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Abstract 
Prehistoric funeral ceremony helps the researcher for reconstructing of the 
different parts of ancient societies, since it has a great connection to various 
aspects of social and economic parts of human life. Shahr-i Sokhta is one of 
the important Bronze Age sites in southeast and east of Iranian plateau and the 
excavations on the necropolis has revealed great quantitative amounts of 
archaeological material from early to late 3rd and early 2nd millennium B.C. By 
now, more than 1000 graves were excavated by Italian and Iranian mission at 
the greatest Bronze Age necropolis of Iran. In the present research, by using 
SPSS application, R- Pearson, F- test and the other kinds of statistical tests 
have been done for data analysis of the materials excavated on the graveyard 
of Shahr-i Sokhta. The different aspects of Socio- Economic implications of 
this society considered by statistical analysis of the graves material of Shahr i 
Sokhta that excavated from 1997 to 2003 and 214 burials with related dating is 
taken to account. Therefore, By SPSS application, R- Pearson, F- test and the 
other kinds of statistical tests have been done for data analysis of the materials. 
Based on the results, in Shahr-i Sokhta from period I to IV, some changes take 
place on the grave structures, the number of goods, the number of prestige 
goods and finally the numerical values of the graves as dependent factors of 
the research. Interpretation of the results shows that some changes in the socio 
– economic conditions and class stratification taken place by divide wealth as 
well as the changes on beliefs of the ritual ceremonies from early 3rd to early 
2nd millennium B.C. Interpretation of the results shows the meaningful 
relationship between chronology and number and quality of goods in the grave 
from period I to period IV. 
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Introduction 
Eastern Iran has undergone some gradations during the late 4th and early 3rd millennium B.C, 
in which indications of economic development and growth in quantity and quality of applied 
and luxury goods can be observed (Tosi,1979:153; Mattews and Fazeli Nashli 2022:286-
287). Shahr-i Sokhta is one of the important Bronze Age sites in southeast and east of Iranian 
plateau. The area of the site is more than 150 ha and archaeological deposits divide to four 
cultural periods and ten architectural phases that started from 3200 B.C. and comes to the 
fourth quarter of 3rd millennium B.C (Table.1). The graveyard of Shahr-i Sokhta has been 
estimated to be 20-25 ha with over than 35000 graves (fig.2). Between 1997 and 2015, 
almost 700 graves have been excavated by Iranian archaeologists marking an average of 13.5 
graves per 100 m2 (Sajjadi 2009a:20-25). The excavations on the necropolis have revealed 
great quantitative amounts of archaeological material from early to late 3rd millennium B.C. 
The prehistoric funeral ceremony found at the graves including a vast range of materials 
such as pottery, semiprecious stone beads, calcite vessels and so on helps to reconstruct the 
different parts of ancient societies, since it has a great connection to various aspects of social 
and economic parts of human life (Ibid).  

From architectural point of view ten types of graves have been distinguished at this 
graveyard(Ibid:19) includes: grave type 1: Simple pits, grave type 2: Bipartite pits divided 
into two sections by a mud-brick wall, grave type 3: Catacombs graves, grave type 4: Pseudo 
Catacombs graves, grave type 5: Square-shaped graves made with mud-bricks, grave type 6: 
Rectangular-shaped grave made with mud-bricks, grave type 7: Square-shaped graves with 
two mud-brick walls, grave type 8: Rounded graves with a mud brick wall, grave type 9: 
Rounded graves with mud-brick doors and the last one is grave type 10: Pottery graves 
(Bowls and Jars used for kids). It should be notice that among all of them, simple pit (type1), 
bipartite pits (type2) and catacomb graves (type3) are more popular than the others and these 
kinds of structures are important to find out the social classes of individuals related to them. 
However it assumed that the catacomb graves are related to the elite class of people at Shahr-
i Sokhta. In the present research, the different aspects of socio- economic implications of this 
society considered by statistical analysis of the graves materials that has been excavated 
from 1997 to 2003 and almost 214 burials with related dating is taken to account. By using 
SPSS application, R- Pearson, F- test and the other kinds of statistical tests have been done 
for data analysis of the materials excavated on the graveyard of Shahr-i Sokhta.  

For better analysis we calculated a numerical value for each phenomena that was 
observed in the graves. For example, based on the value of each archaeological phenomena 
including architectural remains, the form of the grave and the goods putted on them, we 
estimated a number that should reflect the value of them (graph.4).Because of facing to the 
large number of grave goods, we focused only on five important factors including, 
chronology of the grave (as independent factor), numbers of goods for each grave, number of 
luxury goods, numerical value of each good and the grave structure as dependent factors. As 
independent factor, four periods (I-IV) and a transition period between periods I and II has 
been known at Shahr-i Sokhta based on the relative chronology presented by the excavator 
of the graves (Sajjadi, 2009a). At least, 38% of graves dated back to period I, 8% to 
Transition period between I-II, 35/2% to period II, 13/1% to period III and finally 5/6 % for 
period IV(graph.1). Also, based on classification of goods material and numerical values of 
each good, 11 classes of goods/graves has been considered in the research named grave 
value that are between 1 to 313 (table.2). These types include: type1 with numerical value 
between 1-5, type 2 with numerical value between 6-10, type 3 (11-20) and so on. The same 
work has been done for the other factors regarded in the research and the relation between 
cultural periods as independent factor with the others has been studied in the research.  
Conclusion 
Based on the current results, at Shahr-i Sokhta from period I to IV (early 3rd to the second 
half of third millennium B.C), some changes took place on the grave structures, number of 



109/ Journal of Archaeological Studies No. 1, Vol. 14, Serial No. 29 / Spring 2022 
goods, number of prestige goods and finally the numerical values of the graves. 
Interpretation of the results shows the meaningful relationship between chronology as an 
independent factor with the number and quality of goods from period I to period IV. The 
increasing of the number of goods as well as the presence of luxury goods from early (period 
I-II) to the later periods (period III-IV) at Shahr-i Sokhta may state the changes in wealth and 
socio – economic conditions of the society by increasing on wealth. In spite of the fact that 
the number of goods increased on the graves from period I to the period III, it should be 
considered that in period I, the grave value is more homogenous than later periods. This 
means that the graves of period I and II have a similar number of goods and consequently a 
numerical value than later periods.  

As well as we know, the differences in the number and quality of goods are more visible 
in the period III graves and there are meaning difference between the value of graves in 
comparing with those one in early periods. It can be explained by a number of reasons. First, 
it may relate back to the presence of social hierarchy in the society of Shahr-i Sokhta. A kind 
of this social distinction is inferenced by a number of well structure building in the late 
period such as buildings no. 1, 20 and 26 that show a different class of architecture at the 
site. One can be explained this event by the presence of a hide crisis that treats the industry 
of making food at Sistan basin.  This crisis was reflected in increasing of number of pottery 
in the graves that all contains different types of wheat, barley, fish, meat, garlic, wine and the 
other kinds of foods which needs for hereafter. This crisis followed by a disaster at the end 
of 3rd millennium B.C that ended the life at Shahr-i Sokhta and contemporary sites all around 
the Iranian plateau. We have an exception in the graves of period IV. In this period, we are 
faced with the decreasing of number of luxury goods in period IV. Perhaps it come back to a 
limited number of excavated graves dated back to period IV. Also, it may show that the 
importance of foods for death beliefs instead of performance of wealth! 

