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Abstract 
Tape Gourab is located at Jourāb Village, a suburb of Malayer township in Hamadan province, 

adjacent to the link road Arak-Malayer. Archaeological researches led by Ali Khaksar 

conducted on the site in 2006 to determine stratigraphy of the area achieved remarkable results. 

The site in its highest point is 28 meters above the surrounding lands. In order to provide data 

for absolute dating totally 13 samples of C14 have been taken from the stratigraphical layers on 

Tape. Three samples belong to Chalcolithic period. Dating of samples was conducted in the 

history and art laboratory at the University of Oxford and results were presented on March 4th 

of the year 2008. According to the chronology and considering the evidence of absolute 

chronology (C14), pottery and architectural evidence in Gourab, eight cultural periods have 

been distinguished: Middle Chalcolithic, Bronze Age (Kura-Arex), Iron III/ Achaemenid, 

Parthian, Sassanid, early Islamic Seljuk and Ilkhanid. Chalcolithic period data of Gourab Tape 

is comparable with the pottery from Godin Tape, Yaniq Tape, Siah-Bid and Choqa Maran. This 

paper focuses on the Chalcolithic period of Tape Gourab.  
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 چکیده

کیلومتری جنوب شهر  12ر تپه گوراب در روستای جوراب )گوراب( از توابع شهرستان مالیر در استان همدان واقع است، این تپه د

به سرپرستی  1385شناسی در تپه گوراب در سال های باستانمالیر و در مجاورت جاده ارتباطی مالیر ـ اراک قرار دارد. پژوهش

؟ هخامنشی؟، اشکانی، ساسانی، IIIمس و سنگ میانی و جدید، آهنشامل؛ علی خاکسار منجر به شناسایی ادوار فرهنگی مختلف 

در  های مس و سنگی اشاره نمود کهتوان به آثار و یافتهاز ادوار فرهنگی مهم تپه گوراب می ه اسالمی، سلجوقی، ایلخانی.اوایل دور

در تپه گوراب براساس  گرفتهانجاممطلق  گذاریتاریخدر های فرهنگی این دوره، شواهد معماری خاصی یافت نشد. میان یافته

توان دوره مس و سنگ میانی و جدید را در این تپه باشد که میبه دوره مس و سنگ می نمونه مربوط 3، 14های کربن نمونه

( و همچنین استفاده از منابع 14های کربن های فرهنگی حاصل از کاوش )سفال و دادهدر این نوشتار با استناد به دادهنمود.  تائید

شود. نتایج پژوهش بیانگر آن و سنگ  تپه گوراب پرداخته میهای دوره مس ها به بررسی و تحلیل فرهنگای و گزارشکتابخانه

 ازجملههای مس و سنگی غرب ایران با سایر محوطه مقایسهقابلهای فرهنگی دوره مس و سنگ تپه گوراب است که آثار و یافته

 .است ماران و میقد دیب اهیس، VI، VII نیگود
 

 ، گونه شناسی.السفتپه گوراب، مس و سنگ،  ر،یمال :یدیکل هایهواژ

                                                           
ی نویسنده مسئول:رایانامه                                                                                                          ac.ir.E.hemati@basu 
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 . مقدمه1

-ی غرب ایران است که نتایج حاصل از آن میهای باستانی بسیار ارزشمند در منطقهتپه گوراب یکی از تپه

شناسی و تاریخی منطقه زاگرس مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. های باستانتواند در روند مطالعات و پژوهش

شناسی انجام رفته در دشت مالیر منجر به ثبت تپه گوراب در استانهای ببا توجه به اینکه در گذشته بررسی

بود تا اینکه  ضدونقیضهای فرهنگی تپه های ارائه شده از دورهفهرست آثار ملی گردیده بود، اما گزارش

شناسایی شد و  1352های الیه نگارانه این مشکالت را برطرف نمود. تپه گوراب اولین بار در سال کاوش

در پی این (. 1353)رهبر و یانگ، سطحی، تپه را به دورۀ ساسانی منسوب نمود  هایسفالبر با توجه به مهدی ره

در  (.1352)کبیری،  بررسی اولیه احمد کبیری بار دیگر تپه را تحت عنوان تپه گوراب مالیر مورد بررسی قرار داد

تاریخ )هزاره چهارم  ماقبلتاریخی آن از از سطح تپه، تداوم  آمدهدستبه هایسفالاین بررسی ضمن مطالعه 

در فهرست آثار ملی  1042ق.م( تا دوران تاریخی و میانه اسالمی تعیین گردید. تپه همین سال با شماره 

شناختی تپه گوراب به روش های باستانپژوهش 1385در سال ب(. 1385)خاکسار، ایران به ثبت رسیده است 

)خاکسار،  نگاری به سرپرستی علی خاکسار انجام شد پیشنهاد حریم و الیه سیستماتیک با عنوان تعیین عرصه و

-ترانشه صورتبه ینگارهیال یهاکارگاهگردید.  توجهیقابلو منجر به دستیابی به نتایج  الف( 1385ب و  1385

ها با سایر فتهگردید. با مطابقت این یا حاصل هاآنارزشمندی از  یفرهنگ یهاداده و دیگرد جادیا یپلکان یها

 شگاهیآزمااز  شدهارائه 14 کربن یهانمونههای زاگرس مرکزی و همچنین نتایج های فرهنگی محوطهداده

 منجر به آن شد تا ادوار فرهنگی تپه گوراب به خوبی مشخص شود. آکسفورد دانشگاه

انیق در زاگرس ؛ بررسی فرهنگ یازجملهاخیر مقاالتی در مورد تپه گوراب منتشر شده  هایسالدر 

های ، نگاهی به کاوش(66-47: 1393)خاکسار و دیگران، در تپه گوراب مالیر  نگاریالیهمرکزی بر اساس کاوش 

و بررسی و تحلیل اشکال سفال  (214-199: 1393)خاکسار و همتی ازندریانی، شناختی تپه گوراب مالیر باستان

پژوهشی در  گونههیچ. اما تاکنون (274-253: 1393روزی، )نوفرهنگ یانیق مطالعه موردی: تپه گوراب مالیر 

های فرهنگی دوره مس و سنگ در این تپه انجام نگرفته است به همین دلیل در این مقاله مورد آثار و یافته

های و همچنین شواهد سفالی بتوانند یافته 14کربن  گذاریتاریخنگارندگان سعی دارند تا با استفاده از 

