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  :چكيده
آوري   هاي جمـع    با تحليل داده  .  شد  محوطة داراي آثار اشكاني شناسايي     29 در مجموع    ، اين بررسي  طي

ها بر اساس شاخصهاي محيطي شـامل ارتفـاع، درجـة شـيب، منـابع آب،                  شده، الگوهاي استقراري محوطه   
    بنـدي    ها شامل وسعت، دوره     صات محوطه ي كاربري اراضي و مشخّ    ها  تپوستة زمين، پوشش گياهي، قابلي 

و روش آماري تحليـل     ) GIS(العات جغرافيايي   سيستم اطّ ، پراكندگي و تراكم آنها با استفاده از         )گاهنگاري(
تغييـر شـيب در      ، محيطـي  يهـا   بـر اسـاس داده    . تعيين گرديد ـه و   د،  ج،  ب،  الف خوشة    اي در پنج      خوشه
 تراكم رسوبات فرسايـشي از كوههـاي مجـاور و همچنـين نفـوذ      بوده و ها از رأس به دشتهاي اطراف         دامنه
هـاي  هاي پايين، سبب گـسترش سـكونتگاه        ه منطقه و همچنين در    غربل   در شما   هاي فصلي اطراف،    شبكه
 موجود در مراتع با ارتفاع نـسبتاً بـاال از           يافزايش استقرارها  ،از سوي ديگر   . است انساني و مزارع شده   دائم  

 و سطحي بودن آثار قرار گرفته بر روي بـستر  ها سطح دريا و نامناسب براي كشاورزي، وسعت زياد محوطه  
  .است  ي دائميهات كوچ رو در اين منطقه نسبت به سكونتگاه بيانگر رشد فزايندة جمعي،يطبيع

  
  
 . استقرار، همدان، الوند،شناسي  باستان،اشكاني :ي كليديها واژه
 
 
 
مهمقد:  

    اعات الوند محـصور اسـت، قـرار    ة وسيعي كه از دو طرف به كوههاي بلند و ارتف          شهرستان همدان در طول در
محسوب ايران  شهرهاي مرتفع واين نظر جز  از و است متر   1747 حدود   ي آزاد رتفاع اين شهر از سطح دريا     ا. دارد
ي و اعتدال هوا در تابـستان،  ه به شرايط آب و هوايي خاص و نزوالت جو      استان همدان از دير باز با توج       .شود  مي

رغم  علي، اين منطقه. استيري گرديدهداراي پوشش گياهي مناسب بوده و موجب جلب دامداران روستايي و عشا
 و  بخـشي از عـشاير     اسـت، همچنـان يـيالقِ     آورده  گذشته كه موجبات فقر مراتع را فراهم       ةرويچراي مفرط و بي   

 داراي بيالن آبي نـسبتاً متعـادل و منـابع           ،اين مناطق  )47 ، ص 1373،خانيصفي و عطري( دامداران روستايي است  
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تـرين منـابع گيـاهي از نظـر           لخيزترين منابع خاك از نظر تـشكيل و تكامـل، مناسـب           آبي نسبتاً غني است و حاص     
-يشمار مـ  ات به   داري و پرورش دام و باالخره مستعدترين منطقه براي توليد محصوالت استراتژي، چون غلّ               مرتع
ي هـا   منـه ي اشـكاني دا   ها   بررسي و شناسايي محوطه    تيأدر برنامة بررسي ه   ) 12-13 ، صص 1369 قباديان،. (رود

 سـازمان ميـراث   پـشتيباني و با موافقـت و   1385 كه در تابستان  ـ شمالي كوه الوند، واقع در بخش مركزي همدان
 ي شماليهامنه و دايبخش مركز كل شد ـ ماه، انجام 2در مدت فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي استان همدان 

ـ ،هدف از اين برنامه. مل قرار گرفتبه صورت پيمايشي و دقيق مورد بازديد و بررسي كاكوه الوند   ت  تعيين موقعي
بـرداري آثـار شـامل        و شناسايي ويژگيهاي آن بر اساس مشاهدات و نمونـه         اشكاني در منطقه    هاي باستاني     محوطه
 شناخت الگوهاي استقراري، نقش منابع طبيعي ،بر همين اساس. ي بودالعات محلّآوري اطّ جمعو هاي سفال  نمونه

ها، تراكم آن، شناخت مسيرهاي ارتبـاطي و شناسـايي تبـادالت فرهنگـي بـا                  قه در ارتباط با محوطه    موجود در منط  
ة مـورد بررسـي و      زشـناختي حـو     هاي باستان    در نهايت تبيين هريك از اهداف فوق بر اساس داده          ،مناطق همجوار 

ني واقـع در منطقـه در       هـاي باسـتا   طور بررسي جغرافيايي الگوهاي استقراري و تحليل جذب محيطي مكان          همين
داراي  باستاني كـه     ة محوط 29در اين برنامه    . رود   از اهداف اين پژوهش به شمار مي       اي  نطقهارتباط با تشابهات فرام   
بقيه همراه با    و داراي آثار دوران اشكاني      تك دوره و تنها    آن    محوطة شش  شناسايي گرديد؛  آثار دوران اشكاني بود   

ت يك گورستان اشكاني بود كه بـه شـدHA-15 (        محوطة  ( يكي از اين شش محوطه       ،در اين بين  . بوددوران ديگر   
 بسياري از قبور آن تخليه شده بود ولي در اطراف يكي  كهيطوره ب ،قه قرار گرفتهمورد هجوم قاچاقچيان اشياء عتي

 1385نيز در سـال      HA-24محوطة  . ي سفالي و بقاياي استخواني باقي مانده بود       ها  گورخمرهقطعات  از گورها آثار    
 مورد كاوش قرار گرفته بود كه به سبب قرار گـرفتن در محـدودة مـورد بررسـي                   )مترجم(يكي از ما    به سرپرستي   
ي شناخته شده و قرار گرفتـه     ها  الزم به ذكر است كه محوطه      . مورد استفاده قرار گرفت    ها   در تحليل  ها  نتيجة كاوش 

و گورستان اشكاني شيرسنگي همدان به ،ها  سبب جاري بودن كاوشة هگمتانه بهدر بافت مسكوني همدان نظير تپ 
ـ   . جهت نابودي كامل در بافت مسكوني در اين پژوهش لحاظ نشده است    ط دكتـر آذرنـوش مـورد    ايـن آثـار توس

  . بازبيني و كاوش قرار گرفته است
  
دادهيآور جمعيها  و روشي مطالعاتمواد :  

 اسـت كـه از      ي محوطة دوران اشـكان    29 طور كه گفته شد شامل     ن پژوهش هما  ني در ا  ي مطالعات يها  داده
 ة شامل، تپ29 تا 1شماره از ب ي به ترت آثارن  يا.  است شناخته شده  در منطقة مورد مطالعه      يداني م يق بررس يطر
 وطـة محد امزاجـرد،    ي گورستان جد  محوطة كسن،   ينيستيا ةتپ،  ازيپ   ده ة مروان، تپ  ةنگجه، تپ ي ةتپخان،    يورداهللا

ـ ،  بالغ   مرتع ةتپ،  هآلخان تپ ،  هكول تپ ،  دانيچه خرابه س   آغ ة، تپ ه خندان تپ  ،آباد  بهرامگورستان   بـالغ      مرتـع  ةتپII ،
ـ  يپ،  IIIه  سه تپ ي، پ II هسه تپ يه، پ سه تپ يپه،  لدرتپي، گ  IVلو  لو، كپك    كپك ياگورخمرهگورستان  ،    IIلو  كپك ه سه تپ

V ية ح ، تپ لفان،  ياد، قبرستان   آب   حسن ةدره، گاوتپاكمر، گورسـتان   ي سـ  يمية پشت سد اكباتان، گورسـتان قـد       تپ
  .  استIIIلفان ي ةتپ و IIلفان ي ةتپ شادمان، ياشكان

صـورت  ه   را ب  ي مكان يها   است كه داده   ي ابزار GIS.  انجام گرفت  GISكمك  ن پژوهش با    يها در ا    ل داده يتحل
العات اطّ(از  ين العات مورد صورت مستقل شامل اطّ   ه  ه ب ي هر ال  .كند يل م يره و تحل  ي، ذخ ي طراح ، مستقل يها  هيال
ـ ) هـا  مانند رودخانـه (شكل خط ه  ب،)ي باستانيهامحوطهمانند (شكل نقطه   ه  ب) ينيب  شي پ ي در مدلها  يطيمح ه و ب

