
شناسيايرانهایانسانپژوهش  

1،شماره2دوره  

111ـ141،صص1931بهاروتابستان  
 

 دوره اول تل آتشی، فرهنگ نوسنگی پیش از سفال 

 انداز جنوب شرق ایران و معماری آن در چشم
 نعمرانگاراژيا

 مسعودرحمتي

19/11/1913تاريخدريافت:

91/1/1931تاريخپذيرش:

چکیده

سفالدرجنوبشرقتلآتشي فرهنگنوسنگيپیشاز استقراریدارایآثار

کیلومتریشرقشهرجديدبمودرکناره91ايراناست.ايناستقراردرحدود

خشک از يکي جنوبي لوت امروزه است. شده واقع جنوبي لوت ترينغربي

کهدهدکويرهایکرهزمیناستاماوجودآثارگستردهدراينناحیهنشانمي

چشم زمانمعاصرتفاوتداشتهاحتماالً اندازطبیعيمنطقهدرپیشازتاريخبا

پژوهشباستان بازديدهایاست. شامل مرحله تلآتشيطيچند شناختيدر

بررسي نمونههایباستانمقدماتي، است.برداریواليهشناسي، نگاریانجامشده

معرفهایباستانيافته اکثرِ سفالشاملهایفرشناسي، هنگنوسنگيپیشاز

ها،اشیاءهایسنگي،پیکرهساختارهایمعماریدربافتاراصلي،ابزارهاودستینه

يافته مقاله اين است. داده نشان را سنگي ظروف و دادهگلي و هایها

نگاریکند.براساساليهشناسيدورهاولاستقراردرتلآتشيراارائهميباستان

بهدلیلمحوريتهایاستقراریرهاولشامليازدهمرحلهاست.کفشدهدوانجام

اندازطبیعيمنطقهاند.چشممبنایتفکیکمراحلقراردادهشدهموضوعمعماری

وتاثیرآنبرمعماریدورهاولاستقرارموضوعبحثوبررسيمقالهاست.دوره

قايراناست.اولتلآتشيمعرففرهنگنوسنگيپیشازسفالدرجنوبشر

تواليفرهنگ در است. بوده کنونناشناخته تاريخاينفرهنگتا هایپیشاز

جنوبشرقايراندورهاولاستقراردرتلآتشيبهعنوانفرهنگپیشازسفال

پیشنهادیبرایگاهنگاریشود.قبلازاليهصفردرتلابلیسدرنظرگرفتهمي

شمونیمهاولهزارهپنجمپیشازمیالداست.هایپايانيهزارهشهايندورهسد

سفال،کلید واژگان: پیشاز فرهنگنوسنگي ايران، جنوبشرق آتشي، تل

.معماری

 

                                                 
 شناسيدانشگاهنیشابوراستاديارگروهباستان garazhian@gmail.com  

 دانشگاههنراصفهانشناسيکارشناسارشدباستان  m.rahmatii@yahoo.com   



 

 

 

 

 

1،شماره2شناسيايران،دورههایانسانپژوهش112

 

 مقدمه 
هادريکجانشینيپیشازدوراننوسنگيدرفرهنگانسانعمومیتنداشتهاستوانسان

اند)پَترسونبردهميغارها(بهرهسنگيصرفاًازفضاهایکاستهدرطبیعت)ماننددورهپارينه

اُرسر 1و ،2114 اهليسازیحیوانو (.121: جمله از فرآيندهایتأثیرگذار نوسنگيآغاز

ديگران و )فُولر است فرهنگانسان در يکجانشیني و 2گیاه ،2112 استقرارهای212: .)

يافته براساس باستاننوسنگي اهای پیش نوسنگي کلي گروه دو به سفالشناختي و9ز

استقرارهاینوسنگيپیشازسفال)پیشرو(کهمعرفتقسیممي4نوسنگيباسفال شوند.

اززاگرس،توروسو آغازفرآيندنوسنگيونوسنگيشدندرخاورنزديکهستندوعمدتاً

مديترانه شرقي تصوير به 1)بنگريد شده( )ورهُونگزارش 5اند ،2114 دره29: های(.

هایاينمناطقکهدارایمنابعطبیعيمحدودامادردسترسهستند؛انوسعتکوهستکم

وسعت(.1911:5آجورلو،شدند)اندازاستقرارهاینوسنگيپیشازسفالمعرفيميچشم

هکتار4استقرارهایفرهنگنوسنگيپیشازسفالبجزچندمورد)اريحاباوسعتحدود

کمترازنیمهکتارارزيابي((2،1312:59)موری(؛1،1351:111واقعدرفلسطین)کینیون

1شوند)بیردمي ،2115 براساسداده291: بررسي(. شناسيدرهایباستانهایحاصلاز

)حدودودرچشم(1)بنگريدبهتصويرشرقخاورنزديک استقراریگسترده کويری، انداز

يافتهفرهنگنوسنگيپیشازسفالشناساهایمؤلفههکتار(با2/5 هایهاودادهييشد.

هاینوسنگيونوسنگيشدندرحاصلازبررسيغیرقابلاتکابود.بهويژهاينکهاکثرنظريه

)تاننووکردميخاورنزديک،غرباينمنطقهرابهعنوانخاستگاهفرهنگنوسنگيمعرفي

هایيدرسرزمینهايهایمبنيبراينکهچنینداده(.حتياشاره3،2111:129ويالکس

بیشترمي را میانايرانوهندوجودنداردترديدها نههایباستاننهداده”کرد: شناسيو

ريشهداده های عیالم نوسنگي برای واژگاني و“نداردوجود11دراويدی ـشناسي )فُولر

ديگران ،2112 بررسي212: وجود، اين با مي(. نشان دادهها بر اضافه سطحي،داد های

نهشتههایايجادبرش اثرتخريباستقرار، در وساختارشده احتماالًها هایمعماریسرجا

دهد.استقراریمربوطبهفرهنگنوسنگيپیشازسفالرادرشرقبمنشانمي

يافته و اطالعاتموجود با بررسي، استقرارپرسشاصليهایحاصلاز آيا اينبود:

چنانشناسايي دشده براساس برشادهکه و سطحي نمايانهای تخريبهای اثر در شده

                                                 
1 Patterson and Orser 
2 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 
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مسئلهديگربازهزمانييا؟شود؛استقراریمتعلقبهفرهنگپیشازسفالاستمشاهدهمي

نگاری منطقهگاه در تاريخ پیشاز استقرارهای با نسبتآن و نیزاستقرار تواليو در

بهعنوانروشمیدانيباطرحايننگاریفرهنگيمنطقهجنوبشرقايرانبود.کاوشاليه

تجزيهتحلیليافته در برمسائلپیشنهادشد. بااساساستراتژیها مقايسه هایپژوهش،

مناطقدوردستبهسببشناسايينشدناستقرارهایفرهنگنوسنگيپیشازسفالدر

روش نظر از ايران فالت تفاوتمناطقمرکزی نبود. دفاع قابل اشناسي نظرهایعمده ز

چشم اين نیز معاصر( زمان در )حداقل طبیعي پشتیبانيروشضرورتانداز را شناسي

هایاستقراردرصورتژرفانگروبااتکابريافتههکرد.درنتیجهپژوهشدراينمرحلهبمي

(.2و4،1همچنینتصاويرو1بنگريدبهتصويراندازآنمدنظرقرارگرفت)بافتاروچشم


:موقعیتجغرافیاييتلآتشيدرحاشیهدشتکوير1ريتصو


2111بهنقلازاينکارتا،1دارستانشناسيباستانپروژهمنبع:

 های پژوهش پرسش
1 دادهيافتهـ و سفالمهایها تلآتشيکدامدرعرففرهنگنوسنگيپیشاز استقرار

است؟

شود،هاپديدارميتريندادهثابهعمدهاندازکهدرمعماریبهمچشممتغیرهاینمودهاوـ2

چیست؟

                                                 
1
شپژوهپروژه  بم دارستان تاريخ حماهایپیشاز مجوزهاتيبا و پژوهشيارگبم پشتیبانيپايگاه و

باستان پژوهشکده سال در شد1911شناسي تعريف پروژهکهخورشیدی اختصار به مقاله اين در

وهمهمدارکمتعلقبههمینپروژهاست.شودميشناسيدارستانخواندهباستان
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هایپیشازتاريخجنوبشرقايران،فرهنگپیشازسفالتلآتشيدرتواليفرهنگـ9

بازهزمانياست؟آنچهپیشنهادیبرایگاهنگاریويداردجايگاهچه



 های پژوهش فرضیه
 برشاملمعماری انطباق همچنین مصالح، و فضاها ساختارها، عناصر بامعماریخي

هایسطحيوبرداریهاونمونهدربررسيهااندازطبیعيمنطقه،شناسايينشدنسفالچشم

کاوشاليه با )شدهيافتابزارهایسنگيفراوانينگاریهمراه تصوير به وجود(2بنگريد ،

پیکرکسادستهایهقطع و معماری بافت در سنگي ظرف شناسايي گليها، ازهای ،

دهعم هاشاخصترين سفالی از پیش نوسنگي مکاندرفرهنگ است. آتشي گزينيتل

ازاندوتاثیرپذيرفتهمنطقهاندازگیریديوارهاازچشمجهتقرارواستقرار،مصالحمعماری

ایجنوبشرقايرانهایمنطقه.درتواليفرهنگآيندبهشمارميبومياستقرارهایويژگي

استقرار اول دردورۀ سفال با )نوسنگي فرهنگابلیسصفر از قبل دقیقاً آتشي تل در

مي قرار منطقه( نگاریگیرد. گاه تلآتشي، در استقرار اول طوربهپیشنهادیبرایدوره

 نیمهاولهزارۀپنجمپ.م.است.؛وهایپايانيهزارۀششمپ.منسبيسده

 
آتشيشدهدرتل:نمونهابزارهایسنگيشناسايي2ريتصو


 يدارستانسشناپروژهباستانمنبع:



ها(وهاومعرففرهنگنوسنگيپیشازسفال)شاخصشناختهدفازاينپژوهش

اينازاستقرارهایگستردۀآندرچشمبررسييکي اندازکويریجنوبشرقايراناست.