ه مس و سنگ تپه گوراب را با روش توصیفی ـ تاریخی ارائه نمایند و بستر مناسب و مساعدی ارزشمند دور

  های آتی این حوزه فراهم آوردند.برای پژوهش

 

  تپه گوراب جغرافیاییهای ویژگی و تیموقع.2

همدان  هایاز شمال به شهرستاناستان همدان واقع است و  در  کیلومترمربع 3210شهرستان مالیر با وسعت 

و  شودو تویسرکان، از شرق به شهرستان اراک از جنوب به بروجرد و از غرب به شهرستان نهاوند محدود می

 اینداده و از این حیث رتبه دوم در استان را دارد.  استان را به خود اختصاصمساحت درصد از کل  9/16

 221دهستان و  15باشد و از میو زنگنه  سامن، جوکار ،ازندریان ،های مالیرنامه شهر ب 5 دارای شهرستان

های میان کوهی در بین دشت صورتبه عموماًآبادی دارای سکنه برخوردار بوده است. شهرستان مالیر 

و توپوگرافی واحد کوهستان و ارتفاعات ی مرتفع زاگرس واقع شده است و به دو واحد عمده وبیشکمارتفاعات 

  (.1385)خاکسار، شود میر تقسیم هموا های نسبتاًواحد دشت و زمین
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کیلـومتری  12ی حدود در فاصله)جوراب( گوراب  تپه گوراب در روستایی با همین نام قرار دارد. روستای

ی اصلی مواصالتی مالیر ـ اراک واقع شده است. روستای گوراب در اراضی جنوب شهر مالیر و در کنـار جاده

لشکردر و کوه سرده قرار گرفته و به دلیل وجود منابع آبی و حاصلخیز های ی غربی کوهمسطح آبرفتی حاشیه

که  ایگونهبهو تاریخی و حتی دوره اسالمی بوده است  ازتاریخیپیشمحل اقامت اقوام  دیربازبودن دشت از 

با عرض است. تپه گوراب در موقعیت جغرافیایی  فراگرفتهانگـــور و میوه  باصفایهــای پیرامون روستا را باغ

متری از سطح دریا واقع شده است و بلندترین  1823در ارتفاع ، ″00.4 ,′52 ,˚48و طول  29.3″ ,13′ ,˚34

 (.1، تصویر 1)نقشه متر است  28های اطراف ی آن از سطح زمیننقطه
 

 
 : موقعیت تپه گوراب در شهرستان مالیر و استان همدان )نگارندگان(.1نقشه 

 

 
 ی از وضعیت کلی تپه گوراب )نگارندگان(.: نمای1تصویر 
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 تپه گوراب شناختیباستانهای .نتایج کاوش3

به سرپرستی علی خاکسار در دو بخش  1385گوراب در تابستان و پاییز  شناختی تپههای باستانکاوش

عیت عرصه و جهت تعیین وضب(. 1385الف و  1385)خاکسار، نگاری به انجام شد حریم و الیهزنی تعیینگمانه

 ی واقعی تپه مشخص گردیدهآن ابـعاد عرصه یدرنتیجهگمانه در جهات مختلف کاوش شده و  14حریم تپه 

هکتار  8/3متر بوده که نمایانگر مساحتی برابر  340×200است. براساس عملیات فوق ابعاد واقعی تپه بیش از 

 )همان(. است 

در ضلع  2شرقی تپه و کارگاه شماره در ضلع شمال 1ارگاه پلکانی شماره )ککارگاه  2ی گوراب نگاری تپهجهت الیه

کارگاه  (.4)تصویر ایجاد گردید  ی اصلی تپه(متری از دیواره 5)در ضلع شرقی تپه و در فاصله گمانه  1و  غربی تپه(شمال

ارگاه اصلی ایجاد نیز به علت کمبود وقت و انباشت خاک در جلوی ک 2کارگاه اصلی، کارگاه  1نگاری الیه

تر از سطح و موقعیت خاک بکر تپه در های مسکونی پاییننگاری نیز جهت دستیابی به دورهگردید. گمانه الیه

متر و  33/4 2متر، کارگاه شماره  85/20میزان  1در کارگاه شماره  مجموعاً ترین نقطه ایجاد کردید. عمیق

-های الیهدر کارگاه شدهتعریفاست. بر اساس روش کاوش نگاری صورت پذیرفته الیه 60/2 1گمانه شماره 

 (. 5)تصویر لوکوس شناسایی گردید  4فیچر و  7ساختار،  7کاتالوگ،  53 طورکلیبهنگاری 

ی فرهنگی برای تپه گوراب ارائه نمود: مس و سنگ توان هشت دورهمی گرفتهانجامنگاری بر اساس الیه

به (. 1)جدول ، اشکانی، ساسانی، اوایل دوره اسالمی، سلجوقی، ایلخانی ؟ هخامنشی؟IIIمیانی و جدید، آهن

های مختلِف ی متوالی از خاک تپه در دورهی تپه و همچنین استفادهدلیل دخل و تصرفات بسیار در عرصه

گوراب های تپههای کشاورزی وضعیت پراکندگی دیگر دورهوساز، قوت بخشیدن به زمینزمانِی آن برای ساخت

های براساس نتایج مطالعاتیِ دادهالف(. 1385)خاکسار، طور دقیق با کاوش الیه نگارانه مشخص نشده است به

گردد ، گاهنگاری زیر برای این تپه پیشنهاد می14های آزمایش کربنفرهنگی حاصل از کاوش و ارائه نمونه
 (.1؛ جدول 3و  2ب( )تصویر 1385)خاکسار 

 

 گوراب )نگارندگان(های تپهبندی الیهو دوره بندی: وضعیت طبقه1جدول 

 شناختیشواهد باستان  دوره ی فرهنگیطبقه

I سفال و معماری ایلخانی 

II سفال سلجوقی 

III سفال و معماری اوایل اسالمی 

IV 14ی کربنسفال و معماری و نمونه ساسانی 

V 14ی کربنسفال و معماری و نمونه اشکانی 

VI نهخامنشی؟ آهIIIسفال و معماری ؟ 

VII 14ی کربنسفال و نمونه مفرغ قدیم 

VIII 14ی کربنسفال و نمونه سنگ میانی و جدیدمس 
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 شرقی تپه گوراب )نگارندگان(.در شمال 1نگاری شماره : نمایی از کارگاه الیه2تصویر 

