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تاریخ دریافت مقاله 19/11/11 :؛ تاریخ پذیرش قطعي19/21/92:

چکیده
محوطههای نویافتة مسسنگی در دامنه های کوه الوند و دشت همدان ،نقش مهمی در ترسيم الگوی استقراری ،با توجه به ویژگی
خاص زیست محيطی منطقه دارد .چرا که تا پيش از این ،اطالعات موجود در خصوص پيشازتاریخ منطق ة هم دان مح دود ب ه
مناطق همجوار بود .بررسی جایگاه این  01محوطة نویافته ،میتواند زمينه را برای ورود به بح جابا اییه ای جمیيت ی و ن و
مکانگزینی در د شت همدان با موقیيتی مرکزی ،بين دو ناحيه فرهنگی زاگرس مرکزی و مرکز فالت ای ران ف راهم آورد .رویک رد
پژوهشی این تحقيق ،بر مبنای تحليل اطالعات بررسی ميدانی با نگرش سيستم اطالعات جغرافيایی و ترکيب با دادههای حاصل از
ارزیابیهای زیست محيطی در شرایط کنونی است که در نهایت به تحليل حوزة میيشت (حوزة گيرش) میاناامد .الزم ب ه كک ر
است که این تحليل ،به ميزان منابع طبيیی که یك مکان باستانی می تواند از آن برای برآورده ای زیس تی اس تااده کن د ،توج ه
خاصی دارد.
واژههاي کلیدي :الگوی استقراری ،الوند ،حوزة میيشت ،مسسنگی

______________________________________________________________________
* نشاني پست الکترونیکي نویسندة مسئول مقالهbalmaki@iauh.ac.ir :
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مقدمه
در طی سالهای  0830و 0831ه..ش ،دو پروژة شناسایی و بررس ی باس تانش ناختی ،در مح دودة شهرس تان
کبودر آهنگ و بخش مرکزی همدان با مشارکت و هماهنگی ادارة ک ل مي راف فرهنگ ی و گردش گری اس تان
همدان به مرحلة اجرا رسيد ،پژوهش حاضر ،حاصل بازنگری در پروژههای یاد شده است ک ه در نتيا ة آن در
یك منطقة پيوسته واقع در پسکرانههای شمالی دامنههای الوند با  01محوطة مسسنگی برخورد شد.
این  01محوطه دارای اهميت خاصی در ترس يم الگ وی اس تقراری دوران م سس نگی منطق ه ب ه لح ا
ویژگیهایی خاص زیستی و قرارگيری در کنار عوامل محيطی است .در توضيح این ویژگیهای خ اص بای د ب ه
خصوصيات دشت کوهپایهای همدان و تداوم آن در دشت کبودر آهن گ (در س مت ش مال) اش اره ک رد .ای ن
دشت با موقیيتی مرکزی و قرارگيری در ی ك اقل يم منحص ربهف رد ،وج ه اش تراکی ب ين دو ناحي ة زاگ رس
مرکزی( )1و فالت مرکزی ای ران( )9و ی ك م رز زیس تی ( )Ecotoneب ه حس ا م یآی د ک ه دارای تش ابهات
زیست-محيطی از هر دو ناحيه است .از طرف دیگر مطالیات باستانشناسی زاگرس مرک زی نش ان داده اس ت
که این نواحی همواره به طور مستمر ،در طول دوران مختلف ،سکونتگاهی مناسب برای استقراره ای دامم ی و
نيمهداممی بوده است (هول .)11 :0831
بر این اساس ،با توجه به سابقة نگارندگان در بررسی بخشی از دشت کبودر آهنگ (بلمکی و دیگران )0830،و
ارزیابی مطالیات دامنهدار گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سينای همدان ،در زاگرس مرکزی به نمونهه ایی
درخور اهميت ،در مواجه با نو سکونتگزینی و شيوههای میيشتی از دروة مسسنگی برخ ورد کردن د .ب ا در
نظر گرفتن تغييرات ناچيز اقليمی منطقة شرق زاگرس مرکزی ،از اواسط هزارة پنام ق .م تاکنون و با ترس يم
ساختار اقليمی امروز این ناحيه ،میتوان به شبيهسازی زیستمحيط ی ای ن ناحي ه در خص وص اقل يم عص ر
مسسنگی دس ت یاف ت ) .(Stevens et al. 2006 ;stevens et al. 2001آگ اهیه ای م ا از آ وه وای دوران
هولوسن در زاگرس مرکزی نشاندهندة اینست که از ابتدای دوران هولوسن ت ا 0111ق.م ،آ وه وای منطق ه
خشكتر از شرایط کنونی بوده است (  )Stevens et al, 2006:494که این مسئله خود ب ه ن وعی ع دم تمای ل
استقرار محوطههای دوران قدیمیتر را نشان میدهد .این روند از دوران هولوس ن م ترخر (ح دود 0111ق.م)
شرو به تغيير کرده و با افزایش بارانهای بهاری سيمای مرطو تری به منطقه داده اس ت ،ای ن رون د ت ا ب ه
امروز تغيير چشمگيری پيدا نکرده است ( .)stevens et al. 2001: 754آنچه ک ه از تغيي رات س يمای طبيی ی
منطقه دیده میشود نيز ،ناشی از تغييرات ،گسترش قلمرو انسانی ،فرسایش و چرای بیرویه دامها در دهههای
اخير است .بنابراین ،الزم به كکر است که با توجه به بيشتر ب ودن تی داد محوط هه ای دوران مي انی و مت رخر
مسسنگی در مقایسه با دوران مسسنگی قدیم (ح دود  %38در مقاب ل  ،)%01و در نتيا ه تیل ق اکیری ت ب ه
دوران بید از  0111ق.م ،میتوان با استناد به دادههای زیست محيطی شرایط کن ونی ،ب رای بازس ازی الگ وی
زیست محيطی در دوران مسسنگی ميانی و مترخر بهرهگيری کرد.
مواد و روشها
الگوی استقراری ( )settlement patternعبارت است از الگو و نو بافت استقراریای ،که در نتياة پيوستگیه ا
و ارتباطات ميان مردم ،بر پایة انتخا آنها با توجه به موارد کاربردی ،اقتصادی و مالحظات اجتماعی به منظور
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برقراری استقرار در محل به وجود میآید (فاگان .)168 :0831 ،با این تیریف مشخص میشود که تبيين الگوهای
استقراری ،به نوعی تحقيقات بومشناختی و تاسيرهای زیستمحيطی وابسته است ( .)Jochim 2000: 162در
این پژوهش روش بررسی ميدانی با رویکرد تیيين الگوی استقراری دورة مسسنگی در منطقه در آميخته ب ود.
روش بررسی ميدانی ما بررسی مکاننگاری است .همچنان که میدانيم در این روش ،بررسی تم ام مک انه ای
باستانی از نظر موقیيت و دورههایی که مشمول آنهاست مدنظر است و نيازهای اطالع اتی را ک ه ب رای تاس ير
تاریخی زیستگاه الزم است ،برآورده م یس ازد (علي زاده .)088 :0831 ،در ای ن روش ض من اینک ه همانن د ی ك
بررسی ،طيف گستردة تمام منطقه و مکانهای باستانی از نظر موقیيت و دورههایی که مشمول آنهاست ،م ورد
بررسی پيمایشی قرار میگيرد؛ نيازهای اطالعاتی الزم برای تیيين نو گزینش محيط نيز؛ برآورده میشود.
با در نظر گرفتن این رویکرد پژوهش ی ،اطالع ات ب هدس ت آم ده ،ب ر مبن ای تحلي ل سيس تم اطالع ات
جغرافيایی ( )GISتنظيم و سپس با ترکيب دادههای مکانی محوطهها و دادهه ای محيط ی ب ه ن وعی تحلي ل
حوزة میيشت یا تحليل حوزة گيرش ( )Site-catchment analysisبدل گردی د .الزم ب ه كک ر اس ت ک ه ای ن
تحليل ،به ميزان منابع طبيییای که یك مکان باستانی میتواند ب رای برآورده ای زیس تیاش اس تااده کن د،
توجه خاصی دارد (عليزاده  )0831:086یا به تیریای دیگر ،تحليل حوزة گيرش مطالی ة رابط ه ب ين تکنول وژی و
منابع طبيیی ،در ارتباط با طيف اقتصادی محوطههای استقراری اس ت )Vita-finzi and Higgs 1970: 5( .ب ه
لحا نظری روشن است که الگوهای استقراری ،مترثر از محيط طبيیی شکل م یگي رد ،ب ه هم ين جه ت در
تحليلهای مکانی ،رابطة بين استقرارها و مشخصههای زیست محيطی از قبيل ن و خ ا  ،ارتا ا از س طح
دریا ،فاصله از نزدیكترین رودخانه ،شيب زمين ،پوشش گياهی ،رژیم رطوبتی و دیگر عوامل مورد توج ه ق رار
میگيرد ( .)Clarke 1976: 119به منظور دستيابی به اهداف مورد نظر در این نو تحليل ،به ناچار بای د میي ار
مشخصی برای اندازهگيری پتانسيل ميزان ترثير این عوامل در شکلگيری این استقرارها تیي ين ک رد .ب ه ای ن
منظور ،با جمعآوری دادههای مشخص و قابل اندازهگيری در ارتباط با محوطهه ا و من ابع طبيی ی ،در مرحل ة
اول با استااده از تحليل رگرسيون و محاسبة ضریب همبستگی درصد ترثير عوامل فوقالذکر تیيين گردید( .ن.
 .به نيکنامی 110 :0831 ،و  )Clarke 1976: 103در این مورد ،عوامل محيطی به عن وان متغيره ای مس تقل ،و
مساحت محوطهها به عنوان متغير وابسته (عاملی مشخص برای گستردگی استقرارهای مسسنگی در منطق ه)
در نظر گرفته شد .جدول ضریب همبستگی از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.
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همان طور که میدانيم در این فرمول:

