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 مقاله تهيه راهنماي

 

 ثبػتبى ،ؿٌبػي هجبًي ًظشی ثبػتبى هَضَػبت توبهي دس ،"ضناسی ایران پيص از اسالم جستارهاي باستان" ًِـشي

ػٌگ، هفشؽ ٍ آّي ٍ فشآيٌذ گزاس -ّبی ًَػٌگي، هغ ؿٌبػي دٍسُ ثبػتبى ،ػٌگي ؿٌبػي ٍ هغبلؼبت هشثَط ثِ دٍساى پبسيٌِ صهیي 

گزاسی رذيذ تبسيخ ،ّبی پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيؿٌبػي هشتجظ ثب دٍسُّبی ثبػتبىّب ٍ ثشسػي ؽدػتبٍسدّبی کبٍ ،ّب ثِ آى

ػٌزي ٍ فٌبٍسی اعالػبت دس حَصُ هغبلؼبت ثبػتبى ،ّبی پیؾ اص تبسيخي ٍ دٍساى تبسيخييبثي ؿذُ اص هحَعِ ٍ ثقبيبی ػبل

ؿٌبػي دٍساى تبسيخي )ايالم، هبد، َى تبسيخي ٍ هغبلؼبت ثبػتبىهت ،ؿٌبػي پیؾ اص تبسيخ ٍ دٍساى تبسيخيهغبلؼبت ثبػتبى

ؿٌبػي ٍ قَم ثبػتبى ،ؿٌبػي ٍ طًتیکثبػتبى ،ؿٌبػيّب دس ثبػتبى ای ٍ ربيگبُ آىػلَم هیبى سؿتِ ،ّخبهٌـي، پبست ٍ ػبػبًي(

 ٍ ًشػیذُ، چبح ثِ ػلوي بتًـشي دس قجالً کِ سا پظٍّـي هقبالت ؿٌبػي ٍ ػلَم پبيِ )ؿیوي، فیضيک، سيبضیبت ٍ آهبس ٍ ...(ثبػتبى

. کٌذ هي چبح ٍكَل اٍلَيت تشتیت ثِ یذ،أيت كَست دس ٍ پزيشفتِ داٍسی ٍ ثشسػي ثشای ثبؿذ، ًـذُ اسػبل ّب آى دس دسد ثشای يب

 قبثل ًِـشي ايي دس ًیض گشديذُ اسائِ ػلوي ّبی کٌفشاًغ ٍ ػویٌبسّب دس يب پظٍّـي ّبی گضاسؽ چبسچَة دس کِ ييّب پظٍّؾ

 .اػت چبح ٍ ثشسػي

 ؿًَذ، ضشٍسی اػت:  ّبيي کِ ثشای چبح ثِ ًـشيِ اسػبل هي سػبيت دػتَسالؼول صيش دس ًگبسؽ هقبلِ

 .ؿَد اسػبل www.sku.ac.ir/iaejػبهبًِ ًـشيِ ثِ ًـبًي  عشيق اصثشاػبع فشهت هزلِ تٌظین ٍ  هقبلِ، Word فبيل -

 ٍی ثب هكبتجبت کلیِ ٍ کٌذ هي اسػبل ًـشيِ ثشای سا هقبلِ کِ اػت ؿخلي ْذُػ ثش ًَيؼٌذگبى ًبم تشتیت ٍ هقبلِ هؼئَلیت -

اػبهي کلیِ ًَيؼٌذگبى  دسدًبهِ کبسؿٌبػي اسؿذ ٍ سػبلِ دکتشی ثبؿذ،   . دس كَستي کِ هقبلِ حبكل پبيبىؿذ خَاّذ اًزبم

 )داًـزَ، اػتبداى ساٌّوب ٍ هـبٍس( الضاهي اػت.

 صهبى ثشای چبح ثِ ًـشيبت ديگش اسػبل ؿذُ ثبؿذ. سػیذُ ثبؿذ يب ّنهقبلِ ًجبيذ ثِ ؿكل کبهل ثِ چبح  -

ٍكَلي ثؼذ اص  ِدس ايي ساػتب، هقبلػت. اتحشيشيِ هزلِ ّیأت رلؼِ  أيیذت هٌَط ثِ اص داٍسیپغ ح چبای هقبلِ ثشؽ پزيش -

 خَاّذ ؿذ. ػَدتگبى ذيب ًَيؼًٌگبسؽ، ثِ ًَيؼٌذُ  ًِبه ؿیَُ ًكشدى د ٍ دس كَست سػبيت َؿ هيدسيبفت، ثشسػي اٍلیِ 

 هزلِ دس ٍيشايؾ هقبالت آصاد اػت.

 :مقاله مختلف هاي قسمت ضرح و ترتيب

پیـیٌِ ٍ هجبًي  ،ّب سٍؽ ٍ هَاد ،هقذهِ ،کلیذی ّبی ٍاطُ ،فبسػي چكیذُ ،ػٌَاى ،هقبلِ هـخلبت ثشگ ؿبهل اسػبلي هقبالت

 )اختیبسی(؛ گضاسی ػپبع ،گیشی ٍ ًتیزِ ثحج ،ًتبيذ ،بلؼِ(ؿٌبػي هٌغقِ يب هحَعِ هَسد هغ ًظشی )هَقؼیت رغشافیبيي ٍ ثبػتبى

 .ثبؿذ هي اًگلیؼي صثبى ثِّبی کلیذی ُ ٍ ٍاط چكیذُ ؛ ػٌَاى،اػتفبدُ هَسد هٌبثغ

هقبلِ دس ثبال، ًبم کبهل کلیِ هؤلفبى دس ػغش دٍم ٍ آدسع  ػٌَاى ًَيؼٌذگبى فبيل ای رذاگبًِ، دس  دس كفحِ مطخصات مقاله:

ػلوي )کبسؿٌبع، هشثي، اػتبديبس، داًـیبس يب اػتبد(، اسگبى هشثَعِ، ؿْش هحل اقبهت، آدسع پؼت الكتشًٍیک جِ ّب ؿبهل هشت آى

(E-mailؿوبسُ توبع هؼتقین آى ٍ ) .ّب، ثِ كَست فبسػي ٍ دس كفحِ دٍم ّوبًٌذ كفحِ اٍل اًگلیؼي دسد گشدد 

 ًَيؼٌذگبى ًبم رکش ثِ ًیبصی ػٌَاى صيش دس. ثبؿذ هي هقبلِ هحتَای کٌٌذُ هٌؼكغ ٍ کلوِ 02 دس حذاکخش هقبلِ ػٌَاى :عنوان

