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 چكیده
 مرتبط با  یها پژوهشکه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در است جنوب غرب ایران فرهنگی  پهنۀ مناطق جملهدشت مهران از 

در دشت مهران نیز  چغاآهوان ۀمواد فرهنگی تپ ۀمطالع وردار است.سزایی برخهنخستین از اهمیتی ب یها حکومتگیری شکل

با مناطق مجاور را فراهم نماید. در این نوشتار با فرهنگی  های کنشامکان درک فرآیند آغاز شهرنشینی و برهم حدودی تا تواند می

شهرنشینی و نسوب به دورۀ آغاز م های سفال، جوار همدر مناطق  دوره همهای محوطه گرفته در مطالعات صورتتوجه به 

دار، لوله ظروفخمره، سبو، کاسه، سینی، در هفت گروه  شامل  ظروف، که بر اساس فرم IIاز ترانشه دست آمده هبشهرنشینی 

 ۀشناسی و دورگونهگذاشتن بحثبا بهسپس ؛ شناسی شدندبندی و گونهطبقهقرار گرفتند، مینیاتوری  ظروفدار و دسته ظروف

اهمیت و  ۀدهنداز وضعیت صنعت سفالگری که خود نشاننسبتا  روشن  اینتیجهدیدگاهی کلی و تالش شده است تا  گی آنها،فرهن

 ارائه شود. ،است شهرنشینی و شهرنشینیهای مختلف دوران آغاز جایگاه این محوطه در زمینه

 

 .شناسیهای سفالی، گونه، یافتهیآغاز شهرنشینی و شهرنشین، چغاآهوان ۀدشت مهران، تپ کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه. 7

و جنوب  النهرین ینب جنوب در ها حکومتگیری ع پیچیده و شکلهمزمان با پیدایش جوام. چهارم پ.م ۀهزار

 Wright and) گیرد یمبر را درپ.م  0000تا  4100ای بین غرب ایران است که به طور مطلق، محدوده

Johnson, 1975:267) آغاز و نوسنگی دوران فاصل  که حد  داردبر یخ را درتارازی مدنظر، اواخر پیشزمان ۀدور

و  ها کاوشبا وجود  .شود یمنامیده  جدید مس ـ سنگی ۀدور ،تکنولوژیک نظرنقطهاز  و استتاریخی 

 کنونتا، النهرین ینباوروک در  ۀارهای دوردر ارتباط با استقرپنجاه سال گذشته  طی  صورت گرفته ایه یبررس

وضعیت  نمودن در جهت روشن ییها تالشاخیر  ۀده تنها در چنداست؛  منتشر شدهها از آن اطالعات ناچیزی

بخشی در نجات یها کاوشهمچنین  .صورت گرفته است 1770 و 1790های عراق در دهه این دوره در ایران و

تا حدودی به روشن سال اخیر ستدر بیهای سدسازی بر روی رودهای فرات، دجله و خابور ارتباط با پروژه

 (.Pollock, 2001:186, Algaze, 1989:578)شدن وضعیت این دوره کمک نموده است 

شناسی و فرهنگی ریختاز لحاظ زمینچند در استان ایالم و در غرب کشور واقع شده، هر ،دشت مهران

 های بخشبرخالف دیگر . (477-811ص ص ،1091 ،)ملک شهمیرزادی جنوب غرب ایران استمحدودۀ بخشی از 

، دشت تشناسی خاورمیانه در آنها انجام شده اسباستان ۀفشرد های بررسیجنوب غربی ایران که بیشترین 

؛ این امر ناشی از مشکالت استای ناشناخته باقی مانده شناسی منطقهنظر مطالعات باستانمهران از نقطه

این در حالی است که مطالعات  ؛باشد میگ تحمیلی( از انقالب اسالمی )مانند جن پیش و پسسیاسی در 

حکایت تاریخ منطقه ازکنش جوامع پیشآن در برهم زیادمجاور از اهمیت  های دشتپراکنده خود دشت و 

 قرار شوشان و دهلران های دشت و النهرین بیندشت  فاصلد ح در که مهران دشت جغرافیایی . موقعیتدارد

شناسی منتشر مدارک باستان. (011ص ،1011 ،)علیزاده است ساخته مناطق این بین آن پلی ارتباطی از گرفته،

تاریخی این جوامع ازهای پیشکنشنقش کلیدی دشت مهران در برهم دهندۀنشان جوار همشده از مناطق 

 (.14، ص 1070،دیگران و )جوانمردزاده است

به بررسی و  چغاآهوان ۀهای سفالی تپیافتهسی شنابندی و گونهاست تا با طبقهشده در این نوشتار تالش 

ای ای و فرامنطقهمنطقه یها فرهنگ یرتأثسفالگری این محوطه و نیز شناسایی  یها سنتو  ها شاخصارزیابی 

دشت  دوران آغاز شهرنشینی و شهرنشینی کنش جوامعگیری و تکامل سفالگری منطقه و میزان برهمدر شکل

 رداخته شود. پ جوار هممهران با مناطق 

 

 دشت مهرانشناختی در های باستانو پیشینۀ پژوهش جغرافیایی های ویژگی. 9

کنجان چم واقع شده  ۀچپ رودخان کرانۀ ومتری جنوب غرب استان ایالم و درکیل 100شهرستان مهران در 

 ران ودهل های شهرستان، از شرق به و ملکشاهی ایالم های شهرستانان از شمال به است. این شهرست

با جهت  ستان وشهراین  غربدر دشت مهران  .عراق محدود استکشور از جنوب و غرب به  ملکشاهی و

در  النهرین بیندهلران در شرق،  های دشتبا کمی انحراف به سمت جنوب غرب و در مجاورت شرقی ـ غربی 

 پ شمین، های کوه به شمالاز  دشت این (.1 ۀ)نقش غرب و جنوب غرب و مندلی در شمال غربی قرار گرفته است

ا ناران و کرویدور منتهی به  کوه به شرق از و عراق کشوردشت مندلی در به  غرب از ح مرین، جبال به جنوب از

           ،شناسینظر فرهنگی و مطالعات باستاناست؛ با این وجود، از نقطه محدود شده دشت دهلران



 762/ چغاآهوان تپۀ های سفال مطالعۀ اساس بر مهران؛ دشت شهرنشینی و شهرنشینی آغاز دورۀ سفال ایمقایسه گاهنگاری

         بزرگشوشان یا همان  (477-811: 1091 ،شهمیرزادی )ملکشمال غربی خوزستان فرهنگی  الیه منتهی

(Moghaddam, 2012:5; Kouchoukos, 1998:80)  کیلومتر  400دشت مهران حدود  ۀگستر .رود میبه شمار

 الیه منتهیمتر در  100که دارای ارتفاع متغیر از است شکل در جهت شرقی ـ غربی مربع و به صورت مستطیل

رودی های اصلی دشت که شرقی است. رودخانه الیه منتهیآزاد در  های آبمتر از سطح  400غربی و حدود 

به ترتیب عبارتند از: رود  اند کردهاستقرار های دشت ایفا گیری و تداوم شکلدائمی بوده و نقشی کلیدی را  

 (.4ص ،1019 ،)دارابی ک نجان چ م، گاوی و چ نگوله

برد و از آن بازدید شناسی دشت مهران پیکه به اهمیت باستان استشناسی باستانفرانک هول نخستین 

وجود تجهیزات نظامی و زرهی ناشی از  دلیلبازدید کرد که به از دشت  1790وی در سال  به عمل آورد.

