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Abstract
In the third millennium B.C., the inhabitable zones in the southern part of Sistan Plain were
confined to the deltaic lands around the Rud-i Biyaban River. One of the main climatological
characteristics of that time was the abundance of water resources in the Hilmand basin. The
formation and dynamism of human settlements in this region have always been related to the water
fluctuations of the Hilmand River, so that a shift in the water courses has always led to changes in
human agglomerations. The main purposes of this research are first of all, to find out more about
the vegetation around Tepe Taleb Khan and second, to provide more information on the use of
these vegetal resources by the local inhabitants in that era. Two phases of archaeobotanical analysis
are included in this research: namely field operation (sampling and extracting techniques of plant
remains), and laboratory studies on the data coming from the sixth season of archaeological
excavations at Tepe Taleb Khan. These studies have been done on the plant remains obtained from
25 samples related to various archaeological contexts such as soil deposit, ashy layer, burnt soil,
fireplaces and their contents, plaster and soil deposit, msoil and debris deposit, soil and ash deposit,
mudbrick debris and floor (dated back to the third millennium BCE/2500-2300 BCE). By flotation
of 316 liter of sediments, collected from these contexts, approximately 1900 mL plant remains
including seeds, rachis segments, fruits and charcoals were extracted. The carpological studies on
2045 seeds, rachis segments and fruits, led to the identification of various vegetal groups with
different relative frequencies in the archaeological contexts including cultivated plants (such as
cereals, oil seeds, fruits, cucurbits, cultivated pulses) and non-cultivated plants (like wild fruits, wild
pulses, wild grasses and wild plants). The results indicated the presence of different crops such as
emmer wheat (Triticum dicoccum), free threshing wheat (T. durum/aestivum), bread wheat (T.
aestivum), club wheat (T. compactum), spelt (T. spelt), free threshing barley (Hordeum vulgare
var.nudum), lentil (Lens culinaris), vetches (Vicia), vetchlings (Lathyrus), pea (Pisum sativum), flax
(Linum usitatissimum), grape (Vitis vinifera) and cucurbits (cucurbitaceae), testifying a subsistence
economy based on agriculture. At the same time, anthracological studies done on 948 charcoal
fragments led to the identification of diffrent trees and shrubs like goosefoots (Chenopodiaceae),
tamaris (Tamarix sp.), palm (Phoenix dactylifera) and poplar (Populus sp.). According to the
previous archaeobotanical evidence at Shahr-i Sokhta, these taxa are present in the anthracological
spectra of the Bronze Age vegetation of the southern Sistan Plain. Based on the archaeobotanical
data, Tepe Taleb Khan inhabitants used goosefoots and tamaris wood to meet their fuel needs due
to the soft texture and rapid flammability of these species. Nowadays, due to the unfavorable
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environmental conditions of Sistan, tamaris and goosefoots (as xeric and halophytic plants) are the
dominant species in the region. The continued presence of these plants from the third millennium
B.C., up to now indicates more or less the durability of ecological conditions in the region. The
poorness of current vegetation in Sistan has undoubtedly been influenced by environmental and
human factors over the time.
Keywords: Archaeology, Archaeobotany, Bronze Age, Sistan plain, Tepe Taleb Khan
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در هزارۀ سوم قبل از میالد ،مناطق قابل سکونتِ بخش جنوبی دشت سیستان ،به اراضی دلتای رود بیابان (شاخۀ قدیمی و خشک شدده
رود هیرمند) منحصر میشده است .شاخصۀ مهم و اصلی آن زمان ،فراوانی باران و برف در هنددوشش و آبهدای هیرمندد بدوده شده از
مجرای رود بیابان وارد دشت سیستان میشده است .ازاین رو ،شکلگیری و پویایی استقرارهای این حوزه ،همواره ناشی از نوسانات آبدی
رود هیرمند بوده و جابهجایی و چرخش جریانهای آبی ،همواره سبب بیثباتی و تغییر استقرارهای انسانی و محیط زیسدت بدوده اسدت.
فاشتورهای محیطی و انسانی ،بدون شک درگذر زمان تغییرات چشمگیری را در سیمای گیاهی دشت ایجاد شردهاند .هددف اصدلی ایدن
مقاله ،شناخت منابع گیاهی دشت سیستان بر اساس یافتههای گیاهی تپه طالبخان و چگونگی استفاده ساشنان از این مندابع در هدزارۀ
سوم پیش از میالد است .مطالعات گیاهباستانشناسی شنونی ،بر روی بقایای گیاهی بهدستآمدده از بیسدت و پدن نمونده نهشدته گیداه
باستان شناختی از فصل ششم شاوشهای باستانشناختی در تپه طالدبخدان انجدامیافتده اسدت .ایدن نموندههدا مربدو بده بسدترهای
باستانشناختی گوناگون (شه تاریخ آنها هزاره سوم پیش از میالد 2322-2022 ،ق.م است) مانند نهشدته خدا ،،نهشدته خدا ،و آوار،
نهشته خا ،و اندود ،نهشته خا ،و خاشستر ،آوار خشت ،الیه خاشستر ،خا ،سوخته ،اجاق ،محتویات اجاق و شف هستند .نتای حاصدل
از این مطالعات و همچنین شواهد گیاهباستانشناسی یافت شده در شهر سوخته ،بیانگر شاشت گیاهان زراعی گوناگون ازجمله گندمهای
بدون پوشینه (گندم ایمر ،گندم نان ،گندم چماقی ،گندم دانه مرغی) ،جو با پوشینه و جو نودووم بددون پوشدینه ،عددس ،ماشدک ،خلدر،
نخود سبز ،شتان ،انگور و شدوییان بوده شه خود گواهی بر نوعی اقتصاد معیشتی بر پایۀ ششداورزی در بخدش جندوبی دشدت سیسدتان
است .همچنین مطالعۀ بقایای زغال چوب نشان میدهد شه ساشنان تپه طالبخان برای رفع نیازهای سوختی خویش از چدوب گیاهدان
شور پسند و خشکیپسند مانند اسفناجیان و گز شه بافتی نرم و خاصیت شعلهوری سریع دارند ،استفاده میشردهاند.
واژگان کلیدی :باستانشناسی ،گیاهباستانشناسی ،عصر مفرغ ،دشت سیستان ،تپه طالبخان
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 .0معرفی تپه طالبخان
تپه طالبخان در حوزۀ جنوبی قلعده رسدتم شده در دشدت
جنوبی سیستان واقع شده است و در  15شیلومتری جندوب
غربی شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان قدرار

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

 │ 801سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان 8011

 .0روش پژوهش
مطالعات گیاهباسدتانشناسدی انجدام گرفتده در قالدب ایدن
پژوهش ،شدامل دو بخدش عملیدات میددانی و مطالعدات
آزمایشگاهی بود .عملیدات میددانی شدامل نموندهبدرداری
گیاهباستانشناسی و تکنیک استخراج بقایای گیاهی بدوده
و همزمان با شاوش باستانشناسی تپۀ طالبخان در سدال
 1361انجام گرفته است .مطالعات آزمایشگاهی نمونههدای
گیاهی شده در ادامده بده طدور شامدل بیدان مدیشدود ،در
آزمایشگاه گیاهباستانشناسی پایگاه میدراث جهدانی شدهر
سوخته انجامگرفته است.

