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 محمد اقبال چهری
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 چكیده

شود که بعدها به سنت در شمال غربی ایران و زاگرس مرکزی سنت سفالی همگونی رایج  می ،همزمان با عصر مس و سنگ میانه

کوهی زیادی وجود دارند که این سنت در آنها شناسایی شده های میانمرکزی دشت سفال دالمایی معروف شد. در حوزه زاگرس

های نوع سفالشاخص با محوطه  7دارای  ،1833و  1831های سال بررسی باهرسین یكی از این نواحی است که  منطقه است.

ه، تپه چغا سبز، قبرستان قدیم بلوردی و ای نازلیان، تپه شیران بیشه میرمینک، تپه حمیل گوهرهمحوطهدالمایی است که شامل 

تا ست ا برآنای کتابخانهو شناسی های باستانای و ترکیبی از دادهبا روش مطالعات مقایسهمقاله . این استتپه پشت خورتاو 

که منطقه ت توان گفها میقرار دهد. با توجه به بررسیو ارزیابی دشت هرسین را مورد مطالعه نوع دالمایی  سنت سفال همگون

و به عنوان یكی  بوده استبا نواحی آذربایجان، ماهیدشت و کنگاور  دارای ارتباطات فرهنگیهرسین در دوره مس و سنگ میانه 

از مسیرهای اصلی گسترش سنت سفال دالما از مناطق شمالی تر به محوطه های شمالشرقی لرستان نظیر کاکاوند، دلفان و 

  .الیشتر بوده است

 زاگرس مرکزی، دشت هرسین، مس و سنگ میانه، سفال دالمایی یدی:واژگان کل
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 مقدمه 

ق. م، جوامع  0033-8333شود. در حدود ازتاریخی ایران محسوب می ها پیش ترین دوره، یكی از مهم2دوران مس و سنگ

(. هنریكسون این دوره را 1: 1833)طالیی، رسد گرفته، به اوج شكوفایی خود می روستایی اولیه که قبل از دوران نوسنگی شكل

به سه بخش متفاوت تقسیم کرده است. دوران اولیه مس و سنگ مربوط به هزاره پنجم ق. م است، مس و سنگ میانه مربوط به 

باشد شود و دوران متأخر که دوره پیش از عصر برنز میهزاره چهارم ق.م و خود به سه مرحله )اولیه، میانه، متأخر( تقسیم می

باشد و از جایی به جای دیگر متفاوت است. بندی بر اساس مناطق محلی میباشد. این تقسیممربوط به اواسط هزاره سوم ق. م می

  (.Henrickson, 1330: 66است ) 0-1توان گفت این دوره همزمان با عبید می

 دوره کالكولتیك میانی

شت کنگاور و دشت ماهیدشت حاکی از گسترش و رشد روز افزون گرفته در منطقه زاگرس و خصوصاً د مطالعات انجام

فاز کوچكی است که  X(. گودین 17: 1831باشد )مترجم، استقرارهای این دوره نسبت به دوره قبل یعنی مس و سنگ قدیم می

وره باشد که این شده است و ممكن است مشابه فاز شهن آباد یا قسمتی از آن باشد این د سفال شناسایی چندتكهفقط با کشف 

شناسی در دو  های باستاندوره میانی مس و سنگ از کاوش .(110: 1832باشد )هول، دوره جز روستانشینی قدیم و میانه می

هایی از دو محل ترین دشت نیمه غربی ایران است سفالگابی و گودین تپه بدست آمد. در غرب که ماهیدشت بزرگ محل تپه سه

هایی شناسایی شد، در نهاوند در مجاورت دشت کنگاور دست آمده است در بررسی از سطح کوه تپه سفالسیاه بید و چغاماران ب

نگاری در  این دوره بر اساس توالی الیه(. Vitalia and Henrikson, 1337: 020)هایی از سطح تپه گیان بدست آمد سفال

 به معطوف آن سفالي سنت و دالما فرهنگ گسترش شده است. ییشناسا های سیاه بید و چغا مارانو تپه Bگودین تپه و سه گابی 

قفقاز  حوزه و عراق شمال جمله از ايران كنوني سياسي از مرزهاي خارج در همچنين و مركزي زاگرس از بخشي و ايران شمال غرب

 گرفته استانشناختي صورتب پژوهشهاي اخير سال دو يكي در اما شود؛ خاص مي طور به كنگاور و ماهيدشت دشتهاي و عام طور به

 .(2931وند،است )حيدريان، زيني فرهنگ اين از بزرگتري گسترة از حاكي

 X)دالما )گودين  دوره

ای در جنوب غربی دریاچه ارومیه و در چند صد متری روستای دالما قرارگرفته است. از نام تپه Xدوره دالما یا همان گودین 

آباد این ظروف به صورت محدود و ورت گسترده پراکنده شده است. در همدان تا خرمهای این دوره در کرمانشاه به صسفال

و  گابی نوع سفال؛ سه 8دارای  .اشغال شده است مرحله شهن آباد پس از(. این دوره Hamlin:1370،117پراکنده بدست آمد )

