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های سفالی شهرستان های گونهها و شاخصهبیان ویژگیهدف اصلی از انجام این پژوهش،  هدف: 

هرای ااصرا از بررسری و شناسری مجموعره سرفا ی عصرآهن برر مننرای گونرههوراند در دوره

 باشد.شناسایی این شهرستان می

اطالعرات، و اسرتفاده از منراب   هرای میردانی برداشرتاسرتفاده از رو  شناسی پژووه::روش

 های مورد استفاده در این مطالعه بوده است.ای از جمله رو کتابخانه

های عصرآهن پرداخته شد که اطالعات بره دسرت شناسی سفا در این پژوهش به گونه  :هایافته

 نرت های اسرترراری سرهب بیشرتری در برین آ رار آمده نشان دهنده این موضوع بود که محوطه

ی ی عصرآهن این شهرستان دارنرد و اسرتررارهای عصررآهن در شهرسرتان هورانرد در دورهشده

 ی دیگر عصرآهن بوده است.بیشتر از دو دوره IIعصرآهن 
عصرآهن شهرستان هوراند مشخص کررد بیشرتر عطعره عطعرات های بررسی سفا   گیری:نتیجه

شناسری انجرام اند. در گونرهبا پخت کافی بودهساز و سفالی مورد مطالعه به رنگ خاکستری، چرخ

گرفته نیز مشخص شد که از میان ظروف مورد اسرتفاده در دوره عصررآهن ایرن منطرره، ظرروف 

گرفتند. در میان موارد مورد پرژوهش ایرن نهتره دهانه بسته بیشتر تولید و مورد استفاده عرار می

 IIان هورانرد مربروب بره عصررآهن هرای عصررآهن شهرسرتنیز عابا ذکر است که اکثریت سفا 

 باشند.پ.م( می 1200-800)

 شناسی، سفا ، عصرآهن، شهرستان هوراند، آذربایجان شرعی.گونه  های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

های فرهنگی فالت ایران عصرآهن از نظر باستان شناسی و بررسی تحوالت و دگرگونی

از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این دوران ساختار فرهنگی، دینی و معیشرتی مرردم 

هرا اهایرت از پیشررفت فرهنرگ و ساکن  ایران متحو  کشت. این تحروالت و دگرگرونی

ر دارد کره در نهایرت باعرغ ترییراتری در روابر  تمدن در جامعه متحو  ایران آن روزگرا

(. عصرآهن بره مثابره دوران زمینره 1389تاریخی، سیاسی و اجتماعی شده است )طالیی، 

ساز ورود تمام عیار فرالت ایرران بره دوران تراریخی از اهمیرت بسریاری برخروردار اسرت 

 (. 1391)طالیی، 

نیازهای متفراوت و بعرد بره  یسفا  به عنوان دست ساختی از انسان که نشان دهنده

عنوان بستری برای نشان دادن ذوق هنری و زینایی دوستی اوسرت همیشره مرورد توجره 

ها، نرو ، تهنیک ساخت و سرایر متریرهرای سرفا  باستان شناسان بوده است. تنوع فرم

باعغ شده تا از آن بتوان برای گاهنگاری، مرایسه و روند ترییر فرهنگ استفاده کررد و بره 

وان مهمتررین شراهد بررای بررسری فراینردهای تهنولوریرک در دوران پریش از تراریخ عن

 (1؛95شود)خلیا زاده اامدی، محسوب می

    بیان مسئله:-1-2

-ایوانی کره مری))اند، و نیز خندد، خوانده، ایوانی که می((ایوان ضااک))انسان را 

انرد. امرا گریره و لرر  داده ((انسان خردمند ))یا  ((انسان بازیگو )). محررین او را ((گرید

(. ابرزار 1972گذارند)والهوس، خنده و خرد، هیچ ا ر و گواه ماندگاری از خود برجای نمی

توان به عنوان گواهی برر ایرن خردمنردی دانسرت. و استفاده از فلزات را می سفا سنگی، 

شرناختی بره باسرتان هراییا و بررسرههای مادی در کاو ترین دادهاوانیهی از فر سفا 

ای مناس  بررای هتولید، آنها را وسیله ها، نرو  و روند تهنولوری رود. تنوع فرمشمار می
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 آگاهی از روند ترییرات سنهی و بره تنر  آن ترییررات اجتمراعی و و شتینگامطالعات گاه

