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Abastract 
The eastern side of Central Zagros is one of the most important areas in the Neolithic 
development, which has remained unknown in terms of its common cultural tradition as 
requires more in detail studies. Among these unknowns, “Malayer Plain”  is associated with the 
effects of the “Late Neolithic” period Traditions. In terms of role and color, this is a part of the 
6th Millennium B.C., which due to the evolution of Pottery-making can be distinguished from 
the earlier periods. One of the most important pottery traditions is Sarab-Style, which is a pivot 
point to the recognition of the Late Neolithic of Central Zagros. This type of pottery has been 
identified along the eastern boundaries of Central Zagros on Malayer plain. This cultural region 
is considered as a blind spot of Neolithic studies due to the lack of question-oriented studies. 
The present research is based on the of Trench I & II excavation of the Tappeh Posht-e 
Forodgah studying the presence of Late Neolithic tradition  on the Malayer plain, answering the 
question: What are the common Neolithic cultures of the Malayer Plain and by which  common 
Late Neolithic cultural traditions of the Central Zagros has affected? In order to analyze the 
stratigraphy of the settlements formed at the Tappeh Posht-e Forodgah, a complete view of the 
Neolithic sequence on the eastern boundaries of Central Zagros, an excavation of the Posht-e 
Forodgah Site was carried out. How that two traditions of pottery or domestic or non-domestic 
potteries were common in this region simultanously; Eventually, the impact of the Late 
Neolithic period and common cultural traditions of Kermanshah plain (Segabi, Syahbid and 
Sarab) and Lurestan (Qelagap) on the Malayer Plain have been attested. 
 
Keywords: Late Neolithic, Malayer Plain, Posht-e Forudgah Tepe, Pottery Traditions, Cultural 
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1.Intuoduction 
So far, the early village period of the eastern boundaries of Central Zagros, especially Hamadan 
region has not been studied adequately; early village period settlements of  the region were 
firstly reported by Stornakh and Howell surveys on Malayer plain. During the study of Samen 
sector of Malayer plain in 2008, there are 5 Late Neolithic sites were foud, which had been 
previously identified by Howell as well. Despite of the identification of several Neolithic 
settlements on Malayer plain, there has no systematic excavation has been carried out 
identifying the cultures of the given period before the present study. It should be noted that, 
there is no reliable study on the current political divisions of Hamedan province has not been 
surveyed in terms of the early village period except in Malayer Plain. The present study 
approaches to study that, how the Neolithic communities evolved from the western parts of 
Central Zagros to its eastern boundaries of Malayer plain, by methodical study, using 
archaeological study of the Tappeh Posht-e Forodgah due to its strategic location compared to 
other Late Neolithic sites on Malayer plain. It is hoped that we will be able to answer the 
ambiguities of the Late Neolithic of the eastern parts of Central Zagros, centered on the Malayer 
plain, and shed light to the dark aspects of this period. On the basis of surface findings, it seems 
that the Late Neolithic material of Malayer plain, could be made locally; WOB pottery 
recovered from Neolithic sites of Central Zagros, is found from the Tappeh Posht-e Foroudgah 
as well.  Due to the rare volume of surface artifacts and the lack of methodical studies, 
understanding the way of cultural developments of the settlements to propose a common 
settlement model with neighboring areas,  is  fairly difficult; but, using purposeful research on 
Tappeh Posht-e Frodgah, some Late Neolithic ambiguities of Malayer plain were came to light. 
Different types of the Late Neolithic traditions of Central Zagros can be recognized in Malayer 
plain, in addition to confirm the presence of linear and geometric patterned pottery common in 
Tepe Syahbid, Tepe Segabi and Tepe Sarab; this pottery was also identified at  QelaGap and 
Tepe Goran, while being affected by the western parts of Kermanshah plain, while it shows the 
presence of common Late Neolithic cultures of Lurestan in Malayer plain. Methodologically,  
this article is mainly based on the combined field and library studies. The description and 
analysis of the findings is in a historical-analytical method approaching to field studies from the 
results of a season of excavation in two workshops at Tappeh Posht-e Frodgah. In this research, 
the geographical conditions of the studying region is explained firstly, then the excavation 
findings are discussed describing the characteristics of ecology and studying the current climatic 
and biological conditions affecting the condition of the region, and finally examining the 
common Late Neolithic developments of Malayer plain have been discussed. 
Archaeological excavations at the Tappeh Posht-e Frodgah carried out via two Trenchs (I & II) 
in central and eastern parts of the Site (Fig. 1 & 2). From these, the cultural material from Early 
Chalcolithic to Late Neolithic have been revealed. 
Trench I: This workshop was established as the main workshop on the center and at the highest 
point of the Site with dimensions of 5×5 meters (in diameter) identifying its cultural sequence, 
continued to a depth of 230 cm, finally. 
Trench II: This workshop was established as a sub-workshop on the eastern side of the Site 
with dimensions of 2×2 meters (in diameter). This Trench includes three settlement periods 
spanning from the Early Chalcolithic to Late Neolithic Period. 
Among the objects founded from the Neolithic deposites, there 91 pieces of lithic tools (Stone 
Tools) made of flint or chert (red and gray), including blades (Fig. 5, No. 1-9), point (Fig. 5, No. 
14-10), and debitag, Ground stone (made of flint and granite), bone awl (Fig. 6) have recovered. 
The most abundant cultural finds of Tappeh Posht-e Frodgah other than pottery, are the different 
types of spindle whorl. These finds are made of baked clay (Fig. 7, No. 3-5) and their surface is 
smoothed, of them some have seen with crescent decorations (or some kind of sign and symbol) 
(Fig. 7, No. 1 & 2). From the Trench I & II, 2 samples of zoomorphic figurine and 13 pieces of 
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broken figurine made of baked clay have obtained. Two samples of figurine are four-legged 
animals (probably a dog; Fig. 8). There are various types of pendants beads made of baked clay 
and soft stone among the findings is worthy to note; in terms of form these have bullet, 
cylindrical, disc, square and conical shapes (Fig. 9). The raw material of these stone beads is 
different, some of which are marble, granite, etc. Pottery with a creamy fabric and slip, and a 
polished tip, and scattered pieces of baked clay (Fig. 10) are other cultural finds on the Tappeh 
Poshteh-e Forodgah. 
As mentioned, this was the first excavation that specifically studied the Neolithic period of 
Malayer Plain. The location of the Tappeh Poshteh-e Forodgah. along with other identified 
factors, on the basis of discovered artifacts such as soft red geometrically painted pottery 
pottery, stone tools, figurins, etc. backed to the Neolithic period has revealed a new perspective 
on the Neolithic period of Central Zagros. The relatively flat and large Malayer plain on the 
southern slopes of the Alvand mountain range has always been considered by the nomadic 
population from the Neolithic period to the present day, has been used as a seasonal camp. 
Studying the Tappeh Poshteh-e Forodgah cultural similarities with the Late Neolithic period 
tradition of the region such as, Tepe Sarab (SV area), Tepe Goran (Tr. D), Tepe Segabi (Tr.C3), 
Qelagap (Tr. I & II), Tepe Syahbid (layer 3-106 in Trench 1), Ravahole, Deh-Haji, Chogha 
Maran (layer 306 in Trench 3), reflects the cultural interactions of nomadic communities on the 
east Boundaries of Central Zagros. 
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 چکیده
 از پیش تا. آید می رشما به جدید نوسنگی دورة تحوالت در مناطق ترین مهم از مالیر، دشت ویژه به ،مرکزي زاگرس شرقی کرانۀ

، نوسنگی جدید دشت مالیر. بود نشده انجام حوزه این نوسنگی دورة ورددر م شناختی باستان مند نظام مطالعات حاضر، پژوهش
 ،سپسین و پیشین هاي دوره با سفال رنگ و نقش در تغییرات دلیل بهکه  گیرد میرا دربر  ازمیالد قبل ششم ةهزارنیمۀ دوم 

این نوع سنت سفالی،  .سراب است هاي سفالی این دوره، سفال گونۀ منقوشِ هندسی ها و سنت ترین گونه شاخص از است. متفاوت
 حوزة این در هدفمند مطالعات تاکنون که آنجایی . ازمالیر نیز شناسایی شده است  و دشت مرکزي زاگرسشرقی  هاي کرانه پسدر 

تحلیلی و -. پژوهش حاضر، با روش تاریخیاست محدود بسیار حوزه این نوسنگی جوامع از ما اطالعات نشده، انجام فرهنگی
مطالعۀ حضور جوامع نوسنگی جدید در   به بار نینخستبراي » پشت فرودگاه«کاوش تپۀ  IIو  Iآثار مکشوف از کارگاه  ساسابر

از   کُنشِ و  یتأس یو چگونگ ریالدشت م دیجد ینوسنگ جیرا يها فرهنگ تیماه مسئلۀ، با طرح جستار پردازد. این می دشت مالیر
گرفته  شکل يمراحل استقرار ینگاشت هیال لیبرآمده تا با توجه به تحلمرکزي  زاگرس دیجد یادوار نوسنگ جِیرا یفرهنگ يها سنت
و دشت ي مرکز زاگرس یشرق يها در کرانه ینوسنگ يگاهنگار یاز توال يتر کاملو  قیانداز دق پشت فرودگاه، بتوان به چشم ۀدر تپ

 یاز ابهامات نوسنگ یپشت فرودگاه برخ ۀهدفمند در تپ ۀعبا کاوش و مطال. افتی دست دیجد یتحوالت نوسنگ تیبا محور ریمال
 دییتأ بر عالوهکه  دیگرد انینما ریدر دشت مالمرکزي  زاگرس دیجد یمختلف از نوسنگ يها زدوده شد و سنت ریدشت مال دیجد

قالگپ و  ۀدر تپ یسفال جیرا يها سنت د؛یو سراب جد یگاب سه د،یب اهیدر س جیمشبک را یهندسو  یمنقوش خط يها حضور سفال
 دیجد ینوسنگ جِیرا يها و حضور فرهنگ یدر کرمانشاه، نشان از تأس یغرب یشد که ضمن متأثر بودن از نواح ییشناسا زیگوران ن

 با تعامل در مالیر دشت در جدید نوسنگی دورة که دده می نشان پژوهش برآینددرنهایت، است.  ریلرستان در دشت مال
 .است گرفته شکل ،مرکزي زاگرس دجدی نوسنگی هاي فرهنگ

