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  گاهنگاري مطلق و نسبی تپۀ سگزآباد دشت قزوین

  دکتر حسن فاضلی نشلی

  شناسی دانشگاه تهران گروه باستان دانشیار

  حجت دارابی

  شناسی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري باستان

  شناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد باستان يري  دانشجورضا ناص

  و

  یوسف فالحیان

   شناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان

  ) 164 تا 138از ص ( 

  

  : چکیده

شناس دانشـگاه   هایی است که طی سلسله پژوهشهاي باستان تپۀ سگزآباد از جمله اولین محوطه

ه است؛ نتایج این پژوهشها حاکی از وجود استقراري تهران در دشت قزوین مورد کاوش قرار گرفت

اما طی کاوش اخیر دانشگاه تهران در . باشد می. م.مداوم از اواخر هزارة سوم تا اواسط هزارة اول ق

براساس نتایج به دست آمده، اسـتقرار  . گذاري مطلق شد ، تپۀ سگزآباد تاریخ1387مهر و آبان سال 

هاي استقراري اواسط هـزارة   شده و نیز جنوب تپه، حاوي الیه شروع. م.ق 1700محوطه در حدود 

باشد؛ طی این کاوش، مشخص شد که حدفاصل بین دو محوطۀ سگزآباد و قبرستان  می. م.چهارم ق

باشد که بـه وسـیلۀ حجـم بـاالي      می. م.هاي استقراري نیمۀ دوم هزارة چهارم ق احتماالً داراي الیه

رود در دورة مس سنگیِ جدید، استقرار  اساس، این احتمال نیز میرسوبات، دفن شده است؛ بر این 

  .تپه قبرستان به طرف شرق گسترش یافته باشد

  

  .مس سنگی جدید، عصر مفرغ، عصر آهن گاهنگاري، تپه سگزآباد،: هاي کلیدي واژه
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  : مقدمه

قـرار دارد، یکـی از   شناسی در حوزة شمال مرکزي فـالت ایـران    دشت قزوین که از نظر جغرافیاي باستان

شناسـیِ   کلّـی باسـتان   طور بهگیري اولین جوامع روستانشین در این حوزه بوده است؛  مهمترین کانونهاي شکل

خورشیدي شکل گرفته است؛ مرحوم نگهبان  40دشت قزوین با سلسله مطالعات دانشگاه تهران از اواخر دهۀ 

شناسـی آموزشـی دانشـگاه تهـران برگزیـد       اسـتان برخالف میل شخصی خود، این منطقه را براي کاوشـهاي ب 

عمالً برنامۀ کاوش را  همزمان در سه محوطۀ سـگزآباد، قبرسـتان و    1349وي از سال ). 314: 1376نگهبان، (

هـاي مختلـف در    هاي مربـوط بـه دوره   زاغه شروع نمود؛ همانطوري که ایشان ذکر نموده، تنوع آثار و محوطه

هران باعث گردیده تا این محل به یک منطقۀ بسیار مناسب جهـت پژوهشـهاي   دشت قزوین و نزدیکی آن به ت

گسـترده   طـور  بـه در نتیجۀ این پژوهشها تپه زاغه ). 5: 1351نگهبان (شناسی دانشگاه تهران تبدیل شود  باستان

ملـک  (نسـبت داده شـده سـت    . م.ق 4500-6000مورد کـاوش قـرار گرفتـه و طبـق گاهنگـاري نسـبی بـه        

؛ همچنین در نتیجۀ چند فصل کاوش در تپه قبرستان چهار دورة فرهنگی با تـاریخ نسـبی   )1382 شهمیرزادي،

ایـن پژوهشـها بعـد از انقـالب     ). 79-80: 1385نـژاد،   فاضلی و عبـاس (مشخص گردید . م.ق 3000 - 5500

دامـه یافـت؛   شناسـی دانشـگاه تهـران ا    اي نسبتاً طوالنی توسط افـرادي دیگـر از گـروه باسـتان     اسالمی با وقفه

شادروان صالحی به کـاوش گورهـایی در نزدیکـی معبـد منقـوش زاغـه پرداخـت         1372که در سال  طوري به

). 1385طالیـی،  (تپۀ سگزآباد را بازنگري نمـود   1376-1378و حسن طالیی نیز در سالهاي ) 1376صالحی،(

فاضـلی نشـلی،   (اي جدیـد شـد    دوره زنی تپۀ زاغه، این سلسله مطالعـات وارد  با گمانه 1380اما از اوایل دهۀ 

هـاي   زنـی مشـخص شـد کـه محوطـه داراي الیـه       ؛ طی این گمانـه )1385؛ فاضلی نشلی و علی یاري، 1384

شایان ذکر اینکه ). 1385فاضلی و علی یاري، (بوده است . م.ق 4600-5300سنگی انتقالی با تاریخ مطلق  مس

-1382؛ در سـالهاي  )1385مالصالحی و دیگران، (نموده است زاغه نیز این تاریخ را تأیید  کاوشهاي بعدي تپه

ادامـه یافـت    1385و در سـال  ) 1385نـژاد،   فاضلی و عباس(نیز تپه قبرستان مورد بازنگري قرار گرفت  1381

؛ این کاوشها تاریخ مطلق استقرار محوطه را از اواخر هزارة پنجم تا اواخر هزارة چهـارم قبـل   )1386فاضلی، (

گورستان عصـر آهـن ایـن     1381گفتنی است که همزمان با کاوش در تپه قبرستان در سال . شان داداز میالد ن

اسـماعیل آبـاد در    تپـه  1381همچنین در سـال  ). 1385فاضلی و نقشینه، (محوطه نیز مورد کاوش قرار گرفت 

باشـد   مـی . م.قهـاي فرهنگـی هـزاره چهـارم      زنی قرار گرفت که داراي الیـه  نزدیکی شهر قزوین مورد گمانه

محوطـه   25اي در دشت انجام شد که به شناسـایی   بررسیهاي فشرده 1382در سال ). 1385فاضلی و آجرلو، (

  ). 223: 1385فاضلی و عباس نژاد، (پیش از تاریخی از اواخر دورة نوسنگی تا اواخر عصر آهن انجامید 
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از ایـن دوره در دشـت قـزوین شناسـایی     سنگی نیز تاکنون مدارکی از وجود اسـتقرارهایی   در حوزة پارینه

هاي اوایل نوسنگی و نیز اوایـل مفـرغ دو خـأل     فقدان محوطه. (Vahdati Nasab et.al 2009)شده است 

شناسـی دشـت،    هاي باسـتان  روند؛ البته طبق نتایج اولیۀ بررسی شناسی دشت قزوین، به شمار می بزرگ باستان

طوري که  همان. هاي فرهنگی اوایل مفرغ باشند آباد، حاوي الیه دورانهاي پیریوسفیان و  رسد محوطه می نظر به

هایی که براي اولین بار در دشت قزوین طی پژوهشهاي دانشگاه تهران مورد کـاوش   ذکر شد از جمله محوطه

مـورد   1387در ادامۀ این سلسله پژوهشها، محوطۀ مذکور در مهر و آبـان سـال   . قرار گرفت، تپۀ سگزآباد بود

این گمانه زنی نتایج جدید و جالب توجهی به همـراه داشـت کـه ایـن نوشـتار ضـمن       . زنی قرار گرفت مانهگ

  .پردازد گزارش کاوش، به ارائۀ آنها می

  

  :تپۀ سگزآباد

متـري از سـطح    9/1274و ارتفاع  N:3964139.4  ،E:405320.6تپۀ سگزآباد با موقعیت جغرافیایی  

شهر سگزآباد از توابع شهرستان بوئین زهرا در دشـت قـزوین قرارگرفتـه و     کیلومتري شمال 7دریا، در حدود 

بـر اسـاس اطالعـاتی کـه در نتیجـۀ مطالعـات گـروه        ). 1شـکل شـمارة   (باشد  تپه معروف می در محل به قره

و متـر پهنـا    350شناسی دانشگاه تهران در قبل از انقالب انتشار یافته، این تپه از شمال به جنوب داراي  باستان

متـر اسـت؛ همچنـین     5متر درازا بوده و ارتفاع آن نیز از سطح زمینهـاي اطـراف    400از شرق به غرب داراي 

رسـد علّـت اصـلی     مـی  نظـر  بـه و ) 8: 1351نگهبـان،  (هکتار تخمـین زده شـده    12مساحت تپه در آن زمان 

همـانطوري کـه در اولـین     ).1تصـویر شـمارة   (رنگی آن در دشت باشد  تپه در محل، تیره نامگذاري آن به قره

شناسی انجام یافته در این محوطه به وسیلۀ دانشگاه تهران نیز ذکر شده، حفّاریهـاي غیرمجـاز    کاوشهاي باستان

