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  مقاله تهیه راهنماي
  

 باستان ،شناسی مبانی نظري باستان موضوعات تمامی در ،"شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان" هنشری
سنگ، مفرغ و آهن و فرآیند گذار -هاي نوسنگی، مس شناسی دوره باستان ،سنگی شناسی و مطالعات مربوط به دوران پارینه زمین 

گذاري جدید تاریخ ،هاي پیش از تاریخ و دوران تاریخیشناسی مرتبط با دورههاي باستانها و بررسی دستاوردهاي کاوش ،ها به آن
سنجی و فناوري اطالعات در حوزه مطالعات باستان ،هاي پیش از تاریخی و دوران تاریخییابی شده از محوطه و بقایاي سال

شناسی دوران تاریخی (ایالم، ماد، تاریخی و مطالعات باستان متون ،شناسی پیش از تاریخ و دوران تاریخیمطالعات باستان
شناسی و قوم باستان ،شناسی و ژنتیکباستان ،شناسیها در باستان اي و جایگاه آنعلوم میان رشته ،هخامنشی، پارت و ساسانی)

 و نرسیده، چاپ به علمی اتنشری در الًقب که را پژوهشی مقاالت شناسی و علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار و ...)باستان
. کند می چاپ وصول اولویت ترتیب به ید،أیت صورت در و پذیرفته داوري و بررسی براي باشد، نشده ارسال ها آن در درج براي یا

 قابل هنشری این در نیز گردیده ارائه علمی هاي کنفرانس و سمینارها در یا پژوهشی هاي گزارش چارچوب در که ییها پژوهش
  .است چاپ و بررسی

  شوند، ضروري است:  هایی که براي چاپ به نشریه ارسال می رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله
 .شود ارسال www.sku.ac.ir/iaej نشانیسامانه نشریه به  طریق ازبراساس فرمت مجله تنظیم و  مقاله، Word فایل -

 وي با مکاتبات کلیه و کند می ارسال نشریه براي را مقاله که ستا شخصی عهده بر نویسندگان نام ترتیب و مقاله مسئولیت -
اسامی کلیه نویسندگان  درجنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري باشد،   . در صورتی که مقاله حاصل پایانشد خواهد انجام

  (دانشجو، استادان راهنما و مشاور) الزامی است.
  زمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد. شد یا هممقاله نباید به شکل کامل به چاپ رسیده با -
وصولی بعد از  هدر این راستا، مقالست. اتحریریه مجله هیأت جلسه  أییدت منوط به از داوريپس پ چااي مقاله برش پذیر -

 خواهد شد. ودتعگان یا نویسندنگارش، به نویسنده  هنام شیوه نکردن د و در صورت رعایت وش میدریافت، بررسی اولیه 
  مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

  :مقاله مختلف هاي قسمت شرح و ترتیب
پیشینه و مبانی  ،ها روش و مواد ،مقدمه ،کلیدي هاي واژه ،فارسی چکیده ،عنوان ،مقاله مشخصات برگ ملشا ارسالی مقاالت

 (اختیاري)؛ گزاري سپاس ،گیري و نتیجه بحث ،نتایج ،شناسی منطقه یا محوطه مورد مطالعه) نظري (موقعیت جغرافیایی و باستان
  .باشد می انگلیسی زبان بهي هاي کلید هو واژ چکیده ؛ عنوان،استفاده مورد منابع

مقاله در باال، نام کامل کلیه مؤلفان در سطر دوم و آدرس  عنوان نویسندگان فایل اي جداگانه، در  در صفحه مشخصات مقاله:
علمی (کارشناس، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، ارگان مربوطه، شهر محل اقامت، آدرس پست الکترونیک ها شامل مرتبه  آن

)E-mailها، به صورت فارسی و در صفحه دوم همانند صفحه اول انگلیسی درج گردد. ) و شماره تماس مستقیم آن  
 نویسندگان نام ذکر به نیازي عنوان زیر در. باشد می مقاله محتواي کننده منعکس و کلمه 20 در حداکثر مقاله عنوان :عنوان

  .باشد نمی
 کلی گیري نتیجه و آمده دسته ب نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر کلمه، 350 داکثرح تا 250 در مقاله چکیده :فارسی چکیده

  .است پژوهش از

http://www.sku.ac.ir/iaej


 

 

در مقدمه ه همین منظور ب سوابق علمی مطالعه، ضرورت انجام و اهداف تحقیق یا مشاهده است.بیان کننده این بخش  :مقدمه
انگیزه کار انجام  پایان به و در مقاله مشخص باشدد و ارتباط آن با موضوع وطور مختصر بیان ش هاي قبلی پژوهش به باید زمینه

   شده اشاره شود.
ها و وسایل مورد استفاده به  گیري و شرح مواد، روش نمونه مورد بررسی، نحوه این بخش باید شامل جامعه :ها مواد و روش

افزار مورد  ص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد. روش آماري و نام نرمهاي مشخ طور کامل باشد و در صورت لزوم روش
  استفاده نیز بیان شود. 

  سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه)شنا انی نظري (موقعیت جغرافیایی و باستانپیشینه و مب
ه شود و فقط از یکی از موارد یاد شده ئو نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال اراها  داده نتایج:

گیري از حروف مخفف در  گیري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد. در صورت بهره هه اطالعات بهرئبراي ارا
 گیري شده، تمامی این مقادیر باید بر ورده شود. در صورت اشاره به مقادیر اندازهتصاویر یا جداول حتماً کلمات کامل آن در متن آ

ها و به صورت  آن ها به صورت حروف خالصه شدهها باشد و واحد گان آن هاي ده المللی یا ضریب اساس سیستم استاندارد بین
Italic .کرد استفاده ها شکل ترسیم یا و ها جدول تهیه نمايراه عنوان به توان می  نشریه این در مندرج مقاالت از آورده شود.  
گیري  تحقیق و نتیجه هاي مهم و تازه شود جنبه گان آورده شود. تأکید مییا نویسند هاي مهم نویسنده در این بخش یافته :بحث

ها با سایر منابع و  تشابه یافته ها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود. علل تفاوت یا حاصل از آن نقل شود. داده
  ه شود.دید بیان، توجیه و پیشنهادها ارائهاي ج تحقیقات بیان گردد. در پایان بحث در صورت لزوم فرضیه

 آن احتمالی) کاربردهاي یا( کاربرد ذکر و گیري کلی از پژوهش صورت خالصه، در چند خط نتیجه  در این بخش به گیري: نتیجه
  گردد. ه میئارا

 اشخاص کلی طور به و نهادها، و ها سازمان اشخاص، معرف کلمه، 50 در حداکثر بخش این نیاز، صورت در :گزاري سپاس
  .باشد  آنان از قدردانی و تشکر و پژوهش انجام در ثرؤم حقوقی و حقیقی
براي  وباشد  درآمده علمی مجالت از یکی در مندرج مقاله یا کتاب صورت به قبالً باید مقاله متن در شده اشاره منابع :منابع

: 1389 همکاران، و نسب وحدتی( »و شماره صفحه سال، نویسنده نام« ید بابا متن در ارجاع نحوه. باشد دسترسی قابلنویسنده 
 اشاره منابع از صرفاً باید مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع فهرست .باشد) 51: 1391و خسروزاده،  54: 1386؛ ساریخانی، 21

 هاي شماره از یک هر در رفته کار به روش یا زیر هاي مثال برابر نویسنده، نام الفباي حروف ترتیب به و شمارهبا  داشب متن در شده
   .شود می آورده خارجی منابع آن دنبال به و رسیفا منابع ابتدا ،باشد شده تهیه هنشری این

انتشارات وزارت  ،پژوهشکده سازمان میراث فرهنگیشناسی (جلد اول)،  ، تئوري و عمل در باستان1380علیزاده، عباس،  .1
  ، تهران.فرهنگ و ارشاد اسالمی

لدین خرازي و الهه حجازي، انتشارات ا شناسی شناختی (ویراست چهارم)، ترجمه سیدکمال ، روان1387استرنبرگ، رابرت،  .2
 سمت، تهران.

حلیل نقش ت، 1390، جواد نیستانیو  شهیدي خطیب حمید ،نسب حامد وحدتی ،محمود حیدریان ،مهدي کوهپر، سید موسوي .3
هاي جغرافیاي طبیعی  پژوهشی پژوهش-هاي باستانی استان مازندران، مجله علمی عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه

  .1390بهار  75ه جغرافیا، دانشگاه تهران، شماره دانشکد
4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 

ه ب نتایج ها، روش هدف، ترتیب شامل  به باید کلمه 600 حداکثر تا 500 در مقالهانگلیسی  چکیده :انگلیسی زبان به چکیده
  .باشد پژوهش از گیري نتیجه و ، بحثدهآم دست
 .هستند انگلیسی زبان به »کلیدي هاي واژه« کامل برگردان ها واژه این :انگلیسی زبان به کلیدي هاي واژه

  .باشد  صفحه 20 باید حداکثر تعداد صفحات با رعایت فرمت مجله (شامل چکیده انگلیسی): تعداد صفحات
  .در انتهاي مقاله بیاوریدنویس  پیبه صورت را توضیحات اضافی ها و ادل التین برخی واژهالزم به ذکر است در صورت نیاز مع
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افته ینو د بر اساس شواهدیجمش تخت گاه تخت یت محدوده جنوبیبر وضع یپژوهش
  یشناخت باستان

  
  *1ياسد یعل احمد

  
  

  چکیده
  

کاوش  ن مجموعهيا ينيزم ريز يها آبراهه ير خروجيبا هدف بازکردن مس ۱۳۹۱در سال  جمشيد تخت گاه تخت يمحدوده جنوب
جمع  يها ، آبيمتماد يها ها و بلکه هزاره آورد که پس از گذشت سده ن امکان را فراهم يا شد. کاوش صورت گرفته يو بررس

ره آن كه مربوط به دو کار و ها خارج و ساز ن آبراههيا يچه خروجيد، از دريجمش تخت يدر سطح بناها يبارندگحاصل از  شده
، در يجنوب -ي متر و با جهت شمال ۱۰۰با طول حدود  يدن به هدف، کارگاهيرس يهخامنشي است، ديگر بار احيا شد. برا

از  ييها ج بخشيبه تدر، يچه خروجيدر امتداد درد. در طول کاوش و يجاد گردي، اجمشيد تخت گاه تخت يمحدوده جنوب خاور
واره ي، به سمت ديچه خروجياز در يمتر ۲۳در فاصله  ) که۱د( آبراه ش پديداربزرگ و متوسط،  يها سنگ ازآبراه ساخته شده 

