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 چکیده

یل همین به دلمهم جغرافیایی و ناحیه فرهنگی به حساب می آید، خراسان و سیستان شهرستان سربیشه حلقه ارتباطی میان دو منطقه 

عف الگوهای زیست محیطی و نیز اثرات خود را بر منطقه سربیشه گذاشته ولی به دلیل ض های مختلف تاریخیارتباطات فرهنگی در دوره

در این منطقه  ؛باشداک مناسب که دو شاخصه کشاورزی میخصوصا کمبود منابع آبی و همچنین خ ،های اقلیمی در این منطقهمحدودیت

های هنک سربیشه به عنوان یکی از سایتقه بوده است. محوطه کهای پرجمعیت و وسیع در این منطها و سکونتگاهباعث عدم وجود سایت

-و با توجه به دادههای آموزشی گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند در نظر گرفته شده رستان به عنوان محلی برای فعالیتارزشمند این شه

در که استقرار  دارد تعلقری تا دوره تیموری دوره زمانی از قرون سوم و چهارم هجیک های صورت گرفته متعلق به های سطحی و کاوش

های آجر و سازه لی،های سفاه دست آمده از این محوطه را دادههای ببیشترین داده صورت پذیرفته است.از شرق به غرب محوطه آن 

و بر اساس باشد محوطه میاین پژوهش خالصه فصل دوم کاوش باستانشناسی این . د. نگیرمی به قرون میانه اسالمی در بر طمعماری مربو

های آن بخشی از و مواد و یافته پردازدها میهای به دست آمده از این فصل از کاوشبه معرفی و توصیف دادهروش توصیفی و تحلیلی، 

  .ای و بخش دیگر به صورت میدانی انجام شده استطریق مطالعه منابع کتابخانه

 .سربیشه، کهنک  ایلخانی،  ،سلجوقی  کاوش باستانشناسی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شود و این کاوش پرده از اسرار زندگی گذشتگان در های تاریخی برای کمک به شناخت دوران گذشته به کار گرفته میکاوش باستانشناسی در محوطه

های تاریک توان خیلی از نقطهکاوش آن می های دوره اسالمی است که بادارد. محوطه کهنک از جمله محوطهها مختلف پرده بر مینواحی و در دوران

کیلومتری جنوب شهر سربیشه، نزدیک روستایی به  3ی محوطه در استان خراسان جنوبی، شهرستان سربیشه و به فاصلهاین این منطقه را روشن کرد. 

آثار این دوره (. 5331ین حریم شد )نصرآبادی، آبادی شناسایی و تعیتوسط علیرضا نصر 5331این محوطه نخستین بار در سال همین نام قرار دارد. 

جهت کاوش کارآموزی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه بیرجند 5331سال در گیرد. ی اسالمی تا قرون متاخر اسالمی را در بر میقرون اولیه

 با ابعاد ایترانشهیافت. در این فصل از کاوش  هم این کاوش ادامه 5333دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند در این محوطه کاوش انجام داد و در سال 

های معماری مربوط به قرون های سفالی، آجر و سازهبه دست آمده را داده آثاردر قسمت مرکزی تپه ایجاد شد که در پایان کاوش بیشترین  51× 51

 باشد.میمربوط به فضاهای مسکونی های معماری یافت شده که گیرند. سازهمیانه اسالمی در بر می

 تعریف و بیان مسئله

به انجام رسید  5331های باستانشناسی که به منظور آموزش دانشجویان باستانشناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند در زمستان سال اول کاوش فصل 

کاوش محوطه  .ه به انجام رسیدنفر از دانشجویان این دانشکد 31با حضور  5333ها که فصل دوم آن است در آذر و دی ماه و این فصل از کاوش

های باستانی و مواد ها و دورهن دانشجویان باستانشناسی با الیهنا کرده عنوان یک کاوش آموزشی در جهت آشگرچه اساسا ب (5)نقشه باستانی کهنک 

 ه است.باستانی در این محوطه دوران اسالمی بود هایشناخت الیهولی هدف اصلی کاوش  ،باستانشناختی صورت گرفته

آموزش  -ب .های باستانی در محوطه کهنکها، فضاها و دورهشناخت الیه -الفاز:  عبارت بودند کاوشاهداف باستانشناختی و مطالعاتی این  ترینمهم

فرهنگی و های مختلف گاهنگاری و شناخت دوره -ج .های باستانی به دانشجویان رشته باستانشناسی دانشگاه بیرجندروش کاوش و کار در سایت

 .محوطه کهنک سربیشه استقراری در

 پیشینه تحقیق

محدوده پیرامونی جاده توسط د که گردمشهد بر می –ارتباطی زاهدان  ساخت راه به زمان سربیشه های باستانشناسی در شهرستانسابقه فعالیت

)چوبک، جاده را از گناباد تا سربیشه مود بررسی قرار داده استبه سرپرستی رافائل بیشونه از دانشگاه ناپل اطراف و م 5393هیئت ایتالیایی در سال 

به انجام رسید. از این محوطه آثاری  حسن آبادیتوسط لباف خانیکی و به سرپرستی  5399سال  گبری مود در محوطه زنی تعیین حریمگمانه(.5391

به  5399تعیین حریم محوطه ته کندوک کالته سلیمان در سال  (.5399)لباف خانیکی، ه استدست آمداشکانی و ساسانی به  هایمربوط به دوره

ز هزاره چهارم تا دوره تاریخی ها، قدمت این محوطه اورت پذیرفت. با توجه به این کاوشسرپرستی رجبعلی لباف خانیکی و اجرای فرامرز صابرمقدم ص

