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   چکیده

های یافته اساس برسرای در شمال شهر ورزنه ریگ ۀشناختی محوطبررسی و شناسایی باستان ۀبرنام 1384در بهمن و اسفند 

های شنی در  ای قدیمی است که در زیر تپه سرای منطقه ریگ محوطه شناسایی شد. صدحی انجام و در طی آن نزدیک به سط

 ترین مهمی از کيلومتر فاصله دارد. یک 7و با شهر ورزنه از سمت جنوب حدوداً  است شدهغربی تاالب گاوخونی مدفون  ۀحاشي

 تطبيقیِای  مقایسه ۀمطالعروش با حاضر است.  ۀ، موضوع مقال9سبای  ۀشده در این بررسی، محوط های شناسایی محوطه

این محوطه به جهت پراکندگی آثار  .رسدمی م.. سوم ق ۀاوایل هزاربه  ه از این محوطه، گاهنگاری آندست آمد ههای ب سفال

استخوان،  از جنس احتماالً ها و آویزهایی مهره مجموعهانباشت ، توجهقابل ۀتوجه است. نکتقابل آن بر سطح مهرهویژه  هسفالی و ب

که نشان از  قابل مشاهده است آنهای کامل ساخته شده در  نمونه وساخته  پيش ۀنمونخام اوليه،  ۀو عاج است که از ماد سنگ

بر  ویژه به ،فرهنگی ۀاین دو ماد ۀاز طریق مطالع تا است در این پژوهش سعی شده. دارد 9سبای  ۀتوليد مهره و آویز در محوط

تحليل دست آمده ه بر اساس مدارک مادی ب، توليد مهره در آن نسبی گاهنگاریدن کرمشخص ضمن  ،ای اساس مطالعات مقایسه

   .دشو بررسی جوارش همهای  فرهنگی آن با فرهنگ های کنش برهم نيز در صورت امکانو 

   

 سوم پ.م ۀ، هزار، سفالمهره ی،سراگری ورزنه، :های کلیدیواژه
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  مقدمه -1

و  (Varzane) هنِرزَن شهر وَاساکن کهدر واقع نامی است  ،سرای یا شهر تاریخی سبا باستانی ریگ ۀمنطق

های شنی  ای قدیمی است که در زیر تپه سرای منطقه اند. ریگ کویر ورزنه داده ۀروستاهای اطراف آن به محوط

کيلومتر فاصله  7از سمت جنوب حدوداً  و با شهر ورزنه است شدهغربی تاالب گاوخونی مدفون  ۀدر حاشي

ترین  رود است که امروزه نزدیک زاینده ۀها رودخان منبع آبی به این محوطه ترین مهمترین و  دارد. نزدیک

مردم منطقه مانده از شهر سبا، جای. با توجه به آثار بهگرفته است ی قرارکيلومتر 7حدود  در محوطه بدان

شود. برخی معتقدند در زیر این  ها توسط باد، پدیدار می جایی ماسههگاهی با جاب گاه این شهردارند که ابراز می

که در آن نامی از ورزنه یا  پژوهشگرانهای  های روان، شهری به نام سبا مدفون است. در بيشتر نوشته شن

  .(1( )تصویر61-59: 1379جاری، ن)اشاره شده است  مسئله اینگاوخونی آمده، به 

 ا،ه ناهمواری را اطراف آنی است که ی کویرا منطقه درکوچک دائمی  ۀوخونی به صورت دریاچاالب گات

هکتار هزار  47وسعت آن در حدود  ده است.کرزار احاطه  های نمکی و کویری و جنگل گستره ی،های شن تپه

 140 ۀفاصلدر تاالب  ميزان آب ورودی به تاالب متغير است. ۀپای که البته این وسعت بر شود میبرآورد 

بلندی  قرار دارد. شهر به تاالب( ترین نزدیکورزنه ) شرقکيلومتری  30کيلومتری جنوب شرقی اصفهان و 

های شنی مجاور وسعت تپه .شود میشکل دیده و به حالت مثلثیاست متر  1470متوسط آن از سطح دریا 

که از نزدیکی شهر ورزنه آغاز شده و تا  هکتار است 395هزار و  17کيلومتر مربع برابر با  174تاالب حدود 

های یاد شده در نقاط  بلندی تپه کيلومتر امتداد دارد. 84چند کيلومتری جنوب شرقی روستای خارا به طول 

ها  عرض این تپه .رسد میمتر  62سرای یا سبا به  و حداکثر آن در محلی به نام شهر استمختلف آن متفاوت 

 احی جنوبی بيش از یک کيلومتر نيست.در حالی که در نو ،رسد کيلومتر می 15شمالی آن تا  های بخشدر 

 .(35-31 و12: 1387ذوفن، ) خواست قرار گرفته استرود، زرچشمه و ایزدهای زاینده اليه رودخانه اتاالب در منته

 .مده استآ وجود بهگاوخونی  ۀیاد شده در چال ۀگان سههای  االب گاوخونی از تجمع آب رودخانهدر حقيقت ت

کند. ميزان آب  هکشی و به تاالب گاوخونی وارد میرود را ز آبخيز زاینده ۀرود حوز زاینده ۀودخانر

 بهآب رودخانه از ایستگاه هيدرومتری ورزنه  .رود در زمان ورود به تاالب بر حسب سال متغير است زاینده

 70آبی حدود های کم المکعب و در س  رميليون مت 198بالغ بر  (1373-1372) های پرآبیسالدر تاالب  طرف

 ۀزرچشمه از دیگر منابع آبی تاالب است. این رودخانه شاخ ۀاست. رودخان گيری شده اندازهميليون متر مکعب 

