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 چکیده

 

گیرد.  قرار میکوهی است که از نظر موقعیت جغرافیایی در حوزه زاگرس شمالی های میانای کوهستانی با دشتسردشت منطقه

 5های فرهنگی مختلف، های باستانی از دوره در بررسی میدانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک عالوه بر کشف محوطه

های زیادی تخریب ها مورد حفاری غیرمجاز قرار گرفته و گورخمره ای شناسایی شدند. متأسفانه همه گورستانگورستان خمره

های دیگر از های موجود در آن با گورستانها و تفاوتای در سردشت و شباهتهای خمرهرستاناند. چگونگی شیوۀ تدفین گوشده

شناسی مربوط های مدنظر در این نوشتار هستند. روش پژوهش بدین صورت بوده که شواهد باستاندورۀ اشکانی، از جمله پرسش

ای اشکانی های خمرهبا دیگر گورستان ها آنهای و ویژگیاند های اشکانی نویافته در شهرستان سردشت معرفی شدهبه گورستان

در این است.  شناخته شده نظیر مینگه چئویر، گرمی، کنگاور، طاق بستان، مریوان، آکروپل و شهر شاهی شوش مقایسه شده

ای های خمرهنهای بیشتری بین گورستا ها صورت گرفت، شباهتها و سایر یافتهمیان، با بررسی تطبیقی که بین شکل خمره

های هایی که بین این دو گورستان با گورستانهای گرمی و طاق بستان قابل رؤیت است. با توجه به مقایسهسردشت با گورستان

 های سردشت مربوط به قرن اول و دوم میالدی هستند.ای سردشت انجام شد، احتماالً گورستانخمره

 

 ، گورستان قامیشه.ایهای خمرهاشکانی، گورستانتدفین زاب کوچک،  : سردشت،کلیدی هایواژه
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 . مقدمه1

اطالعات با کشور عراق است.  مرز همشهرستان سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده و 

ها و مطالعات بیشتر بررسیهای دوران تاریخی سردشت در اختیار است. شناسیِ اندکی در مورد محوطه باستان

های دوره اشکانی نشده محوطهانجام گرفته مربوط به دوره ماناها بوده و توجه چندانی به پژوهش دربارۀ 

های زیادی از دوره اشکانی در حوضه رودخانه زاب کوچک، مؤید این موضوع است و استقراراست. شناسایی 

سنت تدفین گور  .اندمورد کاوش قرار گرفته بخشی سد سردشت، اخیراًچارچوب پروژه نجات در ها آنبرخی از 

-هایی از این تدفینغرب ایران در دوره اشکانی است. گونههای فرهنگی غرب و شمالیکی از شاخصه ایخمره

های باستانی از مکان ترین مهم. از جمله (1)نقشه اند ها از زاگرس مرکزی تا ماورای رودخانه ارس شناخته شده

های ای هستند. بررسی و مطالعۀ ویژگیهای خمره هرستان سردشت، گورستاندورۀ اشکانی در ش

فرهنگیِ  -تواند اطالعات ارزشمندی دربارۀ حوزۀ گسترش جغرافیایی ای سردشت میهای خمره گورستان

ای های خمره بار فائق توحیدی به گورستاننخستیندست دهد. ای در دوره اشکانی بهگورخمره سنت تدفین

های های تاریخی با خمرهدر دوره اشکانی باید به جمعیت عظیم و وجود قبرستان»کند:  دشت اشاره میدر سر

سفالی بزرگ توجه داشت که نشانۀ حضور مردمانی فعال و جنگجو ساکن در منطقۀ حساس، برای اجرای 

یاسی آدیابن و این منطقه در حوزه س. (220: 1374)کریمیان سردشتی، « مقاصد نظامی ارتش پارت هستند.

 .(Hewsen, 2001, p. 34)کردوئن قرار داشته است 

شود، منطقه سردشت با وجود اهمیت راهبردی که در دوران تاریخی ایران دارد، که مالحظه می طور همان

های ، در این نوشتار به معرفی گورخمرهرو ازاین. (2)نقشه باید مورد پژوهش قرار نگرفته است  که چنان آن

آشنایی و  طورکلی بههای منطقه پرداخته شده است. هدف اصلی این نوشتار کشف شده در بررسیاشکانی 

های نویافته با های اشکانی منطقه سردشت است و تالش شده که با مقایسه این گورستان شناخت گورستان

های باط با شیوهای کاوش شدۀ دوره اشکانی در نقاط مختلف ایران، به الگوی کلی در ارتهای خمرهگورستان

-شناسی شمالها و ابهامات بسیاری درباره باستانذکر است که پرسشتدفین این دوره دست یابیم. الزم به

 منطقه سردشت، شمال کردستان ایران و کردستان عراق در دوره اشکانی وجود دارد.  ویژه بهغرب ایران 

های فرهنگی، های تدفین، یافتهشیوهبرای رسیدن به اهداف مذکور، انواع گورهای دوره اشکانی، 

 های پرسشاند. بر این اساس قرار گرفته موردتوجهها و موارد دیگر گزینی گورستانگاهنگاری نسبی، مکان

ای سردشت در دوره اشکانی به چه صورت های خمرهاز: شیوه تدفین گورستان اند عبارتمهم این پژوهش 

ای های خمرهاز گورستان یک کدامای سردشت با های خمرهگورستانها و شیوه تدفین بوده است؟ شکل خمره

های استقراری وجود دارد؟ روش پژوهش  ها و محوطهاشکانی شباهت بیشتری دارد؟ آیا ارتباطی بین گورستان

های آن با اند و سپس یافتهای منطقۀ سردشت معرفی شده های خمرهبه این صورت بوده که ابتدا گورستان

 ایِ کاوش شدۀ دیگر مقایسه و مطابقت داده شده است.های خمرهگورستان

-اند. از جمله این عوامل میای شدهعوامل طبیعی و انسانی باعث تخریب تعداد زیادی از گورهای خمره

این  های فصلی اشاره کرد.سازی و جریان آب راهتوان به تخریب گورها توسط قاچاقچیان، فعالیت کشاورزان، 

ای این منطقه برای های مهم خمرههای آینده، گورستانقدر جدی است که ممکن است در سال نتهدیدات آ

 .(1)تصویر همیشه از بین بروند 
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 شناسی منطقههای باستان. پیشینه پژوهش2

گردد. وی م. باز می 1890های حوضه زاب کوچک به بازدید ژاک دومرگان در سال اولین اشاره به محوطه

. (46: 1339)دومرگان، کند های متعدد حوضه زاب کوچک اشاره میاز منطقه سردشت به تپه پس از بازدید

دالیل امنیتی و  خاطر بهخوی و مهاباد را بررسی کرد و  ویژه بهآذربایجان غربی  1968رالف سولکی در سال 

های بررسی .(Solecki, 1999: 29)های سردشت، موفق به انجام بررسی این منطقه نشد مسدود بودن راه

، استین و (Kleiss, 1977)، ولفرام کالیس (150:1384)پازوکی و شادمهر، شناسان مختلف نظیر بابک راد باستان

-بر محوطه (149: 1391)حیدری، و رضا حیدری ( 230: 1383)کارگر، بهمن کارگر  ،(Kroll, 2005)اشتقان کرول 

 های عصر آهن متمرکز بوده است.

