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چكيده
شهر همانند شهري هيچ اسالم جهان شهرهاي بين در شك نبدون را نابودي تلخ طعم استچري شهر.شيده اين

حكمراني سر بر روزگاري كه ستيزهبزرگ شدهميدرهااش تبديل تهران دشت جنوب در خاك از تلي به اكنون گرفت
ميان در سازهو زير در يا و كشاورزي خاك بهايخروارها تيغ معرض در يا و بتوني بهعظيم لودرها و ولدزرهاي

هرچند رمقشحيات محدودهميادامهبي در اسالمي دوران ري شهر تمدن وسيعدهد. آثار بسيار ايگستردهواي
جدي شهر اين جاي جاي در آن متعدد بقاياي و شواهد حاضر حال در كه باقيبوده يادگار به ازبرخي.استماندهد

شمال در شواهد تيغه،غرب،شرق،اين گاهي چند از هر و است شده گسترده شهر اين جنوب آالتماشينهايو
نمايان را تمدن اين نهان هويت از بخشي بهميسنگين و باستانتسازد آن فرصتبع در مقتضيهايشناسان

سركوتاههايپژوهش به را رازميانجاممدتي و آشكارهايرسانند را خاك دل در پژوهشكنند.مينهفته
شهرباستانهايكاوش« عليشناختي امام اتوبان در ازنمونه »ع)(ري نگارندگاندستايناي كه انجاماست به

اند . رسانده

كليديواژه هاي
معماري شبكة آب، انتقال كانال علي، امام .اتوبان
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   مقدمه
باستاني هاي  عوارض توسعه هميشه نابودي اليه    

شتاب توسعه  ههرچ .نهفته در دل خاك استهاي  تمدن
. شود تر مي و عميقتر  تر باشد گستردگي نابودي زيادبيش

دوران اسالمي در ري مصداق بارز اين مدعا شهر تاريخي 
   .است

 اين شهر تاريخي در جنوب دشت تهران واقع شده و از  
طرف شمال و شرق به تهران، از جنوب به قم و از مغرب 

شود. مركز شهرستان، شهر ري  مي به ساوه و كرج محدود
درجه  25دقيقه طول شرقي و  26درجه و  51مختصات در 
لومتري جنوب شهر كي 8دقيقه عرض شمالي، در  34و 

 متر 1200و ارتفاع آن از سطح دريا به  تهران قرار دارد
   رسد. مي
ة سكونت شهرهاي مهم ايران است كه سابق ةاز جملري    

با مركزيت (دوران پيش از تاريخ و شروع فرهنگ در آن به 
دوران تاريخي تداوم  گردد. اين شهر درعلي) بازميچشمه
 و در دوران اسالمي نقشي غير قابل انكار پيداداشته 

   .كند مي
ون اوليه قردر  سفانه عليرغم اهميت فراوان اين شهرأمت     

 معدودو  از حصار و باروي آني يها اسالمي امروزه بخش
 ةتوسع است كه بر اثرمنفرد باقي مانده تاريخي بناهاي 

ي از آن در زير يها بخشگاه  ،شهري و كشاورزي و صنعتي
عمد در زير بهو  شودمي ها مدفون شده هويداتلي از خاك

 شوند. مي شاندهكبولدوزرها و لودرها به نابودي هاي  تيغ
هاي اخير اين سالتوسعة بارز  ةنمون )(عاتوبان امام علي     

اين اتوبان  .آخرين آنها نيز نخواهد بود منطقه بوده و قطعاً
و به جنوب تهران و در  شودميآغاز تهران شهر از شمال 

اين پروژه در شهر ري  .شود مي نهايت به شهر ري منتهي
اني يك شهر اسالمي برخورد متعدد باستهاي  باستان به اليه

د ولي شنابود ها اليهآن  ةسفانه بخش عمدأهرچند مت .دكر
ويژه مسئوالن ميراث استان تهران و به فراوانهاي  با پيگيري

- ئت پژوهش باستانهرچند اندك، هي يبراي مدت ،شهر ري

مثمر  يپژوهشبه توانست  (ع)ة اتوبان امام عليشناختي پروژ
 . )1(نقشة  زنددست ختصر مهرچند البته  ثمر و

 
 (ع)غربي و شرقي اتوبان امام علي رامپكاوش در  ةمحدود .1 ةنقش

  .(ترسيم: نگارندگان)انة سيمان تا اتوبان شهيد آويني حد فاصل كارخ
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هاي  شده در شهر ري كاوشكاوش انجام نجديدتري  
به  است كه (ع)شده در اتوبان امام عليبخشي انجامنجات

  .انجام رسيد سرپرستي اينجانبان به
 ةترانش هفتگانه، هجدههاي در طي كاوش در ترانشه  
 ةمتر، دو ترانش 5×5ابعاد به  18و ، 17 ،14، 13، 12، 11، 7
متر،  3×3ابعاد به  1 ةمتر، ترانش 5×2ابعاد  به 10و  8

ة ، ترانش8×1.5به ابعاد  3 ةمتر، ترانش 7×2به ابعاد  2 ةترانش
 ةترانش، 3×5/0 و 5×1.5ابعاد  به 5 ة، ترانش5×3به ابعاد  4
 ةترانشو متر،  3×5/1به ابعاد  9 ة، ترانش15×6 به ابعاد 6

-دستهب ة. نتيجشدكاوش  ايجاد ومتر  10×1به ابعاد  16

 ساختماني، آثارهاي  آمده در بخش معماري شامل مجموعه
آب هاي سفالين انتقال ساختماني مرتبط با آبرساني، تنبوشه

ها و ديگر اجزا شامل ديوارها، كف و بقاياي معماري
شده در اين كاوش ةترانش 18ساختماني است. از بين 

ديگر  و شد نگاري كاوش با هدف اليه 9 ةترانش فقطبخش 
توسط  شدههدف شناخت وضعيت آثار تخريب ها باترانشه

اين  دو محدوديت عمده. شدكاوش  سازيلودرهاي راه
زماني و  محدوديت نخسترا تحت تأثير قرار داد: كاوش 

 عمل سرعت خواهاننفوذ در پروژه هاي ذيفشار سازمان
محدوديت كاوش  و دوم آن بودنداتمام كاوش و در 

به حفرشده  ةشرقي و غربي چال ةدو ديوار هايترانشه
هاي ن زمينادر بخش غربي مالك. زيرسازي اتوبان منظور

تمليك  اختالف نظر دربارة علتكشاورزي خصوصي به 
شان را هايكاوش در زمين ةضي با شهرداري اجازارا

شده در ديواره اتوبان هاي كاوشندادند، لذا عرض ترانشه
بود و اين امر بازشناسي تر از سه متر نامام علي (ع) بيش
 .نكرد ممكنآمده از اين بخش را دستهبقاياي معماري ب

