
  مربوط به ذوب فلز در شهرستان بردسیرهاي  بررسی معادن و محوطه

  

  علیرضا خسروزاده

  دانشگاه شهرکرد شناسیباستان عضو هیئت علمی گروه 

  

  37تا 23از ص

  

  : چکیده

تـرین منـاطق شـرق ایـران     یژه مس، از غنیشهرستان بردسیر از نظر کانسارهاي فلزي، به و

بیشتر این کانسارها در منطقۀ غربی و جنوب غربـی بردسـیر در منطقـۀ کـوه پـنج واقـع       . است

هـاي متـأخّر اسـالمی استحصـال     برخی از این کانسارها از دورة پیش از تاریخ تا سده. اند شده

  .اندشده

هـاي  ري از معـادن باسـتانی و محوطـه   شود بررسی شمااطّالعاتی که در این مقاله ارائه می

ذوب فلز بخشهاي غربی و جنوب غربی بردسیر است که طی بررسی و شناسایی فصل دوم که 

معـدن باسـتانی و محوطـه     27طی این بررسی، . اند انجام شد،  ثبت شده 1383در تیر و مرداد 

  .ت، شناسایی شدذوب فلز، که بر سطح آنها تلنبار سرباره فلز و بقایاي کوره وجود داش

هرچنـد معـادنی بـه شـکل تونلهـاي      . بیشتر معادن، روباز و به شکل شیاري و افقی هستند

بر اساس مطالعات اولیه روي مواد فرهنگی کم شـمار  . عمودي و چاهی شکل نیز شناسایی شد

-از سطح محوطـه . به دست آمده از این معادن، بیشتر این معادن مربوط به دورة اسالمی هستند

اي مربوط به ذوب فلز، شمار بیشتري تکّه سفال به دست آمد که بیشتر آنها مربـوط بـه دورة   ه

هـا نیـز تکّـه سـفال     از سطح یکی از محوطه. ، اشکانی و ساسانی است)عمدتاً صفویه(اسالمی 

اي چسبیده یـا  هاي سربارهتعدادي از این محوطه. شاخص مربوط به آغاز تاریخی به دست آمد

تـوان  هاي استقراري مـی هاي استقراري قرار داشتند که بر اساس این محوطهحوطهدر نزدیکی م

هـاي  در کنار معـادن و تعـدادي از محوطـه   . گذاري کرد اي را نیز تاریخهاي سربارهاین محوطه

شود که با استفاده از سنگهاي الشـه بـدون مـالط سـاخته     هایی دیده میذوب فلز، بقایاي سازه

  .اندشده

  

  .شناسی، معدن، محوطه ذوب فلز، کانسار بررسی، باستان :ي کلیديهاواژه

  

  :مقدمه

دو فصـل  طـی  ) 1384 ،خسـروزاده و عـالی  ( 1383و تیر و مرداد ) 1383 ،خسروزاده( 1382در آبان و آذر

الگوي پراکندگی و توزیع مکانی اسـتقرارهاي انسـانی    ۀمطالع ،هدف از این بررسی. این شهرستان بررسی شد

ل استقرارها در ادوار مختلف فرهنگی تر از توسعه و تحوهاي گوناگون، به دست آوردن دیدي روشنرهدر دو

  . و درك روابط فرهنگهاي این منطقه با مناطق همجوار بود

تـرین  اثر باستانی شد، کـه کهـن   260به شناسایی  موفقدو فصل بررسی، طی  شناسی بردسیر،گروه باستان
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ـ     است ) گرکانی ۀمحوط(سنگی میانی  دیرینه ةآنها مربوط به دور ق دارد و جدیدترینشـان بـه عصـر قاجـار تعلّ

در بررسی فصل دوم وجـود تعـداد زیـادي معـدن قـدیمی و       توجهاز نکات جالب ). 63: 1384 ،خسروزاده(

 هـاي فعالیت ةدهند نشان ،مربوط به ذوب فلز و معدن قدیمی ۀبیست و هفت محوط. هاي ذوب فلز استمحوطه

  ).164: 1384 ،خسروزاده و عالی(کاري و فلزگري در دوران مختلف در شهرستان بردسیر است معدن ةگسترد

بررسی فصـل دوم شهرسـتان بردسـیر    طی  هاي ذوب فلز ثبت شدهفی معادن و محوطهدر این مقاله به معرّ

  .پردازیممی

  

  :موقعیت جغرافیایی شهرستان بردسیر

این شهرسـتان از شـمال بـه رفسـنجان، از     . مرکز استان کرمان قرار گرفته است در شهرستان بردسیر تقریباً

