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 چکیده

 بر آن یگاه نگار و شدهشناخته کمتر ایران شناسیباستان ادبیات در ارزشمند، آثار باوجود( اردبیل استان) ایران شمال غرب شرق

 از. نیست مستثنی موضوع این از اردبیل بخش ترینیشرق عنوانبه نمین. است گرفتهشکل ارومیه دریاچه حوزه هایکاوش اساس

 از گزارشی تاکنون نمود ارائه نمین هایکاوش از مختصری گزارش میالدی 19 قرن اواخر در فرانسوی رگاندمو که زمانی

 مرزی شهرستان شناختیباستان بررسی فصل اولین. است نگردیده ارائه آذربایجان از منطقه در این شناسیباستان هایفعالیت

آغاز  باهدف؛ گردیده واقع اردبیل استان شرق در جنوبی شمالی امتداد در کیلومترمربع 1100 حدود مساحتی با که نمین

آن در  شناختیباستانجهت درک جایگاه و اهمیت  شرق آذربایجان در منطقه شناختیباستانروشمند و هدفمند  هایپژوهش

هم کردن کوشش و فرا چنینهمآنایر شمال غربمطالعاتی موجود در حوزه  خألهایمختلف فرهنگی و پر کردن  هایدوره

 شمال غرب گاه نگاریدر جداول  موردمطالعهمنطقه  ازتاریخپیش ویژهبهادوار مختلف  هایفرهنگمقدمات جهت تعیین جایگاه 

 استقراری خاص الگوی وجود نشانگر هابررسی نتایج. گردید ثبت تاریخی اثر و محوطه 175 آن طی و انجام 1394 پائیز در ایران

. هاستآن پیرامون سنگی کالن و چهارچینه عمدتاً وسیع هایگورستان وجود و استقراری قالع بر تمرکز با آهن و مفرغ دوران در

 .باشیممی وسیع بسیار استقرارهای آمدن به وجود شاهد اسالمی دوران در و استقرارها تعداد افزایش شاهد تاریخی دوران در
 

 الگوی استقراری، ، دمورگانناختیشباستانشرق آذربایجان، نمین، بررسی  های کلیدی:واژه

                                                           
 ی نویسنده مسئول:انامهرای                                                                                                         ut.ac.ir@alizadesola 
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 . مقدمه1

که  سازدمیدر ایران، این نکته را آشکار  شناسیباستان هایپژوهشساله  150نگاهی گذرا به تاریخچه 

روشمند جمعی در جهت تبیین عناصر بنیادین دوران مختلف تاریخ ایران صورت نگرفته، بلکه  هایپژوهش

 هایتحریفو  هاآسیباست. این موضوع  شدهشناختهالت ایران عناصر پراکنده در مناطق خاص از ف

 هایپژوهشنبودن  مندنظام .(1385 :)طالیی ایران وارد کرده است شناسیباستاناز درون و برون، بر  ایگسترده

به لحاظ  هافعالیتگذشته موجب پراکندگی نامنظم این  قرننیمدر ایران طی بیش از یک و  شناسیباستان

 هایپژوهشفقدان  به دلیلبسیاری از مناطق  طرفازیکباعث شده تا  نظمیبیی و مکانی شده است. این زمان

در مناطق دیگر و بر  هاپژوهشهمچنان ناشناخته باقی بماند و از طرف دیگر  شناختیباستانو علمی  دارهدف

به دلیل موقعیت استراتژیک و  کهنآایر شمال غرب مثالعنوانبه. (1382 :)رجبیروی دوره خاصی تمرکز یابد 

مختلف بشری از هزاره هفتم ق.م تاکنون بوده  هایفرهنگمواهب طبیعی و فرهنگی خاص همواره پذیرای 

 هایاستاندر این منطقه پیرامون دریاچه ارومیه و در  شناختیباستان هایکاوشو  هابررسیاست. بیشترین 

، هفتوان، اهرنجان، فیروزحاجیچون حسنلو،  هاییمحوطهت. آذربایجان غربی و شرقی صورت پذیرفته اس

ی حوزه دریاچه ارومیه هستند که ازتاریخپیش هایمحوطه ترینشاخصیانیق تپه، کردلر تپه، گوی تپه و ... از 

مختلف داخلی و خارجی  یهاگروهو کاوش  موردتوجهسال گذشته و طی سالیان متمادی  صدیکدر 

و 1374:، کارگرDyson:1975,1972,1989،1382:، مری وویت1382:ملک شهمیرزادی)اندفتهقرارگر شناسیباستان

Talai:1983 ؛Burney:1964  :حصاری) شدهانجام شناسیباستانجدید  هایفعالیتعلیرغم . (1386، آجورلو :

آثار ارزشمند،  جودباو )استان اردبیل(ایران  شمال غربشرق ، (Rezaloo: 2012؛1385:هژبری نوبری و پورفرج، 1384

و حتی دوران تاریخی آن بر اساس  ازتاریخپیش گاه نگاریو  شدهشناختهایران کمتر  شناسیباستاندر ادبیات 

دالیل نگاه عمده و عالقه و  تریناصلیاز . (1391 :)پورفرجاست  گرفتهشکلحوزه دریاچه ارومیه  هایکاوش

اصلی دوران آغازین  هایکانوننزدیکی به  ه ارومیه،ان در حوزه دریاچشناسباستانفعالیت حداکثری 

غرب آذربایجان  قطعاًکه  باشدمیشمالی، جنوب آناتولی و زاگرس مرکزی  النهرینبینروستانشینی در مناطق 

برای سکونت انتخاب و شاهد  یادشدهاز مناطق  متأثرباشد که  توانستهمیو حوزه دریاچه ارومیه اولین مکانی 

در این منطقه و دسترسی  هادادهموجود و فراوانی  هایجذابیترها در دوران بعدی باشد. گسترش استقرا