ـ     ي رس ياست، كه برا  ) ها و مراتع  خاكبه  العات مربوط   مانند اطّ  (يشكل اشكال چند ضلع    ه دن به اهداف مختلف ب
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ش، ي نما ي برا يات مخصوص يب آنها، عمل  يو از ترك  شده   وارد   ،ستميات معلوم، در س    و با مختص   يتاليجيصورت د 
 ي سـاختار  ة آنها، امكـان مـشاهد     يع مكان يها براساس توز    دادن داده با سازمان . رديپذ  يل صورت م  يسنجش و تحل  

ن يـ  ا GIS .شود ميفراهم  ها    انتقال داده و  رده  ار گست ي بس ي مطالعات يها در واحدها     داده ةديچيها، درك روابط پ     داده
ـ   يكـ يزي ف يهـا   طي و محـ     پهندشت يكيزي ف يها  سازد كه جنبه    يامكان را فراهم م    ه و  يـ  ته يصـورت رقـوم   ه   آن ب

ر آن مـورد    يشـت و نظـا     استفاده از پهند   يها  ، انتخاب مكان استقرار، نحوه    ي مكان ير درك رفتارها  ي نظ ييندهايفرا
  )Maschner, 1996; Kvamme, 1999; Aldenderfer, 1998 Wheatley and Gillings, 2002:نك( رديپردازش قرار گ

ي شمالي كـوه الونـد      ها   شامل بخش مركزي شهرستان همدان است كه در امتداد دامنه          ،منطقة مورد بررسي  
در پايان  ها  محوطهاز كلّ.  دهستان از دهستانهاي بخش مركزي است 7 شامل   ،اين محدوده ) 1نقشة. (قرار دارد 

 بعـد از آن     شـد و   محوطـه شناسـايي      8 تعـداد    ،در اين دهستان  . بيشترين تعداد در دهستان هگمتانه قرار دارد      
  )1جدول . (ي سنگستان، الوند كوه شرقي و غربي، ابرو و گنبد قرار داردها بيشترين تعداد به ترتيب در دهستان

  
  ستانهاهاي شناسايي شده در  ده تعداد و درصد محوطه : 1جدول 

  درصد نقاط  نقاط  نام دهستان
  8/13  4  الوند كوه غربي
  8/13  4  الوند كوه شرقي

  5/27  8  هگمتانه
  8/20  6  سنگستان

  8/13  4  جيحون دشت
  5/3  1  گنبد
  8/6  2  ابرو
  100  29  كل

  

  
 ها در شهرستان و استان همدان پراكندگي محوطه: 1نقشة 
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صـورت  ) كـاوش شـده   (هاي سفال و بعضاً مطالعات گذشـته          ه بر اساس بررسي نمون    ها  بندي محوطه   دوره
 امكـان تفكيـك دقيـق       ،هـاي مختلـف     دليل شباهت فراوان سفالهاي محوطه    ه  هرچند در مواردي ب   . است  گرفته
 در  هـا   دي در مخـدوش كـردن داده      نمايد و نياز بـه كـاوش دارد، زيـرا عوامـل متعـد              بسيار مشكل مي   ها  دوره

ي هـا    بـر اسـاس دوره     هـا    محوطه ،گرفته  با اين حال بر اساس مطالعات صورت      . ستر ا هاي ميداني مؤثّ    بررسي
  :اند هموجود در آن به چهار گروه زير تقسيم شد

هـا شناسـايي       محوطه كلّ% 6/20 يعني   ، محوطه 6يي كه داراي دوران فقط اشكاني هستند، در         ها  محوطه  -
نگرديـد و   رهاي حاصل از بررسي ميس    طالعة نمونه هاي قديم، مياني و جديد آن، تنها با م          شد و تشخيص دوره   

ـ     مستلزم انجام عمليات كاوش است تا بتوان در خصوص دوره          ا در بندي آنها با اطمينان بيشتري سخن گفت ام
  .ر گرديدها اين امكان ميسچند مورد با مقايسة تطبيقي سفال

بـه صـورت    در آن تـشخيص داده شـد،         ،ي بعد يها   همراه با دوره   يدوران اشكان آثار   هايي كه     محوطه  -
، يعالوه بـر دوران اشـكان      ها  ن محوطه ي شده در ا   يي شناسا يها  شتر دوره يب .دست آمد ه  بمحوطه   17ا در   مجزّ

ز يـ  نيساسـان  مـشكوك بـه دوران   ي آثـار ي داراها  از محوطهيهرچند كه برخ . استيمربوط به دوران اسالم   
-ي كه معموالً در بررسـ     ين دوران با دوران   ي ا يهاك سفال يازه و نزد  ش از اند  يا به جهت تشابه ب    ام. وجود دارد 

الزم . مي كرد يف معرّ يها را اشكان  گونه محوطه نيشود، ا ي م ي معرف يساسان -ي با نام اشكان   ي باستان شناخت  يها
  . ها استگونه محوطهني در اينگارهيازمند انجام كاوش و الي ن آنهاينگارق گاهيص دقيبه ذكراست كه تشخ

ـ  يها   همراه با دوره   يدوران اشكان آثار   يي كه ها    محوطه  -  1 تنهـا  اشـكاني در آن وجـود داشـت         ش از   ي پ
 يعنـ ي ،ن محوطـه  يـ ا. عصر آهـن بـود     ي، دارا ين محوطه عالوه بر دوران اشكان     يا.  تشخيص داده شد   محوطه

الزم بـه ذكـر     ) 1385،رجممتـ . ( شـده اسـت    يبند دوره ،در آن  انجام گرفته    يها كاوش يلفان بر مبنا  يقبرستان  
   .ز وجود داردي نيك قبرستان دوران اسالمي ،ن محلي ايكياست كه در نزد

 ها  ن محوطه يا. مده است آ  دسته  ب محوطه   5از  ش و پس از آن      ي پ يها   همراه با دوره   يدوران اشكان آثار    -
شـامل  ، ي تا دوران اسـالم   خيز تار ش ا ي پ يها از زمان  ير گاهنگار يك س ي هستند كه معموالً     ييها  شامل محوطه 

-يم  را در بر   ي اسالم رمتأخّانه و   يمقرون   ه تا يل و قرون او   يخيآهن، دوران تار   ، مفرغ، عصر  يدوران مس سنگ  
  )2نقشة (. رديگ

دليـل،  ت ساكن در آن منطقه باشد، به همـين          تواند نشانگر جمعي    از آنجا كه وسعت هر محوطة باستاني مي       
ـ ) 1نمودار. (هاي گوناگوني از فرهنگ ساكنان آن باشد        ف جنبه عرّتواند م   ي وسيع مي  ها  محوطه ه آگـاهي از    البتّ

 نيازمند انجام عمليات كاوش است تا بتوان بر اساس مستندات دقيق نسبت به شناسايي و مطالعـة                  ،اين مسايل 
 از نظـر    تـوان  مـي  را   هـا    محوطه ،رحال ه به. هاي مختلف زندگي اجتماعي مانند نظامهاي جامعه پرداخت         جنبه

ـ  5000ي داراي وسـعت تـا       هـا   محوطـه : هاي زير قـرار داد    وسعت در گروه   62ع، كـه از ايـن لحـاظ          مترمرب %
 وسـعت  ؛ها  محوطهكلّ% 13/24ع شامل   مترمرب15000 تا 5000 وسعت ؛گيرد ميها در اين گروه قرار     محوطه
ـ    30000 وسـعت   ؛ %34/10ع شامل    مترمرب 30000 تا   15000 60000در ايـن بررسـي تـا        (  ع بـه بـاال     متـر مرب 
15000ر  ها داراي وسعتي زيـ       محوطه كلّ% 86بنابراين  .  محوطه شناسايي شد   1كه از اين گروه فقط      ) عمترمرب 
  . هكتار است6هاي شناسايي شده  اكثر وسعت محوطه الزم به ذكر است كه حد .ع هستندمربمتر
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  طقهبندي در من ها از لحاظ دوره پراكندگي محوطه: 2نقشة

  
  در منطقة شمال الوند) عمربمتر(ها از نظر وسعت توزيع محوطه: 1نمودار
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وسعت محوطه ها

  
  

  :ي شناسايي شدهها  با محوطهيطي محيرهاينسبت متغ
   ها از نظر فاصله از منابع آب  محوطهيت مكانيموقعـ 1

ن ي مهمتـر   بـه منـابع آب از      ين دسترسـ  يمتـأ .  است يانسان در طول دوران زندگ     يازهاين ن يتر  يآب از اساس  
ت يوضـع . گـردد   ي ادوار گذشته و حال محسوب مـ       ي سكونت انسان در تمام    يها  ل محوطه ير در تشك  عوامل مؤثّ 