د برای این دوره در زاگرس مرکزی در باشد. بهترین شواهنوع سفال دالمایی که شامل دالمای منقوش و دالمای فشرده می

های کنگاور سفال دالما بدست شده است عالوه بر این از تعدادی از سایت گودین شناسایی XYZگابی و تپه سه Bهای  کاوش

ز در تپه گیان نی ینهاین زم و اندآمده دست در ماهیدشت سفال دالما و سفال عبید با یكدیگر به(. HenrickSon: 1330،63آمد )

های نوع عبید است. در نهایت، در بخشی کوچک اما مشخص از های مطلق مشابه سفالهای دالمایی در الیهصادق است؛ سفال

گابی جدید که هر دو از سفال منقوش دورة سه .منقوش نوع عبید ظاهر شده است هایگابی، سفالهای دورة دالمایی تپه سهالیه
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دهد ند. همه این موارد نشان میاهای ماهیدشت و تپه گیان مشابهها به سفالمایهرنگ و نقش؛ اما از نظر خمیره، هستند متمایز

شده در این مكان همزمان است و تاریخ  عبیدی یافت هشده از ماهیدشت حداقل با قسمتی از مجموعهای دالمایی یافتکه سفال

های دهنده اولین ظهور سفال قول است. اینكه این تاریخ نشانثابت پایان هزاره پنجم ق.م برای ظهور سفال عبید در ماهیدشت مع

اند، نامشخص باقیمانده است. پایان دوره  های دالما حضورداشتههای عبیدی پیش از ظهور سفالنوع عبید است یا اینكه سفال

 Levine andباره ر اینمنبع برای بحث د ینتر گابی مهم عبید همانند آغاز آن نامشخص است. مواد فرهنگی توالی گودین/سه

MacDonald,1363:06)). که ظروف با نقش فشرده دالما و ظروف منقوش عبید در کمتر از دوازده تپه باستانی ماهیدشت  ینا

محوطه وجود داشته است حاکی از آن است که یا سفال نخودی  117های نخودی منقوش در که سفال یدرحال است.  شده یدهد

های دالما که شده است. با توجه به پراکندگی کم سفالمی دادوستدنوع سفال دالما در این ناحیه به ندرت  دوام بیشتری داشته یا

زیستگاهای دالما در این نواحی است به عبارت دیگر نوعی  نبوددامنه عبور از آذربایجان تا کنگاور است اندک بودن آنها احتماالً 

های (. با توجه به داده133: 1832شده است )هول، دالما وارد منطقه ماهیدشت میدادوستد در آن ناحیه رواج داشته که سفال 

 0733توان دوره مس و سنگ میانی را به سه قسمت تقسیم کرد؛ کل طول این دوره از سفالی که از این مناطق بدست آمده می

 III 8733- 0333میانه  ؛ وق.م 0033تا  II 0333 یانهم.م. ق I 0033- 0733 یانهمق.م. است. فاز مس و سنگ  8733ق.م. تا 

سفال هستند اگرچه  ترین دره )کنگاور و نهاوند( و غربی )ماهیدشت( از مناطق متفاوت تولیدق.م. است. در طول این دوره شرقی

 Vitalia andهای این دو منطقه متمایز از یكدیگر هستند در یک دوره فرهنگی و مربوط به یک زمان هستند اما سفال

Henrikson, 1337: 020).) 

 منطقه مورد مطالعه:

 جنوب و شرق از دینور، و صحنه به شمال از که است کرمانشاه استان شرقی جنوبواقع در  های شهرستان از هرسین شهرستان

 رضع دقیقه 0 و درجه 80 در هرسین شهرستان( 1 شكل. )است محدود کرمانشاهدورود فرامان  به مغرب از و لرستان استان به

 دریا سطح از آن ارتفاع(. هواشناسی سایت) است گردیده واقع گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 11 و درجه 07 و شمالی

 بستر) متر 1823 ارتفاع حداقل(. 1: 1873 رحیمی،) است تر مرتفع کرمانشاه از متر 172 ترتیب این به که است متر 1032

 کیلومترمربع 1313 حدود شهرستان این وسعت. باشد می( بیستون پروا کوه) متر 8803 عارتفا حداکثر و( گاماسیاب رودخانه

مرتفع   دشت (.کشاورزی جهاد سایت)و شامل دو بخش هرسین و بیستون است دارد فاصله کیلومتر 00 استان مرکز با و است

 آب منابع مناسب و هوایی و آب اصلخیز،ح خاک با بلند های کوه بین ها در دشت این... هرسین، چمچمال، کرمانشاه، هرسین

 در را زندگی همواره و بوده توجه مورد کنون تا دیرباز از دلیل همین دارند؛ به و کشاورزی های فعالیت برای فراوانی استعداد غنی،

 باشد. های حیاتی این منطقه رودخانه گاماسیاب و دینورآب میترین شریاناز مهم .است داده جای خود
 :پژوهش هپیشین

