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گزارش  مقدماتی نخستین فصل بررسی و شناسایی باستان شناسی 
شهرستان قلعه گنج )بخش چاه دادخدا(

محمد مرتضایی 
دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
m_mortezayi2008@yahoo.com

سلمان انجم روز 
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد باستان شناسی 

تاريخ دريافت: 10/23/ 96
تاريخ پذيرش: 16/ 11/ 96

درآمد
قلعه گنج به عنوان یکی از نواحِی ش��هرِی تازه تأس��یس در جنوبی ترین نقطه اس��تان کرمان، از 
حوزه های بررسی نش��ده ای به شمار می رود که انجام یک بررسی و شناسایی باستان شناسی در 
آن در ادامه بررسی های پیشین و همچنین تکمیل نقشۀ باستان شناسی کشور و استان ضرورت 
داش��ت. افزون بر این با تغییرات جدید در تقس��یمات سیاسی اخیر در شهرستان های کهنوج 
و قلعه گنج که با گس��ترش طرح های عمرانی همراه است، ضرورت انجام این گونه بررسی ها در 

جهت شناسایی و ثبت آثار باستانی دوچندان شده است.
     نخس��تین فصل بررس��ی و شناس��ایی باستان شناسی شهرس��تان قلعه گنج با مجوز شمارۀ 
953141/00/4930 پژوهش��کدۀ باستان شناس��ی از 1 آبانماه تا 15 آذرماه س��ال 1395 در 
بخش »چاه دادخدا« انجام ش��د )مرتضایی و انجم روز، 1396(. گرچه بررسی انجام شده بیشتر 
در راس��تای تکمیل نقشۀ باستانی کشور و با هدف روشن ساختن پیشینه و وضعیت فرهنگی 
منطقه در دوران مختلف است، اما با توجه به موقعیت راهبردی این ناحیه، مبنی بر قرارگیری 
بین س��ه حوزۀ فرهنگی � جغرافیایی مهم جنوب ش��رق ایران )سواحل مکران و سواحل خلیج 
فارس و حوزۀ هلیل رود(، نتایج بررس��ی انجام ش��ده می تواند راه گش��ای بس��یاری از مس��ائل 

مطرح شده پیرامون ارتباطات فرهنگی این سه حوزه به شمار رود.

موقعیت منطقۀ بررسی شده
شهرستان قلعه گنج در جنوب شرق ایران، در 400 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان و 75 
کیلومتری جنوب ش��رق شهرستان کهنوج قرار دارد. این شهرستان از دو بخش مرکزی و چاه 

دادخدا تشکیل شده است )تصویر 1( . 
     نخستین فصل بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان قلعه گنج در محدودۀ جغرافیایی 
بخش چاه دادخدا انجام شد. این بخش در مختصات 57 درجه و 45 دقیقه تا 58 درجه و 59 
دقیقه طول ش��رقی و 26 درجه و 28 دقیقه تا 27 درجه و 50 دقیقه عرض شمالی واقع شده 
اس��ت. مس��احت این بخش 10217/498 کیلومتر مربع و پهنه اش دشتی و کوهستانی است. 
کوه های مارز )Mārz(، آورتین )Āvertin( و رمش��ک )Ramesh( در جنوب تاالب جازموریان 
ارتفاعات این ناحیه را تشکیل می دهند که از جهت جنوب به تدریج به کوه های مرتفع بشاگرد 

و میناب پیوند می خورند.
     ارتفاع��ات یادش��ده  بخش��ی از کمربن��د افیولیت��ی جازموریان یا مکران داخلی به ش��مار 
می رود که س��ِنّ آن به کرتاس��ۀ فوقانی و ژوراس��یک پس��ین می رس��د )نک: ش��اکر اردکانی، 
1388: 22(. بارزترین عارضه های زمین ش��ناختی این ناحیه را دریاچۀ خش��کیدۀ جازموریان 

گزارش علمي
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تصوير 1. موقعیت منطقۀ بررسی  شده در نقشۀ تقسیمات کشوری و تصوير هوايی )مأخذ: سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح، 1384(.
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و ارتفاع��ات یادش��ده در جنوب آن تش��کیل می دهند که به 
زون زمین ساختاری مکران تعلق دارند )نک: آقانباتی، 1383: 