 ينيرزمي زي از نظر منابع آبي جاري به آب نسبتاً مناسب است و عالوه بر وجود آبهاي منطقه از نظر دسترسيعموم
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ـ   . شـود   ي م يد رودخانه زهكش   متعد يها  هط شاخ  توس ، مورد مطالعه  ة منطق يطور كلّ ه  ب.  است يز غن ين ه بـه   بـا توج
-خـت يرهـا از نظـر        ب در دامنه  ير ش يياز آنجا كه تغ   . اد است يز ز ي آن ن  يفاق و اتّ  ي فصل يها  اد، تراكم شبكه  يب ز يش

 ي از كوههايشيتراكم رسوبات فرسا. گردد ي مي اطراف منتهيب از رأس به دشتهاي به صورت كاو بوده، شيشناس
ن، يي پـا  يها  ه در ني در شمال شرق و جنوب شرق منطقه و همچن           اطراف، ي فصل يها  ن نفوذ شبكه  يچنمجاور و هم  

 ،ن عالوه بر موارد فـوق     يبنابرا) 24، ص 1381،يميابراه(.  و مزارع شده است    ي انسان يهاسبب گسترش سكونتگاه  
ـ   مورد ربازيكننده از د    نييك عامل تع  ي آن به عنوان     يها   و شاخه  يقره چا رودخانة   ن يـي  و در تع    ه انـسان بـوده     توج

 6 است كه    يا ن مهم به گونه   ينسبت به ا   ها   محوطه يريت قرارگ يموقع.  دارد ي نقش محور  ، منطقه ي استقرار يالگو
 محوطه معادل 8.  منابع آب قرار گرفته استيمتر 800   كمتر ازة در فاصلي مورد بررس يها   محوطه كلّمحوطه از   

 در فاصـلة  % 3/48 محوطه معادل    14 از منابع آب،     يمتر1600 تا   800 فاصلة   يق دارا در مناط  ها   محوطه كلّ% 5/27
  )3ة نقش(. قرار گرفته است ي از منابع آبي متر6200 تا 3200ك محوطه در فاصلة ي و يمتر 3200تا  1600
  

  
  ها براساس فاصله از رودخانه در منطقة مورد بررسي پراكندگي محوطه: 3 نقشة

  
  :اياز سطح در ها از نظر ارتفاع  محوطهيت مكانيموقعـ 2

 ي و پراكنـدگ   يت مكان يست و موقع   متر ا  2000 يباال تا   1600ن  يبا  يشده از سطح در    ي بررس منطقةارتفاع  
  :ن شرح استي منطقه به ايها از نظر توپوگراف محوطه

 .شـوند يمحـسوب مـ    ي و زراعـ   يتي جمع  مهم يها  به عنوان كانون    متر 1800 تا   1600ارتفاع   ي دارا مناطقِ
 ي منـاطق  و تند و دشت هموار قرار دارنـد  يها  يخوردگنين چ يدر واقع ب   متر   2000 تا   1800 با ارتفاع    يمناطق
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 ييكوهها ،ن مناطقيدر ا .است تنگ يها هد و دريش شدي تند، فرسايهابيش يدارا متر به باال 2000ارتفاع با 
ـ  ي است و ارتفاع   ي و دگرگون  ينس آنها آهك   كه ج  وجود دارد ز  ي ت يها  هاد و قلّ  يبا ارتفاع ز    متـر،   2500ش از   ي ب

 ي اسـت و در برخـ      ي سـنگ  ي غلبه با رخنمونهـا    ،ياز نظر توپوگراف  . درصد دارند 100ش از   ي تا ب  40ن  ي ب يبيش
ل يـ  هستند كـه بـه دل      يدار   آهك ي، خاكها  خاكها نيا ؛شود  يافت م يز  ي ن ي كم عمق و سنگالخ    يقسمتها خاكها 

 براي تند   يبهايز ش يد و ن  يش شد ي و فرسا  ياهي و گ  ي در منطقه مانند فقدان پوشش خاك       موجود يها  تيمحدود
 مناسـب   ي كـشاورز  ي خاك برا  ل عمق كمِ  ي به دل  يطور كلّ ه   و ب  هستندت  داراي محدودي ل خاك مناسب    يتشك

  )78، ص1355 ،ينبو(. نديآي همچون سنگ مادر به حساب م،ن خاكها به علت نارس بودنيا. ستندين
ا واقـع   يـ  متر از سطح در    1800 تا   1600 با ارتفاع    ي در مناطق  %8/44 يعني ،ها  شتر محوطه يبصد  درن  يرابناب

 ي را در خود جـا     يزي حاصلخ يهم رفته اراض   ي هستند كه رو   ي مرتفع ن مناطق به مثابة فالت نسبتاً     يا. اند  هشد
ـ   مه   اسـتقرارها  ي برا ي مناسب يطيمح  ستيط ز ين قسمتها شرا  ياند در ا    داده يبـرا را   يط مناسـب  ي بـوده و محـ     اي 
الفع2جدول . ( فراهم ساخته استي و دامداري مختلف از جمله كشاورزيها  ساكنان در عرصهيتهاي(  

  
  ها از لحاظ ارتفاع در منطقة مورد بررسي ت مكاني محوطهموقعي: 2جدول 

  درصد نقاط  تعداد نقاط  )متر(ا يارتفاع از سطح در
1800 -1600  13  8/44  
2000 -1800  11  38  
  2/17  5  2000 يباال

  100  29  كل
  
  : مختلفيبهايها در ش  محوطهيت مكانيموقعـ 

  :ن شرح استي مختلف به ايبهاي در درجة شها  محوطهيريت قرارگيوضع
 9 تعداد   ، را به خود اختصاص داده     منطقه از كل    يا  بخش عمده كه    درجه، 2 تا   0ب  يزان ش يم يمناطق دارا در  

ن يا.  است يالبي و س  يا   رودخانه ي رسوب يها  پ دشت يت دو   ي دارا ييهانين زم ي معموالً چن  .شد ييشناسامحوطه  
ـ  يبيبـا شـ   در محدودة اسـتان همـدان        هزار هكتار    103به مقدار   گونه دشتها     درصـد از    26/5 ، درصـد  0ــ 1ن  ي ب

 تا  2ب  يش درز  ين محوطه   9تعداد   )98، ص   1383 فر،يبهار (.مساحت كل استان را به خود اختصاص داده است        
ك ي را از    منطقهن دو   يشود و اگر ا    ميپ دشتها محسوب    يك به ت  يز نزد يب ن ين مقدار ش  ي ا .اند  هقرار گرفت  درجه   5

ن و ياز به زمـ ي كه نيي استقرارهاي برا ووجود آمدهه ه بين دو ناحياستقرارها در ازان ين ميشتريم بينوع حساب كن 
 6ب  يشـ  يمنـاطق دارا  . رسد مينظر  ه   ب ي منطق ين نواح يخود هستند ا   يها  دن رمه ي و چران  ي كشاورز يمراتع برا 

 79/9 ، هـزار هكتـار    191 در حـدود     يمـساحت بـا     ها    هپ تپ يت. است   داده ي محوطه را در خود جا     8 ، درجه 15تا  
را پوشـش داده     درصد استان    93/24  هزار هكتار،  486 مساحت   با ،پ فالتها يتهمدان و   درصد از مساحت استان     

 و بـاالخره   قرار نداشتتند   درجه 20 تا   16ب  يش شده در    يي شناسا يهاچكدام از محوطه  يه )98 ، ص همان. (است
  . است  دادهي محوطه را در خود جا3تنها  ، درجه31 تا 21ب يش زاني ميمناطق دارا
. شدافت ن ي ين نواح ي در ا  اي  هچ محوط يا ه ام درجه است    31ش از   يب ب ي ش يز دارا ي ن ي بررس منطقة از   يبخش

ن مناطق يا ،يطور كلّ ه  با  ام يها  ط شاخه  توس ـ  . شود  ي م يد رودخانه زهكش   متعد اد، تـراكم   يـ ب ز يه بـه شـ    با توج
 بـه صـورت   يخت شناسيرها از نظر    ب در دامنه  ير ش يياز آنجا كه تغ   . اد است يز ز ي آن ن  ي و اتفاق  ي فصل يها  شبكه
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ـ . گـردد   ي مـ  ي اطراف منته  يب از رأس به دشتها    يكاو بوده، ش    مجـاور و    ي از كوههـا   يشيـ راكم رسـوبات فرسا   ت
ن، سـبب   يي پـا  يهـا   ن دره ي در شمال شرق و جنوب شرق منطقه و همچن           اطراف، ي فصل يها  ن نفوذ شبكه  يهمچن