 Since that more pottery putted on the graves of period IV were coarse and unpainted 
pottery, it can be interpreted as decline of prosperous period or golden age of life at Shahr-i 
Sokhta that accompanied by the climatic crisis and severe drought in the water 
supplies(Mattews and Fazeli Nashli, 2022: 289). As a result, based on the variable of grave 
structure, number of goods and numerical value of the graves, it seems that there are a 
meaningful differences between catacomb graves with the other graves from period I to 
period IV. However in the later phase of period IV the decreasing of numerical value 
suggests the increasing of the crisis in social and environmental situation. 
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 چکیده
به همین علت مطالعه در  داردانسان زندگی ابعاد مختلف  بازیادي بسیار ارتباط در پیش از تاریخ تدفین که  از آنجایی

از یکی  شهر سوختهنقش مهمی داشته باشد.   هر جامعه اجتماعیاقتصادي، در بازسازي زندگی  دتوان میتدفینی  هاي سنت
 ترین بزرگآن به عنوان  گورستان هاي کاوشاز  آمده دست بههاي  که داده هزاره سوم پ.م است هاي باستانی محوطه ترین مهم

. در این مقاله به مطالعه کرده است افراد مختلف زندگی هاي جنبهکمک فراوانی در بازسازي  گورستان عصر مفرغ فالت ایران،
است. این شده پرداخته معیشتی شهر سوخته بر اساس تحلیل آماري آثار درون قبور  -تغییر و تحوالت وضعیت اقتصادي 

 شده ادهاستففصل کاوش صورت گرفته،  7 طی 1382تا   1376 هاي سالطی  که هایی از کاوش آمده دست بههاي  مقاله از داده
هاي استقراري آنها قابل تشخیص بوده براي مطالعه انتخاب شده است. براي مطالعه و تحلیل این  تدفین که دوره  214و 

بعدي، رگرسیون چند  هاي یک آزمون پژوهش،ف اهداو ها  با توجه به نوع داده و بهره برده شده SPSSآماري  افزار نرماز  ها داده
 پژوهشاز این  آمده دست به. بر اساس نتایج اند شدههاي این مطالعه انتخاب  براي تحلیل دادهن اف متغیره، آر پیرسون و آزمو

و در  و ساختمان قبور رخ داده ، ارزش عددي اشیازا ، اشیا شانءتعداد اشیامتغیرهاي تغییراتی در به مرور  IVتا دوره  I دوره از
تحلیل این تغییرات . شود میبر تعداد اشیا قبور و کیفیت اشیا آنها افزوده  دشو میرا شامل  IVو  IIIجدیدتر که دوره  هاي دوره
است. ضمن اینکه مطالعه آماري اشیا و ساختار قبور مذکور  شهر سوختهدر  تغییر در اوضاع اقتصادي اجتماعی دهنده نشان

رزش عددي قبور (که برایندي از اختالف میان ا رویم میقدیمی به دوران جدیدتر  هاي دورهکه هر چه از  دهد مینشان 
شکاف احتمالی  III-IV ة. این به این معناست که در دورشود میساختار و کیفیت مواد فرهنگی درون هر قبر است)  بیشتر 

بیشتر و مشهودتر بوده است که به ثبات نسبی اقتصادي و همچنین تغییر در مناسبات  طبقات مختلف اجتماعیثروت در 
  .تدفینی نیز بازتاب داشته است هاي سنتآن در  تأثیرکه مربوط بوده  ي مرتبط با مراسم تدفیناجتماعی و باورها

 اجتماعی –اقتصادي  آماري، تحلیل ، ها  تدفین، گورنهاده ،شهر سوخته کلیدي: هايهواژ

 مقدمه . 1
 .Stein)فته استفالت ایران که از دهه هفتاد میالدي مورد توجه باستان شناسان قرار گر شرق جنوبحوزه 

1937:71; Caldwell. 1967; De Cardi. 1968:135; Tosi. 1968:9) صورت سنتی و با در نظر گرفتن  به
شامل که  تري کوچکهاي حوزهصورت عمومی به به جغرافیایی  ياندازها چشمهاي فرهنگی و همگونی

چهارم پیش از  ةدر هزار اگرچه .)66-65: 1396 ،(مرادي شود میاست، تقسیم کرمان، بلوچستان و سیستان 
 ةاند اما در هزاربودهمتفاوتی با مناطق همجوار خود  يها برهمکنشداراي  ها بخشاز این  هرکداممیالد، 

و نیز  شناختی باستاندر شکل مواد  یشدگ کدستیو  ياستانداردسازد یک نوع سوم پیش از میالد شاه
  . )465-464:  1395 ،مرادي(ن هستیم ایرا شرق جنوب هاي محوطهبیشتر تدفینی  هاي سنت
اي است که آب رودخانه هلمند  در واقع چاله و شده واقعبلوچستان  ةحوز شرق شمالبخش سیستان در      
حوضه بسته رودخانه هلمند،  .) 77: 1316 ،بدیعی( کند دریافت می حفره سیستانپایین دست  ۀدر حوضرا 
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 .(Whitney. 2006: 1-2)هاي دجله و سند قرار دارد  رودخانه ینتنها رودخانه بزرگ در غرب آسیاست که ب
شن و ماسه و خاك شامل بیشتر  ،اینکه این منطقه کویري است به علتبافت خاك در بخش سیستان، 

بر اساس مطالعات روند.  خاکی در این منطقه بشمار میپوشش  ترین مهمهاي روان  نرم است که شن
 منابع ،ترمطلوب یمحیطداراي سوم ق.م منطقه سیستان  ةهارم و اوایل هزارچ ةدر اواخر هزار ،شده انجام
شهر  .(Shirazi and Shirazi. 2012)است  بودهکافی و همچنین پوشش گیاهی غنی نسبت به امروزه  آبی

 شده واقعکیلومتري شهر زابل  57در دشت سیستان به فاصله  )1( با وسعت دویست و پنجاه هکتار سوخته
در شناختی باستان هاي کاوش  .)1تصویر(و شرق فالت ایران است شرق جنوبز مراکز تمدنی مهم در و یکی ا
 :Tosi. 1973) است روشن نموده در توالی فرهنگی این محوطهرا فاز فرهنگی  یازدهو  چهار دوره مجموع

و  پیش از میالد 3200، برابر با  I دوره  10ي یعنی فاز استقرارنخستین شواهد که آغاز  )1(جدول  (64-80
 ;Sarianidi.1983:183-200) است IVCیحیی  و IIIنمازگاه اواخر با  زمان هم تقریباً

