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 درآمد 

  ؛شناسی ایران استمتداول در باستانمیدانی  های  یکی از برنامه   های باستانیمحوطه   منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریمزنی به گمانه های  برنامه 

های باستانی در برابر انواع حفاظت از محوطه   هاییانجام چنین برنامه هدف اصلی از  شود.  در کشور انجام می  یچنینی اینهر ساله چند ده برنامه 

انجام کار،   از منظر فوریت و ضرورتِهای شهری و روستایی است.  ی بافتهای عمرانی، صنعتی، کشاورزی و توسعه های ناشی از فعالیتتهدید

هم برنامه  تقریباً  عرصه  تعیین  نجاتبرنامه   ارزِهایی  می های  قرار  زمانی  بخشی  منطقاً  که  چرا  می  یایهمه برناچنین  گیرند،  که  نشوپیشنهاد  د 

 تخریب یا نابودی ارزیابی شود.  آسیب، ای در خطر محوطه 

واقع چنین  به   در حالی که منظور تعیین عرصه بیشتر ماهیتی اجرایی ـ اداری داشته باشد،  زنی به های گمانه برنامه   شاید از نگاه برخی، 

های تعیین  شناسی باشد. یکی از دالیل دشواری برنامه های میدانی باستانترین برنامه یچالشتواند از دالیل متعدد میهایی به چنین برنامه نیست و 

های برجا از نابرجا نهشته   تشخیص درستِجایی که  شوند،  های باستانی انجام میی مشهود« محوطه ی »عرصه در حاشیه عرصه این است که  

  نظری کافی.ی میدانی و دانش کاری است بس دشوار و نیازمندِ تجربه 

، با هدف آشناسازی و انتقال تجربه  منظور تعیین عرصه زنی به های گمانه در رابطه با برنامه   آموزشی  هایی برگزاری کارگاه هرچند ایده  

شناسی وجود داشت، ولی این ایده به دالیل گوناگون باستان  کُنشگرانِها پیش نزد برخی از  از سال  شناسانِ کشور،و دانش به نسل جوانتر باستان

باز    1400ماه  ی پیشِ رو شد به بهمنی جزوه ی آغازین روندی که منجر به تهیه نقطه   خود نگرفت.ی عمل به جامه   گاه هیچ  در سطح گسترده 

به نگارنده پیشنهاد کردند   شناسی،استانی بسرپرست وقت پژوهشکده   گردد، زمانی که دوست و همکار گرامی، جناب آقای دکتر مرتضایی،می

های  ی مبانی نظری و عملی برنامه ای درباره ی جزوه ی خود را از موضوعی که انتخاب کرده بودم، به تهیه ساالنه   موظفی«   پژوهشیطرح  » که  

ی جوانب مختلف  درباره و  ند  متن را خواندمن  خواهش  به  ی اولیه، شماری از دوستان و همکاران  ی نسخه پس از تهیه .  تعیین عرصه تغییر دهم
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ی یک  د اگر این متن را نتیجه اشبنابراین شاید بیراه نبها در بهبود کیفیت متن نقشی بسزا داشت.  این دیدگاه   ؛کردند  بیان شان را  هایآن دیدگاه 

 نگارنده است.  یعهده به این نوشته تنها  کاستیِکژی و مسئولیت هرگونه البته روشن است که  »خرد گروهی« بدانیم.

ی های باستانی. واژه ی محوطه منظور تعیین عرصه زنی به های گمانه ی پیشِ رو، درآمدی است بر مبانی نظری و عملی برنامه نوشته  

تنوعِ شمار و شدت فرآیندهای مؤثر در  ، چرا که  ی کوچک ادعای جامعیت ندارداین جزوه »درآمد« در عنوان این نوشته، اشاره به این دارد که  

های  برنامه   با نگاهی به  .گنجدنمی  ی کوتاه نوشته چنان است که در این  آن  شوندهایی که تعیین عرصه میمحوطه   انداز و نیز تنوعِدگرگونی چشم

هایی که در معرض این گونه فعالیت میدانی قرار شود که طیف محوطه سادگی دانسته میی گذشته انجام شده به ای که طی دو دهه تعیین عرصه 

از تپه گرفته  باستانی، محوطه اند  بنا،  ی  ولی آنچه شود؛  های سنگی را شامل می دخمه   ای و، پناهگاه صخره غارتا  های نسبتاً مسطح، گورستان، 

در واقع شاید نتوان »فرمول«  اند.  ها و آثار مورد تعیین عرصه قرار گرفتههای باستانی بیشتر از سایر انواع محوطه روشن است این است که تپه 

ارائه کرد، ولی بیمنظور  زنی به گمانه های  مشخصی برای برنامه  از  تعیین عرصه  ود دارد که مفاهیم مشترکی وج  هااین برنامهشک در بسیاری 

شدن و مؤثربودن، نیاز به تجدید نظرهای متعدد برای پالوده   نوشته با وجود این، نیک آگاهیم که این  .  مورد بحث قرار گیرند  جاکوشش شده در این 

 . در آینده دارد

 کوروش روستایی         

 1401آبان 



 

 

 

 1فصل 

 تعاریف 
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 درآمد 

انجام برنامه   که   بحث اصلی، شماری از واژگان و اصطالحاتیپیش از ورود به   اینجا به   های تعیین عرصه در  بحث   کوتاهی  مهم هستند را در 

 ذیل موضوعات گوناگون ارائه شده است.   3و  2های ی برخی از این اصطالحات در فصلتر درباره بحثِ مفصلکنیم. می

 

  محوطه

»محوطه«    باشد،  در گذشته  ، که بیانگر نوعی فعالیت انسانیی باستانیو نهشته  (هاعارضه )   فیچرها،  مواد فرهنگیاز    داریمعنی  به هرگونه تجمع

چون بحث ما در مورد    ( در جریان است، ولی در این نوشتهsite»محوطه« )ی تعریف  های زیادی درباره بحثشناسان،  در بین باستانگوییم.  می

های تعیین عرصه معموالً با آنچه مهم است این است که در برنامه شویم.  هایی نمیمشخص است، وارد چنین جزئیات و بحث  ها و آثارِمحوطه 

زنی مشخص  آن را با گمانه ی واقعی«  »عرصه ی  محدوده است، فقط مسئله این است که    روشن   ها»محوطه بودن« آنایم که  هایی مواجه محوطه 

  کنیم. 

 

   ی ظاهری«»عرصه یا  ی مشهود«»عرصه

تحلیل های سطحی، فیچرهای آشکارشده بر سطح، توپوگرافی و  آن بخش از محوطه است که بر اساس شواهد سطحی، مانند میزان تراکم یافته 

ماهواره  هواییتصاویر  و  میای  گمان  از،  بخشی  که  باستانیِمحوطه   ی عرصه   رود  اولیه ی  »عرصه  معموالًباشد.      که  است  این  بر  ی  فرض 

-طه باشد. هرچند معیارهای سطحیِ پیشاز محو(  original)  ی اولیه بخش  کندشناس بر اساس شواهد سطحی تعریف میی که باستانمشهود«

های تعیین عرصه است که ی گمانه شده ی مشهود یا ظاهری است، ولی در نهایت این نتایج تجمیعگفته معموالً شواهد خوبی برای تعیین عرصه 

   را مشخص خواهند کرد. در گذشته واقعی محوطه  یگستره واقعیتِ به تصویر نزدیک
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 ی واقعی« »عرصه

مشخص نبودن    ، های تعیین عرصه . در واقع دلیل اصلی برای انجام برنامه است  گرفتهدر بر می  (آبادانیاستقرار )  زمان ای که محوطه در  محدوده 

است.  »عرصه  محوطه/اثر  واقعی«  برنامه ی  عرصه  در  تعیین  »عرصه معموالً  های  که  است  این  بر  »عرصه فرض  ورای  واقعی«  ی ی 

ها انجام  های باستانی در دشتی اطراف تپه ویژه آنهایی که در محدوده های تعیین عرصه، به بسیاری از برنامه   ،در واقعمشهود/ظاهری« است.  

  شوند. ای منجر می به چنین نتیجه شوند، می

 

   (stratification) بندیالیه

  های تعیین عرصه است بندی یکی از مفاهیم کلیدی در برنامه الیه .  گویندمی  «بندیالیه »،  (sequenceها در یک توالی )الیه   وضعیت مشهودبه  

-الیه »با    «بندیالیه»باید توجه داشت که  .  باشد  های برجاشاهدی متقاعدکننده مبنی بر وجود نهشته تواند  می ،  شده وجود آن در توالی کاوشو  

)نگاری  »stratigraphy  )  .است الیهبندی  الیه متفاوت  فیزیک  به  ولی  اشاره  دارد  آنها  عمودی  ارتباط  و  باستان  نگاریالیه ها  تفسیر  -حاصل 

 و محتویات آن است. یک توالی  بندی ه ی ما از الیشناسانه 

 

   (aggradation) برافزایی

این انداز بر اثر فرآیندهای گوناگون دارد.  طور خالصه اشاره به باالآمدن سطح چشمانداز است و به این واژه یکی از مفاهیم کلیدی در فهم چشم

باستان از مفاهیم و واژگانی که در  استفاده میاصطالح، مانند بسیاری  از علوم زمین برگرفته شده شناسی  -های زمیننامه است. در واژه  کنیم، 

ها، گذاری، برنهاد، انباشتگی، پُرشدن گودیآبرفتپیشنهاد شده است:    aggradationی  دیگری برای واژه   برابرهایشناسی، غیر از »برافزایی«،  

  ی در نتیجه  انداز(زمین )چشماشاره به باالآمدن سطح    شناسیدر زمین  اصطالحاین    1(.6:  1382افزایشی، فراسازی )مُر    سازیِنشینی، دوباره ته 

در واقع در بسیاری از موارد،   (.Huggett 2011: 468های جاری دارد ) امواج و آب شناسی، مانند باد،  ریختنشست رسوبات بر اثر عوامل زمین ته 

به این مفهوم  در ادامه،  ها بر سطح زمین دیده نشود.  ی واقعی« محوطه شود بخشی از »عرصهترین عاملی است که باعث می»برافزایی« اصلی

 پردازیم.  بیشتر می

 

 

 

 
   ، که البته تعبیر درستی است. شود نام »انباشت« خوانده میبهحاصل از فرآیند برافزایی شناس، رسوبات . گویا در بین برخی از همکارانِ باستان  1
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 (  original landscapeانداز اولیه )چشم

های . درک این مفهوم در برنامهآغاز استقرار در محوطه استگیری و  شکلزمان  در  یا سطح زمین  انداز  چشموضعیت  انداز اولیه،  منظور از چشم

    بیشتر پرداخته شده است.  2به این مفهوم در فصل تعیین عرصه، نهایت اهمیت را دارد. 

 

 ( in situ deposit/artifact) برجا یساختهدست/ی باستانینهشته

جایی نشده باشد، یعنی در  و جابه   آشفتگیدستخوش    ، شدنیا نهشته   گیریشود که پس از شکلگفته می  ایساخته یا دست  ی باستانیبه نهشته 

 شود.  می شناس آشکارا شده توسط باستانروزگار باستان ره همان وضعی که در 



 

 

 

 2فصل 

 مبانی نظری 
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 درآمد 

در  بر اثر عوامل مختلف  ی تغییراتی که  در نتیجه بر این فرض استوار است که  منظور تعیین عرصه«  زنی به »گمانه   های میدانیِبنیان نظری برنامه

بر  ها پنهان شده و در نتیجه  از دیده در طول زمان  ی واقعی(  )عرصه ی محوطه  ی اصلی و اولیه بخشی از محدوده انداز ایجاد شده  سیمای چشم 

   . (1)شکل  قابل شناسایی نیست صورت قطعیبه  سطح زمین

 

 آل(. ی آن زیر رسوبات دشت دفن شده است )وضعیت ایدهی اولیهای که بخشی از عرصه . محوطه1شکل 

پرداختن به این عوامل باید به این  پیش از  شوند.  بندی میی عوامل طبیعی و عوامل انسانی دسته طورکلی به دو دسته این عوامل به 

ها،  طور کلی در اینجا، مانند بسیاری از پدیده به با یکدیگر متفاوت است.    اندازهای مختلفچشم در    آنهاعاملیت و میزان تأثیر    نکته اشاره کنیم که 

و فرهنگی با    شناختیبسترهای مختلف بومانداز در  تغییر سیمای زمین یا چشممیزان  ؛ یعنی  «ی از میزان و شدت تغییرات روبرو هستیمبا »طیف

برخی چشم در  است.  متفاوت  و  یکدیگر  تغییرات  میزان  اندک.    هادگرگونیاندازها  بسیار  دیگر  برخی  در  و  باالست  میبسیار  ترتیب  توان  بدین 

