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 دیلمان رود ی آبخیز رودخانه چاک گزارش بررسی باستان شناختی حوزه

 (گرماور و موسی کالیه) محدوده

 
 سولماز رئوف

 نور پیام دانشگاه مدرس شناسی، باستان ارشد کارشناس
 solmaz_raof@yahoo.com 

 

 ولی جهانی 
 نگی، صنایع دستی و گردشگری گیالنشناسی، مدیر پژوهشی اداره کل میراث فره دانشجوی دکتری باستان

vali_jahani@yahoo.com 

 

 چکیده

انجام شده، استان های  ی، هنوز بررسالنیدر گ یو خارج یرانیشناسی ا باستانهای  أتیشناسی متعدد توسط ه باستانهای  پژوهش رغمیعل

 دیسراغ گرفت که تاکنون از د توان می ها را تپه ها و ها، گورستان اعم از محوطهی، اریبس یخیتارو آثار پوشش نداده  یرا به تمام النیگ

 ی ه، منحصر به حوزگیالن شناسی صورت گرفته در استان باستانهای  تیفعال ترین بیش .است مانده ناشناخته و پنهان شناسان باستان

 یبررسای،  و جلگه یجنگلهای  در بخش ایو  یکوهستان العبور در مناطق دوردست و صعباست. متأسفانه هنوز  بوده لمانیو د درودیسف

به سرپرستی  9313رود در سال  های حوزه رودخانه چاک شناختی محوطه بررسی باستاناست.  امدهیبه عمل ن یو علم کیستماتیس

ی موسی کالیه آغاز و  ی چاکرود واقع در منطقه ی آبخیز رودخانه ی سمت راست حوزه هرا از محدود  هیات، بررسی نگارندگان انجام شد.

ها در فاصله بسیار  بعضی از این محوطه های گرماور، مربو، گولک، شیرچاک، نیاول، دیارجان را مورد بررسی و شناسایی قرار داد. تمامی دره

های انسانی سهوا یا  های مورد اشاره در اثر فعالیت و بعضی در فاصله دورتری از آن قرار دارند. بسیاری از محوطهرود  چاکنزدیک به رودخانه 

در نتیجه بررسی آمده است؛  محدوده گرماور و موسی کالیهشرح بررسی  مقالهدر این  اند.  عمدا مورد تخریب جدی قرار گرفته

محوطه باستانی، یک محوطه گورستانی، یک تپه باستانی، بافت قدیم روستای  3ای،  اهگاه صخرهپنعدد  4د تعدا ،شناختی نگارندگان باستان

 شناسایی گردید. مخزن ذخیره آب 4گرماور، یک قلعه، یک برج و 

ی گردیده، ابتدا به معرف آوری جمعهای میدانی  های تحقیق از طریق بررسی و داده است تحلیلی -از نوع توصیفی حاضر که مقالهدر 

 .شود ارائه میهای فوق  محوطهنسبی ل، آجر، استخوان( گاهنگاری های فرهنگی) سفا با توجه به یافته ها پرداخته و در نهایت محوطه

 گرماور، موسی کالیهواژگان کلیدی: دیلمان، رودخانه چاک رود، 
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 مقدمه

کوهستانی سیاهکل  ی از اسالم نامی پر آوازه بوده است، امروزه به ناحیه ویژه در ایران پس که در تاریخ ایران، به« دیلمان»و « دیلم»نام 

گیالن و نیز طبرستان و جرجان و قومس  ی ی چهارم هجری والیت دیلم و دیلمستان همه ی اقتدار آل بویه در سده در دوره .شود اطالق می

 (. 333ـ  383، 9339شد)هدایتی منوچهری را شامل می

 (323ـ  328، 2، ج9339)مقدسی، اند است کوهستانی، شهرهایش کوچک ای :)دیلمان حوزهنویسد میابوعبداهلل محمد بن احمد مقدسی 

گیالن است که در کنارة دریای طبرستان  ابوالقاسم محمد بن حوقل نقل کرده که: ]...ناحیة دیلم شامل سهل و جبل است، سهل از آنِ

 (991، 9343جاست[)ابن حوقل،  نیز در آن« آل جستان»شده است، مقام های دیلم گسترده  زیر کوه

خوانند و پادشاهان از « رودبار»را  جا مقام دارد و آن نویسد:]... پادشاه دیلمان در آن در کتاب المسالک و الممالک می« اصطخری»

 .(938، 9343اند[)اصطخری،  جستانیان

خوانیم:]گیالن ناحیتی است جدا میان دیلمان و جبال و آذربادگان و دریای خزران و  می در کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب

های روان بسیار و یکی رودی است عظیم، سپیدرود خوانند. میان گیالن ببرد و به  این ناحیتی است بر صحرا نهاده میان دریا و کوه با آب

دریا و این رودند و ایشان را اینسوی رودی میخوانند )اشاره به بیه پیش( و دیگر  دریای خزران افتد و این گیالن دو گروهند، یک گروه میان

 .(941، 9332اند و ایشان را آن سوی رودی خوانند )اشاره به بیه پس([)حدودالعالم،  گروه میان رود و کوه

نامند که به دو قسمت منقسم  جیالن یا دیلم میکند:]اما گیالن را به اسم  ی گیل و دیلم را به وضوح بیان می تمایز دو ناحیه« بار تولد»

 (.233، 9338[)بار تولد: کردند ها زندگی می کوهستان دیلمها و در  شده: جلگه و کوهستان، در قسمت جلگه بر ساحل دریا گیل می

توان  دست نیست، اما می ی دیلمان در ادوار پیش از اسالم و ماقبل تاریخ آگاهی روشنی در ها و تاریخ منطقه از منشاء اولیه دیلمی

اعات ی اول پیش از میالد در ارتف دوم و اوایل هزاره ی ( در اواخر هزاره)هند و ایرانیی آریائیان ز تیرهاحتمال داد که اقوامی مهاجر احتماالً ا

ئی که از خود برجای یاها و اش طور گسترده ساکن شدند و رد پای آنان امروز در گورستان )گیالن( بهسواحل جنوبی دریای مازندران

  شود. اند، دیده می گذاشته

گاه تحت  هیچ ها دیلمی ؛(9323، 9343ی ساسانی است)مصاحب،  ها مربوط به دوره دیلم و دیلمی ی های ما درباره ترین آگاهی بیش

کردند. در  سلحشوری به عنوان سپاهیان مزدور خدمت می ی دلیل داشتن روحیه  شاهان ایران نبودند. بلکه بهفرمان حکومت رسمی 

 .)همان(ها به میان آمده است دیلمینام )انوشیروان( بارها های خسرو اول لشگرکشی

ها در برابر  چون مردم طبرستان سال ها نیز هم ی وجود حصار نفوذ ناپذیر البرز و دور از دسترس بودن سرزمین دیلم، دیلمی به واسطه

چنان استقالل خود را حفظ و  ی ساسانی و تصرف ایران توسط سپاهیان عرب، آنان هم ها پس از انقراض سلسله اری کردند و مدتاعراب پاید

 به کیش و آیین خود وفادار ماندند. 

شاهد و  ندسرزمین دیلم در قلمرو جستانیان رودبار الموت بود که با علویان طبرستان روابط دوستانه داشت ی دوم و سوم هـ.ق در سده

بر  هـ.ق 393مهاجرت و پناه گرفتن علویان شیعی مذهب و مخالف با دستگاه خالفت عباسی به طبرستان و گیالن بود. علویان تا سال 

  .دیلمان حکمرانی کردند

های البرز تحت  یهنه تنها دیلمان و گیالن و کوهپا و پا خاست نام دیلمیان یا آل بویه به ای از دیلمان، با  سلسله هـ.ق 323در سال 

عباسی را معزول و فرد  ی را، به تصرف خود در آورده و خلیفهعباسی بغداد مرکز خالفت   روایی آنان قرار گرفت، بلکه موفق شدند فرمان

 (.9333کوب، )زرینخواه خود را به خالفت بگمارند دل
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 های بررسی شده در حوزه فرهنگی دیلمان معرفی محوطه

 (1ملکوت به موسی کالیه) تله لوک ای مسیر پناهگاه صخره

در مختصـات  متری غـرب جـاده آسـفالته بـا دیـد کامـل از داخـل جـاده          33ای موقت، حد فاصل موسی کالیه و ملکوت در  پناهگاه صخره

حد فاصل جاده با تله لوک نهر فصلی است که از ارتفاعـات ملکـوت    .قرار دارد متری 9299در ارتفاع  UTM 31s 3493313؛  4338438

درجـه و تقریبـا مشـکل و بـه      43تا  43شیب دامنه دسترسی به پناهگاه بین و ای  . کف پناهگاه صخرهشود میبه سمت دره چاکرود سرازیر 

 . (9) تصویرشکل سنگالخی و فاقد پوشش گیاهی انبوه است

 

 موسی کالیهو روستای ملکوت روستای فاصل  حد ای در پناهگاه صخره: 1شکل 

 محوطه تاریخی بخش غربی پناهگاه:

که به وسیله نهری فصلی به دو بخـش شـمالی و   قرار دارد ای  متری از این پناهگاه و در جنوب و شرق کوه صخره 933این محوطه به فاصله 