 

 دوره مس و سنگ در تپه گوراب .4

ها و همچنین شواهد با توجه به اطالعات موجود در رابطه با اشکال سفالی و تزئینات موجود بر روی سفال

های مس و سنگ قطعی است. این گوراب به فرهنگ تپه 53-37های انتساب کاتالوگ 14کربن  گذاریتاریخ

-معرفی می VIIIته و با نام گوراب های تپه برابر با دوره مس و سنگ قرار گرفبندی دورهها در طبقهکاتالوگ

 شوند.
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 نگاری تپه گوراب )نگارندگان(.: نمایی از برش الیه3تصویر 

 

 گذاری مطلق  تاریخ .4-1

 4فیچر و  7ساختار،  7کاتالوگ،  53 طورکلیبهنگاری های الیهدر کارگاه شدهتعریفبر اساس روش کاوش 

های فرهنگی حاصل از کاوش و با در نظر گرفتن نتایج مطالعاتیِ داده (.3و  2)تصویر ناسایی گردید لوکوس ش
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 درمجموعب(. 1385)خاکسار گردد ، گاهنگاری زیر برای این تپه پیشنهاد می14های آزمایش کربنارائه نمونه

است.  گوراب برداشت شدهی تپه نگارمطلق از کارگاه الیه گذاریتاریخی جهت ارائه 14ی کربننمونه 13

 شناسی، تاریخ و هنر دانشگاه آکسفورد انجام پذیرفته و نتایج آن درها در آزمایشگاه باستاننمونه گذاریتاریخ

 (.1393گزارش کاوش رفرنس دهید )خاکسار و همتی ازندریانی،  14)به جدول نتایج کربن است یک جدول ارائه شده 

بودن های استخوانی به دلیل پایین قطعات ذغال و استخوان بوده که یکی از نمونه های مذکور شاملنمونه

ها بر اساس پیش از زمانِ حاضر نمونه ینشدهتصحیحاست. نتایج نداشته  گذاریتاریخمقدار کالژن آن قابلیت 

(BP) یده از سوی سال برای کربن استفاده گرد 5568ی عمر ی آن از نیمهمشخص شده که جهت محاسبه

تصحیح گردیده و )باالترین ضریب احتمالی(  %95.4( با ضریب احتمالی BCها بر اساس پیش از میالد )دیگر نمونه

 (. 2)جدول  ارائه گردیده است 2در جدول شماره 

-OxA-X-2242 ینمـونه سه ،در تپه گوراب 14به روش کربن  شده گذاریتاریخ ینمونه 13 مجموع زا

41، OxA-18039 و OxA-18093 گوراب تپـه سنگ و مس یهاـهیال به مربوط (گوراب VIII)  است که در

 را مشاهده نمود. هاآنتوان جزییات می 2و جدول شماره  1نمودار شماره 
 

های مس و سنگ تپه گوراب )خاکسار، از الیه 14های کربن : نمودارهای نمونه1نمودار 

1385.)

 

 
 

 (.1393های مس و سنگ تپه گوراب )خاکسار و همتی ازندریانی، از الیه 14های کربن نمونه گذاریتاریخ: 2جدول 

 شدهتصحیح خیتار (BP) نشدهحیتصح خیتار چری/فکاتالوگ نمونه نوع نمونه عنوان
 بیضر

 یاحتمال

OxA-18039 استخوان C49 5405 ± 40 

4346-4226BC 

4204-4164BC 

4130-4114BC 

4100-4073BC 

82.2% 

8.3% 

1.6% 

3.2% 

OxA-X-2242-

41 
 C49 5396 ± 34 استخوان

4340-4226BC 

4204-4166BC 

4128-4116BC 

4098-4075BC 

82.6% 

8.7% 

1.3% 

2.8% 

OxA-18093 4542-4708 32 ± 5769 14 استخوانBC 95.4% 
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 های سفالییافته .4-2

نگاری از کاوش الیه آمدهدستبهسنگ مس مربوط به دوره هایسفالبندی در این بخش به توصیف و طبقه

سنگ میانی و جدید هستند دو دوره مس دربرگیرندۀسنگ تپه گوراب دوره مس هایسفالشود. پرداخته می

 . اندآمدهدستبهنگاری و با حجم بسیار کم های تحتانی هر سه کارگاه الیههای سفالی از الیهکه این داده

گیری های سفالی دوره مس سنگ گوراب، بر اساس نمونهقطعه سفال از بین داده 127ش تعداد در این بخ

بندی مکشوفه از این دوره به چهار گروه طبقه هایسفالگیری، اند. در این روش نمونهتصادفی انتخاب شده

ه است. بعد از انتخاب تصادفی ساده انتخاب شد صورتبهها، تعدادی نمونه از هر یک از گروه ازآنپسشده و 

بندی و گونه ، طبقهموردمطالعهبر مبنای خصوصیات فنی، تزئینی و شکل  موردمطالعههای ها دادهنمونه

در محوطه مشخص گردیده و این گونه شدهشناساییهای، درصد فراوانی گونه درنهایتاند. شناسی قرار گرفته

 گیرند. اند که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار میرفتههای شاخص منطقه مورد مقایسه قرار گها با محوطه
 

 ها مشخصات فنی سفال .4-2-1

 صورتبه هاآنای و قرمز هستند و شاموت دارای خمیره نخودی، خاکستری، قهوه عموماًمحوطه  هایسفال

ریز، متوسط و درشت  رتصوبهرا بر اساس اندازه  هاآنتوان بوده که می )ترکیبی از مواد کانی و گیاهی(مختلط 

تنها در ساخت برخی از قطعات سفالی  و باشدساز میدست صورتبهها بندی نمود. تکنیک ساخت سفالدسته

سنگ در دوره مس هاآن. حرارت الزم برای پخت استسنگ جدید از چرخ سفالگری استفاده شده دوره مس

کافی بوده و برای پوشش  صورتبهتر پیشرفته هایسنگ جدید با ساخت کورهمیانی ناکافی و در دوره مس

. رنگ پوشش بیرونی را طیفی از استشده بیرونی و داخلی ظروف از لعاب گلی غلیظ و رقیق استفاده می

ای، صورتی و قرمز متمایل به زرد و رنگ پوشش داخلی را قرمز، نخودی، نخودی، قرمز، قرمز متمایل به قهوه

