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This study seeks to evaluate the possible relationship between the location of 

stratigraphic trenches and the results of excavations in order to answer questions on 

(1) the effect of the location of trenches in stratigraphic excavations on the nature, 

quantity and quality of excavation findings, and (2) on what the criteria should be for 

choosing the location of these trenches. To address these issues, the findings and 

results of stratigraphic excavations at over thirty archaeological sites in Iran were 

investigated in order to assess the relationship between the geographic location of a 

trench and the nature of the archaeology uncovered. Specifically, why do trenches 

excavated on the northern or eastern slopes of relatively high mounds, or slopes 

overlooking rivers and valleys, usually consist of layers without architecture filled 

with accumulations of rubbish, ash and debris, whereas trenches excavated on 

southern and western slopes show a different pattern and generally produce clear 

architectural layers unaccompanied by accumulations of rubbish, ash and debris? 

Studies indicate a significant correlation. This situation is likely to be rooted in 

garbage disposal patterns in ancient sites, site formation processes, and the direction 

and amount of sunlight and its impact on the creation of the built environment. 

Current evidence and research results demonstrate that in most high multi-period 

mounds ancient people usually discarded their daily debris and garbage on northern 

and eastern slopes, and that the inhabitants of sites overlooking rivers and valleys 

and other people dwelling on slopes simply discarded their garbage downhill. These 

findings tie in with ethnoarchaeological observations in more than 130 present-day 

villages. If correct, this is important for archaeologists conducting stratigraphic 

excavations, the implications being that, in the case of mounds, siting trenches on 

southern and western slopes will maximise the chances of uncovering ancient 

architecture. 
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 پژوهشیمقالۀ  

 م؟یحفر کن ارا کج ینگارهیال یهاترانشه

 یختشناهیال یهاوشکا جی، محل ترانشه و نتایباستان یهامحوطه یریگروند شکل انیارتباط م ۀدربار یادداشتی
 

 2سینیگمک جان ،*1یگیبیعل سجاد

 

 رانیکرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد، شناسیباستانگروه ، اریاستاد .1

 لندن، انگلستان ا،یتانیبر ۀموز انهیارشد بخش خاورم دارموزه .2

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 14/03/1399: افتیدر

 01/04/1399: رشیپذ

 10/05/1399: نیآنال انتشار

 

 

 یابیارزرا  هاکاوش جینتا با ینگارهیال یهاترانشه جادیا محل یاحتمال ارتباط کوشدیمپژوهش  نیا

 ینگارهیال یهاوشترانشه در کا جادیمحل ا ییایجغراف تیموقعپرسش پاسخ دهد که  نیبه ا انیو در پا کند

 یهاترانشه محل دیبا یاساس چه بر و دارد کاوش یهاافتهی تیفیک و تیکم ت،یماه در تأثیریچه 

چون هم یریو متغ تیوضع نیا انیم یدرک ارتباط احتمال یمنظور برا نیرا انتخاب کرد. بد ینگارهیال

 یباستان ۀمحوط 30در  ینگارهیکاوش ال جیها و نتاتهافی ،حفرشده یها ترانشهییِ ایجغراف جهتِ و تیموقع

 یهاپهت یشرق ای یشمال بیحفرشده در ش ینگارهیال یهاچرا اغلب ترانشه ببینیمتا  شدند یبررس رانیا

و مملو از  یفاقد معمار یهاهیمعموالً متشکل از ال هارهو د هارودخانه به مشرف یهابیش اینسبتاً مرتفع، 

 یو غرب یجنوب یهابیحفر شده در ش یهاکه ترانشهدرحالی زهاست،یخاکستر و دورر یهاانباشت

است و در  یمختلف ساختمان یهاهیال ۀد و عمدتًا دربردارنددهیرا نشان م یمتفاوت تیوضع یروشنبه

 های. بررسستین یچندان خبر زهایررخاکستر و دو یهاها و انباشتدانیاز وجود زباله ییهابخش نیچن

وجود دارد  ییایجغراف یهاا و جهتهمحل حفر ترانشه انیم یاست که احتماالً رابطه معنادار نیاز ا یحاک

 یهاهیال یریگروند شکل ،یباستان یهاطهمحو در زباله یزیدورر یالگوها در شهیاحتماالً ر ت،یوضع نیو ا

وسازها ساخت ییفضا یالگوها یریگو تأثیر آن بر شکل آفتاب نور تابش زانیو جهت و م یشناسباستان

ای، مردمان دوران بلند چند دوره یهاد در اغلب تپهدهیپژوهش نشان م جیو نتا یدارد. مدارک کنون

 یهانهدام بیمختلف خود را در ش یهاتیروزمره و فعال یزندگ یباستان معموالً دورریزها و پسماندها

واقع بر  یهامحوطه یحت ایها ها و درهمشرف به بستر رودخانه یهاو ساکنان محوطه یو شرق یشمال

 یشناساند باستانشویم شنهادیرو، پاند. ازاینریختهها میها و درهبه رودخانه یمنته یهابیها در شبلندی

 نانیاطمقابل یهاتهافی و مطلوب جینتا کسب یپردازند، بهتر است برامی ینگارهیال یهاکه به انجام کاوش

با مشاهدات  یشناسباستان یهاتهافیبر را که عالوه یموضوع نیدستۀ اول، چن یهاتباف در

 یهاد، مدنظر قرار دهند و ترانشهشویم یبانیپشت یامروز یروستا 130 از شیب در یشناسباستانقوم

 حفر کنند. یباستان یهاتپه یغرب ایو  یجنوب یهاخود را تا حد امکان در دامنه ینگارهیال
 

 یدانزباله پسماند، خاکستر، ،یباستان یهامحوطه یریگکلش روند ،ینگارهیال :هادواژهیکل

 :مسئول ۀسندینو

 یگیبیعل سجاد

شناسی دانشکدۀ استادیار گروه باستان

 ،یراز دانشگاهادبیات و علوم انسانی، 

 کرمانشاه، ایران

 

 یک:الکترون پست
sadjadalibaigi@gmail.com  
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 مقدمه

 یموضوع مهم یباستان یهامحوطه یریگروند شکل ۀمطالع

رود و بدون داشتن به شمار می یدانیم یشناسدر باستان

 زانِیمورد انتظار و م اتی، کشفنهیزم نیدر ا یاطالعات کاف

که  ی. تا زماندیدلخواه به حداقل خواهد رس جیبه نتا یابیدست

از روند  یخوبند، بهدهیانجام م یدانیکه کار م یشناسانباستان

انند تویآگاه نباشند، نم یباستان یهامحوطه یریگشکل

 ۀخود دربار یهابه پرسش ییپاسخگو یعات موردنیاز برااطال

 نیدر ا ا. مکنندطور مطلوب کسب را به یباستان یهامحوطه

کاوش در  یهام به ضرورت، اهداف و روشیکنیمقاله تالش نم

م یکنیتالش نم یم، حتیبپرداز ینگارهیال یدانیم یهابرنامه

 مختلف یدارهایو پد یهاهیال لیتحل ایثبت و ضبط و  یهاوهیش

 نیا به میخواهیم بلکهم؛ یکن نییتب یدانیم کار نوع نیا در را
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 ینگارهیال یهاکاوش در شناسانباستان که میده پاسخ پرسش

 ترانشه جادیا یبرا دیبا را محل کدام یباستان یهاتپه در خود

پژوهش تالش شده است تا ارتباط  نیدر ا ،درواقع کنند؟ انتخاب

 هاکاوش جینتا با ینگارهیال یهاشهتران جادیمحل ا یاحتمال

پرسش پاسخ داده شود  نیبه ا انیو در پا ردیقرار گ یابیمورد ارز

 یهاوشترانشه در کا جادیمحل ا ییایجغراف تیکه موقع

 یهاافتهی تیفیک و تیکم ت،یماه در تأثیریچه  ینگارهیال

 را کاوش یهاترانشه محل دیبا یاساس چه بر و دارد کاوش

 کرد؟ انتخاب

 جیکه به نتا یشناسباستان یهابه اغلب گزارش ینگاه

 لید دالدهیاند نشان مپرداخته رانیا در ینگارهیال یهاکاوش

محدود به چند مورد  باً یتقر ینگارهیال یهاانتخاب محل ترانشه

 بوده است:

در  یباستان یهاتهنهش زانیم/یتوال نیشتریوجود ب .1

 آن بخش.

 یهاهیبه ال یابیتند دامنۀ تپه که امکان دست بیش .2

 یابیو وقت کمتر قابل دست نهیمختلف را با هز

 کرده است.می

به توجهبه تپه. با شتریب یهابیآس از یریجلوگ .3

دخل و  ۀواسطها بهمحوطهها و پهت دنیدبیآس

شده توسط رودخانه، جادیا یهاها، برشتصرف

 یهاطرح یهابیآس ایو  یمردم محل یهاخاکبرداری

 یهااغلب در محدوده ینگارهیال یهاشهتران ،یعمران

 شده است.انتخاب می دهیدبیآس

ونقل خاک، کاوش و مناسب و امکان حمل یدسترس .4

 . 1ترآسان یمستندنگار

 یهاکسب اطالعات موردنیاز در کاوش ید برارسینظر مبه 

 یکاف ترانشه ۀمحدود انتخاب یبرا یلیدال نی، چنیختشناهیال

 یها، قدمت، دورهتیاز ماه یاند اطالعات کافتویمن و ستین

در  اقرار نهند. م اریها در اختمحوطه یو مواد فرهنگ یساختمان

 ۀمحوط نیچند ینگاشتهیال کاوش جینوشتار با اشاره به نتا نیا

چون هم یتیاهمظاهر کمم داد که متغیر بهیخواه نشان یباستان

 بر یادیترانشه احتماالً تأثیر ز جادی محِل اییِ ایجغراف تِیموقع

 یهاتهنهش تیو ماه یشناسباستان یهاتهافینوع مواد و 

در  ینگارهیال کاوش جید نتاشده دارد. در واقع به استناکاوش

در آنها در  ینگارهیال یهاشهتران که مختلف محوطه نیچند

                                                           
ری موارد دیگری هم ذکر شده است. نگاهدرمورد محل انتخاب ترانشه الی 1
. نزدیکی 1است:  شدهقزوین این دو مورد ذکر  در اقبالیه ۀمثال درمورد تپ عنوانبه

حفر شده است، نشان  یباستان یهامختلف تپه یهابخش

 ،ینگارهیکاوش ال یهام داد که در انتخاب محل ترانشهیخواه

ها و تهنهش تیماه و تیکم ت،یفیدر ک آنها ییایجغراف تیموقع

اساس  نیتأثیرگذار بوده است و بر ا یشناختباستان یایبقا

 یهاتر در کاوشمطلوب جیکسب نتا ید براشویم شنهادیپ

 شود.  یمتغیر تأثیرگذار توجه کاف نیبه ا یدانیم

 یهامعموالً تپه یباستان یهااز محوطه ما مقصود نجایدر ا

مشهود  ینسبتاً بزرگ، با چند دوره استقرار و برجستگ

 یهاطهمحو از گرید یاست و هرچند در برخ یچندمتر

از آن مشاهده کرد، اما موضوع  یان ردتویم زین یاستقرار

هموار و مسطِح  یهانوشتار کمتر به محوطه نیا یموردبررس

شده ای با طول استقرار اندک توجه داشته، و موارد مطرحدرهتک

ها گورستان یریگکلش تیمرتبط با وضع نیهمچن نجایدر ا

 یهابا گمانه یوع ارتباطموض نیم ایاشاره کن دی. ضمناً باستین

 جادیها اپهت انیم ایدر رأس  یعمود طورندارد که به ینگارهیال

ها پهت ۀدامن بیپردازد که در شمی ییهاترانشه بلکه بهد نشویم

 از یاریدر بس نیند. همچنشویحفر م یپلکانو اغلب به صورت 

شده،  یاستقرار حفار ۀظاهر در لبها بهترانشه نکهیها با اطهمحو

 از پس یمتعدد موارد در محل آن و ستین نیواقع چندراما 

تپه درآمده است و  ۀیعنوان حاشها بهها و خاکبرداریاریدستک

و  هاهیال یریگکلش روند ۀنیبا موضوع موردبحث ما در زم

 از منظور که میکن اشاره دیمحوطه کامالً متفاوت است. ضمناً با

 نیا یکل ۀمحدود نه یشرق و یشمال ای یغرب و یجنوب بخش

 هاست.بخش نیاستقرار در ا ۀبلکه لب هیحنا

 

