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 چکیده
در انجام گرفت، چندین محوطه شاخص اوروکی در حوضه زاب کوچک در شهرستان سردشت  1386بررسی که در سال  در طی

شاخص لبه  هایسفال، محوطه شاخص تپه بادامیار ربط با هامحوطهاین  ازجملهشمال غرب ایران شناسایی و معرفی گردید. 

 . عالوه بر تپه ربطآیدمیاوروکی در شمال غرب ایران به شمار  شدهشناسایی هایمحوطهجزء اولین واریخته اوروکی است که 

بودند که  در حوضه زاب کوچک اوروکیشاخص آثار  تپه باغی، تپه ولیو، تپه مالیوسف، تپه الوین و گومان نیز دارای هایمحوطه

در جنوب ارس(  –)کورا  VIIC)پیزدلی( و  VIIIAموجود مابین حسنلو دوره  هزارسالهوقفه فرهنگی مطالعه زمینه را جهت 

این آثار عمدتاً متعلق به دوره . آیدمیشمال غرب ایران به شمار  هایدوره ترینمبهمفراهم نمودند که جز یکی از را دریاچه ارومیه 

را ق.م(  3100)تا اواخر هزاره چهارم ق.م.  ق.م.( 3600/3500) اوروک میانی و جدید هستند که بازه زمانی نیمه هزاره چهارم ق.م.

جهت مطالعه روابط  این آثار عالوه بر روشن ساختن بخشی از جدول گاهنگاری جنوب دریاچه ارومیه زمینه را .گیرندبرمیدر 

در این نوشتار سعی بر این با منطقه حوضه دریاچه ارومیه فراهم ساخت.  النهرینبینای موجود مابین جنوب و شمال فرامنطقه

شاخص اوروکی محوطه تپه بادامیار ربط  هاییافتهشاخص اوروکی شمال غرب ایران به  هایحوطهمخواهد بود تا با معرفی 

یاچه ارومیه و پرداخته شود. همچنین این مقاله سعی در روشن ساختن جایگاه فرهنگ اوروک در جدول گاهنگاری جنوب در

 را دارد.  جوارهمای با مناطق ارتباطات فرامنطقه
 

  شمال غرب ایران ارس(، –)کورا  VIIC)پیزدلی( /  VIIIAحسنلو حوضه زاب کوچک، ، روکاو کلیدی: هایواژه
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 مقدمه . 1

غرب ایران یکی از فرایندهای پیچیده و فرایند گذار از دوره مس و سنگ جدید به عصر مفرغ قدیم در شمال

و مطالعات پیشین بازگو  هاگونه که کاوش. همانآیدمیشمال غرب ایران به شمار  شناسیباستانمبهم در 

 دوره  عنوانبهکه ) VIICحسنلو دوره  تا (شودمیشناخته  پیزدلیکه تحت عنوان دوره ) VIIIAکنند حسنلو دوره می

، اما نکته اساسی در این رابطه، وجود گیردبرمیرا در  هزارسالهزمانی یک بازه  (شودمیشناخته  ارس –کورا  زمانهم

خود حاوی یکسری ابهامات فراوانی است، چراکه بر  (IIارس  –)کورا ه پیزدلی و یانیق تنها دو دوره یعنی دور

و فازهای  3-1مس و سنگ جدید  هایدورههای جدید مشخص گردیده است که اساس مطالعات و کاوش

 ;Maziar 2010) است گذاریتاریخقابل  VIICو  VIIIAحسنلو  حدفاصلدر  ارس -کورا  Iو  گیریشکل

Abedi et al. 2014; Abedi and Omrani 2015; Alizadeh et al. 2015; Abedi et al. 2015; Abedi 

شناسی همین موضوع یکی از ایرادات اساسی در ارتباط با جدول گاهنگاری است که برای باستان. (2017

 .(Voigt and Dyson 1992; Danti et al. 2004; Helwing 2004) گردیده است ارائهاین منطقه  ازتاریخپیش

در محوطه کول  گرفتهانجام هایکاوششمالی حوضه دریاچه ارومیه این فرایند و پیچیدگی با  هایقسمتدر 

ارس  –مطلق و حضور فازهای اولیه فرهنگ کورا  هایگذاریتاریخ چراکهاست  شدهمشخصروشن و  گرگرتپه 

 .Abedi et al)مرتفع ساخته است ن بازه زمانی در ایتا حدود زیادی ابهامات گاهنگاری شمال غرب ایران را 

تا در غرب و شرق دریاچه ارومیه نیز این وضعیت بر اساس مطالعات جدید همچنین  .(1395 عابدی ؛2014

 VIIIAحسنلو زمانی  حدفاصلشمال غرب ایران در  هایبخش ترینمبهمیکی از گردیده است.  حدودی روشن

 دو دوره در این حدفاصل چراکه. جنوبی حوضه دریاچه ارومیه است هایشبخارس(  –)کورا  VIICو  )پیزدلی(

 3000-4000/3900)جدول گاهنگاری در این بخش از شمال غرب ایران یک وقفه زمانی نزدیک به هزار سال 

است. اول  طرحقابلدر رابطه با این موضوع  سؤالچندین  .(Voigt and Dyson 1992) شودمیگزارش  ق.م.(

؟ در گردندمیو خالی از سکنه  شدهمتروک کلیبهجنوبی دریاچه ارومیه  هایدشتدر این بازه زمانی یا اینکه آ

 هافرهنگ؟ ماهیت این اندداشتهدر این بخش از شمال غرب ایران وجود  هاییفرهنگصورت پاسخ منفی چه 

 ت بوده است؟به چه صور اوروکیارس و  –با اقوام کورا  هاآنبه چه صورت بوده و ارتباط 

اوروکی  فرهنگاست تا به حضور  آن بردر باالست و  شدهمطرح سؤاالتپاسخ به  درصددپژوهش حاضر 

شمال  شناختیباستان هایپژوهشاز  یکهیچدر  تاکنونموجود در شمال غرب ایران بپردازد موضوعی که 

 هایسفالبا  یا بادامیار ربط غرب ایران بدان پرداخته نشده است. در این پژوهش به معرفی محوطه معروف

 هایمحوطهشاخص لبه واریخته پرداخته خواهد شد و همچنین سعی بر این خواهد بود تا با معرفی تمامی 

ن در شمال غرب ایران اشاره اوروکی در شمال غرب ایران به جایگاه این فرهنگ و پراکندگی آ شدهشناسایی

 گردد.
 

