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PHÖÙC HÔÏP VÖÔØN CHUOÁI 
QUA NHÖÕNG KEÁT QUAÛ KHAI QUAÄT

 
Lâm Thị Mỹ Dung*, Nguyễn Huy Nhâm**

1. Giới thiệu
Phức hợp di tích khảo cổ học Vườn Chuối nằm trên một cánh đồng thuộc thôn Lai Xá, 

xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (21o 03’40’’ vĩ Bắc và 105o 43’49,9’’ 
kinh Đông). Đây là một khu di tích khá đặc biệt, chỉ cách trung tâm Hà Nội 15km, gần một 
số cơ sở đào tạo lớn như Đại học Công nghiệp, Đại học Thành Đô. Di tích nằm án ngữ dọc 
tuyến đường quốc lộ 32 từ Hà Nội đi Sơn Tây là một trong những tuyến đường giao thông 
huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với phía tây thành phố (mở rộng Hà Nội 2008). 

* GS.TS. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)
**Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ảnh vệ tinh địa điểm Vườn Chuối và những địa điểm khảo cổ học 
ở làng Lai Xá, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội (Nguồn: Nguyễn Huy Nhâm 2018, hình 7)
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Xã Kim Chung 
tiếp giáp với nhiều địa 
phương khác như xã 
Tây Tựu (phía bắc), 
xã Xuân Phương (phía 
đông bắc), xã Di Trạch 
(phía đông), xã Lại Yên 
(phía nam), xã Sơn 
Đồng (phía tây), xã Đức 
Giang (phía tây bắc). 
Những điều kiện thuận 
lợi đó đã tạo điều kiện 
để xã Kim Chung phát 
triển mọi hoạt động 
kinh tế từ nông nghiệp, 
công nghiệp, thủ công 
nghiệp và nhiều loại 
hình kinh tế khác nhưng 
cũng gây ra nhiều khó 
khăn và thách thức cho 
công tác nghiên cứu và 
bảo vệ, bảo tồn.  

Phức hợp di tích Vườn Chuối nằm trong không gian đậm đặc các di tích thời Tiền, Sơ 
sử và nằm liền kề với di tích Gò Chùa Gio, Gò Chiền Vậy, Gò Rền Rắn... tạo thành một 
phức hợp di tích thuộc giai đoạn Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Diện tích ước tính của phức 
hợp này khoảng 19.000m2, độ cao trung bình hiện còn so với mặt đất xung quanh khoảng 
1,3-1,5m. Có thể vào thời Tiền Đông Sơn và Đông Sơn độ chênh lệch giữa các gò và mặt 
đồng còn cao hơn.

Di tích được phát hiện đầu tiên vào năm 1969 và cho tới nay đã trải qua 8 đợt khai 
quật trong các năm: 1969, 2000, 2009, tháng 6-7/2011, tháng 12/2011, tháng 12/2012, tháng 
12/2013 và tháng 12/2014.

 Bảng 1. Các đợt khai quật Vườn Chuối 1969-2014

Lần khai quật Thời gian 
khai quật Cơ quan chủ trì Diện tích 

khai quật (m²)

1 1969 Viện Khảo cổ học 100

2 12/2001 Trường ĐHKHXH&NV (Hà Nội ) 174

Bản đồ phân bố di tích khảo cổ học Hà Nội 
(Nguồn: Nguyễn Đức Trung - Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội)
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3 12/2009 Trường ĐHKHXH&NV (Hà Nội) 60

4 6-7/2011 Trường ĐHKHXH&NV (Hà Nội)
Bảo tàng Hà Nội 300

5 12/2011 Trường ĐHKHXH&NV (Hà Nội) 35
6 12/2012 Trường ĐHKHXH&NV (Hà Nội) 40
7 12/2013 Trường ĐHKHXH&NV (Hà Nội) 60