 :نمود اشاره زیر موارد به توان می هرسین منطقه در گرفته انجام کارهای جمله از

 برداری عكس(. 113:1832هول،) شد انجام بار نخستین برای که میالدی 1381 سال در گدار توسط هرسین محدوده بررسی

 ,Schmidt. 1876:اشمیت) بود مناطق این جز نیز هرسین که اشمیت 1386-1380 سالهای در ایران باستانی شهرهای هوایی

نخستین بررسی های روشمند  ،(Coon,1491) میالدی 1301 سال در نوکو توسط بیستون شكارچیان غار حفاری(. 1491
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و  1303توسط پروژه پیش ازتاریخی ایران به سرپرستی رابرت بریدوود با همان اعضای قدیمی پروژة جارمو عراق طی سالهای 

انجام شد. این تیم اقدام به بررسی سطحی درغارها و محوطه های پیش ازتاریخی استان کرمانشاه نمود و حفاری میالدی  1363

 سال در(. Braidwood, 1491: 3-9هایی آزمایشی و گمانه زنی بروس هو  در پناهگاه صخره ای ورواسی نیزانجام دادند)

 میالدی 1366 یعنی بعد سال در و کرده شناسایی را رادوستینب دوره به مربوط بیستون در خر غار یانگ و اسمیت م 1360

 ،1363 ،1367 سالهای در نوسنگی دوره از دره گنج تپه در اسمیت حفاریهای(. Young&Smith,1499) کردند زنی گمانه

 Smith and) و مورتنسن اسمیت توسط میالدی 1377 سال در هرسین منطقه بررسی(. 1876اسمیت،) میالدی1370، 1371

Mortensen, 1491 ) ،مرآفتاب  مردودر وجدیدترین مطالعات پارینه سنگی انجام شده در منطقه به معرفی سه غار مرتاریک

 و مترجم توسط 1831 سال در هرسین باستانی آثار مستندسازی و شناسایی بررسی، (.Jaubert et al, 2119پرداخته است )

 (.1833چهری،) چهری توسط 1833 سال در منطقه بازنگری طرح ( و 1831  فر، محمدی مترجم،) فر محمدی

 هامواد و روش

سنگ شناسایی شد که از این -محوطه از دوره مس 08(1833و چهری  1831طی دو فصل بررسی در منطقه هرسین )مترجم، 

 و ای کتابخانه لعاتاست. مطا ذیل مراحل شامل تحقیق اجرای روش باشد.دالمایی میگونه های سفال شاخص باحوطه م 7تعداد 

 و اطالعات بندی و طبقه  پیشین مطالعات و شناسی باستان های کاوش ها، بررسی نتایج از استفاده نیز و منابع جامع شناسایی

های دالمایی در ادامه به تفكیک  به محوطه .آماری و علمی های روش کمک به ها آن تحلیل و تجزیه و آمده دست به هایداده

 پردازیم.میشناسایی شده 

 H-739تپه نازلیان، 

جغرافیایی، این  ازنظرشده است.  بیستون شهرستان هرسین در استان کرمانشاه واقع بخش تپه نازلیان در روستای نازلیان از توابع

 وضعیت توپوگرافی ازنظرمتری از سطح دریا است.  1032ارتفاع  و N 80˚ 7ʹ83ʺو  E 07˚ 82ʹ28ʺاثر در مختصات جغرافیایی 

متر و  78و عرض  138صورت بیضوی به طول  تپه از اطراف دارای شیب ناهمگون و مضطرب بوده و سطح قاعده آن تقریباً به

متر است. موقعیت ممتاز این تپه را که در کنار حاشیه رودخانه دینور آب قرارگرفته و  10های اطراف ارتفاع آن از سطح زمین

(. بهترین راه دستیابی تپه از طریق 72-71: 1833نی این تپه را ممتاز نموده است )مترجم، های طوالعالوه بر آن تداوم استقرار

محیطی مكان و وجود رودخانه  ی روستای نازلیان است. با توجه به وضعیت زیستدوراهجاده آسفالته بیستون به دینور در محل 

-حوضه این رودخانه محسوب نمود. با بررسی سطح و دامنه های استقراریعنوان یكی از محوطه توان بهدینور آب این تپه را می

های برداری قطعاتی از این داده های فرهنگی مشاهده شد و طی یک نمونههای متنوعی از سفال و دیگر نمونههای تپه گونه

سنگ میانی تا دوان مس ها را در طیفی ازها، عمدتاً آنآوری گردید. مترجم با نمونه برداری و مطالعه سفالشناسی جمعباستان

 درواقعسفال شبه دالمایی که  1سنگ میانه که شامل: های سفال مسسنگ قدیم، گونهداند. سفال نوع جی مسدوره معاصر می

روی زمینه نخودی  سیاه نقش BOB ( سفال2ی است. گاب سههای مشخصه دوره دار و سفال یی نشاندالماتقلیدی محلی از سفال 

