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Abstract 
Pottery is the most prominent archaeological material which has a great role in reconstruction of 

regional and interregional interactions. So, identification of the pottery assemblages of each 

cultural period is very important to clarify their chronology and their technological significance. 

So far, few archaeological sites related to the Parthian period have been excavated in western 

Iran. Therefore, due to the lack of ceramic collections to identify and distinguish the pottery of 

this period, recognition of Parthian sites in western Iran encounters some problems. So, it is 

necessary to present a precise dated collection of the Parthian pottery in order to have a better 

understanding of their regional changes in this period. One of the most important sites in 

western Iran is Qal’eh-i Yazdigird, which has been excavated recently. Describing the pottery 

forms of this region could be helpful in the regional pottery studies, as well as for relative 

chronology in the Parthian world. According to the excavated pottery, three types have been 

reported, including clinky, glazed and common wares. Comparative studies on the pottery 

suggest most of them have been made locally, but some are probably from other sites and show 

cultural-commercial relationships between this site and other contemporary settlements during 

the Parthian. On the basis of forms and technical characteristics, it seems that the pottery 

belonging to the late Parthian period can be classified into two types of ordinary pottery and 

semi-precise ceramics. In addition to the pottery, other archaeological findings, such as building 

units, are very useful in our study to reconstruct the chronology of site. 
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 چکیده
ای دارد؛ ای و فرا منطقههای منطقهکنش، نقش به سزایی در بازسازی برهمشناسیباستانی ترین یافتهشاخص عنوانبهسفال 

ی شناختی اندکی مربوط به دورههای باستانی فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. محوطههای هر دورهبنابراین شناخت سفال

های این های سفالی کافی، جهت شناخت و تمایز سفالرو به دلیل فقدان مجموعهایران کاوش شده است. ازاین اشکانی در غرب

های ی مجموعه سفالترتیب معرفی و ارائه باشد. بدینرو میبههای اشکانی غرب ایران با مشکالتی رودوره، شناسایی محوطه

-ی زمانی مؤثر و الزم است. یکی از مهمی درک بهتر تحوالت منطقه در این بازهی اشکانی، برای دقیق از دورهگذاری شدهتاریخ

های سفالی ها و شکلباشد. ارائه گونههای اشکانی غرب ایران که اخیراً مورد کاوش قرار گرفته است، قلعه یزدگرد میترین محوطه

اشکانی سودمند خواهد بود. طبق  قلمروی نسبی در نگارهاای و گاهآمده از این محوطه، جهت مطالعات سفالی منطقهدستبه

و معمولی شناسایی  دارلعابی سفالی شامل کلینکی، سه گونه درمجموعهای حاصل از کاوش، گرفته بر روی سفالمطالعات صورت

گرچه در میان ها ساخت محل هستند، اها با مناطق پیرامونی، حاکی از آن است که بیشتر سفالمقایسات تطبیقی این سفال .شد

-اند. بر اساس مطالعات انجامجوار به این محوطه وارد شدهشود که در اثر ارتباطات فرهنگی، از مناطق همقطعاتی دیده می هاآن

ها متعلق به اواخر دوره اشکانی هستند. گونه ارزیابی نمود که سفالتوان اینها، میهای فنی سفالها و ویژگیشده بر روی شکل

-تاریخ پیشنهادی را قوت می که این است آمدهدستبهساختمانی و سکه نیز  های دیگری مانند واحدهایر سفال، یافتهعالوه ب

 بخشند.
 

 یزدگرد، اشکانی، سفال، غرب ایران.قلعه  کلیدواژه:
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 مقدمه. 1

ناس با آن ششناختی، باستانهای باستانها و بررسیی فرهنگی است که در کاوشترین مادهسفال فراوان

تری است. اما این بدان معنا نیست که پایه و اساس طبیعتًا مستلزم توجه و نگاه ژرف روازاینگردد روبرو می

های فرهنگی دیگر داده همچونمنحصر به آن باشد. سفال نیز  شناسیباستانمحققان علم  هایوتحلیلتجزیه

شناسی خود ی قلمرو معنااست که در حوزه سؤاالتی گویآیند،  تنها پاسخکه از دل تاریخ مدفون بیرون می

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ی آن حوزهدامنه کهطوریبهباشد. این قلمرو بسیار وسیع بوده می

گذاری نسبی و شناخت روابط فرهنگی و تجاری تاریخ منظوربهتر گیری از سفال،  بیشگیرد. بهرهرا در بر می

ی سفال اشکانی در غرب ایران مطالعات زیادی که دربارهها است. بنابراین با توجه به اینتمدن ها ومحوطه

از قلعه  آمدهدستبههای سفالی صورت نگرفته، در پژوهش حاضر سعی شده تا از طریق مطالعه و بررسی یافته

های اجتماعی فرهنگی و کنشهای فرهنگی این دوره، به فهم بهتر مناسبات یکی از کانون عنوانبهیزدگرد 

های سفالی ی یافتهی غرب کمک کنیم. بدین منظور نگارندگان در این مقاله سعی در معرفی و مطالعهمنطقه

ی اشکانی غرب ایران دارند که در درک بهتر دوره زمانهمهای ی اشکانی این محوطه با دیگر محوطهدوره

 تأثیرگذار است.
 

 های پژوهشپرسش. 2

است، پاسخی مناسب  حاضر نوشتاراصلی که مبنای  هایپرسششود به رو، سعی میتای پژوهش پیش  در راس

 داده شود.

 اشکانی است؟ دورانمتعلق به کدام مرحله از  ،سفالی قلعه یزدگرد یمجموعه. 1 

 دهد؟های فرهنگی نشان می. سفال اشکانی قلعه یزدگرد ارتباط این محوطه را با کدامیک از دیگر حوزه2

 توان ارزیابی نمود؟را چگونه می های بومی در مجموعه سفالی قلعه یزدگردویژگی. 3
 

 روش پژوهش. 3

ی بعدی مطالعات ( شده و در مرحلهعکاسیسازی )های سفالی طراحی و مستنددر پژوهش حاضر، ابتدا یافته

 ای جهت گاهنگاری و مقایسات تطبیقی صورت گرفته است. کتابخانه
 

 یزدگردمرو جغرافیایی قلعهقل. 4

 45زرده از توابع شهرستان داالهو، استان کرمانشاه و در یزدگرد در روستای بان هآثار تاریخی قلع یهمجموع

 راهیسهواقع است که از هیجده کیلومتری  دقیقه عرض جغرافیایی 33درجه و  34دقیقه طول و  57درجه و 

ت اسیسأتنها نام یکی از دژهای ت درواقعیزدگرد  ه(. قلع1قشه ناست ) دسترسیقابلذهاب ریجاب به سرپل

مشابه بر فراز ستیغ  یهچند نمون همچونگیرد. این دژ، میای است که تمامی مجموعه را در بردفاعی گسترده