8 12/2014 Trường ĐHKHXH&NV (Hà Nội) 30

Tổng 799

2. Kết quả khai quật
2.1. Địa tầng
Kết quả 8 lần khai quật Vườn Chuối cho thấy, ở đây có ba giai đoạn văn hóa từ Đồng 

Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, ngoài ra trên bề mặt di tích còn có những hiện vật của thời kỳ Hậu 
Đông Sơn. Mặc dù có sự liên tục về văn hóa nhưng dấu vết cư trú và mộ táng của các cộng 
đồng cư dân cổ phân bố không đồng đều trên toàn bộ diện tích của khu di tích và tầng văn 
hóa dày mỏng khác nhau tùy điểm khai quật, mỏng nhất khoảng 0,7m và dày nhất khoảng 
trên 2m. Tại cuộc khai quật lần thứ nhất chỉ phát hiện tầng văn hóa giai đoạn Đồng Đậu phát 
triển nhưng vẫn chứa một số đồ gốm phong cách Ρhùng Nguyên ở lớp sát sinh thổ; tại các 
hố khai quật lần 2, 3 và 4 đã phát hiện dấu tích của giai đoạn Đồng Đậu phát triển và Gò 

Sơ đồ các hố khai quật Vườn Chuối từ 2001-20l4 (Nguồn: Nguyễn Huy Nhâm 2018)
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Mun; tầng văn hóa ba giai đoạn Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn được nhận diện trong lần 
khai quật 5 và 6, ở lần khai quật thứ 7 đã tìm thấy dấu tích của giai đoạn văn hóa Gò Mun 
và Đông Sơn, trong khi lớp cư trú Đông Sơn được phát hiện trong hố khai quật lần thứ 8. 
Nhìn chung cư dân Đồng Đậu sinh sống chủ yếu trên đỉnh gò, cư dân Gò Mun và Đông Sơn 
mở rộng nơi ở của mình về phía chân gò xuống vùng thấp hơn.  

2.2. Di tích xuất lộ 
2.2.1. Dấu tích liên quan đến xử lý mặt bằng cư trú và nhà ở
Di tích “nền đất đắp”: Phát hiện ở cả 3 hố khai quật năm 2001, tại độ sâu 50-60cm so 

với lớp canh tác, đó là các khoảng đất sét vàng nện chặt, dày từ 5-20cm, nguyên liệu cấu 
thành “nền đất đắp” này lấy từ chính sinh thổ, theo những người khai quật các nền đất đắp 
là một đặc trưng di tích của văn hóa Đồng Đậu. “Nền gốm đất nện” thuộc giai đoạn văn hóa 
Đông Sơn tại hố đào H2 khai quật tháng 12/2011 và H2 kéo dài tháng 12/2012 với kết cấu 
bên trong gồm đất nung, đất sét và gốm Gò Mun, Đông Sơn vụn nện chặt. “Nền gốm đất 
nện” xuất lộ ở độ sâu 50cm so với bề mặt của hố, dày khoảng từ 8-25cm, đây có thể là dấu 
vết gia cố mặt bằng của cư dân sinh sống trên nền đất yếu. 

Hố cột nhà sàn(?): Tại hố 2 kéo dài khai quật tháng 12/2012 lớp 5-7 đã phát hiện 11 
hố kiểu hố chôn cột, các hố đều có dạng hình tròn hay bầu dục gần tròn, đường kính từ 
30-50cm; sâu từ 4-56cm. Hiện tượng này cũng phát hiện được trong cuộc khai quật lần 3 
và lần 4, lúc đó, những người khai quật gọi là “vết cọc tre (chân cột?)” và “hố dạng lỗ cột”. 
Các hố loại này cũng còn được tìm thấy ở Đình Tràng trong cuộc khai quật lần 7 với 36 hố, 
nằm thành 3 hàng theo chiều đông bắc - tây nam và những người khai quật cho rằng, đó là 
những hố chôn cọc trong việc gia cố địa hình của cư dân cổ. Quan sát đặc điểm xuất lộ cũng 
như cấu trúc các di tích có thể thấy nhiều khả năng là những hố chôn cột của nhà sàn, loại 
nhà rất phổ biến trong giai đoạn văn hóa Đông Sơn.