غازينفرآيندهدفازايننظرحائزاهمیتاستکهفرهنگنوسنگيپیشازسفال،مراحلآ

مي نشان را يکجانشیني با همراه شدن نوسنگي و يافتهنوسنگي فرهنگدهد. اين های

تا کاوش( از تداوم)حاصل و معرفيآن است. ايرانمعرفينشده جنوبشرق کنوندر

ممکناستبوميبودنفرهنگپژوهش نشانها هاینوسنگيپیشازسفالدرمنطقهرا

فرهنگ نوسنگدهد. شکلهای پیشینه سفال، از پیش يکجانشین،ي استقرارهای گیری
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مککارتر )فاستر هستند شهرنشین نهايت در و روستانشین ،1931 :13 فرآيند(. آغاز

نوسنگيشدن ارتباطبانوسنگيو در ويژه دانستهبه فرهنگمعاصر پیشینه غذا، تولید

درشناختيهایباستاندرپژوهشتوانداضافهبررويکردتخصصيشودوازايننظرميمي

اهمیتباشد.دارایجامعهمعاصرنیزمطالعاتفرهنگيمربوطبه

 

 روش پژوهش
نهايتنمونهژوهشپ در بررسيو بهترتیببازديد، برداریهایمیدانيطيچندمرحلهو

اليه و شسطحي انجام است.نگاری نظامنمونهده روش به برداری روشمند شد. انجام

گیریاستقرارانتخابشد.متناسبباناهموارینگاری)توپوگرافي(وفرآيندشکل نگاریيهال

هایافقياليهصورتبهعمدهاستقرارهاوآثار(فرضبرايناست)درجنوبشرقايرانکه

نگاریبااستقرارازاهمیت(تناسبروشاليه1921:31میرعابدين،واند)کابليشکلگرفته

هایکلیدیبود؛چرا.وجودبقاياوساختارهایمعماریازيافتهاستناختيبرخوردارشروش

هایاستقراریدرروشتوانبهوجودکفکهباوجودساختارهایمعماریدراستقرار،مي

بهرهجُست.اينمبنايي1نگاریاتکاکردوازآنبهعنوانمبناييبرایتفکیکمراحلاليه

(.2،2119:22ینانبخشاست)وَربورتونقابلاتکاواطم

بر )حدود گسترده استقراری آتشي تل مشاهدات، به2/5اساس مربوط هکتار(

تأثیرچشم2تصويربنگريدبهسفالاست)بيفرهنگنوسنگي فرسايشو ازجمله(. انداز

استتاهایروانموجبشدشن شناسادادهه استقرارها ايننوع ييهایمنقولکميدر

داده برخالف شود. منقول( )غیر معماری ساختارهای منقول، نتیجههای تخريبدر

نگاریمتناسببااستقرارو.درنتیجهروشاليههستندهاييازاستقرارقابلمشاهدهبخش

هاتغییرمراحلودورهتعیینهایاستقراریبرایدورۀآنانتخابشد.مبناقراردادنکف

دهدراينپژوهشبود.روشمورداستفا

نهشتهبراینشاندادنمحدوده آنایکهساختارهایمعماریو از مرحله هایهر

ازاستفادهشدهاست)هريس هاوساختارهای(.پرشدگي9،1332:35شناساييشدهاست،

ويژگيواينبوندقابلتشخیصموردپژوهش،بوماستقرارمعماریبهسببخشکيزيست

نگاری.محدوديتعمدهدراليهدادنگاریراافزايشهاونتايجحاصلازاليهدادهبهاطمینان

حضور اندامجوندگان بود)کوچک معاصر زمان تا استقرار ترک از پس موش( احتماال

ديوارها،جوندگانتوسطشدههایمتعددايجادسوراخدلیل(.15و9،12:اويربهتصبنگريد)

بودندآسیب شده کهپذير صورتي به اولیه شناسايي تنها مواردی بوددر حتيمیسر و

محدوديتديگرجاببرداشتپالنبايدبهسرعتصورتمي بوسیلهجايينهشتههگرفت. ها

                                                 
1 phases 
2 Warburton 
3 Harris 



 

 

 

 

 

1،شماره2شناسيايران،دورههایانسانپژوهش111

 

هاشناساييکفدرنتیجهامکان(9بنگريدبهتصويرهابود)زيرکفشدنجوندگانوخالي

نشد.درمقیاسگستردهفراهم


جوندگاندرتلآتشيتوسطشدههایمتعددايجادراخ:سو9ريتصو

 
يدارستانسشناپروژهباستانمنبع:



چشمباستان برای1اندازشناسي استفاده مورد رويکرد يافته، ازتحلیل حاصل های

 .دراينمقالهاستهایمیدانيپژوهش


چشم” دهه چندين باستانبرای برای مشاهداتانداز چارچوب شناسان

نسبتبافت رويکرد اين است. کرده مهیا را وگرايانه استقرار هایموازیبین

پيافکندهدوره ايننظرباستاناست.ایخاصرا روابطشناسيچشماز انداز،

خاک منابعآبفضاييبینمردم، موادخامو موردتوجهمورداستفادهها، را

(.2،2111:25)ديويدوتوماس“دهدقرارمي



تغییرپذيریمحوطهشکل اختفرآيندهایشن عواملهایباستانگیریو شناختيو

ج در باستانبهامؤثر جاييآثار تحلیلهرگونه و ضروریاستالگوييشناختيبرایايجاد

اندازهایطبیعيوانداز،چشمشناسيچشم(.باستان2119:591و9،2111:1)ويلکینسون

انداز،اجزاءطبیعيدهد.درواقعدريکچشممطالعهقرارميموردمداومطوربهفرهنگيرا

تشکیلهایفرهنگيوپديده يکديگرارتباطدارند،نظاميکبهصورتدهنده، درکاملبا

توانگفتکهنوعييکپارچگيميهستند؛،اجزاءواندازهفرآيندهاباهممتناسبايننظام

                                                 
1 landscape archaeology 
2 David and Thomas 
3 Wilkinson 
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و طبیعي اجزاء يهایپديدهبین ناکاگُشيکچشمفرهنگي و )کامي دارد وجود ،1انداز

2112 :9) چشم؛ هر باستانبنابراين واکنشزيستانداز کنشو محصول بهشناختي بوم

عنوانيکعاملطبیعيوانسانبهعنوانيکعاملفرهنگياست.درواقعرابطهمتقابل

شکل موجب عامل دو چشماين باستانگیری فرآينداندازهای در مدتشناسي دراز ی

شود.مي

نبوددراينپژوهشاندازشناسيچشممحدوديتعمدهدراستفادهازرويکردباستان

روشهایداده روشمبتنيبر و ديرينزمینباستانمیانایرشتهشناسيبینها شناسي،

فرآيندتغییراتژئومورفولوژیمربوطبهمنطقهونیزشناسيوهواآبشناسيوديريناقلیم

موردمطالعهبود.

محیططبیعيوعواملفرهنگيزمانعناصربررسيهماندازدرشناسيچشمباستان

شناختينهاندازباستاندرهرچشمعملکردمتوازنچگونگيشناختيابيبهبهمنظوردست

سوال طرح نیازمند زيستتنها مورد در هايي بلکه است، بررسيبوم ایهيافتهنیازمند

(.يکيازمسائلمطرحدراينمقاله،1912:111نیزهست)گاراژيانوهمکاران،فرهنگي

کلياينمقالهباتأکیدطوربهمشاهدهجهتکليديوارهاوطرحسئوالمربوطبهآناست.

اندازطبیعيوبرساختارهاوبقايایمعماریبهعنوانعناصریفرهنگيکهنمودیازچشم

اندازآن،بهتجزيهوتحلیلمعماریدورهاولتلآتشيدرچشمندهستفرهنگيمنطقهنیز

پردازد.مي



 های نوسنگی در جنوب شرق ایران پیشینه پژوهش
مفرغ)مطالعاتباستان عصر دربارۀ جنوبشرقايرانبیشتر شناختيدر :1924سجادی،

15 1919و :19 شهمیرزادی، ملک 1921؛ :21 طاليي، ،1915 محو(29: با ريتو

وطيدهۀاخیرهاييمانندشهداد،محوطه بمپور تلابلیس، تپهيحیيو شهرسوختهو

 مجیدزاده)جیرفت ،1911 يافته33: است. شده پیگیری نوسنگي( دوره به مربوط های

( به 1ريتصوبنگريد در شاملاليهجنوبشرقيايران( تنها و محدود هایپايینيبسیار

شودکهمربوطبهاواخردوره(وتپهيحیيمي2،1312:15لدولهایتلابلیس)کامحوطه

جوزفکالدولازمنطقهدارستانديدنوبهوجودبرخيآثاراشارهنوسنگيباسفالاست.

دررااحتمالوجودآثاردورهنوسنگي(اندازکويریاحتماالًتحتتأثیرچشم)امااستکرده

)ستموردبررسيقرارندادهااينمنطقه 1312:42کالدول، دردههکهاحمدمستوفي(.

حمايتموسسهجغرافیایدانشگاهدر1951 با راستایمطالعاتجغرافیاييدشتلوتو

بوددارستاننیزديدنکردهدرازدرحینبازديدهایخود،تهرانوارداينمنطقهشدهبود

نام“شهرسوخته”بهنامایتپه(.ویدربازديدخودازاينمنطقهاز25: 1951)مستوفي،

                                                 
1 Kami and Nakagoshi 
2 Caldwell 
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مي معتقد عدل شهريار جمله از برخيپژوهشگران که شهرهستندبرد که موردسوخته

1،2115مستوفيهمانتلآتشياست)عدلاشاره توصیفمستوفيکلياستو12: .)

هایبیشتراست.درمطالعاتاخیراینیازمندبررسيمعرفيتلآتشيبهعنوانشهرسوخته

باستان) پروژه دارستان، 1911شناسي بیشاز منطقه21( در تاريخي پیشاز استقرار

هاباشد.توانديکيازاينمحوطهشناساييشدهاستکهشهرسوختهمستوفينیزمي

سنگيدرجنوبشرقايرانومنطقهفهرجپارينهدورهنوسنگيودورهوجودآثاریاز

هنزلناستاددانشگاهتراستنیازمندبررسيدقیقکهاستپیشازاينگزارششدهنیز .

