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Abstract
 Archaeological excavations of  Qeytariyeh Cemetery have yielded an assemblage of  artifacts and remarkable data. Since
 previous archaeological projects in the site were inadequate in terms of  methodology and remain largely unpublished,
 the restudy project of  the collection (in the National Museum of  Iran) was necessary. The project contributes to a
 better understanding of  the cultural interactions of  Bronze and Early Iron Age societies in northern central Iran. An
improvied ceramic typology and comparative studies can provide a better picture of  the Iron Age societies in the re-
 gion. The high diversity in ceramic types and the ceramic technology could be a proxy of  craft specialization and high
 skills of  local producers. Comparative studies demonstrate that some ceramic types are comparable to the northeastern
 parts of  Iran in the Bronze age. Also, some typical Iron age I type wares such as worn bowls and pedestal tankards
 are comparable with northwestern Iran and Gilan in the central Zagros. However, some other ceramic types such as
 spouted bowls and pitchers with handles are only found in northeastern Iran and the central Iranian Plateau (See Table
2). It can be concluded that the central Iranian Plateau plays an important role as an intermediate for cultural interac-

 tion between the northeast, north, and northwest. Based on the result of  comparative studies, the proposed relative
chronology for the Iron age sites in the central plateau should be reviewed.m

Keywords: Qeytariyeh, Grey wares, Typology, Bronze Age, Iron Age.m
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درآمد 
بدیهیاستپژوهشهایهدفمندمیتواندبهروشنشدنابعاد
گستردهایازگاهنگاری،بازسازیشرایطاقتصادی-اجتماعی
جوامعباستانیومطالعاتاصولیکمککند؛درغیراینصورت
بسیاریازپژوهشهایمیدانیانجامشدهتنهامنجربهکشف
مجموعهایازیافتههایباستانشناسیمیشودکهدرنهایت
درموزههابهنمایشگذاشتهمیشوند.ازطرفیدرکشورهای
درحالتوسعهازجملهایران،برخیازمحوطههایباستانیبه
دلیلفعالیتهایعمرانیوساختمانیدرمعرضخطرتخریب
هستند،بنابرایندراینکشورهابرخیازپژوهشهایمیدانی
درقالبپروژههاینجاتبخشیانجاممیشود.نکتهاینجاست
کهیافتههایبهدستآمدهازاغلباینپروژههادرچندگزارش
کوتاهچاپشدهومجموعههایبهدستآمدهبهموزههامنتقل
میشوندوباستانشناسانهمچنانبهدنبالکاوشمحوطهای
دیگرهستند.درنتیجةاینعملکرداشیاءحاصلازکاوشدر
موزههاانباشتهمیشوند،وایندرحالیاستکهپرسشهاو
ابهامهاهمچنانباقیمیمانند.ازآنجاکهبیشترموادفرهنگی
بهدستآمدهازدورهآهنازگورستانهایافتشدهاند،بهنظر
باستانشناختی دادههای مطالعه در نگرش تغییر با میرسد
تعدادشان البته که دوره این کاوِشگورستانهای از حاصل
کمنیست،وهمچنینانجاممطالعههدفمندمیتوانآنهارا
ازجایگاهپرکردنویترینهاومخازنموزهایبهتنهادادههای
قابلدسترسبرایپاسخبهپرسشهایمطروحهتبدیلکرد.
یافتههای بازنگری پژوهشی پروژه ضرورت، این به توجه با
در موجود قیطریه گورستان کاوشهای از بهدستآمده
ارتباطفرهنگی ارائهشد.بررسی ایرانپیشنهادو موزهملی
در خاکستری سفال دارای محوطههای با قیطریه گورستان
دامنههایالبرزشرقی،جنوبیوحاشیهدریایخزردرراستای
روشنشدنویژگیهایسفالخاکستریمرکزفالتایراناز

اهدافمطالعهپیشروست.
پژوهشهای در همواره که موضوعهایی از یکی
باستانشناسیپرسشبرانگیزبوده،موضوعسفالخاکستری،
ارتباطبینسفالخاکستریدورههایمفرغوآهن،همچنین
و ایران فالت مرکز شمالشرق، خاکستری سفال ارتباط
بدون گورستانهای کشف میان این در است. شمالغرب
یا استقراری الیههای شناخت عدم و آهن دوره در استقرار
دیگری چالشهای و پرسشها دائمی، ساختارهای کمبود
پژوهشهای نیازمند آنها به پرداختن که کرده مطرح را
ویژگیهای تا تالششده نوشتار این در است. هدفمندتری
گونهشناختیمجموعهقیطریهبازشناسیوباتکیهبرمقایسه
با تطبیقیفرمهایسفالیاینمجموعه،ارتباطفرهنگیآن

گونههایقدیمیتردورهمفرغدرشمالشرقویابادادههای
وهمچنین ایران مرکزفالت ناحیه، این وجدیدتر همزمان

شمالغربمطالعهشود.
الیههای در خاکستری سفال از گستردهتر استفاده
فرمها همراه به تکنیک این انتقال شمالشرق، مفرغ دوره
فرمها این شکل تغییر موارد برخی )در سفالی گونههای و
سفال پدیده مطالعه در که است مواردی بعد( دورههای در
خاکسترینبایدآنراازنظردورنگهداشتوبههمیندلیل
ارتباطمجموعهسفالهایقیطریهبادورههایقبلوبعددر

ایننوشتاردرنظرگرفتهشدهاست.

جغرافیای منطقه مورد پژوهش
دامنه از بخشی پژوهش این کهمحدودهجغرافیایی آنجا از
و جغرافیا شک بدون برمیگیرد در را البرز رشتهکوههای
زمینشناسیالبرزدرشکلگیری،گسترشوتداومارتباطات
دردنیایباستانتاثیرگذاربودهاست.بنابراینضروریاست
دراینجابهشرحویژگیهایزمینشناختیوجغرافیاییاین

منطقهبپردازیم.
یعنی نابرابر بخش دو از سامانهای عنوان به البرز
و شمالغرب غرب، منتهیالیه در تالش کوهستانهای
کوههایاصلیالبرزدرمرکزوشرقتشکیلشدهودرمقابل
ساحلی و باریک جلگه شمال، در سرتاسری رشتهکوههای
خزروجوددارد.البرزدرشمالکهازسواحلجنوبیدریای
دارد. شرقی-غربی امتدادی تقریبی طور به سربرآورده خزر
امتداد البرز، شرقی واحدهای ساختارهای برخی جنوب، در
تقریباشمالی-جنوبیخودراحفظکردهودوبارهجهتغربی-
شرقیپیدامیکنند.اصطالحسامانهالبرزبرایبخشزیادیاز
کوههایالبرزبهکارمیآید.اینسامانهشاملرشتهکوههایی
استکهازایرانعبورمیکنندوبهسمتشرقبهافغانستان

میرسند)فیشر1386(.
البرز رشتهکوه زمینساخت1، و چینهشناسی دید از
)غربی( باختری و مرکزی )شرقی(، خاوری بخش سه به
تا آستاراچای رودخانه از باختری البرز میشود. بخشبندی
درهسپیدرود،البرزمرکزیازدرهسپیدرودتادرهفیروزکوهو
رودتاالر،والبرزخاوریازدرهفیروزکوهتاگرگانرودومرز
این از برخی .)1384 )جعفری شدهاست کشیده خراسان
هستند.مناطق کشت برای خاک کافی ذخایر دارای درهها
 کوهپایههایالبرزجنوبیخشکترندامابهشرطتالشکافی

 شناسی زمین های شاخه از یکی( Tectonics) تکتونیک یا ساخت زمین. 1
 وارده های کرنش و ها تنش اثر بر زمین پوسته تغییرشکل مطالعه به که است

 .پردازد می شناسی زمین مختلف های دوران طول در
 

 

 

 

های کاوش شده قیطریه موجود نیست  سفانه امروزه اثری از بقایای تپهمتا(. 132: 1831  ستوده)ند بود رعایای قیطریه در آن ساکن
ها را که اکنون  ریه می توان موقعیت قبلی این تپهو با توجه به موقعیت بوستان قیطریه در شمال بزرگراه صدر و انتهای خیابان قیط

 . نمود مشاهده های اطراف از بین رفته، ها یا خیابان در زیر ساختمان

مروریبرکاوشهایقیطریه

 به تهران در انگلیس سفارت کارکنان از رنی آملیوس ارنست سر توسط قیطریه ظروفاز  ای مجموعه 1011 سال در برای اولین بار
 ماه در ها بریتانیایی تابستانی اردوگاه نزدیک شنی های تپه از مجموعه این اولیه های گزارش اساس بر. شد داده هدیه بریتانیا موزه

 . (Curtis 1989) .است شده یافت قلهک منطقه در 1011 مارس

ها مربوط به  مورد کاوش قرار گرفت و عمده کاوشاله کامبخش فرد  توسط مرحوم سیف 1813و  1813های  این محوطه در سال
و اطالعات مربوط به  2در دسترس نیست های ایشان رش حین کاوش و تصاویری از فعالیتمتاسفانه مدارک، گزا. است 1813سال 

های  های کاوش در بخش کارگاه. ویست ساله منتشر شده استدو ها تنها به صورت خالصه در کتاب تهران سه هزار  این کاوش
های شمالی و در اطراف برای تعیین وسعت  البته چند گمانه آزمایشی در قسمتجنوبی پارک قیطریه آن زمان حفر گردیده که 

گور و  851ترانشه و  153متر مربع و در مجموع  5 × 5ندازه هر ترانشه ا .که بیشتر آنها به گورستان نرسیدبود گورستان زده شده 
نامگذاری شده ها با حرف التین و عدد  ترانشه. بیش از پنج هزار متر مربع بوده است  مساحت محوطه کاوش شده در این گورستان
های آزمایشی که در اطراف گورستان  در میان گمانه. هم تفکیک شده اندو شماره از  Tو گورهای هر ترانشه یا کارگاه با درج حرف 

گر  ای به دست آمد که تسطیح شده بود و بنا به نظر کاوش شالوده( آن روز)رقی پارک قیطریه در محوطه مقابل دیوار ش و زده شد
های گسترده این گورستان  در نتیجه در کاوش. (85-81: 1831 فرد کامبخش)رای استقرار خیمه و خرگاه بوده استاین تسطیح ب

 ترتیب و پالن. بوده است ها ا و دستیابی به گورنهادهشواهد دیگری از استقرار یا سکونت صورت نگرفت و تمرکز بر روی کاوش گوره
 روی بر ها آن موقعیتو  8در تصویر  (توسط نگارنده) پالن اصالح شده و 2تصویر  در گر کاوش ترسیم به بنا گورها و ترانشه

گر در کتاب خود منتشر کرده  که دو پالنی که کاوش استالزم به توضیح . است شده داده نشان 1 تصویر در محوطه توپوگرافی
ارائه شده بر اساس اطالعات به دست آمده  2ای که در تصویر  پالن اصالح شده.یکی به صورت عمودی و یکی به صورت افقی است

                                                           
ت بیشتری متاسفانه مدارک و مستندات مربوط به پروژه کاوش های قیطریه از جمله تصاویر، گزارش و هر گونه مدرک قابل ثبت و ضبطی که بتواند اطالعا   

موفقیتی در در این خصوص حتی با فرزند مرحوم کامبخش فرد در خصوص دستیابی به مدارک احتمالی تماس گرفته شد که . را استخراج کند به دست نیامد
 .این زمینه حاصل نشد
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وابتکارعمل،آبیاریدربسیاریازمکانهاازطریقرودهای
کوچکیکهازدامنههایمرکزیالبرزسرازیرمیشوندونیز
الیههایفراوانآبدرزیرسطحزمینکهامکانساختقنات
رافراهممیآورند،امکانپذیراست.گسترهوسیعقناتسازی
دراطرافتهران،حکایتازفراوانیجریانآبدرزیرزمینرا

دارد)فیشر1386(.
تهراندردامنههایجنوبیرشتهکوهالبرزواقعشدهواز
شمالمحدودبهکوهستانوازجنوبمحدودبهکوههایری
وبیبیشهربانوودشتهایهموارشدهاست.قیطریهیکیاز
محلههایتهراناستکهدرشمالشرقتهرانودرشهرستان
شمیراناتقراردارد)برایدرکبهترجایگاهقیطریهوموقعیت
تهران دشت در همجوار همدوره محوطههای به نسبت آن

بنگریدبهتصویر1(.
تپههایقیطریهمتشکلازچینوشکنوپستیبلندیهای
تهرانودرمحلهقیطریه پیوستهوموازیدرشمال بههم
صارمالدوله معروف و بزرگ بسیار باغ شدند. شناسایی
)شاهزادهاصغرمیرزا(وامروزهپارکقیطریهدرپایینتپهها
قرارداشت.خاکتپههایقیطریهازبقایایآبرفتیوآهکبوده
وازگذشتههایدورهیچگونهزراعتیدراینتپههابهعمل
نیامدهاست)کامبخشفرد33:1370(.ستودهدرکتابخود
دربارهقیطریهاینچنینمینویسد:قیطریهدرجنوبشرقی
تجریشواقعاست.ازشمالبهدزاشیب،ازجنوببهدروس

وازغرببهتپهقیطریهواراضیتجریشوازشرقبهچیذر
ورستمآبادمحدودمیشود.ایندهکدهشاملیکباغبزرگ
مشجرقدیمیاستکهدرشمالآنمظهرقناتیاست.آب
که میشود استخری وارد باغ از گذشتن از پس قنات این
اطرافایناستخرچنارهایکهنسالیاستوافرادیازتهران
بهعزمتفرجکنارایناستخرمیآیند.پاییناستخرزمینهای
زراعیشروعمیشودوتادروسادامهدارد.میانچیذروباغ
در قیطریه رعایای که است وگل ازخشت قلعهای قیطریه
آنساکنبودند)ستوده682:1374(.متاسفانهامروزهاثری
ازبقایایتپههایکاوششدهقیطریهموجودنیستوباتوجه
انتهای بهموقعیتبوستانقیطریهدرشمالبزرگراهصدرو
خیابانقیطریهمیتوانموقعیتقبلیاینتپههاراکهاکنون
درزیرساختمانهایاخیابانهایاطرافازبینرفته،مشاهده

کرد.

