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  :چكيده
بهبهان را بـه    ي كه   ا  ه آسفالت ة متري شرق جاد   100 كيلومتري شمال بهبهان و در       6 ة سبز به فاصل   تپه
 در  تپـه ايـن    .قرار گرفته اسـت    كند، مي سيمان و تاسيسات سدسازي سازمان آب و برق وصل           ةكارخان
عـرض   ة ثانيـ  12 دقيقـه و     35 درجـه و     30 طول جغرافيايي و     ة ثاني 38 دقيقه و    7 درجه و    50ت  موقعي 

 متر اسـت و     35-50 ف تقريباً  نسبت به اراضي پست اطرا     تپه ةارتفاع باالترين نقط  . جغرافيايي قرار دارد  
 علّت باستاني به    تپة نامگذاري اين    علّت .توان بر تمام دشت باستاني ارجان احاطه داشت       بر فراز آن مي   

ي سبز ولي   ي سيما ،ها در طي فصولي از سال     فعاليت  اين وباشد    مي تپهي كشاورزي بر روي اين      ها  فعاليت
 دستيابي به نتايج آماري از حجم       ،دليل انتخاب اين بررسي   .  بخشيده است  تپهب به اين    تا حدودي مخرّ  

 3252د  تعـدا ،در ايـن بررسـي   . شـد العاتي بود كه حاصل يك نمونه برداري و بررسي روشمند مـي           اطّ
ـ براساس مقايساتي كه انجام شد جايگاه       . آوري شد  جمع تپهقطعه سفال از سطح      تـوان   سـبز را مـي     ةتپ
 سـبز  تپـة تـاريخ پيـشنهادي بـراي    . جوي و شوش دانست   ، چغاميش ي،تل نخود  همزمان با چغابنوت،  

  .است سوزياناي ميانه ةمربوط به دور
  
  

  . گاهنگاري،بررسي روشمند ، سبزةتپ ،سوزياناي ميانه:  كليديهايواژه
  
  

مهمقد:  
 از  محدود است از شمال به لرسـتان و پـشت كـوه،       ،خوزستان يا سرزمين قوم خوز در جنوب غربي ايران        

وسـعت آن نزديـك بـه    . از جنوب به خليج فـارس و از مغـرب بـه كـشور عـراق      شرق به بختياري و فارس،  
ي بزرگـي هـستند كـه ايـن     هـا  دز و جراحي از رودخانـه  كرخه، رودهاي كارون، . كيلومترمربع است  117313

ن دشـت جريـان      رودهاي ديگري همچون شـائور در ايـ        ،هاافزون بر اين رودخانه   . كنندسرزمين را آبياري مي   
ي خـود پرورانـده     ها  نهاي زيادي را در كرانه    ترند و همين رود شائور است كه تمد       دارند كه كوچكتر و كم آب     

العات نسبتا جامعي    مطالعات فراواني از ديدگاه باستان شناسي تاكنون انجام پذيرفته و اطّ           ،در اين دشت  . است
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 نخـستين گـروه از      ، حـدود نـه هـزار سـال پـيش          ،ي شواهد باستان شناسـ    ساسارب. دست آمده است  ه  از آن ب  
 آنـان   ةها سكونت گزيده و با گذشت زمـان بـر عـد           هاي رودخانه و در كناره   وارد اين سرزمين شده      ،مهاجران
  .ر از راه مهاجرتهاي تازه نخست از طريق زاد و ولد و ديگشده؛افزوده 
ل از  اين مكانها ممكن است متشكّ    . دور و نزديكند  هاي  هاي انسانها در گذشته   فعاليت ة صحن ،هاي باستاني تپه
در   خـاك نيـستند،  ةهاي انباشتهاي باستاني كه به نظر چيزي جز تودهتپه. هاي يك دهكده يا شهر باشند  ويرانه
انـد و ميـراث و هويـت     نياكان ما را در دل خـود جـاي داده  ةاجتماعي و تاريخ گذشت ـ   عناصر فرهنگي،واقع

با روشهاي گوناگون علمي و تواند  مي است كه    دانشيشناسي تنها   باستان. دهندرا تشكيل مي   ما   ةپربهاي گذشت 
 تي كهن بازسـازي كنـد      ملّ ةل فرهنگي ما را به منزل      تاريخ تحو  ةاوراق نانوشت  در اين كانونهاي فرهنگي،    عملي،

چـون بيـشتر    . نـد اه در گذشـته بـود     هاي نياكان مـا   فعاليتكانونهاي  ،  هاي باستاني در واقع   تپه). 1381عليزاده،(
ـ      ةبازماند رفتارهاي فرهنگي و زيستي انسانها اثرات مستقيم و نامستقيم مادي به همراه دارد،             ه  چنـين رفتارهـايي ب

هاي باستاني با گذشت زمان بـر       تپهدر  ...   و سفال نقاشي، ديوار، كف، تنور، اجاق، زباله،  چاه، ،صورت ساختمان 
  .آيندي بزرگ و كوچك خاكي در ميها صورت تودهه  پس از قرنها در اثر فرسايش بروي هم انباشته شده و

به . شونداي انجام مي  ت و ويژگيهاي مكانهاي باستاني منطقه      در واقع براي تعيين موقعي     ،هاي ميداني بررسي
ل اسـكان جوامـع      تاريخ تحو  ةي دربار العات كلّ گيرد تا اطّ  معناي محدود بررسي ميداني بدين منظور انجام مي       

 نمونه برداري سفال و ديگـر اشـياء باسـتاني از            ،ي ميداني ها  مهمترين امر در بررسي   . گوناگون گردآوري شود  
  ).1381عليزاده،( است تپهسطح 

العات جديد و مـدارك  براي استخراج اطّ. آيد ميدست ه  شماري ب ي بي ها   داده ،شناسيدر كاوشهاي باستان  
 ةالعـاتي دربـار   ها فقط حاوي اطّ   چون داده . هاي علمي استفاده نمود   ي نوين و روش   ها قابل تفسير بايد از شيوه    
 فقط زماني به    ،هر داده .  مدارك باستان شناختي قلمداد كرد     ،توان آنها را به خودي خود     خودشان هستند و نمي   

  ).45، ص1379دارك،  (ص بررسي شودشود كه در چارچوبي مشخّ مدرك بدل مي
ي مهـم بـراي   هـا    سبز به عنوان يكـي از محوطـه        تپة ،ات فرهنگ در اين منطقه    صيبراي روشن شدن خصو   

