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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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 یاجتماع يها یدگیچیپ زانیم سنجش منظور به یسنگ مس دوره يها سفال تخلخل زانیم یبررس
  جاریب قشالق تپه در سفال دیتول يمبنا بر

  
   2يدریح احمد و *1مترجم عباس

  
  

 چکیده
  

 استقرار انگريب محوطه نيا کاوش دارد. قرار جاريب شهرستان الماس چنگ بخش در رانيام چهل يروستا جنوب در قشالق تپه
 دوره آثار است. گرفته قرار استقرار مورد يکوتاه مدت يبرا زين  IIIوآهن متأخر مفرغ دوره در که است سنگي مس دوره در

 بدون ظ،يغل پوشش گروه؛ شش در محوطه نيا سنگي مس دوره سفال است. محوطه نيا يها داده ياصل بخش سنگي مس
 از ها سفال در يتوجه قابل يها تفاوت است. يبند ميتقس قابل ينخود و يخاکستر ،يا آشپزخانه پوک پوشش، مين پوشش،

 مورد رهيخم به توجه با ها سفال ديتول در ييگرا تخصص نييتع منظور به شوند.يم مشاهده ... و ظرافت اندازه، فرم، گروه، لحاظ
 است. شده نييتع گروه به توجه با هاسفال تخلخل زانيم سنگ، کيمکان يهاشيآزما يمبنا بر سفال ساخت يبرا استفاده

 زانيم در يداريمعن تفاوت است، گرفته انجام SPSS افزار نرم با که يآمار يها ليتحل و هيتجز يمبنا بر هاشيآزما جهينت
 هاسفال همه ديتول روند گريد يانيب به دهد.يم نشان هاگروه ريسا با ينخود گروه سفال نيب را مختلف يهاگروه سفال تخلخل

 متفاوت وهيش دو وجود لهأمس نيا است. شده يط وهيش کي به فيظر ينخود نوع سفال بجز محوطه نيا سنگي مس دوره در
 بتوان ديشا تخلخل، جينتا و ها آن کم تعداد ها،گروه ريسا با ينخود سفال کامل تفاوت به توجه با دهد.يم نشان را يسفالگر

   کرد. مطرح را هاآن بودن يواردات جنبه
 

  ي.سنگ مس دوره سفال بيجار، قشالق تپه تخلخل، گرايي، تخصص اجتماعي، هاي پيچيدگي :کلیدي يها واژه
  

 توليد مبناي بر اجتماعي هاي پيچيدگي ميزان سنجش منظور به سنگي مس دوره هاي سفال تخلخل ميزان بررسي .١٣٩٤ ا. حيدري و ع. مترجم ارجاع:
  .٥٩-٥١ ):١(١ اسالم. از پيش ايران شناسي باستان جستارهاي نشريه بيجار. قشالق تپه در سفال
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  مقدمه
 به يابيدست منظور به علوم ريسا از يريگ بهره امروزه

 يشناس باستان است. جيرا يامر ها رشته همه در بهتر جينتا
 اطالعات از يريگ بهره با و ستين يمستثن امر نيا از زين

 گشوده پژوهشگران برابر در را يديجد يها افق گريد علوم
 شيپ افتهي نيدارتريپا و نيتر فراوان عنوان به سفال است.

 مورد شناسي باستان يها افتهي گريد از شتريب خ،يتار از
 قرار هنر مورخان و شناسان انسان شناسان، باستان توجه
 متعلق سفال قطعه کي ).٢٨ :١٣٩٠ ،يي(طال است گرفته

 يزندگ نحوه و فرهنگ معرف تواند يم يخيتار دوره هر به
 توان يم را سفال ).٤ :١٣٧٩ ،ياني(ک باشد دوره آن مردمان

 ... و يفرهنگ قلمرو باورها، بوم، ستيز شت،يمع از يبازتاب
 توان يم که ييآنجا از دانست. مطالعه، مورد جامعه در

 آن سازنده جامعه يها يژگيو و طيشرا از يتابع را سفال
 يبهتر يبازساز به توان يم آن قيدق يبررس با پس دانست

 دوره از سفال ديتول پرداخت. مطالعه مورد جامعه از
 دوره ابد.ي يم ادامه يبعد ادوار در و شود يم شروع ينوسنگ

 استقرار ضمن که شود يم اطالق يا دوره به سنگي مس
 ياصل عامل عنوان به خوراک ديتول روستاها در کامل

 مطالعات حسب بر شوديم قلمداد شتيمع نيتام
 ق. ٥٥٠٠ حدود از يمرکز زاگرس شرق در شناسي باستان

 & Levine( است داشته تداوم  .ق.م ٢٩٠٠ حدود تا .م

young, 1986.( يها يدگيچيپ شيافزا با دوره نيا 
 ها، حرفه شدن يتخصص ،يا منطقه نيب روابط و ياجتماع