منطقه اطالق شده است. وسعت  تمامیبهو به خاطر تسهیل توصیف  بناشدهزرده های مشرف بر بانیکی از کوه

از  (.1386-87آذرنوش، )باشد می کیلومترمربعای که این مجموعه در آن پراکنده است شامل چهل همحدود

طبیعی و برجسته در  یهحوزه یک چین گیرد. اینزرده را در برمی یشناسی مجموعه فوق حوزهدیدگاه زمین

را به شکل یک پناهگاه غربی سلسله جبال زاگرس است. اگر از ارتفاعات به این حوزه بنگریم آن  یهحاشی
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های فالت ایران است و اگر محل ایستادن ما دشت باشد، این عمیق خواهیم دید که از آخرین پیشروی

 25محیط این حوزه حدوداً  .رسد که دسترسی به آن بس دشوار استای مرتفع به نظر میارتفاعات منطقه

نظیر عمل استحکاماتی طبیعی و بی همچونکه  کیلومتر از آن پرتگاهی است 20 کیلومتر است و تقریباً 

نیازمند  ، شرقی است که برای حفاظتاین حوزه، دشتی واقع در بخش جنوبکیلومتر از  3کند اما حدود می

 .(Keall, 1982: 51)دیواری دفاعی بوده تا سنگربندی منطقه را تکمیل کند 
 

 پژوهش در قلعه یزدگرد پیشینة .5

-نشده برده نام متنی هیچ در قمری هجری 933 سال تا یزدگرد قلعه یادمانی یهمجموع و زردهبان منطقه از

 تنظیم قمری هجری 933 سال المرجبرجب ششم تاریخ به اینامهوقف در نام این به اشاره ترینقدیمی. است

 یقعهب بر وقف را خود امالک از قسمتی ذهاب منطقه کرد امیران از یکی الدینقمامامیر آن در و شده

 گلزاری) بردمی نام یزدجردی زرد سرای نام به است بابایادگار دفن محل که فعلی زردهبان از و کندمی بابایادگار

 به مربوط یزدگرد قلعه یمجموعه آن رأس در و زردهبان از شدهثبت بازدید اولین اما(. 141: تا بی جلیلی، و

 رایج سنت و محلی هایافسانه براساس را یزدگرد قلعه وی .است میالدی 1839 سال در راولینسون سرهنری

 از پس. دانستمی ساسانی یدوره به مربوط را مجموعه کل و کرده منتسب سوم یزدگرد به منطقه مردم بین

 یفرقه مورد در که فرویتمن کریستو بعدها. کرد بازدید مکان این از میالدی 1849 سال در چریکوف کلنل او

 طبق که داد خبر بقعه اطراف عظیمی بنای وجود از بابایادگار، بقعه از خود بازدید در کردمی یقتحق حقاهل

 بررسی اولین اما(. 146-47: 1386 مرادی،خان) داشت خود در را ساسانی بناهای ویژگی وی توصیفات

 به بریتانیا ایرانی مطالعات موسسه توسط میالدی 1965 سال در یزدگرد قلعه یمجموعه در شناختیباستان

 میالدی 1979 سال تا 1975 از کاوش و بررسی مجدداً  وقفه یک از پس و گرفت انجام کیل ادوارد سرپرستی

 قرارگیری و جغرافیایی فرهنگی، اهمیت دلیل به اسالمی انقالب از بعد حوزه این(. 1: 1387 مرادی،) یافت ادامه

 هایفعالیت ازسرگیری باعث و کرد جلب خود به را شناسانانباست توجه دوباره بغداد به خراسان راه سر بر

 1386 سال در مرادیخان بررسی مژگان به توانمی جمله آن از که گردید حوزه این در شناختیباستان

-کاوش ،(1386-87 آذرنوش،) آذرنوش مسعود توسط 1386-87 سال نخست فصل هایکاوش ،(1386 مرادی،خان)

 1389 سال در شدهانجام بررسی و( 1388-89 چگینی،) چگینی نوروززاده ناصر طتوس 1388-89 سال های

  (.1389 پوش،رزم) کرد اشاره پوشرزم توسط
 

 های دور دوم قلعه یزدگردکاوش شرح کلی .6

ی آذرنوش در مقدمه .به سرپرستی مسعود آذرنوش آغاز شد 1385یزدگرد در آبان  های قلعهدور دوم کاوش

ی . کسب اطالعات درباره1کند: گونه بیان میی کاوش در قلعه یزدگرد را ایندو هدف عمدهگزارش خود 

ایران خاستگاه فرهنگی و تاریخی اشکانیان است و  ازآنجاکه. 2در درون مرزهای ایران؛  ویژهبهی اشکانی، دوره

 هرحالبه. دید همگان قرار داد داند، باید کوشید تا آثار مهم این دوره را در معرضدار آنان میخود را وام

تمرکز  ؛انجام شد 1386دور دوم در دو فاز انجام شد، فاز نخست به مدت چهار ماه و تا اوایل اسفند  یهاکاوش

ابعاد این  ترانشه مورد کاوش قرار گرفت، اساساً 15گنبد بود. در این فاز ها در بخش غربی گچاین کاوش

کامل کاوش  طوربهها ا با توجه به شرایط توپوگرافی، استثنائاً بعضی از ترانشهمتر بوده، ام 10×  10ها ترانشه
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( متحدالشکل بود. مسکونی احتماالًای از واحدهای )ی کاوش در این بخش آشکار شدن، مجموعهنشدند. نتیجه

را با  ی کاوش تیم تحت سرپرستی آذرنوش تالش کرد تا آثار معماری مکشوفهغربی محدودهدر قسمت جنوب

برخی از ساختارها و فضاهای معماری مکشوف در دور  درنتیجهدر دور نخست منطبق کند،  شدهکشفآثار 

فاز دوم . (1386-87آذرنوش، ) نخست را خواناسازی کرده، و پالن معماری مکشوفه را یکپارچه و منطبق کرد

 یر این بخش ابتدا یک گمانهگنبد شرقی دنبال شد، دها، در گچکاوش در فصل نخست از دور دوم کاوش

ی آن آشکار شدن راهروی گنبد کاوش شد. که نتیجهی یکی از اضالع بلوک معروف به گچطولی در کناره

کرد؛ به دلیل عدم توانایی در تأمین حفاظت این دار و مسقف با طاق ضربی بود که رو به پائین حرکت میشیب

گنبد شرقی به های گچ، کاوش در این گمانه متوقف شد و کاوشی حاصل از تداوم کاوش در آنراهرو و نتیجه

چنین یافتن مسیری برای دسترسی به راهروی یابی به آثار کاوش ادوارد کیل و همدست باهدفسمت شرق و 

همین سال به ناصر نوروززاده  اسفندماهها در سرپرستی فصل دوم کاوش گنبد دنبال شد.مکشوفه در کنار گچ