.  در نزديكي شهر بهبهان در اسـتان خوزسـتان واقـع اسـت             تپهاين  . مطالعه و تحقيق در اين زمينه انتخاب شد       
امـل  ، از عوشود و پيـشروي زمينهـاي كـشاورزي   ي كه از روي محوطه به روستا منتهي مي     ا  ه آسفالت ةعبور جاد 

 نيسن مورد بررسي و شناسايي قرار Nissenط  سبز توستپة ،پيش از اين .آيدبه حساب مي تخريب اين محوطه    
بـا روش سيـستماتيك      هتپاز اين   برداري  نمونه. ل مراحل نمونه برداري است     سبز شام  تپةبررسي  . گرفته است 

 پاشـنه گردانهـاي سـنگي،      ي سفالي زيبـا،   ي گردآوري شده شامل سردوكها    ها  نمونه. بندي شده انجام شد   طبقه
ـ                تقطعات سنگ دس   ط بودنـد كـه     اس و تعداد بسيار زيادي سفالهاي منقوش و ساده از جـنس ظريـف و متوس

يي كـه بـر روي   هـا   به تخريبتوجهبا .  طبقه بندي گرديدندها   بعد نمونه  ةدر مرحل . همگي ثبت و ضبط شدند    
 و  ها  براي روشن شدن ويژگي   . ناهمسان است  تپهقسمتهاي مختلف   ها در    تراكم نمونه   صورت گرفته است،   تپه

ي ايـن  ها مطالعه دقيق خصوصيات فرهنگ اين منطقه، نياز به يك بررسي سيستماتيك بر روي يكي از محوطه              
 ارزش و غنيِ   ي با ها   سبز به عنوان يكي از محوطه      تپة ،بنابراين براي تعيين اهداف فوق    . شد منطقه احساس مي  

  ).Shafer،1997(  فرهنگي انتخاب و با روش طبقه بندي شده، نمونه برداري گرديدةاين دور
     هات اين   با اعمال چنين روشي توانستيم خصوصيرا هـا   پراكندگي نمونـه ة را در بخشهاي مختلف و نحو  تپ 

  .مشخص كنيم
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سبزةتپ :  
ةي كه بهبهان را به كارخان     ا  هت آسفال ة متري شرق جاد   100 كيلومتري شمال بهبهان و در       6 ة سبز به فاصل   ةتپ 

 درجه 50ت  در موقعيتپهاين  .قرار گرفته است كند، ميسيسات سدسازي سازمان آب و برق وصل أسيمان و ت
  .  عرض جغرافيايي قرار داردة ثاني12 دقيقه و 35 درجه و 30 طول جغرافيايي و ة ثاني38 دقيقه و 7و 

 هـا در طـي    فعاليت و همـين  باشد    مي تپهي كشاورزي بر روي اين      ها  تفعالي باستاني   تپة نامگذاري اين    علّت
 نـسبت   تپه ةارتفاع باالترين نقط  .  بخشيده است  تپهب به اين     سيماي سبز ولي تا حدودي مخرّ      ،فصولي از سال  

توان بر تمـام دشـت باسـتاني ارجـان احاطـه              متر است و بر فراز آن مي       35-50 به اراضي پست اطراف تقريباً    
  .اشتد

شـده باعـث روي      باستاني انجام مـي    ةتپهاي كشاورزي كه تا چند سال پيش بر روي تمام سطح اين             فعاليت
ي هـا  تيغه اس،تسنگهاي دس سنگهاي پاشنه گردان يا وزنه،     ي از جمله سردوكهايي بسيار زيبا،     ئسطح آمدن اشيا  

  .سنگي و تعداد بسيار زيادي سفالهاي منقوش و ساده شده است
ـ ةتپاين .  باستاني ادامه داردتپةس اين   أون نيز كاشت غالت در ضلع جنوبي و غربي تا ر          هم اكن  ه  باستاني ب

 بدون در نظر گرفتن حـريم       تپهگودبرداريهاي شرق   .  ارجان محصور شده است    ة كانالهاي آبرساني منطق   ةوسيل
ا حدودي سيماي تاريخي     ارجان ت  ة ارزشمند جهت رساندن آب به اراضي شرق و جنوب شرق محوط           تپةاين  
  . را به هم زده استتپهاين 

  
  :اهداف پژوهش و بررسي

تـوانيم منـاطقي     ابعاد نيست و ما نمي     ة بيانگر يگانگي فرهنگي در هم     ،هاي فرهنگي در اين مناطق    مشابهت
دور از در نظر گرفتن تفاوتهاي موجـود تحـت پوشـش يـك              ه  يي از اين فرهنگ هستند را ب      ها  كه داراي جلوه  

چـه  ؛ گر ندا  ه ايجاد شد  ،ر فرهنگي ثّأثير و ت  أ ت ةاين تشابهات موجود در نتيج    ؛  في كنيم رهنگ واحد و يگانه معرّ    ف
ي بـومي   هـا    گونه ها   در هر يك از اين محوطه      اما طور مشترك در اين مناطق وجود دارد،      ه  يكسري تشابهات ب  

ـ    ،ارتباط. آيد ميوجود  ه   ارتباط ب  ةتشابهات در نتيج  . فرهنگي نيز وجود داشته است     ي از تمـام بـر       بخـش مهم
تـوان از رهيافتهـاي      به همين دليل براي بررسـي فراينـدهاي ارتبـاطي، مـي            ،كنشهاي اجتماعي انسان است   هم

  ).1380 ،پالك( عي استفاده كردي متنوها گوناگون و داده
صـل از يـك   العـاتي بـود كـه حا    دسـتيابي بـه نتـايج آمـاري از حجـم اطّ            دليل انتخاب بررسي روشـمند،    

ي ديگـر   هـا    سـفال و نمونـه     ة مطالعـ  ،شد و بخش ديگر هدف اين بررسي      برداري و بررسي روشمند مي     نمونه
و چگـونگي توزيـع و     ... ي سـفالي و     هـا    نمونـه  اي  هي منطقـ  هـا    ويژگي ة و مطالع  تپهحاصل از بررسي در اين      

ررسي بـا منـاطق همجـوار در جهـت          ي حاصل از ب   ها   نمونه ة و در نهايت مقايس    تپه در سطح    ها  پراكنش نمونه 
 به  ها  در اين بخش از اهداف ما تجزيه و تحليل نقوش سفالينه          .  سبز بود  تپةي  ها  روشن كردن گاهنگاري نمونه   

بديهي است كه توليد و      ؛ي برخوردار است  ت خاص يي بومي و ارتباطات از اهم     ها  ص كردن ويژگي  سبب مشخّ 
 تفاوتهـايي  ،اين شيوه بـا ديگـر انـواع ارتبـاط     ؛رتباط انساني استي اها  يكي از شيوهمصرف مصنوعات صرفاً 

