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  دهيچک
  

از مناطق  يدر برخ گذرد؛ يم يشناس باستان يها تيش از صد سال از شروع فعاليبکه  آنرغم  يران عليا يشناس در باستان
غرب (به خصوص از است ران يمناطق شمال ان يااز  يکي؛ ستيشناخته شده ن يخوب خ بهيش از تاريپ يها ت دورانيوضع

 دهد يم ج منتشر شده نشانيو نتا شد يبررسش از مطالعه حاضر، سه بار يمنطقه کجور مازندران تا پ. الن)يمازندران تا استان گ
در غرب استان مازندران واقع  کجور يقسمت مرکز يبررسدر است.  بودهمنطقه از عصر آهن تا دوران متاخر مورد سکونت  که

ن شواهد يتر يميافتن قدي ين بررسيشد. هدف از انجام ا ييشناسامحوطه  ٤٧ انجام شد، يشيمايفشرده پ يبه روش بررسکه 
گذشته ساکن  يها مردمان دوراناستقرار  يبرا ينيگز در مکان يياير عوامل جغرافيتأث يبررس سکونت انسان در منطقه کجور و

اگرچه  ؛است يو مس و سنگ يها نشان از وجود استقرار در منطقه، از دوران نوسنگ افتهي .بوده است يکوه انين دشت ميدر ا
محوطه  ٢، ينوسنگ محوطه با آثار احتماالً ٢ ن مطالعاتيا يشده است. در طافت يز ين يانيم ينه سنگياز پار احتماال يدشواه

 ن بارينخست يش از عصر آهن آن برايافت شد که آثار پيمحوطه از عصر آهن  ٨عصر مفرغ، محوطه از  ٢، يدوره مس و سنگاز 
 ،(به استثناء تپه کالر و غار راشک) مازندران ن دوران در غربياز ا ييها شد و با توجه به فقدان محوطه يينطقه شناسادر م
 يها نيمنابع آب و زمبه  يدسترس نشان داد GIS افزار ها با نرم مطالعه پراکنش محوطهدارد. نده يآ مطالعات يبرا ييت بااليماه

  . در منطقه بوده است ينيدر مکان گز ين عامل اصليب زمين شيو همچن يکشاورز يها تيانجام فعال يمناسب برا
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  مقدمه
ران يبه شمال ا) De Morganبا ورود ژاک دمورگان (

اکنون با گذشت  يول ؛ران آغاز شديشمال ا يشناس باستان
ن مناطق يرامون ايما پ يها قرن هنوز دانسته کيش از يب

 ينه سنگيرامون پاريد پيار اندک است. اطالعات جديبس
الن) شامل ين مناطق (غرب مازندران و استان گيدر ا

)، غار Biglari et al., 2004: 302محوطه روباز گنج پر (
کاشفان آن متعلق  يادعا بر اساسن محوطه ي(ا Aدربند 
: ۱۳۸۶، همکاران و يگلري(ب م است)يقد ينه سنگيبه پار
) ينه سنگيا فراپاريد يجد ينه سنگيو  خل وشت (پار )۳۰
 ين غار با آثار ي) و چند۶۸: ۱۳۸۰ ،يو عبد يگلري(ب
-۱۵: ۱۳۸۹نسب،  ي(وحدت النيف در استان گيضع سبتاًن

ا گزارش يافت ي يچ آثاريمازندران ه) است و در غرب ۲۴
ن محوطه به منطقه غرب مازندران يتر کينشده است و نزد
 Berillon( ديجد ينه سنگيدر آمل (پار ۲ محوطه گرمرود

et al., 2007: 380-385( ينه سنگياست. پس از دوران پار 
تا  ياز دوران نوسنگ يگونه آثار چيدر منطقه مورد بحث ه

عصر آهن گزارش نشده است. بخش عمده اطالعات مرتبط 
و مفرغ  ي، مس سنگي، نوسنگينه سنگيبا دوران فراپار

 ييها ه شرق مازندران است و شامل محوطهمربوط ب
تا  ينه سنگيکمربند و هوتو که آثار فراپار يهمچون غارها

 يکون برا يکه استنل يآهن را در خود داشته اند و تا زمان
مورد استفاده مردم همچنان رود  يبه منطقه م يحفار
غار اَل تپه از  )،Coon, 1952: 231-249( اند بوده يبوم

)، Mc Burney, 1968: 385-413( ينه سنگيدوران فراپار

، مس و ي، نوسنگينه سنگيشان که آثار دوران فراپاريکُم
 :Vahdati Nasab et al., 2011تا آهن را دارد ( يسنگ

 ييشناسادر غرب مازندران  ييها محوطه يبه تازگ). 328
د. نده يتر از عصر آهن را نشان م يميکه آثار قد شده

محوطه کالر در کالردشت چالوس واقع در غرب مازندران 
هستند که تاکنون  ييها به همراه غار راشک تنها محوطه

افت شده و آثار يتر از عصر آهن در آن  يميقد يآثار
به دست آمده است  ينگار هيو ال يمذکور در خالل حفار

 يوسوم ۵۰-۳۰؛۱۳۸۶ژاد، ن کوهپر و عباس ي(موسو
 :Vahdati Nasab et al., 2013 ۵۸- ۴۰؛۱۳۸۷کوهپر، 

272-284 (  
  

  منطقه مورد مطالعه يايجغراف
نوشهر  يلومتريک ۶۰تا  ۲۵ن يمنطقه کجور در محدوده ب

 ۵۱قه تا يدق ۱۵درجه و  ۵۱آن  ييايطول جغراف قرار دارد.
درجه  ۳۶آن  ييايو عرض جغراف يقه شرقيدق ۵۰درجه و 

 (شکل است يقه شماليدق ۴۵درجه و  ۳۶قه تا يدق ۱۵و 
). کجور از مغرب به چالوس رستاق، از مشرق به سولده ۱

نور، از سمت جنوب به بلوک نور و از سمت شمال به 
 صورت بهکجور  .شود ينوشهر محدود م يبخش مرکز

و چند دشت  دارد يغرب ياست که جهت شرق يا دره
ن ين دره قرار دارد. ايان اي(دشت کجور، الشک، پول) در م

 داشتهت فراوان ياهم يخيمختلف تار يها منطقه در دوران
  است. سلسله پادوسبانان بوده يمرانحکو مقر 

  

  
  )نگارندگان(کجور در استان مازندران  يقسمت مرکز يريت قرارگيموقع - ۱ شکل

  
خ شمال يش از تاريپ يها رامون فرهنگينظرات پ

  رانيا
نه چندان دور به علت کمبود اطالعات، نظرات  يها تا سال

ش از يپ يها رامون دورانيپ يگاه متناقض يمتعدد و حت
ها و  ج به دست آمده از کاوشيشد. نتا يان ميخ شمال بيتار

