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 شناسی سفال هخامنشی فارسان، چهارمحال و بختیاریبندی و گونهطبقه
 

 علیرضا خسروزاده
 شناسی دانشگاه شهرکرداستادیار گروه باستان

 

 زهرا برزگر 
 شناسی دانشگاه شهرکردآموخته کارشناسی ارشد رشته باستاندانش

 

 چکیده
متر ارتفاع  0333ی باالی های نسبتاً مرتفع با چندین قلهمرکز استان چهارمحال و بختیاری( واقع شده و رشته کوههای زاگرس )فارسان در بخش میانی کوه

ی کوچک منتهی به این انداز عبارت از یک دشت نسبتاً کوچک و چندین درهدهند. این چشمانداز طبیعی این منطقه را تشکیل میتوجهی از چشمهای قابلبخش

شمار زیادی محوطه  این منطقه طی یک فصل بررسی شد. طی این بررسی 6031ترین مناطق فالت ایران است. در سال شدهشناختهن منطقه از کمدشت است. ای

 ی هخامنشی است.محوطه در فارسان مربوط به دوره 72مربوط به دوران تاریخی شناسایی و ثبت شد که از این میان احتماالً 

شناسی و تحلیل آنها ها به مقایسه و گونهها سفال است که به منظور شناخت بیشتر ویژگی این سفالیافت شده از محوطهمهمترین مواد فرهنگی 

تزئینات به کار شود، در این پژوهش پرداخته خواهد شد. سفال هخامنشی فارسان عموماً ساده بوده و به دو صورت با پوشش و بدون پوشش دیده می

شامل خطوط و نوارهای افقی منظم به شکل کنده به دور ظرف، نوارهای افقی طنابی یا زنجیری شکل یا مدور برجسته به دور  هارفته بر سطح سفال

های توان به کاسهبدنه و خطوط کنده شده روی لبه در قسمت خارجی و دوایر کوچک کنده شده است. از اشکال شاخص سفال هخامنشی فارسان می

ی و هخامنشی است که ساخت آن تا اوایل دوره 3های شاخص آهن شکل( اشاره کرد. این شکل از شکل Sی برگشته به خارج )لبهدار و ی زاویهبا بدنه

های های شاخص سفال هخامنشی است که از محوطهی برگشته به خارج و یک شیار روی لبه از دیگر گونهکند. کوزه با لبهاشکانی نیز ادامه پیدا می

  نطقه به دست آمده است.هخامنشی این م

ی ارتباط و نزدیکی بسیار زیاد سفال منطقه با سفال هخامنشی فارس، خوزستان و تا حدودی فالت مرکزی ایران و ی هخامنشی نشان دهندهی سفال دورهمطالعه

رسد که در همچنین به نظر می غرب و فارس دارد.رسد سفال هخامنشی فارسان شباهت بیشتر با و هخامنشی غرب ایران است. ولی به نظر می 0سفال عصر آهن 

ها نیز کامالً محلی بوده و این دوره، ساخت سفال کامالً محلی نبوده و تحت تأثیر و نفوذ مناطق همجوار قرار داشته است؛ ولی شماری از این سفال

 تحت تأثیر و نفوذ سایر مناطق ایران قرار نداشته است.

 0امنشی، سفال، عصر آهن فارسان، هخ های کلیدی:ژهوا
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 درآمد

قرار دیرتر از دیگر مناطق مورد توجه پژوهشگران  ،شرایطاندازی کوهستانی هستند به دلیل سخت بودن مناطقی که دارای چشم

زنی تعیین حریم تپه باستانی گمانه اشاره نمود که ظاهراً توان به منطقه چهارمحال و بختیاری. از جمله این مناطق میاندهگرفت

شناسی آقای جهانگیر یاسی از مرکز باستانخورشیدی توسط  7331اسکندری هفشجان واقع در جنوب شهرکرد که در سال 

 (.767: 7311)نوروزی،  شناسی در این منطقه استفعالیت باستانترین ایران انجام شد، قدیمی

آن در حمل و نقل کاالهای تجاری بهترین گونه فرهنگی در  دراتی بودن و کاربردتولیدی و صا سفال به دالیل گوناگون، از جمله

های ای از یک سو و فرهنگآید و برای ارتباط میان واحدهای مختلف یک فرهنگ منطقهشناخت اقوام و جوامع به شمار می

 (.3: 7311ای از سوی دیگر، اهمیت بسیار زیادی دارد )مجیدزاده، منطقه

های سایر ادوار تاریخی که در برخی های هخامنشی برای شناخت و بازشناسی آن از سفالی روشمند سفالمطالعهاز ضروریات 

های دوره هخامنشی است همانطور که های فنی سفالگردد شناخت ویژگیهای نزدیکی میان آنها مشاهده میموارد شباهت

منحصر به آثار سلطنتی است و حتی در  دهد، مطالعات این دوره عمدتاًها کتب و مقاالت منتشر شده از این دوره نشان میگزارش

های ها سلطنتی هستند. در نتیجه شناخت دادهمعدود مطالعاتی که بر روی سفال این دوره صورت گرفته است بیشتر محوطه

باشد )زهبری و نی میهایی که ساختار و بافت اجتماعی مردم عادی برخوردار باشند دارای اهمیت چنداسفالی از محوطه

 (11: 7331مهرآفرین، 

های دوره تاریخی، دارای نقوش و خطوط خالصه رنگین بوده یا به صورت تجسم حیوان و های دوره هخامنشی به تبع سفالسفال

اندکی ای سوخته، خاکستری، سیاه و در اندامی ساده و اند. سفال را با خمیره زرد، قرمز قهوهانسان در ترکیب ظرف درآمده

های کاریاند که گاهی با دسته و در بیشتر موراد بدون دسته و به صورت تنگ و دارای شیارها و برجستهساختهمتکلف می

های گذشته نیستند اند. اغلب در بین خمیره آنها شن و ماسه هم وجود دارد. البته به ظرافت سفالینهشده کمربندی عرضه

 .(316: 7313فرد، )کامبخش

کنند از این رو مطالعه و باشد که قشالق را در غرب ایران سپری مینشینانی میات زاگرس مکان مناسبی جهت ییالق کوچارتفاع

-اند قابل توجه میکه در این منطقه شکل یافته و شناخت مناطقی که بر این منطقه تأثیر گذاشتههایی آثار و فرهنگشناخت 

شناسی، مقایسه و آمده از بررسی منطقه فارسان است که در این پژوهش مبنای گونهی بدست هاترین دادهسفال مهم .باشد

است که در این منطقه رواج  های محلیپرداختن به شناسایی و معرفی گونهاز دیگر اهداف پژوهش حاضر . تطبیق قرار گرفت