  ).1 ۀنقش(جنوب به بافت، از شرق به کرمان و از غرب به سیرجان محدود است 

کرمان واقـع اسـت   جنوب شرقی، در جنوب غربیِ –اي در جهت شمال غربی هاین شهرستان در در .هدر، 

  . کندمتر از سطح دریا تغییر می 2300تا  1970میان  ،اع آنمالیمی است که ارتف داراي شیبِ

را مساحت استان کرمـان   درصد از کلّ 5/4ع است که کیلومتر مرب 6379حدود  ،مساحت شهرستان بردسیر

  .گیرد در بر می

  

  :شناختی در ارتباط با معادن کهن در بردسیرهاي باستان پژوهش ۀپیشین

هـاي ذوب فلـز   هایی براي شناسایی معـادن و محوطـه   ن بردسیر، بررسیپیش از انجام بررسی در شهرستا 

از اي ابلیس بردسیر، گروه پژوهشی ویژهتلّ  شناختی دردر پی کاوشهاي باستان 1967در سال . انجام شده بود

سریل استانلی اسمیت، تئودور ورتایم و رادمیـر  (اعضاي این گروه . شکل گرفت ،اعضاء تیم کاوش تلّ ابلیس

دشـتهاي کـویر و لـوت را بـا هـدفهایی چـون        ۀبررسی ارتفاعات و دشتهاي کرمان و حاشـی بودند که ) ینرپال

هاي مربـوط بـه ذوب کانسـنگ مـس، آهـن، سـرب و ارتبـاط ایـن معـادن و          شناسایی معادن کهن و محوطه

ي از تـر  ابلـیس و بـه دسـت آوردن دیـد روشـن     تـلّ   هـاي باسـتانی از جملـه   هاي ذوب فلز با محوطه محوطه

 Smith, Wertime and(آغـاز کردنـد   ،هـاي ذوب فلـز   استقرارهاي انسانی در ارتباط با این معـادن و محوطـه  

Radomir Pleiner, هاي مربوط به ذوب معادن و محوطه ،بررسی خودطی  گروه یاد شده،). 318-326 :1967

آنها در معادن چهل تن در . دندفلز سرب، مس و طال  در حواشی کویر مرکزي ایران را بررسی و شناسایی کر

هاي ذوب فلز و معادن نخلک و معدن تارس را کاوش و در منطقۀ بافت و چاه مسی، نزدیکی بردسیر، محوطه

,Pleiner(چند محوطۀ ذوب فلز را شناسایی و مطالعـه کردنـد    اتـی  هـاي ذوب فلزّ سـرباره ). 340-405 :1967

ادي، ابزارهایی نظیر کلنـگ، چکـش،   اي ناشی از کارهاي شدهچون مس، سرب و آهن، بقایاي تونلها و حفره

 Smith, Wertime and(هـاي ایـن گـروه اسـت    از یافتـه  ،هاي احیاي فلـز سوز و بقایاي کورهدم آهنگري، پی

Radomir Pleiner, 1967: 324-325 .(  

  

  :معادن

مربوط به ذوب فلـز   ۀوطمعدن و مح 27 تعدادهاي انجام گرفته در شهرستان بردسیر، در فصل دوم بررسی
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در منطقۀ کوه پنج  و کوههاي چهل تن در جنوب  ،شناسایی شده معادنِ تمامیِ). 2 ۀنقش(شناسایی و ثبت شد 

مرتفعـی اسـت کـه     ه ماهورها و کوههـاي نسـبتاً  این بخش بیشتر به شکل تپ. غرب و غرب بردسیر قرار دارند

شودها دیده میکوهی کوچک در بین آن هاي تنگ و دشتهاي میانهدر .  

الیگوسن  مربـوط  ستان بردسیر داراي تشکیالت ائوسن ـ  شناسی، این بخش از شهراز نظر تشکیالت زمین

جنس این تشـکیالت بیشـتر از ماسـه سـنگ، کنگلـو مـرا، سـنگ آهـک و         . شناسی استبه دوران سوم زمین

جریـانی و سـنگهاي رسـوبی اسـت     اي و بـرش  ی با منشأ آتشفشانی، آگلومرا، توف، جریانهاي گـدازه یسنگها

  ).1382 ،شهرستان بردسیر ؛آبادیهاي استان کرمان فرهنگ جغرافیاییِ(

 3و  2، 1معـدن  تلّ  توان به معادنبررسی میطی این  از مهمترین معادن شناسایی شده :معدنتلّ  ـ معادن

 ةرود، و پانصـد متـري جـاد   مرتفع است که در یک کیلومتري روسـتاي گلـو   کوهی نسبتاً  معدنتلّ  .اشاره کرد

