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محوطه ها   یریدر قرارگ یمهم یترود از اهم یلهمنطقه پ یرانشمال غرب ا  یدر باستان شناس   

هزاره دوم و اول  یو عصتتر آهن در بازه زمان یدمتعلق به عصتتر مفرج  د یباستتتان یو تپه ها

با        یای غرب در ینواح یان م یالداز م یشپ ناطق آذر با م ندران  جان ماز قاز دارد.در ا  ی  ینو قف

ستقرار  یالگو یریپذ یرتاث یچگونگ لعهپژوهش به مطا  یای غراف یرود بر مبنا یلهمنطقه پ یا

در  یلو اردب ینو تالش در شمال و شمال شرق و دشت مشگ       یکبا مناطق همجوار لر یعیطب

و ظهور  یریشکل پذ یبه مطالعه چگونگ یند پرداخته شده است.همچنغرب و  نوب غرب خو

 یایدر غرب در یا تماعات انستتان یگررود و روند ارتباط آن با د یلهدر منطقه پ ی وامع انستتان

در شاهراه دشت مغان     یو ارتباط آن با  امعه اشکان  یالداز م یشدر هزاره دوم و اول پ یکاسپ 

منطقه  یمردم شناس یو مطالعه ها یبه بررس یگریر بخش دشهر پرداخته شده و د ینو مشگ

آن با   یوندرود و پ یلهمنطقه پ یایشتتگاهن دمعاصتتر چن یو مذهب یینیآ یها یو رفتار شتتناستت 

 یافتهاختصتتا   یتاو پرستتتش آناه یمهرپرستتت یینمانند آ یمذاهب باستتتان یینیمناستتک آ

شناخت      ستان  شواهد با ست. ست که منطقه پ  ینا یانگرب یا س  یلهنکته ا صالت  یررود در م و  یموا

بوده است که با    رقیش  یها ینسرزم  یمازندران به سو  یایغرب در یمحوطه ها ینب یارتباط

و  یرا از مناطق کوهستتتان یتیشتتارج  مع یندامدار و کوچنده،ا یها یلهقب یت مع یشافزا

و  یناتع واقع در مغان،مشتتگدشتتت ها و مر ی( به ستتویکتالش )لنکران و لر ینمرتفع ستترزم

 کرده است. یم یرارشق سراز یهدر ناح یلاردب

 یمهرپرست ی،آیینشمال غرب،عصر مفرج،عصر آهن،کوچندگ های کلیدی:واژه
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 بیان مسأله –۱–۱

ستان اردب  یرود در منطقه مرز یلهکه پ ییاز آنجا ست تو ه و اهم  یلا   یچندان یتقرار گرفته ا

ستان اردب  یداده نشده است و انتظارات باستان شناخت      یکوهستان  ینسرزم  ینبه ا را برآورده  یلا

در  یباستتتان یو ثبت محوطه ها و تپه ها ییشتتناستتا یرنکرده استتت هرچند که در چند ستتال اخ

ستان   سرزم   یمرکز ین،بخشنم شهر شبختانه  سو  یلهپ ینو خو  یفرهنگ یراثسازمان م  یرود از 

ستان اردب  س        یلا شنا ستان  شکده با ست ز    یو پژوه شده ا شناخت منطقه و عدم     یراآغاز  عدم 

سا    ستان  یمحوطه ها ییشنا ش  یینیآ یو بناها یبا پروژه ها و  یبرا ییرود  ا یلهرودخانه پ یهحا

س     یکاوج ها شنا ستان  شت و تا به امروز ه  خواهدن یبا س     یکاوج علم یچگونهگذا شنا ستان   یبا

  یمنطقه صتتورت نگرفته استتت.مشتتاهده خرده ستتفال ها    ی دول گاهنگار یمو تنظ یهته یبرا

 یهحاش  یاست که محوطه ها  ینرود گواه بر ا یلهمنطقه پ یباستان  یسطح تپه ها  یپراکنده بر رو

از  یشو چه بسا پ  یخیتار یدوره ها یگاهنگار دقیق دول  یک یجادا یلرود،پتانس  یلهرودخانه پ

  یتپه ها یندارند.عالوه بر ا ینشتتهرستتتان نم  یرا در نقشتته باستتتان شتتناستت   یو استتالم یختار

و مردم  یاهال  یرود و ود دارد که برا  یله پ یدر کوه ها  یخیو تار  یینیمحوطه آ  ی،چند باستتتتان  

 یادا یبرا یایشتتگاهین یکه کاربر دهستتتن یقداستتت و ارزج معنو یرود دارا یلهپ یروستتتاها

و نماز به درگاه خداوند را  یو روز ی،رزقخواه ی،برکتباران خواه یایشعبادت پروردگار،ن یضیهفر

ست.واژه    شته ا ست[ را بکار برده ام ز   یدا شته ا ستا  یزدهس  یاهال یلبه دو دل یرا]دا رود  یلهپ یرو

شگاه ن ینبه ا یگرد رود  یلهبه خاطر مها رت مردم پ یت مع نخست کاهش  یلروند،دل یها نم یای

شهرها     ستا ها به  شته از رو شهر     ینتهران، قرچک، ورام یل،چون اردب ییدر چهار دهه گذ سالم و ا

ست.دل  سان ها  یرحمانهدوم هجوم ب یلا کن و حفاران  یلهواقع افراد ت یالپرداز،درسوداگر و خ  یان



 

 ینآن ها را از ب  یاستتتت که کاربر   جو گن ینه به دف  یدن رستتت یبرا یایشتتتگاها   ن ینبه ا  یرمجاز غ

ند و  ا     یب برده،تخر نابود کرده ا بادت مردم پ  یبرا ییو  له ع به ا      ی تا  نده  ما ها   ینرود ن کان    یم

 ینستترزم یخیمرتبط با دوران تار یبپردازند.با مطالعه مورد یشخو یینیمقدس بروند و به امور آ

رود و انجام مراسم ها و مناسک  یلهپ هایدر روستا   یینیآ یایشگاه رود،باتو ه به و ود چند ن یلهپ

رود  یلهپ یروستا ها  یو مطالعات مردم شناس   یدانیم یتوسط مردمان منطقه،با انجام پژوهش ها 

از  مله  یرانا یخیدوران تار یها یینبا آ یوندیاستتت بتوان پ یدعنبران،ام یروستتتا ینو همچن

س     جاییبدست آورد.از آن  یتاآناه یزدو پرستش ا  یمهرپرست  یینآ شنا ستان   یدگو یبه ما م یکه با

ستقرارها و تمدن ها در کنار و حاش   ینمهمتر سان به منابع    یراز یرندگ یرودخانه ها شکل م  یها ان

ست،رود پ  یازمندن یآب شمه م    یزن یچا یلها سرچ سو در   یردگ یکه از ارتفاعات  و به رودخانه قره 

از  ییو فعال و نشتتانه ها یاپو وستتتایر ینچند یخود دارا یهدر حاشتت یونددپ یم یلدشتتت اردب

ستقرارها  ستان  یا شد که در ا  یم یبا س  ینبا شناخت ا  یبرر شواهد از  مله خرده   ینتالج بر 

شه ا       یسفال ها  ست تا بتوان گو سطح محوطه ها ا ست آمده از   یخیتار یدوره ها یاز توال یبد

 یخته مانده است و ما نم ه رود ناشنا یلپ یها یپارچه آباد یزدهمنطقه را مشخص و روشن کرد.س   

کشتتور قرار  یکه دور از مرکز شتتهرستتتان و در خط مرز ینبخش از شتتهرستتتان نم ینکه ا یمدان