ن رو  هرای مختلفری چرو شناسان ازست. از اینرو با وجودی که باستانفرهنگی ساخته ا

ی درختان، برای تاریخ گذاری هاوسیله الرهه و سالیابی ب 14تاریخ گذاری به رو  کربن 

ای اهمیرت ویرژه هرا همننرانسفا ، برندشناختی بهره میهای باستانکانتهست ها والیه

وهری از هرای موجرود در گرتشابهات و تفراوت نگاشتی دارند. برای مطالعهبرای مراصد گاه

شرناختی  ها و تفاوت ها، نخستین گام مطالعه گونهو مریاس شناهت تیشناخمواد باستان

های نزدیک بهب از و تفهیک گونه های مادی است. گام بعدی طنره بندی گونه هامجموعه

و  هراوان در یک سیر تطوری، ترییر گونهتاست. بر این اساس می های غیر هب جنسگونه

 .داد متجانس تشخیصناهای را از میان گونهروند پیشرفت آنها 

هرای باسرتانای سفالی که در کاو  ها یا بررسیهشناسی مجموعهبندی و گونهنرهط

شناختی به شرمار در مطالعات باستان های استانداردآیند؛ یهی از رو شناختی بدست می

واما بسیار زیادی در ترییررات ع(. 1388فاضلی نشلی و عزیزی خرانری،  وپور )ولیرودمی

مسرترا از تحروالت همواره بره صرورت  های سفالی مو ر هستند و این ترییرات نیزسنک

-های سفالی مریمتفاوت باعغ ایجاد تفاوت درگونهگیرند. زیست بوم اجتماعی صورت می

 هرای سرفالیت اجتمراعی بتواننرد ترا یری برر سرنکگردد، با این اا  هنگامی که تحوال

هرای منطرره ای هرای سرفالی بروده و تفراوتوعره، این تا یر تنها در کلیرت مجمبگذارند

 (.1391) عرب، ماندهمننان باعی می

های ااصرا از مجموعه سفا  شناسی و گونه نیز بر مننای طنره بندی این پژوهشدر 

منطرره هرای سرفالی هرای گونرهههرا و شاخصربه بیان ویژگیهای باستان شناسی بررسی

 .شودمی پرداخته عصرآهن هوراند در

که بره سره  شودیق.م( را شاما م1500-550ساله ) 1000 یدوره ا نأیآهن ترر عصر

 IIIق.م( و عصرر آهرن  800-1200) IIق.م(، عصر آهن  1200-1500) Iدوره عصر آهن 

کشر  و اسرتفاده از فلرز  دوره نیا یهااز شاخصه یهی. شودیم بیق.م( ترس 550-800)

جوامر   یو فرهنگر یاسریس ،یاعتصاد ،یدر عرصه اجتماع یمیآهن است که تحوالت عظ

 (1391) طالیی،  هزاره او  ق.م بوجود آورده است.

هرا و وعاتی چون تداوم یا گسست بین سرنتنماید تا موضاین مطالعات به ما کمک می

هرای ر سرازیب و از طریرآ آنهرا بره تحلیرارا آشها های مختل های سفالی در دورهسنک

 غررب هورانرد و شرماهای پریش از تراریخی رهنگگسست ف تری چون تداوم یا گسترده

 ایران بپردازیب.
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 سواالت پووه::-1-3

 های اصلی سفا  عصرآهن شهرستان هوراند کدام است؟( شاخصه .1

 است؟ هاییو گونه صرآهن شهرستان هوراند شاما چه فرمسفا  ع ( .2

به های عصر آهن بدست آمده از شهرستان هوراند بیشتر مربوب فراوانی سفا  ( .3

            کدام دوره از عصر آهن هستند؟

 فرضیات پووه::-1-4

 رود که بتوان از شاخصه اصلی سفا  عصرآهن شهرستان هوراند به رنگگمان می .1

 ها اشاره کرد.خاکستری، چرخ ساز بودن و پخت کاما اکثریت سفا 

های سفا  عصرآهن در مناطآ همجوار سفا  عصرآهن شهرستان با توجه به فرم .2

ها، ساغرها، ظروف پایه بلند و ظروف دهانه باز هوراند نیز به ااتما  شاما تنگ

 است.