  .گرفت( در نظر static( تا »ایستا« )dynamicدر طیفی از »پویا« )از نظر تغییرات اندازهای مختلف را چشم

انداز هر دو عاملِ طبیعی و  گاه در یک چشمانداز به دو عامل طبیعی و انسانی بستگی دارد.  میزان »پویا بودن« یا »ایستا بودن« چشم 

دارند، هم اینکه    جریان های دز، کارون و کرخه در آن  مانند رودخانه   اثرگذاری  انسانی قویاً تأثیرگذارند، مانند دشت شوشان که هم عوامل طبیعیِ
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های دیگری نیز وجود دارد، بدین معنی که ممکن است در یک حالت.  است   برای هزاران سال بستر فرهنگی شمار زیادی استقرار انسانی بوده 

اند خشک از این نوعاندازهای مناطق خشک و نیمه برای نمونه، برخی از چشمانداز یکی از این دو عامل بسیار مؤثرتر از دیگری بوده باشد.  چشم

دشت صوغون  ، در این زمینه  مثال خوبیک انداز زیاد نباشد. که در آن ممکن است تأثیر عوامل طبیعی در مقایسه با عوامل انسانی در تغییر چشم

های کشاورزی  ( زمینoutlineتوانست طرح کلی )  1970ی  های خود در دهه در نزدیکی تپه یحیی کرمان است که مارتا پریکت طی بررسی

اساس شواهد و عوارض سطحی  ق  پنجمی  هزاره  بر  را  آنجا  م  )در  موارد   (.Prickett 1986a, bمشخص و مستند کند  از  این مورد که یکی 

  هزار سالِ گذشته  حدود هفت اندک عوامل طبیعی طی  لطف تأثیرِبه ( Wilkinson 2003: 42) اندازهای ایستا در خاورنزدیک استچشم استثنایی

 شناسان رسید.  به دست باستان اندازدر آن چشم

بیابانی چنین نیستند و در برخی تأثیر عوامل طبیعی بر چشمروشن است که تمام محیط انداز بسیار زیاد است. برای نمونه، در های 

نه در شرق اصفهان،  رزَی وَمنطقه در  نمونه،  برای  شود.  میانداز  سیمای چشم  در  عاملِ باد باعث دگرگونی شدید   ،اندازهای بیابانیبرخی از چشم

چند هزار سال پیشِ این منطقه  ها شناسایی شدند. این در حالی است که سیمای  ماسه های بین تلها در گودیمحوطه نزدیک مرداب گاوخونی،  

ی  محوطه   ،ی دیگرنمونه .  (1391)اسمعیلی جلودار    استی دوم هولوسن چنین سیمایی ایجاد شده  وهوایی نیمه طی تغییرات آبچنین نبوده و  

فهم  بنابراین  (.  1399شیخی  جاوری و باغدفن شده است )  هاماسهویگُل در نزدیکی آران و بیدگُل است که تقریباً تماماً زیر تلساسانی ـ اسالمی  

با برنامه   اندازشدت تغییر چشم یط پویاتر باشد، میزان عوامل تأثیرگذار در دگرگونی عناصر های تعیین عرصه دارند؛ هرچه محارتباط مستقیمی 

  شود. نیز بیشتر است و بنابراین پیچیدگی عملیات میدانی تعیین عرصه نیز بیشتر می ،های باستانیمحوطه  انداز، از جمله چشم

به همان  شد  اشاره  که  چشمگونه  دگرگونی  در  انسانی  و  طبیعی  عامل  دو  مؤثرند.  طورکلی  طبیعیِترین  مهمانداز  در عوامل  مؤثر   

چشم  باستاندگرگونی  در  که  ازانداز  عبارتند  دارند  موضوعیت  روانریزش  شناسی  جوی،  سطحیآبهای  جمله   های  لغزش  زمینها،  سیالب  از 

(landslide،)  ( این عوامل در    رُخداد و  میزان روشن است که  فرسایش و هوازدگی.    باد،لرزه،  (، زمینsoil creepخَزِش خاک  از  تأثیر هر یک 

های یا فعالیت  ترین این عوامل ؛ از مهمانداز بسیار متنوع استعواملِ انسانیِ دخیل در دگرگونی چشماندازهای مختلف با هم متفاوت است.  چشم

اشاره کرد. بدیهی است در اینجا    کاوی معدنو  ها،  لساخت کاناها،  ساخت راهها و جاده زدایی،  جنگلکشاورزی،  تسطیح زمین،  توان به  می  انسانی

بر بخشی از   سته توانانداز نیست، بلکه منظور ما توجه به عواملی است که میمجال پرداختن به تأثیر هر یک از این عوامل در دگرگونی چشم

ی این عوامل لزوماً همه شاید  این را هم باید اشاره کرد که    1باشند.تأثیرگذار بوده    ،داردمورد نظر ما در آن قرار    باستانی  یکه محوطه   ،اندازچشم

شک در انداز بیی تأثیر این عوامل بر چشمکار نیاید، ولی داشتن اطالعاتی درباره ی بخصوص به ی یک محوطه صورت توأمان در تعیین عرصه به 

های تعیین عرصه مهم  کوشیم با بحثِ چند موضوع کلیدی که در برنامه یدر ادامه مدارد.  سزایی  بهای تعیین عرصه اهمیت  کیفیت انجام برنامه 

     انداز نشان دهیم.گفته را در دگرگونی چشمهستند، تأثیر برخی از عواملِ پیش

 

 

 
 Wilkinsonخاور نزدیک« بنگرید )شناختی باستان اندازهای انداز به کتاب خواندنی و سودمند تونی ویلکنسون به نام »چشم ی تحوالت چشم های بیشتر درباره. برای آگاهی 1

2003 .) 
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 ( aggradationبرافزایی )

طور  به از علوم زمین برگرفته شده است.    ،شناسیگونه که پیشتر گفته شد، مانند بسیاری از مفاهیمِ مورد استفاده در باستاناین اصطالح، همان

شود که ما آنچه باعث می  ،گفتیمگونه که  ، هماندر واقعکلی و خالصه، برافزایی اشاره به »باال آمدن سطح زمین بر اثر عوامل مختلف« دارد.  

آن نیست و در    «ی واقعی عرصه »محوطه لزوماً بیانگر    «مشهودِظاهری یا  ی  عرصه »این فرض است که  وجود  ای را تعیین عرصه کنیم  محوطه 

؛ و ما در  شودها پنهان  محوطه از دیده   ی واقعیعرصه »باال آمده« و این باعث شده که بخشی از    به دالیلیهای گذشته سطح زمین  طول هزاره 

 .  (2)شکل  محوطه« هستیمی شده های پنهانبخش»های تعیین عرصه با ایجاد گمانه در پی یافتن برنامه 

 

.آل()وضعیت ایده ی واقعی آن زیر رسوبات برافزایی مدفون شده استای که بخشی از عرصه . محوطه2شکل   

 

-د. در زمیندارتفاوت  اندکی  شناسی با یکدیگر  شناسی و باستاناشاره به این نکته ضروری است که مفهوم فرآیند برافزایی در زمین

شناسی هر دو عامل طبیعی و انسانی باعث این پدیده  دانند، ولی در باستانامل طبیعی را باعث این پدیده میم، عگونه که گفتیهمان  ،شناسی

که عوامل    باید توجه داشتانداز بسیار اهمیت دارد.  های تعیین عرصه، بلکه برای فهم چشمتنها در برنامه توجه به مفهوم برافزایی نهشود.  می

  ترین عامل طبیعی بدیهی است که سرراستشناس باید به تمام آنها توجه داشت.  عنوان باستانشود و به شامل طیف وسیعی می  افزاییمؤثر در بر

های فصلی است، که فرض درستی است. مهم این است که ما عوامل  آبکند سیالب و روانانداز به ذهن خطور میکه در برافزایی یک چشم

های کشاورزی یکی  برای نمونه، کوددهی به زمینباید به تمامی احتماالت ممکن فکر کرد.    برافزاییبرای فهم    ؛داشته باشیمدیگر را از نظر دور ن

های کشاورزی  شدن کودهای شیمیایی، کشاورزان از کود حیوانی و انسانی برای تقویت زمین دانیم که پیش از بابمیاست.  برافزایی  از عوامل  

-مخلوط می  ویژه خاکستر اجاق و تنورهابا ضایعات زندگی روزمره به که تقریباً همواره  کودهای انسانی  .  (Wilkinson 1982)  کردنداستفاده می

(. 1396کشور بود )روستایی و آزادی    در برخی از مناطقهای کشاورزی  برای تقویت زمینتا همین چند دهه پیش یکی از کودهای متداول    شد،

کوده  افزودنِ زمیناین  به  است.  ا  برافزایی  نوعی  خود  کشاورزی  زمینهای  به  کوددهی  یعنی  راستا،  در همین  از  باز  یکی  که  کشاورزی،  های 

انسانیِ از شیوه برافزایی چشم  عوامل  توجه داشت که یکی  باید  برای تقویت زمینانداز است،  نزد روستاییان  های کشاورزی های بسیار متداول 

های های باستانی و انتقال خاک آن به زمینانداز بوده است. آنها با تخریب تپه موجود در چشم  باستانی  هایازخاکستر تپه استفاده از خاکِ غنی
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ی در در همین راستا، گله اند.  انداز شده ی روستا امتداد داشته باشد، باعث برافزایی موضعی بخشی از چشمتوانسته تا حاشیه کشاورزی، که گاه می

  2کوچک.  بسیار گذارد، یکی از عوامل برافزایی است، هرچند در مقیاسیجا میانداز به ه رَدی از فضوالت خود را در چشمحال چرا، ک

باد است.   از عوامل »برافزایی«،  قابلیت حمل ذرات کوچکیمییکی دیگر  باد  )  دانیم که  )clayدر حد رُس  دارد. silt( و سیلت  را   )

آن ببینیم،    اندازها نباشد، ولی باید توجه داشت که وقتی عامل زمان را همراه عامل مهمی در برافزایی برخی چشمهرچند شاید در نگاه نخست باد  

برای درک بهتر این موضوع کافی است به    اندازها شود.گیر در برخی چشمتواند باعث برافزایی چشمیابد؛ یعنی در درازمدت میآنگاه اهمیت می

بینید؛ و  ی نازکی گرد و غبار بر سطوح مختلف آن میتان را مدتی گردگیری نکنید پس از یکی دو هفته الیهکه اگر اتاق نشیمن  داین فکر کنی

اندازها تأثیر شدیدی در دگرگونی سیمای زمین  بدیهی است عامل باد در برخی چشماین همان »برافزایی« است، منتها در مقیاسی بسیار کوچک.  

ها شرق کشور است که تمام یا بخشی از محوطه ی چنین وضعیتی، برخی از مناطق جنوبترین عامل برافزایی باشد. نمونه د اصلیتواندارد و می

  3اند. به زیر رسوبات بادی دفن شده 

اند در این امر  تو. یکی از رویکردهایی که میای نیستمتأثر از برافزایی هستند کار ساده   اندازهای مختلف چه میزانتعیین اینکه چشم

های ها و آبکندها، چه بُرشی آبراهه های طبیعی مثل دیوارهانداز ایجاد شده، چه بُرشهایی است که در چشمسودمند باشد، بررسی انواع بُرش

گودبرداری مانند  مختلف  مصنوعی  منظورهای  به  که  انسان  هایی  بُرش  4.است  انجام شده توسط  گمانه این  که    ،نگاریالیه ی  ها همچون یک 

تپه ترتیب و وضعیت الیه  را در  باستانها  به  باستانی  انباشتدهدنشان میشناس  ای  توالی رسوبات  بازتاب میشده در چشم،  را  مانند   ؛دهدانداز 

مهم هستند، ماهیت برافزایی    انداز چشماین رویکردها در درک بهتر ما از برافزاییِ. با این حال باید اشاره کرد که هرچند  ای به دل زمین«»پنجره 

   شود.ها دانسته میچیزی باشد که از بررسی بُرشتر از تواند بسیار پیچیده می

ی  های تپه زاغه بر اساس کاوش  ،انداز مشخص است. برای نمونه ی گستردگی آن در یک چشمی برافزایی، مسئله ی دیگر درباره نکته 

. این  (Malek Shahmirzadi 1977)  متری سطح امروزی دشت در اطراف تپه زاغه قرار دارد  5دانیم که خاک بکر در عمق حدود  قزوین می

ی اطراف در محدوده کم  دستاین محوطه شکل گرفت تاکنون سطح دشت    م که نخستین استقرارِ ی ششم قبدین معنی است که از اواخر هزاره 