 پیشینه پژوهش. 2

شولتز در آغاز شد.  م( 1843-54) کست و فالندون ورتر، کرپ گزارشات اساس بر ایران غرب شمال مطالعات

عراق یافت. راولینسون  بازدید از اشنویه، استل کیله شین، یادمانی دوزبانه اورارتویی را کنار میله مرزی ایران و

سپس از مقبره  و (Benedict 1961) گزارشی از کتیبه موصوف تهیه دید 1838در مراجعه به اشنویه در سال 

 شیندلر نیز بررسی شد. توسط هوتوم 188۲ در سال یکافخر. نمودمهاباد بازدید  نزدیکی درفخریکا  ایصخره
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 به مهاباد و کرده تهیه رونوشتی شین کله کتیبه از اشنویه به میالدی 1888 سال مسافرت در دمرگان ژاک
 بررسی منگور از ایل دهیل خلیل روستای در را ازتاریخپیش دوران به متعلق فرهنگی محوطه یک و شد روانه
 مطالعات حیث از را اهمیت منطقه که، گرفت صورت اشمیت توسط هوائی هایبرداریعکس سپس و نمود

 استین اورل سر میالدی 1936 سال در .(1348)واندنبرگ  ساخت آشکار ازپیشبیش شناسیباستان
 پرداخت کاوش به روز 6 مدت به و نمود گدار بررسی رودخانه کنار را دینخواه محوطه آمریکائی شناسباستان

 گرد بررسی از و آورد دست به است VIبا حسنلو  مقایسهقابل که شرقی خابور نوع هایسفال محل این از و
 Stein) نمود آوریجمع را عصر مفرغ به متعلق منقوش هایسفال نقده - اشنویه راه در واقع علی حسن

میالدی  1949در سال در محوطه گوی تپه ارومیه ادامه یافت.  زنیگمانهاشتاین با  هایعالیتف .(1940

 روستای مجاور نازلوکنار رودخانه  پروفسور کون غارهای حوزه ارومیه را بررسی کرد و در غار تمتمان واقع در

پروژه حسنلو به العات فصل مطمیالدی اولین  1956. در سال (Coon 1949)پرداخت  کاوش به آقا اسماعیل

 هایپژوهشمطالعات شد و کلیه  حسنلو مرکز اصلی این سرپرستی دایسون در آذربایجان غربی آغاز شد.

. رومیه تحت این پروژه مطالعه شدنددریاچه ا اطراف هایمحوطهاعم از بررسی و یا کاوش در  شناسیباستان

حاصل خیز جنوب غربی دریاچه ارومیه که سلدوز دشت  به همین نام در وسط روستاییمحوطه حسنلو مجاور 

، 1956 هایسالهموار دشت بلندتر است. طی  هایزمینسطح  متر از ۲5قرار دارد و حدود  شودمینامیده 

و تا اوایل انقالب اسالمی  1974و در طی هشت فصل و تا سال  197۲، 1971، 1970، 1964، 1960، 1957

حمید  وسیلهبهبعد از انقالب نیز  و (Dyson 1958, 1965,1968,1972,1976,1989) توسط هیات آمریکایی

 دهدمیرا انجام  هاییبررسی غربی آذربایجان در سولکی صورت گرفت.در آن  یهایکاوشخطیب شهیدی 

(Solecki 1969) و  محوطه 300 موفق به شناسایی سلدوز و اشنویه دره در کییرتون و پس از ایشان نیز رنه

 غرب شمال از وسیعی منطقه سوینی استوارت میالدی 1971 سال . در(Kearton 1969) گرددمی اثر باستانی
 بوکان، میاندوآب،قراردادند.  بررسی مورد همدان تا آذربایجان شرق جنوب و شرقی کردستان ضلع از را کشور
از  اصلی هدف اما بوده عمومی سوینی هایبررسی اینکه با. داشت قرار ایشان بررسی منطقه در و بیجار زنجان

بر روی خاص  تأکید با م.پ اول هزاره اول نیمه به متعلق هایمحوطه ثبت را، مناطق این در شناسایی انجام

 نام که مانایی هدور پادشاهی مورد در اطالعاتی کار، این با تا داشتند امید ایشان. است کرده ذکر  III آهن
و معرفی  بررسی را محوطه 93 توانست سوینی. نمایند آوریجمعرا  دبو آمده جدید آشور متون در مکرراً هاآن

فعالیت تیم آلمانی به سرپرستی ولفرام کالیس و اشتفان کرول که با کار در محوطه  .(Swiny 1975)نماید 

علمی و هدفمند در راستای شناسایی دوره شاخص  هایفعالیتمعروف بسطام آغاز گشت یکی دیگر از 

ایران و مخصوصاً در پیرانشهر  هایبخشکه این تیم در بیشتر  هاییبررسیمال غرب ایران بود. اورارتویی در ش

 آیدمیدر این بخش از شمال غرب ایران به شمار  شدهانجام هایبررسیو اشنویه انجام دادند جزء اولین 
(Kleiss, 1967; 1970; 1971 Kleiss and Kroll, 1979; Kroll, 1984;, Kroll and Kleiss, 1992, Kroll, 

شمال غرب ایران  شناختیباستان هایفعالیتایتالیایی از دیگر  هیئتمانند بررسی  شدهانجام. کارهای (2005

سدهای در حال  هایپروژهدر  گرفتهانجام هایکاوش .(Belgiorno et al. 1984) آیدمیقبل از انقالب به شمار 

بعد از  شناختیباستان هایفعالیتاولین  ازجملهکانی سیو و غیره  ،(1396)عابدی، سد سیلوه  ازجملهانجام 

در حوضه رود زاب  1387. همچنین بررسی که توسط بیننده در سال آیدمیانقالب در این منطقه بشمار 
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نوسنگی  شناسایی آثار مختلفی از دوران جهت هدفمند هایفعالیتیکی از انجام گرفت  رودسیمینهکوچک و 

معروف تپه  هایکاوشبا  هافعالیت. اما در منطقه سردشت نیز اولین (1387)بیننده  بوددر این منطقه تا اسالمی 

؛ 1383)کارگر که بیشترین اطالعات مانایی را در اختیار باستان شناسان قرار داد  ایربط آغاز گشت محوطه

 انیفالح یبه سرپرست 1394سال  زییسد سردشت که در پا بخشی نجات هایکاوشپروژه . (1387حیدری 

