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Message From the Scientific Director:

As we look back from the beginning of human evolution to the present, we realize 
how prominent natural and environmental factors have been in the emergence, de-
velopment, and even the collapse of civilizations. In these interactions, Humanity 
has always tried to exploit nature, but when confronted with nature, failure has been 
inevitable.  From this we conclude that managing nature is preferable to confronting 
nature and attempting to control it. Therefore, the term “crisis management” is much 
more apt than “crisis confrontation”. Coronavirus is a natural disaster that has evolved 
from an epidemic to a pandemic. Perhaps the transformation of the virus is the result 
of fighting it, not managing it, and it is now a global scourge. Some archaeologists are 
now looking for similar cases in the past. After the advent of the coronavirus and its 
spread around the world, the idea came to me to think of the coronavirus threat as 
an opportunity to consider interaction rather than confrontation. As we learn from 
our past, the “natural environment” is the greatest university - and the language of 
all universities around the world is based upon interactions between human beings 
and the environment.  As I warmly welcome you to this virtual conference, I reflect 
upon our understanding of the process. The coronavirus has come to purify, not to 
conflict. It has not come to destroy us but to adapt us to the new conditions, and this 
is the “Process of Change” in which there are fluctuations but no meaningful failure. 
The fact that we would have had to spend money to be together, but because of the 
coronavirus we are coming together at no cost, is the result of turning the corona-
virus from a threat into an opportunity. I hope we have many good conversations, 
discussions, and lessons during these two days.

Mehdi Mortazavi
20 July 2020
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سخن دبیر علمی: 

با نگاهی به گذشته، از ابتدای ظهور انسان تاکنون، متوجه می شویم که نقش عوامل طبیعی در 
ظهور، پیشرفت و حتی سقوط تمدنها چقدر بارز بوده است. در این کنش و واکنش انسان هر موقع 
سعی نمود تا از طبیعت بهره برداری کند موفق بوده  اما هنگام مقابله با طبیعت شکست برایش 
حتمی بوده است، پس نتیجه می گیریم مدیریت طبیعت بر کنترل و مقابله با طبیعت ارجح است. 
بنابراین اصطالح »ستاد مدیریت بحران« خیلی موزون تر از »ستاد مقابله با بحران« یا »ستاد مبارزه 
با بحران« می باشد. کرونا نیز یک بالیی با ریشه در طبیعت است که از حالت اپیدمی به پاندمی 
مبدل شده است. شاید تغییر شکل این ویروس نیز نتیجه مبارزه با آن و نه مدیریت آن باشد، که 
امروزه به صورت یک بالی جهانی در آمده است. تجارب تاریخی در این مورد خاموش هستند اما 
باستان شناسانی هستند که در پی موارد مشابه در گذشته هستند. پس از بروز کرونا و گسترش آن 
در سطح جهانی، این تصور برای من بوجود آمد که  از تهدید کرونا، فرصتی معتنم بسازیم و روند 
آموخته شده در دانش مان این امر را میسر ساخت، روندی که تعامل را بر تقابل ترجیح می دهد 
و ما این را از گذشتگان خویش آموخته ایم، گذشتگانی که »محیط طبیعی« بزرگترین دانشگاه 
زمانشان بود و زبان همه دانشگاهها در سراسر جهان همان »رابطه متقابل انسان و محیط« بود. 
استقبال گرم شما از این کنفرانس مجازی نیز گویای درک مشابه ما از این روند است. کرونا آمده 
است تا تصفیه کند نه تسویه، کرونا نیامده است ما را نابود کند بلکه آمده است تا ما را با شرایط 
جدید همساز کند و این همان »روند تغییر« است که در آن نوسان وجود دارد اما سقوط معنایی 
بدون هیچگونه  کرونا  به سبب  اما  کردیم  ها می  هزینه  باید  بودن  هم  دور  برای  ما  اینکه  ندارد. 
مخارجی گرد هم آمده ایم، نتیجه تبدیل تهدید کرونا به یک فرصت است. امیدوارم در طی این دو 

روز، آموخته های خوبی را داشته باشیم. 

مهدی مرتضوی 
30 تیر ماه 1399
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New Insight About the Neolithization Process in the Caspian Sea Shoreline

Hasan Fazeli Nashli

Department of Archaeology, University of Tehran, Iran

The northern Caspian Sea is one of the important region to seek the transition form Epi-Paleolithic to the Neolithic of 
Iran.  In fact, the cave of the northern of Iran is unique because it has both material cultures of Epi-Paleolithic and Neo-
lithic together and therefore its allows us to see how and when the hunter gatherer left the dependence of environment 
and began agriculture. However, while the pioneer archaeologists have focused on the cave sites of the Caspian Sea, 
the new research has started to examine such transition of human societies from hunter gathering to agriculture in the 
open area, outside of the cave. Therefore, in 2017 the authors have opened some vertical trenches in front of the cave 
of Komishani in order to document how and when such transition has occurred.  The results of the first season of exca-
vation of Komishani open site was fantastic and allows us to revise old and current approaches of Neolithic transition 
in the southern Caspian basin. In this conference, we represent evidence for human use of a broad range of plant and 
animal resources on the southern coastal plain of the Caspian Sea during the early Holocene. Analyses of botanical and 
faunal remains, stone tools and radiocarbon assays from the multi-component site at Komishani Tepe suggest there was 
pre-agricultural management of both plants and animals in this region as early as 9200 cal BC. Two radiocarbon assays 
from aceramic Neolithic contexts fall between 8600 and 8200 cal BC, making it the oldest Neolithic site in the Caspian 
basin and one of the earliest Neolithic sites in Iran.

Keywords: Neolithization Process, Caspian Sea, Epi-Paleolithic, Cave site, Komishani Tepe. 
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“Over the Hills and Far Away”: New Approaches to Interaction Across 
Southern Iran in Late Prehistory

C.A. Petrie1,*, F. Juercke2, H.A. Orengo3 and T.C. Wilkinson4  

1University of Cambridge, Cambridge, UK

2University of Cambridge, Cambridge, UK

3Institut Català d’Arqueologia Clàssica: ICAC, Taragona, Spain

4University of Cambridge, Cambridge, UK

The Iranian plateau is the key geographical feature that links Western Asia to the South Asian subcontinent and Cen-
tral Asia. The plateau is fringed by mountain ranges and piedmont zones, and much of the centre of the plateau is 
either mountainous or is dominated by deserts. Despite its formidable geography, from the Neolithic period onwards, 
the plateau was occupied by sedentary communities who appear to have interacted over long distances. Although an-
cient sites often appear to be situated along ancient routes, it is not always clear how ancient populations moved across 
the landscape, and which specific parameters were most important to that movement, and also reasons that drove the 
selection of specific locations for the establishment of settlements. It is also unclear how and why these patterns of 
settlement and movement changed over time. This paper will explore the issue of mobility across the Iranian plateau 
by considering the relationship between routes, landscapes and settlements, and the dynamics of movement, interac-
tion, interconnection, and transmission. It will explore these issues through the investigation of settlement distribution 
and remote sensing analysis of landscapes to identify corridors of movement that are distinct from least cost paths. 
The approach that is presented will highlight ways in which the Open Access Google Earth Engine can be used to 
carry out sophisticated analysis. Particular attention will be given to the landscape context of settlements across the 
Iranian Plateau that date to the Neolithic and the Early and Late Chalcolithic periods, and the dynamics of distance 
and mobility in this challenging landscape over time.

Keywords: Mobility, Iranian Plateau, Google Earth Engine, late prehistory
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Fit for a King: a Fashion for Palaces Across Early Bronze Age Asia, 
2500-2000 BC.

Between ca. 2500 and 2000 BC we have significant archaeological evidence for the construction of large secular resi-
dences or palaces at numerous sites in many regions of ancient Asia, including Lower Mesopotamia, Upper Mesopo-
tamia, Iran, and Central Asia. These large-scale structures, which are often associated with evidence for bureaucratic 
administration and specialised craft activity, also share architectural features such as open courtyards, reception quarters 
and double outer walls with corridors, suggesting the diffusion of a fashion for palaces. The later third millennium BC 
was a time of international contacts and interconnections between emergent urban elites, as attested in the widespread 
distribution of forms of material culture including metalwork and ceramics. In this paper, I will argue that the palaces 
of the Early Bronze Age kings are a special type of evidence for elite emulation which underpinned the increasingly 
stratified societies of the trans-Asian world.

Keywords: Early Bronze Age, palaces, elites, Iran, Mesopotamia, Central Asia.
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Department of Archaeology, University of Reading, UK
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Looking for a Solution: 
Unipillar Bridging at Chah Hossaini

Mehdi Mortazavi

Archaeological Sciences Research Centre & Archaeology Department
University of Sistan and Baluchestan

Iranian Baluchestan, especially the Bampur Valley, in which Chah Hossaini is located close to the Jaz Murian 
Depresion, has had a long history of floods and droughts. The environmental setting of the region is significant 
from two perspectives, trans-regional and regional. From the trans-regional perspective, the region is situated in a 
transitional climate area, located between tropical and subtropical areas.  Therefore, it has been faced with periodical 
changes, including droughts and floods. From the regional perspective, a striking feature in much of western and 
central Asia is the number of enclosed basins that have no drainage outlet to the sea. More than half the Iranian 
Plateau is covered by enclosed basins, of which the Jaz Murian is one. Floods and wind sediments in the area where 
Chah Hosseini is located result from the most characteristic environmental disasters that are related to droughts and 
floods. During the first season of excavation, Sept.-Oct. 2019, evidence of flooding and wind sediments were reported 
from 18 small tranches, each with an average depth of 4-metres. A research goal is to identify conclusive evidence 
of Neolithic and Chalcolithic remains at the site, in order to solve the problem of the gap between Chah Hosseini and 
previous periods in Paleolithic sites.  To advance our knowledge of these issues in the next season of excavation, 
sedimentological techniques will be applied to understand and date environmental changes in the stratigraphic layers.

Keywords: Chah Hossaini, Environment, Flooding, Wind, sediment, Chalcolithic

mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
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Kuh-e Khwajeh (Sistan): a New Laser-Scanner and Photogrammetric Survey 
of a Most Important Pre-Islamic Monument

Former ITABC (recently fused together with other CNR institutes into ISPC), since 2017 works in the site of Kuh-e 
Khwajeh, one of the most important Parthian-Sasanian monuments of Iran. The region is watered by the Hilmand 
river, that forms an inner delta and a lake. In the lake rises a mountain, a basalt mesa, on which was built the complex 
of Kuh-e Khwajeh. River, lake and mountain were extremely important for the Zoroastrian religion.
The institute works on the main site, an enormous structure with a complex architecture going back to I-VII centuries 
AD, which probably was a palace-temple or a temple with a theological school, with a rich stucco and painted deco-
ration. Unfortunately most of the paintings detached by M.A. Stein and E.E. Herzfeld between 1915 and 1929 were 
destroyed or lost.
ISPC is carrying out a photogrammetric and laser-scanner survey of the building, with the aim of a 3D explorable 
model of the monument, in theory even to scale 1:1. The model will have the millimetrical precision of the laser-scan-
ner and the texture and chromatic output of the photogrammetry. It will be possible to obtain automatically from the 
model plans, sections, prospects etc. It will also be possible to insert at the proper place the graphic documentation of 
the lost wall paintings, which is very abundant (sketches, drawings, photographs, watercolours) for the ones detached 
by Herzfeld. This part of the work will be carried out by the Tang Centre for Silk Road Sudies, University of California, 
Berkeley, on the basis of an already existing agreement of collaboration.

Keywords: Kuh-e Khwajeh, Sistan, ISPC, painting.

rbiscione@yahoo.com
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Afghan Sistan in the Bronze Age

William B. Trousdale1 and Mitchell Allen2, *

1 director of the Helmand Sistan Project and

Emeritus Curator of Anthropology at the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA

2Research Associate at the Smithsonian and University of California Berkeley, USA

Knowledge of the Bronze Age in eastern Iran and Afghanistan is substantial, including the well-studied sites of Shahr-i 
Sohkta, Nad-i Ali, and Mundigak. But a key component, the settlement pattern along the Helmand River—the major 
conduit that links those sites as well as being a pathway between West, South, and Central Asia-- is almost unknown.  
The Helmand Sistan Project, co-sponsored by the Afghan Institute of Archaeology and the American Smithsonian In-
stitution, was the first long-term attempt to systematic survey and excavate in the lower Helmand Valley. In the field 
in the 1970s, its findings are only now being analyzed and published. This presentation will describe the Bronze Age 
sites identified by the Project along the Helmand River and how they reshape our existing knowledge of this region. 
The interaction between cultural, hydrological, and climatological forces will be highlighted, as well as the difficulty in 
identifying and understanding Bronze Age settlement in this area. The result will be a more complete understanding of 
this region and its role linking the major cultural areas on all sides.

Keywords: Bronze Age, Sistan, Helmand River, Helmand Sistan Project, settlement pattern, archaeological survey
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 The Oxus Civilisation Graveyard of Adji Kui in Margiana:
 A General Overview about

 Funerary Practices and Cultural Interactions

 The graveyard of Adji Kui, located between the fortified villages of Adji Kui 1 and Adji Kui 9 in Margiana (southern
 Turkmenistan), consisted in about 850 burials which have been excavated from 2001 to 2010 by an Italian and Turkmen
 team of archaeologists lead by G. Rossi Osmida and B. Udeumuradov. Numerous burials have been looted in the past, as
 well as many have been either partially or ruinously damaged by agricultural works carried out in the sixties and seventies
 of the 20th century. Despite this, about 30% of the excavated graves allowed to find funerary contexts in fairly good
or perfect conditions of conservation, characterised by well preserved funerary structures (pit, catacomb and pseudo-
catacomb, cist and mausoleum in mud bricks), skeletons lying in their original position on the right side facing South-
 West and inventories composed of several artefacts, some of which of great peculiarity and richness. From a chronological
 point of view, all findings are dated to the Middle and Late Bronze Age, between the late 3rd and the mid-2nd millennium
 BC, and culturally belonging to the Oxus Civilisation or BMAC (Bactro-Margian Archaeological Complex). These graves
 have been neither studied nor presented in a scientific publication. The systematisation and analysis of all data collected
 during the past excavations is almost finished and the future publication of a comprehensive book dedicated entirely to the
 Adji Kui graveyard will be announced in July right during the International Virtual Conference on Archaeology organised
 by the University of Sistan and Baluchestan. The work clearly witnesses the deep cultural links existing between Adji Kui
 and Gonur-depe, the most important site in Bronze Age Margiana, and the other sites of the Oxus Civilisation attested in
 southern Turkmenistan,Uzbekistan and northern Afghanistan, as well across the Indo-Iranian plateau and the Eurasian
steppe. j

Keywords: Turkmenistan, Oxus Civilization, Graveyard, Plundered graves, Mausolea

Gian Luca Bonora1,*, Gabriele Rossi Osmida2 and Anna Cengia 2

 1ISMEO-International Association of Mediterranean and East Studies, Italy and
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 2Independent Researcher, Italy
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Biographies of Persepolis via Berlin: 
New Investigations on Architectural Polychromy, 

the Apadana, and Tablet Preservation from Fars in Germany

Alexander Nagel

State University of New York, and 

Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Residential Research Associate, Department of Anthropology, USA

Revisiting archival correspondence, materials, and photographs from the site of Persepolis in Berlin, Washington, 
D.C., and other venues outside Iran attests that Ernst Herzfeld (1879-1948) and other Germans began documenting 
aspects of the original appearance of the facades of major monuments on the ruins of the site. This presentation will 
introduce results of new and ongoing research on documentation and fieldwork by focusing on the preservation and 
context of lime stone reliefs from the Apadana and the Tachara ('Palace of Darius,' 'Building 1') in institutions outside 
Iran. An examination of the surface of a series of stone reliefs from these buildings in Berlin and elsewhere in recent 
years invites new thinking about original appearances, the working methods of German explorers, and aspects of 
modern preservation and documentation on the site.

keywords: Persepolis, Tablet Preservation, Fars, stone reliefs
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Harappan Shell Working in Gujarat with Special Reference 
to  the Kachchh Region. 

Arati Deshpande-Mukherjee 

Department of Ancient Indian History Culture & Archaeology, Deccan College PGRI, Pune, India

The excavations of some important Harappan settlements in district Kachchh, Gujarat has provided  new insights into 
the development  of the Indus valley civilization in this region. A close similarity in their material culture, architecture, 
town planning is noted with the type sites of Mohenjo-daro and Harappa. One commonly shared aspect among these set-
tlements is the recovery of a wide range of shell objects such as   bangles, beads, inlays, ladles, etc. along with sawn shell 
fragments  representing shell debitage. These have strongly indicated that shell working was an important craft activity 
carried out mainly during the Mature urban phase which   continued into the Post urban phase as well. Hence this paper 
attempts to get insights into the various aspects of this ancient craft activity in Kachchh, by taking into account the shell 
evidence recovered from the excavated   sites of  Surkotada Shikarpur, Khirsara, Dholavira. Kanmer and Kotada Bhadli.

Keywords: Harappan, Kachchh, Turbinella pyrum, Shell working, Gulf of Kachchh

arati.mukherjee@dcpune.ac.in
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New Data from Old Materials: Recent Archaeobotanical Investigations on 
Prehistoric Sites of NW Iran

Matteo Delle Donne1,2, Roberto Dan2,3 and Lorenzo Costantini2

1 Department of Asian, African and Mediterranean Studies, University of Naples “L’Orientale”, Italy

2 ISMEO – International Association of Mediterranean and Oriental Studies, Italy

3 Department of Humanities, Communication and Tourism, Tuscia University, Italy

During ’50s and ‘70s the sites of Hajji Firuz and Pisdeli were excavated in the frame of the Ḥasanlu Project developed by 
the University of Pennsylvania Museum, the Metropolitan Museum of Art, and the Archaeological Service of Iran. That 
project saw also an Italian partnership for the archaeobotanical analysis, preliminary presented in a brief report. From 
1977 to 1978 the site of Tappeh Gijlar was investigated by the Italian Institute of Mycenaean and Aegean-Anatolian 
Studies (ISMEA-CNR) that carried out surface surveys and test excavations in the Orumiyeh and Ušnaviye plains, as 
well as in the area between Lake Orumiyeh and the Zagros Mountains in Iranian Azerbaijan. A preliminary archaeobo-
tanical analysis of the site was presented in the monograph of the ISMEA-CNR project.
The sites of Hajji Firuz, Pisdeli, and Tappeh Gijlar, dated between the Neolithic and the Bronze age, are located in the 
south-western shore of the Orumiyeh Lake, in the Iranian province of West Azerbaijan. This contribution is intended to 
present new archaeobotanical data, in the frame of the recent environmental studies of the region. Plant remains were 
retrieved through flotation of samples collected in the sites. Analysis of these plant remains was carried out at the Lab-
oratory of Bioarchaeology of IsMEO, and at the Interdepartmental Center for Archaeological Services of the University 
of Naples “L’Orientale”. The collection was composed of 10 samples from Hajji Firuz, 4 samples from Pisdeli, and 22 
samples from Tappeh Gijlar. More than 500 plant remains respectively from Hajji Firuz and Tappeh Gijlar, and 100 plant 
remains from Pisdeli occurred in the examined samples, in which cereal grains and spike remains of einkorn/emmer and 
barley were the dominant remains. In the three sites few remains of pulses, like Lens sp., and weed seeds were present, 
while at Tappeh Gijlar Linum usitatissimum also occurred. The results of this investigation provided useful information 
about the agrarian economy and ecology of this region of Iran, between prehistory and protohistory.

Keywords: Hajji Firuz, Pisdeli, Tappeh Gijlar, plant remains, Neolithic, Chalcolithic, Bronze age.
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Espahbod Khorshid Cave (Mazandaran, Iran). 
Some Insights on the Buildings of the Sasanian Period

Roberto Dan1,2,*, Mohammad Keshavarz Divkolaee3, Lorenzo Costantini2

1 Department of Humanities, Communication and Tourism, Tuscia University, Italy

2 ISMEO – International Association of Mediterranean and Oriental Studies, Rome, Italy

3 Department of Environmental Biology, Sapienza University, Rome, Italy

The Espahbod Khorshid Cave, located in Savadkouh District, Mazandaran province, is a huge natural cavity open on 
the northern flank of the mount Lakamar, in the Khatir Kooh valley, just above the river Talar. The cave has represented 
a natural refuge through time and during the Sassanian period it has been the stronghold of the last ruler of Tabarestan. 
From the middle fifty of the past century, the cave has been visited and described by various professional and non profes-
sional archaeologists. Over the years, few scholars have paid attention to these ruins, although the site has always been 
visible because of its location. In general, the position of the cave and the arrangement of the inside architectural struc-
tures makes it impossible for casual visitors to gain access to the site, especially to the upper levels which can be reached 
only by expert climbers. The archaeological and architectural structures preserved in the cave (mostly from late Sasanian 
times and later periods) were systematically documented from a team of Iranian architects, between 2008 and 2011. In 
2015, with the permission of Authority of the Mazandaran Province, a preliminary Iranian - Italian archaeological ex-
pedition started the systematic collection of data regarding architecture and artifacts. The study of the various classes of 
building materials has been firstly focussed on the analysis of some timber structures of the eastern building complex. 
The remains of some wooden planks/beams were still in situ, roughly confined in the margin of the main walls. The 
conservation of wooden material was excelent and has allowed detailed analysis of the wooden building material, and  
indirect analysis of the local environment. The type of wood of these planks/beams was determined as belonging to two 
different species, Fraxinus sp. and Quercus sp., providing the first and preliminary information on the exploitation of the 
local wood resourches. Further collections of structural wood from the destroyed  buildings will allow us to investigate 
the ancient wood technology and the exploitation of the woodlands alongside the history of the human occupation of the 
Espahbod Khorshid Cave.

