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KEÁT QUAÛ KHAI QUAÄT DI TÍCH VÖÔØN CHUOÁI 
LAÀN THÖÙ 6 (THAÙNG 12/2012)

Nguyễn Văn Thủy*, Nguyễn Hữu Mạnh**,

1. Giới thiệu chung
1.1. Vị trí địa lý
Di tích khảo cổ học Vườn Chuối (hay còn gọi là Gò Vườn Chuối) nằm trên một 

cánh đồng thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Di 
tích cách trung tâm Hà Nội 13km về phía tây (vị trí toạ độ địa lý 21o03’40’’ vĩ Bắc, 
105o43’499’’ kinh Đông), diện tích khoảng 19.000m2 và có độ cao trung bình so với mặt 
ruộng xung quanh khoảng 1,3-1,5m.

* Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
** Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Toàn cảnh di tích khảo cổ học Vườn Chuối (Hoài Đức, Hà Nội)
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Xung quanh gò Vườn Chuối 
còn có một số gò/di tích chứa dấu 
tích khảo cổ học, tính chất giống 
Vườn Chuối như Gò Mả Phượng, 
Gò Chùa Gio, Gò Cây Muỗng, 
Gò Dền Rắn, Gò Chiền Vậy, đã 
hình thành khu vực tụ cư lâu dài 
của những cư dân cổ nơi đây 
trong thời đại Kim khí ở lưu vực 
sông Hồng.

Vườn Chuối và những gò/
di tích xung quanh trước đây là 
nơi canh tác, trồng hoa màu và là 
khu chôn cất của người dân địa 
phương. Hiện nay, Vườn Chuối nằm trong khu dự án quy hoạch, xây dựng khu đô thị 
Kim Chung - Di Trạch và đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.

1.2.Vài nét về quá trình phát hiện và nghiên cứu
Di tích Vườn Chuối được Viện Khảo cổ học phát hiện và khai quật lần đầu tiên vào 

cuối năm 1969 với diện tích 100m2. Sau đó, di tích đã được bộ môn Khảo cổ học, khoa 
Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 
Bảo tàng Hà Nội khai quật 4 lần vào các năm 2001, 2009 và 2011 (2 cuộc) với tổng diện 
tích 5 lần khai quật là 669m2. Kết quả các lần khai quật đã xác định di tích Vườn Chuối 
thuộc loại hình di tích cư trú kết hợp với mộ táng. Tầng văn hóa các hố khai quật có diễn 
biến khác nhau về tính chất cũng như niên đại và có độ dày không đồng đều ở các vị trí 
khác nhau trên đỉnh gò, sườn gò và chân gò. 

Cuộc khai quật năm 1969, hố được mở ở gần ngay đỉnh gò về phía Bắc di tích. Kết 
quả khai quật xác định di tích có 1 tầng văn hóa, đất màu đen thẫm, dày từ 0,6 - 0,7m. 
Qua diễn biến địa tầng và di vật đã xác định di tích thuộc giai đoạn phát triển cao của 
văn hóa Đồng Đậu (Phan Trọng Kiểm 1970, Hà Văn Phùng 1980).

Đến lần khai quật năm 2001, tầng văn hóa của các hố khai quật có độ dày từ 0,25 - 
0,7m, đất màu xám đen. Đáng chú ý lần này đã phát hiện di tích nền đất đắp thuộc văn 
hóa Đồng Đậu. Dựa trên đặc điểm địa tầng, di tích, di vật đã nhận định di tích Vườn 
Chuối là di chỉ cư trú có tầng văn hóa mang đặc trưng giai đoạn văn hóa Đồng Đậu 
điển hình (Cao Trí Thành 2002).

Khai quật năm 2009, tầng văn hóa có 2 lớp: lớp thứ nhất đất màu xám nhạt, dày 
trung bình 0,3m, thuộc giai đoạn Đồng Đậu muộn và Gò Mun sớm. Lớp thứ hai đất màu 

Không ảnh vị trí di tích khảo cổ học Vườn Chuối
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xám đen có độ dày từ 0,3-1m mang đặc trưng của giai đoạn Đồng Đậu điển hình. Đợt 
khai quật này, ngoài các di tích hố đất đen, cụm gốm đã phát hiện một số di tích bếp, lò 
nấu đồng và 3 mộ táng thuộc giai đoạn văn hóa Đông Sơn. Dựa vào diễn biến địa tầng, 
di tích và di vật đã nhận định di tích Vườn Chuối là di chỉ cư trú của người Đồng Đậu, 
nghĩa địa của giai đoạn văn hóa Đông Sơn và cư dân ở đây đã đạt được những bước 
phát triển trong kỹ thuật luyện kim (Nguyễn Kỳ Nam 2010).

