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 سايت تپه حسنلو

  :معرفی 

كیلومتر در  ٣به فاصلة . مي گردد   كیلومتري جنوب ارومیه در كنار جاده ايي كه از ارومیه به نقده و اشنويه منتھي  ٨٥در       
تپه مزبور ھمنام قريه ايست كه در دامنه اش . تپه نسبتٌا بلندي در میان جلگه اي سبز و خرم خودنمايي مي كند, چپ جادهسمت 

  .قرار گرفته و به حسنلو موسوم است

قريه حسنلو و آباديھاي اطراف آن در جلگه اي وسیعي قرار دارند كه امروزه به نام سلدوز معروف است و حدود آن از سمت 
به درياچة اورمیه و رشته كوھھاي غربي آذربايجان و از طرف جنوب و مغرب به كوھھاي الھیجان و مھاباد محدود گشته و  شمال

جنوب كوھھاي  - مغرب -قسمت شرقي آن را رودخانه قادر چاي از جلگة میاندوآب مجزا مي نمايد به طوري كه از سه جھت شمال
تمام جلگة سلدوز از رودخانه اي به اسم گدار مشروب مي گردد رودخانه .كرده است زاگرس و انشعابات آن جلگة مزبور را احاطه

مزبور كه شعبة اصلي آن از كوھھاي غربي سرچشمه مي گیرد پس از عبور از اشنويه و نقده و قسمت جنوبي حسنلو به سمت 
  .شمال منحرف شده از ساحل جنوبي وارد درياچة ارومیه مي گردد

  تاریخچه حفاری

به وسیله ي سراورال  ١٣١٥خورشیدي كاوش شد و در سال  ١٣١٣سنلو ابتدا به وسیلة يك ھیات تجارتي ايراني در سال ح تپه
يك كاوش تجارتي به وسیله ي آقاي  ١٣٢٦در سال . اشتین انگلیسي چندين گمانه در آن زده شد و مقداري ھم اشیا بدست آمد

از طرف اداره ي كل باستان شناسي آقاي  ١٣٣٨در سال . اين حفاري بود فرھادي انجام گرفت و آقاي محمود راد بازرس فني
و مقداري از اشیا حسنلو كه   مھندس علي حاكمي به اتفاق آقاي محمود راد مامور كاوش علمي در اين تپه ي باستاني شدند
 ١٣٣٤در سال . ھران آورده شدامروزه در سالن موزه ي ايران باستان ديده مي شود به وسیله ي اين ھیات علمي به موزه ي ت

  .شمسي يك ھیت مشترك ايراني و آمريكايي به رياست دايسون در تپه ي حسنلو مشغول كاوش شد

  

 

  

از آن پس اين تپه به وسیله ي ھیات مشترك ايران و آمريكا حفاري شدند و دو فصل . اين حفاري درسالھاي بعد ھم ادامه يافت
 .راحفاري كنندبراي اينكه تپه . حفاري تپه حسنول يك حفاري كامٌال علمي است. انجام گرفت) تابستان( ۴٩-۵١آخر حفاري درسال 

متر تقسیم كردند و سپس در يك سوي جدول حاصله از اعداد و در سوي ديگر از  ۵*۵ابتدا سطح آن را به مربعھاي متعدد به ابعاد 
تصوير . (ترانشه در كنار ھم نامگذاري شد ٢۶حروف الفباي انگلیسي براي  ٢۶پس از اينكه . حروف الفباي انگلیسي استفاده كردند

ھر كدام براي يك رديف ترانشه مورد استفاده قرار ... د د. ث ث. ب ب  .آ.مانند حروف آ. ار دوم اين حروف تكرار شدبراي ب). ۴٢
در سالھاي اول حفاري . اين عمل محل دقیق ھر ترانشه و ھر شي يافت شده از آن ترانشه به خوبي روشن مي گرديد. گرفت

ف اين تپه كار كردند و تقريبٌا محل مناسبي را براي كار دايمي ھر سالة خود پیدا ھیات مشترك ايران و آمريكا در ترانشه ھاي مختل
كردند و در ھمین سالھا بود كه به ساختمانھاي سوختة دورة چھارم سكونت در حسنلو اقدام به حفر چاھي در مركز تپه و تقريبٌا 

