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دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه
چشم اندازی از نوسنگی شدن و تأثیر سنت های زاگرس

چکیده
سکونت گاه های دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه آذربایجان مسئله ای است که تاکنون منابع منتشرشده درباره محوطه های 
باستانی این منطقه به آن اشاره ای نداشته اند. البته در پیرامون دریاچه ارومیه شماری از محوطه های باستانی عصر نوسنگی وجود دارند که 
از بررسی و کاوش آنها اطالعات ارزشمندی منتشر شده است؛ مثل حاجی فیروز  تپه، یانیق  تپه و اهرنجان  تپه. با این حال، برعکس آنچه 
تاکنون منتشر شده، داده ها و مواد باستان  شناختی مکشوفه از این تپه ها معرف تسلسل آثاری از دوره های قدیم تا جدید نوسنگی با سفال 
یعنی حدود 6500 تا 5000 ق. م. است. همچنین امروزه شواهد باستان شناختی جدیدی دال بر وجود سکونت گاه های دوره قدیم نوسنگی 
با سفال در منطقه مشاهده می شود که هم افق جارمو2، گوران 2، عبدالحسین2 و تپه سراب در زاگرس شمالی و مرکزی می نماید که 
حدود 7000 تا 6000 ق. م. برای آنها قدمت تعیین شده است. این مقاله اما بر مبنای یافته های باستان شناختی از اهرنجان تپه و قره تپه در 
مقایسه با آثار حاجی فیروز با بازنگری مطالعات پیشین، تفسیری جدید از دوره قدیم نوسنگی در منطقه عرضه می کند. سرانجام نویسنده 
بر مبنای یک رهیافت انتشارگرا چنین نتیجه می گیرد که محوطه های دوران نوسنگی قدیم و جدید منطقه دریاچه ارومیه برآیند و تحت 

تأثیر توسعه روستانشینی اولیه در زاگرس مرکزی و شمالی بوده است.

واژگان کلیدی
نوسنگی شدن، دوره نوسنگی قدیم، دوره نوسنگی جدید، منطقه دریاچه ارومیه، زاگرس. 
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مقدمه
قدیم  نوسنگی  دوره  پیدایش  و  شکل گیری  فرایند  و  خاستگاه ها 
در منطقه دریاچه ارومیه در آذربایجان هنوز نیازمند کنکاش ها و 
و  پست  سرزمینی  ارومیه  دریاچه  حوزه  است.  بیشتري  مطالعات 
کم ارتفاع در قلب آذربایجان است که بیشترین محوطه های باستانی 

آذربایجان نیز از آنجا گزارش شده است.
همچنین شایان توجه است که در این منطقه برخالف بین النهرین، 
محوطه های عصر نوسنگی به یکدیگر نزدیک تر است. شناسایی و 
گزارش شواهد باستان شناختي استقرارهای عصر نوسنگی قدیمی تر 
از روستای حاجی فیروز در حوزه دریاچه ارومیه یکی از مسایل اساسی 
دارد  بنابراین ضرورت  است؛  بوده  ایران  فالت  تاریخ  از  پیش  در 
ضمن تحقیق و جستجوی شواهد استقرارهای قدیمی تر، پرسیده 
شود کدام فرایندها سبب پیدایش و شکل گیری زندگی روستانشینی 
اولیه در این منطقه بوده است؟ و سنت های نوسنگی این منطقه از 

کدام مناطق تأثیر پذیرفته اند؟ 
این مقاله همچنین به بررسی و بازنگری مطالعات قبلی بر مبنای 
باستانی  دو محوطه  از  اخیر  در سال های  که  می پردازد  شواهدی 
اهرنجان تپه و قره تپه دشت سلماس جمع آوری و مطالعه شده و 
تاکنون منتشر نشده است. البته هدف اصلی نگارنده در اینجا نه 
ارایه داده های نو از محوطه های جدید که عرضه و پیشنهاد تفسیری 
مبنای  بر  ارومیه  دریاچه  منطقه  در  قدیم  نوسنگی  دوره  از  جدید 
دیدگاه انتشارگرایی عصر نوسنگی مدنظر است؛ بنابراین، از همین 
Proto-( منظر، قدمت نوسنگی قدیم منطقه از افق حسونای آغازین

Hassuna( یعنی مراحل پایانی دوره نوسنگی قدیم با سفال فراتر 
نمی رود. باید گفته شود در پیرامون دریاچه ارومیه چندین محوطه 
عصر  نوسنگی کاوش و گزارش شده است؛ همچون حاجی فیروز تپه، 
 Talai,یانیق  تپه، اهرنجان  تپه و قره  تپه )طالیي و آجورلو، 1387؛
Voigt, 1983; Ajorloo, 2008;1983(. به عنوان مقدمه ای بر 
عصر نوسنگی قدیم، به نظر ضروری می رسد در ابتدا مسئله دوران 

نوسنگی بی سفال در منطقه به اجمال بررسی شود.

فرضیه 
بر مبنای شواهد باستان شناختی، محوطه های دوره نوسنگی قدیم با 
سفال حوزه دریاچه ارومیه در نتیجه مهاجرت های برآمده از نواحی 
زاگرس شمالی و مرکزی شکل گرفته اند. زاگرس نقشی کلیدی در 
فرایند نوسنگی شدن خاورنزدیک داشته؛ در حالیکه آذربایجان یک 

منطقه حاشیه ای در مجاورت هالل خضیب بوده است.

مسئله محوطه های دوران نوسنگی بی سفال در منطقه
علی رغم مطالعات و فعالیت های صحرایی هیئت های باستان شناسی 
آمریکایی و بریتانیایی در منطقه در دهه های 1340 و 1350 شمسی هیچ 
محوطه باستانی از دوران هولوسین قدیم در حوزه دریاچه ارومیه یافت نشد 
 Mellaart, 1975; Voigt,آجورلو، 1386؛ طالیي و آجورلو، 1387؛(

 1983; Talai, 1983; Hole, 1987 & 1999; Solecki,1999;
Ajorloo, 2008, a&b(. شواهد اولیه برای استقرارهای انسانی در 
حوزه دریاچه ارومیه قدیمی تر از عصر نوسنگی و دوران هولوسین 
 Sadek-Kooros, 1975; Jaubert( قدیم به فرهنگ های آشولین
منحصر   )Coon, 1957( برادوستیان  و  موسترین   )et al. 2006
می شود. کارلتون استانلی کان )Coon, 1957( غار »اسماعیل آقا« 
را قدیمی ترین سکونت انسانی این منطقه بر مبنای مجموعه ابزارهای 
سنگی سنت لوالوایی جدید یافته از آنجا معرفي می کند. بنابراین به 
نظر می رسد در فاصله حدود 60 هزار ق. م. تا حدود 6500 سال ق. 

