي 

11ـ 11

آذر 

شمالي 

شمالي 

21ـ 12

دی 

شمالي 

شمالي 

21ـ 12

منبع:مقیمي 1919،


اطالعاتاينچهارمرکزنشانميدهد،بادغالبدراينمنطقهبادهایشمالشرقيو
شمالي هستند .در اين میان بادهای شمال شرقي در فصول بیشتری از سال در جريان
هستند .همچنینبادهايي کهدارایحداکثرسرعت هستنددرجهتجنوبغربي وطي
ماههایاسفند،فروردينوارديبهشتدرمنطقهجرياندارند؛بنابراينميتوانبادهایشمال
شرقيوشماليرابهعنوانبادغالبدربیشترفصولسالدرمنطقهدرنظرگرفت .
نشاندهندهمحیطيخشکوبیابانياست
براساسدادهها 

چشماندازکنونيتلآتشي

که به دلیل بارندگي اندک ،تبخیر زياد  و عدم وجود منابع آبي دائمي ،فاقد شرايط الزم
جهت استقرار گروههايي انساني و اسکان آنها در اين منطقه است؛ اما وجود برخي
شاخصههای چشمانداز طبیعي و فرهنگي در منطقه نشاندهنده شرايط زيستمحیطي و

اقلیميمتفاوتيدرگذشتهاست.وجودمنابعآبيودرياچههایکوچکطيدورانگذشتهو

هایباستانشناختي


قابلبررسياست.ازشاخصه
خصوصاًدردورهنوسنگيدرمنطقهفرضي
اندازمنطقهنیزتراکمزيادمحوطههااست.وجودايناستقرارهادلیليبرشرايطمساعد


چشم
محیطيومنابعآبيبسندهبرایآنهادرگذشتهاست.اينچشماندازطبیعتاً


زيست
اقلیمي ،
درمعماریتلآتشينیزتأثیرگذاربودهاستکهبهآنميپردازيم .
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توصیف بقایای معماری دوره اول تل آتشی
ترينموقعیتهادرجنوبغرباستقرارانتخابشد


ازبلند
محلگمانهاليهنگاریرویيکي

(بنگريدبهتصوير  ،)1کاوشاليهنگاریدرتلآتشيدرسهپلهبهابعاد 2×2مترمربعبا
الحاقاتدرمساحتکليحدود14مترمربعصورتگرفت (بنگريدبهتصوير.)9درفرايند
اينکاوشکهتاعمق 2/1متریادامهيافت [بهخاکبکرنرسید]يازدهمرحلهاستقراری
).مراحليازدهگانهتحتعنواندورهاولتلآتشيخوانده

شناساييشد(بنگريدبهتصوير3
ميشود (گاراژيان .)9 ،2113 ،برش به صورت پیوسته و باز ترسیم شده است که در آن

هایاستقراریمشاهدهميشود(بنگريدبهتصوير .)3

نسبتبیننهشتههاوکف


هایاليهنگاریدرجنوبغربياستقرار 


:محلقرارگیریگمانه
تصوير1

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:


هایيازدهگانهمنسوببهدورهاولاستقراردرتلآتشي(بنگريدبهتصوير )3و


اليه
بندیآنازباالبهپايینتوصیفميشود (چونهنوزسطحخاکبکر


فرآيندکاوشواليه
صورتپیوستهشکلگرفتهاند،در

هایيادشدهپشتسرهموبه


).اليه
شناسايينشدهاست
نتیجه هر يک به عنوان يک دوره (اول) معرفي شدهاند .با تشخیص تغییر دوره پژوهش
ترينسطحکاوششده(درپلهسوم)،اطالعاتيراارائه


میدانينیزبهاتمامرسید؛يعنيپايین
).گمانهاليهنگاری

ميدهدکهمنسوببهدورۀدوم(استقرار)است(بنگريدبهتصويرPII1

،بنابراينازنظرتأثیرعواملفرسايش(درفرآيندهایبلندمدت)بر

درشیبواقعشده است

سطحيبودهاند ازديگر

هایعمدهایازآنها 


کهبخش
هایسطحي،اليههای I,II,IV


اليه
هایدورهاولبامشخصۀفرسايشسطحيمتمايزميشود(بنگريدبهتصوير.)3وجود

ال 
يه
اليههای يادشده در بخشهای سطحي از اين اليهها،
اکثر ساختارهای معماری مربوط به  
نشان ميدهد که دورههای جديدتر در شیب و در کنار نهشتهها و ساختارهای دورههای
دورههای جديداست.
ترشکلگرفتهاند .فرضديگراستفادهازساختارهایقديم در 

قديم
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فرضدومبهاينصورتقابلطرحاستکهکففضاهادردورههایجديدترپر واستفاده

ميشدهاست(بنگريدبهديوارهادرتصوير9و .)3


:برشاليهنگاریدورهاولتلآتشي 

تصوير3

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:




1

تکنیکهای

اليههای يازدهگانه دوره اول از نظر اندازۀ فضاها ،حجم ساختارها ،

بندیميشوند.گروه


گیری؛بهسهگروهطبقه

فرآيندشکل
(معماری)بهکار گرفتهشده و 
ترواندازههای


کهکیفیتپايین
راشاملميشود

ازباالبهپايیناليههایI,II,III,IV

اول
ويژگيهای عمده اين

کوچکتر ساختارها و فضاهای معماری (نسبت به اليههای قديمتر) 

اليهها است؛ اين آثار عمدتاً در شیب استقرار واقع شده و فرسايش يافتهاند) .گروه دوم

رادربرميگیردوبراساساندازهفضاها،حجمساختارها،ارتفاعباقیماندهاز

اليههایV,VI

.ساختارهایمعماریايناليهها

استقرارمحسوبميشوند

نیکهای؛اوجدورهاول
آنها و تک 
در دوره اول شاخص است (بنگريد به تصوير  9و  .)3اليههای  VIIتا  XIگروه سوم را
تشکیل ميدهند که پیشینه اليههای  V,VIبه شمار ميآيند و در فرآيندی تدريجي،
بندیاليهها،بهترتیبي