های سفالی گوراب را داده طورکلیبه(. 4)تصویر  باشدای متمایل به قرمز میوهای روشن و قهخاکستری، قهوه

 بندی نمود: توان به چهار گروه زیر طبقهنوع پوشش و نقوش روی آن می ازنظر

 سفال با نقش سیاه روی زمینه نخودی -1

 سفال با نقش سیاه روی زمینه قرمز  -2

  1قرمزرنگسفال با پوشش گلی غلیظ  -3

 VIقوش گودین سفال نخودی من -4

گوراب بیشترین قطعات سفالی  آمدهدستبهباید این نکته را متذکر شد که با توجه به حجم مواد فرهنگی 

 سنگ جدید است.متعلق به دوره مس

                                                           
1 Red Slip 
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 سنگ تپه گوراب )نگارندگان(.مس هایسفالهایی از : نمونه4تصویر 

 

 های سفالیاشکال و گونه .4-2-2

 و کامل شکلدست نیامد؛ های مس و سنگ تپه گوراب بهف سفالی سالم و کاملی از دورههیچ ظر کهازآنجایی 

 اشکال به توانیم دهانه و لبه به مربوط قطعات یرو از تنها و ستین تشخیصقابل هاگونه از یاریبس اتیجزئ

بندی گروه طبقه 11توان به ترین این اشکال را میو مشخص ترینمهم .برد یپ گوراب ی در تپهسفال ظروف

 شود:ها پرداخته میاز گونه هرکدام تشریحنمود. در ادامه به 

های برگشته به خارج ظرف است )طرح ای و لبههایی با گردن استوانهاین گروه شامل کوزه :1گروه شکلی 

 & Young)گابی سه ،(Young, 1969: 65, fig: 2, 9)از گودین  آمدهدستبههای ( که با نمونه3، جدول 1

Levine, 1974: 73, fig: 11)، بیدسیاه (Henrickson, 1985: 86) های بررسی شده دشت و برخی از محوطه

-قابل مقایسه( 415، 412، 399: 1385)سعیدی هرسینی،  خانینهاوند مانند سرسام گبری، تپه یزدان، کهریز صفی

 اند. 
 

 )نگارندگان(. 1: مشخصات ظروف سفالی گونه 3جدول 

 هشمار
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

 سازدست یکاف یکان یصورت یصورت روشن قرمز 1

(Young, 1969: 65) 

(Henrickson, 1985: 

86) 

2 
 یخاکستر

 رهیت

 ایقهوه

 روشن

 ایقهوه

 روشن
 سازدست یناکاف مختلط

(Young, 1969: 65) 

(Henrickson, 1985: 

86) 
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3 

 رهیت سبزه

 به لیما

 یخاکستر

 سازچرخ یناکاف مختلط یصورت یصورت

(Young, 1969: 65, 

fig:2 ) 

(Young & Levine, 

1974: 73, fig: 11) 
 

های صاف و یا اندکی برگشته به خارج ظرف است هایی با لبهها شامل کاسهاین گروه از سفال :2گروه شکلی 

گابی و سه ،(Young, 1969: 67, 69, fig: 3,11)های گودین با محوطه ایسهمققابلکه  (4، جدول 2)طرح 

دشت نهاوند مانند  شدهبررسیهای و برخی محوطه (Levine & Young, 1986: 36, 37, fig: 9, 5)چغاماران 

 باشد.می( 412، 409: 1385)سعیدی هرسینی، قلعه شیرزاد، تپه یزدان 
 

  
 محوطه گوراب )نگارندگان(. 2گونه  هایسفال: نمونه 2طرح  .(نگارندگان) گوراب محوطه 1 نهگو هایسفال نمونه :1 طرح

 

 )نگارندگان( 2: مشخصات ظروف سفالی گونه 4جدول 

 رهیخم رنگ شماره

 رنگ

 سطح

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

 (Young, 1969: 67, 69) سازدست یکاف مختلط یخاکستر یخاکستر یخاکستر 1

 سازدست یکاف یکان یصورت یصورت یخاکستر 2

(Young, 1969: 65) 

(Young & Levine, 

1974: 75) 

3 
 یخاکستر

 روشن

 زرد

 کمرنگ
 سازچرخ یکاف مختلط کمرنگ زرد

(Young, 1969: 67, 69, 

fig: 3,11) 

 یصورت 4
 قرمز

 روشن
 سازدست یکاف یکان روشن قرمز

(Levine & Young, 

1986: 36, 37, fig: 9, 5) 
 

ای حاده به سمت داخل با زاویه هاآنکه لبه  است گشادیدهانههای این گروه شامل کاسه :3گروه شکلی 

 ,Young, 1969: 65)های گودین محوطه هایسفالبا نمونه  مقایسهقابلو  (5، جدول 3)طرح گردد ظرف برمی
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fig: 5,11) ،بید چغاماران و سیاه(Henrickson, 1985: 89, 92)  و تپهB  سه گابی(Henrikson, 1983: 224, 

)جاور سینه، پا قلعه دشت کنگاور )قلعه شیرزاد، تپه گاوکش(، دشت نهاوند  شدهبررسیهای و برخی محوطه( 228

 است. (409-424: 1385)چشمه اکبرخان( )سعیدی هرسینی، دشت صحنه دهلر(، 
 

  

محوطه گوراب  3گونه  هایسفال. نمونه 3طرح 

 )نگارندگان(

محوطه گوراب  4گونه  هایسفال. نمونه 4طرح 

 )نگارندگان(
 

 )نگارندگان(. 3: مشخصات ظروف سفالی گونه 5جدول 

 رهیخم رنگ شماره
 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

 سازدست یکاف یکان روشن زرد روشن زرد روشن زرد 1

(Young, 1969: 65) 

(Henrickson, 1985: 

89, 92) 

 سازدست یناکاف مختلط ایقهوه ایقهوه ایقهوه 2

(Young, 1969: 65) 

(Henrickson, 1985: 

89, 92) 

3 

 یخاکستر

 به لیمتما

 یاقهوه

 ایقهوه

 یلیخ

 کمرنگ

 ایقهوه

 یلیخ

 کمرنگ

 سازدست یکاف مختلط

(Young, 1969: 65, 

fig: 11) 

(Henrickson, 1983: 

228, fig: 42. 5) 