 هستند. Iهای منطره هوراند بیشتر مربوب به عصرآهن رسد سفا به نظر می .3

 اهداف پووه::-1-5

شناسری سرفا  عصررآهن منطرره هورانرد و هدف اصلی این پژوهش مطالعره و گونره

هرای عصرآهن مناطآ همجوار اسرت کره درب بهترر سرنکهای ی آنها با محوطهمرایسه

 انجامد.سفالی در شهرستان هوراند می

 ضرورت و اهمیت پووه::-1-6

گونره شناسری  یشهرستان هوراند تاکنون مورد مطالعره هایبا توجه به این که سفا 

دیردی اند، لذا الزم است که برای اولین بار مورد مطالعه دعیرآ عررار گیررد ترا عرار نگرفته

 کاما از گونه شناسی سفا  عصرآهن این شهرستان بدست آید.

تواند بره عنروان مننعری بررای های سفا  عصرآهن شهرستان هوراند میشناخت گونه

 مطالعات باستان شناسی در استان آذربایجان شرعی و شما  غرب ایران باشد.

 پیشینه پووه::-1-7

ی عصررآهن ایرران و در زمینرهسا  گذشرته تحریررات علمری گونراگونی  80در طی 

هرای زنردگی ایرن مردمران را غرب آن صورت گرفته که بسیاری از جننرهشما  مخصوصاً

های عصرآهن در استان آذربایجان شرعی (. از محوطه3، 1374روشن ساخته است )رهنر، 

ی باسرتانی مسرجد توان به محوطهاند میکه مورد کاو  علمی باستان شناسی عرار گرفته
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مرورد  1382تا سا   1378کنود تنریز اشاره کرد که به صورت اتفاعی شناسایی و از سا  

ی اسرترراری در ایرن محوطره گرور و سره دوره 108کاو  عرار گرفته و تا کنرون جمعراً 

هرای عصررآهن در شناسایی شده است. محوطه جعفرآباد خداآفرین یهی دیگر از محوطره

های عصرآهن شرد. محوطه منجر به شناسایی کورگانهای این این استان است که افاری

 1390های عصرآهن اسرت کره در سرا  محوطه زردخانه در شهرستان اهر نیز از محوطه

گور کالن سنگی شناسرایی  95مورد بررسی و کاو  عرار گرفت. طی بررسی این محوطه 

از دیگرر باشرند. های مفرغ میانی، جدیرد و آهرن عردیب مریشده است که مربوب به دوره

های عصرآهن در استان آذربایجان شرعی محوطه باستانی تپه بوینو موسوم به عیرز محوطه

مورد کاو  باستان شناسی عرار  1387سی در شهرستان خداآفرین است که در سا  علعه

 گرفته است. 

تروان از مطالعرات مریهورانرد شناسی شهرسرتان در خصوص پیشینه مطالعات باستان

 "این منطره به پایان نامه کارشناسی ارشد خانب غزا  خوراهه، برا عنروان صورت گرفته در

 "گونه شناختی و مطالعه بعد لندسهیپی ساختار عنرور کرالن سرنگی شرما  غررب ایرران

شناسی در این منطرره   نرت تعردادی از آ رار اشاره کرد. همننین از دیگر فعالیت باستان

پرور، )سرلمانتروان نرام بردپور را میلمانتوس  رضا س 1387باستانی شهرستان در سا  

. آخرین مطالعه باستان شناسی این شهرستان در غالر  بررسری و شناسرایی (10؛ 1392

 پور انجام شده است.باستان شناختی به سرپرستی رضا سلمان

 مواد و روش پووه::-1-8

باسرتان  و شناسرایی هرای ااصرا از بررسریسرفا  ایرن پرژوهش را داده های اصلی

پرور توسر  رضرا سرلمان 1392دهند که در سرا  تشهیا می شهرستان هوراند ناختیش

 . انجام گرفته است

 اسرتان شرناختی، فعالیرت هرای میردانی وبررسی های ب رو  پژوهش نیز ترکینی از

 خواهد بود.ای کتابخانه مطالعات
 

 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 جغرافیای منطقه مورد مطالعه

 مقدمه:

ی مرورد مطالعره بردون در نظرر در این فصا سعی شده تا بخشی از جررافیای منطره

ها دیده شود که بره درب بهترر جررافیرای ایرن گرفتن ترسیمات سیاسی استان

رسوبی فعلی ایران، این واععیت را  -منطره  کمک کند. وض  پینیده ساختمانی 

هرای زمرین های مختل  کشور ما در طو  زمان ویژگریدهد که بخشنشان می

شناسی متفاوتی نسنت به هب پیردا کررده اسرت، در ایرن راسرتا ابتردا موععیرت 

بعردی بره ی ایران زمین مورد بررسی عرار گرفتره و در گرام تهآذربایجان در پوس

 زمین شناسی آذربایجان پرداخته شده است.

هرای آذربایجران کروهغررب ایرران، های شما ناهمواری در ادامه نیز به رئومورفولوری،

موععیت طنیعی و جررافیایی آذربایجان شرعی و دیرین شناسری منطرره  ،شرعی

ترر در مرورد بره منرااثی دعیرآاین فصرا ست. در ادامه ای مختصر شده ااشاره

شهرستان هوراند از جملره: موععیرت جررافیرایی شهرسرتان هورانرد، ترسریمات 

کشوری شهرستان هورانرد، وضرعیت اعلیمری شهرسرتان هورانرد، وجره تسرمیه 

 شود.شهرستان هوراند و جررافیای طنیعی شهرستان هوراند پرداخته می



 

 

 ی ایران زمین:ن در پوستهموقعیت آذربایجا -2-1

رخردادهای ماگمرایی، دگرگرونی، رسروبی و تهترونیهی در  آذربایجان به دلیا تنوعات

های ایران محسروب ترین بخششناسی جزء پینیدههای مختل  آن از دیدگاه زمینبخش

ی شناسی ایران برخوردار است. این منطرره در محردودهای در زمینشده و از جایگاه ویژه

شناسری گسا بزرگ زاگرس و النرز واع  شده است، به همین دلیرا سراختمان زمریندو 

 ای دارد.پینیده

های النرز ر آذربایجران، بندی واادهای ساختمانی ر رسوبی در زونآذربایجان در رده 

 گیرد.گرگان ر رشت و زون آمیزه رنگین خوی ر مهاباد عرار می

هرای رسروبی آن واادهای ساختمانی و اوضه( که در 1359بندی افتخارنژاد )در رده

های گودا  خزر جنوبی، النرز غربی، نوار آمیرزه اند آذربایجان شاما زونایران تفهیک شده

ارومیره و زون  _رنگین و افیولیت مالنژ شمالررب روراندگی اصرلی زاگررس، زون همردان 

 باشد.سلطانیه ر میشو می

ی اعیانوسری خرزر های پوستهشاما زون ( آذربایجان1977طنآ ترسیمات اشتوکلین)

کرواترنر،  _آتشفشرانی ترشریر جنوبی با پوششی از رسوبات مزوزوئیک تا کرواترنری، زون 

 باشد.های بین کوهستانی نئورن مالنژ میارضه

 - 1977شناسری سراختمان ایرران توسر  اشرتوکلین )براساس ترسیب بنردی زمرین

 (.1384:52زاده خسروشاهی،اشد )صادقب( آذربایجان جزء ایران مرکزی می1968
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 (6؛ 1389تقسیم بندی ساختاری رسوبی ایران)منبع: اربطی،  .1شکل 

 

 زمین شناسی آذربایجان: -2-2

تروان از سر گذاشته که آ ار آن را مریاز کشورمان اوادث متعددی را پشت این منطره

 پرکامنرین تا به امروز مشاهده کرد. 

( ارکررات پرکررامنرین پایررانی برراالزدگی مهمرری را در 1975برره عریررده افتخررارنژاد )

آذربایجان بوجود آورده و باعرغ ایجراد فعالیرت آتشفشرانی )ریولیرت مهابراد( و پلوترونیب 

 همزمان با آن )گرانیت دوران( شده است. 

