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 بر اساس شهرستان آبیک های جنوبی البرز دردامنه های دوره اشکانیمحوطه مطالعه و بررسی

 بررسی باستان شناختی نتایج آخرین
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 چکیده

شامل بخشهای جنوبی سه دهستان زیاران، کوهپایه شرقی و ، و آبیک بخش مرکزی شهرستاناین پژوهش محدوده جغرافیایی 

های اشکانی شناختی محوطهی باستانمطالعه ین است. بررسی و قزو –کرج  که حد جنوبی آن بزرگراهکوهپایه غربی بوده 

-میتحوالت فرهنگی این منطقه،  ی خراسان و شناخت دقیقترجاده محدوده مذکور به دلیل مشرف بودن بر مسیر موسوم به 

 95در نتیجه این پژوهش تعداد  ی اشکانی یاری نماید.در دوره فالت مرکزتواند ما را در درک هرچه بهتر تحوالت شمال 

ابل انتصاب به دوره اشکانی هایی )عموما سفال( قمحوطه دارای یافته 61محوطه باستانی شناسایی گردید که از این میان تعداد 

بر اساس  اند.رده شدهها عمومًا روستاهایی کوچک و بزرگ هستند که در تمامی منطقه مورد بررسی گستاین محوطه ، وبوده

گونه شناسی سفالهای اشکانی منطقه مشخص گردید که این سفالها عالوه بر ویژگیهای بومی، متأثر از فرهنگ سفالگری غرب 

ناسایی برخی سفالهای شاخص مربوط به مقاطع زمانی خاص از دوران ال غرب ایران هستند. همچنین با توجه به شو شم

 اشکانی، میتوان نتیجه گرفت که منطقه مورد بررسی در تمامی طول دوران اشکانی مورد توجه جوامع انسانی قرار داشته است.

باسزتانی دوران  هزایمحوطزه  -بررسزی باسزتان شناسزی  -استان قززوین   –البرز مرکزی   –شهرستان آبیک واژگان:  کلید

   اشکانی
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 مقدمه

ارتفاعات شمالی دشت قزوین بنا بر دالیل متعدد از جمله توانمندیهای زیست محیطی و موقعیت ویژه جغرافیایی آن و مشرف 

) بعنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب فالت ایران( از جمله مناطقی  "جاده خراسان  "بودن بر مسیر مهم باستانی موسوم به 

سیاسی و اجتماعی  ،است که پی بردن به وضعیت آن در دوره اشکانی میتواند نقش مهمی در بازسازی تاریخ تحوالت فرهنگی

 (6811)نجفی و دیگران،  و شمال غرب کشور داشته باشد. غرب، مرکز فالتمنطقه و همچنین دشت قزوین ی این دوره

ی باستان شناختی شهرستان آبیک و انجام برخ آخرین بررسیاز  در این مقاله سعی شده است با استناد به نتایج حاصل

آبیک  ارتفاعات شمالیدوره در این وضعیت استقراری تا حدی ها و مواد فرهنگی دوره اشکانی منطقه، مطالعات بر روی یافته

 داد. تا از این طریق بتوان تصویر صحیحتری از تحوالت فرهنگی منطقه در دوران تاریخی بدست ،روشن گردد

سنگی تا اسالمی بودند. در این بین با توجه محوطه باستانی شناسایی شد، که دارای آثاری از دوره مس 95در طی این بررسی 

محوطه دارای سفالهایی مربوط به دوره اشکانی بود که در این پژوهش به معرفی آنها  61 های سطحی )عمدتاً سفال(به یافته

 های شناسایی شده، آثاری از چند دوره را در خود دارند. است که برخی از محوطهشایان اشاره خواهیم پرداخت. 

 ی بررسیمحدوده

های جنوبی البرز که مشزرف بزه دشزت قززوین اسزت  ایزن ها و دامنهی جغرافیایی این پژوهش عبارتست از شیبمحدوده

ی غربزی از بخزش ی شزرقی و کوهپایزهکوهپایزهمحدوده از نظر تقسیمات سیاسی شامل بخش مرکزی سه دهسزتان زیزاران، 

ی شهرسزتان ترین ارتفاعات رشته کوه البرز مرکززی در محزدودهمرکزی شهرستان آبیک است. این منطقه از شمال به جنوبی

شود. شزرق آن، حزد شزرقی اسزتان قززوین در دهسزتان زیزاران، نزدیزک قزوین محدود می -آبیک و از جنوب به بزرگراه کرج

ی شرقی شهرسزتان های کوهپایه غربی و دهستان اقبال شرقی در حاشیهی سیمان آبیک، و غرب آن مرز بین دهستانکارخانه

 (6محمدیه است. )شکل

 ویژگیهای کلی اقلیم منطقه

شود و عمدتاً فضای هموار بین ای است که دشت قابل توجهی در بین آنها دیده نمیارتفاعات شمال شهرستان آبیک به گونه

-ی ساکنان روستاهای این منطقزه قزرار مزیهایی است که برای کشت و کار و باغداری مورد استفادهارتفاعات به صورت دامنه