های هخامنشی و مناطقی در غرب و سفالی جهت مقایسه . در این راستا مناطقی چون جنوب و غرب و فالت مرکزیاندداشته

 در نظر گرفته شد. 3های عصر آهن ی سفالشمال غرب جهت مقایسه
 

 روش تحقیق

-ی مواد فرهنگی صورت گرفت. انجام مطالعات کتابخانهای و مطالعهروش پژوهش در این تحقیق در دو بخش مطالعات کتابخانه

های سفالین به دست آمده در طی بررسی بر مبنای مطالعه مواد فرهنگی که دادهایی به منظور آشنایی با پیشینه تحقیق و 

 شناسی قرار گرفتند.بندی و گونهها مورد مطالعه، طبقهخصوصیات فنی، تزیینی و شکل آن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ن شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش ملی باستا                                

 

3 

 

تانی دیگر های باسشناسی با مطالعات مشابه در رابطه با سفال دوره هخامنشی در مکاندر مرحله بعد نتایج حاصل از این گونه

 گذاری گردید.مقایسه گردید و این مجموعه سفالی به طور نسبی تاریخ

 

 منطقه مورد مطالعه پیشینه تحقیق

های (. برخالف دیگر بخش7غرب ایران قرار گرفته است )شکل های زاگرس، در جنوباستان چهارمحال بختیاری در جنوب کوه

 ی فرهنگیشناختی خیلی کم شناخته شده است این ناحیه مهم بین دو منطقهباستانکوهستانی فالت ایران، این ناحیه از نظر 

 غرب ایران، فارس و خوزستان قرار گرفته است.جنوب جنوب و

تا کنون مطالعات باستان شناسی منظم و هدفمندی در محدوده مورد بررسی انجام نشده است. اولین بررسی گسترده در استان 

توسط آلن زاگارل از  انجام شد زاگرل هم بیشتر کارهای خود را بر  7311پیش از انقالب در سال چهارمحال و بختیاری، 

خود موفق به شناسایی و ثبت او طی بررسی  . (Zagarell, 1892: 5)شناسایی پیش از تاریخ این منطقه از زاگرس معطوف نمود 

، بخش بازفت از توابع 7316، و 7363های در سال های شهرکرد، بروجن و لردگان شد.های متعددی در شهرستانمحوطه

های دیگری های اخیر بررسیشهرستان کوهرنگ توسطه آقای جفعر مهرکیان از پژوهشکده باستان شناسی بررسی شد. در سال

 و 7311های های شهرکرد و بروجن توسط آقای علی اصغر نوروزی انجام شد. بررسی بروجن در دو فصل طی سالدر شهرستان

نیز در تونل پیر غار  7313بررسی شد. در سال  7317و  7311های انجام شد. شهرستان شهرکرد نیز به تناوب طی سال 7311

هایی توسط آقای نووروزی انجام گرفت که گزارش این کاوش هنوز ارائه نشده است واقع در روستای ده چشمه نیز کاوش

 (.1و3: 7316)خسروزاده، 

-شناسی شهرستان کوهرنگ )بخش مرکزی( توسط کوروش روستایی، از پژوهشکده باستانی باستانهابررسی 7316در سال 

های نجات پی گرفته شد. پس از ایشان پروژه کاوش 7331، 7313، 7311های: شناسی شهرستان، آغاز و این روند در سال

خ تا دوران اسالمی توسط اسماعیلی جلودار انجام محوطه باستانی، از دوران پیش از تاری 1بخشی سد و تونل کوهرنگ با کاوش در 

 (.16: 7333)اسماعیلی جلودار،  شد

های ناحیه شمال بختیاری است طی دو ماه توسط آقای علیرضا خسروزاده با هدف کلی دشت فارسان که در بخش 7316در سال 

ها با سایر باطات تجاری، اقتصادی این محوطههای این شهرستان و پی بردن به ارتمطالعه مواد فرهنگی به دست آمده از محوطه

محوطه از  176مناطق از جمله خوزستان، فارس و فالت مرکزی در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه آن، 

 (.763: 7337دوره پارینه سنگی میانی تا دوره قاجاریه شناسایی شد )خسروزاده، 

های باستانی صورت به صورت جزئی از مطالعات مکانمطالعه و شناخت سفال هخامنشی : دوره هخامنشی پیشینه سفال شناختی

استروناخ در و  (37: 7337چاوردی، ؛ عسکری31: 7313چاوردی، )عسکریگرفته چنانکه اشمیت در کاوش تخت جمشید می

تل اسپید  و (Weeks et al, 1116: 31)نورآباد تل  و (Atai and Boucharlat, 1113: 71 ؛117: 7313کاوش پاسارگاد )استروناخ، 

(Petrie, 1116: 33) شوش  و(Miroschedji, 7311: 76)  چغامیشتپه و  (733: 7313)عطایی، تپه داروغه و (Delougaz and 

Kantor, 7336: 73)  نیا، بهرامیاردل ) خسروزاده و هایی چون و یا بررسی (31: 7331دهانه غالمان )زهبری و مهرآفرین،  و

 اند.های سفالی پرداختهیافتهی و مطالعه به توصیف( 33: 7333)اسماعیلی جلودار و ذورالقدر،  بیرگان کوهرنگ( و یا 11: 7331
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 بررسی شهرستان فارسان 

شهرستان فارسان کوچکترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری است که شامل دو بخش میزدج علیا و میزدج سفلی است. 

های فارسان، آباد مرکز بخش میزدج علیا و چلیچه مرکز بخش میزدج سفلی است. این شهرستان سه نقطه شهری به نامفیل

 توان به پردنجان، فیل آباد، ده چشمه و گوجان اشاره کردجونقان و باباحیدر دارد و از روستاهای مهم و پرجمعیت آن می

 .(1 :7316)خسروزاده، 

 
 های یافته شدهو محوطهنمای سه بعدی منطقه مورد بررسی  -7شکل 

 3آهن  یدورهسفال 

در غرب ایران است. این گونه سفال به صورت کنده و  3ی آهن های اصلی سفال دورهسفال نخودی ساده یکی از شاخص

های آویزان به صورت توپر، های منقوش بسیار ساده و به طور عمده از مثلثمنقوش تزئین شده است. نقوش تزئینی سفال

 (. 733: 7313توخالی، و هاشور زده تشکیل شده است )طالیی 

ای به رنگ نخودی، نارنجی، قرمز و به ندرت خاکستری دارد. از در شهرستان فارسان خمیره 3سفال مربوط به عصر آهن 

