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 چكيده

شناخته شدهه  هاي کمتر شناسي منسجم، يكي از دورههاي باستاننبود پژوهشهاي متفاوت و دوره مفرغ به دليل وجود فرهنگ

است کده از اواخدر هدهاره     هاي منسوب به اين دوره فرهنگ يانيقشود. يكي از فرهنگدر پيش از تاريخ فالت ايران محسوب مي

رکه فالت ايران گسترش يافته است. هايي از مغرب، غرب و بخش چهارم ق.م تا اواخر ههاره سوم ق.م در بخش وسيعي از شمال

هداي  ه نشدهه اسدت. بررسدي   و بسط آن در داخل فدالت ايدران ارائد   حال، تاکنون جهئيات مبسوطي از اين فرهنگ و قبض با اين

ييده کدرده   ران تأهاي مرکهي و غربي مرکه فالت و زاگدر  مرکدهي ايد   شناسي انجام شهه وجود اين فرهنگ را در بخشباستان

در غرب استان مرکهي، نُده محوطده اسدترراري     1387و  1386هاي شناسي انجام گرفته بين سالهاي باستانياست. طي بررس

هداي مدوکور هبده    چاي شناسايي شه. وسعت و ارتفدا  زيداد محوطده   واقع در حاشيه رودخانه قره بهرگ مربوط به فرهنگ يانيق

از طدر  ديردر،   رراري و معماري متراکم از دوره مدوکور باشده.   هاي استتوانه دال بر وجود اليهتپه و سرسختي( ميخصوص آق

چداي و در  دهه که از نُه محوطه مطالعه شهه، سه محوطه در امتهاد رودخانده قدره  ها نشان ميبررسي موقعيت استرراري محوطه

متدر از   2100ارتفدا  بداالي   چاي و در هاي رودخانه قرهمتر از سطح دريا و شش محوطه ديرر در امتهاد سرشاخه 1700ارتفا  

در غرب استان مرکهي به عنوان يكدي از   در اين نوشتار سعي شهه تا ضمن تبيين جايراه فرهنگ يانيقانه. سطح دريا واقع شهه

هاي مرکه فالت ايران با زاگر  مرکهي، اهميت استررارهاي مربوط بده ايدن دوره ارزيدابي و بررسدي شدود.      نراط اتصال فرهنگ

شرقي و شرقي از يک سو و ارتباط آن با حوزه زاگر  مرکهي از جهدات   منطره به مرکه فالت ايران از جهات شمال نهديكي اين

 هاي فرهنري متفاوت در منطره باشه.  کنشدهنهه وجود برهمتوانه نشانغربي و غربي از سوي ديرر مي شمال

 

 ه چاي.: فرهنگ يانيق، زاگر  مرکهي، سفال خاکستري، قرهاي كليديواژه
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 مقدمه