م. در این منطقه فطرت فرهنگي وجود داشته است.
فرانک هول )Hole, 1999( چنین می اندیشد که منطقه به دلیل 
پتانسیل های زراعی  برای توسعه جوامع نوسنگی باید مناسب بوده 
باشد؛ اما با این حال، شواهد مفقود استقرارهای نوسنگی آغازین 
و نوسنگی بی سفال در پیرامون دریاچه ارومیه هنوز یک مسئله 
جدی باقی مانده است. با توجه به اینکه هیئت های اکتشافی قبلی در 
منطقه موفق به کشف چنین شواهدی نشده اند؛ به نظر نگارنده نیز 
با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی و آب و هوایی هولوسین قدیم یافتن 

چنان شواهدی به نظر می رسد که بعید و محال باشد.
دریاچه ارومیه در قلب آذربایجان که در شمال غربی فالت ایران 
قرارگرفته است، با حدود 5200 کیلومتر مربع مساحت، 1300 متر 
باالتر از سطح آب های آزاد قرار دارد. دریاچه نمکی ارومیه بسیار 
شورتر از آن است که برای زیست ماهیان مناسب باشد و با نرخ 
تبخیر ساالنه 600 تا 975 م م سطح آب آن برای مدت زمانی بس 
طوالنی پایین بوده است. یک گزارش اولیه درباره نتایج سالیابی 
رادیو کربن 14 و گرده شناسی رسوبات کف دریاچه پیشنهاد می کند 
سر  به  پالیا  رژیم  در  م.  ق.  سال  حدود 7000  تا  ارومیه  دریاچه 
می برده و شوره زاری با آب و هوایي سرد و خشک بوده است. از 
حدود 7000 تا حدود 5500 ق. م. به تدریج این شوره زار وسیع 
از حدود 5500  به یک دریاچه شور غلیظ و کم آب تبدیل شده و 
ق. م. دریاچه پر آب شده که همین پدیده بر احیا و جاری شدن 
 Kelts( می کند  داللت  دریاچه  طرف  به  متعدد  رودخانه های  آب 
Shahrabi, 1986 &(. در حال حاضر منطقه، اقلیمی نیمه خشک 
با بارش ساالنه کمتر از 500 م م دارد که حداکثر حرارت آن هم 
به C°30 در تابستان و حداقل آن به C°20- در زمستان می رسد؛ 
بنابراین توسعه زراعت دیم در منطقه ناشی از همین وضعیت آب و 
هوایی است؛ و البته نسیم خزری نیز بر اقلیم نواحی پست اطراف 
دریاچه تأثیر می گذارد. همچنین مجاورت دریاچه ارومیه با دریاچه 
وان سبب شده است شرایط اقلیمی و جغرافیایی شرق آناتولی با 

استان آذربایجان غربي یکسان بنماید )آجورلو، 1386(. 
بر مبنای تجزیه و تحلیل گرده شناختی دریاچه وان، بنابراین، پایان 
دوران دریاس جدید در این منطقه حدود 11 هزار سال پیش بوده 
است )Landmann et al., 1996(. اقلیم سرد، خشک و یا توأم 
از شروع  بعد  درختی  گرده های  توجه  قابل  افزایش  با  یکدیگر  با 
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اما روند این افزایش تا حدی آهسته بوده  هولوسین همراه بوده؛ 
است که مقدار گرده های درختی در میانه دوران هولوسین به حداکثر 
می رسد؛ این در حالي است که این فرایند نامبرده در جنوب شرق 
آناتولي و غرب زاگرس تا حدود 4000 ق. م. کامل نشد و در مقابل 
توسعه درخت زارها در خاور نزدیک در این مدت شتابان بود. استپ 
ارتمیسیا و چینوپود عصر یخبندان این منطقه در عصر نوسنگی 
جای خود را به پوشش ساوان علفزار داد؛ به طوري که تا به امروز، 
گسترش آهسته پوشش تنک جنگلی منطقه را به آهستگی نرخ 
افزایش بارندگی منطقه در عصر هولوسین قدیم نسبت می دهند که 
گویا شرایط اقلیمیش حتی خشک تر از اقلیم کنونی در شرق آناتولی 

.)Roberts, 2002( و غرب ایران در عصر نوسنگی بوده است
از حدود  بعد  منطقه  کنونی  اکوسیستم  می رسد  نظر  به  بنابراین   
5500 ق. م. تثبیت شده باشد یعني زمانی که سطح آب دریاچه 
ارومیه باالتر آمد و رژیم پالیای دریاچه به پایان رسید، رودهای 
دایمی پیرامون دریاچه احیا شدند و چهره خشک و بیابانی منطقه 
جای خود را به چشم اندازی مرکب از درخت زارها و مراتع و علفزارها 

.)Kelts & Shahrabi, 1986( داد
رالف سولکی )Solecki, 1999( بر مبنای داده های مکشوفه از 
بررسی های میدانی در دهه 1340 شمسی در حوزه دریاچه ارومیه 
تأکید می کند شواهد گذار از فرهنگ موسترین که از غار تمتمای 
ارومیه گزارش شده است به دوران نوسنگی با سفال هنوز مبهم و 
نامعلوم است. به نظر می رسد این تحول مهم فرهنگی در منطقه با 
دوره با سفال  نوسنگی در حدود 6500 سال ق. م. حادث شده باشد. 
در اینجا الزم به اشاره است »سولکی« سواحل شرقی و شمالی 
دریاچه را جستجو و بررسی نکرد و پروژه بررسی او بسی کوتاه مدت 
ابعاد  تا  بود. در حقیقت بررسی ها و تحقیقات بسیاری الزم است 
ارومیه بررسی و تحقیق  گوناگون این مسئله در پیرامون دریاچه 
در  نوسنگی شدن  فرایند  اخیر،  پژوهش های  به  توجه  با  شود. 
آناتولی مرکزي و جنوب شرقي و فلسطین حداقل حدود دو هزار 
سال زودتر از بین النهرین و درون فالت ایران حادث شده بود 
 McCorriston & Hole, 1991; Hole, 1999; Özdoğan(
Başgelen, 1999; Matthews, 2000, 2007 &(. مطالعات 
به  خضیب  هالل  که  می کند  پیشنهاد  خاورمیانه  نوسنگی شدن 
طبیعی  زیستگاه  مرکزی  شمالی-  زاگرس  و  فلسطین  ویژه 
انسان  دست  به  اهلی شدن  مستعد  حیوانی  و  گیاهی  گونه های 
بوده  و در این رابطه از محوطه های فرهنگ ناتوفی در فلسطین 
و کوهپایه های زاگرس شمالی در عراق شواهد کافي کشف شده 