دوره ها،در بخش  یتوال یستتفال در کدام قستتمت از  دول گاهنگار یگرفته از نظر گونه شتتناستت

س      شنا ستان  ست.نمونه ها  ی ا یرانشمال غرب ا  یبا س  یمورد یگرفته ا آمده از خرده  تو بد

بزرگ  یقرمز رنگ با تمپر دانه ها یخشتتن و آشتتپز خانه ا یستتفال ها یکننده  یانستتفال ها ب

سفال ها    ستر  یشن، مجاز  یرکه حفاران غ ییدر گودال ها یدو مورد به فراوان ینرنگ که ا یخاک

 یانمونه ه   ینشتتتد. همچن یم یافت  کنده بودند    یدر محوطه کوه قلعه زنگ   یابی به بهانه گنج    

  یافتکناره رودخانه   یدر باج ها یباغ یمه و محوطه حل یمشتتتابه خرده ستتتفال در کوه قلعه زنگ   

لعابدار ستتبز و  یستتفال ها ینو همچن یخیتار یرنگ دوره ها ینخود یستتفال ها ینشتتد.همچن

رود قرار  یلهدر کناره رودخانه پ یقا( که دقیتپه )قلعه داغ یکاز اوزرل یزن یچند رنگ دوران اسالم 

سا   رددا شان از پ   ییشنا ستقرار و زندگ  یشینه شده،ن سان از گذشته ها   یا س  یان  یتدور حکا  یارب

عه محوطه ها       یبررستتت ینکند که در ا   یم رود خواهم  یله پ یخیدوران تار  یبه پژوهش و مطال

 پرداخت.

رنگ و   ینخود یستتفال ها یزمقدس توربَ ن یایشتتگاهگول در کنار ن یبخش کوه خان کند در

شکل محل عبادت بوده است.با     یا یرهدا یتورب با پالن یایشگاه شد.ن  یافتوره معاصر  د یسفال ها 

  یدهد یمواد سوختن  یایاز کف ظرف است و در کف ظرف بقا  یخرده سفال که بخش   یکمشاهده  

  ی لبک ها یدبا یستتوز را داشتتته باشتتد و آن مواد ستتوختن یظرف کاربرد پ ینا یدشتتود و با یم

شد  یلهرودخانه پ شتن پ   یاز آن برا یکه اهال رود با شن نگاه دا شند و ر   یرو  یشسوز بهره برده با



باران  یو دعا یدهتورب چرخ یایشگاهی مدور ن یسوز گرد بنا  یهروستا با در دست داشتن پ    یدسف 

 کردند یم یرود او را همراه یلهپ یروستا ها لیخوانده است و اها یم

  پژوهش اهمیت –۲–۱

په ها     یریرود در قرارگ یله و مهم منطقه پ  یژهو یت اهم دو   یان م یباستتتتان   یمحوطه ها و ت

رود  یلهباشد.در شمال شرق و شرق پ     یشهر م  ینو مشگ  یلتالش و دشت اردب  یکمنطقه استراتژ 

شته کوه ها  س      یتالش قرار دارد که از نظر فراوان یر شنا ستان  شتر ب یشواهد با تپه ها متعلق به  ی

عصتتر  یلمتعلق به اواخر دوره مفرج و اوا ینگار یهال یفراوان یشتتترینعصتتر آهن و ب وعصتتر مفرج 

 یالداز م یش[ پIهزاره اول ] آهن یلو اوا یالداز م یش[ پیداواخر هزاره دوم ] مفرج  د یعنیآهن 

شا    ست. شمال غرب ا    یانا ست که دوره مفرج و آغاز دوره آهن در  صا در منطقه     یرانذکر ا صو خ

رود که شتتامل   یلهدر شتتمال غرب و غرب پ یندارد.همچن یانکورا ارس همپوشتت رهنگقفقاز با ف

  یتپه ها متعلق به دوران اشکان  یباشد، فراوان  یم یلشهر و دشت اردب   یندشت مغان،دشت مشگ   

ها از دوره  یهال یتوال یفدر ط یزرود ن یلهپ یمحوطه ها یدانیم یها یاستتت و با تو ه به بررستت 

 یراثمجاز توستتط غارتگران م یرغ یها یکه حفار ییآنجا. از یردگ یقرار م یمفرج تا دوره اشتتکان

از  یمیاز ن یشبردن ب یندر محوطه و تپه ها رخ داده استتت و از ب یابو ستتوداگران گنج یفرهنگ

ستان  یسطح محوطه ها  س  یبا سو  یعلم یها یو عدم کاوج و برر سان م     یاز  شنا ستان  رود  یبا

محوطه  ینا یخیدوران تار یها و استقرارها  هیاز ال یشناس   باستان و شناخت   یکه اطالعات، آگاه

مضطرب بودن  یلها بدل یبررس ینا یتپاک شود.ضرورت و اهم  یرانا یها از  دول باستان شناس   

پنج دهه  یککه نزد ییاز آنجا ینشود.همچن  یگنج به شدت احساس م   یندگانها توسط  و  یهال

مراسم  ینو تهران مها رت کرده اند و از آخر یل مله اردب زا ییرود به شهرها یلهپ یاست که اهال

شی و ن یینیآ یها سال م  یزیرود چ یلهمردمان پ یای ضرورت دارد تا ا  یحدود پنجاه        ینگذرد و 

شگاه ن سم ها  یای سدار      یادهااز  یینیآ یها و مرا سنت ها را ثبت و پا سم و  نمود و  ینرفته،آن مرا

ه خانه چهل تن مورد دستتتبرد و غارت ستتوداگران و هم چل توربَ یایشتتگاههم ن یرادارد ز یتاهم

ست تا  ا  شگاه که ن ییقرار گرفته ا سازه چله خانه   یبنا حفار یمدور تورب را از پ یای کرده اند و 

از  یرونبه ب یشهاز ر یزسبز را ن یشهو درخت هم یستاز آن ن یکرده و اثر یکوه چهل تن را حفار

استتت که با   ینو تالج ام ا یدوارماستتت. ام ن چشتتمه آب شتتدهیدخاک درآورده که باعث خشتتک

سفال ها    یروشمند آن و گونه شناس    یرود و بررس  یلهدر منطقه پ یخیتار یمحوطه ها ییشناسا  

 یتوال یمنطقه برداشته و در  دول گاهنگار یباستان شناخت یها یدر شناخت بررس یبتوانم گام

 یخیرود در دوران تار یلهپ ینستترزم یبرا ایی  یرانشتتمال غرب ا یباستتتان شتتناستت یدوره ها

 بردارم.

 



 

 هدف پژوهش –۳–۱

ب(            الف( مطالعه تاثیر پذیری الگوی استقراری منطقه پیله رود بر مبنای  غرافیای طبیعی

مطالعه چگونگی شکل پذیری و ظهور  وامع انسانی در منطقه پیله رود و روند ارتباط آن با دیگر 

ای کاسپی در هزاره دوم و اول پیش از میالد و ارتباط آن با  امعه ا تماعات انسانی در غرب دری

 اشکانی در شاهراه دشت مغان و مشگین شهر

پ( بررسی و مطالعه های مردم شناسی منطقه و رفتار شناسی های آیینی و مذهبی معاصر چند 

مهرپرستی و نیایشگاه منطقه پیله رود و پیوند آن با مناسک آیینی مذاهب باستانی مانند آیین 

 پرستش آناهیتا

 
 سوال ها و فرضیه های پژوهش –۴–۱

باتو ه به پژوهش ها و بررسی های انجام شده در دو حوزه میدانی و کتابخانه ای پیرامون منطقه 

 مورد نظر پرسش هایی بدین گونه مطرح است

فرانسوی در الف( محوطه ها و تپه های مورد کاوج و بررسی قرارگرفته شده توسط ژاک دمورگان 

شمال غرب ایران بویژه در شهرستان نمین و اطراف آن خصوصا در منطقه تالش  مهوری آذربایجان 

 در کجا قرار دارند.