Cuộc khai quật lần 4 (6,7/2011) và lần 5 (12/2011), với 9 hố khai quật có tổng diện 
tích là 335m2, qua diễn biến địa tầng các hố khai quật được mở ở các vị trí khác nhau 
trên di tích Vườn Chuối đã nhận diện được ít nhất 3 giai đoạn văn hóa phát triển liên 
tục từ Đồng Đậu tới Đông Sơn. Cuộc khai quật lần 4 cũng đã phát hiện 9 mộ táng (8 mộ 
thuộc văn hóa Đông Sơn và 1 mộ Đồng Đậu). 

Bảng thống kê các lần khai quật di tích Vườn Chuối từ năm 1969 đến năm 2011

Lần 
KQ Cơ quan KQ

Thời 
gian

Diện tích
(m2)

Di vật
Mộ 
tángĐá Đồng Gốm Mảnh 

gốm vỡ Xương

1 Viện Khảo cổ học 1969 100 48 08 3.276 2

2 ĐHKHXH&NV 2001 174 255 25 34.460

3 ĐHKHXH&NV 2009 60 111 24 >30.000 3

4 Bảo tàng Hà Nội và 
ĐHKHXH&NV 6-7/2011 300 270 15 13 9

5 ĐHKHXH&NV 12/2011 35 41 15 21.004

Tổng 669 725 87 13 >88.740 2 12

Với mục đích tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và làm rõ thêm những vấn đề đã đặt 
ra của lần khai quật trước (12/2011), đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên 
chuyên ngành Khảo cổ học, cuối tháng 12 năm 2012, bộ môn Khảo cổ học thuộc khoa 
Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)(1) tiến 
hành khai quật di tích Vườn Chuối lần thứ 6. Dưới đây là kết quả của cuộc khai quật này:

2. Kết quả khai quật
2.1. Hố khai quật và diễn biến địa tầng
2.1.1 Vị trí hố khai quật
Đợt khai quật di tích Vườn Chuối lần 5 (12/2011) đã tiến hành mở 2 hố với tổng 

diện tích 35m2, trong đó hố H1 (15m2) đã đào đến sinh thổ, còn hố H2 (20m2) do điều 
kiện hạn chế về thời gian nên chưa thể đào đến sinh thổ. Do vậy, đến đợt khai quật 
lần 6, chúng tôi tiếp tục khai quật và mở rộng hố 2 của đợt khai quật lần 5 với tổng 
diện tích 40m2, trong đó phần hố mở rộng có diện tích 20m2 nối tiếp với hố đào cũ về 
hướng nam. 
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2.1.2. Diễn biến địa tầng
Hố khai quật có diễn biến địa tầng như sau:
Lớp đất mặt: Đây là lớp đất canh tác, dày trung bình từ 0,1-0,25m, màu xám nhạt, 

tơi, xốp, nhiều rễ cây. Trong lớp đất này chứa nhiều mảnh gốm vỡ, một số mảnh gốm 
Hán, mảnh sành, sứ…

Tầng văn hóa: khá thuần nhất, dày từ 1,1-1,3m. Qua diễn biến màu sắc đất cũng 
như hiện vật chứa đựng trong tầng văn hóa, có thể chia tầng văn hóa làm 3 lớp như sau:

+ Lớp I: dày từ 0,25-0,5m, gồm 2 lớp sớm muộn: lớp đất màu xám đen (lớp trên 
Ia) và lớp đất nện gốm vụn lẫn đất nung (lớp dưới Ib).

Lớp trên Ia: lớp đất màu xám đen, khá cứng, dày trung bình từ 0,15-0,25m, tương 
đương với các lớp đào tay L1, L2. Hiện vật chứa trong lớp này có hạt chuỗi, mũi tên 
đồng, mảnh đồng, xỉ đồng, hiện vật sắt, chì lưới, mảnh gốm vỡ.

Lớp dưới Ib: lớp đất nện gốm vụn lẫn đất nung, cứng, ken chặt tạo thành một dải có 
độ dày không đồng đều, dao động trong khoảng 0,1-0,25m, cá biệt có chỗ dày tới 0,8m 
(mặt cắt vách Đông), tương đương với các lớp đào L3, L4. Hiện vật thu được gồm có 
mảnh rìu đá, mảnh công cụ đá, bàn mài, mảnh công cụ đồng, hòn ghè, mảnh vòng, khuyên 
tai, hạt chuỗi, bi gốm, đất nung, thỏi gốm, xỉ đồng, xương động vật, mảnh gốm vỡ.

Trắc diện vách AB của hố khai quật
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+ Lớp II: đất màu nâu xám, dày trung bình từ 0,25m - 0,45m, tương đương với các 
lớp đào L5, L6, L7. Hiện vật thu được gồm bàn mài đá, mảnh rìu đá, khuôn đúc, mảnh 
vòng, mảnh công cụ đồng, dây đồng, thanh đồng, mảnh vòng tay, xương động vật, thỏi 
gốm, mảnh gốm vỡ.

+ Lớp III: lớp đất màu nâu vàng, dẻo, ít hiện vật, độ dày trung bình 0,2m - 0,4m, 
tương đương với các lớp đào tay L8, L9, L10, L11. Hiện vật thu được gồm mảnh công 
cụ đồng, thỏi đất nung, mảnh gốm vỡ.