 هاي فرهنگی. فرودگاه، سنت سفالی، یافته شتپ ۀنوسنگی جدید، دشت مالیر، تپ: هاي کلیدي واژه

 مقدمه. 1
مورد  است، بایسته که چنان آنهمدان،  ویژه به ،مرکزي زاگرسروستانشینی آغازین کرانۀ شرقی  دورة تاکنون

 »استروناخ« هاي بررسی در ابتدا ،فرهنگی حوزة این آغازین روستانشینی اياستقرارهمطالعه قرار نگرفته است. 
 در که مالیر سامن بخش بررسی در .)Howell, 1979: 156-7( است شده گزارش مالیر دشت در »هاول« و

                                                           
 ۀو مستخرج از رسال شده انجام 1396ماه  محمدي در اردیبهشت بیک  اهللا خلیل یسرپرست هباست که » پشت فرودگاه« ۀکاوش تپ ةحاضر برگرفته از پروژ ۀمقال. 1

 در »فرودگـاه  پشـت « ۀتپ کاوش بر یمبتن( يمرکز زاگرس شرق کوهی میان هاي دشت در جدید نوسنگی تحوالت تبیین و گاهنگاري: «تحت عنواندکتراي وي، 
 دکتر اردشیر جوانمردزاده، نگارش و ةنمایی: دکتر رضا رضالو و دکتر بهروز افخمی، و مشاوربا راه یلیمحقق اردبشناسی دانشگاه  ، در گروه باستان»)مالیر دشت

 است. شده نیتدو
 khalil_bm@yahoo.com                                                                                                   . رایانامۀ نویسندة مسئول:2
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 هاول توسط تر پیش که گردیده ثبت جدید نوسنگی محوطۀ 5 تعداد نیز همان شد انجام. ش. ه 1387 سال
 از پیش تا مالیر دشت در نوسنگی استقرار چندین شناسایی وجود . با)1387(بختیاري،  بود هدش شناسایی
الزم به ذکر  دوره انجام نگرفته است. این هاي فرهنگ شناسایی براي مندي نظام کاوش گونه هیچ حاضر پژوهش

ة روستانشینی آغازین اي متعلق به دور اکنون در تقسیمات سیاسی امروزي استان همدان نیز محوطهاست که ت
. )675-694: 1395محمدي و همکاران،  (براي اطالع بیشتر بنگرید به: بیک شناسایی نشده است -جز در دشت مالیر-

نواحی غربی  يسواز نوسنگی جدیدبا رویکرد مطالعۀ چگونگی تحوالت و گسترة جوامع  حاضرپژوهش 
شناختی  انمندي از مطالعۀ باست ۀ روشمند و با بهرهبه حوزة شرقی آن در دشت مالیر، با مطالعمرکزي  زاگرس

وسعت و آثار غنی و الجیشی ( موقعیت سوق دلیل به، »پشت فرودگاه«نگاري) تپۀ  (تعیین حریم، کاوش و الیه
هاي  نسبت به سایر محوطه )قرارگیري آن در مرکز دشت آباد) و رود (/حرم نزدیکی به حاشیۀ رودخانۀ حرم

امید است بتواند ابهامات موجود بر سر راه جوامع نوسنگی جدید یر، صورت گرفت؛ که نوسنگی جدید دشت مال
 را روشن سازد.  و نقاط تاریک این دوره پاسخ دادهدشت مالیر،  با محوریتمرکزي  زاگرسنواحی شرقی 

 گرفته در این هاي صورت ی و شناساییهاي سطحیِ بررس یافته اساسبرمالیر  آثار نوسنگی جدید دشت
 ,Howell(شناسایی شده است  ،هاي نوسنگی آندست آمده از محوطه به WOBهاي نوع  سفالینهبا دشت و 

کم آثار سطحی و عدم مطالعات روشمند،  حجم دلیل بهنظر، در حوزة مورد ).1387؛ بختیاري، 156-157 :1979
لگوي مشترك استقراري با بردن به چگونگی تحوالت فرهنگی استقرارها و پیشنهاد یک ا ع بزرگی در پیمان

شد که استقرارهاي این حوزة فرهنگی،  حساب آمده و تنها به ذکر این نکته بسنده می به جوار هممناطق 
فالی مشترك رایج در از سنت س ،ویژه دشت ماهیدشت و کرمانشاه و بهمرکزي  زاگرسهمانند بیشتر مناطق 
اما با کاوش و مطالعۀ  ؛سبک پیروي کرده است ألخص سراب جدید) در نوع نقش وادورة نوسنگی جدید (ب

هاي مختلف از  هدفمند در تپۀ پشت فرودگاه برخی از ابهامات نوسنگی جدید دشت مالیر زدوده شد و سنت
هاي منقوش خطی و  تأیید حضور سفال بر وهعالدر دشت مالیر نمایان گردید که مرکزي  زاگرسنوسنگی جدید 

نیز  و گوران تپۀ قالگپدر هاي رایج سفالی  گابی و سراب جدید؛ سنت سه بید، ههندسی مشبک رایج در سیا
هاي رایجِ  فرهنگ و حضور یسحی غربی در کرمانشاه، نشان از تأمتأثر بودن از نوا ضمنشناسایی شد که 

 ر است.لرستان در دشت مالی نوسنگی جدید
 اهداف و ضرورت پژوهش .2

اي مهم و  عنوان حوزه به کوه الوند هاي جنوبی رشته امنهد و مالیردشت  کردن مطرح ،هدف پژوهش حاضر
است. از دیگر اهداف، مرکزي  زاگرسهاي دورة نوسنگی جدید کرانۀ شرقی  داراي اهمیت در مطالعۀ فرهنگ

رة نوسنگی جدید دشت مالیر و قیاس آن با استقراري مشابه توان به تحلیل و بررسی الگوي استقراري دو می
و بروجرد و ازنا در لرستان) و  هرسین، ماهیدشت در کرمانشاه-(کنگاور، بیستون جوار هم هاي خود در دشت

هاي فرهنگی نوسنگی جدید آن با منشأ اصلی خود (در کرمانشاه) و  ها و شباهت همچنین بیان تفاوت
د دشت هاي رایج نوسنگی جدی فرهنگماهیت  مسئلۀبا طرح عنوان کرد. جستار حاضر، را  افق هاي هم محوطه
با برآمده تا مرکزي  زاگرسهاي فرهنگی رایجِ ادوار نوسنگی جدید  سنتاز   کُنشِ ی و ستأ و چگونگیمالیر 
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نداز دقیق و ا به چشمبتوان گرفته در تپۀ پشت فرودگاه،  نگاشتی مراحل استقراري شکل توجه به تحلیل الیه
و دشت مالیر با محوریت تحوالت مرکزي  رسزاگهاي شرقی  گاهنگاري نوسنگی در کرانه توالیتري از  کامل

 یافت. نوسنگی جدید دست
  ))،WOBروي زمینۀ تیره (هت در سفال هندسی با نقش سفید بربا توجه با سنت فرهنگی همگن سفالی (شبا 

هاي اصلی خود در  دشت مالیر از نظر فرهنگی، متأثر از هسته رسد استقرارهاي نوسنگی جدید نظر می به
هاي جزئی مختص خود منطقه و  تپه سراب) بوده است، اما در برخی موارد نیز تفاوت کرمانشاه (و

رسد افق فرهنگی (گاهنگاري) استقراري نوسنگی جدید  نظر می ) نیز وجود دارد. بهمحلیاي ( منطقه درون
هاي  ضور سفالهاي اصلی خود در کرمانشاه (و تپه سراب)، با توجه به ح افق با هسته هم زمان و دشت مالیر، هم

  مطالعه،آباد) در حوزة مورد نگ قدیم (شحنوس هاي دورة مابعد خود در مس چنین ظهور سفال مشابه و هم
 داراي الگوي زمانی مشابهی بوده است.

 روش پژوهش. 3
 ها اي است. توصیف و تحلیل یافته کتابخانه و میدانی ترکیبیِ مطالعات رب یمبتن شناسی، روش نظر از مقاله این
نتایجِ حاصلۀ یک فصل کاوش در دو کارگاه  ومطالعات میدانی  برداري از بهرهتحلیلی با -روش تاریخیبه 

وهش، است. در این پژ صورت گرفته متر) تپۀ پشت فرودگاه 2×2به ابعاد  IIو کارگاه  5×5به ابعاد  I(کارگاه 
هاي  اي کاوش با شرح ویژگیه افتهسپس ی ،ابتدا به تبیین اوضاع جغرافیایی حوزة مورد مطالعه پرداخته

و  شده گذاشتهبه بحث  بوم و مطالعۀ وضع موجود اقلیمی و زیستی مؤثر بر وضعیت محوطه شناخت زیست
گابی، گوران،  هاي سراب، سه (در تپهمرکزي  زاگرس نوسنگی جدید هاي فرهنگی رایج درنهایت با بررسی سنت

 .ه استث و مداقه قرار گرفت، مورد بحدشت مالیر، تحوالت نوسنگی جدید قالگپ و...)
 پیشینۀ پژوهش. 4

 5 شناسایی به منجر که شد انجام هاول م. توسط 1971 سال در مالیر دشت در شناختی باستان اولین بررسی
بررسی و شناسایی سطحی بخش سامن «پروژة در چنین هم ،)Howell, 1979: 156-7( گردید نوسنگی محوطۀ

هایی از نوع خطی سراب نوسنگی جدید در  حضور سفال ،هاي سطحی یافته اساسبر نیز )1387(بختیاري، » مالیر
در تر نیز  گونه که پیش همان .)185-197: 1393(بختیاري و همکاران،  دشت مالیر گزارش و معرفی شده است

که در کوهی آن، از منظر حضور آثار نوسنگی، فقیر است  هاي میان ن همدان و دشتاشاره شد، استامقدمه 
از مطالعات سالیان اخیر  آنچهدالیل آن بررسی شده است.  )675-694: 1395محمدي و همکاران،  (بیکپژوهشی 

بلمکی، تاجبخش و  ؛1392(بلمکی، سنگ  و تحوالت و الگوهاي استقراري عصر مس :مانندهایی  پژوهش اساسبر

از  عصر آهنوسنگ تا  ؛ معرفی آثار مسدر شهرستان همدان) 1390(مترجم،  ، تحوالت فرهنگی عصر مفرغ)1393
؛ 1385خاکسار، (» گوراب«، )1396؛ روستایی و آزادي، 1386(روستایی، » غیله شط«، )1386(رضوانی، » پاتپه«هاي  تپه

