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Abstract 
Over the past few decades, several excavations have covered the Bronze Age sites of southeastern 
Iran, resulting in the establishment of a chronological sequence for the region centered on Shahr-i 
Sokhta’s stratigraphy. As a satellite site of Shahr-i Sokhta, Tappeh Taleb Khan was excavated by the 
Department of Archeology of the University of Zabol. The main goals were to enhance the available 
picture of the Bronze Age cultures across the Sistan plain, and to provide the students of the 
Department with mandatory practical courses. The foremost objectives of the present paper included 
establishing an absolute chronology for Tappeh Taleb Khan as well as other sites throughout the 
Sistan region with a special reference to their local cultural and technological aspects. Accordingly, 
the major problems addressed in this research included: the occupational sequence at Tappeh Taleb 
Khan; the chronological horizons with which the regional cultures coincide; the beginning and ending 
dates of the occupations at the site on the basis of pottery comparisons and C14 dates; and finally, 
the ways in which the C14 dates obtained for the site can be used to explain the outstanding problems 
of the regional chronology. Comparison of the pottery style suggested that the occupations of Tappeh 
Taleb Khan coincide with the end of Shahr-i Sokhta Periods III and IV. The radiocarbon dates 
suggested an absolute date between 2500 and 2300 BC for its occupations. 
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Introduction 
So far, Shahr-i Sokhta has been the sole focus of most of prehistoric archaeological research in the 
Sistan region [1-9], notwithstanding the fact surveys have recorded more than 900 sites contemporary 
with Shahr-i Sokhta in the southern plain of Sistan [10]. Careful studies on a number of Shahr-i 
Sokhta’s satellite sites are essential to better understanding of the Bronze Age cultures of Sistan. 
While numerous archaeological and interdisciplinary studies have been dedicated to the cultural 
material from Shahr-i Sokhta, there still remain major problems concerning the absolute chronology 
of the region [11, 12, 13]. Perhaps the main reasons for the existing state of affairs are the paucity of 
archaeological excavations and investigations, unpublished or inadequately published excavation 
results, and the lack of absolute dating to establish an accurate chronology. Luckily, the work by the 
present author and his colleagues at the University of Zabol’s Department of Archeology at the 
satellite sites of Shahr-i Sokhta has helped to a certain extent to analyze regional subsistence patterns, 
economic and social circumstances, and cultural interactions. Given the existing questions regarding 
the Bronze Age cultures of the Sistan plain as well as to complete the required practical excavation 
courses by the students of the Department, Tappeh Taleb Khan was subjected to excavation. This 
paper sets to examine the site’s chronology by analyzing the excavated artefactual assemblages, 
especially pottery, drawing on the available radiocarbon dates. Therefore, the occupational sequence 
at Tappeh Taleb Khan, the chronological horizons the regional cultures coincide with, the beginning 
and ending dates of the occupations at the site on the basis of pottery comparisons and C14 dates, 
and finally the ways in which the C14 dates from the site can elucidate the outstanding problems of 
the regional chronology are discussed. Thus, in this paper first an overview of the site along with its 
stratigraphic sequence will be presented. A relative chronology will then be proposed through pottery 
comparisons and cultural interactions with other sites. The paper will conclude with discussing the 
challenges in the regional chronology while presenting the results from the radiocarbon dating of the 
samples from Tappeh Taleb Khan. 

 
Tappeh Taleb Khan 
Tappeh Taleb Khan lies in the southern part of the village of Qala-e-Rostam, 66 km southwest of 
the Zabol city of Sistan and Baluchestan Province. Measuring 70 × 50 sq m and rising 8.2 m from 
the surrounding lands, the site is located 15 km south of the legendry site of Shahr-i Sokhta (Figs.  1 
& 2). The excavations at the site aimed at studying its cultural sequence, the function that served 
during its occupations, its relationship with Shahr-i Sokhta, understanding its architectural structures, 
and providing practical training to the students.  
 
 

 
Fig 1: location of Tape Talebkhan 

 

 



Kavosh / Journal of Research on Archaeometry 2 (2021) 209-217 

 
 

 
Fig 2: overview of Tape Talebkhan 

 

2-2- Trench II  
Trench II, measuring 2 × 2 m, was laid out on the eastern slope of the mound. It produced about 3.5 
m of cultural deposits consisting of 6 phases (43 contexts), of which only 4 phases contained 
architecture and the remaining 2 were merely defined by soil and ash deposits. The latest Phase 1 
extends from the trench’s surface to a depth of about 60 cm, and is comprised of soil and ash. Phase 
2 begins below Phase 1 and ends at a depth of about 100 cm. Lacking architectural remains and 
consisting simply of soil an ash deposits, Phase 3 extends down the depth of 160 cm. The underlying 
layers yielded architectural remains that began at a depth of 161 cm and defines Phase 4. Phase 5 
begins at the depth of 197 cm in and continues to -287 cm, below which Phase 6 continues down the 
depth of 326 cm (Fig. 3). 
 

 
Fig 3: Architectures different phases at Trench II 
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3. Absolute and Relative Chronology of Tappeh Taleb Khan 
The most common category of small finds discovered from Taleb Khan is pottery sherds, which fall 
into three general classes of buff, red, and gray based on surface color. Comparison of the pottery 
assemblages from Shahr-i Sokhta [5, 14, 15, 16], Tape Graziani [17], Bampur [18], Mondigak [19] and 
Yahya [20] suggest a relative date for the occupations of Taleb Khan corresponding to Shahr-i Sokhta 
Periods III and IV (Fig. 4). 
To determine an absolute chronology for the recorded sequence at Taleb Khan, 4 charcoal samples 
were sent to the laboratory of the University of Oxford, the results of which indicate that the site was 

formed around 2500 BC and continued in use up until ca. 2300 BC (Figs. 5‒6; Table 2). 
 

 
Fig 4: Pottery drawing of Tape Talebkhan 

 
 

Tab 2: Radio carbon date of Talebkhan 

Context Trench number Depth Date BC Lab Number 

2005 II 44 2488-2338 OxA-23163 

2017 II 123 2300-2343 OxA-23164 

2024 II 189 2476-2297 OxA-23165 

2034 II 268 2495-2336 OxA-23166 
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Fig 5: C14 date, Tape Talebkhan 

 

Conclusions 
One of the main objectives of the fifth season of excavations at the archaeological mound of Taleb 
Khan was to establish a stratigraphic sequence as well as a relative and absolute chronology.  
Excavation have identified six occupational phases, of which only four includes architectural remains 
in the form of rectilinear rooms defined by brick walls, and a circular hearth. Apart from architecture, 
the finds include pottery, human and animal figurines, counting tokens, metal pieces, animal bones, 
and botanical remains. To pin the cultural deposits to absolute dating, 4 charcoal samples were tested. 
The results date the occupations of the site between around 2500 BC and 2300 BC. The close 
affinities of the Taleb Khan pottery with the assemblages from Shahr-i Sokhta Phases 1 and 0 seems 
to suggest that the ending date for the terminal phase of occupations at Shahr-i Sokhta, previously 
dated between 2300 and 2200 BC, should be pushed back deeper into the 3rd millennium. At the 
time, important settlements such as Shahr-i Sokhta, Graziani and Taleb Khan were abandoned. 
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 چکیده