 (.1: 5399)لباف خانیکی، باشدمی

ها در فصل دوم این کاوش (،1533)لباف خانیکی، 5331به سرپرستی رجبعلی لباف خانیکی در سال  مودقلعه کهنه فصل اول کاوش باستانشناسی 

)هاشمی، دبه سرپرستی حسن هاشمی زرج آبا 5333ها در سال کاوش فصل سوم این (،5339)لباف خانیکی، به سرپرستی لباف خانیکی 5339 سال
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و بقایای  کشف آثارها این کاوشو خالصه به انجام رسید. چکیده  (5333)دانا، 5333سال  به سرپرستی محسن دانا درها فصل چهارم کاوشو  (5333

 باشد.ن نهم هجری میتا قر )عصر برنز و اشکانی(مربوط به دوران قبل از اسالم

باستانی مورد شناسایی قرار اثر  11ها حدود و در این بررسی به انجام رسیدبررسی اولیه شهرستان توسط آقای علیرضا نصرآبادی  5331در  سال 

. در این محوطه به انجام رسید و به سرپرستی علیرضا نصرآبادی 5331 در سال محوطه کهنگ تعیین حریم به ثبت ملی رسید.اثر  01گرفت که حدود 

هارم تا هشتم ی مربوط به قرون چهاتنها سفالینه و ش از تاریخ به دست نیامدپیبوط به رای مهیچ گونه الیه ،در سطح محوطه ود ابزار سنگیبا وج

این  و به سرپرستی صاحب یوسفی انجام شد که در 5331 آواربرداری قلعه کهنه سربیشه در سال (.11: 5331)نصرآبادی، هجری به دست آمده است

 (.11: 5331)یوسفی، ه استآثاری مربوط به قرون سوم تا نهم هجری قمری در فضای داخلی قلعه به دست آمدها کاوش

که در پایان محوطه مود یک  ،صورت گرفت یان نامه کارشناسی ارشدتوسط یلدا بهداد و به منظور تهیه پا 5335مود در سال  بررسی روشمند تپه

پایان در  .(513: 5335)بهداد، استقرار اشکانی تشخیص داده شده و استقرار در این محوطه از هزاره سوم ق.م تا اوایل دوره ساسانی تداوم داشته است

فصل اول کاوش باستانشناختی محوطه کهنک سربیشه به سرپرستی علی زارعی با هدف کاوش آموزشی دانشگاه بیرجند در این محوطه  5331سال 

 (.5333 )زارعی،های این کاوش را بیانگر تداوم استقرار سکونتی از دوره سلجوقی تا اواخر دوره تیموری می داندان اسالمی به انجام رسید و یافتهدور

بود که در این بررسی چندین محوطه دوران تاریخی و اوایل  5331در سال در این شهرستان بررسی گسترده باستانشناسی دیگر فعالیت باستانشناسی 

 .(5331)فرجامی، اثر باستانی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت 111اسالم و نزدیک به 

 جغرافیای شهرستان سربیشه

های پست شرق افغانستان شامل: دق تُندی، دشت ناامید، دشت آتشخانه شناسی، این شهرستان، از شرق به دشتگرافی و زمین ریختاز نقطه نظر توپو

ها به دلیل خاک نامناسب و شرایط خاص باشند. این سرزمینشود که این مناطق خود در انتهای حوضه آبگیر فراه میو دشت چاه گنده منتهی می

های صورت گرفته در این منطقه، تنها به های انسانی بوده باشند، چرا که پژوهشهای تاریخی مختلف سکونتگاه گروهرسد در دورهمیاقلیمی به نظر ن

از جانب  (. ,5331Cleuziou & Berthoudهای ذوب قلع و مس در جنوب شیندند )سبزواران( و شمال غرب فراه منتج شده است)کشف کوره

گردد. در امتداد جنوبی متر در منتهی الیه جنوب شرقی شهرستان ختم می 1153ه ارتفاعات بی بی مریم و کوه باران با ارتفاع جنوب، منطقه سربیشه ب

ا شهرستان به سمت غرب، ارتفاعات جنوب مسگران و شمال شیرشتر در شمال و شرق مزار سیدعلی و ارتفاعات شمال عربخانه و کوه معروف گُلِرگ ب

متر و ارتفاعات باغران)باقران( بلندترین ارتفاع در غرب فریزمرغ  5090واقع شده است. در سمت غرب، دشت پست مختاران با ارتفاع  متر 1035ارتفاع 

های حاصلخیز و با های مود و مهدی آباد واقع شده است. در سمت شمال نیز کوه معروف مومن آباد با دامنهمتر از سطح دریا و دشت 1139با ارتفاع 

متر و کوه  1551متر از سطح دریا، دشت حسین آباد، کوه کمر رزه به ارتفاع  1939در شمال روستای بُشگز به ارتفاع  "بُنه دَر"ترین ارتفاع در بلند

هرستان اند.  این شترین عوارض توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی هستند که این شهرستان را احاطه کردهمتر از سطح دریا، مهم 1133رَسک به ارتفاع 

 باشد.های نه چندان وسیع و ارتفاعات صعب العبور میکیلومتر مربع است که شامل دشت 3111محدوده جغرافیایی وسیعی به وسعت 

سیلیسی و تخریبی دانه  -یسامل رسوبات رعده و شکیل ششناسی شهرستان سربیشه از یک زون فلیشی به ضخامت زیاد تترین تشکیالت زمینقدیمی

های دیابازی و توف ی نقاط نیز سنگخشوند، در برهای آهکی نیز دیده میهای کوچک و کم اهمیتی از سنگدر آن حجمریزاند که 

های این شهرستان از ارتفاع چندانی برخوردار ولی کوه ،دارد های متعددی وجوددر شهرستان سربیشه ناهمواری (.5311)اشتوکلین و دیگران، همراهند
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به طوری که ارتفاعات شمال غربی شهرستان با جهت شمال غرب به  ،چهره ناهمواری به شهرستان می دهند دگی،تعداد و گسترنیستند. اما از نظر 