ديواره و متري  12ارتفاع حدود  سبببه  شرقي ةدر ديوار
 كار كانال فاضالب و شيب تند آن امكان گسترش دوجو

مشكل همزماني فعاليت كارگاه با  بود. به اين دوفراهم ن
انجام كامل كاوش را بايست اضافه كرد كه كاوش را نيز مي

  .)1(تصوير  غيرممكن ساخت

 (ع)ة اتوبان امام عليري در محدود شهر ةدورنماي محوط. 1تصوير 
 .(مأخذ: نگارندگان)

 ةاز كارخان(ع) امام علياتوبان با توجه به ساختار كانال   
سيمان ري در شمال تا اتوبان شهيد كريمي در  ةمتروك

شده در اين بخش به دو قسمت كاوشهاي  جنوب، ترانشه
شهيد كريمي در  قابل تقسيم است. بخش اول از اتوبان

قال آب غربي انت ـ اي كه كانال شرقيجنوب تا پشته
بي شهربانو بر روي آن بي هاي پاي كوهينكشاورزي زم

كانال انتقال آب، آب مورد  جريان دارد، امتداد دارد. اين
نياز در سمت شرق كانال اصلي انتقال آب فاضالب تهران، 

شرقي هاي  سيفوني به زمينشكل به ورامين را و شهرري، 
كند. در اين بخش  مي پشت و جلوي باروي دوم ري منتقل

-انشه در ديوارهتر ؛ چهارترانشه كاوش شددر مجموع پنج 

شده توسط شهرداري جهت احداث ي غربي كانال حفر
پنجم نيز درست در  ةو ترانش شد اتوبان امام علي (ع) باز

آمده از كاوش در دستهنتايج ب .شده در باالة يادزير پشت
  :ست ازا عبارت (ع)امام علي بخش جنوبي اتوبان

 ؛تشخيص داده شدفرهنگي  ةوردو د ةنشان 1 ةترانشدر  ـ 
هاي اوايل اسالمي تا قرن پنجم سفالة يكي با مشخص

م. سفال خاكستري از نوع هزاره اول پو ديگري  جريه
ه آن ب 108در لوكوس  فقطهاي پاييني و دوم در اليه ةدور

گونه شواهدي از هيچ اًمشخص از اين اليه دست آمد.

انجامنجديدتري كاوشكاوش ري شهر در هايشده
انجامنجات عليبخشي امام اتوبان در كه(ع)شده بهاست

به اينجانبان رسيدسرپرستي .انجام

ترانشه در كاوش طي ةترانشهفتگانه،هجدههايدر
ترانش5×5ابعادبه 18و، 14،17، 13، 12، 11، 7 دو ةمتر،
ترانش5×2ابعادبه 10و8 متر،3×3ابعادبه1ةمتر،

ترانش7×2ابعادبه2ةترانش ابعاد3ةمتر، ترانش8×1.5به ة،
ابعاد4 ترانش5×3به ةترانش،3×5/0و 5×1.5ابعادبه 5ة،
ابعاد 6 ترانش15×6به ابعاد9ة، ةترانشومتر،3×5/1به

ابعاد16 ومتر10×1به -دستهبة. نتيجشدكاوشايجاد

مجموعه شامل معماري بخش در آثهايآمده ارساختماني،
تنبوشه آبرساني، با مرتبط انتقالساختماني سفالين آبهاي

معماري بقاياي كفو ديوارها، اجزاشامل ديگر و ها
بين است. از اينكاوشةترانش 18ساختماني در شده

اليه 9ةترانشفقطبخش هدف كاوشبا ديگروشدنگاري
باترانشه تخريبها آثار وضعيت شناخت توسطشدههدف

راهلود عمده. شدكاوشسازيرهاي محدوديت ايندو
داد: كاوش قرار تأثير تحت ومحدوديتنخسترا زماني

سازمان ذيفشار پروژههاي در عملسرعتخواهاننفوذ
ودر بودنداتمامكاوش دومآن كاوشو محدوديت

ديوارهايترانشه چالةدو غربي و بهحفرشدهةشرقي
اتوبانمنظور مالكدر. زيرسازي غربي زمينابخش هاين

به خصوصي دربارةعلتكشاورزي نظر تمليكاختالف
اجاز شهرداري با زمينةاراضي در راهايكاوش شان
ترانشه عرض لذا كاوشندادند، اتوبانهاي ديواره در شده

علي (ع) بيش نامام متر سه از بازشناسيتر امر اين و بود
ب معماري ايدستهبقاياي از راآمده بخش  .نكردممكنن

ديوار حدودسبببهشرقيةدر ومتري12ارتفاع ديواره
گسترشوجود امكان آن تند شيب و فاضالب كاركانال

ن دوفراهم اين بابود. به كارگاه فعاليت همزماني مشكل
مي نيز را كهكاوش كرد اضافه رابايست كاوش كامل انجام

ساخت .)1(تصويرغيرممكن

محوط. 1تصوير محدودشهرةدورنماي در عليري امام اتوبان (ع)ة

.(مأخذ: نگارندگان)

كانال ساختار به توجه علياتوبانبا كارخان(ع) امام ةاز
درةمتروك كريمي شهيد اتوبان تا شمال در ري سيمان

ترانشه قسمتكاوشهايجنوب، دو به بخش اين در شده
اتوب از اول است. بخش تقسيم درانقابل كريمي شهيد

پشته تا شرقيجنوب كانال كه انتـاي آبغربي قال
زمين كوهكشاورزي پاي آنبيهاي روي بر شهربانو بي

دارد. اين امتداد دارد، موردجريان آب آب، انتقال كانال
تهران، فاضالب آب انتقال اصلي كانال شرق سمت در نياز

راوشهرري، زمشكلبهورامين به شرقيهايينسيفوني
منتقل ري دوم باروي جلوي و بخشميپشت اين كند. در

شد كاوش ترانشه پنج مجموع چهاردر ديوارهتر؛ در -انشه

حفر كانال غربي احداثي جهت شهرداري توسط شده
علي (ع) باز امام ترانششداتوبان درةو درست نيز پنجم

پشت يادزير باالة در ب .شده كادستهنتايج از درآمده وش
اتوبان جنوبي عليبخش ازاعبارت(ع)امام  :ست

دورةنشان 1 ةترانشدرـ شدفرهنگيةدو داده ؛تشخيص
مشخص با پنجمسفالةيكي قرن تا اسالمي اوايل هاي

ديگريجريه پو اول هزاره نوع از خاكستري م. سفال
اليهةدور در ودوم پاييني لوكوسفقطهاي ب108در هآن

آمد. اليهدست اين ازهيچاًمشخصاز شواهدي گونه
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آن  اظهار نظر پيرامون دست نيامد وه استقرار يا مواد برجا ب
دست با مواد فرهنگي هاي يكمشكل است. وجود نهشته

همزمان با اين دوره در  م نشان از استقرارياول پ ةهزار
  منطقه دارد.