رضا حیدری در حوضه زاب کوچک با هدف تکمیل مطالعات  توسط 1386ای در سال های گستردهبررسی

محوطه باستانی بود. این  30شناسی در محوطه ربط به اجرا در آمد که نتیجه آن شناسایی بیش از باستان

 5 ها،گیرند. از بین این محوطهسنگی تا دوران اسالمی را در بر میها ادوار مختلفی از دوران مسمحوطه

نامه انجام پایان منظور بهعلی بیننده  1386. در سال (1386)حیدری، محوطه به دوره اشکانی نسبت داده شدند 

 های پیرانشهر و سردشتکارشناسی ارشد خویش، استقرارهای حوضه رودخانه زاب کوچک را در شهرستان

محوطه مربوط به دوره  16، محوطه و اثر باستانی منجر شد. از این تعداد 54بررسی نمود که به کشف 

نامه انجام پایان منظور به. پس از بیننده، ابراهیم بوداقی (213: 1386)بیننده، بودند  )اشکانی و ساسانی(تاریخی 

. الزم به ذکر (190: 1392)بوداقی، محوطه ساسانی سردشت را بررسی نمود  16کارشناسی ارشد خویش تعداد 

هایی ، بررسی1391های قبلی شناسایی شده بودند. همچنین در سال بررسیها در است، تعدادی از محوطه

شناسی انجام گرفت که هنوز گزارش آن منتشر دوست از سوی پژوهشکده باستانمصطفی راستی وسیله به

 نشده است.

شناسی نیز در حوضه زاب صورت گرفته است. تپه ربط های باستانهای انجام شده، کاوشعالوه بر بررسی

فصل مورد کاوش قرار  5های مهمِ کاوش شده در منطقه از دورۀ مانایی است. محوطه ربط در یکی از محوطه

و فصل دوم، سوم و  (Kargar and Binandeh, 2009)گرفته که فصل اول و چهارم به سرپرستی بهمن کارگر 

بخشی سد سردشت نجاتهای پروژه کاوش(. 1387حیدری، )پنجم به سرپرستی رضا حیدری انجام شده است 

های نوسنگی، به سرپرستی یوسف فالحیان انجام شد، اطالعات مهمی را از دوره 1394که در پاییز سال 

از ها در حاشیه رودخانه زاب کوچک قرار دارند. این محوطهسنگی، مفرغ و اشکانی آشکار کرده است. مس

(، محوطه 145: 1395حیدری و دیگران، شکانی )محوطه کاوش شده، محوطه باالن با گاهنگاری دوره ا 5میان 

بیننده، (، محوطه بریسو مربوط به دوره تاریخی )358: 1395شیرزاده وکاکا، نیسک آباد مربوط به دوره اشکانی )

دهنده ها نشان. این کاوشاند شده معرفی (350: 1395شریفی، ( و تپه بروه دارای یک الیه اشکانی )56: 1395

 های دوره اشکانی است.ارتباط با مطالعات و پرسشاهمیت منطقه در 

 

 های تدفین اشکانی در سردشت. شیوه3

در بررسی شود. اشاره می ها آنکه در ادامه به  آمده دست بههای مختلفی از تدفین از دوره اشکانیان شیوه

 ست:محدودۀ شرقی زاب کوچک نیز سه نوع شیوه تدفین مربوط به دوره اشکانی شناسایی شده ا
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نخستین شیوۀ تدفین از نوع گورهای چهار چینه سنگی هستند. این نوع  :گورهای چهار چینه سنگی )؟(

اند. از این نوع گزارش شده (230: 1374)کامبخش فرد،  و کنگاور( 37: 1377)کامبخش فرد،  گورها در منطقه گرمی

شرق شهر ربط شناسایی شد ری شمالکیلومت 4متری در دَهشیوه تدفین تنها یک نمونه در محوطه پَردی 

ای نیز یافت شد. الزم های خمرهدر این محوطه عالوه بر گور چهار چینه سنگی شواهدی از تدفین (.2)تصویر 

 سازد.تر میرا محتملبه ذکر است که کشف سفال نوع جلینگی در این محوطه، اشکانی بودن آن
 

ها شناسایی شد که توسط حفاران غیر ساده در دهانه اشکفت ایبقایای گورهای چاله ای:گورهای چاله. 1-3

ای های بیرون ریخته شدۀ کنار گور، یک حلقه نقرهمجاز تخریب شده بودند. در اشکفت سیسر با بررسی خاک

 ,Solecki)غربی سلماس گزارش شده است . مشابه این نوع گور در جنوب(6)لوح  مربوط به تدفین یافت شد

1999: 36). 
 