.)Matthews, 2000 & 2007:67-89( است
 بنابراین مشاهده می شود با توجه به اینکه دریاچه ارومیه و پیرامون 
آن خارج از محدوده هالل خضیب قرار دارد، از منظر بوم شناختی، 
زیستگاه طبیعی گونه های گیاهی و حیوانی مستعد اهلی شدن نبوده 
است، بر این اساس دوره نوسنگی قدیم باید طبیعتاً در این منطقه 
اولیه درون محدوده هالل خضیب آغاز شده  از روستاهای  دیرتر 

باشد )آجورلو، 1386(.
این بدان معنی است که شرایط اقلیمی و بوم شناختی حوزه دریاچه 
ارومیه برخالف فلسطین و آناتولی مرکزي- جنوب شرقي و زاگرس 
شمالی- مرکزی مساعد نبوده و نمی توانسته به فرایند نوسنگی شدن 
بیانجامد و توضیحی است بر این موضوع که چرا باستان شناسان 
یا  و  آغازین  نوسنگی  استقرارهای  شواهد  نتوانسته اند  تاکنون 

نوسنگی بی سفال را در این منطقه پیدا کنند.
براساس مواد مکشوف از اهرنجان تپه و قره تپه که در این مقاله مورد 
بحث است، هر دو این محوطه ها در افق نوسنگی قدیم با سفال قرار 
می گیرد که با سنت های زاگرس شمالیـ  مرکزی قابل قیاس است؛ 
در نتیجه، دوره نوسنگی قدیم با سفال حوزه دریاچه ارومیه نیازمند 
تجدید نظر است؛ بنابراین ضرورت دارد که بحث را در دو مقوله 
مجموعه نوسنگی جدید و نوسنگی قدیم با سفال که از سنت های 
اهرنجان- قره تپه برمی آید، سازماندهی کنیم. البته الزم است ابتدا 
به مرور سنت های حاجی فیروز تپه و یانیق تپه بپردازیم که تا پیش 
دوره  شاخص های  عنوان  به  آنها  از  تپه  قره  اهرنجان-  سنت  از 

نوسنگی قدیم آذربایجان و شمال غرب فالت ایران یاد می شد.

دوره نوسنگی جدید
هیئت های  کاوش های  لطف  به  آذربایجان  جدید  نوسنگي  دوره 
به خوبي معرفي  آمریکایي در منطقه  بریتانیایي و  باستان شناسي 
شده است. حاجی فیروز و یانیق تپه به عنوان محوطه های باستاني 
شاخص و اصلي )Type sites( این دوره هر دو در طرفین دریاچه 

قرار دارند )تصویر1(.

نوسنگی  عصر  شاخص  باستانی  محوطه های  پراکندگی  نقشه   .1 تصویر 
نقشه ای  مبنای  بر  نگارنده؛  از  )تصویر  زاگرس  و  ارومیه  دریاچۀ  منطقۀ  در 
در  تپه  قره  و  تپه  اهرنجان   :   2 1و   : نقشه  راهنمای  ویکی مدیا(.  از  برگرفته 
استپ  در  تپه  یانیق   :  4 سلدوز  دشت  در  تپه  فیروز  حاجی   :  3 سلماس  دشت 
تپه   :  9 جارمو  قالت  و  شانیدر  و  زاویشمی   :  8 و   7 و   6 تمتمه،  غار   :  5 تبریز، 
تپه گوران.  : تپه عبدالحسین 13   : تپه گنج دره 12   : تپه سراب 11   : آسیاب 10 
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در  سولدوز  دره  در  حاجی فیروز  جدید  نوسنگي  دوره  روستاي 
جنوب غربي دریاچه ارومیه قرار دارد. طي دو دهه 1350 تا 1370 
اصلي  و  باستاني شاخص  محوطه  عنوان  به  حاجی فیروز  شمسي 
 Mellaart, 1975;( دوره نوسنگي قدیم منطقه محسوب می شد
»مري  نوشته های  براساس   .)Voigt, 1983; Hole, 1987
وویت«، فرایند نوسنگي شدن منطقه، برآیند مهاجرت مردمان پهنه 
ارومیه  دریاچه  پیرامون  به  بین النهرین  در شمال  فرهنگي حسونا 
 Voigt,( بوده است که در ساحل غربي دریاچه ارومیه ساکن شدند
 )L( سالیابي رادیوکربن 14 قدیمی ترین مرحله استقراري .)1983
در تپه حاجی فیروز را حدود 5500 ق. م. تعیین کرده است که این 
 .)Ibid:350( رقم در تپه سید همداني به 5850 ق. م. می رسد
-6000 حدود  را  حاجی فیروز  فرهنگي  دوره  »وویت«  نهایتًا 