عائب در کامنرین سرن  ایجراد ترییررات ناگهرانی در  در طی پالئوزوئیک وعوع ارکات

( باالآمدگی ااصا 1975لیتولوری یا ننود رسوب گذاری  شده است. به عریده افتخارنژاد)



 

 

زائی به سن کالدونین در سرتاسر آذربایجان روی داده است. وی معتررد از ارکات خشهی

مین آذربایجان را تحت ترا یر زایی طی پالئوزوئیک زیرین تا دومین، سرزاست هیچ فاز کوه

پدیده تهتونیهی مهمی که با شهستگی همراه بوده باعغ اوایا دومین عرار نداده است. در 

ها در آذربایجان شده است )گسا تنریز(. شهسرتگی مزبرور ترسیب بسیار مشخص رخساره

)مرورو و های شما  تنریز غرب تا رشته کوهاز گودا  زنجان ر ابهر شروع و با امتداد شما 

 یابد.غرب آذربایجان و عفراز ادامه میمیشو( و از آنجا تا شما 

-داغ، اطراف هریس، جنوبهای عرهدر پالئوسن، در مناطری از آذربایجان از جمله کوه

هرای های آتشفشانی شاما گوارهغربی کوه شیورداغ، شرق اردبیا و منطره کلینر مجموعه

 زیردریایی هستند. 

کششی در تمام آذربایجان عمومیت داشتند و اردود آن از روی شردت در ائوسن، فاز 

 (.1384:52زاده خسروشاهی،ولهانیسب تا زمان لوتسین معلوم شده است )صادق

 

 ژئومورفولوژی: -2-3

فالت آذربایجان بخشی از فالت ایران است که به شها مثلثی، منطرره واعر  در میران 

شرود. ایرن منطرره نیرز هماننرد دیگرر را شاما میالنهرین، دریای خزر و عفراز جلگه بین

شناسی تحرت ترأ یر نیروهرای درونری و بیرونری های مختل  زمینمناطآ ایران در دوران

-های عدیمی )سپر عربستان و سپر سینری( و فشرار برجسرتگیهمنون فشار برایای عاره

رایند فرسایشری ی اعیانوسی دریای خزر، فعالیت آتشفشانی و فهای عفراز و تروس، پوسته

 گذاری عرارگرفته است.و رسوب

ی او  شوند. دسرتهعواما مو ر در پیدایش ارتفاعات آذربایجان بر دو دسته ترسیب می

هرای نسرنتا کرب ارتفراعی شناسی دوران سوم که سن  پیدایش رشته کروهتحوالت زمین

چرون سرهند و هرای مرتفعری هایی که موج  ظهور کروهی دوم فوراناند و دستهگردیده

 اند.سنالن را فراهب آورده

های کوهستانی پلیستوسن در آذربایجان نیرز فعالیرت داشرته در دوران چهارم یخنا 

مترر  3600شررعی براالتر از های یخنالی در آذربایجانهای دائمی در دورهاست. مرز برف

ترا  3400(، مرز فوعانی فرسایش مجراور یخنرا  برین 3707متر و سهند  4811)سنالن 

 باشد.متر می 1800متر و مرز پایین سولی فلوکسیون ادود  3600
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غرب ایران محسوب طنآ نظر دانشمندان، آذربایجان بخشی از وااد مرفولوریک شما 

شود. این وااد رئومرفولوریهی در مجموع به شرها مسرتطیا بروده و توسر  دو خر  می

نیهی تنریرز کره برا امترداد تهتونیهی همه به سه بخش ترسیب گردیده اسرت. خر  تهترو

پیوندد و تا خ  گودا  زنجران ر شرق از ماکو آغاز شده و به میانه میجنوب _غرب شما 

یابد. گسا اورمیه )زرینه رود( در ااشریه غربری دریاچره ارومیره از دشت عزوین ادامه می

رینره ی زی ماکو گسا به تنریز و در جنوب به درهشما  به جنوب کشیده شده، در ناایه

گردد. دو خ  تهتونیهی فوق عاله بر جابجایی عرائب دارای ارکرت امتردادی رود ختب می

 (.1384باشند )صالحی گروسی، نیز می

 