114� 116؛ چوبک و کیانی 1383: 36(.
بزرگترین منابع آبهای س��طحی منطق��ه، رودخانۀ هلیل رود 
اس��ت که پس از عبور از دش��ت جیرفت و بلوک، دشت های 
پایین دس��ت منطقه را به دو بخش دش��ت شرقی »رودبار« و 
دشت غربی »کهنوج و قلعه گنج« تقسیم می کند. رودخانه های 
دیگر این ناحیه که از نوع فصلی به ش��مار می روند عبارت اند 
 ،)GeriŠak( یا گریش��ک )Kamsefid( از رودخانۀ کم س��فید
رودخانۀ تنگ س��رداز )Sardāz(، رودخانۀ شب کوه و رودخانۀ 
تنگ سمسیلی )Somsili(. سرش��اخه های این رودخانه ها را، 
 )Marij( مریج ،)Tang-e Gaz( رودهای کم س��فید، تنِگ گز
و ملک ش��هر تشکیل می دهد که از کوه های میناب و بشاگرد 
سرچش��مه می گیرند )س��ازمان جغرافیایی نیروهای مس��لح، 

.)218 :1384

شرح عملیات میدانی
پژوهش انجام شده در چارچوب یک بررسی منطقه ای پهنانگر 
)Extensive( انجام شد. در مراحل نخست بررسی جهت دقت 
در شناس��ایی محوطه های باستانی از روش بررسی پیمایشی 
فش��رده )Intensive(  اس��تفاده می ش��د اما در مراحل بعدی 
به تدریج پس از آش��نا شدن و دست یابی به شناخت الگوهای 
نسبی محل قرارگیری محوطه ها، روش نخست به همراه مدد 

گرفتن از افراد بومی بیشتر به کار گرفته شد.
      در طی بررسی انجام شده 66 محوطه و اثر شناسایی شد 
که با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها � که روند شکل گیری 
و نحوۀ  گس��ترش محوطه ها کاماًل از آن متأثر اس��ت � در 3 
ناحی��ۀ متفاوت با ناحیۀ مورد بررس��ی قرار دارند:  1� مناطق 
کوهپای��ه ای؛ جایی که ورودی تنگه ها و دره هایی محس��وب 
می ش��ود که رودهای فصلی یادش��ده از طریق آنها به دشت 
س��رازیر می ش��ود. ش��اخصۀ عمدۀ محوطه ه��ا در این ناحیه 
جغرافیایی، گس��ترش و توسعۀ آنها به پیروی از راستای بستر 
رودهاس��ت که در برخی نمونه ها به بیش��تر از 3 کیلومتر نیز 
می رس��د. لذا به علت پیوستگی زیاد بین شواهد معماری که 
در حاش��یۀ رودهای فصلی پراکنده هس��تند، نمی توان حد و 
م��رز دقیقی را ب��رای تفکیک این محوطه ه��ا در نظر گرفت. 
از این جهت برای تس��هیل و افزای��ش دقت در نمونه برداری، 
گاه��ی از موانع صخره ای که حد فاصل ش��واهد معماری قرار 
دارند به عنوان مرز قراردادی بین دو محوطه اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. بزرگتری��ن محوطه ها از لحاظ وس��عت، در این ناحیه 
قرار دارند که وس��عت بزرگترین آنها مانند محوطۀ نهرندگان 
III، ب��ا وجود اینکه پیوس��تگی آن از محوطه های همجوار به 
دلیل طغیان های رودهای فصلی قطع شده است اما به وسیلۀ 