آثار مرتبط  2ة در ترانشمعماري  ةترين يافتشايد مهمـ    
با سيستم انتقال و توزيع آب باشد. در اين ترانشه هويدا 

ت غرب سازي دقيق در جهسفالي با كفهاي شدن تنبوشه
آجرهاي سالم و ناسالم به شرق كه با پوششي از تكه

در اين بخش  پوشيده شده بود، جالب توجه است. همچنين
از  سببدست آمد كه به ه آثار پي ستون مدور آجري نيز ب

هاي آن تشخيص كاربري آن ترين بخشبين رفتن بيش
 شانقطر 3 ةه در ترانشآمددستهاي به. تنبوشهشدممكن ن

 متر است كه در بستر گلي كارسانتي 70 شانو طول 11
-و دو طرف و باالي آن را با قطعات قلوهشده اند گذاشته 

مالت گل  با آجرسنگ و سنگ الشه و نيز قطعات پاره
متر از اين آبراهه در ترانشه سانتي 190اند. تنها  پوشانده
آالت ي آن توسط ماشينانتهاي شمال گيري است وقابل پي

  .)2(تصويرراهسازي از بين رفته است 
  

  
    (ع)اتوبان امام علي ةدر محدودمعماري  ةمكشوفآثار  .2تصوير 

  .(مأخذ: نگارندگان)
 

آثار  )متر 3در  5ابعاد ( 3 ةكاوش در ترانش ـ در پايان
دست آمد. در اين ترانشه ه كاملي از سيستم انتقال آب ب

تقال آب از جنس سنگ و آجر با پوشش كانال اصلي انيك 
 و جنوبي ـ شمالي )تقريباً(آهك يا ساروج و در جهت 

با   هاي سفالي خط انتقال آب ديگري از جنس تنبوشه
كه نشان  ه دست آمدشمال شرقي ب ـجنوب غربي  جهت

مهندسي دقيق با مين، انتقال و توزيع آب أسيستم توجود از 
ري در صدر اسالم  در مجموعه داخل باروي دوم شهر

گيري است. قابل پي دورهدو معماري دارد. در اين ترانشه 
كه ـ نخست است  دورةمربوط به  فرشكف سنگبقاياي 

سفالين  ةكانال انتقال آب، تنبوشو  ـ نخست هويدا شد
 دورةآثار اصلي و ديوار آجري  انتقال آب منشعب از كانال

  دوم است. 
بط با آب كه بخش مرت ةهم يك ساز 4 ةاز ترانشـ 

دست ه از بين رفته بود ب لودرها كامالً ةوسيله غربي آن ب
شد به دو بخش  متر باز 5×3آمد. اين ترانشه كه به ابعاد 

يا حوض  بخش جنوبي آن آب انباردر قابل تقسيم است. 
دست آمد كه نيمي از آن كه در بخش ه ب يآبي چهارگوش

آن با اندود ديگر  ةشرقي قرار داشت نابود شده و نيم
. اين حوض يا آب باقي مانده استسالم  ساروچ يا آهك

ورودي و خروجي آب در بخش  ةدو دريچ انبار داراي
-چند سانتيها تراز آنسطح اش است كه غربي ةبااليي ديوار

متر اختالف ارتفاع دارد. در بخش شمالي ترانشه نيز آواري 
ه با هاي سفالي لعابدار و ساداز قطعات سفال، درپوش

دست آمد كه به نوعي ساختاري ه آجر بفراواني باال و خرده
آمده از اين ترانشه شامل دستهمتفاوت داشت. آثار سفالي ب

قرون اوليه متعلق به  توان آنها راميهايي است كه سفال
هاي خاكستري دست آمدن سفاله ست. البته بداناسالمي 

 نيز جالب مياسال هايبراق با تزيين افزوده در بين سفال
  توجه است.

نيز به هويدا شدن يك مجموعه  5 ةكاوش در ترانش ـ 
د. اين شمنجر پوش آجري بدون اثري از ديوارها كف
است. چيده شده  20×20× 4پوش با آجرهايي به ابعاد كف

 

آن  دست نيامد و اظهار نظر پيرامونه استقرار يا مواد برجا ب
دست با مواد فرهنگي هاي يكمشكل است. وجود نهشته

همزمان با اين دوره در  م نشان از استقرارياول پ ةهزار
  منطقه دارد.

مرتبط آثار  2ة در ترانشمعماري  ةترين يافتشايد مهمـ    
با سيستم انتقال و توزيع آب باشد. در اين ترانشه هويدا 

ت غرب سازي دقيق در جههاي سفالي با كفشدن تنبوشه
آجرهاي سالم و ناسالم به شرق كه با پوششي از تكه

در اين بخش  پوشيده شده بود، جالب توجه است. همچنين
از  سببدست آمد كه به ه آثار پي ستون مدور آجري نيز ب

هاي آن تشخيص كاربري آن ترين بخشن رفتن بيشبي
 شانقطر 3 ةآمده در ترانشدستهاي به. تنبوشهشدممكن ن

 متر است كه در بستر گلي كارسانتي 70 شانو طول 11
-و دو طرف و باالي آن را با قطعات قلوهشده اند گذاشته 

مالت گل  با آجرسنگ و سنگ الشه و نيز قطعات پاره
متر از اين آبراهه در ترانشه سانتي 190تنها  اند. پوشانده
آالت انتهاي شمالي آن توسط ماشين گيري است وقابل پي

  .)2(تصويرراهسازي از بين رفته است 
  

  
    (ع)اتوبان امام علي ةدر محدودمعماري  ةمكشوفآثار  .2تصوير 

  .(مأخذ: نگارندگان)
 

آثار  )متر 3در  5ابعاد ( 3 ةكاوش در ترانش ـ در پايان
دست آمد. در اين ترانشه ه كاملي از سيستم انتقال آب ب

كانال اصلي انتقال آب از جنس سنگ و آجر با پوشش يك 
 و جنوبي ـ شمالي )تقريباً(آهك يا ساروج و در جهت 

با   هاي سفالي خط انتقال آب ديگري از جنس تنبوشه
كه نشان  ه دست آمدشمال شرقي ب ـجنوب غربي  جهت

مهندسي دقيق با مين، انتقال و توزيع آب أسيستم توجود از 
در مجموعه داخل باروي دوم شهر ري در صدر اسالم 

گيري است. قابل پي دورهدو معماري دارد. در اين ترانشه 
كه ـ نخست است  دورةمربوط به  فرشكف سنگبقاياي 

سفالين  ةكانال انتقال آب، تنبوشو  ـ نخست هويدا شد
 دورةآثار اصلي و ديوار آجري  ز كانالانتقال آب منشعب ا