 روش پژوهش

 ینید مدارک عکنیتالش م یلیپژوهش با روش تحل نیا

 یهامحوطه یریگروند شکل انیارتباط م یابیارز یرا برا

 یختشناهیال یهاوشکا جینتا و ترانشه انتخاب محل ،یباستان

بر محور است و عالوهداده حاضر کردی. روکند لیو تحل یبررس

تالش  شتری، برانیا یعیطب تیبه وضع ینگاهمیداشتن ن

استناد  هالیتحل یواضح و روشن برا یهاخواهد کرد به نمونه

 بیو ترک یشناختباستاناز مشاهدات قوم یریگکند. بهره

 یهاوشکا جیمشاهدات با نتا نیاطالعات حاصل از ا

 جیبه نتا یراحتباعث خواهد شد که نتوان به یشناسباستان

 شامل قیتحق نیا یهاتهافیاعتنا بود. یب چندان پژوهش نیا

گیری حداکثر از . بهره2، هایهس تپه برای سنجش عمق الأبه مکعب سیمانی ر
  (.339 ، ص.1386دوست، نور طبیعی در ترانشه )میراسکندری و راستی
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دوران مختلف  ۀمحوط 30کاوش در  جیو سنجش نتا یبررس

 یزمان فیط ،نظر قدمت است که از رانیدر مناطق مختلف ا

 جینتاو  ردیگیرا دربرم یتا اسالم ینوسنگ ۀاز دور یمتنوع

 یروستا 130 در یشناختباستانو مشاهدات قوم هایبررس

، کردستان، همدان، المیکرمانشاه، ا یهادر استان یامروز

 آنها به مربوط یهالیاز تحل یغربجانیو آذربا لرستان، زنجان

 . (1)تصویر  دکنیم یبانیپشت

مرتبط با کاوش و  یهاکه در مقاالت و کتاب میکن اشاره دیبا

 ت،یفیک زان،یانتخاب محل ترانشه و تأثیر آن بر م ۀلئبه مس ینگارهیال

 پژوهش نیا وپرداخته نشده  ینگارهیال یهاتهافی تیو ماه تیکم

                                                           
ها، دژها، یی از این دست است و قلعههاگاهنتدر اینجا منظور روستاها و سکو 2

 یرد.گمیها، و ... را دربرنکاروانسرا
که دمای هوای خارج و میزان تابش آفتاب دارای یک دورۀ  دانیممی 3

تغییرات روزانه است و الگوی این تغییرات به موقعیت جغرافیایی محل بستگی 
دارد. نور خورشید همیشه برای ایجاد روشنایی طبیعی الزم است، ولی ازآنجاکه 

هر  برای موردنیازد، میزان تابش شومیاین نور در نهایت به حرارت تبدیل 

 زاده،یعل .بسنجید با عنوان نمونهاست )به نهیزم نیا در تالش نینخست

 (.1392 ،؛ دروت1392 ،گرانی؛ هستر و د1388 ،نیسو؛ 1375

 تأثیربه  یو نگاه هاگاهسکونت یریگشکل یالگو

 بر آن طیمح

 زیچاز هر شیب 2ییروستا یهاستگاهیز ینیگزمکان یالگو

 یالگو یادیبن ازنظر و است کیاکولوژیطیمح عوامل از ثرأمت

 طیمح یروهایانعکاس عوامل و ن ییروستا یهاگاهسکونت اسکان

 زپوری؛ عز83 ، ص.1388 حاصل،ینیحسو  یدی)سعاست  یعیطب

 3ییایجهت جغراف نکهیا بهتوجهبا. (108 ، ص.1393 ی،و شمس

نوع آن و شرایط اقلیمی محل آن تعیین شود. حرارتی که  بهتوجهباساختمان باید 
د با تغییراتی به شومیدر اثر تابش آفتاب در سطوح خارجی یک ساختمان جذب 

یابد و باعث افزایش دمای هوا سطوح داخلی و سرانجام به هوای داخلی انتقال می
شدن یا سردشدن سطح خارجی گرمد. تغییرات دمای هوای خارج باعث شومی

در تمام جوانب ساختمان یکسان  تأثیرد. این شومیدیوارهای جانبی ساختمان 
شده در این حالت ندارد. ر مقدار حرارت دریافتدی تأثیراست و جهت دیوارها 

 
 . محدودۀ مطالعاتی مورد بحث در مقاله )با سپاس از سامان حیدری گوران(1تصویر 
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 درومیبه شمار  هاگاهنتسکو ییو برپا جادیاز عوامل مهم در ا یکی

 نظر درشده است. با  توجه هموارهعامل  نیبه ا خیدر طول تار

 یامروز ۀکنندخنک و کنندهگرم لیدر گذشته وسا نکهیا داشتن

 هانهخا درون طیمح یدما در یعیعوامل طب تأثیروجود نداشت، 

تابستان و  یگرما درمقابل دوام یبرارو، ازایناز امروز بود.  شیب

 بامردمان گذشته مجبور بودند  زمستان، یفرساطاقت یسرما

ببرند.  یعیطب یهانعمتالزم را از  ۀخاص، حداکثر بهر داتیتمه

 یحت)و  یباستان یهاساکنان استقرارگاه یبرا لیدل نیبه هم

آنها مهم بوده  یهاگاهبودن فضاها و سکونتریگآفتاب ،(یامروز

ها این موضوع به طور کلی در روند کلی گسترش محوطهاست. 

به »شود. همانطور که ماری شپرسون بیان کرده است، دیده می

رسد بخش مهمی از شرایط محیطی که شهرها در آن نظر می

گیرند، بر اساس نور خورشید و تغییرات آن در طول روز شکل می

ها هم گیری تپهها در شکلو سال است، عاملی که از برخی جنبه

 .(Shepperson 2017: 62)« تاثیر داشته است

ها گیری دامنهبه آفتابتوجهبراساس دانش اقلیم و جغرافیا با

 یمقدار انرژ ۀکنندنییتع ب،یو مناطق مختلف زمین، جهت ش

ی انرژ نید و مقدار اکنیم افتیاست که خاک در یدیخورش

درجه حرارت هوا، خاک و مقدار آب قابل دسترس  تواندمی

عوامل باعث تفاوت در  نیکه هم سازدیخاک را مشخص م

در سه  دما درجۀ رییمختلف است. تغ یهابیش یاهیگپوشش

 آنها به دیخورش ماًیکه مستق ییهابیش یعنی ب،ینوع ش

 و تابدیم آنها به دیخورش یاکه تا اندازه ییهابیش تابد،یم

 است بارز اریبس تابد،ینم آنها به دیکه نور خورش ییهابیش

 ر،یدر مناطق سردس لیدل نیبه هم ؛(132: 1388 ک،ی)گر

پشت به  یهابیش ریرو به آفتاب و در مناطق گرمس بیش

 دررو، ازاین ند.رسیتر به نظر مسکونت مناسب یآفتاب برا

باال که هوا معمواًل  ییایجغراف یهاعرضو در  ریمناطق سردس

که حداکثر  گرفتیمقرار  یدر جهت دیسرد است، ساختمان با

در  ی. ولدکرمی افتیرا در طول سال در یدیخورش یانرژ

در  دیساختمان با کم، ییایجغراف یهاعرضمناطق گرم و در 

را در طول  یدیخورش یکه حداقل انرژ شدیمساخته  یجهت

این (. 126 ، ص.3841 ،یکسمائ) 4کردمی افتیسال در

                                                           
مستقیم، پراکنده و منعکس شده  طورزمان با افزایش دمای دیوار، آفتاب نیز بههم

تابیده به دیوار در اثر  یتابد. قسمتی از پرتوبه ساختمان میاز سطوح اطراف 
ترشدن د و بقیه در دیوار جذب شده، باعث گرمشومیبرخورد به سطح آن منعکس 

جهت دیوارها در مقدار تابش دریافت شده و درنتیجه  ،د. در این حالتشومیآن 
ل در دیوارها و بام ثر است. به همین دلیؤمقدار حرارت ایجادشده در آنها کامالً م

تغییرات در زمستان مشهود است و در اواسط تابستان به مراتب 

 .(Shepperson 2017: p. 66-67)اهمیت کمتری دارد 

فصل  در دهدیمو مطالعات معمارانه نشان  هایسبرر

 یوارهاید ،یشمال ۀدرج 40 ییایزمستان در عرض جغراف

 یدیخورش یانرژ یغرب ای یشرق یوارهاید برابرسهحدود  یجنوب

 دهیتاب یدر تابستان، مقدار کل انرژ کهدرحالی. کنندیم افتیدر

به  دهیتاب یانرژ دومکی باًیتقر یو شمال یجنوب یوارهایبه د

-ویژه جنوبدر جهت جنوب و بهاست.  یو غرب یشرق یوارهاید

دهد شرق، بیشترین میزانِ تابش خورشید در فصولی روی می

چندان گرم نیست؛ و تابِش خورشید به طور متوسط و که هوا 

هایی است که گرمای هوا بیشتر است. برای تر در فصلمالیم

النهرین( که تحت تاثیر آب و هوای اکثر مناطق ایران )و بین

تا  18ها در شیب گرم هستند، مکان مطلوب برای استقرار خانه

فقط در درجه از جنوب شرق است، در حالی که این بخش  25

غربی در معرض تابش نور خورشید قرار دارد جنوب

(Shepperson 2017: p. 68-69 and fig. 4.8). 

است و  شتریاختالف ب نیکمتر، ا ییایجغراف یهاعرضدر 

 یهوامطلوبِ  طِ یشرا نیمأت در ساختمانجهت  لیدل نیبه هم

 جادیا یبرارو، ازایندارد.  یاکنندهنییتع نقش فضاها، یداخل

گرم در  ی)هوا ساختمان داخل در یحرارت طیشرا نیبهتر

 ساختمان یاصل ینما دیخنک در تابستان( با یزمستان و هوا

در  رانیدر ا. (125 ، ص.1384 ،ی)کسمائ باشد جنوب به رو

 یهاتجه و نیشتریب یغربشمال بیفصول مختلف، جهات ش

 یجنوب یهاجهت رایز دارند را تیاهم نیکمتر یو شرق یشمال

را دارند و در زمستان  یافتیدر یگرما نیدر تابستان کمتر

 یدارا رانیا نکهیبه اتوجهند. باکنیم افتیگرما را در نیشتریب

در  هاخانهرود خشک است، انتظار میونسبتاً گرم یهواوآب

 یهابیدر ش یامروز یمانند اکثر روستاها ،یباستان یهامحوطه

داشته  یشتریرو به جنوب، تراکم ب یهابیش یعنی ر،یگآفتاب

 ریگرمس ینواح ریمتفاوت نظ میباشند اما در مناطق با اقل

 یساحل/یجنگل ینواح ای ران،یجنوب ا ینوار ساحل ،یجنوب

 ریبا سا ییهاممکن است تفاوت تیوضع نیقاعدتاً ا رانیشمال ا

د مناطق و دهینشان م متغیر نیداشته باشد. ا کشورنقاط 

 سردتر یحت وتر در مناطق معتدل مدتیکه طوالن ییهامحوطه

، 1384د )کسمائی، شومیتابش آفتاب، دمای متفاوتی ایجاد  تأثیرساختمان، تحت
 (.33، 31، 23 ص.