 ۴۰تا  ۳۵فاصله حدوداً ؛ سپس در ر آن نامشخص بازمانديادامه مس ين نقطه، چگونگيل شده، و پس از ايکارگاه متما يباختر
) ۳ و ۲ يها الشه متوسط و بزرگ (آبراهه يها با سنگ گر ساخته شدهي، آثار دو آبراه دها آبراهه يچه خروجيجنوب در يمتر

در امتداد خود به سمت ها  آنداشتند و هر دو  يباختر - يخالف آبراه نخست) جهت خاورها (بر ين آبراهه. اشد ييشناسا
) در ۴ (شمارهگر يک آبراه دياز  يبا ادامه روند کاوش، بخشب شده بودند. يا تخريده و يان رسيباره به پا کيبه  يباختر

از شمال  زين آبراهن يهت اد که جيرس يبه نظر م. شد ييشناسا گاه تختواره ياز د يمتر ۵۵کارگاه و در فاصله  يجنوب مهين
شده در  ييچهارگانه شناسا يها کسان آبراههينسبتاً  يريهر چند با توجه به سطوح قرارگ .بوده است يبه جنوب خاور يباختر

 يهخامنش به دوره ها سازهن ياانگر تعلق يب ي، به طور کلديجمش تخت گاه تختها با  م آنيش مستقيکارگاه کاوش و ارتباط کماب
 يخاور جنوب تيها در ارتباط با وضع ن سازهيا يآنچه در حال حاضر و با بررساست.  دشوارها  آن ينظام کارکرد ييبود، شناسا

 يها آبراههخارج شده از  يها آب يت و ساماندهيساده به منظور هدا ييتوان عنوان کرد، ساختارها يد ميجمش تخت گاه تخت
باره  كيامتداد به جهت و  ين به طور کلي؛ همچناستن مجموعه يادره واقع در جنوب  يها البيسن يو همچن گاه تختر يز

ر يک آبگي، محل گاه تخت يجنوب خاور ياز فضا يبخش د آورد کهين احتمال را پديا ،شده ييشناسا يها آبراهه شدهقطع 
  .بوده است يا دايميو  يفصل
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   مقدمه
بخش ، ديجمش تخت گاه تخت ينيرزميز يها آبراهه

 رود. ين محوطه به شمار ميا يسازها از ساخت و يمهم
 گاه تخت يساز با آماده زمان ها همن آبراههيا جاديات ايعمل
ساخت شده و احتماالً  آغاز آن يرو يبناها يزير هياپو 

 نياتمام نخستش از يپآن  يمهم و خطوط اصل يها بخش
 گاه تخت يها . نقشه آبراههصورت گرفته است ها کاخ

ده از چند يچينسبتاً پ يا د نشانگر مجموعهيجمش تخت
سطح  يتمامتر است که  کوچکييها و کانال يآبراه اصل

ن يتر . مهم)۱(شکل  ر پوشش قرار داده استيرا ز گاه تخت
ه ر کاخ آپادانا قرار دارد و بياست که در ز يها آبراه نيا

 کاخ يسطح يها گر، آبيد ين آبراه فرعيله چنديوس
 يبخش شمالدروازه ملل، مرتبط با آن،  يهااطيآپادانا و ح

ن آبراه ياکند.  يرا جمع مستون کاخ صد نيهمچنتچر و 
و پس  افتهيامتداد  ير به سمت خاورير کاخ اخيسپس از ز

موسوم  يگر از سمت بنايد يا شاخه، ن راهيکه در ب از آن
کاخ صد  يشرقبه بخش  وندديپ يبه دروازه ناتمام به آن م

به سمت  ،مورد بحث آبراهن محل يرسد. در ا يستون م
 شکله (خزان يو با عبور از شرق بنا شده جنوب منحرف

در  يخاور -يگر با جهت باختريکانال د حاليکه، در )۲
وند، در گوشه يپ ين کاخ صدستون و خزانه به آن ميب

 يمنته ها آبراهه يبه خروج، گاه تخت يجنوب خاور
  .١ابدي يان ميو پا شود مي

د از يجمش تخت يهاکاوشها با آغاز  ن شبکه آبراههيا
 يها و بخش هيتخلج يش، به تدريسال پ ۸۰حدود 

ن بار هرتسفلد بخش يشد. نخست ييگوناگون آن شناسا
تمام ناکاخ  کاخ صدستون و يآبراه باختر نقشه از يا عمده

 ۱۹۳۴-۱۹۳۱( يشمس ۱۳۱۰-۱۳۱۳ يها را در سال
-Herzfeld, 1941: 222 (کرد و مشخص يروبي) اليالديم

 يها کاگو از کاوشيدانشگاه ش که يلمي). در ف228
ده يد ي، کارگرانكرده يته هرتسفلدد در زمان يجمش تخت

 يرون آوردن خاک از راه پله منتهيشوند که در حال ب يم
ن ي. با ا٢کاخ صدستون هستند يها در ضلع خاور به آبراهه

 خود در كاوش يحال نامبرده گزارشي از چگونگ
                                                

تختگاه  یواره جنوبیز در دیگر نید یک خروجی 2014نکه در فصل کاوش یبا توجه به ا -1
 "ن نوشتار هر جا ازیخزانه بوده است، در ا ياز بنا ید که تنها مختص به بخشیگرد ییشناسا
واقع در  ینام برده شده است، مقصود خروج "ها آبراهه یاصل یخروج"ا یو  "ها آبراهه یخروج