این . تعداد سه معدن قدیمی در این کوه شناسایی شد. استخاکی روستاي گلورود به دهنو سادات قرار گرفته

شیار ایجاد شده در این معـدن بـه    ؛به شکل شیاري است 1 ةمعدن شمار. معادن از نوع شیاري و تونلی هستند

 ،خش شـمالی ایـن بخـش برداشـت شـده، در چنـد قسـمت       در ب. متر است 2متر و عمق حدود  1015ابعاد 

متـر   سانتی 6تا  4بین (متر است   35بزرگترین آنها به ابعاد  کههاي کوچک و بزرگ سنگهاي خرد شده  پشته

 سنگهاي خرد شـده و وجـود   تکّه به وجود این توجهبا . شوددیده می) ماالکیت(ات ریز سبز رنگ و ذر) قطر

آرایی و جداسازي بخشهاي با خلوص بـاالي کانسـنگ از   رسد عمل کانه، به نظر میهاي کوچک ماالکیتتکّه

  . شده استسنگ مادر در کنار همین معدن انجام می

فاصـل ایـن دو معـدن و     ، ایـن اسـت کـه در حـد    2 ةدر مورد این معدن و معـدن شـمار   توجهقابل  ۀنکت

. شـود گی به شکل ویرانه و تلنبار سـنگ دیـده مـی   آرایی، ساختار سنهاي حاصل از عمل استخراج و کانه پشته

 چـین ایجـاد شـده و احتمـاالً     دار و به شـکل خشـکه  این ساختار ویران شده با استفاده از سنگهاي الشه زاویه

  .هایی براي استراحت معدن کاران بوده استاتاقک

از سطح دریا  يمتر 2550ع کوه در ارتفا ۀدر بلندترین نقط 1معدن تلّ  متري از 317 ۀدر فاصل 2معدن  تلّ

تا  5طول این شیار . برداشت کانسنگ از این معدن به شکل شیاري و تونلی بوده است ةشیو. قرار گرفته است

متر و ارتفاع دو متر در بیشترین قسـمت   7متر، عرض  8بزرگ به طول  متر است که در انتها به تونلی نسبتاً 6

دار اسـت و بـر   هاي این معدن به شـکل نـاهموار و زاویـه   و دیواره این تونل افقی). 1تصویر (شود منتهی می

ـ   . شوددیده نمی) نظیر کلنگ و چکش(کاوي سطح آنها اثري از ابزار معدن  ۀدر بخش انتهایی ایـن تونـل، دهان

شود که امکان داخل شـدن بـه سـبب ریزشـهاي مـداوم      تري با ارتفاع بسیار کم دیده میتنگتر و کوچک تونلِ

ـ کانسنگ مـس او  ۀبقایاي رگ ،تونل هاي داخلی و خارجیِدر دیواره. اي آن وجود نداردهدیواره ه بـه شـکل   لی

اي در ارتبـاط بـا   سـاخته گونه دسـت در اطراف و داخل این معدن هیچ. شودکانی سبز رنگ ماالکیت، دیده می

هاي حاصل واریزه ،کوه ۀامنتونل و در د ۀجلوي دهان. دیده نشد) نظیر کلنگ و چکش(هاي معدن کاوي فعالیت

میـزان بسـیار زیـاد ایـن     . شـود بزرگی از سنگ و خاك به خوبی دیـده مـی  تلّ  هاي معدنی به شکلفعالیتاز 

  . ت از این معدن استمد طوالنی ةاستفاد ةنشان دهند ،هاواریزه

اسـتخراج   روش. اسـت  ، قـرار گرفتـه  3 ة، معـدن شـمار  2 ةمتري شمال معدن شمار 100حدود  ۀدر فاصل

اي بـه  به این شکل که در محدوده؛ شوددیده می یو چاه یکانسنگ از این معدن به هر سه شکل شیاري، تونل

برداشت به شکل شیاري و سطحی بوده و در انتهاي این بخش با ایجاد تـونلی بـه    ،متر 4متر و عرض  3طول 
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 1متـر عـرض و   سانتی 80تونل  ۀدهان .برداشت کانسنگ به شکل تونلی بوده است ،متر 4متر و عرض  5طول 

هاي کانسنگ مس بـه شـکل   هاي دهانه و داخل این تونل نیز بقایاي رگهبر دیواره). 2تصویر (متر ارتفاع دارد 

متـر و عمـق    1در بخش غربی و باالي این تونل اثر دو حفره به عرض . شودکانی سبز رنگ ماالکیت دیده می

ها امـروزه  این حفره. برداشت کانسنگ مس به شکل چاهی است ةدهند نشان شود که احتماالًمتر دیده می 5/1