مرزه��ای قراردادی به بیش از 117هکتار می رس��د. از لحاظ 
ژئومورفولوژی��ک بخش عمدۀ محوطه های این بخش در رأس 
مخروط افکنه هایی قرار دارند که قائده آنها در مرکز دشت در 
تالق��ی با بس��تر تاالب جازموریان و هلی��ل رود قرار دارد.  2� 
ناحیۀ پس��ت و هموار  دش��ت مرکزی، این ناحیه بخش��ی از 
دشت به ش��مار می رود که امروزه بخش مرکزی چاه دادخدا 
و  عمدۀ روس��تاها و مزارع کش��اورزی در آن قرار دارند. این 
منطقه از ش��مال در مجاورِت هلیل رود و ت��االب جازموریان 
قرار می گیرد. حد فاصل بی��ن این ناحیه با تاالب جازموریان 
را بسترهای ش��نی و تپه ماسه های روان تشکیل می دهد. در 
ناحیۀ دش��ت س��رعت جریان آبی که از کوهس��تان به تاالب 
جازموریان س��رازیر می ش��وند به حداقل خود رسیده و بستر 
و مس��یر رودهای فصلی به شکل ش��اخه های متعدد ناشی از 
جابه جایی های مکرر در طول زمان مشاهده می شوند. تمامی 
محوطه ه��ای باس��تانی شناسایی ش��ده در این ناحی��ه از نوع 
تپه های باس��تانی هس��تند.  3� نواحی و دره های میان کوهی 
که شامل دهس��تان های رمشک و مارز و آورتین می شود. در 
واقع این نواحی محل پیوس��تن سرشاخه های رودهای فصلی 
محس��وب می ش��ود که با عبور از مناطق کوهپایه ای و بستر 
دش��ت به تاالب جازموریان در ش��مال س��رازیر می شوند. بر 
اساس بررس��ی انجام ش��ده، در حد فاصل نواحی کوهپایه ای 
و دش��ت مرکزی هیچ گونه ش��واهدی از استقرارهای باستانی 

وجود ندارد.
     محوطه های شناسایی شده بر مبنای ریخت شناسی و شکل 
زیس��تگاه ها، به 8 گونه محوطه های ترکیبی وسیع با ساختار 
گورس��تان ها و بناهای کالن سنگی )23 مورد(، گورستان های 
پشته س��نگی دوران تاریخ��ی )8 م��ورد(، تپه های باس��تانی 
)7م��ورد(، محوطه ه��ای فلزگری )8 م��ورد(، بناهای مذهبی 
دوران معاص��ر )2 م��ورد(، قلعه ها )2 مورد(، س��نگ نگاره ها 
)1مورد( و محوطه های باس��تانی با دامنۀ مواد فرهنگی بسیار 

محدود )6 مورد( تقسیم می شوند.
     شاخصه عمدۀ محوطه های ترکیبی وسیع که منحصراً در 
مناطق کوهپایه ای و کوهستانی در کناره های رودهای فصلی 
وجود دارند، تلفیق عناصر کارکردی گوناگون مانند گورستان، 
بخش ه��ای اس��تقراری و احتماال کش��اورزی در یک محوطه 
واحد است. پیروی از عارضه های طبیعی جهت ایجاد فضاهای 
معم��اری در این گونه محوطه ها باعث پراکندگی و عدم تراکم  
بقایای س��ازه های معماری و در نتیجه وجود زمین های عاری 
از مادۀ فرهنگی در حد میانی آن ها اس��ت که به صورت یکجا 
در قالب یک محوطۀ وس��یع قابل مش��اهده هستند. مساحت 
ای��ن محوطه ها بر اس��اس دامنۀ پراکندگ��ی بقایای فضاهای 
معماری س��نگ چین تعیین می ش��ود که دربرگیرندۀ بیشینه 

200 هکتار و کمینه 10 هکتار است. 
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تصویر 5. نمونه ای از واحدهای معماری بزرگ با ساختار سنگ چین در یکی از محوطه های عصر مفرغ )محوطۀ میخ الدین( )مأخذ: نویسندگان(.

تصویر3 و 4.  گورستان ها و سکوهای سنگی، عنصر مشترک معماری محوطه های کوهستانی عصر مفرغ )مأخذ: نویسندگان(.
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     ب��ه جز معدود مدارک احتمالی از تپه های باس��تانی واقع 
در ناحیۀ دشت، تمامی محوطه های شناسایی شده عصر مفرغ 
در حاشیۀ رودهای فصلی در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی 
به صورت افقی گس��ترش یافته اند. از لحاظ ریخت شناس��ی 
و احتم��االً کارکرد، ه��ر یک از این محوطه ه��ای کوهپایه ای 
و کوهس��تانی عصر مف��رغ را می توان ب��ه بخش های مجزای 
گورس��تان های کوچک، حصارهای س��نگچین و س��ازه های 
کالن س��نگی و بخش ه��ای اس��تقراری با ش��اخصه معماری 
س��کوهای س��نگ چین تفکیک کرد )تصوی��ر 3 � 5(. تداوم 
استفاده از این گونه شیوه ها و سبک های معماری )حصارهای 
سنگچین و سکوهای سنگی( به وفور در بخش های مسکونی 
و کش��اورزی روس��تاهای ناحیۀ مورد بررس��ی دیده می شود. 
به اس��تثنای 4 مورد از تپه های واقع در دش��ت چاه دادخدا، 
بقیۀ محوطه های شناسایی شده دوران تاریخی گورستان های 
سنگ چین واقع در ارتفاعات هستند که در مجاورت برخی از 
آنها مدارک مرتبط با استقرارهای همزمان نیز دیده می شود.