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.137

 .1مقدمه
در هزارۀ سوم قبل از میالد ،مناطق قابل سدکونتِ بخدش
جنوبی دشت سیستان به اراضی دلتای رود بیابدان (شداخۀ
قدیمی و خشک شده رود هیرمند) منحصر میشدده اسدت
] .[1شاخصه مهم و اصلی آن زمان ،فراوانی بداران و بدرف
در هندوشش و آبهای هیرمند بدوده شده از مجدرای رود
بیابان ،آبها وارد دشت سیسدتان مدیشددهاندد .ازایدن رو،
شکلگیری و پویایی استقرارهای این حوزه ،همواره ناشدی
از نوسانات آبی رود هیرمند بوده و جابدهجدایی و چدرخش
بسددترهای آبددی ،همددواره سددبب بددیثبدداتی و تغییددر در
استقرارهای انسانی و محدیط زیسدت بدوده اسدت .شدواهد
گیاهباستانشناسدی یافدت شدده مانندد گنددم تدکدانده
) ،(Triticum monococcumگندم دودانه)، (T. dicoccum
گندددم نددان ) ، (T. aestivumگندددم اسددفراشکم (T.
) ،sphaerococcumجو معمولی ) ،(Hordeum vulgareجدو
دو ردیفده) ، (Hordeum vulgare subsp. distichumجدو
شش ردیفده )،(Hordeum vulgare subsp. hexastichum
جدو ندودووم ) ،(Hordeum vulgare var. nudumعددس
) ،(Lens culinarisماشددک ) ،(Viciaخیدددار (Cucumis
) ،sativusخربددزه) ،(Cucumis meloهندوان ده (Citrullus
) ،lanatusخرمددا ) ،(Phoenix dactyliferaانگددور ( Vitis
 )viniferaو شتددان ) (Linum usitatissimumاز شددهر
سوخته ،مرشز اصلی تمدن هیرمند ،نشان میدهد شه قبدل
از جابهجایی بستر رود بیابان براثر انسدداد مجدرای اصدلی
آن ،دشت آبرفتی سیستان ،جلگهای حاصلخیز بوده است و
این مسئله سبب شده شه سداشنان منطقده از ششداورزی و
دامداری پررونقی برخوردار باشند و در شندار سدایر مزایدای
بازرگانی و منابع بتوانند مراحل رشد و تطور شهرنشدینی را
زودتر پشت سر بگذارند ] .[2-3-4-5-6عالوه بر این ،وجدود
شواهد زغال چوب گز ،اسفناجیان ،صنوبر و زبانگنجشدک
در بسترهای باستانشناختی هزارۀ سوم پیش از میالد شده
به عنوان سوخت ،توسط ساشنان منطقه مورداسدتفاده قدرار
میگرفتهاند ،مؤید پوشش گیاهیِ متفاوت نسبت بده آنچده
امروزه در دشت سیسدتان دیدده مدیشدود ،اسدت .چدوب
درختان غیربومی مانندد ندارون ) ،(Ulmus sp.افدرا ( Acer
 ،)sp.داغداغان ) ،(Celtis sp.پسدته شدوهی )،(Pistacia sp.

آبنوس ) ،(Dalbergia sissoصدندل قرمدز (
 )cf. pavoninaو آدیندا شوردیفولیدا )(Adina cf. cordifolia
بهدسدتآمدده از دورۀ دوم ،سدوم و چهدارم (2522-1522
ق.م) در شهر سوخته ،بیدانگر روابدط تجداری و فرهنگدی
گسترده با مناطق همجدوار چدون ترشمنسدتان در شدمال،
بینالنهرین در غرب و درّه پنجاب در شرق است ].[6
در این مقاله ،بهمنظور دستیابی بده اطالعدات بیشدتر
دربارۀ پوشش گیاهی دشت سیستان ،سعی شده است تا با
انجددام مطالعددات گیدداهباسددتانشناسددی (دانددهشناسددی و
زغالشناسی) بر بقایای گیاهی (دانه ،میوه ،اجزای سداقه و
زغال چوب) شه از بسترهای باستانشدناختی هدزارۀ سدوم
پددیش از مددیالد ( 2322-2022ق.م) در تپدده طالددبخددان
به دست آمدهاند ،به برخی از پرسشهای اساسی شه در این
زمینه وجود دارد ،پاسخ داده شدود .ایدن بقایدای گیداهی از
فصل ششم شاوشهای باستانشناختی تپه طالبخان شده
بدده سرپرسددتی حسددینعلددی شدداوش در فددروردین 1361
انجام گرفتده اسدت ،بده دسدت آمددهاندد .درواقدع ،یکدی از
پرسشهای بنیادین ایدن بدوده شده چده گیاهدانی توسدط
ساشنان منطقه ششت میشدهاند؟ و از چده مندابع گیداهی
برای تأمین نیازهای سوختی استفاده میشده است؟
Adenanthera

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

Fig. 1: General view of Tepe Taleb khan from the west
(left) and topographic plan of the Site (right) (Photo:
Archaeological Mission
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شکل  :1نقشه توپوگرافی محوطه (راست) و نمای شلی تپه طالبخان
از جهت غرب (چ ) (عکس از هیئت باستانشناسی تپه طالدبخدان،
(1355-1361
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 .4مواد و روشها
مطالعات گیاهباسدتانشناسدی جندوب شدرق ایدران بدرای
نخستین بار در دهۀ هفتاد مدیالدی باهددف دسدتیابی بده
اطالعاتی دربارۀ چگونگی اقتصاد معیشتی ،توسط لورنتسدو
شستانتینی بهصدورت پراشندده در برخدی از محوطدههدای
پیش ازتاریخ مانند شهر سوخته ] ،[2-3-4-5تپه یحیی و گدز
طویله ] [11-2انجام گرفت .در سالهای اخیر نیز مارگارتدا
تنگبرگ و زهره شیرازی در تپههای شنار صدندل ]،[12-13