با محاسبة ضریب همبستگی بين دو متغير مستقل و وابسته (عوامل محيطی و گسترش محوطهها) درص د
ترثير هر یك از عوامل ،یا به عبارتی دیگر پتانسيل هر یك از عوامل محيطی در جذ اس تقرارگاه ه ای م س-
سنگی تخمين زده میشود .در این موارد از روشهای آناليز ریاضی مختلای ،به فراخور دورة م ورد نظ ر و ن و
زیستگاه در باستانشناسی ،استااده میشود که روشهای آماری چندمتغيره (مقياسسازی چندبیدی و تحليل
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خوشهای) از جملة آنهاست (( )Roper, 1979: 127همچنين ن . .ب ه نيکن امی .)0838 ،ام ا در ای ن پ ژوهش ،ب ه
جهت وجود مواردی از قبيل تیداد محوطههای یافت شده و وسیت منطقة مورد بررسی ،به نظر میرس د تنه ا،
محاسبة ضریب همبستگی بين متغيرهای محيطی و وسیت محوطهها ،بتواند ميزان ترثيرگذاری هر یك از ای ن
عوامل را در جذ استقرارهای دوران مسسنگی در دشت همدان (تحليل ح وزة گي رش) مش خص س ازد .در
مرحلة دوم با تحليل یافتههای حاصل از بررسی و لحا کردن گاهنگاری محوطهها ،به تحليل نه ایی الگوه ای
استقراری پرداخته شد و در مواردی ،به منظور تسهيل و در بيشتر الگوهای جایگيری مکانی محوط هه ا در
ارتباط با شرایط محيطی ،از نرمافزارهای رایانهای تحلي ل سيس تم اطالع ات جغرافي ایی نظي ر  Arc GISني ز،
استااده گردید .قابليت سادهسازی موجود در این نرمافزار ،به نگارندگان اجازه داد تا فواصل موجود و دادهه ای
شرایط محيطی را با موقیيت مکانی محوطهها تلايق کرده و در عين ح ال ب ا ی ك تص ویر گرافيک ی ق ادر ب ه
مشاهده این تلايق باشند که برخی از آنها (شکلهای  1 ،0 ،1و  )8در این مقاله مورد استااده قرار گرفته است.
در نامگذاری محوطهها از حروف اول منطقه و یك شماره استااده شد (برای همدان  Hو برای کب ودر آهن گ
 .)Kالزم به كکر است مبنا و شاخص شناخت دورههای باستانشناختی نيز ،گاهنگاری منطقة زاگ رس مرک زی
در نظر گرفته شد.
مطالعات پیشین
بيشترین مطالیات صورت گرفته در این منطقه ،میطوف به مرکز غر ایران است .با ای ن ح ال ،در س اله ای
اخير مطالیاتی نيز در مناطق شرقیتر زاگرس مرکزی صورت گرفته است .مطالیات صورت گرفت ه در مح دودة
دشت شمالی شهر همدان ،شامل بخشی از پروژههایی است که در سه ده ة اخي ر و ب ا رویکرده ای اداری و از
طرف سازمان ميراف فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان همدان ترتيب داده ش ده ،ام ا نت ای آنه ا ب ه
شکل علمی مورد تازیه و تحليل قرار نگرفته است .در مناطق همجوار این منطقه ،کاوشهایی با محوریت تپ ة
گيان ) ،(Contenau and Ghirshman 1935گودینتپه ) (Young 1969; 1974انا ام گرفت ه ک ه نت ای آنه ا
بيشتر ،مبنای گاهنگاری منطقة دشت همدان را تشکيل میدهد .عالوه ب ر اینه ا ،نت ای تحقيق ات مي دانی در
قالب گزارشهای بررسی وجود دارد .این گزارشها شامل؛ بررسیهای موزة سلطنتی اونتاریو ( Royal Ontario
 )Museumبه سرپرستی تامس کایلر یانگ ،در برگيرندة مناطق اس دآباد ،کنگ اور ،ص حنه ،نهاون د و درهه ای
بروجرد ) ،(Young and Smith 1966; Young 1975a; 1975bبررس یه ای فش رده دش ت مالی ر ( Howell
 ،)1979دشت همدان ( ،)Henrickson 1986بررسیهای سویينی در نزدیکی دشت همدان (Swiny 1975:77-
 ،)96بررسی دشت رزن (کارگر  ،)0861بررسی باستانشناسی منطق ة به ار هم دان (ای وکی 0811؛ بلمک ی ،)0833
بررسی دشت همدان و بخشی از حوض ة رودخان ة ق رهچ ای واق ع در دش ت کب ودر آهن گ ( Balmaki and
Niknami 2012؛ بلمکی و دیگران )0830 ،و باالخره بررسیهای طي ف گس تردة گ روه باس تانشناس ی دانش گاه
بوعلی سينای همدان ،در مناطقی واقع در زاگرس مرکزی اس ت .مطالی اتی ني ز در زمين ة گاهنگ اری دش ت
همدان در دوران مسسنگی ،با توجه به اطالعات موجود اناام گرفته است (بلمکی .)0881 ،اکی ر ای ن مطالی ات
نگاهی کلی به سيمای باستانشناختی این من اطق داش تهان د .از دیگ ر تحقيق اتی ک ه ب ه جنب هه ای دیگ ر
استقرارهای دوران مسسنگی در منطقة زاگرس مرکزی پرداخته ،میتوان به مطالیات مربوط ب ه ک و نش ينی
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در دوران مسسنگی اشاره ک رد ( ;Mortensen 1972; 1974; Gilbert 1975; Zagarell 1975; Smith 1976
.)1990; Smith and Mortensen 1980; Henrickson 1985; Abdi 2003

