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Abstract 
Recently, three season of archeological investigation on the Esfandagheh plain in Kerman province has 
been carried and several Neolithic sites back to seven and six millennium BC has been recorded in this 
region. Among these, Gav Koshi is a small Neolithic site less than one hectares and has been located 
in the northwest city of Jiroft. Based on the results of three season of excavations, the site has two 
important ceramic Neolithic phase of early seventh (with more than 500 years of occupation) and late 
seventh millennium BC with some gaps between on it. In recent chronological study, Khanipour and 
Niknami (2017) propose the following chronological tables for the Fars regions includes Transitional 
Rahmat Abad (7500-7000 BC), Formative Mushki (7000-6400 BC), Mushki (6400-6000 BC), Jari (6000-
5600 BC) and Shams Abad (5600-5200 BC) and therefore, the first phase of Gav Koshi back to the 
Formative Gav Koshi (700-6500 BC) with local development. While the site abandoned for a short 
period of time, it was reoccupied again during the Gav koshi period (ca. 6400-6000 BC, see table 1). 
The ceramics of the first phase is completely local and handmade with a fine greyish slip covered on 
the surface. The red geometric broken lines applied on the exterior around the neck of bowls or 
diamond used the entire of surface???. The houses were made with mudbrick structures (35×12×12 
cm), sometimes the thickness of mudbrick is 50 cm, and so three mudbrick contains the thickness of 
wall, where they have been usually joint to each other.  The houses dimensions were usually between 
2.50 m to 4 m, indicates enough space for each family. Usually, the floor was covered by red ochre.  For 
the roof, they usually used local reed which is still grow in the region. One of the important discovery 
of Gav Koshi was a room with dimensions of 285×360 cm, with a floor raised look like a platform and 
the floor carefully painted with red ochre. The whole internal walls were also painted with red ochre. 
Numerous of animal bones and also lots of human and animal figuries were found inside the room, 
indicates that the room had been probably used for ritual practices.  The second phase was very close 
to the surface and it seems by the time the archtectural remains have been destroyed. While the ceramic 
of the lower layers indicates local development, but chronologically, the ceramics of upper layers reveal 
regional chrecterestics similar with Kushk-e Hezar, Mushki/Bashi, Qasr e-Ahmad and Harmangan in 
the Fars region (Khanipour and Niknami, 2017). During the second phase of Gav Koshi, several 
samples of mortars and pestles found with the obsidian cores and blades, all indicates regionalization 
of Kerman Neolithic during the last quarter of seven millennium BC.  
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 چکیده
 صهور  گرته    « یحیهی تپهه »و« ابلهی  تهل »چهل خورشیدی در دو تپهه باسهتانی   شناسی که در دهههای باستانکاوشنخستین 

به دوره نوسنگی نسهب    -رسدنمی ق.مهای هزاره ششم که البته تاریخ نسبی آن به بیش از نیمه-های استقراری را ترین الیهدیمق
ضهروری   .شناسان در جنوب شرق ایران قرار دادهای اخیر در تل آتشی بم نیز چالش جدیدی را پیش روی باستان. کاوشه اس داد

ههای مرهر ،   این دوره مهم ترهنگی، ابهامها  پهیش روی و ایهده    ی برخوردار ازهامحوطهی در نگارهیالبود تا با انجام پژوهش و 
ههای دوره نوسهنگی اسه   پهژوهش و کهاوش      الیهه  دربردارنهده که کدام محوطهه باسهتانی    سؤالگردد. لذا با طر  این  سامانمند
آگاهی از وجود یا عدم وجود این دوره مهم ترهنگی در جنوب شرق ایران و سامان بخشیدن به  باهدفی تپه گاو کشی، شناسباستان

ی نگهار هیالی سه تصل بر پایه اس . شدهواقعو جنوب کرمان  ، آغاز شد. این تپه باستانی در دش  اسفندقه جیرت ادشدهابهاما  ی
و سالیابی مرلق صور  گرتته، این ترهنگ در اواخر هزاره هشتم  آمدهدس بهی، اسناد و مدارک شناختباستانو کاوش الیه به الیه 

تا پایان این هزاره، به حیها    ق.مهای اسالف خود به رشد، شکوتایی و بالندگی رسیده و طی هزاره هفتم ، به پشتوانه ترهنگق.م
ای در مصهنوعا  سهنگی چهون    نرقهه ای و تهرا م خویش ادامه داده اس . این ترهنگ هرچند از ارتباطا  ترهنگی تجاری منرقهه 

نوسنگی  ق.م 0777توان گف  که در ابسیدین برخوردار بوده  اما در زمینه سبک سفال دارای مختصا  ترهنگی مستقل اس   و می
ای ای و تهرا منرقهه  ، گاوکشی از ارتباطا  تراگیر منرقهه ق.م. از نیمه دوم هزاره هفتم شده اس با سفال در محوطه گاوکشی آغاز 

های نوسنگی که در گستره استان امروزی تهار  قهرار دارد، برخهوردار اسه . ایهن      برخوردار شده و از بیشترین ارتباطا  با محوطه
پردازد  و تالشی خواههد  های صور  گرتته مینوشتار به ارائه گاهنگاری نسبی و مرلق تپه گاوکشی و شر  نتایج حاصله از کاوش

ای تبیین نماید. بر این اعتقادیم که گاوکشی پنجره نوینی را برای ورود در دو بعد محلی و منرقه را آنداش  تا مختصا  ترهنگی 
 به این دوران در منرقه کرمان گشوده اس .

 11ت ، نوسنگی، سالیابی مرلق کربن: گاوکشی، جنوب زاگر ، کرمان، جیرواژگان کلیدی

 
 1110111111شناسی. تهران ایران کد پستی: دانشکده ادبیا ، گروه باستان ،دانشگاه تهران: مسول مکاتبا  *

  nader_134982@yahoo.com: پس  الکترونیکی

 شهده  چها   مقالهه  دهدمی اجازه مجله به Creative Commons Attribution License مجوز تح  نویسنده و اس ( گان)نویسنده به متعلق نشر حق
 .شود اشاره مجله این در مقاله اولیه انتشار به و حفظ اثر مؤلف حقوق اینکه بر منوط بگذارد اشتراک به دیگران با را

  مقاله پژوهشی

https://jra-tabriziau.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/jra.4.2.61
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.29252/jra.4.2.61


 های...کاوش کرمان بر اساس یدوره نوسنگ یمجدد گاهنگار یابی/ ارزی و حسن فاضلی نشلیمانیسل یدادینادر عل                              

 

 7931 زمستان و پاییز دوم، شماره چهارم، سال    │    26

 

 

 

 مقدمه. 1

 گسهتره اسهتان کرمهان کهه     ژهیه وبهجنوب شرق ایران و 

تنهو    واسهره به ، برگرتته اس را در ایراناز خاک  2/11%

اقلیمی و جغراتیهای طبیعهی بسهیار حهائز اهمیه  اسه .       
ی جغراتیههایی،  ههها داشهه  درون  نیتههر شههده شههناخته 

ی و طبیعی این منرقه وجهود بخهش جنهوبی    ریمحس یز
ی جوشان و پلهوار در غهرب   هایبلندبیابان لو  در شرق، 

ی هها کهوه رشهته ، زاراللهه دش  لهو ، ارتفاعها  ههزار و    
بشهاگرد در جنهوب و حهوزه پهنهاور     برآسمان، جبال بارز و 

بشهاگرد و جنهوب    کهوه رشهته جازموریهان در شهرق    آبگیر
مکان در حهوزه   نیترپس خاوری دش  جیرت  اس   که 

بوده و بخش بزرگی از آبریزگاه دیهرین حهوزه را تشهکیل    
رود جنهوب خهاوری ایهران     نیتهر بزرگرود دهد. هلیلمی

رمشهک و  ی شمالی چهون ارتفاعها  س  هاکوهاس  که از 
هنزا و برآسمان در شمال حوزه سرچشمه گرتته و په  از  
ی گذر از بخش میانی دش  جیرت  و رودبار، بهه بازمانهده  

ی هههادشه  . ونههددیپیمه ی جازموریههان امهروزین دریاچهه  
همواری چون دش  جیرته ، اسهفندقه، رودبهار، تاریهاب،     

ی دشهتی  هاپهنهترین منوجان، اُرزویه و صوغان، از بزرگ
ی هدتمند، هابرنامهعدم وجود روند. حوزه به شمار میاین 
ی و یا بهه همهین   شناختباستانو مرالعا  جامع  هایبررس

ی در شناسه میاقله نیریه دی و شناسه میاقله میزان مرالعها   
خها  جنهوب کرمهان سهب       طوربهجنوب شرق ایران و 

شده اس  شناخ  ما از نخستین شواهد حضهور انسهان در   
 کننهده گمهراه این پهنه وسیع، بسیار نهاق  و در مهواردی   

گف  سهم مرالعها  ایهن    توانیمباشد. در تعریفی دیگر 
غرب، غرب و جنوب غرب ایهران  حوزه در مقایسه با شمال

لعها   گران در مرامحققهین و پژوهشه  بسیار اندک اسه .  
ی و نوسهنگی حتهی زاگههر  را   سههنگنهه یپارخهود در ادوار  