تپه به خاك بكر و آب رسید و نتايج كلي زير را به دست و د  bمتراز سطح  ۵/١٧اين چاه در عمق . در پست ترين قسمت تپه نمودند
  .آورد
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  .ده دورة سكونت متمايز در اين تپه تشخیص داده شد      -١

  .ضخامت اليه ھاي ھر دوره معلوم و در نتیجه ارتفاع تپه تا خاك بكر روشن شد      -٢

  .سفالھاي تمدنھاي ھر دوره تعیین و شناخته شد       -٣

  ي حسنلومشخصات تپه ھا

وسط , از قراين و حفاريھاي چندي كه دراين ناحیه به عمل آمده است چنین معلوم مي گردد كه تپه مركزي به نام اصلي و قلعه
  .شھر را تشكیل مي داده و تپه ھاي مجاور آن محل سكونت عموم بوده است

ي توان نام محل مزبور و تاريخ آن را به طور چون تاكنون در كاوشھاي اين ناحیه عاليمي از خط به دست نیامده بدين لحاظ نم
حفاري دامنه داري در تپه مركزي حسنلو انجام نگرفته تا بتوان مشخصات , يقین نمود و ھمچنین به واسطة عدم وجود اعتباركافي

  .اصلي بنا را در دوران مختلف تشخیص داد

م اقوام مھاجر جھت سكونت اختیار نمودند تا اوايل .وم قولي به طوراجمالي مي توان گفت كه جلگة حسنلو را در اواسط ھزارة د
اين محل خالي از سكنه نبوده است چه با كشف اشیا از , م كه تقريبٌا مصادف با زمان تشكیل دولت مادھا مي گردد.ھزارة اول ق

و نیز با كشف . يید مي گرددتقريبٌا نظريه فوق تا, قبیل مفرغ و آھن و ظروف لعابي در تپه حسنلو كه ھم دوره با اين زمان است
سنگھاي حجاري شده در تپه ھاي اطراف با اينكه وجود بناي عظیمي را در آنجا معلوم مي دارد و ضمنٌا اين موضوع را روشن مي 

سازد كه پس از ويراني اين شھر به وسیله ي اقوامي مھاجم كه ممكن است آشوريھا ياقوم ديگري بوده باشد مدتي در اطراف آن 
مردماني سكونت داشته و از سنگھا و مصالح و حتي از نقوش برجسته بناي مركزي جھت , تپه ھاي مجاور تپه مركزي خصوصٌا

  .منظورھايي استفاده مي نمودند

  

 

  

سانتیمتر مورب بوده و از آن به بعد يك مرتبه قسمت فوقاني آن بريده شده و تقريبٌا مسطح گرديده و آثار  ١٠تپه مركزي تاارتفاع 
گودال قیفي شكل نسبتٌا بزرگي است كه در , در وسط تپه: و عاليمي كه در سطح صاف آن مشاھده مي شود بدين قراراست

. سانتیمتر میباشد ٥/٤تلف قرار دارند ارتفاع بلندترين تپه ھا از سطح تحتاني گودال در حدود اطرافش چھار تپه كوچك به فاصله مخ
آثاري كه در آنجا به نظر مي رسد عبارت از تخته سنگھاي بزرگي است كه از زير خاك نمايان و درسمت جنوبي آن مجرايي به 

شده عالوه بر آثار فوق در دو تپه بقاياي ديوارھايي از عرض نیم متر ديده مي شود كه سقف آن باتخته سنگھاي صاف پوشیده 
سانتیمتر است و مالطي كه خشتھا را با آن ساخته اند ) ٣٠*١٦*١٠(خشتھاي بزرگ مكعب مستطیل بوده كه ابعاد آن در حدود 

شده و شیب حفره  در گودال وسط تپه چاھي قرار داشته كه به تدريج از خاك انباشته. مخلوطي از گل و ماسه و كاه بوده است
از روي آثر و اشیا كه تاكنون در طبقات مختلف حسنلو گرديد مي توان , مزبور در اثر ريزش خاكھاي چھار تپه مجاور بوجود آمده است

