
آمده از فازِ  دست دشت ميناب در دوران اسالمي؛ با اتكا به مدارك به
  شناختيِ دشت ميناب  هاي باستان نخست بررسي

  )1(بخش 
  سيامك سرلك

  .يشناس ژوهشكدة باستانشناس پ باستان
Sarlak_siamak@yahoo.com

  شيرين عقيلي
  .شناسي ميناب نهاي باستا شناس عضو هيئت بررسي باستان

  7/7/91 دريافت: تاريخ
  3/3/92 تاريخ پذيرش:

  چكيده
آغاز شد و  1381شناسي از زمستان  شناس پژوهشكدة باستان شناختي دشت ميناب و رودان به سرپرستي سيامك سرلك، باستان هاي باستان بررسي

رسي و شناسايي آثار تاريخي ـ فرهنگيِ هاي دشت ميناب، مطابق با اهداف بررسي، محدود به بر به مدت دو فصل ادامه يافت. فاز نخست بررسي
هاي  هاي انساني كه ناشي از توسعة فعاليت ترين دخل و تصرفها عموماً بيشبخشِ مركزي شهرستان ميناب بود. در بخش مركزي شهرستان
هرة توپوگرافي اوليه اين هاي كامالً مشهود در چ گيرد و حاصل آن ايجاد دگرگوني اقتصادي ـ صنعتي و خدمات اجتماعي شهري است، صورت مي

هاي  شناختي كه در بخش هاي باستان هاي فراوان به آثار تاريخي ـ فرهنگي است. به همين سبب بررسي مناطق و به تبع آن وارد شدن آسيب
لل پيش گفته از بين رفته و از آثار تاريخي فرهنگي، به ع رو است و غالباً بخش مهمي هاي زيادي روبه شود، عموماً با چالش ها انجام مي مركزي شهر

هاي دشت ميناب تالش شد تا اشراف كاملي نسبت به شناخت بقاياي آثار  هاي شهري قرار گرفته اند. در فصل نخست بررسي وسازيا در زير ساخت
تعلق به هزارة سوم اثر تاريخي ـ فرهنگي م 80تاريخي ـ فرهنگي بخش مركزي شهرستان ميناب حاصل شود كه نتيجة آن شناخت و ثبت بيش از 

بخش مركزي دشت ميناب در فصل نخست  م تا پايان دورة قاجاريه است. اين نوشتار صرفاً به مطالعه، پژوهش، و معرفي آثار دورانِ اسالمي در ق
رس و آبراهة حياتي و كرانة خليج فاپردازد. مناطق ميناب و رودان، به سبب واقع شدن در كرانه و پسشناسي دشت ميناب مي هاي باستان بررسي

سيار استراتژيك آن يعني تنگة هرمز، در طول تاريخ هم از منظر تاريخي ـ فرهنگي و هم سياسي ـ اجتماعي و البته اقتصادي از اهميت و جايگاه ب
هاي مختلف فرهنگي فالت  زهالمللي) بين مناطق و حواي و بيناز بعد درون منطقهويژه در برقراري ارتباطات فرهنگي (به مهمي برخوردار است، 

با سواحل   هاي هند، چين، پاكستان و در مقاطع تاريخي دوران اسالمي چنين با كشورايران با سواحل جنوبي و جنوب غربي خليج فارس و هم
هاي فرهنگي فالت ايران  آوردم به بعد، دستويژه از هزارة سوم قمديترانه. حوزة فرهنگي خليج فارس به عنوان معبر توسعة فرهنگي فالت ايران، به

كرده است. با اتكا به اسناد  رود جازموريان، و جلگة فارس) را به سواحل جنوبي خليج فارس منتقل ميهاي فرهنگي جنوب شرق، هليل ويژه حوزهبه(
ها و  ادامه يافته است. وجود سبكهمچنان  چنين دوران اسالمي شناختي و تاريخي، اين روند در دوران پارت و ساساني و هم و مدارك باستان

هاي فرهنگي فالت ايران در مناطق جنوبي خليج فارس مؤيد  چنين ديگر نمودهاي صنعتي در قالب اشياي گوناگون و هم هاي هنري و تكنيك سنت
  اين نظر است. 

مانده بود. هدف دوم در راستاي ار فرهنگي برجايكلية آث شناختيِ دشت ميناب، شناسايي عمومي هاي باستان ترين هدف فازِ نخست بررسيمهم     
شناسي  و ارائه آن به گروه نقشة پژوهشكدة باستان 25000/1شده بر روي نقشه شناسي كشور، تعيين دقيق آثار شناسايي تهيه و تدوين نقشه باستان

رست آثار ملي را داشتند. در كنار اين اهداف، اهداف اي بود كه قابليت و ظرفيت ثبت در فهبود. هدف سوم نيز تهية پروندة ثبتي آثار فرهنگي
ها عموماً پيمايشي انجام شد. پژوهشي (هدف چهارم) نيز همواره مد نظر بود. بررسي

  هاي كليدي واژه
شناسي، دشت ميناب، سفال اسالمي. بررسيِ باستان
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  موقعيت جغرافيايي و پيشينة تاريخي ميناب
هاي شهرستان ديگر به نام شهرستان ميناب به انضمام هفت 

آبـاد  بندر عباس، بندر لنگه، قشم، ابوموسي، رودان، حـاجي 
ــادســعادت( ) و جاســك بــر اســاس آخــرين تقســيمات آب

  دهند.كشوري، استان هرمزگان را تشكيل مي
اين شهر در پانزده كيلـومتري سـاحل شـمالي دريـاي     
عمــان و درحاشــية شــرقي رود مينــاب قــرار دارد. اســتان  

با تصويب مجلس شوراي ملي  1339گان ابتدا درسال هرمز
ناميده شد » فرمانداري كل بنادر و جزايردرياي عمان«به نام 

، فرمانداري كل بنادر و جزاير خليج 1346و سپس در سال 
فارس (بوشهر) با فرمانداري كل بنادر و جزاير درياي عمان 

ج (بندر عباس) ادغام شد و اولين استان را در حاشـية خلـي  
  تشكيل دادند. » استان ساحلي«فارس و درياي عمان به نام 

چندي بعد نام هرمزگان به مناسبت نام تاريخي هرمـز  
و بــه لحــاظ اهميــت اســتراتژيك تنگــة هرمــز و موقعيــت 
جغرافيايي آن، بر اين استان گذاشـته شـد و بـدين ترتيـب     
استان ساحلي به دو استان جداگانه امـروزي، يعنـي اسـتان    

به مركزيت بندرعباس و استان بوشهر به مركزيت هرمزگان 
 ).9ـ 8: 1379شد (خانداني، بوشهر، تقسيم 

در بارة وجه تسمية هرمز آمده است كه: هرموز حتمـاً  
بـه  » هـور «نوشته شـود، زيـرا قسـمت اول آن    » واو«بايد با 
نام واليت » موز/ موغ«يا خليج و جزء دوم آن » خور«معني 

ف آن و موغســتان = نخلســتان) موغســتان (مينــاب و اطــرا
» هرمـوز «). نام هرمـز را عـالوه بـر    4: 1381است (نوايي، 

نيـز در بعضـي از   » ارموس«يا » هرموج«توان به صورت  مي
» ارمـزد «اسناد مكتوب يافت و حتي آن را برگرفتـه از واژه  

به معني خداي يگانه و يا سرور دانا دانسته اند » هورمزد«يا 
  ).8: 1379(خانداني، 
بـه  » هرمـوز «يـا  » هرمز«طوركه در باال آمد كلمة همان

ــي  ــالق م ــاحلي اط ــواحي س ــه داراي  بخشــي از ن ــده ك ش
هاي وسيع بوده است و امروزه آن را با نام مينـاب   نخلستان

شناسيم. در واقع دو كلمة هرموز و ميناب چـه در متـون    مي
هاي مختلف به جا مانده از قرون گذشته، از جمله يادداشت

ــا و چــه در  ن و توصــيفات ســياحان و ســفرنامهمورخــا ه
اخير در موضوع جغرافيا و تاريخ منطقه،  هاي علمي گزارش

بـا  » هرمز«جين و همراه بوده اند. جزء اول كلمه عهايي نام
معني بوده و جـزء دوم ايـن   هم» خور«به معني 1»مينا«كلمه 