 غرب ایران:های شمالناهمواری -2-4

هرایی بره آن داده اسرت. ایرن ساختمان زمین شناسی و مورفولوری آذربایجان ویژگی

هرای ها و دشتهای پست و هموار، جلگهمرتف ، زمینها ها، کوهها شاما ناهمواریویژگی

 باشد.سرسنز می

های عفرراز، جمهروری ارمنسرتان و های فالت ایران در امتداد کوهبطور کلی رشته کوه

-آرارات ترکیه است که در آذربایجان به سه شاخه شمالی و جنوبی و مرکزی ترسریب مری

های بلند از جهات مختل  تمام است که کوهی کوهستانی شود. بنابراین آذربایجان منطره

هرایی خروردگیهرا و چرینها و داالنها، گذرگاهمساات آن را فرا گرفته است. همین کوه

ای وجرود ایجاد کرده است و به همین علت در این منطره اختالف آب و هوایی عابا توجه

 (.1380دارد )پورفرج،

 شوند:ه عرار زیر ترسیب میرشته ب 5طور کلی به های آذربایجان بهکوه

های طالش تا آرارات بزرگ در خراب های متفرق شمالی که از کوهرشته کوه .1

 های این رشته هستند.ترین کوهداغ از عمدههای عرهترکیه ادامه دارند، کوه

غربی یا زاگرس که از آرارات کوچک در مررز ایرران و ترکیره شرروع  یرشته .2

 کند.های مهران ادامه پیدا میوهشده، به سمت جنوب شرعی تا ک

 شرعی تنریز تا اردبیا ممتد است.ی عوشه داغ و سنالن که از شما رشته .3

های جنروبی سرنالن امترداد ر سهند و بزغو  ر که تا دامنه ی مرکزیرشته .4

 یابد.می

ی ی زاگرس و رشتهرشته جنوبی ر عافالنهوه و تخت سلیمان ر که بین رشته .5

 مرکزی عرار دارد.



 

 

-شرعی است و رشرتهجنوب _غربی ها غربی و شرعی و یا شما جهت محلی این رشته

 (. 1368نیا،اند )رئیسهای النرز وابستهبه رشته کوه 4،3،1های 

 

 های آذربایجان شرقی:کوه -2-5

دهرد )فرالت آذربایجران آذربایجان شرعی بخش شرعی فرالت آذربایجران را تشرهیا مری

النهررین، ی واع  در میان جلگه بیناست که به شها مثلثی، منطرهعسمتی از فالت ایران 

را نرواای کوهسرتانی و  درصرد آن 71گیررد ( کره اردود دریای خزر و عفراز را در بر می

های بزرگی وجرود دارد کره اکثرر دهد. در این استان، چین خوردگیها تشهیا میدریاچه

دربعضری از آنهرا معرادن و اند ها عرار گرفتهههای این کومرات  ییالعی آذربایجان در دامنه

 (1380غنی وجود دارد )پورفرج،

 

 های شمالی:کوه-2-5-1

-های مروازی مررزترین رشتهعره داغ: جنا  عره داغ )ارسناران( یا عرجه داغ که شمالی

کیلرومتر از جنرا  آرارات، سرراد برین ایرران و  220های ایران است. این رشته به طو  

غربی شروع شده و ترا کوهسرتان طرالش در شررق اسرتان شوروی سابآ و شما ترکیه و 

کیلومتر متریر است. رشته جنا  عرره داغ در  65الی  30اردبیا ادامه دارد، پهنای آن بین 

های عره باغ جمهوری آذربایجان است که رود ارس آنهرا را از همردیگر اریرت دنناله کوه

 جدا کرده است.
غربری ها در امترداد ارتفاعرات عرره داغ و جنروب و جنروباین کوهمیشوداغ و مروداغ: 

شهرستان مرند در شما  دریاچه ارومیه در جهت شرعی کشیده شده و اداکثر ارتفراع آن 

شرعی این رشته بر سرر ی شما در دامنه« یام»متر است. گردنه معروف  3155در علمدار 

 راه تنریزر مرند عرار گرفته است. 

 ی:جنوبای مرکزی و هکوه-2-5-2

متر ارتفاع در عسمت جنوبی سنالن عررار دارد و ترا اردود دریاچره  3302بزغو : با 

 شود.ختب می« سهند»ارومیه کشیده، به عله آتشفشانی 

ی جنرا  بزغرو  در شرما  عینالی داغی )عون بن علی(: این کوه در اریررت دننالره
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چون مرنره شاهزاده عون بن علری و ارد متر ارتفاع د 1800تنریز واع  شده است. این کوه 

 از اوالد اضرت علی )ع( در آن واع  است به این نام معروف است.