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

دارد .این تپه شه مساحت آن حدود نیم هکتار است در 12
شیلومتری جنوب محوطۀ باستانی شهر سوخته قرارگرفتده
و ارتفاع آن از سطح دشدت  5.2متدر اسدت (شدکل  .)1از
منظر باستانشناسی ،سطح تپه از قطعات سدفال و سدن
به همراه سربارۀ فلز و جوششوره پوشیده شده اسدت .تپده
طالبخان در مسیر راههای قدیم سیستان به سدرحد قدرار
گرفته است و بر اساس مواد فرهنگی به دست آمده از آن و
تدداریخگددذاری شددربن ( 11شدده در دانشددگاه آشسددفورد
انجام شده) ،به دورۀ مفرغ تعلق دارد و ازنظر افق فرهنگدی
در دشت سیستان ،همزمدان بدا دورههدای سدوم (-2322
 2022ق.م) و چهددارم ( 2322 – 1522ق.م) اسددتقرار در
شهر سوخته است ]( [7جدول  .)1مطالعات انجام گرفته بدر
سفالهای به دست آمده از فصل ششم شاوش این محوطه،
در مجموع ،شِش فرم شلی ظروف سفالی از قبیل شاسهها،
تن و خمرهها ،بشقابها ،شوزهها ،جدامهدا و لیدوانهدا را
شامل میشود .اغلب فرمهای ظدروف سدفالی در دورۀ II
تپه طالب خان مشابه آثار دورۀ  IVشهر سدوخته محسدوب
میشوند شه بیشتر آن ها ساده و فاقد نقش هستند ] [8امدا
ظروف سفالی منقوش دورۀ  Iتپه طالبخان قابلمقایسه با
دورۀ  IIو  IIIشهر سوخته ،تپه گرازیانی ،تپده دشدت ،تپده
صادق ،تپه یلدا و تپه رود بیابان در دشت سیستان و بمپور
Iتا  VIاسدت ]( [9شدکل  .)2حدوزۀ جندوبی قلعده رسدتم،
دشتی هموار است شه ارتفاع میانگین آن از سطح دریا بده
حدود  150متر میرسدد .در شدمال شدرق حدوزۀ مدذشور،

تپه ماهورها و برجستگیهایی وجود دارند شه چندان مرتفع
نیستند و از خا ،رسوبی روشن تشکیلشددهاندد .در حدال
حاضر ،این حوزه ،فاقد هرگونه رودخانده دائمدی و فصدلی
است و محیطی خشک و بددون پوشدش گیداهی ،دارد .در
دورۀ مفرغ ،رود بیابان و چندد شداخاب آن در جندوب ایدن
محوطه جریان داشته شه در حدال حاضدر خشدک شدده و
باگذشت زمان بستر آن بدا رید پرشدده اسدت .پوشدش
گیاهی حوزۀ جندوب قلعده رسدتم ،بسدیار اندد ،و شدامل
گیاهان خشکیپسند ،نمک دوست و ماسده دوسدت مانندد
گزها ) (Tamarix spp.و اسدفناجیان ) (Chenopodiaceaeاز
گیاهان اسدت بوتدهای ) (Shrub-steppeاسدت ] .[10ایدن
پوشش گیاهی ،فقط توسط سدیالبهدا یدا بارنددگیهدای
فصلی سیراب میشود .دشت جنوبی سیستان به دلیل عدم
وجود منابع آبی و تجمع الیدههدای نمدک ،امدروزه بدرای
ششاورزی و ششت و زرع مناسب نیست (شکل .)1

کاوش و همکاران  /مطالعات گیاهباستانشناسی تپه طالبخان ،سیستان ،جنوبشرق ایران ( )0022-0022ق.م...

جدول  :1گاه نگاری تطبیقی تپه طالبخان با جنوب شرق ایران و حوزههای فرهنگی همجوار آن ()6
)Table 1: Comparative chronology of Tepe Taleb Khan with south east of Iran and its adjacent cultural regions, (9

افغانستان

محوطههای جنوب شرق ایران
Archaeological sites of South East Iran
Bampour

Makoran

شهداد

موندیگک

Mundigak

Shahdad

II1
IVA

IV

II2

VI

II

I

III2

IV

I-II
IV2
VA

I

III

IIIA

3200

تپه گاو ششی (منتشرنشدده) ،تدل آتشدی در دارسدتان بدم
(منتشرنشده) ،شهر سوخته ] ،[6-14تپه صادق ،تپده یلددا و
تپه گراتزیانی (منتشرنشده) این مطالعات را ادامده دادهاندد.
عالوه بر ایدن ،مدیتدوان بده مطالعداتی دربداره بازسدازی

Proto- urbanism period

II

IV1

دوران آغاز شهرنشینی

III

IVC

IIIB

Urbanism
period

III

IVB

دوران شهرنشینی

V

IIIC

IV1
IV2
IV3

دیرینزیستمحیطی اشاره شرد شه در حوزۀ جندوب شدرق
ایران انجام شده است ] .[15-16-17اما باید توجه شدرد شده
فقط یکی از این مطالعات ،دارای جدول زمانی مبتندی بدر
تاریخیابی مطلق است ].[15

لیواGoblet/
ن

جامChalice/

شوزهJug/

11.52

1.43

4.31

Carafe and
بشقاب Plate/تن  Pithos/شاسهBowl /
و خمره
8.63

29.5

44.61

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

فراوانی نسبی Relative frequency /
] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.137

شکل  :2سفالهای تپه طالبخان ،دوره ) II (aو ) I (bو فراوانی نسبی فرمهای ظروف سفالی بهدستآمده از ششمین فصل شاوش طالبخان
Fig. 2: Tepe Taleb Khan potteries, period II (a) and I (b) and relative frequency of pottery vessel forms from sixth season of
excavation in Tepe Taleb Khan
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فراوانی نسبی فرمهای ظروف سفالی
Relative frequency of pottery vessel forms
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Tepe
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مکران
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بمپور
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Afghanistan
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بسیار شم بود و از شناورسازی این نوع نهشتهها در برخدی
از بافتها بهجز تعداد شمی زغال چدوب ریدز ،دادۀ گیداهی
دیگری به دست نیامد .درحالیشه نهشتههای سبک و ریدز
حدداوی مقدددار قابددلتددوجهی دادۀ گیدداهی بودنددد .حجددم
نهشتههای جمع آوری شده متناسب با ندوع بافدت و مقددار
بقایددای گیدداهی در آنهددا بددین  125-0 Lمتغیددر بددود و
درمجموع حدود  311 Lنهشتۀ حاوی بقایای گیاهی جهت
شناورسازی برداشت شد (جدول.)2
 .0-4تکنیک استخراج بقایای گیاهی
تکنیددک بددهشددار رفتدده در اسددتخراج بقایددای گیدداهی از
نهشتههای جمع آوری شده ،روش شناورسدازی بدر اسداس
چگالی خا ،و بقایای گیاهی بود شه در بهار  1361توسط
گروه باستانشناسی تپه طالبخان ،در دانشگاه زابل انجدام
گرفت .بهاین ترتیب از شناورسازی  311 Lنهشدته ،حددود
 1622 mlبقایای گیاهی شامل دانه ،میوه ،اجدزای سداقه و