موقعیت جغرافیایي محدودة مورد مطالعه
این منطق ه هم انط ور ک ه در نقش ه پيداس ت (ش کل  0و ،)1
محدودة شهر همدان ب ه س مت جن و کبودرآهن گ را در ب ر
می گيرد .شهر همدان به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرس تان
همدان ،در جن و غرب ی شهرس تان هم دان (ب ين΄ 34˚.35و
΄ 35˚.15عرض شمالی و ΄ 48˚.20تا ΄ 49˚.28طول ش رقی) ،در
ارتاا  0308متری از س طح دری ا ق رار دارد .در حال ت کل ی،
شهرس تان هم دان در ط ول درة وس يیی ک ه از دو ط رف ب ه
کوههای بلند و ارتااعات الوند محص ور اس ت ،ق رار گرفت ه و از
شمال و شمال غربی ،به شهرس تانه ای به ار ،کبودرآهن گ و
رزن ،از سوی جنو و جنو غربی به مالی ر و تویس رکان و از
شرق به استان مرکزی محدود میشود.

شکل  :1موقعیت جغرافیایي منطقه در نزدیکي همدان

معرفي محوطههاي مسسنگي واقع در محدودة مورد مطالعه
محوط هه ای نویافت ة م سس نگی در دش ت
همدان به لح ا منطق هبن دی اس تانی در بخ ش
مرک زی هم دان و کبودرآهن گ ق رار گرفت ه و
فاص له کم ی از ج ادهه ای اص لی و ش اخهه ای
اص لی روده ا دارد (ش کل .)1در بررس ی س طحی
این محوطهها مش خص ش د ک ه در مام و ای ن
محوطهه ا طيا ی از دوران م سس نگی ت ا دوران
اس المی را پوش ش م یده د .جزمي ات اطالع ات
این محوط هه ا ک ه در تحلي له ا م ورد اس تااده
قرار گرفته در جداول كیل آمده است (جدول.)0

شکل  :9محوطههاي مسسنگي نویافته در دشت همدان
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جدول  :1مجموعة محوطههاي یافت شده ،همراه با گاهنگاري

دیگر دورهها

میاني

عصر مفرغ

جدید

مس سنگي

میاني

قدیم

مس سنگي

G VI

G XI

0111

8/81

0111

00311

پایگاه

Matrook II

K.6

1

مس سنگي

G VII- G
VI

G XI

0111

1/11

0116

0031

پایگاه

Matrook I

K.5

6

رودخانه (متر)

-I
عصرآهن

G III

I
H

G III

H- I

G III

H- I

G III

P

G III

G VI

مسکوني

P- I

زمینهایي اطراف (متر)
فاصله از نزدیکترین
81

8/01

0111

16063

کوریاان

Koorijan

K.2

1

G VII- G
VI
G VII- G
VI

GX

G XI

(متر)
ارتفاع از سطح

GX

11

3/11

0311

1606

آقداش

Cholanghi

H.31

0

G VII- G
VI

H- I

ارتفاع از سطح دریا

GX

011

1/11

0103

0031

امزاجرد

Khandan
Tepe

H.8

8

P-I

مساحت (مترمربع)

نزدیکترین منطقه

61

1/31

0110

18136
1

بهرامآباد

BahramAbad

H.12

1

GX

کد

011

0/31

0181

8111

دیزج

Marvan

H.4

0

No.

نام محوطهها

گاهنگاري

G VII- G
VI
G VII- G
VI

0811

0/81

0680

1133

حاتمآباد

Hasan Tepe

K.9

3

0111

1/01

0613

11311

نوآباد

Sari Tepe

K.19

8

G VII

81

1/01

0611

11111

قهاوند

Ghoyoun
Tepe

K.26

01

(راهنماي گاهنگاري)

