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دکتراي باستان شناسی ، استادیار دانشگاه زاهدان و سرپرست بررسی باستان شناسی شهرستان چابهار1
سی وسرپرست بررسی باستان شناسی زرآباد شهرستان کنارك در ساحل دریاي عمانکارشناس ارشد باستان شنا2

کارشناس ارشد باستان شناسی و عضو گروه بررسی باستان شناسی زرآباد3

چکیده
این نوشتار بر آن است . استمقاله پیش رو پژوهشی قوم باستان شناسانه درباره روستاهاي ماهیگیري حاشیه دریاي مکران در سواحل استان سیستان و بلوچستان 

ستانی در حاشیه تا ضمن تشریح و تحلیل ویژگیهاي میان روستاهاي ماهیگیري دوره متاخر در ساحل دریا به یک بازسازي اولیه درباره روستاهاي ماهی گیري با
ي باستان شناسی در این حوزه در ایران تا کنون شواهد دریا دست یازد که متاسفانه به دلیل رانش ماسه بادي از صحراهاي مرکزي عمان و نیز کمی فعالیت ها

و آثار معماري بسیار سطحی و فرسوده است که قطعه سفال به چندو تنها شواهد باستان شناسانه از این دست، محدود. باره به دست نیامده است متمرکزي در این
ه از روستاهاي ماهی گیري متاخر در دست است براي بازسازي ذهنی روستاهاي باستانی  حاشیه از این میان شواهدي ک.عمدتا زیر ماسه بادي ها مدفون شده اند

در سازي اولیه به بازاین مقاله ضمن بررسی و تحلیل ویژگی هاي روستاهاي ماهی گیري متاخر که عموما متروك شده اند. دریاي مکران بسیار حائز اهمیت است
.تانی می پردازدارتباط با روستاهاي ماهی گیري باس

روستاهاي ماهیگیري ، بلوچستان، دریاي مکران، عمان ، هزاره سوم پیش از میالد:واژگان کلیدي

:مقدمه
، و همچنین دریاي عمان ، داراي اقلیمی گرم و خشک است و سه پدیده کویر ، کوهستانیعنی بلوچستاناستان سیستان و بلوچستان بخش وسیعتر 

میلیمتر است که بخش زیادي از این میزان در فصل 104میانگین بارش ساالنه در منطقه مذکور . اند اثیر مستقیم گذاشتهبر چگونگی اقلیم آن ت
میزان نم نسبی باال، شن هاي روان ساحلی، گرماي هوا و اندك ). 1380اقلیم وگردشگري، (توده هواي شبه قاره هند می باردتابستان و تحت تاثیر

ن از مهمترین عوامل محیطی موجود در نوارساحلی است که چگونگی پراکنش روستا ها، جابجایی و همچنین انتخاب نوع بودن آب سطحی شیری
هاي چابهار هاي گیاهی شناخته شده در شهرستاندرختان گز و درختچه هاي کهیر از مهمترین گونه. الشعاع قرار داده استمعماري آنها را تحت

ها، باهوکالت است که در کنار بندر مهمترین این رودخانه) 1تصویر(.م وارد محدوده ساحلی میشود و به دریا میریزندسه رودخانه مه. وکنارك است
رودخانه کهیر که امتداد رودخانه نیکشهر است و از ارتفاعات نیکشهر سرچشمه میگیرد .به دریا میریزد) شرقی ترین محدوده شهرستان چابهار(گواتر 

: 1374سیدسجادي،(.سومین رودخانه راپچک است که در بخش زرآباد واقع شده است. لیج پزم و روستاي گوردیم به دریا میریزددر فاصله بین خ، 
)2تصویر ()94-95

می گویند » غالم«مهاجران تیره پوست که مردم بلوچ اصطالحا به آنها. مردم بومی و ساکن در این منطقه بلوچ می باشند و مذهب آنها تسنن است
براي نمونه یک تیره . در میان خود قبایل بلوچ نیز گونه اي درجه بندي طبقاتی و قبیله اي وجود دارد. اندکامال تحت تاثیر فرهنگ بلوچها قرار گرفته

غالم «اتی باالتر از می گویند و این تیره مذکور نیز از لحاظ درجه بندي طبق» ساالري«دیگر از بلوچ ها در این منطقه وجود دارند که اصطالحا به آنها
ري ولی پائین تر از دیگر قبایل بلوچ قرار دارند و در حاشیه روستاها ساکن می شوند و نسبت به سایر اقوام روستاها جابجایی منطقه اي بیشت» ها