 20در کنار این دو حفره، شیاري بـه طـول   . ص استوسیلۀ سنگ و خاك پر شده و عمق دقیق آنها نامشخّه ب

رسد برداشت کانسنگ در این معدن ابتـدا بـه   به نظر می. شودمتر دیده می 1 متر، و عمق حدوداً 2متر، عرض 

به وجود کانسنگ غنی در عمق، برداشـت بـه شـکل چـاهی      توجهکل شیاري و روباز بوده که پس از آن با ش

  . انجام گرفته است

متري جاده خـاکی دهنوسـادات    500 ۀکالغ در فاصل معدن کت ،از معادن قدیمی دیگر :کالغ ـ معدن کت

آثـار برداشـت سـنگ    . و روباز استبرداشت کانسنگ از این معدن به شکل شیاري  ةشیو. به کت کالغ، است

هـاي  رسد رگهبه نظر می). 3تصویر (شود متر مشاهده می 2متر و عمق  1010معدن به شکل شیاري به ابعاد 

یـک کیلـومتري غـرب ایـن      ۀدر فاصـل . است داشتهسطحی بوده و عمق زیادي ن ،کانسنگ مس در این معدن

هاي برداشت شده از این معدن بـراي عمـل   رسد کانسنگزي وجود دارد که به نظر میذوب فلّ ۀمحوط ،معدن

هـاي  هاي کوچک و بزرگ سـنگ داراي رگـه   تکّه بر سطح این معدن. شدندآرایی به این محوطه منتقل می کانه

کـاوي بـه   هـاي معـدن  فعالیتاي در ارتباط بـا  ساختهدر اطراف این معدن نیز هیچ دست. شودماالکیت دیده می

  . دست نیامد

معدن ده  ،برداشت کانسنگ از آن به شکل روباز و شیاري بودهة از دیگر معادنی که شیو :ن ده برزوـ معد

ـ أیک کیلومتري شرق روستاي ده بـرزو، در ر  ۀاین معدن در فاصل. برزو است یاي کـم ارتفـاع  صـخره  ۀس تپ  

در . متـر اسـت   4 تقریبـاً متر و عمق  1510برداشت کانسنگ به ابعاد  برايشیار ایجاد شده . قرار گرفته است

از . شـود انبـار دیـده مـی   تـلّ   هاي معدنی به شکل فعالیتهاي سنگ حاصل از واریزه ،بخش شمالی این معدن

هـاي  داراي رگه ،این است که کانسنگهاي پراکنده بر سطح این معدن ،در ارتباط با این معدن توجهنکات قابل 

دار  سـفال سـاده و لعـاب    تکّـه  شمار اندکی. است) ماالکیت(گ سبز رنهاي  به همراه رگه) آذوریت(آبی رنگ 

  . آوري شداسالمی نیز از اطراف این معدن جمع ةمربوط به دور

بـر سـطح    ،کـاري وجـود نقشـهایی بـه صـورت کنـده      ،دیگر در ارتباط با ایـن معـدن   توجهاز نکات قابل 

شود که در این  ها دیده میطح این صخرهنقش انسان و حیوان بر س 50 تعداد. هاي کنار این معدن است صخره

به شباهت ایـن نقـوش از    توجهبا . توان به نقوش انسان، گوزن، روباه، شتر، سگ، بز و خر اشاره کردمیان می

ه در گورستان قدیمی روستاي صفوی ةکاري شده بر سطح قبور مربوط به دور شناسی با نقوش کنده نظر ریخت

ه صـفوی  ةاین معدن مربوط بـه دور  ه در اطراف این معدن، احتماالًدار صفویعابعباس آباد و وجود سفالهاي ل

. و یا جدیدتر است

کیلومتري شـرق   2 ۀارتفاع به همین نام در فاصلکوهی کم ۀمعدن کوه مارسبز بر دامن :ـ معدن کوه مارسبز

برداشـت کانسـنگ از ایـن    . خاکی منتهی به مارسبز قرار گرفته است ةمتري شمال جاد 100روستاي مارسبز، و

شـیار ایجـاد شـده جهـت     . شـود معدن هم به شکل شیاري و روباز بوده و هیچ تونلی بر سطح آن دیده نمـی 

هـاي  در قسمتهاي مختلف دیـواره ). 4تصویر (متر بوده است  2 متر و به عمق تقریباً 1520برداشت کانسنگ 
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  .ه خوبی قابل مشاهده استهاي کانسنگ مس به شکل کانی سبز رنگ برگه ،این معدن

مـس دیـده    ةانبـار سـربار  تـلّ   متر 1520اي به ابعاد متري شرق معدن مارسبز در محدوده 420 ۀدر فاصل

رسد پس از برداشت سنگهاي معدنی داراي فلز مس از این معدن، کـار ذوب و استحصـال   به نظر می. شود می

اواستگرفته ه فلز مس از آنها در این قسمت صورت میلی.  