سداز عصدر مفدرغ کده در     هاي خاکستري سياه دستسفال

هاي متفاوتي هماننه فرهندگ  شناسي با نامباستانمطالعات 

ار ، فرهنگ ماوراي قفرداز قدهيم، فرهندگ يدانيق،      _کورا

-شنراويت، کاراز، خربت کراک و نام هاي ديرر رواج يافتده 

انه، براي اولين بار در سهه نوزدهم ميالدي از سوي بوريس 

هدداي خاکسددتري ( بدده نموندده سددفالB. Kuftinکددوفتين ه

گرديده کده در منطرده قفرداز جندوبي بدين        سياهي اطالق

 ,Kiguradzeهاي کورا ار  به دست آمهه بودنده ه رودخانه

(. امروزه حوزه گسترش اين فرهنگ از منطرده  221 :2000

قفراز در شمال هگرجستان، اوسدتياي شدمالي و اينردوش(    

شرو  شدهه و از شدرق فدالت آنداطولي تدا منطرده لواندت        

يابدده رب امتددهاد مددي ( در غددهفلسددطين، سددوريه و اردن 

به سمت جنوب، اين چنين (، همKushnareva, 1997: 44ه

هدايي  هايي از شمال غرب، غرب و قسمتفرهنگ در بخش

از مرکه فالت ايران توسعه پيها کدرده اسدت. چدارله برندي     

تدر  تر و عمدومي گواري اين فرهنگ از اصطالح کليبراي نام

 Early Trans Caucasianفرهندگ مداوراي قفرداز قدهيم     

Culture هETC    استفاده کدرده و آن را بده سده دوره )I-III 

در محهوده زماني اواخر ههاره چهارم ق.م تدا اواخدر هدهاره    

 (.Burney, 1958: 207کنه هسوم ق.م ترسيم بنهي مي

هدايي  در شمال غرب ايران، آثدار ايدن فرهندگ در محوطده    

 (، يدانيق Brown, 1951ه Kهماننه محوطه گوي تپه طبره 

-Burney, 1961: 237-240; 1962: 54-61; 196: 54تپده ه 

(، Burney, 1975: 149-164ه VIII-VII(، هفتدوان تپده   61

 Kleiss andشناسي حوضده خدوي و مداکو ه   بررسي باستان

Kroll, 1979: 27-47 در غددرب ايددران گددودين تپدده ،)IV 

(، در مرکه فالت در حوزه ابهر رود هعدالي،  Young, 1969ه

و  1385(، کدداوش تپدده شدديهر هولددي پددور، 1385و  1383

شناسي دشدت هرسدين همتدرجم و    (، بررسي باستان1390

(، بررسدي و شناسدايي تپده قلعده ابهدر      1380محمهي فر، 

(، کدداوش تپدده قلعدده ابهددر   185-168: 1373هميرفتدداح، 

آبداد دشدت   محوطه ابراهيم(، 132-117:  1396هنرشينه، 

ايران کداوش باسدتان   (، در شمال 8: 1374قهوين هطاليي، 

( و تپده  1385شناسي تپه کالر مازنهران هموسوي کدوهپر،  

(، شناسايي و برخي کاوش 1384ديارجان گيالن هفهيمي، 

-هاي باسدتان چنين آثار اين فرهنگ در بررسيانه. همشهه

 :Young, 1966شناسدي منداطري ماننده دشدت همدهان ه     

(، Young, 1975: 23-30ه(، بررسدي دره کنرداور   228-239

( و منطره بيجدار و  Howell, 1979: 156-157شت مالير هد

(، بررسي دشدت همدهان   Swiny, 1975: 77-96هميانهوآب 

( شناسددايي شددهه اسددت.  1385فددر و متددرجم، همحمددهي

شناسي انجدام گرفتده در غدرب اسدتان     هاي باستانبررسي

مرکهي، در مرز اين استان با مناطق همهان و ماليدر بدراي   

هايي از دوره مفدرغ  نجر به شناسايي محوطهم نخستين بار

هشديرزاده،  قهيم هفرهنگ يانيق( در اين منطره شهه اسدت  

وکور همري در امتهاد رودخانده  هاي ممحوطه (.37: 1386

هداي بلنده غدرب اسدتان     چاي و در ميدان سلسدله کدوه   قره

قرار گرفتنه. در اين نوشدتار بده چردونري کيفيدت     مرکهي 

ها به منطرده پرداختده   نحوه ورود آنحضور اقوام يانيري و 

جدوار مرايسده   ها با منداطق هدم  هاي سفالي آنشهه و گونه

 شهه است. 

 

 روش تحقيق

اي شدكل  پژوهش حاضر بر پايه مطالعات ميهاني و کتابخانه

هاي ميهاني، بررسي ميدهاني  گرفته است. در بخش پژوهش

-ه مورد مطالعه انجام شدهه و محوطده  اي در محهودفشرده

شهه به دقت و به روش سيستماتيک بررسي اي شناساييه

هدا و  هاي سدطحي محوطده  آوري يافتهجمعسطحي شهنه. 

هدا از جملده   محيطي اطرا  محوطده بررسي شرايط زيست

اقهامات انجام گرفته در ايدن بخدش بدوده اسدت. در بحد       

هداي سدفالي   هايي ميان يافتهاي، مرايسهمطالعات کتابخانه

شدهه در  هاي شناسدايي محوطههاي مورد بررسي با محوطه

نراري نسدبي  جوار به منظور به دست آوردن گاهمناطق هم

هدايي نيده ميدان    انجام شهه است. از سوي ديردر، مرايسده  

جوار با حوزه مورد بحد  صدورت   شرايط اقليمي مناطق هم

 گرفته است. 

    

 ي منطقه مورد مطالعه  جغرافيا

موکور به آن اشداره شده، محدهوده    طور که در سطور همان

انه، اي که استررارهاي يانيري در آن واقع شههمورد مطالعه

چداي را در  استان مرکهي و حاشيه رودخانه قدره حه غربي 

گيدرد. ايدن محدهوده شدامل بخشدي از گسدتره سده        ميبر 

شهرستان شازنه، خنهاب و کميجان است کده از غدرب بدا    

(. محدهوده يداد شدهه    1شدكل ه انده مالير و همهان همسايه

است؛ آن بخش از حوزه متفاوت شامل دو حوزه جغرافيايي 

-هاي شازنه و خنهاب قدرار مدي  مطالعاتي که در شهرستان

باريک اسدت و   هايو درههاي بلنه گيرد، شامل سلسله کوه
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گيدرد،  ر گستره شهرستان کميجان قرار ميآن بخش که د

آن محدهود   شامل دشتي وسيع و هموار است که حه غربي

چاي است. دشت کميجان وسيع و همدوار اسدت و از   به قره

هداي واقدع در   براي کشاورزي مناسب است امدا دره  اين رو

مناطق خنهاب و شدازنه گسدتره وسديعي نهارنده و عمدهتا       

 براي دامهاري مناسب هستنه.  

چاي از به هم پيوستن چنه شاخه کوچدک در  رودخانه قره

گيرد. اين رودخانه با پدي  و  جنوب استان مرکهي شكل مي

هاي زياد از ميان دره شراء در حوزه شهرستان خندهاب  خم

هاي بلنهي اطدرا  آن را بدا جهدت شدمال     که سلسله کوه

انه، عبدور کدرده و پدس از    هغربي جنوب شرقي در بر گرفت

عبور از غرب دشت کميجان به طدر  شدمال، وارد دشدت    

نه مدوکور پدس از   شود. رودخافامنين در استان همهان مي

يوستن شاخه ديرري از رودخانده  عبور از دشت فامنين و پ

هاي الونه در شدمال همدهان سرچشدمه    چاي که از کوهقره

و در نهايدت بده   يابده  گيرد به سمت شدرق امتدهاد مدي   مي

کيلدومتري   25ريهد. امروزه در فاصله درياچه فصلي قم مي

ي غرب شهر سداوه روي ايدن رودخانده سده مخهندي بهرگد      

 (.12: 1384پور، احهاث شهه است هرحيم

 

 
 (Google mapsهاي يانيقي منطقه نسبت به مناطق همجوار )نقشه پايه از نقشه پراكندگي محوطه -1شكل 

 

 شناسي منطقه مورد مطالعهپيشينه مطالعات باستان

رغم داشتن نردش کليدهي در مطالعدات    استان مرکهي علي

هداي  شناسي به دليل قرار گدرفتن در بدين فرهندگ   باستان

واقع در مرکه فالت و زاگر  مرکهي ايران تاکنون به طدور  

فراگير بررسي نشدهه اسدت. بدراي نخسدتين بدار در سدال       

احمه کبيري هنهي منطره شدازنه را بررسدي کدرد     1356

هدا و  اي طوالني، بررسي(. پس از وقفه 12: 1356هکبيري، 

تدر بدا   شناسي به طدور گسدترده  هاي ميهاني باستانفعاليت

هشدديرزاده،  1386رسددتان کميجددان در سددال  بررسددي شه

هداي شدازنه   شناسي شهرستانبررسي باستان(، 25: 1386

( و 62: 1387( و خندددهاب هاسدددهي، 75: 1387هعدددرب، 

زني تپه قلعده سرسدختي شدازنه بده انجدام رسديهنه       گمانه

هدداي هدا و فعاليددت انجددام بررسددي(. 115: 1387هشدراهي،  

 _ميهاني موکور، نرطه عطفدي در شدناخت فرهندگ کدورا    

 ار  در منطردده شدده. اولددين اسددتررار از ايددن فرهنددگ در  

تحدت  ( 88: 1386هشديرزاده،   بررسي شهرستان کميجدان 

زندي  تپه و دومين استررار آن طي گمانهعنوان محوطه آق 

: 1387هشدراهي،  تپه قلعه سرسختي در جنوب شهر شازنه 

معرفي شهنه. به دنبال شناسايي ايدن دو  شناسايي و ( 165

هداي ديردر بدين    ار، نرارنهگان با فرض وجود محوطهاسترر

حاشيه رودخانده   اين دو محوطه دست به بررسي پيمايشي

چداي زدنده کده طدي آن هفدت محوطده ديردر از ايدن         قره

-ها ميکه در مراله حاضر به آن فرهنگ را شناسايي کردنه

 پردازيم.
 