گیرد. برخی از تپه ماهورهای منطقه که نسبت به ارتفاعات شمالی، ارتفاع کمتری از سطح دریا دارند، جهت کشت دیزم آمزاده 

گیرنزد  عمومزاً در فصزول های موجود در ارتفاعات سرچشمه میان منطقه که از چشمهها و نهرهای فراوشوند. آبراههسازی می

انزد شوند. رودهای کوچکی نیز در این محزدوده جزاریآب و بعضاً خشک میبارندگی پرآب هستند و در فصول خشک سال کم

گردنزد. از آب مزیهوا و عدم بارندگی کزمشوند و بیشتر آنها نیز با گرم شدن ها و نهرها تشکیل میکه از پیوستن همین آبراهه

رود نزام بزرد کزه آباد وهزاللآباد، مدامهای زیاران، بهجتتوان از رودخانهمهمترین رودهایی که در این محدوده وجود دارند می

دهای منطقزه گیرند. باکنند و به منظور آبیاری کشتزارها و باغات مورد استفاده قرار میهمگی مسیر شمال به جنوب را طی می

شزرقی ، که موسم وزیدن آن در اویل بهار و اواسط تابستان است و از جهت جنوب رازباد گرم یا  -6به  موسومشامل دو نوع باد 

 (6811غربی است. )مافی و آخوندی، ، که جهت وزش آن از جانب شمال و شمالمِهبادسرد یا  -2وزد. و می

ای اسزت خزوش ی این پژوهش، منطقزهواحی کوهستانی و به تبع آن محدودهبه طور کلی شمال استان قزوین به خصوص ن

ای دانسزت )فرهنزگ جغرافیزایی قززوین، خشک با آب و هوای مدیترانزهتوان آن را از نظر اقلیمی، برّی و نیمهآب و هوا که می

6831 :448  .) 
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 های پیشنهادی دوران اشکانی منطقه مورد بررسیمعرفی محوطه

محوطه اشکانی در منطقه مورد بررسی شناسایی گردید که در ادامه به معرفی آنها  61یشتر اشاره شد تعداد همانطور که پ

 (6و جدول 2خواهیم پرداخت. )شکل

 به خط مستقیم واقع شده است.شرق روستای وِنِدَر متری   8333 فاصله درو کوهپایه شرقی در دهستان  :(2اناردر) محوطه

متر و  633 غربی –به طول شرقی  و ابعاد آن است روستای وندر واقع شرق ی یکی از ارتفاعاتدامنهمحوطه برسطح شیب این 

ی رودخانه محوطهترین منبع آب به این . نزدیکباشدمیمتر مربع  3933متر با مساحتی حدود  39جنوبی  –عرض شمالی 

آسیبهای واره به محوطه میتوان به کاوش غیر مجاز اشاره  از آن جاری است. غربمتری  633ی است که در فاصله آبادبهجت

و  Шبرای سفالهای این محوطه دورانهای آهن متر مربع است. هر تکه در 2حدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح کرد. 

شناسایی شده در های سفالهای اشکانی این محوطه عموماً قابل مقایسه با سفالهای اشکانی محوطه گردد.می اشکانی پیشنهاد

مافی و آخوندی، ) (3، طرح4قه غرب کشور میباشد )شکلسفالهای منطفصل اول بررسی شهرستان آبیک است که متأثر از 

أخر اشکانی اینگونه سفالها که طبق تقسیم بندی هرینک مربوط به دوران متی لبه. (Ab-335-638، طرح 2، شکل6811

، 6831)هرینک، باشند. د و گاهی دارای دودسته میی آن دارنمیانه ی نواری، و یک شیار در و برگشته برجستهاست، 

 (626ص

به خط مستقیم واقع شده  کوهشمال غرب روستای میانمتری  6843 فاصله در زیاران ودر دهستان : کوهقلعه میان محوطه

و  است کوه وجود دارد، واقعشمال غربی روستای میان ای که درمحوطه بر رأس بخش غربی رشته ارتفاعات صخرهاین  است.

ارتفاع  .باشدمی متر مربع 3233متر با مساحتی حدود  13 جنوبی – شمالیمتر و عرض  623 غربی – شرقیبه طول  ابعاد آن

در آن پراکنده، و بقایای معماری  معدنیسنگهای  محوطه ر سطحمتر است. ب 83های اطراف حدود این گستره از سطح زمین

یک معدن شود. از دیگر آسیبهای واره به محوطه میتوان به در سطح محوطه آثار کاوش غیر مجاز دیده میمشهود است. 