کـه در   »161«معـدنی اسـت بـدون نـام بـه شـماره        ،از معادن دیگر شناسایی شـده  :161ـ معدن شماره 

ایـن معـدن بـه    . شهرستان بردسیر در مرز این شهرستان و شهرستان سیرجان قرار گرفته است ۀترین نقط غربی

ـ  در بخـشِ . متـر اسـت   3تـا   2متر و عمـق بـین    20عرض  ،متر 30شکل شیاري به طول  وبی ایـن معـدن   جن

اي در کنار این معدن نیـز محوطـه  . شودهاي معدنی به خوبی در دامنه کوه دیده میفعالیتهاي حاصل از  واریزه

اي شناسایی شده از نظر حجم سرباره در بررسی بردسـیر  سرباره ۀشود که بزرگترین محوطاي دیده می سرباره

شود  می دیده) مربوط به فلز مس احتماالً(فلز  ةزرگ سربارهاي کوچک و ب ، تکّهايدر این محوطۀ سرباره. بود

چنـد نـوع سـرباره     ،در این محوطـه ). 7تصویر (که حاصل ذوب کانسنگهاي برداشت شده از این معدن است 

  .مربوط به دو نوع کانسنگ هستند به شکل ظاهري آنها احتماالً توجهشود که با دیده می

  

  :هاي ذوب فلزمحوطه

اي هـاي سـرباره  بیشـتر محوطـه  . محوطه مربوط به ذوب فلز نیز شناسایی شد 18، همچنین بررسیطی  در

هـا  در کنـار ایـن محوطـه   . انـد هاي تنگ محصور در بین ارتفاعات، واقع شـده هکوهها و یا در ۀبردسیر در دامن

انبار تلّ  ها به شکلحوطهاین م. رسد، قرار دارندمتر می 4تا  3هاي کوچک که گاه پهناي آنها به آبراهه معموالً

پراکنـدگی  . صـی بـا زمینهـاي اطـراف دارنـد     مشخّ مـرز کـامالً   هاي کوچک و بزرگ هستند که معموالًسرباره

ـ   گـاهی محوطـه  . شودها گاهی تا چندین متر اطراف محوطه نیز دیده میسرباره کـوه قـرار    ۀهـایی کـه در دامن

صـی ندارنـد   انـد و مـرز مشخّ  اي اطـراف پراکنـده شـده   کـوه و زمینهـ   ۀاند به خاطر شیب کـوه در دامنـ  گرفته

ـ  ة ها در یک محدودسرباره در این موارد  معموالً). 2و  1هاي کهن زارچ  محوطه( کـوه دیـده    ۀوسـیع در دامن

  .شوندمی

خورد که بیشتر آنهـا  ساختارهاي چهارگوش سنگی به چشم می اي معموالًهاي سربارهدر کنار این محوطه

دار و بـه  این ساختارها با اسـتفاده از سـنگهاي زاویـه   . دیوارهاي آنها باقی مانده است و فقط رداند ویران شده

هاي  تکّه خاکستر، و الي آوار این ساخت و سازها معموالًدر البه). 8تصویر (اند چین ساخته شدهشکل خشکه

-ین ساختارها مربـوط بـه کـوره   ا ؛شودبر سطح آنها اثر فلز ذوب شده است، دیده می سفال زمخت که معموالً

  .هاي ذوب فلز هستند

شود که بـا  اي دیده میاي همچنین اتاقکهاي چهارگوش مخروبههاي سربارهدر کنار تعدادي از این محوطه

 ایـن اتاقکهـا محـلّ   . انـد چـین ایجـاد شـده   دار و مالط گل، و گاهی به شکل خشکهاستفاده از سنگهاي زاویه

 فعالیـت سـنگ و استحصـال فلـز    که به شکل فصلی در این اتاقکها براي ذوب کانسکونت معدن کارانی بوده 

  .اندداشته

سـفالها   تکّـه  ایـن . شـود سفال نیز دیده می ةهاي پراکند، تکّهايهاي سربارهبر سطح تعدادي از این محوطه

) محوطـه ده رسـتگار  ( مربوط به آغاز تاریخی اسالمی و تاریخی و در یک مورد احتماالً ةبیشتر مربوط به دور
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هاي سبز رنگ هستند اي، که داراي رگههاي سربارهبه وجود کانسنگ مس بر سطح این محوطه توجه با. است

اسـت،  ) آهـن  احتمـاالً (اي مربـوط بـه فلـز دیگـر     داراي سرباره رسد به جز یک محوطه که احتماالًبه نظر می