جدول  :2پراشندگی نهشتههای دارای بقایای گیاهی در بافتار باستانی تپه طالبخان

Table 2: Distribution of sediments containing plant remains in archaeological contexts at Tepe Taleb Khan

نهشتههای جمعآوریشده
بافت باستانی

Archaeological context

Collected deposits

نهشتههای دارای بقایای گیاهی

Deposits with remains plant

2

%4

1

%4

الیه خاشستر

4

%8

2

%8

خا ،سوخته یا خا ،حرارت دیده

N

الیه خا ،سطحی
Surface soil layer
Ashy layer

Burnt soil

اجاق

Fireplace

محتویات درون اجاق

Fireplace contents

نهشته خا،

Soil deposit

نهشته خا ،و آوار ،نهشته خا ،و اندود

Plaster and soil deposit, Soil and
debris deposit

نهشته خا ،و خاشستر

Soil and ash deposit

آوار خشت

Mudbrick debris

مجموع
Total

دانه ،میوه و اجزای ساقه

Seed, fruitr, rachis segment

زغال چوب
Charcoal
*

*

*

2

%4

1

%4

*

*

2

%4

1

%4

*

*

4

%8

2

%8

*

10

% 21

5

% 20

*

*

11

% 23

6

% 24

*

*

2

%4

1

%4

*

*

4

%8

2

%8

*

*

7

% 15

4

% 16

*

*

48

% 100

25

% 100
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شف
Floor

%

N

%

Type of remains plant

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نوع بقایای گیاهی
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 .1-4نمونهبرداری گیاهباستانشناسی
بهمنظور مطالعات گیاهباسدتانشناسدی 15 ،نمونده شدامل
نهشتههدای سدبک ریدز ) (Light fractionو نهشدتههدای
سنگین درشت ) (Heavy fractionاز بافدتهدای باسدتانی
متعلددق بدده عصددر مفددرغ ( 2022-2322ق.م) از ششددمین
فصل شاوش تپه طالبخان ،برداشت شد .از این میان20 ،
نموندده از نهشددتههددای جمددعآوریشددده از بسددترهای
باستانشناختی مانند نهشته خدا ،،الیده خاشسدتر ،خدا،
سوخته ،اجاق ،محتویات اجاق ،نهشته خا ،و آوار ،نهشدته
خا ،و اندود ،نهشته خا ،و خاشستر ،آوار خشدت و شدف،
متعلق بده ترانشده  V - IVحداوی بقایدای گیداهی بودندد.
بیشترین فراوانی نسبی نهشتههای حاوی بقایدای گیداهی،
متعلق به نهشته خا ،و نهشته خا ،و آوار از ترانشده IV
بودند و سایر بافدتهدا ،فراواندی نسدبی شمتدری داشدتند
(جدول  2و شکل  .)3حجم نهشتههای درشت و سدنگین
( 21لیتر) در مقایسه با نهشتههای سبک و ریز (،)262 ml

کاوش و همکاران  /مطالعات گیاهباستانشناسی تپه طالبخان ،سیستان ،جنوبشرق ایران ( )0022-0022ق.م...

جدول  .3نمونهبرداری گیاهباستانشناسی در تپه طالبخان

Table 3: Archaeobotanical sampling at Tepe Taleb Khan

Trench

Context
number

Archaeological context

Depth
)(cm

Period

Local phase

Approximate
)date (BC

Vol. of deposits
before flotation
* )(L

Vol. of remains
plant after
**)flotation (ml.

N. R
***

N. R
/L
****

IV

4000

الیه خا ،سطحی

88

Bronze

مفرغ

Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III

2500-2300

16

5

0

0

13,20,22
31,45

مفرغ

Bronze

88,90,100

مفرغ

الیه خاشستر

31,140

مفرغ

Floor

25

مفرغ

94,101

مفرغ

ترانشه

Surface soil layer

4001
4002
4007
4010
4022
4013
4016
4040
4041
4053
4019
4057
4021
4024
4031
4032
4023
4045

Mudbrick debris

IV

4025

خا ،سوخته

IV

IV

IV

IV

IV

نهشته خا،

Soil deposit

Soilنهشته خا ،و آوار
and debris deposit

Ashy layer

شف

آوار خشت

2500-2300

108

898

483

4/4

Bronze

Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III

2500-2300

51

27

24

0/4

Bronze

Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III

2500-2300

13

25

38

2/9

Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III

2500-2300

54

263

619

11

2500-2300

21

58

43

2

2500-2300

7

140

385

55

2500-2300

7

136

135

19

2500-2300

8

252

310

38

2500-2300

5

10

0

0

2500-2300

15

10

8

0/5

2500-2300

11

76

0

0

316

1900

2045

Bronze

Bronze

مفرغ

Bronze

Burnt soil

IV

4026

Fireplace

اجاق

Bronze

مفرغ

IV

4030

نهشته خا ،و خاشستر

مفرغ

IV

4061

V

5010

نهشته خا ،و اندود

V

5023

محتویات درون اجاق

Soil and ash deposit

محتویات درون اجاق
Fireplace
contents

Bronze
125

Bronze

مفرغ

Plaster and soil deposit
Fireplace contents

مفرغ

Bronze
250

مفرغ

Bronze

Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III
Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III
Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III
Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III
Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III
Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III
Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III

مجموع Tota /

* Litre; ** Mililitre; *** Number Remains; **** Number Remains /Litre

زغال چوب بهدستآمد (جددول  .)3در برخدی از بافدتهدا
عالوه بر بقایای گیاهی ،مواد آلی دیگری مانندد فضدوالت
حیوانی ،صدفهای ریز و بقایای استخوانی ریز نیدز وجدود
داشت.
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 .0-4مطالعات آزمایشگاهی
بررسی اولیۀ بقایای گیاهی حاصل از شناورسدازی ،نشدان
داد شه این دادههدای گیداهی زغدالی شددۀ سدالم و گاهدا
شکسددته ،وضددعیت حفدداظتی مناسددبی ،جهددت مطالعددات