كلمه نيز به معني نخلستان است كه به ميناب و اطـراف آن  
  شده است. ق مياطال

شناسـيم در   آنچه كه امروزه با نـام دشـت مينـاب مـي    
شده اسـت. تـا آنجـا كـه      روزگاراني با نام هرمز شناخته مي

گروهي شهر و بندر هرمز قديم را همان شهر و بندر ميناب 
در باب صحت اين ادعـا    دانند. ارائة نظر قطعي و علمي مي

ي دشـت  شناسـ  هـاي باسـتان   هدفي است كه در طي بررسي
شود. اما آنچه كه مسلم و واضح اسـت، آن   ميناب دنبال مي

است كه دشت ميناب امروزي و هرمز قديم، منطبق بر يـك  
عرصة فرهنگي و جغرافيايي نسبتاً وسـيع بـوده اسـت و در    
طي قرون دستخوش حوادث و تحوالت و تغييـرات نسـبتاً   
يكسان شده اند، تا آنجا كـه غـور و جسـتجو در تـاريخ و     

نگ هـر يـك مـا را بـه سـوي شـناخت و تفحـص در        فره
  شود.  ديگري رهنمون مي

تا اوايل قرن هشـتم هجـري/ چهـاردهم مـيالدي نـام      
شد، در نزديكي مصب رودخانة  هرموز به بندري اطالق مي

رودان يا ميناب در نزديكي بندر ميناب امـروزي (رودخانـة   
ودان و هاي رودخانة رميناب در منابع ايراني و يوناني به نام

رودخانة آناميس نيز معروف است). بعضي محل هرمز كهنه 
كه لسـترنج در كتـاب   دانند. چنان را دقيقاً ميناب امروزي مي
  آورده است: هاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين

هرمز كهنه يعنـي هرمـزي كـه در درون خشـكي
قاصـد، يعنـي نصـف 2واقع بود، تا ساحل دريـا  

ته و به قول اصطخري در كنار روز راه فاصله داش
ها از دريـا بـه اي از خليج فارس كه كشتيباريكه
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شد، كردند و آبجير ناميده مي آنجا رفت و آمد مي
هاي اين شهر هنوز در محلي كـه   واقع بود. خرابه

ــاب«آن را  ــوالً » من ــاو«و معم ــده  » من ــد دي گوين
  .)340: 1337(لسترنج، شود  مي

و آمـد بازرگـاني    طبق متون سـومري و اكـدي رفـت   
تر از اين تاريخ يعني از اوايل هزارة سـوم پـيش   خيلي پيش

از ميالد در خليج فارس برقرار بوده است. اين متون نشـان  
النهرين مس و چوب، عـاج،  دهد كه از اين راه مردم بين مي

كرده اند. در نيمة اول  هاي قيمتي و حتي پياز وارد ميسنگ
ريان از همين راه براي كارهاي هزارة اول پيش از ميالد آشو

  كردند. بازرگاني خود استفاده مي
خليج فارس كه متقدمان آن را با اقيانوس هند و بحـر  

ــم   ــر روي ه ــا«احم ــا » ايروتري ــره«ي ــي» اريت ــد،  م ناميدن
زمـين از طريـق دريـا بـه     ترين راه وصول به مشـرق  نزديك

 كلده توسط دو پيكري» بروسوس«آيد. بنا بر گفته  شمار مي
كه يك نيمة آن انسـان و نيمـة ديگـر آن مـاهي اسـت و از      
درياي اريتره آمده، معمـور و آبـاد شـده و مـردم كلـده بـه       
ــن دو   ــام اي ــد. ن ــه ان ــرا گرفت ــدگي را ف وســيلة او آداب زن

ها بـوده كـه بـال     خداي آب» اآ«احتماالً همان» آعانس«پيكر
  الهة كلدانيان است.» اآ«يا » ايا«شبهه مشتق از نام 

يخ قريب به يقين دريانوردي در خليج فارس تقريباً تار
شـود. يعنـي از زمـاني كـه م شـروع مـي  ق 8از اواخر قرن 

سناخريب به پناهندگان جزاير خليج حمله كرد و به وسيلة 
ها براي او ساخته و از مديترانـه آورده هايي كه فينيقي كشتي

: 1351 بودند براي سركوبي آنها عزيمت كرد (ويليامسـون، 
142.(  

هـا بنـا شـده اسـت،      شهر ميناب امروزي كه بر دامنـه 
ييالق شهر و بندر هرمز كهنـه بـوده اسـت كـه در شـرايط      

  رفتند.نامساعد جوي، مردم به آن منطقه مي
يابيم كه امير هرمز در قيد  هاي ماركوپولو درمي از گفته

شـده، لـيكن اغلـب، اطاعت حكمرانان كرمان محسوب مي

چنـين اميـر هرمـز    پرداختـه اسـت. هـم    يخراج مقرره را نم
ساحل عرب و بندرگاه كلهات را تحت نفوذ داشـته اسـت.   

اي عربـي االصـل حكومـت    از قرار معلوم در اينجا سلسـله 
» محمود كلهـاتي «كرده است چرا كه نام مؤسس سلسله  مي

  ).50: 1308بوده است (بارتولد، 
تجـارت خـارجي ايـران كـه در     دهـد:   وي توضيح مي

لجوقي فراتر از مرزهاي جهان اسالم رفتـه بـود، بـا    دورة س
ق 701هجــوم مغــوالن ضــربه شــديدي خــورد. در ســال  

الدين اياز، پانزدهمين نفر از ملوك م) ميربهاء1302/ 1301(
هرموز، چون نتوانست در برابر حمـالت مغـوالن پايـداري    
كند، شهر هرموز را در ساحل خليج فارس ترك كرده و بـه  

روي بنــدر هرمــوز و در ســه در روبــهجزيــره جــرون كــه 
ق 715فرسخي آن قرار داشت، پناه بـرد. ايـن انتقـال را در    

). شـهر هرمـوز كـه    342ـ 341: 1337دانسته اند (لسترنج، 
ديگر صاحب و مالكي نداشت اندك اندك از پـاي درآمـد.
در اينجــا الزم بــه ذكــر اســت كــه در واقــع اوج پيشــرفت 

زمان سلجوقي تا اين زمان  اقتصادي ـ تجاري هرمز كهنه از 
يعني حكومت ايلخاني بـود كـه علـت اصـلي آن، مسـدود

هاي سالجقه و بيزانس بـودهبودن راه زميني به علت جنگ
  است. 

ظاهراً اولـين اروپـايي كـه از بنـدر جديـد هرمـوز در
جزيرة جرون ديدن كرده است اودريك دوپرودنون، كشيش 

وستان و چـين از ايـنايتاليايي است كه در راه رفتن به هند
م).  ابن بطوطه 1321ق/ 721بندر ديدار كرده است (حدود 

طنجي حدود ده سال بعـد از پرودنـون ايـن بنـدر را ديـده
  است.

ز كهنـه و سـپس جزيـرة هرمـز و در قـرونهرمبندر 
بوده انـد. تـا برخوردارمتأخر بندر ميناب از اهميت شاياني 

نيروهـاي قدرتمنـدجايي كه تسلط بر آنها از اهداف كليـة  
آمده اسـت. بـا آنكـه امـروزه مسلط بر منطقه به حساب مي

دانيم محدوده وگسترة دشت ميناب (هرمز) را به درستي مي
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و شهر هرمز كهنـه در سـاحل خلـيج يابي بندر اما موقعيت
فارس ـ كـه در اعصـار جديـدتر مينـاب نقـش سياسـي ـ

  ت است.اقتصادي آن را بر عهده گرفته است ـ حائز اهمي
هاي مكتوب، همزمان با  تحليل داده راستادر اين 

هاي  شناسي منطقه و تطبيق داده هاي باستان بررسي
هاي مورد شناسايي با اسناد  شناسي از محوطه باستان

تواند راهگشاي ارائه تصويري دقيق و روشن  نوشتاري، مي
چنين بازسازي يابيِ بندر هرمز كهنه و هماز آن و مكان

گاه مخدوش از دشت ميناب و موقعيت سياسي ـ تصورات 
  اجتماعي ـ اقتصادي آن در اعصار گوناگون باشد. 