گرفته که نتایج حاصل از این های عصر مفرغ جنوب شرق ایران صورتهای متعددی در محوطهگذشته کاوش ۀطی چند ده
در پیش گرفته های صورتبیشتر پژوهشتاکنون نگاری منطقه با محوریت شهر سوخته منجر شده است. ها به تدوین گاهپژوهش

نهصد محوطۀ  ان بیش ازشناختی سیستدر بررسی روشمند باستان کهدرحالیشهر سوخته بوده،  همتمرکز باز تاریخ سیستان 
برخی های عصر مفرغ سیستان نیاز است تا درک بهتر فرهنگ عصر شهر سوخته در دشت جنوبی سیستان وجود دارد که برایهم
و  هاشپرس با توجه به ،رواین قرار گیرند. از ۀ دقیقاستقراری مرتبط با شهر سوخته مورد بررسی و مطالع-اقماریهای محوطه از

شناسی دانشگاه باستان ۀو همچنین آموزش دانشجویان رشتسیستان مفرغ  عصرهای فرهنگی موجود در شناخت شاخصه هایابهام
در  ترین اهداف فصل پنجمقرار گرفت. یکی از اصلی شناسیباستان مدت شش فصل مورد کاوشبه انتخاب و طالبخان ۀزابل، تپ

در  .گرفته شش فاز استقراری شناسایی شدو مطلق بود که طی کاوش صورتگذاری نسبی نگاری و ارائۀ تاریخ، الیهاین محوطه
از کاوش این محوطه و استفاده از نتایج  آمدهدستبه هایویژه سفالبه آن است تا با تحلیل مواد فرهنگی این مقاله سعی بر
ۀ توالی استقراری تپ از اینکه است تعباراین پژوهش مهم  هایپرسشنگاری این محوطه پرداخته شود. به گاه 14آزمایش کربن 

نگاری های موجود در گاهچالش محوطه،این  14توان با استفاده از نتایج کربن هایی بوده و چگونه میطالبخان مربوط به چه دوره
 دانشگاه آزمایشگاه به زغال نمونه چهار طالبخان تپۀ فرهنگی هاینهشته مطلق گذاریتاریخ براینمود.  و ارزیابی منطقه را تبیین

 قرار استقرار مورد میالد ازپیش 2500 حدود در محوطه این دهدمی نشان آن از حاصل نتایج که شد ارسال انگلستان آکسفورد
های زیادی مشابهت محوطه این از آمدهدستبه سفالیِ هاییافته کهازآنجا. است داشته ادامه میالد از پیش 2300 حدود تا و گرفته
یعنی شده از آنچه تاکنون در نظر گرفته میتر رسد که احتماالً تاریخی قدیمینظر میبه ،شهر سوخته دارد صفر و یک فازهایبا 
 .درنظر گرفتباید های اقماری آن و محوطهمیالد را برای پایان شهر سوخته  پیش از 2200تا  2300 بین
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 . مقدمه1

وجود  واسطۀبهدشت سیستان در جنوب شرق ایران 
گرفته در آن و همچنین شکل انسانیِمناسبِ های زیستگاه

 دهندۀارتباطکه  -مهمفرهنگی  ۀحوزیک  عنوانبه
های شرقی های غربی خود در ایران با فرهنگفرهنگ

همواره مورد  -است سند و آسیای مرکزی ۀخود یعنی در
شناسان بوده است. با توجه به اهمیت منطقه توجه باستان

مطالعات توان شناسی، میهای باستاناز نظر پژوهش
فرهنگی را به دو  ۀگرفته در این حوزشناسی صورتباستان

  .دکرمرحله تقسیم 
شناسان های باستانعموماً شامل فعالیت ،اول ۀمرحل

ها را میغیرایرانی در پیش از انقالب است. اولین پژوهش
دانست. وی  نیاستاشناسی های باستانتوان بررسی

سی تا پاکستان را برر فارسخلیجمناطق وسیعی از سواحل 
ن نیز آثار سیستا از نمود که در این بین به بررسی برخی

. فایر سرویس آمریکایی از دیگر باستان[1]پرداخت
شناسانی بوده که در سیستان ایران بررسی نمود و محوطه

هرتسفلد نیز به کاوش . [2]های مختلفی را شناسایی کرد

های جامع و هشپژو ،در واقع .[3]در کوه خواجه پرداخت

های تئهای هیتوان فعالیتهدفمند در سیستان را می
، 2، امبرتو شراتو 1ایتالیایی به سرپرستی جوزپه توچی

دانست. با پیروزی  4]-5-6-7-[8و توزی  3جرجیو گولینی
شناسان غیرایرانی در انقالب اسالمی فعالیت باستان

ینکه دیگر مناطق کشور متوقف شد. تاا مانندبهسیستان نیز 
شناسی در این های باستاندهه، فعالیتپس از حدود یک

شناسان ایرانی از سر گرفته شد که منطقه ازسوی باستان

 دوم ۀمرحلتوان های پس از انقالب را میفعالیت

الیت ی سیستان دانست. نخستین فعشناسباستان مطالعات
ود مبه سرپرستی محشناسی پس از انقالب باستان

تاکنون کاوش 1376موسوی صورت پذیرفت. از سال 
 الح درهای شهر سوخته توسط سیدمنصور سیدسجادی 

. مهرآفرین و [14-13-12 -11-10-9] انجام است
پرداختند.  [15]موسوی حاجی به بررسی دشت سیستان 

های میدانی به آموزش فعالیت برایدانشگاه زابل نیز 
قماری های اَشناسی، کاوش در محوطهباستاندانشجویان 

فصل  17کنون شروع و تا 1382شهر سوخته را از سال 

 زیانیتطالبخان، گرا هایتپه در چهار تپّه ازجمله کاوش
را به انجام  [18]رستم تپۀ و  [17]( 2)طالبخان ، یلدا [16]
ست. ا فصل آن به سرپرستی نگارنده بوده 13که  رسانده

شناسی دانشگاه روه باستانهمچنین توسط گ
آموزش  رایبطی سالیان گذشته بلوچستان نیز وسیستان

 هایی انجامکاوش[20]  صادقتپۀ و  [19]دشت  ۀتپ در
 شده است.

ایوون انسووان در زیسووتگاه  توورینازسوووی دیگوور، مهم
کوه  هکتوار اسوت 151بوا وسوعت شهر سوخته  ،منطقه

با توجه بوه وسوعت اسوتقرار، تووالی فرهنگوی و کواوش
هووای هدفمنوود متوووالی، توانسووته تووا حوودودی سوویمای 

هووای چهووارم و فرهنگووی منطقووه را در طووول هووزاره
شناسووی هووای باسووتان. بررسووینمایوودسووم ..م تبیووین 

دهوود کووه گرفتووه در ایوون دشووت نشووان موویصووورت
  هووای متعووددیزمووان بووا شووهر سوووخته زیسووتگاههم

شووناخت  بوورایوجووود دارد کووه نیوواز اسووت [15-21]
هوای بهتر سواختارهای اجتمواعی و اقتصوادی زیسوتگاه

نگواری و کوارکرد موورد پوژوهش قورار فوق از نظور گاه
شناسووی و میووانهووای باسووتانگیرنوود. هرچنوود پووژوهش