رودخانه  محوطهترین منبع آب به این نزدیککه از آن برداشت شده است.  اشاره کردقدیمی سنگ آهک در غرب محوطه 

تراکم سفال پراکنده در سطح  جاری است. گستره بر روی آن قرار دارد، ی ارتفاعی کهبخش غربی قائده ازاست که  زیاران

 و اشکانی پیشنهاد میگردد. Шآهنبرای سفالهای این محوطه نیز دورانهای  متر مربع است.هر یک تکه در  8حدود  محوطه

هایی از این فرم ونه(که نم62، طرح4ه با سفالهای منطقه غرب کشور بوده )شکلسفالهای اشکانی این محوطه قابل مقایس

شایان اشاره است که در  (.63:25، لوح 6814فر، منطقه زاگرس مرکزی یافت)محمدیهای اشکانی محوطهسفال را میتوان در 

 آید. گذاری آن به نظر مشکل میاین گستره یک عدد ابزار سنگی نیز یافت گردید که به دلیل تک یافته بودن، تاریخ

به خط مستقیم واقع شده  میانشرق روستای کبریت متری  8163 فاصله در کوهپایه غربی ودر دهستان  :(4)مداوا  محوطه

 شمالیبه طول  و ابعاد آن است ای به همین نام، واقعو سمت شرق رودخانه ه بر سطح اراضی کشاورزی مداوامحوطاین  است.

ترین منبع آب به این نزدیک. باشدمی متر مربع 63133متر با مساحتی حدود  53 غربی –شرقیمتر و عرض  623 جنوبی –

در سطح محوطه آثار کاوش  .جریان دارد متری غرب محوطه به سمت جنوب 293ی در فاصلهاست که  رودخانه مداوا محوطه

تراکم سفال شود. از دیگر آسیبهای واره به محوطه میتوان به شخم سطحی جهت کشاورزی اشاره کرد. غیر مجاز دیده می

، اشکانی و Ш آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  متر مربع است. 9هر تکه در  یکحدود  محوطهپراکنده در سطح 

سفالهای اشکانی این محوطه قابل مقایسه با سفالهای منطقه غرب کشور بوده  پیشنهاد میگردد. متقدم و میانه اسالمی

آباد ارائه شده تی هله خرماشکانی ال در گزارش تعیین حریم محوطه ای از این فرم سف( و نمونه2، طرح8)شکل

 (.3، طرح6، شکل6819است.)خسروی، 
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به خط مستقیم واقع  میانشمال شرق روستای کبریت متری  4333 فاصله در کوهپایه غربی ودر دهستان  :(5)مداوا محوطه

 – شمالیبه طول  و ابعاد آن است ، واقعی مداوارودخانهمحوطه بر سطح یکی از تپه ماهوریهای تراس غربی این  شده است.

در سطح محوطه کالن  .باشدمی متر مربع 62333متر با مساحتی حدود  633 غربی –شرقیمتر و عرض  623 جنوبی

ی شود. از دیگر آسیبهادر سطح محوطه آثار کاوش غیر مجاز دیده میشود. ای به فراوانی یافت میسنگهای گرانیت رودخانه

است  رودخانه مداوا محوطهترین منبع آب به این نزدیک واره به محوطه میتوان به شخم سطحی جهت کشاورزی اشاره کرد.

مواد فرهنگی در این محوطه سطحی بوده و الیه یا نهشته  .جریان دارد متری شرق محوطه به سمت جنوب 93ی در فاصلهکه 

برای  متر مربع است. 63هر تکه در  یکحدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  باستانی قابل توجهی وجود ندارد

سفالهای اشکانی این محوطه قابل مقایسه با سفالهای  پیشنهاد میگردد. و اشکانی Ш آهنسفالهای این محوطه دورانهای 

، 8)شکل شهرستان آبیک استهای شناسایی شده در فصل اول بررسی سفالهای اشکانی محوطهمنطقه غرب کشور و همچنین 

 ( 8طرح

 به خط مستقیم واقع شده است. میانشرق روستای کبریت متری  6113 فاصله در کوهپایه غربی ودر دهستان  :(7)تپه مداوا

 متر مربع 9333متر با مساحتی حدود  33و عرض  به طول و ابعاد آن است ، واقعی مداواطح تراس غربی رودخانهتپه بر ساین 

متر به چشم  233متر و عرض شرق به غرب  833پراکندگی سفال در سطح زمینهای اطراف به ابعاد شمال جنوب  .باشدمی

از آسیبهای شود. دار معدنی نیز دیده میای و سنگهای زاویهخورد. همچنین در سطح تپه کالن سنگهای گرانیت رودخانهمی

 رودخانه محوطهترین منبع آب به این نزدیکاشاره کرد.  تهای کشاورزیوارده به محوطه میتوان به شخم سالیانه جهت فعالی

حدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  .جریان دارد متری شرق محوطه به سمت جنوب 93ی در فاصلهاست که  مداوا

سفالهای اشکانی  میگردد.پیشنهاد و اشکانی  Ш آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  متر مربع است. 8هر تکه در  یک

، 8. )شکلهای شناسایی شده در فصل اول بررسی شهرستان آبیک استسفالهای اشکانی محوطهاین محوطه قابل مقایسه با 

 (2، طرح6، شکل6811( )نجفی و دیگران، 6طرح

تپه بر این  به خط مستقیم واقع شده است. شرق روستای خوزنانمتری  6233 فاصله در زیاران ودر دهستان  :تپه خرجان

متر و  693 جنوبی – شمالیبه طول  و ابعاد آن است ی زیاران، و روبروی مخزن آب زیاران واقعسطح تراس جنوبی رودخانه