 :Rothman, 1989( شود يم شناخته ... و يفلزگر آغاز

 نهيزم در زين يتوجه قابل يها شرفتيپ دوره نيا در ).279
 مناطق ييايجغراف نظر از گاه گه و دهد يم يرو يسفالگر

 معرف سفال به توان يم مثالً رد؛يگ يم دربر را يعيوس
 ,Matney( يعل چشمه اي )Hamlin, 1975( دالما فرهنگ

 حضور يعيوس ييايجغراف محدوه در که نمود اشاره )1995
 دوره سفال مطالعه به که حاضر پژوهش در دارند.
 کردستان استان شرق در تالوار قشالق تپه سنگي مس

 از يريگ بهره با که است شده آن بر يسع پردازد يم
 يتر روشن يبازساز به آمار و يشناس نيزم علوم اطالعات

 انجام با منظور نيبد شود. پرداخته مطالعه مورد جامعه از
 سفال تخلخل زانيم يرو بر يآمار يها ليتحل و شيآزما

 يبرا استفاده مورد رهيخم نوع نييتع با تا است شده تالش
 آن در سفال شدن يتخصص زانيم گروه هر در سفال
 در تخصص شيافزا روند رد.يبگ قرار يبررس مورد جامعه

 ياجتماع يها يدگيچيپ شيافزا نشانگر تواند يم جامعه
 مورد جامعه شناخت در بزرگ يقدم توان يم لذا باشد؛

  برداشت. مطالعه
  
  ات پژوهشیکل

 جنوب يلومتريک ١ حدود در قشالق تپه محوطه
 شهرستان الماس چنگ بخش در رانيام چهل يروستا

 است گرفته قرار کردستان استان شرق در و جاريب
 ليحا کي عنوان به منطقه نيا ).٤ و ٣ ،٢ ،١ يها (شکل

 مرتفع ينواح و يمرکز زاگرس شرق مرتفع يها دشت نيب
 دارد قرار هياروم اچهيدر جنوب سمت به رانيا غرب جنوب

 است. بوده منطقه دو نيا نيب ياصل معبر خيتار طول در و
 در) ١٣٨٦( انيدريحنسب و  يوحدتکه  يا يبررس يط

 ثبت به محوطه ١٧ آوردند، عمل به تالوار سد ريآبگ حوضه
 متأخر ياسالم دوره تا سنگ مس دوره به مربوط که ديرس

 بود ها آن جمله از قشالق تپه محوطه که بودند
 نجات يها کاوش ).٥٨ :١٣٨٨ ان،يدريح و نسب ي(وحدت

 ١٣٩٢ و ١٣٨٩ يها سال در فصل سه يط تاکنون يبخش
   ).١٣٩٣ (مترجم؛ است دهيرس انجام به ١٣٩٣ و
  

  
 کردستان استان تیموقع نقشه -1 شکل

  

  
  کردستان استان نقشه -2 شکل
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 نسبت به قشالق تپه و رانیام چهل يروستا تیموقع -3 شکل

  جاریب شهر
  

  
 و رانیام چهل يروستا جنوب در قشالق تپه گاهیجا -4 شکل

  تپه یغرب جانب در تالوار رودخانه تیموقع
  

  خاك منطقه مورد مطالعه
ترين زمينه ساخت و توليد سفال خاک قابل  مهم

اين مهم حتي امروزه نيز مالک تعيين  يابي است دست
شهرهايي است که به کار توليد سفال اشتغال دارند. در 
مقياس توليد خانگي نيز توانمندي طبيعي در دسترس 
بودن خاک عامل مهمي محسوب شده است به نحويکه در 

هاي  يک دوره زماني و فرهنگي مشخص عالوه بر تفاوت
ر سيستم توزيع سبک شناسي ناشي از نوع خاک بلکه د

) ١٣٨٢گونه خاصي از سفال نيز مشهود است (عابدي، 
هاي مورد استفاده  خاک رس به عنوان ماده پايه در خاک

براي ساخت سفال است؛ اما تقريباً در کمتر جايي ميتوان 
طبيعي آن دست يافت و همواره نظر به  -به منابع خالص

فرسايش سطحي و جابجايي ترکيبات اصلي سطح زمين 
گردد اين مواد شامل انواع  ا مواد مختلف ترکيب ميب

اکسيدهاي فلزات تا ذرات کلسيت و سيليکات و همچنين 
هاست. هر کدام از اين مواد به نوبه خود منشاء در  کربنات

هاي منطقه دارند و در توليد نهايي سفال  بافت کاني
پذيري و  تأثيراتي به مانند رنگ سفال، استحکام و شکل