ی چسباننده استفاده شده است. شمار دهی سفال به عنوان ماماسه، شن ریز و درشت و گاهی ذرات ریز سفید رنگ در خمیره

ای ها پوششی به رنگ قرمز، نارنجی یا قهوهی گیاهی هستند. شماری از تکه سفالی چسبانندهها نیز دارای مادهمعدودی از سفال
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دار صیقلی شده است که اثر صیقل به شکل خطوط افقی یا عمودی بر سطح های پوششدارند. سطح خارجی شماری از سفال

گوش و گرد با نقوش فشاری بر سطح شود. شماری از آنها تزئیناتی به شکل نوارهای برجسته با مقطع سهسفال به خوبی دیده می

 ها خورده شده و از بین رفته است.آنها، نقوش کنده نیشگونی و زنجیری شکل و خطوط پهن کنده دارند. سطح بیشتر سفال
-شود که نشان میها شماری با مغز خاکستری روشن یا تیره دیده میدر بین نمونههای این دوره خوب ولی کیفیت پخت سفال

-های اندکی نیز دستساز ولی نمونهی این دوره چرخهای مطالعه شدهدهد حرارت برای پختشان کافی نبوده است. بیشتر سفال

 سازند.
های های این منطقه با سفالرسد بیشتر سفالدشت فارسان به نظر می 3های آهن شناختی سفالبر اساس مطالعه و گونه

-بندی مناطق فرهنگی ایران دشت فارسان بین حوزهغرب و مرکز فالت ایران قابل مقایسه هستند. با توجه به تقسیم 3عصر آهن 

شرق  ی زاگرس مرکزی و لرستان در شمال، خوزستان در غرب، فارس در جنوب و مرکز فالت ایران درهای فرهنگی مطالعه شده

های عصر آهن دشت فارسان مشخص شد که ارتباطات فرهنگی این دشت در شناختی سفالی گونهقرار گرفته است. با مقایسه

-ی آهن با زاگرس مرکزی و لرستان در شمال و مرکز فالت ایران در شرق بیشتر بوده است. این مسأله کامالً متفاوت با دورهدوره

ها سفالی مشابه های این دورهان در واقع بیشتر تحت نفوذ دولت ایالمی بوده و بیشتر محوطهاست که دشت فارس 1و  7های آهن 

 به سفال ایالم میانی و جدید داشتند.

شود و فقط در یک مورد های خارجی به ندرت دیده میغرب ایران، نفوذ فرهنگ 3های عصر آهن ی سفالدر مطالعه

-شده است. با در نظر گرفتن این مسأله و به طور کلی مدارکی که دال بر استمرار سنت های نوع آشور جدید در زیویه دیدهسفال

در یک فرایند تدریجی در  3توان تصور کرد که سنت سفالگری عصر آهن است، می 3در عصر آهن  1های سفالگری عصر آهن 

در  3های مشخص عصر آهن یدایش سفالغرب ایران تکامل پیدا کرده است. این فرایند و نیز رشد نسبی همگونی سفالی و پ

دهد که شاید بتوان آن را با توجه به اتحاد سیاسی مادها و نفوذ آنها در بیشتر مناطق غربی فالت ایران تکامل فرهنگی را نشان می

ه و غرب ی کرمانشادر منطقه 1و  7های عصر آهن ی غرب فالت ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ به طوریکه سفالمنطقه

ی نفوذ مادها در این دهندهشود. این مسأله نشان به وفور در این مناطق یافت می 3های عصر آهن لرستان پیدا نشد، ولی سفال

 (.731-731: 7313است )طالیی  مناطق

 

 سفال هخامنشی

ای ی خاکستری، قهوهاای روشن، قهوهکستری تیره و روشن، نارنجی، قهوههای خاهایی در طیفسفال این دوره به رنگ

ها ای است. در شماری از سفالها نارنجی، خاکستری و قرمز قهوهقرمز، نارنجی قرمز، بژ و نخودی دیده می شوند. رنگ غالب سفال

شود. رنگ سطح سفال با مغز آن متفاوت است به طوریکه در مواردی رنگ داخل، خارج و مغز سفال به سه رنگ متفاوت دیده می

 رد مغز سفال اغلب به رنگ خاکستری روشن یا تیره است.در این موا

ها، شن ریز و نرم، متوسط و درشت، ذرات ریز و درشت آهک و به ندرت ی سفالی به کار رفته در خمیرهی چسبانندهماده

ی الً ذرات مادهی به کار رفته در ظروف متفاوت است، به طوریکه در ظروف خشن معموی چسبانندهمواد گیاهی است. میزان ماده
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ی چسباننده معموالً ذرات شوند. ولی در ظروف ظریف، مادهچسباننده بزرگ و خشن بوده و در سطح سفال نیز به خوبی دیده می

 ریز و نرم شن، آهک و مواد گیاهی است.

 یرونق فراوانی در دوره در حوزه زاگرس کاربرد شاموت کانی ازه که دبا توجه به مطالعات صورت گرفته این نظر کلی ابراز گردی

 (.63: 7313هخامنشی برخوردار بوده است )عطایی، 

ای ظریف و ظروف ظریف که دارای خمیره -ها به سه گروه تقسیم می شوند: ااز نظر کیفیت سطح داخل و خارج، سفال

در این گونه موارد به دو ی شن نرم و ریز هستند و سطح داخل و خارج آنها پرداخت شده است. عمل پرداخت ماده چسباننده

صورت دیده می شود: یا به شکل صیقلی بوده که اثر آن بر سطح سفال به صورت خطوط منظم افقی یا عمودی و در موارد خیلی 

ظروف معمولی که  -1اند. کم به شکل خطوط نامنظم دیده می شود. یا با استفاده از دست مرطوب، سطح سفال را پرداخت کرده

شود و از ذرات درشت و ظروف خشن، که هیچ پرداختی بر سطح سفال مشاهده نمی -3اند. رطوب پرداخت شدهتنها با دست م

ها، در حرارت ی آنها استفاده شده است. حرارت برای پخت سفال مناسب بوده ولی تعدادی از سفالخشن شن و آهک در خمیره

 شود.ه یا خاکستری دیده میهای سیااند که مغز سفال در این حالت به رنگکم پخته شده

ای و نارنجی هستند که این پوشش هم بر سطح های این دوره دارای پوشش غلیظ به رنگ قرمز، قهوهشماری از سفال

شود؛ در شماری تنها بر سطح خارج یا داخل و در شماری دیگر بر هر دو سطح این ها دیده میخارج و هم برسطح داخل سفال

ای به رنگ نارنجی و قرمز دارند؛ هرچند شمار اندکی از هایی که دارای پوشش هستند اغلب خمیرهسفالشود. پوشش دیده می