دم حضور و استقبال عدالیل  تریناصلی تواندمیسخت و نبود اطالعات کافی از نواحی شرقی آذربایجان 

طی دهه اخیر  شدهانجام هایفعالیتان در شرق آذربایجان باشد. البته الزم به ذکر است تک شناسباستان

و البته متفاوت از نواحی غربی، هنوز منجر به شناسایی ادوار کامل دوران  توجهجالبعلیرغم حصول نتایج 

و مفرغ شاهد شناسایی و معرفی تک  سنگیمسی منطقه نگردیده و از دوران نوسنگی، ازتاریخپیش

 همآنمربوط عصر آهن و  عمدتاًجود هستیم و بیشترین اطالعات مو هاآنبا اطالعات محدود از  هاییمحوطه

ایران  شمال غربمنطقه  ترینشرقی عنوانبه شهرستان نمین .باشدمیمنطقه  هایگورستانمربوط به  عموماً

نبود  به دلیل متأسفانه. باشدمیجنگلی، کوهستانی و دشت  ایبخشهمطرح است که شامل  )فالت آذربایجان(

نمین، اطالعات چندانی از پیشینه و  شناسیباستاندر مورد تاریخ و  علمی و روشمند هایپژوهشمطالعات و 

سال  200منطقه در دست نیست. اطالعات موجود مربوط به حداکثر و تاریخی  ازتاریخپیشمختلف ادوار 
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 موردمطالعهجغرافیایی و طبیعی منطقه  هایویژگی. 2

 بااست. این شهرستان  شدهواقعبخش فالت آذربایجان  ترینشرقیشهرستان نمین در شرق استان اردبیل و 

بخش عنبران به  .شودمیبه سه بخش مرکزی، عنبران و ویلکیج تقسیم  ،هزار نفر صدیکجمعیتی نزدیک به 

تالشی  عموماًکه  شدهواقعروستا در بخش شمال شرقی شهرستان نمین  9 و دربرگیرنده شهر عنبرانزیت مرک

دره رودهایی که از  الیهیمنتهکوهستانی بوده و تمام روستاها در  کامالًعنبران   .باشندمیو سنی مذهب 

کزی به مرکزیت شهر بخش مر. اندشدهواقع است یجارمرزی تالش به سمت دشت اردبیل  ایهکوهسمت 

بخش  ترینیشمالنمین شامل تمام روستاهای شرقی و مرکزی شهرستان بوده و منطقه پیله چای در 

تجمع چندین روستا در کنار هم و در امتداد رود پیله چای که به . گیردیمشهرستان در این محدوده قرار 

 کوه مرتفع و معروف قیرخلر. شدبامیاین منطقه  توجهجالباز ویژگی  است یجارسمت دشت اردبیل 

بخش ویلکیج به . باشدمیکه بلندترین قله منطقه نیز  شدهواقعپیله چای و عنبران  ایزمینهدر مرز  (تنانچهل)

آستارا را  –و جاده اصلی اردبیل گیردیمنیمه جنوبی شهرستان نمین را دربر  تقریباًمرکزیت شهر آبی بیگلو 

متر و  1500ارتفاع نمین از سطح دریاهای آزاد حدود  .و بخش ویلکیج دانست مرز بین بخش مرکزی توانمی

ثانیه شرقی  25دقیقه و  25درجه و  38ثانیه شمالی و  30دقیقه و  29درجه و  48مختصات جغرافیایی آن 

کیلومتر از مرز شمالی و  35و در حدود  باشدمی کیلومترمربع 1100. وسعت کل این شهرستان باشدمی

کم ارتفاع بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار دارند. از جهت غرب با نواحی  ایهکوهاین شهرستان  شرقی

. این شهرستان را با توجه (1389:25)عرفانی باشدمیارشق و رضی و از طرف جنوب با شهرستان اردبیل همسایه 

انی و جنگلی است و بخش غربی کوهست کامالًبه دو قسمت شرقی که  توانمیبه شرایط و وضعیت جغرافیایی 

که در شرق شهرستان قرار دارد  ( باغرو )تالش ایکوههدشت است تقسیم کرد.  صورتبههموار و  تقریباًکه 

محور  (گردنه حیران) اردبیل –حیران  -. محور  آستاراشودمیمرز طبیعی با استان گیالن محسوب  عنوانبه

و از محورهای مهم ارتباطی در  گذردمیاست که از این شهرستان ارتباطی منطقه شمال ایران با آذربایجان 

جنوبی کشیده شده است مانند سدی  -. ارتفاعات تالش که در امتداد شمالیگرددمیطول تاریخ محسوب 

. به همین شودمیو مانع نفوذ رطوبت به داخل این ناحیه  کندمیدریای مازندران را از فالت آذربایجان جدا 

انبوه  هایجنگلدریاست دارای شیب بسیار تند، مرطوب و پوشیده از  بهمشرف کهآنشرقی  هایدامنهسبب 

این شهرستان  وهوایآب درمجموعغربی آن دارای شیب مالیم و پوشیده از علفزار است.  هایدامنهاست اما 

که به زبان  ایدیترانهمی شمالی یا هواتودهدر نمین جریان دارد که  هواتودهمعتدل مایل به سرد است. دو 

محلی مه یلی میگویند بسیار مرطوب است و در فصل بهار و پاییز و زمستان موجب ریزش باران و برف 

با رطوبت بسیار کم، بندرت در فصل  شودمیی جنوبی که به زبان محلی گرمیج گفته هواتوده. شودمی

  .(1378:90)ستودی نمین  شودمیتابستان موجب بارندگی 
 

 

 

 



 استان اردبیل ،یجان فصل اول؛ شمال شهرستان نمینآذربا های باستان شناختی شرقبررسی /224

 

