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Abstract 
Tepe Balan is one of the five ancient tepe that has been excavated as part of Sardasht dam’s 

salvage project. More than 900 diagnostic pottery pieces have been found during the first 

season from all the trenches, all the pieces used for this study. Since the site has just one period 

of settlement and so the pottery data is important. The primary aim of this article is to introduce 

and classification of parthian pottery from Tepe Balan . Thus, pottery data have been typified 

according to technical features, decoration and form. In terms of methodology of the study, 

initially the diagnostic pottery of the first season of the excavation have been documented, then 

these data have been compared with other data from central and northwestern Zagros and 

Mesopotamia, and finally some similarities have been detected. The forms for a better 

understanding have been classified into logical group with considering factors like mouth width 

and height and form of rim. The Latin characters have been used to distinguish them. The study 

indicates that forms A and B outnumbered by more than 60%, Technical characteristics reveals 

that they had storage functions. The forms F and B are comparable to local forms, The forms A 

and E comparable with ware of the Centraonl Zagros region. 
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 چکیده

در راستای پروژه نجات بخشی سد سردشت کاوش شد. از مجموعه  1394تپه باالن یکی از پنج تپه باستانی است که در سال 

قطعه سفال شاخص یافت شد که همگی آنها برای این پژوهش انتخاب شدند.  900فصل اول  بیش از   های کاوش شدهترانشه

های بندی سفالای بودن آن است. هدف اصلی از نگارش این مقاله معرفی و طبقههای این محوطه به دلیل تک دورهاهمیت سفال

کانی به دست آمده از تپه باالن بر مبنای خصوصیات فنی، های اشاشکانی تپه باالن است. بر این اساس، در این پژوهش سفال

-شناسی قرار گرفتند. روش به کار رفته به این صورت بوده است که ابتدا تمامی سفالبندی و گونهظرافت و شکل آنها مورد طبقه

غرب زی، شمالهای زاگرس مرکهای سفالی این محوطه با محوطههای شاخص فصل اول کاوش مستندنگاری شدند، سپس شکل

های سفالی در یک چهارچوب منطقی و با در هایی بین آنها دیده شد. برای درک بهتر، شکلالنهرین مقایسه شد و شباهتو بین

بندی شدند و برای نام گذاری آنها از حروف التین استفاده ها دستههایی همچون قطر دهانه، ارتفاع و شکل لبهنظر گرفتن شاخصه

مجموعه را به خود اختصاص داده است. خصوصیات ظاهری و  %60بیش از  Bو  Aهای ام شده نشان داد که شکلشد. مطالعه انج

با بعضی از  Eو  Aهای بومی و اشکال از نوع سفال Bو  Fدهند. اشکال فنی، آنها را در زمره ظروف با کاربری ذخیره قرار می

 هستند.   های زاگرس مرکزی قابل مقایسه های سفالی محوطهشکل

 : سفال، تپه باالن، دوره اشکانی، سردشت، زاب کوچک.کلیدی هایهواژ
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 مقدمه. 1

مطالعات بر باید توجه داشت که شناسان بوده است. ره اشکانی کمتر مورد توجه باستانغرب ایران در دوشمال

 .(139: 1376)هرینک، ایران کمتر صورت گرفته است های دوره اشکانی نسبت به سایر مناطق روی سفال

شناسی اطالعات باستانغرب ایران قرار گرفته است. حوزه شمالر موقعیت جغرافیایی درسردشت از نظ

تا به حال به ها و مطالعات انجام گرفته مربوط به دوره ماناها بوده است. بیشتر بررسیسردشت ناقص است و 

شکل  از دوره اشکانی در حوزه رودخانه زاب کوچکهای زیادی محوطههای اشکانی توجه نشده است. محوطه

های کاوش شده در چهارچوب پروژه نجات بخشی سد سردشت محوطه بهتوان اند که از آن جمله میگرفته

محوطه مال  به توانها میجمله این محوطهاز  اشاره کرد که همگی آنها در حاشیه زاب شکل گرفته بودند.

های حوزه زاب به شمار ترین دشتیکی از مهم 5دشت کلوه .اشاره کرد 4و تپه باالن 3بروه ،2نیسک آباد، 1وسو

 اند.ای ذکر شده در این دشت شکل گرفتههآید که محوطهمی

اشکانی تپه باالن،  هایمعرفی سفالعالوه بر همانطور که اشاره شد هدف اصلی از نگارش این پژوهش     

که سواالت اساسی  های سفالی با سایر مناطق ایران است.سپس مقایسه شکلشناسی آنها و ونهبندی و گطبقه

های تپه باالن با کدام یک از مناطق ایران تشابه شکلی دارند؟ از: سفال انددر این پژوهش مطرح شدند عبارت

 دارند؟های اشکانی تشابه بیشتری ی تپه باالن با کدام یک از محوطههارفته بر روی سفالتزئینات به کار 

 ها از جمله حرارت، کیفیت پخت، تکنیک ساخت و غیره.... چگونه است؟وضعیت خصوصیات فنی سفال

اگر محلی هستند کدام  های باالن محلی هستند یا خیر،فرضیه مهم مطرح شده است که سفال همچنین این

 اطق ایران مقایسه کرد.توان با سایر منها را میالی محلی بوده و کدام یک از گروههای سفیک از گروه

االن تپه ب. (1)تصویر غربی قرار گرفته است سردشت و در جنوب استان آذربایجانتپه باالن در شهرستان     

به سرپرستی  1394بخشی سد سردشت است که در پاییز سال های کاوش شده پروژه نجاتیکی از محوطه

زاب در چهارچوب پروژه بررسی حوضه رودخانه  1386وی تپه باالن را در سال  رضا حیدری کاوش شد.