  محيطي دشت مينابهاي جغرافيايي و زيستويژگي
اي از شـمال غربـي بـه    استان هرمزگان به صـورت باريكـه  

طرف جنوب شرقي در جنوب ايران و در سـواحل شـمالي   
عرض  28 57'تا  20 24'درياي عمان و خليج فارس بين 

طول شرقي و مسلط بر تنگة  59 15'تا  53 41'شمالي و 
  هرمز قرار دارد.
و  55 4' 56"ميناب در طول جغرافيايي  شهرستان

"27 '7 40  كيلومتر مربع وسعت است كه  5/6878داراي
درصد از كل مساحت استان است كه بعد از 3/10معادل 

درصد)،   5/22(درصد)، بندر لنگه 9/19بندر عباس (
درصد) پنجمين 4/16آباد (درصد)،  و حاجي 2/24جاسك (

  شهرستان بزرگ استان است.
در حاشية ساحل شمالي تنگة هرمز  مينابشهرستان 

قرار دارد كه از شمال به استان كرمان و شهرستان رودان و 
از شرق به جاسك و از غرب به بندر عباس محدود 

ي آن را عوارض طبيعي شود. بخش شمالي و شمال شرق مي
اش را كرانة درياي عمان در بر ارتفاعات و دامنة جنوبي

گرفته است. تنگة رودان در شمال غربي شهرستان ارتباط 
تر و معبر جنوبي (ميناب ـ شمال ميناب را با مناطق شمالي

كرده  بشاگرد) ارتباط منطقه را با فرهنگ درة سند برقرار مي

اب ـ بندر عباس نيز دشت است. همچنين جادة كهن مين
رودان را به دشت ميناب پيوند خوزستان (سوزيانا) و ميان

هاي كهن شهرستان با اندك داده است. امروزه نيز راه مي
  شوند. هاي ميناب محسوب مي تغييري معتبرترين جاده

شهرستان ميناب در عرض جغرافيايي  قرارگيري
 24اكثر  نزديك به منطقة حاره و بارش متوسط آن كه حد

است كه مردم  متر در سال است، از عوامل مهمي ميلي
آبي و خسارت ديدن محصوالت منطقه را همواره نگران كم

در «گيري مراسم ويژة سازد، تا جايي كه به شكل زراعي مي
  انجاميده است. »طلب باران

اي كه از شمال غرب وارد نجد جريان هواي مديترانه
ي بر بارش زمستاني منطقه دارد. شود، تأثير زيادايران مي

هاي عربستان و اقيانوس هند نيز  تودة هوايي سيبري و جبهه
بر آب و هواي منطقه مؤثر است. در فصل نخست 

شناسي دشت ميناب با بررسي ساحل  هاي باستان بررسي
حوزة سيالبي وسيع  7لنگي، رود ميناب تا رودخانة حسن

اي و ودخانهگذاري رتشخيص داده شد كه حاصل رسوب
تراس را در ساحل به وجود  4نشيني درياست و عقب

  آورده است.
 150در شهرستان ميناب طول دشت در حدود 

كيلومتر است. با اين  25كيلومتر و عرض نسبي آن 
هاي ساحلي  ترين دشتگستردگي، دشت ميناب از مهم

هاي بالقوه از  آيد كه داراي پتانسيلجنوب ايران به شمار مي
ترين رودخانة منطقه، رود ميناب اكوسيستم است. مهمنظر 

- هاي زمين است. رودخانة ميناب در طي مسير خود از اليه

هاي  گذشته و سپس از اليه» گابروي بند زيارت«ساختي 
كند و هاي ائوسن عبور ميهاي آهكي دوركان و اليه سنگ

قبل از آنكه رودخانة منوجان به جويبارهاي غير قابل كنترل 
 :Mccall,1985پيچيد (سد، به سمت شمال غربي ميبر

). با پيوستن رود جغين كه با جهت شرقي ـ غربي به 29
خورد، آب اين رودخانة طغياني در رود ميناب پيوند مي
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شود و آب آشاميدني و پشت سد ميناب ذخيره مي
كند. كشاورزي منطقة ميناب و بندر عباس را تأمين مي

ه مسيل بزرگ نمكي در قسمت هاي فصلي عمدتاً بمسيل
جنوبي دهستان گوربند وارد شده و سپس بعد از گذشتن از 

زار نمكي يا به رودخانة غربي شهرستان ميناب مسيل شوره
ريزد و يا به صورت خورهايي به لنگي) مي(رودخانة حسن

  پيوندد. خليج فارس و عمان مي
ترين خورهاي شهرستان ميناب از شرق به عمده
ارت اند از خور كربان، چاالك، كوهستك، كرگان، غرب، عب

هاي لشگري، دولتگان، كوئي، چاه خان (مشتمل بر حوزه
كش، سي پري ياري، كالهي)، پراو، و تياب كالنگ. غالم

مسلماً رودخانة ميناب در گذشته مسيرهاي ديگري داشته 
يافته است. اين تغيير مورفولوژيكي كه دامنة آنها تغيير مي

گيري استقرارهاي دوران تاريخي و اساسي در شكلتأثيري 
  داشته اند.  اسالمي 

هاي ساحلي مشتمل بر رس و ماسه و سيلت و نهشته
هاي دريايي را به همراه خود زار است كه صدفشوره

ها و ارتفاعات  هاي ساحلي، دامنهدارند. به غير از نهشته
) و لوژيشناسي (ليتومنطقه تا دامنة كوه زندان از نظر سنگ

  شناختي متفاوت هستند.هاي زمين سازند

  حوضة پست ساحلي
شناختي در محدودة حوضة پست ساحلي از نظر زمين

ها به هاي شمالي است و بخش خارجي اين كوه كوه
هاي  شناسي شامل گونهآيد و از نظر سنگ حساب مي

ها هاي آهكي و رسي و سيماني است. سطوح سنگسنگ
و رطوبت تغيير رنگ يافته و اكسيده به علت هوازدگي 

  شده اند. 
ها پيشروي در  ها (با وجود كيلومتر در امتداد مسيل
هاي متفاوت از  سنگها مملو از قلوه دشت) بستر رودخانه

ها كه توسط جريان لحاظ جنس و اندازه است. اين سنگ

آب از فواصل دور حمل شده اند، حاصل فرسايش 
شناسي اند. ن دوم و سوم زمينساختي دوراهاي زمين اليه

هاي جانبي رودها  ها و شاخه پراكندگي آنها در بستر مسيل
سازي مورد در پي  به عنوان يكي از مصالح معماري بومي

  استفاده است. 
ها در سطح دشت به  مانده بين مسيلفضاهاي باقي

ارتفاع هستند كه نسبت به بستر رود هايي كم صورت پشته
هاي ساحلي از نوع تر هستند. اين پشتهعمتر مرتف 6تا  2

Flat Plain هاي منطقه بر روي آنها  هستند كه استقرار
  صورت گرفته است. 

ها و شعبات آنها در عمق و زير زمين تا  امتداد مسيل
يابند. اين  مسيل بزرگ نمكي از شرق به غرب ادامه مي

مسيل نمكي در گذشته خور بزرگي بوده است و اكنون 
ترين پتانسيل زيستي را نسبت به اري است كه كمزشوره
هاي زراعي دارد. تداوم جريان آب بعد از عبور از الية  پشته

آباد، و زار نمكي در حوالي روستاي دهو، بلبلزيرين شوره
شود كه دهانة هايي نمايان مي شمال تياب به صورت چشمه

زار نمكي ها در زير شوره افق محل عبور مسيلآنها، هم
است. حاشية شمالي مسيل نمكي سومين لبة تراس پسرَوي 
درياست كه در شمال و شرق آن به سمت كوهپايه دو 
تراس ديگر وجود داشته است. تشخيص امتداد كنارة 

ها به سبب فرسايش و تسطيح زراعي تا حدودي  تراس
  رسد. مشكل به نظر مي

هاي جديدتر ساحلي  در جنوب مسيل نمكي نهشته
و سيلت) به همراه قطعات شكستة صدف  (ماسه، رس،

ماندة دريايي تا سواحل تداوم يافته است. امتداد باقي
هاي گذشته كه در مسيرشان تغيير صورت پذيرفته،  مسيل
تر از شود كه فروافتاده هاي پست را شامل مي زمين
هاي  ها پوشيده از گونه هاي خاكي هستند. اين چاله پشته

هاي  اغ، و... هستند. نهشتهزاري، گز، تگياهان شوره
توان  كواترنري در منطقة ميناب را  در منطقة دمشهر مي
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گيرد. مشاهده كرد كه از دامنه تا ساحل را در بر مي
بخش شمالي و شمال شرقي شهرستان ميناب را  

ها به ارتفاعات در بر گرفته است. حداكثر ارتفاع قلل كوه
ترين اين عمدهرسد.  متر باالتر از سطح دريا مي 1000

ترين منطقه را ارتفاعات عبارت اند از كوه زندان كه مرتفع
دهد وكوه كلوك، خاكو، گدارانجير، خارو،  تشكيل مي

دالونان (داالنو)، درة محمدي، كوه سفيد راونگ، كوه سفيد 
هاي بار شهداري، كوه شهوار، پاالني، و قسمتي از كوه

هاي پونيكن، سيبا، بشاگرد در شمال بخشِ بيابان شامل كوه
بردست، گور كوه، و ديلم. 

