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 چکیده
در قرن چهارم هجری، بخش بزرگی از سیراف به درون آب  و سونامی شدید ۀدلیل وقوع زلزل هبر این باورند که ب قینبرخی از محق

معتقد نگارنده  ،سیرافپیرامون  های آببا توجه به شواهد و مدارک موجود و بررسی صورت گرفته در سواحل و . واژگون شده است

 های مشهود در دیوارۀتخریب بلکههای ساحلی ایجاد نشده در سازه زیادییب تخر، ویران کننده ۀوقوع زلزل با وجودکه است 

 گردیده،این بندر تاریخی تدریجی اگرچه باعث زوال  ،این زلزلهشده است.  ایجادامواج دریا دلیل هجوم ه ساحلی به مرور زمان و ب

اساس بر  ،طرح این نظریهندارد.  به درون آب وجودهای بندری ست که امکان واژگونی سازهایگونهه بعمق ساحل شیب مالیم و کم

شناسی باستان های بررسی حاصل از نتایج  ،شناسیهای باستاندر کاوشدست آمده بهساحلی  ۀدیوار و های سفالگریکوره ۀمطالع

 است.انجام عملیات غواصی  وآب  زیر
 

 آب یرشناسی زباستان ،: خلیج فارس، سیراف، دیوار ساحلییکلیدهای واژه
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   مقدمه -2

آمید بیوده و   والنهیرین در رفیت  النهرین شامل آشوریان، بابلیان، سومریان و اکدیان با سواحل بیین مردمان بین

فیارس و  خلییج  .  (Whitehouse, 1968:39-62) اندثر داشتهؤفینیقیان در خلیج فارس و سواحل آن حضوری م

راه درییایی موسیوم بیه    وییژه   ههای تجاری بی راه ینتر مهمرت بوده و باز مورد توجه مراکز قددیرسواحل آن از 

دییده   ییهیا  نیام سیوم ..م   ۀاز هزار النهرین ینب. در متون کهن  ه استکرد یماز این منطقه عبور ابریشم  ۀجاد

وخ کیه  ، مکین و ملی  مانند دیلمون ییها نامکنونی داللت دارد.  النهرین ینبدورتر از  هایی ینسرزمکه بر  شود یم

جنوب شرقی ایران مانند کرمان و هرمیز   های ینسرزمسند در پاکستان و یا  ۀچون در هایی ینسرزمبه  یکهر 

نیام بیرده    ،(اوروک چهیار ) ۀ آغیاز ادبییات  های تصویری دورنبشتهگلبار در نخستین ،ها مکاناشاره دارد. از این 

 ،در متیون بعید از آن نییز    (. (Nissen, 1986:337 انید  آمیده دست که در نزدیکی زیگورات اوروک به شده است

اقتصادی از طریق خلیج فیارس و درییای عمیان    و  تجاری ،فرهنگی ۀاز ارتباطات گسترد ،از این دست ییها نام

 . (73: 0731و عبدی،  Pates, 1983:15) دهد یمخبر 

و تجیارت درییایی   بنیادر   ۀبیرای ایجیاد و توسیع    یتیر  مناسیب در سواحل شمالی خلیج فارس که از شرایط 

 هیای  یبررسی . ۀ عبید شیده اسیت  دور یژهبه وو برخوردار بوده است تنها اشاراتی اندک به بنادر پیش از تاریخی 

مشترک ایران و دانشگاه دورهام انگلستان در سواحل بوشهر که به سرپرستی نگارنیده و کیارتر در پیا یز     یئته

 کیه  «چهیار روسیتایی   ۀمحوطی »نیام  هتاریخ ب از ی پیشهابه کشف یکی از محوطه ،م. انجام گرفت 7112سال 

 باشید، انجامیید  میی  در سواحل خلیج فیارس ۀ پنجم و ششم ..م در هزار النهرین ینبعبید در  ۀهمزمان با دور

(Careter et al. 2004:63-103). حلیلیه  در فیراوان،   احتمیال بیه  کیه   انید  کردهو وایت هاوس اشاره  بویت کام

 ینتیر  مهیم  .(Whitehouse, 1973:29-4و Whithcomb, 1987:311)دارد وجیود  تیاریخ  ازیشی از آثیار پی  یبقایا

تیاریخ و  ازتل پی تل یا تل سبز است که دارای آثاری از پییش  ۀبوشهر، محوط ۀجزیرپیش از تاریخ شبه ۀمحوط

میورد  دی مییال  0107در  میوری  پیزار   راریشیهر   ۀو محوطی  ۀ تل پی تل )تل سبز(محوط  عیالمی است. ۀدور

بزرگ از این  ۀیک قلع یژهبه وساسانی،  ۀهمچنین دارای آثاری از دور ،ریشهر ۀمحوطاست.  دادهقرار  زنیگمانه

 .(077-071: 0732، )پزاردوره است 

آمید در  وساسانی نیز بازرگانی در خلیج فارس برقرار بوده است. سبب ایین برقیراری و رونیق رفیت     ۀدر دور

گذار شاهنشاهی ساسانی بنیادری در سیواحل خلییج    نروایان ساسانی بود. اردشیر بنیانسیاست فرما ،اول ۀدرج

نییز  اسیالمی  احداث کرد. در قرون سیوم و چهیارم    ریخت یمکه به خلیج فارس  ییها رودخانه در کنارفارس و 

دوییه و  ا ،پیشرفت خود رسیده بیود. در ایین شیاهراه تجیاری درییایی      ۀفارس به باالترین درج یجدر خلتجارت 

های شر. نزدیک و اروپا وارد بنادر خلیج فارس شیده  رهای ابریشمی و کاالهای لوک  برای عرضه به بازاپارچه

، چوب صندل، انواع عطریات از چوب بامبو، عاج، چوب آبنوس، کاغذ، قیمتی ییها سنگو کاالهایی مانند عنبر، 

و   071: 0737، یاقوت حموی، 17: 0760، مقدسی، 31: 0721، ابن حوقل، 007: 0160استخری، ) دش یمآنها خارج و صادر 

   .(027-010:0710ویلیامسون ،
اسالمی خلیج فارس مانند مهرویان، سینیز، گناوه، ریگ، ریشهر، هزارمردان، نجییرم  در میان بنادر ساسانی

 کیاوش  ها سالند. بعد از اهدگذار سیراف برخوردار نبویرتأث یگاهجااز اهمیت و  کدام)بطانه(، نای بند و هاله، هیچ

و  Stein, 1936:112-225) اشییتاینخییارجی همچییون  شناسییان باسییتانشییناختی در سیییراف توسییط باسییتان
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(Whitehouse, 1968, 1970-72, 1974  معصیومی (0717)بختییاری،   بختییاری چیون   یرانیا شناسان باستانو ، 