ب( آیا محوطه های ذکر شده توسط دمورگان به منطقه پیله رود نزدیک بوده اند و می توان برای 

 شمال غرب متصور شد آن ها یک بازه زمانی معیین در  دول گاهنگاری باستان شناسی

پ( آیا می توان منطقه پیله رود را به مانند یک گذرگاه و مسیر ارتباطی بین فرهنگ های غرب 

 دریای کاسپی با فرهنگ های شمال غرب ایران دانست

ت( آیا استقرارهای منطقه پیله رود را می توان  زیی از  وامع نیمه کوچرو در عصر مفرق  دید 

              نست که تا سده پیش ادامه داشته استو گذار به عصر آهن دا

ث( درمورد نیایشگاه قیرخلر و توربه می توان با قاطعیت بیان کرد که رفتارها و مناسک امروزی 

منطقه ریشه در باورهای آیین مهرپرستی و پرستش ایزد آناهیتا داشته است و یا باید با تردید به 

 این مساله نگاه کرد



 ای مطرح شده را می توان اینگونه بیان داشت :پاسخ به پرسش ه

با بررسی های کتابخانه ای و مکان یابی ماهواره ای ، محوطه های نامبرده شده توسط دمورگان در 

مسیرهای دسترسی منطقه پیله رود به نمین و همچنین روستاهای منطقه تالش  مهوری 

ول گاهنگاری شمال شهرستان نمین آذربایجان قرار گرفته است که می تواند به شاخصی در  د

 تبدیل شود.

منطقه پیله رود در غرب دریای کاسپی نزدیک ترین محل به دشت مشگین شهر است که هم مرز 

با منطقه ارشق بوده که راه ارتباطی با شمال غرب ایران ] ارومیه، بین النهرین [ از طریق  اده 

ارتباط با دشت ارشق بالفاصله به دشت  مشگین شهر است و همچنین منطقه پیله رود به وسیله

مغان و شاهراه قفقاز شمالی متصل می شود که بیاینگر این نکته است که پیله رود به منزله یک 

گذرگاه ارتباطی ا تماعی،فرهنگی و اقتصادی بین  وامع غرب دریای کاسپی با  وامع شمال غرب 

ره دوم و اول پیش از میالد آغاز شده و در و قفقاز شمالی می باشد.این ارتباط و مسیر گذر از هزا

 دوران هخامنشی و خصوصا اشکانی به صورت نیمه کوچرویی به اوج شکوفایی خود رسیده است.

و ود کوه مقدس در پیله رود به نام قیرخلر )چهل تن( که خاک آن به رنگ قرمز است و در باالی 

ار آن یک تک درخت همیشه سبز و پای این کوه چله خانه ای چوبی و سنگی و ود داشته و در کن

درخت یک چشمه  وشان آب،اهالی سیزده روستای پیله رود ماهی یکبار و یا در زمان های 

خشکسالی و نبود رزق و روزی به باالی کوه رفته و یک گاو یا گوساله ای را قربانی کرده و تا شامگاه 

نیایش به این کوه می آمده اند شاید به نیایش می پرداختند، همچنین مردمان عنبران نیز برای 

بیشتر از مردمان پیله رود و به گفته اهالی پیله رود مراسم نیایش خوانی اهالی عنبران بسیار  و و 

فضای عبادی خا  و ویژه ای داشته است زیرا مردمان عنبران اهل سنت هستند،حال فرضیه این 

 ه مهر پرستی دوران تاریخی باشد.است که این مکان مقدس باید بازمانده از یک چله خان

 روش پژوهش –۵–۱

 صورت به منطقه شناسی مردم های شامل پژوهش میدانی، های در حوزه بررسی پژوهش روج

 شامل شناسی باستان های عنبران،داده اهالی و ،کسبه رود پیله مردم از شفاهی پاسخ و پرسش

 و سنگی گورهای بقایای میدانی بازدید و شاخص های سفال برداشت و ها سفال خرده مشاهدات



 

 کتابخانه گرداوری روج و باشد می رود پیله منطقه شناختی باستان های بررسی در معماری بقایای

 باشد. و مکان یابی محوطه های تاریخی پیرامون پیله ود می ای

 منطقه مورد پژوهش –۶–۱

دهستان گرده بخش مرکزی محوطه مورد پژوهش،منطقه پیله رود و روستاهای حوزه آن در 

کیلومتر فاصله دارد.محوطه های پیله رود  ۲۳شهرستان نمین است که از مرکز شهر نمین حدود 

می  یل اسالمی و دوران اسالمی اساسانی و اودوران مفرج، دوران آهن، اشکانی،  شامل تپه هایی از

 باشد.

 پیشینه پژوهش –۷–۱

 برنامه مجوز نبوده و  امع باستان شناختی بررسی پیشینه دارای و ه هیچ به رود پیله منطقه

 خورشیدی ۱۳۹۴ سال پاییز در اینکه تا است را نداشته نگاری الیه و کاوج حریم و عرصه تعیین

دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی برای انجام  سوال علیزاده توسط،محمد

باستان شناختی بخش شمالی شهرستان  بررسی و شناسایی"رساله دکتری خویش تحت عنوان 

 روستا و چندین محوطه ،چند باستان شناسی پژوهشکده با مجوز "نمین ) بخش مرکزی و عنبران (

 به روستای فتح مقصود  مله که از شناسایی قرار می گیرد و بررسی مورد نیز رود پیله

در پایان  ۱۳۹۵در سال  همچنین می توان اشاره کرد. زنگی قلعه کوه و ،پیرزاده،قلعه،صالح قشالقی

نامه کارشناسی ارشد،منوچهر نورزاده دانشجوی رشته باستان شناسی گرایش دوران تاریخی 

بررسی و تحلیل باستان شناختی قلعه های تاریخی شهرستان "دانشگاه محقق اردبیلی  تحت عنوان 

ما یکی از قدیمی ترین به دو محوطه کوه قلعه زنگی و تپه قلعه داغی اشاره کرده است.ا "نمین

بررسی ها و شناسایی محوطه های باستانی شمال غرب ایران به ویژه شهرستان نمین و منطقه 

–۱۸۸۸تالش توسط ژاک دمورگان،زمین شناس فرانسوی در حدود یک سده پیش بین سال های 

ستند میالدی انجام پذیرفت که این محوطه ها بسیار نزدیک به پیله رود ه ۱۹۰۱–۱۸۹۹و  ۱۸۹۰

و اتفاقا دمورگان برای منطقه پیله رود نیز برنامه بررسی و کدگذاری داشته است که این امر تحقق 

سال مهمترین و  امع ترین پروژه بررسی و شناسایی بخش شمال شهرستان  ۱۳۰نیافت و پس از 

 نمین توسط آقای محمد علیزاده سوال انجام شد.