زات و به موا شودمیه رقویِهای جنوبی شهررضا وارد دشت جَ آبریز گاوخونی است که از کوه ۀوضاصلی ح

وارد غربی تاالب گاوخونی  ۀحاشيبه آباد د و در اراضی روستای حسنکن رود این دشت را طی می زاینده

وارد تاالب به  مواقع بارندگی شدید و سيالبیفقط در های اضافی آن  آبو  است شود. رودخانه از نوع فصلی می

آبریز باتالق گاوخونی است که از  ۀهای اصلی حوض خواست هم یکی دیگر از شاخهایزد ۀشود. رودخان می

ميليون متر مکعب از  پنج. حدود گيردمیاعات مروارید و کوه گردو واقع در استان فارس سرچشمه ارتف

شود که پس از تغذیه و  دستجرد وارد می –رودخانۀ ایزدخواست در فصول غير زراعی به دشت اسفندران 

مکعب آب این  ميليون متر دوقلی، حدود آباد و چاهمشروب کردن قنوات روستاهای رامشه، مبارکه، مشی

 (.12-6: 1387ذوفن، )شده است  رودخانه به تاالب گاوخونی وارد می
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 عصر محوطه به 4که از نظر آماری  شدمحوطه شناسایی  95 ،انجام شده بررسی نخستِطی فصل 

 ،میعصر مفرغ یا ایالبه محوطه  19 ،مس و سنگبه دورۀ  محوطه 11نوسنگی،  بهمحوطه  8سنگی، فراپارینه

قد محوطه فا 28. در این بين منسوب شداسالمی  به دورۀ محوطه 19دوران تاریخی و  به همحوط 18

هایی  از جمله محوطه 9سبای  ۀمحوط .(269-261: 1385)اسماعيلی،  گذاری بودندتاریخ برایهای شاخص  سفال

موضوع اصلی نظير مهره است که  ،های فرهنگی دیگر اکندگی سفال، ابزار سنگی و یافتهاست که دارای پر

  است. این پژوهشمورد بحث در 

 

 سرای ریگ ۀشناسی محوطمطالعات باستان ۀپیشین -2

 20 ۀکاوش سيلک در ده -1 :بندی استشناسی استان اصفهان به سه بخش قابل تقسيم های باستان کاوش

ا توجه به . ب1های پس از انقالب کاوش -3پنجاه شمسی و  ۀهای مسجد جامع اصفهان در ده کاوش -2 ؛شمسی

انداز  من اشاره به چشمتاریخ قابل انتساب است، ض از که به دوران پيش 9 یسبا ۀمحوط ۀگاهنگاری اولي

 شد. خواهد بيان آن شناسی باستان مطالعات ۀو بررسی، پيشين کاوش بخش دو در منطقه تاریخی از پيش العاتمط

 1934 های سال بينگيرشمن توان به کاوش  یم ،اصفهان ۀهای پيش از تاریخی در منطقاز جمله فعاليت

کاوش مشترک  بازنگری سيلک و مجدداًملک شهميرزادی برای ، طرح ۀ سيلک کاشانتپ رد ميالدی1936 تا

، 1381؛ ملک شهميرزادی، 45-23: 1379گيرشمن، )اشاره کرد  کانينگهام ایران و انگليس به سرپرستی فاضلی و

اریسمان در  ۀشناسی مشترک ایران و آلمان در محوط های باستان نين کاوشهمچ. (1384؛ فاضلی، 1384 و 1383

؛ فهيمی و هلوینگ، 9: 1385؛ طالیی، Chegini, 2000; 282؛ 351: 1382لک شهميرزادی، م)شهرستان نطنز  ۀحوم

کيلومتری جنوب غرب  43دار در  قلعه ۀمنظور تعيين حریم در محوطبه محسن جاوری زنی گمانه ،(1383

آشنا در شهرستان چادگان اصفهان  ۀتپمطالعۀ اسد ميرزا آقاجانی در ، (6: 1383)ين در مسير نایين به ورزنه نای

های پيش از از دیگر پژوهش (1388)کپنده  ۀدر تپ فریبا سعيدی انارکیکاوش و  (1386)رود در کنار زاینده

تيران و کرون شهر،  تان سميرم، فریدونوه نایين، شهرسپاک ۀ. بررسی در منطقتاریخی در منطقۀ اصفهان است

: 1391عليان و ظهوری،  )حاجی محمداصفهان است  ۀشناسی انجام شده در منطق های باستان نيز بخشی از برنامه

33-42)   
بررسی و  برنامۀ خود را برای نخستفصل عيلی جلودار اینکه اسمسبا تا پيش از  سرای یا شهرریگ ۀمحوط

از جمله  ،ناسانیش صورت محدود مورد بازدید باستان هب تنها آغاز کند،ستانی آن های با شناسایی محوطه

 1384 سال در. ه بودگرفت چند تن دیگر قرار و احتماالًحسن رضوانی، صالحی کاخکی محسن جاوری شهرضا، 

طی آن  و در را آغاز سرای یا شهر سبا ریگ ۀبررسی و شناسایی محوط ۀبرنامعيلی جلودار محمداسماعيل اسم

)اسماعيلی،  کنون منتشر شده استکرد که بخشی از نتایج آن نيز تاشناسایی  را باستانی ۀحدود صد محوط

  .(1391و  2008؛ 1386
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اصلی  ۀکيلومتری غرب جاد 82/2تقریبی  ۀجنوب شرقی شهر ورزنه و با فاصل کيلومتری 12در حدود  9سبای 

 موقعيتاین محوطه در  .(3)تصویرهای شنی محصور است  ته و در بين تپهآباد قرار گرف ورزنه به حسن
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 متری از سطح دریا قرار گرفته است. 1470و در ارتفاع  «:E:» ،«3/43 ‘18 °32 N 52° 40‘ 8/44»جغرافيایی 