ـ   ) 24، ص 1381،يميابراه(.  و مزارع شده است    ي انسان يهاگسترش سكونتگاه  ـ   بـه   ه  بـا توج ش از  ياختـصاص ب
ن يب مناسـبتر يزان شـ يـ ن ميـ  كه اييدرجه، از آنجا15ب تا ي ش يدارا شده به مناطق     يي شناسا يها  محوطه% 6/89
، بهبـود   يطير مح ي و غ  يطيط مح ير شرا ي است، در صورت مساعد بودن سا      ي كشاورز يتهاي انجام فعال  يب برا يش

ـ  ياهيـ ه به پوشـش گ     توج با.  را به دنبال دارد    ي محصوالت كشاورز  يفي و ك  يش كم يافزا زان يـ م ،يط اسـتپ   متوس
ط  متوس تي قابل يافته و دارا  يش  ي فرسا ،هي ناح البها،ي خاك و وجود س    ي عمق يها  تياد، محدود ي ز ةزيب، سنگر يش

 يحوان ن يا. است و چراگاه    يط جهت درختكار   متوس ياهي پوشش گ  ين دارا ي همچن . است ي چراگاه يبرداربهره
 )4نقشه () 86، ص 1382،يخسرو تهران(. ز مناسب استيجاد باغ ني ايبرا

  

  
  هاي مختلف در منطقة مورد بررسيها در شيب نحوة قرارگيري محوطه: 4نقشة 

  
  ها در شيبهاي مختلف در منطقة مورد بررسي قرارگيري محوطه: 3جدول 

  درصد نقاط  تعداد نقاط  )درجه(ن يب زميش
2 - 0  9  31  
 5 - 2     9  31  

15-6    8  6/27  
20- 16  0  0  
31-21  3  4/10  

  100  29  كل
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  :يميت اقلي از نظر وضعها طهت محويوضعـ 
ن به ي و ااند ه واقع شدمجموعهك ي همه در يمي شده را از لحاظ اقليي شناسايها ت محوطهي موقع،يبه طور كلّ

ها  همة محوطه ،ن نظر ياز ا . ن منطقه است  ي ا يميط خاص اقل  ي كوه الوند و شرا    ي شمال يها   در دامنه  يريگلحاظ قرار 
ـ ، باشـد هوجودآمده  ب،ي دامنة بررسيكوچكل يدلبه تواند   مين مسأله   ي ا ورد  يگيمه خشك قرار م   يم ن يدر اقل  ا در  ام

 بـه عنـوان   ن گونـه منـاطق  يـ ا )5نقـشة  (. صادق باشـد ز ينق طة مناي در مورد بقيين الگويد چنيتر شا عياس وسيمق
 تا  ي در موارد  ين، حتّ يي سرد و با درجه حرارت پا      ي زمستان يدارا به شمار مي آيند و     ي مساعد كوهستان  يها  استپ

 اغلب به صورت برف     ،ينزوالت جو .  است يالقيي اغلب خنك و     يرصفر و تابستان  يگراد ز يدرجة سانت 25ش از   يب
يليم 300ط حدود است كه به طور متوسن يگر اي ديهايژگياز و. متر در سال برسديليم600تواند به  ميا متر است، ام

  .دهد يل مي كشور را تشكي چراگاهيبردار گاه بهرهين جايتر  عمدتاً مناسبن است كهي ا،ينواح
  

  
  ها از نظر وضعيت اقليمي منطقه جايگيري محوطه: 5نقشة 

  
  : منطقة شمال الوندع در مراتعي از نظر توزها ت محوطهيموقعـ 

ن منطقـه را    يـ  ا ي مرتعـ  ياهـ يژگيم و ي بخـواه  گـر ا.  است ي خاص يهايژگيو ي دارا  ي از نظر مرتع   ن منطقه يا
مـورد اسـتفاده قـرار       ي و كشاورز  ي كشت آب  ي كه در حال حاضر برا     يينهايصورت زم  نيم در ا  يكنيبند رجهد
زرع و  يـ  خـشك و لـم       يمراتـع و اراضـ    ،  ي مرتعـ  ياراضـ راتع حـال حاضـر را       ، م يرمرتعيبا عنوان غ   رديگيم

ن اسـت كـه   يـ  ا،يبندن طبقهيت اعلّ. ميكني ميبند طبقهمرتع خشكبه عنوان  ارتفاعات با پوشش سنگالخ را      
 ي دارا يشـوند زمـان   يخـشك محـسوب مـ      مراتـع    وا جز ي و   ير مرتع ي كه در حال حاضر غ     ييهانيمطمئناً زم 

ـ  ير به سبب چـرا    يص در پنجاه سال اخ    خصوه   ب يط كنون يا در شرا  ام بوده   يط خوب يشرا ـ روي ب ه و اسـتفادة    ي
بهـا و   يزان تخر يـ ص م ي تشخ ي برا يار مناسب ي مع ر كرده و از آنجا كه     ييها تغ نين زم ي چهرة ا  ،يدرست از اراض  ان
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 اسـتان همـدان     يط سازمان مراتـع و جنگلهـا       را كه توس   ي امروز يهايبندمي وجود ندارد تقس   يني زم يمرزها
  : ن شكل استي بديم بندين تقسيا. مين پژوهش قرار داديمالك ا ،صورت گرفته
ـ     در  قرار دارند كه   يمراتع ها در    محوطه كلّ% 1/24 ،در مجموع  ر يـ غ( اسـت    يحال حاضر مناسب كشت آب

، در محوطـه  11 ي مرتعـ ياراضـ  در  ؛ است شدهييشناسا محوطه 5 )ير مرتعيغ (يدر مزارع كشاورز  . )يمرتع
 5ز  يـ ن ي سنگالخ يهانيزرع و زم  ي  خشك و لم   ياراضدر   ، محوطه 1  كه در حال حاضر خشك هستند      يمراتع

. .. در حال حاضر به عنـوان درختـزار و           ي اراض هنگوني كه ا  الزم به ذكر است    )8جدول( . شد ييشناسامحوطه  
در مراتـع خـشك و   % 7/20، ير مرتعيغدر مناطق % 3/41 ها  محوطهن از كلّ  يبنابرا. رديگيقرار م مورد استفاده   

 ي كشاورز يا كه در حال حاضر بر     ييهاني از زم  ياگر بخش بزرگ  .  قرار گرفته است   ي مرتع يز در اراض  ين% 38
ـ    ي نه چندان دور، به عنوان مثال        يرد در زمان  يگيده قرار م  مورد استفا  ـ  يك قـرن پ  ي مرتعـ  ي از اراضـ   يش، جزئ

ـ  ي مرتع ي در اراض  ها   از محوطه  يم كه بخش بزرگ   يشو ميه  م، متوج ي محسوب كن  منطقه ط بـه بـاال قـرار        متوس
ـ  يدارن منطقه به گله   ي ا يه استقرارها وجن ت يتواند مب  مين موضوع   يرد و ا  يگ مي ـ  ش  ي ب يه بـه كـشاورز    از توج 

ث يـ ن حيـ د از ايـ  باي اشـكان يهارن اسـتقرا يكند، بنابرا ميد يين موضوع را تأ   ي ا ،يطيط مح يكه شرا  باشد، چرا 
 و  ي كـشاورز  ي اراضـ  يها   نقشه يم با بررس  يگر اگر بخواه  ي از طرف د   )7نقشه  (. رديقرار گ خاص  ه  مورد توج 

و در واقـع آن را  م يبپـرداز ) يفعل (ي كشاورزيراتع و اراضتر به مقي به طور دقين اراض ي موجود ا  يهاتيقابل
مـه  يكـم تـا ن     ي محوطه صرفاً در مراتع با پوشـش نـسب         11 مجدداً همان  ،ميم كن ي تقس ي كوچكتر يها  به شاخه 

م قـرار   يـ  د ي زراع ي و اراض  انها، تاكست ي كشاورز ي در اراض  ها   محوطه يباق. رديگ مي قرار   مه متراكم يمتراكم و ن  
  )6نقشة و  5 و 4 به جدول :كن. (رديگيم

  
  شمال الوند  از نظر توزيع در مراتع منطقةها ت محوطهموقعي: 4جدول 
  درصد نقاط  تعداد نقاط   در حال حاضري اراضيكاربر

  1/24  7  )ير مرتعيغ (يكشت آب
  38  11  )ي مرتعياراض(مرتع 

  2/17  5  )مرتع خشك) (زرعيلم ( خشك ياراض
  5/3  1  مرتع خشك 

  2/17  5  )ير مرتعيغ (يشاورزمزارع ك
  100  29  كل

  
  شمال الوند منطقة تهاي مختلف در از لحاظ قرارگيري در اراضي با قابليها ت محوطهموقعي: 5جدول 

  درصد نقاط  تعداد نقاط   در منطقهي اراض يها تيقابل
2/17  5  مه متراكمي نيط با پوشش نسبمراتع متوس  