  چهه  انهد دادهقهرار   موردمرالعهه ی اهیحاشمنرقه  عنوانبه
ای در انتههای جنهوب   رسد به اینکه مها از مکهان نویاتتهه   

منرقههه برخههوردار و دارای   عنههوانبهههشههرقی زاگههر   
ی حضور، رشد و بالندگی جوامع اولیه انسانی یهاد  ها یقابل

در گستره خهاور   اکنونهمیی که هاپژوهش. در اغل  کنیم
ی امنرقهه  عنهوان بهه از زاگهر    ابنهد ییمه نزدیک انجام 

ی در تحههوال  مختلههف در آغههاز نوسههنگی یههاد  اهیحاشهه

و یا اینکه نوسنگی شدن آن پیامد تغییرا  جنوب  کنندیم
دارابهی کهه تراینهد نوسهنگی     . [1]لوان  دانسته شده اس 

دن زاگر  مرکزی را در بوته ارزیابی مجهدد قهرار داده   ش
 عمهدتا   هانگرشاین نو   رسدیم: به نظر سدینویماس ، 

ناشی از کمبود اطالعا  کاتی از این منرقه در مقایسه بها  
نظری مناس   چهارچوبمناطق همجوار و نیز تقدان یک 

کهه کمبهود اطالعها      میه ادهیه عقما نیز بر ایهن   .[1]اس 
جنهوب   ریگدامنی و جغراتیای طبیعی نیز شناسمیاقلنیرید

شرق ایران بوده تها جهایی کهه چناناهه امهروزه محوطهه       
یا نوسنگی معرتهی شهود،    ی وسنگنهیپاری از ادوار ااتتهینو

ی نهوینی در بسهو و گسهترش    هاپرسشخود باعث طر  
جوامع روستانشین در کل ایهران در طهی ههزاره هشهتم و     

  یهک پهژوهش در دوره   ، خواهد شد. لذا ضرورق.مهفتم 
ههای طبیعهی و   نوسنگی که با توجه بهه شهناخ  قابلیه    

 سهؤال اکولوژیکی که در منرقه وجود داش  و با طر  این 
منرقهه برخهوردار طبیعهی،     عنوانبهکه آیا دش  اسفندقه 

ما هس ، ابتدا طهر    موردنظراستقرارهای دوره  دربردارنده
ی گاوکشه ی تپهه  شهناخت باسهتان بررسی و سهپ  کهاوش   

دانههیم پیشههنهاد و بههه اجههرا گذاشههته شههد. چنانکههه مههی 
بهر   رگهذار یتأثاکولوژیک از عوامهل   -ی طبیعیهایژگیو

اقتصهادی محسهوب    –ی اجتمهاعی  هها انیجرروندها و 
ی هها یژگیوکه در ابعاد مختلف مرر  هستند.  شوندیم

مختلف توپوگراتیکی، زمهین سهاختی و آب و ههوایی از    
تند که بهر سهاختارهای مختلهف    عوامل ویژه طبیعی هس

طبیعههی  انههدازچشههمشههناخ  اقلههیم و   .رگذارنههدیتأث
ها مقدمه درک ماهی  تحوال  عصر نوسنگی استقرارگاه

توان به تهم و شناخ  درسه  و  اس   که بدون آن نمی
دقیق از اسباب و دالیل پیدایش روستانشهینی و اقتصهاد   

ی شناسه باستانتولید غذا دس  یات   بنابراین امروزه در 
مبحث نوسنگی شدن، مرالعا   باألخ عصر نوسنگی، 

بهه شهمار    نیادیه بنی هها اته  یرهی از شناسه میاقلنیرید
اشاره شد، در جنهوب شهرق    نیازاشیپچنانکه  .[2]آیدمی

ی طبیعی با تنهو   هایژگیوجنوب کرمان  ژهیوبهایران و 
ناشناخته و مهجور مانده  تاکنونشود که اقلیمی دیده می

ی هها مؤلفهه  نیتهر مهم عنوانبه آناهاس . با برشماری 
دشه    تنهها نه، شودیمی انسانی، شناخته هاگروهحضور 
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وضه جغراتیایی که اسفندقه بلکه گستره وسیعی از این ح
، میکنه یمه یهاد  « رودلیه هلحوزه ترهنگی »از آن به نام 

ی و تداوم حیا  ی انسانهاگروهشرایو الزم برای حضور 
ی هاسالی شناختباستانی هایبررسرا تراهم آورده بود. 

اخیر، اسناد محکم و متقنی از این حضور را آشکار کهرده  
 اس .  

توجهی  درخوراتزون بر تپه گاوکشی، اسناد و مدارک 
ی سهنگی درشه  و   اتزارهادس از حضور انسان در قال  

ی در بررسهی  گاوکشدوره با تپه خشن چهار محوطه باز هم
تی علیههدادی ی کههه بههه سرپرسههشههناختباسههتانبههازنگری 
در کناره غربی دشه  اسهفندقه صهور  گرته ،      سلیمانی

اسه . مرالعهه اولیهه صهور  گرتتهه، ایهن        آمهده دس به
را بر پایه ترم و مشخصا  ظهاهری بهه دوره    اتزارهادس 
. این ابزارهها، ضهمن   [3]دهدنسب  می متأخری سنگنهیپار

ای از پیشهینه حضهور انسهان در دشه      اینکه اسناد ارزنده
اسفندقه و مناطق پیرامون با اقلیم مشابه را پیش روی مها  

، شواهد محکمی اس   که حضهور انسهان در   دهدیمقرار 
دوره نوسنگی در جنهوب شهرق زاگهر  و تهال  ایهران،      

اس . بررسهی   نبوده و از سابقه دیرینی برخوردار البداههیت
یی اسهههتقرارهایی از دوره دشههه  اسهههفندقه و شناسههها  

ی، نوسنگی، م  سنگ و مفرغ روزنهه امیهدی   سنگنهیپار
ی هههاترهنههگآوردن تههوالی  دسهه بهههبههود از آگههاهی و 

انسههان در ایههن حههوزه کههه بههه لحهها      خیازتههارشیپهه
ی پس  و گرم هادش ی و اقلیمی متفاو  از ریمحس یز

ی هها آباز سهر    m1077اس . دش  اسفندقه  تریجنوب
ی بهاغ بهرد در غهرب، کهوه     هها یبلنهد آزاد بلندی دارد  و 

قرقوتویه در شمال و کوه شیخ یعقوب در شرق بهه همهراه   
پسته وحشهی(  بنه ) یهاجنگلمراتع دشتی و پای کوهی، 

ی طبیعهی آن بهه شهمار    هها داشه  و بادام کوهی از درون 
ی که گاوکشی تپه شناختانباست. سه تصل کاوش روندیم
ی و انجهام کهاوش الیهه بهه الیهه خهاک در       نگهار هیالبا 

 ههای بهه ابعهاد   ی مختلف تپه و در قاله  ترانشهه  هابخش
m2×2  و کارگاه اصلیm7×7      صهور  گرته ، اطالعها

وی مها  ی از اسهتقرارهای دوره نوسهنگی را پهیش ر   اارزنده
آنیم تا ضمن برشمردن مشخصا  قرار داد. در این گفتار بر

نوسهنگی   نیه ازاشیپه  آناهه ترهنگی و نگاهی به چهالش  
ی هها  یه قابل، آمهده دسه  بهه ، به شر  آثار شدیمخوانده 

ترهنگی این محوطه و شر  و تفسیر نتایج سالیابی کهربن  
نخسهههتین تصهههل کهههاوش    محوطهههه بپهههردازیم.  11

ی په  از اخهذ مجهوز شهماره     گاوکشه ی تپه شناختباستان
میهههرا   پژوهشهههگاه از 10/2/1232تهههاریخ  272/227

بهه  1232ترهنگی و گردشگری، در تاریخ بیستم خردادماه 
 .درآمداجرا 

 

  پژوهش نهیشیپ .2
 سهه یدر مقا ران،یجنوب شرق ا یشناسباستان یهاپژوهش

 یبا جنوب غرب، شمال غرب و غرب سهابقه چنهدان دراز  
گستره و  نیصور  گرتته در ا یها یتعالندارد از محدود 

از دوره مه    شیاستان کرمان، که به مرالعا  په  ژهیوبه
 ییشناسا ،اس  و ناچیز محدود اریبس اس ، سنگ پرداخته

توسهو   متهأخر  یسهنگ انیه م دورهمکان مربهوط بهه    کی
راور در شههمال اسههتان  یکههیدر نزد Huckriede دیهههوکر

پراکنهده   یهها یبررسه ، [4]1223/ 1311کرمان در سهال  
پراکنهده و   طهور بهه کهه   1311در سهال   [5]ژوزف کالدول

عهالوه بهر   نموده و  یاز کرمان را بررس ییهابخش یگذر
 کیه  ی، بهه معرته  -ریدشه  بردسه   - یکاوش در تل ابل

 ریدر شههمال بردسهه یسههنگانیههممربههوط بههه دوره  انمکهه
 یبادیپ یموزهگروه  یپراکنده یهایبررسپرداخته اس    