 .ثبؿذ ًوي

 کلي گیشی ًتیزِ ٍ آهذُ دػتِ ث ًتبيذ ٍ سٍؽ ّذف، هؼئلِ، ثیبًگش کلوِ، 052 حذاکخش تب 052 دس هقبلِ چكیذُ :فارسی چكيذه

 .اػت پظٍّؾ اص



 

 

دس هقذهِ ِ ّویي هٌظَس ث تحقیق يب هـبّذُ اػت. ثیبى کٌٌذُ ػَاثق ػلوي هغبلؼِ، ضشٍست اًزبم ٍ اّذافايي ثخؾ  :مقذمه

اًگیضُ کبس اًزبم  پبيبى ثِ ٍ دس هقبلِ هـخق ثبؿذد ٍ استجبط آى ثب هَضَع َعَس هختلش ثیبى ؿ ّبی قجلي پظٍّؾ ثِ ثبيذ صهیٌِ
  ؿذُ اؿبسُ ؿَد.

ّب ٍ ٍػبيل هَسد اػتفبدُ ثِ  سٍؽگیشی ٍ ؿشح هَاد،  ايي ثخؾ ثبيذ ؿبهل ربهؼِ هَسد ثشسػي، ًحَُ ًوًَِ ها: مواد و روش

افضاس هَسد  ّبی هـخق ٍ تؼشيف ؿذُ ثب رکش ًبم اسربع ؿذُ ثبؿذ. سٍؽ آهبسی ٍ ًبم ًشم عَس کبهل ثبؿذ ٍ دس كَست لضٍم سٍؽ
 اػتفبدُ ًیض ثیبى ؿَد. 

 سی منطقه یا محوطه مورد مطالعه(ضنا پيطينه و مبانی نظري )موقعيت جغرافيایی و باستان

ّب ٍ ًتبيذ ثب تشتیت هٌغقي دس هتي، رذاٍل ٍ ًوَداسّب، تلبٍيش ٍ اؿكبل اسائِ ؿَد ٍ فقظ اص يكي اص هَاسد يبد ؿذُ  دادُ نتایج:

گیشی اص حشٍف هخفف دس  گیشی ؿَد ٍ اعالػبت هَرَد دس هتي هزذداً تكشاس ًگشدد. دس كَست ثْشُ ثشای اسائِ اعالػبت ثْشُ
گیشی ؿذُ، توبهي ايي هقبديش ثبيذ ثش  آى دس هتي آٍسدُ ؿَد. دس كَست اؿبسُ ثِ هقبديش اًذاصُتلبٍيش يب رذاٍل حتوبً کلوبت کبهل 

ّب ٍ ثِ كَست  ّب ثبؿذ ٍ ٍاحذّب ثِ كَست حشٍف خالكِ ؿذُ آى گبى آى ّبی دُ الوللي يب ضشيت اػبع ػیؼتن اػتبًذاسد ثیي
Italic .کشد اػتفبدُ ّب ؿكل تشػین يب ٍ ّب رذٍل تْیِ ساٌّوبی ػٌَاى ثِ تَاى هي  ًـشيِ ايي دس هٌذسد هقبالت اص آٍسدُ ؿَد. 

گیشی  ّبی هْن ٍ تبصُ تحقیق ٍ ًتیزِ ؿَد رٌجِ ّبی هْن ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى آٍسدُ ؿَد. تأکیذ هي دس ايي ثخؾ يبفتِ :بحث

ّب ثب ػبيش هٌبثغ ٍ  تفبٍت يب تـبثِ يبفتِّب يب ديگش هغبلت رکش ؿذُ دس هقذهِ يب ًتبيذ تكشاس ًـَد. ػلل  حبكل اص آى ًقل ؿَد. دادُ
 ّبی رذيذ ثیبى، تَریِ ٍ پیـٌْبدّب اسائِ ؿَد. تحقیقبت ثیبى گشدد. دس پبيبى ثحج دس كَست لضٍم فشضیِ

 آى احتوبلي( کبسثشدّبی يب) کبسثشد رکش ٍ گیشی کلي اص پظٍّؾ كَست خالكِ، دس چٌذ خظ ًتیزِ  دس ايي ثخؾ ثِ گيري: نتيجه

 گشدد. ِ هيئاسا

 اؿخبف کلي عَس ثِ ٍ ًْبدّب، ٍ ّب ػبصهبى اؿخبف، هؼشف کلوِ، 52 دس حذاکخش ثخؾ ايي ًیبص، كَست دس :گساري سپاس

 .ثبؿذ  آًبى اص قذسداًي ٍ تـكش ٍ پظٍّؾ اًزبم دس حشؤه حقَقي ٍ حقیقي

ثشای  ٍثبؿذ  دسآهذُ ػلوي هزالت اص ييك دس هٌذسد هقبلِ يب کتبة كَست ثِ قجالً ثبيذ هقبلِ هتي دس ؿذُ اؿبسُ هٌبثغ :منابع

: 9031 ّوكبساى، ٍ ًؼت ٍحذتي)« ٍ ؿوبسُ كفحِ ػبل، ًَيؼٌذُ ًبم» يذ ثبثب هتي دس اسربع ًحَُ. ثبؿذ دػتشػي قبثلًَيؼٌذُ 
 اؿبسُ ثغهٌب اص كشفبً ثبيذ هقبلِ اًتْبی دس اػتفبدُ هَسد هٌبثغ فْشػت .ثبؿذ( 59: 9019ٍ خؼشٍصادُ،  55: 9031؛ ػبسيخبًي، 09

 ّبی ؿوبسُ اص يک ّش دس سفتِ کبس ثِ سٍؽ يب صيش ّبی هخبل ثشاثش ًَيؼٌذُ، ًبم الفجبی حشٍف تشتیت ثِ ٍ ؿوبسُثب  ذبؿث هتي دس ؿذُ
  .ؿَد هي آٍسدُ خبسري هٌبثغ آى دًجبل ثِ ٍ فبسػي هٌبثغ اثتذا ،ثبؿذ ؿذُ تْیِ ًِـشي ايي

اًتـبسات ٍصاست  ،پظٍّـكذُ ػبصهبى هیشاث فشٌّگيؿٌبػي )رلذ اٍل(،  ، تئَسی ٍ ػول دس ثبػتبى9032ػلیضادُ، ػجبع،  .9
 ، تْشاى.فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهي

الذيي خشاصی ٍ الِْ حزبصی، اًتـبسات  ؿٌبػي ؿٌبختي )ٍيشاػت چْبسم(، تشروِ ػیذکوبل ، سٍاى9031اػتشًجشگ، ساثشت،  .0
 ػوت، تْشاى.

