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 چکیده

لحاظ  بهغربی بیابان لوت واقع در جنوب شرق ایران را  ۀ، اهمیت حاشیشهداد ۀمحوطدر  شناختیهای باستاندوازده فصل کاوش

 ۀمحوط 87شناسایی ، حاصل آن شد شناختی باستانبررسی دشت لوت  1390در سال  کرده است. تر افزونشناختی باستان

 که متعلق پردازدمیپیش از تاریخ دشت لوت  هایبه زیستگاه روپیش ۀمقال .بوده استاسالمی  ۀتا دورپ.م پنجم  ۀباستانی از هزار

      مورد مطالعه در مجاورت بیابان لوت، الگوی استقراری  ۀمنطق رفتنگ قرار علتبه . م تا دوم پ.م هستندهای پنجبه هزاره

محیط در  باانسان های کنشبرهم بوده است. پیرامونش (Desert Landscape) ثیر منظرگاه بیابانیأتتحتدشت لوت تاریخ ازپیش

در الگوی  واقعیتی کهدنبال داشته است. را بهای متمایز منطقهگیری یک منظرگاه فرهنگی شگلمنظرگاه بیابانی دشت لوت، 

همچنین به روندهای استقراری دشت لوت و ، حاضر نوشتار. شوددیده میها نوع محوطهآنها و   ۀتوسعپراکنش استقرارها، الگوی 

 پردازد.میسنگی و عصر مفرغ مس ۀدورهای طبیعی و فرهنگی منطقه در منظرگاههای کنشبرهم
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 مقدمه. 1

به مدت هشت فصل علی حاکمی  ،پیش از انقالبرا واقع در بخش میانی دشت لوت شهداد باستانی  ۀمحوط

به مدت چهار فصل را میرعابدین کابلی  محوطه از انقالب نیز همینپس  (.Hakemi 1997، 1385)حاکمی  کاوید

ردیابی و شهداد،  ۀمحوطدر شناختی های باستانحاصل آن کاوش(. 1381، 1380، 1376)کابلی  کرددیگر کاوش 

یک با ها هیچاین کاوش است. بودهبه عصر مفرغ در دشت لوت  متعلقشهری  ۀرصد یکی از مراکز مهم جامع

 شناختی صورت نگرفته است، به همین دلیل نیز اطالعات و آگاهی ما ازهای پیشینی و پسینی باستانبررسی

باقی مانده صورت خرد مبهم و به الگوی استقراری منطقهطور کلی و به نفوذ و کنش مرکز شهری شهداد ۀحوز

عصر شهداد و یک دوره یعنی  ۀمحوطیعنی های پیشین تنها بر روی یک محوطه ، کاوشاست. از طرف دیگر

اند. مطالعه قرار نگرفتهسوم پ.م در دشت لوت مورد ۀهای پیش از هزاررو دورهاست و از این بودهمتمرکز  مفرغ

شناختی قرار گیرد مورد بررسی باستان 1390د تا دشت لوت در سال شاز اطالعات، سبب  فقدان این دست

به  ها همیشهکه کاوش های ماپرسشاز برخی  تواند بهمیفردی بهطور منحصربررسی به(. 1391)اسکندری 

نیاز برای ۀ موردتوان تولید داد ،ایهای منطقه، پاسخ دهد. تنها بررسیفتن به آنها را ندارندگ تنهایی توان پاسخ

شده در یک مراتب استقراری و رفتارهای انسانی پخشها، سلسلهتاریخ از منظرگاهازپیش ۀاستفاد ۀمطالع

این  ۀعالوه بر هدف اولی(. Banning 2002: 1)ها را داراست جای تمرکز بر محوطهمکانی گسترده به ۀگستر

شناسی کشور بوده باستان ۀنقش تکمیلجهت باستانی و یا هر اثر دیگر ها، بناها شناسایی محوطهبررسی که 

ه تاریخ منطقه انجام شدازهای اساسی پیشپرسشاز یافتن به پاسخ برخی بررسی مذکور با هدف دست ؛است

چگونگی  :تاریخ منطقه عبارتند ازازها و اهداف اصلی بررسی دشت لوت در ارتباط با جوامع پیشپرسش .است

ها، تغییرات و روندهای جمعیتی، ، چگونگی پویایی(cf. Kowalewski 2008) الگوها و روندهای استقراری

نفوذ و کنش مرکز  ۀحوزچگونگی سوم دشت لوت،  ۀشهرنشینی هزار هایردیابی و رصد الگو یا نحوه یا نحوه

منظرگاه منظرگاه طبیعی و های کنشبرهم در دشت لوت و همچنین شناخت شهری عصر مفرغی شهداد

 تاریخ دشت لوت. ازفرهنگی پیش

ای کنندهمحل بررسی نقش تعیین عنوان بهاین منطقه در جنوب شرق ایران  گزینشدر  دلیل مهمچند 

شناختی باالی باستان هایمایهیید بر توانأمهر تکه ر مفرغی شهداد ، وجود شهر عصنخست داشته است:

که آننفوذ مرکز شهری شهداد، به دلیل  ۀاطالعات پیرامون حوز زبودن دست ما اتهی، دیگر؛ نهادمیمنطقه 

در  خاص منطقه کهجغرافیایی موقعیت ، سوم و ای پیش از این در منطقه انجام نشده بودهیچ بررسی گسترده

یک منظرگاه که شهداد به بیابان لوت  ۀنزدیکی منطق نخست، :توان اشاره کردبه دو عامل مهم میاین زمینه 

غربی بیابان لوت  ۀدی حاشیموقعیت راهبر وجود آورده است و دیگرهفرهنگی بیابانی ویژه را در فالت ایران ب

طبیعی و کرمان و خراسان ایجاد کرده است. این ویژگی  طبیعی ارتباطی میان( Corridor)که یک داالن 

در ایجاد داالن طبیعی چه نقشی این فرضیه باشند که این  آزمون ها معطوف بهسبب شد تا بررسیجغرافیایی 

 ؟داشته استو حتی آسیای مرکزی تاریخ جنوب شرق ایران و خراسان بزرگ ازهای پیشفرهنگ میانارتباط 

های های شناسایی شده در بررسی، سفالبندی محوطهنگاری و دورهدر این پژوهش، معیار اصلی در گاه

  ای مقایسه ۀنگاری در مطالعهای گاهعنوان نشانهست. استفاده از سفال بههامحوطهشده از سطح آوریگرد