سهند )عوچ گلی داغ(: کوه آتشفشانی سهند به صورت منفررد در مرکرز آذربایجران در 

کیلومتر طو  دارد. شع  رود عز   75کیلومتری جنوب تنریز عامت کشیده که ادود  42

گیرد. مخرروب آتشفشرانی سرهند از سره علره کره در امترداد رچشمه میاوزن از سهند س

اند تشهیا شده است که بلنردترین آن علره سرهند مرکرزی بره ارتفراع یهدیگر عرار گرفته

متر به پایین پوشیده از مرات  طنیعری اسرت  2500های سهند از متر است.  دامنه 3710

است دلیا اینهه آذربایجان همواره مورد ها و چادرنشینان های مناس  برای ایاکه چراگاه

توجه اعوام مختل  و توانگر بوه است، آب و هوا و موععیت جررافیایی و ااصلخیزی مراتر  

 آن است.

عافالنهوه: این کوه در جنوب و جنوب شرق شهرسرتان میانره عررار دارد. عرافالنهوه در 

شرعی بسوی منجیرا و  شود ضل جنوب میانه توس  عز  اوزن به دو ضل  جدا ترسیب می

ا عظمتری هرای بریابد. درون کوه عافالن توناطرف شهرستان سرز ادامه می ضل  غربی به

مترر در نزدیرک روسرتای  1100د شده است که بزرگترین آن برای راه شوسه و آهن ایجا

 (.1380آچاچی افر شده است)پورفرج،

 

 آذربایجان شرقی: موقعیت طبیعی و جغرافیایی -2-6

 05/45های مهب و پرجمعیت ایران است که در طو  شررعی شرعی از استانآذربایجان

 واع  شده است. 25/39تا  45/36و عرض  21/48تا 

این استان زر خیز از شما  به جمهوری آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خود مخترار 

غربری غرب و جنوبشرعی با استان زنجان و از نخجوان، از شرق با استان اردبیا، از جنوب

غربی همجوار است، این استان از نظر وسعت یرازدهمین اسرتان کشرور با استان آذربایجان

ایران را به خرود اختصراص داده خاب % 8/2کیلومترمرب  تررینا  071/45481است که با 

 (.1384است )صالحی گروسی، 



 

 

 
 (2018)مقیاس: آزاد( )منبع: گوگل مپ، موقعیت استان آذربایجان شرقی  .2شکل 

 

 دیرین شناسی منطقه: -2-7

در ارتناب با پژوهش های باستان شناسری در ایرران دربراره ترییررات آب و هروایی، از 

مطالعات انجام شده در دریاچه زرینار در کردستان می توان یاد نمود. در ایرن دریاچره برا 

ریاچه نمونره بررداری گردیرده اسرت، و برا استفاده از مته های مخصوص از رسوبات ک  د

مطالعه دانه های گرده گیاهی در داخا رسوبات از نرطه نظر ترییرات آب و هوایی نتیجره 

 زیر به دست  آمده است.

سا  عنا، هروای منطرره سرردتر از امرروز بروده، و از نظرر  16000سا  تا  40000از 

سرا  عنرا، منطرره کمری  16000پوشش گیاهی منطره، به صورت استپ بوده اسرت. از 

مرطوب تر و مردار ریز  باران افزوده شده است. منطره با درختهای بلوب پوشریده شرده 

سا  عنا، آب و هوای منطرره کمری خشرک ترر از  10000تا  13000بود. در فاصله بین 
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Abstract 

Research Aim:  The main goal of this study is highlighting the features of ancient 

pottery in Hurand during the Iron Age period base on a typological approach. The case 

study is sherds that were found in a survey of the area.  

Research method:  Field surveys and first-handed materials in addition to library 

resources can be named as different ways of obtaining results. 
Findings:  Results made it clear that residential sites were the most frequent ones among 

all the registered Iron Age sites in the area and also most of them belongs to the 

second period of this that. 
Conclusion:  Most of the sherds were grey, wheelmade and well-fired. The typology 

revealed that most of the vessels had narrow spout. It is worth to mention that most of 

the Iron Age vessels of Hurand are considered as Iron-Age-2 vessels. 
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