ر این سواحل صید میشده بمپک  دوسرخو،آهونوع ماهی مانند15مردم کنار ساحل از قدیم ماهیگیري و صیادي بوده و بیش از اصلیکار.دارند
بازرگانی و تجارت نیز دربرخی بنادر منطقه از رونق برخوردار بوده است و تیس یکی از کانونهاي بازرگانی براینافزون )30-29: 1355،یغمایی(است

Seyed)منطقه اي در طی دوره اسالمی بوده است Sajjadi,1990:53-57)شکر به نام فانیذ بوده و بلوچستان محل تولید و صادرات یک نمونه
اگرچه بر پایه شواهد باستان شناسی سابقه این تجارت بسیار کهن تر از دوره اسالمی ) 78:ابن حوقل.(که از تیس به سایر نقاط صادر می شده است

.است
قیم تر  با میان رودان پیدا کندبه مکانی مهم تبدیل شده و رابطه مستدر هزاره سومکه تپه یحییشدبازرگانی سازمان یافته منطقه اي باعث 

.(Lamberg Karlovski شواهد براي تجارت مواد خام و نیازمندیهاي لوکس مردم بین النهرین از طریق دریا در دوره اگرچه(227 :1972
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به سواحل خلیج فارس منتقل آغاز هزاره دوم پیش از میالد از نقش یحیی در بازرگانی کم شده است و کانون این تجارتدرولیاندك است IVیحیی
Alden)شده است  بیشترین تاثیر بین مناطق جنوبی خلیج VIدر بمپور. که سریع تر ، کم خطر تر و کم هزینه تر می باشد(627-628 :1982

Potts)فارس و بمپور نمایان است خام و کارشده از ایران به بین راه دریایی یکی از بزرگترین راه هاي انتقال موادو به نظر میرسد که (7-8 :2003
(Alden1982: 627-628). النهرین در طول هزاره سوم و به ویژه هزاره دوم پیش از میالد بوده است

و دیگر مایحتاج رومیان از هندوستان و (Carnelian)، کارنلین معروف است که ادویه ادویهاین راه در دوره تاریخی نیز داراي اهمیت بوده و به راه 
.(Brown and Dey 1955: 621-2).از این راه به بین النهرین و کانونهاي تجاري میان ایرانیان و رومیان منتقل می شده است

. پیش از تاریخ به دست نیامده استدورهدر محوطه هایی با این کارکرد شواهد چشمگیر از در سواحل شمالی دریاي عمان و خلیج فارس تا کنون 
هاي انجام شده در حاشیه دریاي مکران می از بررسی.ید بیشتر به دلیل کمبود بررسیهاي روشمند باستان شناسی در ایران گذاشتاین فقدان را با

و بررسی شهرستان ) 1388،یعلی طالش(یبررسی کنارك توسط بهزاد علی طالش،)1386،مرادي(توان به بررسی زرآباد توسط حسین مرادي 
.اشاره نمود) 1389،شیرازي(شیرازيچابهار توسط روح اهللا 
:حاشیه دریاي مکرانمتاخرروستاهاي ماهی گیري

انگیز ترین موارد باستان شناسی سی سال اخیر منطقه دوم پیش از میالد یکی از سوال برروستاهاي ماهی گیري باستانی به ویژه در هزاره سوم و 
پس از انقالب . الب و با کاهش نقش باستان شناسان خارجی در ایران به اهمیت آن افزوده شداست که پس از انق)عمان(مکران خلیج فارس و دریاي 

افزون بر فعالیت هاي ،سیاسی منطقه از سواحل شمالی به سواحل جنوبی خلیج فارسو به تبع تغییر ساختار جغرافیايآغاز جنگ تحمیلیو با 
این فعالیت ها خود بهانه اي براي شیوخ عرب و سیاست گزاران آن . رتمندي گردیدعلمی باستان شناسی داراي جنبه هاي سیاسی فرهنگی قد

,Cleuziou).مناطق براي تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی و نیز ادعاهاي روز افزون امارات براي سه جزیره ایرانی گردیده است
2003;Tosi,1986)