 ای به رنگ نخودی دارند.آنها خمیره

ها شامل خطوط و نوارهای افقی منظم به شکل کنده به دورظرف، نوارهای افقی طنابی تزئینات به کار رفته بر سطح سفال

رجسته به دور بدنه و خطوط کنده شده روی لبه در قسمت خارجی و دوایر کوچک کنده شده است یا زنجیری شکل یا مدور ب

 (.1و  1)شکل 

شکل( اشاره  Sی برگشته به خارج )دار و لبهی زاویههای با بدنهتوان به کاسهاز اشکال شاخص سفال هخامنشی فارسان می

کل کند )شی اشکانی نیز ادامه پیدا میه ساخت آن تا اوایل دورهو هخامنشی است ک 3های شاخص آهن کرد. این شکل از شکل

های پاسارگاد دار به دست آمده از کاوشهای زاویههای فارسان قابل مقایسه با کاسههای به دست آمده از محوطه(. نمونه3و  3

 ,Delougaz & Kantor 7336)ش چغامی ،(Miroschedeji et al.7311, fig. 1: 1)(، شوش 1-71: 711، شکل 7313)استروناخ 

Pl. 13: A)های ممسنی ، و بررسی(Zaidi et al. 1116, fig. 6. 17: MSP 7111) .هستند 

های شود مشابه نمونهای تند به کف منتهی میدار است و با زاویهای زاویه، که دارای بدنه 3شکل  77ی ی شمارهنمونه

 .(Young 7361, fig. 6:1; 7363, fig. 33: 77)گزارش شده از گودین تپه و مربوط به عصر آهن است 

ی کروی شکل اشاره کرد که ی گرد شده و بدنهتوان به کاسه با لبه( می73: 3ها )شکل از دیگر اشکال شاخص کاسه

 (.713: 73، شکل 7311ه است )بومر از بیستون گزارش شد 3ی آهن ی مشابه با آن مربوط به دورهنمونه

ی هخامنشی است که ( از اشکال شاخص دوره1و  7: 1ی تند در بدنه )شکلی تخت خمیده به داخل و زاویهکاسه با لبه

ی گرد ی با لبهگزارش شده است. همچنین کاسه (Boucharlat et al. 7311, fig. 11: 73)های هخامنشی شوش مشابه آن از الیه

: 71،  شکل 7311های مشابه آن از بیستون )بومر است که نمونه 3ی تقریباً کروی شکل نیز از اشکال شاخص آهن دنهشده و ب
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هایی است که در ی تخت و زاویه در بدنه از گونهی با لبهبه دست آمده است. کاسه (Young 7363, fig. 31: 1)( و گودین 713

 ,Boucharlat et al. 7311)ی هخامنشی در شوش و در دوره (Young & Levine 7313, fig. 31: 11)در گودین  3ی آهن دوره

fig. 11: 11) .رایج بوده است 

ی هخامنشی ( و هم در دوره36: 761، 7313گر )شیشه 3ی آهن ی آویزان نیز از اشکالی است که هم در دورهکاسه با لبه

(Zaidi et al. 1116, fig.  6. 11: MSP 313) رایج بوده است. ساخت آن 

های های شاخص هخامنشی است که نمونه( از دیگر گونه7-3: 1ی برگشته به خارج و یک شیار روی لبه )شکلکوزه با لبه

 .Petrie et al 1116, fig. 3. 771: TS 733; fig. 3(، تل اسپید در نورآباد )3: 771، شکل 7313مشابه با آن از پاسارگاد )استروناخ 

713: TS 111-TS 116،) و تل نورآباد  (Weeks et al. 1116, fig. 733: TNP 1711; fig. 733: TNP. 1716) .گزارش شده است 

های فارسان است که مشابه آن  ی مثلثی خمیده به خارج از دیگر اشکال هخامنشی رایج در محوطهدار با لبهی گردنکوزه

 Zaidi)و بررسیهای نورآباد  (Delougaz & Kantor 7336, Pl. 11: BB)(، چغامیش 3: 773، شکل 7313از پاسارگاد )استروناخ 

et al. 1116, fig. 6. 13: MSP 311) .به دست آمده است 

 Petrie et al)( نیز از اشکال رایج در تل اسپید نورآباد 71: 6 ، 3، 6: 1ی برگشته به خارج )شکلدار با لبههای گردنکوزه

1116, fig. 3. 31: TS 11; fig.3. 31: TS 336; fig. 3. 716: TS 371) .است 

گر م لکی لرستان است )شیشهدر سرخ دُ 3ی آهن ی گردشده نیز از اشکال رایج دورهدار با لبهی دهانه تنگ گردنکوزه

( نیز گزارش 73: طرح 17، 7313می سیلک )فهی 3ی آهن های مربوط به دوره(. این گونه کوزه از الیه71: طرح 766، 7313

 شده است.

 گیرینتیجه

 ی هخامنشی دارد و گاهی جداسازی آنها بسیار مشکل است. شباهت بسیار زیادی به سفال دوره 3سفال آهن 

هاای  اغلب به رنگ نارنجی و نخودی نارنجی با ماده چسباننده ماسه، شن ریز؛ سنگ ریزه و دانه 3های مربوط به دوره آهن سفال

ها چرخ ساز شوند. کیفیت پخت آنها خوب و تعدادی نیز مغزشان خاکستری تیره یا روشن است. بیشتر سفالسفید رنگ دیده می

دار صیقلی شده که اثر صایقل را باه   های پوششای دارند. سطح تعدادی از سفالو تعدادی از آنها پوشش گلی غلیظ قرمز و قهوه

گوش و گرد با نقاوش فشااری بار    اری از آنها تزئیناتی به شکل نوارهای برجسته با مقطع سهتوان دید. شمشکل خطوط افقی می

 ها خورده شده و از بین رفته است.سطح آنها، نقوش کنده نیشگونی و زنجیری شکل و خطوط پهن کنده دارند. سطح بیشتر سفال

شوند. ها نیز کمتر در دشت دیده میشد. این محوطه از دوره هخامنشی نیز تعداد زیادی محوطه و گورستان طی بررسی شناسایی

های کم ارتفاع طبیعی قرار دارند. سفال دوره هخامنشی شباهت بسیار زیادی به سفال ها یا بر سطح تپهها در دامنه کوهبیشتر آن

 سیار مشکل است.و سلوکی دارد به طوریکه در بعضی مواقع جداسازی آنها از یکدیگر ب 3دوره آهن 

ها در دو گونه ظریف با ها مشابه با سفال هخامنشی فارس و خوزستان است. سفالل هخامنشی به دست آمده از سطح محوطهسفا