 درسخت است، بنا به پراکندگی مواد فرهنگی بسيار های روان تشخيص ابعاد محوطه  هر چند به خاطر ریگ

غرب  در سرای و های شنی ریگ رق محوطه مجموعه تپهشدر . قابل تشخيص استمتر  250×50ابعاد  ،طهمحو

 آباد قرار دارد. آن دشت خشک بين ورزنه و حسن

جدی به مواد  های آسيبزار بودن محوطه  شمالی محوطه است. شوره بخشمواد فرهنگی در  پراکنش

روز و جریان آب به نهدليل آن تغييرات ناگهانی دما در شبا که کرده واردها  سفال ویژهبه ،فرهنگی سطحی

بر سطح مواد فرهنگی  ،همراه امالح و نمک به سمت باال و باقی ماندن بقایای امالح پس از خشک شدن آن

اشتباه  درصدآوردن  پایينبه منظور  لذا د.انجام ش 2تصادفیبه صورت  مواد فرهنگی برداریروش نمونهاست. 

تا مواد فرهنگی بدون تبعيض و  دادند انجام می هيئتاعضای  ۀهم را ها نمونهآوری گردرداری، کار بدر نمونه

 ی،مصنوعات سنگ ل،سفا از سطح محوطه شامل تکه دست آمدهه های ب یافته .آوری شود فردی گردتمایالت 

ی حلزونهای  شامل صدف بقایای حيوانیو مهره، آویز تعداد زیادی  ن،استخوا ز،تکه فل ت،بازال های سنگتکه

 .است

ود بقایای زیست وج ،سرای در کل ریگ تر بزرگالبته در سطحی  توجه در این محوطه وجالب ۀنکت

مانندی قابل . بر سطح محوطه اثر کانالها بودحلزون و باروای، بقایای  های رودخانه محيطی شامل گراول

رسوبی  ۀت. پس از بررسی دقيق بر روی نهشتمحوطه را قطع کرده اس ،صورت عرضی همشاهده است که ب

 ،شده بر روی آنانجام  ۀاولي ۀبقایایی از سه گونه حلزون قابل تشخيص است که مطالع ،سطح محوطه شنیِ

 ،نخست ۀدو گون. دارد (Limna sp) ليمناو  (Fpusus) ، فوزوس(Planorb) های پالنورب نشان از وجود گونه

کنار سوم نيز خاص محيط باتالقی  ۀگون و هستندرود زاینده ۀخانهای خاص آب شيرین یا رود حلزون

 ها محوطه در کنارهایی از رودخانه  یا شعبه در کانال رودزاینده آب دهدمینشان  همسئل این. هاست رودخانه

سطح در  (Borow) باروآثار  توان به می همچنين ،محيطیـست. عالوه بر این نشان زیستجریان داشته ا

 که نشان از وجود محيط باتالقی در محوطه دارد. باروها در واقع بقایای شنِ کردسرای اشاره  های ریگ محوطه

 دست و در طی ساليان دراز با از است گياهان شکل گرفته ۀاست که به مرور زمان بر روی نيزارها و ریشی ریز

 (.4)تصویر 3گيرد بر روی بقایای گياهی شکل می ،دادن رطوبت
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دست آمد که در  های ب های نخودی، خاکستری و قهوه طيف سفالی شامل طيف سهاین محوطه  بر سطح

ها به شرح ذیل قابل  بندی طيفی سفالشود. طبقه رنگ مشاهده میهای سفيد ها دانههمگی آن ۀدچسبانن ۀماد

 واکاوی است:

 های ب قهوه ارنجی و نخودین ه تا نخودیروشن و تير های نخودی گونه در طيف این سفال نخودی: -4-1

 ،این نوع سفال ۀچسبانند ۀرنگ است. مادتيره، خاکستری  های نخودی تعدادی از سفال ۀدست آمد. خمير

قرمز،   ای ای، قهوه های قهوه ها به رنگهای آن فقط ماسه است. پوشش نيزتعداد کمی در ماسه به همراه کاه و 

 (.7،10،13: 2 شکل؛ 1،2،5،6،8،9: 1)شکل  استخارج نخودی و نارنجی در داخل و 
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ای و  ای قرمز، نارنجی قهوه ای روشن تا قهوه های قهوه ها در طيف این دسته از سفال ای: سفال قهوه -4-2

ماسه به همراه مواد  ،آن ۀچسبانند ۀرنگ است. مادخاکستری ،ها بعضی از سفال ۀخميرشود.  قرمز مشاهده می

: 2 شکل؛ 3،4،7: 1 شکل)ودی است ای، نارنجی یا نخ لی قهوهگونه سفال دارای پوشش گِگياهی است. این 

5،6،8،9،12،14.) 

شود.  های خاکستری روشن تا خاکستری تيره مشاهده می این گونه سفال در طيف سفال خاکستری: -4-3

نرمی  صيقلیِ شان،و زیرهایی که در قسمت داخل و خارج لبه  ماسه است. به غير از سفال ،آن ۀچسبانند ۀماد

  (.4الی  1: 2)شکل  ها مشاهده نشدگونه تزئين خاصی در آندارند، هيچ

 هابه بيرون برگشته است. در این گونه سفال هاآن ۀکه لب هستندهای خاکستری از نوع خمره  تمامی سفال

ع سفال از نظر شکل و جنس با شود. این نو مشاهده می (4الی  2: 2)شکل دسته  و بی (1: 2)شکل دار دستهانواع 

 داردشباهت زیادی آباد ۀ فرخمحوط Bکاوش  ۀمحدود 27-24های و الیه Aکاوش  ۀمحدود 17-13های  الیه

Wright, 1981, fig:66: a, p, q) )تعلق دارندنصر  جمدت ۀکه به دور (Wright 1981, Table 2).  