Biscione.1973:134). ةتاریخ دور II است که آغاز آن را  پیش از میالد 2500تا  2800از در شهر سوخته
 یشهر باستانبه شکل یک  وختهشهرنشینی دانست و در میانه این دوره شهر س گیري شکلآغاز  توان می
ادامه تحوالت به در حقیقت  و قرار گرفتهپ.م  2300تا  2500 هاي سالدر فاصله    IIIةدور .دیآ یدرم

دوره  پایانتا   وساز ساختروند توسعه شهري و گسترش  که و تکامل شهرنشینی است  II ةوجود آمده دور
III   و آغاز دورهIV   هکتار از کل مساحت شهر را به  120آثار این دوران  .)133: 1398 ،(مراديادامه دارد

 1600با مساحت  شهر سوختهو بناي یادمانی در شمال  (Salvatori.1979:141-148)خود اختصاص داده 
 .Sajjadi and Moradi)هاي کاوش شده از این دوران است  ساختمان ترین بزرگیکی از  مترمربع

خش که ب شده تشکیلز سه بخش مسکونی، گورستان و صنعتی ا شهر سوخته در این دوران. (2014:78
در  هرکداممسکونی شرقی، مسکونی مرکزي و مسکونی شمالی است که  هاي بخشمسکونی شامل 

بخش .  (Mariani.1992:183)اند هاي مختلف و با توجه به گسترش شهري مورد سکونت قرار گرفته دوره
لیل تغییر بستر رودخانه هیرمند، خشکسالی احتمالی گسترده به د.است شده واقعصنعتی در لبه غربی تپه 

افول  (Tosi.1973:67;1984:88; Biscione.1974:136; Fouache.2009)تغییر و تغییرات اقلیمی 
شهر در پایان  و ترك منجر ویرانی نهایتاًکه   شود میآغاز  پ.م) IV )2000-1800 ةشهرنشینی از میانه دور

 شود.می مپ. 1800یعنی   IV ةدور
  (After Salvatori and Tosi 2005)شهر سوخته. گاهنگاري ادوار  و مراحل مختلف 1جدول شماره             

Table 1: The chronology of Shahr i Sokhta (After Salvatori and Tosi 2005) 
 شرح تاریخ (پیش از میالد) فاز دوره

I 10 3200/3100-2900   وجود  نظر اختالفپ.م  3200مورد تاریخ . در گیري شکلدوره
 2800-2900 9 دارد.

 باشد I-II تواند میدر گورستان  2800-2700 8
II 7 2700-2600 شهرنشینی گیري شکل  

6 2600-2500 
5 2500-2400 

III 4 2400-2300 توسعه شهري 
3 2300-2200 

IV 2 2200-2100 توسعه شهري 
1 2100-2000 

GAP 2000-1900  
 شهر سوختهدو تاریخ متفاوت براي پایان  14آزمایش کربن  1900-1800/1750 0

.دهد میارائه   
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 شهر سوخته: نقشه ایران و موقعیت استان سیستان و بلوچستان و محوطه 1تصویر

Fig 1. The map of Iran and the location of Sistan and Baluchestan province 
  هر سوختهشگورستان . 2

مادي و هاي  شناختی که بیشترین اطالعات را درباره جنبه هاي منسجم باستان داده ترین مهمیکی از 
تدفینی جوامع  هاي سنتدهد، قبور و  هاي پیش از تاریخ در اختیار باستان شناسان قرار می معنوي فرهنگ

شغل، مذهب و اقتصادي،  و ت اجتماعیتوان طبقا میو ساختمان قبور  اشیا  با مطالعه پیش از تاریخ است. 
جامعه شناختانه را در جوامع  توان تغییر و تحوالتی می همچنیني فرهنگی را مشخص کرد.  روابط گسترده

هاي  توجه به ابعاد مختلف تدفین نیز شهر سوختهدر بازسازي کرد.  باستانی در یک بازه زمانی گسترده،
 Piperno and)توجه باستان شناسان بوده است  یافت شده در گورستان براي این مهم مورد

Tosi.1975:188 ; Piperno. 1976: 9-10; 1979:123; Sajjadi. 2003:22; 2008:307-9;2015:665-666) 
ه سبب و ب رود میهاي پیش از تاریخ ایران به شمار  گورستان ترین مهمیکی از  شهر سوختهرستان گو     

هاي گوناگون  اي واقعی از اطالعات و داده گنجینه توان آن را میی، و مواد گوناگون تدفین وجود اشیا
محوطه در زمین هموار و آبرفتی که هیچ نشانی از آثار  غربی جنوبگورستان در بخش . دانست
و یک الیه رسوبی که  اي از شن ریز  در زیر الیهقبور آن و  قرار گرفته شود دیده نمی شناسی باستان

براي نخستین این گورستان  .) 2( تصویر مخفی شده است استبه نقطه دیگر متغیر  ايضخامت آن از نقطه
و  شناسایی قرار گرفت شناسی موردانجام مطالعات خاك در حینبه صورت تصادفی و  1972بار در سال 

و با  (Piperno and Salvatori. 2007:9-12) شده میتقسامروزه به سه بخش شمالی، مرکزي و جنوبی 
: 1388ب يسجاد دیس(است  خود جاي دادهقبر را در  37500تا  20000دود هکتار ح 25تا  20بین وسعتی 

134(.  
گردیده است که در مجموع  تدفین 1000بیش از  کشفعث در این بخش با گرفته انجام هاي کاوش

 انقالب است گروه ایرانی پس ازبقیه مربوط به کاوش  تدفین و  240 در حدودگروه ایتالیایی  هاي فعالیت
که در زمان  رسد مواره متغیر است و به نظر میهن ها در گورستا ها و تدفینجهت قبر . )35: 1388 ،(فروزانفر
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 يریگ میتصمجهت خورشید و محل قرار گرفتن آن در آسمان،  عامل مهمی در مورد انجام مراسم تدفین، 
ده گروه   )135 -133: 1386 ،يسجاد دیس( در انتخاب جهت قبر و  قرار دادن شخص مدفون در آن بوده است

اي ساده، دو  چالهگورهاي که  شده شناختهدر شهر سوخته هاي فردي  ها و گور ختار آرامگاهمختلف سا
به شمار  شهر سوختهگورستان  هاي کاوشساختمانی قبور در  هاي نمونهترین  اي از فراوان قسمتی و سردابه

داراي شکل هندسی منظمی نبوده و ه بدون شکل منظم هندسی هاي ساد ها یا گودال چاله. آیند می
این گروه از قبرها پس از  شود. و نامنظم در میان آنها دیده می ، دایره، بیضیچهارگوشهاي  شکل

از هاي دوقسمتی  قبور نوع گودال. استدر شهر سوخته  داشدهیپبیشترین قبرهاي  یدوقسمتهاي  گودال
و یک خارجی آنها نزدیک به دایره بوده با این تفاوت که شکل  استاول  نظر کلی شبیه به گورهاي دسته