شمال جاده آسفالته موسی کالیه متری  333ی حدود  ر فاصلههکتار است و د 2(. مساحت محوطه حدود 2جنوبی تقسیم شده است) تصویر

 . پراکندگی سفال از نوع قرمز رنگ به صورت محدود در بخش شمالی و جنوبی است.قرار داردبه ملکوت 

                                                 
 تله یعنی سنگ، لوک در اصطالح محلی سوراخ گفته می شود که تله لوک به سوراخ دورن سنگ گفته می شود.  - 9
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 محوطه تاریخی بخش غربی پناهگاه دورنمایی از: 2شکل

 ای حد فاصل بین روستای ملکوت و موسی کالیه پناهگاه صخره

طـول   متر متغیـر،  9تا  3مق پناهگاه بین قرار دارد. عمتری  9938در ارتفاع   UTM 31s 3493433؛  4338913در مختصاتدر کنار دره چاکرود این پناهگاه 

و دارای یلـی خـوب   رسوب خدیوارهای سنگی داخل پناهگاه دارای (. 3) تصویر در بعضی جاها متغییر استو  سانتی متر 333ارتفاع در بلندترین نقطه  و متر 28آن 

این پناهگاه به طور موقت، توسط چوپانان در فصـول خاصـی از سـال بـرای     است.  متری روبروی پناهگاه، نهری در جریان 3در فاصله  بستر رسوبی خاک رس است.

در بررسی سطحی محل  .گوسفند را دارد 333بیش از  رسد این پناهگاه گنجایش تقریبی به نظر می. شود استفاده و چرای گوسفندانشان در مراتع اطراف استفاده می

  .(4) تصویر چند قطعه سفال عصرآهن یافت شد

 

 ) حد فاصل بین دره چاکرود و روستای ملکوت(ای موسی کالیه صخره نمایی از پناهگاه: 3شکل 
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 (حد فاصل بین روستای ملکوت و موسی کالیهموسی کالیه)ای  صخره نمایی از پناهگاه: 4شکل 

 محوطه گورستانی بیجارگاه موسی کالیه

 233ی  محوطه گورستانی بیجارگاه موسی کالیه در قسمت غربی چسبیده به جاده آسفالته موسـی کالیـه بـه ملکـوت و در فاصـله     

محوطه توسـط جـاده    .قرار داردمتری  9343در ارتفاع  UTM 31 s 3493444؛   4333393در مختصاتمتری از غرب رودخانه چاکرود 

سفالته به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده است. به طوریکه بخش شرقی تا رودخانـه چـاکرود گسـترا دارد. بخـش غربـی بـه سـمت        آ

(. سطح محوطه به منظور فعالیت کشاورزی شـخم زده شـده اسـت. در داخـل     3ای است، امتداد دارد) تصویر ای که دارای پناهگاه صخره دره

وار شده که در زمان احداث تیر چراغ برق در عمق زیاد قبر به دست آمده است. آثار قبر در برا مقطع دیـ محوطه چند تیر برق هم احداث 

 (. 3خورد) تصویر کنار جاده آسفالته به چشم می

 

 گورستانی بیجارگاه موسی کالیهمحوطه نمایی از : 5شکل 
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 محوطه گورستانی بیجارگاه موسی کالیه: 6شکل

 محوطه اربه کیا:

متری جنوب شرق پای کوهی که امامزاده سیدسـرا بـر روی آن قـرار دارد،     33سرا و در فاصله  محوطه اربه کیا در پایین دست روستای سید

واقـع شـده   متری شمال جاده معدن کارخانه سیمان  233متری و در  9134در ارتفاع  UTM 31 s 3431832؛   4384313در مختصات

 (. 3است) تصویر

پوشـش گیـاهی در قسـمت شـمالی آن بـه      جنوبی و دارای بستر رسـوبی،   -شمالیاین محوطه به صورت دشت در دامنه کوه با شیب مالیم 

های وحشی از نوع زالزالـک و تمشـک و بوتـه ممـرز) شـرم( اسـت. در ایـن محوطـه          میوه  ر و در نیمه جنوبی، درختچهصورت علف و چمنزا

ــه دوران    ــوط ب ــنگی مرب ــای س ــل  ابزاره ــاریخ از قبی ــیش از ت ــنگی پ ــاخته س ــت س ــکوی    دس ــد س ــک، فاق ــنگ آه ــاده از س ــة س : تراش

هـای   ای مایل بـه نـارنجی بـا سـطح مـات، دارای روتـوا       (، تراشة سنگ چرت ریز دانه، قهوهUnretouched limestone flakeضربه)

حاظ داشـتن آثـار و مـواد فرهنگـی مربـوط بـه دوران       نیز یافت شده است. این محوطه به لدار، چرت جگری  پراکنده دو لبه، یک قطعه زاویه

ای  پناهگاه صخره 2در گذشته  (.8تر است. پراکندگی سفال از نوع قرمز، خاکستری و لعابدار در سطح محوطه زیاد است) تصویر اسالمی غنی

 داشته که امروزه تخریب شده و اثری از آن نیست.