زاغه میزان برافزایی به همین میزان  ی مثالً دو کیلومتری تپه فاصله ای به آیا در نقطه پرسش اینجاست که  . است آمده   «متر »باال 5په زاغه حدود ت

توان این فرض منطقی را در نظر گرفت طبیعتاً پی بردن به این موضوع کاری است سخت دشوار، ولی بر اساس شواهد و قرائنی میهست یا نه؟  

چشم یک  نقاط  تمام  در  برافزایی  میزان  نباشد.  مشخص    اندازِکه  بخشیکسان  در  برافزایی  گستردگی  و  چشممیزان  یک  مختلف  اندازِ های 

به   بستگی  دارد.  تنوع و شدت  مشخص طبیعتاً  فرهنگی  و  فعالیتعوامل طبیعی  میزان  اینکه  با فرض  نمونه،  در محدوده برای  انسانی  ی  های 

 
-چوپانان و گلهی  پیوسته ی  توانسته در گذشته مورد استفادهی جلوی آنها که میای و محدودههای صخرهانداز، مانند غارها و پناهگاههایی از چشم . بدیهی است در بخش 2

 . است شان قرار گرفته باشد، این عامل بسیار شدیدتر عمل کرده های
نام  انداز است. این پدیده که به شدن از چشم ل برافزایی نیست، بلکه عامل اصلی »فروکاهی« یا کاستهتنها عاماندازها، نه. در اینجا باید اشاره کنیم که باد در برخی از چشم  3

degradation  ی مقابل  شود، نقطه خوانده میaggradation    .یکی از  تواند رخ دهد هم عوامل انسانی.  فروکاهی نیز مانند برافزایی هم بر اثر عوامل متعدد طبیعی میاست
-جایی ذرات ریزتر مانند رُس و سیلت، باعث میبا جابه( است که  desert pavementفرش بیابانی« )ی »سنگخشک پدیدهنتایج عمل فروکاهی باد در مناطق خشک و نیمه

در چنین  گویند.  ( میdeflationبادروبگی )  ،به این عملیتی »موزاییک«مانند به خود بگیرند.  صورت متراکم در کنار یکدیگر وضع سنگ، به تر، مانند قلوهشود سایر ذرات بزرگ
 های سطحی دیده شود.  گیری از یافتهتواند تراکم چشم های باستانی میاندازهایی بر سطح محوطهچشم 

 دست دهد.  های زمین و برافزایی بهعیت الیهتواند اطالعات سودمندی از وضهای قنات می. بررسی خاک و رسوباتِ حاصل از حفر چاه  4
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بیشتر از نقاط دورتر از آن  احتماالً  توان گفت که میزان برافزایی در نزدیکی محوطه  های دورتر است، مییک محوطه بیشتر از محدوده   پیرامون

آبراهه  موقعیت  یا  بزرگِاست.  چشم  های  در  فصلی  یا  چشمدائمی  یک  در  برافزایی  گستردگی  نتیجه  در  و  میزان  در  مستقیمی  تأثیر  انداز انداز 

تا    دهدقرار میی بالفصل خود را بیشتر تحت تأثیر  در فصل بهار محدوده   ی موضعروشن است که یک آبراهه در صورت طغیانِمشخص دارد.  

هایی از  کلی، بخش  ی قاعده عنوان یک  به از سوی دیگر، توپوگرافی نیز در تعیین شدت و گستردگی برافزایی تأثیر مستقیم دارد.  نقاط دورتر را.  

 گیرند. زایی قرار میانداز با توپوگرافی باالتر کمتر تحت تأثیر عوامل برافیک چشم

این نکته در بسیاری از  است.    عامل »زمان« های تعیین عرصه وجود دارد،  ی برافزایی و ربط آن به برنامه ی دیگری که درباره نکته  

ی نوسنگی( در  رههای قدیمی )مثالً دواندازها این احتمال قویاً وجود دارد که محوطه شود که در برخی از چشمشناسی دیده میهای باستاننوشته 

میزان برافزایی غیر از عوامل طبیعی و انسانی به  این دیدگاه، کامالً درست است، زیرا  اند.  دفن شده تا حد زیادی یا کامالً  زیر رسوبات سپسین  

انداز از نوسنگی در یک چشمی  ای مربوط به دوره دوره ای تکبدیهی است میزان برافزایی در اطراف محوطه .  دارد  یمستقیمربط    «زمان »عامل  

ـ  اندازی ساسانی در همان چشمدوره  مربوط به ای دوره ای تکمیزان برافزایی در اطراف محوطه    استبیشتر  ثابت بودن نرخ برافزایی ــ فرض با  ـ

باشد.  .  (3)شکل   باید همواره عامل »زمان« مد نظرمان  برای فهم و درک بهتر مفهوم »برافزایی«  به خاطر  بنابراین،  باید همواره  را  این نکته 

که چشم امروزه میداشت  که  نیست  اندازِبینیم همان چشماندازی  پیش  هزار سال  چند  یا  سال  به  چند صد  و  بلکه  تغییر  حال  در  پیوسته  طور 

  . دگرگونی است

 

 آل(.انداز )وضعیت ایدهی ناهمزمان در یک چشمانداز اولیه و برافزایی در دو محوطه. وضعیت چشم3شکل 

برافزایی صحبت می از  انباشتباید توجه داشت که وقتی  اثر عوامل گوناگون ها و هزاره ها  هایی است که طی سده کنیم منظور  بر   ،

اف هر ای نیز هستند که در اطرپراکنده نابرجا و  های فرهنگی  ها حاوی یافته بنابراین، این انباشتانداز نهشته شده است.  در چشم  طبیعی و انسانی،

انداز ی واقعی محوطه را پوشانده هم چشمهای ناشی از برافزایی هم بخشی از عرصه روشن است که انباشتاند.  تا شعاعی پراکنده شده   محوطه 

ی ظاهری  های خود را بیرون از عرصه لحاظ نظری، وقتی ما گمانه به انداز اولیه« به ادامه بنگرید(. بنابراین،  رای تعریف »چشمب ؛  2شکل  اولیه را )

محوطه  اینجا،  )در  ایدهمحوطه  تپه ای  مانند  می آل،  حفر  دشت(  در  قاعدتاً  ای  باشیمباکنیم،  داشته  انتظار  الیه   ید  در  باالییِکه  ها گمانه   های 
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های آنچه در اینجا مهم است تفکیک و تمیز انباشتی واقعی برسیم.  های برجای عرصه های برافزایی را مشاهده کنیم و زیر آن به نهشته انباشت

های باستانی برجای محوطه است. از نهشته  است(   ی فرهنگیِ بیرون از بستر اولیه های پراکنده یافته  )که معموالً همواره حاویناشی از برافزایی  

انباشتنکته  باشدهای باستانی میهای برافزایی از نهشته ای که در این تشخیصِ  ای که در حال کاویدن آن  ، بجز ماهیت نهشته تواند سودمند 

انباشت  هستیم، برافزایی معموالً فاقد »الیه این است که   بندی« استهای فرهنگی معموالً دارای »الیه است، در حالی که نهشته   بندی«های 

 .  بنگرید( 3فصل به  های بیشتر ای آگاهیبر)

محتمل را باید    واملِیاد داشت که برافزایی حاصل تنها یک عامل نیست، بلکه تمام عبرافزایی باید همواره به   فهم درست فرآیندبرای  

تر از  اندازها برخی عوامل قویروشن است که در برخی از چشم  عوامل انسانی.ی  مجموعه عوامل طبیعی و هم  ی  مجموعه پیش رو داشت، هم  

ا اشاره کردیم توجه  ی عواملی که در باال به آنهمجموعه اند، ولی در نهایت آنچه مهم است این است که به اثرگذار بوده در برافزایی  سایر عوامل  

 بریم.  ی آنها، عامل زمان را نیز از یاد نداشته باشیم، و البته در کنار همه 

 

 انداز اولیهچشم

گونه که در باال همان.  استانداز اولیه«  »چشمدارد،  زیادی  های تعیین عرصه اهمیت  یکی از مفاهیمی که داشتن درک درستی از آن در برنامه 

ی  در زمان آغاز نخستین مرحله   یا سطح زمین  اندازسطح چشموضعیت  ،  ی بخصوصدر مورد یک محوطه   «انداز اولیهاشاره شد، منظور از »چشم

است.   آن محوطه  در  در گمانه استقراری  آنچه  واقع  به در  ما  بکر« میهای  از  شناسیم،  عنوان »خاک  اولیه همان چشمبخشی  که انداز  است  ای 

 نخستین استقرار محوطه روی آن شکل گرفته است. 

امروزه میچشم در    یبینیم هماناندازی که  استهزاره نیست که  بوده  این چشم  ،های گذشته  داده، همان عوامل  آنچه  تغییر  را  انداز 

و   که    انسانیطبیعی  کردیم.    شماریبه  پیشتر  است  اشاره  آنها  و »چشماز  »برافزایی«  مفاهیم  تعریف  به  توجه  اولیه«،  با  که  انداز  است  روشن 

است.  رابطه  برقرار  آنها  بین  مستقیمی  که  ی  ترتیب  چشمبدین  دیدهآنچه  از  را  اولیه  است.  انداز  »برافزایی«  کرده،  پنهان  که  ها  است  بدیهی 

اولیه«»چشم رابطه   نیز  انداز  »برافزایی«  که چشمی مستهمچون  است  این  ما  منظور  دارد.  با »زمان«  اولیه قیمی  به  ی محوطه انداز  مربوط  ای 

-انداز، متفاوت است. با فرضِ پویایی برافزایی در چشمی نوسنگی در همان چشمای مربوط به دوره ی محوطه انداز اولیه با چشم  اسانیسی  دوره 

  ساسانی ی  ی نوسنگی تا دوره دوره   از   اندازچشمی برافزایی  نتیجه   ،خود  ،ساسانیی  ی« محوطه انداز اولیه مثالی ما، بدیهی است که »چشم  اندازِ

می  .(3)شکل    است توضیح  مثالی  با  را  وضعیت  میاین  شکلدهیم.  زمان  از  که  تپه دانیم  شمالی سیگیری  امروز،  ی  به  تا    دشتِ سطحِ  یلک 

متری زیر   6های این محوطه در عمق  ترین نهشته کهنمتر »باال« آمده )یعنی همان برافزایی(، چرا که    6این محوطه به ارتفاع حدود    بالفصلِ

دارد.   قرار  دشت  امروزی  دوره سطح  در  که  کنیم  فرض  )دهکده ساسانیی  حال  استقراری  سی،  نزدیکی  در  است.  ای(  گرفته  پا  فرض یلک  با 

ما    ساسانیِی  ی محوطهمیزان برافزایی در حاشیه ،  ی مورد نظر در طول زمان و در گستره   انداز( برافزایی در این چشمrateیکسان بودن »نرخ« )

 . (3)شکل  متر  2مثالً شاید  ،یلک استسیی شمالی خود تپه بسیار کمتر از 
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وقتی در    نظری  لحاظبه این است که    این مفهوم دراهمیت    های تعیین عرصه چیست؟ انداز اولیه« در برنامه حال اهمیت این »چشم 

ی باستانی برجا )یعنی  یا باید به نهشته قاً  طزنیم منی واقعی« در زیر سطح، گمانه میمنظور تعیین بود یا نبود »عرصه پیرامون یک محوطه، به 

ی  . روشن است که گزاره اندازی چشمدارد( برسیم یا به سطح اولیه فقط در زیر سطح وجود  از نظرها پنهان است و  ی واقعی که  بخشی از عرصه 

بایست در نظر شناس میتوان یک »اصل« در نظر گرفت، ولی در بیشتر موارد کارایی دارد؛ یعنی فرضی منطقی است که باستانگفته را نمیپیش

ی چهارم ای در هزاره زنیم. فرض کنیم محوطه مثالی می  نست،توان این گزاره را یک »اصل« دابرای روشن شدن اینکه چرا نمیداشته باشد.  

