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  :چکیده

یکی از مشخصه هاي فرهنگی شرق زاگرس مرکزي در هزاره سوم و دوره مفرغ قدیم گسترش 

در دشتهاي 1387در بررسی میدانی . زیستگاههاي مربوط به فرهنگ یانیق در این ناحیه است

زیستگاه مربوط به دوره  90محدوده شرق زاگرس مرکزي واقع در حوضه الوند ما توانستیم بیش از 

بر اساس تجزیه وتحلیل داده هاي بدست آمده از این بررسی در . رغ قدیم را شناسائی نماییممف

و با استفاده از روش هاي آماري رابطه بین موقعیت هر زیستگاه با عوامل  GISمحیط نرم افزار 

  بر این اساس طراحی مدلی توانستیم برخی از زمینه هاي ایجاد. محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند

استقرارها ي دوره مفرغ قدیم منطقه و همچنین رابطه بین زیستگاهها را با راههاي باستانی بین 

به .م از این منطقه عبور میکرده است را بیان نماییم .فالت ایران وبین النهرین که در هزاره سوم ق

ستقراري دوره مفرغ به ما این امکان را داد تا علل بسیاري از جابجائیهاي ا GISکارگیري نرم افزار 

قدیم را بر اساس مدارك باستان روشن نموده  و بدین ترتیب الگوهاي استقراري آنها را تشریح 

دیم را در  بعنوان نتیجه این تحقیق می توان نوعی سیستم شبه کوچروي وکشاورزي. نماییم 

  .نمودمقیاس محدودي به عنوان سیستم اقتصادي مردمان مفرغ قدیم این منطقه پیشنهاد 

  

فرهنـگ   باستان شناسی دوره مفرغ، زاگرس مرکزي، بررسی باستان شناسی، :هاي کلیديواژه

  .مدل هاي مکانی ،یانیق
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  :مقدمه

اجتماعی است کـه اغلـب    -یران نشان از روند تغییرات گستردة فرهنگیآغاز هزارة سوم براي اغلب مناطق ا

از اهم این تغییرات بر مبنـاي شـواهد و مـدارك    . آورندهاي شروع دورة مفرغ اولیه به حساب میآن را از نشانه

ي گیـر اي، و شـکل توان به تغییرات تکنولوژیکی و بافت جمعیتی، ارتباطات تجاري فرامنطقهشناسی میباستان

تـر در  رسد این تغییرات عمدتاً و در سـطوح پیچیـده  به نظر می. نخستین جوامع مبتنی بر حکومت اشاره نمود

فارس و حـوزة رود کـر و منـاطق وسـیعی از جنـوب شـرق و        احی جنوب غرب مانند شوش و دهلران، ناحیۀنو

  .شوداز پیچیدگی دیده می بین این سطوحتفاوتهایی هرچند  ،Frack) (1993,کرمان نیز اتفاق افتاده است 

شناسـی  ما در این مقاله با اتکاء به جدیدترین نتایج به دست آمده از بررسیهاي دقیق و پیمایشـی باسـتان   

هاي مهم از این دوره سعی خواهیم کرد تا ضمن شناسی در برخی از محوطهمنطقه، همچنین کاوشهاي باستان

ایـن دوره در نیمـۀ شـرقی زاگـرس مرکـزي، در عـین حـال        تشریح و توضیح ویژگیهاي فرهنگی ایستگاههاي 

  .تفاوتهاي اساسی و بنیادي این منطقه در دورة مذکور را با سایر نقاط ایران نشان دهیم

  

  :شناسیمحیطی منطقۀ شرق زاگرس مرکزي از دیدگاه باستانمنظر زیست

یهی است که هر منطقـه مشخصـات   این اصل بد، شناسیدر باستانساختارهاي جغرافیایی ثیرأت در رابطه با 

ایـن   ۀاز جملـ  .گـذارد ثیر مـی أهـا تـ  منحصر به فردي دارد کـه نـاگزیر بـر پراکنـدگی محوطـه      یطبیعی و زیست

فرانـک  (سوخت اشاره نمود منابع وجود میزان میزان بارش و  ،توان به وسعت زمینهاي قابل کشتمشخصات می

امـون اثـر یـا بـه عبـارت دیگـر مجموعـۀ        طی موجود در پیرمحیعوامل زیست در این افق مجموعۀ .)1381،هول

,Loak and Harris). زمـانی دارنـد   عوامل فضایی، نقشی موثر بر ایجاد بافتهاي اسـتقرار در هـر دورة   ایـن   (2006

هـا را بـا   میزان انطباق زیستگاهمیزان تأثیر آن در ایجاد هر زیستگاه، شناخت شناسی عالوه بر رویکرد در باستان

بلکه مجموعه این شرایط و انطباق آنها با دورة مـورد مطالعـه از اهمیـت    ط محیطی حاکم نیز میسر میسازد شرای

  .فراوان برخوردار است

 در ایـن راسـتا بـه ترتیـب اهمیـت عبارتنـد از      شرقی زاگـرس مرکـزي،    مهمترین مشخصات زیستی نیمۀ 

  . شش گیاهیان حاصلخیزي خاك و پومیانگین ارتفاع، منابع آب، مقدار و میز

شناسی بر مبناي مطالعه و تفسیر جدید رسوبات دریاچۀ زریبار بـه  ی مطالعات اقلیم باستانتاکنون نتایج کلّ

  نشـان   -تري راجع به تغییـرات آب و هـوایی در آن آمـده اسـت    که اطالعات دقیق- 1شناسیروش گرده فسیل

_____________________________________________________________________  

1. Palaeolimnology  
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اي بعـد از  منطقه پدید آمده و تغییرات عمده م به بعد وضعیت اقلیمی امروزي در.ق 5500که از حدود  میدهد

تـوانیم مهمتـرین مشخصـات زیسـت     بر این اساس امروز می. (Wasylikowa, et all, 2006)است  هآن دیده نشد

  . اطالعات زیستی فعلی تشریح و تبیین نماییم مطالعۀ خود را با اتکاء به مجموعۀمحیطی منطقۀ مورد 

که نیمۀ شرقی آن به نسـبت بخشـهاي غربـی از     میدهدس مرکزي نشان هاي توپوگرافی زاگربررسی نقشه

میانگین ارتفاع بیشتري برخوردار است یا به عبارت دیگر مجموعـه دشـتهاي پیرامـونی کوهسـتان الونـد، زون      

