
 
 

 
 
 

 
 

Identifying the Cultural Sequence of Marivan Plain; Based on Archaeological 
Field Survey 

Morteza Zamani Dadaneh1& Sirvan Mohammadi Ghasrian2 & Amir Saed Mucheshi3 
(71-96) 

Abstract 
In recent years, an increasing number of archaeological investigations have produced new 
evidence for the prehistoric development (both in chronology and settlement patterns) in the 
westernmost provinces of Iran. Prior to the commencement of the MPAP an earlier survey in the 
Marivan region had been carried out by the Department of Archaeology at Bu Ali Sina 
University in Hamadan (Iran). Research focused on the Paleolithic and Neolithic periods and, 
unfortunately, evidence from the Chalcolithic periods is yet to be published. The Marivan Plain 
Survey Project, by Morteza Zamani Dadaneh from the University of Kurdistan, Kurdish Studies 
Institute, conducted a first season of systematic survey for four weeks in the summer of 2018. 
The goal of MPAP is to reassess previous survey work in the region. Archaeological project of 
Marivan plain in 2018 resulted in identifying 60 sites from Neolithic to more recent time. 
Among identified sites: 1 site dating back to PPN Neolithic, 14 site to chalcolithic period (early, 
middle and late), 2 site to Bronze Age probably, 11 site to Iron Age, 28 site to historic 
(Parthian) period and 12 site to Islamic era. Regarding the settlement pattern of prehistoric sites 
(Neolithic and chalcolithic period), it become clear that all prehistoric sites distributed in the 
northern and southern shore of Zeribar lake. Most probably such pattern influenced from 
Zeribar sea level and access to the fertilized agricultural lands in this area in Neolithic and 
chalcolithic times. But the distribution pattern of historic and Islamic sites is somewhat different 
from prehistoric pattern and is similar to pattern of nowadays residential areas. Current and 
historic/Islamic residential area placed close to permanent water sources in the narrow valleys 
surrounded the Zeribar lake. Of course, part of the Marivan Plain is located in the east of the 
current Marivan City, which is far from Zarivar Lake, and dispersed settlements in this section 
formed on the edge of the main river, one of the branches of the Garan River. 
 
Keywords: Marivan plain, PPN, Early Chalcolithic, J pottery, Late Chalcolithic, Iron Age, 
Lake Zeribar 

 
 
 
 

  
 
 
 

  
                                                           

1. Corresponding Author Email: mortezazamani2269@gmail.com 
Ph.D. Candidate Department of Archeology. University of Tehran, Iran 
2. Ph.D. Candidate Department of Archeology. University of Tehran, Iran  
3. Assistant professor. Department of Art and Architecture. University of Payame Noor, Iran  

Journal of Archaeological Studies 

No. 4, Vol. 13, Serial No. 28 / Winter 2022 

 

R
ec

ei
ve

d:
 1

8,
 A

pr
il,

 2
01

9;
 A

cc
ep

te
d:

 1
1,

 M
ar

ch
, 2

02
2

 

 

 10.22059/jarcs.2022.279507.142704 
Print ISSN

: 2676-4288-
 

O
nline ISSN

: 2251-9297
 

https://jarcs.ut.ac.ir
 

mailto:mortezazamani2269@gmail.com
https://dx.doi.org/10.22059/jarcs.2022.279507.142704
https://jarcs.ut.ac.ir/
https://jarcs.ut.ac.ir/
https://jarcs.ut.ac.ir/


The Marivan plain Identification of cultural sequence; Based on Archaeological field research/72 

Intuoduction 
In the central western Zagros, archaeological surveys and excavations have documented 
extensive evidence for the Epipaleolithic to Neolithic transition at sites such as Tepe Asiab, 
Ganj Dareh, Gouran, Sarab, and most recently Sheikh-i Abad. Further north, however, in the 
Iranian province of Kurdistan, very little information has been available to assess the 
pervasiveness of this transition in the small intermontane valleys. In 2002, a team from Bu Ali 
Sina University conducted fieldwork in the plain around Marivan where they were able to 
identify early prehistoric sites Mohammadifar & Motarjem, 2002). The team discovered two 
cave sites (Ashkaft Rivas; Ashkaft Ascule) dated to the Epipaleolithic based on the presence of 
Zarzian industry lithics and an open air site (Kich Gawr) with Mousterian industry lithics. In 
addition, they documented one small early Neolithic site (Tepe Hamaomin) located at the 
external edges of the plain near perennial springs (Mohammadifar & Motarjem, 2015). The 
lithic artifacts from these sites compare well with Ganj Dareh and Abdolhossein near 
Kermanshah, while the lack of ceramics at the site point to a single-period occupation during the 
Pre-Pottery Neolithic (PPN). Additional research was not able to detect occupation of the later 
Neolithic, with the earliest sites dated to the Dalma period of the fifth millennium BCE. 
This paper will present new results of the Marivan Plain Survey project (MPAP) that fill this 
gap. The site of Qala Zewa (Figure 5) shows evidence for continuous occupation during the 
Late Neolithic through Early Chalcolithic (Zamani Dadaneh et al 2019) (Zamani Dadaneh, 
2018) Pottery from this site shows clear connections with the Mahi Dasht/Kermanshah region 
based on sherds that have good parallels in the Sarab and J ware traditions (Figure 6 a - 6 b). 
While these results demonstrate that communities inhabiting the more difficult to access 
intermontane valleys actively participated in the major socioeconomic changes of the Neolithic, 
planned future work will focus on reconstructing settlement patterns, chronology, and variations 
in subsistence economies.  

The following period is Represent by new ceramic assemblage (Dalam related; Dalma 
Impressed, Dalam red-slipped, Dalma painted, Dalam-Ubaid/DUP) (Figure 8-9). The following 
period is Represent by diagnostics Dalma related (especially the typical Dalma Impressed 
ware). The Dalma assemblage was found at 3 sites but Just Qala Zewa continue from perevious 
period and 2 other one laid on virgin soil. The pottery found at these sites including plain red-
slipped and painted and impressed wares. In comparison with previous period in Marivan area 
like almost entire western Zagros there is clear increasing in the number of sites. All sites 
located outside of Marivan plain distributed in northern, southern and south-eastern highland of 
plain. Sites are small village size mound with extension less than 1 hectare. 
Preliminary studies of the material collected during the survey resulted in the identification of 
about 7 sites dating to Iron Age period; it was possible to differentiate the material sufficiently 
to allocate occupation at the sites to the Iron Age I-III. Generally calling the sites would be 
divided to 3 main group: settlement site, cemetery and defensive (fortress) sites. After this short 
introduction the site will be as follow. 