در  [6]یلمبهرگ کارلوتسهک   یدانشگاه هاروارد به سرپرسهت 
صهههوغان در سهههال   یدرهاطهههراف شههههر کرمهههان و  

 موازا بهگوشک،  یاطراف رودخانه ی، بررس1310/1211
 از گهروه لمبهرگ   ک یپرتپه یحیی توسو مارتا  کاوش در

کوهبنهان   یسهنگ  یاتزارهها دسه   ی، معرت[7]کارلوتسکی
و مرالعا   هایبررس ازجمله، [4]تر عیرت لدیناتوسو جالل

 یهههایبررسههمحههدود صههور  گرتتههه در گذشههته اسهه . 
آلمههان و  نگنیدانشههگاه تههوب  یشناسههباسههتانمشههترک 
 رت ،یدر جنوب ج یو گردشگر یترهنگ را یپژوهشگاه م

و  [8]شهرسههتان قلعههه گههنج   یشناسههباسههتان یبررسهه
 یدر تهل آتشه   ریه اخ یهها سال یشناسباستان یهاکاوش

عمهران   دهیه شرق شهر بم،که به عق یلومتریک27واقع در 
از دوره مه  سهنگ اسه   از     شیاسهتقرار په   [9]انیگاراژ

محهدود در   یهاگزارشصور  گرتته و  یها یتعال گرید
 رود.یاز دوره م  سنگ به شمار م شیحوزه مرالعا  پ

دشهه  اسههفندقه و منههاطق یشههناختباسههتان یبررسهه
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 رانیدر نقشه ا تپه گاوکشی  یموقع:  1شکل

Fig 1: The Location of the Gav koshi in Iran Map 
 

 یبهه سرپرسهت   شمسی 1217 زییدر پا رامون،یپ یکوهستان
به انجهام   یکی از نگارندگان این مقاله )علیدادی سلیمانی(

مه  و سهنگ و مفهرغ     یهها محوطه. اتزون بر [10]دیرس
چهههار مکههان  خ،یازتههارشیپهه یهههادورهدر  شههدهشههناخته

 یهها گونهه قرار گرت   کهه   ییمورد شناسا یخیازتارشیپ
زمان ناشناخته بهوده و   تا آن ،سفال ژهیوبهو  یمواد ترهنگ

 یشناسه باسهتان  یهها گزارش ایو  هایبررساز  کیچیهدر 
. حضهور  اس نشده  دهیگستره استان کرمان ددر  شدهارائه

 یزنه گمانهه دش  محهدود بهه    نیشناسان در پهنه اباستان
دشه  )دره   یرهبر در بخهش شهمال   یمهد یآقا چندروزه
گورستان عصر مفرغ بهود. نظهر    کی( و کاوش در هیکنارو
که تعلهق   اتتهینو یهامحوطهموضو ، از وجود   یبه اهم

 نیهی تع شنهادیپ د،یبخشیمقو   یرا به دوره نوسنگ هاآن
کهه  - یگاوکشه تپه  یشناختباستانو کاوش  میعرصه، حر

اسهتقرارها بهه    نیه ا نیتهر مرتفهع  حالنیدرعو  نیتربزرگ
ارائه و مجهوز   یشناسانباستبه پژوهشکده  -رت یمشمار 
 .دیاخذ گرد الزم

 
 کاوشو روش  یمواد فرهنگ. 3
مواد و  ،یمصالح، معمار یتپه گاوکش .3-1

 هاروش
مسهاح ،   2km207از  شیبه  یاگسهتره اسفندقه بها   دش 

 لیه هل آبریهز  یحوضهه  در یکوه انیم یهادش از  یکی
 07دشه  بهه تاصهله     نیاس . ا رانیو جنوب شرق ا رود
 (.1لشک) قرار دارد رت یشهر ج یشمال باختر یلومتریک

 شهده ییشناسها  یهاتپهاز  یکی یگاوکش یباستان تپه
 یجنهوب  یکه در انتهها   رودیمبه شمار  ادشدهی یدر بررس

جنهوب   یمتهر  1777تپه به تاصهله   نیدش  واقع اس . ا
بسهتر   یو کناره باختر )گاوکشی( آبادتت  یروستا یباختر

کهه بهه    یعه یترا  طب کی. دارد قرار یگاوکش یرود تصل
گرتته اس   بستر  شکلجنوبِ رود -از جه  شمال  یبعت

درازای بوده اسه .   یانسان یهاگروهاستقرار  یبرا یمناسب
و پهنههای شههرقی غربههی آن  m177شههمال جنههوب تپههه 

اس   که نشانگر وسع  تپه کمتهر از یهک    m17  یتقربه
هکتار اس . بیشترین بلندای تپهه نیهز در بخهش شهمالی     

 .بلنهدی دارد  m 1اس  که از بستر رودخانه موسمی حدود 
 ی آزاد بلنههدی داردهههاآباز سههر   m1011ایههن تپههه  

 (.2و2های )شکل
ازتهاریخ دشه  اسهفندقه    شناسهی پهیش  گروه باستان

) تپهه  حهدومرز اتزون بر تهیه نقشهه و مشهخ  سهاختن    
، با ایجاد چههار کارگهاه )دو گمانهه بهه ابعهاد      تعیین حریم(

m2×2نگاری تپه به ابعهاد  ، یک گمانه با هدف الیهm2×2 
( بهه کهاوش در ایهن تپهه     m7×7و کارگاه اصلی به ابعهاد  

وچهک تاقهد آثهار معمهاری بهوده امها       . دو گمانه کپرداخ 
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 دید از شرق -یگاوکش: نمای عمومی تپه 2شکل 
-view from East General view of the Tepe Gav koshi Fig. 2: 

 

  
 

 های ایجاد شدهی و موقعی  ترانشهگاوکش: نقشه توپوگراتی و تصویر هوایی تپه 2شکل 
Fig. 3: Picture and Topographic map of Tepe Gav koshi and the excavated areas 

 
 شدیمسفال دیده  اغل  در قال  کهآنی ترهنگی هااتتهی

تاز پایانی تپه بوده که در صفحا  آینهده   یهاسفالمشابه 
که در بخش  m2×2 به آن خواهیم پرداخ . ترانشه با ابعاد

جنوبی تپه ایجاد شده بود بخشی از یک تضای معماری را 
 آمهده دسه  به یهاسفالکه آن نیز بر پایه  دادیمتشکیل 

 توجه درخورنکته  .به تاز پایانی استقرار در تپه تعلق داش 
تعمیهر  از کف تضا چهار دوره  آمدهدس به یهاهیال ،اینکه

 .[10]دادیمه و مرم  کف و استفاده مجدد از آن را نشهان  
بهه شهر     IIدر ترانشه  آمدهدس بهاما نظر به اهمی  آثار 
در بلنهدترین   IIترانشهه  . میپردازیمکاوش در این ترانشه 

بها برچیهدن   ایجاد شهد.   m7×7بخش شمال تپه و به ابعاد 
 قرعها   ،سرحی، از همهان ابتهدا   یهاهیالخاک ترسوده 

مضهررب خهاک و در    یهاهیالابزار سنگی در  زودرش یر
مواردی همراه با خاکستر و یا خهاک آتهش خهورده وجهود     

کشی با هدف ایجاد نظم در تههم  در کاوش تپه گاو داش .
، جهه   هها آن تهأخر نشان دادن تقهدم و   و هاهیالو درک 

و آثار معماری، از روش کانتکسه  در   هادادهثب  و ضبو 
ههای  کسه  تکان تهأخر حفاری و برای نشان دادن تقهدم و  

آثهار   اسهتفاده شهده اسه .    [11]مختلف از نمهودار ههری   
 هها دهیپدو سایر  (Feature)تیار:  معماری با شماره ساختار

متمهایز   یهها باته  حرارتی،  یهاسازهمانند الیه خاکستر، 
ثبه   ( context) بر اسا  شماره کانتکسه   غیرهخاک و 

، عمق ههر یاتتهه از   هااتتهی. برای ثب  دقیق عمق اندشده
گوشه شمال شرقی ترانشهه  بلندترین نقره ترانشه که میخ 

 .  شدیمسنجیده بود، 
 

 گاوکشی(ی ریگشکلدوره ) فاز نخست. 4
معمهاری  نخسهتین شهواهد   ،الیه به الیه خاک برداش با 
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 تاز قدیم(کشی )معماری نوسنگی گاو :1 هایشکل
 Fig. 4: The Neolithic architecture of Gav koshi (old phase) 

 
نسب  به بهاالترین سهر    متری سانتی 17از عمق  ،برش

 در ساخ  بقایای معماری کاررتتهبهمصال  . تپه آشکار شد
و مهالط گهل    cm12×12×27انهدازه   به بلندهای خش  را

 cm77هها تها   طول خش در مواردی د. ادتشکیل می ر 
ههای گیهاهی   خهرده  ،هها ی خشه  د. در خمیرهیرسمینیز 
 خوبی ورز دادهبه وقرار گرتته مورداستفاده احتمال کاه( )به
 ،قرار گرتتن سه خش  در کنهار ههم   طورمعمولبهاند. شده