  هاي نمكي گنبد
هـاي   تـرين اليـه  هاي نمكي (سازند هرمـز) كـه پـايين    گنبد
هـايي هسـتند كـه     ساختي منطقه هستند در واقـع اليـه  زمين

گردد. با نفوذ اليـة نمكـي در    سبب شوري آب رودخانه مي
كـه  هاي ارتفاعات، زمينة شوري آبهـايي   تاقديس و ناوديس

يابند قبالً فراهم شـده اسـت. ايـن     در امتداد آنها جريان مي
هـاي نمكـي و تبخيـري اسـت كـه      سازند متشكل از سنگ

رود.  هاي تبخيري در ايران به شمار مي ترين سنگ قديمي
لنگي و رودخانة ميناب، در فاصلة دو رودخانة حسن

هاي ديگري از جمله سودر، چاه شيرين، كرين،  رودخانه
، داالنو، مهنو، و رود درة عبداهللا قرار دارند. اكثر آب كهور
گيرند و  هاي كوه زندان سر چشمه مي ها از دامنه رودخانه

ريزند. هر  بعد از عبور از جلگه رسوبي به تنگة هرمز مي
ها و  اي است. مجموعه اين فرورفتگيرودخانه داراي دره

 هاي ها ناشي از فرسايشي است كه بر اثر ريزشبرجستگي
هاي آبي صورت پذيرفته اند و چهرة جوي و جريان

تاقديس ميناب را كه خود بر اثر حركت تكتونيكي حادث 
  شده به سيما و پيكر كنوني مبدل كرده است. 

افكنه هر رودخانه در خروجي آن قرار مخروط
ها  هاي رودخانه گيرد و به سبب نزديكي خروجي مي

پيوسته همرند و بهگيها در كنار هم قرار مي افكنهمخروط
» دشت سر«) يا Glacisشوند و تشكيل يك گالسي ( مي
از مواد رسوبي فرسايش يافته   دهند. دشت سر تراكمي مي

است كه به مرور زمان بر ضخامت آن افزوده شده است. 
 3تر، سطح دشت را كاويده و در عمق هاي جوان رودخانه

زراعت آب  يابند. از نظر كشاورزي و متر جريان مي 10تا 
شود. به همين علت آبادانيِ  ها بر دشت سوار نمي رودخانه

با احداث  دشت ميناب در دورة تاريخي و اسالمي 
هاي آبي مقدور شده است. با عقب نشيني دريا  سازه

ورسوب گذاري حاصل از اين پسروي در انتهاي 
ترين عامل ها خورهايي شكل گرفته است كه مهم رودخانه

  بوده و هستند.تجارت دريايي 
به علت سستي خاك دشت و حالت طغياني 

ها در فصول پرباران، مسير رودها در دشت تغيير  رودخانه
هاي آبي و  يافته است و اين تغييرات بر ديناميسم سازه مي

گيري الگوهاي استقراري مؤثر بوده است. به همين شكل
هاي  هاي استقراري را در بعضي از محوطه علت تداوم دوره

ترين عامل تداوم استقرار در كنيم. مهم استاني مشاهده نميب
هاي ارتباطي و به دور بودن از  مناطق خشك، وجود راه

هاي سيالبي خطرات سيالبي است. بر اثر فعاليت جريان
-ها بريده پهنة دشت ميناب مرتباً بر اثر تغيير مسيل سيالب

ها، سطوحي شكل  بريده شده است. در بين بريدگي
ها چند متري بلندتر اند. نظر به  رند كه از بستر مسيلگي مي

ها در گذشته بر  ها)، استقرار فرمپهناوري اين سكوها (پالت
  آنها صورت گرفته اند.

توان بـه مـوارد هاي مورفولوژيكي ميناب مي از شاخصه     
  زير اشاره كرد:
رويـم بـر ميـزان ها به سمت ساحل پيش مي هرچه از دامنه
زارهـا افـزايششود و وسعت شوره فزوده ميشوري خاك ا

يابد. در تصاوير هوايي، اين مناطق به صـورت دوايـر و مي
شوند كه جريان آبـي از شـمال ديده مي  هاي نامنظمي بيضي
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شـده   به آنها وارد و از جنوب به سـمت دريـا كشـيده مـي    
  است. 

هاي دريايي شان به وفور صدفها كه بر سطح اين كفه
شاهده كرد، يادآور خورهاي گذشته اند كه در توان م را مي

ها با دريا فاصله دارند. در سطح شرقي  حال حاضر كيلومتر
ها (كفة چلو گاوميشي) هنوز  كفه و يا غربي بعضي از اين

ها  توان رد بارانداز را تشخيص داد. در كنارة اين كفه هم مي
هايي قرار داشته است كه پوشيده از در گذشته مرداب

هاي آنها در گياهان مردابي بوده است و بوميان از برگ
به اين  كرده اند. در زبان بومي  ساخت حصير استفاده مي

ها به علت  گويند. اين كفه مي Piskerكر گياهان مردابي پيس
وجود امالح نمكي، سفيد رنگ اند و به خوبي نور 

كنند و داراي بستري خشك و  خورشيد را منعكس مي
سخت هستند و در نگاه نخست به شكل صحرا به نظر 

  ).304: 1374رسند ( دريو،  مي
چنين مطالعة تصاوير هاي محيطي و هم در بررسي
شود كه  ارتفاعي مشاهده مياي خاكي كمه هوايي برجستگي

به طور منقطع و در امتداد كيلومترها ادامه دارد. اين چهرة 
كند. در  مورفولوژيكي خط ساحلي را در گذشته تداعي مي

پهنة دشت و با فاصله از هم، سه پشتة ساحلي قابل 
تشخيص است كه بر اثر پسروي درياي عمان حاصل شده 

هاي نمكي،  ها نظير سواحلِ كفه هاند. در امتداد اين پشت
ها  هاي پراكنده اي مشهود است. ارتفاع اين پشته سفال

تر و پشتة تر به دريا ارتفاع كممتفاوت است؛ پشتة نزديك
  تري دارد. تر به دامنه، ارتفاع بيشنزديك

هاي محيطي،  در تصاوير هوايي و بررسي
گويش شود كه به  هاي نسبتاً بلندي مشاهده مي برجستگي

ها بقاياي  گويند. معدودي از اين تپه به آنها تمپ مي بومي 
هاي معماري مشاهده  اي هستند كه بر روي آنها سازهصخره

هاي  ها كه عمدتاً آجري هستند محل شود. اين سازه مي
مناسبي براي پخش آب به نقاط فرودست بوده اند. 

ع هاي باستاني هستند كه بر پهنة وسي هاي ديگر تپه تپه
- ها مشاهده مي ها) محصور بين مسيل فرمهاي (پالتسكو

× 250متر و ابعاد 5تا  4با ارتفاع » تمپ سرخ«شوند، نظير 
متر در منطقة گورزانگ كه حاصل انباشت بقاياي  300

  ).Williamson, 1970استقراري گذشته است (
هايي كه در جنوب شرقي دشت به صورت  ماسهتل

اي اند كه هايي ماسه شود، تپه ه ميهاي بلند شني مشاهد تپه
در شمال غربي جوزان با جهت جنوب شرقي ـ شمال 

لنگي ادامه دارند. غربي با فواصل دور از هم تا ساحل حسن
ها (تمپ) شامل سوهران، ارزنكار، چهار بن نخل  اين تپه

متر است.  20تا  10(مغ)، و سرپشت هستند. ارتفاع آنها از 
دامنة بعضي از آنها سازة آبي (چاه به نقل از بوميان در 

  سنگي) وجود دارد؛ نظير دامنة غربي چار بن نخل.