ی با نقش سفال ROB ( سفال نوع8ی است. گاب سهیا سیلیسی دارند که این هم جز مشخصات سفال نوع  شهکه نقوش حالت شی

                                                 
8. Tepe Nâzelyan 

 کرده است گذاری نام H-27مترجم این تپه را  00
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های نقش هندسی دوره نوسنگی مقایسه با سفال ی با شاموت کاه و سبزیجات و قابلگاب سههای دالما و هندسی مشابه نمونه

 است. آمده دست به Ⅲ فال عصر مفرغ منقوش گودینین سچن هممس و سنگ قدیم و  J( سفال 0خصوصاً تپه سراب است، 

 

  H-3 ، میرمینک بیشه شیران تپه

. است شده واقع کرمانشاه استان در هرسین شهرستان مرکزی بخش توابع از میرمینک روستای در میرمینک بیشه شیران تپه

 ازنظر. است دریا سطح از متری 1030 اعارتف N 80˚ 20ʹ36ʺو E 07˚ 03ʹ27ʺجغرافیایی مختصات در اثر این جغرافیایی، ازنظر

 ارتفاع و متر 10 عرض و متر 63 طول به مدور صورت به تقریباً آن قاعده سطح و بوده نامنظم شیب دارای اطراف از تپه توپوگرافی

 وچكیک حاشیه فقط و رفته ازمیان روستایی جاده احداث جهت تپه این جنوبی قسمت. است متر 8 اطراف هایزمین سطح از آن

 عمیق نسبتاً ای¬دره محل این شمالی ضلع در. است واقع کریا سور پری کوه دامنه در آثار این. است مانده برجای جنوبی ضلع از

 وضعیت به توجه با. است میرمینک به سرآسیاب روستای جاده طریق از تپه دستیابی راه بهترین(. 30: 1831 مترجم،) است واقع

 رودخانه این حوضه استقراری های¬محوطه از یكی عنوان به توانمی را تپه این تنوره ودخانهر وجود و مكان محیطی زیست

 از متنوعی هایگونه تپه هایدامنه و سطح بررسی با. دارد جریان تپه شمال در حاضر حال در رودخانه این که نمود محسوب

 دوره دالما، دوران از طیفی در را آنها عمدتاً آمده دست به هایسفال نوع اساس بر مترجم. شد مشاهده سنگی ابزار و سفال

 ساخته متنوع هایتكنیک و اشكال با فشرده نوع از دالما دوره های¬سفال مختلف قطعات. داندمی Ⅶ گودین دوره و گابی سه

 دارای نوع زا خشن سفال قطعه چند و گابی سه دوره نوع از BOB هایسفال و عبید-دالما یا DUP نوع هایسفال. است شده

 است. آمده دست به Ⅶ گودین دوره از قرمز غلیظ پوشش

 H-21 ، گوهره حمیل تپه

 ازنظر. است شده واقع کرمانشاه استان در هرسین شهرستان بیستون بخش توابع از گوهره روستای در گوهره حمیل تپه

 در است، دریا سطح از متری 1802 ارتفاع و N 80˚ 21ʹ1/32ʺ و E 07˚ 27ʹ3/36ʺجغرافیایی مختصات در اثر این جغرافیایی،

. دارد قرار گوهره بری سنگ های¬کارخانه پشت در جاده این جنوبی ضلع از متری 133 فاصله به و چهر شاهی پل جاده جنوب

 و 113 عرض 203 طول به بیضی صورت به تقریباً آن قاعده سطح و بوده مالیم شیب دارای اطراف از تپه توپوگرافی وضعیت ازنظر

 گوهره روستای جاده شرق متری 833 در و گوهره روستای شمال اراضی در تپه این. است متر 73/6 هایزمین سطح از آن ارتفاع

 سنگ، مس دوران های-سفال از ای¬مجموعه غیرمجاز حفاران عمیق های¬چاله کنار در.  دارد قرار مصنوعی – طبیعی بافت با

 پل سمت به چهر پل از آسفالته جاده طریق از تپه دستیابی راه بهترین(. 160: 1833 مترجم،) شودمی دیده آهن عصر و مفرغ

 توان-می را تپه این گوهره چشمه وجود و مكان محیطی زیست وضعیت به توجه با. است گوهره فرعی راه نزدیكی در شاهی

 تپه جنوب متری 033 در حاضر الح در چشمه که نمود محسوب چشمه این محدوده استقراری هایمحوطه از یكی عنوان به

 از متنوعی هایگونه تپه هایدامنه و سطح بررسی با. دارد امتداد تپه محدوده تا چشمه این آب پرآب، هایسال در. دارد جریان

 نوع اساس بر مترجم. گردید آوری جمع شناسی باستان های¬داده این از قطعاتی برداری نمونه یک طی و شد مشاهده سفال

 و کاهی های¬سفال نوع از دار نشان دالمای نوع هایسفال. داندمی آهن عصر و جدید سنگمس دوران از طیفی در را آنها هاسفال