ای است  خمره ،ها گونهیکی از  (.2)شکل  اند برگشته های به بيروندست آمده دارای لبهه های ب بيشتر خمره

 برایاین گونه سفال  (.14: 2)شکل نوار فشاری یا کنده وجود دارد  ،آن به بيرون برگشته و دور بيرون لبه ۀکه لب

 ,Wright 1981: fig.51:k,g,d,e & fig. 44: b, c)آباد دهلران معرفی شده است نصر فرخ اروک تا جمدت ۀدور

d, h, i ) .دست آمده استه رود کر نيز ب ۀبانش حوز ۀاز دور ،عالوه بر آن (Alden 1979, fig. 41: 1, 3,8; pp. 

264 & fig. 43: 2, pp. 266; Sumner 1985, fig. 3: B,C,D.) 

ها به بيرون برگشته است آن ۀکه نوک لبهستند  دار های گردن های مطالعه شده، خمره از دیگر گونه

آباد دهلران  نصر فرخ جمدت ۀبيشترین شباهت را با دور ،و تزئين شکلن گونه سفال از نظر ای .(8: 1)شکل

(Wright 1981: fig.56:p)  ترانشه  22 ۀکه به الیداردB نيپور ۀنصر تپ جمدت ۀآباد و دور فرخ(Wilson 1986, 

fig. 7: 14,15)  توان  هایی که می محوطه . از دیگراست دست آمدهه ب 14الی  12های از الیه مربوط است و

شوش است  ۀشهر شاهی )آغاز ایالمی( در تپ IIIشوش  ۀمقایسه کرد، دور شکل با آناین گونه سفال را از نظر 
.(Carter 1980, fig.50:11)  

 (.1:1)شکل(175: 1386)حصاری و اکبری،  است بانشی ـ دار، معروف به اروکی لوله ۀدیگر مطالعه شده، کوز ۀگون

 ۀو نيز الی ((Alden 1979, fig. 47:11. PP 270 رود کر ۀبانش حوز ۀهای دور با سفال ،ی از این گونههای نمونه

 ۀکه مربوط به دور ((Moon 1986, fig. 2: 5سفلی  ۀدیال ۀزحمرین حو ۀدر منطق (Guba)گوبا  ۀمحوط 7

 ت.قابل مقایسه اس( 12: د4: لوح1386)حصاری و اکبری سفالين  ۀنصر است و تپ جمدت

    . تنها اشاره کرد( 5: 1)شکل و پياله  (4 - 2: 1)شکلعمود  ۀهایی با لب توان به کاسه ها می از دیگر گونه

از  هاآن ای است که رأس خوردههای هاشور است، مثلث مشخص دست آمدهه های ب ای که در سفال مایهنقش

عمود  ۀ، کاسه با لب(1: 1)شکلدار  لوله ۀوی کوزمایه بر رها رنگ شده است. این نقشنوار آویزان بوده و زیر آن

مایه با  قابل تشخيص است. این نقش( 7: 1)شکلنامشخص  شکلسفالی با  ۀو قطع (5: 1)شکل، پياله (3: 1)شکل 

 . (Sumner 1985, fig. 3: B,I,O) مقایسه استمليان قابل ۀبانش جدید )آغاز ایالمی( در تپ ۀدور

رسد که  چنين به نظر می 9سبای  ۀآوری شده از سطح محوطهای جمع سفالمقایسات تطبيقی  ۀاز مطالع

  م. است. .سوم ق ۀای بوده و احتماالً متعلق به اوایل هزار دورهتک مذکور ۀمحوط
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 ها آویز و مهره -5

 زینتی، آیينی یا حتی در مواقعی دارای کارکردهای احتماالًمهره و آویز شناختی، بر اساس مدارک باستان

 در این مادۀ فرهنگی  ،از این منظر بوده است واستفاده کننده شخص اجتماعی  ۀرتبیا سطح  از نمادی

از آن  هاآن فرآیند توليد خامی که در ۀها به جهت ماددارد. از طرفی مهره فراوانی تيشناسی اهمباستان

اطات فرهنگی محلی یا بومی، ارتب ۀدهندتواند نشانخود می این و اندتوجهبسيار قابل است، استفاده شده

های اقتصادی و  فرهنگی و فعاليت های کنش برهمتوان   ها میآنۀ لذا با مطالع؛ ای باشدای یا فرامنطقهمنطقه

ای از سنگ، آمده است که مهره قطعهدر تعریف مهره چنين . کرد و تحليل فرهنگی جوامع گذشته را بررسی

 ،آینددست میه ها بها در اغلب محوطهمهره .(1263: 1389معين، ) ستاهفلز، استخوان، چوب یا شيشه و جز آن

ها هایی به مهرهبخش ،حفاری منتشر شده هایشوند. در برخی از گزارشچندان مورد توجه واقع نمی گاهیاما 

ۀ محوط ،(Vatandoust and Ect, 2011) اریسمانۀ توان به محوطاختصاص داده شده است که از جمله می

 سوخته شهر و(Schmidt, 1937)  حصارۀ محوط ،(Thrane, 2001) گوران ۀتپ ،(Edwards, 1983) وانهفت

به  هاییحصار آزمایشۀ های حصار بسيار زیاد است. در محوطتعداد مهره .(28: 1385)سيد سجادی؛  اشاره کرد

 یدر هفتوان در ط .(Schmidt, 1937.358) ها صورت گرفته استمهرهۀ دهند منظور تعيين اجزای تشکيل