آزمایشگاهی و میکروسکوپی داشدتند .ایدن مطالعدات شده
شامل مراحدل مختلدف آزمایشدگاهی بدود در آزمایشدگاه
گیاهباستانشناسی پایگاه میراث جهانی شهر سوخته ،انجام
شد .این مراحل ،عبارت بودند از:
الف .مرحله جداسازی بقایای گیاهی :بقایدای گیداهی
به دست آمده از شناورسازی ،به صدورت مخلدوطی از دانده،
میوه ،اجزای ساقه و زغال چوب بودند .ازایدن رو الزم بدود
جهددت تسددهیل مراحددل بعدددی مطالعددات آزمایشددگاهی
(دانهشناسی و زغالشناسی) این دادهها از یکدیگر تفکیک

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

Shahr - i Sokhta
سوخته  3شهر III
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شماره
بافت

نوع بافت

عمق

دوره

فاز محلی

تاریخ تقریبی
(ق .م)

حجم نهشته قبل
از شناورسازی
(لیتر)

حجم بقایای گیاهی
حاصل از شناورسازی
(میلیلیتر)

تعداد
بقایای
گیاهی

تراشم
بقایای
گیاهی
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 .0نتایج
 .1-0مطالعات دانهشناسی
مجموعۀ دانهشناسی از بقایای گیداهی تهیده شدده از تپده
طالبخان ،شامل بقایای دانه ،میدوه و اجدزای سداقه بدود.
تعداد ) (Nو تراشم نسدبت تعدداد بده حجدم نهشدتههدای
جمعآوری شده قبل از شناورسازی برحسب لیتر ))N/L:

[ Downloaded from jra-tabriziau.ir on 2023-01-09
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شددوند .بددرای ایددن شددار ،از اسددتریو میکروسددکوپ بددا
بزرگنمایی  x80مدل  NSZ-810استفاده شد .در پایان این
مرحله شه بسیار دشوار و زمانبر بود ،دو نوع بقایای گیاهی
به دست آمد :نوع نخسدت ،شدامل بقایدای دانده ،میدوه و
اجزای ساقه و نوع دیگر شامل بقایای زغال چوب بود.
ب .مرحلۀ مطالعات دانهشناسی :ایدن مرحلده ،شدامل
مشاهدۀ میکروسکوپی بقایای دانه ،میوه و اجزای سداقه و
شناسایی نوع آنها بود شه به وسیلۀ استریو میکروسکوپ با
بزرگنمایی  x80مدل  NSZ-810و استفاده از اطلسهدای
توصیفی دانه و میوه انجام شد ].[18-19-21-21-22
ج .مرحلۀ مطالعات زغالشناسی :ایدن مرحلده شدامل
مشاهدۀ میکروسکوپی زغال چوب و شناسایی ندوع آنهدا
بود شه بهوسدیلۀ میکروسدکوپ متدالویی بدا بزرگنمدایی
 x1000مددل ) ) NMM800TRو اسدتفاده از اطلدسهدای
تشریحی چوب ] [23-24-25-26-27-28و شلکسیون مرجدع
موجود در آزمایشگاه انجام شد.
د .مرحلۀ عکاسی نمونهها :عکاسی نمونهها به دلیل
میکروسکوپی بودن آن ها بسیار حسداس و سدخت بدود.
عکاسی دانهها ،اجدزای سداقه و میدوههدا در آزمایشدگاه

گیاهباستانشناسی پایگاه میدراث جهدانی شدهر سدوخته
بدهوسدیلۀ دوربدین شدانن ) (Canonمتصدل بده اسدتریو
میکروسکوپ ،بهطور مسدتقیم انجدام شدد .امدا عکاسدی
نمونههای زغدال چدوب شدامل دو مرحلده بدود :مرحلدۀ
نخست ،شامل آماده شردن برشهای عرضدی ،طدولی و
شعاعی از زغال چوب بود شده بدهوسدیلۀ میکروسدکوپ
متالویی در آزمایشگاه گیاهباستانشناسی پایگداه میدراث
جهانی شهر سوخته انجام شد و مرحلدۀ دوم عکاسدی از
برشهای تهیه شدده بدهوسدیله میکروسدکوپ الکتروندی
روبشی ( )Scanning Electronic Microscope SEMبدود
شه در آزمایشگاه مرشزی دانشگاه سیسدتان و بلوچسدتان
انجام شد.

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

Fig. 3: Archaeological contexts, subjected to archaeobotanical samplings: soil deposit (A/4001-4002, B/4007, C/4022), floor
(D/4031), soil and ash deposit (E/4030), soil and debris deposit (F/4041) (Photo: Archaeological Mission of Tepe Taleb
)Khan, 2016
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شکل  :3بافتار باستانی شه نمونهبرداری گیاهباستانشناسی در آنها انجامگرفته است :نهشته خا،(A/4001-4002, B/4007, C/4022) ،
شف) ،(D/4031نهشته خا ،و خاشستر ) ،(E/4030نهشته خا ،و آوار ) (F/4041عکس از هیئت باستانشناسی تپه طالبخان1361 ،
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ب .گیاهان غیر کشتشده
 .1گیاهان خودرو :مقددار زیدادی بقایدای گیاهدان خدودرو
( 553عدد) شامل دانۀ گیاهدان علفدی یدک سداله از تیدرۀ
هفددددددتبندددددددیان ( ،)Polygonaceaeاسددددددفناجیان
( ،)Chenopodiaceaeسوسنیان ( ،)cf. Liliaceaeشدیر پنیدر
( ،)Galium sp.سدلمهتدره ( )Chenopodium sp.و شاشدل

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.137

الف .گیاهان کشتشده
 .1غالت :از میان گیاهان ششت شده در تپه طالبخدان در
تمامی بسترهای باستانشناختی بده ویدژه شدف اتداقهدا و
خا،های مجاور سدازههدای حرارتدی ،غدالت ( 111دانده
سالم ،شکسته و اجزای ساقه) در مقایسه با دیگدر گیاهدان
ششت شده ،وفدور بیشدتری دارندد .غدالت شناسدایی شدده
عبددارت هسددتند از :گندددمهددای بدددون پوشددینه ( Free
 )threshing wheatشامل گنددم ایمدر ،گنددم ندان ،گنددم