گفتگوی ) ای چشم پوشیدجنگ چند روزه بین ایران و عراق در آن زمان، به ناچار از انجام هرگونه مطالعه

تاریخ ازهای پیشمحوطهتدوین به منظور  ،محمد خلیلیانعلی  ها سالدر همان  .(1070 ،هول کبا فران شخصی

-091ص ص ،1081 ،)خلیلیاند بار گاهنگاری نسبی آنها را ارائه دانخستین و براینمود  دشت مهران را بررسی

اقدام نمود دشت مجدد سی خلیلیان با هدف از سرگیری این مطالعات، به برر ،1098در سال  بار ودیگر (.091

 ۀمحوط 10 ها یبررسدر پایان این  .دادادامه  را اه بررسیجبرئیل نوکنده ، ویناگهانی درگذشت  که به علت

 .Nokandeh, 2010)؛ 1098 ،)خلیلیان شدشناسایی سنگی قدیم تا اسالمی متأخر زمانی پارینه ۀباستانی با گستر

بعدها نوکنده را شد؛ این محوطه  یایشناس چغاخالمان )چغاگالن(ۀ بااهمیت محوط ها یبررساین  هدر نتیج

توجه بودن نتایج بررسی خلیلیان و نوکنده و اهمیت با توجه به جالب (.1011 ،) نوکنده نمودتعیین حریم 

و  1010سال در  (.019،ص1011 ،)علیزادهقرار گرفت  مورد توجهمجددا  های شناسایی شده، دشت مهران محوطه

مهران و دهلران را  یها دشتشرقی و حائل بین  ۀبخشی، محسن زیدی منطقب یک بررسی نجاتدر قال

از دیگر  (.1010 ،) زیدی آغاز نگارش تا دوران تاریخی گزارش نمود ۀبررسی کرد و تعدادی محوطه از دور

به  دارابیشدن دشت است که حجت مقدماتی و فرایند نوسنگی ۀمطالعات انجام شده در دشت مهران، مطالع

تی به ز طرف دانشگاه توبینگن آلمان، هیئو ا 1017باالخره، در سال  .(1019 ،)دارابیآن پرداخته است 

نگاری چغاگالن را آغاز نمود. این کاوش کاوش به منظور الیه ،و نیکالس جی ک ناردسرپرستی محسن زیدی 

 تا دهم ۀهزار اواسط حدود از طوالنی تقراریاس از 14کربن هاینمونه گذاریدر دو فصل ادامه یافت که تاریخ

شناختی آخرین مطالعات باستان. (Zeidi, 2012) داردحکایت د در این محوطه هشتم پیش از میال ۀهزار اواخر

که است  1017مطالعات حجت دارابی و اردشیر جوانمردزاده در سال  ،دشت مهران ۀیافته در محدودانجام

 .Darabi et al؛ 1070)دارابی و دیگران باشد نیز میتاریخ دشت مهران ازی پیششناسمشتمل بر بررسی باستان

شناسایی شد که در  سنگی قدیم تا آغاز نگارشمنسوب به دوران پارینهمحوطه 01 بررسی طی ایندر  .(2012

ات های کلیدی برای شناخت نوساناز محوطه یکی عنوان به بررسی طی در که چغاآهوان ۀمحوطاین میان 

 حریم تعیین و نگاریالیه بود، شده داده تشخیص مطلق، هایداده اساس استقراری و ارائه جدول گاهنگاری بر

 (.18، ص 1070:و دیگرانجوانمردزاده )شد 

 چغاآهوان ۀتپ. 0

 مهرانـ  حدود یک کیلومتری شرق جاده ارتباطی ایالمکیلومتری شمال شهر مهران و در  8در  چغاآهوان ۀتپ

 واقع شدهاطراف  های زمینمتری از سطح  007ارتفاع  در عرض شمالی(، 0190071طول شرقی و  110901)
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تاریخی در دشت مهران است که با توجه به ازهای پیشمحوطه ترین مهمیکی از  ،چغاآهوان ۀتپ (.0 ۀ)نقش است

ای ز جایگاه ویژهغربی زاگرس ا ۀهای باستانی حاشی، نسبت به سایر تپهی آنهکتار08حدود در وسعت 

آسیب فراوانی  متعدد،های سازییلی به سبب سنگردر دوران جنگ تحم چغاآهوان ۀتپ (.0 ۀ)نقشبرخوردار است 

در بخش غرب و جنوب محوطه آسیب جدی دیده  خصوص بهاز این اثر ارزشمند  هایی بخشدیده است و 

  (.07ص ،1098 ،)خلیلیاناست 

 ،دشت مهرانخلیلیان در شناختی بررسی باستان طیدر و  1098 بار در سالبرای نخستین چغاآهوان

استقراری از  ،چغاآهوانید، انبعدها نوکنده به چاپ رسرا که نتایج آن  ها بررسیشناسایی شد. در نتیجه این 

در سال  ،سپس ، ;Nokandeh, 2010)00ص همان،)های قدیم معرفی شد سلسله ۀتا دورعتیق شوشان  ۀدور

به طور اجمالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم به جهت ثبت در فهرست آثار ملی کشور از سوی  1010

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. در سال  0711 ۀثبتی آن تهیه گردید و با شمار ۀبررسی شد و پروند

 ، محوطهردزادهتاریخ دشت مهران توسط حجت دارابی و اردشیر جوانمازشناسی پیشدر بررسی باستان ،1017

 ۀاز اواخر هزاررا مدت در این محوطه استقرارهای طوالنی ،های سطحییافته .مورد بررسی قرار گرفتدیگر بار 

چغاآهوان که طی بررسی به عنوان یکی از  ۀمحوطهمیت باالی ا .داد مینشان  ۀ سوم پ.مششم تا اوائل هزار

گاهنگاری و توالی فرهنگی ۀ به منظور ارائبود که  بدان جاهای کلیدی در دشت مهران شناخته شد، محوطه

