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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



  شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان نشریه
 )74-51( 1396/ بهار و تابستان 3/ پیاپی 1/ شماره 2جلد 

  
  
  
  

  )کالنر سد يحوضه آبگ -ري(مال پاتپه ةتپ يشناخت باستان يها کاوشاز  فصل نيششم
  

  ٢راد يمسعود صادقو  *١انيقين توفيحس
  
  

  دهيچک
  

 ،ن تپهيا يبخش بود که با هدف نجات يها ن تالشيواپسنسپان تپه)، وپاتپه (گ ةتپ يشناخت باستان يها ن فصل از کاوشيششم
 يطاست. ه يصفو هدور تاق) يانيم (يمفرغ قد هاز دور يآثار هدارندبر تپه درپاد. يبه انجام رسکامل سد کالن  يريقبل از آبگ

 يياي، بقانيشيپ يها کاوشجا مانده از  به ياشکان هدورو  ياسالم هبه دور مربوط يمعماراز  ييايفصل ششم عالوه بر کاوش بقا
از آن  ييها که بخش ماد بود اي و IIIآهن  هک دژ از دوري يايبقامتعلق به  يمعمارن يد. ايان گرديز نمايم نيعظ يک معمارياز 
و  يسبک معمار در اتوجود تشابه ،ن دژ به مادهايانتساب ا ليدالن يتر مهم .ده بوديکاوش گرد ،فصول چهارم و پنجم يط
ن دوره يآثار ا. استن يجان، باباجان و گوديمنسوب به ماد همچون نوش يگر ساختارهايموجود در آن با د يفرهنگ يها افتهي

 ياز فضاها يياياز بقا يز آثارين ياشکان ه. از دوراند د آوردهيرا پد يليمستط ياست که تاالرها يض خشتيعر يوارهايشامل د
ن دوره يمربوط به ا ياز فضاها يوارها و کف برخين به دست آمد. ديچ سنگ يها يو پ يخشت يوارهايدگوشه با  راست يمعمار

شد که بخش عمدة  يرا شامل م يآب و فاضالب يها ن و چاهيچ وارها سنگياز د ييايز بقاين ياسالم هگچ اندود شده بود. آثار دور
  اند. ن کاوش نمودهيشيآنها را در فصول پ

  
  .يشناس  ، کاوش باستانيدژ مادفصل ششم، پاتپه، اشکاني،  :يديکل ياه هواژ

  
. نشريه جستارهاي کالن)حوضه آبگير سد  -(مالير پاتپهتپة شناختي  هاي باستان کاوشاز  فصل ينششم. ١٣٩٦. م راد صادقيح. و  توفيقيان ارجاع:
  .٧٤- ٥١): ١(٢شناسي ايران پيش از اسالم.  باستان
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  پاتپه يطيو مح يمکانت يموقع
 يقند مرتفع و کله يک برجستگي هپاتپ يباستان هتپ
ان ين تپه در مياست. اهکتار  ٢ کمتر از يبا وسعتشکل 
واقع  کالن يميدا هرودخان هيدر حاش و نسبتاً باز يا دره
از  يمتراکم مهين يسرسبز با پوشش هدر نيده است. ايگرد

 يها کوهاز  يا مجموعه با ،در ارتفاعاتدرختان بلوط 
شرق و  از سمت شمالکم ارتفاع  يخاکو  يا ماسه
ها به  ن کوهيا يريقرارگ محصور گشته است.غرب  جنوب

که  شده يعيطب يگذرگاهموازات هم سبب به وجود آمدن 

غرب  شرق لرستان و جنوب ر را به شماليشرق مال جنوب
ن تپه با مختصات يا .سازد يمرتبط م يمرکزاستان 
طول  ٤٨ْ ٥٤َ ٣٥٦ًو  يشمالعرض  ٣٤ْ ٠٢َ ٨٢٦ً ييايجغراف
از توابع پاتپه  يروستادر  يکشورمات ياز نظر تقس يشرق

قرار  ريمالشهرستان زند بخش در  يدهستان کمازان سفل
سد کالن قرار دارد و  هاچيپاتپه امروزه در مرکز در هتپ .دارد

است گر امواج  نظارهخارج از آب آن  يتنها بخش فوقان
  ).١ شکل(

  

 Google Earth, 2015)( اچهيت پاتپه در مرکز دريل و موقعياز سد مرو ييعکس هوا - ۱شکل 
  
  ينگار گاه يو توال يپژوهش هنيشيپ

تپه به سال  پا هتپ يشناخت باستان يها تيفعال هنيشيپ
 يکه ط ي؛ زمان)۲۵: ۱۳۸۱خاکسار، ( گردد يمباز ۱۳۸۱
 يو معرف ييشناساتپه  ،ريمال يشناخت باستان يها يبررس
 يتازه را برا يفصلر يات ساخت سد کالن ماليآغاز عمل شد،
پاتپه به ارمغان آورد.  يشناخت باستان يها تيفعال

 يشناخت باستان ييو شناسا يبررس هبا برنام که ييها پژوهش
پس د. يبه انجام رس ۱۳۸۵ر سد کالن در سال يآبگ ضهحو

فصل  ،خاکسار يعل ۱۳۸۱بار در سال   نينخست يبرا ،از آن
کرد.  يپاتپه را سرپرست يشناخت باستان يها اول کاوش

و  هيصفو هاز دور ياستقرار ييکه منجر به شناسا يکاوش
 يسلجوق هکه احتماالً متعلق به دور يتر کهن يآثار استقرار

 يها فصل دوم کاوش .)۴۳: ۱۳۸۱(خاکسار،  شدبود، 
حسن  يبه سرپرست ۱۳۸۶پاتپه در سال  يشناخت باستان
و به  ياسالم هاز دور ييها هيکاوش ال؛ افتيادامه  يرضوان

و  يسنگ يها واريبا د يک دژ اشکاني از ييايدست آمدن بقا
ن يدستاورد ا يه اسالمير اليمدفون در ز يخشت ييبارو

 يدر راستا .)۳۶: ۱۳۸۶، ي(رضوان ها بود فصل از کاوش
 يها از حضور فرهنگ ييها نشانه ،قبلفصول  يها کاوش

ن يتر مهم د کهيان گردينما عصر آهن تر خصوصاً يميقد
ن تپه را يا يشناس استانب يها ن فصل کاوشيهدف سوم

 يبه سرپرستتپه پا يها کاوشن فصل از يرقم زد. در ا
ک ساختار ياز  يشواهد ۱۳۸۷ سال در زاده ملکمهرداد 
ن يبا ا د.يمشخص گرد IIIعصر آهن منعلق به  يمعمار
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مشکالت فراوان به  دليل بهها  ن فصل از کاوشيوجود ا
، يو ناصر زاده ملک ؛۱۲: ۱۳۸۷، زاده ملکد (يسرانجام نرس

 يها ن فصل کاوشين و پنجميچهارم ).۱۰۹: ۱۳۹۴
 يمعمار يايبقا يبه منظور آزادسازتپه پا يشناخت باستان

ج ينتا .کرد يسرپرست ۱۳۸۸ سالدر  يرا رضا ناصر، يماد
 يمعمار يچند فضا ين دو فصل منجر به آزادسازيکاوش ا

، يناصر ؛۸۵: الف ۱۳۸۸، يناصرشد ( ين دژ مادياز ا
فصل  ).۱۱۴: ۱۳۹۰، زاده ملکو  يناصر ؛۴۴: ب۱۳۸۸

ن فصل يپاتپه که آخر يشناسباستان يهاششم از کاوش
به  ۱۳۸۹در سال  ،ديگرديز محسوب مين تپه نيکاوش در ا
ان، يقيد (توفيان به انجام رسيقين توفيحس يسرپرست
ششم کاوش ج حاصل از فصل يرو نتاشي). نوشتار پ۱۳۸۹
  است. ن تپهيا يشناسباستان

 
 اهداف و روش پژوهش
به  متعلق يک ساختار معمارياز  يمشخص شدن بخش

پاتپه  يها کاوش فصول چهارم و پنجم ازدر  IIIعصر آهن 
شناخته  يو مشابهت آن با بناها) ۱۰ب:  ۱۳۸۸، ي(ناصر

(با توجه به  يماد يموسوم به دژها IIIشده عصر آهن 
کاوش در تپه را دو  هادامت ين بناها)، اهميمعدود بودن ا
 يدر سطح بخشي نجات كاوش انجامرو  نياز اچندان کرد. 

خصوصاً  ،يمعمار يايبقا دنکر خارج منظور هب گسترده،
سد و دفن تپه در آب  يريقبل از آبگساختار مذکور، 

ن ييتعن فصل يدر اكاوش  هدف ترين مهم و اولين ،اچهيدر
  . شد

 بندي كانتكست برمبناي فصل اين در كاوش روش
 كه صورت يند. بديگرد استوار معماري هاي سازه وها  اليه
 يك ،غيرمنقول اثر هر ياو  معماري ساختار يا اليه هر

 يها يژگياز و ي. شرحشد يم محسوب ١كانتكست
آن کانتکست به نسبت  ن موقعيتييتع شامل ،هرکانتکست
مواد  هگر در هر کارگاه، ثبت و ضبط روزانيد ها كانتكست

به دست آمده در هر کانتکست با در نظر گرفتن  يفرهنگ
ر يپالن و تصو هيافته، تهيهر  يبراجداگانه  يثبت هشمار

انجام گرفته  رآن از جمله اقداماتيو نظا روزانه از کانتکست
 گزارش کاوش فصل ششم است. هيته يبرا
  
  
  

                                                             
1- Context 

 پاتپه يشناخت باستان يها کاوشاز  فصل ششم
ک ساختار ياز  يآشکار شدن بخش ،که ذکر شد چنان

در ، يماد يدژها هبا شاخصIII آهن  همتعلق به دور يمعمار
ن نوع ساختار يت اياز اهم يآگاه کاوش پاتپه وفصل پنجم 

ک کاوش يساز  نهي، زميشناخت در مطالعات باستان يمعمار
 ن ساختاريا يها دن تمام بخشيرون کشيگسترده با هدف ب
رو تمام سطح محوطه به  نيشد. از ادر فصل ششم 

 يها کاوش يبر مبناو  شد ميتقسمتر  ١٠×١٠ يها شبکه
به  ها کارگاه يگذار د. ناميآغاز گرد ن فصليا کاوش ،نيشيپ

ن يو بر اساس حروف التهر کارگاه ت در کاوش ياولوب يترت
، A ،B ،C يها ن فصل مجموعاً پنج کارگاه با ناميا يبود. ط

D  وE يها چند سطح تپه به شبکه هر د.يکاوش گرد 
 يتوپوگرافت يوضع ليدل د اما بهيم گرديمتر تقس ١٠×١٠

ن يشيکاوش شده در فصول پ يتپه و با توجه به کارگاها
ر يدر ز. )٣شکل ( ر کرديين ابعاد در چند کارگاه تغيا

 هر که در يا ؛ به گونهگردد يمه ائمختصر از کاوش ار يشرح
فضاها،  نوعکاوش شده،  يها کارگاه به تعداد کانتکست

اشاره آن  يها هيال ينگار گاه يو توال يمراحل استقرار
  .شود يم

  
  Aکارگاه 

متر ايجاد  ۱۰×۱۰غرب تپه با ابعاد  در شمال Aکارگاه 
گرديد. هدف از ايجاد اين کارگاه شناسايي و آگاهي از 

هاي تپه خصوصاً  ترين اليه غربي چگونگي وضعيت شمال
  . )۲شکل ( بود تپههاي مادي اين بخش از  اليه

روشن کاوش در اين بخش از تپه دو مسئله را 
ساخت: نخست با توجه به ابعاد تپه اين کارگاه  مي
غربي)  هاي اين بخش (شمال توانست ما را با وضعيت اليه مي

تپه نيز بود، آشنا سازد.  هترين قسمت به حاشي که نزديک
هاي مادي در فصول گذشته تا اين بخش  دوم اينکه اليه