مروری بر کاوشهای قیطریه
از مجموعهای میالدی 1901 سال در بار نخستین برای
کارکنان از رنی آملیوس ارنست سر توسط قیطریه ظروف
سفارتانگلیسدرتهرانبهموزهبریتانیااهداشد.براساس
گزارشهایاولیهاینمجموعهازتپههایشنینزدیکاردوگاه
بریتانیاییهادرماهمارس1900درمنطقهقلهک تابستانی

.)Curtis 1989(یافتشدهاست

تصویر1.موقعیتجغرافیاییقیطریهدردشتتهران.
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اینمحوطهدرسالهای1347و1348توسطمرحوم
سیفالهکامبخشفردموردکاوشقرارگرفت.عمدهکاوشها
بهسال1348است.متاسفانهمدارک،گزارشحین مربوط
نیست دسترس در ایشان فعالیتهای از تصاویری و کاوش
2واطالعاتمربوطبهاینکاوشهاتنهابهصورتخالصهدر

کتابتهرانسههزارودویستسالهمنتشرشدهاست.
قیطریه پارک جنوبی بخشهای در کاوش کارگاههای
در نیز آزمایشی گمانه چند البته که شده حفر زمان آن
قسمتهایشمالیودراطرافبرایتعیینوسعتگورستان
مساحت نرسید. گورستان به آنها بیشتر که بود شده زده
متر هزار پنج از بیش گورستان این در کاوششده محوطه
مربعبودهاست.اندازههرترانشه5×5مترمربعودرمجموع
158ترانشهو350گورکاوششد.ترانشههاباحرفالتین
وعددنامگذاریشدهوگورهایهرترانشهیاکارگاهبادرج
حرفTوشمارهازهمتفکیکشدهاند.درمیانگمانههای
آزمایشیکهدراطرافگورستانزدهشدودرمحوطهمقابل
از قیطریه کاوشهای پروژه به مربوط مستندات و مدارک متاسفانه د2.
بتواند که ضبطی و ثبت قابل مدرک هرگونه و گزارش تصاویر، جمله
اطالعاتبیشتریرااستخراجکندبهدستنیامد.دراینخصوصحتیبا
فرزندمرحومکامبخشفرددرخصوصدستیابیبهمدارکاحتمالیتماس

گرفتهشدکهموفقیتیدراینزمینهحاصلنشد.ئ

دیوارشرقیپارکقیطریه)آنزمان(شالودهایبهدستآمد
کهتسطیحشدهبودوبنابهنظرکاوشگراینتسطیحبرای
استقرارخیمهوخرگاهبودهاست)کامبخشفرد1370:-35
از اینگورستانشواهددیگری 36(.درکاوشهایگسترده
بررویکاوشگورها بیشتر یافتنشدو یاسکونت استقرار
ترتیب و پالن بود. شده تمرکز گورنهادهها به دستیابی و
بهترسیمکاوشگر3درتصویر2وپالن بنا ترانشهوگورها
اصالحشده4)توسطنگارنده(درتصویر3وموقعیتآنهابر

رویتوپوگرافیمحوطهدرتصویر4نشاندادهشدهاست.
تمامیگورهابهصورتچالهایوفاقدچینهیامعماری
خاصیهستند.متاسفانهپالندقیقیازهرگوریاگورهاوجود
دیگری اطالعات محدود، گور چندین توصیف جز و ندارد
از برخی محدود توصیفهای این استناد به نیست. موجود

ئ3.الزمبهتوضیحاستکهدوپالنیکهکاوشگردرکتابخودمنتشر
کردهیکیبهصورتعمودیویکیبهصورتافقیاست.ئ

اطالعات اساس بر ارائهشده 2 تصویر در که شدهای اصالح پالن ئ4.
ازپالن یافتههایموجوددرموزهاستکهدقیقتر ازروی بهدستآمده
اطالعات )برحسب کاوششده گورهای کلیه پالن این در است. اصلی
این در و شده جانمایی ترانشهها درون یافتهها( روی از بهدستآمده
اصلی ترانشههامشخصشدندکهدرپالن و ازگورها تعدادی جانمایی

ترسیمشدهتوسطکاوشگردرجنشدهبودند.ئ

تصویر2.پالنترانشههایکاوشقیطریه)کامبخشفرد38-39:1370(
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تا 80 بین عمقی در برخی و تپه درسطح بالفاصله گورها
100سانتیمترازسطحزمینودرخاکبکرکندهشدهبودند
البتهشرایط ازاینعمقفراتررفتهاست. وبهندرتگوری
محیطیوزمینصخرهایامکانکاوشبیشازاینرافراهم
نمیکردهوبنابهاظهاراتکاوشگرتنهاآثاریکطبقهویک
دورهباستانیدرطول200تا300سالازاینگورستانبه
دستآمدهاست.ظاهراتنهادردوگوردوالیهتشخیصداده
شدهکهمتاسفانهایندوگورقابلشناسایینبودند.عالوهبر
اینمرحومکامبخشفرداظهارمیداردنوعتدفینهابهروش
جنینیبادستوپایخمیدهوجمعشدهویاچمباتمهبوده
است.براساسیافتههاییمانندسنجاقهایسربندمردانو
بوده باور این بر کاوشگر غیره و دکمهها زینتآالت، زنان،
که میکند اشاره و میکردهاند دفن لباس با را مردگان که
الیهنازکیکهدوراسکلتهایباستانیقیطریهبهجایمانده،
ناشیازپوسیدنواکسیدشدنمنسوجیاستکهامواتبه
صورتلباسدرتنخودداشتهاند.بررویاینالیههمچنین
آثارآواریازکندهوشاخهدرختکهسقفوپوششگوربوده
نیزتجزیهشدهوالیهدیگریازخودبهجایگذاشتهاست.
الزمبهذکراستکهایناظهاراتتنهابراساسبرداشتهای
کاوشگرازرویمشاهداتشبیانشدهاست.درجاییدیگر

بهایننکتهنیزاشارهمیشودکهدرتدفیناجسادگورستان
قیطریهجهتوسمتخاصیرعایتنشدهواغلببهصورت
خموجنینیبودهوپنجاهدرصداجساددرپهلویچپ،به
صورتجنینیوصورتروبهطلوعآفتابوازپنجاهدرصد
مابقیسیدرصدبهپهلویراستوصورتبهسمتغروب
آفتابودهدرصدبهصورتچمباتمهودهدرصدباقیمانده
بهپهلووروبهآفتابدفنشدهاند)کامبخشفرد1370:-49

.)41
همانطورکهپیشازاینیادشدمتاسفانهمدارکدیگر
مستنداتیمانند یا انسانی بقایای جمله از کاوش از حاصل
گزارشهایدقیقتروتصاویریاپالنهرگوربهطورجداگانه
خالصه صورت به فوق اطالعات تمامی بنابراین نشد. یافت
بازنگریواستخراجاطالعات و توسطکاوشگرمنتشرشده

بیشترامکانپذیرنیست.
فعالیتهای به مربوط ادوات فراوان وجود کامبخشفرد
اندکادواتجنگی روزمرهوزندگیعادیوهمچنینتعداد
گورستانهای با مقایسه در را گورستان این از بهدستآمده
همدورههمجوارحاکیازآنمیداندکهمردمانقیطریهکمتر
بهزدوخوردودرگیریپرداختهوبیشتردرگیرزندگیروزمرهو
عادیبودهاند)کامبخشفرد67:1370(.روشناستکهمواد

تصویر3.پالنترانشههایکاوشقیطریه)اصالحشدهتوسطنگارنده(.
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فرهنگیبهدستآمدهازیکمحوطهباستانی)اگربهخوبیثبت
وضبطشوند(میتواننددرراستایبازسازیشرایطاقتصادی،
اجتماعیوهمچنینسیاسیآنجامعهکمککنند.مجموعه
قیطریهبادادههاییکهدراختیارماقرارداده،آثاریازجنگ،
مجموعه این در تنها نمیدهد. نشان را درگیری و خشونت
بزرگ125سرپیکانو47تیغهخنجروکاردبهدستآمدهکه

میتواندقابلاستفادهبرایشکارویادفاعباشد.

بازنگری یافتههای حاصل از کاوش و روش گردآوری اطالعات 
ازمرکز اینبخش بهموقعیتگورستانقیطریهدر باتوجه
فراوانی همچنین و گورستان این زیاد وسعت ایران، فالت
نتایج و یافتهها دقیق بازنگری بهدستآمده، اشیاء مجموعه
بهدستآمدهازاینکاوشهاضروریبهنظرمیرسید.بنابر
همینضرورتوهمچنینباهدفمطالعهویژگیهایسفال
ارتباطات شدن روشن راستای در گورستان این خاکستری

این آهن دوره در گورستان این جایگاه مطالعه و فرهنگی
منطقهباتمرکزبرمطالعهویژگیهایسفالخاکستری،طرح
از آمده بهدست یافتههای کلیه بازنگری و مطالعه پژوهشی
ارائهوموردپذیرشقرار ایران قیطریهموجوددرموزهملی
گرفت5.دراینپروژهکلیهیافتههایموزهایشاملسفال،فلزو
اشیاءسنگیدرفرماطالعاتیتهیهشدهثبتوضبطوعکاسی
شدند.ازمیانگروههایشاخصسفالیتعدادیازگونههای
شاخصانتخابوطراحیشد.مجموعهموجوددرموزهشامل
1809عددظرفسفالی،501قلمشیفلزیبودهکهازاین
میانبهجزدونمونهطال،مابقیهمگیازجنسمفرغبودهاند
و19عدداشیاءازجنسسنگهایمختلفهستند.الزمبه

ئ5.طرحاینپروژهپژوهشیبراینگارشرسالهدکترینگارندهدردانشگاه
تهرانباعنوان“بررسیویژگیهاوتغییراتفرهنگعصرآهنآغازیندر
مناطقالبرزشرقیومرکزقالتایران:تداومیاانفصال”پیشنهادوارائه
شد.نوشتارپیشروبرگرفتهازبخشیازپژوهشهایمربوطبهاینرساله

است.رسالهمزبورهنوزبهمرحلهدفاعنرسیدهاست.ئ

تصویر4باال:پالناصالحشدهترانشههایکاوشبررویتصویرتوپوگرافیارائهشدهدر)کامبخشفرد37:1370(.
)Google Earth(پایین:موقعیتترانشههایکاوشنسبتبهپارکقیطریهامروزی
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توضیحاستکهتعدادیازقطعاتسفالیبهعنواننمونههای
مطالعاتی6نیزدرمخزنبخشسفالموزهملیایراننگهداری
میشوندکهبهعلتکثرتمجموعهفوقالذکروکمبودوقت
دراینپروژهثبتوضبطنشدهوامیداستبررسیومطالعه

آنهادرفرصتیدیگرانجامشود.
برخالفتمامتالشیکهبراییافتننمونههایمطالعاتی
انسانی، بقایای جمله از موزهای(، اشیاء از غیر )به دیگر
جانوریو...انجامشدمتاسفانههیچکدامازایننمونههادر
دسترسنبودهوبهاحتمالزیادازمحلکاوشبهجایدیگر
صاحبان جامعه بازسازی برای است بدیهی نشدهاند. منتقل
اینگورستان،نیازبهمطالعهتمامیاینبقایابودکهجزاشیاء
به راجع اطالعاتی بنابراین نشد. یافت دیگری چیز موزهای
میانگینسنیوجنسیافراداینجامعهقابلاستخراجنبوده
ومرحومکامبخشفردنیزبهجنسیتتعداد5یاششگور

بیشتراشارهنمیکند.

توصیف و طبقه بندی گونه های سفالی قیطریه
مرحوم توسط قیطریه سفالهای مجموعه شاخص انواع
این میان در را گونه 23 و شده طبقهبندی کامبخشفرد
.)1370-1379 )کامبخشفرد: کردند شناسایی مجموعه
در شاخص گونههای جانمایی و جزئیات بررسی بهمنظور
طبقهبندی و ضبط و ثبت مطالعه مورد اشیاء کلیه گورها،
مجددشدند.گفتنیاستکهدراینگونهشناسی،مطالعهو
و گرفت قرار نظر مورد نیز کامبخشفرد مرحوم طبقهبندی
بادرنظرگرفتنتفاوتهایهرگونهوشباهتهایزیرگونهها،
طبقهبندیجدیدیارائهشد.باتوجهبهاینکهتعدادگونههای
تفاوتهاییجزئیدیده نیز بودهودریکگونه زیاد سفالی
ارجاعدهی بهمنظور نیزشناساییشدند. زیرگونهها میشود،
و نامگذاری التین اختصاری حرف با هرگونه آسانتر،
جزئیات شدهاند. متمایز یکدیگر از عدد با نیز زیرگونهها
تفکیکوطبقهبندیسفالهابههمراهکداختصاریآندر
مورد یافتههای میان در است. شده درج 1 شماره جدول
و ثبت سالم تقریبا و سالم قلمظرفسفالی مطالعه1809
به2500عددظرف ضبطشدند.کاوشگردرگزارشخود
سفالیاشارهکردهکه1809عددازآنهاسالموثبتموزهای
شدهبودندودراینپروژهمطالعهشدند،بقیهآنهاکهقطعات
سفالبودنددربخشسفالموزهملیایراننگهداریمیشوند

کهدراینپروژهموردبازبینیقرارنگرفتند.

د6.واژهمطالعاتیبرگرفتهازتعریفاینمفهومدربندهــآییننامهاموال
فرهنگي،هنريوتاریخينهادهايعموميودولتي-مصوب1382/12/07
استوبهواسطهاینتعریف،ایندستهازنمونههایسفالیقیطریهارزش

مطالعاتیپیداکردهودربخشسفالموزهنگهداریمیشوند.ئ

گونهها و زیرگونههای طبقهبندیشده عبارتند از:
میان در :)Handled Cup( دسته دار  فنجان   Q.A گونه 
به دستهدار فنجان عدد 43 تعداد مطالعه مورد نمونههای
دستآمدهکهشکلپراکندگیآندرموقعیتهایمتفاوت
گوناگون گورهای میان از و نامتراکم صورت به گورستان،
بهرنگخاکستری،چرخساز،ظریفو اغلبفنجانها است.
رنگ به مورد وسه قهوهای رنگ به نمونه بهجزسه ساده
موردخشن یک متوسط، ساخت کیفیت با مورد سه سیاه،
به تمامیدستهها ودریکموردنقشکندهدیدهمیشود.
صورتعمودیوازباالبودهکهتنهادستهدوموردازپایین
وبهکفظرفمنتهیشدهودستهیکفنجاننیزبهصورت

افقیکوچکبهلبهظرفمتصلاست.
:)Handled Goblet( دسته دار  لیوان   Q.B گونه 
لیواندستهدارخاکستریرنگ)بهجزیک تعداد10نمونه
و باکیفیتساختظریف قهوهای(،چرخساز بهرنگ نمونه
به نامتراکم بهصورت گورهایمختلف میان در نقش بدون
دستآمدهاست.اینلیوانهابادوفرماستوانهایواستوانهای

هاللیشکلاند.
میان در  :)Goblet( دسته  بدون  لیوان   Q.B1 گونه 
رنگ، خاکستری دسته بدون لیوان عدد 9 تعداد نمونهها
میان در نقش بدون و ظریف ساخت کیفیت با چرخساز
گورهایمختلفبهصورتنامتراکمبهدستآمدهاست.این
لیوانهابادوفرماستوانهایواستوانهایهاللیشکلهستند.

یکیازلیوانهاپایهداراست.
گونه Q.C ساغر دسته دار )Tankard(: تعداد26عدد
قهوهای(، مورد یک جز )به رنگ خاکستری دستهدار ساغر
میان در نقش بدون و ظریف ساخت کیفیت با چرخساز،
گورهایمختلفبهصورتنامتراکمبهدستآمدهاست.این
گونهظرفباگردنبلندودستهجزوگونههایشاخصدوره

آهن1معرفیشدهاست.
 Pedestal( دسته دار  و  پایه دار  ساغر   Q.C1 گونه 
Tankard(:تعداد143عددساغردستهدارپایهدارکهاغلب

پایههابهشکلتهدکمهایباگردنکشیدهمنحنی،شکمدار
سیاه آنها از عدد 12 تعداد هستند. عمودی دسته دارای و
خاکستری مابقی و نارنجی عدد یک قهوهای، عدد 9 رنگ،
و باکیفیتساختظریف تمامیساغرهاچرخساز، هستند.
اغلبدارایپوششصیقلیاند.بررویشکمیکیازساغرها
دایرههایبرجستهبافواصلمنظموبررویششظرفدیگر
در میشود. دیده شکم دورتادور عمودی برجسته شیارهای
برخی در و پایه دورتادور برجسته نوار یک ازظروف برخی
دیگریکنوارکندهدورتادورگردنظرفوجوددارد.در12
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گورتعداددوعددازاینگونهبهدستآمدهاست.اینگونه
ظرفنیزازفرمهایشاخصدورهآهنمعرفیشدهکهاحتماال

بعدازساغرهایدستهدارساختآنآغازشدهاست.
از :)Handled Beaker( دار  دسته  جام   Q.D گونه 
دیگر با مقایسه در عدد( 287( قابلتوجهی تعداد اینگونه
گونههابهدستآمدهاست.تمامیظروفاینگونهچرخساز
بقیه و سیاه عدد 7 قهوهای، عدد 7 تعداد آنها میان از و
خاکستریهستند.بررویگردن4ظرفنوارافقیکندهشده،
برروی4ظرفدیگرخطوطعمودیداغداردیدهمیشودو
برروییکیازآنهابانوارهایبرجستهعمودیتزیینشده
است.در46گوردونمونهازاینگونهودر12گور3نمونه
ازاینگونهظرفباهمبهدستآمدهاست.اینگونهبیشترین

تعدادرادرمیاناینمجموعهظروفدارد.
Pedestal Beak�( جام دسته و پایه دار Q.D1  گونه
er(:ازاینگونهتعداد10نمونهبهرنگخاکستری،چرخساز،

باکیفیتساختظریفوبدوننقشباپایهدکمهایبهدست
آمدهوکامالشبیهنمونهجامدستهدارهستند.

