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Abstract 
 There are many archaeological sites in Iran that have been remained unknown and have been ignored 
during these years with our neglect and under the pretext of the growth of cities and villages. The study 
of these sites, each of which is a ring in the history of human studies, is necessary for the correct 
understanding of the culture of the past. In the village of Koukherd -which is located in Bastak, 
Hormozgan province- there is a less well-known ancient site, which is called “Sibeh” by inhabitants of 
the village as well as in some written documents, too. Today, the ancient city of Sibeh is located on the 
southwest of the village of Koukherd, where a several residential houses are built on the site core zone 
of the historic city in the north-east. The dispersion of remains from prehistoric to the late Islamic era 
around the Koukherd region, the existence of rock paintings from prehistoric to Islamic, the water 
structure of Tereneh, which is constructed in Sassanid period and the Islamic tomb of Dogonbadan, all 
demonstrate the richness of this region. In 2017, archaeological surveys and in particular, the 
geophysical survey were carried out by the archaeological mission under the direction of 
Mohammadkhani in the ancient site of Koukherd village. The collect of some of sherds pottery were 
one of the actions carried out during the archaeological surveys. Glaziers and design of the collected 
pieces indicate their belonging to the Islamic period, but their exact dating will definitely require more 
studies and experiments in the future. Other activities were included studying, photographing, and 
survey of two tomb building and bathroom/Hammam which carried out by the archaeologists. The 
purpose of this research was to introduce the ancient site of Sibeh city and to express the results of the 
surveys which will cause acquaintance with this ancient site and future supplementary studies by other 
researchers. At first, the contents from written sources was presented where it was tried to provide a 
brief description of the site. In the following, with the pictures and short written, two ancient buildings, 
the tomb and the bathroom/Hammam were introduced. Also, by presenting the tables of pottery 
analysis, got acquainted with the site's pottery and by showing maps obtained from geophysical surveys 
and digital maps, and studying and analyzing data, the contents have been arranged. One of the 
including activities done in these surveys was the determination of the site core zone of the ancient city 
of Sibeh, and the identification of archaeological monuments in the sphere of influence of site that 
included the tomb and the bath/Hammam. With geophysical surveys, subsurface structures appeared 
in different parts of the site. The most important anomalies appeared in the magnetic survey in the 
eastern part of the ancient site are regular linear anomalies, which are marked on the map (Fig. 10) in 
the western part of the Sibeh bath/Hammam area and show a rectangular structure that is located in 
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the northwest corner of another square structure. In the west of the Sibeh city, in the cemetery part of 
the Dogonbadan - because of the existence of the Bunjeron part/Stone town and ancient graves, the 
eastern part of the Dogonbadan was selected for magnetic survey - in the north part of the magnetic 
map, there are regular linear magnetic anomalies that clearly indicate the plan of subsurface structures. 
Although the existence of some monument around the archaeological site confirms that this geographic 
area has been settlement in pre-Islamic, the results of this fieldwork and superficial pottery samples 
studied have lead the authors to doubt about assigning the site to pre-Islamic period. 
Keywords: Bastak, Koukherd, Sibeh city, Archaeogeophysical surveys 
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 چکیده
ی شهرها و ی رشد و توسعهتوجهی و به بهانهها با بیاند و در این سالناشناخته مانده مرزوبومهای باستانی بسیاری در این محوطه

بترای   هرکتدام ی مطالعات تاریخ بشر هستتند و وجتود   ای در زنجیرههایی که هر یک حلقهاند. محوطهروستاها نادیده انگاشته شده
یکتی از   -ر شتهر بستتک استتان هرمنگتان  ترار دارد     کته د -خوانش صحیح فرهنگ گذشتگان بایسته است. در روستای کتوخرد  

خوانند که در برخی از منابع مکتوب نیتن  ی وجود دارد که ساکنان روستا، آن را شهر سیبه میاشدهشناختههای باستانی کمتر محوطه
منطقته کتوخرد، وجتود     تتا دوران متترخر است می در اطترا      خیازتارشیپبه همین نام نوشته شده است. پراکندگی آثاری از دوران 

ی ساستانی،، آرامگتاه دو   در دوره شتده ستاخته هتای  تا اس می، سازه آبی تِرِنُه )از ستازه  خیازتارشیپای از دوران های صخرهنقاشی
طور اخت   شناسی و بههای باستان، بررسی1931دهند. در سال اس می، همگی از غنای این خطه خبر می یگنبدان و حمام دوره

ی باستانی شهر ستیبه و بیتان نتتایا حاصت  از     آرکئوژئوفینیک در این محوطه انجام شد. این نوشتار در پی معرفی محوطه بررسی
هتای  هتا، نقشته  ی تصاویر، جداول تحلیت  ستلال  با ارائهها است. با بیان مطالبی از منابع مکتوب بحث آغاز شده و در ادامه، بررسی

به سامان دادن مطالب پرداخته شده است. نتایا ها و مطالعه و تحلی  داده های ر ومیو نقشه های آرکئوژئوفینیکحاص  از بررسی
ی باستانی بتر ایتن مطلتب کته ایتن منطقته جیرافیتایی،        حاکی از آن است که اگرچه وجود برخی آثار در اطرا  و نندیکی محوطه

هتای ستطحی، نگارنتدگان را در    اما نتایا مطالعات میدانی و سلالگذارد، ای دارای استقرار در پیش از اس م بوده، صحه میمنطقه
 انتساب این محوطه به دوران پیش از اس م دچار تردید نموده است.
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 مقدمه. 1
غربتی   شهر باستتانی ستیبه امتروزه در  ستمت جنتوب     

روستای کوخرد  رار دارد و چندین خانته مستکونی روی   
شتر ی   این شتهر تتاریخی در  ستمت شتمال     یعرصه

بریتدگی از  آب / است. یک رودخانته فصتلی   ساخته شده
گذرد که همین رودخانه،  سمت مرکنی این محوطه می

هتای  ههایی از ساختارها و ستاز باعث آشکارسازی بخش
حمام شهر ستیبه   ازجمله ؛شده است این محوطه باستانی

هتای فصتلی کته از باتدستت     توسط همین ستی ب که 
آواربترداری و   1931آید، آشکار شد و سپس در ستال  می

باستتانی   شتهر  ،منابع نام این محوطته در کاوش گردید. 
است و برای سیبه معانی مختللتی بیتان    سیبه ذکر شده