شد. چگینی با توجه به اینکه ناگهانی سرپرست این کاوش شده بود، تصمیم گرفت اهداف  چگینی سپرده

تری معطوف به اقدامات حفاظتی کرد. در همین راستا کاوش آذرنوش را دنبال کند و عالوه بر آن توجه بیش

)نوروززاده  ل شدگنبد غربی دنباها در گچگنبد شرقی به دلیل نبود امکانات حفاظتی متوقف شد و کاوشدر گچ

 (.1388-1389 ،چگینی
 

های مختلفی مانند سفال و سکه به دست آمد. عالوه بر های دور دوم قلعه یزدگرد، یافتهدر جریان کاوش

-های سفالی گردآوریی گونهآن واحدهای ساختمانی نیز خواناسازی شد. با توجه به موضوع پژوهش که ارائه

ی مبحث کنونی است، بنابراین در ادامه، شناختی خارج از حیطههای باستانشده است، پرداختن به سایر یافته

 .آمده از این منطقه معرفی خواهد شددستهای سفالی شاخص بهها و شکلگونه
 

 های سفالییافته .7

ها ابتدا بر قطعه سفال شاخص جهت طراحی انتخاب گردید. سفال 579قلعه یزدگرد تعداد  هایکاوشدر طی 

 هاآنبندی شدند که در ذیل به ی سفالی طبقهها براساس گونهنوع قطعه تقسیم گشته و سپس قطعهاساس 

 شود.اشاره می
 

 بندی براساس نوع قطعهطبقه .7-1

-دستلبه، بدنه، کف، دسته، دسته بدنه، درپوش، آبریز، لبه دسته، قطعات سفالی هستند که از این محوطه به

قطعه سفال  579در کل  .گرفتند قرار موردمطالعهها پایه گزارش شد که جزء کفچنین سه عدد اند. همآمده

متعلق به بدنه،  (%73/25)قطعه  149 متعلق به لبه،( %70/48)قطعه  282است که از این تعداد شناسایی شده

 22 ،دسته و بدنه( %42/2)قطعه  14متعلق به دسته، ( %11/3)قطعه  18متعلق به کف، ( %72/15)قطعه  91

متعلق به یک درپوش ( %17/0)قطعه  1متعلق به آبریز و ( %35/0)قطعه  2متعلق به لبه دسته، ( %80/3)قطعه 

 است که اکثراً بدون تزیین هستند ظروف آمده، مربوط به لبهدستبنابراین بیشترین قطعه سفال به است؛
 (.1)شکل 
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 سفالی بندی براساس گونةطبقه. 7-2

با  دارلعابی گونه (،%96/93)قطعه  544ی معمولی با از قلعه یزدگرد شامل: گونه آمدهدستبههای سفالی گونه

) این قطعه سفال (%17/0) است قطعه 1منقوش با  یو گونه( %21/1)قطعه  7ی کلینکی گونه(، %66/4)قطعه  27

معمولی بیشترین درصد از  یابراین گونه. بنقرار نگرفت( موردمطالعههای سفالی منقوش، به دلیل تخریب زیاد جزء گونه

 (.2)شکل دهد را تشکیل می آمدهدستبهای هسفال
 

 دارلعاب گونة. 7-2-1

ی دوم پیش از میالد اول سده یهای سفالی منطقه غرب است که احتماالً از نیمهیکی از گونه دارلعاب سفال

های آن کم و محدود بوده که در ابتدا شکل یر خارجی استو تأث بانفوذی سفالی ، گونهگونهاینیابد. رواج می

النهرین ارتباط و نسبت دارند غربی ایران و بینبهای دیگری که با جنوها و گونهاست ولی در طول زمان شکل

ای به آمده از قلعه یزدگرد دارای خمیرهدستبه دارلعاب هایسفال(. 124: 1376)هرینک، شوند در آن دیده می

ی رفته در خمیرهکار. شاموت بهای روشن و خاکستری مایل به سبز هستندهای نخودی، قرمز روشن، قهوهرنگ

حرارت برای پخت . با چرخ ساخته شده و شکل منظم و یکنواختی دارند هاآنعمدتاً کانی است. تمامی  هاآن

تر به رنگ سبز فرسوده شده و بیش غلبا هاآندارای بافت محکم هستند. لعاب  هاآنتر ها کافی و بیشسفال

 ها محدود به شیارهای کنده است.رفته در این سفالکارهعناصر نقشی ب. است
 

شود؛ بنابراین از نظر کمیت های قلعه یزدگرد را شامل میعدد از کل سفال 27تنها  دارلعابی گونهاشکال: 

-توان به گیری است که از آن میان میشکل دارای تنوع چشم ازنظرمحدود است اما  هاآنتعداد 

ی با لبه توان به دو گروه اشاره کرد. کاسهشاخص می هاکاسه از. کرد اشارهها، بشقاب و قمقمه ها،کوزهکاسه

ی توان با نمونهاین شکل از کاسه را می( 1: 1)لوح گرد شده متمایل به بیرون با یک شیار دور لبه در خارج 

 Hansman and)ی مقایسه شده بدون لعاب است مس مقایسه کرد با این تفاوت که نمونهاز قو آمدهدستبه

Stronach, 1970: fig.15: 2). ی تیز شده که در حدود دو سانتیمتری زیر لبه با یک شکستگی تیز کاسه با لبه

از خوزستان نیز  ی اخیر با کمی تفاوت در مقطع و رنگ لعابنمونه( 2: 1)لوح به داخل ظرف خمیده شده است 

بشقاب از (.  5: 23شکل  :1384، )خسروزاده و عالیی میانی و اواخر اشکانی است به دست آمده که متعلق به دوره

ی تخت های آن بشقاب دارای لبهترین فرماست که از شاخص دارلعابهای دیگر ظروف موجود در میان سفال

 آمده ازدستهای بهاین فرم بشقاب با نمونه(. 3-4: 1وح )لباشد داخل ظرف می طرفبهیک شکستگی تیز  با

؛ 231: 2: تصویر 1395دیگران،  )آذرنوش و النهرین قابل قیاس استی الرسا در بینو محوطه شوش هگمتانه،

fig.66: 2 :1987 ,Boucharlat; pl. 19: 10 :1987b ,Locomte.) 

