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 مقاله علمی

 رو جنگجوی اوراسیا در شمال جوامع کوچشناختی  مردمتبیین 

 غرب ایران بر پایه فرهنگ مادی تدفین 

 3امیرخیز، احمد چایچی 2قدیمفرشید ایروانی  ،1سید ایمان افضلی

 (15/09/1400، تاریخ تأیید: 02/05/1400)تاریخ دریافت:  

 چکیده
و در جهت شناخت  اوراسیا از شرق به غرب رو جنگجوی  اقوام کوچ  در بررسی مسیر مهاجرت

غرب ایران، شیوه معماری تدفینی شاخص این اقوام با عنوان  های فرهنگی این اقوام در شمال  ویژگی
شود. برای روشنگری موضوع  فرهنگ تدفین کورگانی در حوزه مطالعاتی بررسی و مشخص می

ند: بر روی جنگجوی اوراسیا سئواالت ذیل در این پژوهش مطرح شد چگونگی حضور اقوام کوچ
رو استپ اوراسیا در ایران قابل معرفی است؟  ها حضور فرهنگ اقوام کوچ اساس کدام یافته

های شمال غرب ایران به لحاظ ساختاری به چند گونه قابل شناسایی هستند؟ اقتصاد معیشتی  کورگان
واب به این سازی است؟ برای ج ای استوار و چگونه قابل مدل رو استپ اوراسیا بر چه پایه اقوام کوچ

بنیادی استفاده شد و در پاسخ به ابهامات مربوط به حضور این اقوام در  -سئواالت از شیوه تحلیلی
شناسی و  حوزه مورد مطالعه، کورگان به عنوان معماری تدفینی و تنها شاخص معماری این اقوام، گونه

های به دست  با بررسی یافتهجوار قرار گرفت. همچنین  های فرهنگی هم مورد مطالعه تطبیقی با حوزه
ای آنان  ای و فرامنطقه ها نقش آنها در زندگی این اقوام و ارتباطات فرهنگی منطقه آمده از کورگان

 تحلیل گردید.
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 مقدمه
های مادی و  گذشتگان، لزوم مطالعه جنبههای در بررسی جوامع انسانی و شناخت فرهنگ

ها اطالعات جالب  های آن ضروری است. مطالعه درباره نحوه تدفین معنوی تدفین و شیوه
ها، اعتقادات و عملکرد جوامع، بازسازی مناسبات فرهنگی و تجاری، توجهی درباره فرهنگ

دهد. قبور بدون قرار می ها با محیط زیست و فناوری اقوام در اختیار پژوهشگر ارتباط انسان
گیرند و تنها آثار  رو را در برمی ای از جوامع کوچ ارتباط با استقرارها، اطالعات ناشناخته

ها قابلیت انتساب به  شوند. با توجه به اینکه بعضی از قبور و تدفین مانده آنها محسوب می باقی
از جایگاه خاصی در مطالعات  ها فرهنگ خاصی را دارند، پژوهش درباره این نوع قبور و تدفین

شناختی برخوردار است. نوعی از این قبور کالن سنگی که به عنوان  شناسی و مردم باستان
رو  های فرهنگی در این قبور قابل انتساب به اقوام کوچ شوند، بر اساس یافته کورگان معرفی می

اقوام را در مناطق  جنگجوی اوراسیا هستند که شناسایی این قبور، حضور و شیوه حرکت این
 دهد. مختلف نشان می

های انجام شده فرهنگ تدفین کورگانی در آخرین مرحله از افق کرارس در  بر اساس بررسی
هایی از قفقاز جنوبی حاکم گردیده که تاکنون درباره خاستگاه و منشأ  عصر برنز میانی بر بخش

رگانی در محدوده جغرافیایی های کو آن مباحث زیادی مطرح شده است. در عصر برنز تدفین
اند که با توجه به ساختار معماری و آثار  اوراسیا، قفقاز، شمال و شمال غرب ایران مشخص شده

رو جنگجوی اوراسیا منتسب کرد. این اقوام از هزاره  توان آنها را به اقوام کوچ اهدایی قبور می
 اند. ه سمت غرب حرکت کردههای بزرگ و کوچک ب چهارم تا اوایل هزاره اول پ.م. در دسته

رو جنگجوی اوراسیا در شمال و شمال  مسئله اصلی این پژوهش چگونگی حضور اقوام کوچ
 غرب ایران است.

های فرهنگی، حضور فرهنگ مهمترین سؤاالت این پژوهش عبارتند از: بر اساس کدام یافته
شمال و شمال غرب ایران  های کورگان رو استپ اوراسیا در ایران قابل معرفی است؟ اقوام کوچ

رو استپ  به لحاظ ساختاری به چند گونه قابل شناسایی هستند؟ اقتصاد معیشتی اقوام کوچ
 شود؟ سازی می ای استوار است و چگونه مدلاوراسیا بر چه پایه

یابی فرهنگ معماری تدفین کورگانی انجام شده  مطالعات و مقاالت بسیاری درباره ریشه
های فرهنگی نوشته شده باشد. در تحقیقات  مع وجود ندارد که بر اساس یافتهاما منبعی جا است،
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های زبانی هندواروپایی برای اقوام ریشه بیشتر اروپاییان به واسطه ساخت پیشینه فرهنگی،
نوشته   شده که در تحقیقات جدیدتر به ویژه بر اساس  اوراسیا در نظر گرفته رو استپ کوچ
شناسایی فرهنگ معماری کورگانی به عنوان  .استرد شده  1یکشده در کورگان ایس یافت

رو جنگجوی اوراسیا به لحاظ شناخت فرهنگ  مانده از اقوام کوچ جای مهمترین اثر معماری به
های مورد  معماری این اقوام از هزاره چهارم پ.م. تا اواخر هزاره اول پ.م. به ویژه در سرزمین

ز حیوانات اهلی و مصرف محصوالت وابسته به استفاده ا استفاده این اقوام اهمیت فراوان دارد.
زندگی وابسته به شکار و محصوالت کشاورزی، معماری وابسته به طبیعت و تأثیر از اقلیم  دام،

شناخت نظام طبقاتی بر اساس ساختارهای متفاوت و  طبیعی و دسترسی سریع به منابع آبی،
رو اوراسیا  های فرهنگی اقوام کوچ شاخصهها و نیز تأثیر بر ساختارهای بومی از  پیچیده در تدفین

توان به شناخت هر چه بیشتر این فرهنگ دست یافت. بر اساس  است که با شناسایی آنها می
گذاری  های فرهنگی شناسایی شده، دوره زمانی هزاره دوم و هزاره اول پ.م. برای تاریخ یافته

 شود. های شمال و شمال غرب ایران پیشنهاد می کورگان

 چارچوب نظری
های قبور مگالیتیک  م. پژوهش درباره تدفین کورگانی به عنوان یکی از تدفین 20و  19از قرن 

های شرقی مغولستان، شرق اروپا تا  از استپ اوراسیا تا دشتکه محدوده  جغرافیایی وسیعی 
های شمال سیبری، مجارستان در غرب، نواحی اطراف دریای سیاه و قفقاز شمالی و  جنگل

های جنوبی آن،  اطراف دریای آرال تا شرق آسیای میانه و بیابان اطراف دریای خزر، جنوبی،
جنوب شرقی آناتولی، شمال غرب ایران را شامل می شود، توجه بسیاری را به خود معطوف 

 .(Iravani Ghadim, 2018 a: 21)کرده است 
ای، قبور سنگی  های تدفینی با قبور چاله قبور کورگانی به صورت ساختارهایی مرکب از پشته

 اند  های سنگی در زیر پشته تدفینی احاطه شده شکل هستند که با حلقه ای ای یا مقبره چاله
(Muscarella,1969: 33; Iravani Ghadim, 2011: 191 & 2014: 87-106)  بر اساس (1)طرح .

منتسب به فرهنگ  2سنجی انجام شده بر روی آثار به دست آمده از سوخانیخا ی باستانها بررسی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Issyk kurgan 

2 Sukhanikha 
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تاریخ پیشنهادی  در این مرکز با شکل گزارش شده تاکنون اولین نمونه قبور کورگانی  1آفاناسیوا
منشأ پیدایش قبور کالن سنگی در (Svyatko & et al., 2017: 67).  است پیش از میالد  4100

بندی گوردوستوف قبور  شود. بر اساس دسته اساس نظر مارکوین با قبور کورگانی آغاز میقفقاز بر 
3ای سردابه ،2کورگانی به سه گونه گودالی

شوند. اما مطالعات جدید در  تقسیم می 4و قبور سوربنایا 
شناسی قبور کورگانی بر اساس ساختار زمانی آنها مشخص کرده  حوضه قفقاز پنج فاز برای گونه

دوم  شود. در دوره ت. دوره اول )عصر مس و سنگ و برنز قدیم( با فرهنگ یامنایا شناخته میاس
های تدفین  سپاری از یک سو در ارتباط با شیوه های تدفین و خاک )شروع عصر برنز میانی( شیوه

 ای( دارند. هایی با فرهنگ کاتاکمب )قبور سردابه فرهنگ یامنایا هستند و از سوی دیگر مشابهت
چهارم با تعدادی از قبور عصر برنز جدید و  شود. دوره سوم با فرهنگ کاتاکمب شناخته می دوره

شود که مرز جنوبی فرهنگ این قبور چوبی در ناحیه ترک  شده از چوب معرفی می قبور ساخته
اسکیت، سرمت و ماساژت از  های کیمر، قرار گرفته است. گروه پنجم با گروه بزرگی از تدفین

 (.Nagler, 1996 : 69شود ) قدیم شناخته می عصر
کنند و به طور آشکار  اندازها را اشغال می های بزرگ، بلندترین نقطه از چشم معموالً کورگان