Diễn biến tầng văn hóa tại một số điểm khai quật Vườn Chuối 
(Nguồn: Nguyễn Huy Nhâm 2018, hình 10)
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2.2.2. Di tích hố đất đen
Tương tự như nhiều địa điểm Tiền Đông Sơn khác, một trong những di tích xuất lộ 

thường gặp là các hố đất đen, tuy nhiên chức năng của chúng khá đa dạng, có thể là hố rác, 
hố lấy đất sét làm gốm, hố nghi lễ, hố chứa nước và đôi khi chỉ là những hố trũng do địa hình 
lồi lõm. Trong những lần khai quật Vườn Chuối, có một số di tích hố đất đen đáng lưu ý sau: 

- 09.VC.H1.F15: hố đất đen này xuất lộ ở -190,6cm; sâu 274,9cm so với cos 0, rộng 
nhất là 76cm. Trong hố có một số mảnh gốm, cục đất nung.

- 11.VC tháng 6,7. H2.F1: đất đen có màu sẫm đen nhất và có kích thước lớn nhất. 
Hiện vật chủ yếu là các mảnh gốm, mảnh vòng được làm từ đá nerphrite. Ở hố đất đen F1 
cấu tạo địa tầng khá phức tạp, ở độ sâu 30cm so với mặt bằng L3 (sinh thổ) có 1 vệt than 
đen dày 0,2-0,4cm chạy ngang hố. Xuống độ sâu 55cm so với mặt bằng sinh thổ có 1 lớp cát 
sông mịn, màu xám vàng, có thể do trước đây, nơi đây bị 1 đợt lũ nào đó cuốn và bồi đắp lên 
bề mặt sinh thổ. Ngoài ra còn có một ít xương động vật bị mủn nát. Kích cỡ dài 180-190cm; 
rộng 180cm, sâu 56cm.

- 11.VC tháng 12.H1.L3.F2: nằm ô a1, a2, b1 và b2 F2 có hình elip, bình diện tương 
đối bằng phẳng. Hiện vật trong hố là xương động vật, gỗ, gốm, xỉ đồng, bã thực vật và mảnh 
vòng, gốm trong hố về hoa văn và kiểu miệng đều là gốm mang đặc điểm Gò Mun, không 
có hiện vật muộn hơn. Chiều dài của hình elip 100cm; độ sâu khoảng 62cm; rộng 30cm

- 11.VC tháng 12.H2.L8.F6: nằm trên vạch phân cách giữa ô a1 và b1. Miệng hố có 
hình dạng gần tròn, đáy tương đối bằng phẳng. Hiện vật tìm thấy chủ yếu là gốm (gốm Đông 
Sơn và gốm Gò Mun) và đất nung. Ngoài ra, còn tìm thấy một mảnh vòng. Di tích có độ sâu 
60cm và có đường kính miệng 30cm. Qua hiện vật trong F6, có thể khẳng định, đây là hố 
đào của người Đông Sơn.

2.2.3. Di tích bếp và lò đúc đồng
Di tích bếp (09.VC.H1.F1): bắt đầu xuất lộ tại đáy lớp 1 ở độ sâu -106,6cm so với cos 

0. Chiều rộng của bếp là 80-90cm, bếp được xử lý theo kiểu cắt ¼, phía trên có đám tro tụ 
lại và đáy bếp có hình tròn, thu nhỏ lại theo hình lòng chảo, nhiều than tro, cục đất bị nung 
cháy, có hiện tượng những mảnh củi cháy chưa hết, ít gốm vụn, hiện vật đá như bàn mài, 
mảnh tách, mảnh tước... xương động vật. 

Di tích bếp (09.VC.H1.F6): xuất lộ tại độ sâu -109,5cm so với cos 0. Bếp này nằm 
cạnh di tích bếp 1 nhưng có kích thước nhỏ hơn với đường kính 30cm. Trong lòng bếp có 
lẫn nhiều than tro, củi chưa cháy hết, ngoài ra còn có cả những mảnh gốm, hiện vật bằng đá 
như bàn mài, mảnh tách, mảnh tước…