شناسیی  و در بخیش باسیتان   (0733و  0731 عیلی،سم)ا عیلی جلودارو اسم (0732)زارعی،  ی، زارع(0737)معصومی، 

، اطالعات با ارزشی در خصوص ساختار شهری و معماری (01: 0710)توفیقیان،  توفیقیانمیراسکندری و  ،زیر آب

ایجاد شده  های یبتخرآمده است؛ اما در خصوص ابعاد واقعی سیراف و دست هساسانی اسالمی این بندر مهم ب

بخش مهمیی  زلزله ای معتقدند وجود دارد. عده قیننظر بسیاری بین محقحادث شده، اختالفهای زلزله در اثر

نییز   ینقبرخی دیگر از محقو  .(77: 0731و مظفری،  72: 0731)مانیا، است ده کربه درون آب واژگون  رااز سیراف 

اسیت.  ه زیر آب فرو بیرده  ، سونامی عظیمی شکل گرفته و بخش اعظم شهر را بۀ اشاره شدهمعتقدند بر اثر زلزل
  .(0)تصویر  (77: 0733)راستی دوست، 

احتمالی  های یبتخربندر تاریخی سیراف و تعیین  ۀبه دلیل اهمیت موضوع و با هدف شناخت بهتر محدود

را شناسی زیر آب سواحل سییراف  پژوهشی بررسی باستان ۀبرنام ،شناسیباستان ۀپژوهشکدایجاد شده در آن، 

زییر آب خیارج    شناسان باستان. در این برنامه که با مشارکت تنی چند از رسانده استانجام به  0710ماه در تیر

گونیه  سیاحلی سییراف و شیواهد موجیود از هر    های در خصوص سازه تری یقدقاز کشور صورت گرفت، بررسی 

واحل سییراف  طی عملیات غواصی، سدر انجام شد. در بخش دیگری از این پژوهش میدانی و  ،تخریب احتمالی

ۀ دهنید نشیان  شده، حاصلنتایج زیر آب قرار گرفت.  ییو شناسااز خط ساحلی تا عمق سی متری مورد بررسی 

امواج دریا بود. عالوه بر دالیل و شواهد قابیل اسیتناد    در اثر ،در ابعاد محدودهای ساحلی تخریب تدریجی سازه

تخریب بناهای بندر تاریخی سیراف در ابعیاد وسیی     عدم ۀدهندب نیز نشانآزیر  های یبررس، ساحلی ۀسازدر 

ایین   ۀکننید  ییید مجاور سییراف نییز تأ   یها آبتوپوگرافی کف دریا و عمق زیاد  ۀمطالعدر درون آب بود. حتی 

 .(7)تصویر  (-Khakzad, 2012:1و  7-71: 0710توفیقیان، )بود مطلب 

 سیراف های پژوهش ۀپیشین -1

، محل . ویکردمیالدی منتشر  0311و  0313در را جیمز موریه  نخستین گزارش در خصوص سیراف

میالدی از  0100سر آرنولد ویلسون که در  .(770)سمسار، بی تا: د نموگیری سیراف را بندر طاهری معرفی قرار

از سیراف  0371که در  داند میهندوستان را اولین کسی  ۀعضو بحری ،سیراف دیدن نمود، کاپیتان کمپتورن

میالدی از سیراف دیدن نموده  0107شناس فرانسوی در باستان ،پزارد .(67: 0732)ویلسون، ده است دیدن کر

خط کوفی و تز ینات که دارای به موزه لوور هجری قمری  173است. وی ضمن انتقال سنگ قبری با تاریخ 

ورده و به مسجد، قبرستان تحریر درآ ۀبه رشت «اکتشافی در بندر بوشهر هیئت» ، کتابی با عنوانگل و بوته بود

میالدی از  0177سراورل اشتاین در  .(077-071: 0732)پزارد، و بقایای معماری سیراف اشاراتی داشته است 

شناسی در شمال غرب هند های مقدماتی باستانبازدید»سیراف بازدید کرد و در این خصوص کتابی با عنوان 

 (. Stein, :54)نوشت  «و جنوب شرقی ایران

 0137لغایت  0166شناسی سیراف را به مدت هفت فصل از باستان های کاوشنخستین  ،ت هاوسوای

 ,Whitehouse)در لندن منتشر کرد  (IRAN)میالدی انجام داد و نتایج حاصل از کاوش را در مجله ایران 

و معصومی در  (0717)بختیاری، میالدی  0131بعد از وایت هاوس، بختیاری در سال  . (1974 ,1970-72 ,1968

یک از نامبردگان نیز شناسی سیراف را انجام دادند. هرباستان های کاوش( 0737)معصومی، هجری شمسی  0737
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که در سیراف به کاوش یا  شناسانی باستانمنتشر نمودند. دیگر  «سیراف»نتایج کاوش را در کتابی با عنوان 

عیلی و اسم (0737)سرفراز،  اکبر سرفراز، علی(0732رعی، )زاید زارعی حم :عبارتند از ،نمودنداقدام زنی گمانه

 .(0733عیلی، )اسم 0733و  0731ی ها سالجلودار در 

 0737شناسی زیر آب بود که در سال باستان های بررسیمطالعاتی در این بندر، انجام  های فعالیتدیگر از      

نگارنده انجام گرفت. آخرین  ه سرپرستیب 0733اسکندری و با حضور نگارنده و سپ  در میربه سرپرستی 

به سرپرستی مشترک نگارنده و سرنا خاکزاد و با حضور چند  0711شناسی زیر آب در تابستان بررسی باستان

 این پژوهش میدانی است. ۀحاضر نتیج ۀزیر آب آمریکایی صورت پذیرفت که مقال شناسان باستانتن از 
 (Khakzad, 2012:1-8و  7-71: 0710)توفیقیان، 

 تحلیل معماری ساحلی سیراف بر اساس مطالعات باستان شناسی زیر آب -8

سیراف بر روی آثار ساحلی  ۀزلزل یرتا تأثبا استناد به شواهد و آثار موجود تالش خواهد شد  ،در تحقیق حاضر

زیادی بر زوال  ریتأث.. یسیراف در قرن چهارم ه ۀاین بندر مورد بحث قرار گیرد. به استناد این شواهد، زلزل

گسترده در این بندر تاریخی، باعث متروکه شدن آن نشده است.  های یبتخرایجاد  سیراف نداشته و با وجود

امواج دریا و به مرور زمان بوده است. با توجه  ۀیلبه وسهای ساحلی، ایجاد شده در سازه های یبتخرهمچنین 

های ساحلی و واژگونی بخش بزرگی از ای در سازهتردهتخریب گس گونه یچه، به مطالعات میدانی انجام شده

به دلیل برخورد  شود یمکه به موازات خط ساحلی دیده  ها یبتخربندر به درون دریا مشاهده نشده و اندک 

تخریب بخش بزرگی از در  ۀ سیرافزلزل یرتأثبارۀ دررا نظرات متفاوتی  ،محققینامواج به هنگام طوفان است. 

