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Abstract 
After half a century, a new excavation project was launched in Orzu’iyeh (Soghan valley), south-
eastern Iran where the well-published Tepe Yahya is located. Tepe Yahya was discovered in 1967 by a 
survey team from Harvard University under the direction of C.C. Lamberg-Karlovsky. It was 
occupied, with interruptions, from the late Neolithic to the early Sasanian period. Indeed, Tepe Yahya 
remains the main controlled excavation carried out to date within south east Iran. According to the 
cultural sequence of Tepe Yahya, periods VI and V appeared to be the Chalcolithic levels of the site 
(6th-4th Millennium BC). This paper intends to present the results of a new excavation project in this 
area. Due to the exciting discovery of major Bronze Age urban centers in south-eastern Iran, such as 
Shahr e Sukhteh (Sistan), Shahdad and Konar Sandal (Jiroft), most scholarly attention has been given 
to the 3rd millennium BC. As a result, the cultures preceding the Bronze Age have been often 
neglected, whereas the Bronze Age cultures had developed from the Chalcolithic ones. Tepe 
Vakilabad, as a Chalcolithic key site in the south-eastern Iran, would help us to recognize better the 
cultures of this era. This mound is located in the Orzu'iyeh district in the south west of Kerman 
province, south-eastern Iran. The area of Orzu'iyeh is known in the archeology of Iran due to the 
presence of Tepe Yahya and also to its strategic location. This area is a natural corridor drawn in the 
east-west direction connecting south of Kerman province to Fars. The eastern part of this plain 
includes Soghun Valley (where Tepe Yahya is situated), and the middle and western parts are 
respectively Dowlatabad and Vakilabad plains. This mound contains more than 4 meters of cultural 
layers belonging to the chalcolithic periods which reveal how important this site could be, but 
unfortunately, it is badly damaged and bulldozed. This paper states the results of the stratigraphy 
excavation of Tepe Vakilabad, where a total of 6 C-14 radiocarbon charcoal samples were collected 
from the only trench of this mound and analyzed by the Accelerator Mass Spectrometer (AMS) 
method in the laboratory of university of Lyon, France. Since the chronology of south-eastern Iran is 
based on the old and not very precise results of Tepe Yahya and Tal-Iblis excavations, it needs the 
revision. The main objective of this study was to go through the chronology table of south-eastern 
Iran and discuss it critically with the aid of Vakilabad and the other recent excavations results of the 
region, such as Tepe Dehno Shahdad. According to a comparative analysis based on the ceramics of 
this excavated settlement site, it could be concluded that Vakilabad belongs to Yahya V culture, and 
based on the absolute dating results (mostly ceramics), this site dates back to the early fifth 

 
* Corresponding author: shafie.mozhgan@yahoo.com 

Original Paper 

https://jra-tabriziau.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/jra.5.1.81
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/jra.5.1.81


Shafiee et al. / Journal of Research on Archaeometry 1 (2019) 81‒94 

 
 
millennium BC to the mid-fifth millennium BC. Finally, the Chalcolithic cultures of the southern Iran 
will be discussed in a broader context of Near East. It is obvious that the reappraisal of the 
chronology of this vast cultural region needs further studies, where the present paper may be able to 
collaborate in these researches.  
Keywords:  Tepe Vakilabad, Orzu’iyeh, Tepe Yahya, Absolute Dating, AMS 
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  آباد ارزوییه با استفادهگاهنگاری نسبی و مطلق تپه وکیل
 دهندهشتاب جرمی سنجیطیف با رادیوکربن گذاریتاریخ روش از
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 چکیده
و  سنوتته  شنهر کنارصنند،،   ازجملنه های عصر مفرغ این  منقهنه   وفور و غنای محوطهشرق ایران به علت  عصر مس و سنگ جنوب

دوره  هنای فرهننگ عصنر مفنرغ ریشنه در     هنای فرهننگ  کهدرحالیاست  قرارگرفتهشناسان محههان و باستان موردتوجهکمتر شهداد، 
صنوغان واقند در جننوب اسنتان      یدره یک ضنرورت اسنت.   ق.مهای پیش از هزاره سوم مقالعه فرهنگ رویازای سنگی دارند. مس

است که کماکان مبنای توالی فرهنگی و گاهنگناری منقهنه    شدهشناتتهشناسی ایران تپه یحیی در باستان دربرداشت  واسقهبهکرمان 
ینک محوطنه    عننوان بهآباد تپه وکیل ازتاریخیپیشپس از گذشت حدود نیم سده از کاوش تپه یحیی، کاوش محوطه رود. به شمار می

پژوهش حاضنر بنه معرفنی     یاری تواهد داد.های ای  دوره یران، ما را در شناتت بهتر فرهنگشرق اشاتص عصر مس و سنگ جنوب
 منقهنه،  ازتناری  پیشهای از فرهنگ روزبهدر راستای دستیابی به یک گاهنگاری . پردازدآن می نگاریالیهکاوش نتایج و  آبادوکیلتپه 
منورد   گنذاری تناری  جهنت   ،(AMS) دهننده شنتاب جرمی  سنجطیفو روش  14با استفاده از سالیابی مقلق کرب  نمونه ذغا،  6تعداد 

های قدیمی تپه یحیی و تل ابلیس نتایج حاصل از کاوش به ایران شرقاز جنوب  شدهارائهکه گاهنگاری نظر به این. آزمایش قرار گرفت
شنرق   جدو، گاهنگاری جنوب یراداتاز ا عضی، به بآبادوکیلتپه کاوش  توضیحضم  ، های  مهال .نیست اعتمادقابلگردد، چندان بازمی
را در ای  محوطه شناهد   Vهای سفالی، فرهنگ یحیی طبق یافته. دهدمیهای پیشی  را مورد ارزیابی قرار نگاریگاهو  پردازدمی ایران

نتنایج سنالیابی   . دگینر را دربر منی  همی  هزاره اواترتا م پنجبر اساس آزمایش سالیابی مقلق، ای  محوطه تاری  اوایل هزاره هستیم و 
بنرای تنوالی فرهنگنی تپنه      شنده ارائنه های قدیمی نشان داد که گاهنگاری آبادوکیلتپه  سنگیمسهای از فرهنگ آمدهدستبهمقلق 