اندازه و مساحت  کرده است. دیوار متشکل از یک تا هشت خشت آنها را به دو  گودال جداگانه تقسیم می
اسکلت جاي داده شده است. ه و در برخی از آنها  بیش از یک از گروه اول بود تر بزرگها  این گونه از قبر

اند. در این  قبرها، ابتدا  ورودي و محل دفن ترکیب  شدهاز دو قسمت متمایز چاله اي رهاي سردابهقب
به شکل  يا دخمههاي آن  و سپس در یکی از جبهه  شده میده کن متر یسانت 120گودالی به عمق تقریبی 

خص مدفون است.  ش شده میحفاري  متر سانتی 180بیضی شکل به عمق تقریبی  ینیرزمیزیک اتاق 
و سپس در ورودي با چند ردیف خشت  بسته   شده میهمراه نذور و اشیا، مختلف داخل سردابه گذاشته 

 هاي دیگر باقی تر از گروه ها و اشیا، این قبرها سالم ه علت عدم وجود فشار خاك، اسکلتشده است.  ب می
اي، قبرهاي خشتی مستطیلی،  سردابه از: قبور شبه اند عبارتبور هاي ساختمانی ق سایر نمونهاند.  مانده

ا در مسدود با خشت هاي دایره ب قبرهاي خشتی مربع شکل، قبرهاي دو دیواره، قبرهاي دایره شکل، گودال
  . )91-85: ب 1388 .(سید سجادي اي که مخصوص نوزادان بوده است و گورهاي کاسه

 
 و موقعیت بخش گورستان شهر سوخته: نقشه مدل ارتفاعی 2تصویر

Fig 2. Elevation model of Shahr i Sokhta and the area of graveyard 
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 روش کارتعاریف و . 3
و سنجش و ارزیابی تغییر و تحوالت اوضاع اقتصادي  شهر سوختههاي قبور  بررسی آماري گورنهادهبراي  

با  شهر سوختههاي  با توجه به اینکه در تدفین است. استفاده شده  SPSSآماري  افزار نرممعیشتی از  –
هاي استقراري، تعداد  دورهمهم یعنی  شاخص پنجبه همین علت در اینجا ها مواجه هستیم  انبوهی از داده

ر در نظر گرفته شده است. براي تجزیه و گونه ساختمان قبو  ، ارزش عددي اشیازا اشیا شأنتعداد ، ء اشیا
 بعدي، رگرسیون هاي یک از آزمون اي اهداف پژوهش،در راستها  ها با توجه به نوع دادهشاخصتحلیل این 

عنوان متغیر مستقل ههاي استقراري ب دوره شاخص که در اینجا چند متغیره، آر پیرسون و اف استفاده شده
 در حقیقت در ابتدا براي مطالعهاست. در نظر گرفته شده  متغیرهاي وابسته عنوان به هاشاخصو بقیه 
 ،و فراوانی یک بعديبا کمک آزمون  نیاز است شهر سوختهمعیشتی  –وضعیت اقتصادي  توصیفی

براي  و سپس کرد ارزیابیو ساختمان قبور را  ، ارزش عددي اشیازا ن شاء، اشیاء تعداد اشیا متغیرهاي
 ء، اشیاءتعداد اشیاارتباط و همبستگی فاکتورهاي معیشتی  –وضعیت اقتصادي تغییر و تحوالت  تحلیل

کمک  هب متغیر مستقل)( هاي استقراري دوره مستقل شاخصبا  را متغیرهاي وابسته)( ن قبورزا و ساختما ناش
ها  در مجموع در مطالعه آماري این داده. آر پیرسون و اف مطالعه کرد رگرسیون چند متغیره، يها آزمون

نسبت به اي  سههاي مقای با استفاده از جدول هر متغیرو نسبت تعداد  هاعالوه بر نتایج آزمون، نمودار
 . شده است انجام یکدیگر

 شهر سوختهمعیشتی  -اقتصاديوضعیت تحوالت  در مؤثرعوامل . 4
 1376که در طی هفت فصل از سال  شهر سوختهگورستان  هاي کاوشاز  آمده دست بههاي  از دادهدر اینجا 

هاي  کلیه تدفین از بین). 1388الف  ؛1386، يسجاد دیس(صورت گرفته، استفاده شده است  1382تا 
بوده براي مطالعه انتخاب  صیتشخ قابلهاي استقراري آنها  تدفین که دوره 213، تعداد آمده دست به

  ).2(دان شده
عوامل مختلفی ممکن است  شهر سوختهمعیشتی  –وضعیت اقتصادي  تدر تحوال با وجود اینکه     

، ءهاي استقراري، تعداد اشیا دوره شاخص پنج راین امبراي مطالعه در این مقاله ولی دخالت داشته باشد. 
و که در این بخش از آزمون یک بعدي  شده گرفتهساختمان قبور در نظر  و ، ارزش عددي اشیازا اشیا شأن

  استفاده شده است.  آنها هر یک از مطالعه توصیفی براي فراوانی 
 هاي استقراري دوره. 1-4
بر . است I-IIو یک دوره گذار  IVتا  Iوده که شامل چهار دوره متغیر ب ترین مهمهاي استقراري  دوره 

مربوط به  ٪ I ،8مربوط به دوره قبور  ٪ 38 ،از آزمون یک بعدي یا آزمون فراوانی آمده دست بهاساس نتایج 
. است IVمربوط به دوره  ٪ 6/5و   IIIمربوط به دوره  ٪ II ،1/13مربوط به دوره %   II،  2/35به  I دوره گذار

گرفتن نتیجه  در نظربه همین علت عالوه بر  ).1(نموداراست  IIو  Iدر مجموع بیشترین قبور مربوط به دوره 
ها ایرادي در  تا کم و زیاد بودن تعداد دوره ها و نسبت تعداد آنها به هم لحاظ شده ها، تعداد دوره آزمون
 .نداشته باشد پژوهشنتیجه 

 تعداد اشیا. 2-4
معیشتی و  –وضعیت اقتصادي نشان دادن که نقش بارزي در  ي مهمی استهاشاخصز تعداد اشیا یکی ا

شی در نوسان است.  65تا  1هر قبر داراي شماري از این اشیا است که بین . اردد، مذهبی اجتماعیحتی 
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 هاي تزیینی و سایر موارد است که از داخل از قبیل سفال، اشیا سنگی، مهره اشیاءر شامل همه این متغی
و بر اساس تعداد اشیا هر قبر بدون در  شود میبرده با نام کلی گورنهاده از آنها نام که  آید می به دستقبر 

از دسته یکم به . اند شده تقسیم  دستهبه هفت نظر گرفتن جایگاه و ارزش کیفی هر کدام از انواع اشیا، 
 5تا  1قبور داراي  : دسته اولشاملبندي  این دستهشود.  افزوده می ي داخل قبوربر تعداد اشیا دسته هفتم