GX

اشکاني= P

اسالمي= I

تاریخي= H

گودین=  Gمس سنگي= C

ویژگي یافتهها در محوطهها
در بررسی سطحی ،نمون هه ای متن وعی از س االه ای دورة م سس نگی و همچن ين قطی ات اب زار س نگی
(بلمکی و دیگران )0830 ،مشاهده گردید .ساال این محوطهها را میتوان در دو زیرگروه مطالیه کرد:
 -0ساالهای پو با پوشش گل ی غل يق قرم ز :ای ن س االه ا اغل ب خش ن ،دارای مغ ز تي ره و پخ ت
ناک افی اس ت .پوش شه ای گل ی قرمزرن گ ،قرم ز قه وهای ،نخ ودی و ن ارنای قرم ز ،روی س االه ا را
پوششدار کرده است .آميزة بهک ار رفت ه در ای ن س االه ا از ن و ترکيب ی (گي اهی و م واد می دنی) اس ت.
در بين مواد گي اهی ،ک اه درش ت خ رد ش ده و س ایر گياه ان دی ده م یش ود .آمي زهه ای می دنی ب هک ار
رفته نيز شامل شن ،ماس ه و قطی ات ری ز س نگه ای مختل ف اس ت .ای ن س االه ا فاق د تزمين ات خاص ی
است ،به ج ز در م ورد س االه ا ی موس وم ب ه دالم ای فش اری ،ک ه اث رات فش رده ای ب ر بدن ة ف رف وارد
آمده است (گودین .)X
 -1نو دیگر ساالهای پو با پوشش غليق نخودی :این ساالها ه م ،اغل ب خش ن ،دارای مغ ز تي ره و
پخت ناکافی است .ولی پوششهای بهکار رفته بر روی این ساالها غليق ،نخ ودی و نخ ودی-ک رم روش ن ت ا
متوسط است .آميزة به کار رفته نيز ،از نو ترکيبی (گياهی و مواد می دنی) اس ت .در ب ين م واد گي اهی ،ک اه
درشت خرد شده و سایر سبزیاات دیده میشود .آميزه ه ای می دنی ني ز ش امل ش ن ،ماس ه و قطی ات ری ز
سنگهای مختلف است .ساالهای این گروه ،همگی مربوط به دوران جدید مسسنگی است (گودین .)VI,VII
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در این بين ،بیضی قطیات خاص نيز وجود دارد که خارج از این ماموعهها مورد مطالیه قرار گرفته است؛ از
جمله نوعی ساال مقیر با آميزة گياهی و پخت ناکافی ،که بر روی سطح داخلی آن ،پرزهای میلییشکل شبيه
به ساالهای محوطة  K.6و  K.19وجود دارد که شباهتهایی با سينی پوستکنی حسونایی ( Husking tray
 )wareدارد (شکل  8و تصویر ( )0ن . .به.)Setonlloyd and Fuad Safar,1945, pp. 277 :

شکل  :9طرح نمونة مشابه سیني پوستکني در ساري تپه

تصویر  :9نمونه آثار تپة متروک 9

تحلیل رابطة استقرارهاي دورة مسسنگي و شرایط زیستمحیطي دشت همدان
از نگاه زمينریختشناسی ،تغييرات اشکال فيزیوگرافيك منطقة همدان از قلة بلند الوند ( 8131متر) تا ن واحی
دشتگونه و کمارتاا دشت رزن ،متغير است .از همين رو ،شبکة آ هایی سطحی منطقه به دو حوضة دریاچة
قم و خلي فارس تخليه میشود .در دامنة شرقی کوه الوند ،هرزآ هایی سطحی نواحی همدان ،به ار ،اللا ين،
کبودرآهنگ ،مالیر ،رزن و ...از طریق رودخانه قرهچای به دریاچة قم منتهی میشود .ش بکة آبری ز دامن هه ای
غربی رشتهکوه الوند از طریق رودهای بزرگ و داممی گاماسيا  ،قرهسو ،سيمره و کرخه ،به خلي ف ارس م ی-
رسد (درویشزاده .)101 -118 :0811در رابطة این شرایط فيزیکی با نو انتخ ا زیس تگاه ،هم انط ور ک ه در
بح شيوههای پژوهش مطرح شد ،مستلزم پيدا کردن یك رابطة منطقی و قابل استناد بين ای ن دو عام ل ب ه
عنوان یك متغير مستقل و متغير وابسته است .در این خصوص ،عوامل محيطی به عنوان متغيرهای مس تقل و
مساحت محوطهها به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.
رابطة همبستگي موقعیت زمینریختشناسي منطقه با وسعت استقرارهاي مسسنگي
منطقة مورد بررسی در این پروژه ،عمدتا از دو واحد مشخص تشکيل یافته که عبارتند از من اطق کوهس تانی و
دشت های فالتی .مناطق مرتاع و کوهستانی خود به سه بخش تقسيم میشود (مهندس ين مش اور ته ران پ ژوهش
:)0811

 بخش اول :شامل ارتااعات بيش از  1111متر است که مشخصة آن شيبه ای تن د ،فرس ایش ش دید ودرههای تنگ است.
 بخش دوم :مناطقی با ارتاا  0311تا  1111متر است که در ارتاا بين چينخوردگیهای تن د و دش تهموار قرار دارد.
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 سومين بخش :من اطقی اس ت ک ه ب ين  0611ت ا  0311مت ر ارتا ا داش ته و ب ه عن وان ک انونه ایمه م جمیي ت و زراع ت منطق ه محس و م یش ود .الزم ب ه كک ر اس ت ک ه  8محوط ه از  01محوط ة
شناس ایی ش ده ،در ای ن ناحي ه ق رار م یگي رد .ش يب مناس ب زم ين ب رای کش اورزی و ایا اد بس ترهای
مناسب برای ه دایت آ ه ای س طحی ،در ای ن منطق ه وج ود دارد و ج اری ش دن رودخان هه ای فص لی و
دامم ی از ویژگ یه ای ب ارز ای ن قس متهاس ت (ش کل  0و ج دول  .)1در ای ن بخ ش ب ا بررس ی ت رثير دو
فاکتور ارتاا از س طح دری ا و ش يب زم ين ب ر وس یت اس تقرارها ،از طری ق رابط ة همبس تگی س یی ش ده
ت ا ب ه نح وی ،مي زان ش دت ت رثير آنه ا ب ر ش کلگي ری اس تقرارهای دوران م سس نگی در ای ن منطق ه،
برآورد شود.

شکل  :4موقعیت محوطههاي شناسایي شده بر روي نقشة شیب زمین ،بر حسب درجه
جدول  :9مجموعة محوطهها بر حسب ارتفاع از سطح دریا (متر) و شیب زمین (درجه)
شیب زمین (درجه)

ارتفاع از سطح دریا (متر)

نام محوطه

کد

شماره

1-1

0181

Marvan

HA.4

0

1-1

0110

Bahram-Abad

HA.12

1

1-1

0103

Khandan Tepe

HA.8

8

6-01

0311

Cholanghi

HA.31

0

1-1

0111

Koorijan

K.2

1

1-1

0116

Matrook I

K.5

6

1-1

0111

Matrook II

K.6

1

1-1

0680

Hasan Tepe

K.9

3

1-1

0613

Sari Tepe

K.19

8

1-1

0611

Ghoyoun Tepe

K.26

01
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شماره

60000
50000

30000
20000

مساحت محوطه ها()Y

40000

10000

1850

1900

1800

1750

1650

1700

0
1600

ارتفاع ازسطح دریا()X

محوطه

در تحليل رابطه بين گستردگی محوطهها و ارتاا آنها از سطح دریا ،ضریب همبستگی بين این دو متغير،
 r= -0.20505715و  r2 =0.042048434محاسبه گردید .ضریب منای رابط ه ،نش اندهن دة اف زایش مس احت
محدودههای استقراری با کاهش ارتاا از سطح دریا در منطقه است و  01درصد تغييرات مساحت محوطههای
استقراری با ارتاا از سطح زمين قابل تاسير است (شکل .)1
y

x

0

1792

9720

1

1751

535.62

8

1748

4182

0

1872

2646

1

1700

56168

6

1706

1480

1

1705

14850

3

1691

7788

8

1678

01

1652

20800
52000

شکل  :1رابطه بین ارتفاع محوطهها از سطح دریا و مساحت محدوده استقراري محوطههاي مس سنگي در منطقه است .در
این نمودار نقاط مشخص شده محوطههاي مس سنگي مورد تحلیل است و پراکندگي محوطهها در اطراف خطط رگرسطیون
نشان ميدهد تقریبا با کم شدن ارتفاع از سطح دریا با ضریب  49درصد به مساحت محوطهها اضافه ميشود.

