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476 یزد 
480 محوطه تاریخی تاس تپه 
483  بررسی و شناسایی محدودۀ سد و سامانۀ َسرنی، شهرستان میناب، استان هرمزگان 
489 دومین فصل کاوش نجات بخشی در گورستان ده دومن، سد خرسان 3 

فصل اول کاوش و گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه منجاق2 
492 )منجوق( 
496 گمانه زنی و مستندنگاری نجات بخشی محوطه بنوا، سد خرسان 3 

بررسی نجات بخشی مسیر خط انتقال آب خلیج فارس به شرکت های گل گوهر سیرجان و 
498 مس سرچشمه رفسنجان 

گزارش اولیه گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه تاریخی مخار 
500 )تربت جام( 
506 ج  کاوش در حصار جنوبی قلعه ایر

کازرون،  گزارش فصل دوم کاوش در محوطه ساسانی تل قلعه سیف آباد )آباد شاپور( 
509 فارس 

گزارش دو فصل کاوش های نجات بخشی محوطه استقراری چم پاپی II تنگه کافری 
512 سیمره در سال های 1395، 1396 
517 کاوش های نجات بخشی گورستان چم پاپی در تنگه کافری 
522 نتایج فصل هشتم کاوش های باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین 

گزارش مختصر فصل دوم کاوش هیأت مشترک ایران و چین در تپه نادری، شیروان، 
526 خراسان شمالی 
530 گزارش بررسی محوطۀ پارینه سنگی َبنِدپی، نوشهر، مازندران 
534 گزارش فصول دوم و سوم کاوش در محوطۀ پارینه سنگی میرک، سمنان 
538 فصل اول کاوش شهر تاریخی اوجان پایتخت تابستانی ایلخانان در آذربایجان 

گزارش توصیفی مقدماتی گمانه زنی به منظور تعیین عرصه، پیشنهاد حریم و ساماندهی 
542 بقایای بنای بلغورخانه و گورستان قلعه شیر شهرستان تربت جام- خراسان رضوی 

فصل اول کاوش نجات بخشی محوطه حاجیخان در محدوده پتروشیمی ابن سینا یا 
553 بن سینای فامنین-استان همدان 
558 گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه سید نعیر 
561 گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم تپه زلیوا- شهرستان نورآباد 
566 گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه ازبکی 
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کورش محمدخانی،
 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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 پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه، دانشگاه لیون 2
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پیش درآمد:
فرانسه  ایران-  مشترک  هیئت  باستان شناختی  علوم  فعالیت های  دوم  فصل 
 1395 آذرماه  و  آبان  و  تیرماه  و  خرداد  در  مرغاب  دشت  و  پاسارگاد  محوطه  در 
که به مطالعات  و مهر و آبان ماه 1396 انجام شد. دومین فصل از پژوهش ها 
مرغاب  دشت  و  محوطه  این  در  زمین باستان شناسی  و  دیرین اقلیم شناسی 
پرداخته شد، با مجوز شماره 952141/00/664 به تاریخ 1395/03/26 از تاریخ 
که به  گردید. فصل سوم مطالعات  1395/03/27 لغایت 1395/04/09 انجام 
و  توپوگرافی  بررسی های  آرکئوژئوفیزیک،  باستان شناسی،  پژوهش های  ادامه 
مطالعات سنجش ازدور و عکاسی هوایی با پهباد در محوطه پاسارگاد و دشت 
 1395/08/11 خ  مور  953141/00/5513 شماره  مجوز  با  شد،  پرداخت  مرغاب 
فصل  چهارمین  رسید.  انجام  به   1395/09/10 لغایت   1395/08/12 تاریخ  از 
از   1396/06/29 خ  مور  962141/34/2206 شماره  مجوز  با  فعالیت ها  این 
دور  طی  در  مطالعات  این  شد.  انجام   1396/08/29 تا   1396/07/25 تاریخ 
سال  از  فرانسه   2 لیون  دانشگاه  و  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  تفاهمنامه  دوم 
از انجام  که به مدت 5 سال ادامه خواهد داشت. هدف  1394 آغازشده است 
این مطالعات شناخت بهتر محوطه و دشت پاسارگاد با استفاده از دانش نوین 
در  دخالت  کوچک ترین  بدون  باستان شناسی،  در  بررسی  جدید  شیوه های  و 
که با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و  محوطه است. در این پژوهش ها 
پاسارگاد،  جهانی  میراث  پایگاه  کشور،  باستان شناسی  پژوهشکده  گردشگری، 
دانشگاه شهید بهشتی، مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه و دانشگاه لیون 2 
انجام می شود، پژوهشگرانی از ایران، فرانسه، ایتالیا، استرالیا و آلمان به تحقیق 
زمین باستان شناسی،  مطالعات  به  دوم  فصل  در  هستند.  مشغول  پژوهش  و 
و  محوطه  در  گیاهی  گرده  به وجود  بردن  پی  برای  گرده شناسی  مطالعات 
سوم  فصل  در  شد.  پرداخته  دشت  باستانی  هیدرولوژی  مقدماتی  مطالعات 
بررسی  مرغاب،  دشت  در  باستان شناسی  بررسی های  ادامه  به  پژوهش ها، 
روش  به  آرکئوژئوفیزیک  بررسی های  ادامه  دشت،  در  تدفین  شیوه های 
سفال  قطعات  مطالعات  محوطه،  در  الکترومغناطیس  و  مغناطیس سنجی 
گاه نگاری بخش هایی از محوطه، بررسی های توپوگرافی و تکمیل نقشه  برای 