دهد.طبقه

وايلدورهاولنشانمي
توسعهمنتهيبهايناوجرادرا
کهشرحدادهشد،بهعنوانچارچوبکليوپیگیریفرآيندهایفرهنگيدرنظرگرفتهشده

استوتوصیفبهترتیبمراحلاستقراریازباالبهپايینانجامميشود .
مرحله اول
بقايا و دادههای معماری اين مرحله شمال يک ساچ ( )St:1است که کفي سوخته در
ارتباطباآنتشخیصدادهشد.اينساچ(بنگريدبهتصوير)11شامليکبرآمدگيازگل
 1در اين پژوهش اليه اصطالحي توصیفي و مبتني بر يافتهها در بافتار اصلي در مرحله اليهبندی است و
نگارانهمربوطبهاليهنگاریاست .

مرحلهاصطالحياليه
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پختهاستکهجهتساختآنزيرسازیازگلانجامشدهاست.اينگلدرنتیجهاستفاده
رویساچنیزباتودهایگلپوشاندهشدهاست.درکناراين

ازساچبهصورتپختهدرآمدهو
دانههایسوختهويکسنگ
همچنینتودهایاز 

ساچبخشيازيککفسوختهوهوازدهو
ترينسطحنهشتههایاينمرحلهبقايايي


).درپايین
گزارششدهاست(بنگريدبهتصوير 3
تريناليهرادربلندترينبخشگمانه


ازنيدربرششناساييشدهاست.مرحلهاولسطحي
يگیرد(بنگريدبهتصوير.)3
يهنگاریواحتماالاستقرارتلآتشيدربرم 
ال 
مرحله دوم
بقايای معماری اين مرحله متشکل از يک رديف خشتي است ( )St:2که در سطحي
درشیباستقرارزيرنهشتههایمرحلهاولواقعشدهاست.اينديواردر

پايینترازساچو 

س.م.پايینترازآن

جهتشمالشرقيـجنوبغربيامتداديافتهودرسطحيبهارتفاع1
بخشيازيککفسوخته()St:3شناساييشد(بنگريدبهتصوير .)11

هایزغالشدهکنارآن 

تصوير:11بقايایساچمرحلهاول 
ودانه

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:
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تصوير:11بقايایمعماریمرحلهدومدورهاولتلآتشي 

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:




مرحله سوم
آثار و شواهد معماری اين مرحله شامل  4فضای معماری است که از  4ديوار
()St:4,St:5,St:6,St:7کهدوبهدوباهمموازیهستند،تشکیلشده است (بنگريدبه
تصوير .)12

تصوير:12ساختارهایمعماریمرحله9دورهاولتلآتشي 

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:




چینهایاستکهدرجهتشمالشرقيـجنوبغربيامتداديافته
ساختار4ديواری 
است.ساختار 5ديواریخشتيبهعرض 21س.م.است.درشمالديوار 5وبهموازاتآن
ميشود .ساختار 1
قرار گرفته است که بر روی آن اندودی به ضخامت  9س.م .مشاهده  

درچشماندازجنوبشرقايران 123

دورهاولتلآتشي،فرهنگنوسنگيپیشازسفالومعماریآن

ديواریاستخشتيبهعرض 21س.م؛که درجهتشمالغربي ـ جنوبشرقيامتداد
قفلوبستميشود.ساختار 2دراينمرحلهديواریخشتي است

يافته است وباديوار 5
که بر روی يک ديوار چینهای قرار گرفته است .اين بخش چینهای ساختار  2متعلق به
مرحله 4است.فضایيکدرحدفاصلدوديوار4و  5ودرجنوبفضاهای 2و 9و  4در
جهتيشمالشرقي ـجنوبغربيقرارگرفتهاست(بنگريدبهتصوير.)19سهفضای9،2
نیزدرشمالفضایيکودرکناريکديگربهصورتفضاهاييکوچکقرارگرفتهاند،

و 4
چنانکهدربرشنیزمشاهدهميشود(بنگريدبهتصوير )3

مرحله چهارم
ساختارهایمعماریاينمرحلهمتشکلازدوديوار()St:4,St:7ويکاجاق()St:8است.
ديواریچینهایدرجهتشمالشرقي ـ جنوبغربياست و ازتودهگلهایبه

ساختار  4
شدهاند.ساختار2نیز
همفشردهایتشکیلشدهکهبدوننظمخاصيبررویهمقرارداده 

دراينمرحلهازچینهومتشکلازتودهگلهایبدوننظماست.بخشفوقانياينديواراز

خشتومربوطبهمرحلهسوم است.ساختار 1اجاقيتقريباًمدوربهقطر 55س.م.است.
ودرسطحيپايینتراززمینقرارگرفتهاست(بنگريدبه

ايناجاقدربخشمیانيديوار4
ساختوساز درشیب

نهشتههای درارتباطباآن

تصوير.)14ساختارهایمرحلهچهارمو
ميدهد(بنگريدبهتصوير .)3
غربياستقرارتلآتشيرانشان 

تصوير:19پالنمرحلهسومدورهاولتلآتشي 

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:
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تصوير:14پالنمرحلهچهارمدورهاولتلآتشي 



پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:

مرحله پنجم
ساختارها و بقايای معماری اين مرحله شامل  )Sp:5,Sp:6,Sp:7( 9فضای کوچک
معماری است .شامل  4ديوار ( 9 ،)St:9,St:10,St:11,St:12کف
(،)St:13,St:14,St:16يکرديفخشتي(احتماالًپله)()St:15ودواجاقاست(بنگريد
بهتصاوير15و .)11

