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مقدمه

مطالعه فرهنگ های باستان شناختی در این منطقه

مطالعاتباستانشناختیدرحوضهدریاچهارومیه

تعامالت فرهنگی دو سوی دریاچه و حوضه

در شمالغربی ایران،اینمنطقهرایکیازحوزه

دریاچه را با مناطق کوهستانی شمال شرقی

های مهم مطالعاتی در زمینه باستان شناسی عصر

مشخصخواهدکرد .

آهنمعرفیکردهاست.مطالعاتباستانشناختیدر



این حوزه در اوایل قرن بیستم میالدی شروع

تاریخچه پژوهش های عصر آهن قدیم در شرق

شد (De morgan,1905: 335 ; Crawford

دریاچه ارومیه

) ,1975این مطالعات با شروع پروژه حسنلو به

چالز برنی در بین سال های 1391-93م .مناطق

اوج خود رسید .نتیجه مهمی که از پروژه حسنلو

غربیتبریز(شرقدریاچهارومیه)رابررسیکردهو

بدست آمد ،شناخت دورهای مختلف باستان-

درطیکاوشهاییانیقتپهدر93کیلومتریغرب

شناختیوتدوینجدولگاهنگاریمنطقهیشمال

تبریز،قبرستانیازدورهعصرآهنواستقراریاز

غرب ایران بود) .(Dyson,1965از محوطه های

این دوره معرفی کرد ; (Burney, 1962

مهمکاوششدهدراینحوزهتپهحسنلوودینخواه

) .Burney, 1964کامبخش فرد به همراه هیئتی

) ،(Muscarella,1966یانیق تپه (Burney

در بین سالهای  1939و  1931ش .قسمت های

) ،,1961گوی تپه) (Brown,1951و هفتوان

شرقی دریاچه ارومیه در طی پروژه بررسی

تپه)(Burney,1975میباشدکهالیهنگاریاین

آذربایجانشرقیموردبررسیباستانشناختیقرار

محوطه ها مبنای دوره بندی دوره های باستان

دادند(کامبخش فرد،1931 ،صص  )193-113وی

شناختیپیشازتاریخشمالغربایرانمیباشد .

در ضمن این بررسیها در تپه قره چیق بناب

بااینکهمطالعاتباستانشناختی درحوضهدریاچه

حفاریکردهوآثارمتعلقبهعصر آهنقدیمرادر

ارومیه از اوایل قرن بیستم ادامه داشته است اما

اینمحوطهشناساییکرد(کامبخشفرد.)1931،در

بیشتراینمطالعاتمتوجهنیمهغربیوجنوبیاین

بررسی کالیس و کرول از منطقه شرق دریاچه

حوضه بوده و به قسمت های شرقی این حوضه

ارومیه بخصوص سواحل شرقی دریاچه محوطه

توجهکمتریشدهاست.دراینبینحاشیهشرقی

هاییازدورهقدیمعصرآهنبررسیشد (Kiess

دریاچه ارومیه به سبب این که در بین مناطق

) .and Kroll, 1991 ; Kroll, 2005در سال

کوهستانی شرق آذربایجان(قره داغ) و مناطق

1931ش .در پی حفاری برای ایجاد پاساژهای

جنوبی دریاچه ارومیه (دشت میاندوآب و دشت

تجاری در کنار مسجد کبود تبریز(عمرانی،

سولدوز) واقع و پل ارتباطی این مناطق می باشد

،1919ص  ،)91قبرستانی مربوط به عصر آهن

–

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

واحد شوشتر

شناسایی و توسط معتمدی (معتمدی )1931 ،و

ارتباطیمناطقشمالیوجنوبیشرقدریاچهبوده

هژبری نوبری(هژبری نوبری )1919 ،حفاری شد.

است .

در سال  1919یک هیئت مرکب از هیئت باستان



شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران و مؤسسه

محوطه های عصر آهن منطقه عجب شیر

شهرشناسی ایتالیا توسط خطیب شهیدی و رافائل

امروزهدرپهنهدشتکوچکعجبشیرتپههای

بیشونه به منظور شناسایی مرزهای شرقی دولت

زیادیقابلمشاهدهاست.اینتپههادراندازههای

اورارتو شرق دریاچه ارومیه بررسی شد .در این

مختلف مربوط به استقرار در دوره های مختلف

بررسی تعدادی قلعه از دوره آهن شناسایی شد

هستند .از مهمترین این تپهها کول تپه (Talai,

) .(Khatib Shahidi and Biscione, 2005

) ،1984محوطه ای با چندین دوره استقراری،



بزرگترینمحوطهدرشرق دریاچهارومیهاست.