بـه   ،كننـد   پيامهايي كه مصنوعات بـشر منتقـل مـي          و كند ملموس و پايدار است    زيرا پيامي كه منتقل مي     دارد،
 يكـي از    ،سـفال .  سـفال اسـت    ،يكي از اين مصنوعات ساخته دست بشر      ). 1380 ،همان( كنندكندي تغيير مي  
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وس فرهنگي انسان است و مدركي با مستندات تاريخي و باستان شناسي است و يك ابـزار مهـم           توليدات ملم 
سفال براي مطالعه ارتباط ).  Arnold،1989( آيد براي باستان شناسان در مطالعات مربوط به گذشته به شمار مي

ـ گر اهم  از سوي دي   اي  هي منطق ها   از يك سو و ويژگي     اي  هميان واحدهاي مختلف يك فرهنگ منطق      ت بـسيار   ي
بنـابراين  . ر نيـست  تصو، قابل   شناسية فرهنگي ديگر در باستان    گونتي كه مشابه آن براي هيچ     ياهم زيادي دارد، 

 ،مجيـدزاده ( ي گوناگون بلكه از ديـدگاههاي متفـاوت مـورد مطالعـه قـرار داد              ها  بايد سفال را نه تنها از جنبه      
-تدريج آغاز مي  ه   ب ،استقرار دائم صورت گيرد و استفاده از سفال       يي كه در آنها     ها  همچنين در محوطه  ). 1370

 بازتابي از ساختار فرهنگـي      ،چون سفال  ات بومي است،   خاص داراي خصوصي   ةسفال هر محل يا منطق     د،دگر
  ).1369 ،ملك( ي مختلف استها ساكنان منطقه

زيـرا كـه    ر زيادي برخوردار است،ت بسياياز اهم ي پس از آن،شناسي پيش از تاريخ و حتّ     سفال در باستان  
و از سـوي     دهـد،  شناسي تشكيل مي  ات باستان ترين يافته را در حفري     ترين و فراوان  ع متنو از يك سو پاياترين،   

بنـابراين در هـر      . مهمترين عامل در شناخت فرهنگهاي پيش از تاريخ و گاهنگـاري نـسبي آنهـا اسـت                 ،ديگر
  ).1374 ،مجيدزاده( ت قرار گيردي نخست اهمةبايد در درج به آن توجه سفال و ة مطالع،اريحفّ

شناسان   گذشته در اختيار باستان    ة هزاران سال ابزاري مهم براي مطالع      ،ي سفال و جهاني بودن آن     ها  ويژگي
ي تاريخ هنري و گاه ها نگاريهاي نسبي و مطالعهسيس گاهأشناسان بيشتر سفال را براي ت باستان. قرار داده است

نگاريهايي كه با عنايت به توالي انواع گاه. كنند اسنادي دخيل در تفسير روابط ميان فرهنگي استفاده مي    ةنزلبه م 
ي سـفالي كـه بـه جـاي تـوالي فرهنگهـايي بـا               هـا   چيزي نيستند جز توالي زماني گونـه       شوند، سفالي تهيه مي  

  ).1383 ،عليزاده( شوند في ميي پيچيده معرّها ويژگي
 محـور اصـلي   ذكر شـده اهداف . شود ت سفال در مطالعات ما نيز روشن مي  ي اهم ارد مذكور، مو به   توجهبا  

 فرهنگي در اين دوره محـسوب        سبز به عنوان يك جايگاه مهم      تپة ،و در اين بين    گيرد مطالعات ما را در بر مي     
ي در جهت روشن كردن اين سازد تا بتوانيم مطالعات  اين امكان را براي ما فراهم مي،انجام يك بررسي . شود مي

 سـبز از ايـن      ة مورد بازديد قرار گرفت و تپـ       ،براي انجام اين بررسي در ابتدا چندين سايت       . زوايا داشته باشيم  
ـ  بزرگي در اين دوره فرهنگي در بازديد او         نسبتاً ةجهت برگزيده شد كه تراكم زياد آثار در محدود         ه مـشهود   لي

 هـا   ايـن داده  .  بسيار ارزشـمند و الزم خواهـد بـود         ،راي انجام اين مطالعه   ي حاصل از بررسي ب    ها   لذا داده  ،بود
ي سـنگي و سـردوكهاي جالـب       ها   نمونه ،ي حاصل از اين بررسي است كه عالوه بر سفال         ها  شامل تمام نمونه  

ـ       . گيرد  را در بر مي    توجه پيـشروي زمينهـاي     بـه خـاطر    تخريـب آن     ،ههمچنين از عوامل ديگر انتخاب اين تپ 
  . زي بودكشاور
  

  :مراحل بررسي و نمونه برداري
ـ ، متـر 30 مبنـا بـه شـعاع    ة و از نقط در نظر گرفته شد    مبناي كار    ةه به عنوان نقط   س تپ أ ر ةابتدا نقط  ه بـه   تپ
 يسپس جهت نامگذاري و تعي    .  متري تقسيم شد   10ع  شبكات مرب ن موقعي عات كانال ضلع شمال و شرق      ت مرب

في گرديده معرّبه عنوان حريم فرضي تپ.  
 90  سومين مربع ضلع شرق تا كانال شرقي مشخص شد كه اين فاصله حدوداً             ةپس از متراژ و تعيين فاصل     

ي فعـاليت سـپس  .  متر ضلع شرقي شبكات مربع را به كانال آب وصـل كـرديم     10×10 مربع   9متر است و ما با      
       عات شمالي نيز صورت گرفت با ا      مشابه با ضلع شرقي در ضلع شمال مرب       ه بـا   ين تفاوت كه ما در اين ضلع تپ
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  . متر مواجه شديم10×10 مربع 17
 ةع گوش از مرب   سـپس  .  نامگذاري مربعات با حروف التين انجام شد       ،ه به طرف ضلع جنوبي     شمال شرق تپ

شمال شرقةگوش(ع از همان مرب ( نامگذاري شبكات صورت گرفت،هبه طرف غرب تپ .  
عـات   گروه در داخل مرب    ة گان 36عات محرز گرديد كه شبكات      تمام مرب گذاري و شناسايي دقيق     پس از كد  

  :زير واقع شده است
RX RXI RXII RXIII RXIV RXV 
SX SXI SXII SXIII SXIV SXV 
TX TXI TXII TXIII STIV TXV 
UX UXI UXII UXIII UXIV UXV 
VX VXI VXII VXIII VXIV VXV 
WX WXI WXII WXIII WXIV WXV 