سفا،  دوره نوسنگی با شدهشناتتههای گونه که زمان آغازی  هر یک از فرهنگیحیی و جنوب شرق ایران نیازمند بازنگری است. بدی 
 گردد.  تر بازد سده قبلبه چن کمدستسنگی تپه یحیی، بایستی و مس

 (AMS) دهندهشتابجرمی  سنجطیفروش  سالیابی مقلق،تپه یحیی، آباد، دشت ارزوییه، : وکیلواژگان کلیدی
 
 14155-6158: پستی کد انسانی، علوم و ادبیات دانشکده تهران، دانشگاه انهالب، تیابان تهران،: مکاتبات مسئو، *
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  مقدمه. 1
اش، در ت راهبننردیعیننموق واسننقهبننهدشننت ارزوییننه 

است. این  دشنت ینک     شدهشناتتهشناسی ایران باستان
ست که در جهت شنرقی غربنی کشنیده    ا کریدور طبیعی
جنوب استان کرمنان را بنه فنارس متصنل      وشده است 

کند. بخش شرقی دشت ارزوییه شامل دشت صوغان می
غربی آن به  )محل قرارگیری تپه یحیی(، بخش میانی و

 شنود. آبناد منی  و وکینل  آبناد دولنت ترتیب شامل دشنت  
شناسی موزه باستان هیئتده پراکنهای بررسی استثنایبه

هنناروارد بننه سرپرسننتی لمبننر      پیبننادی دانشننگاه 
 شهرستان ارزوییه شناسیو بررسی باستان [1]سکیفکارلو

در ای  منقهه صورت گرفت، دشنت  1388 [2]که در سا،
 قرار نگرفته است. موردمقالعهارزوییه تا به امروز چندان 

متر نهشته فرهنگی مربوط  4با حدود  ،آبادوکیلتپه 
 یهاتری  محوطهشاتصیکی از مس و سنگ،  عصره ب

 شنود شنناتته منی  ای  دوره در دشت ارزویینه   مربوط به
 بیشننتر هنندم مننا شننناتت  کننهازآنجننایی. (1)شننکل 
و بنازنگری   شنرق اینران   جنوب سنگیمسهای فرهنگ

در  بود، این  محوطنه   ای  منقهه ازتاری پیشگاهنگاری 
کنناوش  جهننت انجننام توسننن نگارننندگان 1395سننا، 
هنای سنالیابی   بر اساس آزمایش .انتخاب شد نگاریالیه
از تنهنا ترانشنه    آمنده دسنت بنه غنا،  نمونه ذ 6از  مقلق

و بر  .مق، ای  محوطه متعلق به هزاره پنجم کاوش شده
را در این    Vهای سنفالی، فرهننگ یحینی    اساس یافته

  محوطه شاهد هستیم.
دو محل باسنتانی تپنه یحینی و تنل ابلنیس، تنهنا       

شناسننی باسننتان هننایکنناوشهننایی هسننتند کننه محننل
ای در رابقنننه بنننا دوران اولینننه در منقهنننه  گسنننترده
هنای  . محنل اسنت  گرفتنه شنرقی اینران صنورت    جنوب

سوتته و بمپور شواهد و مندارکی پیرامنون   باستانی شهر
ی سنوم ارائنه   هنای اسنتهرار قبنل از هنزاره    آثار و نشانه

از  VAسنفالی مربنوط بنه دوران     آثار پراکندگی .اندنداده
 شنرقی، تنا محنل    حسینی در قسنمت چاه باستانی محل

و  گنردد منی غربی مشناهده   آباد در قسمتحاجیباستانی
شود و همچنی  را شامل می km 475ای بالغ بر محدوده
 کرمان تا قسنمت شمالی شهداد در قسمت باستانی محل

در VA ان هننای مربننوط بننه دورمیننناب، محننل جنننوب
جننوبی  -شنمالی در محنور  km 500بنر   ای بنالغ محدوده
، این  دوره  طنورکلی به. [1]شودمی سفالی دیده آثار توزید
یمی تپنه یحینی،   های قدشرق از طریق کاوش جنوبدر 

، تپه لنگر ماهان مرادآبادحسینی، تپه  تل ابلیس، تپه چاه
مهیاس اتینر در تپنه دهننو، تپنه دهننو      های کمو کاوش
اجننه ، گورسننتان تو[3]آبنناد جیرفننت ی، محقننوطشننرق
آبناد ارزویینه و   ، تپنه وکینل  [5]و تل آتشی بنم  [4]عسکر

 هنای کناوش اسنت.   شدهشناتتهمحوطه ورامی  جیرفت 
این    ازتناری  پنیش اتیر اطالعات جدیدی را در رابقه با 

منقهننه بننه مننا عرضننه کننرده اسننت و باعنن  ایجنناد    
 جنوب از شدهارائه ترپیشهایی در باب گاهنگاری پرسش

 شرق ایران شده است.
بنه   (VII, VI & V)هنای اولینه   در تپه یحینی دوره 
. گاهنگناری  اندشدهداده.م نسبت قهزاره پنجم و چهارم 
های اولیه تپنه یحینی چنندی  بنار     پیشنهادی برای دوره

توسننن کاوشننگران ت ییننر کننرده اسننت و هنننوز یننک   
است. بنر اسناس    موردنیازگاهنگاری سنجیده شده دقیق 

 VIIسکی و توماس بیل، دوره یحینی  فنظر لمبر  کارلو
.م( تنها دوره مربنوط بنه هنزاره پننجم     ق 4900-3900)
سنکی و  فزمانی که لمبر  کارلو .[1].م تپه یحیی استق

بیل گاهنگاری مقلق یحیی را ارائه کردند، پریکت ینک  
هنای اولینه یحینی ارائنه     تاری  بازسنجی شده برای دوره

، [6]تنر اسنت  رسد به واقعیت نزدینک کرد که به نظر می
در  بلندمندت زمنانی  وی دوره هفتم یحیی را ینک دوره  

نظر گرفته است که از اواتر هزاره ششم تا اواسن هنزاره  
گیننرد. در جنندو، گاهنگنناری   .م را در برمننیقپنننجم 

 VIB, VIA, VC & VBهای یحینی  پیشنهادی وی دوره
اند و یک دوره زمنانی کوتناه   شده دادهجایدر یک گروه 

ایشان گیرد. .م را دربر میقمربوط به اواسن هزاره پنجم 
را به اواتر هزاره پننجم و اواینل هنزاره     VA دوره یحیی
یک نمونه تاریخگذاری مقلنق از  .م نسبت داد. قچهارم 
پ.م را بنرای   3700-4250، تاری  آباددولت مرادآبادتپه 