بررسی گونه در مناطق داخلی فالت ایران تا کنون توجه چندانی به این مناطق نشده و هیچ در ایران به دلیل گستردگی فعالیت هاي باستان شناسی
اثبات شواهد مردم شناسی منطقه براي .استبه انجام نرسیدهایراندر خصوص یافتن این دست محوطه ها در سواحل ايانهباستان شناسمتمرکز

.بسیار داراي اهمیت استهشی و چه سیاسیچه از دیدگاه پژووجود این روستاها در ساحل ایران
روستاها ،در گذشته نه چندان دوربر پایه بررسی ها. در بخشهاي ساحلی، تمرکز روستاها بیشتر بوده و عموما در مناطق سنگالخی مرتفع قرار دارند

یري ساخته شده از لیف خرما و شاخ و برگ درخت و شامل مجموعه اي از خانه هاي نئی و حصدر نزدیکی دریا و بعضا چسبیده به ساحل قرار داشته 
است می باشد که بر روي بیشتر این خانه ها تور ماهی گیري براي جلوگیري از تخریب آنها بوسیله باد نخل که درخت رایج در کل منطقه بلوچستان

)4و 3تصویر (. می کندشکل کلی خانه ها از دو الگوي عمده دایره اي و مستطیلی پیروي .و نسیم ساحلی گسترده اند
. از لحاظ جغرافیایی، حاشیه ساحلی دریاي مکران در غربی ترین نقطه ساحلی چابهار ودر مرز استان هرمزگان می باشد) DARAK(منطقه درك 

یوه هاي معیشت یکی دیگر از ش. معیشـت مردم این منطقه بسیار وابسته به دریا است، و ماهیگیري و صـید  اصلـی ترین شیوه معیشـت می باشد
. مردم این منطقه عالوه بر صیادي نگهداري گاو، گوسفند و شتر می باشد

معماري سنتی مردم که همچنان در بین بافت جدید معماري وجود دارد به صورت کپرهاي ساخته شده از برگ درخت نخل و حصیر می باشد که به 
با چینش منظم و خاصی از شاخه ها و چوب هاي درخت قف گنبدي می باشد که ن دایره اي شکل با سصورت مستطیل با سقف شیروانی و همچنی

.نخل ساخته شده اند 
مترمربع به 6. 4اکثر اتاق ها و خانه ها در ابعاد . ، چارچوب و اسکلت اصلی اتاق را تشکیل می دهندبا در کنار هم قرار گرفتناین شاخه ها و چوب ها

پس از سوار شدن چارچوب و اسکلت اتاق، روي چارچوب را با . متر ساخته شده اند4ایره اي تقریبا به قطرديصورت مستطیلی می باشد و کپرها
به حصیر و برگ درخت می پوشانند و سپس با استفاده از تور ماهیگیري تمام سطح کپر را محکم می کنند تا مانع از جابجایی حصیرها و شاخه ها 

ها رو به جنوب و دریا می باشد و تقریبا یک متر پائین کپرها را بدون پوشش پوشال و برگ قرار می دهند و ورودي خانه ها و کپر.دست باد شوند
ولی از . ودجریان نسیم و نور وارد کپر شتا، به گونه اي که بتوان در موقع نیاز حصیر را باال زد پوشاندهتنها اسکلت چوبی کپر را با یک رشته حصیر 

در اطراف این روستا، شش .با پوشش هاي مختلف محکم می کنند، و مانند پائین کپر قابل باز کردن و جابجائی نیستیک متر به باال و سقف 
.شناسایی گردیده است) دوره هاي میانی تا معاصر(و اسالمی ) اشکانی(محوطه از دوره پیش از تاریخ ، تاریخی 

در مناسب تر یمکانیافتنشن هاي روان و همچنینرانش ر یک سري مسائل مانند در سال هاي اخیر به خاط(KALAT)روستاي ماهیگیري کالت
در حالت کنونی روستا و اطراف آن را شن هاي )5تصویر(.غرب آن منتقل شده استچند صد متري متروك شده وبه ،ساختاسکله در حال نزدیکی 

روستاي متروکه کنونی . نیز مشاهده و ثبت شده استیش از تاریخی و اشکانیسفالهاي تاریخی پروان فرا گرفته است و در اطراف همین روستا نیز 
جهت آنها . کپر پا برجا و نیمه مخروبه است که در کنار هم و با همین ساخت و شیوه معماري که توضیح داده شد، ساخته شده اند10داراي حدود 