محمدي و  ؛ بیک215-232: 1393جانجان و دیگران، مالیر (در دشت » نو قلعه«و » ذغالی« ،)1393خاکسار و همتی، 
: 1395محمدي،  ارشد و بیک (نظريسنگ دشت تویسرکان  و استقرارهاي دورة مس بررسی ؛)233-252: 1393دیگران، 

وسنگ و پس از  برآمده است؛ حضور گستردة جوامع انسانی در استان همدان از ادوار مختلف مسو... ) 227-209
اي کرمانشاه و لرستان)، آثار ه حوزة موردمطالعه (در استان جوار هماما در سایر نواحی ؛ ان ساخته استنمای آن را

 ;Braidwood, 1960(» سراب«هاي مهم آن، یعنی:  تر از محوطه که پیش نوسنگی متأخرمختلفی از ادوار 
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Levine, 1976; Levine & McDonald, 1977(  گوران«و «)1963 Mortensen,( هاي  خته شده بود؛ یافتهشنا
در دشت بیستون » نازلیان«و » ورگر« ،»گنیل« :هایی مانند جدیدي نیز در سالیان اخیر از محوطه

: 1395نشلی،  ؛ بهرامی و فاضلی39-40: 1391(بهرامی و همکاران، آباد  در خرم» رواهل«؛ )46-34: 1391قصریان،  (محمدي

: 1392و  1390زارچی،  (عبدالهی و سرداريدر ازنا » قالگپ«) و 1380پوالك، (برنبک و در بروجرد » حاجی ده«، )31-33

از ادوار مختلف روستانشینی  تأملی قابلو نتایج شده ، شناسایی )83-67: 1393؛ عبدالهی و همکاران، 117-138
 ده است.گردیمنتشر مرکزي  زاگرسألخص نوسنگی جدید) از نواحی مختلف شرقی اآغازین (ب

 مطالعه مورد منطقۀ ي. جغرافیا5
 و دارد قرار جغرافیایی عرض دقیقۀ 17 و درجه 34 یی،جغرافیا طول دقیقۀ 49 و درجه 48 در مالیر شهرستان

 نهاوند و تویسرکان شهرهاي به غرب از طرف و بروجرد به جنوب از اراك، به شرق از همدان، به شمال از
 از کیلومتر 86 فاصلۀ در و متر 1780 آزاد هاي آب سطح از شهرستان این متوسط ارتفاع. است شده محدود
ها و  بخش: مرکزي، جوکار، سامن و زند، با سرزمینی داراي دره 4داراي شهرستان این . دارد قرار همدان
کوه  هاي جنوبی رشته وسعت، در دامنه لومترمربعیک 132,008هایی با مساحتی  هاي وسیع در میانِ کوه دشت
هاي  ننظر طبیعی و همچنین مناسبات اجتماعی و فرهنگی با استا وند ناگسستنی ازقرار دارد که پی الوند

و مرکزي را داراست. دشت بزرگ مالیر از منظر پستی و بلندي داراي نقاطی متفاوت است  ، کرمانشاهلرستان
 تشد به ي تند ها ها و شیب هاي آزاد با ناهمواري متر از سطح آب 2000که عبارتنداز: نقاطی با ارتفاع بیش از 

شرقی؛  جنوب-غربی هاي زاگرس با جهت شمال هکو موازات رشته به 1هاي بسیار عمیق فرسایش یافته در دره
هاي هموار و کانون  هاي تند و دشت خوردگی هاي آزاد با چین متر از سطح آب 1800تا  2000نقاطی بین 

هاي پست و  هاي آزاد با دشت سطح آبمتر از  1600تا  1800اي؛ و نقاطی بین  جمعیتی محدود کوهپایه
شناسی، داراي سازندهاي آهکی کرتاسه؛  منظر زمین ه ازرستان؛ کمرکز شه واقع درزارها و تاالب  شوره

اختصاص داده  به خودهاي رسی را  هاي آبرفتی و تراست هاي ژوراسیک؛ و در مناطق پست، رسوب شیست
 .)5-7: 1389(گودرزي، است 

رود  ن، حرمترین آ کوهی است که مهم هاي آبگیر در ارتفاعات و مناطق پست میان حوضه این شهرستان داراي
. این رودخانه از ارتفاعات کوه )1(نقشه  هاي آبرفتی را تشکیل داده است اي از حوضچه شبکۀ گسترده واست 

هایی از  بخش غربی و هاي سطحی ارتفاعات جنوب الن در شمال بروجرد و جنوب مالیر سرچشمه گرفته و آبکَ
کند، با نام  ه از کنار هر روستایی که عبور میشود ک ارتفاعات شمالی را تشکیل داده و وارد دشت مالیر می

آباد  رودخانۀ حرم«کند با نام  آباد عبور می طور مثال: وقتی از کنار روستاي حرم د؛ بهشو همان روستا خوانده می
و وقتی از روستاي جِریا عبور » رودخانۀ شوشاب«نام  ي شوشاب بهعبور از کنار روستا به هنگام، »رود) (/حرم

آو پیوسته و در  ه، به گاماسیمعروف است. این رودخانه درنهایت وارد نهاوند شد» رودخانۀ جِریا«ا نام کند ب می
ن و کرخه سو، با نام سیمره از استان لرستان عبور کرده و وارد استان خوزستا استان کرمانشاه با پیوستن به قره

وهوایی،  نظر آبي است. مالیر ازا وهپایهع استپ ک). پوشش گیاهی شهرستان مالیر از نو7-9شود (همان:  می

                                                           
 .شود نامیده می» تنگ«محلی  به اصطالح. ۱
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وهوا را  ایران قرار گرفته است و خصوصیات هر دو نوع آب یابانیب مهینوهواي معتدل کوهستانی و  در مرز آب
 .)5-3: 1385(جعفري، رسد  میمتر  میلی 2/242داراست که متوسط بارندگی سالیانۀ آن به 

 تپۀ پشت فرودگاه. 6
 کیلومتري 20 حدود ۀبه فاصل آزاد، هاي آب سطح از متري 1680 ارتفاع در گاهفرودپشت  تپۀ نوسنگی محوطۀ

 کیلومتري 2 دهنو، روستاي جنوب ،)آباد حرم( ناظم آباد حسین دهستان سامن، بخش مالیر، شهرستان از
 تايروس شرق کیلومتري 2,5 فاصلۀ در و ورتُبِلَ روستاي جنوب و دست پایین ب،هزارجری روستاي غربی جنوب

هآرتَ روستاي هاي زمین اراضی در و )میزالن/ ( النیانزُم سی نوع از مسطح هاي زمین در الغبترکیبات با ر 
 است،) جاننوشی( مالیر بزرگ دشت از بخشی که زراعت و کشت ارزش فاقد) زار شوره( کات هورِشُ دشت نمکی

  ).1 نقشه( گذرد می آن متري 500 حدود ۀاصلبه ف و فرودگاه پشت تپۀ شمال از رود حرم رودخانۀ. دارد قرار
و کاوش (جهت  منظور تعیین عرصه و حریم به 1396مالیر، در بهار سال » پشت فرودگاه«برنامۀ کاوش تپۀ 

گمانه جهت تعیین  9در این پروژة کاوش، شناسایی و مستندسازي آثار نوسنگی جدید آن) انجام پذیرفت. 
فرهنگی استقرارهاي آن ایجاد گردید. این تپه داراي و توالی سایی آثار کارگاه جهت شنا 2عرصه و حریم و 

گذار از نوسنگی به   است که شامل سه فاز از دورة نوسنگی جدید، دورة مترمربع 5000بر  وسعتی بالغ
. است. حجم قهـ. 4و  3هاي  سدهمربوط به کوتاه از دورة اسالمی  رياو استقر وسنگ قدیم وسنگ، مس مس

پرشدگی و  به شکلهایی  دهد که از انباشت جنوبی را نشان می به سمتز رأس تپه تپۀ پشت فرودگاه ا آثار در
 گردید.هاي سطحی، عمدتاً حجمی از خاکستر پدیدار  که با برداشت الیه شده لیتشکواریزه 

 

دي، محمـ  رود (بیـک  و حوضـۀ رودخانـۀ حـرم   در دشـت مالیـر   » پشت فرودگـاه «تپۀ و نوسنگی جدید   يها جغرافیایی محوطه موقعیت: 1 ۀنقش
1396.( 

Map 1. The Location of the Neolithic sites of Malaye plain showing the Tappeh Posht-e Forodgah on the 
Haram Rud river basin (Beik Mohammadi, 2018). 
 

 مالیر

 سامن
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 هاي فرهنگی حاصل از کاوش تپۀ پشت فرودگاه یافته. 6-1
در بخش مرکزي و شرقی محوطه  بیترت به) II و Iپشت فرودگاه، دو کارگاه (  شناختی تپۀ در کاوش باستان

 در ها، آن از شده شناسایی آثار و کاوش مورد هاي کارگاه ویژة اهمیتبه  با توجه ) که2و  1(شکل  ایجاد شد
 شد. خواهد پرداخته ها آن تفسیر و یلتحل به ادامه

 5×5رکز و بلندترین بخش تپۀ پشت فرودگاه به ابعاد کارگاه اصلی در رأس، معنوان  این کارگاه به :Iکارگاه 
 230). کاوش این کارگاه تا عمق حدود 1(شکل  گردیدآن ایجاد  فرهنگی توالی شناساییمتر، جهت 

دار طبیعی،  هاي آن، با توجه به بستر شیب ولی ضخامت نهشته ؛افتشرقی ادامه ی متري از گوشۀ شمال سانتی
 .را دربر داشتمتر  انتیس 125
استقراري مشخص  دورة 4 با و) 110 تا 100 از( لوکوس 10 در I کارگاه شدة کاوش فرهنگی هاي نهشته توالیِ

 شده است که عبارتنداز:
(لوکوس  هاي لعاب پاشیده در داخل آن حضور با سفال و اجاق مدور با سازة گلی اساسبر .قهـ. 4و  3. سدة 1

103(. 
متري نهشتۀ  سانتی 20لی قرمز در درون و بیرون ظروف با هاي پوشش غلیظ گ لقدیم با سفاوسنگ  . مس2