ها مدت که دورههای زیادی است و یا زمانیویژه جایی که توالی سفالی دارای وقفهساز باشد، بهلهتواند مسئمی
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های غرب دشت لوت محوطه های پیشنهادی براینگاریگاه(. Wilkinson 2003a: 223)بر بگیرند طوالنی را در

ویژه دشت )بهشهداد و دیگر مناطق استان کرمان  ۀآمده از منطقدستههای سفالی ببر مبنای مقایسه با داده

)دشت بردسیر( تل ابلیس  ۀهای اولیکار رفته برای دورههبندی فرهنگی و ترمینولوژی باستوار است. دورهبردسیر( 

مواد فرهنگی دشت بردسیر و دشت لوت  میان اتگرفت. اگرچه تشابه استفاده قرار برای دشت لوت مورد

ها نسبت به دیگر در برخی دوره هاشود و این تفاوتآنها مشاهده می میانهایی تفاوت همهاینباواضح است، 

های محوطه پنجم و چهارم پ.م( ۀ)هزارسنگی مس ۀهای استقراری دورها آشکارتر است. در این زمینه، دورهدوره

د. انهبندی شدشهداد دوره ۀشدکاوش ۀاساس محوطلی سفالی تل ابلیس و عصر مفرغ براساس توادشت لوت بر

تاریخی تپه دهنو و دهنو شرقی ازپیش ۀهای جدید در دو محوطهمراه کاوششهداد به ۀهای محوطکاوش

 بررسی ازشده های شناساییمحوطههای سطحی تا سفال اندنمودهاین امکان را فراهم  (1395)اسکندری شهداد 

 نگاری شوند. بندی و گاه، با اطمینان بیشتری دورهدشت لوت

 

 بررسی ۀمنظرگاه طبیعی محدود. 2

گیرد و دو بخش شهداد تحت بررسی شمال شرق استان کرمان را دربر می ۀپهنه و گسترلحاظ جغرافیایی،  به

 اند.ترتیب در شرق و جنوب شرق شهر کرمان واقع شدهشهداد و گلباف به و گلباف را در خود جای داده است.

بررسی را  ۀگستر بخش جنوبی ،بخش شمالی و گلباف ،هر دو در امتداد غرب بیابان لوت قرار دارند. شهداد

را )خبیص( روی هم یک بخش واحد به مرکزیت شهداد . تا نیم سده پیش، این دو بخش بر شودشامل می

دو بخش شهداد و گلباف  هربه  دشت لوت اصطالحی است کهدر اینجا ی است که ند. گفتدادنتشکیل می

های کرمان در غرب و بیابان کوهبخش شرقی رشته تحت بررسی یک منطقه میان ۀ. گستراطالق شده است

متفاوت  از دو منظرگاه طبیعی مورد مطالعه ۀبه دیگر سخن، منطق. (1 شکل) گیردلوت در شرق را دربر می

باریک و دراز در امتداد بیابان  دیگر دشت های غربی و از سوین کوههای بیدره سوتشکیل شده است، از یک

 لوت. 

 -کیلومتر عرض غربی 40جنوبی و -کیلومتر طول شمالی 100اش دارای بررسی در بیشترین اندازه ۀمحدود

 20کمتر از  که درحالیست؛ متر باالتر از سطح دریا 2500بیش از ارتفاع  در شرقی است. بخش کوهستانی

متر است. فاصله  400قرار دارد، ارتفاع از سطح دریا در حدود  لوتکیلومتر به سمت شرق جایی که دشت 

بررسی متفاوت  ۀتلف محدودخهای مبررسی، در بخش ۀلوت یعنی عرض محدود بیابانهای غربی و کوه میان

، جایی که شهر شهداد قرار دارد این فاصله به بیشترین حد خود ،ربی لوتغ ۀاست. در بخش مرکزی حاشی

 بررسی این فاصله به کمتر از ده کیلومتر  ۀرسد. در بخش جنوبی محدودحدود چهل کیلومتر می یعنی در

حاشیه غربی دشت لوت از طریق رودهای دائمی و موقتی  موردنیاز، آب شناسی ریخت زمینلحاظ  بهرسد. می

های غربی در شده است. این منابع آب از کوهمی تأمیناند، گرفتهمی بخش غربی سرچشمه که از کوهستان

بخش  ترین پرآباند. شدهلوت ختم می بیابانلوت به  و پس از گذشتن از عرض دشت شده  جاریجهت شرق 

س أفرسخ در ر شهداد قرار دارد. در این محل، منابع آب از چهار ۀافکنت که مخروطبررسی، جایی اس ۀمحدود

افکنه در سطح شدن به سمت شرق در بخش انتهایی مخروطگرفته و با جاریافکنه سرچشمه میمخروط

شهداد یعنی شرق شهر  ۀافکنمخروط پایانیشناسی، در بخش لحاظ زمین بهشده است. دشت پخش می
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اند. پراکنده هاکلوت آن سطح در شده از بیایان لوت وجود دارد کهی جداشناختزمین ۀصفحامروزی شهداد، یک 

های بخش شرقی این محدوده یک دهم هکتار تا بیست هکتار وسعت دارند، کلوت میان ،ها در این بخشکلوت

جایی که شهر عصر مفرغی شهداد شکل های بخش غربی یعنی که کلوتحالی، درتر هستندتر و وسیعتراکمکم

 ۀهای محیطی منطقشدن ویژگی تصویر کشیده تر هستند. اکنون، با بهتراکمتر و بسیار پرگرفته است، کوچک

ای مورد مطالعه قرار های استقراری منطقههای بررسی را با تفسیر بهتری از روندتوانیم دادهمورد بررسی، می

 دهیم. 