تصوير:15ساختارهایمعماریمرحلهپنجمدورهاولتلآتشي 

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:
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ديواریخشتيوچینه ایاستکهدورديفباالیآنازخشتوباقيآنازچینه

ساختار3
است .اين ديوار در جهت شمال شرقي ـ جنوب غربي قرار دارد .ساختار  11نیز ديواری
خشتيبهعرض 21س.م.است.درشمالساختار 3قرارگرفتهودرجهتشمالشرقي ـ
جنوبغربيامتداديافتهاست.خشتهایاينديوارمقعر(بنگريدبهتصوير)12وضخامت

بخش شرقي آن کمتر است .ساختار  11ديواری خشتي به عرض  21س.م است که در
جهت شمال غربي ـ  جنوب شرقي امتداد يافته و بر روی آن اندودی به ضخامت 5س.م.
قفلوبستميشود(بنگريدبهتصاوير 15و.)11

گزارششدهاست.اينديوارباديوار 3
ساختار 12نیزديواریخشتيبهعرض 21س.م.است که درجهتشمالغربي ـ جنوب
شرقيقراردارد.اينديواربادوديوار3و11قفلوبستداردوبردوسطحآناندودیبه
ضخامتکمتراز1س.م.ديدهميشود .

تصوير:11پالنساختارهایمعماریمرحلهپنجمدورهاولتلآتشي 

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:




کاهگلي،فضاهای5و1و2هستند.فضاهای
کفهایاندود 
سهساختار14،19و 11
جنوبغربيشکلگرفتهاند.اينفضاهادر

مذکوردرکناريکديگرودرجهتشمالشرقيـ
واقع نوعي فضاهای صندوقچهای شکل هستند که ابعاد تقريبي آنها  11× 51س.م .است
(بنگريد به تصاوير 15و  .)11ضخامت ديوار  11کمتر از ديوارهای ديگر است .در بخش
پايینيديواردوحفرهشناساييشد(بنگريدبهتصوير.)22درجنوباينفضايکرديف
خشتيقرارگرفتهاستودروناينفضاشواهدیازدومحدوده سوختهمربوطبهاجاق
شناساييشدهاست(بنگريدبهتصوير.)11برمبنایشواهدموجوداحتماالًاينفضابعداز
دوفضای1و2شکلگرفتهاست.ساختار15دربخشجنوبيفضای5واقعاست.بهطور
کلي فضاهای مرحله  5در ارتباط با ساختارها و فضاهای مرحله  1و احتماال پس از آنها
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ساختهشدهاند.دو فضای 1و 2احتماالً نقشانبارک يافضاهاييبرای فعالیتروزانهدر

راداشتهاند .

ارتباطبافضای1درمرحله1

هایمقعرشناساييشدهازمرحلهپنجم 


ونهخشت
تصوير:12نم



پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:


هایمعماریونهشتههاشناسايي


اضافهبراستخوانکهبیننخاله
درداخلفضای 1
شد،رویکفکاسهایسنگيازجنسمرمرقرارداشت(بنگريدبهتصوير.)11اينظرف

دکهازشاخصهای

سنگيوپیکرهگليمونث(بنگريدبهتصوير)13ازايننظراهمیتدارن
فرهنگنوسنگيپیشازسفالمعرفيميشوند.ازداخلواطراففضای 1و 2اشیاءگلي

).فضاهایصندوقچهایوابسته

ایوگلولهایشناساييشد(بنگريدبهتصوير13


گرد،تکمه
فعالیتهایروزانهبودهاست .

بهساختارهایمرحله1احتماالًبرایانجام

تصوير:11ظرفسنگمرمریازفضای1دورهاولتلآتشي 

پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:


:پیکرکگليوسايراشیاءشناساييشدهدرتلآتشي 

تصوير13
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پروژهباستانشناختيدارستان 

منبع:



مرحله ششم
ساختارهای معماری اين مرحله شامل دو فضای معماری با کاربری احتمالي اتاق
( )Sp:8,Sp;9است که از  4ديوار ( ،)St:17,St:18,St:19,St;20دو کف
( )St:21,St:24و دو اجاق ( )St:22,St:23تشکیل شده است (بنگريد به تصوير .)21
ساختار 12ديواریخشتيبهعرض 21س.م.درجهتشمالغربي ـ جنوبشرقياست.
ساختار 11نیزديواریخشتيبهعرض 21س.ماست که درجهتشمالشرقي ـ جنوب
غربيساختهشدهاست.اينديوارازسطحکف93س.م.باالآمدهاستوبهعنوانورودی
محسوبميشود.ساختار13ديواریبهعرض22س.م؛وارتفاع122س.م.است

فضای1
وجهتشمالشرقي-جنوبغربيدارد(بنگريدبهتصوير .)21
نمونه اين نوع ورودی در محوطه مهرگره پاکستان نیز گزارش شده است .در اين
محوطه برخي ديوارها تا ارتفاع زيادی باقي ماندهاند که حفار آن احتمال داده است که
ورودیها از سقف يا جايي نزديک سقف بوده است (پوسهل22 ،2112 ،1و جارريگي،2

 .)4:2111
ساختارهای معماری اين مرحله نشاندهنده يک واحد معماری (احتماالً اتاق) به
صورت  Lشکل و به ابعاد تقريبي  2/9×1/5متر مربع و دارای دو نوع ورودی احتمالي
.ورودیاصليبناازطريقسقفوبخشمیانيديوارصورتميگرفتهاستکهاين

هستند
ورودیامکاندسترسيبهدوفضارابهصورتهمزمانفراهمميآوردهاست؛امانوعدوم

ورودیشاملورودی هایگرداست.ايننوعورودیدرسطحيباالترازکففضاوبهعرض

دسترسيبهفضاهایصندوقچهایدرکنارايناتاق

 11س.مو.ارتفاع 21س.م.باهدف
Possehl
Jarrige

1
2
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ساختهشدهاند.اينفضاهااحتماالًدرمکانيروبازقرارداشتهاند کهامکاندسترسيتنهااز

طريقفضایداخليخانهممکنبودهاست .