الن و غرب مازندران، يدر استان گ يشناس مطالعات باستان
ابهام  آهن را از پردهت استقرار انسان ماقبل عصر يوضع

 يشتري، بلکه موجب به وجود آمدن سواالت ب٣خارج نکرد
                                                

که در چند سال اخير در غرب مازندران انجام شده، برخي سؤاالت هايي  در حفاري -٣
پاسخ مانده است و حتي همين  پاسخ داده شده است ولي همچنان بسياري سؤاالت بي
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از استقرار انسان قبل از عصر  يين نکته که رد پايا. شد
ان نظرات يآهن در منطقه مشاهده نشده است، سبب ب

ن موضوع يرامون ايشناسان پ استانب ياز سو يگوناگون
  د.يگرد

رامون يات، نظرات ژاک دمورگان پين نظرياز جمله ا
مکشوفه از  ياياو اش است؛ خ منطقهيش از تاريفرهنگ پ
م يد و آهن قديجدالن را متعلق به عصر برنز يتالش گ

ران را مشابه تالش يتالش ااز مکشوفه  يايداند و اش يم
هزار  ن دويخالف مناطق بدانسته و معتقد است بر هيروس

ن ياست، در مناطق بتا تنکابن که فاقد تپه و استقرار 
رد، يگ يمالن را دربريتنکابن تا دشت مغان که کل گ

که  ياقوامشود و  يده ميکوچک به وفور د يخاک يها توده
مازندران به  يايست، از دو طرف درا ادگار آنهايها  ن تپهيا
ران را ين آثار ساکنان ايتر يميده او قديران آمدند و به عقيا
: ۱۳۸۹ان، يجو کرد (فالحو  ن منطقه جستيد در ايبا

۲۰۱.( 
 يمازندران را مردمان ياين ساکنان جنوب درياول ياگام
- ۱۲ن ي، در فواصل بيسنگان يم يها داند که در دوره يم
سپس به طرف  کرده و ين مناطق زندگيار سال در اهز ۱۰

شرق و دشت ترکمن صحرا مهاجرت کردند و بعد در دوره 
ساکنان ترکمن صحرا هم سفال منقوش و هم  يمس سنگ
اه رنگ در يس يها اند و سفال اه رنگ را ساختهيسفال س

ا تا اواخر ن مناطق حالت ترد و شکننده و داغدار خود ريا
سفال  ينکه در دوره بعديکند، تا ا يدوران مفرغ حفظ م

چون  يمناطق يها ران (در گورستانيدر شمال ا يخاکستر
د که کامالً قابل يآ يدست مه لمان و رودبار) بياملش، د

جنوب کوهستان  يها زمان محوطه هم يها افتهيسه با يمقا
شوا و يه، پيطرين، قيخورو يها گورستان يعنيالبرز 
). اشتفان کرول و ۲۰۱: ۱۳۸۹ان، ي(فالح استزک يکهر
ن اعتقاد بودند که قبل از عصر يصاحب نظران بر ا يبرخ
الن ين در جماعت کوچک در گيکوچ نش ياقوام آهن،

مازندران در شمال  يايوجود در دليل بهاند که  ساکن بوده
جنوب، ارتباط  انبوه در يها العبور و جنگل صعب يها و کوه

آن  يايدن يبا مراکز مهم تمدن يطوالن يها مدت يها براآن
گر يد يا ). عدهKroll, 1984: 13-134روز قطع بوده است (

- ۱۵۰۰الن اساساً قبل از عصر آهن (يز معتقدند که گين

                                                                    
نتايج جديد خود موجب طرح سؤاالت جديد شده است (براي مثال بنگريد به 

ن حفاري اخير هاي تپه کالر، حفاري غار راشک کالردشت و همجني هاي حفاري گزاراش
  در محوطه رويان کجور)

 يو اکولوژ يطيمح ستيط زيشرا دليل بهق.م)،  ۱۴۰۰
ن دوران است که ينبوده و تنها پس از ا يمنطقه، مسکون

شود که ثروت فراوان و  يم يباره وارد دوران کيالن به يگ
آن است  يها يژگياز و يمتعدد و تکنولوژ يها نينش امارت

  ).۳۲: ۱۳۸۳، ي(خلعتبر
 
  م شمال کشورين اقليريد

 ران بريم شمال اين اقليريرامون دين مطالعات پينخست
که مطالعات  ،تپه) است ي(عل تپه غار ال يها افتهياساس 
 يها هيافت شده از اليوانات يح ياستخوان يايبقا بر اساس
ن گزارش پنج دوره يا بر اساسن غار انجام شد. يا يباستان
  شد: ييشناسا
ش را يسال پ ۱۲۵۰۰دوره اول در حدود  .۱

منطقه سردتر از امروز بوده  يرد که هوايگ يبرمدر
را استخوان آهو  يوانيح يايدرصد از بقا ۶۰و 
درصد از  ۲۰تنها  کهيداده در حال يل ميتشک
 ها متعلق به بز و گوسفند است. استخوان يايبقا

درصد  ۴۰در دوره دوم درصد استخوان آهو به  .۲
گرم شده  يدهد هوا کم يتنزل کرد که نشان م

 است.
تر  منطقه خشک يسال قبل هوا ۱۲۰۰۰در حدود  .۳

و سردتر و بر تعداد گاو و خوک در منطقه افزوده 
 شد.ده ين دوره سوم ناميشد و ا

م شد، يدوره چهارم به دو بخش الف و ب تقس .۴
ار باال يدوره الف که در آن دوره درجه حرارات بس

تر و سردتر  قيعم يها قسمتها به  رفت و فک
ش از يب ييايخزر رانده شدند و شکار فک در يايدر

آهو و بز و گوسفند متداول شد و در مرحله ب 
سبت بر مقدار استخوان آهو ن دوران چهارم مجدداً

 به استخوان فک افزوده شد.
در دوره پنج نسبت استخوان بز و گوسفند بر  .۵

آغاز دوره  استخوان آهو افزوده شد که نشان از
قبل  ۱۱۳۰۰ن دوره حدود ياست ا يگريسرد د

سال قبل با متروک  ۱۱۰۰۰آغاز شده و در حدود 
-Mellart, 1975: 208( شود يشدن محوطه تمام م

9.( 
ا در ه خچاليرامون ارتفاع يانجام شده پگر مطالعات ياز د
توان به  يم يدر منطقه البرز مرکز يخچالين دوره يآخر

ن يز شامل اياشاره کرد که منطقه کجور ن يمطالعات زمان
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 Vشکل و  U يها ن اساس درهي. بر امطالعه شده است
 يرهاي، مسيمرتفع و طوالن يسنگ يها وارهيشکل، د

شکل  U يها است. دره يخچالي يها رکيخ و سيان يجر
است که بر منطقه گذشته است و  يسرد يها نشان از دوره