  ) 1بنگرید به نمودار شمارة . (اندمتر تشکیل داده 1550مرتفع زاگرس مرکزي را با متوسط ارتفاع باالتر از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غربی زاگرس مرکزي  به سمت شرق طولی افزایش نسبی ارتفاع از نیمۀ پروفیل: 1شمارةنمودار 

  

ایـن ویژگـی بـراي     ،در مجموع. به تنهایی عامل مهمی در برودت بیشتر منطقه است ،میانگین ارتفاع باالتر

؛ بـه نحـوي کـه کمتـرین     کلّ دشتهاي شرق زاگرس مرکزي سرما و یخبندان طوالنی را به همراه داشته اسـت 

مرکـزي تـاکنون در    درجه دماي زاگـرس  -35درجه و حداقل مطلق -8/91میانگین متوسط شبهاي دي ماه با 

افتد و ایـن  روز یخبندان در آن اتفاق می 137همدان به ثبت رسیده است؛ در حالی که به طور میانگین ساالنه 

شناسی، به تنهائی به این مسئله از نگاه باستان). 1387علیجانی، (بیشترین آمار براي کل زاگرس مرکزي است 

 Levine)نوسنگی در این منطقه تلقـی شـده اسـت    گیري زیستگاههاي دورةعنوان عاملی مهم براي عدم شکل

and Young, اي قدیمتر از فاز مس و سـنگ قـدیم سـه گـابی     طوري که تاکنون در این ارتفاع دورهبه  (1986

  ).1382ویت و دایسون، (شناخته نشده است  ،الی فرهنگی منطقهدر تو) کنگاور XIفاز(
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برخـوردار اسـت و شـرایط         ی مطلـوب نسـبتاً  منطقۀ شرق زاگـرس مرکـزي از حیـث منـابع آب از وضـعیت      

 موجب شده تـا سـاالنه بخـش عظیمـی از نـزوالت جـوي در        ،آهکی 1شناسی زاگرس، و وجود کارستهايزمین

ها و نهرها را تغذیـه  جاي گرفته و در فصول گرم به صورت چشمه و سراب، رودخانههاي این نوع کارستها حفره

حـداکثر   ع در فصول مختلف سال متغیر باشـد، تا میزان آبدهی این نوع مناب هدیگرداین سیستم موجب . کنند

س زاگـر  3در خصوص آب سـنجی  2به طوري که اکارت در ماههاي پاییز است، آن در ماههاي بهار و حداقل آن

هیدروگرافی کارستهاي موجود در کوههاي آهکی زاگرس نیـز داراي اهمیـت قابـل تـوجهی اسـت؛      «: گویدمی

     بـرداري کشـاورزي قـرار    که به طور فصلی از آب پر شـده و مـورد بهـره    5هابزرگ وکوچک و پولیه 4هايدولین

) نظیـر دریاچـۀ زریبـار   (آیند می هاي کارستی به وجودهاي چشمههایی که از آبگیرند و همچنین دریاچهمی

  )157: 1365اکارت، . (آیندهاي کارستی به شمار میاي از پدیدههمگی مجموعه

 ســاالنهمیلیمتــر  600تــا  400در مجمــوع قرارگیــري بخــش مــورد مطالعــۀ مــا در میــانگین همبــاران 

بخش شرقی و غربـی آن   بینزون باالي کشت دیم قرار داده است، منطقۀ زاگرس را در  )70: 1387علیجانی،(

تـا   1955از سـاله   10دورة میانگین بارش ساالنه طـی   .رش ساالنه تفاوت اندکی وجود دارداز نظر میزان بااما 

نیمۀ غربی دارد که ایـن رونـد در   به نسبت حکایت از کاهش تقریباً نوزده درصدي بارش در نیمۀ شرقی  1964

متوسط بارش کمتـر بـین    .)گزارشهاي ساالنۀ هواشناسی همدان( شودهاي آماري به تقریب دیده میۀ دورهکلی

توانسته در طول تاریخ میزان ریسک ناشی از خشکسـالی و بـروز قحطـی در نیمـۀ شـرقی را بـه       می دو منطقه

باالتر از حـد کشـت دیـم،     نگین بارش ساالنۀنسبت نیمۀ غربی بیشتر تهدید کند؛ چرا که علیرغم باال بودن میا

هـاي متعـدد و در   اي نامنظم ناشی از بارش کمتر از میانگین موجـب بـروز خشکسـالی   هاي دورهتنش  همواره

اي از ایـن تهدیـد محیطـی در    ،گونه2شمارةنمودار . یهاي وسیع جمعیتی را به دنبال داشته استنتیجه جابجائ

  ) 148: 1387علیجانی، ( میدهدرا نشان 1985تا  1964طی سالهاي 

 1978، 1973، 1970سـالهاي خشکسـالی  عالوه بر خشکسالیهاي یکساله مانند م که بینیمیدر این نمودار 

عمالً بسـیاري از روسـتاها را متـروك و     1968تا  1963ساله طی سالهاي  5همدان، بروز یک دوره خشکسالی 

_____________________________________________________________________  

1. Karstes
2. Ekartes  
3. Hydrography

4.)Dolin (ها و سرابها را گردند و در فصول خشک چشمهآب پر میهاي آهکی که در طول ایام پر بارش از هاي موجود در صخرهحفره

  .کنندمیتغذیه 

5  .)poli (کلیومترمربع 300وسعت این زمینها گاه تا ، شودکارستی گفته می ۀواقع در منطق ۀاصطالحی است که به زمینهاي زراعتی فرو رفت 

.رسدنیز می
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ر کمتـ  یهمین امر به نوبۀ خود در طول زمان تـراکم جمعیتـ  . اي وادار نموده استجمعیت را به کوچ فرامنطقه

اي کـه امـروزه در بررسـیهاي          مسـئله  نسـبت غـرب را بـه همـراه داشـته اسـت،       در بخش شـرقی زاگـرس بـه   

  . شناسی نیز روشن استباستان

در مجموع شرایط فوق موجب ایجاد شبکۀ روان آبها به عنوان زهکش طبیعی منطقه شده است کـه شـامل   

متـر مکعـب    48/32ماسی آو با متوسط دبـی سـاالنه   رودخانۀ دائمی گا. دو حوضۀ آبریز داخلی و خارجی است

فرهنگ جغرافیائی رودهـاي  (در محل ایستگاه هیدرومتري پل چهر،  1372تا  1348ساله  26طی دورة آماري 

گیرد و طی مسیر خـود  به عنوان سرشاخۀ اصلی حوضۀ آبریز کرخه علیا از نهاوند سرچشمه می) 1384، کشور