 ناسی شمال غرب ایرانپیشینه پژوهش و بررسی های باستانش –8–۱



یعنی شمال  ۳حوزه ی رودخانه پیله رود در میان مناطق چندگانه باستان شناسی ایران در منطقه 

غرب ایران واقع شده است.شمال غرب ایران شامل سواحل و مناطق غربی دریای کاسپی،استان 

ستان های اردبیل،استان آذربایجان شرقی و غربی،ناحیه شمال غربی زاگرس،بخش هایی از ا

کردستان و زنجان می باشد.نخستین تو هات و گرایش باستان شناسان در منطقه شمال غرب 

 هت کاوج و بررسی های علمی باستان شناسی به حوزه ی دریاچه ارومیه و محوطه های اطراف 

آن معطوف بود.گاهنگار توالی استقرارهای انسانی از پارینه سنگی و نوسنگی،مس و سنگ آغاز و تا 

دوره های تاریخی و اسالمی را فرا می گیرد.اما بیشترین آثار فرهنگی در شمال غرب ایران از هزاره 

پنجم تا هزاره اول پیش از میالد شامل عصر مفرج و عصر آهن می باشد.کاوج های باستان شناسی 

ل در پیرامون دریاچه ارومیه افق های  دیدی را پیش روی باستان شناسی ایران نهاد که شام

،فرهنگ یانیکفرهنگ ها می توان به فرهنگ  چندین فرهنگ و دوره می باشد.از  مله ی این 

و مهم ترین فرهنگ که پیش تر به فرهنگ  حاجی فیروز، فرهنگ پیزدلی،فرهنگ دالمایی

است که شامل مناطق قفقاز،آناتولی )آسیای  ارس_کوراماورای قفقاز شناخته می شد، فرهنگ 

صغیر( و شمال غرب ایران می باشد.فرهنگ کورا ارس خود در بر گیرنده عصر مفرج قدیم تا عصر 

آهن پایانی می باشد و از حدود هزاره ششم پ.م آغاز و عصر انتقالی مفرج  دید به عصر آهن و 

دوره مفرج قدیم )هزاره پنجم و چهارم(،مفرج  هزاره اول پ.م را فرا می گیرد.عصر مفرج نیز به سه

میانه )هزاره سوم و اوایل هزاره دوم( و مفرج  دید )اواخر هزاره دوم،دوره گذر از عصر مفرج به 

پیش از میالد آغاز و  ۱۲۰۰عصر آهن( بخش بندی می شود.عصر آهن نیز به سه دوره و تقریبا از 

اوایل حکومت اشکانی ادامه می یابد.عصر آهن در دل خود تا پایان هزاره اول پیش از میالد یعنی تا 

در شمال غرب ایران حکومت های محلی از  مله اورارتویی ها،مانایی ها و حکومت های ما و 

هخامنشی را  ای داده است. همچنین شمال غرب ایران به خصو  آذربایجان به عنوان چهارراه 

پی،قفقاز،آسیای صغیر و شمال و شمال شرق بین ارتباطی و مواصالتی بین اقوام غرب دریای کاس

النهرین به شمار می رود.همانطور که گفته شد در بررسی و کاوج های باستان شناسی شمال 

غرب،بیشترین فراوانی دوره های فرهنگی مربوط به عصر مفرج و آهن )هزاره سوم و دوم( می باشد 

ه شناسایی شده که بیشترین پراکندگی تپه دوره در منطق محوطه استقراری از این ۸۳و نزدیک به 

نخستین تپه و محوطه مورد کاوج در اطراف دریاچه  ها پیرامون دریاچه ارومیه است.

است،این تپه در  نوب غربی دریاچه ارومیه و در دشت سولدوز قرار  حسنلوارومیه،محوطه 

علمی باستان شناسی  دارد.پس از پایان کاوج های تجاری و حفاری های غیر مجاز،نخستین کاوج

خورشیدی از طرف اداره کل باستان شناسی وقت به سرپرستی علی حاکمی و  ۱۳۲۸در سال 



 

محمود راد صورت پذیرفت.اما پروژه اصلی حسنلو با همکاری ایران و دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا 

سون به مدت بیست سال و طی هشت فصل با سرپرستی رابرت دای ۱۳۵۶تا سال  ۱۳۳۶از سال 

انجام پذیرفت.همچنین در سواحل غربی دریای کاسپی و مناطق غربی آن و در قسمت رودخانه 

ارس،محوطه های هزاره پنجم و چهارم و هزاره اول )مفرج قدیم،میانه و آهن( با فراوانی قابل 

مالحظه ای شناسایی و یافت شده اند،در حالی که در شرق منطقه مورد مطالعه )شمال غرب ایران( 

می شود از تعداد محوطه های عصر مفرج و آهن کاسته و رو به کاهش    ه شامل دشت مغان ک

رفته و در مقابل بر تعداد محوطه های اشکانی و ساسانی افزوده می شود و در این میان محوطه 

 های اشکانی از فراوانی برخوردار هستند.

)یانیق( است.این تپه  یانیکحوطه شناخته شده ترین استقرار دوران مفرج در شمال غرب ایران م

کیلومتری غرب خسرو شهر قرار دارد.یانیک تپه طی  ۵کیلومتری  نوب غربی شهر تبریز و  ۳۲در 

خورشیدی توسط چارلز برنی از دانشگاه منچستر  ۱۳۳۹میالدی برابر با  ۱۹۶۰سه فصل در سال 

پ.م( ،مفرق  ۶۰۰۰متاخر )انگلستان مورد کاوج قرار گرفت.گاهنگاری تپه شامل دوره نوسنگی 

و دوره آهن می باشد که بیشترین الیه ها به هزاره سوم پیش از میالد تعلق  IIو مفرج  Iقدیم 

و هفتوان تپه  K3دارد.سفال های عصر مفرج یانیک تپه همراستا با فرهنگ کورا ارس و گوی تپه 

VII ا تیره،داغدار و با نقوج می باشد.این سفال ها بیشتر با فرم سبو به رنگ خاکستری روشن ت

کنده هندسی و دست ساز بوده که رنگ نقش ها بر اثر حرارت کوره به رنگ قرمز تا سیاه درآمده 

است. سفال های دوره نوسنگی یانیک تپه،دست ساز و با شاموت گیاهی و با لعاب گلی غلیظ و 

بل مقایسه است.ویژگی پخت ناکافی بوده و با سفال های دوره فرهنگی منطقه حسنلو )پیزدلی( قا

معماری فرهنگ کورا ارس مدور و گرد بودن بناها و واحدهای مسکونی است که در کاوج های 

یانیک تپه نیز واحدهای مسکونی به صورت چسبیده به یکدیگر و تنگاتنگ،به شیوه ی پالن مدور 

ی ساخته بدون حیاط مستقل و مجزا ساخته شده اند.در مرکز سکونتگاه یک واحد بزرگ مسکون

شده و واحدهای کوچک دیگر به صورت مدور به گرد یک حیاط  معی و یا فضای بازی ساخته 

شده بود و تمام واحدها به صورت مشترک از فضای باز استفاده می کردند و این روج یاداور سنت 

چادرنشینی اقوام کوچرو و نیمه کوچنده است.یکی از شرایط برقرار بودن این نوع معیشت در 

تصاد  وامع نیمه کوچنده،دسترسی به منابع و چراگاه های تابستانی و زمستانی در همجواری اق

سکونتگاه می باشد که در شمال غرب ایران به خصو  دشت مغان و مناطق کوهستانی زاگرس 

شمالی و ود دارد.در یانیک تپه نشانه ای از ترک کامل روستا و ود ندارد و به نظر می رسد بخش 

 فعال روستا در فصل کوچ در منطقه ساکن بوده اند.  معیت غیر



 ۱۹۳۶در  نوب شرقی تپه حسنلو واقع شده است و در سه فصل بین سال های  تپه حاجی فیروز

م توسط )سراورل اشتاین،چارلز برنی،کایلر یانگ و خانم مری ویت( مورد کاوج باستان ۱۹۶۸تا 