موقعیت جغرافیای شهرستان عجب شیر

عالوهبرحوزهدشتعجبشیر،درهقلعهچایبه

شهرستان عجب شیر در  انتهای دامنه های غربی

طول تقریباً  95کیلومتر و حوزه قوری چای در

کوهستانسهندوشاملدشتیکوچکیاستکهدر

شرقدشتازدورههایپارینهسنگیتابهامروزه

مصبرودخانهقلعهچایدرشرقدریاچهارومیه

از اهمیت باالیی برای سکونت برخوردار بوده

قرار گرفته است و رودخانه پر آب قلعه چای از

است.دربررسی 35محوطهوتپهباستانیدراین

وسط این شهرستان می گذرد .این شهرستان در

حوزه ها ،از  3محوطه سفال های خاکستری

استان آذربایجان شرقی از شمال با  شهرستان

شناساییشدکهدردورهعصر آهنمورداستفاده

آذرشهروازجنوبباشهرستانبنابمحدودوبه

قرارگرفتهبودند(ابراهیمی(،)1931،نقشهشماره.)1

لحاظطبیعیازچهارسوباعواملطبیعیدریاچه

این محوطه ها هم در سطح دشت و مناطق میان

ارومیهدرجوانبغربیوجنوبیوارتفاعاتسهند

دره ای مناطق کوهستانی شرقی دشت عجب شیر

درقسمتهایشمالیوشرقیمحدودشدهاست.

دیده میشوندکهاز ارتفاع 1955متریازدشت

ارتباطبینمناطقشمالیترومنطقهتبریزومناطق

تا  1355متری از سطح آبهای آزاد در مناطق

جنوبیدریاچهارومیهودشتسلدوزازطریقراه

کوهستانی پراکنده می باشند .بر سطح اکثر این

ارتباطی حاشیه شرقی دریاچه ارومیه از شهرستان

محوطه ها سفال های خاکستری در گونه ها و

عجب شیر می باشد که در این بین ارتفاعات

اندازههایمختلفهمراهبا سفالهایدورههای

شمالی عجب شیر از دیرباز  به منزله ی دروازه

مختلفدیدهمیشود،کهدرادامهبهمعرفیبرخی
ازاینمحوطههایشاخصخواهیمپرداخت .
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مشخصات محوطه های عصر آهن منطقه عجب

 – Aj 7تیکانتپه:اینمحوطهبهصورتتپهای

شیر

گردبااستقرارهایپیشازتاریخیمسوسنگو

– Aj 1کولتپه:اینتپهدرجوارجنوبیروستای

آهن  میباشدکهدرکنارشعبه شمالیحوزه

امروزی کول در سه کیلومتری جنوب شرقی

قوریچایواقعشدهاست .

شهرستانعجبشیرواقعشدهاست .

 – Aj 8کلکلی:درارتفاع 1331متریازسطح

 – Aj 2سیچان تپه :در شمال تپه کول تپه در

دریا در شمال شرقی روستای حوری ،سرشاخه

جنوب شرقی شهرستان عجب شیر واقع شده و

حوزهقوریچایقرارگرفتهاست .

رودخانه قلعه چای از  955متری شمال آن می

 – Aj 9شوشهیننی :شمال روستای حوری در

گذرد .

مسیرراهقلعهحوریقرارگرفتاست .

 – Aj 3ساخسی تپه ولیجک :در سه کیلومتری



جنوبشرقیعجبشیربررویدامنهیپشتهای

محوطه شماره  : 1کول تپه ()Aj 1

طبیعی قرار گرفته است .از روی این محوطه تپه

محوطهکولتپهبهصورتتپهایکشیدهدرجهت

مرتفعکولتپهدر 1کیلومتریغربآنبهخوبی

غربیـشرقیدرجوارجنوبیروستایکنونیکول

دیدهمیشود .

تپه ـدر سه کیلومتری جنوب شرقی شهرستان

 – Aj 4ساخسیتپهنانساء:درجنوب شهرستان

عجب شیرـ در ارتفاع  1999متری از سطح دریا

عجبشیروغربجادهعجبشیرـبناببرروی

جای گرفته است .این تپه با ارتفاعی  33متر و با

تپهیطبیعیکمارتفاعپهنیواقعشدهاست .

