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چکیده
تل همایون به عنوان یکی از تپههای اقماری دشت خوزستان با هدف شناخت و بازیابی ارتباط آن با ساای تپاه
های باستانی این منطقه در سال  4731توسط ا .یغمایی مورد ب رسی و گمانه زنیهای اولیه ق ار گ فت .این تل
به بلندای تق یبی  3مت از سطح دشت در جنوب باخت ی محوطه ارجان جای دارد و باه دلیال انمااف ریااری
های غی مماز و استیاده مداوف از آن به عنوان زمین زراعی ،دچار آشیتگی در الیهها شده است .در این ساال 7
گمانه  5×2مت به صورت پلکانی از باالت ین سطح تپه تا بخش زی ین کاوش گ دید که ب اساس آن در ساطح
تپه دادههایی م بوط به صدر اسالف و در الیههای زی ین دادههایی از دوران تااریخی ،آغااز تااریخی و پایش از
تاریخ به دست آمد .مشابهت آثار پیش از تاریخی این محوطه و آثار سای محوطههای دشات خوزساتان نریا
چغامیش ،شوش و همچنین محوطه های دشت دهل ان مانند ف خ آباد و تپه سبز رااکی از ارتباطاات و پیوناد
ف هنگی این محوطه با سای مناطق است .پژوهش راض ب اساس فعالیاتهاای میادانی ،کتابخاناهای ،ثبات و
ضبط ،تحلیل و مقایسه دادهها گ د آوری شاده و هادف از آن ب رسای ارتباطاات ف هنگای محوطاه باا ساای
محوطههای مماور در دوره اوروک میباشد.
واژگان کلیدی :تل همایون ،شوش،اوروک ،چغامیش ،ف خ آباد
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مقدمه

شوش جدید در محوطهی شوش ،جعی آباد ،فااز

تحقیقات متعددی که در دشتهای شمال سوریه،

بیات در تپه سبز دهل ان  ،عبید  Vدر تل اویلی و

شاامال بااینالنهاا ین و جنااوب شاا ه ت کیااه و

 ...دیده میشود ( .)Ibid:13در اینجا قصاد با

مطالعاتی که در سال  4731در دشتهاای پسات

این است که جامعهی تل همایون در آغااز دوران

آب فتی خوزستان صورت گ فته است؛ این اجاازه

شه نشینی ،ب اساس سیالهای لبه واریختهی این

را می دهاد تاا باه مساارل م باوط باه واردات و

محوطه مورد ب رسی ق ار گی د.

توسااعه جوامااو خاااور نزدیااز در آغاااز دوران

تل همایون

تاریخی به طور دقیق پ داختاه شاود .در نیماه ی

تااال هماااایون در اساااتان خوزساااتان و در 42

دوف هاازارهی چهااارف م.ف در دشاات شااوش و

کیلومت ی بهبهان واقاو شاده اسات .همزماان باا

س ا زمینهااای شاامالی آن و ارتیاعااات اط ا اف،

دومین فصل کاوش باستان شناسی محوطه ارجان

استق ارهای متعدد و شه ک های تخصصی پدیاد

(ارگااان بهبهااان) در سااال ( 4731تصااوی  )2تاال

آمدند که دوره گذر باه ف هناآ آغااز ادبیاات را

همااایون نیااز کااه در فاصاالهی کماای از آن ق ا ار

شامل می شود .اشخاص بسیاری از جمله  :راب ت

داشت(تصوی  )2در قالب سه ت انشه پلکاانی باه

مز آدامز ،گیبسون ،کنتور و الغاازه در رابطاه باا

س پ ستی آقای ا.یغمایی ماورد ب رسای و گماناه

آغاز ادبیات پژوهش ک دهاند .،تم کاز دوره آغااز

زنی ق ار گ فت .با وجود مدت زمان انادک ایان

ادبیااات م بااوط بااه جلگااههااای آب فتاای هااالل

کاوش دادههایی بدست آمده است که میتوان باا

راصلخیز در جنوب غا ب ایا ان ،آب فات هاای

ب رسی آنها اطالعات مییدی در رابطه با ساکنین

بین النه ین و سای بخش هایی که قبال ذکا شاد،

پیشین و نحوهی زندگی آنها بدست آورد .هدف

میباشاد .تنهاا باا وجاود تمااس و ارتبااط باین

از این کاوش ب رسی ارتباطات ف هنگی محوطاه

دادههای بدست آمده از مناطق مذکور میتوان باه

با سای محوطههای اط اف بوده است.