شناسايي و کاوش شده بودند و کسب اطالعات از چگونگي 
ها نيازمند  مانده در ادامه اين کاوش هاي باقي ضعيت اليهو

حفر کارگاهي در اين قسمت از تپه بود. طي کاوش اين 
) ۱۰۱۶تا  ۱۰۰۱ هکانتکست (از شمار ۱۶کارگاه مجموعاً 

را شامل  ...ها، فضاها، کف و  که بقاياي معماري، انباشت
ي شد، ثبت و شناسايي گرديد. با توجه به بقاياي معمار مي

هاي اسالمي،  هاي فرهنگي کارگاه، آثاري از دوره و داده
اشکاني و ماد در آن شناسايي گرديده است. کاوش در اين 

  .کارگاه تا رسيدن به کف فضاي دژ ادامه يافت
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 - آثار مربوط به دوره اسالمي بخشي از يک پي خشتي
هاي غربي و شمالي کارگاه را دربر  که  قسمت شد مي سنگي

 ايجاداشکاني ه هاي دور در ميان اليه اين پي .گرفته بود
چين و دو قوس          قوس هاللي سنگ ۳و مجموعاً از  شده

است.  صورت يکي در ميان ساخته شده به خشتيهاللي 
تر از  خشتي از لحاظ طول و عرض کوچکهاي  قوس
متر  ۲۵/۱هاي سنگي و ميانگين ارتفاع اين ديوارها  قوس
هاي سنگي قرار  قوسصورت يک در ميان بين  که به بود
که  اند ديوارهايي بودهبقاياي  ها يهالند. در واقع اين گرفت مي

  .شده بودکاوش  ها آنفوقاني ل گذشته بخش ودر فص

هايي  شامل انباشت(اشکاني) در کارگاه، دوم  هآثار دور
ها بود  انباشت در ميانيک رديف پي سنگي  و بقاياي عمدي

. شده بودکاوش  قبلل ودر فص فوقاني آن نيزکه بخش 
بقاياي يک پي سنگي که بخش عمده آن قبالً کاوش 
گرديده بود با جهت شمالي جنوبي به موازات ضلع شرقي 

عالوه بر اين پي  ؛شد نيز کاوشبا آن  همجوارو  کارگاه
تسطيح محوطه، قبل با هدف سه انباشت عمدي که سنگي، 

 ،ندبود هاي مادي ريخته معماري روي اليهاختار ساز ايجاد 
 ضخامتمتر  سانتي ۱۵۰ها حدود  . اين انباشتشتوجود دا

  .ندداشت
  

  
  در فصل ششمها  ت کارگاهيموقعنقشه  - ۲شکل 



  55                                               1396/ بهار و تابستان 3/ پیاپی 1/ شماره 2/ جلد شناسی ایران پیش از اسالم جستارهاي باستان نشریه

استقراري کاوش شده در اين  مرحلهترين  سومين يا قديمي
آثار و بقاياي معماري مربوط به دوره ماد است. اين  کارگاه

، چين ، سازه سنگها آثار شامل يک ديوار قطور خشتي، آوار
که بيشترين حجم از  مرحلهکف و فضاي داخلي است. اين 

هاي  ترين اليه ه يا به بيان ديگر ضخيمهاي کاوش شد اليه
شت، متر) را در بر دا سانتي ۲۷۰(با ضخامتي حدود  کارگاه
محسوب  کارگاهاين  مرحله شناخته شده درترين  مهم
متر و  ۱۱×۵۰/۲×۷۰/۲ديوار قطور خشتي با ابعاد  شود. مي

است که با نيم  غربي شرقي جنوب با جهت شمال
متر ساخته  سانتي ۴۰×۲۵×۱۳هاي قالبي در ابعاد  خشت
شش روزنه با کاربرد هواکش  ربيباروي غ. روي بودندشده 

ها با ابعاد  بود. روزنهيا تهويه براي فضاي داخلي تعبيه شده 
متري  ۶۰/۱متر در ارتفاع  ۵۰/۲متر و طول  سانتي ۳۰×۱۵

 بارومتري از يکديگر روي  ۶۰/۱از کف داخلي و به فاصله 
ترين ديوار دژ  که غربي بارو. اين )۲ نقشة( اند هاحداث گرديد

 بيروني(شرقي) و  درونيسبب ايجاد دو فضاي  ،است
گرديده است. قسمت غربي يا فضاي  کارگاه(غربي) در 

متري کاوش  ۵۰/۱تا عمق  کارگاهخارجي ديوار از سطح 
 هعمدي از دور هاي انباشتهاي کاوش شده  . اليهگرديد

قسمت  تسطيح استفاده شده بود.براي بودند که اشکاني 
دهد  ي دژ را تشکيل ميشرقي ديوار که فضاي داخل

خشتي  اشکاني در باال و آوار هدورترتيب با انباشت عمدي  به
در زير  چين نگهاي س سازهماد) در پايين و  ه(دور خود بنا

هاي  در زير انباشتعالوه بر اين پر شده است. اين آوارها 
 ۳۵۰اين قسمت، آثاري از کف گلي کوبيده در عمق 

روي آن در قسمت  .مشاهده شدمتري از نقطه ثابت  سانتي
تخريب شده با کاربري  چين شمالي يک سازه سنگ

متر وجود دارد. سازه  سانتي ۵۰نامشخص به ارتفاع تقريبي 
هايي به ابعاد متوسط  به شکل مستطيل نامنظم و با سنگ

ساخته شده  همجوار با ديوار بيرونيمتر  سانتي ۴۰×۳۰×۱۰
ستر و قطعات شکسته اي از خاک توده باداخل آن فضاي  که

بود. اين سازه از قسمت غربي به ديوار مادي  شدهسفال پر 
فرش  را با الشه سنگ، سنگ الحاق شده و قسمت شرقي آن

  )۴شکل ( اند کرده
  

  B کارگاه 
هاي کاوش شده در  در مجاورت غربي کارگاه Bکارگاه 

متر ايجاد  ۱۰×۱۰با ابعاد  Aل پيشين و جنوب کارگاه وفص
 هاي فصل پنجم آثاري از که در کاوشتوجه به آن باگرديد. 

 کارگاهدر ضلع شرقي  ييها ديوارهاي مادي به همراه طاقچه
خواناسازي و شناسايي ديوارهاي غربي براي آشکار شده بود 

ديگر شناسايي  سويفضاي کاوش شده اهميت داشت و از 
 حصولساختارهاي بيروني اين دژ مادي مدنظر قرار گرفت. 

آثار معماري در حاشيه غربي تپه  نبوداز وجود و يا اطمينان 
گرديد. طي کاوش اين  نيز با کاوش اين کارگاه حاصل مي

) ۲۰۲۴تا  ۲۰۰۱ هکانتکست (از شمار ۲۴کارگاه مجموعاً 
را شامل  .ها و .. ها، فضاها، چاله که بقاياي معماري، انباشت

سه  ر اين کارگاه آثاري ازدشد، شناسايي و ثبت گرديد.  مي
دوره اسالمي با  نخست،معماري شناسايي شده است.  هدور

تراکمي سنگي درضلع غربي کارگاه که از  هاي آثاري از پي
 ،به دست آمدالي آن  در البهسفال و آجرهاي اسالمي  از

از  کارگاههمچنين چاه زباله (فاضالب) در ميانه ضلع شرقي 
نقطه ثابت  متر از ۶۰/۴که تا عمق است آثار اين دوره ديگر 

  کاوش شد.
 استاشکاني  زمانهايي از وساز ساختدوره دوم شامل 

شامل فضاي  کارگاهکه بارزترين آثار آن در نيمه جنوبي 
خشتي ه ديوار شاملغربي  -مستطيل شکل با جهت شرقي

 .داشتندماد قرار  ها روي آثار دوريو پي سنگي بود. اين بقا
به همراه فرش   گودال بزرگ زباله و يک کف خشتيک 
اشکاني در نيمه جنوبي از ديگر آثار هاي اشکاني  سفال

کوبيده و از خاک هاي متعدد  کارگاه است. توالي کف
 همتر نشان دهند سانتي ۴۰فرش به قطر تقريبي  خشت

در  است. ي اين دورهمدت زمان طوالني استفاده از فضاها
و  ي خشتيشامل ديوارها اين دورهغربي کارگاه آثار  قسمت

و  ندهاي سنگي متعددي است که بسيار مضطرب بود يپ
تر بريده شده بودند.  هاي جديد هاي سنگي دوره توسط پي

ديوارهاي سنگي بريده شده در ضلع جنوبي کارگاه متعلق 
هاي فصول گذشته بوده و اطالعات اليه نگاري و  به کاوش

  ها در دست نيست. فازبندي زماني آن
شناسايي شده در کارگاه از دوره ماد دو فضاي کلي 

که امتداد جنوبي فضاي کاوش » ۱« هاست: فضاي شمار
 ۲۰/۳. اين فضا يا داالن در عمق است A شده در کارگاه

متري از نقطه ثابت کارگاه به کف رسيد. فضاي  ۴۰/۳تا
نيز شامل فضاي نيمه غربي کارگاه است که » ۲«شماره 

شود. به  ميفضاي بيروني دژ و ديوار دورگرد آن را شامل 
کاوش در فضاي بيروني تا پاي ديوار  ،سبب کمبود زمان

 ۱۳۰وکف ادامه داده نشد و اين کاوش در عمق 
  متوقف گرديد. سطح بارومتري از  سانتي
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  Cکارگاه 
فصل پنجم و در  هدر ادامه فضاهاي کاوش شد Cکارگاه 

 ۱۰×۱۰مرکز تپه واقع گرديده است. اين کارگاه  با ابعاد 
معماري کاوش شده در فصل  بقايايمتر از شمال و شرق به 

متصل  D، و از غرب به کارگاه Eپنجم، از جنوب به کارگاه 
کارگاه آگاهي از چگونگي اين  در است. هدف از کاوش

ط با دژ مادي و امتداد يا اتمام ديوارها و فضاهاي مرتب
دليل اهميت  د. بهبو هاي ناتمام فصل پنجم خواناسازي بخش

ساختار معماري نيمه شمال کارگاه، کاوش از اين بخش 
آغاز و به سمت جنوب ادامه يافت. طي کاوش اين کارگاه 

) که ۳۰۲۳تا  ۳۰۰۱ هکانتکست (از شمار ۲۳مجموعاً 
و ... را شامل  ها ها، کف، فضاها، چاله بقاياي معماري، انباشت

در اين کارگاه آثاري از سه  شد، شناسايي و ثبت گرديد. مي
هاي کارگاه متعلق  اليه جديدترين شناسايي شده است. هدور

بود که در (فاضالب) زباله  چاهاسالمي و شامل سه  هبه دور
  .قرار داشتند کارگاهشرق  غرب و جنوب مرکز، شمال

بود. اين آثار شامل  اشکانيزمان دوم متعلق به  دورهآثار 
ها، بقاياي ديوارهايي از الشه سنگ،  بقاياي خشت فرش

شرق کارگاه، بقاياي  بقاياي ديواري خشتي در گوشه جنوب
غرب  صورت ممتد از شمال که به شد مي سنگي چند پي

اند،  هگرديد شرق آن منتهي مي کارگاه آغاز و نهايتاً به جنوب
رگاه، ديوارهاي مادي و هاي کاوش شده در کا ترين اليه مهم

ها در فصل پيش  ها بود که ادامه آن فضاهاي مرتبط با آن
ديوار  چندکاوش شده بود. ديوارهاي به دست آمده شامل 

ي و غرب جنوببه ي شرق صورت سراسري در جهت شمال به
که شرق  غرب به جنوب شمالسطح ديگر در جهت  ديوار هم
  بود.تعبيه شده  روي آن فضاهايکي از ورودي 

  
  D کارگاه 

 نامنظم يليو به شکل مستط در غرب تپه Dکارگاه 
هر  يو جنوب يضلع شمالت کارگاه، يبا توجه به موقعاست. 