4 

 ایقهوه

 زرد به لیما

 روشن

 سازدست یکاف مختلط ایقهوه ایقهوه
(Henrickson, 1983: 

224, fig: 40. 4) 

 

با نمونه( 6، جدول 4)طرح های با لبه تخت برگشته به خارج مشابه کاسه دربرگیرندهاین گروه  :4گروه شکلی 

 است. (Young, 1969: 69, fig: 16)از گودین تپه  آمدهدستبهای ههای ظرف مشابه نمونه
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 )نگارندگان(. 4: مشخصات ظروف سفالی گونه 6جدول 

 شماره
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

 یخاکستر 1
 به لیما قرمز

 ایقهوه
 سازدست یناکاف مختلط کمرنگ زرد

(Young, 1969: 69, fig: 

16) 
 

که برای نگهداری مایعات و  اندهاییخمرهاین گروه شامل ظروفی بزرگ و ضخیمی به شکل  :5گروه شکلی 

های گرد و کوتاه برگشته به خارج ظرف و یا ها با لبهاند. فرم این سفالگرفتهمواد غذایی مورد استفاده قرار می

 :Young & Levine, 1974)گابی گودین تپه و سه هایسفالنمونه  و مشابه( 7، جدول 5)طرح لبه ساده است 

73, 75, fig: 5Young, 1969: 65, fig 1;)جاور سینه، کنگاور )سردوران(، منطقه نهاوند  شدهبررسیهای ، محوطه(

 باشند.می (431، 419، 405: 1385)تپه نازلیان( )سعیدی هرسینی، ، هرسین تپه گبری(
 

  

محوطه گوراب  5گونه  هایسفاله : نمون5طرح 

 )نگارندگان(.

 محوطه گوراب )نگارندگان(. 6گونه  هایسفال: نمونه 6طرح 

 

 )نگارندگان(. 5: مشخصات ظروف سفالی گونه 7جدول 

 شماره
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

 یخاکستر 1
 به لیما قرمز

 زرد

 لیما قرمز

 زرد به
 سازچرخ یناکاف مختلط

Young, 1969: 65, fig 1)) 

(Young & Levine, 

1974: 73) 

2 
 خاکستری

 رهیت

 به لیما زرد

 ایقهوه
 سازدست یناکاف مختلط ایقهوه

(Young & Levine, 

1974: 73) 

 کمرنگ زرد قرمز 3

 لیما قرمز

 به

 یخاکستر

 سازدست یکاف مختلط
(Young & Levine, 

1974: 73, 75) 

 

با  هاآنباشد که فرم می وپزپختها شامل ظروفی بزرگ دهانه تنگ که برای این گروه از سفال :6گروه شکلی 

 ,Young)با گودین  مقایسهقابلاین گروه  هایسفالنمونه  (.8، جدول 6)طرح لبه برگشته به خارج ظرف است 
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 (412: 1385)سعیدی هرسینی، و تپه یزدان دشت نهاوند  (Young & Levine, 1974: 73)گابی سه، (65 :1969

 است.
 )نگارندگان(. 6: مشخصات ظروف سفالی گونه 8جدول 

 شماره
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

 سازدست یناکاف مختلط ایقهوه ایقهوه یخاکستر 1

(Young, 1969: 65) 

(Young & Levine, 

1974: 73) 
 

های صاف و یا اندکی متمایل به خارج ظرف این گروه شامل ظروفی شبیه دیگ است، با لبه :7گروه شکلی 

 ,Young & Levine)گابی و سه (Young, 1969: 65) های گودینبا محوطه مقایسهقابلکه ( 9، جدول 7)طرح 

1974: 75, fig: 13, 17, 18) .هستند 
 

  
محوطه گوراب  8گونه  هایسفال. نمونه 8طرح  محوطه گوراب )نگارندگان(. 7گونه  هایسفالنه : نمو7طرح 

 )نگارندگان(.
 

 )نگارندگان(. 7: مشخصات ظروف سفالی گونه 9جدول 

 رهیخم رنگ شماره
 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

1 
 یخاکستر

 رهیت
 سازدست یناکاف یکان یصورت یصورت

(Young, 1969: 65) 

(Young & Levine, 

1974: 75) 

 یخاکستر 2

 روشن قرمز

 به لیما

 ایقهوه

 روشن قرمز

 به لیما

 ایقهوه

 سازچرخ یناکاف مختلط
(Young & Levine, 

1974: 75, fig: 18) 

 سازدست یناکاف مختلط یصورت یصورت یخاکستر 3

(Young, 1969: 65) 

(Young & Levine, 

1974: 75) 
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های برگشته به داخل )دهانه بسته( و بدنه کمی این گروه معرف ظروف دیگ مانندیست با لبه :8گروه شکلی 

 ,Henrickson)گابی سه ،(Young, 1969: 69)های گودین با محوطه مقایسهقابلکه ( 10، جدول 8)طرح گرد 

1983: 224, fig: 40, 8; Young & Levine, 1974: 75) قلعه شیرزاد، دشت نهاوند  شدهبررسیهای و محوطه(

 است.( 422، 411، 409: 1385)پا قلعه دهلر( )سعیدی هرسینی، ، کنگاور تپه گاوکش(
 

 )نگارندگان(. 8: مشخصات ظروف سفالی گونه 10جدول 

 شماره
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

1 
 زرد

 کمرنگ
 سازدست یکاف مختلط کمرنگ زرد کمرنگ زرد

(Henrickson, 1983: 

224, fig: 40, 8; Young 

& Levine, 1974: 75) 

2 
 ایقهوه

 روشن
 قرمز

 ایقهوه

 روشن
 سازدست یکاف مختلط

(Henrickson, 1983: 

224, fig: 40, 8; Young 

& Levine, 1974: 75) 
 

محوطه هایسفالبا  مقایسهقابلکه ( 11، جدول 9)طرح باشد ی تخت میهااین گروه شامل کف :9گروه شکلی 

 :Henrickson, 1983: 224, fig: 40, 10; 226, fig)گابی سه ،(Young, 1969: 69, fig: 22,24)های گودین 

41, 4; Levine & Young, 1986: 36, fig: 7,13)، تپه سردوران، گاوکش(دشت نهاوند  شدهبررسیهای محوطه( ،

 است. (419، 411، 405: 1385( )سعیدی هرسینی، 1)وناکو کنگاور 
 

  
محوطه  10گونه  هایسفال: نمونه 10طرح  محوطه گوراب )نگارندگان(. 9گونه  هایسفال: نمونه 9طرح 

 گوراب )نگارندگان(.
 