  طورمعمولبهتضاها  .دهدعرض یک دیوار را تشکیل می
2m7/2-1 هموار و سهپ  بها گهل     ،ابعاد دارد. کف تضاها

، َبهرِ داخلهی   کف تضهاها اتزون بر  .ه شده اس اندود ،ر 
بخهش جنهوبی    با گِل ر  اندود شده اس . در نیز دیوارها

کارگاه، َبرِ داخلی دیوار اتاق، ابتدا با اندود گل ر  پوشهیده  
آمیهزی شهده اسه . از    رنهگ ، و سپ  با گِل اخرای قرمز

تضهاهای اسهتقراری در    برپهایی که  آیدبرمیشواهد چنین 
و اقلیم منرقه تصویر گرتته  این مکان، با آگاهی از جغراتیا

بهه  بها علهم    ،دشه  اسهفندقه   یاس . ساکنان ایهن دوره 
جه  وزش باد، بارش باران و یها تهابش   جغراتیای محل، )

بناهای خویش را در جه  و مکان مناسبی بر پا  (،خورشید
شهمال خهاوری   دیوارههای اصهلی کهه    اند. راستای ساخته

هها و یها تهابش    مصهون از بهارش   و ی بهوده جنوب بهاختر 
خورشید اس  گویهای ایهن ایهده اسه . اتهزون بهر ایهن،        

مجموعه، در ساخ  این واحد استقراری، پهالن   سازندگان
را بهرای سهاخ  بناهها بهه اجهرا       ایشهده طراحهی از پیش 
دلیههل آن نیههز، ایجههاد قرینههه در دیوارههها و  انههد. گذاشههته

آمهده،  دس تضاها در مجموعه آثار معماری به تضاهاس .

متصهل  قهائم بهه ههم     طهور بهگوشه بوده و دیوارها راس 
و  غربهی جنهوب شهرقی   ستای شمال را ،. دیوارهاشوندمی

دارای  ،هها در انتهها  خش  دارند. غربیجنوب شرقی شمال 
بهه قفهل و    ،زائده یا ترورتتگی اس . ایهن تصهویر خها    

کمههک  ،و اسههتحکام بیشههتر دیوارههها ههها خشهه  بسهه 
 (.1 )شکلکندمی

در تضهای   ویهژه بهه  های مختلهف بهرش و  در بخش
بههر روی کههف تضهها و روی دیوارهههای  2771کانتکسهه  

بقایای گیاهی به دس  آمد. این بقایای گیهاهی را   یادشده
 از خهانواده  «کُهل » گیاه بهه نهام   نوعیبهبا احتمال تراوان 

دهیم کهه در حهال حاضهر نیهز در بسهتر      نسب  می «نی»
شهواهد  ایهن   شهود. دیهده مهی   آبادباتالقی رودخانه حسین

بهر روی آوار   رنهگ خاکستریهای سفید تا گرده ر صوبه
را  یادشده . بقایای گیاهیبه دس  آمدموجود درون تضاها 

هها  شهواهد موجهود از نهو  پوشهش سهقف اتهاق       عنوانبه
سهقف، بهر روی کهف     تهروریختن کهه په  از    دانهیم می
 ،بهر روی کهف یهک تضها     ،. اتزون بر ایناس  ماندهباقی
کهه همهراه بها      به دسه  آمهد  ای از زغال و خاکستر الیه

درشه  بهود. در   زغهال  در قاله   قرعاتی از چوب سهوخته  
انتههای   در و ،قسم  شهمال بهاختری مجموعهه معمهاری    

شهده و بها   که تقریبا  از گوشة جنوب خاوری شرو  دیواری
تهرین  یکهی از اصهلی   ،امتهداد بهه سهم  شهمال بهاختری     
دهد، در بخهش خهارجی   دیوارهای مجموعه را تشکیل می

  بیرون آمدگی در محل اتصال دو دیهوار وجهود دارد  ، دیوار
توان نوعی پشتیبان ها را میکه استفاده از این نو  دیوارک
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برای دیوار و تضا برشمرد. گفتنی اس  هنگهام کهاوش در   
خهاک در برخهی   ههای  های اولیهه، بها برچیهدن الیهه    الیه

در نیمه جنوبی، سر  به نسهب    ویژهبه ،های برشقسم 
تهرش   ،که با خشه    با بات  متراکم به دس  آمد یسخت

، یادشهده شده بود. با تداوم کاوش و برچیدن خش  تهرش  
 تضاهای معماری آشکار شدند.  

در ابعههاد دارد.  cm277×277، طورمعمههولبههه تضههاها
، تضهایی بها   آمدهدس بهمرکزی مجموعه معماری بخش 

تهرین  که بزرگ  قرار دارد cm217×217ابعاد درخور توجه 
سکوسهازی شهده    ،کهف تضها   )اتاق( مجموعه اسه .  تضا

بهاال آمهده و    از سر  cm27اس . سکوی کف ، به ارتفا  
سهپ    یادشهده  ی. سکواس  برخوردارپرداخ  مناسبی از 

 ،بهها ظراتهه  و زیبههایی تمههام ،قرمزرنههگبهها گههل اُخههری 
شده اس . عالوه بر این، سر  داخلی تمهامی   آمیزیرنگ

 شهده اسه    آمیزیرنگاُخری قرمز،  دیوارهای تضا نیز با
شواهد درخور تهوجهی هماهون بزرگهی ابعهاد      .(7شکل )

تضای معماری مرکزی، وجهود سهکوها و تمهامی سهرو      
شهده بها گهل اُخهری قرمهز، سهازه        آمیزیرنگدیوارهای 
، سهاطور سهنگی، شهمار تراوانهی از     سهنگ تختهه حرارتی، 
 ههای پیکرکتعداد زیاد  طورهمینحیوانی و  هایاستخوان

انسانی در این تضا، همگی احتمال کاربردی غیر از کاربرد 
  کنهد مهی مسکونی و کارگاهی را برای ایهن تضها مرهر     

همراه با نوعی جنبه عمومی داشته و  تواندمیکاربردی که 
 .(0-7 شکلمراسم آیینی باشد )

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 تضای بزرگ مرکزی: 7شکل 

Fig. 5: Large central space 
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 : سنگ قربانی؟ و سازه حرارتی 1شکل 

Fig. 6: Victim's stone? And the thermic structure 
 

  

آمده درون تضادس های به: پیکرک0شکل   
 
Fig. 7: Figures obtained in space 

 
دوره دوم اسههتقرار و نخسهه   معمههاری ایههن دوره ) 

کهه بهر    کنهد مهی از معماری را ارائه  ایمجموعهمعماری( 
از معمهاری مسهکونی،    ایگونه آمدهدس بهشواهد  یپایه

 .  (1)شکل  دهدمیرا تشکیل کارگاهی و آیینی 

سههاکنان ایههن دوره، اتههزون بههر معمههاری   سفففا  

اند کهه بهه تولیهد    دستی نیز بودهچشمگیر، سفالگران چیره
اند. سفال العاده پرداختهسفال و ابزار سنگی با تکنیک توق

ترین سفال حوزه جنهوب  که در حال حاضر قدیم این دوره
رود، ازلحا  زمانی بهه نیمهه دوم ههزاره    شرق به شمار می

هشتم ق.م تعلق دارد. سفال تاز قهدیم کهه از آن بهه نهام     

شود، دارای پخ  ناکاتی گیری گاوکشی یاد میدوره شکل
رسهد کهه در کهوره بهاز حهرار       اس   چنین به نظهر مهی  

ی پایههانی، از پرداخهه  مناسههبی لهههانههد، امهها در مرحدیههده
برخوردار بوده و پ  از صیقلی و براق کردن بدنهه سهفال،   

اندازی شده اس . خروط شکسته جناغی ها نقشسر  آن
رنگ در قال  یک تها سهه نهوار مهوازی، روی     قرمز و سیاه

ی نخودی رنگ و دهانه بهاز، نقهوش   با زمینه ی ظروفلبه
ههای  دههد. از تهرم  معمول ظروف منقوش را تشکیل مهی 

توان به ظروف با دهانهه بهاز پیالهه و    معمول و رایج نیز می
های اغل  با بدنه کروی شکل اشاره کرد. سفال تهاز  کاسه
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قدیم در مهواردی صهرتا  بهه لحها  تهرم، بها سهفال دوره        
دوره اسه  امها بهه لحها  نقهش،      گیری موشکی همشکل

ذا  بهه توان گف  سفال این تاز کهامال  محلهی و قهائم   می
 (.17و  3های اس  ) شکل

 

 
 

 بعدی معماری تپه گاوکشی: پالن سه1شکل 
Fig 8: Architecture 3D Plan of Gav Koshi 

   
 

 آبادتپه رحم  -گیری مو.شکی: سفال تاز شکل3شکل 

Fig. 9: Pottery of the formation phase of Mushki-Tepe Rahmatabad) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (تاز قدیم) : سفال گاوکشی17شکل 

Fig. 10: Gav koshi Pottery (Old Phase) 
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 گاوکشی(دوره )فاز دوم . 5

 معماری 
در دومهین تصهل کهاوش بها ههدف      و  هها کاوشدر تداوم 

 آگاهی و شناخ  هر چه بیشتر بات  معمهاری اسهتقرار در  
در بخش جنهوب و شهرق و در قاله     ، IIترانشه گاوکشی،

گسترش یات . ترانشه جنوبی  m 7× 7به ابعاد  هاییشبکه
 ترانشهه  ،که روی بازوی جنوبی برش تصل نخس  باز شد

IIB ترانشه  وشد   گذارینامIIC     نیهز روی بهازوی شهرقی
در بخش شرقی بهرش   باز شد. m7×7به ابعاد  و IIBبرش 

IIC  پوسیده سرحی و در عمق  هایالیه برداریخاکبا و
 تضاهای معماری آشکار شد کهه  ، خروط وcm27کمتر از 

 تههرقههدیمیبههر روی بقایههای معمههاری دوره  آنبخشههی از 
بسهیاری در باته     ههای شباه  هرچند. اس ساخته شده 

چندی نیز  هایتفاو اما  شودمیمعماری تاز جدیدتر دیده 
تاز جدید به دلیل نزدیکی به  هایخش . ابعاد آشکار اس 

سر  زمین و ترسایش صور  گرتته بر ما معلوم نیسه .  