A look at the studies and excavations carried out in the Marivan region reveals that most of 
the identified artifacts in this region are related to the historical period, especially the Parthian 
period. Of course, this situation is not only related to Marivan and many artifacts from the 
Parthian period have been identified in other parts of the province, but the obvious difference 
between Marivan and other parts of the province is the unusual number of Parthian cemeteries 
that are not comparable to other parts of the province. Also, in terms of the density of 
cemeteries of this period, fewer regions can be compared to Marivan in the west of the country. 
In the following, we will introduce the identified artifacts from the Parthian period in the 
Marivan plain, which can be examined in four sections: 1- Settlement sites, 2- Cemeteries 
related to the settlement, 3- Cemeteries without Relation to deployment, 4- Defense 
fortifications. 
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2018 Fieldwork: The Marivan Plain Archaeological Project (MPAP) 
In recent years, an increasing number of archaeological investigations have produced new 
evidence for the prehistoric development (both in chronology and settlement patterns) in the 
westernmost provinces of Iran. Prior to the commencement of the MPAP an earlier survey in the 
Marivan region had been carried out by the Department of Archaeology at Bu Ali Sina 
University in Hamadan (Iran). Research focused on the Paleolithic and Neolithic periods and, 
unfortunately, evidence from the Chalcolithic periods is yet to be published (Mohammadifar & 
Motarjem, 2008). The Marivan Plain Survey Project, by Morteza Zamani Dadaneh from the 
University of Kurdistan, Kurdish Studies Institute, conducted a first season of systematic survey 
for four weeks in the summer of 2018. The goal of MPAP is to reassess previous survey work in 
the region. 
Marivan plain 
The Marivan Plain is a small elongated alluvial plain (UTM 38S 603000E, 3930000N) which 
lies at the westernmost extent of the Zagros Mountains in the Iranian province of Kurdistan and 
around 80km west of the provincial capital, Sanandaj (Figure 1). The plain is c. 65km from the 
Iraqi city of Sulaymaniyah and less than 20km from the Sharizor Plain in Iraq to the west. In the 
past, the plain of Marivan with its picturesque Lake Zeribar was an important node in the 
communication routes between Iraq and Iran. The Marivan Plain is the southernmost plain of a 
north-south series of plains. From these plains there are only a few east-west passes that connect 
to the plains on the Iraqi side of the border. From Marivan, it is possible to travel further south 
through rugged terrain that connects small intermontane valleys leading to the Mahidasht and 
Kermanshah plains. The plain is located between two archaeologically important regions of 
western Iran: The central Zagros to the southeast and the Lake Urmia region to the northeast. 
Early studies of prehistoric periods were mainly conducted in these two regions, while little 
attention was paid to the region of Marivan. 

Recent work in the Marivan region in 2002 identified a few Early Neolithic sites, but they 
did not report any Late Neolithic to Early Chalcolithic sites. This raised the question about the 
nature of occupation during this important transitional period. The MPAP initiated new survey 
work and was able to identify two sites that shed light on this period.  
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 شناسیباستان هاي میدانیپژوهشبر پایۀ  ؛دشت مریوان توالی فرهنگی شناسایی
 1مرتضی زمانی دادانه

 ، تهران، ایران.شناسی دانشگاه تهراندانشجوي دکتري باستان

 سیروان محمدي قصریان
 .رانی، تهران، اشناسی دانشگاه تهراندکتري باستان يدانشجو

 امیر ساعدموچشی
 دانشگاه پیام نورو معماري گروه هنر استادیار 
 20/12/1400تاریخ پذیرش:؛  29/01/1398تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی

 چکیده
و با  دادانه مرتضی زمانی دشت مریوان به سرپرستیِ شناسیِباستان بررسی و شناساییِ ۀدر قالب برنام 1397ریوان در سال دشت م

 60ستان مورد شناسایی و بازنگري مجدد قرار گرفت که در طی این پروژه دانشگاه کرد شناسیِکردستان ةپژوهشکد حمایت مالی
محوطه مربوط به  1اثر باستانی از دوران نوسنگی بدون سفال تا دوره اسالمی شناسایی و بازنگري شدند. در میان آثار مورد بازدید 

مفرغ،  ةمتعلق به دور محوطه احتماالً 2)، م، میانی، جدید(قدی وسنگمحوطه مربوط به دوره مس 14دوره نوسنگی بدون سفال، 
 ةورمحوطه متعلق به د 12هاي اشکانی و تاریخی شامل استقرارها و گورستان ۀمحوط 28ه و گورستان از عصر آهن، محوط 11

در نقاط مختلف دشت مریوان مشخص شد که به طرز جالبی تمامی  شده ییشناسااسالمی هستند. با توجه به الگوي استقراري 
. اند شده واقعزریبار  ۀیوان در بخش شمالی و جنوبی دریاچوسنگ دشت مرهاي نوسنگی و مسشامل دوره خیازتار شیپهاي حوطهم

هاي کشاورزي یار کم زمینو عرض بس ادشدهیزیاد چنین الگوي پراکنش استقراري به دلیل سطح آب دریاچه در ادوار  احتمال به
اند که شمال هاي مواصالتی بودهاین کریدورها فقط مسیر و غربی دریاچه بوده باشد و احتماالًارتفاعات در دو سوي شرقی  دامنتا 

ست که فاصله ساخت. البته بخشی از دشت مریوان در شرق شهر کنونی مریوان پراکنده او جنوب دریاچه را به هم مرتبط می
گاران  ۀهاي رودخاناصلی که یکی از شاخه رودخانه ۀدر حاشیهاي پراکنده در این بخش ار دارد و استقراربزیادي با دریاچه زری

 اند.است شکل گرفته
 ۀنگ جدید، عصر آهن، دریاچسوی، مسوسنگ قدیم، سفال جال، مسسف مریوان، نوسنگی بدونِ دشت :هاي کلیديواژه
 .زریبار

 مقدمه
           شناسی از مطالعات باستان ه این دشت، از نظرهاي مناطق دور و نزدیک بها و درهمریوان و دیگر دشت دشت

مطالعاتی پیش از مهم  ةو بین دو حوز شده واقعغرب ایران طوالنی برخوردار نیست. این مناطق در  ۀتاریخچ
ها جاي گرفته است. هر دو این حوزه )(حوزه زاگرس مرکزي در جنوب و حوزه دریاچه ارومیه در شمال تاریخ غرب ایران

تر آن بیش ۀآمده که در نتیج حساب بهایران  خیازتار شیپهاي مطالعاتی حوزه نیتر شده تهشناخاز جمله 
 موردتوجهتر و مناطق واقع میان این دو حوزه کم افتهیتمرکزها هاي صورت گرفته بر روي این حوزهپژوهش