 5دهند که در حدود  ای را تشکیل میهای دیگر هستند و با یکدیگر زنجیره در ارتباط با کورگان
رو  گذاری و نشان در میان قبایل کوچ کیلومتر کشیده شده و نقش مهمی را به عنوان عالمت 10تا 

های انجام شده درباره قبور کورگانی به لحاظ ساختاری و آثار اهدایی،  بررسیایفا کرده است. 
دار، و  چوپانان رمه -3کاران جنگجو، سوار -2طبقه حاکم،  -1دهنده چهار طبقه اجتماعی  نشان

با توجه به اینکه هنوز (. Koryatkora, 2000: 16)در این فرهنگ هستند مردم عادی  -4
رو جنگجو اوراسیا در هزاره اول و دوم پیش از میالد  جداسازی زمانی و فرهنگی آثار اقوام کوچ

های  مقاله از فرهنگ تدفین مربوط به فرهنگ کیمر و اسکیت قطعیت پیدا نکرده است، در این
های  رو جنگجوی اوراسیا نام برده شده است که فرهنگ کورگانی به عنوان فرهنگ اقوام کوچ

 :Iravani Ghadim, 2013)  شود شامل میاسکیت، اسکیت قدیم، اسکیت جدید و کیمریان را 

234; 2014: 106-107.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Afanasieva 

2 Yamnaya 

3 Katakombnaya 

4 Surabnaya 
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دارانی بودند که به منظور چرای بهتر و زندگی استپی از استپ  اقوام استپ اوراسیا رمه
اوراسیا به سمت غرب و جنوب از هزاره چهارم پ.م. حرکت کردند. آنها سوارکاران ماهری 

هایی با جغرافیای  ها سرزمین های بزرگ و کوچک با حرکت در کناره رودخانه بودند که در دسته
های  تدفینکردند.  را بر اساس نوع دام خود به منظور استقرار موقت انتخاب میطبیعی مناسب 

های عصر برنز و عصر آهن در بازه زمانی هزاره دوم و هزاره  کورگانی ایران در دو دسته کورگان
توان آنها را در چهار دسته  گذاری هستند و بر اساس ساختار معماری می تاریخقابل اول پ.م. 

. بر اساس نحوه قرار گرفتن اجساد در جهات جغرافیایی، اهمیت توجه به آفتاب سازی کرد مدل
شود. وجود طبقات اجتماعی، جنسیت  در زمان طلوع و غروب در زندگی این اقوام مشخص می

و مرتبه اجتماعی متوفی در شکل قرار گرفتن آثار اهدایی در اطراف قبر متفاوت است. زندگی 
ها  رو استپ اوراسیا و حرکت این اقوام در کناره رودخانه اقوام کوچ وابسته به جغرافیای طبیعی

 .سازی شده است مدلبررسی و  GISبر اساس 

 ای پیشینه مطالعات منطقه
ارائه شده  1899-1901های کورگانی ایران توسط ژاک دمورگان در  اولین اطالعات از تدفین

دریای خزر سفر کرد و در مناطق تالش است. وی برای انجام مطالعات علمی، به مناطق جنوبی 
های قبور را معرفی  های دمورگان فقط داده و سپس نمین اردبیل به کاوش پرداخت. حفاری

های  . از مطالعات و حفاریدهد کند و از ساختار کورگانی قبور اطالعاتی ارائه نمی می

موارد زیر را نام برد:  توان شناسی که درباره قبور کورگانی ایران انجام شده است، می باستان

، 1340-1339های  املش گیالن در سال هایی با رهبری محسن مقدم در منطقه حفاری و بررسی

شناسیِ ایران و عراق دانشگاه توکیو با سرپرستی نامیو اگامی و به عضویت  حفاری هیئت باستان
های  لمان طی سالماتسوتانی، ماسودا و فوکایی و با نمایندگی آقای علی اکبر سرفراز در دی

(1339-1348 )(Arne, 1945: 484)و  1352، 1346های  های آذربایجان طی سال ، حفاری

، آغاز حفاری (123: 1383فرد، )کامبخش توسط مرحوم کامبخش فرد 1370اردبیل در سال 
، از طرف دانشگاه پنسیلوانیا و 1968حسنلو در سال  های دره اشنویه توسط هیئت پروژه تدفین

، در خداآفرین 1386نوبری در سال  علیرضا هژبریاسمیت در شافع،  1938موزه متروپولیتن، 

 1392و سال  (Iravani Ghadim, 2011: 191)در جعفرآباد  1388قدیم سال   فرشید ایروانی
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در روستای حمیدان  1387و در سال (، بهرام آجورل15: 1392)ایروانی قدیم،  طوعلی سفلی
آباد اردبیل )رضالو،  گورستان خرم 1396رضا رضالو در سال  (،2 :1391)آجورلو و عسکرپور، 

های  حفاریدر ترکیه (. 66: 1396زاده، اده در مشگین شهر )حاجیز ( و کریم حاجی21: 1396

ن مطالعات درباره اولی 1900کورگان کوچوک چاتما در نزدیکی کارس توسط رسلر در سال 

در  1های کوچین در کوپروکوی در نزدیکی ارزروم کند. حفاری های کورگانی را ارائه می تدفین

 2های بوزکورت اوزفیرات در فالت آناتولی  و حفاری کورگان 1995های  ، بررسی1916سال 

( (Özfirt, 2009a: 247-233مطالعات و اولین  .از نمونه مطالعات در حوزه کورگان هستند

 3لیپشناسی کارنگی تحت هدایت پوم ن شناسی در ترکمنستان را مؤسسه باستا های باستان کاوش

انجام داد  1904در سال  4کاال و مرو شناسی روسیه در آنو در منطقه اریک با اجازه کمیته باستان

(Окладников, 1956: 22) .شناسایی  1953آباد کنونی در سال  در شمال غربی عشق 5تپه گیوک

در  6کو مطالعات مارشن . (Schmauder & Bemman, 2015: 334)حفاری شد  1954و در سال 

از دیگر مطالعات در حوزه کورگان ترکمنستان است  7از محوطه گیزیل چشمه 1959سال 

(Marushchenko, 1959: 107). های کورگانی ارمنستان مربوط به  اولین اطالعات درباره تدفین

است  10و سایت هوروم 9قبرستان آریچ و آرتیکدر ناحیه شیراک مانند  8خاچاتریانمطالعات 

(Kohl, 1993). شناسان ارمنی با سرپرستی  آمریکا با همکاری باستان 11مطالعات دانشگاه کونل

و  14طی پروژه آراگاتز 13در محوطه دشت تساکویت 2000تا  1998در سال  12پروفسور اسمیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Arzrum 

2 Bozkurt kurgan  
3 Pumpli 

4 Erk Kala - Merv 

5 Geok tepe 

6 Marshenko 

7 Gizil cheshme 

8 khachaterian 

9 Arich & Arik 

10 Horomm 

11 Connell 

12 Smith 

13 Tessa Kuwait 

14 Aragats 
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. (Smith, 2009: 7)است انجام شده  2006تا  2002های  در طی سال 1های یغاروت نیز حفاری

در دره زرافشان  1927های ازبکستان را در سال  اولین اطالعات درباره تدفین 2ام. ای. ماسون

هایی را در ارتباط با  کاوش 3یو.ای. زادنپرووسکی 1956سفلی ارائه داده است. در سال 

گولیامو، ای عسگروف و یو.ای  یا.جی 50آغاز کرد. در طول دهه  4ورزین تپه استقرارگاه دال

دریا از زرافشان سفلی مطالعاتی را انجام دادند  6در امتداد دلتای خشکیده ماخان 5اسالموف

(Sverchkov, 2008: 126) در سمیریچ، گورستان 7ماکاروا در فدروا 1967در سال ، همچنین ،

سی، اریک دژال  مینچونکا، کیرگیزیا، کاراکول، توگایی، قیزیل های کیرو، ، در االکان تدفین8کاپال

 .(Makarova , 1987 : 62)مطالعاتی درباره قبور کورگان انجام دادند  9و دنگال

به دره زرافشان  با اعزام یک هیئت 1934اولین اطالعات مربوط به قبور تاجیکستان در سال 

های تاجیکستان را  آغاز شد. همچنین اولین اطالعات درباره حفاری کورگان 10مزار و محوطه قره

 .(Minor, 2014: 61)ارائه کردند  30در میان دهه  11شناسان ازبک و بی.ای. التینین باستان

 کارسناجارکا در 12بتولدمطالعات قبور کورگانی در قرقیزستان توسط 
 و ایانوا 13

14
  15در ترنوزکین 

در مؤسسه  40-1939های  در سال 16و با حفاری منطقه چوالیلآغاز  1927در سال 

17شناسی سمیرجی باستان
. اولین (Makarova, 1987: 62)ادامه پیدا کرد  18با  مدیریت برنشتان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Yugharut 
2 Mason 
3 Zadenprovsky 
4 Dalverzin tepe 
5 Islamov 
6 Makhan 
7 Fedorova 
8 Kapal 
9 Alakal, KirruII, Mynchunku, 
 Kirgizia, Kara Kull, Tugai, Kyzil Sai, 
 Aryk Dzhal, Dongal 
10 Qurih mazar 
11 Latinin 
12 Bathold 
13 Krasnajarečka 
14 Ivanov 
15 Terenožkin 
16 Chuavilo 
17 Semirečeje 

18 Bernštam 
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در  1940و  1936های  های قبور کورگانی گرجستان در بین سال اطالعات مربوط به حفاری

کیلومتری جنوب تفلیس به دست آمده  60خرام در ناحیه تریالیتی در بخش خرام واقع در دره 

ها و مطالعات  مطالعات قبور کورگانی را ادامه داد. حفاری 1967در سال  1دیزه است. چاپار