روستا دیده نمی شود و ابعاد یکی از کپرها که براي نمونه گرفته شد به ترتیب سازه خشتی و چینه اي در . شمالی جنوبی و ورودي رو به دریا است
.متر20/2: متر، ارتفاع5/2:متر، عرض5/4: طول:زیر می باشد
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این روستا نیز مانند سایر قسمت .وجود دارد(HUMADAN)کیلومتري از دریا به نام هومدان5/1تا 1یک روستاي ماهیگیري دیگر در فاصله 
در میان ماسه هاي روان بین . ي خط ساحلی نیز دچار شن هاي روان شده و این خود عامل جابجایی روستا و فاصله گرفتن آن از ساحل شده استها

متري از دریا مشاهده شده و مسیر عقب نشینی روستا را نشان 200به فاصله پیش از تاریخی تاریخی و اسالمیروستاي فعلی تا ساحل، سفال هاي 
نکته قابل توجه در این روستا وجود اتاق هاي خشتی و کپر با پوشش اندود گل می باشد که برروي پوشش گیاهی آن )14و13تصویر(.دهدمی 

متراز سطح باالتر است و با توجه 1انبار از سطح به صورت یک برجستگی مشاهده می شود که حدود .استمجددا یک الیه اندود گل کشیده شده
.می باشدمتر، در زیر زمین 2متر و عرض حدودا 5تا 4با بررسی شده داراي یک ورودي کوچک و فضاي مستطیلی شکل به طول تقریبه نمونه هاي

وگل مسقف شده است به وسیله شاخه ها و چوب هاي کوچک تروسپسی که فرم هاللی دارند پوشیده شدهبه وسیله تنه هاي درختاناین حفره
.متر می باشد2کمتر از ا سقفاز کف تارتفاع انبار

هاي مردم نگاري کنارك باشند اما با توجه به دادهمتر  می3×5خانه هاي کپري روستاي بیردف از نوع مستطیلی با سقف شیروانی در ابعاد متوسط 
- می) Gertoop(در زبان بلوچی گرتوپبه نوع خانه ها. در سایر روستاها، مانند گودن خانه هاي کپري با پالن مدور و سقف گنبدي نیز وجود دارد

وسایل صید آنها شامل تور انداختن به کمک قایق موتوري و همچنین . معیشت اهالی روستاي بیردف به دلیل نزدیکی به دریا، صیادي است. گویند
هاي قدیمی دوران اسالمی و همچنین نقبرستا، شناختی، در محدوده چند کیلومتري این روستا با توجه به بررسی باستان.  استفاده از گرگور است

متري جنوب شرق و با فاصله نزدیک تري به ساحل شناسایی شده500ها در فاصله یکی از این استقرار. هاي عشایري قدیمی شناسایی شداستقرار
.است

متري از ساحل و در پشت صخره 300روستاي گوردیم در فاصله. در  غرب شهر کنارك و در کنار خلیج پزم واقع شده است) Goordim(گوردیم 
موقعیت طبیعی این . اي محصور کرده استهاي مسطح شنی و ماسهاطراف روستا را دشت)10تصویر(.اي طبیعی به نام کوه گوردیم قرار گرفته است

. باشندپناه آن در امان میگیري ساحلی آرام در دو سوي خود شده و مانند موج شکنی عمل میکند که تجهیزات ماهیگیري درصخره باعث شکل
روستاي گوردیم نسبت به روستاي بیردف در . هاي مستطیلی با سقف شیروانی و با مصالح گیاهی استمعماري غالب روستاي گوردیم از گونه خانه

د زیادي محوطه باستانی شناسایی در کنار این روستا تعدا. فاصله نزدیکتري نسبت به ساحل قرار دارد و ماهیگیري در آن بیشتر رونق پیدا کرده است
بیشترین داده هاي شناسایی شده .م تا دوره معاصر را شامل می شود.این آثار از نظر زمانی از هزاره سوم ق. شده که اغلب آنها قبرستان می باشند

البته این . ستانی دیگري شناسایی نشدبه غیر از مکان مذکور در اطراف روستا و در خط ساحلی هیچ محوطه با. متعلق به دوره تاریخی می باشند
. ومدفون شدن محوطه هاستموضوع بیشتر به خاطر هجوم ماسه هاي روان