 

 امامزاده سید سرامحوطه اربه کیا و موقعیت آن نسبت به : 3شکل 
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 محوطه اربه کیاسطحی  شده از بررسی آوری جمعسفالهای : 8شکل 

 :روستای گرماور

متـری نسـبت بـه سـطح      9233ثانیه طول شـرقی و در ارتفـاع    33دقیقه و  39درجه و  33ثانیه عرض شمالی و  23دقیقه و  39درجه و  33این روستا در موقعیت 

آور حـدود نـیم سـاعت     ی غیاث آباد تا دهکـده گـرم   نویسد: فاصله شناسی ایران می نگهبان در کتاب پنجاه سال باستان(. دکتر 1یردریاهای آزاد واقع شده است) تصو

 (.938 ،9383شد) نگهبان،  آوری جمعهای گرماور باال و پایین و برج آن دیدن نموده و مقداری سفال مربوط به دوران اسالمی از روی زمین  روی بود. از دهکده پیاده

 

 بناهای جدید االحداث شرکت سیمان گیالن سبز  گرماور و  نمایی از روستای: 9شکل  

 بافت قدیم روستای گرماور) جیر محله قدیم(:

هـای شـرقی    ویران گشته و مردمـان ایـن روسـتا، بـه قسـمت      9331ین روستا بر اثر زلزله سال های ا ه نسبتا تنگی واقع شده است. خانهروستای قدیم گرماور در در

 .کننـد  بنا مـی  های شیروانی حلب پوا ان و با سقفهایشان را در آنجا و با مصالح سنگ و مالط سیم عه گرماور بوده، کوچ کرده و خانهروستای قدیم که در جنوب قل

دکتر  .(93) تصویرن کوه آب انباری موجود استدر قسمت شمال شرق جیر محله کوهی بلند قرار دارد که در نزد افراد محلی به دهان شیر معروف است و در باالی آ

کند که بعد از حفاری آن چند تکه سـفال دوران   می داند و به وجود گودالی شبیه به قبر در باالی آن اشاره  های مصری می این صخره سنگی را شبیه ابوالهول نگهبان

یم درست های قد خانه  (.931، 9383) نگهبان، زنگار به دست آمد نیزه فلزی پوشیده ازقطعات شکسته خنجر یا سر وهای بدون نقش قدیمتر  لبه همراه سفااسالمی 

واردی زگـالی  های قدیمی، فقط آثاری از دیوار چینی باقی مانده است که دیوارها با سنگ و مالط کاهگل و در مـ  ه. از خان(99) تصویر اند در پای آن کوه ساخته شده

 (. 92ویر) تصاند هها به جز یک مورد از بین رفت بودند که همه سقفو با کاهگل اندود شده چوب ساخته شده  رت مسطح باها هم به صو و سقف اند شدهساخته 
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خشـن و قطـور   هـای   را شسته و باعث نمایان شـدن سـفال   های فصلی این رودخانه دیوارهای کناری آن سیالبگذرد که  ای فصلی می ، رودخانهاز کنار روستای قدیم

 .(93) تصویرسانتی متر به رنگ قرمز آجری شده است 3ₓ23ₓ23هایی به اندازه  ز رنگ و نیز خشتتنوری قرم

 

 صخره سنگی معروف به شیر سنگی در روستای گرماور روستای قدیم و جدید گرماور به همراه برج و قلعه: 11شکل 

 

 مانده در پای شیر سنگی ی باقیهای قدیم ای از خانه نمونه :11شکل 

 

 1369ت قدیم روستای گرماور بر اثر زمین لرزه تخریب شده باف های خانه: 12شکل 
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 آوری شده از بافت قدیم روستای گرماور های جمع سفال: 13شکل 

 ای گرماور پناهگاه صخره

در  بـاالی آن بـرج گرمـاور   ای قـرار گرفتـه و بـر     در روستای گرماور، تقریبا در زیر کـوه صـخره  ای گرماور معروف به تله لوک،  صخرهپناهگاه 