، پریکت تناری   درمجموع دهد.نشان می VAدوره یحیی 
تپه یحینی   Vو  VIهای .م را برای دورهق 4600-3900

از متنثثر کند. ای  تاری  پیشنهادی تنا حندودی   ارائه می
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 جنوب شرق ایران یسنگمسکاوش شده دوره  یهامحوطهو دیگر  آبادلیوکموقعیت تپه  دهندهنشان ییایج رافنهشه  :1شکل 

Fig.1. The geographical map containing the location of tepe Vakilabad as well as other excavated calcholithic sites in SE 
Iran 

 
های قدیمی کالدو، برای ابلیس بوده است. کالدو، تاری 
را در نیمه دوم هزاره پننجم ق.م   IIو   Iهای ابلیسدوره

)سنفا، نخنودی    Iدوره ابلنیس   سفا،. [7]قرار داده است
تپه یحینی روا  داشنته    VBو  VCهای منهوش( در دوره

)قرمز منهوش(، سفا، راینج   IIاست و سفا، دوره ابلیس 
بوده اسنت. شنباهت معمناری و سنفا،      VAدوره یحیی 

، سنبب شنده   (VC,B,A)و یحینی  ( II,I) های ابلیسدوره
های هنزاره پننجم   است تا چنی  همسنجی بی  فرهنگ
طنورکلی، ازلحنا    ق.م ای  دو محوطه صورت بگیرد. به

هنای  گاهنگاری اتتالفات زیادی در رابقنه بنا فرهننگ   
شرق ایران وجود دارد. همچنی  هزاره پنجم ق.م جنوب 
های مشنابه در تپنه ابلنیس و    ازلحا  همسنجی فرهنگ

طنورکلی،  بنه   .[8]یحیی اتتالم گاهنگاری وجنود دارد  
هننای شننده بننرای فرهنننگ هننای قنندیمی ارائننه تنناری 
قرن ها نیمازتاری  جنوب شرق ایران که از زمان آنپیش
گذرد و همچنی  عدم وجنود ینک تنوالی منسنجم و     می

های منقهه، لزوم بنازنگری گاهنگناری   دقیق از فرهنگ
 کند.جنوب شرق ایران را دوچندان می

 

 پیشینه تحقیق .2
بنه   شنرق اینران   شناسی جننوب مقالعات باستانپیشینه 
های گسنترده سنر اور، اسنتای  در اواینل قنرن      بررسی

های . نخستی  کاوش[9]گرددبازمیبیستم در ای  منقهه 
شنرق   سننگی جننوب  هنای دوره منس  علمی در محوطه

دو  در ای  زمان .گرددبازمیایران به دهه هفتاد میالدی 
محوطه تپه یحیی در دره صوغان و تل ابلیس در دشنت  
بردسیر مورد کاوش قرار گرفتنند. تپنه یحینی در منرداد     

شناسنی پراکننده   هنای باسنتان  طی بررسنی  1967سا، 
موزه پیبادی دانشگاه هاروارد به سرپرستی لمبر   هیئت
گاهنگاری، تپه یحینی   ازلحا سکی شناسایی شد. فکارلو

قدیم به جدیند از  تهراری است که از دارای هفت دوره اس
تنری  اسنتهرار   اند. قدیمیشده گذاریشمارههفت تا یک 

آن یعنی دوره هفت مربنوط بنه دوره نوسننگی باسنفا،،     
های شش و پنج توالی فرهنگی تپه یحیی بنه دوره  دوره
تعلق دارند. دوره چهار مربوط به عصر مفنرغ   سنگیمس
های سه تا یک تپه یحیی به ترتیب مربوط به دورهاست. 

 ساسانی هستندپارتی/عصر آه ، دوره هخامنشی و دوره 
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 شنش بنیش از   یحیی بنه مندت   رسد تپهبه نظر می .[1]
سننکونت و اسننتهرار  مننداوم مننورد طننوربننههننزار سننا، 

سنکونت در آن مربنوط بنه     گرفته و تنها مرحله ققدقرار
 پنج طبهاتی هایدورهمیاناست که در ق.م  چهارم هزاره

A  و چهارC  هنای دورهمینان  در ق.م دوم هنزاره  و طنی 
محوطنه  دیگر  .[1]است گرفتهقرار  و سه Aچهار  طبهاتی

شرق ایران تنل ابلنیس   جنوب ازتاریخیپیشکاوش شده 
هنای اولینه   مقلق دوره است که بر اساس نتایج سالیابی

تعلنق   سننگی منس وره بنه د  آن )دوره صفر، ینک و دو( 
های اولیه تل ابلیس را به نیمه دوم کالدو، دوره. [7]دارد

همبسننتگی فرهنگننی  کننند. هننزاره ق.م منتسننب مننی 
دو محوطه تپه یحیی و تل  سنگیمسهای دوره فرهنگ
بنا  تپنه یحینی    VC-Bاست کنه دوره   گونه بدی ابلیس 

فرهننگ  همنان  سفا، شاتص نخودی با نهنوش سنیاه،   
بنا   تپنه یحینی   VAدوره  در تل ابلیس اسنت و  Iابلیس 

در تل  IIهمان فرهنگ ابلیس  سفا، قرمز با نهوش سیاه
هنا و همچننی    با توجنه بنه اینکنه کناوش    ابلیس است. 
های ارائه شده برای هر دو محوطنه یحینی و   گاهنگاری

رسند کنه ارزینابی    ، چنی  به نظر میاستابلیس قدیمی 
ضنرورت دارد.   هنا آنای جدید و ارائه گاهنگاری تازه بنر 

مهاله حاضر بر اسناس نتنایج کناوش و گاهنگناری تپنه      
 پردازد. به ای  امر می آبادوکیل

 

 آبادوکیلکاوش تپه  شناسیروشاهداف و  .3

به مندت ینک    95ارزوییه در آذر  آبادلیوککاوش در تپه 
ماه به سرپرستی حکمت اهلل مالصالحی و مژگان شفیعی 

عبنارت   آبناد لین وکانجام شد. اهدام اصلی کناوش تپنه   
دشنت    یازتنار شیپن فرهنگی  یتوالبهبودند از: دستیابی 

، تعینی  عرصنه و   یسننگ منس  یدوره ژهین وبنه ارزوییه، 
 یسنگمسپیشنهاد حریم، ارزیابی گاهنگاری مقلق دوره 

 یسننگ منس  روزبنه تپه یحیی، ارائه گاهنگناری مقلنق   
 جنوب شرق ایران. 