گست ش ارتباطاات و تحات تااثی قا ار گا فتن

از نمونههای بدست آمده از این محوطه میتاوان

مناااااطق مختلاااای از یکاااادیگ پاااای باا ا د

به ابزار سنگی ،قطعاات سایال ،وا وف سایالی،

( .)Algaze,1993:5-11با توجه باه دادههاای

سا دوک ،فالخاان ،اسااتخوان ،اشاایای می غاای و

بدساات آمااده از محوطااههااای مختلاای دشاات

فلزی ،قطعات و وف م م ی و ...اشاره نمود کاه

خوزستان ،در نیماهی دوف هازارهی چهاارف م.ف

این دادهها ب اساس طبقهبندی ،تحلیل و تطبیق با

جوامو جنوب غ ب ای ان به طاور فزاینادهای باا

نمونههای مشابه بدست آمده از سای محوطاههاا

جوامو س زمین های پست آب فتای جناوب باین-

مورد ب رسی ق ار داده شدهاند.

النه ین یکسان بوده اند .با توجه به تاریخ گاذاری
ب اساس رادیوک بن ،ف هنآ اوروک در الیه های
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سفالهای لبه واریخته تل همایون

دوران اوروک و سفال لبه واریخته

سیالهای لبه واریختهی تل همایون ،سایالهاایی

در اواسط هزاره ی چهارف م.ف یعنی هنگامی کاه

مشابه سای لبه واریختهها از نر کیییات  ،وااه

جوامو سلسله م اتبی شکل گ فتند سانت تولیاد

و لبه ای رو به بی ون ،میباشند (تصوی  .)7ساطح

سیال منقوش جاای خاود را باه سایالی داد کاه

خارجی و داخلای ایان وا وف بسایار خشان و

بیشت جنبهی کارب دی داشت ،این تحول از سیال

دارای ت ک اناد .متاسایانه تعاداد وا وف کامال

منقوش به سیال تز رنآ در دورهی اوروک باه

بدست آمده کاه دارای لباه ،بدناه و کای باشاند

انماف رسید (عبادی  :61ص.)47سایالهاای لباه

اندک است .سطح داخلی و وف به وسیله دست

واریخته طبق گیتهی "نیسن" و وف جی ه بنادی

م طااوب پ داخاات شااده و دارای پوشااش گلاای

غذا بوده اند ،در اینصورت در نیمهی دوف هزارهی

رقیقی است ،اما سطح خارجی آن به همان شکل

چهااارف م.ف کااارگ ان ماازد خااود را از دولاات

رها شده است و پوشش نیز ندارد .رناآ خمیا ه

اینگونه دریافت میک دند که به جهت گست ش و

از نخودی تا آج ی متغی است و گااهی در مغاز

بزرگی شه های اوروکی کیییت ،در ساخت ایان

سیال ها بادلیل پخات ناکاافی ،دودزدگای دیاده

ناااوف سااایال ماااورد نرااا نباااوده اسااات

می شود ،معموال داخل و خاار وا ف باا رناآ

( .)Algaze,2008:131وجااااااود چنااااااین

خمی ه یکسان است .شاموت تمامی سیالهای لبه

سازماندهی بیانگ رضور نخبگان در جواماو آن

واریخته ت کیبی از مواد کانی و گیاهی درشاتند و

زمان  ،بها هوری اقتصاادی در مقیااس بازر

و

اغلب دارای خ ده های سیال هم می باشاند ،ایان

تولید و توزیو یکپارچه تحات نراارت ساازمانی

سیالها کوچز ،کم عمق و شبیه به پیاله هساتند.

وارد است( .)Ibid:132با ریااری هاای انمااف

عمق این و وف بین  6-3سانتی مت متغی است،

شده در ف خ آباد در دشت دهل ان و بدست آمدن

ضااخامت لبااهی آنهااا  4/4 – 4/1سااانتی مت ا ،

دادههااای همگااون بااا دادههااای آغاااز دورهی

ضخامت بدنه  1/7 – 4ساانتی متا و ضاخامت

شه نشینی در سای محوطه ها ،مدارکی مبنای با

کی آنها  1/3 – 4/4سانتی مت مای باشاد .قطا

صادرات و واردات در این محوطه بدسات آماده

دهانهی و وف بین  42 – 41ساانتیمتا و کای

است (.)Ibid:156

آنها بین  1 – 6سانتیمتا میباشد(تصاوی  .)1باا

در سااال  "4731نیساان" درصاادد ب آمااد تااا

ب رسی م اکز اصلی در اطا اف ایان محوطاه در

کاسههای لبه واریختاهای را کاه از محوطاههاای

دورهی آغاااز شه نشااینی بااه نتااایمی راجااو بااه

مختلی دشت خوزستان مانند شوش و چغامیش

ارتباطات ف هنگی آنها خواهیم رسید.