به  آنواژگونی  تقدند که زلزله باعث تخریب سیراف وعم شناسان باستانپژوهان و تاریخ برخی. ندادهداآن ارایه 

  .(77: 0733و راستی دوست،  77: 0731و مظفری،  72: 0731)مانیا،  استدرون آب شده 
االست. خیزی بفعال در ردیف مناطق با درصد لرزه های گسلقرارگیری در نزدیکی  دلیل بهسیراف  ۀناحی     

از گسل دنا در شمال شروع و تا سواحل خلیج  ،کند میکیلومتری شیراز عبور  027قطر که از  -گسل کازرون

ایران  ۀعربستان با صفح ۀبرخورد صفح اثر بر ،. این گسلرسد میفارس ادامه دارد و از آنجا به قطر در جنوب 

سیراف  ۀمرکز کانونی خشکی و دریا در محدود ای بالرزهای سبب بروز زمینایجاد شده و در اثر حرکت صفحه

 یها سنگاز جن  شدن در زون ساختمانی رسوبی زاگرس )سیراف با واق  ۀ. ناحی(77: 0711 )بربریانده است ش

-فعال از خطر لرزه های گسلمتر( و نیز قرارگیری آن در جوار  711سنگ پلیوسن به ارتفاع کنگلومرا و ماسه

های ثبت شده برای . از میان زلزله(730-731: 0732)جعفری و دیگران، خوردار است باالیی بر نسبتا خیزی 

ۀ لرزاز اهمیت و شدت بیشتری برخوردارند. زمین..( یه 713در بهار )م. 0113م. و دیگری 133سیراف، یکی در 

یا پناه ببرند، تا مردمان سیراف به دراست ریشتر که مرکز آن در خشکی بوده باعث شده  7/1نخست با شدت 

ریشتر داشته و  1/6دوم که قدرتی به شدت  ۀلرزاما زمین .(77: 0711)بربریان: چون دریا فاقد موج بوده است 

)جعفری و در بندر سیراف شده است  ها کشتیدارای مرکز کانونی دریا بوده، موجب ایجاد امواج و غر. شدن 

لرزه باعث درهم شکستن بسیاری از که این زمین آید مینین براز مناب  تاریخی نیز چ .(730-731:  0732دیگران، 

ابن  .(16: 0130)السبوطی، های بندر تاریخی سیراف شده است تخریب اسکله به احتمال قوی،و  ها کشتی
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موجی در دریا پدید آمد و شماری کشتی را غر. کرد، که از آنها » :نویسد میالجوزی در این خصوص چنین 

  .(033:  0117)ابن الجوزی، « در نبرد لم بهکسی جان سا

)جعفری و سیراف رخ داده است  ۀهای بسیاری که در خلیج فارس و در محدودزلزله همانگونه که اشاره شد،     

های یک قادر به ایجاد سونامی نبوده و تخریب چندانی از سوی دریا در سازههیچ ،(730-731:  0732دیگران، 

یید سونامی و در جهت تأدر کنار فقدان مدارک تاریخی  .(21: 0731)آمبرسز،است  ساحلی سیراف ایجاد نشده

های دالیل نبود سونامی و امواج بلند در زلزله ترین مهمزلزله از سوی دریا، عمق اندک آب در خلیج فارس از 

در  ها شتیک. به فقدان لنگرگاه برای ییاقوت حموی در قرن هفتم ه چنانکه آنحادث شده در سیراف است. 

اگرچه باعث  ،م 0113 ۀچنین نتیجه گرفت که زلزل توان می .(032: 0737)یاقوت حموی، کند میسیراف اشاره 

و خلیج مجاور سیراف که محل  اسکله ،امواج بلند دریا نگردید به وسیلۀایجاد سونامی و تخریب سیراف 

 ۀوسیل به... بود، یاسانی تا قرن چهارم هس ۀامتعه و کاالهای تجاری از دور ۀو تخلی ها کشتیانداختن لنگر

برای اثبات  گر قابل لنگرانداختن نبوده است.همین زلزله و هجوم آب دریا مسدود شده و بعد از آن تاریخ دی

 .شود یماین نظریه شواهد و دالیلی وجود دارد که به آنها پرداخته 

 بررسی و شناسایی زیر آب سواحل سیراف -8-2

زلزله بر روی بندر تاریخی سیراف بر دو بخش خشکی و دریا  یرتأثاسی زیر آب برای تعیین شنمطالعات باستان

های معماری ساحلی و دیوار ساحلی پرداخته به بررسی سازه ،بخش نخست .(0-71: 0710، )توفیقیان متمرکز بود

غواص با  شناسان تانباسگروه  ،. در بخش دومنمود یمایجاد شده را ارزیابی  های یبتخرات دریا و یرتأثو 

نموده و تالش نمود تا اقدام جستجو و غواصی در زیر آب، به بررسی و شناسایی زیر آب  یزاتتجهاستفاده از 

احتمالی بندر تاریخی سیراف  های یبتخرضمن ثبت و ضبط آثار احتمالی موجود، ارتباط بین دریا و ساحل و 

. عملیات غواصی در کندو در مواردی تا سی متری ارزیابی در درون آب را از خط ساحلی تا عمق پانزده متری 

-که با حضور اعضای گروه باستان ،انجام شده است. در فصل نخست دو فصل تاکنونطی در سیراف  یها آب

دو هفته صورت گرفت، طی در  0737شناسی و نگارنده در زمستان سال باستان ۀشناسی زیر آب پژوهشکد

ای از اصان حرفهری بررسی گردید. در این پژوهش میدانی که به کمک غو سیراف تا عمق سی مت یها آب

های معماری ساحلی آثار و بقایای معماری منسجم و مرتبط با سازه گونه یچهبخش خصوصی انجام شد، 

آب مثل دوربین فقدان تجهیزات ثبت و ضبط در زیر  یلبه دلدر فصل نخست  ،د. البتهششناسایی ن

 یگزارش ۀده و تنها به تهینشسی زیر آب و دیگر تجهیزات، مراحل بررسی مستندسازی برداری و عکاتصویر

زیر آب  شناسان باستانو با حضور  0710در فصل دوم که در تابستان سال  (.0731)توفیقیان مختصر بسنده شد 

القمند به دانشجوی خارج از کشور و ع به عنوانآمریکایی و به سرپرستی نگارنده و همکاری خانم خاکزاد 

های ساحلی و بافت معماری موجود مطالعات باستان شناسی زیر آب ایران انجام شد، ابتدا تحقیقات در سازه