  .سه دوره را در آن محل تشخیص داد

  .ودنددوره اي كه تپه مركزي ھنوز وجود نداشته و اقوامي در آن سكونت داشته و داراي تمدني عالي نب -١

آباد و اين محل جمعیت بیشتري داشته و يكي از نقاط آباد آن زمان را با تشكیل مي داده است و , زماني است كه تپه مركزي -٢   
  .دراين موقع سطح تمدن مردم ساكن آنجا خیلي باالتر از اقوام اولیه آن بوده است
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در نتیجه حمله ي اقوام ديگري كه ممكن است آشوريھا يا سكاھا بوده اند , موقعي است كه بناي اصلي شھر و تپه مركزي  -٣
ھمچنین در ارتباط با چھار تپه مجاور مي . در تپه ھي مجاور تامدتي سكونت داشتند, وجود از بین رفتنويران و منھدم گرديد ولي با 

توان گفت كه ظاھرٌا چنین گمان مي رود كه چھار تپه كوچك فوق خرابه ھاي چھار برج گوشه ھاي قلعه بوده است و تعیین محل 
  .كن استاصلي آن در نتیجه ويراني و مرور زمان بدون حفاري غیرمم

دو تپه الف و ب در جھات فرعي يعني شمال غربي و جنوب غربي قرار دارند و براي بدست آوردن محل دو برج ديگر به طريق 
  از آثار ظاھري. سھمي از سوي نقشه مي توان حدود مكان راتشخیص داد

ھار برج قلعه و چاه وسط گودال را بري آب مذكور در فوق مي توان چنین نتیجه گرفت كه گودال مركزي حیاط قلعه و تپه اطراف آن چ
مورد احتیاج ساكنین آن حفر نموده بودند و نیز خشتھايي كه در اطراف تپه مركزي ديده مي شود كه به طور منظم چیده شده 

  .است بايد بقاياي ديوار اصلي بناي فوق باشد

  دورانھاي سكونت در حسنلو

ران و آمريكا ده دوره ي مغاير سكونت در تپه حسنلو موجود است و از قديم به به عقیده ي دكتر دايسون رئیس ھیات مشترك اي
تاريخ تقريبي سكونت در دوره ي , دايسون. جديد يعني از دوره ي دھم شروع و به دوره ي يكم كه آخرين دوره است ختم مي شود

از سه . م مي داند.ھزار و سه ھزر سال ق ۶م نسبت مي دھد و دوره ي نھم وھشتم تا ھفتم را بین . ھزار سال ق ۶دھم را به 
در اين دوره ھا . از دوره ي ھفتم تا دوره ي اول اطالعات بیشتري موجود است. دوره ي دھم ونھم و ھشتم اطالعات زيادي نداريم

ثابت , انجام گرفت ١٣۵١و  ١٣۴٩در سالھاي  UZZبه بناھاي خشتي و گلي و سنگي برخورد شده است از حفاري كه در ترانشه 
سال پیش از  ٢٢٠٠(شد كه از دوره ي چھارم سكونت در حسنلو يعني از ھنگام وقوع آتش سوزي بزرگ تا دوره ي ھفتم سكونت 

تا  ٢۵٠٠دوره ي ھفتم بین , بنابراين. آثار ساختماني اي كه دال بر سكونت افرادي در حسنلو مي باشد موجود است, )آتش سوزي
م و دوره ي پنجم مي .ق ٢۵٠٠تا  ٢٠٠٠فرغي استفاده مي شده است و دوره ي ششم بین م بودھاست كه از ابزار م.ق ٣٠٠٠
در دوره ي پنجم سكونت در حسنلو ظروف سفالي خاكستري رنگ ظاھر شده ولي اقوام سازنده ي اين . م باشد.ق ١٣٠٠تواند 

  .ظروف سفالي معلوم نیست كه از چه منطقه اي به اين محل آمده اند

  

 

  

م است .ق ٨٠٠تا  ١٣٠٠دوره ي چھارم بین . از مختصات دوره ي پنجم سكونت در حسنلو وجود ساختمانھاي خشتي و گلي است
, در اين دوره. ل سكونت راتشكیل گرديده استسا ۵٠٠يعني ھمن دوره ي آتش سوزي بزرگ و اليه ھاي سوخته وتقريبٌا به مدت 