  . مربوط به ذوب کانسنگ مس هستندهاي دیگر  محوطه

کـه قطـر ایـن     بـه طـوري  . به شکل بسیار متراکم و تلنبار اسـت  ها معموالًسرباره در این محوطه راکندگیِپ

هـاي ده  سایی شده بـه ترتیـب محوطـه   اي شناهاي سربارهبزرگترین محوطه. متر است 40تا  15ها بین محوطه

رسـتگار  ده ۀمتر و محوط 3020اد به ابع 161 ةشمار ۀ، علی آباد و محوط)6تصویر (متر  1542برزو به ابعاد 

 1015ندیمه علیا به ابعـاد   ۀی شده نیز، محوطیاي شناساسرباره ۀکوچکترین محوط. متر است 1030به ابعاد 

ـ  ه شـدن اند بر اثر پراکندکوه قرار گرفته ۀها در دامندر مواردي که سرباره. متر است بـه   کـوه معمـوالً   ۀدر دامن

  ). 2و  1هاي کهن زارچ  محوطه(اند اي وسیع پراکندهدر محدوده شوند وشکل یکجا دیده نمی

 4تـا   3کوچک با قطـر بـین    ،یک نوع از نظر اندازه: شوددو نوع سرباره دیده می ها معموالًدر این محوطه

ایـن  یک نوع از . رسدمتر نیز میسانتی 10متر که گاهی به سانتی 5متر و یک نوع بزرگتر با قطر بیشتر از سانتی

تر به رنـگ  اي قرمز و سیاه است و نوع دیگر به شکل مات و خشناق به رنگهاي قهوهها درخشان و برّسرباره

  . اي و سیاه استقهوه

ایـن اسـت کـه در مکانهـایی قـرار       ،ايهاي سـرباره انداز طبیعی محوطهدر ارتباط با چشم توجهقابل  ۀنکت

  . غنی هستنداي اند که داراي پوشش گیاهی و بوتهگرفته

  

  :  گیرينتیجه

 ۀمعـدن باسـتانی و محوطـ    27بـه شناسـایی    موفـق بررسی و شناسایی شهرستان بردسیر در مجموع  هیئت

آنهـا از   هـاي فـراوان در   کاري در تعدادي از معادن و وجـود واریـزه   ات معدنحجم وسیع عملی. ذوب فلز شد

تمـامی معـادن و   . انسـنگ از ایـن معـادن اسـت    ت کنشـان از اسـتخراج طـوالنی مـد     3و  2معـدن  تلّ  جمله

این منطقۀ نزدیک و هم مـرز  . هاي ذوب فلز در منطقۀ کوه پنج، در غرب  شهرستان بردسیر قرار دارند محوطه

با منطقۀ سرچشمه در شهرستان رفسنجان است که داري معادن بزرگ و غنی مس اسـت و امـروزه بزرگتـرین    

بسـیار   ،اي و سـطحی از آنجـا کـه اسـتخراج رگـه    . این محل قرار دارندمعادن مس و تولید و استخراج آن در 

اي و سـطحی  د است، بیشتر معادن ثبت شده نیز از نوع رگـه آسانتر از استخراج انتشاري و ایجاد تونلهاي متعد

آگـاهی مـردم نیـز از وجـود چنـین      . شناسایی معادن باستانی بردسیر، مشکل اسـت  ،ا به همین دلیلهستند، ام

اي در بررسـی و شناسـایی   سرباره ۀشناسایی و ثبت این تعداد معدن و محوط ،با این حال. دنی اندك استمعا

کـاري و  معـدن  ةهـاي گسـترد   فعالیتها و بردسیر نشان از غناي منطقۀ کوه پنج بردسیر از نظر این نوع محوطه

هاي مختلف در دوره) النهرین ینب خوزستان و(تولید فلز و صدور آن به سایر مناطق به خصوص مناطق غربی 

  .دارد

. فاقد انواع سـنگها و فلـزات مختلـف اسـت     ،هرینالنّ سرزمینهاي پست و رسوبی جنوب غرب ایران و بین

: 1384 ،پیـت مـن  (توانستند این مواد خام را از آنجا بیابند، سرزمینهاي شرقی بـود  یکی از جاهایی که آنها می

از جمله منـاطق کوهسـتانی غـرب بردسـیر کـه      (ف مناطق کوهستانی شرقی هاي مختلدورهطی  بنابراین). 18

  .   اندمین فلز براي مناطق غربی بودهأ، از مهمترین مناطق ت)داراي منابع غنی کانسنگ به خصوص مس است
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ـ ) Smith, Wertime and Radomir Pleiner 1967: 318-339(ابلـیس تـلّ   هاي انجام گرفتـه در  کاوش ه تپ