 دست آمده استه سنگ، سفال و عقيق جگری ب ساخته شده از فریت،ۀ مهر 63، 6ۀ الی در ،چهار فصل حفاری

 .(Edwards, 1983.296)مانند قبور  ؛اندها گاهی در کنار اشيا تدفينی دیگر در داخل قبور قرار داده شدهمهره

 (.28، 1385 )سيد سجادی؛ و شهر سوخته (Thrane, 2001) گوران ،Schmidt, 1937)( حصار

استخوان، و تعداد فراوانی مهره از جنس  (11و 10 ۀشمار: 3شکل ) زدو عدد آوی 9در طی بررسی در سبای 

به آن  ۀبندی و توصيف اولي طبقهکه  4دست آمدهه در بخش شمالی محوطه ب عاج ،سنگ آهک و با کمی تردید

 است:  زیرشرح 

 مهره -5-1

و  است ساخت ۀساخته یا آمادهای نيمههای کامل، مهرهشامل مهره سبا ۀمحوطدست آمده از ه های ب مهره

از طرفی  د.اناندازی( شدهاندازی )طرحو تنها نقشجدا نشده خام خود  ۀیا مادهنوز از سطح اوليه  نيز تعدادی

دست آمده ه نيز ب یزهای مواد توليدیر، به همراه دورها از آن توليد شده بودند  مواد خام آماده به کار که مهره

 بندی رنگ ،ین آثار به صورت تيره و روشنها این است که تمام ا مهره بارۀبسيار جالب در ۀنکت .(4)تصویر  است

و  (Helwing, 2001c, 274)های اریسمان  چنين ترکيب رنگی در بين مهره (.6، 5، 4)تصویر اند   شده و توليد

 شود. نيز دیده می (Ghirshman, 1938, l30.1)سيلک 

شده تقسيم  گروهشش گذاری به شکل هندسی و سوراخ نخ اساس بر 9آمده از سبای دستههای بمهره

 :است

  های مدور مهره -5-1-1

 ۀميانگين انداز ،های حاصل از بررسی گذاری در مرکز: با توجه به دادهمدور با یک سوراخ نخ ۀمهر -لفا      

 دست آمده است هها از اریسمان بمشابه این مهره .(5؛ تصویر 3:1)شکل متر است  ميلی 5/2×34/2ها  این مهره
.(Helwing, 2011c, 327, 487) 



 7/ (اصفهان – گاوخونی تالقبا غربی ساحل)(9 سبا) ورزنه سرای ریگ محوطۀ در م.ق سوم هزارۀ اوایل در مُهره تولید از نویافته مدارکی

 

 

این آثار  ۀگذاری در جهت طولی: ميانگين انداز المرکز و دو سوراخ نخهای مدور با نقوش متحد مهره -ب

  (.2: 3)شکل متر است  ميلی 6×3هم 

  4×4ها نيز  این مهره ۀميانگين انداز گذاری در مرکز: شکل با یک سوراخ نخمربعهای  مهره -5-1-2

 (.6)تصویر متر است  ميلی

  های مستطیل مهره -5-1-3

 5×5/4این آثار  ۀگذاری در جهت طولی: ميانگين انداز شکل با یک سوراخ نخهای مستطيلمهره -الف

 (.3: 3)شکل متر است  ميلی

 5/5×4ها این مهره ۀگذاری در جهت طولی: ميانگين انداز شکل با دو سوراخ نخهای مستطيل مهره -ب

 (.4: 3)شکل متر است  ميلی

ها به هنگام آویزان شدن از نخ به حالت  این مهره گذاری:نخ شکل با دو سوراخ های لوزی مهره -5-1-4

تيره و  هاآنترکيب رنگی و متر  ميلی 5×5/4ها  متوسط این مهره ۀگيرند. انداز هایی در کنار یکدیگر قرار می لوزی

 شود اریسمان نيز دیده می ۀشکل با چنين ترکيب رنگی در محوطهای لوزی مهره(. 5: 3)شکلروشن است 

(Helwing, 2011c, 274 .) 
 ای های استوانه مهره -5-1-5

 ندارند گونه تزیينیيچو ه متر است ميلی 4×6 هامهرهمتوسط این  ۀساده: اندازای های استوانهمهره -الف
 (.6: 3)شکل 

حکاکی ای  استوانه ۀسه عدد مهر 9: در بررسی سبای حکاکی شده هایای با نقش های استوانه مهره -ب

به  است؛این آثار  ۀها در اندازو تنها تفاوت آن ندها کامالً شبيه هم بود دست آمد. دو نمونه از مهرههب شده

است. نقوش این ميلی متر(  3×10)تر و دیگری کمی کوچکمتر(  ميلی 5/3×5/11) تر بزرگطوری که یکی 

و در  کندمیها را تقسيم  به صورت افقی قسمت باال و پایين مهره است که ها شامل چهار ردیف خط مهره

 ۀها از دوربسيار مشابه آنۀ نمون (.8: 3)شکل  کنند هایی به صورت وارونه مهره را تزئين می قسمت ميانی مثلث

 ۀها را به عنوان مهربه دست آمده که ویليام سامنر آن (Sumner, 1976, fig5.J)آغاز ایالمی در تل مليان 

نظر جنس همانند هم از این محوطه پيدا شده و از طرفی از  ۀای معرفی کرده است. از آنجا که دو نمون استوانه

در این  ،بنابراین ؛ای را داشته باشند استوانه ۀرکه کاربری مه رسد میست، بعيد به نظر ها و ساختار همانند مهره

سوم دارای نقوش نردبانی  ۀای در نظر گرفته شده است. مهر های استوانه پژوهش این دو اثر به عنوان مهره

که  (9: 3)شکل متر است  ميلی 5×5/12این اثر  ۀکه به صورت دو نقش اریب کشيده شده است. انداز است

به نظر  که ای داشته است استوانه ۀاین اثر کاربرد مهر ل قویاحتمابه است. شده شکسته  آنقسمتی از 

 ۀها، از جمله دو مهر زیرا از نظر جنس و ساختار همانند دیگر مهره نگریست؛نگارندگان باید با تردید به آن 

نقوش در نظر ای م استوانه ۀلذا در این پژوهش به عنوان مهر ؛ها اشاره شدبه آنکه  است ای منقوش استوانه

 گرفته شده است. 