سنقر و دینور ضمن ایجـاد   مالیر، نهاوند، کنگاور، اسدآباد،و روان آبهاي دشتهاي با دریافت بسیاري از رودخانه 

از ایـن رو ایـن    ،)1367، بـدیعی ( ریـزد شرایط مطلوب زیستی نهایتاً با نام سیمره و کرخه به خلیج فـارس مـی  

یمـه  تر است؛ در حالی کـه عمـده شـریان طبیعـی ن    بخش شرق زاگرس مرکزي داراي منابع آب کافی و دائمی

متر مکعب در ایسـتگاه   27/8که با دبی متوسط میدهدچاي تشکیل شمال غربی کوهستان الوند را رودخانۀ قره

بـه نسـبت   ) 1364مهندسـین مشـاور جامـاب،     _وزارت نیـرو  _طرح جـامع آب کشـور  (هیدرومتري خماجین 

  ).1بنگرید به نقشه شمارة ( تر و فصلی استآبگاماسی آو کم

  

  : پوشش گیاهی

اخـتالف  شناسـی  از نظر خاك. شرایط اقلیمی و نوع خاك است: گیاهی هر منطقه متأثر از دو عامل پوشش

گیري چند نوع خاك بـا  اعث شکلبهاي مرتفع،  اي و کوه هاي میان جلگه ارتفاع زیاد در بعضی نقاط مثل دشت

هـا  آنحصوالتی که بـر روي  نوع م از نظرها  این خاك. است  هاي خاص خود در این ناحیۀ جغرافیایی شده ویژگی

هـاي   خاکهاي کوهستانی، خاك :نوع  کلی است که از این چهارنوع، سه  بندي کند، داراي چهار تقسیممی  رویش

ــوه ــوطیخاک واي  قه ــاي بل ــگ ه ــین ،رن ــاي  زم ــدة ه ــتعم ــا و دره دش ــا ه ــش  ي ه ــزي را پوش ــرس مرک زاگ

  .)265-280 :1374کردوانی،(میدهد

که نسـبت خاکهـاي حاصـلخیز در     میدهدشناسی منطقه نشان هاي خاكهدر عین حال بررسی بیشتر نقش

  ) 319-34: 1386 دوان و فاموري،. (غرب زاگرس مرکزي به نسبت شرق بسیار بیشتر هستند

، بـا میـانگین نـزوالت    )و جنگلی علفی(، جزء مناطق استپی کوهستانیناحیۀ زاگرس مرکزي از نظر اقلیمی

 تـرین منـاطق  که به این سـبب یکـی از مناسـب   شود  می بندي در سال طبقه لیتر میلی 450تا  350جوي بین 

در حالی که نیمـۀ شـرقی فاقـد منـابع     ، )66: 1369قبادیان، (داده است برداري چراگاهی کشور را تشکیل  بهره

 جنگلی اما داراي ذخایر فراوان منابع مرتعی است و این امر موجب تداوم زندگی مبتنی بـر دامـداري تـا زمـان    

  . حاضر در منطقه شده است
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  : هاي باستانیراه

شناسی زاگرس است کـه  زمین هاي، متأثر از ویژگیوجود شبکۀ راهها و ارتباط بین مناطق مختلف زاگرس

هـاي طبیعـی شـکل داده اسـت و در طـول تـاریخ       کوههاي موازي و درهسیماي کلی منطقه را به صورت رشته

هـاي ترانزیـت   ممکن و میسر بوده است، یگانه معـابري کـه حتـی جـاده     هاهرگونه ارتباط از طریق همین دره

مهمترین این راهها معبر طبیعی است که در دوران تاریخی به. گذرندبه نوعی از همان مسیرها مینیز امروزي 

ارتبـاط بـین   ایجـاد  الیه غرب به شرق ضـمن  این راه اصلی از منتهی. نام جادة بزرگ خراسان نیز معروف است

 ،خود به عنوان یک کانون و مرکز ثقل بسیاري از استقرارها در طـول تـاریخ   ،النهرینکنان فالت ایران با بینسا

الیـه  هـاي زاگـرس از منتهـی   به موازات دره ،عالوه بر آن راه تجاري و قدیمی شوش با منطقه. مطرح بوده است

 پیونـدد  گودین به همان جـاده بـزرگ مـی   نهاوند وسپس در نزدیکی تپه  ،خرم آباد به دشتهاي بروجرد، مالیر

 ,Weiss and Young(ار شوشی با مناطق مرتفع زاگـرس اسـت   این همان مسیر معروف تج .)2بنگرید به نقشه (

  . خوزستان است -نهاوند -کرمانشاه و کنگاور–اصلی همدان  که امروز منطبق با دو جادة )1975

  

  :زاگرس مرکزيمروري بر مطالعات پیشین دورة مفرغ قدیم در 

تاکنون هیچ کار مستقلی راجع به شناخت دورة مفرغ قدیم زاگرس انجام نشده است؛ اما براي نخستین بـار  

محوطه مربوط به دورة مفرغ قـدیم را   5حداقل 1961کایلر یانگ از غرب ایران در سال  بررسی فراگیر،یک در 

وي به دنبـال ایـن بررسـی     . (Young, 1966: 228-39)در دشتهاي شرق زاگرس مرکزي شناسایی وگزارش نمود

هاي فرهنگی و استقرارهاي موجود در شرق زاگـرس مرکـزي تپـه    شناسی و به منظور تبیین توالی دورهباستان

گودین را جهت کاوش انتخاب نمود که در نتیجۀ کاوش، آثار استقراري از دورة مفرغ قدیم با سفالهاي شاخص 

قرار داشـت شناسـایی نمـود و ارتبـاط ایـن       V طبقۀفاصله بر روي دژ بیضويکه بال IVدر طبقۀ را ارس  -کورا

:Young and L.Levine, 1969)فرهنگ با فرهنگ مشابه در یانیق تپه تبریز را مطرح کرد  و از اینجا بود کـه   (10

   پدیدة مهاجرت و استقرار اقوام آشنا بـا فرهنـگ یـانیق از شـمال غـرب بـه حـوزة زاگـرس مرکـزي در حـوزة           

  .  شناسی غرب وارد شدباستان

 V/VIاما آنچه به عنوان شاخصی براي دورة مفرغ قدیم تاکنون در حد فاصل دورة نفـوذ اوروکـی در طبقـۀ    

گـردد  می که شاخص دورة مفرغ میانی و جدید محسوب III گودین از اواخر مس و سنگی جدید و دورة گودین