کنند. از  مل دماي کوره پخت و ... را ايجاد ميهمچنين تح

 ساختاري ايرانزمين  بندي اساس تقسيم سوي ديگر بر
بخش عمده شرق زاگرس مرکزي حد فاصل زاگرس مرتفع 

شرقي  جنوب -غربي و فالت مرکزي ايران در امتداد شمال
 and King, 1981گيرد ( قرار ميسيرجان  -پهنه سنندج در

Berberianپهنه خود تشکيل شده از  ). در اين
هاي زمين ساختي متفاوتي است اما در حد  ساختمان

 هاي  سنگ از بيجار عمدتاً بسياري -فاصل همدان
 هايي،  سنگ هايي تختگاه صورت به گاه كه آتشفشاني

 ريخت و شکل با اند، پوشانده را کواترنري از تر کهن
 ميکيژئودينا تاريخچه اساس اند. بر رخنمون يافته گوناگون
 از پس هاي سنگ مطالعه، مورد هاي سنگ زاگرس، کوهزاد
 کششي هاي سامانه راستاي امتداد در که هستند برخورد

در ). ١٣٩١اند (ملکي و ديگران،  آشکار شده سطح در
هاي  مجموع با توجه به ترکيبات رسوبي سطحي و فعاليت

ولکانيسم دروني در خاک منطقه عالوه با تشکيالت مارني 
ذرات کوارتز، فلدسپات و ميکاي حاصل از تخريب و انواع 

شناسي خاک منطقه ديده  ها در ريخت فرسايش اين نهشته
هاي پايه در تشکيل خاک  شود اين اجزا به عنوان کاني مي

هاي در آن  چند وجود ناخالصي شوند. هر رس محسوب مي
هاي کربناته از اهميت آن براي ساخت و  مانند انواع سنگ

  به شدت کاسته است. توليد سفال
  

  ها بندي و انتخاب نمونه سفال طبقه
سنگي محوطه را  بندي سفال دوره مس مطالعه و طبقه

). آثار ١٣٨٩مترجم و حيدري به انجام رساندند (حيدري، 
سنگي، اوايل  دوره مس ٣به دست آمده از محوطه نشانگر 

 Motarjem andاست ( متأخرعصر مفرغ و دوره آهن 

Sharifi, 2014هاي اين محوطه و استقرار  ). بيشتر داده
هاي  باشد. سفال سنگي مي اصلي مربوط به دوره مس

بندي  گروه تقسيم ٦سنگي محوطه در  مربوط به دوره مس
اند شامل: پوشش غليظ، بدون پوشش، نيم پوشش،  شده

باشند. بجز  اي، خاکستري و نخودي مي پوک آشپزخانه
ساز، شاموت کاه و  دست ها سفال نوع نخودي بقيه گروه

  پخت ناقص دارند.
 يبرا سفال نمونه ٢٥ تعداد تخلخل نييتع منظور به
 به مربوط نمونه ٩ .)٤(جدول شدند انتخاب شيآزما انجام
 از ها يژگيو نظر از نکهيا به توجه با ظيغل پوشش گروه
 محوطه يسفال يها داده نيشتريب و داشتند يشتريب تنوع

 دارا را سفال) کل درصد ٧٩ (حدود سنگي مس دوره در
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 پوشش، بدون گروه شامل ها گروه از کي هر از است. بوده
 از و نمونه ٣ يخاکستر و يا آشپزخانه پوک پوشش، مين

 در شد. انتخاب نمونه ٤ زين ينخود سفال گروه
 هر در ها نمونه تعداد نيب يدار يمعن رابطه يبردار نمونه
 به شد، برقرار ها سفال کل نيب در گونه آن نسبت با گروه

 لحاظ از يواقع يفضا با نمونه يفضا تعداد گريد انيب
 تخلخل زانيم سنجش يبرا دارد. کامل انطباق نسبت
 شود. يم استفاده سنگ تخلخل نييتع جيرا روش از سفال
 کيمکان يها شيآزما دستورالعمل اساس بر زين کار يمبنا

 ).١٣٨٠ سروش، و فرد يمي(فه است گرفته انجام سنگ
 دانشگاه يشناس نيزم شگاهيآزما در شيآزما کار هيکل

  است. گرفته انجام نايس يبوعل
  است: ازين مورد ريز فيتعار بهتر، درک منظور به
 نمونه کي جامد جرم اي خشک جرم ):Ms( خشک جرم

 cيدما در شدن خشک از پس نمونه جرم از است عبارت
 به نمونه جرم از است عبارت که ):Msat( اشباع جرم ١٠٥٠
 که ):Msub( ور غوطه جرم شده جذب آب مقدار جرم اضافه

 شناور حالت به آب در که يوقت نمونه جرم از است عبارت
  رد.يگ يم قرار

 حجم به منافذ حجم نسبت از است عبارت ):n( تخلخل
 و فرد يمي(فه شود يم انيب درصد حسب بر که نمونه کل