شده است  ييشناسا يخچاليک ريس ۱۱۶در حوضه کجور 
ن آن در ارتفاع يتر نييمتر و پا ۳۲۲۴ن آن يکه باالتر
طور متوسط ارتفاع  همتر قرار گرفته است و ب ۱۲۳۲

 ۷/۲۵متر و مجموع مساحت آنها  ۲۳۱۰ها  رکيس
ن ي). در آخر۱۳۰- ۱: ۱۳۸۸، ي(زمان مربع استمترلويک

طور  هب يکوارترنر برف مرز البرز مرکز يخچاليدوره 
، ي(زمان متر قرار داشته است ۲۷۴۹متوسط در ارتفاع 

ر ). ارتفاع برف مرز در دامنه رو به قطب د۱۸۴: ۱۳۸۸
 ۲۰۲۷رو به استوا  يها متر و در دامنه ۲۳۹۸حوضه کجور 

  ).۱۹۱: ۱۳۸۸، يمتر بوده است (زمان
مازندران  يايرامون دريک قرن از مطالعات پيحدود 

طور کامل  ها بير سطح آب درييتغ ليدال يد ولگذر يم
توان  يل اطالعات در دسترس ميست و با تحليمشخص ن
ا ياد شدن سطح آب دريا زيل کم ياز دال يکيگفت که 

ا ين دريها به داخل ا رودخانهز آب يزان آبريمربوط به م
ت ي). با حاکمFroehlich et al., 1999: 419است (
 ير نزوليآزاد س يها سطح آب ،يخچاليسرد و  يها دوران

از آب  يا داشته است و علت آن انباشته شدن بخش عمده

ها بوده است و  در قاره يخي يها توده صورت به ها انوسياق
(رامشت،  افته استيش يافزا آببا شروع دوران گرم سطح 

برعکس  يا داخل قاره يها اچهيدرت ي). وضع۲۱۵: ۱۳۸۲
 يها ها و چاله اچهيسطح در آزاد بوده است؛ ياهايدر

ا يسرد و  يها مناطق جنب حاره در طول دوره يداخل
 يريآزاد س ياهايدر در يبرعکس سطوح ساحل يباران

مثبت الن يشتر معلول بين امر بيداشته است؛ ا يصعود
 يها مناطق بوده است و مقارن با باال آمدن سطح آب يآب

خود را  ير نزوليس يا درون قاره ياچه هايآزاد، سطح در
). در مورد ۲۱۵-۲۳۹: ۱۳۸۲اند (رامشت،  کرده يم يط

 يها پادگانه ۱۹۵۷ندران فدرو در سال ماز يايسطح آب در
سرد بوده  يها متر را که متعلق به دوران ۵۰کمتر از 
م در ارتباط  ۱۹۷۱و اهلرز در کرد  يگذار خيو تار ييشناسا

پادگانه نام برده است،  ۱۳مازندران از  يايبا سطح آب در
تر از سطح  نييمتر پا ۲۸مازندران  يايدر يسطح امروز

 ۳۵ن پادگانه آن در ارتفاع يباالتر يآزاد است ول يها آب
 يت و حتآزاد گزارش شده اس يها از سطح آب يمتر

مرطوب و سرد تا  يها مازندران در دوره يايسطح آب در
: ۱۳۷۷(بروکس،  بوده است يمتر باالتر از سطح فعل ۷۵
از نقاط  يارين امر بسيبا در نظر گرفتن ا ).۲۲-۱۳
ر سطح آب يمازندران در ز يايدر يه جنوبيحاش يا لگهج
  ).۲ گرفتند (شکل يقرار م يايدر

  

  
  )نگارندگان( يخچالي يها دوران يمازندران در بر اثر باال آمدن سطح آب در ط يايآب در يآمدگ شيپ - ٢شکل 

  

  نه پژوهشيشيپ
 يموسو يد مهديس ياز سو ن باريمنطقه کجور نخست

-۱۳۷۹ يها سالن ينژاد در فاصله ب کوهپر و رحمت عباس

کوهپر و  يموسوشد ( يشناس باستان يبررس ۱۳۸۳
بار دوم  ران منطقه ي). ا۶۰-۴۲ :۱۳۸۳نژاد،  عباس

) و ۳۵-  ۱۳۸۰:۲۰ ،ي(لزردوست کرد يبررس يلزردوست
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ه نقشه يدر برنامه ته ۱۳۸۷بار سوم در سال  يبرا
کوهپر  يموسو يد مهديس ياز سوکشور  يشناس باستان

ن يا ۱۷قرار گرفت که گزارش آن در جلد  يمورد بررس
). در ۱۳۸۷کوهپر،  ي(موسو ها چاپ شد مجموعه گزارش

تر از عصر آهن  يميقد يا چ محوطهيها ه ين بررسيا يط
 ۱۳۹۰ در تابستان ني؛ بنابر ادر منطقه گزارش نشده بود

نگارندگان  ياز سور يفشرده و فراگ صورت بهمجدد  يبررس
ن يتر کجور انجام شد تا بتوان کوچک يدر قسمت مرکز

ش از عصر آهن در منطقه را يدوران پ يآثار احتمال
خ منطقه را تا يتارش از يت دوران پيو وضع ييشناسا
  روشن کرد. يحدود

  
  قيمواد و روش تحق

ر يفراگ صورت بهو  يشيمايبا روش فشرده پ ين بررسيا
در  يخاص) انجام شد مساحت يا (بدون توجه به دوره

رد. در نمونه يگ يملومتر مربع را دربريک ۸۰۰۲/۲۴۳ حدود
شد و  يآور مختلف جمع يها ، قطعات شاخص دورانيريگ

ک يارائه  يشاخص مناطق همجوار برا يها با محوطه
ن منظور تپه کالر در يسه شدند به ايمقا ينسب ينگار گاه

محوطه مرجع در منطقه غرب مازندران  عنوان بهکالردشت 
لک کاشان و تپه حصار ين، تپه سيقبرستان قزوو تپه 

سه و مطالعه يمقا يالبرز برا يه جنوبيدامغان در حاش
مناسب، در  نگاري اليهداشتن  را عالوه بريز ؛ده شدنديبرگز

  اند. ران گسترده شدهيا يمناطق مختلف شمال فالت مرکز
  
  يج بررسينتا
روز انجام شد به  ٣٠ک يکه به مدت نزد ين بررسيدر ا

 يمطالعه، براتوان ادعا کرد که تمام منطقه مورد  يجرأت م
 يها دوران يها نشانه دست آوردن و مشاهده آثار وه ب

علت انتخاب شد.  يبررسفشرده  يشيمايپ صورت بهگذشته 
تر از آهن در  يميقد يافت نشدن آثاريز ين روش نيا