دوره ي سوم . ساختمانھاي حسنلو از سنگ ساخته شده بود و تمدن بسیار درخشاني در اين دوره در حسنلو وجود داشته است
د و نیمي از دوره ي ھخامنشي را ھم شامل مي شو, سكونت در تپه حسنلو دوره ي مادھا و كمي پیش از آن بوده و نیز اين دوره

دوره ي دوم ھمزمان با . بوده است IIIBقديمي تر از دوره ي  IIIAتقسیم مي گردد و دوره  IIIA , IIIBخود اين دوره به دو قسمت 
و دوره ي اول كه اليه ي بسیار ضعیفي . نیمي از دوره ي ھخامنشي و ھمه ي دوران پارت و نیمي از دوران ساساني مي باشد
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ني و اوايل ظھور اسالم است كه اثري از آن موجود نیست و كلیه آثار اين دوره از میان رفته است شامل اواخر دوره ي ساسا
  .مھمترين دوره ي سكونت ھمان دوره ي چھارم است. است

  :شد ساختمانھاي يافت شده دراين دوران به شرح ذيل مي با

      

اگر چه مقدار كمي ھم (حسنلو از سنگ ساخته شده و متعلق به دوره ي چھارم سكونت است كلیه ساختمانھاي يافت شده در 
ھیات حفاري در سالھاي اخیر توانست اتاقھاي متعددي باسالنھاي ) سنگ در پي ھاي ساختماني دوره ي پنجم بكار رفته است

از اكتشافات اخیر اين . ا از زيرخاك بیرون سازدبزرگ درمركز تپه كشف نمايد و ديوار دفاعي قلعه نظامي و دژ محكم اين شھر ر
و به نظر مي رسد . ھیات دست يافته به سه معبد بزرگ ستون دار است كه حتمٌا مراسمي در ھر يك از آنھا اجرا مي شده است

دار شرقي اول كه اين سه تاالر بزرگ ستون دار ھم زمان با ھم ساخته نشده است بلكه تاالر ستون دار شرقي اول و تاالر ستون 
و تاالر ستون دار بزرگ جنوبي پس از آن و تالر ستوندار غربي بعد از ھر دو تاالر ساخته شده است و به عبارت ديگر مي توان گفت 

ھنگامي كه تاالر ستون دار بزرگ جنوبي را بنا كرده اند اولین تاالر ستون دار شرقي منزوي شده بود و از آن استفاده كافي نمي 
و آن تاالر به انبار يا طويله اسبان تبديل شده است و نیز سومین تاالر غربي ستون دار را ھنگامي بنا كرده اند كه  .شده است

, بنابرين اقدام به ساختن سومین تاالر بزرگ ستوندار كرده اند. دومین تاالر بزرگ جنوبي تكافوي احتیاجات آنھا را نمي كرد
مانند يك مركز مذھبي يا معبدي , اين طور نشان مي دھد كه ھر سه بناي ستون دار ,شواھدي كه از اين حفاري در دست است

  .بوده كه براي انجام تشريفات خاصي ساخته شده بود

 دروازه و ديوار دفاعي قلعه حسنلو

سرتاسر اين ديوار برجھاي مربع شكل به فاصله ھاي متر و ارتفاع ھفت متر فرا گرفته بود در  ٣دور تا دور قلعه را ديواري به قطر 
ارتفاع برجھا به درستي معلوم نیست كه چند متر بوده است ولي . متر ساخته شده بود ١٠* ١٠متر از يكديگر و به ابعاد  ٣٠

در روي ديوار دفاعي , فت برجمحل ھ, تقريبًا, متر يك برج ٣٠يعني بلندر از ديوار قلعه بوده و با احتساب ھر , متر ٧احتماًال بیشتر از 
متر آن خارج  ٥متر از طول برج داخل ديوار و  ٣طرز قرار گرفته برجھا در میان ديوارھا طوري بوده است كه .قلعه روشن مي گردد