ابعاد955متردر355متر،وسعتیبالغبر1هکتار

 – Aj 5اوزونتپهلر:درجنوبشهرستانعجب

را شامل می شود(نیکنامی و چایچی،1919 ،ص

شیر و مشرف به قسمت های غربی کول تپه به

.)93طالیی)(Talai, 1984سهفرهنگسفالیدر

صورت تپه های طبیعی هستند .روی این تپه ها

طولهزارههایسومو دومپ.مدراینمحوطه

سفالهایخاکستریعصرآهندیدهمیشود .

آشکارساختهاست (تصویرشماره.)1سفالهای

 -Aj 6آتورجان :در شرق عجب شیر در دامنه

منقوشپیشازتاریخیاینمحوطهشبیهبهسفال

هایارتفاعتیکهدنبالهکوهستانسهندهستندقرار

های بدست آمده از گودین (Young, 1969:

گرفتهاست.مربوطبههزارهاولودورانتاریخی

) 80-113و گیان (Contenau and

میباشد.امروزهاینمحوطهتبدیلبهمحلمخازن
آبشهریشهرستانشدهاست .

) Ghirshman,1935در اوایل هزاره دوم در
زاگرس مرکزی و سفال های منقوش نوع ارومیه
بدست آمده از غرب دریاچه ارومیه (Edwards

فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

–

واحد شوشتر

) ,1986 and Hamlin,1974و سفال های

محوطه ی ساخسی تپه شامل پشته های طبیعی

اواخرهزارهدومیانیق تپهدرشرقدریاچهارومیه

دنباله ارتفاعات سهند و زمین های مسطح مشرف

هستند .سفالهایعصرآهنقدیم (Kleiss and

به جنوب آن می باشد که در دوره های مختلف

) Kroll, 1992; Kroll, 2005: 81نیزگویای

مورد سکونت قرار گرفته است .آنچه که بررسی

استقرار در دوره های عصر آهن در این محوطه

سفال های این محوطه نشان می دهد استقرار در

میباشد .

اینمحوطهازدورههایمسوسنگتادورههای



تاریخیوجودداشتهاست.بررسیسفالهایعصر

محوطه شماره  :0سیچان تپه ()Aj 0

آهناینمحوطهدوگونهسفالیشاخص رانشان

سیچانتپهدرفاصلهکمترازیککیلومتریشمال

می دهد.سفال گونه اول مربوط به کاسه های

کول تپه و  955متری جنوب رودخانه قلعه چای

خاکستریروشنصیقلیمیباشد(.طرحشماره)9

جای دارد این محوطه شامل چند تپه کم ارتفاع

این سفال ها به صورت چرخ ساز و دست ساز

دورانمسوسنگجدیداستکهامروزهمساحتی

بوده و سطح سفال ها صیقلی و بدون نقش می

به طول  915متر و عرض 335متر اشغال کرده

باشدودربعضیمواردتکشیاریدورلبهظرف

است.بررویتپهیمرکزی(تپهبزرگ)سفالهایی

ایجاد شده است .مشابه این گونه سفال ها از

باپوششگلیغلیظقرمزرنگبهفراوانیبهچشم

محوطهکوربوالغدرحاشیهجنوبی دریاچهارومیه

میخوردکهدربینآنهاتکهسفالهایمربوطبه

بدست آمده است(Kroll, 2005: 69-70 .

سفالهایخاکستریعصرآهنقابلرویتهستند.

) Fig.4همچنین در دینخواه تپه از گور

اینسفالهامربوطبهلبهوپایهظروفبزرگو

)(Muscarella, 1974: 60 Fig.26 N.870
 B 9a, Burial 9و گور شماره  (Ibid, 68

خمرههایسفالیمیباشدودرکناراینسفالها،
سفالهایمربوطبهظروفکوچکترنیزدیدهمی
شود .یک نمونه از سفالهای بدست آمده از این
محوطه (تصویر شماره  )3قابل مقایسه با ظروف
بدستآمدهازدینخواهتپه (Rubinson, 1991:
)377 Fig.6 and 7است .

محوطه شماره  :9ساخسی تپه ولینجک ()Aj 9

 Fig.39 N.873)B10a, Burial 12و گور
(Ibid, 73 Fig.47 N.865)B8e, Burial 5
سفال های مشابه این گونه سفال ها بدست آمده
است .هر سه گور مربوط به دوره دوم دینخواه
تپه(آهن)Iمیباشد .آنچهکهمقایسهسفالینشان
می دهد این گروه سفالی مربوط به عصر آهن I
بودهو احتماالوجودگورستانیعصر آهنیرادر
اینمحوطهنشانمیدهدوایناحتمالراوجود
تکهسفالهایمربوطبهقوریهایلولهداریکه
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شانهآنها(مشابهآنچهکهدرگورستانمسجدکبود

چایچی،1919،ص )99دراطرافمحوطه،احتماال

دیده می شود) توسط خطوط شیار دار کنده شده

اینمکانیاقسمتیازآن،محوطهایمسکونیبا

هاشورخورده اند ،تقویت می کند .گونه دیگر

حصاریدرپیرامون آنبودهاستکهاستفادهاین

سفالیمربوطبهکاسههاییمیباشدکهدرزیرلبه

محوطهبهعنوانزمینکشاورزیوشخمزنیاین

به وسیله چند شیار موازی افقی تزیین یافته اند.