ی دار با لبهی گردنشامل کوزه ه است کهناسایی شدگونه شدو قطعه لبه متعلق به کوزه نیز در میان این

: 1)لوح  باشدمی و یک برجستگی زیر لبه ی تختی بدون گردن با لبهو کوزه( 5: 1)لوح گرد و یک شیار دور لبه 

متعلق به بدنه از دیگر  و دو قطعه سفال( 7-8: 1)لوح دو  قطعه کف شامل کف تخت دیسکی و کف مقعر (. 6

ها شامل بر روی بدنه کاررفتهبهعناصر نقشی (. 9-10: 1)لوح هستند  دارلعابی شده در گونهییقطعات شناسا

های مدور که احتمااًل متعلق به با شیار 9ی های مشابه شکل شمارهافزوده است. نمونههای مدور و نقش شیار
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 :Kleiss, 1973: Abb.21)عه ضحاک از قل آمدهدستبههای توان در میان سفالی یک قمقمه است، را میبدنه

 (.7-8: 48شکل  :1384 ،زاده و عالی؛ خسرو4: 1شکل  :1376 ،)هرینکغرب ایران مشاهده کرد و جنوب  (9
 

 کلینکی گونة .7-2-2

 شود؛این گونه در گذشته سفال دارچینی نیز نامیده شده است ولی در حال حاضر نام جلینگی ترجیح داده می

شود ای وارد میدهد به این معنا که وقتی به این سفال ضربهتر نشان میژگی این سفال را بیشزیرا این نام وی

رسد و نام آن از این ویژگی نشأت یافته است. این گونه سفال صدای طنین و انعکاس برخورد فلز به گوش می

الی برای پوشش یک راهنمای بسیار ع عنوانبهبسیار شاخص بوده و شناسایی آن بسیار آسان است و 

کار تواند بهاند، در غرب ایران میههای باستانی که در دوره اشکانی مورد اشغال فرهنگی بودهای محوطهنقشه

ی ی دورهگرفته شود. مغز این سفال به رنگ خاکستری و خاکستری تیره است. این سفال شاخص و ویژه

ی دوم پیش از میالد در نظر ی اول سدهتوان نیمهی اشکانی است ولی منشاء و تاریخ ساخت آن را میمیانه

های جلینگی که از تنوع خاصی برخوردارند، این البته با توجه به شکل سفال(. 166: 1376)هرینک، گرفت 

: 1384فر، )محمدیتری باشند ی زمانی گستردهها مربوط به محدودهاحتمال مطرح گردید که این گونه سفال

)قایقی دار ی زاویهها با بدنهای از این سفالهای جلینگی، گونهشناسی سفالیل ریختاز طرفی با تحل(. 522

و هخامنشی نیز رایج بوده است  3 ی آشور جدید، آهنشود که این شکل در دورهدیده میشکل( 

19):(Stronach, 1969. های کلینکی این منطقه قرمز و قرمز روشن است، رنگ سطوح داخلی و خارجی سفال

شده از ها کافی بوده و شاموت استفادهرفته در پخت سفالکارحرارت به به رنگ خاکستری است. هاآنولی مغز 

و سطوح داخلی و خارجی  ساخته شده با چرخ هاآنها ظریف بوده، تمامی ی سفالنوع کانی است. خمیره

 باشد.های کنده میها شامل شیارسفالرفته بر سطح بعضی از این کارپرداخت شده است. تزئینات به هاآن
 

 هاآنترین به دست آمد که شاخص های قلعه یزدگرد تنها هفت قطعه از این گونه سفالکاوش طیاشکال: 

 اشکال زیر است. شامل

که ( 2: 2)لوح ی تخت . تنگ با لبه2(. 1: 2لوح ) داخل ظرف طرفبهی قائم و شکستی مالیم . کاسه با لبه1

البته ( 16،19: 3شکل  :1376 ،)هرینک غرب ایران استآمده از جنوبدستهای بهفاوت شبیه نمونهت باکمی

ی باندی و گردن بطری با لبه. 3ی اشکانی هستند. های مقایسه شده دارای لعاب و مربوط به اوایل دورهنمونه

 .(3: 2)لوح باریک 
 

 معمولی گونة. 7-2-3

تری شکل نیز تنوع بیش ازنظردهد و آمده را تشکیل میدستهای بهالترین درصد سفی معمولی بیشگونه

ترین فراوانی را به خود ها بیشها. در این میان، کوزهها و خمرهها، تغارها، کوزهها، بشقابدارند شامل کاسه

روشن  و قرمز روشنای های نخودی، قهوههای معمولی اغلب دارای طیفی از رنگاند. سفالاختصاص داده

وجود دارد.  هاآنی خشن نیز در میان های با خمیرهها معمولی است اما سفالتر سفالی بیشاست. خمیره

شده است.  بخشیاستحکامها با شاموت کانی و در موارد اندکی با کاه یا مخلوطی از هر دو گل این سفال

ها کافی است ارند. حرارت برای پخت سفالاند و شکل منظم و یکنواختی دساخته شده ها با چرختر سفالبیش
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ها عمدتًا دارای اند. سطح داخلی و خارجی سفالتعدادی نیز در حرارت نامناسب پخته شده هاآنولی در میان 

 شامل نقوش کنده، فشاری و نقوش افزوده است. هاآندر  کاررفتهبهگلی است و عناصر نقشی پوشش
 

شکل لبه به چند گروه  ازلحاظی معمولی تعدادی کاسه به دست آمد که هادر میان سفال ها:اشکال: کاسه

آن از  مشابههای که نمونه( 1-2 :3)لوح ی تیز شده متمایل به بیرون ها با لبهکاسه ازجملهشوند. تقسیم می

دیگر از اشکال  .(Miroschedji, 1987: fig.33: 1) و شوش گزارش شده است( 1: 9شکل : 1385، کالیس)بیستون 

 شدهارائههای توان در میان سفالرا می هاآنی مشابه هاکه نمونه( 3-4: 3 لوحکاسه با یک شیار روی لبه است )

 ,Kleiss)از الرسا بدون شیار روی لبه است  شدهارائهاز بیستون و الرسا مشاهده کرد با این تفاوت که نمونه 

1970: Abb. 26: 27; Locomte, 1987b: pl. 17: 7)ی مطالعه شده از این گروه شامل . آخرین نمونه

ها با گردن این کاسه( 5-7: 3)لوح  هایی با یک شیار روی لبه و یک برجستگی با مقطع گرد زیر لبه استکاسه

های اشکانی از دیگر محوطه هاآنهای شاخص قلعه یزدگرد هستند و مشابه متمایل به بیرون یا داخل از گونه

 گزارش نشده است.
 