از دیگر  1969های نالچیک توسط اسماییل چچنوف در سال  و حفاری 1969آندریاتتیلو در سال 

اولین اطالعات از قبور کورگانی  .(Kushnareva, 1999: 99)مطالعات در حوزه کورگان است 

پترزبورگ در سایت شیلیکیتی با  شناسی سن در مؤسسه باستان 1971تا  1949قزاقستان در سال 

های کورگانی، حفاری  سرپرستی چرنیکوف به دست آمده است. از دیگر مطالعات درباره تدفین

وسط دالری چوای توسط کمیل اکشوف و حفاری کوخمازکو ت 1969کورگان ایسیک در سال 

های کورگانی در جمهوری آذربایجان در  است. اولین مطالعات درباره تدفین 1986در سال 

به همراه  4، محوطه پلوداغ3اف احمد در منطقه جلفا توسط بخشعلی و گورستان بنی 2آقشال

 ,Seyidov)انجام شد  5اف اف و ابراهیم اهلل توسط حبیب 1977گورستانی در شرق آن در سال 

کیلومتری شمال شرقی شهر نخجوان در  45تا  35در  6های چالخان قلعه . کورگان(182 :2003

توسط اکبر  1936در سال  8، در محوطه شاه تختی7اف توسط علی 1967ناحیه بابک در سال 

مطالعات جدیدتر  .شناسایی  و حفاری شدند 10اف توسط اصالن 1979-81و در سال  9اف

 13مردانلی در محوطه علی 12در منطقه تووز 11آذربایجان توسط جلیلودرباره قبور کورگانی در 

. همچنین (Quliyev & et al., 2015: 388)در نزدیکی روستای کاشتت در حال انجام است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Chapar Dizeh 

2 Aghsall 

3 Bakhshalov 

4 Pllo Dag 

5 Habibullahov and Ibrahimov 

6 Chalkhan galle 

7 Aliov 

8 Shah takhti 

9 Akbarov 

10 Aslanaov 

11 Guliyev 

12 Tovuz 

13 Alimardanli 
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 مطالعات در قسمت شمالی آذربایجان به منظور بازشناسی فرهنگ خوجالی گده 1پرویز قاسیمو

را  2006کورگان سویوبوالغ واقع در شمال رود کورا در حوضه آگستافا در سال  18مطالعه  بی و

 .(Courcier, 2008: 45)انجام داده است 

های ایران معماری کورگان 
های انجام شده در حوضـه مطالعـاتی، تـدفین کورگـانی بـر اسـاس تقسـیمات         بر اساس بررسی

 رفی شود:  تواند مع سیاسی شناسایی و به شرح ذیل می

آذربایجان شرقی 

    محوطه چولولو: در غرب محوطه میراکوه گورهایی در مسیر جاده چولولو به قرقیـه پراکنـده
 (.  51: 1388شده و تا حوالی هر دو روستا امتداد یافته است )اقدم، 

  کیلـومتری ورزقـان در روسـتایی بـا      5کیلومتری شمال غربی اهر و  35محوطه سقین ده: در
، اطـراف ایـن   1967قرار گرفته است. با شناسایی قلعه و مطالعه اطراف آن در سال همین نام 

هـای   محوطه مورد مطالعه و حفاری قرار گرفته است. ارتفـاع ایـن محوطـه از سـطی زمـین     
 (40: 1390)نیکنامی،  متر است 1687های آزاد  متر و از سطی آب 11اطراف خود 

    کیلـومتری جنـوب بخـش هورانـد      26قـع در  محوطه زردخانه: دهـی از دهسـتان دیگلـه وا
متری شمال این روسـتا واقـع شـده و رود     400شهرستان اهر است. محوطه مورد مطالعه در 

دربـاره ایـن    1390هایی که در سـال   سو در قسمت شرقی آن در جریان است. در بررسی قره
 (. 47ان، هکتار مورد شناسایی قرار گرفت )هم 30ای با وسعت  محوطه انجام شد، منطقه

   سـی بـر روی روخانـه ارس در     محوطه الریجان: در محدوده سد در حال احـداث قیزقلعـه
کیلومتری شـهر خمـارلو واقـع     9استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر بخش خداآفرین در 

شده است. محدوده این گورستان از شمال بـه رودخانـه مـرزی ارس، از جنـوب بـه کنـاره       
ان، از سمت غرب به اراضی کشاورزی الریجان و از سمت شرق تا ارتفاعات روستای الریج

متر و از سطی  11راهی خمارلو کشیده شده است. ارتفاع این محوطه از سطی زمین  آغاز سه
 (. 277: 1387نوبری، متر است )هژبری 290دریا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Parviz Qasimov 
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  کیلـومتری شـرق روسـتای     1کیلومتری غرب روسـتای جعفرآبـاد و    1محوطه جعفرآباد: در
علی در محدوده پشت سد خداآفرین بر روی رودخانه ارس از توابع شهرستان خداآفرین طو

 1386کیلـومتری در سـال    5کورگان در محدوده  40در شمال غرب ایران قرار گرفته است. 
مورد مطالعـه و حفـاری قـرار     1388-1392شناسایی شد و اولین و دومین فصل آن در سال 

 . (Iravani Ghadim, 2011 :191)گرفت 

  کیلومتری غرب روستای طوعلی سـفلی در امتـداد رود ارس    1محوطه طوعلی: این محوطه در
به سمت غرب و از توابع شهرستان خداآفرین در شمال غرب ایران و غرب محوطـه جعفرآبـاد   

در ادامـه   1392این محوطـه شناسـایی و در سـال     1386های سال  قرار گرفته است. در بررسی
 (.5: 1392قدیم،  عفرآباد مورد بررسی و حفاری قرار گرفته است )ایروانیمطالعات محوطه ج

        هکتـار در طـرفین جـاد      200محوطه بوینو: در اراضـی روسـتای حمیـدان، بـا وسـعت بـیش از
جانانلو و در حاشیۀ ساحل جنوبی رود ارس و در غرب پاسگاه مرزی شتربان در ناحیـۀ   -خمارلو

 (.3: 1391شرقی قرار گرفته است )آجرلو و عسگرپور،  مرزی خداآفرین استان آذربایجان

آذربایجان غربی

   محوطه خانقاه ترگور: در عملیاتی که برای بازسازی مسجد روستای خانقاه انجام شد، اتـاقی
هـای اطـراف خـود     در زیر پی بنای مسجد نمایان گردید. ارتفاع این محوطه از سـطی زمـین  

 (.  76: 1389محمدی، متر است )خان 2002های آزاد،  متر و از سطی آب 2حدود 

 1936اولین بار در سـال   .کیلومتری شرق اشنویه قرار دارد 11در  محوطه باستانی: در روستایی 
حفار دینخواه تپه این محوطه را شناسایی کرده و مطالعه اولیه را در این محل انجام داده اسـت.  

رد مطالعه و حفاری قرار گرفته اسـت  مو 1970و  1968-1966های  همچنین این مکان در سال
( .(Muscarella, 1971: 5  

     محوطه تپه مجید: در شمال محوطه تخت سلیمان و شمال شرقی کوه زنـدان سـلیمان واقـع
هـای   گردیده است. این محوطه بر قسمت مرتفعی واقع شده کـه ارتفـاع آن از سـطی زمـین    

بوسـتن اولـین    (Kleiss, 1971: 54). متر اسـت  2270های آزاد  متر و از سطی آب 33اطراف 
 ارائه کرده است. 1957شناسی این محل را در سال  اطالعات باستان

        محوطه تپه شخص: در جنوب غربی کـوه زنـدان سـلیمان قـرار دارد و راه دسترسـی بـه آن
متر و از سـطی   13های اطراف  روستای احمدآباد سفلی است. ارتفاع این پشته از سطی زمین
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متر است و نسبت به تپه مجید در ارتفاع باالتری قرار دارد و کامالً به تپه  2174اد های آز آب
همـراه بـا حفـاری تپـه      1958این مکان اولین بار در سـال   مجید و کوه زندان مشرف است.

  :Muscarella, 1971). 33مجید مورد مطالعه قرار گرفته است )

  ارد و اولـین بـار کالیـس از پشـته آن در     کیلومتری شمال خوی قرار د 35محوطه بسطام: در
ضیاءلدین به بسطام و قبل از ورود بـه   ها صحبت کرده است. پشته در کنار جاده قره گزارش

روستا واقع شده است. امـروزه پوشـش سـطحی تپـه و پشـته آن همـوار و پراکنـدگی قلـوه         
متر و از سطی  7 های اطراف ها و تخته سنگ نمایان است. ارتفاع این تپه از سطی زمین سنگ
را تـیم   1978و  1969هـای   اولین مطالعـات مربـوط بـه سـال     متر است. 1231های آزاد  آب

  ایتالیا، کانادا و آمریکـا انجـام دادنـد    شناسی ایران، شناسی آلمان با همکاری تیم باستان باستان
(Kleiss , 1970 : 37) . 