بار ای برای اولینهای خمرهای هستند. تدفینهای گورخمرهشیوه سوم از نوع تدفین ای:گورهای خمره. 3-2

. در سال (153-145: 1371)دیوالفوا، اند در آکروپل و شهر شاهی در شوش توسط ژان دیوالفوا گزارش شده

. (3: 1377)کامبخش فرد، رد ای اشکانی را در منطقه گرمی کاوش کگورستان خمره 7کامبخش فرد  1344

ای را  گورهای خمره(، 16: 1386)کامبخش فرد، و کنگاور  (45: 1377)کامبخش فرد، سپس وی در طاق بستان 

اند. این دوره در ای گزارش شدههای خمرهکشف نمود. در محوطه مینگه چویر در کشور آذربایجان، گورستان

 15فر  یعقوب محمدی. (Mongait, 1359: 251-252)ت ای معروف اساین کشور به فرهنگ تدفین خمره

کند ذکر می ها آنهای مریوان شناسایی کرد و دو نوع شیوه تدفین را برای ای را در بررسیگورستان خمره

ای را در منطقه مریوان کاوش کرد که گورهای آن از . وی همچنین چهار گورستان خمره(1383فر، )محمدی

های مسعود ای قبالً در کاوش. شیوه تدفین دو خمره(155: 1388فر، )مترجم و محمدیای بودند نوع دو خمره

عالوه بر این، محمد معصومیان  .(51: 1354)آذرنوش، آذرنوش در سنگ شیر همدان نیز گزارش شده بود 

و شواهد جدیدی از تدفین گور خمره ای را گزارش کرده ای دیگر را در مریوان کاوش کرد گورستان خمره

های جواد قندگر در اطراف ای در بررسیهای خمرهگورستانای خمرهشیوه تدفین . (1396)معصومیان، است 

اند. شناسایی شده (1386)نصراللهی، های صالح نصرالهی در منطقه بانه بررسیو  (86: 1382)قندگر، قلعه ضحاک 

 تفصیل بهدر ادامه  ها آناند که شرح ای کشف شدهگورستان خمره 5انجام شده در سردشت،  هایطی بررسی

 آمده است.
 

 ای سردشتهای خمره. گورستان4

مورد  ها آناند که همگی ای در منطقه سردشت شناسایی شدهگورستان خمره 5های انجام شده، طی بررسی

، لیندوِه (Ghamisheh)از گورستان قامیشِه  اند عبارتها اند. این گورستانکاوش غیرمجاز قرار گرفته

(Lindweh) سیسِر ،(Siser) شینکِه ،(Shinkeh ) ُو ماوَلو(Māwalow 1( )جدول). 
 

، 45° 36′ 54"، طول جغرافیایی 36° 11′ 03"این گورستان در عرض جغرافیایی  گورستان قامیشِه:. 4-1

متری جنوب روستای متروکه قامیشه قرار گرفته است.  500متر باالتر از سطح دریا و در فاصله  1350ارتفاع 
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ابعاد تقریبی این گورستان با توجه به اند. گورخمره از گورهای آن مورد کاوش غیر مجاز قرار گرفته 19تعداد 

 (.3)تصویر متر عرض است  20 متر طول و 60های غیر مجاز، نزدیک به  پراکندگی آثار و کاوش
 

، 45° 35′ 12"، طول جغرافیایی 36° 12′ 47"این گورستان در عرض جغرافیایی  گورستان لیندوِه:. 4-2

واقع شده  شرقی روستای لیالنهکیلومتری شمال 2متر باالتر از سطح دریا و در فاصله حدود  1410ارتفاع 

حفرۀ غیر مجاز بر روی سطح گورستان قابل مشاهده است. وضعیت حفاظتی این گورستان  30است. تعداد 

این گورستان رسد که تقریباً بخش بزرگی از گورستان تخریب شده است. نظر میبسیار نامناسب بوده و به

 (.4)تصویر متر عرض دارد  30متر طول و  100نزدیک به 
 

، 45° 37′ 32"، طول 36° 14′ 40"گورستان سیسر در مختصات جغرفیایی عرض  :سیسِر گورستان. 4-3

حفره  10متری شرق روستای سیسر واقع شده است.  500متر باالتر از سطح دریا و در فاصله  1457ارتفاع 

ابعاد تقریبی این اند. ها شدهغیر مجاز بر روی سطح محوطه وجود دارد که باعث آشکار شدن گورخمره

 (.5)تصویر متر عرض است  20متر طول و  50گورستان نزدیک به 
 

 34′ 42"، طول جغرافیایی 36° 15′ 14"گورستان شینکه در عرض جغرافیایی  گورستان شینکِه:. 4-4

قرار  غربی روستای سوروکیلومتری جنوب 2متر باالتر از سطح دریا و در فاصله حدود  1340، ارتفاع °45

ای این گورستان را نیز از بین برده است. ابعاد این گورستان بخشی از گورهای خمرههای قاچاق دارد. حفاری

 (.6)تصویر متر عرض است  20متر طول و  30های غیر مجاز نزدیک به با توجه به پراکندگی آثار و کاوش
 

، 45° 35′ 55"، طول جغرافیایی 36° 13′ 38"گورستان ماولو در عرض جغرافیایی  :گورستان ماوَلوُ. 4-5

متر باالتر از سطح دریا و در بین روستای سیسِر و ماوَلوُ قرار گرفته است. در حال حاظر وضعیت  1407ارتفاع 

متر  20گورستان حدود  این چاله غیرمجاز روی آن وجود دارد. 10حفاظتی محوطه نامطلوب است و تعداد 

 متر عرض دارد. 10طول و 
 

 ای سردشت )نگارندگان(های خمره : مشخصات گورستان1 جدول

 گورستانابعاد  محل گورستان موقعیت جغرافیایی نام گورستان شماره

 متر()

 های یافته

 سطحی

گورستان  1

 قامیشِه

"03 ′11 °36  

"54 ′36 °45  

H  1350:  

متری  500در فاصله 

جنوب روستای متروکه 

 قامیشه

 5قطعات سفال،  60×20

 نمونه مهره

 خمیر شیشه

گورستان  2

 لیندوِه

"47 ′12 °36 

"12 ′35 °45 

H  1410:  

 2در فاصله حدود 

شرقی کیلومتری شمال

 روستای لیالنه

قطعات سفال به  100×30

همراه چند 

نمونه سفال 

 جیلینگی

گورستان  3

 سیسِر

"40 ′14 °36 

"32 ′37 °45 

H  1457:  

متری شرق  500در فاصله 

 روستای سیسر

قطعات  50×20

 های خمره

 تدفین
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گورستان  4

 شینکِه

"14 ′15 °36 

"42 ′34 °45 

H  1457:  

 2در فاصله حدود 

غربی کیلومتری جنوب

 روستای سورو

قطعات سفال،  30×20

یک نمونه مهره 

 گلی

 36° 13′ 38" گورستان ماوَلوُ 5

"55 ′35 °45 

H  1407:  

در بین روستای سیسِر و 

 ماوَلوُ

 قطعات سفال 20×10

 