 )نگارندگان(. 9: مشخصات ظروف سفالی گونه 11جدول 

 شماره
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

1 

 قرمز

 به لیمتما

 زرد

 سازدست یکاف مختلط یصورت یصورت
(Young, 1969: 69, fig: 

22,24) 

2 
 زرد

 کمرنگ
 سازدست یکاف مختلط کمرنگ زرد کمرنگ زرد

(Young, 1969: 69, fig: 

22,24) 

(Henrickson, 1983: 

226, fig: 41, 4 
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 یصورت 3

 ایقهوه

 یلیخ

 کمرنگ

 ایقهوه

 یلیخ

 کمرنگ

 :Henrickson, 1983) سازدست یکاف یکان

224, fig: 40, 10) 

 سازدست یکاف مختلط کمرنگ زرد کمرنگ زرد یصورت 4

(Henrickson, 1983: 

224, fig: 40, 10; 226, 

fig: 41, 4; Levine & 

Young, 1986: 36, fig: 

7,13) 

 سازدست یکاف یکان روشن دزر روشن زرد روشن زرد 5
(Young, 1969: 69, fig: 

22,24) 
 

ی دسته ماننداند اند با لبه صاف که در قسمت میانی بدنه دارای زائدهاین گروه شامل ظروفی :10گروه شکلی 

 :Levine & Young, 1986: 34, fig)گابی محوطه سه هایسفالبا نمونه  مقایسهقابلکه  (12و جدول  10)طرح 

 هستند. (2
 

 )نگارندگان(. 10: مشخصات ظروف سفالی گونه 12جدول 

 شماره
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

 سازدست یناکاف مختلط یصورت یصورت یخاکستر 1
(Levine & Young, 

1986: 34, fig: 2) 
 

حالتی عمودی داشته و کفی  هاآنای است. بدنه با فرم استوانه ظروفی دربرگیرندهاین گروه  :11گروه شکلی 

 Henrickson, 1983: 226, fig)گابی فرم مشابه محوطه سه ازلحاظاین گروه  (.13، جدول 11)طرح تخت دارند 

41: 13; Young & Levine, 1974: 79, fig: 2)  است. (400: 1385)سعیدی هرسینی، و تپه سرسام گبری نهاوند 
 

 
 محوطه گوراب )نگارندگان(. 11گونه  هایسفال. نمونه 11طرح 
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 )نگارندگان(. 11: مشخصات ظروف سفالی گونه 13جدول 

 شماره
 رنگ

 رهیخم

 سطح رنگ

 یرونیب

 سطح رنگ

 یدرون
 پخت زهیآم

 کیتکن

 ساخت
 سهیمقا موارد

1 
 یخاکستر

 رهیت

 لیمتما قرمز

 زرد به
 سازدست یناکاف مختلط یخاکستر

(Henrickson, 1983: 

226, fig 41: 13; 

Young & Levine, 

1974: 79, fig: 2) 

2 
 ایقهوه

 روشن
 روشن زرد

 لیما ایقهوه

 قرمز به
 سازدست یکاف مختلط

(Henrickson, 1983: 

226, fig 41: 13; 

Young & Levine, 

1974: 79, fig: 2) 
 

 تزئینات .4-2-3

ها ساده و شوند، گرچه بیشتر سفالمی ساده و منقوش تقسیم سنگ گوراب به دو دستهدوره مس و  هایسفال

از کاوش  آمدهدستبهسنگ مس و  هایسفال هایمایهنقشبندی و توصیف اند. در زیر به تقسیمبدون تزئین

بندی گوراب پرداخته خواهد شد. در ابتدا باید این نقوش را به سه دسته عمده هندسی، حیوانی و انسانی دسته

 جدا مورد مطالعه قرار داد. صورتبهرا  هرکدام و سپس
 

 نقوش هندسی .4-2-3-1

های مختلف خطوط متقاطع، مواج، منحنی، زیگزاگ، دسته صورتبهتوان ها را مینقوش هندسی بر روی سفال

ها بر روی سفال مورداستفادهتک و یا ترکیبی در نظر گرفت. یکی از نقوش  صورتبهعمودی، افقی، مورب 

معکوس در بین  صورتبهمثلثی شکل است که بر سطح خارجی ظروف و در دو ردیف باال و پایین  مایهنقش

نیز  IIIسیلک  هایسفالسه خط افقی موازی بر زمینه نخودی ترسیم شده است. نمونه این نوع نقش بر 

سنگ جدید دیده مس هایسفالاین نقش در گوراب بر  (.14، شکل 259: 1379)گیرشمن، مشاهده گردیده است 

ها، خطوط افقی و مورب به رنگ سیاه بر زمینه از نقوش هندسی دیگر سفال(. 12و طرح  5)تصویر شود می

باشد و بر می (Henrickson, 1983: 481-88; 1985: 74)بید قدیم با فاز سیاه مقایسهقابلنخودی است که 

های هندسی ظروف، نقش خطوط مایهاز نقشسنگ میانی متداول بوده است. یکی دیگر مس هایسفالروی 

تصویر شده است. این نوع قطعات  (BOR) قرمزرنگافقی، عمودی و هاشور است که به رنگ سیاه بر زمینه 

های آن از ( است که نمونهVIIسنگ جدید )گودین سنگ میانی و اوایل مسسفالی متعلق به اواخر دوره مس

 :Henrickson, 1983؛  Levine & Young, 1986: 35)فت شده است ماهیدشت و چغاماران در غرب ایران یا

ای از دوره هندسی که متعلق به قطعه هاییهمانقشای دیگر از نمونه .(6و  5)شکل  (73-74 :1985 ;344-56

مس سنگ میانی لبه ظرف با نقش سیاه بر روی زمینه نخودی رنگ است. بخشی از نقش محو شده است و 

های افقی بر روی ظرف رسد که در ردیفمشکل است اما به نظر نقشی زیگزاگ مانند میتشخیص کامل آن 

گیان و تپه هایسفال یژهوبهتکرار شده است. نمونه این نوع نقوش بر روی اکثریت قطعات سفالی این دوران 

 (.Henrickson, 1983: 287, fig: 66؛ 71: 1393)طالیی: شود سه گابی مشاهده می
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(. 2)نمودار  اندمنقوش گوراب را به خود اختصاص داده هایسفالی بیشترین درصد تزئینات نقوش هندس

بر روی ظروف اکثرًا بر  هاآناند و محل اجرای ساده بوده صورتبهها عمدتًا مایههمچنین باید گفت این نقش

 سطح بیرونی سفال و نزدیک لبه بوده است.
 