 ۀکرر نیمو داست. واقع شده شمالی  ۀکرنیمباید توجه داشت که ایران در  4

 .داردبه شمال مزیت  معماری رواست و قضیه برعکس این جنوبی 
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 یبرا را جنوب به رو یۀزاو و بی، معموالً شاندشدهاستفاده  رانیا

 انیم نی. در ا5نندیزگیخود برم یهاگاهنتسکو ییبرپا

ساخت  یبرا یکه جهت مناسب یو شرق یشمال یهابیش

رو، ازایناند. معموالً کمتر موردتوجه بوده ستند،یها نگاهسکونت

رو به آفتاب و  بِ یش ر،یدر مناطق سردس گفت یکل طوربه دیبا

سکونت  یپشت به آفتاب برا یهابیش ریدر مناطق گرمس

در تابستان  یجنوب یهاجهت رایز ؛ندرسیتر به نظر ممناسب

گرما را  نیشتریرا دارند و در زمستان ب یافتیدر یگرما نیکمتر

-همانطور که شپرسون نشان داده است، خانه. کنندیم افتیدر

های شمالی در زمستان سردتر هستند، به های واقع در دامنه

کنند، ها رطوبت بیشتری جذب میخصوص در شب. این خانه

شوند. چنین مستعد سرما زدگی هستند و به کندی خشک می

هایی نه تنها برای زندگی دلنشین نیستند، بلکه برای گاهسکونت

ها گرم شدن نیاز به سوخت بیشتری دارند. اسکلت ساختمان

 .(Shepperson 2017: 69)رود تر از بین مینیز سریع

                                                           
ی موقت لزوماً رعایت نشده هااهگروستاهای فصلی یا اسکاناین وضعیت در  5

 است.

 یساختمان و خانه چیه که ستیمعنا ن آنبه  نیا ،حالنیابا

 یو شمال یشرق یهادر بخش ای یشمال ای یشرق جهت در

 یباستان یهاگاهسکونت یهارانهیها که وها و تپهگاهسکونت

 ۀنکه منطقیبه اتوجهباه است. شدیساخته نم ،هستند

 هایتانتابس و سرد هایتانزمس رانیما در غرب ا مطالعۀمورد

اکثر  مانندها د محوطهرسیم نظر به ،دارد وخشکگرم نسبتاً

رو  یهابیش یعنی ر،یگآفتاب یهابیدر ش یامروز یروستاها

 . دانداشته یشتریبه جنوب تراکم ب

 متنوع عتیطب و باال وسعت لیدلبه رانیا نیسرزم نکهیبا ا

 نسبتاً  یریقرارگ یۀزاو و مختلف مختصات با فراوان نقاط یدارا

 یالگو اما هستند، نورآفتاب تابش جهت به نسبت یمتفاوت

باالتر از  یهاتابش آفتاب در عرض یۀو زاو بیش درجۀ یکل

 1200 از شیب ایبا ارتفاع از سطح در یعرض شمال ۀدرج 34

دلیل به رانیدر جنوب ا فقطو  ستیمتفاوت ن اریمتر، بس

تابش آفتاب  زانیو م هیزاو نیمنطقه به خط استوا ا نیا یکینزد

رو، در تر کشور است. ازاینیو شمال یمتفاوت از نقاط مرکز

 
 کرونا(ماهواره  برگرفته از) تپه یجنوب ۀدامن در روستا تیموقع و هابزسرپل روانینوش ۀتپ از یاماهواره ریتصو. 2 ریتصو
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واقع در نقاط  یباستان یهاتپه انیم یجد کینوشتار تفک نیا

 اریبس ینواح ایجنوب  ریجز مناطق گرمسبه رانیمختلف ا

 ریصورت نگرفته است و سا رانیمرطوب شمال ا ای ریسردس

در نظر  یشناختانداز باستانچشم کیمثابۀ به رانیا نقاط

عنوان به نیبه کلِ زم کپارچهی ینگاه ی)براگرفته شده است 

 .  (11، ص. 1392دروت  به دیانداز رجوع کنچشم کی

را  یزاگرس مرکز ۀدر منطق یامروز یاگر روستاها

منطقه و  یو فرهنگ یستیز یاز الگو یعنوان تداومِ بخشبه

 از یاریکه اتفاقاً بس میباستان بدان ۀدور یسکونت یتداوم الگو

سکونت دارند،  یباستان یهاپهت یرو ای مجاورت در آنها

 تیموقع یریگکلش در ییایجغراف جهت تیان به اهمتویم

برد.  یپ یآنها تا حدود ییفضا 6یبندبیترکها و گاهنتسکو

)سرپل  ذهابکرمانشاه، سرپل یهاعنوان نمونه در دشتبه

 ۀها تپدشت، روانسر و کوزران دهیماه روزآباد،ی، سرف(7زهاب

معاصر  یبزرگ و کوچک وجود دارد که استقرارها یباستان

نکته  نیآنها شکل گرفته و ا یغرب ای یجنوب ۀاغلب در دامن

 ینیگزدر مکان یعامل مهم ییاید جهت جغرافدهینشان م

د مردمان ساکن در رسیرو، به نظر ماستقرارهاست. ازاین

اند اغلب در دهدا حیترج خیتار طول در ران،یمعتدل ا ینواح

که اکنون به  یمیقد یهااستقرارگاه یو جنوب یغرب یهاشبخ

 یهاند، ساکن شوند تا دامنهشویم دهید یباستان یهاشکل تپه

به موضوع توجهرو، با. ازاین(2-6)تصاویر  آنها یو شرق یشمال

روزمرۀ  یهاتیفعال ریناپذکیزباله که بخش تفک یزیدورر

 شتریب یو شرق یشمال یهابیها بوده، از شساکنان استقرارگاه

نکته سرنخ  نیه است. اشدیزباله استفاده م یزیدورر یبرا

.دهدیمقرار  اریدر اخت هالیتحل یبرا یمهم
 

 

 
 صحنه پاقلعه و قروه قصالن اسدآباد، آبادنجف نهاوند، انیگ یهاتپه یغرب و یجنوب ۀدامن در واقع یروستاها تیموقع از یاماهواره ریتصاو. 3 ریتصو

 (ارث)گوگل 

                                                           
6Configuration  
« ذهاب»به شکل « زهاب»های رسمی و علمی در بسیاری از نوشته 7

زهاب یا زهاو )در به استناد سخن دکتر مسعود گلزاری نگارش شده است. 

آب و زبان کُردی( متشکل از دو بخش زه و آب/ آو به معنای زمین پر 

آید. از این رو نگارش آن به شکل زهاب زمینی است که از آن آب بیرون می

، 2، شمارۀ 1356تا؛ گلزاری، )گلزاری و جلیلی، بی صحیح است نه ذهاب

به استناد این سخن از این پس در این مقاله نام این شهر به  .(111-117

 خواهد آمد. « زهابسرپل»شکل 
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 (یزیعز رضا از ییهوا)عکس  کوزران تپهقواخ یجنوب ۀدامن در روستا تیموقع. 4 ریتصو

 

 
 (Gerster, 2005: Fig. 17) دشتیماه )چیا انگلیسه( نرگسچغا تپه یجنوب ۀدامن در روستا تیموقع. 5 ریتصو
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 )عکس از لقمان احمدزاده و مهدی امیدفر()روانسر(  ساخت و سازهای روستای قدیمی و معاصر در دامنۀ جنوبی تپه خیبر. 6تصویر 

 

 

 یریگزباله و روند شکل یزیدورر یالگوها

 یشناسباستان یهانهشته

 ,Binford) نفوردیب سیلوئ توسط یمهم یهاپژوهش

و  (Schiffer, 1983; 1996) فریش کلیما ،(1980 ;1978

( Lamotta and Schiffer, 2005) فریالموتا و ش نسنتیو

 آنها یهانهشته و یباستان یهامحوطه یریگکلروند ش دربارۀ

 دربارۀ یتیاهماطالعات با هاپژوهش نیا. است گرفته صورت

در  ژهیو به گوناگون یهاتیفعال مکان یریگشکل یچگونگ

 یکایآمرواقع در  یهاطهمحو نیو همچن موهایاسک انیم

 بهتوجهبا هاپژوهش نیا اما دهد،یمقرار  اریدر اخت یمرکز

 اندازچشمو  رانیا دربارۀ یاطالعات گفتهشیپ مناطق برتمرکز 

 زین رانی. در ادهدینم قرار اریاخت در آن یفرهنگیعیطب

 حاصلاما اگر اطالعات  انجام نشدهباره  نیا در یاژهیوپژوهش 

 یریگدرمورد روند شکل یشناسباستانقوم یهااز پژوهش

 یمختلف در روستاها یهاها و وجود فضاها و محلمحوطه

عنوان بهباشد ) یباستان یهاطهمحو به میتعمقابل رانیا یسنت

ان توی، م(Watson, 1979; Kramer, 1979; 1983مثال: 

کوچک  یمختلف از روستاها یهاگاهنتکه در سکو رفتیپذ

 یبرا یمختلف یهاگرفته تا به امروز، مکان ینوسنگ ۀدور

 یریگمرور و با شکلگوناگون وجود داشته و به یهاتیفعال

ترشدن دهیچیپ ،یآمدن مشاغل تخصصوجودبه ،یارض تیمالک

روز بهروز ،یموارد در ییفضا یبندمیتقس نیا ،جامعه، و ....

 ییایها، بقاتیفعال از یاریکه بس میدانیتر شده است. مدهیچیپ

چون هم یاروزمره یهاتیذارند و فعالگیم یاز خود به جا

 مثل گرید یهاتیخوردن و فعالغذا ،ینان، آشپز یۀته

 یدیتول و یخانگ امور از یاریبسو  یفلزگر ،یسفالگر

 یمسکون طیاز مح دیند که قاعدتاً باکنیم دیتول ییپسماندها

که  ییهااز محدوده یکیرو، خارج شوند. ازاین یدیو تول

وجود داشته،  یباستان یهاگاهسکونت ۀاحتماالً در هم

روزمره است.  یزندگ یزباله و پسماندها زیدورر یهامحل

 نینخست یریگد که از زمان شکلرسیبه نظر م دیبع ،نیبنابرا

 یزهایها و دورربازمانده ، ویخوراک یپسماندها استقرارها،

 یها و حتاطیح انیها و مگوناگون در کف خانه یهاتیفعال

د از رسیبلکه به نظر م ؛معابر به حال خود رها شده باشد
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ها نهخا از خارج به پسماندها و زهایها، دوررزمان نیتریمیقد

 .8اندشدهیگوناگون دفع م یهاوهیه و به ششدیمنتقل م

 تیمتنوع و بااهم یقدرآن به یزیدورر موضوع زباله و

هم درمورد نوع  یمهم یهاشناسان پروژهاست که باستان

که  یو هم دربارۀ اطالعات یزیدورر یها، الگوو زباله زهایدورر

اند به اجرا درآورده ،ها قابل استخراج استاز خود زباله

(Rathje, 1974; 1981; 1992, 2001, Rathje and Morphy 

2001; Thompson & Rathje, 1982) .یآوبر و دنیها انیبرا 

 زباله دفع روند و محل یمستندنگار به یمفصل ۀمقال در کَنون

 اندتهپرداخ ایما ۀمنطق ارتفاعات در یخانگ یزهایدورر و

(Hayden and Cannon, 1983). مردمان: سندینویمدو  نیا 

 از خارج ،9معابر یۀرا خارج از خانه، در حاش هالهزبا ایما منطقۀ

 Hayden) کنندیمدفع  هارهو د هارودخانه در ای گاهسکونت

& Cannon, 1983) یتوپوگراف بهتوجهبا ایما ۀمنطق در. اما 

 یزیدورر یبرا هارودخانه به مشرف یهابیش معموالًمنطقه 

 ,Hayden & Cannon, 1983) شوندیمداده  حیزباله ترج

 یکلبه شوندیم ختهیکه در رودخانه ر ییهازباله. (157 ,147

 یهاسرنخفقط  ای شوندیمحذف  یشناسباستان مدارک از

 لومترهایک دیشا ،یارودخانهدر رسوبات  یو نامشخص بیعج

، 1392)دروت،  گذارندیم یاز محل انباشت، به جا ترنییپا

 نی. ظاهراً ا(Hayden & Cannon, 1983: p. 151 ؛39 ص.