سال قبل و به  90 مثال تاریخچه مطالعات پیش از تاریخ حوزه زاگرس مرکزي به حدود عنوان بهاند. بوده
-هه بعد از آن نیز کاوشگردد. چند دمیالدي برمی 1932و  1931هاي هاي تپه گیان نهاوند در سالکاوش

                   .گودین باعث توجه روزافزون مطالعات در این منطقه گردید ةشناخته شد ۀدر تپ ةهاي گسترد
(Young, 1965) (Young & Levine, 1974). رکزي، چنانچه ذکر گردید در واحی شمالی زاگرس ماما در ن

که در یک یا دو ایم، تا ایندار و منظمی نبودهامروزي استان کردستان شاهد چنین مطالعات دامنه ةمحدود
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 هایی نیز در این منطقه صورت پذیرفته استها و کاوشو بررسی افتهیرییتغاخیر وضعیت  ۀده
(مترجم و  )1382فر و مترجم، (محمدي )1391و1394و1395 شی و همکاران،(ساعدموچ )1389و  1390(ساعدموچشی،

توان به تحقیقات ارزشمند ترین مطالعات صورت گرفته در دشت مریوان میاز جمله قدیمی ).1393شریفی، 
 شواهد جالبی را از نوع پوشش گیاهی منطقه در دوران پیش از تاریخ  زریبار اشاره کرد که ۀشناسی دریاچگرده

ریوان در سال هاي منطقه میکی از دشت عنوان بهدشت مریوان  .)Van Zeist and Wright 1963( نشان داد
شناسی شهرستان مریوان توسط تیمی از دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی باستان ۀدر خالل برنام 1381

 ةآن آثار جالب توجهی از دور ۀکه در نتیج )1381فر و مترجم، (محمدي شناسی قرار گرفتمورد بررسی باستان
ي انجام هاسنگی میانی تا دوره اسالمی مورد شناسایی و مستندنگاري قرار گرفت. هر چند که در بررسیپارینه

وسنگ به دست آمد، اما سنگی میانی تا دوره مسکاملی از آثار دوره پارینه اًگرفته توالی فرهنگی نسبت
 افتهیتمرکزسنگی و نوسنگی منطقه بر روي آثار دوره پارینه انتشارات حاصل از این بررسی تقریباً

)Mohammadifar and Motarjem 2008(  منتشرنشدهوسنگ آن دوران مس ژهیو بهو آثار دوران جدیدتر و 
هاي پژوهش ازجمله تر اطالعی از این دوره مهم در توالی گاهنگاري منطقه در دسترس نبود.است و کم

، کاوش )1397(بیننده،  نگاري تپه قلعه ننهتوان به کاوش الیهمنطقه مریوان می ۀرفتشناسی صورت گباستان
کاوش اضطراري  ،)1388فر، (مترجم و محمدي ي مریواناهاي خمره، کاوش گورستان)1394(کریمیان،  قلعه ایمام

اي در تدفین خمرههاي با محوطه و همچنین مقاالتی در زمینه کاوش )1396(معصومیان،  گورستان زردویان
 .)1383فر و هژبري نوبري، (محمدي مریوان اشاره کرد حوزة دشت

 دشت مریوان
ي کیلومتر 135که در  )1(تصویر هاي استان کردستان در غرب ایران است شهرستان مریوان یکی از شهرستان

لی و در عرض شما ۀدقیق 32و  هدرج 35طول شرقی و  ۀدرج 10و ۀدرج 46غرب شهرستان سنندج و در 
 7،77کیلومترمربع و  2193،4شهرستان مریوان با مساحت شده است.  متري از سطح دریا واقع  1286ارتفاع 

. استشهر و شش دهستان  2بخش،  3درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است که داراي 
 لهیفسران و  ارتفاعات بی دشت مریوان که شهر کنونی مریوان در بخشی از آن واقع شده است، از شمال به

هاي میرحاجی و  هاي میراجی، گزسانی و قوچلو، از جنوب به کوه سو، از غرب به کوه قزل چهو دشت  قوس
 -غربیگردد. این دشت در جهت شمال گاران محدود می ۀو رودخان هبولیانه و از شرق به ارتفاعات مشرف بر در

است. طرز  جنوبی در وسط دشت واقع شده-با جهت شمالی زریبار ۀوب شرقی گسترش پیدا کرده و دریاچجن
بریدگی اطراف آن، شکل ظاهري، طرز گسترش این دشت، غیر منظم بودن آن و  ةتشکیل دشت مریوان، نحو

هایی باعث افتادگی گسل یا گسل دهد که حتماً با عرض کم نشان میمتر)  23(حداکثر  نیز عمق زیاد آبرفت
اي تشکیل دشت مریوان شده است. البته در تکوین و تکامل دشت نباید نقش آب طبقات، و شرایط مناسب بر

زایی که زمان و پس از حرکت کوههاي روان را از نظر دور داشت، بدین ترتیب در ادوار پیشین، همو هوا و آب 
هاي  ، الیههایی که در مسیر آب بودهشناسی در این منطقه در حین تکوین بوده است، در محل ساختمان زمین

ها، هایی که زمین سخت بوده، عمود به امتداد الیهها و در قسمتسست و نرم وجود داشته و در امتداد الیه
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هاي انسانی است و ها محل مناسبی براي اسکان گروه. این دره)1386(ملکی و کریمی،  ها ایجاد شده استدره
تایج و به ن ادشدهیهستند. با توجه به موارد  داراي شرایط مناسب زیستی براي امرار معاش این جوامع

و توصیف الگوي  شده ییشناساشناسی دشت مریوان و ادوار بررسی باستان ۀدستاوردهاي حاصل از برنام
شناسایی و بازنگري شده در  پردازیم. در میان آثار مورداستقراري این دشت طی ادوار فرهنگی متفاوت می

 وسنگمس ةمحوطه مربوط به دور 14دون سفال، نوسنگی ب ةربوط به دورمحوطه م 1شت مریوان، د ةمحدود
 28محوطه و گورستان از عصر آهن،  11، (؟) مفرغ ةمتعلق به دور محوطه احتماالً 2، (قدیم، میانی، جدید)

 .)2(تصویر اسالمی هستند ةمحوطه متعلق به دور 12اشکانی و  هايتاریخی شامل استقرارها و گورستان ۀمحوط

 
 )1397موقعیت جغرافیایی شهرستان مریوان و دشت مورد مطالعه، ( نگارندگان،  -1تصویر

Figure 1- Geographical location of Marivan county and plain under study, (Authors, 2018) 