 ۲۰/۱۷ يمتر و ضلع شرق ۵۰/۱۹ يمتر، ضلع غرب ۱۰ک ي
 کارگاهکمتر از دو  ياندک ن کارگاهي. در واقع ابودمتر 
با  ن کارگاهي. اشد کاوش پارچه کيمتر است که  ۱۰×۱۰

ن يتر يت غربيوضع ياز چگونگ يو آگاه ييهدف شناسا
جاد و ين قسمت ايا يماد يها هيتپه خصوصاً ال يها هيال

  د. يکاوش گرد
بخش از تپه دو مسئله را روشن  نيکاوش در ا

ن کارگاه يساخت: نخست با توجه به ابعاد تپه ا يم

ن بخش (غرب) که يا يها هيت اليتوانست ما را با وضع يم
آشنا سازد. دوم  بود،ز يه تپه نين قسمت به حاشيتر کينزد
 يماد يها هيال تيوضع يچگونگ ،ن کارگاهيا کاوشنکه يا

کاوش  ي. طساخت يمروشن را تپه  يدر مرکز بخش غرب
تا  ۴۰۰۱ ه(از شمار کانتکست ۳۹مجموعاً  ن کارگاهيا

ها  ها، کف يها، فضاها، پ ، انباشتيمعمار ياي) که بقا۴۰۳۹
با توجه به  د.يگردو ثبت  يي، شناساشد يرا شامل مو ..... 

از  يکارگاه، آثار يفرهنگ يها و داده يمعمار يايبقا
 . ديگرد ييو ماد در آن شناسا يشکان، اياسالم يها دوره

 مرحله (فاز)مجموعاً شش  کارگاهن ياکاوش از 
نخست سه فاز ن، ييبه پاباال از د: يگرد ييشناسا ياستقرار

و  ياشکان همتعلق به دوربعد دو فاز  ،يدوره اسالممربوط به 
 همرحلن شش ي. عالوه بر ابود ماد هز از دورين آخر فاز

و بعد از  ياشکان هدور متعلق به قبل از يآثار وساز ساخت
د يمشخص گرد ين ماد تا اشکانيحد فاصل ب يعني ماد هدور

، دانست ديفاز جد ت آن را متعلق بهيتوان با قطع يکه نم
ادامه  د ويان رسيپابه ناتمام  مرحلهن يچرا که کاوش در ا

  د.يموکول گرد گريدفصل  بهکاوش 
در  ياسالم هدور يمعمار ها و آثار عمديبقا يتمام

ست که در ا ن امر آنيا ليدل. داشتندقرار  کارگاه يغرب مهين
 يد و تمرکز در حفارين بخش کاوش نگرديا ،فصل گذشته

دار يجه آن پديبود که نت کارگاه يشرق مهين يها هيال يرو
و  يشرق  مهيمتر در دو ن ۲حدود  يگشتن اختالف سطح

ده يگرد ييشناسا ياستقرار ن دوره سه فازياست. از ا يغرب
 همرحلدوم و  همرحل ،اول همرحلد با نام يم به جديکه از قد
  .شده است يگذار سوم نام
 ن فازيدترين فاز که جدي: اياسالم هدور سوم همرحل
دو  يايشامل بقا بود، D کارگاهشده در  ييشناسا ياستقرار

تا  ۰از حدود  يعنين سطوح يچاه فاضالب بود که از باالتر
 يماد يها هير اليشروع و تا زاز نقطه ثابت  يمتر يسانت ۴۰

ن يا از يکه در فصول گذشته قسمتنيامتداد داشتند. با ا
ن يا يبراها  از آن ياديزهنوز بخش  ،ديا کاوش گرده چاه

متر  يسانت ۲۰۰در عمق  يشمالچاه  بود.مانده  باقيفصل 
 ۳۵۰عمق  تا يجنوبچاه کاوش در  يول ،افتياتمام 
و  ۷۵ب يترت ها به ن چاهيماند. قطر ا ير ناتمام باقمت يسانت
چاه فاضالب آنکه ها عالوه بر  ن چاهيمتر است. ا يسانت ۷۰
ساکنان محل  يعني ؛اند ز داشتهين يدان کاربرد زباله ،دبودن
ا و ياش ،ييغذا يهاتمام پس ماند يخانگ يها فاضالب بجز

ختند. حفاران ير يها م ن چاهيز و ... را به داخل ايمواد دور ر
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 يچاه را در مکان د،دنکرها در هنگام حفر تالش  ن چاهيا
زش ياز ر يريجلوگ يبرا يشتريکه استحکام ب کننداحداث 

ن سبب اکثر يبه هم ،باشد داشته واره و پر شدن آنيد
متعلق به  يوارهايا در جوار ديوارها يد يرا رو ها چاه
برخورار بودند حفر  يشترين، که از مقاومت بيريز يها هيال
  کردند. يم

ن فاز يتر مين فاز که ضخي: اياسالم هدوم دور همرحل
 يايشامل بقا ،است D کارگاهدر  ياسالم  هدور ياستقرار
از آن  يست که تنها بخش اندکا يسترگ يسنگ يمعمار
وار يک ديا عبارتند از: دو فضا، ين بقايت. ااسمانده  باقي
 يا وروديو پلکان  يسنگ يپمدور،  يوار سنگي، ديسنگ
و پلکان را با الشه سنگ  يپ ،وارهايتمام د. يسنگ

 يدر فصول قبل ين معماريا يياند. هر چند سطح باال ساخته
از ارتفاع آن متر  يسانت ۱۲۰ ن وجود حدوديبا اشد، کاوش 

متر و از شمال تا جنوب  ۱۹ ساختارن ي. طول ابود برجاپا
در  يکيمورد اشاره،  يدو فضا. گرفت يرا دربر م کارگاه
 يگريمجموعه و د يرونيب و بخشن يچ سنگ ساختارغرب 

را شامل  يداخل يفضا که استواقع شده آن در شمال 
  شود. يم

ا ين ياول مرحلهن ي: اياسالم هاول دور همرحل
شده مربوط به دوره  ييشناسا ين فاز استقراريتر يميقد

 يها هيال يماً روياست که مستق D کارگاهدر  ياسالم
 مرحلهن يواقع شده است. آثار ا يمتعلق به دوره اشکان

  :عبارتند از
در شمال  يالشه سنگ يواريمربوط به د ياز معمار ييايبقا -۱

آن در  يآن کاوش شده و بخش غرب يکه بخش شرق کارگاه
  .ماند يباق ياسالم هدوردوم  همرحلمربوط به  يها هير اليز
 ۵۰تا  ۴۰ن چاله حدود يکه ا هگچ اندود شد يا چاله -۲

  . بودده يرا بر ياشکان يها هيمتر از ال يسانت
متر نقطه ثابت شروع و  يسانت ۲۵که از حدود  يچاه فاضالب -۳

ن چاه برخالف ي. اداشتامتداد  يماد يها هيمه اليتا ن
در  يشناخت باستان يها کاوش دليل بهگر که يد يها چاه

ده شده بود در يها بر آن يته قسمت سطحفصول گذش
ده شده يبر ياسالمه دور دوم همرحل يهاساز و هنگام ساخت

 ۶۵ن چاه يقطر ا مانده بود. يمتر از آن باق يسانت ۱۷۵و تنها 
بر چاه فاضالب عالوه  يها گر چاهيو مانند د بود متر يسانت

  .است ز داشتهين يدان فاضالب بودن کاربرد زباله
ر يتماماً ز ،يزيکه جز بخش ناچ ياتاق يداخل يفضا -۴

  . بودده يمدفون گرد ياسالم هدور دوم همرحل يها هيال

مه يدر ن ياشکان هدور يمعمار ها و آثار عمديبقا يتمام
 ليدلن گفته شد يش از ايپ چنانکهقرار دارد.  کارگاه يشرق

 يرو يل گذشته تمرکز حفارست که در فصا ن امر آنيا
ماند  يکاوش نشده باق يمه غربيو نبود مه ين نيا يها هيال

متر  ۲حدود  يدار گشتن اختالف سطحيجه آن پديکه نت
 همرحلن دوره دو ياست. از ا يو غرب يمه شرقيدر دو ن
 همرحل د با ناميبه جدم يد که از قديگرد ييشناسا ياستقرار
 ينامگذار ياشکانه دوم دور همرحلو  ياشکان هاول دور

  اند. شده
 از ياستقرار همرحلن ي: دومياشکان هدوم دور همرحل

ن فاز يکه در واقع چهارم D در کارگاه ياشکان هدور
ز محسوب ين کارگاهن يم) ايد به قدي(از جد ياستقرار

ک کف ي، يانباشت عمد ،يوار خشتيد از ييايبقاشود،  يم
و دو چاله است که  يسنگ يف پيک ردي ،يسراسر يخشت

در  يسنگ يپاز  يياياند. بقا پراکنده شده کارگاهدر سطح 
آن  يمتر که رو ۵/۸×۲با ابعاد  کارگاه يبخش شمال يمرکز

آن در  يداشت و بخش جنوببا دو رج خشت وجود  يواريد
در  مدفون بود. يکاوش نشده دوره اسالم يها هير اليز

شکل با ابعاد  يضيب يا وار چالهين ديشرق ا جنوب
متر قرار داشت که با خاکستر پر شده  يسانت ۸۵×۵۶×۱۸
  بود.

ک کوره ي کارگاه يمه جنوبيدر ن ساختارن يعالوه بر ا
 ،از آن استفاده شده يپز هکا آي يپز گچ يبراکه به احتمال 

وجود دارد. کوره مذکور از سه بخش آتشدان، تنوره و 
 ۴۳۵×۲۵۰×۷۵ل شده است و مجموعاً يهواکش تشک

متر ابعاد دارد. کوره را با الشه سنگ و مالت گل  يسانت
با  شکل يضيب يا ن کوره چالهيشرق ا اند. در جنوب ساخته
قرار  يبرامتر  يسانت ۹۰ عمقمتر و  يسانت ۸۵تا  ۵۶قطر 

 يايآذوقه در دل خاک حفر کرده بودند. بقا هدادن خمر
 همرحلافته شد. ساکنان ين خمره در چاله يشکسته شده ا

ند. در کرده بود يساز کف ،سراسر سطح را با خشت ،دوم
با  يو آوار ياز انباشت عمد يا هيال مرحلهن ياواخر ا
 و قسمت يمتر بخش شمال يسانت ۳۰تا  ۱۰حدود  يضخامت

 ۷۰حدود  مرحلهن يپوشاند. آثار ا يرا مکارگاه از مرکز  يها
  .داشتمتر ضخامت  يسانت

دوره  ياستقرار همرحلن ي: اولياشکان هاول دور همرحل
د به ي(از جد ين فاز استقراريا پنجمي D در کارگاه ياشکان
از دوره ماد  ييها هيال يورم يطور مستق هب کارگاهن يم) ايقد
 يوار خشتيو د يسنگ ين فاز که اکثراً پي. آثار ااث شداحد
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د. عالوه بر بو آورده ديپدرا  يمنظم يهستند ساختار معمار
ک کف ي، يگر شامل انباشت آواريها آثار دواريها و د يپ

  شد. يين فاز شناسايدر ا و دو فضا يگچ
منظم با  يسنگ يها ياز پ يياياول شاهد بقا همرحلدر 

 يمتر سانتي ۸۰×۳۰کسان يابعاد مختلف و عرض و ارتفاع 
را  يا مربعي يليمستط يم که فضاهايها هست آن يتمام يبرا

وار يدو د کارگاه ي. در قسمت جنوببودندبه وجود آورده 
متر  يسانت ۸۰و عرض  ۶۰ک به ارتفاع حدود يهر  يخشت
دادند.  يم ليتشک اا دو فضا ريد که دو اتاق يان گردينما

از گچ  يمتر يسانتک ي يا هيوارها را با الين ديا يسطح داخل
ز با ينها  کف اتاق ،وارهايکرده بودند. عالوه بر سطح د هاندود

از  يشده بود. حجم قابل توجه هاندود ،نازک از گچ يا هيال
 يکاوش نشده بخش غرب يها هير اليدر ز مرحلهن يا يايبقا

متر ضخامت  يسانت ۹۰حدود  مرحلهن ي. آثار اداشتقرار 
ب و يمجموعه تخر يوارهايد مرحلهن يدر اواخر ا داشتند.