 شد با ییشناسا 2014که در فصل کاوش  یدوم یتختگاه است و خروج يگوشه جنوب خاور
  مشخص شده است. "خزانه یخروج "نام
و یپاسارگاد موجود است ظاهراً از آرش - پارسه یگاه پژوهشیدر مرکز اسناد پالم مذکور که یف -2
  دست آمده است.ه کاگو بیدانشگاه ش يها لمیف

 ،نکرده است. پس از هرتسفلد ارائهمذکور  يها آبراهه
خود به اختصار به كاوش  يها ت در گزارشياشم

د و يجمش ژه در خزانه تختيها به و از آبراهه ييها بخش
 آن اشاره کرده است يه خاوريحاش ياستحکامات نظام

)Schmidt, 1953: 158-159, 206.(  
د يجمش تخت کاگو ازيات دانشگاه شيخروج ه از پس

 يهجر ۱۳۴۰-۱۳۱۸( سال ۲۲به مدت که ز ين يسام يعل
ها  محوطه را بر عهده داشت، بخشي از آبراهه) اداره يشمس

. )۳۱ :۱۳۳۰ي، کرد (سام يروبيرا در زير كاخ صد ستون ال
، حسن يحاکم يهمانند عل يگريز افراد دين يپس از سام

 يها د) قسمتيجمش تخت يراهساز (مسئول دفتر فن
ز ين مرحله نيدر آخرها را کاوش کردند.  از آبراهه يگريد

 پارسه يپژوهشگاه يپا، ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۱هاي  در فاصله سال
به سرپرستي عليرضا عسگري چاوردي و دفتر فني 

واره يخزانه تا د ير بنايز يدر مجارجمشيد، كاوش  تخت
: ۱۳۸۲ ،يچاورد ي(عسکر را انجام دادند گاه تخت يجنوب

ها نيز آشكار  آبراهه ين کاوش بود که خروجي اصلي). در ا۱
   گرديد.

  
  ر در حوضه آبراهه ها یاخ ياهداف پژوهش ها
ر صورت گرفته ياخ يهاکه در سال يدو فصل کاوش

را در  ي) اطالعات مهم و قابل مالحظه ا۱۳۹۳و  ۱۳۹۱(
ها در محدوده ت امتداد آبراههيو وضع يزمينه نظام معمار

د فراهم ساخت. يجمشتخت گاه تخت يجنوب خاور
صورت  کاوش يبرا شده گرفته نظر در ن هدفيتر مهم
 يها آب رفت رونيب ريمس بازکردن ،۱۳۹۱ته در فصل گرف

 يها آبراهه داخل از د،يجمش مجموعه تخت يسطح
 ير خروجيمسدود شدن مس ياصل. عامل بود ينيرزميز

هاي اشميت  ريز حاصل از كاوش ها، خاك دور آبراهه ياصل
در ضلع  ۱۹۳۹ ات ۱۹۳۲هاي  و هرتسفلد بود كه بين سال

ها امروزه به  ن خاکيريخته شده بود. ا گاه تختجنوبي 
را از  گاه تخت، نيمي از ضلع جنوبي يصورت تپه بزرگ

وش بزرگ، به ينوشته دار سنگ يکيمجاورت کوه مهر تا نزد
 -يشمال يمتر و پهنا ۱۵۰ يباختر -يخاور يدرازا
ن ين تپه خاک همچنيمتر پوشانده است. ا ۱۰۰ يجنوب

که امروزه سطح  ينحومتر بلندا داشته، به  ۵ش از يب
 د برابريجمش تخت گاه تخت ها با سطح  ن خاکيا يفوقان

 -پژوهش فصلن هدف مهم ي. دوم)۳ شده است (شکل
 گاه تخت يت بخش جنوبياز وضع ي، آگاه۱۳۹۱ کاوش
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ر حرکت يکه مس نيبود. ا يد در دوره هخامنشيجمش تخت
ها به چه صورت بوده است و  آب پس از خروج از آبراهه

وجود داشته است، ها  آنبا  يمرتبط يها ن چه سازهيهمچن
ت حاکم بر يد و وضعيجمش تخت گاه تختدر شناخت بهتر 

ت قابل ياهم يط اطراف آن در دوره هخامنشيمح
ن نوشتار به ين مقدمه در ادامه ايا. با دارد يا مالحظه

 ييشناسا يها سازه يل کارکرديو تحل يمعمار يبررس
ان يم پرداخت و در پايخواه ۱۳۹۱شده در فصل کاوش 

ج، ينتا يکل يبند م کرد که با جمعيز تالش خواهين
 يمحدوده جنوب يت دوره هخامنشياز وضع يريتصو

  م.يکن ارائهها  افتهين يرا بر اساس ا جمشيد تخت گاه تخت

  

  
  دیجمش تخت گاه تخت ینیرزمیز يها آبراهه نقشه -1 شکل

  

  
  خزانه يبنا يها در بخش خاور آبراهه یداخل ياز فضا یینما -2 شکل

  

  
  ).ن مشخص شده استیشیپ يها(محدوده خاك انباشته کاوش دیجمش تخت گاه تخت جنوب یت کنونیوضع -3 شکل
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ها در محل  هاي معماري و تحلیل کارکردي آن سازه
  ها خروجی اصلی آبراهه

درازايي نزديک به  کاوشي با کارگاه ۱۳۹۱در فصل کاوش 
ها (واقع در گوشه جنوب  متر، از محل خروجي آبراهه ۱۰۰

تا محدوده پاياني خاک  به سمت جنوبگاه)  خاوري تخت
و  ۴هاي  جمشيد ايجاد شد (شکلهاي پيشين تختکاوش

طور که بيان شد هدف از اين کارگاه باز کردن  ). همان۵
هاي داخل  رفت آب يک مسير اضطراري براي برون

هاي سازه در نتيجه اين عمليات،هاي زيرزميني بود.  آبراهه
متعددي شامل چند آبراه در محدوده کارگاه شناسايي شد. 