دست به 41تا  28ی ساده ظروفی با قطر دهانه زیاد بین های گونهعالوه بر موارد فوق در میان سفال تغار:

ی تخت یا گرد شده های زیر هستند. تغار با لبهو شامل شکل اندشدهگرفتهآمده است که با عنوان تغار در نظر 

از بررسی شمال خوزستان مربوط به اواخر  آمدهدستبههای که در میان سفال( 1-2: 4 )لوحمتمایل به داخل 

نیز با  2شماره  (Wenke, 1975: fig.10: 427A).توان مشاهده کرد را می 1ی مشابه شماره اشکانی نمونه

 ،)مافی و صرافغرب ایران قابل مقایسه است و شمال( 851: 1، لوح 1386)آذرنوش از غرب  شدهارائههای نمونه

که ( 3-4: 4)لوح  ی آویزان از دیگر اشکال شاخص این گروه استتغارها با لبه(. 3: 3 ، 2: 2شکل  :1385

ی مقایسه شده دارای تزئین از چغامیش هستند البته با این تفاوت که نمونه شدهارائهی با نمونه مقایسهقابل

 .(Delougaz and Kantor, 1996: pl. 71: J-N-N)فشاری بر روی لبه است 
 

دار، از اشکال شاخص این گروه های گردنکوزه .شوددار و بدون گردن تقسیم میه دو گروه گردنبها: کوزه

ها با این کوزه( 1-2: 5)لوح ی قائم و نوارهای برجسته زیر لبه در خارج شدهی گرددار با لبههای گردنکوزه

از  هاآنهای مشابه د که نمونهی اشکانی هستنهای رایج در دورهگردن متمایل به داخل یا خارج از گونه

. (5: 32لوح  ،1384فر محمدی؛ Wenke, 1975: fig.10: 407a) خوزستان و غرب ایران  به دست آمده است

ی قائم با یک نوار برجسته زیر لبه با گردن قائم یا متمایل ی گرد شدهدار با لبههای گردنی دیگر کوزهنمونه

 های اشکانی و ساسانی گزارش شده استهای مشابه آن نیز از محوطهکه نمونه( 3-4: 5)لوح به داخل 

از . (Priestman, 2013: fig.18:5 a-i, k; Lecomte, 1987a: pl. 48: 8 & pl. 60: 9؛ 6: 22 :1384، فر)محمدی

های نمونهکه ( 5-6: 5)لوح ی متمایل به بیرون است ی گرد شدهدار با لبههای گردندیگر اشکال این گروه کوزه

 ،بیگی)علیاز بیستون مالحظه کرد  شدهمعرفیهای توان در میان مجموعه سفالرا می هاآنبا  مقایسهقابل

ی گرد دار با لبههای گردنتوان به کوزهها میاز دیگر نمونه(. Kleiss, 1970: Abb. 26: 59، 30: 1 طرح :1389

با تفاوت جزئی در مقطع در ی مشابه آن نمونهکه  (1-2: 6ح )لو اشاره کرد دار متمایل به بیرونشده یا شیب

 :Debevoise, 1934؛4: 32: لوح 1384 ،فر)محمدیاز غرب ایران و سلوکیه وجود دارد  شدهارائههای میان سفال



 125/ 1399 بهار ،1 شمارۀ ،12 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

fig: 72 .)د ی آویزان است که معمواًل دارای گردن قائم و بلنی گرد شدهدار با لبههای گردننمونه دیگر کوزه

از (. 14: 5طرح  :1389 ،بیگی)علیاز بیستون است  آمدهدستبهی با نمونه مقایسهقابلکه ( 3-4: 6لوح ) هستند

 ی گرد شده متمایل به بیرون با یک شیار دور لبه استدار با لبههای گردندیگر اشکال شاخص این گروه کوزه

 :1389 ،بیگی)علیی بیستون و الرسا قابل قیاس هستند هااز کاوش آمدهدستبههای که با نمونه( 1-3: 7)لوح 

های دار در قلعه یزدگرد کوزههای گردنترین شکل کوزهاما رایج(. Locomte, 1987b: pl.36: 16 ؛4: 3طرح 

از دیگر  هاآندار با یک شیار روی لبه و یک برجستگی با مقطع گرد یا مثلثی زیر لبه هستند که مشابه گردن

ی تخت و یک شیار دور لبه با دار با لبههای گردنکوزه(. 1-2: 8)لوح اشکانی گزارش نشده است  هایمحوطه

های آخرین نمونه (5-6: 8)لوح ی باندی شکل دار با لبهگردن هایکوزه و(. 3-4: 8)لوح گردن متمایل به داخل 

: 1395آذرنوش و دیگران، )است  مقایسهابلقشده از هگمتانه ی ارائهکه با نمونه مطالعه شده از این گروه هستند

 (.286: 2تصویر 

ی گردن نداشته و لبه کدامهیچگردن این است که های بدونویژگی مشخص کوزه های بدون گردن:کوزه

بندی های زیر طبقهتوان به گروهمیها را براساس شکل لبه ظرف بالفاصله به بدنه متصل شده است. این کوزه

های بدون گردن با کوزه(، 1-2: 9)لوح ی گرد شده قائم یا متمایل به بیرون ای بدون گردن با لبههکرد: کوزه

ی که نمونه( 3-4: 9)لوح  که بعضاً دارای یک شیار روی لبه هستند دار متمایل به بیرونی تخت یا شیبلبه

از  شدهارائهنیز با نمونه  4شماره  نمونه (. 128: 162 :1382 ،)رهبراز خورهه گزارش شده است  3شماره  مشابه

 .Kleiss, 1970: Abb).ی مقایسه شده بدون شیار روی لبه است با این تفاوت که نمونهبیستون مشابهت دارد 

27: 16) . 
 

هایی با شامل خمره هاآنهای معمولی دو نمونه خمره نیز  به دست آمد، که یکی از : در میان سفالهاخمره

از محوطه اشکانی  هاآنی مشابه که نمونه( 5-6: 9)لوح خت و گرد متمایل به داخل است ی ترکیب تلبه

ی ی خمیده به داخل و لبههایی با لبهی دیگر خمرهنمونه (Ibid, Abb. 28: 3).بیستون گزارش شده است 

ی ساسانی نیز رهدر دو هاآنهای شاخص اواخر اشکانی هستند و ساخت که از گونه( 7-8: 9)لوح مضاعف است 

 ،)مافی و صرافغرب و غرب ایران گزارش شده است های مشابه این فرم خمره از شمالکند. نمونهادامه پیدا می

 (. 6: 3 شکل :1382 ،علیزاده ؛3: 17طرح  :1383 ،خسروزاده و عالی ؛ 10 :4: شکل 1385

به  طرفازیکباشند و دسته میهایی هستند که اغلب دارای یک ی معمولی کوزهاز دیگر اشکال گونه

دار های دستهها را جزء کوزهی ظرف و از طرف دیگر به بدنه متصل است. ما این گروه از سفالگردن یا لبه

طع با تفاوت جزئی در مق 2شماره (. 1-4: 10 )لوحها هستند ها و کوزهها، پارچایم و شامل تنگبندی کردهطبقه

ی اشکانی است، شباهت دارد ی اولیه و میانهغرب ایران که مربوط به دورهباز جنو شدهارائهی با نمونه

 Delougaz and) است مقایسهقابلاز چغامیش  شدهمعرفیی نیز با نمونه 4شماره (. 15: 1 شکل :1376 ،)هرینک

Kantor, 1996: pl. 72: c.) 

