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 چکیده

 ،مشخص یبا معمار یطبقات استقرار ییو شناسا یعل فال افق چشمهس یریگ و فرا آباد یلتپه اسماع های  یهال یتتوجه به وضع با

  های با داده که گذارد یم یاراطالعات را در اخت ترین  یقدق مهمترین و  ،فرهنگ در تپه ینطول مدت استقرار و تداوم ا ینهمچن

 و مطالعه نمود. یرا بررس یینیآ یباورهاو   قتصادی، ایاجتماع ی،تحوالت فن آورانه، هنر تغییرات و  روندحاصل  از آن  می توان 

 یتحول، رشد و بالندگتغییر،  روند  آباد یلتپه اسماع های یژگیبا و یمحوطه باستان یکشود در  یدهکه سنج است ینهدف ا

 سفال که یها دگرگونی .ها چقدر قابل سنجش است سفال یژهها  بو براساس داده  یهال یناول تا آخر یفرهنگ یهفرهنگ از ال

های فرهنگی و اقتصادی  آید و بخش دیگر به علت پیوند بخشی از آن بر اثر تطور و رشد درونی فرهنگ در طول زمان به وجود می

 یرو س ی سفالتحوالت درونتغییرات   ینشناخت ا یو تالش برا یمقاله تمام سع یند. در اوش با جوامع دور و نزدیک پدیدار می

تپه  یمشخص شد که ظروف سفالها کامپیوتری  با استفاده از پایگاه داده نقوش، فرم،  یآمار های یلدر تحل آن شده است. یقدق

 دوره درخشان  یکاز  یملموس معمار ییراتو تغ یشرفتهمانند پ یانیاند. در طبقات م کرده یط ی راتکامل یرس  یک  آباد یلاسماع

 اند. برخودار بوده یزن یهنر ییسفال و شکوفاتولید 
 

 آباد یلها، تپه اسماع داده یگاهپایوتری، ، علوم کامپیشناس باستان  ،سفال:  ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه. 1

علی  گیری نوع سفال افق چشمه آباد  با توجه به ابهاماتی که در روند شکل های تپه اسماعیل مطالعات سفال

استفاده روزمره از ظروف منقوش از  یزو ن یناز ظروف سفال یشتریمنقوش نمودن سطح بوجود دارد و  اینکه 

 یالگوها دهد یچرا که نشان م از اهمیت باالیی برخوردار است. .این دوران بوده است  یسفالگر یجرا یها سنت

 یسو زگسترده وجود داشته است. ا یاییگستره جغراف یکفرهنگ در  ینجوامع ا ینب یمشترک سفالگر

از نظر سطح  اند نموده یروزانه را منقوش م ی% ظروف مصرف80که بطور متوسط  یمردمان دهد یم یگرنشاند

 قرار داشتند. ییرفاه و هنر در مرتبه باال

 علی چشمه افق سفال برتر های وِیژگی و ها شاخصه  ظرافت و اشکال تنوع زیبا، نظیر بی نقوش رنگی، خوش

 از مطالعات حجم بیشتر دهگردی باعث آن نظیر کم کیفیت و جذاب ظاهر. است آن بارز تمایز وجه که است

روی روند شکل گیری و میزان تغییرات تحقیق منسجمی  بر. است گرفته صورت توصیفی و شناختی زیبا منظر

 صورت نگرفته است.

 آباد اسماعیل  تپه علی چشمه افق های سفال اهمیت

 .است اشتهند سابقه افق این از قبل که اند شده پدیدار سفالین ظروف جدید های فرم و اشکال -1

 افق با مرتبط جوامع اجتماعی و اقتصادی های الگو در فنی، های زمینه در سفالگری تحوالت بر عالوه - 2

 .است داده رخ ای فزاینده تحوالت نیز علی چشمه سفالی

 و ایران شرقی شمال مرکزی، شمال جمله از وسیعی مناطق در علی چشمه افق پراکندگی و پراکنش   - 3

 .بود یافته گسترش کمستانتر غرب جنوب
 

 تحقیق . پیشینه2

 یمحوطه باستان ین. در اگذارد یم یشرا به نما یعل ابعاد گوناگون افق چشمه یگرد یا به گونه آباد یلاسماع تپه

شده است که  ییمتر شناسا 70/6 یزانبه م یباستان های یهدر انباشت ال یعل افق چشمه یسفال یایآثار و بقا

 یها یافته ینبنابرا یده،گرد یلتشک( ی)استقرار یمعمار هو از ده دور باشد یم یعل افق چشمه مرتبط با اًتمام

 (.Talai,1983) سازد یآن را آشکار م یتماه یافق سفال ینمرتبط با ا یها محوطه یگراز د یشترآن ب یسفال

های زیادی انجام  شهای فرهنگی و شرایط حاکم بر آن دوران، پژوه علی و ویژگی درباره سفال افق چشمه

های متعددی به این موضوع پرداخته شده است.  صاحب نظران نیز به تناسب   شده است. در مقاالت و کتاب

) کاظمپور  (1374-1382 یرزادی،)ملک شهم (1356)نگهبان اند.  در این حوزه مطالعاتی نظرات مختلفی بیان کرده

 است. ه از تکرار غیر ضروری آنها پرهیز شدهدر این مقال (1390-1388-1385طالیی) (1375عصمتی،

انجام شده است  یها مطالعات سفال یاجمال یو چه از نظر معرف یچه از نظر معمار آباد یلدر باره تپه اسماع

، 1390یی( )طال1328ی،) حاکم (Talai,1983-2000)از کتاب منتشر شده است. یبخش یاکه بصورت مقاله 

 در نوایی خانم ارشد کارشناسی نامه پایان. (1388( )سرلک.1389ی( )معجزات1349) ورجاوند،(1385،1378،1388

 1337 سال حفاری از که آباد اسماعیل های سفال نقوش بررسی و مطالعه اساس بر فرانسه لوور موزه مدرسه

 ((Maleki,1968 .بوده است

مطالعه شده است  یمعجزات یباتوسط فر آباد  موجود تپه اسماعیل ها سفال یبر رو یدر موزه ملهمچنین 



 191/ 1397، بهار و تابستان1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

را از  آباد  یلاسماع یاتعدد مجموعه مورد مطالعه، ظروف سالم و قطعه سفال بدست آمده از حفر 140.از تعداد

 یمنقوش هندس -عدد  79،  یمنقوش هندس (84-106. 1389ی)معجزاتاند  کرده یبند گونه طبقه یننظر نقش ا