در اطترا    لعه یتا دیتواری بته دور شتهر.      ازجملهشده 
 یو بقایای تِرِنُهی آبی سازه ازجملهروستا آثاری از گذشته 

گنبدان  آرامگاه دوها و دژهای  دیمی وجود دارد. از  لعه
ی هتر دو آثتاری متعلتق بته دوره     و حمام شهر سیبه که
محوطتته بتته چشتت   داختت  در نیتتن استت می هستتتند، 

 خورند.می
شتتناختی کتته توستتط هیئتتت هتتای باستتتانبررستتی

 1945شناسی به سرپرستی علی اسدی، در ستال  باستان
محوطه باستانی شهر سیبه را نین  ،[1]ددر بستک انجام ش

شد. ایتن هیئتت شتهر ستیبه را بتا توجته بته        شام  می
های سطحی مربوط به اواخر ساستانی و  پراکندگی سلال

هتتای ، بررستتی1931در ستتال  استت می معرفتتی نمتتود.
شناستتتی توستتتط هیئتتتت آرکئوژئوفینیتتتک و باستتتتان

در شناستتی بتته سرپرستتتی کتتورش محمتتدخانی باستتتان
از نتتایا  انجتام شتد.   ی باستانی روستای کوخرد محوطه
شتهر باستتانی ستیبه بتود و      حتدود ها تعیین بررسیاین 

که  نلوذ محوطه یهزمشخ  نمودن آثار باستانی در حو
ی در این نوشتار با ارائه گرفت.می آرامگاه و حمام را دربر

هتای حاصت  از   هتا، نقشته  تصاویر، جداول تحلی  سلال
و مطالعه  های ر ومیآرکئوژئوفینیک و نقشههای بررسی

ی باستتتانی معرفتتی ایتتن محوطتته بتتههتتا و تحلیتت  داده
باستتانی  آشنایی با این مکان  بساچه. پرداخته شده است

های سبب ایجاد ع  ه و اشتیاق برای مطالعات و بررسی
 آینده باشد.

 تحقیقروش . 2
 استقراییمبتنی بر استدتل در این پژوهش، روش تحقیق 

ای و میدانی کتابخانه ،موردنیازروش گردآوری اط عات و 
بقایای آثار متعتددی  های میدانی، وهشپژدر بخش است. 
ی از آثتتار دوره)ن آرامگتتاه دو گنبتتدان و حمتتام  وهمچتت
 طعاتی از ها، بررسی در این مستندنگاری شدند. ،،اس می
، هتتای ستتطحی محوطتته، جهتتت مطالعتتات بیشتتترستتلال
 بترای شتدند و  و مستندستازی  طراحی  سپس و آوریجمع

. گردیتد تهیته   هتا آنی بهتر، جدولی از مشخصات مقایسه
دیگتر   یتابی مکتان و محوطه  حدود جهت تعیینهمچنین، 
هتتای ررستتیاز باحتمتتالی موجتتود در محوطتته،   آثتتار 

ستنجی بتا استتلاده از    به روش میناطیس آرکئوژئوفینیکی
ستاخت   G-858دستگاه گرادیتومتر روبیتدم ستنی  متدل     

از مطالعتات  و  استتلاده گردیتد   شرکت سینترکس امریکتا 
ی ی منطقته ای برای آشتنایی بیشتتر بتا پیشتینه    کتابخانه

استتناد بتر   بتا   درنهایتبهره برده شد.  موردنظرجیرافیایی 
 ،هتا آنهتای میتدانی و تحلیت     های حاص  از فعالیتداده

 سامان رسید.به نتایا این پژوهش 
 

و  کوخرد ،بستکموقعیت جغرافیایی . 3

 ی باستانی شهر سیبهمحوطه
با  تدمتی تتاریخی،    و استان هرمنگان شهرهای از بستک

. شهر بستک در بوده استها محلی برای استراحت کاروان
 ای کوهستانی  رار دارد کته از شتمال و غترب بته    منطقه

و از شرق و جنوب به استان هرمنگان متص   ارساستان ف
شتهر  . [2]استت  شهرستان بستک . این شهر مرکنشودمی

 فتارس  استان در ترستان بخشی از، 1998 سال تا بستک
 ستبب  بته  آن اهمیتت  بیشتتر  .[3]استت شده محسوب می

بته   بندرلنگه مسیر در  رار گرفتن و اشجیرافیایی مو عیت
بستتک جتنو    .[4]استت  بوده تاکنون صلویه یدوره از تر
های استان هرمنگان است که به دریا راه دود شهرستانعم

آن همانند تمامی نتواحی جنتوب    یوهواآب رونیازاندارد. 
 بتر بتال   منطقته ایتن   طتول . [5]ایران گرم و خشک استت 

km2۷۲ است فارسایخل از دور و نبوده بندر بستک .است 
 ،اخیتر  یصدستاله یسبخصتو    ،تاریخ ولط در چون ولی
 ،گاوبنتدی  یمنطقته  جنایتر  و بنتدرها  تمام حکومت مرکن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9
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 پیتدا  نلتوذ  بندرها در آن خوانین و بوده لنگهبندر و شیبکوه
 لتذا  ؛اندداشته دخالت فارسایخل شر ی سیاست درو  کرده
 نتام  بنتابراین ؛ شده است محسوب فارسایخل جنو بستک

ت مترزی شهرستتان   تتا پیش از تحو) بستک و جهانگیره
 در ،بستک، این منطقه بته نتام جهانگیریته معترو  بتود     

 دیتده  جاهمهشر ی  فارسایخل سیصدساله اخیر جیرافیای
 بتر استاس   را ختود  هتای نقشته  بستتک  حکتام  شتود. می
 دریتا  بته مستافرت   دائماً هاآن .نمودندمی تهیه فارسایخل
 دریتای  در و گذشتته  فتارس ایخلت  بندرها و جنایر از رفته

 در بستتک  داشتتند.  ارتباط هندوستان بندرها تا نین مکران
 مرکتن  هجتری  چهارده  نیمه تا دوازده  نیمه از ، رن دو
 نندیتک  تتا  لویهست ع بنتدر  از ،فتارس ایخل امور وفتقرتق
 .[6]گرددمی عباسبندر

 کیلتومتری جنتوب   85ی در فاصتله  کتوخرد  روستای
کیلومتری شهر جناح و بر سر  29و در  بستک شر ی شهر