  شوند. يها انباشته م يپ يرو
ن يکاوش ا هن گفته شد. در اداميش از ايچنانکه پ
 يو در بخش شرق ياشکان هدور اول همرحلر يکارگاه و در ز

 ۳۶۰مدور با قطر  يک سازه خشتياز  يآثارکارگاه 
فاز  يها يشد. پ مشخصمتر  يسانت ۹۰و ارتفاع  متر يسانت
ن يا يداخل ي. فضابودندده ين سازه را بريا ياشکان هدور اول

ده يرا با گل کوب آنکف  وپر شده  يعمد يسازه با انباشت
ت يتوان با قطع ين سازه نمي. در مورد ابودندکرده  يساز کف

ا ياست  ياشکان هاول دور همرحلکه مربوط به  صحبت کرد
ن يکاوش ااتمام زمان کاوش سبب ناتمام ماندن ؛ قبل از آن
  سازه شد.

ن و يتر يميا قدين يشمشمدور،  هن سازيهمسطح با ا
 کارگاه کهن يکاوش شده در ا ين فاز استقراريتر ز مهمين

بود، مشخص  ماد همربوط به دور يمعمار يايآثار و بقا
 يو فضا يقطور خشت يها وارين آثار شامل ديد. ايگرد
ن يزمان کم فرصت نشد ا ليدل هاست. متاسفانه به آن يداخل

 يتوار قطور خشيسه د کامل کاوش گردد. صورت به مرحله
در  يغرب جنوب به يشرق  با ابعاد مختلف و در جهت شمال

 يقالب يها م خشتيها را با نوارين دي. اديان گرديکارگاه نما
  .بودندمتر ساخته  يسانت ۴۰×۲۵×۱۳ابعاد  در

ز هست با يوار دژ نين ديتر يکه غربوار ين دينخست
 کارگاهو  يوار دژ مادين ديترمتر قطور يسانت ۲۵۰عرض 

کاوش  يها هير اليوار زين ديا يو غرب يجنوب. بخش بود
. کارگاه قرار داشت يمه غربين يو اشکان ياسالم هدورنشده 

ک به يمتر هر  يسانت ۱۳۰گر با عرض يد يوار خشتيدو د
به  يبقطور غروار يگر و از ديمتر از همد يسانت ۳۵۰فاصله 

 کارگاه يغرب به جنوب يشرق موازات هم در جهت شمال
 يکي يند. الزم به ذکر است که قسمت غرببود ده شدهيکش
ن يوع ا. در مجمداشت ينييبان تزيچند پشتها واريداز 
متر  يسانت ۳۵۰با عرض  شکل يليمستط يوارها سه فضايد

در بر کارگاه را  يمه شرقيکه تمام ن بودند به وجود آورده
  .گرفت يم
  

 E کارگاه 
متر و در جهت  ۱۳×۵۰/۷با ابعاد  کارگاهن يا
د. يکاوش گرد Cکارگاه  يدر بخش جنوبو  يغرب يشرق

ن يا يها هيت الياز وضع يآگاهن کارگاه يجاد ايهدف از ا
ن بخش از تپه با توجه به آنکه يبخش بود. کاوش در ا

گر مشخص يد يابند و فضاهايرفت تاالرها اتمام  ياحتمال م
گر ين کارگاه به نسبت ديافت. کاوش در ايت يشوند، اهم

ن کارگاه يکاوش ا يطد. ير آغاز گرديخأها با ت کارگاه
) که ۵۰۱۳تا  ۵۰۰۱ هکانتکست (از شمار ۱۳مجموعاً 

 ...و  ها ، چاهها ها، کف، فضاها، چاله ، انباشتيمعمار يايبقا
 يايتوجه به بقابا د. يگردو ثبت  ييشد، شناسا يرا شامل م

 يها از دوره يکارگاه، آثار يفرهنگ يها و داده يمعمار
ده است. کاوش يگرد ييو ماد در آن شناسا ي، اشکانياسالم
 يسطح يها ماند و تنها بخش يناتمام باقن کارگاه يدر ا
  .ديمشخص گرددژ  يوارهايد

 ۱و  ياز ضلع غرب يمتر ۸۰/۲که در فاصله  يچاه آب
ن ساختار يدتري، جدشتقرار دا کارگاه يضلع شمال يمتر
 هدورانه يدر قرون من چاه يشد. ا يکارگاه محسوب من يا

. بودن آب شرب ساکنان تپه حفر شده يمأت يبرا ياسالم
و  شده نيدورچسنگ الشه  بان چاه يا يفوقان يها قسمت

 هجدار صورت بهن چاه يان ييدر پامانده  باقين بخش يشتريب
 يمتر ۴۰/۲و  يضلع غرب يمتر ۵۰/۲. در فاصله بود يخاک

ا بعد از متروک يگوکه  فاضالبک چاه ي کارگاه يضلع شمال
 ،داشتقرار  ،بود حفر شده ا خشک شدن چاه آبيشدن 

 ۶۵و  يضلع شمال يمتر ۹۰/۱در فاصله  نيعالوه بر ا
با همان کارکرد  يگريدچاه  کارگاه يضلع شرق يمتر يسانت

 شکسته يها قطعات سفال چاهن يقابل مشاهده است. درون ا
استخوان پرندگان  ياين بقايو همچن ياسالمه متعلق به دور

ه ساکنان، قطعات ذغال، آجر، يبا تغذ مرتبطوانات يو ح
  افت شد. يمرغ به وفور  ز پوست تخميو ن خشت
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در فاصله  يخشت يواري، ديسطح يپس از خاکبردار
 کارگاه يضلع جنوب با همجوارو  يضلع غرب يمتر يسانت ۶۰

 ۴۰×۳۵×۱۰ابعاد  به ييها خشت باوار ين ديمشخص شد. ا
به  يغرب شمال يدر راستا يسنگ يک پي يرومتر  يسانت

  . بوداحداث شده  يشرق جنوب
ها،  وار در قسمت شرق آنيو د يپ يپس از آزادساز

رسد حاصل  يد که به نظر ميدار گرديپد يخشت يتوده آوار
ن يده بوده است. ايکف کوب يرو يوار خشتيختن ديفرو ر

وار يد يداخل يح فضايتسط يبراو دارد م يه ضخيکف دو ال
قطعه  ،دهين آوار و کف کوبيجاد شده است. در فاصله بيا

که  ين ساختاري. آخربه دست آمد يدوره اشکان يها سفال
است که در  يسنگ ي، پمشاهده شده کارگاهن يدر ا
 يضلع شرق يمتر ۱۰/۳و  يضلع شمال يمتر ۸۰/۲فاصله
نسبت  يمتر يسانت - ۶۵در عمق  ين پي. اشد انينما کارگاه

جاد يغرب ا جنوببه شرق  به نقطه شاخص و در جهت شمال
   ده بود.يگرد

  
  يمراحل استقرار

مربوط به  يمعمار يايکاوش فصل ششم پاتپه بقا يط
 د.يگرد يي(ماد) شناساIII آهن و  ي، اشکانياسالم هسه دور

تعداد مراحل مختلف و ن ادوار در هر پنج کارگاه با يا

از پنج  ياسالم هآثار دور مشهود بودند. متفاوت صورت به
  . )۲(نقشة  کارگاه کاوش شده به دست آمد

ن آثار ياست. ا Dن آثار متعلق به کارگاه ين ايتر عمده
ن و يچ سنگ يوارهاين، ديچ سنگ يها ياز پ ييايشامل بقا

ها  و چاله ، پلکانفاضالب (زباله) يها چاه، چاه آب، يخشت
  است.

کاوش شده (در  يمعمار ها و آثار عمديبقا يتمامباً يتقر
 همحدود يمه غربيدر ن ياسالم هدور مربوط به ن فصل)يا

ن امر آن است که در فصل يا ليدلقرار داشتند.  کاوش
 يرو يو تمرکز در حفار دينگردن بخش کاوش يگذشته ا

جه آن يبوده که نت تپه يشرق و شمال يشرقمه ين يها هيال
مه يمتر در دو ن ۲حدود  يدار گشتن اختالف سطحيپد
ده ش ييشناسا مرحلهن دوره سه ياست. از ا يو غرب يشرق
به  يمعمار يفضا هک از مراحل سه گاني چيدر ه .است

مربوط به  يفوقان يها هين امر کاوش اليا ليدلامد يدست ن
  ).۲ شکلاست ( نيشين دوره در فصول پيا

از دوره اشکاني دو مرحله استقراري شناسايي گرديد. 
 Bو   Dهاي مرحله جديد يا فاز دوم اين دوره تنها در کارگاه

شامل ديوار خشتي، انباشت  مرحلهآثار اين نمايان شد. 
عمدي، کف خشتي سراسري، يک رديف پي سنگي و دو 

  اند. چاله است که در سطح کارگاه پراکنده شده
  

  
  ياسالم هدور يساختار معمار يايبقا - ۳شکل 
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  نقشه ساختار معماري متعلق به مرحله اول دوره اشکاني - ۴شکل 

  
بقايايي از پي سنگي در مرکزي بخش شمالي کارگاه با 

که روي غربي  شرقي جنوب با براي شمالمتر  ۵/۸×۲ابعاد 
آن ديواري با دو رج خشت وجود داشت و بخش جنوبي 

، هاي کاوش نشده دوره اسالمي مدفون بود در زير اليهکه آن
اي بيضي شکل  شرق اين ديوار چاله در جنوب نمايان گرديد.

متر قرار داشت که با خاکستر پر  سانتي ۸۵×۵۶×۱۸با ابعاد 
  شده بود.

ک کوره که ي کارگاه يمه جنوبيدر ن آثارن يبر اعالوه 
 ،از آن استفاده شده يپز ا آهکي يپز گچ يبرابه احتمال 

وجود دارد. کوره مذکور از سه بخش آتشدان، تنوره و 
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 ۴۳۵×۲۵۰×۷۵ل شده است و مجموعاً يهواکش تشک
متر ابعاد دارد. کوره را با الشه سنگ و مالت گل  يسانت

با  شکل يضيب يا ن کوره چالهيشرق ا اند. در جنوب ساخته
قرار  يبرامتر  يسانت ۹۰ عمقمتر و  يسانت ۸۵تا  ۵۶قطر 

 يايآذوقه در دل خاک حفر کرده بودند. بقا هدادن خمر
 همرحلافته شد. ساکنان ين خمره در چاله يشکسته شده ا

کرده بودند. در  يساز دوم سراسر سطح را با خشت، کف
 يبا ضخامت يو آوار ياز انباشت عمد يا هين فاز الياواخر ا

از  ييها و قسمت يمتر بخش شمال يسانت ۳۰تا  ۱۰حدود 
متر  يسانت ۷۰ن فاز حدود يپوشاند. آثار ا يرا م مرکز کارگاه

به  يمشخص يارمعم ين مرحله فضاياز اضخامت داشت. 
با جهت  مرحلهن يا يوار خشتيامد. تنها ديدست ن
ده يجاد گردين ايچ سنگ يپ يرو يغرب جنوب يشرق شمال
ذغال، وجود خاکستر، آثار  يها با توجه به پراکنش دانهبود. 