از انجام ای  پروژه، ای  محوطه طی بررسی  ترشیپ
. [2]بنود   شدهییشناسا 1386شهرستان ارزوییه در سا، 

بنه علنت    با توجه به اینکه بخنش اعظنم این  محوطنه    
انجام یک  ؛فعالیت عمرانی و کشاورزی از بی  رفته است

شنناتت هرچنه بیشنتر این       منظنور بهکاوش اضقراری 

 طنور بهتپه  یبه ای  صورت که عرصه ؛محوطه الزم بود
آن بنه   یکامل ویران و تنها بخنش کنوچکی از هسنته   

اسننت. از طریننق بررسننی  ماننندهیبنناق m 60× 70ابعنناد
در  احتمناالا  آبناد لین وک یکنه تپنه   مشخص شدسقحی 
تپه  یوارهیداستهرار داشته و با توجه به  Vیحیی  یدوره
 m 4بولندوزر، حندود    یهنا یبنردار تناک از  شدهحاصل
بنا این  دوره داشنتیم. تنهنا     ی فرهنگنی منرتبن   نهشته
را در باالتری  سقح تپه و از معندود   جادشدهیای ترانشه

روش  در سقح انتخناب کنردیم.   ماندهیباقجاهای سالم 
هنای فرهنگنی،   بنرای ثبنت و ضنبن نهشنته     کاررفتهبه

توانسنت هنر ننوع    سیستم لوکوس بود. هر لوکوس منی 
ای مانند دیوار، آوار، اجاق، کف استهراری، انباشت نهشته

. هر لوکنوس  ردیبرگ و چاله زباله و رسوبات طبیعی را در
جداگاننه ثبنت    یادوصنفحه  یبر روی ینک برگنه داده  

تری  به ترتیب ها از باالتری  تا پایی و لوکوس گردیدمی
هنای هنر لوکنوس    شدند. تمامی یافتنه می یگذارشماره
، هنای ذغنا،  گردید که شامل نمونهو ثبت می یآورجمد

هنای وینژه   هنای کوچنک و یافتنه   ابزار، استخوان، یافته
از هنر لوکنوس    آمنده دستبههای گردد. تمامی سفا،می
هنای شناتص بنرای طراحنی     و سنپس نموننه   شدهثبت

 گردید. انتخاب می
تپه  ینگارهیالتری  هدم از کاوش ، اصلیدرواقد

های ذغا، و انجام آنالیزهای ، برداشت نمونهآبادلیوک
سالیابی مقلق بود تا بتوان گاهنگاری دقیهی از 

جنوب استان کرمان ارائه کرد.   یازتارشیپهای فرهنگ
بر روی  شدهکنتر،جهت نیل به ای  مهصود، یک کاوش 

های ذغا، توالی فرهنگی محوطه صورت گرفت و نمونه
های متفاوت آن برداشت گردد و از ای  میان از الیه

 ذغا، جهت دستیابی به سالیابی مقلق تعداد شش نمونه
ه با روش کشور فرانس 1در آزمایشگاه دانشگاه لیون 

مورد آنالیز قرار گرفت که  دهندهشتابجرمی  سنجفیط
 است.  شدهپرداتتهجلوتر به شرح آن 

 

 هاروشمواد و  .3-1

یه عالوه بر ارائنه  یشهرستان ارزو آبادلیوکدر کاوش تپه 
ای سنفا،،  یک گاهنگاری نسبی بر اساس روش مهایسه

تر آزمایش سنالیابی مقلنق   برای دستیابی به تاری  دقیق
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نموننه آننالیز    6در این  راسنتا تعنداد    نیز صورت گرفت. 
تمننامی  از اینن  محوطننه انجننام شنند.  قسننالیابی مقلنن

 6ذغننا، بودننند و از  موردمقالعننههننای سننالیابی نمونننه
ها متفاوت گردید. اندازه نمونه آوریجمدلوکوس مختلف 

ند. شند گنرم را شنامل منی    20بود و چند گرم تا بیش از 
کمچنه و بندون تمناس دسنت      وسنیله بهها تمامی نمونه

گرفتند تنا از  قرار می الفاصله در داتل فویل آلومینیومیب
جلوگیری شود. هر نمونه بنا توجنه بنه     هاآنآلوده شدن 

، دارای یک مختصنات و شنماره   پیداشدهبافتی که از آن 
، موردپژوهشهای سالیابی مقلق گردید. تمام نمونهثبت 
 سننج طینف روش  رادینوکرب  بنا اسنتفاده از    گیریاندازه
 (Accelerator Mass Spectrometer) دهننده شتابجرمی 

اسنت   صنورت بندی  مورد آزمایش قرار گرفت. روش کار 
هنای ذغنا، در زینر    هنای مناکرو نموننه   که ابتدا آالینده

هنا  نموننه  شدهانتخابمیکروسکوپ نوری حذم و بخش 
منبند احتمنالی آلنودگی     گوننه هرنیز جهت جلوگیری از 
مواد نمونه تالص، در اثنر   ازآنپسشیمیایی پاک شدند. 

دی اکسیدکرب  تبندیل   احتراق در لوله دربسته کوارتز به
در مرحلنه بناالتر، در    آمنده دستبهکرب   اکسیددیشد. 
به گرافیت تبدیل شند. این     گرادسانتیدرجه  550دمای 

واکنش با اسنتفاده از هیندروژن بنا تلنوی بسنیار بناال       
 2متوسنن و پنودر آهن      دهندهکاهشکاتالیزور  عنوانبه

ها به دلیل مرحله نمونه ازای پسانجام گرفت.  گرممیلی
هنای دقینق   نموننه  عننوان بنه دارا بودن عنصر گرافینت  

جرمننی  سنننجطیننفرادیننو کننرب  توسننن  گننذاریتنناری 
قرار گرفتند. غلظت رادیو کرب   مورداستفاده دهندهشتاب
با مهایسه مهادیر کنرب    دهندهشتابجرمی  سنجطیفدر 
هننایی کننه از  14و نیننز تعننداد کننرب   13و کننرب   12