Keywords: Espahbod Khorshid, Sasanian Period, Savadkouh, Mazandaran, conservation, wooden material
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 Saruq al-Hadid: A Persistent Temporary Place in 
Late Prehistoric Southeastern Arabia

Lloyd Weeks

University of New England, Australia

Saruq al-Hadid, in Dubai, UAE, is one of south-eastern Arabia’s most important and enigmatic archaeological sites. Past 
excavations at this isolated desert site have revealed an assemblage of copper, iron, gold, stone and ceramic artefacts, 
mostly of Iron Age date, that is unprecedented in its scale and diversity. Since 2014, three seasons of excavation and 
post-excavation analyses by the SHARP team have identified a deep, stratified sequence human occupation at the site 
stretching back into the Bronze Age. These earliest deposits at the site provide a unique insight into human exploitation 
of Arabia’s desert environments, evincing persistent yet intermittent and temporary occupation of the site at a time of 
dramatic settlement change in the second millennium BCE, and providing important context for understanding the site’s 
Iron Age floruit as a locus for inter-community gatherings and cultic practices. This paper will address the occupation of 
Saruq al-Hadid and the evidence for its craft traditions and material connections with neighbouring regions, including 
Iran and other areas of ancient western Asia.

Keywords: Arabia, Iron Age, ritual, ferrous metallurgy, exchange, Iran

lweeks2@une.edu.au



کنفرانس بین المللی مجازی
 باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
 30-31 تیرماه 1399،  زاهدان- ایران

 International Virtual Conference on
Archaeology of Iran and Adjacent Regions

20-21 July 2020,  Zahedan-IRAN

IVCA IRAN AR

* Corresponding author e-mail address:

13

Archaeological Field Studies at Manojan, Kerman

Mahboubeh Naseri Tehrani1,* and Fariba Mosapour Negari2

1PhD Candidate, Archaeology Department, University of Sistan and Baluchestan

2Archaeology Department, University of Sistan and Baluchestan

Kerman Province is one of the important Provinces in terms of richness of antiquities from the prehistoric to late Islamic 
period, it’s environmental setting, geographical location, mines and natural resources have given special importance 
to this region during long time. The study area is Manojan city, which is located in Kerman Province, about 80 km 
northeast of the Strait of Hormuz. Due to its sustainable water resources such as the Jaghin River (Minab) and its 
connection to port centers in the Makran Sea and the Persian Gulf through the Strait of Hormuz, the Manojan region is 
a strategic region for the emergence of the ancient sites from prehistoric to the Islamic period. The first archaeological 
fieldwork in Manojan was conducted by Ali Akbar Sarfaraz in 1965. He has provided a detailed description of the 
historical castle of Manojan., after this brief fieldwork, no other activities took place in the region until 2009.  During 
this year, an archeological survey and identification program was conducted in an area of about 4500 sq.-km under the 
supervision of Mahboubeh Naseri Tehrani, the results were of so important archaeologically. Archaeological evidence 
suggests that there was a nomadic way of life in the area, although in modern times it is possible to understand this way 
of life in the area with an ethnographic perspective. In this fieldwork, a total of 145 sites with different functions were 
identified, including 5 Bronze Age sites, 77 historical period cemeteries dated between the Achaemenid and Sassanid 
periods, and 57 Islamic monuments, including castles, sites, watermills, Islamic cemeteries, dams, and stone bridges. 
In addition, pictographs from the historical and Islamic periods have been identified in 6 places. Evidence of ancient 
architecture in the region includes materials from stone, wood and plant fibers, which can also be seen in the modern 
architecture of the region.

Keywords: Kerman, Manojan, Survey, Ethno-archaeology , Historical Cemetery
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Was There Even a Direct Involvement of Roman Workmanship in Building 
Sasanian Hydraulic Infrastructures? 

The Evidence Related to Sasanian Bridges

Giulio Maresca

Sapienza University of Rome, Italy

In the opinion of many scholars, several hydraulic infrastructures (especially bridges) built in Iran during the Sasanian 
period clearly testify for a heavy and direct technology transfer from the Roman Empire to Sasanian Iran. In some case, 
moreover, some of these infrastructures are definitely considered actual “Roman” monuments, built in Persian territories 
by Roman captives under the supervision of Roman military engineers. The aim of the paper is to question this assump-
tion on the basis of the available archaeological evidence as well as observations concerning the peculiar hydrological 
settings of these architectural achievements.

keywords: Sasanian Iran, hydraulic infrastructures, bridges, technology transfer.
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Palaeopathology of Human Skeletons and its Relevance to Understand the
 History of Epidemics  

Palaeopathology, is the study of ancient diseases from skeletal remains. It is one of the developing disciplines in archae-
ology. In recent years, developments in methodology and technology including microscopy, isotope analysis, advance-
ment in radiographic techniques have provided large scope for the field. It is not restricted to aDNA of an individual; it 
is further tries to get aDNA of pathogens. Currently the world is going through the Covid pandemic, but earlier times 
the human populations have experienced many epidemics/pandemics. The earlier recorded epidemic is Antonin plague 
belonging to 165-180 AD. After that there are various epidemics encountered. But the presence of contagious diseas-
es are present from prehistoric times. There are some indications of diseases on bones and some are to be postulated 
from indirect evidence. In this regard, the study of ancient diseases is very important and applicable to understand its 
overall effect on human life in general. The present presentation is regarding the history of epidemics and how we can 
understand its impact though skeletal evidence from Protohistoic times and how it is helpful to understand the current 
pandemic experience by the global population.

Keywords: Palaeopathology. Osteology. Epidemics. Socio- cultural interpretation.  
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Chorasmia and the Vendīdād: Funerary Archaeology and Avestan Prescriptions.

Michele Minardi

Centre of Classical and Oriental Archaeology, Institute for Oriental and Classical Studies, National Research University Higher 

School of Economics, Moscow, Russia

The archaeological exploration of the only mountain of Karakalpakstan (northern Uzbekistan), the barren Sultan-uiz-
dag/Sultan-uvais, resumed in 2017 after a hiatus of decades since its first uncomplete archaeological valuation in Soviet 
times. The project is led by Michele Minardi under the auspices of the Australian Research Council Discovery Project 
Grant 170101770 which currently supports the works of the Karakalpak-Australian Expedition to Ancient Chorasmia 
(KAE) in cooperation with the Institute for the Humanities, Karakalpak branch of the Uzbek Academy of Sciences, 
Nukus. This paper presents the preliminary results of fieldwork which had its focus on the southeastern spur of the Sul-
tan-uiz-dag. The presence of numerous ossuary burials on its summits reveals that the area has been used as an extended 
burial ground for a prolonged period of time. Although most of the ossuaries recorded consist of scattered fragments 
which had lost their content, an intact cluster of such burials was discovered and excavated (Site 01). The archaeological 
and anthropological evidence gathered from both the survey and the excavation of Site 01 seem to confirm what until 
now could only be assumed: the Chorasmians strictly followed the ritual and the funerary prescriptions contained in the 
Avestan Vendīdād. Until the major discovery of the Akchakhan-kala’s Avestan gods, the capacity to archaeologically 
trace Zoroastrianism was questioned. With due caution, this paper deals with the problem regarding the presence of resil-
ient Zoroastrianism in Chorasmia, a polity which entered the “Avestan sphere” apparently in parallel to the Achaemenid 
conquest.

Keywords: Chorasmia, Vendīdād, Early Zoroastrianism, funerary archaeology, bioarchaeology.
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A Competitive Perspective: 
The Eastern Mediterranean in the Achaemenid Period

Dynastic funerary monuments appear among the most interesting artistic phenomena in the Achaemenid Eastern Med-
iterranean. The local dynasts ruling over the regions of the Achaemenid Eastern Mediterranean displayed their power 
in increasingly monumental and lavish tombs, in particular between the fifth and fourth cent. BC. It appears thus that 
renowned monuments such as the Mausoleum of Halicarnassus could be better understood within a competitive dynamic 
that let rulers try to outdo one another.This paper aims at contextualising this competitive phenomenon within the po-
litical and social framework of the Achaemenid Empire. Focusing on the iconographies and the materials used for these 
dynastic monuments, this investigation will allow us to consider also the important issue of the Achaemenid impact on 
the peripheries of the empire.

Keywords: Eastern Mediterranean, Achaemenid Empire, dynastic funerary monuments,  iconographies, materials, competition 
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Sir Aurel Stein’s Diaries – a “European Nomad” in South-Eastern Iran 

 Friederike Jürcke

Ph.D. Candidate, Department of Archaeology, Jesus College, University of Cambridge, UK

Sir Marc Aurel Stein laid the foundations for archaeological research in south-eastern Iran like no other. He was the 
first foreign scholar travelling through south-eastern Iran to combine a keen interest in archaeology with meticulous 
precision in recording and publishing what he had seen. His collections, publications and maps still provide the 
starting point for many archaeological investigations today. His publications are a treasure trove of archaeological 
information, but they only hint at the more tangible circumstances of his expeditions. His unpublished diaries bear 
witness to the meticulous and systematic habits he used to record his explorations. He gives detailed daily accounts 
of distances covered, hours spent, and places discovered, and notes observations on the environment, the archaeology 
and the people he encountered. In this paper, I explore how Stein’s diaries can shed light on hitherto undiscussed as-
pects of his expeditions and help us to reconstruct his daily movements. They provide us not only with information on 
the archaeology but can serve to better understand what it means to move in the fractured landscapes of south-eastern 
Iran, particularly how heat, wind, rain and topography affect those en route. This information adds an experiential 
component to our understanding of the landscapes, past and present. In his diaries, Sir Aurel Stein actually provides 
the thread that links the disparate archaeological sites of the Chalcolithic and Bronze Age in south-eastern Iran.  

Keywords: south-eastern Iran, Sir Aurel Stein, landscapes, movement, Chalcolithic, Bronze Age
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Swedish Archaeologist, Hanna Rydh and Her Contribution to 
Indian Archaeology

 Astha Dibyopama

PhD,  Jawahar Lal Nehru Memorial Fund Fellow  & Former Assistant Professor, Department of Archaeology, Deccan College, 

Post Graduate and Research Institute, Pune, India

Hanna Rydh lived in a vital transitional period when new civil rights for women were being put into practice. She was 
the first woman to pass a doctoral degree in Swedish archaeology. Her contributions extend over archaeological field-
work of various kinds, writing both scholarly and popular books, voluntary work to improve the conditions of women 
and political work, among other things as a member of parliament. Her contributions extend over archaeological field-
work of various kinds, writing both scholarly and popular books, voluntary work to improve the conditions of women, 
and political work. In 1916 she was attached to a project to investigate Adelsö, an island in Lake Mälaren, close to the 
island of the ancient town of Birka. The Adelsö-project included investigations of both prehistoric and historic remains; 
Hanna was in charge of the prehistoric part. During four seasons, 1916, 1917, 1920 and 1926, she conducted fieldwork 
such as surveying, mapping and excavation at Adelsö. During these years about 100 graves were excavated. In 1936 
the result of the investigations was published (Rydh 1936) in the form of a monograph that was considered the most 
exhaustive settlement history at that time (Nerman 1964:143). In addition, Hanna Rydh was head of several other ar-
chaeological excavations during her studies (Rydh 1917a, 1918) and investigated strike-a-light stones (Rydh 1917b).In 
December 1945, When Hanna Rydh was vice president of the International Alliance of women; she was invited to take 
part in the annual meeting of the All India Women’s conference at Hydrabad, Sind and visited Mohenjo- Daro Harappa 
and Taxila. Her important contribution to the Indian Archaeology is the excavation at the site of the Rang Mahal, which 
is the so far only excavated site of Rang Mahal culture. Rang Mahal culture is an important culture of the Early Historic 
period of Rajasthan which is dated between 200 AD – 600 AD.  It was established by Hannah Rydh after the excavation 
of Rang Mahal mound. 

Keywords: Hanna Rydh, Archaeology, Swedan, International alliance of women and Rang Mahal
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Revisiting the Panj Angosht Paleolithic Open- air Site, 
Khash, Iranian Baluchestan: 

Preliminary Report of the First Phase

During the second session of the Marucheck survey in 1975 on the Khash Valley, Iranian Baluchestan, several Lithic 
artifacts had been collected from ten points in the slope of the Panj Angosht Mountain that compared with the Ladizian 
Industries. A fresh small scale non-probabilistic survey was conducted during June-July 2020 in the northeastern this 
area slope of the Panj Angosht Mountain, which is located in the west of the city of Khash. The first area of this Study 
is located exactly in the southern part of 08 Barrack of Khash. Panj Angosht is the only non-volcanic major peak in the 
area; it is a large Eocene limestone outcrop that lies southwest of Taftan Mountain. On the other hand, it is composed 
of grey, compact nummulitic Eocene limestone. During this survey, a number of Lithic artifacts were collected around 
outcrop of raw material including flake cores, core-choppers, flakes, elongated flake and blades, retouched flakes and 
scrapers. There is also a few evidence of the existence of the prepared core that in one case indicates some familiarity 
with Levallois technique in this area, which not been directly mentioned in the Marucheck report. The presence of 
primary and secondary debitages in this assemblage and proximity of them to the raw material outcrop indicate that a 
part of raw material procurement and the first steps of chain opèratoire has been carried out in this place. The discovered 
evidence indicates the presence of late Lower Paleolithic and Middle Paleolithic in this part of the Panj Angosht 
Mountain that is comparable with Ladizian Industries along with some possible evidence of Levallois technique. It is 
hoped that the continuation of this program will lead to a better understanding of the Lithic Industries and Pleistocene 
occupations in this region.

Keyword: Pleistocene archaeology, lithic industries, Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, Iranian Baluchestan
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The Exploitation of Plants at Tell Mozan (NE Syria) in 4th-3rd Mill. BC

Matteo Delle Donne1,2

1 Department of Asian, African and Mediterranean Studies, University of Naples “L’Orientale”

2 ISMEO – International Association of Mediterranean and Oriental Studies

In 2004, within the framework of the Tell Mozan/Urkesh Archaeological Project, a first joint archaeobotanical research 
project between the Bioarchaeology Centre of the Italian Institute for Africa and the East (IsIAO) and the International 
Institute for Mesopotamian Area Studies (IIMAS) was started. One of the goals of the project was the definition of 
man’s relationship to his environment, in Syrian Jazira, during the late third millennium BC. In the following years at 
Tell Mozan the discovery of new evidence dated to the first half of the fourth mill. B.C. allowed a wide collection of 
samples for archaeobotanical analysis. The collection was composed of 35 soil samples processed by flotation tech-
niques carried out on site: 4 samples, dated to the Late Chalcolithic 3, from unit J1, and 31 samples collected from unit 
A1, sector B of the Royal Palace AP, identified as the royal storehouse, dated to the Akkadian period. Analysis of these 
plant remains was carried out at the Laboratory of Bioarchaeology of IsMEO and at the Interdepartmental Center for 
Archaeological Services of the University of Naples “L’Orientale”. Sorting of the flots allowed the recovery of 4077 
charred plant remains in particular 559 plant remains were retrieved from unit J1 and 3518 plant remains from unit A1. 
Plant remains from J1 were dominated by grains of cereals, Hordeum vulgare L., Triticum turgidum L. ssp. dicoccum 
(Schrank) Thell., Triticum monococcum L. ssp. monococcum, Triticum durum/aestivum, Triticum L. spp., Cerealia, 
and by very abundant remains of weeds (mostly Poaceae and Fabaceae families). Pulses were represented by only 
very few seeds, Lens culinaris ssp. culinaris Medik. and Vicia ervilia (L.) Willd. The archaeobotanical assemblage 
suggests that the plant remains could be originated from fodder or animal dung, or belonged to threshing waste. Plant 
macro-remains from A1 included grains and few spike remains of cereals Hordeum vulgare L., Triticum monococcum 
L. ssp. monococcum, Triticum turgidum L. ssp. dicoccum (Schrank) Thell., Triticum monococcum/dicoccum, Triticum 
durum/aestivum, Triticum turgidum L. spp. durum, Triticum L. spp., Cerealia, and many remains of weed plants (main-
ly Poaceae, Fabaceae, and Rubiaceae families). Several taxa of pulses, Lens culinaris ssp. culinaris Medik., Lathyrus 
sativus L., Vicia faba L., Vicia ervilia (L.) Willd., Vicia / Lathyrus, Pisum sativum L., Fabaceae indet., and of fruits, Vitis 
vinifera L., Ficus carica L., cf. Olea L. sp., cf. Punica granatum L. also occurred. The study of this archaeobotanical 
assemblage provided useful elements for the definition of the agricultural landscape and the organization of work within 
the site, and also contributed new information for the interpretation of sampling context, in Royal Palace of Urkesh.
Through the study of the archaeological and archaeobotanical information, the ecological and cultural landscape of a 
portion of the ancient Syrian Jazira during two different chronological periods between the fourth and the third mill. 
BC, has been reconstructed.

Keywords: Tell Mozan, Syrian Jazira, Late Chalcolitic 3, Akkadian period, plant remains, cereals, weeds.
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Narseh and the Pāikūlī Inscription

Carlo G. Cereti1, * and Gianfilippo Terribili2

1,2 Sapienza University of Rome

Narseh, son of Šābuhr I, reigned from 293 to 302 once he had won the dynastic war that saw him opposing his grand-neph-
ew, Wahrām III he narrated the events in the great Pāikūlī inscription, which also presents the names of a long list of 
nobles who payed obeisance to the new king. In Šābuhr’s inscription at Naqš-ē Rostam Narseh bore the title of « King 
of Hindestān, Sagestān and Tūrān up to the seashore », while later, perhaps already under Wahrām I, he became King 
of Armenia where he stayed in office until 293, when he moved south to challenge his nephew’s right to the crown. 
Crossing from the lower ranges of the Zagros on his way to Mesopotamia, Narseh met the nobles loyal to his cause near 
the pass of Pāikūlī, about 100 Km south of the modern city of Sulaimaniya. Recent archaeological excavations on the 
site have brought to light a number of new inscribed blocks that allow for a better understanding of the structure of the 
monument, of the position of the two inscriptions as well as of Narseh’s royal ideology and of the ideological continuity 
between Šābuhr I and Narseh, underlined in many a passage of the inscription. Furthermore, Narseh’s itinerary from 
Armenia to Mesopotamia will be briefly presented together with the geographical context of the monument. 

« And when We arrived in Asōrestān at this place where this monument has been made…the Princes and Grandees and Nobles and Householders and 
Satraps and Accountants and the remaining Persian and Parthian who were in Asōrestān, Nōdšīragān, Garamea and Syārazūr, all together they came 
to Xāyān ī Nikatrā to meet Us. And here they came into Our presence where this monument has been made ». (Narseh’s Inscription at Paikuli § 32). 

These are the concise and effective words that Narseh (293-302 CE) himself used in his bilingual inscription to explain 
the reasons that led him to build in a far away mountain valley the monument that glorified his ascent to the throne 
and his role as protector of dynastic legitimacy. In Paikuli Narseh, the last of Šābuhr’s sons to wear the Sasanian 
crown, met the dignitaries of the kingdom who had come to recognize his royal rights and dignity. This event marked 
a decisive turning point in the dynastic war that saw him opposing his own nephew Wahrām III, initially supported by 
an influential court faction. Since 2006 a team of Italian archaeologists and epigraphists from Sapienza University of 
Rome surveyed and studied the commemorative monument erected by the Sasanian king Narseh (293-302 CE) next to 
a strategic pass in the Qaradagh Range (Sulaimaniyah Province) that led from the Zagros to the Mesopotamian planes. 
Work on site has been interrupted from 2009 to 2017 on various grounds and started again with a campaign in the late 
Spring of 2017.