  ).٦٦ :١٣٨٠سروش،
  مقابل: رابطه طبق

)١(                                                 100×  =      
  ش:يآزما يازبراين مورد ليوسا

 درجه داشتن نگه ثابت و ديتول تيقابل با گرمخانه -١
   درجه ٣ معادل يدقت با گراد يسانت درجه ١٠٥ حرارت

  گرم ١/٠ دقت با تاليجيد يترازو -٢
 با نمونه حجم نييتع منظور به دسيارشم يترازو -٣

  )٦٩ : ١٣٨٠سروش، و فرد يمي(فه نامنظم يهندس شکل
  

  شیآزما شرح
 سنگ تخلخل نييتع وهيش از شيآزما انجام يبرا

 (کوره) گرمخانه داخل در ها نمونه ابتدا است. شده استفاده
 ساعت ٢٤ مدت به گراد يسانت درجه ١٠٥± ٣يدما در

 آب هيکل ريتبخ منظور به عمل نيا شوند.يم داشته نگه
 خارج از بعد ).٦ و ٥ يها (شکل باشد يم نمونه در موجود
 وزن گرم، ١/٠ دقت با ييترازو با کوره از ها نمونه کردن
 نمونه خشک جرم صورت نيا در شود.يم محاسبه ها نمونه

 ٢٤ مدت به ها نمونه بعد مرحله در آمد. خواهد دست به
 آن در کامل طور به آب تا شوند يم گذاشته آب در ساعت
 خارج با ).٧ (شکل شوند اشباع اصطالح در و کند نفوذ

 خشک دستمال با يپشت و ييرو سطح ازآب ها نمونه کردن
 به يبرا شود. محاسبه اشباع جرم تا شونديم وزن دوباره و

 و يخال يفضا حجم اندازه به تخلخل مقدار آوردن دست
 شکل ها نمونه چون لذا است؛ ازين مورد نمونه حجم
 جرم دسيارشم يترازو از استفاده با ندارند منظم يهندس
 ).٨ (شکل ميآور يم دست به را ور غوطه
 آب جرم اشباع جرم از خشک جرم مقدار کردن کم با

  رابطه: طبق د،يآ يم دسته ب نمونه در موجود
)٢                                        (Ms   Msat  - = Mw  

 در است برابر آب حجم با آب جرم که نيا به توجه با
 م:يدار رابطه طبق جهينت
)۳                                                   (Vw  =  Mw  
  

  
 دادن قرار منظور به يفلز ظرف در ها سفال گذاشتن -5 شکل

  کوره در
  

  
  (گرمخانه) کوره -6 شکل
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 اشباع منظور به آّب در ها سفال گذاشتن -7 شکل

  

  
  دسیارشم يترازو -8 شکل

  
 دست به )Vv( يخال يفضا حجم صورت نيبد پس
 مقدار نمونه ) ( کل حجم نييتع منظور به آمد. خواهد

 دو داشتن با م.يکن يم کم اشباع جرم از را ور غوطه جرم
 در اعداد دادن قرار و کل حجم و يخال يفضا حجم مقدار

 شود. يم محاسبه نمونه هر تخلخل زانيم تخلخل فرمول
 جرم زانيم ها نمونه تک تک يبرا که است ذکر به الزم

 ،يخال يفضا حجم ور، غوطه جرم اشباع، جرم خشک،
 درصد حسب بر تخلخل زانيم تينها در و کل حجم

   است. دهيگرد محاسبه
  
  شیآزما جینتا لیتحل

 ها نمونه تخلخل زانيم جينتا ليتحل و هيتجز منظور به
 از -گريهمد با گروها رابطه سنجش و گروه به توجه با -

 روابط يدار يمعن سطح تا است شده استفاده يآمار روش
 يفيتوص آمار از ها داده ليتحل و هيتجز در شود. يبررس

 انحراف و نيانگيم ،يفراوان يها شاخص جداول، رينظ
 آمار از پژوهش يها هيفرض يبررس در و استاندارد
 راهه کي انسيوار زيآنال آزمون رينظ ياستنباط

)ANOVA( شفه يبيتعق آزمون و )scheffe( نا ليدل به 
 و پور بي(حب است شده استفاده ها نمونه حجم بودن برابر
 يآمار يها ليتحل و هيتجز يتمام ).٥٦٥ :١٣٩٠ ،يصفر

 سطح است. گرفته انجام ٢١ نسخه spss افزار نرم با
 شده گرفته نظر در )≥٠١/٠p( پژوهش نيا در يدار يمعن

  .است شده هئارا ٤ و ٣ ،٢ ،١ يها جدول در جينتا و
هاي آماري است شرح اطالعات توصيفي داده ١جدول 