 700در  تپه باالن». (1386)حیدری، گذاری دوره پارت و ساسانی به ثبت رساند کوچک شناسایی کرد و با تاریخ

ز تری است. تپه اغربی است و غرب آن دارای شیب تند-متری روستای باالن قرار دارد. گسترش تپه شرقی

متری آن نیز یک ایستگاه پمپاژ آب احداث شده است. از  600سمت غرب به رودخانه زاب منتهی است و در 

سه محوطه دیگر با  عالوه بر تپه باالن. همچنین )همان( «شود.ه عنوان زمین کشاورزی استفاده میسطح تپه ب

، باالن اریخ، اسالمی()پیش از تگذاری با تاریخ 3باالن ، محوطه اسالمی()ساسانی، اوایل با تاریخ گذاری  2های باالننام

علی  1387. در سال )همان(است  شدهدر اطراف روستای باالن شناسایی )ساسانی، اسالمی( گذاری با تاریخ 4

ارشد خویش این تپه را مجدداً مورد بررسی قرار داد و دوره ساسانی را در چهارچوب پایانامه کارشناسیبیننده 

ن پیشنهاد کرد. از نظر وضعیت توپوگرافی تپه از شرق شیب مالیم و از جنوب و شمال دارای شیب برای آ

صورت بیضی شکل  به تری است. سطح محدوده استقراری تقریباًیکنواخت و از غرب دارای شیب تند تقریباً

                                                           
1 Molla woso 
2 Niskabad 
3 Barwe 
4 Balan 
5 Kalweh 
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ارتفاع آن  متر و 150متر، عرض  180غربی است. سطح آن دارای طول -است و کشیدگی آن در محور شرقی

خانه زاب و از سایر جهات به متر است. تپه از غرب به رود 50/8های اطراف در ضلع جنوبی از سطح زمین

های طریق جاده روستایی باالن به زمینبهترین راه دستیابی تپه از  های کشاورزی محدود است.زمین

و  62: صص 1387)بیننده، کند می ر از حاشیه شرقی محوطه عبورضکشاورزی شمال روستا است که در حال حا

گیرند. فصل نخست کاوش تپه باالن در های کاوش را در بر میها بخش زیادی از یافتهسفال .(2)تصویر  (63

ها در سطح تپه متمرکز بخشی سد سردشت انجام شد. کاوشات، در ارتباط با پروژه نج1394مهر و آبان سال 

نجام این پژوهش در ا . قطعاً(1394)حیدری، کاوش شد  2×2گمانه به ابعاد   و یک 5×5ترانشه به ابعاد  11بود و 

 غرب ایران بسیار مفید و موثر خواهد بود.شناسی از سفال دوره اشکانی شمالهای باستانافزایش دانسته

 

 
 (21:1389پیروتی، ) موقعیت شهرستان سردشت در شمال غرب ایران: 1تصویر 
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 (1394)حیدری،  قبل از آبگیری سد سردشت باالن در کنار رودخانه زاب کوچک: موقعیت تپه 2تصویر 

 

 6های تپه باالنسفال. 2

های یافت شده اوش تپه باالن هستند. تعداد سفالهای کها بخش زیادی از یافتههمانطور که اشاره شد سفال

ابتدا نمونه برای مطالعه انتخاب شد.  923قطعه هستند که از بین آنها  3067از فصل نخست کاوش تپه باالن 

ند و از های معمولی و ساده هستنوع سفال اند ازایی که از این محوطه به دست آمدههباید اشاره کرد که سفال

ف اصلی این پژوهش ه هداز آنجایی کگیرند. جای میهای با ظرافت متوسط لحاظ ظرافت در گروه سفال

ایی هونهها برای بررسی انتخاب شدند. همچنین همه نماست، بنابراین تمام لبههای سفالی شناسی شکلگونه

بندی و طبقه ها که تعداد آنها نیز اندک بودند برای بررسیها و دستهها، پایهکه دارای تزئین بودند، کف

های ساده به و از جمله سفال ها بودندکه انتخاب نشدند بیشتر بدنه سفالهای شدند. نمونه انتخاب هاسفال

 1دار شماره های کاوش به دست آمدند. با نگاهی به نموها و ترانشهها از گمانهتمامی این سفال. آیندشمار می

خود اختصاص داده است. بعد بیشترین فراوانی را به  %51.68قطعه و  476ها با تعداد شویم که لبهمتوجه می

 ها با% فراوانی ، پایه 4.34قطعه و  40ها با تعداد فراوانی، کف %38.39قطعه و  354د ها با تعداها بدنهاز لبه

فراوانی،  %1.19قطعه و  11 اها بفراوانی، دسته %1.52نمونه و 14فراوانی، ظرف با  %2.28قطعه و  21تعداد

 .(1)نمودار گیرند فراوانی جای می %0.43قطعه و  4ا فراوانی، آبریزها ب %0.56نمونه و  6ها با درپوش

                                                           
خانم سحر شفیعی به دلیل همکاری در کاوش فصل اول  دانند که از آقای محسن اطمینان و سرکارنویسندگان بر خود الزم می 6

 های سفالی تشکر و سپاسگزاری کنند.تپه باالن و طراحی یافته
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 : درصد فراوانی قطعات سفالی تپه باالن1نمودار 

 

 لبه ها. 1-2

دیگر ها به یکبه شباهت لبه ین آنها را با توجهها مشکل بود بنابرااین مجموعه به دلیل تنوع شکل لبهبررسی 

 ها، ارتفاع و قطر دهانه آنها بود. ازبندی آنها شکل لبهاصلی در دسته بندی نمودیم. شاخصهگروه دسته 7در 

برای  A,B,C,D,E,F التینگذاری آنها پیدا نشد بنابراین از حروف آنجایی که دلیل مبرهنی برای نام

 .(2)نمودار نامگذاری آنها استفاده شد 

 

  Aشکل . 1-1-2

ی دهانه بسته سانتیمتر است و در دو دسته کل 30تا  16شامل ظروفی هستند که میانگین قطر دهانه آنها بین 

 3های دهانه بسته شکل است. ظروفهای این گروه قطر دهانه نقطه اشتراک سفال گیرند.و دهانه باز جای می

دار و ظروف بدون آنها را به دو گروه ظروف گردنتوان . همچنین می(44، 42، 15شماره 1ح )لو نمونه هستند

) شوند های این گروه را شامل مینمونه از سفال 4دار کمتر است و بندی نمود. تعداد ظروف گردنگردن دسته

 (Jason Ur, 2012, T14/8:4)النهرین های اشکانی بینشابه آن از محوطههای م. نمونه(44، 14، 8، 6شماره 1لوح 

ها متنوع گزارش شده است. شکل لبه (8: 35ح ، لو1384)محمدی فر،  هرسینهای یعقوب محمدی فر در رسیو بر

های متمایل به داخل هستند. در یک های متمایل به بیرون و لبهبندی کلی شامل لبهو در یک دسته است

که نمونه  (26، 2شماره 1لوح )های تخت متمایل به بیرون شوند: لبهتر شامل موارد زیر میبندی جزئیدسته

شماره 1)لوح های گرد متمایل به بیرون گزارش شده است، لبه( 16: 13لوح  ،1384)محمدی فر،  نهاوندمشابه آن از 