 -یوانیمنقوش ح -عدد 33 ی،هندس -یوانیوش حمنق-عدد  14 یوانی،منقوش ح -عدد 2 یاهی،گ -

 4 ی،سفال تگرگ -عدد2 ی،هندس -یمنقوش انسان-عدد1با نقش افزوده،  یوانیمنقوش ح-عدد  1یاهی،گ

 عدد 6سفال بدونقش )ساده(،-عدد

است.   کرده یبند گروه طبقه 15را بر اساس شکل در   یموجود در موزه مل آباد یلسفال اسماع یمعجزات

انجام  شود، یم ینگهدار یعدد تکه سفال که در موزه مل 55عدد ظرف کامل و  75  یبررو  یبند طبقه ینا

 (82-84..1389ی)معجزاتاست.  شده

 یوانیح یمنقوش هندس یقاست و بعد از آن تلف یحجم را منقوش هندس یشترینفوق ب یقتوجه به تحق با

 یفرهنگ های یهتپه و همه ال یها ل مجموعه سفالالگو و آمار در ک  ینکه ا یستاما مشخص ن دهد. یم یلتشک

در هر  ینکها یااست.  منوال یناول تا انتها به هم یفرهنگ یهو حجم نقوش از ال یپراکندگ یااست و آ یکسان

بر  یشروپ یقسواالت را با روش دق یلقب ینسوال و از ا یناست. ا یصنقش متفاوت قابل تشخ یالگوها یهال

پاسخ   یبراحت توان یم یشناسنامه دار موجود در بانک سفال موسسه باستان شناس یقطعات ظروف سفال یرو

 داد.
 

 تحقیق . روش3

 کمترین با که شود انتخاب روشی باید دارد. را خودش خاص روش سفال زوایای و ها ویژگی از یک هر مطالعه

 از نظر نقش و فرم  مجموعه یفن بندی طبقه استخراج کند.  را اطالعات بیشترین دقت با بلکه لغزشی و خطا

 فرم و نقوش ساختاری تحلیل (ها اختصاصی پایگاه داده)  ای رایانه افزار نرم از استفاده اساس روش مطالعه است.

 کند. سفال را امکان  پذیر می

بندی  گرفت. این طبقه نگاری صورت بندی و مستند ها با هدف سهولت در طبقه ابتدا ساماندهی اولیه سفال

ای و تخصصی در بانک سفال ایران موسسه  های فرهنگی و به صورت کامال حرفه ه بر اساس الیهاولی

ها  که شامل  عکاسی از تمامی قطعات بصورت  نگاری از مجموعه سفال شناسی انجام شد. بعد از مستند باستان

راحی از تمام جداگانه و در صورت منقوش بودن داخل ظرف از هر دو طرف قطعه عکاسی صورت گرفت، و ط

 بندی شده، انجام گرفت.  های طبقه های فرمی و نقشی نیز به منظوردرک بیشتر از گونه گروه

گیری و تحلیل مرحله  افزار اختصاصی برای  ورود اطالعات با قابلیت گزارش سنجی برای  تهیه نرم امکان

شناسی  فنی بود، و هم از نظر باستان ای و سنجی هم از نظر  برنامه نویسی رایانه بعدی پژوهش بود. این امکان

 ها  از جنبه  نقوش، فنی و شکل صورت گرفت. با توجه به مطالعه و گونه شناسی اولیه  مجموعه سفال

ها اختصاصی  وارد  ها، کلیه اطالعات به پایگاه داده افزاری  و ایجاد  پایگاه داده بعد از طراحی فرم نرم

 است. ن مقاله  با استفاده از این برنامه انجام شدههای آماری ای .  تمام تحلیل گردید

برداری شد که در این مقاله بدلیل  ها و نمودارهای فنی و دقیق بهره در روند تحقیق و مطالعه از جدول

 محدودیت صفحات  از آنها استفاده نشد و تنها به خروجی آنها اکتفا گردیده است.
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 آباد  . مجموعه سفال تپه اسماعیل4

قطعه  2398شناسی نگهداری می شود،   های مطالعه شده که در بانک سفال موسسه باستان عه سفالمجمو

قطعه سفال نوع  123و  ( یقطعه سطح 5)قطعه سفال نوع چشمه علی 2275قطعه سفال  2398است. در کل از 

 % سفال تگرگی است.5علی و  % سفال چشمه95را شامل می شود.  "تگرگی"
 15قطعه کف،  268قطعه  بدنه،  932قطعه  لبه، 1055علی  عه سفال  نوع چشمهقط 2275از مجموعه 

شود ترسیم  قطعه دسته و چهار قطعه  فرم کامل یعنی هم کف و هم لبه دارد و فرم آن را می 1قطعه پایه،  

قطعه  4% پایه  مشخص است. البته  1% کف و  12% بدنه، 41% لبه، 46نمود. درصد فراوانی  قطعات   بترتیب 

 فرم کامل و یک قطعه دسته است.
 

 آباد های تپه اسماعیل. نقوش و اشکال سفال5

تحلیل ساختاری نقوش و اشکال با هدف مطالعه و بررسی  انواع نقوش، ترکیب، ادغام، همخوانی، تقارن و 

دیگری  باشد. اینکه بررسی  شود چه نوع نقشی با چه نقوش استفاده از فضای روی ظروف بر اساس فرم می

ترکیب یافته است و به چه میزان ترکیب شده است و نقش اصلی از نقوش فرعی قابل تفکیک و تشخیص 

های  است یا خیر ، همخوانی و تقارن آنها چقدر هنری و زیبا شناختی است. در نهایت در روی  ظرف در بخش

 ونه استفاده شده است .لبه،گردن، دسته و پایه و دررون ظرف نقوش چگونه ترسیم شده و از فضا  چگ

 تر رایج علی چشمه افق دیگر های محوطه به نسبت آباد اسماعیل در انسانی نقوش از استفاده نسبی طور به

 صورت به انسان نقش یک فقط شهریار تپه  قره منقوش های سفال مجموعه در که طوری به. است بوده

 انسانی نقوش علی چشمه محوطه خود در هم تنسب همان به Brown)  1962 1976,) .شود می دیده تجریدی

 در. است نشده ای اشاره منقوش های سفال روی بر انسانی نقش به دوم دوره سیلک در. است نادر بسیار

 طور به انسان مایه نقش پیدایش به قزوین زاغه تپه در علی چشمه سفالی افق از شده منتشر های گزارش

 .است نشده ارائه آنها یریتصو مستندات اما شده، اشاره پراکنده

قطعه منقوش  2009شوند. از تعداد  قطعاتی که دارای نقوش هندسی هستند بیشترین  تعداد را شامل می