 متر 1ارتفاع رأس تپه تا بستر رودخانه حدود  .باشدمی    متر مربع 69333متر با مساحتی حدود  633 غربی –شرقیعرض 

در سطح محوطه آثار کاوش غیر شود. به فراوانی یافت میدار و زاویهای رودخانه   سنگهایاستخوان، در سطح گستره ده و بو

در بخش غربی تپه توسط ماشینهای متر  2ه به محوطه میتوان به برشی که به عمق دشود. از دیگر آسیبهای وارمجاز دیده می

 محوطهترین منبع آب به این نزدیک. اشاره کرد استکرده نمایان  ی راهای گوربقایای معماری و سازه وسازی ایجاد شده راه

تراکم سفال پراکنده  .باشدمی    تر از سطح تپه جاری است و پائین در ضلع شمالی تپه به سمت غرباست که  رودخانه زیاران

متری  833شایان اشاره است که پراکندگی سفال در جنوب تپه تا  متر مربع است.هر یک تکه در  8حدود  محوطهدر سطح 

 آهن، اشکانی، ساسانی و اسالمیسنگی، مفرغ، مس برای سفالهای این محوطه دورانهای شود.حاشیه شمالی آن مشاهده می

 پیشنهاد میگردد.

به خط مستقیم واقع شده  خوزنانشرق روستای متری  6923 فاصله در زیاران ودر دهستان  :فضلعلیزاده امام محوطه

 – شرقیبه طول  و ابعاد آن است ( واقعخرجان)فضلعلی زاده محوطه بر سطح اراضی شرقی و شمال شرقی بنای اماماین  است.

در سطح گستره سنگ  .باشدمی متر مربع 69333با مساحتی حدود متر  633 جنوبی – شمالیمتر و عرض  693 غربی

شود که موضوع نقوش حجاری شده بر روی آنها عبارتند از مُهر و مزارهایی مربوط به قرن سیزدهم هجری قمری مشاهده می

تسبیح، کاسه، تبر و قَمِه، و نقوش گیاهی اسلیمی. ضمن اینکه قبوری از دوران اسالمی بدون سنگ مزار و مشخصات متوفی به 
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ترین منبع آب نزدیکشود. در بخش جنوبی محوطه، گورستان معاصر روستای خوزنان قرار دارد. ده میوفور در این محوطه دی

تر از جاری است و سطح آن پائین متری شمال محوطه به سمت غرب 433ی از فاصلهاست که  رودخانه زیاران محوطهبه این 

شایان اشاره است که  متر مربع است. 9هر تکه در  یکحدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  .باشدسطح محوطه می

برای سفالهای این محوطه مواد فرهنگی در این محوطه سطحی بوده و الیه یا نهشته باستانی قابل توجهی وجود ندارد. 

و  سفالهای اشکانی این محوطه قابل مقایسه با سفالهای اشکانی غرب پیشنهاد میگردد. متأخر اشکانی و اسالمیدورانهای 

شناسایی شده نیز ر ایجرود زنجان نخوز اشکانی در محوطه فرم سفالای از این و نمونه( 9، طرح8)شکلشمال غرب کشور بوده 

 (Ij-338-638 ، طرح64، شکل6815)آخوندی، است. 

به خط مستقیم واقع  جنوب غرب روستای اصغرآبادمتری  893 فاصله در کوهپایه شرقی ودر دهستان  :اصغرآباد محوطه

به  و ابعاد آن است محوطه بر سطح اراضی جنوب غربی روستای اصغرآباد و تراس شمالی مسیل اصغرآباد واقعاین  شده است.

در سطح محوطه آثار  .باشدمی متر مربع 3333متر با مساحتی حدود  33جنوبی -شمالیمتر و عرض  633غربی -شرقیطول 

تراکم سفال پراکنده در کند. از میان محوطه عبور می نیز جاده آسفالته اصغرآبادضمن اینکه  .شودکاوش غیر مجاز دیده می

شایان برای سفالهای این محوطه دوران اشکانی پیشنهاد میگردد.  متر مربع است. 63هر تکه در  یکحدود  محوطهسطح 

سفالهای اشکانی  باستانی قابل توجهی وجود ندارداشاره است که مواد فرهنگی در این محوطه سطحی بوده و الیه یا نهشته 

ای از این فرم در قلعه ( و نمونه5، طرح4این محوطه قابل مقایسه با سفالهای اشکانی غرب و شمال غرب کشور بوده )شکل

 (9، طرح61، شکل6813)حاتمی،  ه الشتر لرستانمنطقهای اشکانی محوطهو  (Kleiss, 1973, Abb: 25: 1) ضحاک

شایان اشاره است که در سطح محوطه یک عدد ابزار سنگی یافت گردید که به دلیل تک یافته بودن  شناسایی شده است.

 نمیتوان دوره مشخصی را برای آن پیشنهاد کرد.

به خط مستقیم واقع شده  روستای والمدر شمال شرقمتری  113 فاصله در و کوهپایه غربیدر دهستان  :محوطه والمدر

به طول  و ابعاد آن است روستای والمدر واقع شمال شرق تراس شمالی مسیل والمدر، و در اراضیمحوطه بر سطح این  است.