)Voigt, 1983(. صرف نظر  تعیین می کند  5000 سال ق. م. 
مقایسه  مبناي  بر  ارومیه، دیدگاه وویت  دریاچه  از دیگر سواحل 
مثال،  براي  است؛  بوده  حسونایي  و  حاجی فیروز  سفالي  قطعات 
سفالینه های موسوم به سیني پوست کني و نمونه هایی با تزیینات 
منقش به نوارهاي قرمز )گاه نارنجي( بر زمینه قرمز )گاه نارنجي( 
به عنوان شاخص فرهنگ حسونا از حاجي فیروز نیز گزارش شده 
 Voigt, 1983:123, 68-139; 8-92, Fig. 81; Pl.( است 
20(. این سفالینه ها همگي دست ساز بوده و آمیزه کاه و گیاهان 
 Voigt,( دارند  معدني  مواد  با  آمیخته  ریز  شن  یا  و  شده  خرد 
102-68 :1983(. علي رغم این حقیقت که دوره فرهنگي حسونا 
/ سامرا به لحاظ تحوالت معماري و سفالگري منقوش جایگاهي 
عنوان  به  اینک  اما  دارد  نزدیک  خاور  تاریخ  از  پیش  در  مهم 
 Clark,1977;( فرهنگ نوسنگي جدید شناخته و معرفي می شود
Tekin, 2005 & 2007(. کاوش ها و اکتشافات باستان شناختي 
جدید )آغاز قرن21( باالخص در فلسطین، ترکیه و سوریه درك و 
فهم ما را از تحوالت عصر نوسنگي و به ویژه گذار نوسنگي قدیم 
به جدید دگرگون کرده است؛ براي مثال، بر مبناي کاوش های 
محوطه باستاني بزرگ دوموز تپه در جنوب مرکزي ترکیه سنت 
حلف قدیم اینک یک فرهنگ نوسنگي جدید آناتولیایي با قدمت 
 Campbell,( حدود 6000 تا 5000 سال ق. م. معرفي می شود
Nieuwenhuyse & Cruells, 2004 ;2007( و یا تل صبی 
نه  دیگر  م.  تا 5000 سال ق.  با قدمت حدود 6000  نیز  أبیض 
یک فرهنگ نوسنگی قدیم بلکه هم افق با سنت های حسونایي 
 Akkermans & Le Mière, 1992;( و سامرایی و حلفی است
یا  فرهنگي  دوره  اما   .)Akkermans & Verhoeven, 1995
افق حسوناي آغازین )Proto-Hassuna( معرف مراحل پایاني 
دوره نوسنگي قدیم با سفال در بین النهرین علیا، زاگرس شمالي 
م.  ق.  هفتم  هزاره  اواخر  در  که  است  آناتولي  شرقي  جنوب  و 
قدیم1  حلف  چون  جدید  نوسنگي  سنت های  به  را  خود  جاي 
حسونا، سامره و حاجی فیروز می دهد که وی ژگي آنها ساخت انواع 

سفالینه هاي منقوش دست ساز است.

تا پیش از انتشار نتایج کاوش های تل شکراالحیمر در علیاي دره رود 
خابور در شمال شرقي سوریه، افق حسوناي آغازین )سوتو- ام الدباغیه( 
را معرف قدیمی ترین شواهد سفالگري منطقه می دانستند؛ اما، در 
نتیجه کاوش های تل شکراالحیمر اینک آشکار شده است که دوره 
نوسنگي با سفال این منطقه بسیار قدیمی تر از افق حسوناي آغازین 

یعني هزاره هفتم ق. م. است. 
توالي فرهنگي بلندمدت در تل شکراالحیمر از دوره نوسنگي بي سفال 
PPNB آغاز شده و با حسوناي آغازین پایان می گیرد. به آثار فرهنگي 
میانه این دو دوره، اصطالحاً دوره شکریان )Sekerian( و یا پیش از 
حسوناي آغازین )Pre- Proto- Hassuna( گفته می شود که سالیابي 
رادیوکربن 14 قدمت اوایل هزاره هفتم ق. م. را براي این دوره تعیین 

.)Nishiaki & Le Mière, 2004 & 2005( کرده است
با قرارگرفتن دوره حاجي فیروز در افق نوسنگي جدید، در معرفي 
آن به عنوان یک سنت نوسنگي قدیم باید تجدید نظر بنیادین 
منطقه  در  قدیم  نوسنگي  فرهنگي  توالي  مسئله  بنابراین،  شود2. 
نیازمند یک راه حل باستان شناختي جدید است. مجموعه فرهنگي 
نوسنگي قدیم  با مجموعه های فرهنگي  مقایسه  حاجي فیروز در 
 ،II عبدالحسین  تپه  چون  اولیه ای  روستاهاي  از  یافته  سفال  با 
جارمو II، سراب، گوران II و گنج دره D-B پیشرفته و پیچیده 
 Mellaart, 1975; Smith, 1978 & 1990;( به نظر می رسد
Pullar,1990(. در اینجا مصالح اصلي معماري، خشت با مالط 
گل است و پالن خانه ها نیز راست گوشه و پیچیده با حداقل سه 
Voigt, 1983: 23-31, 40-( اتاق و دیوارها نیز اندود شده  است

Fig.6-15 ,45-20 ;55(. گندم امر، گندم تک دانه، جو، چاودار، 
عدس و انگور حاجی فیروز کاماًل اهلي و کشت شده و انواع اهلي 
خوك و بز و گوسفند نیز در حاجي فیروز پرورش و ذبح می شده 
شده  گزارش  نیز  شراب  استحصال  از  شواهدي  همچنین  است. 
استVoigt,1983: 275-9(3(. مجموعه سفال حاجي فیروز در 
مقایسه با روستاهاي اولیه ای که ذکر شد کیفیت ساخت بهتري 
انواع منقوش و ساده  دارد و تنوع فرمي و شکلي آن که شامل 
می شود نیز قابل توجه است. به عبارت دیگر، روستاي حاجی فیروز 
هم بر مبناي سالیابي رادیوکربن 14)حدود 5000-5500 ق. م.( 
نوسنگي  افق  در  کاماًل  فرهنگی اش  مجموعه  مبناي  بر  هم  و 
جدید قرار می گیرد. در اینجا باید اشاره و تأکید شود که تاکنون 
روستاهاي اولیه دوره نوسنگي قدیم در غرب فالت ایران، صرفًا 
از نواحي مرتفع و کوهپایه های زاگرس شمالي- مرکزي گزارش 
شده  که خود یکي از بسترها و کانون های فرایند نوسنگي شدن 
ناحیه  اشاره شد،  پیشتر  بوده است. همان طور که  نزدیک  خاور 
دریاچه ارومیه تا حدود 7000 ق. م. داراي رژیم پالیا، اقلیم سرد 
و خشک و پوشش استپي آرتمیسیا و چینوپود بوده و اکوسیستم 
شده  دگرگون  م.  ق.  هفتم  هزاره  اقلیمي  تغییرات  از  پس  آن 
البته توجه بدین نکته و حقیقت نیز بسي جالب است که  است. 
در  م.  ق.   6000 حدود  از  بعد  منطقه  نوسنگي  سکونتگاه های 
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زیست محیطي  شرایط  که  وقتي  یعني  یافته اند؛  توسعه  منطقه 
منطقه معتدل و مناسب زیست شد. از نظر نگارنده، مواد فرهنگي 
که در کاوش های اخیر از حاکمي اوسه در دره دجله علیا در جنوب 
 )Tekin, 2005, 2007( شرقي ترکیه کشف و گزارش شده  است
می تواند مؤید و مصدق این ایده باشد که سنت های حاجي فیروز 
و حسونا ریشه مشترك داشته و هر دو آنها از یک منشاء مشترك 