ها اقدام گرديد كـه ايـن        داخل ترانشه  ءآوري اشيا في شبكات با كدهاي مخصوص به جمع      و معرّ شناسايي  
اس و تعـداد بـسيار زيـادي        تقطعـات سـنگ دسـ      پاشنه گردانهاي سنگي،    شامل سردوكهاي سفالي زيبا،    ءاشيا

ط استسفالهاي منقوش و ساده از جنس ظريف و متوس .  
       احـي و انجـام      مخـصوص گذاشـته شـد و بـراي طرّ          ةداخل كيس ع  قطعات سفال و اشياء مربوط به هر مرب
  .مطالعات بيشتر به كارگاه گروه منتقل شد

 قابـل شناسـايي      به آثاري از معماري كه از سطح زمـين كـامالً           UXIIIع  ذكر ما در مرب   الّعالوه بر اشياء فوق   
جهـت ايـن    . آهـك اسـت    شامل يك ديوار سنگي با مالطي از ساروج و گـچ و              ،اين سازه . مواجه شديم  بود،
 ة سـبز محوطـ  ةتپس أ بنايي را در رTXII, TXIII, UXIII, UXIIعات غربي و با آثار معماري مرب ـ   شرقي،سازه

ـ    10/2- 30/1اي بـه ابعـاد       چالـه  TXIIIIع  در مركز ضلع شمالي مرب    . كند باستاني ارجان تعريف مي    ط  متـر توس
  . باستاني نرسانده استةيب زيادي به اين تپاران غير مجاز حفر گرديده كه خوشبختانه آسحفّ

-با انجام ايـن نمونـه      .بندي شده بود   برداري طبقه  روش نمونه  برداري انتخاب گرديد،   روشي كه براي نمونه   
عات خام حاصل از الاين حجم اطّ. صورت سيستماتيك در اختيار ما قرار گرفت   ه  ها ب  حجمي از يافته   ،برداري
.  در ايـن منطقـه بـود       هـا   هاي اين فرهنگ براساس نمونـه      كمي براي شناخت ويژگي    مح ةبرداري، پشتوان  نمونه
 بزرگ را بررسـي     ةتوانند تمام يك منطق    ميهاي مالي و زماني الزم ن     ت محدودي علّت به   شناسان معموالً باستان

ده بيـان  بـرداري شـ    به بخش كوچكي كـه نمونـه  توجهه با كنند و اگر بخواهند نتايجي را در مورد تمام محوط 
  .(Shafer, 1996) بايد از روشهاي آماري استفاده كنند كنند،
  
  :بنديطبقه

 خـود نـوعي     ،ه گروهي معتقدنـد كـه توصـيف       البتّ.  تفسيري ة توصيفي دارد و هم جنب     ة هم جنب  ،بندي طبقه
شناسي نگاري در باستان    بندي در تدوين گاه   دهد طبقه همانگونه كه مطالعات نشان مي    . عكسالتفسير است و ب   

  .(Evans, 1982; Adams, 1972; Brown, 1881) جايگاهي كليدي دارد
 ؛ يعني قرار دادن چيزهاي مختلف در گروههاي مختلف        ،بندي طبقه . ارتباط نزديك دارد   ،بندي با تغيير  طبقه

 توانيم بفهميم كه اين گروهها چه ارتباطي بـا يكـديگر دارنـد و سـپس ايـن ارتباطـات را در                     به اين طريق مي   
 مهم در   اي  هبندي به وسيل  بدين ترتيب طبقه   ارزيابي كنيم،  چارچوب زماني كه به طرق ديگر تنظيم شده است،        

صات آشكار و پنهـان فراوانـي دارد كـه          هر اثري مشخّ  ). 79 ص ،1379 ،دارك( شود اندازه گيري زمان بدل مي    
ن شناسان از اين ويژگيهـاي متفـاوت   اين ويژگيها با يكديگر تفاوت دارند و باستا    . قابل طبقه بندي شدن است    
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ي هـا    يكـي از پايـه     ،بنـدي طبقه). 96  ص همان،( كنند براي طبقه بندي آثار خود استفاده مي       )موسوم به تغيير  (
ـ . شـناس باشـد   باسـتان  خاصتوجه مورد ،ت در آنشناختي است و بايد دقّ   پژوهشهاي باستان  كـار گـرفتن   ه ب

بـه   ).1379 ،همان( .كند كه تفاوت آثار را بشناسند     شناس كمك مي  ه باستان  ب ها  بندي گونه ه نام طبقه  مفهومي ب 
هاي ميان اشـياء    بنديز جمله سفال بايد تفاوتها و طبقه      ا شناختي،ي ملموس باستان  ها  بندي فراورده هنگام طبقه 

ي تـشخيص   كه برااي هبه گون مشهود باشد، گردد، مورد بحث به روشني در گروههاي گوناگوني كه متمايز مي      
هيچ دو گروهـي از     منطقي است انتظار داشته باشيم كه       . آسان يك گروه از ديگري به توضيح بيشتر نياز نباشد         

  ).75، ص 1377 ،آذرنوش( بندي شده در معيار اصلي و مهم با يكديگر مشترك نباشدميان اشياء طبقه
  
  :اساس نوع يافتهبندي برطبقه

شناسـايي  ... فرهنگي شامل خرده سفال و      قطعه اشياء  3252 تعداد   ،سبز ةهاي انجام يافته در تپ    طي بررسي 
  . و گردآوري شد
  .ق به ساير اشياست قطعه متعل6ّق به سفال و  قطعه متعل3252ّ تعداد ،از اين ميان

  
   :اساس نوع قطعاتبندي برطبقه

ـ   .درپوش باشد   و دسته لوله، كف، تواند شامل لبه،   بخشهاي مختلف يك ظرف سفالي مي      سـبز   ةبررسي تپ 
 قطعـه   2،   قطعـه مربـوط بـه كـف        108  قطعه متعلق به لبـه،     875،  ق به بدنه   قطعه متعلّ  228كه تعداد   نشان داد   

ـ      پوهمچنين هيچ در  . وله شناسايي شدند   قطعه مربوط به ل    5مربوط به دسته و      دسـت  ه  شي از بررسي حاضـر ب
  .)1جدول  (نيامد
  

  :گونه شناسي
كند كـه تفـاوت آثـار را     به باستان شناسان كمك ميها بندي گونه م گونه و طبقهناه به كار گرفتن مفهومي ب  