 ای سردشتویژگی گورهای خمره . توصیف5

بر اساس چند گوری که در گورستان قامیشه به سبب حفاری غیر مجاز آشکار شده بودند و هنوز قسمت 

ها را بازشناسی کرد. بر این اساس توان اندازه خمرهمانده بود، میها درون خاک باقیدهانه، بدنه و کف خمره

 25تا  20سانتیمتر و قطر کف بین  60تا  50 ها آنطر میانه سانتیمتر، ق 150تا  140ها بین  طول خمره

سانتیمتر بوده  50تا  40ها شکسته شده بودند، اما احتماالً قطر دهانه بین سانتیمتر بود. قطر دهانه خمره

سانتیمتر،  130در گورستان سیسر بر اساس یک نمونه خمرۀ نسبتاً سالم باقی مانده، طول آن  (.7)تصویر است 

با توجه به تخته  (.8)تصویر سانتیمتر بود  27سانتیمتر و قطر کف  80سانتیمتر، قطر میانه  55دهانه قطر 

های مربع شکل با های شکسته شده، دهانۀ خمره را با تخته سنگها و خمرههای موجود در کنار گودالسنگ

 60تا  40ا از سطح امروزی بین هاند. میانگین فاصلۀ عمق خمرهپوشاندهسانتیمتر می 40تا  35طول و عرض 

های غیر مجاز بقایای قطعات شکسته ظروف سفالی یافت شد که سانتیمتر بود. در کنار برخی از حفره

 مربوط به هدایای گور هستند. زیاد احتمال به

های متفاوتی برای تدفین شویم که از خمرهای اشکانی متوجه میهای خمرهبا نگاهی کلی به گورستان

رسد از دهنده متنوع بودن آنهاست که به نظر میهای تدفین نشانشناسی خمرهاند. گونهاستفاده کرده

های تدفین اشکانی سه گونه متفاوت خمره فرهنگ بومی همان محل متأثر بوده است. با بررسی خمره

یرون دارند و در ای برگشته به بهای فتیلههایی هستند که لبهتشخیص داده شد. گونه اول شامل خمره

های از نقوش افزوده طنابی شکل، گاهی در چند ردیف استفاده شده است. اندازه خمره ها آنقسمت میانی 

سانتیمتر است. دهانه  65سانتیمتر و قطر دهانه  120سانتیمتر، قطر شکم  180بزرگ این گروه دارای طول 

های گرمی، طاق خمره(. 44: 1377کامبخش فرد، )اند ها را با استفاده از یک تخته سنگ مسدود کردهخمره

هایی هستند که فاقد تزئینات گیرند. گونه دوم شامل خمرهبستان، کنگاور و سردشت در این گروه جای می

طنابی بوده و دو دسته در دو طرف آن به صورت عمودی افزوده شده است. گاهی از تزئینات نخل وارونه، بز 

 (Gaziev,1960)و نقشی همانند دو شاخ حیوانات  (223: 1388فر، مترجم و محمدی)کوهی، پیچک، حلقه و لنگر 

ای های دو خمرهها کوچکتر بوده و در مواردی از نوع تدفینافزوده شده است. اندازه این خمره ها آنروی 

چویر در این  های مریوان و مینگههای گورستانخمره(. 107: 1388فر، مترجم و محمدی، 1396معصومیان )هستند 

نسبت به دو گروه قبلی کوچکتر بوده  ها آنهایی هستند که اندازه گیرند. گونه سوم شامل خمرهگروه جای می

ها منحصر به فرد بوده و بعضاً تزئینات طنابی شکل بر  به شکل پایه درآمده است. این نوع خمره ها آنو کف 

)دیوالفوا، گیرند و شهر شاهی شوش در این گروه جای می. گورستان آکروپل به کار رفته است ها آنروی بدنه 

 (.2( )جدول 145-153: 1371

 



 1397/141، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 

 تدفین )نگارندگان( های خمره: مشخصات گونه شناسی 2جدول 

 شکل خمره نام گورستان تدفین های خمرهنوع گونه 

 گرمی گونه اول
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 گونه دوم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مریوان

 

 

 
 

 

 

 مینگه چویر
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 آکروپل و شهر شاهی گونه سوم

 

 

ای در منطقه سردشت جهات متفاوتی دارند. در گورستان قامیشه بر اساس چند نمونه، های خمرهتدفین

در شمالی است.  -شرقی و تنها در یک نمونه جهت تدفین جنوبی جنوب -غربی ها شمالجهت تدفین

 -شرقی است. در گورستان سیسر جهت تدفین شرقی جنوب -غربی ها شمالگورستان لیندوه نیز جهت خمره

های شینکه و ماولو جهت ها رو به شرق قرار گرفته بود. در گورستانغربی بود؛ به این معنا که دهانه خمره

ز یک جهتِ تدفین واحدی پیروی ها اها نامشخص بود. با توجه به شواهد به دست آمده، گور خمرهتدفین

ها استفاده هایی که برای مسدود کردن خمرههای قامیشه و سیسر، سنگ(. در گورستان3اند )جدول کردهنمی

های اشکانی شده بود، به صورت برجا در داخل زمین قابل مشاهده هستند. جهت تدفین در سایر گورستان

ایی گرمی و طاق بستان جهت ثابتی وجود های خمرهستانکاوش شده در ایران نیز متفاوت است. در گور

 -ها شرقی در کنگاور جهت خمره(. 45، 5: 1377)کامبخش فرد، ها رو به شرق بودند داشته و بیشتر دهانه خمره

 -های مریوان، شرقی ها در گورستانجهت(. 236-240: 1374)کامبخش فرد، جنوبی بوده است  -غربی و شمالی 

-مترجم و محمدی) استشرقی بوده جنوب -شرقی  شرقی و شمالجنوب -شرقی جنوبی، شمال -ی غربی، شمال

، نوع ای با چه آیین و دینی مرتبط هستند، اما شیوههای خمرههنوز مشخص نیست که تدفین(. 221: 1388فر، 

ی قرار دارند، به ویژه در منطقه زاگرس شمالی و مرکز هایی که در نیمه غربی کشور و بهو شکل گورستان

ها ها در داخل قبرستانروشنی بیانگر همگرایی فرهنگی و ایدئولوژی یکسان هستند. نظم قرارگیری خمره

ای بوده است ها دارای سازمان اجتماعی و مذهبی تشکیل یافتهنشانگر این نکته است که این نوع تدفین