پیش از خاک بکر به هزاره ششم پ،م تعلق  شناسی قرار گرفت و در  دول گاهنگاری آخرین الیه

گرفت.سفال های حا ی فیروز دست ساز،دارای شاموت گیاهی با خمیره دارای ناخالصی شن 

است.سطح سفال ها با الیه نازک لعاب گلی رقیق به رنگ قرمز تا قهوه ای پوشش داده اند و سپس 

ت. سفال های منقوج دارای طرح داغدار نموده اند.مغز سفال ها تیره و دارای پخت ناکافی اس

هندسی ساده بوده و برخی سفال ها با نقوج کنده تزیین شده است.سفال ها شامل کاسه های 

کوچک و بزرگ،فنجان های کوچک،کاسه با دهانه بسیار باز،کاسه با لبه هایی که به داخل برگشته 

ایی که خا  تپه حا ی اند،سبوها با گردن کوتاه،خمره های ذخیره آذوقه،بشقاب ها و سینی ه

فیروز بوده و مرسوم به سینی های پوست کنی به شکل بیضی با کف تخت است.سفال های حا ی 

و فرهنگ کالسیک سامره در  XV_XVIثالث _ام دباغیه ، تلول_فیروز با محوطه حسونای قدیم

یجان با بین شمال منطقه بین النهرین همراستا و همسو می باشد که نشانی از ارتباط منطقه آذربا

 را دارد.النهرین در تجارت و داد و ستد و یا مها رت اقوام منطقه 

م در سه ۱۹۶۱تا  ۱۹۵۸در  نوب غرب دریاچه ارومیه قرار گرفته و در بین سال های  تپه دالما

فصل توسط چارلز برنی و کایلر یانگ کاوج شد.آخرین الیه پیش از خاک بکر به دوره مس سنگی 

تعلق دارد.سفال دالمایی از نظر توالی سفالگری بین سفال حا ی فیروز و سفال پیزدلی قرار 

الما تپه،دست ساز با شاموت گیاهی و خمیره ناخالص دارای شن می باشد.رنگ دارد.سفال های د

سفال ها از صورتی تا نارنجی متمایل به نخودی است و مغز آن ها دود زده و تیره بوده که در چهار 

گروه منقوج با نقوج هندسی زیگزاگی،لوزی،هاشور دار و هاشور متقاطع / تزئینات افزوده / لعاب 

 مز رنگ / ساده ،قرار دارند.گلی غلیظ قر

سال     در غرب دریاچه ارومیه و شمال شرق دره سولدوز واقع شده است.این تپه در  تپه پیزدلی

م توسط گروه پروژه حسنلو مورد کاوج قرار گرفت و استقرار در تپه پیزدلی  ۱۹۵۸و  ۱۹۵۷های 

عبید در بین النهرین مشابه به دوره عصر مفرج تعلق گرفت.سفال های پیزدلی با سبک سفال های 

رنگ های  است.سفال های پیزدلی دست ساز با خمیره خشن و شاموت گیاهی در طیف 

قرمز،نخودی و نخودی مایل به سبز قرار دارند.سفال های ساده با دست مرطوب لعاب داده و سپس 

و نقش ها با  داغدار نموده اند.سفال های منقوج را با لعاب گلی غلیظ زرد رنگی پوشش داده اند

 رنگ سیاه و قهوه ای تیره هستند.



 

کیلومتری غرب دریاچه ارومیه واقع و با سرپرستی )رالف  ۲۵در دره مراغه در  تپه سیوان

سولکی،روز سولکی( از دانشگاه کلمبیای آمریکا مورد کاوج باستان شناسی قرار گرفت.در تپه 

سیوان سفال هایی مشابه با فرهنگ دالمایی و پیزدلی یافت شد که دست ساز با شاموت گیاهی و 

نگ سطح سفال ها را پوشش داده اند.سفال ها در گونه ضخیم و ظریف و با لعاب گلی قرمز ر

 منقوج با نقوج فشرده قرار دارند.

کیلومتری تپه هفتوان واقع  ۶در دشت سلماس در شمال غرب دریاچه ارومیه و  تپه اهرنجان

توسط بهمن کارگر مورد  ۱۳۷۰توسط حسن طالیی مورد بررسی و در سال  ۱۳۵۳است.در سال 

تعلق  IIIو آهن  IIو آهن  Iآزمایشی قرار گرفت. الیه های استقراری آن به دوره مفرجکاوج 

دست ساز با شاموت  دارد.خرده سفال های دوره نوسنگی آن که با نوع حا ی فیروز شباهت دارد،

شده          گیاهی و لعاب گلی غلیظ قرمز یا کرم رنگ با مغز دود زده و تیره با پخت ناکافی تولید 

ند.دیگر سفال ها داغدار و منقوج هستند که شامل کاسه ها و سبوها بوده که دارای کف تخت و ا

 لبه کمی به داخل برگشته و برخی کاسه ها دارای لوله باریکی زیر لبه هستند.

تا ۱۹۶۸کیلومتری شمال غرب دریاچه ارومیه قرار دارد و در بین سال های  ۱۵در  هفتوان تپه

رنی مورد کاوج قرار گرفت.استقرار این تپه به دوره مفرج قدیم تعلق م توسط چارلز ب۱۹۷۵

دارد.سفال هفتوان خاکستری رنگ و داغدار با تزئینات فرو رفته و با دسته نخجوانی بوده است.سفال 

با  VIIIیانیک تپه و سفال هفتوان  IIو دوره مفرج قدیم  IIIبا فرهنگ کورا ارس  VIIهفتوان 

 یانیک هم افق است. Iو مفرج قدیم  IIفرهنگ کورا ارس 

توسط گروه انگلیسی بورتون براون مورد کاوج قرار گرفت و استقرار در آن به دوره مس  گوی تپه

پ.م باز می گردد و از نظر فرهنگی با عبید شمالی هم افق و شباهت  ۳۳۰۰سنگی  دید و حدود 

فید رنگ،سفال خاکستری و دارد.سفال های گوی تپه شامل سفال های نخودی با لعاب گلی س

سفال قرمز با لعاب گلی رقیق و صیقلی هستند.سفال های منقوج با طرح های هندسی سیاه رنگ 

با نوارهای نیمه حلقه ای و دالبرهای دور لبه بوده و نقوج مثلثی هاشور دار با خطوط موج دار 

 هستند.

 ۱۹۶۶قرار دارد و در سال های کیلومتری غرب تپه حسنلو  ۲۴در شهر اشنویه و در  تپه دینخواه

م توسط رابرت دایسون مورد کاوج قرار گرفت و استقرار در آن به اواخر عصر مفرج می ۱۹۶۸تا 

م با ۱۹۷۸تا ۱۹۷۱کیلومتری شهر ارومیه قرار دارد.در بین سال های  ۱۲در  تپه کردلررسد. 