  دوم است. 
مرتبط با آب كه بخش  ةهم يك ساز 4 ةاز ترانشـ 

دست ه از بين رفته بود ب لودرها كامالً ةوسيله غربي آن ب
شد به دو بخش  متر باز 5×3آمد. اين ترانشه كه به ابعاد 

يا حوض  بخش جنوبي آن آب انباردر قابل تقسيم است. 
دست آمد كه نيمي از آن كه در بخش ه ب يآبي چهارگوش

ديگر آن با اندود  ةشرقي قرار داشت نابود شده و نيم
. اين حوض يا آب باقي مانده استسالم  ساروچ يا آهك

ورودي و خروجي آب در بخش  ةدو دريچ انبار داراي
-چند سانتيها تراز آنسطح اش است كه غربي ةبااليي ديوار

در بخش شمالي ترانشه نيز آواري متر اختالف ارتفاع دارد. 
هاي سفالي لعابدار و ساده با از قطعات سفال، درپوش

دست آمد كه به نوعي ساختاري ه آجر بفراواني باال و خرده
آمده از اين ترانشه شامل دستهمتفاوت داشت. آثار سفالي ب

قرون اوليه متعلق به  توان آنها راميهايي است كه سفال
هاي خاكستري دست آمدن سفاله لبته بست. اداناسالمي 

 نيز جالب اسالمي هايبراق با تزيين افزوده در بين سفال
  توجه است.

نيز به هويدا شدن يك مجموعه  5 ةكاوش در ترانش ـ 
د. اين شمنجر پوش آجري بدون اثري از ديوارها كف
است. چيده شده  20×20× 4پوش با آجرهايي به ابعاد كف
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هاي تنها مورد قابل ذكر در اين بخش وجود سفال
ين صورت پراكنده در به خاكستري صيقلي براق است كه ب

هاي سفالتاريخ هاي دوران اسالمي قرار داشت. نهشته
برآورد اسالمي  ةقرون اولي توانمينيز را دوران اسالمي 

فرش است مربوط به معبري آجر . اين بخش احتماالًكرد
  جنوبي كشيده شده است.  ـكه در امتداد شمالي 

ترانشه كاوش  13انتقال آب شمارِ  ةدر بخش شمالي پشتـ 
اول  شامل دو بخش است. بخشخود خش نيز . اين بشد

شده توسط لودرهاي گودبرداري شامل قسمت كامالً
اي به ارتفاع سيمان تا مصطبه ةسازي است كه از كارخانراه

ادامه دارد. در اين بخش  متر 30متر و طول حدود  2حدود 
كه در طي آن آثاري از  شدكاوش  10و  9 و 8هاي ترانشه
ي معماري نامشخص همراه چندين فاز هاي آبي، بقاياسازه

آمده از دستههاي بدست آمد. سفاله معماري اسالمي ب
رنگ، اسكرافياتو، تك ةها نيز از نوع لعابدار ساداين ترانشه

به قرون  دار است كهسوزهاي پايهسفال با لعاب سفيد و پيه
  است. متعلقاوليه اسالمي 

و عرض  40اي است به طول حدود مصطبه هم بخش دوم 
متر كه در انتهاي بخش جنوبي اتوبان در حال  30 حدود

بخش  يگانهاحداث قرار گرفته است. اين مصطبه در واقع 
هاي باستاني است كه ارتفاع آن تا پيش از سالم نهشته

متر بوده است.  6گودبرداري توسط ماشين آالت حدود 
هاي معماري و آثار سازه اطالعات از وضعيت ترينبيش

  دست آمد. ه بنايي از اين بخش ب
و  7، 6هاي ترانشه شامل ترانشه 10در كل در اين بخش 

كه به جهت اهميت آن در ادامه نتايج  شد كاوش 18تا  11
  :آمده از اين بخش از كاوش گفته خواهد آمددستهب

، 12، 11، 7، 6هاي  آمده از ترانشهدستهآثار معماري ب  
معماري دارد اي شبكه ةنشان از يك مجموع 18و  14، 13
ي از دو مجموعه ساختماني و با احتمالي يهابخش كه

هاي مهمي . بخشاست تر سه مجموعه ساختمانيضعيف

از اين مجموعه ساختماني توسط تيغ لودر از بين رفت و 
، بقاياي بخش زيرزمين شدآنچه بر اثر كاوش آشكار 

   :ذيل استها به شرح ساختمان
  

  1ة ساختماني شمار ةمجموع
 اقتمجموعه ساختماني شامل دو ا اين ةشدبخش كاوش

-كه ما آنها را با نام اطاق شرقي و غربي معرفي مي است

 در جهت شرقي هااتاقكنيم و يك راهروي مركزي در بين 
 است: ـ غربي

  
  مركزي راهروي

گونه راهروي مركزي از آجر ساخته شده است و هيچ 
از آن و  ماندههاي باقيدر ديوارهپوشش شش يا آثار پو

متر و در  60/2 راهروطول دست نيامد. ه حتي كف آن ب
متر است. اين راهرو در واقع سانتي 70تا  60بين آن عرض 

اق شرقي و غربي واقع شده است و جهت آن تبين دو ا
پله به بخش جنوبي آن دو رديف  جنوبي است. ـ شمالي

اتصال  در محل ودارد  مانندفضاي پاگرد سمت باال و يك
رديف پله به سمت داخل  هاي شرقي و غربي دواقتبه ا

(تصوير  امتداد آن از بين رفته است كه وجود دارد )پايين(
3(.   

  

 
   (ع)ة اتوبان امام عليمراحل كاوش در محدود .3تصوير 

  .(مأخذ: نگارندگان)

 

هاي كر در اين بخش وجود سفالتنها مورد قابل ذ
صورت پراكنده در بين ه خاكستري صيقلي براق است كه ب

هاي سفالتاريخ هاي دوران اسالمي قرار داشت. نهشته
برآورد اسالمي  ةقرون اولي توانمينيز را دوران اسالمي 

فرش است مربوط به معبري آجر . اين بخش احتماالًكرد
  جنوبي كشيده شده است.  ـكه در امتداد شمالي 

ترانشه كاوش  13انتقال آب شمارِ  ةدر بخش شمالي پشتـ 
اول  شامل دو بخش است. بخشخود . اين بخش نيز شد

شده توسط لودرهاي گودبرداري شامل قسمت كامالً
اي به ارتفاع سيمان تا مصطبه ةسازي است كه از كارخانراه

. در اين بخش ادامه دارد متر 30متر و طول حدود  2حدود 
كه در طي آن آثاري از  شدكاوش  10و  9 و 8هاي ترانشه
هاي آبي، بقاياي معماري نامشخص همراه چندين فاز سازه

آمده از دستههاي بدست آمد. سفاله معماري اسالمي ب
رنگ، اسكرافياتو، تك ةها نيز از نوع لعابدار ساداين ترانشه