ی دوم  کنیم که در اواخر هزاره ی اشکانی ادامه داشته است. حال فرض میصورت پیوسته تا دوره شکل گرفته و استقرار در آن به در دشتی  م  ق

ای گیرد و الیه در معرض سیالبی گسترده قرار می  دائمی،های فصلی و  دلیل طغیان رودخانه ، به اندازی که محوطه در آن واقع شده م، چشمق

به  و سیلت(  ماسه  از  )مثالً متشکل  بر سطح  سانتی  30تا    20ضخامت  رسوبی  استنهشته    آن متر  موردی،    .شده  گمانه در چنین  با  در  ما  های 

شناس این تصور پیش آید که به »خاک بکر« یا  ی رسوبی )که معموالً عاری از مواد فرهنگی است( ممکن است برای باستانرسیدن به آن الیه

ممکن  و گمانه را اصطالحاً ببندد. این در حالی است که  یافته بپندارد کاوش در این بخش را خاتمه و در نتیجه ، انداز اولیه رسیده همان سطح چشم

الیه  آن  زیر  در  گمانه است  از  برخی  در  رسوبی  »نهشته ی  یا همان »عرصه ها،  برجا«  باشد.  ی  داشته  وجود  واقعی«  یا  ی  حالتی  چنین  هرچند 

ها یا باید به  کنیم که در نظر داشتن این »دوگانه«، یعنی در گمانه توانسته در گذشته وجود داشته باشد، ولی باز هم تأکید میهای دیگر میحالت

        کارایی زیادی دارد. انداز اولیه، ی واقعی رسید یا سطح چشمی برجا/عرصه نهشته 

 

 « ی ظاهریعرصه »یا  «ی مشهودعرصه»

آغازین یک برنامه شاید بتوان گفت که نقطه  در ی مشهود« محوطه است.  ی ظاهری« یا »عرصه ی تعیین عرصه، مشخص کردن »عرصه ی 

، یعنی  گرافی استای، توپوهای تپه ها، در مورد محوطه ترین این مالک. مهمهای چندی تأثیرگذارندمالک« محوطه  ی ظاهریِبرآورد »عرصه 

-های واقع در دشت و آنهایی که در چشمدر مورد تپه را    توپوگرافی  باید توجه داشت که مالک  های اطراف.برجستگی محوطه از سطح زمین 

تپه  )اندازهای  شده (  rolling hillsماهوری  نمیواقع  به اند،  به توان  برد.  یکسان  تفاوت  کار  به  امر  این  زمیندلیل  به  نسبت  تپه  های  برجستگی 

های  دلیل تمایز روشن آن نسبت به زمینی ظاهری به کردن عرصه های واقع در دشت مشخصگردد؛ در تپه انداز برمیاطراف در این دو چشم

محوطه دشوارتر. در   ی ظاهریکردن عرصه بودن این تمایز، مشخصدلیل کم ماهوری به اندازهای تپه تر است، ولی در چشماطراف )دشت( ساده 

نه  تپه واقع شمار  از  در چشمچندان کمی  واقع  تپه های  نوع »محوطه اندازهای  از  پشته ماهوری  ) های  یا hill-top siteای«  استقرار  که  ( هستند 

)با منشأ   مصنوعیای  ه دارای انباشتکه بخش باالی آن    هستیم  روای« روبه این صورت با »تپه در  اند.  های طبیعی شکل گرفته محوطه روی تپه 

 . ی نوشیجان، همچون تپه طبیعی است بستردارای های باستانی( و بخش پایینی آن نهشته =  انسانی

شاخصه   از  دیگر  در  یکی  که  محوطه عرصه   کردنمشخصهایی  ظاهری  میی  یافته ها  پراکندگی  باشد،  مؤثر  فیچرهای تواند  و  ها 

است.   یک  به سطحی  یافته   ی قاعده عنوان  فراوانی  محوطه کلی،  اطراف  در  عرصه های سطحی  از  فاصله  افزایش  با  استقراری  ظاهری های   ی 

میمحوطه  کم  و  طورکلی،  به شود.  ،  بزرگتر  محوطه  بوده هرچه  متراکم  آن  در  یافته باشد  استقرار  میزان  شعاع  ،  تا  آن  اطراف  در  سطحی  های 

-چند عامل است که می   متأثر ازمحوطه خود    ی ظاهریِهای سطحی در اطراف عرصه ته ی پراکنش یافالبته محدوده   شود.بیشتری دیده می
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های کشاورزی اطراف استفاده شده؛  های باستانی برای کوددهی به زمینبرای نمونه، در مواردی از خاک محوطه بایست آنها را در نظر داشت.  

الگوی    ،های سطحیدفعات رخ داده باشد. در چنین مواردی روشن است که پراکندگی یافته توانسته در هر زمانی در گذشته و گاه به  این امر می

روشن است که بررسی میزان فراوانی همچنین،  تواند در برآورد ما ایجاد خطا کند.  دهد و می)زمان آبادانی استقرار( را نشان نمی  ی پراکنشاولیه 

شدن  ها دارد. خودِ این قابلیتِ دیده ( یافتهvisibilityشدن )تباط مستقیمی با قابلیتِ دیده ی ظاهری، خود، ارهای سطحی در اطراف عرصهیافته 

میزان تراکم پوشش برداری، شخم زمین،  خاک  محوطه بر اثر عواملی چون  پیرامونانداز  وابسته به چند عامل است، از جمله میزان آشفتگی چشم

باید توجه داشت که در  برافزایی و مانند آن.  های دام یا انسان،  ( توسط گله tramplingشدن )  کوبلگدهای مسکونی،  بود یا نبود بافتگیاهی،  

-اند، گاه بررسی بُرش قرار گرفته ها  های کشاورزی و باغیا زمینهای مسکونی  مانند آنهایی که در نزدیکی یا درون بافتها،  مورد برخی محوطه 

ایجادشده در زمین )مثالً   باغیا کَرت  کَنیپِی   هایگودالهای  آیند.  به   ی ظاهریعرصه   برآوردتواند در  ( می های  هایی شاید در چنین حالتکار 

واقع  های باستانی را )در صورت وجود( در آن دید، ولی اگر آن نقطه به بندی نهشته بُرش مورد نظر دارای آن میزان وضوح نباشد که نتوان الیه 

های زیادی بر سطح دیده شود و همین، خود، مالک خوبی برای تعیین  توان انتظار داشت که یافته ی محوطه باشد، آنگاه میبخشی از عرصه 

ی کردن عرصه محوطه، برجستگی مشهودی ندارد و تنها معیار برای مشخص  مواردی  درباید توجه داشت    5ی ظاهری محوطه است.حدود عرصه 

 های سطحی است. ظاهری آن، همانا پراکندگی یافته 

اندازهای مختلف را بحث کرد، ولی ها در چشمهای ممکنِ سیمای ظاهری محوطه توان انواع حالتمجال نمیاین  روشن است که در   

این استقرار در شیب مالیمِ سنگالخی شکل  ایم.  دُم لُری مواجه ی نمونه، فرض کنیم با استقراری مانند سُرخ برا توان به مواردی اشاره کرد.  می

های بزرگ و کوچکی است که با توجه  شود، پراکندگی سنگدر اینجا ما با توپوگرافی خاصی مواجه نیستیم. آنچه بر سطح دیده میگرفته است.  

( هستند، یعنی manuportآورده« )نوعی »دستی خود نیستند بلکه به یم که آنها در وضعیت طبیعی اولیه دانشناسی محوطه می وضعیت زمینبه  

ی  های سنگی اولیه توانند بقایای معماریبوده است، و استنباط ما این است که آنها می  انداز دخیلموقعیت کنونی آنها در چشمعمل انسانی در  

همچنین،  اند.  نیز بر سطح محوطه و پیرامون آن تا شعاعی پراکنده شده سفال(  )اساساً تکه های سطحی  اینجا، یافته قاعدتاً در  محوطه بوده باشند.  

های سنگی اولیه است، این احتمال نیز وجود دارد که در کنیم بقایای سازه افزون بر تجمع زیاد سنگ در نقاط مشخصی از محوطه که گمان می

همچنین، این احتمال نیز وجود کلی در زیر سطح مدفون شده باشند و اثر مشخصی از آنها بر سطح دیده نشود.  ا به همحوطه، سازه   برخی از نقاطِ 

قرار گرفته  های مرتبط با آنها به فواصلی از هم  وسازها و نهشته دارد که در این مورد خاص، استقرار از نظر فیزیکی پیوسته نباشد، بلکه ساخت

آنچه باشند.   این محوطه مشخص می  بدین ترتیب،  گفته است. های پیشکند در نظر داشتن تمام شواهد و فرضراهبُرد میدانی ما را در قبال 

های منطقی بپرورانیم و سپس متناسب با آنها راهبُرد  ای از شواهد و فرضی دیگری نیز باید نخست مجموعه بدیهی است در مورد هر محوطه 

 یم. ریزی و اجرا کنمؤثر را طرح میدانی 

 
های میوه، تاکستان و  م( است. این محوطه ارتفاع محسوسی ندارد و بخش زیادی از آن زیر انواع باغق  5تا    7ی  ی رویان شاهرود )هزارهاین مورد، محوطه  ی خوب . نمونه 5

متر برای ایجاد    1/ 5تا    1هایی به عمق حدود  تازگی کَرت، بههگذاری شدنام   Aی  محوطه که به نام محدودهی کمربندی شاهرود ـ مشهد قرار دارد. در بخشی از این  جاده
ی  ساختهآس و هاون، یافت شد. وجود این شمارِ زیاد دستی حجیم سنگی، مانند دستساختهدست  70مترمربعی بیش از    4000ی  . از این محدوده استتاکستان ایجاد شده  

 .  Roustaei and Rezvani 2021رصه دانستن آن بخش از محوطه کافی بود. برای آگاهی بیشتر بنگرید به  سنگی برای ع



 

 

 

 3فصل 

 مبانی عملی

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 درآمد 

توان نمیاند،  ها در آن واقع شده اندازهایی که محوطه شوند و نیز تنوع در چشمهایی که تعیین عرصه میبا توجه به تنوع محوطه روشن است که  

تعیین عرصه پیش نهاد، ولی این امکان وجود دارد که برخی از مبانی آن را که عمومیت دارد بحث   هایبرنامه رای  استانداردی ب  عملیِ  روشِ

باید به یاد داشت که برنامهاین نکته کنیم.   نیز نمیی مهم را  طور  به ی واقعی را  توانند حدود اصلی عرصه های تعیین عرصه در بهترین حالت 

بلکه  دقیق   نزدیکتوانند  می مشخص کنند،  )دستبه برآوردی  گاه »تعیین عرصه واقعیت  آنچه  از  بهتر  به نامیده می  1ی چشمی«کم  دست شود( 

  دهیم. میتحت عناوینی مورد واکاوی قرار گیرند که در این بخش مورد توجه قرار میرا موضوعاتی دهند. 

 

  بررسی سطحی 

از    ،هدف از این کار  آن است.  پیرامونیی  محدوده ویژه  به های تعیین عرصه، بررسی سطحی دقیق محوطه و  عملی در انجام برنامه  نخستین گامِ 

به  عرصهدستسویی  از  اولیه  دریافتی  و  درک  دیگرآوردن  سوی  از  و  است  محوطه  ظاهری  دوره   ،ی  طریق برآورد  از  محوطه  استقراری  های 

یافته مجموعه  )ی  آن  سطحی  یا    سفال  عمدتاًهای  تراشه ساخته دستو  میهمان(.  سنگیهای  که  یافته گونه  پراکندگی  در دانیم،  سطحی  های 

ای مختلف با یکدیگر متفاوت است.  ههای سطحی در مورد محوطه این پراکندگی یافته شود.  دیده میوبیش  کمای تا شعاعی  اطراف هر محوطه 

-توان به دگرگونی چشمی اینها میاز جمله محوطه مؤثرند.    پیرامون  اندازِچشمهای سطحی در  عوامل چندی در فاصله و فراوانی پراکندگی یافته 

-ویژه در مورد محوطه طورکلی و به در مورد اخیر، به برداری، و بزرگی محوطه اشاره کرد.  های انسانی مانند شخم زمین یا خاکانداز بر اثر فعالیت

تپه  نوع  از  استقراری  انتظار  میای،  های  یافته توان  که  بزرگ محوطه های سطحیِداشت  فاصله   ای  و  بیشتر  فراوانی  با  از عرصه را  بیشتر  ی  ی 

محوطه  با  مقایسه  در  محوطه  کوچکظاهری  کرد.  های  مشاهده  محوطه تر  نمونه،  حدود  برای  جمعیتی  با  استقراری  شرایط    1000ای  در  نفر، 

 
روشن است که چنین »تعیین    اند. استفاده کرده  ی چشمی«  موسوم به »تعیین عرصهدالیلی از رویکردِ ادارات میراث فرهنگی بههای گذشته دیده شده که برخی از  . در سال 1

   . دارد انداز بستگیشناس از محوطه و چشم چنین رویکردی منحصراً به درک و دریافت باستانتواند از واقعیتِ امر بسیار دور باشد.  عرصه«ای می
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نفر بیشتر تغییر داده باشد و آثار سطحی آن در شعاع بیشتری از    100ای با جمعیت  کده انداز استقرار خود را نسبت به دهتوانسته چشمیکسان، می

تواند بسیار متفاوت از  های مختلف میاندازهای مختلف و در مورد محوطه های سطحی در چشمروشن است که وضعیت یافته   2استقرار دیده شود.