ي کـه ایـن امـر از ابتـداي مطالعـات      طـور  بـه برداریها به شـدت منجـر بـه تخریـب آن گشـته اسـت،        و خاك

رسـد در نتیجـۀ زلزلـۀ     مـی  نظر به. ناسان بوده و خواهد بودش ترین مشکل بر سر راه باستان شناسی اصلی باستان

خورشیدي بوئین زهرا، که باعث فلج شدن اقتصاد ساکنان منطقه شده بود، مردم براي دسـتیابی بـه    1341سال 

اشیاء قیمتی به حفر این محوطه روي نمودند؛ همچنین در پی بروز این زلزله، کارشناسان خارجی که ظاهراً به 

هاي قاچاق  سانی به منطقه آمده بودند، خریداران عتیقه بوده و لذا این امر نیز در گسترش حفاريقصد کمک ر

  ). 20: 1375نقشینه، (هایی مانند سگزآباد مؤثر افتاده است  در محوطه
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  (Vahdati Nasab et.al, 2009: fig.1)موقعیت جغرافیایی تپۀ سگزآباد : 1شکل شمارة 

  

  گزآباد، دید از غربتپه س: 1تصویر شمارة 

  :پیشینۀ مطالعاتی

طـور   شناسی دانشگاه تهران، دو هیئت بلژیکی و ژاپنـی بـه   رسد قبل از شروع کاوشهاي باستان می نظر به   

). 314: 1376نگهبـان،  (انـد   جداگانه هریک به مدت یک تا دو هفته به کاوش در قـره تپـۀ سـگزآباد پرداختـه    

رئیس وقت ادارة فرهنگ و هنر قزوین، همزمـان بـا بررسـیهاي خـود در      امیر ماهانی، 1347همچنین در سال 

سلسـله   1349از مردادمـاه سـال   ). 20: 1375نقشـینه،  (دشت قزوین، اقدام به کاوش دو ترانشـه در آن نمـود   

طـی ایـن   . ادامـه یافـت   1356شناسی دانشگاه تهران در دشت قزوین آغاز گردیده و تا سال  پژوهشهاي باستان
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فصل کاوش در تپۀ سگزآباد انجام یافته است که طـی آن ملـک شـهمیرزادي در سـالهاي      8کلّی  طور بهسالها 

متـر در   2020هـاي مضـطرب را در بخشـی بـا ابعـاد       بندي سطح محوطه، الیـه  پس از شبکه 1350و  1349

امـه داد  متـر، کـاوش را تـا خـاك بکـر اد      55ترین قسمت تپه برداشت و با تقسیم آن به چهـار شـبکه    مرتفع

  ).53: 1381طالیی، (، که در نتیجۀ آن، چهار دورة فرهنگی شناسایی گردید )85: 1356شهمیرزادي، (

زاده  شرقی و شمال شرقی توسط فخري دانشپورپرور و فرخ ملـک  همچنین دو ترانشه در قسمتهاي جنوب

ارشد دانشپورپرور در آمـده   نامه کارشناسی پایان صورت بهشرقی  گردیده که تنها اطالعات ترانشه جنوب کاوش

با وجود ادامۀ کاوشهاي سگزآباد در سالهاي بعد، متأسفانه از نتایج ایـن کاوشـها   ).  1350دانشپورپرور، (است 

هیچ اطالعی انتشار نیافته، و تنها طالیی در دو مقاله، اطالعاتی را در مورد معماري و اشـیاء فلـزيِ بـه دسـت     

طی کاوش  1355وي در سال ). Talai 1983, 1984؛1381طالیی، (است  آمده از این کاوشها منتشر نموده

آهن آن پرداخته و همچنین بقایاي معمـاري مربـوط بـه     هاي استقراري عصر نگاري دوره در این محوطه به الیه

با انقالب اسالمی نزدیک به دو دهه تپـۀ سـگزآباد از   ). 53: 1381طالیی، (را نمایان ساخته است  1عصر آهن 

بـه کـاوش در آن    1376-1378شناسی خارج گشته، تا اینکه مجدداً طالیی در سـالهاي   ة مطالعات باستانحوز

  ).  1385؛1378طالیی، . ( پرداخت که طی بقایاي معماري عصر مفرغ جدید نمایان گردید

  

  :اهداف و روش کاوش

شدن بقایاي معماري چشـمگیري   یافته که منجر به نمایان اي در تپۀ سگزآباد انجام تاکنون کاوشهاي گسترده

؛ همچنین طی کاوشهاي قبل از انقـالب،  )1381؛ 1378طالیی، (هاي مفرغ جدید و آهن گردیده است  از دوره

الیـه و   15متر در بلندترین قسمت تپه تا خاك بکر کاوش شده کـه براسـاس آن،     2020اي با ابعاد  محدوده

با این ). 1356ملک شهمیرزادي، (شناسایی گردیده است . م.ق 500-2200چهار دورة فرهنگی با تاریخ نسبی 

  .نگاري و نیز گاهنگاري مطلق آن به دست نیامده است وجود تاکنون اطالعات موثقی از وضعیت الیه

هـاي   بنابراین آنچه که بیش از هرچیـز دیگـر، ضـروري بـوده، کسـب اطالعـات دقیـق از تـاریخ دوره           

گذاري کـربن   نمونۀ تاریخ 3باشد؛ الزم به ذکر است که  می 14ري مطلق کربن گذا گوناگونی تپه براساس تاریخ

 14گـذاریهاي کـربن    و دو نمونه آزمایش ترمولومینسانس در نتیجۀ کاوشهاي قبلی انجام یافتـه، کـه تـاریخ    14

را . م.ق تاریخهاي نیمۀ دوم هزارة سوم و اوایل هزارة دوم، و آزمایشات ترمولومینسانس نیز اواخر هـزارة دوم 

از سوي دیگر به دلیل وجود سفالهاي متنوع خاکستري، قرمز، نخودي، دود ). 32: 1375نقشینه، (اند  نشان داده

اي براسـاس   قـانع کننـده   طـور  بـه تـوان   هـاي اسـتقراري، نمـی    زده، نارنجی و تا حدودي منقوش در تمام الیه

ا مشخص کرد؛ همچنین این محوطـه از معـدود   هاي گوناگون استقراري تپۀ سگزآباد ر شناسی سفال دوره گونه

هاي مفرغ و آهن را در خود گنجانده است و مهم اینکه دورة انتقـالی بـین    هاي استقراري است که الیه محوطه
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هاي این دوره را گورسـتانها   باشد؛ شایان ذکر است که از آن جایی که اغلب محوطه دو دورة مذکور را دارا می

هـاي   شناسـی دوره  هاي استقراري جهت تبیین مسائل باسـتان  اي مانند سگزآباد با الیهتشکیل داده، لذا محوطه 

  .مفرغ و مخصوصاً آهن از اهمیت خاصی برخوردار است

هایی با  هایی مانند عصرآهن به جهت وجود گورستان شناسی دوره همانطوري که روشن است در باستان   

هاي قبل از آن  شناسی و آزمایشگاهی مانند دوره اي باستان شتهر اشیاء چشمگیر سفالی و مفرغی، مطالعات میان

شناسی و گاهنگاري نسبی پرداخته شده است؛ بنابراین ایـن موضـوع    مورد توجه قرار نگرفته و عمدتاً به گونه

. سـازد  چنـدان مـی   هاي اسـتقراري ماننـد تپـۀ سـگزآباد دو     هاي با الیه اهمیت این قبیل مطالعات را در محوطه

باالي محوطۀ سگزآباد از یک سو و بقایاي عظیم معماریهـاي مکشـوفه از کاوشـهاي قبلـی از سـوي       مساحت

. اي باشـد  تواند حاکی از اهمیـت خـاص ایـن محوطـه در منطقـه و حتـی در یـک بافـت فرامنطقـه          دیگر، می

شگاه تهران شناسی دان گروه باستان 1387اساس و با در نظر گرفتن مسائل مذکور کاوش دانشجویی سال  براین

  :با اهداف زیر در تپۀ سگزآباد به انجام رسیده است

  شناسی دانشگاه تهران؛ ـ آموزش اصول و روش کاوش به دانشجویان باستان

و  14گـذاري کـربن    هاي استقراري محوطه بـر اسـاس تـاریخ    ـ دستیابی به گاهنگاري مطلق و نسبی دوره

  شناسی سفال؛  گونه

هاي گوناگون استقراري براساس مطالعـه بقایـاي گیـاهی     اي اقتصادي در دورهـ مطالعۀ سیر تغییرات الگوه

)Archaeobotany ( و جانوري)Zooarchaeology .(  

نقشـۀ توپـوگرافی محوطـه تهیـه      Total stationجهت کاوش در تپۀ سگزآباد ابتدا با استفاده از دوربینِ 