) متری هم سطح بـا جـاده خـاکی قـرار گرفتـه اسـت       8متری در فاصله  9932در ارتفاع  UTM:  31s 3493433؛   4331883مختصات

ای  تر از جاده، رودخانه فصلی است که در فصل پاییز خشک و در زمان سیالب دارای آب است. کف پناهگاه احتماال صخره . پایین(94تصویر 

فضای داخلی پناهگاه دارای روشـنایی خـوبی    .خورد وضوح به چشم میه های کناری پناهگاه ب ای در کف انتهایی و دیواره و بستر صخره است

دهانه پناهگاه تقریبا به سمت شمال شرق و رو (. 93است و به دلیل قرارگیری در کنار رودخانه مکان مناسب برای اسکان انسان بوده) تصویر

 ای معروف به دهان شیر موجود در بافت قدیم روستای گرماور است. صخرهبه تخته سنگ 

سـانتی متـر،    383سانتی متر و عمق داخل پناهگاه از ورودی تا انتهـا   293سانتی متر، ارتفاع دهانه  313ابعاد پناهگاه: عرض دهانه پناهگاه 

 سانتی متر است. 993سانتی متر و ارتفاع آن  923عرض انتهای آن 
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 و نمای نزدیک از ورودی پناهگاه موقعیت قرارگیری پناهگاه نسبت به قلعه گرماور: 14شکل 

 

 ) عکس از داخل پناهگاه(ای گرماور خرهص نمای بیرونی پناهگاهو ای گرماور صخره نمای داخلی پناهگاه : 15شکل 

 ) موقتی(گرماور: 2ای پناهگاه صخره

ای قلعه گرماور است. ارتفاع از کف رودخانه تـا پناهگـاه تقریبـا     و در جناح شرقی کوه صخره 9لوک متری از تله  933این پناهگاه در فاصله 

متـر و دارای   4مترو طول تقریبی از دهانه تـا انتهـای پناهگـاه     4متر، ارتفاع آن تقریبا  3تا  4عرض دهانه پناهگاه تقریبا بین  .متر است 33

مسیر دسترسی به پناهگاه سنگالخی و تقریبـا مشـکل و شـیب آن    . شود ای از انتهای پناهگاه خارج می ای است. آب باریکه بستر کامال صخره

شـد. و   بانی موقت به منظور محافظت از قلعه اسـتفاده مـی   رسد از این پناهگاه، به عنوان محل دیده به نظر می .باشد ه میدرج 33تا  43بین 

، در جنـاح شـرقی منتهـی بـه      2ای تلـه لـوک    تقریبا هم راستای پناهگاه صخره .(93) تصویر های اطرافش است دارای دید خوبی از محوطه

) مسیر دسترسی( منتهی به رودخانه قطعات سفال از قبیل لبـه، بدنـه، کـف،    2یز در بخش پایینی تله لوک شمال شرق کوه قلعه گرماور و ن

آبی، سبز با درجه پخت کافی و اکثـرا    های نخودی با لعاب و نیز سفالهای اکثرا قرمز با نقوا داغدار، کنده انگشتی و زنجیری  دسته به رنگ

) ای دیده شد. احتماال سفالها متعلـق بـه دوره اشـکانی، ساسـانی و اوایـل اسـالم باشـد        آشپزخانهساز با مصرف  چرخساز و تعدادی نیز دست

 (.98و  93ویراتص
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 ای موقت گرماور : پناهگاه صخره93شکل 

 

 آنآوری شده از محوطه اطراف  جمع های سفال : 11شکل 
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 موقت گرماور ای صخرهآوری شده از محوطه اطراف پناهگاه  های جمع سفال:98شکل  ..

 قلعه گرماور

کیلـومتری سـمت شـمالی ایـن      9ی  ای، درقسمت شمالی روستای جدید گرماور قرار دارد. در فاصله قلعه گرماور بر فراز کوهی بلند و صخره

ره نسبتا تنگـی واقـع   قلعه، روستاهای قیس آباد یا قیاس آباد، مربو، لر رود و شیه قرار دارند. روستای قدیم گرماور در شرق قلعه و در میان د

کـوه گرمـاور از    .شـود  مـی (. این قلعه و برج تاریخی آن امروزه از توابع بخش دیلمان و شهرسـتان سـیاهکل محسـوب    94شده است) تصویر

(. مسـیر  433، 9313باشـد) همرنـگ،    هـای اطـراف مـی    ها و دشت رت بر راهموقعیتی سوق الجیشی برخوردار بوده و محل مناسبی برای نظا

بـانی و   از بنای اصلی قلعه فقط برج دیـده  درجه است. 33تا  33دسترسی به قلعه سنگالخی و تقریبا مشکل و شیب منتهی به فراز قلعه بین 