ای، کرم، خاکستری ای، نخودی، قرمز قهوههای گونه ساده به رنگ نارنجی، نخودی قهوهشوند. سفالپوشش قرمز و ساده دیده می

هاا  ی آنها اساتفاده شاده اسات. تعادادی از سافال     و ذرات سفید ریز و درشت در خمیرهو بژ هستند. ماسه، شن ریز، سنگ ریزه 

-ها معمولی و تعداد کمی نیز بسیار خشن هستند. بیشتر سفالاند. بیشتر سفالفرسوده و خورده شده و تعدادی نیز رسوب گرفته
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و کرم و تعدادی تزئیناتی به شاکل نوارهاای   های مطالعه شده چرخ ساز و پخت آنها کافی است. تعدادی پوشش به رنگ نخودی 

هاا بسایار خشان و از    برجسته با مقطع گرد دارند که بر سطح آنها شیارهای مایل کنده افقی ایجاد شده است. شاماری از سافال  

 ی آنها استفاده شده است. سنگ ریزه در خمیره

ی آنها و از ماسه و ذرات ریز سفید در خمیره گونه ظریف با پوشش قرمز معموالً به رنگ نارنجی و قرمز نارنخی هستند

شود. سطح تعدادی از ای دیده میاستفاده شده است. پخت آنها خوب و معموالً بر سطح خارجی آنها پوشش قرمز یا قرمز قهوه

 توان دید.آنها صیقلی است که اثر صیقل را با شکل خطوط عمودی یا افقی می

به دست  3های آهن ی آنها با سفالهای فارسان و مقایسهیافت شده از محوطه و هخامنشی 3های آهن ی سفالمقایسه

ی آهن دهد که ساخت بسیاری از اشکال دورهغرب و مرکز فالت ایران نشان میآمده از مناطق مختلف ایران به ویژه غرب، شمال

 ی هخامنشی نیز تداوم داشته است در دوره 3

 

 
 و هخامنشی 3ی آهن سفالهای دورهمنتخبی از طرح   -2شکل 

 

 1شکل  و هخامنشی 3ی آهن های تطبیقی سفالهای دورهتوصیفات و نمونه

ره
ما

ش
 

. رنگ خمیره 3پخت  -3. نوع ساخت 1. شکل ظرف 1 توصیفات

تزئینات 11. کیفیت سطح )برون/درون( 6. شاموت 1)برون/درون/مغز( 

پوشش و پرداخت سطح . 3. پوشش و پرداخت سطح برونی 1)برون/درون( 

 درونی

 های تطبیقینمونه

. ماسه و ذرات ریز سفید 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 7

 (FS 3) . غلیظ نخودی کرم3. غلیظ نخودی کرم 1. متوسط، متوسط 6

 

 ,Boucharlat 7311. ماسه و ذرات ریز سفید 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1
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 و هخامنشی 3ی آهن منتخبی از طرح سفالهای دوره -3شکل 

 fig. 11: 73 (FS 3) . غلیظ نخودی کرم3. غلیظ نخودی کرم 1متوسط، متوسط . 6

. متوسط، 6. ماسه 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 3

 (FS 731) متوسط 

 

. 1. نخودی نارنجی، نخودی نارنجی، نخودی نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 3

 (FS 711). متوسط، متوسط 6ماسه و شن ریز 

 

. 6. ماسه 1. نارنجی قرمز، نارنجی قرمز، نارنجی قرمز 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 (FS 731) . غلیظ خاکستری3. غلیظ خاکستری 1متوسط، متوسط 

: 71، شکل7311بومر 

713 

Young 7363, fig. 

31: 1 

. ماسه و ذرات ریز سفید 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 6

 (FS 3) . غلیظ نخودی کرم3. غلیظ نخودی کرم 1. متوسط، متوسط 6

 

. ماسه، شن ریز و ذرات 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 (FS 13) . غلیظ سیاه3. غلیظ سیاه 1متوسط، متوسط . 6ریز سفید 

 

. ماسه، 1. نارنجی قرمز، نارنجی قرمز، نارنجی قرمز 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

. غلیظ 3. غلیظ نخودی کرم 1. متوسط، متوسط 6شن ریز و ذرات ریز سفید 

 (FS 713) نخودی کرم

 

. ماسه و ذرات ریز سفید 1رنجی . نارنجی، نارنجی، نا3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 3

 (FS 11) . غلیظ نخودی کرم 1. متوسط، متوسط 6

Boucharlat 7311, 

fig. 11: 11 

Young 7313, 

Fig.31: 11 

. 6. ماسه و شن ریز 1. نارنجی، نارنجی، خاکستری 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 71

 (FS 736)متوسط، متوسط 

: 761، 7313گر، شیشه

36 

Zaidi et al 1116, 

Fig. 6211: MSP 

313 

Zagarell7311, 

Fig.1: 13 
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 3 و هخامنشی شکل 3ی آهن های تطبیقی سفالهای دورهتوصیفات و نمونه
شماره

. رنگ خمیره 3پخت  -3. نوع ساخت 1. شکل ظرف 1 توصیفات 

تزئینات 11کیفیت سطح )برون/درون(  .6. شاموت 1)برون/درون/مغز( 

. پوشش و پرداخت سطح 3. پوشش و پرداخت سطح برونی 1)برون/درون( 

 درونی

 های تطبیقی نمونه

. شن ریز و ذرات 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 7

 (FS 716) . غلیظ کرم 1. متوسط، متوسط 6ریز سفید 

Zaidi et al 1116, Fig 

6217: MSP. 7111 

، شکل 7313استروناخ، 

71:711 

. متوسط، 6. ماسه 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 (FS 11). غلیظ کرم 1متوسط 

 

. ماسه و ذرات ریز 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 3

 FS) ای قرمز. غلیظ قهوه3قرمز  ای. غلیظ قهوه1. ظریف، ظریف 6سفید 

731) 

Zaidi et al 1116, Fig 

6217: MSP 7111 

ّMiroschedji 7311, fig. 

1: 1 

: 711، شکل 7313استروناخ 

1 

. ماسه و ذرات ریز 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 3

 FS) قرمزای . غلیظ قهوه3ای قرمز . غلیظ قهوه1. ظریف، ظریف 6سفید 

731) 

Zaidi et al 1116, Fig 

6217: MSP 7111 

ّMiroschedji 7311, fig. 

