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چکیده
دالیل احتمالی بيشممار تتمت ونموان متمر هما الم،یب بمرا ردمدادها تماریشی پيشمنهاد شمده اسمت
بردی از اینها ماننمد ننم ب داد و سمتدب ایمدژولو

و ادتراوما ،فنمیب قمانونمنمد هما انتمماوی دارنمدب وواممل

دیگر از نم،ه تمرام نمييمتب پرامنمدوی و نيمرو بماليوه حميي درييمی در وامتره فزما یما افم ای

بهمرهبمردار

از متييب ووامل ماتيل یا بيرونمیب بمه شممار ممیرونمد الرتمه باميار از باسمتانشناسمان اممروز دربماره روی مرد
نظاممند یا چند سرری بتث مردهاند پيروان روی مرد نظمام منمد بمر ایمک ن تمه هم رت هامتند ممه مهمتمریک وواممل
(یا ووامل هاتها ) در نهایت باید با غمذا -یما بمه لمورتی دي،می م،میتمر بما انمر

 -ارترما داشمته باشمند شماید

بتممواني الگوهمما و،يممت بمماوران زیاممت متيعممی را مممه ميتيدنممد ایممک یمما آن وامممل زیاممت متيعممی یمما م،غمممها
ازایک قريل ووامل اسمت ممه تممامی تغييمرا ،فرهنگمی را مونم

ممی شمودب در منعيمه سيامتان تيممي داد وواممل

متيعمی در سيامتان آنيمدر مهم هامتند ممه ممی تمواني بگمویي تما حمد باميار زیماد در رونمد وم ،مرد حمام -
مممارو ار تمماگير وذاشممته اسممت شممرایي درييممی دشممت سياممتان متممر ومممدهای می بممرا ب مماروير راه ارهمما
داص نهت اسمتيرار و تام،ي بمر درييمت منعيمه و بمه نظم درآوردن آن و وماه بمه ونموان ومام،ی متمدود مننمده
بشمار میرود و بازتاب ایک شرایي در ميمار دهانه غالمان به ش ل تاگيروذار مشاهده میشود
واژگان کلیدی :زیات بومب ميمار ب هشامنشیب سياتانب دهانه غالمان
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(نوسممانا ،حرارتممی روزانممه) -تاباممتانهمما دي،ممی

مقدمه
زیاممت بممومشناسممی اناممانی ورممار ،اسممت از

ورم و زماتان هما دي،می سمرد و هموا دشمش-

اناممان و

بارنممدوی م م و م م آبممیب ونممود دوفممانهمما پممر

ت مماو ،زیاممت بممومشناسممی

وممرد و دمما و وممرم و احيانمما شممنی (توسمم،یب

معاليممه ارترمما نظمماممنممد بمميک فرهنمم
زیاممتبمموم ادممراف

اناانی با دیگر شادههما زیامت بمومشناسمیب ممه

0919بص )00

فيممي بمما وياهممان و نممانوران سممر و مممار داردب در
ایممک اسممت مممه در زیاممتبممومشناسممی اناممانی
فرهنمم

اناممان وممام،ی مهمم اسممتب زیممرا رفتممار

انا مان ناممرت بممه زیاممتبمموم ادممراف
پردادته فرهن

ترکیببم معمبباری و زیسببت ببباط در م بباط
خشک

سممادته و

اوسمت و لمذا انامانشناسمانب اوم

روسممتاها و شممهرها سمممنتی منمماد ومممرم
و دشش ایران را ممیتموان بمه بوتمههما ممامتو

از آنممان مممه رهيافممت زیاممت بممومشناسممانه ادتيممار

و یمما وياهممان لممترایی تشممريه نمممود ایممک وياهممان

می منند و یا آنان ممه پرسم هما پووهشمی دیگمر

پوسممتهمما ضممشي و بامميار ميمماوم بممه دور دممود

تونه دارندب باید با تونمه بمه شمرایي ناميمها ممه

دارنممد و تتممت ایممک شممرایي اسممت م مه مممیتواننممد

بررسممی مممیمننممد چممارچوب ممممی و مي ممی آنممرا

متيعی مناس

بمرا انتيمال شميره ويماهی و رشمد

تيييک مننمد واضم اسمت ممه حتمی پي يمده تمریک

و نمممو در درون ويمماه بونممو د آورنممد (قرادیممانب

نوامممب بشممر در قيممد و بنممد قمموانيک درييمممی

بیتابص )001

هاتند (ورد ب 0922بص )01
در بررسممی ترمي م

بافمت شمهر در ایمک نمواحی بمه هم فشممرده

ميمممار و بافممت شممهرها

و ابنيه متصمل بمه هم هامتند موچمههما باریمش و

و روسممتاها نممواحی وممرم و دشممش نيمم نيمم

بمما دیوارهمما ناممرتا ب،نممد و در ماممير یممش دممي

وامممل آب و همموا را در شمم ل منعيممی دادن بممه

ش اته امتمداد دارنمد الموال همي فزما شمهر

ميمممار ایممک نممواحی

غيممر متصممور در ایممک منمماد ونممود نممداردب زیممرا

بافممت شممهرها و ترميمم

مممیبينممي چممون ماممایل آب و همموایی هميشممه بممه

متافظمممت از فزممما غيمممر متصمممور در ميابمممل

لممور ،مش م ال ،حمماد بممرا مممردم ایممک نممواحی

شممرایي نامامماود اق،يمممی مم ممک نياممت (همممانب

معممرم مممیشممده و در دممول همم اران سممال بممه

)001

راهحمملهممایی دسممت یافتممهانممد مممه بممه دممور
حير،انگيم

تممماریخ و موقييمممت اسمممتيرارها در بشممم

ننرمههما آزار دهنمده آب و هموایی

شممرقی ایممران ماننممد تمممام سممرزميکهمما دشممش

آن

دیگر به مهار،هماب اسمتيدادها و فرفيمتهما فنمی

بهممره مممیويممرد مشمم ال ،ومممدها مممه مممردم

و انتممماوی وممردآور ب حمممل و نيممل و توزیممب

را م م مممیمنممد و از ننرممههمما راحتممی بش م

نواحی ومرم و دشمش را بمه چماره نمویی واداشمته

مجممدد آبب بممر اسمما

چنيک بموده آفتماب سموزان و ورمما زیمادب درنمه

مشت شده و ح افمت دما تتمت نریمان ممداوم

حمممرار ،بممماال در دمممول روز و پمممایيک در شم م

ارترمما ميممان وونممههمما
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بمممماد و فرسممممای

آب باممممتگی دارد (تمممموز ب

0191بص )03

 م،يممه بناهمما بممه لممور ،مممامال درونگممراو متصور

در ایمممک منممماد حممموزههممما و دمممرمهممما

 -م،يممه بناهمما دارا حيمما مرم م

مامم ونیب وضممييت حمموزههمما دممدما،ب شممر ه

حمممام) و اغ،مم

ارترادممما ،داد،مممی در درون همممر دانمممه باممميار

بادوير

متافظممهمارانممه دممرمریمم

شممده و و،ممیرغمم

دوروممونیهمما اساسممی در سممادت اقتصمماد -
انتماوی و ایمدژولو

(بممه ن م

آنهمما دارا زیممرزميکب ایمموان و

 ممما ابنيممه و دصولمما حيمما پممایيکتممر ازسع ميابر
 -ارت اع اتاقها نارتا زیاد است

یمش قموم و م،مت در دمول

زمان بدون تغييمر بماقی ممیماننمد قاومده و ترميم
ب ممار رفتممه در ترميمم
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 داقها غالرا قوسی و ونرد -دیوارها نارتا قعور (همانب )002

بناهمما دصولممی بممویوه

نوع بناها ميممولیب نمایمانگر ارترما واقيمی ميمان
متيي نغرافيمایی و متميي انامانی درنماتی اسمت

معماری بامی سیستان

مممه انتممماع در ميممام واممترش نظممام توليممد دممود

مممردم سياممتان بممرا مرممارزه بمما نامالیممما،

برمی آید از ایک نهمت ح مو و نگهمدار آنهما بمه

نو ب به راه حملهمایی دسمت یافتمهانمد تما متميي

ونمموان مهم تممریک مارهمما وروهممی چممه مممذهری و

ما م ونی دممود را دل ممذیر نماینممد و بممرا سممادتک

چممه غيممر مممذهری حممای اهميممت بامميار اسممت و از

دانه از مصال مت،ی مه آسمان بمه دسمت ممی آینمد

دممرد دیگممر ی ممی از اب ارهمما و وسممایل ومممده و

و ارزان اسممت اسممت اده مممیمننممد (شممریيتزادهب

اساسمممیایامممت ممممه در معاليمممه سمممادتهممما

0933بص  )099بررسممیهمما انجممام شممده نشممان

یممش ناميممه ب ممار

مممیدهممد م مه سممادت مالرممد روسممتاها و ونالممر

انتممماوی و سممع ت نولممو

رفتممه اسممت (تمموز ب 0191بص  )03بعممور م،ممی

مالرمممد آن از نم،مممه واحمممدها مام م ونیب تممما

ویوويهمما بافتهمما شممهر و روسممتایی منمماد

حدود زیماد از نظمر فمرم و وم ،مرد نيم متم گر از

دشش را میتوان به لور ،زیر برشمرد؛

شممممرایي اق،يمممممیب توپمممموورافی و فرهنگممممی و

 -بافت شهر و روستایی بايار مترام

اقتصمماد منعيممه مممیباشممد بردممی از ویووممیهمما

 -فزاها شهر مامال متصور

ما ک ها روسمتایی در ناحيمه سيامتان بمه شمرم

 -موچمممههممما باریمممش و نمممامنظ و بيزممما

زیر میباشد

پوشيده با داق

اسمما
)001

 0روسمممتاها منعيم مه سيامممتان در قاممممت

 -سادتمانها متصل به ه

مرم م

 -نتمموه اسممتيرار مجمووممههمما زیاممتی بممر

بييممه نيمما بافممت پيوسممته مجتمممب (غيممر فشممرده)