Di tích bếp (11VC tháng 6,7.H4. F8): một phần nằm trong vách AD, di tích màu đỏ, 
cứng, xung quanh phát hiện nhiều than tro, có dấu vết của sự tác động của lửa; một phần di 
tích có dạng hình lòng máng, có dấu vết cháy, có thể đây là một dạng bếp lò.
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Lò nấu đồng (09.VC.h1, A.4,5): xuất lộ tại các ô a4, a5, ở độ sâu -121cm so với cos 0. 
Lò nấu đồng có đường kính 100cm, thành dày 20-30cm, cao 90cm, sâu 121cm so với cos 0. 
Lò lẫn nhiều mảnh gốm vỡ, được bao quanh bởi những khối đất nung có đường kính rộng, 
xung quanh lò có nhiều mảnh gốm nhiễm đồng bề mặt bị sùi lên, xương gốm xốp, nhẹ. 
Xung quanh lò nấu đồng có chứa một số mảnh gốm, cục đất nung, xỉ đồng...

 2.2.4. Dấu tích liên quan đến dòng chảy hay đầm lầy
Trong lần khai quật thứ 6 và 7 năm 2012 và 2013, những người khai quật đã phát hiện 

dấu tích một khu vực lầy trũng, lắng đọng trầm tích bùn, chứa nhiều di vật gốm Gò Mun và 
dấu tích thực vật, công cụ, dụng cụ, đồ trang sức bằng gỗ… Có nhiều khả năng hố khai quật 
lần này đã mở trên một triền nghiêng của gò, phía trên của sườn có dấu tích cư trú và mộ 
táng Đông Sơn, phía chân sườn là đầm lầy có dấu tích văn hóa Gò Mun.

2.2.5. Di tích mộ táng
Cho đến nay đã phát hiện được 28 mộ, trong đó có 1 mộ thuộc văn hóa Đồng Đậu (mộ 

11.VC tháng 6,7, H.7.M.1), còn lại đều là mộ thuộc giai đoạn văn hóa Đông Sơn (Lâm Thị 
Mỹ Dung, Bùi Hữu Tiến 2014: 206-217).

Bảng 2. Thống kê mộ táng Vườn Chuối
Năm khai quật Số mộ

1969 0
2001 0
2009 3

Tháng 6 và 7/2011 9
Tháng 12/2011 0

2012 3
2013 9
2014 4

TỔNG 28

Lò nấu đồng (09.VC.H1, A.4,5)
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2.3. Di vật
Bảng 3. Thống kê hiện vật Vườn Chuối (Nguồn: Nguyễn Huy Nhâm 2017)

Loại hình 
theo chất liệu Đá

Gốm
Đồng Sắt Gỗ Xương Σ %Phục 

nguyên Mảnh

1969 48 0 0 8 0 0 2 58 0.021

2001 255 0 34739 25 0 0 0 35019 12.605

2009 111 0 14480 24 0 0 0 14615 5.261

6-7/2011 270 13 144606 15 0 0 0 144904 52.157

12/2011 41 15 21004 15 3 0 2 21080 7.588

2012 35 10 12685 76 5 304 0 13115 4.72

2013 40 12 35782 42 0 1470 0 37346 13.442

2014 60 0 11606 11 3 0 5 11685 4,206

Σ 860 50 274902 216 11 1774 9 277822 100

(%) 0.309 0.019 98.95 0.077 0.004 0.638 0.003 100

Hình 6. Mộ Đồng Đậu 11.VC tháng 6, 7. H.7.M1
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2.3.1. Đồ đá
- Nhóm công cụ và dụng cụ sản xuất: rìu, bôn, đục, chày nghiền, bàn mài, khuôn đúc, 

đá có dấu vết sử dụng, hòn ghè, chì lưới, mũi khoan...

- Nhóm vũ khí: mũi tên ba cạnh, qua...
- Nhóm đồ trang sức: vòng tay, hạt chuỗi 

với nhiều loại mặt cắt, khuyên tai hình gối quạ, 
khuyên tai hình vành khăn, vật đeo hình giọt 
nước, hình đầu trâu, hình cúc áo, lõi vòng...