ن مرحله کارکرد يو به دست آمدن کوره، تپه در ا يسوختگ
  ).۵شکل داشته است ( يصنعت

  

  
  Dکارگاه در  ياشکان هدوم دور هکوره متعلق به مرحل يساختار معمار - ۵شکل 

  
نشان  ياشکان هاول دور هآثار به دست آمده از مرحل

ن يگسترده در سرتاسر تپه است. ا ييسازها و ساخت هدهند
 يخشت يها وارهيراست گوشه با د يفضاها هدارندآثار دربر

به کار  ييها خشت ن است.يچ سنگ يها يگچ اندود و پ
منظم  يسنگ يها يپو  متر يسانت ۴۰×۳۵×۱۰با ابعاد رفته 

 ۸۰×۳۰کسان يمختلف و عرض و ارتفاع  طولبا 
را به وجود آورده  يا مربعي يليمستط يفضاها يمتر يسانت

ان ينما ها يپن يکاوش شده آثار ا يها در تمام کارگاهبودند. 
تر و  به نسبت سالم Dکارگاه  دوم در همرحلاست. آثار 

  هاست. کارگاه هيتر از بق کامل

غرب  شرق به جنوب با جهت شمال هن مرحليا يوارهايد
متعدد  يها کفد. نماد قرار دار همتعلق به دور يايبقا يرو

 هنشان دهند فضاها يدر برخ فرش ده و خشتيکوبگل 
از  يکف برخ يگاه ست.اه آناستفاده از  يمدت زمان طوالن

آثار  عالوه بر). ۶شکل ز گچ اندود شده بود (يفضاها ن
با هدف که  يسه انباشت عمدمشخص شده،  يمعمار
 يمعمارساختار جاد يمحوطه، قبل از ا يو بسترسازح يتسط

 ييشناسا ،ندبود ختهير يماد يها هيال يرون مرحله يا
 ضخامتمتر  يسانت ۱۵۰ها حدود  ن انباشتياد؛ يگرد
   .ندداشت
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  Dکارگاه در  خشتي با اندود گچ متعلق به مرحله اول دوره اشکانيديوارهاي  - ۶شکل 

  
 Dکاوش کارگاه  هچنانکه پيش از اين گفته شد. در ادام

اول اشکاني آثاري از يک سازه  بقاياي مرحلهو در زير 
متر  سانتي ۹۰متر و ارتفاع  سانتي ۳۶۰خشتي مدور با قطر 

را بريده  اول اشکاني اين سازه مرحلههاي  پيمشخص شد. 
بودند. فضاي داخلي اين سازه با انباشتي عمدي پر شده و 

سازي کرده بودند. در مورد اين  کف آن را با گل کوبيده کف
اول  مرحلهکه مربوط به  نظر دادتوان با قطعيت  سازه نمي

يا قبل از آن؛ اتمام زمان کاوش سبب و اشکاني است  هدور
  مام ماندن کاوش اين سازه شد. نات

استقراري کاوش شده در  دورهترين  سومين يا قديمي
. اين بودآثار و بقاياي معماري مربوط به دوره ماد  فصلاين 

، سازه سنگي، هاآوارخشتي،  هاي عريضآثار شامل ديوار
دوره اين بقاياي معماري و فضاي داخلي است.  ها کف

ه يا به بيان ديگر شدهاي کاوش  بيشترين حجم از اليه
 ۲۷۰(با ضخامتي حدود  کاوش شدههاي  ترين اليه ضخيم
با طول خشتي  عريض هايديوار. شتمتر) را در بر دا سانتي

هاي قالبي در ابعاد  با نيم خشتو عرض متفاوت و 
ترين ديوار  بزرگ. اند متر ساخته شده سانتي ۴۰×۲۵×۱۳

ست، با هاي شمالي و غربي آن ا مجموعه که باروي بخش
  متر عرض دارد. ۵۰/۲متر طول و  ۵۲يک انحنايي حدود 

و  ۵، ۴هاي انجام گرفته در اين بنا (فصول  طي کاوش
) مجموعاً نه ديوار، هشت فضاي معماري و دو ورودي ۶

مشخص گرديد. از اين ميان پنج فضا در فصل چهارم و 
پنجم شناسايي شده بود. در فصل ششم عالوه بر ادامه 

ار فضاي شناخته شده که در فصل پنجم کاوش در چه
ناتمام مانده بودند، سه فضاي ديگر نيز شناسايي گرديد. 

مستطيلي شکل و » ۱«تقريباً تمام فضاها بجز فضاي شماره 
اند. بر اين  غرب ايجاد شده شرق به جنوب در راستاي شمال

 ترتيب عبارتند از مبنا هشت فضاي شناسايي شده به
  :)۸و  ۷های شکل(

اين فضا که به طور کامل کاوش »: ۱«فضاي شماره 
شرق در  غرب به جنوب گرديده است با جهت شمال

شرق مجموعه قرار دارد. با توجه به انحناي بارو در  شمال
شرقي فضا از حالت راست گوشه به  اين بخش، زاويه شمال

 ۴۰/۱۰×۶۰/۳منحني تبديل گرديده است. اين فضا با ابعاد 
غربي قرار  ق درگاهي که روي ديوار جنوبمتر تنها از طري

شود. درگاه با طاقي  مرتبط مي» ۴«دارد به فضاي شماره 
جناقي به اندازه يک خشت از کف باالتر است؛ ارتفاع آن 

صورت يک تورفتگي  متر و قابي تزييني به سانتي ۱۴۰
زاده و ناصري،  متر ادارد (ملک ۴۵/۱×۷۹/۱دروني به ابعاد 

۱۳۹۳ :۱۱۲.(  
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و  ييفصل ششم شناسا ين فضا طيا»: ۲« هشمار يفضا
شرق به  با جهت شمال» ۲« هشمار يد. فضايکاوش گرد

شود.  يمجموعه را شامل م ين فضايتر يغرب، شرق جنوب
 ين فضا در قسمت شماليا يبخش شرق هدنکنوار مسدوديد

آن  يجنوب همياز مرکز و ن ييها و تنها بخش شده بيتخر
متر از شمال  ۶۰/۲۱×۳۰/۳ن فضا با ابعاد ياست. ا مانده يباق

 هشمار ين فضاهايوار بيتپه، از غرب به د هو شرق به دامن
» ۸و  ۱« هشمار ين فضاهايوار بيو از جنوب به د» ۲و  ۱«

 ين فضا در بخش جنوبيا ينظر ورودگردد. به  يمحدود م
 يورودبخش ن يدر اکاوش ناتمام ماندن  ليدل است، اما به

  د. يآن هرگز مشخص نگرد
 انينمان فضا در فصل پنجم يپالن ا»: ۳« هشمار يفضا

فصل ششم  يو ط) ۱۱۵: ۱۳۹۳، يو ناصر زاده ملک(د يگرد
 هشمار يد. فضايکاوش گردآن  يجنوب هميآوار ن يايبقا
 يشرق هميغرب در ن شرق به جنوب با جهت شمال» ۳«

 ياست. با آنکه آوارها» ۲«شماره  يمشابه فضا ومجموعه 
تا کف بنا  يجنوب هوارين فضا به موازات ديا يبخش جنوب

 امد.ين بخش به دست نيدر ا يگونه ورود چيکاوش شد اما ه
و وار بارو يبه دمتر از شمال  ۶۰/۲۱×۳۰/۳ن فضا با ابعاد يا
ن يوار بياز شرق به د، »۳و  ۱« هشمار ين فضاهايوار بيد

 ين فضاهايوار بي، از غرب به د»۳و  ۲« هشمار يفضاها
 ۳« هشمار ين فضاهايوار بيو از جنوب به د» ۴و  ۳« هشمار

  گردد.  يمحدود م» ۸و 
 يها ز تا بخشين فضا نيپالن ا»: ۴« هشمار يفضا
، يو ناصر زاده ملکد (يان گرديدر فصل پنجم نما يمرکز
 يمعمار يايفصل ششم با کاوش بقا ي). ط۱۱۵: ۱۳۹۳

دژ  يو برداشت آوارها ياشکان هاول دور همربوط به مرحل
» ۳« هشمار يد. فضاين فضا مشخص گرديا يپالن کل يماد

غرب در مرکز مجموعه و  شرق به جنوب با جهت شمال
 ياست. برخالف فضاها» ۳و  ۲« هشمار يمشابه فضاها

ن فضا يد، ايها مشخص نگرد آن يکه ورود» ۳و  ۲« هشمار
ن يش از اي. چنانکه پداشت يو جنوب دو ورود از شمال

شماره  يکه فضا» ۴«فضا شماره  يشمال يگفته شد، ورود
ساخت، کامالً سالم و متفاوت از  يرا به آن مرتبط م» ۱«

ب و يتخر ين وروديا يفوقان يها . قسمتبود يجنوب يورود
بود. مانده  باقيشکل و ساده از آن  يليمستط ييفضاتنها 

با ابعاد » ۳و  ۲« هشمار يهمچون فضاهان فضا يا
 هشمار يفضا به يک وروديبا متر از شمال  ۶۰/۲۱×۳۰/۳
، از »۴و  ۳« هشمار ين فضاهايوار بي، از شرق به د»۱«

به و از جنوب » ۵و  ۴« هشمار ين فضايوار بيغرب به د
  گردد. يمحدود م» ۷« هشمار يفضابه گر يد يورود هواسط

 ين فضا تا بخشايپنجم ا در فصل»: ۵« هشمار يفضا
). ۱۱۵: ۱۳۹۳، يو ناصر زاده ملکد (يگرد کاوش يمرکز

صورت گرفته تنها  يها فصل ششم با تمام تالش يط
د. يکاوش گرد يدر بخش جنوبن فضا يا يفوقان يها بخش

 يفضا يجنوب يها ناتمام ماندن کاوش در بخش دليل به
 يهاوساز ساختاز  يد ناشيبات شديز تخريو ن» ۵«شماره 

ن يا يو شرق يغرب هوارياز دو د ي، تنها پالنياشکان هدور
جدا  يوارهايد ياز چگونگ ياطالع ؛ديان گرديفضا نما

 امد.ين فضا به دست نيمرتبط با او فضاها  يکننده، ورود
غرب در  شرق به جنوب با جهت شمال» ۵« هشمار يفضا

، ۲« هشمار يمشابه فضاها يتا حدود مجموعه و يغرب همين
  است. » ۴و  ۳

کامالً مشابه بر  يجزرها ين فضا دارايافضاها گر يدبرخالف 
عدد و  ۵فصل چهار و پنجم  ياست. ط يغرب هواريد يرو

ن يد. ايگرد يين جرزها شناسايعدد از ا ۱فصل ششم 
 يا سه پله صورت بهف خشت، يجرزها متشکل از سه رد

متر از هم قرار  يسانت ۲۰۰حدود  يا هستند و با فاصله
نکه جرز و نماها فاقد هرگونه چفت و ي. با توجه به ااند گرفته
 اند داشته ينييتز هاست، احتماالً جنب يوار غربيبا د يبست

  ).۱۱۵: ۱۳۹۳، يو ناصر زاده ملک(
ن فضا در ادامه کاوش يا يو شرق يغرب يوارهايکه دبا آن

به نظر متداد داشتند، اما و ا ييشناسا Dتا جنوب کارگاه 
د يز باين فضا ني) طول ا۴و  ۳، ۲گر فضاها (يهمچون د

شتر از يب ين فضا اندکيعرض امتر باشد.  ۶۰/۲۱حدود 
ن فضا از يا متر است. ۶۰/۳) و حدود ۴و  ۳، ۲گر فضاها (يد

، از شرق به »۲و  ۱« هشمار ين فضاهايوار بيبه دشمال 
ن يبوار ي، از غرب به د»۵و  ۴« هشمار ين فضاهايوار بيد

 ياحتماالً همچون فضاهاو از جنوب » ۶و  ۵« هشمار يفضا
ن يبه هر حال ا گردد. يمحدود م يک وروديبه » ۴و  ۳، ۲«

تا جنوب  يو شرق يغرب يوارهايفضا با توجه به امتداد د
  گردد. يم يمعرف» ۵«شماره  يفضا عنوان به Dکارگاه 
 يمشابه فضا يتين فضا وضعيا»: ۶« هشمار يفضا
فصل چهارم و  ين فضا طيدارد. بخش شمال ا» ۵«شماره 

 يط ).۱۱۵: ۱۳۹۳، يو ناصر زاده ملکد (يپنجم کاوش گرد
ن فضا کاوش شد. يگر از ايمتر د ۳۰ز حدود يفصل ششم ن