آینند و مننواد و بننه دسننت مننی موردمقالعننههننای نمونننه
توسننن آژانننس  شنندهعرضننههننای اسننتاندارد شنناتص

موسسه ملی استاندارد و فناوری  انرژی اتمی و المللیبی 
. بنرای تخمنی  عندم ققعینت     [10]گنردد  مشخص منی 

اسنتاندارد )انحنرام اسنتاندارد( هنر دو شنمارش آمناری       
 شنده گرفتنه ها در نظنر  ها و پراکندگی دادهرادیوایزوتوپ

و سننالیابی رادیننو کننرب  متننداو،  گننذاریتنناری اسننت. 
 OxCal افنزار ننرم بنا اسنتفاده از   آباد وکیلهای تپه نمونه
های جوی داده روزتری بهبر اساس آتری  و ، 3.2نسخه 

تبندیل  به سا، تهنویمی   1توسن البراتوار دانشگاه لیون 
 .اندشدهارائهسیگما  2نتایج با تقای  .[11]گردید

 

 منظوربه زنیگمانهو  نگاریالیهکاوش  .4

 آبادوکیلتپه تعیین عرصه 

آباد به فاصله کمتر از یک کیلومتری باستانی وکیل یتپه
متنری جننوب جناده     490و  آبناد لین وکدهستان جنوب 

تپنه   .(2شکل ) است شدهواقدسیرجان  –ه ییآسفالته ارزو
که  قرارگرفتهدر دشت آبرفتی به نسبت همواری  ادشدهی

 ما، به جنوب است. رود فصلی تبرشیب مالیم آن از ش

بننا بسننتر عننریر آن سراسننر بخننش جنننوبی تپننه را در 
های همنوار پیرامنون بنا    است. بستر رود و پشته برگرفته
  (Konar)و درتتان کننار   (Resm)های پراکنده رسمبوته

های آبرفتنی پیرامنون   )محدود( پوشیده شده است. زمی 
ای های قلنوه که گفته شد از نوع سیالبی با دانهتپه چنان

ش  و ماسه پوشیده شده است و تپه باستانی  زودرشتیر
رسنی آن در بسنتر آبرفتنی     با تاک سفیدرنگ آبادلیوک

 کند.ی مییتودنما
متر اسنت.   9های پیرامون ارتفاع تپه از سقح زمی 
شنود  امروزه دیده منی  ازآنچهابعاد و اندازه اولیه تپه بیش 

یبنردار تناک های اتیر با طی دهه متثسفانه .بوده است
باسنتانی صنورت    بناارزش یی که از ای  تپنه کهن  و   ها

ی بنر پیکنره   ریناپنذ جبرانگرفته است ضربات سنگی  و 
حوزه بلکنه   تنهانه -های باستانیتپه  یترباارزشیکی از 

 بناارزش هنای  وارد آمده است. الیه  -جنوب شرق ایران
سننگی  مکنانیکی   هنای  فرهنگی تپه طعمه تیغ دستگاه

تننری  هننای مضننقرب، شننواهد کهنن شننده و در بننرش
اند. در ای  غنارت  شود که از بی  رفتهاستهرارها دیده می

 -نیمه شرقی تپنه   -بیش از نیمی از تپه تنهانهناآگاهانه 
روینه در  ی بنی هنا یبردارتاکاز بی  رفته است، بلکه با 

اسنت.   جادشنده یاای  محنل گنودالی بنا عمنق دو متنر      
 m 90× 260گفته شد ابعاد اولیه تپنه    یازاشیپکه نانچ

ی ویرانگنر این    هایبردارتاکبوده که در حا، حاضر با 
(. با ای  تفاسنیر  3رسیده است )شکل  m 60×70اندازه به

ی نگنار هین الانتخاب مکان مناسب برای ایجناد ترانشنه   
این  ترانشنه در ابعناد     آتنر  دربنود.   زین برانگچالشکمی 

5/2×2 m در جبهننه شننما، شننرقی تپننه، کننه از معنندود
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  یهینسبت به تپه یحیی در شهرستان ارزو آبادلیوکت تپه ی:  موقع2شکل 
Fig.2. The location of Tepe Vakilabad compared to tepe Yahya 

 

قسمت بود، باز   یترمرتفدتپه و  نخوردهدستی هابخش
واسنقه برشنی کنه    در ای  بخش، تپه بنه  (.4شد )شکل 

توسن بولدوزر در آن ایجادشده است دارای شنیب بسنیار   
رسد که ای  محل که برای نظر می تندی است. چنی  به
شده است پیش از تخریب محوطنه،  ایجاد ترانشه انتخاب
شده است. ترانشه ایجادشده، ترانشه در مرکز آن واقد می

آمده از این   دستهای بهگذاری شد. لوکوسنام Iشماره 
 .گنذاری شندند  بنه بناال شنماره    1001ترانشه از شنماره  

 4لوکوس شناسایی شد که در عمق  11درنتیجه کاوش، 
m  20و cm  (.5به تاک بکر رسید )شکل 

آباد نیز همانند مواد فرهنگنی  نتایج کاوش تپه وکیل
وطننه دربردارنننده  سننقحی نشننان داد کننه اینن  مح   

پنجم ق.م بوده است. از ای  ترانشه  استهرارهایی از هزاره
نمونه ذغا، برای انجام آنالیز سالیابی مقلنق بنا    6تعداد 

دهنده تهیه گردید. شنراین  سنج جرمی شتابروش طیف
محنر یافنت شندن    برداری بدی  شکل بود که بهنمونه

 

 
 

 پیرامونش )دید از شرق(آباد و منظرگاه طبیعی تپه وکیل :3شکل 
Fig.3. Tepe Vakilabad and its natural landscape (View from East) 
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 آباد و محل ترانشه )گوگل ارث(تپه وکیل ای:تصویر ماهواره4شکل 
Fig4. The satellite image of tepe Vakilabad and the location of the trench I on google earth 

 
گردد و با استفاده از کمچنه و  عملیات کاوش متوقف می

بدون تماس دست، نموننه ذغنا، در داتنل فوینل قنرار      
گرفت و سپس مختصات محل کشف آن در ترانشنه  می
هنای  گردیند. نموننه  برداری میصورت دقیق یادداشتبه

ا تنوالی  های متفاوت انتخاب گردیند ین  آنالیز شده از الیه
 آباد مشخص شود. فرهنگی استهرار در تپه وکیل