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

این بقایا نسبت به حجدم نهشدتههدای جمدعآوریشدده از
بافتار مختلف ،متفاوت بود .بیشترین تدراشم مدواد گیداهی
متعلق به بافتهای مرتبط با خدا ،سدوخته ( ،)00نهشدته
خا ،و خاشستر ( )35و اجاق ( )16بود و سایر بافدتهدا از
تددراشم گیدداهی شمتددری برخددوردار بودنددد (جدددول  .)3در
مجموعه دانهشناسی تپه طالبخان 25 ،عددد دانده وجدود
داشتند شه بر اساس شکل و اندازه ،به احتمال زیاد ،متعلق
به گیاهان خودرو یا وحشی بودند ،ولی به دلیل عدم وجدود
شلکسیون ،مرجع شناسایی دقیق آن ها امکان پدذیر نبدود و
ازاینرو در گروه ناشناختهها ) (Indeterminatesقرار گرفتند
و  13دانه بده دلیدل شکسدتگی و آسدیبدیددگی شددید،
قابددلشناسددایی نبودنددد و در گددروه غیرقابددلشناسددایی
) (Indeterminableجددای گرفتنددد .ایددن تعددداد ،در جامع دۀ
آماری در نظر گرفته نمیشوند .نتای مطالعات دانهشناسدی
انجامگرفته بر دو هزار و  10قطعده دانده و میدوه (سدالم و
شکسته) منجر به شناسدایی گیاهدان گونداگون شدد .ایدن
گیاهان شامل هفت تیره ( (Familyنوزده جنس ) (Genusو
یازده گونه ) (Speciesمتعلق به نُه گروه گیداهی (Vegetal
) groupبا فراوانی نسبی متفاوت بودند .گروههای گیداهی
شناساییشده شامل غدالت ) ،(Cerealsداندههدای روغندی
) ،(Oil seedsمیوهها ) ،(Fruitsصدیفیجدات )،(Cucurbits
حبوبات ششتشده ) ،(Cultivated pulsesحبوبدات وحشدی
) ،(Wild pulsesمیوههای وحشی ) ،(Wild fruitsگراسهدا
) (Wild grassesو گیاهان خودرو ) (Wild plantsبودندد .از
این میان ،غالت ،دانههای روغنی ،میوهها ،صدیفیجدات و
حبوبات شاشته شده و بقیدۀ گیاهدان غیدر ششدتشدده یدا
وحشی ) (Non cultivated plantsبودهاند (شکل.)11

چماقی ) ،(T. Compactumگندم دانه مرغی ) (T. speltaو
جو با پوشینه )((Hulled barleyشدکل  )1Dو جدو ندودووم
بدددون پوشددینه ) (Free-threshing barleyشددکل (.)1C
تعدادی از دانهها به دلیدل آسدیبدیددگی قابدل شناسدایی
نبودندددددد و ازایدددددنرو ،در دسدددددتۀ گنددددددم/جدددددو
) ،(Triticum/Hordeumگندم ناشدناخته ) (Triticum sp.و
یا غدالت ناشدناخته ) (Indeterminate Cerealsجدایداده
شدهاند .عالوه بر دانهها ،قطعات مربو بده محدور اصدلی
گلآذین ) (rachis segmentمانند میان گره ) (Internodeو
سنبلچه ) (Spikelet forksمتعلق به گندم ایمر و گندم ندان
نیز در برخی بافتار ،شناسایی شدند (شکل .)1 F,G( ،)1 .0
 .2حبوبددات ششددتشددده :پددس از غددالت ،حبوبددات
ششت شده ،بیشترین تعداد دانههدای شناسدایی شدده (122
عدد) را در نمودار دانهشناسی به خود اختصدا مدیدهدد
شدده عبددارت بودنددد از عدددس (شددکل  ،)1kماشددک ،خلددر
) (Lathyrus sp.و نخود سبز )( (Pisum sativumشکل )1J
شه عموما در نهشته خا ،و آوار ،الیه خاشستر ،شف ،خا،
حرارت دیده و اجاق شناساییشدهاند (شکل .)1
 .3دانههای روغنی ( :)Oil seedsعدالوه بدر غدالت و
حبوبات ششت شده ،چهارده دانه شتان از خدانواده شتانیدان
) (Linaceaeو متعلق به گروه دانههای روغندی در نهشدته
خا ،و آوار ،شف و خا ،سوخته شناسایی شدند (شکل .6
)1 I
 .1میوهها :دو عدد هسته زغالی شدۀ انگور از خدانواده
انگوریدان ) (Vitaceaeدر نهشدته خدا ،و شدف شناسدایی
شدند (شکل )1H
 .0صیفیجات :در نهشتههای جمع آوری شده از شدف،
یک عدد هسته زغالی شده متعلدق بده خدانواده شددوییان
( )Cucurbitaceaeشناسایی شد.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

سال ششم ،شماره اول،بهار و تابستان │ 8011

840

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.137

Fig. 4: Identified seeds in various contexts at Tepe Taleb Khan: brome grasse/Bromus sp.(4007/A), grass
family/Ermopyrum sp. (4019/B), caryopsis from a free threshing barley, /Hordeum vulgar var. nudum (4024/C), caryopsis
from a hulled barley, Hordeum vulgare (4025/D), rye/Secale sp. (4001/E), rachis segment from cereals
indeterminate/Cerealia (4001/F), rachis segment, internode from a free threshing wheat of bread wheat type/ Triticum cf.
aestivum (4024/G), grape/Vitis vinifera (4024/H), flax/Linum usitatissimum (4024/I), pea/Pisum sativum (4025/J),
lentil/Lens culinaris (4010/K), fruit stone from wild pistachio/Pistacia sp. (4010/L), medick/Medicago sp. (4045/M), goatʼs
)thorn/Astragalus sp. (4024/N) (Photo: Shirazi, 2020