در نگاری و تعیین عرصه و حریم شد. به سرپرستی اردشیر جوانمردزاده الیه 1017دشت مهران در پاییز سال 

 هدر باالترین سطح تپه و ترانش Iه ترانش :دو ترانشه در بخش شمال و شمال شرقی تپه ایجاد گردید ،این راستا

II (.1)تصویردر آن مشاهده شده بود  شهرنشینی و شهرنشینیآغاز  ۀهای دورکه یافته در شرق تپه 

 

 ها سفالشناسی بندی و گونهطبقه. 1

قطعه سفال شاخص شامل قطعات لبه،کف، بدنه، لوله و دسته  0999، تعداد IIترانشه  های سفالاز مجموع 

خمره، سبو،  شامل در هفت گروه ظروفم بر اساس فر ۀ اول مستندنگاری شده وانتخاب شد که در مرحل

یک از قطعات هر (.1نمودار ) (1)قرار گرفتمینیاتوری  ظروفدار و دسته ظروفدار، لوله ظروفکاسه، سینی، 

محل تزیین و ، نقشچسباننده،  ۀماد، تکنیک ساخت )چرخ یا دست( تکنیکی چون های ویژگیسفالی از لحاظ 

این  ۀهای شناسایی شدآمده از محوطهدستههای بو گونه ها طرحبا  ها نهنموبعد  ۀ. در مرحلشدپوشش بررسی 

مقایسه شدند که در ادامه به معرفی هر یک  نینوا و ا و ا یلی گودین،  ۀتپآباد، چغامیش، فرخ ۀتپدوران از جمله 

 :شود میها پرداخته آن از

 

17ها کاسه 

( را بعد از سبوها در بین قطعات سفالی داشتند. درصد 01اوانی )بیشترین فر ،و انواع مختلف ها اندازهبا  ها کاسه

بندی شدند که ظریف، متوسط و خشن تقسیم ۀاز لحاظ جنس و خمیرۀ سفال، به سه دست ظروفاین 

درصد  10درصد بود. از لحاظ تکنیک ساخت  1/19های متوسط با فراوانی بیشترین قطعات مربوط به کاسه

 شدهها با هر دو تکنیک چرخ و دست ساخته آناز درصد 1و تنها بودند ساز صد چرخدر 01 و سازدست ها کاسه

  ای، قهوه یها رنگها در طیفی از ۀ آنو رنگ خمیر انده شدهپخت حرارت مناسب در عموما  ها کاسه. بودند



 717/ چغاآهوان تپۀ های سفال مطالعۀ اساس بر مهران؛ دشت شهرنشینی و شهرنشینی آغاز دورۀ سفال ایمقایسه گاهنگاری

دست گلی غلیظ و یا  ای مایل به نخودی، نخودی، نخودی مایل به صورتی و خاکستری است که پوششقهوه

های ساده و در دو گروه کاسه پرداخت نهایی و تزئیناز لحاظ  ها کاسهها را پوشانده است. مرطوب روی آن

 ؛دارنددرصد بیشترین فراوانی را در میان قطعات سفالی  71های ساده با فراوانی . کاسهگیرند یممنقوش جای 

بر اساس فرم به دو  ها کاسه .باشد یم  ها کاسهتزیینی بر روی  یها طرح ترین یجرانقوش هندسی و کنده از 

  هستند.تقسیم قابل بسته باز و دهانههای دهانهکاسهگروه 

19 ( 1)کاتالوگ شوندمیخود از لحاظ شکل لبه به سه گونه تقسیم  ها کاسهاین نوع از  باز:های دهانهکاسه

 یک ردیف ها نمونهکه در برخی  عمودیا محدب ی ۀدنب و (Inverted) به داخل برگشته ۀهای با لبکاسه الف(

آباد فرخ ۀتپدر  ها نمونه. مشابه این که با فشار انگشتان سفالگر ایجاد شده است شود میشیارهای موازی دیده 

(Wright 1981, Fig.47:d) های آغاز نگارش مشاهده شد. بر طبق گفته دلوگاز و کنتور در الیه چغامیش ۀو تپ

 Delougaz and) سنگ هاساک هویوک وجود داردواینانای نیپور و مس XVII ۀالی در ها کاسهمشابه این 

Kantor, 1996:.fig 8.XXX-II 412) .به بیرون برگشته ۀباز با لبانههای دهب( کاسه (Everted) ۀو بدن 

 :Wright, 1981)آباد فرخ ۀتپهای مقایسه با نمونهو قابل باشند یمنقش  بدونساده و  ها کاسهاین  ؛محدب

Fig.46:e)چغامیش  ۀ، تپ(Delougaz and Kantor, 1996 Fig.8,XXII)  گودینمرحلۀ وV ی میان(Badler, 

2004: Fig.11: A2 1185#30) د تاریخی در حدو کربن رادیو های. این فاز گودین با توجه به آزمایشهستند

 Incurving)منحنی به سمت بیرون ۀببا ل هایکاسه. پ( (Ibid, 2004:82) گیرد میبر را در پ.م. 0080

Slight) و یک نوار منقوش روی لبه و نقوش تزیینی به  استمنقوش  عموما که  ،)مستقیم(عمودی  ۀو بدن

 هایقابل مقایسه با نمونه ها. این گونهگردد یمخورده در زیر لبه مشاهده صورت باندهای افقی موازی و هاشور

 ,Wright and Neely)و در دشت دهلران  (Wright, 1981: Fig.43:b, c)د آباخفر ۀتپآغاز نگارش در  مرحلۀ

1994: Fig III. 6.l, k ).است  

10به سمت داخل ۀدهانه بسته با لب هایالف( کاسه  :های دهانه بستهکاسه (Inturned) پرانتزی ۀو بدن، 

گودین  ۀمیانه تپ Vو فاز (Delougaz and Kantor, 1996, Fig.8 XXVIII)چغامیش که قابل مقایسه با 

(Badler, 2004, Fig.13:B1 479-159) های منقوش آن دارای نقوش هندسی به صورت نوارهای است. نمونه

(. Wright, 1981, Fig:47.a)آباد شناسایی شده است فرخ ۀافقی موازی در زیر لبه است که مشابه آن در تپ

 های سفالمقایسه با که قابل عمودی ۀ محدب یاو بدن (Inverted) به داخل برگشته های با لبۀب( کاسه

 .(0)کاتالوگ  است (Delougaz and Kantor, 1996, Fig:8 XXIV)چغامیش 

 

11ها سینی 

     ظروف  این .گیرند میبر را در II ۀترانش آغاز شهرنشینی های سفالدرصد از کل قطعات 1حدود  ها سینی