نهممت آفتمماب و بمماد (قرادیممانب بممیتممابص

دارند

دشممتب دارا بافممت پيوسممته فشممرده و در
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 0روسممتاها واقممب در ماممير نمماده المم،ی
دارا سممادت دعممی متنمماوب و بييممه روسممتاها

ایک اتاق هما ميمموال بمه ونموان ميهممان دانمه ممورد
است اده قرار میورفت

منعيه سادت شياوی دارند
 9در احممداس سممادتمانهمماب از چهممار الگممو

 09آشمم دانههمما غالرمما از فزمما مامم ونی
ندا هاتند

اشممغال زممميک بممه شممرم زیممر اسممت اده شممده اسممت

 01در واحممممدها مامممم ونی دو دريممممهب

المما یممشدرفممه ب دو درفممه و ووشممها د

فزمما ما م ونی دارا دو قامممت تاباممتان نشمميک

سهدرفه

و زماتان نشيک است

 1سمممادتمانهممما وممممدتا رو بمممه ننممموب و
ننوب شرق سادته شدهاند
 1مشمميدوی سممادتمانهمما در نهممت شممرقیب
غربممی اسممت (نممما ننمموبی ميممموال ب روتممر از
سعوم شرقی -غربی است )

 01در هممر واحممد ما م ونیب فزمماها ننرممی
(انرارهمماب آش م دانههمما و سممروی همما بهداشممتی)
حدفالممل فزمما مامم ونی و دامممی قممرار ورفتممه
است
 01دام ممرور در واحممدها مامم ونی و در

 1هممر واحممد مامم ونی از چهممار قامممتب

آغل هما انجمام ممی ويمرد بنمابرایک چمون دام هما بمه

فزمما ما م ونیب فزمما دامممیب فزمما ننرممیب و

لممور ،دسممتی تي،يمما مممیشمموند و ممم تممر بممه

فزا ارترادی تش يل شده است

چراومماههمما بممرده مممیشمموندب ورود دام و اناممان از

 3ميمممار بممومی منعيممهب درونگراسممت بممه
هممميک نهممت م،يممه فزمماها در واحممد ما م ونی رو
به حيا قرار ورفتهاند
 2در واحممدها مامم ونی فزمما زنممدوی
دصولی از فزا ومومی ت يش شده است
 3حيا ها متصمور بمه دیموار بموده و فزما
مربو به هر واحمد مام ونی ممامال از ميمابر نمدا
شده است
 02ورود منممازل بممه دو لممور ،ماممتيي و
غيممر ماممتيي و بممه ش م ل سرپوشمميده و یمما سممرباز
میباشد
 00ارترا به دادل اتماق هماب از دریم حيما
بممه لممور ،ماممتيي و یمما توسممي ایمموان و تممرا
انجام میشود
 00فزمما مامم ونی در هممر واحممد مشممتمل
بممر حممدامهر سممه اتمماق همجمموار مممیباشممدب ی ممی از

ميابر به حيا دانه مشتر است
 03فزمما نگهممدار دامممی مممامال از فزمما
اناانی ت يش شده است
 02بممرا پرهيم از م احمممت بادهمما وممرم و
شممدید منعيممهب تاباممتاندممواب (بهمماردواب) دارا
نان پناه ب،ند میباشند
 03دانممههمما ومممدتا فاقممد هروونممه ت یينممی
بممموده و نمممما دمممارنی و داد،مممی در نهایمممت
سادوی اندود شدهاند
 02نان پنماه تابامتان دمواب (در منمازلی ممه
ایک فزا را دارنمد) بمه لمور ،منگمره و یما ایجماد
سممورا هممایی در قامممت فوقممانی آن بممه لممور،
ساده ت یيک شده است
 00پیسماز اغ،م

دانمههما روسمتایی بمه

دليل باال بودن زه آب و ومدم دسترسمی بمه مصمال
سنگیب ضييا است
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 00ما اتاقها در بيشمتر دانمههماب هم سمع

70

مو ها بمیشم لانمد ممه از مماه و ومل و پوشمال

بمما حيمما بمموده و ممماسمماز نشممدهانممدب بنممابرایک

درست می شوند ایک ممو هما ومومما بمر ورداومرد

هنگممام دغيممانب روددانممههمماب سمميالب بممه دادممل

و قمرار دارنمد در سمعوم

زند ميمار
می در
سياتان
دشتلدمه
درييیبه بنا
شرایيمرده و
بازتاب ن وذ
اتاقها

دهانه

دانه مددمدا یما نایم

دممارنی سممياهمما ونرممد مشممابه دانممههمما

غالمان 09دیوارهمما بممه لممور ،بممارور و از دشممت

زنرور والب بادويرهمایی قمرار دارنمد تما بماد بتوانمد

یمما وممل بممه قعممر  12تمما  022سممانتيمتر سممادته

از درون آنهمما ورممور منممد و دود نيمم بتوانممد از آن

میشوند

دممارو شممود ایممک بادويرهمما درسممت در بمماال

 01انممدود داد،ممی و دممارنی غالرمما ماهگممل
است

ونرممدها واقممبانممد ایممک بادويرهمماب رو بممه شمممال یمما
شمال غربی استب بمه دمور ممه اومر از شممال یما

 01دیوارهمما در ميابممل ردوبممت و نيروهمما
نانری ضييا هاتند
 01پنجره هما و درهما دانمه هما روسمتاییب
ومدتا دارا ابياد موچش میباشند
 03بممه لتمماه پرهي م از اگممرا ،من ممیب وممردو
غرممار و بادهمما شممدید مت،ممی پنجممرههمما بيشممتر در

شمال غربمی بمه نانم

ده مده نگماه منمي ب منظمره

دیوارهممما تودمممالی را ممممیبينمممي ممممه در آن
سمممورا هممما چهمممارووش ونمممود دارد ایمممک
سممورا همما بممرا ورود و دممروو هواسممت و در
زماممتان آنهمما را بوسممي،ه وممل ماممدود مممیسممازند
(تيتب )03 0910

دیوارهمما رو بممه ننمموب و یمما ننمموبشممرقی تيريممه
مینمودند

معماری و شهرسازی هخام شی

 02در و پنجممرههمما غالرمما از چمموب سممادته
شدهاند
 03پوش م

مششصما ،ميمممار هشامنشمميان را ایممکوونممه
میتوان برشمرد؛

سممياهمما بممه لممور ،ونرممد و

یا وهوارها است

 م ممانیممابی؛ در نظممر وممرفتک م ممانی ب،نممد ومشرد به متيي ادراد وایجاد ل ه

 92بيشتر دانمههما دارا بمادوير هامتندب ایمک

 -دراحمی؛ بناهمما ایمک دوره دممور دراحممی

بادويرها مه یشدرفمه هامتند ی می از ونالمر بمارز

شدهاند ممه بتواننمد بيننمده را از ابتمدا ورود بمه آن

ميمار بومی به شمار میآیند

تتممت تمم گير دممود قممرار دهنممد در نظممر وممرفتک

 90بادويرهمما در مواقممب دوفممانی و یمما وزش

حيادی ميابمل ایموانهما ورود ب ایجماد پ،مههمایی

باد ورمب چون رو بمه بماد قمرار ورفتمهانمدب وم ،مرد

دو درفممهب ایمموانهممایی مممه بمما سممتونهممایی تمماالر

مهرت ندارند بمه همميک دليمل در ایمک وونمه مواقمب

مرممم

را احادممه مممرده اسممتب از ونالممر المم،ی

دهانممه بادويرهمما را مممی بندنممد (شممجاوی ب0930

ایممک ميمممار بممه حامماب مممیآینممد دراحممی

)031-022

فزمماها بمماز و فزمماها متصممور و چگممونگی

تيمممت نيم م دانمممههممما بمممومی سيامممتان را
ایمممکوونمممه تولممميا مي نمممد؛ مجموومممها از

ارترمما ایممک فزمماها بممه ه م و دراحممی اتمماقهمما

 71بازتاب شرایط طبیعی دشت سیستان...
ننریب ایجاد فزمایی نيممه تاریمش در انتهما تماالر
ال،ی مه به اتاقها ننری ارترا دارد