 
 )1397دشت مریوان، (نگارندگان،  ةو بازنگري شد شده ییشناسای آثار پراکندگ -2تصویر

Figure 2 - Distribution of identified and revised works in Marivan plain, (Authors, 2018) 
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 نوسنگی ةدور
 نوسنگی در دشت مریوان متعلق به دوره نوسنگی بدون سفال است ةاز دور شده ییشناساتنها استقرار 

این اثر که به صورت  ردید.گونه شواهد سفالی مشاهده نگبر روي سطح این اثر هیچ 1397. در بررسی )3(تصویر
ژیر واقع شده است نخستین بار توسط هیأت یک برجستگی کم ارتفاع در میان اراضی کشاورزي روستاي وله

به دوره نوسنگی  شده ییشناسا يها غهیت زیرها و و بر اساس تیغه شده ییشناسادانشگاه بوعلی سینا همدان 
فر و (محمدي ومین نامیده شده استعبه صوفی همه(تپه)  ۀکو با نام گرده است شده دادهبدون سفال نسبت 

 Gerdakei( ومینمهبه صوفی حهي عهکهکه شکل نوشتار صحیح آن در زبان محلی گرده )34: 1381مترجم، 

Aba sofi Hamaomin(  نیز که نوشتار حاضر مربوط به نتایج این بررسی 1397است. در بررسی اخیر در سال 
 .)4(تصویر برداري شدمربوط به این دوره از سطح تپه نمونه يها غهیت زیر ها واست تیغه

 
 )1397ومین در دشت مریوان، (نگارندگان، موقعیت تپه عبه صوفی همه -3صویرت

Figure 3- The location of Tepe Aba Sofi Hamaomin in the Marivan plain, (Authors, 2018) 

 
 )1397ومین، (نگارندگان، ي سنگی تپه عبه صوفی همههامصنوعات و تراشه -4تصویر
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Figure 4 - Artifacts and stone chips of Tepe Aba Sofi Hamaomin, (Authors, 2018) 
 وسنگ قدیممس ةدور
سنگ قدیم به نسبت دو دوره دیگر ومس ةوسنگ در دشت مریوان، دوروران مسد ۀگانسه يها دوره انیماز 

هاي مطالعاتی این دوره در مریوان نبوده و در سایر حوزه ۀوضعیتی که فقط محدود به منطق ست،تر اناشناخته
شود. هرچند که اطالعات محدودي از این دوره در مناطق غرب کشور نظیر حوزه زاگرس مرکزي نیز دیده می

 )Levine & McDonald 1977, Levine and Young 1987( هاي ماهیدشتزاگرس مرکزي در طی بررسی
ها و ابهاماتی از این ها، کاربري آنزمانی دقیق این دوره، الگوي پراکنش محوطه ةولی هنوز باز آمده دست به

است که )  J(  یاین دوره، سفالی موسوم به سفال ج ةنیست. فقط ذکر شده است که نمایندقبیل در دست 
. الزم به ذکر )Levine & McDonald, 1977: 42( النهرین نامیده شده استسبک شرقی فرهنگ حلف بین

 شودآباد شناخته میکنگاور با فرهنگ شهن ةمناطق شرقی زاگرس مرکزي نظیر حوزاست که این دوره در 
(Levine and Young, 1987). وسنگ قدیم مناطق مس ةهاي دورفرهنگ ۀسفالی شاخص ۀگون هرچند که این

 ,Levine & McDonald( ماهیدشت و )1394 بیگی،(علی هاي سرپل ذهابغربی زاگرس مرکزي نظیر دشت

و بیستون  )1381 (محمدي فر و مترجم، پراکنش آن نیز تا نواحی هرسین و صحنه ۀبوده و حد نهایی دامن) 1977
هاي شناسایی سطح یکی از محوطهرسد، ولی به طرز جالبی بر می) 1393(محمدي قصریان،  مانند تپه نازلیان

ی به دست آمده ، سفال موسوم به سفال ج)5(تصویر (Tepe Qala Zewa) زیواام تپه قالهمریوان نیز به ن ةشد
در ساخت  شده گرفته ساخت، خمیره و نوع پوشش به کار فن. )6و ب الف ریتصو)(1397(زمانی و همکاران،  است
 ۀابق است. با مقدمی در ماهیدشت مطسفال گونۀ نیاهاي برشمرده براي ویژگی با ی مریوان کامالًهاي جسفال

ی فقط محدود به مناطق غربی و مرکزي پراکنش سفال ج ۀنتیجه گرفت که دامن نیچن نیاوان تمی یادشده
توان به این حوزه اضافه مریوان را نیز می ۀله منطقتر این حوزه و از جمزاگرس مرکزي نبوده و مناطق شمالی

 .    )7(تصویر کرد

 
 )1397گارندگان، زیوا، (نقاله ۀتپ -5تصویر
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Figure 5 – Tepe Qala Zewa, (Authors, 2018) 

   
 )1397زیوا، (نگارندگان، قاله ۀی از تپقطعات سفالی سبک ج -6الف تصویر

Figure A6- J ware pottery pieces from Tepe Qala Zewa, (Authors, 2018)  

 
 )1397ارندگان، زیوا، (نگقاله ۀی از تپقطعات سفالی سبک ج -6ب تصویر

Figure B6- J ware pottery pieces from Tepe Qala Zewa, (Authors, 2018)  

 
 ۀو محوط (Levine and McDonald, 1977) ماهیدشت ةی در حوزهاي معرف فرهنگ جپراکندگی محوطه -7تصویر

 مریوان ۀنویافت
Figure 7- Distribution of sites representing J culture in Mahidasht area (Levine and McDonald, 

1977) and the newly discovered area of Marivan 
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 وسنگ میانیمس ةدور
 ةاول هزار ۀوسنگ میانی در نیممس ةاواخر هزاره ششم ق.م و شروع دور وسنگ قدیم درمس ةبا پایان دور

هاي جدید سفالی ها و نیز رواج گونهحوطهتر آن در افزایش تعداد مپنجم ق.م شاهد تغییراتی که نمود بیش
در  گابی)سه ۀو گون B.O.B(هاي نخودي منقوش نظیر انواع گوناگون سفال دالما در اوایل این دوره و یا سفال

فازهاي بعدي این دوران هستیم. در دشت مریوان نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم به صورتی که عالوه بر 
 ۀ(تپ وسنگ قدیممس ةدور ۀوسنگ میانی نسبت به تک محوطمس ةاز دور تريهاي بیشناسایی محوطهش