حلیل ًقؾ ت، 9012، رَاد ًیؼتبًيٍ  ؿْیذی خغیت حویذ ،ًؼت تيحبهذ ٍحذ ،هحوَد حیذسيبى ،هْذی کَّپش، ػیذ هَػَی .0
ّبی رغشافیبی عجیؼي  پظٍّـي پظٍّؾ-ّبی ثبػتبًي اػتبى هبصًذساى، هزلِ ػلوي ػَاهل عجیؼي دس تَصيغ فضبيي هحَعِ
 .9012ثْبس  15داًـكذُ رغشافیب، داًـگبُ تْشاى، ؿوبسُ 

4. Hamlin, Carol, 1975, Dalma Tepe, Iran, British Institute of Persian Studies, Vol. 13: 111-127. 
ِ ث ًتبيذ ّب، سٍؽ ّذف، تشتیت ؿبهل  ثِ ثبيذ کلوِ 122 حذاکخش تب 522 دس هقبلِاًگلیؼي  چكیذُ :انگليسی زبان به چكيذه

 .ثبؿذ پظٍّؾ اص گیشی ًتیزِ ٍ ، ثحجآهذُ دػت

 .ّؼتٌذ اًگلیؼي صثبى ثِ «کلیذی ّبی ٍاطُ» بهلک ثشگشداى ّب ٍاطُ ايي :انگليسی زبان به كليذي هاي واشه
 .ثبؿذ كفحِ  02ثبيذ  حذاکخش تؼذاد كفحبت ثب سػبيت فشهت هزلِ )ؿبهل چكیذُ اًگلیؼي(: تعذاد صفحات

 ًَيغ دس اًتْبی هقبلِ ثیبٍسيذ. ّب ٍ تَضیحبت اضبفي سا ثِ كَست پيالصم ثِ رکش اػت دس كَست ًیبص هؼبدل التیي ثشخي ٍاطُ



  شناسي ايران پيش از اسالم جستارهاي باستان نشريه
 )٣٦- ٢٥( ١٣٩٦بهار و تابستان / ٣/ پياپي ١شماره  /٢جلد 

  
  
  
  

  رانيا فالت غربي جنوب لبه به ارس - کورا فرهنگ نفوذ
  

  ۳انيستار خالد و ۲ينوبر يرضا هژبري، عل∗١عرب يحسنعل
  
  

  دهيچک
  

 شده حكاكي كنده نقوش فرورفته، شياري، تزئينات نقوش و كاني آميزه با ساز دست يخاکستر و اهيس يها سفال معرف فرهنگ
 آذربايجان، جمهوري قفقاز، از يعيوس يمکان گستره لبه، در زيگزاگي كنده ينيِتزئ نقوش و کنده يهندس نقوش مارپيچي،
 با مناطق نيا در مذکور دوره .است گرفته برچهارم و سوم ق.م در يها هزاره در را ايران و لوانت آناتولي، گرجستان، ارمنستان،

 شنگاويت فرهنگ )،سوني(دا يانيك فرهنگ قفقاز، ماوراي سابق)، يشورو شناسان (باستان ارس وراك گوناگون هاي نام
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  مقدمه
 رانيا ميقد مفرغ عصر يها شاخصه نيتر مهم از يکي
 تپه قياني همانند شده کاوش يها محوطه به استناد با که
 اول مهين و چهارم هزاره راواخ )،١٤ کربن نمونه ٥ (با

 ,Voigt and Dyson, 1992) دهد يم نشان را سوم هزاره

 سفال رواج و ظهور ،يگر سفال نهيزم در ،(122-178
 ،يي(طال است آن از يعيوس مناطق در اهيس و يخاکستر
 سفال دوره نيا شاخص نيسفال گروه ).٤٩ :١٣٨٥
 يلقوح يها هيما نقش با که است دار داغ اهيس - يخاکستر
 نيا است. شده نييتز ... و يگزاگيز ،يهندس کوچک،

 اند شده پر ديسف ريخم با بعضاً و کنده صورت به ناتييتز
 خاستگاه و عنوان ردمو در ).١٢٦ :١٣٨٢ ت،يو و سوني(دا

 شمال، از يا گسترده بخش که يفرهنگ نيچن گسترش
 مناطق و رانيا غرب از يعيوس يها قسمت و يمرکز فالت
 تحت را لوانت و يآناتول تا هيروس جنوب و قفقاز در يعيوس
 يگوناگون نظرات و نيعناو داده، قرار خود طرهيس و نفوذ
 ارس -وراك گوناگون هاي نام با آن از و دارد وجود
 فرهنگ قفقاز، ماوراي سابق)، يشورو شناسان (باستان
 شناسان (باستان شنگاويت فرهنگ )،سوني(دا يانيك

 :Burny and lang,1971) است شده ديا ... و ارمنستان)

441).  
  

  قفقاز يماورا فرهنگ
 دروه سه به ،يسفال يشناس گونه براساس فرهنگ نيا
   :شود يم ميتقس

 -کورا اول (دوره I ميقد قفقاز يماورا فرهنگ .١
 از دوره نيا م،يقد مفرغ عصر با زمان هم ارس):
 ٣٣٠٠ حدود تا و شده آغاز ٣٥٠٠تا ٣٧٠٠ حدود
 قفقاز سراسر اه،يس يايدر شرق جز و هداشت ادامه
 اين سفال (Nocera, 2000: 77) رديگ يم دربر را

 ترين رايج و دارد سياه و تيره خاكستري رنگ دوره
 دواير و مارپيچي نقوش آن هاي مايه نقش

 رفته فرو و شياري تزئينات و برجسته متحدالمركز
 ساز دست دوره اين هاي سفال تكنيكي نظر از است.
 ديگر هاي ويژگي از است. كاني آميزه با راههم و
 كه است نخجواني دسته نداشتن ها سفال نوع اين
 كند. مي پيدا واجر فرهنگ اين بعد هاي دوره در