میدانی در بخش دریایی ادامه یافت. در بخش  یها پژوهشبعد با  ۀو در مرحلشد سیراف در خشکی آغاز 

(Fish Finder)فایندر دستگاه فیش  با استفاده ازابتدا  ،شناسی زیر آبمطالعات باستان
که بر روی یک قایق  (0)

و تمامی عوارض بستر دریا که ممکن سواحل سیراف مورد بررسی قرار گرفته کوچک محلی نصب شده بود، 

دست آمده هثبت و ضبط شد. اطالعات ب ،باشدمربوط در کف آب  غر. شدهبود به عوارض مصنوعی و معماری 
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ای از پراکندگی آثار و عوارض احتمالی بستر دریا را در اختیار گروه شهنق ،مورد اشاره گردستگاه سنجنشاز 

هر یک از نقاط ثبت شده را از  ،GPSقرار داد تا بر اساس آن و با استفاده از دستگاه تعیین موقعیت جهانی 

زیر  عملیات غواصی و بررسی و شناسایی نماید. در نتیجۀبررسی مستقیم به طور اصی عملیات غو  بانزدیک و 

ثبت و  ،آب، بستر دریا به دقت بررسی شده و هر نوع شواهد و آثار احتمالی مربوط به معماری سیراف کهن

. هر آب، تصویر برداری شد زیرمخصوص دوربین  ۀیلبه وس دریادر مراحل عملیات جستجو  ۀکلی. ط گردیدضب

و گذاری نشانه عال م مخصوصده از ا استفابشناسایی شده در بستر دریا یک از عوارض معماری و آثار سنگی 

در مواردی که بستر دریا پوشیده از ماسه بود، با استفاده از یک ترسیم گردید.  و روی نقشهشده  گذاریشماره

دیگری از  یها بخششده و ثبت گردد. در  ، بررسیها ماسهقطعه فلز تالش شد تا آثار احتمالی مدفون در زیر 

  سنگی دتعدا ،؛ اما در نهایتگردید یمراکم مان  بررسی و جستجوی دقیق بستر دریا نیز پوشش گیاهی مت

و ثبت گردید. حتی قطعاتی از شناسایی  ،کار رفته در بناهای سیرافهب یها سنگآهکی و قابل مقایسه با 

جای ساحل قابل مشاهده است، شناسایی گردید. در آنها در جای ۀمقایسهای قابلهای سنگی که نمونهلنگر

اص به بررسی در زیر آب پرداخته و دو نفر در ساحل و یا به فراخور مراحل بررسی در زیر آب، دو غو  ۀیکل

 بودند.اصی آماده و هماهنگ با گروه غو  به صورتدوری و نزدیکی از خط ساحل، در درون قایق 

پراکندگی  شناسی زیر آب حاصل شد،اصی در زیر آب و بررسی و شناسایی باستانآنچه از عملیات غو 

انسجام و ارتباط  گونه یچههای سنگی بود که بدون آهکی و گاهی لنگر یها سنگقطعات کوچک و متوسط 

این پژوهش میدانی زیر  ،. در نتیجهخورد یمهای مختلف به چشم منطقی با یکدیگر در بستر دریا و به فاصله

از سیراف و واژگونی آن  ییها بخششدن غر.  ۀدهندمعماری یکپارچه یا آوار معماری که نشان گونه یچهآب 

به دلیل وقوع زلزله و یا سونامی یا دیگر عوامل مخرب طبیعی باشد به چشم نخورد. پراکندگی اندک قطعات 

برخورد امواج  به دلیله شدن آنها تک ههای ساحلی و تک امواج دریا و بعد از تخریب سازه بر اثرآهکی،  یها سنگ

زیر آب، نگارنده بر این باور است که هیچ نوع اثر  های یبررسد. بعد از انجام دو فصل سهمگین اتفا. افتاده بو

اطراف و واژگونی و تخریب بخش  یها آبمعماری در داخل آب وجود ندارد و فرضیه گستردگی سیراف تا 

این  ۀکننداتمطالعات خشکی نیز اثب کهچنان؛ باشد ینمامواج و زلزله قابل اثبات  ۀیلبه وسبزرگی از سیراف 

 .(3تا  7)تصاویر نیست فرضیه 

 دیوار ساحلی سیراف -8-1

های ساحلی این خلیج فارس و حفظ سازه یها طوفانب طراحان و سازندگان سیراف برای مقابله با امواج مخر 
امواج  بر اثربستر سنگی سیراف که . اند نموده اقدامساحلی  ۀبندر تاریخی، به طراحی و ساخت یک دیوار

حدود دو متر قابل مشاهده است. این بستر ی از دیوار ساحلی یها بخشدر در بررسی میدانی  ،یافتهسایش فر
برخورد  های ساحلی. به هنگام طوفان امواج به شدت به سازهگیرد یمقرار دریا از سطح آب باالتر  در هنگام مد 

ف شده است. امداوم معماری ساحلی سیر برخورد این امواج باعث تخریب آرام و. گردد یمنموده و به دریا بر

آهکی و ساروج  یها سنگمصالح ساحلی با استفاده از  ۀیک دیوار آثار معماریبرای جلوگیری از تخریب مداوم 
خط ساحلی این بندر در سرتاسر استحکام بیشتر،  خاطر بهو با ضخامتی مناسب و اندکی شیب به داخل 

سراورل  برای پایداری بیشتر در برابر دریاست. هایی پشتیبانای دار هاقسمتو در بعضی  ساخته شده است



 73/ زیر آب شناسیتکیه بر مطالعات باستانتحلیل معماری بندر باستانی سیراف در بخش ساحلی با 

 

در بخشی از ساحل پابرجا بوده است متر از آن همچنان  211که  کند میدیواری حجیم یاد  ۀبازمانداز  اشتاین،

سری  ساحلی، ابتدا یک ۀبا توجه به فشار مداوم امواج و برای استحکام بیشتر دیوار .(007: 0176 )اشتاین،
به دلیل رعایت جهت مسجد جام  که دیوارها  ۀمحدود ء)به استثنا دیوارهای عمود بر دریا و به موزات هم،

 . (Whitehouse, 1969: 45 ) دش میو به عنوان انبار یا محلی برای طهارت استفاده به صورت اریب است قبله 

 ۀیک دیوار باسپ  این دیوارها  . شهر و خط ساحل ایجاد شده است فاصلحد در سرتاسر خط ساحلی و در 
که دیوارهای عمود بر دریا  ،واق  است. در متصل شده ، به همکند یم سرتاسری که تمامی خط ساحلی را طی 

طولی کنار ساحل  ۀیواردپشتیبان  به عنوان، شودمیاز آن در سواحل غربی سیراف مشاهده  ییها بخشامروزه 
بسیار استوار در برابر فشار امواج دریا ایجاد شده است.  ۀهم، یک ساز عمل کرده و با چفت و بست این اجزاء با