منطقه کالردشت) و  يمناطق غرب مازندران (به استثنا
ن يا ياز اساسيالن بوده است، که نشانگر نيکل استان گ

 نافتيبه منظور  يشيمايفشرده پ يمناطق به انجام بررس
 ٤٧ ين بررسيتر از عصر آهن بوده است. در ا يميقد يآثار

محوطه  ١٠ن تعداد يکه از ا شد ييشناسا يمحوطه باستان
ه عصر آهن ب ين بررسيخ (در ايش از تاريآثار پ يدارا
محوطه  ٢٢خ محسوب شده است) و يش از تاريان پعنو

آثار  زيمحوطه ن ٢٠ و يتا صدر اسالم يخيآثار دوران تار

شد و در ادامه به اختصار به  يرا شامل م يدوران اسالم
 يها شتر بر محوطهيد بيکأشاخص با ت ياه محوطه يبررس

  م.يپرداز يخ ميش از تاريدوران پ
  

  خياز تار شيآثار دوران پ
 يت آن را به دوره نوسنگيکه بتوان با قاطع يا محوطه

ن دوره يکه مشکوک به ا يافت نشده اما آثاريمنصوب کرد 
صورت تک ه ب ٢بوده اند از مجاورت محوطه آستانکرود 

به علت محدود بودن قطعات و  ياند ول دا شدهيافته پي
رد ن موينان در ايتوان با اطم يگر نميافت نشدن آثار دي

ک قطعه يها  افتهين يان ايان آورد در ميصحبت به م
افت شد و با يز يبرداشته از نوع لوالوا و چند قطعه دور ر

ک از ي چيدر ه ين آثاريافت نشدن چنيتوجه به 
  است. تيواجد اهم انجام شده در منطقه، يها يبررس

  
  )Koj-014(محوطه اشکول 
عرض و  39S 0555591 ييايجغرافطول محوطه اشکول با 

 ارتفاع  درن محوطه ي. اقرار دارد 402801 ييايجغراف
گردنه نه چندان  يباال در وا يدر سطح از يمتر ۱۸۸۲
 ، قراراستالشَک خَمن به دشت  وروديکه راه  يمرتفع
غار اشکول که در مجاورت  بر اساسن محوطه ينام ا. دارد

ً بر دشت يده شد، ايمحوطه قرار دارد برگز ن غارکامال
 متر يسانت  80الشک خمن مشرف است. دهانه غارحدود

زش يرهانه و کف غار به مرور زمان به علت واقع د است، در
. ده شده استيپوش ،ش کوهين فرسايز همچنيسقف غار و ن

تعدادي سفال پوك و با تمپرکاه  ،دهانه غار يضلع شمالدر 
هاي درشت شن و  اي با تمپر دانه ن سفال قهوهيو همچن
و در درسطح محوطه ، )۳ افت شد (شکليزه يسنگ ر

ره وار و يدا صورت به که ييها سنگ ،مجاورت سفال ها
ن ين سنگچيا قابل مشاهده است.ده شده يچ منظم
ک تا دو رج قابل مشاهده ي صورت بهندارد و فقط  يارتفاع
 يک معمارين آثار را يتوان با صراحت ا يهرچند نم ؛است
ها  ن سفاليدانست در مورد اها  زمان با سفال و هم يقطع

ن يبودن ا يد احتمال نوسنگييپروفسور فرانک هول با تأ
علت نبود سفال شاخص ه ها خاطر نشان کردند که ب سفال

 متعلق ينان آن را به نوسنگيتوان با اطم يا منقوش نمي
 به دوره ها افتهين يانتساب ا در حال حاضر و دانست
با  ياحتمال است (مذاکرات حضور يز روا ينوسنگ

  هول). فرانک پروفسور
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  )نگارندگاناز قطعات سفال اشکول ( يها و برخ ر سفاليتصو - ۳شکل 

  

 )Koj-044( سکيمحوطه هن
 و عرض  39S 0548304 يياين محوطه در طول جغرافيا

جاده  متر قرار گرفته است. 1201و ارتفاع 4030198
که از جاده نوشهر به کجور جدا شده و به سمت  يانحراف
تپه مانند  يک برجستگيان ياز م ،رود يکندلوس م يروستا

 يها نيگذرد و عبور ماش يم ،کوه قرار گرفته يکه در پا
ان يه خاکستر در ميسبب آشکار شدن آثار ال يساز جاده
) شده يسمت چپ جاده (جبهه جنوب جاد شده دريبرش ا
استخوان و  يتعداد ،آثار خاکستر بجزه ين اليدر ا. است

کامل ر طو هچند قطعه سفال قرمز براق و داغدار شده که ب
 يخيا دوران تاريعصر آهن  يها متفاوت از سفال ييها گونه

 يعل قرمز نوع چشمه يها در منطقه هستند و با سفال
. در سطح محوطه آثار دوران عصر افت شدي ،مشابهت دارند

ان آثار سطح که يپراکنده وجود دارد و م صورت بهآهن 
با آثار دوران مشکوک به  ،متعلق به دوران آهن است

ست که نشان ا متر خاک فاقد آثار۵/۲حدود  ،يچشمه عل
  گر مجزا هستند.يکدياز  ن آثار کامالًيدهد ا يم

  

  
  )نگارندگان( سکيعصر آهن محوطه هن يها از سفال يطرح برخ - ۴شکل 

  

   )Koj-025( ٢محوطه آستانکرود 
 ييايجغراف طولآستانکرود در  يروستا يدر ضلع جنوب

39S 0549426 بر لبه  ۱۳۷۰و ارتفاع 4029217  عرض و
روستا ن يکه متعلق به دشت لَکتور و مشرف بر ا يبلند

سطح تپه  درار جالب توجه وجود دارد. ياست آثار بس
حفاري  آثار يو جنوب شرق يقسمت شرق خصوصاً در

هاي  سفال خورد. يچشم م ع بهيوس صورت به يرقانونيغ
به  يانتقال از دورانن مکان يا درانگر استقرار يمحوطه ب

 ين بررسيدر ا است.و آهن  ميتا مفرغ قد يمس و سنگ
 ن آن کامالًيافت شد که نخستين دو قطعه سفال يهمچن

است  يداغدار چشمه عل يبدون نقش ول يها مشابه سفال

 داشته ينقش اسپند منقوش بوده که احتماالً يو دوم
ران مس و دو ين نقش در اغلب محوطه هايمشابه ا ؛است
 ؛ها نقش شده است سفال يوران ريا يفالت مرکز يسنگ

را در  افت شد که طرح آني III هيلک از اليدر ساز جمله 
 s.1693و  s.418و  s.654؛ طرح ۶۲، لوح ۱۳۷۹ ،رشمنيگ

و لوح  s.1816و  s.397؛ طرح ۶۳ن در لوح يو همچن
۶۵s.1822   ؛ طرح ۶۶و لوحs.1813 ن طرح يا .ديتوان د يم