محوطه و عکاسی هوایی با پهباد به جهت سه بعدی سازی محوطه پرداخته 
مغناطیسی  موردبررسی  محوطه  از  دیگری  قسمت  نیز  چهارم  فصل  در  شد. 
موردبررسی  نیز  محوطه  از  بخش های  و  گرفت  قرار  الکترومغناطیسی  و 
گرفت. قسمت های از نقشه توپوگرافی تکمیل و  ژئوالکتریک و توموگرافی قرار 
بررسی های توپوگرافی ادامه داده شد همچنین مطالعات دیرین اقلیم شناسی، 
بررسی های  و  باستان شناسی  چشم انداز  بررسی های  زمین باستان شناسی،، 

چشم انداز تدفینی دشت و مطالعات سفال پیگیری شد.
توپوگرافی،  مغناطیس سنجی،  ژئوفیزیک،  بررسی  پاسارگاد،  کلیدواژه: 

دیرین اقلیم شناسی

موقعیت و توصیف منطقه و محوطه موردبررسی
پاسارگاد،  شهرستان  فارس،  استان  در  پاسارگاد  جهانی  میراث  محوطه 
جغرافیایی  موقعیت  در  شیراز  شمال  کیلومتری   70 در  و  مادرسلیمان  بخش 
هیئت  مطالعات  تمرکز  دارد.  قرار   UTM (709756 m E; 3343321 m N)

باستان شناسی مشترک ایران- فرانسه در محوطه حفاظت شده میراث جهانی 
پاسارگاد و دشت مرغاب قرار دارد.

نتایج اولیه از فعالیت ها در سال های 1395 و 1396
بررسی های ژئوفیزیکی

در فصل سوم و چهارم، به تکمیل نقشه مغناطیسی باغ شاهی و اطراف تل تخت 
کورش پرداخته شد و حدود 32  کاخ ها و آرامگاه  و همچنین فضاهای خالی بین 
گرفت )تصویر 1(. به دلیل  هکتار از سطح محوطه، موردبررسی مغناطیسی قرار 
آنکه زمین های این قسمت از محوطه پاسارگاد، در سال های نه چندان دور مورد 
کشاورزی قرارگرفته است، پدیدارهای آشکارشده در  کشت، شخم و فعالیت های 
نقشه مغناطیسی بسیار پیچیده هستند. تعدادی از این پدیدارها با خطوط شخم 
زمین ها در ارتباط اند، ولی بعضی از پدیدارهای خطی طوالنی را می توان در مقایسه 
کانال های سنگی باغ شاهی و همچنین ارتباط آن ها  با آثار شناخته شده و شبکه 