ی از تباهی و فساد اجساد از این نوع روش برخی معتقدند که برای جلوگیر (.97: 1375)سعیدی هرسینی، 

را در ارتباط با آیین مهرپرستی نیز مطرح  ها آنهمچنین گاهی  (.12: 1377)کامبخش فرد، اند استفاده کرده

 (.1346)کامبخش فرد، اند کرده
 

 اشکانی )نگارندگان( های خمره: مشخصات جهات تدفین 3جدول 

 محل گورستان جهت تدفین

شمالی-جنوب شرقی، جنوبی-غربیشمال   سردشت گورستان قامیشه 

جنوب شرقی-شمال غربی   گورستان لیندوه 

غربی-شرقی  گورستان سیسر 

 گورستان شینکه نامشخص

 گورستان ماولو نامشخص



 1397/143، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

غربی-شرقی   گرمی 

غربی-شرقی طاق بستان              

جنوبی-غربی، شمالی-شرقی    کنگاور          

شرقی، جنوب -شرقی جنوبی، شمال -غربی، شمالی  -شرقی 

شرقیجنوب -شرقی  شمال  

مریوان         

 

 هاهای فرهنگی در گورخمره. یافته6

های بررسی سطحی است و برای پی بردن به شود صرفاً بر اساس یافتهاطالعاتی که در اینجا ذکر می

ای کاوش شده، استفاده شده است. یکی از های خمرههای گور از گزارش سایر گورستان گاهنگاری و نوع یافته

-های مهم اشکانی که امروزه در کشور آذربایجان قرار دارد، گورستان مینگه چویر است. تعداد بیگورستان

ها، تعداد زیادی دستبندهای برنزی روی دست و شماری از زیورآالت شخصی در گورهای زنان از جمله مهره

پابند یافت شد.  36ها تعداد اند. روی پای یکی از اسکلتدست آمدهاز جنس عقیق بههای انگشتری پا، مهره

افزارهای آهنی از جمله شمشیر، خنجر، نیزه و چاقو کشف شده است. در داخل گورهای مردان، جنگ

های اند. بقایای میوههای منقوش به نقش پرندگان، نقوش هندسی و گیاهی نیز یافت شدههمچنین سفال

دهنده یر انار، گردو، استخوان حیوانات خانگی، ابزار آالت کشاورزی نظیر داس، سنگ آسیاب همگی نشاننظ

در  (.Gaziev, 1960 and Mongait 1959: 251-252) استپرورش حیوانات، کاشت میوه و کشاورزی بوده 

قمقه، ابزارآالت برنزی و آهنی، ها، پیه سوزها، دار، سکههای گرمی ظروف سفالی از جمله ظروف لولهگورستان

ریسی، زیورآالت شخصی مانند گردنبند، انگشتری، گوشواره، النگو، دستبند و های پشمهای وزنه، دوکسنگ

های خمیر شیشه، های مریوان ظروف سفالی، مهرهدر گورستان (.47-67: 1377فرد، )کامبخشاند غیره یافت شده

 (.139: 1388)مترجم و محمدی فر، اند هاشیای فلزی مانند سنجاق سر کشف شد

های  هایی بودند که در اثر حفاریای سردشت یافت شد، قطعات شکسته سفالهای خمرهآنچه در گورستان

هایی استفاده شده بود که از نظر ظرافت در غیر مجاز روی سطح گورستان پراکنده شده بودند. عمدتاً از سفال

مناسب بود و از آمیزه شن ریز برای  ها آنگیرند. کیفیت پخت ی میهای ظریف و متوسط جاگروه سفال

های کوچک و ها شامل کاسهها نارنجی است. شکل سفالاستفاده شده است. رنگ غالب سفال ها آنساخت 

دست آمد که قسمتی از دار بهدر گورستان قامیشه یک ظرف لوله (.2 و 1 لوح)ها هستند ها و خمرهبزرگ، کوزه

دار گرمی است؛ با این تفاوت . شکل کلی آن مشابه ظروف لوله(3)لوح دسته و بدنه آن شکسته شده بود  لوله،

: 1377)کامبخش فرد، که ظروف گرمی فاقد تزئینات هستند و چند پایه کوچک در زیر کف افزوده شده است 

صورت عمودی و در دو ردیف  روی این ظرف تزئینات کنده و فشاری به اجرا درآمده که تزئینات کنده به (.81

اند. مشابه این نوع تزئینات روی یک ظرف سفالی از گورستان مینگه چویر نیز گزارش شده است ایجاد شده

(Gaziev, 1960)های گورستان قامیشه، تزئینات کنده به صورت مورب و فشاری نیز . در دو نمونه از سفال

همچنین یک قطعۀ شکسته  (.9)تصویر اند نات رواج داشتهرسد این نوع تزئیشود که به نظر میمشاهده می

دار در این گورستان یافت شد. در گورستان شینکه، بقایای لوله یک ظرف دیگری مربوط به یک ظرف لوله

تزئینات  (.2 لوح)ای منطقه است های خمره ای از رواج این نوع ظروف در گورستان دار کشف شد که نشانهلوله

شود. تزئینات ها نیز دیده میفشاری در گورستان قامیشه عالوه بر روی ظروف سفالی، بر روی لبه خمره
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های گورستان لیندوه مشاهده شد. چند قطعه سفال جلینگی در گورستان لیندوه یافت فشاری بر روی خمره

 (.4)لوح شده که مربوط به یک ظرف سفالی کوچک هستند 

ها را با زیور آالت شخصی ای سردشت نیز مردههای خمرههای اشکانی، در گورستانورستانهمانند سایر گ

مهره از  5های ریخته شده اطراف گور، مانند گردنبند دفن کرده بودند. در گورستان قامیشه در کنار خاک

کامبخش )ند های گرمی دارها شباهت تکنیکی خاصی با مهرهجنس خمیر شیشه و عقیق یافت شد. این مهره

ها قابل ذکر است، استفاده از یک حلقه فلزی خیلی نازک ویژگی جدیدی که در این مهره (.87-92: 1377فرد، 

ها نیز از چنین تکنیکی استفاده شده باشد که آید که در دیگر مهرهها است. به نظر میدر داخل یکی از مهره

ها را برای راحتی عبور نخ گردنبند به مانده است. این حلقه، به جا آمده دست بههای تنها در داخل یکی از مهره