پشتیبان و  به عنوان ،نخست ؛باشند یمدیوارهای موازی که عمود بر دیوار ساحلی هستند دارای دو عملکرد 
این مطلب  ۀکنندشده، تأییدمتعدد در فضاهای اشاره  های یسازفضاهای معماری. وجود کف به عنوان ،دوم
ایجاد  ییها پنجرهساحلی  ۀکه نیازمند دسترسی مستقیم به دریا بود در دیوار ها قسمتت. البته در بعضی اس

ساحلی مجاور مسجد جام  قابل مشاهده است. همچنین  ۀقابل اشاره در این خصوص در دیوار ۀ، نمونشد یم
البته در بعضی  جاد شده است.ساحلی در این بخش ای ۀدر سوی دریا برای استحکام بیشتر دیوا هایی یبانپشت
با  ساحلی فرو ریخته است.  ۀهای بیرونی دیوارهای دیوار تضعیف و الیهساحلی به مرور زمان پایه خط  نقاط 

در  ،ساحلی هم ۀ، دیواربر اساس شکل توپوگرافی ساحل بودهتوجه به اینکه گسترش سیراف در خط ساحلی 
ساحل فاصله داشته و دارای پیچ و خم بسیار است؛ و این شرایط ی از خط های بخشدر ی جلو آمده و های بخش

بیشتری به میزان  تر غربیو در سواحل  بماندباقی  تر سالمساحلی  ۀدیوار ،تر شرقیباعث شده تا در سواحل 
 . بشودتخریب 

ساحلی فاقد دیوار  یها بخشها در ی اخیر، ترانشهها سالشناسی انجام شده در باستان یها کاوشدر      
پیگیری ساختار دیوار  به منظورو  (073-777: 0733عیلی جلودار، و اسم 001: 0737رعی، )زا اند شدهتعیین و کاوش 

 یها بخش ،گردد. هرچندانجام در جایی که دیوار ساحلی تخریب نشده است کاوش  ضروریست ،ساحلی

ساحل  تر یغرب یها بخشجام  و در در مجاور مسجد  ،بزرگی از دیوار ساحلی فرو ریخته و تخریب شده است
تا شش متر و با  پنجز ساحلی با ارتفاعی بیش ا ۀدیوار دیوار ساحلی تخریب نشده را پیگیری نمود. توان یم

)زارعی، پیشین:  شهر در برابر دریا داشته است.از نقص در خصوص محافظت عملکردی کامل و بی شیبی مالیم،

ساحلی تخریب و اجزاء داخلی از دیوار  ییها بخش ،فشار مداوم امواج با از سیراف امروزی ییها قسمتدر  (00
 ۀبندر تاریخی سیراف در جبه ۀاین دیوار ساحلی را محدود توان یم ،در واق است. تدافعی هویدا شده  ۀساز

های صد سال گذشته، بلکه در طول دهه . روند تخریب نه تنها در طول چندجنوبی و مشرف به دریا دانست
های ساحلی ای از دیواره و سازهقطعه گاهی چند ازهر امروزه نیز ه پیدا کرده و ی گذشته ادامها سالیر و اخ

اصلی  ۀهای بزرگی از دیوار ساحلی مجاور مسجد از بدنتکه ،امروزه .شود یمجدا شده و به درون دریا کشیده 
امواج دریا به  ۀضرب باگ و ساروج ابتدا های بزرگ سنجدا شده و در حال تخریب در درون دریاست. این تکه

  . دشو یمبرگشتی به درون دریا کشیده  یها موج ۀیلبه وسنهایت در شکسته شده و  تر کوچکقطعات 

نداشته  شود میبیش از آنچه امروز دیده  وسعتیشناسی موجود، بندر سیراف با توجه به شواهد باستان     
اندک از بندر از بدنه اصلی جدا شده و اندک هایی بخشامواج سهمگین  است و به مرور زمان و بر اثر برخورد

 .(00تا  1تصاویر ) وارد دریا شده است
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 مشرف به دریاهای سفالگری کوره مطالعه -8-8
شهر و مشرف به دریا قرار گرفته است، و این خود از دالیل  ۀهای سفالگری در حاشیصنعتی و کوره ۀمجموع
هر که دیهی است ب. باشداین فرضیه است که بخش بزرگی از سیراف به داخل آب دریا واژگون شده  رد اصلی 
سوخت برای ایجاد حرارت موردنیاز، ساختمان کوره ، سفالگریخمیر  ۀخاک رس برای تهیبه  ،سفالگری ۀکور

نیاز برای پخت ردعامل سفالگری به جهت دستیابی به حرارت مو ینتر مهم به عنوانوزش باد  و در نهایت،
یک از عوامل ذکر است. دسترسی نداشتن به هرنیازمند  گراد یسانت ۀیعنی حدود هزار درج ،سفال ۀخمیر

های صنعتی و کوره ۀهای بشر است. در مجموعساختهدست ینتر مهمیکی از  به عنوانشده، مان  تولید سفال 
 ینتر مرغوببوده است تا بهترین و  یفرایسان نیاز در اختیار صنعتگرۀ عوامل موردسفالگری سیراف نیز هم

های را تولید و حتی به بنادر مقصد صادر نمایند. در اینجا بحث کوره اسالمیهای نخستین سده یها سفال
نموده است، بحث  صنعتی را در این مقاله ضروری ۀسفالگری و ساختار آنها نیست؛ بلکه آنچه طرح این مجموع

  .ست، خاک و آب موردنیاز آنهادریا از سوی اه کورهنیاز وزش باد مورد

که از شمال یا  بادهای موسمینخست عمده تقسیم کرد:  ۀدست سهبه  توان میبادهای خلیج فارس را      
ایران یا صحرای عربی  های کوهستاندرجه حرارت آن باالتر از جریان دارد و  جنوب به طرف مرکز خلیج فارس

از باد شمال که در زمستان از شمال غرب شروع شده  است آنها عبارت ترین مدهعکه  بادهای محلی ،دوم .است
که در زمستان به طرف ساحل ایران و به ویژه  باد شمال شر. و یابد میادامه  ها کرانهو به مدت نه ماه در تمام 

بادهای اتفاقی از  که سهیلیباد  سوم، .داردبه همراه ای مالحظههرمز جریان دارد و رطوبت قابل ۀبه سمت تنگ

و مجتهد  02 -06: 0732)وثوقی،  گیرد میو از جنوب شر. وزیدن  آورد میگاه است و با خود توفان شن بهو گاه

 .(07)تصویر  (0731زاده، 

 : نویسد میوایت هاووس چنین و موقعیت قرارگیری آنها، های سفالگری سیراف کوره خصوصدر 
واق  شده است. یک زمین )محل قرارگیری یراف و بالفاصله باالی خط ساحل س ۀکارگاه تولید سفال نزدیک حاشی»