ایرابررویصنايعسنگيطرحتحقیقاتيدشتلوت،درمنطقهرودفهرجمطالعهدرگان

قسمتدرکیلومتریغربفهرج11اينمنطقهانجامداد.موقعیتدقیقاينمنطقهشامل

جنوبشرقکوهجماليقرارجنوبيجادهبماست.اينناحیهدرجنوبشرقيدارستانو

 است. هنزلنگرفته فهرج، رود حوزه سنگي صنعت مطالعه مبنای صنعتوجودبر دو

(.1959:49کند)هنزلن،سنگيونوسنگيراتأيیدميدورهپارينهمتعلقبهابزارسازی

تلآتشيومنطقهدارستاندرمنابعایبهاشاره1912پسازبازديدمستوفيتاسال

اندازفرهنگيارگبمراشود.دراينسالشهريارعدلثبتتلآتشيدرچشمهدهنميمشا

(.2115:12،پیشنهادکرد.ویدرهمینراستاچندينبازديدازتلآتشيانجامداد)عدل

برخيامکانانجامشد؛موجبطرحمجدد1912سالاينبازديدهاکههمگيپساززلزله

محدودهشهرستانبمازجملهتلآتشيوبیداردريخيوتاريخياستقرارهایپیشازتار

شناسيايرانشد.زيندرمجامعتخصصيباستان

نگارندگانهایباستانفعالیت يکياز تلآتشيبوسیله دارستانو شناختيمنطقه

سال از طيبازديدهایمقدماتيده1911)عمرانگاراژيان( شد. پیشازآغاز استقرار ها

ها(.طياينپژوهش1912:2ريخبراینخستینبارشناساييشد)گاراژيانوهمکاران،تا

استقرارپیشازتاريخيازنوسنگيپیشازسفالتااواسطعصرمفرغگزارش21بیشاز

شناسيدارستانبهصورتچندمقیاسيوچندروشيانجامهایباستانشدهاست.پژوهش

مساحتایشناختيدرمحدودهانشدوشاملبازديدهایباست ومربعکیلومتر11×41با

نگاریدردواستقرارتلآتشينددرچهاراستقراروهمچنینکاوشاليهمبردارینظامنمونه

انجام1912تابستاندرها(.آخرينفعالیت2،2113:121شود)گاراژيانميB5ومحوطه

شد.

براساس ايران جنوبشرق در پارينهدادهکوهبنان بررسيسطحي، از هایحاصل

بهدلیلسطح(اما9،1312:21سفالمعرفيشدهاست)هاننُوربيسنگيجديد/نوسنگي

تواليفرهنگتوسطهابودنبررسياينداده هایجنوبشرقايرانجایمتخصصاندر

نشده سفالاست.داده با که صفر معرفهایخشننوعاللهتلابلیساليه ،شوديميزار

                                                 
1 Adle 
2 Garazhian 
3 Hannovr 
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تپهيحیيتحتعنواننوسنگيباسفال1هاييکهدرمیانبقايایدورههشتمهمچنینيافته

نوسنگيباسفالتحتعنواندرتواليفرهنگيجنوبشرقايراناستخشنمعرفيشده

ميشناخته نگاریشود. برگاه ابلیس)اساسدادهپیشنهادی تل صفرC14های اليه )

پ.م.را4511ـ9111متوسططوربهوچندنمونهازتپهيحیيکه(1312:24)کالدول،

استنشانداده 1921)ملکشهمیرزادی، برای(411: سفالدرجنوبدوره نوسنگيبا

کهپیشازسفالچنانپیشیننوسنگييعنينوسنگيبيمرحلهشود.ميمعرفيشرقايران

شدهنبودهنگاریدرتلآتشيشناختهنجاماليهايننیزاشارهشددرجنوبشرقايرانتاا

است.



 انداز طبیعی دارستان و تل آتشی چشم
کیلومتریشرقشهرمعاصربموبخش95استقرارتلآتشيدرجنوبشرقايرانودر

( دارد قرار )دارستان( آن مرکزی تصوير به شمال1بنگريد محدوده در محوطه اين .)

ایکهازبمبهدارستانيعنيدرناحیهدارستانودرکنارجادههایبمترينآبادیشرقي

آبادو(.دارستانازغرببهروستاهایاحمد1943:2،قراردارد)فشارکي،استکشیدهشده

اندازشود.چشمآبادمنتهيميآبادوازشمالبهلوتازشرقبهقلعهباالوحسین،آبادعباس

منطقهکنوني ایدارستان، آن کشاورزی محصوالت تنها که است کويری و ازخشک

موتورچاهنخلستان هایعمیقآبیاریميهایخرمايياستکهبا :2113شوند)گاراژيان،

محوطهشرقيدرشمالوجنوبـموازیوباجهتغربيطوربهبقايایدورديفقنات(.9

.وليامروزهبهدلیلنشستسطح(4بنگريدبهتصويراند)استقرار)نوسنگي(کشیدهشده

يابيبهدستاندوبههمینجهتازچاهعمیقبرایهاخشکیدههایزيرزمینياينقناتآب

شود.آباستفادهمي

هبرا(ساختارهایمعماری)نوسنگي(5بنگريدبهتصويرهکتار)2/5تلآتشيحدود

وسنگيپیشازسفالغیرمعمولصورتسرجادارد.اينمساحتبرایاستقراریمربوطبهن

چشم و شده واقع جنوبغربيدشتلوتجنوبي، حاشیه در محوطه اطرافاست. انداز

احتماالهمینچشم شناست. از پوشیده کويریو محوطه استتاانداز طيسببشده

.پژوهشيدراستقرارصورتنگیرد(پسازشناسايي)چهاردهۀگذشته
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قناتدرحاشیهاستقرارتلآتشي:بقايای4ريتصو


يدارستانسشناپروژهباستانمنبع:


هکتارساختارهایمعماری2/5:نقشهتوپوگرافيتلآتشيبا5ريتصو

 
شرکتبُردکوتاه()شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



دهایآزامترازسطحآب111تا211دارستانمنطقۀپستيبامتوسطارتفاعبین

(وسطح1بنگريدبهتصويراست.اطرافاينمنطقۀپستراسهارتفاعآتشفشانيفراگرفته)

منطقهبستردوشاخۀخشکرودخانۀپشتروداستکهدرطولزمانتغییربستردادهاست
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کوههمان) کپوتي(. آتشفشاني کوه1های و شمال آخوریاز جمالي2های جنوب9و از

(.هماناند)يخيرااحاطهکردهاستقرارهایپیشازتار


هایآنهشناختيدارستانوموقعیتکو:نقشهزمینريخت1ريتصو


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



شناسيمنظرهيکبلوکوتودهمقاومراچالهلوتباارتفاعاتاطرافآنازنظرزمین

تاثیرگذاشتهاندبهمقدارزيادبرآنزايينتوانستهدهدکهعواملساختمانيوکوهنشانمي

اند.نبودرسوباتپالئوزوئیک)دورانوتنهارسوباتحاشیهآنراتحتتأثیرقراردادهباشنند

 شناسيزمیناول دوم )دوران مزوزوئیک و داخلشناسيزمین( و لوت بلوک روی بر )

زيادرسوباتتبخیریچینچاله دهایلوتوضخامتنسبتاً درمحلخورده و پایکوه ر

نخوردهوموازیبودنرسوباتاتصالبلوکلوتبهدشتوچالهلوتوباالخرهحالتچین

واستایسختومحکمتخريبيوريزدانهلوتهمهداللتبراينداردکهبلوکلوتتوده

اين(.در21ـ1913:23هایآنرامتأثرساختهاست)حريريان،خوردگي،بیشترکنارهچین

توانبقايایاستقراریازنوسنگيپیشازسفالرادرشناختياستکهامروزهميبافتزمین

سطحدشتمشاهدهوموردمطالعهقرارداد.

بهچها نظرژئومورفولوژيکيمنطقهموردمطالعه)دارستان( رقسمتکوهستاني،از

مخروط اينبخشبرکهاستقرارهایبشودافکنهودشتتقسیمميپايکوهي، استانيدر

شده واقع افکنه مخروط سر(روی )دشت پديمنت يک ژئومورفولوژيکي نظر از که اند

مي محسوب دلیر، )کامراني 1912شود افکنه119: مخروط تشکیل نتیجه(. در ها

                                                 
1 Kapooti 
2 Akhori 
3 Jamali 
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گیرد)احمدیوفیض،شیبانجامميآبرفتيوکوهرُفتيدرمناطقکمگذاریموادرسوب

هایباستانيدردارستاناينکتهجالبتوجهدرارتباطباپراکندگيمحوطه(.ن1912:493

دهدکهاند.اينمهمنشانميهاشکلگرفتهبررویاينمخروطافکنههامحوطهاستکه

پس.هستندهایژئومرفولوژيکدارایشرايطمساعدیجهتاستقرارهایباستانياينپديده

اندههایمحفوظبودهاوتخريبشدهازسیالبهایيادقعیتگیریاستقرارهانیزموازشکل

بههمینسببدرزمانمعاصربقايایاستقراردردسترساست.و

مسیلمنبعآب و رودها تنها اينمنطقه هستندگیریدر ها ازاولاينمنابعآب.

قسمتباالييوهایفصلسردوسپسچشمهباران در پراکنده بسترهاييکهبهطور يا

تامینميمیانهمسیل وجوددارند، درمناطقبیابانيطغیان1بنگريدبهتصوير)شودها .)

ناگهاني يکيازدر آبهایويژگيفصلسرد، هنگاميکهعموميشبکه هایرواناست.

رسندبهوبهدشتميشوندميهایگودوتنگکوهستانيخارجآلودازدرههایگلسیالب

افزا آبرفتعلت زمین، شیب شدن کم و بستر پهنای جایيهايش به دره مخرج در ي

افکنهگذارندمي مخروط مناطقو اين در را وسیعي های دهندميتشکیل اين. بیشتر

جويبارهاحتيقبلازرسیدنبهحوضهانتهاييخودخشکشدهوآثاریمشخصازمسیر

جريان) تصوير به جای2بنگريد سطحدشتبر بر گذارندمي( 1943)محمودی، ؛(52:

تواندبرهایزياددرمنطقهجنوبيدشتلوتودارستاننميهاوآببنابراينوجودمسیل

بهدل تغییربستررودها ارتباطبا بلکهدر منطقهباشد؛ فراوانيآبدر بودنبیانگر یلباز

سطحدشتمذکوراست.


موجوددرمنطقهدارستانهایهاوآبراهه:بسترخشکمسیل2ريتصو


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



درلوتزنگياحمدوبهخصوصدارستانبهطرفشرقوشمالزمینشیبعمومي

مهم است. کوهشرق از رودخانه اين است. پشترود منطقه اين رودخانه جوپار،ترين های

غربوشمالغربسرچشمه بکریدر ده دگیرميهزارانو و در ابتدا ناممسیر هایبا
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راين،تهرودودهبکریودرنزديکيشهربمباپیوستنبهيکديگربانامجديديعنيهمان

اينروددرنهايتبهلوتزنگي1912:119،)کامرانيدلیردهدميپشترودادامهمسیر .)