 یکایآمر ۀدر منطق ها،نهزباله در رودخا ختنیر یعنی تیوضع

 .(Flannery, 1976: p. 72) است بوده جیرا یمرکز

 یدهشکلدر  ،محل دفع و نوع زباله به یدسترس تیوضع

و کَنون  دنیها است. بوده گذارتأثیر زباله ختنیدورر یالگو به

 ،یشناسباستانقوم یهایسبرر براساسکه  کنندیماشاره 

 یطوالنمسافت  کردنِیط با زباله ختنیدورر یبرا یلیتما

 شکیب (.Hayden & Cannon, 1983: p. 150) ندارد وجود

 یکیو نزد یدور دربارۀمختلف سال  یهوا در روزها تیوضع

 & Hayden) است نبوده تیاهمیب زینزباله  یزیمحل دورر

Cannon, 1983: p. 120) و یبرف یروزها در توانیمن چون 

 در ای ؛کرد یط زباله دفع یبرا را یطوالن یرهایمس یباران

مرده  واناتیح یهاالشه مثل هازباله از یبرخ توانینممقابل 

 فصولدر  را اندشدهیم یماریب باعث ایدارند  تعفن یبو که

رو، ازایناستقرار رها کرد.  یۀحاش یحت ایمعابر  یۀحاشگرم در 

 .داشت نظر در را موارد نیا دیبا ها،لیتحل هنگام

 زباله، یزیدورر یالگوها از یکی زین کیخاور نزد در

به )ها دستِ محوطهپایین بیکردن پسماندها در شیخال

، (92 ، ص.1396 ،همکارانو  یکنامینعنوان نمونه نک: 

آنها در  ختنیر نیها و همچنگاهسکونت یۀحاشرهاکردن در 

و  یآب یهاانیبه جر یمنته یهابیو ش یهادره

دفع متنوع زباله  نکهی. با ا(7-12)تصاویر  هاسترودخانه

و گنگ در  دهیچیپ یو در موارد نامشخص و بیعج یهاسرنخ

، ص. 1392 ،)نک: دروتند دهیشناسان قرار مباستان اریاخت

ها باعث خواهد شد روش نیاز انواع گوناگون ا یاما آگاه (39

خود  یراهبردها یدانیم یهاتیشناسان بتوانند در فعالباستان

 .کنندرا آگاهانه مشخص 

خاکستر که عمدتًا  یهاشناسان معموالً انباشتباستان

 یایاش و یسنگ مصنوعات ،یقطعات شکسته ظروف سفال یحاو

 یۀشده از دور مصرف هستند و عموماً در حاششکسته و خارج

 نیوانند. چنخیم یداناند را زبالهشدهیها تلنبار مگاهسکونت

 یو امروز یباستانها گاهسکونت یۀمعمواًل در حاش ییهاتانباش

 نیتفاده از چناس یشگیدلیل تداوم همد و بهشویم دهید

 یخانگ یزهایدورر یایمعموالً مملو از بقا ینواح نیا ییهامکان

خاک و خاکستر  یهاهیمتشکل از ال شتریاست و ب یدیتول ایو 

ممکن  زین یوجود در موارد نیاست. با ا یعمارم یایو فاقد بقا

 یبرا زیگاه ننتسکو انیمتروِک واقع در م یاست از فضاها

 زیرو، در آنجا ناستفاده شده باشد. ازاین یمشابه یمنظورها

 یزندگ یهاتیفعال ی، پسماندهایان مشاهده کرد که اهالتویم

. 10باشند کرده رها و ختهیر یمیقد یهاروزمرۀ خود را در خرابه

 

                                                           
تواند به صورت عنوان مثال میشوند. بهددی دفع میهای متعها به روشزباله 8

های دیگر دفع هایی در نزدیکی استقرارها یا در فاصله با آنها تلنبار شود. گونهتوده
گذارد. مثالً زباله احتمااًل اثر اندکی بر جا گذاشته یا حتی هیچ اثری به جای نمی

پخش شود. عنصر  سازی خاکهای زراعی برای غنیممکن است زباله در زمین
شود. مادۀ آلی زباله به داخل خاک رفته و با گیاهان جدید در حال رشد ترکیب می

که در سطح زمین باقی مانده،  -سفال، تراشه سنگ یا اشیای فلزی -غیرآلی
رود. سفال تر میهای پایینتر و یا در اثر عومل جاذبه به شیباحتماالً به سطوح پایین

 (.39، ص. 1392طور کامل شکسته خواهد شد )دروت، هخشن در این فرآیند ب

ها در معابر باعث بروز مشکل در تردد، بروز مشکالتی چون ریختن زباله 9

شود ها کمتر در معابر ریخته میشود، معمواًل زبالهها و ... میمیان همسایه
(Hayden & Cannon, 1983, p. 152.) 

سری مقررات رفتارهایی احتماالً همچون امروزه تابع یکباید توجه داشت چنین  10
شده است. ممکن است ی متروکهاکانو هنجارها بوده که در ارتباط با مالکیت م

بسیاری از مالکان فضاهای ویران و متروک شده اجازۀ ریختن زباله را به سایر 
دفع زباله  یی برایهاکاناهالی ندهند. در این صورت کسی اجازه نداشت از چنین م

 استفاده کند.



 م؟یرا کجا حفر کن ینگارهیال یهاترانشه |سینیگجان مکو  یگیبیسجاد عل

 

56 

 
 (پوریمصطف سامان از)عکس  بوکان شقاقان یکان یروستا ۀدامن بیش در زباله زیدورر محل .7 ریتصو
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انسته تویم نکهیها با اطهمحو در زباله یزیدورر یالگو

گون بوده باشد، اما دفع زباله در خارج از اکامالً متفاوت و گون

بوده  جیرا یاز الگوها یکیگاه نتسکو یکیو نزد یمحل زندگ

د. شویم دهید یامروز یاز روستاها یاریر بسد زیکه اکنون ن

ند شویها در آن انباشته مکه زباله ییهابافت تیاهم باوجود

 فقط ییهاحلم نیند، چنشویخوانده م هیو بافت ثانو

صورت گرفته در  یهاتیدربارۀ نوع فعال یانند اطالعاتتویم

ان با کاوش در تویمن و دهند قرار اریآن محوطه را در اخت

زمان انجام  یصورت گرفته و در موارد یهاتیمکان فعال ،آنها

، 1392)نک: دروت،  داد صیتشخ یخوبها را بهتیآن فعال

 اطالعات لندیشناسان مارو، باستان(. ازاین38ص. 

که هم دربارۀ  اورندیبه دست ب ییهانظرشان را از بافتمورد

به دست دهند.  یاطالعات تیو هم مکان فعال تینوع فعال

مواد متنوع و  یها حاودانیمعموالً زباله نکهیبا ا ،نیبنابرا

 یاستقرار یهافقدان کف دلیلهستند، اما به زین یپرشمار

 یایبقا شفاف یبندلهمرح امکان ،ییهاحلم نیدر چن

 آنها در ایشدن بقانهشته زمانِ قِیدق یگذارخیشده و تارکشف

 بدان نیدشوار خواهد بود. ا حداقل ای داشت نخواهد وجود

که  یمعمار یهامختلف و سازه یهادر نبودِ کف که معناست

مختلف سکونت در  یهااستقرار در دوره یبندمرحله یمبنا

 قِ یدق یبندو الیه یبندلهمرح امکان هستند، محوطه کی

 نی. ا11ستین سریها چندان مدانیواقع در زباله یهاتهنهش

 یختشناهیال یهااز انجام کاوش یاصلست که هدف یحال در

 ،یساختمان و یاستقرار مراحل ،یشناخت مواد فرهنگ

ها دانیآن است. بنابراین، زباله یهاتهافیمحوطه و  یبنددوره

قرار  اریها در اختتیدربارۀ مکان فعال یاطالعات فقطنه

از  یانند اطالعات مناسب و درخورتویند بلکه نمدهینم

قرار  اریها در اختتیزمان آن فعال یبندو مرحله یبندالیه

به توجهرو، با(. ازاین1375، زادهیعل؛ 1393 س،یدهند )نک: هر

 ییهادهمحدو نیچن ینگارهیال یهاکاوش یهااهداف برنامه

. ستندیچندان مناسب ن ینگارهیال یهاشهتران جادیا یبرا

 یالگو کیعنوان د بهنان دهد نشنشکویدر ادامه م گاننگارند

معمواًل  یباستان یها، کدام بخش از محوطهیو کل هیاول

                                                           
 د، متفاوت است.اندهیی که با زباله پر شهالهچا درمورداین وضعیت  11
ختی شنایهی اخیر چندین محوطۀ باستانی در ایران مورد کاوش الهاالدر س 12

برخی از اینها به یکی از دالیلی که در ادامه آمده  ،حالقرار گرفته است. بااین
. حفر گمانه در 1این مقاله گنجانده نشده است.  است در تحلیل و تفسیرهای

بودن ارتفاع. کم2جایی غیر از حاشیۀ تپه )مرکز یا جایی غیر از پیرامون تپه(، 

ه و به استناد شدیها استفاده مزباله زیعنوان مکان دورربه

و درمقابل بهتر است  ستیکاوش مناسب ن یبرا باال ریتفاس

ها پهت از بخش کدام خود یدانیم یهاشناسان در برنامهباستان

موضوع  نی. انندیخود برگز یختشناهیال یهاکاوش یرا برا

 یهاشناسان ترانشهکمک خواهد کرد تا حد امکان باستان

 به امکان حد تا کهحفر کنند  یخود را در مکان ینگارهیال

نکند و اطالعات موردنظر خود را از  برخورد هادانیبالهز

 یهانه بافت کننددست اول و مطمئن استخراج  یهابافت

 نیمتغیر و ا نیا تیمطمئن. اهمریدست دوم با قدمت غ

 از یاریبس در مید که بدانشویآشکار م یموضوع زمان

اطالعات  ،یموضوع نیبه چن توجهیبی یباستان یهاطهمحو

شناسان قرار نداده و معمواًل باستان اریدر اخت یچندان مناسب

 ها را برآورده نکرده است.انتظارات موردنظر از کاوش

جهت تابش  یبه الگوتوجهد بارسیبه نظر م ،درواقع

 یو شمال یشرق یهابیآفتاب و ساخت و سازها، دامنه و ش

 یباستان یهاگاهسکونت یۀعنوان حاشبه ،یباستان یهاتپه

حاصل از  یهاها و نخالهلهزبا زها،یدورر ۀاغلب در بردارند

انتظار  دیها هستند و نباگوناگونِ ساکنان محوطه یهاتیفعال

از  یکامل ینگارهیها اطالعات الشبخ نیداشت با کاوش ا

 .شودحاصل  ه،یاول یهابافت باروند استقرار در محوطه 

 یمطالعات یهاونهنم

و  یها تپۀ باستاندر ده ینگارهیال یهاوشکا جینتا

نشان  رانینقطه از ا نیدر چند یشناسمشاهدات قوم باستان

 یریگاز روند شکل یدرمورد بخش یخاص ید الگودهیم

. 12مغفول مانده است یادیها وجود دارد که تا حدود زمحوطه

 یمرتفع و روستاها یهاتپهد ساکنان دهینشان م هایبررس

 یواقع بر رو یهاها و محوطهها و درهرودخانه یۀحاش

 یزهایمعموالً پسماندها و دورر یعیطب یهایبرجستگ

طور کامل از دور مصرف خارج را که به خود یدیتول و یخانگ

مرور ند و بهزیریها ممحل نیا ۀدامن یهابیاند در ششده

خواهد شد که  ییزباله و پسماندهاها مملو از خشب نیا

د. با دهیم لیها را تشکمحوطه یریگاز روند شکل یبخش

. عدم انتشار جزئیات 4ری در تپه، نگاهالی ۀ. عدم اشاره به محل ایجاد گمان3تپه، 
یرامون تپه، برداری پ. خاک5، هاتهو نهش هایهماهیت ال دربارۀری نگاهالی
ری، چه اندازه با حاشیۀ استقرار نگاهالی ۀکه مشخص نشده محل گمانطوریبه