که متعلق  ۵ت در حصار در لوح شماره ياشم يرا در حفار
) Schmidt, 1937: Plate V( ديتوان د يماست  IBبه حصار 
 ين در تپه قبرستان در آثار دوران مس و سنگيو همچن
ن نقش متعلق به دوران يا) ۱۸۹و  ۱۳۵ :۱۳۸۶ ،ي(فاضل
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ن نقش يا .)۱۳۵: ۱۳۸۶، ي(فاضل است يانيم يمس و سنگ
: ۱۳۸۵ ،يي(روستا شود يد ميدر تپه حصار ناپد Ic در دوره
 ياه و خاکسترين محوطه سيکورا ارس ا يها سفال .)۱۷

 ها کامالً ن سفالياست که ا يداغدار با نقوش کنده هندس
افت شده از يم يدوران مفرغ قد يها مشابه سفال

 Iگمانه  ۱۴۰-۱۳۱و  IIگمانه  ۲۳۴- ۲۳۱ يها کانتکست
ر تو در تو حک يدوا يک نمونه دارايدر  ؛تپه کالر است

ظرف است که در قسمت اتصال به  يشده در کف خارج
 ياست که نقش ينقوش متصل به هم مثلث يرابدنه دا

ن يهمچن ين بررسيدر ا .کند يم يهمچون کوه را تداع
ک قطعه سفال از نوع موسوم به دسته نخجوان به دست ي

است و  IIم يماورا قفقاز قد يها آمد که مشابه با سفال
اه يو س يخاکستر يها عصر آهن محوطه، سفال يها سفال

  است. يمنقارعصر آهن با ظروف لوله 
  

  
  )نگارندگان( ۲محوطه آستانکرود  يها از سفال يطرح برخ - ۵شکل 

  
  )Koj-007(ناف چال محوطه 

لومتري جنوب روستاي کوهپر باال در يک  2فاصله حدود در
محوطه در  .ک چشمه محوطه ناف چال قرار داردي يکينزد

 ييايو عرض جغراف 39s 0554891 ييايطول جغراف
هاي  سفال متري قرارگرفته است. ۱۶۵۰ و ارتفاع 4030207

 يا خاکستري با پوشش گلياي، قرمز  سطح محوطه قهوه
ز يقطعات رها اکثرا  سفال .هستند يقرمز رنگ باپخت ناکاف

توان  يها نم ن سفاليدر مورد دوره ا .هستندمتعلق به بدنه 
آن  در يرا شاخصه دوران خاصيزد، ز يت حرفيبا قاطع

که  يد. در بررسباش يوجود ندارد و به نظرگونه م
ک قطعه سفال ي، انجام دادند ١٣٩٠نگارندگان در تابستان 

د يافت شد و در دو بازدي I و حصار  IIIلکيمشابه دوران س
هاي مشابه انجام  افت قطعهيمجدد از محوطه که به منظور 

 ين قطعه سفالينشد و ا ييشناساچ گونه آثاري يه ،شد
 و استن محوطه يهاي ا افتهيان يدر م ييک مورد استثناي

ر ين دست در زياز ا ييها د بخش وجود سفاليتواند نو يم
 يا ن سفال که به رنگ قهوهيمحوطه باشد. ا يها نهشته

 ينقش يدارا ،نقش شده بود ينه نخوديسوخته بر زم
در مرکز  يا يبا شکستگ يعمود يخطوط مواز صورت به

 يها ز در محوطهين سفال نيآن بوده است که مشابه ا
 Schmidt 1937, Plate XIII, DHآن ( Icحصار و از دوره 

35,21bلک و از دوره ي)، از تپه سIII3 افت شدي 
طرح شماره  ۶۵زدهم، لوح ي: لوح س۱۳۷۹رشمن، ي(گ

s.1822 ، طرح شماره  ۶۴لوحs.228،  طرح شماره  ۶۶لوح
s.1400،  طرح شماره  ۷۳لوحs.1688 ، يها طرح ۷۶لوح 
 يها ز در تپه قبرستان سفالين يفاضل ).۱۳و  ۱۲شماره 

-۴ر ي: تصو۱۳۸۶، يمشابه آن را گزارش کرده است (فاضل
 ص ۴۵ر ي، تصو۱۲ظرف شماره  ۴-۳۵ري، تصو۱۳۵ص  ۴

۱۸۹.(  
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  )نگارندگان( افت شده از محوطه ناف چاليک قطعه سفال منقوش ي - ۶شکل 

  
  )Koj-005( محوطه کَلَکسر

کوهپر باال و  ين دو روستايکه ب يا دره يدر ضلع غرب
کوهپر  يروستا يکين قرار گرفته است و در نزدييکوهپر پا

 يقرار گرفته است که دارا يا ماکوليتپه کلکسر  ،نييپا
 ييايو عرض جغراف 39s 0554707 ييايت جغرافيموقع

ن يا. قرار دارد يها سطح آب از ١٨٧٥  و ارتفاع 4030905
ده يب ديآس يساز راه يها نيت ماشياثر فعال محوطه بر

کامل از  صورت به باًيتپه را تقر يمه غربياست و بولدوزر ن
 يمحوطه بر رو يشرقن برده است، در امتداد شمال يب
 صورت به يدوران اسالم يها اطراف سفال يها نيزم

 ياسالم يها محوطه سفال ير پراکنده است. در رويچشمگ
ر آهن و عص يخيدوران تار يها شتر سفاليار معدود و بيبس
کوهپر و  يموسون سال قبل يچند. شود يده ميد

ک ي عنوان بهو  کردند يبررس نژاد منطقه کجور را عباس
کوهپر  يمحوطه با آثار دوران آهن ثبت شده است (موسو

سطح محوطه  يها ). سفال٦٠-٤٢ :١٣٨٣،نژاد و عباس
 ,Young(ه هستند يويز ١١و  ٦٩مشابه با ظرف شماره 

1965. Fig 3 .(قطعه  دور از سفال، يدر سطح محوطه غ
  افت شده است.ياستخوان  يسرباره و تعداد

  

  
  )نگارندگان( محوطه کلکسر يها طرح سفال - ۷شکل 

  
  )Koj-008( پل دره

و عرض  39s 0554424 يياين محوطه در طول جغرافيا
 يها متر از سطح آب ۱۶۴۰و ارتفاع  4030252 ييايجغراف

طه سفال دوران آهن ن محويا يدر بررس. آزاد قرار دارد
کوهپر و  يمشترک موسو يدر بررس يولافت نشد؛ ي

ن تپه چند قطعه سفال از عصر آهن يسطح ا نژاد از عباس
به  يقطعات سفال ياست (تپه پل دره دارا گزارش شده