های معمولی را درصد  سفال ترینبیشنیز به دست آمد که  قطعات زیادی بدنه ذکرشدهعالوه بر موارد 

کنده شامل نقش هاآن بر سطح کاررفتهبهها اغلب دارای  تزئین هستند و تزئینات دهند. این بدنهتشکیل می

و نقوش طنابی است ( 8: 11)لوح کنده و فشاری ترکیبی از نقوش(، 5-7: 11)لوح نقوش افزوده فشاری (، 1-4: 11)لوح 
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غرب ایران مشاهده های اشکانی غرب و شمالتوان در محوطهاغلب این تزئینات را میکه مشابه ( 9: 11)لوح 

 کرد.
 

 نتیجه. 8

-های سفالی این منطقه با دیگر مکانهای موجود بین گونهها و تفاوتبه این مطالعه و بررسی شباهت با توجه

یرهای سفالی قلعه یزدگرد نکاتی ی ویژگی متغچنین مطالعههای فرهنگی گوناگون، همهای باستانی در حوزه

 گردد.در ذیل بدان اشاره می یلتفصبهآید که به دست می

ی کلینکی و ، گونهدارلعابی که شامل گونه آمدهدستبهی سفالی از قلعه یزدگرد سه گونه درمجموع

تر ا است که بیشهها و دیگها، بشقابها، خمره، کوزههاها شامل کاسهست. اشکال سفالی معمولی اگونه

 توجهیقابلها از تنوع رنگ سطح و مغز سفالساز بوده و دارای پوشش گلی غلیظ یا رقیق هستند. چرخ هاآن

های قلعه یزدگرد را ترین درصد  سفالای روشن بیشهای نخودی، قرمز روشن و قهوهبرخوردار است اما رنگ

های تزئینی نشان از های مطالعه شده بدون تزئین است اما تنوع شیوهاگرچه اغلب سفال .دهندتشکیل می

های تزئینی شامل نقوش کنده، نقوش فشاری، طنابی و یا ترکیبی از همین اهمیت این موضوع دارد. شیوه

 موارد است.

دود است و به سفال تحت تأثیر فرهنگ سفالگری مناطق دیگر شکل گرفته، انواع آن مع دارلعابی گونه

ای به رنگ ساز بوده و اغلب خمیرهالنهرین شباهت دارد. این گونه سفال چرخغرب ایران و بینمتداول جنوب

-ایران است . نوع و ویژگی آن نیز کامالً مشابه لعاب غربالنهرین و جنوبنخودی دارد که مشخصه سفال بین

رین است. بنابراین با توجه به این نکته و اینکه تاکنون مراکز النهغرب ایران و بیندر جنوب کاررفتهبههای 

و  یادشدهرسد که این گونه سفال از مناطق ساخت این گونه سفال در غرب ایران شناسایی نشده به نظر می

ی کلینکی نیز به تعداد اندک از این محوطه وارد شده است. گونه یزدگردقلعه ارتباطات فرهنگی به  یجهدرنت

غرب ایران مشابهت دارد. با توجه به  این های فنی با سفال غرب و شمالویژگی ازنظرت آمده است که به دس

 یغرب ایران شاهد همگونی فرهنگی این گونههای کلینکی در غرب و شمالامر و جغرافیای پراکندگی سفال

 سفالی در این مناطق هستیم.

دهد. های قلعه یزدگرد را به خود اختصاص میالترین درصد  سفهای معمولی یا ساده،  بیشسفال

شکل و تزئینات با  ازنظر هاآندهد که شماری از ها نشان میبر روی این گونه سفال شدهانجاممطالعات 

دارند، غرب ایران مشابهت غرب و تا حدودی جنوبهای غرب، شمالاز محوطه آمدهدستبههای اشکانی سفال

در مناطق یاد شده است. اما در این  زمانهمهای ی و تجاری بین این محوطه با محوطهکه مبین ارتباط فرهنگ

های معمولی شامل کیفیت ساخت، سفال ها و تأثیر عوامل بومی درزمینه الزم است به وجوه افتراق، نوآوری

های با سهجنس و رنگ مغز سفال، نوع  پوشش و وجود اشکال جدید اشاره کرد. این اشکال سفالی شامل کا

دار با یک شیار روی لبه و یک برجستگی زیر لبه های گردنیک شیار روی لبه و یک برجستگی زیر لبه و کوزه

 زمانهمهای آیند و مشابه آن در دیگر محوطههای شاخص قلعه یزدگرد به شمار میهستند که از سفال

توان گفت که هرچند . در پایان میدرخود محل است هاآنبه معنای ساخت  یجهدرنتگزارش نشده است و 

های اشکانی غرب ایران را در سفال خصوصبهغرب و غرب، جنوبالنهرین، شمالنفوذ فرهنگ سفالگری بین
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ی و خاص این حوزه هاآنی محلی  بودن هایی که نشانهتوان مشاهده کرد لیکن ویژگیقلعه یزدگرد می

 شود.دیده می هاآنفرهنگی است نیز در 

یزدگرد به اواخر  ی قلعهآثار اشکانی مجموعه (1975-1979)گرفته اساس دور اول مطالعات میدانی صورتبر

سکه  گذاری از شواهد معماری، تزئینات معماری، سفال واست. در این تاریخشدهگذاری قرن دوم میالدی تاریخ

های لیکن به جهت محدودیت کاوشرسد گذاری موجود منطقی به نظر می. اگرچه تاریخ1استاستفاده شده 

دست آمده به (1386-87)ها تری که در دور دوم کاوشصورت گرفته و نبود شواهد کافی و نیز اطالعات بیش

ی اشکانی قلعه یزدگرد تری در تعلق زمانی مجموعهسازد که نیاز  به دقت بیشرا در ذهن متبادر می سؤاالتی

 هاآنشناسی های دور دوم و اطالعاتی که در مسیر گونهآمد از کاوش های به دستدارد. حاصل مطالعه سفال

با چنین سازد. هممی یرممکنغتوسط کیل را در شرایط حاضر  شدهارائهگذاری در تاریخ حاصل شد تردید

های اواخر اشکانی و اوایل ساسانی دیگر های زیاد سفال قلعه یزدگرد با سفال محوطهتوجه به وجود مشابهت

توسط کیل  شدهارائهی گذاررسد تاریخی اشکانی، به نظر میی مربوط به اواخر دورهسکه یافتنناطق و م

 درست باشد.
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. متوسط. 6. کانی 5.؟. ؟. نخودی 4.کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 دارلعاب. 9 دارلعاب. 8متوسط. متوسط 
 

6 
گنبد گچ

 غربی
10223/ 

p8 

. 6. کانی 5روشن ای. ؟. ؟. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 دارلعاب. 9 دارلعاب. 8سط. متوسط متوسط. متو
 

7 
گنبد گچ

 غربی
10043/ 

p2 

. 6. کانی 5روشن ای. ؟. ؟. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کف 1

 دارلعاب. 9 دارلعاب. 8خشن. خشن. خشن 
 

8 
گنبد گچ

 غربی
10160/ 

p1 
. متوسط. 6. کانی 5. ؟. ؟. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کف 1

 دارلعاب. 9 دارلعاب .8متوسط. متوسط. 
 