عالوه بر اینکه در  .باشدمی متر مربع 63333متر با مساحتی حدود  93 جنوبی – شمالیمتر و عرض  233 غربی –شرقی

ود، در محلهایی که کاوش غیر مجاز شده، تخته سنگهای شیست نیز شمی   ای به فراوانی یافت سطح گستره سنگهای رودخانه

ی گورستان بودن محوطه را ای دارای چیدمان منظمی هستند که فرضیهخورد. در سطح محوطه سنگهای رودخانهبه چشم می

ز میان محوطه عبور ا نیز ضمن اینکه یک جاده بین مزارعشود. در سطح محوطه آثار کاوش غیر مجاز دیده میتقویت مینماید. 

شایان اشاره است که تراکم سفال در  متر مربع است.هر یک تکه در  9حدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح میکند. 

 هخامنشی؟، اشکانی و اسالمی، Ш آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  نقاطی که کاوش غیر مجاز شده بیشتر است.

که شاخص دوران میانه و متأخر اشکانی است، ( 69، طرح4)شکلکلینکی این محوطه سفالهای  پیشنهاد میگردد. متأخر

قطعه سفال  همچنین . کشور است غربکلینکی قابل مقایسه با سفالهای ( 621، ص6812و رهبر،  669، ص6831)هرینک، 

( عالوه بر سفالهای 666، ص6831دوران متقدم و میانه اشکانی است )هرینک، شاخص که ( 68، طرح4)شکلمنقوشی 

 قابل قیاس است.نیز با سفالهای شمال غرب کشور )آذربایجان شرقی( ،  (68و5، طرح2، لوح6، ج6811آذرنوش، )غرب

(Haerinck,1978, fig:9. N:5)  

به خط مستقیم واقع  جنوب غرب روستای آتانکمتری  6113 فاصله در کوهپایه شرقی ودر دهستان  :چاله میان محوطه

آتانک  –ی دارالسرورمحوطه در بخش شمال شرقی اراضی موسوم به چاله میان و حاشیه غربی جاده آسفالتهاین  شده است.

 متر مربع 69333متر با مساحتی حدود  633 جنوبی – شمالیمتر و عرض  693 غربی –شرقیبه طول  و ابعاد آن است واقع

ی رودخانه اتانک و چشمه محوطهترین منبع آب به این نزدیکشود. می در سطح محوطه آثار کاوش غیر مجاز دیده .باشدمی
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 محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  .جریان دارد متری شرق محوطه به سمت جنوب 33ی در فاصلهاست که  بورصحرا

 پیشنهاد میگردد. ، هخامنشی و اشکانیШآهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  متر مربع است.هر تکه در  یکحدود 

دار در این محوطه وجود ای با بدنه زاویهگونهاین محوطه عموماً قابل مقایسه با سفالهای غرب کشور بوده ولی  اشکانی سفالهای

اشکانی انتقال یافته است. این فرم از سفال که فرهنگ ساخت این سفالها از دوران هخامنشی به دوره ( 1، طرح4)شکلدارد 

شناسایی شده، در سده اول پیش  از جمله جنوب غرب، غرب، شمال غرب، شمال شرق و شرق اشکانی که در اکثر مناطق ایران

 (211و 219ص، ص6831از میالد منسوخ گردیده است. )هرینک، 

به خط مستقیم واقع شده  جنوب غرب روستای آتانکمتری  6313 فاصله در کوهپایه شرقی ودر دهستان  :بورصحرا محوطه

 محوطه در بخش غربی اراضی موسوم به بورصحرا و بر روی تپه شمال محل پیوند رودخانه آتانک و نهر بورصحرا واقعاین  است.

 .باشدمی متر مربع 1333متر با مساحتی حدود  13 غربی –شرقیمتر و عرض  633جنوبی –شمالیبه طول  و ابعاد آن است

تراکم  .متری شمال غرب محوطه قرار دارد 33ی در فاصله که است ی بورصحراچشمه محوطهترین منبع آب به این نزدیک

و  Ш آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  متر مربع است. 63هر تکه در  یکحدود  محوطهسفال پراکنده در سطح 

، قابل مقایسه با این محوطه که با نقوش افزوده طنابی این دوره قابل شناسایی استسفالهای اشکانی  پیشنهاد میگردد. اشکانی

-و همچنین سفالهای اشکانی محوطه(Keall & Keal, 1981, Fig. 15, 2) و مشخصاً قلعه یزدگرد ،سفالهای غرب کشور

 های شناسایی شده در فصل اول بررسی آبیک است.

