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 چکیده
ی ها زمینمتر از سطح  19هكتار و به ارتفاع  6است به وسعت تقریبی  ای تپهمتر از سطح دریا  967ارتفاع با  تپه کول محوطة

اهداف نیز در راستای  محوطهدومین فصل کاوش در این  ده است.شواقع  شهرهادیها و مزارع کشاورزی در میان باغاطراف که 

ی ها بخشسكونت در  ةشمال غرب ایران، مشخص ساختن نحو رینگاگاهو به منظور روشن ساختن ابهامات جدول  نخستفصل 

جدید به مفرغ قدیم و  سنگومس ةگذار از دور فرآیندجمله های اساسی؛ ازمحوطه و البته پاسخ به برخی از پرسشمختلف 

ارومیه صورت گرفت.  ةدریاچ ةی شمالی حوضها بخشارس در  ـ فرهنگ کورا ةاولیه و بسط و توسع مراحلگیری چگونگی شكل

ی ها دورهاز  آمده  دست  بهدقیق از معماری و مواد فرهنگی  نگاری الیهیک  ةعمدتاً سعی بر این است تا با ارائ ،در این نوشتار

مبنای  ة فرهنگی پاسخ گفت. براساسی این حوز هایپرسشاز برخی مطلق بتوان به  گذاری تاریخی ها دادهبا  آنهامختلف و انطباق 

ی مس و ها دورهدارای آثار فرهنگی از  همحوطد که این شمشخص  ،تپهکول  کاوشهای اول و دوم آمده از فصل دست نتایج به

، مفرغ میانی و جدید، عصر آهن I ارس ـ کوراگیری و مراحل شكل، 3 –1جدید میانی و سنگ و)فرهنگ دالما(، مس سنگ قدیم
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 مقدمه .1

متر از  19هكتار و به ارتفاع  6است به وسعت تقریبی  ای تپهمتر از سطح دریا  967ارتفاع با  تپه کول محوطة

ی ها کاوشین فصل نخست 1ده است.شواقع  شهرهادیو مزارع کشاورزی  هاباغ میان در که اطراف یها زمین سطح

سنگ ومس ةاز دور گذار فرآیند جمله از اساسی، پرسش چندین به دادنپاسخ برای همحوط این در شناختی باستان

 و نیز مشخص Iارس -فرهنگ کوراو  گیری شكل دوران در منطقه و همحوط وضعیت بررسی قدیم، مفرغ به جدید

 های مطرحپرسشتاریخی انجام گرفت. در راستای  آغاز و تاریخ از پیش دوران در منطقه فرهنگی وضعیت کردن

های همحوط وجز تپه کول محوطة رسد: یكی اینكهمینظراشاره به چندین مورد ضروری به ،وششده برای این کا

سنگ جدید و ومس ةهای فرهنگی از دوردارای آثار و الیهطور متوالی بهایران است که  شمال غربشاخص 

 ةمرحلسنگ جدید منطقه و به دنبال آن چگونگی ومس ةمفرغ قدیم است که بررسی وضعیت فرهنگی دور

دیگر اینكه با کاوش  ؛پذیر ساختارس را امكان -فرهنگ کورا  IIIو I ،II مراحل گیری شكلو  انتقالی یا گذار

، اورارتویی و هخامنشی مشخص IIIوضعیت منطقه در دوران مفرغ میانی، جدید و نیز عصر آهن  شدهانجام

دید، مفرغ قدیم، میانی سنگ جوی فرهنگی مسها دوره آثاری از بودنبا دارا تپه کول محوطة زمینهدر این شد. 

سنگ ومس ةگذر از دور فرآیند در ایران غرب شمال ةمنطق در موجود ابهامات از برخی پاسخگوی تواندمی و جدید

د. در مشخص کندر این دوران  را منطقه ةوضعیت فرهنگی و گاهنگارانو نیز باشد دید به عصر مفرغ قدیم ج

 فرآیندجمله  منسجم به ابهامات اساسی، از نگاری الیهو  نگاریگاه ةاین پژوهش سعی بر آن است تا با ارائ

 فرغ میانی و جدید پاسخ داده شودقدیم و نیز وضعیت فرهنگی عصر م سنگ جدید به مفرغومس ةگذار از دور

(Abedi et al., 2009; Omrani et al., 2012; Abedi and Khatib Shahidi, 2012; Abedi et al., 2014; 

Abedi and Omrani, 2015, 20141393 ،عابدی و ؛1391؛ عابدی و خطیب شهیدی، 1390 ،خطیب شهیدی و عابدی ؛.)   

 هادیشهر ةتپ کول محوطة .2

ترین غربی در شمال هادیشهرکوهی وسیع  در دشت میان ("E 45° 39' 43"- N 38° 50' 19) تپه کول محوطة

در  همحوطکشور و در حدود ده کیلومتری جنوب رود ارس واقع شده است. از لحاظ جغرافیایی این  ةنقط

ة قفقاز شمال غرب ایران به منطق ةگذرگاه منطقسو یک ؛ چرا که ازواقع شده است الجیشیسوق یموقعیت

رتبط مارومیه را با شمال رود ارس  ةدریاچ ةشمال غرب ایران و حوض ةمنطق ،دیگر طرف جنوبی است و از

  تشكیل را تپه کول ساکنان آبی بعامن ترینمهماحتماالً یكی از  همحوط شرقی ضلع درای چشمه .سازدمی

 آن ةشدبستر خشک تنها ،حاضر حال در واست  شده خشک ساختمانی هایفعالیت دلیله ب امروزه که دادهمی

 (.2-1: 1 ةشمار تصویر)(  42-41: 1390 ،)خطیب شهیدی و عابدی استپید

 دارد قرار ارس ةرودخان جنوبی ةکران در آن واقع شده است، در تپه کول محوطةکه  ییجا ،جلفا شهرستان

 به شرق از ،نخجوان خودمختار جمهوری و ارمنستان جمهوری به رودخانه از طریق این شمال جانب از که

 وسعت. است متصل مرند شهرستان به جنوب از و خوی شهرستان به غرب از و کلیبر و ورزقان یهاناشهرست

 خودمختار جمهوری با و کیلومتر 43 ارمنستان کشور با آن المللیبین مرز طول و مربع کیلومتر 2/1595 جلفا

 .است کیلومتر 128 همسایه کشورهای با آن شمالی قلمرو مرزی خط طول کالً و است کیلومتر 85 نخجوان

 میان در جنوب از و شده کشیده کیلومتر128 طول به ارس ةرودخان کنار در طولی صورت به جلفا شهرستان

. است محصور شرقی آذربایجان شمال هایجنگل و کیامكی و مراکان ،داغاوچ هایکوهرشته و داغقره هایکوه
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 استان ارتفاعکم و پست نقاط از ودارد  قرار آزاد دریاهای سطح از متری 736 ارتفاع در شهرستاناین 

 مناطقی از یكی ،هابلندی و پستی برخورداری از علت به خود مساحت داخلِ در است که شرقی آذربایجان

 مراکان هایکوهرشته ،غرب در داغاوچ هایکوهبه  ،آن مهم ارتفاعات از. دارد مطلوبی ییهواوآب تنوع که است

  در توپوگرافی تنوع .توان اشاره کردمی ،شهرستان شرق در داغقره هایکوه و جنوب و شرق در کیامكی و

 متر 3347 ارتفاع تا ارس جاری همیشه رود سواحل هایکناره در دریا سطح از متر 500 ارتفاع ،جلفا شهرستان

 .(1383 ،خاماچی؛ 1369 ،افشار سیستانی) دشوشامل میرا ( کمكی) کیامكی کوه ،دریا سطح از

 تپه کول محوطةشناسی العات باستانمط ةپیشین .3

، بارنخستین است؛ شده اشاره تپه کول محوطةبه صورت بسیار مختصر  هبشناسان پیشین های باستاندر پژوهش

خود در استان آذربایجان شرقی از  شناختی باستانهای ة بررسیفرد در ادامبخشاهلل کامسیف ،1346در سال 

مفرغ به وجود آثار  ده وکردیدن  همحوططی بررسی خود از ، وی .بازدید کرده است شهر هادی ةتپ کول محوطة

کند. پس از اشاره می همحوطدر نوع یانیقی  دارسیاه داغ -های خاکستریمخصوصاً سفال سوم ق.م( ة)هزارقدیم 

دیدن  همحوطشمال غرب ایران از  ةوی نیز ولفرام کالیس و اشتفان کرول در راستای بررسی خود در منطق

است  اشاره کردهی عصر مفرغ ها سفالانبوهی از به وجود  ،. کرولاندآن پرداختهو به بررسی سطحی  کرده

(Kroll, 1984: 18-20 & Kliess and Kroll, 1992). در  ی مفرغها یافته بهای مقاله ادواردز در ،همچنین

بهروز عمرانی ، 1372و در نهایت در سال  (Edwards, 1986)د کناشاره می ارومیه نوع یها سفال ویژهبه محوطه،

 مس ة، از وجود آثاری از دورهمحوطپس از بررسی سطحی  ارومیه، ةدریاچ شرق شناختی باستان بررسی طی در

گونه کاوش و هیچدر این تپه  ،از این پیشولی  ،(136-128: 1384)دهد دوران تاریخی خبر میسنگ جدید تا  و

صورت های آن بهعمده قسمت ،دارد ه در داخل شهر قرارمحوطاست. با توجه به اینكه این  نشدهزنی گمانه

 1358در سال بولدزور  وسیلةبه مشاهده، برشی است کهنخورده باقی مانده و تنها تخریبِ قابلسالم و دست

  2(.1393 ،عابدی و1390 ،)خطیب شهیدی و عابدیداران اطراف ایجاد شده است به زمین همحوطفروش خاک  برای

 تپه کول محوطةفصل و دومین نگاری اولین الیه .4
 ةمحوطدر سطح شمسی  1388در اسفند  نگارندهشهیدی و حمید خطیبی مقدماتی که ها بررسیپس از 

سنگ ومساز دوران  آثاری دهندةنشان ه،محوط شده ازیافت سطحی موادد که ش، مشخص انجام دادند تپه کول
ی برای مكان مناسب شد در مراجعت دوم سعی ،. بعد از قطعی شدن مجوز حفاریاستو مفرغ در این منطقه 

ین فصل نخست 1389در خرداد  در نهایت،د. انتخاب شو همحوطی مختلف ها بخشهای کاوش در ایجاد کارگاه

های شمالی و جنوبی در قسمت (IIIو  I ،II)ترانشه  سهبا ایجاد  تپه کول محوطة شناختی باستانی ها کاوش
ادامه یافت که به کاوش  1389تا مرداد  تئهیاعضای  ةروز 70با کار میدانی  سرانجام فرآیندد. این شتپه آغاز 