هووای فرهنگووی شووهر ای متعووددی بوور یافتووهرشووته
ای در سوووخته انجووام شووده امووا هنوووز مشووکالت عمووده

منطقووه وجووود دارد. شوواید دلیوول مطلووق نگوواری گاه
هوای هوا و پوژوهشاین امور، محودودیت کواوش ۀعمد

شوناختی، عودم انتشوار یوا انتشوار نواق  برخوی باستان
بوووودن هوووا و انووودکهوووا و بررسوووینتوووایج کووواوش

آوردن دسوووتهای مطلوووق بووورای بوووهگوووذاریتاریخ
هوای گسوترده و اصولی تاریخی دقیوق اسوت. پوژوهش

معطوووف بووه طووی گذشووته اسووی سیسووتان شنباستان
عنوان مبنووای اصوولی شووهر سوووخته بوووده و امووروزه بووه

شووووود. نگوووواری منطقووووه در نظوووور گرفتووووه میگاه
نگارنووده و  ۀگرفتووهووای صووورتپووژوهش ،خوشووبختانه

شناسوی دانشوگاه زابول سایر همکواران از گوروه باسوتان
هووای اقموواری شووهر سوووخته توانسووته تووا در محوطووه

لگوهووای زیسووتی و و ووعیت حوودودی بووه تحلیوول ا
و  و همچنووووین معیشووووتی اقتصووووادی و اجتموووواعی
ای کمووک نمایوود. بووا توجووه تعووامالت فرهنگووی منطقووه
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هووای بووه مشووکالت موجووود در شووناخت شاخصووه
فرهنگووی عصوور مفوورغ دشووت سیسووتان و همچنووین 

شناسووی دانشووگاه آموووزش دانشووجویان گووروه باسووتان
طالبخووان مووورد کوواوش قوورار گرفووت.  ۀزابوول، تپوو

طالبخوان بوا شوهر سووخته از دو  ۀمانی اسوتقرار تپوزهم
سوووم ..م منطقووه و  ۀنگوواری هووزارظوور ارزیووابی گاهمن

هوای فرهنگوی در محوطوههمچنین شوناخت شاخصوه
هووای اقموواری دارای اهمیووت اسووت. بووا توجووه بووه 

ایووون  هایپرسوووش تووورینمهماهمیوووت مو ووووع، 
 ۀپووژوهش عبووارت اسووت از: توووالی اسووتقراری تپوو

هوای بوا چوه دوره زموانیهمو  ؟طالبخان چگونوه بووده
؟ توواریخ دارد بووه ویووژه شووهر سوووخته فرهنگووی منطقووه

شوروع و پایوان اسوتقرار در ایون محوطوه بوا اسوتفاده از 
چگونووه  و ؟چیسووت 14نسووبی سووفال و کووربن  ۀمقایسوو
، ایوون تپووه 14توووان بووا اسووتفاده از نتووایج کووربن مووی

ه را تبیووین نگوواری منطقووهووای موجووود در گاهچووالش
شوده، در ایون مقالوه مطور  سوااالتنمود؟ با توجه بوه 

نگوواری توووالی گاه ۀو ارائوو ۀدر ابتوودا بووه معرفووی محوطوو
هوای نمونوه ۀسوپس بوا مقایسو ،پرداخته خواهد شود آن

نگوواری نسووبی و ارتباطووات فرهنگووی بووا سووفالی بووه گاه
شوود و در نهایوت  ومن هوا پرداختوه مویسایر محوطه

ایون محوطوه، چوالش 14هوای کوربن هنتایج نمون ۀارائ
نگواری منطقوه موورد بررسوی قورار های موجوود در گاه

نسووبی  ۀو در نهایووت بووا اسووتفاده از مقایسوو دریووگمووی
نگوواری و ، توووالی گاه14نگوواری کووربن سووفال و گاه

هووای فرهنگووی منطقووه ارزیووابی زمووانی دوره ۀمحوودود
 گردد.می

 

 هامواد و روش .2

 طالبخان ۀتپ .2-1

 66 در و رسووتم قلعووه جنوووب حوووزۀ در طالبخووان تپووۀ
 اسوووتان در زابووول شوووهر غربیجنووووب کیلوووومتری

 درتپّووه  ایوون(. 1 شووکل) دارد قوورار بلوچسووتانوسیستان
 سوووخته شووهر باسووتانی محوطووۀ جنوووب کیلووومتری15

 از آن ارتفوواع و گرفتووه قوورار مترمربووع 50×70 ابعوواد بووا
. تپوۀ طالبخوان (2)شوکل  متور اسوت 2/8 دشوت سطح
هوای قودیم و جدیود علت قرارگرفتن در مسویر جوادهبه

زاهوودان بووه زابوول در غوورب آن و همچنووین کانووال 
شوودت انتقووال آب زابوول بووه زاهوودان در شوورق آن، بووه

هووایی از آن از بووین رفتووه اسووت. دیووده و بخووش آسوویب
فصووول اول و دوم ایووون محوطوووه بوووه سرپرسوووتی 
سیدمنصووور سیدسووجادی، فصوول سوووم و چهووارم بووه 

هوودی میووری و فصوول پوونجم و ششووم بووه سرپرسووتی م
شناسووی قوورار مووورد کوواوش باستانسرپرسووتی نگارنووده 

 ۀاهووداف کوواوش در ایوون تپووه، مطالعوو گرفتووه اسووت.
توووالی فرهنگووی، کووارکرد محوطووه در طووول دوران 
استقراری و ارتبواط آن بوا شوهر سووخته، درکوی نسوبی 
از سووواختارهای معمووواری آن و همچنوووین آمووووزش 

شناسووی بوووده اسووت. بووه اندانشووجویان رشووته باسووت
نگواری همین منظوور در فصول پونجم دو ترانشوه الیوه

صووورت عمووودی صووورت پلکووانی و دیگووری بهیکووی به
 ۀو همچنووین یووک ترانشووه افقووی در سووطح محوطوو

گووذاری گوواری و تاریخانتخوواب و کوواوش گردیوود. الیووه
نگوواری الیووهنسووبی و مطلووق تپووۀ طالبخووان نتووایج 

کوه اموروزه مویطوریی داشوته اسوت، بوههدرخور توج
توووان توواریخ نسووبی و آغووازین اسووتقرارهای پیرامووونی 
شهر سوخته را در دشوت جنووبی سیسوتان بوا اطمینوان 

هوووای کووواوش ۀبیشوووتری ارزیوووابی کووورد. درنتیجووو
گرفته در ایووون تپوووه، سووواختارهای متعووودد صوووورت
، قبیوول فهوواهای مسووکونی، کوووره، اجوواق معموواری از

لووی و گِ یو همچنووین وووروف سووفالی و اشوویاتنووور 
کووه ارتبوواط آن را بووا شووهر اسووت شووده  سوونگی یافووت

روشوونی موویهووای مجوواور بهسوووخته و دیگوور محوطووه
شناسووی تپووۀ باستاننتووایج گیاه توووان مشوواهده کوورد.