مساحت()Y

8

6

4

2

شماره

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0

شیب زمین()X

شکل  :6رابطه بین شیب زمینهاي منطقه مورد مطالعه و مساحت محدودة استقراري
محوطههاي مس سنگي .در این نمودار نقاط مشخص شده محوطههاي مس سنگي مورد
تحلیل است و پراکندگي محوطهها در اطراف خط رگرسیون نشان ميدهد تقریبا همگي در
نقاط با شیب ثابت شکل گرفتهاند.

محوطه

ضریب همبستگی گستردگی محوطهها نسبت به شيب زمين r= -0.11439 ،و  r2 =0.013085محاسبه گردی د.
ضریب منای رابطه ،نشاندهندة افزایش مساحت محدودههای استقراری با کمشدن شيب زمين است و ای ن در
حاليست که تنها  08درصد تغييرات مساحت با شيب زمين قابل تاسير است (شکل .)6
x

y

0

0

9720

1

0

535.62

8

2.5
0

4182
2646

1

0

56168

6

0

1480

1

0

14850

3

0

7788

8

0

20800

01

0

52000

0
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رابطة همبستگي بین منابع آبي (رودخانهها) و وسعت محوطههاي مسسنگي
محدودة بخش مرکزی شهرستان همدان و در محدودهای وسيعتر ،خود شهرستان با تمام آ های س طحی آن،
درحوضة آبریز قرهچای واقع شده است .رودخانههای این حوضه که از بخ ش ش مالش رقی اس تان سرچش مه
گرفته و عمدتا در دامنههای شمالی و شرقی رشته ک وه الون د ق رار دارد ،ش امل م وارد زی ر م یش ود (س ازمان
جغرافيایی نيروهای مسلح:)08 :0831 ،

رودخانة آبشينه از ارتااعات  8011متری کوه آوج ،موه شاهنشين ،کوه سرخبالغ ،کوه کاله قاضی از جن و
و جنو شرقی همدان سرچشمه گرفته و در نهایت در پ ایين دس ت جورق ان ب ه رودخان ة الوس ارد منتق ل
میگردد .رودخانة الوسارد از کوه تخترستم در جنو و جنو غر همدان با ارتاا  8111متری سرچش مه
گرفته و به رودخانة عباس آباد میپيوندد .رودخانة عباسآباد ،از ارتااعات باالی گن نامه با ارتاا ح دود 8811
متر سرچشمه گرفته و در نهایت به رودخانة الوسارد میپيوندد .رودخانة مریان از ارتااعات  8811متری ک وه
فخرآباد در جنو و جنو غربی همدان سرچش مه گرفت ه و در ادام ة مس ير ب ا رودخان ة عب اسآب اد پيون د
میخورد.
سایر رودخانههای این حوضه شامل :رودخانة صالحآباد ،بهادربيك ،سيمينهرود ،خميگان و زهتران است .در
این ميان  6محوطه در مسير رودهای اصلی و  8محوطه در نزدیکی انشیابات آن قرار گرفته و فاصلة آنها با این
منابع آبی ،کمتر از  0111متر است (شکل .)1

شکل  :7نقشة رودهاي همدان ،کطوه الونطد و موقعیطت
محوطههاي شناسایي شده در شمال الونطد و تپطههطاي
گودین ،گیان و سه گابي در جنوب آن

محاسبه ضریب همبستگی گستردگی محوطهها نسبت به فاصله از رودخان هه ا ع دد  r= -0.10154551و
 r2 = 0.010311491را نشان میدهد .ضریب منای در این رابطه نيز نشاندهندة افزایش مساحت محدودهه ای
استقراری با کمشدن فاصله آنها از رودخانههاست .اما در این رابطه تنه ا  01درص د تغيي رات مس احت ب ا ک م
شدن از رودخانهها قابلتاسير است (ش کل  .)3از طرف دیگر این مسئله خود گویای ال زام اکی ر محوط هه ا ب ر
مکانگزینی در کنار رودخانههاست.
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60000

شماره

50000

محوطه
1

60

8

100

4182

0

50

2646

1

30

56168

10000

6

1700

1480

0

1

1750

14850

3

1300

7788

8

1500

20800

01

30

52000

30000
20000

2000

1500

1000

مساحت محوطه ها()Y

0

150

40000

500

x

y

0

فاصلة محوطه از رودخانه ها()X

9720
535.62

شکل  :8رابطة بین مساحت محدودة استقراري و فاصلة آنها از رودخانههاي منطقه .در این نمودار نقاط مشخص شده محوطههاي
مسسنگي مورد تحلیل است و پراکندگي محوطهها در اطراف خط رگرسیون نشان ميدهد که محوطهها بیشتر تمایل به استقرار
در کنار رودخانهها داشتهاند.