که در اين پژوهش نشان دهنده تعداد هر گروه، ميزان 
ميانگين و انحراف از معيار و ضريب اطمينان براي سنجش 
ميانگين و کمترين و بيشترين ميزان تخلخل در هر گروه 

عدد و  ٩است. به عنوان نمونه تعداد گروه پوشش غليظ 
رين باشد که کمت ) مي٠٣/٤٠± ٨٨/٢انحراف معيار آن (

و بيشترين مقدار  ٦٣/٣٦مقدار تخلخل در اين گروه برابر 
ها  بوده است. اين روند در همه گروه ٣٨/٤٥آن برابر 

مطابق جدول برقرار است. اين جدول اطالعات اوليه را به 
دهد  هاي آماري در اختيار ما قرار مي منظور انجام تحليل

  پردازيم.ها مي که در ادامه به آن
ميانگين گروها  داري بيناختالف معني ٢نتايج جدول 

براي نشان دادن  )؛ بنابراينp>٠١/٠( گذارد به نمايش مي
کنيم. با  استفاده مي اين اختالف از آزمون تعقيبي شفه

دار  توجه به اينکه اختالف در بين اين شش گروه معني
اي چندگانه  اي يا مقايسه هاي دنباله است، به انجام آزمون

استفاده خواهيم نمود، که نتايج آن در  Scheffeاز آزمون 
  آمده است. ٣جدول 

نشان دهنده آن است که ميانگين گروه  ٣نتايج جدول 
پوشش غليظ با ميانگين؛ گروهاي بدون پوشش، نيم 

داري  اي و خاکستري اختالف معني پوشش، پوک آشپزخانه
). اما بين ميانگين گروه پوشش غليظ با <٠٥/٠p(ندارد 

  ).p>٠١/٠(داري وجود دارد  اختالف معني گروه نخودي
ميانگين گروه بدون پوشش با ميانگين گروهاي 

اي و خاکستري اختالف  پوشش، پوک آشپزخانه نيم
)؛ اما بين ميانگين گروه بدون <٠٥/٠p(داري ندارد  معني

داري وجود  پوشش با ميانگين گروه نخودي اختالف معني
  ).p>٠١/٠(دارد 

هاي پوک  پوشش با ميانگين گروه ميانگين گروه نيم
داري ندارد  اي و خاکستري اختالف معني آشپزخانه
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)٠٥/٠p>پوشش غليظ با  ). اما بين ميانگين گروه نيم
داري است  ميانگين گروه نخودي اختالف معني

)٠١/٠<p.(  
اي با ميانگين گروهاي  ميانگين گروه پوک آشپزخانه

). اما بين <٠٥/٠p(داري ندارد  خاکستري اختالف معني

اي با گروه نخودي اختالف ميانگين گروه پوک آشپزخانه
 ).p>٠١/٠(داري است  معني

بين ميانگين  گروه خاکستري با گروه نخودي اختالف 
  ).p>٠١/٠(داري است  معني

  
  )Descriptives( -1 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم تعداد گروه
 درصد ٩٥ نانياطم فاصله

 حداکثر حداقل
 باال حد نييپا حد

 ٣٨/٤٥ ٦٣/٣٦ ٢٥/٤٢ ٨٢/٣٧  ٨٨/٢ ٠٣/٤٠  ٩  ظيغل پوشش
 ٥٧/٤١ ٧٣/٣٣ ٩٦/٤٧ ١٦/٣٨ ٩٨/٣ ٠٦/٣٨  ٣  پوشش بدون

 ٤١/٣٥ ٨٢/٣٣ ٧٥/٣٦ ٦٩/٣٢ ٨١/٠ ٧٢/٣٤  ٣  پوشش مين
 ١٤/٤٠ ١٧/٣٦ ١٣/٤٣ ٢٦/٣٣ ٩٨/١  ١٩/٣٨  ٣  يا آشپزخانه پوک

 ٨٤/٣٧ ٩٥/٣٦  ٤٩/٣٨  ٢٨/٣٦ ٤٤/٠ ٣٩/٣٧ ٣  يخاکستر
 ٤٦/٢٧ ٩٣/٢٤  ٧١/٢٧ ٣١/٢٤ ٠٦/١ ٠١/٢٦  ٤  ينخود
 ٣٨/٤٥ ٩٣/٢٤ ٥٩/٣٨ ٢٦/٣٤ ٣٤/٥ ٣٨/٣٦  ٢٥  جمع