Bowl with Ani�( پیاله با دسته حیوانی Q.E  گونه
mal Handle(:ازاینگونهتعداد16نمونهبهدستآمدواز

اینمیان2عددبهقرمز،1عددبهقهوهای،4عددسیاهو
بقیهبهخاکستریهستند.تمامیاینپیالههانقشافزودهای
بهجایدستهبررویلبهبهشکلبزدارندو9عددازآنها
زائدهای دارای عدد 4 کوچک، آبریز دارای مقابل طرف در
دیگر عدد 2 و دسته دارای عدد 1 آویز، بهصورت کوچک
بدونهرگونهزائدهایهستند.6عددازایننمونههاپایهدار،
تمامیآنهاباکیفیتساختظریف،باپوششصیقلیویک
نمونهدستهدارآنتزییناتبرجستهشیارداربافواصلمنظم

بررویبدنهدارد.
 Trough( شکل  ناودانی  آبریز  با  پیاله   Q.F گونه 
ظروف کاوشگر را ظروف از دسته این :)Spouted Bowl

:1370 )کامبخشفرد است کرده نامگذاری )کیل( پیمانهای
80(.ازاینگونهتعداد89عددبهدستآمدهکه4عددباسه
پایهکوتاه،12عددپایهداروبقیهبدونپایههستند.5عدداز
ایننمونههاسیاه،9عددقرمز،4عددقهوهای،1عددنارنجیو
بقیهخاکستریهستند.ازاینمیان34عددباکیفیتساخت
ظریفوبقیهباکیفیتساختمتوسطهستند.34عددبادسته
عمودی،21عددبابرجستگیکوچکبهجایدستهکهگاهیبه
شکلسرحیوان،دمحیوانو...است،1عددبادستهافقی،23
عددباآویزکوچکبهجایدسته،2عددباشیارهایبرجستهبا
فواصلمنظمدورتادورشکمظرف،3عددداراینقوشهندسی

داغدارو1عددداراینقوشکندهدرزیرلبههستند.

 :)Beak Spouted Jar( قوری لوله منقاری Q.G گونه
ازاینگونهتعداد150عدددراینمجموعهبهدستآمدو
ازاینمیان18عددبهرنگقهوهای،1عددنارنجی،5عدد
سیاه،1عددقرمزوبقیهخاکستریرنگهستند.تعداد35
عددازاینظروفباکیفیتساختمتوسطوبقیهباکیفیت
ساختظریفساختهشدهوهمگیچرخسازهستند.19عدد
ازاینظروفدارایدستهکوچکحلقویعمودیشکل،13
عدددارایزائدهکوچکسوراخدارشبیهآویزدرنزدیکیلبه،
55عددداراینقشافزودهکوچکیدرمقابلآبریزهستندکه
دربیشترمواردشبیهحیوانیمانندبزباچشموگوشاست
و17عددنیزداراینقشبرجستهایبهصورتخطعمودی
نقوش ظروف از یکی بدنه روی بر هستند. آبریز مقابل در
دکمهایشکلبافواصلمنظموبهصورتافزودهتزیینشده
وبررویبدنه15عدددیگرنقوشیبهصورتدایرههایتو
درتوبایکدایرهبرجستهدرمرکزبهصورتکندهوبرجسته
نقششدهاستودربرخیازظروفایندایرههادردوطرف
نقوشکندهزیگزاگی بردوظرفدیگر ظرفکندهشدهاند.
دورتادورلبهوبرروی58عددازظروفدیگرعمدتانقوش
بهصورتخطوطعمودیدورتادورظرفوبافواصلمنظمبه
صورتداغداردیدهمیشود.بدنهاغلبظروفبهصورتکروی
استوانهای بهصورت و باز زاویه با لولهها بیشتر همچنین و
بودهوتعداداندکیازلولههابهشکلخمیدهوتمامیازآنها
تداعیکنندهنوکپرندگانهستند.طوللولههامابین5تا19
سانتیمتراست.بیشازنیمیازظروفاینگونه)95عدد(
پوششصیقلیدارند.بررویبدنهبرخیازظروفسوراخهای
نامتقارنیدیدهمیشودکهبهنظرنمیرسدناشیازشکستگی
باشدوممکناستاینسوراخهاپیشازگذاشتنظرفداخل
گوربهمنظوریخاصایجادشدهباشد.گفتنیاستکهاین
که دیگر گونههای ازظروف برخی بدنه روی بر نوعسوراخ
جنبهریختنمایعاترادارند)مانندکوزهدستهدار(نیزدیده

میشوند.
 Bridge�Beak(قوری لوله منقاری پل دار Q.G1 گونه
Spouted Jar(:ازاینگونهسهنمونهبهرنگهایخاکستری،

است توضیح به الزم شدند. ثبت براق صیقلی سیاه و قرمز
نشده اشارهای نوعظرف این به کاوشگر نوشتههای در که
محل کاوشگر، شماره قبیل از کاوش اطالعات همچنین و
بنابراین نمیشود مشاهده اینظروف روی بر گور و ترانشه
ارتباطآنهابامجموعهقیطریهتردیدبرانگیزبودهوبهاحتمال
درطیسالهایپسازورودبهموزهاینسهظرفبامجموعه
قیطریهآمیختهشدهاست.ازطرفیتصویریکیازقوریهای
کاتالوگ در قیطریه به منسوب رنگ خاکستری پلدار لوله
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این که شده چاپ پیش سال هزار سه در تهران به نگاهی
مطالعه مورد مجموعه در که اینسهظرفی میان در ظرف

ثبتشدند،مشاهدهنشد.
گونه Q.H قوری لوله منقاری با بدنه کشیده استوانه ای 
)Beak�Spouted Jar with Long Body(: ایننوعظروفبا
لوله و استوانهای کشیده بدنه زیبا، و ماهرانه بسیار ساخت
نوعبسیارشاخصدربرخی از خمیدهمنقاریشکلدارندو
ازمحوطههایدورهآهناست.درمجموعتعداد12عدداز
از اینمجموعهشناساییشدندو3عدد اینگونهدرمیان
آنهاسیاه،1عددنارنجی،1عددقرمزوبقیهخاکستریرنگ
هستند.تمامیآنهاباکیفیتساختظریفوچرخسازساخته
موازی خطوط ظروف این از عدد 6 لوله روی بر شدهاند.
ظروف این لبه از عدد 10 روی بر و شده تزیین برجسته
درمقابللوله،یکخطعمودیبرجستههمانندتزیینیکه
درقوریهایلولهمنقاریدیدهشدهنقششدهاست.یکیاز
ظروفکامالاستوانهایوفرممتفاوتیدارد.نقوشبرجستهبه
صورتخطوطموازیبررویبدنهیکیازاینقوریهاونقش
دایرههایتودرتوبرروییکیدیگرازآنهاکندهشدهاست.

 Spouted Jar with a( قوری دسته زنبیلی Q.I گونه
Basket Handle(: دراینمجموعه52عددفرمقوریدسته

مابقی و قهوهایرنگ آنها از زنبیلیشناساییشدند.3عدد
خاکستریهستند.24عددباکیفیتساختمتوسط،1عدد
خشنوبقیهظریفبوده،12عددازآنهاپوششصیقلیدارندو
همگیچرخسازهستند.برروی13عددازاینظروفدرمقابل
لولهونزدیکلبهنقشافزودهعمودیشکلوبرروی24عدد
دیگردرمقابللولهنقشافزودهدکمهایشکلدیدهمیشود.بر
رویدستهدوظرفنیزنقشدکمهایشکلافزودهشدهاست.
همچنیننقوشزیگزاگیداغدارنیزبررویبدنهدورتادورچند
ظرفتزیینشدهاست.عالوهبرایننقوشبرجستهعمودییا
شیاریشکلبرروییکظرفدیگرونقوشبرجستهدکمهای
شکلدورتادورشکمدوظرفدیگرنیزدیدهمیشود.طول

لولههااز5.3تا10.4سانتیمترمتغیراست.
 :)Spouted Jar( ساده  لوله دار  قوری های   Q.J گونه 
تعداد20نمونهازایننوعظروفدراینمجموعهموجوداست
که18عددازآنهادستهعمودیودوتایدیگرنقشافزوده
دکمهایشکلبهجایدستهومقابللولهدارند.3عددازآنها
قهوهایرنگ،2عددسیاهوبقیهبهرنگخاکستریاند.9عدد
باکیفیتساختظریفوبقیهمتوسط،2عدددستسازو
مابقیچرخسازهستند.نقوشزیگزاگیدورتادورشکمدو
ظرفاززیرلبهونقوشعمودیدورتادورشکمیکظرفبا

فواصلمشخصوبهصورتداغدارنقششدهاند.

باز  دهانه  کاسه  و  کروی  بدنه  با  کاسه   Q.K گونه 
)Globular Bowl& Wide Based Bowl(:ازایننوعظرف
از آنها شکل و شد شناسایی مجموعه این در عدد 102
و بدنهکروی با کاسههایی و باز دهانه و کاسههایکمعمق
عمیقدراندازههایمتفاوتمتغیراست.6عددازآنهاسیاه،
11عددقهوهایوبقیهبهرنگخاکستریهستند.تمامیآنها
بهجزدوعددچرخسازو21عددباکیفیتساختظریف،3
عددخشنومابقیمتوسطبودهو50ظرفپوششصیقلی
دارند.سهبرجستگیدکمهایشکلدرکف10ظرفونقوش
برجستگی دو و درکف4ظرف قرینه و متحدالمرکز دوایر
اندازه میشود. مشاهده ظرف 2 لبه نزدیکی در دکمهمانند
کاسههاازکوچک،متوسطوبزرگوفرمآنهاازدهانهبازکم
عمقودهانهبستهعمیقنیزمتغیراست.یکیازکاسههابا
دهانهبازودودستهعمودیدردوطرفلبهودوبرجستگی

بررویلبهدراینمیاندیدهمیشود.
بدنه  و  برگشته  بیرون  به  لبه  با  کاسه   Q.L گونه 
زاویه دار )Bowl with Everted Rim(:ازاینگونه17عدد
دراینمجموعهیافتشدکه1عددسیاهومابقیخاکستری
و متوسط ساخت کیفیت با ظروف از عدد 6 هستند. رنگ
صیقلی پوشش عدد 15 و ظریف ساخت کیفیت با مابقی
ظروف این از عدد یک و بوده چرخساز آنها تمامی دارند.

آویزیدرنزدیکیلبهدارد.
گونه Q.M  کاسه با سه پایه )Tripod Bowl(:ازاین
گونهتعداد58عددشناساییشدکهازاینمیانتعداد7عدد
سیاه،8عددقهوهایومابقیخاکستریرنگهستند.تمامیآنها
چرخساز،45عددباکیفیتساختمتوسط،4عددباکیفیت
ساختخشنومابقیظریفهستند.طولپایههااز1.6تا21.5
سانتیمترمتغیراست.پایه40عددازاینظروفکهبهصورت
تیزوشاخیشکل نوک بوده، وعمیق نیمهعمیق کاسههای
هستند.پایه4ظرفدیگرکهبازهمبهشکلکاسههایعمیق
ونیمهعمیقاند،بهصورتدکمهایوکوتاهاست.همچنینپایه
13عددازاینظروفپهن،بلندتروبهشکلاستوانهایاست.
فرمایندستهازظروف،بهشکلکاسههایدهانهبازوبرخی
بهشکلالوکهایهمینمجموعههستند.پایهیکیازظروف
بهشکلسمچارپایاناست.بررویلبه3ظرفازاینمجموعه
دوسوراخنزدیکبههمدریکردیفدرنزدیکیلبهایجادشده
است.بررویپایههاییکیازظروفخطوطموازیافقیدورتا
دورهریکازپایههاکندهشدهاست.پایه11ظرفنیزازلبه

یانزدیکلبهشروعشدهاست.
تعداد  :)Pedestal Bowl(پایه دار کاسه   Q.N گونه 
104عددکاسهپایهداردرمیاناینمجموعهشناساییشد.
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تعداد10عددازاینظروفقهوهای،16عددسیاهومابقی
باکیفیتساختمتوسط، خاکستریرنگهستند.28عدد
1عددخشنوبقیهباکیفیتساختظریفوتمامیآنها
چرخسازهستند.بررویبدنهیکیازظروفخطوطمتقاطع
لوزیمانندبهصورتداغدارنقششدهاست.یکیازکاسهها
بهصورت بیشتر ظروف فرم و بوده عمودی دسته دارای
کاسههایعمیقوکمعمقودرچندموردکاسههابادهانه
پایههای ظروف این از عدد 23 هستند. الوکها شبیه باز
بلندتروشیپیوریشکلدارند.شایانذکراستکهکاسههای
خاکستریپایهداروپایهبلندقدمتیفراترازدورهآهنداشته
ودردورهحصارIIظاهرشدهوساختاینگونهتادورهآهن
برایتدفینوهم نوعظرفهم این پیدامیکند. ادامه نیز

برایکاربریخانگیمورداستفادهبودهاست.
 :)Braizer( سوراخ دار  بلند  پایه  کاسه   Q.O گونه 
پایههای که پایهدار الوک یا کاسه بهصورت ظرف 7 تعداد
این در وسوراخدارهستند توخالی برگشته، بیرون به آنها
این خاص بسیار فرمهای از اینگونه، شد. ثبت مجموعه
مجموعهبودهکهبامهارتویژهایساختهشدهاند.اینظروف
ظروف خود و بوده صیقلی پوشش دارای رنگ خاکستری
اصلیچرخسازوپایههاوتزییناتدستسازهستند.سهعدد
شاخه سه با که دارند شیپوریشکل پایههای ظروف این از
بهظرفاصلیمتصلشدهاند.پایههایاینظروفتوخالیو
دارایسوراخهاییبافاصلهمنظموبهصورتافقیوهمچنین
دومثلثتوخالیدردوطرفپایههاکندهشدهاست.درسطح
درونییکیازاینگونهظروفنقوشدایرهایافزودهدرزیر
لبهدیدهمیشود.پایهیکظرفدراینمجموعهتنهادارای
دوسوراخوسهشاخهاتصالآنبهصورتطنابیومارپیچی
بیضی سه نیز دیگر ظرف یک پایه روی بر است. برجسته
انتشار برای توخالی اینفضاهای کارشدهکهشاید توخالی
بویمادهسوزانندهمانندعودسوزهایفعلیبودهاست.ظرف

دیگرینیزدارایدوسوراخبررویپایهشیپوریبودهوپایه
وهمچنینسه دارایسوراخهایذکرشده دیگر یکظرف

مثلثبدوناتصالسهشاخهاست.
167 تعداد :)Large Bowl/Plate( Q.P الوک  گونه 
الوکدراینمجموعهیافتشد.اینالوکهابهصورتبشقاب
یاکاسههایبزرگبادهانهبسیاربازهستند.بنابهاظهارات
پای پایین گورها در اینظروف گرفتن قرار محل کاوشگر
اجسادویاکنارجمجمهآنهابودهوداخلآنازسایرظروف
24 تعداد .)80 :1370 )کامبخشفرد است شده انباشته
رنگ به بقیه و سیاه عدد 11 قهوهای، الوکها این از عدد
کیفیت با عدد آنهاچرخساز،12 تمامی خاکستریهستند.
ساختخشن،9عددظریفومابقیمتوسطهستند.درکف
67الوکسهبرجستگیکوچکبهشکلپایهدکمهایوجود
افزودهدایرهایبرجستهبهصورت دارد.در40ظرفنقوش
دکمهایشکلبررویبدنهنزدیکلبهدیدهمیشودودر24
همان در برجسته نیمهالل صورت به نقشافزودهای ظرف
دریکظرف و تزیینشده لبه( نزدیک و بدنه )روی نقطه
هردوایننقوش)نقشهاللیودونقشدایرهایبرجستهدر
است)ظرفشماره4451تصویر افزودهشده آن( دوطرف
شماره5(.نقوشنیمهاللیاهاللیشکلافزودههماننقوشی
هستندکهبهعنوانکرمیشکل)Worm Bowl(درشمالغرب
معرفیوبهعنوانیکیازگونههایشاخصدورهآهن1مطرح
میشوند.درکف46ظرفنقوشکندهبهصورتدوایرتودر
تووموازیکندهشدهودرکف9ظرفدرمیانایندوایر،
نقوشکندهزیگزاگینیزتزیینشدهاست.کامبخشفردبهدو
نمونهوصالیشدهازاینالوکهااشارهمیکندکهدرمیاناین

مجموعهشناسایینشد.
گونه Q.Q کوزه دسته دار )Handled Jug(: تعداد59
عددازاینگونهشناساییشدوازاینمیان5عددقهوهایرنگ،
4عددسیاه،2عددبهرنگقرمزوبقیهبهرنگخاکستری

تصویر5.نقشهاللیودونقشدایرهایبرجستهبررویالوک)شمارهموزه4451(.
)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(
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هستند.5عددازاینظروفباکیفیتساختمتوسط،1عدد
خشنوبقیهباکیفیتساختظریفساختهشدهاند.48عدد
ازاینظروفپوششصیقلی،1عدددستسازوبقیهچرخساز
هستند.بررویشکم27ظرفخطوطعمودیودربرخی
لوزیهای نقوش و نقششده منظم فواصل با افقی خطوط
و تزیینشده داغدار بهصورت رویشکمظرف بر متقاطع
خطوطافقیدردورگردن16ظرفنیزکندهشدهاست.بر
رویشکمیکظرفنقوشهندسیبهرنگسیاهنقاشیشده
است)ظرفشماره3607،تصویرشماره6(.اینظرفتنها
نمونهدرمجموعهاستکهدارایتزییننقاشیاستودرگور
B1-T298درکنارگونههایشاخصدورهآهن1مانندقوری