هاي استقراري دوره مفرر   محوطهالگوي پراكندگي 

 چايدر حاشيه رودخانه قره

هداي  شناسدي نشدان از تعدهد محوطده    هاي باسدتان بررسي

چداي و حده غربدي اسدتان     قرهباستاني در حاشيه رودخانه 

هداي  رسه جوامع انسداني در دوره مرکهي دارنه. به نظر مي
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محيطي حاشيه از شرايط زيستمختلف تاريخي با شناخت 

ني آن اسدتررارهايي را  هداي پيرامدو  چاي و درهقره رودخانه

انه. اولين استررارهاي شكل گرفته در محدهوده  ايجاد کرده

موکور، بر اسا  مطالعات حاضر، مربوط به دوره نوسدنري  

(. با توجده بده پراکندهگي    87: 1387جهيه است هشراهي، 

رسده کده   هاي شناسايي شهه، بده نظدر مدي   مكاني محوطه

گيري اين نرش اساسي در شكل چايد قرههاي روسرشاخه

هاي محوطه با داده 9انه. در مجمو  تعهاد استررارها داشته

منسوب به فرهنگ کوراد ار  شناسايي شهنه که ايدن نده   

ها و پراکنهگي محوطه به لحاظ وسعت، ارتفا ، انباشت اليه

و  2هشدكل   هستنه اهميت برخورداراز شناسي مواد باستان

-ها اشاره مدي ادامه به تعهادي از اين محوطه (. در1جهول 

 کنيم:

 
 )ترسيم: مهندس جيريايي( چايهاي يانيقي در حاشيه رودخانه قرهو نحوه پراكندگي محوطه توپوگرافي محدوده مطالعاتي نقشه -2شكل 

 
 هاي مورد مطالعه مشخصات محوطه -1جدول 

 رديف نام اثر موقعيت جغرافيايي ابعاد و وسعت زماني دوره منبع مقايسه

Henrickson, 1983; Hamlin, 1975; 

Burney 1961; 1962; 1964; Young, 

1969; 
 1381هرينگ، 

نوسنري جهيه، مس سنري 

مياني، مفرغ، پارتي، 

 سلجوقي

 متر 60در 80

 متر 18ارتفا : 

34.59.90 

37.44.12.1 

 متر 2051ارتفا : 

تپه 

 سرسختي
1 

Henrickson, 1983; Hamlin, 1975; 

Burney, 1961; 1962; 1964; Young, 

1969 
 

مس سنگ مياني، مفرغ، 

 ايلخاني

 متر 70در  90

 متر 12ارتفا : 

34.45.77 

37.68.37.6 

 متر 1890ارترا : 

 2 تپه فر

Henrickson, 1983; Hamlin, 1975; 

Burney, 1961; 1962; 1964; Young, 

1969 
 

 

 مياني، مفرغمس سنگ 
 متر 75در  85

 متر 16ارتفا : 

32.98.89 

37.81.08.4 

 متر 2182ارترا : 

 3 تپه سوارآباد
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Henrickson, 1983; Hamlin, 1975; 

Burney, 1961; 1962; 1964; Young, 

1969 
 

مس سنگ مياني، مفرغ، 

 ايلخاني

 متر 70در  90

 متر 12ارتفا : 

N:34"32"18.05 
E:49"07"13.47 

EL: 1734 
 4 تپه چهان

Burney, 1961; 1962; 1964; Young, 

1969 
 

 مفرغ، ايلخاني

 400در  400

 متر

 متر 18ارتفا : 

N:34"40"15.25 
E:49"07"57.30 

EL: 1583 
 5 تپه آق تپه

Levine and Young, 1986; Burney, 1961  مفرغ قهيم –مس و سنگ 

 100در  150

 متر

 متر 8ارتفا : 

32.79.42 

37.48.09.7 

 متر 2151ارتفا : 

تپه آدينه 

 مسجه
6 

Levine & Young,1986 
Burney, 1961 

 مفرغ قهيم –مس و سنگ 

 140طول: 

 متر 80عرض: 

 متر 8ارتفا : 

طول جغرافيايي: 

32.90.31 

عرض جغرافيايي: 

37.56.49.9 

 متر 2169ارتفا : 

تپه دو گل 

 زرد
7 

Levine & Young,1986 

Burney, 1961;   ،1384عمراني 
 مفرغ قهيم

 100در  110

 متر

 متر 1ارتفا : 

32.93.78 

38.15.37.3 

 متر 1605ارتفا : 

 8 تپه شور تپه

 

 3تپده در فاصدله   محوطه آق(: AghTepeتپه )محوطه آق

کيلدومتري   9کيلومتري شمال غرب روسدتاي نهرپشدته و   

شدرقي  ( در سداحل  Milajerdشمال غرب شهر ميالجدرد ه 

(. وسدعت و  3چاي قدرار گرفتده اسدت هشدكل     رهرودخانه ق

متدر(، وجدود    18هكتار بدا ارتفدا     16ارتفا  زياد محوطه ه

هاي سطحي از جمله سفال، جدوش کدوره و ابهارهداي    داده

سنري ايدن  محوطده را در مطالعدات عصدر مفدرغ منطرده       

آوري شهه از سطح هاي جمعسازد. نمونه سفالشاخص مي

هداي خاکسدتري سدياه فرهندگ     و دسته سفالمحوطه به د

( IIIکددورا ار  و سددفال نخددودي رنددگ منرددوش هگددودين 

هداي خاکسدتري سدياه تمامدا      شونه: سفالبنهي ميترسيم

ها شن و خرده ساز و بهون نرش هستنه. آميهه سفالدست

هددا بددين خاکسددتري تيددره تددا  سددفال اسددت. رنددگ سددفال

داغ روي  (. اثدر 3خاکستري روشدن متغييدر اسدت هشدكل     

فدرم تعدهادي از    .شدود ها ديدهه مدي  تعهادي از نمونه سفال

هاي کوچک و متوسط اسدت  ها به صورت کوزهنمونه سفال

سته موسوم بده دسدته نخجدوان    ها داراي دکه بعضي از آن

. فرم کلي اين دسته از ظرو  به صورت شكل ساده هستنه

هداي  قلب است که اين نو  دسته ظرو  در اکثدر محوطده  

نيده ديدهه شدهه اسدت      IVشمال غرب ايران و گودين تپه 

-هاي ديرر شامل ساغرهاي شدانه . فرم(56: 1380هپورفرج،

که در محل اتصال گردن بده   است دار با يک دسته حلروي

 (. 2و جهول  1-22: 4بهنه ايجاد شهه است هشكل 

 