سوخت و از مرکز شهر بود.  تر قبولو از لحاظ خطر آتش قابل  هبود تر ارزان ( در حاشیه شهر و دور افتاده،ها کوره
 د.ساحلی حمل شود بدون اینکه از شهر آورده شو های زمینست از توان میمناسب خاک رس 

ارسال شود. ما این سایت را  ها قایقبه داخل  مستقیما  توانست میهای خارجی فالی انتخاب شده برای بازارروف سظ
مضاعف برای  ۀوعه روی یک بستر خاک رس سفت ساخته شده بود، که شاید یک انگیزجمم ..کشف کردیم. 0166در

 یک بلوک کامل در جهت صورت به. کارگاه متر بود 27در  21ساخت کارگاه در این نقطه بود. ابعاد کارگاه حداقل 
 ۀیک خیابان محصور شده بود. در زاوی ۀوسیل بهشمالی جنوبی و شرقی غربی ایجاد شده بود و در شمال و شر. 

شمال ساختمان  طرف بهشمال شرقی هم حیاط شامل کارگاه ، کوره و اجا. برای آماده کردن گل رس )سفال( بود. 
 یک معبر تنگ بود.

پیرامون این ساختمان به  های حیاطسفالگری و نیمکت و  های چرخمجموعه ساختمان کارگاه اصلی با بقایای در این 
ها و سطحی برای آماده کردن گل دانزباله انبارهای مستطیل شکل،و آب ها چاه، ها کوره. همچنین خورد میچشم 

برای خشک کردن ظروف سفالی قبل از  اه حیاط. شاید دش می. همچنین انبوهی از ماسه دیده دش میرس دیده 
متر  1دارای  ها چاه. ت یا محصوالت تولید شده بوده استانتقال به کوره برای پختن بوده است و یا برای ذخیره سوخ

شامل  ها کوره .شوند مییک زهکش بهم مرتبط  ۀوسیل بهکه  شود میانبارهایی دیده ، آبها چاه. در کنار عمق هستند
. در نوع شود میکه در نوع اول دو فضای مجزا برای آتش و محلی برای قرار دادن ظروف سفالی دیده دو نوع هستند 

که محل آتش و ظروف سفالی در یکجا تعبیه شده است. آتش در یک فضای  شود میتنها یک فضا دیده  ،دوم
ود یک کف همسطح زمین در فضای باالیی که محل قرار دادن ظروف سفالی ب گرفت میشکل و یا مدور قرار بیضی
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)مجاری( و خشت خام ساخته شده بود.  ها لوله وسیله بهبود که از رس یا سنگ ساخته شده است. در یک نمونه کف 

کش همیشه با تعداد زیادی دود ها کورهیک ستون مرکزی حمایت شده بود. این  ۀوسیل بهکف  ،کوره نتری بزرگدر 
سنگ بوده است. از گل رس و خرده کنیم میره باقی نمانده است اما فکر . چیزی از فضای باالیی کوندشد میتکمیل 
 آتشدارای یک چاله احتماال برای  پایینو دارای فضای گردند که در قسمت  ندتر کوچکهای دیگر کوره نمونه

 (Whitehouse, 1971:1-20) «شد میهستند. اطراف کوره با تعداد زیادی سوراخ کامل 

، امکان وزش باد مناسب برای باال بردن ۀ ساحلی و مشرف به دریادیوار ۀها در لبرگیری کورهبا توجه به قرا     
بندر تاریخی سیراف  ۀقرارگیری این مجموعه در حاشی ،از سوی دیگر از سوی دریا میسر بود. ها کورهحرارت 

 هایآزمایش. دیدگر یمدریا شده و مان  آلودگی هوای بندر  یبه سو ها کورهباعث خروج دود حاصل از 
ی پایینهای ساسانی رنگ در نهشتهآمده با لعاب سبزدستهب ۀساد یها سفالمیکروسکوپی نشان داده است که 

برا.  یها از جمله سفال ها سفالالبته آنالیز سایر ساخته شده است.  خاک محلمسجد جام  سیراف از 
را از گجرات یا سند و  هایی سفالسانی سیراف سا ۀجامعکه  دهد مینشان  ،رنگقرمزرنگ و سفال با لعاب سبز
با  .(Whitehouse, 1979: 881; Mason and Keal, 1991:51-66) ه استکرد میشاید از میناب یا عرا. وارد 

 ۀشهر و بر لب ۀصنعتی سفالگری سیراف در حاشی ۀگیری مجموعمحل دقیق قرار ح شده،توجه به دالیل مطر
و این  باشد یمساحلی  ۀدیوار ی وصنعت ۀمرز جنوبی بندر سیراف همین مجموع و ساحلی بوده و حد  ۀدیوار

از برخی  ۀبرخوردار نبوده است. حال اگر فرضی یتربزرگدریا از ابعاد  ۀجنوبی و در حاشی ۀشهر در جبه
یراف و بر تخریب بخش بزرگی از س دال  (77: 0733و راستی دوست،  77: 0731و مظفری،  72: 0731)مانیا، ن محققی

های سفالگری صنعتی و کوره ۀگیری مجموعۀ زلزله را بپذیریم، موقعیت قراریلبه وسواژگونی آن به درون دریا 

های میانی بخشدر  ها کورهر صورت واق  شدن ت. ددر میان بافت شهری سیراف در نظر گرف بایست یمرا 
مان   ،ها کورهاور مج یها ساختمان ،ارت دیگر. به عبنداشتوجود  ها کورهامکان وزش باد به درون ، فبندر سیرا
های سفالگری، یک چاه به چشم . در کنار کورهوزید یماز سوی دریا  که شد یمبه بادهایی  ها کورهدسترسی 

جای جایدر بسیاری های آب امروزه هم چاهاست.  کرده یمصنعتی را تهیه  ۀنیاز مجموعکه آب مورد خورد یم
های اهچمجموعه البته  است.مناسب کشاورزی  تنها و نبودهقابل شرب آب آنها که  دشو یمدریا دیده  ساحل

 .بوده استمخصوص آشامیدن  سیرافدرونی  یها بخشلیر و  ۀدر

 های اخیربا وضعیت آنها در دهه ساحلیهای معماری وضعیت فعلی سازه ۀمقایس -8-2
آب سواحل،  زیر های یبررسو با عنایت به  های ساحلی سیرافبا توجه به شواهد و آثار موجود در سازه

و بر اثر  بودهساحلی و محدود به خط  ایجاد شدهراف به مرور زمان در بخش ساحلی سیموجود  های یبتخر
قرن چهارم ۀ ارتباطی به زلزل هااین تخریب .به وجود آمده استبرخورد امواج سهمگین دریا به هنگام طوفان 