  شناسي دشت ميناب پيشينة مطالعات باستان
شناسي دشـت مينـاب را در چهـار چـوب      مطالعات باستان

تـوان بـه دو    هاي محدود، مي زنيو گمانه هاي علمي  بررسي
شناسـان   سـتان شناسان داخلـي و با  هاي باستان گروه فعاليت

  خارجي تقسيم كرد.
سه هيئت  1350و  1349، 1348هاي  در زمستان سال

شناسي  ايراني به صورت جداگانه از طرف اداره كل باستان
به » شناسي استان ساحلي بررسي باستان«براي انجام پروژة 

اين مناطق اعزام شدند كه آقايان ياسي، بابك، و شاملو در 
ليت اين پروژه را بر عهده هاي مجزا، مسئو رأس هيئت

  داشتند. 
ها همراه با آقايان احمد آقاي ياسي در طي اين سال

درباني و حسين بختياري، مناطقي را در اطراف بندر عباس 
و شهرستان ميناب و جزيرة هرمز مورد بررسي قرار داد و 
در همين پروژه براي نخستين بار جزاير ابوموسي و تنب 

ايراني مورد بررسي  بزرگ نيز توسط يك هيئت
شناسي قرار گرفت. وي در راستاي شناسايي  باستان
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زني در چند هاي باستاني مناطق ساحلي به گمانه محوطه
). وي 2: 1350محوطة حائز اهميت نيز پرداخت (ياسي، 

در حوزة بندر عباس به بررسي مناطق باستاني متعددي 
ناطقي ) پرداخته و در م (عموماً متعلق به دوران اسالمي

آباد نيز به منظور مانند تپة سرخون و قبرستانِ حاجي
زني شناسايي آثار متعلق به دورة ساساني و قبل از آن گمانه

  كرده است.
هاي انجام شده توسط آقاي ياسي و  همزمان با بررسي

شناسي حوزة شهرستان ميناب در  همكاران، بررسي باستان
  لو آغاز شد.به سرپرستي آقاي شام 1349بهمن ماه سال 

هاي  هاي ايراني، بررسي همزمان با فعاليت هيئت
شناسي در اين منطقه توسط موسسة  سطحي باستان

شناسي  شناسي بريتانيا با همكاري ادارة كل باستان ايران
انجام  1971و 1970و  1969هاي توسط ويليامسون در سال

  نيز تكميل شد.  1971گرفت كه در سال 
سواحل خليج فارس از  وي مطالعات خود را در

اي در حوالي جزيرة كيش در ناحية سيراف جاسك تا نقطه
و گاوبندي و جزاير كيش و هرمز صورت داده است و در 

خصوص در منطقة نواحي داخلي فارس و كرمان، به
جيرفت و سيرجان و حوضة رود كر نيز به بررسي 

منطقة تاريخي  490رفته وي توانست در همپرداخت. روي
در سواحل خليج  وط به دورة ساسانيان و دورة اسالمي مرب

نقطة  370فارس و نواحي گرمسيري فارس و كرمان و 
هاي خود را ادامه دهد.  تاريخي در نواحي سردسير بررسي

گونة شاخص سفالي  7هاي خود به معرفي  وي در بررسي
هاي مكشوفه از  آنها با گونه  در اين مناطق و مقايسة علمي

و سيراف (متعلق به دورة ساساني و اوايل دورة تپة يحيي 
  ) در راستاي اهداف مطروحه خود پرداخت.  اسالمي

هاي آندرو ويليامسون در حوزة شهرستان  در بررسي
ميناب دو منطقه با آثار دوران ساساني مورد شناسايي قرار 

اي نيز با هدف هاي گسترده گرفت. در منطقة ميناب بررسي

سنگي توسط ر متعلق به عصر پارينهشناخت و معرفي آثا
در منطقة ميناب صورت  1355پروفسور تيبو در سال 

سنگي را در اين گرفت. وي موفق شد آثاري از دورة پارينه
  .)1(نقشه  آوري كندمنطقه جمع

هاي استقراري در نخستين فصل  معرفي اجمالي محوطه
)2(نقشه  شناسي ميناب هاي باستان بررسي

  90094006محوطة شمارة محوطة دودو: 
اين محوطه در ضلع شـرقي جـاده آسـفالته روسـتاي دودو     
واقع است. بخش غربي محوطه در سمت چپ جاده، تماماً 

  زير كشت قرار دارد. 
پراكندگي آثار به سمت شرق محوطه از گستردگي و 

اما احداث يك جادة نوساز در  ،تنوع بااليي برخوردار است
از آن را تخريب كرده   يشرق محوطه بخش بسيار مهم

هاي فلزي و سفالي به وفور و  است. وجود سرباره
مانند در كنار هم، مبين وجود يك هاي كوره هاي سازه نشانه

بخش صنعتي در اين قسمت بوده است. در واقع اين بخش 
هاي اين محوطه بزرگ است. در ضلع ترين قسمتاز مهم

واقع شده  مي شمالِ شرق محوطه بقاياي يك گورستان اسال
شده، وسعت محوطه در هاي انجام رغم تخريباست. علي

شود.  هكتار برآورد مي 2وضعيت كنوني حدود 
  هاي سفالي محوطة دودو عبارت اند از:  گونه

ـ سفال با لعاب سربي و نقاشي روي لعاب و زير لعاب بـا  
  هاي اوليه تا مياني؛ رنگ سياه، متعلق به سده

اي بـر  نخودي و نقوش هندسي قهـوه  هاي با خميرةـ سفال
چنين هاي اوليه تا سلجوقي. هم روي پوشش، متعلق به سده

  هاي اوليه؛  سفال منقوش سده
: مربوط بـه اواخـر دورة   هاي سياه سبك سوم ميناب ـ سفال

ايلخاني، دورة تيمـوري، و اوايـل دورة صـفوي بـا خميـرة      
  ت ماسه؛ اي اخرايي و پوشش همرنگ يا سياه با شاموقهوه

هاي معروف به آبي و سفيد به تعداد نسبتاً زيـاد در   ـ سفال
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چنين دو گروه وارداتي و محلي مربوط به دورة صفوي. هم
  هاي گونة سالدون؛سفال

هـاي سـادة   هاي دورة قاجار و پهلوي شـامل سـفال  ـ سفال
زده بدون لعاب با خميرة نخودي داراي نقشِ كنده يا قالـب 

هاي لعابـدار بـا   چنين سفالميناب. همهاي اخير  سبك سده
   ؛نقوش رنگارنگ در زير لعاب

ـ سفال سبك دوم ميناب: با خميرة آجري و پوشش سياه و 
هـاي مايـل    دار يا لبههاي ضخيم فرم شاموت زبر سفيد و لبه
  هاي مياني؛  به بيرون مربوط به سده

سفال با هاي خميرة نخودي با شاموت ماسه و خرده ـ سفال
كندة مواج و افقي به سبك سلجوقي تا ايلخاني.  نقشِ

  )9تا  6طرح  – 2) و (لوحه 5تا  1، طرح 1(لوحه 

90094007آباد: محوطة شمارة  محوطة رخن
آباد شناسـايي  دو ـ ركن اين محوطه در ضلع شرقي جاده دو

شد. بخـش بزرگـي از محوطـه در شـمال و شـمال شـرق       
ماسه كـامالً منهـدم   محوطه به دليل احداث كارخانة شن و 

هكتـار   35شده است. در حال حاضـر وسـعت محوطـه را    
  توان تخمين زد. مي

هاي تند در منطقه  از آنجا كه اهالي بعد از بارش باران
بعضاً قطعاتي از زيورآالت طاليي و تعدادي سكة طال در 
منطقه يافته اند، به حفاري غير مجاز در منطقه ترغيب شده 

هاي سفالي و قطعاتي  دست آوردن كوزهاند. تا جايي كه به 
هايي از زيورآالت براي  اي و يا بخشاز اشياي شيشه

هاي  كودكان تفريح هر روزي ساكنان شده است. آثار سازه
هاي مختلف بر سطح محوطه قابل شناسايي  متعدد و كوره

است. 
  هاي سفالي محوطه عبارت اند از:  گونه

ني تـا سـلجوقي بـا    زده، سـبك ساسـا  ـ سفال با نقش قالب
  مرواريدي و شمسه؛ موتيف دانه