جاهایی که شیب زمین ویژه در  اندازهایی، به دلیل پویایی چنین چشمهای سطحی به یافته ی  جنگلی مسئله  اندازهایطبیعتاً در چشمیکدیگر باشد.  

ی مسئله ی خزش خاک و برافزاییِ ناشی از فرسایش ارتفاعات باالدست،  غیر از مسئله.  باشدشناس  چالشی بزرگ برای باستانتواند  می،  زیاد است

ی اندازهایی است که خود مانعی بزرگ در برآورد اولیههای سطحی در چنین چشمیافته شدن  پوشش گیاهی عامل مهمی در کاهش قابلیت دیده 

هایی خاص در  هایی که در مورد محوطه به هر روی و علیرغم چالش  کند.ها و فیچرهای سطحی ایجاد میما از وضعیت محوطه بر اساس یافته

ها و فیچرهای احتمالی که آثاری از آنها بر اولیه از وضعیت یافته  ک و دریافتیبا انجام بررسی سطحی دقیق، دراندازهایی خاص وجود دارد،  چشم

های تعیین عرصه گمانه   ینخستین حلقه کردن موقعیت  برای مشخصیکی از معیارهای اصلی  که    آوریمدست میشود به سطح زمین دیده می

 آید.  شمار میبه دور محوطه به 

بررسی سطحی می  به  در  انسانی در محدوده بایست  یا  بُرش طبیعی  بررسی هرگونه  با  اطراف محوطه توجه ویژه داشت، چرا که  ی 

دست به   زمین(  profileدریافتی از وضعیت برافزایی و نیمرُخ )ای  تا اندازه توان  ی آنها با کمچه( میدیواره   سازیِ)و در صورت نیاز، پاک  هادقیق آن

-ی موضوعِ مورد نظر قرار داد، میهای تعیین عرصه از هرگونه شاهدی که بتوان آن را بحث کرد و در زمینه باید توجه داشت که در برنامه آورد.  

حتماً باید به هایی را در راستای برنامه پیش نهاد،  ها استداللبنابراین اگر بتوان بر اساس شواهد سطحی و زیرسطحیِ بُرشبایست استفاده کرد.  

 آنها پرداخت.  

های استقراری محوطه  ای از تعداد دوره ایده معموالً    ی سفالی()در اینجا، مجموعه   های سطحیآل )تپه( یافته ای ایده محوطه در مورد   

انتظار داشته باشیم که در گمانه دهند.  دست میبه  باید  با دوره در نتیجه  با موادی مشابه  ایم، ی سطحی شناسایی کرده هایی که در مجموعه ها 

   3نیست.  ی ظاهری محوطه عرصه های استقراری مواد فرهنگی سطحی لزوماً متناظر با دوره البته مواردی وجود دارد که مواجه شویم. 

 

   سنجش از دور 

در برخی از موارد در ای موجود از محوطه مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.  بایست انواع تصاویر هوایی و ماهواره زنی میپیش از آغاز گمانه 

سنجش در این رابطه،  شود.  انداز دیده میهای اخیر چشمهای دهه از وضعیت سطحی محوطه پیش از دستکاری  شواهدی  ،قدیمی  هواییتصاویر  

دورِ چشم  از  و  آن  محوطه  پیرامونِ  هبا  انداز  تصاویر  از  نقشه تهیه   واییِاستفاده  سازمان  توسط  طبقه   کشوربرداری  شده  تصاویر    ی نشده بندیو 

دهه کُ  ایماهواره  طی  که  چشم  1350تا    1330های  رونا  و  محوطه  وضعیت  زیرا  است،  کارساز  بسیار  شده،  تهیه  راخورشیدی  از    ، انداز  پیش 

 
های سطحی در اطراف  تپه استفاده شده باشد، روشن است که میزان پراکندگی و فراوانی یافته  نزدیک به  های کشاورزی ای باستانی برای کوددهی به زمیناز خاک تپه  اگر.   2

 کننده باشد. یِ اطراف آن، گمراههای سطحی ظاهری« محوطه بر اساس پراکندگی یافتهتواند در برآورد »عرصه گیر باشد. این وضعیت میتواند چشم محوطه می
های دورتر  دهد، در گمانهای معروف حصار را نشان میدورهکه مواد سطحی محوطه همان توالی سهحصار دیده شد. درحالیی تپه ی چنین وضعیتی در تعیین عرصه. نمونه 3

   (.1388)بنگرید به روستایی و کوهی گیلوان  دیده نشده بود  که بر سطح محوطه ها و استقراری از عصر آهن شناسایی شد ی ظاهری، سفالاز عرصه 
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چشمدستکاری دهه های  چند  طی  که  رسیده انداز  خود  اوج  به  اخیر  کردتوان  می  ، ی  نمونه،    4. مشاهده  محوطهبرای  رنگ  برخی  تُن  دارای  ها 

 (. 4شود )شکل  سادگی دیده میای به ماهواره سایر تصاویر ونا و  رو این مورد در تصاویر کُ هستندخود  پیرامونانداز متفاوتی از چشم

تر به واقعیت از وضعیت محوطه در گذشته خواهیم نزدیکتصویری  تر باشد،  مورد استفاده قدیمی  هواییِ  روشن است که هرچه تصویر

تحلیل و تفسیر ما از تصاویر  ای مهم اشاره داشت:  های تعیین عرصه، باید به نکته در این رابطه، یعنی استفاده از سنجش از دور در برنامه داشت.  

منظور  نهند.  ت که مدارک قطعی در مورد عرصه را در اختیار میهاسآمده از گمانه دستای هر چه که باشد، در نهایت شواهد به هوایی و ماهواره 

   تأیید یا رد شوند.بایست در میدان آوریم میدست میی وضعیت محوطه به ای درباره ماهواره هوایی و هایی که از تصاویر این است که دریافت

 

 هوایی.های اطراف در یک تصویر . تفاوت رنگ محوطه نسبت به زمین4شکل 

 

با په گونه  تواند بسیار راهگشا باشد، چرا که ایناندازها میاد تهیه شده در برخی چشمپدر پیوند با موضوع این بخش، استفاده از تصاویری که 

-شوند میترین گرفته میدهند ولی چون از ارتفاع بسیار پایینهای کُرونا، نشان نمیی محوطه را همچون عکستصاویر، هرچند وضعیت گذشته 

 (.5خوبی نشان دهند )شکل ویژه ساختارهای مدفون در زمین، را به اندازها طرح کلی محوطه، به توانند در برخی چشم

 
برای عموم رایگان است، اما    USGS  (https://earthexplorer.usgs.gov) از طریق وبگاه  1970و    1960های  ی کُرونا مربوط به دههنشدهبندی. دسترسی به تصاویر طبقه 4

 برداری کشور است. سازمان نقشه شده توسط های تهیه تر از عکسکیفیت آنها پایین
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 متری گرفته شده است. 60اد از ارتفاع حدود پی »شهر قومس« که با په شده در محوطهای دفن. تصویر هوایی سازه5شکل 

 

تواند در تعیین  های ژئوفیزیک میهای دستگاهی مانند بررسیاین بند باید اشاره کنیم که بررسیدر رابطه با موضوع مورد بحث در  

بستگی به نوع محوطه دارد، بدین    های ژئوفیزیک . میزان سودمندی روشسودمند باشدو گستردگی آثار زیرسطحی    های برخی از محوطه عرصه 

ی خوبی از این های ژئوفیزیک »آنومالی« ایجاد کند، آنگاه نتیجه شد که نسبت به روشای باهای زیرسطحیمعنی که اگر محوطه دارای مؤلفه 

-گور نسبت به زمینهر  ی  هایی محدوده در چنین محوطه های گورستانی از این نوع هستند.  بیشتر محوطه برای نمونه،  آید.  دست میها به بررسی

از نظر   پیرامونش  )مانند شدت جریویژگیهای  فیزیکی  از نظر    ان مغناطیسی(های  نیز  دار  بافتو  د، و همین »تفاوت« است که در  »تفاوت« 

بیش خاک سطحی  ی  میزان مغناطیس باقیمانده های باستانی به دلیل آنکه  در گورستان نمایاند.  شکل آنومالی میهای ژئوفیزیک خود را به بررسی

، باعث تغییر در مغناطیس خاک داخل گور شده و سبب ایجاد ی گورکردن چاله پر  سپس  تدفین و    نهادن  ،، حفر چاله است  خاک زیر سطح  از

ی گورستان معموالً یکی از باید توجه داشت که تعیین عرصه .  (6)شکل    گردد گور و زمین اطراف می  یآنومالی و تفاوت مغناطیسی بین محدوده 

ی انتخابی در فضای »بین« گورها ایجاد  وجود دارد که محل گمانه همواره  های تعیین عرصه است، چرا که این احتمال  دشوارترینِ انواع برنامه 

های ی محوطههای معدود در تعیین عرصه تجربه واقع چنین نیست.  که به شناس آن نقطه را فاقد آثار ارزیابی کند، درحالیشود و در نتیجه باستان

هایی از این ی چنین محوطه شود برای تعیین عرصه بنابراین، پیشنهاد می  گیر آنهاست؛های ژئوفیزیک گویای سودمندی چشمگورستانی با روش 

 . (1400 های بیشتر بنگرید به محمدخانی)برای آگاهی رویکرد استفاده شود



21 

 

 

 (.6، تصویر 1400های ژئوفیزیک )محمدخانی ی پراکندگی احتمالی گورها در یک گورستان بر اساس تحلیل . نقشه6شکل 

  

  هاگمانهی اندازه

ی توان ارائه کرد، ولی یک نکته بدیهی است و آن این است که اندازهنمیی استانداردی  اندازهی گمانه، مانند بسیاری از موارد،  در مورد اندازه 

افزایش عمقِ کاوش، ی گمانه نه کوچک باشد که کار در آن، در صورت  این است که اندازه از »بهینه«  منظور  بایست »بهینه« باشد.  گمانه می

های تعیین عرصه گویای آن است های موجودِ برنامه بررسیِ گزارشی زیادی صرف کاوش آن شود.  دشوار شود، نه بزرگ باشد که زمان و هزینه 

متر، کافی نیست و باعث   2ای برای کار در اعماق پایین، مثالً بیش از چنین اندازه . شودتعیین میمتر  1×1 ،ی گمانه از موارد اندازه  که در بسیاری

انتخاب شود. البته پیش از آغاز انداز آن  و چشم  بایست متناسب با وضعیت محوطه ی گمانه میواقعیت این است که اندازه شود.  هایی میدشواری

اندازه  نتوان  آغاز گمانه   یی بهینه کار شاید  از  اگمانه را مشخص کرد ولی پس  برافزایی و  زنی و مشخص شدن نسبی وضعیت محوطه  ز نظر 

های تعیین عرصه این مهم  باید توجه داشت که در برنامه ی دلخواه مشخص کرد.  اندازه ها را به سایر گمانه ی  اندازهتوان  میدیگر،    شرایط فیزیکیِ

ی واقعی محوطه  کردن عرصهی حاصل از آنها مهم است، که همانا مشخص  ها لزوماً یکسان باشد، بلکه نتیجه ی گمانه ی همه نیست که اندازه 
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اندازه بنابراین،  است.   برنامه  هر  پاسخگوی هدف  بهترین شکل  به  اندازه باشد ی چهارگوشی که  بهینه ،  است. ی  باستان  ، برای مثال  5ای  -شاید 

متر( ایجاد   1×5یا    1× 3)مثالً    مستطیلی  هایی  ی یک گورستان است به این دریافت برسد که بهتر است گمانه شناسی که در حال تعیین عرصه 

 کند که احتمال برخورد به گورهای احتمالی را افزایش دهد. 

 

 و از یکدیگر ی ظاهریها از عرصهی گمانهفاصله

اندازی که  محوطه، چشمی  و اندازه چون متغیرهای چندی در تعیین آن مؤثرند، مانند نوع  توان ارائه داد،  خاصی نمی  استانداردبرای این مورد نیز  

ها نسبت به هم کمتر باشد،  ی گمانه این است که هر چه فاصله   ی کلییک نکته با وجود این،    انداز.میزان دگرگونی چشمو  در آن واقع شده،  

ها ها بر تعداد گمانه ی گمانهالبته روشن است که با کمترشدن فاصله شود.  تِ کار کمتر میبیشتر باشد، دق   ی آنهادقتِ کار بیشتر و هر چه فاصله 

اِعمال   یکدیگر،ها از  ی گمانه فاکتور دیگری که در تعیین فاصله بنابراین،  شود.  ی کاوش بیشتر میافزوده خواهد شد و در نتیجه هزینه خود را 

ها از یکدیگر به هر حال تأثیر ی گمانه ی آن، و نیز نوع محوطه در فاصله انداز و عوامل تغییردهنده نوع چشمی کاوش است.  کند، همین بودجه می

برای نمونه، وقتی  تواند نقش مهمی داشته باشد. های بعدی نیز میی گمانه در تعیین فاصله  پیشینهای آمده از گمانه دستهمچنین، نتایج به دارد. 