بها   چندقسهمتی وجهود تضهایی    ،هها شهباه  ایهن   ازجمله
 طهور همهین سکوهایی مشابه سهکوی تضهای مرکهزی و    

گل اخهری در سهر  داخلهی     آمیزیرنگاستفاده از عنصر 
 IIBدر بخش غربی برش دیوارهای تضا و سکوهای کف 

کیفی  ساخ  و ابعاد این تضها بهه کیفیه  تضهای     س   ا
بزرگ مرکزی تاز قدیم نیس   شباه  ظاهری ایهن تضها   

کهه ایهن    کنهد میبه تضای مرکزی این احتمال را مرر  
 داشهته تاز قدیم تضا نیز کاربردی مشابه با تضای مرکزی 

اما چنانکه گفته شهد، بهه لحها  زمهانی نسهب  بهه        اس  
( ایهن دوره  11شهکل  ) اس  خرترمتأتضای آیینی مرکزی 

   .ردکشی تعلق دااستقرار در گاوپایانی به دوره از معماری 
 تضهاهای  ،متهأخرتر تاز رسید که در چنین به نظر می

در سهرحی بهاالتر   پهر شهده و    معماری اولیهه بها خشه    
 .  اندشدهتضاهای تاز جدید ساخته 

  
 

 (IIکشی گاو -تاز پایانی) کشیمعماری گاو :11 شکل
Fig. 11: Gav koshi Architecture (Final Phase) 

 

 هایتفاو و  هامشابه سفال این تاز دارای : سفا 

گفتهه   ازایهن پهیش چندی با سفال دوره قبل اس . چنانکه 
نوار  چهارمنقوش دارای یک تا  هایسفالشد، در تاز قبل 

اسه    قرمزرنهگ موازی از ردیف خروط شکسته و جناقی 
نخودی اجرا شهده اسه .    یزمینهدر  و که روی لبه ظرف

شهباهتی کهه در پرداخه  و صهیقلی      علیرغمدر تاز پایانی 
کیفی  صور  گرتته اسه    درنهای که  - هاسفالکردن 

نیز سفال  هایآرایهاساسی در  هایتفاو  ،شودمیدیده  -
در تهاز پایهانی بسهیار     هها آرایهه  ،. نخس  اینکهه وجود دارد

در تهاز   ر از تاز قدیم اس . دوم: تنو  نقوش هندسیپرکارت

پرکار، ُهای آرایهسوم: . شودمیتراوان دیده  ،پایانی استقرار
گیرد دربر میکامل  طوربهنیمه باالیی تا لبه ظرف را  تقو
در بدنه ظرف  (Crarinationم اینکه زاویه شکس  )چهارو 

تهداوم   آن را تهوان مهی کهه   هاییشباه . از شودمیدیده 
و اشکال هندسهی   هاطر وجود تاز قدیم دانس ،  ترهنگ

نهای   این تاز با اس   با این تفاو  که اشکال هندسی در
و خروط ترسیمی نسهب  بهه     انداجرا شدهدق  و ظرات  
. ظهروف همانهان   شوندمیدیده  ترظریفدوره قبل بسیار 
   (12شکل ) با دهانه باز اس 
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های تهار ،  آمده از محوطهدس ی مدارک بهبر پایه
این ترم مشخصه و معمول ظروف دوره نوسهنگی تهار    

رود. بهه شهمار مهی    ق.مهای پایانی ههزاره هفهتم   در سده
صهور    یشناسباستان یهاکاوشپژوهش، در  نیازاشیپ

و  « یتهل ابله  »در  ژهیوبهگذشته و  یهادهه یگرتته ط
در ادوار  یمهواد ترهنگه   کیه از شهباه  نزد  ،«ییحیتپه »

 یبها مهواد ترهنگه    یخیتا دوره تار ازآنپ م  سنگ و 
شباه  و  نیبود و ا شدهراندهاستان تار  در غرب سخن 

تار   یارتج یاز ارتباط و مراوده ترهنگ  یحکا ،یگانگی
متقابهل   صور به ایخود در کرمان و  یشرق گانیبا همسا

سهفال   یهها گونهه در قهدم اول،   و هیه داش . با مرالعه اول
چهون   رامهون یمشهابه در منهاطق پ   یهانمونهبا  یگاوکش
 سهفال . [10]مقایسهه شهد   –کرمان یغرب هیهمسا -تار 
 [12]«کوشهک ههزار  »از سفال  ییهانهگوبا  گاوکشی گونه
دش  مرودش ، محوطهه   رود کر در یجنوب غرب نارهدر ک
شهباه    آغهاد قهره در کنهاره رود   [13]«قصر احمد کوار» 
و با کهاوش   ریاخ یهاسال. در دادیمرا نشان  یادیز اریبس

 نیهها انهها ،در کنههاره رود بو [14]رمنگههاندر محوطههه هُ
ههای  شهکل )شهده اسه    شهتر یب هها یهمگونو  هاشباه 

 .(11و12

ابزارها اغل  در قال  تیغهه   ابزار و ادوات سنگی 

و از جن  سنگ چر  درنهای  کیفی  تولید و  و ریز تیغه
هها و  های مادر، تراوانی تراشهه وجود سنگ اند.عرضه شده

دورریزها و وجود انوا  ابزارهای سنگی دیگر در بهین آثهار   
گری نشان آمده از این کارگاه همانند صنع  سفالدس به

از تولید محلی صنع  ابزارسازی و استفاده از ایهن ابزارهها   
های خا  صهنع   ها دارد. از دیگر ویژگیژه ریز تیغهویبه

ابههزار سههنگی ایههن محوطههه، ابزارهههای سههنگی از جههن  
اُبسیدین اس . وجود یک عدد سنگ مادر و چندین تیغه و 
تراشه از این سنگ، تولید محلی ابزار سهاخته شهده و رواد   

 کنهد مهی  استفاده از سنگ ابسهیدین را در گاوکشهی تائیهد   
هههای سههاب در چشههمگیری از سههنگ( شههمار 17)شههکل 
هههایهههای سههنگی و تیغههههههای مختلههف، کوبنههدهانههدازه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  (II کشیگاو: نمونه سفال تاز نوسنگی پایانی )12 شکل

Fig. 12: Samples of the Final Neolithic Phase (Gav 
koshi II) 
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 کشیسفال گاو :12 شکل
Fig. 13: Gav koshi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سفال قصر احمد: 11شکل 
Fig. 14: Qasr -e Ahmad Pottery 

 
 

 
 

 تپه گاوکشی –: سنگ مادر ، تیغه و تراشه از جن  سنگ ابسیدین 17شکل 
Fig. 15: Core, blade and flake from obsidian – Tepe Gav koshi 

 
 

دار در سهر  محوطهه، و کهاوش    روتوش خورده و دندانهه 
ههای خهوراکی در تغذیهه    ها، حکای  از استفاده دانهترانشه

های گیاهی حاصل از ساکنین دارد. مرالعه و تراوانی نمونه
نیهز مههر    کاوش )زهره شهیرازی گهزارش منتشهر نشهده(    

 تاییدی بر این نظریه اس .  
 