)افشاری و شیر همدان  و محوطه سنگ (Keall, 1981, fig 11:18) گرد که نمونه مشابه آن از قلعه یزد (19، 10

، 23، 20، 14، 12، 11شماره 1)لوح های نوک تیز برگشه به بیرون گزارش شده است. لبه (3: 3، طرح1393نقشینه، 

وعالی،  )خسرو زادهو ماه نشان زنجان  (Kleiss, 1970, Abb, 26:2)که نمونه مشابه آن از محوطه بیستون  (38

های خمیده متمایل به داخل یافت شده است. لبه (Keall, 1981, fig 16:33) گردو قلعه یزد (15، طرح1383

 ,Jason Ur, 2012)النهرین که نمونه مشابه آن از بین (43، 42، 40، 34، 33، 32، 31، 28، 22، 15، 5، 3شماره 1)لوح 

T14/2:5)گرد ، قلعه یزد(Keall, 1981, fig 13:34)  4، طرح1393)افشاری و نقشینه، و محوطه سنگ شیر همدان :

دسته کوچک، متوسط و شکل، نوع، قطر لبه، ظروف در سه هایی چون ویژگیگزارش شده است. با توجه به  (2

سانتیمتر است. ارتفاع  30ها حدود وچک با توجه به چند نمونه از لبهگیرند. ارتفاع ظروف کبزرگ قرار می

ظروف بزرگ نیز قابل تشخیص نیست. در بدنه برخی از آنها سه خط کنده شده به صورت شیاری و موازی 

آبریز
درپ
وش

دسته ظرف پایه کف بدنه لبه

درصد 0.43%0.56%1.19%1.52%2.28%4.34%38.4451.68

تعداد 4 6 11 14 21 40 354 476

0
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نظر ظرافت  ها ازدرصد سفال 94. بیش از (3، 2، 1ه شمار1)لوحدیگر در قسمت میانی ظرف به کار رفته است کی

درصد آنها دارای تزئین  10ها فاقد تزئین بوده و تنها رصد سفالد 90گیرند. حدود در گروه متوسط جای می

ساز هستند. صد دستدر 7اند و تنها با تکنیک چرخ سفالگری ساخته شده درصد سفالها 93هستند. حدود 

 ای است. با توجه به شکل، اندازه و ویژگیهای فنی، کاربری ظروف احتماالًها نارنجی و قهوهرنگ عمده سفال

در حین کاوش به صورت برجا و کار گذاشته شده از این نوع ظروف  باط با ذخیره مواد غذایی بوده است.در ارت

ها به شکل فراوانی را در بیناست و بیشترین  %48.78درصد فراوانی این گروه  در داخل کف نیز شناسایی شد.

 خود اختصاص داده است.
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 در تپه باالن سردشت A گروه ظروف اشکال مختلف: 1لوح 

 

 Bشکل . 2-1-2

ها شبیه هم است و یمتر است. شکل لبهتسان 28تا  10شامل ظروفی هستند که میانگین قطر دهانه آنها بین 

روف ها در دو دسته ظبل تشخیص نیست و بر اساس شکل لبههمه آنها متمایل به داخل هستند. ارتفاع آنها قا

گیرند. ه در گروه ظروف بدون گردن جای میهای سفالی این دستشکلشدند. بندی کوچک و بزرگ دسته

با توجه به شکل، اندازه و قطر دهانه همانطور که اشاره شد تا حد امکان از نامگذاری ظروف پرهیز شد اما 
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 %10ظروف بزرگ بوده و تنها  90%حدود ها قرار داد. ههای سفالی این گروه را در دسته خمرتوان شکلمی

های به کار رفته به شکل افزودگیآنها افزودگی در زیر لبه دارند.  %70ظروف کوچک هستند. بیش از  شامل

تزئینی،  است. نقوش افزوده عالوه بر جنبه (8و6شماره  2)لوح ای و دگمه (13، 11، 10، 7، 5، 2اره شم 2)لوح هاللی 

آنها از نظر ظرافت  %85 اند.های سفالی داشتهاین نقوش کاربری همچون دسته اند.جنبه کاربردی نیز داشته

های سفالمیزان فراوانی میلیمتر است.  10گیرند و میانگین ضخامت آنها حدود در گروه متوسط جای می

 و (%65)  ها شامل شن ریزمیلیمتر است. آمیزه سفال 5تا  2 است که میانگین ضخامت آنها بین %15ظریف 

اند. رنگ غالب ظروف آنها با دست ساخته شده  %15رخ و ها با تکنیک چسفال %85است.  (%35) شن درشت

برای ذخیره  کاربری این نوع ظروف احتماالً ،ای و نارنجی است. بر اساس شکل، اندازه و خصوصیات فنیقهوه

 است. %13.67مواد غذایی بوده است. میزان فراوانی این گروه 

 

 
 در تپه باالن سردشت B ظروف گروه اشکال مختلف: 2لوح

 

  Cشکل. 3-1-2

بندی شدند: تیمتر است و در دو دسته کلی دستهسان 8شامل ظروفی هستند که میانگین قطر دهانه آنها 

، 1383)خسرو زاده وعالی، که نمونه مشابه آن از منطقه ماه نشان زنجان  (4، 3، 2، 1شماره  3)لوح دار ظروف گردن

شماره  3)لوح گزارش شده است. ظروف بدون گردن  (Kleiss, 1970, Abb, 26:35)و محوطه بیستون  (3: 8طرح

ها گزارش شده است. فرم لبه (5: 16رح، ط1383)خسرو زاده وعالی، که نمونه مشابه آن از ماه نشان زنجان  (5

هستند. اندازه آنها قابل تشخیص  (5شماره  3)لوح و متمایل به داخل  (4، 3، 2، 1شماره  3)لوح متمایل به بیرون 

گری برای ساخت آیند. از تکنیک چرخ سفالظروف با اندازه متوسط به شمار میها اساس شکل لبهنیست. بر 

 است. %2.28ظریف هستند و پخت آنها کافی است. میزان فراوانی آنها  آنها استفاده شده است. عمدتاً
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 در تپه باالن سردشت C ظروف گروه اشکال مختلف: 3لوح 

 

 Dشکل . 4-1-2

سانتیمتر است. بر اساس یک نمونه سالم ارتفاع  6تا  5شامل ظروفی هستند که میانگین قطر دهانه آنها بین 

ه در های این گروشکل گیرند.ظروف در دسته ظروف کوچک قرار می سانتیمتر است. این نوع 8آنها حدود 