 نیآشکار کرده است. ا یمفرغ و اشکان ،سنگس و م ،ینوسنگ هایدورهرا از  یانجام شد، اطالعات مهم

 ینگاربا گاه یمحوطه کاوش شده، تپه باغ 5 انیرودخانه زاب کوچک قرار دارند. از م هحاشی در هامحوطه

: 1395 گران،یو د یدری)ح یدوره اشکان یا گاهنگارمحوطه باالن ب (49۲: 1395 ،یو نزهت انی)فالحسنگ  س وم

مربوط به دوره  سوی، محوطه بر(358: 1395وکاکا،  رزادهی)ش یمربوط به دوره اشکان آبادنیسک، محوطه (145

 .اندشدهمعرفی (350: 1395 ،یفی)شر یو اشکان دیدو دوره مفرغ جد یو تپه بروه دارا (56: 1395 ننده،ی)ب یخیتار
 

 اوروکی ربط سردشت، شمال غرب ایران محوطه. 3

. تپه (1387)حیدری،  اندشده گذارینام 5، 4، 3، ۲، 1 هایشمارهتپه باستانی وجود دارند که با  پنجدر ربط 

 E:45 32 13 -m1141)در شهرستان سردشت، در موقعیت جغرافیایی  یا همان محوطه بادامیار ربط 4شماره 

,N:36 12 32)  این (3-1)تصویر  (1386)حیدری، است  قرارگرفتهتری شمال شرق شهر ربط م 800و در فاصله .

دوره  گذاریتاریخشناسایی و با  1386حوضه زاب کوچک در سال  هایبررسیمحوطه توسط رضا حیدری در 

بعدها در بررسی حوضه زاب کوچک توسط بیننده نیز از این محوطه تحت عنوان  .)همان(اوروک به ثبت رسید 

با بررسی مجدد توسط نگارندگان شواهد بیشتری از  .(1387)بیننده است  شدهگزارششاخص اوروکی محوطه 

. محوطه ربط شتر آن در پایین آمده استلبه واریخته و دوره اوروک به دست آمد که توضیحات بی هایسفال

مربوط به یک دوره  هآمددستبهتمامی آثار  روازاینمتعلق به دوره اوروک است و  ایدورهیک محوطه تک 

 (.3و  ۲)تصویر نموده است ترسهلمحوطه را  گذاریتاریخبوده و 
 

 
 پراکندگی نقشه  و غربی آذربایجان سردشت در ربط محوطه موقعیت: 1 شماره تصویر

 van de Mieroop) خاورمیانه و ایران در شدهشناسایی ایالمی آغاز و اوروکی هایمحوطه

2004: 36, map 2.2) 
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 اهد دوره اوروک در حوضه زاب کوچکشو. 4

شمال  زاب کوچک در. دهندمیرا تشکیل دجله رود رودخانه زاب کوچک به همراه زاب بزرگ دوشاخه مهم 

سپس  شرق و جنوب طرفبهغرب ایران از ارتفاعات شمال غربی پیرانشهر سرچشمه گرفته که از شمال غرب 

شعب زیادی را دریافت  . در مسیر خود آبیابدمیمرزی جریان  یهاکوهو در امتداد  شدهجاریبه سمت غرب 

و بوده  دائمی. این رودخانه پیونددمی بزرگبه زاب  و شودمیاز معبر آالن وارد خاک عراق  درنهایت و کندمی

باتوجه به  .(130:1379)خضری،  کوهستانی دارد رودخانه زاب حالت مسیر قابل شرب است. آب آن شیرین و

در این منطقه تنها یک  ،النهرینیبیناشاره متون  استقرارهای مختلف و گیریشکلاین رودخانه در اهمیت 

. شواهد مربوط به (1395؛ بیننده 1387)بیننده بررسی هدفمند جهت شناسایی آثار باستانی صورت گرفته است 

 بادامیار ربطیوسف و تپه تپه باغی، تپه ولیو، تپه مال هاینامبه  هاییمحوطهدوره اوروک در سردشت از 

. وی کندمیتپه الوین شواهد دوره اوروک را گزارش  نگاریالیه. بیننده در (1386)حیدری، است  شدهگزارش

؛ Binandeh et al., 2012) کندمیبنام گومان که دارای آثار شاخص اوروکی است، یاد  ایمحوطههمچنین از 

 .(۲)تصویر شماره  (1395بیننده 
 

 
، بیننده 1386اوروکی در حوضه زاب کوچک در شمال غرب ایران )حیدری  هایمحوطه: پراکندگی 2تصویر 

1395) 
 



 ارومیه دریاچه جنوب در ارس – کورا فرهنگ حضور عدم و VII و VIII حسنلوی ایران؛ غرب شمال در اوروک دوره از جدید شواهدی /172

 سردشت ربطبادام یار از بررسی سطحی محوطه  آمدهدستبه و شواهد اوروکی آثار. 5

شاخص فراوانی حاصل گردید که در روشمندی که از سطح این محوطه به عمل آمد آثار  هایبررسیدر طی 

لبه واریخته اشاره کرد که جزء یکی از  هایکاسهاز نوع  هاییسفالبه  بایستمی هایافتهمیان مجموعه 

 هاییافتهدر زیر به مجموعه . اندشدهگزارشاوروکی در ایران شناخته و  هایالمان ترینشاخصو  ترینمهم

سفال، ابزارهای سنگی و برخی  دربرگیرندههد گردید که عمدتاً حاصل از بررسی این محوطه اشاره خوا

 است.سنگی  هایمهرهمانند ویژه  هاییافته
 

 . سفال1-5

شد. در آمیزه  آوریجمعو  بردارینمونهقطعه سفال  350تعداد  ربطبادامیار تپه در  سطحیسی طی یک برر

روی جداره بیرونی  برآهک. ذرات میکا و است اررفتهکبه )غیرآلی(، شن درشت و شن ریز )آلی( مواد گیاهی هاآن

نمونه از  ۲و تنها در  هستندساده و بدون پرداخت  هاسفال. عمده است مشاهدهقابل هاسفالاغلب و داخلی 

با تکنیک  %97مطالعه شده  هایسفال. از بین است کاررفتهبهنقوش طنابی افزوده در زیر لبه  هاسفال

. بررسی تکنیک پخت است شدهاستفاده گریسفالچرخ از  هانمونهاز  %3 در و تنها اندشدهساخته سازدست

عدم کنترل حرارت کوره پخت سفال  دهندهنشانناکافی بود و این ارقام  هاآنپخت  %84نشان داد که  هاسفال

 ایقهوهارای رنگ د هاآن %1۲و تنها  1(YR5-7/8)قرار داشت نارنجی در طیف  هاسفالبوده است. عمده رنگ 

برگشته به بیرون، برگشته به داخل و عمودی  هایلبهو عمدتاً از  هساده بود هالبهو نخودی بودند. فرم 

که به شکل پایه هستند رواج  هاییکفو تخت جای گرفتند.  ایپایهدسته  ۲در  هاکفبود.  شدهاستفاده

بزرگ و  هایکاسهکوچک،  هایکاسهشامل  ،کلی بندیدستهدر یک  هاسفالمجموعه بیشتری داشتند. 