طـور   هاي غیرمجاز به د؛ با توجه به اینکه حفّاريان هاي مربوط مشخص گردیده ها در داخل شبکه شده و ترانشه

هاي مضطرب، نقشـی اساسـی را در    کامل سطح محوطه را تخریب نموده، لذا یافتن مکانی مناسب و فاقد الیه

ها داشته است؛ نظر به وسعت محوطه و نیز با وجود محدودیت مکانیِ ناشی از حفاریهـاي   تعیین محل ترانشه

ها در جاهـایی ایجـاد شـوند کـه اطالعـاتی از بخشـهاي مختلـف         ر آن بود تا ترانشهشمار غیرمجاز، سعی ب بی

دهـد کـه تـاکنون کاوشـها در نیمـۀ       محوطه به دست آید؛ همچنین تاریخچۀ کاوشهاي تپۀ سگزآباد نشـان مـی  

به بنابراین با توجه . شمالی محوطه تمرکز یافته و از بخش جنوبی آن اطالعاتی از کاوش به دست نیامده است

، شـرق  )2ترانشـۀ  (شـرقی   ، شـمال )1ترانشـۀ  (غربـی   متر در دامنۀ شمال 22این مسائل، چهار ترانشه با ابعاد 

همچنین یک ترانشه نیـز بـا   . کشی گردید نگاري مشخص و نخ تپه جهت الیه) 4ترانشۀ (و جنوب ) 3ترانشۀ (

برستان، در بـین باغهـاي میـوه بـا نـام      متري غرب تپه و در حدفاصل آن با تپۀ ق 100متر در حدود  22ابعاد 

هـاي   ها در جهـت عقربـه   الزم به ذکر است که نامگذاري ترانشه). 2شکل شمارة (تعیین و ایجاد شد  5ترانشه 

شـایان ذکـر اسـت کـه     . ساعت بوده و در کاوش آنها از روش ثبت و ضبط کانتکست استفاده گردیـده اسـت  

شناسـی،   باسـتان  اي گیاه بوده و هنوز مطالعات میان رشته 14ري کربن گذا نوشتار حاضر با تأکید بر نتایج تاریخ
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  .اند شناسی و گرده شناسی و فایتولیت انجام نیافته جانورباستان

  

  

  ها در آن نقشۀ توپوگرافی محوطه، و موقعیت ترانشه: 2شکل شمارة 

  

  : Iترانشۀ 

هـاي   ت؛ به دلیـل ضـخامت بـاالي نهشـته    متر ایجاد شده اس 22این ترانشه در شمال غرب تپه و با ابعاد 

متر ادامه یافته اما به خـاطر محـدودیت    5/7رغم اینکه عمق ترانشه تا  فرهنگی در این قسمت از محوطه، علی

زمانی، ادامۀ کاوش در آن متوقف گردید و خاك بکر مشخص نشد؛ الزم به ذکر است کـه ترانشـۀ مـذکور در    

کانتکسـت   20طورکلّی در نتیجۀ کـاوش در ایـن ترانشـه،     به. فته استکاهش یا 12متري، به ابعاد  64/3عمق

 نظـر  بـه هاي سفالی بوده کـه   کانتکست فوقانی داراي بافتی از ماسه بادي با یافته 4. شناسایی و ثبت شده است

هـا   بـه بعـد، الیـه    1008از کانتکست . رسد در نتیجۀ شسته شدن سطح تپه در این بخش انباشته شده باشند می

هاي ترانشـه، یـک اجـاق بـا شـمارة کانتکسـت        کلّی مهمترین یافتهطور به. شتر داراي بافتی خاکستري بودندبی

تنۀ فوقانی آن  تدفین که البته فقط نیم. دنباش متري می 64/3در عمق  1017و تدفینی با شماره کانتکست  1015

ظـرف سـفالی دود زده بـه رنـگ      جنینی بوده و در کنـار سـر آن یـک    صورت بهدر داخل ترانشه قرار داشت، 

متر کـاهش   12از این عمق به بعد، ابعاد ترانشه به ). 2تصویر شمارة (نخودي و با دستۀ شکسته وجود داشت
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 9قطعـۀ خاکسـتري و    47قطعـۀ قرمـز،    56قطعۀ نخـودي،   181قطعه سفال شامل  293از این ترانشه، .  یافت

ص است بیشتر سـفالها را گـروه نخـودي تشـکیل داده و     همانطور که مشخ. قطعۀ دودزده به دست آمده است

به بعد بر تعداد سفالهاي خاکستري در مقایسه با سفالهاي نخودي و قرمز افزوده شـده   1014البته از کانتکست 

  . است

  

  

  نگاري آن هاي سفالی و طرح الیه به همراه تدفین؛ نمونه 1ترانشۀ : 2تصویر شمارة 

  : IIترانشه 

هـاي فرهنگـی آن     شرقی محوطه قرار گرفته و ضـخامت نهشـته   متر در ضلع شمال 22ابعاد این ترانشه با 

الزم به ذکر است که این ترانشه که در غرب ترانشۀ آقاي ملکـزاده طـی کاوشـهاي قبـل از     . باشد متر می 80/7

 .تـر تقلیـل یافـت   م 11متر به  10/8متر و نیز در عمق  12متري به ابعاد  60/2انقالب ایجاد گشته، در عمق 

متـر تـا    11متري مشخص شد و کاوش در آن بـا ابعـاد    80/7شایان ذکر است که خاك بکر ترانشه در عمق 

کلّـی   طـور  به. متري ادامه پیدا کرد تا اطمینانی هر چه بیشتر در مورد وجود خاك بکر حاصل گردد 70/8عمق 

هـاي   این ترانشه، فاقد الیه. اند سایی و ثبت شدهکانتکست شنا 35در نتیجۀ کاوش تا خاك بکر در این ترانشه، 

شدن سطح تپه بوده و فقط در نتیجۀ یک گودال به وجود آمـده از حفاریهـاي غیرمجـاز     رسوبی ناشی از شسته

 130در عمـق  . در نزدیکی آن، الیۀ سطحی آن مشـتمل بـر خـاك انباشـته شـدة حاصـل از ایـن گـودال بـود         

متـر   سـانتی  45متـر و ارتفـاع    سـانتی  20060با ابعـاد )  2010کانتکست (سانتیمتري ترانشه یک دیوار خشتی 
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نمایان گشت که با جهت شمال غربی ـ جنوب شـرقی، قسـمت جنـوبی ترانشـه را در برگرفتـه و یـک تنـور         

  101530و  103540هـاي دیـوار بـا ابعـاد      خشـت . نیز در کنار آن تعبیـه شـده بـود   ) 2013کانتکست  (

هـا در   این خشت. اند رج ساخته شده 4در دو ردیف و  10yr 6/3 pale brownگ مانسل متر و با رن سانتی

دو بافت متفاوت هستند، به نحوي که یک نوع از خاك رس و شـن و دیگـري بـا درصـد بـاالي خـاك رس       

متـر و   سـانتی  8328با ابعاد ) 2011کانتکست (همچنین قسمتی از یک دیوار خشتی دیگر . ساخته شده است

غربی ترانشه مشخص گردید که به دیوار کانتکست قبلی، وصل شـده و   متر در گوشۀ شمال سانتی 28 ضخامت

در این ترانشه نیز ترکیب سفالها متشـکل از نخـودي، خاکسـتري، قرمـز و دود زده بـوده      . در ارتباط با آن بود

، نخـودي  )قطعـه  127(گـروه قرمـز    4قطعه است که بـه   694در مجموع  IIسفالهاي به دست آمده از ترانشۀ 

گفتنی است کـه از  . شوند تقسیم می) قطعه 72(و دود زده ) قطعه 189(، خاکستري تیره و روشن )قطعه 306(

تـا خـاك بکـر بـر نسـبت سـفالهاي        2031بر تعداد سفالهاي خاکستري رنگ و از کانتکست  2023کانتکست 

هـاي فوقـانی، تـراکم بـاالي      در الیـه  منقوش نخودي و قرمز رنگ افزوده شده است؛ این در حالی اسـت کـه  

  ).3-5تصاویر شمارة (سفالهاي نخودي بیشتر ساده حاکم بوده است

  

  

  به همراه  نمونه سفالهاي به دست آمده و طرح برش آن IIدیوار خشتی ترانشۀ : 3تصویر شمارة 
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  )Iصر آهن ع( 2023خاکستري با نقوش کندة به دست آمده از کانتکست  يسفالها: 4تصویر شمارة 

  

  )مفرغ جدید(IIنمونه سفالهاي به دست آمده ار الیۀ تحتانی ترانشۀ: 5تصویر شمارة 

  

  : IIIترانشۀ 

متر ایجـاد   22این ترانشه در شرق محوطه و حدفاصل بین دو گودي بزرگ ناشی از خاکبرداري، با ابعاد 