وپايینآمدگيديواردرمحلفلشبیانگرنوعيورودیازسقف 

تصوير:21ساختار13



بع:پروژهباستانشناختيتلآتشي 

من


تصوير:21پالنمعماریمرحله1دورهاولتلآتشي 

منبع:پروژهباستانشناختيتلآتشي 





مهمترينساختارهایاينمرحلهدونوعمتفاوتاجاقهستند(بنگريدبهتصوير .)22
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:اجاقشناساييشدهدرفضای3مرحلهششمدورهاولتلآتشي 

تصوير22

منبع:پروژهباستانشناختيتلآتشي 





درسطحيپايینتراز کفقرار

اجاق 22درونفضای ،1درزاويهاتصالدوديوارو 
گرفتهوپیرامونآنسنگچیناست.درباالیآننیزساختاریجهتکنترلوهدايتدود
وجود داشته است که اين موضوع بیش از هر چیز توسط محدوده کنترلشده دود باالی
اجاقوبقايایاندکيازاينساختارقابلشناسايياست.دومیناجاق()29درونفضای3و
ديوارههایگلي

بررویيکزيرساختبهارتفاع 51سانتیمترقرارگرفتهاست.ايناجاقاز 

بهارتفاع15س.م.باضخامتمتوسط2س.م.ساختهشدهاست.ايندونوعمتفاوتاجاق
احتماالًکاربریمتفاوتينیزداشتهاند.
مرحله هفتم
بقايای معماری اين مرحله شامل از  9فضا يعني دو ديوار ( )St:25,St:26و سه کف
()st:27,St:28,St:29تشکیلشدهاست.ساختار25ديواریخشتيبهعرض21س.م؛و
در جهت شمال غربي ـ  جنوب شرقي است .اين ديوار فاقد اندود است .ساختار  21نیز
ديواریخشتيبهعرض 21س.م.است که درجهتشمالغربي ـ جنوبشرقيامتداد
يافتهوباديوار25قفلوبستشدهاست .
بودهاند.
سه ساختار  21 ،22و  23به ترتیب کف گلکوب فضاهای  11 ،11و   12
فضای 11درشمالدوفضای 11و 12قراردارد.برسطحفوقانيوتحتانيکفاينفضا
اليههای متناوب زبالهداني 1گزارش شده است .به نظر ميرسد از اين فضا طي مراحل

دانياستفادهميشدهاست.دوفضای11و 12درجنوبفضای11

مختلفبهعنوان  
زباله
قرارگرفتهاند  ومحدودهجنوبيآنهابهدلیلتخريبتپهدراينبخشقابلپیگیرینیست

(بنگريدبهتصوير .)29

pit

1
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تصوير:29ساختارهایمعماریمرحله2دورهاولتلآتشي 

منبع:پروژهباستانشناختيتلآتشي 




مرحله هشتم
ساختارهایمعماریاينمرحلهشاملبخشيازيککف()St:30استکهدرزيردوديوار
 25و 21قرارگرفتهاست.اينکفمتشکلازخاکنرمباخمیرمايهکاهاست و بهسمت
اهرنگي وجوددارد(بنگريدبه
برشغربيگمانهشیبتندیدارد .رویآناليهخاکسترسی 
تصوير .)24


تصوير:24ساختارهایمعماریمرحلههشتمدورهاولتلآتشي

بع:پروژهباستانشناختيتلآتشي 

من
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مرحله نهم
بقايایمعماریاينمرحلهشاملبخشيازيکديوار()St:31وکفي()St:32درکنارآن
است .بخش عمده اين دو ساختار به علت تخريب تپه در اين بخش از بین رفته است.
ساختار 91ديواریخشتيبهعرض 11س.م؛و ارتفاع 94س.م.است که درجهتشمال
غربيـ جنوبشرقيامتداديافتهاست و بخشجنوبيآنباتخريبتپهازبینرفتهاست.
ساختار92نیزکفياستکهدرغربديوار91قرارگرفتهاست.اينکفدارایزيرسازیبه
کاهگلاست(بنگريدبهتصوير .)25
قطر3س.م؛واندودیاز 
مرحله دهم
بقايایمعماریاينمرحلهيکفضایصندوقچهایبهابعادتقريبي11×51س.ماستکهاز

 4ديوار()St:33,St:34,St:35,St:36ودوکف()St:37,St:38تشکیلشده است.دو
ساختار ( 99عرض  21س.م) و ( 95عرض  12س.م) ديوارهايي خشتي در جهت شمال
آثارفرورفتگيمشاهدهميشود.

جنوبغربيهستند.برسطحخشتهایديوار95

شرقيـ
دوساختار 94و 91نیزبهموازاتيکديگردرجهتشمالغربي ـ جنوبشرقيساخته
شکلدهنده
شدهاند(بنگريدبهتصوير.)25اينديوارهادرواقعدرکناردوديوار 99و  95

چهای  19هستند(بنگريدبهتصوير.)25ساختار 92بهعنوانکفاينفضا
فضایصندوق 
ميتواننوعي
صندوقچهایدرتلآتشيرا 

)محسوبميشود.ايننوعفضاسازی

(فضای19
سنتمعماریمعرفيکردکهدردورهاولاينمحوطهوخصوصاًدرمراحلمیانيايندوره
(مرحله)5بهاوجرسیدهبود.نمونهايننوعفضاهادرجنوبشرقايرانازتلابلیس Iنیز
گزارششدهاست(مِآلرت.)111:1325،1ساختار91بخشيازيککفاستکهدربخش
وبهنظرميرسدباآندرارتباطبودهاست .