Đồ đá Vườn Chuối

Qua đá 11VC tháng 6-7.H3.L.19

Đồ trang sức đá Vườn Chuối
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2.3.2. Đồ gốm 
Theo giai đoạn, đồ gốm Vườn Chuối có gốm Ρhùng Nguyên muộn, gốm Đồng Đậu, 

gốm Gò Mun và gốm Đông Sơn. Gốm Đông Sơn tìm thấy trong nơi cư trú và mộ táng. 
Gốm cư trú Tiền Đông Sơn và Đông Sơn đa phần là mảnh vỡ, gốm Đông Sơn trong các mộ 
thường khá nguyên hay có thể phục nguyên. Loại hình gốm đa dạng gồm đồ đun nấu, đồ 
đựng, đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ sản xuất, đồ nghi lễ, đồ chôn theo mộ... 

2.3.3. Đồ đồng 
Đồ đồng Vườn Chuối thuộc ba giai đoạn: văn hóa Đồng Đậu, văn hóa Gò Mun, văn 

hóa Đông Sơn và có thể chia thành các nhóm công cụ sản xuất, dụng cụ, vũ khí, trang sức... 
Bên cạnh sản phẩm hoàn thiện trong các hố khai quật còn tìm thấy dấu tích của hoạt động 
đúc đồng tại chỗ như dấu vết lò đúc, khuôn bằng đá, bằng đất nung, xỉ, giọt đồng... Những 
đồ đồng thường dùng hằng ngày như lưỡi câu, kim, dây đồng... thường tìm thấy trong các 

Gốm giai đoạn Đồng Đậu

Miệng gốm Gò Mun
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lớp cư trú Đồng Đậu và Gò Mun trong khi 
đó vũ khí thường thấy trong mộ văn hóa 
Đông Sơn. Bên cạnh những đồ đồng phát 
hiện trong các hố khai quật, một số lượng 
lớn đồ đồng đã được người dân sưu tầm 
và lưu giữ, ngoài ra nhiều đồ đồng trong 
các mộ Đông Sơn đã bị đào trộm và buôn 
bán trên thị trường đồ cổ (Huffer, Damien, 
Duncan Chappell, Lâm Thị Mỹ Dzung and 
Hoàng Long Nguyễn 2015: 224-239).

2.3.4. Đồ gỗ và tàn tích thực vật
Trong các lần khai quật 6 và 7, nhiều dụng cụ, công cụ bằng gỗ đã được phát hiện trong 

khu vực dòng chảy cổ hoặc đầm lầy sát cạnh lớp cư trú của cư dân Gò Mun, nhờ môi trường 
bùn lầy yếm khí, đồ gỗ và tàn tích thực vật được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Trong số đồ gỗ, đáng chú ý là cuốc bằng gỗ, công cụ mũi nhọn, vòng tay...
 Vòng tay ký hiệu 13.VC.H2MR.L23.113, được tìm thấy tại lớp đào L23 của hố khai 

quật H2MR. Đây là một chiếc vòng khá đặc biệt từ chất liệu cho tới hình dáng. Mặt ngoài 
lồi lõm đều, được chế tác rất công phu và tinh xảo. Vòng được làm từ thân cây gỗ màu nâu 
sẫm, khá cứng, bên ngoài xuất hiện vết bám của các mảng tinh thể màu xanh lơ nhạt. Vòng 
có đường kính trong 4,8cm, bản rộng 4,2cm và chỗ dày nhất 0,7cm 

Hiện vật có hình linga hay con quay? Được phát hiện tại lớp đào L23, ký hiệu 13.VC.
H2MR.L23.124, còn khá nguyên vẹn, màu đen sẫm và được cắt gọt rất kỹ càng. Hiện vật có 
hình dạng giống với một chiếc linga với hai đầu tách biệt bởi một khấc, phần lớn và phần 
nhỏ. Phần lớn có hình dạng một hình nón cụt, cao 3,9cm, phần đáy nón rộng 3,9cm và phần 
đỉnh nón rộng 1,1cm. Phần nhỏ hiện vật có dạng một nửa hình bầu dục, đầu rộng 2,4cm tiếp 
xúc với đỉnh nón của phần kể trên, đầu kia bo tròn giống phần dẹt của hình bầu dục. Mặt cắt 

Đồ đồng Đông Sơn ở Vườn Chuối

Hiện vật gỗ
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ngang chỗ lớn nhất của hiện vật có hình bầu dục kích thước 2,9 x 3,9cm, thớ gỗ nằm ngang. 
Trên thân hiện vật xuất hiện một số vết nứt chạy dọc theo chiều dài hiện vật, đồng thời một 
mặt của hiện vật còn xuất hiện vết cháy xém. 