بدست آمده بود را از نر رممی با هام مقایساه
کناااد ( .)Wightbeale,1978:289در ایااان
اندازه گی ی ،رمم سیالهاا ب اسااس میلای لیتا
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محاسبه شد .از نر جانسون تغیی در اندازههاای

میکنااااد(.)Rothman,2001:5در م رلااااهی

سیالهای لباه واریختاه در طاول زماان ،همگای

اوروک میاانی نخسااتین رکوماتهااا در جنااوب

م بوط به یز وارد مشت ک بوده است ،یعنی این

غ ب ای ان و جنوب بین النه ین شکل گ فتناد و

تغیی ات بصاورت وارادی مشات ک در وا وف

در اوروک جدید نگارش ابداف شد (الغاازه4777،

اعمال شده است ( .)Ibid: 295اولین نمونههای

:ص.)462

آغاز شه نشینی در ش ه نزدیاز در نیماهی دوف

در نیمهی دوف هازارهی چهاارف م.ف آب و هاوا

هزاره ی چهارف م.ف در وارکا پدیادار شاد و باه

خشز ت از قبل ،فصلی و متغی باوده اسات و در

همااین دلیاال بااه آن ف هنااآ اوروک ماایگوینااد

ش ه نزدیز بادهای موسمی در تابستان در مسی

( .)Sweet,1997: 35محوطه اوروک (وارکاا)