گستردگی  ،های شهرستانگی درهژرستان را با شهرستان درمیان مشخص می کند. از ویهشاین متر محدوده  1111جنوب شرق و با ارتفاعی در حدود 

شوند که حد غربی خاش محسوب می - ارتفاعات شهرستان سربیشه جزو زون نهبندان باشند.های عمیق میاقد فرورفتگیو عرض زیاد آنهاست که ف

 شاگرد است.گسل بَو آن گسل نهبندان و حد جنوبی آن با زون مکران 

شکی دارد. این شهرستان از نظر آب و های هموار آب و هوای خها و زمینشهرستان سربیشه در نواحی کوهستانی آب و هوای نیمه خشک و در دشت

است. علت اصلی این وضعیت نبودن پوشش  بسیار سردی حاکم یهادر این ناحیه زمستان. شودای داخلی ایران محسوب میناحیه کوهپایه ءهوایی جز

ر شب و یا زمستان حرارت خود را سریع از شوند و دها در طول روز و تابستان بسیار گرم میاین نوع زمین .های عریان استگیاهی و فراوانی زمین

 های ناحیه از تعداد روزهای یخبندان ساالنه نیز مشهود است.گردند. سرمای زمستاندهند و سرد میدست می

-شتر موارد باراننظمی بارندگی و در بیسبب بی ،ی بودن ناحیهای بیرونی بسیار کم است. ماهیت برّمتوسط بارندگی ناحیه در مقایسه با ناحیه کوهپایه

گردد. این بدان معنی است که همیشه عامل صعود یا هوای مرطوب برای بارش فراهم نیست و فقط به صورت اتفاقی های بسیار سنگین و رگباری می

ی این شهرستان عموما هاباشد و رودخانهفاقد رودخانه دائمی می ،شهرستان سربیشه به علت کمی نزوالت جوی به ویژه برف شود.این شرایط فراهم می

های باشد. در سالعمیق و نیمه عمیق میهای چاه ،چشمه ،برداری از ذخایر آب زیرزمینی در این ناحیه به صورت قناتباشند. بهرهفصلی و اتفاقی می

 (.59: 5333ایی نیروهای مسلح، )سازمان جغرافیهای عمیق و نیمه عمیق بسیار زیاد شده استاخیر توجه مردم به ویژه در دشت سربیشه به حفر چاه

-ها قابلیت بهرهخاکنوع شود. این ن دیده میآباشد که لیتوسل آهکی نیز در های نواحی خشک میهای شهرستان سربیشه بیشتر از نوع خاکخاک

های شور د و به صورت خاکشوها نمک نیز اضافه میهای نیمه جنوبی و شرقی شهرستان بر ترکیبات این خاکدر بخش و برداری زیادی ندارند

رسوب گذاری  های سیالبیجریانهای سربیشه عمدتا سبک و متوسط و در نقاط گود که توسط بافت خاک آیند.غیرقابل استفاده برای کشت در می

 (.53 :5333)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، باشندنسبتا سنگین می ،اندشده

باشد. در این شهرستان بیشترین مساحت طبقات پوشش متعلق به نند جنگل، مرتع، بیابان و... را دارا میگیاهی ماهای شهرستان انواع پوشش نای

ها را در اختیار دارند. بنه، بادامشک و زارها و درختچه زارها سهم قابل توجهی از مساحت جنگلهای جنگلی نیز بیشهباشد. در بین عرصهمراتع می

به طور کلی پوشش گیاهی  (.5333باشند)اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، در این شهرستان می های جنگلی غالبتنگرس از گونه

 ،پوشش گیاهی نیمه بیابانی و کوهپایه ای -، بپوشش گیاهی نیمه بیابانی و حاشیه کویری -الف :شهرستان را به سه دسته اصلی می توان تقسیم نمود

 (.53 :5333سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، )پوشش گیاهی کوهستانی -ج

 تاریخی سربیشه پیشینه

زندیه، در جنوب خراسان ایالتی یه این نام وجود داشته ءها، تا اواخر دورهترین زمانتاریخ جغرافیائی والیت قهستان، حکایت از آن دارد که از قدیمی 

شده است. این والیت در قرن ن فعلی)به جز نیشابور(، قسمت کویر مرکزی را شامل میاست. حوزه حکومتی این والیت، عالوه بر ناحیه جنوبی خراسا

هایی از استان خراسان، سیستان و بلوچستان و نیز مناطقی از کشور فعلی افغانستان بوده است. شامل قسمت هجری قمری 53پنجم و ششم و نیز قرن 

 یان داریم.ترین اسناد در مورد قهستان را از دوران هخامنشقدیمی
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ی مسکون شده است. با سال پیش از میالد از طرف قبایل ایران 5111حدود  ن یک منطقۀ تاریخی است و احتماالقهستا» نویسد:آلفونس گابریل می

براساس . «وده استزود در مسیر تاریخ قرار گرفته است، از نظر جغرافیای تاریخی و مردم شناسی کمتر جایی مانند این منطقه، پرمعمّا ب اینکه نسبتا

های برخی از مورخان یونانی، قهستان خاستگاه و زیستگاه یکی از اقوام ایرانی به نام ساگارت بوده و بخشی از های هخامنشی و نوشتهکتیبه

اگارت در این ام سنیز به سکونت اقودر قرن پنجم ق.م هرودوت، مورخ بزرگ یونانی  ین هخامنشی به شمار می آمده است.چهاردهمین ساتراپ نش

-به جز نوشته (.390-335: 5395)گابریل، های داریوش اول از این ناحیه تحت عنوان استان هریوه یاد شده استدر  سنگ نبشتهکند. ناحیه اشاره می