 منطقـي  ة ايجـاد رابطـ  ،كند ي باستاني نيز دو هدف عمده را دنبال مي        ها  توصيف گونه ). 1378 ،دارك( بشناسند
ب عامـل   اغلـ ،شناسـي  گونـه . (Adams, 1991) بنـدي اشـياء    منطقي در طبقهةالعات ايجاد شده و ايجاد رابطاطّ

ي در تاريخگذاري استمهم (Joukowsky, 1980).  
جـستجوي   گونـه شناسـي،   . سـت ها  بندي مبتنـي بـر سـاخت و تركيـب گونـه           شناسي يك نظام طبقه   نهگو
-فـن (شناسان استفاده از    اين اشياء است، همچنانكه باستان     ةي تعيين كنند  ها  ري مربوط به اشياء با متغي     ها  انگاره

 نيز بـه    ها  تالش جهت افزودن معنا و مفهوم به گونه        ،اند  هشهاي دشوار آماري را آغاز كرد     و رو ) ها  آوري رايانه 
 ،شناسـي گونه.  بسيار متفاوت است   ها  رمتغي و   اين نوع گونه شناسي از نوع كار تقسيم بندي اشياء         . آيدعمل مي 

هد تا بتوانند آن معيارهـا را  دباستان شناسان را در فراهم آوردن واحدها و معيارهاي تحليل و بررسي ياري مي            
ي موجود و ها ي آثار و اشياء مورد استفاده قرار دهند و در نتيجه نمونه  ها  در مورد دو يا تعداد بيشتري از نمونه       

گونه شناسي يـك   ،(James Deetz, 1967) جيمز ديتز ةبه عقيد.  دقيق نيز قرار گيرندة مورد مقايس،بررسي شده
 مقايسه نيـز    ةاين مرحل .  مقايسه منجر گردد   ةبندي كه به كار و مرحل     ت از طبقه   عمده دارد كه عبارت اس     هدف

ي ديگر مقايسه نموده و آنها      ها   آثار را در زمان و مكان با آثار و نمونه          ةدهد مجموع  به باستان شناس امكان مي    
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  ).1382 ،فاگان( را ارزيابي نمايد
ر و اشياء است كه به منظور مقايـسه بـا گروههـاي              شامل گروهي از آثا    ،شناسي يك گونه يا نوع    در باستان 

ط سـازندگان   ي آثار و ابزار كه توس     ها  اين گروه بندي ممكن است با اصل گونه       . ديگر تهيه و تنظيم شده است     
 وقـوع و وجـود   ةهـا را بـر پايـ      شناسـي  گونـه  ،شـناس باسـتان . شبيه و در ارتباط باشد     اصلي آنها ساخته شده،   

ي هـا    پراكنـدگي  ،ي صـوري  ها  بسياري از اين گونه   . سازد ي آثار و ابزار استوار مي     ها  ي صوري ويژگي  ها  انگاره
 و سبكهاي مربوط به ساخت و پرداخت يا جهات          ها  رسد شيوه  محدودي در زمان و مكان دارند كه به نظر مي         

  ).1382 ،اگانف( دهند ارائه مي ،ق به آن بودنده و فرهنگي كه متعلّانتفاعي و كاربردي آنها را در متن جامع
نگاري ي ديگر براي تعيين گاهها با محوطهآن  ة مقايس، سبزةي تپها شناسي نمونهبندي و گونههدف از طبقه

، اين اسـت    هدف ديگر  ).1379 ،دارك(  ارتباطي تنگاتنگ دارند   ،بندي؛ به اين دليل كه گاهنگاري و طبقه       است
  .بريم  سبز مية پي به ويژگيهاي بومي تپ،شناسيبندي و گونهكه با انجام طبقه

  
  : ي منقوشها بندي و تحليل  سفالينهطبقه

بندي براي مطالعـات و     اين بخش از طبقه   . هاي منقوش جدا شدند   براي انجام اين مرحله ابتدا تمامي نمونه      
فرهنگـي و روابـط      ويژگيهـاي    ، نقـوش  ةچرا كه مطالعـ    ت دارد، ي سبز بسيار اهم   تپةاي  تعيين ويژگيهاي منطقه  

نقوش در چنـد گـروه      . شدبا قطعه مي  1461ي منقوش   ها  تعداد سفالينه  .سازدحاكم بر يك منطقه را روشن مي      
  : بندي هستندقابل تقسيم

 سفال كه ما بين آنها خطوط عمودي كوتاه قرار          ة شامل خطوط افقي بر روي لبه و بدن        ، نقوش هندسي  - 1
 و  اي  هدواير كوچك موازي، سـتار     ،اي  هنقوش شان  ، نقطه چين  هم پيوسته،  هلوزيهاي ب  شطرنجي، اج،مو گرفته،

  .نقش صليب
  . نقوش حيواني شامل دم حيوان-2
 .ي گندمها  نقوش گياهي شامل خوشه-3

ر نقوش سفال نيز بازتابي از تفكّ      ؛ر اوست  نمودي از نوع تفكّ    ، كه انسان در طول زمان خلق نموده       هر اثري 
در  .توان انديشه و پيچيـدگي ذهـن انـسان را مـورد بررسـي قـرار داد                  آن مي  ةواسطه  ل انسان است و ب    و تعقّ 

توان فرهنگ گذشته را شناخت و مورد مطالعه و تحقيق قرار    ي كه با استفاده از آن مي      هاي يكي از ابزار   ،حقيقت
  ).1379 ،كامبخش( نقش سفال است داد و با يكديگر مقايسه نمود،

 شود  ظرف نقش ميةي از چند عنصر است كه در يكي از تقسيمات فضاي بدن يك عنصر يا تركيب  ،نقشمايه
تحليل نقوش بسيار حائز    تجزيه و    ).38ص   ،1380 ،پالك( انواع گوناگون تركيبات عناصر در آن جاي دارد        و

اهمي تزيينـي   ها  طرح. شود  براساس نقوش و تزيينات روشن مي      اي  هتا آنجا كه گاهي سبكهاي منطق     . ت است ي
بندي تزيينـات  با بازسازي و طبقه. (Rice, 1979) ارتباط دارد  مفاهيمي كه در ساختار الگوههاي جامعه است،با

چرا كه روابط حاكم بر جامعه و پيچيدگي جامعـه بـر             توان پي به روابط درون جامعه برد،        مي ها  نقوش سفالينه 
ة ي هـا   بين نقوش هندسي سفالينهتقارن در .(Loney, 2000) گذارد ثير ميأتكنولوژي و ساخت سفال ت سـبز  تپـ 