:دریافت 
- میگویند ، گونه غالب خانه) Loga(همانطور که گفته شد، در منطقه ساحلی خانه هاي ساخته شده با مصالح گیاهی که در زبان محلی به آنها لوگا 

را ) Goden(و گودن ) Bir e sofla(، بیر سفلی)Bir(هاي بیردرصد از معماري روستا90براي نمونه . دهدهاي سنتی را تشکیل میسازي روستا
هاي درخت گز هاي درخت خرما و همچنین چوبها از شاخههسته  و چارچوب اولیه این خانه. هاي کپري با مصالح گیاهی تشکیل می دهدخانه

تر و شاخ و برگ هاي نازكسپس بر روي هسته اولیه شاخههاي نخی به هم محکم میشوند،هاي گیاهی ویا طنابک طنابتشکیل شده که با کم
هاي ماهیگیري بال استفاده به منظور محکم کردن مصالح در مقابل باد، از تور. پوشانددرخت خرما قرار میگیرد و در نهایت یک حصیر روي آن را می

وه رایج ترین شیوه معماري در مناطق ساحلی از گذشته تا به امروز بوده است و به نظر می رسد که هنوز الگوهاي سنتی این شی.کمک میگیرند
.زندگی که در تطابق با محیط هستند  اصلی ترین شیوه هاي معیشت را تشکیل می دهد
آمده در مناطق ساحلی ، به ویژه در اطراف روستاها ، به چند از بررسی روستاهاي ساحلی دریاي مکران و با توجه به شواهد باستان شناسی به دست

نخست اینکه شواهد باستان شناسی بیانگر این . نکته در ارتباط با ارائه الگویی براي باز سازي روستاهاي ماهی گیري باستانی می توان دست یافت
دوره هاي گذشته به دست ازو سایر شواهد اجتماعات انسانی یتاریخاست که در اطراف بسیاري از روستاهاي گفته شده سفالهاي تاریخی و پیش از 

سفالهاي دوره پارتی مناطق ساحلی ،) 16تا9،شماره هاي13تصویر(سفالها درطیف سفالهاي قرمز و خاکستري هزاره سوم پیش از میالد. آمده است
و سفال )15تا12شماره هاي ،14تصویر(المی به ویژه دوران میانی، سفال دوره هاي مختلف اس)7تا1،شماره هاي13تصویر(معروف به سفال لوندو

با نقوش سیاه رنگ بر زمینه قرمز اخرایی  است وش سوزن دوزي هاي بلوچینقاسالمی معاصر که سفالی قرمز، دست ساز و به همراه نقوش شبیه به 
به همراه این سفالها سد محل توراندازي صیادان بوده که به نظر میرهمچنین در حوالی این روستاها آثار تجمع صدف و گوش ماهی. ، قرار دارند

سفالهاي تاریخی در رده بعد و . بیشترین شمار سفالها و محوطه هاي یافت شده متعلق به محوطه ها و سفالهاي اسالمی است.مشاهده گردید است
انخست اینکه این محوطه ها عموم. نیز داراي خصوصیاتی چند می باشندمحوطه هاي باستانی . سفالهاي پیش از تاریخی در رده آخر قرار می گیرند

در زیر ماسه بادي مدفون شده دوم اینکه بخش عمده آنها امروزه.همسطح با زمینهاي اطراف بوده و برجستگی چشمگیري از اطراف ندارند 
.ها به دست نیامدو سوم اینکه به جز سفال هیچ اثر شاخص دیگري بر روي این محوطه )8تصویر(است
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ی اگر بخواهیم در مورد بقایاي باستانی یافت شده در اطراف روستاهاي ماهی گیري امروزي به نتیجه اي برسیم باید گفت که این شواهد نشان م
طه ها و روستاها دهند که محل روستاهاي فعلی نسبت به روستاها یا محوطه هاي باستانی به مرور زمان دچار جابجایی اندکی شده است و محل محو

تنها جابه جایی عمده انتقال این روستاها از کنار ساحل دریا به مناطق مرتفع تر در همان اطراف به دلیل رانش . تقریبا با یکیدیگر قابل انطباق است
)12و11تصویر(.باشدیماسه بادي است که این انتقال مختص دوره معاصر م