 خمیره با Ⅶ گودین دوره قرمز غلیظ گلی پوشش دارای نوع از سفال گابی، سه نوع انگشتی و ناخنی فشرده شكل چند در پوک
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 دست به Ⅱآهن عصر خاکستری سفال و Ⅵ گودین دوره منقوش سفال رنگ،شخو غلیظ قرمز لعاب با ناکافی پخت و خشن

 است. آمده

 H-82،5بلوردی قديم قبرستانتپه 

رمانشاه تپه قبرستان قدیم بلوردی در روستای بلوردی از توابع دهستان چمچال بخش بیستون شهرستان هرسین در استان ک

 از متر 1837ارتفاع  N 80˚ 23ʹ8/00ʺو  07E˚ 23ʹ8/00ʺجغرافیایی شده است. ازنظر جغرافیایی، این اثر در مختصات واقع

 و جنوبی – شمالی جهت در متر 37 طول دارای هكتار( 0/3) تقریباً متر 0300 مساحت با قبرستان تپه است. این دریا سطح

 تپه. است متر 03/8مجاور  هایزمین سطح به نسبت نقطه آن بلندترین ارتفاع است. غربی -شرقی جهت در متر 07 عرض

 0/8 تقریبی ارتفاع به فرهنگی هایالیه از مصنوعی کامالً بافت با ایپشته صورت به شكلی بیضوی تقریباً قاعده سطح با قبرستان

 فرهنگی هایداده اساس بر. است درجه 13 تا 0 مالیم شیب دارای طرف چهار از و آمده بلوردی روستای اراضی میان در متر،

 عنوان به متأخر اسالمیدر دوران  که بوده( سنگ -مس عصر)ازتاریخ  پیش دوران به مربوط استقرارگاهی حوطهم سفال، مانند

 یجنوب غرب کیلومتری 0/2 فاصله در چمچمال دشت جنوبی حاشیه در محوطه این. است قرارگرفته استفاده مورد قبرستان

 سراب آثار. است قرارگرفته بیستون راه یسپل -هرسین جاده شیهحا در قدیم بلوردی روستای غرب کیلومتری 0/1 در و گاماسیاب

 – هرسین آسفالته جاده طریق از محوطه به دسترسی راه بهترین .(1833خورد )چهری، می چشم به گناوه بانام ایخشكیده

 یغرب یجنوب جهت رد روستا مقابل ضلع در( سفلی بلوردی)قدیم  بلوردی روستای باالی اراضی داخل خاکی جاده در کرمانشاه

 سفالی هاینمونه. است بوده آن اصلی عامل یرمجازغ حفاری عمدتاً که شده ریختهوفور  به سفال محوطه روی برهست.  آن

 غیر هایسفال. (33-33های شكلهستند ) یمتقس قابل منقوش غیر و منقوشدودسته  به تپه دامنه و سطح از شده یگردآور

 قرمزرنگ غلیظ گلی پوشش و گیاهی شاموت خاکستری، خمیره با متوسط تا خشن ساز دست هایسفال شامل ساده و منقوش

 ,Young)است  VI و VII گودین های¬سفال با مشابه باشند کهمی جدید کلكولیتیک Red Slip گونه به متعلق که باشندمی

 و مس)کلكولیتیک  دوران به مربوط را تپه ینا فرهنگی ها آثارها و نمونه سفالدادههای سفالینمونه اساس بر چهری (.1363

دارد.  وجود آن زیری هایالیه در نیز قدیم کلكولیتیک و نوسنگی دوره از آثاری وجود احتمال که داندمی جدید و میانه( سنگ

 .است قرارگرفته استفاده مورد قبرستان عنوان به( قاجاری) متأخر اسالمی دوره در محوطه این

 H-80  چغاسبز، تپه

. است شده واقع کرمانشاه استان در هرسین شهرستان بیستون بخش شیرز دهستان توابع از سفلی آباد شاه روستای چغاسبز تپه

 میان در. است دریا سطح از متر 1800 از آن ارتفاع و 80N˚22ʹ0/82ʺو 07E˚81ʹ8/03ʺمختصات در اثر این جغرافیایی، ازنظر

 روستای آسفالته جاده و بزرگ پل محوطه شرقی شمال ضلع متری 333 فاصله در محوطه. دارد قرار کشاورزی های¬زمین

 جنوب حاشیه در اثر طبیعی موقعیت. دارد قرار سفلی آباد شاه روستای غربی جنوب کیلومتری 0 در و سفلی آباد شاه به آباد¬علی

. افتدمی سفلی آباد شاه روستای یکشاورز اراضی میان در نشین شاه کوه جنوبی دامنه متری 1033 و چمچمال دشت شرقی

 منتهی شیرز هایکوه به که باالآمده دشتی سطح از چغاسبز بانام( محوطه غربی شمال در) بزرگی طبیعی تپه روبروی در محوطه

 -شرقی جهت در آن عرض و متر 133 جنوبی-شمالی جهت در آن طول( هكتار 1 تقریباً) متر 3033 تپه این وسعت شودمی