وسنگ میانی مس ةهاي دورها به دست آمدند. محوطهنیز در بررسی یادشدههاي شاخص زیوا)، سفالقاله
 Tepe) ورهگهسیره، هه(Tepe Han Elyas) الیاس، هان(Tepe Aba Fatol) تولبه فَعهزیوا، ي قالههاشامل تپه

Hasera Gawra)آوي، چخماق (Tepe Chakhmaq Avi)کنگران ، (Tepe Kangaran) ژوانو ژي (Tepe Zhe 

Zhwan) .است 
 ةهاي دوروسنگ قدیم، سفالمس ةباال است که عالوه بر شواهد دوردر  شده فیتوص ۀزیوا همان تپقاله ۀتپ   

 هاي نخودي منقوشه دلیل به دست نیامدن سفال). ب8(تصویر را نیز دارا است (فاز دالما) وسنگ میانیمس
)B.O.B که این تپه  رسد نظرمیوسنگ میانی هستند، به مس ةکه مربوط به فازهاي بعدي دور گابی)سه ۀو گون

پنجم  ة. بعد از اوایل هزار)1397(زمانی و همکاران،  را دارا باشد(فاز دالما)  وسنگ میانیمس ةفاز ابتدایی دور فقط
دیگري نیز  هاي منقوش، گونه)8(تصویر هاي مختلف سفال دالمادر اواسط این هزاره به غیر از گونه ریباًق.م و تق

این  ).9(تصویر هاي مریوان به دست آمدهاي منقوش نیز در بررسی محوطهاین گونه ۀشوند که نمونظاهر می
هایی از سفال وره هستند که نمونههگسیرهتول و ههبه فهالیاس، عههاي هانشواهد سفالی مربوط به تپه

B.O.B ۀمحوط 7که از میان  رسد نظرمیبه  یادشدهاساس شواهد  بر .ها به دست آمده استگابی از آنهو س 
دیگر مربوط به  ۀمحوط 6ه فاز ابتدایی این دوره و مربوط بزیوا) قاله ۀ(تپ وسنگ میانی، یک محوطهمس ةدور

ها در ها، الگوي پراکنش آنکوچک این محوطه ةنی هستند. ابعاد و اندازوسنگ میامس ةفازهاي بعدي دور
 ةدهندنشان ، احتماالً)10(تصویر هاي سفالیها و نیز برخی شواهد سطحی نظیر سردوكها و مسیلکنار چشمه

مشابه  هاي کامالًه است. الزم به ذکر است که نمونهپنجم ق.م در منطق ةوستاهاي کوچک اوایل و اواسط هزارر
 هاي تپه قشالق بیجار نیز گزارش شده استهاي فاز دالماي دشت مریوان از فاز دالماي کاوشسردوك

)Sharifi and Motarjem 2018.( 

   
 )1397دشت مریوان، (نگارندگان،  يهاي فاز دالماسفال -8تصویر

Figure 8- Dalma phase pottery of Marivan plain, (Authors, 2018) 
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 )1397گابی دشت مریوان، (نگارندگان، هاي فاز سهسفال -9تصویر

Figure 9- She Gabi phase pottery of Marivan plain, (Authors, 2018) 

 
 )1397وسنگ میانی، (نگارندگان، مس ةزیوا متعلق به دورقاله ۀسفالی از تپسردوك  -10تصویر

Figure 10 - Spindle from Tepe Qala Zewa belonging to the Middle Chalcolithic period, 
(Authors, 2018) 

 وسنگ جدیدمس ةدور
 جنوب غرب آسیا است. در اواسط و اواخر این دوره شاهد ۀهاي مطالعاتی منطقترین دورهمهماین دوره یکی از 

-ظهور پیدا میالنهرین مال بیني هستیم که اولین شهرها در جنوب و شارشد و پیچیدگی جوامع به مرحله
هاي از رواج افتاده و سفال هاي قبل تقریباًساخت نخودي منقوش دورههاي خوشد. در این دوره سفالکن

 ۀگونه است. شاخصنیز وضعیت به اینمورد بحث ما  ۀدد. در منطقگرساده با شاموت گیاهی جایگزین آن می
 خودي و قرمز ساده با شاموت کاه هستندهاي نسنگ جدید مریوان نیز، سفالومس ةهاي دوراصلی سفال

، تپه (Tepe Beillou) تپه بیلو{محوطه  8، )14(تصویر وسنگمس ةمتعلق به دور ۀمحوط 14. از کل )11(تصویر
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 Tepe) وره، قبرستان قلقلهگه سیرههه، (Gerdi Qolqola) الیاس، گردي قلقلههان، (Tepe Vassa) ساوه

Ghabrestane Qolqola) ،سمیروی (Tepe Mir Vais) شهو تپه ر (Tepe Rasha) وسنگ مس ةمتعلق به دور
ها فقط مربوط به یک وسنگ میانی که تمامی محوطهمس ةاست که همانند دور (Late Chalcolithic) جدید

یان آثار شوند. از متقسیم میالنهرین) مطابق گاهنگاري شمال بین LC1-5(فاز نبوده، آثار این دوره نیز به پنج فاز 
هستند و ) LC3-4/ Godin VI2( وسنگ جدیدمس ةمحوطه مربوط به فازهاي میانی دورهفت  شده ییشناسا

 اندنسبت داده شده) LC5/Godin VI1(نیز مربوط به اواخر این دوره ) 12(تصویر شه)(تپه ریک محوطه 
)(Zamani dadane et al 2019 وسنگ جدید مس ةاوایل دور اثري از یکی از فازهاي. به طرز جالبی هیچ
)LC2/Godin VII (ةهاي دورزمانی محوطهرغم همعلی هاي دشت مریوان به دست نیامد.در بررسی LC3-4 

جوار، شواهد و مدارك النهرین و بحث گسترش این فرهنگ در مناطق هماوروك میانی در بین ةرمریوان با دو
ها، که این محوطه رسد نظرمیها به دست نیامد و به طهالنهرینی بودن این محوقطعی سفالی دال بر بین

اند. تنها در اواخر این دوره است که چهارم ق.م در منطقه بوده ةرارهاي یکجانشین محلی اواسط هزاراستق
نیز شواهد سفالی جالبی از  ي در دشت مریوان به دست آمده است و آنااحتمالی از ارتباطات فرامنطقه شواهد
شهید عبادت ارتش  328شهر مریوان و در داخل پادگان تیپ  ۀ). این تپه در حوم13(تصویر ستشه اتپه ر

 31هاي اطراف متر و ارتفاع آن از سطح زمین 390در 480جمهوري اسالمی ایران واقع شده است. ابعاد آن 
غربی تپه  ۀر سفالی دامنشناخته شده است. آثا )Rasha( شهدر نزد اهالی منطقه با نام تپه ر. این تپه استمتر 