 بسيار دوره اين در نيز كنده نقش از استفاده
  .است محدود

 -کورا دوم (دوره II ميقد قفقاز يماورا فرهنگ .٢
 ق. ٢٧٠٠ در و آغاز .م ق. ٣٣٠٠ حدود از ارس):
 ييايجغراف گسترش نيشتريب .رديگ يم انيپا .م
 از و يشرق يآناتول در واسيس به غرب از دوره نيا

 رسد. يم يمرکز زاگرس در تپه نيگود به جنوب
 نقوش دوره اين در سفال ويژگي ترين شاخص
 مهارت و دقت با كه است اي شده كاكيح كنده
 يگرد هاي شاخصه از اند، شده نقر باال بسيار
 به موسوم هاي دسته رواج دوره اين هاي سفال

 مارپيچي و شكل چشمي كنده تزيينات نخجواني،
  .است زيگزاگي كنده تزئينيِ نقوش با هايي لبه و

 -کورا سوم (دوره III ميقد قفقاز يماورا فرهنگ .٣
 حدود تا و شود يم آغاز ٢٧٠٠ حدود از ارس):
 و وان اچهيدر حوضه در .م ق. ١٧٥٠-١٥٠٠
 ,Burney and Lang)د ابي يم ادامه هياروم اچهيدر

1971: 46-47; Glumac and Anthony: 1992) .
 دوره ادامه تغيير اندكي با دوره اين در سفالگري

 اصلي فرم نخجواني دسته دوره اين در است، لقب
 ظاهر تر كوچك صورت به و دهد يم دست از را خود
 ايج خاكستري سفال دوره اين اواخر در شود. مي
 رنگ چند نخودي و منقوش سفال به را خود
 نيسوم در چهارگوش يمعمار نيهمچن ؛دهد مي
 :Glumac and Anthony) شود يم داريپد دوره

 ميقد قفقاز يماورا فرهنگ آثار .(196-206 :1992
III درهفتوان ،١٣ تا ٧ يها هيال در تپه قياني در 
 شده گزارش و مشاهده k3 تپه يگو و VII هيال در
  .ستا
 به کيکلکولت از يانتقال مرحله شناسان باستان از يبعض
 ارس -کورا فرهنگ يريگ شکل مرحله را ميقد برنز
 معتقد شناسان باستان نيا جمله از دوفيس اند. دهينام
 دهيد يريگ شکل مرحله نيا نخجوان تپه کول در است
 يريگ شکل مراحل از نخجوان دارد احتمال و شود يم

-Seyedov, 2000; Aliev, 1997: 9)د باش بوده ارس - کورا

 گرجستان و جانيآذربا در ييها محوطه نيهمچن. (10
 ;Seyedov, 2000) اند شده يمعرف يانتقال مرحله نيا يدارا

Kiguradze, 2000: 321-328) .و زادهيعل زين رانيا در 
 در را )ميقد برنز به کي(کلکولت يانتقال مرحله نيا آذرنوش
 آذرنوش، و زادهي(عل اند کرده زارشگ رندم دشت باروج تپه

٣-٢٢ :١٣٨١(.  
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  يسرسخت و سوارآباد تپه يها تپه و شازند دشت
 ارس کورا فرهنگ نفوذ شاهد که يمناطق گريد از
 در يمرکز زاگرس نيب که است شازند منطقه م،يهست
 شکل( است گرفته قرار شرق در رانيا يمرکز فالت و غرب
 دشت دو شامل منطقه نيا ،يکيمورفولوژ لحاظ از ).١

 انيم يها دشت و ها دره و شازند و آستانه عيوس نسبتاً
 محدود زاگرس بلند يها کوه لهيوس به که است يکوه
 وجود منطقه نيا ييايجغراف مشخصه نيتر مهم اند. شده
 سرچشمه در روستاها يريگ شکل و فراوان يها چشمه
 توسط شده جاديا طيشرا زمان، طول در ست.ها آن

 يالگو يريگ شکل در را ريثأت نيتر مهم ها کوه و ها چشمه
 -منطقه نيا اند. داشته منطقه ياستقرارها يپراکندگ

 سرد يها زمستان ارتفاعات و ها کوه در گرفتن قرار ليدل به
 نيا از شرا مهم رود و دارد معتدل يها تابستان و يطوالن و

 ردمو (منطقه شازند شهرستان رد.يگ يم سرچشمه منطقه
 يها شهرستان از يکي شازند شهر تيمرکز به )يبررس
 ٢٦٩٠ که بوده استان يغرب جنوب در واقع يمرکز استان
  ).١شکل ( است داشته وسعت مترمربعلويک

 خصوص در يشناس باستان مطالعات فقدان به توجه با
 در سکونت آغاز و يريگ شکل و هياول يها گروه حضور روند
 ارتباطات تجارت، ها، گروه يعاجتما راتييتغ منطقه، نيا

 فراهم منظور به و گريد ليمسا و يا منطقه فرا و يا منطقه
 فصل دو يط منطقه، يبرا ينگار گاه چارچوب کي آوردن
 منطقه در يشناخت باستان يبررس ٢٠٠٧- ٨ يها سال در

 دوره از محوطه ٢٤٠ تعداد جهينت در که گرفت صورت
(شکل  ديگرد ييناساش خرأمت ياسالم يها دوره تا ينوسنگ
 اساس بر شده ييشناسا يها محوطه يگذار خيتار .)٢

 از شده يآور جمع مواد يقيتطب مطالعات و يشناس گونه
 عمده گروه سه در ها محوطه که گرفت صورت تپه سطح
 ،(عرب شدند طبقه ياسالم و يخيتار خ،يتار از شيپ

١٣٨٧.(  
 يکينزد منطقه، نيا در شده ييشناسا يها دوره

 و لرستان و همدان منطقه و منطقه نيا نيبما يهنگفر
 نشان را اندوآبيم و جاريب همچون يدورتر مناطق يحت
 شده ييشناسا يخيتار از شيپ يها دوره از يکي دهد. يم
 نام به رانيا غرب در که است کياني دوره منطقه نيا در
 تنها دوره نيا از چند هر شود. يم شناخته زين IV نيگود
 ييشناسا )٣ يسرسخت تپه و سوارآباد (تپه محوطه دو
  کورا فرهنگ نفوذ نشانگر محوطه دو نيهم کنيل د،يگرد