گردهمایی ساالنۀ باستان شناسی ایران422 گزارش های شانزدهمین 

با بعضی از سازه ها، به محوطه سازی باغ سلطنتی نسبت داد. بررسی های انجام 
شده در جنوب غربی تل تخت نتایج جالب توجهی را در بر داشت )تصویر 2 و 3(. بر 
روی نقشه مغناطیسی یک ناحیه مسکونی دیده می شود که به طرف شمال کشیده 
شده و توسط یک باروی سنگی در قسمت غربی محدود می شود. قسمت هایی 
از بلوک های سنگی این بارو بر روی سطح زمین قابل مشاهده است. در سمت 
که جاده جدیدی می گذرد، اثری از بارو دیده نمی شود. این  جنوب شرقی، جایی 
منطقه مسکونی تنها بر روی تپه و شیب تل تخت وجود دارد و به سمت دشت و 
باغ گسترش داده نشده است. با توجه به تکنیک های ساخت و بلوک های سنگی 
باروی مکشوفه، پیشنهاد می شود که این بارو را به باروی خشتی باالی تل تخت 
مرتبط نکنیم. با توجه به تجزیه وتحلیل قطعات سفال این قسمت، احتمااًل این 
بارو، با دوره های بعدی یعنی فرا هخامنشی/ ساسانی/ اسالمی مرتبط باشد. در 
این فصل از روش بررسی جدید الکترومغناطیسی نیز استفاده شد. در بررسی های 
اندازه گیری می شود: یکی حساسیت  الکترومغناطیسی دو ویژگی متفاوت زمین 
انسانی  فعالیت های  به  می تواند  که  است  مغناطیسی  ویژگی  که  مغناطیسی: 
دانه های رسوبات  به اندازه  که عمدتًا  الکتریکی  و دیگری هدایت  باشد  نزدیک 
زیرزمینی بستگی دارد و به همین دلیل برای شناسایی رسوبات آبی بسیار مفید 
است. در چندین قسمت در محوطه پاسارگاد این روش مورد آزمایش قرار گرفت تا 
کنیم.  گرافی باستانی و حدود مناطق استقرارگاهی را مشخص  نقشه های هیدرو 
بررسی الکترومغناطیسی نتایج جالبی را نشان داد. این بررسی ها، نتایج بررسی 
مغناطیس سنجی در مورد وجود یک منطقه مسکونی در جنوب شرقی باغ شاهی 
کاخ ها به طرف آرامگاه  کردند. بررسی در فضای بین  )جنوب شرقی آبگیر( را تأیید 
کورش بزرگ آغاز شد و توانستیم قسمت هایی از یک ساختار را در این ناحیه آشکار 
که این بررسی ها در فصل بعد ادامه داده خواهد شد تا بتوانیم از وجود و یا  کنیم 

عدم وجود بقایای ساختمان ها در این قسمت اظهارنظر کنیم.

بررسی های توپوگرافی
دو  مکان یاب  دستگاه  از  چهارم،  و  سوم  فصل  توپوگرافی  بررسی های  در 
 10 تا   5 حد  در  آن  خطای  که  دستگاه  ع  نو این  گردید.  استفاده  فرکانسه 
فصل  این  در  برداشت هاست.  ع  نو این  برای  مناسب  بسیار  است،  میلی متر 
این  گردید.  برداشت  تخت  تل  جنوبی  شیب  در  سنگی  دیوار  زیادی  تعداد 
قسمت  در  که  نمود  مشخص  قسمت  این  در  را  ساختارهایی  پالن  دیوارها، 
ع  درمجمو دیوارها  این   .)5 )تصویر  هستند  شکل  مستطیل  تخت  تل  پایین 
بررسی های  نتایج  با  که  می دهند  تشکیل  را  ساختمان ها  از  شبکه ای 
قسمت  این  در  مسکونی  منطقه  یک  وجود  مورد  در  مغناطیس سنجی، 
پهباد  با  که  هوایی  عکس های  در  همچنین  ساختارها،  این  دارد.  مطابقت 
همچنین  هستند.  مشخص  به خوبی  گرفته شده اند،  برف،  بارش  از  پس 
و  شد  داده  ادامه  تخت  تل  شمالی  باروی  جنوبی  شیب  در  بررسی ها  این 

ساختارهای منظمی مشخص در این قسمت مشخص شدند.

عکاسی هوایی با پهباد و تهیه مدل سه بعدی محوطه
در فصل سوم با همکاری شرکت Iconem پاریس، اقدام به تهیه مدل سه بعدی 
بدون  پرنده  پهباد،  از  استفاده  با  هوایی  عکاسی  توسط  پاسارگاد،  محوطه  از 
گردید. عکاسی  سرنشین و همچنین عکاسی زمینی با تفکیک پذیری بسیار باال 
ع تفکیک پذیری برای چشم انداز طبیعی از باال، با دقت یک سانتیمتر  با سه نو
معماری  جزئیات  برای  میلیمتر  یک  دقت  با  و  معماری  برای  پایین  ارتفاع  از 
کیلومترمربع از محوطه پاسارگاد و محوطه مقدس توسط  انجام شد. حدود ده 
گردید و یک تصویر عمودی از این منطقه تهیه شد. در این فصل  پهباد عکاسی 
هوایی  عکس های  در  پنهان  معماری  ساختارهای  که  شد  باعث  برف  بارش 
ک ذوب  به خوبی مشخص شوند. با توجه به آنکه برف بر روی سنگ زودتر از خا