1: 1 

: 711، شکل 7313استروناخ 

1 

. متوسط، 6. ماسه 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 (FS 3) . غلیظ کرم1متوسط 

 

. ماسه و ذرات ریز 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 6

 (FS 731). غلیظ کرم 1. ظریف، ظریف 6سفید 

 7: 11، 7313شهمیرزادی، 

. 1. نارنجی قرمز، نارنجی قرمز، نارنجی قرمز 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 (FS 767). ظریف، ظریف 6ماسه و ذرات ریز سفید 

 3: 1شکل  ،7311بومر، 

. ظریف، 6. ماسه 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 (FS 713) . قرمز3. غلیظ قرمز 1ظریف 

Young 7363, fig.31: 71 

Delougaz & Kantor 

7336, pl. 13: A 
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 و هخامنشی 3ی آهن منتخبی از طرح سفالهای دوره  -4شکل 

 

 3شکل  و هخامنشی 3ی آهن سفالهای دورههای تطبیقی توصیفات و نمونه

ره
ما

ش
 

. رنگ 3پخت  -3. نوع ساخت 1. شکل ظرف 1: توصیفات

. کیفیت سطح 6. شاموت 1خمیره )برون/درون/مغز( 

. پوشش و پرداخت 1تزئینات )برون/درون( 11)برون/درون( 

 . پوشش و پرداخت سطح درونی3سطح برونی 

 های تطبیقینمونه

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 7

 (FS 713). متوسط، متوسط 6ماسه و شن ریز

 

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 FS) . غلیظ قرمز3. غلیظ قرمز 1. ظریف، ظریف 6ماسه 

773) 

 

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 3

 FS) . غلیظ قرمز3. غلیظ قرمز 1. متوسط، متوسط 6ماسه 

731) 

Young 7363, fig. 33: 

73 

Young 7361, fig. 6: 1 

. ظریف، 6. ماسه 1. بژ، بژ، بژ 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 3

 (FS 733) . غلیظ قرمز3. غلیظ خاکستری تیره 1ظریف 

 

. 1نجی . نارنجی، نارنجی، نار3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

. 3. غلیظ قرمز 1. ظریف، ظریف 6ماسه و ذرات ریز سفید 

 (FS 711) غلیظ قرمز

 

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 6

. غلیظ 1. متوسط، متوسط 6ماسه و ذرات ریز سفید 

 (FS 3) . غلیظ نارنجی روشن3نخودی 

 713: 73، شکل 7311بومر، 

. نخودی نارنجی، نخودی 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

 (FS 731). متوسط، متوسط 6. ماسه 1نارنجی، خاکستری 
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. 1. نارنجی، نارنجی، خاکستری 3. کافی 3. چرخ 1. کاسه 7 1

. رقیق 1. متوسط، متوسط 6ماسه و ذرات ریز شن ریز 

 (FS 711) نخودی 

 

 

 
 و هخامنشی 3آهن ی منتخبی از طرح سفالهای دوره -5شکل 

 

 1شکل  و هخامنشی 3ی آهن های تطبیقی سفالهای دورهتوصیفات و نمونه

ره
ما

ش
 

. 1. رنگ خمیره )برون/درون/مغز( 3پخت  -3. نوع ساخت 1. شکل ظرف 1: توصیفات

. پوشش و پرداخت 1تزئینات )برون/درون( 11. کیفیت سطح )برون/درون( 6شاموت 

 طح درونی. پوشش و پرداخت س3سطح برونی 

 های تطبیقینمونه

. شن ریز و 1ای روشن ای روشن، قهوهای روشن، قهوه. قهوه3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 7

 (FS 3) ای روشن. غلیظ قهوه3. متوسط، متوسط 6ذرات ریز سفید 

Petrie et al 1116: Fig 32713: TS. 111 

Khosrowzadeh & Zaidi Fig 32733: 

TNP. 1716 

. ماسه 1. خاکستری تیره، خاکستری تیره، خاکستری تیره 3. کافی 3. چرخ 1 . کوزه7 1

 (FS 3) . غلیظ خاکستری روشن3. غلیظ خاکستری روشن 1. متوسط، متوسط 6

Petrie et al 1116: Fig 32771: TS 733 

Khosrowzadeh & Zaidi 1116: Fig 

32733: TNP 1711 

 3: 771، شکل 7313استروناخ 

. 1. متوسط، متوسط 6. ماسه1. نخودی، نخودی، نخودی 3. کافی 3چرخ  .1. کوزه 7 3

 (FS 3) . غلیظ کرم3غلیظ کرم 

Petrie et al 1116, Fig. 3. 713: TS 161 

. ماسه و 1. نخودی روشن، نخودی روشن، نخودی روشن 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 3

 (FS 3) . رقیق نخودی1. متوسط، متوسط 6ذرات ریز سفید 

 73: طرح 17، 7313میرزادی، شه

. 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

 (FS 736) متوسط، متوسط 

Petrie et al 1116, fig. 3. 771: TS. 763 

. شن ریز و ذرات 1. نخودی سبز، نخودی سبز، نخودی سبز 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 6

 (FS 736) . متوسط، متوسط 6ریز سفید 

Petrie et al 1116, fig. 3. 31: TS. 171 

. شن ریز و 1. نخودی قرمز، نخودی قرمز، خاکستری روشن 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

 (FS 13) ای. غلیظ قهوه1متوسط، متوسط  .6ذرات ریز سفید و مواد گیاهی 

 

 . شن ریز و 1. نخودی قرمز، نخودی قرمز، خاکستری روشن 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1
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 (FS 13) ای. غلیظ قهوه1. متوسط، متوسط 6ذرات ریز سفید و مواد گیاهی 

 

. 1متوسط . متوسط، 6. ماسه 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 3

 (FS 713) . رقیق نخودی3رقیق نخودی 

Petrie et al 1116, fig. 3. 31: TS. 336 
 

. 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 71

 (FS 3) ای. غلیظ قهوه1متوسط، متوسط 

 

شن ریز و ذرات ریز سفید و . 1. نخودی، نخودی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 77

 (FS 773) ای. غلیظ قهوه1. متوسط، متوسط 6مواد گیاهی 

 3: 773، شکل 7313استروناخ، 

Zaidi et al 1116, fig. 6. 13: MSP 311 

Delougaz & kantor, PL. 11: BB 

. شن ریز و 1. قرمز روشن، قرمز روشن، قرمز سبز روشن 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 71

 (FS 711) . غلیظ کرم1. متوسط، متوسط 6یز ذرات ر

Zagarell, 7311, fig. 1: 76 

 

 
 و هخامنشی 3ی آهن منتخبی از طرح سفالهای دوره -6شکل 

 

 6و هخامنشی شکل  3ی آهن های تطبیقی سفالهای دورهتوصیفات و نمونه
ره

ما
ش

 

. 3پخت  -3. نوع ساخت 1. شکل ظرف 7: توصیفات

. کیفیت 6. شاموت 1)برون/درون/مغز( رنگ خمیره 

. پوشش 1تزئینات )برون/درون( 11سطح )برون/درون( 

. پوشش و پرداخت سطح 3و پرداخت سطح برونی 

 درونی

 های تطبیقینمونه

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 7

. غلیظ 1. متوسط، متوسط 6شن ریز و ذرات ریز سفید 

 (FS 717) نخودی

: 766، 7313گر، شیشه

 71طرح 

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

 FS) . متوسط، متوسط 6شن ریز و ذرات ریز سفید 

731) 

 

. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. دیگچه 7 3

. غلیظ 1. متوسط، متوسط 6. شن ریز و مواد گیاهی 1

Petrie et al 1116, 

fig. 3. 716: TS. 371 
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 (FS 3) . غلیظ قرمز3قرمز 

. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. دیگچه 7 3

 FS) . متوسط، متوسط 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1

731) 

Zagarell, 7311, fig. 