 .)102و  101(لوکوس  یهاي سنگی و گل و مهر وسنگ هاي مس هاي سنگی با ویژگی تیغه به همراه فرهنگی
لی لیظ گهاي پوشش غلیظ گلی قرمز در درون و پوشش غ وسنگ با سفال وسنگی به مس. دورة گذار از ن3 

انواع  ،و آویزهاي سنگی و گلی  سردوك، مهره مانندفرهنگی  هاي یافتهکرمی و نخودي در بیرون ظروف، انواع 
 .)105و  104تراشه (لوکوس  و هاي کوبشی، تیغه مشته :سنگی شاملهاي ابزار

 دو سنت سفالی شامل: اساسبر با دو فاز استقراري . نوسنگی جدید4 
با رنگ  جادشدهیاشونده  و مشبک زایل یبا سنت سفال پوشش نخودي با نقوش هندس الف) استقرار نوسنگی

108-106کف تخت و انواع سینی با پخت متوسط و... (لوکوس  ول اُخرا قرمز گ(. 
لی با شاموت گیاهی خشن تُرد و شکننده با پوشش گ هاي سادة بدون نقش سفالبا سنت  ب) استقرار نوسنگی

. )110و  109ت کم و پخت نامناسب (لوکوس رساز با حرا دستی با مغز دودزدة زمخت اي و گاهی کرم قهوه
) Pitاز نوع پیت/ عمدتاً متر نهشتۀ فرهنگی ( سانتی 90با  Iالزم به ذکر است که آثار دورة نوسنگی در کارگاه 

ینان ول اطمجهت حصدیگر د که یک متر رسی خاك بکربه  )111وکوس با نام ل(درنهایت  شناسایی گردید و
)، انواع مواد 4این کارگاه شامل طیف گستردة سفال (شکل نوسنگی جدید هاي فرهنگی  ادامه پیدا کرد. یافته

هاي  امل (مشتهش یسنگابزار)، انواع 9و آویزهاي سنگی و گلی (شکل   )، مهره7سردوك (شکل  :مانندفرهنگی 
)، حجم وسیعی از 6هاي استخوانی (شکل  ) و درفش5(شکل  ،کوبشی، سرتیر (پوینت)، تیغه، تراشه و دورریز)

)، سایندة سفالی، 8حیوانی (شکل   گاوسانان، پیکرك مقدار کمو...) بزسانان و  هاي حیوانی (شاخ، فک استخوان
 .است) و... 10یده (شکل هاي حرارت د لاي از گ میخ سفالی و قطعات پراکنده
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شات توسـط کارشناسـان    ) تپۀ پشت فرودگاه (تصویر سمت راست: دید قائم از تپه تصویربرداري هلیI )T. 01  : نمایی از موقعیت کارگاه1شکل 

 ).1396، محمدي نمایی از کارگاه)، (بیک :سینا، موسیوند و میرصفدري؛ تصویر سمت چپ شناسی دانشگاه بوعلی گروه باستان
Fig 1. A View from Tr. I (right: the Arial view of the site, Left: a view from the Tr. I during the 
excavation) the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 2018). 

 
 ،شرقی و شیب مالیم تپه ضلععنوان کارگاه فرعی پروژة کاوش تپۀ پشت فرودگاه در  کارگاه به این: IIکارگاه 
تا  201لوکوس ( 6)؛ از این کارگاه 2(شکل  شد ایجاد آن فرهنگی توالی شناسایی جهت مترمربع 2×2با ابعاد 

 از:شناسایی شده است که عبارتند ورة استقراريد سه) و با 206
 به همراهلی قرمز در درون و بیرون ظروف هاي پوشش غلیظ گ با سفال وسنگ قدیم مساي متعلق به  نهشته. 1

لی  سنگی و مهرهلی حیوانی، ابزارپیکرك گ201وس وک(لهاي سنگی و گ(. 
هاي پوشش غلیظ گلی قرمز در درون و پوشش  وسنگ با سفال دورة گذار نوسنگی به مساي از  نهشته. 2 

هایی از جنس گرانیت و سنگ  تعدادي سردوك و مهره به همراه لی کرمی و نخودي در بیرون ظروفغلیظ گ
 .)202(لوکوس  مرمر

 ی شامل:سنت سفالاساس دو بر . نوسنگی جدید با دو فاز استقراري3 
، گونۀ 4(شکل  بید و سراب  هوع نوسنگی جدید سبک سیابا سفال منقوش از ن جدید نوسنگیاي از  الف) نهشته

A (لی حیوانی، مهره به همراهلوکوس  غهیتزیرهایی از جنس سنگ شیست، تیغه و  پیکرك گ)203(. 
هایی  مهره به همراه)، 205 و 204کوس شونده (لو زایل قرمز نوسنگی با سنت سفال نخودي پوك با نقشب) 

متر نهشتۀ فرهنگی شناسایی  سانتی 65با  غهیتزیرتیغه، سرتیر (پوینت) و از جنس سنگ شیست و گل پخته، 
 ) رسید.206به خاك بکر (لوکوس ) BMاز نقطۀ ثابت (متري  سانتی 80در عمق  کهگردید 

       
ت توسط کارشناسان اش هلی) تپۀ پشت فرودگاه (تصویر سمت راست: دید قائم از تپه تصویربرداري II )T. 02  : نمایی از موقعیت کارگاه2شکل 

 ).1396محمدي،  نمایی از کارگاه)، (بیک :سینا، موسیوند و میرصفدري؛ تصویر سمت چپ شناسی دانشگاه بوعلی گروه باستان
Fig 2. A View from Tr. II (right: the Arial view of the site, Left: a view from the Tr. II during the 
excavation) the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 2018). 
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 IIسفال منقوش (از نوع نوسنگی جدید) در بخش شرقی تپه، کاوش در کارگاه  یسطح به حضوربا توجه  
احتمالی معماري و واکاوي  رحضوبه و دستیابی  Iهاي کارگاه  دامنۀ شرقی با هدف تکمیل یافته يروبر

بید و سراب، این کارگاه ایجاد گردید. از باالترین  ه هاي نوسنگی جدید با سفال سبک سیا هاي فرهنگ الیه
و... ، استخوان حیوانی مهره، پیکركهایی با مواد فرهنگی از نوع: سفال، سردوك،  هاي این کارگاه، نهشته الیه

، Iاین کارگاه نسبت به کارگاه  ویژگی و تفاوت؛ تنها نیامد دست بهعماري شناسایی شد که هیچ شواهدي از م
 يروبرهاي سبک (نوسنگی جدید)  هاي منقوش ظریف با شاموت کانی از نوع سفال یابی به سفال دست
 بود. )4شونده (شکل  گل اُخرا با نقش زایلرمز قهاي نخودي منقوش  هایی از نوع سفال نهشته

درمجموع  هاي فرهنگی آن، یافته به استناد و با تپۀ پشت فرودگاه )IIو  I( دو کارگاهدر  نتایج کاوش اساسبر
 .ذیل است به شرح) که 3(شکل  شناسایی گردیداز این تپه  استقرار فصلی و موقت دورة شش
 )؛I(فقط از کارگاه  )،.قهـ. 4و  3هاي  سده(دوران اسالمی نی از نشینا : استقرار کوتاه کوچIدورة 

صورت سطحی از کارگاه  و به Iسنگ قدیم (داراي نهشته از کارگاه  و مس ةمدت از دور : استقراري کوتاهIIرة ود
II(. 

کارگاه صورت سطحی از  و به Iوسنگ (داراي نهشته از کارگاه  : نهشتی از دورة گذار نوسنگی به مسIIIدورة 
II(. 

و سراب جدید  Cگابی  سه دورة سوم ي شاخص نوعها هایی با سفال نوسنگی جدید) نهشته A: (فاز IVدورة 
 .)II(فقط از کارگاه 

 قرمز هاي سفالی نخودي با نقش مواد فرهنگی و گونه ةدربردارنداي  نوسنگی جدید) نهشته B: (فاز Vدورة 
 .گل اُخرا (از هردو کارگاه) ةشوند لیزا

هاي سادة بدون  سفالی، سفالهاي  و گونه مواد فرهنگی ةدربردارنداي  نوسنگی جدید) نهشته C: (فاز VIدورة 
اي و گاهی کرمی با مغز دودزدة زمخت از  لی قهوهنقش با شاموت گیاهی خشن تُرد و شکننده با پوشش گ

 نامناسب.ساز با حرارت کم و پخت  هاي دست هاي کف تخت و سینی گونۀ انواع کاسه

 
 ).1396محمدي،  هاي استقراري (بیک الی دورهها و تو نهشته اساسبر: برش فرضی تپۀ پشت فرودگاه مالیر 3شکل 

Fig 3. An artificial section profile of the site on the basis of the excavated deposites and discovered 
Sequence the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 2018). 
 

  فرودگاه تپش تپۀ از شده شناسایی نوسنگی هاي . سفال6-2
 ،محوطه این استقرار ترین یقدیم رسد می نظر به فرودگاه، پشت تپۀ از شده شناسایی هایی سفال اساسبر

سه گونۀ سفالی متفاوت از فازهاي ) IIو  I( دو کارگاهاز مجموع . دراست جدید نوسنگی دورة به مربوط
 داز: آمد که عبارتن به دستدر تپۀ پشت فرودگاه استقراري نوسنگی جدید 
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 Aفاز سنت سفال  شده و با گونۀ شناسایی سراب تپه A فاز از که جدید سراب نوع هندسی منقوش سفال. 1
 ؛)4تا  1هاي  ، شماره4همگن است (شکل  تپۀ پشت فرودگاهنوسنگی جدید 

نوسنگی  Bفاز سنت سفال  دربردارندة گونۀ کهاُخرا   با گل قرمز . سفال نخودي با پوشش نخودي منقوش2
 ؛)5، شماره 4است (شکل  تپۀ پشت فرودگاهجدید 

 که دربردارندة گونۀ)) Soft(رد و شکننده (سفال نوع پوك بدون نقش با شاموت گیاهی خشن تُ ةساد  . سفال3
 ).8تا  6هاي  ، شماره4است (شکل  تپۀ پشت فرودگاهنوسنگی جدید  Cفاز سنت سفال 

 
ل   B، فاز A : سفال منقوش سبک سرابAتلف نوسنگی جدید (فاز هاي مکشوف از فازهاي مخ : انواع سفال4کل ش سفال نخودي منقوش بـا گـ :

 ).1396محمدي،  : سفال سادة خشن و پوك) تپۀ پشت فرودگاه (بیکCاُخرا، فاز 
Fig 4. Different types of the Neolithic potterie (phase A: Sarab Style painted pottery, Phase B: Buff 
painted pottery with Ochre pigments, Phase C: Common plain pottery the Tappeh Posht-e Forodgah 
(Beik Mohammadi, 2018).  

