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بر اساس مطالعات  عصر مفرغ سیستان های سفال و ذوب فلز()کورهبررسی کارگاه های صنعتی 

 باستان شناسی

 

 جواد عالیی مقدم

 و عضو هیات علمی دانشگاه زابل دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران

 

 سید رسول موسوی حاجی

 ه باستان شناسی دانشگاه مازندراندانشیار گرو 

 

 مهرآفرینرضا 

 ه باستان شناسی دانشگاه مازندراندانشیار گرو 

 

 چکیده:

محوطه باستانی متعلق به دوران  099ها و مطالعات باستان شناسی صورت گرفته در سیستان بیش از با توجه به بررسی

از سوی دیگر نیز  های دیگر است واکم نقاط استقراری نسبت به دورانبرنز شناسایی شد که از یک سو دارای بیشترین تر

گردد. بر اساس های ایران زمین محسوب مین محوطهبه لحاظ تنوع و تراکم مواد فرهنگی سطحی از منحصر به فرد تری

ی صنعتی، محوطه های غیر هادسته محوطه سهمتغیر مواد فرهنگی سطحی می توان محوطه های این دوران را به 

هایی می گردد که دارای بیشترین محوطه های صنعتی شامل محوطه های نیمه صنعتی تقسیم نمود.صنعتی و محوطه

های ذوب فلز، ظروف نیمه کاره سنگی، تراشه، ابزار سنگی شکسته و دور ریز های تراکم جوش کوره، سرباره فلز ، بوته

ربوط به آنها هیچ گونه مواد فرهنگی م در هایی می گردد کههای غیر صنعتی شامل محوطهسنگی می باشند. محوطه

هایی می گردد که شواهد فعالیت های صنعتی قابل رویت نیست و در نهایت محوطه های نیمه صنعتی شامل محوطه

 اندکی از فعالیت صنعتی )نسبت به کل شواهد موجود( در بخشی از آنها قابل رویت است. 

باشد و به صورت مفصل ی در منطقه میهای باستان شناسها و کاوشبه توجه به نتایج به دست آمده که مبتنی بر بررسی

های صنعتی و تولیدی در این مقاله به آن اشاره می گردد، بیشتر ساکنان استقرارهای  عصر مفرغ سیستان به فعالیت

 های پخت سفال و پس از آن تولید ابزار و وسایل فلزی می شده است.پرداختند که بیشترین آن شامل کورهمی

 های صنعتی، کوره های باستانی، مواد فرهنگیاستقرارهای عصر مفرغ، کارگاه سیستان، کلیدی: نواژگا
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 مقدمه:

گردد که نزوالت جوی و پوشش گیاهی در آن بسیار ناچیز سرزمین ایران یکی از مناطق بسیار خشک جهان محسوب می

ای به بشریت آید که خدمات ارزندهمیداران فرهنگ و تمدن جهان به حساب است. با این وجود، این سرزمین از نخستین طالیه

دهد اما از مناطق مختلف که هر یک دارای تقدیم نموده است. این سرزمین گرچه یک کشور متحد و منسجمی را تشکیل می

های این پیکره، سرزمین سیستان است که از  باشند، تشکیل شده است. یکی از بخششرایط خاص آب و هوایی، قومی و زبانی می

ترین نقطة کشور قرار دارد و امروزه از حیث دار بوده است. این سرزمین در شرقینقش کلیدی و حساسی را عهده ،دم تاریخسپیده

لیکن در گذشته نه چندان دور سرزمین پر آب و سر سبزی بوده  گرددهای گرم و خشک محسوب میمینآب و هوایی جزو سرز

 اده بود.ای را در خود جای داست که جمعیت قابل توجه

سیستان از اواخر هزاره چهارم ق. م با وجود دارا بودن شرایط مساعد محیطی و منبع آبی فراوان هیرمند و دریاچه هامون، موجب 

شواهد استقراری بی توجه جمعیت بشری به منطقه شده است و از این رو از این زمان به بعد در آن شواهد استقراری وجود دارد. 

ها، برج ها و منار ها، بقایای شهرها، باشد و شامل تپه ها و محوطه های گسترده، قلعهی آن پراکنده میشماری که در جای جا

شود که بازه زمانی از اواخر هزاره چهارم ق.م تا دوران ها، کاخ ها و معبدها، بندها، روستاها، مقابر، آسباد و ... میمساجد، گورستان

های استقراری در این منطقه شامل دوران مفرغ )اواخر هزاره چهارم ق.م تا اوایل مهمترین دورهیکی از قاجار را در بر می گیرد. 