 (.0 کاتالوگ)تخت هستند  های کفبه بیرون برگشته و  ۀو یا لب عمودی ۀو منحنی، لب عمودی ۀعمق با بدنکم

از  ظروف گونه این مشابه هاید. نمونهوشمین دیده هاآن میان ۀ منقوشی درساده هستند و نمون ظروفاین تمامی 

 (Mattews, 1992. Fig.2:17) جمدت نصرمحوطۀ ، (Delougaz and Kantor, 1996, Fig.9: XLVIa)چغامیش 

میانه و جدید مشابه  VIاوروکی زمخت با ماده چسباننده کاه درشت در فاز گودین  های سینی تپه،گودین و

( Badler, 2004, Fig.7:P4 20# - 4., B 20# - 252) اند شدهاینانا گزارش  XIX ۀهای نیپور در الینمونه
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های این نمونه (Ibid, Fig. 11. A2 1187#1-Fig.13. B1 479#-212)قدیم و میانه  Vهمچنین در فاز گودین

 دست آمده است. هب ظروف

 

15ها خمره 

درصد  00که به فراوانی  هستند چغاآهوان ۀتپ های سفالشاخص در میان  های سفالاز گونۀ دیگری  ،ها خمره

ظریف، متوسط و  های سفالاز لحاظ ابعاد و ضخامت بدنه در سه گروه  ظروفدر مجموعه وجود دارند. این 

بیشترین فراوانی را  ،درصد 80/80های متوسط با فراوانی ها خمرهکه در میان آن شوند میبندی ن طبقهخش

 اکثرا  ها خمره. اند شدهساز و مابقی با هر دو شیوه ساخته درصد دست 00ساز، چرخ ظروفاین درصد  87. رددا

ای مایل به نخودی و نخودی مایل قهوه ای،ها در طیفی از قهوهو رنگ خمیرۀ آن اندپخته شدهکافی  حرارتدر 

به دو گروه ساده و  ها خمره .اندپوشش گلی غلیظ و یا دست مرطوب پوشیده شده باکه  استبه صورتی 

های درصد( بیشتر است. خمره 08/90ساده ) هایکه در این میان تعداد خمره شوند میمنقوش تقسیم 

بر اساس فرم و شکل لبه به  ها خمره. دنباش میکنده و افزوده دارای نقوش هندسی، فشاری،  عموما منقوش نیز 

 هایی گروهۀ خود به زیریک نیز به نوبشدند که هرهای بدون گردن تقسیم دار و خمرههای گردندو گروه خمره

 :ندشومیتقسیم 

16های رهکه شامل: الف( خم (8و  4)کاتالوگ  دارنداشکال متعددی ها این خمره :دارهای گردنخمره

مقایسه با قابل است که کروی یا مقعر )دارای قوس به سمت داخل( ۀباال و بدنبهمستقیم رو ۀدار با لبگردن

 .Delougaz and Kantor, 1996, Fig.10)چغامیش  ۀ، تپ(Wright, 1981, Fig.49:d, i)آباد فرخ ۀتپ های سفال

LXII) جمدت نصر  ۀو تپ(Mackey, 1931, Pl.LXV: 2, 9, 14) ۀدار با لبهای گردن. ب( خمرهباشدمی 

 ۀو تپ (Wright, 1981, Fig.49:b, k)آباد فرخ ۀمقایسه با تپقابلکه  (Incurving) خمیده به سمت بیرون

که در  (Outflaring) دار با لبه شیپوریهای گردنمره، پ( خاست (Alizadeh, 2008, Fig.27: H)چغامیش 

 آبادفرخ ۀها در تپهای مشابه آنتند هستند و نمونه ۀظرف به شانه دارای زاوی ۀناکثر موارد در محل اتصال بد

(Wright, 1981, Fig.49:c, h- Fig.53:d, l)  چغامیش  ۀتپو(Delougaz and Kantor, 1996, Fig.4:70, 

Fig.5:110 Fig.6:155-6) روی ندبا صورت به هاتزیینی آن نقوشمنقوش هستند و  اکثرا است؛ دست آمده هب 

دار با های شکمت( خمره .است ظرف ۀشان روی بر موازی افقی کنده شیارهای یا و موازی افقی باندهای و لبه

یک نوار منقوش روی لبه و یا نوارهای  ها نمونهکه در برخی  (Everted) به بیرون برگشته ۀدن کوتاه و لبگر

میانه و  VIگودین در فاز گودین  ۀو مشابه تپ دشو میافقی موازی در زیر لبه در سطح بیرونی سفال مشاهده 

 (Alizadeh, 2008. Fig.28: c, d)چغامیش  ۀ، تپ(Badler, 2004, Fig.8:B 23#393, Fig.8:N 34#63)جدید 

ظرف  ۀبه شکل ساده و نیز با تزیینات منقوش هندسی به صورت باندهای افقی روی شان ،نیپور ۀو در تپ

که  گرد به بیرون برگشته ۀدار با لبهای شکمهث( خمر (.Wilson, 1986, Fig.6: 6.7, 14, 15)مشاهده شد 

دار هستند و تنها تفاوت میان آنها در انتهای لبه است که در این گروه کوتاه شکمهای گردنهمانند خمره

ین گود ۀ، تپ(Alizadeh, 2008, Fig. 28: e)چغامیش  ۀدر تپ های مشابه آنگرد شده است. نمونه کامال 

(Badler, 2004, Fig. 8:B 23#366-B 20#239)  در فاز گودینVI  فاز اوروک میانه نیپور  درمیانه و جدید و

 د.شمشاهده  (Wilson, 1986:Fig.6:7, 14,15) (XX)اینانای 
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11ۀباال و بدن به روعمودی باز با لبه های دهانهبه دو شکل خمره هااین خمره :های بدون گردنخمره 

 باشند میکروی و راست  ۀبدنبا  (Inturned) به داخل برگشته ۀلب بابسته  های دهانهو مستقیم و خمرهراست 

بسته نیز در اکثر موارد دارای نقش  های دهانهمنقوش بوده و خمره اکثرا باز  های دهانهخمره (.1)کاتالوگ 

  های . نمونهشود میدور ظرف در زیر لبه دیده تاهم است که دور دوایر متصل بهاز افزوده به صورت ردیف افقی 

 شناسایی شد. (Delougaz and Kantor, 1996, Fig,4:60)چغامیش ۀ از تپ ها خمرهمقایسه با این قابل

 

18سبو 

. دارندبیشترین فراوانی را  چغاآهوان ۀدست آمده از تپهقطعه، در میان مجموعه قطعات سفالی ب 901سبوها با 

 00تا  4ها بین ۀ آن. قطر دهانگردند میمتمایز  ها خمرهتوجه به قطر دهانه و شکل بدنه از با  ظروفاین 