 به خط مستقیم واقع شده است. شرق روستای آتانکمتری  241 فاصله در شرقی وکوهپایه در دهستان  :(1)آتانک محوطه

 633جنوبی –شمالیبه طول  و ابعاد آن است ی آتانک واقعمحوطه در شرق روستای آتانک و بر روی تراس شرقی رودخانهاین 

در سطح محوطه آثار کاوش غیر مجاز دیده  .باشدمی متر مربع 9333متر با مساحتی حدود  93غربی –شرقیمتر و عرض 

از دیگر آسیبهای  شود. در اثر احداث جاده خاکی جهت دسترسی به قبرستان روستا آسیب فراوانی به محوطه رسیده است.می

وارده به محوطه میتوان به فعالیتهای باغداری و تدفینهای معاصر اشاره کرد. ضمن اینکه نزوالت جوی باعث فرسایش خاک 

با توجه به شواهد موجود از قبیل سنگ چین گور و گردد. در حاشیه رودخانه آتانک میحی و رانش زمین محوطه سط

ترین منبع آب به نزدیک رسد این محوطه یک گورستان باستانی است. به نظر میش زمین، در اثر راناستخوانهای نمایان شده 

تکه  یکحدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  .محوطه قرار داردی غربی در حاشیه که استرودخانه آتانک  محوطهاین 

سفالهای اشکانی  پیشنهاد میگردد. و اشکانی ، هخامنشیШ آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  متر مربع است. 9هردر 

های اشکانی محوطهدر ( 66، طرح4)شکلای از این فرم سفال و نمونهاین محوطه قابل مقایسه با سفالهای غرب کشور بوده 

 (Ij-323-633 ، طرح9، شکل6815منطقه ایجرود استان زنجان نیز شناسایی شده است. )آخوندی، 

به خط  آبادتازه  شمال شرق روستای متری  2943 فاصله در کوهپایه شرقی ودر دهستان  :میرزااراضی خان محوطه

رود و شمال شرقی روستای و یالهای شرقی، جنوبی و غربی، غرب مسیل کالنمحوطه در رأس این مستقیم واقع شده است. 

با مساحتی حدود متر  633غربی  -جنوبی و عرض  شرقی -و ابعاد این محوطه به طول شمالی است آباد گسترده شدهتازه

سفال های تکهراکندگی پمجاز صورت گرفته که در این محلها در بخشهایی از محوطه کاوش غیر  .باشدمی متر مربع 63333

 .متری شرق محوطه قرار دارد 623رود است که در فاصله مسیل کالن گستره،ترین منبع آب به این نزدیکتر است. متراکم

با توجه به وجود سفالهایی با حجم بزرگ )خمره(،  متر مربع است.63هر تکه در  6حدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح 

 رسد که این محوطه یک گورستان باشد.ای و پراکندگی استخوانهای انسانی در سطح محوطه به نظر مینهسنگهای رودخاکالن

سفالهای این محوطه قابل مقایسه باسفالهای غرب  پیشنهاد میگردد. و اشکانی Ш آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای 
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حوزه آبریز ابهررود استان زنجان شناسایی های اشکانی محوطه( در 4، طرح8هایی از این سفال )شکلکشور بوده و نمونه

 (25696، طرح2، شکل6819مافی و صراف،گردیده است. )

به خط مستقیم  آبادشمال شرق روستای تازهمتری  2363 فاصله در کوهپایه شرقی ودر دهستان  :اراضی کریمی محوطه

متر  1333با مساحتی حدود متر  13غربی  -متر و عرض شرقی 633جنوبی -ابعاد این محوطه به طول شمالیواقع شده است. 

در میان محوطه تعداد قابل توجهی درخت بادام و بوته انگور وجود دارد. در بخش شمالی محوطه دو حوضچه  .باشدمی مربع

رود مسیل کالن گستره،ترین منبع آب به این نزدیک. ذخیره آب احداث گردیده که باعث تخریب بخشی از محوطه شده است

متر مربع  9هر تکه در  یکحدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  .متری جنوب محوطه قرار دارد 93است، که در فاصله 

این محوطه برای سفالهای مواد فرهنگی در این محوطه سطحی بوده و الیه یا نهشته باستانی قابل توجهی وجود ندارد  است.

سفالهای اشکانی این محوطه که با نقوش افزوده طنابی این دوره  پیشنهاد میگردد.متقدم و میانه  اشکانی و اسالمیدورانهای 

( و Keall & Keal, 1981, Fig. 15, 2قابل شناسایی است، قابل مقایسه با سفالهای غرب کشور، و مشخصًا قلعه یزدگرد )

 های شناسایی شده در فصل اول بررسی آبیک است.محوطههمچنین سفالهای اشکانی 

به خط مستقیم  آبادجنوب شرق روستای بهجتمتری  583 فاصله در کوهپایه شرقی ودر دهستان  :چشمهحسین محوطه

آباد و در متری شمال کانال آبرسانی، در جنوب شرق روستای بهجت 233محوطه حسین چشمه در فاصله واقع شده است. 