 
  تپه هاي سفال با  مقایسه بلقا) که 4هایی  نوسنگی جدید تپۀ پشت فرودگاه، سفال Aهاي منقوش فاز  سفال
 نقش با سراب خطی سبک هاي سفال .است )A )Levine & McDonald, 1977: Pp 45, Pl. 1a سراب

 پشت تپۀ از است،مرکزي  زاگرس جدید نوسنگی هاي سفال مجموعه هاي شاخصه از که سیاه يدرویسف
دشت مالیر با  نوسنگی جدیدرة هاي دوو نقشی سفال یفنهاي  باوجود شباهت. نیامد دست به فرودگاه

خورد. این می به چشمنقوش و نوع پوشش ظروف نوع ر ی دهایهاي مشابه ماهیدشت و کرمانشاه، تفاوت نمونه
هاي نواحی  ولی مرتبط با سایر محوطه، شدن این گونۀ سفالی با فرهنگی متفاوت محلیتواند نشان از تفاوت می

با  يسفال نخود ۀگون .;Levine & McDonald, 1977 (Mcdonald, 1979( کرمانشاه در دشت مالیر باشد
مشبک و نقوشی  صورت  پشت فرودگاه، اغلب به ۀتپ Bفاز  دیجد یگرمز نوسنو نقش ق يپوشش نخود

 .)1(ر. ك. به: جدول  اند اختصاص داده به خود، )4است (شکل  مانند يریحص
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 (شاموت) کاه است ةزیبدون نقش با آم ةساد هاي پشت فرودگاه سفال ۀتپ Cفاز  دیجد ینوسنگ  يها سفال
قالگپ  ۀهاي تحتانی) تپ اول نوسنگی (در الیه ۀبا سفال مرحل سهیمقا لابق ) که8تا  6 يها : شماره4(شکل 
) Meldgaard et al., 1963: 115; fig. 16(گوران  دیجد یو نوسنگ )6، شکل 122: 1392 ،یزارچ يو سردار ی(عبداله

ها  سفال روباز است. اغلب ةپخت کم و یا پخت در کور انگریها دودزده است که ب سفال نیا است. مغز بیشتر
ساده و  ،نظر فرممرحله از نیا یسفال يها . گونهرندیگ یو سبک قرار م )Soft(خشن و در گروه سفال پوك 

راست و گرد  ۀخمره با لب باز، ۀرد، خمره با دهانعمودي و گ ۀکاسه با لب ت،باز با کف تخ دهانه يها کاسه :شامل
کوتاه و متمایل به بیرون  ۀاي و کف تخت، سینی با بدن هاستوان ۀعمود، ظروف زمخت با بدن ۀشده، سینی با بدن

مانند  يا لهیظروف با استفاده از وس يها . لبه)1و جدول  4(شکل  انگشتان سفالگر همراه است قیکه با رد عم
 يو در موارد شده صافانگشت دست،  ایاستخوان و  ای) 3 ة، شمار10 در: شکل یسفال ةندیسفال (سا ۀقطع

 نیا يها ها) سفال کاسه ژهیو مختلف (به يها ). فرم و گونه1مده است (ر. ك. به: جدول و گرد درآصورت پخ  به
 يها سفال نیهمچن ).McDonald, 1977: 172-173(هاي مشابه تپه سراب هستند  مقایسه با نمونه مرحله قابل

تپه  ازمیالد بلششم ق ةو سفال پوك هزار Dبا سفال پوك تپه گوران  سهیمقا پشت فرودگاه قابل ۀپوك تپ
 ).McDonald, 1979: 162(سراب است 

شواهد  اساسبرعمدتاً  ،مرکزي زاگرستحول و توسعۀ سفال دورة نوسنگی جدید ، شناخت ما از یطورکل به
نیمۀ دوم هزارة هفتم و اوایل هزارة ششم در طول ست. هاي گوران و سراب ا آمده از محوطه دست به
 ,Mortensen, 1964: 33; McDonald(از گوران و سراب شناسایی شده است  وكل پسفا هايگونه ازمیالد بلق

1979: 131; Levine & McDonald, 1977: 40.( در  خوبی به توان را می (پوك) تحول و توسعۀ این نوع سفال
 لیهاي نخودي که داراي آمیزة کاه، پوشش گکرد. سطح شماري از کاسهمشاهده نیز و قالگپ تپه گوران 

ها کاسه بدنۀشود. همچنین در امتداد لبه و بخش لیظ و سطح صیقلی هستند، نقوشی به رنگ قرمز دیده میغ
ایان دورة . مشخصۀ پ)Mortensen, 1964: Fig. 5; Mortensen, 1974: 22 a, b & d( وجود داردنوارهاي افقی 

 )1هستند (جدول ینی و ظروف کروي هایی با پوشش گلی قرمز، سکاسه ،ازمیالد بلقنوسنگی در هزارة ششم 
جدید در  ها در استقرارهاي پایانی نوسنگیگونۀ سفالها کاه کمتري استفاده شده است. این که در خمیرة آن

 -Levine & McDonald, 1977: 40(یدشت و چند محوطۀ دیگر در ماه )McDonald, 1979: 173(تپه سراب 

اند که در مواردي داراي نقوش سفید مشاهده شده رنگ اهیسیظ لی غلهایی با پوشش گسفال به همراه )44
) نیز .ق.م 5500درة هلیالن (حدود  واقع درهاي جنوبیِ لی غلیظ قرمز در محوطهگپوشش . سفال با است

هاي نخودي با نقش زمان است که نخستین سفال نیدر هم. )Mortensen, 1974: 23(مشاهده شده است 
 :Mortensen, 1974(شده است  نمایان نیز تپه چنار A و الیۀ مانند سرآسیابان شن)، سیاه با آمیزة ماسه (

Figs. 24, 29 & 35.( 
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 ).1396محمدي،  (بیک 3DMaxافزار  فرودگاه، بازسازي شده در نرم پشت تپۀ جدید نوسنگی  هاي : انواع فرم سفال1جدول 
Table 1. Different types of the Neolithic pottery form the Tappeh Posht-e Forodgah, remodeling in 
3DMax (Beik Mohammadi, 2018). 

 ها انواع سینی 1
، بدنۀ عمق کم(

و بدنۀ  عمودي
 متمایل به بیرون)

 

 

 
ه هاي بدن کاسه 2

 محدب
 

 دهانه بازهاي  کاسه 3
 عمیق

 
 دهانه بازهاي  کاسه 4

  عمق کم

 
هاي  بید مشخص کرده و شباهت نگاري از سراب، گوران و سیاه را با اطالعات الیه نوسنگی متأخر اللوین، چهار نوع سف

هاي  فالس .است را محتمل دانسته فیروز آذربایجان حسوناي عراق و حاجیرا با کلی دورة نوسنگی میانی سراب 
 ,Smith & Young, 1983: 150( ردر کنگاو Cگابی  تپۀ سهدورة سوم منقوش به رنگ سفید دورة نوسنگی جدید از 

n7 ( هول، و چغاسفید)ست که بین نواحی مختلف دورة نوسنگی جانیز یافت شده است. اهمیت این موضوع، آن )1388
 هیتوجمشابه،  و همگن هاي یافته و پراکنشها  شباهت ولی براي توصیف این، هاي سبکی وجود داشته جدید، شباهت

میان  دادوستدنوعی یا فرهنگی همگن بوده  هاي سنت انتقال باعث رو کوچ جوامع آیا که است نشده ارائه متقنی
 شناختی مطالعات باستان اساسبر ).106: 1388(هول،  برقرار بوده استمرکزي  زاگرسهاي نوسنگی جدید  محوطه

رخی از ق.م. خمیرة ب 5500دهد. حدود  ، پیشرفت شگرفی در سفال را ارائه میمرکزي زاگرسدر  نوسنگی جدید
هاي مختلف نقاشی  ها با رنگ ترکیب و سطح بیشتر آنهاي زاگرس با مواد معدنی مناسب  ها در بسیاري از دره سفال

اي براي  تر و اولیه شده و خصیصه یشهاي پ هایی با خمیرة کاه در دوره ها جانشین سفال شوند که این نوع سفال می
)  XI(گودین »آباد شحن«در ماهیدشت و  »جی«سفال نوع  ا نامکه ب دنشو وسنگ می ، یعنی دورة مسواپسیندورة 

در دورة نوسنگی جدید مرکزي  زاگرس شرق در شده، معرفی )Young & Levine, 1986: 21( لوین و یانگ توسط که
این نوع سفال درست در  تداوم،از نظر  ؛)Levine & McDonald, 1977: 42 & 317( رسد به پایان میمرکزي  زاگرس

توصیفاتی که  اساسبر .)Henrickson ,1983(بید و چغاماران پدیدار شده است  سیاههاي نوسنگی جدید در  ي الیهباال
شناسایی شده از  هاي هاي سفال در نمونه، مرکزي زاگرسنواحی مختلف تحوالت سفالگري نوسنگی جدید ارائه شد، 

هاي  سنتبا  این محوطه شانی و تشابهاتی سفالی بینپو و بررسی بوده و نوعی هم مشاهده قابلتپۀ پشت فرودگاه نیز 
 . خورد می به چشم در کرمانشاه، و سراب گابی ، سهبید هسیا هاي گوران و قالگپ در لرستان و تپه در سفالی رایج
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 جدید تپۀ پشت فرودگاه ینوسنگ یفرهنگ يها افتهی ریسا. 6-3
چخماق یا  از جنس سنگ یسنگابزارقطعه  91اد تعد د،یجد یآمده از بقایاي نوسنگ دست بهاشیاء  انیمدر

 يها ، شماره5)، (شکل نتی(پو ری)، سرت9-1 يها ، شماره5(شکل  ها غهی)، تيقرمز و خاکستر ،يچرت (جگر
) 6(شکل  نیدرفش استخوا و )تیچخماق و گران (از جنس سنگ یکوبش يها سنگ زها،ی) و دورر14-10

 ؛ها هستند پس از سفال، انواع سردوك پشت فرودگاه ۀتپ یفرهنگ يها افتهی نیتر ده است. فراوانشناسایی ش
 یهالل ناتیتزئ یبرخ يروبرو  یقلیها ص ) و سطح آن5تا  3 يها ، شماره7ها از گل ساخته (شکل  سرودك نیا