 کشیگاو مطلق گذاریتاریخ. 6

جرمی  سنجطیف به روش 14کربن . 6-1

 (AMS) دهندهشتاب

 IIBدو ترانشهه   از چوب زغال نمونه هف  تعداد درمجمو 
متفهاو    یهها عمهق ههای مختلهف و   از کانتکس   IIcو 

. اسه  کشهی  گاو که متعلق به تاز قهدیم   شد یبردارنمونه
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یهک تهوالی از اسهتقرارهای تپهه      ، دسترسی بههمآندلیل 
دو دوره  حهداقل کشی بود که بر اسا  بقایای معماری گاو

زغهال از   یهها نمونهه معماری در آن تشهخی  داده شهد.   
تیهره حهاوی    یهها هیه الترهنگی که در قال   یهانهشته

خاکستر و زغال چوب و در مواردی از تراوانهی مناسهبی از   
بهدون   ،هانمونهانتخاب  ، انتخاب شد.زغال برخوردار بودند

ومی قرار داده درون تویل آلومینی ،دخال  دس  و با کماه
یک نمونه جهه  سهالیابی بهه کشهور      شد. در مرحله بعد،

 تشهیرا در -به مرکز کالو  ی زغالشش نمونهترانسه و 
بها روش   هها نمونهه ترستاده شد. آلمان دانشگاه هایدلبرگ 

ABA  اسید/باز/اسههید( بهها (HCl, NaOH  وHCI مههاده آ
  ی غیر محلول به روش انجماد خشک شدشدند. باقیمانده

به  2COسپ  و تبدیل  2COو در یک انالیزور عنصری به 
جرمهی   سنجفیطکربن با گراتی  کاهش داده شد. میزان 

در مرکز کالو  تشیرا بهرای   MICADAS یدهندهشتاب
نتهایج   شهد.  یریه گانهدازه لمهان  آدر مانهایم  یسنجباستان
ارائهه شهده اسه . بهرای      1در جدول  AMS یسنجباستان
ال. واکهر ،  ) SwissCal 1.0و  INTCAL13از  یبنهد درجهه 

 δ13C=25‰زوریههخ( اسههتفاده شههد. سههن رادیههوکربن تهها 
ایزوتهو    یهانسب  یریگاندازهاز  C13δمقدار  .تنظیم شد

 2ن حهدود  آکهه خرهای    شهود یماستنتاد  دهندهشتابدر 
نمونهه   یمادهاصلی  δ13Cممکن اس  مقدار  درصد اس .

با جداسازی ایزوتو  در طول ترایند جداسهازی یها توسهو    
 δ13C، مقدار بنابراینتحریف شود.  دهندهشتابمنبع یون 

و  ردیگیمقرار  مورداستفادهتقو برای اصال  اثرا  تجزیه 
 یهها زوتهو  یاجرمی بهرای   سنجفیطدر  هایریگاندازهبا 

( تناس  پذیر نیسه  و نبایهد بهرای تفسهیر     IRMSپایدار )
 .قرار گیرد مورداستفادهبیشتر یا نشر 

  شهوند یمه ی بنهد دسته هانمونهنتایج بر اسا  عمق 
سر  در انتها و باالترین سر  در بهاالی   نیترنییپایعنی 

 نیتهر نییپای نمونه جزبه هانمونهی همهجدول قرار دارد. 
– 1077ی زمهانی حهدود   تاصهله دقیهق در   طوربهسر ، 
0777 cal BCE  6896ی انهیمبا یک BCE  رندیگیمقرار .

 ESAP، شهده یبررسه سر   نیترنییپااگرچه نمونه زغال 

Tr II C; 2015; D: -105/MAMS-27217  تهر مسهن کمی 
ی هها محهدوده ی بین توجهقابل، همپوشی رسدیمبه نظر 

ی دیگهر وجهود دارد.   نمونهه  7تاریخی برای این نمونهه و  
ی برای تاریخ کربن قهراردادی بنددرجهمنحنی  کهیدرحال

 کشی )تاز قدیم(مرلق تپه گاو یگذارخیتار. 1جدول 

Table 1: The absolute date of the Tepe Gav koshi (the old phase) 
 

Sample name 

 نام نمونه
شگاهیآزما  

Labor nr 

Unmodelled 

 یسازمدل
 نشده

(BCE/CE) 

standard 
error 
خرای 
 استاندارد

Carbon 
cont 
میزان 
 کربن

Isotopic 
fraction 

شدهیبنددرجهمحدوده سنی   
calibrated age ranges (cal years BCE) 

  
14C سال ± C δ13C-اسیگم 1 - تاصله مقدار  

1sigma-interval 

اسیگم 2-تاصله   
2sigma-interval 

اسیگم 2تاصله   

3sigma-interval 

    
[%] AMS [‰] (68 % prop.) (95.4 % prop.) (99.7 % prop.) 

ESAP Tr II C; 2010; 
D: -65 

MAMS-
27218 

7951 45 74,0 -27,9 7027 – 6756 7036 – 6696 7055 – 6653 

ESAP Tr II B; 2015; 
D: -70-90 

MAMS-
27214 

7966 44 63,6 -27,3 7031 – 6815 7045 – 6700 7060 – 6659 

ESAP Tr II B; 2012; 
D: -90 

MAMS-
27213 

8009 44 66,1 -27,8 7051 – 6830 7066 – 6714 7083 – 6685 

ESAP Tr II C; 2014; 
D: -95 

MAMS-
27215 

7971 45 73,6 -29,7 7032 – 6822 7047 – 6701 7061 – 6659 

ESAP Tr II B; 2016; 
D: -100 

MAMS-
27216 

7981 43 66,8 -23,5 7036 – 6827 7051 – 6701 7066 – 6679 

ESAP Tr II C; 2015; 
D: -105 

MAMS-
27217 

8075 45 68,6 -24,7 7140 – 6850 7178 – 6828 7308 – 6767 

 
چنانکهه   .اسه   صهاف و یکسهان   بها  یتقری دیگر نمونه 7

نمونهه   نیترنییپامربوط به  یتاصلهن در آشی  بینیم می
ESAP Tr II C; 2015; D: -105/MAMS-27217   نسهبتا 

میانگین محدوده سنی ، برای این نمونهبنابراین   زیاد اس 
1371 – 0101 BCE (1جههدول ) محتمههل اسهه  بسههیار. 
مرلهق   یگهذار خیتهار مشهابه   ،کشهی گاو رادیوکربنتاریخ 
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– PPN 7800،تهههار ) آبهههادرحمههه ی، تپهههه محوطهههه

 6640 cal BC)[15] 0777)دشه  دهلهران ،    کشعلی و-
7777BC)[16]  در گاهنگاری مجدد تپهه   الزم به ذکر اس
کش که توسو دارابی صور  گرته ، دوره نوسهنگی   علی

ق.م و تاز محمد جعفهر آغهاز مهی     0777باسفالِ علی کش
بها   سهیمقاقابل AMS یهاخیتارزمانی  ازلحا  .[17] گردد

اسه . در ایهن    در دش  بسهرام تپه غربی سنگ چخماق 
، از باال به پایین( U-Vحفاری شد )سر  معماری  7، محل
سه سر  باالیی به دوران نوسنگی نسهب  داده شهد و   که 
. تعلهق دارد  ازسهفال شیپه سر  بهه نوسهنگی    نیترنییپا
 1چوب از سهرو    زغال یهانمونهجدید  AMS یهاخیتار
و بنابراین   تعیین شد BCE 1177-0277 یتاصلهدر  7تا 
 هستند. سهیمقاقابلکشی اوجدید از گ یهاخیتاربا 

کانتکس   و  IIBاز ترانشه  گاوکشی زغال یهانمونه
کانتکسه    ،(cm07-37باالترین سر  و به عمهق  ) 2717
بههه عمههق   2711و کانتکسهه   cm37بههه عمههق   2712

cm177 .زغهال از ترانشهه    یهانمونههمانین  انتخاب شد
IIC بهه عمهق    2717بهاالترین سهر  از کانتکسه     ) نیز
cm17،   بههه عمههق  2711کانتکسههcm37   و کانتکسهه

انتخاب شد. طبیعی اس  که ایهن   cm177به عمق  2717
بخههش بههرش  نیتههرقیههعمعمههق کههه از کههف تضهها و  

و  ی از قدم  بیشتری برخوردار باشهد ستیبایم شدهانتخاب
-1371در بهازه زمهانی    داده شهد، شر   نیازاشیپچنانکه 
کهربن  یج سالیابی انت درمجمو و   ردیگیمقرار  ق.م 0101
 0101-1177به دوره زمانی  در تاز قدیم، کشیتپه گاو 11
 (ق.م)اواخر هزاره هشتم تها نیمهه اول ههزاره هفهتم      ق.م
 .(2)جدول  گرددیبرم

 

 و تحلیلبحث . 7
صور  گرتته در  یشناسباستان یهاکاوشگزارش  هیپا بر

 ،یهی حیو تپهه    یتل ابل یعنیجنوب شرق  یدیدو تپه کل
( و VII ییحی) ادشدهیدو تپه  یترهنگ یهاهیال نیترکهن
خاک بکر قهرار دارنهد    روی بر که (زارالله – صفر  ی) ابل
بهه   ،صور  گرتته یهایابیسال و، اشاره شد  نیازاشیپ که
 .[5,7]تعلهق دارنهد   ق.مهزاره پهنجم   یانیم یسدهتا  لیاوا
 یدر دو تپه باسهتان  ریاخ یهاسال یکه ط یاسکندر رینص

دش  لو  به  یشهداد و در کناره غرب یدهنو و دهنو شرق
 یو کاوش پرداخته اس  ضمن ارائهه گاهنگهار   ینگارهیال

سهفال آن بها    یهها گونهه  سهه یو مقا ادشدهیمرلق دو تپه 
یابیحاصهل از سهال   جینتها   ،یمختلف ابل یهاهیالسفال 

 

 
 
 
 