متر و  633جنوبی  -. ابعاد پراکندگی آثار )سفال( در این محوطه به طول شمالیاست ای موسوم به حسین چشمه واقعمزرعه

ای موسوم چشمه گستره،ترین منبع آب به این نزدیک .باشدمی متر مربع 1333با مساحتی حدود متر  13غربی  -عرض شرقی

هر تکه در  یکحدود  محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  .ر داردحسین چشمه است، که در ضلع شمال شرقی محوطه قرابه 

سفالهای اشکانی این محوطه عمومًا  پیشنهاد میگردد. و اشکانی Ш آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  متر مربع است. 2

موجود در محوطه حسین چشمه های فرم لبه و دستههایی از قابل مقایسه با سفالهای اشکانی منطقه غرب کشور بوده و نمونه

های اشکانی منطقه فیروزآباد الشتر استان لرستان قابل قیاس است. )حاتمی، ( با همین فرم سفال در محوطه63، طرح4)شکل

 (6، طرح21، شکل6813

به خط مستقیم  آبادشمال شرق روستای خزینهمتری  113 فاصله در کوهپایه شرقی ودر دهستان  :(2آباد)خزینه محوطه

با متر  33غربی  -متر و عرض شرقی 633جنوبی  -ابعاد پراکندگی آثار )سفال( در این محوطه به طول شمالیواقع شده است. 

متر از سطح زمینهای اطراف، دارای شیب عمومی به سمت غرب  8این محوطه با ارتفاع  .است متر مربع 3333مساحتی حدود 

ترین بخش محوطه نیز سازی در مرکز محوطه که مرتفعآالت راهت. آثار خاکبرداری توسط ماشیناس 3˚بوده و اندازه آن حدود 

ترین منبع آب نزدیکشود. خورد. همچنین آثار کاوش غیر مجاز در بخش شمالی و شرقی محوطه دیده میبوده، به چشم می

 محوطهتراکم سفال پراکنده در سطح  .اقع استمتری محوطه و 93ی شمال محوطه بوده، که در فاصله چشمه گستره،به این 

سفالهای اشکانی  پیشنهاد میگردد. و اشکانی Ш آهنبرای سفالهای این محوطه دورانهای  متر مربع است.هر تکه در  2حدود 

( 2آباد)ای از فرم لبه موجود در محوطه خزینهاین محوطه قابل مقایسه با سفالهای اشکانی منطقه غرب کشور بوده و نمونه

 (Keall & Keal,,1981,Fig 9:7( با همین فرم در قلعه یزدگرد قابل قیاس است. )1، طرح8)شکل

 برآیند

های مذکور وسعت چندانی نداشته و محوطه ی منطقه مورد بررسی آمد،های اشکانهمانطور که در شرح معرفی محوطه

ر پراکندگی روستاهایی کوچک و بزرگ در منطقه مورد هکتار است که این خود نشانگ 54/3ی آنها حدود میانگین گستره

های محوطه گی تقریباً یکساندپراکن(، موید 2نقشه )شکل بر روی های اشکانیجانمایی محوطه پژوهش در دوران اشکانیست.
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اکثر آنها در فاصله بسیار اندکی  ها آمدتوضیحاتی که در شرح محوطهبا توجه به  مورد پژوهش بوده و در سطح منطقهمذکور 

شناسی سفالهای بر اساس گونه متر است. 633ها( قرار دارند که میانگین این فاصله کمتر از مهاز منابع آبی )رودها و چش

اشکانی منطقه، خصوصاً سفالهای کلینکی و منقوش ارائه شده در شرح محوطه والمدر، و سفالهای معمولی با ویژگیهای 

چنین به نظر میرسد که عالوه بر حضور مداوم  ن متأخر اشکانی، و نیز با استناد به تقسیم بندی هرینک،شاخص دورا

غرب و شمال  از فرهنگ سفالگرینیز متأثر منطقه  گریسفالفرهنگ اجتماعات انسانی در منطقه در طول حکومت اشکانیان، 

   غرب ایران بوده است.
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 نشده

، گزارشزهای باسزتان «انزه همزدانگزارش مقدماتی کاوشزهای الیزه شزناختی تپزه هگمت»، 6811آذرنوش، مسعود،  -2
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 ی بررسی بر روی نقشهجانمایی محدوده -6شکل
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 6:29333ی شناسایی شده بر روی نقشهاشکانی های جانمایی محوطه     -2شکل

 

کد  نام محوطه

 بررسی

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی

ارتفاع از 

سطح 

 دریا )متر(

وسعت 

محوطه 

 )هکتار(

 تاریخ پیشنهادی

 و اشکانی Шآهن Ab ″3/88΄66˚81 ″4/61΄29˚393 6191 39/3-339 (2اناردر )

 و اشکانی Шآهن Ab ″1/82΄39˚81 ″1/63΄25˚393 6419 32/3-369 کوهقلعه میان

 ، اشکانی و اسالمیШآهن Ab ″3/69΄64˚81 ″8/38΄61˚393 6933 31/6 -365 (4آباد )مدام

 و اشکانی Шآهن Ab ″5/99΄64˚81 ″8/31΄61˚393 6166 2/6 -323 (9آباد )مدام

 و اشکانی Шآهن Ab ″1/34΄64˚81 ″1/99΄61˚393 6961 9/3 -322 (3آباد )مدام

، اشکانی ساسانی و Шسنگی، مفرغ، آهنمس Ab ″4/31΄33˚81 ″2/31΄84˚393 6153 9/6 -324 تپه خرجان