شرقيديوار99قرارگرفتهاست

مرحله یازدهم
وبميشود.ساختارهاوبقايایمعماری

اينمرحلهآخرينمرحلهاستقراریدورهاولمحس
اين مرحله شامل  9ديوار ( )St:39,St:40,St:41است .از اين تعداد تنها يک ساختار
رابهطورقطعميتوانبهمرحله11ودورهاولنسبتداد(بنگريدبهتصوير)24

()St:39
دوساختارديگر()St:40,St:41ازنظرانتساببهدورهاوليادومبراساسشواهدموجود
وضعیتنامشخصيدارند.ساختار 93ديواریخشتيبهعرض 21س.ماست کهدرجهت
شمالشرقي ـ  جنوبغربيقرارگرفتهاست.اينديوارتقريباًزيرساختار( 11درمرحله
متشکلازدوديوارخشتيوچینهای هستندکهديوار

پنجم)قراردارد.دوديوار 41و  41
اول به عرض  51س.م .در جهت شمال شرقي ـ جنوب غربي ساخته شده است .بخش
Mellaart

1
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چینه ای اين ديوار بر روی بقايای ناهمگن خاک سفت و نرم و بخش خشتي آن بر روی

بقايایزبالهدانيقراردارد.ديواردوم قوسيشکل ودارای ساختار 41بهعرض 14س.م.

است(بنگريدبهتصوير .)25

تصوير:25ساختارهایمعماریمراحل11،3و11دورهاولتلآتشي 

منبع:پروژهباستانشناختيتلآتشي 





شواهدیدرپايانمرحله يازدهم نشانازتغییردورهوپاياندورهاولاستقراریدر
تلآتشيدارند 
مربوطبهزبالهداني .

نهشتههای


پايانيافتن
1ـ
2ـ وجودنوعجديدیازساختارمعماری(ديوارقوسيشکل در تصوير )24کهدر
مراحليازدهگانهدورهاول)شناسايينشدهاست .

(دورههایجديدتراز
مراحلبعدی 
9ـ تغییردرضخامتديوارهابهنسبتديوارهایمراحلدورهاول(بنگريدبهتصوير
 )25
تغییرنسبيدراندازهخشتها .

4ـ
نگاریدرتلآتشيويافتههای


یردورهنیازمندتداومکاوشاليه
تأيیدياردفرضیهتغی
تکمیليازدورهدوماست .
چنانکه اشاره شد اليههای يازدهگانه دوره اول به سه گروه طبقهبندی ميشود.

ميشوندوکیفیت
اليههای.I,II,III,IVازباالبهپايینچهاراليهنخستگروهاولخوانده 

کوچکتر ويژگي عمده آنها به شمار ميرود  ،برای مثال در مرحله سوم

پايینتر و اندازه 

بخشهايي از فضاهای صندوقچهای (بنگريد به تصاوير  12و  )19شناسايي شد که در

مقايسه با نمونه مشابه شناساييشده در مرحله پنجم (بنگريد به تصاوير 14و  )15دقیقاً
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کوچک شدن از نظر اندازه و افت از نظر مصالح و تکنیکهای معماری را نشان ميدهد.
همچنینتکنیکهای

اليههای V,VIبا اندازه،حجم ،ارتفاعساختارهاو
چنانکه گفتهشد  

استقراربهشمارميروند(بنگريدبهتصاوير14تا.)22اين

معماریشاخص،اوجدورهاول
اليههای VIIتاXI
يميشود.گروهسوميا 

مجموعهدراليهبندیبهعنوانگروهدوممعرف

درفرآيندیتدريجيتوسعهمنتهيبهايناوجرادراوايلدورهاولنشانميدهد(بنگريدبه

تصاوير  29تا  .)25ميتوان با مقايسه فضاهای صندوقچهای (بنگريد به تصوير  )25که
بخشيازپالنالگواستودرهرسهگروهوجوددارد،معماریمراحلراباهممقايسهکرد .


بازسازی پیشنهادی از معماری
ها،يافتههاييکهسرگذشتيچندهزارسالهدارند،


بازسازیتنهابااتکایيکبهيکبهيافته
محسوبميشودبرایآنچهبوده

تقريباًغیرممکناست.دراصلبازسازیپیشنهادجايگزين
است و اکنوندراختیارنیست.بازسازی(بهروشيکهارائهخواهدشد) رويکردیتفسیری
بهشمارميآيد.آنچه

هاويافتهها


آفرينشياينزمانيازداده
است،بهبیانديگربرداشتو 
ميشودنتیجه قطعيازمعماریدورهاولاستقرار نیست بلکه
ارائه دراينمقالهپیشنهاد  
لهايي که ميتوانند متکثر و متنوع باشند .بر
شکلهايي پیشنهادی از بازسازی است .شک 

هاوداده هایحاصلازکاوشدرمقیاسمحدود،بازسازیپالنالگودرمراحل

اساس  
يافته
صورتزيرپیشنهادميشود.بهدلیل

پنجموششم(اوجاستقراردردورهاولتلآتشي)به
دراينبازسازیهاديدیفرآيندیو

هادرفرآيندزمانتغییريافتهاند ،


هاوبخش
آنکه 
پالن
در زماني (پیگیری تغییرات درطول زمان) مد نظر نیست ،ارائه کلیتي ،متکي بر يافتهها
پالنالگوبهاينصورتپیشنهادميشود :

هدفازبازسازیبودهاست.
بخشهای الحاقي به آن فضاهای
يک بخش که احتماال مسکوني و  Lشکل است و  
هایروزانهدرآنانجامميشدهاست (بنگريدبهتصاوير 21و


فعالیت
صندوقچهایاستکه 

یهاييازسقفکهاحتماالبیندو
.)21بخشمسکونيدوگونهورودیداشتهباشد.ورود 
1
)ومدخلهاييدرديوار کهازکفارتفاع