                                                 
0 Ghabrestân e ghadim belverdi 
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 مصنوعی کامالً بافتی با محوطه این. است متر 2 غربی شمال مجاور هایزمین به نسبت آن، باالیی سطح ارتفاع و ترم 30 غربی

 نوع از نرم و ریزدانه بافتی و روشن رنگ با خاکی دارای که باالآمده کشاورزی اراضی میان در و دشت سطح از منفرد صورت به

 در درجه 10 تا 13 بین آن جهت که هست بیضوی کامالً شكلی با اطراف زا مالیمی منظم شیب دارای محوطه هست رسوبی

 باشد نمایان خوبی به آباد شاه روستای کشاورزی اراضی درمیان تپه این که شده باعث محوطه بودن هست. منفرد جهات تمامی

 راه بهترین(. 1833 چهری،) است وسنگ مس دوران در شاخص ایمحوطه متر، 2 عمق به حداقل فرهنگی هایالیه با اثر این

 شمال ضلع متری 333 ی¬فاصله در محوطه که هست کرمی سرماج به آباد علی آسفالته جاده طریق از محوطه به دسترسی

 هایسفال شامل ساده هایسفال هستند. تقسیم قابل منقوش غیر و منقوش عمده گروه دو به هاسفال. دارد قرار آن شرقی

 گودین با مشابه و کلكولیتیک دوران Red Slip نوع از قرمزرنگ غلیظ گلی لعاب و خاکستری ی¬خمیره با بزرگ ساز دست

VII و VI قرمزرنگ، غلیظ گلی لعاب با فشاری دالمای گونه هایسفال شامل که است منقوش هایسفال دوم دسته. هست 

 وجود نخودی زمینه بر تیره ایقهوه رنگ به هندسی نقوش با هاییسفال همچنین. شودمی گیاهی شاموت و خاکستری خمیره

 ظریف تا متوسط شكل ایکاسه ظروف به متعلق و ساز دست ها¬سفال است. این پوشانده را سفال سطح تمامی نقش که دارد

 کلكولیتیک دوران منقوش هایسفال زمره در ذکرشده هاینمونه. هستند خوب نسبتاً پخت با گیاهی شاموت دارای که هست

 برای محوطه این چهری(. Hamlin, 1370) باشندمی گابی سه B تپه و بید سیاه تپه ظروف با شباهت و گیرندمی ارقر میانی

 به مربوط محوطه این در استقرار دوران آمده، دست به سفالی هاینمونه اساس بر و داند¬می شاخص کلكولیتیک دوران در مطالعه

  .داندمی جدید و میانی کلكولیتیک عصر

 H-86 ، 1 خورتاو پشت تپه

 کرمانشاه استان در هرسین شهرستان بیستون بخش شیزر دهستان توابع از خانی¬حسین سرماج روستای در 1 خورتاو پشت تپه

 سطح از متر 1878 ارتفاع و 80N˚21ʹ7/07ʺ و 07E˚81ʹ2/00ʺجغرافیایی مختصات در اثر این جغرافیایی، ازنظر. است شده واقع

 حاشیه به مالیمی شیب با قرارگرفته کوهی امتداد در چنار ارجن و شیرز کوه شمالی یدامنه در خورتاو پشت تپه. است دریا

 1133 فاصله به خانی حسین سرماج روستای کشاورزی اراضی میان در محوطه این. شود¬می منتهی چمچمال دشت جنوبی

 و جنوبی-شمالی جهت در متر 33 طول دارای( هكتار 03/3) متر 0363 مساحت با تپه این. دارد قرار آن شرقی شمال ضلع متری

. هست متر 0/ 03 شمال سمت مجاور هایزمین به نسبت آن نقطه بلندترین ارتفاع که است غربی -شرقی جهت در متر 62 عرض

 بشی با که است شرقی جنوب–غربی شمال طولی محور با ایکشیده شكل بیضوی قاعده دارای ظاهری شكل ازلحاظ تپه این

 نیز تپه غربی قسمت است تپه جنوب سمت در شیب میزان کمترین. شود¬می منتهی شمالی اراضی به ای¬درجه 80 تند تقریباً

 های¬الیه که طبیعی تپه این. هست ناهمگون و نامنظم شیب دارای تپه بنابراین دارد درجه 13 محوطه شرق و درجه 83 شیبی

 محوطه این توانمی و شودمی دیده آب چشمه یک تپه شمال در دامنه در سنگالخی خاکی دارای گرفته شكل آن روی بر باستانی

 سطحی هایالیه و قرارگرفته غالت دیم کشت زیر محوطه سطح. آورد شمار به آبی منبع این کنار در گرفته شكل استقرارهای از را

 سرماج آسفالته جاده طریق از آن به دسترسی راه بهترین (.1833چهری،) است دیده آسیب کشاورزی های-فعالیت تپه

 چند به محوطه این فرهنگی هاینمونه. هست روستا شرقی شمال ضلع در آن از منشعب اراضی داخل خاکی جاده و خانی حسین