ف، تصويري هر چند کلي از هاي مختل ها با جهتاين آبراهه
توجه  ابگاه را آشکار کردند؛ همچنين  وضعيت جنوبي تخت

هاي دره  به قرار داشتن اين محل در مسير اصلي سيالب
تغييرات وضعيت چگونگي گاه، درک  جنوب تخت

با شروع  .آوردنيز فراهم  در اين محل را توپوگرافي زمين
نمايان  ها محدوده خروجي آبراههوضعيت کاوش، ابتدا 

ها به ترتيب از شمال به جنوب گرديد، سپس ديگر آبراهه
کارگاه کاوش شناسايي شدند. در ادامه به اين يافته ها 

  خواهيم پرداخت.

  

  
  2012کارگاه کاوش فصل  -4 شکل

  

  
  2012شده درکارگاه کاوش فصل  ییشناسا يها ت و آبراههیموقع -5شکل 
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  ها آبراهه یاصل یمحدوده خروج
آوار در محدوده اطراف  يفوقان يها هيبا برداشت ال

 گاه تختواره ياز د يديات جدييجزها  آبراهه يمحل خروج
ن بود که ين مورد مهم اينخست ن بخش مشخص شد.يدر ا

ناتمام بازمانده بود در محل مذکور،  گاه تختواره يدتراش 
قرار گرفته،  يکه خروج يا ). در واقع در محدوده۶ (شکل

کوه  يها از صخره يبايد بخش گاه تختوار يجاد ديا يبرا
که  نين رو با توجه به ايشد. از ايده و برداشته ميتراش

ت يبه منظور هدا واره قرار گرفته است،ين دييچه در پايدر
ده ير تراشيک مسيها، آبراهه يچه خروجيآب پس از در
متر به سمت  ۹، که در حدود يعيطب يها شده در صخره
ن بخش يعرض ا .جاد شده استيافته، ايجنوب امتداد 

متر و ارتفاع آن در ابتدا  يسانت ۸۰تراش خورده در صخره، 
ج يمتر است که البته به تدر ۵ها)  آبراهه ي(در محل خروج

آن،  ييو در بخش انتها شود ميان صخره کمتر يتا محل پا
ن يت ايابد. با توجه به اهمي يمتر کاهش م ۲به حدود 

جاد ي، اينيرزميز يها خروج آب از آبراهه به منظورر، يمس
صورت گرفته باشد.  گاه تختزمان با ساخت  د هميآن با

ر يکه مس ييها ن بوده است که صخرهيظاهراً قصد بر ا

ده و برداشته يشترا جيبه تدر جاد شده،يمذکور در آن ا
از  يفيناتمام بازمانده است. رد ،اتين عمليشود، هر چند ا

 يصخره، که برا يشکل بر سطح افق يليمستط يها سوراخ
جاد شده، تنها شواهد يوه و جدا کردن سنگ، اكقرار دادن 

  ).۷ (شکل ات نافرجام استين عمليانجام ابراي بازمانده 
 يخروجچه يگر کاوش در اطراف دريجه مهم دينت
 يوار جنوبيد يخاور يها، مشخص شدن حد انتها آبراهه
ت، ياشم از سوي گاه تخت ه شدهيبود. در نقشه ته گاه تخت

سات يتاس دليلآن نامشخص بود (به  يحدود جنوب خاور
ن رو به يا شکل گرفته در آن محل از زمان هرتسفلد) و از

کاوش ). ۸ (شکل ن نشان داده شده استيچ صورت نقطه
ن بخش، درست بر يدر ا گاه تختواره ينشان داد که در ياخ
قرار  يبلوک سنگ و افته استيان يپا يچه خروجيدر يرو

و  ۷، ۶ يها (شکل ها آبراهه يچه خروجيدر يگرفته در باال
 )ي(از سمت خاور گاه تخت يواره جنوبين بلوک دي) آخر۸

 يعيطب يها رود و پس از سنگ مذکور صخره يبه شمار م
امتداد  يرسد در دوره هخامنش يدارد. به نظر مکوه قرار 

ن قسمت، بر ي، پس از اگاه تخت يجنوب يبارو يوار خشتيد
  قرار داشته است.  کوه يعيطب يها سطح صخره

  

  
  (چپ) و از باال (راست) از جنوب ينماها قرار گرفته است  آبراهه یکه بالفاصله در امتداد خروج 1شماره  آبراهبخش صخره کند  -6شکل 
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  هاآبراهه یخروج محل يها صخره در بازمانده يهاسوراخ فیرد -7شکل 

  

  
  )Schmidt, 1957( تینقشه اشمسه با یو مقا  2012بر اساس کاوش فصل  گاه تخت يبخش جنوب خاور ییشکل نها -8شکل 