که در جنوب تل تخت و شیب جنوبی باروی شمالی تل  می شود، ساختارهایی 
در قسمت شمالی، ساختمان هایی  گردیدند.  به خوبی مشخص  بودند،  تخت 
که نتایج بررسی های ژئوفیزیکی در این  گردید  کشف  کاماًل منظم  با دیوارهای 
قسمت را تأیید می کرد )تصویر 3(. در قسمت جنوبی تل تخت نیز عکس های 
که در بررسی های مغناطیس سنجی و  هوایی ساختمان های منطقه مسکونی را 

توپوگرافی به دست آمده بودند را به خوبی مشخص نمودند.

مطالعه قطعات سفال
مسکونی  مناطق  تاریخ گذاری  سفال  قطعات  مطالعه  و  جمع آوری  از  هدف 
نتایج  به  توجه  با  بود.  بررسی ها  دیگر  در  به دست آمده  استقرارگاهی  و 
شیب  در  سفال  قطعات  مطالعه  به   ،1394 سال  در  مغناطیس سنجی  بررسی 
در  سیستماتیک  به صورت  سفال  جمع آوری  گردید.  اقدام  تخت  تل  جنوبی 
انجام  تخت  تل  جنوب شرقی  تا  جنوب شرقی  از  متری   20 در   20 مربعات 
که  بود  مسکونی  قسمت های  به  مربوط  سفال  کم  ترا میزان  باالترین  شد. 
عکس های  و  توپوگرافی  بررسی های  مغناطیس سنجی،  بررسی های  در 
نشان  بخش  این  در  سفال  قطعات  مطالعه  شدند.  مشخص  هم  هوایی 
اسالمی  اوایل  ساسانی/  دوره  به  مربوط  تخت  تل  جنوب  منطقه  که  می دهد 
تل  شمالی  باروی  سفال  قطعات  روی  بر  بررسی ها  این  همچنین  است. 
هخامنشی  فرا  دوره  به  را  قطعات  این  بررسی،  نتایج  و  شد  انجام  نیز  تخت 

مربوط می داند.

مطالعات گرده شناسی و رسوبات در آبگیر باغ شاهی
مطالعات  به منظور  پاسارگاد  محوطه  در  اولیه  بررسی های  دوم،  فصل  در 
گرده شناسی  دیرین اقلیم شناسی،  مطالعات  هیدرولوژی،  زمین ریخت شناسی، 
پوشش  بازسازی  و  گرده شناسی  مطالعات  به منظور  شد.  انجام  محیط زیست  و 
گیاهی محوطه پاسارگاد، از 4 نقطه در طول آبگیر و باغ شاهی نمونه برداری گردید. 
گرده در آنجا زیادتر بود  که احتمال حفظ  نمونه ها از آبگیر جنوب شرقی باغ شاهی 
برداشت شد. همچنین از یک نقطه در باغ شاهی نیز نمونه برداری شد. به منظور 
گردید. مطالعه اولیه  مطالعه رسوبات و تاریخ گذاری آن ها، نمونه هایی برداشت 
سرو  درختان  گرده  نمونه ها  این  در  بود.  جالب توجه  بسیار  گرده،  نمونه های 
ادامه یافت  نمونه گیری ها  این  و چهارم  دیده می شود. همچنین در فصل سوم 
این  که  گردید  انجام  رسوبی  الیه های  تاریخ گذاری  برای   OSL نمونه برداری  و 

نمونه ها در آزمایشگاه تحت مطالعه است.
دشت  در  خانه ها  خرفت  بررسی  و  باستان شناسی  پیمایشی  بررسی های 