   
 ها )نگارندگان(جهت جنوب و نمونه سفال) آق تپه( ديد از  -3شكل 
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 تپه.هاي طراحي شده آقنمونه سفال -4شكل 

 

تپده  (: Tepe Qale-ye-Sarsakhtiتپه قلعه سرسختي )

متددر در  18و ارتفددا   85×  80قلعدده سرسددختي بددا ابعدداد 

 10منتهي اليه جنوب غربي روستاي سرسختي در فاصدله  

در کندار يكدي از   کيلومتري جندوب غربدي شدهر شدازنه و     

چدداي بدده نددام مرچالدده    هدداي رودخاندده قددره  سرشدداخه

( 35: 1387( قددرار گرفتدده اسددت هشددراهي،   Marchalehه

جدام شدهه و بررسدي سدطحي     هداي ان زنيگمانه(. 5هشكل 

دهندهه اسدتمرار فرهنردي از دوره نوسدنري     محوطه نشدان 

هداي مفدرغ،   دورهجهيه، دوره مس سنري ميداني هدالمدا(،   

هداي  (. سدفال 75: 1387پارتي و سلجوقي است هشدراهي،  

بندهي  سه دسدته طبرده   دوره مس سنري مياني هدالما( در

   -3 با پوشش قرمه رنگ -2منروش دالما،  -1شونه: مي

 

هاي دوره مفرغ قهيم محوطه به رندگ  ساده نخودي. سفال

شن در طيفي از ساز با آميهه دست خاکستري سياه و تماما 

شدونه. سدطح   هاي خاکستري تيره تا روشن ديهه مدي رنگ

(. 5ها صيرلي شدهه اسدت هشدكل    بيروني تعهادي از سفال

 هايي با دهانده گشداد،  هاي ساده،کاسهها را کاسهفرم سفال

دهنه. در زير لبه بيروني تعهادي از تشكيل مي پياله و کوزه

-نخجواني ديهه مي يظرو  سفالي دسته موسوم به دسته

هاي دوره مفرغ قهيم شمال غدرب  شود که يكي از شاخص

-باسدتان  رغم کاوشايران است. الزم  به ذکر است که علي

فال شناسددي در ايددن محوطدده تدداکنون هددي  نموندده سدد   

ين کندهه شناسدايي   عصدر مفدرغ بدا تدهئ     خاکستري سدياه 

 (.23-33: 6شكل ه نررديهه است
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 ها )نگارندگان(تپه قلعه سرسختي، ديد از جهت شرق و نمونه سفال -5شكل 

 
 هاي طراحي شده تپه سرسختينمونه سفال -6شكل 

 

فاصدله   تپده فدر در روسدتاي فدر در     : (Tepe farتپه فرر ) 

کيلومتري شمال غرب شهر شازنه در کنار يكي ديرر از 15

( واقدع  Kelehچاي به ندام کلده ه  هاي رودخانه قرهسرشاخه

-(. در بررسي سطحي اين محوطه گونه7شهه است هشكل 

هدداي مختلفددي از سددفال قرمدده رنددگ نددو  دالمددا، سددفال  

خاکستري سياه عصر مفرغ، سدفال نخدودي منردوش ندو      

هاي قرون مياني اسالمي هايلخداني( بده   الو سف IIIگودين 

(. ابعداد امدروزي   115: 1387( هعدرب،  7دست آمه هشكل 

هداي  متدر اسدت. سدفال    13متر و ارتفا  آن  95×  75تپه 

خاکستري تيره سدياه رندگ داراي رندگ تيدره در سدطوح      

تعدهادي از قطعدات    داخلي و بيروني هستنه. سطح بيروني

ي نخجدوان  وسوم به دستهي مانه. دستهسفال صيرلي شهه

ها را شود. فرم سفالها ديهه ميدر ميان اين دسته از سفال

دهنه.هاي کروي تشكيل ميه و خمرههاي سادعمهتا  کاسه

 

 ( ها )نگارندگانتپه فر، ديد از جهت شرق و نمونه سفال -7شكل 
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اين محوطه در داخل : (Tepe savarabad)تپه سوارآباد 

کيلدومتري شدمال غدرب     35روستاي سوارآباد، در فاصدله  

چاي به نام دو هاي قرهشهر شازنه در کنار يكي از سرشاخه

(. در بررسدي سدطحي   8خواهران قرار گرفته است هشدكل  

رندگ سداده دالمدا، سدفال     هداي قرمده  محوطه نمونه سفال

خاکستري سياه دوره مفرغ و سفال نخودي رندگ منردوش   

(.  125: 1387( هعدرب،  8به دست آمه هشدكل   IIIگودين 

هداي  متر دارد. سفال 14.5متر و ارتفا   65×  60تپه ابعاد 

دوره مفرغ در طيفي از خاکستري تيره تا خاکستري روشن 

-ها شامل کاسده فالريهه هستنه. فرم سکاه يا شن با آميهه

هاي کروي و لبه به بيرون برگشته هستنه. هاي ساده، کوزه

هاي شاخص اين ندو   ظرو  داراي دسته نخجوان از نمونه

    ها صيرلي شهه است.ها هستنه و سطح بيروني سفالسفال

      

 
 تپه سوارآباد، ديد از جهت غرب و نمونه سفال )نگارندگان(  -8شكل 

 