  

 
  

(86: 1391مقصودی و دیگران از: مبنا برگرفته  ۀ)نقش بررسی در غرب بیابان لوت ۀموقعیت جغرافیایی محدود: 1شکل    

 

 شناسیی دشت لوت: روشختشنابررسی باستان. 3

بررسی است.  شناسی باستانپژوهشی  بلندمدت ۀنخستین مرحله از یک پروژ ،شناختی باستان بررسی

اخیر دشت لوت است که تاکنون شامل بررسی دشت لوت،  ۀفصل نخست از پروژ ،دشت لوت شناختی باستان

توانند می شناختی باستانهای فشردگی، بررسی لحاظ ازشود. دهنو شرقی شهداد می ۀدهنو و تپ ۀکاوش در تپ

و  تا یک بررسی پیمایشی بسیار فشرده وسایل موتوریهای امروزی با از یک شناسایی کلی در امتداد جاده

غربی دشت لوت اجرا  ۀدر بررسی حاشی شود که رویکرد دوم دقیقاًگیرند. در اینجا ادعا نمیگسترده را دربر 

 روشکننده کوشید تا در چهارچوب چنین برنامه و رویکردی عمل کند. تیم بررسی همه بااین، ه استشد

های شناسایی محوطه ای وهای نقطهیافتن مکان معطوف بهتنها  لوت دشت غربی ۀحاشی شناختیباستان بررسی

مندی پراکنش آثار و باستانی منطقه نبوده است، بلکه در راستای شناخت، توضیح و تبیین الگومندی و نظام
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روش گسترده  هم ،اتخاذشدههای بررسی روش آنها نیز بوده است. میانکشف روابط معنادار مکانی 

(Extensive ) فشرده هم و(Intensive)  است . روش گسترده یک روش مرسوم برای بازدید هر مکانی استبوده

ها، تصاویر از نقشهاست ممکن  بررسیدر این  های باستانی در آنجا مشاهده شوند.رود محوطهکه انتظار می

استفاده شود. روش فشرده شامل  نیز زیای گوگل ارث، اطالعات محلی و مکان روستاهای امروماهواره

هایی که نیاز است تا چنین هاست. روش فشرده در بخشیافتن محوطه به هدفپیمایش در سطح زمین 

منظرگاه  دلیل. به آید درمیاجرا اغلب به های آب ها و جریانرودخانه ۀدر کران بررسی مانند به روشی پیاده شود

. شدانجام میمکان دیگر متفاوت  بهبررسی از مکانی  شناسی روش ، راهبرد وموردبررسی ۀطبیعی متنوع منطق

بررسی و  ۀها در محدودابی به الگوی استقراری واقعی منطقه و به دلیل تنوع منظرگاهی، برای دستدرواقع

بررسی چهار  شناسی روش کرد در بررسی نوعیضرورت ایجاب مینواحی،  از های برخیمایهتوانهمچنین 

 . درآیدبه اجرا  (Four-phase survey methodology) ایمرحله

)ده بررسی  تحت ۀگسترترین روستای غربی دشت لوت از شمالی ۀبررسی کلی حاشیشامل  ،نخست ۀمرحل

لوت را  بیابانیک دشت دراز و باریک در امتداد  نخست ۀمرحل ۀگستر. بود )کشیت(ترین روستا تا جنوبی سیف(

، هدف مرحلهد. در این شبررسی را شامل می ۀکوهستانی غرب محدود ۀدوم منطق ۀمرحل. گرفتدربر می

 ۀمرحلبود. در  سنگی پارینه ۀهای دورو همچنین سکونتگاه نشینی کوچاصلی دستیابی به استقرارگاهای موقت 

به سمت کوهستانی غرب  ی رودها و منابع آب منطقه که از مناطقهاسوم، یک بررسی پیمایشی در کرانه

ترین فاز، در فشرده درواقعبررسی دشت لوت،  شناسی روشچهارم  ۀمرحل. درآمدشرق جاری بودند به اجرا 

، یک این مرحله ۀگستربود. شده بخش مرکزی دشت شهداد یعنی پیرامون شهر عصر مفرغی شهداد متمرکز 

 ازتاریخ پیشای روی مکان استقراره بیابانی منطقه بر بوم-های زیستعارضه تأثیر ۀرا برای مطالع فرصت ویژه

کیلومتر  10×  10قرار دارد و ابعاد آن در حدود شهر امروزی شهداد در شرق  گستره. این کردمنطقه فراهم می

 ها پراکنده هستند.است. در این محدوده از دشت شهداد است که کلوت

: زمانی که یک به شکل زیر انجام شد برداری نمونهبط و ض ،ثبت شناسی روشدر بررسی دشت لوت،  

گردید و یک پالن دستی از محوطه تهیه و ثبت می GPSشد موقعیت آن با دستگاه محوطه شناسایی می

های سفالی نمونه ،نگاری نسبیگاه برای نهایت درشد و و محیط پیرامون آن توصیف می شناسی ریختسپس 

 ۀگستردر  Shdو با پیشوند  پیدرپیهای محوطه با شماره. هر دشمی آوری جمعشاخص از سطح محوطه 

از  استفادهشد. بیشترین طول و عرض هر محوطه با می کدگذاریبخش گلباف  ۀگستردر  Gbfبخش شهداد و 

های گونه شده شناساییهای شد تا ابعاد آن محاسبه شود. در این بررسی، محوطهمی گیری اندازه GPSدستگاه 

حاضر تنها  نوشتارای را شامل شدند. های صنعتی تا نقوش صخرهها، کارگاهها، بناها، گورستانتپهمتنوع مانند 

های گیرند. تمامی محوطهها را دربر میها و کارگاهتپه پردازد کهمیمنطقه  ازتاریخ پیشهای به محوطه

 ازتاریخی پیشهای اغلب محوطه .قطعات سفال بودکه غالب آنها  بودندهای سطحی دارای یافته ازتاریخی پیش

در این بررسی سعی شده است.  مشاهدهدر میان آنها ای نیز دورههای تک، هرچند محوطهبودندای دورهچند

شود. عالوه بر مسائل تافونمیک  گیری اندازههای سطحی سفالپراکنش دقیق هر محوطه بر اساس  ۀشد تا انداز

شود ها زمانی مشکل میگیری محوطههای باستانی، اندازهمحوطه ۀبرای همگذاری( مثال؛ فرسایش و رسوب عنوان به)

ابعاد  نکردمشخص بودندهای بزرگ در منطقه دارای رشد افقی محوطه که ازآنجاییای باشند. دورهکه چند
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. در بررسی دشت جای خود باقی بودههمچنان بهای کوچک، مشکل ، هرچند برای محوطهبودتر استقرار آسان

، چراکه نیز دست یابد برآورد جمعیتی به های بررسیتا بر اساس داده تالش کرد کننده بررسیت هیئلوت، 

ای هستند های استقراری بلندمدت در مطالعات منطقهروندهای مهم های جمعیتی از نشانهپویایی
(Wilkinson 2003b .) 