روشن  ی فصل اولها کاوش. ه به آن خواهیم پرداختکه در ادام منجر شدفرهنگی  ةمتر نهشت 24و شناسایی 
دومین فصل کاوش . هخامنشی است ةیم تا دورسنگ قدوآثار مختلفی از دوران مسدارای  همحوط ساخت که

 در I ةگمان 3د.شانجام  IVو  Iهای گمانه به نام دوروز کار میدانی با ایجاد  50به مدت  نیز تپه کول محوطة

ششم ادامه  ةاز پل ، بررسیکاوش فصل قبل بود که با توجه به ناتمام ماندن کاوش در این گمانه ةادامواقع 
متری به خاک  40/10بود که در عمق  همحوط نگاری الیهتكمیل  برایعمودی  اینیز ترانشه IV ةیافت. ترانش
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دو ترانشه  ه رامحوطهای فرهنگی متر الیه 27ایت چیزی در حدود روز کار میدانی در نه 50بكر رسید. پس از 

I  وIV پنجم ق.م(،  ةدالما )هزار -سنگ انتقالیومس هایهکه شامل آثاری از دور (8)تصویر ند پوشش داد
 ، مفرغ قدیمIارس  -کورا، 63، مس و سنگ جدید 52، مس و سنگ جدید 4(1جدید  میانی و سنگو)مسپیزدلی 

   7.، اورارتویی و هخامنشی استIII، مفرغ میانی و جدید، عصر آهن (IIIو  IIارس  -)کورا

هایی که دارای رنگ، انجام شده است. به تمامی انباشت صورت لوکوس و فیچرهب تپه کول محوطةکاوش در 
ساختارهایی که  همةاطالق شده و به  «لوکوس» ،ی فرهنگی یكسان هستندها دادهترکیب ساختاری خاک و 

 تمامی ساختارهای معماری اعم از ؛ برای مثال،است گفته شده «فیچر» ،اندها جای گرفتهلوکوس در داخل این
به تمامی تغییراتی  ،دیگر اند. از طرفعنوان فیچر ثبت شده... به، تنور وپزیسفال ةخشتی و سنگی، اجاق، کور

 ای تعلق گرفته است.جداگانهلوکوس  ،ی فرهنگی بسیار مشهود بودها دادهکه در رنگ سطح خاک و نیز در 

 Iپلکانی  نگاری الیه ةگمان  .4-1

های صورت پلكانی با عرض دو متر و طول متغیر با هدف شناسایی توالی و تسلسل الیهبه I ةشمار ةگمان

د. شجاد ای  تپهجنوبی  ةدر حاشیو جنوبی  ـ با جهت شمالی همحوط از باالترین سطح تپه کول محوطةفرهنگی 

این ترانشه نیز مانند دو بوده است.  همحوطی سطحی ها بررسیاساس ایجاد گمانه عمدتاً برنتخاب محل ا

روز کار میدانی در این ترانشه   70در بخش جنوبی ایجاد شد. در طی  همحوط نگاری الیه برایدیگر  ةترانش
در د. ششناسایی و کاوش  (1020تا  1001)فیچر فیچر  20و  (1060تا  1001های )لوکوسلوکوس  60مجموعاً 
ی ها دورهها و برای رسیدن به الیه I ةدر ترانش همحوطهای مختلف و با توجه به شیب پله در عمق 6مجموع 

 (.3)شكل مختلف ایجاد گردید 
که  آشكار شدمعماری سنگی  ةن دورآثار نخستیاول این ترانشه  ةدر پل ،تپه کول I ةطی کاوش ترانشدر 

. این ساختارها شده بودندگل به هم متصل  طمال بابزرگی بود که  هایسنگهشده از الشدیوار سنگی ساخته
 نمودار شددوم  ةدور ،معماری ة. پس از این دوربود .اول ق.م ةهزاراوایل زمانی  ةتاریخی و باز ةمتعلق به دور

 ،بعدی معماری ةدورمیانی است. مفرغ  ةدور ة. این ساختار متعلق به میانبودکه دیواری خشتی با پی سنگی 
های سنگ ةالش عبارت ازکه  استسنگی معماری  چهار مرحلةمتعلق به مفرغ قدیم است. این دوره دارای 

 ةدورسه  I ةتوان گفت که در مجموع از ترانشپس می ؛شوندگل به یكدیگر متصل می طمال باکه  است بزرگ

 .مشخص شد مرحلهمعماری به همراه چندین 
دهد. ی مختلف تشكیل میها دورهیی از ها سفالهای این ترانشه را  ترین یافتهبر معماری، مهم عالوه

آهن عصر )اول ق.م  ةی این بخش به هزارها سفالهای این ترانشه متعلق به دوران تاریخی است.  باالترین الیه

IIIة اول ق.م،بعد از آثار متعلق به هزاراین ترانشه  ةنگاران. در توالی الیهنددار تعلق (8، اورارتو و هخامنشی 
مفرغ میانی،  ةپس از الی. که تعداد آنها بسیار اندک استآمد  دستهبی متعلق به مفرغ میانی و جدید ها سفال

تر از سایر های فرهنگی بسیار ضخیم . این دوره به لحاظ ضخامت نهشتهشوندآثار دوران مفرغ قدیم ظاهر می
ی سیاه ها سفال 9،داری سیاه داغها سفالیم شامل ی شاخص عصر مفرغ قدها سفالست. در این دوره ها دوره
 (.5 تصویر)د شیافت  ارسی -کورای یا قی شاخص نوع یانیها سفالهای معروف به نخجوان و اغلب دار با دستهداغ
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 ةو بوتمفرغی  ةگوشواردهد، اشیاء مفرغی مانند این ترانشه را تشكیل می ةترین یافتکه عمده سفال بر عالوه

 مواد اشاره از غیر به کرد. اشاره قدیم مفرغ ةدور تنور به توانمی ترانشه این یها یافته دیگر از .دش یافت نیز فلز ذوب
 ساب و درفش نیز اشاره کرد. هاون، سنگ ةدست هاون، سردوک، سنگی، ةمهر مانند تزئینی اشیاء به توانمی شده،

کاوش رسیدن  نخستِو همچنین محدودیت زمانی، در فصل  تپه کولبا توجه به شیب مالیم ضلع جنوبی 
     شامل  (1059)لوکوس فصل این در  I ةپایانی ترانش ةد و به دلیل اینكه الینشمیسر ه محوطبه خاک بكر 

سنگ ومس ةگذار از دور فرآیندچگونگی برای تبیین های اساسی کاوش نیز های مفرغ قدیم بود و پرسشالیه

در طی  ت داشت؛ لذاضروردر فصل دوم بسیار  هانهشتهکاوش در این  ةنیاز به ادام ،جدید به مفرغ قدیم بود
 های مفرغ قدیم ادامه یافت.الیه 1060، کاوش از لوکوس فصل دوم
های )لوکوس لوکوس 100در مجموع  ،تپهمحوطة کول کاوشِ روز فعالیت میدانی فصل دومِ 50 طیدر 

ی معماری شناسای مرحلة 27در این فصل،  Iترانشة شد. در نتیجة کاوش  بررسیی و شناسای (1159تا  1059
ری معما مراحلده بودند. در برخی از شسنگ و چینه ایجاد  ةندرت با الشهبا مصالح خشتی و ب د که غالباًش

دیوارة خشتی بناها بر روی پی  شد کهمشخص  ،بودند و پابرجا شده نسبتاً خوب حفظشده که یشناسای
شده در جریان یاندک بقایای معماری سنگی شناسای دربارةاند. هشدسنگی و با استفاده از مالط گچ ایجاد 

مالط خاصی در  شده وچین در ساخت آنها استفاده خشكه روشرسد از می نظر هکاوش، با توجه به شواهد ب
ارس تعلق  -وراک II مرحلةشده به دورة مفرغ قدیم و یمعماری شناسای مراحلتمامی است. نرفته  کار هآنها ب

)یكی کف استقراری  چهارکه تنها بقایای  است این شدهدربارة مراحل شناساییتوجه جالبداشته است. نكتة 

 . (4)تصویر  است آمده  دست  به Iدر جریان کاوش ترانشة  حصیری( سه موردخشتی و 
رنگ و به های سبزدربردارندة انباشت Iشده در جریان کاوش ترانشة های شناساییبزرگی از لوکوسبخش 

لوکوس با عنوان انباشت ثبت و  58مجموع  است که درای تیره و روشن های قهوهمیزان اندکی انباشت
های کوچک و شده حاوی خاکستر فراوان و همچنین تكههای سبزرنگ شناساییشد. انباشتمستندنگاری 

آثار سفالی و استخوانی نیز ها . در میان غالب این انباشتخود هستندغال و ذرات پراکندة گچ در سطح زبزرگ 

شده های شناساییاز میان مجموع لوکوسها به شدت حرارت دیده بودند. د. برخی از این انباشتشناسایی ش
 هاها و کورهکه خود شامل دو گروه اجاق شداطالق  تیحرار هایسازه لوکوس به 11 تپه،کول دوم فصل کاوشِ در

 د.شای شناسایی با ساختاری چینه (1109)لوکوس مدور یک پیت نیمه تنها فصل این هاییافته میان از ند.هست
با  خاکستری در مواردیهای سیاه و از نوع سفال اغلب I ةگمانکاوش در  های سفالین این فصلِیافته

 است ارس( ـ کورا IIو  I مرحلة)غرب ایران شاخص عصر مفرغ قدیم منطقة شمال است که های نخجوانیدسته

است.  آمده  دست  بهای نیز در جریان کاوش های نخودی و قهوهسفال از البته تعداد بسیار اندکی ؛(5)تصویر 
توان به دیگر این ترانشه میهای مهم دهد، از یافتهة این ترانشه را تشكیل میترین یافتعالوه بر سفال که عمده

 .(6)تصویر ند هستکه بیشتر شامل پیكرک گاو اشاره کرد های گلی پختة حیوانی پیكرک
ی شد که استقراری شناسای ةتنها یک دور هادیشهر ةتپمحوطة کول I ةگمانکاوش در  فصل دومِ ةدر نتیج

شمال غرب  ةارس در منطق -فرهنگ کورا IIهای سفالی دربرگیرندة فاز اساس توالی بقایای معماری و دادهبر
 ةرسید. با توجه به اینكه ادام اتمام ة مبنای ترانشه بهمتری از نقط 70/14در عمق  Iپلكانی ةگمانایران است. 