توان بسیاری از زوایای پنهان باشد که شواهدی فراوانی از این دوره باقی مانده است و بر مبنای این شواهد میهزاره دوم ق.م( می

 یکی از مهمترین حرارتی هایسازههای با فعالیت یژه صنعت مرتبط با های صنعتی بووضعیت فعالیت آن دوران را آشکار ساخت.

 باشد که تا کنون در مورد آن تحقیق مستقل صورت نگرفته است.مسایل مهم باستان شناسی عصر مفرغ سیستان می

باستانی است، در زمینه  هایهای میدانی در زمینه محوطهمقاله فوق که دارای ماهیتی پژوهشی با اتکا به نتایج حاصل از فعالیت

 پردازد.وضعیت صنعتی سیستان در دوران مفرغ میاجمالی معرفی 

 

 جغرافیای منطقه سیستان:

متر از سطح دریاست که از  019سیستان یک دشت تپه ماهوری و به عبارت بهتر یک فالت نسبتا پست و با ارتفاع کمتر از     

دریاچه بزرگ آب شیرین است که تشکیل شده است. سیستان دارای مستان خاک رس سفید خاکستری و قابل رویت کامل در ز

باشد و رود باشد. سیستان در واقع دلتای رود هیرمند است که در داخل خشکی و دور از دریا میبه صحاری سنگی تیره محاط می

رودخانه هیرمند از مهمترین عوامل تأثیر گذار در ایجاد یک (. 11:  1830کند )احمدی، هیرمند جریان خود را به آن تخلیه می

در واقع از قدیم االیام بستر جغرافیایی . های دور تاکنون بوده استبرای ساکنان منطقه، از گذشتهمناسب بستر زیست محیطی 

به  اند،کمل یکدیگر بودهسیستان و هیرمند همیشه عجین و مترادف و م سیستان را حوزه آبخیز و آبریز هیرمند در برگرفته و

 ،ابراهیم زادهباشد )میطوری که حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سیستان از وجود هیرمند و برکات ناشی از آب جاری آن 

اگر چه تغییر مسیر رودخانه  .باشدهای مهم رودخانه هیرمند تغییر مسیر رودخانه در بخش دلتای آن میاز ویژگی (.3-6: 1831

شدت  دلتای آن مسئله غیر عادی نیست ولی در مورد هیرمند به دلیل موقعیت توپوگرافی هموار، شیب کم و جهت ودر بخش 

 -(. یکی از این مسیرها مسیر رود بیابان )رامرود190-196: 1830، بریمانی -توانا) وزش باد این تغییر بسیار شدید است
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رودخانه  م..شوار است اما شواهد موجود نشان می دهد از هزاره چهارم قتعیین قدمت تاریخی دقیق این مسیر د. ترقون(می باشد

جمعیت خود  به بیشترین وسعت و. م.اند که از هزاره سوم قدر این مسیر جاری و به دنبال آن سکونتگاه های انسانی شکل گرفته

 .یستان، در کنار رود هیرمند بنا شددر این دوره شهر سوخته مهمترین محوطه باستانی س (.18: 1838،رسد )ابراهیم زادهمی

: 1830،بریمانیو  )توانا را داده و هامون متشکل از آن گودزره می باشد)رود بیابان( تراکون -مسیر یاد شده تشکیل دلتای رامرود

ن در (. در دلتای همین مسیر است که تمام استقرارهای عصر مفرغ سیستان قرار دارند و در واقع آبادترین نقطه سیستا100

 دوران مفرغ بوده است.
 

 پیشینه مطالعات عصر مفرغ سیستان:

های باستان شناختی و کاوش های باستان توان به دو دسته بررسیفعالیت های باستان شناسی سیستان را بر اساس نوع می

استقراری آن صورت گرفت شناسی تقسیم نمود. دسته اول هر چند با هدف شناسایی محوطه های باستانی بدون توجه به دوره 

 های بدست آمده در بردارنده اطالعات مربوط به دوران پیش از تاریخ است.لیکن درصد زیادی از گزارش

 های باستان شناختی:بررسی -الف

 1069. در سال (Stein, 1013)بررسی سر اورل اشتاین در سیستان آغاز شد  یابررسی های باستان شناختی سیستان با فعالیت 