 يخاکستر يها ، سفالاستبراق  يرنگ قرمز و خاکستر

، است يخين تپه متعلق به اواخر عصر آهن و دوران تاريا
ن ي. مشابه ادارند ياهيزه گيبوده و آم يها ناکاف پخت سفال

 ي(نقل از موسو ده شده است)يد يها در تپه ماکول سفال
  ).٣٤: ١٣٨٣نژاد،  کوهپر و عباس

  
  )Koj-031( ارکيد

موزه کندلوس  يکندلوس و در ضلع غرب يدرروستا
ارک يدروستا به  يوجود دارد که نزد اهال يبلند يبرجستگ
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ن شرح يبه ا ين بلنديا ييايت جغرافياست. موقع معروف
 ييايعرض جغرافو  39s 0550670 ييايطول جغراف است:

قرار  آزاد يها متر از سطح آب ۱۷۲۰ارتفاع  و 4020111
متعلق به عصر آهن  يسفال ين محوطه ظروفياز ا. دارد
نژاد  کوهپر و عباس يافت شده است که در گزارش موسوي

از  يکين محل يدر ا يضمن بررس ؛استبه آن اشاره شده 
ظرف جالب توجه از عصر آهن را به  ٢محل  ياهال

و  ينين ظروف از نوع ظروف تدفينگارندگان نشان داد، ا
افته داشتند و در دو يقل يبراق و ص يلوله دار که سطح

پنج پره  د باين ظروف نقش خورشياز ا يکيسطح بدنه 
ده يجاد گرديا يکارروش کنده  ن نقش بهيشود، ا يده ميد

رسد قرص  يف که به نظر مين موتيا يبخش مرکز ؛است
از  ين موضوع نقشيد باشد ظاهر نقر شده دارد، ايخورش
اقوام  يها شود و از شاخصه يد محسوب ميخورش ينمادها

بدون نقش است و از  يدار ول هيگر پايکاسه د. است ييايآر
 قرار دارد يتر نييت و ظرافت در سطح پايفينظر ک
  ).٦٤: ١٣٨٣نژاد،  کوهپر و عباس ي(موسو

  
  )Koj-041( شورش

 يروستا يغرب جنوب يمتر ١٥٠٠در فاصله حدود 
 يروستا يشرق شمال يمتر ١٠٠٠ يکيآستانکرود و در نزد

دشت لکتور تپه شورش با  يضلع غرب ينج در انتهايک
اطراف قرار دارد که  يها نيمتر از سطح زم ٣ يارتفاع نسب

خورد. ابعاد  يچشم مه مجاز بريغ يدر سطح آن آثار حفار
متر است و در سطح تپه  ٢٠٠در  ١٥٠تپه در حدود 

اه دوران آهن به يو س يسفال خاکستر ياديقطعات ز
ن شرح است: طول يت محوطه به ايرد. موقعخو يچشم م
و  4029318 ييايعرض جغراف و 39s 0548033 ييايجغراف
در  قرار دارد. آزاد يها آب سطح متر از ۱۳۶۴ ارتفاع
از  ين تپه جداياز سطح ا کوهپر يموسو ١٣٨٧ يبررس

افت شده است که ي يقطعات فلز ،قطعات سفال عصر آهن
رون آمده بودند يمجاز از دل خاک بريغ يبر اثر حفار

به محوطه از  ي). راه دسترس١٥٤: ١٣٨٧ ،کوهپر ي(موسو
 ياست که پس از ط آستانکرود به لرگانق جاده يرط

اده به سمت غرب يپ يد با پايبا ،لومتريک ١حدود  يمسافت
ن يتوان ا يه دره ميدشت لکتور رفته و در حاش يو انتها

. متر است ٢٠٠در  ١٥٠ابعاد  يد که دارايتپه را د
مان و از دوران يزندان سل يها آن مشابه سفال يها سفال
) و ۵طرح شماره  ۴۴: شکل ۱۳۸۱ ،يياست (طال IIIآهن 
 در کالردشت است ۱ک يقبرستان گرداگرد يها سفال
  .)۱۵۶: ۱۳۹۰ ،انيدري(ح

  

  
  )نگارندگانتپه شورش ( يطرح سفال ها -۸شکل 

  
  )Koj-026( ٣ آستانکرود

عرض و  39s 0549677 يياين محوطه در طول جغرافيا
از سطح  يمتر ۱۳۶۵و ارتفاع  4028953 ييايجغراف

محوطه  ين محوطه در ضلع شرقيآزاد قرار دارد. ا يها آب
و در مجاورت جاده آسفالته آستانکرود به  ۲آستانکرود 

از  متر است و ۲۵۰در  ۱۵۰محوطه  بعادلرگان قرار دارد. ا
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 يو اسالم يخيدوران آهن، تار يها سفالوطه سطح مح
 يها ن محوطه به رنگيآهن ا يها سفالشد.  ييشناسا

آن  ياسالم -يخيدوران تار يها اه و سفاليو س يخاکستر
قرمز با نقوش کنده و افزوده که در دوران شامل سفال 

دار با  لعابسفال کاربرد داشته است و  يو اسالم يخيتار
ر لعاب است. از يز ينقاش ر لعاب وينات نقوش کنده زيتزئ

افت يز ين دو قطعه تنبوشه انتقال آب نيمحوطه همچنن يا
محوطه دوران  عنوان به ۹۳۷۸ن محوطه به شماره يشد. ا

اما  است؛ شده يراث فرهنگي، ثبت سازمان ميآهن و اسالم
 کوهپر آن را با عنوان محوطه يموسو ۱۳۸۷در سال 

  ثبت کرده است. NSH-046آستانکرود  يدوران اسالم

 

  
  )نگارندگان( ۳آستانکرود  يها طرح سفال - ۹شکل 

  

  )Koj-020(پول  يقَالع کت
ن روستا يپول و مشرف به ا يروستا يه شماليدر حاش
ن يا .شود يده ميد يبه نام قالع کت يار بلنديبس يبرجستگ
ب يش ياز جانب غرب و جنوب و جنوب شرق يبرجستگ

تر و ارتفاع  ميمالآن ب يش يو از جانب شمال داردتند 
 يها نينسبت به زم ين برجستگي. ارتفاع ادارد يکمتر

متر است که راه  ۱۵۰ش از يب ياطراف در ضلع جنوب
. در سطح تپه آثار کند يمار دشوار يبه آن را بس يدسترس
آن آثار  درخورد که  يممجاز به چشم ريغ يها يحفار

سطح تپه  در شود. يده مين و زغال دياستخوان و سنگ چ
اه داغدار، قرمز عصر ي، سيبه رنگ خاکستر ييها سفال

(شکل  شود يمشاهده م يخيدوران تار يها آهن و سفال
 ين دسترسيک و همچنيت خاص و استراتژي. موقع)۱۰