گاوکشی )دوره  11کربنکالیبراسیون تاریخگذاری :11شکل 
 گیری گاوکشی(شکل

Fig. 16: 14C dates from Tepe Gav Koshi(Gav koshi 
Formative) 
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 : گاهنگاری گاوکشی و محوطه های نوسنگی تار 2جدول 
Table2: Gav Koshi Chronology and Fars Neolithic Sites 

 

Hormangan Jari Mushki Rahmat Abad Gav Koshi Archaeological Phase Date 

 

      

Jari 

 Jari 
 Jari B 

5600 
5700 
5800 
5900 

(Phase II) 

Gav Koshi 
Hormangan 

 
Mushki 

6000 

Mushki 

Mushki 

6100 

New Phase  

6200 
6300 

 Hormangan 
6400 

Old Phase 6500 

   Phase I 
Gav Koshi 
Formative 

 
Mushki Formative 

6650 
6700 

6900 

Mushki Formative 

 

7000 

   

7100 

(Rahmat Abad Phase) Pre Pottery Neolithic 

7200 

7300 

7450 

 
کهه   اعتقهاد اسه    نیه کاوش، بهر ا  نیاز ا شدهارائهمرلق 

ههزاره،   کیبه  کینزد دیشا ایچند سده  زارالله یهاخیتار
بهه سهفال مشهابه سهفال      هرچند وی .[18]اس  تریمیقد
خهود جهه     یترهنگه  یهها هیال( در صفر  ی)ابل زارالله
 یهیه ال نکهه یاس ، امها بها تهرض ا    اتتهیدس  ن سه،یمقا
  یابل خیتار گردد،بر ترعق هزاره به  کینیز  صفر  یابل

 نکهه یا گری. نکته درسدیم ق.مهزاره ششم  مهی، به نصفر
بها مشخصهاتی کهه    ( زارالله) صفر  یسفال ابل یهاگونه

 یشهباهت  چیو هه   اسه   شدهشناختهاشاره شد،  نیازاشیپ
مسههات   یکههینزد رغمیههعل - یسههفال گونههه ابلهه نیبهه

در  اتتهه ینو یبا سفال ادوار نوسهنگ  -دو محوطه جغراتیایی
را  زاراللهه سهفال   نیبنهابرا  .شهود ینم دهیدش  اسفندقه د

  یکرمهان کهه کاوشهگر ابله     یبه دوره نوسهنگ  توانینم
سهفال گونهه     یه فیک درنسب  داده بود تعلق داد. چنانکه 

خشهن، پهوک و   » هها سهفال  نیه اشاره شده اس   ا زارالله
 ک. مله «هستند سازدس و  ادیز اریبس یاهیگ آمیزه یدارا

 ا یو ژوزف کالهدول بهها برشهمردن خصوصهه   یرزادیشههم 
تهل بهاکون   » یهاسفال هیرا شب هاآن، زاراللهسفال گونه 

 ازنظهر : سندینویم، واقع در مرودش  تار  دانسته و « ب

 .[5,19]اندزمانهم با آن زیقدم  ن
 صهور  بهه همانند دش  اسهفندقه   زیدش  صوغان ن

 اته  یدر را رامهون یاس  که منابع آب ارتفاعا  پ یاکاسه
اس .  یتوجه درخورمنابع آب  ینظر دارا نی  و از اکندیم

دش  صوغان  یو دهانه خروج یدر بخش جنوب ییحیتپه 
جنهوب   یلومتریک 17تپه به تاصله کمتر از  نیقرار دارد  ا

گردنهه   ،قهرار داشهته و از گذشهته دور    یکشه غرب تپه گاو
 نیبه  یارتبهاط  ی، راهمراودا  تجاردر باغ برد،  یکوهستان
 سهفال  یهها گونهه  نیترمیقد. اس  بوده، ادشدهیدو دش  

 یهی حیاس ، بهه   آمدهدس بهخاک بکر  یکه بر رو یحیی
VII سهاده و   یهها سهفال  زیه ن هیه ال نیتعلق دارد. سفال ا
اس .  یاهیگ آمیزهشن و  یقرمز و ناخالص ریبا خم یخشن

 یگله  ظیو پوشهش لعهاب غله    ینخهود  ریه خم یدر موارد
 هیه ال نیدر ا ،بردارددر  یکه نقوش ساده هندس قرمزرنگ
 یگهذار خیتهار نیهز در   یکارلوتسهک  .[18]خوردیمبه چشم 

کاوشگر ابتدا یحیی را به هش  الیهه   -آخرین الیه یحیی
ی آن را به هف  الیهه تقسهیم   در اصالحات بعدا ترهنگی و 

 یهها سهفال قرعهه   ،VIIIدوره  A هی: از السدینویم-نمود
 ینخهود  یانهیزم یرا رو یمنقوش که نقوش ساده هندس
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مشهابه   هها سفالنو   نیبودند به دس  آمد  ا دهیرنگ کش
 وناز دوره دوم تپهه ب تهل بهاک    آمهده دسه  به یهاسفال

(BIIبودند )[18]. هیال نیترمیقد زین 11کربن  یگذارخیتار 
 .م.( 1377) ههزاره پهنجم   لیه اوا( را به VIIییحی) ییحی

 یهی حی هیه ال نیتهر میقد یگذارخیتار یبرا .دهدیمنسب  
: بهر اسها    سهد ینویمه  یرزادی( ملهک شههم  VII ییحی)
 نیهی تع 11کهربن   یهها شیآزماکه با  ییهانمونه نیانگیم

بها سهفال خشهن در تپهه      یآثار دوره نوسنگ ی  برااندشده
چنانکه . [19]داده شده اس  ق.م 2177-1777رقم  ییحی
 17به تاصهله کمتهر از    ییحیاشاره شد، تپه  زین نیازاشیپ
 رغمیه قهرار دارد و عل  یکشجنوب غرب تپه گاو یلومتریک

 ژهیه وبهه و  یدر مواد ترهنگ یشباهت چیمسات ، ه یکینزد
 .شودینم دهید موردنظرسفال دو تپه در دوره 

شهرق شههر بهم و حهوزه      یلومتریک 27در  یتل آتش
محوطهه از سهال    نیه دارستان واقع شهده اسه . کهاوش ا   

آغههاز شههد و  انیههتوسههو عمههران گاراژ یدیخورشهه 1210
به مهد  چنهد تصهل ادامهه داشه . بهر اسها          ازآنپ 
اواخهر   خیتهار  ی، کاوشگر تل آتشه 11مرلق کربن  یابیسال

-7277) ق.ماول هههزاره پههنجم   مهههیهههزاره ششههم و ن 
 ازآنجاکهه ارائه کهرده و   یترهنگ آتش ی( را براق.م1177

دوره  عنهوان بهه تاقد سفال اس   از آن  یدوره ترهنگ نیا
در  یو. [9]کهرده اسه    ادی یبدون سفال تل آتش ینوسنگ
 یترهنگه  یدر تهوال  یتشه آتهل   گترهنه  :سدینویمادامه 

کهه   )صهفر  هیال(  یقبل از ترهنگ ابل رانیجنوب شرق ا
در نظر گرتته شهده اسه .    ،ا سفال منرقه اس ب ینوسنگ

 ایه صفر هسه  و    یمقدم بر ابل یترهنگ تل آتش نکهیا
: به اعتقاد نگارنده ترهنهگ  سدینویم یاسکندر رینص ر،یخ

بها سهفال    یمقهدم بهر دوره نوسهنگ    یبدون سفال تل آتش
  یمقهدم بهر دوره ابله    تنهانهو  س  ین رانیجنوب شرق ا

در . [18]اسه   I  یبها دوره ابله   زمانهمبلکه  س یصفر ن
و  یهی: بهد گفه   دیه با یبخش نخس  نظر اسهکندر  دیتائ

 یابیکه سهال  ،سفالیب یدوره ترهنگ کیاس  که  یعقالن
نخسه    مهه یتها ن  ق.ماواخر هزاره ششهم   خیمرلق آن تار
بهر   توانهد ینمه آن رقم زده اس   یرا برا ق.م مهزاره پنج

مرلهق آن   یابیکه سال یبا سفال گاوکش یترهنگ نوسنگ
-1177) هههزاره هفههتم لیههاواخههر هههزاره هشههتم تهها اوا 

  .م( اس ، مقدم باشد.  0101
بهه   یکشه اوتپهه گ  یشناختباستان یهاکاوش هرچند
دوره اسههتقرار در سههه  تههاکنوناسهه   امهها  دهیاتمههام نرسهه

 نیتهر میقهد ) سهه دوره  نیاس . از ا آمدهدس به یکشگاو
عهدم   لیه گرتتهه و بهه دل   تصهویر خاک بکر  یدوره( بر رو

از خاکسهتر   یاهیه البخهش، تنهها بهه     نیادامه کاوش در ا
 ادیزاحتمالبه هیال نیا دیآیبرم نیچن واهدبرخورد شد.از ش

 یبا استقرار موقه  اسه . بهر رو    یمتعلق به دوره ترهنگ
گرتتهه   تصهویر  یتاز معمار نینخست ادشدهی یترهنگ هیال

 یاز دوره استقرار 11کربن  یابیسال جینتا هیکه بر پا  اس 
دوره  نیه برخوردار بهوده اسه . از ا  سال  277مد یطوالن