 . .قرار داشته است) داخل قلعه(متر آن در سوي ديگر ديوار  ٢و ) بیرون از قلعه(ديوار 

از حفاري قسمتي از ديوار قلعه و چند برج مي توان نتیجه گرفت كه تغییراتي در . استفاده مي شداز اين برجھا براي حفاظت قلعه 
پديد آمده است و مسیر ديوار قلعه در دوره ي سوم سكونت با دوره ي , ديوار شھر و برجھا در دوران سوم سكونت در حسنلو

ديوار و برجھا , دي از ديوار قلعه و خراب شدن برخي از برجھازيرا پس از آتش سوزي و فرو ريختن قسمت زي. چھارم فرق كرده است
اندكي انحراف حاصل گرديده است, از نو بنا شده ولي در مسیر ديوار  

   

 حیاط مركزي و بناھاي اطراف آن

ھمه سو يكسان نبوده البته طول و عرض حیاط در . متر قرار گرفته است ١٩و عرض  ٢٩حیاط وسیعي به طول , در مركز اين دژ
 .متر مي رسد ٢١عرضش به , به طوري كه در شمالي ترين قسمت. وحیاط تقريبًا شكل چند ضلعي نامنظمي پیدا كرده است

چند ستون سنگي بلند به فاصله ي چند , مذبح يا قربانگاه قرار داشت و در انتھاي شمالي حیاط, در انتھاي جنوبي حیاط مركزي  
ه ارتفاع سه متر يا بیشتر مانند لوحه ي سنگي يادبود به ديوار شمالي حیاط نصب شده بود ولي روي ھیچ كدام متر از يكديگر ب

تا  ١٢٠سانتیمتر و عرض  ٧٠تا  ۶٠سكوھاي سنگي به ارتفاع تقريبي , در دو سوي شمال و غربي حیاط. كتیبه اي ديده نمي شد
اتاقھاي كوچك و بزرگ و تاالرھاي , دور تا دور حیاط مركزي. ده بودسانتیمتر وجود داشت كه با سنگھاي تخت مفروش ش ٢٣٠

 ستون دار و ايوانھاي درازي وجود داشته است كه بازمانده ي آنھا ھنوز ھم برجاي اولش ديده مي شود
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 ناھای سوی شرقی حیاط مرکزی ب

در اين تاالر مقداري زيادي از خمره ھاي بزرگ يافت شده . يك تاالر وسیع با چند انباري وجودداشت, در جنوب شرقي حیاط مركزي
 .از ھمین تاالر يك در به انبار ديگري كه خمره ھاي زيادي درآنجا وجود داشت باز مي شد

دژ نظامي , ولي به سبب اين كه اين قلعه. مورد استفاده ي اين خمره ھا معلوم نیست كه آيا براي ذخیره ي آب بوده يا شراب  
قديمترين و اولین تاالر بزرگ , در شمال ھمین انبار.بوده احتماًال ذخیره ي آب براي روزي كه مبادا دژ رامحاصره كنند بیشتر است

اين تاالر به طول . در ورودي اين تاالر بزرگ ستون دار از ھمین انبار به داخل حیاط مركزي باز مي شود. ستون دار قرار گرفته است
ستون وجود  ۴در مركز اين تاالر در دو رديف , سانتیمتر بوده ولي قسمت جنوب شرقي آن ھنوز كامًال حفاري نشده ۴*١۶وعرض 

در كنار ديوار نیز محلھايي براي تعبیه ستونھاي چوبي با ته . بوده استمتر  ۵داشته است كه فاصله ي ھر ستون با ستون ديگر 
 ٢اسكلت , در میان اين تاالر ستون دار. در جنوب ھمین تاالر محل محراب يا موبد معلوم است. ستونھاي سنگي ديده مي شود

كند كه از اين تاالر پس ازساخته  سانتیمتر از يكديگر در سوي شرقي و مركزي تاالر يافت شدكه اثبات مي ۵اسب به فاصله ي 
بلكه جھت نگھداري اسبان به جاي اصطبل . ديگر استفاده نشده است, شدن تاالر دوم ستونداركه در جنوب حیاط مركزي قرار دارد