رابطة پوشش گیاهي و محوطههاي استقراري در محدودة مورد مطالعه
بيشترین سهم اقليمی منطقه در حال حاضر ،مربوط به اس ت ه ای کوهس تانی اس ت و ای ن اقل يم ،مح دودة
وسيیی از استان های کردستان ،کرمانشاه ،لرستان و همدان ،را دربر میگيرد .این است  ،از ن و اس ت علا ی
است و از نظر توزیع امالح محلول در ستون خاکی دارای شرایط متیادل و مناسبی است .اما چون از یك طرف
در محاصرة شرایط نامساعد خشك و کویری قرار دارد ،منطقة استپی که ب ه اس ت علا ی مناس ب ت ا اس ت
خشك تقسيم میشود ،از طریق حوزة خشك و نامساعد همجوار به طور مداوم با تخریب تهدید م یش ود؛ ل ذا
منطقة استپی خود در مقابل بهرهبرداریهای بیرویه به شدت حساس اس ت و در ع ين برخ ورداری از ق درت
بازسازی مساعد ،با باال رفتن درجة خشکی در حد است نيمهخشك ،احتمال بروز تخریب در آن زی اد اس ت و
میتواند به سرعت فاهر شده و حوزة وسيیی از است را در اند زمانی دربر گيرد (قبادی ان .)06 :0868 ،از ای ن
نظر به علت وسیت این نو پوشش در منطقه تمامی محوط هه ای شناس ایی ش ده در ی ك مح دوده ،یین ی
پوشش استپی کوهستانی قرار میگيرند.
ارتباط ساختار اقلیمي منطقه و مکانگزیني محوطههاي مسسنگي در این محدوده
با توجه به مطالب پيشگاته در مقدمه ،با استناد به شرایط کنونی آ وهوایی منطقه میتوان به ترسيم الگ وی
مورد نظر در این تحقيق دست یافت .دشت همدان با قرارگيری در منطقة آ وهوایی کوهستانی س رد و نس بتا
پر آ فالت ایران ،به عنوان است های مساعد کوهستانی قلمداد میشود که ارتااعات اس تانه ای آكربایا ان،
کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان (بخش شرقی اس تان هم دان) ،هم ينط ور ارتااع ات الب رز و بخش ی از
حاشية شمالی استان خراسان را شامل میشود .این بخش ،از حوزة آ وهوایی میموال دارای زمستانی سرد و با
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درجه حرارت پایين ،حتی در مواردی تا بيش از  11درجة س انتیگ راد زی ر ص ار و تابس تانی اغل ب خن ك و
یيالقی است .نزوالت جوی اغلب به صورت برف و به طور متوسط حدود  811ميلیمتر است ،اما م یتوان د ب ه
 011ميلیمتر در سال نيز برسد .این بخش از حوزة آ وهوایی (مناطق کوهستانی ف الت ای ران) ،قس مته ای
اصلی آبخيزها و در حقيقت بستر اصلی توليد آ فالت ایران را تشکيل میدهد .این مناطق دارای ب يالن آب ی
نسبتا متیادل و منابع آبی نسبتا غنی است .حاصلخيزترین منابع خا از نظر تشکيل و تکام ل ،مناس بت رین
منابع گياهی از نظر مرتع داری و پرورش دام و باالخره مستیدترین منطقه ب رای تولي د محص والت اس تراتژی
چون غالت ،به این منطقة استپی مربوط میشود (همان  .)0868 :01-08كخيرة غذایی موجود در خا ه ای ای ن
ناحيه نيز قابلتوجه است و توانایی کشت انوا محصوالت زراعی ،به صورت مرت ع و جنگ ل را داراس ت (مب ين،
 .)31-000 :0808با نگاهی به شکل  8نيز میتوان دید که تمامی محوطههای شناسایی شده با توجه ب ه ش رایط
دشت همدان ،در یك منطقة آ وهوایی قرار گرفته است .ضمن اینکه محوطههای گودین و گيان در این نقش ه
در یك محدودة مشابه اقليمی و تپة سهگابی در محدودة آ وهوای نيمهمرطو قرار گرفته است.

شکل :1نقشة اقلیم کوه الوند و موقعیت محوطههاي شناسایي
شده در شمال آن و تپههاي گودین ،گیان و سهگابي در جنوب

بحث و نتیجه
با جمعبندی دادههای سطحی این پژوهش در منطقة همدان ،به نظر میرسد ،تا عصر حاضر نزدیك به  3ه زار
سال توالی فرهنگی در دشت همدان وجود دارد .قدیمیترین دورة شناسایی ش ده در ای ن بررس ی مرب وط ب ه
دورة مسسنگ قدیم است که در  8محوطه دیده شد (ج دول  .)0ای ن دادهه ا ش امل چن دین قطی ه س اال
شاخص مسسنگی قدیم ،موسوم به ساال  ،Jقابلمقایسه با ساالهای گودین  ،XIفاز شهنآباد و تیدادی تيغ ة
ابزار سنگی این دوران است (بلمکی و دیگران  )0830و پس از آن دورة م سس نگی مي انی در  1محوط ه و دورة
مسسنگی جدید در  01محوطه دیده شد (شکل  .)00این روند صیودی در نم ودار تهي ه ش ده ب رای مي انگين
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مساحت محوطههای استقراری در هر دوره نيز دیده میشود (شکل  .)01این مسئله گویای آنست که همگ ام ب ا
افزایش تیداد محوطههای استقراری ،وسیت محوطهها نيز افزایش یافته و شرایط الزم ب رای زن دگی ب ا ثب ات
بيشتر فراهم شده است.
9
قبل از بح دربارة شرایط محيطی و نو
8
گزینش اس تقرارها ،بای د ب ر طب ق مطال ب
7
پيشگاته در مقدمه ،یادآور شد که با توج ه
6
5
به تیبيت شرایط زیستمحيطی منطق ه از
4
دوران هولوسن ميانی تا حال حاضر ،میتوان
3
2
از ویژگیهای شرایط زیستی کنونی در ای ن
1
تحليلها سود جست .ضمن اینک ه تغيي رات
0
دورههای قدیمیتر ني ز ،ب ه جه ت رطوب ت
G XI
GX
G VII
G VI
بيش تر مح يط ،تا اوته ای خ ود را در
شکل  : 11نمودار تعداد محوطههاي مسسنگي در هر دوره
پوشش های گي اهی منطق ه نش ان م یداده
است.
16000
در این ميان در دشت همدان با تي های
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12000
مختلای از استقرارگاهها روبهرو هس تيم ک ه
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به نظر میرسد مامو متوسط مساحت
6000
4000
ک م و فش ردة محوط هه ا (ح دود 13018
2000
مترمرب ع) در مقایس ه ب ا محوط هه ای
0
چراگاهی و دامدار غر ای ران نش اندهن دة
G XI
GX
G VII
G VI
انتخا یك نو زندگی متکی ب ه کش اورزی
در این ناحيه است .هم انط ور ک ه درح ال
شکل  : 19نمودار میانگین مساحت محوطههاي مطسسطنگي در هطر
حاضر نيز ،در دامنه های الون د ،کش ت دی م
دوره در این نمودار ستون عمودي میانگین مساحت و سطتون افقطي
رای است و چرای فصلی نيز اناام میش ود.
دورههاي پیشنهادي براي محوطههاست.
خا ها در ای ن قس مت ب ه رن گ قه وهای
روشن ،از نظر کشاورزی دارای محدودیت کمت ر و از نظ ر زهکش ی ني ز مناس ب اس ت و م ورد به رهب رداری
کشاورزی قرار میگيرد .محوطههای  H.4,H.12,H.14در این ناحيه قرار دارد .شيب کلی موجود ،متغير ب وده و
تا  3درصد نيز میرسد ،اما این شيب ،ترثيری در گزینش محوطهها نداشته است (شکل .)6
از طرف دیگر شمال شرق منطقه دارای کوههای فرسایش یافته و درههای زیاد آن دارای سنگهای آهک ی
دگرگونی و آتشاشانی است .محوط ة  H.31در ای ن من اطق ق رار گرفت ه اس ت .در ش مال و جن و منطق ه
واریزههای بادبزنیشکلی وجود دارد که خود دارای سنگریزه بوده و شيب متوسط آن  8تا  3درصد است .خا
این قسمت کمعمق و بافت آن سبك تا متوسط است که روی سنگ ،سنگریزه و مواد آهکی قرار دارد .با توج ه
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به پوشش گياهی متوسط استپی ،ميزان شيب ،سنگریزه زیاد ،محدودیت های عمقی خا و وجود س يال ه ا،
ناحيه فرسایش یافته و دارای قابليت متوس ط ب رای به رهب رداری چراگ اهی اس ت .در جن و ش رق منطق ه
واریزه های بادبزنی با شيب  1تا  8درصد دیده میشود .ارتاا این من اطق کمت ر از  1111مت ر اس ت و خ ا
نيمهعميق تا کمعمق و بافت متوسط تا سبك دارد .همچنين دارای پوشش گياهی متوسط جهت درختکاری و
چراگاه است .برخی نقاط این ناحيه برای ایااد باغ نيز مناسب است .قسمت کمی از اراضی شمال شرق ناحي ه
با ارتاا کمتر از  1111متر ،شامل تراسهای فوقانی ،پستی و بلندی متوسط تا کم و شيب کلی  1تا  1درص د،
میتواند محل مناسبی برای دیمکاری غالت باشد .ب اقی محوط هه ا ( )K.2,K.5,K.6,K.9,K.19,K.26در ای ن
نواحی قرار میگيرد (شکل  .)0وجود بزرگترین محوطهها یینی  K.26و  K.2در این گ روه ،کمت رین فاص له ب ا
رودخانة قره چای ،گستردگی دشت در این منطقه و اتصال آن به دشت قم و فالت مرکزی نشاندهندة تمای ل
استقرارها به کاهش خطرات ناشی از بحران غذایی و فراهم کردن مقدمات زندگی با ثبات بيشتر در این ناحي ه
است.
در این ميان سکونتگاهی نيز وجود دارد که گویای نو دیگری از استقرار در این منطقه اس ت؛ ب ا مطالی ة
منطقة تپهماهوری که محوطة  H.31در آن قرار گرفته اس ت ،متوج ه م یش ویم ک ه در ای ن منطق ه از نظ ر
توپوگرافی غلبه با رخنمونهای سنگی است و در برخی قسمتها خا های کمعم ق و س نگالخی ني ز یاف ت
می شود (ليتوسل) .این بافت دارای خا های آهكداری است که به دليل محدودیته ای موج ود در منطق ه،
مانند فقدان پوشش خاکی و گياهی ،فرسایش شدید و نيز شيبهای تند ،دارای محدودیت برای تشکيل خ ا
مناسب است و به طور کلی به دليل عمق کم خا  ،برای کشاورزی مناسب نيست (تصویر  .)00سنگ مادر ای ن
ارتااعات ،سنگهای آهکی دگرگونی و شيستی است و خا در این قسمت دارای سنگریزه با باف ت س بك ت ا
متوسط (ریگوسل) میباشد ،کمعمق است و پوشش گياهی ک م ت ا متوس ط دارد ک ه ش امل گياه ان اس تپی
میشود .این ناحيه شاید در دوران ابتدایی هولوسن ( )Stevens et al, 2006از وضیيت مرطو ت ری برخ وردار
بوده است.