 نخودی، و قرمز گلی پوشش با ساز دست صورت به که است ازتاریخی پیش هایسفال شامل اول گروه: است تقسیم قابل گروه
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 و ناخنی فشاری نقوش دارای ها¬سفال گونه این از برخی سطح. اند شده مشخص ناکافی پخت و گیاهی شاموت تری،خاکس خمیره

 و گابی سه B تپه در آن با مشابه ¬نمونه که است میانی کلكولیتیک دوران به مربوط فشاری دالمای با مشابه کنده انگشتی نوک

 که دارد وجود نیز VII گودین با مشابه Red Slip نوع از های¬سفال قطعات، این بین در. است آمده دست به نیز بید سیاه تپه

 که است II آهن عصر خاکستری سفالهای شامل دوم گروه(. Hamlin,1370) هست جدید کلكولیتیک دوران به مربوط

 ایقهوه هایسفال سوم گروه در. اند شده مشخص صیقلی پوشش و ساده لبه با شكل ایکاسه متوسط تا ظریف ظروف صورت به

 رنگی ایفیروزه رنگ تک لعاب با داخل سطح نمونه یک در. دارد وجود ریزه شن و ماسه کانی شاموت با تاریخی پخت خوش

 اشكانی دوران به مربوط زیاد احتمال به و آمده دست به دار لعاب سفال گونه این نیز چناران تنگ پشت تپه در که شده پوشانده

 کلكولتیک هایدوره شامل آن در گرفته شكل استقراری هایدوره محوطه، از آمده دست به سفالی هایداده اساس بر چهری. است

 داند.می اشكانی دوره و II آهن عصر ،VII گودین با عصر هم جدید و میانه

 بحث 

ی خمیره نخودی، سفال ساده دالما، دالمای منقوش، دالمای ایمپرس یا فشرده، این نوع سفال در شهرستان هرسین دارا

باشد. از لحاظ ماده هایی بین نخودی و قرمز میباشد. از لحاظ رنگ درونی و بیرونی سفال دارای رنگمی بژخاکستری و 

باشد. پرداخت نهایی سفال نیز به صورت گلی غلیظ چسباننده دارای شاموت گیاهی و در تعدادی موارد دارای شاموت ترکیبی می

 باشد.ها دارای پخت کافی میساز ساخته شده است. اغلب سفال ها به صورت دستالباشد و سفو یا گلی می

 8، 0، 1شده است. سفال  شناسایی H ،86-H ،23-H ،21-H ،3H، 8-H-80های سفال دالما در شهرستان هرسین در محوطه

نمونه  3ما قابل مقایسه با  شكل هرسین دارای سفال نوع دال 7هرسین نوع دالمای فشاری است که با سفال محوطه  23محوطه 

. تپه 3نمونه  6قابل مقایسه با شكل  0هرسین سفال شماره  3(. محوطه Henrickson, 1330باشد )می Bگابی  تپه سه 8

 تپه 13با نمونه  6قابل مقایسه  شكل  2هرسین سفال شماره  3(. محوطه Levine and Young, 1336باشد )می Bگابی  سه

 تپه 1نمونه  6قابل مقایسه با شكل  0هرسین سفال شماره  3(. محوطه Levine and Young, 1336اشد )بمی Bگابی  سه

 cسفال دالما نمونه  3قابل مقایسه با شكل  1سفال شماره  21(. محوطه Levine and Young, 1336باشد )می B گابی سه

 Levineباشد )می Bگابی  سه تپه 2نمونه  6شكل  قابل مقایسه با 1سفال شماره  86. محوطه (Halmin, 1370)باشد می

and Young, 1336 گابی  سفال تک رنگ و دورنگ سه 0838نمونه  0قابل مقایسه با شكل  7 و 6سفال شماره  7(. محوطه

 (.Henrickson, 1338( و )Levinee and Young, 1336باشد )می

باشد گابی می نوع سفال دالمای منقوش تپه سه 1331نمونه  0ا شكل آن قابل مقایسه ب 2طرح سفال لبه و بدنه شماره  8محوطه 

(Levinee and Young, 1336 محوطه .)با نوع  2331نمونه  0آن قابل مقایسه با شكل  2طرح لبه و بدنه سفال شماره  8

لبه آن قابل طرح سفال بدنه و  23محوطه  .(Levinee and Young, 1336باشد )گابی می سفال دالمای منقوش تپه سه

با توجه به حوزه گسترش سفال های نوع  (.Henrickson, 1338باشد )با سفال فشرده دالما می 2نمونه  130مقایسه با شكل 

دالما که از شمال غرب ایران در جنوب دریاچه ارومیه، استان کردستان،همدان، کرمانشاه و مناطق دوردست لرستان به دست 

سیرهای گستردگی سنت سفالی دالما از شمال به سمت مناطق جنوبی تر لرستان را منطقه هرسین آمده است، می توان یكی از م