کاوشهاي گودین یافت شده و مالك و شاخصـی بـراي    IVي طبقۀا موادي بود که در انباشتهاوجود داشت، تنه

گسترش ایـن فرهنـگ در    1975تا سال )  126: 1382ویت و دایسون، (گردد مفرغ قدیم زاگرس محسوب می

شناس ایرانی و کایلر یانگ دشـت کنگـاور   در این سال مهدي رهبر، باستان. شدمنطقه چندان جدي تلقی نمی

محوطـه و تپـۀ باسـتانی از دوران مـس و سـنگ       150قرار دادند که طی آن بیش از  را مورد بررسی پیمایشی
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محوطـۀ آنهـا آثـاري از دورة     18تا دورة اسالمی متأخر را شناسایی نمودند کـه در بـیش از   ) XIگودین(قدیم 

و  هدف از این بررسی تجزیه و تحلیل جمعیتـی ). 1353یانگ و رهبر، (یافت شده است  IVمفرغ قدیم گودین 

گزارش فشردة ایـن بررسـی توسـط یانـگ      .ی به تفکیک هر دورة فرهنگی بودهاي باستانتحلیل مکانی محوطه

.(Young, 1975)منتشر شد

گـرس مرکـزي بـود    بررسی دورة مفرغ قدیم در برخی از دشتهاي شرق زا ،آخرین کار مستقل در این رابطه

امنـۀ جنـوب غربـی    راکم زیسـتگاههاي ایـن دوره در د  ه آن نشان از تـ نتیجۀ اولی که توسط مترجم انجام شد و

  ).1386مترجم و مافی، (کوهستان الوند داشت 

  

  : گاهنگاري دورة مفرغ در شرق زاگرس

م منطقۀ زاگرس مرکزي با دو پدیـدة جدیـد مواجـه    .به هر روي در پایان هزارة چهارم و آغاز هزارة سوم ق

در قالـب پایگاههـاي تجـاري و همچنـین نفـوذ و       IIشـوش  النهـرین و نفوذ فرهنگ اوروك از جنوب بین: است

هاي جمعیتی جدید از مرزهاي شمال غربی حوضۀ دریاچه ارومیه به نام فرهنگ یانیق یا پدیدة پراکندگی گروه

هـاي بعـد از دورة نوسـنگی    مهم اینکه این فرهنگ که نخستین بار خود در الیـه . در زاگرس مرکزي IVگودین

کند، مرتبط با فرهنگهاي مناطق قفقاز و شـرق آنـاطولی تشـخیص    گوي تپه ظهور پیدا می Kیانیق تپه و دورة

,Brwon) داده شده است 1951).

م بخشهاي وسیعی از شمال غرب و غرب ایـران تحـت نفـوذ و اشـغال قـومی      .ق 3000تا  3200در حدود 

مالً بـا فرهنگهـاي پیشـین    جدید در آمد که ویژگیهاي مادي فرهنگی آنها مانند معمـاري و سـاخت سـفال کـا    

,Burneyتفاوت داشت 1961: گیري این فرهنـگ  شناسی محل نشو و نما و شکلتاکنون مطالعات باستان .) (138

بـه ایـن اعتبـار امـروزه     ). (Sagona, 2004: 80-96را در حدود دو رودخانۀ کورا وارس در قفقاز اثبات نموده است

نامند؛ اما چون نخستین بار آثار آن در ایران بـه طـور گسـترده از    میارس  –این فرهنگ را به نام فرهنگ کورا 

   شـود کاوشهاي تپه یانیق نزدیک شهر تبریز یافت شد در ایـران گـاه بـه نـام فرهنـگ یـانیق نیـز نامیـده مـی         

)Dyson, 1968: در دیگر مناطق تحت نفوذ مانند شـرق آنـاطولی ومـاوراء قفقـاز، بـه اسـامی        این فرهنگ .)310

:Burney and Lang, 1958(، ماوراء قفقاز، مفرغ شـرق آنـاطولی   Eفی مانند نئولیتیک قفقازمختل ، و در مرکـز  )57

اینهـا تمامـاً مربـوط بـه یـک پیکـرة        ).Young, 1969: 9(شـود  نامیده مـی  IVغرب ایران به نام فرهنگ گودین

غـرب ایـران را تحـت نفـوذ و      از شمال غـرب و  ا نیمۀ هزارة سوم بخشهاي وسیعیفرهنگی وسیع هستند که ت

 طالئی،(شد میاشغال خود در آورده بود و به عنوان یکی از چهار پهنۀ عصر مفرغ مناطق مختلف ایران قلمداد 
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. گردیـد هندسـی منحصـر مـی    فال نزد این قوم فقط به نقـوش کنـدة  تکنیک اصلی ساخت و تزئین س). 1374

ند که اهاعتقاد دارد که این مردم قومی شبان و کوچرو بودکاشف این فرهنگ در شمال غرب ایران  1چارلز برنی

از بیش از هـر مـادة دیگـر    قبالً به خاطر نوع زندگی متحرك و زیستگاه جنگلی در نواحی قفقاز ظروف خود را 

تنها نقش ثابت و پایدار ممکن بر روي چوب صرفاً نقوش کنده است؛  اند بنا بر ماهیت این مادههساختچوب می

و تـا مـدتها دور از زیسـتگاه اصـلی آن را ادامـه       د را بر روي سفال انتقال دادهعداً این سنت فرهنگی خواینان ب

تاکنون آثار این قوم عالوه بـر منـاطقی در شـرق آنـاطولی و حوضـه       .(Burney and Lang, 1958: 52)نداهدادمی

,Burneyقفقاز، در ایران در حوضۀ شرق دریاچـۀ ارومیـه   1961: کوهسـتان الونـد   دشـتهاي پیرامـونی    و (138-9

  .همدان یافت شده است

گذاري بـه شـیوة رادیـو کـربن توسـط      براي تشخیص دورة زمانی این فرهنگ در گودین تپه دو نمونه تاریخ

الزم بـه  . م دارنـد .یانگ ارائه شده است که هر دو اشاره به تاریخ این پدیدة فرهنگی به نیمه اول هزاره سـوم ق 

تـرین فـاز   وتحتانی( Vترین الیۀ گودینبلکه از فوقانی IVدو نمونه نه از نهشتهاي خود طبقه  ذکر است که این

هاي فتـرت دیـده شـده قبـل و یـا بعـد از ایـن        از این رو ممکن است دوره. برداري شده استنمونه) IIIگودین