در زاگرس شمالي مشتق شده اند. 
اما یانیق تپه، در حدود 20 کیلومتري جنوب تبریز امروزي، هنوز 
هم تنها تپه باستاني شاخص و اصلي شرق دریاچه ارومیه است 
که در سال های 1339 تا 1342 توسط »چارلز آلن برنی« کاوش 
شد )تصویر 1(. »برنی« شواهدي از سکونت عصر نوسنگي را در 
دو بخش از یانیق تپه کاوش و گزارش کرده است : اولي تپه ای 
کوچک و کم ارتفاع در حدود 400 متري تپه اصلي یانیق و دومي 
است  تپه  یانیق  خود  در  استقراري  طبقه  تحتانی ترین  فی الواقع، 
)Burney, 1964(. در آن پشته کوچک، برنی یک طبقه معماري 
را در عمق چهار متري زیر دشت، کاوش و خاك برداری کرد. هیئت 
بریتانیایي باستان شناسي دشت تبریز 9 مرحله معماري را در این 
پشته کم ارتفاع خاك برداری، شناسایي و گزارش کرده است. این 
بقایاي معماري، یک روستاي داراي خانه های خشتي و چهارگوشه 
را می نمایاند؛ در حالي که اتاق هایش کف آهک اندود دارد. قطعات 
سفالي یانیق تپه همگي آمیزه کاه داشته، پوك و نرم بوده، در حرارت 
کم پخته شده است و رنگ بدنه مایل به نخودي یا نخودي کدر 
دارند. بیشتر سفالینه هاي یانیق تپه عصر نوسنگي ساده بوده و شکل 
آنها شامل کاسه های گود، سبوهاي دهان گشاد، سینی های کف 
تخت و بعضاً کاسه هایی با زاویه شکسته در بدنه است. سفالینه های 
منقوش بیشتر در الیه های طبقه عصر نوسنگي مشاهده می شوند 
انواع حاجی فیروزي قابل  با  آنها عموماً  که نقش جناغي رایج در 
همچنین   .)Burney,1964: 19-Fig.1( است  تشبیه  و  مقایسه 
که   )chalky( سفید  تزیینات  با  داغدار  قرمز  سفالینه  گونه  یک 
تپه سراب در زاگرس مرکزي گزارش شده،  از  نمونه مشابه اش 
از سفالینه های  نوع  اینکه سه  یافت شده است؛ کما  یانیق تپه  از 
یانیق تپه نیز از سنت های نوسنگي مشابه دیگر گزارش شده  است 
انواع  : خشن غیرداغدار، تک رنگ داغدار و منقوش کامل؛ مثاًل 
داراي  انواع  و  عتیق حسونایي،  منقوش  انواع  با  جناغي  منقوش 
نقش سفید بر زمینه قرمز، با تپه سراب در زاگرس مرکزي قابل 
قیاس است. مجموعه ابزار و اداوت سنگي یانیق تپه نیز الگوهاي 
زاگرسي دارد : شیارگرهاي سنگی و تیغه های سنگي ساده ای که 
وارداتي  ابسیدین  از  گاه  و   )Chert( با سنگ شاخ محلي  بیشتر 
تایپ 3 تراشیده شده است )Mellaart,1975: 206-7(. با توجه 
به نتایج سالیابي رادیوکربن 14 مجموعه نوسنگي یانیق تپه حدود 
5200 سال ق. م. قدمت دارد )Voigt,1983: 348( و الیه های 
نوسنگي در همان تپه اصلي یانیق تپه تا دوره مس- سنگي قدیم 
استمرار یافته است. بر این مبنا، آثار عصر نوسنگي یانیق تپه نباید 

قدیمی تر از دوره جدید نوسنگي باشد. 
از  تاکنون  حاجي فیروز  فرهنگي  دوره  باستاني  محوطه های 
دشت های مرند، شبستر و خوي در شمال دریاچه ارومیه و حتي 
و  شناسایي  نیز  دریاچه  شرقي  جنوب  در  لیالن  ناحیه  از  باالتر 
گزارش نشده است4 )آجورلو، 1386(. در عین حال، یانیق تپه نیز 
دریاچه  و شرق  تبریز  دشت  شده  شناخته  نوسنگي  استقرار  تنها 
شرایط  می رسد  نظر  به  بنابراین  است5.  بوده  امروز  به  تا  ارومیه 
و  زرع  و  براي کشت  که  تبریز،  استپ  غربي  لبه  لم یزرع  و  بایر 
دامداري مناسب نیست، باید دلیل اصلي این پدیده باشد. رود شور 
» آجي چاي« تبریز به عنوان تنها رودخانه اصلي استپ تبریز سبب 
اصلی کشت و زرع دیم در این ناحیه بوده است. شرایط لم یزرع 
این ناحیه تا دوران معاصر نیز ادامه دارد که حفر چاه های عمیق و 

سیستم های آبیاري مدرن به این امر داللت می کند. 
شناختي  باستان  شواهد  تنها  نه  تاکنون  شد  متذکر  باید  نهایتًا 
نوسنگي قدیم در شرق دریاچه ارومیه گزارش نشده است بلکه 
مشاهده  را  دریاچه  طرفین  در  متفاوت  جدید  نوسنگي  سنت  دو 
می کنیم که البته بحث درباره منشأ و ریشه های روستاي نوسنگي 
یا  و  است  بوده  حاجی فیروز  با  ارتباط  در  آیا  اینکه  و  یانیق تپه 

زاگرس، نیازمند پژوهش های میداني بیشتر است.