بخشمشترکبوده است (بنگريدبهتصوير22
نمونهکاوششده(مرحلهپنجمفضای)5احتماالًبهفضاييکه

داشتهاست.اينورودیهادر

ميشود.
دارایسهديواروسقفبودهوازيکطرفبازاست(بنگريدبهتصوير)21مرتبط 
درايننوعورودینیزنشانههایازوجوددواجاقشناساييشدکهيکيازآنهاجلومنفذی

تعبیه شده بود (بنگريد به تصوير  .)21بخش مسکوني مسقف پیشنهاد ميشود ،به دلیل
هایمتنوعيازجملهني،داغنيوداغچوبدرگلونشانههاييازبقايایگیاهي

آنکه 
يافته
کند.صندوقچههاجلوورودی ،درفضایباز و

سقفها راتايیدمي
بابافتزير ـ رو،وجود 
یگردکهدرديوارطراحيشدهانددرزمانمعاصرودرساختارهای سطحتپهقابل

یها
نمونههايي ازورود 
 1
مشاهدهاست .
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ازآنهااستفادهميشدهاست.جايي

برایفعالیتهایروزانه

بدونسقفطراحيشدهبودندو
هایزبالهداني


،نهشته
نزديکاينفضاهاودرکناربخشمسکونيزبالهدانيقرارداشتهاست

اساسموادنهشتشده،دراين

دراينمکان شناساييشدهاست(بنگريدبهتصوير.)23بر 
هاوخاکسترريختهميشدهاست .


فضازباله

تصوير:21پالنالگویمعماریدورهاولتلآتشي 



منبع:رحمتي 122:1913،

تصوير:22بازسازیورودیواحدمعماریمرحلهششمدورهاولتلآتشي 

منبع:رحمتي 1913،
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شدهدرفضایصندوقچهایشماره 5


شناسايي
:بازسازیدواجاق

تصوير21

منبع:رحمتي 11:1913،

 تصوير:23بازسازیپالنالگویمعماریدورهنوسنگيپیشازسفالتلآتشي 



رحمتي121:1913،

نتیجهگیری
هایفرهنگنوسنگيپیشازسفالدرجنوبشرقايرانبادادههایتلآتشيدوره


معرف
اول معرفي ميشود .معماری اين دوره پالن فضاهای مسکوني با فضاهای صندوقچهای
بهصورت ديواری و
الیتهای روزانه بوده است .تنوع شکل اجاقها  
کوچک الحاقي برای فع 
استفادهازمصالحبومآورد و همچنینانطباق

کندهشدهدرکفودر مقیاسهایمختلف ،

معماری با چشم انداز منطقه دارستان به ويژه جهت بادهای غالب از خصوصیات عمده
معماری در اين فرهنگ نوسنگي است .تکثر و تنوع ابزارهای سنگي در توالي مراحل
دستینههای

گانهشناساييشدهاند.وجوداشیاءگليبهويژهپیکرههایمعرفنوسنگي،


يازده
هایسطحي(نمونهبرداریدرمقیاس


برداری
سنگيونبودسفالدرکاوشاليهنگاریو 
نمونه
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ضطربنشده)همراه

%مساحتاستقراردربخشهایم

گستردهوبهصورتبرداشتحدود5
باشناساييقطعاتيازظروفسنگيازجملهظروفسنگي(وقطعاتمربوطبهآنها)در
هایفرهنگنوسنگيدرجنوبشرقايرانبراساساليهنگاری


بافتمعماریوسرجا،معرف
هایتوصیفشده


درنتیجهفرضاولباتوجهبهيافته
درمقیاسمحدوددرتلآتشياست.
ميشود .
تائید 
اندازطبیعيکنونيتلآتشيومنطقهدارستاننشاندهندهبافتاریخشکو


چشم
بیابانياستکهفاقدحداقلشرايطالزمجهتجذبجمعیتواستقرارگروههایانساني

است.کمبودمنابعآبي،فقرشديدپوششگیاهي،عواملفرسايشيطبیعي،کمبودباران،
هایچشماندازطبیعي


هایسطحيازجملهشاخصه

وشوریخاک
دمایباال،افزايشتبخیر
ميتواند به عنوان عامل دافع جمعیت نقش داشته باشد .تراکم
منطقه است که هر يک  
هایپیشازتاريخيدرمنطقهدارستانووجودمحوطهایهمچونتلآتشيباآثار


محوطه
فرهنگ نوسنگي پیش از سفال در اين منطقه بدون وجود حداقل شرايط اقلیمي و
نبودهاست.تأثیرچشماندازمنطقه

امکانپذير 
زيستمحیطيودسترسيبهمنابعآبيکافي 

در استقرار و معماری آن از سه منظر مکانگزيني استقرار ،نوع مصالح به کار رفته در
درفرايندشکلگیریساختارهاوفضاهایمعماریقابلبحثوبررسياست .

معماریونیز
مکانگزيني استقرار تل آتشي روی مخروط افکنه قرار دارد .از خصوصیات

زمینشناختيوژئومرفولوژي کيدشتلوتجنوبي(زنگياحمد) سرزمینپهنو همواربا

شیببسیارکمودرحدود 1تا 9درصداست(کردواني.)4:1943،تغییربسترمسیررود
مخروطافکنههااز

خصوصاًدرطغیانهایناگهانيفصلسرد،باتوجهبهباالترقرارگرفتن 
سطحدشتسببشدهبودتا بیشترازايننقاطبرای سکونتاستفادهشود.بلندیمحدود
هاهنگامتغییربسترمسیررودهادردشت،آسیبپذيریآنهادربرابرتخريب


مخروطافکنه
حاصل از سیالب را کاهش ميدهد .در مخروط افکنهها سطح آب باال است و خاک آن
اطالعاتارائهشدهتلآتشيو

نسبتبهسطحدشتبرایکشاورزیمساعدتراست.بنابر 
هایشناسايي شدهدرمنطقهدارستانبهسببساختارنامطمئندشتدربرابر


سايرمحوطه
تغییراتبستررودهاوخاکحاصلخیزمخروطافکنهها،استقرارهایدورهمورداشارهبرروی

هاشکلگرفتهاند .