شـود. در چنـد    در قسمت غربی برج آثاری از پی ساختمانی ویران شده و مستور از خـاک دیـده مـی    .مخازن ذخیره آب آن باقی مانده است

های سطحی خاک برخورد شد که وجود بنـایی در کنـار بـرج را تاییـد      حیوانات به بقایای خشت قرمز رنگ در زیر الیه محل به علت حفاری

 نماید. می

) مربوط به دوران تـاریخی اکثرا در روی سطح قلعه و دامنه منتهی به قله، انواع سفال قرمز و نخودی رنگ و سفال لعابدار با لعاب آبی و سبز 

 (.29تا 91 ) تصاویر و نیز شیشه قابل رویت استو اسالمی  ساسانی و اشکانی(
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 شده از بررسی سطحی قلعه گرماور آوری جمع ها و شیشه سفال: 19شکل 

 

 رشده از بررسی سطحی دامنه شرقی قلعه گرماو آوری جمعهای  سفال: 21شکل 
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 شده از بررسی سطحی دامنه شرقی قلعه گرماور آوری جمعهای  سفال: 29شکل 

 برج گرماور

در قسمت غربـی   وثانیه طول شرقی  32دقیقه و  39درجه و  333ثانیه عرض شمالی و  33دقیقه و  39درجه و  33برج گرماور در موقعیت 

متر است که در قسمت باالیی آن  سانتی 343(. قطر داخلی برج 23و  22و 94نسبت به قلعه و به صورت مخروطی ساخته شده است) تصویر

شود. در قسمت تحتانی برج از سنگ با مالت گل و آهک و در بخش فوقـانی   شود و این قاعده در قسمت بیرونی برج نیز رعایت می کمتر می

برج استفاده شده است. های داخلی و خارجی  از گاهگل برای اندود قسمت وسانتی متر  4ₓ 22ₓ22آن از خشت خام با مالت کاهگل به ابعاد 

متر و در بدنه شمالی برج ارتفـاع چیـدمان    سانتی 283تر و ارتفاع چیدمان سنگی در این قسمت  دیواره جنوبی برج در قسمت بیرونی مرتفع

 ای و با توجه به شیب کوه است. متر است؛ که این بخاطر قرارگیری بر بستر صخره 933سنگی کمتر و در حدود 

سـانتی متـر و بـه     13حفره به عمق  94متر و در ورودی بنا در قسمت غربی قرار گرفته است. در قسمت داخلی برج  8حدود ارتفاع برج در 

سانتی متری قرار گرفته و با توجه به  33الی  23سانتی متری ازقسمت سنگی برج و به فواصل  933سانتی متر که در ارتفاع  33ₓ33اضالع 

در قسمت داخلی  توان به این نتیجه رسید که برج دارای یک طبقه فوقانی بوده است. ر داخل بعضی از آنها میقیمانده دآثار تیرهای چوبی با

وجود دارد و در داخل هر طاقچه و نیز در پای هر طاقچه یک مزغل به  33ₓ83ₓ993متری از هم  به ابعاد  سانتی 33طاقچه در فاصله  3برج 

تیر چوبی احتماال از جـنس   3ها، جای تیرها و در باالی در نیز طاقچه در باالی سانتی متر قرار دارد. 933سانتی متر و به عمق  93ₓ23ابعاد 

حفره مستطیلی شـکل بـه ابعـاد     4متری،  سانتی 938در دیواره بیرونی برج در قسمت شمالی آن و در ارتفاع  (.24بلوط موجود است) تصویر

23ₓ93  حفره دیگر نیز در قسمت جنوبی آن به همین ابعاد وجود دارد. 4ته شده است. و ها ساخ متر در داخل خشت سانتی 33و عمق 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ی همایش ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائم                                

  

15 

 

 

خورد. در داخل آن، قطعات سفال مربوط به بدنه، لبه، کف به رنگ عموما قرمز کـه   در داخل برج یک چاله حفاری غیر مجاز نیز به چشم می

 خورد. فته، قطعات سفال به چشم میاکثرا چرخساز هستند، پراکنده است. در مالتی که در دیوار به کار ر

 

 : برج گرماور22شکل

 

 گرماور داخل برج نمایی از :24شکل: پالن برج گرماور                                         23شکل 
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 مجموعه آب انبارهای) منبع ذخیره آب( قلعه گرماور

مستطیل در داخـل بسـتر    -هم وجود دارد. همه این مخازن آب، به شکل مکعببر روی تپه قلعه گرماور، چهار آب انبار در فواصل مختلف از 