به قرون  دار است كهيهسوزهاي پاسفال با لعاب سفيد و پيه
  است. متعلقاوليه اسالمي 

و عرض  40اي است به طول حدود مصطبه هم بخش دوم 
متر كه در انتهاي بخش جنوبي اتوبان در حال  30 حدود

بخش  يگانهاحداث قرار گرفته است. اين مصطبه در واقع 
هاي باستاني است كه ارتفاع آن تا پيش از سالم نهشته

متر بوده است.  6ماشين آالت حدود گودبرداري توسط 
هاي معماري و آثار اطالعات از وضعيت سازه ترينبيش

  دست آمد. ه بنايي از اين بخش ب
و  7، 6هاي ترانشه شامل ترانشه 10در كل در اين بخش 

كه به جهت اهميت آن در ادامه نتايج  شد كاوش 18تا  11
  :دآمده از اين بخش از كاوش گفته خواهد آمدستهب

، 12، 11، 7، 6هاي  آمده از ترانشهدستهآثار معماري ب  
معماري دارد اي شبكه ةنشان از يك مجموع 18و  14، 13
ي از دو مجموعه ساختماني و با احتمالي يهابخش كه

هاي مهمي . بخشاست تر سه مجموعه ساختمانيضعيف

از اين مجموعه ساختماني توسط تيغ لودر از بين رفت و 
، بقاياي بخش زيرزمين شداثر كاوش آشكار  آنچه بر
   :ها به شرح ذيل استساختمان

  
  1ة ساختماني شمار ةمجموع

 اقتمجموعه ساختماني شامل دو ا اين ةشدبخش كاوش
-كه ما آنها را با نام اطاق شرقي و غربي معرفي مي است

 در جهت شرقي هااتاقكنيم و يك راهروي مركزي در بين 
 است: ـ غربي

  
  مركزي ويراهر

گونه راهروي مركزي از آجر ساخته شده است و هيچ 
از آن و  ماندههاي باقيدر ديوارهپوشش پوشش يا آثار 
متر و در  60/2 راهروطول دست نيامد. ه حتي كف آن ب

متر است. اين راهرو در واقع سانتي 70تا  60بين آن عرض 
اق شرقي و غربي واقع شده است و جهت آن تبين دو ا

پله به بخش جنوبي آن دو رديف  جنوبي است. ـ ليشما
اتصال  در محل ودارد  مانندسمت باال و يك فضاي پاگرد

رديف پله به سمت داخل  هاي شرقي و غربي دواقتبه ا
(تصوير  امتداد آن از بين رفته است كه وجود دارد )پايين(
3(.   

  

 
   (ع)ة اتوبان امام عليمراحل كاوش در محدود .3تصوير 

  .أخذ: نگارندگان)(م
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  )14و  7، 12هاي (ترانشه 1 ةاق غربي يا فضاي شمارتا
غربي در غرب راهروي  ـجهت شرقي  اين اطاق در

 آن متر و عرض 40/2آن  طولمركزي واقع شده است. 
غربي و پشت ديوار آن  متر است. در انتهاي جنوب 10/2

ودرهاي ل ةفشار تيغ ثرشده بر امضطرب ةآثار دو پل
 يگانهتوانسته  ميرسد مي شود كه به نظرسازي ديده ميراه

از  آن ةهرچند آخرين پل .اق بوده باشدتبه اين ا راه ورود
گونه اما هيچ باالتر استمتر سانتي 45اق حدود كف ات

  دست نيامد.ه اق بتشاهد ديگري از ورودي ا
متري به سانتي 40اق تا ارتفاع حدود تهاي اين اديواره  

آجرها به صورت  باالتر از آنصورت افقي و خفته است و 
گونه بقايايي . هيچندشت و گير شده اچين هعمودي و هره

  دست نيامد.ه ب گچ در اين ديوارها از پوشش

  )11و  7هاي (ترانشه 2 ةاق شرقي يا شمارتا
متر است.  90/1 آن متر و عرض 60/2اين اطاق طول 

پوشش كف و اجزاي  واق تهاي اين اپوشش تمام بخش
وابسته به آن شامل دو سكوي شرقي و غربي در بخش 

ساخته [پوشيده] ي آن، همگي از گچ يا گچ و آهك شمال
ترين دخل و تصرف صورت اق بيشتاست. در اين اشده 

ساختماني  ة ساختماني يا دو مرحل ةدو دور گرفته است و
 تر اشاره شد،گونه كه پيشهمان در آن قابل تشخيص است.

پوشش ديوارها از گچ بوده و در زير اين پوشش، از 
متر استفاده شده است. سانتي 20×20×3آجرهايي به ابعاد 

ديوارهاي شرقي و غربي نيز از يك رديف آجر كه به 
و روي  [ساخته شده] كاري چيده شده استصورت آيينه

متر سانتي 4تا  2بين  ي به ضخامتاندود گچرا با آن 
  اند.  پوشانده

غربي آن بوده و به  اق شرقي در بخش جنوبتورودي ا   
اهرو مركزي، جايي كه آثار آن نامشخص انتهاي جنوبي ر

ه صورت منسجم به راهرو ب ةاست و شواهدي از ادام
د. شودست نيامده است، محدود مي

  2 ةساختماني شمار ةمجموع
اق تيك ا آمده از اين ساختمان شاملدستهآثار معماري ب

و سه فضاي  زيرزميني مستقل متصل به ورودي پلكاني آن،
به هم مرتبط بوده  فضا دورسد نظرمي بهكه است زيرزميني 

  و يكي مستقل است. اند 

  1ة اطاق زيرزميني شمار
 ةشدانال حفرشرقي ك ةاق مستقل در نزديكي ديوارتاين ا

سه  از طريقن ه آدسترسي بقرار دارد و (ع) اتوبان امام علي
شرقي آن واقع شده است،  شمال ةرديف پلكان كه در گوش

شكل بوده و فضاي  Lاق تاين ا پذير است. پالنامكان
  .پر شده بوداصلي آن از آوارهاي بنايي 

ها در كه يكي از اين چاه وجود دارد. اق دو چاهتدر اين ا   
شرقي آن و نزديك ديوار جنوبي قرار داشت  بخش جنوب

اق بود و نزديك ديوار تدر بخش جنوب غربي ا و ديگري
در حاقي جداكننده مابين اين دو بقاياي يك ديوار ال .جنوبي
اق امتداد تا ةتا نيمدست آمد ه بشمالي  ـ جنوبي راستاي
. يافته بود

  2 ةفضاهاي زيرزميني ساختمان شمار
آن  درديده كانال ترين بخش آسيبكه بيش 6 ةدر ترانش

لودرها در همين بخش  خاكبرداريعمليات است و واقع 
و  به جهت ممانعت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي

گردشگري متوقف مانده بود، از شرق به غرب دو پلكان 
و يك  شدهدسترسي متصل به دو فضاي كوچك تخريب