-میشویم، رو میمتری با نهشته یا فیچر برجا روبه سانتی 30ی ظاهری محوطه در عمق عرصه یحاشیه متری از  20ی فاصله ای که به در گمانه 

   .انتخاب کردی نخست گمانه متر از  20ی بعدی را بیش از ی گمانه محوطه، فاصله  انداز بالفصلِبا فرضِ تخمین ضخامت برافزایی در چشمتوان 

 

 هابندی گمانهترکیب

»ترکیب از  )بندیمنظور   »configuration)   به  هاگمانه نسبت  آنها  قرارگیری  موقعیت  برنامه   است.  یکدیگر،  از  برخی  از  در  عرصه  تعیین  های 

-ترین گمانه نزدیکشود، بدین ترتیب که  ها نسبت به محوطه استفاده میبندی یا موقعیت گمانه ( برای اشاره به ترکیبringاصطالح »حلقه« )

های برجا رسید آنگاه  ی نخست به آثار و نهشته های حلقه اگر تمام گمانه نامند.  ی نخست« میهایی که گرداگرد محوطه کاوش شده را »حلقه 

آل، بهتر  ای ایده هلحاظ نظری و در مورد محوطبه شود.  ی نخست دور محوطه ایجاد میهای حلقه ای بهینه از گمانه فاصله به   های دوم گمانهحلقه 

-شرق، جنوب شرق، جنوبها در چهار جهت اصلی و چهار جهت فرعی )شمال، شرق، جنوب، غرب، و شمالی نخست گمانه آن است که حلقه

پالن  است با هکتار( 1کوچک )حدود   ایآل« ما در اینجا مثالً تپه ی ایده. باید توجه داشت که »محوطه (7)شکل  ایجاد شودغرب( غرب، و شمال

در  دایره  بافتزمین  میانای که  از  دور  و  به های کشاورزی  را  رویکرد  این  و  واقع شده  به سادگی میهای مسکونی  آن  برای  برد.  توان  ولی  کار 

بافت مسکونی واقع شده و اجرای چنین    یا درون  چندان کمی هست که محوطه در نزدیکیوضعیت در بسیاری از موارد چنین نیست. موارد نه 

 
-سانتی   150× 150و   130×130پس از ایجاد چند گمانه به ابعاد    1397در تابستان    «ی رویان شاهرود ی محوطه منظور تعیین عرصهزنی بهگمانه» ی  در برنامهبرای نمونه،  .   5

کاوشگران   اندازه   دریافتندمتر،  اندازه سانتی  110× 160ی  که  بهینهمتر،  گمانه  ایی  به  هاستبرای  روستایی  که  و  رضوانی  به  )بنگرید  است  برنامه  اهداف  پاسخگوی  خوبی 
و عمق  دست آمده بود( های اولیه درک و دریافتی از آن بهانداز )که در گمانهدلیل اصلی که این اندازه، بهینه دانسته شد این بود که با توجه به میزان برافزایی در چشم (. 1398

 ای کمینه مشکالت عملی را داشت.  ای با چنین اندازه، کاوش گمانهاحتمالی  ن به آثارتقریبی رسید
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در ضلع جنوبی آن، که طول    فرضبهای ظاهری با کشیدگی زیاد است و الزم است که  ای دارای عرصه یا اینکه محوطه رویکردی عملی نیست.  

 جا توان در آنکه میرا  ت که نقاطی  موجود اس  وضعیتِ  ، این  ، بنابراین، در برخی از مواردمتر است، تعداد بیشتری گمانه ایجاد شود.    200آن مثالً  

باستان به  کرد  ایجاد  میگمانه  دیکته  میکند.  شناس  باال،  مطالب  به  توجه  با  و  ترتیب،  بهبدین  که  گفت  گمانه توان  موقعیت  های طورکلی، 

درپی در اطراف هایی پیشکل حلقه ها بهگمانه بندی منظم،  در ترکیب.  (8)شکل    بندی پیروی کند: منظم و نامنظمتواند از دو ترکیبایجادشده می

 کند.  شرایط محوطه از نظم هندسی خاصی پیروی نمیو ها متناسب با وضعیت بندی نامنظم، موقعیت گمانه شوند، و در ترکیبمحوطه ایجاد می

 

 آل( ها در وضعیت »چهار جهت اصلی و چهار جهت فرعی«. )حالت ایدهبندی گمانه. ترکیب7شکل 

   

 ( 1385؛ روستایی حصار )تپه ها.بندی نامنظم گمانه ترکیبای از  نمونه. 8شکل 
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ی محوطه است. ارزیابی ها با اندازهی تناسب تعداد گمانه توان به آن پرداخت مسئله ها« میبندی گمانه مورد دیگری که تحت »ترکیب

شده که  ای ندارند. دیده  بایسته ی شایسته و  از همکاران به این موضوع توجه های تعیین عرصه گویای آن است که متأسفانه برخی  گزارش برنامه 

گمانه کاوش شده است. بدیهی است که چنین تعداد اندکی   17هکتار، فقط    17حدود    ی ظاهریِعرصه مساحتِ  ای با  ای تپه گاه برای محوطه 

ها به آثار در حالی است که، در این مورد بخصوص، در نیمی از آن گمانه   واقعیتِ آن محوطه را نشان دهد. اینبه ی نزدیکتواند عرصه گمانه نمی

   های تعیین عرصه دارد.نیز برخورد شده است. بنابراین، توجه به این مورد اهمیت زیادی در کیفیت برنامه 

پنهان است( در یک یا دو  ها  ی واقعی یک محوطه )که زیر زمین از دیده عرصه بخشی از  همچنین باید توجه داشت که ممکن است  

جغرافیایی  غرب(  راستای  و  جنوب  دیگر  )مثالً  راستای  دو  از  بیشتری  بسیار  کشیدگی  و شرق(  ،  باشد.  )شمال  چنین  داشته  در  که  است  روشن 

راستایوضعیتی، شمار گمانه  به  ها در  راستای دیگر میجنوب و غرب  از دو  بیشتر  ترکیشود.  طور طبیعی بسیار  آنچه  نهایت،  نهایی بدر  بندی 

    ی واقعی در زیر سطح زمین است. کند، وضعیت عرصه های ما را تعیین میگمانه 

باید به  ها باشد،  بندی گمانه شناس بیش از آنکه نگران وضعیت و ترکیبرسیم که باستانهای باال به این نتیجه میاز مجموع بحث 

گونه همانگیرد.  کند در پیش  اقعی محوطه نزدیک میی ورویکردی که وی را به عرصه ترین  به  بایستمی  »هدف اصلی« برنامه بیندیشد، یعنی 

مورد »محوطه  در  اشاره شد  ایدهکه  فرعی«  های  و چهار جهت  اصلی  رویکردِ »چهار جهت  آن  اگر  تواند  میآل«  ولی  باشد،  کارساز  رویکردی 

      گیریم. انداز در پیش وضعیت موجود چشمنیز وضعیت محوطه و  ی ما از آن نوع نبود، باید مؤثرترین رویکرد را متناسب بامحوطه 

 

 ی برجا تعیین نهشته 

که  گونه  . همانباشدهای ناشی از برافزایی  های برجا از انباشتهای تعیین عرصه، تشخیص و تعیین نهشته در بیشتر برنامه   چالش  ترین شاید مهم

ها پنهان  دالیلی از دیده محوطه به   ی واقعیِتعیین عرصه مبتنی بر این فرض است که بخشی از عرصه های  باالتر اشاره شد، تقریباً تمام برنامه 

محوطه است.   پیرامون  اندازِکم چشمخود این فرض بیانگر وجود برافزایی در دستشده.    مدفونانداز  شده است، یعنی زیر سطح امروزی چشم

یا رسیدن به    های برجای باستانیهای برافزایی و رسیدن به نهشته عرصه هدف ما گذر از انباشت  های تعییندر برنامه لحاظ نظری،  به بنابراین،  

ی برجای باستانی دچار  های برافزایی از نهشته شناس ممکن است در تشخیص انباشتباستان  ،در بسیاری از موارد.  است  انداز اولیه سطح چشم

ی بالفصل محوطه تقریباً همواره دارای  های برافزایی در محدوده انباشتگونه که اشاره شد،  هماندلیل این امر این است که،  شود.    سردرگمی

پراکنده یافته  یافته ای هست.  های فرهنگیِ  این  باستانوجود  در ذهن  را  برداشت  این  است  ایهای فرهنگی ممکن  آثار  شناس  جاد کند که »به 

 رسیده است«.  

های ها با ماهیت در اینجا ارائه کرد، به این دلیلِ ساده که انواع نهشته   تصورپذیری  ید نتوان تعریفِ ی باستانی برجا« شابرای »نهشته 

می نمونه،  مختلف  برای  باشند.  »برجا«  و  »باستانی«  نهشته نهشته توانند  خشتی،  اساساً  ماهیت  با  )ای  سُست  ماهیت  با  از looseای  غنی  و   )

ی باستانی توانند »نهشته و مواردی از این قبیل همه میای اساساً رُسی با تراکم باال و پراکندگی اندک ذرات ذغال،  نهشته خاکستر و ذرات ذغال،  

-محتویات، همبندی،  رنگ، تراکم، دانه (،  matrixهای آن از جمله زمینه )ی باستانی باید به ویژگیطبیعتاً برای تشخیص نهشته برجا« باشند.  
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و دانش نظری  ی میدانی  بنابراین، روشن است که تجربه توجه داشت.    های فرهنگیفراوانیِ یافته و  اجزاء فرهنگی آن،    (association)  بودگیِ

بدیهی است اگر در گمانه به فیچر )مانند  ی باستانی برجا اهمیتی انکارناپذیر دارد.  ناشی از برافزایی از نهشته   انباشتِ  شناس در تمیزدادنباستان

جا کرد ی خود جابه توان از بستر و زمینه آن را نمیاست که    ایچون طبق تعریف، فیچر عارضه دیوار یا اجاق( برخوردیم، کار آسانتر است،  پاره 

 است. ( in situ)شوند همواره برجا کاوش آشکار می طیتوان گفت که ماهیت فیچرهایی که پس میاش از بین برود. مگر اینکه یکپارچگی

های حاصل های تعیین عرصه، تشخیص انباشتهای اصلی در برنامه توان گفت که یکی از دشواریگفته، میه مطالب پیشبا توجه ب 

نهشته  از  برافزایی  هماناز  است.  باستانی  به های  دیدیم،  برافزایی  اصطالح  تعریف  در  که  انباشتگونه  نظری  روی لحاظ  همواره  برافزایی  های 

های فرهنگی پراکنده و معموالً های برافزایی در پیرامون محوطه همواره دارای یافته گونه که گفتیم انباشتهمانرند.  های باستانی قرار دانهشته 

استکم یافته .  (9)شکل    شماری  این  میوجود  باستانها  برخی  برای  گمراه تواند  باشد.  شناسان  یافته کننده  شماری  وجود  که  است  ی  روشن 

با   بستری  در  وجود عرصه فرهنگی  بر  نامعلوم شاهدی  نیست.  ماهیت  واقعی  رابطه،  ی  این  دیگر،  در  فاکتورهای  بر  دوره افزون  به  بندی  توجه 

که در گام    ،سطحیی سفال  مجموعه ی مورد نظر ما، بر اساس بررسی  تواند مؤثر باشد. برای نمونه، فرض کنیم محوطهی مورد نظر میمحوطه 

-ای برجا و باستانی نمیطبیعی است که در نهشته مفرغ و هخامنشی است.  ی نوسنگی، عصر م، دارای سه دوره اینخست تعیین عرصه انجام داده 

ای روشن های مختلف در بستر کاوش نشانه های دوره وجود سفالبنابراین،  دید.  در کنار یکدیگر  توان انتظار داشت مواد فرهنگی هر سه دوره را  

 از ماهیت نابرجای آن است.  