1: 76 

. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. دیگچه 7 1

. 1. متوسط، متوسط 6سفید . شن ریز و ذرات ریز 1

 (FS 13) غلیظ کرم

 

. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. دیگچه 7 6

 FS) . غلیظ قرمز1. متوسط، متوسط 6. شن ریز 1

731) 

 

. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. دیگچه 7 1

. غلیظ 3. ظریف، ظریف 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1

 (FS 716) قرمز

 

. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. دیگچه 7 1

. غلیظ 1. متوسط، متوسط 6. ماسه و ذرات ریز سفید 1

 (FS 713) قرمز

 

. نارنجی قرمز، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. دیگچه 7 3

. شن ریز و ذرات ریز سفید و مواد 1قرمز، نارنجی قرمز 

 FS) ایز قهوه. غلیظ قرم1. متوسط، متوسط 6گیاهی 

711) 

 

 
 و هخامنشی 3ی آهن منتخبی از طرح سفالهای دوره -7شکل 
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 1و هخامنشی  3ی آهن های تطبیقی سفالهای دورهتوصیفات و نمونه

ره
ما

ش
 

. رنگ 3پخت  -3. نوع ساخت 1. شکل ظرف 7 :توصیفات

. کیفیت سطح 6. شاموت 1خمیره )برون/درون/مغز( 

. پوشش و 1)برون/درون( تزئینات 11)برون/درون( 

 . پوشش و پرداخت سطح درونی3پرداخت سطح برونی 

 های تطبیقینمونه

. نخودی قرمز، نخودی قرمز، 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 7

. متوسط، 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1نخودی قرمز 

 (FS 3) ای روشن. قهوه1متوسط 

 

خاکستری . خاکستری روشن، 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

. متوسط، 6. شن ریز و درشت 1روشن، خاکستری روشن 

 (FS 31) . نقش افزوده طنابی1متوسط 

 

. نارنجی قرمز، نارنجی قرمز، 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 3

. متوسط، 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1نارنجی قرمز 

 (FS 773) . غلیظ نخودی1متوسط 

 

-ای، نارنجی قهوهنارنجی قهوه. 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 3

.  1. متوسط، متوسط 6. شن ریز و ماسه 1ای، خاکستری 

 ای روشن. غلیظ قرمز قهوه3ای روشن غلیظ قرمز قهوه

(FS 713) 

، 7313شهمیرزادی، 

 1: طرح 13

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

نقوش  .1. متوسط، متوسط 6ماسه و ذرات ریز سفید 

 (FS 713) برجسته و کنده

، 7313شهمیرزادی، 

 1: طرح 13

. نخودی، نخودی، خاکستری 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 6

. متوسط، 6. ماسه، شن ریز و ذرات ریز سفید 1روشن 

. غلیظ کرم 1. نقوش برجسته با تزئینات فشاری 1متوسط 

 (FS 716) سبز

، 7313شهمیرزادی، 

 1: طرح 13

. 1. نارنجی، نارنجی، نارنجی 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

. نقوش برجسته و 1. متوسط، متوسط 6ماسه و شن 

 (FS 736) . غلیظ کرم1فشاری 

: 113، 7313گر، شیشه

 116طرح 
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 و هخامنشی 3ی آهن منتخبی از طرح سفالهای دوره  -8شکل 

 

 1شکل و هخامنشی  3ی آهن های تطبیقی سفالهای دورهتوصیفات و نمونه

ره
ما

ش
 

. رنگ 3پخت  -3. نوع ساخت 1. شکل ظرف 7: توصیفات

. کیفیت سطح 6. شاموت 1خمیره )برون/درون/مغز( 

. پوشش و 1تزئینات )برون/درون( 11)برون/درون( 

 . پوشش و پرداخت سطح درونی3پرداخت سطح برونی 

 های تطبیقینمونه

ودی قرمز، نخودی قرمز، . نخ3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 7

. متوسط، 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1نخودی قرمز 

 (FS 11) . تزئینات کنده1متوسط 

: 113، 7313گر، شیشه

 111طرح 

. نارنجی روشن، نارنجی روشن، 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

. متوسط، 6. ماسه، شن ریز و ذرات ریز سفید 1خاکستری 

 (FS 716) غلیظ کرمی. 1. نقوش کنده 1متوسط 

: 113، 7313گر، شیشه

 111طرح 

. ماسه، 1. نارنجی، نارنجی، بژ 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 3

. غلیظ 1. متوسط، متوسط 6شن ریز و ذرات ریز سفید 

 (FS 733) نخودی

 

. 1. نارنجی، نارنجی، خاکستری 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 3

. افزوده 1متوسط . متوسط، 6شن ریز و ذرات ریز سفید 

 (FS 736) زنجیری شکل

 

. نارنجی روشن، نارنجی روشن، 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

. متوسط، متوسط 6. ماسه، شن ریز و ذرات ریز سفید 1بژ 
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 (FS 716). غلیظ کرم1. نقوش برجسته زنجیری 1

ای، ای، قرمز قهوه. قرمز قهوه3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 6

. متوسط، 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1ای قرمز قهوه

. غلیظ 1. نقوش استامپی، فشاری و برجسته 1متوسط 

 (FS 731) نخودی سبز

، 7313شهمیرزادی، 

 6: طرح 13

. نارنجی قرمز، نارنجی قرمز، 3. کافی 3. چرخ 1. کوزه 7 1

. متوسط، 6. شن ریز و ذرات ریز سفید 1نارنجی قرمز 

 (FS 731) ظ نخودی. غلی1. نقوش کنده 1متوسط 

 

 

 منابع
(، ترجمه حمید 7361تا سال  7367های انجام شده توسط مؤسسه مطالعات ایرانی بریتانیا )از سال (، پاسارگاد گزارشی از کاوش7313دیوید، )استروناخ،  .7

 خطیب شهیدی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.