رفت.الیه استقراری این سرپرستی کارل کرومر و آندریاس لیپرت طی پنج فصل مورد کاوج قرار گ

 تپه ربط( و اواخر هزاره اول پ.م تعلق دارد. IIIتپه به هزاره چهارم پ.م ،هزاره دوم پ.م )مفرج 

کیلومتری شرق شهر سردشت واقع است.در بررسی های سال  ۵در کنار رودخانه زاب کوچک و 

ی معرفی نمود و که توسط بهمن کارگر انجام شد،او محوطه را یک محوطه مانای ۱۳۸۳و  ۱۳۶۴

الیه های استقراری متعلق به هزاره دوم و هزاره اول را در بر داشت.فصل اول کاوج های باستان 

توسط رضا حیدری انجام شد و شواهد بسیار ارزشمندی از  ۱۳۸۴شناسی در تپه ربط در سال 

در محوطه ربط بدست آمد از  مله تعدادی آ ر منقوج که نشان دهنده  IIIو آهن  IIدوره آهن 

کیلومتری شمال شرق شهر بوکان  ۸در  تپه قالیچیاهمیت منطقه در هزاره اول پ.م می باشد. 

بهمن  ۱۳۷۸توسط اسماعیل یغمایی شناسایی و کاوج شد.در سال  ۱۳۶۴قرار دارد و در سال 

اساس مدارک سفالی به اواخر قرن هشتم پیش از میالد تعلق  کارگر کاوج ها ادامه پیدا کرد و بر

دارد.همچنین طبق مدارک و شواهد فرهنگی کشف شده از  مله آ رهای منقوج لعاب دار و 

و ود کتیبه های سنگی و معماری محوطه که از معبد و تاالر ستون دار تشکیل شده است،این 

در میان راه حسنلو به  عقرب تپهمی دانند. محوطه را متعلق به دوره حکومت محلی مانایی ها 

م توسط ماسکارال مورد کاوج باستان شناسی ۱۹۷۳دالما در روستای تابیه واقع شده و در سال 

قلعه شد که در آن یک پاسگاه کوچک دیده بانی از دوره حکومت اورارتویی ها شناسایی شد. 

ی با همین نام واقع است و دژی سنگی در ضلع شرقی  اده نقده به اشنویه بر باالی کوه قالتگاه

 دژ بسطامو مستحکم از دوره اورارتویی ها بوده که توسط ماسکارال مورد کاوج قرار گرفت. 

بزرگترین دژ اورارتویی در منطقه شمال غرب بر باالی کوه کافر قلعه در کنار روستای بسطام واقع 

میالدی ۱۹۶۸–۱۹۶۷ن دژ در سال های است که به قرن هشتم و هفتم پیش از میالد تعلق دارد.ای

توسط کالیس مورد بررسی و کاوج قرار گرفت.از بررسی و کاوج هایی که در دهه گذشته در 

منطقه شمال غرب ایران صورت پذیرفته می توان به کاوج باستان شناسی کورگان های  نوب 

،بررسی باستان (۱۳۹۸حوزه سد پیغام چای با سرپرستی نسرین طایفه قهرمانی ) کلیبرغربی 

(،بررسی باستان شناسی ۱۳۹۶پیرانشهر با سرپرستی رضا حیدری ) سد کانی سیبشناسی حوزه 

 تپه هفت شیخان(،تعیین حریم و عرصه ۱۳۹۶با سرپرستی اسفندیار گراوند ) سد سیلوهحوزه 

سیلوه با سرپرستی  تپه سرباز(،کاوج نجات بخشی ۱۳۹۶سیلوه با سرپرستی ابراهیم خرازی )

سیلوه باسرپرستی اکبر  تپه شیخ اسماعیل(،کاوج نجات بخشی ۱۳۹۶مرث حا ی محمدی )کیو

پیرانشهر با سرپرستی یوسف فالحیان  کانی سیب( کاوج نجات بخشی ۱۳۹۶عابدی )



 

(، کاوج باستان ۱۳۹۵با سرپرستی بهروز خانمحمدی ) تپه الوین(،تعیین عرصه و حریم ۱۳۹۵)

( و ۱۳۹۲روض منطقه چالدران با سرپرستی کریم علیزاده )شناسی در محوطه کهنه شهر یا تپه 

 ( اشاره کرد.۱۳۸۸با سرپرستی علی بیننده ) تپه الوینکاوج الیه نگاری در محوطه 

میالدی که توسط استوارت سوئینی از طرف موسسه مطالعات  ۱۹۷۱همچنین در بررسی های سال 

همدان و  ، یی از کردستان،آذربایجانایران کشور انگلستان در حوزه شمال غرب ایران )بخش ها

زنجان انجام شد(،به شناسایی نود و سه محوطه مربوط به هزاره اول پیش از میالد منجر شد.وی 

سفال های منطقه را بر اساس روج ساخت،استفاده از خمیره،رنگ و نقش به هفت دسته بخش 

 بندی کرد که شامل:

مل سفال فرهنگ حا ی فیروز و فرهنگ دالمایی ( سفال های دوره نوسنگی با خمیره گیاهی شا۱

 و سایر سفال های دوره نوسنگی می باشد.

( سفال دوره مس سنگی،صیقل داده شده،خمیره کاه و شن ریز، پوشش گلی رقیق،با پخت کافی ۲

( سفال ۳         و سایر سفال های مس سنگی می باشد. VIکه شامل گونه سفال های نوع گودین 

 IIIو سفال گودین  IIIو  IIشامل سفال های خاکستری یا سیاه داغدار کورا ارس دوره مفرج که 

 ، سفال های نخودی رنگ و سفال های منقوج صیقل نشده می باشد.

با لبه های برگشته به بیرون،دسته  IIو آهن  I( گونه سفال های ساده خاکستری داغدار دوره آهن ۴ 

  های عمودی،پایه مجسمه ها و پایه های تخت می باشد.

 پ.م( شامل کاسه هایی با لبه به بیرون برگشته، ۷۵۰–۶۰۰) III( گونه سفال های دوره آهن ۵ 

لبه تخت،لبه نیشگونی،لبه متمایل به داخل و قدح های زاویه دار الله ای شکل/ سفال های قرمز 

ار منسوب به فرهنگ اورارتویی/ سفال های نوع مادی شاخص گودین تپه،نوشیجان،بابا ان/ داغد

سفال های نخودی زیویه و سفال های داغدار با نقوج مثلثی شکل است که نمونه های آن در ده 

 و آلتین تپه و وان در کشور ترکیه یافت شده است. IIIBمحوطه منطقه بوکان،زیویه،حسنلو 

 ( سفال های دوره اسالمی است.۷پارت و ساسانی ( سفال های ۶ 

در شمال غرب ایران با دو ویژگی بر سته معماری و گونه سفالی شناخته می  فرهنگ کورا ارس

شود.سفال ها از نظر گونه شناسی،تزئینات و همراستایی با دیگر فرهنگ های سفالی حاضر در 

تقالی که گذار از دوره مس سنگی به منطقه به سه دوره بخش بندی می شود.سفال های دوره ان



پیش از میالد تولید شده است که باعث شکل گیری فرهنگ و  ۴۱۰۰دوره مفرج است در حدود 

سفال کورا ارس می باشد،به دوره مس سنگی شباهت دارد و به رنگ قرمز و گاه قرمز متمایل به 

و برگشته بوده،کف ظروف نیز نارنجی دارای شاموت مخلوط شن ریز و کاه بوده،لبه سفال ها ساده 

می     به دو صورت تخت و گرد بوده است.فرم اغلب ظروف ها،کاسه ها و سبوهای گردن دراز 

باشد.این مرحله انتقالی را عباس سیدوف باستان شناس آکادمی علوم کشور آذربایجان پیشنهاد 

: خاکستری پ.م( چنین است ۳۷۰۰–۳۳۰۰) Iکرده است.ویژگی سفال های فرهنگ کورا ارس 

تیره مایل به سیاه یا سیاه براق، دست ساز دارای تمپر کانی،داغدار و صیقل خورده هستند.برخی 