نبود و گزارش کاوش در بسیاری از  هایتفاصله داشته است. اگر این محدود
صحت  درموردانستیم تومیمنتشر شده بود، قطعاً با اطمینان بیشتری  هاطهمحو

 این نوشتار اطمینان حاصل کنیم.ی هایلآمده از تحلدستنتایج به
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 یها در مواردها و رانشالبیس د،یشد یهاحال بارش نیا

ها و محل مشرف به دره یهاباعث خواهد شد در محوطه

 یهاانیجا شده و با جرجابه ایبقا نیها اعبور رودخانه

انباشته  یگرید یدر جا ترنییاپ لومترهایک یرودخانه حت

 یاز مواد فرهنگ یبیو غر بیعج یهاسرنخ تاً یشوند و نها

)نک:  دهندشناسان قرار باستان اریباالدست را در اخت ینواح

 جیبه نتا یابخش با اشاره نی(. ما در ا1392 ،دروت

 یاطالعات کل باستانیدر چند تپۀ  یختشناهیال یهاکاوش

قرار خواهم داد که با  اریها در اختپهت نیا در کار جیاز نتا

 یدورریز یو الگو ییایجهات جغراف تیبه اهم یزیگر

 موضوع نیا تی، اهمیشناسباستان یهاپسماندها در محوطه

 درک خواهد شد. قابل یخوببه

آباد یخیش یآغاز نوسنگ ۀدر تپ ینگارهیال یهاکاوش

 یزهایدورر و خاکستر ادیز اریبس یهاهیباعث آشکارشدنِ ال

 Matthews et)شده است  یو استقرار یخانگ یهاتیفعال

al., 2013)ینگارهیال ۀدو ترانش تیبه موقع ی. نگاه 

 گاهسکونت شرق در یکید دهیتپه نشان م نیشده در اکاوش

گاه که اتفاقًا نتسکو بخش نیتریشرقجنوبدر  یگریو د

 Matthews et)آب است، قرار داشته است  لیمشرف به مس

al., 2013)یسازکه احتماالً چندان مناسب خانه یی. جا 

 محوطه،عبور رودخانه ظاهراً ساکنان  ریبه مستوجهبا ونبوده 

اند. تپۀ دهدا صیها تشخلهزبا ختنیمحل را مناسب دورر نیا

آباد در یخیافق با شهم یهاراز استقرا گرید یکی 13ساالرآباد

در  یخوبشمال استان کرمانشاه است که به دردرۀ رازآور 

خاکستر  یهاهیشده در شرق و شمال آن الجادیا میعظبرش 

 نیا در یمعمار یایگونه بقاچیکه هدرحالی داست،یپ

 داستیگونه که پ. آنشوددیده نمیبزرگ و واضح  یهارشب

تپۀ ساالرآباد مملو از خاکستر است و  یو شرق یبخش شمال

پسماندها استفاده  زیعنوان محل دوررمحدوده همواره به نیا

 یها. در کاوش(1397 ،ی و پدرسن: خسرونک)شده است 

 ۀرودخان ۀدر در یشرق اسبزیچ نیآغاز یاستقرارِ نوسنگ گرید

. ترانشۀ است شتهوجود دا یمشابه تیوضع زین مرهیس

شده  جادیا ینگارهیخست که با هدف الشده در فصل نکاوش

ناچار درست در گرفتن سطح محوطه بهدلیل رسوباست، به

 یتمام باً یتقر. است شده حفر مرهیس ۀرودخان به مشرف بیش

                                                           
این تپه با ده متر ارتفاع در میان روستای ساالرآباد بخش بیلوار شهرستان  13

 کرمانشاه واقع شده است.

 یو ابزارها ایاش خاکستر، از مملو محل نیترانشه در ا یهاهیال

، ظروف (Darabi, 2015, p. 82, Fig. 7.2: نک) شکسته

 ی)برا است بوده یخانگ یزهایدورر ریسا و شکسته نیمرمر

؛ 1396 ،ینک: داراب یسبز شرقایچ یهاتهافیدربارۀ  یاطالعات

Darabi et al., 2013 .)تپۀ در شدهکاوش ۀگمان سه از 

 هر و شدهچغاماران کرمانشاه دو گمانه در شمال محوطۀ حفر

 14است برخورده زهایدورر و زباله یهاانباشت به دو

(Renette, 2018, pp. 300-7) ۀتپ. در فصل نخست کاوش در 

 یشمال بخش در ینگارهیال ترانشه جاریب رانیامچهل قشالق

 یهاانباشت از یادیز حجم جهینت در و دهیگرد کاوش تپه

 که دارند اشاره کاوشگران. است شده دهیکاو زباله و خاکستر

که  هایییزهوار ریدوم، در ز ۀدر پل تریمیقد یِاستقرار یِ ایبقا

 انددهشده بود، دفن ش ختهیدائماً به سمت شمال تپه ر

موضوع  نیهم دیشا (.28-29 ، ص.1393 ،یفیشر و)مترجم 

در فصول دوم و سوم در  هاوشکا ۀباعث شده بود که ادام

، ص. 1393)مترجم و شریفی،  ابدی ادامه تپه یغربجنوب

 ییایکل و سنقر گیبینادعل تپۀ کاوش نخست فصل در. (29

محوطه  بخش نیتریشمالدر  یاهترانش 1395 سال در

 قطعات سنگ، کاوش شده است که مملو از خاکستر، الشۀ

 و ترانشه تیموقع و تیوضع. بود یخانگ یزهایدورر و سفال

 که دهدیمنشان  یروشنبهترانشه  نیا یهاافتهی بیترک

مکان  نیاستقرار قرار داشته و ا یۀمذکور در حاش ترانشۀ

پنجم پ.م  ۀاستقرار هزار یزهایو محل دورر دانیبالهز

. (107-108 ، ص.1397 پور،یبحران) است بوده گیبینادعل

 اشاره که شد خواهد درکقابل یخوببه ینزما تیوضع نیا

 نیشده، چن کاوش هابخش ریسا در که ییهاترانشه در میکن

 زریتپۀ ش یها. در کاوشاست نشده مشاهده یتیوضع

، شد جادیآن ا یدر بخش شمال ینگارهیکه ترانشۀ ال تاکستان

 یایمملو از خاکستر و بقا ترانشه، از یاعمده یهاخشب باًیتقر

که در  داستی. پ(1385 پور،یول)بود  یخانگ یزهایدورر

 پسماندها یۀتخل و زیتپه مکان دورر یشمال بیش زین زریش

 زین وردییمحوطه بوده است. در تپه عل یدانبالهز یعنی

 زیفرما بوده است. در آنجا نحکم یمشابه شیباکم تیوضع

تپه مرتفع  یشمال ۀنسبتاً تند دامن بیدر ش ینگارهیال ترانشۀ

از وجود حجم  یحاک ینگارهیال جیحفر شده و نتا وردییعل

خر، أهای متبرخورد با تدفین دلیلبهگمانۀ سوم در غرب تپه حفر شده، اما  14
 ,Renette, 2018) ی باالیی متوقف شده استهایهکاوش آن در همان ال

p. 300.) 
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گودال بزرگ  و یخانگ یزهایخاکستر و دورر یایاز بقا زیادی