تصویر  :11تصویر هوایي تپة چالنقي ()H.31
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نتای ارزیابیهای اقليمی نشان میدهد که با وجود مازاد بارش قابلمالحظه در فصول س رد زمس تانی ،ب ا
یكسری افزایش پتانسيل تبخير و تیرق و به تبع آن افزایش نياز آبی گياهان و بارش کمت ر در فص ول به ار و
تابستان در منطقه روبهرو هستيم (قبادی ان ،)081 :0868 ،در نتيا ه ،ی ك دورة خش ك و از نظ ر زیس تب وم-
شناختی ،بحرانی بر منطقه حاکم میشود .تغييرات نمودارها در شکل  ،00بي انگر تغيي رات ب ارش و تبخي ر در
فصول مختلف سال در منطقه است .بنابراین ،وجود یك منبع غذایی مطمئن برای مقابله با این شرایط بحران ی
الزامی به نظر میرسد و در این رابطه استقرار محوطهها در کنار رودخانهها و اس تااده از ش يب ثاب ت و مالی م
میتواند شرایط بهتری برای کشاورزی فراهم آورد و دليل دیگری بر اهميت اقامت داممی و نيمهداممی در ای ن
مناطق باشد (شکلهای  1 ،6 ،0و .)3
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تغییرات فصلي رطوبت نسبي

شکل  : 14نمودارهاي تغییرات تبخیر ،رطوبت و بارندگي در فصول سال (سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح)97 :1982 ،

تصویر  :12تصویر هوایي و دورنماي همدان و جایگاه سه محوطه

با نزدیکی به پسکرانههای الوند ،با نوعی شرایط زیستی بهتر و مالی مت ر ب رای اس تقرارهای م سس نگی
مواجه میشویم .در این دامنههای شمالی ،با یك دشت آبرفتی روبرو هستيم که همانطور که ق بال گات ه ش د
دارای خا و شيب مناسب برای کشاورزی و به خصوص کشت دیم است .این مناطق دارای بيالن آب ی نس بتا
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متیادل و منابع آبی نسبتا غنی است و با وجود خا هایی نظير خا ه ای فالت ی و دو زیرش اخة خ ا ه ای
قهوهای ( )soilBrownو بلوطیرنگ (( )Chestnut colored soilکردوانی ،)0810 ،دارای منابع خا حاص لخيز از
نظر تشکيل و تکامل ،محلی مناسب ب رای توس یة من ابع گي اهی از نظ ر مرت عداری و پ رورش دام و ب االخره
منطقه ای مستید برای توليد محصوالت استراتژی ،چون غ الت در ای ن منطق ة اس تپی اس ت .در تص ویر ،01
موقیيت این دش ت کوهپای های و س ه محوط ة ش اخص م سس نگی نش ان داده ش ده و ه ر س ه در مس ير
رودخانههای داممی سرازیر از کوه الوند قرار دارد .در یك جمعبندی ،تحليل استقرارها نشان میدهد به ت دری
شرایط و امکانات بهگونهای ،استقرارها را به سمت یکاانشينی سوق داده است.
بنابراین ،اگر عوامل متیددی نظير تمرکز بيش از فرفيت گروهه ای م سس نگی در غ ر زاگ رس مرک زی و
منطقة ماهيدشت ،فشار جمیيتی و حرکت آنها به سمت مناطقی با محيطزیست ناسازگارتر همانند درة کنگاور
(اسميت و یانگ )03 :0831 ،و شرایط مناسب زیستی کوهپایهها و دشتهای حاصلخيز همدان در دامنههای الوند،
را در نظر بگيریم ،میتوان گات که گروههای جمیيتی به سمت مناطق ش رقیت ر زاگ رس مرک زی یین ی ب ه
سمت دشت همدان که به نوعی آمادگی شرایط ،برای زیستن مردمان جویای سکونتگاه را فراهم ک رده ،س وق
داده شدهاند (شکل.)08