 
 موقعیت استان اردبیل و شهرستان نمین در شرق آذربایجان :1 نقشه

 پژوهش و اهداف اهمیت، ضرورت. 3 

 شرق آذربایجان در منطقه شناختیباستانروشمند و هدفمند  هایپژوهشآغاز هدف اصلی از این بررسی 

مطالعاتی  خألهایدن مختلف فرهنگی و پر کر هایدورهآن در  شناختیباستانجهت درک جایگاه و اهمیت 

ادوار  هایفرهنگکوشش و فراهم کردن مقدمات جهت تعیین جایگاه و  ایران شمال غربموجود در حوزه 

و  ایران و منطقه قفقاز شمال غرب گاه نگاریدر جداول  موردمطالعهمنطقه  ازتاریخپیش ویژهبهمختلف 

برای پاسخگویی  شناسیباستان هایاوشکگزینش هدفمند یک یا چند محوطه باستانی جهت انجام همچنین 

شمال  مختلفما از دوران  هایدانستهبیشتر . باشدمیمنطقه  شناختیباستانموجود  خألهایو  سؤاالتبه 

 و بررسی کاوشمعدود چند مورد  جزبهصورت گرفته پیرامون دریاچه ارومیه است.  هایکاوشبر اساس  غرب

سیستماتیک  صورتبهالعاتی چندانی نظیر کاوش یا بررسی و شناسایی مط هایپروژهاستان اردبیل، هنوز در 

 اولدست شناختیباستانی هادادهبه  اتکاتوان با  صورت نگرفته است، می )شرق آذربایجان(در این مناطق 

را تا  شمال غربمطالعاتی موجود در حوزه  خألهای در شهرستان نمین شناختیباستانحاصل از انجام بررسی 

و کل آذربایجان  گاه نگاریشرق آذربایجان را در جداول  ازتاریخپیش هایفرهنگدی پر کرد و جایگاه حدو

افکندن مطالعات  را باید در بنیان بررسی انجام این هایضرورتاز دیگر تعیین نمود. منطقه قفقاز 

طقه از فقیرترین روشمند در حوزه شرق آذربایجان دانست. همچنان که اشاره شد این من شناسیباستان

است و با توجه به عدم انجام  ازتاریخپیشدر حوزه  الخصوصعلی شناسیباستانمناطق ایران از منظر مطالعات 

 ایویژه اعظم منطقه، این موضوع اهمیت هایبخشدر  شناسیباستان زنیگمانهمطالعات بررسی و شناسایی و 

 توانداین حوزه می خاص استقراری هایمدلستان نمین و کند. شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی شهرمی پیدا

 ایران به دست دهد. شمال غربدر حوزه  شناسیباستاننوینی را در مطالعات  هایرهیافت
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 در منطقه شدهانجام هایپژوهشی پیشینه. 4

پیش  به حدود یکصدو بیست سال )استان اردبیل(در شرق آذربایجان  شناسیباستان هایفعالیتسابقه 

شناسایی و سپس کاوش گورهای کالن  باهدفدمورگان فرانسوی که البته  هایبررسی. شاید بتوان گرددبازمی

اروپا به این منطقه پا گذاشت را  هایموزهبه  آمدهدستبهسنگی مناطق طالش و شرق اردبیل و انتقال آثار 

دمورگان در  .(De Morgan:1905 – 54:1387 )خلعتبری در این استان برشمرد شناسانهباستاناولین فعالیت 

انجام مطالعات علمی سفری به مناطق جنوبی دریای خزر نمود و در تالش  قصد بهم  1889-1901فاصله 

وم ق.م تا اوایل اطراف نمین به کاوش پرداخت که به کشف آثاری از نیمه دوم هزاره د نهایتاًایران و روس و 

 شناسیباستانشمسی آقایان کردوانی و حاکمی کارشناسان مرکز  1340 . در سالیافتدستهزاره اول ق.م 

و تپه نادری اصالندوز  آبادپارسمحوطه قلعه اولتان  2دشت مغان موفق به شناسایی  هایبررسیوقت در 

هجری شمسی از طرف مرکز  1344مرحوم کامبخش فرد در تابستان  .(1391)حصاری و علی یاری  شوندمی

بررسی و کاوش در منطقه گرمی شد. وی دلیل این امر را انتقال غیرقانونی  مأمورایران  شناسیباستان

اردبیل معرفی  هایسفال بانامعتیقه معروف خارج از کشور که  هایحراجیسفالین به بازارها و  هایابریق

رودخانه مرزی  . وی در طول مدت سه ماه به بررسی پیرامون(1377)کامبخش فرد: عنوان نموده است  شدندمی

 تپه خرمن، تپه سالله، تپه پیه درق، تپه شیخلر، تپه وان و ... پرداخته است. هایمحوطهبالهارود و کاوش در 

 شناختیباستان ینقشهتحت عنوان  یانقشهاشکانی نیز  یهاگور خمرهاستاد کامبخش فرد در انتهای کتاب 

 (.3نقشه  )همان:آذربایجان شرقی و اردبیل ارائه نموده است 
توسط  1978اردبیل نیز در آگوست  شمال غربدر  شهرینمشکباستانی دشت  هایمحوطهشناسایی اولیه 

انگلیسی به سرپرستی چارلز برنی انجام شد که طی آن، این گروه موفق به شناسایی و  شناسیباستانهیئت 

میالدی  70و  60 یهادههر د. (Ingraham and Summer: 1979محوطه باستانی گردید ) 76معرفی حدود 

مختلفی در مناطق مرکزی و شرقی آذربایجان انجام دادند که  هایبررسیآلمانی  شناسیباستان هایهیئت

، هامحوطهو البته منجر به شناسایی  شدهانجامو گرمی  شهرمشکینبیشتر این مطالعات در محدوده شهرستان 

 60در اواخر دهه  (.,Kleiss 1984, Kroll  1997 ,1969)ه است گردید شماریبیستانی با هایگورستانقالع و 