سفال ها دارای سطح نقش کنده بوده و برخی سفال ها منقوج به طرح های هندسی هستند.سفال 

ر شانه ها شامل کاسه های مخروطی شکل،فنجان با دو دسته بر شانه و کوزه های بزرگ با دسته ب

می توان یافت.سفال  K1را در محوطه های قفقاز،شرق آناتولی و گوی تپه  Iمی باشند.کورا ارس 

پ.م( با پیدایش گونه سفال دسته نخجوانی همراه بود.در ۳۳۰۰–۲۷۰۰) IIهای دوره کورا ارس 

واقع تماییز گونه سفالی کورا ارس فرم  دید دسته ها بود که از قسمت لبه ظرف به قسمت شانه 

متصل می شود و چون برای نخستین بار از محوطه ای در نخجوان یافت شدند به گونه دسته 

تزئین دسته آرنجی نیز همراه بود،برخی از سفال ها  نخجوانی مرسوم گشت.در این دوره سفال با

دارای تزئینات چاله انگشتی و برخی دارای تزئینات کنده کاری شده به شکل خط میخی و برخی 

،تپه یاخلولی،یانیک تپه،رواز  K1با تزئین لبه با خطوط زیگزاگی بودند.این دوره با گوی تپه 

–III (۲۷۰۰سفال های دوره کورا ارس  استا است.همر IVو گودین  VIIتپه،باروج تپه،هفتوان 

پ.م( با دسته های حلقوی شکل به لبه ظرف متصل هستند،سفال های دسته نخجوانی در ۲۰۰۰

تپه باروج با شکل قبه توپر دیده شده است،تزئینات چاله ای نوک انگشتی در این دوره رواج بیشتری 

انی که به شکل نیم دایره ای در دوره دوم بود پیدا می کند.در این دوره از سفال های دسته نخجو

، K3کاسته می شود.همچنین گونه سفال های دوره سوم کورا ارس در محوطه های گوی تپه 

، کول تپه نخجوان، کواتسخلبی گر ستان و ناحیه کبان در آناتولی شرقی IV، شنگاویت IVگودین 

ارس با سفال های دوره مفرج قدیم  مشاهده و همراستا است.شایان ذکر است که سفال های کورا

پ.م( در محوطه خربت کراک هم افق بوده است و این نشان از ارتباط و مها رت اقوام  ۲۶۰۰)

کورا ارسی در مناطق سوریه و فلسطین بوده است.در واقع باید اینطور بیان کرد که دوره مفرج 

شرق آناتولی و شمال بین النهرین قدیم در حوزه مورد مطالعه که شامل غرب ایران،قفقاز شمالی و 

می باشد همان فرهنگ کورا ارس مد نظر است که گونه سفال خاکستری و معماری مدور از ویژگی 

های شاخص این فرهنگ بوده که از حدود هزاره چهارم تا اوایل هزاره دوم پیش از میالد در این 



 

از یک نظام پیچیده معیشتی و  مناطق رواج و گسترج می یابد.این ارتباط مناطق یاد شده حاکی

اقتصادی در یک  امعه بزرگ کوچروی خانساالری در اواخر دوره مس سنگی و شکل گیری عصر 

مفرج در منطقه مورد مطالعه می باشد.اگر بخواهیم نمونه ای مشابه در دوران معاصر با فرهنگ 

ل کوچنده شاه سون اشاره کورا ارس و شیوه پیچیده سیاسی نظامی اج مثال بزنیم باید به مورد ای

کرد که درست مانند یک نظام خانساالری در سرزمین های باالی رود ارس و پایین رود ارس تا 

دامنه های کوه سبالن در واقع در قفقاز و شمال غرب ایران با طوایف و خانواده های متعددی با 

که برخی از طایفه یک فرهنگ خا  در سرزمین بزرگ مغان زندگی می کردند.باید اشاره کرد 

های ایل شاه سون مانند طایفه بویاقچلی و سرخانلی در اطراف منطقه پیله رود سکنا و یکجانشین 

شده اند و مشابه این کوچندگی و سکنا گزیدن در اطراف دشت اردبیل در دوره عصر مفرج در 

 فرهنگ کورا ارس نیز می تواند اتفاق افتاده باشد. 

گانه بخش بندی می شود.در  ۳ز نظر گونه شناسی سفال به دوره های این دوره نیز اعصر آهن: 

بیشترین گونه های سفالی شامل سفال های ساده خاکستری می باشد که در حرارت  Iعصر آهن

بسیار باال در کوره های بسته با پخت کافی و عدم اکسیژن،بدنه و مغز سفال به رنگ خاکستری در 

دوره به دو روج دست ساز و چرخ ساز تولید شده اند که آمده است.سفال های خاکستری این 

در منطقه شمال غرب ایران در محوطه  Iروج دست ساز نسبتا کاهش یافته است.سفال عصر آهن

های تپه حسنلو،یانیک تپه،هفتوان تپه،گوی تپه،تپه دینخواه، کردلر تپه و  لگه اردبیل مشاهده و 

شمال غرب به  ز سفال خاکستری شامل سفال در  ۱یافت شده است.گونه سفالی دوره آهن

نخودی،قهوه ای،قرمز و خاکستری سیاه می باشد.به عنوان نمونه در تپه هفتوان فراوان ترین نوع 

 درصد یافت شده است. ۵۲سفال،سفال های طیف قهوه ای در حدود 

آمده اند و در سفال های قهوه ای رنگ بر اثر فعل و انفعاالت اتفاقی حرارت کوره ها بدین رنگ در

سه نوع خشن،متوسط و ظریف هستند که نوع ظریف آن ها صیقل داده شده است و از شاموت 

میکا )سنگ طلق( و آهک به صورت پودر شده در خمیره سفال استفاده شده است.سفال های 

درصد یافته ها را به خود اختصا  داده و سفال های نخودی ۱۵طیف قرمز رنگ هفتوان تپه حدود 

درصد یافته ها را شامل می شود.سفال قرمز رنگ نیز در نوع  ۷بدون صیقل حدود رنگ 

خشن،متوسط و ظریف صیقلی مشاهده شده و در شاموت آن ها نیز آهک و میکا بکار رفته 

کاسه   است.سفال ها شامل کاسه ها،کوزه ها،آب خوری،بشقاب ها و ظروف لوله دار هستند و نوع 

به نازک،لبه به داخل برگشته،لبه به بیرون برگشته،کاسه دسته دار و ها شامل کاسه کم عمق با ل



ادامه سنت سفال های خاکستری  IIنیز کاسه پایه دار دکمه مانند می باشد. سفال های عصر آهن

آهن یک می باشد.شاخصه سفالی این دوره از نظر کیفیت و خمیره به چهار گروه دسته بندی می 

( سفال های ۲  ن در طیف رنگی نخودی،دود گرفته و قرمز( سفال های خش۱شود که شامل 

( ۴( سفال های خاکستری صیقل داده شده ۳عمومی در طیف رنگی قرمز ،قرمز روشن و خرمایی 

در منطقه اردبیل  ۲سفال های لعابدار در رنگ های زرد،سبز و آبی می باشد.سفال های عصر آهن 

یسه با مناطق همجوار نیست و چنین تصور شده است از تنوع بسیاری برخوردار هستند که قابل مقا

در شمال غرب  IIکه هر محوطه استقراری سفال های شاخص خود را داشته است.سفال عصر آهن

ایران از محوطه دشت اردبیل،گوی تپه،حسنلو،دره سلدوز،دینخواه،یانیک و هفتوان تپه دیده و یافت 