راه  در ورودي اين اطاقھا كه معموًال ھمه به يكديگر, در شمال اين تاالر چند اطاق كوچك و بزرگ كشف شده است. بكار رفته است
 .داشته از قسمت شمال شرقي حیاط مركزي بود

 بناھای جنوبی حیاط مرکزی 

از بناھاي مھم اين , يك واحد بزرگ ساختماني كه شامل اطاقھا و تاالرھاي متعددي بود كشف گرديد, در جنوب حیاط مركزي
از متروك شدن اولین و قديمي ترين تاالر ستوندار شرقي از آن قسمت در اين تاالر بزرگ ستوندار بود كه به عنوان معبد پس 

 .متر بود ۵/١٨*٢۴/٣٠اين تاالر بزرگ داراي ابعادي .استفاده شده است

ستونھاي چوبي استوار بوده و ستون در وسط و ستونھاي ديگر در اطراف تاالر بر روي  ٨تعداد . متر بود ۵/١٨*٢۴/٣٠ابعادي  
اين تاالر بیشتر از يك طبقه نداشته وارتفاع آن از كف تا . سنگیني تیرھاي سقف روي ھمین ستونھاي چوبي تاالر مي افتاده است

در . متر بوده است ۵/٣, در صورتي كه ساختمانھاي ديگراطراف اين تاالر دو طبقه بوده و بلندي ھراشكوب, متر بوده است ٧سقف 
در میان اين تاالر ستوندار بزرگ معبد .حقیقت پشت بام تاالر با پشت بام اطاقھاي اطرافش در يك سطح مساوي قرار گرفته است

, بر روي اين سكو. متر قرار داشت ٢*٣متر از در ورودي سمت شمال تاالر سكويي به اضالع  ۵/٣مانند تقريبًا به فاصله ي 
شايد ھم قرباني را در روي ھمین سكو تقسیم . روشن نگھداشتن معبد قرار مي دادند شمعدانھا و چراغھاي پیه سوز را جھت

محلي شبیه محراب كه شايد محل ايستادن يا نشستن موبد بزرگ , در سمت جنوب تاالر درست در وسط ضلع جنوبي. مي كردند
ممكن است ھمین اطاق كوچك ھم . دارد) در ضلع جنوبي آن(بوده است درست كرده اند كه راھي به اطاق كوچك پشت معبد 

در سمت شمال شرقي داخل معبد و تقريبٌا . محلي براي تعويض لباس روحاني موبد و يا محل كار ويژه براي موبد بوده باشد
قسمت شرقي در ورودي سمت شمال آن در داخل معبد محلي براي روشن كردن آتش مقدس وجود داشته است كه ھنگام 

در گوشه ي جنوب غربي معبد نیز آتشگاه ديگري به چشم مي خورد كه . در آن محل آتش مي افروختنداجراي مراسم احتماًال 
در میان ستونھاي اين تاالر در قسمت شمال و غربي در ورودي بزرگ به عرض دومتر و در .عبارت از اجاقي مستطیل شكل است

در سمت شمال معبد و در دو .اطراف تاالر باز مي شدندمتر در داخل اتاقھاي  ٢٠/١قسمت جنوب و شرقي درھاي ورودي به عرض 
اين اطاق درست روبروي اطاقي كه جام . كاخ بزرگ ستون دار كه از دو تاالر ديگر جديدتر است وجود دارد, طرف دروازه ي شمالي

 .طاليي از آنجا كشف شده واقع شده است
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 بناھای غربی حیاط مرکزی 

 در جوار ,باز مي شود) معبد(دري به سوي تاالربزرگ ستوندار , جنوب غربي حیاط مركزي نزديك مذبحدر گوشه ي 

در ضلع . شود وجود داردمنتھي مي ) جديدترين تاالر(ھمین در يك راھرو بلند و باريك كه به سومین تاالر ستون دار غربي   
كشف گرديد و در قسمت غربي  ١٣٣٨شمالي ھمین راھرو نزديك سومین تاالر ستوندار در اتاق كوچكي جام طالي حسنلو در 