های متری نهشته 27های مجموع کل الیه ، این دو ترانشه درشدمی IVعمودی ةگماناین ترانشه شامل 

 هخامنشی پوشش داد. ةسنگ انتقالی و  قدیم تا دورومس ةرا از دور تپه کولفرهنگی 
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 IIپلکانی  نگاری الیه ةگمان  .4-2

گذاری نام II ةگمانجنوبی ایجاد و با نام  ـ متر در جهت شمالی 2به عرض  همحوطدر بخش شمالی  گمانهاین 

، همحوط نگاری الیه ؛پلكانی ةگمانو از نوع پلكانی است. هدف از ایجاد  نگاری الیه ةگمان ،مذکور ةگمانشد. 

و از طرفی دیگر  همحوط از های فرهنگی این بخشمتر نهشته 15، ضخامت بیش از همحوطارتفاع بسیار زیاد 

پلكانی بهتر از  ةگماناستفاده از  ،نتیجهدر ؛استی کناری آن زیاد ها بخشدر که  است همحوطشیب تند 

از آنجایی که بخش  سازد.های فرهنگی را فراهم میو تسلط بر الیه ی، امكان دستیابینگاری عمود الیه ةترانش

عالوه بر  ه،محوطدر این بخش از  گمانه، با ایجاد اندکردهبرداری بولدوزر بسیار تخریب و خاک را باشمالی تپه 

تپه یا به عبارتی مرکز تپه  مرکزیهای شود، الیهپوشش داده می گمانههای فرهنگی در اینكه تمامی الیه

  .شودشناسایی و ثبت و ضبط می

هدف از ایجاد  ،های فرهنگی در آن بخشو آشكارشدن نهشته همحوطخوردن ضلع شمالی با توجه به برش

این بخش از  ،دشطور که اشاره بود. همان همحوطی موجود در ها دورهدسترسی به تمامی  II نگاری الیه ةگمان

های کاوش در طی فعالیت تئهیبینی قبلی، پیش اساس برلذا  ؛بود شدههسته و مرکز تپه تبدیل  به همحوط

 70. در طی کندرا شناسایی و کاوش  همحوطهای موجود در توانست تمامی الیه III ةگمانو  گمانهخود در این 

فیچر یا ساختار مختلف  49و ( 2055تا لوکوس  2001)لوکوس لوکوس  55وع ممج در II ةگمانروز کار میدانی در 

 .(7تصویر ) دششناسایی و کاوش  (2049تا  2001)فیچر 

اول  ةمتعلق به هزار ،های حاصل از این ترانشه نسبی سفال ةبا توجه به مقایس همحوطترین بخش  فوقانی

 ششمتر  2×2که از این مساحت یک انبار آذوقه است؛ چرا نمایانگر ،شده در این بخشایجاد ةگماناست.  .ق.م

معماری در این  ةین دورنخسترا آشكار ساخت.  همحوطآمد که کارکرد این بخش از  دست هآذوقه ب ةعدد خمر

    این ساختارها  نخستفاز  دو مرحله است؛خود دارای که  استمتعلق به دوران تاریخی  ه،محوطبخش از 

اند. شده متصل هم گل به طمالبا که  استی ایجاد شده یهاسنگاین ساختار مدور از الشه ،استصورت مدور هب

با . این ساختار نیز ه استگوشصورت راست هب ،گرفته ها که در زیر ساختار باالیی قراردوم این ساختار مرحلة

های آذوقه و قطعات فرهنگی عمدتاً شامل خمره ةگل ساخته شده است. آثار این دور طمالو  سنگالشه

وارد دوران  همحوط ،است. بعد از این دورههخامنشی(  ، اورارتو وIII)آهن اول ق.م  ةتعلق به هزارسفالی است که م

مفرغ  ة، مربوط به دورشدکه به آن اشاره  نخست ةاستقراری موجود بعد از دور ةین الینخست. شودمفرغ می

دارای  ،در آن واقع است II ةگمانکه  همحوطی نوع ارومیه است. این دوره در این بخش از ها سفالمیانی با 

از این دوره قطعات سفالی نوع ارومیه است. بعد از این  آمده  دست  بهتنها آثار  است.متر  1ضخامتی در حدود 

که ضخامت طوریهب اند؛بزرگ. آثار این دوره بسیار شوندمفرغ قدیم ظاهر می ةدر طی کاوش آثار دور ،دوره

 مرحلهرسد. در طی عصر مفرغ قدیم یا فرهنگ ماوراء قفقاز قدیم، آثار دو متر می 8 بیشتر ازبه  آنهای نهشته

همچنین در . (4تصویر ) دشآشكار  ارسی -یا کورا های مدور معروف به یانیقیمعماری مدور خشتی از نوع خانه

د شیک ساختار مدور سنگی نیز آشكار  سه،جدید  سنگوهای متعلق به مسی در الیهیعن ،ترقدیمی مراحل

ساختارهای  ،واقع در .اندوصل شدهگل به هم  طکه با مالساخته شده است هایی سنگسری الشهکه از یک

 کرد. تقسیم معماری مرحلة پنج و دوره چهار به توانمی را IIةگمان در موجود سنگ جدیدوعصر مفرغ قدیم و مس



 97ایران /  غرب  شمال هادیشهر، تپة کول محوطة شناختی باستان کاوش فصل دومین مقدماتی گزارش

 

ی ها الیههای آذوقه در خمره ؛آمد دست هآثار بسیار زیاد و ارزشمندی در طی کاوش ب ة مذکوراز ترانش

مفرغ قدیم که  ةدور از. ندداشت شده قرارکوبیده ساختار سنگی و بر روی کفِ که درون شدیافت فوقانی 

شاخص سیاه ی ها سفالشامل  تمامی آثار معروف به ماوراء قفقازی ،رسدبه حداکثر گسترش خود می همحوط

های حیوانی سفالین که پیكرک، (5تصویر ) تزئینات شاخص این دوره و های معروف به نخجوانیبا دسته دارداغ

مفرغی که به احتمال زیاد ة ، همچنین سرپیكان و گوشوار(6تصویر ) اندهای فرهنگ یانیقجزء شاخصه نیزها این

 ةکورن توجه این ترانشه یافتاز نكات قابل آمد. دست هب II ةگمانهمراه اشیاء تزئینی از  ،اندهای آرسنیكیمفرغ

 یها سفالدارد. وجود  شهرهادیدر دشت  ها شدن فعالیتکه نشان از تخصصی است پزیسفال ةذوب فلز و کور

خبر  همحوط خوددر  انه آپخت طور قطع از  هب ،یافته شكل تغییری ها سفالو نیز وجود  پزیسفال ةدرون کور

 دشمفرغ نیز یافت  ةصورت سالم و پابرجا در محل مربوط به دور تنور به دومذکور  ةدهد. همچنین از ترانشمی

 ةترانش تحتانی یها الیه. است ارس -کورا فرهنگ نخستین مراحل به متعلق ترانشه این آثار ترینمهم .(4)تصویر 

II ایران غرب در شمال ارس -کورا فرهنگ و مفرغ عصر گیری شكل فرآیند لحاظ از و تعلق دارد مرحله این به 

گذاری نام تپه کول V ةبه عنوان دور تپه کول ةنگارانبندی الیهمرحله که در تقسیماین  است. فراوانی اهمیت زحائ

 .این فرهنگ است آغازین مراحلی ها سفالگیرد و شامل می متر را دربر 5/3ضخامتی در حدود  ،ه استشد

فرهنگی را آشكار ساخت که شامل آثاری از  موادمتر  15روزه در این ترانشه نزدیک به  70کار میدانی 

 .  است .اول ق.م ةهزار مفرغ قدیم، میانی و جدید و نیزو  (LC 3) .چهارم ق.م ةهزار

 IIIنگاری عمودی  الیه ةگمان  .4-3

 هترانشاین د. شایجاد  II ةگماندر امتداد   III ةگمانمتر و با نام  2×2با ابعاد  همحوطدر ضلع شمالی  گمانهاین 

های نجش نهشتهامكان سکردن فراهم آن،هدف از ایجاد بود و  نگاری الیه رایآزمایشی عمودی ب ةگمان

. از ساختفراهم  را همحوطی فرهنگی ها الیهامكان سنجش تمامی  ،ایجاد که پس از است همحوطفرهنگی 

تر ی فرهنگی دوران قدیمیها الیهرسیدن به  ه،محوطدلیل ایجاد این ترانشه در عمق نسبتاً کم ه ب ،طرف دیگر

 II ةگماندر امتداد  همحوط نگاری الیهجهت تكمیل توالی که در گمانهاین . دشمذکور میسر  ةگمانبا ایجاد  آن

 III، 30 ةگمانداشته باشد. در طی حفاری در  پی الزم را برای این مهم در ةتوانست نتیج ،ده بودشایجاد 

د. عالوه بر ش... شناسایی اشت رسوبی ولوکوس اعم از انباشت معمولی، انباشت آواری، انباشتی از خاکستر، انب

گی، د که تمامی ساختارهای خشتی، سنشآشكار  گمانهفیچر )پدیدار( نیز از این  13 ،های مذکورلوکوس

  .(7تصویر ) شد... را شامل میدانی ودیده، زبالهحرارت

 یساختار III ةگمانی فوقانی ها الیهکه در  گرفتتوان چنین نتیجه با توجه به ساختارهای موجود می

   آن را توانمیمتر قابل مشاهده است که سانتی 30×20×15و  40×25×15های نسبتاً منظم خشتی با خشت

که گویای  ستین ساختار دارای یک پی سنگی اا .گرفت نظر معماری در این ترانشه در نخست ةعنوان دوربه

سازی در کف ةقابل ذکر این است که یک دور ة. نكتاست 2سنگ جدیدومس ةدوری معماری نوع ساختارها

های میانی ترانشه ساختار خشتی دیگری قابل مشاهده در قسمت ،بعد از این مرحله شود ودیده میاین مرحله 

مرحلة )دوم معماری  ةتوان دورمی . این ساختار راساختار قبلی دارای یک پی سنگی استاست که مانند 

گ سنومس ةتوان آن را به دورمی ،ی موجودها سفالنسبی  ةکه با توجه به مقایس دانستدر این ترانشه ( نخست

زیرزمینی است  وجود ساختار مدور نیمه ،سنگ قدیمومس ةدور بارةتوجه درنسبت داد. از نكات جالب 2جدید



 1395 تابستان و بهار ،1 شمارة ،8 دورة شناسی،باستان / مطالعات 98

 

ن دیگر نیز در ای مرحلةدو  ،شده بر موارد گفته ه بوده است. عالوهآذوق ةذخیر ةیک چالبسیار احتمال  که به

 شد.شناسایی دوم و سوم معماری  احلمریعنی  ،جدید سنگومس ةترانشه متعلق به دور

سنگ ومس هایدورهبه  آنها را تواننسبی می ةکه با توجه به مقایس سفال بودی این ترانشه ها یافتهعمده 

 محوطةبندی اساس تقسیم بر 2سنگ جدیدوی نوع مسها سفال نسبت داد. 2سنگ جدیدومس و 3جدید

ی با ها سفالریلی، ی لبهها سفالی خاکستری با نقش افزوده، ها سفال شوند:میبندی طبقهچنین  تپه کول

وی نوع مسها سفال .فرهنگی است مرحلةهای این ز شاخصها که ...و (Comb Design) ای()شانهنقش شیاری 

اند که در ی با تمپر ترکیبیها سفالمپر کاه و یا ی منقوش با تِها سفالشامل  ها سفال: این نوع 1جدید سنگ

. این نوع های این دوره استز شاخصهکه ا شودمی دیدهی منقوش قرمز و منقوش نخودی ها سفالبین آنها 

ی ها سفال. معروف است «پیزدلی»ی نوع ها سفالعنوان شمال غرب ایران به شناختی باستاندر ادبیات  ها سفال

ی شاخص نوع منقوش دالمایی است که ها سفالعمدتاً شامل  ها سفالقدیم )دالما(: این نوع  سنگونوع مس

ی منقوش با تمپر کاه و ها سفالشامل  ها سفالشمال غرب ایران است، این نوع  ةمنطق ناطق شمالیم ةشاخص

ی این دوره ها سفالترین نوع ی منقوش قرمز شاخصها سفالاند که در بین آنها با تمپر ترکیبی ییها سفالیا 

-)دالما فشاری فقدان سایر تزئینات معروف دالمایی تپه کولدالما در  ةدور بارةترین نكات دراست. از شاخص

Dalma Impressed)  است همحوطدر این. 