که وجود ظروف لوله دار در این محوطه بوده است  دهندهنشانسفالی یافت شده  هایلوله. شوندمی هاخمره

این تپه شباهت زیادی با  هایسفال. (4)تصویر  گرددمیطیف نسبتاً وسیعی از مجموعه را نیز شامل 

در شمال شرقی  IX-XI، گاورا V-VI (Young, 1969: 71) ر گودینبا دوره اوروک د زمانهم هایمحوطه

 Delougaz and) و محوطه چغامیش در جنوب غرب ایران (Tobler 1950: plate: 8-20) النهرینبین

Kantor, 1969:Plate:83) دارند. 

 هاسفال. (5قطعه سفال لبه واریخته است )تصویر  ۲0است، وجود  توجهقابلدر بین مجموعه سفالی  آنچه

 هاکاسه، خشن، پخت ناکافی و آمیزه کاه و شن هستند. این نوع از سازدستهمچون  هاییویژگیدارای 

 Young, 1969: 71; Gopnik and)دارند  V-VIگودین دوره لبه واریخته  هایکاسهشباهت زیادی با 

Rothman 2011) .ه زاب ض، در پروژه بررسی حولبه واریخته برای اولین بار در شمال غرب ایران هایسفال

لبه واریخته از کاوش  هایسفال. پس از وی (1387)حیدری  اندشدهگزارشکوچک به سرپرستی رضا حیدری 

 .(Nobari et al. 2012 ) گردندمیشناسایی و معرفی تپه الوین در پیرانشهر 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Reddish Yellow 
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 : موقعیت تپه بادامیار ربط، دید از ضلع شمال غربی3تصویر 

 

 
 تپه بادامیار ربطاوروکی شاخص  هایسفال: 4تصویر 

 

 

 

 



 ارومیه دریاچه جنوب در ارس – کورا فرهنگ حضور عدم و VII و VIII حسنلوی ایران؛ غرب شمال در اوروک دوره از جدید شواهدی /174

 

 
 لبه واریخته تپه بادامیار ربط هایسفال: 5تصویر 

 

 سنگی ابزارهای. 2-5

و  هاتراشه، هاتیغه، ریز هاتیغه. ابزارها شامل (6)تصویر قطعه ابزار سنگی یافت شد  3۲عالوه بر سفال تعداد 

 سنگقطعهچرت هستند. در میان ابزارها چهار  هایسنگعمدتاً از  هاآن. جنس شوندمیمادر  هایسنگ

این منطقه مانند تپه الوین  ازتاریخپیش هایمحوطهابسیدین وجود داشت. در حوضه زاب سنگ ابسیدین از 

 .(Nobari et al., 2012)است  شدهگزارشنیز 
 

 
 : ابزارهای سنگی مکشوفه از تپه بادامیار ربط6تصویر 
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 هامهره. 3-5

که گورستان مربوط به محوطه بوده است. این  رسدمیبر اساس شواهد موجود بخش کوچکی از تپه به نظر 

شسته شده و امروزه شخم  هرساله هایسیالبباران و  براثرسطح آن  مروربه قرارگرفتهبخش که بر روی شیب 

. بر روی سطح محوطه تعداد شودمیو ظروف سفالی  هامهره، هااستخوانزمین باعث پراکنده شدن  زدن

مهره سنگی یافت  6این قسمت تعداد  تردقیقحیوانی و انسانی مشاهده شد. با بررسی  هایاستخوانزیادی 

 (.7)تصویر شد 
 

 
 سنگی تپه بادامیار ربط هایمهره: 7تصویر 

 

 VIICو  VIIIAهارم ق.م. اوروک و وقفه زمانی بین حسنلو : هزاره چبحث. 6

 ترینجذاب حالدرعینو  ترینمهمیکی از  آغاز ایالمی با دوره زمانهمو هزاره چهارم ق.م و دوره اوروک اواخر 

از این دوره جوامع بشری شاهد ظهور معابد بزرگ، اولین آثار خط و نگارش و  چراکهخاورمیانه است  هایدوره

در طول  شدهاشارهمهم  هایشاخصهد جوامع خاورمیانه به دوره شهرنشینی است. این فرهنگ با برخی از ورو

فرات و دجله و تا  هایحوضهو  النهرینبیناز جنوب  ایعمده هایبخشق.م در  3۲00-4100بازه زمانی 

. در کنار تمامی مواد و بدیامیشرقی و غرب و جنوب غرب ایران امتداد  هایبخشو تا  گرددمیسوریه ظاهر 

لبه واریخته  هایکاسه ازجملهشاخص  هایسفالاوروک عمدتاً بر اساس پراکنش  ،فرهنگی هایشاخصه

 هایکاسهاگرچه . (Wright and Johnson 1975; Oates 1985; Millard 1988) گرددمیشناسایی و معرفی 

 هایکاوشاولین بار در  هاکاسهولی این  آیدمیمار به ش النهرینیبینحضور  هایشاخصهلبه واریخته یکی از 

توسط دمرگان شناسایی و کشف گردیدند  1898-99و  1897-98 هایفصلمحوطه باستانی شوش در طی 

(de Morgan 1900: figs. 91, 118, 121) تپه موسیان هایکاوشلبه واریخته از  هایکاسه. بعدها از این 

(Burton-Brown 1946: 36)  این  هاینمونهاولین  .گرددمیو گزارش نیز معرفی  190۲-3در طی سال نیز

ابوشهرین یا اریدو باستانی به تعداد فراوان شناسایی و معرفی گردید  معروفاز محوطه  النهرینبیندر  هاکاسه

(Campbell Thompson 1920: figs. 3.4 and 4.10)نی از . بعدها نیز در محوطه معروف جمدت نصر آثار فراوا
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عمدتاً در ایران در  هاسفال. اما حضور این نوع (Mackay 1931: 250)شناسایی و گزارش گردید  هاسفال این