ـ سفال با لعاب سربي با نقاشي روي لعاب، سبك ساسـاني  

  هاي اوليه؛  تا سده
هاي سياه گاه با  ـ سفال سبك سياه سبك سوم ميناب (سفال

نقوش اخرايي با شاموت سيز (ليف خرما) و ماسه؛ 
  فوي؛ هاي غير وارداتي سالدون مربوط به دورة ص ـ سفال

ـ سفال با لعاب سبز و نقوش سياه روي لعـاب مربـوط بـه    
  نيمة دوم دورة صفوي؛ 

هاي گونة آبي و سفيد تماماً غير وارداتي؛  ـ سفال
هاي اخير.  هاي سادة قاجاري و دههـ سفال
  )15تا  12طرح  – 3) و (لوحه 11و  10طرح  – 2(لوحه 

  90094016محوطة محمودي: محوطة شمارة 
سيع محمودي در ضلع شرقي جـاده گورزانـگ ـ    محوطة و

نصيرايي واقع است كه البته پراكندگي سفالي آن تا محدودة 
ضلع غربي جاده نيز كشيده شده است. اين محوطه در بـين  

  روستاي محمودي و نصيرايي قرار دارد. 
در اين محوطه پراكندگي سفال از سوي شمال و شرق 

شيده شده است. با تراكم زياد به سوي جنوب و غرب ك
متر  300توان در حدود  ها را مي محدودة پراكندگي سفال

متر (شمالي ـ جنوبي) تخمين زد. در 200×(شرقي ـ غربي) 
توان در غالب  واقع استمرار استقرار در اين محوطه را مي

  روستاهاي محمودي و نصيرايي در عصر امروز ديد.
 هاي حرارتي بزرگ، و هاي متعدد، سازه وفور سكه

هاي جالب توجه  هاي سفالي و فلزي از ويژگي جوش كوره
در اين محوطة باستاني است كه  حاكي از رونق زندگي در 

  اين محوطه است.
هاي سفالي اين محوطه عبارت اند از:  گونه

  هاي اوليه؛  ـ سفال منقوش سبك سده
ـ سفال با تكنيك نقاشي روي لعاب سرب به رنگ سبز يـا  

مربوط بـه   شيوة تزيين گل و گياه اسليمي اي يا سياه بهقهوه
  دورة سلجوقي؛ 

اي با نقـشاي و پوشش قهوهـ سفال با خميرة آجري قهوه
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هـاي   هندسي روي پوشش گلي به سبك سفال منقوش سده
   اولية اسالمي؛

اي يا سياه با پوشـش  ـ سفال سبك دوم ميناب: خميرة قهوه
دار، مربـوط بـه   سياه، نقشِ كندة مواج روي بدنه با لبة فـرم 

هاي مياني و اوايل دورة صفوي؛  سده
  ـ سفال ابي و سفيد وارداتي؛ 

اي مربـوط بـه حـد    سفال با خميره خاكستري و لعاب قهوه
  فاصل دورة ايلخاني تا اوايل دورة صفوي؛ 

اي ـ نخودي متعلـق بـه    هاي بدون لعاب به رنگ قهوه سفال
  هاي مياني تا دورة صفوي.  سده

 23هاي  طرح – 4) و(لوحه 22تا  16هاي  حطر – 3(لوحه 
  )24و 

  90094023قلمان: محوطة شمارة محوطة كش
هـاي مـذكور كـه در     اين محوطه درست بـرعكس محوطـه  

ترين منبع آب منطقه يعني رودخانة مينـاب  گذشته به بزرگ
بسيار نزديك بوده اند و حيات پررونق خـود را وامـدار آن   

هاي جـاري منطقـه در    از آب هستند، در فاصلة نسبتاً دوري
ــه در محــدودة  محــدوده ــع اســت.  محوط اي خشــك واق

كلمان (قلمان) در نزديكي روسـتاي  هاي روستاي كش زمين
كميل (كمبيل) واقع است.

ويژگي خاص اين محوطه نزديكي نسبي آن به 
هاي محدود  اي كه امروزه نيز داد و ستددرياست، به گونه

  كلمان است.اي كمبيل و كشدريايي شغل اكثر مردان روست
هاي عميق آب اين منطقه تا چندي پيش از طريق چاه

آوري آب تأمين در جمع عميق و يك شيوة بومي و نيمه
هاي نسبتاً بزرگي  شده است. در اين شيوه با كندن گودال مي

با نام (كش) آب باران را كه در زمستان و بهار به صورت 
آوري گرفته، جمع بر مي آسا منطقه را درمحدود اما سيل

كردند. بديهي است  كرده و براي فصول گرم نگهداري مي
هاي كه اين آب كيفيت بسيار پاييني داشته است. نخلستان

  حاصل اند.منطقه بسيار محدود و كم
اي كه از محوطه درست بر سر جادة اصلي آسفالته

آيد، قرار دارد. در واقع اين  گرازوئيه به طرف جنوب مي
ه درست داخل عرصة محوطه احداث شده و آن را به جاد

كلمان و دو بخش تقسيم كرده است. دو جادة فرعي كش
شوند بر عرصة  كمبيل نيز كه از جادة اصلي منشعب مي
هاي  شناسي سفالمحوطه احداث شده اند. با توجه به گونه

كلمان پراكنده بر سطح محوطه، آثار محدود به جادة كش
موجود در دو سوي جاده كمبيل جديدتر  تر و آثار قديمي
  هستند.

بخش جنوب شرق محوطه با توجه به حجم زياد جوش 
هاي سفالگري و پراكندگي زياد آجر خردشده و  كوره
هاي حرارتي، احتماالً بخش صنعتي محوطه را تشكيل  سازه
برداري كامالً داده كه قسمت اعظم آن طي عمليات خاك مي

 55000ن محوطه در حدود تسطيح شده است. وسعت اي
متر مربع است. 

  هاي سفالي اين محوطه عبارت اند از: گونه
اي و نقشِ رنگ فيروزهـ تعداد محدودي سفال با لعاب تك

  زده نخل به سبك ساساني؛ قالب
ـ تعداد محدودي سفال با خميرة خاكستري و پوشش 

  اي به سبك سفال اشكاني و ساساني؛ قهوه
اي با نقش سياه زير لعاب دورة روزهـ يك قطعه سفال في

  سلجوقي؛ 
هاي  ـ سفال سبك سياه سبك اول ميناب، مربوط به سده

   . اوليه و مياني اسالمي
  )26و  25هاي  ، طرح 4(لوحه 

  90094025محوطة شمارة 
اين محوطه بر سر جادة اصلي زهوكي ـ جاسك، مقابل مقر

حدود به نظر پليس راه واقع است. البته اين محوطه بسيار م
متـر مربـع مسـاحت دارد كـه 28000رسد و در حدود  مي

26



احتمال قرارگيري بخش اعظم آن در زير جادة اصلي مطرح 
توانـد موقعيـت مانـده فقـط مـي   است. در واقع بخش باقي

محوطه را به ما معرفي كند و عرصة اصـلي محوطـه كـامالً
هاي فصلي شور و كولـغ تخريب شده است. عبور رودخانه

نگـاري ايـنهـاي موضـع   م از نزديك محوطه از ويژگـي كل
توان به  هاي سفالي اين محوطه مي باشد. از يافته محوطه مي

هاي سياه سبك اول، دوم، و سوم ميناب اشاره كرد كه  سفال
  گيرد. صفوي را در بر ميدورة هاي اوليه تا  بازة زماني سده

)27طرح  – 4(لوحه 

    90094027شمارة  محوطة استقراري گبران: محوطة 
اين محوطه در جنوب روستاي گبران و جنـوب گورسـتان   
هزارة اول گبران در محدودة روستاي گبران واقع است. اين 

هـاي بـاير و در ضـلع جنـوبيِ      مـاهور محوطه در ميـان تپـه  
رودخانة فصلي و جادة خاكيِ روستاي گبران واقع اسـت و  

شمالي بـه   بخش اصلي آن با پراكندگي سفالي زياد در ضلع
هكتـار   10شود. وسعت محوطه حدود  رودخانه محدود مي

  شود.  تخمين زده مي
كنند كه در  شان بازگو مياهالي روستا به نقل از پدران

گذشته آب منطقه شيرين بوده است و در منطقه انجير 
-هاست كه آب شور شده و چاهداده اند اما سال پرورش مي

لي روستا را تأمين كرده عميق در مواردي آب اهاهاي نيمه
  است. 