انشۀ مذکور تنها نیم متـر از سـطح دشـت    تر. کاهش یافته است 12متري به ابعاد  37/2شده که البته در عمق 

ایـن در  . پیرامون محوطه باالتر بوده که این اختالف ارتفاع نیز به دلیل شیب بسیار مالیم چندان مشهود نیست

. گذاري زیاد دشـت دارد  متر بوده و نشان از رسوب 90/4هاي فرهنگی ترانشه،  حالی است که ضخامت نهشته
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 27طـورکلّی در نتیجـۀ کـاوش در آن،     متـر بـوده و بـه    III ،20/6ترانشـۀ  الزم به ذکر است کـه عمـق نهـاییِ   

هـاي   در نتیجۀ فرسایش سطح تپه در اثر بارندگی در طول زمـان، الیـه  . کانتکست، شناسایی و ثبت شده است

دار بـوده و   داراي بافت خـاك رس سـیلت  ) 3008تا  3001هاي  کانتکست(متري  20/1فوقانی ترانشه تا عمق 

بنـابراین  . باشـد  هـا داراي شـیب مـی    افقی انباشت شده بودند؛ اما از این عمق به پایین، انباشت الیـه  صورت به

 3009شـایان ذکـر اسـت کـه از کانتکسـت      . هاي فرهنگی از این عمق به پایین باشد رسد شروع الیه می نظر به

ین ترانشه یک کـف گـچ انـدود    در ا. ها  تغییر یافت و عالوه بر خاك رس، حاوي خاکستر  نیز بود بافت الیه

تصـویر شـمارة   (در داخل آن تعبیه شده بود ) 3019کانتکست (به دست آمد که یک اجاق ) 3018کانتکست (

و ) قطعـه  38(، خاکسـتري تیـره  )قطعـه  62(، قرمـز )قطعـه  311(قطعه، سـفالهاي نخـودي   627در مجموع ). 6

نسـبت   2022هاي فوقانی و تا کانتکست  ر الیهبه دست آمده که د) قطعه 35(و نیز دود زده) قطعه 182(روشن

سفالهاي نخودي باالتر بوده، واز این عمق به بعد تا خاك بکر نسبت سفالهاي خاکستري بیشتر از دیگر گروها 

  .شده است

  

  

  

  به همراه اجاق و نمونه سفالهاي به دست آمده از آن IIIترانشۀ : 6تصویر شمارة 

:IV ۀترانش

شـناختی قـرار    گونه کاوش باسـتان  کر شد تاکنون بخش جنوبی تپۀ سگزآباد مورد هیچهمانطوري که قبالً ذ

بنـابراین اطالعـاتی حاصـل در کـاوش از ایـن      . نگرفته و کاوشها در نیمۀ شمالی محوطه متمرکز شـده اسـت  



147/  گاهنگاري مطلق و نسبی تپۀ سگزآباد دشت قزوین

آورد  قسمت از محوطه وجود نداشت؛ از طرف دیگر، وسعت باالي تپۀ سگزآباد خود این پنداشت را پیش می

این عوامل ما را بر آن داشت تـا در بخـش جنـوبیِ    . ه ممکن است بخشهاي مختلف آن با هم متفاوت باشندک

عمق نهایی ترانشـه  . ایجاد نماییم برداریهاي قبلی و در محل برش ناشی از خاك متر 22اي با ابعاد  ترانشهتپه، 

 11متري به  23/7و در عمق  21آن به  متري ابعاد 70/2متر بوده و البته در عمق   5/7پس از اتمام کاوش، 

برش دیواره ایجاد شده در نتیجۀ خاکبرداریهـاي   صورت بهمتري، کاوش  2در واقع تا عمق . کاهش یافته است

کانتکسـت در ایـن    27کلّـی   طـور  بهعمودي ادامه یافته است؛ الزم به ذکر اینکه  صورت بهقبلی بوده و سپس 

الیۀ فوقانی ترانشه را خاکهاي انباشت شدة گودالی کـه در نتیجـۀ حفـاري     .ترانشه شناسایی و ثبت شده است

نمایـان   IVهـاي ترانشـۀ    از مهمترین شاخصـه . غیرمجاز در نزدیکی آن به وجود آمده بود، تشکیل داده است

 طـور  بـه ( متـر   سـانتی  5و ضـخامت   سـانتیمتر  170170به ابعاد ) 4015کانتکست (شدن یک کف گچ اندود 

در روي ایـن   .چسبناك است محکم و کوبیده شده با ذرات ریز کامالً ،یکدست که داراي بافتیبوده  )میانگین

 به دست آمدهمتر  سانتی 20گرد با انتهاي مخروطی شکل و عمق  ثاري از جاي دو تیرك به شکل تقریباًآ کف،

مچنین یـک کـف گـل انـدود     ه .واقع شده بودندمتر از یکدیگر در ضلع شرقی ترانشه  سانتی 40که با  فاصلۀ 

الزم به ذکر است که هیچ اثـر بـه   . متر نیز به دست آمد سانتی 5متر و ضخامت  12با ابعاد ) 4019کانتکست (

هـا مشـاهده نشـد و وجـود چالـه تیرکهـاي چـوبی،         جاي ماندة معماري مانند دیوار در ارتبـاط بـا ایـن کـف    

). 7تصـویر شـمارة   (سـازد   ر را بـه ذهـن متبـادر مـی    ساختارهاي احتمالی از مواد آلی مانند چوب و یا حصـی 

قطعه سفال از این ترانشه به دست آمده است که در چهار گروه عمدة خاکسـتري روشـن و    1363طورکلّی  به

الگوي تراکم و نسـبت  . گیرند قرار می) قطعه 92(و دود زده) قطعه 167(، قرمز )524(، نخودي)قطعه 580(تیره

) 4012کانتکسـت  (متـري   2باشد؛ از الیۀ فوقـانی تـا عمـق     ها متفاوت می یگر ترانشهسفالهاي این ترانشه با د

بیشترین درصد سفال، مربوط به گروه خاکستري بوده، در حالی کـه از ایـن عمـق بـه بعـد نسـبت سـفالهاي        

د امـا شـاید بتـوان مهمتـرین دسـتاور     ). 9و  8تصاویر شـمارة  (ها بیشتر است  نخودي در مقایسه با دیگر گروه

و  4026(کاوش تپۀ سگزآباد را کشف سفالهاي نخـودي منقـوش و سـادة ظریـف در دو کانتکسـت تحتـانی       

سـاز   این سفالها برخالف دیگر سفالهاي منقوش محوطه که قبالً شناسایی شـده بودنـد، چـرخ   . دانست) 4027

  ).3؛ شکل شمارة10تصویر شمارة (بوده و به هیچ وجه به آنها شباهت ندارند 
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  IVترانشه : 7شمارة تصویر 

  

  

  )Iعصر آهن ( 4004نمونه سفالهاي به دست آمده از کانتکست : 8تصویر شمارة 
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  )مفرغ جدید( IVترانشۀ  4024سفالهاي به دست آمده از کانتکست : 9تصویر شمارة 

  

  

  

  )مس سنگی جدید( 4026سفالهاي نخودي منقوش کانتکست : 10تصویر شماره 
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  ي نخودي مس سنگی جدیدسفالها: 3شکل شمارة 

  :Vترانشۀ 

رغم کاوشهاي متعددي که در دو محوطۀ تپۀ سگزآباد و تپه قبرستان طی چهار دهۀ اخیر انجـام شـده،    علی

بنـابراین در ایـن   . اند، در دست نبود اطالعاتی از حدفاصل آنها و اینکه تا چه اندازه به طرف هم گسترش یافته

غرب تپه سگزآباد و در میان باغهاي میوه به طرف تپـه قبرسـتان بـا ابعـاد      متري 95اي در حدود  راستا ترانشه

تقلیل یافته و حـد نهـایی کـاوش آن     12متري به ابعاد  سانتی 130ترانشه مذکور در عمق . متر ایجاد شد 22

متشکل  متر، 4الیۀ فوقانی تا عمق . کانتکست، شناسایی و ثبت شده است 7باشد که در نتیجۀ آن  متر می 70/5

اي بـا   اي ریـز و درشـت بـوده و در ایـن عمـق الیـه       سنگ رودخانـه  هاي مختلف ماسه، شن و قلوه از انباشت

هاي مختلـف نخـودي سـاده،     متر از خاك رس نمایان شد که حاوي انباشتی از سفال سانتی 50تا  40ضخامت 

بـه دلیـل وجـود رطوبـت     . بود قرمز ساده، دود زده و یک قطعه نخودي منقوش به همراه چند نمونه استخوان