بتا   شهرستتان بندرلنگته   لالت سراستری و ارتبتاطی  راه آس
فاصتله   ،.1استت )شتک     شتده  وا تع  ترستان شهرستان

 km 155 تر و تتتا شتتهر km 125کتتوخرد تتتا بندرلنگتته 
، جلد «The Cambridge History of Iran»کتاب  .[2]است
هتای آن  هتای بازرگتانی و راه  از کتوخرد و کتاروان   ،شش 

زبتان اهتالی منطقته کتوخرد      .[3,7]استت  نام برده ،دوران
 ،های جناح و مرکتنی همچون مردم شهر بستک و بخش

فارسی با گویش محلی است. تلاوت گویش فارستی ایتن   
نباشتد و   فهت   اب مح  با فارسی معیار چندان نیست که 

 ادر به درک موضتو    ،با سختی هرچند زبانانفارسی دیگر
 دارد وجود منطقه در نین روستا دو .[3]هستنددر این گویش 

. کنندمی صحبت سندی یا و هندی زبان به آن ساکنان که
ستاکنان   یکلیته  از خلو  و گُتاو. اندعبارت روستا دو این

های آن یعنی کتوخرد، جنتاح و   شهرستان بستک و بخش
هستند. دین  شافعی از شاخه اه  سنت مسلمان و ،مرکنی

بوده و آثتار   زرتشتی مردم منطقه پیش از ورود اس م دین
امی ولتی امتروزه تمت    مانده استزیادی از آن زمان بجای 

 .[7]اندمسلمانمردم این شهرستان سنی و 
ی باستانی شهر ستیبه در روستتای امتروزی    محوطه

غربتی استتان   کوخرد از توابع شهرستان بستک در شتمال  
 هرمنگان  رار دارد. این محوطه در مختصتات جیرافیتایی  

UTM (40R, 250520 m E, 2998504 m N ،   وا تع شتده
استت و در   m 23۲سطح دریتا   است. ارتلا  متوسط آن از

 ی آسلالته اصلی کوخرد به هرنگ و بستک  رارکنار جاده
ی آستلالته همین جتاده  گرفته و راه دسترسی آن از طریق

 

 
 ،1۲/۲5/1931تاریخ دسترسی ، : نقشه گوگ مرخذ) گمو عیت جیرافیایی کوخرد نسبت به بستک و هرن :1شک  

Fig. 1: Geographical location of Koukherd relative to Bastak and Harang  
(Source: https://www.Google earth.com, 2017/08/01)  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
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: نقشه گوگ ، تاریخ مرخذ) ی نلوذ شهر سیبه در نقشه مشخ  شده استو آثار باستانی در حوزه مو عیت جیرافیایی شهر سیبه و کوخرد :2شک  
 ،1۲/۲5/1931دسترسی 

monuments in the sphere of influence of Sibeh  archaeologicaland  and Koukherd Sibeh cityof  location2: Geographical  .Fig
.com, 2017/08/01).Google earthhttps://wwwSource: ( .city 

 
هتای کشتاورزی پوشتانده و    است. سطح محوطه را زمتین 

ساختمان جهت دام و احشام نین در اطرا  آن ستاخته  چند 
است. غرب محوطه را گورستان باستانی دو گنبدان و  شده

دهتد.  آرامگاه سه تن از علما و مشایخ کوخرد تشکی  متی 
متتتری جنتوب محوطتته، رودخانته مهتتران    ۷۲۲در حتدود  

 ،.2جریان دارد )شک  
 

 های بررسیروش. 4

 محوطه پیشینه. 4-1
  تدی   نتام  و اندبوده زرتشتی کوخرد یاولیه ساکنان ظاهراً
 در مهجتور  ایواژه ستیبا  یتا  سیبه .است بوده سیبه کوخرد
برختی  . استت  بتارو  و حصار دارای شهر ،معنی بهو  فارسی
. استت  آمتده  ترکتی  زبتان اند که این واژه از کرده  ولنق 

 و علف چوب از دیواری یا  لعه به معنایرا  سیبه همچنین
 .[8,9]انتد گلته نین ،و  لعه شهر دور سنگر شهر، و  لعه دور

 ؛انتد داشتته  نظتر  زیر را بسیاری مناطق مح ، ینا حاکمان
 و بستتک  از کشتاورزی،  محصتوتت  و خرمتا  کهطوریبه

 ستیبه  به بوده هاآن تصر  تحت کهآن اطرا  روستاهای
 ورود از پس سیبه مردم. است شدهمی داده انتقال، کوخرد)

 مستلمان  ،خطتاب  دومعمتربن  خلیلته  عهتد  در اس م دین
 کته  دهندمی تیییر «خِرَد کُویِ» به را سیبه نام و شوندمی
 هوشتیاران  و خردمنتدان  و دانایان و عا  ن دیار معنای به

 کوخرد به زمان باگذشت و استعمال کثرت اثر در که است
آثار گوناگون از  تدیمی بتودن   بقایای  .[3,8]شودمی تبدی 
 گنبتدان  دو مجموعته  آرامگتاه گویند. سخن می مکاناین 
 متت  و استتماعی  متت  ،بتتنر  عبتتدالرحمن شتتیخ بقعتته)

، ،8)شتک    منصتور  ستید  مظلتر  ستید  ، آرامگاه،عبدالواحد

، تِرِنُه به معرو  آب کوخرد، کانال پاراو،  بله جامع مسجد

 آمتا  و حمتام   توصتیله،  لعته   سیبه،  لعه سرا،  لعهکاروان
 .[3,7]اندآن جملهاز  ،سیبه

 هتای بررستی اولین بار در  وطه باستانی شهر سیبهمح
منطقته بستتک بته سرپرستتی      1948شناسی سال باستان

در ستال   .[1]متورد بازدیتد  ترار گرفتته استت      علی اسدی
ام شهر سیبه توسط اداره ک  میترا  فرهنگتی،   حم 1931
و گردشگری استان هرمنگان بته سرپرستتی    دستیصنایع

کاوش  رار گرفتته استت.    آواربرداری و مجید طائلی مورد
دیگتری بتر روی    تحقیقاین دو پژوهش تا به امروز  جنبه

 این محوطه باستانی صورت نگرفته است.  
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 شناسیژئوفیزیک کاربردی در باستان .4-2
گیتتری ژئوفینیتتک اکتشتتافی یتتا کتتاربردی، شتتام  انتتدازه

خصوصتتیات فینیتتک متتواد زیرستتطحی بتتا استتتلاده از    
اکتشتتا  و  منظتتوربتتههتتا و وستتای  مخصتتو  تکنیتتک