نكتة حائز اهميت دربارة اين محوطه نزديكي آن به دو 
گورستان مهم پيش از تاريخي در منطقه است. با وجود 

ها هنوز هاي متعلق به اين گورستان آنكه محل استقرار
مشخص نيست اما وجود اين دو گورستان بزرگ پيش از 

هاي  استمرار استقرارتاريخي و اين محوطه استقراري، مبين 
بزرگ و گسترده از ادوار پيش از تاريخ تا به امروز در اين 

  منطقه است.
اهالي روستا بر اين باور اند كه سعدي در قرن هفتم 

هايش از منطقة آنها ديدن كرده  هجري در يكي از سفر
  است و شب را در گبران گذرانده است.

آب امروزه با توجه به دسترسي محدود به منابع 
شيرين، باغداري و كشاورزي تقريباً از بين رفته است و 
پوشش گياهي منطقه بسيار تنك است و فقط در مواردي 

هاي گسترده پذيراي رهگذران  محدود درختان كنار با سايه
  هستند.
هاي سفالي اين محوطه عبارت اند از:  گونه

ـ سفال بـا لعـاب سـرب و نقاشـي زيـر لعـاب بـه سـبك         
  سلجوقي؛ 

اي و نقـوش سـياه روي لعـاب بـه     ال با لعاب فيـروزه ـ سف
  سبك سلجوقي؛ 

هـاي   مرواريدي متعلق به سـده زده دانهـ سفال با نقش قالب
اوليه تا دورة سلجوقي؛ 

  هاي سياه سبك اول ميناب؛  ـ سفال
اي رنـگ فيـروزه  هاي خميرة آجري با پوشـش تـك   ـ سفال

  هاي ميانه؛  متعلق به سده
سفيد صفوي. ـ سفال سبك آبي و 

تـا   30هـاي   طرح – 5) و (لوحه 29و  28ع طرح  4(لوحه 
35(  

  90094029ريگ: محوطة شمارة محوطة دباغ
ريـگ در محـدودة گورسـتان    اين محوطه در روستاي دبـاغ 
توان چنين برداشت كرد كه بـا   روستا قرار دارد. در واقع مي

 ريگ از موقعيت اين محوطـه جايي روستاي قديم دباغبهجا
به مكـان فعلـي، گورسـتان روي بخـش قـديم روسـتا كـه        

اسـت، ايجـاد شـده اسـت. البتـه ايـن        90094029محوطة 
گورستان قدمت زيادي ندارد و متعلق به اوايل دورة قاجـار  

 20× 5هايي با پوشش آجرچين بـه ابعـاد    است. وجود گور
شـده بـا   متر به رنگ آجري تيره و قبور دورچينسانتي 20×

تقريباً به شكل بيضي و دايره كه در مركز با  هاي سفيد سنگ
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هـاي ايـن    هاي قرمز و سبز پوشيده شده اند از ويژگي سنگ
گورستان است. بخش جديدتر اين گورستان در شمال ايـن  

هاي استقراري، دائماً  قبور ايجاد شده است. در واقع محوطه
در حال پيشروي به سمت شـمال هسـتند و گورسـتان نيـز     

متـر مربـع    26000ت محوطـه در حـدود   طور. وسـع همين
  است.

ويژگي قابل توجه اين محوطه نزديكي آن به ساحل 
هاي منطقه به نام رودخانة جومحله است. اين  رودخانه

آيد، در  رودخانه كه منشأ حيات در اين منطقه به حساب مي
  گذشته بسيار پرآب و گسترده بوده است.

نيز  سالمي محوطة بسيار مهم جوزان متعلق به دوران ا
در محدودة آبگير اين رودخانه واقع است. در گذشته آب 

شده و  ريگ از همين رودخانه تأمين ميروستاي دباغ
فراواني آب بدان حد بوده است كه تا پنجاه سال پيش، 

  اهالي براي تأمين آب نيازي به احداث چاه نداشته اند. 
جايي بهتوان جا با توجه به توضيحات باال مي

هاي گاه گاه  هاي استقراري را تحت تأثير تغيير مسير همحوط
اين رودخانه دانست. 

ريگ عبارت اند از: هاي سفالي محوطة دباغ گونه
اي صـيقلي ـ داغـدارهاي با خميره و پوشش قهـوه  ـ سفال

  سبك اشكاني ـ ساساني؛ 
اي يكرنگ سبك اشكاني ـ ساسـانيـ سفال با لعاب فيروزه

هاي اوليه؛  و سده
هاي اوليه؛  ـ سفال منقوش سده

  ـ سفال آبي با نقاشي سياه زير لعاب دورة سلجوقي؛
  ـ سفال سياه سبك اول ميناب؛ 
  ـ سفال سياه سبك سوم ميناب؛ 

هاي اوليه و  ـ سفال منقوش سبك اول ميناب مربوط به سده
  مياني؛ 

ـ تعداد محدودي سالدون، يك قطعة وارداتي و يك قطعـة  
ه دورة صفوي؛ تقليدي مربوط ب

هاي اخير.  هاي سادة بدون لعاب دهه ـ سفال
  )37و  36هاي  طرح – 5(لوحه 

  90094030محوطة چهكار: محوطة شمارة 
هـاي  اين محوطه نيز در محدودة روستاي چهكار در زمـين 

متعلق به گورستان و زيـارت خضـر واقـع اسـت. محوطـه      
تايي بسيار محدود و بيانگر وجود يك استقرار كوچك روس

متر مربـع تخمـين زده    9000است كه وسعت آن در حدود 
شود. فاصلة زياد از ساحل و منابع آب شيرين از جملـه   مي

هـاي وسـيع و    رودخانة جومحلـه فرصـت ايجـاد اسـتقرار    
هـاي   گسترده را سلب كرده است. گورستان روسـتا بخـش  

هـاي   سازومهم محوطه را از بين برده است و ايجاد ساخت
رت خضر نيز چهـة محوطـه را دگرگـون سـاخته     جديد زيا

است. يگانه عنصرِ كهنِ متعلق به زيارتگـاه، درخـت كهـور    
كهنسال زيارتگاه است كـه بـه علـت خشكسـالي در حـال      

  نابودي است.
هاي سفالي اين محوطه عبارت اند از:  گونه

اي و پوشـش لعـاب گلـيـ سفال با خميره آجري ـ قهـوه  
  سبك اشكاني دشت ميناب؛ 

سفال با خميره قهـوه اي ـ آجـري و لعـاب سـياه سـبك ـ
  اشكاني ـ ساساني؛ 

اي سـبك اشـكاني ـرنـگ فيـروزه  ـ سـفال بـا لعـاب تـك    
  ساساني؛ 

هـاي ـ سفال لعابدار با لعاب سربي و نقاشي زير لعاب سده
   اوليه و مياني اسالمي؛

ـ سفال سياه سبك سوم ميناب؛ 
ـ چند قطعه سالدون وارداتي؛ 

  هاي سادة سدة اخير.  ـ سفال

 (ادامه دارد)
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ها بر  دشت ميناب، در فاز نخست بررسي و شناسايي و مختصات موقعيت محوطه شدة دورة اسالمي نقشة پراكندگي آثار شناسايي. 1 ةنقش
  .) (ترسيم: نگارندگان)1(بخش   GPSمبناي اطالعات 

بر دشت ميناب، در فاز نخست بررسي و شناسايي و مختصات موقعيت محوطه شدة دورة اسالمي نقشة پراكندگي آثار شناسايي. 1 ةنقش ها
اطالعات .) (ترسيم: نگارندگان)1(بخشGPSمبناي
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.) (ترسيم: نگارندگان)2(بخش  شده اي استقراري بررسيه . محوطه2 ةنقش
1) دودو محوطة  .N:27.06.53وE:57.03.28(
رخن2 محوطة  .) )E:57.02.48وN:27.06.23آباد
3) محمودي )E:57.01.37وN:27.06.30. محوطة
كش4 (. محوطه )E:56.59.46وN:27.01.37قلمان
)E:57.04.08وN:27.02.58(90094025. محوطة5
6) گبران )E:57.06.52وN:27.00.20. محوطة
دباغ7 (. محوطة )E:57.02.59وN:26.57.37ريگ
8) چهكار )E:57.00.37وN:26.59.58. محوطة
9) جوزان ) E:57.00.21وN:26.56.46. محوطة