مخروطافکنه
در  معماری اين محوطه از سه ماده اصلي گل ،سنگ (قلوه سنگ) و ني و بقايای
گیاهي(برایپوششسقف)1بهعنوانمصالحاستفادهشدهاست.انواعمصالحبهکاررفتهدر
يعنيچشماندازمنطقهدرنوعمصالحمعماری

معماریاينمحوطهتماماًبومآوردهستند؛
استفادهشدهتأثیرمستقیمداشتهاست.محوطه(تلآتشي)دردشتيپهنوبازقراردارد،

گلوالی ورسوباتياستکه
درچنیندشتپهنيدردسترسترينمادهبهعنوانمصالح ،

نهشتههای

1شواهداستفادهازنيشاملشناساييداغنيبررویگلدرمراحلمختلفوبقاياینيدرمیان
مرحلهاولدربرشاليهنگاریاست .
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در مسیر حرکت رودها از مناطق کوهپايهای آورده شده است و در دشت به جا گذاشته
ميشود؛بنابراينازگلبهعنوانمادهاصليوعمدهدرساختبناها(وحتياشیاءگلي)

سنگهايي بودهاستکهبه
قلوه 
استفادهميشدهاست.منبعاستفادهازسنگنیزاحتماالً 

وسیلهآبرودخانهحملميشدهاست .

استفاده از ني و بقايای گیاهي نیز بازتاب چشمانداز استقرار است .احتماال پوشش
امادردسترسبودن،مهمترينمشخصهمصالحبهکار

گیاهيدرمنطقهمتراکمنبودهاست
رفته در تل آتشي است .در دو سوی شمالي و جنوبي محوطه کوههايي واقع است ،اما
ساختوساز استفاده

هایاينکوهها،در


هاتامحوطهازسنگ
احتماالًباتوجهبهفاصلهکوه
شودچراکهدرمحوطهایمانند


شدهاست.اينمشخصهتنهامربوطبهتلآتشينمي

نمي
رغموفورسنگآهکدراطرافمحوطهازسنگکميدرسازههااستفادهشده


گنجدره،علي
است(اسمیت .)51:1951،
ساختارهاوفضاهایمعماریشکلگرفتهدردورهاولتلآتشيعمدتااز

شاخصهای

چشمانداز و زيستبوم منطقه تأثیر پذيرفته است .جهت قرارگیری تقريباً ثابت ديوارها و

فضاهایدورهاولاينمحوطهازاينموارداست.بررسيجهتديوارهایدورهاولتلآتشي
درمراحلمختلفنشانميدهدکهديوارهادردوجهتکليشمالشرقيـجنوبغربيو

کلگرفتهاندکهدراينمیانديوارهایشمالشرقيـجنوب

شمالغربيـجنوبشرقيش
غربي ديوارهايي طولي (طويلتر) و ديوارهای شمال غربي ـ جنوب شرقي جزو ديوارهای
عرضي (مکمل ديوارهای طولي) محسوب ميشوند .اين دو دسته کلي ديوارها موجب
شکلگیریفضاهاييدرجهتشمالشرقيـجنوبغربيشدهاست.اينجهتکليتقريباً

دورهاولثابتاست.جهتثابتقرارگیریديوارهابهنظرميرسد

يازدهگانه
درتواليمراحل 
درارتباطمستقیمبااقلیممنطقهوجهتغالبوزشباددرمنطقهباشد.اطالعاتارائهشده

نشانميدهدکهجهتبادغالبدرمنطقهجنوبشرقايران

طييکدورهآماری43ساله
ودارستان،شمالشرقياست(بنگريدبهجدول.)1بافرضاينکهجهتبادغالبطيدوره
ثابتبدانیم،قرارگیریفضاهایمعماریدرجهتشمال

نوسنگي تادورهکنونيراتاحدی 
شرقيـ جنوبغربيقابلتوجیهاست.احتماالًسازندگانتلآتشيسعيبرآنداشتهاندکه
فضاها  وساختارهایمعماریرادرجهتيبسازندکهباجريانبادکمترينسطحتماسرا
داشتهباشد.اينامرعالوهبراينکهموجبحفاظتبیشترديوارهادربرابرفرسايشبادی
ميشدهاست،مشکلتماسباجريانبادرانیزحلميکردهاست .

ميتوان با شیب عمومي منطقه و
جهت قرارگیری ساختارها و فضاهای معماری را  
موردارزيابيوبررسيقرارداد.دربررسيانجامشده

جهترودجاریدرشمالمحوطهنیز
بر روی ژئومرفولوژی و زمینشناسي منطقه دريافتیم که شیب عمومي منطقه در جهت
شمالوشمالشرقياست.بهتناسباينشیبرودهایجاریدرنزديکيمحوطهنیزدر
جهت شمال شرق جريان مييابند .از اين نظر ميتوان در نظر گرفت که استقرار و
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ساختارهایمعماریتاحدیمتناسبباشیباستقراردرجهتشمالشرقيـجنوبغربي
شکلگرفتهاند .