  

با نقوش هندسی  منقوش هایسفال: نمونه 5تصویر 

 )نگارندگان(.

 : طرح نقوش هندسی گوراب )نگارندگان(.12طرح 

 

 نقوش حیوانی .4-2-3-2

دوره مس سنگ جدید یافت شده است. این نقش  هایسفالتنها یک قطعه سفال با نقش حیوانی در بین 

حیوان در زیر شاخ های اینگوش(. 6)تصویر باشد که به رنگ سیاه زیتونی است حیوانی به شکل یک بز می

دست آمده به 1هایش قابل رؤیت است. زیر پای بز یک نوار منقوش پر گشته است. این نمونه نقش از گمانه 

نمونه آن از محوطه تپه  شودمیمناطق مختلف دیده  هایسفالبر روی  دارشاخنقش حیوانات  (.7)شکل است 

 ,Young & Levine)و تپه سه گابی زاگرس مرکزی  (3، شکل 39: 1380)طالیی و یاری، ازبکی فالت مرکزی 

1974: 69, fig 29) .به دست آمده است 
 

 
 : نقوش حیوانی گوراب )نگارندگان(.6تصویر 

 

 های سفالیتحلیل گونه شناختی یافته .4-3

ها و قطعه سفال که شامل تمامی گونه 127سنگ گوراب؛ تعداد مس هایسفالدر پژوهش حاضر، از میان 

)رنگ خمیره، نوع شاموت، میزان پخت، ها بر مبنای خصوصیات فنی کال است، انتخاب گردید. در ادامه این سفالاش

شناسی قرار گرفتند. در مرحله بعد، نتایج بندی و گونهمورد طبقه هاآننقوش تزئینی و شکل  نوع پوشش(،

های باستانی دیگر سنگ در مکانمس شناسی با مطالعات مشابه در رابطه با سفال دورهحاصل از این گونه
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سنگ گوراب با سفال این دوره در دیگر مناطق مورد سنجش شناسی سفال مسمقایسه گردید و ارتباط گونه

 ها مشخص گردید.شناسی و مشابهت سفالقرار گرفت و بر این پایه میزان ارتباطات گونه

 بندیطبقهع پوشش و رنگ نقوش روی آن نو ازنظرمس سنگ گوراب به چهار گروه  هایسفالدر ابتدا 

متعلق به دوره مس  شدهشناساییگونه سفالی شناسایی گردید. بیشترین قطعات  11شدند، که از این میان 

ترین گونه ها فراواناست. بر اساس تحلیل داده قرمزرنگسنگ جدید و از نوع سفال با پوشش گلی غلیظ 

با لبه زاویه  گشاددهانهبا مشخصه کاسه  3حوطه گونه شماره مس سنگ م هایسفالدر بین  شدهشناسایی

با مشخصه ظروف با لبه صاف و  10، گونه شماره آمدهدستبهحاده به سمت داخل ظرف و کمترین گونه 

اکثراً ساده و بدون تزئینات  موردمطالعهقطعات سفالی  (.2)نمودار ای دسته مانند در قسمت میانی است زائده

ها شامل نقوش شود و نقش. در میان مجموعه تنها شمار کمی سفال منقوش مشاهده میشاخصی هستند

اند شامل خطوط افقی، مورب، مواج، منحنی و زیگزاگ هندسی، حیوانی است. نقوش هندسی که بسیار ساده

ه خورد. نقش حیوانی کهای غرب ایران به چشم میخود در محوطه دورههم هایسفالباشد که بر روی می

است که متعلق به دوره مس سنگ جدید در  دارشاخشود شامل نقش بز تنها بر روی یک قطعه سفال دیده می

شود. با های این نوع نقش دیده میمناطق زاگرس مرکزی و فالت مرکزی نمونه هایسفالاین عصر بر روی 

وش هندسی در مس سنگ گوراب را نق هایسفالتوجه تحقیقات صورت گرفته بیشترین حجم نقوش 

نخودی منقوش  هایسفالکه از این میان بیشترین درصد متعلق به دوره مس سنگ جدید و نوع  گیرندبرمی

مس و سنگ گوراب   بیانگر آن  هایسفالگونه شناختی فرم و شکل  مقایسه(. 3)نمودار هستند  VIگودین 

های چون گودین، اگرس مرکزی محوطههای زهای فنی شباهت به قطعات سفالی حوزهویژگی ازنظر-است که 

 & Young, 1969: 65, Young)نهاوند، کنگاور، هرسین  هایدشتهای گابی، سیاه بید، چغاماران و محوطهسه

Levine, 1974: 75, Henrickson, 1983: 226 ، ،های سفالی و همچنین نمونه( 423-399: 1385سعیدی هرسینی

دارند. از سوی دیگر در حاشیه جنوب شرقی دشت  (Goffe, 1971: 136-144) خود در حوزه لرستان دورههم

، II، رضوانکده، گالل سیردر، مهدویه نوقلعه، II)شامل؛ سنگر پایین، چهار چشمه محوطه دیگر  8مالیر، عالوه بر گوراب 

ران، )ساریخانی و دیگشناسایی شده است که مربوط به دوره مس و سنگ جدید هستند شط غیله، تنی کمری( 

 Balmaki er)ها بیانگر ارتباط فرهنگی این ناحیه با مناطقی دشت کنگاور، هرسین، صحنه و این داده (1396

al, 2013: 38) است.( 6؛ تصویر 104و  1تصویر  94: 1392)بلمکی، های دشت نهاوند و محوطه 
 

  

ها در محوطه گوراب : فراوانی گونه2نمودار 

 )نگارندگان(.