سفالهاي لبه واریختـه،  . اي کاهش یافته بود ها تا اندازه باال، میزان مقاومت و درجۀ استحکام برخی از این سفال

نظر بـه  ). 11تصویر شمارة (باشند  هاي سفالی ترانشه مذکور می ترین گونه پایۀ شیپوري و کف نخ بر، شاخص

دانیم که آیا سفالها در بافت اصلی و اولیـۀ   از طرفی دامنۀ پایین کاوش، ما نمی ها و تراکم بسیار باالي این سفال

توانـد   ها در بافت اولیه باشـند، آنگـاه ایـن موضـوع مـی      اما اگر این یافته. اند جا شده خود بوده و یا اینکه جابه

  . شناسی منطقه را به چالش بکشاند برخی از مسائل پیشین باستان
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تصویر سمت راست باال انباشت سفالها را نشان (و سفالهاي به دست آمده از آن  Vترانشۀ : 11تصویر شمارة 

  ).دهد می

  

  :گاهنگاري مطلق

هاي شمال مرکزي فالت ایران بـوده   طور که قبالً نیز ذکر گردید، تپه سگزآباد از جمله معدود محوطه همان

جهت نبود هرگونه وقفۀ فرهنگی جهـت مطالعـه دورة    هاي استقراري مفرغ و آهن را با هم داشته و به که الیه

شناسی تپۀ سگزآباد، تاکنون  رغم پیشینۀ باالي کاوشهاي باستان علی. انتقال از مفرغ به آهن اهمیت خاصی دارد

هاي اصلی سفالی در تمام الیه  این مسئله ناشی از وجود تمام گروه. استگاهنگاري نسبی آن با مشکل مواجه 

نها در مقایسه با هم تغییر چندان زیادي را نشان نداده، کـه البتـه ایـن امـر متـأثر از وسـعت       هاست و نسبت آ

هاي مختلف تپۀ سگزآباد به آمـار سـفالها    بندي این در حالی است که طالیی در دوره. تواند باشد کاوش نیز می

هـاي   ز تـداوم تمـام سـنّت   هاي گونـاگون، حـاکی ا   توجه خاصی نشان داده و البته آمارهاي ارائه شده در دوره
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نامۀ کارشناسی ارشد خود به مطالعۀ سفالهاي خاکستري  حتی نقشینه که در پایان). 1385طالیی، (سفالی است 

هاي استقراري این محوطه بر اساس سـفال ممکـن    رسد که دوره بندي الیه تپه سگزآباد پرداخته، به این نتیجه می

طور اجمال به ذکر نوسانات تعداد سـفالها   زنی ما صرفاً و به این گمانه با این اوصاف، طی). 1375نقشینه، (نیست 

تـا   Iهـاي   هاي فوقـانی، ترانشـه   آنچه که مشخص گردیده، این است که در الیه. هاي مختلف پرداختیم در ترانشه

III ده اسـت ، سفالهاي نخودي ساده، بیشترین نسبت را داشته و در ادامه بر نسبت سفالهاي خاکستري افزوده ش .

. گونه پافشاري بر این موضوع نـداریم  هاي تحتانی، ما هیچ ولی نظر به وسعت بسیار کم کاوش، مخصوصاً در الیه

  . هاي سفالی وجود داشتند و فقط نسبت آنها تغییر یافته است زیرا در تمام الیه ها، تمام سنّت

ـ   بنابراین ما با علم به اینکه این مسئله سخت باستان بنـدي محوطـه دچـار     ا بـه حـال در دوره  شناسـان را ت

حال که . زنی خود را بر گاهنگاري مطلق محوطه قرار دادیم سردرگمی نموده بود، اساس و هدف اصلیِ گمانه

هـاي مختلـف    قدر محسوس نیست که بتوانـد مبنـاي دوره   هاي فرهنگی، مخصوصاً سفال، آن تغییرات در یافته

هاي  از الیه 14گذاري کربن  استفاده از یک توالی زمانی به وسیلۀ تاریخفرهنگی مانند مفرغ و آهن قرار بگیرد، 

به ترتیب در شمال شرق و جنوب محوطـه   IVو  IIبر این اساس، دو ترانشۀ . رسید منطقی می نظر بهمختلف 

 IVنمونه از ترانشـۀ   8و نیز  IIنمونه زغال از ترانشۀ  9جهت گاهنگاري مطلق انتخاب شدند و در این راستا 

اي  مـورد نتیجـه   6متأسـفانه در  . به آکسـفورد فرسـتاده شـد    Vترانشۀ  5006به همراه یک نمونه از کانتکست 

نتـایج بسـیار جالـب    ) IVنمونـه از ترانشـۀ    5و  IIنمونه از ترانشۀ  7شامل ( ها  حاصل نشد و در بقیه نمونه

گـذاري کـربن    که جدول تـاریخ  طوري همان). نگاري مطلق جدول اطالعات تاریخ: نک(توجهی به دست آمد 

دهنـد؛ البتـه در نمونـۀ     ساله را نشان می 600هاي به دست آمده، یک توالی   دهد، تاریخ نشان می IIترانشه  14

کـه عمـق آن کمتـر از نمونـه کانتکسـت       هرچند، میزان کربن آن، ناچیز بوده و لذا 2020مربوط به کانتکست 

هـاي   توصیف مختصـر کانتکسـت  ). 1جدول شماره (ست داده است بوده، ولی تاریخی قدیم تر را به د 2022

  :باشد بدین شرح می ،گذاري شده تاریخ

متر بر روي  سانتی 27و عمق 30 48این کانتکست مشتمل بر اجاقی است که با ابعاد :2006ـ کانتکست  

 2010و 2012و 2014هـاي   قـرار گرفتـه و همجـوار بـا کانتکسـت      2005و زیـر کانتکسـت    2013کانتکست 

.متري ترانشه و در ارتباط با دیوار خشتیِ آن است 40/1کانتکست مذکور در عمق . باشد می

متـر و ضـخامت    22این کانتکست مشتمل بر انباشت خاك رس سیلت دار با ابعـاد   :2008ـ کانتکست 

نتکسـت در  عمـق کا . قـرار دارد  2014و زیر کانتکسـت   2015متر بوده و بر روي کانتکست  سانتی 50تقریبی 

.برداشت شده است 87/1باشد و نمونۀ زغال از عمق  متري ترانشه می 75/1 -25/2

ـا ابعـاد       این کانتکست مشتمل بر الیه :2015ـ کانتکست    2اي از انباشت خاکستر و خاك رس سـیلت دار ب

قرارگرفتـه   2019و  2016هـاي   و روي کانتکسـت  2008متر بـوده کـه زیـر کانتکسـت      سانتی 41متر و ضخامت  2
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.برداشت شده است 87/1باشد و نمونه زغال از عمق  متري ترانشه می 14/2 - 55/2عمق کانتکست در . است

این کانتکست، مشتمل بر انباشت خاك رس سیلت دار همراه با ماسـه و خاکسـتر بـا     :2017ـ کانتکست 

عمـق  . قـرار دارد  2016کانتکست و زیر  2018متر بوده و روي کانتکست  سانتی 10متر و ضخامت  21ابعاد 

.برداشت شده است 30/3باشد و نمونۀ زغال از عمق  متر ترانشه می 35/3تا  25/3کانتکست بین 

متـر و  21این کانتکست که مشتمل بر انباشت خـاك رس سـیلت دار نـرم بـا ابعـاد       :2020ـ کانتکست 

عمـق کانتکسـت   . قرار گرفته است 2018و زیر کانتکست  2021متر بوده، روي کانتکست  سانتی 10ضخامت 

.برداشت شده است 56/3باشد و نمونۀ زغال از عمق  متر ترانشه می 60/3تا  50/3بین 

متـر و   2 1دار است کـه بـا ابعـاد     این کانتکست مشتمل بر انباشت خاك رس سیلت :2022ـ کانتکست 

عمق کانتکست بـین  . ر گرفته استقرا 2021و زیر کانتکست  2023متر بر روي کانتکست  سانتی 30ضخامت 

.برداشت شده است 90/3باشد و نمونۀ زغال از عمق  متر لبۀ ترانشه می 08/4تا  78/3

متـر   21دار با خاکستر با ابعـاد   این کانتکست که مشتمل بر انباشت خاك رس سیلت :2034ـ کانتکست 

عمـق  . قـرار گرفتـه اسـت    2033 و زیـر کانتکسـت   2035متر بوده، بر روي کانتکسـت   سانتی 13و ضخامت 

متري  80/7تا  67/7ترین الیۀ فرهنگی را تشکیل داده و بر روي خاك بکر قرار دارد، بین  کانتکست که تحتانی

.برداشت شده است 75/7باشد و نمونه زغال از عمق  لبۀ ترانشه می

  