دهوود کووه اقتصوواد طالبخووان و شووهر سوووخته نشووان می
 کشواورزی بووده اسوت بور پایوۀ موردم منطقوه معیشتی

[22]. 
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 طالبخان ۀ: موقعیت تپ1 شکل

Fig 1: location of Tape Talebkhan 
 

 
 طالبخان ۀ: نمای کلی تپ2 شکل

Fig 2: overview of Tape Talebkhan 
 

 

طالبخان هرچند از  ۀنگاری مطلق تپجهت انجام گاه
های مختلف نمونه زغال برداشته شده گمانه و ترانشه

 ،نگاری بودتوالی الیه ۀاما ازآنجاکه هدف ارائاست 
نگاری الیه برایکه  II ۀها از گمانبنابراین نمونه

فوق  ۀب گردید. گمانانتخا ،محوطه کاوش شده بود
متر ایجاد و  2×2شرقی تپّه با ابعاد  ۀدر دامنشیب 

کاوش تا سطح خاک بکر صورت گرفت. در این گمانه 
فاز شش فرهنگی شامل ۀمتر نهشتسانتی 326حدود 

 هارچ کانتکست( شناسایی گردید که از 43استقراری )
های فرهنگی فاز آن معماری و از دو فاز تنها نهشته

دست آمد. فاز نخست انباشت خاک و خاکستر بهشامل 
متری سانتی 60تا عمق حدود  گمانه استقراری از سطح

از د. فشوشامل میرا است که انباشت خاک و خاکستر 
سانتی 100 متری تا حدودسانتی 60دوم از عمق حدود 

قرار دارد که شامل سه دیوار خشتی و یک  گمانهمتری 
های وار آن یعنی کانتکستکه دو دیاست کف کوبیده 
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و فهایی راستگوشه  به هم متصل شده 2012و  2010
اند. دیوار دیگر غرب خود ایجاد کردهرا در سمت جنوب
 ۀه و با فاصلگماندر سمت شمال  2011یعنی کانتکست 

قرار داشته که فهای  2010اندکی از کانتکست 
معماری آن در سمت شمال گمانه قرار دارد، دو طرف 

غربی  دیوارۀگل است و از دیوار دارای اندود کاه این
و به دیوار شمالی است گمانه تا مرکز آن ادامه یافته 

های این فاز شامل ترین یافتهشود. مهممتصل می
قطعات سفال، یک قطعه ورف سنگی از جنس مرمر، 
فالخن، استخوان و پیکرک حیوانی است. فاز سوم 

 160 متری تانتیاستقراری نیز از عمق حدود صدسا
متری قرار دارد که شامل انباشت خاک و خاکستر سانتی
دست نیامد. فوق معماری به ۀو از این فاز در گمان است

متری بقایای معماری )فاز چهارم سانتی161در عمق 

دست آمد که شامل یک دیوار خشتی با استقراری( به
قرمزرنگ است که از  لع  ۀدیدهای حرارتخشت
ی گمانه شروع و تا  لع شمالی آن ادامه دارد. فاز جنوب

متری گمانه شروع سانتی197پنجم استقراری از عمق 
متر ادامه دارد که شامل یک دیوار سانتی 287و تا عمق 

Lشمالی و از  دیوارۀطرف به یک شکل است که از
. در دارد اتصالشرقی گمانه  دیوارۀطرف دیگر به 

دست دیوار خشتی دیگری بهقسمت جنوبی این دیوار، 
سانتی 287فاز ششم استقراری از عمق  ،آن از آمد. پس
ترین متری گمانه قرار دارد که مهمسانتی 326متری تا 

که روی  (3)شکل  این فاز یک تنور سالم بوده ۀیافت
خاک بکر و حدوداً در مرکز گمانه قرار دارد و از داخل 

 مد.دست آو اطراف آن خاکستر و زغال به

 
 

 
 

 II: نمای کلی معماری فازهای مختلف گمانه 3شکل 

Fig 3: Architectures different phases at Trench II 
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 طالبخان ۀنسبی تپنگاری گاه .2-2

مواد فرهنگی  سووویسوووتان،با کاوش در تپۀ طالبخان 
و  ، پیکرک، توکنسوونگی ابزارمثل سووفال،  یمختلف
سنگیوور ستبه ، مهر و اثر مهرف  ست  هآمد د که ا

نه مک فراوانی در در این بین نمو فالی ک های سووو
سه و گاه ستای مقای شناخت را سبی در جهت  نگاری ن

های بهاسووتقراری نمود. سووفال ۀو تحلیل بهتر دور
به سوووه گروه کلی نخودی، قرمز و دسوووت مده  آ

سیم می ستری تق سفالخاک های مذکور شوند. تمام 
ساختهچرخ شرفته  سفالگری پی  ساز بوده و با چرخ 
سه سفال ۀاند. آمیزشده شن و ما های تپۀ طالبخان 

ست. این وروف اغلب فاقد نقوش تز هینی بوده و بئا
تهنظر می کاربردی مصووورفی داشووو که  ندرسووود   ،ا

که وروف نخودی بیشوترین میزان سوفال را چنانآن
دوار شووهر سوووخته به خود اختصووا  داده در تمام ا
از تپۀ  آمدهدستبههای ترین سفالینه، عمده[4] است

ساده و بدون نقش های به سفالطالبخان نیز مربوط 
های منقوش، سطح بیرونی با نقوش هستند. در نمونه

ای تیره و یا روشوون هندسووی سوواده و با رنگ قهوه
نخودی  اند. همچنین قطعاتی از وروفشووودهتزئین 

 هاشورهایکه نقوش کنده همانند است آمده  دستبه
شقاب، خمره، داردمتقاطع  سه، ب . فرم اغلب وروف کا

گلی  لعاباغلب با  قرمزهای . سفالاستلیوان و جام 
ها اغلب اند. این سووفالشوودهقرمزرنگ پوشووش داده 

داغدار تزئین  شوویوۀها به سوواده بوده اما برخی از آن
ها معموالً کاسووه، کوزه، ین سووفالینهاند. فرم اشووده

نهند و از سفالیهستشکل بشقاب، خمره و جام گالبی
کل وریفهای نخودی تهشووو ند. شوووده تر سووواخ ا

تهای یافهای خاکستری کمترین درصد سفالسفال
ساز بوده ها چرخدهد. این سفالینهشده را تشکیل می

اند. چند قطعه سووفال داغدار تزئین شووده شوویوۀو با 
شدهیافت شد که با نقش کنده تزئین  نیزخاکستری 
از تپۀ طالبخان  آمدهدستهای بهسفال ۀاند. با مقایس

سوخته و بمپور می شهر  سوختبا  شهر   ۀتوان اواخر 
III  و شووهر سوووختهIV طور نسووبی برای این را به

ساس شنهاد داد. این امر بر ا سفال ۀمطالع محوطه پی

سفالگری  ساده و غیرمنقوش که عمدتاً با چرخ  های 
ساخته شود. در خوبی تأیید میبه ،اندشده با دور تند 

کوچک و متوسط  ۀها با اندازواقع، وهور برخی سفال
صورت مستقیم روی چرخ سفالگری ساخته میکه به
شاخ  اواخر از ویژگی ،شدند شهر  دورۀهای  سوم 

ست که  سدچهارم به اوج خود می دورۀدر سوخته ا  ر
( 1شووماره  4 شووکل) 1. ورف سووفالی شووماره [23]

سه دهان شته بهداخلبه ۀباز با لب ۀشامل یک کا  برگ
که از نظر فرم  بلرنگ نخودی بوده  قایسوووهقا با  م