  
 یمحدوده جنوبشده در  ییشناسا يها گر آبراههید

  گاه تخت
 يخروج اطراف شده در محدوده ييشناساآثار به جز 

شد.  ييز در کارگاه کاوش شناساين يگريد يها ، سازهياصل
ت يبا توجه به موقعاز چند آبراه بود که  ييها نها بخشيا

 ۴تا  ۱ يها هراز شمال به جنوب با شمادر کارگاه ها  آن
ب به ين ترتيو ما در ادامه به هم) ۹(شکل شده  ينامگذار

  م.يپرداز يمها  آن يبررس

ر کنده شده يو مس هاآبراهه يچه خروجيدر امتداد در
 ياز آبراه ييها ج بخشي، به تدريعيطب يها در صخره

 بزرگ و متوسط، آشکار شد يها ساخته شده با سنگ
بود که آب خارج شده از  ين آبراهيدر واقع ا ).۱۰ (شکل
ت يهدا گاه تخت يرا به محدوده جنوب ياصل يخروج

متر و  يسانت ۷۵تا  ۶۰ن يآبراه آشکار شده ب يپهنا کرد. يم
 يا متوسط و بزرگ و به گونه يها آن با سنگ يها وارهيد

ه مورد بحث در امتداد نسبتاً منظم ساخته شده بود. آبرا
چه ياز در يمتر ۲۳خود به سمت جنوب در فاصله 
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و پس  بودل يکارگاه متما يواره باختري، به سمت ديخروج
ر آن نامشخص بازماند. در يادامه مس ين نقطه، چگونگياز ا

متوسط و بزرگ  يها از سنگ ينقطه مذکور توده نامنظم
ر يادامه مسشتر نشانگر يانه کارگاه آشکار شد که بيدر م

ن احتمال ين حال ايبود. با ا يآبراه به سمت جنوب باختر
گر امتداد يده و ديان رسيز وجود داشت که آبراه به پاين
  . باشدافته ين

  

  
  هاي چهارگانه شناسایی شده در کارگاه کاوش موقعیت و جهت آبراهه -9 شکل

  

  
  ؛ دید از جنوب1شماره آبراه  -10 شکل

  
چه يجنوب دردر  يمتر ۴۰تا  ۳۵در فاصله حدوداً 

مشخص شده با -گري، آثار دو آبراه دها آبراهه يخروج
الشه متوسط  يها با سنگکه  -در نقشه ۳ و ۲ يها شماره

). از آبراه ۱۱ (شکل شد آشکار ساخته شده بود، و بزرگ
 ۸۰/۱ يبه درازا ي) تنها بخش کوچک۲ تر (شماره يشمال
ن آبراهه شامل دو سنگ يشد. بخش عمده ا ييشناسامتر 

گر يکديمتر از  يسانت ۴۵بود که با فاصله  يالشه بزرگ طول
 - يخاور يبيتقرک آبراه با جهت يبه پهلو قرار گرفته و 

 حاليکهدر آبراه مورد بحث  امتداد داد. يرا شکل م يباختر
از جانب  واره کارگاه امتداد داشتيتا د يخاور سمتاز 

چ يده و هيان رسيبه پاان  کارگاه يدر م باره  کي يباختر
  نشد.  ييآن شناسا ادامهاز  يگونه اثر
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کانال ، يادشده متر در جنوب آبراه ۳۰/۲به فاصله 
شد  ييشناسا يباختر - يخاور مشابه با جهت يگريد

متر  يسانت ۵۰ن آبراه يا ي). پهنا۱۱شکل ، ۳(آبراه شماره 
الشه متوسط و کوچک به  يها با سنگ آن يها وارهيو د

 يتر قيشکل دق يده شده و به طور کليمنظم چ يصورت
 يتيز در وضعين آبراه ني. اداشت ۲شماره  آبراه نسبت به

واره کارگاه يبه د ي، از جهت خاور۲ مشابه با آبراه شماره
متر امتداد به سمت  ۵۰/۱ن حال پس از يبود با ا يمنته

  دهيان رسيباره به پا کيد که به يرس يم باختر، به نظر

شده  ياد يها آبراهها ين نکته که آيفهم ا ياست. در راستا
ا يده و يان رسيواقعاً به پا انه کارگاهيمدر  )۳ و ۲(شماره 
ب شده است، بخش يتخر ،يبه سمت باختر آنامتداد 

ن ي. با اقرار گرفت يشتريب مورد کاوشکارگاه  يباختر
بود ن يانگر ايها، ب آبراهه نيادامه ا از يشواهد نيافتنحال 

اند.  نداشتهبه سمت باختر  يشتريامتداد بها  آن احتماالً که
ا حوضچه يباز و  يين صورت ممکن است بتوان فضايدر ا

ها در نظر گرفت که  ن آبراههيا يمانند را در امتداد باختر
  است. بودهها  آنه يمحل تخل

  

  
  (باال: نماي دور، پایین: نماي نزدیک) 3و  2 هاي آبراهه -11 شکل

  
 از يک آبراه ديگر (شماره قسمتيبا ادامه روند کاوش، 

متري از ديواره  ۵۵جنوبي کارگاه و در فاصله  ) در نيمه۴
. بخشي از )۱۳و  ۱۲، ۹هاي  (شکل شناسايي شدگاه  تخت