نوعورودیموجودقابلبررسياست:ورودیاز

تأثیرگذاریچشماندازدرارتباطبادو

سقفوورودیدرديوارها.ورودی (اصلي)راازسقفطوریطراحيکردهبودندکهامکان
دسترسيازيکورودیبهدوفضامیسرباشد(مرحلهششم)(بنگريدبهتصاوير22و.)23
در چنین ساختي ،داخل بنا از هجوم حیوانات وحشي (مثال گربهسانان) مصون ميمانده
ميتواندبهدلیل سرمایهوادرشبوهمچنینبهمنظورجلوگیری
است.ورودیازسقف 
از ورود بادهای سرد و سوزدار به داخل فضای خانه باشد .در واقع فضاها را به گونهای
ميساختند که  امکان گرم کردن آن را داشته باشند .تراکم و تنوع اجاقها در فضاهای

مسکونيمحوطهتأيیدیبراينادعااست.درنتیجهفضاهایمسکونيراکوچکطراحي
ميکردند و عالوه بر آن در هر يک از اين فضاها اجاقي قرار ميدادند .تراکم نسبتاً زياد

ميتواندنمودیازاينواقعیتباشد.ازنظرکاربری
اجاقهاخصوصاًدرمرحلهپنجموششم 

مچنیناجاقهای

متمايزبودهاند ،ه

ازاجاقهاييباهدف تولیدگرما

پختوپز 
اجاقهابرای 

کوچکي که برای حفظ آتش در بلند مدت يا اجاقهايي برای تولید روشنايي يا حفاظت
ساختهميشدهاست.اينموارد دلیلتنوعو

(برایمثالدرمقابلگوشتخورانودرشب)
ها،اطالعاتوبحثارائهشدهفرض


هااست.برمبنایيافته

تکثرشکليهمچنینتنوعاجاق
اندازطبیعيدرموردمکانگزيني،مصالح،جهت


عنيتأثیرپذيرفتنمعماریازچشم
دومي
هاتايیدميشود .


ديوارهاواجزاييماننداجاق
هاواطالعاتارائهشدهمعرففرهنگ


اساسيافته
دورهاولاستقراردرتلآتشيبر 
نوسنگيپیشازسفالاست.تقريباًتماميمعرفهایفرهنگنوسنگيپیشازسفالاعماز
ساختارهای معماری سرجا و متناسب با شرايط محیطي ،ابزارهای سنگي و قطعات

ها،پیکره هاواشیاءگلي،همچنینظروفسنگيونبودسفالازدورهاولتلآتشي

دستا 
س
شناساييوگزيدهایازآندراينمقالهارائهشد .

فرهنگهایجنوبشرقايراندورهاولتلآتشيبهعنوانفرهنگ

درتواليفرهنگي،
نوسنگي پیش از سفال معرفي ميشود .گاه نگاری پیشنهادی برای اين فرهنگ براساس
کهقرارداشتندرآستانهتولیدسفالدريافتههایگليرا

تواليمنطقهایوتطورفناوری 

يسدههای پاياني

بهطور نسب
پیشازترکمحلاستقرار(ساچساختار 1درمرحلهاول) 
هزارهششمپ.م.تانیمهاولهزارهپنجمپ.م.برایدورهاولاستقراردرتلآتشياست.
نتیجۀپنجنمونهآزمايشکربن 14نیزازدورۀاولتلآتشيدراختیاراستکهبازهزماني
5211تا4111پ.م.رانشاندادهاست .
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تصوير:23نتیجه5نمونهآزمايشکربن14دورهاولتلآتشي 

منبع:پروژهباستانشناختيتلآتشي 





فرهنگتلآتشيدرتواليفرهنگيجنوبشرقايرانقبلازفرهنگابلیساليهصفر
که نوسنگي با سفال منطقه است ،در نظر گرفته شده است .اين گاه نگاری بر اساس
پیکرههایگليوابزارسنگيبینابلیسصفروتل
شناساييشباهتهاييازنظرمعماری  ،

آتشيبهعنوانجايگاهايندورههادرگاهنگاری جنوبشرقايرانارزيابيوپیشنهادشده
است .
هایباستانشناختيتنها

شدهنشانميدهد،اهمیتپژوهش


هایارائه

هاوتحلیل

يافته
ميتواند بهاينسبب
هاييازانطباقهایفرهنگيگذشتهنیست.بلکه 

بهنشاندادن  
نمونه
هزينهترين
اندازومحیططبیعي،کم 


هاباچشم

ترينانطباق

متناسب
باشدکهبانشاندادن 
عینحالمتناسبترينانطباقدرفرآيندهایفرهنگيبلندمدترا

شکلهایانطباق ودر 

هایباستانشناسيبهموازاتپیگیریتغییراتدرفرآيندها(رويکرد


پیشنهادکنند.بازسازی
نمايانميکند کهآثاروجوددارند(ديد

درزماني)چگونگي اينتغییراترادردورههايي 
پذيرترين شکل انطباق را در دورههای مختلف
همزماني) .با ديدی فرآيندی ميتوان تکرار 

معرفي کرد .اين مهم يعني نماياندن عملي تجربه گذشتهگان در بافتار محیطي ،همراه با
ميتواند زمینه مساعدی برای آسیبشناسي
نشان دادن تغییرات طي دورههای مختلف  
توسعهمنطقهایوتوسعهپايداررافراهمآورد 21.

يدانند  اززحماتپیگیردکترشهريارعدلدربررسيآثارپیشازتاريخبمکهبه
1نگارندگانبرخود الزمم 
عنوانپیشکسوتيدلسوزومتعهدعملکردبهنوبهخودوصمیمانهتشکروقدرشناسيکنند.
هایپیشازتاريخيدارستانبم،دکتربهرامآجرلو،محمدرضاباهو،


پژوهش
 2نويسندگانازاعضایهیئت 
محسندانا،حمیدکامراني ،مريمدژمخو،مريمشکوئي،مريمنعیميومژگانجايزصمیمانهتشکرکنند.
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منابع 
آجورلو ،بهرام ( ،)1911بررسی فرایند نوسنگی شدن آذربایجان ،پاياننامۀ دکترای تخصصي
باستانشناسيپیشازتاريخ،دانشکدۀادبیاتوعلومانسانيدانشگاهتهران(منتشرنشده).

اسمیت،فیلیپ(» ،)1913بازتابچهارفصلحفاریتپهگنجدره«،ترجمهعادلفرهنگي،مجله
اثر،شماره11و،13صص219:ـ .219
حريريان،محمود(،)1913ژئومرفولوژی ایران،تهران:انتشاراتدانشگاهآزاداسالمي .
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