ای باشد. داخل این مخازن با خار و خاشاک و خرده سنگ پر شده و عمق دقیـق   رسد که کف آنها هم صخره اند. به نظر می سنگی کنده شده

 (.23باشد) تصویر این مخازن مشخص نمی

 

 بر روی آن قرار دارد. زن آباه  مخک گرماور سنگی : نمایی از صخره25شکل

 :1مخزن ذخیره آب شماره 

ابعاد ایـن   .مستطیل در داخل بستر سنگی ساخته شده است -غربی برج گرماور قرار گرفته و به شکل مکعب در قسمت شمال9مخزن شماره 

(. ایـن مخـزن در مکـان    23تصویر متر است) سانتی 233و در بخش شمالی  933سانتی متر و عمق آن در قسمت جنوبی  333ₓ233مخزن 

رسـد   کند. ولی به نظر می های باالیی مخزن ایجاد شده که آب را به داخل مخزن هدایت می هایی در قسمت داری ساخته شده و راه آبه شیب

 کردند. استفاده می از این مخازن برای انبار کردن برف در فصل زمستان و استفاده از آب آن در فصول گرم
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 قلعه گرماور 1ذخیره آب شماره  تصویری از منبع: 26شکل 

 :2مخزن ذخیره آب شماره 

این مخزن هـم بـه شـکل    . و در جبهه جنوبی برج گرماور در روی قلعه گرماور قرار دارد 9تر از مخزن شماره  در ارتفاع پایین 2مخزن شماره 

و قسـمت   933متـر و عمـق آن در قسـمت جنـوبی      سـانتی  343ₓ333ای کنده شده است. ابعاد آن  مستطیل در داخل بستر صخره -مکعب

هـای وحشـی و وجـود     (. البته عمق دقیق این مخزن به دلیل وجود پوشش گیاهی و رشد درختچـه 23 متر است) تصویر سانتی 233شمالی 

ایجـاد شـده اسـت. شـکل      هایی در قسمت شمالی مخزن برای هدایت آب به سطح داخلی مخزن آبه خارو خاشاک در آن مشخص نیست. راه

 است.   9ظاهری این مخزن هم شبیه مخزن شماره 

 

 نسبت به برج قلعه گرماور 2منبع ذخیره آب شماره : 21شکل 
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 :3مخزن ذخیره آب شماره 

شـکل  ضلع شمالی آن به متر است.  سانتی 233ₓ 343و در جهت غربی آن  به اضالع  2تر از مخزن شماره  در سطحی پایین 3مخزن شماره 

هـای   (. عمق این مخزن به دلیل وجود آب و نیز خار و خاشاک مشخص نیسـت. در داخـل آن درختچـه   28دار کنده شده است) تصویر قوس

 شکل ظاهری این مخزن با مخازن دیگر تفاوت دارد. قسمت روبروی مخزن مسطح شده است. .تمشک روئیده است

 

 قلعه گرماور 3منبع ذخیره آب شماره : 28شکل 

 :  4مخزن ذخیره آب شماره 

 933سـانتی متـر و عمـق     213ₓ983مستطیل بـه ابعـاد    –غربی برج و باالتر از آن به شکل مکعب  در قسمت شمال 4مخزن ذخیره شماره 

ه (. این مخزن هم در بستر سنگی کنده شده است. داخل مخزن، خاک و خار و خاشاک زیادی وجود دارد و بـ 21متر قرار دارد) تصویر سانتی

 .های پایینی این مخزن هم مسطح شده است این دلیل عمق دقیق آن در همه قسمتها مشخص نیست. قسمت
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 قلعه گرماور 4منبع ذخیره آب شماره : 29شکل 

 1ی باستانی شورکات محوطه

نرسـیده بـه روسـتای     در سر پیچ جاده گرماور و در قسمت غربی جاده آسفالته گرمـاور و در قسـمت جنـوبی ایـن روسـتا و      9تپه شورکات 

(. باالتر از سطح محوطـه درواقـع در   33ویرقرار دارد) تصمتری  9994در ارتفاع  UTM: 31 s 3493343؛   4338339در مختصاتگرماور

قسمت غربی آن جاده خاکی برای برداشت معدن در حال احداث است. خاک این محوطه آهکی و نمکزاری است و مستعد بـرای کشـاورزی   

  گویند. می این دلیل در زبان محلی شورکات نمی باشد به

پراکندگی سفال در سطح تپه اندک از نوع سفال قرمز اکثرا چرخ ساز و شامل قطعات لبه، بدنه و دسته اسـت. در بـرا مقطـع دیـوار کنـار      