 

شمار ( کمLoc. 2و   Loc. 1های فرهنگی در رسوبات برافزایی )ی تعیین عرصه. توجه شود که یافتهشده در گمانهرُخ یا توالی کاوشای از نیم. نمونه9شکل 

 است.بستر انباشته از سیلتِ یک جوی آب قدیمی  Loc. 2در اینجا ( فراوان. Loc. 4و  Loc. 3های باستانی برجا ) است ولی در نهشته 
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آبسودگی مجموعه  یا  به فرسودگی و  باید  رابطه  توجه داشت. سفالدر همین  نیز  انباشتی سفالی  در  از  های سرگردان  های حاصل 

-های گِردشده یا سایر نشانه اند و در نتیجه ممکن است دارای گوشه های طبیعی و انسانی بوده آشفتگیطور پیوسته در معرض  برافزایی معموالً به

فرسو باشندهای  درحالیدگی  نهشته ،  در  تکه که  با  داریم  انتظار  معموالً  باستانی  برجای  گوشه هایسفالهای  با  اصطالحاًی  یا  تیز  »تازه«   های 

(fresh  .مواجه شویم )  ای سروکار داشته باشیم و فرض بر این است که هر دوی دوره ای تکیابد که با محوطه زمانی اهمیت میویژه  به این نکته

   های فقط یک دوره باشند. های باستانی حاوی یافتههای برافزایی و نهشته انباشت

شده است. در این رابطه باید اشاره  کاوشی  گمانه ی  بندی« در دیواره ی برجا وجود »الیه برای تشخیص نهشته   دیکی دیگر از شواه 

کند شناس گمان میباستان  ای که ای نیست و در برخی موارد ممکن است نهشته همواره کار ساده   نابرجااز    برجای  کنیم که تشخیص نهشته 

ی واقعی انجام شده،  عرصه های باستانی  نهشته طور ناخواسته در بخشی از  که کاوش به در این موارد،  .  باشد  ای برجانابرجاست، در واقع نهشته 

های گمانه قابل تشخیص است و این خود معیاری پذیرفتنی برای این استدالل است که در  در دیواره های باستانی برجا معموالً  بندی نهشته الیه 

بودگی شمار و همشده و  ی کاوشبندی توجه به ماهیت نهشته بدیهی است در کنار الیه .  ( 9)شکل    ی واقعی آشکار شده استعرصه  ،آن گمانه 

 های فرهنگی نیز ضروری است. یافته 

آیا معرف عرصه شناس در اینکه نهشته آید که باستاندان کمی پیش میچنموارد نه   ی واقعی هست یا نه دچار تردید  ای که کاویده 

ی ای کاویده، ولی از سوی دیگر ماهیت نهشته ی غنی از خاکستر یا غنی از یافته وی از سویی نه به فیچر مشخصی برخورده، نه نهشته شود.  می

ی واقعی مدفون  های برافزایی و عرصه ( انباشتinterfaceتواند در حدفاصل )لحاظ نظری، چنین وضعیتی میبه داند.  نابرجا نمیشده را نیز  کاوش

تر ادامه داد تا بایست کاوش را در اعماق پاییناصطالح شواهدِ وجود عرصه »ضعیف« است، میدر چنین وضعیتی که به در زمین اتفاق بیفتد.  

        متوقف شود. بایست میی باستانی برجا کاوش روشن است که با آشکارشدن نخستین شواهد از نهشته دست آورد.تری به شواهد پذیرفتنی

در   های فرهنگیتواند فراوانی نسبی یافته های تعیین عرصه میی واقعی در گمانه یکی دیگر از شواهد ضمنی مبنی بر وجود عرصه  

های فرهنگی با فاصله از محوطه نسبت عکس دارند؛ استوار است که میزان فراوانی یافته   « فرض»این گزاره بر این  باشد.    شده های کاوش نهشته 

روشن است که صِرف این  شود.  ها بیشتر مییافته   کمتر شودمحوطه    فاصله بهها کمتر و هرچه  یافته   بیشتر شوداز محوطه  فاصله  هرچه  یعنی  

بندی وجود الیه ها،  ماهیت نهشته بایست فاکتورهای دیگری مانند  ی خاص کافی نباشد و میاشتن موقعیت یک گمانه انگشاهد شاید برای عرصه 

 نیز دیده شود.  هاآمده از سایر گمانه دستنتایج به شده و یا در توالی کاوش

ی پیرامونی محوطه  گیری از محدوده شود، مغزه های باستانی در مواردی انجام میی محوطه یکی از رویکردهایی که در تعیین عرصه 

( حاصل از coreهای )ی عملی الزم و کافی برای تحلیل مغزه شناس دانش نظری و تجربه ( است. در صورتی که باستانaugerتوسط »اوگر« )

ت اداریِ جاری در ایران، صِرف استفاده از  تواند در تعیین عرصه مؤثر باشد. با وجود این، بنا بر مالحظااوگر را داشته باشد، چنین رویکردی می

توان در گزینش بنابراین از اوگر می ها مورد پذیرش مقامات اداری مسئول نیست.ی محوطه های متداول( در تعیین عرصه اوگر )بدون ایجاد گمانه 

 ها استفاده کرد.  محل گمانه 
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آنها در میدان مواجه شد، مثال و  تتوان برای تکهای باستانی نمیبدیهی است به علت تنوع نهشته   با  ک مواردی که ممکن است 

-شناسی است و میهای میدانی باستانترین برنامه دلیل ماهیت خود، از سختهای تعیین عرصه به واقعیت این است که برنامه توضیح ارائه کرد.  

 هایی انتخاب شوند.  برای چنین برنامه  ع شدهاندازی که محوطه در آن واق آشنا با چشمشناسانِترین باستانبایست کارآزموده 

 

 عمق کاوش

برنامه  رابطه عمق کاوش در  تعیین عرصه  برافزایی در چشمهای  با میزان  بیشتر، عمق    پیرامونانداز  ی مستقیمی  برافزایی  دارد: هرچه  محوطه 

آثارِ ها از ی گمانه عمق رسیدن به آثار برجا با افزایش فاصله ای باستانی در دشتی آبرفتی(  آل )مانندِ تپه در وضعیت ایده برجا بیشتر.    رسیدن به 

-سانتی  70ی ظاهری محوطه در عمق  متری از عرصه   20ی  فاصله بهای  ؛ برای نمونه، اگر در گمانه (10)شکل    شودی ظاهری بیشتر میعرصه 

رسیده  آثار  به  گمانه متری  در  راستا  ایم،  همان  در  دیگری  به ی  عرصه   50ی  فاصله ولی  از  آثار  متری  به  بیشتری  اعماق  در  قاعدتاً  ظاهری  ی 

برافزایی، پویا هستنداین امر در مورد چشممتری.  سانتی  140احتمالی برخواهیم خورد، مثالً در عمق   )مانند دشت   اندازهایی که از نظر عوامل 

های دورتر از محوطه آثار در اعماق پایین قرار  شود چرا که در گمانه ش میی کاوباعث افزایش هزینه   خوزستان، دشت گرگان و دشت قزوین(

 ی بیشتر است.  معنی صَرف زمان و بودجه دارند و این به

 

 آل(.ی ظاهری )حالت ایدهی از عرصهی گمانهی عمق کاوش نسبت به فاصله. رابطه10شکل 

    

 تعیین خط عرصه

تعیین عرصه، تعیین »خط عرصه« است. فارغ از اینکه چه تعداد گمانه ایجاد کنیم یا بر اساس سایر شواهد ی  آورد یک برنامه ترین دستاصلی

زنی ما باشد، تعیین  هایی کنیم، آنچه در نهایت باید حاصل گمانه های ایجادشده در زمین( چه استداللسطحی و زیرسطحی )مثل بررسی بُرش

ی ظاهری  های ایجادشده از عرصه کند که در دورترین گمانه یافته تلقی میس کار تعیین عرصه را پایانشناخط عرصه است. قاعدتاً زمانی باستان
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نوبت تعیین خط عرصه است. برای این کار دو کار    ،های خود نیافته باشد. حالی باستانی در گمانه در جهات مختلف، نشانی از »آثار« و نهشته 

ی باستانی برجا دیده نشده را مالک قرار دهیم و با خطی  ها از عرصه که در آنها شاهدی بر وجود »آثار« و نهشته . دورترین گمانه 1توان کرد:  می

ی  ی ظاهری که در آنها شاهدی از »آثار« و نهشته صه ها از عر. یا اینکه دورترین گمانه 2آنها را به هم وصل کنیم تا خط عرصه مشخص شود؛  

ی واقعی  باستانی برجا دیده شده را مالک خط عرصه بدانیم. روشن است که مورد دوم ایرادی اساسی دارد و آن این است که بخشی از عرصه 

ی دو  فاصله   کنیمز ایراداتی دارد. فرض  ایم. ولی مورد نخست نیرا جزو عرصه حساب نکرده   ها باشدممکن است »ورای« آن گمانه محوطه که  

حاوی    Aی  متر است. گمانه   30اند حدود  نسبت به محوطه ایجاد شده )مثالً جهت شمال(    درست در یک راستای مشخصکه    Bو    Aی  گمانه 

یست. در اینجا و با توجه  چنین ن  Bی  ی واقعی محوطه است ولی گمانه بخشی از عرصه  Aی  فاقد آن است. بنابراین گمانه   Bی  »آثار« و گمانه 

-گیرد، چون شاهدی بر آن نداریم. آیا بهمتر قرار می  30ی واقعی در کجای این  دانیم که خط عرصه متری این دو گمانه نمی  30ی  به فاصله 

و   Bی  ه را گمانه متری؟ پاسخی برای این پرسش وجود ندارد. اگر مبنای تعیین خط عرص 25متری یا    20است یا    Aی متری گمانه   10ی  فاصله 

آنگاه خط عرصه سایر گمانه  بدانیم،  اینچنینی در دور محوطه  داریم که عرصه های  اگر فرض ای  دارد.  قرار  واقعی محوطه بیشک درون آن  ی 

-نیست جزو عرصه  واقع عرصهرا که به (  Bی  )تا گمانه متر    25ما قرار دارد، آنگاه آن    Aی  متر آنسوتر از گمانه   5ی واقعی تنها  بگیریم که عرصه

های اندازهایی که برای زمینی واقعی محوطه. این امر در چشمای در برآورد عرصه ایم و این یعنی افزایش قابل مالحظه ی واقعی در نظر گرفته 

دهیم. عداد نشان میسازد. مثال باال را با ارا بیشتر می  ی اداریهاهای مسکونی( دشواریاطراف محوطه معارضانی جدی وجود دارد )مثالً بافت

عرصه  کنیم  محوطه فرض  ظاهری  دایره ی  پالنی  دارای  ما  قطر  ی  به  رویکرد   100ای  از  استفاده  با  که  بگیریم  فرض  همچنین،  است.  متر 

ی صه ی دورتر به عری دوم )یعنی حلقه متر و از حلقه   30ی ظاهری  ی نخست از عرصه ی حلقه ایم و فاصله ها را ایجاد کرده »حلقوی« گمانه 

ها نیز با همان  ی سوم گمانه ایم. حلقه ی نخست و دوم( به آثار رسیده ها )یعنی حلقههای هر دو این حلقه متر است. در گمانه   30ظاهری( هم  

از حلقه   30ی  فاصله  ایجاد میمتر  از گمانه شود و در هیچی دوم  به »آثار« نمییک  اگر گمانه های آن  را مبناهای حلقه رسیم.  خط    یی سوم 

عرصه  دهیم  قرار  داعرصه  ما  قطر  یره ی  به  می  802ای  )مساحت:  متر  حال    61544شود  مربع(.  میمتر  که  کنیم  واقعی عرصه   دانیم فرض  ی 

قطر  ی سوم. بدین ترتیب  های حلقه متر مانده به گمانه   25رسد؛ یعنی  پایان میی دوم به های حلقه متر آنسوتر از گمانه   5محوطه در جایی تنها  

 20018شود  متر مربع است. اختالف این دو مساحت می  41526ی ما حدود  متر است. در این صورت مساحت محوطه   230واقع  ی ما به محوطه 

ایم. دقت  متر مربع، یعنی اندکی بیش از دو هکتار. بر اساس این فرض، ما دو هکتار زمینی که جزو عرصه نیست را در درون خط عرصه آورده 

د که  پیشکنیم  مثال  فاصله ر  حلقه گفته  گمانه ی  یا  پی ها  فقط  های  را  از هم  گرفته   30درپی  درحالیمتر  برنامه ایم،  از  برخی  در  تعیین  که  های 

شود اند برآورد میی ظاهری که فاقد آثار بوده ها از عرصه عرصه این فاصله بیشتر است و در نتیجه میزان مساحتی که بر اساس دورترین گمانه 