دوره نوسنگي قدیم
دو ناحیه دشت سلماس و دشت ارومیه در شمال غرب و غرب 
بوده اند.  از قدیم االیام براي کشت و زرع مناسب  ارومیه  دریاچه 
این دو دشت همچنین بر سر راه یک گذرگاه طبیعي و تاریخي 
قراردارند که قفقاز جنوبي را با حوزه دریاچه ارومیه و بین النهرین 
و زاگرس شمالي مرتبط می کند )نک. تصویر 1(. چنین می نماید 
براي  نواحي  این  زیست محیطي  شرایط  نوسنگي،  عصر  در  که 
سکونت مردمان روستانشین مناسب بوده است. باید توجه داشت 
و  زراعي دشت های سلماس  آب  دایمي،  جویبار  و  رودخانه  چند 

 .)Talai,1983( ارومیه را کمابیش تأمین می کنند
از نواحي، حاصلخیزي  علي رغم زمستان های سخت در بسیاري 
خاك آتشفشاني می تواند یکي از جذابیت های اولیه براي سکونت 
از   .)Mellaart,1975: 195-207( زارعان عصر نوسنگي باشد
حوزه دریاچه ارومیه در جنوب به سوي دره رود ارس در شمال و 
فراسوي آن، سرزمین هایی گسترده شده  است که منابع طبیعي 
شکوفایي  و  توسعه  براي  حاصلخیز  و  طبیعي  چشم اندازي  آنها 
اقتصادهاي متکي بر تولید غذا در عصر نوسنگي ترسیم می کند 

 .)Talai,1983(
در عصر نوسنگي، جو، گندم نان و انگور شراب در این نواحي کشت 
باال  همان طور که در   .)Voigt, 1983: 275-7( و زرع می شد
اشاره شد، این نواحي داراي شرایط زیست محیطي مناسبي براي 
زراعت دیم بوده و ابزارهاي زراعت و خرمن و آس کردن غالت از 
محوطه های عصر نوسنگي اهرنجان تپه و قره تپه و حاجي فیروز 
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Burney, 1964; Mel-( تو حتي یانیق تپه نیز گزارش شده اس
.)Laart,1975; Voigt,1983; Talai,1983; Hole,1987

نوسنگي در دشت سلماس است  اهرنجان تپه یک استقرار عصر 
که حدود 3 هکتار وسعت و 3 متر ارتفاع دارد )تصویر 2(. »حسن 
طالیي« براي اولین بار قطعات سفالي عصر نوسنگي این منطقه 
شواهد  این   .)Talai,1983( است  کرده  معرفي  و  شناسایي  را 
فرهنگي-  ارتباط  بر  دال  است  مدرکي  نگارنده  نظر  از  سفالي 

اجتماعي میان زاگرس و آذربایجان.
 باید توجه داشت سفال سنت اهرنجان- قره تپه هرچند از انواع 
اما  است  پیشرفته تر   D گنج دره  پخته  کم   بسیار  و  سوخته  گل 
یانیق تپه  و  حاجي فیروز  سنت های  سفالینه های  با  مقایسه  در 
گونه شناسي،  نظر  از  می نماید.  ساده تر  و  ابتدایي  آن  ساخت  فن 
قدیم  نوسنگي  گروه  در  می تواند  اهرنجان تپه  سفال  مجموعه 
طبقه بندي شود؛ این سفال ها از نظر فن ساخت همگون بوده اما 
از نظر الگوهاي تزیین متفاوت است. همه قطعات دست ساز بوده 
و ضخامت بدنه قطعات از 5 تا 25 میلی متر تغییر می کند و حداکثر 
کف سفالینه اي که گزارش شده است 20 م.م است. این قطعات 
کاماًل کاه آلود بوده و حتي در شرایطی که ندرتًا مشاهده می شود 
سطح بیرون ظرف صاف و هموار است، باز هم کمابیش اثر و رد 
کاه روي آن دیده می شود )تصویر3(. کاه اصلی ترین آمیزه خمیره 
سنت  سفالي  قطعات  از  شماري  است.  اهرنجان تپه  سفالینه های 

.)Ibid( اهرنجان تپه پوشش گلي غلیظ قرمز و یا کرمي دارد
سفالینه های اهرنجان اغلب ساده  بوده و انواع منقوش داغدار و یا 
نقاشي شده آن کم است و این عامل یکي از شاخص های تعلق آنها 
به دوره نوسنگي قدیم است؛ این نقوش یا داغدار و یا نقاشي شده اند. 
رنگ تزیینات منقوش روي بدنه ظروف سفالي طیفي از قرمز سیر 
)شاید اخرا( تا قهوه ای است که روي  بدنه داراي پوشش گلي غلیظ 
کرمي یا قرمز روشن کشیده شده  است )Ibid(.  به طور کلي، شماري 
از الگوهاي منقوش سفالینه های اهرنجان تپه قابل مقایسه با انواعي 
این  که خود  و طالیي، 1384(  )علي یاري  است  فیروز  از حاجي 
با  ارتباط  شد،  اشاره  پیشتر  که  همان طور  حاجی فیروزی،  نقوش 
از ظروف  بعضي  فرم  و  می دهد. شکل  نشان  را  فرهنگ حسونا 
از اهرنجان مشابهت دارد  انواعي  با  سفالي ساده حاجی فیروز نیز 
)آجورلو، 1386(. ادله و شواهد باستان شناختي متعددي از سفالگري 
و سفالینه های اولیه عصر نوسنگي وجود دارد که می تواند مؤید و 

مصدق این بیانات باشد.
یافته های باستان شناختي از الیه های تحتاني اهرنجان تپه در افق 
سنت های جارمو II، سراب، عبدالحسین II و گوران II قرار می گیرد 
 .)Ajorloo, 2008 a آجورلو، 1386؛ طالیي و آجورلو، 1387؛(
مجموعه سفال الیه های تحتانی اهرنجان تپه به لحاظ فرم ساده و 
فاقد تزیینات است، قطعات سفالي این تپه همگي دست ساز، پوك، 
نرم و کاه آلود و خشن است و در حرارت کم کوره های روباز پخته 
شده است. پوشش بسیاري از آنها از نوع دست مرطوب است که 

رنگ بدنه آنها را به طیفي از قرمز روشن- نارنجي درآورده است. 
ساده،  کاسه های  شامل  آنها  رایج  و  اصلي  شکل های  همچنین 
سبوهاي دهان گشاد و ظروف لوله دار است که این سفالینه های 
عصر  فني  نوآوری های  از  یکي  و  بي نظیر  خود  نوع  در  لوله دار 
اینجا  در  )تصویر4(.  می شود  محسوب  نزدیک  خاور  نوسنگي 
از  سفالي،  نه  و  سنگي  لوله دار  ظروف  تعدادي  شود  توجه  باید 
محوطه باستاني بزرگ دوره نوسنگي جدید دوموز تپه، که معرف 
است  شده  گزارش  ترکیه  مرکزي  جنوب  از  است،  حلفي  سنت 
 .)Carter, Campbell & Cauld, 2003; Campbell, 2007(
سفالي  قطعات  با  همراه  البته  اهرنجان تپه  گونه  سفالي  قطعات 
سکونت  پایاني  مرحله  و  فوقاني  الیه های  در  حاجي فیروز  نوع 
عصر نوسنگي در اهرنجان تپه نیز گزارش شده است؛ بنابراین در 
اهرنجان تپه، قدمت الیه های فرهنگي که معرف سنت عصر نوسنگي 

تصویر 2. نمایی از اهرنجان تپه در سلماس، سال 1386. مأخذ : آجورلو، 1386.