مل طبیعی ندارد. یکی دیگر از دالیل و شواهد اثبات تخریب تدریجی در سیراف، .. و یا سونامی و دیگر عوایه
 یها کاوشدر زمان  ها سازهبا وضعیت این  (مانند مسجد جام ی ساحلی آن )وضعیت امروزی معمار ۀمقایس
ری و دیگر فضاهای معما جام  مسجد از موجود تصاویر ۀمقایس با است. شمسی هجری پنجاه ۀده در هاووس وایت

ده است نمو منتشر یاریبخت را ی از این تصاویرتعدادشده و  گرفتهدریا که توسط وایت هاووس  ۀحاشی
این معماری در طی چهل سال  بخشی ازبا تصاویر امروزی مسجد جام ، متوجه تخریب  ،(72: 0711)بختیاری، 
های ههو د ها سده های یبتخرهای ساحلی سیراف تنها محدود به . تخریب تدریجی سازهشویم یمگذشته 

. امروزه نیز در است ی اخیر نیز روند این تخریب تدریجی و مداوم قابل تشخیصها سالگذشته نبوده و طی 
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 ۀاز بدن راهای معماری ساحلی سیراف قطعات بزرگ و کوچکی از سازهامواج طوفانی جای خط ساحل، جای

 ۀ. با سست شدن دیواردکن یمو وارد دریا موده نتقسیم  تر کوچکاندک به قطعات ده و اندککراصلی جدا 
داخلی دیوار ساحلی رسیده و تخریب همچنان  یها بخشاندک آن، امواج به سیراف و واژگونی اندک ساحلی

روی  بزودیاصلی جدا شده و  ۀاز بدن  جنوبی مسجد جام ۀقطعات بزرگی از معماری جبه امروزهادامه دارد. 
علمی و  یها روشوند تخریب تدریجی آن ادامه خواهد یافت. امید است با خط ساحلی واژگون گردیده و ر

و ارزشمند را  به فرددقیق بتوان جلوی تخریب بیشتر معماری ساحلی سیراف را گرفته و این مجموعه منحصر 

 .(07)تصویر محافظت نمود 

 توپوگرافی ساحل و فقدان آثار معماری در  زیر آب-8-5
نظر در خصوص ، دقتبستر دریابررسی های معماری ساحلی سیراف و سازه در کنار شواهد موجود در

خواهد نمود. با در گذشته توپوگرافی سواحل سیراف، کمک شایانی به درک بهتر ما از خط ساحلی سیراف 
و با دقت در  ،در هنگام مد دریا سطح آب  و بقایای معماری بر روی آن وتوجه به ارتفاع بستر سنگی 

پیشرفتگی  گونه یچهکه معماری سیراف  گیرد یماین فرضیه قوت  ،بستر دریا و شیب تند ساحلتوپوگرافی 
از کمی به فاصله اما  است.روی سیراف در خط ساحلی دارای عمق اندکی هخلیج روب .داخل دریا نداشته است

تنها چند ساحلی در خط بپذیریم که آثار معماری سیراف  اگر. شود یممتصل  تر یقعم یها آببه  خط ساحلی
 تر یینپانابراین مجبوریم سطح آب خلیج فارس را چندین متر ب حدود امروزی بوده است،وده متر بیشتر از حد 

علمی در خصوص سطح آب خلیج فارس در طی  های یتواقعبا  مسئله ینااز سطح امروزی تصور کنیم؛ و 
ال قبل حدود دو و نیم متر باالتر از سطح س 6111. سطح آب خلیج فارس در های اخیر در تضاد استهزاره

کاسته شده و در هزار سال اخیر  آنسانتیمتر از  21امروزی بوده است. از آن زمان تا به امروز، هر ساله حدود 
شناسی زیر آب در نتیجه بررسی باستان (.Lamberk, 1996:43-57)نیز این کاهش بسیار ناچیز بوده است 

 وجود لنگرگاه ۀدهندلنگر سنگی نشانچند معماری مشاهده نشد بلکه وجود  تنها آثارسواحل سیراف نه
 در این سواحل بود.  باستانی

  نتیجه. 2
، اطالعات با ارزشی در خصوص رساندانجام به وایت هاووس  کهشناسی باستان کاوشطی شش فصل در 

مختلف سیراف توانست  نقاطدر های کاوش با انتخاب کارگاه دست آمد. ویهری بندر تاریخی سیراف بمعما
های سفالگری های صنعتی مانند کوره، بازار، کارگاهاعیانی، منازل اهالی سیراف، حمامانواع مختلفی از معماری 

های ساحلی، و بناهای مذهبی را معرفی نماید؛ اما آنچه تقریبا مغفول مانده و کمتر بدان پرداخته شده، سازه
ء در این اتکاآثار احتمالی درون آب دریاست. با توجه به فقدان اطالعات قابل دیوار ساحلی و محافظ شهر و 

 های بررسیسو و انجام های ساحلی از یکسازه ۀطی دو فصل نگارنده تالش نمود تا با مطالعدر ، خصوص

 شناسی زیر آب از سوی دیگر، نکات مبهم موجود در این زمینه را پاسخ دهد.باستان
که است، نشان داد  کرده می هر در برابر امواج دریا را ایفاساحلی که نقش محافظ ش ۀارمطالعه بر روی دیو

 . رسد نمیدریا منطقی به نظر  طرف بهاین دیوار آخرین بخش شهر قبل از دریا بوده و گسترش شهر 
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اجزاء  های سفالگری و دیگرصنعتی و کوره های بخشمتوجه وجود  ،معماری خط ساحلی سیراف ۀبا مطالع     

از دیوار ساحلی  هایی بخش. البته شویم میشهر و در درون دیوار ساحلی  ۀشهر مانند مسجد جام  در حاشی
دیگری دیوار  های بخشمسجد جام ، از میان رفته و امروز نیز در حال تخریب بیشتر است و در  ۀمانند محدود

های سفالگری صنعتی به دلیل نیاز مبرم کوره ۀگزینی مجموعمکانمانده است. نخورده باقیدست کامال  ساحلی
 مسئله این ۀدهنددلیل نبوده و نشانبیساحلی  ۀدیوار ۀدر لب ،به وزش تند بادهای دریایی و خروج دود حاصله

 خرین بخش بندر سیراف قبل از دریا بوده و شهر بعد از این سازه ادامه نداشته است. آساحلی  ۀاست که دیوار

نداشتن گسترش  ۀدهندنشان ،به آثار معماری دسترسی نداشتن، شناسی زیر آبباستان یها پژوهشدر      
های ساحلی جدا شده و سازه ۀآهکی و مرجانی که از بدن یها سنگ ۀسیراف در درون دریا بود. قطعات پراکند