)حصاری و علی است  شدهانجاممنطقه گرمی به سرپرستی هوشنگ ثبوتی  شناختیباستانشمسی نیز بررسی 

و سپس کاوش در تپه ایدیر در دشت مغان در  1379حصاری در سال  شناختیباستان هایبررسی (.1391یاری 

چندین ساله دکتر هژبری نوبری در  هایکاوش، (1391و حصاری و علی یاری:  1384و اکبری :)حصاری  1383سال 

 هایکاوشو  هابررسی، (1385و نوبری و پورفرج:  1382)نوبری :  شهرمشکینمحوطه شهریری و سپس قوشا تپه 

(، Rezaloo: 2012و  1393، 1390، 1389 ،1388 )رضالو:و خلخال  شهرمشکیندبیل، دکتر رضالو در دشت ار

کاوش بقعه شیخ صفی الدین ، (1391)پورفرج :  1385کاوش قلعه بوینی یوغون توسط دکتر پور فرج در سال 

(، 1387روسی از اصالندوز تا خلخال )بشکنی: هیئت هایبررسیاردبیلی توسط دکتر حسن یوسفی، 

اوش تپه نادری اصالندوز توسط قلعه اولتان مغان توسط کریم علیزاده و سپس مهاجری نژاد، ک هایکاوش

در قزل قیه و سد  زادهحاجیکریم علیزاده، کاوش قلعه اندبیل توسط روح ا.. محمدی و کاوش و بررسی دکتر 

در محدوده استان اردبیل را شامل  شدهانجام شناختیباستان هایفعالیتکل  تقریباً شهرمشکیناهل ایمان 

نمین بوده و حوزه بررسی  1394بررسی سال  بخشالهامدمورگان میدانی  هایفعالیت ازآنجاکه .شودمی
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و آثار  هامحوطهشامل مناطقی است که دمورگان فرانسوی در آنجا کاوش نموده و اکنون بسیاری از  شدهانجام

موجود از این  شناختیباستان، همچنین تنها اطالعات و از بین رفته است شدهتخریبتوسط وی  شدهشناسایی

آشنایی بیشتر و بهتر با  منظوربهالزم است  باشدمیاز طرف دمورگان  شدهارائهمنحصر به گزارش منطقه 

دمورگان در این منطقه  شناسیباستان هایفعالیت گزارشمختصر به  ایاشارهمنطقه،  شناسیباستانوضعیت 

 نمود.
 

 دمورگان در نمین شناسیباستان هایفعالیت .5

تحقیقات  1892الی  1888 فرانسوی که طی شناسباستانو  شناسزمینحقق، م ژان ژاک ماری دمورگان

در سراسر ایران انجام داد که حاصل آن انتشار  شناسیباستانو  شناسیزبانی، شناسزمینگسترده جغرافیایی، 

 De:1905 – 1387:54 خلعتبری)است  شناسیباستانپنج جلد کتاب بود که مجلد چهارم حاوی تحقیقات 

Morgan).  به دولت فرانسه، از راه دریا  آمدهدستبهدمورگان پس از اتمام حفاری شوش و تحویل آثار و اشیاء

در این  منطقه  1888که در سال  هاییبررسی. وی بر اساس شودمیو از مسیر باکو و آستارا وارد منطقه تالش 

ی منطقه نمود. وی در ازتاریخپیش هایگورستانانجام داده و نقاطی را مشخص کرده بود  اقدام به کاوش در 

و در مناطق مختلف اطراف نمین مثل چای  حضورداشتهدر منطقه نمین  1901ژوئن  22الی  16تاریخ 

قوشان، سولی درق، میناباد و میرزانق اقدام به کاوش گورها نمود. وی همچنین گزارش مختصری از این 

ورهای کالن سنگی منطقه ارائه داده است. برای اولین بار مربوط به قالع و گ هایینقشهو طرح و  هاکاوش

عظیم پوشانده  هایسنگتختهدمورگان از واژه دلمن برای معرفی برخی گورهای منطقه که با استفاده از 

 مرکز را (قوشان چای) سولیدره و نمین نزدیک در رودخانه دو تالقی محل وی ؛ استفاده نموده است.اندشده

 به را منطقه این شاخص آثار دمورگان. کندمی معرفی فراوان گورهای و وسیع آثار دربردارنده و خود مطالعاتی

 دوم گروه سولیدرق، سمت به جویبار راست لبه منسجم و سالم گورهای اول دسته .کندمی تقسیم گروه سه

 قرارگرفته رداغیسیاهک بنام کوهی باالی بر و بوده غالب وسیعی دشت بر که باستانی قلعه یک هایخرابه

 امتداد میرزانق روستای تا و شدهواقع جویبار همان چپ سمت در که قبور از دیگری گروه سوم گروه و است،

 و ایجادشده سنگی ایبلوکه از استفاده با نمین منطقه یازتاریخپیش گورهای بیشتر است معتقد وی. دارند

 چینسنگ ردیف یک سپس و گشته تبدیل چککو و بزرگ هاییتپه به خاک پوشش از استفاده با سپس

 توسط نیز میناباد روستای اطراف ارتفاعات قوشان چای بر عالوه. است شده کشیده آن دور حلقوی صورتبه

 و خود مشاهدات توجه با دمورگان. است پذیرفته صورت کاوش خانه چله بنام ایمنطقه در و بررسی وی

 نمایدمی معرفی ارتفاعات الراس خط باالی بر را گورها ترینمهم ،خانه چله قبور قرارگیری موقعیت همچنین

 گورهای نمین، منطقه در کاوش و بررسی از گیریدرنتیجه وی. است جنوبی شمالی عمدتاً هاآن جهت که

 بسیار مهم قلعه را (سیاه کوه) داغی کر سیاه قلعه و دهدمی نسبت آهن و مفرغ دوران به را (دلمن) سنگی کالن