توان به فراوانی ابزارهای سنگی در این ترانشه اشاره کرد. تمامی ابزارهای می مذکور،ی ها سفالعالوه بر 

نوع منابع آنها تا حدودی تغییر  ،های مختلفورهتنها در د که اندبودهسنگی این ترانشه از جنس ابسیدین 

وار است. عالوه بر ابزار ابزار است ةسازی مردمان این دوره روی ابسیدین بر تراشنت ابزاریافته است. عمده س

ی باالی این ترانشه اشاره کرد. یافت شدن تنها دو ها الیهاین مردمان از مفرغ در  ةتوان به استفادسنگی می

بر شناخت این مردمان از فناوری  یگواه مذکور، ةی فوقانی و میانی ترانشاه الیهکوچک مفرغ در  ةنمون

آمد که  دست هزندگی از این ترانشه ب ةتنها اشیاء روزمر ،شده. به غیر از موارد اشارهاستاستفاده از این فلزات 

به  دبای اینهاآنهاست. عالوه بر  ةجمل از (در سنگی ةمانند سنگ ساب و پاشن)وجود چندین شیء گلی، سنگی 

 اشاره کرد. نیز ی استخوانی فراوان و غنی حیوانیها دادهوجود 

متر به خاک بكر  8.38در عمق  ،متر 8.50روز کاوش و با برداشت خاک در حدود  65بعد از  III ةترانش

بوده  )دالما( قدیم سنگومس ةمتعلق به دور همحوطاستقراری این  ةدور نخستینکه  شدرسید و مشخص 

یی ها دورهیعنی  3و  2، 1سنگ جدید وی مسها دورهدالماست،  ةکه متعلق به دور VIII ةاست. به غیر از دور

که از سفال  (Chaff-Faced)های کاه رو سفالای و ی نوع شانهها سفالی شاخص نوع پیزدلی و ها سفالبا 

      دیگر  ةقابل اشار ةآمد. نكتدستهب تپه کول III ةنیز از کاوش ترانشهستند شاخص این دوران های 

ثیر أتشدت تحتبه همحوطکه اطراف  شدگذاری دشت است که با حفاری تا عمق خاک بكر مشخص رسوب

)خطیب شهیدی و  گذاری داشته استمتر رسوب 7-6در حدود  همحوطگذاری دشت بوده و دشت اطراف رسوب

  (.Abedi et al. 2014 ،Abedi and Omrani, 2015، 1390 ،عابدی

 IVعمودی  نگاری الیه ةترانش  .4-4

تكمیل توالی  برای I ةدر امتداد ترانش  IV ةمتر و با نام ترانش 2×2با ابعاد و  همحوط جنوبیاین ترانشه در ضلع 
لوکوس اعم از انباشت معمولی،  76مجموع در IV ةدر طی حفاری در ترانش د.شایجاد  همحوط نگاری الیه
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انباشتی از خاکستر، انباشت رسوبی و نیز پدیدارهایی شامل تمامی ساختارهای خشتی، سنگی، انباشت آواری، 

 .(8)تصویر  ددانی و... شناسایی شدیده، زبالهارتحر
مانند به همراه جای چند دیرک که اجاق ةدیدساختار حرارتدورة دالما تنها یک  از ،کاوش دوم فصل طی در

رسد مینظرد که بهشظاهر  IVمبنای ترانشه ةطقسانتیمتری از ن 670د در عمق شدر اطراف آن مشاهده می
 ةدر این دوره بوده باشد. در گمان ،... در محوطهقت و ایجاد ساختاری مانند چادر وهایی از استقرار مونشانه

دست آمد. فاز اول و به VIIیا همان کول تپه  1سنگ جدیدومس ةدر مجموع دو فاز معماری از دور ،IVعمودی

ادامه  یسانتیمتر 640د که تا عمق شمبنای ترانشه آشكار  قطةسانتیمتری از ن 615قدیمی این دوره در عمق 
در واقع به یک دیوار خشتی و آوار آن اطالق  ،سانتیمتر است. این ساختار 30و ضخامت آن در حدود  هیافت

ع شرقی به گوشه جنوب غربی ترانشه کشیده شده که در گوشه جنوب شرقی ترانشه و در امتداد ضلشده 
خود  ةهای آن از وضعیت اولیدیواری خشتی است که رج ةشدسطح باالیی این ساختار شامل آوار ریختهاست. 

های آن به صورت کامالً عمودی قرار گرفته خشت ،ای داشته و در سطح موجود از این آواردرجه 90جایی هجاب

اند ای روشنرنگ و قهوهمشاهده در رج آن دو نوع خاکستریهای قابلخشت ،این آواراست. در وضعیت موجود 
شود که مالتی سانتیمتر دیده می 8و ضخامت  55که در ردیف اول دو خشت خاکستری کامالً عمود به طول 

 15مالتی  ،های خاکستریبر گرفته است. بعد از ردیف خشتمتری فضای بین این دو خشت را درسانتی 10
تر این اجزا یک خشت ای روشن را پر کرده و کمی شمالیهای قهوهها و رگهسانتیمتری فضای بین خشت

های توده ،این آوار (4049)لوکوس تر ای روشن به صورت عمودی موجود است. در جانب جنوبی و شمالیقهوه

های این رگه ةفراوان از آثار پراکندشود که به احتمال رنگ دیده میای روشن( )قهوهای رنگ و قهوهخاکستری
 ةشود که به احتمال زیاد در وضعیت اولیرجی از دیوار خشتی دیده می ،اند. اما در زیر این آواردیوار خشتی

شرقی ترانشه  ةباشد که از دیوارای روشن می. این رج شامل دو خشت خاکستری و قهوهستا خود باقی مانده
 57اندازه و به ابعاد هم کار رفته در این رج تقریباًههای بمه یافته است. خشتجنوبی ادا ةدیوار ةبه میان

 3ند. بین این دو خشت را مالتی به پهنای ضخامت هست سانتیمتر 7و عرض سانتیمتر  33 سانتیمتر طول،

بافت های این دیوار را پوشانده است. سانتیمتر رج 3کرده و روکشی از جنس مالت به قطر  سانتیمتر پر
دار همراه و خاک رس سیلتای روشن( های قهوه)خشتها خاک رس با مواد آلی ساختار این خشت ةدهندتشكیل

و انباشت روی  (4051)لوکوس با ماسه بادی است. این سازه و آوار آن در ارتباط با کف موجود در جانب شمالی 
که تقریباً  استمربوط به یک مجموعه معماری ( )کف و دیوار خشتیبوده و احتماال این مجموعه  (4049)این کف 

 ةدر نیم ذخیره آذوقه(زیاد برای )به احتمال در تمام سطح ترانشه قابل مشاهده است و همچنین وجود یک خمره 

خشتی در کف تعبیه شده است در ارتباط  ةجنوب غربی که در مماس با دیوار ةشرقی ترانشه و نزدیک گوش
هم یک فضای سكونتی است. اما فاز با یک ساختار کامل و در ارتباط  ةکنندبا این دو ساختار بوده و تكمیل
 ةده که در نیمشسنگی اطالق  ةگوشبه یک سازه راست 1سنگ جدیدومس ةجدیدتر معماری متعلق به دور

سانتیمتری و در ضلع  485ترین سطح این لوکوس در ضلع شرقی در عمق جنوبی ترانشه قرار گرفته است. باال
مبنای ترانشه قرار گرفته است. در سطحی موجود در ترانشه، این ساختار  ةسانتیمتری نقط 501غربی در عمق 

)از شرق به چین به ابعاد ده است که از چهار سنگ بدون مالت و خشكهشگوشه اطالق راست سنگی دیوار یک به

سانتیمتر از وسط ضلع شرقی به طرف  (34×  40×  15)و  (57×  32×  15(، )46×  34×  13( و )20×  27×  15غرب )
مرتبط با آن همجوار جنوب با یک کف استقراری  سمت از دیوار این است. شده کشیده ترانشه غربی جنوب گوشه
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این  ،در واقعهستند.  )دیوار و کف(ای از یک ساختار معماری دو این ساختارها مجموعه هر قوی احتمال به و است

است که دارای یک بافت متراکم خاکستر و ذغال  4042 معماری ةساز یافتةشكل همروی متعدد هایکف لوکوس
 20ترین کف لوکوس مذکور یمشاهده است. قدیم های آن به وضوح قابلکه این وضعیت در سطح کف است

فضای مسكونی داخل لوکوس  ،سنگی است. لوکوس مذکور که در واقع ةاز سطح تراز ساز ترسانتیمتر پایین
های استقراری درون استقراری مختلف شكل یافته است. کف ةاست از انباشت سه دور چین(سنگ ة)دیوار 4042

. اما در ضلع شمالی ساختار هستندمتمایز  این لوکوس با سطوحی از مواد ذغال شده و دوده گرفته شده کامالً

گردد که همگی این ساختارها در ارتباط با ای بدون ابعاد خاص مشخص میمعماری چینه ةیک سازسنگی 
ساختار اول  ؛آشكار گردید 2سنگ جدیدومس ةدو ساختار معماری از دور ،در مجموع. هستند های سنگیسازه