با یک  کنندگان بررسیبررسی،  ۀهای محدودبخشاز ها و مشکالت بررسی در برخی در باب محدودیت

مسیر قاچاق برای انتقال غیرقانونی  عنوان بهغربی لوت  ۀگونه که حاشیمحدودیت خطرناک مواجه بودند. بدین

   از  ی، پلیس در بخشرو ازاینشده است. تریاک از مرزهای پاکستان و افغانستان به خراسان استفاده می

های تا از عبور کارواناری کرده بود ذگمین ،بررسی در حاشیه بیابان لوتمورد  ۀهای جنوبی محدودبخش

جنوب غربی  ۀهایی از حاشیقاچاق جلوگیری کند. این محدودیت خطرناک سبب شد تا امکان بررسی بخش

غربی ۀ بیابان لوت وجود نداشته باشد. هرچند با کمک پلیس و افراد محلی تیم بررسی توانست تمامی حاشی

دو بخشی که بررسی نشد، به ترتیب  ؛را مورد پوشش بررسی قرار دهدکوچک دو بخش  استثنای بهبیابان لوت 

 کیلومتری جنوب شهر شهداد قرار دارند.  56و  30در فاصله 

 

 دشت لوت ازتاریخ پیشالگوی استقراری  .4

را  متأخراسالمی  ۀپنجم تا دور ۀاز هزارکه  انجامیدباستانی  ۀمحوط 87بررسی غرب دشت لوت به شناسایی 

و  سنگی مسهای به دوره که متعلق دتعلق دار ازتاریخ پیشبه دوران محوطه  23، این بینگیرند. از دربر می

نکته ضروری است که سه  این، ذکر شده شناساییهای محوطه در ارتباط با شمار. (1 ۀ)جدول شمارهستند مفرغ 

در نظر ( Urban Center)مرکز شهری  عنوان بهکه  (004و  022، 046) لوت دشت (Large Site) بزرگ ۀمحوط

 ازتاریخ پیشهای محوطه واحد ثبت شدند. ۀیک محوط عنوان بههای زیاد داشتن تپه با وجود ،اندگرفته شده

 13نگاری، لحاظ گاه بهشود. می (Workshop)کارگاهی  ۀمحوط 2استقراری و  ۀمحوط 21شامل  شده شناسایی

سوم  ۀمحوطه منتسب به هزار 12چهارم پ.م،  ۀمحوطه متعلق به هزار 15پنجم پ.م،  ۀهزاربه محوطه مربوط 

ای هستند و تنها دورهچند های مذکور غالباًدوم پ.م تعلق دارد. محوطه ۀمحوطه به اوایل هزار 2پ.م و تعداد 

در بخش مرکزی دشت شهداد یعنی محوطه(  21)ها . اکثر محوطهاستاستقرار  ۀیک دور ۀمحوطه دربردارند 8

های غرب دشت لوت یک طیف وسعت، محوطه لحاظ از. اند گرفته شکلشهداد  ۀافکندر بخش انتهایی مخروط

ترین آنها بیش از دویست هکتار وسعت هکتار و بزرگ 25/0 ترین محوطهد؛ کوچکنگیره را دربر میگسترد

 دارد. 

 پنجم و چهارم پ.م( ۀ)هزار سنگی مس ۀدور . 4-1

های ترین زیستگاهدشت لوت قدیمی سنگی مس ۀپنجم و چهارم پ.م یا استقرارهای دور ۀاستقرارهای هزار

 سنگی مس)پنجم پ.م  ۀالگوی استقراری هزار ه،آیند. در ادامشمار میدشت لوت بهانسانی یافت شده از بررسی 

 جداگانه بحث خواهد شد: طور بهجدید(  سنگی مس)چهارم پ.م  ۀو هزار قدیم و میانی(

  پنجم پ.م( ۀقدیم و میانی )هزار سنگی مس .4-1-1

تغییرات  و زمانی مهم در روند تکاملی جوامع انسانی فالت ایران بوده است ۀپنجم پ.م یک دور ۀهزار

همراه داشته اجتماعی را به مراتب سلسلههای تکنیکی و نظیر پیدایش نوآوری اقتصادی بنیادینی-اجتماعی
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 های قدیمی تلپنجم پ.م جنوب شرق ایران اندک است. کاوش ۀهزار یشناس باستاناست. اطالعات موجود از 

بخش اصلی اطالعات این   (Lamberg-Karlovsky and Beale 1986) و تپه یحیی(Caldwell 1967)  سابلی

در توالی فرهنگی تل ابلیس و یحیی، جدید،  ینگارگاهبر اساس اطالعات  دهد.جنوب شرق را تشکیل می ۀدور

پنجم پ.م  ۀسفالی هزارفرهنگ . پنجم پ.م تعلق دارند ۀبه هزار VI & Vو یحیی  I & IIابلیس  ۀدورتنها 

یعنی فرهنگ بردسیر، ابلیس و دشکر است.  )تل ابلیس(های همزمان در دشت بردسیر دشت لوت مشابه فرهنگ

الگوی پنجم پ.م نسبت داده شد.  رۀمحوطه، بر اساس سفال سطحی، به هزا 13در طی بررسی دشت لوت 

در بخش  هاشکل که تمامی محوطهبدین .استپراکنش استقرارهای این دوره در دشت لوت بسیار جالب 

 .(2)شکل اند شکل گرفتهبسیار کمی از یکدیگر  ۀدر فاصلافکنه مخروط مرکزی دشت لوت و در بخش پایانی

های الگویی در پراکنش فضایی زیستگاه چنین ایننقش اصلی را در ایجاد  محیطی زیستشک عوامل بدون

شهداد  ۀشهداد و آب در دسترس رودخان ۀافکنبخش انتهایی مخروطدشت لوت داشته است. زمین حاصلخیز 

 قسمت از دشت لوت دانست. این گیری استقرارها درتوان عوامل جاذبه برای شکلدر این بخش را می

 

 
 

قدیم و میانی( دشت لوت سنگی مسپنجم پ.م )ۀ : پراکنش استقرارهای هزار2شکل   
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  پ.م(چهارم ۀ جدید )هزار سنگی مس. 4-1-2

بسیار اندک است. اطالعات موجود از این دوره از  جنوب شرق ایرانجدید  یسنگ مس ۀدانش ما از دور

 Madjidzadeh 2008, Vidale and) آباد جیرفت، محطوط(Caldwell 1967) بردسیر آباد یعل ۀهای تپکاوش