  (.De Morgan:1905)نمایدمی معرفی مفرغ دوره به متعلق مرکزی و
 

 

 

 

 
 



 227/ 1397، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان 

 

 

 

 
 نسبت به دوره  شدهشناسایی هایمحوطه: تعداد و درصد 1نمودار شدهشناسایینحوه پراکندگی کل آثار : 2 نقشه

 روش بررسی. 6

 هرگونه خصوص در موجود مستندات و منابع آوریجمع و ایکتابخانه و مقدماتی مطالعات انجام از پس

 و تاریخ حوزه در شده تألیف هایکتاب قبیل از منطقه خصوص در شناسیباستان و جغرافیایی پژوهش

 تهیّه از بعد و ملی آثار فهرست در نمین یشدهثبت آثار و هامحوطه پرونده همچنین و نمین جغرافیای

 بررسی اول فصل بودند؛ کرده بررسی را منطقه که هاییهیئت توسّط قبالً که هاییمکان از کامل یفهرست

 بازدید و پیمایشی صورتبه هاداده دقیق ثبت و نگاری مکان شیوه اتخاذ با نمین شهرستان شناختیباستان

 و مفید بسیار اطالعات هامحوطه و آثار ثبت و شناسایی مسیر در که پذیرفت انجام ماه یک مدت به میدانی

 حوزه بودن محدود به توجه با. گرفت قرار بررسی تیم اختیار در اهالی طرف از ایارزنده هایراهنمایی

 بررسی شیوه، بهترین یکدیگر به موردمطالعه باستانی یهامحوطه بودن نزدیک و شدهمشخص جغرافیایی

 کلیه و شدهانجام فیزیکی پیمایش صورتبه موردمطالعه مناطق کلیه شیوه در این. بود فشرده میدانی

. شدند  مشخص 1: 50000 مقیاس با هاینقشه در هاآن جغرافیایی مختصات ثبت با مکشوفه یهاطهمحو

 بندیجدول صورتبه که شناسیباستان پژوهشکده از ارسالی نقشه اساس بر شدهمشخص محدوده در بررسی

 منطقه کل هوایی تصاویر مناطق حداکثری پوشش و بهتر گیرینتیجه برای و شد انجام بود شدهمشخص

 از استفاده با. گرفت قرار مورداستفاده و تهیه Google Earth و  Google map طریق از موردبررسی

 همچنین و مجاور هایزمین سطح از و دریا سطح از آن ارتفاع و اثر جغرافیایی موقعیت GPS دستگاه

 و مکانی موقعیت به مربوط تاطالعا. گردید ثبت... و کانال و چشمه یا کوه مثل طبیعی هایعارضه موقعیت

 و ثبت قبل از شدهطراحی هایفرم در پالن و کروکی تاریخی، بقایای و آثار محیطی، هایویژگی جغرافیایی،

 هایجهت از عکاسی.  شد انجام هافرم همین پایه بر نیز بررسی نهایی گزارش تنظیم که گردیده نگاری مستند

 معماری، بقایای مانند هرکدام به مربوط هایپدیده و عوارض یتمام همچنین و هامحوطه و آثار مختلف

 صورتبه نیز هامحوطه سطح روی بر موجود یهاداده از بردارینمونه.  شد انجام...  و غیرمجاز هایکاوش
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 و شستشو از پس. باشدمی سفالی شاخص قطعات شدهآوریجمع یهاداده تریناصلی و شدهانجام تصادفی

 برداریعکس از پس و گردیده ثبت به خود مخصوص جداول در سفالی یهاداده اطالعات ثبت و نویسیپشت

 شواهد دارای هایمحوطه از خاص طوربه ولی. گردید نمین فرهنگی میراث تحویل هانمونه تمامی طراحی و

 الزم. گردید آوریجمع مطالعاتی یهانمونه هم...  و آجر سرباره، ،کورهجوش ،یابزار سنگ چون دیگر فرهنگی

  NMN است شدهاستفاده عدد یک و حرف از سه هامحوطه گذارینام برای پژوهش این در که است ذکر به

 اولیه ثبتی کد عنوانبه NMN125 نمونه عنوانبه 100 از عدد شماره و نمین شهرستان نام مخفف عنوانبه

باستان  پژوهشکده سوی از ارسالی رستانشه نقشه بندیشبکه به توجه با سپس و گردید ثبت هامحوطه

 پژوهش این در هاداده تحلیل. شد گرفته نظر در هامحوطه معرفی برای شبکه هر اختصاصی کدهای شناسی،

 . شد خواهد ارائه مجزا ایمقاله در که گرفتهانجام GIS کمک با
 

 و نتایج بررسی هایافته. 7

شامل قلعه، گورستان، غار،  محوطه و اثر تاریخی 175ن نمین، انیمه شمالی شهرست ماههیکدر جریان بررسی 

اثر مربوط  103اثر مربوط به بخش عنبران و  72آرامگاه، تپه، مسجد و ... شناسایی گردید. از مجموع کل آثار 

شواهد و آثار مربوط به دوران  دربردارندهمحوطه  51 . از مجموع کل آثارباشدمیبه بخش مرکزی 

محوطه دربردارنده شواهد مربوط به دوران اسالمی  110محوطه دارای آثار دوران تاریخی و  78؛ ازتاریخپیش

اثر اسالمی و تاریخی،  34ی، ازتاریخپیشاثر فقط  21اثر فقط تاریخی و  16اثر دربردارنده آثار فقط دوران اسالمی،  74) باشدمی

صورت  هایبررسیبا توجه به نتایج  .(تا دوران تاریخی و اسالمی ازتاریخپیشمحوطه از  2ی و تاریخی، ازتاریخپیشاثر  28

با ادامه بررسی در  قطعاً، تاریخی و اسالمی، ازتاریخپیش هایمحوطهگرفته و آثار و شواهد فرهنگی مربوط به 

 گاه نگاریحاصل خواهد شد که در تکمیل جداول  تأثیرگذاریبخش جنوبی شهرستان، اطالعات بسیار مهم و 

 ترینشاخص منطقه خواهد نمود. شناسیباستانایران و حتی منطقه قفقاز کمک بسیار شایانی به  غرب شمال

 :باشدمیمربوط به دوران مختلف به شرح ذیل  شدهشناسایی هایمحوطه
 

 ازتاریخپیش. دوران 1-7 

ی در مختصات متری جنوب غربی روستای پیرزاده پیله چا 300قلعه زنگی در  قلعه زنگی پیرزاده:الف. 