اردبیل

  کیلومتری شرق اردبیل واقع است. ارتفـاع   24محوطه نیارق: در نزدیکی شهرستان نمین و در
متـر اسـت.    1399هـای آزاد   متـر و از سـطی آب   11های اطـراف   این محوطه از سطی زمین

متری روستایی موسوم به وجه للیک قرار دارد و به همین نام نیـز معـروف    200ها در  تدفین
جـام داد. در ادامـه   ان 1901است. ژاک دمورگان اولین مطالعات درباره این محـل را در سـال   

اللـوار و دی بیـده در قفقـاز و تـالش، در      در دره 1888هـای   مطالعات انجام شـده در سـال  
های مورد هایی را انجام داد. از گورستانهای پیش از تاریخ شمال آذربایجان کاوش گورستان

هـای بـزرگ بـا     گورها به صورت قبـوری از سـنگ   وجه للیک بود که در آنمطالعه محوطه، 
 (. 119: 1345)واندنبرگ،  اند خاک روی آنها و دورچین سنگی توصیف شده شتهپ

 کیلـومتری   110شـهر و   کیلومتری غـرب مشـگین   5/7آباد: در  محوطه تدفینی گورستان خرم
متری جنوب روسـتایی بـا همـین نـام قـرار گرفتـه        300شمال غرب شهر اردبیل و با فاصله 

شـهر بـه سـمت اهـر      ده آسفالت از طریق مشگیناست. دسترسی به این محوطه از طریق جا
های بلنـد دامنـه سـبالن قـرار      میسر است. این گورستان بر روی تراس طبیعی منشعب از تپه

هـای آزاد   متـر و از سـطی آب   11های اطراف خـود حـدود    دارد که ارتفاع آن از سطی زمین
 (. 62: 1396متر است )رضالو،  1268
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کردستان

 کیلـومتری جنـوب و جنـوب شـرقی قلـه زیویـه و در        1در فاصـله   محوطه باستانی چنگبار
کیلومتری این گورستان قرار گرفتـه اسـت. اولـین     3قسمت غرب گورستان قابالنتو و حدود 

ــال   ــل در س ــن مح ــاری ای ــال  1355حف ــپس در س ــوده و س ــای  ب  1373و  1357، 1356ه
  (. 129: 1373های میدانی در آن انجام شده است )معتمدی،  فعالیت

گیالن 

 هـای   متر و از سطی زمین 1100های آزاد به طور متوسط  اولر از سطی آب ارتفاع محوطه آق
متر است. این محوطه در دره کرگانرود جنوبی در مسیر راه مریان بـه تـالش    4اطراف حدود 

در قسمت غربی جاده قرار گرفته و اولین مطالعات درباره آن را هیئت اعزامـی منطقـه اسـب   
 (.  20: 1378سرای تالش انجام داده است )خلعتبری، 

  کیلومتری جنـوب شـرقی تنکـابن در انتهـای جـاده       25محوطه تدفینی قلعه گردن در حدود
آباد و در روستایی با همین نام در ضلع جنوب غربی آن قرار دارد. ارتفاع این محوطه از  خرم

متر است. مطالعات این محوطـه   405های آزاد  متر و از سطی آب 11های اطراف  سطی زمین
 (. 168: 1386آغاز شده است )رامین،  1386در تابستان 

 :این مجموعـه تـدفینی از توابـع دهسـتان سـمام اسـت و در شـمال غربـی          گورستان شیرچاک
متـر و از   14هـای اطـراف    واقع شده است. ارتفاع این محوطه از سطی زمـین گورستان تماجان 

 1340متر در سال  350×200ر است. گورستان این محوطه با ابعاد مت 2093های آزاد  سطی آب
 (.13: 1340زنی شده است )مقدم،  با سرپرستی دکتر محسن مقدم، بررسی و گمانه .ش

ها در شـمال و شـمال غـرب     های انجام شده در حوضه مطالعاتی، کورگان بر اساس بررسی 
 شود. ایران چهار گونه هستند که در ادامه بیان می

 کورگان گودالی
شود که قطر اصلی کورگان را  تری کنده می عمق گسترده و کم در تدفین کورگان گودالی، چاله

متر  5متر تا  سانتی 50/1ایی بین ه گردد. سپس گودالی در مرکز یا اطراف محل با عمق شامل می
آن دفن شده و حفر شده است. همچنین اشیاء اهدایی، نذورات همراه متوفی )انسان و حیوان( در 

پاشیده شده بر  ای گل اخریه های بزرگ پر شده است. در این نوع تدفین نمونه با خاک و سنگ
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 :Zdanovich,1984)های ثانویه  شناسایی شده است  ها در مراسم تدفین و نیز تدفین روی استخوان

ی ا صورت پشتهای سنگ و خاک به طور متناوب پر و به ه . در ادامه روند تدفین سطی با الیه(43
های باالیی استفاده شده  های بزرگتر در الیه ساخته شده که تجمع سنگ در مرکز پشته و سنگ

های انجام شده در حرکت شرق به غرب این اقوام شاهد حضور  بر اساس بررسی .است
ها در حوضه  بر اساس بررسی  (Özfirat, 2011). های گودالی در شمال غرب ایران هستیم کورگان

 مرکز به شرح ذیل شناسایی شده است. 10های گودالی در  مطالعاتی، کورگان
نوع تدفین شناسایی شده است.  سههای انجام شده در این محوطه  : بر اساس بررسیچولولو
متر  3تا  15متر ارتفاع و با قطر  8تا  3بین  های سنگ و خاک پشته از این قبورانباشت الیه

های بزرگتر و نامنظم در  های خاک متناوب و نیز سنگها و الیه سنگمتفاوت بودند. وجود 
و  90×50×40تا  50×50×40های پشته بین  قسمت مرکز کورگان مشخص شده است. ابعاد سنگ

 70تا  50های خاک بین متر و ارتفاع الیهسانتی 90تا  60های سنگ بین ارتفاع حدودی الیه
بر اساس ساختار معماری مشخص شده از این محوطه و  (.51 :1388سانتیمتر هستند  )اقدم، 

 (.2)طرح  توان آنها را به عنوان قبور کورگان گودالی معرفی کرد های آن، میتدفین
ارتفاع با  های کوچک کمهایی در جبهه جنوبی و جنوب شرقی شامل پشتهتدفین: ده سقین
های اند. پشته تدفین شامل الیه شدهمتر شناسایی  5تا  3متر و ارتفاع بین  12تا  5قطر بین 

آالت کشاورزی در متناوب سنگ و خاک است که بر اساس برشی مشخص شده است که ماشین
 90تا  70های سنگی متر و الیهسانتی 80تا  60های خاک بین  اند. قطر الیهآنجا ایجاد کرده

: 1383ست )خاماچی، متر است. از وضعیت تدفین و چاله تدفین اطالعاتی در دست نیسانتی
ها  های پشته و ابعاد سنگده را بر اساس معماری تدفین، الیه های سقین (. ساختار تدفین187
 (.3)طرح  توان به عنوان تدفین کورگان گودالی معرفی کرد می

متر  5تا  3ای به ارتفاع هایی با پشتهدر ضلع جنوبی در قسمت شیب محوطه تدفین: زردخانه
اند.  هالل خطی به طرف رودخانه کشیده شده وار و نیم متر به صورت دایره 15 تا 5و قطر بین 

سانتیمتر و الیه  90 تا 70های سنگ و خاک متناوب، الیه سنگ با ارتفاع پشته این قبور با الیه
سانتیمتر شناسایی شده است. گودال تدفین در زیر مرکز پشته تدفین،  85تا  60خاک با ارتفاع 
 180×90تا  50×110 ای اطراف به صورت مستطیلی و بیضی در ابعاد بینه همسطی زمین
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(. بر اساس ساختار معماری این قبور در ضلع 40 :1390اند )نیکنامی،  سانتیمتر شناسایی شده
 (.4)طرح  کردهای کورگان گودالی معرفی  توان آنها را تدفین می

 1های متناوب خاک و سنگ با ارتفاع بین  های این محوطه با الیه های کورگان : پشتهالریجان
سانتیمتر و  80تا  50های خاک بین  متر شناسایی گردید. قطر الیه 32تا  3متر و قطر بین  2تا 

ها  های کورگان های به کار رفته در پشته سانتیمتر و ابعاد سنگ 95تا  60های سنگ بین  قطر الیه
متفاوت بود.  40×30×25تا  110×80×50تر و  هایی فوقانی بزرگ های تحتانی از الیه الیهدر 

 –گودال این قبور به صورت بیضی و مستطیل شکل در مرکز و زیر پشته در جهت شمالی 
نوبری، هایی در باالی گودال شناسایی شد )هژبری  چین جنوب غربی با سنگ–جنوبی و شمالی

ها از نوع کورگان گودالی قابل  های الریجان این کورگان ساختار کورگان(. بر اساس 277 :1387
 (.5)طرح  معرفی هستند
تدفین از نوع قبور کالن سنگی کورگان گودالی شناسایی شده  8از این محوطه : جعفرآباد

تا  7ای و با قطر بین  متر و با اشکال بیضی و دایره 7تا  50/1ها با ارتفاع  است. پشته این کورگان
های  متر و الیه سانتی 50تا  30های متناوب خاک با ارتفاع  متر شناسایی شد که شامل الیه 22

ها در زیر مرکز پشته و گاه در  سانتیمتر است. گودال تدفین در این کورگان 50تا  70سنگ بین 
شرقی، جنوب غربی  -جنوبی، شمالی –ای تدفین شمالی  جوانب شناسایی شده است. جهت چاله

های  ها به صورت پراکنده و نامنظم یا جمع شده و رو به غرب همراه هدایا و تدفین است. تدفین
. روی (Iravani Ghadim, 2015: 93)اند  حیوانی بر روی کف کوبیده شده شناسایی شده

. شناسایی شدند 85×50×50تا  50×50×45های سنگی با ابعاد بین  های تدفینی ردیف گودال
فضای خالی بستر تدفین با خاک نرم پر شده و در اطراف آن چند سکو و محل سوختگی 

 (.2011همان، ) (6)طرح  )اجاق( شناسایی شده است
ها در  های کورگان کورگان گودالی شناسایی شده است. ارتفاع پشته 4این محوطه  از: طوعلی

صورت دایره و بیضی شکل و پشته ها به  سانتیمتر است. کورگان 210تا  80این محوطه بین 
سانتیمتر  60تا  30های خاک بین  اند. الیه های متناوب سنگ و خاک ساخته شده ها با الیه تدفین
ها و  های تدفین در زیر پشته اند. گودال سانتیمتر شناسایی شده 70تا  45های سنگ بین و الیه