و  75×  65تپه چهان با ابعاد : (Tepe chezan)تپه چزان 

متر در بافت قهيم روستاي چهان در منتهي اليه  15ارتفا  

-چاي با پي  و خدم اء، جايي که رودخانه قرهشمال دره شر

 شود، قدرار گرفتده اسدت.   هاي زياد وارد دشت کميجان مي

متدري غدرب تپده     100چاي از فاصدله  امروزه رودخانه قره

( در بررسي سطحي محوطده سدفال   9کنه هشكل عبور مي

خاکستري سياه مفرغ، سفال نخودي رنگ منروش گدودين  

III    و سفال دوره مياني اسالمي هايلخاني( شناسدايي شدهنه

هاي خاکستري سياه (. سفال9( هشكل 134: 1376هعرب، 

 داراي رنگ خاکستري تيره تا خاکستري روشدن بدا آميدهه   

هداي  هاي ساده، گلهانها، کاسهريهه هستنه. فرم سفالشن

ي ي نخجدواني و دسدته  کروي شكل، ظدرو  داراي دسدته  

کوچک در زير لبه بيروني ظدرو  هسدتنه. سدطح بيروندي     

 ها صيرلي شهه است.سفال

 

 
 ها )نگارندگان( تپه چزان، ديد از جهت شمال و نمونه سفال -9شكل 
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 شورتپه

متر  1متر با ارتفا   110×  80تپه تاريخي شور تپه با ابعاد 

متري شمال غرب روستاي شاوه قرار گرفته  500در فاصله 

(. سطح محوطه برجستري زيادي نهارد بده  10است هشكل 

-صا  و هموار اسدت. رودخانده قدره    همين دليل سطح آن

کنده. در  ي محوطده عبدور مدي   چاي از دامنه جنوبي و غربد 

هاي کم متري آن، سلسله کوه 300جهت غرب و به فاصله 

هداي  (. يافتده 23: 1387انده هاسدهي،   ارتفاعي کشيهه شهه

دهنده. ايدن   سطحي محوطه را قطعات سفال تشدكيل مدي  

هاي خاکستري سدياهي  ها شامل قطعات سفالنمونه سفال

هه هستنه. ريساز بوده و داراي شاموت شنهستنه که دست

ها از نظر نرش بده دو دسدته سداده و منردوش قابدل      سفال

هاي منردوش داراي نردوش کندهه در    ترسيم هستنه. سفال

ها هستنه که نردوش عمومدا  در زيدر    سطح بيروني سفالينه

-نروش موکور شامل مثل  لبه قطعات سفالي نرش بستنه.

صدورت  ه هاي کوچک در يک رديف در کنار يكهيرر  يدا بد  

در باال و پدايين همدهيرر، نردوش جنداغي شدكل و      رديفي 

اي شكل هستنه که عموما  در بخدش  هاي قائمه زاويهمثل 

ها يا در بخش انتهايي ظرو  سدفالي ايجداد   مياني سفالينه

هدايي بدا   هاي سفالي شدامل کدوزه  (. فرم10انه هشكل شهه

هدايي کده در محدل    اي و نسبتا  کشيهه، کوزهگردن استوانه

ها داراي زاويه تنه و حالت شكستري به بهنه آناتصال لبه 

هدايي کده لبده و گدردن     گشاد، کاسههاي دهاناست، کاسه

هدايي  گردد و کاسده ميبه خارج بر Sها با انحنايي شبيه آن

(34-56: 11هسدتنه هشدكل   با کدف تخدت و بهنده مرعدر     

         

 
 )نگارندگان(ها شورتپه، ديد از جهت جنوب و نمونه سفال -10شكل 

 هاي طراحي شده شورتپه نمونه سفال -11شكل 
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هاي ذکر شهه در بداال، سده محوطده قلعده     عالوه بر محوطه

: راسددت(، محوطدده دو گددل زرد 12آديندده مسددجه هشددكل 

: چدد ( و تپدده مهرعدده خدداتون نيدده در غددرب   12هشددكل 

-رودخانده قدره  هداي  شهرستان شازنه و در امتهاد سرشاخه

هاي موکور عالوه بر اسدتررار در  چاي قرار گرفتنه. محوطه

دوره مس سنري در دوره مفرغ قدهيم نيده داراي سدكونت    

بودنه. کوهستاني بدودن منطرده و وجدود مندابع آب کدافي      

 مهت در منطره شهه است.موجب استررار بلنه

 
 هاي تپه دو گل زرد )نگارندگان(  هاي تپه قلعه آدينه مسجد و چپ: نمونه سفالراست: نمونه سفال -12شكل  

 
 هامحوطهشده هاي طراحيفهرست سفال -2جدول 

شمار

 ه

نوع 

 قطعه

رنگ 

 خميره
 آميزه نوع ساخت

پوشش 

 داخلي
 پوشش خارجي

نوع پوشش 

 يا لعاب
 پخت

نوع 

 تزيين
 توضيحات

 شن سازچرخ خاکستري لبه 1
خاکستري 

 روشن
 صيرلي کافي گلي خاکستري

-1-د-4، طرح 289، 1384عمراني، 

2 

 شن سازچرخ خاکستري لبه 2
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
 -- کافي گلي

-1-د-4، طرح 289، 1384عمراني، 

2 

 شن سازدست خاکستري لبه 3
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  صيرلي کافي گلي

 شن سازدست خاکستري لبه 4
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  -- کافي گلي

 صيرلي کافي گلي خاکستري خاکستري شن سازچرخ خاکستري لبه 5
، طرح 2، شكل 56، 1384عمراني، 

3-5-1 

 -- کافي گلي خاکستري خاکستري شن سازدست خاکستري لبه 6
 

 

 شن سازدست خاکستري لبه 7
خاکستري 

 نروش
 Brown, 1951, 36-7: 1096 -- کافي گلي خاکستري

Burney, 1964: 54-61.pl:3,20 

 شن سازدست خاکستري دسته 8
خاکستري 

 نروش

خاکستري 

 نروش
 Young,1969: 275-285:pl 4 -- کافي گلي

9 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن
 Burney, 1961a: 138-51,pl 9 -- کافي گلي خاکستري

10 
لبه و 

 دسته
 Burney, 1961a: 138-51,pl 9 -- کافي گلي خاکستري خاکستري شن سازدست خاکستري

Burney, 1958: 189,pl 11-116 

 شن سازدست خاکستري لبه 11
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  -- کافي گلي