10) سراحون كلة )E:57.00.06وN:27.03.04. محوطة
ما11 (. محوطة )E:56.57.48وN:27.06.36شهران
12) مروه )E:56.56.22وN:27.09.38. محوطة
13) باغوني )E:56.58.14وN:27.11.09. محوطة
14) شاهي محمود )E:56.57.24وN:27.09.49. محوطة
15) آباد حاجي سرخ تم )E:56.54.54وN:27.01.17. محوطة
16) گاوميشي چلو سرخ تم )E:56.54.54وN:27.06.51. محوطة
17) گشنو دروازة )E:56.58.27وN:27.07.17. محوطة
18) ابراهيم شاه )E:56.57.25وN:27.07.36. محوطة
دهو19 )E:56.56.30وII )N:27.06.04. محوطة
20) پابرج )E:56.57.25وN:27.07.36. محوطة
)E:56.56.13وN:27.07.07(90094074. محوطة21
)E:56.55.46وN:27.07.01(90094073. محوطة22
)E:57.51.31وN:27.07.16(90094078. محوطة23
24) چخا )E:59.57.08وN:26.59.28. محوطة

بررسيه . محوطه2 ةنقش نگارندگان)2(بخششدهاي استقراري .) (ترسيم:
 )E:57.03.28و  N:27.06.53.   محوطة دودو (1
)E:57.02.48و N:27.06.23 آباد (.  محوطة رخن2
  )E:57.01.37و  N:27.06.30. محوطة محمودي (3
)E:56.59.46و  N:27.01.37قلمان (. محوطه كش4
  )E:57.04.08و  N:27.02.58( 90094025. محوطة 5
    )E:57.06.52و  N:27.00.20. محوطة گبران (6
  )E:57.02.59و N:26.57.37 ريگ (. محوطة دباغ7
  )E:57.00.37و  N:26.59.58. محوطة چهكار (8
)     E:57.00.21و  N:26.56.46. محوطة جوزان (9

)E:57.00.06و N:27.03.04 . محوطة كلة سراحون (10
)E:56.57.48و N:27.06.36 شهران (. محوطة ما11
)E:56.56.22و  N:27.09.38. محوطة مروه (12
 )E:56.58.14و N:27.11.09. محوطة باغوني (13

14) شاهي محمود )E:56.57.24وN:27.09.49. محوطة
15) آباد حاجي سرخ تم )E:56.54.54وN:27.01.17. محوطة
16) گاوميشي چلو سرخ تم )E:56.54.54وN:27.06.51. محوطة
17) گشنو دروازة )E:56.58.27وN:27.07.17. محوطة
18) ابراهيم شاه )E:56.57.25وN:27.07.36. محوطة
دهو19 )E:56.56.30وII )N:27.06.04. محوطة
20) پابرج )E:56.57.25وN:27.07.36. محوطة
)E:56.56.13وN:27.07.07(90094074. محوطة21
)E:56.55.46وN:27.07.01(90094073. محوطة22
)E:57.51.31وN:27.07.16(90094078. محوطة23
24) چخا )E:59.57.08وN:26.59.28. محوطة

محوطه2ةنقش بررسيه. استقراري نگارندگان)2(بخششدهاي .) (ترسيم:
1) دودو محوطة  .N:27.06.53وE:57.03.28(
رخن2 محوطة  .) )E:57.02.48وN:27.06.23آباد
3) محمودي )E:57.01.37وN:27.06.30. محوطة
كش4 (. محوطه )E:56.59.46وN:27.01.37قلمان
)E:57.04.08وN:27.02.58(90094025. محوطة5
6) گبران )E:57.06.52وN:27.00.20. محوطة
دباغ7 (. محوطة )E:57.02.59وN:26.57.37ريگ
8) چهكار )E:57.00.37وN:26.59.58. محوطة
9) جوزان ) E:57.00.21وN:26.56.46. محوطة

10) سراحون كلة )E:57.00.06وN:27.03.04. محوطة
ما11 (. محوطة )E:56.57.48وN:27.06.36شهران
 )E:56.56.22و  N:27.09.38. محوطة مروه (12

)E:56.58.14و N:27.11.09. محوطة باغوني (13
)E:56.57.24و  N:27.09.49. محوطة محمود شاهي (14
)E:56.54.54و  N:27.01.17. محوطة تم سرخ حاجي آباد (15
)E:56.54.54و  N:27.06.51. محوطة تم سرخ چلو گاوميشي (16
)E:56.58.27و N:27.07.17. محوطة دروازة گشنو (17
)E:56.57.25و N:27.07.36. محوطة شاه ابراهيم (18
)E:56.56.30و II  )N:27.06.04. محوطة دهو19
)E:56.57.25و  N:27.07.36. محوطة پابرج (20
)E:56.56.13و N:27.07.07( 90094074 . محوطة 21
)E:56.55.46و  N:27.07.01( 90094073. محوطة 22
)E:57.51.31و N:27.07.16( 90094078 . محوطة 23
  )E:59.57.08و N:26.59.28. محوطة چخا (24

  .) (ترسيم: نگارندگان)2(بخش  شده اي استقراري بررسيه . محوطه2 ةنقش
   )E:57.03.28و  N:27.06.53.   محوطة دودو (1

رخن2 محوطة  .) )E:57.02.48وN:27.06.23آباد
3) محمودي )E:57.01.37وN:27.06.30. محوطة
كش4 (. محوطه )E:56.59.46وN:27.01.37قلمان
)E:57.04.08وN:27.02.58(90094025. محوطة5
6) گبران )E:57.06.52وN:27.00.20. محوطة
دباغ7 (. محوطة )E:57.02.59وN:26.57.37ريگ
8) چهكار )E:57.00.37وN:26.59.58. محوطة
9) جوزان ) E:57.00.21وN:26.56.46. محوطة

10) سراحون كلة )E:57.00.06وN:27.03.04. محوطة
ما11 (. محوطة )E:56.57.48وN:27.06.36شهران
12) مروه )E:56.56.22وN:27.09.38. محوطة
13) باغوني )E:56.58.14وN:27.11.09. محوطة
14) شاهي محمود )E:56.57.24وN:27.09.49. محوطة
15) آباد حاجي سرخ تم )E:56.54.54وN:27.01.17. محوطة
16) گاوميشي چلو سرخ تم )E:56.54.54وN:27.06.51. محوطة
17) گشنو دروازة )E:56.58.27وN:27.07.17. محوطة
18) ابراهيم شاه )E:56.57.25وN:27.07.36. محوطة
دهو19 )E:56.56.30وII )N:27.06.04. محوطة
20) پابرج )E:56.57.25وN:27.07.36. محوطة
)E:56.56.13وN:27.07.07(90094074. محوطة21
)E:56.55.46وN:27.07.01(90094073. محوطة22
)E:57.51.31وN:27.07.16(90094078. محوطة23
24) چخا )E:59.57.08وN:26.59.28. محوطة
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  .اسالمي، دشت ميناب (ترسيم: نگارندگان) ةهاي شاخص دور . طرح سفال1 ةلوح

  .اسالمي، دشت ميناب (ترسيم: نگارندگان) ةهاي شاخص دور . طرح سفال2 ةلوح

سفال1ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

سفال2ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

cm

سفال1ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

سفال2ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

cm
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  .اسالمي، دشت ميناب (ترسيم: نگارندگان) ةهاي شاخص دور . طرح سفال3 ةحلو

.اسالمي، دشت ميناب (ترسيم: نگارندگان) ةهاي شاخص دور . طرح سفال4 ةلوح سفال1ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

سفال2ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

cm

سفال1ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

سفال2ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

cm
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  .اسالمي، دشت ميناب (ترسيم: نگارندگان) ةهاي شاخص دور . طرح سفال5 ةلوح
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سرلن1 مينا: (ميناء): بندر. ساحلي حوضچة كشتي. لنگرگاه و بندر كشتي. نكگر ذيلنامةلغتها (خور)، ».مو«دهخدا،

سفال1ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،

سفال2ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،
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سفال5ةلوح دور. طرح شاخص ميناب (ترسيم: نگارندگان)ةهاي دشت .اسالمي،
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گر كشتي. بندر و لنگرگاه كشتي. حوضچة ساحلي . مينا: (ميناء): سرلن1

».   مو«دهخدا، ذيل  نامةلغتها (خور)، نك  بندر
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