Do thời gian không cho phép nên hố vẫn chưa thể đào tới sinh thổ.
Bên cạnh đó, để kiểm tra địa tầng của hố đào lần khai quật 5, chúng tôi tiến hành 

đào một rãnh thám sát ở sát vách Bắc, rộng 0,3m, sâu 0,4m so với mặt bằng lớp 11 của 
hố 2 trong lần khai quật 5. Rãnh thám sát có các lớp đào từ lớp 11 đến lớp 13, đất màu 
nâu vàng, hiện vật thu được gồm dao đồng, giọt đồng, gỉ đồng, một số mảnh gốm vỡ.

2.2. Di tích
Đợt khai quật này có tất cả 23 di tích xuất lộ trong tầng văn hóa. Các di tích gồm 

có hố đất đen, cụm gốm, mộ táng và nền gia cố (?), dấu tích động - thực vật.
2.2.1. Hố đất đen
 Có tất cả 8 di tích và được ký hiệu là F (Feature: di tích), dưới đây là một số hố 

đất đen tiêu biểu:
- Hố đất đen 12.VC (11.VC.H2.MR).

F3, xuất lộ ở lớp 1, ô a9, a10, b9, b10, độ 
sâu 0,25m. Miệng hố có dạng gần hình gần 
tròn (dài 1,4m; rộng 1,1m), càng xuống dưới 
lòng hố có xu hướng mở rộng hơn, một cạnh 
của hố ăn sâu vào vách AB (vách Tây). Đất 
lấp trong hố có thể chia thành 3 lớp: lớp trên 
F3a, lớp dưới F3b và giữa 2 lớp ngăn cách 
bởi 1 lớp đất sét.

+ Lớp trên F3a: xuất lộ ở độ sâu 0,25m, 
dày từ 1,3-1,94m, lớp đất sét màu xám trắng 
lẫn cát, mùn và bã thực vật. Trong lớp đất này chứa nhiều mảnh gốm Đông Sơn màu 
trắng mốc (91 mảnh).

+ Lớp đất sét: xuất lộ ở độ sâu 2,3m, đất sét màu vàng nhạt, thuần, dày từ 0,22m 
- 0,32m.

+ Lớp dưới F3b: bắt đầu từ độ sâu 2,7m, dày khoảng 0,4-0,97m, đất màu đen dạng 
đất bùn lắng đọng, lẫn nhiều mùn, rễ cây. Trong lớp đất này chứa nhiều mảnh gốm Gò 

Hố đất đen F3
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Mun màu đen, xám đen (405 mảnh), hiện vật tre - gỗ có dấu vết chế tác, mảnh tre, nứa, 
hạt quả, vỏ cây… lẫn trong đó còn có nhiều vỏ nhuyễn thể ốc nước ngọt.

- Hố đất đen 12.VC.(11.VC.H2.MR).F4 xuất lộ ở lớp 6, ô a6, a7, b6, b7, độ sâu 
0,76m. Miệng hố hình gần tròn, càng xuống dưới lòng hố có xu hướng mở rộng hơn. 
Đất trong hố thuộc dạng đất sét màu xám trắng lẫn nhiều cát, bã thực vật và chứa nhiều 
mảnh gốm (158 mảnh) thuộc văn hóa Đông Sơn. Màu sắc, tính chất đất và hiện vật của 
hố F4 tương tự như lớp đất F3a của hố đất đen 12.VC.(11.VC.H2.MR).F3.

- Hố đất đen có ký hiệu 12.VC.(11.VC.H2.MR).F6, xuất lộ ở lớp 9, ô d8, d9, độ sâu 
0,99m. Miệng hố gần hình bán nguyệt, một cạnh xu hướng ăn sâu vào vách CD (vách 
Đông). Đất trong hố có màu xanh sẫm, khá dẻo, không có hiện vật. 

Do thời gian không cho phép các hố đất đen trên vẫn chưa thể xử lý tới sinh thổ.
2.2.2. Cụm gốm: xuất lộ 10 cụm gốm trong 2 lớp đào: lớp 8 xuất lộ 3 cụm gốm và 

lớp 9 xuất lộ 7 cụm gốm. Dưới đây là một số cụm gốm tiêu biểu:
- Cụm gốm 2: xuất lộ ở ô c7.L8, độ sâu 1,01m, hiện vật có một số cục đất nung 

(0,4kg) và nhiều mảnh gốm vỡ của 1 nồi gốm Đông Sơn (119 mảnh), có đặc điểm áo 
gốm màu xám và nâu đỏ, xương gốm màu xám, ít pha sạn sỏi. 

- Cụm gốm 3: xuất lộ ở ô d9.L8 ở độ sâu 0,99m, hiện vật gồm nhiều mảnh gốm vỡ 
của 1 bình gốm thuộc văn hóa Đông Sơn, có áo gốm màu xám trắng, xương gốm màu 
xám, khá mịn, mảnh thân trang trí văn thừng thô.