یک مهرۀ شکسته در بين آثار قابل مشاهده است  ی:گذاری و نقوش خطی افقمهره با سوراخ نخ -5-1-6

گذاری آن نيز در جهت مالحظه دور مهره رسم شده و سوراخ نخکه نقوش به صورت خطوط افقی با عمق قابل

 (.7: 3 )شکلمتر است  ميلی 7×1افقی است. اندازۀ این اثر 
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 آویز -5-2

که با  استگذاری افقی تخت با سوراخ نخ آن به شکل لوزیِ ۀیک نمون ؛دست آمده استهدو آویز ب 9در سبای 

دیگر، به شکل سگ  ۀیک نمون و (10: 3)شکل تزئين شده است  حکاکی شدهدوایر متحدالمرکز به صورت نقش 

ز پشت گذاری آن به صورت عمودی، اده است. سوراختزئين ش با حکاکیمتحدالمرکز  ۀساخته شده که با دایر

  (.11: 3)شکل دارد  قرار گردن تا زیر گردن سگ

توجه است. به احتمال بسيار قابل 9سبای  ۀمحوط بر سطحمهره و آویز  مختلف وجود تعداد زیاد و انواع

و مواد  کارهآثار نيمهز طرفی آید. ادست می هآثار ب قبيلاین محوطه، انواع بيشتری از این  درزیاد با کاوش 

  نشان  9های سبای  مهرهۀ مطالع .(4)تصویر  داردها در خود محوطه  خام آماده به کار، نشان از ساخت مهره

بسيار جالب این است که  ۀ. نکتدارندآغاز ایالمی اریسمان  ۀوربيشترین شباهت را با دها دهد که این مهرهمی

اریسمان که از کاوش  ۀهای محوط مهره ازاند،  آوری شدهجمع محوطه سطحاز  9های سبای  که مهرهبا این

 دارند.تنوع بيشتری  اند، دست آمدهه گسترده ب

 

 نتیجه -6

 ۀاوایل هزار آن را گاری نسبینهگا 9سبای  ۀمحوط سطحآوری شده از های جمع تطبيقی سفال هایهمقایس

جنوب غرب ایران  ۀو جنس، بيشترین شباهت را با حوز کلشها از نظر  . سفالدهدنشان میسوم قبل از ميالد 

آباد  فرهنگ جمدت نصر فرخشترین شباهت با يرسد ب اما به نظر می ،غاز ایالمی دارندنصر و آجمدت  ۀدر دور

 اما به نظر اختالفات زیادی دارند،فارس  ۀبانش حوز ۀ، با دورشکلاز نظر  9های سبای  . سفالاستدهلران 

ها رنگ شده است، از از نوار آویزان و زیر آن هاای که رأس آن خوردههای هاشور مثلث ۀایمنقش رسدمی

های فالت مرکزی مانند اریسمان و  . هرچند محوطهاستشده وارد سنت سفالی این منطقه به فرهنگ بانش 

 الفات زیادی اخت 9آوری شده از سبای های سطحی جمع زیادی با این محوطه ندارند، با سفال ۀسيلک، فاصل

  .دارند

واقع در جنوب  ،های سطحی بخش چنارود شمالی شهرستان چادگانبر اساس مطالعاتی که بر روی یافته

های محوطه ی ازیک آمده از سطحدستهب ۀواریختدو قطعه سفال لبه بنا بر و شرقی اصفهان صورت گرفته است

دست  ههای بشکلدار و نيز برخی از ، ظرف لولهبانشیسينی  سفال و (2،3: 30 -4، شکل 1386)صالحی کاخکی  آن

: شکل 1386)صالحی کاخکی  هستند IIIشوش  های سفاله به يتا حدودی شبدیگر آن منطقه که  ۀآمده از محوط

 ،؛ صالحی کاخکی41 - 39: 1386)شهيدی و دیگران اند هدادآن مجموعه را به فرهنگ آغاز ایالمی نسبت  ،(4-13

 ۀبا فرهنگ جمدت نصر در منطق 9سبای  ۀآمده از محوطدستهب های سفالهرچند  .(154 و 135، 134: 1386

سنت  دربارۀتوان ، نمینگيرد، تا زمانی که در این منطقه کاوش صورت نزدیکی بيشتری دارندآباد دهلران فرخ

 9ز سطح سبای ا سفال ۀجوش کور دست آمدن قطعات کوچکی از هب. به درستی اظهار نظر کردسفالی آن 

 .کندمطرح میدر این محوطه را ها  حداقل بخشی از سفالتوليد احتمال 

از نظر نقش همانند  9دست آمده از سبای  های ب های استوانه شد، دو عدد از مهره گونه که قبالً گفتههمان

 ۀبيشترین شباهت را با دور ها اما اکثر مهره ،مليان است ۀآغاز ایالمی تپ ۀدست آمده از دور های ب استوانه ۀمهر

های  مهره مطالعات دربارۀ است که نتایج 9ترین محوطه به سبای آغاز ایالمی اریسمان دارند. اریسمان نزدیک



 9/ (اصفهان – گاوخونی تالقبا غربی ساحل)(9 سبا) ورزنه سرای ریگ محوطۀ در م.ق سوم هزارۀ اوایل در مُهره تولید از نویافته مدارکی