در دل زمین و همچنتین بترای    شدهپنهان ذخایرجویی پی
شناستتتی مهندستتتی استتتت. انجتتتام مطالعتتتات زمتتتین

هتتتای ژئتتتوفینیکی را روش معمتتتوتًشناستتتان باستتتتان
 Archaeological Remote)شتناختی  باستتان  ازدورسنجش

Sensing،  و یا بررسی آرکئوژئوفینیک )ژئوفینیک کاربردی
ا هت نامند. امتروزه کتاربرد ایتن روش   شناسی، میدر باستان

شناسی افنایش یافتته استت.   باستان چشمگیری در طوربه
هتای ژئتوفینیکی امکتان    عام  اصلی این است که روش
را در اختیتتتار  متتتوردنظرشناستتتایی ستتتریع از مکتتتان  

های ژئوفینیکی ستطحی  دهد. روششناس  رار میباستان
هتا،   ادر به آشکار ساختن پراکندگی خاک معموتًمتداول، 

بتوده و همچنتین    هتا آنم متدفون در  به خاطر وجود اجسا
هتا و فاتاهای ختالی در     ادر به مشخ  ستاختن حلتره  

ها و دژهتای  تدیمی   های عظیمی همچون هرمساختمان
و بدون آشلته ستاختن   سرعتبهها است. کلیه این فعالیت

گیرد. ممکن است توانایی اکتشا  بتدون  خاک صورت می
اهمیتت   شناس چندانتخریب یک مکان، برای یک زمین

دانتد کته   شتناس متی  یک باستان وجودباایننداشته باشد، 
کاوش یک مکان، راهی را بترای تخریتب بقایتای حلتظ     

و ستار ان آثتار باستتانی فتراه       وهتوا آب وستیله بهشده، 
متتتو : ی جتتتی. دبلیتتتو. ویآورد. طبتتتق گلتتتتهمتتتی
شناسی علمتی استت کته آزمایشتگاه ختودش را      باستان»

جربته مجتدد بترای آن وجتود     کند و امکتان ت تخریب می
صورت صحیح انجام شتود  ندارد... بهتر است یا اولین بار به

 .[10]«نشودانجام  اص ًو یا 
تتوان  های آرکئوژئتوفینیکی متی  با استلاده از بررسی

 آورد: دستبهنتایا زیر را 
های متدفون مربتوط بته    ها و کورهتعیین مح  اجاق .1

پخت ستلال و ذوب فلتن و بقایتای ظترو  و اشتیا       
 سلالی.

هتای حترارت دیتده،    تعیین مح  و ضتخامت ختاک   .2
هتایی کته تحتت تترثیر     هتای خاکستتر و ختاک   تیه

 اند.انسانی  رار داشته منشرعواملی با 

هتتای باستتتانی، تعیتتین وضتتعیت کلتتی ستتاختار تپتته .9
هتتا و تعیتتین محتت ، جهتتت خامت و تعتتداد تیتتهضتت

 مطالعات تلصیلی.
تعیین مح ، اندازه و عمق آثار مدفون بجتا مانتده از    .8

های ستنگی  های باستانی، همچون: دیوارها، پیسازه
هتا. مشتخ    هتا و ستنگلرش  و آجری، بقایای جاده

 ها.نمودن فااهای خالی و مقبره

هتای  نشته تعیین مح  و ابعتاد معتادن باستتانی و ترا    .5
 است. جاماندهبههای  دیمی پرشده که از کاوش

هتای  هتا و چالته  تعیین مح  و عمق خنتدق، حلتره   .1
ها و ذخیره مواد غذایی یا دفع مواد زائد و بقایای زباله

 مترور بهبرداری شده و هایی که درگذشته خاکمح 
 پر شده است.

جهت دادن به کاوش و تعیین حدود آن،  طورکلیبهو 
جهت دستیابی به آثار متدفون بتدون آستیب رستاندن بته      

 .[11]ترو انجام کاوش در زمان کوتاه هاآن
های ژئتوفینیکی در ایتران، در ستال    اولین بار بررسی

توستط آلبتر هتس، در محوطته باستتانی شتتوش و       1959
در سال  ازآنپستلاده گردید. سپس در فیروزآباد فارس اس

کهتتن در اریستتمان،  معتتدنکاری، در پتتروژه بتتنر  19۷4
هتتتای آلمتتتان، از بررستتتی -هیئتتتت مشتتتترک ایتتتران

سنجی، توسط یور  فاستبیندر و هلمتوت بیکتر    میناطیس
فارس مرکتنی  »در آن سال پروژه  زمانه استلاده نمود. 

توسط رمی بوشتارت از   «در زمان هخامنشیان در پاسارگاد
های علمی فرانسه آغاز شد که در ایتن  مرکن ملی پژوهش

هتای  خصتو  بررستی  های غیر تخریبی بهطرح از روش
ژئوفینیکی استلاده گردید. این طرح توسط هیئت مشترک 

فرانستته بتته سرپرستتتی کتتورش محمتتدخانی و    -ایتتران
تا به امتروز در ایتن محوطته ادامته دارد.      سباستین گندت

های متعدد های ژئوفینیکی از آن به بعد در محوطهرسیبر
هیئتت  ) خوزستتان  تپته هلتت چیازنبیت  و   ازجملهدیگری 

آلمان به سرپرستی بهناد ملیتدی،، تختت   -مشترک ایران
-هیئت مشترک ایران) ب غیجمشید و شهر پارسه، تنگ 

کتورش محمتدخانی،،   -فرانسه به سرپرستی رمی بوشتارت 
بریتانیتا بته   -ئتت مشتترک ایتران   ر بنر  گرگان )هیدیوا

سرپرستی جبرئی  نوکند، حمید عمرانی رکاوندی و ابرهارد 
ستتوئر،، دهانتته غ متتان و شتتهر ستتوخته سیستتتان )بتته  
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سرپرستی کورش محمدخانی، و چندین محوطته باستتانی   
های ایرانی و غیر ایرانی انجتام  دیگر در ایران توسط هیئت

های ژئوفینیکی، نتایا حاص  از این بررسی .[11,12]گرفت
شناستان  در بیشتر موارد بسیار حائن اهمیت بود و به باستان

، انتختاب ترانشته جهتت    زیرستطحی یابی آثار جهت مکان
ها کمک فراوانی نمتود. تتا   کاوش و هدفمند کردن کاوش

شناستان بتدون در اختیتار    بیشتتر باستتان  جایی که امروزه 
های ژئوفینیکی محوطته باستتانی، ا تدام بته     داشتن نقشه