پول رایج وردید شمهر هشامنشمی بمرا اولميک بمار
بممازار را در درون دممود قممرارداده و ني م

 -اسممت اده از سممتون؛ ب ممار بممردن سممتونهمما

ندیممد

بممه شممهر اضممافه نمممود از اینجمما بممه بيممد بممرا

چمموبی و بممه دصمموص سممتونهمما سممنگی در

سممادتک شممهرب دراحممی و برنامممهریمم

ميمممار هشامنشممی نایگمماه دالممی دارد اسممت اده

اومممال مممیوممردد شممهر هشامنشممی در م ممانی بمما

از ستون والوه بر این ه از تيمداد پایمههما مم نممود

اهميت از نهت سوقالجيشمی قمرار ممیويمرد و بمه

فزمما آزاد مامميا بيشممتر را در ادتيممار قممرار

معال

زیات متيعی نيم تونمه ممینمایمد چنميک

داد

شهر برنامه ریم
 -نيمموش ت یينممی؛ بممه ایممک ترتي م

مممه آن ممه

مربو و متي ،بمه شماه اسمت بمه دمرز برنامته و
باشم وهی نيم

شممده و متمملهمما انتشمماب شممده

نهممت ایجمماد ني م

ني م دقييمما بممر اسمما

موقيت لاحران ني

انتشاب شده است

ميممام و

دالممی

شمده تما آن زممان ونمود نداشمته

اسممت سممع آن بمما نمييممت تناسمم

ماممتييمی

داشممته اسممت و م ممان آن قابممل دفمماع بمموده و در آن
به فزا سر و بما و بامتان بهما داده شمده و هم
بمه توزیمب بنمما بمر حام

دريمما ،انتمماوی تونممه

شده است ایمک شمهر م مان اسمتيرار دولمت اسمت

 -رنمم همما؛ اسممت اده از رنمم همما زنممده و

و وم ،ممرد آن فراتممر از حمموزه ن مموذ ن دیممش آنب و

روشممک و تنممد مممه اليمماق مننممده قممدر ،وظمممت و

بممه ناممرت قممدر ،دولممت منتشممر مممیوممردد و از

ارغمموانی

وم ،ردهممما لمممنيتی -مشممماورز ب بازرومممانی و

اسمممت و از رنممم هممما النمممورد ب سمممر ب و

تجار تشم يل ممیشمود بمه ایمک دليمل اسمت ممه

رنم م هممما شممماد نيم م اسمممت اده شمممده اسمممت

سممادت مالرممد شممهر -منعيممه هشامنشممی دارا

(فتوحیقيامب 0931بلص )011-2

هویممممت ایرانممممی مممممیوممممردد (مجتهممممدزادهب

شممومت ام راتممور هاممتند رن م

غال م

فممرا نيمم وييممده دارد؛ شمماید مهمم تممریک
شممادص ميمممار پارسممی در ب،نممد سممتونهمما یمما
نيم همما ریم درهم بمما رنم آميم

نيم همما

0933بلص )03-02
بمممه وييمممده سممم،عانزاده؛ پادومممان نيممم در
شممهرها هشامنشممی در درون ارگ نمما داشممته

برناممته نراشممدب ب ،ممه مهممار ،در اسممت اده از فزمما

اسممت او ایممک امممر را از معال م

و ل ته دمالی باشمد زدن دماق ضمربی بيمدها در

نممموده اسممت؛ "ممما اذوممان داریمم مممه شمماه ایممران

ایممران پيممدا شممدب ولممی باوممث بممه ونممود آمممدن آن

فمموقاليمماده مراق م

و متونممه امممور نظممامی اسممت

همانا تاالرها ب رگ بما سمياهما پهنماور بمود

بممرا هممر یممش از سممران اقمموام مممه درانگم ار و

مممه در ایممک زمممان در ميمممار ایرانممی دادممل شممد

هاتند ميميک ممرده اسمت ممه چنمد ن مر تيرانمداز و

(فرا ب 0933بص )021

فالدکانداز و مام ،بمه سم ر بایمد نگهمدارد و چمه

در پممی فزممایی مممه در دوره هشامنشممی ایجمماد

و ن ممون اسممتنرا

وممدها بممرا اداره تابيممان و دفمماع از مشممور در

شدب ارترادا ،تجار بما منماد دیگمر نيم افم ای

لممور ،هجمموم دشمممک الزم دارد بممه اضممافه در

یافتممه و بممه نمما مرممادال ،پایاپمما ب در ميممامال،

د ها وسمي شمهرهاب پادومانی مامتير ممیسمازد"

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر

72

در ادممراد ارگ و مت،ممههمما دربممار ب مت،ممههمما

بممممه سرپرسممممتی سيدسممممجاد آغمممماز شممممد

مامم ونی و موچممههمما شممهر قممرار داشممت و بممر

(سيدسجاد ب 0931بص )92

وممرد آن نيمم وموممما حصممار ب،نممد از دشممت
 )31دهانه
ميمار
سياتان
شرایيشددرييی
بازتاب
0910در-33
دشتزادهب
(س،عان
سادته می
غالمان

شممهر دهانممهغالمممان بممه ناممرت زممميکهمما
دشت در ارت ماع نامرتا بماالتر قمرار دارد ممه ایمک
امممر مشممابه پارسممه و پاسممارواد اسممت (Scerrato,

) 1962: 187

دهانه غالمان
دهانممهغالمممان در  11مي،ممومتر شممهر زابممل و

ایممممک شممممهر بممممر رو تراسممممی از دوره

 0مي،ممومتر روسممتا ق،يممهنممو واقممب اسممت بممر

پالئوپ،ياتوسنواقب شمده اسمت و مشمرد بمه دشمت

وم ارشهما و نيشمههما تهيمه شمده توسمي

رسموبی اسمت ) (Scerrato, 1979: 709بمه وييمده

هيم  ،ایتاليممایی متممل و متودممه دهانممهغالمممان بممه

شراتوب دليمل وممدها ممه باومث شمده شمهر را بمر

روان در منممار

رو ب،نمممد ایجممماد نماینمممدب ح افمممت شمممهر در

اسا

لممور ،ت ممها پوشمميده از ریمم

رود هيرمنممد و در ميممان نيمما تمماریشی متيممدد

ميابمممل سممميالبهممما ناوهمممانی و فصممم،ی ممممه

چون نمادو،یب مرممو ب ق،يمهت مه و بمیبمیدوسمتب

زممميکهمما پاممت را تهدیممد مممیمممرده و اشممغال

موه دوانهب شمهر سمودتهب ق،يمه سمام و پوسمت وماو

ن مممردن فزممماهایی ممممه ممممیتوانامممت از لتممماه

دودنممممایی ممممیمنمممد (ماریمممانیب 0931بص )1

مشاورز م يمد باشمد بمه نظمر ممی رسمد ممه ایمک

(تصمممویر )0ایمممک متودمممه در دمممول نغرافيمممایی

شمممهر در دوران باسمممتان بمممر رو لرمممه شممممالی

02/3ب 92ب  10و وممممرر نغرافيممممایی 13/9ب 13ب

سممنارود واقممب شممده بممود ایممک م ممانو ینممیب یممش

 92قممرار ورفتممهاسممت ارت مماع آن از سممع دریمما در

موقييممت اسممتراتویش و بمما لممرفه اقتصمماد بمموده

حممدود  121متممر مممیباشممد (مهرآفممریکب 0929بص

استب ن دی می بمه دریاچمهب زمميکهما مشماورز

)999

مااود و مراتيمی در پشمت آنهما ممه شمهر سمودته
آگمار باقيمانمده از شممهر باسمتانی دهانمهغالمممان