، دسته شی 30تا  21بین  ، دسته چهارمشی 20تا  11سوم بین ، دسته شی 10تا  6بین  ، دسته دومشی
شامل قبوري است که بین  دسته هفتم نهایتاًشی و  50تا  41بین ، دسته ششم شی  40تا  31بین پنجم 

اشیایی % از قبور  5/78 شاخص این در ج آزمون یک بعدينتای بر اساس در مجموع. شی دارند 65تا  51
  ).2( نمودار عدد دارند  10کمتر از 

 زا نأاشیا ش. 3-4
بند، گردنبند، مهره، مهر، اشیا مفرغی، اشیا مرمري و آثاري  زا شامل اشیائی از قبیل دست نأمتغیر اشیا ش 

نسبت به سفال  بیشتريارزش مادي و معنوي از این دست است که تولید آنها چندان ساده نبوده و داراي 
به عنوان نمادي براي ابراز ثروت و فرهیختگی استفاده  هایا اشیا استفاده شده در زندگی روزمره بوده و از آن

ابتدا زا ارزش مادي و معنوي متفاوتی دارند، از اشیا شان اینکه هر کدام به علت .)Earl.1987( است شده یم
 گردد،که در بستر فرهنگی محوطه مورد نظر تعریف می بر اساس ارزش مادي و معنويبه هرکدام از آنها 

بندي  زا هم مانند فاکتور تعداد اشیا دسته ع این امتیازها فاکتور اشیا شانو سپس با جم شده دادهامتیازي 
بند  زش گردنار مثالًهاي پایین امتیاز کمتر دارد.  هاي باال امتیازات بیشتر و دسته که دستهشده است 

در این متغیر هم مانند متغیر تعداد نسبت به یک مهره بیشتر است و بنابراین امتیاز بیشتري هم دارد. 
  ).3(نمودار . اند تر قرار گرفته هاي پایین زا در دسته نأاشیا بیشترین درصد قبور از لحاظ اشیا ش

 . ارزش عددي اشیا4-4
متغیر ارزش عددي اشیا است. این متغیر شامل  شده گرفتهنظر متغیر مهم دیگري که براي این منظور در 

آید. ولی تفاوتی زیادي با متغیر تعداد اشیا دارد. با توجه  می به دستهمه اشیایی است که در یک تدفین 
 در نظراجتماعی باشد. به همین علت با  -وضعیت اقتصادي دهنده نشانتواند  به اینکه صرف تعداد اشیا نمی

متغیر به هر کدام از اشیا امتیازي داده شده است. در این امتیازدهی عواملی مانند: میزان  گرفتن این
و با  شده گرفتهدسترسی به مواد اولیه، ارزش مواد اولیه در زمان و مکان مورد مطالعه و سختی کار در نظر 

ي قبور که از است. در حقیقت کل ارزش عدد آمده دست بهجمع این امتیازات ارزش عددي هر تدفین 
ر هم، است. در این متغی 313تا  1آید، بین  میدر هر قبر به دست  شده دادهجمع این اشیا بر اساس امتیاز 

دسته  11وجود اعداد و ارقام متفاوت از نتیجه امتیازدهی به  به خاطر زا نأمتغیر تعداد اشیا و اشیا ش مانند
شود. به این مفهوم که هر قبر بر اساس  ها افزوده می هبه ارزش عددي دست 11تا  1که از دسته  شده میتقس

. این گیرد میقرار  ها دستهکه در یکی از این  استاشیایی که در آن نهاده شده داراي یک امتیاز 
-20( 3، دسته 10تا  6بین  2، دسته 5تا 1بین  1بندي شامل موارد زیر است: ارزش عددي دسته  دسته

 9دسته )، 81-100( 8دسته  )،80 -61( 7دسته  )،60-41( 6، دسته )31-40( 5دسته  )،21-30( 4، دسته )11
  ).4(نمودار  201اعداد باالي  11و دسته  )151-200(10، دسته )150-101(
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 ساختمان قبور. 5-4
ساختمان قبور در نظر گرفته شده است. اجتماعی  –وضعیت اقتصادي مسئله دیگري که در رابطه با  

 شهر سوختهدر گورستان  شده شناختهنوع قبر  10ها از  . در این داده(Piperno. 1979:127-8)است
(Sajjadi. 2015: 669)، 4 بیشتر اي با چاله مسدود  اي و دایره نوع قبر شامل چاله ساده، دو قسمتی، سردابه

هاي  لهچا صورت بهاز قبرها  ٪ 7/67، این چهار نوع ساختار رایج وجود داردکه در میاناز سایر موارد 
بیشتر دایرهاي با چاله مسدود است. در واقع  ٪ 4/1اي.  قبور سردابه ٪ 2/4چاله ساده.  ٪ 9/24دوقسمتی. 

اي با دایره مسدود  اي و چاله قبور مربوط به قبور دوقسمتی است. بعد از آن به ترتیب چاله ساده، سردابه
   ).5( نمودار بیشترین تعداد را دارند 

 
 هاي استقراري و فراوانی متغیر دوره: تعداد 1نمودار 

Graph 1. The numbers and abundance of different periods of the graves  

 
 عداد و فراوانی متغیر تعداد اشیاء: ت2نمودار 

Graph 2. The numbers and abundance of the number of goods 
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 زا شأن اشیاء : تعداد و فراوانی متغیر3ار نمود

Graph 3. The numbers and abundance of luxury goods  

 
: تعداد و فراوانی ارزش عددي اشیا4نمودار  

Graph 4. The numbers and abundance of the numerical value of goods 
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 : تعداد و فراوانی متغیر ساختمان قبور5نمودار 

Graph 5. The numbers and abundance of different structures of the graves  
 

 شهر سوختهمعیشتی  –تحلیل تغییر و تحوالت وضعیت اقتصادي . 5 
 نیاز است ،4تا  1 از دوره شهر سوخته معیشتی -وضعیت اقتصاديآمده در  به وجودتغییرات  تحلیل براي

و رزش عددي اشیا ، ازا نأاشیا ش، تعداد اشیا با ( متغیر مستقل)هاي استقراري  دورهارتباط و همبستگی 
هاي  از آزمون آوردن این ارتباطات به دستشود. براي  مطالعه و ارزیابی متغیرهاي وابسته)( ساختمان قبور

 آمده دست بهنتایج  بر اساساستفاده شده است.  SPSS  افزار نرمو اف  پیرسون-آر،  یرهرگرسیون چند متغ
ه ب Iبه این صورت که هر چه از دوره اري وجود دارد، ارتباط معنادهاي استقراري با تعداد اشیا  دوره بین

به این شود.  افزوده می اشیا بیشتري هستندوري که داراي بر تعداد قببه مرور  ،رویم می IVطرف دوره 
هاي  در دورهها  این دستهو  شود دیده می متأخرهاي  در دوره ،تعداد اشیامتغیر اي باالتر ه صورت که دسته
از طرف  .وجود داردقبوري با اشیا کمتر هم  متأخري ها دورهدر این در حالی است که  .اولیه وجود ندارد