. اند شدهساز و بقیه با هر دو شیوه ساخته درصد دست11ساز، چرخسبوها درصد  00/10. استسانتیمتر متغیر 

. اند شدهحرارت کافی پخته و بقیه در  درصد پخت ناکافی و یا حرارت باال داشتند 08تنها  ظروفدر میان این 

ای مایل به قرمز و نارنجی بود که دارای ها در طیفی از نخودی، نخودی مایل به صورتی، قهوهۀ آنرنگ خمیر

به دو گروه ساده و منقوش  تزئین از نظر ها خمره. سبوها نیز به مانند هستندمرطوب  پوشش گلی و یا دست

هندسی، کنده، های طرحها . نقوش روی آنداد میرصد را تشکیل د 40/08که سبوهای منقوش  وندش میتقسیم 

 که عبارتند از: شوندمیدار و بدون گردن تقسیم گردنفرم به گروه  لحاظ از سبوها بود. فشاری و برجسته افزوده،

12 رون دار با لبه به بیشیپوری ب( سبوهای گردن ۀدار با لبهای گردنالف( سبو شامل:دار: سبوهای گردن

    (9)کاتالوگقوش در مجموعه سفالی وجود داشتند کروی و راست که به شکل ساده و من ۀبرگشته و بدن

گودین، فاز گودین  ۀ، تپ(Wright, 1981, Fig.51: g, h-53:j, n)آباد فرخ ۀتپدر  هااینمقایسه با های قابلنمونه

V  میانه(Badler, 2004, Fig:8: B 23#35912.A1 1152#68) جمدت نصر  ۀو تپ(Mackey, 1931, 

Pl.LXV:15 to23)  است.مشاهده شده 

171 به داخل برگشته که با نمونه ۀبدون گردن با لب یسبو شمار اندکیشامل الف(  :سبوهای بدون گردن-

 ,Delougaz and Kantor, 1996)چغامیش  ۀو تپ (Wright, 1981, Fig.43: a)اد بآفرخ دست آمده ازههای ب

Fig.10: LXVII) .کروی یا  ۀگرد شده به سمت بیرون و بدن ۀب( سبوهای بدون گردن با لب قابل مقایسه است

 Delougaz and Kantor)چغامیش  ۀو تپ (Wright 1981, Fig.43:a)اد بآفرخ ۀتپقابل مقایسه با که راست 

1996, Fig.10:LXVII)  (.1)کاتالوگ است 

 

 دارلوله ظروف. 5

های متفاوت مختلف و اندازه های شکلدار در قطعه ظرف لوله 190تعداد  چغاآهوان ۀتپ ایه سفالدر میان 

به  و در مواردی نیز به شکل آبریز کوچک هستند، ساده اکثرا  که  ی این ظروفهالوله .(7)کاتالوگ  شود میدیده 

به تنهایی و یا در حالی که به قطعات بدنه و یا  ها لولهند. اهپارچ یا آبخوری داشت ی مشابهکاربرد زیاد احتمال

ساز هستند و بعد از ساخت ظرف سفالی به آن متصل ها دست، یافت شدند. همگی آنظرف چسبیده بودند ۀلب

در  ها لولهیت است. ؤ. در چندین نمونه اثر انگشت دست سفالگر در محل اتصال لوله به بدنه قابل راند شده
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از این  هایی نمونهدر . هستندقطور و کوتاه مستقیم   یا ،باریک و دراز مستقیم هایشکل های مختلف و بهاندازه

ظرف و کمی  ۀبر روی شان ها لولهمذکور که  ۀبرخالف دو گون ،ها را آبریز نامیدآن توان میکه بیشتر  ها لوله

 ۀلولبا  ظروفبا های مشابه نه. نمواندقرار گرفتهظرف  ۀاز لبه قرار داشتند، آبریزها چسبیده به لب تر پایین

 ,Wright)آباد فرخ ،(Delougaz and Kantor, 1996, Fig.12: CVa, CVb, CVd)چغامیش  ازباریک و دراز 

1981: Fig. 55: m) جمدت نصر ،(Mattews, 1992. Fig.5:2, 6, 7; Fig.6:6) ۀو در الی XV  اینانای نیپور

(Ibid: 11) چغامیش  ۀهای کوتاه و قطور در تپبا لوله وفظرهای . نمونهه استمشاهده شد(Delougaz and 

Kantor, 1996, Fig.13: CXIV,CXIIIb) جمدت نصر  ۀو در تپ(Mattews 1992, Fig.5:3) دست آمده است.به  
عبارت بودند از نقش کنده، نقش برجسته، نقش افزوده و تزیینات  ها نقشدار منقوش، لوله ظروفدر 

و اغلب به صورت یک نوار رنگی دورتادور  هبود تر رایجتزیینات منقوش از همه  ،ین نقوشمنقوش. در میان ا

 ,Delougaz and Kantor)چغامیش  مکشوفه از های که قابل مقایسه با نمونه شودمیظرف مشاهده  ۀلول

1996 Fig.13: CXI) .است 

 
 داردسته ظروف. 6

وجود داشت. قطعات این نوع  چغاآهوان ۀتپ های سفالجموعه قطعه در میان م 09به تعداد نیز دار دسته ظروف

 .(10)کاتالوگ  دست آمدبهدار به تنهایی و یا چسبیده به قطعات بدنه و لبه لوله ظروفنیز به مانند  ظروف

های دسته .های تزیینی و یا کاربردیدار با دستهدسته ظروفبر دو نوع است:  ،به طور کلی ،داردسته ظروف

دماغی  ۀهای دستسطح بیرونی خمره ها نمونهکه در برخی از  شوندمیهای دماغی دیده به شکل دسته تزیینی

دایره بر که با نقوش هندسی از جمله نوارهای افقی و خطوط نیم با رنگ قرمز و یا سیاه پوشیده شده و یا این

اال متمایل هستند که در ادامه و در ظهورشان کمی به سمت ب ابتدایدر  ها دسته. این اند شدهروی باند تزیین 

اند و به ای شکلهای کاربردی از نوع تسمهدسته (.Johnson, 1973:54) شوند میصاف  ،فاز جدید اوروک

اغلب به شکل خمره با چهار دسته  ظروف. این اند شدهظرف به بدنه چسبانده  ۀصورت نوار پهنی از نزدیکی لب

ها . آندنوجود دار چغاآهوان ۀتپ های سفالبه تعداد فراوان در مجموعه  که شوندمیشکل دیده دماغیتزیینی 

ها عالوه بر ر روی شانه آنگرد و یا به خارج برگشته هستند که ب ۀدار و لبشکم ۀدارای گردن کوتاه، بدن معموال 