9 
گنبد گچ

 غربی
10096/ 

p4 

. ؟. ؟. خاکستری مایل به سبز 4. کافی 3ساز . چرخ2.قمقمه؟ 1

. 9 دارلعاب. .8. شیاردار 7. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5

 دارلعاب

Kleiss, 1973: Abb.21: 

9 

 ؛4: 1 شکل :1376 ،هرینک

 :1384 ،عالی و زادهخسرو

 7-8: 48 شکل

 /10128گنبد گچ 10

p2 
 . 6. کانی 5سبز. ؟. نخودی . ؟. لعاب4. کافی 3ساز . چرخ2.بدنه 1
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 دارلعاب. 9 دارلعاب. 8افزوده . نقش7ظریف. ظریف. متوسط  غربی

 

 
 2لوح 

 

 2شرح لوح 

 

 

 3لوح 
 

 3شرح لوح 

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10221

/p2 

. 6. کانی 5. قرمز. قرمز. خاکستری 4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه 1

 . پرداخت9. پرداخت 8ظریف. ظریف. ظریف 
 

2 
گنبد گچ

 غربی
10240

/p1 

. 5روشن. خاکستری  . قرمز روشن. قرمز4. کافی 3ساز . چرخ2.تنگ 1

 تر. دست9تر . دست8. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 

 شکل:1376 ،هرینک

3: 16،19 

3 
گنبد گچ

 شرقی
10485

/p2 

. قرمز روشن. قرمز روشن. خاکستری 4. کافی 3ساز  . چرخ2.بطری 1

 . پرداخت9.. پرداخت 8. ظریف. ظریف. ظریف 6. کانی 5
 

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
20041/

p2 

. کانی 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه 1

 رقیق گلی .1 رقیق گلی .3 متوسط .متوسط . متوسط.6

 1: 9: شکل 1385کالیس، 

Miroschedji, 

1987: fig. 33: 1 

2 
گنبد گچ

 غربی
20041/

p3 

. کانی 5.  نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه 1

 غلیظ . گلی9رقیق . گلی8. ظریف. ظریف. ظریف 6
 

Ibid 
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 4لوح 

 

 4شرح لوح 

 

 
 5لوح 

3 
گنبد گچ

 غربی
10236/

p9 

. کانی 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه 1

 . متوسط. متوسط. متوسط6

Kleiss, 1970: Abb. 

26: 27; Locomte, 

1987b: pl. 17: 7 

4 
گنبد گچ

 غربی
10289/

p2 

. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمز 4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه 1

 رقیق. گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5روشن 
 

Ibid 

5 
گنبد گچ

 غربی
10196/

p4 

روشن. ایروشن. قهوهای. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه ؟ 1

غلیظ . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5روشن ایقهوه

 غلیظ. گلی9
 

6 
نبد گگچ

 غربی
10271/

p5 

. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمز 4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه 1

. 9رقیق . گلی8. متوسط. متوسط. ظریف 6. کانی 5روشن 

 رقیقگلی
 

7 
گنبد گچ

 غربی
10115/

p4 

روشن. ایروشن. قهوهای. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کاسه 1

 وسط. متوسط. متوسط. مت6. کانی 5روشن ایقهوه
 

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10080/

p1 

. کانی 5. نخودی. نخودی. قرمز 4. کافی 3ساز . چرخ2.تغار 1

 غلیظ. گلی9غلیظ . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط  6
Wenke, 1975: fig. 

10: 427A 

2 
گنبد گچ

 غربی
10280/

p1 
. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمز 4. کافی 3ساز . چرخ2.تغار 1

 رقیق. گلی8. خشن. خشن. متوسط 6. کانی 5روشن 

: 1 لوح :1386آذرنوش، 

 :1385 صراف، و ؛ مافی851

 3: 3 ، 2: 2 شکل

3 
 گنبدگچ

 غربی
20175/

p1 

.کانی 5دی. نخودی . نخودی. نخو4. کافی 3ساز . چرخ2.تغار1

 رقیق. گلی9رقیق . گلی8.شیاردار  7 متوسط. متوسط. متوسط. 6

Delougaz and 

Kantor, 1996: pl. 

71: J-N-N 

4 
گنبد گچ

 غربی
20175/

p3 

قرمز. نخودی مایل . نخودی مایل به 4. کافی 3ساز . چرخ2.تغار 1

. متوسط .. متوسط. متوسط6.کانی 5قرمز قرمز. نخودی مایل به به 

 غلیظ. گلی9غلیظ . گلی8. شیاردار 7
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 5شرح لوح 

 

 
 6لوح 

 6شرح لوح 

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

 لوکوس

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10373/

p1 

. 5. نخودی. قرمز روشن. قرمز روشن. 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 

 . گلی رقیق8. متوسط. متوسط. ظریف 6کانی 

 :1384 فرمحمدی

؛  4: 32 لوح
Debevoise, 

1934: fig: 72 

2 
گنبد گچ

 غربی
10377/

p2 

. 6. کانی 5ودی. نخودی. نخودی . نخ4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 غلیظ. گلی9غلیظ . گلی8متوسط. متوسط. متوسط 
 

Ibid 

3 
گچ گنبد 

 غربی
10160/

p3 
 6.  کانی 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 تر. دست9تر . دست8متوسط. متوسط. متوسط 

 :1389 ،بیگیعلی

 14: 5 طرح

4 
گنبد گچ

 غربی
10289/

p1 

. 5. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمز روشن 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 رقیق. گلی9رقیق . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 
 همان

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 شرقی
10480/

p1 

. قرمز روشن. قرمزروشن. 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

. 8. شیاردار 7سط . متوسط. متوسط. متو6. کانی 5قرمزروشن 

 غلیظ. گلی9غلیظ گلی

Wenke, 1975: fig. 

10: 407a; 

 لوح :1384، فرمحمدی

32 :5  

2 
گنبد گچ

 شرقی
10480/

p2 

. کانی 5ای ای. قهوهای. قهوه. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 . پرداخت9. پرداخت 8. شیاردار 7. متوسط. متوسط. متوسط 6
Ibid 

3 
گنبد گچ

 غربی
10082/

p6 

روشن. قرمز روشن. ای. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

غلیظ  . گلی8.متوسط. متوسط. متوسط  6. کانی 5قرمز روشن 

 تر. دست9

Priestman, 2013: 

fig.18:5 a-i,  k; 

Lecomte, 1987a: pl. 