Desset 2013) ، خواجه عسکر بمگورستان (Soleimani et al. 2016)، و  (1395)اسکندری  تپه دهنو شهداد

چهارم پ.م دارای  ۀتپه یحیی در هزاردست آمده است. هب( 1396اسکندری و دیگران محوطه ورامین جیرفت )

اطالعات موجود از این هزاره در دشت  رو ینازابوده است و  پ.م( 3100-3900) مدت یطوالنفرهنگی  ۀوقفیک 

گرفته در جنوب صورت یشناخت باستانهای فعالیت بسیار اندک است.آباد دولت-شاه ماران ۀصوغان و حوز

 آباد یعلکرمان و بلوچستان فرهنگ  ۀجدید در سراسر منطق یسنگ مس ۀکه در دور دهدشرق ایران نشان می

چهارم پ.م  ۀجدید یا هزار یسنگ مسۀ توان گفت که فرهنگ غالب دور، مییگرد عبارت بهوجود داشته است. 

دست هاز پاکستان نیز ب آباد یعلهای گفتنی است، مشابه سفالبوده است.  آباد یعلجنوب شرق ایران، فرهنگ 

 (.Mutin 2013)آمده است 

در دشت بردسیر شناسایی  آباد یعل ۀدر محوطدشکر فوقانی فرهنگ  ۀاز الی (IV)ابلیس  آباد یعلفرهنگ 

، دورنگساده، منقوش،  آباد یعلرنگ شامل و دارای پنج گونه سفالی نخودی (Chase et al. 1967:75-79)شد 

چهارم پ.م  ۀتاریخ اواسط تا پایان هزار ،کالدول (.Chase et al. 1967: 79)صیقلی و دارای نوار برجسته است 

شدن ویت و دایسون با توجه به یافت (.Caldwell 1967: 24)پیشنهاد کرده است  آباد یعلرا برای فرهنگ 

را همزمان با بانش قدیم  آباد یعلواریخته، فرهنگ های لبهبانش قدیم مانند کاسه ۀهای مشابه دورسفال

 ۀآباد را همزمان با دورعلی ۀکمرون پتری دور (.Voigt and Dyson 1992: 146) انددانسته پ.م( 3400-3250)

آباد محطوط ۀدر محوط های اخیرکاوش (.Petrie 2012)دانسته است  پ.م( 2950-3250)بانش قدیم و میانی 

)اسکندری  کرده است پیشنهادرا برای این فرهنگ  3250-3750 مطلق تپه دهنو شهداد، تاریخو  جیرفت

چهارم  ۀربع نخست هزاردر  (IVبه ابلیس IIIانتقالی از ابلیس  ۀدور)قدیم  آباد یعل ۀدور گانبه اعتقاد نگارند .(1395

در جنوب شرق  آباد یعلفرهنگ  زمانی ۀبازچهارم پ.م  ۀزمانی ربع دوم و سوم هزار ۀگیرد و بازپ.م جای می

 . ایران است

 ۀدر منطق (آباد یعل)فرهنگ جدید  یسنگ مس ۀمحوطه مربوط به دور 15بررسی دشت لوت به شناسایی 

قبل است.  ۀچهارم پ.م دشت لوت تقریبا مشابه دور ۀاستقرارهای هزارالگوی پراکنش د. منجر شمورد مطالعه 

شهداد در بخش میانی دشت لوت شکل  ۀافکنمخروط پایانیمحوطه در بخش  13استقرار این دوره،  15از 

 جدید نیز مورد سکونت قرار یسنگ مس ۀدر دور، پیشین ۀزیستگاه دور 9 تعداداند. در این بخش، گرفته

گیری دو ، شکلپیش ۀجدید با دور یسنگ مس ۀتفاوت اساسی در الگوی فضایی استقرارهای دوراند. گرفته

کیلومتری  15به ترتیب در  هالوت است. این زیستگاه یابانبغربی  ۀهای جنوبی حاشیزیستگاه در بخش

  وجود  (.3 ۀشمار)شکل اند گرفتهجنوب شهر امروزی شهداد قرار (004 ۀ)محوطکیلومتری  65و  (022 ۀ)محوط

است که  تأمل قابلجدید با فواصل زیاد از هم در امتداد بیابان لوت نیز  یسنگ مس ۀهایی از دورمحوطهتک

هکتار کمتر از چهار جدید دشت لوت دارای وسعتی  یسنگ مسهای شود. محوطهجلوتر بدان پرداخته می

 هکتار در این دوره است.  18دارای وسعتی برابر با  )تپه دهنو( 051 ۀهستند. تنها یک محوطه یعنی محوط
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  جدید( دشت لوت سنگی مسچهارم پ.م ) ۀ: پراکنش استقرارهای هزار3شکل 

  عصر مفرغ . 4-2

  تأییدمهر باالی دشت لوت در این دوره مایه عصر مفرغی شهداد بر توان ۀپیشین در محوطهای کاوش

، اطالعات بررسی اخیر در ارتباط با سیستم استقراری منطقهدر با توجه به وجود مرکز شهری شهداد نهد. می

یابد. بررسی دشت لوت می دوچنداناهمیت دشت لوت عصر مفرغ  (Urban Landscape)و منظر شهری 

های این دوره، ذکر این محوطه شمار. در ارتباط با داشت دنبالبهرا به عصر مفرغ  تعلقمحوطه م 12شناسایی 

چند ده  ،هستند که هریکبزرگ  ۀمحوطه، محوط 3، شده شناسایی ۀمحوط شمارنکته ضروری است که از این 

 ۀند. این سه محوطاهبزرگ ثبت شد ۀیک محوط عنوان به همگروهی  صورت به لیکن هم ؛گیردتپه را دربر می

 هکتار وسعت دارند. 200و  70، 170ترتیب هستند که به (044)کشیت و  (022)آباد مختار (،046)، شهداد بزرگ

 محوطه مربوط به 12 شماراست.  فرد منحصربههای عصر مفرغ دشت لوت بسیار الگوی پراکنش زیستگاه 

است که  گونهبدینپراکنش آنها  شیوۀ (.4)شکل در دشت لوت پراکنده شده است  )مفرغ قدیم(سوم پ.م  ۀهزار

یعنی جایی که استقرارهای  ،شهداد ۀافکنبخش میانی دشت، در بخش انتهایی مخروطمحوطه در  10تعداد 