شناختی در سیستان را آغاز کرد و طی آن موفق به شناسی ایتالیا به سرپرستی اومبرتو شراتو بررسی باستانمیالدی، هیأت باستان

 (.6: 1811، شدند )شراتو، قلعه تپه، قلعه سام و چندین محوطه عصر مفرغ غالمان  ای چون: دهانههای ناشناختهشناسایی محوطه

شناختی فاز اول پهن دشت  شناسی کل کشور، طرح بررسی باستاناجرای طرح بزرگ تهیة نقشة باستانو در پی  1836در سال 

حوزة جغرافیایی، مورد تصویب قرار گرفت و در همین سالی هیأتی بزرگ به سرپرستی سیدرسول  11سیستان شامل 

)موسوی محوطة باستانی گردیدند  311یش از حاجی و رضا مهرآفرین به انجام این مهم پرداختند که موفق به شناسایی ب موسوی

شناختی پهن دشت  خورشیدی طرح فاز دوم بررسی باستان 1833در سال بعد یعنی (.10-1، جلد 1833حاجی و مهرآفرین 

حوزة باقی ماندة سیستان مورد  11سیستان تصویب و به سرپرستی مجریان فاز اول و در ادامه آن طرح، انجام گرفت. در این فاز 

) مهرآفرین و اثر باستانی اعم از تپه، قلعه، عمارت، برج، کاروانسرا و ... شناسایی و ثبت گردید  301رسی قرار گرفت و تعداد بر

 (. 10-16جلد  1833موسوی حاجی 

 های باستان شناسیکاوش -ب

شناسی ایران و مرکز باستانهای پیش از تاریخی شهرسوخته با همکاری متقابل میالدی عملیات کاوش در تپه 1063در سال 

های شناس ایتالیایی به نام موریتزیو توزی آغاز گردید. نتایج مطالعات و پژوهشمؤسسه ایزمئو ایتالیا و به سرپرستی یک باستان

 هایها مقاله و کتاب و به زبانمیالدی در شهرسوخته ادامه داشت، در بیش از ده 1033شناسانة این گروه که تا سال باستان

پیش از تاریخ "که مهمترین آنها در کتابی با عنوان  (.131: 1831گوناگون و رایج دنیا چاپ و منتشر شده است )سیدسجادی 

 (.Tosi, 1031)به چاپ رسید  "سیستان

منصور سیدسجادی مأموریت یافتند تا با انجام  هیأتی از کارشناسان ایرانی به سرپرستی سید، 1830در سال  پس از انقالب

شناسی در سیستان زنی در دو محوطة شهرسوخته زمینه را برای انجام یک پژوهش گستردة باستانهای مقدماتی و گمانهرسیبر

ادامه یافت و در  1808حفاری در این محوطه ارزشمند به عنوان بزرگترین محوطه دوران مفرغ سیستان تا سال  فراهم نمایند.
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 نتیجه آن نتایج بسیار ارزشمندی از این دوران بدست آمد.

شناسی دانشگاه زابل به سرپرستی سیدمنصور سیدسجادی برای گذراندن  هیأتی متشکل از دانشجویان باستان 1831در سال 

زاهدان نمودند.  -خان در حاشیة جادة زابل نگاری تپة طالبزنی جهت تعیین حریم و الیه واحد عملی دروس خود اقدام به گمانه

 0حفاری در این محوطه در وخته از اهمیت زیادی برخوردار بود. س های اقماری شهرحفاری در محوطه این حفاری به عنوان اولین

 بر سجادی، حجت میری و حسینعلی کاوش سرپرستی برخی از فصول کاوش را بر عهده داشتند. فصل دیگر ادامه یافت که عالوه

 . (1801و کاوش،  1833کاوش،  - 1830 ،)میری

شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به سرپرستی مهدی مرتضوی  هیأتی مرکب از دانشجویان باستان 1833در زمستان سال 

های اقماری شهر سوخته، نگاری در یکی دیگر از محوطه ناسی، اقدام به تعیین حریم و الیهش جهت گذراندن واحد عملی باستان

نیز فصل دوم حفاری در این محوطه به سرپرستی مرتضوی  1801در سال  (.1-1: 1833دشت نمودند. )مرتضوی  معروف به تپه

 (1801ادامه یافت )مرتضوی، 

باشد توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد کاوش قرار گرفت تپه صادق میهای اقماری شهر سوخته که یکی دیگر از محوطه