بیشترین آمار قطعات دارای نقوش هندسی از   شود. قطعه بر روی شان نقوش هندسی مشاهده می 1904

قطعه با  819% و بعد از آن قطعات بدنه  با 48نی قطعه  با درصد فراوا 914قطعه، متعلق به لبه است با  1904

% و بعد از آن نیز قطعات پایه ظروف 8قطعه با درصد فراوانی  155% و سپس قطعات کف با 43درصد فراوانی 

 % است. 1قطعه با درصد فراوانی  15با 

رد ظروف محل نقش نیز در تحلیل نقوش سفال از اهمیت خاصی برخودار است و شاید ارتباطی با کارب

محل نقش فقط بیرون با تعداد   1904سفالی داشته باشد. در مجموعه قطعات  با نقش هندسی از تعداد 

% و محل نقش توام 2قطعه با درصد فراوانی  49% و محل نقش فقط درون 93قطعه با درصد فراوانی  1767

 خیص است.% در این مجموعه قابل تش5قطعه با درصد فراوانی  88هم بیرون و هم درون 

عدد نیز  46عدد لبه و  44قطعه که  شامل   90از تعداد  جانوریدر مجموعه قطعات  با نقش همچنین 

% و و محل 99 یقطعه با درصد فراوان 89 عدادبا ت یروننقش فقط ب نوع جانوری، آمار محل نقش  بدنه است.

و  محل  است. یصموعه قابل تشخمج ین% در ا1 یقطعه با درصد فراوان 1و هم درون  یروننقش توام هم ب



 193/ 1397، بهار و تابستان1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 شود. نقش فقط درون هم مشاهده نمی

 بندی شده است. ها این نقوش که شامل اشکال و خطوط می باشند به بیست نوع طبقه در پایگاه داده

فرهنگی مطالعه شده است. نمودار درصد فراوانی  الیه اساس بر  هندسی نقوش خطوط و اشکال آمارپراکندگی

ترسیم شده است. بیشترین نوع خط در مجموعه قطعات مربوط به خط افقی با  1شکل  این نقوش هم در

ها  است .بعد از خطوط افقی خطوط عمودی بیشترین  درصد بروی قطعه 25با   995تعداد  پراکندگی و تکرار

 13با   504شوند. بعد ازآن خطوط شکسته با  درصد بر روی قطعات دیده می 14و 556تکرار را دارند با تکرار 

درصد تکرار شده اند. بقیه  10با   387درصد و متقاطع ساده با  12با  473درصد سپس مشبک هاشوری با 

 نیز از بیشترین تا کمترین که نقطه و نقطه چین است .
 

 
 فرهنگی الیه اساس بر  هندسی نقوش خطوط و نمودار درصد فراوانی اشکال: 1شکل 

 

 یتکرار الگوها 187و  ینقش یالگو 16با  IV -V یدر طبقه استقرار 124 یهرا ال ینقش یالگو شترینیب

در طبقه  136 یفرهنگ یهدارا است. ال یقطعه نقش هندس 86قطعه سفال منقوش و  96 یاندر م ینقش

 90منقوش و  هقطع 91 ینبار از ب 225 ینقش یو تکرار الگوها ینقش یالگو 15با  یزن  VI-VIIی استقرار

های دارای بیشترین الگوهای  الیه 1در جدول شماره  را دارا است. یشترینب 124 یهبعد از ال ینقش هندس

 نقشی هندسی به ترتیب  و میزان تکرار آنها مشخص شده است.
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 : بیشترین  الگوهای نقشی هندسی و  تعداد تکرارآنها1جدول 
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1 124 96 86 187 16 

2 136 91 90 225 15 

3 129 71 70 136 14 

4 703 46 43 109 14 

5 120 30 29 59 14 

6 206 107 106 173 13 

7 134 52 49 109 13 

8 123 50 47 90 13 

9 135 35 34 84 13 

10 126 40 40 77 13 

11 121 38 35 73 13 

12 132 23 23 46 13 

13 516 20 19 44 13 

14 201 24 23 36 13 

15 130 56 56 122 12 

16 701 62 58 120 12 

17 512 53 51 110 12 

18 511 40 37 90 12 

19 122 36 35 84 12 

20 204 46 45 84 12 

21 605 48 43 75 12 
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22 705 22 22 66 12 

23 518 20 20 44 12 

24 519 19 16 42 12 

25 507 22 22 41 12 

26 402 19 18 40 12 

 

 58قطعه سفالی که دارای نقوش جانوری هستند بیشترین نقش را نقوش  چهارپایان شاخ دار با  90از 

 3قطعه و دوزیست با  4قطعه و چهارپای بدون شاخ با  25با قطعه را شامل هستند. بعد از آن نقوش پرنده 

در   602-136-124های  قطعه را در بر میگیرد. نقش خزنده نیز مشاهده نشده است. بیشترین نوع را الیه

با سه نوع  چهارپای  شاخدار، بی شاخ و پرنده دارند. نقوش جانوری چهارپای V-VI-VIIطبقات استقراری 

 یشترین درصد فراوانی را دارد.% ب64شاخ دار با 

شود. در  هایی از الگوهای شکلی و نقشی مربوط به  قطعات لبه سفال مشاهده می نمونه 2و 1های  در  شکل

الگوهای  5شود. همچنین در شکل شماره   هم الگوهای نقشی مربوط به قطعات بدنه دیده می 4و  3های  شکل

نیز  برخی از  6شود. در شکل  وع چشمه علی مالحظه میشکلی و نقشی  متعلق به کف و پایه  سفال ن

شود تنوع  ها دیده می شود. همانگونه که در این  نمونه الگوهای شکلی و نقشی سفال نوع تگرگی دیده می

الگوی فرم و نقش  7های مطالعه شده  قابل تشخیص است. در شکل  شکلی و نقشی فراوانی در مجموعه سفال

یوالندا ملکی نیز در مقاله خود ظروف کامل را از نظر   (Talai 2000) شده است ردیفی بطور دقیق ترسیم

 ((Maleki,1968 .( 8) شکل تنوع اشکال و نقوش گوناگون  طبقه بندی نموده است 

-125-207-504-505-524عالمت  ویژه )هنرمند(:  بر روی شش قطعه سفال در  الیه های فرهنگی 

د . هرشش قطعه داری نقش هندسی هستند. نسبت به کل سفال های شو عالمت هنرمند دیده می  122

ها را هنرمند به عنوان و هدفی استفاده کرده  موجود تعداد اندک شماری محسوب می شود. آیا این عالمت

این قطعات که دارای عالمت هنرمند،  1شود با این تعداد بطور قطعی و یقین بیان نمود.در عکس  است را نمی

نمونه جوش کوره  یک یحت " یعل سفال نوع چشمه"تپه زاغه هم  از شوند. اما ملک معتقد است مشاهده می

در محل بوده و جنبه  یواردات یکاال ینوع " یعل نوع چشمه"که سفال  رسد یاست. به نظر م یامدهبه دست ن

 یکاال ین بر رووجود امضا سفالگرا یهنظر ینمهم ارائه چن یلاز دال یکیداشته است.  یفاتیو تشر یتجمل

اند امضا سفالگران  که در زاغه به دست آمده " یعل نوع چشمه "  یسه ظرف سفال یاست. در رو هاآن  یدیتول

اساس مدارک موجود صدور  بر  ینهزم ینا در (332، 1382)ملک،وجود دارد که هر سه امضا کامال متفاوت هستند.