هتتای آرکئوژئتتوفینیکی از  کننتتد. بررستتی کتتاوش نمتتی 
جلتوگیری نمتوده و    هتا محوطته  غیرضتروری های کاوش

 های باستانی شده است.  باعث حلاظت بیشتر محوطه

 

 شناسیهای باستانبررسی. 4-3

 گنبدان و حمامآرامگاه دو. 4-3-1
گنبتدان  دو مجموعته در محوطته،   موردبررسییکی از آثار 

 کوخرد، مشاهیر و بنرگان از تن سه آرامگاه دوگنبدانبود. 
 متت  حتتا   اضتتی» ،«بتتنر  عبتتدالرحمان شتتیخ حتتا »

 در بنرگتان  ایتن . است «عبدالواحد م  حا » و «اسماعی 
 فراوان شهرت دانایی و حدیث و فقه و عل  به خود یدوره
 کوخرد دهستان گورستان میان در هاآرامگاه این .اندداشته
 ،.9)شتک    است شده وا ع دهستان غرب متری هنار در و
 بستتک،  شهرستان معماران مشهورترین از یکی توسط بنا،
 استت و شتده   بنیادگذاری ،معمار کاظ  شریف محمد حا 
 فرهنگتی  میترا   سازمان توسط ملی آثار از یکی عنوانبه

. استت  رسیده ثبت به «دوگنبدان یمجموعه» نام با کشور
 شتده  ستاخته  ق.. ه1151 تتا  1183 هایسال بین اثر این
حمام شهر باستانی سیبه  موردتوجهاز آثار دیگر  .[3,7]است

در  ،حمتام  .،5)شک   ه بوددر اثر سی ب آشکار شدبود که 
شناسی اداره کت  میترا    توسط هیئت باستان، 1931سال 

و گردشگری استتان هرمنگتان بته     دستیصنایعفرهنگی 
سرپرستی مجید طائلی متورد آواربترداری و کتاوش  ترار     

، استت های زیرزمینتی  حمام ازجملهگرفت. حمام سیبه نین 
مانتده، زمتین در ابعتاد مختلتف     با توجه به آثار با ی چراکه

گود شده و بنای حمام در داخ  زمین ایجتاد شتده استت.    
 عمتر  و طتول  استتحکام  شتود کته هت    این کار سبب می

 در را بیشتتری  گرمتای  و هت   باشتد  بیشتتر  آن دیوارهای
 تنظتی   سیستت  . دارد نگته  ختود  در زمستان سرد روزهای
هتای  حمام سیبه هماننتد دیگتر حمتام    در محیطی شرایط

 ترتیب به رطوبت و حرارت که بوده ایگونهبه سنتی ایران
 بته ، مرطتوب نیمته  و گترم نیمته ) بینته  و ورودی هشتی از

 خنینه به نهایتاً و، مرطوب و گرم) خانهگرم و حمام صحن
 ایتن  .شتده متی  بیشتتر ، مرطوب بسیار و گرم بسیار) حمام
 باریتک  هایداتن طریق از و بوده مستق  یک هر فااها

 .اندداشته ارتباط یکدیگر با
 

 . مواد فرهنگی4-3-2
ی شتده در محوطته  آوریهتای ستطحی جمتع   اکثر سلال

   ی اس می است. هرچندسیبه، حاکی از تعلق آنان به دوره

 

 
 

 چپ: سقف آرامگاه دو گنبدان از داخ  .راست: گنبدهای اورچین آرامگاه دو گنبدان :9شک  
Fig. 3: Right: Pineapple dome of Dogonbadan. Left: The roof of the tomb of Dogonbadan from inside 
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، آرامگاه سید مظلر سید منصور در گورستان کوخرد :وسط .در جلوی تصویر آرامگاه سید مظلر سید منصور و رامگاه علمای کوخردآراست:  :8شک  
 گورستان تاریخی کوخرد :چپ .دید از جنوب شر ی

Fig. 4: Right: Tomb of Dogonbadan and in front of the picture tomb of Seyyed Mozaffar Seyyed Mansour. Middle: Seyyed 
Mozaffar Seyyed Mansour's tomb in the Koukherd cemetery, south-east view. Left: Koukherd historical cemetery 

 

 
 

 1931سال  در وضعیت حمام شهر سیبه پایین:. کاوشحمام در حین ، بات: چپ .حمام شهر سیبه  ب  از کاوش و آواربرداری، بات: : راست5شک  
 ، 2۲/۲2/1931کوخرد،  روستای : آرشیو شورای اس میمرخذ)

Fig. 5: Right, top: Sibeh's bath / Hammam before excavation. Left, top: bathroom / Hammam during excavation. Down: 
status of the Hammam of Sibeh in 2017 

)012017, personal communication, May  archiveKoukherd village of Islamic Council of Source: ( 
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 های سطحی شهر باستانی سیبهتعدادی از  طعات سلال: 1شک  
Fig. 6: Some pieces of surface pottery of the ancient city of Sibeh 

 
هتای  ای به سلالهای  بلی در منطقه، اشارهبررسی که در
هتای  ساسانی در محوطه شده بود، ولی در بین سلال دوره
ختورد  هتا بته چشت  نمتی    شده، این نو  ستلال آوریجمع
 ،.1 )جدول ،،۷و  1های )شک 

های مختلتف شتهر ستیبه دیتده     ، بخش،4)شک  در 
بریتدگی کته از بختش    ی فصتلی/ آب شتود. رودخانته  می

مرکتتنی محوطتته عبتتور کتترده و برختتی از ستتاختارها و   
   محوطه را آشکار کرده است.های سازه

 

 
 

 ، 9۲/۲5/1931: ابراهی  روستایی فارسی، طراحی) : طراحی  طعات سلال سطحی در شهر باستانی سیبه۷شک  
2017, August 21)Roustaii Farsi E : Disign( pieces of surface pottery of the ancient city of Sibeh 7: Drawing .Fig 
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 شهر باستانی سیبه یشدهطراحیهای : مشخصات  طعات سلال1جدول 

Table 1: Description of the pieces of pottery in the ancient city of Sibeh 
 

No. 