هستند که  (4، 3، 2، 1شماره  4)لوح ها متمایل به داخل اغلب شکل لبه گیرند.جای میدسته ظروف بدون گردن 

 ،گزارش شده است. در یک نمونه (8: 17، طرح1383)خسرو زاده وعالی، نمونه مشابه آن از منطقه ماه نشان زنجان 

  Keall, 1981, fig)  نمونه مشابه آن از قلعه یزدگرد که است (5شماره  4)لوح متمایل به بیرون شکل لبه 

های ظریف و متوسط جای اندازه در گروه سفالبا توجه به ضخامت، شکل و  گزارش شده است. (15:16

ها در طیف رنگ نارنجی قرار دارند و پخت آنها نیز کافی است. کاربری این نوع ظروف گیرند. عمده سفالمی

 است. %2.51مشخص نیست. میزان فراوانی آنها 

 

 
 در تپه باالن سردشت Dظروف گروه  اشکال مختلف: 4لوح 

 

 Eشکل . 5-1-2

بندی کلی شامل سانتیمتر است. در یک دسته 6-50ن شامل ظروفی هستند که میانگین قطر دهانه آنها بی

 (26-31شماره  5)لوح سانتیمتر است،  14تا  6موارد زیر هستند: ظروف کوچک که میانگین قطر دهانه آنها بین 

های مشابه آن از نمونههای کوچک قرار داد. توان آنها را در گروه کاسهبه شکل، اندازه و قطر دهانه، می توجه با

، سلوکیه (5: 9، طرح1383الی، )خسرو زاده وعماه نشان زنجان  (23، طرح 1377کامبخش فرد، )های گرمی گورستان

سانتیمتر  5-8ین گزارش شده است. ارتفاع ظروف این گروه ب (Debevoise, 1934, fig : 30)النهرین بین

به  با توجه .(1-25شماره  5) لوح انتیمتر است س 24تا  16که میانگین قطر دهانه آنها بین است. ظروف متوسط 
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های مشابه آن از نمونه های متوسط جای داد.توان آنها را در گروه کاسهشکل، اندازه و قطر دهانه، می

، (8: 6ح، طر1383)خسرو زاده وعالی، ، ماه نشان زنجان (Keall, 1981, fig 17:15)ای قلعه یزدگرد همحوطه

، (Kleiss, 1973, Abb, 22:27)، قلعه ضحاک (Langdon, 1933, fig 1:1) النهرینمحوطه کیش در بین

 :Debevoise, 1934, fig)النهرین سلوکیه بین (2: 11، طرح1393ینه، )افشاری و نقشمحوطه سنگ شیر همدان 

گزارش شده است. ارتفاع آنها قابل تشخیص نیست.  (Kleiss, 1970, Abb, 26:45) ، محوطه بیستون(20

به  با توجه. (34، 33، 32شماره  5)لوح سانتیمتر است  50تا  30ظروف بزرگ که میانگین قطر دهانه آنها بین 

های آنها متنوع است. شکل لبههای بزرگ جای داد. وه کاسهتوان آنها را در گرشکل، اندازه و قطر دهانه، می

، 5شماره،  5)لوح های گرد برگشته به داخل، لبه (29، 12، 7ماره ش 5)لوح ک تیز برگشته به داخل وهای نشامل لبه

، 22، 21، 20، 17، 16 ،14، 13، 10، 6، 3، 1شماره  5)لوحدار ای متمایل به داخل با بدنه زاویههلبه (28، 27، 26، 8، 4

% از  75گیرند. آمیزه میلیمتر جای می 15تا  3و در بین میلیمتر  8شوند. میانگین ضخامت آنها می (24، 23

با دست  %20سفالگری و  آنها با چرخ %80شن درشت است. از نظر تکنیک ساخت  %25آنها شن ریز و 

پخت ناکافی دارند. رنگ غالب آنها  %23کافی و  ی پختاآنها دار %77اند. از نظر کیفیت پخت ساخته شده

( 3و  2شماره  8، لوح 5ماره ش 8)لوح آنها  %4ای است. بیشتر ساده هستند و تنها در ها نارنجی و قهوهسفال

اند. نبه کاربردی و جنبه تزئینی داشتهها جیر لبه افزوده شده است. این دستهای شکل در زهای دگمهدسته

 است. %25.74آنها میزان فراوانی 
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 در تپه باالن سردشت D ظروف گروه اشکال مختلف: 5لوح 

 

 Fشکل . 6-1-2

توان در مورد ویژگیهای شوند. بنابراین نمینمونه از کل مجموعه را شامل می 3تعداد آنها ناچیز است و تنها 

 3تا  2سانتیمتر و میانگین ارتفاع  30تا  18آنها با قطعیت اظهار نظر کرد. میانگین قطر دهانه آنها بین 

 .(3-1شماره  6)لوح است  %0.68سانتیمتر است. میزان فراوانی آنها 

 

 
 در تپه باالن سردشت F ظروف گروه اشکال مختلف: 6لوح 
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 سایر  . 7-1-2
میانگین . گرفتندجداگانه قرار  گروهها به دلیل نامشخص بودن شکل لبه، در یک پایان تعدادی از لبهدر 

 %20% از آنها شن ریز و  80. آمیزه گیرندمیلیمتر جای می 17-7ست و در بین میلیمتر ا 10ضخامت آنها 

اند. از نظر کیفیت ه شدهچرخ سفالگری ساخت شن درشت است. از نظر تکنیک ساخت همه آنها با استفاده از

 ها نارنجی است. بیشتردارند. رنگ غالب سفال آنها پخت ناکافی %20از آنها داری پخت کافی و  %80پخت 

 . (10-1شماره  7)لوح است  %2.51ها ساده و فاقد تزئین هستند. میزان فراوانی آنها لبه

 
 تپه باالن سردشت ظروف اشکال مختلف : سایر7لوح 

 

 : درصد فراوانی شکل لبه ها2نمودار 

 

 
 

 کف. 2-2

شوند. فراوانی مجموعه سفالی را شامل می %4نمونه هستند و  40های بدست آمده از تپه باالنسفالکف 

درشت و شن (%75)  ریزیزه به کار رفته در آنها شامل شنمیلیمتر است. آم 17تا  5میانگین ضخامت آنها بین 

ساز هستند. از نظر کیفیت پخت آنها دست %23ساز و ها چرخکف %77ساخت از نظر تکنیک است.  (25%)

بندی در چهار گروه دسته ای و نارنجی است وکافی دارند. رنگ عمده آنها قهوه پخت %33پخت ناقص و  67%