کد 

آزمایشگا

  ه

  ترانشه

کانتکس

  ت

شمار

ه 

  ثبتی

نوع 

  نمونه

تاریخ کالیبره 

ل از قب(نشده

  )حال

تاریخ کالیبره 

قبل از (شده

  )میالد

ضریب 

%4/95(اطمینان

(  

OxA-
20663

II  2007  2030  2912  ±31  زغال  

1241-1252  

1010-1218  

6/1%  

8/93%  

OxA-
20661  

II  2008  2039  4/95  1261-1042  2935  ±29  زغال%  

OxA-
20662  

II  2015  2054  3041  ±30  زغال  

1253-1406  

1213-1241  

3/89%  

1/6%  

OxA-
20548  

II  2017  2068  4/95  1425-1268  3082  ±32  زغال%  

OxA-
X-

2323-
10  

II  2020  2081  3329  ±36  زغال  

1720-1729  

1519-1692  

4/1%  

0/94%  
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OxA-
20547  

II  2022  2083  4909  ±33  زغال  

1386-1504  

1326-1329  

95%  

4/0%  

OxA-
20738  

II  2034  2131  3362  ±34  زغال  

1604-1741  

1535-1586  

84%  

4/11%  

  

  IIترانشۀ  14نگاري کربن  نتایج تاریخ: 1جدول شمارة 

  

میـانگین بـه    طـور  بهکند؛ جدیدترین تاریخ ترانشه  چند نکته را مشخص می IIگذاري ترانشۀ  جدول تاریخ

. گردد که البته بیش از یک متر نهشتۀ فرهنگی جدیدتر از ایـن تـاریخ نیـز وجـود دارد     برمی. م.ق 1100حدود 

در نظـر بگیـریم، و از طرفـی چـون اخـتالف عمـق       . م.ق 1700رین تاریخ ترانشـه را در حـدود   ت اگر قدیمی

گـذاري   متر بـوده، بـا فـرض یـک رونـد نهشـته       40/6ترین تاریخ به دست آمده، در حدود  جدیدترین و قدیم

سـت؛ بـر   گذاري وجود داشـته ا  توان گفت که احتماالً در هر قرن بیش از یک متر نهشته مشابه در محوطه، می

البته این فقط یـک  . گردد می بر. م.ترین الیۀ ترانشه به اوایل هزارة اول ق این اساس شاید بتوان گفت که فوقانی

. م.ق 1450بـا تـاریخی حـدود     2022دهد کـه کانتکسـت    تخمین بسیار کلّی است، زیرا جدول فوق نشان می

گـذاري   متـر نهشـته   5/1ازاي هر قرن بـیش از   متر با الیۀ تحتانی دارد و که به 80/3اختالف عمقی در حدود 

توانـد   اسـت کـه مـی    2022گذاري شده، تنها کانتکسـت   هاي تاریخ شایان ذکر است که از بین الیه. شده است

تـا   2023ایـن در حـالی اسـت کـه از کانتکسـت      . همزمان با شروع عصر آهن در منطقه در نظر گرفتـه شـود  

بر تعداد سفالهاي خاکستري رنگ، و از ایـن کانتکسـت   .) م.ق1600 با تاریخ احتمالی حدود( 2031کانتکست 

این موضوع با نتایج کاوشـهاي  . تا خاك بکر بر تعداد سفالهاي منقوش نخودي و قرمز رنگ افزوده شده است

گفتنـی  . که وسعت کاوشها به هیچ وجه قابل مقایسه با هم نیسـت  هرچند؛ )1385طالیی، (قبلی مطابقت دارد 

  .نیز افزایش یافته است Iدر ترانشۀ  1014ت سفالهاي خاکستري از کانتکست است که نسب

در جنوب تپه بـود   IVگذاري شد، ترانشۀ  هاي مختلف آن تاریخ هایی از الیه ترانشۀ دیگري که نمونه زغال

اي جدیـد در   این ترانشه به جهت نسبتهاي کامالً متفـاوت سـفالی آن و نیـز وجـود گونـه     ). 2جدول شمارة (

هـاي   نمونـۀ فرسـتاده شـده از کانتکسـت     8از . باشـد  هاي آن از ارزش خاصی برخوردار مـی  ترین الیه حتانیت

هاي مـرتبط مختصـراً    بخش بوده که  قبل از بحث در مورد آنها الزم است تا کانتکست نمونه، نتیجه 5مختلف، 

  .معرفی شوند

 50ضـخامت و متـر   22 دار با ابعاد هخاك رس ماساز انباشت این کانتکست، متشکل  :4004 کانتکستـ 

.سانتیمتر است 50و عمق نمونه زغال برداشت شده  75تا  25عمق کانتکست مذکور بین  .باشد متر می سانتی
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ـ  ایــن کانتکســت، :4010 کانتکســتــ   الیــه الیــه  صـورت  بــهمتــر  سـانتی  35و ضــخامت  22ابعــاد  اب

 اي ریـز  سسـت بـا ذرات دانـه   بوده و بافتی بسیار  )ري و سبزایی از انباشتهاي مشابه به رنگ خاکسته واره الیه(

. سانتیمتر است 85و عمق نمونه زغال برداشت شده،  115تا  80عمق کانتکست مذکور نیز بین . دارد

 ضـخامت  و متـر  22ابعاد  با این کانتکست، متشکل از انباشت خاك رس سیلت دار :4016 کانتکستـ 

عمـق   .باشـد  مـی  اي متوسـط  محکـم بـا ذرات دانـه    نسـبتاً  داراي بـافتی  وبوده ) میانگین طور به(متر  سانتی 15

.متر از لبۀ ترانشه است 62/2متري و عمق نمونه زغال برداشت شده،  65/2تا  50/2کانتکست مذکور بین 

بـه   دار با سیلت و خاکسـتر  این کانتکست، متشکل از انباشت مخلوط شدة خاك ماسه :4026 کانتکستـ 

اي  سست با سـاختار دانـه   نسبتاًو داراي بافتی  بوده) میانگین طور به( متر  سانتی 67ضخامت  متر و 2× 1ابعاد  

متـري   15/6متري و عمق نمونه زغال برداشـت شـده،    27/6تا  60/5عمق کانتکست مذکور بین . باشد ریز می

.ترانشه است

ضـخامت   و متـر  12 دار با ابعاد ، متشکل از انباشت خاك رس سیلتاین کانتکست :4027ـ کانتکست 

عمـق  . باشـد  داراي ذرات کلوخی متوسط میو سفت  بافتی بسیاربوده و داراي  )میانگین طور به(متر  سانتی 40

  .متري لبۀ ترانشه است  53/6متري و عمق نمونه زغال برداشت شده،  68/6تا  28/6کانتکست مذکور بین 

  

  

  کانتکست  ترانشه  کد آزمایشگاه

 شماره

  ثبتی

نوع 

  نمونه

قبل (تاریخ کالیبره نشده

  )از حال

تاریخ کالیبره 

  )قبل از میالد(شده

ضریب 

  %)4/95(اطمینان

OxA-
20660

IV4004  4013  3021±28  زغال  

1194-1389  

1133-1141  

2/94%  

2/1%  

OxA-
20658  

IV  4010  4068  2990±29  زغال  

1346-1371  

1126-1316  

6/3%  

8/91%  

OxA-
20546  

IV  4016  4130  3225±30  زغال  

1575-1606  

1427-1536  

2/5%  

2/90%  

OxA-
20659  

IV  4026  4196  4909±33  زغال  

3723-3764  

3641-3716  

7/11%  

7/83%  

OxA-
20657   

IV  4027  4197  4791±32  زغال  

3520-3646  

  

4/95%  

  

IVترانشه  14گذاري کربن  جدول تاریخ
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هـا   از تـوالی و ترتیـب زمـانی براسـاس عمـق نمونـه       IIبرخالف ترانشۀ  IVگذاریهاي ترانشۀ  نتایج تاریخ

را . م.ق 1200-300بوده، تاریخی در حدود  4004برخوردار نیست؛ جدیدترین تاریخ که مربوط به کانتکست 

برداشت شده، ) سانتیمتري 85(که از عمقی بیشتر  4010دهد؛ این در حالی است که نمونۀ کانتکست  نشان می

توانـد   مـی  4016بر اساس نتایج بـه دسـت آمـده، کانتکسـت     . دهد ود را نشان میتقریباً تاریخی در همین حد

روي کانتکسـت   4026رغـم اینکـه کانتکسـت     همچنین علـی . همزمان با شروع عصر آهن در نظر گرفته شود

تر نشان داده شده است؛ اما این اخـتالف   کمی قدیم 4026قرار گرفته، تاریخ به دست آمده از کانتکست  4027

هاي سفالی نیز کامالً شبیه به هم بوده، شاید بتـوان تـاریخی    ن زیاد نیست و با توجه به اینکه از نظر یافتهچندا