  6/20  6  مه متراكمين كم تا يف با پوشش نسبيمراتع ضع
  6/20  6  )مخلوط زراعت و باغ (يزراعت آب

  8/13  4  رمثمر و تاكستاني مثمر وغي درختيها مجتمع
  8/13  4  مي مرتع و ديمخلوط كاربر

  8/13  4  مي دي زراعياراض
  ~100  29  كل
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   از نظر توزيع در مراتع منطقة شمال الوندها نحوة قرارگيري محوطه: 6نقشة 

  
  :ن در منطقة شمال الونديب پوستة زمي از نظر تركها محوطهت يموقع
انگر يـ  است كه نوع و جنس آنهـا ب        يباتي ترك ي دارا يشناس و سنگ  يشناسختين ر ين منطقه به لحاظ زم    يا
ن پژوهش، در يدگاه اين مسأله از ديت اياهم. طول زمان است به ساكنان آن در ي آنان و نوع بهره ده    يتهايقابل

 الزم يهالي و پتانسي نوع كاربر،ن در سكونتگاه مورد نظري پوستة زم  يبات ساختار ي با مطالعة ترك   آنجاست كه 
ة يـ نظر گـرفتن كل   و دري استقراري الگويب در بررسين ترتي از آن منابع مشخص شده و بد      يبردار بهره يبرا
 از  اي  همنطقـه در هـر برهـ      ن  يـ  ساكنان ا  يشتي و مع  ي اقتصاد يهايي ما را درجهت توانا    يعي و طب  يطيط مح يشرا

 ي سـفالگر  يها فراهم آوردن بستر الزم برا     تين قابل ين ا ي از مهمتر  يكيبه عنوان نمونه    . سازد مي رهنمونزمان  
 و يبنـد مي تقـس هدر ادامه ب . استي مسكونيها جاد سازهي اين مصالح الزم براين خاك مناسب و همچن   يو تأم 
  : شودي پرداخته مينواحن يااز ح ساختار هركدام يو توض ها ع محوطهيتوز

 مواد مذاب ز اين نواحيا. است گرفتهي جاها ه محوط كلّ% 6/27 ي تحت پوشش بازالت آذرآوار    ينواحدر  
 اسـت   يالي و س  يعيماگما مادة مذاب طب   . نديگوينها ماگما م   به آ  ياند كه در حالت كلّ    افتهيل  ين تشك يدرون زم 

 از  يعـ ين سـنگها بـه طـور طب       يا) 18، ص 1383 زاده،شيدرو(. ديآ مين به وجود    ي سنگ آذر  ،كه از انجماد آن   
توان  مي ي از لحاظ كاربرد)46 ص،همان. (اند هافتيل يت، فلدسپات و كوارتز تشكيژه گرانيها به ويمجموعة كان

 شش سنگ تحت پويدر نواح .شود ميافت يوفور ه ن منطقه بي ا يلّ مح يهاها در سفال  يكان گونهنيگفت كه ا  
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ـ آهك  ي سـنگ آهكـ  ي حـاو ،ين نواحي ا.است  شدهيي شناساين نواحي ادرها  محوطه% 7 يسنگ آهك مارل  
 ,Brookfield,2004. (ل شـده اسـت  ي تبدي رس اضافه شده است و به سنگ آهك مارلياست كه به آن مقدار

p.24 (قابل ،ين نواح ي ا يخاكها ي آتشفشان يخاكسترها تحت پوشش    يدر نواح . ت ساخت سفال را دارا است     ي 
 هستند كـه    اي  هوستي به هم پ   ي آذرآوار يها   سنگ ها   توف .دارد قرار  محوطه 1يعني ،ها   محوطه كلّ% 4/3 )توف(
ن ي كـه از چنـ     ي مواد ،لين دل يبه هم .  خاكستر هستند   معمول كوچكتر و در حد     ات آن از حد   ن اندازة ذر  يانگيم

 ي مواد آتشفشان  ين مواد بر اثر دما    يا.  است يياالب يكنندگ و ش  ي استحكام و ترد   ي ساخته شود دارا   ييهاخاك
   )345، ص1383 زاده،شيدرو(. نديآيز درميا زرد ني ي به رنگ قرمز آجريگاه

ن يـ  ا .داردقـرار    هـا    محوطه كلّ% 4/3 يعني ، محوطه كي )كيدا (ي نفوذ يها   تحت پوشش توده   ينواحدر  
تـوان بـه   ي مـ  ين نـواح  يـ  ا ي سنگ يهااز نمونه . ديآيوجود م ه  در اثر نفوذ ماگما در شكافها ب       ي نفوذ يهاتوده
 ي در صنعت ساختمان ساز    ياري بس ين سنگ در حال حاضر كاربردها     يا) 268، ص همان. (ت اشاره كرد  يگران
 ينواحدر . رفته است ميكار ه  به عنوان مصالح در ساخت و سازها بيخين سنگ در دوران تار يقطعات ا . دارد

 ،ين نـواح  يـ ا .داردهـا قـرار     كـل محوطـه   % 8/13 يعنـ ي ، محوطـه  4،ي رسوب ي آبرفت ياه  تحت پوشش پادگان  
. انـد  هح بـرده شـد   مـسطّ يجا شـده و بـه مكانهـا     ه جاب ها   هستند كه در اثر حركت رودخانه      ي رسوب يها  آبرفت

 ي بـرا  ي مناسب يمحلها،  يمناسب، همراه با مواد مغذّ     ي با داشتن خاكها   ين نواح ي ا )78، ص   1368 ،يچهراز(
  . آل استدهيااجتماعات گذشته  ي كشاورزي زندگي براين نواحيا. روند ميشمار ه ب يكشاورز
 . قـرار دارد   ها   محوطه كلّ%  8/13 يعني ، محوطه 4ز  ين يات خرد شدة آذرآوار    ذر ، تحت پوشش  ينواحدر  

-شيـ درو. (شـوند  مي رون پرتابي هستند كه از دهانة آتشفشانها به بي مواد آذرآوار  يز دارا ي ن ين گونه نواح  يا
لت و  ي خاكستر، توف، ماسه، سـ     يرتهاصوه   پس از خروج از دهانة آتشفشان ب       ن مواد يا) 381، ص 1383 زاده،

  .  مناسب هستند،تيفي با كيها نهي ساخت سفاليار برايد كه بسيآ ميرس در
 ي دارا تيدريـ پس و ان  يـ  ژ يسـنگها .  محوطه قرار گرفته اسـت     5،  تيدريپس و آن  ي تحت پوشش ژ   ينواحدر  

ز يـ  ن يعي وس يو كاربردها  هستند   يادي ز يت اقتصاد ي اهم ين سنگها دارا  يا.  هستند يري تبخ يهاساختمان و بافت  
  نيـز  مي دوران قـد   ين در مطالعات آب و هوا     ي همچن ؛ هستند ي نفت يهاداني م  از اجزاء مهم   يري تبخ يها  هيال. دارد
ن يي پـا ي حرارت بـاال و رطوبـت نـسب   ة كه درجيي جا؛ خشك مربوط هستند  يدند، چون آنها معموالً به نواح     يمف

 و  ين سنگها به جهت نرمـ     ي ا )342، ص 1385 تاكر،. ( است يزان بارندگ يشتر از م  ير ب يزان تبخ ين م ياست و همچن  
شـدند،  يوارها كار گذاشته م   ي در بدنة د   يعت دارند در دوران گذشته به عنوان مصالح ساختمان        ي كه در طب   يانعطاف

ـ  كاربرد دار  ها   آماده در سازه   يد و همانند خشتها   نشو مي شكسته   يچرا كه به راحت     تحـت پوشـش     ينـواح در  . دن
ن يـ ا.  قـرار دارد هـا   محوطـه كلّ% 3/10 يعني ، محوطه3 ،يسنگ آهك مارل ـ  اي هسنگ آهك ماس ـ  سنگ آهك

 و  جـز   ل شده و  ي تبد يو به سنگ آهك مارل      رس اضافه شده   يكه به آن مقدار    است   ي سنگ آهك  ي حاو ،ينواح
 فـوق العـاده   ي در تماس با آب چـسبندگ ين نواحي ايخاكها) Brookfield, 2004, p. 24( .است ي رسوبيسنگها

 ي مناسـب سـفالگر    ، و خـاك آن    ي معمـار  ي كاربردهـا  ي مناسب برا  ،ن مناطق يسنگ آهك ا  . كنند ميدا  ي پ ياديز
ن يبستر ا .  قرار دارد  ها   محوطه لّك% 4/3 يعني ، محوطه 1،   ماسه سنگ و كنگلومرا    ، تحت پوشش  ينواحدر  . است
م ي قـد ي و رسـوب ين دگرگـون يـ  آذري كـه از سـنگها  اند هل شد ي تشك ياتا ذر ي ي آوار يسيلي از رسوبات س   ينواح