کند.  يرا به ذهن متبادر م يکارکرد نظام سخت، احتمال
و عرض  39s 0553031 يياين محوطه در طول جغرافيا

قرار دارد و ارتفاع آن از سطح  4029273 ييايجغراف
 قطعات سفال محوطه يبرخمتر است.  ۱۵۹۳آزاد  يها آب

داغدار عصر مفرغ شرق  يها پول مشابه سفال يقالع کت
که با نام فرهنگ است ران يشرق فالت ا مازندران و شمال

عصر آن مربوط به  گريد يها سفالشود.  يمحصار شناخته 

 ١٢٤تپه کالر از کانتکست  يآهن و مشابه گمانه مرکز
، يگمانه مرکز يها طرح سفال  ۲۷۴ :١٣٩٠ ،انيدري(ح

 ,Goff( است II-IIIگاف از باباجان  يها فصل اول) و سفال

1970. Fig 7.(  
  

  هاي دوران تاريخي و اسالمي محوطه
هاي دوران تاريخي از لحاظ تعداد فراوان بودند و  محوطه
 ٢٢ها وسعت چنداني نداشتند.  يک از اين محوطه هيچ

محوطه داراي آثار دوران تاريخي يافت شد و آثار دوران 
محوطه شناسايي شد. براي نخستين بار  ٢٠اسالمي نيز از 

هاي استقراري در  در اين دوران ما شاهد گسترش محوطه
هاي پيش از  دورتر از منابع آبي نسبت به محوطهنواحي 

ها از نوع  تاريخي هستيم و در دوران اسالمي تمامي سفال
هاي قرون ميانه اسالمي هستند و تنها در محوطه  سفال
هاي آبي و سفيد و  ما شاهد وجود سفال )Koj-017( ۱پول 

الجوردي هستيم که نشان از آثار دوران مغول و بعد از آن 
متر در  ٩٠٠وطه بسيار بزرگ بوده و ابعاد آن است. مح

تواند يکي از شهرهاي مهم دوران  متر است که مي ٨٠٠
اسالمي در منطقه رويان باشد که در منابع دوران اسالمي 

  به آنها اشاره شده است.
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  (نگارندگان) پول يقالع کت يطرح سفال ها - ١٠شکل 

  

  يسنگ يافزارها دست
 منطقه سطح در بار نياول يبرا يبررس يط در

 نوع نيا تمام ظاهر به. شد افتي يسنگافزارهاي  دست
 خصوصاً منطقه در موجود يمحل يها سنگ نوع از ها سنگ
 چند که خصوص به هستند يا رودخانه يها سنگ قلوه
 سطح، در هنوز و شده افتي آن يمادرها سنگ از قطعه

 يسنگافزارهاي  دست انواع. دارد وجود آن يها کورتکس
 قطعه کي و برداشته مادر، سنگ کان،يسرپ غه،يت شامل
 دو هر اي و دنيکوب دن،ييسا يبرا ظاهر به که سنگ

 وجود منطقه يها افتهي انيم دراست  شده يم استفاده
 همراه به ۲ آستانکرود محوطه در ابزارها يفراوان. دارد

 کي صورت به محوطه نيا از استفاده از نشان سنگ مادرها،
 يسنگ يابزارها ديتول کارگاه نيهمچن و ياستقرار محوطه
 منطقه در شده افتي يابزارها از درصد ۶۰ حدود در. است
 يحت و پراکنده صورت به ابزارها يباق و است محوطه نيا از

 از يبعض لبه در. اند شده افتي ها محوطه با ارتباط بدون
 يابزارها يها که لبه غالت در موجود يکايليس آثار ابزارها
 مس دوران از ابزارها نيا دارد وجود کند يرا براق م يسنگ
 کي ها افتهي انيم در. اند داشته تداوم مفرغ تا يسنگ و

 قطعه چند همراه به که شود يم دهيد لوالوا برداشته قطعه
 جاديا برش براثر قطعات نيا که شد افتي گريد برداشته
 شدند؛ ييشناسا آستانکرود محوطه يغرب قسمت در شده
 را قطعات نيا توان ينم شتريب اطالعات نبود علت به يول
 يانيم يسنگ نهيپار دوران به متعلق يقطع صورت به

  .دانست

  بحث
گيري محوطه هاي استقراري پيش از تاريخي در  شکل

آب و زمين مناسب  منطقه کجور وابسته به دو عامل وجود
) و با شروع ۱۲و  ۱۱جهت کشاورزي بوده است (شکل 

دوران تاريخي در منطقه شاهد افزايش استقرارها به ميزان 
چشمگير هستيم و همين عامل افزايش تعداد استقرارها، 
ساکنان منطقه را مجبور به استقرار در مناطقي با فاصله 

  نسبتاً دورتر از منابع آبي کرده است.
ور قطع تکامل سيستم تأمين آب به اين امر کمک به ط
). در دوران اسالمي از تعداد ۱۳کرده است (شکل  مي

ها به  ها کاسته شد و بار ديگر فاصله ميان محوطه محوطه
  ).۱۴منابع آبي کاهش يافته است (شکل 

از نکاتي که برخالف انتظار نگارندگان مشاهده شد، عدم 
تاني با پراکنش روستاهاي خواني تعداد محوطه هاي باس هم

استقراري منطقه در حال حاضر است. هم اکنون اکثر 
اي موسوم به زانوس  روستاهاي منطقه مورد مطالعه در دره

(دوازده روستا) قرار دارند و پنج روستا در قسمت دشت و 
). در حالي که در دوران ۱۵باز منطقه قرار دارد (شکل 

منطقه دره زانوس  پيش از تاريخ تنها محوطه ديارک در
قرار داشته است و در دوران تاريخي و اسالمي نيز تعداد 
کم محوطه ها به نسبت منطقه دشت چشمگير بوده است 

  ).۱۶(شکل 
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ها  استقرارهاي باستاني بخش مرکزي کجوربا تفکيک دوره - ١١شکل 

  بر اساس طبقات ارتفاعي (نگارندگان)
  

  
بخش مرکزي کجور استقرارهاي پيش از تاريخ  -١٢شکل 

  (نگارندگان)

  
استقرارهاي دوران تاريخي در بخش مرکزي کجور  - ١٣شکل 

  (نگارندگان)
  

  
استقرارهاي دوران اسالمي در بخش مرکزي کجور  - ۱۴شکل

  (نگارندگان)
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استقرار روستاهاي بخش مرکزي کجور در حال  - ١٥شکل 

  حاضر
  

  
بندي  تقسيماستقرارهاي بخش مرکزي کجور بدون  - ١٦شکل 

بر اساس دوره و بر اساس پراکنش در دو قسمت دره زانوس و 
  منطقه باز و دشت (نگارندگان)

  
  يريگ جهينت

ن يانگر استعداد ايغار اشکول ب ينوسنگ محوطه احتماالً
قبل از دوران  يوجود استقرارها يمنطقه از البرز برا