تصویر 3. نمونه هایی از سفال های کاه آلود اهرنجان- قره تپه. سال 1386.
 مأخذ : آجورلو، 1386.
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اهرنجان- قره تپه است باید الاقل به حدود اوایل هزاره ششم ق. 
م. باز گردد. از نظر نگارنده، این بدان معني است که با توسعه سنت 
حاجی فیروز از زاگرس شمالي به طرف غرب دریاچه ارومیه، سنت 
اهرنجان در حدود 6000 ق. م. به پایان و سرانجام خود رسید. سنت 
نوسنگي قدیم اهرنجان- قره تپه اگرچه نیازمند سالیابي مطلق است؛ 
اما شواهدي وجود دارد که شالوده سالیابي نسبي سنت اهرنجان- قره 

تپه را نیز تشکیل می دهد :
1. مواد فرهنگي سنت اهرنجان قدیمی تر از سنت نوسنگي جدید 
حاجی فیروز است. سنت حاجی فیروز در مقایسه با مجموعه فرهنگي 
حسونا- سامرا و افق حسوناي آغازین نباید قدیمی تر از حدود 6000 
ق. م. باشد؛ بنابراین، فرهنگ اهرنجان در بازه زماني حدود 6000 تا 

6500 ق. م. قرار می گیرد.
فاصل  حد  در  قره تپه  اهرنجان-  سنت  در  سفالگري  فن   .2
حاجی فیروز- یانیق تپه و گنج دره D و تل شکراالحیمر قرار می گیرد؛ 
و البته مشخصاتي نیز مشابه حسوناي آغازین دارد؛ بنابراین، می تواند 

در بازه زماني حدود 6500 تا 6000 ق. م. قرار بگیرد6.
شواهد  از  یکي  پوست کني  سیني  به  معروف  سفالینه های   .3
باستان شناختي دوره جدید نوسنگي در شمال بین النهرین و زاگرس 
شمالي است )Bernbeck,1994(. اما در مجموعه سفالي اهرنجان- 
قره تپه هیچ نمونه ای از سینی های پوست کني مشاهده و گزارش نشده 

.)Ajorloo, 2008 a&b است )آجورلو، 1386؛

تصویر 4. نمونه ای از سفال های لوله دار یافته از قره تپه، سال 1386. 
مأخذ : آجورلو، 1386.

4. سنت سفالگري اهرنجان- قره تپه با سنت های جارمو II، گوران 
II و باالخص تپه عبدالحسین II قابل مقایسه است؛ به همین دلیل، 
نگارنده قدمت حدود 6500 تا 6000 سال ق. م. را براي گاهنگاري 
نسبي سنت اهرنجان- قره تپه پیشنهاد می کند. همان طور که در باال 
اشاره شد شرایط اقلیمي منطقه دریاچه ارومیه نیز در اواسط هزاره 

هفتم ق. م. معتدل شده بود. 
اما قره تپه که در دشت سلماس و در حدود 3 کیلومتري اهرنجان تپه 
قرار دارد، یک محوطه عصر نوسنگي به ابعاد 250 × 250 متر است 
که الیه های فرهنگي آن مشابه الیه های عصر نوسنگي اهرنجان 
گمانه های  از  حاصل  نتایج  براساس   .)1 تصویر  )نک.  است  تپه 
باستان شناختي، در اینجا یک تدفین در کف اتاق آشکار و گزارش 
شده است )آجورلو، 1386( که این سنت تدفین نمونه های مشابه 
متعددي در عصر نوسنگي خاور نزدیک به ویژه دوره قدیم آن دارد 
 Campbell & Green,1995; Talai,1999; Özdoğan &(

.)Başgelen, 2007; Matthews, 2007; Simmons, 2010
در مجموعه ابزارهاي سنگي اهرنجان تپه و قره تپه شماري از نمونه های 
رایج دوره نوسنگي قدیم مشاهده می شود؛ مثل: سنگ هسته فشنگي، 
سنگ هسته تیغه و مته )تصویر 5(. البته در الیه های عصر نوسنگي 
هر دو تپه، ابسیدین ماده اصلي و رایج براي تراش ابزارهاي سنگي 
است. مهم ترین نکته اي که درباره این دو تپه باید بدان اشاره و تأکید 

شود همانا نزدیکي آنها به یکدیگر است.

تصویر 5. نمونه هایی از ابزارهای سنگی یافته از اهرنجان تپه، سال 1386. 
مأخذ : آجورلو، 1386.
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نتیجه گیري
تا به امروز هیچ گونه شواهد باستان شناختي دال بر توالي فرهنگي- اجتماعي دوران نوسنگي بي سفال در حوزه دریاچه ارومیه شناسایي و گزارش 
نشده است. به نظر می رسد به سبب شرایط اقلیمي سرد و خشک منطقه تا میانه هزاره هفتم ق. م. که در همین دوران البته دریاچه ارومیه در 
رژیم پالیا به سر می برد، می توان نتیجه گرفت که سکونت گاه های دوران نوسنگي بي سفال در این منطقه حتي در بررسی های صحرایي آتي 
نیز پیدا نشود. این یکي از دالیل اصلي است که چرا تاکنون صرفاً درباره نوسنگي با سفال منطقه می توان بحث کرد. اما چرا نباید انتظار کشف 

استقرارهاي قدیمی تر را داشته باشیم؟
آذربایجان در حاشیه هالل خضیب قرار دارد؛ و در نتیجه، زیستگاه های طبیعي انواع گیاهان و حیوانات مستعد اهلي شدن را نداشته است؛ بنابراین، 
به نظر می رسد فرایند نوسنگي شدن هم در این منطقه به همین سبب حادث نشده است؛ حال فرضیه اصلي این است که سکونت گاه های نوسنگي 
قدیم با سفال حوزه دریاچه ارومیه، براي مثال اهرنجان تپه و قره تپه، برآیند تأثیرات روستاهاي اولیه در حال توسعه در زاگرس شمالي- مرکزي بوده  
است؛ یعني مهاجراني در اواخر دوره قدیم نوسنگي با سفال آمده و در اراضي غرب دریاچه مسکون شده اند؛ با این حال همین فرضیه مهاجرت، 
باستان شناسان را با یک سؤال جدید و مهم مواجه می کند : عامل و دلیل اصلي جذب و جلب مهاجران زاگرس شمالي- مرکزي به سکونت در 