 اند:شده

نمونه است. میانگین قطر آنها بین  36کف تخت: بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است وتعداد آنها -1 

های کامال صاف و گروه قابل بررسی هستند: کف 3در  بندی جزئی ترسانتیمتر است. در یک دسته 25تا  5

های مشابه آن هنمون .(23، 22، 15، 13، 12، 10، 7، 6، 5، 4، 2، 1شماره  8) لوح  نمونه است 20تخت که تعداد آنها 

، 1393)افشاری و نقشینه، ، محوطه سنگ شیر همدان (15: 37، لوح 1384محمدی فر، ) مرکزیتویسرکان زاگرساز 
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های تختی که در قسمت اتصال گزارش شده است. کف (Keall, 1981, fig 30:d)گرد و قلعه یزد (4: 10طرح

، (18، 17، 16، 11، 9، 8، 3شماره  8)لوح نمونه است  10بدنه به کف دارای یک انحنا و تورفتگی است و تعداد آنها 

 (Kleiss, 1970, Abb, 26:60)و محوطه بیستون  (24: 37، لوح 1386محمدی فر، ) صحنههای مشابه آن از نمونه

نمونه است  4میلیمتر دارند و تعداد آنها  5های تختی که یک برجستگی به ضخامت گزارش شده است. کف

 . (22: 37، لوح 1384محمدی فر، )گزارش شده است  کنگاور. نمونه مشابه آن از (21، 19شماره  8)لوح 

گرد گزارش نمونه مشابه آن از قلعه یزد .(25 شماره 8)لوح  نها یک نمونه از آن یافت شده استت :کف گرد-2

 .(Keall, 1981, fig 30:a)شده است 

 .(26، 24، 20شماره  8)لوح نمونه هستند  3تعداد آنها  :کف حلقوی -3 

 .(14شماره  8)لوح تنها یک نمونه از آن یافت شده است  :ایکف پایه-4 

 

 
 سردشت تپه باالنظروف ی هاکفاشکال مختلف : 8لوح 

 

 هادسته. 3-2

بندی کلی ست. در یک دستها %1.19 فراوانی آنها میزانشوند و کل مجموعه را شامل می نمونه از 6ها دسته

ی به صورت شکسته و سالم های عمودبندی هستند. دستهای قابل دستهههای عمودی، هاللی و دگمبه دسته

آنها پخت کافی و  %50سانتیمتر است.  4تا  2. میانگین ضخامت آنها بین (5، 3، 2، 1شماره  9)لوح اند یافت شده

ای و دگمه( 4شماره  9) لوح  ای هاللیهای و نارنجی است. دستهناقص دارند. رنگ غالب آنها قهوه پخت 50%

های اشکانی های هاللی در بررسی محوطهاند. دستهبیشتر جنبه تزئینی داشته (3اره شم 9، لوح 5شماره  5)لوح 

 (Keall, 1981, fig 17:9)ها از محوطه قلعه یزدگرد وع دستهچنین مشابه این ناند. هممنطقه یافت شده

 گزارش شده است.
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 سردشت تپه باالن سفالیی هادستهاشکال مختلف :  9لوح 

 

 هاپایه. 4-2

سانتیمتر است. میانگین طول  6تا  3نمونه پایه از کاوش یافت شد که میانگین ضخامت آنها بین  21تعداد 

ز ای است و اشوند. شکل کلی آنها استوانهها را شامل میسفال %2.28ها سانتیمتر است. پایه 15تا  8آنها بین 

شود. تنها یک نمونه مستطیل شکل است که قسمت داخلی آن صاف ضخامت در قسمت تحتانی کاسته می

المی همراه اند و هیچ نمونه سسمت اتصال به بدنه ظرف شکسته شده. همه آنها در ق(1شماره  10)لوح است 

دهنده هده است. ساییدگی ایجاد شده نشانظرف به دست نیامد. در قسمت تحتانی آنها ساییدگی قابل مشا

زده و حرارت دیده هستند. پخت آنها کافی  . بعضی از آنها دود(2-4شماره  10)لوح استفاده آنها در گذشته است 

های اشکانی شمال ایران دار از محوطهپایه فگیرند. ظروعمده آنها در طیف نارنجی جای می است و رنگ

های ظروف شکل پایه یافت شده است. (4-10: شماره 26، شکل 1377)هرینک،  همچون حسنی محله و نوروز محله

تپه های اشکانی در پایه .)همان( هستندک تیز و چهار گوش وهای اشکانی شمال ایران به صورت ندر محوطه

 ،دنگیرکه بر روی زمین قرار می هاد. به این صورت که قسمت تحتانی پایهنخورمی باالن هر دو نمونه به چشم

 اند.ک تیز و چهار گوش ساخته شدهوکل نبه ش

 

 
 سردشت تپه باالنی ظروف ها: پایه10لوح 
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 آبریزها. 5-2

همراه ظرف به شوند. هیچ نمونه سالمی مجموعه را شامل میفراوانی  %0.43نمونه است و  4تعداد آبریزها 

ای دارند که نمونه از آنها شکل استوانه 3ند. ادر قسمت اتصال به ظرف شکسته شده دست نیامد و همه آنها

 2تا  1. میانگین قطر آنها در قسمت آبریز (1-3شماره  11)لوح سانتیمتر است  6تا  4میانگین طول آنها بین 

متر است. یک نمونه از آبریزها به صورت یک زائده سانتی 4تا  2سانتیمتر و میانگین قطر قسمت شکستگی 

. رنگ آنها در ریز به همراه میکا است. آمیزه آنها شن(4شماره  11)لوح شد به زیر لبه افزوده می که احتماالًاست 

های شمال ایران همچون حسنی محله و نوروز دار از محوطهگیرند. ظروف لولهای قرار میهوهطیف نارنجی و ق

، عکس 1377)کامبخش فرد،  های گرمی مغانو گورستان (17، 15، 9، 6، 4، 3ره : شما26شکل  ،1376)هرینک،  محله

های اشکانی شمال ایران ساده هستند و از لحاظ شکل و محوطه آبریزهای ظروف یافت شده است. (73-68

های گرمی آمده از ظروف گورستان های به دستانتهای آبریز باالن هستند. های تپهندازه قابل مقایسه با آبریزا

 .)همان(ا آبریزهای تپه باالن مقایسه کرد توان آنها را باست و از لحاظ شکل و اندازه نمی به شکل سر حیوانات

   

 
 سردشت ی ظروف تپه باالنآبریزها اشکال مختلف :11لوح 

 