 .(1374.11) ملک، . دهد یشان منرا  یعل چشمه ی به تپه زاغه در دوره آباد یلاسماع یسفال یداتتول
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 آباد تپه اسماعیلچشمه  نمونه برخی از الگوهای  شکلی و نقشی قطعات  لبه  سفال نوع :1شکل 

 

 
 آباد  تپه اسماعیلچشمه  نمونه برخی از الگوهای  شکلی و نقشی  قطعات لبه سفال نوع :2شکل 

 

 
 آباد  تپه اسماعیلعلی  ای نقشی قطعات بدنه  سفال نوع چشمههای از الگوه :نمونه3شکل 

 

 
 آباد  تپه اسماعیلعلی  های از الگوهای نقشی قطعات بدنه  سفال  نوع چشمه نمونه :4شکل
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 آباد  تپه اسماعیلعلی  های از الگوهای شکلی و نقشی قطعات کف و پایه سفال نوع چشمه نمونه :5شکل

 

 
 آباد  تپه اسماعیل "تگرگی"های از الگوهای شکلی قطعات لبه و کف سفال  نهنمو : 6شکل

 

 
 (Talai.2000) آباد علی تپه اسماعیل : الگوی شکلی و نقشی ردیفی سفال نوع چشمه7شکل
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 (Maleki.1968آباد)  علی تپه اسماعیل : الگوهای شکلی و نقش کامل سفال نوع چشمه8شکل

 

 
 آباد دارای عالمت  هنرمند علی تپه اسماعیل : قطعات سفال نوع چشمه1سعک
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 نوع قطعات یل آماریتحل. 6

 یشده است. طبقات فوقان یمتقس یو تحتان یانیم ی،به فوقان یطبقات استقرار یآمار یلتحل یقانجام دق یبرا

قطعه سفال افق  121در کل  طبقات یندارند. ا یهمتر انباشت ال یسانت 180هستند که   XII-IX-Xشامل 

 220 یهبا انباشت ال VII- VI-Vشامل طبقه  یانیدارند. طبقات م "یتگرگ"قطعه سفال نوع  8و  یعل چشمه

است. طبقات  "یتگرگ"قطعه سفال نوع  100و  یعل قطعه  سفال افق چشمه 1508 یمتر که دارا یسانت

وجود دارد. در   یهمتر انباشت ال یسانت 270اتطبق ینهستند. در ا IV- III-II-Iهم شامل طبقات  یتحتان

 بدست آمده است. "یتگرگ"سفال نوع  عهقط 15و  یقطعه سفال افق چشمه عل 641 یطبقات تحتان

طبقات  یتوضع یفن و یقدق یمبه ترس یازآنها ن های یژگیها و و سفال یپراکندگ یقدق یلتحل برای

از نظر  آباد یلبهتر به محوطه اسماع یدهداشتن د یبرا میترس یناست. در ا  یفرهنگ های یهو ال یاستقرار

بکر بطور خالصه   اکبر اساس عمق از خ  یدر هرطبقه استقرار یفرهنگ های یهانباشت ال یزانو م یمعمار

بر  یسفال یها داده  تر یقدق یهو تجز یلتحل یبرا ی،فرهنگ های یهو ال یشامل تمام اطالعات طبقات استقرار

 (Talai1983-1378طالیی،).شود کتر طالیی بیان میاساس مقاالت د

 یسانت 240 یفرهنگ یهمتر با انباشت ال یسانت 430تا  670از عمق   IIIتا   Iی ازطبقه استقرار معماری

اند در آغاز سکونت و  که ساکن شده ی. مردمانرساند یرا م یتنوع تثب یکو تحول  ییربدون تغ یباًمتر  تقر

یک اسکت یافت  IIیک قبر ساده از طبقه باال و در طبقه  Iدر طبقه  اند. کرده یرا ط یروند ثابت یکاستقرار 

طبقه  یناما در ا صورت نگرفته است. یدرمصالح معمار  ییریتغ   IV یدر طبقه استقرارشده است. 

 مرحله یناول ییراتتغ ینمتر و خشت فرش استفاده شده است. ا یسانت 110مضاعف با ضخامت  یوارهایازد

ادامه  یمتر یسانت 370 یهبا انباشت ال  V یروند تا طبقه استقرار ینمحوطه است. هم یندر ا یتحول معمار

 داشته است.

 یشتریب ییراتتحوالت و تغ یمتر یسانت 50 یهبا انباشت ال یدر عمق سه متر VI یطبق استقرار در

کف سوخته سفت و سخت و از  یکتو و با هفت اتاق و اتاقک تو در یهمانند مجموعه معمار آمده است. یدپد

 توان مشاهده کرد.  یکارگاه را م یتسازه با قابل یکتر وجود  همه مهم

 یوارهاگاهگل کردن د یمتر یسانت 70 یهبا انباشت ال یمتر یسانت 250در عمق   VIIی طبقه استقرار در

با  یمتر یسانت 180عمق  در VIII یعمده است. در طبقه استقرار ییراتدوجداره از تغ یوارهایوجود د

خاص و  یمعمار ییراتتغ ی،متر یسانت 30 یهبا انباشت ال  یمتر یسانت130در عمق   IXو  50 یهانباشت ال

 مشاهده نشده است.  یدیجد

رخ داده است. خشت دراز با ابعاد  یدیجد ییراتتغ یمتر یسانت 100در عمق  X یطبقه استقرار در

و همگون به  یکسان یمترو از همه مهم تر خشت ها یسانت60با ضخامت  یوارمتر، اجاق، د یسانت 30*60

 آمده است. یدپد یطبقه استقرار ینمتر در ا یسانت 45*30*10ابعاد 

را در بر   یفرهنگ یهال 16متر، که  یسانت 170با   IIIی متعلق به طبقه استقرار یهانباشت ال بیشترین