ه طع نو   
Piece type 

 رنگ خمیره
Substance color 

 رنگ پوشش
Color of the pottery 

 حرارت
heat 

 آمینه
Combination 

ساخت فن  Manufacturing 

technique 

 کیلیت سلال
Quality of the 

pottery 

 بیرون
out 

 درون
inside 

1 
 لبه
Lip 

ای مای  به  هوه
 خاکستری

Crisp khaki 

 خاکستری
Gray 

 ای تیره هوه
Dark brown 

 ناکافی
Inadequate 

طمتوسدانهشن   

Medium sand 

 سازچرخ
Made with pottery wheel 

 متوسط
Medium 

2 

لبه، بدنه و 
 کف

Lip, body 
& base 

ای مای  به  هوه
 خاکستری

Crisp khaki 

 خاکستری
Gray 

 ای تیره هوه
Dark brown 

 ناکافی
Inadequate 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with pottery wheel 

 متوسط
Medium 

3 
 لبه
Lip 

  رمن
Red 

به  ای مای  هوه
 خاکستری

Crisp khaki 

  رمن غلیظ
Chromatic red 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with pottery wheel 

 متوسط
Medium 

4 
 لبه
Lip 

 رمن مای  به 
 ای هوه

Maroon 

ای مای  به  هوه
 خاکستری

Crisp khaki 

 ای روشن هوه
Light brown 

 

 ناکافی
Inadequate 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with pottery wheel 

 متوسط
Medium 

5 
 لبه
Lip 

 خاکستری
Gray 

 خاکستری
Gray 

 خاکستری
Gray 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

6 

لبه، بدنه و 
 کف

Lip, body 
& base 

ای مای  به  هوه
 خاکستری

Crisp khaki 

 خاکستری
Gray 

 ای تیره هوه
Dark brown 

 ناکافی
Inadequate 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

7 
 لبه
Lip 

 آجری
Sienna 

نخودی مای  به 
 آجری
Tan 

 آجری
Sienna 

 کافی
Enough 

نیردانهشن   
Fne sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 ظریف
Delicate 

8 
 لبه
Lip 

 خاکستری
Gray 

 خاکستری
Gray 

 خاکستری
Gray 

 ناکافی
Inadequate 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

9 
 لبه
Lip 

 نخودی روشن
Light goldenrod 

ای مای  به  هوه
 آجری

Clove scent 

 ای هوه
Brown 

 کافی
Enough 

نیردانهشن   
Fne sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 ظریف
Delicate 

11 
 لبه
Lip 

 نخودی
Pale goldenrod 

 ی و سبنالعاب  هوه
Glazed brown 

and green 

 ایسبن پسته
Lime 

 کافی
Enough 

نیردانهشن   
Fne sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 ظریف
Delicate 

12 
 لبه
Lip 

  رمن
Red 

 رمن مای  به 
یا هوه  

Maroon 

  رمن غلیظ
Chromatic red 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 ظریف
Delicate 

12 
 لبه
Lip 

 نخودی
Pale goldenrod 

 نخودی
Pale goldenrod 

 ایلعاب فیروزه
Turquoise 

glaze 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

13 
 لبه
Lip 

 نخودی
Pale goldenrod 

 نخودی
Pale goldenrod 

 ایلعاب فیروزه
Turquoise 

glaze 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

14 
 لبه
Lip 

 نخودی
Pale goldenrod 

 نخودی
Pale goldenrod 

 ایلعاب فیروزه
Turquoise 

glaze 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

15 
 لبه
Lip 

 نخودی
Pale goldenrod 

 نخودی
Pale goldenrod 

 ایلعاب فیروزه
Turquoise 

glaze 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

16 
 لبه
Lip 

  رمن
Red 

ای مای  به  هوه
 خاکستری

Crisp khaki 

  رمن غلیظ
Chromatic red 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

17 
 لبه
Lip 

 سلید شیری
Light Yellow 

 سلید شیری
Light Yellow 

 سلید شیری
Light Yellow 

 کافی
Enough 

نشن بسیار ری  
Very fine 

sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 بسیار ظریف
Very delicate 
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No. 

ه طع نو   
Piece type 

 رنگ خمیره
Substance color 

 رنگ پوشش
Color of the pottery 

 حرارت
heat 

 آمینه
Combination 

ساخت فن  Manufacturing 

technique 

 کیلیت سلال
Quality of the 

pottery 

 بیرون
out 

 درون
inside 

18 
 لبه
Lip 

  رمن
Red 

 خاکستری
Gray 

  رمن
Red 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

19 
 لبه
Lip 

  رمن
Red 

  رمن
Red 

  رمن
Red 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

20 
 لبه
Lip 

  رمن
Red 

 رمن مای  به 
 ای هوه

Maroon 

  رمن
Red 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

21 
 لبه
Lip 

  رمن
Red 

  رمن مای  به نخودی
Light salmon 

 رمن مای  به 
 ای هوه

Maroon 

 ناکافی
Inadequate 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

22 
 لبه
Lip 

 نخودی
Pale goldenrod 

 ایلعاب فیروزه
Turquoise glaze 

 ایلعاب فیروزه
Turquoise 

glaze 

 کافی
Enough 

نیردانهشن   
Fne sand 

 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 ظریف
Delicate 

23 
 کف
Base 

  رمن
Red 

  رمن
Red 

  رمن
Red 

 کافی
Enough 

طمتوسدانهشن   
Medium sand 

 سازچرخ
Made with 

pottery wheel 

 متوسط
Medium 

 

 
 

 .شودها دیده میرودخانه فصلی، آثار معماری در دیواره: چپ. سطح زمین در بخش مرکنی شهر سیبه، دید از جنوب شر ی :راست: 4-شک  الف
Fig. 8-A: Right: The earth's surface in the central part of Sibeh, the south-east view. Left: The seasonal river, architectural 

evidences are seen in the walls. 
 

 
 

 ی باستانی موجود در رودخانه فصلی: راست: شهر سیبه، بخش مرکنی، دید از جنوب. چپ: آثار فرهنگ4-شک  ب
Fig. 8-B: Right: Sibeh city, central part, south view. Left: Ancient cultural evidences in the seasonal river 
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 شود.راست و چپ: شهر سیبه، دیواره غربی رودخانه فصلی، آثار معماری در دیواره دیده می: 4-شک   
Fig. 8-C: Right and left: Sibeh city, the western wall of the seasonal river, architectural evidences are seen on the wall.  