نگـاري،   شایان ذکر است که در الیه. را براي این دو کانتکست متصور شد. م.در حدود اواسط هزارة چهارم ق

متر را اغلب خاکستري روشن و تیره  2ق در عم 4012هاي فوقانی تا کانتکست  سفالهاي به دست آمده از الیه

هـایی بـوده کـه قـبالً از      سفالهاي به دست آمده مشابه نمونـه  4024تشکیل داده و از آن به پایین تا کانتکست 

محوطه معرّفی شده و عمدتاً شامل سفالهاي نخودي ساده و منقوش با نقوش سیاه هندسی بر زمینۀ نخـودي و  

این در حالی است کـه سـفالهاي دو کانتکسـت تحتـانی از هـر      . ستري بودندقرمز و در مواردي سفالهاي خاک

هاي فوقانی بودند؛ این گروه سفالی که براي اولین بار در تپـه سـگزآباد یافـت     هاي الیه لحاظ متفاوت با نمونه

نـۀ  اي بـر زمی  ساز بوده و داراي نقوش مختلف هندسی، گیاهی و حیوانی به رنـگ سـیاه و قهـوه    اند، چرخ شده

  . باشند بیشتر نقوش متشکل از نوارهاي افقی در نیمۀ باالیی ظروف می. باشند نخودي می

  

  :گاهنگاري نسبی

طی کاوش، تنها تعداد معدودي سفال شاخص جهت مقایسه و ارائه گاهنگاري نسـبی بـه دسـت آمـد؛ در     

هـایی از خـوروین و    مونهیافت شد که با ن 2002سفالی از کانتکست ) صافی(قطعاتی از یک آبکش  IIترانشۀ 

قابل مقایسه است؛ شایان ذکر است که گورسـتان   (Fazeli et al., 2007:281; fig.17)گورستان پردیس 

بـوده و از نظـر تـاریخی بـا تـاریخ ایـن         Iمربوط به عصر آهن 14گذاري کربن  پردیس بر اساس نتایج تاریخ

بقتی ندارد؛ البته باید توجه داشت که تپـۀ سـگزآباد،   باشد، مطا می IIکانتکست که حداکثر متعلق به عصر آهن 

همچنین بخشی از یـک لولـۀ نـاودانی سـفالی بـه رنـگ       . یک محوطۀ استقراري و پردیس یک گورستان است

یـک نمونـه لولـۀ    . باشـد . م.به دست آمده که احتماالً متعلق به اواخر هزارة دوم ق 2004نخودي از کانتکست 

کـه ظـروف بـا لولـۀ نـاودانی از       هرچنـد . یافت شـده اسـت   IIIدر ترانشۀ  3012 اي نیز از کانتکست استوانه

دار بـه قبـل از عصـر آهـن      ، اما پیشینۀ ظـروف لولـه  )47: 1383مدوسکایا، (هستند  1هاي عصر آهن  شاخصه

اي بـوده و در عصـر آهـن     هاي ظروف قبل از آهن به شکل استوانه گردد و تنها تفاوت این است که لوله برمی

داري کـه از   کـه بیشـتر ظـروف لولـه     هرچنـد ). 11-12صص: 1374طالیی، (تاً داراي لولۀ خمیده هستند عمد
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هاي عصر آهن شمال فالت مرکزي مانند قیطریه و خوروین به دست آمده، داراي لولۀ نـاودانی شـکل    محوطه

اند؛ شـایان   آهن رواج یافتهدر عصر ) اي و ناودانی شکل اعم از استوانه(بوده اند، با این وجود ظروف لوله دار 

؛ عـدم توجـه بـه ایـن پیشـینه      )همانجا(رسد  می. م.ق 6دار در ایران به هزارة  ذکر است که پیشینۀ ظروف لوله

  .(Young, 1967)باعث شد تا گسترش این نوع سفال در عصر آهن به مهاجرت ایرانیان نسبت داده شود 

یافت شده است . م.ق 1200راخ با تاریخی در حدود یک قطعه لبۀ خاکستري با دو سو 2008از کانتکست 

اي از  و نیـز نمونـه  ) 36؛ شـکل  124: 1381طالیی ( 1اي از تپۀ دینخواه در عصر آهن  که قابل مقایسه با نمونه

هـا   ایـن نـوع لبـه   . باشـد  می) 4-11؛ تصویر 142: 1385فاضلی و نقشینه، (گورستان تپه قبرستان دشت قزوین 

تـرین   هاي دهانه باز با کف مسطح هستند؛ این ظروف سفالی از جمله رایج شقابها و یا کاسهمعموالً مربوط به ب

روند که در برخی مواقع دو سـوراخ   م به شمار می.هاي سفالی خاکستري رنگ در نیمۀ دوم هزارة دوم ق گونه

که احتمـاالً مربـوط    2025و  2023هاي  همچنین از کانتکست. در کنارهم در لبۀ برخی از آنها تعبیه شده است

باشند، سفالهاي خاکستري با نقوش کنده و افـزوده بـه همـراه دو    .) م.ق 16احتماالً قرن (به قبل از عصر آهن 

هـاي سـیلک الـف     انـد و سـفالهاي داراي ایـن نـوع نقـوش از محوطـه       اي شـکل بـه دسـت آمـده     کف دکمه

(Ghirshman, 1939,pl.LXIII)،   ؛ 101: 1387طالیـی،  (خـوروین   ،)82: 1370فـرد،   کـامبخش (قیطریـه

شناسایی شده اسـت؛ همچنـین سـاغرهاي    ) 95؛ شکل 4؛ طرح 200: 1385پور،  بحرانی(و تپه صرم ) 1شمارة 

تپـه گـودین بـه دسـت      2سیلک الـف، قیطریـه و دوره    1هاي عصرآهن  از محوطه) اي ته دکمه(اي  پایه دکمه

: 1375نقشـینه،  (باشـد   مـی  1هـاي عصـرآهن    ز شاخصـه ؛ این نوع سفال ا)143: 1383فرد،  کامبخش(اند  آمده

دیگـر  . اي به دست آمده است دکمه هم دو نمونه کف ته IIIدر ترانشه 3026و  3015هاي  از کانتکست). 123

باشند کـه داراي نقـوش برجسـته بـوده و در      می 2027از کانتکست  IIسفالهاي شاخص و قابل توجه ترانشۀ 

نیز چند قطعه سفال منقـوش بـا    2031ي هم وجود دارد؛ همچنین از کانتکست رو یک نمونه نقش دو بز روبه

رسد این سفالها مربوط به اواخـر   می نظر بهاند؛  نقوش هندسی سیاه رنگ بر زمینۀ نخودي و قرمز به دست آمده

هـاي سـفالی حـاکم     روندي کامالً متفـاوت از حیـث نسـبت گونـه     IVاما در ترانشۀ . دورة مفرغ جدید باشند

تراکم سفالهاي خاکستري به مراتب بیشتر  4012باشد؛ همان طوري که ذکر شد از الیۀ فوقانی تا کانتکست  می

یابـد؛   ساز افزایش می نسبت سفالهاي نخودي دست 4024از دیگر سفالها بوده و از این کانتکست تا کانتکست 

بودند؛ شکل، بافت و نقش سفالها بـر   همچنین دو کانتکست تحتانی ترانشه نیز حاوي سفالهایی کامالً متفاوت

گذارنـد؛ ایـن    باشد، صحه می که مربوط به اواسط هزارة چهارم قبل از میالد می 14تاریخ به دست آمدة کربن 

اند و آمیزة آنها ماسه بادي است؛ این در حالی که تاکنون تمام  سفالها همگی با چرخ تند سفالگري ساخته شده

؛ چنـین  )135: 1385طالیـی،  (انـد   سـاز بـوده   ز کاوشها به دست آمده، همگی دستسفالهاي منقوشی که قبالً ا

سازي براي اولین بار از سگزآباد به دست آمده و این امر نیز ناشی از عـدم هرگونـه کـاوش در     سفالهاي چرخ

جاز شایان ذکر اینکه از داخل خاك انباشت شدة برخی از حفاریهاي غیرم. جنوب تپه در سالهاي گذشته است
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متأسـفانه بـه دلیـل محـدودیت زمـانی،      .  هایی از این سفالها نیز شناسـایی شـد   ، نمونه IVدر نزدیکی ترانشه 

متر بوده و لـذا تعـداد کمـی از آنهـا بـه       12هاي حاوي این سفالها بسیار کم و با ابعاد  وسعت کاوش در الیه

باشـد، زیـرا پـس از سـالها      اي برخـوردار مـی   دست آمد؛ با این حال، نتایج حاصل از آنها از ارزش فوق العاده

هـاي   انـد و ایـن مهـم، حکایـت از وجـود الیـه       کاوش گسترده در سگزآباد براي نخستین بار شناسـایی شـده  