48: 8 & pl. 60: 9 

 لوح :1384 ،فرمحمدی

22 :6  

4 
گنبد گچ

 غربی
20185/

p5 

. 6. کانی 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2 .کوزه1

 رقیق. گلی9غلیظ . گلی8متوسط. خشن. خشن 
 

Ibid 

5 
گنبد گچ

 غربی
10232/

p1 

. 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 غلیظ. گلی9غلیظ . گلی8.. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 

: 1 : طرح1389بیگی، علی

 ؛30
Kleiss, 1970: Abb. 

26: 59 

6 
گنبد گچ

 شرقی
10432/

p1 

روشن. ایروشن. قهوهای. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

غلیظ . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5قرمز روشن 

 غلیظ. گلی9

 

Ibid 



 یزدگرد قلعه هایکاوش دوم دور از آمدهدستبه اشکانی هایسفال شناسیگونه و بندیطبقه / توصیف،134

 

 
 7لوح 

 

 7شرح لوح 

 

 
 8لوح 

 

 8شرح لوح 

ره
ما

ش
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 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 تمشخصا

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10033/

p1 

-روشن. قهوهایروشن. قهوهای. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 . پرداخت9. پرداخت 8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5روشن ای
 

2 
گنبد گچ

 غربی
10065/

p5 

. 6.کانی 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 وسط. متوسط. متوسطمت
 

3 
گنبد گچ

 غربی
10322/

p4 

. 5. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمزروشن 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 رقیق. گلی9غلیظ . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 
 

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10077/

p1 

-روشن. قهوهای. زرد روشن. قهوه4کافی  .3ساز . چرخ2.کوزه 1

 . پرداخت9غلیظ . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5روشن ای

 :1389 ،بیگیعلی

 4: 3 طرح
Locomte, 

1987b:pl.36: 16 

2 
گنبد گچ

 غربی
10085/

p2 

. 6. کانی 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 تر. دست9تر دست .8متوسط. متوسط. متوسط 
 

3 
گنبد گچ

 غربی
10115/

p3 

-روشن. قهوهایروشن. قهوهای. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 رقیق.گلی9غلیظ .گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5 روشنای
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4 
گنبد گچ

 غربی
10335/

p1 

. 5. قرمز روشن. قرمزروشن. قرمز روشن 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 تر. دست9غلیظ .گلی8متوسط. متوسط. متوسط . 6کانی 
 

5 
گنبد گچ

 غربی
10010/

p1 

روشن.  قرمز . قرمز مایل به قهوه ای4.  کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

. متوسط. متوسط. 6. کانی 5روشن.ایروشن. قهوهایمایل به قهوه

 تر. دست9.  پرداخت 8متوسط 

آذرنوش و 

: 1395دیگران، 

 286: 2تصویر 

6 
گنبد گچ

 غربی
10082/

p7 

. کانی 5روشن ای. نخودی. نخودی. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 غلیظ. گلی9غلیظ  . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط  6
 

 

 
 9لوح 

 

 9شرح لوح 

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10335/ 

p5 

. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمز روشن 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 رقیق. گلی9رقیق . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5
 

2 
گنبد گچ

 شرقی
10403/ 

p1 

. 5ای روشن. سیاه . قرمز روشن. قهوه4. ناکافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 رداخت. پ9. پرداخت 8. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 
 

3 
گنبد گچ

 غربی
10348/ 

p4 

. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمز روشن 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 رقیق. گلی9رقیق . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5

: 162 :1382 ،رهبر

128 

4 
گنبد گچ

 غربی
10331/ 

p1 

. 5. نخودی. سدری روشن. سدری روشن 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 غلیظ. گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 
Kleiss, 1970: 

Abb. 27: 16 

5 
گنبد گچ

 غربی
10055/ 

p1 

روشن. قرمز روشن ای. قرمز روشن. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.خمره 1

 تر. دست8. متوسط. خشن. خشن 6. کانی 5
Kleiss, 1970: 

Abb. 28: 3 

6 
گچ گنبد 

 غربی
20237/ 

P1 

مایل به قرمز. نخودی مایل  . نخودی. نخودی4. کافی 3ساز خ. چر2.خمره 1

 رقیق. گلی9غلیظ . گلی8. متوسط. متوسط. خشن 6. کانی 5قرمز به 
 

Ibid 

7 
گنبد گچ

 غربی
10062/ 

p1 

. کانی 5ای ای. قهوهروشن. قهوهای. قهوه4. کافی 3ساز .چرخ2.خمره 1

 تر. دست9تر .دست8. متوسط. متوسط. خشن 6

: 1385، مافی و صراف

خسروزاده ؛ 10: 4شکل 

طرح  :1383، و عالی

 :1382 ،علیزاده ؛3: 17

 6: 3 شکل

8 
گچ گنبد 

 غربی
20190/ 

P9 

. 6. مختلط 5. قرمز. قرمز. نخودی 4. ناکافی 3ساز . چرخ2.خمره 1

 غلیظ. گلی9غلیظ . گلی8ظریف. متوسط. متوسط 
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 10شرح لوح 

ره
ما

ش
 

نام 

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10346/

p1 

. قرمز روشن. قرمز روشن. قرمز روشن 4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 رقیق. گلی8. متوسط. خشن. خشن 6. کانی 5
 

2 
گنبد گچ

 غربی
10062/

p2 

. 5روشن ایروشن. قهوهایقهوه . نخودی.4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

 تر. دست9غلیظ . گلی8. نوار برجسته 7. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 

 :1376 ،هرینک

 15: 1 شکل

3 
گنبد گچ

 شرقی
10405/

p1 

-روشن. قهوهایروشن. قهوهای. قهوه4. کافی 3ساز . چرخ2.کوزه 1

. 9ظ غلی. گلی8.. متوسط. متوسط. متوسط 6. کانی 5روشن ای

 غلیظگلی

 

4 
گچ گنبد 

 غربی
20052/

p1 

. 5ای ای. قهوهای. قهوه. قهوه4. کافی 3ساز ساز،  دست. چرخ2.کوزه 1

 رقیق. گلی9رقیق . گلی8. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 

Delougaz and 

Kantor, 1996: 

pl. 72: c 
 

 
 11لوح 

 

 11شرح لوح 

ره
ما

ش
 

ام ن

 محوطه

شماره 

لوکوس 

 /سفال

 

 مشخصات

 

 مشابهات

1 
گنبد گچ

 غربی
10236/

p7 

. 5. نخودی. نخودی. نخودی 4. کافی 3ساز . چرخ2.بدنه 1

. 8کنده مواج . نقش7. متوسط. متوسط. متوسط 6کانی 

 غلیظ. گلی9غلیظ گلی

: 4: لوح 1384 ،فرمحمدی

 :1385، مافی و صراف ؛6

 2: 10طرح 
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2 
گنبد گچ

 غربی
10352/

p1 

. قرمز روشن. قرمز روشن. 4. کافی 3ساز . چرخ2.بدنه 1

. 7. متوسط. خشن. متوسط 6. کانی 5قرمز روشن 
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