 تركيـب  صورت يكي از اشكال هندسـي اسـت بـا   ه  اصلي طرح كه بةبه اين صورت كه نقشماي. شودديده مي 
  . آورد ميوجود ه شود و تقارن را ببنديهاي عمودي يا افقي تكرار ميشدن با عناصر ديگر در قاب

. شـود  سياسي و ميزان آنها مربوط مـي       مايزات اجتماعي، توان چنين مطرح كرد كه پيچيدگي نقوش به ت         مي
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ي روي برخي از ها شكلي است كه به نقشمايه) 72 طرح شماره(  چليپاي شكستهةي متداول از نقشمايها نمونه
توانـد حـاكي از آن باشـد كـه نمـادگرايي كـه               اين نقش مي  .  شوش شباهت دارد   ةمهرهاي پيچيده و پالن ساز    

 سبز روي كاالهاي خـوش      ةتپي آييني در مركزي چون      ها  فعاليتت ،در اين دوره در      پيشتر چندان رواج نداش   
ي ي از نوع شاخص ماد     اشراف ةه كه طبق  اين امر با اين فرضي    . چون ساغرهاس سفالي متداول شده بود      ساخت،

  . همخواني دارد ،برخوردار است
دار بدسـت    رتبـه  اي  هدهاي شاخص طبقـ   دهد كه نما   شناختي از جنوب غربي ايران نشان مي      مدارك باستان 

ديگر اينكه مراكـز ثـانوي   . ت كليدي داردياقتصادي اهم ـ  كار رفته كه در كنترل سياسيه آمده و در مواردي ب
مين مايحتاج و خدمات مورد نياز مردم       أتر بوده تا براي ت    گذاري مناسب در مكانهايي قرار داشته كه براي خراج      

  ).1383 ،رايت( روستاها
دست آمده بر روي آثار باستاني      ه  توان گفت يكي از رازآميزترين نقوش ب      ي نقش چليپاي شكسته مي    طور كلّ ه  ب

پرسـتش  . بـوده اسـت    )خورشيد( مذهبي و اعتقادي مانند نماد ايزد روشنايي         ي سنبل ،اين عالمت . ايران بوده است  
 ،مهاي مختلف مانند ميترا در ايران بشري به ناخداي خورشيد به عنوان ايزد نيكي و روشنايي در ميان بيشترين اقوام

هم اين بود كـه چـون        و دليل آن    مرسوم بود  ،سل در روم باستان و غيره      النهرين،هوروس و شمش در مصر و بين      
 انسانهاي اودر نتيجه در رابطه با بعضي عوامل طبيعي ماننـد           دانستند، مي را ن  ها  وجود آمدن پديده  ه   اصلي ب  علّته  لي
در نتيجـه آن را نمـادي از خـداي           ي داشتند و چون از تاريكي در هراس بودند،        رات خاص  انديشه و تصو   خورشيد

  . نمودند  از خداي نيكي تلقي نموده و در مقابل آن كرنش مياي هو در مقابل خورشيد را چهر )اهريمن(بدي 
رهنگهاي التين اين نمـاد را       صليبا و معرب آن صليب ناميده شده و در ف          ، نقش فوق  ،در برخي منابع آرامي   

  .استنامند كه بر گرفته از زبان سانسكريت  مي Swastikaسوستيكا 
 ة چهارم بر روي سفالهاي شوش و تل باكون و در هـزار سـال قبـل از مـيالد در دهكـد     ةاين نقش از هزار   

ايـن  . گرديـده اسـت  هرين ايجـاد  النّ چهارم بر روي سفالهاي بين ةمزين اكراين بر روي عاج ماموت و در هزار        
ي هـا   عالمت نه تنها در ايران بلكه در اغلب كشورهاي جهان از دوران پيش از تاريخ تا بـه امـروز در صـحنه                      

  . نقوش ظروف سفالين و ساير آثار هنري نقش گرديده است اشي غارها،نقّ
شـده كـه ايـن       ت ساخت ظريـف سـاخته مـي        سبز سفالهاي با كيفي    تپة ة سفالها نشان داد كه در محوط      ةمطالع

 سـفالها   ةرنـگ خميـر   . برخورد با سلسله مراتب اجتماعي ساكنان محوطه بوده است         ةبيانگر نحو  موضوع احتماالً 
  . )2 و 1نمودار  (دهد كه خميره بيشتر سفالها متمايل به طيف نخودي استآمارها نشان مي .است روشن نخوديِ

  
  :نگاري و مقايسهگاه

ايـن  . هاي ديگـر مقايـسه شـدند      ها از نظر فرم و گونه با محوطه       سفالينه ز، سب تپةبراي تاريخگذاري نسبي    
نگـاه   (جوي و شوش صورت گرفت     چغاميش، جعفرآباد، تل نخودي،  هايي چون چغابنوت،  مقايسه با محوطه  

  . )1كنيد به لوح شماره 
  ، I ةين با شمار   از كتاب دكتر عليزاده و همچن      103 ةصفح ،25شكل   ،T ة از لحاظ نقش با شمار     1 ةشمارـ  
  .بل مقايسه است از همان كتاب قا3 ة سوزياناي ميانةدور ، سايت چغاميش159شكل 
 .وي از كتاب دكتر عليزاده است جة با محوط117 ة، صفح32 شكل  ،k ة مشابه با شمار2 ةشمارـ 
 . از كتاب دكتر عليزاده مشابه است105 ةصفح ،26 شكل k ة با شمار4 ةشمارـ 
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 (Delougaz and kantor, 1996)،  با سايت چغـاميش 115 ةصفح ،31شكل  ،E ة لحاظ فرم با شمار از6شماره ـ 
 . سوزياناي ميانه قابل مقايسه استةدور

مـشابه   (Alizade, 1996)  از كتـاب چغـابنوت  43 ةصفح ،20 شكل  ،88 ة از لحاظ فرم با شمار8 ةشمارـ 
 .است
  و همچنين از لحاظ نقش (Alizade, 1996) تاب چغابنوت از ك51 ةصفح ،23 شكل F ة با شمار9 ةشمارـ 

 . از كتاب دكتر عليزاده قابل مقايسه است199 ةصفح  ،73 شكل L ةبا شمار
 ،47شـكل    ،G ة تل نخودي و از لحاظ نقش با نقش شمار         61 ةصفح ،13شكل   ،15 ة با شمار  29 ةشمارـ  
 .بل مقايسه است كتاب دكتر عليزاده قا 166 شكل  A ة و با شمار147 ةصفح
 چغـابنوت و همچنـين بـا        ة بـا محوطـ    53 ةصـفح  ،24شكل   ،C ة از لحاظ فرم مشابه با شمار      32 ةشمارـ  
 .است از كتاب دكتر عليزاده 99 ةصفح ،23شكل  ،G ةشمار
 . از كتاب دكتر عليزاده قابل مقايسه است193 ةصفح ،70 شكل  ،F ة از لحاظ فرم با شمار33 ةشمارـ 
 از همـان    147 ةصـفح  ،47شكل   ،G ة و همچنين با شمار    173 ةصفح ،58شكل    ، F ة شمار  با 47 ةشمارـ  