ز نقش ها عبارت است ا. نقوش آنشود میدماغی ظریف دیده  ۀتزیینات منقوش هندسی و یا کنده، چهار دست

 های لوزیهای روی باندهای افقی و دایرهتوخالی، نیم های مثلثکنده، نقش هاشور در میان باندهای افقی، 

 Badler, 2004: Fig.11:A2)میانه  V گودین، از فاز گودین ۀدر تپ ظروفهای مشابه این نمونه .خوردههاشور

1187-#411-A01 44-#47/48)آباد ، فرخ(Wright, 1981:Fig.50: f-55:a-57:b, d, e) چغامیش ،(Alizadeh, 

2008:Fig.29) های و در الیهXIV-XIII  اینانای نیپور(Mattews 1992: Fig.4:1-5) دست آمده است.به 

 

 مینیاتوری ظروف. 1

  مینیاتوری  به اصطالح کوچک یا ابعاد در قطعه ظرف  00تعداد  چغاآهوان ۀتپ های سفالدر میان مجموعه 

مینیاتوری   های سینیمشابه  (.11 کاتالوگ)دار، لیوان و سبو لوله ظروفکه عبارتند از: سینی، کاسه،  دست آمدهب

 ۀالبته در انداز ،(Alizadeh, 2008: Fig. 23: g)چغامیش و  (Mattews, 1992:Fig.2:17)جمدت نصر  ۀدر تپ
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های کاسه ۀهستند. نمونان آهوچغامورد مطالعه  ۀکه تنها از جهت شکل شبیه نمون همشاهده شدمتوسط 

 ۀبدون نقش با لب هایی کاسهدست آمده که به صورت هجدید ب VIگودین در فاز گودین  ۀمینیاتوری در تپ

 :Badler, 2004)دست آمده است هها در فاز اوروک میانه اینانا در نیپور بۀ آنو نمون استبرگشته به بیرون 

Fig.7: B 20#251, N3 34#26.) دار لوله ظروفدست آمده قابل مقایسه با هر مینیاتوری بداظرف لوله

جمدت نصر  ۀو تپ (Delougaz and Kantor, 1996 Fig.12: CI II-353)چغامیش از دست آمده همینیاتوری ب

(Mackey, 1931, Pl.LXIII:7) چغامیش  ازمینیاتوری  های لیوانمشابه باشد. می(Alizadeh, 2008: 

Fig.33:c) جمدت نصر  ۀمینیاتوری تپ ظروفهای مینیاتوری در میان سبو ۀو نمون(Mattews, 1992: 

Fig.8:4, 8)  .گزارش شده است 

 

 نتیجه. 8

 آشکار نمود که: چغاآهوان ۀتاریخ تپازاواخر پیش های سفالشناختی و تطبیقی بررسی گونه

، سبوها، ها کاسه توان میها نآدست آمد که از جمله هسفالی بیا شکل هفت فرم  II ۀـ در مجموع از ترانش1

 نام برد. را مینیاتوری ظروفدار و دسته ظروفدار، لوله ظروف، ها سینی، ها خمره

دست آمده از ههای سفالی بها مشابه نمونهدست آمد که نقوش آنهـ سفال منقوش به تعداد اندک ب0

 . نیپور بود ۀجمدت نصر و تپ ۀچغامیش، تپ ۀآباد، تپفرخ ۀتپ های کاوش

شکل، سبوهای بیضی های سینیبه بیرون برگشته،  ۀهای ساده با لبهای سفالی، کاسهدر میان گونه ـ0

  بسته با تزیین برجسته طنابی وجود دارد که از های دهانهشکل و خمرهقیفی ۀهای با لبدار، خمرهگردن

از جمله در  النهرین بیندوره در ایران و های این اوروک میانه است که در اکثر محوطه ۀهای رایج در دورنمونه

آباد فرخ ۀهای اوروک میانی تپالیه واینانای نیپور  XVIII-XXهای گودین، الیه ۀمیانه و جدید در تپ VI فاز

  دست آمده است. هب

 کشیده و ۀدار با بدنهای گردنای، خمرهتسمه ۀبا دست ظروفهای خمیده، دار با لولههای لولهـ خمره4

محدب نیز از  ۀهای ساده با بدنشکل و طرح جناقی کنده، کاسهدماغیتزیینی  های با چهار دستۀبلند، خمره

اینانای  XVII-XVهای میانه و جدید گودین تپه، الیه Vفاز اوروک جدید است که در  ۀهای رایج دورنمونه

 ۀهای اوروک جدید در تپشوش و الیه آکروپل 11و  19های چغامیش، الیه ۀهای آغاز نگارش تپنیپور، الیه

 جمدت نصر مشاهده شده است.

جز سه لوکوس تحتانی همگی متعلق هب IIدست آمده از ترانشه هب های سفالگفت که  توان میدر مجموع 

های دارای این نیز همانند دیگر محوطه چغاآهوان ۀآغاز نگارش تپ ۀدور های سفالبه دوران آغاز نگارش بود. 

به طوری  (Pollock, 1999:61-64; LeBreton, 1957:185)بوده  النهرین بینر جنوب غربی ایران و فرهنگ د

ای روشن و تیره با شاموت کاه ریز، کاه درشت و شن هستند. قهوه ۀساده و دارای خمیر ها سفالکه بیشتر 

قی و عمودی( است و در نیز شامل تزیینات کنده، افزوده و فشاری )خطوط هاشوری، اف ها سفالتزیینات روی 

های دار، دستهلوله ظروفشکل، ایهای تسمهاین دوره همچون دسته های سفالهای کنار آن دیگر مشخصه

های بزرگی همچون چغامیش، مقایسه با محوطهکه از این نظر قابل شوند میدار دیده کوچک تزیینی سوراخ

 (.Delogaze & Kantor, 1996: pl:80-124)گودین و نینوا است 
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 نوشتپی. 2
دست آمده از کاوش تپۀ جمدت نصر های بهبندی راجر متیوس در ارتباط با سفالبندی بر اساس تقسیم. این تقسیم1

  النهرین این های باستانی بینهای تپۀ جمدت نصر و مقایسه آنها با سایر محوطهاست. ایشان به منظور معرفی سفال

 .(Matthews, 2002: 196-203)بندی را انجام دادند تقسیم

  

 تصاویر. 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 (91، ص 7029: موقعیت جغرافیایی دشت مهران )جوانمردزاده و دیگران:7 ۀنقش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چغاآهوان در دشت مهران ۀ: موقعیت جغرافیایی تپ9 ۀنقش
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چغاآهوان ۀتوپوگرافی تپ ۀنقش: 0 ۀنقش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 دید از جنوب IIنمای عمومی ترانشه : 7تصویر 

 

 