را  یمعمار یایشده است که بقاکاوش ۀزباله در ترانش یحاو

 (.8تا  2 ریتصاو ،1390 نه،ی)نقشپوشانده بود 

 بوده متمرکز تپه یشمال بیش در تپهقیانی یهاکاوش

 یکامل اتیجزئ تپهیانیق یهاوشکا گزارش در نکهیا با. است

 اما ست،ین دست در شدهکاوش یهاهیال تیماه درمورد

سامرز  یتپه که توسط جفر نیا ینگارهیال یهابرش یبررس

 بیش در شدهکاوش یهاترانشه دهدیممنتشر شده، نشان 

 است بوده خاکستر یهاهیال از مملو محوطه یشمال

(Summers, 2004, Figs. 2 & 3) در نکیوئپ. گمانۀ تپۀ 

به  شدهگزارش منتشر براساسحفرشده و  محوطۀ شمال

 42. ص، ص1376 یرزادیشهم)ملکبرخورده است  یدانزباله

 یزنگمانه از حاصل یهاافتهی زین روانیش نیدو تپۀ در. (43،

 گفت توانیممحدود است که  یبه حد ینگارهیال منظوربه

محل حفر گمانه در روزگار باستان،  یعنی تپه، یشرق بخش

 .(175 ، ص.1394)دانا، تپه بوده است  یۀحاش

 تپۀ ن،یآباد دشت قزولیتپۀ اسماع یهادر کاوش

شوش، تپۀ آساوله سنندج، تپۀ کلنان  سیرمَ نیعشانیا

اصالندوز، تپۀ  ریدیدزفول، تپۀ ا نیالعابدنیتپۀ ز جار،یب

وجود داشته است.  یمشابه شیباکم تیوضع 15چغاگاوانه

در بخش  ینگارهیال یهاها که گمانهطهمحو نیا در یعنی

کشف  یتوجهقابل یهاتهافی، شدهآنها حفر  یشرق ای یشمال

 یمشخص ایمنسجم و  یمعمار یایبا عدم وجود بقا اینشده و 

 در یمعمار یایبقا نکهیا ای میرو هستها روبهشهتران نیدر ا

 نید ادهیمحدود است که نشان م یها به حدخشب نیا

 یهاهیاما درعوض ال است؛ بوده استقرار یۀحاش تپه، از بخش

ها شهتران نیا ۀخاکستر در محدود یخاکستر و خاک نرم حاو

 وجود داشته است. یگرید ۀاز هر نوع انباشت و نهشت شیب

 یهاشهتران که محوطه نیچند در تیوضع نیهم

بوده، وجود  یدائم ای یفصل یهاشده مشرف به رودخانهکاوش

 ابیآس ۀتپ جار،یکلنان ب تپۀابهر،  در دارد. در تپۀ کاروانسرا

 نهیمعاف محلۀ ر ۀ، محوط(1397 ان،یقصریمحمد) اشانیگر

 ست،ین یمعمار یایبقا یحفرشده حاو یهاترانشه النیدر گ

 ایها آشکار شده و زباله زهایدورر ایها خشب نیا در بلکه

شده  کشف یمعمار یایگونه بقاچیخاکستر بدون ه یهاهیال

در  ینگارهیگمانۀ ال نکهیبا ا یروزعلیاست. در محوطۀ قالپ

 مشرف گمانه تیشده اما موقع یمحوطه حفار یبخش جنوب

                                                           
 1398گفتگوی خصوصی با دکتر کامیار عبدی،  15

 یهاهیمتشکل از ال هاهیال اغلب. است رودخانه کی لیمس به

 یمواد فرهنگ شکستۀ یزهایدورر و خاکستر میضخ اینازک 

ها نهشته تیماه نیو همچن هاهیال بیگمانه، ش تیاست. موقع

محوطه  یدانبالهز و استقرار یۀحاش محدوده، نید که ادهینشان م

 .(16 ری، تصو129و  130، ص. 1394 اکان،ی)نبوده است 

 زنجان تپهیسهاچا یخیازتارشیپ ۀمحوط یهاکاوش در

 و خاکستر از مملو رودخانه بستر به کینزد یهاترانشه

 یسنگ مصنوعات سفال، ۀشکست قطعات ،یخانگ یزهایدورر

 بهتوجهبا. (1386 ،ی)عال بود شدهدورانداخته یمهرها اثر و

 که بود دایپ یروشنبهمحل  یو توپوگراف هاهیال تیماه

 زیدورر محل و استقرار یۀحاش رودخانه به مشرف یهابخش

گمانه در  نیتریتپۀ سنجر شرق Fبوده است. گمانۀ  هازباله

 گمانه نیدر ا»سنجر است که حفر شده است.  یتپۀ مرکز

شده  ییشناسا 2شوش  دورۀ به مربوط یبزرگ آشغال گودال

کرده  یرا همراه هاهیال نیترنییاپ تا گمانه از یادیکه بخش ز

 یهاکاوش. در (173، ص. 1393 ،یزارچ ی)سردار «است

 کیبر فراز  یکوچک ۀتالوار که محوط 11محوطۀ  I ۀترانش

خاکستر آشکار  مینسبتاً ضخ یهاهیاست، ال یعیطب یبرجستگ

محل  نیمحوطه ا یعیدامنه بستر طب بیبه شتوجهشده که با

 یمواد مصرف یپسماندها زیبه احتمال فراوان محل دورر

 (.62، ص. 1389 گران،یپور و دی)ولساکنان محوطه بوده است 

 یهاوجود قطعات ناقص و شکسته سردوک ،از نظر کاوشگران

توجه قطعات شکستۀ و تعداد قابل یوانیح یهاکرکیو پ یگل

فرض را  نیآنها نبود، ا نینمونۀ سالم در ب کی یسفال که حت

 نی. هم(50 ،62، ص. 1389 گران،یپور و دی)ولد کنیم تیتقو

تصور کنند  نکهیبر اباعث شده کاوشگران عالوه تیوضع

محوطه حفر شده،  یدانبالهز ۀمحدود در ترانشه نیاحتماالً ا

 یدائم محوطه نیبدهند که استقرار در ا زیناحتمال را  نیا

 واقع محوطه از یگرید یجا در یمعمار یساختارها ای نبوده

 .(62، ص. 1389 گران،یپور و دی)ول باشند شده

 که حفرشده ۀگمان زین ریمالدر  لهیشط غ ۀمحوط در

سفال،  شکستۀ قطعات از مملورودخانه بوده  لیمشرف بر مس

 تیوضع نیخاکستر بوده است. ا یهاهیو ال زهایدورر

 دهدیمنشان  یخوببهکاوشگران اعتقاد دارند،  که گونههمان

 مکان، نیا و شده حفراستقرار  یۀحاش در مذکور گمانۀ که

ساکنان محوطه  ۀروزمر یهاتیفعال از حاصل یزهایدورر محل

. تپۀ کلنان (1396 ،یو آزاد یی)روستا است آمدهیمشمار  به
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 ۀشمار ۀگمان. در دهدیمرا نشان  یمشابه تیوضع زین جاریب

 یهاهیبا ال است رالنیس ۀرودخان به مشرف که کلنان کی

سفال  یتوجهقابل ریمقاد یحاو یهاهیال خاکستر، متناوب

و  ی)ساعدموچش میهست روروبه یخانگ یزهایرشکسته و دور

نشان  یخوببه تیوضع نیا(. 35-37 ، ص.1390 گران،ید

رودخانه است،  لیگمانه که مشرف به مس نیا محلکه  دهدیم

 ۀهزار استقرار یدانالمحوطه و آشغ ساکنان یزهایمحل دورر

 ۀتپ یزنگمانه در شناسانباستان. است بوده کلنان.م پ چهارم

 در. اندبرخورده یمشابه سرنخ به زین سنندج اشانیگر ابیآس

 شده، حفر رودخانه به مشرف یهابخش در که ییهاگمانه

که  است شده آشکار خاکستر از مملو یهابافت و دانیبالهز

 بوده زباله زیدورر محل محوطه از بخش نیا دهدیمنشان 

 (.1397 ان،یقصر ی)محمد است

چون تم مارون هم ییهادر تپه نهایدرست برخالف ا

، تپه سبز مرودشت، تپه قلعه رامهرمز یسرتل ،یبرم تل ناب،یم

شده در بخش کاوش یهادر شازند، و ..... ترانشه یسرسخت

 یهاترانشهها برخالف رشب نیا و شده حفر تپه غرب ایجنوب 

 یحاو یهاتپه یو شرق یشمال یهاحفرشده در بخش

 ۀ، بلکه دربردارندستین زیخاکستر و دورر یمتوال یهاانباشت

دست اول هستند.  یهاهیدرجا و ال یهاتهافی و یمعمار یایبقا

باشد.  یازبک یمرکز تپۀ ینگارهیال ۀترانش نهایا نِیترمهم دیشا

 بیدر ش یازبک ۀتپ ینگارهیال ۀگمان یدر کاوش تپۀ ازبک

 یدارا هاهیال تمامرو، ازاینمرتفع حفر شده و  تپۀ یجنوب

 خاکستر و زهایدورر زانیم نیکمتر و توجهقابل یمعمار یایبقا

 (.30 نقشه، 346 ، ص.1389 دزاده،یمج: نک) است

 نیید که تعدهیموارد نشان م نیا ید تمامرسیبه نظر م

 با یمیاند ارتباط مستقتویم ینگارهیال یهاشهتران محل

کاوش  یهاتهافی تیماه و تیفیک زان،یم و کاوش جینتا

 نیا ۀنیدر زم دیترد ینقض برا ییهاداشته باشد. قطعاً مثال

 حیاند توضتویم یکل یالگو نیوجود دارد، اما ا یریگجهینت

مشرف با  یهابیحفرشده در ش یهادهد چرا اغلب ترانشه

 یباستان یهاتپه یو شرق یشمال یهاها، دامنهرودخانه

د و کنیخاکستر برخورد م یهاهیها و الدانیمعموالً به زباله

ها به تپه یو غرب یجنوب یهاحفرشده در بخش یهاترانشه

 دسته اول. یهاو بافت یمعمار یایبقا

                                                           
انداز طبیعی متفاوتی از در اقلیم و چشمباید توجه داشت که این محوطه  16

 مناطق موردبررسی این مقاله واقع شده است.

ها مطلق طهمحو ۀهم در تیوضع نیا که کرد اشاره دیبا

چون هم ینگارهیال یهااز کاوش یگریو در شمار د ستین

ها در بخش شهتران نکهیو ... با ا رانیا شرقجنوب درتپۀ بمپور 

 یایبقا یمتعدد حاو یهاهیها حفر شده، اما به التپه یشمال

اعتباربودن کم یمعنبه موارد نی. ا16رخورده استب یمعمار

 یهامحوطه یریگشکل تیدربارۀ وضع گاننگارند شنهادیپ

 یهاخشب در زهایو احتمال قرارداشتن مکان دورر یباستان

 یاند به عوامل گوناگونتویبلکه م ست،ین یشرق ای یشمال

در  بزرگ یبناها وجود ای ،یآن نواح یمیاقل تیوضع چونهم

 .اشته باشدددل تپه، حصار و برج و بارو و ... ارتباط 

جهت باد غالب نیز تاثیرات متعددی بر روی الگوی 

یکی از اثرات  .ها داردها و ریخت تپهگیری استقرارگاهشکل

وزش باد، آوردن بوی تعفن زباله به درون استقرار است. به 

ر صورتِ وزد، دعنوان مثال زمانی که باد غالب از شمال می

امکانِ انتخابِ میانِ استفاده از شیب شرقی یا شمالی برای 

عامل  دفع زباله، مطمئناً شیب شرقی ترجیح داده خواهد شد.

مورد  (Rosen 1986: 31-33) دیگری که توسط آرلن روزن

بررسی قرار گرفته، تأثیراتی است که جهتِ وزش باد غالب 

مورد توجه قرار داد  بر فیزیکِ بارش دارد. روزن این مساله را

غربی النهرین اغلب در بخش شمالهای شمال بینکه تپه

جهتی که رو به باد غالب است. بارندگی  –شیب تندی دارند 

شود، نه تنها باعث ایجاد فرسایش بیشتر در این سمت می

بلکه اثر دیگر آن، کاهشِ پوشش گیاهی در این سمتِ 

-النهرین شیبیناین واقعیت که در شمال ب .فرسوده است

کنند و گیاهان در چنین های شمالی نور کمتری دریافت می

هایی رشد کمتری دارند، تاییدی است بر این مدعا. بخش

شوند. این روی هم رفته، این عوامل باعث فرسایش بیشتر می

موضوع توسط شپرسون مورد توجه قرار گرفت، او این مسئله 

غربی باد غالب از شمالرا در نظر گرفت که چگونه جهت 

-های جنوبها در دامنهمنجر به ترجیح دادن ساخت خانه

. ا در نظر (Shepperson 2017: 76-79)شرقی شده است 

گرفتن این واقعیت که در باال مورد بحث قرار گرفت، اینکه 

شرقی جهتی مناسب برای دریافت نور جهات جنوب و جنوب

ها به سمت تپه خورشید است، زمینۀ مهمی برای گسترش

 .آورده استرا فراهم  جنوب



    1398 زییپا  | 3، شماره 3دوره  | یباستان شناس ۀفصلنام

 

63 

ها، توجه یکی دیگر از مباحث مرتبط با نحوۀ گسترش تپه

های بزرگ و اصلی در قسمت به وجود یا عدم وجود ساختمان

های بزرگ در مرکز تپه و وجود ساختمان هاست.مرکزی تپه

ها، استحکامات، حصارهای ها، دروازهمحل قرارگیری برج

-و همچنین ساختارهای قدرت است که تعیین می پیرامونی

ها در کجا احداث شوند. بر اساس ها و سایر سازهکند خانه

های شواهد متعددی از ارتباط میان مکان 17نظریۀ شپرسون

مذهبی و توسعۀ محوطه در دست است. ظاهراً چون 

های شمالی ساختارهای مذهبی اصلی بیشتر در بخش

های باستانی به سمت جنوب د، تپهانشدهها برپا میمحوطه

اند. از این رو باید در تحلیل و تفسیرهای یافتهتوسعه می

 ها، چنین موضوعاتی را نیز مد نظر قرار داد.مرتبط با محوطه

در  شهیهم باًیها تقردانیاما آنچه روشن است، زباله

دامنه  بیدر ش ایها و تپه یو شمال یشرق یهابخش

 یهاکانم ای یعیطب یهایها واقع بر فراز برجستگمحوطه

رو، ها قرار دارند، ازاینها و درهرودخانه یۀواقع در حاش

 هاافتهی کشف دنبالبه شناسانباستان اگرد شویم شنهادیپ

 یبرا را ییهاکانم نیچن هستند،اول  دست یهاتدر باف

 د.کننانتخاب ن ینگارهیال یهاترانشه کاوش

 یشناسباستانمدارک قوم

 افتنی و باال یهالیتحل یابیارز یبرا قیتحق نیا در

 قوم مشاهداتاز  رها،یتفس اعتبار سنجش یبرا یمدارک

 کردستان، الم،یکرمانشاه، ا یهادر استان یشناختباستان

. است هبهره برده شد یغرب جانیآذربا زنجانو لرستان، همدان،

 یالگو به بردنیپهدف  با یدانیم یبررسمنظور ضمن  نیبد

در  ییایجهت جغراف تأثیر یابیارز نیزباله و همچن یزیدورر

 در مختلف یروستا 130از  شیب روستاها در سازوساخت

 قرار میمستق یو بررس دیبازد مورد رانیا غربشمالتا  غرب

 لیفراهم آورد که تحل یمشاهدات مدارک نیا ی. همگ18گرفت

 یکل طوربهد. کنیم یبانیپشت یادیحدود ز تا راها ریو تفس

. کرد میتقس دسته دو به توانیمرا  مطالعهمورد یروستاها

                                                           
17Shepperson 2017: 75  
برای این تحقیق طی چندین سال و در جریان بازدیدهای  موردنیازمستندات  18

مختلف گردآوری شده، اما عمدۀ این موارد طی چهار سال گذشته مستند شده 
 است.