 
آرکئوژئوفیزیک در محوطه شهر بررسی . 4-4

 سیبه
بررسی آرکئوژئوفینیک در محوطه شهر سیبه با استلاده از 

هتای  سنجی انجام پذیرفت. برای برداشتروش میناطیس
ستنا وجتود   سنجی سه نو  دستتگاه مینتاطیس  میناطیس

-های پروتون، فت س گیتت و بختار ستنی     دارد: دستگاه
روبیتدی  دارای  -بختار ستنی    ستنا میناطیسکه روبیدی  

استت. بررستی   ها دستگاهمیان این باتترین حساسیت در 
سنجی در این منطقه، بتا استتلاده از گرادیتومتر    میناطیس

بنتتدی روبیتدی  انجتتام شتد. پتس از شتبکه    -بختار ستنی   
پتذیرد. بتا استتلاده از ایتن     محوطه، بررستی صتورت متی   

دار و بته  ادامته  صتورت بهمیناطیسی  جریانشدت، دستگاه
متری به سته   5۲بار، در طول مسیر یک cm1۲فاصله هر 
گیتری  این انتدازه  طورمعمولبهشود )گیری میروش اندازه
استتت ولتتی بستتته بتته شتترایط  m5۲در  m5۲در مربعتتات 

تواننتد در  تر نیتن متی  توپوگرافی اندازه این مربعات کوچک
، نظر گرفته شوند،. این روند تا انتهای مربع، هر یتک متتر  

در صتورت  رارگیتری    ،.3)شتک    شتود بار تکرار متی یک
جستتمی میناطیستتی در زیتتر ستتطح، بتتر استتاس تلتتاوت  

میناطیسی زمین در نقاط مختلف، در صتورت   جریانشدت
 ، آنومتالی زیرستطحی  های میناطیسیوجود این ناهنجاری

شتود. وجتود   بر روی نقشته میناطیستی آشکارستازی متی    
های ژئوفینیکی )فلنی و میناطیسی، باعتث ایجتاد   آلودگی

اخت ل و اغتشاش در نقشه میناطیسی خواهد شد. در این 

های سازه به نندیکیهایی نین وجود دارد؛ روش محدودیت
های آب و گاز از لوله عبورخطوط انتقال برق، مح  ، فلنی

، وآمتد رفتت  هتای پتر  زیر سطح زمین، نندیکتی بته جتاده   
هتای فلتنی بتر روی    ، آلتودگی هتا و فنسهای آهنی دک 

 ازجملته سطح زمتین و توپتوگرافی بستیار نتاهموار زمتین      
 هتای میناطیستی استت.   هتا در انجتام بررستی   محدودیت

سنجی در شهر سیبه در دو بخش اصتلی  بررسی میناطیس
 5های غربی و شر ی شهر سیبه انجام شتد و  و در  سمت

شتهر   دودحت های مختلف جهت تعیتین  مربع نین در مکان
سیبه بررسی شد. در بخش غربتی کته از  ستمت جنتوبی     
حمام سیبه تا  سمت شمالی،  ب  از جاده اصتلی بررستی   

  ستمت غربتی  آشکار گردید. در  های مختللیشد، آنومالی
کتته در بختتش گورستتتان دو گنبتتدان انجتتام شتتد، از     

ترین بخش گورستان تا شمال محلته بتونجرون یتا    جنوبی
صتورت  محله سنگی و غرب آرامگاه دو گنبتدان بررستی   

 .،11و  1۲ های)شک  گرفت
 

 ها . نتایج و یافته5

سنجی در بخش شرقی . بررسی مغناطیس5-1

 ی باستانی شهر سیبهمحوطه
رودخانه فصلی در بخش شتر ی محوطته وجتود دارد کته     

هتا بتود. در دیتواره ایتن رودخانته      مانع بنرگی در برداشت
مشتاهده استت. در   فصلی و سی بی، بقایای فرهنگی  اب 

این بخش آلودگی ژئوفینیکی )متث ً دوررینهتای فلتنی،   
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 ربیدی -سنا سنی استلاده از دستگاه میناطیس سنجی در محوطه باستانی شهر سیبه بای بررسی میناطیسنحوه: 3شک  
Fig. 9: Magnetic survey method in the ancient site of Sibeh city using Cesium-Rubidium magnetometer 

 
فراوانی وجود داشت اما ستعی بتر آن شتد کته حتداکثر      

هتای  تا آنومتالی  فاایی را که امکان داشت، بررسی شود
هتتای تتترین آنومتتالیزیرستتطحی آشتتکار گتتردد. از مهتت 

های خطتی منظمتی   شده در این بخش، آنومالیمشخ 
است که در  سمت غربی منطقته حمتام ستیبه بتر روی     

شتک  را  نقشه مشخ  شده است و یک سازه مستتطی  
غربتی آن بنتای   ی شتمال  دهد کته در گوشته  نشان می

طول ضلع این سازه حتدود   شک  دیگری  رار دارد.مربع
m4۲  و عرض آنm5۲ ی سازه داخلتی نیتن   است. اندازه

ی جنتوبی فاتای   است. در دیتواره  m9۲در  m5۲حدود 
پوتر، وجتود  ای مثبت )بیداخلی دو آنومالی بنر  نقطه
ممکن است مربوط بته   هادارد که با توجه به نو  آنومالی

احتمتاتً   ها باشد ویک فاای حرارت دیده در این گوشه
ی ایتن  مربوط به اجتاق و یتا فاتای ستوخته در گوشته     
سنجی فاای معماری است. درمجمو  بررسی میناطیس
دهتد کته   در این بخش از محوطه شهر سیبه نشان متی 

های میناطیسی ساختارها و یتا آثتار   گستره وجود آنومالی
مدفون شهر بیشتر به سمت شمال محوطه گسترش دارد 

خصتو  بختش   ر استت. بته  تت و بخش جنتوبی ضتعیف  
های مهمی است کته  مرکنی این محوطه حاوی آنومالی

ی وجود ساختارهای معماری مدفون در ایتن  دهندهنشان
شده در بخش شتر ی  وسازهای انجامبخش است. ساخت

باعث شد که نتوان پیمایش میناطیسی را در این بختش  
وسازها باعث شده توان گلت که این ساختادامه داد. می

ت که اگر در زیر ستطح ستاختاری نیتن وجتود داشتته      اس
بنابراین برای حلظ بقایای شتهر   است، از بین رفته باشد؛

سیبه، با توجه به نقشه میناطیسی این بخش از محوطه، 
وساز به سمت غترب جلتوگیری   باید از گسترش و ساخت

نمتتود. بررستتی میناطیستتی در ایتتن بختتش از محوطتته  
خ  کرده است. شتمال  خوبی محدوده محوطه را مشبه

محوطه دارای ساختارهای زیرستطحی فراوانتی استت و    
هتایی بستیار انتدک    بخش جنوبی، خالی و یتا در بختش  