هستان از ایاالت ها و قراین تاریخی، کتیبه کال جنگال به عنوان یک سند و مدرک بسیار معتبر نشان می دهد که در دوران حکومت اشکانیان، ق

تبر بوده است. کتیبه و سنگ در عهد ساسانی نیز قهستان از ایاالت آباد و مع .(93: 5393)لباف، اشکانی و خوسف، ساتراپ نشین این منطقه بوده است

پادشاه  قباد نقش ه هپتالی وپادشا هایی به خط پهلوی ساسانی است که در آنها نام آخشنوازدر بیرجند حاوی نوشته های الخ مزار روستای کوچنگاره

: 5335)بهنیا، کرده استگذرگاه اصلی خراسان و قهستان به سوی کرمان و جنوب ایران از این منطقه عبور میدر این دوره،  خورد.ساسانی به چشم می

531.) 

 111در سال  هجری همراه است. 11ل ان عرب در سانخستین تحوالت تاریخی قهستان در دوران اسالمی همزمان با فتح این منطقه توسط سپاهی

های عراق و حجاز بود از این رو آن زمان مسیر عبور و مرور کاروانهجری امام محمد تقی)ع( از راه قهستان به خراسان عزیمت کردند. قهستان در 

: 5335)فرقانی، وقعیت تجاری این منطقه استیان مقهستان در دوران طاهر ترین دستاوردهای تاریخیاز مهم خواندند.خراسان می ءقهستان را دروازه

سیمجور محول شد و ابوالحسن در دوره سامانیان، حکومت قهستان از طرف احمدبن اسماعیل سامانی به  (.111: 5393تاریخ سیستان، ؛ 591

های سیاسی آن زمان آل بویه جنگ قدرتقهستان در ترین تحول مهم (.19: 5310ای، شبانکاره)دان معروف قهستان و نیشابور بودسیمجوریان نام خان

ی عطفی در ظهور اسماعیلیان در این دوره نقطه (.115: 5313بناکتی، )معالی قابوس بن وشمگیر بوده استالالدوله شمسالدوله و فخرروز یعنی مؤید

شد. حسن آنان پس از الموت محسوب می ی حکومت اسماعیلیان، قهستان یکی از مراکز مهم دولتدر دوره شود.سیر تحوالت منطقه محسوب می

ی مغوالن، تصرف در دوره (.131: 5331)ویلی، صباح سر سلسله اسماعیلیان شخصی به نام حسین قاینی را که یکی از داعیان او بود به قهستان فرستاد

پس از مرگ ابوسعید آخرین پادشاه  (.03: 3353)بای، های اسماعیلیان نزاری)اسماعیلیان قهستان( از مهم ترین وقایع تاریخی قهستان استقلعه

در زمان تیموریان  (.113-193: 5335)فرقانی، کردند که مرکز حکومتشان گناباد بوده استموالییان در قهستان حکومت میایلخانی گروهی به نام 

در  (.33: 5395)آیتی، اندین والیت امارت داشتهن در اای از شاهزادگان ایشان در تصرف این سالطین بوده و عدهقهستان مانند سایر ممالک خراسا

تدریج به عنوان مرکز ه تبار خزیمه و شیبانی بر مناطق قهستان و بویژه طبس خرما و بیرجند استقرار داشتند و بیرجند را بدوره صفویه امرای عرب

شد، در این زمان تر از قهستان میآن خیلی کوچک یه حوزهه کار رفت کقاینات ب ءقهستان،کلمه ءقدرت خود انتخاب کردند و از آن پس به جای کلمه

 (.531: 5335)بهنیا، اینات جدا شدتون نیز از ق

 محوطه کهنکو مشخصات  موقعیت جغرافیایی

 هکتار( 50) 501111متر با مساحت  111و عرض  911با طول تقریبی  3113033و عرض جغرافیایی  910111محوطه کهنک در طول جغرافیایی 

له کوه و له و کَنگ کَهای کم ارتفاع چَکوه ی غربی رشتهدر دامنهمحوطه  نای باشد.متر می 5931ه از سطح دریا است. ارتفاع این محوط مربع متر

سه کوهه در جنوب،  و های بهاباد، آتشکدههنک و در شرق روستای کهنک در دشتی نسبتا مرتفع واقع شده و کوهشمال شرقی دشت سلم آباد و کَ
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متری از این محوطه قرار دارد.  91ی کیلومتری این محوطه واقع شده است. قنات روستای کهنک به فاصله 51 جنوب شرق و جنوب غرب در حدود

 از نقطه الزم به ذکر است که در سمت غربی محوطه رودخانه فصلی)رودخانه سلم آباد( واقع شده که در امتداد شمال شرقی به جنوب غربی ادامه دارد.

شهرستان سربیشه، بخش مرکزی این شهرستان در دهستان مومن آباد و شرق ، حوطه کهنک در استان خراسان جنوبیمنظر تقسیمات سیاسی 

زاهدان واقع شده و دسترسی به این  -سربیشه  -ی آسفالته بیرجند متری غرب جاده 111ی روستای کَهنِک واقع شده است. این محوطه به فاصله

بنا به گفته ساکنین محلی در روستای کهنک و در محدوده محوطه،  ستا( امکان پذیر است.جاده آسفالته روستای کهنک)از داخل روق طریمحوطه از 

اند؛ ولی در حال حاضر هیچ نشانی از وجود روج اشیا از داخل این قبور نمودهقبرستانی وجود داشته که افراد سودجو اقدام به تخریب این قبرستان و خ

شده که تاکنون نشانی از آن به  واقعدورتر  محلیای که نشان دهد در این محل قبرستانی بوده، وجود ندارد و یا احتماال در چ نوع دادههیو تان قبرس