Keywords: Paikuli, Middle Persian. Parthian, Anahita, Narseh, Sasanian Empire, Iraqi Kurdistan.
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Southern Makran is a less known region in the archaeology of southeastern Iran.  During the recent years, archaeological 
filed studies have led to the identification of a significant number of Bronze Age sites in the region. In 2013, during 
the civil activities related to water supply, a small part of an ancient site that was named as Keshik, was accidentally, 
uncovered. The site borrows its name from a village of the same name located in the north of the site. The geographical 
location of the region, where Keshik village is located, demonstrates its strategic-intermediation importance. The main 
aim of this study, while introducing archaeological evidence discovered from the first season of field work in the 
area, is to understand the possible relationship between this part of Iranian Baluchistan and Kech Makran in Pakistani 
Baluchestan during the Miri Qalat IIIb and IIIc periods This is mostly based on pottery typological comparisons, 
especially relief pottery.  In fact, to have a better understanding of the possible communications, the data discovered 
by the province›s cultural heritage experts was also very useful. The evidence documented from the site, including 
the different structures of the tombs, the stone architecture, and the pottery workshop (as one of the centers for the 
production of fine gray pottery), also gives us an understanding of the connections in the Indo-Iranian borderlands.

Keywords: Baluchestan, Kech Makra, Keshik, Miri Qalat, Indo-Iranian Borderlands, Bronze Age

Keshik, Nikshahr: Archaeological Findings from the 
Third Millennium BC in South Makran
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Transferring Reflections: Mirrors, Imperial Power and Architecture 
in Mughal Empire (India) and Safavid Empire (Iran)

Goran Đurđević

Ph.D. Candidate, Department of Archaeology, School of History, Capital Normal University Beijing, China

The empires in Iranian, Pakistani and Indian regions made several impressive architectural and imperial/royal objects 
and palaces. One of them are imperial palaces called Sheesh Mahals or Palaces of mirrors from Mughal emperors (1526-
1857) in India. Similar are various rooms and galleries with mirrors from Safavid’s Iran (1501-1736). Interior design 
made from mirrors, glass and polished materials have been used for production of space and reflection. Outside reflec-
tion in natural water, water tanks and ponds which occupied area around palaces and inside reflection of mirrors and 
mirroring materials could be understand with concept of transferring reflection, political and ideological ideas of power, 
light, reflection and visitor’s experience in Mughal era in South Asia and Safavid period in Iran. The reflective surfaces 
are related with ideology of Sun, golden lion and light which are cosmological representations. This concept is linked 
with panopticon (J. Bentham, M. Foucault) and analyzed as imperial power, control and rulership in the early modern 
era of Iran, Pakistan and India. The imperial power is defined on several levels of powers: economic and organizational, 
political and diplomatic, psychological, ideological and cosmological, so building a room with mirrors with combination 
of charismatic ruler (emperor, king, leader) and strict system of values, moral and social identity brought an imperial and 
self-control and preserve hierarchy in the both empires (Mughal and Safavid).

Keywords: reflection, mirrors, transferring reflection, water surfaces, Sheesh Mahal, Mughal Empire, Safavid Empire
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Recent Field Research at Gonur Depe, Turkmenistan: Spring 2019.

At spring 2019 the Margiana archaeological expedition continues its investigation as part of the Agreement between the 
Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences and the Ministry of Culture of Turkmen-
istan. As part of this study, targeted excavation was undertaken on north-east of the Gonur North (Trench 18) and the 
satellite settlement Gonur 20. Some very interesting and unique discoveries were made here. A unique large stone seal 
amulet with a double-sided carved image was found in the Trench 18. The artifact has the shape of a truncated ellipse 
and has a through hole+ along its long axis. A scorpion and the ‘imprint’of a human foot are depicted on one side. Near 
the head and claws of the arthropod appears a strange object, may be the heads of an argali and a cat predator. The first 
BMAC polychrome painting was found on Gonur 20. It was found in the grave 78, where the remains of a painted wood-
en item are recorded. Also an iron seal was found in this grave. It is the second iron object at Gonur Depe. The painting 
found inside the tomb at Gonur 20 is the first polychrome painting on BMAC territory. Comprehensive study of the 
artefact will allow us to reconstruct ancient technologies and provide new data on the objects and themes of BMAC art. 
The artefact is also important to the understanding of the interaction between Old World civilizations, and will provide 
opportunity for this research once its conservation is complete and the entire composition can be reconstructed.

Keywords: Bactria-Margiana Archaeological Complex, Oxus Civilization, Bronze Age, Central Asia.

Alexey Fribus1,*, Sergey Grushin2 and Nadezhda Dubova3

1Kemerovo State University, Kemerovo, Russia

2Altai State University, Barnaul, Russia

3 Institute of Ethnology and Anthropology RAS, Moscow, Russia.

archaeology@kemsu.ru



کنفرانس بین المللی مجازی
 باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
 30-31 تیرماه 1399،  زاهدان- ایران

 International Virtual Conference on
Archaeology of Iran and Adjacent Regions

20-21 July 2020,  Zahedan-IRAN

IVCA IRAN AR

* Corresponding author e-mail address:

26

Between the North and the South of Hindu-Kush, 
the Bronze Age in Afghanistan and its Relation with the Neighboring Countries

Bashir Ahmad Rustaqi

Ph.D. candidate: University Panthéon-Sorbonne, Paris 1, France

Similar to other Central Asian sites, the Bronze Age in Afghanistan starts from 3000 BC and ends with the appearance 
of hand-made painted ceramics culture and metal objects around 1500 BC. Divided into three stages: Early Bronze Age 
(3000-2500/2400 BC.), Middle Bronze Age (2500/2400-1800), and Late Bronze Age (1800-1500 BC.). These periods 
correspond respectively to the Namazga site (IV to VI) cultural levels. This paper presents a review of the long period 
between the South and the North of the Hindu-Kush, a mountain range that stretches through the center of Afghanistan 
and divides this country into two parts. Contrary to other neighboring countries, the scientific research of the Bronze Age 
period is insufficient in Afghanistan. A small number of Bronze Age sites have been excavated in this country mainly by 
Afghan, French, and Russian archaeologists. The excavation of some great sites all across Afghanistan between the years 
of 1951-1979, lets us to better understand the civilization of this era. This paper presents equally a brief discussion from 
the appearance of early urbanization in the South of the country around 3000 BC up to the emergence of the first settled 
farming tribes in the North of Afghanistan between 2500-1800 BC and their rich civilization called BMAC (Bactria-Mar-
giana Archaeological Complex/Culture), as well as the relationship between this part of the world & adjacent regions. 
Another subject of our discussion will be the period between (1800-1500 BC, or Late Bronze Age), which has been 
marked by the abandonment of sites or reductions in the size of BMAC sites. However, there was the expansion of new 
settlement, proved by the excavation of Henry Paul Francfort in Shortughaï in Takhar province, where we can observe the 
unusual ceramics that came from the northern regions.

Keywords: Bronze Age, BMAC, Indus Civilization, Afghanistan
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The Study of the Mosaic Decor Technique 
and the Reconstruction of the Compositions of the 3rd Millennium BC 

from the “Royal Necropolis” of Gonur Depe 

Bronze Age (2300-1500 BC) site Gonur was discovered in early 1970-s by prof. Victor I. Sarianidi as a result of many 
years of archaeological researches in southeastern Karakum desert in Turkmenistan as well as almost 200 other set-
tlements of Margush country. The work, both on the site in ancient delta of Murghab rover and with the collections of 
finds made there and stored in the museums of Mary and Ashgabat, is carried out by the Russian-Turkmen Margiana 
archaeological expedition as a part of the Cooperation Agreement between the Institute of Ethnology and Anthropology 
of the RAS and the Ministry of Culture of Turkmenistan. In 2004 and 2009 “Royal cemetery” with hypogea tombs with 
fragments of mosaic decor preserved in them was discovered at Gonur Depe  (Sarianidi, Dubova 2013). These findings 
were one of the most significant in the history of studying of  antiquities of Turkmenistan. The collection of Gonur 
mosaics is diverse and huge: friezes with griffins, compositions with snakes, complex ornamental patterns made up 
of several details of complicated shape and many more individual tesserae were found in a separate form. Among the 
important finds are unique mosaic decoration of the “ostensories” (large wooden boxes, where most valuable funeral 
gifts were stored), preserved mostly in fragments, but without losing their artistic value. Since 2011, the study and resto-
ration of the collection of Gonur mosaics has been carried out by specialists of the State Scientific-Research Institute of 
Restoration (Moscow) in conjunction with the State Museum of Fine Arts of Turkmenistan. In the process of analyzing, 
studying, systematizing and preserving of individual disparate elements of mosaic tesserae restorers drew attention to 
some technological features, which, subsequently, became keys to unraveling the compositional solutions of the ancient 
Margush masters. Much work has been done to study the best-preserved “Friezes with Griffins”. Variants of recon-
struction of ancient compositions made of mosaic details and complemented by polychrome painting are made based 
on the performed studies. In the laboratories of physical and chemical researches of the Institute of Restoration and in 
the chemical-technological laboratory of the Grabar Art Conservation Center (Moscow) a series of analyzes of samples 
of mosaic materials were conducted. Analytical studies of tesserae materials, tesserae mounting solution, pigments and 
decorative coatings were performed (Veresotskaya 2016: 317-318; Dubova et al 2019). The conducted studies made it 

Galina E. Veresotskaya1, * and Natalya A. Kovaleva2

1, 2State Scientific-Research institute of restoration, Moscow, Russia  

gala-veres@yandex.ru



کنفرانس بین المللی مجازی
 باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
 30-31 تیرماه 1399،  زاهدان- ایران

 International Virtual Conference on
Archaeology of Iran and Adjacent Regions

20-21 July 2020,  Zahedan-IRAN

IVCA IRAN AR

* Corresponding author e-mail address:

28

possible to understand the technical and technological features of manufacturing, decoration, the assembly and mounting 
system of Gonur mosaics. And although there is still a lot of work in this direction, important conclusions have already 
been made in studying the technological features of mosaics. Every year the study, conservation and restoration of the 
mosaic collection of Gonur Depe continues with the large help of the National department for protection, investigation 
and restoration of historical and cultural monuments of Turkmenistan and is complemented by new discoveries. It has 
not been possible to find such diverse mosaics made using complex technological methods of decoration on any other 
monument of world culture up to now.

Keywords: Mosaic Decor Technique, Royal Necropolis, Gonur Depe, 3rd Millennium BC
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Are Water and Power Still on the Agenda? the Role of the Water Resources in the 
Murghab (Turkmenistan) and the Paleochannel System of Togolok and Ojakly 

Areas During the Bronze Age 

Roberto Arciero
  

 Faculty of Archaeology, Leiden University, Netherlands

The 1957 publication of the famous Wittfogels’ book “Oriental Despotism” immediately raised significant debates con-
cerning civilization, social complexity and water resources. Although Wittfogel theories are largely dismissed today, 
they are still triggering debates about the relation between water and power. Indeed, as already pointed out by other 
scholars, the management of a water and irrigation systems might be potentially hierarchical in nature. The inequality 
derives from the nature of the water. Irrigation and natural hydrological systems necessitate an input and output in order 
to work, as well as an upstream and downstream to flow. This system might generate an inevitable hierarchical rela-
tionship between who receives the water first and who receives it last. However, this top-down system might be reliant 
on different factors, such as the impact of social and political negotiation between agents. Modern Turkmenistan hosts 
one of the larger inner deltas of Central Asia that during the Bronze Age has been the cradle of the Bactria-Margiana 
Archaeological Complex (BMAC - also known as Oxus Civilization). The extensive excavation of Gonur Depe revealed 
several water-related objects (e.g. water pipes) under the main citadel, as well as the existence of an artificial canal able 
to divert and bringing water to the settlements and possibly to external fields. Although related to Gonur as such, these 
evidence might suggest a degree of complexity related to the water resources. Likewise, the water management of the 
Murghab communities provoked, in the last decades, debates on the role of the water resources and to what extend the 
possible water shortage would have led to conflicts. However, regardless of the extension of the possible system(s), wa-
ter management not necessarily always lead to conflict, neither cooperation, as long as water demands can be satisfied 
for all. Likewise, it has been proved already that large irrigation systems do not necessitate any State sponsorships to be 
efficient. Although a complex channels system occurred in the region as far as back to the 3rd millennium BC, and it has 
been partially investigated by the AMMD project, yet different research questions remain. This paper aims to present 
the results of the paleochannels analysis around the area of Togolok and Ojakly in the Murghab alluvial fan. The local 
areas have been analyzed employing remote sensing analysis and integrated by walking survey. Moreover, the use of 
modelling suite over one paleochannel has been carried out in order to further explore the relationships between water, 
power and social complexity.  The project aims to investigate the ancient channel system of Togolok and Ojakly area 
and to what extent water resources contributed to shape the social complexity and settlements patterns of the BMAC 
communities.

Keywords: BMAC, Watermanagement, Paleochannel, Bronze Age.
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BMAC or not BMAC? Terminology Versus Archaeology

Barbara Cerasetti 
 

University of Bologna, Italy 

To define the BMAC phenomenon (Bactria-Margiana Archaeological Complex), or Oxus Civilization, and above all 
to refer to a precise chronological period and a better defined geographical area, which certainly goes beyond the lim-
ited boundaries that the term suggests, still provokes a heated debate among scholars. The brilliant intuition of Viktor 
Ivanovich Sarianidi undoubtedly needs further on-field investigations to fully understand the dynamics that led to the 
formation, apogee and dissolution of the BMAC phenomenon. To date, unfortunately, many scientific limitations still 
hinder a broader and more decisive understanding of the phenomenon. The limited geographical boundaries that are 
erroneously believed to be those of BMAC expansion (present-day northern Afghanistan, southern Turkmenistan and 
Uzbekistan, western Tajikistan, and north-eastern Iran), the numerical insufficiency of the investigated BMAC sites, the 
isolated chronological sequences based on ceramic seriations and radiocarbon dating of individual settlements, that often 
define a sub-culture and not the BMAC phenomenon as a whole, as well as the all-too-often partial interpretation of some 
scholars, make difficult a broader and all-encompassing vision of the whole.  Undoubtedly, it is not easy for those who 
try "to empty the sea with a teaspoon", as those who have remained to excavate in the Bronze Age Margiana know very 
well. In the Murghab alluvial fan, the Middle Bronze Age archaeological site distribution seems to demonstrate the very 
consistent development of a settlement pattern and political-cultural system hierarchically organized, with the central 
large site of Gonur North. The city was the BMAC ‘capital’ of the surrounding medium- and small-size satellite towns 
and the administrative activity was distributed on the whole immediate territory through a coherent system of secondary 
size sites, controlling modular territories. Togolok 1 is considered one of these secondary-size settlements, a fundamental 
connection between the BMAC capital and the rest of the territory belonging to its jurisdiction. The strategic intra and 
extra- regional importance of Togolok 1, the uninterrupted chronological sequence from the BMAC fluorescence to the 
following dissolution, as well as the direct interconnection with pastoral cultures from the southern regions of Siberia 
and northern Kazakhstan, which represents an important piece of this exciting mosaic, confirm the accuracy of our oper-
ative strategy so that a further window can be opened on the complexity of the BMAC system.

Keywords: Central Asia, Ancient Margiana, BMAC, Togolok 1, agropastoralists
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Religion and Spiritual Life in the Bronze Age Murghab Region 
(Southern Turkmenistan)

New Evidence from Bronze Age Terracotta Figurines and Seals 

Luca Forni 

University of Bologna, Department of History and Cultures, Italy

Since 2009 the Italian-Turkmen Archaeological Mission has conducted numerous projects in southern Turkmenistan, as 
stratigraphic excavations and surface survey, mainly in order to understand how mobile peoples integrated in the broad 
social arena of the vast open pasturelands and in the sedentary contexts of the Murghab alluvial fan. This region was 
doubtlessly a strategic location for interactions between sedentary farmers and mobile pastoralists in the Bronze Age 
(Middle and Late Bronze Age - 2400-1300 BCE). The investigation of sedentary villages and mobile campsites from 
the Bronze Age has allowed a better understanding about what customs and traditions mobile pastoralists may have 
borrowed from their sedentary contemporaries and how at the same time they kept intact their own traditions. However, 
numerous doubts still remain about what kind of interaction occurred between the spiritual life and belief system of 
each group. Few data regarding this matter were drawn from the excavations of the semi-nomadic sites. On the contrary, 
artefacts as terracotta figurines, seals and ceremonial vessels detected during the investigations of the Namazga V sites, 
especially Gonur North and its necropolis, showed how sedentary populations had their own complex belief system. 
Considered all the shared elements of sedentary and mobile pastoral lifestyles, especially in the material culture, can we 
hypothesize an interaction in the spiritual sphere between the two cultures? And if this happened, how mobile pastoral-
ists 'reinterpreted' and adapted sedentary customs to their own spiritual life? What were the artifacts linked to beliefs 
attributed to the sedentary culture that nomad pastoralists decided to take with them during their seasonal mobility? 
About these questions, recent discoveries carried out between 2014 and 2018 at the sedentary site of Togolok 1 can 
offer new important answers. The researches led to the identification of three phases of occupation attributed to groups 
of nomadic pastoralists after the abandonment of the sedentary farming site or at least in a final stage of its life during 
the Late Bronze Age. An in-depth analysis of the findings documented in these layers will allow a better understanding 
regarding the everyday and spiritual life of people who lived in one of the most important regions of Central Asia.

Keywords: Bronze Age, Murghab, Central Asia, Terracotta figurines, Seals
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The Faunal Remains from Togolok 1 (Turkmenistan): Preliminary Analysis 

Alberto Potenza  

University of Salento, Italy

The animal bones subject of this brief communication were recovered in two trenches carried out in the settlement of 
Togolok 1 in southern Turkmenistan. Although particularly of small-size, the osteological samples provide an inter-
esting picture of the eating habits and economic conditions of this context. The preliminary study of the bone samples 
coming from the excavation of Trenches A and B suggests that the fauna is mainly composed of domestic animals, 
with the predominance of sheep and goats. However, there are also other domestic species such as pigs and cattle. 
These are of considerable interest from an economic and environmental point of view, as they require the presence of 
a semi-permanent community with agricultural subsistence and significant availability of water. The exploitation of 
wild animals is also attested, although their incidence in the economy of the site appears to be lower compared to the 
domestic species: the discovery of gazelles, leprids and turtles are symptomatic of open environments, also favorable 
for grazing sheep and goats. Most of the bone fragments analyzed have a very high degree of homogeneous combus-
tion, which changes the physical state of the elements by altering their color, which ranges from compact black to gray 
and white. In addition, some bone elements present deep traces of slaughter, suggesting an animal use aimed mainly at 
food consumption. 

Keywords: Togolok, Faunal remains, preliminary analysis, archaeozoology, animal bones

albertocosimo.potenza@studenti.unisalento.it



کنفرانس بین المللی مجازی
 باستان شناسی ایران و مناطق همجوار
 30-31 تیرماه 1399،  زاهدان- ایران

 International Virtual Conference on
Archaeology of Iran and Adjacent Regions

20-21 July 2020,  Zahedan-IRAN

IVCA IRAN AR

* Corresponding author e-mail address:

33

Trade, Cultural and Migration Relations of Bronze Age Margiana

Nadezhda A. Dubova

Institute of Ethnology and Anthropology of Russian academy of sciences; 

Russian-Turkmen archaeological expedition, Russia

Mouru by Avesta, Margush by famous Behistun inscription, later known as Margiana in Greek documents was con-
firmed archaeologically by prof. Victor I. Sarianidi in the ancient delta of Murghab River only fife decade ago. The 
new center of early civilization in south-eastern part of the Kara Kum desert in modern Turkmenistan is now actively 
explored. Very close cultural connections with Near East, different parts of Iran, Northern Afghanistan was underlined 
by prof. Sarianidi in his first publications on Bactria-Margiana archaeological culture/complex (BMAC). The discoverer 
believed that the large tribal migration caused by the Eurasian xerothermic period took place in the second part of the 
3rd Mil. BC. In his later texts prof. V. Sarianidi shew several interaction between Margiana and Indus civilization. Many 
colleagues agreed with parallels of Margiana culture and both Near East and Indus ones. But only few of them believe 
for real migration on these large territories. Main part opponents agree with Vadim Masson point of view that BMAC is 
a result of historical evolution of Namazga V cultures of Turkmenistan and all analogies can be explain by trade. New 
paleogenetic data (analysis of more than 500 representatives) on Eastern Europe, Central Asia, Indian subcontinent 
Siberia (but only single samples from Near East and Caucasus) show presence of makers characteristic of Chalcolithic 
Yamnaya culture of southern part of Eastern Europe in Gonur and Indian gen pool as well as specific old-Indian markers 
in Gonur population. These findings confirm not only trade or cultural interactions but also the real migrations between 
centers of civilization of the Old World. The same can be said on the example of both anthropological, archaeozoolog-
ical and archaeobotanical materials. They are collecting and analyzing during many years by our international team of 
Russian-Turkmen Margiana expedition, which is working in the frames of the Agreement between Institute of Ethnol-
ogy and Anthropology of RAS and Ministry of culture of Turkmenistan. Many biological materials as well as images 
of plants and animals show wide connections of BMAC with surrounding territories including, for example Persian 
Gulf and Egypt. One more very important and interesting problem is interactions between agriculture and cattle breeder 
worlds, meaning by these words, not only (as it’s do usually) movable pastoralists of Eurasian steppe but also the tribes 
who had a similar lifestyle around the settlements of the ancient Murghab delta. Thus, the report publishes these and 
other new aspects of our current activities at Gonur Depe. I hope that all the data together will help us to describe and 
understand the BMAC phenomenon as well as its history.