دست آمد كه ه كف استقراري بدون بقاياي ديوارهاي آن ب
. شدندثبت  3و  2و  1 هايشمارهه آمده بدستهفضاهاي ب

  3و  1 ةفضاي زيرزميني شمار
 و درقرار داشت  6 ةترين بخش ترانشاين فضا در شرقي
ه و در شمال غربي آن ب 3 ةاق شمارتواقع در نزديكي ا

متر و  75/1رديف پلكان به عرض  5دست آمد. فضا شامل 

شمارتا فضاي يا غربي )14و12،7هاي (ترانشه1 ةاق
در اطاق شرقياين راهرويـجهت غرب در غربي

است.  شده واقع عرض40/2آنطولمركزي و آنمتر
جنوب10/2 انتهاي است. در آنمتر ديوار پشت و غربي

پل دو امضطربةآثار بر تيغثرشده ودرهايلةفشار
ميسراه ديده نظرازي به كه يگانهتوانستهميرسدميشود

ا اين به ورود باشدتراه بوده پل .اق آخرين ازآنةهرچند
ات حدودكف استمترسانتي 45اق هيچباالتر گونهاما

ا ورودي از ديگري بتشاهد نيامد.هاق دست
اديواره اين حدودتهاي ارتفاع تا بهسانتي 40اق متري

افقي وصورت است خفته آنو از صورتباالتر به آجرها
هره و اعمودي شده گير و هشت بقايايي. هيچندچين گونه

پوشش ديوارهااز اين در نيامد.هبگچ دست

شمارتا يا شرقي )11و7هاي (ترانشه 2ةاق
اطاقطول عرض60/2اين و است. 90/1آنمتر متر

بخش تمام اپوشش اين كفواقتهاي اجزايپوشش و
بخش در غربي و شرقي سكوي دو شامل آن به وابسته

آهك و گچ يا گچ از همگي آن، ساخته [پوشيده] شمالي
اشده اين بيشتاست. در صورتاق تصرف و دخل ترين

و است دورگرفته مرحلةدو دو يا ساختمانيةساختماني
است. تشخيص قابل آن پيشهماندر كه شد،گونه اشاره تر

د ازپوشش پوشش، اين زير در و بوده گچ از يوارها
ابعاد به است. سانتي20×20×3آجرهايي شده استفاده متر

به كه آجر رديف يك از نيز غربي و شرقي ديوارهاي
آيينه استصورت شده چيده شده] كاري روي [ساخته و

باآن گچرا ضخامتاندود به مترسانتي 4تا2بيني
اند.پوشانده
اورود جنوبتي بخش در شرقي بهاق و بوده آن غربي

نامشخص آن آثار كه جايي مركزي، راهرو جنوبي انتهاي
ادام از شواهدي و بةاست بهراهرو منسجم هصورت

مي محدود است، نيامده د. شودست

شمارةمجموع 2 ةساختماني
ب معماري شاملدستهآثار ساختمان اين از اآمده اقتيك
مس آن،زيرزميني پلكاني ورودي به متصل فضايتقل سه و

نظرميكهاستزيرزميني بودهفضادورسدبه مرتبط هم به
است. اند مستقل يكي و

شمار زيرزميني 1ةاطاق
ا ديوارتاين نزديكي در مستقل كةاق حفرشرقي ةشدانال

علي امام و(ع) اتوبان دارد بقرار آدسترسي طريقنه سهاز
كه پلكان گوشرديف است،شمالةدر شده واقع آن شرقي

اامكان اين است. پالن فضايLاقتپذير و بوده شكل
بنايي آوارهاي از آن بوداصلي شده  .پر

ا اين چاهتدر دو دارد. اق چاهوجود اين از يكي دركه ها
جنوب داشتبخش قرار جنوبي ديوار نزديك و آن شرقي

ديگري او غربي جنوب بخش ديواراقتدر نزديك و بود
جداكننده .جنوبي الحاقي ديوار يك بقاياي دو اين درمابين
آمدهبشماليـجنوبيراستاي نيمدست امتدادتاةتا اق
بود . يافته

شمار ساختمان زيرزميني 2 ةفضاهاي
ترانش بيش 6ةدر آسيبكه بخش كانالترين آندرديده

وواقع بخشلودرهاخاكبرداريعملياتاست همين در
و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان ممانعت جهت به
پلكان دو غرب به شرق از بود، مانده متوقف گردشگري

تخريب كوچك فضاي دو به متصل يكشدهدسترسي و
ب آن ديوارهاي بقاياي بدون استقراري كههكف آمد دست

ب بدستهفضاهاي . شدندثبت3و2و 1 هايشمارههآمده

شمارف زيرزميني 3و1ةضاي
شرقي در فضا ترانشاين بخش داشت6ةترين درقرار و
ا نزديكي در شمارتواقع ب 3ةاق آن غربي شمال در هو

شامل آمد. فضا عرض 5دست به پلكان و75/1رديف متر
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از  ها تماماًمتر بود. جهت پلكانسانتي 22كف و ارتفاع 
  شرق به غرب است. 

  

  3 ةفضاي شمار
ها و آثار معماري بين فضاي از بين رفتن نهشته علتبه 

از وضعيت اتصال آنها با يكديگر و يا مستقل ، 3و  1 ةشمار
ي شمارة فضا  اما .كدام از همديگر اطالعي نداريم بودن هر

قرار  1 ةتر از فضاي شمارمتر پايينسانتي 40حدود  3
آمده دستهب گرفته است. ساختار آن با توجه به بقاياي كف

سالم نيمهدو ديوار  گوشه است. بقاياياز آن به نظر راست
در دو بخش شرقي و  )يكي سنگي و ديگري آجري(

قابل تشخيص است و از ساير اضالع آن به  جنوبي آن
با حفر  تخريب آن توسط لودرها، اطالعي نداريم. سبب

متر سانتي 144اي از چاهي به قطر سونداژي كوچك، دهانه
هايي از اين د كه مرتبط با دفع فاضالب بود. بخششآشكار 

ه، ، حاوي موادي از قبيل استخوان، شيششد چاه كه كاوش
  . سفال، و ساير مواد فرهنگي بود
  

  2 ةفضاي شمار
و در بخش جنوب  1 ةفضاي شمارات موازدر  اين فضا نيز

متشكل از  2 ةغربي ترانشه قرار گرفته است. فضاي شمار
 در اصل چهار ظاهراًكه است رديف پلكان  سهبقاياي 

يك  .از بين رفته استرديف بوده و بخش فوقاني آن 
آثار دو رديف  فضاي چهارگوشه در پايين پلكان و نيز

جنوبي  ةديوار موازي به شكل سكوي توالت در ديوار
. وجود چاه دفع وجود داردها فضاي پاگرد پايين پله