در چندین فصل به سرپرستی روح اهلل شیرازی، مهدی مرتضوی و محمد مهدی توسلی و به  1808تا سال  1830که از سال 

مرتضوی،  – 1809سلی ، تو -1830منظور آموزش دانشجویان باستان شناسی این دانشگاه مورد کاوش قرار گرفت. )شیرازی، 

 (1801و  شیرازی،  1801

های )تپه یلدا( نیز جهت آموزش دانشجویان باستان شناسی دانشگاه زابل، در سه فصل متمادی بین سال 1تپه طالب خان 

(. 1801و کاوش،  1801کاوش، ،  ب 1809به سرپرستی حسینعلی کاوش مورد حفاری قرار گرفت )کاوش،  1801الی 1809

اقدام به حفاری و الیه نگاری یکی از مهمترین محوطه های اقماری شهر سوخته  1809عالوه بر آن حسینعلی کاوش در سال 

 الف( 1809)کاوش، یعنی تپه گراتزیانی سیستان نمود 

 های عصر مفرغ سیستان:محوطه

سی صورت گرفته در سیستان طرح بررسی باستان شناسی پهن دشت یکی از مهمترین و جامع ترین فعالیت های باستان شنا

با توجه با تاریخ محوطه باستانی شناسایی گردید.  1399باشد که طی دو سال صورت گرفت و در آن نزدیک به سیستان می

 099عداد های سیستان تگذاری نسبی که بر اساس مقایسه گونه شناهتی نمونه های سفالی صورت گرفت، از مجموع محوطه

 (.1833(،)مهرآفرین و موسوی حاجی، 1833باشد )موسوی حاجی و مهرآفرین؛ محوطه دارای شواهدی از دوران مفرغ می

شود که متر مربع می 199هکتار تا  109های کوچک و بزرگی با وسعت متغییر  بین های عصر مفرغ سیستان شامل تپهمحوطه

  .(1)تصویر گسترش یافته اند در جنوب سیستان یعنی بخش صحرایی سیستان

 توان به چهار گروه زیر تقسیم نمود:های استقراری میهای عصر مفرغ را بر اساس دوره یا دورهمحوطه
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 های استقراریهای عصر مفرغ سیستان بر اساس دوره. تعداد محوطه1جدول

 تعداد محوطه دوره یا دوره استقراری 

 619 مفرغ 1

 119 تاریخی -مفرغ 1

 18 اسالمی -تاریخی -مفرغ 8

 83 اسالمی -مفرغ 1

 099 جمع

 

 

 :مواد فرهنگی

های کوچک و بزرگی با وسعت محوطه باستانی می رسد شامل تپه 099های عصر مفرغ سیستان که تعداد آنها به محوطه

با شود که در جنوب سیستان یعنی بخش صحرایی سیستان گسترش یافته اند. متر مربع می 199هکتار تا  109متغییر  بین 

ها شامل: قطعات محوطه آنهای دوران مفرغ سیستان مواد فرهنگی سطحی در های صورت گرفته در محوطهتوجه به بررسی

ادوات سنگی ف سفالی، ، ظروو سنگی های گلیهای ذوب فلز، پیکرکهای دفرمه، جوش کوره، سرباره فلز، بوتهسفال، سفال

های سنگ ،های سنگی، ابزار سنگی، مهرهای سنگی، سنگ های خام ابزار سازیها و سردوکچون هاون و سنگ ساب، مهره

ترین مواد فرهنگی که در این مقاله مدنظر قرار دارد شامل یقایای مواد فرهنگی یکی از مهم زینتی، اشیا و ابزار فلزی است.

باشند در های صنعتی خاصی میاین دو ماده فرهنگی که حاکی از فعالیت کوره و سرباره فلزی است.صنعتی به صورت جوش 

 باشند.های عصر مفرغ سیستان با تراکم و دامنه پراگندگی متفاوت قابل رویت میبسیاری از محوطه
 

 :های عصر مفرغ سیستانمحوطه دسته بندی

توان بر اساس متغییر های گوناگونی از جمله وسعت، موقعیت، مواد فرهنگی و ... مورد های عصر مفرغ سیستان را میمحوطه

جوش کوره و سرباره فلز های صنعتی حرارتی مانند ناشی از فعالیتبر اساس متغییر مواد فرهنگی تقسیم بندی قرار دارد. 