اطمینان کرد. در  به نتیجه آزمون توان بیشتر می IIو  Iهاي  وجود بیشترین قبور در دوره به خاطردیگر 
 )6( نمودار  شدید نسبتاًتعداد اشیا متغیر هاي استقراري با  دورهمتغیر این ارتباط و همبستگی بین  حقیقت

دلیل . ضعیف است و متغیر ارزش عددي اشیا زا اشیا شأنمتغیر  هاي استقراري با دورهمتغیر بین  لیو
مطالعه نمودار  بااست.  IVدوره  به خاطرزا  هاي استقراري با اشیا شان ضعیف نشان دادن ارتباط دوره

 3و  2جدول( وجود داشتهدر میان قبور  IIIتا  Iاین ارتباط از دوره  وجود اینکه شویم با اي متوجه می خوشه
هاي  ارتباط دورهو در  .شده است موجب اختالل در این ارتباط IVدر قبور مرتبط با دوره ولی  ،)7نمودارو 

 II از دورهبر ارزش عددي بیشتر شده و دوباره   IIتا  Iارزش عددي اشیا این است که از دوره  استقراري با
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در زا  که تعداد اشیا شأن مسئلهاین علت یا علل اصلی  .)8و نمودار 3و  2جدول(  دي استصعو صورت به IVتا 
ممکن است دلیل آن  .روشن نیست کامالً شویم مواجه می این متغیرهابا افت  تر شده ودوره چهار کم

باید در  بخشی از این همبستگی ضعیف را. یا هاي استقراري شهر سوخته باشد تغییر باورها در اواخر دوره
چهارم از دیدگاه  این دوره در شهر سوخته دانست. باید گفت که خود دوره شناختی باستانهاي  کمبود داده

اگرچه مطالعات جدید نشان  .(Biscione.1990:402)پر ابهام است  يا دورهشناختی  مطالعات باستان
در شهر سوخته گسترده  ش از میالدهزاره دوم پی اوایلو  که بر خالف تصور ربع پایانی هزاره سوم دهد می

بزرگی  نسبتاًو همچنین بناهاي  )139: 1398(مرادي  است آمده دست بهمختلف  هاي بخشبود و شواهد آن از 
که  (Sajjadi and Moradi. 2017:152-3) 26و  20همانند ساختمان کاخ سوخته یا ساختمان شماره 

 آمده دست به شهر سوختهو دارا بوده از این دوران در  از رشد یک طبقه از نظر اقتصادي متمول اي نشانه
با توجه  اما با این حال در مورد گورستان هنوز با فقر اطالعات روبرو هستیم. )136-133: 1398 ،(مرادياست 

هایی از گورستان  چهار در بخش ةممکن است که تمرکز گورهاي مرتبط با دوربه وسعت گورستان شهر، 
باید گفت که تمرکز برخی نمونه گورهاي سردابه  اند. هنوز مورد کاوش قرار نگرفتهکه  باشد شهر سوخته

ها و مشخص نخودي مثل خمیردان هاي سفالینهبا اشیا خاص همانند عودسوز با آیینه مفرغی و گروه  اي
ی آن شرق شمالبا کف حلقوي شکل تنها از یک بخش گورستان یعنی بخش  يا استوانههاي  خمره

در   IVةو بعید نیست که چنین حالتی براي قبور دور )12: 1397 ،و شاهین يسجاد دیس( است هآمد دست به
   محدوده مشخصی از گورستان وجود داشته باشد.

 آزمون رگرسیون چند متغیره بر اساسزا  هاي استقراري با متغیرهاي تعداد اشیا و اشیا شان همبستگی متغیر دوره :2جدول
Table 2. Correlation between cultural periods and number of goods and luxury goods based on 
the multi variable Regression Test.   

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Chang

e df1 df2 
Sig. F 

Change 

Durbin-
Watson 

1 .292a .086 .069 .7555 .086 5.191 2 111 .007 1.915 
a. Predictors: (Constant), Grave Goods, Prestige goods 
b. Dependent Variable: period 

 متغیرهاي وابسته با متغیر مستقل رابطه میزان: 3جدول 
Table 3. Relationship between dependent variable and independent ones. 

 Sig R-person میزان همبستگی فاکتور قابل مقایسه ها فاکتور 

 228/0 001/0 شدید  نسبتاًهمبستگی مستقیم   هاي استقراري دوره تعداد اشیا 1
    092/0 0/ 321 همبستگی مستقیم ضعیف هاي استقراري دوره زا نأشیا شا 2
ارزش عددي  3

 اشیا
    128/0 062/0 همبستگی مستقیم ضعیف هاي استقراري دوره
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 تعداد اشیاءمتغیر هاي استقراري با  دورهمتغیر : ارتباط 6نمودار       

Graph 6. Relationship between cultural periods and number of goods 

 
 زا شأن اشیاءمتغیر هاي استقراري با  دورهمتغیر : ارتباط 7نمودار          

Graph 7. Relationship between cultural periods and luxury goods 
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 زا شأن اءیاش ریبا متغ ياستقرار يها دوره ری: ارتباط متغ8نمودار                                    

Graph 8. Relationship between cultural periods and luxury goods 
 شده گرفتهمعیشتی در نظر  –وضعیت اقتصادي تحلیل تغییر و تحوالت که براي  متغیريیکی دیگر از      

به همین دلیل ساختمان قبور ممکن است با اشیا موجود در آن ارتباط داشته باشد. ساختمان قبور است. 
و ارزش  زا اشیا شان ،تعداد اشیا هايتورو همبستگی ساختمان قبور را با فاکنیاز است که ارتباط دا در ابت

 ایجشده است. بر اساس نت ستفادها SPSSافزار  اف نرمگرفت. براي این کار از آزمون  در نظر عددي اشیا
موجود در این هار نوع قبر در میان چ تعداد اشیامتغیر با  ساختمان قبور متغیراز ارتباط  آمده دست به

هاي ساختمان  . ولی بقیه گونه)9نمودار  و 4جدول ( اي تفاوت زیادي با قبور دیگر دارد ، قبر سردابهها داده
ولی در اي بیشترین تعداد اشیا را دارا است.  در واقع قبور سردابه اند. قرار گرفته ردیفدر یک  تقریباًقبور 

. در شود دیده میتفاوت خیلی کمی با قبور دیگر  يا قبر سردابه ،زا یا شانمورد ارتباط ساختمان قبر با اش
و چندان تفاوتی باهم گرفته همه چهار نوع قبر در یک ردیف قرار  تقریباًزا  در متغیر اشیا شان واقع

ط ارتباعالوه بر این بین دو متغیر ساختمان قبور و متغیر ارزش عددي اشیا . )10نمودارو  5جدول (ندارند
اي بیشترین تفاوت را با  قبور، قبر سردابه همهنتایج آزمون در بین  بر اساسدر واقع معناداري وجود دارد. 