، شهر سوخته [10] های الیه صفر شهر سوختهسفال
IV [24]اقماری شووهر  32شووماره  ۀ، سووفال محوط

 IV ۀسووووخته که توسوووط مرادی و همکاران به دور
سوخته   زیانیتگرا ۀ، تپ[21] شده گذاریتاریخشهر 

پ IVB1 ۀ، دور[16] گاک  [25]  یحیی ۀت ندی و مو
IV.3  [26] شماره سفالی  ست. ورف  شکل  2ا (4 

به ۀدهانه باز با لب ۀ( نیز شووامل یک کاسوو2شووماره 
 ۀیبا ال مقایسووهقابلخودی، برگشووته به رنگ نداخل

 3، ورف سووفالی شووماره [10] صووفر شووهر سوووخته
شکل  س3شماره  4) شامل یک کا  ۀدهانه باز با لب ۀ( 

با  همقایسووقابل، به رنگ نخودی برگشووته به بیرون
محوطه  آمده ازدست، سفال بهIV [24]شهر سوخته 

، ورف [16]زیانی تو گرا[21]  30اقماری شوووماره 
شماره  شکل  4سفالی  شامل یک پیال4شماره  4)  ۀ( 
فال با س مقایسهقابلبرگشته بیرونبه ۀخاکستری با لب

ستبه سفالی IV.3 [26]آمده از موندیگاک د ، ورف 
( شووامل یک لیوان 5شووماره  4)شووکل  5شووماره 
، [27]شهر سوخته  IV ۀبا دور مقایسهقابلقرمزرنگ 

( شامل یک 6شماره  4)شکل  6ورف سفالی شماره 
ش سهقابلرنگ و قاب نخودیب سفال به مقای ستبا  د

شووهر ، [28] سوووخته آمده از فاز یک و صووفر شووهر

شماره  ۀمحوط ،IV [24]سوخته  ،  [21]29اقماری 
، ورف سووفالی VI [29]و بمپور [16]  زیانیتگرا ۀتپ

( به رنگ نخودی و 7شووماره  4)شووکل  7شووماره 
 تهسوخ های فاز یک و صفر شهربا سفال مقایسهقابل

 IVو  IIIبه شهر سوخته های منتسبو الیه [28]
( 8شووماره  4)شووکل  8، ورف سووفالی شووماره [16]
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بلنخودی و  ۀدارای خمیر قایسوووهقا فال  م با سووو

 و [28]  آمده از فاز یک و صفر شهر سوختهدستبه
 4)شووکل  9، ورف سووفالی شووماره [16] زیانیتگرا

( شووامل یک خمره به رنگ قرمز و ورف 9شووماره 
به رنگ  (10شووماره  4)شووکل 10سووفالی شووماره 
های شووهر با سووفال مقایسووهقابلنخودی بوده که 

 محوطه ازآمده دسووتو سووفال به IV [24]سوووخته 
شماره  ست[21]  29اقماری  شماره . ا سفالی  ورف 

به رنگ نخودی بوده که  (11شووماره  4)شووکل  11
سهقابل سفال مقای سوخته با  شهر   و III [30]های 

 4)شکل 12 ورف سفالی شماره، [16]تپۀ گراتزیانی 
ا ب مقایسوهقابلبه رنگ نخودی بوده که  (12شوماره 

تپۀ گراتزیانی  و III [30]های شووهر سوووخته سووفال
به  (13شماره  4)شکل 13ورف سفالی شماره  ،[16]
های شووهر با سووفال مقایسووهقابلبوده که  قرمزرنگ 
ورف سفالی  ،[16]تپۀ گراتزیانی  و III [30]سوخته 
شکل  14شماره  بوده  قرمزبه رنگ  (14شماره  4)

سهقابلکه  سفال مقای سوخته با  شهر   III [30]های 
)شکل 15ورف سفالی شماره  ،[16]تپۀ گراتزیانی  و
ا ب مقایسووهقابلبوده که  قرمزبه رنگ  (15شووماره  4

تپۀ گراتزیانی  و III [30]های شووهر سوووخته سووفال
آمده دسووتهای بهسووفال ۀکه با مقایسوو اسووت [16]

طور نسوووبی اسوووتقرار در این توان بهمی (1)جدول 
شهر شهر III ۀسوخت محوطه را به اواخر   ۀسوخت و 

IV .مربوط دانست 
 
 

 
 

 های شاخ  تپّه طالبخانسفال ۀ: طر  نمون4شکل 

Fig 4: Pottery drawing of Tape Talebkhan 
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 های تپّۀ طالبخان: مقایسۀ سفال1جدول 
Table 1: Comparison the pottery of TalebKhan 

شماره 
 سفال

 منبع محوطه مورد مقایسه دوره/الیه رنگ فرم

 نخودی کاسه 1

 56، تصویر 63: 1398سیدسجادی  شهر سوخته 0فاز 

 11و  10، 7: تصاویر 1398مرادی  شهر سوخته IVشهر سوخته 

 IVشهر سوخته 
اقماری  32محوطه شماره 
 سوخته شهر

: شماره 11: تصویر 1400مرادی و دیگران 
S.32.2 

 Kavosh et al. 2019. Fig 123 no. 6 زیانیتتپه گرا IVشهر سوخته 

 :Lamberg-Karlovsky & Potts 2001, P تپه یحیی IVB1دوره 
173, Fig:6.12, No: J 

IV.3 موندیگاک Casal, 1961, Il, f. 128; nn. 737 

 56، تصویر 63: 1398سیدسجادی  شهر سوخته 0فاز  نخودی کاسه 2

 نخودی کاسه 3

 9: تصویر 1398مرادی  شهر سوخته IVشهر سوخته 

 S.30.1: شماره 11: تصویر 1400مرادی  30محوطه اقماری شماره  IVشهر سوخته 

 Kavosh et al. 2019. Fig 122 no. 10 زیانیتگرا IVو  IIIشهر سوخته 
 Casal 1961, f. 97; nn. 720 موندیگاک IV.3 خاکستری پیاله 4

 .Lamberg-Karlovsky & Tosi 1973, Fig شهر سوخته IVشهر سوخته  قرمز لیوان 5
60 

 نخودی بشقاب 6

 Biscione 1974: fig 9 شهرسوخته 0و  1فاز 

 9: تصویر 1398مرادی  شهر سوخته IVشهر سوخته 

 S.29.2: شماره 11: تصویر 1400مرادی  29محوطه اقماری شماره  IVشهر سوخته 

 Kavosh et al. 2019. Fig 121 no. 2 تپه گرازیانی IVو  IIIشهر سوخته 

VI بمپور De cardi, 1970: 317, Fig: 443, No:464 

 نخودی کوزه 7
 Biscione 1974: fig 9 سوخته شهر 0و  1 فاز

 Kavosh et al. 2019. Fig 123 no. 18 زیانیتگرا IVو  IIIشهر سوخته 

 نخودی کوزه 8
 Biscione 1974: fig 9 شهر سوخته ، 0و  1فاز 

 Kavosh et al. 2019. Fig 132 no. 2&6 زیانیتگرا IVشهر سوخته 

    قرمز خمره 9

 نخودی کوزه 10
 7تصویر  1398مرادی: شهر سوخته IVشهر سوخته 

 S.29.18: شماره 11: تصویر 1400مرادی  29محوطه اقماری شماره  IVشهر سوخته 

 نخودی کوزه 11
 Kavosh et al. 2019. Fig 123 no. 18 گراتزیاتی IIIشهر سوخته 
 Ascalone 2019. Fig 9 no. 34/10 شهر سوخته IIIشهر سوخته 