  است. شازند منطقه تا ارس
  

  سوارآباد تپه
 يغرب يانتها در shz:143 شماره باسوارآباد  تپه
 در و شازند شهرستان يغرب شمال در ،سوارآباد يروستا
 ٣٧٨١٠٨٤ ييايجغراف عرض و ٣٢٩٨٨٩ ييايجغراف طول
 دشت دارد. قرار آزاد يها آب سطح از متر ٢١٨٢ ارتفاع و
 ٢ عرض و لومتريک ٣ طول به يوسعت کم يکوه انيم
 داده يجا خود در را رود انيم و آباد سوار يروستا لومتريک

 قرار دشت نيا يها انهيم در باًيتقر زين آباد سوار تپه است.
 وجود و دشت نيا انيم در آن گرفتن قرار ليدل به و گرفته
 خيتار طول در که کرد تصور توان يم ،يکاف آب منابع
 نيا نيساکن ارياخت در زين يکشاورز مساعد يها نيزم

 منطقه يطيمح ستيز طيشرا به توجه با است. بوده محوطه
 محوطه نيا آب نيتام منبع احتماالً تپه، ينيگز مکان و

 محوطه نيا اطراف در فراوان مقدار به که بوده ييها چشمه
 سطح از سواراباد تپه ارتفاع .است گرفته قرار منطقه در و
 هکتار کي از کمتر آن وسعت متر، ١٢ اطراف يها نيزم
 سفال يشمار تپه، يسطح يبررس در است. متر) ٦٠×٩٠(
 آهن، د،يجد و ميقد مفرغ ،يسنگ مس يها دوره از

 يها سفال د.يگرد ييشناسا ياسالم و يخيتار يها دوره
 کياني فرهنگ نفوذ نشانگر که محوطه نيا رغمف عصر
  شد. خواهند يبررس که است توجه قابل اريبس است،
 کورا دوره از يسفال قطعات ياديز تعداد تپه نيا از
 نيا يتمام ساخت کيتکن .)٣(شکل  آمد دست هب ارس
 از پس را سفال سطح يموارد در و است ساز دست قطعات
 با )،٧ و ٥ يها (نمونه اند کرده شيپول يابزار اب ساخت،
 يالگو است، يکان قطعات يتمام شاموت نکهيا به توجه
 ليدل به شده استفاده شاموت که دهد يم نشان يده شاموت
 ٣ (تا سنگ درشت قطعات شامل يناخالص وجود
 هر گرفته، صورت يتخصص نظارت و دقت بدون متر)، يليم

 ساخت تيفيک سفال، گل دادن ورز خوب ليدل به چند
 در )٦ (شماره مورد کي در و بوده خوب ها آن يمامت

 (خرده است شده استفاده سفال خرده از ان شاموت
 کي در و هستند) رهيت يخاکستر رنگ به هم ها سفال
 ياهيگ و يمعدن مواد از يبيترک صورت به شاموت زين مورد
 است بوده يکاف ها سفال پخت يبرا کوره حرارت .است
 و ٥، ١( ها نمونه از يبرخ سطح بودن رنگه دو ليدل به کنيل
 کنترل تحت را کوره حرارت سفالگران رسد يم نظر به )٦
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 .دارند يخارج نييتز ها نمونه نيا از مورد دو اند. نداشته
 االضالع يمتساو مثلث فيرد سه )٢ (شماره اول نمونه
 کنار در ها گوشه از کهيحال در ها مثلث ييباال فيرد .دارد
 سمت به ها آن نوک ،دارند قرار يافق خط کي در و هم
 فيرد کي تنها ديشا (و نييپا و وسط فيرد است. نييپا

 نيا به اند. گرفته قرار هم کنار در يبيترک صورت به باشد)
 به نوک با را ها يوسط انيم در کي صورت به که بيترت

 به ها مثلث نوک که يحالت در را ها ينييپا و نييپا سمت
 نييتز زين ٤ شماره نمونه اند. داده شينما ،است باال سمت
 کي در است. رفته کار هب يگريد کيتکن نجايا در .دارد
 ياالضالع يمتساو يها مثلث فيرد لبه نييپا در يافق نوار
 از يکي به و است راست سمت به ها آن نوک که دارد قرار
 نيا بار نيا اما ؛گردد يم متصل خود ييجلو مثلث اضالع
 نيا ها، آن يحواش کندن با بلکه اند، شدهن کنده ها مثلث
 از است. ظرف بدنه سطح هم که اند گذاشته يباق را ها مثلث
 رهيخم رنگ شود. يم تر بزرگ ها مثلث اندازه راست، به چپ
 ينخود فيط از ها سفال نيا يداخل و يخارج سطح و

 با تياکثر يول هستند )٧ (شماره اهيس تا )٢ (شماره
  ).٣ شکل( است يخاکستر يها نمونه

 از يفيط درسوارآباد  يها سفال رهيخم رنگ
 قرمز و %١٠ ينخود تا %٧٥ روشن) و رهي(ت يخاکستر

 %٩٠ ظيغل يگل پوشش شامل زين ها آن پوشش است. %١٥
 دهانه يها کاسه اغلب زين فرم لحاظ از .است %١٠ قيرق و
 را يمتفاوت يها اندازه و ابعاد که ها آن بدنه در يا هيزاو با باز
 با سوارآباد تپه يها سفال مجموع رند.يگ يم دربر
 مجموعه و )Burney; 1961( تپه کياني از ييها نمونه
 ;Young; 1974, 1969( نيگود و کنگاور دره يسفال

Henricson; 1991( جدول هستند سهيمقا قابل) ١.(  
  

  ۳يسرسخت تپه
 غرب جنوب در shz:154 شماره با ٣ يسرسخت تپه
 و ٣٤٥٩٩٠٨ ييايجغراف طول در و يتسرسخ يروستا
 سطح از متر ٢٠٤٤ ارتفاع و ٣٧٤٤١٢١ ييايجغراف عرض
 دشت در يسرسخت يروستا .شد ييشناسا ازاد يها آب

 شازند يارتباط جاده و شده واقع يعيوس نسبتاً يکوه انيم
 شتيمع کند. يم عبور آن يکينزد از ،هندودر شهر به

 يدامدار و يورزکشا اساس بر يسرسخت يروستا ساکنان
 امکان ،يغن آب منابع وجود ييسو از .است استوار
 فراهم را منطقه ياراض در يآب کشت و باغات يريگ شکل
 عبور تپه يمتر ٨٠ از مرچاله رودخانه است. ساخته
 و متر ٦٠×٨٥ ابعاد حاضر حال در که مذکور اثر کند. يم

 و دخل اثر بر يمتماد انيسال يط ،دارد متر١٨ ارتفاع
 بيآس دستخوش ياهال يسو از شده اعمال صرفاتت