است. محوطه بر باالی ارتفاعات  قرارگرفتهمتر   1745و ارتفاع   :4271380Yو  : 269521X جغرافیایی

که از جانب شرق متصل به ارتفاعات  باشدمیمتر  200در 200متصل به رود پیله چای به ابعاد  ایصخره

سنگی  هایدیوارهقلعه بقایای  دورتادور. گرددمیبا شیب تند  هاییدرهو از سه جهت دیگر محدود به  جوارهم

 تشخیصقابلشمال و شمال غربی مجموعه بقایای دروازه  ایبخشهبه قطر حداقل یک متر وجود دارد و در 

معماری  هایسازهمتر اختالف ارتفاع با سایر نقاط دارد آثار  4 حدوداًاست. در بخش جنوبی سطح  قلعه که 

متر هم  2ها در این قسمت به قلعه بوده است. ضخامت دیواره نشینشاه زیادالاحتمبهاست و  ترمنظمبیشتر و 

 هایسنگبوده  و تصور وجود کارگاه فراوری  توجهجالبرسد. پراکندگی سنگ عقیق بر سطح محوطه می

گ بیشتری که در ادامه انجام شد معدن سن هایبررسی. البته با سازدمیقیمتی مثل عقیق را در ذهن متبادر 

خاکستری و قرمز  هایسفالکیلومتری از محوطه شناسایی شد.  5در فاصله حدود  قرخلر( -تنانچهل)کوه عقیق 

عصر مفرغ  هایمحوطهبا  مقایسهقابلسفالی  هایفرمبا شاموت شن ریز در  سازچرخبراق با تزئینات داغدار 
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ی سفالی این هاداده ترینشاخص (1393)رضالو : شهرمشکینچون دشت اردبیل و  جوارهمجدید مناطق 

 .باشندمیمحوطه 
 

متر  1558و ارتفاع   :4258344Yو  : 281780Xاین محوطه در مختصات جغرافیایی قلعه سیاه کوه:ب. 

 5/1نمین در منطقه معروف به چای قوشان و   شمال شرقاست. قلعه سیاه کوه  بر روی ارتفاعات  قرارگرفته

متر راستای  125 است. این محوطه با وسعتی در حدود  شدهواقعمیناباد کیلومتری جنوب غربی روستای 

جنوبی در راستای امتداد ارتفاعاتی است که بر روی آن واقع  -متر راستای شمالی  220غربی و  -شرقی 

که  باشدمیدامنه شمالی و غربی مربوط به دیواره دفاعی پیرامون قلعه  هایچینسنگگردیده و آثار ردیف 

است. بخش اصلی قلعه پالنی مستطیل شکل دارد. دمورگان  تشخیصقابلمتر  80یای آن به طول بیش از بقا

بنام گئور قلعه بر  ایقلعهخود در منطقه نمین با ارائه یک پالن از  هایکاوشفرانسوی در گزارش مربوط به 

. با (De Morgan 1905) نمایدیمآثار منطقه معرفی  ترینمهمیکی از  آن رافراز کوهی بنام سیاه کر داغی 

 هایسفالنتیجه گرفت که این همان است. با توجه به نوع  توانمی طبیق موقعیت آن با قلعه سیاه کوهت

 را برای )عصر مفرغ و آهن(از قلعه و ساختار و بقایای معماری، بازه زمانی هزاره اول و دوم ق.م  شدهآوریجمع

 پیشنهاد کرد. توانمیاین محوطه 
 

  
 نموده ترسیم دمورگان که کوه سیاه قلعه پالن:  1تصویر

 (Demorgan, J. 1905) است

 : تصویر هوایی از قلعه سیاه کوه 2تصویر

 

متر  1638و ارتفاع  :4257875Yو  : 284495Xاین محوطه در مختصات جغرافیایی تپه قلعه خشه حیران:ج. 

حیران در روستای خشه جنوب غربمتری  200. تپه قلعه خشه حیران در از سطح دریاها واقع گردیده است

است. برجستگی  شدهواقعشرقی  ضلعمتری از دره  25پیرامون و ارتفاع  ایزمینهمتری از سطح  5/3ارتفاع 

و از سمت شرق محدود به  شودمیمجاور که از یک سمت متصل به جاده آسفالته  ایزمینهاین تپه نسبت به 

است. وسعت این  جادشدهایمحوطهبر روی  هاییگودال غیرمجاز هایحفاری به دلیلآشکار بوده و  کامالًدره، 

غربی است. ضلع شرقی محوطه  –متر عرض شرقی  85جنوبی و  -متر طول شمالی  160محوطه در حدود 

و یک  قرارگرفتهبرق در سطح محوطه  فشارقویهای میان دره است. یک دکل دره و در مجاورت باغ بهمشرف
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از  هاییبخشدر  چینسنگردیف  صورتبهساختمان متروک در غرب محوطه وجود دارد. بقایای معماری 

. بر سطح محوطه باشدمیپوشیده از گیاهان کم ارتفاع مرتعی  کامالًاست. سطح محوطه  تشخیصقابلمحوطه 

ر و نخودی وجود دارد. اغلب قطعات دارای ، خاکستری داغداایقهوهسفال با خمیره قرمز،  توجهیقابلتعداد 

 نقش کنده و داغدار و صیقلی است. تزیینات ساده افزوده و
 

 محوطه  تپه قلعه خشه حیران هایسفالجدول توصیف :  1جدول 

 
 

 
 شاخص محوطه تپه قلعه خشه حیران هایسفالطرح :  1طرح 

 

 متر 1337 در ارتفاعY  : 4250265 وX : 277547جغرافیایی این گورستان  مختصات سدداشی: گورستاند. 