واریخته است. این تپه از وضعیت حفاظتی نامطلوبی آن سفال لبه ۀشامل سفال نوع اوروك جدید و شاخص
گذاري نسبی شناسی و تاریخپادگان ارتش است. گونه ةدر محدود شبرخوردار است و دلیل آن قرار گرفتن

 است. 5LCیا  Godin VI1پیشنهادي براي این تپه دوره 

 
 )1397وسنگ جدید دشت مریوان، (نگارندگان، مس ةهاي دورنمونه سفال -11تصویر

Figure 11- Sample of pottery of LC period of Marivan plain, (Authors, 2018) 
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 )1397شه، (نگارندگان، نمایی از تپه ر -12تصویر

Figure 12- View of Tepe Rasha, (Authors, 2018) 

 
 )1397شه، (نگارندگان، اوروك جدید از تپه ر ةهاي دورسفال -13تصویر

Figure 13- Late Uruk phase pottery from Tepe Rasha, (Authors, 2018) 

 
 )1397وسنگ در دشت مریوان، (نگارندگان، مس ةهاي دورپراکندگی محوطه -14تصویر

Figure 14- Distribution of Chalcolithic period sites in Marivan plain, (Authors, 2018) 
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 عصر مفرغ
 ةرکزي و حوزهاي شاخص عصر مفرغ زاگرس ماز این دوره در دشت مریوان به طرز عجیبی اثري از فرهنگ

ر مورد بررسی را باید در نظ ة(البته محدود بودن حوزشناسایی نشد و سبک ارومیه)  III(فرهنگ یانیق، گودینغرب شمال
هاي متعلق به عصر مفرغ در ارتفاعات و مناطقی خارج از که محوطهمورد بررسی، امکان این ةمحدودیت حوز گرفت و با توجه به

هاي عصر مفرغ در دان فرهنگ. الزم به ذکر است این وضعیت، یعنی فقدشت شکل گرفته باشند دور از ذهن نیست)
در  جز بهنیز ذکر شده است،  شده جامانبررسی شهرستان مریوان که توسط هیأت دانشگاه بوعلی سینا  ۀبرنام

دشت مریوان بوده و شواهدي از سفال سبک یانیق در این اثر شناسایی شده  ةقلعه ننه که خارج از محدود ۀتپ
 ).1381فر و مترجم، (محمدي است

 عصر آهن
ژوان، يهاي تپه ژکه شامل محوطه )15(تصویر اثر مورد شناسایی واقع شد 11از عصر آهن در دشت مریوان 

-Tepe) کنگران تپه، (Tepe Gellin Kaboud) گلین کبود هتپ ،(Gerdi Ali Rasoul) گردي علی رسول

Kangaran) ،تپه میرزا آشه (Tepe Mirza Asha)قلعه خاو ،(Qale Khaw) قلعه توراخ تپه ،(Qale Torakh 
Tepe)گورستان شخصه هژاره ، (Shakhsa Hazhara)ژیروله ۀکهنده ۀ، محوط (Deh Kohne Wlazher) تپه ،
است. برخی از این آثار به صورت یک استقرار از عصر  (Tepe Harezga) و تپه هریزگا (Tepe Chaqala) چقاله
-و برخی دیگر به صورت گورستانژیر، تپه چقاله و تپه هریزگا) وله ۀکهنده ۀتوراخ تپه، محوط ۀ(تپه گلین کبود، قلع آهن

و ژوان، گردي علی رسول، تپه کنگران، قلعه خاو و گورستان شخصه هژاره) (تپه ژي آهن شاخص عصر هاي کالن سنگیِ
تري هاي این دوره در مناطقی که داراي ارتفاع بیشاند. غالبا گورستانیک اثر با ساختار دفاعی شناسایی شده

، توسط شده متروكی هاي باستانو در مواردي نیز به علت ارتفاع مناسب محوطه جادشدهیااز سطح دشت است 
ژوان توان به تپه ژيها میاند. از جمله این گورستانواقع شده مورداستفادهمردمان عصر آهن جهت ایجاد قبور 

ها بر روي ارتفاعات طبیعی . در برخی موارد نیز گورستان)17و16(تصاویر و تپه کنگران و قلعه خاو اشاره کرد
و گردي علی  )19و18(تصاویر توان به گورستان شخصه هژارهاند که میمنطقه و بر روي بستر طبیعی ایجاد شده
هاي حاصل از حفاري غیرمجاز در گورستان در میان خاك شده انجامرسول اشاره کرد. با توجه به مطالعات 

ظرف در کنار تدفین  8که تعداد قطعات سفالی، احتمال این لبهژاره و بر اساس پراکنش فرم و شخصه 
عصر آهن در دشت  ةاست که در میان آثار شناسایی شد جالب توجه ).20(تصویر ه باشد وجود داردشد گذاشته

یک بناي شاخص تدافعی بوده  مریوان یک اثر که با توجه به ارتفاع آن از سطح دشت و آثار سطحی آن، ظاهراً
 شودآجر مشاهده میقطعاتی از  وفور بهشناسایی شد. بر روي سطح این اثر شواهد سفالی از عصر آهن و 

 متعلق به عصر آهن در دشت مریوان مانند توراخ تپه و تپه چقاله ة. سایر آثار شناسایی شد)21(تصویر
گونه شواهد فرهنگی ) شامل استقرارهاي معمولی این دوره است که غیر از شواهد سفالی هیچ24و22(تصویر

 .)25و23(تصویر دیگري نداشتند
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 )1397هاي عصر آهن در دشت مریوان، (نگارندگان، پراکندگی محوطه -15تصویر

Figure 15- Distribution of Iron Age sites in Marivan plain, (Authors, 2018) 

 
 )1397دورنماي قلعه خاو، (نگارندگان،  -16تصویر

Figure 16- Perspective of Khaw Castle, (Authors, 2018) 

 
 )1397از قلعه خاو، (نگارندگان،  یعصر آهنبخشی از یک ظرف سفالی  -17تصویر

Figure 17- Part of an Iron Age pottery from Khaw Castle, (Authors, 2018) 
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 )1397توسط حفاران غیرمجاز، (نگارندگان،  شده يحفارگورستان شخصه هژاره، یک گور سنگی عصر آهن،  -18تصویر

Figure 18- Shakhsa Hazharah Cemetery, an Iron Age stone tomb excavated by illegal diggers, 
(Authors, 2018) 

 
 )1397هاي گورستان شخصه هژاره، (نگارندگان، نمونه سفال -19تصویر

Figure 19- Sample pottery of Shakhsa Hazharah cemetery, (Authors, 2018) 