 ها)؟(درپوش. 6-2

هایی شدند. گروه اول شامل درپوشی هستند که قسمت بندینمونه است و در دو گروه کلی دسته 6تعداد آنها 

سانتیمتر  4ای است. قسمت بیرونی دارای برجستگی به قطر شکسته شده است. شکل کلی آن دایرهاز لبه آن 

قسمت داخلی آثار سانتیمتر است. سوراخی در قسمت میانی آن ایجاد شده است. بر روی لبه و  3و ضخامت 

آثار   درشت استفاده شده است. بر روی آنناکافی است و در آمیزه آن از شن ت آنشود. پخساییدگی دیده می

. گروه دوم شامل (1شماره  12)لوح شود. تنها یک نمونه از آن یافت شد زدگی و حرارت دیده میدود

اما هایی هستند که شکل و اندازه آنها شبیه هم است. شکل آنها شبیه به ظروف از جمله نعلبکی است درپوش

سالم هستند  ها تقریباًرا برای آنها در نظر گرفت. نمونهتوان کاربری ظروف به دلیل نداشتن ایستایی کامل نمی

سانتیمتر است.  9تا  7شکل هستند و میانگین قطر آنها بین  ایاصلی آنها قابل تشخیص است. دایرهو شکل 

 به کار رفته میلیمتر 6تا  8عمق تورفتگی به زی قسمت مرک در .(6-2شماره  12)لوح نمونه است  5 تعداد آنها

سانتیمتر است. میانگین ضخامت  5تا  4است. قسمت تحتانی آنها با یک انحنا دارای برجستگی  به قطر 

میلیمتر  7تا  5ها ظریف هستند و میانگین ضخامت آنها بین است. همه درپوش میلیمتر 4تا  2برجستگی 
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ساییدگی بر روی لبه آنها دیده است. آثار  استفاده شدهذرات میکا ریز به همراه آنها از شنآمیزه در است. 

 ای روشن هستند.ست ایجاد شده است. رنگ آنها قهوهدر اثر تماس با د شود که احتماالًمی

 

 
 سردشت ی)؟(تپه باالنها: درپوش12لوح 

 

 به لحاظ نوع تزئین هابندی سفالطبقه. 7-2

 %85بودند که  نمونه ساده و فاقد تزئین 724بندی شدند. تعداد دو گروه ساده و داری تزئین دسته ها درسفال

شوند. تزئینات سفال ها را شامل می %15بودند که نمونه دارای تزئین  199شوند. تعداد مجموعه را شامل می

ه، کنده، در چهار گروه افزودبیشتر بر روی بدنه و در قسمت میانی ظروف به اجرا در آمده است. تزئینات 

 .                                                                                                       (4)نمودار گیرند فشاری و استامپی جای می

 

  کنده نقوش. 2-7-1

ها به کار هستند که در بیرون سفالای اند. گروه اول شامل نقوش کندهنقوش کنده در دو گروه مطالعه شده

 اند.ها ایجاد شدهای هستند که در داخل سفالاند. گروه دوم شامل نقوش کندهرفته
 

 نقوش کنده بیرون سفال. 1-1-7-2
گروه مجزا قرار  5ینات به کار رفته از لحاظ شکل متنوع هستند و در ئاند. تزینی داشتهئاین نوع نقوش جنبه تز

 گرفتند. 

ترین نقش بوده و بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. این نقش به موازی که رایجخطوط شیاری -1

 14)لوح اند در قسمت میانی ظروف به کار رفته صورت سه خط موازی است. خطوط بهم نزدیک هستند و

ک تیزی ون با استفاده از شئود سفال به کوره ها، سفالگر قبل از ور. در این نوع سفال(16، 19، 15، 8شماره 

ای را همزمان که سفال بر روی چرخ در حال چرخش است، ایجاد کرده است. فرم این نوع ظروف خطوط دایره

 1ها خیلی کم بوده و حدود یکار. عمق کنده(3، 2، 1شماره 1ح)لوقرار دارند  Aبر اساس چند نمونه در گروه 
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چین در سه ردیف به طوط شیاری نقوش کنده به شکل نقطهخمتر است. در یک نمونه در فواصل بین میلی

گزارش شده  (Keall, 1981, fig 23:25) گرد. نمونه مشابه آن از قلعه یزد(13شماره  14)لوح اجرا در آمده است 

 شوند. از کل مجموعه را شامل می %34که  نمونه دارای نقش کنده شیاری بودند 68است. تعداد 

، 20، 2شماره  14)لوح اند ر فواصل بین خطوط شیاری کنده شدهخطوط موربی هستند که دگروه دوم شامل -2

زاگرس مرکزی  از تویسرکانو  (Keall, 1981, fig 24:23) گردهای مشابه آن از قلعه یزدنمونه .(17، 11، 7

ظرافت در گروه  و از نظرها رنگ نارنجی دارند . عمده سفالگزارش شده است (22: 2، لوح 1384)محمدی فر، 

های این گروه ها سفال خاکستری است. تعداد سفالگیرند. یک نمونه از آنهای ظریف و متوسط قرار میسفال

 شوند.مجموعه را شامل می %5ونه است که نم 9

و  5شماره  14)لوح اند همراه با خطوط مورب به کار رفته گروه سوم شامل خطوط مواجی هستند که گاهی-3

 شوند.مجموعه را شامل می %1مونه است و ن 2تعداد آنها . (12

آن به  ای هستند که خطوط کنده شده موازی در قسمت تحتانی و فوقانیگروه چهارم شامل خطوط شانه -4 

ای در اند. در یک نمونه خطوط شانهواج در بین آنها به اجرا در آمدهای به شکل مکار رفته است و خطوط شانه

و  1شماره  14)لوح شوند مجموعه را شامل می %1 ونمونه است  2اجرا در آمده است. تعداد آنها دو ردیف به 

 گزارش شده است. (Keall, 1981, fig 26:10)گرد . نمونه مشابه آن از قلعه یزد(10

گروه پنجم شامل خطوط مثلثی شکل یا زیگزاگی هستند که در بین خطوط شیاری به اجرا در آمده  -5 

. (9 شماره 14)لوح شود ها را شامل میسفال %1یافت شده است و کمتر از  است. از این نوع نقش تنها یک نمونه

 ت. گزارش شده اس (Keall, 1981, fig 23:30)گرد نمونه مشابه آن از قلعه یزد
 

 نقوش کنده داخل سفال. 2-1-7-2
اند که گاهی ای را در داخل ظرف به کار بردهگروه قابل توجه هستند. خطوط کندههای این نقوش سفال