امواج و  وسیله بهساحلی  ۀ، حاصل تخریب تدریجی دیوارختلف در بستر دریا جای گرفته استبه فواصل م
سنگ آسیاب و  ،های پراکنده درون آب، قطعاتی از لنگرهای سنگیورود آن به دریاست. در میان یافته

های معماری و شواهد موجود در سازه کنار در. نماید میکار رفته در معماری سیراف جلب توجه هب یها سنگ

 ۀمطالع ۀدریاست. در نتیج طرف به شهر نیافتن گسترش ۀدهندبستر دریا، توپوگرافی بستر دریا نیز نشان
چنین استنباط نمود که بندر تاریخی سیراف دارای ابعادی مانند امروز  توان میشناسی موجود شواهد باستان

 های تخریبو  تر غربی های بخشدر  خصوص بهساحلی  ۀدر دیوار هایی تخریببوده و تنها در خط ساحلی 
امواج طوفانی  بر اثرکه به مرور زمان و صورت گرفته مسجد جام  پیرامون  ویژه بهبیشتری در سواحل شرقی 

های اخیر همچنان ادامه داشته است و با و نه زلزله و یا سونامی ایجاد شده است. این تخریب تدریجی در دهه

وایت هاووس در  های کاوشوضعیت موجود مسجد جام  و معماری پیرامون آن با وضعیت آن در زمان  ۀمقایس
 بر اثرهای دیوار ساحلی جاه هجری شمسی متوجه این تخریب خواهیم شد. امروزه نیز با تضعیف پایهپن ۀده

بزرگ از بدنه اصلی جدا شده و  نسبتا قطعات  صورت بههای ساحلی از سازه هایی بخشامواج سهمگین دریا، 
  .شود میخرد شده و وارد دریا  تر کوچکامواج به قطعات  ۀوسیل بهسپ  

 به اختصار چنین گفت: توان مین این بحث در پایا
  معماری مسنجم و مرتبطی با این بندر تاریخی وجود ندارد  گونه هیچدر درون دریا و سواحل سیراف

 است.  نیافتهو سیراف در جهت دریا گسترش 

 امواج دریا ایجاد شده و این تخریب تدریجی تا  در اثرهای ساحلی سیراف تخریب ایجاد شده در سازه
 ه امروز نیز ادامه داشته است. ب

 ساحلی سیراف به موازات ساحل و به مرور زمان ایجاد شده که میزان این تخریب در  ۀتخریب دیوار
 جاهای مختلف ساحل متفاوت است. 

 بهاز سیراف  بخشیواژگونی  ۀفرضیه و امروزی آن بود ۀدر محدود ،جنوبی ۀسیراف در جبه ۀگستر 
 . باشد نمیقبول با توجه به دالیل و شواهد ارایه شده، قابل زلزله به درون دریا ۀوسیل
  ساحلی ایجاد شده که شهر را از امواج  ۀفاصل بندر تاریخی سیراف و دریا، یک سازه و دیواردر حد

 .است کرده میدریا حفاظت 
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 نوشتپی

ارسال امواج  ۀوسیله ق نصب شده و بافزار است که بر روی قایافزار و نرمای از سختمجموعه ،دستگاه فیش فایندر .0

کار می رود. در برخی موارد ماهیگیران هصوتی و دریافت آن، برای اسکن بستر دریا در اعما. کم و شناسایی عوارض موجود ب

شده  برند و شاید نام دستگاه نیز از همین کاربرد ثانوی آن گرفتههای بزرگ ماهی از این ابزار بهره میبرای پیدا کردن دسته

تر مانند دستگاه ساب اسکن پروفایلر قادر است عالوه بر سطح دریا، تصاویری از زیر های پیشرفتهباشد. البته امروزه دستگاه

های تحقیقاتی نصب شده و خروجی آن بر روی ها بر روی کشتیبستر دریا در اختیار پژوهشگران قرار دهد. این دستگاه

 مونیتور قابل نمایش است.
 

 ضمائم

 
 )تصویر از گوگل (ای خلیج فارس و موقعیت سیراف اهوارهتصویر م -2تصویر 

 
 بررسی در خشکی و دریا ۀبندر سیراف و محدود ۀنقش -1صویر ت

 دیوار ساحلی با بقایای معماری، ای:، خط قهوهرودخانه سی در خشکی، خطوط آبی:برر ۀزرد: محدود                  

 (1، شکل 6: 1121بررسی در دریا )خاکزاد،  ۀمحدود آبی:                  



 77/ زیر آب شناسیتکیه بر مطالعات باستانتحلیل معماری بندر باستانی سیراف در بخش ساحلی با 

 

 
)تصویر از نگارنده( عملیات جستجو بستر دریا از سطح و بر روی قایق  با استفاده از دستگاه فیش فایندر -8تصویر   

 
)تصویر از نگارنده( شناسی زیر آبدریا برای بررسی باستان بهه برای آغاز عملیات غواصی ساحل آمادگی نگارند -2تصویر   

 

 
)تصویر از نگارنده( بررسی در زیر آب و ثبت مشاهدات بر روی صفحات مخصوص -5تصویر  
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میله آهنی)تصویر از نگارنده( ۀوسیل بهای دریا و جستجو بستر ماسه -6تصویر   

 

 
)تصویر از نگارنده( قطعاتی از لنگر سنگی در بستر دریا در سواحل سیراف کشف -7تصویر   

 

 
  )تصویر از نگارنده( پوشش گیاهی یا انباشت ماسه خاطر بهدشواری بررسی در سواحل سیراف -3تصویر 

 

 
 



 71/ زیر آب شناسیتکیه بر مطالعات باستانتحلیل معماری بندر باستانی سیراف در بخش ساحلی با 

 

 
هندسی یهای سنگساحلی و چیدمان  ۀاز دیوار هایی بخش -2تصویر  

 )تصویر از نگارنده(ساروجبا مالط  بیرونی آن ۀدر الی                                              

 

 
دیوار ساحلی ، خط ساحلی سیرافغربی  های بخشمعماری -21تصویر   

)تصویر از نگارنده( در این قسمت فرو ریخته است.   

 

 
ز نگارنده()تصویر ا قطعات بزرگی از دیوارهای مجاور مسجد در حال جدا شدن از بدنه هستند -22تصویر   
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  )تصویر از نگارنده(  مشرف به دریا  و ساحلی ۀدیوار ۀی بر لبرسفالگ ۀیک کور  -21تصویر

 
 

 
های اخیر دههایجاد شده در و میزان تخریب سیراف  ای مسجد جامع تصویر ماهواره -28تصویر  

ار متفاوت است(دیو های بخش دیوار ساحلی در مجاورت مسجد به سبب رعایت قبله با سایرجهت )  

(گوگل)تصویر از    
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