ترین استقرار، شهداد، غربی ۀافکنمخروط پایانیدر بخش است.  شده  واقع اند،شکل گرفته سنگی مس ۀدور

بین  ایدیگر همگی در شرق آن در فاصله ۀمحوط 9هکتار وسعت دارد و  170شهداد است که بیش از  ۀمحوط

هکتار  5/4تا  3/0 های کوچکی هستند که بینها، محوطهاند. این محوطهکیلومتر پراکنده شده 4متر تا  300

 درسوم پ.م ۀ مرکز شهری شهداد در هزار (Satellite Sites)های اقماری توان آنها را محوطهوسعت دارند و می

دیگر از این دوره  ۀافکنه شهداد، دو محوطسومی بخش انتهایی مخروط ۀهزار ۀمحوط 10عالوه بر  گرفت. نظر
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 ۀکیلومتری جنوب محوط 15در دشت لوت قرار دارند. مختارآباد در  (004)و کشیت  (022)یعنی مختارآباد 

بخش بسیار  جز بههکتار است.  70های سطحی، وسعت این محوطه در حدود شهداد قرار دارد. بر اساس یافته

سوم پ.م تعلق دارد و هیچ استقرار جدیدتری در آن  ۀمحوطه به هزار ۀکوچکی در شرق محوطه، تمام گستر

شهداد در  ۀکیلومتری جنوب محوط 65بزرگ دیگر دشت لوت، کشیت است که در  ۀوجود ندارد. محوط

ن محوطه دارای وسعتی است. بر اساس مواد فرهنگی سطحی، ای شده  واقعجنوب غرب حاشیه بیابان لوت 

چهارم پ.م تعلق دارد، تمامی  ۀبه هزار که آنبخش کوچکی از  جز بههکتار است. این محوطه نیز  200بیش از 

 وسعتجدیدتر نیست. با توجه به  ۀدوراز سوم پ.م تعلق دارد و دارای هیچ استقراری  ۀآن به هزار ۀگستر

 ۀمراکز شهری هزار عنوان بهشهداد  ۀاز این دو در کنار محوطسومی، در اینجا  ۀهزار ۀبسیار زیاد این دو محوط

در ارتباط با این دو محوطه عصر مفرغی بزرگ در  توجه جالببسیار  ۀنکتشود. سوم پ.م دشت لوت یاد می

فضایی،  شناسی باستان منظراز های اقماری نیستند. دارای محوطه کدام هیچامتداد بیابان لوت این است که 

خاور  شناسی باستان شده تعریفهای اقماری دشت لوت با استاندارهای سومی بدون محوطه ۀمراکز شهری هزار

آمدن چنین الگوی منطقه نقش اصلی را در پدید بوم زیستشک، منظر طبیعی و نزدیک متفاوت است. بدون

 تأثیر بییی نیز در ایجاد چنین الگو (Functional)عالوه، عوامل کارکردی هفضایی در دشت لوت داشته است. ب

 شود. پرداخته می اشویژهسوم پ.م و الگوی  ۀبه تفسیر منظر شهری هزارنبوده است. جلوتر 

 
سوم پ.م )مفرغ قدیم( دشت لوت ۀ: پراکنش استقرارهای هزار4شکل   

 

 داده  رخسوم پ.م یا عصر مفرغ قدیم یک تحول اساسی در سیستم استقراری دشت لوت  ۀدر پایان هزار

محوطه  12استقرارها از  شمارروند و است. در این زمان مراکز شهری منطقه رو به افول گذاشته و از بین می

ای که به محوطهدو  .(5 ۀ)شکل شمار رسددوم پ.م می ۀسوم پ.م به دو محوطه بسیار کوچک در هزار ۀدر هزار
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های است. کاوش (046)شهداد  ۀو محوط 054دوم پ.م در دشت لوت تعلق دارند محوطه  ۀنخست هزار ۀنیم

سومی شهداد، استقرار کوچکی در این محوطه  ۀرفتن شهر هزاربیناز از حاکمی در شهداد نشان داد که پس

دست هشهداد ب C و B از کاوش در گورستانداشته است. مدارک و شواهد این فرهنگ وجود دوم پ.م  ۀدر هزار

در سیستم  شدید گفتنی است که تغییر. گرددمیبردوم پ.م  ۀاول هزار ۀبه نیمقدمت آن آمده است که 

دشت لوت نبوده است و در دیگر به هزاره تنها مختص این سوم پ.م در پایان  ۀهای هزاراستقراری فرهنگ

 شود. رود و رود هیرمند وضعیت مشابهی دیده میهلیل ۀمناطق جنوب شرق ایران مانند حوز

 
پ.م دشت لوتدوم  ۀاول هزار ۀنیم: پراکنش استقرارهای 5شکل   

 بحث. 5

منطقه  ازتاریخ پیشاز روند و الگوی استقراری  توجهی درخوراطالعات دشت لوت  شناختی باستانبررسی از 

و عصر مفرغ دشت لوت از منظر  سنگی مس ۀدور استقرارهایدر این پژوهش  .استخراج و گردآوری شد

در هایی پدیدهین چن ۀمطالع بامنظری  شناسی باستان. اند قرارگرفته موردمطالعهمنظری  شناسی باستان

ارتباط متقابل میان آنها و نیز شرایط جغرافیایی و سازمان فضایی  سوی بهما را  ،الگوهای استقراری چهارچوب

 ۀساختار درونی، سازمان فضایی، نحو ۀبه مطالع ،الگوی استقراری شناسی باستان در. کندمی رهنمونآنها 

این ترین مرحله در شود. مهمهای باستانی در بستر محیط پرداخته میپراکنش و روابط متقابل میان سکونتگاه

های ها و کاوشبررسی ۀدرنتیجاطالعات متنوعی است که  بندی طبقهها و ، تحلیل دادهشناختیرویکرد باستان

الگوهای استقراری  ۀدر این راستا، برای مطالع. شودمیمنطقه حاصل  بوم زیستای و مطالعات محیط و منطقه

های ای در حاشیه غربی لوت انجام شد. سپس، محوطهشی فشردهیو تغییرات جمعیتی دشت لوت، بررسی پیما

تا الگوی فضایی  سعی شد سرانجامشدند و بندی لحاظ گاهنگاری طبقه به، شده شناسایی ازتاریخی پیش