- Cụm gốm 5: xuất 
lộ ở ô d7.L9, độ sâu 
1,08m, một phần cụm 
gốm ăn sâu vào vách 
CD. Hiện vật gồm nhiều 
mảnh gốm vỡ của 1 loại 
đồ đựng gốm Đông Sơn, 
áo gốm có màu xám 
trắng, xương gốm màu 
xám và mịn, mảnh thân 
hoa văn khắc vạch. 

2.2.3. Mộ táng
Đợt khai quật này phát hiện 4 mộ trong tầng văn hóa, trong đó có 3 mộ thuộc văn 

hóa Đông Sơn (2 mộ hung táng, 1 mộ cải táng) và 1 mộ cải táng hiện đại. 
- Mộ 2 (ký hiệu 12.VC.(11.VC.H2.MR). M2), xuất lộ ở lớp 8, ô b4, c4, độ sâu 

0,97m, biên mộ có dạng hình chữ nhật, kích thước dài 1,04m; rộng 0,65m; huyệt sâu 
khoảng 0,25-0,35m. Mộ chỉ còn lại phần xương hai ống chân và dấu tích của quách 

Các cụm gốm xuất lộ
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gỗ, có màu đen, đã mủn và 
được đặt trên 2 lớp đất sét, 
lớp thứ nhất có màu vàng, 
dẻo, có hình chữ nhật, vị trí 
xương nằm trên nền đất sét 
này; còn lớp thứ hai là lớp 
đất sét có màu đen, dẻo, có 
dấu tích của quách gỗ. Hiện 
vật phát hiện có đất nung, 
mảnh gốm vỡ Đông Sơn. 
Căn cứ vào những đặc điểm 
trên xác định đây là một 
mộ cải táng thuộc văn hóa 
Đông Sơn

- Mộ 4 (ký hiệu 12.VC 
(11.VC.H2.MR).M4), được 
phát hiện ở độ sâu 1,24m, 
đất trong mộ có màu đen 
sẫm, biên mộ hình chữ nhật, 
kích thước mộ: dài 0,75m; 
rộng 0,24m. Mộ đặt nằm 
theo hướng Đông - Bắc, 
đầu mộ ở hướng Bắc. Trên 
phần xương chậu, xương đùi, xương trụ, xương quay, xương chân có nhiều mảnh gốm 
vỡ đè lên, gốm có áo màu xám trắng, trang trí văn thừng thô. Phía bên trái phần xương 
sọ phát hiện 1 rìu đồng, kiểu lưỡi xòe cân. Bên phải xương chậu phát hiện 1 mũi tên, 
còn nguyên vẹn. Qua những đặc điểm trên xác định đây là mộ hung táng thuộc văn hóa 
Đông Sơn.

2.2.4. Nền gia cố(?)
Cuộc khai quật lần 5 đã phát hiện di tích này và định danh là “mặt bằng” có kết 

cấu gồm gốm vụn lẫn đất nung (Nguyễn Thị Thanh Dịu 2012), tuy nhiên do hạn chế về 
thời gian nên chưa thể khai quật rộng để làm rõ. Đến cuộc khai quật lần này, dựa vào 
đặc điểm và diễn biến chúng tôi định danh lại di tích này có thể là nền gia cố (?). Di 
tích bắt đầu xuất lộ ở lớp 3 và lớp 4, qua diễn biến địa tầng mặt cắt các vách tây, vách 
nam và vách đông thấy rõ di tích có xu hướng kéo dài và ăn sâu vào trong các đầu vách 
hố, độ dày của nền gia cố không đồng đều, dày trung bình 0,15-0,25m. Di tích có đặc 
điểm: đất cứng, đầm nện chặt, ken nhiều mảnh gốm vụn lẫn đất nung. Thống kê gốm 

Mộ táng số 2

Mộ táng số 4
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vụn ở lớp 3 thu được 66,8kg, lớp 4 thu được 55,7kg (0,1kg = 23 mảnh), đất nung ở cả 2 
lớp thu được 9,9kg. Các mảnh gốm vụn có áo gốm màu xám, xám trắng và trắng hồng, 
xương gốm màu xám. 

2.2.5. Dấu tích động vật - thực vật 
- Dấu tích động vật: Trong lớp đất 

đen F3b của hố đất đen F3, thu được 9 
mảnh xương, răng động vật. Các mảnh 
xương có màu đen và có kích thước 
khác nhau. Trong lớp đất này còn tìm 
thấy một số tàn tích nhuyễn thể nước 
ngọt như ốc vặn, ốc đá... 

- Dấu tích thực vật: đều được phát 
hiện trong trong lớp đất đen F3b của hố 
đất đen F3, độ sâu 2,7m. Trong lớp này 
đã phát hiện được 848 hiện vật tre - gỗ, 
trong đó có 23 hiện vật được xác định 
thuộc các loại thực vật như gai Trapa (cây 
gai ấu), hạt xoan nhừ (Choerospondias 
axillaris) thuộc họ Đào lộn hột 
(Anacardiaceae), vỏ giống vỏ quả xà cừ 
(Khaya sp) thuộc họ Xoan (Meliaceae), 
vỏ hạt xoài (Mangifera spp) thuộc họ 
Đào lộn hột (Anacardiaceae).