نيم م در ن دی مممی آن واقمممب اسمممت

(Scerrato,

در دول یش و نمي مي،مومتر و پهنمایی بميک  922تما

) 1979: 711حممممدود یممممش چهممممارم بناهمممما

 222متممر پرامنممده اسممت وسمميت منعيممه مرممم

دهانممهغالمممان را سممادتمانهمما ب م رگ و همگممانی

شممهر در حممدود  22ه تممار و مممل شممهر در حممدود

تشمم يل مممیدهنممدب بممي

 022ه تممار بممرآورد شممده اسممت (سيدسممجاد ب

سممادتمانهمما بمما انممدازههمما متوسممي ب روتممر از

0931بص  )93ب( تصممویر) 0ایممک متودممه توسممي

یممش دانممه ميمممولی و ممموچ تر از یممش بنمما

باستان شناسمان ایتاليمایی در سمال  0312یافمت شمد

همگانی هامتند و بييمه آنهما فماهرا سمادتمانهما

و از سممال  0310تمما  0311در ایممک متودممه ح ممار

مامم ونی بمممه شممممار ممممیرونمممد ایمممک ترميمم

لممممممور ،ورفممممممت دوره دوم ح ممممممار در

سادتمان ها و نامرت آنهما بمه ی مدیگر بيشمتر ایمک

دهانمممهغالممممان از سمممال  0933توسمممي ومممروه

نظر را الياق می مننمد ممه ایمک شمهر ادار  -ممذهری

باسممتانشناسممان سممازمان ميممراس فرهنگممی مشممور و

بموده اسمت ممه بما همدد

و حتی یش شهر ميمد

از یممش چهممارم دیگممر

 73بازتاب شرایط طبیعی دشت سیستان...
تمرم بناها دولتمی و ممذهری ایجماد شمده اسمت

انممدازههمما مت مماوتی هاممتند و احتممماال بممه ونمموان

(سيدسجاد ب 0922بص )11

واحممدها مام ونی اسممت اده مممیشممدهانممد بناهمما

با تونمه بمه ابيماد بناهما و وامتردوی آنمان در

متوسممي و موچممش و سمم ونتی شممهر در مت،ممه

سممع شممهرب مشممشص اسممت مممه شممهر المم،ی و

مامم ونی و در غممرب سممادتمان بمم رگ شممماره 9

اوليممه بممدون تردیممد واممتردهتممر از آنممی بمموده مممه

قمممرار دارنمممد دانمممههممما مام م ونی  09و  01از

امممروزه دیممده مممیشممود و پيمممای

در رو سممع
بيایممما

زمممميکهممما آن و بازدیمممد و آزممممای

لتاه پالنی تيریرما مشمابه هامتند و سمادتمانهما
 01و  01و  03دارا درحممی پي يممدهتممرب ولممی در

سممادتمانی آنهمماب نشممان از ونممود شممهر ميظمم و

ارترا بما هم هامتد تيریرما تممام سمادتمانهما از

ب روممی دارد مممه بيایمما بامميار از ت سيامما ،آن

الگممو مشممابهی در دراحممی اسممت اده مممردهانممد

ناشمی از وزش بادهما شمدید و

سادتمانها مت،مه مام ونی شمريه سمادتمانهما

به دليمل فرسمای

دوفانها شک از بميک رفتمه اسمت بيایما مونمود

شممماره  01و  01اسممت و بمما موچممههمما مممواز

ایمک شممهر از دو وممروه سممادتمان المم،ی و تيممداد

شرقی -غربی بمه قعيماتی تيامي ممیشمود ووشمه

از بناها من رد ترمي

شده است

یممش قامممت شممهر در بشمم

سادتمان هما ميمموال بمه سممت شممال اسمت ایمک
غربممی و در

الگوهمما مشممابه در قامممتهمما شممرقی شممهر

درازا آبراهمها مممه بيممدا شممکهمما متتممر آنممرا

ناممرت بممه قامممتهمما غربممی آنب بيشممتر روایممت

مامال پر مردهاندب قمرار داشمته و بشم
قامممت شممرقی شممهرب بممه دو بش م

دیگمر یينمی
برابممر تياممي

شممده اسممت دليممل ایممک امممر را در شادصممههمما
اق،يمی سياتان ممی تموان یافمت ممه بادهما دي،می

شده مه آگار آن تما نمایی ممه بمه نمام قرمر زردشمت

تنمممد  002روزه سيامممتانب حتمممی در زممممانهممما

دوانممده مممیشممودب ادامممه داشممته اسممت و مجموومما

باسمممتانب از شممممال غربمممی بمممه ننممموب شمممرقی

تيممداد  03بنمما قابممل تشممشيص شممهر را در بممر

ممممیوزیمممده اسمممت و بمممه همممميک دليمممل ورود

ورفته است ایک بناهما چمه از نظمر ب رومی و انمدازه

سممادتارها در ضمم،ب ننمموبی سممادتمان قممرار دارد و

و چه از نظمر نيشمه و ترميم

و ترتيم

اتماقهما و

سمممایر انممم ا ميممممار قابمممل تونمممهانمممد
(سيدسجاد ب 0920بص )12
شمممرقی و بناهممما شمممماره  01و  01و  03و 00و
غربممی

شممهر واقممب شممدهانممد ایممک سممادتمانهمما دارا
ماربردهممما همگمممانی و ممممذهری و انتمممماوی
بوده اند آنهما دارا ایموان و حيما مرمم

)1966: 9-10

ایممک شممهر ومممر بامميار موتمماهی بمميک  012تمما

سممادتمانهمما شممماره  0و  0و  9در بشمم
 00در شمممال آبراهممه قممدیمی و در بشمم

یما بما بادشم نی متافظمت شمده اسمت (Scerrato,

 022سمممال در سمممدههممما ششممم و پمممنج ق م
داشمممتهاسمممت و بمممردالد باممميار از شمممهرها
باستانی دیگمر ممه در دمول زممان رشمد ممرده و از
شمم ل روسممتاها موچممش بممه شمم ل شممهرها
ب روی درآمدهاندب با برناممهریم

پمي بينمیشمده و

بم رگ

نيشه قر،می و اهمداد دالمی بنما شمده اسمت و از

هامممتند سمممادتمانهممما  01و  02و  09و  01در

ایک نهت نمونه قابمل تمونهی بمرا معاليمه رونمد
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تممماریخ شهرسمممماز در ایممممران دوران تمممماریشی

دوردست تهيمه ممیشمده اسمت (Scerrato, 1962:

میباشد (سيدسجاد ب بص )10

)187

بر اسا

بررسمیهما لمور ،ورفتمه توسمي

سيام در
دشتمشسياتان
درييی
دهانهممه
ميمارما متود
متانب تنهم
موزه زهم
شرایيدر حم
بازتابممریک
مهرآف
غالمان
هشامنشممممی شممممنادته شممممده در ایممممک منعيممممه

دهانمممهغالممممان بممموده اسمممت ومممدم شناسمممایی
متودمممههممما دیگمممر از دوران هشامنشمممی در
منعيممهب دو احتمممال را تيویممت مممیمنممد؛ نشاممت
این ممه بامميار از متودممههمما دوران هشامنشممی
در زیممر رسمموبا ،آبرفتممی و بمماد منعيممه مممدفون
شممدهانممد از ایممک رو ممما قممادر بممه مشمماهده ماممتيي
آگار سمعتی آنهما نيامتي احتممال دوم ایمک اسمت
ممممه حممموزه زهمممش در دمممول دوره هشامنشمممی
هم نممان زیممر آب قممرار داشممته و متممل مناسممری
برا اس ان بشممار نممیرفتمه اسمت دهانمهغالممان
ني مه در ارت ماع باميار بماالتر (حمدود  1متمر) از
ایک ترا

قرار داردب در منمار دریاچمه همامون قمرار

داشته است ات اقما مت یما

پ شمش اردشمير دوم و

دیمممودور سيامممي،ی تنهممما از یمممش شمممهر در دوره
هشامنشی بنام زاریمک در منمار دریاچمه همامون نمام
برده اند ممه بمه دسمتور داریموش مريمر سمادته شمد
فممماهرا در وهمممد داریممموش دومب زاریمممک دچمممار
اغتشمماش وردیممده و ح ممومتی ماممتيل در آنجمما
ش ل ورفت (مهرآفریکب 0929بص )139
بممه دليممل ممرممود سممن

و چمموب در ایممک

منعيممهب وونممها از دمماقهمما سممادته شممدهانممد مممهب
متش م ل از دو قعيممه و،ممی پشتممه شممده هاممتند مممه
هممر یممش از آنهمما نيمممی از یممش دمماق را تشمم يل
میدادندب سادته شد )(Scerrato, 1966: 13

و به احتمال زیماد چموبهمایی ممه در بيزمی
از ناها بنا اسمت اده شمده اسمت احتمماال از نيما

منعيه ما ونی دهانمه غالممان مم و بمي

بمه

دو قامت تياي میومردد ممه بما یمش زمميک ب،نمد
و هممموار بممه همم مربممو مممیشمموند (افشممار
سياتانیب 0932بص )33
در بنمما سممادتمانهمما ایممک شممهرب دقممت
زیاد ب ار برده شمده اسمت بناهما در ردیماهما
ناممرتا منظمممی سممادته شممدهانممد و بممه دليممل وزش
بادهمما  002روزه مممه همممواره از شمممال غربممی بممه
سممو ننمموب شممرقی مممیوزنممدب درهمما ورود
م،يممه آنهمما یمما در ضمم،ب ننمموبی سممادتمانهمما قممرار
دارنممد و یمما در ميابممل آنهمما بادش م نی تيريممه شممده
است دیوارها ال،ی سادتمان هما بما دشمت هما
مامتت

بنما شمده و اتماقهما دارا سميا هاللمی

شممم ل و راسمممت ووشمممه هامممتند و از قواومممد
ميمار و زیرمایی پيمرو ممی مننمد (سيدسمجاد ب
0920بص )1-3
هممر چنممد در ميرممد چغازنريممل بمما اسممت اده از
آنر موف به زدن داقهما بيزمی شم ل شمدهانمد
و ح ار هما ه متت مه نيم بهمرهويمر از ونصمر
قممو