 1395، پاییز و زمستان 2شمارۀ  ،8دورۀ  ،شناسیمطالعات باستان  / 12

دشت  ازتاریخ پیشمورد تحلیل قرار گیرد. در ادامه به روند استقراری  استقرارها در بافت طبیعی دشت لوت

 شود. دوم پ.م پرداخته می ۀپنجم پ.م تا هزار ۀلوت از هزار

پنجم پ.م تعلق دارند.  ۀبه هزار شده شناختههای ترین زیستگاهقدیمیدر بررسی دشت لوت مشاهده شد 

ند. دهمی نشان را یپراکنش جالب الگوی و هکتار هستند چهار از کمتر وسعتی های این دوره دارایتمامی محوطه

 ۀشهداد، در فاصل ۀشهداد، شرق محوط هافکنپنجمی دشت لوت در بخش انتهایی مخروط ۀهزار ۀمحوط 13هر 

چهارم پ.م در بخش مرکزی دشت  ۀالگوی فضایی استقرارهای هزاراند. بسیار کمی از یکدیگر شکل گرفته

جدید نیز استقرارها در  سنگی مس ۀاست. در دور پنجم پ.م( ۀ)هزارقدیم و میانی  سنگی مس ۀلوت مشابه دور

تفاوت اساسی در الگوی فضایی اند. کمی از یکدیگر شکل گرفته ۀافکنه شهداد و در فاصلبخش انتهایی مخروط

غربی ۀ های جنوبی حاشیگیری دو زیستگاه در بخشقبل، شکل ۀجدید با دور یسنگ مس ۀاستقرارهای دور

 ۀ)محوطکیلومتری  15 ـ زیاد از یکدیگر ۀفاصل باامتداد بیابان لوت  ترتیب درها بهلوت است. این زیستگاه یابانب

 پایانی)بخش دیگر این دوره وجود دارند  ۀمحوط 13جایی که  ـجنوب  (004 ۀ)محوطکیلومتری  65و  (022

جدید با فواصل زیاد از هم در  یسنگ مس ۀهایی از دورمحوطهاند. وجود تکگرفته شکل ،افکنه شهداد(مخروط

 ۀغربی بیابان لوت در دور ۀتجاری در حاشیـ  تواند نشان از یک شبکه ارتباطیمیامتداد بیابان لوت 

 جدید باشد. یسنگ مس

دارای وسعتی به استثنای یک محوطه، همگی جدید دشت لوت  یسنگ مسهای محوطهلحاظ وسعت،  به  

 )تپه دهنو( 051محوطه چهارم پ.م دشت لوت،  ۀبزرگ متعلق به هزار ۀهکتار هستند. تنها محوطکمتر از چهار 

هکتار رسیده باشد. موقعیت این محوطه  18جدید وسعت آن به  یسنگ مس ۀرسد در دورمی به نظراست که 

دارد، یک موقعیت جدید قرار یسنگ مساستقرار  13افکنه شهداد یعنی جایی که در بخش انتهایی مخروط

تواند نشان از اطراف، می ۀدورهای هممرکزی است. موقعیت تپه دهنو و وسعت زیاد آن در مقایسه با محوطه

 جدید باشد.   یسنگ مس هاستقراری دشت لوت در دور اتبمر سلسلهاین محوطه در  ۀجایگاه ویژ

 ۀگیرد. در هزاردر عصر مفرغ قدیم یک تحول اساسی در روند استقراری و جمعیتی دشت لوت صورت می

 فقداند. نگیرلوت و با فواصل زیاد از هم شکل می یابانبشهری بزرگ در حاشیه  ۀسوم پ.م سه محوط

کز شهری بزرگ عصر مفرغ قدیم از یک مدل استقراری جدید در فالت ایران اهای اقماری برای این مرمحوطه

لوت و با فواصل زیاد از هم  یابانبدر امتداد  )شهداد، مختارآباد و کشیت(دارد. موقعیت قرارگیری این مراکز نشان 

در  (Caravan Stations) های کاروانیفراوان این مراکز، ایستگاه احتمال بهکند که این فرضیه را مطرح می

اند که جنوب شرق ایران را به آسیای مرکزی پیوند سوم پ.م آسیای جنوب غربی بوده ۀشبکه تجاری هزار

این مراکز بزرگ شهری در کریدور  یریگ شکل ،، موقعیت راهبردی دشت لوتیگرد عبارت بهداده است. می

سوم  ۀو مواد خام در شبکه تجاری هزارها ده است تا حرکت کاالسبب ش را لوت یابانبغربی  ۀطبیعی حاشی

 پ.م این بخش از آسیای جنوب غربی را کنترل کنند. 

 بوم یستزگفته شود که عالوه بر این نکته بایستی  ،الگوی استقراری عصر مفرغ دشت لوت ارتباط بادر 

سوم  ۀدر سازمان فضایی استقرارها در هزار کننده یینتع یارتباطی مهم، عامل راه  یکمنطقه، قرارگیری بر سر 

آمدن الگوی اصلی را در پدیدمنطقه نقش  بوم زیستشک، منظر طبیعی و بدوناست.  بودهپ.م دشت لوت 

حرکت همچنین غربی بیابان لوت و  ۀهای حاشیبودن بخش زیادی از زمینبیابانی. داشته استمنطقه فضایی 
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کنند سبب شرقی تنها عرض دشت را طی می ـ که همگی در جهت غربیهای آب ها و جریانعرضی رودخانه

، شرایط محیطی مذکور رو ازایند. به آب محروم باشهای زیادی از دشت لوت از دسترسی شده است تا بخش

 ده است. شسوم پ.م  ۀدر هزار ایویژهدر کنار نقش کارکردی دشت لوت، سبب پیدایش الگوی استقراری 

شکل که گیرد. بدیندوم پ.م صورت می ۀدر سیستم استقراری دشت لوت در آغاز هزارترین تحول شدید

اول  ۀسوم پ.م به دو استقرار بسیار کوچک در نیم ۀاستقرارهای وسیع و جمعیت زیاد دشت لوت در هزار

در دیگر مناطق و تخلیه جمعیت این تحول استقراری  است که ذکر  شایانیابد. دوم پ.م تقلیل می ۀهزار

هنوز پاسخ دقیقی برای این پدیده ارائه نشده است و نیازمند  است. شده مشاهدهجنوب شرق ایران نیز 

 شناسی است. دیرین اقلیم ویژه بهای رشتههای میانشناختی بیشتر و همچنین پژوهشمطالعات میدانی باستان