Về dấu tích quả, hạt: Theo Ths. 
Nguyễn Thị Mai Hương (Viện Khảo cổ 
học) các dấu tích thực vật phát hiện trong 
hố đất đen chủ yếu là nhóm cây thân bụi 
và thân thảo. Thực vật thân gỗ rất ít, chủ 
yếu gỗ thuộc thân cây gạo Bombax sp, 
một số mảnh vỏ quả gỗ phát hiện được 
có thể là quả xà cừ (Khaya sp), hạt xoài 
(Annacadiacea) và một số đoạn rễ gai cây ấu (Trapa sp). Bên cạnh đó vẫn còn có một 
số loại quả, hạt chưa thể xác định được. Đồng thời, để tìm hiểu kỹ hơn thành phần thực 
vật đã tiến hành sàng lọc 2kg bùn đất được lấy ở trong lớp F3b với dụng cụ sàng có kích 
thước nhỏ 2mm và 0,63mm. Kết quả sàng lọc thu được một số hạt có kích thước nhỏ, 
chủ yếu là các hạt cây thuộc họ cúc (Compositae), kim ngân, cẩm chướng, hoa tán, lục 
bình (Monochoria spp). 

Xương răng động vật

Hạt xoan nhừ
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2.3. Di vật
2.3.1. Đồ đá
Trong đợt khai quật lần này đã thu được 46 hiện vật đá, gồm các loại hình:
- Công cụ sản xuất: 23 hiện vật (chiếm 49,99% tổng số đồ đá), gồm các loại hình 

như rìu, bàn mài, khuôn đúc, hòn ghè. 
Trong đó, loại hình bàn mài có số lượng 
nhiều nhất (20 hiện vật), với các diện 
mài phẳng, lõm, rãnh, kết hợp phẳng - 
rãnh, chất liệu chủ yếu là sa thạch.

- Đồ trang sức: 17 hiện vật (chiếm 
36,97% tổng số hiện vật đá), trong 
đó gồm 4 loại: vòng tay có 7 mảnh, 
khuyên tai có 4 mảnh, hạt chuỗi có 2 
chiếc, mảnh trang sức vỡ có 4 mảnh. 
Chúng chủ yếu được chế tác từ đá 
nephrite.

- Hiện vật khác: 6 hiện vật (chiếm 
13,04 % tổng số đồ đá), bao gồm các 
loại như mảnh vỡ công cụ, phác vật, đá 
nguyên liệu.

2.3.2. Đồ đồng
Phát hiện được 76 hiện vật đồng, 

chia thành 3 loại hình: 
- Công cụ sản xuất: có 11 hiện vật 

(chiếm 14,48% tổng số đồ đồng), gồm có các loại như rìu, dao, lưỡi câu, kim đồng. 
Trong đó tiêu biểu là chiếc rìu được phát hiện trong mộ táng 12.VC(11.VC.H2MR).
M4, còn khá nguyên vẹn, thuộc kiểu 
rìu lưỡi xòe cân, mặt cắt họng có hình 
lục giác, mặt thân in nổi hoa văn.

- Vũ khí: có 5 mũi tên (chiếm 
6,57% tổng số đồ đồng). Một số mũi 
tên còn khá nguyên vẹn, phần mũi có 
mặt cắt ngang hình tam giác, hình thoi, 
phần chuôi có mặt cắt ngang hình tròn, 
gần tròn.

Hiện vật đá

Trang sức đá

Hiện vật đồng
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- Hiện vật khác: 60 hiện vật đồng (chiếm 76,31% tổng số hiện vật), gồm các loại: 
mũi nhọn, dây đồng, giọt đồng, thanh đồng và mảnh công cụ đồng. Trong đó mảnh công 
cụ đồng có số lượng nhiều nhất (42 
mảnh).

2.3.3. Đồ sắt
Phát hiện được 5 hiện vật sắt, 

chúng đều bị gỉ, trong đó 1 hiện 
vật có hình dáng giống lưỡi câu, 
các hiện vật còn lại đều không xác 
định được hình dáng. 

2.3.4. Đồ gốm
Đồ gốm phát hiện trong cuộc khai quật lần này được chia thành 3 loại hình:
- Hiện vật nguyên và gần nguyên: có 62 đồ gốm nguyên và gần nguyên, gồm các 

loại hình như: đồ dùng sinh hoạt (nồi, bình), công cụ sản xuất (dọi se chỉ, chì lưới). Dưới 
dây là một số hiện vật tiêu biểu: 

+ Nồi: 3 hiện vật, còn nguyên dáng, dựng lại từ các mảnh gốm trong cụm gốm số 
2, cụm gốm 4 và cụm gốm số 5. Các nồi gốm có đặc điểm: áo gốm có màu nâu đỏ, xám 
trắng, xương gốm màu xám, mịn, chắc. Miệng loe, loe lòng máng và không trang trí hoa 
văn; thân và đáy tròn trang trí văn thừng thô.