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

شکل  :1دانههای شناساییشده در بافتهای مختلف در تپه طالبخان :دمروباه ( ،)4007/Aبیابان گندمی ) ،(4019/Bجو نودووم بدون پوشینه
) ،(4024/Cجو با پوشینه ) ،(4025/Dچاودار ) ،(4001/Eقطعهای از محور اصلی گلآذین غالت ) ،(4001/Fقطعهای از محور اصلی گلآذین
(میان گره) گندم نان) ،(4024/Gانگور) ،(4024/Hشتان ) ،(4024/Iنخود سبز ) ،(4025/Jعدس ) ،(4010/Kپسته شوهی ) ،(4010/Lیونجه
) ،(4045/Mگون((4024/N) ،عکس از شیرازی)1365 -
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( )Suaeda sp.در نهشته خا ،و آوار ،الیدههدای خاشسدتر،
شف ،آوار خشت ،خدا ،حدرارت دیدده و اجداق شناسدایی
شدند .تراشم بقایای گیاهان خودرو بر شفهای اسدتقراری
بیشتر از سایر بافتها بود (شکل .)5
 .2حبوبات وحشی :حبوبات وحشی شناسداییشدده در
نهشته خا ،،آوار ،الیههای خاشستر ،شف ،خدا ،حدرارت
دیدده و اجداق شدامل  201دانده گدون )،(Astragalus sp.
شکل  ،1Nشبدر ) ،(Trifolium sp.یونجه ()Medicage sp.
شکل  ،1Mاشلیدل شدوهی (،)cf. Rosmarinus officinalis
اسدپرس ) (Onobrychis sp.و تیدره حبوبدات ()Fabaceae

بودند (شکل .)12
 .3گراسها :تعداد  16دانه متعلق به گروه گدراسهدا
یا گندمیان خودرو ) (Poaceaeدر اشثر بافتها شناسایی شد
شدده شددامل دمروبدداه ( )Bromus sp.شددکل  ،1Aچدداودار
( )Secale sp.شکل  ،1Eیوالف ( ،)Avena sp.بیابانگندمی
( )Eremopyrum sp.شکل  ،1Bمادر گندم ()Aegilops sp.
و چمن ( )Lolium sp.بودند (شکل .)6
 .1میوههای وحشی :بقایای میوههای وحشدی شدامل
سه قطعه پوستۀ سخت پسدتهشدوهی در نهشدته خدا ،و
اجاق شناسایی شدند (شکل .)1L
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شکل  :0پراشنش و تعداد غالت شناساییشده در تپه طالبخان

Fig. 5: Distribution and number of identified cereals at Tepe Taleb Khan

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3
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 .6بحث
شواهد گیاهباستانشناسی یافت شدده در تپده طالدبخدان
بیانگر وجود گیاهان متنوع در جندوب دشدت سیسدتان در
هزارۀ سوم پیش از میالد ( 2322-2022ق.م) اسدت .ایدن
شواهد مشابه گیاهان شناساییشده در شهر سدوخته اسدت
] .[6نمودار دانهشناسی تپه طالبخان نشان میدهد شده در
میان گیاهان ششت شدده ،فراواندی نسدبی حبوبدات (،)1%
دانههای روغنی ( ،)1%میوههدا و صدیفیجدات نسدبت بده

] [ DOI: 10.29252/jra.6.1.137

 .0-0مطالعات زغالشناسی
مطالعات زغدالشناسدی تپده طالدبخدان شدامل مطالعدۀ
میکروسکوپی  615قطعه زغال چوب به دست آمده از بافتار
مختلف بود شه منجر به شناسایی چهار گونده بدا فراواندی
نسبی متفاوت شد (جددول  1و شدکل  .)12از ایدن میدان
 032قطعه زغال چوب متعلق به تیدرۀ اسدفناجیان (شدکل
 315 ،) D13قطعه از جنس گز (شدکل  66 ،)C13قطعده
زغال نخل (شدکل  )A13و  21قطعده مربدو بده جدنس
صنوبر (شدکل  )B13بودندد .شدواهد زغدال و چدوب ایدن
درختان ،پیشازاین نیز از تمامی دورههای شهر سوخته (I
)-IVگزارششده است [ .]11،1امروزه با توجه بده شدرایط
محیطددی نامسدداعد سیسددتان ،گزهددا بددهعنددوان درختددان
خشکی پسند و نمک دوست ،گیاه غالب منطقه هستند امدا
شواهدی از حضور صنوبر ،بهویژه در بخش جندوبی دشدت
سیستان ،وجود ندارد .وجدود بقایدای زغدال چدوب گدز در

محوطههای پیش ازتاریخ سیستان ،بیانگر حضور مداوم آن
از هزارۀ سوم پیش از میالد تا به امدروز در منطقده اسدت.
تیرۀ گز با  36گونه ،سومین تیرۀ بزرگ گیاهان شور پسدند
در ایران ،محسدوب مدیشدود ] [29و بیشدترین پدراشنش
جغرافیددایی آن ،در ایددران در اسددتانهددای سیسددتان و
بلوچستان و شرمان است ].[30
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Fig. 6: Distribution and number of identified pulses at Tepe Taleb Khan

 پراشنش و تعداد شتان شناساییشده در تپه طالبخان:6 شکل

Fig. 7: Distribution and number of identified flax at Tepe Taleb Khan
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شکل  :5پراشنش و تعداد گیاهان خودرو شناساییشده در تپه طالبخان

Fig. 8: Distribution and number of identified wild plants at Tepe Taleb Khan

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

Fig. 9: Distributin and number of identified wild grasses at Tepe Taleb Khan
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شکل  :6پراشنش و تعداد گراسهای شناساییشده در تپه طالبخان
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شکل  :12پراشنش و تعداد حبوبات وحشی شناساییشده در تپه طالبخان

Fig. 10: Distribution and number of identified wild pulses at Tepe Taleb Khan
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غددالت ( )32%بسددیار ندداچیز اسددت .بقایددای غددالت
شناساییشده ،بیانگر این اسدت شده واریتدههدای مختلدف
گندم و جو منبع غذایی اصدلی سداشنان تپده طالدبخدان
بودهاند .عالوه بر غالت ،حبوبات ششتشدده و داندههدای
روغنی ،شواهد درختان بداغی ) (Cultivarهمچدون انگدور،
خرما و همچنین میوههای وحشی مانند پسته شدوهی نیدز
در نمودار داندهشناسدی و زغدالشناسدی تپده طالدبخدان

مشاهده میشود .پیشازایدن نیدز بقایدای ایدن گیاهدان از
الیههای هزارۀ سوم برخی از محوطههای واقع در منطقدۀ
مرزی هند و ایرانی مانند شهر سوخته ،شنار صندل جندوبی
و تپه یحیی در شرمان ،پیر ،در دشت شچی ،نیندواری در
درّه بوالن ،نوشدارو و الل شداه در بلوچسدتان پاشسدتان و
موندیگک در قندهار افغانستان گزارش شده اسدت .[2-12-
] 13ایددن شددواهد گیدداهباسددتانشناسددی و همچنددین

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

شکل  :11نمودار دانهشناسی ،فراوانی نسبی گیاهان شناساییشده در تپه طالبخان

Fig. 11: Carpological diagram, relative frequency of plant identified at Tepe Taleb Khan
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Table 4: Anthracological results at Tepe Taleb Khan

جدول  :1نتای زغالشناسی در تپه طالبخان

ترانشه

Total

مجموع

Phoenix dactylifera

خرما

Chenopodiaceae

اسفناجیان

Populus sp.