اه با بستری با کارکرد اجاق در همر های اطراف شناسایی گردید. آثار سوختگی سطی زمین هم
، همان)( 7)طرح ها است  دهنده اجرای مراسم تدفین در هنگام ساخت پشته ها نشان زیر پشته

1392 :185  .) 
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های خاک متر متغیر بوده است. الیه 50تا  35های تدفین این محوطه بین : قطر پشتهمجید تپه
سانتیمتر از  50گودالی شناسایی شده که حدود گرداگرد پشته تدفین را پوشانده و در مرکز پشته 

سـانتیمتر و بـه صـورت نـامنظم در جهـت       70/1تر بود و با عمـق  های اطراف پایین سطی زمین
های ریز کوبیـده شـده، اجسـاد بـه      جنوبی حفر شده است. کف لیمیت قبر با قلوه سنگ –شمالی

های قربانیان شناسایی شده که بـا   صورت جمع شده، رو به شرق همراه با آثار اهدایی و استخوان
بـر اسـاس سـاختار معمـاری      .(Muscarella, 1971 : 25) الیه نازکی و خاکستر پوشیده شده بود

 (.8)طرح  های کورگان گودالی معرفی کرد توان تدفین ها، آنها را می تدفین
های سنگ الیهها با متر است. پشته 5تا  4های تدفین در این تپه بین  ارتفاع پشته: شخص تپه

تـا   80×50×30هـای بـه کـار رفتـه در پشـته شـامل       اند. ابعاد سـنگ و خاک متناوب ساخته شده
به صـورت بیضـی    10/2سانتیمتر است. گودال تدفین در مرکز عمق پشته و با طول  90×50×50

جسـد( بـه    2جنوب غربی حفر شده است. در کف گـودال اجسـاد )   –در راستای شمال شرقی 
محوطه در ارتباط فرهنگی با کوه زندان سـلیمان  این  (.33)همان، شناسایی شدند  صورت نامنظم

. بـر اسـاس سـاختار    (126: 2003)همـان،  گذاری شـده اسـت    از میالد تاریخ در هزاره اول پیش
  .(9)طرح  توان این قبور را تدفین کورگان گودالی معرفی کرد معماری شناسایی شده می

هـای سـنگ و    الیـه  (Edwards, 1981: 110) 1969-1970های  های سال : طی حفاریبسطام
تـا   80خاک بین  های سانتیمتر و الیه 80تا  50های سنگی بین خاک شناسایی گردید که قطر الیه

های مربوط به حفاری از گودال تـدفین   (. در گزارش113-109: 1385سانتیمتر بود )کرول،  110
تـوان   های تـدفین مـی  و محل قرار گرفتن آن اطالعاتی موجود نیست، اما بر اساس ساختار پشته

 (.10)طرح  ا تدفین کورگان گودالی معرفی کرداینها ر
قبر در قسمت غربی و جنـوب غربـی و بـه صـورت متمرکـز       4 قبور این محوطه شامل: نیارق

هـای انجـام    متر هستند. بر اساس بررسـی  10تا  5های متناوب سنگ و خاک با قطر بین شامل پشته
سـانتیمتر   70تـا   50هـای سـنگی بـین    متـر و الیـه   سـانتی  70تا  60های خاک بین شده ارتفاع الیه

هـای  تر و در الیـه  های پایینی کوچکها در الیهته در پشتههای به کار رف شناسایی شدند. ابعاد سنگ
عمقـی در   متفاوت است. گودال تـدفین کـم   80×50×50تا  25×25×10باالیی بزرگتر و با ابعاد بین 

سانتیمتر به صورت مستطیل بـا ابعـاد بـین     10/2تا  140کف مرکز پشته قرار داشت که با عمق بین 
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(. بر اساس ساختار معمـاری ایـن   62: 1396اسایی شد )رضالو، سانتیمتر شن 160×100تا  40/2×80
 (.11)طرح  توان این نوع تدفین را کورگان گودالی معرفی کرد قبور می

 120تـا   180ارتفـاع بـا ابعـاد بـین      های کمهای این محوطه شامل پشته: تدفینمحوطه بوینو
هـای  هـا در چالـه   انـد. تـدفین  های متناوب سنگ و خاک انباشـت شـده  سانتیمتر است که با الیه

اند. ابعاد  های تدفین با ردیفی از سنگ پوشانده شدهسانتیمتر و روی چاله 110تا  50عمق بین  کم
سانتیمتر است )آجرلـو و عسـگرپور،    180×100تا  10/2×80چاله تدفین به صورت میانگین بین 

های کورگان گودالی وان تدفینت های این قبور را می (. بر اساس ساختار معماری، تدفین4: 1391
 (.12کرد )طرح معرفی 

  1ای سردابه
ها در منطقه شمال دریای سیاه مردگان خود را در های انجام شده اسکیت بر اساس بررسی

کردند که از طریق یک گذرگاه راه ورود به آن  ها دفن میهای خندق مانندی زیر کورگان چاله
تر باشد که به قبور تواند بزرگتر و پیچیده ها می رگانمشخص شده است. این فرم ورودی در کو

ای عموماً به صورت بیضی و ورودی آن نیز به شکل ای مشهور است. قسمت سردابهسردابه
های بزرگ مسدود شده است. در این نوع تدفین جسد معموالً به  مستطیل است و با تکه سنگ

 ,Parzinger) اهدایی مشخص شده استای و همراه با آثار سمت راست و به صورت چمباتمه

های شود. نمونه ها بیشتر مشاهده می جمعی در این نمونه کورگان های دستهتدفین. (332 :2017
ای کوچک در کنار هم با یک ورودی که به صورت خندق زیرزمینی، با یک راهرو بر دوچاله

ای همانند ت. در قبور سردابهروی بدنه ساخته شده و دارای تدفین ثانویه بود، شناسایی شده اس
حفر شده به دست آمده  هایی از سنگ و خاک بر روی محل دخمهسایر قبور کورگانی انباشته

سانتیمتر و تخته  15×8هایی با ابعاد سنگ از کورگان شامل قلوه ها در این نمونه است. ابعاد سنگ
بزرگی از این نمونه که  های سانتیمتر است. کورگان 70×120و  80×120هایی با ابعاد  سنگ

های زیر کورگان است،  های مجزا و چندین راهروی مجزا برای دسترسی به دخمه شامل تدفین
های انجام شده  . بر اساس بررسی(Hanks, 2000: 25)شناسایی شده است  2در کورگان کاردالوا

 است. مرکز به شرح ذیل شناسایی شده 3ای در  های سردابه در حوضه مطالعاتی کورگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Catacomb 

2 Kardaielova 
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ای محوطه جعفرآباد در قسمت شمالی جاده قدیم جلفا به  جعفرآباد: تدفین کورگان سردابه
های متناوب سنگ و خاک است. ارتفاع آباد قرار گرفته و پشته دایرهای آن شامل الیهپارس

سانتیمتر، ارتفاع پشته حدود  70تا  50سانتیمتر و الیه خاک بین  60تا  50های سنگ بین  الیه
تا  50×50×35های به کار رفته در پشته بین  سانتیمتر است. ابعاد سنگ 30/7و قطر آن  30/1
بوده و محل تدفین انسان با سنگ بزرگی به صورت عمودی مسدود شده است.  95×50×45

 متر با کف سانتی 245سنگ به صورت داالنی شکل و به قطر  فضای قبر در پشت این تخته
کوبیده شده و جسد به صورت جمع شده رو به جنوب شرقی شناسایی شده است. در داخل 
لیمیت گور آثار اهدایی شناسایی نشده است. آثار اهدایی شامل زیورآالت فلزی و گردنبندهای 

ای کورگان در قسمت مرکز تجمع  عقیق در قسمت باالی سردابه و در داخل معماری پشته
 (.1392)ایروانی قدیم، ( 13)طرح  ها به دست آمده است سنگ

در مرکز محوطه تدفین دو نمونه تدفین با ارتفاع بلندتری نسـبت بـه سـایر    : آباد محوطه خرم
 5متر و قطر آنها بـین   11تا  8اند. ارتفاع پشته در این قبور بین های محوطه مشخص شده قسمت

تـا   60های خاک بـین  نتیمتر و الیهسا 110تا  80های سنگ در آنها بین  متر است. قطر الیه 16تا 
ای بیضی یـا مسـتطیل شـکل کنـده     شود. در زیر مرکز پشته تدفین چاله سانتیمتر را شامل می 80

-سـانتیمتر بـه صـورت شـمالی     620سـانتیمتر در   530شده که در نمونه بزرگتر قبر آن با ابعـاد  
اسـت. در   مشخص شـده متر  سانتی 205متر تا  سانتی 200جنوب غربی -جنوبی و شمال شرقی

ای دیوار مشـخص اسـت و بـرای    های چینه هایی از الیه قسمت دیوارههای شرقی و غربی نمونه
های خشتی در پشت آن اسـتفاده شـده   استحکام دیوارها از الوارهای چوبی بعد از قرار دادن الیه

هـای   سـنگ قها محلی برای ورود به این قبور تعبیه شده کـه بـا    است. در قسمت شرقی این خند
: 1396بزرگی مسدود شده و روی این قسمت ورودی نیز با الوار پوشانده شـده اسـت )رضـالو،    

هـای   توان آنهـا را از نـوع تـدفین    آباد میهای محوطه خرم (. بر اساس ساختار معماری تدفین62
 (.14)طرح  ای معرفی کردکورگان سردابه

ای از زمان حفاری وجود دارد، نشانه: در تصاویری که از این محوطه مربوط به چنگبار
اند  ساخت و ساز یا دیواری در گورها نیست و گورها به شکل گودالی ساده در زمین حفر شده