جنوب میوزیدند ،سیلها باعث ایماد زمینهاای

در کنار فا ات در جناوب باین النها ین یکای از

آب فتی راصلخیز شده و اجتماعات در کناار ایان

بزرگت ین محوطهها در نیمهی دوف هزاره چهاارف

آب فااتهااا پدیااد آمدنااد ( .)Ibid:31از دورهی

م.ف است(.)Strommenger,1980:480

اوروک به عنوان زمانی با ای تحاوالت عمادهی

سیال ق ماز نیاز از شاخصاه هاای دوران اوروک

اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و آغاز شه نشینی یاد

است .این سیال بسیار و یی و صیقلی با پوشش

می شاود .رایات  ،جانساون و ساای محققاان از

غلیظ ق مز رنآ می باشد و گاهی سطح خاارجی

دوران اوروک در خوزستان با توجه به گسات ش

آن نیااز دارای نقااوش داغاادار اساات .واا وف

مسارل سیاسی و اقتصادی آن باه تیصایل بحاث

خاکست ی هم سیال هایی اوروکی هستند کاه باه

ک ده اند ،اعتقاد اکث یت ب این اسات کاه میازان

رنااآ خاکساات ی روشاان تااا خاکساات ی تیا ه و

زیادی از تولیدات ،به خصوص سایال ،بصاورت

مشکی دیده می شوند .این سیال ها به دلیل ریظ

م کزی بوده اسات .با اسااس دادههاا و وجاود

ک بن در کورههای س بسته ب ناآ خاکسات ی در

ساایالهااا در کااورههااا و زبالااه دانهااا در دوران

آمده اند( .)Abu Al-soof, 1985: 19

اوروک ،مشخص میشود که تنها در چند م کز در

دورهی اوروک به سه دوره تقسایم مایشاود کاه

دشاات شااوش ،ساایال تولیااد ماایشااده اساات

شاااامل م رلاااهی قااادیم  7111 – 7611م.ف،

( .)Pollock,1996:683بحاااث تماااارت و

م رله ی میاانی  7611 – 7111م.ف و م رلاهی

مبادله ی سایال باا شناساایی م اکاز تولیاد آغااز

جدیااااد 7111 – 7411م.ف ماااایباشااااد .از

می شود .در ب رسی پدیده ی پ اکنش سایال بایاد

نر ا "رثماان "4تاااریخ اوروک قاادیم م بااوط بااه

ابتدا گ وه هایی که دارای تمپ و خااک یکساانند

 7711-7411م.ف می باشد که تغیی اتی در تاریخ

تیکیز ک د تا بتوان گیات آیاا در محال سااخته

هاااااااای بعااااااادی نیاااااااز ایمااااااااد

شدهاند یا نه؟ (عابدی:4712،ص.)72

- Rothman
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دشت شوشان

باوده اسات ( )Ibid: 26و محوطاههاایی مانناد

تشابه بین سیال های لبه واریخته در محوطه های

چغاااااامیش باااااه  41-42هکتاااااار هااااام

مختلی غی قابل انکار است (،تصاوی 1و3و6و5

می رسیده اند( .)Algaze,1993:13در ت انشه ی

) الیه های شوش ،هم زمان با اواخ دورهی عبید

 XXIVکاااه م باااوط باااه بقایاااای معمااااری

در بینالنه ین ش وف شده است و در نیماهی اول

پ وتوایالمی است ،از اتاهها تعداد زیاادی سایال

فازهاای اوروک در وارکاا  XIIو  XIIIپایاان

لبه واریخته بدسات آماده است(،تصاوی  )41در

یافته است ،در الیه های باالیی شوش  Aبه تولید

این اتاه ،کورهی سایالگا ی وجاود دارد کاه از

سیال ق مز لعاب دار و و وفای باا نقاوش سایاه

آج هااااای م بااااو شااااکل ساااااخته شااااده

ب خورد میکنیم( Abu Al-soof,1985: 113

اسات( .)Alizadeh,2008: 35طای تحلیال و

) .و وف لبه واریختاه در شاوش اولاین باار در

ب رساایهااای انماااف شااده روی ساایالهااای لبااه

شااوش  Bcدیااده شااده اساات (تصااوی  )7و بااا

واریخته ،گمان میرود که سیالهای سه محوطهی

مقیاس گست دهای تا شوش  Bdادامه پیدا میکند.

چغامیش ،ش ف آباد و ابوفنادوا از نرا ت کیباات

همچنین و وف شاوش  Cهمزماان باا جمادت

متیاوت هستند و "ب من "2معتقد است کاه ایان

نص میباشند (.)Ibid: 116

تیاوت در ت کیباات سایال ،نشاان مای دهاد کاه

از دیگ سایتهای مهم که در دشت شوش واقاو

ساخت آن ها محلی بوده است .وجود کاورههاای

است می تاوان چغاامیش را نااف با د کاه توساط

پخاات ساایال در چغااامیش نشااان ماایدهااد کااه

دلوگاااااااز و کنتااااااور ریاااااااری شااااااده

سیالهای لبه واریختهی این محوطه تولید محلای

اساات( .)Algaze,1993:6ریاااری چغااامیش

بودهاناد (تصاوی  .)Ibid:97( )44وا وف آغااز

عالوه ب این کاه تاوالی دشات شاوش را نشاان

ایالمی در چغامیش به شش گ وه تقسیم میشوند

میدهد شواهدی بسیار کهنتا م باوط باه آغااز

که عبارتند از و وف خشن ،اساتاندارد ،ناازک و

استق ار رداقل ب ای هزار سال را در خاود جاای

و یی ،تا د و شاکننده ،خاکسات ی و ق ماز کاه

داده است ( .)Alizadeh,1997:6چغاامیش در

سیال های لبه واریخته در گ وه اول جاای دارناد.

آب فت هاای دشات شوشاان باین رودهاای دز و

در بین وا وف پ وتاوایالمی چغاامیش ،وا وف

کااارون قاا ار دارد .وجااود رودهااای فاا اوان و

خاکست ی از نادرت ین سیالها هستند ،طیی رنآ

پدیده های طبیعی ،شوه اصلی ب ای شاکلگیا ی

این سیالها از خاکست ی تی ه تا خاکست ی روشن

استق ارها در دشت شوشان را ف اهم آورده اسات

و شاموتشان کانی و گیااهی اسات (.)Ibid: 50

( .)Alizadeh,2008:1اولین فاز بدسات آماده

دلوگاااز 7وجااود معماااری ماادور در چغااامیش را

از چغامیش م بوط به  6111م.ف است .در آغااز

م بوط به دوره ی آغاز ایالمی مایداناد و اسااس

دوره ادبیات چغامیش از م اکز بزر

تولید سیال

2

- Berman

3

-Delougaz
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این دیدگاه را وجود سیال هاای لباه واریختاه در