د تعدا پشت فرودگاه ۀتپ Iو  II). از کارگاه 2و  1 يها ، شماره7(شکل  شود یم دهی) دنشانه و نماد ینوع ای(و 
آمده است. دو  دست بهشکسته از جنس گل پخته  کركیتکه، قطعات پ 13پیکرك حیوانی سالم و تعداد دو 
از  ینیئتز ايزهیهره و آو). انواع مختلف م8سالم مربوط به حیوانی چهارپا (احتماالً سگ) است (شکل  ۀنمون

 يها فرم يلحاظ فرم دارااز وجود دارد که پشت فرودگاه ۀهاي تپ یافته انیمدرجنس سنگ و گل پخته 
ها مختلف بوده که  ). جنس سنگ این مهره9(تصویر  است یمربع و مخروط ،یسکید ،يا استوانه ،یفشنگ

 یبا پوشش گل یسفال ةندیامنطقه) است. س ی(از معادن بوم ستیو سنگ ش تیبرخی از سنگ مرمر، گران
)، از 10(شکل  یبا اثر ن دهیحرارت د يها از گل يا و قطعات پراکنده یسفال خیشده، م دهییو نوك سا یکرم

 .آیند می شمار بهپشت فرودگاه  ۀتپ یفرهنگ يها افتهی گرید
 

 
نوسـنگی جدیـد    Bو  C هـاي ) مکشوف از فاز14-10 رهایسر ت، 9-4ها  ، تیغه3-1هاي  هاي کوبشی شماره : انواع ابزارهاي سنگی (مشته5شکل 

 ).1396محمدي،  تپۀ پشت فرودگاه (بیک
Fig 5. The Lithics and stone artifacts: 1-3: Pounders, 4-9: Balades, 10-14: Points the Tappeh 
Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 2018). 
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 ).1396محمدي،  نوسنگی جدید تپۀ پشت فرودگاه (بیک Cهاي استخوانی مکشوف از فاز  : انواع درفش6شکل 

Fig 6. The Different types of Bone Nibbles from Phase C the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik 
Mohammadi, 2018). 
 

 
 ).1396محمدي،  نوسنگی جدید تپۀ پشت فرودگاه (بیک Cمکشوف از فاز  هاي : نمونه سردوك7شکل 

Fig 7. Spindle Whorls rocoverd from Phase C the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 2018). 
 

 
 ).1396محمدي،  ودگاه (بیک) تپۀ پشت فرAهاي گلی حیوانی مکشوف از نوسنگی جدید (فاز  : پیکرك8شکل 

Fig 8. Clay figurines discovered from Phase A the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 
2018). 
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) و گرانیت 13و  1هاي  )، مرمر (شماره11 و 10، 9، 5، 4، 3، 2هاي  هاي شیست (شماره هاي سنگی (از جنس سنگ : انواع مهره و آویز9شکل 
 ).1396محمدي،  تپۀ پشت فرودگاه (بیک Cو  A ،B هاي)) مکشوف از نوسنگی جدید فاز8و  7، 6هاي   لی (شماره) و گ14و  12هاي  (شماره

Fig. 9. Stone Beads and pendants made of Schist (2-5, 9-11), Marble (1,13), Granite (12,14), Clay (6-8) 
found from Phase A, B, C the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 2018). 
 

 
نوسنگی)  C: سایندة سفالی (فاز 3نوسنگی) شمارة  B: میخ گلی (فاز 2)، شمارة  C: گل حرارت دیده با اثر نی (فاز نوسنگی1: شمارة 10شکل 

 ).1396محمدي،  ۀ پشت فرودگاه (بیککشوف از تپم
Fig. 10. 1: Mat-printed backed clay from Phase C, 2: Clay Cone from Phase B, 3: Polishing tool from 
Phase C the Tappeh Posht-e Forodgah (Beik Mohammadi, 2018). 

 
 بحث و تحلیل. 7
 ،شده براي آن منطقه و حوزة فرهنگی گرفته نظردرهاي فرهنگی، هرگاه فراتر از محدودة  شباهت در مجموعه«

ۀ این فرهنگی است. اگرچه شناسایی اولی» کُنش برهم«اي از  معموالً نشانه ،شناسان نزد باستان ؛شوددیده 
سادگی  هاي سفالی، نسبتاً به مجموعه ویژه شناختی، به هاي باستان با بررسی و مقایسۀ یافته ها»کُنش برهم«

روي  هاي پیشِ یکی از دشوارترین چالش دیبدون ترد ،آن )1(»سازوکار«تعیین  . [اما]پذیر است انجام
 هاي کُنشدر دورة نوسنگی جدید، شاهد مرکزي  زاگرس ).40: 1396(روستایی و آزادي،  »است انشناس باستان

هاي جوامع انسانی خود بوده است.  هاي فرهنگی از فعالیت و یافته نظامی زیستگاهیدر نوع معیشت، فرهنگی 
زیستگاهی و  نظام معیشت،- نوعمرکزي  زاگرسهاي نوسنگی جدید  نخستین تشابهات فرهنگی میان محوطه

ي سادة ساخته ها واسطۀ معماري کجانشینیِ فصلی به که نوعی زندگی نیمه طوري به ؛آن است -جوامع يها سکونتگاه
اقتصاد معیشتی دامداري در این حوزة فرهنگی را آشکار ساخته است. نوسنگی جدید  بر یمبتن ا نی یا چادر،شده ب

 :McDonald, 1979( دهد میل را ارائه اي از معماري با گ مدارك پراکندهه، شد نمایان SV  سراب که در ناحیۀ

ده که زمستان را در کپرهاي چوبی و در مراتع نشین بو داران کوچ گله متعلق به Dتپه گوران نوسنگی جدید  .)312
، اما عدم است نیامده به دستاي از محل چادرها  شالوده هرچنددر سراب و گوران، ند. ا هکرد طبیعی سپري می

دهندة یک استقرار فصلی  استخوان بز و گوسفندان نشان وانیفراکشاورزي و برتري و  ادواتوجود معماري خانه و 
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). McDonald, 1979: 404-5بیانگر وجود یک اردوگاه موقت بوده است ( Cگابی  ورة سوم سههاي د یافته .است
مرحلۀ  ،. در این محوطهساخته است را نمایاناز دورة نوسنگی جدید  جدیدي تپه قالگپ شواهد Cگمانۀ  در  کاوش
زمان با  همو  IIعنوان قالگپ دوم نوسنگی با  ۀزمان با افق سراب جدید، مرحل همو  Iسنگی با عنوان قالگپ اول نو

عدم حضور شواهد  دلیل بهاساس و  نیهمبر ؛)117: 1392زارچی،  (عبدالهی و سرداريمعرفی شده است نو  باغ-افق سراب
هاي روباز مرتبط با  به اجاق منتسب و سوخته سخت کف با عنوان هایی ه معماري در این محوطه و وجود ساز

توان نوعی از زندگی  ، براي این محوطه نیز می)127: 1392زارچی،  (عبدالهی و سرداريغذا  تولید و خانگی هاي فعالیت
 حضور با نوسنگی جدید در دشت مالیر دورة از پشت فرودگاه در این بین، تپۀ را متصور شد. نیکجانشی مهین

 حیوانی استخوان ردوك،س سفال، ة گسترد حجم آثار: با معماري هاي سازه فاقد و عمق از نوع خاکستر کم هاي نهشته
هاي  هاي فرهنگی محوطه دامدار است؛ حدفاصل حوزه نیمۀکجانشین جوامع با مرتبط ذاتیِ آثار که نمودي از ...و
و نوعی اشتراکات  بودهمرکزي  رسزاگرایجِ نوسنگی جدید  فرهنگی هاي سنت با کامل مشابهت ، دارايادشدهی

 فرهنگی را آشکار ساخته است.  فرهنگی و زندگی نیمۀکجانشینی در این حوزة 
آن  -هاي فرهنگی یافته-مرکزي  زاگرس جدید نوسنگی هاي محوطه فرهنگی کُنش از دیگر تشابهات و برهم

پشت فرودگاه  تپۀ آمده از  دست بههاي سفالی  مطالعۀ گونهها، سفال است.  این یافته نیتر مهم ؛است
که در بخشی  دهد دشت کرمانشاه و لرستان نشان میدر خود هاي مناطق پست  هایی را با محوطه شباهت

اما در ؛ ها نوسنگی پشت فرودگاه) مجزا به سنت سفالی این حوزة فرهنگی پرداخته شد (ر. ك. به: بخش سفال
 جدید نوسنگی استخوانی هاي رو اشاره کرد؛ درفش ارد پیشِتوان به مو هاي فرهنگی می همگن بودن سایر یافته

 شکل ،130: 1392 زارچی، سرداري و عبدالهی( قالگپ تپه از هاي مکشوف مقایسه با درفش قابلتپۀ پشت فرودگاه، 
 سراب تپه حیوانی هاي پیکرك با اسیقابل ق پشت فرودگاه تپۀ حیوانی هاي پیکرك .است )12 شمارة ،14

)Levine & McDonald, 1977: Pp 39 (لی هاي پیکرك وۀگمان از آمده دست به حیوانی گ C است قالگپ هتپ 
 نوسنگی هاي مهره با اسیقابل ق پشت فرودگاه تپۀ هاي مهره از برخی). 129: 1392 زارچی، سرداري و عبدالهی(

: 1392 زارچی، سرداري و عبدالهی( قالگپ و) Meldgaard et al., 1963: 119; fig. 20( گوران از مکشوف جدید
 هاي میخ ۀنمون با تشابه نوعی پشت فرودگاه تپۀ سفالی ايه میخ ۀنمون. هستند )11-4 هاي شماره ،14 شکل ،130

 Meldgaard et( گوران ،)13 ةشمار ،14 شکل ،130: 1392 زارچی، سرداري و عبدالهی( قالگپ تپۀ از مکشوف سفالی

al., 1963: 119; fig. 20( سراب و )Levine & McDonald, 1977: Pp 39( تپۀ هاي سردوك. دهد می نشان را 
 .اند شده ساخته مخروطی) 127: 1392 زارچی، سرداري و عبدالهی( قالگپ تپه هاي سردوك مانند ،گاهپشت فرود