زغهال   یهاگونه یکه بر رو 11کربن شیماشش نمونه آز
 تأمهل  درخورنکته . (11شکل ) ، موجود اس صور  گرتته

کف که با اندود گل ر   کی یو رو IICدر ترانشه  نکهیا
صهور  گرتتهه اسه ، شهش دوره      یو کف سهاز  دهیپوش
 یابیاز سهال  چنانکهه و استفاده از تضا به دس  آمهد.   ریتعم

 میتنها در تهاز قهد   یکشگاو ،دیآیبرم زیزغال ن یهانمونه
ساله را  727بیش از مد یطوالندوره  کیخود  یاستقرار

ایههن دوره در  . .م(0101-1177) اسهه  دهیههبههه خههود د
( بههه نههام دوره آبههادرحمهه کشههی )همسههایه غربههی گاو

تهار  شهناخته    آبهاد رحمه  موشکی در تپهه   یریگشکل
شهاید یهک دوره گه     و  میدانینم یدرستبه. [15]شودیم

بین تاز قدیم تا تاز پایهانی اتفهاق اتتهاده     صدسالهیسحدود 
 .  اس کشی تداوم کاوش در گاو منوط بهباشد که 
اسه    یاز معمار یادوره ،یکشاستقرار گاو یانیپا تاز
دوره  نیه گرتتهه اسه . ا   تصهویر  تریمیقدتاز  یکه بر رو

 هها ساختهدس و  ینسب  به دوره قبل از تحول در معمار
بلکهه در   یمعماردر  تنهانه که یمعن نیبد  اس  برخوردار
 ساخ  ابهزار  یتنّاورچون سفال و  ییهاساختهدس تولید 
دوره  نی. سفال انهای  پیشرت  حاصل شده اس  ،سنگی

اسه  امها از    بههره یبهمانند اسالف خود از پخ  مناس  
  یههدرنهابرخهوردار اسه .    مرلهوبی اسهتحکام مناسه  و   

 یشده اس . خرهوط هندسه   یبراق و نقش انداز ،یقلیص
دههد،  یمه  لیتشکتاز را  نیا یسفال یهاهیآراکه  یمیترس
از  هرچند .اجرا شده اس نقش اندازی و  ،ظرات   یدرنها

امها   ،مینهدار  اریدر اخت یابیسال ،یگاوکش یتاز استقرار نیا



  یسنجپژوهه باستان                                                                                                                                       

 

 11     │    7931 زمستان و پاییز دوم، شماره چهارم، سال

 

 

 

سهفال   ژهیوبهو  هاساختهدس  نیب یکینزد اریشباه  بس
 نیه ازاشیپکه خود در تار   یغرب گانیبا همسا یکشگاو

این دوره بر پایه سالیابی  .خوردیمشر  داده شد  به چشم 
-1277) صور  گرتته بهه اواخهر ههزاره هفهتم     11کربن 
 اوایهل ق.م( تعلق دارد. این دوره اواخر موشهکی تها    1777

در نوسهنگی   «بشی»گیرد که به نام دوره  دربرمیجری را 
 .[15]اس  شدهشناختهتار  

 

 گیری. نتیجه8
ی هها یژگه یوی از برخهوردار های جنوبی کرمان بها  بخش

 ههای وسهیع و حاصهلخیز،   خا  جغراتیایی چهون دشه   
ی بَرآسهمان و  هاکوهرشتهو  زاراللهارتفاعاتی چون هزار و 

بازمانده یک دریاچهه   عنوانبهبارز، باتالق جازموریان جبال
ی حضهور،  هها مؤلفهه دیرین، منابع جنگلی و مراتهع، دارای  
در ادوار  خیازتههارشیپههرشههد و گسههترش جوامههع انسههانی 

ی و نوسهنگی بهوده اسه . کهه بهر بسهیاری از       سنگنهیپار
ی و دیرین شناسمیاقلنیریدغراتیا، جعلوم  ژهیوبهمحققین، 

ی همانان ناشناخته مانهده اسه . عهدم    شناسخ یرنیزم
وجود اطالعا  و شناخ  کاتی از جغراتیا و اقلهیم جنهوب   

ی اظهارنظرهها جنهوب کرمان،سهب     ژهیوبهشرق ایران و 
های و اساسی شده اس  که امروزه به مدد پژوهش هیپایب

ها و نظریها   یاری از ایدهی بسشناختباستانناق   هرچند
ههای  ی پهژوهش هیه پاپیشین به چالش کشیده اس . بهر  

 ژهیه وبهه مواد ترهنگی و  نیب یشباهت چیهصور  گرتته، 
ی مسهات   که ینزد رغمیه عل - ابلی  و یحیهی  سفال گونه
بها سهفال    -اشاره شد نیازاشیپکه  دو محوطه جغراتیایی

 اسههفندقهدر دشهه  « گاوکشههی»  اتتهههینو یادوار نوسههنگ
ی گهذار خیتار. ضمن اینکه بر اسا  شودینم دهید جیرت 
 متهأخرتر ی یحیی و ابلی  یک هزاره هاترهنگ 11کربن 

اتهزون   .اندگرتتهی شکل گاوکشاز آخرین دوره استقرار در 
ی صور  شناختباستانی هاکاوشو با  گفتهشیپبر دو تپه 
ی ی اخیر در تل آتشی واقع در بخهش شهرق  هاسالگرتته 

صهور    11مرلهق کهربن    یابیسهال  دش  بم و همانهین 
اول ههزاره پهنجم    مهه یاواخر هزاره ششم و ن خیتار گرتته،
شهده  ارائهه   یترهنگ آتشه  یق.م( برا1177-7277) ق.م
امها  تاقد سفال اسه     یدوره ترهنگ نیا هرچند که اس .

های آشهکاری  ی سنگی نیز، تفاو اتزارهادس در تکنیک 
از  متهأخرتر سال  177وجود دارد. ترهنگ آتشی نیز حدود 

اس . با توجه  گرتتهشکلآخرین دوره استقرار در گاوکشی 
ی سهفال  هاگونهذکر شد، تفاو  آشکار  نیازاشیپ آناهبه 

در نقش، ترم و تکنیک  گفتهشیپی هامحوطهی با گاوکش
ترهنگهی بها    گاوکشهی را  تهوان ترهنهگ  تولید سفال مهی 

ی دانسه  کهه در اواخهر    امنرقهه ی محلهی و  هاهیمادرون
 اس .   گرتتهشکلدر دش  اسفندقه  ق.مهزاره هشتم 

پهور و  های صور  گرتتهه توسهو مرتضهی خهانی    پژوهش
دوره نوسنگی تهار  بهه چههار دوره    نیکنامی،  نیالدکمال
از دوره  انههدعبههار ی شههده اسهه  کههه بنههدمیتقسههمهههم 
ی موشهکی  ریگشکلق.م(، دوره 0777-0777) آبادرحم 

ق.م(،  1777-1177ق.م(، دوره موشهههکی ) 0777-1177)
 آبهههادشهههم ق.م( و دوره  7177-1777دوره جهههری )

ق.م(. گرچههه دوره مرالعهها  گاهنگههاری    7177-7277)
با تار  نیس  ولهی نگارنهدگان ایهن     سهیمقاقابلکرمان 
ادی تهوق بهرای تپهه    ی از گاهنگهاری پیشهنه  تأسمقاله با 

پیشههنهاد  تعههال گاوکشههی دو مرحلههه مهههم اسههتقراری را  
ی گاوکشهی  ریه گشهکل از دوره  انهد عبهار  کهه   ندینمایم
ی محلی و دوره گاوکشی هایژگیوق.م( با  0777-1777)
ی دارد. البتهه  امنرقهی هاخصل ق.م( که  1777-1777)

که تپه گاوکشی دارای وقفه گاهنگاری  میدانیماین را نیز 
واکهاوی نشهده    قها  یدقی پائین آن نیز هنوز هاهیالو  اس 

مبنایی  تواندیمای اس   ولی یک چنین راهبرد گاهنگارانه
 برای مرالعا  بعدی باشد.

 
 سپاسگزاری

نهر از  پرتسهور پیتهر تلز   یآقها از  داننهد یمنگارندگان الزم 
را در دانشگاه تشی-مرکز کالو و دانشگاه توبینگن آلمان 

، 11کهربن   یهها نمونهواسره آزمایش هایدلبرگ آلمان به
یهک نمونهه آزمهایش     واسرهبهخانم دکتر مرجان مشکور 

در ترانسه، خانم دکتر زهره شیرازی کهه مرالعهه    11کربن
کشی را ی دو تصل کاوش گاوشناسباستانگیاه  یهانمونه

نشی، مرتضی آقایان علی دااعضا تیم کاوش و انجام دادند 
ندا سهتایی مختهاری،    هاخانمروز و خانی پور، سلمان انجم

، مهشهید  مژگان شفیعی، تاطمه علیزاده، مهریم شههریاری  
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و  یبههردارنقشهههو سههمیرا شهیخ اکبههری کهه    زادهجعفهری 
کشهی را  ی تپهه گاو هها کهاوش تنی اشیا و سهفال   طراحی

 د.نانجام دادند تقدیر نمای
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