یافته ها 
محوطه های شناسایی شده شواهدی از دوران پارینه سنگی )3 
مورد(، ه��زارۀ پنجم پیش از میالد )2 م��ورد(، هزارۀ چهارم 
پی��ش از میالد )10 مورد(، هزارۀ س��وم پی��ش از میالد )27 
مورد(، دوران تاریخی )29 مورد(، دوران اسالمی )3 مورد( و 
س��دۀ اخیر )2 مورد( را در خود دارند. مدارک مرتبط با دورۀ 
پارینه سنگی در کناره های رودخانۀ کم سفید )گریشک( شامل 
دس��ت افزارهای سنگی به دس��ت آمده از دو محوطه »چزگک 
II1)00(« و »گریش��کII 2)058(« است که در محدوده های 

کم وس��عتی در مجاورت یا میان محوطه ه��ای جدیدتر واقع 

شده اند.
     بررسی اولیۀ دست افزارهای سنگی به دست آمده از محوطۀ 
»چزگک II« نش��ان می ده��د که این مجموع��ه دربرگیرندۀ 
دس��ت افزارهای سنگی کاماًل کارش��ده و محصوِل نهایِی روند 
کاهش��ی تولید ابزار هس��تند که در مح��دودۀ پراکنش آن ها 
هیچ گونه شواهدی از دیگر گونه های مرتبط با این روند مانند 
س��نگ مادر و دوریزها مشاهده نش��د. علی رغم این به سبب 
وج��ود ساخت وس��ازهای دوران متأخرتر در ناحیۀ یادش��ده، 
در خص��وص این آم��ار نمی توان اظهار نظ��ر دقیقی کرد. در 
می��ان این ابزاره��ا گونه های تراش��ه های لوال��وا و همچنین 
خراش��نده های جانبی مش��اهده می ش��ود که از شاخصه های 

فناوری دوران پارینه سنگی میانی به شمار می روند. 
 II دست افزارهای سنگی به دست آمده از محوطه گریشک     
شامل مجموعه گسترده تری از گونه های دست افزارهای سنگی 
شامل انواع سنگ های  مادر، تیزه ها و تراشه های روتوش شده، 
انواع خراش��نده ها و همچنین نمونۀ کوبنده س��نگی برداشت 
تراشه است. حضور فناوری لوالوا و گونه های شاخص فرهنگ 
موسترین نشان دهندۀ یک اس��تقرار با شاخصه های فرهنگی 
پارینه س��نگی میانی در ناحیۀ یادشده است که تمامی مراحل 
تولید ابزار در خود آن صورت می گرفته است )تصویر  6 و 7(.

     سفال های هزارۀ پنجم و چهارم پیش از میالد در محدودۀ 
بررس��ی حاضر را عمدتاً گونه های س��فالی موسوم به »یحیی 
 »I یا »س��فال علی آب��اد« و »محطوط آباد »IV ابلیس« ،»Va
تش��کیل می دهد. از بین آثار شناسایی شده مدارک مربوط به 
یحیی Va ش��امل قطعات انگشت ش��مار س��فال است که در 

 .II و چزگک II تصویر 6. گزیدۀ دست افزارهای سنگی به دست آمده از محوطه های پارینه سنگی میانی، گریشک
1و 2: سنگ مادر چندوجهی؛ 3، 4، 5 ،6، 7 و 9: تراشۀ لوالوا؛ 8: خراشندۀ جانبی )مأخذ: نویسندگان(.