های نسبتاً بزرگی بر روی قسمت فرو رفته در داخل دیواره  سنگ ها نیز تخته و در یکی از عکس
بزرگ به صورت ردیفی یا های طبیعی  شود و برای مسدود کردن آن از تخته سنگ دیده می

(. از آنجایی که 110: 1390ای کنار هم به صورت جمع شده استفاده شده است )نقشینه،  دایره
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ای دیده شده، این گورها از نوع قبور کالن سنگی این نوع ساختار فقط در قبور کورگانی سردابه
 (.15)طرح  اندبندی شدهای دستهکورگان سردابه

  1کورگان اتاقدار
هایی وجود دارد که در قسمت  ک ساختار این نوع تدفین کورگانی، اتاقکی سنگی همراه با بلودر 

های کوچک به صورت  اند که در بین آنها سنگ های بزرگتری ساخته شده پایه معموالً از سنگ
ای کورگان ایجاد شده این قبور در اکثر موارد دور از مرکز پشته چین استفاده شده است.سنگ
چین ساخته شده و در برخی های اطراف و عموماً با کف سنگ . کف آن همسطی با زمیناست

اند. ساختارهای  ها فضایی برای قرار دادن اشیاء اهدایی و متوفی مشخص کرده موارد با الشه سنگ
 دار است. حاشیهها به شکل مستطیل بزرگ و در مواردی چندضلعی و کنج اتاق سنگی این کورگان

 Jalilov)رها برای اجرا در مواردی متحرک بوده و از سنگ و چوب استفاده شده است حمال دیوا

& et al., 2020: 110). های به دست آمده از این نوع تدفین بیشتر بقایای آثار الوار چوبی  در نمونه

 .(Janiak, 2014: 38)برای تکیه دیوارها و بخش نگهدارنده استفاده شده است 
های به کار رفته  قبور نبود تاج سنگی و بزرگتر بودن اندازه و ابعاد سنگای این  ویژگی پشته

های استفاده شده در این  های کورگانی دیگر است. ابعاد سنگ در پشته تدفین نسبت به تدفین
سانتیمتر و  40×140×80سانتیمتر و  100×120هایی است با ابعاد  نوع تدفین شامل سنگ

هایی های مستطیلی دیواره با مالت گل و نیز دارای کنج سنگ تهسانتیمتر که بین تخ 70×120×50
ای از سنگ و  روی قبور، پشته .(Kaliff, 2005: 93-94) بر هم قائم و چفت و بست شده است

 ,Roosevelt)شود که در نمای کلی به صورت کامالً برجسته نمایان است  خاک مشاهده می

ر های اتاقدار تاکنون د در حوضه مطالعاتی کورگانهای انجام شده بر اساس بررسی (.71 :2006
  .مرکز به شرح ذیل شناسایی شده است 5

های مصنوعی شناسایی در امتداد خطی در مرکز محوطه از شرق به غرب محوطه تپه: زردخانه
های متناوب  متر از الیه 25تا  5متر و به قطر  8تا  3های تدفین با ارتفاع بین شدند که شامل پشته

 110تا  80های سنگ بین  و ارتفاع الیه 90تا  60های خاک بین خاک و سنگ هستند که ارتفاع الیه
تا  30/3×20/4هایی با ابعاد بیرونی متر است. اتاقک این قبور در مرکز پشته شامل اتاق سانتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Chamber 
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ینیچها شامل سنگمتر است و دیوارهسانتی 3×10×80/3تا  2×30×80/2و ابعاد داخلی  180×160
ها ها با الشه سنگ چین های بزرگتر تشکیل شده و بین سنگ هایی است که در قسمت پایه از سنگ

های سنگی به شکل  اند. اتاق های بزرگ پوشانده شدهپر شده است. سطی این قبور با سنگ
هایی از چوب به عنوان نگهدارنده دیوار و سقف  دار بوده و نمونه مستطیل و مربع به صورت زاویه

سازی در (. بر اساس ساختار معماری و شکل اتاق41: 1390)نیکنامی،  انددر آنها شناسایی شده
 (.16)طرح  های کورگان اتاقدار معرفی کرد توان آن را از نوع تدفین محوطه زردخانه می

جنوب شرقی با ابعـاد   –: اتاق تدفین فضای مستطیل شکلی در جهت شمال غربیترگور خانقاه
متـر اسـت. ورودی اتاقـک در     سانتی 12/1متر و ارتفاع کف کوبیده شده تا سقف  سانتی 5× 73/1

متر قرار دارد. قسـمت روی درگـاه بـا یـک      سانتی 47و عرض  30/1جبهه جنوب شرقی با ارتفاع 
گ بـا ابعـاد   متر و روی اتاق با چندین تکـه سـنگ بـزر    سانتی 80×50×35تکه سنگ بزرگ با ابعاد 

متر پوشانده شده است. دو طاقچه در جانب شمال دیـوار غربـی    سانتی 90×50 30تا  130×80×50
متر شناسایی شدند. قطر دیوارهای اتـاق بـین    سانتی 30متر با عمق  سانتی 28×42و  38×73با ابعاد 

: 1389 محمـدی، چین و بدون مالت ساخته شده بود )خانمتر و به صورت خشک سانتی 80تا  50
های اتاقـدار بـوده و بـر همـین      های تدفین کورگان(. ساختار اتاق این گور قابل مقایسه با نمونه76

 (.17)طرح  های کورگان اتاقدار معرفی کرد توان آن را از نوع تدفین اساس می
هـای متنـاوب    های تدفین شناسایی شده کـه از الیـه  گردان پشتهدر شمال محوطه سه گردان:سه

بعـد از برداشـت    متـر متفـاوت اسـت.    5تا  18ها بین  ارتفاع این پشته اند. سنگ ساخته شدهخاک و 
هـای   ها در قسمت مرکز اتاقکی سنگی شناسایی گردید که در قسـمت پایـه دیوارهـا از سـنگ     پشته

بندهایی از چوب و سـنگ قـرار داده    بزرگتر استفاده شده بود. اغلب در حاشیه حمال دیوارها پشت
متفاوت و سطی داخلی دیوارها  50/1× 10/3و  50/3×20/1 85/5× 25/2ها با ابعاد  اتاق شده است.

هـای   اتاق اند. غربی شناسایی شده –گیری شرقی های بر هم قائم چفت و بست شده با جهت با کنج
 سانتی 85تا  40مستطیل شکل با کف مفروش از الشه سنگ یا قلوه سنگ بوده و قطر دیوارها بین 

بـر اسـاس سـاختار     (Muscarella, 2003: 117)  انـد  قسمت بیرونی دیوارها با گل اندود شدهمتر و 
  (. 18)طرح  1توان از نوع کورگان اتاقدار معرفی کرد گردان را می معماری، تدفین محوطه سه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این تدفین را تومولوس معرفی کرده، ولی بر اساس ساختار معماری کورگان اتاقدار این تدفین معرف مارسکارال  1
 کورگان اتاقدار است.



 

 

 

 

 

 1400، بهار و تابستان 32شناسی، سال هجدهم، شماره  نامۀ انسان

  

66 

هایی شناسایی شده که شـامل  های مرتفع، پشتهدر جبهه جنوبی محوطه و در قسمت: اولر آق
هـا  های تدفین قرار گرفته است. قطر پشته متناوب سنگی و خاکی است که روی محوطههای الیه
×  20/2ها در ابعادی بـین  متر است. اتاقک تدفین در قسمت مرکز پشته سانتی 50/5تا  50/2بین 
 – 110ها بـه طـول    گوشه و سنگ دیواره ها به صورت راستمتر و اتاق سانتی 150×170تا  180
چـین اسـت. قسـمت بـاالی قبـر را بـا        از کف کوبیده شده و به صورت خشـکه متر  سانتی 150

اند. قسـمت  ها پوشانده سنگ الوارهای چوبی به صورت عرضی و روی الوارهای چوبی را با قلوه
×  50هـایی بـا ابعـاد     متر با سنگ سانتی 50×  110ورودی به صورت راهروی کوچکی در ابعاد 

(. ساختار معمـاری تـدفین  20: 1378د شده است )خلعتبری، متر مسدو سانتی 110×  45تا  150
تـوان  های تدفین کورگان اتاقدار قابل مقایسه است و بر این اساس مـی  های این محوطه با نمونه

 (.19)طرح  های کورگان اتاقدار معرفی کرد آن را از نوع تدفین
مربـع و مسـتطیل اسـت    های سنگی به شکل  گردن: ساختار قبور به دست آمده شامل اتاق قلعه

های متنـاوب سـنگی و خـاکی     ها در زیر الیه اند. این اتاق جنوبی ساخته شده -که در جهت شمالی
هـا بـا ابعـاد    هـای پـایینی اسـت. اتـاق    هـای الیـه   های باالیی بزرگتر از سـنگ های الیه است. سنگ

هایی بـا عمـق بـین     الهها در چ متر متفاوت هستند. اتاق سانتی 190×130متر الی  سانتی 30/2×10/3
فـرش شـده    اند کـه دورتـادور محـل سـنگ     متر با کف کوبیده شده ساخته شده سانتی 260تا   160

فرش قرار گرفتـه اسـت.    سانتی متر باالتر از سنگ 50است. کف ورودی نسبت به کف اتاق حدود 
تـدفین  فرش شده و سقف با الوارهای چوبی پوشانده شده است. قسـمت ورودی   اتاق اصلی سنگ

(. 168: 1386ها با مالت گل پر شده اسـت )رامـین،    های بزرگ مسدود و فاصله بین سنگ با سنگ
   (.20)طرح  توان آن را نوع تدفین کورگان اتاقدار معرفی کرد بر اساس یافته ها و ساختار تدفین می