شماره 13)لوح  هستندنظمی  تعدادی از آنها فاقد هر گونهاند. و گاهی با فاصله از هم ایجاد شدهموازی همدیگر 

. با (6و 3، 2شماره 13)لوح اند های مربع شکل کنده شدهرت شبکهدر موارد اندکی به صو تعدادی نیز (5و  4، 1

برای آنها توان جنبه تزئینی را اند بنابراین نمیها را در داخل ظرف به کار بردهکاریتوجه به این که کنده

اند که میانگین ضخامت هاند و روی ظروفی ایجاد شدکاربری خاصی داشته ها قطعاًمتصور شد. این نوع نقش

از ورود سفال میلیمتر است. خطوط کنده را قبل  8تا  2بین ها لیمتر است. میانگین ضخامت نقشمی 12آنها 

ها عالوه بر نقش ساز هستند. روی دو نمونه از سفالهای این گروه چرخاند. بیشتر سفالبه کوره ایجاد کرده

. اگرچه (6شماره  13)لوح ست نیز نقش افزوده طنابی به کار رفته اکنده در داخل ظرف در قسمت بیرونی سفال 

بودند به  بازجه داشت که شکل ظروف دارای دهانههای یافت شده همه مربوط به بدنه هستند اما باید توسفال

رف فرو برده و این توانسته در هنگام ساخت سفال به راحتی دست خود را به داخل ظاین معنی که سفالگر می

 و   Aتوان آنها را در گروه شکلوجه به ضخامت و نحوه شکل سفال میها را ایجاد کند. با تکاریوع کندهن

Eکاربری احتماالً ،هایی که در اطراف بعضی از این خطوط قابل مشاهده استقرار داد. با توجه به ساییدگی 

کنی به کرد که عمل پوسترا فراهم میدهانه باز این امکان اند. فرم با کنی داشتههای پوستهمانند سینی

 است. %9نمونه است و میزان فراوانی آنها  18راحتی در داخل آن انجام گیرد. تعداد آنها 
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 : نقوش کنده بیرون سفال  14لوح                           : نقوش کنده داخل سفال 13لوح                 

                                  

 تزئینات افزوده. 2-7-2

فراوانی را به خود اختصاص داده است. این  %52.49ها بوده وترین تزئین بر روی سفالتزئینات افزوده رایج 

نابی هستند. در این نوع های افزوده طبندی شدند. گروه اول شامل نقشتهنوع تزئین در دو گروه مجزا دس

ای در آورده و سپس آن را به بدنه ظرف افزوده است. ساخت سفال، گل را به صورت فتیله گر بعد ازنقش سفال

، 14، 4شماره 15)لوح و خطوط کنده به صورت عمودی ( 10شماره 19)لوح بر روی تزئینات افزوده نقش انگشتی 

مده است. مشابه آنها از قلعه به اجرا در آ (16، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1شماره 15)لوح و مورب  (15

زارش شده است. میانگین ضخامت گ (14: 2، لوح 1384)محمدی فر،  از پاوهو  (Keall, 1981, fig 25:14)گرد یزد

رفته است  دیگر به کاروده در دو ردیف و با فاصله از یکسانتیمتر است. گاهی نقوش افز 2تا  1ها بین نقش

گیرند. ن جای میهای متوسط و خشری چنین نقشی هستند در گروه سفالداهایی که . سفال(9شماره 15)لوح 

نمونه است و میزان فراوانی آنها  52نقوش تزئینی نیز متناسب با ضخامت سفال به کار رفته است. تعداد آنها 

ه در قسمت میانی ظرف به است. گروه دوم شامل نقوشی هستند که به صورت یک نوار کشیده شد 28.29%

به صورت یک نوار به ظرف اضافه ها نیز همانند نقوش طنابی بعد از ساخت سفال اند. این نوع نقشفتهکار ر

ای چنین نقشی هستند در گروه هایی که دارسانتیمتر است. سفال 3تا  2ا بین شد. میانگین ضخامت آنهمی

 است.          %24.20ها نمونه است و میزان فراوانی آن 41گیرند. تعداد آنها های خشن قرار میسفال
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 : نقوش افزوده طنابی15لوح 

 

 استامپی  تزئین. 2-7-3

است. در قسمت فوقانی آن نقش طنابی  %0.55تنها یک نمونه از این نوع نقش یافت شد و میزان فراوانی آن 

. (16)لوح ای به صورت استامپی ایجاد شده است است و در قسمت تحتانی نقوش دایرهافزوده به کار رفته 

اند. نقوش قبل میلیمتر از یک دیگر به کار رفته 5منظم و با فاصله حدود  نقوش استامپی در یک ردیف نسبتاً

 ای بر روی بدنه ایجاد شده است.دایره شئ یک ود سفال به کوره با استفاده ازاز ور

 

 
 بر روی یک قطعه سفال از تپه باالن : تزئین استامپی16 لوح

 

 تزئینات فشاری. 4-7-2

ای است و بر روی بدنه ظروف به کار رفته است. قبل از ورود سفال به کوره با شکل این نوع تزئینات دایره

دود یک سانتی متر و عمق ای بر روی بدنه سفال ایجاد شده است. قطر آنها حدایره گشت و یا شئاستفاده از ان

شماره 17)لوح است  %1.66نمونه است و میزان فراوانی آنها  2متر است. تعداد آنها میلی 2تا 1ها بین فرورفتگی

 .(2و  1
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 فشاری ات: تزئین17لوح

 

 ها: درصد فراوانی تزئینات سفال4نمودار 

 

 
 

 هاخصوصیات فنی سفال. 8-2

 آمیزه. 1-8-2

 %45درشت که دارد. شن، فراوانی بیشتری %55ریز با . شنمطالعه شدند درشتریز و شنشندو دسته در  

یکا ها قابل مشاهده است. وجود ذرات مروی بدنه سفالریزه بر گیرد. به شکل سنگها را در بر میآمیزه سفال

ها به همراه شن مواد از سفال %4شد. همچنین در آمیزه  ها میکا مشاهدهسفال %57قابل توجه است و در 

 فته بود.گیاهی به کار ر
 

 پختکیفیت . 2-8-2

در  ی رنگ. مبنای مطالعه مشاهده الیه خاکسترگرفتنددر دو دسته کلی پخت کافی و پخت ناقص جای 

ها پخت قطعه از سفال 470این اساس تعداد بندی سفال بود. بر سفال و همچنین در نظر گرفتن دانهمقطع 