هر حال باید توجه  در (.6)لوح  همچنین در گورستان شینکه یک مهره گلی نیز یافت شد (.5)لوح اند  کار برده

ها های غیر مجاز، دربارۀ تعداد، تنوع و غنای اشیاء موجود در گور خمرهداشت که با توجه به انجام حفاری

 توان با قطعیت صبحت کرد. نمی
 

 . تحلیل و گاهنگاری7

اند. فاصله محوطه های استقراریِ دوره اشکانی واقع شدهای سردشت در کنار محوطهخمره یهاگورستان

متر است. در کنار گورستان  500متر و در گورستان لیندوه حدود  200استقراری با گورستان قامیشه حدود 

های شینکه و ماولو، کیلومتری آن، آثار یک قلعه اشکانی وجود دارد. در کنار گورستان 1سیسر و در فاصله 

شود های گرمی نیز دیده میهای استقراری شناسایی شد. این وضعیت در گورستانتری از محوطهآثار ضعیف

-یوان وضعیت متفاوتدر مر(. 5: 1377)کامبخش فرد، اند های استقراری قرار گرفتهها در کنار محوطهو گورستان

را بدون  ها آنداند و های مریوان را مربوط به اقوام کوچرو میفر گورستانتری گزارش شده است. محمدی

 (.1383)محمدی فر، کند  محوطه استقرار دائم معرفی می

در گورستان لیندوه،  طوری کهاند؛ بهای سردشت همگی روی شیب کوه قرار گرفتههای خمرهگورستان

ها در است. قرار گرفتن گورخمره تری انتخاب شدهها روی شیب مالیمتندتر بوده و مکان سایر گورستانشیب 

، طاق بستان (5: 1377)کامبخش فرد، ای کاوش شده نظیر گرمی های خمرهشیب دامنۀ کوه در سایر گورستان

ها رو به شرق و جهت کلی گورستاننیز گزارش شده است. ( 95: 1388)مترجم و محمدی فر، و مریوان  (44)همان، 

-1450ا بین هها باالتر است. میانگین ارتفاع گورستان نسبت به سایر محوطه ها آنارتفاع  طلوع آفتاب است و

اند که از نظر پوشش ها در مکانی قرار گرفتهگورستانشایان توجه است که  .استمتر از سطح دریا  1350

 (.3)نقشه های امروزی فاصله زیادی دارند  ز شبکه ارتباطی راهگیاهی، جنگلی و مراتع غنی است و ا

های جلینگی که در سفالای سردشت وجود دارد. های خمرهاندالیل متعددی برای اشکانی بودن گورست

های . سفال(4)لوح دهند را نشان می ها آناند، اشکانی بودن ای سردشت کشف شدههای خمرهگورستان

گاهنگاری این (. 206: 1386)قندگر و دیگران، اند ایران از محوطه قلعه ضحاک یافت شده غربجلینگی در شمال

نقوشی شبیه به (. 124: 1376)هرینک، میالدی است  3ق.م تا قرن  2نوع سفال در غرب ایران مربوط به قرن 

انگر اشکانی بودن تواند بیای قامیشه وجود دارد که میهای گورستان خمرهروی لبه یکی از خمرهخط پهلوی 

 (.9)تصویر این گورستان باشد 
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های گرمی دارند. های نزدیکی با گورستانهای سردشت شباهتهای گورستانها و سایر یافتهشکل خمره

های کشف شده مربوط به قرن اول و دوم میالدی ای گرمی بر اساس سکههای خمرهگاهنگاری گورستان

 (.239)همان، گذاری طاق بستان مربوط به قرن اول میالدی است تاریخ (.44: 1377)کامبخش فرد، هستند 

. این سنت در مینگه (236: 1374)کامبخش فرد، گورهای کنگاور مربوط به قرن اول ق.م و اول میالدی هستند 

-Mongait 1959: 251)چویر آذربایجان از قرن اول و دوم قبل از میالد تا قرن اول و دوم میالدی رایج بود 

. گورهای آکروپل و شهر شاهی احتماالً مربوط به قرن دوم و سوم ق.م تا قرن اول میالدی هستند (252

رسد که در نیمه دوم دوره اشکانی و حدود قرون اول و این نوع تدفین به نظر می. (153-145: 1371)دیوالفوا، 

های هایی که بین گورستان شباهت کند. با توجه بهدوم میالدی در نیمه غربی کشور رواج بیشتری پیدا می

ای سردشت نیز های خمرهشود، احتماالً گورستانهای اشکانی مشاهده میای سردشت و سایر گورستانخمره

 مربوط به قرن اول و دوم میالدی باشند.
 

 . نتیجه8

به صورت د که نآیهای تدفین در دوره اشکانی به شمار میترین شیوهای یکی از رایجهای خمرهتدفین

های حاصل از بررسی میدانی حاشیه شرقی رودخانه اند. یافتهگسترده از نیمه غربی قلمرو اشکانی گزارش شده

وجود غرب ایران است. ای در شمالهای خمرهدهنده اهمیت و متداول بودنِ استفاده از گورستان زاب نشان

از سفال جلینگی مبین اشکانی بودن این  ها و چند قطعهچند حرف احتمالی پهلوی روی لبه یکی از خمره

ای استفاده شده است، به این صورت ها هستند. با توجه به شواهد موجود، از شیوه تدفینِ یک خمرهگورستان

ها ها مشخص شد که این گورستانکه تنها یک خمره برای تدفین به کار رفته است. با بررسی منظر گورستان

اند. گورستان های قامیشه، لیندوه و سیسر در کنار محوطه قرار گرفتههای استقراری در کنار محوطه

های استقراری تری از محوطههای شینکه و ماولو آثار ضعیفدر کنار گورستاناستقراری شکل گرفته اند. 