سنگ گوراب مس هایسفالیزان حجم نقوش : م3نمودار 

 )نگارندگان(.
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 نتیجه .5

 گرفتهانجامنگاری های استقراری در منطقه مالیر است که بر اساس الیهمحوطه ترینمهمتپه گوراب یکی از 

؟ هخامنشی؟، IIIی فرهنگی برای تپه گوراب ارائه نمود: مس و سنگ میانی و جدید، آهن توان هشت دورهمی

های فرهنگی دوره مس و سنگ، شواهد انی، ساسانی، اوایل دوره اسالمی، سلجوقی، ایلخانی. در میان یافتهاشک

های فرهنگی حاصل از کاوش و نگاری براساس نتایج مطالعاتِی دادهمعماری خاصی یافت نشد، البته این گاه

نمونه مربوط به دوره مس و  3، 14کربن  هایانجام گرفته است. از بین نمونه 14های آزمایش کربن ارائه نمونه

نمود. همچنین بررسی گونه تائیدتوان دوره مس و سنگ میانی و جدید را در این تپه باشد که میسنگ می

و سنگ نوع سفال مس  4 درمجموعدهد که سنگ تپه گوراب نشان میمس و  هایسفالشناختی و تطبیقی 

 هایسفالشناسی نمود. تمامی بندی و گونهگروه طبقه 11را در  هاآنتوان شناسایی کرد که می توانمیرا 

از چرخ سفالگری استفاده شده است. در اواخر  هاآنسازند و در ساخت تعداد کمی از این عصر تقریباً دست

شود. در این مرحله ها افزوده میو سنگ جدید با اختراع چرخ سفالگری بر تنوع و ظرافت سفال دوران مس

کنند. بر این اساس اضافه می هاآنها، مواد کانی را به مادۀ چسبانندۀ سفال بخشیاستحکاملگران به جهت سفا

 10گونه سفالی و گونه شماره  ترینفراوانبا لبه زاویه حاده به سمت داخل ظرف(  گشاددهانه)کاسه  3گونه شماره  -

باشد. همچنین نتایج نشان کمترین گونه تپه گوراب می( ای دسته مانند در قسمت میانی)ظروف با لبه صاف و زائده

فرمی و شکلی بیشترین شباهت را به مجموعه ازلحاظهای سفالی مس و سنگ تپه گوراب دهد که گونهمی

های های گودین، سه گابی و برخی از محوطهمحوطه ویژهبههای سفالی حوزه غرب ایران و زاگرس مرکزی 

 د، کنگاور، صحنه و هرسین دارند.های نهاوندشت شدهبررسی
 

 تشکّر و قدردانی

دانند از آقای دکتر عباس مترجم و آقای دکتر علی بیننده جهت خواندن در پایان نگارندگان بر خود الزم می

 شان سپاسگزاری و قدردانی نمایند.های ارزندهمتن مقاله و ارائه راهنمایی
 

 هانوشتپی
 در مقطع دیواره شمالی  تپه است. ایجادشدهروفایل . منظور همان یک سکشن و یا پ1

 در. است شده استفاده ترکیبی روشی از گورابتپه نگاریالیه عملیات در دیگر عناصر و هاالیه بین ارتباط روشمند ثبت . جهت2

-الیه عملیات در. استرفته کار به لوکوس و کاتالوگ فیچر، استراکچر، شاخص چهار هاپدیده ثبت جهت زمانهم طوربه روش این

 ثبت و شناسایی استراکچر عنوانبه S پیشوند و ساختار ی-شماره با...( و کف دیوار،) معماری ساختارهای تمامی گوراب تپه نگاری

 رتصوبه که زباله چاله و بریدگی مانند آثاری یا چاه اجاق، تنور، مانند هاییسازه ثبت و شناسایی برای فیچر اصطالح از. اندشده

 شکل به که است مبهمی هایوضعیت به مختص تنها لوکوس واژه. استشده استفاده شوند،می ایجاد هانهشته بافت در منفی

 درواقع. نیست مشخص آن هایویژگی سایر و کاربرد نوع، ماهیت، اما شودمی شناسایی کاوش عملیات طی در خاص ایپدیده

 است گوناگونی هایالیه و هانهشته معرف کاتالوگ اصطالح. است رفته کار به یدهپد یک هندسی موقعیت ثبت جهت صرفاً لوکوس

 کاتالوگی نهشته یا انباشت هر به گورابتپه نگاریالیه کاوش در. اندبوده گوناگون هایبندیدانه با خاک ذرات از متشکل که

-داده در تغییر یا... (  و تراکم رنگ، بندی،دانه افت،ب جنس،) خاک فیزیکی خصوصیات در تغییر هرگونه با و گرفته تعلق جداگانه

 از ترتیب به هاکاتالوگ و هالوکوس فیچرها، ساختارها، برای مختلف هایشاخص ثبت در. استشده عوض کاتالوگ فرهنگی، های

 نبوده عمومی مذکور ایهشاخص از گورابتپه کاوشگران تعاریف پیداست که گونههمان. استشده استفاده C و S،F،L پیشوندهای

 .ستا رفته کار به گورابتپه نگاریالیه هایداده تفکیک جهت تنها و
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 منابع
، مجموعه یسنگمسهای شاخص آن در دوران (، نگاهی به تحوالت فرهنگی دشت نهاوند و معرفی محوطه1392بلمکی، بهزاد، )

 دستییعصناند، چاپ اول، همدان، سازمان میراث فرهنگی، تخصصی تاریخ و فرهنگ شهرستان نهاو یشیاندهممقاالت همایش و 

 . 110-91و گردشگری، صص 

تعیین حریم تپه باستانی گوراب )مالیر(، آرشیو میراث فرهنگی استان  منظوربهزنی الف(، گزارش گمانه1385خاکسار، علی، )

 (.منتشرنشدههمدان )

اری تپه باستانی گوراب )مالیر(، آرشیو مدارک و اسناد سازمان میراث نگهای الیهب(، گزارش نهایی کاوش1385خاکسار، علی، )

 (.منتشرنشدهفرهنگی همدان )

-(، بررسی فرهنگ یانیق در زاگرس مرکزی بر اساس کاوش الیه1393خاکسار، علی، همتی ازندریانی، اسماعیل و آصف نوروزی، )

 .47-66، دورۀ چهارم، صص7شماره ایران،  یشناسباستانهای نگاری در تپه گوراب مالیر، پژوهش

شناختی تپه گوراب مالیر، مجموعه مقاالت پنجاه های باستان(، نگاهی به کاوش1393خاکسار، علی و همتی ازندریانی، اسماعیل، )

 .199-214و گردشگری، چاپ اول، صص  دستییعصنامالیر، همدان: سازمان میراث فرهنگی،  یشناسباستانسال 
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