 از يآثار زين تپه نيا يسطح يبررس در است. دهيگرد
 ياسالم و يخيتار يها دوره مفرغ، سنگ، و مس يها دوره
  آمد. دست هب

 تپه از آمده دست هب يسفال قطعات از ياديز تعداد
 فرهنگ به مربوط و مفرغ دوره به متعلق ٣ يسرسخت

 يتمام ساخت کيتکن .)٦و  ٥، ٤های ل(شک هستند کياني
 نيا در که است ساز دست زين يسرسخت تپه سفال قطعات
 را ها نمونه از يبرخ يداخل و يخارج سطح زين مورد
 کار هب شاموت ).١٥ و ١١ ،٩ ،٨: ٤شکل ( اند کرده شيپول
 در و است يمعدن يسرسخت تپه يها نمونه يتمام در رفته
 درشت يها سنگ شامل ييها يناخالص ،آن شاموت انيم
 داده ورز خوب ها آن رهيخم کنيل شود يم مشاهده زين تر
 يخوب استحکام ظروف خوبشان پخت به توجه با و شده
 نبود از يشواهد زين يسرسخت تپه مورد در .اند داشته
 و ١٠ ،٩: ٤شکل ( شود يم مشاهده کوره حرارت بر کنترل

 و روشن يخاکستر شتريب قطعات نيا رهيخم رنگ ).١٦
 ينخود و %٩ قرمز زين يمعدود موارد در و %٨٠ است رهيت

 با باز دهانه يها کاسه اغلب زين فرم لحاظ از .هستند %١١
 زين کوتاه گردن يسبو نمونه چند هستند. بدنه در يا هيزاو
 يشناس گونه سهيمقا در دارد. وجود ها نمونه انيم در

 تپه نيودگ يها سفال با زين يسرسخت تپه يسفال مجموعه
 ,Burny( تپه کياني و )Henricson, 1991( کنگاور دشت

 ،يسرسخت تپه در ).١ (جدول هستند سهيمقا قابل )1969
 نقوش از که کنده نقش با منقوش سفال افتني به موفق ما
  م.ينشد است، کياني گونه در جيرا
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  هاي برنز قديم شازند جدول توصيف سفال -١جدول 

 چسباننده رهدو قابل مقايسه با
پوشش 
 خارجي

پوشش 
 داخلي

 نوع پخت تزيين رنگ بافت
تکنيک 
 ساخت

  رديف قطعه

Henricson; 1991; 
fig.27. no. 5,8 

برنز 
 متقدم

 ماسه
خاکستري 
 روشن

خاکستري 
 روشن

خاکستري 
 روشن

 ١ لبه ساز دست ظريف کافي -

Burney, 1961, 
PI.LXXI: 15, 19; In 

decoration 

برنز 
 متقدم

 ماسه
اي  هوهق

 روشن
اي  قهوه
 روشن

 خاکستري
سه رديف 

مثلث کنده 
 شده

 ٢ لبه ساز دست ظريف کافي

 
برنز 
 متقدم

 ٣ لبه ساز دست ظريف کافي  - اي قهوه اي قهوه اي قهوه ماسه

Young, 1974, p. 43, 
fig. 23: 1, 3 & 1969, 

p. 73 fig. 11 

برنز 
 متقدم

 ماسه
اي مايل  قهوه

 به سياه
اي مايل  قهوه
 سياه به

 خاکستري
دو رديف 

مثلث کنده 
 شده

 ٤ لبه ساز دست ظريف کافي

Burney, 1961, PI. 
LXXI: 15, 17, 18, 21, 

25; In Form 
Young, 1974, p. 44. 

Fig. 24 

برنز 
 متقدم

 ماسه
خاکستري 
 روشن

خاکستري 
 روشن

اي مايل  قهوه
 به سياه

پوشش 
بيروني 
صيقل 
 خورده

 ٥ لبه ساز دست ظريف کافي

Henricson; 1991; 
fig.26. no. 10 

برنز 
 متقدم

 ماسه
خاکستري 
 روشن

خاکستري 
 روشن

 ٦ لبه ساز دست ظريف کافي - نخودي

Henricson; 1991; 
fig.26. no. 11 

برنز 
 متقدم

 ماسه
اي  قهوه
 روشن

 خاکستري سياه و براق

پوشش 
بيروني 
صيقل 
 خورده

 ٧ لبه ساز دست ظريف کافي

Burney, 1961, PI. 
LXXI: 11, 13; In 

Form 
Henricson; 1991; 

fig.27. no. 7 

برنز 
 متقدم

 خاکستري خاکستري ماسه
اي  قهوه
 روشن

 ٨ لبه ساز دست  کافي -

Henricson; 1991; 
fig.27. no. 8 

برنز 
 متقدم

 ٩ لبه ساز دست  کافي - خاکستري خاکستري خاکستري ماسه

Henricson; 1991; 
fig.27. no. 5 

برنز 
 متقدم

 ماسه
خاکستري 
 تيره

خاکستري 
 تيره

خاکستري 
 تيره

 ١٠ لبه ساز دست  کافي -

Henricson; 1991; 
fig.27. no. 8 

برنز 
 متقدم

 ماسه
خاکستري 
 روشن

خاکستري 
 روشن

 ساز دست  کافي - خاکستري
لبه و 
 دسته

١١ 

Henricson; 1991; 
fig.27. no. 10 

Young, 1974, p. 44, 
fig. 23: 1, 3, 23 & 
1969, p. 73 fig. 11 

برنز 
 متقدم

 ماسه
اي  قهوه
 روشن

اي  قهوه
 روشن

 ساز دست  کافي - نخودي
لبه و 
 دسته

١٢  

Henricson; 1991; 
fig.26. no. 13 and 

fig.27. no. 11 

برنز 
 متقدم

 ساز دست  کافي - خاکستري خاکستري خاکستري ماسه
لبه و 
 دسته

١٣  

 
برنز 
 متقدم

 ساز دست  افيک - خاکستري خاکستري خاکستري ماسه
لبه و 
 دسته

١٤  

Henricson; 1991; 
fig.27. no. 4 

برنز 
 متقدم

 ساز دست  کافي - قرمز قرمز قرمز ماسه
لبه و 
 دسته

١٥  
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  (شازند) يبررس مورد منطقه و رانيا در يمرکز استان تيموقع - ١ شکل

  
 

 