لولهمنقاریوالوکبهدستآمدهاست.
گونه Q.R تنگ دسته دار )Handled Pitcher(:ئ167
تنگدستهداردراینمجموعهثبتشدکه31عددقهوهای،
رنگ به بقیه و قرمز نارنجی،4عدد 12عددسیاه،2عدد
خاکستریهستند.13عدداینظروفباکیفیتساختمتوسط
وبقیهظریفواغلبآنهادارایپوششصیقلیاند.برروی
بدنه57ظرفنقوشداغداربهصورتخطوطعمودیدورتا
دورشکمظرفبافواصلمنظم،دربرخیدیگرخطوطافقیو
دربرخینیزنقشلوزیهایمتقاطعبهصورتمشبکداغدار
تزیینشدهاست.برروییازیرگردن48ظرفخطوطافقی
بهصورتبرجستهوکندهدیدهمیشود.بررویشکم8تنگ
دوبرجستگیدایرهاینوکتیزتزیینشدهکهکاوشگراین
برجستگیهایدایرهایشکلرابهتزییناتپستانکیموصوف
شکل به نقوشی رنگ قرمز تنگ یک روی بر است. کرده

شده نقش دورشکمظرف تا دور موازی و عمودی خطوط
است.بررویبدنه4ظرفنیزنقشدایرههایتودرتوکنده
بانقشدایرهبرجستهدروسطآنومشابهنقوشقوریهای
تا از1.9 تزیینشدهاست.طولگردنظروف لولهمنقاری
12.5سانتیمترمتغیراست.ایناندازههابیانگرایناستکه
برخیازتنگهاباگردنبلندوباریکوبقیهگردنکوتاهو
پهنتریداشتهاند.ازنظرمرحومکامبخشفردتنگهاییکه
بلندتروبدنهباریکدارندازظروفبسیاربااهمیتمردگان
بهشمارمیروندوبنابراینآنهارابیشتردراطرافجمجمه
نیامده دست به تاکنون ایران در آنها نظیر و میدادند قرار
است)کامبخشفرد89:1370(.شکلیکیازتنگهابابقیه
روی بر عمودی دسته یک که اینصورت به است متفاوت
گردنویکدستهنیزدرنزدیکیکفبهصورتعمودیکار
گذاشتهشدهوبهطورحتمبهکاربردآنارتباطپیدامیکند

)سفالشماره4214،تصویرشماره7(
که است ذکر به الزم سفالی گونه این خصوص در
تنگهایمشابهاینمجموعهبهصورتتنگهایبدوندسته
ازحصارIIIر)Schmidt 1937(،وازالیههایدورهمفرغتورنگ
 Crawford 1963; Stronach(یاریمتپه،)Deshayes 1976(تپه
1972(وشاهتپه)Arne 1945(بهدستآمدهودرمجموعه

تصویر6.تنهاظرفسفالیمنقوشباتکنیکنقاشی)شمارهموزه3607(.
)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(

تصویر7.تنگدارایدودسته)شمارهموزه4214(.
)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(
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حصارتنگهاهمگردنباریکوبلندیداشتهوهمباپوشش
صیقلیساختهشدهاند.بهنظرمیرسدتنگهایدستهداربعد
ودردورهآهن ابداع اواخردورهمفرغ فرمدرهمان این از

استفادهازآنرایجشد.
 Pitcher with Ledged( تنگ دو آویزدار Q.R1 گونه
Handle(:تعداد12عددازتنگهایاینمجموعهباگردن

تمامیآنها آویزثبتشدندکه بادو و بلندوشکمکروی
صیقلی پوشش و ظریف ساخت کیفیت با رنگ خاکستری
ازگردن،خطوط بعد تنگها این اغلب بررویشکم دارند.
بهصورت افقیبرجستهموازیکارشدهاستونقوشکنده
دایرههایتودرتودرمیاننوارهایافقیبرروییکیازاین
ظروفکندهوخطوطاشکیشکلکندهبررویگردنیک
تنگدیگرنیزدیدهمیشود.جالبتوجهاستکهنمونهایاز
اینتنگهادرموادفرهنگیمحوطههایموردمقایسهدیده

نشدهاست.
Bridge�( پل دار/شیرمک  لوله  کوزه   Q.S گونه 
Beak�Spouted Jug(: اینگونهازظروفبدنههایکرویو

برخیازآنهادستههاییجداگانهولولهداشتهولولههاتاته
ظرفکشیدهشدهاند.اینلولههابایکزائدهافقیمانندپلبه
بدنهمتصلشدهاند.براساسنظرکاوشگراینظروفازقبور
زنانیکهباکودکانخودمدفونشدهبودندیاازقبورمختص
کودکانبهدستآمدهوظروفمخصوصشیرکودکانبوده
بهطور کامبخشفرد مرحوم شده منتشر گزارش در است.
خاصبهدوموردازقبوریکهمتعلقبهکودکبودهواین
نوعکوزههابهدستآمدهانداشارهشدهوبههمینخاطراین
اینشیرمکهادربیشتر او ازنظر گونهراشیرمکمینامد.
باسفالخاکستریرنگحوزهتهرانو باستانی محوطههای
کاشانازگورکودکانبهدستآمدهودردورهششمسیلک
همراهباسفالخاکستریرنگ،شیرمکهایرنگیننیزیافت
شدهاست)کامبخشفرد188:1379(ازاینگونه39ظرف
ثبتشدوازمیانآنها9عددسیاهرنگ،2عددقهوهای،1
عددقرمزوبقیهخاکستریرنگهستند.تمامیآنهاچرخساز،
باکیفیتساختظریفوپوششصیقلیدارند.نقوشکنده

بهصورتخطیدورتادورگردن29ظرفدیدهمیشود.
بررویشکم28ظرفخطوطعمودیموازیبافواصل
مشخصبهصورتداغدارنقششدهاست.بررویشکمیک
تزیین داغدار بهصورت متقاطع لوزیهای نقش ظرفدیگر
شدهوبررویبدنهیکظرفنیزدرباالیهمینلوزیهای
شده کنده گردنظرف دورتادور چندپر گل نقوش متقاطع
کوچک دایرههای نقوش نیز دیگر ظرف یک گردن دور و
از تادورگردنیکی تزیینشدهاست.دور بهصورتکنده

است. شده تزیین برجسته صورت به افقی خط دو ظرفها
گفتنیاستکهتنها4ظرفدستهافقیدارند.

باتوجهبهمقایسههایانجامشدهبادیگرمحوطههاالزاما
تمامیاینشیرمکهاازگورکودکبهدستنیامدهوبهطور
به مربوط ازگور قلعهکوتی از بهدستآمده نمونههای مثال
یکمرد)Egami, et al. 1965; Fukai and Jiro 1971(بهدست
بهمنظور شیرمک بهعنوان آنها نامگذاری بنابراین اند، آمده
خوراندنشیربهکودکدرستنبودهامابدیهیاستکهلوله
از مایعات ریختن یا نوشیدن نوعظروف این در رفته بهکار

داخلآنرابسیارراحتترمیکند.
 Spouted( لوله چسبیده/شیرمک  کوزه   Q.S1 گونه 
Jug/Shirmak(:ازاینگونه12ظرفشناساییشدندوازنظر

فرموشکلظاهریشبیهگونهQ.Sاستبااینتفاوتکهلوله
اینگونهبدونهیچواسطهایبهگردنوبدنهچسبیدهاست.
11عددازاینگونهدستهعمودیدارند.3عددازآنهابهرنگ
قهوهای،2عددبهرنگسیاهوبقیهبهرنگخاکستریهستند.
تمامیآنهاچرخساز،باکیفیتساختظریفوکفدوعدداز
اینظروفسهپایهکوچکدکمهایشکلکارشدهاست.برروی
10ظرفنقشکندهبهصورتخطافقیدورتادورگردنظرف
وخطوطداغدارعمودیموازیبهصورتپهنوباریکدورشکم
ظرفنقششدهاست.دورگردنیکظرفخطافقیبرجسته
وبررویشکم3ظرفهمعالوهبرایننقوش،خطوطزیگزاگ

موازیدرمیانخطوطعمودینقششدهاست.
برگشته  بیرون  به  لبه  با  سبو/کوزه   Q.T گونه 
)Pitcher with Outcurving Rim(: ازاینگونهتعداد42
عددکه4عددبهرنگسیاه،4عددقرمزوبقیهخاکستری
رنگهستندثبتشدهاست.اندازههایایننوعظروفمتفاوت
بودهوبعیدبهنظرنمیرسدکهاینگونهظروفبرایمصارف
آشپزخانهایساختهشدهباشند.تمامیآنهاچرخساز،1عدد
باکیفیتساختمتوسطومابقیظریفهستند.بررویشکم
4ظرفسهنقشافزودهدکمهایبرجستهتزیینشدهوبرروی
چندظرفدیگرخطوطمتقاطعلوزیمانندوخطوطعمودی
رویشکم بر است. تزیینشده داغدار بهصورت زیگزاگی و
یکظرفدودستهافقیچسبیدهبههمکارشدهوبرروی
5ظرفهمدردوطرفشکمدوآویزکوچکدیدهمیشود.

گونه U دیگچه دسته دار )Handled Pot(:تعداد53
عددازاینگونهشبیهکاسهیاکوزههاییبالبهبهبیرونبرگشته
بادودسته)بهغیراز2ظرفکهیکدستهداشتند(شناسایی
شدند.5عددازظروفاینمجموعهسیاهرنگ،7عددقهوهای
ومابقیخاکستریرنگهستند.تمامیآنهاچرخساز،20عدد
باکیفیتساختمتوسطومابقیظریفهستند.بررویشکم
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12ظرفنقوشداغداربهصورتلوزیهایمتقاطعدرونیک
باندافقیبهصورتهاشوربعدازگردنظرفنقششدهاندوبر
رویشکمدوظرفدیگرنیزخطوطعمودیموازیبافواصل

مشخصبهصورتداغدارتزیینشدهاست.
 Lidded( درپوش دار  آویز  دو  با  دیگچه   Q.V گونه 
Pot with two Ledged handles(: تعداد42عددازاینگونه

کهتوسطکاوشگردیزینامیدهشده،دراینمجموعهثبت
آویزکوچکدردوطرف دارایدو ازظروف فرم این شدند.
لبهودارایدرپوشهستند.البتهیکنمونهفرمبدونآویزنیز
ثبتشد.ازاینمیان10عددسیاهرنگ،21عددقهوهای،1
عددقرمزوبقیهخاکستریرنگهستند.تمامیآنهاچرخساز،
5عددباکیفیتساختمتوسطومابقیکیفیتساختظریف
در و زیگزاگی کنده نقوش ظرف 34 لبه دور تا دور دارند.
برخیمواردنقوشیشبیهخوشههایگندمتزیینشدهکهدر
چندظرفایننقشبهصورتنوارپهنعمودیبافاصلهدور
بدنهتکرارشدهاست.کاوشگرایننقوشرابهنقشبرگهاو
شاخههایزیتونتوصیفکردهوازایننقشنتیجهگیریکرده
کهدرختزیتوندرایننواحیوجودداشتهومورداستفاده
روشن )البته )195-194 :1379 )کامبخشفرد است بوده
استکهتفسیرایننقوشونتیجهگیریمبتنیبرآنکامال
آویز بدون لبهظرف است(.دردورتادور وسلیقهای شخصی
داغدار بهصورت افقی باند یک در متقاطع لوزیهای نقوش
نیزنقوشلوزیهای ازظروف نقششدهاست.برروییکی
متقاطعدرونباندهایعمودیدورتادورشکمظرفودرمیان
روی بر میشود. دیده کنده زیگزاگی نقش ردیف یک آنها
چندظرفیکهنقوشکندهداشتنددرزیرنوارافقی،خطوط
عمودیداغدارموازینیزتزیینشدهاست.برسطحبیرونییک
ظرفدیگرنیزدایرههایکوچکنقطهماننددورتادورلبهکنده
شدهاست.بررویظرفیدیگرنیزدرزیرنقوشکندهگیاهی
دایرههاییبافاصلهمشخصدردورتادورآنکندهشدهاست.در
اینمیانیکظرفدوقلویپایهداربادوآویزوجودداردوپایه
بانوارهایموازیافقی آنشیپوریشکلوبهبیرونبرگشته
برجستهدورپایهاست.الزمبهتوضیحاستکهایندیگچهها
این امامتاسفانهشمارهکاوشگربرروی دارایدرپوشبوده
درپوشهانوشتهنشدهومعلومنیستکهکدامدرپوشمتعلق
بهکدامظرفاست.42درپوشبهشکلگردوبادستهایشبیه

آویزدروسطآن،دراینمجموعهشناساییشدند.
گونه Q.W سرمه دان)Cosmetic Container(: ازاین
گونهتعداد18عددثبتشدندکهازاینمیان4عددقرمز
رنگ خاکستری بقیه و قهوهای عدد 1 سیاه، عدد 4 رنگ،
آنها پایه،7عدد باسه اینسرمهدانها از هستند.17عدد

پایهها مورد درچند و کوتاهتر پایه با بقیه و بلندتر سهپایه
کف با سرمهدانها از یکی هستند. دکمهایشکل بهصورت
تختومکعبیشکلودرهرضلعآننیزنقشضربدربرروی
آنکندهشدهاست.درقسمتتحتانییکیدیگرازسهپایهها
از نقل به است. شده برجسته و کنده موازی افقی خطوط
کاوشگربیشترسرمهدانهاازقبورزنانگورستانقیطریهبه
دستآمدندوبدوناستثناءحاویمادهسرمهبودهاندوجنس
اثرحرارتبهصورتسنگ سفالسختوصلبیبودهودر

درآمدهاند)کامبخشفرد:1379(.

انواع شاخص مجموعه اشیاء فلزی قیطریه
اشیاءفلزیشاخصمجموعهحاصلازکاوشقیطریهتوسط
بر  و )1370 )کامبخشفرد: تفکیک کامبخشفرد مرحوم
فلزی آثار تقسیمشدهاند. دسته بهچند کاربریشان اساس
قیطریهموجوددرموزهملیایران)شامل501قلم(بهشرح

زیرثبتوضبطشدند.
1.ابزارمستطیلیشکلبادسته:3عددابزارمفرغیاز
ایننوعثبتشدندکهدوتایآندستههایبلندتریداشتهو

کارکردیشایدمانندگزنیاسوهانداشتهباشند.
2.ابزارنوکتیز:13عددابزارنوکتیزازجنسمفرغکه
دستهکوتاهوباریکیدارنددراینمجموعهثبتشدندوسر
اینابزارهامانندمثلثباریکبودهوطولآناز3.5تا14.5
اشیاء این از عدد دسته6 انتهای در است. متغیر سانتیمتر
سوارخیتعبیهشدهوکارکردآنشایدگزنیاجوالدوزبوده
است.باالیدستهیکیازاینابزارهاخطوطزیگزاگداخلیک

باندافقیویکمثلثنیزدرباالیایننوارکندهشدهاست.
3.پیکرکبهشکلآویز:1عددپیکرکمفرغیبهشکل
بزکوهی)احتماالآویز(بادوشاخبلندبرگشتهودوسوراخبر

رویبدنهآندراینمجموعهوجوددارد.
4.آینه:3عددشیمدوربادستهکوتاهموسومبهآینه

ازجنسمفرغدراینمجموعهشناساییشدند.
5.دکمه:تعداد45دکمهمفرغیبهشکلیکصفحه
مدورویکحلقهدوختدرپشتآنثبتشدند.متاسفانه
اشیاء، این روی بر کاوشگر اطالعات نشدن یافت دلیل به
محلکشفیاگورمربوطهمشخصنیست.کاوشگربهوجود
در آنها از اثری که میکند اشاره هم استخوانی دکمههای
داخلمجموعهموزهاییافتنشد)کامبخشفرد109:1370(.
حلقههای عدد 23 تعداد )گوشواره(: کوچک حلقه .6
کوچکنازککهدوسرآنبازوبررویهمآمدهاستثبت
وضبطشدندکهشایدبهعنوانگوشوارهوحلقههایکوچکتر

برایتزیینبینییالببهکارمیرفتهاست.
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بین قطری با مقرغی حلقه عدد 106 تعداد حلقه: .7
3.5تا8.2سانتیمتردراینمجموعهثبتشدند.دوسراکثر
حلقههابازوبرخیرویهمآمدهوبرخیازهمفاصلهدارند.
کارکرداینحلقههامیتوانددستبند،پابندیابازوبندباشداما
باتوجهبهاندازهقطرآنهابهاحتمالدستبندبودهاند.برروی
یکیازحلقههاخطوطضربدریموازیکندهشدهوبرروی
دوسر6حلقهخطوطزیگزاگیموازیدرمیاننوارافقیکنده
ازحلقههانقوشمارپیچیبرجسته تا برروی2 شدهاست.