94



دو ناحی��ه از مناط��ق کوهپایه ای و کوهس��تانی در کنار مواد 
فرهنگی ادوار جدیدتر به دس��ت آم��د )تصویر 8 و جدول 1 ؛ 
طرح شمارۀ 1 و 2(. سفال یحیی Va در تپۀ یحیی با شاخصۀ 
نقوش مش��کی بر زمینۀ قرم��ز از گونه های مش��ابه آن ها در 
الیه های پایین تر تفکیک می شود )کارلووسکی و بیل، 1388: 

.)121 �106
    سفال های علی آباد در 10 محوطه شامِل تپه ها )2 مورد( و 
محوطه های ترکیبی )8 مورد( به دست آمدند. در محوطه های 

واقع در ارتفاعات، مدارک هزاره چهارم پیش از میالد مرتبط 
با استقرارها و یک مورد گورستان در ابعاد کوچک هستند که 

در دل یا مجاورت استقرارهای عصر مفرغ قرار دارند.
     تاریخ گذاری های پیش��نهادی که از سوی باستان شناسان 
برای سفال علی آباد در نظر گرفته  شده است، عمدتاً محدودۀ 
 زمان��ی اواس��ط تا اواخ��ر هزاره چه��ارم و اوایل هزاره س��وم 
پیش از میالد را در بر می گیرد )نک: اس��کندری و همکاران، 

.)8 :1395

 .II و چزگک II تصویر 7. طرح گزیدۀ دست افزارهای سنگی به دست آمده از محوطه های پارینه سنگی، گریشک
1: خراشندۀ انتهایی روی تراشۀ ضخیم؛ 2، 3،  و 5: تراشۀ لوالوا؛  4: تراشه )مأخذ: نویسندگان(.

تصویر 8. طرح گزیدۀ سفال های )هزارۀ پنجم پیش از میالد تا دوران ساسانی(، 
به دست آمده از نخستین فصل بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان قلعه گنج )مأخذ: نویسندگان(.
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     علی رغ��م اینکه عمدۀ ش��واهد س��فالی به دس��ت آمده از 
محوطه ه��ای هزارۀ چه��ارم پیش از میالد، مع��رف فرهنگ 
علی آباد هس��تند ام��ا در مجموعه س��فال هایی ک��ه از »تپه 
توریگ)052(« به  دس��ت  آمده است، نقش مایه هایی مشاهده 
می ش��ود ]که[ دارای شباهت زیادی به گونه موسوم به سفال 
محطوط آباد I در جیرفت هستند )تصویر 8 و جدول 1؛ طرح 

3 و 4(.
    س��فال محطوط آباد I با ش��اخصۀ رنگمای��ه و زمینۀ ایجاد 
نقوش از گونه های مش��ابه خود از مراحل باالتر )محطوط آباد 
II یا علی آباد آغازین( تفکیک می شود. بنا بر اعتقاد کاوشگران 
محوط��ۀ محطوط آباد، ف��ن و نقش مای��ۀ به کاررفته در تزئین 
این س��فال همان روش به کاررفته در تزئین س��فال های نوع 
علی آباد آغازین است با این تفاوت که در این فرهنگ سفالی 
از رنگ مایه س��فید بر زمینۀ قرمز یا قهوه ای اس��تفاده  ش��ده 
است؛ شاخصه ای که در سفال های شناخته شده از تل ابلیس 
مشاهده نمی شود. تاریخ گذاری های مطلق ]آثار[ به دست آمده 
از محوطۀ محطوط آب��اد، قدمت دورۀ I آن را به اواخر هزارۀ 
 Vidale( پنجم تا اواسط هزارۀ چهارم پیش از میالد می رساند

.)& Desset, 2013: 247 & 248
     بخ��ش عمدۀ مواد فرهنگی به دس��ت آمده از محوطه های 
عصر مفرغ شامل قطعات سفالی است که در مجاورت گورهای 
غارت شده عصر مفرغ پراکنده شده اند و بخش دیگر دربرگیرنده 
سفال های به دست آمده از محدوده فضاهای معماری است که 
می توان آن ها را مرتبط با اس��تقرارهای هم دورۀ گورس��تان ها 
دانس��ت. ای��ن م��واد فرهنگی ش��امِل س��فال های ه��م دورۀ 
گورس��تان ها با س��طح خش��ن و فرس��ایش یافته، سفال های 
کارش��ده یا نمادکاالها و همچنین قطعات س��فالی اس��ت که 

در آن ها حفره ای جهت وصالی و استفاده مجدد وجود دارد.
     نقوش به کاررفته در س��فال های محوطه های یادش��ده به 
 عنوان اساس��ی ترین شاخصۀ به کاررفته ش��ده در گاهنگاری 
نس��بی آن ها نش��ان دهنده  پیوند ه��ای فرهنگی ای��ن ناحیه 
با نواحی ش��مالی و ش��رقی جازموریان اس��ت. این اشتراکات 
دربرگیرندۀ تکرار نقش مایه های عصر مفرغ در سفال های این 
ناحیه است که در دوره های مختلف عصر مفرغ در هر دو تپۀ 
یحیی و بمپور و یا منحصراً دریکی از آن ها نیز دیده می ش��ود 