 شن سازدست خاکستري لبه 12
خاکستري 

 روشن
 Young, 1969: 9-10,pl 10 -- کافي گلي خاکستري

 Burney, 1972: 129,pl 2 صيرلي کافي گلي خاکستري تيره خاکستري شن سازدست خاکستري لبه 13

 شن سازدست خاکستري لبه 14
خاکستري 

 روشن
 Burney, 1972: 129,pl 2 -- کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 15
خاکستري 

 روشن
 Young, 1969: 9-10,pl 10 صيرلي کافي گلي خاکستري
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 شن سازدست خاکستري لبه 16
خاکستري 

 روشن
  صيرلي کافي گلي خاکستري

17 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن
 -- کافي گلي خاکستري

Brown,1951: 95,pl 2, 

 7-5، شكل 282 :1384عمراني، 

-3الف 4، طرح 145 :1384 ،عمراني

4 

18 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن
 صيرلي کافي گلي خاکستري

Brown,1951: 95,pl 2 
 7-5، شكل 282 :1384 ،عمراني

-3الف 4، طرح 145 :1384 عمراني،

4 

19 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن
 7-5، شكل 282 :1384عمراني،  صيرلي کافي گلي خاکستري

20 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن
 7-5، شكل 282 :1384عمراني،  صيرلي کافي گلي خاکستري

21 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن
  صيرلي کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري بهنه 22
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
 کافي گلي

نرش 

 داغهار

الف  4، طرح 144 :1384عمراني، 

2-4 

 شن سازدست خاکستري لبه 23
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
   کافي گلي

 شن سازدست خاکستري لبه 24
خاکستري 

 روشن
 :Levine and Young, 1986  کافي گلي خاکستري

Fig.23,No:2,P43 

 شن سازدست خاکستري لبه 25
خاکستري 

 روشن
 Burney, 1958: Fig.76,P181  کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 26
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
 Burney, 1961: Plate  کافي گلي

LXXIV,No51,P.154 

 شن سازدست خاکستري لبه 27
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  کافي گلي

Burney,1958: Fig.58,P181 

، 5، ش.4طرح  :1384عمراني، 

 231صفحه 

28 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  کافي گلي

Levine and Young, 1986: 
Fig.23,No:7,P.43 

 

 

 شن سازدست خاکستري لبه 29
خاکستري 

 روشن
  صيرلي کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 30
خاکستري 

 روشن
  کافي گلي خاکستري

، 5، ش.14طرح  :1384عمراني، 

 191شماره صفحه 

 

 شن سازدست خاکستري لبه 31
خاکستري 

 روشن
 Burney, 1958: Fig.114,P.189  کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 32
خاکستري 

 روشن
 :Levine and Young, 1986 صيرلي کافي گلي خاکستري

Fig.23,No:2,P.43 

 شن سازدست خاکستري لبه 33
خاکستري 

 روشن
  صيرلي کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 34
خاکستري 

 روشن
  داغهار کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 35
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
   کافي گلي

 شن سازدست خاکستري لبه 36
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  کافي گلي

Levine and Young, 1986: 

Fig.23,No:5,P.43 
Burney, 1958: Fig.159,P.191 
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 شن سازدست خاکستري لبه 37
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  کافي گلي

 

 

 

 شن سازدست خاکستري لبه 38
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
   کافي گلي

 شن سازدست خاکستري لبه 39
 خاکستري

 روشن

خاکستري 

 روشن
  کافي گلي

Brown, 1951: fig.6,No:353 
Kiguradze and Sagona, 2003: 

Fig:3.42,No 7,P.87 
 

 

 شن سازدست خاکستري لبه 40
خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
  کافي گلي

Levine and Young, 1986: 
Fig.23,No:3,P.43 

 

4 
لبه و 

 دسته
 شن سازدست خاکستري

خاکستري 

 روشن

خاکستري 

 روشن
   کافي گلي

 شن سازدست خاکستري لبه 42
خاکستري 

 روشن
  کنهه کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 43
خاکستري 

 روشن
  کنهه کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري لبه 44
خاکستري 

 روشن
  :Batiuk and Rothman, 2005 کنهه کافي گلي خاکستري

Fig: g,P 10 

 شن سازدست خاکستري بهنه 45
خاکستري 

 روشن
 Burney, 1961: Plate کنهه کافي گلي خاکستري

LXXI,No.15,P.151 

 شن سازدست خاکستري بهنه 46
خاکستري 

 روشن
  کنهه کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري بهنه 47
خاکستري 

 روشن
  کنهه کافي گلي خاکستري

 شن سازدست خاکستري بهنه 48
خاکستري 

 روشن
 Burney, 1961: Plate کنهه کافي گلي خاکستري

LXX,No.5,P.149 

 شن سازدست خاکستري بهنه 49
خاکستري 

 روشن

ستري گلي خاک

 روشن
  کنهه کافي گلي

 شن سازدست خاکستري بهنه 50
خاکستري 

 روشن
  کنهه کافي گلي يخاکستر

 شن سازدست خاکستري بهنه 51
خاکستري 

 روشن
 کنهه کافي گلي تريخاکس

 

 

 

 شن سازدست خاکستري بهنه 52
خاکستري 

 روشن
 کنهه کافي گلي يخاکستر

Levine and Young, 1986: 

Fig.24,No:13,P.44 
Burney, 1961: Plate 
LXXI,No.24,P.151 

 شن سازدست خاکستري بهنه 53
خاکستري 

 روشن
  کنهه کافي گلي تريخاکس

 شن سازدست خاکستري بهنه 54
خاکستري 

 روشن
 کنهه کافي گلي خاکستري

 

 

 