اند. واقع شده IVشده است که در ضلع شمالی و در میانه ترانشهاز هم اطالق  جدا و متفاوت معماری ةساز دو به
گوشه است که به صورت مورب از ضلع اول که در ضلع شمالی قرار گرفته مربوط به یک دیوار راست ةساز

پهنای ،  56شود. وضعیت معلوم این سازه در ضلع شمالی متشكل از دو خشت پهن به طول شمالی شروع می

 5/1تر از دو خشت به پهنای سانتیمتر است. در بین این دو خشت مالتی با رنگ تیره 5-7و ضخامت  33

سانتیمتر است. این سازه در روی  445مبنای ترانشه  ةها از نقطسانتیمتر واضح است. سطح ارتفاع این خشت
اول و لوکوس  ةساز اتساختار دوم که به مواز (.3: 42-5)قرار گرفته و با آن محدود شده است  4035لوکوس 

ای مربوط به سازه بسیار که به احتمال شدهای واضح اطالق ای با بافت کلوخهقرار گرفته به توده 4035
شرقی شروع  ةسانتیمتر از ضلع شمالی از دیوار 20ای بوده است. این لوکوس به فاصله معماری با ساختار چینه

 130یابد. طول این سازه از ضلع شرقی خشتی امتداد می ةو ساز 4035موازی با لوکوس  ةترانش ةشده و تا میان
تر سانتیمتر است. اما کمی عمیق 15ترین قسمت سانتیمتر است. ضخامت این سازه در ضخیم 35و پهنای آن 

مبنای  ةسانتیمتری از نقط 455-495گوشه یک سطح بسیار ضخیم سفالین در عمق خشتی راست ةاز این ساز
که طوریهب ؛مورد استفاده قرار گرفته است سفالی فرشکف یک عنوان به رسدمینظربه که گرددمی آشكار ترانشه

سنگ جدید ومس ةاز دورآمد. دستقطعه سفال شاخص به 1347متر چیزی بالغ بر  2×2از یک فضای محدود 

 ةبه دست آمد. فاز اولی ،نیز تنها یک ساختار که آن هم به احتمال زیاد متعلق به یک کوره یا اجاق است 3
یک سازه  قوی به احتمالیا حرارتی  ةشامل یک ساز ،Iارس -کورا ةو در دور IVمعماری فصل دوم در ترانشه 

مبنای ترانشه شروع  ةسانتیمتری نقط 318دیده( است که سطح باالیی این اجاق از عمق مدوری )اجاق حرارت
سانتیمتری ادامه یافته است. این ساختار که به احتمال فراوان یک اجاق مرتبط با ساختار  340ده و تا عمق ش

 باشد.می ()عمق تیمترنسا 25و )قطر( متر سانتی 70بوده است دارای ابعاد  (4023)لوکوس اطراف خود 

    های این دوره را به نمایش ترین معمارییكی از بهترین و شاخص IVاما فصل دوم کاوش در ترانشه
که یک ساختار  نمایان ساخت IVهای فوقانی ترانشه عمودی الیه را درارس  -کورا IIساختار فاز  گذارد. اینمی

شكیل شده است که با فرد معماری خود از چندین بخش تبهاین ساختار منحصربی نظیر از این دوره است. 
 ییباال سطحرا به خود اختصاص داده است.  4012تا  4006های عنوان لوکوس IVگیری در ترانشهتوجه به قرار

 افتهی ادامه یمتریسانت 245 عمق تا و دهش شروع ترانشه یمبنا ةنقطاز  یمتریسانت 224 عمق از لوکوس نیا

 این ة این لوکوس خود شامل چند الیه انباشت فرهنگی است که در ارتباط با یكدیگر بوده و هم .است
هایی بوده که در طی یک رویداد صورت گرفته است. این انباشت مربوط به قطعات ها حاکی از فعالیتانباشت

 ةها در گوشظروف مختلف سفالی است که در تمامی سطح ترانشه پخش شده است. تجمع این سفال ةشدپهن
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ای الیه یه مربوط به انباشت سفال()الدر زیر این الیه های ترانشه است. قسمت ةشمال غربی ترانشه بیشتر از بقی

ترین و شود. مهمتوجه از انباشت خاکستر وجود دارد که در تمامی سطح ترانشه دیده میضخیم و قابل
های )سنگهای کارشده مذکور سنگ ةهای دیگر الیای است و از یافتهاین الیه مهر استوانه ةترین یافتشاخص

سازی است که در زیر دو مربوط به کف (4006) ترین بخش لوکوسالیه و مهمسومین است. ها( وردنه کنار ساج
پز بوده وهای پختهای مختلف برای فعالیتای از سازهقبلی قرار گرفته است. این کف مربوط به مجموعه ةالی

سازی ضخیمی از خاک رس نخست کف ،شود. برای اجرای این سطحمیاست که در تمام سطح ترانشه دیده 

)در بیشترین  سانتیمتر 3بعد روی این سطح به اندازه  ةریز ساخته شده و در مرحلتمیز شده و با بافت دانه

 mm)و  (mm 12 × 18)و  (mm 12 × 32)و  (mm 23 × 34)) های شن درشت در اندازهای مختلفبا دانهقسمت( 

سانتیمتر  5 ةضخیمی به اندازة الیسازی شده و روی آن با شفته ((mm 7 × 9)و  (mm 12 × 14)و  (15 × 12
جنس خشت( پوشانده و سپس حرارت  )در بیشترین قسمت( از گل )ترکیب خاک رس با تمپر آلی یا همان

، 4007های . سطح مذکور پس از حرارت به یک کف سفت سفالی تبدیل شده است. لوکوسشده است داده

درون این ساختار (. 45-5)تصویر ی از این لوکوس هستند ئدر ارتباط و جز 4012، 4011، 4010، 4009، 4008
یک دارای کارکرد خاصی است. با توجه به ساختار کلی این بنا به نظر های مختلفی وجود دارد که هربخش

تر درون یک کومه یا رسد که این سازه به احتمال زیاد فضای درونی یک ساختمان و یا به احتمال قویمی
... همگی پز، یک سكو ووآن شامل تنور و ادوات مرتبط با پخت ةدهندکه اجزاء تشكیل چادر ایالت است چرا

. خود بیانگر ق.م 2800ای با قدمت حدود شدن یک مهر استوانهنماید. یافتهدرون یک چادر ایالت را ترسیم می

 . (11)تصویر دهد بار در این دوره رخ می، چیزی که برای اولیناستسری تحوالت در این دوره یک
توان به چندین دوره نسبت ة نسبی میرا با توجه به مقایس آنهاکه  بودی این ترانشه سفال ها یافتهعمده 

، I ارس -یا کورا گیری شكل مرحلة هایسفال (II، 2 ارس -اکور ةدور یها سفال (1 داد:
سنگ ومس یها سفال (103

 تپه کول محوطةبندی اساس تقسیم توان بررا می ها سفال: این نوع 2سنگ جدیدوی مسها سفال (4، 3جدید
ای( ی با نقش شیاری )شانهها سفالریلی، ی لبهها سفالی خاکستری با نقش افزوده، ها سفال :دکربندی طبقه

شامل  ها سفال: این نوع 1جدید  سنگووع مسی نها سفال (5فرهنگی است،  مرحلةهای این ز شاخصهاکه ... و
 و قرمز ی منقوشها سفالاند که در بین آنها ی با تمپر ترکیبیها سفالی منقوش با تمپر کاه و یا ها سفال

 تا 4039های ی حاصل از لوکوسها سفالهای این دوره است. شود که از شاخصهمی دیدهنخودی  منقوش

/ سنگ انتقالیومسی نوع ها سفال (6 .(9)تصویر  کردرا آشكار  1سنگ جدیدوسی شاخص نوع مها سفال 4052
ی شاخص نوع منقوش دالمایی است که ها سفالعمدتاً شامل  ها سفال: این نوع سنگی قدیم )دالما(ومس

ی منقوش با تمپر کاه یا ها سفالشامل  ها سفالاین نوع  .این منطقه از شمال غرب ایران است ةشاخص
ی این دوره ها سفالترین نوع ی منقوش قرمز شاخصها سفالاند که در بین آنها ترکیبیی با تمپر یها سفال

ه محوطفقدان سایر تزئینات معروف دالمایی در این  تپه کولدالما در  ةدور بارةترین نكات دراست. از شاخص
 .(10)تصویر  خص نوع دالمایی را آشكار ساختندی شاها سفال 4077تا  4053های است. لوکوس

اشاره کرد. تمامی ابزارهای سنگی  ترانشه این در سنگی ابزارهای فراوانی به توانمی مذکور، یها سفال بر عالوه

تغییر یافته است. های مختلف نوع منابع آنها تا حدودی اند و تنها در دروهاین ترانشه از جنس ابسیدین بوده
توان به وار است. عالوه بر ابزار سنگی میابزار است ةبر تراش ابسیدین روی دوره این مردمان سازیابزار سنت عمده

کوچک مفرغ در  ةی باالی این ترانشه اشاره کرد. یافت شدن تنها دو نمونها الیهمفرغ در  از مردمان این ةاستفاد
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ات دارد. به بر شناخت این مردمان از فناوری استفاده از این فلز یفوق گواه ةی فوقانی و میانی ترانشها الیه

 )مانند سنگ ساب و پاشنة در سنگی(شامل اشیاء گلی و سنگی زندگی  ةء روزمرچند شی ،شده ر از موارد اشارهغی

 .کرد اشاره نیز حیوانی غنی و فراوان استخوانی های داده وجود به باید اینها بر عالوه .آمد دستهب ترانشه این از نیز
متر به  10.40در عمق  ،متر 11روز کاوش و کار میدانی و با برداشت خاک در حدود  50بعد از  IVةترانش

سنگ انتقالی/ ومس ةمتعلق به دور همحوطاستقراری این  ةدور نخستیند که شخاک بكر رسید و مشخص 
، 1د سنگ جدیوی مسها دورهدالماست،  ةکه متعلق به دور VIII ةسنگی قدیم بوده است. به غیر از دورومس

ای و سطح کاهی شاخص این دوران ی نوع شانهها سفالی شاخص نوع پیزدلی و ها سفالیی با ها دوره 3و  2
 آمد. دستهب تپه کول IVةنیز از کاوش ترانش

سنگ ومس ةگذار از دور فرآیند ، تبیینآن بود به پاسخ پی در تپه کول دوم فصل کاوش که پرسشی ترینمهم
 IVةد. آثار موجود در ترانششحاصل  بود که در طی این فصل نتایج مهمی در این زمینهجدید به مفرغ قدیم 

اتفاق افتاده است. گذاری  Iارس -به کورا 3سنگ جدیدومس ةرساند که از دور اثبات واقعیت را به این