)تصویر 8 و جدول 1؛ طرح 5 و 6(.
     ب��ه  اس��تثنای 4 م��ورد از تپه ه��ای واقع در دش��ت چاه 
 دادخ��دا، بقی��ۀ محوطه ه��ای شناسایی ش��ده دوران تاریخی 
بررس��ی قلعه گنج شامل گورس��تان های نواحی کوهپایه ای و 
کوهستانی اس��ت که در مجاورت برخی آن ها مدارک مربوط 
با استقرارهای هم زمان نیز دیده می شود. از لحاظ گاهنگاری 
سفال های به دست آمده که عمدتاً از گونه های شاخص جنوب 
ش��رق ایران به شمار می روند، مربوط به محدودۀ زمانی دورۀ 

هخامنشی تا ساسانی است.
     وجود س��فال گونۀ »لوندو« که از تپه های باس��تانی واقع 
در دش��ت و همچنین گورس��تان های نواحی کوهس��تانی به  
دس��ت  آمده است، نش��ان دهندۀ تعلِق بخشی از محوطه های 
دوران تاریخی این دوره دس��ت کم به دوران فراهخامنشی تا 
اش��کانی است )تصویر 8 و جدول 1؛ طرح 7(. این گونه سفال 
نخس��تین بار در نواحی غربی پاکستان شناسایی شد و تاریخ 
آن س��دۀ سوم تا دوم پیش از میالد حدس زده شد )هرینک، 
1376: 244(. ارن��ی هرینک این س��فال را متعلق به منطقۀ 
جنوب ش��رق ایران و بلوچس��تان می دان��د )هرینک، 1376: 
299( ام��ا پژوهش های جدید دامنۀ حضور این س��فال را در 

مناطق شرقی ایران نیز نشان می دهد )فرجامی، 1392(.
 س��فال دیگر منتس��ب ب��ه دوران تاریخی گونۀ نمرد اس��ت 
)تصویر 8 و جدول 1؛ طرح 10( که در بررسی حاضر منحصراً 
از تپه ه��ا به دس��ت آمد و می ت��وان آن را جدیدتر از س��فال 
لوندو به ش��مار آورد، وجود گونۀ یادش��ده نشان دهندۀ تداوم 
استقرارهای دوران تاریخی این ناحیه تا دوران ساسانی است 

)نک: سیدسجادی، 1370(.

برآیند
یک��ی از عارضه ه��ای طبیعی ک��ه با توجه ب��ه تصاویر هوایی 
ناحی��ۀ م��ورد بررس��ی نی��ز به وضوح قابل مش��اهده اس��ت، 
مخروط افکنه هایی هس��تند که از محل باز ش��دن تنگه ها به 
س��مت دشت تا بخش مرکزی دش��ت؛ در مجاورت هلیل رود 
و ت��االب جازموریان امتداد دارن��د. نگاهی به نحوۀ پراکندگی 
محوطه ه��ای شناسایی ش��ده با توجه به ای��ن عارضۀ طبیعی 
نش��ان می دهد ک��ه محوطه های باس��تانی در دو ناحیۀ رأس 
و قائ��ده مخروط افکنه ها قرار گرفته  ان��د و در حد میانی این 
دو ناحیه هیچ گونه اثر فرهنگی شناس��ایی نش��د. به  استثنای 
اس��تقرارهای کنونی، چنین وضعیتی را ب��رای تمامی دوران 

پیش ازتاریخی و تاریخی می توان در نظر گرفت.
     الگ��وی پراکندگ��ی یادش��ده تابع��ی از جه��ت و مس��یر 
رودهای فصلی اس��ت ک��ه از ارتفاعات ش��مالی خلیج فارس 
سرچش��مه گرفته و به ت��االب جازموریان منتهی می ش��وند. 
ب��ا وجود اینک��ه مرزهای مصوب جهت انجام بررس��ی، اجازه 
پیگیری و شناس��ایی و امتداد محوطه ها در خارج از محدودۀ 
بررس��ی )به سمت سواحل ش��مالی خلیج فارس( را نمی داد، 
اما بررسی های باستان شناس��ی انجام شده در ناحیۀ سردشت 
بشاگرد در ارتفاعات ش��مالی کرانه های خلیج فارس حاکی از 
وجود محوطه های عصر مفرغ در ناحیه یادش��ده اس��ت )نک: 