با  IV یطبقه استقرار ی،فرهنگ یهبا چهار ال II یطبقه استقرارهم متعلق به  یهانباشت ال ین. کمترگیرد یم

 متر است. یسانت 30 یبا ضخامت هر طبقه استقرار یهال 2با  IXو طبقه  یهچهار ال

متر  یسانت 100با انباشت   یفرهنگ یهال یکبا  X یدر طبقه استقرار یفرهنگ  یهتعداد ال کمترین
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 VI یدر طبقه استقرار یفرهنگ یهتعداد ال یشترینثبات است. ب یکه نشان دهنده  نوع شود، یمشاهده م

و  ییراتتغ شدتمتر، که خود نشان دهنده  یسانت 50در انباشت  یفرهنگ یهال 22شود. شامل  یمشاهده م

 به کمال مطلوب است. یدنرس یبرا یطبقه استقرار ینا یاییتحوالت است و پو

قطعه سفال بدست  120به تعداد   VI یطبقه استقرار 206 یهدر ال یعل تعداد سفال افق چشمه یشترینب

نیز   V-VIطبقه استقراری   124در الیه فرهنگی  سانتی متر است. 50حجم انباشت این الیه آمده است. 

 یهال VI22  یدر طبقه استقرارسانتی متر است.  25قطعه سفال وجود دارد. انباشت در این الیه  113

 4و  V یبا طبقه استقرار یهال 6طبقه وجود دارد و  ینفقط در هم یهال 12تعداد  ینوجود دارد. از ا یفرهنگ

 50و  یعل قطعه سفال افق چشمه 506 یفرهنگ یهال 12 یندر ا  است.مشترک  VII یبا طبقه استقرار یهال

ر است. برخوردا ی یژهو یتاز اهم یهال اشتانب یزانبدست آمده است که با توجه به م  یقطعه سفال نوع تگرگ

مشترک با طبقه  یهال 3مستقل و  یفرهنگ یهال 12انباشت در  یشترینبا ب III  یکه در طبقه استقرار یدر حال

قطعه سفال افق   227تنها تعداد    IIIی مربوط به طبقه استقرار یهال 12 یندر ا وجود دارد.   IIی استقرار

 شده است. یافت ینوع تگرگ لقطعه سفا 9و   یعل چشمه

قطعه دارا  13بیشترین تعداد را با   VI  یطبقه استقرار 206در الیه فرهنگی  "تگرگی"نوع  سفال

 15با انباشت  "تگرگی"قطعه سفال  11در طبقه استقراری شش با  605باشد و بعد از آن الیه فرهنگی  می

که  های یهال یشترو ب نوع سفال هستند ینفاقد ا یفرهنگ یهال 36تعداد  سانتی متر دارای این نوع سفال است. 

پراکنده هستند تنها  ها یهدر تمام ال باشند. یعدد دارا م یک یو حت دکنوع سفال هستند به تعداد ان یندارا ا

 .شود یمشاهده نم یگرمتر به باال د یسانت 630از عمق 

هستند   یهال یکآنها مربوط به  یشتروصل شدند .  ب یکدیگرظرف  به  143قطعه متعلق به  351 تعداد

همه  ینا یلدل متفاوت هستند، یطبقه استقرار  یحت یگر وها د یهبودند که مربوط به ال یتعداد یول

 یکاست چرا قطعات کنار هم و در  شکسته شده   یلدل رتواند باشد اگر ظروف به ه یقطعات چه م یپراکندگ

لبه و  هستند. یو  قابل وصال از ظروف مربوط به هم هستند یاز قطعات  و بخش یو فقط اندک یستندن یهال

ها اکثراً  یهشوند. اما کف و پا یهستند و معموال زودتر شکسته م یرترپذ یبآس یهبدنه ظروف نسبت به کف و پا

 یل% قطعات را تشک1تنها  ها یه. پایستند% کف مربوط ن12% بدنه به   41% لبه  و 46 ین. انندما یتر م سالم

 یشتریساخت آن کار ب یااند و  شده یم یدکم تول یلیخ دار یهت که ظروف پانشانه دهنده آن اس ین. ایدهندم

استفاده  یو برا یابد یم فزایشاند هم ا داشته یکاربرد خاص ینکهتر بوده است و احتماال ا سخت یااست  برده یم

 یتحتان یارهادر استقر یشتر. که بشود یم یدهفقط د یهال 12هم در  یهاند. قطعه پا شده یساخته م یمواردخاص

 وجود دارد.  III یطبقه استقرار 401 یهقطعات کف در ال یشترینهستند. ب

با VIطبقه استقراری   206 یفرهنگ یهمربوط به العلی  سفال نوع چشمه تعداد لبه  یشترینطبق آمار، ب

طبقه   III، 513طبقه استقراری   410، 406 هنگیفر یها یهتعداد لبه مربوط به ال ینقطعه و کمتر 71تعداد

 408 یفرهنگ یها یهال یناست. همچن یهقطعه در هر ال یکبا تعداد  Iطبقه استقراری   704و  IVاستقراری 

فاقد قطعه لبه   Iطبقه  710 الیه وIII طبقه   V، 521 و IV طبقه استقراری  III ،501طبقه استقراری 

 باشند. یم

 IV و Vطبقه استقراری 124مربوط به الیه فرهنگی  قطعه بدنه  932بیشترین تعداد بدنه نیز از مجموعه 
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و الیه   III طبقه استقراری 410 -406-405های فرهنگی  قطعه است. کمترین آمار بدنه نیز به الیه 54با آمار 

هم فاقد قطعه بدنه  III , IVطبقه استقراری  513و  404های  با یک قطعه می باشد. الیه Iطبقه   710

 هستند.