 و مس ةدور و ق.مI (3400-3000)ارس -کورا مرحلة دربارة تپه کول محوطة در شدهانجام مطلق هایگذاری تاریخ
های گذاری تاریخعدم  به دلیل این شاید و ددهمی نشان را ساله 300-200 ةوقف ق.م(3700-3900) 3جدید سنگ

 ةهای دورتداوم در سنتی معماری نشان از ها دادهی سفالی و نیز ها دادهکه هم ؛ چراکافی از این دوره است
تأمل دیگر تداوم ة قابلهای رادیوکربن، نكتگذاریعالوه بر تاریخ .دارند 3سنگ جدیدومس ةیعنی دور ،قبل
زیاد ی با تمپر کاه ها سفالکه وریط؛ بهاست Iارس -کورا ةدر دور 3سنگ جدیدومس ةی سفالی دورها داده

نخجوانی در  ةبا دست (Black-Burnished Ware) سیاه براق -های خاکستریبه همراه سفال (های کاه روسفال)
ارسی است. این  -کورا ةکه نشان از تداوم سنت قبل در سنت فرهنگی بسیار گسترد آمد دستهیک لوکوس ب

   شمال غرب ایران و قفقاز جنوبی است. اگر این  شناختی باستانله یكی از ابهامات اساسی فرهنگی و ئمس
 ةلئبه مسما را این خود  ،را بپذیریم Iارس -و کورا 3سنگ جدیدوزیستی مشترک دو سنت فرهنگی مسهم

سنگ واز داخل خود اقوام بومی و محلی مس Iارس  -ااحتمال فراوان فرهنگ کور که به کندرهنمون می یمهم

 و جای تأمل فراوانی دارد. استالبته این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری  ؛ده استشمشتق  3 جدید
از  آمده  دست  بههای ای است که جزء نادرترین نمونه، مهر استوانهتپه کولفصل دوم کاوش  ةترین یافتمهم

ترین دهد که یكی از قدیمینشان می IIارس  -ی کوراها الیهاین مهر در  شدن پیدااست.  ارس -فرهنگ کورا
 هارس ب -کنون هیچ مهری از فرهنگ کوراتر اینكه تاة جالبای در منطقه است. نكتهای مهر استوانهنمونه
است که در نوع  آمده  دست  بهای و استامپی دو نمونه مهر استوانه ،تپه کول محوطةو تنها از است نیامده  دست

 در خاص هاییدگیچیپ از نشان ارس -کورا II ةدور به مربوط یااستوانه مهر شدن افت. یندنظیرخود بی
 به ورود و تحول ةآستان در جامعهدهد که نشان می و دارد دوران نیا جوامع یاقتصاد و یاجتماع ساختار

 گواه نینهمچ آثار نوع نیا. کنندیم ادی ارس -کورا ةدور عنوان به آن از که بوده است یدیجد یهایدگیچیپ
 .اندمیقد مفرغ به دیجد سنگومس ةدور از یجیتدر راتییتغ

ه محوطد که اطراف شبكر مشخص  خاک عمق تا حفاری با که است دشت گذاریرسوب یگرد ةاشار قابل ةنكت

 گذاری داشته است. متر رسوب 7-6ه درحدود محوطگذاری دشت بوده و دشت اطراف رسوب أثیرتتحت شدتبه
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 های فصل اول و دوم  تپه براساس کاوش بندی محوطة کول: دوره1جدول 

Kul Tepe 
Periods 

Cultural Phases Range 
(cal BC) 

VIII Early Chalcolithic (Dalma) 5000 — 4500/4400 

VII LC1: Pisdeli /Hasanlu VIII = Post-Ubaid period 4500/4400 — 4350 

VIB LC2: Chaff-Faced 4350-4000 

VIA LC3: Chaff-Faced 4000-3750 

V Kura-Araxes I 3400/3350-3000/2900 

IV Kura-Araxes II, III 3000/2900-2600/2500 

III Middle Bronze Age (Urmia Ware) 2600/2500-2200 

II Iron Age III, Urartian 8
th
-6

th
 c. 

I Achaemenid 5
th
-2

th
 c. 

 ایرشتهمیان مطالعات و آزمایشگاهی مطالعات انجام و هادیشهر ةتپکول محوطةین فصل کاوش . نخست5
 (Radiocarbon Datesن )رادیوکرب گذاری تاریخ -

با توجه د. شنمونه از فصل دوم کاوش برداشت  101از فصل اول و  گذاری تاریخ برایغال زنمونه  47مجموع  در
 ةبنیادین در منطق هایپرسشپاسخ به  برای شهرهادی ةتپ کول محوطةفصل کاوش و دومین ین نخستبه اینكه 

ی ها الیهنمونه از  16مطلق رادیوکربن مرتفع گردد.  گذاری تاریخد تا این مهم با شسعی  ،شمال غرب ایران بود
اس آرانسی ةسسؤآنالیز به م برایسنگ جدید و مفرغ قدیم ومس ةی مربوط به دورها الیهمختلف و عمدتاً از 

(CNRS)  دپارتمان مهندسی نوآوری دانشگاه سالنتو ایتالیافرانسه و ( Dipartimento di Ingegneria 

dell’Innovazione - Università del Salento) تعیین قدمت  مرکز و به(CEntro di DAtazione e 

Diagnostica) ها سعی بر این است تا . با انجام این نمونهنتایج آن در جدول زیر آمده است که فرستاده شد
 د. شومورد بحث تا حدودی روشن  ةشمال غرب ایران در دور نگاریگاهمشكل 

 تپه شده از فصل اول و دوم کاوش کولهای مطلق انجامگذاری : تاریخ2جدول 

Period Phase 
Trench 
IV 
Locus 

Depth 
(m) 

Lab. ref. BP cal BC (95,4%) 

VIII Early Chalcolithic (Dalma) 4077 10.40 LTL-14991A 5939 ± 45 4934-4718 

VIB LC2: Chaff-Faced 4026 3.48 LTL-14990A 5232 ± 35 4226-3965 
VIA LC3: Chaff-Faced 4025 3.36 LTL-14989A 5110 ± 45 3988-3791 

V Kura-Araxes I 4024 3.30 LTL-14446A 4371 ± 45 3270-2890 
V Kura-Araxes I 4022 3.08 LTL-14445A 4465 ± 45 3350-2940 

IV Kura-Araxes II-III 4006 2.41 LTL-14444A 4129 ± 50 2880-2570 

Period Phase 
Trench 
III 
Locus 

Depth 
(m) 

Lab. ref. BP cal BC (95,4%) 

VIII Early Chalcolithic (Dalma) 3028 7.80 LTL-13047A 5647 ± 50 4594 – 4359 
VII LC1: Pisdeli / Hasanlu VIII 3022 4.55 LTL-13046A 5590 ± 40 4494 – 4350 

VIB LC2: Chaff-Faced 
3018 
3014 
3008 

3.43 
2.35 
1.20 

Ly-10439 
LTL-13045A 
Poz-61372 

5360 ± 30 
5350 ± 35 
5335 ± 30 

4326 – 4056 
4322 – 4053 
4260 – 4050 

VIA LC3: Chaff-Faced 3005 0.53 LTL-13047A 5230 ± 45 4228 - 3962 

Period Phase 
Trench II 
Locus 

Depth 
(m) 

Lab. ref. BP cal BC (95,4%) 

VIA LC3: Chaff-Faced 
loc.2055 
loc.2053 

14.45 
13.51 

LTL-13043A 
Poz-61373 

5126 ± 45 
5065 ± 30 

4037 – 3797 
3956 – 3792 

V 
Kura-Araxes 
I 

loc.2044 
F2036 

11.45 
10.78 

LTL-14447A 
LTL-13042A 

4430 ± 45 
4502 ± 45 

3340 – 2920 
3358 – 3030 

IV 
Kura-Araxes 
II-III 

loc.2030 5.25 Ly-10440 4175 ± 30 2884 – 2638 

III Middle Bronze (Urmia Ware) loc.2020 3.34 Poz-61374 3845 ± 30 2456 – 2204 

II Iron Age III / Urartian loc.2009 1.42 Poz-61376 2170 ± 30 360 - 116 

Period Phase 
Trench I 
Locus 

Depth 
(m) 

Lab. ref. BP cal BC (95,4%) 

III Middle Bronze (Urmia Ware) 1036 3.30 Poz-61377 3985 ± 30 2576 - 2462 
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 نتیجه. 6

 ةآن متعلق به دور شناختی باستانهای ای است که نهشتهچند دوره محوطة تپه کول د،شاشاره گونه که همان

و مفرغ قدیم، میانی و  (3و  2، 1سنگ جدید و)مسسنگ میانی و جدید وقدیم )دالما(، مسانتقالی و سنگ ومس

متر ارتفاع از سطح  19دارای که  تپه کول محوطة، اورارتویی و هخامنشی است. IIIجدید و نیز عصر آهن

چرا که این  ؛است داشتهجنوبی رود ارس  ةدر حاشی الجیشیسوق یموقعیت ،های حاصلخیز اطراف استزمین

ت میانی ارس را به ارتفاعا ةکه دربود گرفته  میانی ارس قرار ةهای در ترین راهبر سر راه یكی از مهم همحوط

حورهای ترین ممهمهای فرعی زیرشاخهتپه همچنین در کنار یكی از . کولردکقفقاز جنوبی متصل می

. دشوخراسان بزرگ و یا راه ابریشم معروف یاد می ةعنوان جاد که از آن به داشت غربی قرار -مواصالتی شرقی

های راه جادهو چهار که مرکز مناطق مرتفعیی گرفته است؛ جا وسیعی قرار ةدر نزدیكی در تپه کول محوطة

. این موقعیت استراتژیک سازدالنهرین مرتبط میاصلی است که فالت ایران را به آناتولی و قفقاز و نیز به بین

 .برخوردار باشدمنابع غنی مانند مس، ارسنیک و نمک  ازگیرد زمانی که تری به خود میرنگنقش پر

و نیز وجود آثار بسیار ارزشمند از  تپه کول محوطةسنگ جدید در ومس ةشدن آثار دوربا توجه به یافت

 هایپرسشسنگ جدید به مفرغ قدیم ومس ةدورانتقالی از  مرحلةو نیز وجود I ارس -کوراو گیری شكل ةدور

و مناطق  تپه کول جدید سنگومس آثار بین ایفرامنطقه هایشباهت به توجه با است. مطرح مینهز این در بسیاری

دلیل اطالعات اندکی که در شمال غرب  هجزیره و نیز ب ةالنهرین، منطقوار مانند شرق آناتولی، شمال بینجهم

 ؛های منظم سود جستنگاری الیههای معروف با همحوط از نسبی ةمقایس برای باید ،دارد وجود زمینه این در ایران