2.3.5. Đồ xương
Khá hiếm, một phần do điều kiện bảo tồn không tốt, một phần có thể do có những chất 

liệu tốt hơn như gỗ, đồng và đá nên đồ xương không được cư dân Vườn Chuối ưa chuộng. 
Đồ xương có kích thước nhỏ và bị vỡ nhiều, khó xác định chính xác chức năng.

3. Kết quả khai quật gò Dền Rắn và gò Mả Ρhượng
Gò Mả Phượng có tọa độ địa lý 

là 21003.306 vĩ Bắc và 105043.649 
kinh Đông. Gò Dền Rắn có tọa độ là 
21003.316 vĩ Bắc và 105043.587 kinh 
Đông. Hai gò này có vị trí liền kề với 
nhau, đều có địa hình tương đồng với 
gò Vườn Chuối và các gò xung quanh 
khác của cụm di tích. Với đặc trưng là 
các đồi gò thấp, thoải và nằm sát cạnh 
bên nhau với địa giới ngăn cách là 
những đoạn chân gò thấp bằng. Hiện 
vẫn tồn tại dòng kênh nhỏ để bà con 
lấy nước canh tác, có lẽ là dấu vết của 
dòng chảy cổ.

Hố khai quật gò Mả Phượng với diện tích 26m2, tầng văn hóa chạy theo độ dốc của 
địa hình, có độ dày khác nhau, cụ thể ở góc A hố khai quật - 80cm, 214cm ở góc B hố khai 
quật, 166cm ở góc C hố khai quật và 84cm ở góc D hố khai quật. Địa tầng: Lớp văn hóa 
trên thuộc giai đoạn Đồng Đậu muộn, Gò Mun sớm từ lớp 1-4, có độ dày trung bình 40cm; 
Lớp văn hóa dưới thuộc giai đoạn Đồng Đậu điển hình, trải rộng theo chiều dốc gò và nằm 
sát tới sinh thổ, không thấy xuất hiện yếu tố Phùng Nguyên

Tại gò Dền Rắn đã mở hai hố thám sát, mỗi hố có diện tích 6m2, một cạnh 3m, một 
cạnh 2m. Hố thám sát 1 mở ngay tại địa điểm xuất hiện ngôi mộ Đông Sơn. Hai hố mở theo 
hướng tây bắc, và cách nhau khoảng 20m. Lớp văn hóa trên: Giai đoạn Đồng Đậu muộn 
- Gò Mun sớm đất có màu nâu xám, kết cấu đất rắn chắc, dày khoảng 20cm, Mảnh gốm 
thu được một số là gốm thuộc giai đoạn Gò Mun sớm với dạng hoa văn trang trí điển hình 
cũng là khắc vạch kết hợp với chấm cuống rạ, mảnh gốm đa phần có trang trí hoa văn dạng 
khuông nhạc của Đồng Đậu. Lớp văn hóa dưới: Đất vẫn có màu nâu xám, kết cấu không 
khác gì so với các lớp trên, dày khoảng 60cm, hiện vật gốm thu được về kiểu dáng, chất liệu 
và hoa văn trang trí mang đặc trưng của văn hóa Đồng Đậu.

Di tích mộ Đông Sơn 10.GDR.TS1
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Địa tầng di chỉ Gò Mả Phượng có sự xáo trộn cục bộ, tại Gò Dền Rắn tầng văn hóa 
không sâu, và địa tầng cũng ít xáo trộn. Nhìn chung, địa tầng của hai di chỉ có cấu tạo theo 
lớp văn hóa từ Đồng Đậu điển hình lên Đồng Đậu muộn - Gò Mun sớm, tầng văn hóa rõ 
ràng có sự phân hóa nhưng không lớn, các hiện vật thu được đa phần mang yếu tố Đồng Đậu 
và phía trên có xuất hiện yếu tố Gò Mun, trên cùng còn phát hiện được nhiều mảnh gốm 
Hán và Gốm Đông Sơn nhưng không nhiều và chúng nằm rải rác trên mặt đất, ở đây có tồn 
tại nhiều ngôi mộ Đông Sơn được chôn vào trong lớp văn hóa Đồng Đậu.