 اسالمی

امامزاده  

 فضلعلی

329- Ab ″3/99΄31˚81 ″8/64΄84˚393 6362 9/6 اشکانی و اسالمی 

 اشکانی Ab ″9/83΄63˚81 ″3/98΄63˚393 6834 3/3 -383 اصغرآباد

 ، هخامنشی، اشکانی و اسالمیШآهن Ab ″3/45΄64˚81 ″8/64΄69˚393 6939 6 -386 والمدر

 ، هخامنشی و اشکانیШآهن Ab ″2/24΄33˚81 ″8/95΄23˚393 6932 9/6 -389 چاله میان

 و اشکانی Шآهن Ab ″8/28΄33˚81 ″2/31΄21˚393 6962 1/3 -381 بورصحرا

 ، هخامنشی و اشکانیШآهن Ab ″3/61΄31˚81 ″3/43΄21˚393 6166 9/3 -383 (6) تانکآ

-اراضی خان

 میرزا

343- Ab ″3/34΄35˚81 ″1/69΄29˚393 6961 6 آهنШ و اشکانی 

 اشکانی و اسالمی Ab ″2/99΄31˚81 ″3/93΄24˚393 6419 1/3 -341 اراضی کریمی

 و اشکانی Шآهن Ab ″6/23΄31˚81 ″9/91΄22˚393 6831 1/3 -393 حسین چشمه

 و اشکانی Шآهن Ab ″5/22΄35˚81 ″5/42΄26˚393 6818 3/3 -398 (2خزینه آباد )

 جدول شماره یک
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 های اشکانی منطقه مورد بررسیطرح سفالهای محوطه -8شکل

 

 های اشکانی منطقه مورد بررسیطرح سفالهای محوطه -4شکل
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 8کاتالوگ شکل

شماره 

 طرح

رنگ پوشش  آمیزه  رنگ خمیره بخش 

 بیرون 

رنگ پوشش 

 درون 

 مقایسات و مالحظات نوع تزئین پخت ساخت

شن و  خاکستری لبه 6

 ماسه

چرخ  نخودی-کرم نخودی

 ساز

، 6811نجفی و دیگران،  فشاری-نقش افزوده کامل

 2،طرح6شکل

شن و  قرمز روشن لبه 2

 ماسه

چرخ  ایقهوه-قرمز ایقهوه-قرمز

 ساز

 3، طرح6، شکل6819خسروی،  فشاری-نقش افزوده کامل

-قرمز لبه 8

 خاکستری

شن و 

 ماسه

چرخ  قرمز قرمز -نخودی

 ساز

  فشاری-نقش افزوده کامل

-نخودی نخودی  شن صورتی لبه 4

 صورتی

چرخ 

 ساز

، 2، شکل6819مافی و صراف، نقش افزوده کامل

 )فرم لبه( 25696طرح

شن و  نخودی تیره لبه 9

 کانی

چرخ  نخودی نخودی تیره

 ساز

 64، شکل6815آخوندی،   کامل

 Ij-338-638طرح

شن  نخودی تیره لبه 1

 وماسه

چرخ  نخودی تیره نخودی

 ساز

 Keall & Keal,,1981,Fig 9:7  کامل

 4کاتالول شکل

شماره 

 طرح

رنگ پوشش  آمیزه  رنگ خمیره بخش 

 بیرون 

رنگ پوشش 

 درون 

 مقایسات و مالحظات نوع تزئین پخت ساخت

چرخ  نخودی نخودی شن ریز نخودی لبه 3

 ساز

، 2، شکل6811مافی و آخوندی،   کامل

 Ab-335-638طرح 

ماسه  ایقهوه-قرمز لبه 1

 وکانی

چرخ  ایقهوه-قرمز ایقهوه-قرمز

 ساز

و  5، طرح24، شکل6831هرینک،   کامل

 ، )لبه(9، طرح25شکل

چرخ  نخودی نخودی ماسه نخودی لبه 5

 ساز

 Kleiss, 1970, Abb: 25: 27  کامل
Kleiss, 1973, Abb: 25: 1 

 9، طرح61، شکل6813حاتمی، 

-لبه 63

 دسته

چرخ  کرم-نخودی کرم-نخودی ماسه نخودی

 ساز

 6، طرح21، شکل6813حاتمی،   کامل

چرخ  نخودی نخودی ماسه  صورتی روشن لبه 66

 ساز

 9، شکل6815آخوندی،   کامل

 Ij-3233-633طرح

شن و  نخودی تیره لبه 62

 ماسه

چرخ  نخودی نخودی

 ساز

 63: 25، لوح 6814فر، محمدی  کامل

چرخ  نخودی تیره ای روشن قهوه شن ای روشنقهوه بدنه 68

 ساز

، 2، لوح6، ج6811آذرنوش،  ای نقاشی نوار قهوه کامل

 68و5طرح

Haerinck,1978, fig:9. N:5 
-نخودی نخودی شن نخودی بدنه 64

 صورتی 

چرخ 

 ساز

 ,Keall & Keal, 1981, Fig. 15 فشاری-نقش افزوده کامل

2 

چرخ  دارچینی دارچینی ماسه بادی خاکستری کف 69

 ساز

 کلینکی داغدار کامل
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