پودات، 1389؛ 1391(.
     از ای��ن جهت ظهور، توس��عه و پیوس��تگی اس��تقرارهای 
عصر مف��رغ در کناره های تنگه ها و روده��ای فصلی ای که از 
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کوهپایه های ش��مالی جازموریان تا ارتفاعات ش��مالی خلیج 
فارس امت��داد دارد، می توان��د بیانگر اهمی��ت راهبردی این 
نواح��ی به عنوان پل ارتباطی بین پس کرانه های خلیج فارس 

با دیگر فرهنگ های مجاور در حوزۀ جازموریان باشد.
گونه ش��ناختی و گاهنگاری کلیۀ محوطه های شناسایی ش��ده 

در بررس��ی حاضر با مالحظۀ کمیت و گسترۀ مواد فرهنگی، 
حاکی از مس��تعد ب��ودن کناره های روده��ای فصلی امروزی 
جهت برپایی و توس��عۀ استقرارها دوران تاریخی و هزارۀ سوم 

پیش از میالد است.

جدول .1 مشخصات گزیدۀ سفال های به دست آمده از نخستین فصل بررسی و شناسایی باستانشناسی شهرستان قلعه گنج.

رۀ 
شما رح
دورۀ پیشنهادیمقايساتتوصیفمحوطهط

1025
لبه، رنگ خمیره قرمز، رنگ پوشش بیرونی قرمز، رنگ پوشش داخلی 

قرمز، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، تزئین هندسی با رنگ سیاه، 
دست ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت کافی

لمبرگ کارولوسکی و بیل، 1388: 119، 
.j هزارۀ پنجم پیش از طرح

)va میالد )يحیی

2058
لبه، رنگ خمیره قرمز، رنگ پوشش بیرونی قرمز، رنگ پوشش داخلی 

قرمز، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، تزئین هندسی با رنگ سیاه، 
چرخ ساز؟، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت کافی

لمبرگ کارولوسکی و بیل، 1388: 119، 
.g هزارۀ پنجم پیش از طرح

)va میالد )يحیی

3052

لبه، رنگ خمیره آجری، رنگ پوشش بیرونی نخودی، رنگ پوشش 
داخلی نخودی، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، تزئین هندسی با رنگ 

سفید بر زمینه قهوه ای، چرخ ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت 
کافی

 Vidale and Desset 2013: Page
 242, figure 13.8, Page 243,

Figure 13.12.
هزارۀ پنجم پیش از 
)I میالد )محطوطآباد

4052
لبه، رنگ خمیره نخودی، رنگ پوشش بیرونی نخودی، رنگ پوشش 
داخلی نخودی، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، تزئین هندسی با رنگ 

سیاه، دست ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت کافی

 Caldwell 1967: Page 140,
Figure23, NO: 3. هزارۀ پیش از میالد

)علی آباد(

5004

لبه، رنگ خمیره خاکستری، رنگ پوشش بیرونی خاکستری، رنگ 
پوشش داخلی خاکستری، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، تزئین 

هندسی- گیاهی با رنگ سیاه، چرخ ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، 
پخت کافی

 Lamberg-Karlovsky and Potts,
2001: Page 188, no: B. هزارۀ سوم پیش از

میالد

6054

لبه، رنگ خمیره آجری، رنگ پوشش بیرونی آجری، رنگ پوشش 
داخلی آجری، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، تزئین جانوری)رديف بز 
کوهی( با رنگ سیاه، چرخ ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت 

کافی

 Decardi, 1970: page 298, no:22,
 page 311, no: 387, page 283,

no: 92.

 Madjidzadeh,  2008: page 91,
fig 22.

هزارۀ سوم پیش از 
میالد

7023
لبه، رنگ خمیره آجری، رنگ پوشش بیرونی نخودی، رنگ پوشش 

داخلی آجری، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، منقوش با رنگ مايه سیاه 
و قرمز، چرخ ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت کافی

دانا و ديگران، 1395: 62، تصوير 7.
فراهخامنشی

8024
لبه، رنگ خمیره نخودی، رنگ پوشش بیرونی نخودی، رنگ پوشش 

داخلی نخودی، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، منقوش با رنگمايه سیاه ، 
چرخ ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت کافی

مهرآفرين و همکاران، 1391: 19، طرح 
هخامنشی9.