ز رنگ از نـوع چرخسـاز و   جاده، که برای احداث جاده گرماور برا خورده است و ادامه محوطه در سمت دیگر جاده است، قطعات سفال قرم

) متـری از آن قابـل رویـت اسـت     سـانتی  933متری از سطح تپه تا عمق  سانتی 933دست ساز شامل بدنه و لبه و نیز آثار استخوان از عمق 

 .(32تصویر 

(؛ 39خورد)تصـویر  میمتر، با آثار سفالی به چشم  3سانتی متر و طول  23متری سطح تپه، خاک حرارت دیده به ضخامت  سانتی 33از عمق 

 .ها از نوع ضخیم و خشن است که احتماال متعلق به تنور باشد سفال
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 های معماری در برش جاده آثاری از الیه: 31شکل                                   ی از محوطه، جاده و رودخانه چاکرودینما : 31شکل 

 

 شورکات و دیوار تپه آوری شده از سطح محوطه های جمع سفال: 32شکل 

 ) گرماور( 2تپه شورکات 

متری غرب رودخانه گرماور و چسبیده به بخش غربی جاده آسفالته دسترسی بهه   111متری جنوب روستای گرماور و  311در فاصله  Bشورکات  تپه

متری شرق سالن خاک کارخانه سهیمان   111 در متری قرار دارد. 1193در ارتفاع  UTM   39 s 141298؛  4119319در مختصات روستای گرماور

(. در 33ارتباط دارد) تصهویر  Aغربی( و از بخش جنوب به شورکات  -از سمت شمال به خاکریز دپوی کارخانه سیمان ) امتداد دپو به صورت شرقی

(. 34ح آن قابل مشاهده است) تصویرهزار مترمربع است که آثار حفاری غیر مجاز بر سط 3تا  2ای منفرد به وسعت  بخش شمال شرقی محوطه، تپه

در روی تپه، انواع قطعات  سطح تپه دارای تعداد اندکی سفال رسد. آید در بخش شرقی، امتداد محوطه پس از جاده آسفالته به رودخانه می به نظر می

  (.35ویر) تصو کف با درجه ضخامت متوسط و ظریف دیده شد  سفال از قبیل لبه، بدنه
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 ) گرماور(2نمایی از سطح تپه شورکات  :33شکل

 

 ) گرماور(2شده از سطح تپه شورکات  آوری جمعهای  سفال :33شکل 
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 گیری: نتیجه

رود. نام دیلم و دیلمان امروزه به ناحیه کوهسـتانی سـیاهکل محـدود     های مشهور ایرانی یعنی دیلمیان به شمار می مسقط الراس یکی از سلسلهدیلمان 

های کوهستانی والیت گیالن که حد فاصل سفیدرود تا قلمرو طبرستان و جلگه گیالن شرقی تا حوزه قـزوین واقـع    گردد، در گذشته به تمامی بخش می

توان احتمـال داد کـه اقـوامی     ها در ادوار پیش از اسالم و ما قبل تاریخ آگاهی روشنی در دست نیست، اما می شد. از منشاء اولیه دیلمی ست، اطالق میا

ی دریای گـیالن بـه طـور    مهاجر احتماال از تیره آریائیان) هند و ایرانیان( در اواخر هزاره دوم و اوائل هزاره اول پیش از میالد در ارتفاعات سواحل جنوب

شود. این مقاله در واقع مختصری از برنامه بررسـی شناسـایی    های باستانی یافت می ها و محوطه گسترده ساکن شدند و رد پای آنان امروزه در گورستان

یـک تپـه باسـتانی، بافـت قـدیم       محوطه باستانی، یک محوطه گورسـتانی،  3ای،  پناهگاه صخره 4 بود که در نتیجه آنهای باستانی این منطقه  محوطه

ها برای اولین بار توسـط نگارنـدگان بررسـی     بسیاری از این محوطه گردید. و معرفی مخزن ذخیره آب شناسایی 4یک قلعه، یک برج و روستای گرماور، 

 ،گی مطالعـه شـده قبلـی از طریـق مقایسـه     ها در متون نبود. با این وجود مواد فرهنگی بدست آمده از این بررسی با مواد فرهن شد و ذکر چندانی از آن

ها مربوط به اواخر اشکانی، ساسانی و اوایل اسالم است.  تطبیق داده شد و زمان و دوران ساخت آنها معرفی گردید. با توجه به این امر بسیاری از محوطه

رسد. در نتیجـه آن ممکـن اسـت     از آنها ضروری به نظر میشناسی به منظور ارائه گاهنگاری مطمئن  های باستان ها انجام کاوا در بعضی از این محوطه

 بعضی از فرضیات مطرح شده در این بررسی رد یا تایید شود.
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