 :(1و نمودار  1) جدول های عصر مفرغ سیستان را به سه دسته کلی تقسیم نمودتوان محوطهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -ندومین همایش ملی باستان شناسی ایرا                   

 دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران                                

    

6 

 

 

 

های های عصر مفرغ سیستان بر اساس متغیر مواد فرهنگی سطحی فعالیت. تقسیم بندی محوطه1جدول

 صنعتی حرارتی

نوع  شماره

 محوطه

 ویژگی محوطه

-محوطه 1

های غیر 

 صنعتی

شود که در سطح آن هیچ گونه شواهدی از سرباره های میاین دسته شامل محوطه

یت نیست و مواد فرهنگی سطحی آن هیچ گونه فعالیت وکوره قابل ر فاز و جوش

 های حرارتی را نشان نمی دهد. صنعتی مرتبط با کوره

-محوطه 1

های 

 صنعتی

درصد مواد فرهنگی آن  39هایی می گردد که بیش از این دسته شامل محوطه

کوره، سفال های صنعتی حرارتی یعنی جوش شامل مواد فرهنگی مرتبط با فعالیت

 های ذوب فلز  می گردد.دفرمه، سرباره فلزی و بوته

-محوطه 8

های نیمه 

 صنعتی

شود که در بخش از محدوده آن تراکم قابل یهایی ماین دسته شامل محوطه

های صنعتی حرارتی قابل مشاهده است. به قبولی از مواد فرهنگی مرتبط با فعالیت

های مسکونی هستند که در بخشی از رارگاهها، استقعبارت دیگر این نوع محوطه

 آنها ساکنان به فعالیت های صنعتی حرارتی در ابعاد کوچک می پرداختند.

 

 های غیر صنعتی: محوطه -1

های عصر درصد از محوطه 01های عصر مفرغ سیستان، در حدود بررسی میدانی محوطه پایهمطالعات صورت گرفته بر  طبق

این  به عبارت دیگر قابل رویت نیست.های صنعتی هایی می شوند که در آن شواهد فعالیتاستقرارگاهمفرغ سیستان شامل 

ها مقدار بسیار اندکی جوش در برخی از این محوطهباشند. البته مواد فرهنگی جوش کوره و سرباره فلزی می محوطه ها فاقد

ها و تنورهای های صنعتی نبوده و متعلق به بقایای اجاقکورهکوره در ابعاد کوچک قابل مشاهده است که احتماال مربوط به 

هکتار هستند و در موارد اندکی دارای  8تا  1ها به طور میانگین دارای وسعت بین این نوع محوطه باشند.منازل مسکونی می

تپه طالب خان، تپه یلدا، های بخش قلعه رستم مانند از جمله این محوطه می توان به محوطهوسعت بیشتر یا کمتر هستند. 

 . (8و 1)تصویر  سه بوالک، تپه تاسوکی و ... اشاره نمود
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 محوطه های صنعتی: -2

توان آنها را کارگاه هایی می گردد که میدرصد شامل محوطه 10محوطه باستانی عصر مفرغ سیستان تنها  099از مجموع 

محوطه دارای تراکم بسیار باالیی از مواد فرهنگی چون جوش ها دانست. این های صنعتی حرارتی یعنی کورههای یا محوطه

حیث  زدرصد مواد فرهنگی سطحی محوطه می گردد. ا 39کوره، سفال دفرمه و یا سرباره فلز هستند که شامل بیش از 

 متر مربع 099های کوچک با وسعت کمتر از کلی تقسیم می گردند: دسته اول محوطه ها به سه دستهوسعت این محوطه

باشند که به صورت برآمدگی کوچک پوشیده شده با حجم بسیار زیادی جوش کوره و یا سرباره فلز هستند. در واقع این می

متر مربع تا  099هایی با وسعت بین ل محوطهمدسته دوم شاشدند. می کها بقایایی از یک یا حداکثر سه کوره کوچمحوطه

ع بیشتر برخوردارند و در سطح اکثر آنها تجمع جوش کوره و سرباره فلز در ارتفاها از شود. این نوع محوطههکتار می 1

باشد که در سرتاسر آنها های بزرگ با وسعت چندین هکتاری میچندین نقطه قابل مشاهده است. دسته سوم شامل محوطه

ای از خاک سرخ حرارت دیده الیهلز، سفال دفرمه وجود دارد و معموال فمثل جوش کوره، سربازه های صنعتی شواهد فعالیت

توان به های صنعتی بزرگ نامید که از جمله آنها میتوان کارگاههها را میسته از محوطهاین دسطح آنها را پوشانده است. 