ات درشت ماسه سنگ    توان به ذر   مين بسترها   يل دهندة ا  ي تشك از مواد ) 33، ص 1385 ،تاكر. (اند  هسرچشمه گرفت 
  . استي مصارف معماريز مناسب برايه نيحن ناي ايسنگها. اشاره كردس يليو س
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 ها در بسترهاي زمين شناختي قرارگيري محوطه: 6جدول 
  درصد نقاط  تعداد نقاط  )يسنگ شناس( هين ناحين در ايب پوستة زميترك

  6/27  8  يبازالت آذر آوار
  7  2  ي سنگ آهك مارل-سنگ آهك
  4/3  1  )توف (ي آتشفشانيخاكسترها
  4/3  1  )كيدا (ي نفوذيها توده
  8/13  4  ي رسوبي آبرفتيها پادگان

  8/13  4  يذرات خرد شدة آذر آوار
  2/17  5  تيدريپس و انيژ

  3/10  3  ي سنگ آهك مارلاي ه سنگ آهك ماس–سنگ آهك 
  4/3  1  ماسه سنگ و كنگلومرا

  100  29  كل
  
  :يريگ جهينت

بخش  ،در مجموع  ،وند منطقة همدان   ال يواقع در دامنة شمال    يشناخت   باستان ي اشاره شد، در بررس    چنان كه 
د قرار  ي و بازد  يشيماي پ يها مورد بررس    ق داده ي و ثبت دق   ينگار  وة مكان يبا اتخاذ به ش    شهرستان همدان    يمركز
 ياشـكان ت دوران   يت شناخت وضـع   ي و در نها   ي استقرار ي الگو يين پژوهش شناسا  ي از ا  يهدف اصل . گرفت
  :ان كرديتوان ب ميل را ين پژوهش موارد ذي اجينتار رابطه با ن ديبنابرا . بوديياين منطقة جغرافيدر ا

 
  : استقراريالگوـ 1

 آن  يريـ گر در شـكل   ها و عوامل مـؤثّ      ع محوطه ي توز ي الگو ي چگونگ ،ن پژوهش ي در ا  ي از مسائل اصل   يكي 
ن يـ ا. شـد اسـتفاده    همـسان    يهـا    خوشهجاد  يا از   ها   محوطه ي استقرار ي درك بهتر الگو   ين مرحله برا  يدر ا . بود

ت آنها  ي و موقع  ها   محوطه ل و در نظر گرفتن فواص     يطي مح يرهايعمدتاً بر اساس متغ   ) يبندگروه (ها  يسازخوشه
 ين روش از روشـها    يـ ا.  اسـت  1يا  ل خوشه يه به روش تحل   ي شب ي تا حد  روشن  يا ؛جاد شد يگر ا يكدينسبت به   

كار ه   متجانس ب  يرهاي متغ يبندا خوشه ي گروه   يبرا است كه عمدتاً     يري چند متغ  ي آمار يزهاي آنال يار كاربرد يبس
ص ي همة آنها تشخ   ييشود كه محصول نها     ي استفاده م  فصل مشترك آنها  رها از   ي متغ يبند گروه يبرا. شود  يبرده م 

 خـود در    يهايژگيه به صفات و و    رها با توج  ي است كه هركدام از متغ     ييرها و گروهها  يا افتراق متغ  يزان شباهت   يم
ها است بـا       از داده  يا   در مجموعه  يا  ژهي و يها  يبند  ن گروه يين روش، تع  ي در ا  يبند  مفهوم طبقه . رنديگ  ي م آن قرار 

هـا بـا    ن شـباهت يـ  كـه از نظـر ا  ين خود دارند بـه طـور   ي ب يادي ز يها   شباهت ،ك گروه ي ين فرض كه اعضا   يا
 ي آن بـا اعـضا     ي اعـضا  يهـا   باهتشتر از ش  ي گروه ب  ين اعضا ي ب يها  ن شباهت يبنابرا. گر فرق دارند  ي د يگروهها
 و بـر    ي را طراحـ   يبنـد    گـروه  ي است كـه الگـو     يها در واقع روش      داده يبند  روش خوشه . گر است ي د يگروهها

 مـشابه،   ي گروههـا  يين پژوهش با شناسا   ين در ا  يبنابرا. كند  ين م يير مشابه را تع   ي مشابه و غ   ي گروهها ،اساس آن 
 هـا   يبنـد اساس گـروه  . مين الگوها برآمد  يم ا ي منطقه در ترس   يطيحر م ي و تأث  ي استقرار ي در شناخت الگوها   يسع

 سةيـ  مقا ،يبنـد  گـروه  ينجـا مبنـا   ي هر مجموعه اسـت، كـه در ا        يها   كه گفته شد فصول مشترك داده      يهمانطور
نظر قـرار دادن  ن مـد ي و همچنـ يعـ ي و طبييايـ ت جغرافي حاصـل از وضـع    يها با داده  ي حاصل از بررس   يها  داده

                                                 
1- Cluster Analysis  
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  : م داشتير را خواهي زين صورت گروههايدر ا. گر بودي ديها ه نسبت به محوطهفواصل هر محوط
 .22، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 شمارة يها متشكل از محوطه :گروه الف  •
 .23، 21، 20، 19، 18، 9 شمارة يها متشكل از محوطه :گروه ب •
 .29، 28، 27، 25، 24، 1 شمارة يها  متشكل از محوطه:گروه ج •
  .26، 13، 12، 11، 10 شمارة يها ل از محوطه متشك:گروه د •
  .17، 16، 15، 14 شمارة يها  متشكل از محوطه:ـگروه ه •

 6ز بـا    يـ  ن »ج« گـروه    ؛ها  محوطه% 6/20 ، محوطه 6با   »ب« گروه   ؛ها  محوطه%  5/27 ، محوطه 8با   »الف«گروه  
  . دهد ميل ي را تشكها  محوطهكلّ%7/13، محوطه4 با»ه«وباالخره گروه % 2/17 محوطه5 با»د« گروه ؛%5/20محوطه، 

  
  :الفگروه ـ 1ـ1

ن يا. دهد ميل ي را تشكي بررسيها  محوطهكلّ% 5/27 محوطه حدود 8با » الف«نجا گروه ين گروه در ايبزرگتر
ان يـ ن تـشابهات در م    يشتري ب ي دارا اند  هجاد شد يز ا ي حاصلخ يها  ني در امتداد زم   ي خطّ يك الگو يباً با   يگروه كه تقر  

 يهـا يژگـ ياز و.  هـستند ي ثابـت اسـتقرار  يك الگـو يـ ن آنها به يتركين نظر نزدي موجود هستند و از ا  يها  گروه
 بازالـت  يهـا هـا، از نـوع تـوده   ن محوطـه ية اجتماع اين در ناحيب پوستة زمين است كه ترك   ين گروه ا  يص ا مشخّ

 و  ي رسـ  يهم آوردن خاكهـا    فـرا  ين امكـان را بـرا     يشتريـ  ب ين نواح ي كه گفته شد، ا    يهمانطور.  است 1يآذرآوار
 ي واحـدها  ي برا يد خاك سفالگر  ي تول يها از كانون  يكيز  ي كه امروزه ن   يطوره  كند ب ي فراهم م  يمرغوب سفالگر 

م يشو ميه ن گروه، متوجي ايها حاصل از محوطهيها سفاليبا بررس. ن منطقه قرار داردي استان همدان در ايصنعت
-ه از شاخصاز و خندان تپيپ ه مروان، ده محوطة تپ.ها استن محوطهيه هم مربوط ب، سفال انبوهن حجم   يشتريكه ب 
. انـد   هكرديمد  ي تول يبه طور اختصاص  سفال را    در طول دوران مختلف      ي به احتمال قو   ورود  ين آنها به شمار م    يتر

 درجـه اسـت و      5تـا   2 ،ك مورد ي درجه و در     2تا   0ن  يب ب يقرار گرفتن در ش    ،ن گروه ي بارز ا  يهايژگيگر و ياز د 
ارتفـاع  .  الونـد دارد   ي شـمال  يهـا   ر منـاطق دامنـه    يا نسبت به سا   ين ارتفاع را از سطح در     ي كمتر ين نواح ين ا يهمچن
پـست و  ، دشتر قسمتهاي با ساسهين مقدار در مقا ي متر است كه ا    1750حدود ،ن منطقه يا در ا  يط از سطح در   متوس 