کند که اختالف میان  اشاره می يسجاد دیسدر رابطه با این موضوع  ).11و نمودار  6جدول ( داردبقیه قبرها 
(  آنها به نوع ساختمان قبور نیز بستگی دارداشیا و کیفیت و مرغوبیت یا نوع مواد استفاده شده در ساختار 

رسیم  هاي استقراري به این نتیجه می با در نظر گرفتن متغیر دورهعالوه بر این  .)145 :1388ب، يسجاد دیس
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تا دوره  Iاي از دوره  تعداد قبور سردابهبطوریکه  کرده است.که ساختمان قبور در طی چهار دوره تغییراتی 
IV 12مودار(نشود  بیشتر می.( 

 
ف تغیر تعداد اشیا بر اساس آزمون ا: همبستگی ساختمان قبور با م4جدول   

Table 4. Correlation between grave structure and number of goods based on F-test               
 

 Grave type N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
Scheffea,b 1.53 53 چاله ساده  

له دوقسمتیچا  143 1.88  

با چاله مسدود يا رهیدا  3 2.00  

 4.86  7 سردابه اي
Sig.  .796 1.000 

                            
 زا بر اساس آزمون اف : همبستگی ساختمان قبور با متغیر اشیا شان5جدول 

Table 5. Correlation between grave structure and number of luxury goods based on F-test               
 

 
Grave type N 

Subset for alpha = 0.05 
1 

Scheffea,b 2.3684 19 چاله ساده 

با چاله  اي دایره
 2.5000 2 مسدود

 3.7241 87 چاله دوقسمتی

 4.0000 6 سردابه اي
Sig.  .502 

 
 بر اساس آزمون اف اشیا عددي ارزش متغیر با قبور ساختمان همبستگی: 6 جدول

Table 6. Correlation between grave structure and numerical value of goods based on F-test          
        

Scheffea,b 

Grave type N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
  2.093 54 ساده چاله

  2.667 3 مسدود چاله با اي دایره
  2.965 144 دوقسمتی چاله

 5.778  9 اي سردابه
Sig.  .821 1.000 
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 وضعیت متغیر ساختمان قبور با متغیر تعداد اشیا: 9نمودار

Graph 9. The relationship of grave structure and number of goods 
 

 
 زا وضعیت متغیر ساختمان قبور با متغیر اشیا شان 10نمودار

Graph 10. The relationship of grave structure with number of luxury goods 
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 ارزش عددي اشیاوضعیت متغیر ساختمان قبور با متغیر : 11نمودار

Graph 11. The relationship of grave structure with numerical value of the goods 
 

 
 هاي استقراري دورهمتغیر ساختمان قبور در متغیر : ارتباط 12نمودار 

Graph 12. The relationship of grave structure and cultural periods.  
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 نتیجه. 6
از اواخر هزاره چهارم آغاز و تا اواخر هزاره سوم ق.م تداوم داشته  شهر سوختهبا توجه به اینکه استقرار در 

افتاده است. بر  تغییراتی در تمام ابعاد مختلف زندگی اقتصادي، اجتماعی و مذهبی اتفاق احتماالًاست. 
است و تعداد  2و  1هاي  مربوط به دوره ها تدفیناز این مطالعات بیشترین  آمده دست بهاساس نتایج 

ها،  تعلق دارد. به همین علت در این مقاله، عالوه بر در نظر گرفتن نتیجه آزمون 4و  3هاي  کمتري به دوره
و همچنین از  )7(جدول هاي مقایسه لحاظ شده  ولهاي مختلف با استفاده از جد نسبت تعداد قبور در دوره

 اي براي تحلیل استفاده شده است.  خوشه هاينمودار
 ایو اشو تعداد اشیا  (متغیر مستقل)هاي استقراري  بین دوره آمده دست بهنتایج  بر اساسدر مجموع      
صورت که بیشترین تعداد اشیا در ارتباط و همبستگی معناداري وجود دارد. به این  (متغیرهاي وابسته)زا  شأن

ها قبرهایی با اشیا خیلی کم  قرار دارد. این در حالی است که در این دوره متأخرترهاي  یک قبر، در دوره
این نتیجه را در  تواند میهاي اولیه اشیا کمتري وجود دارد. این مسئله  شود. ولی در دوره هم دیده می

به مرور اختالف طبقاتی بین افراد بیشتر شده است. چنین  4تا  1اي ه از دوره احتماالًباشد که  برداشته
 هاي بخش هاي کاوشزیرا در ، امري از مقایسه اوضاع این دوره در بخش مسکونی نیز قابل برداشت است

بزرگ  هاي ساختمانبا  IVدوره  اوایلو  IIIدر ربع پایانی دوره  عموماًمسکونی مشخص شده است که 
متعلق به افراد یا  رسد میروبرو هستیم که به نظر  26و  1ة خ سوخته، ساختمان شمارمنفرد همانند کا

مرتبط با  شده انجام هاي کاوش که در. در حالی )134: 1398 ،(مرادياند بودهخانوادگی ثروتمند  هاي گروه
را  یهای خانهبخش مسکونی شرقی  ژهیو بهمختلف شهري  هاي بخشدر  III ةو نیمه نخست دور II ةدور

این دوران  شهر سوختهدر  يساز خانهاستاندار  هاي نمونهکه چه از نظر پالن و چه ابعاد جزو  دهد مینشان 
 دهند ینمو با یکدیگر نشان  وساز ساختو اختالف چشمگیري از نظر تعداد واحدهاي  اند بوده

(Mariani.1992:192-3). 
جدیدتر بر تعداد  هاي دورهکند و علیرغم اینکه در  مینصدق  زا اشیا شأنمتغیرهاي این نتیجه در مورد      

این افت روبرو هستیم. زا  با افت اشیا شأن IVولی در عین حال در دوره  گردد میاشیا قبور افزوده 
که  گونه همانداشته باشد. ممکن است  تواند میچند علت  IVةزا در قبور مرتبط با دور چشمگیر اشیا شان

در نتیجه عوامل  که نیالیل کمبود کاوش قبور شاخص مرتبط با این دوره باشد یا گفته شد این امر، به د
و  بینی جهاندر تغییراتی در  توان میاجتماعی یا افت بازرگانی با جوامع دیگر باشد. دلیل دیگر را 

معطوف به قرار دادن ظروف  ها تدفینتدفینی جستجو کرد. به این مفهوم که بیشتر توجه در  هاي سنت
 تر محتملشتر و به دنبال آن مواد غذایی بیشتر به همراه شخص تازه فوت شده بوده است. این فرض بی

بیشتر ظروف سفالی استفاده شده ظروف ساده بدون نقش بوده و  IV ةاست زیرا در قبور مرتبط با دور
فینی، آنچه که تد هاي سفالتمثیلی و آیینی نقوش روي  هاي جنبهصرف از نظر از  دهد میهمین امر نشان 