  .فرهنگ را نیز شامل شده باشد

V 2932فوقانی گودین الیۀ از  –نمونۀ الف  ±103 .B.C  

III 2217±124  B.C از فاز تحتانی گودین –نمونۀ ب 

  (Dyson, 1968: 310)داند م می.دایسون هم شروع این استقرار را کمی بعد از هزارة سوم ق

اما نتایج آخرین تاریخ رادیو کربن از نهشتهاي تحتـانی مربـوط بـه ایـن فرهنـگ در تپـه گـوراب واقـع در         

که قدیمترین الیۀ اسـتقراري ایـن فرهنـگ در    در حالی. گزارش شده استالیه دشت مالیر به شرح ذیل منتهی

شناسایی شده بود که بالفاصله بر روي انباشتهاي با مواد فرهنگی اوروکی قرار داشت اما اولـین   36الیۀ شمارة 

 30، یعنی چهارمین نهشت مربوط به این فرهنگ در تپه گوراب تـاریخ  33از الیۀ  OXA-18093نمونه به شمارة

مربوط به آخرین الیـه اسـتقرار فرهنـگ     25از کاتالوگ  OXA-17792بود و سپس نمونۀ شمارة م .ق 2409 ±

در دست است که پس از آن ایـن فرهنـگ توسـط فرهنـگ     م .ق 2159 ± 31در این محوطه تاریخ  IVگودین

ه شروع این فرهنگ به رسد کاز این رو به نظر می. گرددبا سفالهاي نخودي منقوش جایگزین می III-5گودین 

قبـل   22گذاري گودین جدیدتر باشد؛ در حالی که از طرف دیگر، حداقل تا سدة منطقۀ زاگرس نسبت به تاریخ

در تپه گودین با آخـرین مرحلـه از    III-6توان در همزمانی فاز گودین دلیل آن را می. از میالد دوام آورده است

_____________________________________________________________________  

1. Charles Alen burney
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خاکسـار،  (اثـري نبـود   III-6ن محوطـه از زیسـتگاه دوره گـودین    این فرهنگ در گوراب تلقی کرد، زیـرا در ایـ  

1385.(  

در یـانیق   اختالفاتی وجـود دارد؛  در خصوص نحوة شروع این فرهنگ در تپۀ گودین با یانیق تپه آذربایجان

 ولـی  شـود، یاد می شود که از آن به عنوان دورة مفرغ قدیمهاي گرد آغاز میتپه شروع این دوره با ساخت خانه

در تپه گودین در اولین اسـتقرار   شود؛ درحالیکههاي راست گوشه مشخص میفاز دوم این دوره با ساخت خانه

از این رو در مقایسـه بـا یـانیق تپـه ایـن      .  شودهاي راست گوشه دیده میمربوط به این فرهنگ بالفاصله خانه

  .1دوره در گودین مربوط به فاز دوم مفرغ قدیم است

نه با مدارك گاهنگاري کـه بـا تفـاوت عمیـق در سـبکهاي سـفالی        IIIو  IVگودین و دورةحد فاصل بین د

 منظور تغییـر جمعیتـی  (که در بین این دو دوره هیچ فاصله یا شکاف زمانی  میدهدو این نشان  شودتعیین می

  .)1385طالئی، (اتفاق نیفتاده است ) است

د ماهیدشت و دهلران نیز حکایت از نـوعی گسسـت   از سوي دیگر مطالعۀ دیگر مناطق زاگرس مرکزي مانن

هـایی از ایـن مرحلـه    تاکنون نشانه. دارد III گاهنگاري از دورة مس و سنگی جدید به دورة مفرغ میانی گودین

در مقیاس محدود در کاوشهاي چغاماران به دست آمده که ارتباط ساکنان این بخـش از زاگـرس در نیمـۀ اول    

اما نتـایج سلسـله     )116: 1382 ویت و دایسون،( میدهندرا نشان  IIIو  IIهاي قدیم م با سلسله.هزارة سوم ق

مطالعات هیأت دانمارکی در حوضۀ هلیالن یأ جنوب زاگرس مرکزي نشان از نوعی گسست کامل و به عبـارتی  

,Mortensen( نشین در منطقه داردرواج مجدد شیوة دامداري کوچ 1976: 45.(  

گیـري فرهنـگ   شرق زاگرس مرکزي به مرکزیت کنگاور تا همـدان بـه صـورت شـکل    این نوع تغییرات در 

را با یک  Vبافت گودین  انگ جایگزینی این فرهنگ در شود؛ هر چند یبا تراکم نسبتاً زیاد دیده می IVگودین 

شـکاف   کیلومتري شرق گودین هیچ نشانی از یک 60هاي تپه گوراب در یافتهاما کند، ساله ذکر می 50تاخیر 

مـدت  هـاي کوتـاه  بر این اساس علیـرغم احتمـال تـنش   ). 1385خاکسار، (میدهدزمانی بین دو دوره را نشان ن

ها به عنوان عامل گسست فرهنگی در منطقه چندان منطقی به نظـر  اقلیمی در منطقه، فرض نمودن این تنش

  . رسدنمی

دشـت همـدان و    ال کنگـاور در مالیـر،  ی از شرق و شـم هاي مرتبط با این فرهنگ در مناطقدیگر مجموعه

,Swiny)نواحی بیجار و میاندوآب  و اخیراً چند محوطه در جنوب غربی سگزآباد و حاشـیه غربـی دشـت     (1975

  ).1385فاضلی نشلی، (قزوین یافت شده است 

_____________________________________________________________________  

1. Early Bronze Age  II
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  : بررسی میدانی

ي اسـدآباد، کنگـاور،   براي انجام این کار ما تمامی دشتهاي واقع در پیرامون رشته کوه الوند شـامل دشـتها  

نهاوند، سنقر، صحنه و تویسرکان در جنوب غرب و دشتهاي همدان، کبودرآهنگ در ضـلع شـمال غربـی ایـن     

بررسی به شیوة پیمایشـی و ثبـت هـر زیسـتگاه بـه      . کوهستان را به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار دادیم

محیطـی  اطالعـات محوطـه و ویژگیهـاي زیسـت     کلیۀ اطالعات مورد نیاز از قبیـل . نگاري انجام شدروش مکان

. پیرامون اثر ثبت و ضبط گردید

محوطـه در مسـاحتی کمتـر از     90تعدد و وسعت استقرارهاي مربوط به این فرهنگ، که تعداد آنها بالغ بر 

، بـه روشـنی گویـاي یـک حرکـت      )2و جـدول شـمارة    3 شـمارة نقشۀ (شناسایی شدند کیلومترمربع 10000