 های سفالی تپه چغاآهوان: نمودار فراوانی نوع گونه7نمودار 
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 توصیف منبع مقایسه
نوع 

 سفال
 شماره

Wright 

1981,Fig.47: 

Delougaz and 

Kantor 1996, 

Vol.I, Text.fig 

8.XXX-II 412 

 Inverted)لبه به داخل برگشته، 

Rim Bowl) قهوه ای مایل به

نخودی، ماده چسباننده کانی، پخت 

 کافی، نقش افزوده

 1 کاسه

Wright 1981, 

Fig.46:e_ 

Badler 2004, 

Fig.11: A2 

1185#30 

 لبه به بیرون برگشته،

(Everted Rim Bowl)  ،نخودی

 ماده چسباننده آلی، پخت ناکافی

 0 کاسه

Wright and 

Neely 1994.Fig 

III.6.l,k 

لبه منحنی به سمت 

 Incurving Slight Rimبیرون،)

Bowl نخودی، ماده چسباننده  )

 کانی، پخت کافی، نقش هندسی

 0 کاسه

 توصیف منبع مقایسه
نوع 

 سفال
 شماره

Delougaz and 

Kantor 1996, Fig.8 

XXVIII_ Badler 

2004, Fig.13:B1 

479# 159 

لبه به سمت داخل، 

(Inturned Rim 

Bowl نخودی، ماده)

چسباننده کانی، پخت 

 ناکافی

 1 کاسه

Delougaz and 

Kantor 1996, Vol.I, 

Text, Fig:8 XXIV 

لبه به داخل 

 Inverted Rimبرگشته،)

Bowl قهوه ای، ماده )

چسباننده ترکیبی، پخت 

 ناکافی

 0 کاسه

 توصیف منبع مقایسه
نوع 

 سفال
 شماره

Delougaz and 

Kantor 1996, 

Vol.I.Text. Fig.9: 

XLVIa_ Badler 2004 

Fig.7:P4 20 # 4., B 20 # 

252 

نمای جانبی کامل، 

خاکستری تیره، ماده 

ه ترکیبی، پخت چسبانند

 ناکافی

 1 سینی

Mattews 

1992.Fig.2:17 

نمای جانبی کامل، 

نخودی مایل به قهوه ای، 

ماده چسباننده ترکیبی، 

 پخت کافی

 0 سینی

Delougaz and 

Kantor 1996, 

Vol.I.Text. Fig.9: 

XLVIa 

کف، خاکستری، ماده 

چسباننده آلی، پخت 

 ناکافی

 0 سینی

0جدول کاتالوگ  ها: سینی0کاتالوگ    

9جدول کاتالوگ   

دهانه بستههای : کاسه9کاتالوگ   

1جدول کاتالوگ   

: کاسه های دهانه باز1کاتالوگ   
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 توصیف منبع مقایسه
وع ن

ره سفال
ما

ش
 

Wright 1981, 

Fig.49:d,i Delougaz 

and Kantor 1996, 

Vol.I, Text, 

Fig.10.LXII 

 Upright)لبه مستقیم رو به باال، 

Straight Rim Jar) خاکستری

تیره، ماده چسباننده آلی، پخت 

 ناکافی

 1 خمره

Wright 1981, 

Fig.49:b, k Alizadeh 

2008, Fig.27: H 

ت لبه خمیده به سم

 (Incurving Rim Jar)بیرون،

قهوه ای، ماده چسباننده ترکیبی، 

 چرخ ساز، نقش کنده

 0 خمره

Wright 1981, 

Fig.49:c, h; 

Fig.53:d,l, Delougaz 

and Kantor 1996, 

Vol.I, Text, 

Fig.4:70 

 Outflaring Rim)لبه شیپوری،

Jar)  قهوه ای روشن، ماده

 چسباننده آلی، پخت کافی

 0 خمره

Delougaz and 

Kantor 1996, Vol.I, 

Text, Fig.5:110 

 Outflaring Rim )لبه شیپوری،

Jar) ای روشن، مادهقهوه 

 کافی چسباننده آلی، پخت

 4 خمره

Delougaz and 

Kantor 1996, Vol.I, 

Text, Fig.6:155-6 

 Outflaring Rim )لبه شیپوری،

Jar)ای روشن، ماده چسباننده قهوه

 ی، نقش کندهترکیبی، پخت کاف

 8 خمره

 توصیف منبع مقایسه
نوع 

ره سفال
ما

ش
 

Alizadeh 

2008.Fig.28: c,d_ 

Badler 2004, 

Fig.8:B 23#393, 

Wilson 1986, 

Fig.6:6.7 

 Everted)لبه به بیرون برگشته، 

Rim Jar) خاکستری روشن، ماده

 یچسباننده ترکیبی، پخت ناکاف

 1 خمره

Alizadeh 2008, 

Fig.28:e- Wilson 

1986:Fig.6:7, 14,15 

 Everted )لبه به بیرون برگشته،

Rim Jar)  قهوه ای، ماده

 چسباننده ترکیبی، پخت کافی

 0 خمره

دارهای گردن کوتاه شكم: خمره5کاتالوگ  5جدول کاتالوگ    

دارهای گردنخمره: 1کاتالوگ   

1جدول کاتالوگ   
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 توصیف منبع مقایسه
نوع 

 سفال
 شماره

Badler 2004, 

Fig.8:N 

34#63 

 Upright)لبه مستقیم رو به باال،

Straight Rim Jar)  ،نخودی

 ماده چسباننده آلی، پخت کافی

 1 خمره

Delougaz and 

Kantor 1996, 

Vol.I, 

Text,Fig,4:60 

 Inturned)لبه به داخل برگشته،

Rim Jar)  نخودی مایل به قهوه

ای، ماده چسباننده ترکیبی، 

 پخت کافی، نقش افزوده

 0 خمره

Delougaz and 

Kantor 1996, 

Vol.I, 

Text,Fig,4:60 

 )لبه به داخل برگشته،

Inturned Rim Jar)  ،نخودی

ماده چسباننده کانی، پخت کافی، 

 نقش افزوده

 0 خمره

 توصیف منبع مقایسه
نوع 

 سفال
 شماره

Wright 1981, 

Fig.51:g,h Badler 

2004. Fig:8:B 

23#359 

 Outflaring )لبه شیپوری

Rim Crock) ،قهوه ای روشن ،

ه آلی، پخت کافی، ماده چسبانند

 نقش کنده

 1 سبو

Wright 1981, 

Fig.53: j,n; 

Badler 2004. 