 
 (شازند) ميقد برنز دوره يها محوطه يپراکندگ - ٢ شکل
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 شازند ،سوارآباد تپه ميقد برنز ياه سفال - ٣ شکل
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  )٢٠٠٩ ،ي(شراه (شازند) يسرسخت تپه ميقد برنز يها سفال - ٤ شکل
  
  
  

           
 )٢٠٠٩ ،ي(شراه (شازند) يسرسخت تپه ميقد برنز يها سفال - ٦ و ٥ شکل
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 نيهمچن و يبررس مورد محدوده و دهد يم نشان را خراسان بزرگ جاده که جوار هم مناطق و رانيا يغرب جنوب نقشه - ٧ شکل

 است. نشده گزارش آن در ارس - کورا فرهنگ کنيل شده يبررس آنکه اطراف منطقه
 

  يريگ جهينت
قفقاز و اطراف  يعصر مفرغ در منطقه قفقاز، ماورا آغاز
عنوان حوضه  به يشرق يو آناتول رانيدر ا هياروم اچهيدر

. به )٧(شکل  تنفوذ فرهنگ کورا ارس شناخته شده اس
 هزاره سوم ق. انيفرهنگ در پا نيکه نفوذ ا رسد نظر مي

از مردم به مناطق  ييها مهاجرت گروه قياز طر .م
 روي دادهو منطقه قفقاز  يناتولشرق آ ران،يا يغرب شمال

 يها از محوطه ياديمناطق تعداد ز نياست. در واقع در ا
اطالعي تاکنون  ليکن شده ييفرهنگ شناسا نيمربوط به ا

با توجه به اقوام است.  ني، خاستگاه ااز آن به دست نيامده
 يها وهيبه ش ياديها شباهت ز سفال آن يرو ناتييکه تزآن

 اين مردمانکه  قدندمعت ي، برخداردچوب  يرو يکار کنده
 کيانياند. حوزه نفوذ فرهنگ  برخاسته ياز مناطق جنگل

طور  به رانيدر شمال غرب ا هيپس از برپا شدن اول
  .١افتيبه سمت جنوب و شرق گسترش  يا گسترده

                                                
1- Talaei, 1995: 6 

از  يکهمواره يگسترش فرهنگ کورا ارس  يچگونگ
توسعه  مطالعات در حوزه زيچالش برانگ اريموضوعات بس
خواهد بود  زيبوده و ن کيدر خاور نزد هياول دهيچيجوامع پ

 نياکه سفال از جمله اشياي قابل حمل بوده، با توجه به آن
مهاجرت  جهينت ده،يپد نيا اآيکه  شود يال مطرح مؤس
 تجارت جهينت ايقفقاز بوده و  ايخارج از ماور يبه سو قواما

خراج  و نحوه است يفلزگر يفناورو يا اينکه نتيجه گسترش 
حرکت  ايمهاجرت . ٢اقوام مختلف بوده است؟ نيمعادن ب
 گريد يشان به جا هياول يافراد از محل زندگ اهاي هگرو
 اجرتمکان مبدا مه يمنف يفاکتورها نديراب تواند مي

مثبت مقصد مهاجرت (کشش) انجام  ي(رانش) به فاکتورها
شامل  توانسته مي ٤يرانش يمنف يفاکتورها نيا ٣رديگ

در مبدا  تيجمع شيمطلوب، افزا يها نيفقدان زم
مساعد  يها فرصت ايو  يميبد اقل طيمهاجرت، شرا

  .در مقصد مهاجرت بوده باشد ياقتصاد
                                                
2- Batiuk and Rothman, 2007 
3- Batiuk, 2005 
4- Push Factors 
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ضرورتا نشانگر  يحضور مواد فرهنگ گر،يد سوي از
تواند شامل  بلکه مي ١ستيخاص ن يگروه قوم کيحضور 
 يو همانندساز ديتجارت، تقل از جمله گريد يفاکتورها
در منطقه  يرساکورا يها عنوان مثال وجود سفا . بهباشد

به شمار مشخص  ياز روابط فرهنگ يا لوانت را نشانه
نوع تجارت  کي اي هگسترد توع مهاجرن کيتا  اند، آورده
دوره در منطقه  نيا يها سفال زيآنال نيهمچن .٢دور برد

 ايقفقاز  يگران از ماورا مهاجرت صنعت جهيلوانت را نت
 نانيحرکت کوچ نش زيروثمن ن ٣اند دانسته يشرق آناتول

 يعيمنابع طب يرو، تاجران و کشاورزان را در جستجو کوچ
و  يتيزات مختلف، تراکم جمعمعادن فل خاص مخصوصاً

 نيا ديي. در تاکند مي ريتفس ٤ياز نواح يفيبا ط يسازگار
 يها آور کلبهاديها را  آن يساختارها زيساگونا ن هيفرض
 يبرا وستهيپ يياز تقاضا يشواهد نيهمچن ٥داند مي ريعشا

 ليوسا رييمنطقه کورا ارس و تغ يجنوب يارهامس در باز
که توسط گاو نر  ييها به ارابه هادياز حالت پ - حمل و نقل
 تيبر ماه اساساکه  شدند مي دهيکش ياهل يها و االغ
چند فاکتور . ٦وجود دارد -گذاشته ريثأت يمبادالت يکاالها

حضور  يکه عامل اصل سازد مي تقاعدوجود دارد که ما را م
   .ميتجارت بدان جهيفرهنگ در منطقه شازند را در نت نيا

 يکوه انيم يها طه در درهشازند، هر دو محو در
 يزراع يها نيها زم قرار دارند که در اطراف آن کيبار

عالوه ه ، بوجود دارد با وسعت کم يکشاورز يمساعد برا
دو تپه  نيا اديآب فراوان وجود دارد. ارتفاع ز يها چشمه

 يها نيبا زم ميدر مقابل وسعت کمشان در ارتباط مستق
است که امکان  همحوطاندک در اطراف هر دو  يزراع

 سازد ولي جمعيتي اندک را دارد، زيست مداوم را فراهم مي
هر دو  شتيمع - همچون امروز - گفت  توان رو مي نياز ا

بوده است و  ياريبر آب يمبتن يمحوطه بر اساس کشاورز
باشد.  يديجد يتيگروه جمع يرايپذ وانستت ينم نيبنابرا
ها  آن ينسب يدو محوطه و کوچک نيبودن توسعه ا يخط
فرهنگ تا  نينفوذ و گسترش ا يفرض که عامل اصل نيا
 نجاي. در ابخشد قوت مي، شازند تجارت بوده را نطقهم