  
  )ANOVA( یشناخت   چرخه با عملکرد طرفه کی انسیوار زیآنال آزمون یخروج -2 جدول

  F P-value آماره مربعات نيانگيم  df  مربعات مجموع خطا منبع

  **٠١/٠  ٨٠٦/١٩  ٩٣١/١١٥  ٥  ٦٥٦/٥٧٩  يگروه نيب
    ٨٥٣/٥  ١٩  ٢١٤/١١١ يگروه درون

     ٢٤  ٨٧٠/٦٩٠ کل

  
  )Scheffe-Dependent Variable -Multiple Comparisons( -3 جدول

 Sig  نيانگيم اختالف  شونده سهيمقا گروه  ياصل گروه

  ظيغل پوشش

  ٩٠٨/٠  ٩٧/١  پوشش بدون
  ١٠١/٠  ٣١/٥  پوشش مين
  ٩٢٩/٠  ٨٤/١  يا آشپزخانه پوک

  ٧٤٥/٠  ٦٤/٢  يخاکستر
  **٠٠٠/٠  ٠٢/١٤  ينخود

  پوشش بدون

  ٧٢١/٠  ٣٤/٣  پوشش مين
  ٠٠٠/١  −١٣/٠  يا آشپزخانه پوک

  ٠٠٠/١  ٦٧/٠  يخاکستر
  **٠٠٠/٠  ٠٤/١٢  ينخود

  پوشش مين
  ٦٨٨/٠  −٤٧/٣  يا آشپزخانه پوک

  ٨٦٦/٠  −٦٦/٢  يخاکستر
  **٠٠٨/٠  ٧٠/٨  ينخود

  ٩٩٩/٠  ٨٠/٠  يخاکستر  يا آشپزخانه پوک
  **٠٠٠/٠  ١٧/١٢  ينخود

  **٠٠٠/٠  ٣٧/١١  ينخود  يخاکستر
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  هاي مورد مطالعه اطالعات آماري داده -4 جدول

 يسفال گروه شماره
 خشک جرم
 )گرم(

ع اشبا جرم
 )گرم(

 ور غوطه جرم
 )گرم(

 حجم اي جرم
 àآب

 کل حجم
 نمونه

 تخلخل
 )درصد(

  ٦٣/٣٦  ٥/١٦٩  ١/٦٢  ٤/١٣٥  ٧/٣٠٤  ٦/٢٤٢  ظيغل پوشش  ١
  ١١/٣٨  ٦/٢٨  ٩/١٠  ٧/٢٢  ٣/٥١  ٤/٤٠ ظيغل پوشش  ٢
  ٢٣/٤١  ٤/١٩  ٨  ٤/١٥  ٨/٣٤  ٨/٢٦ ظيغل پوشش  ٣
  ٥٤/٤١  ٢/٢٧  ٣/١١  ٩/١٩  ١/٤٧  ٨/٣٥ ظيغل پوشش  ٤
  ٧٦/٤٢  ٤/٣٠  ١٣  ٧/٢٠  ١/٥١  ٢/٣٨ ظيغل پوشش  ٥
  ٣٨/٤٥  ٩/٢٤  ٣/١١  ٥/١٨  ٤/٤٣  ١/٣٢ ظيغل پوشش  ٦
  ٤٢/٣٨  ١٩  ٣/٧  ٧/١٦  ٧/٣٥  ٥/٢٨ ظيغل پوشش  ٧
  ٢٥/٣٧  ٣/١٥  ٧/٥  ٤/١٢  ٧/٢٧  ١/٢٢ ظيغل پوشش  ٨
  ٠٢/٣٩  ٣/١٢  ٨/٤  ٧/٩  ٢٢  ٢/١٧ ظيغل پوشش  ٩
  ٧٣/٣٣  ٩/١٠٧  ٤/٣٦  ٨/٧٦  ٧/١٨٤  ٣/١٤٨  پوشش بدون  ١٠
  ٩/٣٨  ٣/١٦٦  ٧/٦٤  ٣/١٠٨  ٦/٢٧٤  ٩/٢٠٩ پوشش بدون  ١١
  ٥٧/٤١  ٥/٦٣  ٤/٢٦  ٦/٣٨  ١/١٠٢  ٧/٧٥ پوشش بدون  ١٢
  ٩٥/٣٤  ٦/١٤١  ٥/٤٩  ٩٨  ٦/٢٣٩  ٢/١٩٠  پوشش مين  ١٣
  ٨٢/٣٣  ٦٣  ٣/٢١  ٤/٦٨  ٤/١٣١  ١/١١٠ پوشش مين  ١٤
  ٤١/٣٥  ٦/٨١  ٩/٢٨  ٣/٤٩  ٩/١٣٠  ١٠٢ پوشش مين  ١٥
  ١٧/٣٦  ٣/٤٢  ٣/١٥  ٢/٣٠  ٥/٧٢  ٢/٥٧  يا پوکآشپزخانه  ١٦
  ١٤/٤٠  ٩/٩٦  ٩/٣٨  ٤/٦٤  ٣/١٦١  ٥/١٢٢ يا آشپزخانه پوک  ١٧
  ٢٨/٣٨  ٩/٩١  ٢/٣٥  ٧/٣٢  ٦/١٢٤  ٤/٨٩ يا آشپزخانه پوک  ١٨
  ٣٩/٣٧  ٣/١٢  ٦/٤  ٥/١١  ٨/٢٣  ٢/١٩  يخاکستر  ١٩
  ٨٤/٣٧  ٥/٣٢  ٣/١٢  ٨/٣٤  ٣/٦٧  ٥٥ يخاکستر  ٢٠
  ٩٥/٣٦  ٩/٢٤  ٢/٩  ٧/١٨  ٦/٤٣  ٤/٣٤ يخاکستر  ٢١
  ٩٣/٢٤  ٣/٣٩  ٨/٩  ٨/٣٧  ١/٧٧  ٣/٦٧  ينخود  ٢٢
  ٠٧/٢٦  ٧/٤٨  ٧/١٢  ٥/٤٩  ٢/٩٨  ٦/٨٥ ينخود  ٢٣
  ٤٦/٢٧  ٢/١٤  ٩/٣  ٨/١٥  ٣٠  ٢/٢٦ ينخود  ٢٤
  ٦١/٢٥  ١/١٢  ١/٣  ١/١٣  ٢/٢٥  ١/٢٢ ينخود  ٢٥