را بممه ه م اره دوم ق م مشممانده اسممتب لممي ک

تا آنجا ممه از فمواهر ميممار دوره هشامنشمی بمر
می آیمد سميا و پوشم

ابنيمه بمه ویموه در پارسمه

افيممی و ماممع و لمماد بمموده اسممت لممذا ایممک
مائ،ه مه در سيامتان بنایمان مت،می هم ممان و بنما
بممه ميتزمميا ،آب و همموا و سممایر ووامممل مرممادر،
به زدن دماقهما بيزمی شم ل ممردهانمدب دردمور
اهميت و تونه است (ماریانیب 0931بص )3
ماربر مع،وب از یمش بنما تييميک مننمده فمرم
آن اسممت و ننرممههمما هنممر و ت ني ممی از تريمما،
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فرم ممی باشمدب ميممار نيم در نهایمت شم ل دادن
ب مه فزمما بممر اسمما

آرمممانهمما و نيازهمما بشممر

است (ماریانیب 0931بص )3

پ

از وذشت قرن ها توانامته انمد ایمک ابنيمه را بمه

سممالمت از دل دمما بيممرون مشممند بيممالوه اق،ممي
دشممش متممل ني م ح ممو و لمميانت م،ممی بناهمما را

در ممممورد ممممواد و مصمممال ب مممار رفتمممه در

فراه مرده به نتمو ممه اممروزه نيشمه شمهر آن

دهانهغالمان ني ؛ ونود سمن ریم ههما زیماد حتمی

را مممیتمموان مممامال فممراه و پيمماده مممرد (ماریممانیب

بممه قعممر حممدود  0سممانتیمتممر در دميممر وممل و

)1 0931هم نان ممه ماریممانی بممه تجربممه بنایممان

دشممتب حممامی از ایممک واقييممت اسممت مممه ونالممر

مت،ی در پيدا ممردن ميمدار و ميم ان ممافی و دقيم

مرمرممه دميممرب از آب و وممل و نممووی مممواد اسممت

ان اق و ممواد و تناسمرا ،ميممار و مصمال ممورد

مممه بممه سممهولت قابممل حصممول و دسترسممی بمموده

ل وم ني اشاره میمند (همانب )01

استب بمدیک مينمی ممه دما آميشتمه بما سمنگری ه

در قامممت شمممالی شممهر ومانممههممایی نهممت

درييممی از تممهنشاممتهمما رسمموب شممده درييممی

مشممشص مممردن دامنممه واممتردوی شممهر زده شممده

اسممت و در متودممه دهانممهغالمممان بممه وفممور یافممت

است؛ بر اسا

ایک ومانههما بمه نظمر ممیرسمد ممه

می شود و هنوز باقی اسمت ایمک مماده پشتمه و نمرم

زميکها پامت شممالی در دوران قمدی هم ماننمد

نشممده اسممت و سممازندوان قممدیمی بممردالد امممروز

امممروز تنهمما زممميکهمما مشمماورز ایممک شممهر

تونمممه و والقمممها بمممه اسمممت اده از آن نشمممان

بودهاند (سيدسجاد ب 0922بص )01

نمممیدادنممد و المموال تمممامی وممل درييممی در امممر
احداس ب ار ورفته میشمد در ایمک اممر حمداقل بمه
ونود دو واقييت میتوان پی برد
المما؛ ذدممایر و تممهنشاممتهمما رسمموبی بمما

بحث و نتیجهگیری
به نظر می رسد م انو ینمی دهانمه غالممان بما
اهممداد دالممی لممور ،ورفتممه باشممد از آنجممایی

آن ه امروزه سمازه هما ميممار و بنمایی بمر رو

مممه سراسممر سياممتان از رسمموباتی تشمم يل شممده

آنها باقی استب مشابهتی مامل دارد

است مه ی می از بمارورتریک زمميکهما مشماورز

ب؛ در یمممش چنممميک شممميوه سمممادتمانی و

را تشمم يل مممیدهممد (مجتهممدزادهب 0932بص )33

اس م ،تبنممد ب ت م ميک اسممتت ام و تممداوم سممالمتی

در ایک ناحيه ني در سممت شممال شمهر زمميکهما

نممووی دمما تييمميک

ماممع وسممييی قممرار دارد مممه در لممور ،آبيممار

ابنيممه تنهمما بممه وسممي،ه ترمي م

نمممیشممد و لممذا مممیتمموان اسممتنتاو مممرد مممه بنایممان

مممیتوانممد بممه یممش باممتر وسمميب مشمماورز ترممدیل

قممدی در نهممت ت م ميک مياومممت و اسممتت ام ایممک

شممود از درفممی بادهمما سياممتان نيمم ومماهی بممر

وونه ميممار بمه ابيماد و تناسمرا ،قابمل مالحظمه

رونممد مشمماورز ت م گيراتی مممیوممذاردب هم نان ممه

آن ني تونه داشتهاند (ماریانیب )11-11 0931

در حمممدود  01مي،مممومتر شممممال شمممهرب ناحيمممه

هم نيکب دما

ایمک منعيمه بمه قمدر نمرم و

ن ینش قرار دارد ممه در آنجما واممل بماد و شمنها

چاممرنده اسممت مممه وقتممی بمما آب مش،ممو شممود از

روانب مهمتممریک وامممل متممدود مننممده مشممت و

آنر ه مت تر میشمود و بمه همميک دليمل امنمون

زرع هاممتند (منصمموریان و مجنونيممانب 0930بص

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
 )00و مشمماورز در آنجمما بمما مشمم التی همممراه
است
بازتاب شرایي درييی دشت سياتان در ميمار

دهانه
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نظممر مممیرسممد مممه در حمموزه هممامونب نمييممت
دامدار زیاد سامک بودهاند

غالمان
در شممممال سيامممتانب در منعيمممه ميمممان نگیب

اهميمممت ادمممراد حممموزه همممامون هنگمممامی

آگار باقی مانمده نشمانگر وذشمته ا پمر رونم بموده

روشممکتممر مممیوممردد مممه بممه ونممود تيممداد زیمماد

استب ولی هم امنمون پوشميده از ننگمل هما وم

دامداران موچنده ممه نهمت تغذیمه دام هما دمودب

ممممیباشمممد (تيمممتب 0932بص  )339در سممممت

هممر سمماله بممه ایممک قامممت مممو مممیمننممد تونممه

ننوب و شمرق دهانمه غالممان نيم نماهموار همایی

نمایي هم نان مه هم اینمش نيم زیرسمادت هما

دیده می شمود ممه بمرا مشماورز ماماود نيامتند

اقتصمماد و مييشممتی ایممک ناحيممه بممر پایممه امممور

و در ننمموب غربممی آن نيمم از رسمموبا ،آه ممی

زراوممی و دامممی اسممتوار بمموده و در واقممب مت ممی بممه

پوشمميده شممده اسممت مممه سممع آن وممار از دمما

اقتصمماد روسممتایی اسممت (ابممراهي زادهب 0931بص

اسمممت (منصممموریان و مجنونيمممانب  )00 0930از

 )22مممان،ی نيمم بممه سمموزاندن نممیهمما ادممراد

درفمممیب سمممنا رود نيمم از ن دی مممی شمممهر ورمممور

هممامون و مشممت قامممتهمما وسممييی از ادممراد

ممممیممممرده اسمممت ) (Scerrato, 1979: 711و

آن در سممممده وذشممممته اشمممماره دارد (مممممان،یب

مممه نهممت احممداس شممهر انتشمماب

0932بص  )11هم نان ممه روسممتایيانب همم اینممش

متودممها

وردیممد ني م بمما ارت مماوی حممدود  9-1متممر از سممع

نيم تممرني مممیدهنممدب مم ارع دممود را تمما حممدامهر

زممميکهمما ادممراد از سمميالبهمما سممنا رود در

مم ممممک ن دیممممش دریاچممممه ایجمممماد نماینممممد

امممان مممیمانممد بنممابرایک سممنارود مممیتواناممت

(هانتينگتونب 0932بلص )100-0

بمه

مراتممب ادممراد هممامون نيمم مممورد اسممت اده

زميک هما مشماورز را آبيمار ممرده و سم

سمت هامون سمرازیر شمود بمدون این مه بمه سمازه

دامممداران بيرننممدب سياممتانی و افغممانی مممه بيشممتر

ها شهر دهانهغالمان آسيری وارد نماید

وممماودار ممممیمننمممد قمممرار دارد (منصممموریان و

در دصمموص حمموزه ن مموذ شممهر ني م تممامنون

مجنونيانب  )01 0930و بر اسما

یافتمه هما شمهر

آگار از متوده هما همجموار یافمت نشمده اسمت

سممودته حممدود  0122پي ممره و،ممی و  00درلممد از

تما شمياع و وسميت وم ،مرد شمهر مشمشص شممود

مل استشوانها بدست آممده متي،م بمه وماو بموده

ولممی بمما تونممه بممه نمموع سممازه همما شممهر و ميم ان

اسمممت (سيدسمممجاد ب 0933بص  )010و حتمممی

اهميتممی مممه بممرا شممهر قایممل هاممتي ب بممه نظممر

مان،ی از لمادرا ،تيمداد زیماد وماو سيامتانی بمه

مممیرسممد ایممک حمموزه بایاممتی در سممع وسممييی

قنممدهار لممترت مممیمنممد (مممان،یب  )10 0932و

واترده باشمد ممه از سممت غمرب بمه همامون و از

 32درلمممد از اسمممتشوانهممما بدسمممت آممممده از

ننوب بمه بيابمان غيرمام ون دمت ممیشدهاسمت

دهانهغالمان نيم متي،م بمه حيوانما ،نشمشوارمننده

بررسممیهممایی نهممت مشممشص مممردن حمموزه ن مموذ

هامممتند) (Compagnoni, 1980: 17بمممه ایمممک

شممهر در شمممال و شممرق نيمماز اسممتب هممر چنممد بممه

مممیتمموان بممه اهميممت دامممداران در ادممراد

ترتي م

دریاچممه پممی بممرد هممر چنممد ایممک متممدوده را
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نمیتوان در حموزه ويمرش دهانمهغالممان متاموب