محوطهباادواتسنگینکشاورزیبررسیآنرااز

(طرحشماره)3اینگونهسفالیبهصورتسفال

رویآثارسطحیمشکلساختهاست .

هایی به رنگ خاکستری سیاه و روشن چرخ ساز



بودهونیمهباالییبدنهظرفبایکشکستگیبه

محوطه شماره  :5تیکان تپه ()Aj 5

طرف داخل شکسته است .در حوضه دریاچه

اینمحوطهدرشاخهشمالیحوزهقوریچایقرار

ارومیهازاینگونهسفالیگزارشنشدهاستامادر

گرفته است .تیکان تپه به صورت تپهای مرتفع به

مناطق شرقی شمال غرب ایران ،این گونه سفالی

ارتفاع 3مترومساحتیدرحدودطول 135مترو

قابل مقایسه با سفال های بدست آمده از شرق

عرض 195متردربیناراضیکشاورزیروستای

آناتولی هستند (Sevin,1991 ; French and

بوکت در ارتفاع  1913متری از سطح دریا واقع

) .summers, 1994: 83 Fig.5 N.1از گونه

شدهاست.اینمحوطهدردورهمسوسنگجدید

های مشابه که بتوان با این دسته مقایسه کرد ،در

وعصرآهنسکونتیافتهاست.آثارمتعلقبهعصر

غربدریاچهارومیهازدوره Aگویتپهگزارش

آهندراینمحوطهمربوطبهسفالهایخاکستری

شدهاست ).(Brown, 1951: Fig.36 N.915

هستند کهبهشدتصیقلیشدهاند.برخیازاین

اماسفالهایمشابهاینگونهدرتپههایهمزمان

سفال ها مربوط به خمره های ذخیره هستند که

 Aگوی تپه نیز دیده نمی شود .برخالف آن در

ضخامت دیوارهی آنها به  3سانتی متر میرسد و

دشتعجبشیرعالوهبراینمحوطهدرمحوطه

همچنینقطعاتمربوطبهظروفکوچککهسطح

ساخسیتپهنانساء( )Aj 1نیزازاینسفالهادیده

آنهابهشدتصیقلیو داغ دارشده انددیدهمی

می شود و در تیکان تپه( )Aj 9نیز نوع نارنجی

شود (تصویر شماره )9وجود همچین آثاری،

رنگ آن توسط نگارنده شناسایی شده است.این

استقراریضعیفدرطیدورهعصرآهنرادراین

محوطهدردورهعصر آهنباتوجهبهتجمع آثار

محوطه بر روی آثار دوره مس و سنگ نشان می

سفالیودرکنارآناستفادهازادواتکشاورزیو

دهند .

آثار سنگی مربوط به احتمال سکونت در این
محوطه و همچنین وجود دیواری (نیکنامی و
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بحث

دار بدستآمدهاستکهقابلمقایسهباسفالهای

در بررسی از  35محوطه در سه حوضه دشت

قبور اواسط هزاره دوم ق.م .در دینخواه تپه می

عجبشیرودرهقلعهچایودرهقوریچای3،

باشد)(Rubinson, 1991: 377 Fig.6 and 7

محوطهمربوطبهاستقراردردورهیدارایفرهنگ

ولی با این یک قطعه سفال احتمال استقراری از

سفال خاکستری عصر آهن شناسایی شد(.ر.ک

اوایل عصر آهن در این محوطه را نمی توان داد.

نقشهشماره)1ازاینمحوطهها 9محوطهمربوط

تنها محوطه ای که از آن سفال های اوایل عصر

به بخش قوری چای ( )Aj 3-3و  1محوطه در

آهنگزارششدهاستکولتپهوتپههایطبیعی

پهنه دشت عجب شیر( )Aj 1-1قرار دارند .در

غربکولتپهمیباشد(Kleiss and Kroll, .