à است. برابر آب حجم و جرم  
  

نيز نشان داده شده است که  ٥نتايجي که در جدول 
ها در  بيانگر از اين است که بجز گروه نخودي ديگر گروه

داري از  گونه اختالف معني هيچيک مجموعه قرار دارند و 
ها را تحت  توان آن  لحاظ آماري با همديگر ندارند و مي

  عنوان يک گروه بررسي کرد.
هاي سفالي مورد  خط افقي بيانگر گروه ١در شكل 

آزمايش و خط عمودي بيانگر ميزان تخلخل هر گروه بر 
شود اختالف  گونه که مشاهده مي حسب درصد است. همان

سنگي بجز گروه  هاي سفالي دوره مس روهجزيي بين گ
توان از آن  نخودي وجود دارد که در تجزيه و تحليل مي

پوشي کرد اما اختالف واضحي بين ميزان تخلخل  چشم
ها سفال با سفال نخودي وجود دارد و  همه سفال

  دهد. داري رابطه را نشان مي معني
  

 )scheffe a,b( -5 جدول

  تعداد  گروه
  رمجموعهيز

Subset for alpha = 0.05  
٢  ١  

    ٠١/٢٦  ٤  ينخود
  ٧٢/٣٤    ٣  پوشش مين

  ٣٩/٣٧    ٣  يخاکستر
  ٠٦/٣٨    ٣  پوشش بدون

  ١٦/٣٨    ٣  يا آشپزخانه پوک
  ٠٣/٤٠    ٩  ظيغل پوشش

Sig   ١٨٢/٠  ٠٠٠/١  
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 یسفال مختلف يها گروه تخلخل زانیم نیانگیم -1 شکل
  )درصد(

  
  يریگ جهینت

 ليتحل و هيتجز و شيآزما از حاصل جينتا يبررس با
SPSS دوره يهاسفال ديتول يبرا که گفت توانيم ها داده 
 مين پوشش، بدون ظ،يغل پوشش يهاگروه سنگي مس

 کي از قشالق تپه يخاکستر و يا آشپزخانه پوک پوشش،
 سفال ديتول روند يعبارت به است؛ شده استفاده رهيخم نوع
 وهيش کي به ها سفال گروه ٥ نيا يبرا سنگي مس دوره در
 دوره نيا در ها سفال که است يحال در نيا است؛ شده يط

 نيا سفال زند.يتما قابل هم از پرداخت اساس بر تنها
 ف،يظر يها گروه در توان يم را سنگي مس دوره در محوطه
 از دوره نيا سفال بدنه ضخامت داد، يجا خشن و متوسط

 ظاهر در چند هر و است ريمتغ متر يسانت ٤ تا متريليم ٣
 ديتول در روند چند توان يم و دارند ساخت در تفاوت ينوع
 اما پخت)؛ دادن، ورز ره،يخم نوع در (تفاوت دهند نشان را

 يها گونه همه در افزوده زانيم و رهيخم ديتول عمالً
 تخلخل زانيم لفهؤم که رايز است؛ کساني باًيتقر متفاوت،

 هرچند است. بوده رهيخم ديتول در يکيتکن وحدت انگريب
 يها گونه از ياديز تعداد کشف به توجه با دوره نيا در

 خود که يگل يها توکن انواع شده شناخته و متفاوت
 صدد در مقاله نيا در اما است دهيچيپ جامعه کي از يحاک