ی زندگ ،مرکزي زاگرسهاي نوسنگی جدید  آمده از محوطه دست بهنوع بقایا و آثار و  ادشدهیبا توجه به موارد 
مرکزي  زاگرس اي نوسنگی جدیده است. اکثر محوطه کامالً مشهودرو  و کوچ نیکجانشی مهینمرتبط با جوامع 

 از انبوهی و معماري هاي سازه بدون ارتفاع کم و اي پشته هاي محوطه و  کم هاي نهشته با هایی زیستگاه
 :دامدار (مانند رو کوچ جوامع با مرتبط یفرهنگ آثار و اجاق بقایاي و خاکستر از اي گسترده هاي توده استخوان،

 رو کوچ جوامع رفتارهاي هایی از خصایص و ویژگی چنین که شود میشامل را  سردوك مانند تپه سراب)،
 غالب فعالیت عنوان به در چنین جوامعی، دامداري. دلیلی بر صحه گذاردن این فرضیه استو  بوده یفصل مهین

 تولید مو و پشم شیري، هاي فرآورده و دامی محصوالت ،آن قیطراز که رود می شمار به بقاء زندگی جهت
بسزایی را ایفا  اقتصادي نقش و مرتع اهمیت نشینی، کوچ زندگی در دامپروري اهمیت به توجه با شود. می
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 توان به می آید که در پس آن می شمار بهثروت و اقتصاد معیشتی  نیتر مهمرو، دام  در جوامع کوچ کند. می
هاي  دارد. تمامی یافته زیادي اهمیت خانوارها اقتصاد کرد که در اشاره و مواد لبنی البسه مو، لیدات پشم،تو

نشین است و دلیل  خانوارهاي کوچ ..) مرتبط با اقتصاد(سفال، ابزار، سردوك و. پشت فرودگاه ۀفرهنگی تپ
قرارگیري این ستان و کرمانشاه، وسنگی جدید در لربا استقرارهاي ن پشت فرودگاه ۀهمگن بودن آثار تپ

مع نوسنگی جدید دشت مالیر در نواحی مختلف و آمدوشد جوا ادشدهیمحوطه حدفاصل دو حوزة 
عوامل  نیتر مهم ،دشت مالیر و مراتع آن هاي جنوبی الوند و ، دامنهمنظر نیابوده است. از مرکزي  زاگرس

 .حضور جوامع نوسنگی جدید در این حوزة فرهنگی بوده است
 نیاست؛ ا ریدر همدان و دشت مالمرکزي  زاگرس يامروز نانینش کوچ ینینش القییاز  یبخش که نیبا توجه به ا

کرده است.  فایکرمانشاه و لرستان را همواره ا ي ها حدفاصل دشت يدوریعنوان کر به ییایجغراف ةحوز
و  يدامدار شتیعم در یک محوطه، يکشاورزادوات مربوط به  ،يگونه که عدم حضور معمار همان

 ۀبا نهشت زیپشت فرودگاه ن ۀبودن محوط نیکجانش مهیکند؛ ن بودن آن محوطه را تقویت می يکشاورزریغ
بزسانان و گاوسانان و  یوانیح يها استخوان ادیخاکستر و حجم ز يها با توده يمدت استقرار و کوتاه میضخ

کرده است  دیینکته را تأ نیپشت فرودگاه ا پۀت يها افتهیاست که  هیقابل توجسردوك،  ادیتعداد ز نیهمچن
 دست بهمحوطه  نیاي از محل چادرها در ا گونه شالوده ). هرچند، هیچ1و جدول  10تا  4 يها (ر. ك. به شکل

نیامده است، اما عدم وجود معماري خانه و ادوات کشاورزي و برتري و فزونی استخوان بز و گوسفندان 
 ة، تداوم استقرار از دور محوطه نیا یاصل یژگیآن است. و يدامدار بر یمبتن استقرار فصلیِ ةدهند نشان

پشت  ۀتپ یشناخت مطالعات باستان ،تیبوده است. درنها یشتیمع کردیرو نیوسنگ، با چن به مس ینوسنگ
کرده  لیزاگرس را تکم یشرق یمختلف نواح يها محوطه نیب یاز ارتباطات فرهنگ اي مفقوده ۀفرودگاه حلق

) 1و جدول  4(شکل همسان و همگن  يها حضور سفال ۀواسط به زیهر چاز  شیب یروابط فرهنگ نیت؛ ااس
 است. هیقابل توج

 نتیجه. 8
نوسنگی  تحوالتطور خاص  شناسی بود که به کاوش باستان با رویکرداولین پژوهش میدانی،  ،رو پژوهش پیشِ

 مالیردر دشت  پشت فرودگاهتپۀ  قرارگیري؛ ه استدادقرار  و هدفمند دشت مالیر را مورد بررسی دقیق رمتأخ
ش هاي منقو با استناد به آثار مکشوف این محوطه (سفال ،آن ي شناسایی شده درها سایر محوطه به همراه

و... خاصۀ نوسنگی)،  یسنگ عیصناافزارها و  سفال سادة پوك، دست به همراهاُخرا  گل  هندسی با رنگ قرمز
 الیرو بزرگ م ساخته است. دشت نسبتاً مسطحروشن را  جدید نوسنگی تحوالتاز وینی نانداز فرهنگی  چشم

و  بوده نوسنگی جدیددوران  از نشین کوچهاي جمعیتی  توجه کانونالوند، همواره مورد جنوبی هاي در کرانه
در  تع غنی)،(آب و مرا محیطی آن زیست که شرایط قرار گرفته استعنوان استقرارگاه فصلی مورد استفاده  به

نوعی تشابهات  پشت فرودگاهی شده از تپۀ آثار شناسای ثر بوده است.ؤمکجانشین گیري استقرارهاي نیمۀ شکل
بید و سراب) و  هگابی، سیا هاي کرمانشاه (سه دشتهاي  در محوطهفرهنگی رایجِ اي مرتبط با آثار  فرامنطقه
دورة نوسنگی جدید پشت فرودگاه  ین با مقایسۀ نسبی،ه است؛ بنابرارا نمایان ساخت قالگپ)گوران و لرستان (
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، IIو  I، قالگپ Cگابی  سوم سه  ، دورةD، گوران SV  وسنگی جدید: سراب جدید در ناحیۀافق با ن توان هم را می
 ریشۀ حاجی دانست که  ، رواهل و دهIIIدر گمانۀ  306، چغاماران الیۀ Iگمانۀ  3-106هاي  بید الیه سیاه

مرکزي  زاگرسی روي) را در کرانۀ شرق مالت فرهنگی نیمۀکجانشینی (و با اندکی تسامح کوچاتع از عمیقی
 ترسیم کرده است.

 
 هانوشتپی

 ایـن  توصـیف  بـراي «هاي فرهنگی همگن است که فرانک هول نیز بـدان اشـاره کـرده اسـت:      ، همان چگونگی انتقال سنت»سازوکار«مراد از  .1
 بـوده  همگن فرهنگی هاي سنت انتقال باعث و رو کوچ جوامع آیا که است نشده ارائه متقنی هیتوج مشابه و همگن ايه یافته پراکنش و ها شباهت

باعـث   رو جوامع کوچ، آنچه مسلّم است، )106: 1388 هول،( »است بوده برقرار يمرکز زاگرس جدید نوسنگی هاي محوطه میان دادوستد نوعی یا
 .اند شده هاي فرهنگی این حوزه انتقال سنت

 

 سپاسگزاري
و  یفرهنگ راثیمو مجوز رسمی پژوهشگاه  محقق اردبیلییت مالی دانشگاه با حما» پشت فرودگاه«تپۀ  کاوش مقالۀ حاضر دستاورد

اند.  که سخاوتمندانه همیاري نموده است يارجمند همکاران و دوستان راهنمایی و همکاري مدیون آن که انجام گردشگري است
، دکتر کاظم عرب، دکتر علیرضا شناسی)، آقایان: دکتر محمد مرتضایی باستان ةده چوبک (ریاست وقت پژوهشکدخانم دکتر حمی

مالمیر  آقایان: مهندس علیرضا نمودند؛ از محقق را کاوش مجوز صدور مراتب جاللی و جاویدخواه که ها زارچی و خانم سرداري
شناسی و ناظر  احمد ترابی (معاونت)، اسماعیل رحمانی (کارشناس باستان)، مهندس همدان استان فرهنگی میراثاداره  (مدیرکل

شهرستان مالیر)؛ و آقایان: علی شیرزادي (مسئول پایگاه حفاظتی) و مسعود  فرهنگی میراثژه)؛ ابراهیم جلیلی (رئیس اداره پرو
 مدیون پژوهش این انجام که مالیر) فرهنگی میراث کارکنانعباس حسنی ( منصوري، عباس ونایی، جالل حیدري و غالم

جانبۀ آقایان: دکتر مرتضی حصاري، دکتر محمدابراهیم زارعی،  هاي همه از حمایتآنان بوده است؛ و همچنین  دریغ بی هاي حمایت
همچنین از زحمات سخاوتمندانۀ  .گردد و قدردانی می تشکر کمال، فر، علی خاکسار و محسن جانجان دکتر یعقوب محمدي

پور، عمران  باباعلی  ارلو، فاطمهمحمدي، مجید محمدی مهدي حیدري، نسرین بیکدکتر سعید منصوري، دکتر کاوش:  گروهاعضاي 
محمدي، رضوان  ممسنی، ابوالفضل بیک پاسبان، سکینه اشرافی، عباس اکبري، سعید مرجانی، زینب یوسفی، زینب نوروزي

 شود. الیت میدانی رقم زدند، قدردانی میدینی، محمد بایگان؛ که دستاورد کاوش را در طول فع شریف
 

 منابع
کل   ، آرشیو اداره2و  1 جلد ،»بررسی، شناسایی و مستندسازي آثار باستانی بخش سامن مالیر« .)1387(اهللا،  بختیاري، ذبیح

  (منتشر نشده). همدان  دستی و گردشگري استان فرهنگی، صنایع میراث
روستانشینی آغازین هاي نخستین جوامع  شرحی کوتاه بر نویافته« ).1393(م رنجبران، و محمدرحی مسعود بیرانوند اهللا، بختیاري، ذبیح

مجموعه  :، در»هاي حاصل از بررسی و شناسایی سطحی بخش سامن) (نوسنگی جدید) دشت مالیر (با محوریت مطالعۀ سفالینه
ده: علی خاکسار، اسماعیل رحمانی، / گردآورنشناسی مالیر (در پاسداشت مهندس ابراهیم حیدري) مقاالت همایش باستان