+ Bình: 1 hiện vật, còn dáng, 
dựng từ các mảnh gốm trong cụm 
gốm số 3 và có đặc điểm: miệng 
loe, áo gốm màu nâu đỏ, xương 
gốm màu xám, khá mịn, ít pha 
sạn sỏi. Miệng loe, mép vê tròn và 
không trang trí hoa văn; vai xuôi, 
thân phình và trang trí văn thừng 
thô; đế thấp đứng, đáy có văn 
thừng thô.

- Mảnh gốm vỡ: thu được 12.685 mảnh và một số lượng lớn các mảnh gốm vụn. 
Chúng được phát hiện trong tầng văn hóa và trong các di tích hố đất đen:

+ Mảnh gốm vỡ trong tầng văn hóa: gồm 10.626 mảnh và 242,6 kg gốm vụn (0,1kg 
= 32 mảnh). Căn cứ vào đặc điểm kiểu dáng, chất liệu và hoa văn, xác định được 2 loại 
gốm chủ yếu là gốm Đồng Đậu - Gò Mun và gốm Đông Sơn.

Hiện vật sắt

Đồ gốm nguyên dáng
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+ Mảnh gốm vỡ trong hố đất đen gồm 2.059 mảnh, thuộc 2 loại gốm: gốm Gò Mun 
và gốm Đông Sơn.

- Hiện vật khác: gồm có thỏi gốm, bi gốm, mảnh chân chạc. Trong đó chiếm số 
lượng lớn là thỏi gốm (44 hiện vật). 

2.3.5. Đồ tre - gỗ
Đây là lần đầu tiên phát hiện 

được số lượng lớn các loại hiện vật 
tre - gỗ (825 hiện vật) và đều được 
phát hiện trong lớp F3b của hố đất 
đen F3, độ sâu 2,7m. Dựa theo chất 
liệu và chức năng sử dụng, chúng 
gồm các loại hình: tre, gỗ, gỗ có dấu 
vết chế tác, gỗ có lỗ mộng, công cụ 
mũi nhọn, công cụ được chế tác hai 
đầu (một đầu là mũi nhọn đầu còn 
lại được cắt vát như lưỡi rìu, có thể 
được dùng cho hai chức năng) cuốc 
(?), vỏ quả đục lỗ… Dưới đây là một 
số hiện vật tiêu biểu:

+ Công cụ mũi nhọn 12.VC.
(11.VC.H2.MR).F3b:107, khá nguyên vẹn, được làm từ thân cây bụi, màu nâu xám, 

Một số loại hình hoa văn gốm

Một số di vật bằng tre - gỗ
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mặt cắt ngang mũi nhọn hình bát giác, mặt cắt ngang thân gần hình tròn, một đầu được 
chế tác với nhiều vết cắt vát để tạo mũi nhọn, vân gỗ thấy khá rõ. Hiện vật dài 10,3 cm; 
rộng 2,4cm và dày 1,5cm.

+ Công cụ được chế tác hai đầu 12.VC.(11.VC.H2.MR).F3b:101, khá nguyên vẹn, 
được làm từ thân cây bụi, có màu nâu xám, một đầu được cắt vát xung quanh để tạo mũi 
nhọn, còn đầu kia cắt vát 2 bên tạo lưỡi hình chữ V giống lưỡi rìu. Hiện vật dài 15,8cm; 
rộng 2,9cm và dày 2,5cm.

+ Cuốc (?) 1 chiếc, ký hiệu 12.VC.(11.VC.H2.MR). F3b:105, hình chữ L, được tận 
dụng từ một phần thân cây cây bụi, có màu nâu xám, bị gãy, một đầu cắt vát tạo lưỡi. 
Kích thước: dài còn lại 27cm; rộng nhất 3,5cm và dày 1,7cm. Qua hình dáng bước đầu 
nhận định đây có thể là cuốc hoặc một công cụ hỗ trợ thu hoạch.

3. Một vài nhận xét
3.1. Về địa tầng: diễn biến địa tầng của lần khai quật này mang đặc trưng văn hóa 

Đông Sơn, tuy nhiên, do chưa đào tới sinh thổ nên tầng văn hóa của các lớp cư dân Tiền 
Đông Sơn chưa được làm rõ. Như vậy, qua 6 lần khai quật đã xác định Vườn Chuối là 
một di chỉ cư trú - mộ táng thuộc ít nhất 3 giai đoạn văn hóa Tiền Đông Sơn và Đông 
Sơn, cụ thể là: cư trú Đồng Đậu kết hợp mộ táng; cư trú Gò Mun (chưa tìm thấy dấu 
tích mộ táng); cư trú Đông Sơn và mộ táng Đông Sơn. Tuy nhiên tầng văn hóa của mỗi 
giai đoạn có độ dày không đồng đều và phân bố ở những vị trí khác nhau trên Gò Vườn 
Chuối. Các vị trí mở hố ở đỉnh gò có tầng văn hóa không dày (từ 0,2-0,7m) và mang 
đặc trưng Đồng Đậu; còn các vị trí mở hố ở sườn gò và ven gò có tầng văn hóa dày (từ 
1-1,3m) mang đặc trưng Gò Mun, Đông Sơn.