 متر 400 و جنوبی شمالی راستای متر 500 برابر وسعتی با گورستان این .باشدمیآزاد  هایآب سطح از

 طبیعی برجستگی یک بخش ترینانتهایی و ترینغربی هکتار، در 20 بیش از و مساحتی غربی -شرقی راستای

 در سوال روستای از گذر از پس و شروع سفلی خانقاه روستای شمال از که رفتهقرارگ کیلومتر 8 از بیش به طول

از جنوب  و متر 5 حدوداً مذکور برجستگی ارتفاع. شودمی پیرامونی ایزمینه سطحهم کنازق روستای نزدیکی
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 شمال شرق متری 100 در سدداشی گورستان .باشدمی کنازق و سوال روستاهای بین خاکی راه به متصل

 تخریب غیرمجاز هایکاوش به دلیل گورستان سطح تمام .است شدهواقع کنازق تپه به متصل و کنازق وستایر

 به نیز گورستان وسط از فشارقوی برق تیر ردیف یک عبور. است مشاهدهقابل آن سطح در گودال هزاران و

 گورها سنگچین ردیف سازه رآثا غیرمجاز گسترده هایکاوش براثر .است ساخته وارد آسیب آن از هاییبخش

 استفاده با گورهای همچنین و سنگی چهارچینه نوع گورهای همچنین و متر 5/2 تقریبی قطر با مدور صورتبه

 قرمز، نخودی، هایرنگ به سفال فراوان پراکندگی گورستان سطح در .شودمی دیده عظیم هایسنگتخته از

 . شودیم مشاهده صیقلی و داغدار خاکستری و ایقهوه
 

 دوره تاریخی . 7-2

و ارتفاع   :4274845Yو  : 276379X این محوطه نیم هکتاری در مختصات جغرافیایی توربه دره سی:الف. 

شرق روستای مرزی فتح مقصود واقع گردیده است. کیلومتری  3/1آزاد، در  هایآبمتر از سطح  2015

میان کوهی مرز  هایدرهدره سی که از طرفین به  محوطه در شیب مالیم به سمت جنوب دره معروف به تربه

قرمز  هایسفال. باشدمیمسطح و شخم زده  کامالًایران و آذربایجان متصل است واقع گردیده و سطح محوطه 

ی هاداده ترینشاخص ساسانی( عمدتاً) با نقوش کنده و نواری و موجی دوران تاریخی سازچرخو نخودی 

 .باشدمیه از این محوط آمدهدستبه
 

متر  در شمال  1653و   :4271167Yو  : 267707Xاین محوطه در مختصات جغرافیاییصالح قشالقی: ب. 

است. مساحت محوطه بیش از یک هکتار بوده و  شدهواقعروستای صالح قشالقی و بین روستا و جاده آسفالته 

. کانال آب و یک حوضچه بزرگ شدبامیمسطح و یکدست با شیب مالیمی از غرب به شرق  تقریباًسطح آن 

 ایبخشهکه باعث آسیب رساندن به  قرارگرفتهمحوطه  جنوب غربجهت ذخیره آب در بخش جنوب و 

. یک ردیف شودمیهای بنا دیده زیادی آثار سازه معماری و دیواره ایبخشهشده است. همچنین در  مورداشاره

است. پیرامون محوطه چندین  امتدادیافتهکز محوطه متر از غرب به مر 30منظم به طول بیش از  چینسنگ

ساده با خمیره قرمز و نخودی  هاییسفال. اندشدهغارتتخریب و  تماماًگور چهارچینه سنگی وجود دارد که 

گردید.  آوریجمعو تزئینات کنده و برجسته از سطح محوطه و پیرامون گورها  سازچرخبا پخت کافی و  عموماً

هزاره اول ق.م،  گورها بازه زمانی اواخر چینسنگاز محوطه و ساختار  شدهآوریجمع هایسفالبا توجه به نوع 

 پیشنهاد کرد. توانمیرا برای این محوطه   )اشکانی و ساسانی(دوران تاریخی
 

متر از سطح  1324و ارتفاع   Y: 4249345 و X : 278228  جغرافیایی مختصات در محوطه این تپه: تیکانج. 

متر   850 غربی و  - متر راستای شرقی 600 تیکان تپه با ابعادی در حدود .است قرارگرفتههای آزاد دریا

 900کیلومتری شرق اردبیل در 15هکتار در فاصله کمتر از  50 بربالغجنوبی و مساحتی  -راستای شمالی

 واسطهبهاست و  شدهواقعمعروف به شورچیمن  ایزمینهمتری جنوب شرق روستای کنازق و در محدوده 

معروف است. تیکان تپه، تپه کم  )تیکان = خار(در سطح محوطه به این نام  خاردارکم ارتفاع  هایبوتهرویش 

زراعی پیرامون است که توسط کشاورزان به چندین بخش  ایزمینهمتری از سطح  2 تا 1 ارتفاعی بین

شخم  کامالًاولی تا تاریخی است که  هزاره ایمحوطهبخش شرقی شامل گورستان و  . است شدهتقسیم
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محل  عنوانبهشمالی و غربی و جنوبی در دوران تاریخی و بعدها قرون میانه اسالمی  ایبخشهو  شدهزده

تا  ازتاریخپیشی فرهنگی این محوطه از دوران هادادهبا توجه به آثار و شواهد و  .است شدهاستفادهاستقرار 