Keywords: BMAC, material culture, archaeozoology, archaeobotany, anthropomorphic plastics, physical anthropology, ancient farmers, movable pastoraists
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Bronze Age Ceramics from Margiana: 
New studies at Togolok Depe

Elise Luneau 

German Archaeological Institute, Eurasien-Abteilung, Germany

The ceramic production of the Oxus Civilization (ca. 2300-1500 BCE) is mainly known through typo-chronology, built 
from the comparative analysis of shapes of entire vessels from grave contexts, but the characterization of the production 
at settlements has been poorly investigated. Recent archaeological work at the major Bronze Age site of Togolok Depe 
(joint Turkmen-Italian-American Mission) in Turkmenistan provide new first hand-data for the analysis of the pottery 
production in Margiana. The study contributes to a better definition and characterization of the ceramic traditions, as 
well as to the understanding of regional and extra-regional variations. The ceramic data also exposes various elements 
of continuity and discontinuity in transition from the previous and to the following periods which demonstrate a sub-
stantial change in the regional evolution of the pottery traditions. 

Keywords: Bronze Age, Margiana, Togolok Depe, pottery traditions.
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سواحل شمالی خلیج فارس )استان بوشهر( در هزاره پنجم پیش از میالد

محمد حسین عزیزی خرانقی

پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور

مطالعات باستان شناسی دوره پیش از تاریخ در سواحل شمالی خلیج فارس در محدوده استان های بوشهر و هرمزگان بسیار اندک و محدود صورت پذیرفته است 
و تمرکز اصلی مطالعات بیشتر بر دوره های تاریخی و اسالمی قرار داشته است. وجود محوطه-های شاخص و بزرگی چون سیراف و کاخ های هخامنشی در این 
منطقه موجب تمرکز مطالعات باستان شناختی بر این دوران شده و دوره پیش از تاریخ عموما کمتر شناخته شده است. بررسی های باستان شناسی صورت گرفته 
در این منطقه و همچنین کاوش های انگشت شماری که در محوطه های پیش از تاریخی و مخصوصا آثار مربوط به هزاره پنجم پیش از میالد در این منطقه 
صورت گرفته؛ حاکی از وجود استقرارهای انسانی در دوره های فرهنگی پیش از تاریخی در سواحل شمالی خلیج فارس است که عالوه بر اینکه از دریا بهره می 
بردند؛ روابط تنگاتنگی نیز با پس کرانه های خود در داخل خاک ایران و مخصوصا حوزه فرهنگی فارس داشتند؛ این ارتباط دو سویه با فارس در این منطقه 
تاکنون نیز ادامه یافته است. یافته های باستان شناسی و مطالعات جانور باستان شناسی که بر روی بقایای حیوانی از محوطه های پیش ازتاریخی نشان می دهد 
که بخش زیادی از منابع غذایی دریایی بوده و شکار حیوانات بزرگی همچون کوسه که نیاز به صید دور از ساحل دارد؛ نشان دهنده تسلط آنان بر قایقرانی نیز می 
باشد. بیشتر آثار پیش از تاریخ شناسایی شده در استان بوشهر در شهرستان دشتستان و سپس دیلم قرار دارند که در این مطلب محوطه ها و تپه های شناسایی 
شده از قبیل محوطه چهارروستایی، چغابور، سوزو، قاشی، نصرک و تهماچی و تمب سوته در هرمزگان معرفی شده و سعی گردیده با توجه به الگوی پراکنش 

این محوطه ها در منطقه و مواد فرهنگی شناسایی شده از آنها؛ ضمن ارائه گاهنگاری نسبی به روابط فرهنگی آن ها با مناطق پس کرانه ای نیز پرداخته شود. 

واژگان کلیدی: سواحل شمالی خلیج فارس، استان بوشهر، محوطه های هزاره پنجم، فارس، صید
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مهمترین دستاوردهای فصل 22 کاوشهای باستان شناختی تپه هگمتانۀ همدان

مهرداد ملکزاده

 پژوهشکدۀ باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور

بیست ودومین فصل کاوشهای باستان شناختی تپه هگمتانه به مدت 70 روز از 1399/2/1 تا 1399/4/10 در بهار و روزهای آغازین تابستان سال جاری در شهر 
همدان انجام شد؛ هدف اصلی کاوش در این فصل که از سوی ادارۀ محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان و پایگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری هگمتانه تعریف شده بود، در وهلۀ نخست بازبینی در عرصه و حریم هگمتانه خصوصاً از طریق ساماندهی ضلع و جبهۀ جنوبی محوطه بود، جایی که 
با بخشی از بازار سنتی و قدیمی همدان موسوم به بازار آهنگران اتصال و اصطکاک پیدا می کرد و این خود از دیرباز از معضالت محیطی محوطه به شمار می آمد، 
که خوشبختانه با پیمایشها و سنجشها و تکیه بر دانسته ها و آموخته های فصول پیشین و گمانه زنیهایی چند راهکارهای اجرایی و عملی برای حل این مشکل 
طرح و پیشنهاد شد. افزون بر آن هدف اداری و اجرایی، گروه کاوش تالش کرد با استفادۀ بهینه از فرصت فراهم آمده، به پاره ای از اهداف علمی و پژوهشی خود 
نیز دست یابد. ناگفته پیداست به دلیل تنگناهای مالی موجود، گروههای باستان شناسی در سالهای اخیر با مشکالت عدیده ای دست به گریبان هستند، به تبع 
آن گروه کاوش فصل بیست ودوم در هگمتانه هم فقط توان به کار گیری تعداد بسیار محدودی نیروی کارشناسی و کارگری را در اختیار داشت با این وصف نتایج 
این فصل خرسندکننده و امیدبخش ارزیابی می تواند شد، چه آنکه گروه تقریباً به تمامی اهدافی که مدنظر می داشت دست پیدا کرد.عملیات میدانی کاوش در 
چهار کارگاه سازماندهی شد: 1( کارگاه چال  شترخواب، 2( کارگاه برج و بارو، 3( کارگاه بازخوانی کاوش فصول 19 و 20 در نزدیکی دیوار جنوبی محوطه، و 4( 

گمانۀ عمیق کارگاه مرکزی.
1( کارگاه چال  شترخواب: طی فصل سیزدهم کاوش، به سال 1384، به سرپرستی زنده یاد دکتر مسعود آذرنوش، نگارنده )مهرداد ملکزاده( در مقام معاون هیئت، 
با همکاری علی اکبر وحدتی و رضا ناصری، موفق به بازکردن یک گمانۀ پیشرو در کف چال شترخواب شده بود و در عمق 300 سانتی متری به بقایای دیواری 
سنگی و در کنار آن سفالهای شاخص دورۀ هخامنشی، عصر آهن پایانی و قدیمتر دست یافته بود؛ متأسفانه این دستاورد بسیار مهم در آن زمان محل توجه 
سرپرست محترم کاوش قرار نگرفت. در فاصلۀ بیش از پانزده سالۀ مابین 1384 تا 1399 آن کارگاه بنا بر دالیل نادانسته توسط افراد یا اشخاصی ناشناخته ویران، 
منهدم، معدوم و با نخاله های ساختمانی و بعضاً زباله های متعفن پُر و از انظار ناپدید شده بود. گروه کاوش فصل بیست ودوم با بازکردن سه گمانۀ 2/5 در 2/5 متر 
آن گمانۀ پیشرو را مجدداً گشود و در عمق 320 سانتی متری موفق به کشف ادامۀ دیوار سنگی پیشگفته و محل برگشت و کنج 90 درجۀ آن شد. افزون بر آن 

تعداد بسیاری یافته های سفالی مربوط به دورۀ هخامنشی، عصر آهن پایانی، قدیمتر )و نمونه هایی احتماالً از عصر مفرغ( به دست آمد.
2( کارگاه برج و بارو: استاد دکتر محمدرحیم صراف طی یازده فصل )1362 تا 1379( بقایای معماری منظم و هندسی خاصی را در جای جای عرصۀ تپۀ هگمتانه 
کاویده است، ایشان با تبعیت از آن شبکۀ معماری با نظم مربعاتی، پس از کشف و کاوش بخشهای از بارو و دو برج، طرحی برای بازسازی و ادامۀ برج و بارو 
پیشنهاد کرده که در برخورد و مواجهۀ با بقایای معماری و خصوصاً پستی و بلندیهای توپوگرافیک تپه عماًل ناموجود و احتمال وجودش ناممکن به نظر می آمد؛ 
گروه کاوش فصل بیست ودوم با ایجاد کارگاهی متکی و متناسب با توپوگرافی تپه در جایی که انتظار وجود بقایایی برجی در باروی باستانی را داشت موفق به 
کشف آن شد، از مهمترین یافته های سفالی این کارگاه تکه ای از سفالینه ای معروف و مشخص در باستان شناسی عصر آهن پایانی است که اصطالحاً ’پیالۀ مادی‘ 

)‘Median bowl’( نامیده می شود.

Malekzadeh.mahrdad@gmail.com
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3( کارگاه بازخوانی کاوش فصول 19 و 20 در نزدیکی دیوار جنوبی محوطه: در این کارگاه برای مشخص کردن نحوۀ ارتباط معماری منظم مربعاتی معروف تپه 
هگمتانه با الیه های احتمالی زیرین و دیرین در پای یکی از دیوارهای یافت شدۀ فصول پیشین گمانه ای پیشرو ایجاد شد که نشان داد آن دیوارها مستقیماً بر 

روی خشتهایی تقریباً همسان ولی قدیمی تر بنا شده است.
4( گمانۀ عمیق کارگاه مرکزی: پس از گسترش خاکبرداری در کارگاه مرکزی طی فصل پنجم کاوش )1373( و فصول بعدی، که منجر به پیدایی آن معماری 
معروف منظم شبکه بندی شده )5/17 در 5/17 متر( شد، و در پی آن فهم پیمون بندی )modulation( حاکم بر آن شبکه بندی، آقای دکتر صراف تا واپسین 
روزهای حضور خویش در مقام سرپرستی کاوشها تمامی توان و همت خود را صرف یافتن و کاویدن بافتها و بخشهایی بیشتر از آن معماری در نقاط مختلف پهنۀ 
تپه هگمتانه کرد. در روزهای پایانی کاوش همان فصل پنجم )1373( که افتخار عضویت در گروه را داشتم، از ایشان خواستم جایی در معبر را بشکافیم و به زیر 
آن معماری منظم به جستجوی الیه های احتمالی زیرین و دیرین تر رویم، از این پیشنهاد استقبال نشد تا اینکه ایشان برای کاری اداری به تهران مراجعت کرد 
و من از فرصت )سوء(استفاده کردم و در بخشی از معبر کارگاه مرکزی گمانه ای پیشرو به عرض 5/0 و طول 5/1 و به عمق نزدیک به 3 متر باز کردم. نتیجۀ آن 
گمانۀ پیشرو این بود که مشخص شد زیر آجرهای آن معماری منظم و در واقع به زیر آخرین رج پی آجری معبر، دیواری با حدود 5 رج خشت وجود دارد و زیر 
آن را بافتار چینه مانندی )حدود 5/0 متر( پر کرده و زیر آن 12 رج خشت دیگر قابل تشخیص است و آن مجموعه گویا به روی سازۀ سنگ چینی قرار گرفته 
است؛ بدین ترتیب برخالف تصور آقای دکتر صراف )و پس از ایشان، زنده یاد دکتر مسعود آذرنوش که او نیز چنان می پنداشت( آن معماری معروف منظم نخستین 
سازۀ روی خاک بکر در هگمتانه نبود و نیست! آن گمانه و نتایج حاصله از آن مورد استقبال آقای دکتر صراف قرار نگرفت و به دستور ایشان پُر شد، ولی امسال، 
26 سال بعد، گروه کاوش فصل بیست ودوم به قرینۀ آن گمانۀ پیشرو قبلی، گمانه ای دیگر در کف معبر کارگاه مرکزی باز کرد و در عمق 350 سانتی متری به 
دیواری سنگی شبیه همان سازۀ سنگ چین دست یافت به همراه مقادیری یافتۀ سفالین که در میان آنها نمونه های قابل تاریخگذاری به دورۀ هخامنشی، و عصر 
آهن پایانی دیده می شود. بدین ترتیب به نظر می رسد گروه کاوش فصل بیست ودوم پس از 37 سال از آغاز کاوشها در سال 1362 و پس از گذشت شش دهه از 
انتخاب محل تپه هگمتانه در بافت قدیمی شهر همدان کنونی برای جستجوی بقایای ماّدی دورۀ ماد در دهۀ 1340، به مواد فرهنگی آن دوره در بافت و بستری 

نسبتاً مطمئن دست پیدا کرده است.

واژگان کلیدی: همدان، هگمتانه، کاوشهای باستان شناختی، عصر آهن، دورۀ ماد

Malekzadeh.mahrdad@gmail.com
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»نوسنگی«، اصطالح شناسی فاقد مهندسی دانش؛
سازمان دهی دانش فنی و سامان دهی مفاهیم علمی

حمیدرضا قربانی 

گروه باستان شناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند 

»اصطالح شناسی« به مثابه زیربنای هر دانشی در تالش برای درک و یافتن روش ها و ضابطه های تعریفِی واژه ها و اصطالحات تخصصی علوم مختلف است؛ تا از 
آن طریق برای هر واژه و اصطالحی توضیح و تعریفی کافی ارایه دهد. دست یابی به چنین هدفی نیازمند »دانش فنی« نظام مند و »مفاهیم علمی« ساختارمند 
است. در این صورت می توان بین اصطالح شناسی و مهندسی دانش پیوند برقرار کرد. اصطالح شناسی با ارایه ی رویکردی کارآمد به بیان »مفهوم«، به مثابه یک 
ماهیِت متشکل از مجموعه ای از ویژگی ها برای ایجاد نظم ذهنی و برقراری ارتباط است. پس از درک کافی از مطابقت یک اصطالح با مفهوم مرتبط، می توان آن 

اصطالح را با آگاهی به یک مفهوم نسبت داد. 
در اینجا، اصطالح شناسی »نوسنگی«، به مثابه واژه ای جهان شمول و پرتکرار در دانش باستان شناسی، از دو منظر درزمانی و هم زمانی و برپایه ی دانش فنی و 
مفاهیم علمی مورد بحث، توضیح و تبیین قرار گرفته است. واژه ی نوسنگی به معنای »عصر سنگ جدید«، اصطالحی ست که برای نخستین بار در 1865م 
توسط ِسرجان لوباک و به منظور اصالح سیستم سه دوره ای تامِسن، ابداع شد. اگرچه لوباک فقط برپایه ی تغییر تکنولوژیکی در ادوات سنگی، و به درستی، از 
آن برای تشخیص و تفکیک »عصر سنگ صیقلی« از اعصار پیش و پس از آن استفاده کرده بود؛ اما این چایلد بود که-به رغم دانش بیشتر، بدون در نظر گرفتن 

اصطالح شناسی- در 1936 با بیان »انقالب نوسنگی«، به این اصطالح جایگاهی رفیع در دانش باستان شناسی بخشید.  
از آن زمان تاکنون، و عموما با پیروی از چایلد، بیشتر باستان شناسان از نوسنگی برای نامیدن دوره ای با بازه ی زمانی مشخص اما با تقدم و تاخر متفاوت برحسب 
و...  ایدئولوژیکی،  اقتصادی،  اجتماعی،  تکنولوژیکی،  و پیچیدگی های  از گوناگونی ها  با طیف وسیعی  امروزه  استفاده می کنند. دوره ای که  موقعیت جغرافیایی، 
مشخص شده؛ بسیار بسیار فراتر از آن چیزی است که لوباک و همتایان تقریبا هم زمانش برای آن از عنوان نوسنگی استفاده کرده بودند. بنابراین، اصطالح شناسی 

نوسنگی بدون مهندسی دانش در علم باستان شناختی معاصر، پرکاربرد اما ناکارآمد است، زیرا دانش فنی و نظام مفاهیم جدید را بازتاب نمی دهد.

واژگان کلیدی: باستان شناسی، نوسنگی، اصطالح شناسی، مهندسی دانش، سازمان دهی دانش فنی، سامان دهی مفاهیم علمی

ghorbani.hr@birjand.ac.ir
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مدیریت سیالب: مدرن سازی یک تجربه تاریخی،  
فناوری بومی سازه های قنات روستای دزک سراوان

حامد ابراهیمی1 و مهدی مرتضوی2

1دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد، واحد زاهدان، ایران

2پژوهشکده علوم باستان شناسی و گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

یکی از مهمترین فناوری های بومی در منطقه بلوچستان که کمتر بدان توجه شده است، سازه های مرتبط با منابع آبی از جمله قناتها می باشند. در طی پروژه 
میدانی روباهک- دزک شهرستان سراوان در تابستان 1397، تیم باستان شناسی تحت سرپرستی مهدی مرتضوی موفق به شناسایی تعداد قابل توجهی از قنات 
ها گردید که برخی از آنها احتماال در زمانهای بسیار دور مورد استفاده قرار گرفته بودند. برخی از این قناتها در حاشیه مسیل ها قرار گرفته اند که تصور می شود 
در دوره فعالیت در راستای مدیریت سیالب مورد بهره برداری قرار می گرفتند. با توجه به قابلیت هایی که دانش الگوریتمیک در اختیار معماری قرار داده می توان 
با استفاده از راهکار توسعه پارامترها و استفاده از الگوریتم ها، راه حل مناسبی در راستای مدیریت مشکالت ناشی از ناهنجاریهای محیطی از جمله مدیریت سیالب 
از طریق تجهیز سازه های قنات را ارائه داد. در واقع بهره گیری ازجریان های سیالب  و مسیردهی آن به سمت ساختارهای باستانی قنات در این مناطق می تواند 
راه حلی مناسب جهت مدیریت بحران سیالب باشد.  از این رو در پژوهش پیش رو با هدف مدیریت سیالب به منظور احیای یکی از وظایف سازه های قنات ها در 
منطقه مورد مطالعه، روستای دزک سراوان، و با استفاده از داده های میدانی برگرفته از پروژه روباهک-دزک و اطالعات کتابخانه ای با بهره گیری از نرم افزار طراحی 
الگوریتمیک )پالگین گرس هاپر در محیط نرم افزار راینو( و تحلیل سیاالت )انسیس(، راهکارهایی جهت مدیریت سیالب با ساخت سطحی الگوریتمیک جهت 

مدیریت و کنترل سرعت و فشار جریان سیالب و جهت دهی آب به داخل قنات در جهت احیای دوباره این سازه ها در این مناطق ارائه می شود. 

واژگان کلیدی: روباهک-دزک، سراوان، طراحی الگوریتمیک، تجارب تاریخی، مدیریت سیالب، سازه قنات

mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
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طبقه بندی قبور سنگی محوطه دمب کوه، بخش دشتیاری، شهرستان چابهار،
 استان سیستان و بلوچستان

مرتضی حصاری1، حسن اکبری2 و مجید بدیعی گورتی3

1گروه باستان شناسی، دانشگاه هنر اصفهان

2، 3 کارشناس ارشد باستان شناسی

طرح مستند سازی و طبقه بندی بخشی از قبور سنگی محوطه دمب کوه بخش دشتیاری، شهرستان چابهار، استان سیستان و بلوچستان از برنامه های پژوهشی 
حمایت شده توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اُستان سیستان و بلوچستان است. در این منطقه، در بخش های جنوبی بلوچستان  نگور 
و گواتر در دشتیاری تا چابهار کارهای گرنت و پوتینگر یکی از نخستین کارهای مطالعاتی دشتیاری با اهداف استعماری بود. اهدافی که سیاست ادامه گسترش 
نفوذ انگلیسي ها در کل سواحل از هند تا ایران دنبال مي گشت و به صورت هدفمند منطقه مابین ایران و هندوستان را مورد تحقیق قراردادند. اداره کل میراث 
فرهنگی استان سیستان و بلوچستان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پایگاه میراث فرهنگی خلیج فارس و دریای مکران برنامه های پژوهشی هدفدار 
علمی- تحقیاتی در شهرستان چابهار را مورد الویت قرار داده است. در همین راستا طرح مستند سازی و طبقه بندی بخشی از قبور سنگی محوطه دمب کوه بخش 
دشتیاری، شهرستان چابهار، در خصوص شناخت پیشینه مکران انجام گرفت. مهم ترین هدف این پژوهش طبقه بندی قبور بر اساس شکل، فرم ساخت و گاه نگاری 
آنها در نظر بود. براساس انجام این طرح، قبور محوطه دمب کوه در 9 گونه طبقه بندی گشتند. برخی از نمونه ها، مانند گونه های دوقلو، سه قلو در بلوچستان 
جدید نویافته هستند. ارتباط فرامنطقه ای قبور براساس فرم و نیز یافته های فرهنگی سطحی به دست آمده از قبور با نمونه های جنوب خلیج فارس مانند هفیت و 

ام النار قابل مقایسه است. 