دانست که همواره به عنوان پلی ارتباطی فرهنگ های پیش از تاریخی کرمانشاه را با لرستان متصل نموده است. وفور و تنوع 
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این مدعا هستند و عالوه بر آن، گاف در بررسی سنگی شهرستان هرسین دلیلی بر  -سفال های دالمایی در محوطه های مس

لرستان سفالهای دالمایی را در مناطقی متصل به منطقه هرسین نظیر کاکاوند، چاواری، دلفان، الیشتر و خاوه شناسایی نموده 

 (. Henrickson, 1338: 73است)

 

 نتیجه گیری 

محوطه مس وسنگ شناسایی شد که از این  08 آمدبدست  1831و 1833های سال های سطحی که در بررسیبر اساس یافته

های شاخص از های نوع دالمایی از محوطهسفالمحوطه  7باشد و از سنگ میانه می-محوطه مربوط به دوران مس  20تعداد 

های سفالانواع  توان تپه شیران پیشه میرمینک دانست که ترین محوطه را میسنگ میانه هرسین بدست آمد که شاخصمس

گابی های نوع دالمایی هرسین با سایر مناطق همجوار خود مانند گودین و سهسفال در این تپه شناسایی شد.اخص نوع دالمایی ش

و منطقه آذربایجان از لحاظ شكل و طرح سفال کامال مشابهت دارد. با توجه به حوزه گسترش سفال های نوع دالما که از شمال 

، استان کردستان،همدان، کرمانشاه و مناطق دوردست لرستان به دست آمده است، می توان غرب ایران در جنوب دریاچه ارومیه

یكی از مسیرهای گستردگی سنت سفالی دالما از شمال به سمت مناطق جنوبی تر لرستان را منطقه هرسین دانست که همواره 

ل نموده است. وفور و تنوع سفال های دالمایی در به عنوان پلی ارتباطی فرهنگ های پیش از تاریخی کرمانشاه را با لرستان متص

سنگی شهرستان هرسین دلیلی بر این مدعا هستند و عالوه بر آن، گاف در بررسی لرستان سفالهای دالمایی  -محوطه های مس

 را در مناطقی متصل به منطقه هرسین نظیر کاکاوند، چاواری، دلفان، الیشتر و خاوه شناسایی نموده است.

 

 قدردانی تشكر و 

 های ارزشمندشان کمال تشكر  قدردانی خود را ابراز نمایمدانم از دکتر محمود حیدریان بخاطر راهنماییدر پایان الزم می
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 (1821. تپه نازلیان، نمای شمالی )مترجم، 1يرتصو

 
. تپه نازلیان، نمای جنوبی )مترجم، 8تصوير 

1821) 

 
، H7 ه نازلیانهای سفالی تپ. نمونه8تصوير

 (1821)مترجم، 

 
، H-7 یاننازلهای سفالی . طرح نمونه4تصوير

 (1821)مترجم، 

 

 
 های سفالی تپه شیران بیشه میرمینك. نمونه5تصوير

،H-9  ،(1821)مترجم 

 

 
تپه حمیل گوهره، نمای شمالی  6تصوير. 

 (1821)مترجم، 

 
وهره، نمای جنوبی تپه حمیل گ 7تصوير. 

 (1821)مترجم، 
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های سفالی تپه حمیل گوهره، . نمونه2تصوير. 

H-81  ،(1821)مترجم 
 

 
های سفالی، تپه حمیل . طرح نمونه9تصوير. 

 (1821)مترجم،  H-88گوهره، 

 

 
 شمالی نمای قديم بلوردی، قبرستان .11تصوير

 (1822 چهری،)

 
 سفالی هایونهنم قبرستان قديم بلوردی، .11تصوير

 (1822 چهری،)

 
 قديم قبرستان سفالی های¬. نمونه18تصوير

 (1822 چهری،)  H-82 بلوردی،

 
 قديم قبرستان سفالی هاینمونه طرح .18تصوير 

 (1822 چهری،) H-82 بلوردی،
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 H-85شمالی،  نمای سبز چغا تپه .14تصوير 

 (1822)چهری،

 
 H-85جنوبی،  نمای سبز چغا تپه .15تصوير

 (1822چهری،)

 
 H-85سبز،  چغا تپه سفالی هاینمونه .16تصوير 

 (1822چهری،)

 
 H-85سبز،  چغا تپه سفالی نمونه .17تصوير

 (1822چهری،)

 
 H-85 سبز، چغا تپه سفالی نمونهطرح  .12تصوير

 (1822چهری،)

 

 
 H-86ی شمالی، نما 1 خورتاو پشت تپه .19تصوير 

 (1822چهری،)

 ت

، 1 خورتاو پشت تپه سفالی هاینمونه .81 تصوير

H-86 ،(1822)چهری 
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 H-86 ،1 خورتاو پشت تپه سفالی های. نمونه81 تصوير

 (1822چهری،)
 

 پشت تپه سفالی هاینمونهطرح  .88تصوير. 

 (1822چهری،) H-86، 1 خورتاو
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