هایکنونيزشاخصهایاشود.کمبودونامطمئنبودنمنابعآبيرودخانهاحمدمنتهيمي

هایباستانيدراينمنطقهبهنظرمنطقهدارستاناستکهباتوجهبهتراکمباالیمحوطه

دارایمنابعآبيدائميمي نوسنگياينمنطقه طيدوره گذشتهو قابلرسدکهدر و تر

تریبودهاست.اتکا

.هستنديمؤثريوهواآبييدرتعیینشدتوضعفنمودهایعناصروهواآبعوامل

 وضعیتوهواآبعوامل و دريا به نزديکي و دوری ارتفاع، جغرافیايي، عرض شامل يي

23(.تلآتشيدرعرض1912:191،شود)رهنماييقرارگیریدرمعرضتابشآفتابمي

نزديکيبهخطاستواکهاينمختصاتعرضينشاناستدرجهشماليقرارگرفته دهنده

وبهطبعآندمایهواافزايشاستتررشیددراينموقعیتمستقیماست.زاويهتابشخو

شود.عاملديگرمؤثريابد.اينافزايشدماموجبافزايشمیزانتبخیروخشکيهواميمي

 دشتلوتپستوهواآبدر است. سطحدريا از ارتفاع ايراناستویمنطقه تريننقطه

مترنسبتبهسطحدرياشناساييشده225عترينسطحدربخشمرکزیآنباارتفاپست

مترنسبتبهسطحدريادرواقع211متوسطدارستانباارتفاع(.1943:9است)کردواني،

ليدرمقايسهبامیانگینارتفاعشود.وایونسبتاًمرتفعدشتمحسوبميجزونقاطحاشیه

(منطقه1912:23)شاطريان،مترنسبتبهسطحدريا1211طارتفاعمتوسبافالتايران

 ميپستي شمار مؤثرآيدبه عوامل عنوان به عرضجغرافیايي کنار در کم ارتفاع اين .

د.ولياينشرايطتحتتأثیرنشوييموجبافزايشدماوخشکيهوادرمنطقهميوهواآب

.تغییرکندتواندييميوهواآبهایييهمچونبادوجريانوهواآبعناصر

درنواحيمرکزیدشتلوتاينمیزانکمتراز؛يدرمنطقهبسیارکماستبارندگ

حاشیهمیلي51 نواحي در و متر بین 211ای استمیلي511تا متغیر سال در متر

(.عالوهبراين،منطقهجنوبشرقايرانودارستانتحتتأثیربادهای1943:4،)کردواني

ييووهواآبهای.مجموعاينجريانقرارداردیزروزهسیستانن121بادهایهمچونمحلي

بوميخشکدراندازوزيستييموجبفراهمآوردنچشموهواآببادهادرکنارسايرعوامل

شده ارائهاينمنطقه آمار اند. طييکدوره وضعیتوزشباد از مبنای43شده بر ساله

تریازجهتآبادوضعیتروشنصرتکرمان،زاهدان،بمونبادسنجياطالعاتچهارايستگاه

.کندميوزشبادهادراينمنطقهارائه
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  ه.ش(1991-1923ساله)43غالبباددرجنوبشرقايرانطييکدورهجهت:1جدول
سرعتحداکثرجهتبادباحداکثرسرعتبادغالبماه

22ـ29جنوبغربيشمالشرقيـشمالبهمن

94>بيجنوبغرشمالياسفند

فروردين
شمالـشمالـجنوبغربي

شرقي
94>جنوبغربي

ارديبهشت
جنوبـشمالشرقيـشمال

غربي
94>جنوبغربي

22ـ29شماليشمالشرقيـشمالخرداد

22ـ29شماليشمالشرقيـشمالتیر

22ـ29شماليشمالشرقيـشمالمرداد

22ـ29شماليشمالشرقيـشمالشهريور

22ـ29شماليشمالشرقيـشمالمهر

11ـ11شماليشمالشرقيـشمالآبان

12ـ21شماليشماليآذر

12ـ21شماليشماليدی

1919منبع:مقیمي،



،بادغالبدراينمنطقهبادهایشمالشرقيودهدنشانمياطالعاتاينچهارمرکز

شر بادهایشمال میان اين در جريانشماليهستند. در سال از بیشتری فصول در قي

همچنینبادهاييکهدارایحداکثرسرعتهستنددرجهتجنوبغربيوطي هستند.

توانبادهایشمالبنابراينمي؛اسفند،فروردينوارديبهشتدرمنطقهجرياندارندهایماه

رگرفت.بیشترفصولسالدرمنطقهدرنظدرشرقيوشماليرابهعنوانبادغالب

دهندهمحیطيخشکوبیابانياستنشانهابراساسدادهاندازکنونيتلآتشيچشم

زياد تبخیر دلیلبارندگياندک، به فاقدشرايطالزمکه منابعآبيدائمي، وجود عدم و

گروه استقرار استجهت منطقه اين در آنها اسکان و انساني هايي برخي؛ وجود اما

نشاناندازهایچشمشاخصه منطقه فرهنگيدر و شرايطزيستطبیعي ودهنده محیطي

هایکوچکطيدورانگذشتهواقلیميمتفاوتيدرگذشتهاست.وجودمنابعآبيودرياچه

شناختيهایباستانقابلبررسياست.ازشاخصهينوسنگيدرمنطقهفرضدورهخصوصاًدر

شرايطمساعددلیليبر.وجودايناستقرارهاهااستاندازمنطقهنیزتراکمزيادمحوطهچشم

اندازطبیعتاًمحیطيومنابعآبيبسندهبرایآنهادرگذشتهاست.اينچشمزيست،اقلیمي

پردازيم.درمعماریتلآتشينیزتأثیرگذاربودهاستکهبهآنمي
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 توصیف بقایای معماری دوره اول تل آتشی 
هادرجنوبغرباستقرارانتخابشدترينموقعیتازبلندنگاریرویيکيمحلگمانهاليه

مترمربعبا2×2نگاریدرتلآتشيدرسهپلهبهابعادکاوشاليه،(1تصويربنگريدبه)

(.درفرايند9تصويربنگريدبه)صورتگرفتمترمربع14الحاقاتدرمساحتکليحدود

هخاکبکرنرسید[يازدهمرحلهاستقراری]بمتریادامهيافت1/2اينکاوشکهتاعمق

گانهتحتعنواندورهاولتلآتشيخوانده(.مراحليازده3تصويربنگريدبهشناساييشد)

مي )گاراژيان، 2113شود برشب9، .) ترسیمشدهه باز و استصورتپیوسته آنکه در

.(3تصويرهبنگريدبشود)هایاستقراریمشاهدهميهاوکفنسبتبیننهشته


نگاریدرجنوبغربياستقرارهایاليه:محلقرارگیریگمانه1تصوير

 
شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



(و3تصويربنگريدبهگانهمنسوببهدورهاولاستقراردرتلآتشي)هایيازدهاليه

هنوزسطحخاکبکرچون)شودبندیآنازباالبهپايینتوصیفميفرآيندکاوشواليه

اند،درصورتپیوستهشکلگرفتههشدهپشتسرهموبهایياد(.اليهاستشناسايينشده

 يکنتیجه معرفيشدهر )اول( عنوانيکدوره پژوهشاندهبه دوره تشخیصتغییر با .

رائهشده)درپلهسوم(،اطالعاتيرااترينسطحکاوشمیدانينیزبهاتمامرسید؛يعنيپايین

نگاری(.گمانهاليه1PIIتصويربنگريدبهاست)دهدکهمنسوببهدورۀدوم)استقرار(مي

هایبلندمدت(بر،بنابراينازنظرتأثیرعواملفرسايش)درفرآينداستشدهدرشیبواقع

اليهاليه آنهایعمدهکهبخشI,II,IVهایهایسطحي، ازديگراندسطحيبودههاایاز

(.وجود3بنگريدبهتصويرشود)هایدورهاولبامشخصۀفرسايشسطحيمتمايزمييهال

ساختارهایمعماری اکثر بخشهایياداليهمربوطبه در ايناليهشده ها،هایسطحياز

دورهنشانمي که نهشتهدهد کنار در شیبو در ساختارهایدورههایجديدتر و هایها

ساختارهایقديماندترشکلگرفتهقديم از فرضديگراستفاده . جديداست.هایدورهدر



 

 

 

 

 

1،شماره2شناسيايران،دورههایانسانپژوهش121

 

واستفادههایجديدترپرفرضدومبهاينصورتقابلطرحاستکهکففضاهادردوره

(.3و9ديوارهادرتصويربنگريدبهشدهاست)مي


نگاریدورهاولتلآتشي:برشاليه3تصوير


ارستانشناختيدپروژهباستانمنبع:



يازدهاليه ساختارها1گانههای حجم فضاها، اندازۀ نظر از اول هایتکنیک،دوره

ب بهسهگروهطبقهفرآيندشکلوگرفتهشدهکاره)معماری( نشوبندیميگیری؛ گروهد.

هایترواندازهکهکیفیتپايینشودراشاملميI,II,III,IVهایازباالبهپايیناليهاول

فضاهایمعماری)نسبتبهاليهترکوچک و اينويژگيتر(هایقديمساختارها هایعمده

اليه اين است؛ ها شیباستقرار در عمدتاً شدهآثار فرسايشيافتهواقع اندو دوم(. گروه

ارتفاعباقیماندهاز،اندازهفضاها،حجمساختارهاگیردوبراساسرادربرميV,VIهایاليه

ها.ساختارهایمعماریايناليهشونداستقرارمحسوبميهای؛اوجدورهاولنیکتکوآنها

اولشاخصاست) دوره 9ريتصوبنگريدبهدر اليه3و  VIIهای(. راXIتا سوم گروه

مي تشکیل که اليهدهند پیشینه ميV,VIهای شمار تدريجيآيندبه فرآيندی در ،و

ها،بهترتیبيبندیاليهدهد.طبقهوايلدورهاولنشانميتوسعهمنتهيبهايناوجرادرا

هایفرهنگيدرنظرگرفتهشدهکهشرحدادهشد،بهعنوانچارچوبکليوپیگیریفرآيند

.شودبهترتیبمراحلاستقراریازباالبهپايینانجامميوتوصیفاست

 

 اولمرحله 

داده و يکبقايا شمال مرحله اين )ساهایمعماری در(St:1چ کفيسوخته استکه

(شامليکبرآمدگيازگل11بنگريدبهتصوير.اينساچ)تشخیصدادهشدارتباطباآن

                                                 
1
يافته  مبتنيبر اينپژوهشاليهاصطالحيتوصیفيو در مرحله اصليدر بافتار در استویبندهيالها

نگاریاست.نگارانهمربوطبهاليهمرحلهاصطالحياليه
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.اينگلدرنتیجهاستفادهشدهاستکهجهتساختآنزيرسازیازگلانجاماستپخته

.درکناراينستاایگلپوشاندهشدهرویساچنیزباتودهوازساچبهصورتپختهدرآمده

هایسوختهويکسنگدانهازایهمچنینتودهوساچبخشيازيککفسوختهوهوازده

هایاينمرحلهبقاياييترينسطحنهشته(.درپايین3تصويربنگريدبهگزارششدهاست)