 )91آگممار و بيایمما سممياهمما دمماقدار و هاللممی

نمممود ولممی مممیتمموان آنممرا متممدوده تتممت ن مموذ

بدست آمده است

شممهر دهانممهغالمممان داناممت مممه تتممت لمموا

از نظر اق،يمی زمينمههما وونماوونی بمر دمرم

امنيممت ایجمماد شممده از سممو شممهر دهانممهغالمممان

راههمما ماممتولی بمموده اسممت پممي و د م راههمما در

رشممد مممییافتنممد بممه ایممک ترتي م ب مجمووممها بمما

منمماد دشممش و مممویر مممیتوانممد در ارترمما بمما

بمر

زوایمما تابشممی دورشمميد و ماسممتک از سممروت

ارترا نظاممند مه ممدام در حمال بمر هم ممن
ی دیگرند بونود آمده

0

ونممود ميممدار مممافی مممواد غممذاییب سممودتب

نریممان بمماد و دوفممانهمما شممک باشممد (شممييهب
0932ب  )001در دهانممهغالمممان نيمم ديابممانهمما بممه

آب و همموا از م ،وممما ،یممش زیاممتگاه متامموب

لمممور ،شمممرقی -غربمممی هامممتند

مممیشممود هم نمميک انتشمماب فزمماها مشت،مما

) 1966: 9و بادهمما لممد و بياممت روزه سياممتان

باممتگی بممه قممدر ،توليممد و اسممت اده از آن م ممان و

مممه بادهمما غالمم

در سياممتان هاممتندب بيشممتر از

امنيمممت در آن متممميي دارد (متري،مممیب 0931بص

سممممت شممممال و شممممال غربمممی ممممیوزنمممد

لم م وم تهريمممت در یمممش نيعمممه و

(م مممماهونب  )192 0932هم نممميک نهمممت وزش

احتيمماو بممه زنممدوی در منممار ی ممدیگر و الزم و

بادها قو

و بماد پنجمش ممه

م ،وممما ،آنهمماب اناممان را بممر آن داشممته اسممت مممه

در زماتان میوزنمد و نيم از سممت شممال اسمت

 )131احاممما

هماهن م

بمما متمميي و دادههمما سممادتمانی متمميي

به ایک ترتي

و ه ت یما وماوم

(Scerrato,

با نهت شمرقی -غربمی ديابمانهما تما

ادممراد دممودب بممه ایجمماد مامم ک دسممت ب نممد

حممدود زیمماد ایممک بمماد منتممرل و از ن مموذ آن بممه

(شييهب 0931بص )0

دادممل شممهر و سممازه همما شممهر ماسممته شممده

ش ل ونرد بام ها در مم ممردن ورممایی ممه

اسممت هم نمميک تممدبير دیگممر مممه در ميابممل بمماد

شممدید آفتمماب بونممود مممیآیممد مم گر

اتشمماذ شممده اسممتب در سممادتمانهمما مممیباشممد در

در اگممر تمماب

است و هنگام ش

ني ایمک ورمما سمریبتمر از بميک

اینجمماب بيشممتر سممادتمانهمما دارا یممش در ورود

ممممیرود (توسممم،یب 0919ب  )11در اتممماقهممما

بممودهانممد و نهممت آنهمما نيمم در ضمم،ب ننمموبی

ننمموب شممرقی و ننمموب غربممی سممادتمان شممماره

سادتمان می باشمد و یما بادشم نی ميابمل در ایجماد

 (Scerrato, 1966: 15) 9و اتممماقهممما  9و 1

شممده اسممت ) (Scerrato, 1966: 9-1ایممک الگممویی

سمممادتمان شمممماره ( 01سيدسمممجاد ب 0922بص

مه در بافتها روایمت شمده نشمانگر دانشمی اسمتب
از اوضاع نو منعيه ممه پمي

بينمی را بمه دموبی

انجام داده تما بتوانمد وممل تعريم پمذیر را ماممل
. 81حوزه گيرش يا کشش؛ منابع طبيعي که در فاصله قابل پيمايش از محوطه قرار دارند و
معموالً مسافتي است که يک نفر در عرض يک روز با پاي پياده ميپيمايد( .دارک:8731 ،
)861
حوزه نفوذ شهري؛ بخشي از نواحي اطراف شهر که نيازهاي آن ،اعم از خدمات و کاالها به
وسيله شهر تامين ميشود و مجموعهاي است در ارتباط با شهر ،امکان بهينهگزيني و حق
انتخاب در شهرها ،موقعيت برتر انتخاب حوزه کشش مورد نياز شهر را به آن ميدهد.
(رهنمايي)15 :8761 ،
پسکرانه؛ مفهومي است جغرافيايي که هر دو مفهوم فوق را در بر ميگيرد.

نماید(لين ب 0931بص )002
از دیگممر دصولمميا ،ميمممار شممهرها در
منمماد دشممشب بافممت متممرام و سممادتمانهمما
متصممل بممه همم اسممت(قرادیانب بممیتممابص)001

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
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تامنونب بمه دمور مشمشصب از بافمت دهانمهغالممان

نماهموار هما بمه لممور ،ب،نمد همایی مم ارت مماع

سمادتماندهانه
ولمیدر ميمار
سياتان
دسمتدشت
شرایيدردرييی
همایی
نمداری
بازتاب مافی
ادالع

هاتند ممه اینهما دمود در منتمرل و مماه

سمروت

غالماندر غممرب سممادتمان شممماره  9هاممتند تيریرمما
مممه

دوفانها شک م گرند

دارا بمممافتی متمممرام هامممتند هرچنمممد ونمممود
سممادتمانها ب م رگ از شممد ،تممرام سممازه همما
شهر به ميمدار زیماد ماسمته اسمت ممهال در ادمراد

در تت،يل نمذب زیامت متيعمی نيم ارترما
ماممتييمی بمميک ماممافت و شممد ،اسممت اده از منممابب
درييی قایل شده انمد بمر ایمک اسما

منمابب درييمی

سمممادتمان شمممماره 01ب تمممرام زیممماد مشممماهده

بممر حامم

نمی شود و از شمد ،تمرام بمه سممت دشمت نيم

قممرار مممیويرنممد (و،يمم ادهب 0931بص  )1منممابب

ماسممته ميشممود هم نمميک در منمماد دشممشب بممه

درييممی مممه در دهانممهغالمممان مممورد اسممت اده بمموده

دليمممل شمممرایي بمممد آب و همممواییب فزممما غيمممر

استب شامل زميک هما مشماورز ادمراد متودمه

متصممور ونممود نممدارد (قرادیممانب بممیتممابص )001

و تاالب هامون است مه بمه نظمر ممیرسمد اسمت اده

در دهانه غالممان هنموز آگمار از حصمار در ادمراد

از زممميکهمما مشمماورز دارا شممد ،بيشممتر

شممهر حممداقل نهممت ن،ممووير از شممد ،بادهمما

بمموده اسممت امممروزه نهممت ن،ممووير از لممدما،

سياممتان دیممده نشممده اسممت ایممک ومممل حتممی در

ناشی از باد بمه دور مم ارع دیموار مشميده ممیشمود

مممورد سممادتمانهمما ومممومی شمممالی مممه در

(افشارسياممممتانیب 0919بص  )23بمممما بررسممممی و

ميرر باد بيشتر هاتند لور ،نگرفته است

معاليه دقي زميکهما مامع ادمراد شمهر شماید

زمممميک و آب دو واممممل باممميار قمممو در
م ان و ینمی اسمتيرارها زیامتی هامتند و وواممل
دیگر چون اق،مي ب پوشم