 . (6و  0، 1)تصویر  هکتار اشاره نمود 0با وسعت بیش از محوطه های بزرگ تپه دشت و تپه بیابان 
 

 محوطه های نیمه صنعتی -3

در واقع این گونه های عصر مفرغ سیستان جز این دسته قرار می گیرند. درصد محوطه 88بر اساس بررسی صورت گرفته 

پرداختند. های صنعتی مرتبط به کوره میباشند که ساکنان در بخشی از آن به فعالیتهایی میها شامل استقرارگاهمحوطه

باشند و از حیث وسعت دارای تنوع فراوانی هستند به نحوی که بین ار میها اکثرا دارای وسعت بیش از یک هکتاین محوطه

توان به تپه گراتزیانی های اخیر نیز مورد کاوش قرار گرفته اند میها که در سالاز جمله این محوطههکتار متغییرند.  89تا  1

 .(3و  3)تصویر  و تپه صادق اشاره نمود

 

 
 نای متغیر مواد فرهنگی صنعتیمبصر مفرغ سیستان بر های ع. مقایسه نسبت محوطه1نمودار
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های عصر مفرغ سیستان شواهدی از فعالیت صنعتی درصد از محوطه 13با توجه به مطالعات صورت گرفته در مجموع در 

صنعت ای این درصد باال از فعالیت های صنعتی خود بیان گر جامعهصد کمی فلز( قابل مشاهده است. های سفال و در)کوره

درصد آنها شواهدی از ذوب  18های دارای شواهد صنعتی مورد نظر تنها در باشد. از طرف دیگر از مجموع کل محوطهگر می

درصد با تراکم کم قابل مشاهده است، در صورتی که در  0فلز و جوش کوره( با تراکم زیاد تا متوسط و در فلز )شامل سرباره 

های پخت اشیا گلی )سفال، پیکرک و ...( شامل جوش کوره و حتی در از کوره یهای صنعتی شواهددرصد محوطه 06

 . (8و  1)نمودار  مواردی بقایای اندکی از دیواره کوره قابل مشاهده است

 
 های دارای سرباره فلزیهای فاقد سرباره فلز با محوطه. مقایسه نسبت محوطه1نمودار

 
 جوش کوره و فاقد جوش کورههای دارای . مقایسه نسبت محوطه8نمودار

 

های صنعتی حرارتی در سیستان از مهمترین شیوه های اشتغال در دوران با توجه به نتایج یاد شده می توان بیان نمود که فعالیت

البته از این عصر مفرغ دارای شواهدی مربوط به این نوع فعالیت بوده اند. های درصد محوطه 13وری که طمفرغ بوده است به 

 06میان فعالیت های صنعتی مرتبط به کوره های پخت اشیا گلی )سفال، پیکرک و ...( در جایگاه باالتری قرار دارند چرا که 

درصد محوطه های صنعتی عصر مفرغ سیستان داری  11های صنعتی دارای شواهدی از این دست هستند و تنها درصد محوطه
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 درصد از آنها این شواهد ناچیز است. 0در ( که 1باشند )نمودار شواهدی از ذوب فلز می

 

 
 های صنعتیزی با کل محوطههای دارای جوش کوره و سرباره فل. مقایسه نسبت محوطه1نمودار

 

 نتیجه گیری:

های سیستان در عصر مفرغ، یکی از شاخص ترین و پر جمعیت ترین مناطق جهان بوده است که تراکم بسیار باالی محوطه

ها و در این دوران به احتمال فراوان سطح منطقه مملو از بوتهباشد. به این دوران خود گواهی بر این مدعا میباستانی مربوط 

های خود رو بوده است که منابع سوختی بسیار باالیی را تامین می کردند. از سوی دیگر خاک درخچه های گز و دیگر بوته

ت سفالگری فراهم می نموده است. ساکنان این دوره با توجه به این منابع، مناسب و رسوبی منطقه نیز منبع خوبی را جهت فعالی

های این دیک به نیمی از محوطهزسفالگری و صنعت پخت سفال را یکی از مشاغل اصلی خود قرار داده بودند به نحوی که در ن

این صنعت بسیار  ،وجه به شواهدبا تهای پخت اشیا گلی )بخصوص سفال( به چشم می خورد. دوران شواهدی از فعالیت کوره

مورد استقبال اهالی منطقه بوده است و این امر با توجه به وجود تراکم بسیار باال و باور نکردنی از قطعات سفالی در سطح اکثر 

یگری های عصر مفرغ منطقه قابل تایید است. قطعات سفالی که اکثر قریب به اتفاق آنها تولید منطقه بوده و از منطقه دمحوطه

 11عالوه بر آن صنعت ساخت اشیا فلزی و دوب فلز نیز در این منطقه دارای اهمیت باالیی بوده است نزدیک به   وارد نشده است.