عروف م "کن کن"کارگاه سوزن سازی وجود داشته و این محل به  10در این محل  قدیمدر  ،دست نیامده است. بنا به گفته ساکنین کهنک و سلم آباد

 تبدیل شده است.به کهنک کم ه که کمبود

که به جز در ( 5)نقشه به شکل و قاعده بیضی که مرکز تپه نسبت به پیرامون در ارتفاع بلندتری و به چهار جهت گسترش یافته است کهنک محوطه 

ی زمین خود را مشخص کرده به طوری سنگ( محدودههایی)قلوه چینشده و هر مالک با استفاده از سنگمرکز تپه در پیرامون آن کشت دیم انجام می

 معماری تخریب شدههای کشاورزی دیوار فضاهای های جمع شده از زمیناست سنگ )الزم به ذکرکه امروزه آثار و شواهد آن در سطح مشخص است

به طوری که اکنون در شمال شرقی محوطه  . به احتمال زیاد در گذشته هم منبع تامین آب این محوطه در سمت شمال شرق محوطه بودهبوده است(

جریان داشته و برای دهد که در گذشته در این محدوده بقایای یک آسیاب مربوط به دوره متاخر اسالمی وجود دارد و این نشان از منابع آبی می

اف آن در گذشته قابل کشت کار بوده و شده است)خاک محوطه و اطراستفاده می و شمال شرقی کهنک های محدوده جنوبی سلم آبادکشاورزی زمین

های ترخ)درمنه( و سپند پوشش متر است. بوته 1در مرکز محوطه با ارتفاع  یی محوطه نسبت به اراضی پیرامونامروزه بایر است(. بلندترین نقطه

 دهند.پیرامون محوطه را تشکیل میغالب گیاهی 
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 : نقشه توپوگرافی محوطه کهنک5نقشه 

هایی را در سطح محوطه ایجاد و موجب بوده که آبراههخصوصا بارش باران ل طبیعی که موجب تخریب سطح محوطه شده جریانات جوی ترین عاممهم

والی سطح های متتوان به شخم زدنمحوطه فرهنگی میترین عوامل تخریب انسانی این شستن سطح محوطه و صدماتی به آن شده است. از جمله مهم

های کشاورزی و دپوی های سطح محوطه به منظور فعالیتگآوری قلوه سنهای نه چندان دور اشاره کرد. همچنین جمعگذشته جهت کشت و زرع در

های ها و ساختارهای احتمالی موجود بوده است. در مرکز تپه هم کاوشآنها در نقاطی از سطح محوطه از دیگر عوامل آشفتگی محوطه، انباشته

ان انجام شده است. همچنین بخشی از تپه اصلی که در قسمت جنوب غربی محوطه واقع می باشد)ضلع شمال غربی غیرمجازی توسط قاچاقچی

 متر خاک برداری شده است. 11× 11محوطه( توسط اداره راه و شهرسازی جهت زیرسازی جاده به مساحت تقریبی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

8 

 شرح عملیات کاوش 

ها ها و خصوصا سفالینهفصل اول دنبال شده و تمامی داده (Context)یمطابق روش کانتکستها حوطه کهنک و در فصل دوم این کاوشروش کار در م

های کانتکست ثبت و ضبط شده است. در این روش با هر تغییر رنگ خاک و پیدایی هر گونه سازه جدید یا یافته ای که دارای در جداول سفالی و فرم

کانتکست مورد  19شماره خاص با عنوان شماره کانتکست داده شده است. در این فصل از کاوش ؛ باشدت نسبتا کامل و بافتار منسجمی میاطالعا

( به این دلیل انجام شده Cگذاری ترانشه)ترانشهنام یابد.یادامه م 319در الیه سطحی آغاز و تا کانتکست  315شناسایی قرار گرفت که از کانتکست 

ش فصل یک در کاو 5331در زمستان  Bو  Aترانشه  .(5)تصویر  آیدطح محوطه به حساب میهت کاوش در سکه این ترانشه سومین ترانشه ج

 .اندمحوطه ایجاد و کاوش شده

و مالکیت هر  هشددر مرکز محوطه متمایل به سمت شرق واقع شده است. اطراف این ترانشه در گذشته توسط ساکنین کشت دیم انجام می C ترانشه

هدف از ایجاد این ترانشه آشنایی  شده است.میمشخص  های معماری محوطه بودند،از تخریب دیوار سازه هایی کهنبخش با استفاده از سنگ چی

باشد. الزم به ذکر است کاوش در این های باستانی)به صورت عملی( میطهها و محوشگاه بیرجند با روش کاوش در سایتدانشجویان باستان شناسی دان

شه در جنوبی ایجاد گردیده و تمامی اضالع این تران -متر در راستای شمالی  51×  51د. این ترانشه در ابعاد الی انجام شدومین سال متو درمحوطه 

شده، در باالترین سطح تپه  شناساییهای گیری عمق ترانشه در پایان هر روز کاوش و همین طور کانتکسته دلیل اندازهب چهار جهت اصلی قرار دارند.