فالمم،ه و اهميممتشممان مممورد اسممت اده

بتممواني ایممک الگممو را در دورههمما باسممتان نيمم
بريني

ويماهیب نماهموار هما

الگممو واممترش شممهر ني م بممه دليممل ونممود

بممه ونمموان ووامممل م م گر در فممرم اسممتيرارب تممرام ب

زممميکهمما ماممع و پممایيکتممر از تممرا

در شمممال

سمميما و ميمممار اسممتيرار هاممتند از ایممک رهگممذرب

شممهر مممه اسممت اده مشمماورز ني م از آنهمما لممور،

ونمممود رود سمممنارود بمممه ونممموان منرمممب آبمممی و

مممیورفممت بيشممتر بممه سمممت ننمموب بمموده اسممت

زممميکهمما مشمماورز مامماود در سمممت شمممال

شمماید سممادت دانممه در دشممت ماممع وممالوه بممر

شهر از شمرایي اوليمه و وواممل م مان و ینمی شمهر

موارد فوقب بمه دليمل ارزش زمميک مشماورز ب منمب

بمموده اسممت ووامممل متممدود مننممدهب مشممادرا،

انتماوی نيم داشمته اسمت و سميی بيشمتر بمر ایمک

درييممی دشممت سياممتان هاممتند مهمتممریک ایممک

بمموده تمما از زممميکهمما غيرمامماودب نهممت اس م ان

مشممادرا ،سمميل و دوفممان شممک هاممتند نهممت

است اده شود

ن،ممووير از سمميل ورفتگممی ایممک شممهر بممر رو

امهممر بناهمما دهانممهغالمممان دارا ایمموان و
بم رگ هاممتند)(Scerrato, 1966:9

ب،ند احمداس شمد و نهمت ن،مووير از دوفمان

حيمما مرم م

شممک نيم توپمموورافی و نمماهموار همما ادممراد بممه

در ميمممار بممومی و امممروز سياممتان ني م ب ی ممی از

ممممش شممهر آمدنممد تيریرمما در سممه دممرد شممهر

مششصممههمما آن درونگممرا بممودن اسممت مممه بممه

 79بازتاب شرایط طبیعی دشت سیستان...
همميک نهمتب م،يممه فزماها در واحمد مام ونی رو

اسممت ایممک الگممو تيریرمما مشممابه الگممو سممادت

بممه حيمما قممرار ورفتممهانممد و ارترمما بممه دادممل

اقمار اسمت ولمی بما ایمک ت ماو ،ممه در الگمو

اتاق هماب از دریم حيما بمه لمور ،مامتيي و یما

سممادت اقمممار ب فياليممتهمما المم،ی شممهر در

انجمام ممی شمود و پنجمرههما

و در مالرمممد انجمممام ممممیويمممرد

توسي ایوان و تمرا

هامممته مرمم م

و درها دانمه هما روسمتاییب وممدتا دارا ابيماد

(شمممجاویب 0930بص  )30ولمممی در ایمممک مممموردب

موچممشتممر هاممتند و پنجممره بيشممتر در دیوارهمما

فياليت ها و سازه هما الم،ی ایمک شمهر در ننمام

رو بمممه ننممموب قمممرار دارنمممد و غالرممما از چممموب

شمممالی آن واقممب بمموده و شممهر بممه لممور ،یممش

سممممادتهانممممد (شممممجاویب 0930بص  )033-3در

درفممه و بممه سمممت نن موب رشممد مممرده اسممت در

دهانه غالمان نيم امهمر درهما ورود سمادتمانهما

واقممب هاممته المم،ی شممهر در قامممت شمممالی آن

و اتمممماقهمممما  32-21سممممانتيمتر وممممرر دارد

واقب است

) (Scerrato, 1966: 24و در سمممادتمان شمممماره
01ب بمما این ممه دیوارهمما بنمما تمما زیممر سمميا بمماقی

م ابع و مآخذ

مانممدهانممدب اگممر از پنجممره و نمموروير در آنهمما دیممده

 0ابممممممممراهي زاده وياممممممممیب 0931ب

نشده است و تنهما دروماههما مم ورضمی اتماقهما

راهرردهمما رشممد و توسمميه روسممتایی در سياممتان

را به هم ولمل ممیمنمد (سيدسمجاد ب 0920بص

ت ميممد برناحيممه پشممت آبب مج،ممه و،مموم اناممانی

)12

دانشمگاه سيامتان و ب،وچاممتانب زاهمدانب شممماره 0ب
بمما تونممه بمممه ممماربر لممنيتی -ممممذهری

سمممادتمان شمممماره ( 01سيدسمممجاد ب 0920بص

سممال سممومب شممماره ما،اممل 1ب بهممار و تاباممتان
0931ب لص .23 -001

 )00و ممماربر مممذهری سممادتمان شممماره  9مممه در

 0افشمممار سيامممتانی ایمممروب 0932ب آگمممار

روشممک مممیشممده اسممت (Scerrato,

باسممممتانی دهانممممه غالمممممان سياممممتانب تهممممرانب

) 1966: 15و واقممب شممدن آنهمما در شمممال شممهرب

پووهشمممنامه دانشمم ده ادبيممما ،و و،ممموم انامممانی

هم نيک نهمت وزش بماد ممه از شممال بمه سممت

دانشممگاه شممهيد بهشممتیب دوره ندیممد شممماره  9و

ننمموب اسممتب باوممث مممیشممود مممه بمماد دود را بممه

1ب بهممار 0932ب شممماره ما،اممل 1ب لممص -002

دممرد دانممههمما مامم ونی هممدایت منممد و در

.33

آنهمما آتمم

لور ،وقوع آت

سوز بر شد ،آن بي اید

الگممو واممترش شممهر بمما تونممه بممه ونممود
آبراهه احداس شمده بمه نظمر ممیرسمد ممه بایامتی
در ابتممدا بممه لممور ،دعممی و در امتممداد مانممال یمما
آبراهمممه بممموده باشمممد و سم م

بممما تونمممه بمممه

نماهموار همما شممرقی و غربممی بممه سمممت ننمموب
پي

رفته است و در انتها بمه شم ل مه،همی درآممده

 9افشممار سياممتانی ایممروب 0919بنگمماهی
به سيامتان و ب،وچامتانبتهمرانب چماا اولب چماا
هماب ناشر دزراژی.

1

تممموز

مممماریت یوب 0191وونمممهشناسمممی

استيرارها آغماز دوران تماریشی در بشم

شمرقی

ایممرانب ترنمممه غالمي،ممی شممام،وب مج،ممه فرهنمم
ميمممار ایممرانب شممماره  0و 9ب از انتشممارا ،سممازمان

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر

 09زنمممممده دل حامممممکب 0933ب اسمممممتان

م،ی ح افت آگار باستانیب لص 02 -90

 1توسمم،ی متمممودب 0919بميمممار اق،ممي

سياتان و ب،وچاتانب تهرانب نشر ایرانگرد .

ورم و دششب تهرانب چاا اولب چاا مرو
1

تيمممت نمممی پمممی ب  0910ب سيامممتانب

ترنمممه غالمي،ممی رژممي

الممذامریکب مشممهدب چمماا

01

تهرانب نشر آواه

 01سمممياه پممموش متممممد تيمممیب 0910ب
پيرامون آب و هوا باسمتانی فمال ،ایمرانب تهمرانب

 3تيممت نممی پممیب 0910ب سياممتانب ترنمممه
غالمي،ممی رژممي

سممم،عان زاده حاممميکب 0910ب رونمممد

شمم لويممر شممهر و مراممم مممذهری در ایممرانب

اولب اداره مممممل ارشمممماد اسممممالمی سياممممتان و
ب،وچاتان.

80

انتشارا ،ابک سينا.

الممذامریکب مشممهدب چمماا اولب

اداره مل ارشاد اسالمی سياتان و ب،وچاتان.

 2تيمممت نمممی پمممیب 0932ب سمممرحدا،
ب،وچامممممتانب ترنممممممه و تمممممدویک حامممممک

 01سيدسممممممجاد

سيدمنصممممممورب 0920

براهنما مشتصمر آگمار باسمتانی سيامتانب زاهمدانب
چممماا اولب سمممازمان ممممدیریت و برناممممه ریمم
استان سياتان و ب،وچاتان.

احمممد بنغرافيا تمماریشی سيامممتان (سمم ر بممما

 03سيدسممممممجاد

سمممممميد منصممممممورب

سمم رنامه همما)ب تهممرانب چمماا اولب ناشممر م لمماب

0931بباسممتانشناسممی و تمماریخ ب،وچاممتانب تهممرانب

لص 391-219

چاا اولب ناشر سازمان ميراس فرهنگی مشور.

 3چاوشمممی اسمممماويلب 0931ببنيادهممما

 02سيدسممممممجاد ب سيدمنصممممممورب 0931ب

تممممماریخ شمممممهر و شهرنشمممممينی در سيامممممتان

دهانمممهغالممممان شمممهر هشامنشمممی درسيامممتانب

وب،وچاممتانبمج،ممه تتيييمما ،نغرافيمماییب شممماره

بش م

اولب مج،ممه باستانشناسممی و تمماریخب شممماره

0ب شمممماره پيممماپی 11بسمممال دوازدهممم ب بهمممار

دومب سممال دهم ب بهممار وتاباممتان 0931ب لممص-11

0931لص .01 -10

93

 02دار مممممک آرب 0933ب مرممممانی نظممممر

03

سيدسممممجاد

سيدمنصممممورب 0922ب

باسمممتان شناسمممیب ترنممممه ماميمممار ورمممد بتهرانب

دفترهمما شممهر سممودته 1ب ممماوش در یممش مارومماه

چاا اولب مرم نشر دانشگاهی

لممنيتی ( دهانممه غالمممان )ب زاهممدانب چمماا اول بممه

 00رهنمممایی متمممد تيممیب 0913ب مجمووممه
مراحمممث و روشمممها شمممهر سممماز  1نغرافيممماب

لور ،بولتک.