متر تا کف بنا  يسانت ۵۰/۲۲ن فضا به طول يا يشمال همين
 ۶۰متر حدود  ۳۰/۱۸آن به طول  يجنوب هميکاوش و ن
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دو  يو شرق يغرب يوارهايد ياز بخش فوقانمتر  يسانت
ن فضا تا ين قسمت ايتر يد. از شماليسمت آن کاوش گرد

وار يا دي يگونه ورود چيمتر به سمت جنوب آن ه ۲۵حدود 
گر مجزا سازد مشاهده يد ين فضا را از فضايجدا کننده که ا

 يض غربيعر يبه موازات بارون فضا يست که ايد نينشد. بع
ن فضا يعرض امجموعه را فرا گرفته باشد.  يتمام بخش غرب

دو  يو شرق يغرب يوارهايمتر با توجه به امتداد د ۵۰/۳
وار جدا ياز د يشواهد نبودو  Dسمت فضا تا جنوب کارگاه 

فصل چهار و  يطمتر است.  ۲۰/۴۱کننده طول آن حدود 
تر از م يسانت ۲۰۶ هبه فاصل يطاقچه با قوس جناق ۲پنجم 

 هو طاقچ ۶۱×۵۱با ابعاد  يجنوب هطاقچافته شد؛ يهم 
، يو ناصر زاده ملکمتر است ( يسانت ۶۳×۶۲با ابعاد  يشمال
مشابه با همان  هطاقچ ۴ششم ). در فصل ۱۱۲: ۱۳۹۳
 ،نيد. عالوه بر ايگرد ييهم شناسااز تر م يسانت ۲۰۶فاصله 

 ۳۵×۱۵شکل با ابعاد  يليروزنه مستط ۱۲ يغربوار يد يرو
 ۲۵۰(وار تا غرب آن يسمت شرق دمتر که از  يسانت
 ها ن روزنهيد. ايان گرديداشتند، نماامتداد  )متر يسانت

. داشتندبنا  يداخل يفضا يرا براه يا تهويهواکش کاربرد 
متر از هم و در ارتفاع  يسانت ۱۶۰ها با فاصله  ن هواکشيا

بنا احداث شده بودند.  ياز کف داخل يمتر يسانت ۱۶۰
ن يچ سنگ هک سازي و در کف فضا يوار غربيهمجوار با د

متر و  يسانت ۲۰۰شکل با طول  يليمستطو مخروبه 
و  يمتر در قسمت جنوب يسانت ۱۳۰ن عرض حدود يشتريب

ن يا يوارهايمتر به دست آمد. عرض د يسانت ۵۰ارتفاع 
 يا هين سازه با اليا متر است. يسانت ۵۰سازه حدود 

ابعاد  ک قطعه سنگ بايرنگ پر شده است.  يخاکستر
تخت با ابعاد  يمتر همرا با الشه سنگ يسانت ۳۰×۳۰×۲۰
ن سازه را به دو يا يداخل يمتر فضا يسانت ۳۰×۲۰×۸

م کرده است. کاربرد سازه نامشخص است اما يقسمت تقس
ک خمره در داخل آن ي هشکسته شد يايبا توجه به بقا

ها  از خمره يدار نگه يبرا يا محلي يتاحتماالً کاربرد حفاظ
زش کرده و آوار ير يرا داشته است. سازه در قسمت جنوب

ن يا يخته است. قسمت شرقيکف ر يرو يآن با نظم خاص
فرش  سنگ يسازه که در فصل گذشته کاوش شده بود کف

 يداخل يفرش شده از کل فضا تنها قسمت سنگن يو ا دارد
شده  يساز ده، کفيها با خاک کوب ه قسمتيبق؛ ن فضاستيا

مجموعه،  ياز شمال و غرب به بارو» ۶« هشمار يفضااست. 
و از جنوب به » ۶و  ۵« هشمار ين فضايوار بياز شرق به د

  .)۹شکل ( گردد يبخش کاوش نشده محدود م
اين فضا طي فصل ششم شناسايي و »: ۷«فضاي شماره 

شرق به  با جهت شمال» ۷«کاوش گرديد. فضاي شماره 
مجموعه غرب در بخش مرکزي نيمه جنوبي   جنوب
دليل مصادف شدن  هاي کاوش شده) قرار دارد. به (بخش

 ۷۰با روزهاي پاياني کاوش تقريباً حدود  Eکاوش کارگاه 
متر از بخش فوقاني ديوارهاي غربي و شرقي دو  سانتي

متر از  ۵۰/۷×۸۰/۳سمت آن کاوش گرديد. اين فضا با ابعاد 
ديوار ، از شرق به »۴«شمال با يک ورودي به فضاي شماره 

، از غرب به ديوار بين فضاي »۸و  ۷«بين فضاهاي شماره 
و از جنوب به بخش کاوش نشده، محدود » ۵و  ۷«شماره 

  گردد. مي
اين فضا نيز طي فصل ششم »: ۸«فضاي شماره 

که از نظر پالن » ۸«شناسايي و کاوش گرديد. فضاي شماره 
شرق  متفاوت با تاالر مستطيلي شکل است در جنوب

هاي کاوش شده) قرار دارد. بخشي شرقي  (بخشمجموعه 
هاي  اين فضا به دامنه تپه و بخش جنوبي آن در زير اليه

 ۵۰/۷×۶کاوش نشده قرار دارد؛ ابعاد بخش کاوش شده آن 
با روزهاي  Eدليل مصادف شدن کاوش کارگاه  است. به

متر از بخش فوقاني  سانتي ۷۰پاياني کاوش تقريباً حدود 
شمالي آن کاوش گرديد. اين فضا از  ديوارهاي غربي و

، از غرب »۸و  ۴، ۳، ۲«شمال به ديوار بين فضاهاي شماره 
، از شرق به دامنه تپه »۸و  ۷«به ديوار بين فضاهاي شماره 

  گردد. و از جنوب به بخش کاوش نشده محدود مي
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  III آهن  هدورساختار معماري متعلق به نقشه  - ۷شکل 
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  در فصل ششم IIIآهن  هدورساختار معماري متعلق به  -۸شکل 

  

  
  و باروي غربي» ٦«فضاي شماره بخشي از  - ۹شکل 

  
  فرهنگيهاي  يافته

 پاتپه هتپشناختي  فصل ششم کاوش باستان طولدر 
دست آمد؛ که با توجه به ه هاي متعدد و متنوعي ب يافته

هاي سفالي،  گروه کلي يافته ۷ها، در  جنس و نوع نمونه

 چرميو اي، گلي  ، فلزي، شيشهسنگي، استخواني
هاي سفالي بيش از  بندي شدند. در اين ميان، يافته دسته

  دست آمد.ه ها ب ساير نمونه
  کاوش  از آمده دست به اسالمي دوره هاي يافته تمام
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ها و ظروف نيمه سالم،  پنج کارگاه محدود به قطعه سفال
ها، قطعه فلزهاي اکسيده  ، آجر شکستهاستخوانهاي  تکه

هاي استخواني و سنگي و چند  هاي چرم، مهره شده، تکه
  که هيچ يافته Aشد. بجز کارگاه  ) مي۱۰شکل تکه شيشه (

فرهنگي مربوط به اين دوره از آن به دست نيامد، تمام 
هاي فاضالب (زباله) به دست  ها منحصراً از چاه يافته
  اند. آمده

شامل مقاديري نيز  ه اشکانيدورفرهنگي هاي  يافته
، استخوان هاي ، تکهسفاله نسبتاً متراکمي از قطعات شکست

يک کوبنده ، ه کارهيک سردوک سفالي نيمه، چند تکه شيش
(احتماالً ميخ  دو قطعه شيء آهني نوک تيز، سنگي مدور

شکل هاي گلي ( اي از گلوله ، مجموعهبزرگ و تيغه چاقو)
تکه فلز  ر و چنديک سنگ وزنه بافندگي سوراخدا)، ۱۱

  شده بود.اکسيده 
قطعات توان به  هاي مربوط به دوره ماد مي از اليه

يک گلوله گلي مدور هاي استخوان،  ، تکهسفال شدهشکسته 
ميله مفرغي ، يک شيء سفالي به شکل مکعب ،سوراخدارو 

بخشي از يک پيکره سنگي به شکل سگ که ، اکسيده شده
هايي از گوش و پايين تنه آن شکسته به طول سه و  قسمت

دوکي از گل پخته به رنگ و  متر، چنگکي مفرغي نيم سانتي
ها فرهنگي دوره ماد از  باً تمام يافتهاشاره کرد. تقرينخودي 

 Eو  Dهاي  اند. از کارگاه به دست آمده Cو  A ،Bسه کارگاه 
دليل نا تمام ماندن بجز چند قطعه سفال، هيچ يافته  به

  ديگري به دست نيامد.
  

  
  هاي متعلق به دوره اسالمي هايي از تکه شيشه نمونه - ۱۰شکل 

  

  
  Eهاي گلي به دست آمده از کارگاه  گلوله - ۱۱شکل 

  
  ها سفال

هاي اين فصل  از هر سه دوره مشخص شده در کاوش
 ۵۴۵۴قطعه شاخص و   ۸۶۰قطعه سفال ( ۶۳۱۴مجموعاً 

قطعه غير شاخص) به دست آمد. بجز چند ظرف سالم 
هاي فاضالب به  چاهمتعلق به دوره اسالمي که از ميان 

  ها شکسته شده بودند. دست آمد مابقي سفال
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قطعه بودند از  ۳۵۴هاي اسالمي که مجموعاً  تمام سفال
ها  هاي فاضالب به دست آمدند. با آنکه اين چاه ميان چاه

هاي کلي  هاي مختلف بودند اما از نظر ويژگي مربوط به فاز
 و سادههاي  شامل سفالها  مشترک بودند. اين سفال

  ).۱۲شکل ) بودند (اسگرافياتو و تک رنگ(دار  لعاب
ه خمير دارند و با دار: اکثراً لعاب سبز هاي لعاب سفال

هاي  اند. قطعه سفال کاني و پخت کافي و آميزه نخودي رنگ
دار سفيد  هاي لعاب اسگرافياتو به انضمام قطعاتي از سفال

کاني  آميزهبه رنگ نخودي روشن و اي  هرنگ با خمير
فرم ظروف  شوند. هاي اين دسته محسوب مي ديگر گونهاز

  هاي بزرگ و گود است. صورت کاسه اين دسته به
ه هاي با خمير سفالهاي ساده،  سفال هاي بدون لعاب: سفال

ه هاي با خمير سفالنيز  ه ونخودي و پوششي به رنگ خمير
ها  قرمز و پوششي به رنگ خميره که در هر دو مورد سفال

برخي از  دارند. کاني و پخت کافي آميزه ،کندهنقش 
. فرم دارند ها پوشش گلي غليظ و سطحي صيقلي سفال

  سبو و کاسه است.تغار،  صورت ظروف اين دسته به
ه اشکاني که مجموعاً دست آمده از دوره بهاي  سفال
کارگاه به  ۵هاي فوقاني هر  قطعه بودند از قسمت ۲۵۶۶

چهار دسته کلي سفال  ها در دست آمدند.اين سفال
هاي  رنگ، سفال منقوش و سفال دار، سفال ساده تک لعاب

  ).۱۳شکل ( قابل تفکيک هستند )جلينگي( کلينکي
اکثراً  گروههاي اين  سفالرنگ:  هاي ساده تک سفال

اند.  کاني و پخت کافي آميزهاي قرمز رنگ با  داراي خميره
اکثراً در مجاورت ها معموالً دود زده و  هاي بيروني آن بخش

هاي  اند. بيشترين فرم اين دسته را ديگچه آتش بوده
  داد. دار تشکيل مي دسته

دار: از اين گونه سفال تنها چند نمونه به  هاي لعاب سفال
دار سفيد رنگ با  لعابهاي  ها بشقاب دست آمد. تمامي نمونه

و آميزه کاني و پخت کافي به رنگ نخودي روشن ه خمير
  بودند.