3.2. Về di tích: các loại di tích phát hiện cũng giống với các lần khai quật trước, tuy 
nhiên tính chất của một số di tích có nhiều nét mới đáng chú ý.

Có thể xác định một cách tương đối tính chất và chức năng của các di tích hố đất 
đen trong cuộc khai quật lần này. Một số di tích mới xuất lộ dấu vết ban đầu có thể liên 
quan đến mộ táng như F9, F10. Số còn lại có thể là dấu tích một khu vực lầy trũng, lắng 
đọng trầm tích bùn, chứa nhiều di vật gốm Gò Mun và dấu tích thực vật. Do bề mặt của 
đầm lầy này không nằm trên cùng một mặt phẳng nên dấu vết của nó không xuất lộ trên 
cùng một lớp đào. Có lẽ hố khai quật lần này đã mở trên một triền nghiêng của đồi, 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.

Các cụm gốm xuất lộ tập trung ở lớp đào 8 và lớp đào 9 với 10 cụm. Các mảnh gốm 
vỡ ở các cụm gốm có đặc điểm gốm áo nâu hồng, trắng xám, xương xám đen mang đặc 
trưng gốm Đông Sơn. Bên cạnh một số cụm gốm được xác định nằm trong tầng văn hóa 
cư trú, còn một số cụm gốm khác có thể liên quan tới mộ táng.
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Đợt khai quật này đã phát hiện 3 mộ táng Đông Sơn trong tầng văn hóa (2 mộ 
hung táng, 1 mộ cải táng), tuy nhiên vẫn còn một số hố đất đen (F9, F10) chưa kịp xử 
lý nhưng qua hình dáng của hố nhận thấy đây có thể là các mộ táng. Các mộ táng phát 
hiện trong cuộc khai quật này đã bổ sung thêm tư liệu và tiếp tục khẳng định, di tích 
Vườn Chuối không những là di chỉ cư trú mà còn là khu mộ táng của cư dân Đông Sơn.

Về chức năng của di tích nền gia cố (?) vẫn chưa thể xác định chắc chắn, nhưng căn 
cứ vào hiện trạng phân bố và mối quan hệ giữa di tích này với những dấu tích trong các 
hố đất đen F3 (F3a, F3b), F4… có thể đoán định, cư dân Đông Sơn đã sử dụng gốm vỡ 
lẫn đất nung để gia cố mặt bằng nơi sinh sống của mình trên triền đầm lầy có dấu tích 
văn hóa Gò Mun.

Các dấu tích động - thực vật trong đợt khai quật này, tuy chưa khai quật mở rộng 
để tìm hiểu kỹ hơn, nhưng có thể nhận thấy vị trí phát hiện là khu vực trũng thấp, đất 
bùn lắng đọng, chứa nhiều hiện vật tre - gỗ, tàn tích động - thực vật và nhiều mảnh gốm 
điển hình của văn hóa Gò Mun. Việc phát hiện các dấu tích trên đã gợi mở bước đầu để 
tìm hiểu về diện mạo cảnh quan môi trường của di tích Vườn Chuối trong thời Kim khí.

3.3.Về di vật: các loại hình di vật trong lần khai quật này cũng giống với loại hình 
di vật phát hiện trong các lần khai quật trước, duy chỉ có nhóm di vật tre - gỗ là lần đầu 
tiên phát hiện.

Đồ đá: có số lượng không nhiều (46 hiện vật) và chủ yếu được phát hiện trong tầng 
cư trú. Như vậy có thể thấy, đến giai đoạn này loại hình đồ đá đã suy giảm dần và thay 
vào đó cư dân Vườn Chuối ngày càng chú trọng tới chế tác và sử dụng đồ đồng hơn. 
Mặc dù vậy, qua quan sát dấu vết kỹ thuật trên một số hiện vật trang sức có thể thấy cư 
dân nơi đây đã biết lựa chọn chất liệu phù hợp để chế tác và trình độ kỹ thuật chế tác 
khá tinh xảo, tính thẩm mỹ cao. 

Đồ đồng: số lượng hiện vật đồng còn nguyên phát hiện không nhiều (76 hiện vật), 
phần lớn là các mảnh vỡ công cụ. Một số hiện vật đồng còn nguyên phát hiện trong mộ 
táng như rìu, mũi tên, một số hiện vật còn lại nằm trong tầng văn hóa cư trú. Qua kết 
quả nghiên cứu trong lần khai quật này và các lần khai quật trước, có thể thấy cư dân 
cổ Vườn Chuối đã biết đúc đồng tại chỗ và sử dụng các công cụ đồng trong hoạt động 
sản xuất, săn bắn.