مرکز ثقل این زیستگاهها بر مبناي محاسـبه بـه روش نزدیکتـرین همسـایه در     . ر منطقه بودجمعیتی بزرگ د

اما دامنه نفوذ آنان هرگز از کـوه بیسـتون بـه    ). 3شمارةنمودار (کیلومتري شمال تپه گودین قرار دارد  5حدود 

ایـن دوره بایـد    این بدان معنی است که تمرکز ثقـل اسـتقرارهاي   .ربی زاگرس مرکزي وارد نشده استبخش غ

در این منطقه وجـود داشـته   باید وابسته به مجموعه شرایط محیطی و فرهنگی باشد که قبل از هر جاي دیگر 

نتیجۀ بررسیهاي اخیر در دشتهاي کنگاور و صحنه حوضۀ آبریز گاماسی آو به روشـنی نشـان از تـراکم    . باشند

این الگـو بـه روشـنی نشـان از     . ها داردودخانهبیشتر جمعیت اجتماعات دورة مس و سنگی جدید در نزدیکی ر

لخیز توانسته مانع از دستیابی این قوم به زمینهاي حاصهمین امر می. رواج شیوة کشاورزي آبی در منطقه دارد

در همـین حـال بـر    . گردیـده باشـد   هکه داراي شرایط مطلوبتر کشاورزي بـود  و مستعدتر بخش غربی زاگرس

از دورة میـانی   انگین ارتفـاع زیسـتگاهها  ررسی یانگ و رهبر از دشت کنگاور میحسب تجزیه و تحلیل گزارش ب

 .)1353رهبـر و یانـگ،   (کاهش یافته اسـت  ) VIIو  VI(و سنگی جدید به مس )IXو  Xگودین (مس و سنگی

اینها نشان از نوعی حرکت جمعیت بومی منطقه از زون مرتفع به دشتهاي حاصـلخیز وحواشـی رودخانـه دارد    

برداري از توان محیطی، بایستی با تغییر شیوة معیشت از دامداري بـه کشـاورزي همـراه    حسب نوع بهره که بر

از سوي دیگر این شرایط عمالً زمینه را براي قومی دامدار فراهم آورد که به تـدریج از اواخـر هـزارة    . بوده باشد

جنوبی را در پـیش گرفتـه بودنـد و     راه سرزمینهاي ،چهارم و در پی تغییرات زیست محیطی در خاستگاه خود

,Rothman)خیلی زود مناطق زیادي از شرق آناطولی  ,Amiran)، شمال سوریه(1997 شمال غرب ایـران   ،(1965

(Burney, ,Young)و غرب ایران (1961 الگـوي آرایـش ایـن زیسـتگاهها در شـرق      . را در پیش گرفته بودند (1966

هاي غربی و لرسـتان را بایسـتی ناشـی از وجـود جمعیـت بـومی در آن       زاگرس مرکزي و عدم گسترش آنها به مرز

مشـابه  . اي غرب زاگـرس شـدند  مناطق قلمداد کرد که مانع از پیشروي بیشتر این قوم به مناطق حاصلخیز و جلگه

و در تمرکز این فرهنگ بیشتر در زون مرتفع شـرق دریاچـه   . این الگو قبالً در حوضۀ دریاچۀ ارومیه نیز اتفاق افتاد

هایی مانند گوي تپه، یانیق و هفتوان گزارش شده نه در درة سلدوز و بخش غرب و جنوب دریاچـۀ ارومیـه   محوطه
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تنها مواد اندکی از این فرهنگ که حاصل ارتبـاط تجـاري بـوده از دورة    . هاي وسیع و حاصلخیز بودکه داراي جلگه

VII A-B  مشـابه ایـن الگـو در شـرق آنـاطولی در دشـت       ). 169: 1382ویت و دایسون، (حسنلو گزارش شده است

,Rothman and  Gülriz Kozbe)موش نیز اخیراً براي توزیع این فرهنگ گزارش شده است 1997).   

در هـر حوضـۀ زیسـت محیطـی     . نکتۀ بسیار مهـم اسـت   توزیع این زیستگاهها بر مبناي اندازه گویاي یک

  :زه مواجه هستیممحدود ما با دو گروه از زیستگاهها از نظر اندا

عـالوه بـر    مدتاً در حاشیۀ دشت قرار دارنـد و هکتار که ع 3گروه زیستگاههاي بزرگ با اندازة بیش از  -الف

نزدیک به معابر طبیعـی وراههـاي    بایستآب دائمی و زمینهاي حاصلخیز می دسترسی به حداقل یکی از منابع

برداري اقتصادي مبتنی بر کشاورزي و تجـارت را نیـز   رهاین الگو مهمترین پتانسیل و شرایط به. باستانی باشند

بنگرید بـه جـدول   (هاي کوچکتر کمتر است ها در هر دشت به نسبت محوطهتعداد این محوطه. به همراه دارد

      هـاي خاکسـتر و بقایـاي سـوخته در ایـن      هـا حجـم بسـیار زیـاد تـوده     ویژگی دیگـر ایـن محوطـه   ). 2 شمارة

هـاي شـمال غـرب    مورد بررسی ما بلکـه در محوطـه   هاي منطقۀت نه تنها در محوطهاین خصل. هاستمحوطه

کـار تجزیـۀ ایـن     1.مانند یانیق تپه نیز گزارش شده و همین امر موجب نامگذاري آن به این اسـم بـوده اسـت   

ضـوالت  خاکسترها در تپه پیسا در کاوش سال اخیر نشان داد که بافت آن تماماً از نوع بافت خاکستر علفـی و ف 

شناسی آن از وجود حجم زیاد دام در محوطه است که مدارك استخوان این امر به روشنی حاکی. حیوانی است

  ) 1387 فر و مترجم،محمدي(کند را کامالً تأیید می

 ها در هر دشت و حوضـۀ شامل تعداد بیشتري از کل محوطهکه هکتار  3گروه زیستگاههاي کوچکتر از  -ب

نظـر  از . رسـد مـی هکتار نیز کوچک /. 2 گاه بهها این محوطهمحدودیت و کمی وسعت . اشندبوابسته به آن می

هاي گروه الـف  ی از پیرامون محوطهمعیندر یک شعاع  موقعیت مکانی، زیستگاههاي مربوط به این گروه عمدتاً

در عـین حـال   . تر اسـت قرار دارند و در مجموع میانگین ارتفاع آنها به نسبت میانگین ارتفاع دشت بسـیار بـاال  