 اساس بر را ياجتماع يها يدگيچيپ نيا زانيم تا ميبرآمد
 و ميده قرار آزمون مورد زين يشناس باستان يهاداده گريد
 امکان کمتر که يفرهنگ داده کي عنوان به سفال يسو از

 نيا يمبنا است سريم تريطوالن يها مسافت در آن انتقال
 گروه پنج يهاسفال تخلخل زانيم اما گرفت؛ قرار مطالعه
-يم نشان را يداريمعن تفاوت ينخود نوع سفال با مذکور

 نهيزم در يکيتکن يهاشرفتيپ وضوح به که دهد

 گروه ٥ تمام کهيحال در است. مشاهده قابل يسفالگر
 نمونه اما هستند؛ سازدست نوع از پوک و قرمز يهاسفال
 به مربوط طبقه نهشت به متعلق تماماً ينخود يها سفال
 زانيم و اندشده ساخته چرخ با و بوده متأخر مفرغ دوره

 يسفال سنت دو به صورت نيا در دارند. يتر نييپا تخلخل
 و يمحل-يبوم جنبه که ميشو يم مواجه محوطه در

 يبوم سفال نوع در دهد.يم نشان را يبوم ريغ-استاندارد
 چيه است. ينخود نوع از ريغ ييها سفال شامل که

 يهاسفال ديتول تيفيک يارتقا منظور به يتالش و تخصص
 ست.ين انيب قابل سنگي مس دوره در محوطه نيا مختلف
 و آهک سنگ ذرات از يتوجه قابل ريمقاد بودن همراه

 که است نيا از يحاک سفال بافت در ها يناخالص گريد
 از يسفال يها گروه تمام ساخت يبرا استفاده مورد خاک

 شده يم برداشت محوطه اطراف در مشخص مکان کي
 سفال انداختن آب اي و کيتفک يبرا يکيتکن چيه و است

 چه است، نگرفته انجام رهيخم يشو و شست اصطالحاً اي
 آب با بيترک علت به بعدا آهک ذرات نيهم وجود بسا

 است. شده هم سفال بدنه در ييجز بيتخر موجب
 پخت از بعد ياهيگ شاموت از اديز استفاده نيهمچن

 نيا است دهيگرد سفال در اديز تخلخل زانيم موجبات
 استفاده مورد کيتکن مشابهت به توجه با يسفالگر وهيش
 ،ييجابجا قابل ريغ ترد و بزرگ  يهاسفال و ها خمره در

 لذا و است يسفال مجموعه نيا يخانگ ديتول از نشان
 را ييابتدا کيتکن با يخانگ ديتول ستميس کي توان يم

 دوره نهشت متر ١٢ طول تمام در که کرد مطرح آن يبرا
 که يحال در است. داشته ادامه وقفه بدون يوسنگ مس

 به مربوط طبقه يهاسفال گروه از تماما ينخود يها سفال
 فراوان استفاده ها آن ساخت در که بودند متأخر مفرغ دوره

 موجب شتريب استحکام بر عالوه شن پودر شاموت از
 به نيهمچن شود؛ متخلخل کمتر ها آن سطح تا دهيگرد

 گريد و آهک ذرات فاقد رهيخم يشو و شست ليدل
 کيتکن از نشان سفال نيا ديتول هستند ها يناخالص

 وهيش نيا که دارد پخت و رهيخم هيته امر در يتر دهيچيپ
 قابل يخانگ ديتول نه و تخصص و حرفه کي عنوان به

 گريد با آن سفال ساخت استاندارد و است بوده عرضه
 ينخود سفال مجموعه مانند دوره نيا ينخود يها سفال
 بود پراکنده رانيا غرب از يعيوس پهنه در که III نيگود

  دارد. يهمخوان
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A Study of Chalcolithic Potteries Porosity to Evaluation of Social 
Complexity Based on Pottery Production in Teppe Gheshlagh Bijar 
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Abstract 
 

Tepe Gheshlagh is located in south of Chel amiran village in Bijar province. 
According to archaeological Excavation this site settlement in long period from 
chalcolithic whiteout any gap and after it was sttelmented in late Bronze Age and so Iron 
Age III. Chalcolithic deposit was the main part of this areas data, which was related to 
Dlma, Pissdali and Godin culture. All of the pottery data were classificated to six 
groups which included red slip ware, simple ware, washed ware, software, gray 
burnished and buff ware. There are lots of clear differences in the way of form, size, 
and kind and because of complexity determinism in pottery products we had done 
many laboratory analyses according to rock mechanics testing and pottery porosity. 
All of the output data analyzed by SPSS software the final results shown major 
differences between buff ware and other groups. It seems except the buff ware group, 
all of the other groups were made by native settlers and it’s possible that buff ware 
would exported to this site in the place that technic of pottery production was 
professional. 
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