کارشدهاست.
نوار شکل به مفرغی شیء از قطعاتی کمربند: .8
مستطیل)احتماالکمربند(ثبتشدند.اینشیشکستهوبه
چندقسمتتقسیمشدهودوایریبافاصلههایمشخصدر
عرضاینشیبهصورتتوخالیوبرجستهکارشدهوبرروی

هرقطعهسوراخریزیجهتدوختندارد.
ثبت مجموعه این در مفرغی ظرف عدد 2 ظرف: .9
لبهکمی بدنهکروی، با شدندکهیکیشبیهکاسهایاست
و برجسته باکف است درپوشی دیگری و برگشته بهخارج
ارتفاع1.8سانتیمتر.متاسفانهخود و باقطر11.5 توخالی
ظرفمربوطبهایندرپوشدراینمجموعهموجودنیست.

مجموعه این در عددسنجاق تعداد126 10.سنجاق:
فلزی میلههای یا سنجاق شکل که آنجا از و شد شناسایی
متفاوتبوده،برایمصارفگوناگونیبهکارمیرفتهوکاوشگر
سنجاقهای و سرمهکشی میلههای بهعنوان مجموعه این به
گیسووسربنداشارهمیکند)کامبخشفرد108:1379(.طول
سنجاقهااز6.4تا20سانتیمترمتغیراست.انتهایتعدادی
انتهای ازسنجاقهابهصورتمیلهباریکونوکتیزدرآمده،
مانند برجسته دایرههای بهصورت ازسنجاقها دیگر تعدادی
تهمیخاستوانتهای7عددآنهاروکشیازجنسسنگکار
گذاشتهشدهاست.برروی57عددازسنجاقهاتزیینانیبه
شکلخطوطافقیموازیدورتادوربدنهیادرقسمتفوقانی
نیزخطوط تعدادی برروی و برجستهشده یا سنجاقکنده
است. کندهشده افقی نوارهای بین در زیگزاگیشکل موازی
انتهاییکیازسنجاقهابهصورتدودایرهچسبیدهبههماست.
اشکال با سرپیکان عدد 125 تعداد سرپیکان: .11
متفاوتدراینمجموعهثبتشدد.تعدادیازآنهابرگیشکل،
برخیدیگرجناغیشکلوبقیهزبانهدارهستند.طولتیغهو
دستهآنهامتفاوتبودهوطولکلیسرپیکانهااز5تا13.5

سانتیمترمتغیراست.
در که هاللیشکل تیغه با سرتبر عدد 1 سرتبر: .12
وداخلآنخطوط مثلثیکندهشده نقش تیغهآن انتهای

زیگزاگیشکلتزیینشدهاست.

13.سوزن:3عددسوزنسادهدراینمجموعهثبتشد.
این در تیغه عدد 47 تعداد خنجر/کارد: تیغه .14
چاقو بهعنوان احتماال آن تای 4 که مجموعهشناساییشد
ابزاربرایکاربردیخاصاستفادهمیشدهاست،نوکآن یا
بهصورتهاللی،بهداخلبرگشتهودرانتهایدستهسوراخی
دارد.تعداد44عددنیزتیغهخنجرزبانهداربادستهسورخدار
به تیغهها این هستند. سانتیمتر 36 تا 13 بین طولی با
احتمالزیادداخلدستهاستخوانییاچوبیقرارمیگرفتهاند.
3.6 ارتفاع با مفرغی زنگوله عدد یک زنگوله: .15

سانتیمتروآویزدرباالیآندراینمجموعهثبتشد.
16.گوشواره:یکجفتگوشوارهزرینبهشکلپنجانار
چسبیدهبههمدرمجموعهقیطریهبهدستآمدهکهقابلمقایسه
باگوشوارههایمارلیکوحسنلواست.باتوجهبهیافتشدناین
نوعگوشوارهازحسنلوIVومارلیکوتاریخگذاریآنهادرحدود
سده9پیشازمیالد،پیشنهادشدهکهگورحاویایننوعگوشواره
ازقیطریهبایدمربوطبهدورهآهن2باشد)وحدتی1384(.اما
نکتهجالبتوجهاینجاستکهاینگوشوارهاناریشکلدرگوری
بههمراهسفالهایشاخصدورهآهن1ازقبیلساغردستهدارو

قوریلولهداربدونپلدربهدستآمدهاست.

اشیاء و زیورآالت سنگی
ابزار:7عددابزارسنگیشاملابزاریبهاشکالمستطیلباریک

باکاربردهایمختلفویکهاوندراینمجموعهثبتشد.
اشکال و ابعاد در مختلفی مهرههای تزیینی: مهرههای
گوناگونبهصورتدایره،مستطیل،استوانهایوازجنسهای
مختلفمانندطال،عقیق،خمیرشیشه،بدلچینی،استخوانو
همچنینگوشماهیازکاوشهایقیطریهبهدستآمدهاست.
متاسفانهاطالعاتمحلدقیقکاوشاینمهرههامشخصنیست.

مقایسه گونههای سفالی قیطریه
مرحومکامبخشفردنسبتبهمقایسهتطبیقیگونههایسفالی
قیطریهبایافتههایبهدستآمدهازدیگرمحوطهها،پژوهشهایی
انجامدادهوآنرامنتشرکردهاست)کامبخشفرد1379-
1370(.یکیازاهدافپروژهبازنگریگونههایسفالیقیطریه،
بررسییافتههایبهروزمنتشرشدهوقابلمقایسهبااینمجموعه
دردیگرمحوطههایهمدورهوهمچنینمشخصکردنبستر
باستانشناختییافتههایموردمقایسهاست.بهاینمعناکه
گونههایسفالیبهدستآمدهازنظرفرم،رنگوساختارسفال
باکداممحوطهدرمحدودهموردمطالعهقابلمقایسهاست؟وآیا
موادفرهنگیمحوطهموردمقایسه،ازگورستانبهدستآمده
یاازاستقرار؟.بدیهیاستکهاغلبموادفرهنگیبهدستآمده
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ازجوامعدورهآهندرایرانتابهامروزازگورستانهایوسیع،
کوچک،بهصورتپراکندهودربرخیمناطقمتراکمبهدست
آمدهاست.درسالهایاخیرخوشبختانهمحوطههایاستقراری
،)1379 )کامبخشفرد کهریزک مانند آهن دوره به مربوط
قلیدرویش)سرلک1390-1389(،ازبکی)مجیدزاده-1379
مرکزفالت در )مهرکیان1368-1374( معمورین و )1389
ایرانموردکاوشباستانشناختیقرارگرفتهاند.امامتاسفانهبه
دلیلکمبودانتشارات،دستیابیبهاطالعاتونتایجبهدستآمده
انجاممقایسه برای نیست. امکانپذیر اینکاوشهاچندان از
بازة در که محوطههایی تمام قیطریه، سفالهای تطبیقی
زمانیمفرغوآهندرمنطقهموردمطالعهقرارداشتندبررسی
ودادههایقابلمقایسهباانتشاراتقابلارجاعانتخابشدهو
پژوهش این برای آن قابلدسترس نمونههایسفالی تمامی
مطالعهشدند.گفتنیاستکهدادههای51محوطهواقعدرنوار
شمالیایران)شمالشرق،حاشیهدریایخزر،مرکزفالتایران
وشمالغرب(موردبررسیومطالعهقرارگرفتند.)برایدرک
نحوهپراکندگیجغرافیاییمحوطههایموردمقایسهبهتصویر

8رجوعشود(.
نتیجهاینمطالعهمقایسهایبهطورجامعدرجدولشماره
2آوردهشدهوبرهمیناساسمیتوانبهاینموضوعاشاره

کردکهگونههایسفالیفنجاندستهدار)QA(،ساغردستهدار
)QC(،ساغردستهداروپایهتهدکمهای)OC1(،جامدستهدار
منقاری لوله قوری ،)QF( ناودانی لوله آبریز با پیاله ،)QD(
،)QH( استوانهای بدنه با منقاری لوله قوری ،)QG1( پلدار
،)QM(کاسهباسهپایه،)QK(کاسه،)QI(قوریدستهزنبیلی
دستهدار تنگ ،)QN/QN1( بلند پایه کاسه و پایهدار کاسه
)QR(،کوزهبالبهبهبیرونبرگشته/سبو)QT(،دیگچهدستهدار
)QU(،دیگچهبادوآویزدرپوشدار/)QV(همازگورستانوهم
ازبسترمعماریبهدستآمدهومابقیگونههایدیگرحاصل
ازکاوشگورستانبودهاند.شایانذکراستبرخیازگونههای
فوقکهازبستراستقراریبهدستآمدهاندمربوطبهدورهمفرغ
بودهونمونهدورهآهنآنگونهازگورنیزبهدستآمدهاست.
البتهتعدادباالییافتههایمربوطبهگورستانهایدورهآهنو
شناساییمحدودمحوطههایاستقراریعاملایناتفاقاست.
عالوهبراین،آمارمربوطبهمنشاتدفینیاگورگونههاییکهاز
هردوبسترباستانشناختی)استقراروگور(بهدستآمدهاند

باالتربودهکهبازهمبهدلیلفوقبرمیگردد.
)شاملسال کاوشگر اطالعات کهخوشبختانه آنجا از
کاوش،ترانشهوگور(بررویسفالهادرهمانزمانکاوش
نوشتهشدهبود،اینامکانمیسرشدتااشیاءهرگوربهطور

تصویر8.نقشهپراکندگیمحوطههایموردمقایسهبهتفکیکگورستانواستقرار.
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و تزیینیمشخصشود مهرههای یا فلز ازسفال، اعم مجزا
تعدادیدراینمیانهممتاسفانهفاقداطالعاتزمانکاوش
بودهوتنهادرپژوهشهایآماریمورداستفادهقرارگرفتند.
تعدادگورنهادههادرهرگورمتفاوتبودهوبراساسنمونههای
است. شده داده قرار هرگور در ظرف 14 تا 1 از ثبتشده
همانطورکهپیشتربهآناشارهشدقطعاتسفالمطالعاتی
موجوددربخشسفالموزهملیایراندراینپژوهشمورد
هستیم مواجه که نقصی با نتیجه در نگرفت. قرار بازبینی
امکانارائهآماربسیاردقیقگورنهادههایهرگوروجودندارد.
دربرخیازقبورنیزاشیاءشبیهبههموازیکگونهتکراری
لولهمنقاری،جامدستهدار مانندقوریدستهزنبیلی،قوری
به دسترسی عدم به توجه با متاسفانه میشود. دیده ... و
بین ارتباط یاعدم ارتباط نمیتوان افراد، اطالعاتجنسیت
اشیاوجنسیتصاحبگورراتحلیلکردوخودکاوشگرنیز
بهذکرجنسیتتعدادانگشتشماریازاجسادپرداختهاست.
نکتهجالبتوجهدرموردنمونههایسفالیهرگوراین
استکهگونههایسفالیموردمقایسهدربازةزمانیدورهمفرغ
تاآهنیاتنهادورهآهندیدهشدهاند)البتهاگرگاهنگاریهای
یا توالی برایدرکظهور، باشد(. اعتماد مورد گرفته صورت
این در شده طبقهبندی سفالی فرمهای از استفاده استمرار
مجموعه،بهنتایجبهدستآمدهازجدولشماره2اشارهمیشود.
گونهفنجاندستهدار)Q.A(ازدورهمفرغجدیدتاآهن
تا3،گروهساغرها ازآهن2 )Q.B-QB1( لیوانها 3،گروه
Q.D-(ازمفرغجدیدتاآهن3،جامدستهدار)Q.C-Q.C1(
Q.D1(ازمفرغجدیدتاآهن2،پیالهبادستهحیوانیشکل

)Q.E(ازآهن1تا2،پیالهباآبریزلولهناودانی)Q.F(ازمفرغ
میانه؟تاآهن2،قوریلولهمنقاری)Q.G(ازمفرغمیانهتا
آهن2،قوریلولهمنقاریپلدار)Q.G1(ازمفرغجدیدتا
)Q.H(آهن2،قوریلولهمنقاریبابدنهاستوانهایکشیده
ازمفرغمیانه؟تاآهن3،قوریدستهزنبیلی)Q.I(ازآهن1
تا3،قوریلولهدار)Q.J(ازآهن1تا3،کاسههایبادهانه
بازوبدنهکروی)Q.K(ازمفرغقدیمتاآهن2،کاسهباسه
پایه)Q.M(ازمفرغجدیدتاآهن2،کاسهپایهدار)Q.N(از
مفرغجدیدتاآهن2،کاسهپایهبلند)Q.N1(ازمفرغمیانه
تاآهن3،کاسهپایهبلندسوراخدار)Q.O(ازآهن2تا3،
)Q.Q(ازمفرغجدیدتاآهن2،کوزهدستهدار)Q.P(الوک
ازمفرغمیانهتاآهن2،تنگدستهدار)Q.R(ازمفرغمیانه
تاآهن3،کوزههایلولهدار)Q.S-Q.S1(از1633تاآهن3،
سبو/کوزهبالبهبهخارجبرگشته)Q.T(ازمفرغقدیمتاآهن
3،دیگچهها)Q.U-Q.V(ازآهن1تا3،سرمهدان)Q.W(از

آهن2تا3.

دراینمیانچندگونهشاخصمانندقوریهایلولهدار
با الوکهایی و دستهدار، دکمهای پایه ساغرهای پل، بدون
 Danti 2013; Muscarella 1968;( شکل کرمی برجستگی
آهن1 دوره شاخص گونههای عنوان به )Muscarella 1974

)بهویژهدورهآهنشمالغرب(وعالوهبراینظروفلولهدار
دیگرمانندقوریهایدستهسبدی،قوریلولهدارساده،کاسه
لیوانهای سبوها، شکل، حیوانی آبریز با پیاله پایه، سه با
نیز )1383 )مدوسکایا فنجانها و دسته بدون و دستهدار
بهعنوانگونههایشاخصدورهآهن1پیشنهادومطرحشده
بر نیز گورستانها از بهدستآمده نمونههای اغلب ظاهرا و

همیناساستاریخگذاریشدهاند.
بانگاهیبراطالعاتاستخراجشدهازمطالعهمقایسهای،
چنیناستنباطمیشودکهگونههاییمانندجامدستهداردر
)Salzmann 2016(دیدهشدهIIICمفرغجدیدحصاریاحصار
ایرانو برنزوآهندرمرکزفالت ازآندردورههای وبعد
دردورهآهندرشمالغربدیدهمیشود.پیالهباآبریزلوله
ناودانینیزازمفرغمیانیدرشمالشرقدیدهشدهوسپس
ایراندیدهمیشود. و2درمرکزفالتوشمال درآهن1
قوریلولهمنقارینیزازمفرغمیانه؟/برنزجدیددرشمالشرق
ازآهن2درمرکز تادورهآهن1و2)شایدکمیعقبتر
فالت(ودرشمالغربگزارششدهاست.قوریلولهمنقاری
پلدارازمفرغجدیددرحصارتاآهن2و3درمرکزفالت
وشمالغربدیدهشدهاست.البتهدربرخیازمحوطههای
مرکزفالتنیزمرزخاصیبرایتاریخگذاریآهن1و2مطرح
نشدهومثالدادههایباستانشناختییکگورستانبهآهن1
و2یاآهناطالقشدهاند.گونهلولهمنقاریبابدنهاستوانهای
نیزازمفرغمیانه؟درشمالشرق)Vahdati 2018(وآهن2
و3درگیالنومرکزفالتایرانگزارششدهاست.کاسهها
نیزازمفرغقدیمدرشمالشرقتاآهن1و2درمرکزفالت،
گیالنوشمالغربدیدهشدهاند.کاسهباسهپایهازآهن1
این از تاکمیقدیمیتر )Dana et al.: 2017(درشمالشرق
تاریخدرمرکزفالتوآهن2و3درشمالغربگزارششده
است.کاسههایپایهدارنیزازبرنزجدیددرشمالشرقتاآهن
1و2درشمال،مرکزفالتوشمالغربدیدهشدهاند.تنگ
دستهدارازاوایلمفرغجدید؟وآهنازشمالشرقوتاآهن1
و2درمرکزفالتوآهن1درگیالنگزارششدهاست.سبو
یاکوزهبالبهبهخارجبرگشتهنیزازبرنزجدیددرشمالشرق
تاآهن1و2درمرکزفالتوآهن1درگیالندیدهشدهو
دیگچهدودستهداردرشمالشرقازآهن1یامفرغجدیدتا
آهن1و2درشمالومرکزفالتدیدهشدهاست.گونههای
شاخصدیگرازجملهالوکهاازمفرغجدیددرشمالغرب
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وآهن1یاکمیقدیمیتردرمرکزفالتوگیالنتاآهن2
گزارششدهاست.همچنینساغرهایپایهدکمهایازمفرغ
جدیددرحسنلووآهن1و2درمرکزفالتایراندیدهشده
به شمالغرب و گیالن فالت، مرکز در نیز گونهها مابقی و
دستآمدهوتاکنونگونهساغرهایپایهدکمهایوالوکها

درشمالشرقگزارشنشدهاند.
سفال دارای محوطههای پراکنش بهتر درک برای
خاکستریمربوطبهبازهزمانیاواخردورهمفرغواوایلدوره
آهنموردمطالعهدرایننوشتار،تمامیاینمحوطههاباتفکیک
نوعبسترباستانشناختیآن)استقراریاگورستان(درتصویر
تعداد است روشن که همانگونه شدند. مکانیابی 8 شماره
محوطههاییکهبررسیشدندبیشترازمحوطههاییاستکه
نمونههایقابلدسترسبرایمقایسهدراختیارگذاشتهاند.البته
دلیلآننبودوجودانتشاراتمناسبوعدمثبتوضبطدرست
ایننمونههادرزمانکاوشوپسازتحویلبهموزههااست.
اگرچهازتمامیاینمحوطهها،یافتههایباستانشناختیقابل
مقایسهیافتنشداماموضوعمکانگزینیآنهادراینمحدوده
جغرافیاییممکناستبتواندتاثیرعواملمحیطییاجغرافیایی
رامثالدرانتخابمحلگورستانهاوارتباطآنهاباهمروشن

کندکهدرنوشتاریدیگربهاینموضوعخواهمپرداخت.