قطعه کف است .  268قطعه از مجموعه  20با VIطبقه  206ه کف همچنین مربوط به الیه بیشترین قطع

قطعه کف هستند که هر سه الیه  در طبقه استقراری  15دارای  136و الیه  16دارای  605بعد از این الیه 

VI .قرار دارند 

هستند. بیشترین قطعات  شود. که بیشتر در استقرارهای تحتانی الیه فقط دیده می 12قطعه پایه هم در 

 وجود دارد.  IIIطبقه استقراری  401کف در الیه 

 یک ینو همچن 125و  204، 201، 129 یفرهنگ یها یهفرم کامل از ال 4تعداد  علی  چشمهاز نوع سفال 

 وجود دارد. در این مجموعه134 یفرهنگ یهعدد دسته از ال

وجود  ها یشترینب VI یبازهم در طبقه استقرار  یو آمار نوع قطعات سفال نوع تگرگ یمورد پراکندگ در

 یعنی کند ینوع سفال هم صدق م ینا یآمار یلدر  تحل یزدارد. مساله نسبت نوع قطعات لبه، بدنه و کف ن

 شده است. یافت ینوع تگرگ سفال% کف 8% لبه و تنها42% بدنه،50از کف است. یشترتعداد لبه و بدنه ب

قطعه  123از مجموعه  تگرگیقطعه سفال نوع  123ل مطالعه شده تعداد قطعه سفا 2398از مجموعه کل 

% لبه و 42% بدنه،  50شود. شامل کف مشاهده میقطعه  8 بدنه و عهقط 62، لبهقطعه   51تگرگی سفال  نوع 

 % کف است.8

 7دادبا تع VI یطبقه استقرار  206 یفرهنگ یهمربوط به ال تگرگیتعداد لبه  سفال  یشترینطبق آمار، ب

تعداد بدنه  یشترینب قطعه مشاهد می شود. 7مربوط به همین طبقه استقراری  605همچنین در الیه قطعه و 

قطعه است.  8با آمار  VIو  VII یطبقه استقرار603  یفرهنگ یهقطعه بدنه مربوط به ال 62از مجموعه  یزن

 قطعه کف است  10عه از مجموعه قط 4با  VIطبقه  206 -208  یهمربوط به ال ینقطعه کف همچن بیشترین
 

 نقوش . تحلیل آماری 7

%  88در کل   فاقد نقش است. 266قطعه سفال منقوش   2009 ی،عل سفال نوع چشمه 2275در مجموعه 

قطعه نقش  1904تعداد   ینفاقد نقش هستند. از ا یز% ن 12نقش و  یدارا یعل چشمه ینوع یها سفال

شده  یمترس ینقطعه هم  نقش نماد 6 یو بررو یقطعه نقش انسان 6و  ینقش جانور یدارا هقطع 90 یهندس

 یبرو یزنقش توام ن 75. در ضمن  یستن یصنقش آنها قابل تشخ یقطعه  منقوش هستند ول 78است. 

 انوع نقش ر یشتریندارند. ب یانسان یا یو جانور ینقش هندس یهمزمان هم دار یعنی شود یم یدهقطعات د

  یرا دارند. در مقابل نقوش هندس ی% درصد فراوان4با  یو بعد از آن نقوش جانور % 92با  ینقوش هندس

 یندر ا یهنوز نقش هندس ین. بنابرایستقابل توجه ن ینو نماد یانسان ی،نقوش جانور یتعداد قطعات دارا

در  .است ینو نماد یانسان ی،آمدن، استفاده و گسترش  نقوش جانور یددوران غالب است و تازه شروع پد

 هم مشاهده نشده است. یاهینقش گ یچضمن ه

تعداد را دارا  یشتریننقش ب 106با  VI یطبقه استقرار 206 یهال یزن  ینظر آمار سفال منقوش هندس از

متعلق  136 یهشود. در ال یقطعه سفال  مشاهده م 2 ینقطعه و نماد 3 یهال یندر ا یباشد. اما نقش جانور یم
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 124 یهدر ال ین. همچندداردوجو یقطعه جانور 5و  یقطعه نقش هندس VII   90 و VI یبه طبقات استقرار

قطعه  4نوع نقش و  ینسوم ا یگاهدر جا یقطعه سفال منقوش هندس 86با تعداد  VIو  V یطبقات استقرار

 VIIتا  V یاز طبقات استقرار یشود روند روشد نقوش هندس یآمار مشخص م یناست. با نظر به ا یجانور

قطعه نقش هندس و  86با تعداد  129 یهدر ال  VIIو  VI یدر طبقات استقرار ها یهال یناست. بعد از ا بوده

روند قرار  یکهستند که در  ینقش هندس یشترینب یقطعه دارا 56با  119 یهال  VII یطبقه استقرار

 .گیرند یم

قطعه و از هم مهمتر  7با  VII یطبقه استقرار  119 یهتعداد متعلق به ال یشترینب ینظر نقوش جانور از

 یتعداد که  نشان دهنده وجود نقش جانور ینبا  برابر هم یقاًدق I یقطعه در طبقه استقرار 7با  یزن 703 یهال

 136 یهقطعه و ال 6تعداد   VI ستقراریطبقه ا 605 یهدر ال ینمحوطه است. همچن یناستقرار در ا یاز ابتدا

 .شود یم یدهد یقطعه نقش جانور 5د تعدا  VIIو  VI یطبقات استقرار

، VI-126 ی، طبقه استقرار VII-123 یطبقه استقرار 120 یها یهتنها در ال  ینو نماد یانسان نقوش

. شود یقطعات مشاهده م  6به تعداد   VI یطبقه استقرار 206و  205 یه، ال VIو  V یطبقات استقرار

 است.  VIIتا  V ینقوش هم  از طبقه استقرار ینا یپراکندگ

دارند  یکه نقوش هندس یصورت است. تمام قطعات ینبه ا  یزن یانواع قطعه با نقوش هندس یآمار تحلیل

 1055شده است. از مجموعه  یینتع یزمحل نقش ن ینمشخص شده است. همچن یفرهنگ یهال یکبه تفک

طعه بدنه سفال منقوش ق 932دارند. از  ی%نقش هندس 63/86قطعه  914  یقطعه سفال لبه   افق چشمه عل

 155قطعه کف ظرف سفال منقوش  268دارند. از مجموعه  ی%  نقش هندس87/87قطعه   819افق   ینا

% نقش 100قطعه  15هر  یهقطعه منقوش پا 15هستند. اما از تعداد  ینقش هندس ی% دارا83/57قطعه 

  یهوال IIIطبقه  401 یههم در ال یهپا یشترین. بشود یم یدهفقط د یهال 12هم در  یهدارند. . قطعه پا یهندس

 VIطبقات  136 یهو ال VIطبقه  206 های یهدر ال یلبه با نقش هندس یشترین. بشود یم یدهد IIطبقه   701

 - VII  طبقات  130 یهو الV –VI  در طبقات  یبا نقش هندس ها  لبهتعداد قطعات    ینوجود دارد. کمتر

و  VI – VIIطبقات  129 یهو ال V –VIطبقات  124 یههم در ال یهندس بدنه با نقش یشتریناست. ب یفوقان

شده است.  یافت VIطبقه  206 یهو ال VI – VIIطبقات  136و  118 های یهو ال IIIطبقه  524 یهال

قطعات کف با نقش  یشتریناست. ب یفوقان طبقاتدر  یبا نقش هندس  یزتعداد قطعات بدنه ن  ینکمتر