ترانشه که  Aم عملیات نقشه برداری یک نقطه به عنوان نقطه ثابت انتخاب شد و در پایان هر روز عمق هر کانتکست را با تراز نخی از نقطه بعد از انجا

قاط به عنوان نقطه ثابت در نظر گرفته شد. مختصات این ن نسبت به سایر نقاط ترانشه در سطح باالتری قرار داشت و در شمال غربی ترانشه قرار دارد

 فاعو اختالف ارت 3113015و عرض جغرافیایی  910951در طول جغرافیایی  UTMدر گوشه شمال غربی و براساس  Aبه شرح ذیل می باشند: نقطه 

 .می باشد محوطه متر نسبت به نقطه ثابت -11/1 آن

 این ترانشه از سمت شمال به جنوب ترانشه می باشد متر ایجاد شد. شیب 51×51با ابعاد  ایین محل مناسب در جبهه مرکزی تپه، ترانشهیپس از تع

-متر نسبت به نقطه ثابت اندازه -00/1. فرآیند کاوش در این ترانشه با نمایان شدن خاک بکر و بستر سنگی و قلوه سنگ در عمق (5)شکل 

( به پایان رسیدمتر به خاک بکر  93/1ق ( در جنوب ترانشه)به دلیل شیب ترانشه از شمال به جنوب، در قسمت شمالی ترانشه در عمB.Mگیری)

کانتکست  19طی مراحل کاوش صورت گرفته در این ترانشه ای متوقف گشت. کاوش در این ترانشه در عمق ذکر شده با برخورد به بستر صخرهرسید. 

متر به  51×51اوش، ابعاد ترانشه کمتر شد و از به دلیل ابعاد زیاد ترانشه و کند بودن روند ک کاوشالزم به ذکر است در آغاز روز سوم  مشخص گردید.

متر باقی ماند. یکی از دالیل اصلی  51متر تغییر کرد و این تغییر در دو ضلع شمالی و جنوبی انجام شد و دو ضلع غربی و شرقی با همان طول  51× 1

اهه در داخل ترانشه به دلیل ناهمواری سطح ترانشه)دو آبر و . با کوچک کردن ترانشهدمحدود کردن ترانشه، مدت زمان محدود کارآموزی دانشجویان بو

 ابتدا سطح ترانشه صاف و یکدست و بعد عملیات کاوش در یک راستا از شرق به غرب آغاز شد. کرد(عبور می

سطح)سطح آبراهه( از عملیات کاوش و خاک برداری خاک سطحی به دلیل ناهمواری در سطح ترانشه و همین طور آبراهه موجود، تا رسیدن به این 

با  دست و در یک جهت ادامه پیدا کند.پیرامون آن برداشته شده تا سطح ترانشه با این آبراهه همتراز و در نهایت کاوش در سطح ترانشه به طور یک

ز همدیگر از سمت غرب به سانتی متر ا 11ی سانتی متر( سطح ترانشه شیارهایی به فاصله 3انجام روند کاوش و خاک برداری و تمیزکردن)در عمق 

های ی گذشته زمینتر بودند. همان طور که قبال ذکر شد تا چند دههشرق ترانشه مشخص شد. این شیارها در گوشه جنوب غربی ترانشه نمایان
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ا به منظور کشت شخم خود ر شده و این شیارها مربوط به زمانی است که کشاورزان سطح زمینمحدوده محوطه به عنوان زمین کشاورزی استفاده می

 اند.زدهمی

 
 وضعیت ترانشه قبل از کاوش: 5شکل 
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 در ابتدای کار C ترانشه: 5تصویر 

که در قسمت شمالی ترانشه و جنوب شرقی ترانشه مشهود است. با توجه به شواهد و  با انجام روند کاوش در سطح ترانشه بقایای معماری مشخص شد

به طوری که فضاهایی که در شمال ساخته شده  (1)شکل اهد دو دوره معماری در شمال و جنوب ترانشه هستیم فضاهای معماری بدست آمده ما ش

در شمال غربی( بوده در حالی که این امر در  311تر)به جز کانتکست های جنوبی ضعیفچه از لحاظ چیدمان و چه از لحاظ مالت نسبت به سازه

، 359، 351، 353، 351، 355، 311، 313هاینسبتا مشخص است. فضای معماری مربوط شامل کانتکستتر و فرم فضاها های جنوبی منظمسازه

شود. کف این فضای از خاکی به رنگ نخودی با تراکم و فشردگی باالست به طوری که در اثر ضربه کلنگ به راحتی از می 311و  311، 315، 353

 شود.شود رطوبت موجود بیشتر میمیشود و هر چه عمق کاوش بیشتر بستر کاوش جدا نمی

همان طور که ذکر شده شیب ترانشه از شمال به جنوب بوده، به طوری که قسمت باالیی ترانشه زودتر به خاک بکر رسید )در این حالی است که 

 1ای با ابعاد های گمانهالیهشناخت قسمت جنوب به خاک بکر نرسیده است(. در این همین جهت به دلیل محدود بودن زمان کاوش کارآموزی جهت 

با کاوش در این گمانه و عدم آثار  .در این گمانه شماره داده شد 319و  313و  310و  353و کانتکست  یانه ضلع جنوبی ترانشه ایجاد شدمتر در م 1× 

  .(3)شکل  ای، کاوش در سطح ترانشه به اتمام رسیدباستانی و برخورد به بستر صخره

های مربوط به دوره قرون میانی اسالمی در این شود که ساخت و سازهها این احتمال داده میکستتد فرهنگی یافت شده در این کانبا توجه به شواه

اند. برای مشخص شدن بهتر های کشاورزی تخریب و از بین رفتهبندی زمینمحل وجود داشته که در دوره معاصر بر اثر شخم زدن زمین و کرت

های بیشتری در سطح محوطه زد تا به نتایج مطمئنی در مورد معماری این محوطه برسیم و چون در های این دوره باید ترانشهدادهوضعیت معماری و 

های معماری این محوطه یک نظر کلی ازهستوان به قاطعیت در و هزینه و وقت کافی برای این امر نبود نمی هاین کاوش هدف کارآموزی دانشجویان بود

توان با گسترش ترانشه کاربری ه دلیل اینکه بیشتر بقایای دیوار معماری ما خارج از چهارچوب ترانشه بوده که در صورت زمان و هزینه کافی میداد.، ب

همچنین قطعات شیشه که به صورت مفتول و ، سفال است عمدتا ترین عمق ترانشهپائینهای فرهنگی یافت شده تا داده این فضاها را مشخص کرد.