اين گروه از نظر پوشش به  ها : سفالجلينگي هاي سفال
شدند: سفال با پوشش قرمز و سفال با  دو دسته تقسيم مي

ها از نقوش داغدار  اي. معموالً براي تزيين آن پوشش قهوه
ها بيشترين فرم اين دسته را دربر  شد. کاسه استفاده مي

  گرفتند. مي
خميره داراي  عمدتاً گروههاي اين  سفالسفال منقوش: 

 هستند. کاني و پخت کافي آميزهرنگ با و نخودي قرمز 
  دادند. ها بيشترين فرم اين دسته را تشکيل مي کاسه

قطعه سفال به دست آمد. تقريباً  ۳۳۹۴از دوره ماد 
تمامي بودند. C و  A ،Bهاي  ها متعلق به کارگاه تمام سفال

سازند  هاي ذخيره چرخ جز خمرهبه دست آمده بهاي   سفال
 شوند مخت، معمولي و مرغوب تقسيم ميزو به سه گروه 

  ).۱۴شکل (
سفال زمخت: وجه مشخصه اين نوع سفال ذرات ريز و 

ويژه ذرات درشت و سفيد رنگ  همتوسط در خميره است، ب
 عاي رنگ ميکا. اين نو ي يا نقرهيکورتز و اغلب ذرات طال

تمامي موارد خوبي حرارت ديده و مغز آن تقريباً در  هسفال ب
اي  به حد کمال اکسيده شده و رنگ نخودي روشن يا قهوه

تيره پيدا کرده و تقريباً سخت است. رنگ سطح آن از 
اي مايل به قرمز متغير است. اکثراً  خرمايي روشن تا قهوه

اند. ديواره ظروف نسبتاً ضخيم  صيقلي و تقريباً متخلخل
ي پخت و وکر هترين حالت اين سفال کاسه نيم است. متداول
هاي ذخيره با خميره  هاي ذخيره است. خمره پز و خمره

  .دارند نخودي نقش افزوده طنابي
سفال معمولي: وجه مشخصه اين نوع سفال وجود ذرات 
متوسط و ريز است که عالوه بر آن مقداري ذرات سفيد 
رنگ کوارتز و در برخي موارد ذرات ميکا نيز در آن به چشم 

پخت اين ظروف به اندازه رد نياز براي موخورد. حرارت  مي
نسبتاً سخت هستند. اين سفال خميره ظروف کافي بوده و 

  .داردو پوشش گلي قرمز رنگ 
سفال مرغوب: وجه مشخصه شاموت اين نوع سفال 
ذرات بسيار ريز است، اما ذرات کوارتز يا ميکا در آن به 

ها کافي بوده و نسبتاً  خورد. حرارت پخت آن چشم نمي
حکم است و بعضاً حالت شکنندگي دارد. اين سفال بسيار م

هاي ظريف و بر  خوش دست است و حالت متداول آن کاسه
اساس رنگ سطحي و پرداخت به چهار دسته تقسيم مي 

اي  قهوه - ۳سفال با لعاب قرمز  -۲نخودي ساده  -۱شود: 
خاکستري که خمير آن ناشي از حرارت شديد در هواي  -۴

  بوده است.رو به کاهش 
هاي مذکور، چند قطعه سفال خاکستري  عالوه بر نمونه

ظريف و متوسط با پخت کافي و شاموت کاني از ميان 
ها، قطعه  اند. گفتني است در ميان اليه ها به دست آمده اليه

هاي  تر که مربوط به اليه کهنهايي مربوط به دوران  سفال
  .نيز مشاهده شد زيرين هستند،
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  به دست آمده از فصل ششم ياشکان هدور يها از سفال ييها نمونه -۱۲شکل 

  

  
  به دست آمده از فصل ششم ياشکان هدور يها از سفال ييها نمونه - ۱۳شکل 
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  ششم فصل از آمده دست به اسالمي دوره هاي سفال فني مشخصات -۱ جدول

 شماره سفال

ت
کس

کانت
 

نوع 
 قطعه

 ظرافت
محل 
 تزئين

تكنيك 
 ساخت

حرارت 
 پخت

 آميزه
 نوع پوشش/ رنگ

 رنگ خميره
دورة 
 فرهنگي

 توضيحات
 دروني/ رنگ بيروني/ رنگ

n.1  
 ظرف
 کامل

 شن کافي ساز چرخ بيروني متوسط
 غليظ/
 نخودي

نخودي م ب  رقيق/
 اي قهوه

 اسالمي اي قهوه
 

n.2  
 ظرف
 کامل

 کافي ساز چرخ بيروني متوسط
شن/ 
 آهک

 غليظ/
 نخودي

 اسالمي نخودي /نخوديغليظ
 

n.3  
 ظرف
 کامل

 شن کافي ساز چرخ بيروني متوسط
 غليظ/
 نخودي

 اي روشن قهوه
 اي قهوه

 روشن
 اسالمي

 

  
  به دست آمده از فصل ششم يدوره اشکان يها سفال يمشخصات فن -۲ جدول

شماره 
ت سفال

کس
کانت

 

نوع 
 قطعه

 ظرافت
محل 
 نيتزئ

تكنيك 
 ساخت

حرارت 
 پخت

 زهيآم
 نوع پوشش/ رنگ

دورة   رنگ خميره
 يفرهنگ

 حاتيتوض
 / رنگيدرون / رنگيرونيب

n.1  
 متوسط لبه

 
 کا/کوارتزيشن/م يکاف ساز چرخ

  
 ياشکان روشن اي قهوه

، ۵۱۳، ۱۳۸۵، يخسروزاده و عال
۱۴۴ - ۳. 

n.2 309 متوسط لبه 
 

 يکاف ساز چرخ
کا/ يز/کوارتز/ميشن ر

 آهک
 يظ/نخوديغل

 
 م ب قرمز اي قهوه

  

n.3 417 متوسط لبه 
 

 زه/آهکيسنگ ر يکاف ساز دست
م  اي قهوهظ/يغل

  يب خاکستر
 .۴ -  ۵، ۶۳، ۱۳۸۹، يگيب يعل ياشکان اي قهوه

n.4 417 متوسط لبه 
 

 .۳۰ -  ۳، ۶۱، ۱۳۸۹، يگيب يعل ياشکان اي قهوه اي قهوهظ/يغل يظ/خاکستريغل کايز/آهک/ميشن ر يکاف دساز چرخ

n.5 417 متوسط لبه 
 

 يظ/خاکستريغل ز/آهکيشن ر يکاف دساز چرخ
 

 اي قهوه
  

n.6 417 فيظر لبه 
 

 Keal ,1981.fig 14: 8 ياشکان ينارنج يظ/نارنجيغل يظ/نارنجيغل ماسه/آهک يکاف دساز چرخ

n.7 417 متوسط لبه 
 

 اي قهوهظ/يغل شن/آهک يکاف ساز دست
ظ/خاکستريغل

 ي
 .۴ -  ۵، ۶۳، ۱۳۸۹، يگيب يعل ياشکان يخاکستر

n.8 417 فيظر لبه 
 

 روشن اي قهوه يظ/نخوديغل يظ/نخوديغل ماسه/آهک يکاف دساز چرخ
  

n.9 417 متوسط لبه 
 

 Keal, 1981 .fig 19: 10 ياشکان اي قهوه اي قهوهظ/يغل اي قهوهظ/يغل ماسه يکاف دساز چرخ

n.10 106 متوسط لبه 
 

 ز/آهک/کوارتزيشن ر يکاف ساز چرخ
  

 .۲۰ -  ۴،  ۶۱، ۱۳۸۹، يگيب يعل ياشکان اي قهوه

n.11 104 فيظر لبه 
 

 يظ/نخوديغل ماسه/کوارتز يکاف ساز چرخ
 يق/نخوديرق

 اي قهوهم ب 
 روشن اي قهوه

  

n.12 104 فيظر لبه 
 

 ماسه/کوارتز يکاف ساز چرخ
  

 روشن اي قهوه
  

n.13 104 روشن اي قهوه اي قهوهظ/يغل اي قهوهظ/يغل ز/آهک/کوارتزيشن ر يکاف يسازچرخ يرونيب متوسط لبه 
  

n.14 104 ماسه يکاف ساز دست يدرون فيظر کف 
م  يظ/نخوديغل

 اي قهوهب 
 يظ/نخوديغل

 اي قهوهم ب 
 .۴ -  ۱۳، ۳۳۳، ۱۳۸۴شه گر، يش ياشکان روشن اي قهوه

n.15 207 متوسط لبه 
 

 يظ/خاکستريغل کوارتز/ماسه/آهکذرات  يناکاق ساز دست
 

 يخاکستر
  

n.16 207 متوسط لبه 
 

 يق/خاکستريرق ذرات کوارتز/آهک/ماسه يناکاق ساز چرخ
 

 يخاکستر
  

n.17 207 متوسط لبه 
 

 يظ/خاکستريغل ذرات کوارتز/آهک/ماسه يناکاق ساز چرخ
ظ/خاکستريغل

 ي
 يخاکستر

  

n.18 207 متوسط لبه 
 

 ماسه يکاف ساز چرخ
 مرطوب/ دست
 روشن اي قهوه

 اي قهوهق/يرق
 روشن

 روشن اي قهوه
 

 .۶ -  ۲، ۹۰، ۱۳۸۹و خسروزاده،  يعال

n.19 210 
لبه و 
 دسته

 متوسط
 

 اي قهوه اي قهوهظ/يغل اي قهوه ظ/يغل ز/کوارتزيشن ر يکاف ساز چرخ
  

n.20 207 
لبه و 
 دسته

 متوسط
 

و چرخ 
 دست

 اي قهوه ظ/يغل کايشن/م يکاف
 

 اي قهوه
  

n.21 30 متوسط لبه 
 

 .۵- ۱۵۱، ۵۲۷، ۱۳۸۵، يديو ز يريم ياشکان اي قهوه اي قهوهق/يرق اي قهوه ق/يرق ز/کوارتز/آهکيشن ر يکاف ساز چرخ

n.22 30 فيظر لبه 
 

 ماسه/کوارتز يکاف ساز چرخ
 اي قهوهظ/يغل

 روشن
 روشن اي قهوه يظ/نارنجيغل

  

n.23 316 
درپو
 ش

 متوسط
 

 اي قهوه ظ/يغل ماسه/کوارتز/آهک يکاف ساز چرخ
 

 اي قهوه
  

n.24 411 
لبه و 
 زيآبر

 متوسط
 

و چرخ 
 دست

 کا/کوارتزيز/ميشن ر يکاف
م  ينخود ظ/يغل

  اي قهوهب 
 اي قهوه

  

n.25 411 
لبه و 
 دسته

 متوسط
 

 کايز/ميشن ر يکاف ساز دست
  

 يخاکستر
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   IIIهاي متعلق به دوره آهن  هايي از سفال نمونه - ۱۴شکل 
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  متعلق به دوره ماد در ششم يها سفال يمشخصات فن - ۳ جدول

شماره 
ت سفال

کس
کانت

 

نوع 
 قطعه

 ظرافت
محل 
 نيتزئ

تكنيك 
 ساخت

حرارت 
 پخت

 زهيآم
  نوع پوشش/ رنگ

 يدورة فرهنگ رنگ خميره
 حاتيتوض

 / رنگيدرون / رنگيرونيب
 

n.1 106 خشن لبه 
 

 IIIآهن  اي قهوه  اي قهوهظ/يغل اي قهوهظ/يغل کايماسه/آهک/کوارتز/ م يکاف ساز چرخ
 

n.2  
مقطع 
 کامل

 فيظر
 

  يظ/نارنجيغل يظ/نارنجيغل شن/کوارتز/آهک يکاف ساز چرخ
 اي قهوه

 روشن
 IIIآهن 

 

n.3  
 متوسط لبه

 
 IIIآهن  اي قهوه    شن/کوارتز/آهک يکاف ساز چرخ

Gopnik, 2000: Plate. 5, 326 – 79   
Goff, 1978: Fig.11, 53 –5  

  ۱۳ -  ۴۷، ۲: شکل ۱۳۸۳ملکزاده، 
 ۳۲ -  ۶۶، ۴: شکل ۱۳۸۵بومر، 

n.4 207 فيظر لبه 
 

 IIIو   IIآهن يخاکستر  يظ/خاکستريغل يظ/خاکستريغل کايماسه/م يکاف ساز چرخ
Goff, 1987: Fig.2, 13 - 21  