 1سروبنایا

ندازه محیط پشته کورگان در ساختار این نوع قبور یک فضای خالی به عنوان بستر اصلی تدفین به ا
شکل کوچک در مرکـز   شود. عالوه بر فضای اصلی، فضاهای مستطیلدر زیر پشته کورگان حفر می

شوند. تدفین جسـد رو بـه غـرب و بـه      ای ایجاد می و گاه در اطراف محیط تدفین به صورت چاله
هـای بـزرگ و قطعـات چـوپ      گرفت. عمومـاً روی جسـد را بـا سـنگ     شده قرار می صورت جمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Srubnaya 
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انباشـتند   پوشاندند و قسمت فاصله بین جسد و حایل چوبی یا سنگی را نهشتی از خاک نرم مـی  می
(Kachalova, 1985: 28-54) .های خاک به صـورت متنـاوب پـر     سطی قبور با انباشت سنگ و الیه

هـای فوقـانی از    بـوده و در قسـمت   20×40×100هـا   شده است. ابعـاد سـنگ در ایـن کورگـان     می
گزینی ایـن دسـته    های کورگانی استفاده شده است. نمونه مکانهای بزرگتر همانند سایر نمونه سنگ

ای مشـخص  ه صورت پشـته از قبور کورگانی در مناطق استپی و عاری از جنگل در کنار رودخانه ب
های سـروبنایا تـاکنون در یـک     های انجام شده در حوضه مطالعاتی، کورگان است. بر اساس بررسی

 .مرکز به شرح ذیل شناسایی شده است
متر دارد. در جبهه جنوب شرقی  350×200ای با ابعاد شیرچاک: گورستان شیرچاک محوطه 

از یک الیه خاکی و یک الیه سنگی ساخته که   ای شناسایی شده محوطه ساختارهای پشته
های مستطیل شکل در مرکز این قبور و متمایل به اند. بعد از برداشت سنگ و خاک، چاله شده
اند. متر در بستر طبیعی تپه شناسایی شده سانتی 110–14های بین های اصلی با عمقجبهه
اند. بر  و هدایا شناسایی شدهها در جهت غرب و اجساد به صورت جنینی همراه با آثار  چاله

های انجام شده اجساد با الیه نازکی از خاکستر پوشیده شده و سپس چاله تدفین  اساس بررسی
با خاک نرم پر شده است. در قسمت باالی چاله تدفین چندین سنگ بزرگ به صورت 

ا (. ساختار معماری تدفین این محوطه ر13: 1340چین شناسایی شده است )مقدم،  ردیف
 (.21)طرح  ز نوع کورگان سروبنایا معرفی کردتوان ا می

 اقتصاد معیشتی
داری  داری است. رمه رو بر پایه دام و رمه های اقتصادی و معیشت اقوام کوچ محور اصلی فعالیت

 نظام اجتماعی/اقتصادی است که در آن معیشت مردم و بقای اقتصاد جامعه به آن وابسته است
(Cover, 1971: 177.) توان چنین  می شده، انجام های پژوهش از آمده بر اساس نتایج به دست

از میالد تحت  سوم پیش هزاره چهارم و در روی جنگجوی اوراسیا اقوام کوچ اقتصاد تصور کرد که
 استوار داری متحرکداری و گله پیش از میالد بر پایه رمه اول و دوم هزاره در تأثیر شرایط محیطی و

های اهلی شدن اسب در فرهنگ آفاناسیوا اولین نمونه. (Iravani Ghadim, 2018a : 21)است  بوده
مانده  جای این اقوام و ارتباط با محیط زیست است. بر اساس آثار به معرف شیوه خاص زندگی

های فک اسب، مهار اسب و سوارکاری در منطقه نیز مشخص شده است  لگام روی استخوان
(Kozshin, 1970: 93-189). نشینان از جهات  این کوچ های انجام شده زندگی بر اساس بررسی
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گوشت و  های دامی از جمله شیر، فرآورده مختلف به حیوانات به ویژه دام وابسته بوده است. زیرا
اند. همچنین بخشی از پوشاک  مهمترین و شاید در برخی شرایط تنها منبع غذای این اقوام بوده پنیر

و شاخ  استخوان پشم، اقوام از حیوانات و محصوالت دامی مانند پوست، این احتیاج و وسایل مورد
اشغال و تجارت گسترده  ها، جنگ، ها برای چرای بهتر دام تهیه شده است. حرکت به سایر سرزمین

رو  های جدید، یکی دیگر از منابع معیشت اقوام کوچ با آن مناطق و استفاده از منابع جدید سرزمین
 مطالعات بر اساس.  (Iravani Ghadim, 2018b: 106)شود ی اوراسیا محسوب میجنگجو

های حیوانی به  استخوان از قسمتی های کورگانی، اسکلت کامل یا شناسی درباره تدفین باستان
این  .1دهنده قربانی به شیوه گرم و سرد بوده است صورت قربانی شناسایی شده است که نشان

ارتباط با شیوه تدفین  در های متداولاز سنت مجزا یکی قبور حیوانات درقربانی و آئین تدفین 
 بیشتر های ایران نیز مشخص شده است. است که در کورگان اوراسیا روی جنگجوی مردمان کوچ

میان  اهمیت آن حیوان در ارزش و ها به صورت تدفین کامل حیوان انجام شده و بیانگر تدفین این
حیوانات همراه با متوفی  کردن بعد سنت قربانی های رود در دوره ن میآن جوامع است. ولی گما

 و بز گوسفند، اسب، توانقربانی شده می مهمترین حیوانات اقتصادی معمول شده است. از به دالیل
  .(Iravani Ghadim, 2018a: 25-28)برد  را نام نر گاو

داری در  اساس معیشت و زندگی رمهرو با گزینش حیوانات به عنوان  به طور کلی اقوام کوچ
افقی در  بوم بوده و به صورت پی دستیابی به علوفه و مرتع تازه برای تعلیف، تحت تأثیر زیست

تأثیرات محیط طبیعی و جغرافیایی بر ساختارها و پوشش  اند.ها در حرکت بودهامتداد رودخانه
و استفاده از آبزیان، شکار گیاهی از جمله عوامل تأثیرگذار در معیشت آنهاست. صیادی 

های آوری دانهحیوانات وحشی همانند گراز، خرس، گوزن، روباه، گرگ و پرندگان و جمع
ای و های معیشتی این اقوام در ارتباط با محیط طبیعی است. تجارت منطقهروغنی از دیگر مؤلفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد. در  رو جنگجوی اوراسیا قربانی حیوانات برای تدفین به دو شیوه سرد و گرم انجام می در فرهنگ اقوام کوچ 1

های مختلف  شد تا خون حیوان جاری شود. در این شیوه قسمت میقربانی به شیوه گرم سر حیوان بریده 

شود. در شیوه  های حیوانی به صورت جدا جدا در لیمیت قبر یا بسترهای مختلف کورگان شناسایی می استخوان

شد، باعث مرگ یا بیهوشی حیوان شده سپس تدفین به صورت  گاه حیوان وارد می ای که به گیج قربانی سرد با ضربه

 .(Iravani Ghadim, 2018a: 25-28)شد  انجام می insituل و به شکل کام
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ه از مواد خام معدنی رو بر اساس منابع معدنی محلی و فناوری استفاد کوچ ای اقوامفرامنطقه
های  همانند آهن بوده که در تسلط بر محیط زیست، شکار، جنگ و استفاده از منابع سرزمین

 اشغال شده اهمیت فراوانی داشته است. 

 گیری نتیجه
رو جنگجوی اوراسیا در  شناختی جوامع کوچ های انجام شده برای تبیین انسان اساس بررسی بر

 شناختی نتایج ذیل به دست آمد. پایه فرهنگ مادی تدفینی باستانشمال و شمال غرب ایران بر 

های مجاور و های مشابه در سرزمینساخت معماری قبور کورگان قابل مقایسه با گونه
ای سازندگان این قبور است. ورود  ای و فرامنطقه دهنده ارتباط فرهنگی و تجارت منطقه نشان

ناحیه در شمال شرق از مسیر جنوب غربی ترکمنستان و  رو جنگجوی اوراسیا از دو اقوام کوچ
شود. با ورود به  شمال غرب از طریق دلتای رودهای کر، ارس و آناتولی شرقی پیشنهاد می

های دارای چرا  ها به دنبال محل سرزمین ایران و با انتشار در مسیرهای امن و اطراف رودخانه
های مرکزی و جنوب  ت شرقی با ورود به قسمتاند. این اقوام در قسم )علوفه( انتشار یافته

محیطی سبب ایجاد فرهنگ جدید  ترکمنستان در هزاره دوم پیش از میالد به علت شرایط زیست
در آسیای میانه بر اساس ساختارهای مگالیتیکی قبور کورگانی شدند. حرکت این اقوام به سمت 

طور کلی تدفین کورگان معرف  های شمالی دریای سیاه مشخص شده است. به غرب تا سرزمین
رو استپ اوراسیا از جنوب سیبری و قزاقستان و از قفقاز تا  های اقوام جنگجو و کوچ تدفین

های  های شرقی مغولستان، شرق اروپا تا جنگل مجارستان است که از استپ اوراسیا تا دشت
اطراف دریای  شمال سیبری، مجارستان در غرب، نواحی اطراف دریای سیاه و قفقاز جنوبی،
های جنوبی آن  خزر، شمال و شمال غرب ایران، اطراف دریای آرال تا شرق آسیای میانه و بیابان

قابل ثبت و معرفی است. رواج تدفین کورگانی در غرب دریای خزر و مناطق شمال غرب ایران 
ن به از مهاجرت این اقوام به سمت غرب در مناطق شمالی جمهوری آذربایجان و مرکز گرجستا