ترينبخشگمانهتريناليهرادربلندازنيدربرششناساييشدهاست.مرحلهاولسطحي

 (.3تصويربنگريدبه)ردیگيبرمنگاریواحتماالاستقرارتلآتشيدريهال

 

 دوم مرحله

  است خشتي رديف يک از متشکل مرحله اين معماری St:2)بقايای سطحي( در که

.اينديواردرشدهاستهایمرحلهاولواقعدرشیباستقرارزيرنهشتهترازساچوپايین

ترازآنس.م.پايین1غربيامتداديافتهودرسطحيبهارتفاعجنوبـجهتشمالشرقي

(.11بنگريدبهتصويرشناساييشد)(St:3)بخشيازيککفسوخته


شدهکنارآنهایزغالودانهاول:بقايایساچمرحله11ريتصو


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:
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دورهاولتلآتشيدوم:بقايایمعماریمرحله11تصوير


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



 سوممرحله 

 شامل مرحله اين معماری شواهد و است4آثار معماری کهفضای ديوار4از

(St:4,St:5,St:6,St:7)بنگريدبه)استکهدوبهدوباهمموازیهستند،تشکیلشده

(.12تصوير


دورهاولتلآتشي9رحله:ساختارهایمعماریم12ريتصو


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



جنوبغربيامتداديافتهـایاستکهدرجهتشمالشرقيچینهديواری4ساختار

وبهموازاتآن5س.م.است.درشمالديوار21ديواریخشتيبهعرض5.ساختاراست

گرفته اندودیبهضخامتکهاستقرار رویآن 9بر مشاهده شودميس.م. ساختار .1
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کهس.م21ديواریاستخشتيبهعرض جنوبشرقيامتدادـدرجهتشمالغربي؛

استدراينمرحلهديواریخشتي2شود.ساختارقفلوبستمي5وباديواراستيافته

چینه رویيکديوار بر اينبخشچینهکه است. گرفته ایقرار متعلقبه2ایساختار

در4و9و2ودرجنوبفضاهای5و4است.فضایيکدرحدفاصلدوديوار4مرحله

2،9(.سهفضای19بنگريدبهتصويرجنوبغربيقرارگرفتهاست)ـجهتيشمالشرقي

،اندنیزدرشمالفضایيکودرکناريکديگربهصورتفضاهاييکوچکقرارگرفته4و

(3بنگريدبهتصويرشود)ميکهدربرشنیزمشاهدهچنان

 

 چهارممرحله 

است.(St:8)ويکاجاق(St:4,St:7)ساختارهایمعماریاينمرحلهمتشکلازدوديوار

هایبهازتودهگلوجنوبغربياستـایدرجهتشمالشرقيديواریچینه4ساختار

نیز2اند.ساختارشدهکهبدوننظمخاصيبررویهمقراردادهایتشکیلشدههمفشرده

هایبدوننظماست.بخشفوقانياينديوارازدراينمرحلهازچینهومتشکلازتودهگل

مدوربهقطر1است.ساختارسومخشتومربوطبهمرحله س.م.است.55اجاقيتقريباً

نگريدبهب)استتراززمینقرارگرفتهودرسطحيپايین4ايناجاقدربخشمیانيديوار

ساختارهایمرحلهچهارمو14تصوير آنهاینهشته(. ارتباطبا درشیبوسازساختدر

(.3بنگريدبهتصوير)دهدميغربياستقرارتلآتشيرانشان


دورهاولتلآتشيسومپالنمرحله:19تصوير

 
شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:
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اولتلآتشيدورهچهارمپالنمرحله:14تصوير


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:

 

 پنجممرحله 

شامل مرحله اين معماری بقايای و کوچک(Sp:5,Sp:6,Sp:7)9ساختارها فضای

 شامل است. کف9(،St:9,St:10,St:11,St:12)ديوار4معماری

(St:13,St:14,St:16،))يکرديفخشتي)احتماالًپله(St:15)بنگريد)ودواجاقاست

(.11و15بهتصاوير


دورهاولتلآتشيپنجم:ساختارهایمعماریمرحله15تصوير


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:
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ایاستکهدورديفباالیآنازخشتوباقيآنازچینهديواریخشتيوچینه3ساختار

جهتشمالشرقي در اينديوار دارد.جنوبـاست. غربيقرار ديواری11ساختار نیز

ـقرارگرفتهودرجهتشمالشرقي3س.م.است.درشمالساختار21خشتيبهعرض

(وضخامت12بنگريدبهتصويرهایاينديوارمقعر)جنوبغربيامتداديافتهاست.خشت

 ساختار است. عرض11بخششرقيآنکمتر است21ديواریخشتيبه س.م درکه

رویآناندودیبهضخامتـجهتشمالغربي بر و يافته س.م.5جنوبشرقيامتداد

(.11و15بنگريدبهتصاويرشود)قفلوبستمي3گزارششدهاست.اينديوارباديوار

جنوبـدرجهتشمالغربيکهس.م.است21نیزديواریخشتيبهعرض12ساختار

قفلوبستداردوبردوسطحآناندودیبه11و3ادوديوارشرقيقراردارد.اينديوارب

شود.س.م.ديدهمي1امتکمترازضخ


دورهاولتلآتشيپنجم:پالنساختارهایمعماریمرحله11تصوير


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



.فضاهایهستند2و1و5فضاهای،يگلکاههایاندودکف11و19،14سهساختار

اند.اينفضاهادرجنوبغربيشکلگرفتهـمذکوردرکناريکديگرودرجهتشمالشرقي

واقعنوعيفضاهایصندوقچه تقريبيآنها ابعاد است11×51ایشکلهستندکه س.م.

( تصاوير به 15بنگريد 11و ضخامتديوار بخش11(. در است. ديوارهایديگر از کمتر

(22بنگريدبهتصويرحفرهشناساييشد)پايینيديواردو درجنوباينفضايکرديف.

سوختهمربوطبهاجاق دومحدوده شواهدیاز دروناينفضا گرفتهاستو خشتيقرار

(.برمبنایشواهدموجوداحتماالًاينفضابعداز11بنگريدبهتصويرشناساييشدهاست)

واقعاست.بهطور5دربخشجنوبيفضای15شکلگرفتهاست.ساختار2و1دوفضای

 فضاهایمرحله5کليفضاهایمرحله و ساختارها ارتباطبا 1در احتماالپساز نهاآو
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فضایساختهشده دو 1اند. فضاهاييبرایفعالیتروزانهدر2و نقشانبارکيا احتماالً

اند.راداشته1درمرحله1ارتباطبافضای


پنجمشدهازمرحلههایمقعرشناساييونهخشت:نم12ريتصو


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:



هاشناساييهایمعماریونهشتهاضافهبراستخوانکهبیننخاله1درداخلفضای

اينظرف11بنگريدبهتصويرایسنگيازجنسمرمرقرارداشت)شد،رویکفکاسه .)

هایدکهازشاخصن(ازايننظراهمیتدار13نگريدبهتصويربسنگيوپیکرهگليمونث)

اشیاءگلي2و1شوند.ازداخلواطراففضایفرهنگنوسنگيپیشازسفالمعرفيمي

ایوابسته(.فضاهایصندوقچه13بنگريدبهتصويرایشناساييشد)ایوگلولهگرد،تکمه

بودهاست.هایروزانهفعالیتبرایانجاماحتماال1ًبهساختارهایمرحله


دورهاولتلآتشي1:ظرفسنگمرمریازفضای11تصوير


شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:


شدهدرتلآتشي:پیکرکگليوسايراشیاءشناسايي13ريتصو
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شناختيدارستانپروژهباستانمنبع:

 

 ششممرحله 

 شامل مرحله اين معماری ساختارهای معماری فضای اتاقدو احتمالي کاربری با

(Sp:8,Sp;9)کهاست کف(St:17,St:18,St:19,St;20)ديوار4از دو ،

(St:21,St:24)اجاق دو )استتشکیلشده(St:22,St:23)و تصوير به (.21بنگريد

.استجنوبشرقيـس.م.درجهتشمالغربي21ديواریخشتيبهعرض12ساختار

جنوبـدرجهتشمالشرقيکهس.ماست21نیزديواریخشتيبهعرض11ساختار

وبهعنوانورودیآمدهاستس.م.باال93.اينديوارازسطحکفاستغربيساختهشده

استس.م.122ارتفاع؛وس.م22ديواریبهعرض13شود.ساختارمحسوبمي1فضای

(.21هتصويربنگريدبجنوبغربيدارد)-جهتشمالشرقيو

اين در است. گزارششده نیز پاکستان مهرگره محوطه ورودیدر نوع اين نمونه

مانده باقي زيادی ارتفاع تا برخيديوارها استمحوطه داده احتمال آن حفار که کهاند

استورودی بوده نزديکسقف جايي يا سقف از 1ل)پوسهها ،2112 ،2جارريگي و22،

2111:4.)

 نشانساختارهای مرحله اين بهمعماری اتاق( )احتماالً معماری واحد يک دهنده

Lصورت تقريبي ابعاد به و 9/2×5/1شکل مربع متر ورودیو نوع دو احتماليدارای

گرفتهاستکهاين.ورودیاصليبناازطريقسقفوبخشمیانيديوارصورتميهستند

بهصورتهم امانوعدوم؛آوردهاستزمانفراهمميورودیامکاندسترسيبهدوفضارا

هایگرداست.ايننوعورودیدرسطحيباالترازکففضاوبهعرضورودیشاملورودی

ارتفاع11 21س.مو. ايناتاقدسترسيبهفضاهایصندوقچهباهدفس.م. ایدرکنار

                                                 
1 Possehl 
2 Jarrige 
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کهامکاندسترسيتنهاازانداند.اينفضاهااحتماالًدرمکانيروبازقرارداشتهساختهشده

طريقفضایداخليخانهممکنبودهاست.