بحث و نتیجه گیری 
فرهنگی مواد بر تمرکز و ارائهشده مطالب به توجه با
به اینجا در مقایسهای، مطالعه و قیطریه از بهدستآمده
بررسیجایگاهیاویژگیسفالخاکستریمرکزفالتدرقالب
تفکیکگونههایسفالیمیپردازیم.ظهورسفالخاکستری
دراواخردورهمفرغودورهآهندرقسمتهایمختلفبهویژه
باموضوعمهاجرت ایرانگاهی وغربیفالت مناطقشرقی
تازهواردعجینشدهو اقوام انتسابایندادهفرهنگیبه و
Arne 1945; De�(40و50میالدی برخیپژوهشگرانازدهه
 shayes 1969; Ghirshman 1939) (Dyson 1968; Kuz’mina

اما پرداختهاند موضوع این به تاکنون )2007; Young 1967

همچنانابهامهاوپرسشهایاساسیازماهیتاینپدیدهبه
جایماندهاست.البتهروشناستکهظهوریکدادهفرهنگی
یا جدید اقوام به آن انتساب و سفال از جدیدی نوع مانند
طرح برای تنهایی به و بوده چالشبرانگیز موضوعی مهاجر

چنیننظریاتیکافینیست.
وجود بحث این گسترش برای مجالی نوشتار این در
نداردوتنهابهجایگاهسفالخاکستریقیطریهدرمرکزفالت
ایرانوویژگیهایآنپرداختهمیشود.ازآنجاکهتاکنون
دانستههایمابیانگرظهورایننوعسفالدرشمالشرقایران

ازمحوطههای قدیمیتر( )وحتی مفرغ دوره درالیههای و
کلیدیمانندتپهحصاراستنگاهیکلیبهفرمیاگونههای
ایندوره،ارتباطیاعدمارتباطآنهابانمونههایدورههایبعد
درمرکزفالتبهویژهدرقیطریهراروشنمیکند.گونههایی
مانندقوریهایلولهمنقاریوحتیقوریلولهمنقاریپلدار
وپیالههاباآبریزلولهناودانی،تنگدستهدار،کاسههایپایهدار
وسبوهاازآندستهفرمهاییاستکهاغلبازالیههایمفرغ
دامغان، دشت در )واقع شمالشرق محوطههای در جدید
در همچنان فرمها این و شده دیده گرگان( و شاهرود
محوطههایواقعدردشتتهران،دشتقزوین)مرکزفالت(
وهمچنینشمالغربدیدهمیشود.ازطرفیساغرهایپایه
دکمهایدستهدارکهازفرمهایشاخصدورهآهن1هستند
تنهادرمحوطههایمرکزفالتوشمالغربدیدهمیشوند
وهمچنینفرمساغردستهداربدونپایهکهگویاساغرهای
در تنها نیز هستند، فرم این از گرفته نشات دکمهای پایه
ازالیههایدورهمفرغ محوطههایمرکزفالتوشمالغرب
جدیدوآهن1و2بهدستآمدهاست.البتهگفتنیاستکه
 Cleuziou(یکنمونهازاینفرمظرفدرآهن3تورنگتپه
1985(نیزدیدهشدهاست.همانطورکهپیشازایناشارهشد

وجودفرمهایشاخصدیگرسفالدورهآهن1مانندالوکها
وقوریهایدستهزنبیلیتاکنونازشمالشرقگزارشنشده

است.
این یادآوری تفاوتها و شباهتها این مرور از هدف
واقعیتاستکهپیشترازاینسفالخاکستریازالیههای
دورهمفرغوحتیقدیمیترازآن)ازهزارهچهارمتاهزارهدوم
Arne 1945; De� )پیشازیالد(ازمحوطههایشمالشرقایران
shayes 1967; Mousavi 2008; Schmidt 1937(دیدهشدهاست.

درعینحالبرخیازفرمهایظروفسفالخاکستریمربوط
بهدورههایبعدیدرمرکزفالتومناطقغربوشمالغرب
در قدیمیتر الیههای از یافته تغییرشکل فرمهای بیانگر
در دسته بدون تنگهای مثال بهعنوان هستند. شمالشرق
و جامهایکشیده و دار دسته تنگهای یادآور IIIC حصار
بدوندستهودربرخیمواردباانحنایهاللیشکلدرکفدر
الیههایحصارIII،یادآورلیوانهایشیپوریشکلواستوانهای
دستهداردردورهآهنهستند.بنابراینتغییرتکنیکساخت
و مفرغ دوره الیههای در سفالی جدید فرمهای و سفال
ازآندرشمالشرقدیدهمیشودوتکنیک حتیقدیمیتر
ساختسفالخاکستریکهدربرخیمواردتنهابهرنگآن
محوطههای در و بعدی دورههای در کرد استناد میشود
ویژگیهای با ایران شمالغرب و غرب شمال، فالت، مرکز
منحصربهخوددیدهمیشود.ازاینروبرایآزمودنمنشایابی
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ژئوشیمی شناخت و مطالعه مورد خاکستری سفالهای
باستانسنجی پژوهشهای جهت الزم برداشتهای منطقه،
از درخصوصمطالعهسیستماتیکعنصریومیکروسکوپی
نمونهسفالهایخاکستریقیطریهونمونههایچندمحوطه
دیگرازقبیلحصار،خوروین،سیلکو....انجامشد7ونتایج

اینپژوهشهابهزودیمنتشرخواهدشد.
ازآنجاکهفرصتیفراهمشدتامجموعههایموردمقایسه
موجوددرموزهملیایرانازنزدیکبازدیدشوندبهصراحت
مجموعههای مقایسه که شد متذکر را نکته این میتوان
سفالیتنهابراساسرنگوفرمکافینیست،درواقعمشاهده
تکنیکساخت،پختوویژگیهایفیزیکینمونههایسفالی،
)سوایازموضوعمنشاعناصرومحلساختآن(برایمقایسه
ویژگیهای نمونه بهعنوان است. الزم فرهنگی مواد دقیقتر
فیزیکیمجموعهقیطریهدردشتتهرانبامجموعهپردیس
بسیارشبیهونزدیکبههماستگوییکهاینسفالهادر
یککارگاهتولیدیاتوسطصنعتگرانمرتبطیساختهشدهاند
امامجموعهپیشواباوجودداشتنسفالخاکستریوفرمهای
مشابه،ویژگیهایفیزیکیآنازقبیلکیفیتساخت،سطح
ایندو با یاحتیرنگخاکستریآنکامالمتفاوت پوشش
ابتدایی بسیار سفالی مجموعه این ساخت و بوده مجموعه
چنینی این نظریات از برخی اثبات اگرچه میرسد. نظر به
فیزیکی ظاهر اما دارد آزمایشگاهی نتایج استخراج به نیاز
مجموعههایمادیدربسترباستانشناختینیزمیتوانندبه
مهارتیاتخصصصنعتگرانیاسازندگانصحهبگذارند.در
نتیجهبامشاهداتمقایسهاینیزمیتوانگفتاگرچهسفال
،)1376 )تهرانیمقدم ورامین پیشوای با قیطریه خاکستری
خوروین)Vanden Berghe 1964(،سیلکAوB)گیرشمن
مجموعهها این از برخی اما است مقایسه قابل ... و )1389
کامالازنظررنگ،تکنیکساخت،میزانحرارت،آمیزهوغیره
متفاوتهستند.اینتفاوتهادربرخیمواردنشاندهندهتاثیر
عواملبومیمحیطییاانسانی،میزانامکاناتودسترسیبه
و تولیدسفال برای .)Mousavi 2008: 117( نیاز مورد منابع
همچنینمیزانتخصصصنعتگرانیاسازندگاناست.بنابراین
بررسیاینویژگیهابسیارمهمبودهونبایددرپژوهشهای

باستانشناختیازآنغافلماند.
از بزرگ باداشتنمجموعهای گورستانوسیعقیطریه
نمونههایسفالیدرفرمهایمتنوعوباکیفیتساختاغلب
است. جامعه این صنعتگران آشکار مهارت بیانگر ظریف،

معین آقای جناب توسط باستانسنجی پژوهشهای از بخش این د7.
اسالمیازدانشگاهگوتهفرانکفورتانجامشدونتایجاینپژوهشهاتوسط

نگارندهوایشاندرحالآمادهسازیبرایانتشاراست.ئ

درذهن را نکته این تولیداتسفالی از اینحجم همچنین
و داده رخ نزدیکی همان در آنها تولید که میسازد متبادر
باتوجهبهوسعتگورستانوتعدادقابلتوجهقبورمیتوان
گفتکهدریکبازةزمانیازاینگورستاناستفادهمیشده

استنهدریکزمانمشخصومحدود.
با قیطریه سفالی نمونههای مقایسهای مطالعه
در واقع محوطههای با آن ویژه ارتباط و دیگر محوطههای
مرکزفالتایرانبیانگرایننتیجهاستکهسفالخاکستری
مرکزفالتبافرمهایسفالیخاکستریدردورههایقدیمیتر
نمونههایشناختهشده با وهمچنین درشمالشرق )مفرغ(
قابل گیالن منطقه و شمالغرب در واقع محوطههای در
مقایسهاست)بنگریدبهجدولشماره2(.درواقعباروشن
شدنایننتیجهکهبرخیازفرمهایسفالیمجموعهقیطریه
تنهادر یاتنگهایدستهدار ناودانیو لوله مانندکاسههای
محوطههایواقعدرشمالشرقوبعددرمرکزفالتونیمه
شمالیدیدهشدهوازطرفیبرخیدیگرفرمهامانندالوکها
وساغرهایپایهدکمهایتنهادرشمالغربودرمرکزفالت
دیدهمیشوندنقشمرکزفالتایرانرادرمیانمحوطههای
مرکزفالت واقع در نشانمیدهد. وشمالغرب شمالشرق
اینمناطقاستکه بین ارتباطی بهعنوانیکحلقه ایران
تاثیراتفرهنگیبرگرفتهازهردومنطقهبررویسفالهای
موردمطالعهکامالمشهودوقابلتوجهاست.اماموضوعتقدم
وتاخرگونههاییکهتنهادرشمالغربومرکزفالتیافت
بازنگری نیازمند بهطورحتم شدهموضوعدیگریاستکه
کلیگاهنگاریهاینسبیانجامشدهدرمرکزفالتاست.در
واقعاینامکانوجودداردکهگونههاییکهدرمرکزفالتبه
دستآمدهاندقدیمیترازگونههایبهدستآمدهدرشمالغرب
باشندویامحوطههایواقعدرمرکزفالتبهتاریخیقدیمیتر

ازآنچهکهتاکنونتاریخگذاریشدهاندبرگردند.
از اندک هرچند اطالعات به توجه با پایان در
در مقایسه قابل محوطههای از که مطلقی تاریخگذاریهای
محدودهموردمطالعهدردستداریم)فاضلیودیگران1390(،
)فاضلی )Hosseinzadeh et al. 2017( )1389 زاده )حسین
مجموعه زیاد بسیار شباهت به توجه با و دیگران1394( و
 Fazeli Nashali and(قیطریهبانمونههایسفالیتپهپردیس
نمونههای از برخی شباهت همچنین و )Coningham 2007

این )جزئیات جوشقان استرک با مجموعه این در موجود
مقایسهدرجدولشماره2آمدهاست(،میتوانقدمتقیطریه
رادرحدود1600-1500پیشازمیالددرنظرگرفت.درپایان
یادآورمیشودکهپژوهشهایجامعبانگرشکلیبهگستره
جغرافیاییاینفرهنگوبادرنظرگرفتنعواملبومیوتاثیرات
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باستانسنجی تولیدسفال،بههمراهپژوهشهای برروی آن
میتواندبرخالفکمبودالیههایاستقراریشناختهشدهدراین
دورهوفراوانیگورستانهابهپاسخپرسشهایبهجایماندهدر

خصوصایندورهزمانیکمککند.

سپاسگزاری 
دلیل به ایران ملی موزه رییسکل نوکنده دکتر آقای از
بیشک و سپاسگزارم پروژهصمیمانه این از حمایتهایشان

اینپژوهشبدونحمایتایشانمحققنمیشد.همچنیناز
خانمهانینارضاییامیناموالبخشپیشازتاریخ،مریمپناهی،
وآقایاندکترمحمدحسینعزیزیخرانقیمسئولوقتبخش
پیشازتاریخوآقایحسنزادهمسئولگروهپژوهشموزهملی
ایرانبرایهمکاریوهماهنگیهایانجامشدهسپاسگزارم.از
آقایانافشیناکبریوکیوانعمارلوبرایهمکاریدرثبتو
ضبطموادفرهنگیوسرکارخانمنداتهرانیونیمافکورزاده

جهتانجامعکاسیاینمجموعهصمیمانهسپاسگزارم.
 

 0125، شماره موزه (Handled Cup)فنجان دسته دار  Q.Aگونه 

  

 0125شماره موزه : (Handled Goblet)لیوان دسته دار  Q.Bگونه 

  

 0128شماره موزه  (:Goblet)لیوان بدون دسته  Q.B1گونه 

  

 4884شماره موزه : (Tankard)ساغر دسته دار Q.Cگونه 

  

 4052شماره موزه  (:Pedestal Tankard)ساغر پایه دار و دسته دار  Q.C1گونه 
  

جدول1.گونههایسفالیطبقهبندیشدهدرمجموعهقیطریه)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(.
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 0558شماره موزه  (:Handled Beaker)جام دسته دار : Q.Dگونه 

  

 4002شماره موزه  (:Pedestal Beaker)جام دسته و پایه دار  Q.D1گونه 

  

 4018شماره موزه : (Bowl with Animal Handle)پیاله با دسته حیوانی  Q.Eگونه 

  

 4014شماره موزه  (:Trough Spouted Bowl)پیاله با آبریز ناودانی شکل Q.Fگونه 

  

 4508شماره موزه (: Beak Spouted Jar)قوری لوله منقاری  Q.Gگونه 
  

ادامهجدول1.گونههایسفالیطبقهبندیشدهدرمجموعهقیطریه)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(.
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 8860شماره موزه  :(Bridge-Beak Spouted Jar)دار پل منقاری لوله قوری Q.G1 گونه

 

 
 4268شماره موزه  (:Beak-Spouted Jar with Long Body)قوری لوله منقاری با بدنه استوانه ای Q.Hنه گو

  

 6810شماره موزه  (:Spouted Jar with a Basket Handle)قوری دسته زنبیلی Q.Iگونه 

  

 4614شماره موزه  (:Spouted Jar)قوری های لوله دار ساده  Q.Jگونه 

 

 
 4004شماره موزه (:Globular Bowl& Wide Based Bowl)کاسه با بدنه کروی و کاسه دهانه باز  Q.Kگونه 

ادامهجدول1.گونههایسفالیطبقهبندیشدهدرمجموعهقیطریه)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(.
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ادامهجدول1.گونههایسفالیطبقهبندیشدهدرمجموعهقیطریه)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(.