سنگی جدید که از دشت قزوین به دسـت   سفالهاي دورة مس. استقراري این دوره در جنوب تپۀ سگزآباد دارد

سفالهاي نخودي بسیار ظریف منقوش و سـاده، سـفالهاي خاکسـتري،    : دشون اند، به چهار دسته تقسیم می آمده

 IV؛ از ترانشـۀ  )88: 1385نژاد،  فاضلی و عباس(سفالهاي قرمز، سفالهاي لبه واریخته و سفالهاي با کف نخ بر 

، )همـان (هایی از تپۀ قبرستان  عمدتاً سفال نخودي منقوش و ساده به دست آمده است که قابل مقایسه با نمونه

 III 6-7و سـیلک  ) Chegini et al., 2005(، اریسـمان  )1385فاضـلی و آجرلـو،   (اسـماعیل آبـاد قـزوین    

عالوه بر دو قطعه سـفال نخـودي منقـوش، سـفالهاي لبـه       Vباشند؛ همچنین از ترانشۀ  می) 1379گیرشمن، (

انـد؛ سـفالهاي لبـه     فـت شـده  این دو گونۀ سفالی از تپه قبرستان نیز یا. اند واریخته و کف نخ بر به دست آمده

هاي متعددي مربوط به نیمۀ دوم هزارة چهارم در شمال مرکزي ایران مانند میمـون   واریخته، تاکنون از محوطه

  )89: 1385نژاد،  فاضلی و عباس(اند  آباد و تپه شغالی شناسایی گشته

  :گیري نتیجه

ه است؛ حجم باالي کاوشها در گذشـته  هاي تپۀ سگزآباد مطالب زیادي منتشر شد بدون شک در مورد یافته

شناسی سفال و بافت معماري منتشر شود؛ به منظور جلوگیري از  باعث شده تا اطالعات مناسبی از حیث گونه

ابتدا مرحوم نگهبان با کشف چند قطعـه سـفال لبـه    . اطالۀ بحث باید به مطالعاتی که قبالً انجام شده ارجاع داد

بود که تاریخ استقرار آن به اواخر هزارة چهـارم تـا اواسـط هـزاره اول قبـل از      واریخته در سر محوطه، معتقد 

را . م.ق 400-2400؛ ملک شهمیرزادي در نتیجۀ کاوش گستردة خـود، تـاریخ   )1351نگهبان،(گردد  میالد برمی

کـه   در محوطه بیان داشت 1356؛ طالیی نیز در نتیجۀ کاوشهاي سال )1356ملک شهمیرزادي، (پیشنهاد نمود 

 ,Talai)متـر بـاالتر از خـاك بکـر بـوده اسـت        5/2و حـدود  . م.ق1400شروع استقرار عصرآهن آن حوالیِ

وي دو دهه بعد به تکمیل مطالعات خود پرداخت و به انتشار اطالعات در خـور تـوجهی در زمینـۀ     ؛(1983

ــاري آن پرداخـــت   ــز و معمـ ــی،(ســـفال، فلـ  ,Talai؛ 1385ب،  1381الـــف،1381، 1378، 1376طالیـ

وي اسـتقرار   نظـر  به. باشد می. م.ق 500-2200گاهنگاري پیشنهادي طالیی براي تپۀ سگزآباد ). 1983,1984

اي در منطقه نداشته، شکل گرفته است؛ وي مهمتـرین   که هیچ ریشه» تازه واردانی«سگزآباد در نتیجه مهاجرت 

شروع استقرار، زمانی در تپۀ سـگزآباد   داند و معتقد است که عامل این امر را شرایط مساعد زیست محیطی می

از ). 137و 135: 1385طالیـی،  (متر پایین تر از سطح کنونی آن بوده اسـت  5/4به وجود آمده که سطح دشت 

متر باالتر از خاك بکـر دانسـته و    5/2هاي عصر آهن را حدود  طرفی همان طوري که ذکر شد وي شروع الیه
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این در حالی اسـت کـه   . متر تخمین زده است 5/2اي دورة مفرغ را ه به عبارتی دیگر حجم و ضخامت نهشته

کانتکسـت  IVمتـر و در ترانشـۀ   80/3در حدود . م.ق 1450با تاریخی حدود  2022کانتکست   IIدر ترانشۀ 

متر باالتر از خاك بکر قرار دارد؛ بنابراین از آنجایی که وسعت تپه زیاد بـوده   4با همین تاریخ در حدود 4016

تـوان بـر    ها باهم تفاوت داشته، نمی ها و حتی نوع و نسبت داده هاي مختلف آن از نظر ضخامت نهشتهو بخش

طوري که ذکر شد در این گمانه زنی براي اولین بار بخش جنوبی تپـه مـورد    همان. چنین موضوعی تکیه نمود

 2در عمـق  4012یه تا کانتکست ترین ال نشان داد که از فوقانی IVتوجه قرار گرفته است؛ نتایج کاوش ترانشۀ 

متري لبۀ ترانشه بیشترین سفالها خاکستري تیره و روشن بودند؛ این موضوع برخالف سه ترانشـۀ دیگـر بـوده    

از طرفـی بررسـی سـطحیِ    . هاي فوقانی ترکیبی از سنّتهاي سفالی بـا هـم وجـود دارد    که در آنها از همان الیه

باشد؛ این موضـوع   اکستري در آن بیشتر از دیگر بخشهاي تپه میبخش جنوبی تپه نشان داد که تراکم سفال خ

در ) 4004کانتکسـت  ( IVدر ترانشه  14گذاري کربن  شود که نتایج جدیدترین تاریخ هنگامی جالب توجه می

 20بـا توجـه بـه اینکـه حـدود      . باشـد  قبل از میالد می 1300متري حاکی از تاریخی در حدود عمق حدود نیم

م متر مذکور متعلق به خاك تلنبار شدة حفاري قاچاق بوده، شاید بتوان گفت کـه حـداکثر پایـان    سانتیمتر از نی

رسـد و   و یا حداکثر اواخر هزارة دوم قبل از میالد مـی   Iاستقرار در بخش جنوبی محوطه به اواخر عصر آهن

دهـد   نشان می IVو   IIشۀگذاري مطلق دو تران تاریخ. بعد از این دوره، این بخش احتماالً متروك مانده است

م بـوده و ایـن تـاریخ    .ق 1600-1700هاي منتسب به مفرغ جدید مربوط به تاریخی بـین   ترین الیه که قدیمی

نماید که شـروع سـکونت    نشانگر اواخر این دوره است؛ تاریخ به دست آمده هنگامی جلب توجه بیشتري می

دهد؛ امـا دو   نشان می.  م.ق 1700ار دامغان در حدود در سگزآباد را همزمان و یا بعد از متروك شدن تپه حص

شناسی هـزاره   توانند مباحث جدیدي را در باستان هاي سفالی جدیدي بوده که می حاوي داده Vو  IVترانشۀ 

سـنگی جدیـد بـا     چهارم قبل از میالد در دشت قزوین بنا نهند؛ سفالهاي شاخص نخودي منقـوش دورة مـس  

حاکی از وجـود اسـتقرار ایـن دوره در     IVقبل از میالد در دو الیۀ تحتانی ترانشۀ تاریخ اواسط هزارة چهارم 

غرب تپه سـگزآباد   يمتر 300بخش جنوبی تپه سگزآباد هستند؛ این دورة استقراري در تپۀ قبرستان در حدود 

در حـد فاصـل دو محوطـۀ مـذکور      Vقبالً شناخته شده بود؛ همچنـین سـفالهاي بـه دسـت آمـده از ترانشـۀ      

رود کـه وسـعت اسـتقرار     بنابراین احتمال آن می. ربردارندة سفالهاي نیمه دوم هزارة چهارم قبل از میالد بودد

تـر   به منظور دستیابی به شواهد قوي. سنگی جدید به طرف شرق گسترش یافته باشد مس  تپه قبرستان در دورة

  .شوددال بر چنین امري، ضروري که به فاصلۀ بین دو محوطه توجه بیشتري 

گـروه  وقـت  دانـیم تـا از زحمـات و حمایتهـاي آقـاي دکتـر فیروزمنـدي، مـدیر محتـرم           بر خود الزم می

شناسی دانشـگاه   شناسی دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران، و خانم دکتر الله، ریاست محترم مؤسسه باستان باستان

شناسـی   کارشناسـی باسـتان   1384این کاوش نتیجۀ تالش دانشجویان ورودي . تهران، تشکر و قدردانی نماییم

اي داشـتند، کـه    شائبه در طول کاوش مسئولین محترم ادارة میراث فرهنگی بوئین زهرا همکاري بی. بوده است
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  .آید از همۀ آنان سپاسگزاري به عمل می
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