ین حاشیه ساحلی و این مسئله که محوطه هاي باستانی منطقه نیز فاقد آثار معماري سطحی هستند به ابا توجه به الگوهاي سنتی ساخت و ساز در
ن به دست آمده تا دوره معاصر از تاریخ که شواهد باستان شناسی آاز دوره پیش ،که  به گمان فراوان الگوهاي خانه سازي در منطقهنتیجه می رسیم

این مسئله زمانی روشن تر می شود که بدانیم در سایر نقاط . از مصالح گیاهی و کم دوام رایج بوده استو استفاده کمابیش به یک شکل بوده 
و جز در مناطقی که کشاورزي به شکل دائم و پایدار وجود سال بوده است5000بلوچستان این شکل از زندگی الگوي رایج در فاصله زمانی بیش از 

به نظر می رسد که این الگو در مناطق وسیعی از آسیاي جنوبی رواج داشته است و تنها مختص به . جا بوده استداشته در سایر مناطق این شیوه پابر
در مناطق ساحلی نیز این الگو با اندکی تغییرات پا برجا بوده و تنها تفاوت برقراري یک نظام . (Posshel,1979:547)مناطق ساحلی نبوده است

نسبت به محل يدر طبقات پایین تر از بلوچها و در فاصله دورتررا (Salari)المان و دامداران معروف به ساالري قبیله اي و طبقاتی بوده که غ
.داده استزندگی خویش قرار می

احل مده در سواحل شمالی با داده هاي باستان شناسانه سوآدومین نشانه براي بازسازي روستاهاي باستانی مقایسه داده هاي باستانی به دست 
در عمان و امارات متحده عربی محوطه هاي زیادي از نمونه هاي گفته شده مورد کاوش قرار گرفته است . جنوبی خلیج فارس و دریاي مکران است

(Cleuziou and Tosi,2007)هیلی ، (Cleuziou and Tosi,2000)و راس الجنیز(Ferifelt,1979)بارتند از ام النارکه مهمترین آنها ع
Cleuziou and)این محوطه ها به همراه قبرستان می باشند که قبرهاي دسته جمعی بزرگ و عظیم با پالن دایره اي شکل. رهغیو

Tosi,2007:139-146)به همراه اشیایی همانند سفال ، خمره هاي مکعبی شانه دار خاکستري بمپورVIبا نقوش درخت نخل(Potts,2003:7-
این. از مهمترین مواد فرهنگی یافت شده در این محوطه هاست(Cleuziou and Tosi,2000: 48,fig.9)د و هاراپا ، سفال با عالئم دره سن(8

دره سند و بین النهرین ،(Ibid:26)فالت ایرانومکران ،بلوچستانمناطق شمالی همانندشواهد بیانگر ارتباط گسترده این دست از محوطه ها با
:Cleuziou,2003)می باشد است که و حضور بازرگانان در این مناطق فعالیت هاي بازرگانیوجودبیانگر گستردگی و تنوع مواد فرهنگی(147

(Alden1982: 627).کاالهاي خود را به بین النهرین منتقل می کرده انددر سده هاي پایانی هزاره سوم از راه دریایی خلیج فارس 
ه هایی یافت نشده است و همانگونه که گفتیم عواملی چند نظیر کمی فعالیتهاي میدانی، رانش ماسه بادي و در ایران متاسفانه تا کنون چنین محوط

اما از طرف دیگر برخی نشانه هاي منطقی همانند نزدیکی سواحل ایران به منابع مواد . سایر عوامل باعث شده تا اطالعات ما در این باره ناچیز باشد
واین مسئله که الزاما بسیاري از کاالهاي ارزشمند براي انتقال به بین النهرین بایستی از ایران صابون، فیروزه و الجوردخام فالت ایران همانند سنگ

بخش وسیعی از همانطور که می دانیم)1نقشه(.می کرده استتوجیحچنین استقرارهایی را در سواحل ایران پدیدارشدنلزوم تهیه می شده است،
به نظر میرسد که پایداري الگوي کپر . (Beals,1973:136-140)در سواحل جنوبی از فالت ایران آورده می شده استجاريتو اشیايمواد 

است که راه را براي یافتن نشانه هاي باستان شناسی این دست نشینی در مناطق بلوچستان ایران یکی از عوامل انهدام و تخریب محوطه ها بوده 
با این حال در قسمت غربی ساحل دریاي عمان حدود چهار محوطه با سفال پیش از تاریخی که نزدیک ساحل بودند .یدمحوطه ها دشوار می نما