كند. يييد مأفاضالب در بين اين دو سكو، كاركرد آن را ت
ريب شده توسط لودر تخ كامالًنيمي از فضاي زيرزميني 

  .است
  

  

  گيري نتيجه
، 11، 7، 6هاي  آمده از ترانشهدستهمجموعه معماري ب

نشان از وجود يك شبكه معماري دارد  18و ، 14، 13، 12

به هم وابسته  هرچند كه اين مجموعه به صورت ارگانيك
هاي آن بخش ترينرفتن بيش بين ازبه سبب است اما 

اناسازي آن وجود امكان خو ،سازيآالت راهماشين توسط
تر در بخش زيرزميني اين فضاهاي بيش ندارد. كاوش

معماري انجام گرفت و تنها شاهد از بخش همكف يا 
شده سازييك اجاق يا تنور گلي خواناحياط اين مجموعه 

ساخت اين مجموعه از  ة. شيوبودغربي كانال  ةدر ديوار
 رد.معماري دا ة (دوره)نظر بنايي نشان از حداقل دو مرحل

اول ياد  ةكه ما از آن با نام مرحلـ ترين مرحله شواهد قديم
آمده است و دستهب معماريِ آثارِترين بيش ـ كنيممي

غربي و  و شرقيهاي  شامل تمام فضاهاي زيرزميني و اطاق
دخل و  دوم ةمرحل آثارو تنها  است راهرو مركزي

 ةاطاق شرقي و روي سكوهاي دوگان تصرفاتي است كه در
اتصاالت اين  در كنار شده است. در ديوار شمالي اعمالآن 
همگي به  )اقتسكوي غربي اروي  [الحاقات]ويژه هب(اق تا

 ةتعلق دارد. با توجه به نوع آجرها، شيو  فاز دوم معماري
الحاقات  اينرسد كه به نظر ميچيدمان و الحاقات آن 

  شده است.  اضافهاول  ةهمزمان با مرحل
آمده از اين مجموعه دستهساختارهاي ب بخش اعظم   
مصرفي و  يترين اشيا. بيشآن استهاي دفع فاضالب  چاه

 ياز راهرو معماريهاي آمده از اين مجموعهدستهتزييني ب
الي ها شامل ظروف سفيافته .دست آمده مركزي آن ب

تزييني از جنس قير،  اياي، قاشق مفرغي، شيءآشپزخانه
سوزهاي هاي سفالي، پيه، درپوشدوك استخواني تزييني

و لعابدار است.  سفالي ساده پايه و ظروف دار و بدونپايه
همكف و در دل  ةموجود در طبق شواهد به همراه تنور اين

از استقراري معمولي  ديواره كانال حفر اتوبان همگي نشان
شامل آمده از اين مجموعه دستهمعماري ب دارد. تزيينات

و فضاهاي زيرزميني و  اقتا هكيگچ و آ ةساد پوشش
شكل تزييني با رنگ قرمز و نقش قاشقي و دايره آجرهاي

  . )2(نقشة  است

 

از  ها تماماًمتر بود. جهت پلكانسانتي 22كف و ارتفاع 
  شرق به غرب است. 

  

  3 ةفضاي شمار
ها و آثار معماري بين فضاي از بين رفتن نهشته علتبه 

از وضعيت اتصال آنها با يكديگر و يا مستقل ، 3و  1 ةشمار
ي شمارة فضا  اما .كدام از همديگر اطالعي نداريم بودن هر

قرار  1 ةتر از فضاي شمارمتر پايينسانتي 40حدود  3
آمده ستدهب گرفته است. ساختار آن با توجه به بقاياي كف

سالم نيمهدو ديوار  گوشه است. بقاياياز آن به نظر راست
در دو بخش شرقي و  )يكي سنگي و ديگري آجري(

قابل تشخيص است و از ساير اضالع آن به  جنوبي آن
با حفر  تخريب آن توسط لودرها، اطالعي نداريم. سبب

متر سانتي 144اي از چاهي به قطر سونداژي كوچك، دهانه
هايي از اين د كه مرتبط با دفع فاضالب بود. بخششآشكار 

ه، ، حاوي موادي از قبيل استخوان، شيششدچاه كه كاوش 
  . سفال، و ساير مواد فرهنگي بود
  

  2 ةفضاي شمار
و در بخش جنوب  1 ةفضاي شمارات موازدر  اين فضا نيز

متشكل از  2 ةغربي ترانشه قرار گرفته است. فضاي شمار
 در اصل چهار ظاهراًكه است لكان رديف پ سهبقاياي 

يك  .رديف بوده و بخش فوقاني آن از بين رفته است
آثار دو رديف  فضاي چهارگوشه در پايين پلكان و نيز

جنوبي  ةديوار موازي به شكل سكوي توالت در ديوار
. وجود چاه دفع وجود داردها فضاي پاگرد پايين پله

كند. يييد مأا تفاضالب در بين اين دو سكو، كاركرد آن ر
توسط لودر تخريب شده  كامالًنيمي از فضاي زيرزميني 

  .است
  

  

  گيري نتيجه
، 11، 7، 6هاي  آمده از ترانشهدستهمجموعه معماري ب

نشان از وجود يك شبكه معماري دارد  18و ، 14، 13، 12

به هم وابسته  هرچند كه اين مجموعه به صورت ارگانيك
هاي آن بخش ترينتن بيشرف بين ازبه سبب است اما 

امكان خواناسازي آن وجود  ،سازيآالت راهماشين توسط
تر در بخش زيرزميني اين فضاهاي بيش ندارد. كاوش

معماري انجام گرفت و تنها شاهد از بخش همكف يا 
شده سازييك اجاق يا تنور گلي خواناحياط اين مجموعه 

وعه از ساخت اين مجم ة. شيوبودغربي كانال  ةدر ديوار
 معماري دارد. ة (دوره)نظر بنايي نشان از حداقل دو مرحل

اول ياد  ةكه ما از آن با نام مرحلـ ترين مرحله شواهد قديم
آمده است و دستهب معماريِ آثارِترين بيش ـ كنيممي

غربي و  و شرقيهاي  شامل تمام فضاهاي زيرزميني و اطاق
دخل و  مدو ةمرحل آثارو تنها  است راهرو مركزي

 ةاطاق شرقي و روي سكوهاي دوگان تصرفاتي است كه در
اتصاالت اين  در كنار شده است. در ديوار شمالي اعمالآن 
همگي به  )اقتسكوي غربي اروي  [الحاقات]ويژه هب(اق تا

 ةا توجه به نوع آجرها، شيوبتعلق دارد.   فاز دوم معماري
الحاقات  اينرسد كه به نظر ميچيدمان و الحاقات آن 