 هایمحوطهشاخص شوش، چغامیش، تپه گودین، تپه سیلک، تل ملیان، تپه یحیی و بسیاری از  هایمحوطه

   .(1تصویر ) (1378؛ عبدی Potts 2009) اندشدهمعرفیایران شناسایی و 

جنوب و غرب دریاچه ارومیه ارتباط نزدیکی با شمال  هایمحوطهعمده  .ق.م چهارمدر اوایل هزاره 

جنوبی دریاچه ارومیه  هایبخشاغلب و  رودمیاین الگو از بین  .ق.م 4000داشتند. کمی بعد از  النهرینبین

غرب دریاچه  هایسکونتگاهری بین ارتباط دیگ .ق.م چهارم. در طی نیمه دوم هزاره گرددمیخالی از سکنه 

 4000)در حدود  در انتهای دوره پیزدلی .(Voigt 1989: 286) گرددمیارومیه و شرق مرکزی آناتولی برقرار 

 ایوقفه. در دشت ارومیه نیز شودمیترک  کشاورزیکجانشینان سولدوز برای مدتی توسط  – دره اشنو ،ق.م.(

و  اندشدهمانند کوش علی و احتماالً کردلر ترک  هاییمحوطهی مثال . براشودمیدیده  هامحوطهدر بین 

 رنگتک هایسفال وسیلهبه Cو گیجلر  M. گوی تپه اندشدهتأسیسجدیدی مانند گوی تپه  هایمحوطه

 ازلحاظکه احتماالً یک نوع توسعه و پیشرفت سبکی از مجموعه اولیه پیزدلی است.  شوندمیمنقوشی شناخته 

منقوش،  هایطرحو همچنین  هاسفالمشابه این نوع  هایفرم. اندمتفاوتکامالً  هاسفالیکی این نوع تکنولوژ

تپه جیک در منطقه  و مانند نورشون هاییمحوطهنیز با  گاورا، و XI-IXدوره  هایسفالرا با  هاسفالاین نوع 

 النهرینبینق.م.  چهارمهزاره  که در طی نیمه دوم دهدمیمدارک سفالی نشان  .سازدمیمرتبط  ۲کبان

میان کوهی غرب آذربایجان و  هایدرهدر  متمرکزشده( یک منطقه 1به سه منطقه تقسیم گردد:  توانستهمی

لبه  هایکاسهکه همان  3قالبی هایسفالو  رنگتکمنقوش  هایسفالبر مبنای  تواندمیشرق آناتولی. که 

( منطقه دوم که عمدتاً در مناطق پست و ۲تعریف گردد.  باشند، محلی با تولید انبوه هایسفالواریخته و یا 

( منطقه 3. شوندمیروک و جمدت نصر شناخته ونوع ا هایسفالو بر مبنای  اندقرارگرفتهجنوب  ایپایهکوه

 شودمیشناخته  VI-VIIگودین  هایسفالبر مبنای  عمدتاًاست که  شدهواقعزاگرس مرکزی  هایکوهسوم در 

تصویری از روابط  تواندمی شدهاشاره منطقه. این سه اندشدهیافته  (حوضه دریاچه ارومیهاز لرستان تا  هاییمحوطهر )د

 ترسیم کند.در نیمه دوم هزاره چهارم ق.م. مرتبط بین این نواحی را 

 (Danti et al. 2004: 584; Voigt 1989) دارندمیکه دانتی و همکاران و همچنین وویت اظهار  گونههمان

یک منطقه مرزی و  عنوانبهبسیار زیاد  احتمالبهسولدوز از اوایل هزاره چهارم ق.م.  –دشت حاصل خیز اشنو 

و جوامع شمال غرب ایران و قفقاز از سوی  سویکاز  النهرینبینبین نهادهای سیاسی و اقتصادی  ایحاشیه

و شمال غرب  النهرینبین هایفرهنگنطقه بین بودن این م حائلهمین مرزی و است و  کردهمیدیگر عمل 

منطقه شمال غرب ایران است و  هایفرهنگوقفه در برخی از ایجاد در  تأثیرگذاریکی از دالیل مهم و ایران 

یک وقفه  ارس( –)کورا  VIICو حسنلو  )پیزدلی( VIIIAکه در باال نیز آمد در حدفاصل حسنلو  گونههمان

منطقه از ارتباطات جوامع  کی عنوانبه. اغلب این منطقه شودمیره گزارش بلندمدت نزدیک به یک هزا

است. در هنگام  کردهمیعمل  یریمنطقه کشمکش و درگ کی عنوانبهمواقع  یمختلف و بالعکس در برخ

 نیاست که در ا کردهمیجوامع مختلف عمل  نیب تأمینو  حائلمنطقه  کی عنوانبهدره  نیکشمکش ا

از سکنه  یخال ای زین هاآن ایحاشیهو مناطق حومه و  شدندمیترک  یاصل یاستقرارگاه ها تیاکثر تیوضع

                                                           
2. Keban 

3. molded ceramics 
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 Danti et al. 2004: 584; Voigt)است  گرفتهمیقرار  مورداستفادهچراگرد  نشینانکوچ وسیلهبه ایو  شدندمی

دو  حدفاصلدر ه که مهم است بحث مربوط به عدم مطالعه دقیق جوامع این منطق چیزی آنولی  (.1989

 )در ارتباط با عبید و اوروک قدیم(با پیزدلی  زمانهمحسنلو  VIII پس از مطالعات بین دورهاست.  اشاره مورددوره 

مرتبط  النهرینبینقدیم  هایسلسلهدر حوزه ارومیه شمالی و  III-II ارس –کورا  بافرهنگکه  VII و حسنلو

 حدفاصلدر امتداد فرهنگی رک مانند اوروک یک پیوستگی و مشت هایفرهنگبه دلیل وجود برخی از  است

 ;Voigt and Dyson 1992; Danti et al. 2004). در مطالعات قبلی گرددمی( ظاهر VIIو  VIII) هادورهاین 

Helwing 2004) دوره نیماب ران،یدر هنگام بررسی پیرامون جدول گاهنگاری منطقه شمال غرب ا VIII و 

VII تیکه توسط و یاست. در جدول گاهنگار شدهدادهنشان  ایوقفهجنوبی دریاچه ارومیه  حسنلو در بخش 

وقفه و گپ بزرگ که  کیاست  شدهارائه رانیدر شمال غرب ا هیاروم اچهیمنطقه جنوب در یبرا سونیو دا

 Voigt and) است مشاهدهقابل وضوحبه ردیگیبر مهزاره سوم ق.م. را در لیو اوا رمتمام هزاره چها باًیتقر

Dyson 1992: 175). 