مربوط  هاینههای حیوانی نیز یافت شد. سفالو همین طور استخوان )کلریت(احتماال دستبند بوده، قطعات شکسته ظروف سنگی از جنس سنگ صابون
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همچنین سفال اوایل اسالم به صورت محدود، قطعات آجر با قطر پنج  شود.را شامل میتا قرن نهم هجری  سوم و چهارم هجری قمریبه قرون 

 (.3)تصویر  توان بیان کردر و چون بیشتر این قطعات به صورت شکسته است و قطعات سالم آن رویت نشد ابعاد آن را نمیسانتیمت

  

 فصل دوم کاوش باستانشناختی محوطه کهنک سربیشه Cپالن کلی ترانشه : 1شکل 
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 1 × 1: پالن گمانه 3شکل 
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  A-Cو   A - Bی رهدیوا 1 × 1گمانه و سکشن  B - A: سکشن دیواره 0شکل 

 

 ها در ترانشهموقعیت کانتکست: 1تصویر 
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 C: آثار فرهنگی کشف شده از ترانشه 3تصویر 

  شوند:ه به دو دسته کلی تقسیم میهای این محوطسفال

ت ناکافی به رنگ خاکستری آجری و نخودی و گاها در اثر پخ ای، قرمز، قرمزای به رنگ قهوهساز، با پخت کم و خمیرههای دستدسته اول: سفال

ها پوشش گلی غلیظ و رقیق به ولی در بعضی نمونه .متمایل به سیاه است. پوشش سطح درونی و بیرونی به دلیل فرسایش شدید دقیقا مشخص نیست

دتا به رنگ قرمز و نخودی ها عمای، خاکستری، سبز، زرد و نارنجی مشهود است. سطح درونی و بیرونی این دسته سفالهای نخودی، قرمز، قهوهرنگ

ها از کیفیت ساخت خوبی برخوردار نیستند. ی تا حدودی خشن است. به طور کلی این سفالاست. کیفیت ساخت سطح درونی و بیرونی و خمیره

است. با توجه به فرم و ها اکثرا معدنی و در بعضی موارد به صورت محدود به صورت کانی و ترکیبی نیز قابل مشاهده ی این سفالی چسبانندهماده

-اند میی قرون میانی اسالمی به دست آمدههاها و سفالینهگونه سفالی عمدتا به همراه داده ها، با توجه به اینکه اینتکنیک ساخت این دسته سفال

-ها، شباهت زیاد آنها به نمونهاین سفالبایست از لحاظ قدمت متعلق به قرون میانی تا قرن نهم هـ.ق باشند. یکی از نکات جالب توجه در نگاه اول به 
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توان ها میها اکثرا فاقد تزئین بوده ولی در بعضی از نمونهباشد و دلیل آن هم دست ساز بودن آنها است. این سفالهای پیش از تاریخ)کلکولیتیک( می

 باشد.گل اخری میخطوط کنده موازی، موجی و هندسی را در سطح سفال دید که با 

و در  (5331)ویتکمب، سفالی تحت عنوان پیش از تاریخ دروغین توسط دونالد ویتکمب در منطقه جنوب غرب ایران معرفی شده است این گونه

-گرفتهیی قرار فالت مرکزی مورد شناساو جنوب غرب  ،های اخیر در سایر نواحی ایران به مانند کهگیلویه و بویراحمد شرق ایرانهای و بررسیکاوش

-شوند. فرم این سفاللعاب دار اسالمی تاریخ گذاری می هایهای با سفالگیری در بافتها با توجه به قرارسفالینه این .(5335و غالمی،  )صدیقیاناند

ها لینهاند. عمده این سفاایی شدههای محدودی به شکل دهانه باز به مانند کاسه و درپوش نیز شناسدسته دار بوده ولی نمونه های بیشتر دهانه بسته و

و شامل نقوش هندسی ساده و ابتدائی شامل نوارهای  را فرا گرفته ها معدنی نقوش بیشتر سطح خارجی آنهابوده ماده چسباننده این سفالینه سازدست

-منطقه پراکنده مینقاط مختلف این ها در در خراسان جنوب این گونه سفالینهباشد. ای میهای قرمز تا قهوهمودی یا افقی نقوش شطرنجی به رنگع

هایی ها در بافتبا توجه به اینکه این سفالینه .(5331)فرجامی، محوطه این گونه سفالی مورد شناسایی قرار گرفته است 51باشند و تاکنون نزدیک به 

ه قرون میانه اسالمی دوره سلجوقی و ها را بوان این سفالینهت، میاندون میانی اسالمی همراه آنها بودههای مشابه قرکه سفالینه اندبه دست آمده

 باشد.ارهای علمی و دقیق تر نیازمند میولی تاریخ گذاری قطعی و مطلق این گونه سفالی مربوط به ک ؛خوارزمشاهی نسبت داد

ساخت سطح درونی و  ای است. کیفیتآنها به رنگ نخودی روشن و تیره، قرمز و قهوه ها عمدتا چرخ ساز، با پخت کافی و خمیرهدسته دوم: سفال

ی ی چسبانندهها از کیفیت ساخت خوبی برخوردارند. مادهی آنها متوسط است. به طور کلی، این سفالها ظریف، متوسط و خمیرهبیرونی این سفال

لعاب بیشتر با اسلیپ وف بیشوند. ظرلعاب و با لعاب تقسیم میها از لحاظ تزئین به دو دسته بیها معدنی است. این دسته از سفالاین دسته سفال