صنوبر

Tamarix sp.

گز

Identified taxa

گونه گیاهی شناسایی
شده

Vol. of remains
plant after
)flotation (ml.

حجم بقایای گیاهی
حاصل از شناورسازی
(میلی لیتر)

Vol. of deposits
)before flotation (l

حجم نهشته قبل از
شناورسازی (لیتر)

نوع بافت

Archaeological
context

Context number

شماره بافت

(Depth )cm

عمق

Approximate date

تاریخ تقریبی

Trench

14

1

2

11

5

15

Surface
soil
layer

الیه
خا،
سطحی

4000

88

296

26

152

10

108

878

96

Soil
deposit

نهشته
خا،

13-20
22-31
45
4001
4002
4007
4010

37

9

1

27

23

27

Soil and
debris
deposit

نهشته خا،
و آوار

4040
4041

88-90-100

30

11

19

23

7

Ashy
layer

الیه
خاشستر

90

1

70

19

252

7

Soil and
ash deposit

205

25

139

3

38

تعداد

263

50

Floor

شف

4021
4024
4031
4032

نهشته خا،
و خاشستر

4057

140

2500-2300 BC
25

4030

IV

55

6

25

2

22

58

19

آوار خشت

Mudbrick
debris

91

18

65

8

140

6

Burnt
soil

خا،
سو
ته

51

1

46

1

3

136

6

Fireplace

13

2

2

9

10

14

66

1

9

2

54

86

14

Plaster
and
soil
deposit

Fireplace
contents

اجاق

نهشته
خا ،و
اندود

محتویات
درون
اجاق

4023
4045

4025

4026

4061
5023
5010

94-101

125

V

948

79

530

21

318

*AF

تعداد

100%

8%

56%

2%

34%

**RF

فراوانی
نسبی
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نقشمایههای رای خرما بر اشدیای سدنگی جیرفدت
گواه بر شاشت این درختان میوه بهصورت پراشنده یا انبدوه
و یا وجود مبادالت شبکههای تجداری ایدن محصدول در
منطقۀ مرزی هند و ایرانی در هزارۀ سوم پدیش از مدیالد،
است.
نمودار دانهشناسی تپه طالبخان نشان مدیدهدد شده
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][31

فراوانددی نسددبی بقایددای گیاهددان خددودرو ( )11%بیشددتر از
بقایای گیاهان ششت شده ( )36%است .با توجه به ماهیدت
بافتارهایی (نهشته خا ،،آوار ،اجاق ،شف و دورریزها) شده
این گونه مواد گیاهی ازآنجا یافدت شددهاندد ،وفدور بیشدتر
گیاهان خودرو در مقایسه با گیاهان ششت شده ،طبیعی بده
نظر میرسد .در میان بقایای گیاهان خودرو شناساییشده،

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

* Absolute Frequence; ** Relative Frequence
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 .7نتیجهگیری و پیشنهادات
تشابه گونههای گیاهی شناسایی شده در تپه طالدبخدان و
دیگر محوطههای پیش ازتاریخ دشدت سیسدتان همچدون
شهر سوخته بیانگر شاشت گیاهان زراعی ازجملده غدالت،
حبوبات ،دانههای روغنی و میوهها در هزارۀ سوم پدیش از

] [ DOR: 20.1001.1.24764647.1399.6.1.9.3

بقایای زغال چوب و دانده سدلمهتدره از تیدره اسدفناجیان،
بیشترین فراوانی نسبی را بده خدود اختصدا مدیدهدد.
پیش ازایدن نیدز شدواهد اسدفناجیان مانندد شدوره ،تداق و
سلمهتره سدفید ) (Chenopodieum albaاز شدهر سدوخته
گزارش شده است ] .[2-6فراوانی نسبی باالی این گیاهدان،
در تپدده طالددبخددان و شددهر سددوخته و همچنددین حضددور
گونههایی از تیرۀ هفتبنددیان ،بدا توجده بده اینکده ایدن
گیاهان یک ساله یا چندساله درختچهای با بافت گوشدتی و
ذخیره شنندۀ آب و مقاوم در برابدر تجمدع زیداد امدال در
خا ،هستند ،مدیتواندد تدا حددودی نشداندهنددۀ وجدود
گیاهان استپی سازگار با فصول خشک و خا،هدای شدور
جنوب دشت سیستان در هزارۀ سوم پیش از میالد باشند.

میالد است .این ،خدود گدواهی بدر وجدود ندوعی اقتصداد
معیشتی بر پایه ششاورزی در منطقه است .حضدور نباتدات
علوفهای ،حبوبات وحشی و علفهای هرز شده بده همدراه
محصوالت ششاورزی رشد میشنند ،نیز تأییدشننددۀ وجدود
مزارع ششاورزی در جلگه حاصلخیز دلتای هیرمند در ایدن
دوره هستند .ساشنان تپه طالبخدان بدرای رفدع نیازهدای
سددوختی خددویش از چددوب اسددفناجیان و گددز اسددتفاده
میشردهاند .این چوبها شه دارای بدافتی ندرم و خاصدیت
شعلهوری آسدان هسدتند ،گزیندۀ مناسدبی بدرای سدوخت
اجاقها ،تنورها و بهاحتمال زیاد ،شورهها بدودهاندد .شدواهد
گیاهباستانشناسی تپه طالبخان میتواند مقدمدهای بدرای
ادامه مطالعات گیاهباستانشناسی در دیگدر محوطدههدای
پیش ازتاریخ سیستان ازجمله تپه صدادق ،تپده یلددا و تپده
گراتزیانی باشد .همچنین مقایسۀ ایدن شدواهد بدا منداطق
همجوار در منطقۀ مرزی هند و ایراندی ،مدیتواندد حداوی
اطالعات شامل و جامعی دربارۀ چگونگی ششاورزی جنوب
شرق فالت ایدران درگذشدته و تغییدرات پوشدش گیداهی
دشت سیستان باشد.
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شکل  :12پراشنش و تعداد گونهها و ساختارهای گیاهی شناساییشده در تپه طالبخان

Fig. 12: Distribution and number of identified species and vegetal formations at Tepe Taleb Khan
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