و   VIIطبقه   119 یهو ال  VIطبقه  605 یهو ال  VI  - VIIطبقات  VI  136طبقه  206 یههم در ال یهندس

 شده است. یافت یانیقطعات هم در طبقات م یهبق

قطعه با  1767است با تعداد  یرونکه نقوش آنها فقط ب یمشخص شده است . قطعاتیقاً دق یزنقش  ن محل

که   ی% و قطعات2 یقطعه با درصد فراوان 49است با   که  محل نقش فقط درون ی% و قطعات93 یدرصد فراوان

 است. یصمجموعه قابل تشخ ین% در ا5 انیقطعه با درصد فراو 88و هم درون  یرونمحل نقش آنها  توام هم ب

قطعه،   96با  206 یهمربوط به ال  یرونمحل نقش فقط ب  یتعداد قطعات سفال با  نقوش هندس یشترینب

 129 یهو ال  85با تعداد   V- VIطبقه  124 یهقطعه،  ال 85با تعداد  VI –VII  یطبقه استقرار 136 یهال

هم طبقات  یو اندک یتحتان اتتعداد هم متعلق به طبق ینقطعه  است. کمتر 65با تعداد   VI – VIIطبقه 

 است. یانیم
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قطعه، به  49محل نقش فقط درون متعلق  از مجموعه   یتعداد قطعات سفال با  نقوش هندس بیشترین

 یهال  ینو همچن V-VI قطعه  مربوط به  طبقات  3به تعداد   126یهوال 509 یهقطعه، ال 5به تعداد  130 یهال

 های یههم مربوط به ال طعاتق ینا یماندهقطعه است.  اکثر باق 3هرکدام   VIطبقه  201 یهو ال Iطبقه  703

 یههماننده ال شود یم یدههم د یو فوقان یتحتان ایه یهال یراست اما در سا VI –VIIیانیگوناگون  طبقات م

قطعات  یو درون دارد. با توجه به اندک یرونقطعه سفال با محل نقش ب یک XIII-IXیاز طبقات استقرار 133

 اند. استفاده روزمره نداشته یلیداشته است و خ ی یژهمشخص است کاربرد خاص و و

تعداد   یشترینو هم درون، ب یرونقش  توام هم بمحل ن یقطعه سفال با نقش هندس 88مجموعه  از

قطعه است. پس  9با تعداد  VIطبقه  206 یهدر ال یزبا  محل نقش هر دو طرف ن یعل قطعات سفال افق چشمه

 یقطعه دار 5 مبا هرکدا Iطبقه  703 یهو ال II- IIIطبقات  520یه، الV- VIطبقات   130 یهاز آن ال

 یو تحتان یوقانفاست. اما در تمام طبقات   یانیمانده در طبقات م یحجم باق نیشتریتعداد هستند. ب یشترینب

 هم وجود دارد. 134 یهال  VIIIقطعه در طبقه  یکمثال  یوجود دارد برا یزن

 44قطعه که  شامل   90از تعداد  یدر مجموعه قطعات  با نقش جانور ینقوش جانور ینظر پراکندگ از

 یرونقطعه محل نقش فقط ب 89نقوش نشان داده شده است.  ینا یاست. پراکندگبدنه  یزعدد ن 46عدد لبه و 

مجموعه وجود دارد.   یندر ا  II بقهط 701 یهقطعه  در ال  1و هم درون  یروندارند. محل نقش توام هم ب

وجود دارد.  یدر تمام طبقات استقرار یزن ینشده است. نقوش جانور یافتفقط درون هم  یمحل نقش جانور

قطعه  7به تعداد   703 یهال I  یکمتر است. در طبقه استقرار یو در برخ یشترب یهال یدر برخ ها یراکندگپ

 511  یهال IV ی.  در طبقه استقرارشود یقطعه مشاهده م یکها  یهال خیدر بر II –IIIوجود دارد. در طبقات 

  V-VI یطبقات استقرار  124 یهدر ال قطعه است. 2  یزن V یاررقطعه وجود دارد. در طبقه استق 3به تعداد 

 یهقطعه وجود دارد. ال 4به تعداد  121 یهال و 6به تعداد  605 یهال VIی قطعه و طبقه استقرار 4به تعداد 

 Iطبقه  703 یهقطعه که با ال 7به تعداد  119 یهال VII یقطعه و در طبقه استقرار VI-VII 5طبقه  136

  یقطعه سفال نقش جانور 4هرکدام  602و  135 یهال VII یدر طبقه استقرارتعداد را دارا  هستند.  یشترینب

هرکدام  IX-X یطبقات استقرار ر. دشود یقطعه مشاهده م 4 یزن 134 یهال   VIIIی دارند. در طبقه استقرار

 است. یشترب یانینقوش در طبقات م ینآمار مشخص است حجم ا ینشده است. از ا یافتقطعه  یک
 

  . نتیجه8

 ینقش یشده است الگوها یگونه طبقه بند 20ها به  داده یگاهدر پا یها با نقوش هندس سفال ینقش الگوهای

  های یهدر تعداد ال شان یالگوها پراکندگ خی. برشوند یم یدهد یتا فوقان یتحتان یها یهدر تمام طبقات از ال

مشاهده  ها یهاست، اما در همه ال یشترب یانیم های یهال یاز الگوها هم در برخ یگریاست. تعداد د یشتریب

 یه،ال 69در  ی. خط افقباشند یرا  دارا م ینقش یکه الگوها های یهتعداد ال ینتا کمتر یشترین. از بشوند یم

خط   یه،ال 60خطوط شکسته در  یه،ال 62در  یخط عمود یه،ال 64نقش متقاطع ساده و هاشور هرکدام در 

خطوط   یه،ال 47در  یشکل لوز یه،ال 52شکل مثلث در  یه،ال 57در  ییگزاگخطوط ز یه،ال 58مورب در 

 رد یضیشکل ب یه،ال19در  یرهشکل دا یه،ال 21شکل مربع در  یه،ال 31در  یخط منحن یه،ال 38موجدار در 

 ینو خط چ یهال 7در  یلشکل مستط یه،ال 8در  یننقطه چ یه،ال 11دار در   ندانهد یه،ال 13نقطه در   یه،ال 15
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 پراکنده هستند.  یهال 5در 

در  124 یهصورت هستند: ال ینبد یهندس ینقش الگو یشترینب یدارا های، یهال ینقش هندس یالگو 20 از

  V-VI در طبقات 129 یهال ی،نقش یالگو 15 یدر طبقات  دارا 136 یهال ی،الگو نقش 16 یدارا V-VIطبقات 