آمدگيديواردرمحلفلشبیانگرنوعيورودیازسقفوپايین13:ساختار21ريتصو


شناختيتلآتشيبع:پروژهباستانمن


دورهاولتلآتشي1:پالنمعماریمرحله21ريتصو


شيشناختيتلآتمنبع:پروژهباستان



.(22بنگريدبهتصوير)ترينساختارهایاينمرحلهدونوعمتفاوتاجاقهستندمهم
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دورهاولتلآتشيششممرحله3شدهدرفضای:اجاقشناسايي22ريتصو


شناختيتلآتشيمنبع:پروژهباستان



کفقرارترازدرسطحيپايینودرزاويهاتصالدوديوار،1درونفضای22اجاق

گرفتهوپیرامونآنسنگچیناست.درباالیآننیزساختاریجهتکنترلوهدايتدود

است داشته کنترلوجود توسطمحدوده هرچیز اينموضوعبیشاز باالیکه دود شده

و3(درونفضای29اجاقوبقايایاندکيازاينساختارقابلشناسايياست.دومیناجاق)

هایگليديوارهازسانتیمترقرارگرفتهاست.ايناجاق51ساختبهارتفاعبررویيکزير

.ايندونوعمتفاوتاجاقساختهشدهاستس.م.2ضخامتمتوسطباس.م.15بهارتفاع

 .انداحتماالًکاربریمتفاوتينیزداشته

 

 هفتم مرحله

شامل مرحله اين معماری 9ازبقايای ديواريعنيفضا کف(St:25,St:26)دو سه و

(st:27,St:28,St:29)؛وس.م21ديواریخشتيبهعرض25ساختاراست.شدهلیشکت

غربي جهتشمال ـدر ساختار است. اندود فاقد اينديوار است. نیز21جنوبشرقي

است21ديواریخشتيبهعرض جنوبشرقيامتدادـدرجهتشمالغربيکهس.م.

.فلوبستشدهاستق25يافتهوباديوار

 22سهساختار ،21 ترتیبکفگل23و 11کوبفضاهایبه ،11 .اندبوده12و

برسطحفوقانيوتحتانيکفاينفضا12و11درشمالدوفضای11فضای قراردارد.

زبالهاليه متناوب مي1دانيهای نظر به است. مراحلگزارششده طي فضا اين از رسد

دوفضایدانياستفادهميزبالهمختلفبهعنوان 11درجنوبفضای12و11شدهاست.

ومحدودهجنوبيآنهابهدلیلتخريبتپهدراينبخشقابلپیگیرینیستاندقرارگرفته

(.29بنگريدبهتصوير)


                                                 
1 pit 
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دورهاولتلآتشي2:ساختارهایمعماریمرحله29ريتصو


شناختيتلآتشيمنبع:پروژهباستان

 

 هشتممرحله 

استکهدرزيردوديوار(St:30)ساختارهایمعماریاينمرحلهشاملبخشيازيککف

بهسمتواينکفمتشکلازخاکنرمباخمیرمايهکاهاست.استقرارگرفته21و25

بنگريدبهوجوددارد)يرنگاهیسرویآناليهخاکستر.برشغربيگمانهشیبتندیدارد

(.24تصوير


دورهاولتلآتشيهشتم:ساختارهایمعماریمرحله24ريتصو


شناختيتلآتشيبع:پروژهباستانمن
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 نهممرحله 

درکنارآن(St:32)وکفي(St:31)بقايایمعماریاينمرحلهشاملبخشيازيکديوار

است. رفته بین اينبخشاز در علتتخريبتپه به ساختار ايندو بخشعمده است.

درجهتشمالکهس.م.است94ارتفاع؛وس.م11ديواریخشتيبهعرض91ساختار

بخشجنوبيآنباتخريبتپهازبینرفتهاست.وجنوبشرقيامتداديافتهاستيـغرب

قرارگرفتهاست.اينکفدارایزيرسازیبه91نیزکفياستکهدرغربديوار92ساختار

(.25بنگريدبهتصويراست)گلکاهاندودیاز؛وس.م3قطر

 

 دهم مرحله

ازکهس.ماست11×51ایبهابعادتقريبيبقايایمعماریاينمرحلهيکفضایصندوقچه

.دواستتشکیلشده(St:37,St:38)ودوکف(St:33,St:34,St:35,St:36)ديوار4

 21)عرض99ساختار و جهتشمالديوارهاييخشتيدرس.م(12)عرض95س.م(

شود.آثارفرورفتگيمشاهدهمي95هایديوارجنوبغربيهستند.برسطحخشتـشرقي

جنوبشرقيساختهـنیزبهموازاتيکديگردرجهتشمالغربي91و94دوساختار

دهندهشکل95و99(.اينديوارهادرواقعدرکناردوديوار25بنگريدبهتصويراند)شده

ساختار25بنگريدبهتصويرهستند)19یاچهصندوقفضای بهعنوانکفاينفضا92(.

تواننوعيميراایدرتلآتشيصندوقچهفضاسازیشود.ايننوع(محسوبمي19)فضای

سنتمعماریمعرفيکردکهدردورهاولاينمحوطهوخصوصاًدرمراحلمیانيايندوره

نیزIسیابلدرجنوبشرقايرانازتلنهايننوعفضاهانمو(بهاوجرسیدهبود.5)مرحله

بخشيازيککفاستکهدربخش91(.ساختار1،1325:111)مِآلرتهاستگزارششد

رسدباآندرارتباطبودهاست.وبهنظرمياستقرارگرفته99شرقيديوار



 یازدهممرحله 

شود.ساختارهاوبقايایمعماریوبمياينمرحلهآخرينمرحلهاستقراریدورهاولمحس

 شامل مرحله St:39,St:40,St:41)ديوار9اين يکساختار( تنها تعداد اين از است.

(St:39)(24بنگريدبهتصويرودورهاولنسبتداد)11توانبهمرحلهرابهطورقطعمي

براساسشواهدموجودازنظرانتساببهدورهاوليادوم(St:40,St:41)ديگردوساختار

درجهتکهس.ماست21ديواریخشتيبهعرض93وضعیتنامشخصيدارند.ساختار

زيرساختارـشمالشرقي تقريباً اينديوار )درمرحله11جنوبغربيقرارگرفتهاست.

هستندکهديوارایمتشکلازدوديوارخشتيوچینه41و41(قراردارد.دوديوارپنجم

عرضاول شرقي51به جهتشمال در ـس.م. شدهجنوبغربي بخشساخته است.

                                                 
1 Mellaart 
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رویچینه بخشخشتيآنبر و نرم رویبقايایناهمگنخاکسفتو بر ایاينديوار

س.م.14بهعرض41ساختارودارایقوسيشکلدومديواردانيقراردارد.بقايایزباله

(.25بنگريدبهتصويراست)


دورهاولتلآتشي11و3،11:ساختارهایمعماریمراحل25ريتصو


شناختيتلآتشيمنبع:پروژهباستان



نشانازتغییردورهوپاياندورهاولاستقراریدريازدهمشواهدیدرپايانمرحله

ندتلآتشيدار

داني.مربوطبهزبالههاینهشتهپايانيافتنـ1

(کهدر24ريتصودرارمعماری)ديوارقوسيشکلوجودنوعجديدیازساختـ2

شناسايينشدهاست.(گانهدورهاولمراحليازدههایجديدتراز)دورهمراحلبعدی

تصويربنگريدبهتغییردرضخامتديوارهابهنسبتديوارهایمراحلدورهاول)ـ9

25)

ها.تغییرنسبيدراندازهخشتـ4

هاینگاریدرتلآتشيويافتهیردورهنیازمندتداومکاوشاليهتأيیدياردفرضیهتغی

تکمیليازدورهدوماست.

اليهچنان شد اشاره يازدهکه طبقههای گروه سه به اول دوره ميگانه شود.بندی

شوندوکیفیتمي.ازباالبهپايینچهاراليهنخستگروهاولخواندهI,II,III,IVهایاليه

پايین تر اندازه ميترکوچکو بهشمار آنها ويژگيعمده مرحلهسومرود، برایمثالدر

صندوقچهبخش فضاهای از )هايي ای به بنگريد 12تصاوير در19و که شد شناسايي )

شناسايي مشابه نمونه با مقايسه پنجم مرحله در )شده تصاوير به دقیقا15ًو14بنگريد )
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افت و اندازه نظر از تکنیککوچکشدن مصالحو نظر نشانمياز دهد.هایمعماریرا

هایهمچنینتکنیکساختارهاوارتفاع،اندازه،حجمباV,VIهایاليهگفتهشدکهچنان

اين(.22تا14ريتصاوبنگريدبه)رونداستقراربهشمارمياوجدورهاولشاخص،معماری

XIتا VIIهایاليهگروهسومياشود.يميبندیبهعنوانگروهدوممعرفمجموعهدراليه

بنگريدبهدهد)درفرآيندیتدريجيتوسعهمنتهيبهايناوجرادراوايلدورهاولنشانمي

 29تصاوير مي25تا صندوقچه(. فضاهای مقايسه با )توان ای به بنگريد که25تصوير )

اریمراحلراباهممقايسهکرد.،معموجودداردبخشيازپالنالگواستودرهرسهگروه



 بازسازی پیشنهادی از معماری
دارند،هاييکهسرگذشتيچندهزارسالهها،يافتهبازسازیتنهابااتکایيکبهيکبهيافته

برایآنچهبودهشودمحسوبميتقريباًغیرممکناست.دراصلبازسازیپیشنهادجايگزين

رويکردیتفسیری(بهروشيکهارائهخواهدشد)ازسازیاکنوندراختیارنیست.بواست

.آنچهآيدبهشمارميهاهاويافتهآفرينشياينزمانيازداده،بهبیانديگربرداشتواست

اينمقالهپیشنهادارائه اولاستقرارشودنتیجهميدر بلکهنیستقطعيازمعماریدوره

شکشکل بازسازیاست. ميلهاييپیشنهادیاز هاييکه باشند. متنوع و برتوانندمتکثر

هایحاصلازکاوشدرمقیاسمحدود،بازسازیپالنالگودرمراحلهاودادهيافتهاساس

بهدلیلشود.صورتزيرپیشنهادميهب(اوجاستقراردردورهاولتلآتشي)پنجموششم

هاديدیفرآيندیودراينبازسازی،نداهادرفرآيندزمانتغییريافتههاوبخشپالنآنکه

زماني نیست)در مدنظر يافته،پیگیریتغییراتدرطولزمان( متکيبر هاارائهکلیتي،

شود:پالنالگوبهاينصورتپیشنهادمياست.هدفازبازسازیبوده

يک مسکونيو احتماال استLبخشکه شکل الحاقيبخشو آنهای فضاهایبه

و21ويراتصبنگريدبه)شدهاستهایروزانهدرآنانجامميفعالیتکهایاستصندوقچه

هاييازسقفکهاحتماالبیندوید(.بخشمسکونيدوگونهورودیداشتهباشد.ورو21

کهازکفارتفاع1هاييدرديوار(ومدخل22تصويربنگريدبه)استبخشمشترکبوده

(احتماالًبهفضاييکه5شده)مرحلهپنجمفضاینمونهکاوشهادرداشتهاست.اينورودی

شود.ميمرتبط(21تصويربنگريدبهدارایسهديواروسقفبودهوازيکطرفبازاست)

جلومنفذیازآنهادواجاقشناساييشدکهيکيوجودهایازدرايننوعورودینیزنشانه

( بود تعبیهشده بنگريدبه مي(.21تصوير بهدلیلشودبخشمسکونيمسقفپیشنهاد ،

هاييازبقايایگیاهيهایمتنوعيازجملهني،داغنيوداغچوبدرگلونشانهيافتهآنکه

بافتزير وجودـبا تايیدميهاسقفرو، صندوقچهرا جلوورودیکند. ودرفضایباز،ها

                                                 
1
سطحتپهقابلیساختارهاانددرزمانمعاصرودریگردکهدرديوارطراحيشدههایورودازييهانمونه 

مشاهدهاست.