 ي را بـرا   يط مناسـب  ير شده و مح   يفاعات به سمت آن سراز     حاصل از ارت   يها   محسوب شده كه آبرفت    يكم ارتفاع 
ن منابع  يزتريحاصلخ.  است ي نسبتاً غن  ي نسبتاً متعادل و منابع آب     يالن آب ي ب ين مناطق دارا  يا. كند مي فراهم   يكشاور

ن ي و پـرورش دام و بـاالخره مـستعدتر         يدار   از نظر مرتـع    ياهين منابع گ  يتر  ل و تكامل، مناسب   يخاك از نظر تشك   
ـ      .شود  يم   مربوط   ين منطقة استپ  يات به هم  ، چون غلّ  كيد محصوالت استراتژ  ي تول يطقه برا من  و  ي وجـود منـابع آب
ن مجموعـه بـه منـابع    يكترين گروه نزديباعث شده تا ا) 4نقشة ( متر 1600 تا 800ن ي عمدتاً بها ك به محوطه ينزد
 خوب و به سبب نبودن مراتع مناسب يزه كشاورن منطقي ايسازد كه استقرارها مي ين احتمال را قويا باشد و يآب

 حركت دامها ي گسترده براييمند فضازاي ن،عي عالوه بر مراتع وسي چرا كه دامدار،اند هف بودي ضعيع دامداريو وس
ن گـروه در حـدود   يـ  در اهـا  ن وسعت محوطـه  يانگي م ،در واقع .  است بودهك به استقرارگاهها    ين حال نزد  يو در ع  

33/7959 رتبـة دوم را     هـا   ر گـروه  ين سا ين نظر در ب   يست كه از ا   ها   مساحت محوطه   درصد كلّ  19 يعني ،ع مترمرب
ـ  ي بـا بـافت  ييا روسـتاها يها جاد سكونتگاهي اي است برايو مقدار متناسب) 3 و2نمودار   (داراست هـم  ه  متـراكم و ب
ن يـ فتن ا ردهنـدة قرارگـ   ، نشان طقهن من ي در ا  ينقشة اراض . ميكني همانند آنچه امروزه در روستاها مشاهده م       ،فشرده

                                                 
1- Basalt-Pyroclastic 
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ـ ي مزروعي در اراض ها  محوطه  ، منطقـه  دريعـ ي طبين غنـا يبـه سـبب همـ   ) 7نقـشة  ( اسـت  ي مناسب با كشت آب
 از دوران يف كـامل يـ ط وجـود دارد كـه   ييهـا   محوطـه ي وجود نداشته و حتّ  ن گروه يا در   اي  هگاه تك دور  راستقرا

  .ع است مترمرب24124 امزاجرد با دين گروه قبرستان جديوطة ان محيبزرگتر) 10نقشة. (شود ميمختلف را شامل 
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  بندي آنها از نظر قرارگيري در اراضي كشاورزي و دورهها موقعيت محوطه: 7نقشة 
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  :گروه بـ 2ـ1
ن گـروه كـه عمـدتاً در دهـستان هگمتانـة        يا. دهد ميل  ي را تشك  ها  محوطه% 6/20 ، محوطه 6 با   »ب«گروه  

ز يـ  نها ن محوطهيا. است شهر همدان  يمين طور قد  ي و هم  ي كنون يك به بافت شهر   ي نزد اند  ههمدان قرار گرفت  
 متر  1800ا حدود   يح در ط از س  ط آنها ن صفر تا پنج درجه قرار داشته و ارتفاع متوس         يب ب ي با ش  ي اراض يبر رو 
 هـا  ن محوطهين ايدر ب.  متر است3200 تا  1600ز در حدود    ي ن ي از منابع آب   ها  ن محوطه ي ا يموفاصلة عم . است

 دوران  يهـا   ة محوطـه  ي باشد و بق   يه، صرفاً مربوط به دوران اشكان      گاو تپ  يعني ،23رسد تنها شمارة     مينظر  ه  ب
 تحـت   ي در نـواح   هـا   ن محوطه يا. شود ميده  ي د )يعمدتاً دوران اسالم  (ها  انة دور ي در آنها همراه با بق     ياشكان

ن سنگها بـه جهـت      ي ا . كه قبالً گفته شد    يهمان طور . اند  هت قرار گرفت  يدريپس و ان  ي ژ ي سنگ يها  پوشش توده 
وارهـا كـار   ي در بدنـة د يعت دارند در دوران گذشـته بـه عنـوان مـصالح سـاختمان            ي كه در طب   ي و انعطاف  ينرم
ن يـ ا.  كـاربرد دارد هـا   آمـاده در سـازه  يآجرهـا  شكـسته شـده و هماننـد      يشدند، چرا كه به راحت    ياشته م گذ

 ي درختـ  يهـا   ا مجتمـع  يم داشته و    ي مرتع و د   ي كاربر ، كه در حال حاضر    اند  ه قرار گرفت  يينهاي در زم  ها  محوطه
ـ  ي شـهر  يهـا  با بافت  يكينزدر  خاطه   فاصله داشته و ب    ي با مراتع اصل   يرسد كم  مينظر  ه  ن رو ب  ي از ا  ؛هستند ه  ب

 را در آنها جـستجو  يخي دوران تارييا روستاي و يتر شهرشرفتهي پيها  بتوان جنبهيخيخصوص در دوران تار   
 و  يي را شناسـا   هـا   طـه ن گونه محو  ي ا  مهم يها  توان جنبه  مي يشناخت باستان يهاشو از راه كا   تنهان  يبنابرا. كرد
  .  كرديبررس
  

  
   در نقشة كاربري اراضيها ي محوطهها  گروهتموقعي: 8نقشة 
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ن ي كمتـر  ي دارا هـا    وسـعت محوطـه     درصد كـلّ   11 يعني ،ع مترمرب 33/4448ن وسعت   يانگين گروه با م   يا
 الف،  يعني ،گريبه نسبت دو گروه د    وسعت  كمتر  زان  يم .)3 و   2نمودار  (است  ) ـه(بعد از گروه    وسعت  زان  يم

 هماننـد آنچـه كـه در    ؛ن منـاطق اسـت  يـ هـا در ا  سكونتگاهيكم و فشردگ بافت مترايها از نشانه يكيج و د،    
ن يـ  ا يهـا  در محوطه  ي خاص معمار  يهاد شاخصه  وجو ،ياز طرف . افتد ميفاق   اتّ ينيا شهرنش ي و   ينينشروستا

انگر كاربرد  يز ب ين هگمتانه   يها در ابعاد خشت   ييها بزرگ ساخته شده با خشت     ي خشت يهاگروه همانند سازه  
محوطـة   ،ن گـروه  يـ ن محوطـة ا   يبزرگتـر . م اسـت   و منظّ  ي حساب شدة شهر   ي در فضاها  ين معمار ي ا خاص 
 18ن آنها محوطة شـمارة      يع و كوچكتر   مترمرب 11984 در حدود    ي  مساحت  يدارا IIIه  تپسهي ف يعني ،20شمارة  
  .ع است مترمرب1505 در حدود يبا مساحت

  
  : گروه جـ3ـ1

ن گروه عمـدتاً در دهـستان الونـدكوه         يا. دهد ميل  ي را تشك  ها   محوطه كلّ% 5/20 محوطه،   6ز با   ين» ج« گروه  
ا در يـ ارتفـاع متوسـط آنهـا از سـطح در    .  درجه است15 تا 6ن  يب ب ي ش ي آنها دارا  يهاني قرار گرفته و زم    يشرق

 ياضـ  در ار  هـا   ن محوطـه  ي ا ،ياز طرف . شود مي محسوب   ها  ن گروه يتر، مرتفع ن نظر ي متر است و از ا     2000حدود  
 و  يت مـوقّ  ي استقرارها  نشان دهندة  ،شواهد. اند  هقرار گرفت مه متراكم   يمه متراكم و ن   ي كم تا ن   ي با پوشش نسب   يمرتع

ن يـ  ا ي بـاال  اًبت ارتفاع نس  ،ي بودن اراض  ين گروه، مرتع  ي بودن آثار در ا    ين گروه است چرا كه سطح     يكوچ رو در ا   
 و  ي فـصل  يي از اسـتقرارها   ي حـاك  يهمگـ  در هر محوطه،      آثار ياد پراكندگ يار ز ين وسعت بس  يو همچن  ها  محوطه

 دو محوطه تنها مربـوط بـه دوران   ي دارا،ن گروهيگر اياز طرف د  . ن گروه است  ي در ا  ي دامدار يمتناسب با زندگ  
ن يـ  كه از ا   )8نقشة   ( است ي كه مختص به جوامع كوچ رو دوران اشكان        يت موقّ يي استقرارها ،يعني ؛ است ياشكان
ن يـ د درنظـر گرفـت كـه ا       يـ  اسـت و با    ي اشـكان  اي  ه تـك دور   يها  ن تعداد محوطه  يشتري ب يدارا ،ن گروه ي ا ،نظر