 

 

در  .های اریسمان است شبيه مهره از نظر شکل هندسی 9سبای  لوزیهای مدور و  آن منتشر شده است. مهره

سوم ق.م ۀ مربوط به هزار رهایقب هها منحصراً از مجموعکنده، مهرهاهای اتفاقی پراریسمان به استثنای یافته

دارد که هيچ مدرکی از توليد مهره در  هلوینگ اظهار می .(Helwing, 2011c, 273)به دست آمده است 

تمام شده به آن دسترسی  یبه عنوان محصول در این منطقهلذا است؛  دست نيامدهه اریسمان ب مجموعۀ

کامل و به صورت نيمه 9سبای  ۀدست آمده از محوطه های ب اما مهره (Helwing, 2011c, 273). اند داشته

اند. به دست آمدن  ده است و تعدادی هنوز از سطح اوليه جدا نشدهدست آمه ب هاآنبه همراه مواد خام کامل 

با توجه به انبوه  .(4)تصویر دها در خود محوطه دار کار نشان از ساخت مهره برای تمام و مواد خام آمادهآثار نيمه

 مکانی برای توليد مهره بوده است. 9رسد سبای  ساخته در سطح، به نظر میهای کامل و نيمه مهره

مکانی  توانسته سرای می ریگ ۀهای موجود در منطق این است که آیا محوطه زمينهپرسش اصلی در این 

 نتایج بررسی نشان از وجود مهره اریسمان بوده باشد؟ از جمله ،ها توليد و صادرات مهره به سایر محوطه برای

مواد  ،از طرفی يست.ن 9مقایسه با سبای اما از نظر فراوانی و نيز نوع مواد خام قابل ،ها داردمجموعهدر برخی 

 نظر کرد، اما به عنوانبه طور قطعی اظهارآن  دربارۀتوان نمی ؛ بنابراینهستندسطحی  دست آمده از بررسیه ب

احتماالً نشان  9سبای  ۀدست آمده از محوطه های ب ها و مهره سفال ،از طرفی دیگر قابل طرح است. ایرضيهف

)آغاز ایالمی(، بانش )آغاز ایالمی(  IIIهای جمدت نصر، شوش  فرهنگی و اقتصادی با فرهنگ های کنش برهماز 

 یا ها را پذیرفت توان این فرضيه می دکی تردیدآغاز ایالمی دارد. به نظر نگارندگان با انۀ و فالت مرکزی در دور

 .پاسخ مناسبی دادها  به این پرسشبا کاوش، 

 

 تشکّر و قدردانی

آقایان  هيئت یاعضا و همياریعيلی جلودار( )اسم پژوهشی ميدانی به سرپرستی نگارنده برگرفته ازحاضر  ۀمقال

)استادیار  دکتر رضا نوری شادمهانی ،شگاه کاشان(شناسی دان)معاون هيئت و استادیار گروه باستان جاوری دکتر

ای، ، بابر نره)عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی( نياشناسی دانشگاه کاشان(، عباسعلی رضاییگروه باستان

و سرکار خانم بنفشه  )استاد دانشگاه صنعتی اصفهان( یزدی ، دکتر ابراهيم)مطالعات بخش سنگ( رحمت نادری

 . کنيماز زحمات و همکاری ایشان سپاسگزاری میکه است مالزاده 
دکتر کوروش روستایی صميمانه سپاسگزاریم. از آقایان  گرامی از استاد عزیز دکتر عباس عليزاده و دوست

 فصلِ شناسیِباستان ۀد. پروژشوقدردانی می طرح اجرایدکتر طه هاشمی و جليل گلشن به جهت حمایت از 

یاد استاد مسعود با حمایت زنده ویژه به ،)شهر سبا( سرای ورزنهریگ استانیی آثار ببررسی و شناسای نخستِ

فرستيم. روحش شاد درود میبه روان پاکش  ،در ورزنه وی ضمن گراميداشت حضور که نشست آذرنوش به بار

  !و راهش پر رهرو باد

 

 نوشتپی
 .42-33: 1391حاجی محمد عليان و ظهوری،  :شناختی استان اصفهان نکباستان ۀاطالع از پيشين برای. 1

2- Random sampling 
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صنعتی اد ارجمند دکتر یزدی از دانشگاه است راسرای اول شناسایی آثار شهر سبا یا ریگمحيطی فصل  ـ مطالعات زیست. 3

 که از ایشان سپاسگزاریم.   داداصفهان انجام 

شناسی دانشگاه باستان ۀسسؤشده در ماز دیدن مواد یاد  ب پسسرکار خانم دکتر محاس راتعيين جنس  ۀبررسی اولي. 4

خام یاد شده، تعيين دقيق آن را به مطالعات  ۀیيد استفاده از سه گروه مادأد. ایشان ضمن تداانجام  1392تهران در اسفند 

 سپاسگزاریم. نيز از ایشانکه  دانستندمنوط آزمایشگاهی 

 

 مئضما

 
 ایران ۀر ورزنه در نقش؛ موقعیت  اصفهان و شه1ۀ نقش

 
 مورد بررسی در فصل اول ۀسرای )کادر بیضی بزرگ( و محدودریگ ۀای از گاوخونی، محوط؛ عکس ماهواره2 ۀنقش
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  9و موقعیت سبای رود و باتالق گاوخونی ی، زایندهسراریگ ۀانداز عمومی شمالِ محوط: عکس هوایی از چشم3 ۀنقش

 