 

 

 

 

 

1،شماره2شناسيايران،دورههایانسانپژوهش141

 

.جاييشدهاستازآنهااستفادهميانههایروزبرایفعالیتوطراحيشدهبودندبدونسقف

دانيهایزباله،نهشتهقرارداشتهاستدانينزديکاينفضاهاودرکناربخشمسکونيزباله

شده،درايناساسموادنهشت(.بر23تصويربنگريدبهشناساييشدهاست)دراينمکان

شدهاست.هاوخاکسترريختهميفضازباله


نالگویمعماریدورهاولتلآتشي:پال21تصوير


1913:122،رحمتيمنبع:



دورهاولتلآتشيششم:بازسازیورودیواحدمعماریمرحله22ريتصو


1913،رحمتيمنبع:
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5ایشمارهشدهدرفضایصندوقچهشناسايي:بازسازیدواجاق21تصوير


1913:11،رحمتيمنبع:



زسازیپالنالگویمعماریدورهنوسنگيپیشازسفالتلآتشي:با23ريتصو

 
 1913:121رحمتي،

 

 گیری نتیجه
هایتلآتشيدورههایفرهنگنوسنگيپیشازسفالدرجنوبشرقايرانبادادهمعرف

مي معرفي اول معماری دورهشود. اين مسکوني فضاهای صندوقچهباپالن ایفضاهای

استالیتبرایفعالحاقيکوچک بوده تنوعشکلاجاقهایروزانه . ديواریوصورتبهها

مقیاسکنده در درکفو مصالحبوم،هایمختلفشده از همچنینانطباقوآورداستفاده

چشم با خصوصیاتمعماری از غالب بادهای جهت ويژه به دارستان منطقه عمدهانداز

در تنوعمعماری و تکثر است. نوسنگي فرهنگ مراحلاين توالي در سنگي ابزارهای

هایدستینه،هایمعرفنوسنگياشیاءگليبهويژهپیکرهوجوداند.گانهشناساييشدهيازده

برداریدرمقیاسهایسطحي)نمونهبردارینمونهونگاریسنگيونبودسفالدرکاوشاليه
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نشده(همراهضطربهایم%مساحتاستقراردربخش5صورتبرداشتحدودهگستردهوب

قطعاتمربوطبه شناساييقطعاتيازظروفسنگيازجملهظروفسنگي)و نها(درآبا

نگاریهایفرهنگنوسنگيدرجنوبشرقايرانبراساساليهبافتمعماریوسرجا،معرف

شدههایتوصیفدرنتیجهفرضاولباتوجهبهيافتهدرمقیاسمحدوددرتلآتشياست.

شود.ميتائید

منطقهدارستاننشانچشم بافتاریخشکواندازطبیعيکنونيتلآتشيو دهنده

هایانسانيبیابانياستکهفاقدحداقلشرايطالزمجهتجذبجمعیتواستقرارگروه

کمبودباران، عواملفرسايشيطبیعي، فقرشديدپوششگیاهي، کمبودمنابعآبي، است.

اندازطبیعيهایچشمهایسطحيازجملهشاخصهوشوریخاکدمایباال،افزايشتبخیر

يک هر استکه تراکمتواندميمنطقه باشد. جمعیتنقشداشته دافع عامل عنوان به

ایهمچونتلآتشيباآثارهایپیشازتاريخيدرمنطقهدارستانووجودمحوطهمحوطه

وجود بدون منطقه اين در سفال از پیش نوسنگي وفرهنگ اقلیمي شرايط حداقل

اندازمنطقهنبودهاست.تأثیرچشمريپذامکانمحیطيودسترسيبهمنابعآبيکافيزيست

مکان منظر سه از آن معماری و استقرار دردر رفته کار به مصالح نوع استقرار، گزيني

است.گیریساختارهاوفضاهایمعماریقابلبحثوبررسيدرفرايندشکلنیزمعماریو

خصوصیاتمکان از دارد. قرار افکنه مخروط روی آتشي تل استقرار گزيني

ژئومرفولوژزمین يشناختيو هموار سرزمینپهنو باکيدشتلوتجنوبي)زنگياحمد(

(.تغییربسترمسیررود1943:4درصداست)کردواني،9تا1شیببسیارکمودرحدود

درطغیان ازهامخروطافکنهباالترقرارگرفتنلسرد،باتوجهبههایناگهانيفصخصوصاً

.بلندیمحدودشودسکونتاستفادهبرایازايننقاطبیشترسببشدهبودتاسطحدشت

پذيریآنهادربرابرتخريبهاهنگامتغییربسترمسیررودهادردشت،آسیبمخروطافکنه

از کاهشميحاصل مخروطافکنسیالبرا در خاکآنهدهد. استو سطحآبباال ها

 برنسبتبهسطحدشتبرایکشاورزیمساعدتراست. شدهتلآتشيواطالعاتارائهبنا

شدهدرمنطقهدارستانبهسببساختارنامطمئندشتدربرابرهایشناساييسايرمحوطه

رویاشارهبراستقرارهایدورهموردها،تغییراتبستررودهاوخاکحاصلخیزمخروطافکنه

اند.هاشکلگرفتهمخروطافکنه

 بقايایدر و ني و سنگ( سنگ)قلوه اصليگل، ماده سه از معماریاينمحوطه

بهعنوانمصالحاستفادهشدهاست.انواعمصالحبهکاررفتهدر1(گیاهي)برایپوششسقف

بوم آوردهستندمعماریاينمحوطهتماماً رنوعمصالحمعماریاندازمنطقهديعنيچشم؛

،.محوطه)تلآتشي(دردشتيپهنوبازقرارداردشتهاستشدهتأثیرمستقیمدااستفاده

ورسوباتياستکهیوالگلترينمادهبهعنوانمصالح،درچنیندشتپهنيدردسترس

                                                 
1
یهانهشتهمراحلمختلفوبقاياینيدرمیانشواهداستفادهازنيشاملشناساييداغنيبررویگلدر 

نگاریاست.اولدربرشاليهمرحله
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حرکت مسیر مناطقکوهپايهدر از استایرودها شده گذاشتهآورده جا دشتبه در و

ودشمي ؛ (وحتياشیاءگلي)بنابراينازگلبهعنوانمادهاصليوعمدهدرساختبناها

استفادهمي منبعشدهاست. ازسنگنیزاحتماالً هبودهاستکهبييهاسنگقلوهاستفاده

شدهاست.وسیلهآبرودخانهحملمي

بازتابچشم نیز بقايایگیاهي و ني از استفاده است. استقرار پوششانداز احتماال

بهکارترينمشخصهمصالحامادردسترسبودن،مهماستمتراکمنبودهدرمنطقهگیاهي

کوهرفته محوطه جنوبي و سویشمالي دو در است. آتشي تل استدر واقع اما،هايي

باتوجهبهفاصلهکوه استفادهوسازساختها،درهایاينکوههاتامحوطهازسنگاحتماالً

اينمشخصهتنهامربوطبهتلآتشينمينمي ایمانندشودچراکهدرمحوطهشدهاست.

هااستفادهشدهرغموفورسنگآهکدراطرافمحوطهازسنگکميدرسازهگنجدره،علي

(.1951:51،است)اسمیت

ازعمدتاگرفتهدردورهاولتلآتشيساختارهاوفضاهایمعماریشکلهایشاخص

زيستانچشم و جهتقرارداز است. پذيرفته تأثیر منطقه وبوم ثابتديوارها گیریتقريباً

فضاهایدورهاولاينمحوطهازاينموارداست.بررسيجهتديوارهایدورهاولتلآتشي

جنوبغربيوـدهدکهديوارهادردوجهتکليشمالشرقيدرمراحلمختلفنشانمي

جنوبـاندکهدراينمیانديوارهایشمالشرقيکلگرفتهجنوبشرقيشـشمالغربي

غربغربيديوارهاييطولي)طويل ديوارهایشمال و ديوارهایيـتر( جنوبشرقيجزو

مي محسوب طولي( ديوارهای )مکمل موجبعرضي ديوارها کلي دسته دو اين شوند.

ينجهتکليتقريباًجنوبغربيشدهاست.اـگیریفضاهاييدرجهتشمالشرقيشکل

رسددورهاولثابتاست.جهتثابتقرارگیریديوارهابهنظرميگانهيازدهدرتواليمراحل

هشددرارتباطمستقیمبااقلیممنطقهوجهتغالبوزشباددرمنطقهباشد.اطالعاتارائه

رقايرانجهتبادغالبدرمنطقهجنوبشدهدکهنشانميساله43طييکدورهآماری

(.بافرضاينکهجهتبادغالبطيدوره1بنگريدبهجدولودارستان،شمالشرقياست)

گیریفضاهایمعماریدرجهتشمالثابتبدانیم،قرارتادورهکنونيراتاحدینوسنگي

اندکهجنوبغربيقابلتوجیهاست.احتماالًسازندگانتلآتشيسعيبرآنداشتهـشرقي

وساختارهایمعماریرادرجهتيبسازندکهباجريانبادکمترينسطحتماسرافضاها

داشتهباشد.اينامرعالوهبراينکهموجبحفاظتبیشترديوارهادربرابرفرسايشبادی

کردهاست.،مشکلتماسباجريانبادرانیزحلمياستشدهمي

جهتقرار فضاهایمعماریرا و وميگیریساختارها شیبعموميمنطقه توانبا

شدهموردارزيابيوبررسيقرارداد.دربررسيانجامنیزجهترودجاریدرشمالمحوطه

زمین و ژئومرفولوژی روی جهتبر در منطقه شیبعمومي که دريافتیم منطقه شناسي

شمالوشمالشرقياست.بهتناسباينشیبرودهایجاریدرنزديکيمحوطهنیزدر

مي جريان شرق شمال ميجهت نظر اين از ويابند. استقرار که گرفت نظر در توان
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جنوبغربيـساختارهایمعماریتاحدیمتناسبباشیباستقراردرجهتشمالشرقي

اند.شکلگرفته

قابلبررسياست:ورودیازموجودنوعورودیدواندازدرارتباطباتأثیرگذاریچشم

)اصلي(راازسقفطوریطراحيکردهبودندکهامکانرديوارها.ورودیسقفوورودید

(.23و22ويراتص)بنگريدبهششم()مرحلهباشدسریمدسترسيازيکورودیبهدوفضا

چنینساخت گربهي،در حیواناتوحشي)مثال هجوم از بنا ميداخل مصون ماندهسانان(

سرمایهوادرشبوهمچنینبهمنظورجلوگیریتواندبهدلیلمياست.ورودیازسقف

گونه به را فضاها واقع در باشد. خانه فضای داخل به سوزدار و بادهایسرد ورود ایاز

مي اجاقکهساختند تنوع و تراکم باشند. داشته را آن کردن گرم فضاهایامکان در ها

نتیجهفضاهایمسک در است. اينادعا کوچکمسکونيمحوطهتأيیدیبر طراحيونيرا

کردندمي اجاقيقرار اينفضاها يکاز هر آندر بر عالوه زياددادندميو نسبتاً تراکم .