حیاط مركزي يك در ورودي بزرگ به اتاقھاي غربي حیاط و تاالرھاي بزرگش كه اطاقھاي متعددي داشت باز مي شده است ضمنٌا 
از , اين واحد ساختماني. و بزرگ كه غالبٌا به ھم راه داشته اند و با ھم ارتباط دارند كشف شده است اطاق كوچك ١۵بیش از 

سوي شرق به حیاط مركزي و از سوي غرب به ديوار غرب قلعه و از سوي جنوب به راھرو باريك و از سمت شمال به راھي كه ھر 
بور مي كرده است واين راه يگانه راه ورودي از سمت غرب قلعه و دروازه ي بازديد كننده از اين قلعه به ھنگام آبادي آن از آنجا ع

اين واحد ساختماني به سوي شمال داراي در بزرگ ورودي بوده كه به وسیله ي پله ھاي درازبه . غربي قلعه دفاعي بوده است
اين راھرو داراي دو دروازه ي . داشته استمتر بوده به درون بنا راه  ٩و عرض  ٢٢متر به داخل راھر بلند كه طولش  ١١تا  ٩طول 

يك درھم در سمت جنوب آن به راھرو باز مي شده كه . متر بوده است ۵/١۶غربي وشرقي ھم بوده كه فاصله ي دروازه ھا از ھم 
ر باز مت ٢متر بوده واز اين ھال غربي يك در ورودي به سومین تاالر بزرگ ستون دار غربي به عرض  ۴٠/٣و عرضش  ۶٠/١۴طولش 

سومین تاالر ستوندار غربي كه در شمالي غربي تاالر دوم بزرگ جنوبي و به فاصله ي زيادي از آن قرار گرفته بود .مي شده است
زيرا ستونھا را يك پارچه از سنگ ساخته و تاالر ستون دار به , حتمًا پس از آن تاالر شباھت زيادي به بناھاي دوران ھخامنشي دارد

متر و فاصله ي اين تاالر تا ديوار دفاعي  ٢عرض دروازه ھاي حدودي آن .انتیمتر و تقريبًا مربع شكل بوده استس ١۵*۶٠/١۵ابعاد 
در داخل تاالر آتشگاھي قرار داشت كه محل اجراي مراسم و يا , متر بوده در قسمت شمال شرقي اين تاالر ستون دار ٩٠/٣قلعه 

 .شده بود محل موبد بوده و تقريبٌا در مركز تاالر واقع

 بناھای شمالی حیاط مرکزی 

 احتماًال محل, باب مي رسند ١۵اين اطاقھاكه فقط به . در قسمت شمال حیاط مركزي بناھاي ديگري وجود دارد

تخمین تاريخ , با توجه به آنچه كه گذشت مي توان از لحاظ گاھنگاري.نگھداري بانوان كاخ وشايد كنیزان و غالمان دژ بوده است
ساختمانھاي مخروبه در اين مكان مجددًا بررسي شده و : حسنلو مطرح نمود VI-IIIAگذاري زير را پیرامون معماري طبقات 

انھا آثاري قرار گرفته كه قرن كه زير ساختم, Vم میباشد كه ھمان دوران حسنلو .ق ١۵٠٠شروع آن بعد از , جديدترين دوران آھن
خود مي تواند به  IVنشان داد كه تاريخ , آخر فصل حفاري در حسنلو.معروف است IVم تاريخ گذاري شده و به دوره ي .ق ٩تا  ١٢

ن كه به قر IVBم و بعد از آن مرحله ي كاملتر و بھتر حفظ شده ي دوران .ق ١٢مربوط به قرن  IVCدوران , دورانھايي تقسیم شود
بناھايي كه در انتھاي قرن  IVBبعد از بازسازي دوران . تاريخ گزاري شده كه دوره دو با آتش سوزي خاتمه مي يابد, ٩و انتھاي  ١١
م سرزمینھاي اطراف .آنھا توسط اورارتوھا در قرن ھشتم ق, تا اين كه, به تعدادي كمي مسكوني بود IVAدر دوران , م بودند.ق ٩

 .اشغال كرده بودند؛ به كلي سوزانده شده و از بین رفته اند, شرقي آسیاي صغیر را درياچه ارومیه و قسمت
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