ی هخامنشی در از دوره IIنشینی شهریاری ی کوچهای کاوش در محوطهتحلیل داده»(، 7333) سعید ذوالقدر،اسماعیلی جلودار، محمد اسماعیل و  .1

 .713تا  11ی شناسی ایران، از صفحههای باستان، پژوهش«ی بیرگان کوهرنگ بختیاریمنطقه

ولفرایم به کوشش  7363-7361های ها و تحقیقات سالکاوش ی زیر نقش برجسته داریوش. بیستون،های عصر آهن از تنگه(، سفال7311بومر، ر. م. ) .3

 و گردشگری.کالیس و پتر کالمایر. ترجمه فرامز نجد سمیعی، انتشارات سازمان میراث فرهنگی 

وردی: محوطه ی می فارس در دوره هخامنشی )نمونهگری شرق ایران با حوزهی تطبیقی صنعت سفالمطالعه»(، 7331زهبری، زهره و رضا مهرآفرین، ) .3

 .31تا  11تحلیل هنر و فن، شماره نخست، بهار و تابستان، از صفحه _ی علمی، دوفصلنامه«دهانه غالمان(

(، 3شناسی )های باستان، سلسله گزارش7313-7313ششم -دم لکی، کوهدشت، لرستان، فصل دومی سرخ(، گزارش کاوش محوطه7313گر، آ. )شیشه .1

 شناسی.ی باستانفرهنگی و گردشگری، پژوهشکدهتهران پژوهشگاه میراث 

، مجله «جمشیدهای صفه تختشناختی بخشی از عملیات الیروبی آبراههجمشید گزارش باستانکاوش در تخت»(، 7313چاوردی، علیرضا، )عسکری .6

 .33تا  37پارسه، از صفحه 

 .، تهرانانتشارات سمتی اول قبل از میالد، شناسی و هنر ایران در هزاره(، باستان7313حسن، )طالیی،  .1

شناسی کشور ، پژوهشکده باستان«شناسی کاخ شورا تخت جمشیددهی؛ حفاظت، مرمت و باستانبرنامه سازمان» (، 7337چاوردی، علیرضا، )عسکری .1

 پاسارگاد، تخت جمشید.-بنیاد پژوهشی پارسه

شناسی، ناشر پژوهشکده باستانشناختی میاناب شوشتر، های باستانبررسی ره هخامنشی،بندی سفال دوتوصیف و طبقه (،7313عطایی، محمدتقی، ) .3

 تهران.

ی موردی: محوطه ی فارس در دوره هخامنشی )نمونهگری شرق ایران با حوزهی تطبیقی صنعت سفالمطالعه»(، 7331زهبری، زهره و رضا مهرآفرین، ) .71

 .33تا  17اول بهار و تابستان، از صفحه ، هنر و فن، سال اول شماره «دهانه غالمان(

 (، سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر، انتشارات ققنوس، تهران.7313فرد، سیف اهلل، )کامبخش .77

 .73تا  3، از صفحه شناسی و تاریخ، سال پنجم شماره دوم، بهار و تابستان، مجیه باستان«شناسی و سفالباستان»(، 7311مجیدزاده، یوسف، ) .71

شناسی، دوره ، مجله مطالعات باستان«شناسی در حوضه آبخیز کارون شمالی )استان چهارمحال و بختیاری(مطالعات باستان»(، 7311اصغر، )نوروزی، علی .73

 .711-767، از صفحه 1شماره 7

 
14. Atai. M. T., Boucharlat. R., (2118), An  Achaemenid  pavilion  and other remains in Tang-i Bulaghi, ARTA, 

Tang-i Bulaghi Reports 4: TB 95-34, PP 1-33. 

 

15. Boucharlat R., and Perrot J,. and Ladiaray D., (1897), Les Niveax Post achemends a Suse, Secture Nord: 

Historique des Recherches. Cahiers de la Delegation Archeologic Francaise en Iran 15: 249-311. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ن شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش ملی باستا                                

 

19 

 

16. Zagarell, A., (1892), The Prehistory of the Northeast Bakhtiyari Mountains, Iran The Rise of a Highland Way of 

Life,  Wiesbaden: In Kommission bei Ludwig Reichert Verlag. 

17. Weeks. L.R., Alizadeh. K.S., Niakan. L. and K. Alamdari (Trench A) Khosrowzadeh. A. and Zeidi M., (Trench 

B), (2116), Excavations at Tol-e Nurabad, The Mamasani Archaeological Project Stage One A report on the first 

two seasons of the ICAR - University of Sydney expedition to the Mamasani District, Fars Province, Iran, 

Publisher: Iranian Center for Archaeological Research, Deputy of Research. 

19. Petr. C.A.,  Asgari Chaverdi A. and Seyedin M., (2116), Excavations at Tol-e Spid, , The Mamasani 

Archaeological Project Stage One A report on the first two seasons of the ICAR - University of Sydney 

expedition to the Mamasani District, Fars Province, Iran, Publisher: Iranian Center for Archaeological Research, 

Deputy of Research. 

18. Delougaz. P., and  Kantor. H.J., eds. ( 1886 ), Chogha Mish Volume 1: The First Five Seasons of Excavations 

1861 – 1871 . Chicago. 

21. Miroschedji. P. de.,  ( 1897 ), “  Fouilles du chantier Ville Royale II à Suse (1875 – 1877), II. Niveaux d ’  é 

poques ach é m é nide, s é leucide, parthe et islamique   ” ,  DAFI  15 : 11  –  136 . 

21. Yang. T. C., (1865), A Comparative Ceramic Chronology for Western Iran (1511-511), Iran 3: 53-95. 

22. Yang. T. C., (1868), Excavition at Godin Tepe: First Progress Report, Ontario. 

23. Yang. T. C., and Levine L. D., (1874), excavation of the Godin Project: Second Progress Reports, Ontario. 

24. Zagarell. A., (1892), The Prehistory of Norteast Bakhtiari Mountains, Iran: The Rise of a ighland Way of Life. 

Beihefte zum Tubinger Atlas des Vorderen Orient. 42. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden. 

25. Zaidi M., McCall B., and Khosrowzadeh A., (2116), Chapter 5. Servey of Dasht-e rostam-e Yek and Dasht-e 

Rostam-e Do , in D.T. potts, K. Roustaei (eds) The Mamasani Archaeological Project Stage 1: a Report on the 

First Two Season of the Survey of Farsan 3 to the Mamasani District, Fars Province, Iran, Tehran. 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