های ها در کنار محوطهشود و گورستانهای گرمی نیز دیده میشناسایی شد. این وضعیت در گورستان

 اند.قرار گرفتهاستقراری 

سانتیمتری زمین، مسدود کردن دهانه  40-60در عمق  ها آنها روی شیب، مدفون بودن قرارگیری خمره

های پر آب، قرار دادن ظروف ها در کنار چشمهها با استفاده از یک تخته سنگ، قرار گرفتن گورستانخمره

های مشترکی هستند که بین از جمله ویژگی ها و دفن مردگان با زینت آالت شخصیدار در کنار خمرهلوله

. در این میان، با بررسی تطبیقی شودهای اشکانی زاگرس مشاهده میهای سردشت با سایر گورستانگورستان

ای سردشت های خمرههای بیشتری بین گورستانها صورت گرفت، شباهتها و سایر یافتهکه بین شکل خمره

هایی که بین این دو گورستان با ان قابل رؤیت است. با توجه به مقایسههای گرمی و طاق بستبا گورستان

های سردشت مربوط به قرن اول و دوم میالدی ای سردشت انجام شد، احتماالً گورستانهای خمرهگورستان

شناسی است، اما با توجه به شواهد هستند. اگر چه بحث در مورد جهت تدفین مستلزم انجام کاوش باستان

های متفاوتی های اشکانیِ کاوش شده، جهتای سردشت همانند سایر گورستانهای خمرهگورستاند، موجو

های با لبه ها از نوع خمرهغربی است. شکل خمره -شرقی و شرقیجنوب -غربیها شمالدارند. عمده جهت
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-فته است. از لحاظ گونهعمدتاً تزئینات طنابی شکل به کار ر ها آنبرگشته به بیرون هستند که بر روی بدنه 

 آیند.های تدفینی سردشت از نوع گونه اول به شمار میشناسی ارائه شده، خمره

ای در حاشیۀ شرقی رودخانه زاب کوچک در های خمرهشایان ذکر است که تراکم این تعداد گورستان

های آتی توجه هششهرستان سردشت بیانگر اهمیت این منطقه در دوره اشکانی است. امید است که در پژو

ایی بحث شده در این نوشتار گردد، زیرا که روند تخریب های خمرهویژه به گورستانبیشتری به این منطقه به

 های غیرمجاز سرعت زیادی دارد.بر اساس حفاری ها آن

 

 سپاسگزاری

انجام این از آقای رضا حیدری جهت در اختیار قرار دادن اطالعات بررسی خود در منطقۀ سردشت، برای 

و آقای محمد  آقای دکتر عباس مترجم ،فرشود. از آقای دکتر یعقوب محمدیپژوهش سپاسگزاری می

وان قدردانی ای مریهای خمرههای گورستانجهت اجازۀ استفاده از گزارش منتشر نشدۀ کاوش معصومیان

 نماییم.می
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 هاپیوست

 
 روی نقشهای اشکانی بر های خمره: پراکنش گورستان1نقشه 
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: موقعیت گورستان ها نسبت به ارتفاع )سلیمی، 3نقشه 

1394 :214)  
 

 

 (21:1389)پیروتی، : موقعیت جغرافیایی سردشت 2نقشه 

 
مجاز؛ چپ: گورستان قامیشه، های غیر های بر جای مانده از کاوش. راست: گورستان قامیشه، بقایای شکسته خمره1تصویر 

 (72-73صص : 1394سلیمی، های غیر مجاز )های انسانی بر جای مانده از کاوشبقایای استخوان
 

 
(51: 1394سلیمی، )متری، بقایای گور چهار چینه سنگی؟ 10: محوطه پردی 2تصویر   
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ای لیندوه، دید از ضلع جنوب : گورستان خمره4تصویر 

 (68: 1394سلیمی، )غربی 
 

ای قامیشه، دید از جنوب غرب : گورستان خمره3تصویر 

 (71: 1394سلیمی، )

 
ای شینکه، دید از ضلع شمال : گورستان خمره6 ریتصو

 (80: 1394سلیمی، ) یشرق

 یشمالای سیسر: دید از ضلع گورستان خمره: 5تصویر 

 (85: 1394سلیمی، )
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 (73: 1394سلیمی، )های غیر مجاز ای برجای مانده از کاوشهای خمره: گورستان قامیشه، بقایای تدفین7تصویر 

 

 
(86: 1394سلیمی، ) جای مانده از کاوش های غیر مجاز : گورستان سیسر، بقایای تدفین خمره ای بر8تصویر   
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 (72: 1394سلیمی، ): گورستان قامیشه: راست، تزیینات فشاری بر لبه خمره. چپ: خطوط شبه پهلوی اشکانی 9تصویر 

 

 
پ: سفال های شاخص گورستان : راست، سفال های شاخص گورستان ماولو. میانی، سفال های شاخص گورستان لیندوه. چ1لوح 

 (82، 69، 78صص : 1394سلیمی، )شینکه 
 

 
 (84، 73: 1394سلیمی، )شه، چپ، سفال های گورستان شینکه : راست، سفال های شاخص گورستان قای2لوح 
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(75: 1394سلیمی، ) شهیقام: ظرف لوله دار گورستان 3لوح   

 

 
 (87: 1394سلیمی، گورستان سیسر ) های خمره: راست، سفال های جلینگی گورستان لیندوه. چپ: بقایای 4لوح 

 

 
 (75: 1394سلیمی، ): مهره های خمیر شیشه و عقیق گورستان خمره ای قامیشه 5لوح 

 

 
صص : 1394سلیمی، اشکفت سیسر )چپ: حلقه نقره ای مربوط به تدفین چاله ای  مهره گلی گورستان شینکه: راست: 6لوح 

59،83) 
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 منابع
ها و های چهارمین مجمع ساالنه کاوشگزارش، "های گورستان محوطه سنگ شیر همدانکاوش"(، 1354آذرنوش، مسعود، )

 ، زیر نظر فیروز باقر زاده، تهران: مرکز باستان شناسی ایران.شناسی در ایرانهای باستانپژوهش

شناسی دوره تاریخی، ، پایانامه کارشناسی ارشد باستان"های ساسانی سردشتبررسی و مطالعه محوطه"(، 1392بوداقی، ابراهیم، )

 دانشگاه آزاد اسالمی ابهر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، منتشر نشده.

ن شناسی دوره ، پایانامه کارشناسی ارشد باستا"شناختی حوضه رودخانه زاب کوچکبررسی باستان"(، 1387بیننده، علی، ) 

 تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، منتشر نشده.