باشند. وجود اشیا مختلفی از فلز همچون ظروف فلزی، های عصر مفرغ سیستان دارای شواهدی از ذوب فلز میدرصد محوطه

 ها، تبر و ... خود گواهی بر رونق صنعت فلزگری در عصر مفرغ سیستان است.ها، سوزنا، گوهها، خنجرها، مهرها، آینه همیله
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 منابع:

های سیستان در ادوار تاریخی، مجله علوم (، سیستان در گذر زمان، بررسی برخی از نام1831زاده، عیسی، )ابراهیم -1

 اول،بهار و تابستان.انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره یک، سال 

.(، تأثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند و نقش آن در جابجایی 1838زاده، عیسی )ابراهیم -1

 ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، پاییز و زمستان.1سکونتگاهها در سیستان ،مجله جغرافیا و توسعه، شماره پیاپی 

 ها(، تهران، مولف.یای تاریخی سیستان )سفر با سفرنامه.(، جغراف1833احمدی، حسن، ) -8

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و گزراش فصل دوم کاوش در تپه صادق سیستان، (، 1809توسلی، محمد مهدی، ) -1

 صنایع دستی، زاهدن، )منتشر نشده(.

ن، سازمان میراث فرهنگی شناسی و تاریخ بلوچستان، تهرا هشت گفتار: باستان(، 1831)، سیدسجادی، سید منصور -0

 .کشور

، 11، دوره مجله سخنشناسان ایتالیایی در سیستان، ترجمه هومن خواجه نوری، (، هیات باستان1811شراتو، اومبرتو،)  -6

 .6شماره 

سازمان میراث فرهنگی، در تپه صادق سیستان، گزارش تعیین عرصه و حریم و الیه نگاری (، 1830شیرازی، روح اهلل ) -3

 صنایع دستی، زاهدن، )منتشر نشده(. گردشگری و

سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و (، گزراش فصل چهارم کاوش در تپه صادق سیستان، 1801شیرازی، روح اهلل ) -3

 صنایع دستی، زاهدن، )منتشر نشده(.

ی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگر(، گزراش فصل پنجم کاوش در تپه صادق سیستان، 1801شیرازی، روح اهلل ) -0

 صنایع دستی، زاهدن، )منتشر نشده(.

(، تغییر مسیر رودخانه هیرمند و آثار فضایی آن، مجله علوم انسانی 1830ضیاء توانا، حسن و فرامرز بریمانی، ) -19

 .19دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه نامه جغرافیا و علوم اجتماعی، سال ششم، شماره 

-ی آثار دوران اسالمی سیستان، پایان نامه کارشناسی ارشد باستان(، شناسایی و معرف1833کاوش، حسینعلی، ) -11

 شناسی، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

(، گزارش حفاری فصل پنجم تپه طالب خان سیستان، سازمان میراث فرهنگی، 1833کاوش، حسینعلی، ) -11

 گردشگری و صنایع دستی، زاهدن، )منتشر نشده(. 

الف(، گزارش حفاری و الیه نگاری تپه گرازیانی سیستان، سازمان میراث فرهنگی،  1809حسینعلی)کاوش،  -18

 گردشگری و صنایع دستی، زاهدن، )منتشر نشده(.

( سیستان، سازمان میراث 1ب(، گزارش حفاری و الیه نگاری تپه یلدا )طالب خان1809کاوش، حسینعلی) -11

 منتشر نشده(.فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، زاهدن، )

، 10تا1(، جلد 1(، بررسی باستان شناختی پهن دشت سیستان )فاز 1833موسوی حاجی، سیدرسول و مهرآفرین، رضا، ) -10

 زاهدان، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. 
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، 10تا16 (، جلد1( بررسی باستان شناختی پهن دشت سیستان )فاز 1833موسوی حاجی، سیدرسول و مهرآفرین، رضا، ) -16

 زاهدان، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
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