تنـاوب  . بیشترین پتانسیل فضایی آنها وجود مراتع و دوري از زمینهاي مرغوب کشاورزي و راههاي اصلی اسـت 

 IVهاي دشت بسیار کمتر و اغلب مربوط به همان فاز گودین هاي فرهنگی در این گروه به نسبت محوطهدوره

رسد این شیوه و الگوي زیستی بیش از هـر دورة دیگـر و   می به هر روي به نظر. است IIIوگاه موادي از گودین

  . شکل گرفته باشد IVشاید براي نخستین بار در همین فاز گودین 

  

  

_____________________________________________________________________  

.هاي حجیم خاکستر در این محوطه این اسم بدان داده شده استق، واژة ترکی به معنی سوخته است که به سبب وجود تودهیانی.1
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هاي شناسـایی شـده نشـان داد    در محوطه IVهاي سفالی فاز گودین بندي گونهنتایج اولیه بررسی و طبقه

اي و حتی گـاه  نوعی تفاوت درون منطقه پرداخت و تزئین سفال، ر ساخت وکه علیرغم وحدت کلی و سبکی د

بدین معنی که علیرغم وحدت سبکی در ساخت سفالهاي سیاه و خاکسـتري   .جود دارداي بین سفالها ومحوطه

هـا نشـانی از پـر    خاص تزئین شده بودند، اغلب ایـن کنـده   روش داغدار پرداخت و با نقوش کندةکه عموماً به 

اما نوع رنگ سیاه به لحاظ شدت و کنتراسـت، نـوع و مقـدار    . ترکیبات گچی را در خود داشتند شدن مجدد با

هـا  ایـن . اي به محوطۀ دیگر تفاوت داشـت شاموت، میزان پخت و حتی ترکیب کلی نقوش کنده گاه از محوطه

تکنیکی گروهی از بندي ارتباط بر حسب این طبقه. شونداي از تولیدات محلی از یک سبک کلی تلقی مینشانه

بـه گـروه الـف بـه خـوبی بـا تعـدادي از         متعلّـق هاي هر زیستگاه بـزرگ در میانـه و یـا حاشـیۀ دشـت      سفال

  . ی پیرامون آن قرار داشتندمعینگردید که اغلب در شعاع زیستگاههاي کوچکتر از آن مشخص می

قـدیم در شـرق زاگـرس مرکـزي     این الگو با تفاوتهاي اندك در فاصله، براي کل زیسـتگاههاي دورة مفـرغ   

  .عمومیت دارد

  

  هاي دورة مفرغ قدیم بر حسب اندازه و به تفکیک دشتتوزیع محوطه: 2شمارةجدول 

  

هـاي فرهنگـی اسـت درکـل     انگین ارتفاع انباشت که خود ناشی از تداوم استقرار و همچنین تـوالی دوره می

هکتار واقع  3هاي کمتر ازمتر است اما میانگین ارتفاع انباشت در محوطه 48/6هکتار،  3هاي بزرگتر از محوطه

هـاي  کـه محوطـه   میدهـد لگو نشان به عبارت دیگر این ا .متر است 2هاي بزرگتر تنها ة زیستی محوطهدر حوز

اي بـراي زیسـتگاههاي بزرگتـر مطـرح     هاي حاشیهبه دورة مفرغ قدیم و به عنوان محوطه متعلّقکوچکتر تنها 

  . اندبوده

  

  : گیريتجزیه و تحلیل و نتیجه

که در اواخر هـزارة چهـارم و   میدهدشناسی شرق زاگرس مرکزي نشان ۀ حاصل از بررسی باستاننتایج اولی 

م این منطقه دچار تغییرات مهم جمعیتی و فرهنگی شده است که از آن جمله نوعی تغییـر  .آغاز هزارة سوم ق

  همدان  صحنه  سنقر  تویسرکان  نهاوند  مالیر  اسدآباد  کنگاور
  

  کل آثار  9  4  9  8  18  14  15  13

7  6  4  6  0  1  0  3  
  هکتار 3 <و= 

  هکتار 3>  6  4  8  8  12  10  9  6
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 حاشـیۀ  طـرف  ترك زیستگاههاي واقع در مناطق مرتفـع بـه    ي استقراري دورة مس و سنگ جدید ودر الگوها

فع شـرق زاگـرس مرکـزي    کاهش جمعیت بومی در زون مرت. ها و نواحی پست وحاصلخیزتر بوده استرودخانه

کـه مراتـع فـراوان ایـن بخـش       هعمالً زمینه را براي ورود یک گروه جمعیتی با مواد فرهنگی خاص ایجاد نمود

رد پاي ورود این قوم از طریق مناطق مرتفـع واسـتپی شـمال غـرب بـه سـمت       . بسیار مطلوب آنان بوده است

بیجـار  ، دژ، تکـاب ن شـهرهاي فعلـی شـاهین   کردستان و سپس ورود به منطقه از طریـق کریـدور طبیعـی بـی    

)(Swiny, 1975قروه و نهایتاً دشتهاي همدان و اسدآباد ،) ،شناسی طی بررسیهاي باستان) 1386مترجم و مافی

تحلیل بیشترین تمرکز زیستگاههاي این فرهنگ در شـرق زاگـرس بـر اسـاس فاصـلۀ دو      . شناسایی شده است

هاي جنوبی کوهستان الوند و خان گـونبز نشـان   کنگاور به طرف دامنهزیستگاه از هم در محدودة شمال دشت 

اکنون بیشـترین پتانسـیل ایـن خطّـه همانـا      چرا که هم ه به منابع مرتعی این منطقه دارد؛از وابستگی این گرو

در حالیکه هم حاصلخیزي خاك و هم امکـان کشـت آبـی     و امکان کشت دیم است،فراوان وجود مراتع ییالقی 

  ). 3شمارةنمودار (بسیار ناچیز و محدود است در آن 

مسـافت مطابقـت دارد کـه هنـوز تـا      ه اي از دامداري با کوچ کوتااین الگوي زیستی قبل از هر چیز با شیوه

حدودي در منطقه بر جاي مانده است و اساس آن بدین صورت است که دامداران فصـول طـوالنی و سـرد دام    

همین امر موجب بزرگ شدن این ایستگاهها شده اسـت  . دارنددشت نگه می خود را در زیستگاه اصلی واقع در

هـاي تولیـد   بدون اینکه نشانی از پیچیدگیهاي مربوط به شروع شهرنشینی مانند خط، معماري سـترگ، نشـانه  