Fig.12.A1 

1152#68 

 Outflaring )لبه شیپوری

Rim Crock) نخودی، ماده ،

چسباننده ترکیبی، پخت کافی، 

 نقش کنده

 0 سبو

Mackey 

1931, Pl.LXV:15  

 Everted)لبه به بیرون برگشته

Rim Crock)ه ، قهوه ای، ماد

چسباننده کانی، پخت کافی، 

 نقش هندسی

 0 سبو

Mackey 

1931, Pl.LXV:17 

 Everted لبه به بیرون برگشته)

Rim Crock خاکستری ،)

تیره، ماده چسباننده کانی، پخت 

 ناکافی

 4 سبو

 

های بدون گردن: خمره6کاتالوگ   

6جدول کاتالوگ   

دار: سبوهای گردن1کاتالوگ   

1جدول کاتالوگ   
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  : ظروف لوله دار9کاتولوک                  

 

                     

 

 

 توصیف منبع مقایسه
نوع 

 سفال
 شماره

Wright 1981, 

Fig.43:a 

Delougaz and 

Kantor 1996, 

Vol.I, Text, 

Fig.10:LXVII 

لبه به داخل 

 Interned Rim)برگشته

Crock) نخودی، ماده ،

 چسباننده کانی، پخت کافی

 1 سبو

Wright 1981, 

Fig.43:b 

لبه گرد به سمت 

 Incurving Rim)بیرون،

Crock)   نخودی مایل به

صورتی، ماده چسباننده 

آلی، پخت کافی، نقش 

 هندسی

 0 سبو

 توصیف مقایسهمنبع 
نوع 

 سفال
 شماره

Delougaz 

and Kantor 1996, 

Vol.I.Text. 

Fig.12:CVa,CVb,

CVd; Wright 

1981:Fig.55:m 

لبه/لوله، قهوه ای روشن، 

ماده چسباننده کانی، پخت 

 کافی

ظرف 

 لوله دار
1 

Delougaz 

and Kantor 1996, 

Vol.I.Text. 

Fig.13: 

CXIV,CXIIIb_ 

Mattews 

1992.Fig.5:3 

لبه/لوله، نخودی مایل به 

صورتی، ماده چسباننده 

 آلی، پخت کافی

ظرف 

 لوله دار
0 

Mattews 

1992.Fig.6:6 

لبه/لوله، قهوه ای روشن، 

ماده چسباننده کانی، پخت 

 کافی

ظرف 

 لوله دار
0 

2جدول کاتالوگ   

: سبوهای بدون گردن8کاتالوگ   

8جدول کاتالوگ   
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 شماره نوع سفال توصیف منبع مقایسه

Badler 2004: 

Fig.11:A2 

1187#411-A01_ 

Wright 

1981:Fig.50:f-

55:a 

بدنه، قهوه ای، ماده 

چسباننده کانی، پخت 

 کافی، نقش هندسی

 1 ظرف دسته دار

Alizadeh 

2008:Fig.29 

دسته، قهوه ای، ماده 

چسباننده کانی، پخت 

 کافی

 0 ظرف دسته دار

Mattews 

1992:Fig.4:1-5 

لبه/دسته، نخودی 

مایل به صورتی، ماده 

چسباننده آلی، پخت 

 ناکافی

 0 ظرف دسته دار

 توصیف منبع مقایسه
نوع 

ره سفال
ما

ش
 

Badler 

2004:Fig.7:B 

20#251,N3 

34#26 

قهوه ای، ماده چسباننده 

 خت ناکافیکانی، پ
 1 کاسه

Badler 

2004:Fig.7:B 

20#251, N3 

34#26 

قهوه ای روشن، ماده 

 چسباننده کانی، پخت ناکافی
 0 کاسه

Delougaz and 

Kantor 1996, 

Vol.I.Text. 

Fig.12: CI II-

353_ Mackey 

1931, Pl.LXIII:7 

خاکستری تیره، ماده 

 چسباننده آلی، پخت کافی

ظرف 

 لوله دار
0 

Alizadeh 

2008:Fig.33:c 

نخودی مایل به قهوه ای، 

ماده چسباننده ترکیبی، 

 پخت ناکافی

 4 لیوان

Mattews 

1992:Fig.8:4, 8 

قهوه ای روشن، ماده 

 چسباننده آلی، پخت ناکافی
 8 سبو

71جدول کاتالوگ   

: ظروف مینیاتوری77کاتالوگ   

77جدول کاتالوگ   

دار: ظروف دسته71کاتالوگ   
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منابع. 77  
های دوران زیستگاه :مهرانشناسی دشت پروژه باستان»(، 1070، حسن فاضلی نشلی و حجت دارابی، )جوانمردزاده، اردشیر

  .11-00، صص 1070 و زمستان ، پاییز1 ۀ، شمار8 ۀدور ،شناسیطالعات باستانم ،«روستانشینی

-باستان ۀ، گزارش بررسی و شناسایی دشت مهران، پژوهشکدشناسی ایالمباستان یها پژوهش(، 1098محمد، )خلیلیان، علی

  شناسی )منتشر نشده(.

-پایان، «استقرارهای اولیه در غرب ایران)منطقه زاگرس(از آغاز تا هزاره چهارم قبل از میالد»(،1081محمد، )خلیلیان، علی

اهلل شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به راهنمائی دکتر عزتشناسی دانشگاه تهران، گروه باستاننامه کارشناسی ارشد باستان

 نگهبان ) منتشر نشده(.   

شناسی دانشگاه تهران، گروه نامه کارشناسی ارشد باستان، پایان«فرایند نوسنگی شدن دشت مهران»(، 1019دارابی، حجت )

 شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به راهنمائی دکتر حسن فاضلی نشلی ) منتشر نشده(.  باستان

 : مرکز نشر دانشگاهی.(، مبانی نظری باستان شناسی، ترجمه کامیار عبدی، تهران1097دارک، کن.آر.، )

چهارم  ۀگیری جوامع پیچیده در جنوب غرب ایران در هزارفن مدیریت اداری و شکل»(، 1014سرداری زارچی، علیرضا، )

شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به راهنمائی گروه باستانشناسی دانشگاه تهران، نامه کارشناسی ارشد باستان، پایان«پ.م.

 ضلی نشلی ) منتشر نشده(.  دکتر حسن فا

اهلل دکتر عزتمقاله در بزرگداشت  00: «و هنر ایران باستان ،کاسۀ لبه واریخته: کاربرد و پراکندگی»(، 1091) امیار،ک ،عبدی

 .14-14 عباس علیزاده، یوسف مجیدزاده و صادق ملک شهمیرزادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص: به کوشش  ،نگهبان
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(، تهران: 1091(، ایران در پیش از تاریخ: از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی، چاپ دوم ) اول 1010ملک شهمیرزادی، صادق، )

 سازمان میراث فرهنگی کشور. 
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