( .)Hole,2001: 402سیالهای لبه واریخته از

کنار معماری بیان مایکناد ،کاه ایان ناوف سایال

گل معمولی ساخته میشوند و شاموت آنها مواد

نشانگ این ب هه از زمان است .لبه واریختاههاای

کانی ،خ ده سیال و گیاهیست و ساطح خاارجی

چغامیش از داخل قبور و زباله دانیها باه وفاور

آن پ ت ک و خشن است (تصوی  .)47سیالهاای

بدسات آماده اسات ( Delougaz&Kantor,

لبه واریختهی ف خ آباد در دشت دهل ان ب خالف

 .)1996: 11تل بالدیه نیز در نزدیکی محوطهی

لبه واریختههای آک وپل شوش  Iکه بزر

چغامیش در ش ه رود دز در خوزستان ق ار دارد

هستند ،کوچکت ند و عمق کامتا ی دارناد .ایان

و از دیگ محوطه هایی است که دارای سیال لباه

سیالها و لبهی بی ون ب گشتهی آن هاا شابیه باه

واریخته می باشد ،سیال هاای لباه واریختاه ایان

نمونههای ش قی است که بسیار کمیابند و به نر

محوطه مشابه نمونههاای دیگا در محوطاههاای

میرسد ساخت آنها در این محوطه با این شکل،

اط اف است (ک می :4711،ص.)46-43

ام ی تصادفی بوده است ،الزف به ذک اسات کاه

و گود

سیالهای تل همایون نیز به همین شکل کوچاز
دشت دهلران

و کم عماق هساتند .روی اکثا سایالهاای لباه

توالی باستان شناسانه در دشات دهلا ان  ،نتیماه

واریخته ی ف خ آباد جای فشار انگشتان دست باه

ریاری چهار محوطه اصلی این دشت یعنی علی

چشم میخورد و ه دو سطح آن بسیار خشان و

کش ،چغا سیید ،تپه سبز و تپاه فا خآبااد اسات

ناهموار است .ارتماال در دشت دهل ان از سایال

( .)Hole & Flannery,1969: 2پس از چند

لبه واریخته به عنوان سیستمی با ای جیا هبنادی

ریاری در دشت دهل ان در سال  4767فالن ی و

استیاده میک ده اند .شاید سیستم اندازهگیا ی باه

هول تصمیم به ریاری در تپه سبز گ فتناد تاا از

دلیاال کوچااز بااودن جوامااو آن دوران آنقاادر

این ط یق توالی بعد از دورهی محمد جعی را در

استاندارد نبوده باشد اما به ه رال این نوف سیال

این محوطاه ب رسای کنناد ( .)Ibid:50در ایان

ب ا ای کارب دهااای داخلاای ،تولیااد انبااوه داشااته

دشت در هزاره ی چهاارف از نقاوش روی سایال

است( .)Wright,1981:128-129سیال هاای

کاسته می شود و همین رالت در و وف گاودین

خاکست ی خشن در الیههای اوروکی ف خآباد نیز

 VIنیز دیده می شاود و جواماو دشات دهلا ان

دارای شاموت معدنی اناد .ایان سایالهاا دسات

مماااذوب سااایالهاااای ارتیاعاااات زاگااا س

سازند و هم زمان با وهور سیال های س گ اب در

مایشوند(تصاوی Neely & Wright, ( )42

این محوطه ناپدیاد مای شاوند و پاس از دورهی

.)1994:22

کوتاهی سیالهای خاکست ی پدید میآیند ،با این

هنگامی که تپه سبز در فاز بیات به پایان میرسد،

تیاوت که در شاموت آنها صدف نیز باه چشام

توالی دشت دهل ان در تپه ف خ آباد ادامه مییاباد

می خورد.کاسه های لبه واریخته توزیو پیچیاده ای
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دارند که ارتماال این تنوف و پیچیدگی م بوط باه

آغاز شه نشینی ،سیال کاه تاا آن زماان مثاالی از

تغییاا روشهااای تولیااد ایاانگونااه ساایال و

جوامو کوچز کشااورزی باود ،رالات نماادین

کارب دهااای مختلاای آن در طااول دوران اساات

خااود را از دساات داده و جااای خااود را بااه

(.)Ibid: 165

سیالهای ساده و بینقاش در مقیااس انباوه داده
است .با ب رسی سیالهای دوران آغاز شه نشینی