به آثار عصر مفرغ قدیم و حسنلو   U22 با عنایت به نتایج بررسی بر روی مواد فرهنگی ترانشه دایسون

در تپه  1957البته آثار این دوره نخست در سال . (Danti et al. 2004: 588) یابدمیماوراء قفقاز قدیم راه 

اصطالح ظروف نارنجی  فالینگردیده بود. وی در این زمان با بررسی ظروف س افتی V بیرونی در ترانشه

 هایلبهعمودی و  هایگردنهکروی با  هایکوزهو  دارزاویه هایکاسهبه فرم  هاسفال. این بردمیمنقوش را بکار 

رنگ به  هاآنبیرونی سطح رنگ گیاهی و  هایآمیزهشامل  هاسفاله این نوع . خمیرگرددمیبرگشته مشخص 

در  وهندسی به رنگ صورتی  هاینقش هاسفالاین نوع  یبدنهبر  صیقلی و براق است که روشن نارنجی

 1974و  197۲ هایسال که در کاوشی هایگمانه درنتیجه دایسون .است شدهترسیممواردی نقش پرندگان 

این ظروف  4۲تا  30 هایالیه. در ددهمیرا بر مبنای مطالعه سفال تشخیص  VIIA-C سه فاز ایجاد کرده بود

 VIIC . این ظروفآیدمیکوچک منقوش به دست  هایکاسهبه فرم  هایکاسهگردیده و  ناپدید نارنجیمنقوش 

 Dyson) گردندمی گذاریتاریخاواخر هزاره چهارم ق.م.  ایهزاره سوم و  لیو احتماالً به اوا دهاز نوع پیزدلی نبو 

and Pigott 1975: 182; Danti et al. 2004: 589) .و  فیروزحاجیدر دو محوطه حسنلو،  هاسفالنمونه  این

سه محوطه در دره سلدوز و در دو محوطه که یکی گرد حسن علی است، شناسایی گردید. در بعضی از 

 یلسفا هایگونهاین ظروف یافت گردید و  هاینمونه ارومیه، ماوراء قفقاز قدیم در شمال دریاچه هایمحوطه

VIIA-B و در دو محوطه در زاگرس  (النهرینبین)اکد در غرب  یقدیم و پادشاه هایسلسلهرا با  هاییشباهت

 بایستمی VIIC؛ بنابراین فاز (Voigt and Dyson 1992: 175)  دهدمی نشان IVو گیان  III:5گودین  یعنی

 .است یافتهمیتداوم  VII. دوره حسنلو  ق.م. بوده و تا پایان نیمه اول هزاره سوم ق.م ۲800-۲900پیش از 

بازه زمانی نیمه اول هزاره  دربرگیرندهسولدوز هیچ آثاری فرهنگی که  –اشنو  هایبررسیهمچنین در طی 

واقعی  طوربهحسنلو  VIIC: 5و  VIIIAاین وقفه  بین دوره  گزارش نشده است. تاکنونچهارم ق.م. باشد 

. در (Danti et al. 2004: 595) گرددمیی در الگوهای استقراری پیشنهاد یک گسست و تغییر ناگهان وسیلهبه

سولدوز که تاریخ  –کوچک در دره اشنو  هایمحوطهاغلب  در رهاشدگیانتهای دوره پیزدلی، یک ترک و 

. شواهد روشنی وجود دارد که در بازه گرددمیمشاهده  وضوحبه، رسیدمیسنگ وبه دوره نوسنگی و مس هاآن

 بارهیکبهبودند  شدهپراکنده هادرهق.م. اغلب و احتماالً تمام روستاهایی که در امتداد کف  4000مانی حدود ز
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در سطح دشت مشخص نیست. این بدین معنی نیست که زمین سیمای منطقه  هاو اثری از آن شوندمیترک 

سولدوز منابع ایده  –ه شد دشت اشنو که در باال نیز اشار گونههمان کهدرحالیاست،  شدهخالیکامل  طوربه

یقی از اندازه و است. هیچ اطالع دق کردهمیچراگرد فراهم  نشینانکوچو به طبع آن  دارانرمهآلی را برای 

 هایمحوطه رسدمیبه نظر  VIIA-Bوجود ندارد، اما در طی فازهای  VIICهای حسنلوی شمار استقرارگاه

در حسنلو ما شاهد افزایش چشمگیری در اندازه و ابعاد محوطه استقراری  و اندداشتهاستقراری اندکی وجود 

که در تپه پایینی ایجاد گردیده است  ایگمانهکه  دهدمینشان  شناختیباستانشواهد  چراکههستیم 

 اندقرارگرفتهکه مستقیماً بر روی خاک بکر  گذارندمیرا به نمایش  4نارنجی منقوشی هایسفالاز  ایمجموعه

(Dyson 1967: 2956).  ارس که از گمانه  –تمامی شواهد فرهنگ کورا  که آنجائیازU22  دست بهحسنلو 

 گذاریتاریخ. م.ق 3000 حدود به ارس –کورا  یمواد فرهنگ نیاارس تعلق دارند  –کورا  IIآمد عمدتاً به دوره 

 نیا تواندنمی وجههیچبه هیاروم چهایمنطقه و حوضه در نای به ارس –ورود فرهنگ کورا  نی؛ بنابرااندشده

 نیا یبه هزار سال در جدول گاهنگار کیوقفه نزد کی چراکهکند  هتوجی سولدوز –وقفه را در دشت اشنو 

 .(Danti et al. 2004: 596)است  مشاهدهقابلمنطقه 

برای  (Danti et al. 2004: 596)که مایکل دانتی و همکارانش  ایکنندهقانعتوضیح و دلیل  ترینمهماما 

توجه به ماهیت ارتباطات فرامنطقه شرقی و غربی در طی  کنندمیاین وقفه گاهنگارانه در این دشت پیشنهاد 

به بحث  کنندمیو مناطق مرتفع این حوزه فعالیت  النهرینبینهزاره چهارم ق.م. است؛ محققانی که در حوزه 

ق در امتداد محورهای تجاری و ارتباطی اشارات فرایند گسترش فرهنگ اوروک به سمت شمال، غرب و شر