ای و گاها خاکستری و سبز  پوشش داده شده و در بعضی از موارد با نقوش کنده موازی، موجی و هندسی شده اند. گلی به رنگ نخودی و قرمز، قهوه

لعاب)این قطعات مربوط به قرون  قطعات لعابدار به دو گروه سفال تکرنگ)این قطعات اکثرا مربوط به دوره سلجوقی است( و نقاشی زیر لعاب و روی

های یافت شده، ابعاد شود که در نمونه دوم بعضی از قطعات داخل و بیرون سفال نقاشی دارد. با توجه به اینکه نمونهاولیه اسالمی است( تقسیم می

ای، مشکی، سفید شیری، سبز و ... د، قهوههای مورد استفاده برای لعاب دادن این ظروف آبی، زرکوچکی دارند و نقش آنها دقیقا مشخص نیست. رنگ

قطعه سفال، هشت  913گیرد. در مجموع با اتمام کاوش ها از قرون اولیه تا قرن نهم را در بر میتزئین یافته است. به طور کلی این گروه از  این سفال

 ت آمد.قطعه آجر، دو قطعه لبه ظرف سنگی، یک مُهرَه، دو قطعه شیشه و شش قطعه استخوان به دس
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 تزئینات سفال محوطه کهنک                                         :5نمودار 

 

 خمیره سفالی محوطه کهنک :1 نمودار
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 گیرینتیجه

 51روز در دو گروه  11با هدف کارآموزی دانشجوان دانشکده بیرجند به مدت  5333فصل دوم کاوش در محوطه کهنک سربیشه در دی و بهمن سال 

متر نسبت به  -00/1متر ایجاد شد و کاوش در این کانتکست در عمق  51 × 51( با ابعاد Cای در مرکز محوطه کهنک )ترانشه نفر انجام شد و ترانشه

اری در شمال و های فرهنگی، بقایای معمای به اتمام رسید. در پایان کاوش عالوه بر دادهبه دلیل برخورد به بستر صخره( B.Mگیری)نقطه ثابت اندازه

های فرهنگی هم بیشتر شامل ی زمانی بوده است. دادهجنوب ترانشه به دست آمد که با توجه به چیدمان نشان از ساخت آن به احتمال طی دو بازه

مین طور بررسی و ه های باستانی به دست آمده از کاوش در محوطه کهنک سربیشهسفال، آجر، شیشه و چند قطعه ظرف سنگی بود. با توجه به داده

 توان دانست.و چهارم هجری تا قرن نهم هجری مییک استقرار مربوط به بازه زمانی قرون سوم  رااین محوطه  سطحی انجام شده بروی سطح محوطه،

 سپاسگزاری

زحمات  ها وتالش می دانم از بر خوردالزملذا  ،این پژوهش حاصل فصل دوم کاوش باستانشناختی محوطه کهنک سربیشه می باشد

میراث فرهنگی آقایان در پور و قلی مسعودی و ،هاشمی زرج آباد، قربانیقریشی، آقایان  دوستانم در گروه باستانشناسی دانشگاه بیرجند

 رمضانی، برآبادی، سروش، نداف مقدم و حق پناه تشکر و قدردانی نمایم.
 

 فهرست منابع

 رجال قاینات و قهستان، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.(، بهارستان در تاریخ و تراجم 5395آیتی، محمدحسین)

(، بررسی مقدماتی زمین شناسی در لوت مرکزی، شرق ایران، ترجمه 5311اشتوکلین، یوان؛ افتخارنژاد، جمشید؛ هوشمندزاده، عبدالرحیم)

 سازمان زمین شناسی کشور. 11علی انتظام و جمشید افتخارنژاد، گزارش 

 های فرهنگی.ران، تهران: انتشارات دفتر پژوهشژئوپولیتیک تاریخی ای (،5333بای، یارمحمد)

 (، روضه اولی الباب فی معرفه التواریخ و االنساب، بهکوشش جعفر شعار، تهران: انتشارات انجمن آثار فرهنگی.5313بناکتی، )

ه باستانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی سربیشه، پایان نامه کارشناسی ارشد گرو A(، بررسی روشمند تپه مود5335بهداد، لیال)

 دانشگاه محقق اردبیلی.

 (، بیرجند نگین کویر، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.5335بهنیا، محمدرضا)

دستی و  بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع(، کاوش باستانشناختی قلعه کهنه مود فصل چهارم، بیرجند: 5333دانا، محسن)

 گردشگری استان خراسان جنوبی.

، بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و کهنک سربیشهکاوش باستانشناسی تپه  اول(، گزارش فصل 5331)زارعی، علی

 گردشگری خراسان جنوبی.

شهرستان سربیشه، تهران: –نوبی های کشور، استان خراسان ج(، فرهنگ جغرافیایی آبادی5333لح)سازمان جغرافیایی نیروهای مس

 انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

 (، مجمع النشاد، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران: انتشارات امیرکبیر.5310شبانکاره ای، محمدبن علی بن محمد)

 رهنگی.(، تاریخ اسماعیلیان قهستان، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر ف5335فرقانی، محمدفاروق)
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 (، عبور از صحاری ایران، ترجمه فرامرز نجد سمیعی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.5395گابریل، آلفونس)

بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و (، تعیین حریم و گمانه زنی تپه باستانی مود، 5399لباف خانیکی، رجبعلی)

 گردشگری استان خراسان جنوبی.

بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، (، گزارش فصل اول کاوش باستان شناسی تپۀ قلعه کهنه مود، 5331انیکی، رجبعلی)لباف خ

 صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.

ث فرهنگی، بیرجند: آرشیو اداره کل میرا(، گزارش فصل اول کاوش باستان شناسی مسجد جامع کهن قاین، 5339لباف خانیکی، رجبعلی)
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