شمال باختري  - اين آبراه که جهت تقريبي جنوب خاوري
، به صورت سرپوشيده ساخته شده و از اين نظر با داشت

در ). ۱۳ (شکل شناسايي شده متفاوت بود هاي ديگر آبراهه
سرپوشيده بود، از دو بلوک که آبراه مذکور  از بخشي

هاي جانبي  راي شکل دادن به ديوارهسنگي تراش خورده ب
آن استفاده شده و بر روي دو بلوک مذکور، يک بلوک 

متر و ضخامت  ۲۰/۱در  ۱,۵سنگي مربع شکل به ابعاد 
 ۶۰متر قرار داده شده بود. عرض آبراه در حدود سانتي ۵۰

هاي  دهنده به ديواره هاي شکل متر و دارازي بلوک سانتي
متر  ۲و  ۵/۲ترتيب باختري و خاوري آن نيز به 

گيري شد. نماي داخلي بلوک قرار گرفته در ديواره  اندازه
در حاليکه  داشت و يکدستظريف  جنوبي آبراه تراشي

روي آن و همچنين بلوک سنگي قرار داده شده  بلوک روبه
همسان . با توجه به داشتتراشي خام و زبر  ،بر روي آبراه

رسيد  به نظر ميهاي استفاده شده  تراش در بلوکنبودن 
ها در ابتدا به منظور ديگري تراشيده شده و پس از  که آن

اند، در ساخت آبراه مذکور به کار  که بال استفاده مانده آن
جهت شمال در  ۴شماره  اند. چگونگي امتداد آبراه رفته

، پس از مذکور رسيد که آبراه باختري مبهم بود. به نظر مي
 گي بزرگ امتداد نيافتههاي سن بخش ساخته شده با بلوک

و يا ادامه آن از بين رفته است. کاوش در محدوده مذکور 
موجب آشکار شدن برخي قطعات پراکنده الشه سنگ 
نسبتاً بزرگ در امتداد شمال باختري آبراه شد، با اين حال 
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  پذير نگشت.  بود، امکانکه آيا قطعات مذکور ادامه تخريب شده آبراه  تشخيص اين
  

  
  یکل ي؛ نما4آبراه شماره  -12شکل 

  

  
  کینزد ي؛ نما4آبراه شماره  -13شکل 

  
  گیري نتیجه

چهارگانه  يها کسان آبراههينسبتاً  يريسطوح قرارگ
م يش مستقيشده در کارگاه کاوش و ارتباط کماب ييشناسا

انگر تعلق يب ي، به طور کلديجمش تخت گاه تختبا ها  آن
با  يگذار خيتارن ي. ابود يهخامنش به دوره ها سازهن يا

دست آمده از ه گر آثار بيسفال و د يها افتهيتوجه به 
 يها يژگيو يها، که جملگ ه آبراههيدرون و حاش

د. با يد گردييتاز ي، نرا داشت يهخامنش يشناخت باستان

در  دشوار بود وها  آن ينظام کارکرد ييشناسا، ن وجوديا
احتماالت  يو برخ يکل يتوان خطوط يحال حاضر تنها م

 يامتداد جنوب . در ارتباط با شنهاد کرديپها  آن يرا برا
افت شده از آن در ين بخش يآخربا توجه به  ۱ آبراه شماره

به سمت جنوب توان گفت که احتماالً  يم داخل کارگاه
با توجه به ساختار  وجودن يبا ا است. ل بودهيمتما يخاور

ن احتمال وجود ياآن،  يانيخته بخش پاينسبتاً به هم ر
. در ده باشديان رسين آبراه در همان نقطه به پايدارد که ا
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ز ين ۳ و ۲شماره  يها آبراهه يامتداد باختر خصوص
ت ممکن ين وضعي. با توجه به اگونه است نيت هميوضع

 يها آبراهه يتمام ر مانند کهيک بخش آبگياست بتوان 
 ياند را در فضا شده يه ميدر آن تخل )۳و  ۲، ۱مذکور (

. از )۱۴ (شکل تصور کرد ۳ و ۲شماره يها آبراهه يباختر
توان  ق نمييچند در حال حاضر به طور دقگر هريد يسو

ن حال ياند، با ا از کجا آغاز شده ۳ و ۲ يها آبراههگفت که 
دره  يدهد که از عمق داخل ينشان مها  آن يجهت کل

اناً يو اح يفصل يها سرچشمه گرفته و آب گاه تخت يجنوب
انتقال  گاه تختواره يد يکيدره مذکور را به نزد يدايم

، که در ۴ آبراه شمارهموجود درباره ابهامات اند.  دادهيم
 يها شتر از نمونهيکارگاه کاوش قرار داشت، ب يمه جنوبين

ب يبا توجه به ش ان شديطور که ب است. همانمذكور 
ان آب يرسد که جهت جر ين آبراه به نظر ميا يها وارهيد

ن يدر ااست،  بوده يبه جنوب خاور يدر آن از شمال باختر
، يشمال باخترن آبراه به سمت يصورت با فرض جهت ا

افت يتر  يسه آبراه شمال يبه محل تالقت يامتداد آن در نها
ن ي. در اشود  يک مينزد) ۳و  ۲، ۱ شماره يها شده (آبراهه

 ير مطرح شده در بخش باختريه آبگيصورت اگر فرض
ز به آن ين ۴م، آبراه شماره يريرا بپذ ۳ و ۲ يها آبراهه
آنچه در حال حاضر و با  ).۱۴(شکل  است شده مي يمنته