 ۀنشــان) 66-106 :1386کــابلی، (و شــهداد ) Lamberg-Karlovsky and Beale, 1986: 247-251(یحیــی 

  . است هگستردگی و رواج فلزگري و وجود معادن فراوان در این منطق

ـ    قدیمی IIابلیس ةاز دور  دسـت آمـده اسـت    ه ترین مدارك مربوط به ذوب مس در جنوب شـرق ایـران ب

)Chase, Caldwell and G. Fehervari, 1967(مسـی در   ءهاي ظروف و اشیاترین نمونهضمن اینکه قدیمی ؛

آمـده از منطقـۀ کـوه پـنج       دست ی نیست که معادن بهشکّ. ابلیس به دست آمده استتلّ  منطقۀ جنوب شرق از

ابلـیس  تـلّ   سـنگ مـس   ةتأمین کنند اي ده رستگار از منابع مهمبه خصوص معدن چهل تن و محوطۀ سرباره

گـذاري   مواد فرهنگی قابل تـاریخ  ،، از سطح هیچ یک از معادن2و  1معدن تلّ  به اینکه به جز هتوجبا . هستند

  .گذاري معادن نیز بسیار دشوار است ، تاریخهبه دست نیامد) از جمله سفال(

سفال، هرچند اندك بـه دسـت    هاي ، تکّهايهاي سربارههمانطور که اشاره شد از سطح تعدادي از محوطه 

بیشـتر سـفالهاي   . گـذاري کـرد   اي را تـاریخ هـاي سـرباره  توان تعدادي از این محوطهاساس آنها می آمد که بر

. ه هسـتند صفوی ةاسالمی به خصوص دور ةاي مربوط به دورهاي سربارهآوري شده از سطح این محوطه جمع

بـرزو سـفالهاي   هاي حاج کاکـا، گلـورود، چشـمه بیـد گلـو رود، ده رسـتگار، و ده       از جمله از سطح محوطه

از . ه از جمله چینی آبی و سفید و سفالهاي لعابدار به رنـگ آبـی و سـبز بـه دسـت آمـد      صفوی ةشاخص دور

 ۀاز سـطح محوطـ  . به دست آمـد  IVیا  IIIسفال شاخص مربوط به دوره ابلیس  تکّه محوطه گلورود تنها یک

خمبرتو سیةمربـوط بـه دور   دسـت آمـد کـه احتمـاالً     اي بهشانه ةسفالهاي منقوش، با نقش کند ، تکّهدد محم 

گذاري  سفالهاي شاخص که بتوان آنها را تاریخ ، تکّهايهاي سربارهمحوطه ۀاز سطح بقی. اندساسانی یا اسالمی

ها با کرد به دست نیامد امهـاي اسـتقراري و   ها نیز در فاصله نزدیکی از محوطهبه اینکه بیشتر این محوطه توج

از جملـه   ؛گـذاري کـرد   هـا را نیـز تـاریخ   ي این محوطهتوان تا حدها هستند، میین محوطهگاهی چسبیده به ا

که مربوط  3استقراري سرباغ  ۀمتري از محوط 860و  250 ۀکه به ترتیب در فاصل 2و سرباغ  1سرباغ  ۀمحوط

متـري   1500 تقریباً ۀاي باغ چنار نیز در فاصلسرباره ۀمحوط. اندهخامنشی و اشکانی است قرار گرفته ةبه دور

 ةمربوط به دور 2و باغ چنار ،پیش از تاریخ و آغاز تاریخی ةمربوط به دور 1هاي استقراري باغ چناراز محوطه

اي مربـوط  تنب خزینـه  ۀحاج کاکا نیز درست چسبیده به محوط ۀمحوط. هخامنشی و اشکانی قرار گرفته است

  ). 164: 1384 ،دهخسروزا( است اشکانی و ساسانی واقع شده ةبه دور

 161 ةشـمار  ۀو محوطـ  2و  1، ندیمه علیا، علی آباد 2و  1، کهن زارچ )5تصویر (هاي دولت آباد محوطه

فرهنگی از جمله سفال نیـز بـه    ها موادضمن اینکه از سطح این محوطه. انداي قرار نگرفتهنزدیک هیچ محوطه

  .دست نیامد

انـد  گري و معادن در مناطق کوهستانی و دور از دسترس قرار گرفتهفلزهاي  به اینکه بیشتر محوطه توجهبا 

تـوان انتظـار داشـت تعـداد بیشـتري      هایی ندارنـد، مـی  الع دقیقی از وجود چنین محوطهی نیز اطّو مردم محلّ