سایر محوطه ها با سفال های مشابه

تل همایون و شباهت واه ی آنها با سایالهاای

نمونهی سیالهای آغاز شه نشینی کاه در تپاهی

همدورهی آن ،در سای محوطهها ،اینطور به نر

راجی نبی 1در ت کیاه بدسات آماده اسات بای

می رسد که تغیی خاصی در ناوف سایالگ ی تال

شباهت به سیالهای داخل ای ان همچون ،گودین

همایون نسبت به سای محوطهها رخ نداده است

در کنگاور ک مانشاه کاه م باوط باه کالکولتیاز

و هم سو و هم قدف با سای محوطهها پیش رفتاه

جدیدنااد ،نماایباشااد ( .)Ibid: 158در سااایتی

است .سیالهای لبه واریختهی تل همایون از نر

همچون راجی نبی ،تمایل بیشت به سیالهایی با

جنس خاک ،شکل ،نوف ساخت و اندازه یکسانند

سنت محلی بوده است تا سیالی مانند سایال لباه

و گویا تماما م بوط به یز فاز هستند که این فاز

واریختااه .در پااارهای از اوقااات ،ایاان ساایالهااا

با توجه به الیه ،زمان زیادی ،طول نکشیده است.

استیاده ی ثانویه مانند ذوب ک دن قی نیاز داشاته

تغیی شکل و نوف سیالهاا در الیاه زیا ین الیاه

اند که وجود بقایای قی در این و وف گواه ایان

آغاز شه نشینی ،بیانگ دوره های قدیمی تا ی در

ام است .بیشت ین مقادی سیال لباه واریختاه در

این محوطه است که به دلیل ادامه نیافتن کااوش

ایااااان ساااااایت م باااااوط باااااه زبالاااااه

در این محل نمیتاوان باا قطعیات راجاو باه آن

دانهاساات( .)Stein,2007: 217ساایال لبااه

صحبت ک د .نزدیکی تل همایون به چغامیش ،به

واریختااه در محوطااهی دشاااوار تپااه در شاا ه

عنوان م کز بزر

تولیادات دامای ،کشااورزی و

ک مانشاه نیز یافت شده است  ،محوطهی گیان نیز

سیالی ،می تواند این محوطه را از اهمیت زیاادی

در الیااهی  VDو همچنااین تپااه یحیاای ،دارای

ب خودار گ داند ،از این نر که م اکز کوچکی که

سیالهای لبه واریخته ی مشاابهمی باشاند (Al-

در اطاا اف م اکااز باازر

و مهاام قاا ار دارنااد

.)soof,1985: 119

می توانند از زی ممموعههای م اکز اصالی باوده
باشند و جهت رمایت از م اکز بزرگت در ب ابا

نتیجهگیری

خط ات ارتمالی ،ارداث شده باشند و شاید هام

سیال پدیده ایست که نمایانگ دوران مختلای و

این م اکز کوچز ،ب ای کمز و پشاتیبانی اناواف

بازگو کننده ی اندیشه ی ف د و اجتماف اوست .باا

تولیدات م اکز بزرگت باشند .در ه رال منااطق
کوچکی که در نزدیکی م اکاز بازر

- Hacinebi Tepe

4
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ق ار دارند بی شز تحت نیوذ آنها بوده اناد ،باا

عبدی ،مجله ی باستان شناسی و تاریخ ،کتابهای

ایاان وجااود ،کماای دادههااای ساایالی محوطااه

تازه خارجی ،ص.13-12 :

مذکور،تخمین میزان دقیق اهمیت تل هماایون را

 عابدی ،نادره ،4712 ،یادداشتی ب سازمان تولید و

تا ردودی سلب میکناد ،باه ها شاکل ،اثباات

پ اکنش سیال ،ممله باستان پژوهای ،شاماره ،44

این گوناه ف ضایات مساتلزف اداماه ی کااوش هاا

ته ان ،ص.72-24 :

بصورت هدفمند می باشد .همان طور که گیته شد

 عبدی ،کامیار ،4731 ،کاساه هاای لباه واریختاه،

اضط اب ایماد شده در تپه به دلیل کشااورزی و

کااارب د و پ اکناادگی 72 ،مقالااهی بزرگداشاات

چ ای دافها در طول سالیان باعث آشیتگی شدید

عزت الاه نگهباان ،باساتانشناسای و هنا ایا ان،

در الیه ها شده است ،که این خود ،مشکل بزرگی

ته ان ،ص.11-61 :

در ب رسی الیههاست و همچنین موجاب از باین

 ک می ،محمد ،4711 ،سیال دورهی اوروک در تل

رفتن شواهد سطحی تپه نیز شده است .مطالعه ی

بالدیه ،ممله پیاف باستانشناسی ،سال دوف ،شماره

سیال هاای لباه واریختاه ی دشات خوزساتان و

 ،1پاییز و زمستان  ،4711ص.24-5 :
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