 .197-185دستی و گردشگري استان همدان، صص:   هنگی، صنایعفر میراث اداره :برگزارکننده
(ترجمه: کامیار عبدي)،  »حاجی در دشت بروجرد گزارشی کوتاه دربارة محوطۀ باستانی ده« ).1380( ،سوزان ،پالك وبرنبک، راینهارد 

 .45-50 :صص ،1380ستان ، بهار و تاب1379یز و زمستان یل پانزدهم، شماره اول و دوم، پاسا شناسی و تاریخ، باستان
 پیش سوم ةهزار میانی دوران تا پنجم هزارة الوند) از کوه شمالی هاي کرانه همدان (پس دشت نسبی گاهنگاري« ).1392(بلمکی، بهزاد، 

علی  :/ به کوشش ن به مناسبت یکصدمین سالگرد کاوش در همدانشناسی و تاریخ همدا مجموعه مقاالت باستان، در: »میالد از
  .17-31 :دستی و گردشگري، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، صص ري، تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایعهژب

، »وسنگ مس آباد در دورة نوسنگی و شناسی درة خرم مروري بر وضعیت باستان« ).1395( ،نشلی، حسن بهرامی، محمد و فاضلی
، دورة ششم، بهار و تابستان، 10سینا، شماره  هنر و معماري بوعلی دانشکدة شناسی  ، گروه باستانشناسی ایران هاي باستان پژوهش
 .46-27صص: 
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هاي  پژوهش، مجلۀ »معرفی سه محوطۀ جدید نوسنگی در پیشکوه لرستان« ).1391( ،موسی و نیکزاد، میثم ،سبزي، بهرامی، محمد
 .38-43، صص: 1390-91، 7و  6هاي  ، شمارهشناسی مدرس باستان

آرشیو ، »منظور تعیین عرصه و حریم تپۀ پشت فرودگاه شهرستان مالیر زنی به گزارش کاوش و گمانه« ).1396(اهللا،  ي، خلیلمحمد بیک
 (منتشر نشده).همدان   دستی و گردشگري استان فرهنگی، صنایع اداره کل میراث

، در: »مالیر-اشاعۀ فرهنگ یانیق در بخش زند« ).1393( ،کرمی، حمید ونسرین  محمدي، بیک ،نجان، محسنجااهللا،  محمدي، خلیل بیک
گردآورنده: علی خاکسار، اسماعیل رحمانی،  شناسی مالیر (در پاسداشت مهندس ابراهیم حیدري)، مجموعه مقاالت همایش باستان

 .233-252 :دشگري استان همدان، صصدستی و گر فرهنگی، صنایع میراثکل  اداره :برگزارکننده
تحلیلی دربارة اکوسیستم و جغرافیاي « ).1395(مهدي،  ،رضا و حیدري ارشد، نظري ،محمدي، نسرین بیک ،اهللا محمدي، خلیل بیک

بر مطالعات  یهایی از جوامع اولیۀ انسانی (مبتن هاي کرانۀ شرقی الوند و نقش آن در عدم جذب زیستگاه طبیعی دشت
 .675- 694، زمستان، صص: 4شمارة ، 48دورة  هاي جغرافیاي طبیعی، مجلۀ پژوهش، »شناختی) باستان

سنگی واقع در اطراف الوند  هاي عصر مس تحلیل الگوهاي استقراري و حوضۀ گیرش محوطه« ).1393(بهزاد،  ،بلمکی وتاجبخش، رویا 
، 1مارة ، ش6دانشگاه تهران، دورة  شناسی، ت باستاننشریۀ علمی پژوهشی مطالعا، »اي اي و فرامنطقه در ارتباط با تشابهات منطقه

 .1-19 :، صص1393بهار و تابستان 
از دورة  یطیمح ستیبررسی تغییرات فرهنگی و ز« ).1393(نسرین،  ،محمدي بیکو اهللا  خلیل ،محمدي جانجان، محسن، بیک

ه مجموع، در: »مالیر) –شناختی در بخش زند  نبر الگوهاي استقراري (بر پایۀ بررسی باستا یوسنگ تا پایان عصر آهن مبتن مس
گردآورنده: علی خاکسار، اسماعیل رحمانی،  شناسی مالیر (در پاسداشت مهندس ابراهیم حیدري)، مقاالت همایش باستان

  .215-232 :دستی و گردشگري استان همدان، صص فرهنگی، صنایع میراث اداره کل :برگزارکننده
دانشگاه  ،ارشد ینامۀ کارشناس ، پایان»بر بخش زند دیتأکهاي گردشگري روستایی شهرستان مالیر با  بهجاذ« ).1385(جعفري، احمد، 

 (منتشر نشده).مالیر 
دستی  فرهنگی، صنایع ، آرشیو اداره کل میراث»نگاري تپه باستانی گوراب (مالیر) هاي الیه گزارش نهایی کاوش« ).1385( ،خاکسار، علی

  (منتشر نشده). نهمدا  و گردشگري استان
مجموعه مقاالت ، در: »شناختی تپه گوراب مالیرهاي باستاننگاهی به کاوش« ).1393(اسماعیل،  دریانی،ازن و همتی ،خاکسار، علی

اداره  :گردآورنده: علی خاکسار، اسماعیل رحمانی، برگزارکننده شناسی مالیر (در پاسداشت مهندس ابراهیم حیدري)، همایش باستان
 .199-214 :مدان، صصدستی و گردشگري استان ه فرهنگی، صنایع راثمی کل

تحلیل زیستگاهی استقرارهاي دوران روستانشینی مطالعه « ).1396(هاجر،  ،دوست رانیهوشیار و ا ،رضا، صالحی ،پوش، عباس، رضالو رزم
شناسی دانشکدة هنر و معماري  تان، گروه باسشناسی ایران هاي باستان مجلۀ پژوهش، »مرکزي موردي: دشت زیبري در زاگرس

 .127-146هفتم، تابستان، صص:  ة، دور15 ةا، شمارسین بوعلی
شناسی (منتشر  نباستا ة، فصل اول، تهران، پژوهشکد»هاي پیرامونیبخشی پاتپۀ مالیر و محوطهکاوش نجات« ).1386(رضوانی، حسن، 

 نشده). 
شناسی  ز اسناد پژوهشکدة باستان، تهران، مرک»غیله، سد کالن مالیر حوطۀ شطزنی در م گزارش گمانه« ).1386(روستایی، کوروش، 
 (منتشر نشده).
در هزارة چهارم ق.م.: شواهدي از محوطۀ  يمرکزي و فالت مرکز روابط فرهنگی زاگرس« ).1396(احمد،  ،و آزادي روستایی، کوروش،

 ة، دور14 ةسینا، شمار لیهنر و معماري بوع  شناسی دانشکده باستان ، گروهشناسی ایران هاي باستان پژوهش، مجلۀ »غیلَه، مالیر شَط
 .39-58 هفتم، پاییز، صص: 

، پژوهشکدة »شناسی تپۀ قالگپ، ازنا هاي باستان گزارش مقدماتی کاوش« ).1390( ،علیرضا زارچی، و سرداري ،عبدالهی، مصطفی
 شناسی، تهران (منتشر نشده). باستان

هاي  پژوهش، مجلۀ »قالگپ شناسی تپه  هاي باستان اس کاوشمرکزي در دوره نوسنگی بر اس شرق زاگرس« ).1392( ،عبدالهی، مصطفی
-117سوم، بهار و تابستان، صص:  ة، دور4 ةسینا، شمار شناسی دانشکده هنر و معماري بوعلی ، گروه باستانشناسی ایران باستان

138. 
روستانشینی و تغییرات فرهنگی جوامع « ).1393( ،علیرضا  زارچی، و سرداري ،حصاري، مرتضی ،الدین نیکنامی، کمال ،عبدالهی، مصطفی
، بهار و تابستان، صص: 1، شمارة 6، دورة شناسی مطالعات باستان، مجلۀ »شناختی تپۀ قالگپ مرکزي: کاوش باستان شرق زاگرس

86-67. 
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 هاي بررسی اساس بر( میربگ مناطق و خاوه دشت در تقراراس الگوي« ).1384( یزدي، لیال، پاپلی جالل، و عادلی، عمران، گاراژیان،
 .21-53زمستان، صص:  و پاییز چهارم، شمارة دوم، سال ،شناس باستان امیپ» مرکزي) زاگرس منطقۀ شناختی باستان

 ا.چاپ اول، انتشارات کبری شهرستان مالیر، يپژوهشی گسترده در نام جاها، دانشنامۀ مالیر ).1389(گودرزي، علیرضا، 
باستان يها غرب و غرب ایران در هزارة سوم ق.م. در پرتو کاوش از یک مهاجرت قومی به شمال هایینشانه« ).1390(عباس،  ،مترجم

، دورة اول، پاییز 1، شمارة سینا شناسی دانشکده هنر و معماري بوعلی گروه باستان، شناسی ایران هاي باستان پژوهش، مجلۀ »شناسی
 .146تا  137 :، صص1390و زمستان 

تا  1000سنگی ( نیروي اعداد، رشد جمعیت در منطقۀ بیستون طی دورة نوسنگی و اوایل دورة مس« ).1391( قصریان، سیروان، محمدي
 . 46-34، صص: 8 ة، شمار4، سال هاي مدرس مجله پژوهش، »ق.م.) 4200

بر تحلیل استقرارهایی  یهاي غربی رشته الوند مبتن هنگی دامنهبررسی تغییرات فر« ).1386(اهللا،  خلیل ،محمدي ارشد، رضا، و بیک نظري
مجلۀ مطالعات کوهی تویسرکان)،  میان  شناختی دشت باستان  (بر اساس مطالعه بررسی »سنگ تا پایان عصر آهن و از دورة مس

 .209-227، پاییز و زمستان، صص: 2، شمارة 8دورة  ،شناسی باستان
شناسى دانشگاه تهران،  نشریه هستۀ علمى دانشجویان باستان ،یساعدموچش ریام : ، ترجمه»در ایران نوسنگى« ).1387(هول، فرانک، 

 .73-83، بهار، صص: 16 ة، سال دهم، شمارپژوه باستان
 .، ترجمه: زهرا باستی، انتشارات سمت، تهرانشناسی غرب ایران باستان ).1388( هول، فرانک،
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