 ۱، ۲۷۲، ۱ : شکل۱۳۸۳، ينوبر يهژبر

n.5 207 متوسط لبه 
 

     ز/آهک/کوارتزيشن ر يکاف ساز چرخ
م  اي قهوه

   ب قرمز

n.6 207 متوسط لبه 
 

 ز/آهک/کوارتزيشن ر يکاف ساز چرخ
 اي قهوهظ/يغل

 روشن
 اي قهوهظ/يغل

 IIIآهن  رهيت اي قهوه  روشن

Gopnik,2000:Plate. 4, 324 -67  
                    ۷۰۰۸  -  ۲۱۲، ۲: شکل ۱۳۸۸، يناصر

                                  ۹ -  ۲۴۴، ۱۵: شکل ۱۳۸۳کارگر، 
 ۹۴ -  ۷۰، ۸: شکل ۱۳۸۵بومر، 

n.7 207 يظ/خاکستريغل ز/آهکيشن ر يکاف ساز چرخ يرونيب متوسط لبه 
 اي قهوهظ/يغل

  روشن
م  اي قهوه

 ب قرمز
 IIIآهن 

 

n.8 207 متوسط لبه 
 

 IIIآهن  يخاکستر   يظ/خاکستريغل زيشن ر يکاف سازدست
                            ۸ -  ۱۴۲، ۲: شکل  ۱۳۸۶کامبخش فرد 

 ۱۰۲-  ۱۸۵، ۹۵: شکل ۱۳۸۴شه گر، يش

n.9 20 شن /کوارتز/آهک يکاف ساز چرخ يرونيب خشن بدنه 
 اي قهوهظ/يغل

 روشن
 IIIآهن  اي قهوه  اي قهوهظ/يغل

 

n.10 104 متوسط لبه 
 

 ماسه/آهک يکاف ساز چرخ
م  يق/نخوديرق

 اي قهوهب 
م  يق/نخوديرق

  اي قهوهب 
 اي قهوه

 روشن
 .۱ - ۲، ۱۱۷، ۱۳۹۱و ملکزاده،  يناصر IIIآهن 

n.11 309 متوسط لبه 
 

 يکاف ساز چرخ
شن/آهک/ذرات 

 کا/کوارتزيم
 ,III Stronach ,and  Roaf, 1978 Fig.4آهن  اي قهوه   يظ/خاکستريغل

17 - 6 

n.12 309 متوسط لبه 
 

  ظ/قرمزيغل ظ/قرمزيغل کايماسه/م يکاف ساز چرخ
م  اي قهوه

 ب قرمز
 IIIآهن 

 

n.13 309 فيظر لبه 
 

 اي قهوهظ/يغل ماسه يکاف ساز چرخ
م  يظ/نخوديغل

 اي قهوهب 
م  اي قهوه

 ب قرمز
 IIIآهن 

 

n.14 308 متوسط لبه 
 

 IIIآهن  يخاکستر يظ/خاکستريغل يظ/خاکستريغل زهيذرات کوارتز/سنگ ر يکاف سازدست
 

n.15 308 متوسط لبه 
 

 IIIآهن  اي قهوه اي قهوهظ/يغل اي قهوهظ/يغل ذرات کوارتز/ماسه يکاف سازدست
 

n.16 417 متوسط لبه 
 

 يظ/نخوديغل يظ/نخوديغل شن/آهک يکاف دسازچرخ
 اي قهوه

 روشن
 IIIآهن 

 

n.17 417 متوسط لبه 
 

 IIIآهن  اي قهوه يظ/نخوديغل يظ/نخوديغل ماسه يکاف دسازچرخ
 

n.18 414 متوسط لبه 
 

 IIIآهن  يخاکستر يظ/خاکستريغل يظ/خاکستريغل کايز/آهک/ميشن ر يکاف سازدست
 

n.19  
 شن/کوارتز يکاف ساز چرخ رونيب خشن لبه

 اي قهوهظ/يغل
 روشن

  
م  اي قهوه

 ب قرمز
 IIIآهن 

 

n.20 106 متوسط لبه 
 

 .۲ - ۲، ۱۱۷، ۱۳۹۱و ملکزاده،  يناصر IIIآهن  اي قهوه اي قهوهظ/يغل اي قهوهظ/يغل ز/آهک/کوارتزيشن ر يکاف ساز چرخ

n.21 106 متوسط لبه 
 

 IIIآهن  اي قهوه اي قهوهظ/يغل اي قهوهظ/يغل ز/آهک/کوارتزيشن ر يکاف ساز چرخ
 

n.22 106 متوسط لبه 
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  يريگ جهينت

پاتپه آثار و  هدر تپ يشناخت شش فصل کاوش باستان
م را در يمفرغ قده تا دور ياز دوران اسالم يمعمار يايبقا
ن ين فصل از ايان ششمين ميدر ان تپه مشخص ساخت. يا

ز بود يسد کالن ن يرين فصل قبل از آبگيها که واپس کاوش
از  ي(فاز) استقرار هشش مرحل بهمربوط  يمعمار يايبقا

ان ساخت. سه يرا نما IIIو آهن  ي، اشکانيادوار اسالم
 هشناخته شده متعلق به دور همرحله از شش مرحل

  مرحله  کيو  ياشکان هدور به متعلق مرحله دو ،ياسالم

  است.  IIIآهن  همتعلق به دور
کاوش مربوط  يمعمار ها و آثار عمديبقا يتمامباً يتقر

قرار داشتند.  کاوش همحدود يمه غربيدر ن ياسالم هدوربه 
ن بخش ين امر آن است که در فصل گذشته ايا ليدل

مه ين يها هيال يرو يد و تمرکز در حفاريکاوش نگرد
گشتن  داريپدجه آن يبوده که نت تپه يشرق و شمال يشرق

 يو غرب يمه شرقيمتر در دو ن ۲حدود  ياختالف سطح
به  يمعمار يفضا هک از مراحل سه گاني چيدر ه است.

 مرحلهن دوره سه ياز ا چنانکه ذکر شدامد. يدست ن
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ن دوره شامل يا يمعمار يايبقا. ده استيگرد ييشناسا
آب و  يها و چاه يسترگ يالشه سنگ يوارهايها و د يپ

  .فاضالب است
د. يگرد ييشناسا ياستقرار هدو مرحل ياشکان هاز دور

، يسراسر ي، کف خشتيشامل انباشت عمد دورهن يآثار ا
ک کوره که به ي، ها چاله، يخشت يوارهاين، ديچ سنگ يپ

ن ياول ا هدر مرحل است. يپز ا آهکي يپز گچ يبرااحتمال 
با کاربرد شده اندود  گچ يع با فضاهايوس ييدوره بنا
 کورهک ي يايبقادوم  هد و در مرحليان گردينما يمسکون

محوطه کاربرد ن مرحله يدر ااحتماالً به دست آمد؛ 
  .استداشته  يصنعت

کاوش شده در  ياستقرار همرحلن يتر يميا قدين يسوم
ا ي IIIآهن  همربوط به دور يمعمار يايآثار و بقا فصلن يا

، ها، آواريخشت ضيعر يهاوارين آثار شامل دي. ابودماد 
 يايبقااست.  يداخل يو فضا ها ، کفنيچ سازه سنگ

کاوش  يها هين حجم از اليشتريکه بدوره ن يا يمعمار
را در بر کاوش  يها هين اليتر ميگر ضخيان ديا به بيه شد

با طول و عرض متفاوت و  يخشت ضيعر يهاواريد. داشت
متر  يسانت ۴۰×۲۵×۱۳در ابعاد  يقالب يها م خشتيبا ن

 يوار مجموعه که باروين ديتر بزرگ. اند ساخته شده
حدود  ييک انحنايآن است، با  يو غرب يشمال يها بخش
  متر عرض دارد. ۵۰/۲متر طول و  ۵۲

و  ۵، ۴ن بنا (فصول يانجام گرفته در ا يها کاوش يط
 يو دو ورود يمعمار يوار، هشت فضاي) مجموعاً نه د۶

ان پنج فضا در فصل چهارم و ين ميد. از ايمشخص گرد
 هبود. در فصل ششم عالوه بر ادام شده ييپنجم شناسا

شناخته شده که در فصل پنجم  يکاوش در چهار فضا
د. يگرد ييز شناسايگر نيد يناتمام مانده بودند، سه فضا

 يليمستط») ۱« هشمار يباً تمام فضاها (بجز فضايتقر
جاد يغرب ا شرق به جنوب شمال يشکل و در راستا

 يها افتهيو  يوجود تشابهات در سبک معمارند. ا شده
منسوب به ماد  يگر ساختارهايموجود در آن با د يفرهنگ

ل ين داليتر ن مهميجان، باباجان و گوديهمچون نوش
  ت. سن بنا به مادهايانتساب ا
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of the Iron Age III, known as median fortresses, increased the importance of continuing to 

explore the site. Hence, the search for rescue on a large scale, in order to remove the remains 

of the architecture, especially the structure, before the waterfall of the dam and the burial 

ground in the lake water, was the first and most important target of this chapter. 
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Abstract 

 

The sixth chapter of the archaeological excavations of the Patapeh Site (Gonespan Hill) was 

the last effort to save this hill, before the full dive of the dam was completed. Patapeh contains 

works from the Bronze Age (Yanigh) to the Safavid period. During the sixth season, in 

addition to exploring the remnants of the architecture of the Islamic period and the Parthian 

period left behind by previous excavations, remains of a huge architecture also appeared. This 

architecture belongs to the remnants of a castle from the Iron III or Median period, parts of 

which were explored in the fourth and fifth chapters. The most important reasons for 

assigning this castle to the Medes are the similarities in the architectural style and the cultural 

foundations in it with other structures related to Median such as Noshijan, Babajan, and 

Godin. The works of this period include wavy walls that have created rectangular halls. From 

the Parthian period, there were also works of brick and stone walls. The walls and floor of 

some of the spaces related to this period were plastered. The works of the Islamic period also 

included remains of stone walls and wells of water and sewage. The history of the 

archeological activities of the Patapeh Hill dates back to 1381; when during the Malayer 

archaeological surveys, the hill was identified and introduced. The beginning of the 

construction of the Kalan Dam marked a new era for Patapeh's archeological activities. For 

the first time in 2002, Ali Khaksar supervised the first chapter of the archaeological 

excavations of Patapeh, the excavation that led to the identification of the establishment of the 

Safavid period and the effects of an earlier settlement that probably belonged to the Seljuk 

period. The second chapter of the Patapeh archaeological excavations continued under the 

supervision of Hasan Rezvani in 2007. Exploring the layers of the Islamic era and finding 

remnants of a Parthian fortress with stone walls and buried bricks under the Islamic layer was 

the achievement of this chapter of exploration. In the direction of the excavations of the 

previous seasons, signs of the presence of older cultures, especially the Iron Age, became 

apparent, which is the most important goal of the third chapter of the archaeological 

excavation of this hill. In this chapter, the exploration of Patapeh under the supervision of 

Mehrdad Malekzadeh in 2008 revealed evidence of an architectural structure that dates back 

to the Iron Age III. The fourth and fifth chapters of the archaeological exploration of Patapeh 

were conducted by Reza Naseri in 2009 to liberate the remains of median architecture. The 

exploration results of these two seasons led to the liberation of several architectural spaces 

from the median fortress. Identifying part of an architecture of the Iron Age III era in the 

fourth and fifth seasons of Patapeh exploration and its similarity to the well-known buildings 
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