 

 ÷ 

 4245شماره موزه   (:Bowl with Everted Rim)کاسه با لبه به بیرون برگشته و بدنه زاویه دار  Q.Lگونه 

  
 4048-4048شماره موزه  (:Tripod Bowl)کاسه سه پایه دار   Q.Mگونه 

 

 

 4446-4220شماره موزه   (:Pedestal Bowl)کاسه پایه دار Q.Nگونه 
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 4688شماره موزه : (Braizer)کاسه پایه بلند سوراخ دار  Q.Oگونه 

 

 
 4101شماره موزه  (:Large Bowl/Plate)الوک  Q.Pگونه 

 

 
 6026شماره موزه : (Handled Jug)کوزه دسته دار  Q.Qگونه 

ادامهجدول1.گونههایسفالیطبقهبندیشدهدرمجموعهقیطریه)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(.
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 6088شماره موزه  (:Handled Pitcher)تنگ دسته دار  Q.Rگونه 

  

 6860شماره موزه  (:Pitcher with Ledged Handle)تنگ دو آویز دار Q.R1گونه 

  

 6800شماره موزه  (:Bridge-Beak-Spouted Jug)شیرمک /کوزه لوله پل دار Q.Sگونه 

  

 6802شماره موزه  (:Spouted Jug/Shirmak)شیرمک /کوزه لوله چسبیده Q.S1گونه 

ادامهجدول1.گونههایسفالیطبقهبندیشدهدرمجموعهقیطریه)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(.
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ادامهجدول1.گونههایسفالیطبقهبندیشدهدرمجموعهقیطریه)حقانتشار:موزهملیایران؛عکسازنداتهرانیونیمافکورزاده(.

 

 

 
 6824شماره موزه (:Pitcher with Outcurving Rim)کوزه با لبه به بیرون برگشته /سبو Q.Tگونه 

  

 6242شماره موزه  (:Handled Pot)دیگچه دسته دار  Uگونه 

 

 
 6082شماره موزه  (:Lidded Pot with two Ledged handles)دیگچه با دو آویز درپوش دار  Q.Vگونه 

 

 

  6882-6882شماره موزه : (Cosmetic Container)سرمه دان Q.Wگونه 
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ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه

VandenBerghe 1964گورنسبی3 آهن Bسیلک خوروین
Planche XI: Fig:58-64-           37-

موزه ملی40
64 و 5: 62دوشان تپه لوح 1389مجیدزاده استقرارنسبیآهن ازبکی

نسبیگورستان الف/2آهن سیلک

-10و 9گور -8و 7 گور4 و 3  گور 
-1389، گیرشمن 1385ملک شهمیرزادی14گور

Helwing 2005

Malek, Fig.81_,Girshman:-504b-
435d-664b,Helwing: Fig17. 10 -
Fig 12.3-4،5

KDanti 2013 Fig4.22a,D-4.22b,Cبخش تحتانی و فوقانی گور نسبیمفرغ جدید؟گوی تپه
Hosseinzadeh 2007Fig.4گورمطلق- نسبی1885-1691و 1960-2146استرک جوشقان

505طرح 1390سرلک استقرارنسبی مطلق 1528-1434قلی درویش
5شکل 1390دارابی گورنسبی 1آهن هورسی بند 

VandenBerghe 1964گورنسبی3 و 2 آهن A-Bسیلک خوروین
 Planche          ,موزه ملی :44-45-46
XII: Fig. 84 -91

3103-4996: 38لوح : جیران تپه1389مجیدزاده گورنسبیآهنازبکی
تصاویر218-13891480گیرشمن 136گور -گورستان بنسبی3آهن سیلک
Girshman,1935Couche 1گورنسبی2آهن گیان
205تصویر 1396حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

مقایسه گونه های سفالی قیطریه- 2جدول شماره 

QA: فنجان دسته دار/Handeled Cup

QB:لیوان دسته دار/Handeled Goblet 

جدول2.مقایسهگونههایسفالیقیطریه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
VandenBerghe 196447-48-49m, Planche XII: Fig.81- 83گورستان نسبی3 و 2 آهن A-Bسیلک خوروین

3124-278: 38لوح : جیران تپه1389مجیدزاده گورستاننسبیآهنازبکی 

نسبی2آهن سیلک
-گورستان ب-1گور )گورستان الف

تصاویر1502-1389437گیرشمن (77گور 

1394فاضلی و دیگران گورمطلق1500-1429پردیس
، 3138، - 3137-3155-3151:موزه ملی

17تصویر 

VandenBerghe 1964گورستان نسبی2آهن  - Aسیلک خوروین
 Planche XIII: Fig. 92 -102-موزه ملی 
66-50

4004-3099-3178: 35جیران تپه، لوح 1389مجیدزاده گور نسبیآهن ازبکی
1389Fig.442-530dگیرشمن  (10 و 9گور -1گور)گورستاننسبی2آهن سیلک

37PN26ص -1387فهیمی، گورنسبی2آهن میالجرد
Sk445/449Danti.2013Fig.4.26Kگورمطلقمفرغ جدید حسنلو

6 از تصویر 6شکل 1393: قنبریگورنسبی2آهن جیران تپه
9 ، گور 6گور 1398ده پهلوان، گورنسبی 2آهن قره تپه سگزاباد

9 از تصویر 4شماره Cleuziou,1985استقرارنسبیIVA تورنگ 3آهن تورنگ تپه
1389QD:AE18:306سرلک، استقرارنسبی مطلق1آهن قلی درویش
127ص 1382: پازوکیگورنسبیهزاره اول مرجان تپه

QB1: لیوان بدون دسته/Goblet

QC:ساغر دسته دار/Tancard
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ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه

  VandenBerghe 196471..77m, Planche XIV: Fig. 105گورستان نسبی2 آهن Aسیلک خوروین
119, Planche XV: Fig.120-121

1389مجیدزاده گور- استقرارنسبیآهن؟ازبکی
-3195-4016-4014: 35جیران تپه، لوح 

- 35لوح : ، دوشان تپه3183-4013-3171
3261

8 ، گور 3گور 1398ده پهلوان گورنسبی2آهن قره تپه سگزاباد
523a-1389668گیرشمن -10و 9گور -14گورستان الف، گورنسبی2آهن سیلک

37PN27ص -1387فهیمی گورنسبی2آهن میالجرد

Muscarella 1974گورنسبی2 و 1آهن دینخا
  2229, Burial 2,717-B9a,Burial19 
Muscarella, Fig 4.52: B-C  717-87  

SK504,SK116Danti 2013Plate 5.6e,p.474Fig.4.26,G.I ,p.200 گورهاینسبیمفرغ جدیدحسنلو

KDanti 2013 Fگور نسبیمفرغ جدید؟گوی تپه ig4.22a ,C
8 از شکل 3تصویر 1390خان محمدی گورنسبی2 و 1آهن بایزیدآباد نقده

6 از تصویر 5شکل 1393قنبری گورنسبی2آهن جیران تپه
Ghirshman 1935Couche 1گورنسبی2آهن تپه گیان

202تصویر 1396حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز
5تصویر 1398کاوسیR.8:509گورنسبی1پایان مفرغ آهن صرم 

127ص 1382پازوکی گورنسبیهزاره اول مرجان تپه

QC1:ساغر دسته دار و پایه ته دکمه ای/Pedestal Tancard

QD: جام دسته دار/Handeled Beaker

ادامهجدول2.مقایسهگونههایسفالیقیطریه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
Salzman,2016Fig.3235.IIICاستقرار- گورنسبیمفرغ جدیدتپه حصار

1 شی 3گنداب گور 1382شریفی، گورنسبی2 و 1آهن گورستان گنداب
موزه ملی-18تصویر Fazeli 20073148-3153 6011، 1394فاضلی و دیگران گورمطلق1512-1421پردیس  

-VandenBerghe 196482..90-93..97m, Planche XI:Fig.65گورستان نسبی2 آهن Aسیلک خوروین
69, Planche XII: Fig.70-80

1389مجیدزاده گورستاننسبیآهنازبکی
-4/1000-3085-3117: 35لوح : جیران تپه

244-260-4016-4015
10، گور 7گور 1398ده پهلوان گورنسبی 2آهن سگزاباد

Helwing 2005-1389گیرشمن 14گور -10و 9گور-گورستان الفنسبی 2آهن سیلک
Girshman530d-664a-670, Helwing: 
fig17.8 

1389QD.AE18:306سرلک  استقرارنسبی1439-1531 1آهن قلی درویش
Sk57Danti 2013Plate 5.15.gگور نسبی1آهن حسنلو

13841696ملکزاده گورنسبی2 و 1آهن (گورستان نخودلوق)کرفس رزن
1387PN33-34فهیمی گورنسبی 2آهن میالجرد

5تصویر-1لوح1384نوبری و همکاران گورنسبی2 و 1آهن مسجد کبود
Muscarella 1968B8e-Burial5گورنسبی.Dinkha II, 10-11 B.Cدینخا
4تصویر 1398کاوسیR.8:507گور نسبی1آهن صرم

Hosseinzadeh 2007Fig.4گورمطلق- نسبی1885-1960،1691-2146استرک جوشقان

VandenBerghe 1964148m, PlancheVIII: Fig.40گورستان نسبی1آهن - و دروس1گیان خوروین
1389440گیرشمن 1گور- گورستان الفنسبی2آهن سیلک
31Girshman 1935Couche 1گورنسبی2آهن گیان

QE:پیاله با دسته حیوانی/Bowl with Animal Handle
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ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
406تصویر Arne 1945گورنسبیمفرغشاه تپه

-186-142-132-130-128تصاویر مفرغ میانه 1390: عباسیاستقرارنسبیمفرغ میانه، مفرغ جدیدنرگس تپه
272-271 مفرغ جدید 204-210

موزه شاهرودگورنسبیآهن-مفرغگورستان شاهرود
209-212-226-287-291-297-204-
موزه شاهرود -271

Sharifi 201410گورنسبی2 و 1آهن رضوان تپه 

-Salzman 2016- Schmidth 1937استقرار-گورنسبی1133-980آهن-مفرغتپه حصار
1386روستایی 

4104,IIIC-2894II-III-H57,IIIC-
11-4شکل : روستایی

Fazeli 20076076F-3132MگورIآهن پردیس

VandenBerghe 1964207-30-31m Planche VI: Fig.30 -35گورستان نسبی2-3 آهن A-Bسیلک خوروین

3124-3126-38لوح : جیران تپه1389مجیدزاده گورستان نسبیآهنازبکی
موزه ملی 25953-2245-5153گورنسبی2آهن سیلک
1396DA3264-DA3275حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

1397وحدتی -1343نگهبان  ...XXIIEگورنسبی پیش از میالد1100-1200/آهن مارلیک
-195-25292، شماره موزه 21شکل : نگهبان

8181، شماره موزه 59، وحدتی شکل205
 6گور 1398ده پهلوان گورنسبی 2آهن قره تپه سگزاباد

Girshman 1935Couche 1گورنسبی2آهن گیان
2 از تدفین شماره 13تصویر 1396حصاری گورنسبی2آهن سفالین

Cاستقرارنسبی3آهن تورنگ تپه leziou. 1985 8 از تصویر 2 و 1تصویر
81/3-81/1تصویر 1383خلعتبریگورنسبی1آهن گورستان تندوین
84/2تصویر 1383خلعتبری گور نسبی1آهن گورستان مریان

Egami: 1960استقرار- گورنسبی1آهن قلعه کوتی
 از 18و شکل  PL.XXIV  از17 و 15شکل 

PL.LII

QE: پیاله با آبریز لوله ناودانی/Trough Spouted Bowl

ادامهجدول2.مقایسهگونههایسفالیقیطریه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
1076شماره - 204تصویر Arne,1945گورنسبیمفرغشاه تپه

260موزه شاهرودگورنسبیآهن-مفرغگورستان شاهرود
5تصویر 1389نقشینه، گورنسبی2 و 1آهن لویزان

موزه ملیVandenBerghe 1964149گورستان نسبی1-2 آهن A-Bسیلک خوروین  Planche VII: Fig.36-37

386تصویر Arne,1945گورنسبیمفرغشاه تپه
202-1390180: عباسیگورنسبیمفرغ میانهنرگس تپه

Fazeli 2007، 1394فاضلی و دیگران گورستانمطلق1500-1421پردیس
6059F- 21 ، تصویر3125-3124موزه ملی

VandenBerghe 1964Planche III:Fig.8-13گورستان نسبی3  آهن Bسیلک خوروین
3082-3216-4234: 38لوح : جیران تپه1389: مجیدزادهگورستاننسبیآهنازبکی

نسبی3 و 2آهن سیلک
- 13گور;-5گور- گورستان الف

660a-1008-1750-904-1527-1389478گیرشمن 78-100گورستان ب گور

PN54- موزه ملی 764 شی شماره 37، ص1387: فهیمیگورنسبی 2آهن میالجرد

,Dinkha IIIدینخا 17تصویر Muscarella,1968گورنسبیم.پ1300-1100
*254ص  ,16Danti,2013گور نسبی1آهن حسنلو

192Fig4.22b,Dص  ,KDanti,2013گور نسبیمفرغ جدید؟گوی تپه
7تصویر 1390: خان محمدیگورنسبی2 و 1آهن بایزید نقده

189-188-187-184تصویر 1396حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ) 2آهن کلورز

QF: کاسه پایه دار لوله ناودانی/Pedestal Spouted Bowl

QG: قوری لوله منقاری/Beak Spouted Jar
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ادامهجدول2.مقایسهگونههایسفالیقیطریه

-Scmidth, 1937 استقرار- گورنسبی1133-980آهن-مفرغتپه حصار -1386H3511,IIIC-H420IIIC-H421,IIIروستایی 
H501IIIB- روستایی11-1شکل 

VandenBerghe 19648=9  Planche IV:Fig:15-17گورنسبی3  آهنBسیلک خوروین
13841684ملکزاده گورنسبی2 و 1آهن (گورستان نخودلوق)کرفس رزن

1986UM65-31-27دایسون نسبیIV حسنلو 2 آهن حسنلو
4تصویر-2لوح1384نوبری و دیگران گورنسبی2 و 1آهن مسجد کبود

 -Muscarella,1968Tomb B 16, square B10a,336گورنسبیم.پDinkha II, 1100-1000دینخا
B9a,Burial 14

تصویر 1389564گیرشمن 1گور - گورستان بنسبی3آهن سیلک
8 از شکل 13تصویر 1390خان محمدی گورنسبی(نخودی) 2 و 1آهن بایزیدآباد نقده

1398ده پهلوان گورنسبی 2آهن قره تپه سگزاباد
، 7، گور 6، گور5، گوره 3، گور 2، گور 1گور 
،8گور 

1396DA3176حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ) 2آهن کلورز
19شکل 1391فهیمی استقرارنسبی2آهن ششمیرگاه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
138شکل 1390عباسی استقرارنسبیمفرغ میانهنرگس تپه

15موزه ملی شماره VandenBerghe 1964گورستان نسبی3  آهن Bسیلک خوروین
1396DA3218حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

1397وحدتی - 1343: نگهبان...و  XVIIBگورنسبی؟2آهن مارلیک
تصویر 25067:، شماره موزه25شکل : نگهبان

شماره -49شکل : ، وحدتی188-189-190
8067موزه

12ردیف باال از شکل Vahdati  2018گور؟نسبی 1آهن بیدک

QG1:  قوری لوله منقاری پل دار/Bridge-Beak-Spouted Jar

QH: قوری لوله منقاری با بدنه استوانه ای/Beak-Spoute Jar with Long Body

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه

VandenBerghe 1964گورنسبی3  آهن Bسیلک خوروین
 Planche        24-23-21-20موزه ملی  

V: Fig:19-23
3126: 38لوح : جیران تپه18.406 1389مجیدزاده گورنسبی1531-1429- آهنازبکی

1389Af:18:406سرلک استقرارنسبی 1عصر آهن قلی درویش

Muscarella,1968گورنسبیم.پDinkha II, 1100-1000دینخا
Tomb B16, square B10a.,B10b:8

8تصویر 1398کاوسی R.8:540گور نسبی2آهن صرم

VandenBerghe 196436m, Planche VI: Fig.27-28-29گورنسبی3 آهن  Bسیلک خوروین
280: 38لوح : جیران تپه1389مجیدزاده گورنسبیآهنازبکی
637-1389624گیرشمن 21گورشمار - گورستان بنسبی3آهن سیلک