بر اساس گاهنگاری نسبی مبتنی بر مهایسه سفالی، 

 (Vآبناد، فرهننگ )یحینی    آمده از وکینل دستفرهنگ به
آبناد،  است. طبق کاوش ترانشه ایجادشده در تپنه وکینل  

 m 4حندود  های فرهنگی در این  محوطنه   حجم نهشته
 VAآبناد بنه دوره   هنای فرهنگنی تپنه وکینل    است. الیه

آباد نشنان داد کنه   یحیی تعلق دارند. کاوش در تپه وکیل
گرفته اسنت  ای  محوطه بر روی یک بستر طبیعی شکل

هنای اطنرام بلنندتر اسنت.     که چند متر از سقح زمنی  

 

 
 

 آبادتپه وکیل نگاریالیهترانشه  :5 شکل
Fig.5. The stratigraphic trench of Tepe Vakilabad 
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 آباداز تپه وکیل Vهای فرهنگ یحیی نمونه سفا،  :6شکل 
Fig.6. Ceramics of Yahya V culture recovered from 

Tepe Vakilabad 

 آباداز تپه وکیل Vهای فرهنگ یحیی نمونه سفا،  :7شکل 
Fig.7. Ceramics of Yahya V culture recovered from Tepe Vakilabad 

 
نبود.  ایرو تعیی  عرصه ای  تپه کار چندان پیچیدهازای 
منظور تعیی  عرصه و پیشننهاد حنریم تپنه    وجود بهباای 
ترانشه آزمایشی به ابعاد ینک متنر در     6آباد تعداد وکیل

مسناحت کنل    .یک متر در اطرام این  تپنه ایجناد شند    
 5/2ای که پراکنش سفا، وجود دارد محوطه در محدوده

هکتار است؛ امنا ازآنجاکنه بخنش زینادی از تپنه براثنر       
آالت مکنانیکی از  برداری و تسقیح توسنن ماشنی   تاک

 2mبی  رفته است تنها میزان مساحت باقیمانده تپنه بنه   
 عنوانآباد بهتوان از تپه وکیلرو میرسد. ازای می 2500

 یک محوطه روستایی کوچک در دشت ارزوییه نام برد. 
 

  آبادوکیلگاهنگاری نسبی تپه .4-1
تری  یافته در کاوش ای  ترانشه اسنت. بنر   سفا، فراوان
هنای  آمده از ای  کاوش، الینه دستهای بهاساس سفا،

آباد به دوره پنجم یحیی تعلنق دارنند.   فرهنگی تپه وکیل
طورکلی در دو طیف نخودی و بههای ای  محوطه سفا،

ها را سنفا، بنا پوشنش    غالب سفا،گیرند. قرمز قرار می
که مربنوط بنه    (Black on Red)قرمزرنگ با نهش سیاه 

 (.6و 8دهند )شنکل  یحیی است تشنکیل منی   VAدوره 

یحیی یعنی سفا،  VBهای شاتص دوره همچنی  سفا،
وطه نیز از ای  مح (Black on Buff)نخودی با نهش سیاه 

ذکر است که این  ننوع   (، شایان7و 8دست آمد )شکل به
سفا، ازلحا  کمیت نسبت به سفا، قرمز، درصد کمی از 

توان رو میدهد. ازای ها را به تود اتتصای میکل سفا،

در تپننه  VAنتیجننه گرفننت کننه فرهنننگ دوره یحیننی  
آباد مستهر بوده است هرچند سنت سفالی دوره قبلی وکیل

ققعه سفا،  266نیز در ای  دوره تداوم داشته است. تعداد 
سناز و  هنا دسنت  از ای  ترانشه به دست آمد. ای  سنفا، 

هنای  دارای تزییناتی چون تقوط مستهیم، هاشور، طنرح 
هندسی و جناغی هستند. تعنداد کمنی از ققعنات دارای    

روی سقح داتلی هسنتند. ینک نموننه سنفا، بنا       نهش
امضای سفالگر به دست آمد. ای  ققعه یک کنف صنام   
اسننت کننه دور آن یننک نننوار سننیاه کشننیده شننده و از  

رود و روی به شنمار منی   VAهای سفالی یحیی شاتصه
 شود.سقح تارجی کف امضای سفالگر دیده می

 

به  آبادوکیلتپه مطلق کربن  گذاری.تاریخ4-2

 AMS-14C روش
آباد منجر به شناسایی دو دوره سنفالی  کاوش در تپه وکیل

در این  محوطنه شند. فرهننگ      VBو یحینی   VAیحیی 
یحینی  است و سفا،  VAسفالی غالب ای  محوطه یحیی 

VB  زمنان و در تعنداد محندود در تمنام     طنور هنم  نیز بنه
نتایج تورد. های دارای سفا، ای  محوطه به چشم میالیه

نموننه   6آباد بنر اسناس   مقلق از کاوش تپه وکیلسالیابی 
آمنده از تنهنا   دسنت های ذغا، بنه بر روی نمونه 14کرب  

دهنده سنج جرمی شتابترانشه کاوش شده به روش طیف
، بازه 14است. ای  دوره استهراری، بر اساس سالیابی کرب 

 (.9 (A-F)گیرد )شکل ق.م را دربر می 4800-4300زمانی 
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  ارزوییه آبادوکیلاز تپه  VAو یحیی  VC-Bیحیی  : طرح سفا،8شکل 
Fig.8. Pottery drawing 

 

 
 

 1004، لوکوس آبادتپه وکیل I ترانشه 14کرب  گذاریتاری  نمودار: A9شکل 
Fig. 9A: 14C date from Tepe Vakilabad, Trench I, Locus 1004 
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 14کرب  گذاریتاری  نمودار: B9شکل 

 1005آباد، لوکوس تپه وکیل Iترانشه 
Fig. 9B: C14 date from Tepe 

Vakilabad, Trench I, Locus 1005 

 
 
 

 14کرب  گذاریتاری  نمودار: C9شکل 

 1006آباد، لوکوس تپه وکیل Iترانشه 
Fig. 9C: C14 date from Tepe 

Vakilabad, Trench I, Locus 1006 

 
 
 

 14کرب  گذاریتاری  نمودار: D9شکل 

 1009آباد، لوکوستپه وکیل Iترانشه 
Fig. 9D: C14 date from Tepe 

Vakilabad, Trench I, Locus 1009 
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 14کرب  گذاریتاری   نمودار: E9شکل 