 نخودی خمره 12
 Kavosh et al. 2019. Fig 118 no. 18 گراتزیاتی IIIشهر سوخته 
 Ascalone 2019. Fig 8 no. 34/1 شهر سوخته IIIشهر سوخته 

 قرمز کاسه  13
 Kavosh et al. 2019. Fig 118 no. 14 گراتزیاتی IIIشهر سوخته 
 Ascalone 2019. Fig 4 no. 3/4 شهر سوخته IIIشهر سوخته 

 قرمز پیاله 14
 Kavosh et al. 2019. Fig 122 no. 17 گراتزیاتی IIIشهر سوخته 

 .Salvatori and Vidale 1977. Fig 207 شهر سوخته 3فاز 
No. 1 

 قرمز کاسه 15
 Kavosh et al. 2019. Fig 122 no. 4 گراتزیاتی IIIشهر سوخته 

 .Salvatori and Vidale 1977. Fig 194 شهر سوخته 4فاز 
No. 4 
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به روش  14نگاری مطلق کربن گاه .2-3

 طالبخان ۀتپ ۀدهندسنج جرمی شتابطیف
گرفته در تپۀ طالبخان سعی بر آن شد تا طی کاوش صورت

انجام  برایهای مختلف های زغال از الیهتمامی نمونه
رداری بنگاری مطلق برداشته شود. روش نمونهآزمایش و گاه

های صورت بود که در حین کاوش با آشکارشدن نمونهبدین
کمچه  ۀوسیلشد و بهزغال از تماس دست به آن اجتناب می

شد که از تماس ومی قرار داده میینیهای آلومدرون فویل
د، نامان بماندست، دود و یا در معرض نور قرارگرفتن در 

گردید. با توجّه به شدن آن ثبت میهسپس محل دقیق یافت
 IIآزمایش از گمانه  برایها چهار نمونه ویژگی نمونه

یخ هنر شناسی و تارباستان ۀبه آزمایشگاه موسسنگاری الیه
شده فرستاده شد. نمونۀ برداشتانگلستان دانشگاه آکسفورد 

متشکل از  الیۀدر  2007ثبتی  شمارهبا  2005از کانتکست 
متری از سطح گمانه، سانتی 44آوار خاک و خشت و در عمق 

 ۀدر الی 2016ثبتی  شمارهبا  2017دوم از کانتکست  نمونۀ
متری، نمونه سوّم از کانتکست سانتی 123خاکستر و از عمق 

 189خاکستر در عمق  ۀاز الی 2029به شماره ثبتی  2024
به  2034آخر از کانتکست  نمونهنهایت  متری و درسانتی

خاک  ۀمتری که الیسانتی 268از عمق  2049شماره ثبتی 
های زغال بود، برداشت گردید. پس از همراه دانهبه

عنوان های زغال در آزمایشگاه، بهسازی نمونهآماده
سنج گذاری رادیوکربن توسط طیفهای دقیق تاریخنمونه

رفت. تاریخ رادیو دهنده مورد استفاده قرار گجرمی شتاب
اصال  شده و بر اساس نسبت  13کربن رایج توسط کربن 

هدهنده اندازطور مستقیم با شتابو به 12به کربن  13کربن 
های گیری و محاسبه شده است. برای کالیبراسیون نمونه

مورد استفاده قرار گرفت.  OxCal 4.1مورد آزمایش، نرم افزار 
 2300تا  2500ریخی برابر با شده تاگذاریهای تاریخنمونه

های ( را برای الیه6و  5های ، شکل2قبل از میالد )جدول 
 دهد.نظر نشان می فرهنگی مورد

 
 طالبخان تپۀ ۀشدگذاریهای تاریخ: نمونه2جدول شماره 

Tab 2: Radio carbon date of Talebkhan 

 

 
 طالبخان ۀتپ 14های کربن : تاریخ5شکل 

Fig 5: C14 date, Tape Talebkhan 

Context Trench number Depth Date BC Lab Number 

2005 II 44 2488-2338 OxA-23163 

2017 II 123 2300-2343 OxA-23164 

2024 II 189 2476-2297 OxA-23165 

2034 II 268 2495-2336 OxA-23166 



 14کربن  شیبر اساس آزما ستانیطالبخان س ۀمطلق تپ ینگارگاه 

    1401 تابستانبهار و  ،اول، شماره هشتمسال     │    76
 
 
 

 
 طالبخان ۀ: نمودار هریس و فازهای استقراری تپ6شکل 

Fig 6: Harris Matrix and occupation phases of Tape Talebkhan 
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والی سیستان بر اساس ت ۀنگاری منطقتوالی گاهتاکنون 
گرفته است، طی کاوش  شهرسوخته صورت نگاریالیه

زمان کل محوطه هم طوربهمشخ  شد که  شهردر این 
نگاری ای مسکونی نبوده، بنابراین توالی الیهدر هیچ دوره

های مختلف صورت گرفت؛ آن بر اساس کاوش در ترانشه
چهارم تا اوایل هزاره  ۀتوالی فرهنگی منطقه از اواخر هزار

مرحله  یازده اصلی فرهنگی و ۀدوم ..م به چهار دور
-30-6] نامگذاری شده است صفر تا ده تقسیم شده که از

ای با عنوان توالی فرهنگی شهر . توزی در مقاله[31
سوخته به توالی این شهر پرداخته و استقرار در شهر 

..م ذکر  1800تا  2800سوخته را شامل چهار دوره بین 
را مربوط به مس و سنگ جدید و  Iکرده است. دوره 

 IIهای دوره ،IIIو موندیگاک  IIIنمازگاه  مقایسه باقابل
 سهمقایقابلمفرغ قدیم و میانی و  ۀرا مربوط به دور IIIو 

بمپور در  I-IVو فازهای  IV، موندیگاک IVبا نمازگاه 
زمان را مربوط به مفرغ جدید و هم IV ۀبلوچستان و دور

. بیشونه نیز [6]دانسته است V-VIو بمپور  Vبا نمازگاه 
شهر سوخته با ای نگاری مقایسهای به گاهدر مقاله

وی استقرار شهر سوخته را از  است. موندیگاک پرداخته
را  I ۀ..م ذکر کرده و شهر سوخت 1900تا  3000حدود 
، شهر IIIزمان با موندیگاک .م هم. 2700 -3000
زمان با موندیگاک ..م هم 2400تا  2700را  IIسوخته 

IV1 شهر سوخته ،III  زمان با ..م هم 2100-2400را
.م . 1900تا  2100را  IVو شهر سوخته  IV2اک موندیگ
. [28] کرده است گذاریتاریخ IV3زمان با موندیگاک هم
بیشونه با همکاری سالواتوری و توزی به بازنگری  ،بعدتر
در  I ۀها شروع دورنگاری شهر سوخته پرداخت، آنگاه

که [32]  اند..م در نظر گرفته 3200شهر سوخته را حدود 
همواره برای شروع استقرار در شهر سوخته مورد این تاریخ 
پژوهشگران تا به امروز بوده است. بیشونه و  ۀتوافق هم