بوده حجم بیشتر مواد غذایی نهاده شد در قبر براي متوفی بوده است. همچنین با ارجاع به  تر مهم
زا حس  شان فرهنگیفقدان مواد  IV ةو دور III ةو بناهاي اواخر دور ها الیهبخش مسکونی در  هاي کاوش

با اشیا با ارزش مادي و معنوي باال همانند پیشین  هاي دورههمانند سایر  اتفاقاً ها الیهو در این  شود مین
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جزو اشیا نمادین حساب  شهر سوخته، مهره، مهر و اشیایی از این دست که در بافت فرهنگی دان سرمه
   .(Sajjadi and Moradi.2017:figs.17 and 21)است روبرو هستیم شده یم

روشنی روبرو هستیم ولی این فاصله میان  با افزایش ارزش عددي اشیا قبور به نحو III ةاگرچه از دور      
زا  ها با وجود افت اشیا شاندر این دوره ).7(جدول بسیار زیاد است IV ةقبور سردابه اي و سایر قبور در دور
و هم نسبت ارزش عددي اشیا در  شود میداخل قبور اضافه  هاي سفالولی هم بر تعداد اشیا به خصوص 

دلیلی بر شکاف طبقاتی و تغییر در اوضاع  تواند میکه  شود میبیشتر قبور سردابه اي با سایر قبور 
در راه همان فرض پیشین تفسیر کرد.  توان میاین مسئله را .  اقتصادي و اجتماعی مردم در این دوره باشد

که در مجموع با توجه به متغیر ساختمان قبور، تعداد اشیا و ارزش عددي قبور هر چه از  رسد میبه نظر 
 شود میبر اختالف میان این سه متغیر در قبور سردابه اي با سایر قبور افزوده  رسیم می IV ةبه دور I ةدور
، باشد شهر سوختهاقتصادي و اجتماعی در  هاي شکافدلیلی بر  تواند میکه شرح دادیم  گونه همانکه 

 .گردد مینیز پشتیبانی  شهر سوختهبخش مسکونی  هاي کاوشاتفاقی که با 
 

 : نسبت ارزش عددي اشیا با تعداد اشیا در هر دوره از ساختمان قبور7 جدول
Table 7. the ratio of numerical value of and number of goods in relationship with cultural 

periods and grave structures  
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 نوشت پی
 يها يبردار نقشهشده بود اما با انجام  برآوردهکتار  150 شهر سوخته، وسعت کلی شهر سوختهتا پیش از ثبت جهانی  .1

است هکتار  250محوطه، چیزي در حدود  انی آن انجام شد مشخص گردید که وسعت کلیجدید که در راستاي ثبت جه
 .)شهر سوخته(منبع: آرشیو پایگاه جهانی 

 شهر سوختهکاوش در گورستان  هاي گزارشاست که سید سجادي در  يگذار خیتارگاهنگاري قبور، بر اساس  يبند میتقس. 2
به دلیل وجود دو تدفین در یک قبر و عدم اطمینان از ارجاع  1404و  1400دفین دو ت ها تدفینارائه داده است. در بین این 

زا در نظر گرفته نشده است. هر چند از نظر  ، متغیرهاي تعداد اشیا و اشیا شأنها اسکلتهر کدام از اشیا به هر کدام از 
 .اند گرفتهگاهنگاري و ساختمان قبر مورد توجه قرار 

 منابع
 اقبال. ، تهران،جلد اول ،جغرافیاي طبیعی ،جغرافیاي مفصل ایران )،1316( ،بدیعی، ربیع

محمد با همکاري  ،)1379 -1376(کاوش در گورستان  ،1شهر سوخته هاي گزارش، )1386( ،سید منصور، سید سجادي
ازمان میراث س و ارتباطات اداره کل امور فرهنگیمعاونت فرهنگی  تهران، ،شیرازي اهللا روحزاد فروزانفرد و ، فريضرور

 و گردشگري کشور. یدست عیصنا ،فرهنگی
محمد با همکاري  ،)1382 -1380(کاوش در گورستان ، 1شهرسوخته هاي گزارش، )الف 1388(، سید منصور، سید سجادي

سازمان میراث  و ارتباطات اداره کل امور فرهنگیمعاونت فرهنگی تهران،  ،شیرازي اهللا روحزاد فروزانفرد و ، فريضرور
 .و گردشگري کشور  یدست عیصنا ،رهنگیف

چکیده مقاالت  ،» و رهبران قبائل سیستان در دوران آغاز تاریخی ها خانقبور «  ،)ب1388( ،سید منصور، سید سجادي
پژوهشگاه میراث  ،شناسی باستانپژوهشکده  ،روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیاي میانه المللی بینسومین همایش 

  .28 ده)چکی(فرهنگی، تهران
ب علوم سازمان مطالعه و تدوین کت تهران، ،جلد دوم ،نخستین شهرهاي فالت ایران )،1390( ،سید منصور، سید سجادي

 مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.  ،( سمت ) ها دانشگاهانسانی 
پاییز و ، 1، سال اول، شماره، ایران ورجاوند»شهر سوختهنور و آتش در « ، )1397( ،ستاره شاهین، ،سید منصور، سید سجادي
 .18-5، تهران، 1397زمستان 

 تهران، ،) 1387-1376 یشناس انسانمطالعات  ( کاوش در گورستان: ،3 شهر سوخته هاي گزارش ،)1388( ،فروزانفر، فرزاد
 و گردشگري استان سیستان و بلوچستان.  یدست عیصناسازمان میراث فرهنگی،  ،شناسی باستانپژوهشکده 

 از پیش سوم و چهارم هزاره( تاریخ پیش از دوره در بمپور دره يا منطقه برهمکنش يها حوزه، )1395( ،، حسینمرادي
 .، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهراندکتر حسن فاضلی نشلی براي دریافت دانشنامه دکترا، نامه انیپا، )میالد

کویر لوت ( حوزه  شرق شمالسنگی و مفرغ شرق و  ري استقرارهاي مسو گاهنگا شناسی باستان«  ،)1396( ،مرادي، حسین
مجموعه مقاالت و کاتالوگ نمایشگاه ، به کوشش محمدحسین عزیزي خرانقی ،»هاي بلوچستان ) سیستان و دره

ت میراث بیابان لوت در فهرسبه مناسبت ثبت  ،به روایت آثار موزه ملی ایران پیش از تاریخ حاشیه بیابان لوت يها فرهنگ
، دشگريپژوهشکده میراث فرهنگی و گرتهران،  ،غفوري و جبرئیل نوکنده نیالبن امبا همکاري فریدون بیگلري،  ،جهانی

 .  82-65 ،موزه ملی ایران
و  سید سجادي سید منصوربه کوشش ، »توسعه و گسترش شهري در دوره چهارم شهر سوخته« ، )1398( ،مرادي، حسین

 .137-117تهران، پیشین پژوه، ، 1398، 2عه مقاالت شهر سوختهانریکو اسکالونه مجمو
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