 نياز ا يراه تجار کيعبور  يبه معن منظور از تجارت الزاماً
فرض کرد که با توجه به ابعاد  توان بلکه مي ست،يمنطقه ن

                                                
1- Kramer, 1977 
2- Smogorzewska, 2004 
3- Akkermans and Schwartz, 2003 
4- Rothman; 2003, 95 
5- Sagona, 1998 
6- Veenhof, 1972 

رفه عدم ص ديها و شا محوطه نياندک ا تيکوچک و جمع
 يمصرفسفالي از ظروف  يسفال، بخش ديتول ياقتصاد
دشت  ديشا( خود ياز مناطق شمال هاروستا نيساکنان ا

تا  يشناس باستان ياست. بررس شده وارد مي )ريمال
 گونه چيه يول افت،يادامه  يپس از تپه سرسخت لومترهايک

فرهنگ در شرق، شمال و جنوب  نياز حضور ا يشواهد
 زيدر مناطق اطراف ن گريد يها يررسآن مشاهده نشد. ب

حالت  نيا در. )٧(شکل  را در بر نداشته است يحاصل
فرهنگ کورا ارس  يکرانه ارتباط منطقه را پس نيا توان مي

  .دانست
نوک  يها و چاله ٧معروف به دسته نخجوان يها دسته
اند،  افتهيارس رواج  -که از دوره دوم فرهنگ کورا ٨يانگشت
محوطه منطقه شازند مشاهده نشده است  از دو کي چيدر ه

 افتني يا منطقه يژگيبتوان و ديراستا شا نيکه در ا
دو  نيا نيساکن يکاربردگرا ديد ايو  ٩دوره نيا يها سفال

امر  نيا ليرا دل يدر مورد ظروف سفالروستايي محوطه 
  .دانست
دو محوطه  نيا يسفال يها گونه يقيتطب سهيمقا
و  ١٠تپه در دشت کنگاور نيودبا گ يفراوان يها شباهت
در شرق  ١١تپه کياني ميعصر مفرغ قد يسفال يها گونه
 يها شباهت نيدارد. ا جانيدر منطقه آذربا هياروم اچهيدر
مشاهده کرد و هم در  توان مي ظروفرا هم در فرم  يسبک
  .ها آن ناتييتز
  

  پيشنهادها
هاي مجدد با هدف مشخص کردن استقرارهايي  بررسي
اي موجب استحکام  رد بحث در مناطق حاشيهاز دوره مو

زيربناي فرضيات، در مورد چگونگي گسترش فرهنگ کورا 
شناختي در  ارس خواهد شد. انجام کاوش باستان

هاي  هايي همچون سوارآباد با رويکرد يافتن کوره محوطه
ساخت سفال و همچنين ارزيابي کيفيت و کميت استقرار 

تقرارهاي پسين و پيشين دوره کورا ارس در مقايسه با اس
آن و نوع معيشت و تغييرات احتمالي که در نوع معيشت 

 تواند مفيد باشد.  روي داده است، مي

                                                
7- Seyidov, 2000, 17-18 
8- Burney, 1958, 167 

  ١٣٨١عليزاده و آذرنوش،  - ٩
10- Young, 1969, 1974 & Henrickson, 1991 
11- Burney, 1961 
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the connective hinterland of Kura- Araxes culture. The comparison of ceramic genres in these 

two regions with other samples show that they have some sort of similarity with samples 

found in Godin Tepe in Kangavar plain (Henrickson, 1991; Young, 1969, 1974) and the 

ceramic genres belonging to ancient Bronze age in Yanik Tepe (Burney, 1961) located in the 

east of the Urmia Lake in Azarbaijan area have some sort of similarities in form.  
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Abstract 

 

One of the most important features of the Iran Early Bronze Age which shows the late 4th and 

first half of the 3rd millenniums-upon 5 Carbon 14 samples- according to the investigated 

ancient areas, is Yanik Tepe (Voigt and Dyson, 1992: 122- 178) associated to the field of 

pottery, due to the presence and promotion of grey and black pottery in extensive locations 

thereof (Talaei, 2006: 49). The other regions where the impact and development of 

Transcaucasia (Kura- Araxes) culture has been observed is the Shazand plain (Savar Abad 

and Sarsakhti 3 Tepes), which is located between central Zagros (Lorestan) at west and 

plateau of central Iran at the east and is of the set of the plains located at the south of the main 

road of the plateau of Iran The surface survey of the Tepe Savar Abad has identified a number 

of ceramics belonging to Chalcolithic, early and new bronze, iron periods and historical and 

Islamic periods. Fragment of ceramics belonging to Kura-Araxes have been found in the Tepe 

and the technique of these fragments is handmade and, in some cases, the surface of the 

ceramics has been polished by some sort of instrumental (sample 5 and 7), and the temper of 

all fragments is mineral. Two cases of these samples have external decoration, sample one 

(No: 2) has three rows of equilateral triangles. The upper row is placed on a horizontal line 

with sharp points directed downward. The middle row and the lower row are placed mix to 

each other. Sample No 4 also has some decorated patterns with a special technique, a 

horizontal strip in the lower part with equilateral triangle connected to each other, but the 

triangles are not carved, only the margins are carved and the triangles are at the level of the 

surface. The sizes of the triangles get gradually bigger from left to right. In the archaeological 

survey recognized Tepe Sarsakhti-3(Shz:154). The surface survey of the Tepe has identified a 

number of ceramics belonging to Chalcolithic, bronze and historical and Islamic periods. The 

technology used to produce all Yanik fragments are handmade and the inside and outside 

surface have been carefully polished (8, 9, 11, 15). Regarding the form, they are bowl-like 

shapes with open- mouth in the body. Comparisons have been made between the varieties of 

genres of ceramic objects in Sarsakhti Tepe with other samples in Godin in Kangavar plain 

(Henricson, 1991) and Yanik Tepe (Burny, 1969) are highly remarkable (table1). We could 

not find any ordinary decorated ceramic object in Yanik Tepe. The manner of development of 

Kura- Araxes culture has always been a challenging issue related to the development of early 

complicated communities in the near east. Archaeological surveys have been going on widely 

for many kilometers after Tepe Sarsakhti to east, but no clue has been found yet to verify the 

existence of a highly advanced culture in east, north or south. Further studies in neighboring 

area have not lead to any acceptable result either (Figure 7). Therefore, the area can be called 
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