 5یک پایگاه عنوانبهیک نمونه بارز از این نوع ارتباطات در زاگرس مرکزی است که  V. گودین اندداشتهفراوانی 

که در مورد پایگاه  هرچند. (Weiss and Young 1975; Young 1986)اوروکی در مناطق مرتفع ایران است 

دانتی و همکارانش معتقدند که یک پایگاه و کلونی نوع اروکی در ای فراوانی شده است. بودن گودین انتقاده

هیچ اثری از آثار اوروک  تاکنونبنا به گفته دانتی و همکاران  هرچندشکل بگیرد  توانستهمیاین منطقه نیز 

روک به بحث پرداخته که در کنفرانس سانتافه در مورد دوره او یمیانه تا جدید گزارش نشده است. در نظریات

اوروکی  هایمحوطهیک گپ مطالعاتی در نقشه پراکندگی  عنوانبهاست منطقه جنوب دریاچه ارومیه 

اوروک  هایمحوطه. اما نکته اساسی اینجاست که فقدان (.Rothman 2001: 7, Fig. 1.1) کندمی خودنمایی

ما از ارتباط تجاری  چراکهمعمایی است  میانی و جدید در جنوب دریاچه ارومیه یک موضوع بسیار مبهم و

. قطعاً (Voigt 1989) در طی هزاره چهارم ق.م. کامالً باخبریم النهرینبینمنطقه شمال  با قوی این منطقه

یک محل تقاطع و  عنوانبهجغرافیایی  ازلحاظجنوب دریاچه ارومیه که  غیرمستقیممزایای کنترل مستقیم یا 

برای حاکمان و تاجران قدرتمند اوروک و یا برای رقبای  توانستهنمین است آیا دروازه ورودی به فالت ایرا

تپه باغی، تپه مانند تپه ربط،  هاییمحوطهباشد؟ اما با یافته شدن  آشکارشدهدر طی هزاره چهارم ق.م.  هاآن

ستند این گپ و در شمال غرب ایران ه ولیو، تپه مالیوسف، تپه الوین و گومان که دارای آثار شاخص اوروکی

در مورد  توانمی ازاینپسو  شودمیپر جنوبی دریاچه ارومیه  هایقسمتدر وقفه زمانی تا حدود زیادی 

 حضور اقوام اوروکی در این منطقه از شمال غرب ایران سخن گفت.

                                                           
4. Painted Orange Ware 

5. outpost 
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اما بررسی ارتباطات بین حوضه دریاچه ارومیه و مناطقی در غرب در طی دوره اوروک میانی قدیم یا 

سولدوز است این امکان را برای  –که دقیقاً منطبق با گپ گاهنگاری منطقه اشنو  3و  ۲سنگ جدید وسم

تپه گیجلر  X-XV هایالیهو  Mکه از گوی تپه  هاییسفال. کندمیباال فراهم  سؤالبه این  گوییپاسخ

ولوژیکی کامالً با تکن ازلحاظکه  هرچند اندشدهاز همان سنت پیزدلی مشتق  زیاداحتمالبهکه  اندآمدهدستبه

سنگ جدید ودوره مس هایمحوطهمقایسه نسبی کامالً در یک ارتباط قوی با  ازلحاظ اندمتفاوتپیزدلی 

 Rothman)تپه گاورا هستند  X هایالیهو نیز در ارتباط با  )تپه جیک و نورشون تپه(منطقه کبان در شرق آناتولی 

2001: 374: Fig. 10.2, Table 1.1; Voigt and Dyson 1992: 177-178) که  دهدمی. شواهد موجود نشان

باشد در  النهرینبینحوضه دریاچه ارومیه و غرب که همان شمال  هایمحوطهیک ارتباط مبادالتی قوی بین 

دوره در استقرارگاه گاورا . (Voigt 1989)سنگ جدید برقرار شده بوده است وطی دوره اوروک میانی/ مس

یک  عنوانبهنه  برای دولت اوروک بوده است النهرینبینرقیب در شمال  6یک پایگاه عنوانبهروک میانی او

سولدوز  –دارای اعتبار باشد، در این صورت دره اشنو  تاکنونشریک در توسعه فرهنگ اوروک. اگر این تفسیر 

را از  النهرینبینجنوب  شهرهایتدولیک سرحد مرزی در نظر گرفت که  عنوانبه بایستمیرا در این دوره 

 زیاداحتمالبهاست. پس این منطقه و سرحد مرزی  کردهمیقدرتمند شمال و شمال شرق جدا  هایگروه

در طی هزاره  نشینکوچچراگرد  هایگروه وسیلهبه توانستهمیخالی از سکونت بوده باشد و یا نه،  بایستیمی

 .(Danti et al. 2004: 597)اشد ب قرارگرفته مورداستفادهچهارم ق.م. 
 

 . نتیجه7

، جنوب غرب ایران و زاگرس مرکزی مطالعه شده است. این دوره در شمال النهرینبیندر  حالتابهدوره اوروک 

تپه  .آیدمیبه شمار این منطقه  ازتاریخپیشفرهنگی  هایدوره ترینناشناختهو  ترینمبهمیکی از غرب ایران 

که تنها شواهد مربوط به دوره  جهتازآن، و هبود ایدورهتک اینکه احتماالً یک محوطه لیل به د ربطبادامیار 

و  Vاین تپه شباهت زیادی با دوره گودین  هایسفالاوروک از آن یافت شده است، حائز اهمیت فراوان است. 

VI  ازجملهلبه واریخته  هایهکاسگیرد. را دربرمی .اواخر هزاره چهارم ق.ماواسط تا زمانی  ازلحاظدارند که 

. گسترش دوره اوروک در شناسایی و معرفی گردیدکه در این تپه  آیدمیاین دوره به شمار  شواهد اصلی

از  آمدهدستبهشواهد  است. بازکردهجدیدی را بر روی محققین  هایافقشمال غرب ایران حوضه زاب کوچک 

در جنوب دریاچه ارومیه و مخصوصاً  شناختیستانبا هایبررسیمحوطه ربط و چندین محوطه که در طی 

 مابینحوضه آبریز رود زاب کوچک معرفی و شناسایی گردید مسلماً دیدگاه و نگرش را نسبت به وقفه زمانی 

بیشتر مسلماً این  هایپژوهشرا تا حدود زیادی مرتفع ساخت و نوید این را داد که با  VIICو  VIIIAحسنلو 

که اغلب جزء  ایدورهمرتفع خواهد گردید.  همانند اوروک ایپدیدهوب دریاچه ارومیه با در جن هزارسالهوقفه 