است. بخش شر ی دارای آثار است و در بخش غربی تتا  
جایی که امکان وجود داشت و پیمایش میناطیسی انجام 

 شد، آثار مشخ  گردیده است.
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 میناطیسی محدوده شهر سیبه و انطباق آن با عکس هوایی  ینقشه :1۲شک  
Fig. 10: Magnetic map of the Sibeh city and its overlap in aerial photography 
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 ی میناطیسی محدوده شهر سیبه: تلسیر نقشه11شک  
Fig. 11: Interpretation of the magnetic map of the Sibeh city 

 
 

سنجی در غرب شهر . بررسی مغناطیس5-2
 سیبه در بخش گورستان دو گنبدان

/  در این بخش از محوطه، به دلی  وجود محله بتونجرون 
شهر سنگی و وجود گورهای باستتانی،  ستمت شتر ی دو    

گنبدان برای بررسی میناطیسی انتخاب گردید. در  ستمت  
هتای میناطیستی   توان آنومالیشمالی نقشه میناطیسی می

هتای خطتی متنظ ،    خطی منظمی را دید که این آنومتالی 
کنتد.  مشخ  می خوبیبهپ ن ساختارهای زیرسطحی را 
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با توجه به بقایای سنگی که از این محلته بتر روی زمتین    
سنجی که در ایتن  چنین بررسی میناطیسمانده و همبا ی

ها آشکار شتده  بخش انجام شده است، پ ن این ساختمان
 .،18و  19، 12 های)شک است 

 
 

 
 

آرامگاه دو : عکس  ائ  از محله بونجرون / محوطه سنگی در غرب شهر سیبه در گورستان دو گنبدان ) این محله در  سمت شر ی 12شک  

 متری از آن  رار دارد،. 5۲گنبدان و به فاصله 
Fig. 12: Orthogonal photo of the Bunjeron part / stone part in the west of the Sibeh city in the cemetery of Dogonbadan 

(this part is located in the eastern part of the tomb of Dogonbadan and is located 50 meters from it)  
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 ی میناطیسی محله بونجرون، گورستان دو گنبدان کوخرد در غرب شهر سیبهنقشه: 19شک  
Fig. 13: Magnetic map of the Bunjeron part, the cemetery of the Dogonbadan of Koukherd in the west of the Sibeh city 
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 میناطیسی محله بونجرون، گورستان دو گنبدان کوخرد در غرب شهر سیبهی تلسیر نقشه: 18شک  
Fig. 14: Interpretation of the magnetic map of the Bunjeron part, the cemetery of the Dogonbadan of Koukherd in the 

west of the Sibeh city 
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 گیری. نتیجه6
از شهر ستیبه بتر روی ستطح آشتکار استت       آنچه امروز

عبارت است از: حمام شتهر ستیبه و در  ستمت غربتی،     
محوطه گورستان که احتماتً دارای تتاریخی متلتاوت از   

در  سمت غربی، یک منطقه مستکونی   .شهر سیبه است
ها به آن محله بونجرون سنگی وا ع شده است که محلی

هتای  ، بتا انتدازه  ایهای  لوهگویند که تماماً از سنگمی
متلاوت ساخته شده است. آرامگتاه دو گنبتدان و مقبتره    
یکی از مشایخ اه  سنت نین در این گورستان  ترار دارد.  
در  سمت جنوبی محوطته، پراکنتدگی انتدکی از ستلال     
داری  و  سمت شمالی محوطه نین، جاده اصتلی آستلالته   

گتذرد کته باعتث از بتین     کوخرد به هرنگ و بستک می
احتمالی  سمتی از شهر باستانی شده است. بعتد از  رفتن 

هتای جدیتد   انبتار و ستاختمان  جاده نین تعداد زیتادی آب 
هتای  ساخته شده است. در طی بررسی تعدادی از ستلال 

آوری شد تا مستندنگاری شتود. بتر استاس    سطحی جمع
هتای  شده اکثر سلالهای انجامها و مستندنگاریطراحی

ان میانه اس می است. حمام و این محوطه مربوط به دور
 آرامگاه موجود در محوطه نین متعلق بته دوران است می  

شده و مطالعه و تحلی  های انجاماست. بر اساس بررسی
شود که اگرچه ممکن است ها، این نتیجه حاص  میداده

ی جیرافیتتایی در دوران پتتیش از استت م و ایتتن منطقتته
ت ستکونت  ای جهت ی ساستانی، منطقته  خصو  دورهبه

ی بوده باشد و آثاری از این دوران در اطرا  این محوطه

ی طتور اخت  محوطته   باستانی وجود داشته باشد، اما به
بتا توجته بته    -باستانی شهر سیبه در روستتای کتوخرد،   

 -هتتایی کتته تتتا بتته امتتروز انجتتام شتتده استتتپتتژوهش
ی ساستانی  است و تعلق آن بته دوره  ای اس میمحوطه

ها و . البته در آینده و با انجام پژوهشبسیار مشک  است
کاوش در این محوطه امکان تائیتد و یتا رد ایتن نتتایا     

 وجود خواهد داشت.

 

 سپاسگزاری
شناستی شتهر   های آرکئوژئوفینیک و باستانبرنامه بررسی

شناستی کشتور و   سیبه با مجوز رسمی پژوهشکده باستتان 
حمایتتت اداره کتت  میتترا  فرهنگتتی، صتتنایع دستتتی و   

دشگری استان هرمنگان انجتام شتد. از آ تای محستن     گر
ضیایی مدیر ک  و تت و آ تای اشتکان مختتاری معتاون      
میتترا  فرهنگتتی و تتت استتتان سپاستتگناری . از اعاتتای 
شورای اس می روستای کوخرد به خصو  آ تای فرهتاد   
محمدیان و آ ای آگاهی و دهیار کوخرد، آ ای خلی  دیمر 

رکنتتان دهیتتاری و  و آ تتای عبتتدالرحی  محمتتودی از کا 
همچنتتین امتتام جمعتته کتتوخرد آ تتای شتتاکر بتته ختتاطر  

هتای  های مستمرشان با هیئت، در طول فعالیتت همکاری
میتتدانی، کمتتال تشتتکر را داریتت . از اعاتتای هیئتتت      

شناسی و آرکئوژئوفینیک شهر سیبه: آ ایان ابراهی  باستان
روستایی فارسی، بامشتاد ییمتایی و علتی محمتودی نیتن      

 سپاسگناری .
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