 .كتاب قابل مقايسه است
 ،23 شـكل   ،8 ة و همچنين با شـمار "Goff ,1963" ة از مقال61 ةصفح ،13 شكل ،5 ة با شمار54 ةشمارـ 
ب دكتر عليزاده و همچنين با  از كتا121 ةصفح ،34 شكل B ة و با شمار"A.Hesse 1975" ة از مقال117 ةصفح
 . از همان كتاب قابل مقايسه است151 ةصفح ،49شكل   ،F ةشمار
 از كتـاب    193 ةصفح  ، 70شكل    ، E و همچنين با شكل      187 ةصفح ،67شكل    ، K ة با شمار  60 ةشمارـ  

 . دكتر عليزاده مشابه است
 ،41 شكل L ة و همچنين با شمار"Dollfus 1971" ةاز مقال 127 ةصفح ،37شكل   ،L ة با شمار64 ةشمارـ 
  .  از كتاب دكتر عليزاده قابل مقايسه است135 ةصفح
 .  مشابه است"Carter 1980" ة از مقال87 ة صفح،29 شكل ،1 ة با شمار67 ةشمارـ 
 . باشد مشابه مي"Goff 1963" ة از مقال61 ةصفح ،13شكل  ،9 ة با شمار70 ةشمارـ 

 ةصـفح  ،13شـكل    ،3 ة تل نخودي از جمله شـمار      اي  ه با خطوط شان   اي  هانالزم به ذكر است كه خطوط ش      
  . دست آمده از كاوشهاي بمپور مشابه استه ي بها  با سفالينهاي ه مشابه است و همچنين نقوش شان61

دست آمده از چغابنوت و جعفر آبـاد مـشابه          ه  دست آمده از اين بررسي نيز با سردوكهاي ب        ه  سردوكهاي ب 
  . است
  

  :گيري نتيجهبحث و
صـورت طومـاري   ه  باستاني سبز با سيماي زيبا و چشم اندازي كه به محيط اطراف دشت ارجان دارد ب   تپة

ة ايـن   .  دشت باستاني ارجان آرميده است     ةناخوانده و در عين حال پرمحتوي بر سين        ارزشـمند بـر خـالف    تپـ 
و غارتگران اموال فرهنگي مـصون مانـده        ي باستاني ايران به شكل عجيبي از آماج سودجويان          ها  ديگر محوطه 

  .است
 قطعه سفال از    3252  تعداد ،در اين بررسي   .ط نيسن مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته است         توس تپهاين  
ي شاخص سفال از    ها  براي همين منظور نمونه   .  مربوط به طبقه بندي بود     ، بعد ةمرحل.  گردآوري شد  تپهسطح  
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ي سفالي بر اساس نوع قطعـه       ها   نمونه ،بندي سفالها براي طبقه . تفكيك شدند   گردآوري شده،  ةبين كل مجموع  
اين بخش از طبقـه     . ي منقوش انجام شد   ها   و نمونه  ها  همچنين طبقه بندي در بين بدنه     . از هم تفكيك گرديدند   

ي هـا   گـي ويژ ، نقوش ةچرا كه مطالع    است،  سبز بسيار مهم   تپة ةي منطق ها  بندي براي مطالعات و تعيين ويژگي     
  . كند فرهنگي و روابط حاكم بر يك منطقه را روشن مي

 چغـاميش،  تـل نخـودي،    توان همزمان با چغابنوت،     سبز را مي   تپةاساس مقايساتي كه انجام شد جايگاه       بر
در طي  . گيردرميرا در ب  ه   سوزياناي ميان  ة سبز مربوط به دور    تپة تاريخ پيشنهادي براي     ؛شوش دانست   و جوي

ي ها تقارن در بين نقوش هندسي سفالينه  و قرار گرفته   مورد تجزيه و تحليل    ، سفال و نقشهاي آن    ،اين پژوهش 
صورت يكي از اشكال هندسي است      ه  بدين صورت كه بخش اصلي طرح كه ب       . شود سبز به وفور ديده مي     تپة

اين . آورد ميوجود   هشود و تقارن را ب      تكرار مي  با تركيب شدن عناصر ديگر در قاب بنديهاي عمودي يا افقي          
  .دهد عناصر متقارن شايد برابر بودن آن طبقه از جامعه را نشان مي

 ،در ضـمن  .  نشان از يـك آرامـش اقتـصادي و سياسـي دارد            ،ظهور و پيدايش چنين سفالهاي ظريف و زيبايي       
گروههـاي  ع از   تقاضـاي متنـو   . گـردد  طور حتم بر تقاضاي مردمان آن جامعه بـر مـي          ه  ساخت چنين نوع سفالي ب    

 گذارد ثير ميأ و تكنيك ساخت سفالگران تها طرح مختلف بر انتخاب موارد مربوط به ساخت سفال از قبيل اشكال،
(Hardin, 1971).ه همين منظور بر اساس تقاضاهاي موجود در آن زمان چنين سفالهايي به اين سبك ساخته شدند  ب

  . در نتيجه توليد با تقاضا ارتباط مستقيم دارده؛د تقاضاها متفاوت بوماً خاص مسلّةو در هر قشر و طبق
تـراكم كمتـر در     . ، بيشتر اسـت   باشد  نيز مي  تپه بخشهاي سالم    ء كه جز  تپه در بخشهاي مركزي     ها  تراكم نمونه 

  .باشديل تخريب عوامل كشاورزي ميدله ست كه بها بخشهاي جانبي و حاشيه
ـ  به وسعت زياد از اهم     هتوج با   تپه الزم به ذكر است كه اين        ،در پايان  ـ  ي بـين   .ي برخـوردار اسـت    ت خاص

 ارتباط نزديكي وجود    ، پيچيدگي و اقتصادي آنها اغلب و نه به الزام         ة مكانهاي باستاني به احتمال و درج      ةانداز
 بيشتري ارائـه     بزرگتر باشد،خدمات اداري و اجتماعيِ     ، گمان بر اين است كه هر چه مكان        ،در اين رابطه  . دارد
). 1381 ،عليـزاده ( تـري دارد  پيچيـده  نظام اداري و اقتـصاديِ ،هد و از اين رو نسبت به مكانهاي كوچكتر       دمي
- بيها  بررسي تفاوت اندازه  . گيري مساحت محوطه است   ي باستاني، اندازه  ها  ت محوطه يتي تعيين اهم   سنّ ةشيو