تپه در شرق آناتولی، ارسالن تل زیدان، الترکمن،همام محوطة تپه،نورشون براک، تل گاورا، ةتپ مانند هاییهمحوط

هایی همحوط ؛(سی ةاوچوالر تپ و نخجوان ةتپ کولمانند )نخجوان و قفقاز جنوبی  ةمنطق در موجود هایهمحوطو عمده

تبیین وجودی فرهنگ  برایانجام گرفته است. همچنین  آنهادر  شناختی باستانکه چندین دهه مطالعات 

 .فرهنگی هستیم ةبیشتر در این حوز ةو مقایس ها بررسینیازمند  نیز آن گیری شكل فرآیندارس و نیز  -کورا

در  (Early Complex Societies) پیچیده ةجوامع اولی ةتوسع بارةای که درگسترده هایپژوهشپی  در

 ;Algaze, 1993) است گذشته صورت گرفته ةالنهرین در طی چندین دهشمال سوریه و شمال بین

Rothman, 2001; Postgate, 2002 & Butterlin, 2003)، اطق مرتفع در پویایی تبادالت به نقشی که این من

 ,Frangipane, 1993; Marro) ده استشاشاره بسیار  ،اندی اجتماعی بازی کردهای و ظهور پیچیدگمنطقهبین

1997; Frangipane, 2001; Helwing and Özfirat, 2005; Fazeli and Sereshti, 2005 & Marro, 2007 .) 
در  ویژهبه ،ی پستاها و زمینهو دشت تبادالت بین مناطق مرتفع دربارةمطالعه  یكی از موضوعات مهم مورد

رسد مینظریعنی فرهنگ اروک به ،النهرینکه نهاد فرهنگی جنوب بینزمانی ؛جدید استسنگ ومس ةطی دور

آیا : مطرح است پرسشچندین  زمینههای زاگرس توسعه یافت. در این های توروس شرقی و کوهکه تا دامنه

 در امتداد وب ارتباطات تجاری و مناطق مرتفعی که در چارچ النهرینیبین -های سوریارتباطی بین دشت

های ع با حضور تعداد کمی از سكونتگاهگونه که این موضوهمان ؛اند وجود داردگرفته های خاصی قرارراه

پیشنهاد  افرات علی ةدر حوض جیک ةتپ محوطةکنگاور یا  ةگودین در در ةاروکی در مناطق کلیدی مانند تپ

 فرآینددر  ،گیردمی آنها قرار ةدر زمر تپه لکوهایی مانند همحوط؟ یا اینكه این مناطق مرتفع که شودمی

گونه همان ؛داشته باشند النهرین()بیناینكه هیچ ارتباطی با جنوب  بدون ،اندپیچیدگی بین جوامع خودشان بوده
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کند؟ یا به عبارتی دیگر این جوامع موجود در ید مییاین موضوع را تا VII ةتپی استقراری ارسالنها الیهکه 

 النهرینی متحد و یكپارچه شدند؟بین -رتفع تا چه حد با جهان سوریمناطق م

به  دارند؛منظمی  نگاری الیهوجود دارند که  ازاگرس و فرات علی ةها در منطقهمحوطتنها شمار اندکی از 

مانده است. موضوع  پاسخها، بیپرسشبسیاری از این  ،سال سیدلیل هنوز بعد از گذشت نزدیک به  همین

بسیار مبهمی که  ةپدید ؛االت اساسی و بسیار مبهم استؤارس است که از دیگر س -منشأ فرهنگ کورا ،دیگر

اینكه : فلسطین نیز رسیده استم ق.م به مرکز آناتولی و حتی تا سوو  چهارم ةگسترش آن در طی هزار ةدامن

 ةقفقاز در طی نیمو  شمال غرب ایران ةارس از فرهنگ محلی مس و سنگ جدید در منطق -کورا ةآیا پدید

رو هستیم که همراه با همستقل و جداگانه روب ییافته است؟ یا اینكه ما با نهاد نشئتچهارم ق.م  ةاول هزار

ای که توسعهی فرآیندارس در طی  -جوامع کورا ،هرحالاقتصادی خود توسعه یافته است؟ به -پویایی اجتماعی

سنگ جدید در قفقاز، ومس ةبه تدریج جایگزین جوامع دور ،استه انجامید طول سال به هزارچیزی در حدود 

های و تطور فرهنگ گیری شكلدرک ما از  ،حقیقت در (.Marro, 2005)و شمال غرب ایران شدند  آناتولی شرق

این است  ،ولی آن چیزی که مسلم است ،و شمال غرب ایران بسیار ناچیز است یجنوب قفقاز سنگ جدیدِومس

النهرینی در بین -های سوریهای مناطق مرتفع و تمدنخیر نشان داد که روابط بین فرهنگا هایپژوهشکه 

 Abedi et)شد آن چیزی است که در گذشته تصور میتر و مشهودتر از سنگ جدید بسیار قویومس ةطی دور

al., 2014; Abedi et al., 2015; Marro, 2000, 2007, 2010, 2012 & Lyonnet, 2000 )،  این اما معنی

النهرین به قفقاز و شمال غرب ایران هایی از شمال بین...( گروهچیست؟ آیا ما با مهاجرت )فصلی یاارتباطات 

  ؟شودارزیابی  دوباره های مناطق مرتفعتعریف ما از فرهنگ یا فرهنگ باید کلیبه اینكه یا یم؟امواجه

 :گرفتبه چندین دلیل مورد کاوش قرار تپه کول محوطة، گفته شدمواردی که  براساس

  ؛گیرنداز آن قرار می بالفاصله بعدی مفرغ قدیم ها الیهسنگ جدید که وی فرهنگی مسها الیهوجود 

 بین این دو دوره انتقالی ةنام دوره ای بدلیل وجود دورهه ب ،تر از اینمهم.  

کلی در قفقاز بسیار طورهغرب ایران و ب ای در مناطق مرتفعی مثل شمالهای چند دورههمحوطگونه  این

سنگ جدید و مفرغ باشند بسیار ومس ةی فرهنگی هر دو دورها الیههایی که دارای آثار و همحوطنادرند و 

سی اشاره کرد که از این  ةمعروف اوچوالر تپ محوطةتوان به هم می تپه کولجوار اندک است. در مناطق هم

توان به نخجوان می ةدر منطق ،سی ةآید. عالوه بر اوچوالر تپمی شمار های کلیدی بههمحوطحیث جزء 

 .(Bahshaliyev, Marro and Ashurov 2010: 85) نیز اشاره کردی جس، خلج و عرب ینگیI ةتپ کولهای همحوط

از هر دو های ترکیبی نشانه بایی ها سفال تپه کول محوطة IVو  III هایاز ترانشه آمده دست بهدر بین آثار 

سفالی را  اند. احتماالً این گروهِکه تا حدودی ناشناخته مانده وجود دارند سنگ جدید و مفرغ قدیمومس ةدور

حدس اند که  I ارس -و کورا گیری شكل مرحلةانتقالی یا همان  مرحلةکه متعلق به  دانستگروهی  توانمی

که اگر این  اندسنگ جدیدویعنی مس ،تری قدیمیها سفالمحلی  ةتوسع ی ازی جدیدترها سفالها این زنندمی

از قفقاز جنوبی منشأ گرفته  ممكن استارس  ـ این را هم پذیرفت که فرهنگ کورا توانمی ،فرض را بپذیریم

این است که  ةدهندانتقالی، احتماالً فقط نشان مرحلةو ترکیبی یا همان  یمخلوط یا اینكه این تولیداتِ ،باشد

واردان با خود اند که تازهگرفته جدیدی قرار فناوریهای ثیر ویژگیأتسنگ جدید تحتومس ةسفالگران دور

تدریج تا مرکز به ارس از قفقاز جنوبی -فرهنگ کورا توان گفتمی ،اگر این فرض جدید را بپذیریم .اندآورده
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 سوم ةهزار نخست ةق.م و نیم چهارم ةدوم هزار ةطی نیم کراک()خیربت و فلسطین گودین(  ة)تپآناتولی، زاگرس 

تدریج جایگزین هگرفته شود که ب نظر زا دربرون ایعنوان توسعهتواند بهاین می و یافته استق.م گسترش 

 .شدشرق آناتولی سنگ جدید در سرتاسر قفقاز، شمال غرب ایران و وجوامع مس

 مرحلةدارای  قفقاز جنوبیموجود در  محوطةنیز مانند چند  تپه کول محوطةرفت گونه که انتظار میهمان

گرفتن در گذرگاه و قرار تپه کول محوطةدلیل موقعیت خاص ه است و نیز ب I ارس -کوراو فرهنگ  گیری شكل

 هایهمحوط ترینکلیدی از یكی عنوانبه همحوط توان از اینمی ،شمال غرب و داخل فالت ایرانقفقاز جنوبی به 

عصر مفرغ شمال غرب ایران نام برد که نقش بسزا و کلیدی در انتقال این فرهنگ به داخل فالت ایران داشته 

 این فرهنگ هستیم. آغازین مراحلعصر مفرغ شاهد ظهور  محوطةکه تنها ما در چند چرا ؛است

سنگ ومس یها الیه هک دارند تعلق قدیم سنگومس ةدور به همحوط یها الیه نخستین که داد نشان کاوش این

 ةگونه وقفهیچ کاوش طی در اند.گرفته شكل نروی آ Iارس  -کوراو فرهنگ  گیری شكل مرحلةمیانی، جدید و 

 است اتفاق افتاده همحوطانتقال در  مرحلةاین  ؛شدسنگ جدید و مفرغ قدیم مشاهده نوفرهنگی بین آثار مس

اند و بیرون آمده تپه کولسنگ جدید واز درون بافت اقوام مس بسیاربه احتمال  )مفرغ قدیم( ارسی -کوراو اقوام 

 را تداوم نوعی کاوش فصلاولین و دومین  شناختیِ باستانای بین این دو دوره وجود نداشته است. شواهد وقفه

عنوان که به تپه کولمناطقی مانند  دررسد مینظرهدهد و بنشان می قدیم به مفرغ جدید سنگومس ةاز دور

های کوره نمهاجرتی صورت نگرفته است. با توجه به یافت هستند،ارس  -مناطق اولیه و منشایی فرهنگ کورا

و برخی  ها سفالکه  کردتوان اذعان این مسئله را می ،ی عصر مفرغها الیهدر  همحوطسفالگری و ذوب فلز در 

اگر  و مهاجرتی صورت گرفته این پرسش که آیا اما پاسخ به ،اندشدهتولید می همحوطاز آثار شاخص در خود 

این موضوع را  مطالعات تكمیلی لذا و آیدبرنمیی اندک ها کاوشاین  از عهدة؟ بوده است صورت گرفته، چگونه