واژگان کلیدی: دمب کوه، قبور سنگی، دشتیاری، مکران.

mhessari@aui.ac.ir
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برهمکنش های فرهنگی جنوب کرمان و خلیج فارس در عصر مفرغ

خلیج فارس یا دریای پایین )در متون میخی بین النهرین( به عنوان یک حلقه ارتباطی و تجاری مهم در جنوب غرب آسیا به شمار می آید که دست کم 
از عصر مفرغ به بعد، فرهنگ های مناطق جنوب بین النهرین، جنوب خلیج فارس و دریای مکران را به جنوب ایران و تمدن سند پیوند می داده است. در 
منظر فرهنگی عصر مفرغ خلیج فارس، منطقه جنوب کرمان یا حوزه فرهنگی هلیل با تمدن شکوفای جیرفت به عنوان یک حوزه کانونی مهم ایفای نقش می 
کرده است. این منطقه توسط پیوتر استینکلر به عنوان محل جای نام مارهاشی متون سومری پیشنهاد گردیده است. متون تاریخی و مدارک باستان شناختی 
گویای برهمکنش های فرهنگی جنوب کرمان با مناطق همجوار از طریق مسیر دریایی خلیج فارس است. در این مقاله کوشش می-گردد تا برهمکنش های 
خلیج فارس و حوزه فرهنگی هلیل رود در بافت چرخه فرهنگی هزاره سوم پ.م جنوب غرب آسیا ارائه و مورد تحلیل قرار گیرد. به طور کلی، در اینجا به 
ارتباطات و تاثیر و تاثرات فرهنگی میان جنوب کرمان با تمدن سومر در جنوب بین النهرین، جزایر خلیج فارس نظیر جزیره تاروت عربستان، جنوب خلیج 
فارس از صحرای عربستان تا امارات )دیلمون کوچک(، جنوب دریای مکران )عمان/مگن(، بلوچستان )ایران و پاکستان( و همچنین تمدن هاراپا در دره سند 

پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: عصر مفرغ، تمدن جیرفت، خلیج فارس، برهمکنش فرهنگی، متون تاریخی

   نصیر اسکندری

 گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

Nasir.eskandari@ut.ac.ir
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شواهدی از گروه های انسانی دوره پارینه سنگی در مکران، جنوب شرق ایران

مکران در گزارشات باستان شناسی در مقایسه با سایر حوضه های فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ شاید این کم توجه ایی و بی برنامه بودن میان و دراز 
مدت این حوضه ی فرهنگی در ساختار الویت های پژوهشی دانشگاه ها و به ویژه متولی اصلی آن در مراکز تصمیم گیری پژوهشی در کشور باشد؛  به هر روی 
بیشتر محققان زیرحوزه فرهنگی مکران را به لحاظ دارابودن ارتباط فرهنگی با تمدن سند و کشورهای کرانۀ جنوبی دریای مکران مورد توجه قرار می دهند و آن 
را کانونی از شبکه ارتباط تجاری دریایی و زمینی از دوره های پیش از تاریخی تا اسالمی می دانند. یکی از دوره های فرهنگی که در بررسی باستان شناسی بخش 
دشتیاری، قسمت های ساحلی و پس کرانه های مکران،  مورد شناسایی قرار گرفت، دوره فرهنگی پارینه سنگی است. پژوهش ها دربارۀ گروه های انسانی و بقایای دورۀ 
فرهنگی پارینه سنگی ایران دارای مراحل مختلفی از اوایل قرن بیستم م. تاکنون است که خوشبختانه در این زمینه از حدود یک دهۀ گذشته تحقیقات پژوهشگران 
ایرانی پررنگ شده است. اطالعات درباره یافته های دوره پارینه سنگی از بررسی مکران به 4  محوطه باز و یک غار نشان از زیست گروه های انسانی در این محدوده 
جغرافیایی است. پژوهش های انسان شناسی و باستان شناسی دربارۀ انسان های این دوره، تراکم جمعیت 2 نفر در هر کیلومترمربع را تخمین زده اند؛ که البته برای 
گروه های انسانی با نظام معیشتی گوشتی )شکار حیوانات و پرندگان و گیاهی)جمع آوری دانه های خوراکی و میوه های انواع درختان( نرخ باالیی بوده است؛ چراکه در 
این دوره برای دستیابی به خوراک مانند گردآوری و همچنین دنبال شکار حیوانات، فضا محدود است و از طبیعت تأثیرپذیر بوده اند. براساس گونه شناسی مقدماتی 
بر روی ابزارهای جمع آوری شده، حضور گروه های انسانی در دوره فرهنگی پارینه سنگی قدیم و میانه پیشنهاد گشته است. وجود شواهد دوره پارینه سنگی در 

مکران نشان دهندۀ گذرگاه جنوبی شمالی عربستان به ایران در مکران ایران است و نشان از نخستین سند مهاجرت گروه های انسانی و پخش آن در ایران را دارد.

واژگان کلیدی: مکران، پارینه سنگی، گروه های انسانی، جنوب شرق ایران.

مرتضی حصاری

گروه باستان شناسی، دانشگاه هنر اصفهان

mhessari@aui.ac.ir
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کشیک نیکشهر؛ نویافته های باستان شناسی از هزاره سوم ق م در مکران جنوبی

مرتضی گرگی1،*، مهدی مرتضوی2 و محمد حیدری3

1دانشجوی دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 2پژوهشکده علوم باستان شناسی و گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استان سیستان و بلوچستان

مکران جنوبی بخش کمتر شناخته شده ای در مطالعات باستان شناختی جنوب شرق  ایران محسوب می گردد. طی  سال های اخیر  بررسی های باستان شناختی 
صورت گرفته در منطقه منجر به شناسایی  تعداد قابل توجهی از محوطه های عصر مفرغ شده است. در سال 1392 و طی فعالیت های عمرانی مرتبط با آبرسانی و 
بصورت اتفاقی، بخشی از یک محوطه باستانی که تحت عنوان کشیک نامگذاری شده است، شناسایی گردید.  این محوطه نامش را از روستایی به همین نام که در 
شمال آن واقع شده، اخذ کرده است.  موقعیت جغرافیایی روستای کشیک که از توابع بخش مرکزی شهرستان نیکشهر می باشد گویای اهمیت استراتژیک-ارتباطی 
آن است. هدف از این تحقیق، ضمن معرفی شواهد باستان شناختی مکشوفه از فصل اول مطالعات میدانی در محوطه، درک ارتباطات این بخش از بلوچستان ایران 
با محوطه های کچ مکران پاکستان همزمان با دوره های میری کالت IIIb و IIIc بر اساس مطالعات سفال خصوصا سفال های نقش برجسته است. البته برای 
درک بهتر این ارتباطات شواهد مضبوط توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان نیز بسیار مفید واقع شدند. البته شواهد مکشوفه از  کشیک شامل ساختارهای 
متفاوت گورها، معماری سنگ چین و کارگاه تولید سفال )به عنوان یکی از مراکز تولید سفال خاکستری ظریف( نیز ما را به درک درستی از ارتباطات در سرحدات 

هند و ایرانی می رساند.  

واژگان کلیدی: بلوچستان، کچ مکران، کشیک، میری کالت ، سرحدات هند و ایرانی، عصر مفرغ 

mortezagorgi@pgs.usb.ac.ir
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تحلیل ساختارهای معماری آثار هخامنشی کرانه های خلیج فارس و  مطالعۀ تطبیقی با پاسارگاد

نصراله ابراهیمی

دانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشگاه تهران و کارشناس میراث فرهنگی استان بوشهر

هخامنشیان در دریانوردي و بازرگاني عصر خود، راه کمال را پیمودند و بر اهمیت راه آبي خلیج فارس افزودند و پایگاه هاي دریایي مهمي در ریشهر و هیراتیس 
و قشم در جهت حفاظت و پهلو گرفتن کشتي هاي باري و جنگي خود ایجاد کردند که آثار آن ها هنوز در گوشه و کنار بنادر ایران باقي است. تاریخ پژوهان 
بنادر دیلمان و تااو که )Tāoke.( و گوگانا )Gogānā.( و آپستانا )Apostānā.( و ِهرمز و یا ِهرموزي )Hermozie( را از بندرهاي تجاري در زمان هخامنشیان 
مي دانند. به باور آنان، گوگانا همان بندر لنگه و آپاستانا، همان رأس بستانه ي کنوني و بندر هرمز مقابل عباسي و دیلمان، همان بندر دیلم امروزي است. برخي 
از تاریخ دانان بندر گوگانا را در محل بندر گناوه در استان بوشهر مي دانند برخي دیگر نیز بندر آپستانا را بندر بستانو مي دانند و بر این باورند که کشتي هاي 
نئارخوس در خلیج ناي بند لنگر انداختند. کشف بقایای سه بنای شاخص از دورۀ هخامنشی در محدودۀ دشت برازجان تحت عنوان “چرخاب”، “سنگ سیاه” و 
“بردک سیاه”، فصلی تازه در مطالعات باستان شناسی کرانه های خلیج فارس و دورۀ هخامنشی گشود. کاوش در محدودۀ این سه بنا طی دو دوره در سال های 
دهۀ 1350 و 1380 منجر به آشکار شدن بخش های مختلف و اجزای معماری آنها گردید. وجود عناصر برجستۀ معماری هخامنشی از جمله تاالر ستون دار 
مرکزی، ایوان های ستون دار جانبی و پایه ستون های سنگی، در کنار موقیت استقراری کاخ های مزبور در پهنۀ دشت و حاشیۀ رودخانه، ضمن طرح پرسش 
های کلی درخصوص ساختار فضایی هر یک از این کاخ ها، بستری مستعد جهت ارائۀ نظریات جدید در مورد چگونگی و چرایی انتخاب مکان و احداث یک بنای 

حکومتی در دورۀ هخامنشی را فراهم ساخت.
1-علل و عوامل ایجاد استقراهای هخامنشی در کرانه های خلیج فارس و دشت برازجان چه بوده است؟

2-گستره و پراکنش استقرار های هخامنشی در دشت برازجان معطوف به تک بناهای مکشوفه می باشد یا بصورت شبکه ای و بخشی از یک شهر بوده است ؟
آثار هخامنشی مکشوفه در کرانه های خلیج فارس از لحاظ موقعیت استقراری و نیز ساختارهای محیطی در بهترین مکان احداث گردیده اند. کاخ های مکشوفه 
در دشت برازجان به عنوان کاخ های زمستانی از آن یاد شده شده است اما آنچه که در آجر نبشته های تخت جمشید آمده است مبنی بر اعزام دو هزار نفر نیروی 
کارگر به شهر تموکن در نزدیکی دریای پارس که از شهر ها و کشورهای مختلف نظیر مصر ، لیدیه ، کاپادوکیه می باشند نشان دهنده یک شهر باشکوه در پس 
کرانه های خلیج فارس می باشد. استرابو نیز در کتاب خود از شهر تااوکه در نزدیکی دریای پارس نام برده است لذا وجود این کاخ ها می بایست نشان دهنده 
شهری در دوره هخامنشی با شکوه در کنار دریای پارس باشد. در این تحقیق با بررسی نتایج حاصل از کاوش های صورت گرفته در مجموعۀ کاخ های هخامنشی 
برازجان، ضمن تشریح و توصیف ساختار فضایی آنها، امکان قیاس تطبیقی هر یک را با نمونه های شاخص معماری  دورۀ هخامنشی فراهم نماید. مضاف بر این با 
در دّقت در شاخصه های محیطی و اقلیمی منطقه، به تحلیل نقش عوامل مذکور در گزینش مکان احداث هر یک از کاخ ها توسط معماران دورۀ هخامنشی بپردازد. 
بر این اساس مجموعۀ سه بنای کاخ چرخاب، سنگ سیاه و بردک سیاه را می توان نتیجۀ تلفیق اجزای شاخص معماری دورۀ هخامنشی از جمله تاالر ستون دار 
مرکزی و ایوان های ستون دار جانبی با عناصری همچون پایه ستون های سنگی چهارگوش مطبق و شال ستون های سنگی گرد دانست که قابل قیاس با دو 
بنای کاخ اختصاص )P( و بارعام )S( در مجموعۀ پاسارگاد هستند. با تحلیل ساختارها و پارامترهای معماری می توان به الگوهای شهرسازی در دوره هخامنشی 

nasrebi59@gmail.com
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در دشت برازجان پی برد که کاخ های مکشوفه در آن دشت منحصر به فرد نیستند بلکه بخشی از فضای شهری محسوب می گردند . نکته دوم بررسی و تحلیل 
ساختارها و فضاهای معماری موجود با اتکاء به داده های سه کاخ مکشوفه است . تحلیل ساختارهای معماری این سه مجموعه  و نیز مطالعات تطبیقی از نظر 
فرم معماری ، پالن و عناصر معماری بکار رفته در آنها با سایر کاخ های هخامنشی در پاسارگاد تخت جمشید، شوش و سایر مکانهای دیگر هخامنشی در ایران 

بخشی از ضرورت های این طرح است. 

واژگان کلیدی: کرانه های خلیج فارس، معماری هخامنشی، کاخ های برازجان، کاخ های پاسارگاد.

nasrebi59@gmail.com
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بررسي شکل گیري و گونه شناسي گنبدهاي اورچین شمال خلیج فارس
 )با تاکید بر ساختار هندسي و معماري(

سودابه معموری

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر

گنبد یکی از مهم ترین عناصر معماری ایران است که سابقه آن به قبل از اسالم می رسد. پوشش گنبدی در معماری اسالمی ویژگی های متعددی دارد و بیش از 
هر نوع پوششی کاربرد داشته است. پرداختن به شیوه هاي گنبدسازي، شناخت انواع آن، بررسي عملکرد سازه اي، سبک شناسي، روش هاي اجرا و مصالح مرتبط 
با آن همواره از دغدغه هاي معماران ایراني بوده است. در این بین به معماري گنبد اورچین که از شاخصه هاي بناهاي آرامگاهي در حوزه هاي جنوبي ایران است، 
توجه اندکي صورت گرفته و اطالعات کمي در مورد تاریخ معماري آن وجود دارد. تاریخچه این نوع گنبد متعلق به عصر سلجوقی )سده هفتم و هشتم هجری 
قمری( می باشد، بنابر اسناد و آثار باقی مانده، از این دوران به عنوان یکی از دوره های اوج هنر و شکوفایی معماری ایران در دوره اسالمی یاد می شود. معماران 
دوره سلجوقی عواملی چون چهار ایوانی و تاالر مربع گنبددار را توسعه دادند که اساس معماری مذهبی و بعضی بناهای غیر مذهبی شد. در کنار بناهای مذهبی 
مانند مساجد، بناهای دیگری همچون آرامگاه ها و مقابر در این دوره هم دوش معماری مذهبی سیر تکامل خود را طی کردند و جایگاه خود را در میان مردم 
یافتند. معماران بناهای آرامگاهی در دوره سلجوقی دوره توازن و تعادل خود را می گذراندند، از تجارب پیشین بهره می گرفتند و الگوهای تازه ای برای آینده ایجاد 
می کردند. در این دوره در جنوب ایران گنبدسازی در بناهای آرامگاهی بر خالف بناهای هم دوره خود در شمال ایران سبک خاص خود را یافت و با انواع گنبد در 
جاهای دیگر ایران متمایز گشت و نوع جدیدی از گنبد که همان گنبد مضرس یا اورچین می باشد در بناهای آرامگاهی به منصه ظهور رسید. ویژگی اصلی گنبد 
اورچین، مضرس بودن آن ها است و به نحوی است که در هر زینه از گنبد، نقشه های قاعده اصلی تکرار می شود، و در هر زینه، ابعاد نقشه کم تر از ابعاد قاعده 
در زمینه پایین تر است. گنبدها و گنبدهای اورچین از لحاظ ساختار فضایی، شکل پالن و ارتباط هندسی میان درون و بیرون گنبد، بر دو نوع تقسیم می شوند، 
گنبدهایی که قاعده شان کوکبی است و آن هایی که قاعده شان کثیراالضالع است. در این پژوهش سعي بر آن شده است عالوه بر بررسي ریشه لغوي گنبد 
اورچین، خاستگاه معماري این نوع گنبد مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد. در طی این پژوهش به بررسی روابط هندسي و تحلیل انواع گنبد اورچین، گونه شناسي 
نمونه های موجود در ایران و کشورهاي همجوار از نظر روابط هندسي، ارتفاع، شکل گنبد و تعداد مضرسها پرداخته شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در 
این پژوهش، توصیفي و تحلیلي است و بر حسب نیاز از تحلیل هاي تطبیقي مطالعات تاریخي و روش هاي میداني نیز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد 

که علت اصلي وجودي گنبدهای اورچین، عملکرد نمادین یا سمبلیک داشته و صرفا نماد مذهبي نبوده است.

واژگان کلیدی: گنبد، اورچین، معماری، خلیج فارس. 

g.maamori@yahoo.com
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 )BMAC( بررسی و شناسایی استقرار منتسب به مفرغ پایانی با عنوان فرهنگ جیحون
در یاریم تپه ی درگز )خراسان(

)بخش 1: بررسی زیر دوره های فرهنگی بر اساس یافته های سفالی(

مینا جعفری خان به بین1 و روح اهلل شیرازی2

1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان و پژوهشگر آزاد

2 گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

تمدن جیحون از خالل روند رو به انحطاط فرهنگی در سده های پایانی عصر مفرغ میانی ) نمازگاه V (، حدود 1800 پ.م در حاشیه ی کوه پایه های کپت داغ و واحه ی مرو )جنوب 
ترکمنستان امروزی( برپایه ی سابقه ایی کهن سر بر می آورد. این فرهنگ استقراری که در ادبیات باستان شناسی آسیای میانه به  فرهنگ بلخی-مروی)BMAC( نیز شناخته 
می شود، نخستین بار توسط ویکتور ساریانیدی باستان شناس روس، به سه زیر دوره  ی استقراری با نام های کللی، گونور و توگولوگ تفکیک و مورد بررسی قرارگرفت. دشت درگز که 
در میان پایانه های غربی کپت داغ محصور شده، به لحاظ زمین شناختی و جغرافیای طبیعی، اساسا دنباله ی انتهایی دشت قره قوم و بخشی از جغرافیای فرهنگی جنوب ترکمنستان 
محسوب می شود. در این صورت شباهت ها و همسانی فرهنگی به ویژه در دوران پیش از تاریخ، امری بدیهی است. در این نوشتار عالوه بر بررسی شواهد فرهنگی استقرار شکوفای 
مفرغ پایانی در یاریم تپه درگز به عنوان مکان مرکزی در دوران پیش از تاریخ، یافته های سفالی بدست آمده از این استقرار برپایه ی تقسیم بندی ساریانیدی و تفکیک سه مرحله ای 
مفرغ پایانی؛ بر مبنای ویژگی های سفالی هر زیر دوره، تفکیک و معرفی شده اند. سپس دامنه ی پراکندگی مواد فرهنگی در هر زیر دوره نیز محاسبه و به عنوان گستره ی استقرار 

در هر مرحله ارایه گردیده تا زمینه ی شناخت زیر دوره های فرهنگی تمدن جیحون، دستکم در نیمه ی خاوری شمال خراسان فراهم آید.