 1010آباد، لوکوس تپه وکیل Iترانشه 
Fig. 9E: 14C date from Tepe 

Vakilabad, Trench I, Locus 1010 
 

 
 

 14کرب  گذاریتاری   نمودار: F9شکل 

 1011آباد، لوکوس تپه وکیل Iترانشه 

Fig. 9F: 14C date from Tepe 
Vakilabad, Trench I, Locus 1011 

 

 
 

و ارزیابی تپه  آبادوکیلگاهنگاری تپه  .4-3

 یحیی
آبناد و گاهنگناری   های سفالی تپه وکینل داده با توجه به
دانیم که ای  ای  تپه با تپه یحیی می ایمهایسهنسبی و 

نتنایج  استهرار داشنته اسنت.    VA محوطه در دوره یحیی
هنای ذغنا،، اطالعنات    بر روی نمونه 14کرب  آزمایش 

در اتتینار منا قنرار داد. بنر      جدید و جالبی از ای  دوره را
.م استهرار داشنته  ق 4800طبق ای  اطالعات ای  تپه از 

  سا، نیز به حیات تود ادامه داده است. 500و حدود 
و تومناس بینل،    سنکی فکارلوبر اساس نظر لمبر  

پ.م( تنهنا دوره مربنوط    4900-3900) VIIدوره یحیی 
بنا   کنه درحنالی . [1].م تپه یحیی است قبه هزاره پنجم 
 ای  بازه زمنانی دوره یحینی   ای  پژوهشتوجه به نتایج 

VAهنای  بایند گاهنگناری دوره   قاعدتاایرد و گرا در برمی
پریکت ینک  هرچند تر نیز مورد بازبینی قرار بگیرند. قبل

هنای اولینه یحینی ارائنه     دوره تاری  بازسنجی شده برای
 ایشان دوره یحینی  ،[6]تر استکرد که به واقعیت نزدیک

VA     م قرا به اواتر هزاره پنجم و اواینل هنزاره چهنارم.
 مرادآبناد مقلق از تپه  گذاریتاری یک نمونه نسبت داد. 

.م را بنرای دوره یحینی   ق 3700-4250، تاری  آباددولت
VA 4600، پریکنت تناری    درمجمنوع  دهند. نشان می-
تپنه یحینی ارائنه     Vو  VI های.م را برای دورهق 3900
از  متننثثرکننند. اینن  تنناری  پیشنننهادی تننا حنندودی مننی
های قدیمی کالدو، برای ابلیس بوده است. کالدو، تاری 
.م قرا در نیمه دوم هزاره پننجم   IIو   Iهای ابلیسدوره

)سنفا، نخنودی    Iقرار داده اسنت. سنفا، دوره ابلنیس    
تپه یحینی روا  داشنته    VBو  VCهای منهوش( در دوره

)قرمز منهوش(، سفا، راینج   IIاست و سفا، دوره ابلیس 
بوده اسنت. شنباهت معمناری و سنفا،      VA دوره یحیی

، سنبب شنده   (VC,B,A)و یحینی   (II,I)های ابلیس دوره
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 آبادوکیلتپه از  آمدهدستبهی تپه یحیی بر اساس گاهنگاری مقلق سنگمس ارزیابی گاهنگاری دوره :1جدو، 

Table1: Revision of the chronology of the Chalcolithic period of Tepe Yahya based on Tepe Vakilabad excavations 
 

Proposed Chronology 
of Author 

پیشنهادی  گذاریتاری 
 نگارنده

Proposed 
Chronology of 

Prickett 
پیشنهادی  گذاریتاری 

 پریکت

Proposed Chronology of 
Lamberg-Karlovsky and 

Beale 
پیشنهادی  گذاریتاری 

 کارلوفسکی و بیل

Period 
 دوره

5300-4800 BC 
 ق.م 4800-5300

 
4800-4200 BC 

 ق.م 4200-4800

millennium  thMid 5
BC 
 

 thearly 4-thLate 5
millennium BC 

ی پنجم ق.م هزارهاواتر 
 ی چهارمو اوایل هزاره

 
3900-3300 BC 

 ق.م 3300-3900

VC& VB 
 

 
VA 

 
های هنزاره پننجم   است تا چنی  همسنجی بی  فرهنگ

ق.م ای  دو محوطه صورت بگیرد. اما باید در نظر داشت 
ازتاری  ابلیس نیز های پیشهای فرهنگگذاریکه تاری 

هنای  قدیمی هستند و چندان مورد اعتماد نیستند. کاوش
جدید در تپه دهنو و دهنو شرقی شهداد بنر داننش منا از    

اینکنه  افزود. بنا توجنه بنه     I,II&IVهای ابلیس فرهنگ
هنا در این    از این  دوره  14هنای کنرب    نتایج آزمنایش 

طور از محوطه نوسننگی  و همی  [12]ها را داریم محوطه
نینز سنالیابی در دسنت     [13]با سفا، گاوکشی اسنفندقه  

ازتناری  جننوب   است، بازنگری جدو، گاهنگناری پنیش  
شرق ایران ممک  است. امید است که با انجام کارهنای  

شده منورد نهند و بنازبینی    کمتر شناتته هایعلمی، دوره
گونه کنه گفتنه شند، نتنایج سنالیابی      همان قرار بگیرند. 
آبناد نشنان داد کنه    آمنده از تپنه وکینل   دسنت مقلق بنه 

سننگی(  گاهنگاری دوره پننجم تپنه یحینی )دوره منس    
شده کاوشگر یحینی، حندود   تر ارائهنسبت به تاری  پیش

 (.1دو، گردد )جیک هزار سا، به عهب بازمی
 

 بحث .4-4
ینک محوطنه شناتص کنه تنوالی       عننوان بهتپه یحیی 

تننا دوره  (VII)یحیننی  فرهنگننی آن از دوره نوسنننگی 
فرهنگنی در   بندی دورهاساس  ؛گیردبرمیساسانی را در 

از  آمدهدستبهجنوب استان کرمان است. سالیابی مقلق 
هنای فرهنگنی   های تپه یحیی مبنای زمنانی دوره کاوش

کننه در تصننوی  ایمسننئلهرود. شننمار مننی منقهننه بننه

هنای یحینی وجنود دارد، قندیمی بنودن      گاهنگاری دوره
از آن است که به حندود   آمدهدستبههای مقلق سالیابی
گنذرد. بنا   منی  هنا آن هایآزمایشاز زمان انجام  قرننیم