در بخش ، روستاهایی های غرب ایران به روزگار گذشتهپهدر برخی از ت 19
وزارت های باستانی با نظر بعدها برای حفظ محوطهقرار داشته، اما تپه جنوبی 

شده جا روستا جابه ،دالیل دیگربه فرهنگ و هنر یا سازمان میراث فرهنگی یا 
الشتر : برای نمونه اکنون خبری از وجود تپه در دامنۀ جنوبی تپه گریران است

. 2 ،یباستان هایتپه سطح ای دامنه در واقع یروستاها. 1

 .هانهو رودخا هادره بر مشرف ای یبلند بر واقع یروستاها

 یباستان یهاتپه سطح در واقع یروستاها اغلب در

و شترمِل  یسراب ذهاب قادر روان،ینوش یهاتپه چونهم

 آباداسالم انیو تپه قلعه ش چغاجنگه ،هابزسرپل در بالغقره

 حاصل،مراد  یهاتپه فرامان، درود زیرتوبره تپۀ غرب،

خورنه  ار،یدا بر،یدشت کرمانشاه، خ در یچییداچغاگالن و 

کوزران و  نه،یرضا، قلعه گل ایخزان، چ ایچ ران،یت ا،یعل

 چغانرگس، کوزران، دشت و یسنجاب ۀمنطق در تپهقباق

چغاماران، گوهرچغا،  دشت،یماه در چغازرد و چغاگنوژ

 نیالدنیزساالرآباد و  دربند؛انیم ۀدر منطق هیچغا و گاکاهیس

 کهنه قلعه کره تپه کرمانشاه، شهرستان لواریب ۀمنطق در

 باباکمال و جیوکورته یهاپهت ستون،یب چغا یزنگ تپۀ روانسر،

 گودرز،یپاقلعه صحنه، چغابَل رومشکان، تپۀ بُرم ال تپۀ نور،ید

 دشتکُله تپۀ نهاوند، آبادفیشرباباقاسم و  ان،یگ یهاپهت

 تپۀ نورآباد، زیمردآو و ابیتل یهاتپه بروجرد، در الخوریس

 یهاپهت ه،یآسناوه اشنو ۀتپ جرود،یا نیقلعه فَلج ابهر، تپۀ بلوب

تپۀ قصالن قروه،  وان،یننه مر تپۀ اران،یکام زیرتوبرهالک و 

)گوراب(  جوراب و گونسپان یهاتپه اسدآباد، آبادنجفتپۀ 

 یهاپهت یغرب ای 19یجنوب ۀدامن در یامروز یروستا ریمال

 ،حالنیباا. است افتهی توسعه و گرفته شکل مرتفع یباستان

 ایدر شرق  یامروز یروستا گر،یمعدود د اریدر موارد بس

 .20شمال تپه شکل گرفته است

در روستاهای عزیزآباد هرسین، در مران سفلی، نوخان، 

آباد، آباد، کریمچهار زبر، سورنی، تنگ، منصوری، گراوند، خرم

آباد، شور بالغ، گوریان گوره، شاهگدار گُرزآباد، کالهآباد، شالی

آباد آباد، حسنجان، شاهرضا، حاجیشریف(، جان)کانی

جار، چشمه کبود کرفله، شیرازی سرکان، گراوند خالصه، گله

آباد علیا، گیالنه، طاهرآباد، جان، حسنطتالن، ارمنی

، گزاف خدرآباد، کاروانه علیا، کاروانه وسطی، کاروانه سفلی

سفلی، طهنه علیا، طهنه وسطی، طهنه سفلی، دیالنچی، 

اسدآباد، کنار مرگ، بلمانه، زالکه حاج عباس قلی، پیرحیاتی، 

 در زمان بررسی آورل اشتاین )استین( میالدی 1937در حوالی اما  ،نیست
(Stein, 1940, p. 19, 281) تپه وجود داشته است. ی در دامنۀ جنوبیروستای 

 
ها در های انجام شده در آناتولی هم حاکی از تمایل به ساخت خانهپژوهش 20

 ,Turan 1983: 151ها است )نگاه کنید به:های جنوبی تپهبخش

Shepperson 2017: 69.) 
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آباد سفلی، کُله سوار، چغا الهی در استان کرمانشاه، علی

مرادخانی سفلی، پهنه بُر، چم روستاهای دار توت، قریب، علی

وستاهای کوره دشت چرود و میدر سفلی در استان ایالم، ر

علیا و طوالبی لرستان، روستاهای کاوانه، سواریان، گریاشان، 

دربنده، نگل، برقرو، لنگریز در استان کردستان، روستاهای 

فلج، جداقیه و دیزج آباد در استان زنجان و روستاهای طاهر 

آباد، مال لر، قارنجه بزرگ، قلعه رسول سیت، حاجی لک، 

باغ کندی، اوچ تپه قلعه، حاصل خان کندی، سوگلی تپه، ق

قوبی افشار، حاصل قوبی امیرآباد، یاریجان سفلی، قم  قلعه، 

قره خان، لج، دارلک، قجی آباد، گاپیس، قره قشالق و گرده 

 و زهایدورر باًیتقر یاهالیعقوب استان آذربایجان غربی 

رودخانه  ریمس ایمشرف به دره  بیخود را در ش یهازباله

 یعنیپژوهش  نیا یۀفرض یاز اهال وجوپرس. دندکرمی یخال

 نامناسب یدسترس عدم دلیلبه محدوده نیبودن ا بالاستفاده

 سطح بر گرفتهشکل یدر روستاها ،درواقع. کرد دأییت را

 دلیلبه یاهال ها،رودخانه یۀحاش در ای یعیطب هایدیبلن

 به مشرف یهابیش بودنبالاستفاده ومرور،حفظ محل عبور

 زهایو دورر هالهلغزش زبا نیو همچن هارهو د هارودخانه

 ای هاالبیس و آب انیجر توسط آنها ییجاجابهو  مروربه

و تلنبار  ختهیر ینقاط نیخود را در چن یهازباله ها؛نهرودخا

از روستاها نوع  یبرخ زین یدر موارد اندک ،حالنیا. باکنندیم

در  یکشاورز یاراض تیوتق یخود را برا یهالهاز زبا یخاص

 یروستا تلنبار کرده و در فصل خاص خود در اراض یۀحاش

 نیا از یحاک مشاهدات نیا. کنندیمخود پخش  یکشاورز

 استقرار یۀحاش در را خود یهازباله اغلب انییروستا که بود

 بر واقع یروستاها در و یشرق ای یشمال یهابیش در ژهیوبه

 نیدر چن هالیو مس هارهمشرف بر د یروستاها ای هادیبلن

 یالگو مشابه درست الگو نیا. کنندیم هیتخل ییهابیش

 یهاکاوش یط آن از یمتعدد مدارک که است یباستان

 .است شده آشکار یشناختباستان

 

 گیریو نتیجه حثب

دستیابی  یراهکارها نیاز آخر یکیکه کاوش  میدانیم

 شناسانباستان و است یباستان یهاطهمحو ازاطالعات  به

                                                           
ی مختلف به عوامل هاگاهنتهرچند در ساخت فضاهای معماری در سکو 21

که در نواحی مختلف ایران، الگوهای طبیعی  دانیممیطبیعی توجه شده، اما 
ذاشته گمی تأثیرمختلفی وجود داشته است که قطعًا بر نقشۀ بناها، مصالح و ... 

 به پاسخ یهاراهکار نیاز آخر یکی عنوانبهانجام کاوش را 

 یهاکاوش از امکان حد تا و نندیگزیبرم خود هایسشپر

 بهتوجهبا ،حالنیباا. کنندیماجتناب  یرضروریغ

 یاستقرار و یفرهنگ تسلسل ،یزمان یتوال بودنناشناخته

 انهیخاورم ییایجغرافیو مناطق فرهنگ هامحوطه از یاریبس

 ینواح نیدر ا ینگارهیال یهاکاوش انجام ران،یا و

و روش  حلراه تاکنونحال، بااین. است ریناپذاجتناب

 در ینگارهیال یهاترانشهانتخاب محل  یبرا یکارآمد

 شناسانباستان اغلبنشده و  شنهادیپ یباستان یهامحوطه

 ترانشه جادیا محل انِ یم ارتباطِبه احتمال  یتوجه چندان زین

 گزارش به ینگاه. اندنداشته است، آنان انتظار در که یجینتا و

 مالک ظاهراً  که دهدیمو مقاالت منتشر شده نشان  هاکاوش

مطرح  هاترانشه جادیا محل یبرا یمشخص یعلم اریمع و

 زیشناسان امکان انجام آنالباستان یکه اگر برا میدانیم. ستین

در آن را دارند  ینگارهیکه قصد کاوش و ال ییهاطهمحو خاک

 انتخاب یبرا روش نیا یهاییان از تواناتویباشد، م ریپذامکان

 لیوتحلهیبه تجزتوجهروش با نیها سود برد. اشهتران محل

عناصر مختلف خاک  نهیدر زم یاند اطالعاتتویخاک محوطه م

قرار بدهد و  اریها در اختنهشته تیدرمورد ماه یکه اطالعات

در  ینگارهیال یهاکمک آن از حفر گمانهان بهتویم

: نک نهیزم نیدر ا یاطالعات یبراها اجتناب کرد )دانیزباله

 شناسانباستان یمتعدد موارد در حال نیا با(. 1394 ،یرضائ

 یبرا دستنیازا ییهایبررس انجام از شیپ انددهش مجبور

 یزنگمانه و ینگارهیال کاوش، به خود هایسشپر به یابیدست

آنها  کاوشکه  نندیبرگز یعمل یراهبرد دیبارو، ازاینبپردازند، 

 .باشد دربرداشته را جینتا نیترمطلوبو  نیبهترحد امکان  تا

که  میده نشان میدینوشتار ما کوش نیاز ا یبخش در 

 و یاستقرار سطوحبودن ریگآفتابتابش آفتاب،  جهت

 یریگشکل باعث خیتار طول در دست نیا از یعوامل

 یروستائ یهاگاهسکونت درشده که تا به امروز هم  21ییالگو

 ادامهو سرد  معتدل یهوا و آب با مناطق در ژهیو به رانیا

در خصوص شهرها نیز، هدایت نور خورشید به منظر . دارد

شهری اقدامی است که با دقت انجام گرفته است و نتایج 

 .(Shepperson 2012: 51)قابل توجهی داشته است 

مثال در برخی از نواحی ایران چون سیستان، دشت قزوین و  عنوانبهاست. 
باید طوری  هانهوزد الگوی ساخت خاای همیشگی میشمال غرب ایران که باده

این موضوع با رو، ازاینباشد که مانع از وزش مستقیم باد به درون فضاها باشد، 
 هایی در طول تاریخ کنترل شده است.ایجاد بادشکن
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 دهدیمنشان  یشناسباستان یهاکاوش جینتا که همانگونه

 شود،یم دیتائ یشناسباستانوممطالعات ق ۀلیمهم به وس نیو ا

 دلیلبهپشت به آفتاب،  یهابیش معموالً که رسدیمنظر  به

 یبرا یمناسب مکان ،در زمستان دارند ژهیکه به و یو رطوبت هیسا

 یمردم معمواًل دورریزها و پسماندها و نبوده، ساز و ساخت

 یهابیش نیامختلف خود را در  یهاتیروزمره و فعال یزندگ

 یهابیش ایو  یو شرق یشمال یهادامنه یعنیپشت به آفتاب 

عوض  در امااند. ریختهها میها و درهمشرف به بستر رودخانه

 یخود را در جهت شمال یهاخانه دهندیمو  داده حیمردم ترج

گرما و  زانیم نیشتریبفصول سرد  درو رو به آفتاب بسازند تا 

را  دیگرما و تابش خورش زانیم نیکمترفصول گرم  درنور و 

 یهابیش معموالً  که دهدیمنشان  موضوع نی. اکنند افتیدر

 یزهایدورر محل مرتفع و بزرگ یهاتپه در یشرق و یشمال

 یهاوشکا یو برا هاستطهمحو یدانآشغال واقع در و زباله

و  یغرب یهابیشعوض  دراما  ستند،ین مناسب یشناختهیال

 یاستقرار یهاتهو نهش یمعمار یایبقا یحاو معموالً یجنوب

 هابخش نیادر  ینگارهیال یهاشهتران کاوشرو، ازاینهستند و 

ترین حالت این آلتر، ایدهبه طور دقیق .بود خواهد ترثمربخش

ها در بخش جنوبی یک تپه حفر شود، یعنی از است که گمانه

 جنوب غرب تا جنوب شرق آن.