 به  ييد اين مطلب نياز   أه ت  البتّ ؛)1381 ،هول( ردب  پي ها  توان به داليل تفاوت اندازه    زيرا با اينكار مي    فايده نيست، 
  .پژوهشهايي در اين زمينه دارد
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 هاي مورد مطالعههاي سفالـ ويژگي1 شماره جدول
 شماره

شناسه 
 سفال

رنگ 
نوع  رنگ پوشش خميره

نوع  رنگ نقش شاموت پوشش
 قطر دهانه كيفيت پخت

مترسانتي  نقش و تزئينات 

1 T:w13 اي روشنقهوه ماسه نرم رقيق نخودي نخودي  هندسي 20 ظريف كافي 
2  T:S14 سه نوار افقي در قسمت لبه 18 ظريف كافي آجري ماسه بادي رقيق نخودي نخودي 
3  T:D ـ 17 ظريف كافي  اي تيرهقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي 
4  T:s14 ايقهوه  ماسه رقيق نخودي نخودي  ـ 17 معمولي كافي 
5  T:V11 24 معمولي كافي - ماسه ريز رقيق نخودي نخودي - 
6  T:S13 فظري كافي - ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  22 - 
7  T:R12 20 ظريف كافي - ماسه بادي رقيق نخودي نخودي - 
8  T:R15 اي نقوش هندسي به صورت شانه 14 ظريف كافي  اي روشنقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي

  و خطوط موازي در پايين
9 T:V15 نقوش هاللي در قسمت بدنه 14 ظريف كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي 
10 T:W10 هندسي 22 ظريف كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي 
11 T:R12 14 معمولي كافي - ماسه بادي رقيق نخودي روشننخودي تيره - 
12 V:14 14 ظريف كافي - ماسه بادي رقيق نخودي قرمز آجري - 
13 T:W10 12 ظريف كافي - ماسه نرم رقيق نخودي نخودي - 
14 T:R14 يقرق - نخودي اي در قسمت لبه و نقش شانه 11 معمولي كافي  اي روشنقهوه ماسه بادي 

  نقوش هندسي در پايين
15 T:R12 هندسي 22 معمولي كافي  ايقهوه ماسه نرم رقيق نخودي نخودي 
16 T:T14 نقوش هندسي 20 ظريف كافي  ايقهوه ماسه نرم رقيق نخودي قرمز آجري 
17 T:S14 17 ظريف كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي روشننخودي تيره - 
18 T:T14 خطوط عمودي 16 ظريف كافي  - ماسه نرم رقيق نخودي نخودي 
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 ـ1ادامه جدول شماره 
 شماره

شناسه 
 سفال

رنگ 
نوع  رنگ پوشش خميره

نوع  رنگ نقش شاموت پوشش
 قطر دهانه كيفيت پخت

مترسانتي  نقش و تزئينات 

19 T:V13 قرقي نخودي نخودي  - 6 ظريف كافي  اي روشنقهوه ماسه نرم 
20 T:V13 هندسي - ظريف كافي  - ماسه نرم رقيق نخودي نخودي 
21  T:W14 5/27 ظريف كافي  آجري ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  هندسي 
22  T:W10 هندسي 26 ظريف كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي روشننخودي تيره 
23  T:T15 قرقي نخودي نخودي  هندسي 20 ظريف كافي  اي تيرهقهوه ماسه بادي 
24  T:R12 نوار موازي در قسمت پايين و  18 ظريف كافي  آجري ماسه بادي رقيق نخودي نخودي

  خطوط عمودي در قسمت مياني
25  T:S13 ب موازي 18 ظريف كافي مشكي ماسه بادي رقيق نخودي نخوديخطوط مور 
26  T:R13 اديماسه ب رقيق نخودي نخودي   هندسي  16  ظريف  كافي  ايقهوه 
27  T:V13 اينقش شانه  15  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  
28  T:V15 خطوط  افقي موازي  15  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  
29  T:S13 هندسي  24  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  
30  T:R13 هندسي  24  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  
31  T:S13 ب  24  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخوديخطوط مور  
32  T:V11 ب  19  ظريف  كافي  قرمز ماسه بادي رقيق نخودي  قرمز آجريخطوط مور  
33  T:V15 ايشانهنقوش   17  ظريف  كافي  اي تيرهقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  
34  T:V13 هندسي  16  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  
35  T:T15 هندسي  14  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي روشننخودي تيره  
36  T:S13 خطوط افقي موازي  12  ظريف  كافي اي و مشكيقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي  
قيقر نخودي تيره روشننخودي -  37   -  27  ظريف  كافي  ايقهوه ماسه بادي 



 
 ـ1ادامه جدول شماره 

 شماره

شناسه 
 سفال

رنگ 
نوع  رنگ پوشش خميره

نوع  رنگ نقش شاموت پوشش
 قطر دهانه كيفيت پخت

مترسانتي  نقش و تزئينات 

38  T:V15 18 معمولي كافي آجري ماسه نرم رقيق نخودي نخودي - 
39  T:S13 هندسي 16 ظريف كافي  ايقهوه  باديماسه رقيق نخودي نخودي 
40  T:R13 14 معمولي كافي  - ماسه نرم رقيق نخودي نخودي - 
41  T:13 12 ظريف كافي  اي تيرهقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي - 
42  T:S13 28 معمولي كافي  - ماسه ريز رقيق نخودي نخودي - 
43  T:T10 22 ظريف كافي  يقرمز آجر ماسه بادي غليظ نخودي قرمز آجري - 
44  T:W10 18 ظريف كافي  نخودي ماسه بادي رقيق نخودي نخودي - 
45  T:W10 18 ظريف كافي  ايقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي - 
46  T:15 12 ظريف كافي  - ماسه بادي رقيق نخودي نخودي - 
47  T:S13 هندسي 27 ظريف كافي  اي تيرهقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي 
48  T:R12 خطوط افقي موازي 18 ظريف كافي  اي ومشكيقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي 
49  T:T13 هندسي 16 ظريف كافي  اي تيرهقهوه ماسه بادي رقيق نخودي نخودي 
50  T:S14 هندسي 12 معمولي كافي  اي تيرهقهوه ماسه نرم رقيق نخودي نخودي 
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