 ب  الف
هاي به دست ب) نمونه سفال .(Ghirshman, 1939: plate.XVI) سیلک Bهاي عصر آهن گورستانسفال الف) -20تصویر

 )1397گورستان شخصه هژاره، (نگارندگان،  رمجازیغهاي حاصل از حفاري آمده از خاك
Figure 20- a) Iron Age pottery of Cemetery of Sialk B (Ghirshman, 1939: plate.XVI). b) Sample 

of pottery obtained from the excavated soils of Shakhsa Hazharah Cemetery, (Authors, 2018) 
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 )1397نمایی از تپه میرزا آشه و آجرهاي سطحی آن، (نگارندگان،  -21تصویر

Figure 21- View of Tepe Mirza Asha and its surface bricks, (Authors, 2018) 

 
 )1397آن، (نگارندگان،  ةتخریب شد ۀستقرار توراخ تپه در دامنه و قلعموقعیت ا -22تصویر

Figure 22- Location of Torakh Tepe on the slope and its destroyed castle, (Authors, 2018) 

 
 )1397توراخ تپه، (نگارندگان،  ۀهاي عصر آهن قلعسفال -23تصویر

Figure 23- Iron Age pottery of Torakh Tepe Castle, (Authors, 2018) 
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 )1397زیوا، (نگارندگان، قاله ۀاري عصر آهن تپه چقاله از روي تپاستقر ۀدورنماي محوط -24یرتصو

Figure 24- Perspective of the Iron Age settlement area of Tepe Chaqala from Qala Zewa, 
(Authors, 2018) 

 
 )1397هاي سطحی عصر آهن تپه چقاله، (نگارندگان، نمونه سفال -25تصویر

Figure 25- Sample of surface Iron Age pottery of Tepe Chaqala, (Authors, 2018) 
 اشکانی ةدور

اي اشکانی هاي خمرههاي استقراري و گورستاناثر شامل محوطه 28در بررسی اخیر در دشت مریوان 
تعداد  از منطقه مریوان هاي گذشته). این در حالی است که در گزارش26(تصویر شناسایی و بازدید مجدد شد

ها اي به استقرارهاي وابسته به این گورستانتر اشارهاما کم شده ییشناسااشکانی  ةهاي دورزیادي از گورستان
 ۀاشکانی مانند محوط ةشاخص استقراري از دور ۀچندین محوط 1397رسی بازنگري سال شده است. در بر

از  ايتوان به قطعهسطحی با ارزش میع شد. از جمله شواهد مورد شناسایی واق (Klka Khazina) کلکه خزینه
دیگر از پایه اجاقی  ۀو یک قطع )27(تصویر اي که از روي محوطه عبور کردهیک پایه اجاق در برش جاده

که با  ).28(تصویر کلکه خزینه اشاره کرد ۀمیخ سفالی از محوطچنین یک گلهممتفاوت از سطح محوطه و 
اشکانی  ةتواند متعلق به دوراین آثار می اي بودن این استقرار و گسترش افقی آن، بدون شکتوجه به تک دوره

استقراري و برخی دیگر نیز  ۀدر این بررسی در ارتباط با محوط شده ییشناساهاي باشد. برخی از گورستان
هاي نوع اشکانی رهها شامل قطعات شاخص خماند و شواهد سطحی آنبدون ارتباط با استقرار شناسایی شده

 ).29(تصویر است
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 )1397اشکانی در دشت مریوان، (نگارندگان،  ةپراکندگی آثار دور -26تصویر

Figure 26- Dispersion of Parthian period Evidence in Marivan plain, (Authors, 2018) 

 
 )1397ارندگان، کلکه خزینه، (نگ ۀمکشوفه از برش کنار جاده در محوطپایه اجاق  -27تصویر

Figure 27- The base of the stove discovered from a roadside cut in the area of Kelka Khazinah, 
(Authors, 2018) 
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 )1397کلکه خزینه، (نگارندگان،  ۀاشکانی از سطح محوط ةمیخ سفالی متعلق به دورو گل اقپایه اج -28تصویر

Figure 28- The base of the stove and clay pot belonging to the Parthian period from the surface 
of the Kelka Khazinah , (Authors, 2018) 

   
 )1397هاي اشکانی گورستان گرده شمامه، (نگارندگان، سفال -29تصویر 

Figure 29- Parthian pottery of Girda Shamamah cemetery, (Authors, 2018) 
 اسالمی  ةدور

هاي اثر به صورت محوطه 10که  )30(تصویر شناسایی شد محوطه 12ن اسالمی در دشت مریوان از دورا
قاجار در  ةهاي شاخص این دشت یک مسجد از دورباشند. از جمله محوطهاثر به صورت بنا می 2باستانی و 

 Qale)الی محلی با نام قلعه ایماماست که در منابع مکتوب با نام مسجد ایمام و در نزد اه بر قلعهروستاي 

Imam) شناسی دانشگاه تهران به سرپرستی حسن کریمیان مورد شود و توسط هیأت باستانشناخته می
پهلوي در روستاي نژمار  ةیک حمام متعلق به دور نیز . دیگري)1394(کریمیان،  کاوش اضطراري قرار گرفت

نشده و نیاز به ثبت در فهرست آثار ملی کشور و انجام که این اثر هنوز ثبت ملی  )31(تصویر سفلی است
 مطالعات تکمیلی و ثبت و ضبط دقیق دارد. 
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  )1397اسالمی در دشت مریوان، (نگارندگان،  ةهاي دورموقعیت پراکندگی محوطه -30تصویر

Figure 30- Dispersion of locations of Islamic period sites in Marivan plain, (Authors, 2018) 

  
 )1397نما و سقف حمام، روستاي نژمار سفلی، (نگارندگان،  -31تصویر

Figure 31- Facade and roof of the bath, Nejmar Sofla village, (Authors, 2018) 
 گیرينتیجه

 ترین نتایج حاصل از بررسی و شناسایی دشت مریوان به شرح زیر است:مهم
لی فرهنگی شهرستان مریوان از شناسی دانشگاه بوعلی سینا، توات باستانأهی 1381هاي سال در بررسی -   

 آمده دست بهوسنگ قدیم وسنگ میانی به غیر از دوران نوسنگی جدید و مسسنگی میانی تا مسپارینه ةدور
نگ وسمس ةنوسنگی آغازین تا شروع دور ةکه وضعیت استقرارهاي بعد از دور بود. ولی سؤال اصلی این بود

دوم هزاره ششم  ۀ(نیم وسنگ قدیممس ةزیوا با آثاري از دورقاله ۀنطقه به چه صورت است؟ شناسایی تپمیانی م
 توالی فرهنگی منطقه را کامل نمود. این گپ فرهنگی را پر نمود و تقریباً ق.م)
شاخص این  هايدهد که هم سفالوسنگ قدیم و میانی مریوان نشان میمس ةهاي دوربررسی محوطه -   

طور زاگرس مرکزي است. همان ویژه بهها مشابه با مناطق جنوبی مریوان و دوره و هم الگوي پراکنش محوطه
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وسنگ قدیم زاگرس مرکزي بوده که در مریوان هاي مساز محوطه شده شناختهی، سفالی که ذکر شد سفال ج
گابی سه ۀسفال گون ژهیو بهگرس مرکزي و زا ۀوسنگ میانی منطقمس ةهاي دورز به دست آمده است. سفالنی

هاي وسنگ میانی این منطقه است که در بررسیمس ةهاي دورهاي محوطهترین شاخصههمنیز از جمله م
 مریوان نیز به دست آمده است.