 تيوضعخصوص  در شده ييشناسا يها آبراهه توجه به

توان عنوان کرد،  يد ميجمش تخت گاه تخت يخاور جنوب
 يها آب يت و ساماندهيمنظور هدا  ساده به ييساختارها

ن يو همچن گاه تختر يز يها آبراههخارج شده از 
است. ن مجموعه يادره واقع در جنوب  يها البيس

کباره قطع شده يان شد امتداد به يطور که ب همان
 يبخشد نشانگر آن باشد که يشا ،شده ييشناسا يها آبراهه
 ير فصليک آبگي، محل گاه تخت يجنوب خاور ياز فضا

 يريد گفت که محل قرارگيچند باهر .بوده است
 ،۴و  ۳، ۲ يها ژه شمارهيوه شده ب ييشناسا يها آبراهه

از  يريگونه تفس رو هر نياست و از ا يالبير سيک مسي
 يب از سويد با احتمال تخريبا، ها آن امتداد نيافتنل يدال
در  يديتجو يها ز همراه گردد. کاوشين يالبيانات سيجر
انگر يب يبرزن جنوب ي و محدوده گاه تخته جنوب يناح

جاد يا يدار برا يک نظام معنيجاد ين و ايزم يبند سطح
کن ). مم۷۵ -۷۷: ۱۳۵۵برزن است (تجويدي،  يبناها

 يه جنوب خاوريکنترل شده در ناح يها آب ياست تمام
 يبرزن جنوب يمجموعه بناهات به داخل يدر نها گاه تخت

که  ين راستا احتماالً استخر سنگيبرده است. در ا يم راه
ن يز از ايبرزن قرار دارد، ن يبناها يه جنوب باختريدر ناح

 يها احتماالت نيا وجودن ياست. با ا شده يم يريق آبگيطر
و  يدرست تواند يشتر ميب يها است که تنها با انجام کاوش

  رد.يش قرار گيدر بوته آزما آن يا نادرستي
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Nonetheless, it is possible to say that the revealed evidence, including the direction of 
discovered canals and cut-off waterways, perhaps indicates the existence of a pond in the 
south area of the terrace. 
 
Keywords: Excavation, Persepolis canals, Achaemenes, Waterways. 
 
Citation: Asadi A. A. 2016. Excavation Along the Persepolis Canals Outlet. Journal of Iran's Pre-Islamic 
Archaeological Essays. 1(1): 87-96. 
 
 



Journal of Iran's Pre-Islamic Archaeological Essays / Vol. 1/ No. 1/ Serial No. 1/ Summer 2016                13 

 
 
 
 

Excavation Along the Persepolis Canals Outlet 
 

A. A. Asadi1* 
 
 
Abstract 
 
Persepolis annual rainfalls, sometimes, had caused storing huge quantity of water in 
underground waterways and eventually damaging the waterways and palaces. The main aim 
of the excavation along the Persepolis canals outlet (started from April 30, 2012 and 
continued for 112 days until August 20, 2012) was to open an urgent way among the mass of 
deposited soils of Persepolis previous excavations in south of the terrace, to led the stored 
water of annual rainfall in the underground canals, out of the Platform. For the purpose of 
excavation, a north-south trench (started from outlet of the canals to the south where the soils 
of previous excavation was finished) with about 100 meters and with 4 meters width was 
designed. It was necessary to finish the operation in 1 season of work before the annual 
rainfall of the region started. With achieving the main aim of the excavation, in the end, a 
series of interesting findings, including new details on the Persepolis terrace wall and some 
waterways in the trench, was detected. Starting from the north of the trench, with the removal 
of the upper layers of debris in the surrounding of the outlet, some new details of the terrace 
wall were identified. The main discovery was to see the unfinished carving of the mountain 
rocks beyond of the terrace wall in both sides of the outlet. Here, to guide the water stream of 
the canals, a path carved in the natural rock, which extends approximately 9 meters to the 
south was created. It was also detected that the south east corner of the terrace wall is finished 
exactly above the outlet. Further to the south in continuation of the rock carved path, a 
waterway with width between 60 to 75 cm and built by large and medium uncarved stones was 
uncovered. The waterway stretched 23 to the south where with getting close to the western 
bulk of the trench, its continuing was not clear. Although it seemed further evidence 
indicating waterways continue towards the southwest, there was also the possibility that the 
original canal was no longer stretched at all. At a distance of approximately 35 to 40 meters 
south of the outlet, evidence of 2 separate waterways (waterways 2 and 3 on the map), made 
up of large (waterway 2) and small stones (waterway 3), were identified. Whereas unlike the 
first waterway, the direction of these waterways was from east to west, stretches of both of 
them to the east have finalized or destroyed at once in the trench area. With continuing 
exploring, remains of another waterway was revealed in the southern half of the trench at a 
distance of 55 meters from the walls of the terrace. Identified approximately with southeast to 
northwest direction, recent waterway was made and partly covered with big carved block 
stones. Though, given the relatively similar levels of identified waterways with other 
Achaemenes structures in south area of the terrace and also due to the other discovered 
evidence, they can be dated to the Achaemenes era, it is difficult to understand their function 
and organization in south area of the terrace. Generally, discovered waterways can be 
considered as a part of Achaemenes structures system surrounding the Persepolis platform. 
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