..م )با وسعت  2900تا  3200را  Iهمکاران شهر سوخته 
.م )با . 2500تا  2800را  IIهکتار(، شهر سوخته  15.5

 2100تا  2400را  IIIهکتار(، شهر سوخته  45وسعت 
تا  2000را  IVکتار( و شهر سوخته ه 80..م )با وسعت 

. [32] اندکرده گذاریتاریخهکتار(  5..م )با وسعت  1800
 نگاری مطلق والنر و ویداله اشاره دارند که بر اساس گاه

 گرفته سفالی که توسط توزی و پراچیا صورت ۀمقایس
های جدیدی برای دوره گذاریتاریختوان می است،

هر به این صورت که ش ،داد فرهنگی شهر سوخته پیشنهاد
بین  II ۀ..م، شهر سوخت 2900تا  3100حدود  I ۀسوخت
 2500تا  2700بین  III ۀ..م، شهر سوخت 2700تا  2900

 ۀدوم هزار ۀرا دو قرن اول نیم IV ۀ..م و شهر سوخت
سالواتوری  ،2005در سال  .[33]توان دانستسوم ..م می

هوخته پرداختنگاری شهر سو توزی به بررسی مجدد گاه
ها در این مقاله شروع استقرار در شهر سوخته یعنی آن .اند

 2750ه را حدود ..م و پایان فاز نُ 3200فاز دهم را حدود 
 III.5زمان موندیگاگ اند که این تاریخ هم..م دانسته

 مقایسهقابلرا  I سوخته شهردر  ده ه واست، همچنین فاز نُ
ها هرچند در دانند. آنمی IIIbو  IIIaبا میری قالت 

شده فاز هشت را مربوط به شهر نگاری ارائهجدول گاه
اند اما در متن مقاله معتقدند فاز هشت ذکر کرده I ۀسوخت

ت و متفاو ده ه وآمده با فاز نُدستآزمایشی به ۀکه از گمان
 عنوانهبقابل تفکیک از فاز هفت نیست و این یعنی هر دو 

. فاز هفت با یک شوندمیاخته شهر سوخته شنۀ دوم دور
توان نتیجه گرفت که میاست خاتمه یافته  سوزیآتش

ن قرن در ایکوتاه کمتر از نیم ۀیک دور هشت فاز هفت و
است و  III.6موندیگاگ  ۀدور اند. فاز هشت همشهر بوده

های کوت دیجی در فاز هفت و با توجه به وجود سفال
 دوره 14مونه کربن نگاری مطلق کوت دیجی )چهار نگاه
را نشان  2515تا  2935کوت دیجی تاریخ بین  ستخن

اول هزارۀ  ۀتوان فاز هفت را مربوط به نیمدهد( میمی
 هایگذاریتاریخ بههرچند با توجه  .سوم ..م دانست

..م را برای این فاز در  2650تا  2750توان مطلق می
ه کفاز ششم آزمایش شد از نظر گرفت. سه نمونه زغال 

و شش نمونه از فاز پنجم  2570و  2650تاریخ مطلق بین 
ها دهد که این تاریخنشان می 2460و  2580تاریخ بین 

مشخ  و با اطمینان ما رو به این سمت سوق می طوربه
..م بوده  2500حدود  چهارم دهد که گذر از فاز پنجم به

کاماًل ششم  و پنجم است. مجموعه سفال فازهای
هستند. تنها دو رادیوکربن  IV.1-2موندیگاک زمان با هم

 2300تا  2500که تاریخ است از فاز چهارم انجام شده 
 ۀپبا ت مقایسهقابلدهد. سفال منقوش فاز سه نشان می
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است که  ID-IIو نوشارو  IV.3و موندیگاک  2رود بیابان 
 هرشسوم  که فاز کندمینوشارو کمک  هایگذاریتاریخ
کنیم. تاریخ  گذاریتاریخ..م  2500به بعد از  ار سوخته

بوده که با توجه به  2300پیشنهادی برای فاز سوم حدود 
شهر سوخته که  U238و  2مطلق رودبیابان  گذاریتاریخ
قابل اتکاست. همچنین برای فاز  ،دارند 510+2380تاریخ 

توان سنجی میدوم  با توجه به نتایج دیرین مغناطیس
توان درنظر گرفت. نتایج ..م می 2200ا ت 2300تاریخ 
برای فاز یک که از ساختمان سوخته انجام شده  14کربن 
دهد. ..م را فاز نشان می 2000تا  2200تاریخ است، 
بوده که  V-VIبا بمپور  مقایسهقابلهای این فاز سفال

..م  2000تا  2200این دوره بمپور را بین  14نتایج کربن 
وجه به دو نمونه زغال و یک نمونه دهد. با تنشان می

( پایان استقرار در شهر U238آزمایش ایزوتو. اورانیوم )
..م  1650تا  1850توان بین سوخته یعنی فاز صفر را می

ای کارتزی و همکارانش در مقاله .[34] کرد گذاریتاریخ
دند سند نمو ۀبه بررسی ارتباطات جنوب شرق ایران با در

توری اکه توسط سالورا نگاری اله گاهکه ایشان در این مق
رار خود ق گذاریتاریخمبنای  ،و توزی پیشنهاد شده بود

های نگاریجریگ و همکارانش گاه ،. بعدتر[35] دادند
کنند که یافتهده و عنوان مییشده را به چالش کشارائه

 ابهامات موجود را رفع نماید دتوانهای جدید در آینده می
-2800تا  3200را  I ۀنیز شهر سوخت . سید سجادی[36]
 2500یکم تا  ۀاز پایان دور II ۀ..م، شهر سوخت 2750

..م و  2300تا  2500بین  III..م، شهر سوخته 
داند مشکوک می شدتبهرا  IV ۀشهر سوخت گذاریتاریخ

..م می 1750تا  2100آن را بین حدود  ۀو آخرین الی
ر سوخته و محوطهدر ادامه نیز معتقد است شه. [9] داند

..م از بین  1900یا شاید تا  2100قماری حدود های اَ
(. سید سجادی در ابتدا پایان آخرین 464رفته است )همان 
سپس در این است، ..م دانسته  2000مرحله را حدود 

دقیق را منوط به  گذاریتاریختاریخ تجدیدنظر کرد و 
نیز  زگیتابهنگاری کرد. بیشتر و الیه هایکاوشانجام 

تپۀ گراتزیانی  14نتایج کربن  اساس برنگارنده و همکاران 
رسد شروع نظر میکه بهاند نگاری منطقه پرداختهبه گاه

، [16] ..م دانست 24را بتوان حدود قرن  IVشهر سوخته 

در  .[24] داند..م می 1800مرادی نیز پایان این دوره را 
چهارم شهر  سوم و ۀمرحل ۀهرچند توزی دور ،این میان
را اوج گسترش استقرار بیان کرده و معتقد  IIIسوخته 

  رسدهکتار می هشتاد است در این دوره وسعت استقرار به
اما سیدسجادی مراحل هشتم تا پنجم یعنی شهر [7]
هرچند در . [9]داندرا اوج گسترش شهر می II ۀسوخت

سوم را اوج شهر با وسعت  ۀدور ،جدولی که ارائه نموده
ان نیز مرادی نش تازگی،بههشتاد هکتار ذکر کرده است. 