تواندنمودیازاينواقعیتباشد.ازنظرکاربریميپنجموششمهاخصوصاًدرمرحلهاجاق

برایاجاق باهدفهاييازاجاقوپزپختها هایمچنیناجاقهاند،متمايزبودهتولیدگرما

اجاق بلندمدتيا برایحفظآتشدر حفاظتبرایهاييکوچکيکه روشنايييا تولید

دلیلتنوعوشدهاست.اينمواردساختهمي)برایمثالدرمقابلگوشتخورانودرشب(

شدهفرضها،اطالعاتوبحثارائههااست.برمبنایيافتهتکثرشکليهمچنینتنوعاجاق

گزيني،مصالح،جهتاندازطبیعيدرموردمکانعنيتأثیرپذيرفتنمعماریازچشمدومي

شود.هاتايیدميديوارهاواجزاييماننداجاق

اولاستقراردرتلآتشيبر واطالعاتارائهاساسيافتهدوره شدهمعرففرهنگها

پیشازسفالاعمازهایفرهنگنوسنگينوسنگيپیشازسفالاست.تقريباًتماميمعرف

ساختار محیطي، شرايط با متناسب و سرجا معماری قطعاتهای و سنگي ابزارهای

هاواشیاءگلي،همچنینظروفسنگيونبودسفالازدورهاولتلآتشيها،پیکرهسادست

ایازآندراينمقالهارائهشد.شناساييوگزيده

يراندورهاولتلآتشيبهعنوانفرهنگهایجنوبشرقافرهنگ،درتواليفرهنگي

مي معرفي سفال نوسنگيپیشاز نگاریشود. اينفرهنگبراساسگاه برای پیشنهادی

هایگليراکهقرارداشتندرآستانهتولیدسفالدريافتهاوریایوتطورفنتواليمنطقه

)ساچ ترکمحلاستقرار پیشاز 1ساختار مرحلهاول( هایپايانييسدهنسبطوربهدر

برایدورهاولاستقراردرتلآتشياست. تانیمهاولهزارهپنجمپ.م. هزارهششمپ.م.

نیزازدورۀاولتلآتشيدراختیاراستکهبازهزماني14نتیجۀپنجنمونهآزمايشکربن

ت.پ.م.رانشاندادهاس4111تا5211
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دورهاولتلآتشي14نمونهآزمايشکربن5:نتیجه23تصوير


شناختيتلآتشيمنبع:پروژهباستان



درتواليفرهنگيجنوبشرقايرانقبلازفرهنگابلیساليهصفرتلآتشيفرهنگ

است منطقه سفال با نوسنگي ،که اين است. شده گرفته نظر نگاریدر اساسگاه بر

زارسنگيبینابلیسصفروتلهایگليوابپیکره،هاييازنظرمعماریشناساييشباهت

هجنوبشرقايرانارزيابيوپیشنهادشدگاهنگاریهادرآتشيبهعنوانجايگاهايندوره

.است

شناختيتنهاهایباستاناهمیتپژوهشدهد،شدهنشانميهایارائههاوتحلیليافته

بلکنیستهایفرهنگيگذشتههاييازانطباقنمونهنشاندادنبه بهاينسببتواندمي ه.

ترينهزينهاندازومحیططبیعي،کمهاباچشمترينانطباقمتناسبنشاندادنباشدکهبا

ترينانطباقدرفرآيندهایفرهنگيبلندمدتراعینحالمتناسبدروهایانطباقشکل

ندها)رويکرددرفرآيتغییراتيبهموازاتپیگیریشناسهایباستانپیشنهادکنند.بازسازی

دردورهچگونگيدرزماني( کهآثاروجوددارند)ديدکندنمايانميهايياينتغییراترا

ديدیفرآيندیميهم با دورهراترينشکلانطباقپذيرتوانتکرارزماني(. هایمختلفدر

اينمهميعنينماياندنعمليتجربهگذشته بمعرفيکرد. همراه محیطي، بافتار اگاندر

دوره طي تغییرات دادن مختلفنشان آسیبتواندميهای برای مساعدی شناسيزمینه

12.رافراهمآوردایوتوسعهپايدارتوسعهمنطقه

                                                 
1
اززحماتپیگیردکترشهريارعدلدربررسيآثارپیشازتاريخبمکهبهداننديمالزمبرخودنگارندگان 

 کنند.يقدرشناسعنوانپیشکسوتيدلسوزومتعهدعملکردبهنوبهخودوصمیمانهتشکرو
2
رضاباهو،هایپیشازتاريخيدارستانبم،دکتربهرامآجرلو،محمدپژوهشئتیهنويسندگانازاعضای  

محسندانا،حمیدکامراني مريمنعیميومژگانجايزصمیمانهتشکرکنند.، مريمشکوئي، مريمدژمخو،
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منابع 

بهرام پايانشدن آذربایجان ینوسنگبررسی فرایند ،(1911)آجورلو، دکترایتخصصي، نامۀ

 (.منتشرنشده)لومانسانيدانشگاهتهرانشناسيپیشازتاريخ،دانشکدۀادبیاتوعباستان

»بازتابچهارفصلحفاریتپهگنجدره«،(1913اسمیت،فیلیپ) مجله ،ترجمهعادلفرهنگي،

.219ـ219،صص:13و11،شمارهاثر

،تهران:انتشاراتدانشگاهآزاداسالمي.ژئومرفولوژی ایران،(1913حريريان،محمود)

 تهران:های شهرسازی: جغرافیا مجموعه مباحث و روش،(1912)يمحمدتقرهنمايي، ،

 انتشاراتشهیدی.

)یسجاددیس منصور سید ايران« ،(1919، فالت شرقي نیمه در شهرنشیني »آغاز نامه ،

 .19-31:،صص1،شمارهشناسی انسان

،تهران:انتشاراتسیمایدانش.اقلیم و معماری،(1912شاطريان،رضا)

( پريدخت لوت«،(1943فشارکي، حاشیه آبادی آخرين »دارستان: ،جغرافیایی های پژوهش،

.1ـ13صص:،4شماره

( سوزان مککارتر، تهراننوسنگی،(1931فاستر زاده، حسین جواد و دارابي حجت ترجمه ،:

 سمیرا.

شناسيدشتلوتدرمحوطهگزارشدهمینفصلکاوشگروهباستان«،(1921میرعابدين)کابلي،

 .13ـ124:،صص1،شماره(میراثفرهنگي)شناسی های باستان گزارش،»شهداد

( حمید دلیر، 1912کامراني گزارشژئومرفولوژی منطقه غرب دارستان )لوت جنوبی(( ،

بم.،نگاریتلآتشيويکيازاقمارآن،دارستانزنيبهمنظوراليهتوصیفيگمانه

( پرويز خاکنمونه«،(1943کردواني، ،های جغرافیایی پژوهش ،»هایلوتزنگياحمدهايياز

صص:،هایجغرافیايي()گزارش9دوره

نگاری تل آتشی  زنی به منظور الیه گزارش توصیفی گمانه،(1912گاراژيان،عمرانوهمکاران)

.دارستان،بمو یکی از اقمار آن، 

عمران) (1931گاراژيان، های استقراری  م:کفدارستان ب ـ نگارانه در تل آتشی کاوش الیه،

 دردستانتشار نوسنگی پیش از سفال در جنوب شرق ایران،

يوسف) ايالمي«،(1911مجیدزاده، خط نام خاستگاه؛ جیرفتو ،شناسی مجله انسان ،»الواح

 .32ـ121:،صص11شماره

( احمد احمد« ،(1941مستوفي، زنگي »لوت شمارههای جغرافیایی پژوهش، های)گزارش1،

.9ـ22صص:،یايي(جغراف

                                                                                                               
پشتیبانيبي پژوهشبا دکتر از شد. انجام پژوهشيارگبم وقتپايگاهدريغپايگاه مختاریمدير اسکندر

ها،بازخوانيوپیشنهاداتسازندهدکترحسنطالئيجایتشکردارد.ازکنند.راهنماييتشکروقدردانيمي

باپشتیبانيیگاهنگارهایکنیم.آزمايشهايشانصمیمانهتشکرميدکتراحمدصالحيکاخکيبرایحمايت

يودانشگاهتسّکوکُبایژاپنانجامشد.بديهياستهمهمسئولیتمقالهعلميوماليآقایدکترآکیراتسُنک

نويسندگاناست.ۀبرعهد
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( احمد لوت«،(1951مستوفي، دشت تاريخي جغرافیای و »شهداد ،های جغرافیایی گزارش،

،تهران:مؤسسهجغرافیایدانشگاهتهران.1شماره

»شناسيچالهلوتمسائلزمین«،(1959معتمدی،احمد) ،11،شمارههای جغرافیایی گزارش،

ران.تهران:مؤسسهجغرافیاييدانشگاهته

( ابراهیم لوت«،(1919مقیمي، دشت در سطحي اشکال تغییرات و بادی ،»فرآيندهای

.39ـ119:صص،43شماره،های جغرافیایی پژوهش

بینيفرآيندهایسازیوپیششبیه«،(1915محمدرضا)،وسعیدیهرسینينيالدکمالنیکنامي،

مارکوف،مطالعهموردی:حوزهرودخانهیارهیزنجتافانومیکزمینسیمایفرهنگيبراساسمدل

ـ41ص:ص41،،سالسيودوم،شمارهیشناس طیمح،»قرانقو،شهرستانمیانه،شمالغربايران

22. 

( ژ. فهرج«،(1959هنزلن، رود سنگي  ،»صنايع معتمد، احمد ،های جغرافیای گزارشترجمه

 .41ـ59،تهران:موسسهجغرافیاييدانشگاهتهران.صص11شماره
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