واژه کلیدي: دشت درگز، یاریم تپه، تمدن جیحون، دوره های فرهنگی

minajafari7995@gmail.com
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مطالعات میدانی باستان شناختی در منوجان، کرمان

محبوبه ناصری طهرانی1 و فریبا موسی پور نگاری2،*

1دانشجوی دکترای گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 2 گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استان کرمان یکی از استانهای مهم از لحاظ غنای آثار باستانی از دوران پیش از تاریخ تا اسالمی متاخر است، موقعیت طبیعی و جغرافیایی، معادن و منابع طبیعی 
در یک دوره زمانی بلند مدت اهمیت خاصی به منطقه بخشیده است. منطقه مورد مطالعه شهرستان منوجان است که در استان کرمان و حدود 80 کیلومتری 
شمال شرق تنگه هرمز قرار گرفته است. منطقه ای که منوجان در آن واقع شده است به دلیل منابع آبی پایدار همانند رودخانه جغین )میناب( و موقعیت ارتباطی 
با مراکز بندری در دریای مکران و خلیج فارس از طریق تنگه هرمز شرایط خاصی برای ظهور محوطه ها از ادوار پیش از تاریخ تا دوره اسالمی را فراهم نموده 
است. اولین مطالعات میدانی باستان شناختی در منوجان توسط علی اکبر سرفراز در سال 1344 شمسی صورت گرفت، وی شرحی مفصل در مورد قلعه تاریخی 
منوجان را ارائه نموده است. بعد از این فعالیت مختصر میدانی، هیچ فعالیت دیگری تا سال 1388 در منطقه صورت نگرفت. در این سال، یک برنامه یررسی و 
شناسایی باستان شناختی در محدوده ای به وسعتی حدود 4500  کیلومتر مربع تحت سرپرستی محبوبه ناصری تهرانی صورت گرفت که نتایج جالب توجهی 
را در پی داشت. در این مطالعه میدانی، در مجموع 145 محوطه با عملکردهای متفاوت شناسایی شدند که از میان آنها می توان به 5 محوطه عصر مفرغ، 77 
گورستان دوران تاریخی مربوط به ادوار هخامنشی تا ساسانی و 57 اثر دوره اسالمی شامل قلعه ها، محوطه ها، آسیاب های آبی، گورستانهای اسالمی، سد، و پل 
سنگی اشاره نمود. عالوه بر آن، در 6 محل، سنگ نگاره هایی مربوط به دوران تاریخی و اسالمی نیز شناسایی شدند.  شواهد باستانی گویای وجود یک شیوه از 
زندگی کوچ نشینی در منطقه است، هر چند در دوره مدرن نیز با یک نگاه قوم شناسانه می توان به این شیوه از زندگی  در منطقه پی برد. در شواهد معماری 
باستان در منطقه می توان به مصالحی همچون  سنگ، چوب و الیاف گیاهی اشاره نمود که البته همین مصالح در معماری مدرن منطقه نیز قابل مشاهده است.

واژگان کلیدی: کرمان، منوجان، بررسی، قوم باستان شناسی ، گورستان تاریخی

fmosapour@lihu.usb.ac.ir
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معرفی دستکندهای بستانو؛ گوردخمه هایی از دورۀ ساسانی در حاشیه خلیج فارس

علی هژبری

دانشجوی دکترای گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

خلیج فارس در طول تاریخ ایران به دلیل دارا بودن موقعیت خاص، همواره مورد توجه بوده است. از آنجاکه کشتی های تجاری در خلیج فارس به واردات و صادرات 
کاال مشغول بوده اند، از این روی سواحل آن یکی از لبه های برخورد با افکار و مذاهب متفاوت بوده است. عالوه بر متون تاریخی، شیوۀ تدفین، راه مناسبی برای 
ارزیابی و بررسی گرایش های مذهبی مردمانی است که در این خطه روزگار به سر کرده اند. از این میان، شیوه تدفین متعلق به زردشتیان در حاشیۀ خلیج فارس 
کمابیش شناخته شده اند همچون نمونه های شناخته شده در جزیره خارک، بندر سیراف و نیز شغاب بوشهر.دستکندهای بوستانو، در سواحل خلیج فارس و 
نزدیک به پارسیان )=گاوبندی(، در کنار بقایای فرهنگی از ادوار اسالمی به-نام »بندر صیادی جواداالئمه« و در نزدیکی روستای بوستانو، می تواند ما را در شناخت 
بهتر این نوع معماری در این بخش از کشور یاری نماید. به نظر می رسد این دستکندها به عنوان گوردخمه، سنت تدفینی از دورۀ ساسانی بوده که همچنان در 
دوره اسالمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین شاید بتوان موقعیت بستانو را با آپسانۀ باستانی تطبیق داد و قدمت آنرا تا زمان اسکندر مقدونی عقب برد.

واژگان کلیدی: گوردخمه، دستکند، بستانو، ساسانی، پارسیان )گاوبندی(، هرمزگان، خلیج فارس

Ali.hozhabri2011@gmail.com
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ارزیابی مطالعات نوسنگی شدن در بخش های جنوب شرقی دریای کاسپی

رحمت عباس نژاد سرستی1 و سیدکمال اسدی اجایی2

گروه باستان شناسی، دانشگاه مازندران1

دانشجوی دکترای گروه باستان شناسی، دانشگاه مازندران2

درباره نوسنگی شدن در بخش های جنوب شرقی دریای کاسپی که سرزمین های شرقی مازندران را شامل می شود سه مسئله مهم وجود دارد. اول آنکه جدول 
تسلسل گاهنگاری این منطقه دچار وقفه است. بقایای برجای دورۀ نوسنگی فقط از کاوش های هوتو و کمربند به دست آمده است که با توجه به تردیدهای ایجاد 
شده در خصوص الیه نگاری غارهای مذکور، استناد به آنها مشکل است. وضعیت گذار از الیه های میان سنگی به نوسنگی نیز در این منطقه مشخص نیست. در 
کمربند و هوتو شاهد وقفه در این مرحله هستیم و الیه های نوسنگی در غار کمیشان نیز غیر برجای هستند. دوم آنکه، در زمینه داده های باستان گیاه شناسی و 
باستان جانورشناسی این دوره در منطقه یادشده، نقصان وجود دارد. عدم استفاده از روش های گرداوری بقایای گیاهی از طریق شناورسازی و گرداوری روشمند 
بقایای استخوانی در کاوش های کمربند، هوتو و ال تپه به عنوان مصداق هایی از این ادعا به شمار می روند. به عالوه، عدم مشاهده نشانه های کنترل و نگهداری 
دام و یا کشت و پرورش گیاهان در کمیشان بر اساس مطالعه بقایای جانوری و گیاهی را نیز می توان به موارد قبلی اضافه نمود. سوم آنکه، در خصوص داده های 
دیرین آب شناسی و دیرین اقلیم شناسی منطقه جنوب شرق دریای کاسپی برای بازه زمانی اواخر پلیستوسن و اوایل هلوسن دچار کمبود اطالعات هستیم. در 
این مقاله، با تحلیل سه مسئله ی مذکور، پیشنهادهای مشخصی در این خصوص ارائه خواهد شد. بخش دوم مقاله حاضر به ارزیابی چند فرضیه ی مطرح شده 
در خصوص نوسنگی شدن در این منطقه اختصاص دارد. تطور درونی و بومی بودن فرهنگ تولید غذا و نوسنگی شدن یکی از فرضیات مطرح شده است که با 
ترسیم خط سیر جنوب به شمال یعنی از سوی غارها به سمت جلگه و دریا تحت تأثیر اصل جابجایی انسان از غار به دشت، توسط حسین رمضانپور و همکارانش 
پیشنهاد شده است. وقفه های الیه نگاری و ابهام در نسبت های گاه-نگاشتی محوطه های مذکور با یکدیگر به دلیل کمبود اطالعات الیه نگاری و گاهنگاری 
مطلق و همچنین کمبود شدید داده های معیشتی و مدارک اهلی سازی در الیه های استقرارهای دشت و دامنه از جمله دالیلی هستند که استحکام این فرضیه را 
کاهش می دهد. پیامدهای پسروی و پیشروی مکرر دریا در این فرضیه مورد تحلیل قرار نگرفته است. این پیامدها عبارتند از: 1- ایجاد دشت های خشک با نهشته 
های شور دریایی، به دنبال رسوب گذاری؛ 2- کشف شواهد نهشته های شور در توق تپه )نوسنگی باسفال( و تپه عباسی )انتقالی کلکولیتیک( و 3- وابستگِی 
اقتصاد معیشتِی استقرارهای نوسنگی نزدیک به دریا )چه در دشت و چه در دامنه( به ماهی گیری، شکار مرغان و جانوران دریایی و نرم تنان و صدف های آبی. 
دومین فرضیه مطرح شده، برون زا بودن فرهنگ تولید غذا و اهلی سازی در این منطقه توسط حامد وحدتی نسب و همکارانش است. داده های منطقه جنوب 
شرقی دریای کاسپی تا حدودی با این فرضیه هم راستا هستند. در این فرضیه، موضوع ورود محصوالت و جانوران بنیادِی اهلی شده از بیرون به این منطقه مطرح 
شده است. هالل حاصلخیزی محتمل ترین خاستگاه بز، گوسفند و غالت اهلی شده و نزدیک به این منطقه معرفی گردیده است. مسیر گسترش نیز از جنوب 
شرق ترکیه به جنوب شرِق دریای مازندران پیشنهاد شده است. در تأئید این فرضیه نیز در حال حاضر با مشکالتی روبه رو هستیم که عبارتند از: پیچیدگی در 
تحوالت اقلیمی منطقه به ویژه در زمینه پیشروی و پسروی دریا، در دسترس بودن انواع گونه های وحشی گیاهی و جانوری، و فقدان داده های باستان شناختی. 
فرضیه تولید غذا در سطح پائین با تأکید بر فراوانی منابع محیطی و بهره برداری از آنها توسط حسن فاضلی نشلی و همکارانش پیشنهاد شده است. بر اساس این 

r.abbasnejad@umz.ac.ir
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فرضیه، ساکنان این منطقه به دلیل برخورداری از منابع محیطی، تولید غذا از طریق کشاورزی و دامداری را در مقیاس محدودی آغاز کردند. زیست-محیط در 
این مناطق پاسخگوی نیاز جمعیت های انسانی بوده است. چنانچه پژوهش های باستان زمین شناختی، جغرافیایی، باستان جانورشناسی، باستان گیاه شناسی و 
مطالعه نوسانات آب دریای کاسپی در ده هزار سال گذشته در این منطقه انجام شوند می توان سه فرضیه را درباره نوسنگی شدن در این منطقه پیشنهاد داد: اول: 
رواج اقتصاد معیشتِی مشابه در استقرارهای نوسنگی سرزمین های پست و میانی در قالب ماهی گیری، شکار مرغان و جانوران دریایی و نرم تنان و صدف های 
آبی و همچنین شکار جانوران بزرگ. دوم: وجود تنوع در معیشت اقتصادی استقرارهای نوسنگی منطقه نظیر رواج اقتصاد معیشتی مبتنی بر دریا در بخش های 
پست و رواج اقتصاد معیشتی مبتنی بر دامداری و گرداوری خوراک و شکار در بخش های مرتفع تر. سوم: دیرآغازشدن کشاورزی و یا محدودبودن آن در منطقه.

واژگان کلیدی: نوسنگی شدن؛ بخش های جنوب شرقی دریای کاسپی؛ فرضیات آغاز تولید غذا؛ تطور درونی؛ اهلی سازی برون زا.

r.abbasnejad@umz.ac.ir
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مطالعات باستان شناسی در سواحل مکران

روح اهلل شیرازی1،* و حسین مرادی2

1گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 2پژوهشگر آزاد

باستان شناسی دریای مکران و خلیج فارس جایگاه ویژه ای را در مطالعات تطور فرهنگی در فالت ایران به خود اختصاص می دهد. پیش از این مطالعات باستان شناسی در سوال 
جنوبی خلیج فارس و دریای مکران )عمان( در دهه-های پنجاه و شصت قرن میالدی گذشته آغاز شده است. این مطالعات نشان داده که در طی هزاره های پنجم تا دوم قبل از 
میالد این دو شاهراه دریایی نقش مهمی در بازرگانی فرامنطقه ای در یک حوزه جغرافیایی گسترده )حوزه سند تا میانرودان( ایفا کرده است. بویژه مطالعاتی که در بخش های 
شمال شرقی عمان )از حوزه جعالن تا مرز عمان و امارات عربی در شمال غرب( انجام شده، شواهد دقیقی در باره جنبه های مختلف تجارت و مبادالِت دریایی ارائه کرده است. 
متاسفانه در کشور تاکنون مطالعات سیستماتیک و منظمی که بر سواحل شمالی خلیج فارس و دریای مکران متمرکز باشد، برنامه ریزی نشده است. این نکته باعث شده که از 
یک طرف اطالعات باستان شناختی ما در باره سواحل شمالی خلیج فارس و دریای مکران ناقص باقی بماند و از طرف دیگر زمینه ی برخی بهره برداری های فرصت-طلبانه فراهم 
آید. بررسی های انجام گرفته در سواحل شمالی دریای مکران که در طی سه مرحله در سال های 1380 ، 1386 و 1388 انجام یافته، شواهد متعددی از استقرارهای ساحلی 
در حوزه عمومی چابهار شناسایی شده که عمدتا مربوط به دوران تاریخی است. اما با این وجود شواهدی از محوطه های پیش از تاریخی نیز در آن به دست آمده است. دراین 
بررسی ها چند محوطه ی مهم مربوط به هزاره ی سوم قبل از میالد شناسایی شده که در این زمینه حائز اهمیت هستند. در این زمینه باید به شواهد سفالی و مهری مربوط به 
هزاره ی سوم اشاره نمود که در محوطه ی دمب کوه شناسایی شد. این نکته از این نظر دارای اهمیت می باشد که تا قبل از این اشاره ای به وجود آثار قبل از دوران تاریخی در 
این محوطه نشده بود. گذشته از این، باید به برخی از محوطههایی که در کنار ساحل قرار گرفته و به احتمال بسیار مرتبط با فعالیت های ماهیگیری و یا مبادالت دریایی با سایر 
مناطق دور و نزدیک بوده اند، اشاره نمود. محوطه هومدان و گرکمپ در زرآباد و محوطه تراپ در منتها علیه جنوب شرقی سواحل مکران از جمله این محوطه ها هستندکه بر 
اساس مواد فرهنگی جمع آوری شده متعلق به هزاره سوم قبل از میالد است. از بین این محوطه ها، محوطه هزاره سومی تراپ جایگاه ویژه ای دارد. با این که اکنون این محوطه 
بیش از 5 کیلومتر با ساحل فاصله دارد اما داغ فرسایش آب دریا را می توان در برخی جاها هنوز مشاهده نمود که خود گواه آن است که در گذشته خط ساحلی به مراتب جلوتر 
از آن بوده که اکنون مشاهده می شود. در هر حال مطالعات مربوط به سواحل مکران هنوز در مرحله ابتدایی و مقدماتی است و نیاز است که تالش و برنامه ریزی بیشتری برای 

گسترش و تداوم این مطالعات شود. 
 

واژگان کلیدی: مکران، هزاره سوم ق م، دمب کوه، تراپ

rouhollah.shirazi@lihu.usb.ac.ir
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ره یافت نوین به گاهنگاری دوره ی فرا پارینه سنگی با استفاده از شیوه تلفیقی

حسن درخشی و محمد حسن ذنوبی

گروه باستان شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، شوشتر، 

  دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی پیش از تاریخ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

هر چند به نظر می رسد تعیین محدوده ی زمانی دوره ی فرا پارینه سنگی )میان سنگی( بیش از آنکه مربوط به تغییر در یافته های باستان شناسی مانند استفاده 
از میکرولیت ها باشد برگرفته از نتایج علم زمین شناسی با توجه به تحوالت آب و هوایی یعنی آغاز عصر دریاس کهن تا پایان دریاس جوان )حدود 18000 تا 
12000 سال پیش( می باشد و از سوی دیگر دوره ی گرد آوری غذا تنها بخشی از دوره فرا پارینه سنگی را در بر می گیرد. با توجه به سه عامل تحوالت آب و 

هوایی، تغییر در دست ابزار ها و دگرگونی در اقتصاد معیشتی این دوره را می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
 الف – فرا پارینه سنگی قدیم )EEP( که در محدوده ی عصر دریاس کهن قراردارد و با وجود تغییر تدریجی در ابزارها اما هنوز شیوه ی غالب معیشت های 

جمع آوری غذا است. )از 18000 تا 15000 سال پیش( 
ب- فراپارینه سنگی جدید که با بهبودی نسبی آب و هوایی آغاز می شود آن را می توان به بخش های زیر تقسیم نمود:

1- مرحله ی LEP1 که آن را می توان آغاز گردآوری غذا نامید خصوصاً اینکه این تغییر تدریجی در ابزارها نیز مشهود است.
2- مرحله ی LEP2 که گردآوری غذا به صورت شیوه ی غالب معیشتی مطرح می شود و همچنان در دوره ی آب و هوایی بولینگ آلئرود قرار داد. 

3- مرحله LEP3 یا مهمترین مرحله که با آغاز عصر دریاس جوان آغاز می شود و با توجه به امکان بالقوه و بالفعل جابجایی به مناطق معتدل تر در مناطقی 
مانند دامنه های زاگرس از انقطاع فرهنگی جلوگیری کرده وزمینه ی گذر به نوسنگی را فراهم می سازد و شاید این یکی از نکاتی است که از دید صاحب نظران 

گذشته پوشیده مانده است. این مقاله با رویکرد نوین و پارامترهای فوق به بررسی وضعیت دوران مذکور می پردازد.

واژگان کلیدی: فراپارینه سنگی، اقلیم، شیوه معیشتی، ابزارآالت

Derakhshi.hassan@gmail.com
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پژوهشی در آیین دخمه گذاری زرتشتیان با اتکاء به شواهد نویافتۀ تدفینِی 
کوه حسین )نقش رستم(- مرودشت

ابوذر توکل

 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد باستان شناسی دوران تاریخی، دانشگاه مازندران

تدفین از جمله مدارک مهم در شناخت مذهب و ایدئولوژی دورۀ ساسانی است که تاکنون گونه های متنوعی از آن در فعالیت های باستان شناختی مورد شناسایی 
و مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، ساختارهای تدفینی موجود در ارتفاعات حسین کوه مرودشت با هدف شناسایی، معرفی و تحلیل کارکرد 
و پیوند این سازه ها با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در این فرآیند و در گام نخست با اجرای عملیات میدانی، تمامی شواهد مادی مرتبط با این موضوع در 
لبۀ جنوب شرقی کوه حسین در نزدیکی روستای حاجی آباد مرودشت شناسایی و بررسی شد. طبق نتایج این پژوهش مشخص گردید که میان آثار شناسایی شده 
در کوه حاجی آباد ارتباط تنگاتنگی برقرار بوده؛ به طوری که می توان مجموعۀ کاملی از تدفین های متعلق به زرتشتیان را مشاهده نمود. در نتیجه، آثار موجود 
در این کوه، اعم از دخمه ها و استودان ها )که چارچوب اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهند(، عالوه بر ارتباط مستقیم با یکدیگر، وجود سلسله مراتب در 
امر دخمه گذاری و آداب و رسوم مربوط به آن را نیز به نمایش می گذارند. این آثار که با توجه به تاریخ گذاری های صورت گرفته، مربوط به دورۀ ساسانی و صدر 

اسالم هستند، جایگاهی در جهت تدفین اجساد مردگان شهر استخر و محوطه های اقماری آن به شمار می آمده است. 

واژگان کلیدی: دورۀ ساسانی، زرتشتیان، دخمه گذاری، دخمه، کوه حسین، مرودشت.

abozar_tavakol@yahoo.com
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دوره نوسنگی پیشا سفال و چالش های آن در فارس

سیروس برفی*، 1، سمیرا جعفری2 و سامان حمزوی زرقانی3

1پایگاه پژوهشی شهر تاریخی بیشاپور

2دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 3دانشجوی دکترا باستان شناسی، دانشگاه توبینگن، آلمان

علیرغم پیشینه نسبتاً طوالنی بررسی و کاوش های باستان شناختی در استان فارس، این حوزه فرهنگی به ویژه در مورد دوره های پیش از تاریخی هنوز با ابهامات 
بسیاری روبرو است. برخی از این ابهامات به دلیل کاوشهای قدیمی و عدم استفاده از تکنیک های به روز و میان رشته ای می باشند. به عنوان نمونه باستان شناسان 
هنوز از تاریخ گذاری دقیق دوره های پیش از تاریخ فارس به علت کمبود نمونه های کربن 14 ناتوانند. یکی دیگر از مشکالت این حوزه فرهنگی وقفه بین فراپارینه 
سنگی به دوره موشکی است که تا انجام کاوش های اخیر، بسیاری بر این باور  بودند که به دالیل زمین ریخت شناسی در این دوره در این منطقه استقرار انسانی 
وجود نداشته یا در زیر رسوبات آبرفتی مدفون گردیده است. اما با کاوشهای انجام شده در تنگ بالغی اندکی از پرسش ها پاسخ داده شد، اما هنوز آگاهی ما از این 
دوره در فارس بسیار کم و در هاله ای از ابهام قرار دارد. در بررسی سطحی پژوهشگران دوره سنگ از غارها و پناهگاه های صخره ای در دشت های میان کوهی، 
تعدادی دست ساخته سنگی بدست آمده است که منسوب به دوره نوسنگی بدون سفال است؛ به عنوان نمونه از چندین محوطه، سنگ مادرهای فشنگی و دست 
ساخته های سنگی شاخص دوره نوسنگی و از مهم ترین شواهد این دوره هستند، به دست آمده است. بر اساس شواهد موجود به نظر می رسد غارها و پناهگاه های 
صخره ای در دوره نوسنگی در فارس همچنان از مطلوب ترین مکان ها برای استقرار گروه های انسانی بوده است. این مهم با تمرکز بر یافته های جدید پژوهشگران 
به ویژه بررسی های نگارندگان در محوطه هایی با آثار دوره نوسنگی تاکید دارد. این یافته ها از دشت های میان کوهی مرودشت، ارسنجان، شیراز، نیریز، پاسارگاد، 

کامفیروز و همچنین بررسی ها جدید در الرستان به دست آمده است.     