پاسارگاد
شمال  از  بررسی  پیمایشی،  بررسی های  ادامه  در  چهارم،  و  سوم  فصل  در 
 68 بررسی ها  این  در  شد.  انجام  بالغی  تنگ  ورودی  تا  ابولوردی  روستای 
شناسایی  انسانی  فعالیت های  به  مربوط  مکان هایی  و  ساختار  استقرارگاه، 
کندگی سفال بسیار اندک بود، ولی در بسیاری  گردید. در این مکان ها میزان پرا
محوطه ها  کثر  ا می شود.  دیده  سطح  روی  بر  دیوارهایی  بقایای  آن ها،  از 
به  مربوط  محوطه  دو  تنها  و  هستند  اسالمی  اوایل  تا  ساسانی  دوره  به  مربوط 
دارد  وجود  آهن  سرباره های  محوطه ها  این  از  دریکی  است.  هخامنشی  دوره 
در  پاسارگاد  فعالیت صنعتی  کارگاه های  به  مربوط  این محوطه  و ممکن است 
نیز  قنات  رشته   4 بررسی ها  این  در  همچنین  باشد.  بوده  مختلف  دوره های 
هستند،  مبارک آباد  شمال غربی  در  که  قنات ها  این  از  تا  دو  که  شد  شناسایی 
بررسی  و چهارم  در فصل سوم  باشند.  متأخر  اسالمی  دوران  به  مربوط  احتمااًل 
خرفتخانه ها از منطقه تل غالم به طرف روستای دهنو و قادرآباد ادامه داده شد. 
کثر  ا و  است  بسیار مشابه تل غالم  توزیع خرفتخانه ها  الگوی  نو  در منطقه ده 
خرفت خانه ها غارت شده اند. مواد فرهنگی در این خرفت خانه ها بسیار اندک 
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است. در تعدادی از آن ها تعداد اندکی قطعه سفال و دریکی از آن ها قطعات یک 
کثر این خرفتخانه ها چند دوره ای و بعد از  شیشه ای به رنگ سیاه یافت شد. ا

هخامنشی هستند.

نتیجه گیری
فصل دوم و سوم و چهارم فعالیت های باستان شناسی و علوم میان دانشی در 
محوطه و دشت پاسارگاد، برای درک بهتر منظر فرهنگی آن بسیار درخور توجه 

تجزیه وتحلیل  نیازمند  و  مقدماتی اند  به دست آمده  نتایج  از  بخش هایی  بود. 
که یک  داد  نشان  این فصول  پژوهش های  نتیجه مهم  اما  بیشتری هستند. 
محوطه مسکونی در اطراف تل تخت و در جنوب باروی شمالی وجود دارد. این 
عکس های  و  توپوگرافی  بررسی های  در  ژئوفیزیکی  بررسی های  بر  عالوه  مهم 
گردید.  مشخص  نیز  برف  بارش  از  پس  پهباد  توسط  گرفته شده  هوایی 
ساختارهای مشخص شده در قسمت جنوبی باروی شمالی بسیار منظم هستند 
که انشاهلل در فصول  گمانه زنی و الیه نگاری دارد  و تاریخ گذاری آن ها، نیاز به 

بعد انجام خواهد شد. 

تصویر 1- - نقشه مغناطیسی بررسی های انجام شده در محوطه پاسارگاد بین سال های 
گرام مگنتوگرام بین )2-/2+ نانو تسال بر متر( از سفید تا سیاه. 1378 تا 1396. دیا

Figure 1- Overview of the results of the magnetic survey carried out over 
Pasargadae and its surroundings since 1999 until 2017.The magnetogram 

dynamics is -2/+2 nT/m from white to black.

تصویر 2- تفسیر نقشه مغناطیسی مکان های بررسی شده در سال 1395. منطقه مسکونی 
در جنوب تل تخت مشخص شده است. همچنین پدیدارهای خطی آشکار شده در ارتباط با 

کانال های آب باغ شاهی به صورت خطوط طویل مشخص شده اند. شکبه 
Figure 2- Interpretation of the 2016 magnetic map southwest of Tol-e Takht 

hill.

تصویر 3- ساختارهای منظم آشکار شده بر روی عکس هوایی بعد از بارش برف در شیب 
جنوبی باروی پشت تل تخت.

Figure 3-  Orthophotography of the north corner of the fortified area 
located beyond Tol-e Takht hill. Photograph taken after snow event, the 
differential melting of the snow along the buried structures revealed the 
layout of this settled area (data acquisition and processing by Iconem).

تصویر 4- منطقه مسکونی آشکار شده در شیب جنوبی تل تخت در بررسی های ژئوفیزیکی و 
توپوگرافی.

Figure 4- The new occupation in the south of Tol-e Takht hill and the 
buried structures revealed by geophysical and topographical surveys.
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تصویر 5- نقشه توپوگرافی ساختارهای اطراف تل تخت. در شیب جنوبی بقایای پی دیوارهای زیادی دیده می شود.
Figure 5- Topographic map of the Tol-e Takht southern hillslope recording numerous remains of foundation remains.