 

 . نتیجه6

منظری این بستر را فراهم  شناسی باستاندشت لوت با رویکرد  غربی ۀحاشی ازتاریخی پیشاستقرارهای  ۀمطالع

محیط پیرامون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. با توجه به  های متقابل میان انسان وکنشتا برهمآورد می

ست، بدیهی است که این منظرگاه د و دارای منظرگاه طبیعی بیابانیدارقرار بیاباناینکه دشت لوت در مجاورت 

روند و تحوالت  ۀمنطقه داشته باشد. مطالع ازتاریخ پیشزیادی بر روی منظرگاه فرهنگی  تأثیرطبیعی ویژه 

افکنه شهداد، شکل طولی این دشت لوت نشان داد که منظرگاه بیابانی لوت، مخروط ازتاریخ پیشاستقراری 

همچنین شرقی و  بیابان سمت بهودها از کوهستان غربی ت عرضی رمحدوده، نقش طبیعی ارتباطی، جه

 ۀهای دوررشد، تغییرات جمعیتی و الگوی استقراری زیستگاهۀ گیری، مدل توزیع، نحوها بر شکلکاربری زمین

های د که پویاییشاند. همچنین مشخص داشته فراوانی تأثیرغربی دشت لوت  ۀو عصر مفرغ حاشی سنگی مس

 در عصر مفرغ قدیم تا اینکهدارای یک روند رشد تدریجی بوده است  سنگی مس ۀدور جمعیتی دشت لوت در

مراکز شهری در این منطقه  گیری شکلبا  زمان همرسد که ، منطقه به اوج جمعیتی خود میسوم پ.م( ۀ)هزار

 تأثیرلوت تحتبیابان توان گفت که روند و الگوی استقراری حاشیه غربی می ،سخن آخر عنوان بهاست. 

 بیابانیدر مدل  آشکارافالت ایران است که این الگو در  نظیری کمبیابانی منظرگاه بیابانی منطقه دارای الگوی 

 متبلور است. دشت لوت  سوم پ.مۀ هزارمنظرگاه شهری 

 

 تشکّر و قدردانی

 شناسی باستان ۀخانم مهری جوادی و همچنین پژوهشکد ویژه بهکل میراث فرهنگی استان کرمان و از اداره

شناختی دشت لوت که در انجام این پروژه سپاسگزاریم. از اعضای تیم بررسی باستان شان همکاریکشور بابت 

 اند کمال تشکر را داریم. در کار میدانی ما را یاری نموده
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های شناسایی شده از بررسی دشت لوت و ادوار فرهنگی آنها: محوطه1 ۀجدول شمار  

 

 منابع
های شهداد و گلباف )دشت لوت(، کرمان، آرشیو پژوهشکده شناختی بخش (، گزارش بررسی باستان1391اسکندری، نصیر )

 باستان شناسی کشور )منتشر نشده(.

های باستان شناختی دشت لوت: نتایج کاوش دو تپه پیش از تاریخی                 چهاردمین فصل پژوهش»، (1395)ــــــــــــــــ 

تهران ، به کوشش مرتضی حصاری، نامه استاد میرعابدین کابلیمجموعه مقاالت جشن، «دهنو و دهنو شرقی دشت شهداد

 .95-75صص پژوهشگاه میراث فرهنگی، 

 ۀشناسی محوطهای باستان(، گزارش نخستین فصل کاوش1396پیتر فلزنر و نادر علیدادی سلیمانی ) ؛سکندری، نصیرا

 شناسی کشور )منتشر نشده(.باستان ۀورامین جیرفت، آرشیو پژوهشکد

تهران، ، به کوشش محمود موسوی، گزارش هشت فصل بررسی و کاوش در شهداد )دشت لوت((، 1385)علی حاکمی، 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی. 

، «شناسی دشت لوت در محوطۀ باستانی شهدادگزارش دهمین فصل کاوش گروه باستان»(، 1376کابلی، میرعابدین )

 .129-89، صص  سازمان میراث فرهنگی تهران،(، 1) شناسیهای باستانگزارش

 وسعت دوره )پ.م(

 )هکتار(
 ردیف نام محوطه

دوم ۀهزار سوم ۀهزار  چهارم ۀهزار  پنجم ۀهزار   

 * *  70 Shd 022 )1 )مختارآباد 

 * *  3 Shd 031 2 

 * * * 5/4  
Shd 032 

 )تپه دهنو شرقی(
3 

* *   170 
Shd 046 

 )محوطه شهداد(
4 

 *   3 Shd 047 5 

 * *  1 Shd 048 6 

   * 3/0  Shd 049 7 

  * * 25/0  Shd 050 8 

 * * * 21 Shd 051 )9 )تپه دهنو 

 * * * 65/0  Shd 052 10 

   * 5 /0  Shd 053 11 

*    3 Shd 054 12 

  *  1 Shd 055 13 

  * * 2/1  Shd 056 14 

  * * 3/0  Shd 057 15 

   * 2/1  Shd 058 16 

   * 5 /0  Shd 059 17 

  * * 1 Shd 060 18 

 * * * 3/0  Shd 061 19 

  * * 5/1  Shd 062 20 

 *   2 Shd 063 21 

 * *  5/0  Shd 076 22 

 * *  200 
Gbf 004 
 )کشیت(

23 
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، دفتر دوم، سازمان پژوهشنامه، «گزارش دوازدهمین فصل کاوش در محوطۀ باستانی شهداد»(، 1380ــــــــــــــــــ )

 . 266-239میراث فرهنگی، صص 

، دفتر چهارم، پژوهشنامه، («1374گزارش یازدهمین فصل کاوش محوطۀ باستانی شهداد )»(، 1381ــــــــــــــــــ )

 . 181-141، صص سازمان میراث فرهنگی

های غرب های روان بر سکونتگاهتحلیل مخاطرات ناشی از ماسه»(، 1391سعید نگهبان؛ سجاد باقری ) ؛مقصودی، مهران

 .96-83، شمارۀ اول. صص جغرافیا و مخاطرات طبیعی، «دشت لوت
Banning, E.B., 2002. Archaeological survey, mmanuals in archaeological Mmmethod, 

theory, and technique, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. 
Caldwell, R. J, (ed.). 1967. Investigations at Tal-i-Iblis (Illinois State Museum Preliminary 
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