واژگان کلیدی: فارس، نوسنگی پیشاسفال، سنگ مادر فشنگی، غار، پناهگاه صخره ای

cyrusbarfi@gmail.com
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)XRF( تعیین جنسیت اسکلت های باستانی به وسیله آنالیز ساختاری

پروانه خائف پناه1،*، محسن محمدی آچاچلویی2 و سعید غالمزاده3

1دانش آموخته کارشناسی ارشد  گروه باستان سنجی، دانشگاه هنر اصفهان.

2گروه باستان سنجی،  دانشگاه هنر اصفهان

3پزشک قانونی استان فارس

تعیین جنسیت اسکلت های باستانی یکی مهم ترین اقداماتی است که باید انجام پذیردکه معموال در اکثر موارد این مهم از طریق روش ریخت شناسی با توجه 
به خصوصیات جمجمه و لگن انجام می پذیرد. اما مسئله مهم این است که در بسیاری از موارد اسکلت به طور کامل به دست نمی آید و ممکن است جمجمه یا 
لگن به هر دلیلی آسیب دیده باشند ویا حتی ممکن است به دلیل آشفتگی الیه ها تنها تکه ای از استخوان به دست آید. هدف از این پژوهش تعیین میزات تفاوت 
در عناصر معدنی با استفاده از روش XRF در زنان مردان در بین استخوان های معاصر و باستانی است. آیا می توان با توجه به میزان تفاوت عناصر معدنی در 
زنان و مردان به تعیین جنسیت به ویژه در اسکلت های ناقص باستانی  پرداخت. در این تحقیق، تفاوت ساختاری بر روی نمونه استخوان های معاصر مرد و زن 
مورد مطالعه قرار گرفت و سپس برآیندهای حاصل، در نمونه های تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. عناصر کلسیم، فسفر، گوگرد، منیزیم، آهن، آلومینیوم، روی، 
مس، پتاسیم و استرانسیوم شناسایی و در نمونه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ابتدا نمونه برداری ها انجام شد، نمونه ها از استخوانهای دنده، جمجمه ، 
ران)فمور( معاصر)به عنوان شاهد(، متعلق به اجساد و اسکلت های موجود در  پزشکی قانونی استان فارس، شهر شیراز از بین زنان و مردان در گروه های سنی 
مختلف انتخاب شدند، نمونه های استخوان های باستانی از دنده و جمجمه ی اسکلت های متعلق به تپه زاغه، سگزآباد و موزه تخت جمشید انتخاب شدند، تمامی 
نمونه ها )استخوان های معاصرو استخوان های باستانی( از 4 گروه سنی در بین زنان و مردان سنین 20 تا 80 سال انتخاب شدند، به طوری که در هر گروه سنی در 
استخوان های جدید حداقل 15 نمونه و در هر گروه سنی در استخوان های باستانی حداقل 1 الی 2 نمونه انتخاب شدند، مطالعه ساختاری از طریق آنالیز عنصری 
XRF  بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان دادند که در دو گروه استخوان، معاصر و باستانی دنده، جمجمه و فمور با تفاوت معناداری میزان گوگرد در زنان 
بیشتر از مردان است، خصوصا در فمور میزان گوگرد در زنان تقریبا 7 برابر مردان است. به طور کل با توجه به در نظر گرفتن رژیم غذایی، نوع خاک و .. در 
استخوان های باستانی و معاصر  می توان گفت که میزان گوگرد در استخوان دنده، جمجمه و ران در زنان بیشتر از مردان است خصوصا در جمجمه و ران تفاوت 

معنا داری به چشم می خورد و می توان از این تفاوت در میزان گوگرد، در تعیین جنسیت اسکلت های ناقص باستانی استفاده کرد.

XRF ،واژگان کلیدی: استخوان های باستانی، تعیین جنسیت، آنالیز مواد معدنی

Parvaneh3044@yahoo.com
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بقایای انسانی بدست آمده از غار حیدر بیگ در شمال غربی حوزه رود کر

فضل اله حبیبی1،2،*، سحر سامقانی1 و سیروس برفی3

1دانشجوی دکترای  باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس باستان شناسی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشگاه آزاد اراک، دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پونا هندوستان

حوزه رود کر از آغاز فعالیتهای پژوهشی در زمینه باستان شناسی مورد توجه باستان شناسان بوده است. روستای دژکرد در بخش کامفیروز از توابع شهرستان 
مرودشت در شمال غربی حوزه رود کر قرار دارد. با گزارش فعالیت افراد سودجو به یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان مرودشت و بررسی و بازدید به 
عمل آمده مشخص شد در ارتفاعات روستای دژکرد در غاری که در میان بومیان به غار حیدر بیگ شهرت دارد گودالی توسط حفاران غیر مجاز حفر گردیده 
که به جز بقایای دو اسکلت انسان، مواد فرهنگی به ویژه سفال در خاک حاصل از حفاری آن مشاهده شد. تعدادی از قطعات سفال و بقایای دو اسکلت انسانی 
از جمله جمجمه ها به موزه تخت جمشید جهت نگهداری و بررسی های بیشتر انتقال یافت. در بررسی نخستین سفالها به نظر میرسد به دوره اسالمی تعلق 
داشته باشند و احتمال دارد که بقایای اسکلت انسانی هم دوره با این قطعات سفالی باشد. موقعیت جغرافیایی و توصیف غار حیدر بیگ در بافت باستان شناسی 
پهنه میان کوهی کم وسعت دژکرد که آثاری از دوره پارینه سنگی تا دوره اسالمی را در خود جای داده به همراه بررسی مواد فرهنگی به دست آمده از گودال 
حفاری غیر مجاز بخش نخست مقاله پیش رو است. بخش دوم مقاله که تمرکز بر بقایای اسکلتی انسان دارد، تا حد ممکن تالش شده است تا اطالعات انسان 

شناسی جسمانی از جمله بررسی آنتروپومتریک و پالئوپاتولوژی به همراه استخراج دی ان ای از این یافته ها استنتاج گردد. 

واژگان کلیدی: انسان شناسی جسمانی، دوره اسالمی، رود کر، کامفیروز، غار حیدر بیگ

f1985habibi@gmail.com
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مطالعه سوادبصری نقوش سفال های دوره باکون تپه رحمت آباد فارس

ملیحه طهماسبی 

دانش آموخته باستان شناسی،  دانشگاه آزاد مرودشت  

مطالعه سفال های منقوش برآمده از تفکرات و باورهای مردم باستانی می تواند مبتنی بر تحلیل و طبقه-بندی مواد فرهنگی باشد که معموالً در بررسی های 
سطحی و کاوش های باستان شناسی به دست می آید و نقوش سفال های به دست آمده از کاوش های تپه رحمت آباد در فارس را یکی از موارد فرهنگی شناخت 
تفکر جامعه آن دوران می توان در نظر گرفت. این محوطه باستانی که دارای الیه هایی از دوره-های نوسنگی بی سفال در هزاره هشتم ق.م تا دوره های جدیدتر 
هخامنشی است، دربردارنده مرحله فرهنگی باکون میانی )دوره گپ( و باکون الف می باشد. تنوع فرم سفال ها و نقشمایه های به کار رفته در سفال های این دوره 
تپه رحمت آباد، در طیفی از نقوش خطی و هندسی ساده تا نقوش گیاهی و جانوری وانسانی است که غنای فرهنگی این محوطه و دارا بودن ارتباطات فراوان با 
جوامع و تپه های باستانی دیگر منطقه و فرامنطقه ای را نشان می دهد. اگر فن و هنر سفالگری در پیش از تاریخ در قالب یک کار باستان شناختی تعریف می شود 
از منظر هنرهای بصری این مسئله بالطبع مقداری از ماهیت و ذات موضوع را تغیر و جنبه هایی چون مسیر تحول سفالگری از دید مبادی سوادبصری سفالینه ها 
توسط هنرمند آن دوران، با توجه به الگوهای مطالعاتی پیش رو را مورده توجه قرار می دهد. در این پژوهش با مطالعه مقایسه ای بین فرم و نقوش سفال های 
بدست آمده از تپه رحمت آباد با دیگر محوطه های پیش از تاریخی فارس به این پرسش پرداخته شده است که نقوش دوره باکون تپه رحمت آباد جنبه تبلیغاتی 
و قدرت نمایی حاکمیت را در آن دوران داشته است؟ با توجه به مطالعه تطبیقی و مقایسه نقوش می توان به این فرضیه نزدیک شد که ارتباط نقوش با فرهنگ 
و افکار مردمان پیش از تاریخ تپه رحمت آباد و ارتباط نقش و فرم ظروف از منظر سبک شناسی نقوش و تاثیر اقلیم محیطی منطقه بر روی نقوش به گونه ای 

سیستم تبلیغاتی بوده است از سوی نظام طبقاتی این دوره که قدرت، افکار و عقاید خود را به دیگر مناطق ارسال 
می کردند و از طریق این نقوش ها قدرت خود را به رخ می کشیدند.

واژگان کلیدی: تل باکون، تپه رحمت آباد، تبلیغات، نظام طبقاتی، سوادبصری

tahmasbimalihe@gmail.com
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بررسی و تحلیل نبرد ماراتون بر اساس متون و یافته های باستان شناسی

علیرضا مس فروش

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

در اواخر حکومت داریوِش هخامنشي، »دولت-شهر« آتن در یونان، با اعزام بیست ِکشتي حامل نیروهاي نظامي بـه  سرزمین یوناني نشین »ایونیه« در سواحل 
شرقي آسیاي صغیر که تحت حکومت هخامنشي بود شورش خونباري را برعلیه حاکمیت ایران در آن منطقه برپا مي کند؛ در پي این حرکت، دو اقدام نظامي 
از سوي ایران براي تنبیه » دولت-شهر« آتن که جرأت کرده بود به  اراضي شاهنشاهي ایران تجاوز نماید صورت مي گیرد: که یکي از این اقدامات نبرد ماراتون 
واقع در غرب آسیاي صغیر و دیگري لشکرکشي خشایارشا به یونان جهت سرکوبي کامل آتن بود. هرودوت، اولین و تنها کسي است که در کتاب »تواریخ« به شرح 
این نبرد پرداخته است. متأسفانه وي در کتاب خود، برخالف تمام اصول و موازین و شرافت تاریخ نگاري و تنها براي خوش آیند آتني ها و التیام غرور شکسته 
شده ی آنان، تاریخ را به نوعی وارونه و آتن را پیروز معرکه معرفي مي کند. از آن زمان تاکنون، غربي هاي به  ظاهر مروج خردگرایي، روي نوشته هاي پوچ و سراپا 
دروغ هرودوت، به طور پیوسته و از راه ها و شکل هاي مختلف مانور نموده و به این بهانه، سعي در تحقیر ملل شرق چه در داخل جوامع غربي و چه در خارج از آن 
نموده اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا از رهیافت تاریخی به بررسی متون و شواهد باستان شناسی در خصوص این نبرد پرداخته شود و پاسخی منطقی 
برای پرسش هایی چون: عوامل بزرگنمایی در متون هرودوت در خصوص این جنگ چه بوده است؟ چه دالیلی را برای عدم حضور داریوش بزرگ در این جنگ 
می توان برشمرد؟ و در نهایت تبلیغات بیش از حد این جنگ در طول تاریخ چه منافعی را برای غرب به دنبال داشته است؟ داده شود. روش گردآوری اطالعات 

در این پژوهش به صورت تحقیق کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی می باشد و در این راستا مقاالت و کتب مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: ماراتون، هرودوت، هخامنشیان، یونانی ها، داریوش بزرگ

a.mesforoosh@modares.ac.ir
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نقش خوک بعنوان منبع غذایی در محوطه های پیش از تاریخ ایران

فریده شیرانی1،* و  نسترن بارونیان2

گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

نسترن بارونیان، دانشجوی کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت

یکی از یافته های تقریبا مشترک از میان مکان های باستانی،بقایای استخوانی حیواناتی است که در رژیم غذایی انسان های آن دوره جای داشته، بقایای استخوانی 
بطور غیرمستقیم با توجه به تعلقشان به زمان و مکان و گونه ای خاص اطالعات با ارزشی را در خصوص زمان، تاریخگذاری،آب و هوا،محیط زیست،شیوۀ معیشت و 
الگوی کشتار و همینطور در مورد بومی یا غیر بومی بودن گونۀ مورد نظر در اختیار محققین قرار میدهد. بررسی کیفیت و کمیت بقایای استخوانی در این ارزیابی 
که حیوان مورد نظر در یک محل خاص کشته شده و بعد از قطعه قطعه شدن به محل اصلی زندگی انسان ها منتقل شده کمک می کنند.استفاده از خوک و گراز 
از دوران پایان پارینه سنگی و میان سنگی در زندگی انسان نقش داشته است.پژوهش حاضر بر اساس جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای و استفاده از گزارشات 
و داده های بجا مانده از کاوشها صورت گرفته است. در این پژوهش، به بررسی نقش حیوان خوک بعنوان منبع غذایی در محوطه های پیش از تاریخ می پردازیم.

واژگان کلیدی: رژیم غذایی،شیوه معیشت،خوک

Faride.shirani@yahoo.com
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سکه های َکجوال َکدفسیس )موسس سلسله کوشانیان(

باقر فاضلی

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران

در اوایل قرن اول میالدی کوشانیان تمدنی را خلق کردند که بر اساس اطالعات و داده های بدست آمده باستان شناسی آنان جز چهار قدرت برتر جهان باستان 
محسوب می شدند. سکه ها مهم ترین و قابل اعتمادترین سند برای بازسازی تاریخ و دودمان های گذشته محسوب می شوند، در این میان، سکه)های( کوشانی 
از این قاعده مستثتی نیستند. کشف سکه های کوشانیان از نقاط مختلف آسیای مرکزی و مناطق شمالی هند به عنوان گنجینه ای با ارزش و بی نظیر از دنیای 
باستان مشرق زمین، مهم ترین عاملی است که منجر به شناخت کجوال کدفسیس به عنوان موسس و در کل امپراتوری کوشانیان شد. از شناخت شخصیت کجوال 
کدفسیس بنیانگذار این امپراتوری بزرگ اطالعات دقیقی در دست نیست. اما، با توجه به سکه های ضرب شده توسط وی به زبان های یونانی، بلخی و خروشتی 
با عالیم گوناگون، که هم بنام خودش و هم تقلیدی از دیگر سکه های هم عصر و گاهاً قبل از خودش، از وی باقی مانده است، نقطه عطفی برای محققین، 

به ویژه، باستان شناسان می باشد تا با استفاده از داده های موجود )مخصوصا سکه( به شناخت این سلسه تاریخ ساز و با عظمت در آسیای مرکزی بپردازند.
 

واژگان کلیدی: سکه، َکجوال َکدفسیس، کوشانیان، آسیای مرکزی 

Baqirfazeli@gmail.com  
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تحلیل دوران نوسنگی در شمال غرب ایران بر مبنای شواهد باستان شناختی

سحر بختیاری 1 بهروز عمرانی2، * سپیده بختیاری3

1دانش آموخته دکتری باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

2پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

3دانش آموخته دکتری باستان شناسی، دانشگاه مازندران

شمال غرب ایران با وسعت تقریبی بیش از یکصد هزار کیلومتر مربع شامل استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و نیمه شرقی زاگرس مرکزی 
است. نظر به اینکه باستان شناسی شمال غرب ایران، متکی به گاهنگاری حوضه دریاچه ارومیه بوده است به خاطر ماهیت جغرافیایی آن نمی توان آن را به کل 
شمال غرب تعمیم داد. از سویی دیگر، این منطقه به دلیل دارا بودن ظرفیت های زیست-محیطی غنی از دیرباز، شرایط مناسب برای اسکان جوامع بشری 
را داشته است، با این حال به نظر می رسد علیرغم مطالعات باستان-شناسی در نیمه غربی دریاچه ارومیه، به جانب شرقی دریاچه کمتر پرداخته شده است. 
بررسی های باستان شناختی حاکی از امکان شناسایی محوطه های پارینه سنگی جدید در لبه شرقی منطقه است که این امر برخالف مطالعات پیشین منطقه 
می باشد که گفته شده در طول دوره 6500- 6000 پیش از میالد این منطقه مساعد برای سکونت نبوده است. با ارزیابی متغییرهایی فرهنگی و زیستی می 
توان به این نکته اشاره کرد که ارس و عوارض طبیعی منطقه هیچگاه به عنوان عامل بازدارنده عمل نکرده و پیوندهای ناگسستنی بین شمال غرب با حوزه قفقاز، 
جنوب شرقی آناتولی و شمال بین النهرین از یک سو و فالت ایران از سوی دیگر برقرار بوده است. برهمکنش های این مناطق از طریق داده های فرهنگی در 
طول اعصار قابل ردیابی است. اهمیت این پژوهش ازاین رو است که نه تنها می تواند به مطالعه برهمکنش های فرهنگی مردمان در دوران پیش از تاریخ منطقه 
بپردازد، بلکه در پیشنهاد یک تفسیر جدید از دوره نوسنگی منطقه و همچنین شناسایی جایگاه منطقه در مبادالت فرهنگی اقتصادی فی مابین فالت ایران با 

قفقاز و جنوب شرق آناتولی نیز موثر افتد.

واژگان کلیدی: دوران نوسنگی، شمال غرب ایران، دریاچه ارومیه، اردبیل، شواهد باستان شناختی.

Behruz.omrani@gmail.com
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سازه آبی جونکی اَبرج مرودشت؛ مدیریت منابع آب های سطحی در دوره ساسانی و اسالمی

وحید یونسی1 و مجید ساریخانی2،*

1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باستان شناسی، دانشگاه شهر کرد

2 گروه باستان شناسی، دانشگاه شهرکرد

وجود فراوان آب های سطحی و زیر سطحی در دشت ابرج مرودشت فارس و مناطق باالدست آن در دوره ساسانی زمینه ساز ایجاد و احداث سازه هایی جهت 
انتقال و استفاده از این آب ها شده بود. از جمله این سازه ها بقایای یک کانال است که آب را از سرچشمه های رود مایین به پایین دشت انتقال پیدا می کرده 
است. مسیر این کانال از نزدیک تپه باستانی جلوگیر که با توجه به یافته های باستان شناختی مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی است، گذر می کند. بیشتر 
مصالح به کار رفته در کانال سنگ بوده، بدین صورت که در بعضی نقاط بستر کوه تراشیده شده و در بعضی نقاط از سنگ های کوچک و ساروج جهت ساخت 
دیواره کانال استفاده شده است. همچنین در پایین این کانال استودانی وجود دارد که به احتمال فراوان همزمان با سازه ابی و تپه جلوگیر بوده است که نشانگر 
اهمین این منطقه طی دوره تاریحی دارد. وجود این سازه ابی )کانال( نشانگر پیشرفت فن آوری و تکنولوژی ساخت سازه های ابی در دوره ساسانی و اسالمی 

بوده است. در این تحقیق ضمن معرفی این سازه آبی، به نقش و کارکرد این سازه و تاریخگذاری آن پرداخته شده است. 
 

واژگان کلیدی: دوره ساسانی، دوره اسالمی، ابرج مرودشت، سازه آبی، کانال

sarikhani.majid@lit.sku.ac.ir
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دوره  در  کر  رودخانه  در حوزه  انسان  رفتاری  تغییر  روند  از  قلمرو: شواهدی  تا درک  مکان  از حس 
فراپارینه سنگی

فضل اله حبیبی1،* و فریبا موسی پور نگاری2

1دانشجوی دکترای گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس باستان شناسی پایگاه میراث جهانی نخت جمشید

2 گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان  

آینده نگری و نهادینه شدن قدرت انتخاب، انسان عصر سنگ را در دوره ای قرار می دهد که متخصصین آن را دوره فراپارینه سنگی نام نهاده اند. این عملکردها 
مدیون رابطه متقابل انسان و محیط در یک دوره زمانی بسیار طوالنی مدت است که به مرور و در یک روند پایدار در وجود انسان نهادینه می شود. این امر خود 
نقش موثری در تنوع رفتارهای معیشتی انسان عصر فراپارینه سنگی داشته است به نحوی که عالوه بر گردآوری غذا که در آن قدرت انتخاب گونه های گیاهی 
خاص نقش اساسی داشته است و ابزار مرتبط با فعالیتهای معیشتی همچون ابزار درو و شکار حیوانات بر این تنوع افزوده است، شاهد ظهور نشانه های تخصصی 
رفتارهای معیشتی نیز هستیم. در منطقه ای که رود کر در آن واقع شده است، تعدادی غار و پناهگاه سنگی از جمله چندین غار در دامنه کوه حسین)غار حاجی 
آباد2 و غار شاه سلمان(، غار رحمت 1 در دامنه کوه رحمت و اشکفت گاوی در دامنه کوه سبز شناسایی شده اند که در ابتدای ورودی آنها حفره هایی به شکل 
هاون های سنگی وجود دارند که بیانگر مرحله ای از روند آماده سازی دانه های گیاهی جهت مصرف بوده است. این تحول در روند رفتارهای معیشتی نه تنها 
سندی بر بهبود ابزارهای مرتبط می باشد بلکه گویای اسکان بلند مدت می باشد که انسان را برای استقرار در یک قلمرو وسیع تر به نام دشت آماده می سازد. 
تاریخگذاری این حفره های سنگی با توجه به ابزار سنگی شناخته شده از این مکان ها، همچنین کاربرد احتمالی آنها، مشخصات و موقعیت قرار گیری این حفره 

ها و مقایسه این نوع حفره ها با همدیگر و انواع مشابه در سایر مناطق موضوع این جستار است.