هرین النتر با شمال بینهاي سفالی بیشهاي گذشته، شاهد قرابتوسنگ جدید برخالف دورهمس ةدر دور -   
 الیاس است که کامالًهاي بیلو و هانار کنده از محوطههاي شیاردآن سفال ۀیم تا زاگرس مرکزي، نمونهست

 ۀگون سفال ،هاي دیگرالنهرین شمالی است. نمونهاربیل واقع در بین ةهاي مشابه در تپه سوریژنمونه شبیه به
-هاي بینمشابه با نمونه ه است که کامالًششاخص تپه ر ۀواریختهاي لبهویس و یا سفالیرم ۀدماغی تپدسته

 النهرینی است. 
هاي مفرغ قدیم، میانی و جدید که فرهنگ رسد نظرمیبه  1397با توجه به مطالعات اخیر در بررسی  -   

که شاخص مفرغ  IIIچنین سفال گودین غرب که شاخص آن سفال یانیق و سبک ارومیه است، و همشمال
هاي گویا عصر مفرغ در مریوان با سنت زي است، در دشت مریوان حضور ندارند ومیانی و جدید زاگرس مرک

النهرین داشته باشد، النهرین منطبق باشد و نیاز به مطابقت و مقایسه با حوزه فرهنگی بینسفالی شمال بین
چنین انجام متر از دشت مریوان دارد، ههایی در سطح وسیعکه البته اظهار نظر در این مورد نیاز به بررسی

 تواند ابهاماتی را که در خصوص عصر مفرغ منطقه وجود دارد پاسخگو باشد.تر در این مورد میمطالعات بیش
-تر آثار و محوطهگسترده ۀکه مطالع رسد نظرمیمریوان به  ۀجه به شواهد فرهنگی عصر آهن منطقبا تو -   

تواند  نقش و جایگاه این کریدور طبیعی بسیار می IIIهاي عصر آهن محوطه ویژه بههاي عصر آهن مریوان و 
هاي فرهنگی عصر آهن و نقش آن در تحوالت اواخر عصر آهن در منطقه که شامل کنشمهم را در برهم

-ارومیه، زاگرس مرکزي و بخش ۀدریاچ ةدر نظیر شاهنشاهی آشور نو به حوزهاي مقتهاي حکومتلشکرکشی
 ا بیش از پیش روشن نماید. هایی از فالت مرکزي ایران است ر

ان تاریخی با شواهد ردوران تاریخی دشت مریوان از ابهامات منحصر به فردي برخوردار است. اوایل دو -   
زمان دوران هخامنشی و هاي همدر منطقه قابل بررسی و مطالعه است اما شاخصه فرهنگ IIIعصر آهن 

هاي مذکور اي بودن این منطقه در دورانگویا با توجه به حاشیهاي از ابهام باقی مانده است که ساسانی در پاره
توان هاي شاخص نواحی مرکزي در این دوران را در این منطقه پیگیري نمود و به نحوي میتوان فرهنگنمی

اي که به هاي محلی اقوام این منطقه را فرهنگ غالب معرفی نمود. در این میان تنها دورهرشد و تداوم فرهنگ
اشکانی است. این فرهنگ به صورت  ةدوران خود همگونی داشته است دور هاي شاخصرت واضح با فرهنگصو

جوار در زاگرس مرکزي و حوزه دریاچه ارومیه رشد و تداوم داشته و البته در این میان همگون با مناطق هم
هاي مریوان در قالب محوطه اشکانی دشت ةهمراه داشته است. اکثر آثار دور هاي محلی خود را نیز بهشاخصه
هاي استقرارهاي موجود در دشت شوند. ازجمله استثناءاي خالصه میهاي خمرهافقی و گورستان ةتک دور

زریبار، وسعت قابل توجه  ۀدریاچ ۀبا توجه به قرارگیري آن در حاشی تواندمریوان، تپه گلین کبود است که می
اشکانی در دشت مریوان باشد. البته الزم  ةیک مکان مرکزي از دورر روي سطح، آن و وجود آجرهاي پراکنده ب

به ذکر است این تپه داراي شواهد سفالی از عصر آهن نیز هست که احتمال دارد موارد مذکور متعلق به 
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پذیر بودن این فرضیات نیازمند انجام استقرار عصر آهن این تپه باشد. پاسخگویی به این سؤاالت و آزمایش
 هاي در سطح گسترده است. نگارانه و کاوشهاي الیهاي پژوهشی در قالب طرحهپروژه

چنانی برخوردار اسالمی دشت مریوان به نسبت دوران پیش از تاریخ و یا دوران تاریخی از غناي آن ةدور -   
تر شامل یشها مورد شناسایی و بازنگري قرار گرفتند به غیر از یک یا دو محوطه، بدر بررسی آنچهنبوده و 
 هاي دوران متأخر اسالمی است.هاي افقی تک دوره و گورستانمحوطه

 هانوشتپی
-بررسی و شناسایی باستان برنامۀکه شناسی دانشگاه کردستان کردستان ةپژوهشکداز نویسندگان این مقاله 

بود کمال تشکر فته انجام گر استان پژوهشی از محل اعتبارهاي ایشان و مالی شناسی دشت مریوان با حمایت
 . ندآورو قدردانی را به عمل می

 منابع
 ن،منهوبی، سیروا ،وند، محسن. رضایی، ایرجبیگی، سجاد. نیکزاد، میثم. دستنائی حیدري، محسن. زینیالدین. علینیکنامی، کمال
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-اي باستانهبررسی بر اساسوسنگ مس ةسنگی میانه تا دورپارینه ةمریوان، از دور، )1394( ،مترجم، عباس ،قوبفر، یعمحمدي
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