 شن سازدست خاکستري کف 55
خاکستري 

 روشن
  کافي گلي خاکستري

Burney, 1961: Plate 

LXX,No.5,P.149 
Burney,1958: Fig.122,P.189 

، ش: 5-5-3طرح  :1384عمراني، 

 60، ش. صفحه، 13

 شن سازدست خاکستري کف 56
خاکستري 

 روشن
 Burney, 1961: Plate کنهه کافي گلي خاکستري

LXX,No.5,P.149 
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 بحث

دهندهه  نمحيطي منطره مورد مطالعه نشاانهاز زيستچشم

هداي ميدانكوهي   هاي بلنه در منطره و درهکوهوجود سلسله

مدي و  هداي دائ ها، رودخانههاست. در ميان اين درهميان آن

دارنه که در فصدول  هاي آب جريان فصلي به همراه چشمه

-منطرده قدرار مدي   ي انساني هامختلف مورد استفاده گروه

گيرنه. امروزه در همين منطره روسدتاهاي متعدهدي قدرار    

داري دارنه که مردمان حاضر در آن به کار کشاورزي و بداغ 

دهنهه وجدود شدرايط زيسدت    پردازنه. اين موضو  نشانمي

داري است. محيطي مساعه در منطره براي کشاورزي و باغ

 رسه اين منطره حهاقل از هدهاره پدنجم  ين به نظر ميابنابر

ق.م به اين سو به دليل شرايط طبيعي مناسب مورد توجده  

هداي  جوامع انساني بوده است. از سوي ديرر، بررسي نرشه

دهه که از ميان نده محوطده   ها نشان ميپراکنهگي محوطه

نسدبت بده   محوطه در فاصله بسيار نهديک  3مطالعه شهه، 

هداي  ر شداخه محوطده ديردر در کندا    6چاي و رودخانه قره

 نيد آب قرار دارنه؛ البتده ا  هايو چشمهفرعي اين رودخانه 

 نوعدان اسدت کده هدم    يسكونت ياستررار همان الرو يالرو

بودنده   بنهيبهان پا راناي غرب شمال و قفراز حوزه در هاآن

 تاهميد  دهنههله نشانأمس نيا Kushnareva, 1997: 43)ه

 هداي گداه سدكونت  جداد يو ا يرگيد آب در شدكل  اديز اريبس

 نيد در ا ياستررار هايهيال ادياست. البته انباشت ز يسانان

 مهتبلنه استررار دهنههنشان هاآن ادزي ارتفا  و هامحوطه

 يراسدتا محوطده قلعده سرسدخت     نايد  در. اسدت  منطره در

 يمختلدف از دوره نوسدنر   هداي هيداشتن ال ليشازنه به دل

. تهاسنمونه نياز بارزتر يكي ياسالم يانيتا قرون م هيجه

از  يكد ي يباسدتان  هيمتر ال 22داشتن  ليمحوطه به دل نيا

 شدود؛ يمنطره محسدوب مد   يخيتار هايمحوطه نتريمهم

آن  هداي در دامنده  انييکه روسدتا  هاييبرش ليالبته به دل

محوطده   يباسدتان  يهدا هياز ال يعوسي بخش انه،انجام داده

 .استشهه  بيتخر

هماننه تپه سوارآباد، تپه چهان و تپه فدر   رريد هايمحوطه

گدر اسدتررار   دارنده کده نشدان    يبهرگ يهاابعاد و انهازه هين

 يفرهنرد  هايافتهي پراکنهگي البته هاست؛آن در مهتبلنه

در  نچندي هدم  و هدا در سطح آن ميمربوط به دوره مفرغ قه

مفدرغ   هاستررار با ثبدات در دور  انرربي هامحوطه هايبرش

ورود اقوام  يدر مورد چرونر رريهاست. بح  ددر آن ميقه

 ياست. بررس رانيا يزاگر  مرکه يشرق هيبه حاش يرياني

 نيچند منطره مدورد مطالعده و هدم    يكيتوپوگراف هاينرشه

منطرده   نيد کده در ا  دهده ينشان مد  يشرق زاگر  مرکه

جهدت   شدتر يقرار دارنه که ب يکوچك کوهيانيم هايدشت

و  يفرعد  هايرودخانه هاآن انيدارنه و در م يوبجن يشمال

:  1390 ،يكندام يدارنده همتدرجم و ن   انيد جر يمختلف ياصل

جوامع دامدهار و   بيدر ترغ توانهيم هايژگيو ني(. ا39-38

 اريبسد  دائمدي مهين يو حت يسكونت دائم يبرا دامهارمهين

 مؤثر باشه.

بعده از   يريانيد از جوامدع   يمختلف هايراستا، دسته نيا در

 ران،يد و عبور از شدمال غدرب ا   ياصل نيجها شهن از سرزم

 هداي منطره، گروه نيشهنه. در ا يوارد شرق زاگر  مرکه

کنردداور، قددروه،  هددايجوامددع در دشددت نيدداز ا يمختلفدد

-سدكونت  جادياقهام به ا رينهاونه، همهان و مال سرکان،يتو

 رسده، ي(. ظاهرا  به نظر مد 357: 1387همترجم،  دنهکر گاه

بوده است کده منداطق    حهي به هاگروه نيا تيجمع هانيم

مدوکور   يانسدان  تيد جدوب جمع  يبدرا  يشهه توان کاف ادي

 هداي دشدت  از عبدور  از پدس  هاگروه نياز ا ينهاشته و برخ

به سمت جنوب و شرق حرکت کردنه. در  ريمال کوهيانيم

و بده عبدارت بهتدر     ياسدتان مرکده   بکه شامل غر يجهت

 در هدا گدروه  نيد شدود، ا  يم يزاگر  مرکه يشرق هيحاش

شدازنه،   هداي حدوزه شهرسدتان   کدوهي انيد م هايدره انمي

 يکردندده. الرددو هايدداسددتررار پ جددانيخنددهاب و دشددت کم

 هدا آن نوعدان استررار هم يجوامع کامال با الرو نياستررار ا

غدرب و زاگدر     شمالکورا و ار ،  هايرودخانه حوزه در

دارد. دليل عهم نفوذ ايدن فرهندگ    خوانيهم رانيا يمرکه

به سمت شرق و وارد نشهن آن به منطره تفدرش و سداوه،   

 و مسدير  ايدن  در باريدک  و تندگ  هداي دره وجدود  توانهمي

 باشه. چايقره رودخانه امتهاد در بلنه هايکوه سلسله

 