شامل سفال های نخودی رنگ ساده است که با نقش کنده و  IIIشده است. سفال های عصر آهن

نقوج تزئین یافته اند.این نقوج بسیار ساده و از طرح مثلث های آویزان،توپر،تو خالی و هاشور زده 

بسیار چشمگیرتر بوده  ۱در اطراف دشت اردبیل نسبت به آهن  ۳ایجاد شده اند.سفال های آهن 

اسایی شده است.این دوره در غرب و شمال غرب ایران تحت و محوطه های بیشتری در اردبیل شن

حکومت های محلی،گسترج یافته و از تنوع گونه سفالی با کیفیت ها و     نفوذ حاکمیت مادها و 

در غرب و  ۳طیف رنگی برخوردار بوده است.براساس مدارک مکتوب اقوام سکایی در دوره آهن

نفوذهای آیینی سکاها،تدفین اسب در گورها در منطقه شمال غرب ایران حضور داشته اند و یکی از 

زیویه بوده است.همچنین در دهه اخیر با کاوج باستان شناسی در اردبیل )محوطه سکایی 

گورستان خرم آباد مشکین شهر( اولین نمونه تدفین اسب درون گورها در محوطه های سکایی در 

ند نمونه های مشابه با گورهای سکایی در شمال غرب ایران یافت شده است که از نظر اهمیت مان

 آسیای مرکزی و شمال قفقاز می باشد.

سلیمان تکاب )آتشکده  سفال های دوره اشکانی در شمال غرب در مناطقی چون تختاشکانی: 

 خوی،روستای بسطام،یانیک تپه در شرق دریاچه ارومیه،حسنلو در غرب ارومیه،آذرگشنسب(،

قه موران شهرستان گرمی دشت مغان در اردبیل مشاهده شده مشکین شهر،دشت اردبیل و منط

است.سفال های اشکانی در شمال غرب در گونه های ساده ، منقوج، سبک اردبیل و  لینگی یافت 

شده است.سفال های منقوج با طرح های دالبری آویزان،مثلث های هاشور زده آویزان تزئین یافته 

سفال های دوقولو       ال های دسته دار و پایه دار و است.در سفال سبک اردبیل ظروف شامل سف

با تزئین سر به شکل،قوچ،گاو،شتر و بز می باشد.در طرح های منقوج سبک اردبیل نقوج مثلثی 

هاشور زده و خطوط نواری در لبه پیاله ها و کاسه ها کاربرد دارد و همین ویژگی متمایز سفال 

فقاز شمالی تا ناحیه رود کورا و رود ارس در شمال غرب اشکانی اردبیل می باشد و این سبک از ق



 

و اردبیل گسترج پیدا کرده و حتی دامنه آن در شمال دریای کاسپی و شمال خراسان بزرگ ادامه 

داشته است. ویژگی سفال  لینگی اشکانی لبه ضخیم به سمت بیرون برگشته است و خمیره 

نگی آن قهوه ای تیره تا قرمز و سیاه است و بیرونی و درونی دو رنگ به نظر می رسد و طیف ر

سطح آن ها با دست پرداخته شده است. سفال های دوره اشکانی شامل سفال های گلدانی،فنجان 

های دسته دار،آبخوری دسته دار،پیه سوزهای لوله افقی،تنگ های ته قیفی،قمقمه های کتابی،پیاله 

قه و همچنین خمره هایی که  هت تدفین ها،بشقاب ها،کوزه های دوقلو،خمره های ذخیره آذو

 استفاده شده می باشد.

می  پیشینه مطالعات و پژوهش های باستان شناسی شمال غرب ایران را به استان اردبیل معطوف 

کنم زیرا پیله رود منطقه ای در استان اردبیل می باشد و باید اطالعات و آگاهی هر چند کم از 

استان در اختیار داشته باشیم.این بررسی ها از آغاز مطالعات تا چشم انداز بررسی باستان شناسی 

 پایان دهه حاضر بدین شرح می باشد: 

تی آقای گروپ در سال بررسی و مطالعات میدانی حوزه سبالن و دشت مشگین شهر با سرپرس

محوطه باستانی از  ۷۶بررسی میدانی چارلز برنی در مشگین شهر و شناسایی و میالدی،  ۱۹۶۸

بررسی میدانی و کاوج تپه آقامال شهرستان گرمی با سرپرستی ،م ۱۹۷۸له شهریری در سال  م

بررسی میدانی حوزه سبالن و ثبت دو کتیبه اورارتویی ،   ۱۳۴۴ال سیف اهلل کامبخش فرد در س

( ۱۳۴۵بررسی گورستان لینج اردبیل ) ، ۱۳۴۴_۴۶در سراب با سرپرستی کامبخش فرد در سال 

بررسی و شناسایی محوطه  ،با سرپرستی  هانگیر یاسی  ۱۳۴۸ان خلخال در سال و بررسی شهرست

                                               ۱۳۵۱های باستانی دشت مغان اردبیل با سرپرستی محمود کردوانی در سال 

محمود موسوی در سال  شناسی مجموعه آرامگاه شیخ صفی الدین با سرپرستی سید کاوج باستان

بررسی میدانی در قلعه کهنه شهرستان مشگین شهر استان اردبیل با سرپرستی امین ، ۱۳۵۷_۷۹

کاوج نجاتبخشی محوطه اشکانی موران شهرستان گرمی با سرپرستی ، ۱۳۷۶عابدی در سال 

 بررسی و کاوج محوطه باستانی شهریری مشگین شهر با، ۱۳۷۷در سال سیف اهلل کامبخش فرد 

 قاالسی اولتان در باستان شناسی کاوج،  ۱۳۸۲_۱۳۸۳سرپرستی علیرضا هژبری نوبری در سال

بررسی میدانی                        ۱۳۸۲_۱۳۸۳اردبیل با سرپرتی کریم علیزاده در سال مغان دشت

کاوج                 ۱۳۸۳نادر تپه سی دشت مغان اردبیل با سرپرستی میر روح اهلل محمدی در سال 

باستان شناسی در تپه ایدیر دشت مغان اردبیل با سرپرستی مرتضی حصاری و اکبری در سال 

 بررسی میدانی و شناسایی محوطه های باستانی دشت مغان اردبیل با سرپرستی کریم ، ۱۳۸۴
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Abstract 
In the northwestern archeology of Iran, the Pilehroud area is of great importance in the 

location of ancient sites and hills belonging to the New Bronze Age and Iron Age during 

the second and first millennium BC between the western regions of the Caspian Sea to 

the Azerbaijani and Caucasian regions. In this study, the effect of natural geography 

based on the geographic pattern of the Pilehud area with neighboring Lerik and Talesh 

neighborhoods in the north and northeast and Moshgin and Ardebil plains in the west 

and southwest of the country has been studied. The Emergence of Human Communities 

in the Pilehud Region and its Process of Relation to Other Human Communities in Ghar 

The Caspian Sea in the second and first millennium BC and its relationship with the 

Parthian community on the Moghan and Moshginshahr highways has been studied in 

another section and the study of the area's anthropological and contemporary ritual and 

religious behavior of several pilgrims. The river and its connection with ritual rituals of 

ancient religions such as the worship of Anahita are worshiped. Archaeological evidence 

indicates that the Pilaud River region was the route between the western areas of the 

Mazandaran Sea to the eastern lands. The increase in the population of livestock and 

expatriate tribes makes this population flow from the Ku region Land of illegal 

stoppages and high effort (Lankaran and Lerik) to the plains and pastures located in the 

Magi, MeshginShahr and Ardebil Arshaq in the area had been flooded. 
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