 02سيدسممممممجاد

سيدمنصممممممورب 0920ب

تهمممرانب چممماا اولب چممماا مرمممم معاليممما ،و

دهانممهغالمممان 0933 -0922ب تهممرانب چمماا اولب

تتيييمما ،شهرسمماز و ميمممار وزار ،مامم ک

انتشممارا ،ميممراس فرهنگممی مشممور بممه لممور،

و شهرساز .

بولتک.

 00زاروممی متمممد ابممراهي ب 0933بآشممنایی

 00شممجاوی مرتزممیب 0930ب برنامممه ری م

بمما ميمممار نهممانب همممدانب چمماا اولب نشممر فممک

و دراحممی الگممو روسممتا شممهر ( در منعيهاياممتان

آوران.

)ب ن،مممد اولب پایمممان ناممممه مارشناسمممی ارشمممدب
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دانشگاه تربيت مدر

ب دانش ده هنر.

 00شممجاوی مرتزممیب 0930ببرنامممه ریمم
و دراحممی الگممو روسممتا شممهر ( در منعيهاياممتان
)ب ن،مممد دومب پایمممان ناممممه مارشناسمممی ارشمممدب
دانشگاه تربيت مدر

ب دانش ده هنر.

 09شممممممراتو امررتمممممموب 0910بهيئممممممت
باسممتانشناسممی ایتاليممایی در سياممتانبمج،ممه سممشکب
شماره 1ب دوره چهارده ب لص .111 -130

 01شممممریيت زاده و،ممممی الممممغرب 0933ب

 03فممرا

ری ممارد ن،اممونب 0933ب ميممراس

باسممتانی ایممرانب ترنمممه مامميود رن م

نيمماب چمماا

پنج ب تهرانبشرمت انتشارا ،و،می و فرهنگی.

 92قرادیممان وحيممدب بممیتمماببررسممی اق،يمممی
ابنيممه سممنتی ایممرانب موساممه انتشممارا ،و چمماا
دانشگاه تهران.

 90قمممره نمممواد حامممکب 0910ب نغرافيممما
وياهیب ال هانب چاپشانه ایران.

 90مممممان،ی 0932ب تصممممویر نغرافيمممما

مامممم ک سممممنتی در سياممممتان و ب،وچاممممتانب

في ی مممی سيامممتانب ترنممممه و تمممدویک حامممک

مجمووهميمماال ،مممردم شناسممی ایممرانب دفتممر اولب

احمممد ب تهممرانب چمماا اولب نغرافيمما تمماریشی

تهرانب چاا اولب نشر پازینهب لص 090-011

سياممتان ( نغرافيمما تمماریشی سياممتان (سمم ر بمما

01

شمممييه اسمممماويلب 0931ب ميدممممه ا

بر مرانی برنامه ریم

شمهر ب تهمرانب چماا ه مت ب

01

 99لشمممگر پمممور غالمرضممما و متممممد

غ مممور ب 0933بفرسمممای

مرم دانشگاه و ،ولنيت.

ورممد

س رنامه ها) ) ناشر م لاب لص 91 -13

ماميممارب 0922ب زیاممت بمموم

و پيشمممرو روددانمممه

شمميه ونممابود دریاچممه هممامونبفصمم،نامه تتيييمما،

شناسممی اناممانی و اهميممت آن در پممووه همما

نغرافيممماییبب شمممماره  0و 9ب شمممماره پيممماپی  13و

باسممتانشممنادتیب مج،ممه باسممتانشناسممی و تمماریخب

12ب سممال سممي ده ب مشممهدب تاباممتان و پممایي 0933

شممماره اولب شممماره پيمماپی 90ب سممال شممان ده ب

لص .019 -011

پممایي و زماممتان 22ب تمماریخ انتشممار مممرداد ممماه 21ب

91

ليممنج مممویکب 0931ب تئممور شمم ل

دمموب شممهرب ترنمممه سمميد حاممک بترینممیب چمماا

لص .01 -01

 03و،يمممم اده ورمممما ب 0931ب اهميممممت و
شمممنادت روشمممها بررسمممی در باستانشناسمممیب
مج،هراستانشناسمممی و تممماریخب شمممماره اولب سمممال
نه ب پایي و زماتان 0939ب لص 0-3

 02فتمموحی قيممام منصممورب 0931ب اشمم ال
انتيممال م مماهي و ارزشممها در ميمممار هشامنشممیب

اولب تهممرانب م ساممه انتشممارا ،و چمماا دانشممگاه
تهران.

91

ماریممانی لوممماب 0931ب بمماز پيرایممی در

دهانه غالممان و مموه دوانمهب ترنممه سميد احممد
موسو ب سازمان ميراس فرهنگی مشور.

91

مجتهممممممممدزاده غالمتامممممممميکب

مجمووممه ميمماال ،منگممره ميمممار و شهرسمماز

0933ببرنامممه ری م

ایمممرانب ن،مممد دومب چممماا اولب سمممازمان ميمممراس

تهرانب انتشارا ،دانشگاه پيام نور.

فرهنگممی مشممورب بممه موشمم
.0931

دبيردانممه منگممرهب

93

شممهر در ایممرانب چمماا دومب

مجتهمممدزاده پيمممروزب 0932ب اميمممران

ممممرزدار و مرزهممما دممماور ایمممرانب ترنممممه

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران – واحد شوشتر
حميدرضمما م،مممش متمممد نمممور ب چممماا اولب
تهرانب چاا شيرازه.

92

متمم

و،ممی متمممد حاممکب 0931ب

متمممميي ميمممممار و شهرسمممماز ب مجمووممممه

82

تهرانب انتشارا ،سمتب لص .01 -19
45. Compagnoni. Bruno. (1980),
The equids of the archaeology town of
Dhan-e Gholaman ( sistan Iran ), E.W.
vol .30. vos. 1- 4. pp.17 – 29

ميمماالت نگره ميمممار و شهرسمماز ایممرانب ن،ممد

46. Fairservis, JR .Walter. (1961),
Archaeology studies in the seistanbasin
of south – western Afghanistan and
Eastern Iran, vol. 48 part. 1. New York

م مممممممماهونب 0932ب ميممممممماال،

47. Scerrato.
Umberto
(1979),
Evidence of Religious Life at Dahan-e
Gholaman,
sistan,
South
Asian
Archaeology, 1979, Vol. 2, NAPIES

حاممک احمممد ( نغرافيمما تمماریشی سياممتان

48. Scerrato. Umberto.
probable achaemenid zone
EW, Vol.13, pp 186 – 197

دومب چمماا اولب سممازمان ميممراس فرهنگممیب بممه
موش

دبيردانه منگره.

93

سممممرحدا ،افغاناممممتان امتشممممافا ،ندیممممد در
سياممتان وو ارشمما ،ح ميممتب ترنمممه و تممدویک
(س ر بما سم رنامه هما) )ب چماا اولب تهمرانب ناشمر
م لاب لص 910 -191
12

منصمممموریان نمشمممميد و هنریممممش

مجنونيممانب 0930بتمماالب هممامونب تهممرانب چمماا
دومب انتشارا ،سازمان ح افت متيي زیات.

 10مهرآفممممریک رضمممماب 0929ب بررسممممی و
تت،يل حموزه زهمش سيامتانب رسماله دوره دمتمر
باستانشناسممی (وممرای

دوره تمماریشی)ب دانشمم ده

و،وم اناانیب دانشگاه تربيت مدر

 10هممممانتينگتون الهممممورسب 0932ب ماسممممه
ایممران شممرقی و سياممتانب ترنمممه و تممدویک حاممک
احمممد بنغرافيا تمماریشی سيامممتان (سمم ر بممما
سمم رنامههمما)ب چمماا اولب تهممرانب ناشممر م لمماب
لص 132 -139
 19هممدیک سممونب 0191ب مویرهمما ایممرانب
ترنممممه پرویممم رنرمممیب چممماا اولب تهمممرانب
انتشارا ،توما.

 11هممممول فرانممممشب 0920بموضممممووا ،و
مشمم ال ،باسممتانشناسممی ایممرانب ترنمممه زهممرا
باستیبباسممتانشناسممی غممرب ایممرانب چمماا اولب

(1962), A
in persian.

49. Scerrato.
Umberto,
(1966),
Excavation
at
Dahan-e
Ghulaman
( (seistan – Iran) First preliminary report
1962 – 1963 ) . EW. Vol. 16 , 1966b . p
.9 – 30
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تصاویر  0و  0نيشه توزیب آگار باستانی در سياتان
ایران و بيایا دهانه غالمان

تصویر  9پرامندوی بناها دهانه غالمان
و سادتمان ميد

شماره 9