ه از چرخ در ساخت سفال شـروع نشـده   بلکه به عکس هنوز استفاد در آنها دیده شود،... سفال و غیرهتخصصی 

حجم زیاد . میدهدسبک تولید سفالها از هر محوطه به محوطۀ دیگر تفاوت ناشی از تولید محلی را نشان  .است

اما زیسـتگاههاي کوچـک در واقـع    . خاکستر ناشی از زیست دام در محوطه دلیل روشن دیگر بر این اصل است

ها چنـد خـانوار بـه همـراه دام     اقامتگاههاي فصلی این گروه دامدار است که با شروع فصل بهار در هرکدام از آن

از . گشـتند شدند و تا پایان فصل تابستان با جابجاییهاي ممتد در آنها نهایتاً به زیستگاه اصلی برمـی مستقر می

  . این رو جمعیت ساکن در هر چند زیستگاه مقدار واحدي بوده است

کمتـرین   ،ه اخیراً کاوش شدهکاز این فرهنگ هایی بررسی بیشتر مواد فرهنگی این قوم خصوصاً در محوطه

تر با تمرکز این قوم در منطقه راههاي تجاري قدیم. ارددنت اي و تجارت دوردساي از ارتباطات فرا منطقهنشانه

النهرین و شوشان کامالً از رونق افتاد و این راه به جنوب فالت ایـران و نهایتـاً تجـارت    بین فالت مرکزي و بین

ـ  این فرضی .دریایی منجر شد       هـاي ایـن کاوشـها تطبیـق     ه گردیـده کـامالً بـا یافتـه    ه که توسط جان آلـدن ارائ

,Alden) کندمی 1982).  
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گیـري شهرنشـینی و رواج خـط و کتابـت و     در نیمۀ هزارة سوم و همزمان با دورة مفرغ قدیم علیرغم شکل

 ،امدار آشنا با سفال سـیاه رنـگ نـوع یـانیق    بخشهاي شرق زاگرس مرکزي توسط قوم د ،ايارتباطات فرامنطقه

ر تغییرات نشین در آن ایجاد گردید و تا مدتها در براباشغال و نوعی الگوي زیستی مبتنی بر دامداري نیمه کوچ

ـ  زمینـه  IIIگیـري دورة مفـرغ میـانی گـودین     اما با شـکل  .عمیق فرهنگی دوام آورد ه بـراي شـرایط   هـاي اولی

  .  زارة سوم ایجاد گردیدشهرنشینی از نیمۀ دوم ه

    

  

  

  

  
  

  شبکۀ روان آبهاي منطقه شرق زاگري مرکزي: 1شمارةنقشۀ                                      

  

  

  

  

  

  

  



  47/ایران  -عصر مفرغ  قدیم در شرق زاگرس مرکزي

  

  

  
  

,Alden: ة زاگرس مرکزي ایران  ازراههاي تجاري هزارة چهارم در حوز: 2شمارةنقشۀ                  1982  

  

  

  

  
  

  در همدان 1964- 85هاي خشکسالی طی دورة آماري ب دورهتناو: 2نمودار شمارة 



4، شمارة پیاپی  1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 48

  

  

  
  

  آرایش تمرکز زیستگاههاي دورة مفرغ قدیم در محدودة دشتهاي شرق زاگرس مرکزي: 3نمودار شمارة 

  

  

  
  



  49/ایران  -عصر مفرغ  قدیم در شرق زاگرس مرکزي

  شرق زاگرس مرکزيدر هاي عصر مفرغ قدیم توزیع محوطه: 3 شمارةنقشۀ 

  

  

  ID  نام  ارهکت /مساحت   متر /ارتفاع   ارتفاع از سطح دریا  

187261Hasan abaAS-1
1868192Ghpch tapAS-2
152780BadhoreAS-3
152960BehareAS-4
1522217Janat abaAS-5
1590205Hesam abaAS-6
1708305KhakrizAS-7
195240Kamak sofAS-8
1550111KavanajAS-9
1638132Monavar tAS-10
1504115Mosi abadAS-11
1505156Ghale najAS-12
1518146Vender abAS-13
166911Esmaeil sAS-14
151051Ghoshak tAS-15
1654100Agah olyaSO-1
191371Khaki kalSO-2
186560KhodaeiSO-3
197620Shaikh jaSO-4
191191Ali bagSO-5
1859121MarangazSO-6
201371GhanatSO-7
196690Kord mazrSO-8
1842125Klga zamaSO-9
1425222Argana olSA-1
1401211KortabijSA-2
1482141NazlianSA-3
1523121Akbar abaSA-4
14962815GodinK-1
1543174DehlorK-2
148051DinnoK-3
1559211DabK-4
1527153DivineK-5
1590133Faros abaK-6
152351Scarab sheK-7
17701512ArcaneK-8
1532172RattanK-9
155070KoreaK-10
1574133Gabi shiK-11
154693Abad khanK-12
154131GhomparehK-13
1463281Baba rostN-1
139371Bar afragN-2
148320ShiravandN-3
1333111YazdanN-4
156841Dar avajN-5
174343SardoranN-6
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1439424Sarsam gaN-7
1566174SoggyN-8
143961Ghale shiN-9
139461Kauris asN-10
179021Rod has anN-11
1625287GarzaN-12
1779195GuyanaN-13
165421MilaN-14
172571Bbaei tarik N-15
199063DeanneN-16
161121Sarong zaN-17
157030VerazaneN-18
1489160Najaf abaTU-1
1487110Miroj abaTU-2
147471TellyTU-3
153810Do ab seTU-4
153430SahmodinTU-5
153211Morde  ITU-6
156810Morde  IITU-7
200321LamyanTU-8
2115173ParyM-1
1555301KallanM-2
1877223GorabM-3
171892Ghale nooM-4
1685111Torpagh gM-5
1670120GharavolkM-6
1714161Chogha gaM-7
1681153Avar zamaM-8
1691111BelertooM-9
1820812KhomaranM-10
215331MarranM-11
194620ZarbaliM-12
1810192Khon kafaM-13
175531RozvankadM-14
175566Pissa  IH-1
177251Pissa  IIH-2
170060Pisa tapeH-3
1683133KorijanH-4
1737231HamekasiH-5
166861BozorgH-6
172030MatrokH-7
162431ChahH-8
1770143DastjerdH-9

  

شرق زاگرس مرکزيدر دورة مفرغ قدیم  هاي شناسایی شدةاطالعات مربوط به محوطه: 1جدول شمارة
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