9024
لبه، رنگ خمیره آجری، رنگ پوشش بیرونی آجری، رنگ پوشش 

داخلی آجری، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، ساده، چرخ ساز، پوشش 
داخلی و خارجی رقیق، پخت کافی

اشکانی

10062
بدنه، رنگ خمیره آجری، رنگ پوشش بیرونی قرمز، رنگ پوشش 

داخلی آجری، آمیزه ماسه، ضخامت متوسط، منقوش با رنگ مايه سیاه، 
دست ساز، پوشش داخلی و خارجی رقیق، پخت کافی

 Lamberg-Karlovsky, 1970: 10,
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     با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط با دوران پارینه سنگی 
 Vahdati Nasab, در جنوب شرق ایران )نک: بیگلری، 1391؛
2011؛ Conard et all, 2013(، کش��ف مدارک دوران یادشده 
در بررس��ی حاضر بسیار حائز اهمیت اس��ت. علی رغم اینکه 
بررس��ی با هدف شناس��ایی آث��ار پارینه س��نگی، روش های 
جداگان��ه خ��ود را می طلب��د اما شناس��ایی م��دارک دوران 
پارینه س��نگی میانی در بررسی حاضر نقطۀ آغازینی در تداوم 
پژوهش های ازاین دست در محدودۀ مورد بررسی و همچنین 
جنوب ش��رق ایران به ش��مار می رود و به عنوان یک مطالعۀ 
مقدماتی، دس��تکم پتانس��یل های قوی ناحیۀ مورد بررسی را 

جهت تداوم تحقیقات پارینه سنگی نشان می دهند.
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Abstract
Chāh-e Khodādād is one of two districts of the present 
town of Qal’eh Ganj in the most southern place of Kerman 
province. It is the trijunction of three provinces of Kerman, 
Hormozgan and Sistan & Baluchistan. The first season of 
archaeological survey and reconnaissance of town of Qal’eh 
Ganj has been carried out as a part of the Iranian National 
Archaeological Map Project in which the authors tried to 
clarify the cultural status of the region in different periods 
in Chāh-e Khodādād District. In addition to the purposes as 
mentioned above, the present research attempts to analyse 
and compound the results of this research and to discern re-
gional and trans-regional connections and interactions with 
the neighbouring areas. This region has a strategic situation 
because it lies at the trijunction of three significant cultural-
geographical zones in the southeast of Iran (Mokrān shores, 
the Persian Gulf shores and Halīlrūd Rūd (Halīl River). 
Based on the survey, 66 sites and properties have been identi-
fied and registered which belong to the Paleolithic (3 cases), 
5th millennium BC (2 cases), 4th millennium BC (10 cases), 
3rd millennium BC (27 cases), historical period (29 cases), 
the Islamic period (3 cases) and the recent century (2 cases). 
This survey which begins with an investigation on some cas-
es dating back to the middle of the Paleolithic is in line with 
other similar researches, but it is the starting point of a series 
of studies in the area in question as well as in the southeast 
of Iran. The preliminary findings prove, at least, the notice-
able potentials of the area under study for further Paleolithic 
researches. Considering the morphology and forms of the 
settlements, all of the recollected sites have been divided 
into eight types of sites including large compound sites, 
historical cemeteries, ancient tepes (mounds), archaeomet-
allurgical sites, religious buildings, fortresses, petroglyphs 
and ancient sites with a few numbers of cultural materials. 
The sites as mentioned earlier which are morphologically 

 Stone Tools unearthed in the Paleolithic Sites in Town of Qal’eh 
Ganj

influenced by the geographical factors of their places can be 
categorised into two different types: plain areas and foothill 
and mountainous areas. The analysis of the preliminary find-
ings as well as other few investigations in the neighbouring 
regions in the northern heights of the Persian Gulf including 
the vast sites of the Bronze Age in the seasonal riversides of 
the sites under study, these findings can function as a bridge 
between basin of Jazmurian and the northern shores of the 
Persian Gulf.

Keywords: Chāh-e Khodādād, archaeological sur-
vey, ancient sites, basin of Jazmurian

Preliminary Report on the First Season of Archaeological Survey and 
Reconnaissance in Town of Qal’eh Ganj

Mohammad Mortezaie
Associate Professor, Research Institute of Cultural Heritage & Tourism
Salman Anjomrouz
M.A. in Archaeology 
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