Đồ gốm: phần lớn đồ gốm có đặc trưng văn hóa Đông Sơn, số còn lại là gốm thuộc 
giai đoạn Đồng Đậu, Gò Mun. Một số loại hình đồ đựng gốm nguyên cùng nhiều mảnh 
gốm vỡ mang đặc trưng văn hóa Đông Sơn có nhiều nét tương đồng với loại hình gốm 
Đường Cồ (Phú Xuyên, Hà Nội) với đặc điểm áo gốm màu nâu hồng, xám mốc, xương 
xám đen, chủ yếu trang trí văn thừng. Các hiện vật gốm thuộc văn hóa Gò Mun tìm thấy 
nhiều trong hố đất đen F3, chủ yếu là các mảnh đồ đựng với nhiều kiểu miệng điển hình 
của văn hóa Gò Mun.
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Đồ tre - gỗ: đây là lần đầu tiên phát hiện được hiện vật tre - gỗ ở di tích Vườn 
Chuối với số lượng khá lớn (825 hiện vật) và bước đầu nhận định được chức năng một 
số hiện vật như công cụ mũi nhọn, cuốc (?), những hiện vật còn lại chưa xác định được 
chức năng. Qua các vết chế tác và dấu vết sử dụng trên một số hiện vật gỗ cho thấy cư 
dân Vườn Chuối đã biết chế tác và sử dụng công cụ tre - gỗ trong sản xuất. Những dấu 
vết chế tác quan sát được trên hiện vật tre - gỗ cũng thể hiện sự khéo léo của cư dân cổ 
Vườn Chuối trong kỹ thuật chế tác đồ tre - gỗ.

Đồ sắt: có số lượng ít (5 hiện vật) và đều trong tình trạng gỉ sét nặng, khó nhận 
diện được loại hình, chức năng cũng như kích thước cụ thể. Tuy nhiên, sự xuất hiện 
của các hiện vật sắt trong đợt khai quật này đóng góp thêm những tư liệu quan trọng để 
bước đầu có thể nhận định rằng cư dân cổ nơi đây vào cuối thời đại Kim khí đã biết đến 
nguyên liệu sắt và chế tác đồ sắt.

3.4. Về chủ nhân và niên đại
Chủ nhân: dựa vào những kết quả khai quật lần này kết hợp với kết quả các lần 

khai quật trước có thể khẳng định di tích Vườn Chuối là di chỉ cư trú - mộ táng, cụ thể 
là nơi định cư, sinh sống và là nơi chôn cất người chết của các nhóm cư dân từ Đồng 
Đậu đến Đông Sơn.

Niên đại: cho đến nay di tích đã qua 6 lần khai quật. Những lần khai quật đầu tiên 
đều khẳng định di tích Vườn Chuối thuộc giai đoạn phát triển điển hình của văn hóa 
Đồng Đậu. Tuy nhiên, trong những lần khai quật gần đây, những lớp văn hóa muộn hơn 
như Gò Mun và Đông Sơn đã được tìm thấy.

3.5. Một số vấn đề đặt ra
Cuộc khai quật lần thứ 6 cho thấy tầng văn hóa của hố khai quật thuộc văn hóa 

Đông Sơn, tuy nhiên do hố không đào hết nên chưa biết được chắc chắn địa tầng của hố 
dày bao nhiêu, có tồn tại tầng văn hóa Đồng Đậu, Gò Mun nữa hay không? Một số hố 
đất đen có cùng tính chất (F3, F4, F6, F7, F12) chưa được xử lý tới sinh thổ, có thể các 
hố đất đen này liên quan khu vực đầm trũng, lắng đọng? 

Để làm rõ những vấn đề này, di tích Vườn Chuối cần tiếp tục được khai quật và 
nghiên cứu kỹ hơn trong thời gian tới.

========
CHÚ DẪN
(1) Cuộc khai quật di tích Vườn Chuối lần thứ 6 được thực hiện dưới sự chủ 

trì của PGS. TS. Lâm Thị Mỹ Dung, bộ môn Khảo cổ học, trường ĐHKHXH&NV, 
(ĐHQGHN).
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THE RESULTS OF THE 6TH EXCAVATION OF VƯỜN CHUỐI SITE (12/2012)

Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Hữu Mạnh

Vườn Chuối archaeological site locates in Lai Xá hamlet, Kim Trung commune, 
Hoài Đức district, Hanoi city, about 13km from center of Hanoi to the west. The site was 
discovered in 1969, and then has been 6 times excavated up to 2012. The 2012 excavation 
were undertaken by the University of Social Sciences and Humanities. 

The main purpose of this article is to present the results of the 2012 excavation. The 
results have shown a cultural stratum with only characteristics of Dongsonian residence. 
Based on the results of previous excavations, the authors think that the site, basically, has 
stratum developing continuously from Đồng Đậu, Gò Mun to Đông Sơn. Dongsonian burials 
found at Vườn Chuối show that this location was used for mortuary, besides residence. 
In addition, wooden tools and a lot of Gò Mun potsherds found in black holes also open 
suggestions to the study of this site in the future.