سطحدشتاینمحوطههاتقریبادر1کیلومتریاز

) 1992 ; Kroll, 2005ساخسیتپهولینجکدر

همدیگر بر روی آثار دوره قبل واقع شده اند .از

دامنهکوهپایهحاشیه شرقیدشتتنها محوطه ای

درهقلعهچایمحوطهایکهدارایفرهنگسفالی

است گونه های مختلف سفالی عصر آهن بعد از

خاکستریهزارهعصرآهنباشدشناسایینشد.تنها

دورهاولیهعصرآهندیدهمیشود.ازاینمحوطه

در کول تپه   سفال های عصر آهن بعد از دوره

دو گونه سفال های کاسه ای شکل خاکستری

مفرغمتاخردیدهمیشوند کهتنهامحوطهشناخته

روشنوسفالهایخاکستریشیارداربدستآمده

شده دارای آثار دوره مفرغ جدید تا به امروز در

است.سفالهاینوعاولقابلمقایسهباسفالهای

دشت عجب شیرمیباشد .سفالهایعصر آهن

بدستآمدهازدژکوربوالغ (Kroll, 2005: 70

درمحوطههای سیچانتپه()Aj 1وتیکانتپه(1

)Fig.4ودژتازهکند (Kleiss, 1975: 34-36

)Ajوشوشهیننی()Aj 1همراهباسفالهایمس

)Fig. 9استکهتوسطکالیسدرجنوبدریاچه

وسنگجدیددیدهمیشوند.استقرارهایمسو

ارومیهشناساییشدهاندوهمچنینقابلمقایسهبا

سنگجدیدمنطقهدارایفرهنگسفالهایدارای

سفالهایبدستآمدهازگورهایدورهIIدینخواه

پوشش گلی غلیظ قرمز رنگ با تزیینات دودی

تپه می باشد .که با توجه به این شواهد احتماال

شکل و شاموت کاه می باشد .هر چند از منطقه

رواجاینگونهسفالیدراینمنطقهمربوطبهاوایل

عجبشیرسفالهایپایهدکمهایمربوطبهاوایل

عصرآهنهستند .دومینگونهسفالیکهمربوطبه

عصر آهن گزارش شده است اما در میان محوطه

سفال های شیاردار شد به غیر از این محوطه در

های شناسایی شده منطقه محوطه ای که دارای

محوطه ساخسی تپه لر نانساء نیز شناسایی شد.

سفالهایایندورهباشدشناسایینشد.ازمحوطه

گونهمشابهاینسفالهاازالیهAگویتپهبدست

سیچانتپهقطعهسفالیمربوطبهلبهظرفیگردن

آمدهاست)(Brown, 1951: Fig.36 N.915و
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کرول نیز از گونه های سفال های شیاردار از

استقرارهای عصر آهن همچون حسنلو دارای آثار

دژهای جنوب دریاچه ارومیه یاد کرده

معماری قوی نبوده است و این ویژگی بازر

است) .(Kroll, 2005امااینسفالهادرخارج

استقرارهای عصر آهن شرق دریاچه ارومیه است.

ازمرزهایایرانقابلمقایسهمشابهباسفالهای

پشته های طبیعی حاشیه دشت نیز احتماال توسط

بدستآمدهازدورهپیشاورارتوییدرنواحیوان

اقوامکوچرودرطیفصولیازسالمورداستفاده

است و رواج آن به قرن  3ق.م .مربوط می

قرارگرفتهاندوازاواخرهزارهدومق.م.همزمان

شود( .(Summers, 1994بررسی این گونه

با شگل گیری استقرارهای دفاعی در جنوب

سفالی نشان می دهد محدوده پراکندگی آن شرق

دریاچه ارومیه و ساخت دژهای حصاربندی شده،

ترکیهوحوضهدریاچهارومیهبودهاست.آنچهکه

دژساخسیتپهولینجکنیزدرشرقدشتعجب

مسلم است رواج این گونه سفالی قبل از حضور

شیر شکل گرفته است .در اوایل هزاره اول ق.م.

اوراتوییان در حوزه دریاچه ارومیه بوده و هیچ

محوطه های حوزه دریاچه ارومیه در ارتباط با

ارتباطیبامحوطههایاورارتویینداردودانستن

مناطقشرقیترکیهبودهوبعدازایندورهازسده

اینکهمناطقشرقترکیهباحوزهدریاچهدراین

هشتم ق.م .اورارتوییان بر حوزه دریاچه ارومیه

دوره چه رابطه ای داشتند مشکل است .در کل

تسلطپیدامیکنند .

رواج این گونه سفالی را می توان قبل از شروع
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