مناطق شمال غرب ایران از کناره رود کر و در ادامه آنها به سمت غرب و رود ارس در اواخر 
اند. این اقوام بعد از ورود به شمال غرب ایران به مناطق مرکزی تا  عصر برنز مشخص شده

جنوبی آن مهاجرت کرده و در نواحی معتدل و مناسب برای تعلیف دام پراکنده شدهاند. شاخه 
این اقوام در عصر برنز قدیم با حرکت در مسیر شمال شرقی دریای خزر وارد مناطق شرقی 

داغ در جنوب ترکمنستان و در  های شمالی کپه مرکزی ترکمنستان شده و با اسکان در دامنه کوه
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های غربی ازبکستان و تاجیکستان در شرق و شمال شرقی  میانه و اواخر عصر برنز به قسمت
 اند. ایران پراکنده شده

ارتباط فرهنگی و  های مشابه در سرزمینهای مجاور،با مقایسه قبور کورگانی ایران با گونه
شود. در اجرای مراسم تدفین  ای سازندگان این قبور مشخص می ای و فرامنطقهتجارت منطقه

ها در  قبور کورگانی، قدرت و رتبه فردی و طبقه حاکم بر اساس ارتفاع پشته، تجمع سنگ
های انجام  ها، آثار اهدایی، و حیوانات قربانی شده مشخص است. بر اساس بررسی پشتهساختار 

توان  چهار طبقه اجتماعی در این فرهنگ را مشخص کرد که  شده از قبور کورگانی می
مردم عادی. آداب  -4دار،  چوپانان رمه -3سوارکاران جنگجو،  -2طبقه حاکم،  -1اند از:  عبارت

های برخاسته از موقعیت اکولوژیکی آنها، با ایده اقوام با وجود داشتن تفاوتو رسوم تدفین این 
ها نمایان شده که در بررسی منشأ آن باید  ای مشترک )احتماالً اعتقادی( در ارتباط با فرم تدفین

وجود آثار تزیین شده با  روی جنگجوی اوراسیا را در نظر گرفت. سیر مهاجرت اقوام کوچ
تر در آسیای میانه است. وجود  باکتریا و مناطق شرقی رتباط تجاری بین ایران وفیروزه بیانگر ا

های یشم و ابسیدین در  های خمیر شیشه، سنگ های عقیق، مهره های آب شور، سنگ صدف
دهنده رابطه تجاری سازندگان این قبور با نواحی  ها نشانه جایگاه اجتماعی متوفی و نشان تدفین

 شرق آناتولی و آذربایجان است.جنوب اکراین، قفقاز، 
شناسی، معماری قبور کورگانی ایران قابل مقایسه با  های باستان بر اساس مطالعات و بررسی

گرجستان،  آناتولی، آذربایجان، همانند ایران مجاور های معماری قبور کورگان در سرزمین
روسیه است و معرف  ارمنستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و

های کورگانی شمال و شمال  رو جنگجوی اوراسیا است. تدفین سازنده آنها به عنوان اقوام کوچ
های اخیر  در حفاری سال کورگان گودالی: شوند: دسته اول غرب ایران به چهار دسته تقسیم می

ریجان، ال ده، زردخانه، هایی همچون چلولو، سقین در استان آذربایجان شرقی در محوطه
شخص،  مجید، تپه های تپهجعفرآباد و طوعلی سفلی، در استان آذربایجان غربی در محوطه

های نیارق شناسایی شده است. استفاده از فرهنگ تدفین  بسطام و در استان اردبیل در محوطه
گودالی در عصر برنز اوراسیا در منطقه استپی رودخانه دانوب تا غرب اورال جنوبی و در شرق 

ش مهمی در فرهنگ تدفین آن مناطق داشته است. در ادامه این نوع تدفین و سیر حرکتی آن از نق
هایی از شمال غرب ایران و آناتولی  هایی با تدفین گودالی در قسمت شرق به غرب کورگان

های آذربایجان  های این تدفین در استاندسته دوم: قبور کورگان اتاقدار. نمونه اند. شناسایی شده
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گردان و  ترگور، سه های خانقاهقی در محوطه زردخانه، در استان آذربایجان غربی در محوطهشر
گردن مشخص شده است. دسته سوم: قبور  اولر و قلعه های آقدر استان گیالن در محوطه

ای در استان آذربایجان شرقی در محوطه جعفرآباد، های تدفینی سردابهای. نمونهکورگان سردابه
آباد و در استان کردستان در محوطه چنگبار شناسایی شده است. اردبیل در محوطه خرم در استان

دسته چهارم: قبور کورگان سوربنایا است که یک نمونه آن در محوطه شیرچاک در استان گیالن 
 شناسایی شده است.

پیرامون را دار اوراسیا، نوع معیشت وابسته به آن و جبر محیط شیوه خاص زندگی اقوام رمه
های کورگان در ایران اسکلت حیوانات همراه با  کند. در مطالعات مربوط به تدفین مشخص می

رو به لحاظ  های انسانی مشخص شده است که اهمیت حیوانات در زندگی اقوام کوچ تدفین
 سب،ا مهمترین حیوانات قربانی شده میتوان دهد. از اعتقادی و وابستگی معیشت را به آنها نشان می

را نام برد. شکار حیوانات وحشی، صیادی، استفاده از دانه گیاهان و همچنین  نر گاو و بز گوسفند،
تجارت بر اساس منابع معدنی محلی و فناوری استفاده از مواد خام معدنی از جمله ارتباط اقتصاد 

بی در شیب خاصی دار در ارتباط با منابع آمعیشتی این اقوام با محیط طبیعی است. این اقوام رمه
ها با جنگ و  با توجه به نوع دام در ارتباط با پوشش گیاهی هستند. حرکت به سمت سایر سرزمین

 شود. اشغال و استفاده از منابع آنها از جمله منابع معیشتی این اقوام محسوب می
های انسانی از شمال به جنوب یا از آثار محدودکنندگی عوامل محیطی بر روی معیشت

شرق شدت دارد و متناسب با شرایط محلی و موضعی حرکت اقوام  غرب به جنوبشمال 
 اند. های شمالی البرز و نواحی شمال رشته کوه زاگرس نمایان شده رو اوراسیا در دامنه کوچ

ها به صورت افقی، در ادامه دار برای تأمین علوفه و آب در مسیر رودخانه حرکت اقوام رمه
با پوشش گیاهی مناسب برای تعلیف دام است. منطقه شمال غرب ایران، های  مسیر امن و استپ

غرب به جنوب شرق به دلیل شرایط آب و هوایی  های زاگرس از شمال مناطق غربی و دامنه کوه
های متعدد، بیشترین اطالعات قبور کورگان در  های وسیع، وجود رودخانه مناسب، داشتن دشت

 دهد. ایران را نشان می
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 منابع
سنت سفالگري ناحیۀ خداآفرین و نظریۀ پویایی فرهنگی (. 1391آجورلو. بهرام و عسگرپور. وحید )

 .2-12(. 4)2. مطالعات باستانشناسی. عصر آهن

.  آرشیو فنی اداره میراث فرهنگی استان گزارش ثبتی گورستان هریس منصوري(. 1388قدم. ژاله )ا
 آذربایجان شرقی.

. سازمان میراث سفلی گزارش کاوش فصل دوم جعفرآباد و طوعلی(. 1392ایروانی قدیم. فرشید )
 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی.

 . تبریز: انتشارات مهدآزاد.هاي آذربایجانقلعه(. 1383بهروز. ) خاماچی.

. باستانبایزید آباد نقده )آذربایجان غربی(اي از عصر آهن در مقبره(. 1389محمدی. بهروز ) ن خا
 .8پژوهی. 

تاریخ گورستان  –گزارش پایانی کار میدانی گورستان پیش از تاریخ (. 1378خلعتبری. محمدرضا )
 سازمان میراث فرهنگی کشور. فریان و آق اوله.

. بناي قلعه گردنزنی به منظور تعیین حریم گزارش مقدماتی اولین فصل گمانه(. 1386رامین. شهرام )
 اداره کل میراث فرهنگی گیالن، پژوهشکده میراث فرهنگی.

حضور سکاها در شمال غرب ایران، مطالعه موردي گورستان (. 1396رضالو. رضا و آیرملو. یحیی )
 (.7)13های باستانشناسی. . پژوهششهر اردبیل آباد، مشگین خرم

 . تهران: ققنوس.ایران سفال و سفالگري در(. 1383اهلل ) فرد. سیف کامبخش

هاي  ، گزارش1970هاي پیدا شده در حفاري بسطام در سال  سفال(. 1358کرول. استفان )
 . سروش حبیبی. تهران: نشر کتاب.شناسی در ایران باستان

. تهران: هاي باستانشناختیگزارش قلعه زیویه، گورستان چنگبار کاوش(. 1373اله ) معتمدی. نصرت
 ناسی.ش پژوهشکده باستان

. سازمان میراث فرهنگی کشور، هاي باستانشناسی شیرچاک گزارش حفاري(. 1340مقدم. محسن )
 شناسی. پژوهشکده باستان

شناسی.  . پیام باستانگزارش مقدماتی فصل کاوش در صائین قلعه زنجان(. 1390نقشینه. امیرصادق )
8(15.) 

شناسی  بررسی و شناسایی محوطه زردخانه اهر با همکاري گروه باستان(. 1390الدین ) نیکنامی. کمال
 دانشگاه تهران. 
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. ترجمه هاي نوع ورکبود در پشتکوه، قبرستان 𝐈𝐈𝐈آیین تدفین در عصر آهن (. 1345واندنبرگ. لویی. )
 . 8و  7ابراهیم مرادی و مصطفی عبداللهی. جمله فرهنگ ایالم. 

. سازمان میراث فرهنگی و فصل دوم کاوش در گورستان الریجان. (1387علیرضا ) هژبری نوبری.
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