گزارش های پانزدهمین گردهمایی ، "کاوش نجات بخشی محوطه مال وسو در حوضه رودخانه زاب کوچک"(، 1395بیننده، علی، )
 .55-62اث فرهنگی و گردشگری، صص ، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میرساالنه باستان شناسی ایران

 ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی(، 1384پازوکی، ناصر و عبدالکریم شادمهر، )

-گزارش، "شناختی در محوطه باستانی ربط سردشت، آبان و دیهای باستاننتایج دومین فصل پژوهش"(، 1385حیدری، رضا، )

-تهران، پژوهشکده باستان جلد اول، (، مجموعه مقاالت دومین گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران7شناسی )باستانهای 

 .201-230 صصشناسی، 

، آرشیو سازمان میراث "شناسی رودخانه زاب کوچک در شهرستان سردشتنتایج مقدماتی بررسی باستان"(، 1386حیدری، رضا، )

 غربی، منتشر نشده.فرهنگی استان آذربایجان 

، شناسی ایرانآیی ساالنه باستانهای یازدهمین گردهممقاله دهیچک ،"شناسی زاب کوچکبررسی باستان"(، 1391حیدری، رضا، )

 تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

گزارش های "باالن سردشتفصل اول کاوش نجات بخشی تپه "(، 1395حیدری، رضا، فالحیان، یوسف، سلیمی، صالح، )
، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پانزدهمین گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران

 .143-155صص 

 ترجمه کاظم ودیعی، جلد دوم، تبریز: شفق. ی غرب ایران،ایجغراف (،1339دمورگان، ژاک، )

، ترجمه ایرج فره وشی، چاپ سوم، تهران: 1884-1886های باستانشناسی در شوش کاوش سفرنامه (،1371دیوالفوا، ژان، )

 دانشگاه تهران.

، پایانامه کارشناسی ارشد باستان (م 224.م تا ق 247ی شیوه تدفین در پارت )بررس (،1375سعیدی هرسینی، محمد رضا، ) 

 سانی )منتشر نشده(.شناسی دوره تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم ان

بررسی محوطه های اشکانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک شهرستان سردشت، نمونه موردی: تپه (، 1394سلیمی، صالح، )
 کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی )منتشر نشده(. انامهیپا باالن،

گزارش های پانزدهمین (، کاوش نجات بخشی محوطه و قبرستان نیسک آباد سردشت، 1395شیرزاده، غالم، کاکا، غفور، )
-365، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران

356. 

گزارش های پانزدهمین (، کاوش نجات بخشی تپه بروه شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی، 1395شریفی، مهناز، )
-355، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران

350. 

، آرشیو سازمان ستان شناسی قلعه زهاک )اژدهاک( شهرستان هشترودمقدماتی کاوش های با گزارش (،1382قندگر، جواد، )

 میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی )منتشر نشده(.

مجموع مقاالت ، "شناختی قلعه اژدهاک هشترودهای باستانکاوش"(، 1383پور، )قندگر، جواد، حسین اسماعیلی و محمد رحمت
شناسی، صص ، به کوشش مسعود آذرنوش، تهران: پژوهشکده باستانغرب ایرانه شمالشناسی ایران حوزالمللی باستانهمایش بین

228-193. 
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المللی باستان شناسی ایران حوزه مجموع مقاالت همایش بین، "1378 -1381قالیچی، زیرتو مرکز مانا "(، 1383کارگر، بهمن، )
 .229-246 صصشناسی، ، تهران: پژوهشکده باستانغرب ایرانشمال

 .25-5، سال دوم، صص: 1، شماره های تاریخیبررسی، "های پارتیآثار و بقایای دهکده"(، 1346بخش فرد، سیف اهلل، )کام

 ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.معبد آناهیتای کنگاور(، 1374کامبخش فرد، سیف اهلل، )

 شناسی و تاریخ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.باستان، پیوست یک مجله های اشکانیگورخمره(، 1377کامبخش فرد، سیف اهلل، )

، جلد شناسی و احیاء معماری معبد آناهیتای کنگاور و تاق گراهای باستانها و پژوهشکاوش(، 1386کامبخش فرد، سیف اهلل، )

 پژوهشکده باستان شناسی. -دوم، تهران: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

، آرشیو های دریاچه زریوار مریوانگزارش نهایی فصل اول کاوش در گورخمره(، 1388وب محمدی فر، )مترجم، عباس و یعق

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کردستان )منتشر نشده(.

ای دوره اشکانی در حاشیه غربی زاگرس مرکزی نگرشی بر آیین گورخمره"(، 1383فر، یعقوب و علیرضا هژبری نوبری، )محمدی

 .29-42، صص 2شناس، شماره ، پیام باستان"ان()مریو

آرشیو سازمان میراث  "فصل اول کاوش نجات بخشی گورستان خمره ای زردویان مریوان گزارش "(، 1396معصومیان، محمد، )

 فرهنگی و گردشگری کردستان )منتشر نشده(.

 –های مرکزی و ننور شهرستان بانه باستانی بخش ها و آثارگزارش بررسی و شناسایی اتالل، محوطه(، 1386نصراللهی، صالح، )
 ، آرشیو میراث فرهنگی استان کردستان )چاپ نشده(.پاییز

ترجمه و تحشیه عبدالعزیز فتوح سوادالعراق )نخستین تاریخ فتوحات اسالمی در کردستان(،  (،1374واقدی، محمد بن عمر، )

 ، چاپ اول، تهران: م. واعظی.واعظی سردشتی، مقدمه و تصحیح و تعلیقات نادر کریمیان

 ، ترجمه حمیده چوبک، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.سفال ایران در دوران اشکانی(، 1376هرینک، ارنی، )

 
Gaziev, C. M., 1960. kup gebirleri albomu, Azerbaijan SSR elmler akademiyasi neshrijati Baki. 

Hewsen, R. H., 2001. Armenia, A historical atlas, Chicago, The University of Chicago Press. 

Kargar, B., Binandeh, A., 2009. A preliminary report of excavation at Rabat Tepe, 

Northwestern Iran, Iranica Antiqua XLIV: 113-129. 

Kleiss, W., 1977. Alte Wege in West-Iran, AMI, Band 10, pp: 137-151. 

Kroll, S., 2005. The Southern Urmia basin in the Early Iron Age, Iranica Antiqua XL: 65-85. 

Mongait, A., 1959. Archaeology in the U.S.S.R., Moscow, Foreign Languages Publishing 

House. 

Solecki, R.S., 1999. An archaeological survey in Western Azarbaijan, Iran, the Iranian world, 

in: A. Alizadeh, Y. Majidzadeh and S. MalekShahmirzadi (eds.), assay on Iranian art and 

archaeology, presented to Ezat O. Negahban, Tehran, University Press, pp. 28-43. 