  .ایم آنها را شناسایی و ثبت کنیمذوب فلز و معدن قدیمی وجود داشته باشد که ما نتوانسته ۀمحوط
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  :منابع

نتشـارات  ، ترجمـه کـوروش روسـتایی، ا   هنر عصر مفرغ جنوب شرق ایران، آسیاي میانۀ غربی و درة سـند  )1384(ن من، هالیپی

   .مؤسسه پیشین پژوه، تهران

، 3، گزارشـهاي باسـتان شناسـی    گزارش توصیفی فصل اول بررسـی و شناسـایی شهرسـتان بردسـیر     )1383(خسروزاده، علیرضا

  .تهرانشناسی،  هشکده باستانپژو

، شناسـی و تـاریخ   مجلّـۀ باسـتان  ، »الگوهاي استقرار دشت بردسیر از پیش از تاریخ تا دوران اسالمی« )1384( -----------------

  .38و  37پیاپی  ةل و دوم، شماراو ةسال نوزدهم، شمار

، گزارشـهاي  بردسـیر  گـزارش توصـیفیِ فصـل دوم بررسـی و شناسـایی شهرسـتان       )1384(خسروزاده، علیرضا و ابولفضل عالی
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  ذوب فلزهاي  محوطه

  دوره  مختصات جغرافیایی  ترین آبادينزدیک  نام محوطه  ردیف

  ده جمعه  دریچ سرچ  1
"7/37 '49 °26N:

"5/16 '26 °56E:
  

  حاج کاکا  اي تنب خزینه  2
"0/48 '48 °29N:

"6/04 '21 °56E:  
  اشکانی

  کاحاج کا  سفته حاج کاکا  3
"5/54 '50 °29N:

"9/57 '21 °56E:  
  اسالمی

  گلورود  1گلورود   4
"2/33 '53 °29N:

"5/06 '14 °56E:  
  صفویه

  گلورود  چشمه بید  5
"2/33 '53 °29N:

"5/06 '14 °56E:  
  صفویه

  سردورویه  ندیمه علیا  6
"0/06 '57 °29N:

"5/04 '06 °56E:  
  

  علی آباد  علی آباد  7
"5/20 '58 °29N:

"5/58 '03 °56E:  
  

  سیدمحمد  سید محمد  8
"8/29 '55 °29N:

"8/08 '12 °56E:  

  ساسانی

  اسالمی

  ده رستگار  ده رستگار  9
"6/51 '52 °29N:

"4/54 '15 °56E:  
  IVصفویه ابلیس 

  ده برزو  ده برزو  10
"4/06 '01 °30N:

"5/24 '07 °56E:  
  صفویه

  مارسبز  مارسبز  11
"0/29 '00 °30N:

"3/25 '08 °56E:  
  اسالمی

  باغ چنار  باغ چنار  12
"8/11 '00 °30N:

"8/48 '03 °56E:  
  اشکانی آغاز تاریخی

  سرباغ  سرباغ  13
"6/57 '58 °29N:

"0/01 '02 °56E:  

  هخامنشی

  اشکانی

  سرباغ  2سرباغ   14
"6/23 '59 °29N:

"4/29 '02 °56E:  

  هخامنشی

  اشکانی

  علی آباد  2علی آباد   15
"4/37 '58 °29N:

"0/38 '03 °56E:  
  

  کهن زارچ  کهن زارچ  16
"5/07 '55 °29N:

"8/40 '05 °56E:  
  

  کهن زارچ  2کهن زارچ   17
"8/31 '54 °29N:

"9/30 '08 °56E:  
  

  کهن زارچ  کهن زارچ  18
"5/41 '46 °29N:

"5/12 '09 °56E:  
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  معادن

  دوره  مختصات جغرافیایی  ترین آبادينزدیک  نام محوطه  ردیف

  گلورود  1تلّ معدن   1
"1/37 '53 °26N:

"4/23 '15 °56E:
  

  گلورود  2تلّ معدن   2
"7/27 '53 °29N:

"7/28 '12 °56E:  
  

  گلورود  3تلّ معدن   3
"4/26 '53 °29N:

"6/30 '15 °56E:  
  

  کت کالغ  کت کالغ  4
"5/44 '54 °29N:

"6/05 '15 °56E:  
  اسالمی

  ده برزو  ده برزو  5
"0/51 '00 °30N:

"2/24 '07 °56E:  
  )صفویه(اسالمی 

  مارسبز  مارسبز  6
"0/23 '00 °30N:

"2/01 '08 °56E:  
  

    بدون نام  7
""5/41 '46 °29N:

"5/12 '09 °56:E  
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  1نقشۀ                                                              
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