 گيرينتيجه

 اسدتان  غدرب  در اخيدر  شناسيباستان هايپيش از بررسي

 _شناساني که در زمينه فرهنگ کوراباستان عريهه مرکهي،

 ايدن  که بوده اين بر کردنه،مي مطالعه ايران فالت در ار 

 هايکوه سلسله کوهيميان هايدره از عبور از پس فرهنگ

 نرفتده  فراتدر  ماليدر  و همدهان  دشدت  شرقي انتهاي تا الونه

 ويدژه به مرکهي استان غرب در جهيه هايبررسي اما است؛

 ار  کدورا  فرهندگ  که داد نشان چايهقر رودخانه حاشيه

 کدرده  پيدها  توسدعه  ايدران  فدالت  در ترگسترده سطحي در

 ار  کدورا  فرهنگ گسترش محهوده حاضر، پژوهش. است

 انيدداسددتان همددهان و در منطردده م  مرزهدداي از فراتددر را
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 هداي که در حه فاصل بخش ييجا ،يمرکهاستان  يفرهنر

اسدت،   يبدا زاگدر  مرکده    رانايد  فالت مرکه شههشناخته

 گرفتده انجدام  شناسدي باسدتان  هداي بررسي. کنهمي يمعرف

در حوضده غدرب اسدتان     1387و  1386 يهدا سدال  نمابي

محوطه متعلق به دوره مفدرغ   9 ييمنجر به شناسا يمرکه

شناخته شدهه   هايطه. از ميان محوهيدر منطره گرد ميقه

در منطره، شش محوطه شامل تپه قلعه سرسختي، تپه فر، 

مسجه، تپه مهرعه خاتون و تپه دو  نهيتپه سوار آباد، تپه آد

 هداي در امتهاد کدوه  چايقره هايگل زرد در کنار سرشاخه

يعندي   و سه تپه ديردر؛  يجنوب غرب و غرب استان مرکه

رودخانه اصلي و در تپه در حاشيه تپه چهان، شور تپه و آق

مدا در   رسده يبه نظر م نبنابري. انهميان دشت شكل گرفته

روبدرو   يمتفاوت اسدتررار  يبا دو الرو يغرب استان مرکه

 يرددريو د ايهيدداسددتررار در مندداطق کوهپا يكددي. ميهسددت

 نيد ا يدر دشت. نرطه مشترک تمام يسكونت جوامع انسان

است هجهول  چاياستررارها سكونت در امتهاد رودخانه قره

با نرش کنهه  هايوجود سفال نهيزم نيدر ا رري(. نكته د1

محوطه در منطره اسدت. محوطده شداوه تنهدا      کيتنها در 

با نرش کنهه با نروش  هايسفال ياست که دارا ايمحوطه

محوطه به دست آمهه  نيدر ا اديمتنو  است که به تعهاد ز

بدا نردش کندهه     هداي سدفال  مداندي مي که طوراست. همان

 IIو  I ميقفراز قده  يدر دوره ماورا قيانيمربوط به فرهنگ 

از رواج  III ميقفردداز قدده يدر دوره مدداورا ارواج داشددته امدد

 کيد وجود سدفال بدا نردش کندهه در      نيافتاده است؛ بنابر

حوضدده  کيدددر  رددريمحوطدده د 7محوطدده و نبددود آن در 

 رسده، يسدوال اسدت. بده نظدر مد      يمشابه، جدا  ييايجغراف

وارد  يکه از شمال غرب به شدرق زاگدر  مرکده    يمردمان

 يکرده و نروشد  فظخود را ح يميقه هايشهنه هنوز سنت

 دوره در هدا آن نوعانکردنه که هم جاديا هانهيسفال يرا رو

 يطد محيسدت يز طيپرداختنه. در کنار شرامي آن به ترقبل

قدرار   يو چرونر ييايجغراف تيبه موقع هيمناسب منطره، با

توجده   هيد ن رريد يمناطق فرهنر انيحوزه در م نيگرفتن ا

 دهده، ينشدان مد   هدا محوطده  نيد ا يفرهنر هايافتهيکرد. 

و  يزاگدر  مرکده   هداي منطرده از فرهندگ   يجوامع انسان

 هداي البته انجام کداوش  انه؛رفتهيپو ريتأث رانيشمال غرب ا

 راتيتدأث  توانده يمدوکور مد   هداي در محوطه شناسيباستان

 رانيو جنوب غرب ا رانياز جمله مرکه فالت ا رريمناطق د

کده فرهندگ    ميريواگدر بپد   ان،يکنه. در پا هاريپه شتريرا ب

منداطق از جملده زاگدر      رياز منطره قفراز بده سدا   قياني

 نيد حضدور ا  هيد آن وارد شدهه، با  يشدرق  هيو حاش يمرکه

 در هدا آن نوعدان از هدم  هتريد منطرده جه  نيفرهنگ را در ا

-افتده يو طبعا   ميبهان رانيشمال غرب ا حتي و قفراز حوزه

از  هتريه جهيرا با يسفال هايگونه رنظي هاآن يفرهنر هاي

کده   ي. در واقع در حالميمنطره قفراز قلمهاد کن هايسفال

شدمال   يبا نرش کنهه در منطرده قفرداز و حتد    هايسفال

 در هدا ندو  سدفال   نيمنسوخ شهه بود احتماال  ا رانيغرب ا

در حدال   هتريد در دوره جه يزاگدر  مرکده   يشرق هحاشي

اسدتفاده بودنده. بده هرحدال، مطالعده حاضدر بده شددناخت        

زاگر   هايفرهنگ کنشبرهم محل در ار  کورا رهنگف

و مكمدل   ههيد انجام رانيمرکه فالت ا هايو فرهنگ يمرکه

بده حسداب    رانيد فرهنگ در ا نيمطالعات گوشته در باب ا

بده خصدوص    يآتد  يپژوهشد  هايامهاست برن هي. امهيآ يم

کدورا   هداي ههفمنده در محوطده   شناسيباستان هايکاوش

و تدأثرات آن بدر    ريفرهنگ و تأث نيا ربه شناخت بهت يارس

 ايرسانهه و منجدر بده مطالعده    ياريمنطره  يجوامع انسان

 جامع و ههفمنه گردد.

 يسپاسگزار

 ،يدکتدر فاضدل   انيداننه از آقا يبر خود الزم م سنهگانينو

 ليبه دل يجوانمردزاده و حجت داراب ريمترجم، اردش دکتر

به  ييايريج ياز آقا هيو ن هيمطالعه مراله و ارائه مطالب مف

 هاسفال يطراح ليبه دل قاسمي خانم و هانرشه هئارا ليدل

 به عمل آورنه. قهرداني و تشكر
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