8 از شکل 10تصویر 1390خان محمدیگورنسبی2 و 1آهن بایزیدآباد نقده
UM63-5-129:7شکل 1386دایسون و ویت ؟نسبی؟1آهن حسنلو

 1گور 1398ده پهلوان گورنسبی 2آهن قره تپه سگزاباد

QI: قوری دسته زنبیلی/Spouted Jar with a Basket Handle

QJ: قوری لوله دار ساده/Spouted Jar
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ادامهجدول2.مقایسهگونههایسفالیقیطریه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
تصاویر10-86-60-32-28-139018: عباسیاستقرار و گورنسبی مفرغ قدیمIIIcنرگس تپه نرگس تپه

Arneگورنسبیمفرغشاه تپه ,19451140-1171-1735-1647
283-294-277-266موزه شاهرودگورنسبیآهن-مفرغگورستان شاهرود

Salzman,20164160,IIIB-4163,IIIBگورنسبیIIIBحصار - مفرغ میانهتپه حصار
23، تصویر 3143-3142موزه شاهرود 1394فاضلی و دیگران گورمطلق1500و 1436پردیس
1تصویر 1389نقشینه، گورنسبی2 و 1آهن لویزان

1389مجیدزاده، معماری و گورنسبیآهنازبکی
لوح : دوشان تپه-4032-32لوح : جیران تپه
283و 1-58لوح -56-3155

1389453cگیرشمن (4 و 3گور )گورستان نسبی2 آهن سیلک
13841686ملکزاده گورنسبی2 و 1آهن (گورستان نخودلوق)کرفس رزن

Danti, 2013Fig.4.26E,F,Hگورنسبی 1آهن دینخا
1396DA3163-DA3313حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

1390QD-AF:19-600سرلک، استقرارمطلق-نسبی1آهن قلی درویش
Hosseinzadeh 2007Fig.4گورمطلق- نسبی1885-1691 ،1960-2146استرک جوشقان
34 و 33تصویر 1383: خلعتبریگورنسبی2آهن گورستان وسکه

PL.XXXIII از7شکل Egami: 1960استقرار -گورنسبی1آهن قلعه کوتی

Dana:2017Fig.8-57گورنسبی1آهن تپه بیمارستان
212، پازوکی ص 19شکل:دارابی1382پازوکی -1390دارابی گورنسبی 1آهن تپه واگین سو

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
تصویر1390182: عباسیاستقرارنسبیمفرغ میانهنرگس تپه   

QK: کاسه با دهانه باز و کاسه با بدنه کروی/Globular Bowl&Wide Based Bowl

QL: کاسه با بدنه زاویه دار/Bowl with Everted Rim

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
Deshayes, 1976Fig.6استقرارنسبی2آهن تورنگ تپه 
9تصویر Sharifi,2014گورنسبی2 و 1آهن رضوان تپه

9تصویر 1376تهرانی مقدم، گورنسبی2 و 1آهن پیشوا
،SF6062،موزه ملی Fazeli 20073128، 1394فاضلی و دیگران گورمطلق1500-1421پردیس 20تصویر
3تصویر 1389نقشینه، گورنسبی2 و 1آهن لویزان

VandenBerghe 1964گورنسبی2 آهن Aسیلک خوروین

موزه ملی146-159-160-184  , Planche 
XXII: Fig. 181 till 183, Planche 
XXIII: 184-187, Planche XXIV: 
Fig. 188-189

1389مجیدزاده گورنسبیآهنازبکی
31لوح 257-4311-4241-4033-3263  

4905ازبکی - جیران تپه
1389453a,430-503b-532Gگیرشمن (4 و 3گور ) Aگورستاننسبی2آهن سیلک

13تصویر 1382فالحیان، گورمطلق2 و 1آهن جمشیدآباد
6تصویر-3لوح 1384نوبری و همکاران، گورنسبی2 و 1آهن مسجدکبود

Hosseinzadeh 2007Fig.4گورمطلق- نسبی1885-1960،1691-2146استرک جوشقان
36در متن اشاره شده صفحه 1380: کامبخش فردگورنسبیآهنسلطنت آباد

36در متن اشاره شده صفحه 1380: کامبخش فردگورنسبیآهنکهریزک
12ردیف باال از شکل Vahdati: 2018گور؟نسبی 1آهن بیدک

Dana: 2017Fig.7-RN3008گورنسبی1آهن تپه بیمارستان

QM: کاسه سه پایه دار/Tripod Bowl
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ادامهجدول2.مقایسهگونههایسفالیقیطریه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
Salzman 2016, Scmidth 1937H5214,IIB-4136,IIIA-H1149,IIاستقرار- گورنسبیمفرغ جدیدتپه حصار

Fazeli 20076076FگورنسبیIآهن پردیس
VandenBerghe 1964Planche XVI: Fig: 125 - 128گورستان نسبی2 آهنAسیلک خوروین

1389AF.18:406-598سرلک استقرارنسبی1429-1531 1آهن قلی درویش
ب6تصویر 1390سرلک گورنسبی1آهن صرم

671c-1389669گیرشمن 15گور -14گور نسبی2آهن سیلک
4341-3155-4158: 56لوح :دوشان تپه1389مجیدزاده معمارینسبیآهنازبکی
1396DA2538حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

Hosseinzadeh 2007Fig.4گورمطلق- نسبی1885-1960،1691-2146استرک جوشقان

Egami: 1960, Fukai 1971استقرار- گورنسبی1آهن قلعه کوتی
- PL.XLIII از 17شکل   -PL.LXII  از13شکل

PL.XXXVII 1 و 8شکل
Stronach 1972Fig.23استقرارمطلقم. پ1000-1100 .2آهن یاریم تپه

2 شماره 1طرح 1391: ماهفروزیاستقرارنسبی3 و اوایل 2اواخر حصار -برنزتپه سد

Arne,1945606-1554گورنسبیمفرغشاه تپه
224-1390222: عباسیاستقرارنسبیمفرغ میانه؟ نرگس تپه

265موزه شاهرودگورنسبیآهن-مفرغگورستان شاهرود
-Salzman, 2016H2889,IIA-4161,IIB-3917,IIB-NF141استقرار- گورنسبیمفرغتپه حصار

NF82,TII-III

VandenBerghe 1964گورستان نسبی3  آهنBسیلک خوروین

موزه ملی153-154 -Planche XVI: Fig: 
129-130

3197-31لوح :جیران تپه1389مجیدزاده گورستان نسبیآهنازبکی
6و5تصویر-4لوح1384نوبری و دیگران گورنسبی2 و 1آهن مسجد کبود

PL.XXXIII از7شکل Egami 1960استقرار- گورنسبی1آهن قلعه کوتی

QN: کاسه پایه دار/Pedestal Bowl

QN1: کاسه پایه بلند/Long Pedestal Bowl

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
188موزه ملی گورستاننسبی3  آهن Bسیلک خوروین
13891319گیرشمن145گورستان ب گور نسبی3آهن سیلک

10گور 1398ده پهلوان، گورنسبی 2آهن قره تپه سگزاباد

VandenBerghe 1964Planche XXVI: Fig: 197گورنسبی2 آهن Aسیلک خوروین
13841685ملکزاده گورنسبی2 و 1آهن (گورستان نخودلوق)کرفس رزن

 Muscarella,1974. Danti,2014,Metگورنسبی1آهن دینخا
Museum

889، B9a-Burial 27، 893-
B9a,Burial17   کرمی شکل در دینخا 
 الوک های با دو برجستگی دایره کنار هم
Fig.4.32,B,C,D,E,F,G دانتی

1Danti,2013,p.214 Fig.4.32,Aگور نسبی اواخر عصر مفرغ جدید حاجی فیروز
SK73Danti 2013,P.306Fig.5.19aگور نسبی1آهن حسنلو

KDanti 2013,p.192Fig4.22a,Aگور نسبیمفرغ جدید؟گوی تپه
6057SF ،22تصویر Fazeli 2007،1394فاضلی و دیگران گورمطلق 1421-1500پردیس

1389مجیدزاده گورنسبیآهنگوی تپه
: 31، لوح 4086-4106: 32لوح : جیران تپه

4241
29: ، شماره موزه22شکل 1343نگهبان XXEگورنسبی؟ اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول2آهن مارلیک

QO: ظرف پایه بلند سوراخ دار/Braizer?

QP: الوک/Large Bowl/Plate
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206-200-178-140-1390136عباسی گورنسبیمفرغ میانهنرگس تپه
3390: 37لوح : جیران تپه1389مجیدزاده گورنسبیآهنازبکی

13841683ملکزاده گورنسبی2 و 1آهن (گورستان نخودلوق)کرفس رزن
1396153حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ) 2آهن کلورز

، 6گور 1398ده پهلوان گورنسبی 2آهن قره تپه سگزاباد
55/1تصویر 1383خلعتبری گورنسبی1آهن گورستان تندوین
55/3-55/2 -56/2تصویر1383خلعتبری گور نسبی1آهن گورستان مریان

19شکل 1391فهیمی استقرارنسبی2آهن شمشیرگاه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
256-1390254عباسیاستقرارنسبیاوایل مفرغ جدیدنرگس تپه

256-254-425-241-236موزه شاهرودگورنسبیآهن-مفرغگورستان شاهرود
8تصویر Sharifi 2014گورنسبی2 و 1آهن رضوان تپه

1394فاضلی و دیگران  ،Fazeli 2007گورمطلق1633و1436پردیس
056F: 2007-: موزه- 19تصویر 1394  

3113-3123-3114-3121ملی
2 از گور شماره 15تصویر 1396حصاری گورنسبیآهن تپه سفالین

VandenBerghe 1964گورنسبی2-3 آهن A-Bسیلک خوروین
101..104-107-109-111, Planche 
XVII: Fig.139 - 157

1389مجیدزاده گورنسبیآهنازبکی
-3215-3122-3199: 36لوح : جیران تپه

3187-4019-4084-275
451-441-1389613گیرشمن 2-1گور -گورستان الفنسبی2آهن سیلک

1389368سرلک استقرارنسبی 1آهن قلی درویش

QQ:کوزه دسته دار/Handled Jug

QR: تنگ دسته دار/Handled Bottle

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
13841692ملکزاده گورنسبی2 و 1آهن (گورستان نخودلوق)کرفس رزن

6 از تصویر 7شکل 1393قنبری گورنسبی2آهن جیران تپه زنجان

1397، وحدتی 1343نگهبان .. XVIIEگورنسبی1آهن مارلیک
: ، شماره موزه25شکل : نگهبان

،شماره 52-51-50شکل : ،وحدتی25277
8286-7602-8142موزه

5 ، گور 4گور 1398ده پهلوان گورنسبی 2آهن قره تپه سگزاباد

1396حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز
DA3212-DA3269-DA3272-تصویر 
157-164-165-166-173

7 از تصویر 5 و 4شکل Cleziou 1985استقرارنسبی2آهن تورنگ تپه
63/1-60/3-59/1تصویر 1383خلعتبری گورنسبی1آهن گورستان تندوین
55/3-55/2 -56/2تصویر1383خلعتبری گور نسبی1آهن گورستان مریان

PL.LXXXVII از 1شکل Egami: 1960گورنسبی1آهن  السلوکان

Egami: 1960استقرار- گورنسبی1آهن قلعه کوتی

 از 2 و شکل PL.XXIV از 18شکل
PL.LIX

12ردیف باال از شکل Vahdati: 2018گور؟نسبی 1آهن بیدک

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
1389987aگیرشمن123گور - گورستان بنسبی3آهن سیلک
1396DA3276حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

77.3-77.1تصویر1383خلعتبری گور نسبی1آهن گورستان مریان

Egami: 1960استقرار-گورنسبی1آهن قلعه کوتی

 از 9 و شکل PL.LXIV از 24شکل
PL.XLV

QR: تنگ دسته دار/Handled Bottle

QS: شیرمک لوله پل دار/Bridge-Spouted Jug/Shirmak
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ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
1389776گیرشمن25گور-گورستان بنسبی3آهن سیلک

5 شماره 25تصویر 1394فاضلی و دیگران گورمطلق1633پردیس 
55تصویر 1383خلعتبریگورنسبی2آهن گورستان میان رود

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
Arne,1945834-356-400-401گورنسبیمفرغشاه تپه

1390: عباسیاستقرارنسبیمفرغ قدیم، مفرغ میانهنرگس تپه
36-54-80-96-214-216-218-220-232-
238-242

265-299-275-263موزه شاهرودگورنسبیآهن-مفرغگورستان شاهرود
-Scmidth 1937 استقرار- گورنسبی1133-980آهن-مفرغتپه حصار -IIIC,13865061روستایی  12-4 و 11-2شکل:روستایی

13896نقشینه  گورنسبی2 و 1آهن لویزان
VandenBerghe 1964198-199mگورستان نسبی2آهن خوروین

1389مجیدزاده استقرار- گورنسبیآهنازبکی
لوح : ، جیران تپه4348: 63لوح : دوشان تپه

37 :3110-4081-4034
1389659a.bگیرشمن  13گور - گورستان الفنسبی2آهن سیلک

2 از گور شماره 16تصویر 1396حصاریگورنسبی1آهن سفالین
71.2تصویر 1383خلعتبری گورنسبی1آهن گورستان تندوین
74.1تصویر 1383خلعتبری گورنسبی1آهن گورستان مریان

QS1: شیرمک لوله چسبیده/Spouted Jug

QT: کوزه با لبه به بیرون برگشته-سبو /Pitcher with Outcurving Rim

ادامهجدول2.مقایسهگونههایسفالیقیطریه

ارجاع داخل متنمنبعمحل یافتهتاریخ گذاریتاریخ پیشنهادینام محوطه
298موزه شاهرودگورنسبیآهن-مفرغگورستان شاهرود

1389: مجیدزادهاستقرار- گورنسبیآهنازبکی
لوح : ، جیران تپه4257: 62لوح : دوشان تپه

32 :3381
VandenBerghe 1964Planche XVI: Fig. 136-137-138گورستان نسبی3 آهن B سیلکخوروین
Danti 2013Fif.4.49/Nمعمارینسبی1آهن حسنلو
1396DA2603حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

PL.XXXV از 3شکل Egami: 1960استقرار- گورنسبی1آهن قلعه کوتی

190موزه ملی VandenBerghe 1964گورستان نسبی2آهن خوروین
1389AE.18:319سرلک استقرارنسبی1531-1429  1آهن قلی درویش

 VandenBerghe 1964 Planche XXVI: 198-199-2-4گورستان نسبی3  آهن Bسیلک خوروین

37PN66، ص 1387: فهیمیگورنسبی 2آهن میالجرد
1396DA1733حاکمی گورنسبی(م.هزاره اول پ)2آهن کلورز

QU:  (دو دسته)دیگچه دسته دار/Handled Jar

QV: دیگچه با دو آویز درپوش دار/Lidded Jar with two ledged handles

QW:سرمه دان/Cosmetic Container
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راهنمای نویسندگان

نویسندگان گرامی لطفا مقاالت خود را در دو فایل مستقل بارگذاری کنید. یک فایل شامل کل مقاله بدون مشخصات نویسندگان که به داوران ارسال خواهد 
شد و یک فایل Word شامل مشخصات نویسندگان و اطالعات تماس و معرفی آنان که نزد نشریه محفوظ خواهد ماند. 
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 - عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، چکیده ی فارسی و انگلیسی )بین 250 تا 300 کلمه(، کلید واژگان )بین 5 تا 8  واژه مرتبط با متن(، متن اصلی 

)درآمد، مواد و روش ، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، سپاسگزاری(، پی نوشت ها، کتاب شناسی، زیرنویس تصاویر.
- ذکر نام نویسنده یا نویسندگان )نویسنده مسئول مشخص شود(، عنوان، شماره  تلفن، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیک )E-mail( در صفحه نخست 

مقاله الزامی است.
- چکیده مقاله بایستی حاوی یافته های مهم و نتیجه پژوهش باشد و مؤلفین بایستی از کلی گویی و پرداختن به موارد حاشیه ای پرهیز کنند.

- کلیه جداول و نمودارها )در قالب ورد یا اکسل( جداگانه ارسال شود.
- تصاویر با پسوند JPG و وضوح dpi 300 باشند و به صورت فایل های جداگانه ارسال شوند. حداکثر طول افقی تصاویر 20 سانتی متر )برابر عرض دو ستون( 
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