4. Nhận xét
Vườn Chuối là loại hình di chỉ cư trú kết hợp mộ táng. 
Về địa tầng: Tồn tại ít nhất ba tầng văn hóa từ Đồng Đậu đến Đông Sơn. Các hố khai 

quật ở những vị trí khác nhau trên gò đã quyết định đến sự dày mỏng của tầng văn hóa và cũng 
quyết định dấu tích văn hóa thuộc giai đoạn nào. Tùy từng điểm khai quật mà ta có thể theo 
dõi diễn biến của 
các giai đoạn văn 
hóa từ Đồng Đậu 
sang Gò Mun đến 
Đông Sơn. Các đợt 
khai quật đã góp 
phần làm rõ hơn 
về lớp cư trú thuộc 
văn hóa Gò Mun 
và Đông Sơn cũng 
như bước chuyển 
tiếp từ Gò Mun 
lên Đông Sơn, mối 
quan hệ giữa mộ 
táng và cư trú văn 
hóa Đông Sơn.

Đặc điểm di tích: Phát hiện các di tích như hố đất đen, cụm gốm, mặt bằng gốm đất 
nện, mộ táng, di tích động vật và di tích thực vật. Các hố đất đen có cấu tạo khác nhau với 
kích cỡ khác nhau cho thấy chức năng đa dạng của chúng. Những dấu vết khác như hố cột, 
bếp, lò đúc đồng, dấu vết gia cố mặt bằng cư trú, nền nhà... cho thấy những hoạt động sinh 
sống diễn ra liên tục và Vườn Chuối là phức hợp khảo cổ học quan trọng thời Tiền Đông 
Sơn và Đông Sơn ở lưu vực sông Hồng.

Di vật: Sưu tập hiện vật thu được khá phong phú, được làm bằng các chất liệu khác 
nhau, loại hình khá đa dạng. Đặc biệt, đã phát hiện nhiều hiện vật gỗ như vòng, hiện vật 
hình núm, hiện vật hình lược... trong tầng văn hóa Gò Mun.

Đường của Dự án Thăng Long 9 
mở ngang qua di tích làm xuất lộ tầng văn hóa
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Hiện phức hợp di tích này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn do dự án xây dựng 
khu đô thị Kim Chung - Di Trạch và UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định tiến hành 
nghiên cứu toàn bộ di tích để đưa ra phương án bảo vệ bảo tồn thích hợp.
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VUON CHUOI COMPLEX THROUGH THE RESULTS OF THE EXCAVATIONS

Lam Thi My Dung, Nguyen Huy Nham

The complex of archaeological sites of Vuon Chuoi is located on a field in Lai Xá 
village, Kim Chung commune, Hoai Duc district, Hanoi city (21N03’40’’ and 105 E43’499’’). 
The complex lies in an area of  pre-prohistoric relics, adjacent to the sites of Go Chua 
Gio, Go Kien So, Go Den Ran... forming a complex belonging to the pre-Dong Son and 
Dong Son periods. The site was first discovered in 1969 and has so far experienced 8 
excavations in the years: 1969, 2000, 2009, June - July 2011, December 2011, December 
2012 and December 2013 and December 2014.

Results from the excavations have shown that Vuon Chuoi is a settlement site along 
with burials. In aspect of stratigraphy: there are at least three cultural layers from Dong 
Dau to Dong Son. In terms of cultural characteristics: traces such as black soil pits, 
ceramic clusters, clay terracotta surfaces, burial tombs, animal and plant remains. Material 
assemblage are quite rich, made of different materials, including varied types, especially 
many wooden artifacts such as rings, artifacts like knob, comb-shaped artifacts... in Go Mun 
cultural layer.