 9دست آمده از سبای ه ی شاخص بها: طرح سفال 1کاتالوگ شکل 

 
 1شکل  هایه: جدول مشخصات و مقایس1کاتالوگ جدول 

   
ره

ما
ش

 
 منبع توصیف سفال

ای روشن؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش نخودی  ای تا نخودی نارنجی با مغز قهوهنخودی قهوه 1
 ایدر خارج و نارنجی در داخل؛ نقش به رنگ قهوه

Alden 1979, fig. 47:11 
Moon 1986, fig. 2: 5 

 12: د4؛ لوح7: ک2؛، لوح1386حصاری و اکبری 
Sumner 1985, fig. 3: B,I,O 

  ای قرمز در داخل و خارج  نخودی با مغز خاکستری روشن؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش قهوه 2

 ای قرمز در داخل،نارنجی با مغز سياه؛ مواد گياهی و ماسه؛ پوشش نخودی در خارج و قهوه 3
 ای نقش به رنگ قهوه

Sumner 1985, fig. 3: B,I,O 

ای قرمز در داخل؛ رنگ نقش  ای در خارج و قهوه ای قرمز؛ ماسه، مواد گياهی؛ پوشش قهوه قهوه 4
 رنگ شدهای که بسيار کم قهوه

 

ای روشن؛ ماسه و مواد گياهی، پوشش نخودی  ای تا نخودی نارنجی با مغز قهوهنخودی قهوه 5
 ای  ای در داخل، رنگ نقش قهوه و قهوهدر خارج 

Sumner 1985, fig. 3: B,I,O 

  ایای در داخل؛ رنگ نقش قهوه نخودی؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش نخودی در خارج و قهوه 6

ای در داخل؛ رنگ  ای قرمز؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش نخودی در خارج و نخودی قهوهقهوه 7
 نقش قهوه ای

Sumner 1985, fig. 3: B,I,O 

 Wright 1981: fig.56:p;53:a,h يرون سياه و داخل از بين رفتهبای؛ ماسه، پوشش نخودی قهوه 8
Wilson 1986, fig. 7: 14, 15 
Carter 1980, fig.50:11 

  نخودی؛ ماسه، پوشش از بين رفته 9
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 9دست آمده از سبای ه ب های سفال: 2شکل 

 
 2شکل  هایه: مشخصات و مقایس2جدول 

 منبع توصیف سفال شماره

 Wright 1981: fig.66 Q, P سفال صيقلی نرم  ۀخاکستری؛ شن؛ در خارج و زیر لب 1

 Wright 1981: fig.66 a سفال صيقلی نرم ۀخاکستری تيره؛ شن؛ در خارج و زیر لب 2

 Wright 1981: fig.66 a سفال صيقلی نرم ۀخاکستری روشن؛ شن؛ در خارج و زیر لب 3

 Wright 1981: fig.66 a خاکستری؛ شن؛ خارج و داخل لبه صيقلی نرم 4

ای در داخل و  ای با مغز سياه؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش قهوهنارنجی قهوه 5

 خارج

Wright 1981: fig.43K,L 

Carter 1980, fig.15: 10 

 Wright 1981: fig.43k ای در داخل و خارج ای روشن؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش قهوهقهوه 6

Carter 1980, fig.15: 10 

 Wright 1981: fig.43K نخودی با مغز خاکستری؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش از بين رفته 7

Carter 1980, fig.15: 10 

ای  ای؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش قهوهای قرمز با مغز خاکستری قهوهقهوه 8

 قرمز در داخل و خارج

Wright 1981: fig.43L 

Carter 1980, fig.15:9, 10 

 ؛3: ز5؛، لوح1386حصاری و اکبری  

 Wright 1981: fig.43k ای و داخل از بين رفتهارج قهوهقرمز؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش خ 9

Carter 1980, fig.15: 10 

 .Weeks et al. 2006, fig ای خاکستری؛ ماسه و مواد گياهی؛ پوشش از بين رفته نخودی با مغز قهوه 10

3.107:TNP525 

Petrie et al. 2006, fig. 4.36: TS 

1660 

و مواد گياهی؛ پوشش نارنجی در سه خاکستری روشن با مغز نارنجی؛ ما 11

 داخل و خارج

Wilson 1986, fig. 7: 13 

Carter 1980, fig.34: 7 
 1: 36، شکل 1376لوبرن 

Helwing 2011b, 25: 119 

ودی در داخل و خارج؛ خارج زیر لبه و داخل روی قرمز؛ ماسه؛ پوشش نخ 12

 لبه صيقل نرم

Carter 1980, fig.34: 7 

Petrie et al. 2006, fig. 4.64: TS 

1765 

Boroffka&Parzinger 2011, fig.21: 

47 

 Wright 1981: fig.49c,d,h و مواد گياهی؛ پوشش از بين رفته نخودی؛ ماسه 13

 ۀبقي و نخودی رقيق ۀو مواد گياهی؛ روی لب قرمز با مغز خاکستری؛ ماسه 14

 ها خورده شدهقسمت

Sumner 1985, fig. 4: B, C, D 

Alden 1979, fig. 41: 1,3,8; fig. 43: 2 

Wright 1981: fig.44D, 51k 
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 9دست آمده از سبای ه های ب: آویز و مهره3شکل 
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 9: روند تولید مهره در محوطۀ سبای 4سرای                                تصویر ریگانداز  عمومی  از محوطۀ :  چشم1تصویر        

   
 های استخوانی و سنگی مدور                  : انواع مهره5تصویر                     9ها در محوطۀ سبای : محل انباشت مهره2تصویر 

  

 
 

 9سبای  سطحی های هشتهها در  ن: انباشت انواع حلزون3تصویر 

 
 (اندازی، دورریز و مهرهشکل سالم و نیمه سالم )شامل قطعات خام، طرحهای مربع: انواع مهره6تصویر 
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