 یانیدر طبقات م تندهس ینقش یالگو یشترینب یه داراک های یهال یشترهستند. ب ینقش یالگو 14 یدارا

-VIطبقات 136 یهتکرار متعلق به ال یشترینهستند ب یشترب یانیدر طبقات م یزنقش ن یهستند. تکرار الگوها

VII   در طبقات  124 یهمرتبه، ال 225به تعداد  تکرارV-VI طبقه  206 یهمرتبه و ال 187به تعداد تکرارVI 

متنوع هستند و هم تکرار آنها  ینقش یهم الگوها یانیم بقاتدر ط ینمرتبه است. بنابر ا 173به تعداد تکرار

  است.  یشترب

 یمشخص شده است. جانوران چهارپا  یفرهنگ های یهبراساس ال یانواع نقوش جانور یپراکندگ آمار

طبقه  703 یهاد در التعد یشترینآنها در تمام طبقات است. ب یوجود دارد. پراکندگ یهال 27شاخدار در 

قطعه  4هرکدام  VIطبقه  121 یهو ال II هطبق 701 یهقطعه است. پس از آن در ال 7به تعداد  I یاستقرار

  VI-VIIطبقات  136و  118 های یهاند. ال چهارقطعه  نقش بسته یشاخ در کل بر رو یوجود دارد. جانوران ب

شاخ  یب یچهارپا ینقش جانور یدارا VIIطبقه   602 یهوال V-VIطبقه  124 یهقطعه، ال یکهر کدام 

 ین. اشود یپراکنده و مشاهد م یهال 19هستند. نقش پرنده در  ینیاقطعات در طبقات م ینهستند. تمام ا

به  VIIطبقه  119 یهنقش پرنده در ال یشترینهستند. ب یانیدر طبقات م یشتربه باال و ب 3از طبقه  ها یهال

که شامل قورباغه است   یستقطعه وجود دارد. جانوران دو ز 3به تعداد   VIطبقه  605 یهقطعه و ال 4تعداد 

  ینقوش جانور ی،نقش یالگوها  یشترشده است. ب یافتقطعه  3به تعداد  VIطبقه  123و  204 یها یهدر ال

 وجود دارد. یانیدر طبقات م

ساکن در تپه  یخاز تار یشم پمرد یینیو آ ینیجهان ب ی،مذهب یدکننده عقا یننقوش تب یناز ا برخی

از نقوش  یتپه برخ یندوره از شواهد و مدارک بدست آمده در ا ینهستند. برخالف تصور در ا آباد یلاسماع

قطعه سفال از  2398مطالعه  هبرخودار هستند. با توجه ب یاندک و منحصر بفرد ینقش خاص، از تنوع و تکرار

خاص و منحصربفرد باشد و  ین،نماد ینقش یوقت یناست. بنابر ا موضوع ثابت شده ینا یتمام طبقات استقرار

و  یعیداشته است. افکار فرا طب یاستفاده و کاربرد خاص یژگیو یناندک باشد حتماً با ا یزآن ن یپراکندگ

غاز شده است. و آ یاز دوران نوسنگ یعیفرا طب یوجود باورها  ورارتباط نمادها با ذهن پرسشگر انسان و ظه

 است. یافتهباورها تجسم  یناحتماال در ارتباط با ا یزفال ننقوش س

در دو محوطه  یعل افق چشمه یها و گسترش سفال یدایشدر پ نگاری یهبا توجه به عدم توازن و انسجام ال

تا  یردصورت گ یو قابل سنجش یقمطالعات دق یدبرخوردارند. با یزن ینسب یو زاغه که از همزمان آباد یلاسماع

 .یدمطلوب و قابل قبول رس یجهبه نت
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 منابع
 سال ،ایران کشور سالنامه میالد از قبل سال هزار چهار اشیاء و آثار ساوجبالغ،  آباد اسماعیل در حفاری(. 1328)علی حاکمی،

 . چهاردهم

 و دستی صنایعفرهنگی، میراث سازمان "ایران مرکزی فالت نگاری گاه و آباد اسماعیل"(.1386)فریبا معجزاتی ، سیامک سرلک

 .15-34 ص ، پژوهشگاه کشور،نامه گردشگری

 IIIسیلک و علی چشمه های سفال حیوانی نقوش طراحی الگوهای و ساختار تحلیل"(.  1385)احمد یاری، علی.  حسن  طالیی،

-46. ،ص 57 ورهد 180-2 شماره تهران، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در پژوهشی علمی مجله "ایران مرکزی شمال در
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 سازی شهر معماری تاریخ کنگره مقاالت مجموعه" آباد اسماعیل تپه از تاریخ از پیش معماری های نویافته"(.1378) حسن طالیی،

 .کشور فرهنگی میراث ،سازمان 5 ،جلد ایران

 های روش از استفاده با م.ق پنجم هزاره سفالگری فناوری بررسی"(. 1388)یاسمن ذوقی،. احمد یاری، علی. حسن طالیی، 

.  تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده شناسی باستان مطالعات  " ایران مرکزی شمال در XRD  XRF آزمایشگاهی

 . 65-84 صص نخست، شماره

 .سمت"ایران سفال سال هزار هشت"(.1390)حسن طالیی،

 ارشد کارشناسی نامه پایان. ایران تاریخ از پیش های سفال رب انسان نگاره تحلیل و تجزیه( .1375)پروین عصمتی، کاظمپور

 . طالیی حسن دکتر راهنما استاد. مدرس تربیت دانشگاه

 کارشناسی نامه پایان. ایران ملی موزه در آباد اسماعیل سفالین ظروف مجموعه شناسی گونه و بندی طبقه(. 1389)فریبا معجزاتی،

 .کزمر تهران اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد

 تهران،سازمان" شهرنشینی دم سپیده تا آغاز از ایران شناسی باستان تاریخ از پیش در ایران "(.1382)صادق شهمیرزادی، ملک

 .فرهنگی میراث

 مجله  نشینی شهر آغاز تا نوسنگی دوران » ایران مرکزی فالت تاریخ از پیش گاهنگاری «(. 1374)صادق شهمیرزادی، ملک
  .18-2 ص 1374 و 18 پیاپی شماره دوم شماره.  نهم سال ختاری و شناسی باستان

 شناسی، باستان گروه و مؤسسه نشریه مارلیک، مجله » 1356 و 1350 های فصل: قزوین دشت حفاری«(. 1356)اهلل عزت نگهبان،

 . 1356 دیماه ،2 شماره تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجله ضمیمه

 .ملی آثار انجمن. قزوین سرزمین(. 1349. )پرویز ورجاوند،
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