 اریبس تیماهبه تنوع گوناگون و توجهحال با نیبا ا

 یهاهیال یریگکلش روند که ،یباستان یهامحوطه ۀدیچیپ

 است، متنوع یفیتوص رقابلیدر آنها به طرز غ یباستان

، دانست یقطع کامالً  را ریتفس و لیتحل نیا جیان نتاتویمن

 مدارک کمک به که قیتحق نیا جیبه نتاتوجهان باتویاما م

 نیا یادیحدود ز، تا شودیم یبانیپشت یشناسباستانقوم

 لیو تحل هیتجز نیا جینتااحتمال را مد نظر قرار داد. قطعًا 

صحت  زانِیم شتر،یب یهایاست و با مطالعات و بررس ینسب

 نکهیبه اتوجهحال با نیتر خواهد شد. با او سقم آن روشن

مورد توجه  رانیا یشناستاکنون در باستان یموضوع نیچن

تالش دربارۀ  نیظار داشت نخستانت دیقرار نگرفته است، نبا

 باشد. رادیاز ا یخال یبه کل ،باره نیدر ا ییالگوارائه 

 

 یسپاسگزار

 دکتر سرلک، امکیس دکتر ،ییروستا کورش دکتر از

 ۀنسخ دقت با که یساعدموچش ریام دکترو  یخسرو شکوه

 دادند، ارائه یاارزنده شنهاداتیپو  خوانند را مقاله نیا یۀاول

لقمان  پور،یمصطفسامان  انی. از آقامیسپاسگزار اریبس

، سامان یزیرضا عزاحمدزاده شوهانی، مهدی امیدفر، 

از  یبرخنقشه و  یۀته یبرا خواهینیامو ناصر  حیدری گوران

که  یوقت یبرا وندینیزمحسن  یاز آقا نیو همچن ریتصاو

 مورد یهاتپه از تیفیک با یاماهوارهعکس  یۀصرف ته

 .میمتشکر اریبس نمود، مقاله نیا در استفاده

 

 منابع مالی

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است.

 

 تعارض منافع

 .تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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 یهاکنشبرهم مجدد یابیرزا (.1397. )حنان پور،یبحران
پنجم ق.م با مناطق  ۀدر هزار یساکنان زاگرس مرکز یفرهنگ

 یباستان ۀمحوط از یشناختباستان یهادهدا براساسهمجوار 
 ی،شناسباستان گروه ،یشناسباستان یدکتر ۀرسال .گیبینادعل

 (.نشده)منتشر تهران دانشگاه یانسان علوم و اتیادب دانشکده

 .ومرثیک ی،محمدیحاج ؛رئوف، سولماز ی؛ول ،یجهان

معاف  یمحوطه باستان یاضطرار یو مستندساز یبررس (.1393)

 ۀساالن ییگردهما نیدوازدهم مقاالت مجموعه .النیگ نهیمحله ر
 ۀراستیو ،1393 بهشتیارد 31 تا 29 ران،یا یشناسباستان

 راثیمهران، تهران: پژوهشگاه م ،یکوروش و غالم ،یروستائ

 .136-139 ،یو گردشگر یفرهنگ

 یبررس گزارش(. 1397) .کیپاتر ،پِدِرسِن ؛شکوه ،یخسرو
 لواریب بخش رازآور، دره ینوسنگ و یسنگنهیفراپار یهامحوطه

 یشناسباستان پژوهشکده ویآرش . تهران:کرمانشاه شهرستان

 (.نشده)منتشر

 در یبخشنجاتفصل اول کاوش  (.1396) .حجت ،یداراب

در  مره،یسد س ،یسبز شرق ایبدون سفال چ ینوسنگ ۀمحوط

، به کوشش مرهیس سد ریحوضه آبگ یشناسباستان یهاپژوهش

و  یگردشگر و یفرهنگ راثیم پژوهشگاه: تهران اکان،ین یلیل

 .12-24صص:  ران،یا یرویآب و ن عیشرکت توسعه صنا

 نییو تع ینگارهیال منظور به یزنگمانه (.1394) .محسندانا، 

 نیچهاردهم یهاگزارش .روانیش نیتپه دو میعرصه و حر
 ،1394 اسفندماه 18 تا 16 ران،یا یشناسباستان ۀساالن ییگردهما

و  یفرهنگ راثیچوبک، تهران: پژوهشگاه م ۀدیبه کوشش حم

 .175-178صص:  ،یگردشگر

 ،یدانیم یشناسباستان بر یدرآمد(. 1392)ال.  تر،یدروت، پ
 .سمت: تهران ،یداراب حجت ۀترجم

باستان  کردیرو کی یمعرف (.1394) .رجیا ،یرضائ

 ی.باستان یهاطهمحو خاک زیآنال ۀنیدر زم یشناختنیزم

 .127-142 ،11و  10مدرس،  یشناسباستان یهاپژوهش

 یفرهنگ روابط»(. 1396) .احمد ،یآزاد ؛کوروش ،ییروستا

از  یچهارم ق.م.: شواهد ۀدر هزار یو فالت مرکز یزاگرس مرکز

 ،7 ،رانیای شناسباستان یهاپژوهش .«ریه، ماللیغ محوط شط
58-39. 

 ؛مرجان مشکور، ؛نیالدکمال ،یکنامین ؛ریام ،یساعدموچش

(. 1390) ی، بهمن.نیجرهیش یروزمندیف ؛حسن ،ینشلیفاضل

متعلق به  یامحوطه: جاریب کلنان ۀتپ مطلق و ینسب ینگارگاه

 ،1 ی،شناسباستان ۀنام .رانیدر غرب ا انهیمس و سنگ م ۀدور
56-31 . 

از  یاندازتپه سنجر: چشم»(. 1393) .رضایعل ،یزارچ یسردار

مجموعه مقاالت ، «شوشان دشت در مدت یطوالن استقرار کی
 به ،186 -169صص:  ،شناسان جوانباستان یالمللنیب شیهما

 ریز ،یپور و رضا ناصریخان یمرتض ،یخرانق یزیعز نیکوشش: حس

 .تهران دانشگاه یفرهنگ معاونت: تهران ،یکنامین نیالدکمال رنظ

 شالوده(. 1388) .قهیحاصل، صد ینیعباس و حس ،یدیسع
 ،یاسالم انقالب مسکن ادیبن دیجد یروستاها استقرار و یابیمکان

 .یدیشه: تهران ،ییروستا عمران معاونت

 ،یشناختباستان کاوش روش یراهنما (.1388) ی.ول ن،یسو
 .دانش یمایس: تهران آجورلو، بهرام ترجمه

 یبخشنجات یهاکاوش گزارش (.1386) .ابوالفضل ،یعال
 ،یفرهنگ راثیکل م ۀادار ویآرش . زنجان:زنجان گالبر سد پشت

 استان زنجان )منتشرنشده(.  یو گردشگر یدست عیصنا

 یطیمح عوامل نقش(. 1393. )هیرق ،یشمس ؛فرهاد زپور،یعز

: یمورد مطالعه ییروستا یهاگاهسکونت ییفضا سازمان در

 .106-112، (89)23 ،سپهر کوچک، لواسان دهستان

: یشناستانباس در کاوش روش (.1375) .عباس زاده،یعل

 .2-17 (،1)10، خیو تار یشناسباستان ۀمجل ی.نگارهیال

 .خاک: تهران .یمعمار و میاقل (.1384ی. )مرتض ،یکسمائ

 .یکشاورز یایبر جغراف یامقدمه (.1388) د،یوید ک،یگر
 ی.اهر یکاله یو عل انیدهقان اوشیس ،یعوض کوچک ۀترجم

 مشهد. ی: دانشگاه فردوسمشهد

کرمانشاهان تا(، گلزاری، مسعود؛ جلیلی محمد حسین. )بی
 . تهران: وزارت فرهنگ و هنر.باستان

(. آثار و نقوش لولوبی در کرمانشاهان. 1356گلزاری، مسعود. )

 .111-117: 2، مارلیک

 و کارکرد بر یلیتحل (.1393. )مهناز ،یفیشر ؛عباسمترجم، 

 یوسنگمس ۀدور در یگل یهاکرکیپ و)توکن(  کاالها نماد تیماه

 ،7 ،رانیا یشناسباستان یهاپژوهش .تپه قشالق تالوار، کردستان
46-27. 

 و عرصه نییتع گزارش (.1397) .روانیس ان،یقصر یمحمد
 ۀادار ویآرشسنندج:  .سنندج اشانیگر ابیآس تپه میحر شنهادیپ

استان کردستان  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل م

 )منتشرنشده(. 

 یباستان ۀمحوط یهاوشکا (.1389) .وسفی دزاده،یمج
 ،یفرهنگ راثیم کل ۀادار: تهران ،یمعمار و هنر: اول جلد ،یازبک

 .یگردشگر و یدست عیصنا



 م؟یرا کجا حفر کن ینگارهیال یهاترانشه |سینیگجان مکو  یگیبیسجاد عل

 

68 

 یحفار یگزارش مقدمات (.1376) .صادق ،یرزادیمشهملک

 یهاگزارش .نیورام نکیپوئ تپه در یشیآزما یهاگمانه
 .39-49 ،(1) ی،شناسباستان

 (.1386) ی.مصطف، دوستیراست؛ دمحمودیس ،یراسکندریم

 مقاالت مجموعه .1385 زیپائ ن،یقزو یۀتپه اقبال یزنگمانه گزارش
 یهاگزارش ران،یا یشناسباستان ۀساالن ییگردهما نینهم

 پژوهشگاه: تهران، 335-346: صص دوم، جلد (،7) ی،شناسباستان

 پژوهشکده ،یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان

 .یشناسباستان

فصل اول  یگزارش مقدمات(. 1390) .رصادقیام نه،ینقش

 امیپ .استان زنجان -قلعه نیصائ ورد،ی یکاوش در تپه عل
 .93-112 ،(1) 8 ،شناسباستان

 ۀدر حوض یروزعلیکاوش محوطه قالپ (.1394) ی.لیل اکان،ین

 سد ریحوضه آبگ یشناسباستان یهاپژوهشدر  مره،یسد س ریآبگ
 یفرهنگ راثیم پژوهشگاه: تهران .اکانین یلیبه کوشش ل .مرهیس

صص:  ران،یا یرویآب و ن عیو شرکت توسعه صنا یگردشگر و

121-133. 

 

 

 ؛محسن ،یدریح ؛ریام ،یساعدموچش ؛نیالدکمال ،یکنامین

و  ینگارقوم مطالعات گزارش (.1396) .رجیا ی،رضائ

نامه: مجموعه مقاالت محسندر  ،یلند یروستا یشناسباستانقوم
، به مذهب یجعفر محسن دکتر ادیزنده ادنامهی ،یرانشناسیا

تهران: سازمان  .فرانیک دیجمش و یاستخر نیپرو یخواستار

 .اسناد پژوهشکده ران،یا یاسالم یجمهور یاسناد و کتابخانه مل

 .77-104: صص

 تپه ینگارهیال کاوش گزارش (.1385) .درضایپور، حمیول
 یشناسباستان پژوهشکده ویآرش . تهران:تاکستان زریش

 (.نشده)منتشر

 .کاکا، غفور ؛بهدادفر، رضا ؛مانیپور، ایمصطف ؛درضایپور، حمیول

سد  11فصل اول کاوش در محوطه شماره  یگزارش مقدمات (.1389)

  .47-72 (،13) 7، شناستانباس امیپ .کردستان جار،یتالوار، ب

 .یشناختباستان ینگارهیال یمبان (.1393) .ادوارد س،یهر
 .رایسم: تهران رملو،یآ ییحی و رضالو رضا ۀترجم

 (.1392) ؛فدر. ل کنت ؛فریش. یج یهر ؛هستر، تامس آر.

 یکنامین نیالدکمال ۀ، ترجمیشناستانباس در یدانیم یهاروش

 .سمت: تهران ی.صبر نیحس و

 

 