 به که است موضوع این ،است درکقابل  همحوط شناختی باستانآنچه از شواهد مادی  ، لیكناثبات خواهد کرد

 تشكیل سنگ جدید بیرون آمده و جوامع مفرغ را واقوام مفرغ قدیم از درون بافت اقوام مس قویاحتمال 

 .شوددیده نمیدر این مناطق  رگذا مراحلبه همین دلیل هیچ آثاری از کشمكش در  ؛اندداده

بدون وقفه در  محوطةسنگ جدید و مفرغ قدیم، استقرار در ومس ةعالوه بر آثار بسیار مهم و غنی از دور

 ةهیچ آثاری از دور نگاری الیهیابد. در برش امه میی نوع ارومیه ادها سفالمفرغ میانی و جدید با ظهور  ةدور

ی ها الیهترین وارد شده است. فوقانی IIIدوران عصر آهن به  ایبا وقفه همحوطنیامد و  دست هب IIو  Iآهن 

است. پس  (Hasanlu IIIB-A)فراهخامنشی  -اورارتویی و در نهایت هخامنشی ةنیز شامل آثاری از دور همحوط

ی ها بخشی تاریخی و اسالمی در ها دورهو هیچ استقراری در  شودمیکلی ترک هب همحوط ،از این دوران

 قابل مشاهده نیست. آنمختلف 

سنگ جدید به ومس ةگذار از دور فرآیندچگونگی تبیین طی فصل دوم کاوش که عمدتاً معطوف به در 

 (4)تصویر مفرغ قدیم  ةمعماری از دور مرحله 15اعم از  ،آثار بسیار ارزشمندی ،بود همحوطمفرغ قدیم در 

شیاء مفرغی های حیوانی شاخص، اچون پیكرکسایر اشیاء ویژه  وی این دوره ها سفالهمراه طیف وسیعی از 

شده از فصل دوم کاوش عبارت ترین اثر یافتشاخص  (.6)تصویر آمد  دست به IVو  Iهای ... از کاوش ترانشهو

د. با توجه به آثار شارس در این منطقه یافت  -بار از فرهنگ کورانخستینای که برای وانهبود از مهر است

سنگ جدید به ومس ةنشان از گذار از دور ها یافتهسنگ جدید و مفرغ قدیم، ومس ةشاخص سفالی از دور
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ه محوطدر  Iارس  -آغازین و کورا ةق.م برای دور 3300-3600زمانی  ةدارد که باز همحوطمفرغ قدیم در 

 گذاری تاریخنمونه  16مجموع در تپه کولکاوش در از فصل اول و دوم  (.Abedi et al., 2014) تخمین زده شد

 د.کرسزایی ایفاء خواهد شمال غرب ایران نقش ب گاریگاهند که در تكمیل جدول شمطلق انجام 

شناسی دربارة باستاناساسی دیگری  هایپرسشابهامات و  تپه کول محوطةاما نتایج فصل دوم کاوش در 

؛ های بیشتری استهمچنان نیازمند مطالعات و پژوهش روی نهاد کهپیش از تاریخ شمال غرب ایران پیش

سنگ ومس ةآثار هر دو دور تپه کول محوطةاز آنجایی که در دومین فصل کاوش هایی از این قبیل: پرسش

ی شاخص ها سفالبا سیاه براق همراه  -خاکستری -ایی شاخص قهوهها سفالشامل  Iارس  -و کورا 3جدید 

 3سنگ جدید ومس ةدور ی با کاه زیادها سفالکاه رو یا ی ها سفالزمان و در کنار هم طوربه نخجوانی ةبا دست

توان متصور شمال غرب ایران می ةزمانی در منطق ةد، چه نوع تحوالتی برای این بازشدر کنار یكدیگر یافت 

 ةهزار نخست ةقفقاز در طی نیم ةسنگ جدید در منطقوارس از فرهنگ محلی مس -کورا ةبود؟ آیا این پدید

رو هستیم که همراه با پویایی های روبو جداگانه اد مستقلچهارم ق.م منشأ یافته است؟ یا اینكه ما با یک نه

 IIارس  -ی فرهنگ کوراها الیهاز  ایمهر استوانهن با توجه به یافت اقتصادی خود توسعه یافته است؟ -اجتماعی

سنگ جدید به ومس ةو اهمیت این دوران در ارتباط با گذار جوامع این منطقه از دور تپه کولدر فصل دوم 

با  چه تغییر و تحوالتی در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع این دوران رخ داده است؟مفرغ قدیم، 

 مراحلمنطقه در  این مفرغ در شمال غرب ایران، وضعیت آغازینتوجه به گزارش اندک برخی آثار از دوران 

 ةآیا منطق ارس -کورا I ةدور از ارزشمند بسیار آثار نیافت به توجه با است؟ بوده صورت چه این فرهنگ به نخستین

 ؟دانستارس یا مفرغ قدیم  -فرهنگ کورا گیری شكلهای مرکزی عنوان یكی از کانونتوان بهرا می غرب شمال

 نوشتپی
و  488/208/892 به شمارة  شناسیه با مجوز رسمی پژوهشكدة باستانمحوطدر این  شناختی باستانی ها کاوشین فصل نخست. 1

صنعتی ارس  -ة آزاد تجاریسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی و سازمان منطقبا همكاری 
روز فعالیت میدانی به سرپرستی حمید خطیب شهیدی و اکبر عابدی انجام  70به مدت  1389مرداد  20از  اول خرداد تا جلفا 

 د.ش
 ایجاد طبیعی هایبرش و ها الیه در فراوان خاکستر نیز وه محوط از ییها بخش در طاق شبیه بخش چندین وجود به توجه با. 2

ه ب تپه زیاد ارتفاع که معتقدند و است معروف زرتشتی ایهآتشكد عنوانبه شهر هادی نامردم میان در( خاکستر ةتپ) تپه کول شده،
 .  است بوده آتشكده این در آتش ةسال هزار چند بودن برافراشته دلیل

 تاریخ از 262/208/922 به شمارة شناسیباستان ةپژوهشكد رسمی مجوز با شهر هادی ةتپ کول محوطة کاوش فصل دومین. 3
 .رسید انجام به IV و I هاینام به گمانه دو ایجاد با میدانی کار روز 50 مدت به 30/7/1392 الی 10/06/1392

4. LC1: Post-Ubaid=Pisdeli 
5. LC2: Chaff-Faced Ware 
6. LC3: Chaff-Faced Ware 

های پیش از تاریخی در شمال غرب همحوطمعدود  ءجز تپه کول محوطةکاوش  است که این شوداشاره  بایدجا ای که در اینكتهن .7
صورت هدفمند و با هسال ب سییعنی بعد از گذشت  ،و مخصوصاً در استان آذربایجان شرقی است که بعد از انقالب اسالمی ایران

بخشی سد اتهای نجمربوط به پروژه بعد از انقالب ةشدی انجامها بررسیها و ؛ چراکه اغلب حفاریانجام یافته است پرسشطرح 
 آنها را تا حدودی کاهش داده است. دادن احتمال، دقت در انجامبه ها کاوش اجرایبوده و سرعت در 

8. Hasanlu IIIB, A 
9. Black-Burnished Ware 
10. Proto-Kura-Araxes/Kura-Araxes I= Kul Tepe V 
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: 2-1تپه )دید از شمال(؛ : دورنمای محوطة کول1-1تصویر 
تپه در شمال غرب ایران و موقعیت قرارگیری محوطة کول

 های اشاره شده در متنمحوطه

 

 

 

 

 

 

کورا  IIIو  IIآمده از دورة دستهای معماری به: سازه4تصویر 
 تپهکول IIو  Iارس در ترانشه های  –

 
 
 

 

آمده از فصل اول و دستهای حیوانی به: نمونة پیکرک6تصویر 
 تپهدوم کول

 

 تپهارسی کول –های شاخص نوع کورا : سفال5تصویر 

 

های ایجادشده در فصل اول و تپه و گمانه: نقشة توپوگرافی کول2تصویر 
 دوم کاوش

 

 در دامنة جنوبی تپه Iنگاری ترانشة پلکانی : برش الیه3تصویر 
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 دالما ،VIII تپهکول نوع های سفال نمونه: 10 تصویر

 ، پیزدلیVIIتپه های نوع کولسفال: نمونه 9تصویر 

 

 IIIو  IIهای نگاری ترانشه: برش الیه7تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 تپهکول IVو  Iهای نگاری ترانشه: برش الیه8تصویر 
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 تپهکول از آمده دستهب ای استوانه مهر تصویر: 11 تصویر

 منابع
 . زنیرا ،ران ه ت.  ی یافیرا غ ج ، یخیار ت  اع از اوض  یا ه وع م ج : م یرق ش  ان جیا آذرب  ه ب  نگاهی (،1369) رجیا ، یان ت سیار س ش فا

 . نیس ورح پ ،زیر ب ت،  ان جیا آذرب  یخیار ت  یا ه ه ع ل ق (، 1383) روز ه ب ، یاچ ام خ

نشده، چاپ، «شهر هادی تپه کول محوطةگزارش مقدماتی اولین فصل کاوش »(، 1390عابدی )اکبر  و شهیدی، حمیدخطیب
 دستی و گردشگری آذربایجان شرقی.آرشیو سازمان میراث فرهنگی صنایع 

 تپه کول محوطة شناختی باستانگزارش مقدماتی اولین فصل کاوش » (،1391)شهیدی حمید خطیب و عابدی، اکبر
ارس و حضور هخامنشیان در شمال غرب  -، حاشیه جنوبی رود ارس: شواهدی نو از دوران مس و سنگ، فرهنگ کوراشهر هادی
 ، تهران.شناسی کشورگردهمایی ساالنه باستانیازدهمین ، «ایران

 یها یافته تحلیلی -تطبیقی مقایسه و جلفا تپه کول محوطة شناختی باستان یها داده تحلیل و بررسی»(، 1390عابدی، اکبر )
 دانشگاه تربیت مدرس.دانشكده علوم انسانی، کارشناسی ارشد،  ةنام، پایان«جوارهم مناطق با آن

نشده، آرشیو پژوهشكده چاپ، «شهر هادی تپه کول محوطةگزارش مقدماتی دومین فصل کاوش »(، 1393) ـــــــــــ
 شناسی کشور.باستان

دانشگاه تربیت دانشكده علوم انسانی،  دکتری، ةنامپایان، عصر مفرغ قدیم در شمال غرب ایران(، 1384عمرانی، بهروز )
 مدرس.

، مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث تهران نشده،چاپ، «ها و تحقیقاتهای بررسیگزارش»(، 1346اهلل )فرد، سیفکامبخش
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