رسید استقرار نظر میدهد برخالف نظر گذشته که بهمی
هکتار کاهش یافته، در این دوره  پنج به حدود IV ۀدر دور

 .[24] شهر گسترش یافته است
 شناسان ایتالیایی در چندینباستان ،آنچه گفته شد بنابر

ف نگاری فازهای مختلنگاری و بازنگری در گاهمقاله با گاه
توزی شروع شهر سوخته  ،اند. در ابتداشهر سوخته پرداخته

 ،[6] ..م ذکر نموده 2800را چند سده دیرتر یعنی حدود 
ال س دویست پس از وی بیشونه هرچند شروع استقرار را

 زبه عقب برده اما پایان استقرار در شهر سوخته را نی
-28] ..م دانسته است 1900سال کمتر از توزی یعنی صد

همراه توزی شروع استقرار بعدی بیشونه به ۀ. در مقال[37
. النر و [32] اند..م ذکر کرده 3200در شهر سوخته را 

 متفاوت برای گذاریتاریخنگاری با نیز گاه [33] ویداله
یباً اند که تقرشهر سوخته ارائه داده ۀهای چهارگاندوره
شده در های ارائهنگاریبا گاه هاگذاریتاریخاز  کدامهیچ

مطابقت  مقایسهقابلهای مورد شهر سوخته و محوطه
شهر سوخته و  I ۀاز دور 14ندارد. با توجه به نتایج کربن 

 آمده از ایندستلوحه گلی و مهرهای به ۀهمچنین مقایس
 IV ۀهای آغازایالمی مانند دوردوره با سایر محوطه

 ۀشوش، دور III ۀیحیی، بانش میانی در تل ملیان و دور
IV ۀتوان شروع دورسیلک می I  م  3200را حدود..

نشان داد که شاید [38]  سفالین ۀهرچند نتایج تپ .دانست
تر برای الوا  آغازایالمی در نظر بتوان تاریخی قدیمی
گرفته میهای مطلق صورتنگاریگرفت. با توجه به گاه

..م در نظر گرفت.  2700توان شروع دوره دو را حدود 
تواند به شناخت ما از تاریخ تپۀ طالبخان می 14نتایج کربن 

کمک نماید. )شهر سوخته(  IVو فاز  IIIمطلق اواخر فاز 
..م  2000چهار را حدود  ۀبیشونه و همکاران شروع دور
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نتایج آزمایش  .اند..م ذکر کرده 2500و النر و ویداله 
بایست پایان دهد که میتپۀ طالبخان نشان می 14کربن 

تا  2500را بین  IVو آغاز شهر سوخته  IIIشهر سوخته 
 شهرمهم در مورد پایان  ۀ..م در نظر گرفت. نکت 2400
تپۀ طالبخان و تپۀ  14است که نتایج کربن  IV ۀسوخت

شده این هستند که برخالف نظرات ارائه مایدگراتزیانی 
خان سوخته، گراتزیانی، تپۀ طالب ن استقرار در شهرباید پایا

را بین  IV ۀزمان شهر سوختهای همو دیگر محوطه
 ..م در نظر گرفت. 2200تا  2300

 

 یرگیجهینت .3 

یران اشناسی باستانفرهنگی در  ۀگانههای نُیکی از حوزه
شرق است که براساس مواد فرهنگی و بهجنوب ۀمنطق

مجزا شامل  ۀسفالی به سه منطقهای طور خا  یافته
رود با تمرکز به هلیلفرهنگی  ۀکرمان و حوزاستان 
 ۀ فرهنگی، منطقو شهداد ابلیس ،نگاری یحییگاه

 ۀقو منطحسینی و چاهنگاری بمپور بلوچستان با گاه
وخته نگاری شهر سگاه فرهنگی هیرمند و ۀسیستان با حوز
قه ویژگیهرچند هر منط ،اندتفکیک شدهو موندیگاک 
دارد اما درعین حال  ییمجزاخا  و های فرهنگی 

 ۀاز اواخر هزار بسیاریتشابهات و ارتباطات فرهنگی 
ها دیده چهارم ..م و در طول هزارۀ سوم ..م بین آن

ها های مختلفی روی آنشود که تاکنون پژوهشمی
چندین دهه از کاوش و  اگرچهگرفته است. صورت
شرق جنوب ۀدر منطق شناسیهای باستانپژوهش

نگاریگذرد اما همواره گاهسیستان میتمدن  خصو به
رو بوده که در این مقاله هروب یهایشده با چالشهای ارائه

شناسی های باستانسعی شد تا با استفاده از تحلیل یافته
گرفته بر زغالصورت 14و همچنین نتایج آزمایش کربن 

تا حدودی به رفع چالش آمده از تپۀ طالبخاندستهای به
نگاری های موجود کمک کرد. با استفاده از نتایج گاه

لق نگاری مطگاه نمونه که شامل چهارمطلق تپۀ طالبخان 
 همچنین وبوده دهنده سنج جرمی شتاببه روش طیف
نگاریگاهویژه شهر سوخته، بههای سیستان دیگر محوطه
طی کاوش شده مورد ارزیابی قرار گرفت. های ارائه
از شش ف در گمانۀ دو فصل پنجم کاوش،گرفته صورت

استقراری شناسایی شد که از این بین تنها از چهار فاز آن 
فهاهای معماری شامل دیوارهای خشتی با فهاهای 

 جزبهدست آمد. مدور به ۀدیدو ساختار حرارت گوشهراست
توان سفال، پیکرک انسانی و ها میمعماری از دیگر یافته

های کارشده، قطعات فلزی، حیوانی، اشیا شمارشی، سفال
های گیاهی اشاره کرد که های حیوانی و نمونهاستخوان

تواند به شناخت ما از های موجود میتحلیل یافته
های ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محوطه

اقماری شهر سوخته در هزارۀ سوم ..م کمک نماید. با 
آمده از تپۀ طالبخان با دیگر دستبههای سفال ۀمقایس
زمان مانند شهرسوخته، تپۀ گراتزیانی و های هممحوطه

مشخ  شد که استقرار در این در افغانستان موندیگاک 
شکل گرفته و  III ۀمحوطه احتمااًل در اواخر شهر سوخت

همچنان ادامه داشته است. نتایج  IV ۀدر طول شهر سوخت
 2500بین  ایسالهدویست گرفته تاریخصورت 14کربن 
دهد، نتایج فوق و همچنین نتایج ..م را ارائه می 2300تا 
را به  IV ۀنگاری شهر سوختگاه ،زیانیتآمده از گرادستبه

بایست ما دهد که میو نشان میاست چالش کشیده 
تاکنون بین محققان برای این تر از آنچه تاریخی قدیمی

در نظر است، شده شهر سوخته در نظر گرفته می ۀدور
فرهنگی  ۀدهد که پایان این دوربگیریم. نتایج نشان می

 ۀرهدر این بُ پیش ازمیالد دانست و 2200تا  2300را بین 
و  زیانیتسوخته، گرا زمانی استقرارهای مهمی چون شهر

از است تا مطالعات میانشوند. نیتپۀ طالبخان متروک می
شناخت  برایشناسی اقلیم ای مختلف مانند دیرینرشته

های مذکور صورت شدن زیستگاهدلیل یا دالیل متروک
 پذیرد.
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