  شده است.  اضافهاول  ةهمزمان با مرحل
آمده از اين مجموعه دستهساختارهاي ب بخش اعظم   

مصرفي و  يترين اشيا. بيشآن استهاي دفع فاضالب  چاه
 يراهرواز  معماريهاي آمده از اين مجموعهدستهتزييني ب

الي ها شامل ظروف سفيافته .دست آمده مركزي آن ب
تزييني از جنس قير،  اياي، قاشق مفرغي، شيءآشپزخانه

سوزهاي هاي سفالي، پيهدوك استخواني تزييني، درپوش
و لعابدار است.  سفالي ساده پايه و ظروف دار و بدونپايه
ل همكف و در د ةموجود در طبق شواهد به همراه تنور اين

از استقراري معمولي  ديواره كانال حفر اتوبان همگي نشان
شامل آمده از اين مجموعه دستهمعماري ب دارد. تزيينات

و فضاهاي زيرزميني و  اقتا گچ و آهكي ةساد پوشش
شكل تزييني با رنگ قرمز و نقش قاشقي و دايره آجرهاي

  است. 
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  .(ع)بخش غربي اتوبان امام عليهاي  جانمايي لوكوس ةنقش .2نقشة 

  

آمده از اين دستههاي بسفال ،نظر گاهنگاريماز    
رنگ سبز، تك ةسوزهاي لعابدار سادمجموعه شامل پيه

-ينات گياهي و هندسي قالبييتز داراياتو، سفال اسگرافي
  .شده استمياستفاده   هجري 5تا  2بين قرون  ،شكل

-هجدههاي كاوش ترانشه دربارةبندي كلي  در يك جمع   
بخش اصلي يا أسفانه كه متتوان گفت  ، ميگانه رامپ غربي

آالت پيش از كاوش توسط ماشيناز آثار  درصد 95
شده بود تخريب اري و خاكبرداري گودبردحين سازي راه
، تنها ماندهدر اندك فضاهاي باقيبا كاوش گسترده و 

همراه   زيرزمين واحدهاي مسكوني ةشواهدي از طبق
-پوش معابر شهري يا بهتر بگوييم برونبقايايي از كف

هاي شواهد زيادي از سازه وفرش شهري به صورت آجر
هاي هاي يا لولهآبرساني شامل كانال انتقال آب، تنبوشه

سازي و توزيع انبار ذخيرهسفالين انتقال آب، حوض يا آب
ه دست آمد. اين هاي آبي شبيه به تنوره آسياب بآب، سازه

شهر  ةسازي در حوممنظم ساختمان ةيك شبك گواهله مسئ
هاي گاهنگاري نيز تمام بخش . از نظراستري باستان 

م تا قرن شده در اين رامپ مربوط به صدر اسالكاوش

ها شواهد است. البته در برخي از ترانشه جريپنجم ه
 دست آمد كه عموماًه م نيز بسفالي مربوط به هزاره اول پ

 آن قرار داشت.  زيرينهاي در اليه
 

  منابع:
ـ مرتضايي، محمد و علي صدرائي، محمداسماعيل اسماعيلي 

 گزارش كاوش اتوبان امام)، 1391جلودار، محمدرضا نعمتي (
- (گزارش منتشرنشدة پژوهشكدة باستان (ع) رامپ شرقيعلي

  شناسي). 
ـ مرتضايي، محمد و علي صدرائي، محمداسماعيل اسماعيلي 

گزارش كاوش اتوبان امام )، 1391جلودار، محمدرضا نعمتي (
- (گزارش منتشرنشدة پژوهشكدة باستان رامپ غربي(ع) علي

  شناسي). 
حمداسماعيل اسماعيلي ـ مرتضايي، محمد و علي صدرائي، م

بخشي پروژة كاوش نجات«)، 1393جلودار، محمدرضا نعمتي (
مجموعه ، در: »در محدودة باروي شهر ري (ع)اتوبان امام علي

ن، تهران، صص شناسي ايرا آيي باستان مقاالت دوازدهمين گردهم
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  .(ع)بخش غربي اتوبان امام عليهاي  جانمايي لوكوس ةنقش .2تصوير 

  

ن آمده از ايدستههاي بسفال ،نظر گاهنگاريماز    
رنگ سبز، تك ةسوزهاي لعابدار سادمجموعه شامل پيه
-ينات گياهي و هندسي قالبييتز داراياسگرافياتو، سفال 

  .شده استمياستفاده   هجري 5تا  2بين قرون  ،شكل
-هجدههاي كاوش ترانشه دربارةبندي كلي  در يك جمع   

بخش اصلي يا أسفانه كه متتوان گفت  ، ميگانه رامپ غربي
آالت پيش از كاوش توسط ماشيناز آثار  صددر 95
شده بود تخريب گودبرداري و خاكبرداري حين سازي راه
، تنها ماندهدر اندك فضاهاي باقيبا كاوش گسترده و 

همراه   زيرزمين واحدهاي مسكوني ةشواهدي از طبق
-پوش معابر شهري يا بهتر بگوييم برونبقايايي از كف

هاي د زيادي از سازهشواه وفرش شهري به صورت آجر
هاي هاي يا لولهآبرساني شامل كانال انتقال آب، تنبوشه

سازي و توزيع انبار ذخيرهسفالين انتقال آب، حوض يا آب
ه دست آمد. اين هاي آبي شبيه به تنوره آسياب بآب، سازه

شهر  ةسازي در حوممنظم ساختمان ةيك شبك گواهله مسئ
هاي ري نيز تمام بخشگاهنگا . از نظراستري باستان 

شده در اين رامپ مربوط به صدر اسالم تا قرن كاوش

ها شواهد است. البته در برخي از ترانشه جريپنجم ه
 دست آمد كه عموماًه م نيز بسفالي مربوط به هزاره اول پ

 آن قرار داشت.  زيرينهاي در اليه
 

  منابع:
اسماعيل اسماعيلي محمد، علي صدرائي ومحمد  ،مرتضاييـ 

گزارش كاوش اتوبان امام  ،)1391محمدرضا نعمتي ( جلودار،
- باستان ةپژوهشكد ةنشد(گزارش منتشر (ع) رامپ شرقيعلي

  شناسي). 
لي اسماعيل اسماعيمحمد، علي صدرائي و محمد ،مرتضاييـ 

گزارش كاوش اتوبان امام  ،)1391محمدرضا نعمتي ( جلودار،
- باستان ةپژوهشكد ةنشدمنتشر(گزارش  غربي رامپ(ع) علي

  شناسي). 
اسماعيل اسماعيلي محمد، علي صدرائي و محمد ،مرتضاييـ 

 ةبخشي پروژكاوش نجات« ،)1393محمدرضا نعمتي ( جلودار،
مجموعه  ، در:»هر ريباروي ش ةدر محدود (ع)اتوبان امام علي

صص ، تهران، نشناسي ايرا آيي باستان مقاالت دوازدهمين گردهم
  . 388ـ 385
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