 ي و پراكنـدگ ها  محوطهيگستردگ. جاد شده استي ا ي سطح ي و مراتع به شكل    يعي طب ي بسترها يها بر رو  محوطه
با ن گروه   ي ا .استع و گسترده    ي وس ياراض استفاده از  يبرا يشاهد» ج« گروه   يها  ع در محوطه  يآثار در سطح وس   

ن يشتريـ  ب ،گـر ي د ين گروههـا  يدر ب ،  ها   وسعت محوطه   درصد كلّ  51 يعني ،ع مترمرب 83/20832ن وسعت   يانگيم
 مـساحت    هكتار 6ز محوطة شادمان با     ين گروه ن  ين محوطة ا  يبزرگتر) 3 و   2نمودار   (.ن وسعت را داراست   يانگيم

  . تع اس متر مرب902 با ين آنها محوطة شاه طهماسبيو كوچكتر
.  اسـت ي و سنگ آهـك مـارل  يا سنگ آهك، سنگ آهك ماسه،ن قسمت ي ا يها  نيدهندة زم  پوشش يهاتوده

. اسـت   رس اضـافه شـده     يكـه بـه آن مقـدار       اسـت    ي سـنگ آهكـ    ين بخـش حـاو    يـ همانطور كه گفته شـد ا     
)Brookfield,2004:24 (سـنگ  . نـد كنيدا مـ  يـ  پ ياديالعاده ز  فوق ي چسبندگ ، در تماس با آب    ينواحن  ي ا يخاكها

 يين گروههـا  ين چن يبنابرا.  است ي و خاك آن مناسب سفالگر     ي معمار ي كاربردها ي مناسب برا  ،ن مناطق يآهك ا 
تواند  مي از انواع آن     يكيشود كه    ميد  يت تول يفي مرغوب و با ك    يد سفال كنند، سفالها   ي كه اقدام به تول    يدر صورت 

 ةمنطقـ  .به دست آمـد    ي سطح ي در بررس  ييهانمونهن  ي چن 28 و   27 محوطة   دو.  باشد ينگي مشهور جل  يهاسفال
ن ي درصد تخمـ   80 تا   30ن  يب آنها را ب   ي متر دارد كه ش    2000ش از   ي با ارتفاع ب   ييها خود كوه  ، در شمال  يمطالعات

ن مرتفعـات،   يـ سـنگ مـادر ا    . نـد ط قـرار دار    متوس يشيط فرسا ين كوهها كم ارتفاعند و تحت شرا      يقلل ا . اندزده
ـ  ي سنگري دار ،ن قسمت يخاكها در ا  .  است يستيش و   ي دگرگون ،يآهك و ) گـسول ير(ط زه با بافت سبك تـا متوس

  .شوند ي مياهان استپيط دارند و شامل گ كم تا متوسياهياند كه پوشش گكم عمق
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  : گروه دـ4ـ1
ن گـروه در دهـستان سنگـستان قـرار          يـ ا. دهنـد  ميل  ي را تشك  ها   محوطه كلّ% 2/17 محوطه   5 با   »د«گروه  

ب ي شـ  ين آن دارا  ي متر است و زمـ     1800در حدود   آن  ا  ين گروه نسبت به سطح در     يط ا ارتفاع متوس . اند  هگرفت
ـ   فاصلة متوس.  درجه است5-2ن  يب ـ يط نسبت بـه منـابع آب ن ياز لحـاظ زمـ  .  متـر اسـت  3200 تـا  1600ن ي ب

همان طور كه گفته    . ت قرار گرفته اس   ي رسوب ي آبرفت يها   پادگان ي دارا يها  نيان زم ين گروه در م   ي ا ،يساختار
ح برده   مسطّ يجا شده و به مكانها    ه جاب ها   هستند كه در اثر حركت رودخانه      ي رسوب يها آبرفت ين نواح يشد ا 
ـ ي كـشاورز ي بـرا ي مناسـب ي، محلها ي مغذّ يو با داشتن خاكها   ) 78، ص   1368 ،يچهراز. (اند  هشد شـمار  ه  ب
 ي مرغـوب بـرا    ينهـا ي داشتن زم  ، در مراتع  ين زندگ ي ع ن گروه در  ي ا زات خاص ي از تما  يكين  يبنابرا. روند مي

.  باشـد  ي كشاورز ،ن حال ي و در ع   ي دامدار يتواند فراهم آورندة لوازم زندگ     مين نظر   ي است كه از ا    يكشاورز
 و پـس از  يش از اشـكان ي پيها  از دورهي چندگانه هستند و آثاريها  دورهيز داراين مجموعه ن  ي ا يها  محوطه
ـ 5547ن وسعت يانگين مجموعه با ميا )12نقشة . (شوديهده م در آنها مشاياشكان درصـد  14 يعنـ يع  مترمرب 
ن يبزرگتر) 3 و 2نمودار (.  قرار دارد ها  ر گروه ين سا ين مساحت در ب   يانگينظر م   در رتبة سوم از    ها   مساحت كلّ

 896 با مساحت    11محوطة شمارة   ن آنها   يع و كوچكتر   مترمرب 13530 با   10 محوطة شمارة    ،ن گروه يمحوطة ا 
  . ع استمربمتر

 
  :ـ گروه هـ5ـ1

حون دشت قرار   ين گروه در دهستان ج    يا. دهد ميل  ي را تشك  ها   محوطه كلّ% 7/13 ، محوطه 4 با   »ـه«گروه  
فاصـلة  .  درجه است15 -6ن ي آنها بيها  نيب زم ي متر و عمدتاً ش    1820 ،ن گروه يط ا ارتفاع متوس . گرفته است 

ـ      يا.  متر است  3200 تا   1600ز  ي ن يع آب ن گروه از مناب   يط ا متوس تحـت  يهـا  نيط در زمـ  ن گروه به طـور متوس 
 مـواد   يز دارا يـ  ن ين گونـه نـواح    يـ همان طور كه گفتـه شـد ا       . اند  ه قرار گرفت  ي آوار يات خرد شد  پوشش ذر 

ن مـواد  يـ ا) 381، ص1383ش زاده،يـ درو. (شـوند  ميرون پرتاب ي هستند كه از دهانة آتشفشانها به ب    يآذرآوار
 يار بـرا  يد كـه بـس    يآ ميلت و رس در   ي خاكستر، توف، ماسه، س    يصورتهاه  پس از خروج از دهانة آتشفشان ب      

 يز انـواع سـفالها    ين مجموعه ن  ي ا يها   محوطه ي سطح يدر بررس . ت مناسب هستند  يفي با ك  يها  نهيساخت سفال 
  . وضوع استن ميانگر هميت مشاهده شد كه خود بيفي خوش ساخت و با كيها  و گورخمرهينگيجل

 به صورت كاو بوده،     يخت شناس ير از نظر    ين اراض ي ا يي باال ي كوهها يها  ب در دامنه  ير ش يياز آنجا كه تغ   
ن نفوذ  ي مجاور و همچن   ي از كوهها  يشيتراكم رسوبات فرسا  . گردد  ي م ي اطراف منته  يب از رأس به دشتها    يش

ن، سـبب گـسترش     يي پـا  يهـا   هن در ي در شمال شرق و جنوب شرق منطقه و همچنـ            اطراف، ي فصل يها  شبكه
 فاصـل    كه دارند حد   يطها به جهت ارتفاع متوس    نين زم ي ا ،نيبنابرا.  و مزارع شده است    ي انسان يهاسكونتگاه

ـ من رو در حال حاضـر مراتـع   ي و مناطق مرتفع هستند كه از ا       ها  دشت م را يـ  كـشت د يط و مناسـب بـرا  توس
ن يت و در ع   مداني م يي وجود استقرارها  ةن گروه نشان  ي در ا  ها  ين مناطق و بررس   ي ا يها  سفال. دهند ميل  يتشك

ن يـ ا .ن گروه قرار گرفته استي شده در ا كشفاي هخمرتنها قبرستان گور.  استيحال با عمق كم آثار فرهنگ
ن مجموعـه ازنظـر     ي در كـوچكتر   هـا    مـساحت   درصد كـلّ   5 يعني ،ع مترمرب 2229ن وسعت   يانگيمجموعه با م  

 با 14 محوطة شمارة ،ن گروهين محوطة ايبزرگتر) 3 و 2نمودار (.  استها ر گروهين سايدر بن مساحت يانگيم
4503713 با مساحت 17ن آنها محوطة شمارة يع و كوچكتر مترمربع است متر مرب . 
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