 النهرینبینجنوب دریاچه ارومیه بوده و در تمامی مطالعات شمال  شناسیباستانابهامات  تریناساسییکی از 

ارتباطات بخشی از . پژوهش حاضر توانست به شدمییک گپ و وقفه مطالعاتی در نظر گرفته  عنوانبهنیز 

و شرق  النهرینبینمابین جوامع شمال غرب ایران و شمال ق.م.  اقتصادی احتمالی در هزاره چهارم –تجاری 

منطقه نیز بهتر و این  هایفرهنگاین محوطه  آتی هایکاوشامید است که با  آناتولی را روشن سازد و

                                                           
6. outpost 
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در باال، طبیعتاً فراوانی مناطق کشاورزی غنی در  شدهاشارهبر اساس مطالب شناسایی و معرفی گردند.  ترجزئی

فراوان یکی از عوامل  احتمالبهآن،  الجیشیسوقو نیز موقعیت سولدوز در طی هزاره چهارم ق.م.  –دره اوشنو 

یک ناحیه مرزی بین نهادهای سیاسی و اقتصادی دو منطقه  عنوانبهاصلی در جهت قراردادن این منطقه 

از مواد فرهنگی را با مناطق مرتفع  شماریبیتپه گاورا محتویات  مال غرب ایران بوده است.و ش النهرینبین

از  انگیزیشگفت طوربهگاورا  هایسفالکردند. در زمان مشابهی مجموعه  ردوبدلآناتولی و آذربایجان 

تجاری بوده که تپه گاورا یک مرکز  است آناروک و جمدت نصر مجزا شدند. یک تفسیر محتمل  هایسفال

 .است ساختهمیق.م. برقرار  ارمهچدر طی هزاره  النهرینبیناست که ارتباط نواحی آناتولی و آذربایجان را با 
و شرق آناتولی از سوی دیگر  سویکارس در شمال غرب ایران و قفقاز از  –نیز ظهور فرهنگ کورا  درنهایت

 هایقسمتسولدوز و  –میه و مخصوصاً دشت اشنو جنوب دریاچه ارو مابینیک منطقه مرزی دیگری را نیز 

و میه ورادریاچه شمالی  هایقسمتارسی در  –شمالی دریاچه ارومیه ایجاد کرد که ما شاهد حضور اقوام کورا 

  هستیم.جنوبی  هایقسمتاقوام اوروکی در 
 

 تشکّر و قدردانی

 بهپور یمیابراه الدینصالحو  یداود نی، حسزادهحسن وسفی یاناز آقا بینندمینویسندگان بر خود الزم 

 و قدردانی را نمایند.تشکر نهایت ربط  اریتپه بادام  یو بازنگر یکمک در امر بررس خاطر
 

 منابع
 و دستی، صنایعآرشیو سازمان میراث فرهنگی، رودازتاریخ در حوزه آبریز سیمینه( بررسی استقرارهای پیش1388بیننده، علی.  )

 .( نشدهچاپ) جان غربیآذربای گردشگری

شناسی دانشگاه نامه کارشناسی ارشد، گروه باستان، پایانحوضه رودخانه زاب کوچک شناسیباستانبررسی ، 1387بیننده، علی. 

 نشده(.تربیت مدرس، تهران )چاپ

، ر اواخر دوران مس و سنگد النهرینبین از ارتباط تجاری و فرهنگی جوامع شمال غرب ایران و هایی، نشانه1395بیننده، علی. 

 .37-۲1: ، پاییز و زمستان۲ شماره، 8 ، دورهشناسی تاریخیجامعه

 ییگردهما نیپانزدهم یهاگزارش، "محوطه مال وسو در حوضه رودخانه زاب کوچک یکاوش نجات بخش"(، 1395) ،یعل ننده،یب
 .55-6۲صص  ،یو گردشگر یفرهنگ راثیتهران: پژوهشگاه م چوبک، دهیبه کوشش حم ران،یا یشناسساالنه باستان

، آرشیو سازمان میراث شناسی رودخانه زاب کوچک در شهرستان سردشتنتایج مقدماتی بررسی باستان، 1386حیدری، رضا، 

 فرهنگی استان آذربایجان غربی، گذارش منتشرنشده.

های گزارشی ربط سردشت، آبان و دی، شناختی در محوطه باستانهای باستان، نتایج دومین فصل پژوهش1387حیدری، رضا، 
شناسی، ، تهران، پژوهشکده باستانشناسی ایران)جلد اول(، مجموعه مقاالت دومین گردهمایی ساالنه باستان (7شناسی )باستان

 .۲01-۲30صص

 یاهگزارش، "تپه باالن سردشت یفصل اول کاوش نجات بخش"(، 1395صالح، ) ،یمیسل وسف،ی ان،یرضا، فالح ،یدریح
صص  ،یو گردشگر یفرهنگ راثیچوبک، تهران: پژوهشگاه م دهیبه کوشش حم ران،یا یشناسساالنه باستان ییگردهما نیپانزدهم

155-143. 

 ، تهران، انتشارات ناقوس، چاپ اول.جغرافیای طبیعی کردستان مکریان با تأکید بر حوضه زاب، 1379خضری، سعید، 

خالصه مقاالت دومین همایش . رودیمینهس حوزه ازتاریخیش(. الگوهای استقراری پ 1387خطیب شهیدی، حمید و علی بیننده ) 
 شناسان جنوب آسیا شیراز.باستان المللیینب
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 نیپانزدهم یهاگزارش ،یغرب جانیتپه بروه شهرستان سردشت استان آذربا ی(، کاوش نجات بخش1395مهناز، ) ،یفیشر
 .498-49۲صص  ،یو گردشگر یفرهنگ راثیچوبک، تهران: پژوهشگاه م دهیبه کوشش حم ،رانیا یشناسساالنه باستان ییگردهما

 نیپانزدهم یهاگزارشسردشت،  آبادیسکمحوطه و قبرستان ن ی(، کاوش نجات بخش1395غالم، کاکا، غفور، ) رزاده،یش
 .356-365صص  ،یو گردشگر یرهنگف راثیتهران: پژوهشگاه م چوبک، دهیبه کوشش حم ران،یا یشناسساالنه باستان ییگردهما

مطالعات شهر، شمال غرب ایران،  یی کول تپه هادشناختی محوطه. گزارش مقدماتی فصل کاوش باستان(1395)عابدی، اکبر. 
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