ی واقعی محوطه دورتر از  بیشتر خواهد شد. مشکلی که با این مثال کوشش کردیم نشان دهیم، روشن است. هرچه تخمین ما از عرصه   بسیار

ی دارای آثار  های اداری بیشتری با معارضان ایجاد خواهد شد. در چنین وضعیتی تنها راه ممکن این است که بین دو حلقه واقعیت باشد، دشواری

متری    30ی  ی فاصله تر کنیم. یعنی در میانه ی واقعی را به واقعیت نزدیکتعداد دیگری گمانه ایجاد شود تا تخمین خود از عرصه   و بدون آثار،

های تعیین عرصه  خط عرصه تقریباً در هیچیک از برنامه   دقیق زنی کنیم. هرچند تعیین  ی سوم )بدون آثار( گمانه ی دوم )دارای آثار( از حلقه حقله 

   ایم.ی واقعی بهبود بخشیم، کار منطقی و درست را انجام داده نیست، ولی همینکه میزان تخمین خود را از عرصه ممکن 
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-میها یا شهرهای باستانی.  های بزرگ مانند شهرکویژه در مورد محوطه ای نیست، به ی موارد کار ساده تعیین خط عرصه در همه 

ویژه  به   های بزرگ،در مورد محوطه آورده است.  دست میبه   پیرامونشانداز  ابع مورد نیاز خود را از چشمدرجاتی مندانیم که هر استقرار باستانی به 

بتوان    هااین احتمال وجود دارد که در نزدیکی آن  ،انددور مانده های اخیر به های دهه اند که از گزند آسیباندازهایی واقع شده در چشمکه  آنهایی  

باغهای کشاورزی  زمین پایویژه در چشم)به باستانی    هاییا  به های کشاورزی میکوهی که زمیناندازهای  بوده  صورت »تراستوانسته  بندی« 

 و البته،  روییمدر چنین مواردی که با شهر یا شهرکی باستانی روبه   ای رَدیابی کرد.ماهواره هوایی و  را بر سطح زمین و نیز با کمک تصاویر  باشند(  

هم  در بر  مبنی  شواهدی  که  زمینصورتی  و  استقرار  کشاورزی/باغزمانی  میهای  باشد،  داشته  وجود  باستانی  فرهنگی های  عناصر  این  بایست 

 . انداز را با یکدیگر در نظر گرفتچشم



 

 

 

 4فصل 

 بندی جمع
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 بندیجمع

ه  نوشت این  گونه که در ابتدای این نوشته اشاره کردیم،  های تعیین عرصه است. همان ی برنامه درباره   کلیاتینوشته آمد    این  مطالب و نکاتی که در

 : نیز روشن است  این امر دلیل    دانست.هایی  گام« برای چنین برنامه به ای عملیاتی و گامنامه »شیوه   توان آن را همچونادعای جامعیت ندارد و نمی

نوع محوطه )مثالً تپه، گورستان، بنا و....(، عبارت است از  در اینجا    «متغیر» منظور ما از    .هاییدر چنین برنامه   موجود  تنوع و فراوانی متغیرهای

میانچشم دشت  آبرفتی،  دشت  )مثالً  شده  واقع  آن  در  که  و...(،  اندازی  بیابان  کوهستان،  چشمو  کوهی،  ایستایی  یا  پویایی  البته اندازمیزان   .

برنامه  کیفیت  در  نیز  دیگری  میمتغیرهای  تعیین عرصه  بودجه.  های  میزان  مانند  کنند؛  تحمیل  را  خود  بودجه توانند  میزان  که  است  ی  روشن 

با بزرگی آن و پیچیدگی    شده برای محوطه درنظرگرفته  آنگاه میوضعیت چشمباید متناسب  باشد  این  اگر جز  باشد و  باعث افت انداز آن  تواند 

 گیر کیفیت کار شود. چشم

اشاره کردیم.  ی بودجه، متغیرهای مهم همانبجز مسئله   باال به آن  ایجاد  هایی هستند که در  باعث  با یکدیگر  این متغیرها  ترکیب 

اندازی که در آن واقع و متغیرِ »نوع محوطه« و »خاستگاه طبیعی« یا به عبارتی چشمبرای نمونه ترکیب دشود.  »حالت«های بسیار زیادی می

هایی که در ایران تعیین  فرض کنیم انواع محوطه   .های تعیین عرصه متصور شد توان در برنامه تا ببینیم چند حالت می  کنیمشده را بررسی می

. از سوی دیگر (sherd/lithic scatter)  های سنگیساخته پراکندگی سطحی سفال و یا دست  باشد: تپه، گورستان، بنا،  گونه   4شوند  عرصه می

خاستگاه  تعداد  کنیم  یا چشمفرض  این محوطه های طبیعی  که  نیز  اندازهایی  شده  واقع  آن  در  آبرفتی،    گونه  4ها  جنگلی باشد: دشت  ،  مناطق 

یعنی هر یک از این  .  16آید یعنی  های ممکنِ موجود از ضرب این دو عدد به دست میاین دو فرض، تعداد حالتبا  کوهستان و نواحی بیابانی.  

ی هر یک در هر  گفته واقع شده باشند و در نتیجه تعیین عرصه اندازهای پیشهای طبیعی یا چشمتوانند در هر یک از خاستگاه ها میمحوطه 

اقتضائات خود را دارد.  چشم برنامه نامهی شیوه دین دلیل است که تهیه بانداز  برای  دقت  های تعیین عرصه کاری است بسیار دشوار.  ی جامعی 

ای( را  ها )مانند غار/پناهگاه صخره انداز و برخی از انواع محوطهکنیم که در مثال باال میزان پویایی و ایستایی عوامل تأثیرگذار بر دگرگونی چشم

  تواند بیش از تعدادِ فرضی ما باشد. اندازها نیز میها و چشمدیگر، انواع محوطه  از سویایم.  در نظر نگرفته 

را با ای کوهستانی واقع شده  ی گورستانی که در دشت واقع شده و گورستانی که در منطقه تعیین عرصه ترشدن بحث باال  برای روشن

توان این فرض را مطرح منطقاً می شود.  گوری آشکار میمتری    3در عمق  فرض کنیم در یک گودبرداری در دشت،    کنیم.یکدیگر مقایسه می
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از آنجا که شاهدی سطحی مبنی بر گستردگی این »گورستان«  انداز.  ای است از وجود گورهای بیشتر در این نقطه از چشمکرد که این گور نشانه 

متری سطح    3دود  دانیم که گورهای احتمالی دیگر در عمق حشده میاست، چرا که بر اساسِ گورِ کشف  در دست نداریم، کاری دشوار در پیش

رای تخمین آن نیز در  ی سطحی بای که هیچ نشانهی زیاد برای رسیدن به چنین عمقی در گستره زمین قرار دارند، و این یعنی صرف هزینه 

بتوانیم عرصه  تا  نداریم  گورسدست  این  تقریبی  کنیم.  ی  را مشخص  مینقطه تان  دشتی«  این »گورستانِ  مقابل  مناطق  ی  در  گورستانی  تواند 

در شناسی گورستان متفاوت از نواحی دشتی است.  ، ریختهای سنگیها یا پشته ویژه روی ستیغمناطق کوهستانی، به برخی  در  کوهستانی باشد.  

دلیل  به   های سطحی از وجود گورها،تر اینکه در بیشتر مواقع نشانه ی مهمو نکته  سنگِ بستر(خاطر وجود  )به  اینجا عمق گورها معموالً زیاد نیست

ناچیز،رسوب بیرون زده، دیده میشکل سنگبه   گذاری  از زمین  آنها  از  بزرگی که بخشی  ترتیب میشود.  های  تعیین  بدین  اقتضائات  بینیم که 

 تواند با هم متفاوت باشد.  ز مختلف میانداعرصه در نوع مشخصی از محوطه ولی در دو چشم

-هایی بس ارزشمند درباره توانند داده هایی میهای تعیین عرصه وجود دارد این است که چنین برنامه ی برنامه ی مهمی که درباره نکته 

ین« اطالعاتی دست اول از وضعیت ای به دل زمی تعیین عرصه همچون »پنجره هر گمانه گونه که اشاره شد،  همانانداز در اختیار نهند.  ی چشم

  بنابراین، دهد.  دست میبه   ، ( استlandscape archaeologyانداز )شناسی چشمهای مهم در رویکرد باستانانداز، که یکی از داده برافزایی چشم

بُرش گمانه  آنهادر صورت برداشت و توصیف دقیقِ  انتشار سپسین  انداز در مناطق  ارزشمندی از وضعیت چشمتوان اطالعات  تدریج می به   ها و 

   شناسی نهاد. ی باستانشود در اختیار جامعههایی در آنجا انجام میمختلف کشور که چنین برنامه 

این نوشته بحثی  همان به دلیل آن روشن است: وظیفه »تعیین حریم« نشد.    یدرباره گونه که دیدیم در  باستانی اصلی ما  -عنوان 

است(کردشناس مشخص ممکن  که  آنجا  )تا  عرصه   نِ  باستاندقیق  را  حریم«  است. »خط  محوطه  مورد، می  پیشنهادشناس  ی  این  ولی  دهد 

-را به ی وضعیت حریم محوطه  گیری درباره تصمیممسئولیت اصلیِ  ی حرائم« که  موردی نسبی است؛ در بسیاری از موارد پیش آمده که »کمیته 

توان گفت »خط عرصه«  طورکلی، میپس به د.  ائاتی که در نظر دارند، تغییر دهشناس را، متناسب با اقتضپیشنهادی باستان، خط حریم  عهده دارد

 امری قطعی است ولی »خط حریم« امری نسبی. 

باز به این نکته  پایان  های تعیین  امه کنیم که این نوشته ادعای جامعیت ندارد و تنها به مطالبی کلی که در برنی مهم اشاره میدر 

ها و عوامل مؤثر در دگرگونی  تنوع زیاد محوطه   ،گونه که اشاره شدهمان  ،این نوشته   «جامع نبودندلیل »کار آید پرداخته است.  تواند به عرصه می

امیدواریم   ؛شودگونه که در عنوانش آمده »ویراست نخست« تلقی می، همان نوشتهها در آنها واقع شده است. این  اندازی است که محوطه چشم

    .  در آینده تهیه گردد ،ای دارندهای میهنی و حرفه که دغدغه ،شناسان گرامیباستانهای بعدی این جزوه با مشارکت ویراست
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 نامه کتاب

-، بههایی در پاسداشت یاد مسعود آذرنوشنامورنامه: مقاله شناختی ساحل شرقی باتالق گاوخونی.  انداز باستانچشم(.  1391اسماعیل )محمداسمعیلی جلودار،  

 نگار. ، تهران: انتشارات ایران189ـ  206کوشش حمید فهیمی و کریم علیزاده، ص 

باغ و میالد  پایه(.  1399شیخی )جاوری، محسن  و  آتشکده  تطبیقی معماری  از  مقایسۀ  بناهای آتشدان ساسانی مشکوف  با سایر  و هراسگان  محوطۀ ویگُل 

 .  135ـ   150: 27 شناسی ایرانهای باستانپژوهشمذهبی ساسانی. 

نیک )رضوانی  روستایی  کوروش  و  حسن  بهگمانه(.  1398آبادی،  عرصهزنی  تعیین  شاهرود.  منظور  رویان،  گردهمگزارشی  هفدهمین  ساالنههای  ی آیی 

ایران  باستان سال  شناسی  مقاالت  به(1397)مجموعه  روح،  هورشید، ص  کوشش  شقایق  و  شیرازی  و 512ـ    516اهلل  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  تهران:   ،

 گردشگری.  

 ( کوروش  گمانه(.  1385روستایی،  بهگزارش  دامغانزنی  حصار  تپه  حریم  پیشنهاد  و  عرصه  تعیین  پژوهشکدهمنظور  اسناد  مرکز  تهران:  باستان.  شناسی ی 

 تشرنشده(. )من

ی مالیر. غیلهی شطم: شواهدی از محوطهی چهارم قروابط فرهنگی زاگرس مرکزی و فالت مرکزی در هزاره(.  1396روستایی، کوروش و احمد آزادی )

 . 39ـ  58: 14 ایران شناسیهای باستان پژوهش 

 . 69ـ  88: 21و  20 ی پژوهشگاهنامهتپه حصار در عصر آهن. (. 1388روستایی، کوروش و مجید کوهی گیلوان )

( تعیین عرصهسنجیهای مغناطیسبررسی (.  1400محمدخانی، کوروش  باستانی.  ی گورستان : روشی برای کشف و  باستانی    موردی:   ینمونههای  گورستان 

 . 203ـ  214: 18 پارسه شناسیمطالعات باستانمنظر فرهنگی بم.  در آباد علیامهدی
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