ن محوطه يدر ا يکه حفار يمانتا ز يول ؛است يعل چشمه

 يوان به صراحت در مورد چگونگت ينم ،انجام نشود
در منطقه غرب مازندران  يفرهنگ نوسنگ يريگ شکل

 يشناسان باستان يافته براين ي؛ اما اان آورديصحبت به م
 ت است.يار حائز اهميسباند  کرده تين منطقه فعاليکه در ا

(؟) تا  يعل از چشمه يتوال، ٢محوطه آستانکرود  يها افتهي
 يها سفالن يو همچن شود يرا شامل مدوران آهن 

در و  افت شديسک يدر تپه هن يعل شمهمشکوک به نوع چ
مکمل ن محوطه يا يها افتهي، هدفمند يصورت انجام حفار

خ منطقه ياز تار شيدوران پ يها رامون فرهنگياطالعات پ
 يتپه کالر (موسو يه در حفار، کغرب مازندران است
کوهپر،  يموسو ٥٠-٣٠: ١٣٨٦نژاد،  کوهپر و عباس

 Vahdatiدست آمد (ه ) و غار راشک ب٥٨- ٤٠: ١٣٨٧

nasab et al., 2013: 272 .( مربوط به  يها سفالکشف
نشانگر وجود  ،ن منطقهيران در ايا يشمال فالت مرکز

 يبرخبرخالف نظر ن ين مناطق است و ايان ايارتباطات م
فاقد  يا ران را منطقهيکه شمال اشناسان بود  از باستان

دانستند. در مورد نحوه  يجوار آن م ارتباط با مناطق هم
ن دو منطقه يان ايا نحوه ارتباطات مين مردمان يشت ايمع

و  يعل چشمهدر مورد وجود سفال  .ميندار ياطالعات چندان
ن يتقال اتوان به نحوه ان يدر منطقه هنوز نم يمس و سنگ

چند نمونه از آن در  سخن گفت. يها به مازندران غرب سفال
ه ين منطقه اما در خارج از ناحيدر هم يگريمحوطه د
باستان  يزن گمانه يافت شد اما در طي يمورد بررس
امد و مشخص يدست نه از آن ب يه فرهنگيچ اليشناسان ه

 ايآ موقت. ياند و مربوط به استقرار بوده يافته سطحيشد 
ن مناطق ياز شرق مازندران به ا يسفال يها ن فرهنگيا

جاد يا يعيق برش طبيها از طر ن سفاليا ايوارد شده اند؟ آ
البرز که امروزه جاده کندوان در آن  يها شده در کوه

ها  ن سفاليا اياند؟ آ افتهيت به منطقه راه احداث شده اس
ز يالن نيشرق منطقه (نور و آمل) و به استان گ به سمت

، ياند؟ از نکات جالب در منطقه مازندران غرب افتهيراه 
 -(کوراارس کيانين محوطه با سفال نوع يدوم کشف
 ين منطقه است و با توجه به گزارشيقفقاز) در ا يماورا
الن يارجان گين نوع سفال در محوطه ديبر وجود ا يمبن

ا يآن پرسش مطرح است که ي، ا)۷۹: ۱۳۸۴، يميفه(
الن ين نوع سفال در گيبا ا يگريد يها ممکن است محوطه

الن از ين فرهنگ به مازندران و گير نفوذ ايافت شود؟ مسي
ر نفوذ يمسرسد  يسو و چگونه بوده است؟ به نظر مام کد
 يها ها و برش ن درهيق هميفرهنگ به منطقه از طرن يا
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ن نوع يالبرز است. ظاهرا ا يها کوه موجود در رشته يعيطب
پس از ورود به منطقه در نقاط نه چندان  يفرهنگ سفال

گر يد يها را در محوطهيز ؛دور دست گسترده شده
 ين فرهنگ سفاليا شرق استان ايمازندران به سمت مرکز 

 يها تفاوت کرد، د به آن توجهيکه با ياز نکات وجود ندارد.
و  يمالش يها ن دو قسمت البرز است. قسمتيب يمياقل

ن يمأت يبرا يتوانسته مکان مناسب يالبرز م يها هيکوهپا
ران بوده باشد. يا يمردم شمال فالت مرکز يازهاين يبرخ

شدن دا يتوان به پ ين ارتباط ميا يها ن نشانهياز نخست
 ،است يمنطقه خزر يوان بومين قرمز که حاستخوان گوز

 ؛)Mashkour et al., 1999: 71ن اشاره کرد (يدر قزو
 يبرقرار يمناسب برا يمحل ،البرز يها هيپا ن کوهيهمچن

 ير الگوهاييده است. تغن دو منطقه بويان مردم ايتعامل م
 يشمال قسمت يها طهر تعداد و ابعاد محوييتغاستقرار و 
وسته دچار يتا آهن پ يکه از دوران نوسنگ يفالت مرکز

شناسان عوامل  شده و باستان ير ميرات چشمگييتغ
 يفالت مرکز يداخل ثر از عواملشتر متأيآن را ب ياحتمال

توانسته در ارتباط  ي) م۲۰- ۱۳: ۱۳۸۷، ييدانند (طال يم
ا دوستانه) يرات در نحوه و گونه (خصمانه و ييبا تغ

توان  يمن مردم با ساکنان البرز بوده باشد. يارتباطات ا
مشابه با آنچه امروز در مازندران  يتيد داشت که وضعيام

اقل در شرق آن) الن (حديم در استان گيشاهد هست يغرب
ق و فشرده در يها و مطالعات دق يز در صورت انجام بررسين
م. در هر صورت آنچه تاکنون از مازندران ينده شاهد باشيآ

اندک نشان  صورت بهبه دست آمده است هرچند  يغرب
ران است و چه بسا يا يدهنده ارتباط با شمال فالت مرکز

حاکم در شمال  يها ر مجموعه فرهنگيز عنوان بهنده يدر آ
 يها شمرده شود. در صورت انجام کاوش يفالت مرکز

نده يدر آ يا ان رشتهيو انجام مطالعات م يشناس باستان
ن دو منطقه بهتر و يثرات ار و تأيثتأد بتوان در مورد يشا
  شتر صحبت نمود.يب

  
  تشکر و قدردانی

 يها ها و کمک ييدانند از راهنما يبرخود الزم منگارندگان 
کوهپر و  يدکتر موسو يفراوان استاد ارجمند جناب آقا

امک يا، سين ي، محسن بهرامييه خزايفوززان يز عزين
 يو آقا ينيد محمود حسيس ،يي، محمد خزاياحمد
 يانجام بررس يراث غرب مازندران که در طياز م ياسحاق

 ت سپاس و تشکريدند نهايکش يدر منطقه زحمات فراوان
  به عمل آورند.
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