شکل  : 19نقشة مسیر حرکتي گروههاي جمعیتي دوران مسسنگي از ماهیدشت به سمت دشت همدان

تشکر و قدرداني
نگارندگان از آقای دکت ر کم الال دین نيکن امی ب ه خ اطر خوان دن چن دباره مقال ه ،تبي ين نظ رات داوران و
راهنماییهای ارزشمندشان قدردانی مینمایند.
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پينوشت
 .0واژة زاگرس مرکزی را نخستينبار محققين کانادایی و آمریکایی به ای ن من اطق اط الق نم ودهان د( .ش اخت :0830
 )801گروهی این محدوده را در محدودهای وسيعتر ،شامل استانهای کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،ایالم ،و لرستان میدانند
اما یانگ این محدوده را مرکزیت کرمانشاه و درههای ميانکوهی و و به سمت سایر جوانب میداند.
 .1اصطالح فالت مرکزی از تقسيم بندیهای دکتر ملك شهميرزادی است .این ناحيه تمام نواحی جنوبی البرز را شامل
میشود ،از شمال غر و غر به رشتهکوه های زاگرس میرسد ،در جنو آن زمين ه ای پس ت و خش ك واق ع ش ده و در
مشرق و شمال شرق آن نبز کویر قرارگرفته است (شهميرزادی .)188: 0813

منابع
اسميت ،فيلي و یانگ ،کایلر (« ،)0831نيروی اعداد :فشار جمیيت در غر مرکزی زاگرس 01111-0111،ق .م» ،ترجم ة
کوروش روستایی ،مالة باستانشناسی و تاریخ ،شمارة  ،80صص .10-81
ایوکی ،اسماعيل (« ،)0811بررسی باستانشناسی منطقة بهار همدان در دورة آغاز تاریخی» ،پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة
باستانشناسی دانشگاه تربيت مدرس ،به راهنمایی حسن طالیی.
بلمکی ،بهزاد .بيننده ،علی .حاج محمد عليان ،علمدار« ،)0831( .گزارش بررسی و شناسایی مقدماتی بخش ی از حوض ة رود
قره چای و بخش حاجيلوی دشت کبودرآهنگ ،همدان در سال  ،»0830همایش باستان شناسان جوان ( ،)0831چاپ مقاله کامل
در ماموعه پژوهشهایی درباره تاریخ ،فرهنگ و تمدن ایران ( ،)0880مؤسسه فرهنگی -پژوهشی خاند ،انتشارات بصيرت.
بلمکی ،بهزاد ( ،)0833بررسی و شناسایی باستانشناختی شهرستان بهار همدان ،همدان ،سازمان مي راف فرهنگ ی ،ص نایع
دستی و گردشگری استان همدان (منتشر نشده).
بلمکی ،بهزاد ( ،)0881گاهنگاری نسبی دشت همدان (پسکرانههای شمالی کوه الوند) از هزاره پنام تا دوران مي انی ه زارة
سوم پيش از ميالد ،ماموعه باستان شناسی و تاریخ شهر همدان ،ب ه کوش ش عل ی هژب ری ،ته ران ،پژوهش گاه س ازمان مي راف
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.
سازمان جغرافيایی نيروهای مسلح ( )0831فرهنگ جغرافيایی شهرستانهای کش ور (شهرس تان هم دان) ،ته ران ،س ازمان
جغرافيایی نيروهای مسلح.
شاخت ،رابرت ( )0830فرهنگهای تاریخی اوليه ،باستان شناسی غر ایران ،به کوشش ف ران ه ول ،ترجم ة زه را باس تی،
تهران ،سمت ،صص . 801-38
عليزاده ،عباس ( )0831تئوری و عمل در باستانشناسی (با فصلهایی در زیستشناسی تح ولی و میرف تشناس ی) ،ته ران،
سازمان ميراففرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
فاگان ،برایان ( ) 0831سرآغاز ،درآمدی بر باستانشناسی (اصول ،مبانی و روشها) ،جلد اول ،ترجمة غالمیلی ش املو ،س مت،
تهران.
فرهودی ،ر .ا )0811( .شناسنامه منطقة حاافت شدة لشگردر همدان ،اداره کل محيط زیست اس تان هم دان ،واح د اج را:
میاونت پژوهشی دانشگاه تهران موسسه جغرافيا ،همدان.
قبادیان ، ،ا )0868( .سيمای طبيیی فالت ایران (در ارتباط با بهرهب رداری کش اورزی – احي ا و بازس ازی من ابع طبيی ی
کشور) ،تهران ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
کارگر ،بهمن ( ) 0861بررسی دشت رزن با همکاری ميراف فرهنگی استان همدان ،در ادامة بررسیهای ادامهدار آكربایاان تا
همدان ،کتابخانه و مرکز آرشيو اسناد ميراف فرهنگی و گردشگری استان همدان.
کردوانی ،پرویز ( )0810جغرافيای خا ها ،تهران ،دانشگاه تهران.
مبين ،ص ( )0808جغرافيای گياهی ،تهران ،دانشگاه تهران.
مدنی ،ح ،شايقی ،س ( )0831زمينشناسی عمومی ،تهران ،دانشگاه صنیتی اميرکبير.
مطيیی ،همایون ( )0811زمين شناسی ایران -چينه شناسی زاگرس ،تهران ،انتشارات سازمان زمينشناسی کشور ،چاپ اول.
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. دانشگاه تهران، تهران، چاپ ششم،) زمينشناسی عمومی0831( . ا،میتمد
.  سازمان ميراف فرهنگی کشور، تهران،)0831(  چاپ دوم،) ایران در پيش از تاریخ0813(  صادق،ملك شهميرزادی
، مطالیات ط رح ج امع گردش گری اس تان هم دان،) آ و هوای استان همدانGUENO ( )0830( مهندسين مشاور گنو
. ادارهکل منابع طبيیی استان همدان،همدان
.  تهران،  جلد خا،) طرح مطالیاتی توسیة روستاهای استان همدان0811( مهندسين مشاور تهران پژوهش
. سازمان ميراف فرهنگی، تهران، ترجمه حميده چوبك، ) ساال ایران در دوره اشکانی0816(  ارنی،هرینك
 ترجم ه زه را، ب ه کوش ش فران ك ه ول، باستانشناسی غر ایران،) باستانشناسی دورة روستانشينی0831(  فرانك،هول
.11-016  صص، سمت، تهران،)0830( ،باستی
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