 %49اشتند که ها پخت ناقص دقطعه از سفال 453شوند. مجموعه را  شامل می %51اشتند که کافی د

در حالی که در  دهنده نبود تسلط کافی بر حرارت کوره بوده است.گیرد. این تعداد نشانمجموعه را در بر می

ضحاک هایی چون قلعه تری گزارش شده است. از محوطههم دوره تپه باالن وضعیت متفاوت هایمحوطه

(Kleiss,1973)، (1383)خسرو زاده وعالی،  نشان زنجانمنطقه ماه (1393)افشاری و نقشینه،  سنگ شیر همدان 

 ها اشاره شده است.به پخت مناسب سفال
 

 ظرافت. 3-8-2

بندی سفال شدند. مبنای بررسی، ضخامت و دانهبندی دسته کلی ظریف، متوسط و خشن دسته 3ها در سفال

است. این گروه  %72نمونه در دسته متوسط قرار گرفتند که میزان فراوانی آن  667بود. بر این اساس تعداد 

استامپی فشاری کنده افزوده

درصد 0.56% 1.67% 45.56% 52.78%

تعداد 1 3 82 95
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ها را کل سفال %11نه ظریف بودند که نمو 104ها دارد. تعداد راوانی بیشتری نسبت به سایر گروهدرصد ف

 شوند.    را شامل میمجموعه  %17بودند که  نمونه خشن 152شوند. تعداد شامل می

 تکنیک ساخت. 4-8-2

ساز یک سطح و یک های چرخ. مبنای کار برای سفالبندی شدندطبقهساز ساز و دستدو دسته کلی چرخ در 

ها چنین مشاهده خطوط چرخ سفالگری بر روی سطوح سفالها و همل بودن سطوح داخلی و بیرونی سفالشک

ساز یک سطح و یک دست نبودن سطوح داخلی و بیرونی آنها و های دست بود. مبنای کار برای سفال

نمونه با تکنیک چرخ  683ها بود. بر این اساس تعداد اهده آثار دست انسان بر روی سفالهمچنین مش

ساز بودند که میزان نمونه دست 240شوند. تعداد مجموعه را شامل می %74سفالگری ساخته شده بودند که 

 ت.اس %26فراوانی آنها 
 

 رنگ. 5-8-2

 533بندی شدند. روشن، نخودی، خاکستری، قرمز دستهای گروه طیف رنگهای نارنجی، قهوه 5 ها درسفال 

ها درصد بین رنگ سفالاست. رنگ نارنجی در  %57.75نمونه رنگ نارنجی داشتند و میزان فراوانی آنها 

 45است. تعداد  %35.32ای روشن داشتند که میزان فراوانی آنها نمونه رنگ قهوه 326بیشتری دارد. فراوانی 

نمونه رنگ  8نمونه رنگ قرمز و  11است. تعداد  %4.88نمونه رنگ نخودی داشتند و میزان فراوانی آنها 

 .(5)نمودار است  %0.87و  %1.19خاکستری داشتند که به ترتیب هر کدام میزان فراوانی آنها 

 

 هانی رنگ سفال: درصد فراوا5نمودار 

 
 

 نتیجه گیری. 3

ای کوچک انی ندارند. تپه باالن نیز محوطهاند وسعت چنددر حاشیه رودخانه زاب شکل گرفته هایی کهمحوطه

بیشتر دارای  ،اندهایی که از این تپه یافت شدههکتار است. اگر چه سفال 2-3حدود است و دارای وسعتی 

ه دانست، اما برای های مهم و بزرگتر قابل مقایستوان آنها را با محوطهنمیهستند و از نظر فنی سبک محلی 

شناسی در مورد شد. از آنجایی که اطالعات باستانهای دیگر مقایسه های سفالی با محوطهدرک بهتر، شکل

دیگر از  هایهای محوطههای تپه باالن با سایر سفالدوره اشکانی خیلی اندک است، سفالغرب ایران از شمال

های اشکانی های محوطههای سفالی با سفالهایی بین بعضی از فرمشباهتمرکزی مقایسه شد. جمله زاگرس

های کیش و ن، گرمی، ماه نشان زنجان و محوطهاز جمله قلعه ضحاک، قلعه یزدگرد، بیستون، سنگ شیر همدا

خاکستر
ی

قرمز نخودی قهوه ای نارنجی

درصد 0.87% 1.19% 4.88% 35.32% 57.75%

تعداد 8 11 45 326 533
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های ها تشابهات بیشتری با محوطهفالتزئینات به کار رفته بر روی سالنهرین دیده شد. سلوکیه در بین

 Bو  Aهای ها نشان داد که شکلشناسی سفالبندی و گونهطبقه یزدگرد دارند.قلعه مرکزی از جمله زاگرس

هایی با دهنده سفالصوصیات فنی آنها نشاناند. اندازه، شکل و خها را به خود اختصاص دادهشکل %60بیش از 

در داخل ش به صورت برجا و کار گذاشته شده د. از این نوع ظروف در حین کاوانکاربری ظروف ذخیره بوده

گیری تپه باالن در کنار رودخانه زاب کوچک و دشت . شرایط جغرافیایی و موقعیت قرارکف نیز شناسایی شد

 حاصلخیز کلوه، این امکان برای ذخیره مواد غذایی و یک استقرار دائمی مهیا کرده بود.

مساوی در  ریز و درشت به اندازه تقریباًین آن است که در ساخت آنها از شنها مبفنی سفالخصوصیات     

. آنچه که روشن است نیمی از آمیزه استفاده شده است و استفاده از مواد گیاهی خیلی اندک بوده است

 %70. بیش از پزی بوده استلدهنده عدم کنترل حرارت کوره سفای داشتند و این نشانها پخت ناکافسفال

دهنده تمایل و نیاز ساکنین تپه باالن به استفاده از ظروفی با ر گروه متوسط جای گرفتند که نشانها دسفال

خوب  ها با دست ساخته شده بودند که مبین استفاده نسبتاًسط بوده است. حدود یک چهارم سفالظرافت متو

 ها بوده است.از تکنیک دست برای ساخت سفال

های بومی منطقه به از نوع سفال F و  Bهای تپه باالن نشان داد که اشکال ظروف گروه ی سفالبررس    

های مناطق های بیشتری را با محوطهشباهت Eو  Aاشکال مختلف گروه  آیند. سایر اشکال از جملهمی شمار

 ر همدان نشان دادند.یمرکزی از جمله قلعه یزدگرد، بیستون و سنگ شزاگرس
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