واژگان کلیدی: فراپارینه سنگی،حوضه رودخانه کر، هاون سنگی

f1985habibi@gmail.com
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شواهد فرهنگ عبید در جنوب ایران-کرانه های شمالی خلیج فارس

فضل اله حبیبی1، * و روح اهلل شیرازی2

1دانشجوی دکترای گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه باستان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

جنوب ایران و پس کرانه های خلیج فارس تا کنون مورد مطالعات باستان شناسی متعددی قرار گرفته شده است. یکی از دوران های غنی از نظر فرهنگ های 
پیش ازتاریخ در این منطقه، فرهنگ مربوط به دوره روستانشینی پیشرفته)دوره مس و سنگی( است که در خوزستان به نام دوران شوشان 1 و در فارس به 
فرهنگ باکون شناخته شده، که نشان دهنده اوج هنر سفالگری در دوران پیش ازتاریخ است. مناطق فرهنگ عبید متعلق  به دوره مس و سنگی دربین النهرین 
در جغرافیای گسترده ای شامل سراسر میان رودان، جنوب ترکیه، شمال سوریه، غرب ایران و سواحل جنوبی خلیج فارس توسعه یافته است. مطالعات باستان 
شناسی حاکی از این است که در این زمان محوطه هایی از شمال و پس کرانه های خلیج فارس شواهدی از حضور فرهنگ عبید شناخته شده است. از جمله 
گزارشات بررسی های باستان شناختی پیشین حکایت از وجود حداقل دو محوطه در سواحل بوشهر )محوطه های H200 و BH56( مربوط به فرهنگ عبید 
در این منطقه است. شواهد موجود در این منطقه بقایای باستان شناختی مربوط به قطعات سفال قایل مقایسه با دوره عبید1-2، از نوع سفال اریدو و حاجی 
محمد است که توسط ویلیامسون در نزدیکی بوشهر شناسایی شده که تاریخی بین 5500 تا 5000 قبل از میالد را نشان می دهد. همچنین وجود شواهدی از 
نفوذ فرهنگ این دوران از بین النهرین در محوطه های پس کرانه های خیلج فارس استان فارس و خوزستان شناخته شده است. به نظر می رسد طی دوره عبید 
مکانی های جهت استقرار بازرگانان بین النهرینی جهت تجارت با مناطق جنوب خلیج فارس و جنوب شرق ایران وجود داشته است و هم چنین استقرارهای 
جهت ماهیگری مردمی با فرهنگ عبید در سواحل خلیج فارس وجود داشته است. معرفی محوطه ها و شواهد فرهنگ عبید، و بررسی دالیل گسترش و نفوذ 

فرهنگ عبید در جنوب ایران موضوع این جستار است.

واژگان کلیدی: خلیج فارس، فرهنگ عبید،دوره مس-سنگی،بازرگانی، ماهیگیری

f1985habibi@gmail.com
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تحلیل معماری محوطه ساکی آباد با استفاده از داده های قوم باستان شناسی

خسرو احمدی خویی 

دانشجوی دکترای باستان شناسی، گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان

بر اساس شواهد موجود سابقه کوچ نشینی به عنوان یک شیوه زندگی در منطقه زاگرس مرتفع )استان چهار محال و بختیاری( به دوره مس و سنگ باز می گردد. 
علی رغم این سابقه طوالنی، اطالع چندانی از الگوهای استقراری، ساختارهای معماری و پراکنش فضایی زیستگاهها و الگوهای حرکتی کوچ نشینان در پیش از 
تاریخ در دسترس نیست. محوطه ساکی آباد در 150 متری غرب روستایی به همین نام و در دامنه ارتفاعات شمالی کوه کالر، در جنوب غربی شهر بلداجي در 
استان چهارمحال و بختیاری واقع گردیده است.  کاوش نجات بخشی محوطه به مدت دو ماه در پائیز و زمستان سال 1389 به انجام رسید که در نتیجه آن یکی 
از استقرارهای کوچنشینی مس و سنگی آشکار شد. در پژوهش حاضر به  منظور بازسازی و تحلیل سازه های معماری محوطه در دورۀ مس و سنگ در زاگرس 
مرتفع از روش قوم باستان شناسی بهره برده شده است. به این منظور، داده های حاصل از کاوش مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت با استفاده از تئوری حد وسط 
به الگویی از ساختارهای معماری و زیستگاهی کوچ نیشنان امروزی دست یافته و از آن به عنوان مبنایی برای تحلیل و تفسیر یافته ها استفاده شده است. یافته 

ها نشان می دهد فضاهای معماری مکشوفه در ساکی آباد به فضاهای نشیمن و محلهای نگهداری حیوانات قابل تقسیم است.

واژگان کلیدی: زاگرس مرتفع، دوره مس و سنگ، کوچ نشینی، قوم باستان شناسی، ساکی آباد

Kh.ahmadi7@yahoo.com
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مطالعات باستانشناسی عصر مفرغ شرق جازموریان با تاکید بر محوطه چگردک جلگه چاه هاشم 

محمد حیدری

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  استان سیستان و بلوچستان

مطالعات باستان شناسی بخش شرقی جازموریان و دره بمپور به واسطه عواملی در مقایسه با سایر مناطق بلوچستان از رشد قابل توجه تری برخوردار گردیده 
است. یقینا یکی از اصلی ترین عوامل، آغاز فعالیت های مخرب حفاران غیر مجاز دراوایل دهه هشتاد شمسی در غرب حوزه فرهنگی جازموریان خصوصا در 
محوطه های باستانی نظیر جیرفت در استان کرمان و گسترش این روند به محوطه های باستانی بکر شرق جازموریان در بلوچستان بوده است. » چگردک 
»مهمترین محوطه باستانی نویافته این حوزه فرهنگی در بلوچستان می باشد  که به واسطه حفاری های غیر مجازی که در سال 1384 در آن رخ داد، شناسایی 
و توجه جامعه باستان شناسی را به منظور حفاظت اضطراری و مطالعه جلب نمود.  مطالعات باستان شناسی در این محوطه طی سه فصل با رویکرد و اولویت 
حفاظت، نجات بخشی و ساماندهی اضطراری در طی سالهای 1384 تا 1397 به سرپرستی نگارنده صورت پذیرفت. هدف از این نوشتار، ارایه مهمترین نتایج 
این مطالعات می باشد. یافته های چگردک نشان دهنده وجود مهمترین و در عین حال بزرگترین محوطه باستانی متعلق به هزاره سوم پیش از میالد؛ در بخش 
شرقی جازموریان با بخش های مسکونی، صنعتی و گورستان می باشد. یافته های منقول چگردک شامل انواع ظروف و اشیاء سنگی نظیر سنگ کلرایت، مرمر 
و آهک، اشیاء و ظروف فلزی از جنس مس و مفرغ و ظروف سفالی است. داده های سفالی چگردک از نظرساختار، فرم و نقش بسیار متنوع و در میان داده 
های سفالی سایر محوطه های بلوچستان به گونه ای خاص و منحصر می باشند. وجود گورهایی با کمیت و کیفیت متغییر اشیاء تدفینی و وجود داده هایی 
همانند مهرهای مسی - مفرغی بزرگ در برخی از آنها، پیش فرض های وجود طبقات اجتماعی در چگردک را پشتیبانی می کنند. از سوی دیگر یافته هایی 
نظیر سفال و کوره های پخت آن، بیانگر وجود یکی از کانون های تولید سفال هزاره سوم ق م در بلوچستان می باشد که درطول راهرویی ارتباطی از بخش 

های غرب جازموریان تا بلوچستان پاکستان قرار داشته است. 

واژگان کلیدی: عصر مفرغ، بلوچستان، دره بمپور، جازموریان، چگردک

 heydarism@gmail.com
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استحاله سنگ مس در فالت مرکزی ایران در نیمه هزاره پنجم ق.م و پیامدهای آن

رحمت عباس نژاد سرستی

گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

داده های فلزکاری پیش از تاریخ در منطقه فالت مرکزی ایران بیانگر روند تکوین و توسعه این صنعت از مرحله چکش کاری سرد و گرم به مرحله ی مهم ذوب 
و گداختن فلز طبیعی است. در اواخر هزاره پنجم ق.م )سیلک III4-5( سنگ مس استحاله شد. به دنبال آن، آلیاژگری به وجود آمد. دالیل وقوع این رویدادها 
عبارتند از استعدادهای معدنی، روند تطور صنعتی، پیشرفت کوره های سفالگری، نیازهای محلی، و نیازهای منطقه ای و فرامنطقه ای. در این نوشتار با مروری بر 
شواهد فلزکاری مکشوفه از الیه های نوسنگی جدید و انتقالِی مس وسنگ در فالت مرکزی، دوره تحولِی استحاله ی سنگ مس را در دوره مس وسنگ تجزیه و 
تحلیل می کنیم. نیازمندی میان رودان به مواد خام فلزی و غیرفلزی فالت ایران و مناطق شرقی آن در اواخر عبید در تپه گاورا به اثبات رسیده است. تخصصی 
شدن فلزکاری در دوره مس وسنگ در چارچوب فرآیندی روش مند در این منطقه سازمان دهی گردید و گسترش یافت. شواهد این مدیریت صنعتی در سیلک 
III4-5، قبرستان II9، چشمه علی، حصار Ib-c  و گیان VC به دست آمده است. فلزگران تپه سیلک در دوره III4-5، موفق شدند عالوه بر مس، نقره را با روش 

غال گذاری، ذوب و قالب گیری کنند. 

واژگان کلیدی: استحاله سنگ مس، تولید تخصصی فلز، باستان فلزشناسی، نیمه هزاره پنجم ق.م، فالت مرکزی ایران.

r.abbasnejad@umz.ac.ir
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پژوهش های باستان شناسی خلیج فارس، از توهم تا واقعیت

سیامک سرلک

پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور

نگارنده این سطور به درخواست دو دوست گرامی که همواره بر من منت نهاده اند، برای نگارش یک مقاله »علمی« در ارتباط با کنفرانس مجازی خلیج فارس 
و دریای مکران دعوت شدم. تبعاً قلم به دست گرفتم تا در حد توان و بضاعت خود پیرامون پژوهش های میدانی که در حد فاصل سال های 1381 تا 1395 
به شکل جسته گریخته و ناپیوسته انجام داده ام مطالبی بنویسم؛ اما به دو دلیل منصرف شدم. دلیل نخست اینکه نگارنده تا کنون مقاالت متعددی در ارتباط 
با ماحصل پژوهش های میدانی که در مناطق میناب و رودان انجام داده ام چاپ و منتشر کرده ام ) و این عالوه بر تدوین چندین پایان نامه در مقاطع مختلف 
رشته باستان شناسی در دانشگاه های مختلف است( و تبعا نگارش مقاله ای جدید آنگونه که باید از بند تکرار مکررات بیرون نخواهد شد و این هم برای نویسنده 
و هم مخاطب مالل آور خواهد بود. و دلیل دوم این بود که با خود اندیشیدم نگارش مقاالتی از این دست چه مشکلی از باستان شناسی خلیج فارس را حل 
خواهد نمود. و اصوال حوزه فرهنگی جغرافیایی خلیج فارس و دریای مکران به رغم نقش و اهمیت تاریخی و موقعیت راهبردی آن در معادالت سیاسی اجتماعی 

و فرهنگی خاورمیانه ، چه جایگاهی در مطالعات باستان شناسی ایران دارد؟
در این پژوهش سعی می گردد با بررسی ساختارهای پژوهشی، مشکالت ساختاری عدم توفیق در پژوهش های خلیج فارس و دریای مکران سرخط وار بررسی 
و مورد ارزیابی قرار گردد. چه شاخصه هایی درچارچوب پژوهشی این حوضه فرهنگی بایستی مدنظر قرار داد و آیا تاکنون گامی برداشته شده است؟  بی شک 
نیازی به پاسخ این سوال بویژه در سطوح علمی و تخصصی نیست و همگان مستحضرند که ما، تا کنون فقط شعار داده ایم. در این پژوهش با قیاسی ازکمیت 
و کیفیت مطالعات باستان شناسی در کرانه های جنوبی خلیج فارس با کرانه های شمالی آن )محدوده سیاسی کشور ایران(. جایی که کشورهای تازه تاسیس 
عربی ) در قیاس با طول تاریخ سیاسی کشور ایران( با هدف ایجاد تکیه گاهی مستحکم به نام هویت تاریخی و فرهنگی، برنامه ریزی دراز مدتی را در راستای 
انجام مطالعات باستان شناسی هدف مند پی ریزی نموده و با صرف اعتبارات مالی چشمگیر، امکانات مناسب، لجستیک کافی و دعوت از باستان شناسان غربی، 
بستر مناسبی را جهت انجام پژوهش های باستان شناسی خلیج فارس  مهیا نموده که ماحصل آن چاپ و نشر تعداد زیادی کتاب و مقاالت علمی غالبا طراز اول 
)ازمنظر علمی( در سطوح بین المللی است؛ اما ما تا کنون چه کرده ایم؟ بجز انجام یک سری پژوهش های پراکنده و نامنسجم )آن هم صرفاً به همت برخی 
دوستان و همکاران باستان شناس( ، بدون برنامه ریزی دراز مدت و هدف مند و بدون تخصیص و صزف اعتبارات مالی مورد نیاز. سوگمندانه، وضعیت فعلی  
باستان شناسی خلیج فارس، صرفا یادآور » برگزاری مجالس یادبود درگذشتگان« است. به مناسبت هایی همچمون »سالگرد« روز جهانی خلیج فارس و ... به 
همت و پشتکار برخی دوستان و همکاران باستان شناس و در نبود هر گونه دغدغه و حمایت جدی از سوی مسئولین، مجموعه مقاالتی ) بعضاً قدیمی و تکراری( 
چاپ و منتشر می شود و یا سلسله سخنرانی هایی برگزار می شود و سپس همه چیز به فراموشی سپزده می شود تا »سالگرد« بعدی. بی تردید آسیب شناسی 
این موضوع نیازمند پژوهشی مستقل است اما سوالی که مطرح است این است که رویکرد ما به پژوهش های باستان شناسی خلیج فارس چیست؟ دستگاه های 
متولی امر بویژه وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چه برنامه ای برای پژوهش های هدف مند باستان شناسی خلیج فارس دارد؟ و 
اصوال آیا برنامه ای دارد؟ در حال حاضر شواهد نشان می دهد گویا تخصیص اعتبار وصرف هزینه های گزاف جهت خرید مثاًل هتل های کپسولی و یا برگزاری 
همایش ها و نمایشگاه های بسیار پرهزینه داخلی و خارجی )غالباً و ظاهراً با موضوعات گردشگری و صنایع دستی( برای دستگاه متولی امر یعنی میراث فرهنگی، 

siamaksarlak88@gmail.com
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نسبت به امر پژوهش، بویژه در حوزه خلیج فارس، در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر عدم تخصصیص و یا توان جذب اعتبارات پژوهشی به و یا توسط پژوهشگاه 
میراث فرهنگی نیز جای تاًمل دارد.؛ ایضاً نبود هرگونه دغدغه پژوهشی در ادارات میراث فرهنگی استان های حاشیه خلیج فارس و دریای مکران) در سایه عدم 
وجود تخصص در سطوح مدیدیتی اغلب استان ها(  که مانع اصلی جذب و تاًمین و تخصیص اعتبارات استانی جهت انجام پژوهش های هدف مند باستان شناسی 
است نیز مزید بر علت است. نگارنده این سطور امیدوار است روزی فرا رسد که در تمامی سطوح مدیریتی وزارت خانه میراث فرهنگی شاهد حضور متخصصین 
این حوزه، عالقه مندان به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی این سرزمین باشیم و صرفاً در چنین وضعیتی است که می توان با رویکرد صحیح و دقیق به مسائل و 
ارائه و کاربست راهبرد های علمی، آنگونه که شایسته تاریخ و فرهنگ این سرزمین است به پژوهش های باستان شناسی و اولویت های آن پرداخته خواهد شد. 

واژگان کلیدی: خلیج فارس، دریای مکران، باستان شناسی، هویت ملی
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شناسایی آبراه بزرگ هخامنشی هدایت کننده آب های تختگاه شهر پارسه به سوی دشت مرودشت

افشین یزدانی

دانش آموخته دکترای باستان شناسی دوران تاریخی، دانشگاه تهران

دور اندیشی و دانش عمیق مهندسان هخامنشی به بهترین شکل در پیش بینی و ساخت شبکه ای از آبراهه های زیر زمینی  که وظیفه هدایت آب های سطحی 
محوطه 12 هکتاری تختگاه شهر پارسه را با بستر سنگی و غیر قابل نفوذ به بیرون از آن بر عهده داشتند به خوبی دانسته شده است.  مشکل مهندسان محدود 
به هدایت آب های سطحی تختگاه نشده و بایستی با شیب بندی، ساخت بند و آبراهه، آب های روان دامنه پرشیب کوه مهر را که درست به سمت تختگاه روانه 
می گردد را به شبکه آبراهه زیر تختگاه، هدایت و از آن خارج نمایند. تمامی آب های سطح تختگاه و کوه مهر در نهایت از طریق یک آبراه بزرگ زیرزمینی به 
سمت گوشه جنوب خاوری تختگاه هدایت شده و از آن خارج می شدند. اما پرسشی که سال ها و تا امروز مطرح بوده سرانجام حجم زیاد آب های خروجی 
است. پاسخ به این پرسش وقتی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد که بدانیم در بخش جنوبی تختگاه یعنی همان منطقه ای که آب کوه مهر و تختگاه 
تخلیه می شده قرار بوده تا ساختمان های مهم مسکونی و اداری هخامنشی موسوم به »برزن جنوبی« ساخته و برپا گردد. پژوهش حاضر تالش دارد تا برای 
نخستین بار به چگونگی کشف و کیفیت آبراه بزرگی بپردازد که وظیفه داشته تا آب های خروجی را تا فاصله بیش از 2000 متری در دشت و در فاصله ای ایمن 
از بناهای هخامنشی هدایت نماید. آبراهی که هر چند در مقایسه با دیگر دستکندهای بزرگ هخامنشی چون آبراه سوئز و جوی دختر پاسارگاد کوچک می 
نماید اما به خودی خود بیانگر نگاه عمیق، اصولی و خردمندانه مهندسان هخامنشی است که از سوی داریوش بزرگ مأمور ساخت ارگ شهر پارسه گشته بودند.

واژگان کلیدی: هخامنشی، تخت جمشید، آبراه، داریوش بزرگ، تختگاه شهر پارسه.
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غار- دژ اسپهَبدان/دِژ طاق

سامان توفیق

دکترای باستان شناسی و پژوهشگر آزاد

یکی از مهمترین استحکامات دفاعی رشته کوه البرز؛ شاهکاری به نام »دِژ طاق« است، که به »غار- دژ اسپهَبد خورشید یا اسپهَبدان«  نیز شهرت دارد. این دژ 
منحصر بفرد و غیر قابل دسترس است که در تاقی طبیعی، جانمایی و با دربی سنگی مسدود می گردید.  تا پیش از بررسی های نگارنده طی سالهای 1384 
تاکنون به دالیل متعددی، داده های اندکی از پیشینه، معماری و باستان شناسی غار-دِژ اسپهبدان در دسترس بود. یافته های بدست آمده حکایت از پیشینه 
ای از دوره ماد تا ساسانی در دوران تاریخی به صورت پیوسته و عصر اسپهبدان تبرستان از صدر اسالم  و سده های 5 و 6 قمری دارد. هدف از این مقاله ارائه 

تصویری روشن از معماری این غار و تحوالت آن در طی ادوار فوق می باشد.

واژگان کلیدی: غار دژ اِسپهَبدان، معماری، تبرستان، دوران تاریخی، صدر اسالم
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