یعنی مشنخص نبنودن زمنان دقینق      ،توجه به ای  مهم
ت ما از تحوالت های فرهنگی منقهه، درک و شناتدوره

، روازاین  . نیسنت فرهنگی در بستر تاریخی تنود دقینق   
های بیشتر بنرای ارزینابی   و محوطه آبادوکیلکاوش تپه 

 روزبنه گاهنگاری تپه یحینی و ارائنه جندو، گاهنگناری     
بنر  ، مثنا، عننوان بنه است.  ناپذیراجتنابمنقهه ضرورتی 

قدیمی تپه یحیی، تناری  پیشننهادی    گذاریتاری اساس 
یعنننی دوره فرهنگننی تپننه   _ VAبننرای دوره یحیننی  

.م است. امنا شنواهد و   قاواسن هزاره چهارم  _آبادوکیل
است  آمدهدستبههای منقهه از کاوش اتیراامدارکی که 

 ازتناری  پنیش هنای  های پیشنهادی برای فرهننگ تاری 
 [8].منقهه کرمان را با پرسش و تردید مواجه کرده است

هنای تپنه   ابی مقلنق نموننه زغنا،   نتایج حاصل از سنالی 
از  VAکه دوره فرهنگنی یحینی    دهدمید نشان آباوکیل

نیمنه دوم این    تا اواینل  و شروع اوایل هزاره پنجم پ.م 
تنداوم داشنته اسنت کنه در تضناد بنا گاهنگناری        هزاره 
 چراکنه  است مرادآباداز تپه یحیی و تپه  شدهارائه ترپیش
مقلق  گذاریتاری یک نمونه ذکر شد  قبالاکه  طورهمان
پ.م را  3700-4250، تناری   آبناد دولنت  مرادآبناد از تپه 

تناری    نیز پریکتدهد و نشان می VAبرای دوره یحیی 
تپه یحینی   Vو  VIهای پ.م را برای دوره 4600-3900

با در دست داشت  نتنایج جدیند از این      .[6] کندارائه می
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هننای فرهنگننی  دیگننر دورهدوره، ضننرورت بننازنگری  
اگنر  مشنخص اسنت.   جنوب شرق ایران نیز  ازتاری پیش

را  ( پ.م 4300-4800)تناری    VAبرای فرهنگ یحیی 
مبنی بر اینکه  سکیفکارلولمبر  ، نظریه در نظر بگیریم

تپنه   ق.متنها دوره مربوط بنه هنزاره پننجم     VIIیحیی 
که  دهدمیای  ارزیابی نشان . [1]شودمیرد  یحیی است

 سننگی منس هنای دوره  گاهنگاری هر ینک از فرهننگ  
تنر از  قبنل  صدسنا، کم به چند جنوب شرق ایران دست

. گردندبازمیاند، ذکر کرده هاآنبرای  ترپیشتاریخی که 
جندو،   پیشنرو  شناسیباستانهای امید است که پژوهش

 روز و دقیهی از جنوب شرق ایران ارائه کند. گاهنگاری به

 

 گیرینتیجه .5
هنای  تنری  محوطنه  یکنی از مهنم   عننوان بنه تپه یحیی 

رود؛ چراکه جنوب شرق ایران به شمار می ازتاریخیپیش
توالی فرهنگی منقهه را از دوره نوسنگی باسفا، تا دوره 

هنای لمبنر    اسنت. کناوش   دادهجنای در تود ساسانی 
پیش منجر به ارائه  قرننیمدر  یحیی در تپه سکیفکارلو

یننک جنندو، گاهنگنناری و دوره بننندی فرهنگننی بننرای 
 مورداسنتفاده منقهه جنوب شرق گردید که کماکان نینز  

هنای  ، دورههنگاریجدو، گاای  بر اساس  گیرد.قرار می
 سننگی منس شش و پننج تپنه یحینی مربنوط بنه دوره      

در غرب دشت  آبادوکیلتپه  نگاریالیهباشند. کاوش می
کیلننومتری غننرب تپننه یحیننی( منجننر بننه  70صننوغان )

شناسایی فرهنگ دوره یحیی پنج در ای  محوطه گنردد.  

ای را فراهم آورد تا بتوان بنا ارائنه   زمینه آبادوکیلکاوش 
مقلق جدید از ای  فرهننگ، بنه ارزینابی و     گذاریتاری 

لمبنر   توسن  شدهارائههای قدیمی بازنگری گاهنگاری
بنا   تپه یحیی پرداتت. سنگیمسسکی برای دوره فکارلو

پنجم تپنه   دورهتوجه به اینکه گستره ج رافیایی فرهنگ 
یحیی در یک منقهه وسنیعی از جننوب شنرق اینران از     

، اهمینت گاهنگناری   گیردبرمیبلوچستان تا کرمان را در 
اسنت.   دوچنندان از این  فرهننگ    آبناد وکینل جدید تپه 

بنر اسناس شنش نموننه      آبناد وکیلگاهنگاری جدید تپه 
بنازه زمنانی    VAفرهنگ یحیی ، نشان داد که 14  بکر

شنود. این    را شامل می مربد دوم و سوم هزاره پنجم ق.
توسنن لمبنر     شنده ارائنه تاری  حدود یک هزاره تاری  

گردانند.  سکی برای ای  فرهنگ را به عهب برمنی فکارلو
نشنان داد کنه گاهنگناری تپنه      آبادیلوکگاهنگاری تپه 

( سنگیمسهای اولیه آن )نوسنگی و دوره ویژهبهیحیی 
 نیازمند یک بازنگری اساسی است. 

 

 سپاسگزاری

جهت صدور مجنوز کناوش    شناسیباستاناز پژوهشکده 
تانم دکتنر میشنل کنازانوا      م. ازیسپاسگزار آبادوکیلتپه 

در  14کنرب    هنای آزمنایش جنام  برای میسنر کنردن ان  
. همچنی  از تمنام کسنانی   میکندانشگاه لیون تشکر می

مشنارکت  آبناد  وکینل که در کار میدانی پروژه کاوش تپه 
چنی  آقای علیدادی سلیمانی که ناظر ای  و هم اندداشته

 کما، تشکر را داریم.پروژه بودند، 
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