حوزه دریاچه ارومیه چه بوده است؟
جواب محتمل این است که با تغییر تدریجي اقلیم منطقه از شرایط سرد و خشک به باراني و معتدل در حدود 7000 تا 6500 ق. م. شماري از 
مردمان دوره نوسنگي قدیم با سفال از زاگرس به اینجا در جستجوي اراضي حاصلخیز و مرتعی مهاجرت کرده اند. همچنین منابع سنگ ابسیدین 
منطقه که در اراضي آتشفشاني غیر فعال غرب دریاچه ارومیه تا حدود دریاچه وان وجود دارد، از دیگر عوامل جلب و جذب ایشان بوده است. البته، 
هر دو این فرضیات هم قابلیت بررسي و سنجش دارد. از نظر نگارنده، سنجش این ایده ها نیازمند کاوش ها و پژوهش های صحرایي جدید است.

وانگهي اهرنجان تپه و قره تپه براي مطالعه دوره نوسنگي قدیم با سفال حوزه دریاچه ارومیه براساس مدل انتشارگرایی از یک منشأ زاگرسي 
بسیار اهمیت دارد؛ کما اینکه هر دو محوطه آثار و شواهدي از دوره نوسنگي قدیم با سفال منطقه در میانه هزاره هفتم ق. م. عرضه می کند. 
همچنین حاجي فیروز نمونه دیگري است براي تأکید بر یک راهبرد انتشارگرا براي تفسیر فرایند نوسنگي شدن منطقه دریاچه ارومیه؛ و اینکه 
چگونه می توان فرایند توسعه روستانشینی عصر نوسنگي در شمال غربي فالت ایران را توضیح داد. منشأ دقیق سنت اهرنجان- قره تپه در زاگرس 
شمالي- مرکزي هنوز نامعلوم است و سؤال اصلي درباره آن نه خاستگاه محلي و درون زا بلکه منشأ مهاجرت است. همان طور که پیشتر استدالل 
شد، مدارك باستان شناختي کافي وجود دارد تا از این ایده حمایت کند که غرب دریاچه ارومیه تحت تأثیر تحوالت دوره نوسنگي قدیم و جدید 
زاگرس شمالي- مرکزي بوده است. مواد فرهنگي یافته از حاجی فیروز در مقایسه با حسوناي IA و حاکمي اوسه بهترین مثال براي منشأ زاگرس 

شمالي آن است. سنت اهرنجان- قره تپه بدین وسیله شواهد باستان شناختي بیشتري براي تعیین و تأیید دقیق منشأ آن می طلبد.
پژوهش های آتي و انتشار نتایج این تحقیقات باعث می شود که تعامالت فرهنگي- اجتماعي میان دشت های پیرامون دریاچه ارومیه و بلندی های 

کوهستاني زاگرس شمالي- مرکزي در دوره نوسنگي قدیم بهتر درك شود.

پی نوشت
1. هرچند هنوز در ایران، حلف را یک فرهنگ عصر مس- سنگي بین النهرینی معرفي می کنند )طالیي، 1390( اما نتایج کاوش های اخیر به تحقیق، آن را یک سنت نوسنگي جدید جنوب 
 Campbell & Green, 1995; Carter, Campbell & .مرکزي آناتولي معرفي می کند که به ویژه سنت های تدفین آن با چاتال هؤیؤك بسیار قابل مقایسه و تأمل است  )در این باره رك

.)Gauld, 2003; Campbell, 2007
2. امروزه دوران نوسنگي قدیم بر مبناي تحوالت فرهنگي و اقتصادي مانند فرایند اهلي کردن گیاهان و حیوانات، فالحت و دامداري، معماري و سفالگري و البته بر مبناي یافته های باستان شناختي 
اخیر در فلسطین، فرات علیا و آناتولي مرکزي به چهار دوره نوسنگي آغازین، نوسنگي بي سفال الف و ب و نوسنگي با سفال قدیم تقسیم و طبقه بندي می شود که این تحوالت بازه زماني حدود 

.)Simmons,  2010 .10500 ق. م. تا 6500 ق.م. را دربرمي گیرد )در این باره رك
3. »بهمن کارگر« بر خالف راینهارد برنبک )Bernbeck, 1994( و ملک شهمیرزادي )1378( کاربرد سفالینه های موسوم به سیني پوست کني را نه پوست کندن غالت، بلکه نوعي ظرف تصفیه 

شراب )دوردو( معرفی می کند.
4. پژوهش های صحرایي اخیر در دشت زنجان، تپه خالصه را به عنوان یکي از استقرارهاي حاجی فیروزي در نزدیکي شهر ابهر معرفي کرده است )با تشکر از آقاي طالیی(. بنابراین به نظر می رسد 

که شرق دریاچه ارومیه نیازمند بررسی های میداني بیشتري است و احتمال دارد فرهنگ حاجی فیروز به طرف دشت زنجان، نه از طریق آذربایجان بلکه کردستان توسعه یافته است.
5. هیئت مؤسسه باستان شناسي آلمان در استان آذربایجان شرقي در سال 1370 ه. ش. هیچ محوطه و اثر باستاني قدیمی تر از دوره مس- سنگي قدیم را در دشت های جنوب تبریز، مرند و گردنه 
شبلي به طرف جاده اصلي تهران شناسایي و گزارش نکرده است )Kroll & Kleiss, 1992(. کما اینکه در گزارش های باستان شناختي هیئت های اکتشافي ایراني در این نواحي نیز درباره عصر 

نوسنگي اطالعاتي مشاهده نمی شود.
6. سفال دست ساز حسوناي آغازین همانند سفالینه های سنت اهرنجان- قره تپه آمیزه کاه داشته و در حرارت کم پخته شده است؛ اما همان طور که »فیلیپ اسمیت« گزارش کرده، سفالینه های 
اولیه و ابتدایي گنج دره D نوعي گل سوزانده شده است که شاید در آفتاب خشک شده باشد و تقارن و نظم شکلي قابل توجهي ندارد ) Smith, 1978 & 1990(.  اما سفال دوره فرهنگي شکریان 

(Nishiaki & Le Mière, 2004 & 2005) در تل شکراالحیمر نه تنها آمیزه معدني بازالت و کربنیت دارد بلکه شکل ها نیز ساده و فاقد تزیینات است
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