نخست نزدیکی این محوطه ها به روستاهاي کنونی و سپس اینکه باالخره ما میدانیم که در : یافت شده است که فرض ما را  از دو راه تقویت میکند 
.گیري پیش از تاریخی وجود داشته استاین نوار روستاهاي ماهی 

*استبررسی هاي آب شناسی در نوار ساحلی پاکستان بیانگر این است که در هزاره چهارم پیش از میالد سطح آب دریا باالتر از سطح امروزي بوده 
بررسی هاي باستان . ز بلندي ها هستند یافتو بنابرین شاید بتوان برخی از محوطه هاي مورد نظر را در جایی که امروز دورتر از ساحل و بر فرا

. شناسی تا کنون بر فراز ارتفاعات مشرف به دریا جز آثار اشکانی و اسالمی، نشانه اي از دوره پیش از تاریخ را نیافته است
ز تاریخی را جبران می نماید و اما در دوره هاي متاخرتر به ویژه دوره اشکانی داده هاي باستان شناسی به طرز هدفمندي این کمبود دوره پیش ا

بیانگر پویایی این منطقه است،در اندازه هاي مختلفوفور آثار دوره اشکانی در نوار ساحلی که شامل محوطه هایی با سفال لوندو و قبرستانهاي دمبی
.در طی این دوره است که اخبار آن از خالل اسناد تاریخی نیز به دست ما رسیده است

،  مقایسه الگوهاي از دوره نوسنگی تا امروزو دوام این الگومردم شناسانهچنین استنباط می شود که با توجه به شواهد ،ه گیري به عنوان نتیج
اهد کوچروي و کپرنشینی با سایر نقاط بلوچستان ، موقعیت یابی محوطه هاي باستانی که در نزدیکی روستاهاي امروزي قرار گرفته اند و دیگر شو

و ناسی،  روستاهاي باستانی نیز داراي ساختاري کمابیش مشابه روستاهاي متاخر بوده اند و احتماال به دلیل استفاده از مصالح کم دوامباستان ش
مدل نها را هنوز باستان شناسان نیافته اند و اگر چه شواهد گفته شده به تنهایی نمی تواند ما را در بازسازي آرانش ماسه بادي شواهد چشمگیري از 

.ذهنی روستاهاي ماهی گیري باستان یاري کند اما تا حدود زیادي می توانیم به اهداف خود نزدیک شویم
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(Lamberg-Karlovsky and Tosi,1973:25)م، .نقشه راه هاي تجاري جنوب شرق ایران با مناطق همجوار در اوایل هزاره سوم ق: 1ه نقش

منطقه مورد مطالعه بر روي نقشه با خط قرمز نشان داده شده است: 1تصویر 
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عکس ماهواره اي از رودخانه راپچک واقع در بخش زرآباد: 2تصویر 

روستایی با معماري کپري و خانه هاي مدور گنبدي شکل: 3تصویر
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خانه کپري مستطیلی شکل با سقف شیروانی: 4تصویر 

روستاي ماهیگیري متروك کالت در بخش زرآباد: 5تصویر 

در محاصره ماسه باديکالتساحلیمحوطه : 6تصویر 
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محوطه باستانی هومدان: 7تصویر 

که بخش زیادي از آن در زیر ماسه بادي مدفون شده استه باستانی درك محوطبخشی از : 8تصویر 

پشتیگورستان دمبی : 9تصویر 
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م بر روي آن شناسایی شده است. ، دید از سطح صخره اي که آثار هزاره سوم قروستاي ساحلی گوردیم در بخش کنارك: 10تصویر 

)بخش زرآباد(ساحلی مکرانعکس سفالهاي به دست آمده از محوطه هاي: 13تصویر

خلیج پزم
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محوطه پشتی و بقیه محوطه هاي 11تا9هومدان،8تا4کیلومتري شمال دریا،30محوطه راپچک در 3تا1:طرح سفالهاي به دست آمده: 14تصویر
VIسفال هاي با نقش درخت با برگهاي آویزان قابل مقایسه با نمونه هاي بمپور8تا4شماره هاي . اسالمی می باشند

(DeCardi,1970:279,fig17,no.12;fig22 no.126)