قرمز و  هایسفالبوده است که عمده آثار متعلق به دوره تاریخی است.  همورداستفادقرون میانی اسالمی 

قرمز و نخودی با نقوش کنده موجی شکل و نقوش افزوده  هایسفالخاکستری صیقلی و با نقش داغدار، 

این  هایسفالنمونه  تریناصلیبا نقوش کنده زیر لعاب و اسگرافیتو و آبی و سفید  دارلعاب هایسفالطنابی، 

 هایسفالاز این محوطه  آمدهدستبهی سفالی هانمونه ترینفراوانو  ترینشاخص. دهدمیمحوطه را تشکیل 

داخل ظروف  شکلصلیبیخطوط موازی و  صورتبهداخلی ظروف، نقوش  هایلبهمنقوش به نقوش مثلثی بر 

. تمامی این نقوش باشدمیکل ش ایخمرهو نقوش یکنواخت بر نیمه باالیی ظروف دهانه بسته  هاکاسه عمدتاً

است. هرینک  ایجادشدهمشابه و  در یک سبک  کامالًمنقوش،  هایسفالبه رنگ قرمز بوده فرم و جنس 

 کامالًکه  (1376:143)هرینک : را  سفال سبک اردبیل معرفی نموده  الذکرفوق هایسفالمشابه  هایسفال

یرغم اینکه در مناطقی از آذربایجان شرقی مثل یانیق تپه . علباشدمیاین محوطه  هایسفالبا  مقایسهقابل

(Summers and Burney 2012)  پیرامون  هایگورستاناست اما  آمدهدستبه هاییسفالنیز مشابه چنین

و خاستگاه این  منشأ. با توجه به اینکه تاکنون کنندمیرا مرکز این سبک سفال معرفی  شهرمشکیناردبیل و 

سایی و معرفی نگردیده و در نظر گرفتن وسعت محوطه و گستردگی آثار موجود در سطح شنا دقیقاًسبک 

این سبک سفالی  منشأاصلی و شاخص و شاید  هایمحوطهاین محوطه را از  توانمیمحوطه تیکان تپه، 

 دانست.
 

 دوره اسالمی .3-7

در جریان بررسی  شدهاییشناسمحوطه  ترینشاخصو  ترینبزرگه بین یا سکه بان کَسِ سکه بین:الف. 

 1632و ارتفاع   :4263559Yو  : 273726X . این محوطه در مختصات جغرافیاییباشدمیشهرستان نمین 

شهر عنبران در مسیر خاکی به سمت روستای کوالندرق و  شمال غربکیلومتری  4/2متر از سطح دریاها در 

هکتاری دارای بقایای گسترده معماری و  60 وداًحد ایمحوطهاست.  شدهواقعمرتفع  نسبتاًکوهی  دورتادور

است. در  قرارگرفتهاندک در جنوب آن  بافاصلهپراکندگی فراوان سفال که گورستان وسیع سکه بین 

قرون اولیه و میانه اسالم مشهود است. یک چشمه و آبگیر جلوی  استقرارهایغربی کوه مذکور آثار  هایدامنه

دوره اسالمی از  هایسفالبخش محوطه وجود دارد. مجموعه متنوعی از  ترینشرقیآن با چند درخت نیز در 

م و تسلسل استقرار طی حدود هزار حوطه گردآوری گردید که نشانگر دواصدر اسالم تا دوره صفویه از این م

 سطح در پراکنده طوربه اسالم از قبل به متعلق سنگی چهارچینه نوع گورهای سال بوده است. همچنین

 .شود-می مشاهده همحوط
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  محوطه  سکه بین هایسفالجدول توصیف :  2جدول 

 
 

 
 بین سکه محوطه شاخص هایسفال طرح: 2 طرح

 

متر از  1489و ارتفاع   :4265250Yو  : 264694X این محوطه در مختصات جغرافیایی ممد اوروشی:ب. 

وسیع با  ایمحوطهاست.  شدهواقعبوالغ  اوچ شرق روستایکیلومتری جنوب یک در حدودآزاد  هایآبسطح 

 56 بربالغجنوبی و مساحتی  -متر راستای شمالی  800غربی و  -متر راستای شرقی  700ابعادی در حدود 

متری   7تا  5 مابینکوچک و بزرگ در ارتفاع  هایتپهاست. محوطه محمد اُروشی شامل  برگرفتههکتار را  در 

. سطح محوطه پوشیده از قطعات سنگ متعلق به بقایای معماری و باشدمییرامون زراعی پ ایزمینهاز سطح 

نیست.  مشاهدهقابلدیگر  بخشهای. گستردگی محوطه به حدی است که از یک بخش آن باشدمیسفال 
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منقوش و  دارلعاب هایسفالو با پخت کافی، با تزیین نقش کنده و قالبی،  سازچرخنخودی و قرمز،  هایسفال

 تریناصلیاز  ایفیروزهبا نقش اسگرافیاتو، نقاشی زیر لعاب، آبی و سفید و  هایسفالاده و بدون لعاب ساده، س

از محوطه و بقایای معماری  شدهآوریجمع هایسفال. با توجه به نوع باشندمیی سفالی این محوطه هانمونه

پیشنهاد  توانمیی تا صفویه را برای این محوطه موجود  بازه زمانی دوره ساسانی ، قرون اولیه و میانه اسالم

 کرد.
 

   

 متعلق شدهشناسایی آثار پراکندگی: 5 نقشه

 یازتاریخپیش دوران به

 شناسایی آثار پراکندگی: 4 نقشه

 تاریخی دوران به متعلق شده

 ساییشنا آثار پراکندگی: 3 نقشه

 اسالمی دوران به متعلق شده
 

 نتیجه. 8

 امتداد در کیلومترمربع 1100 حدود مساحتی با که نمین مرزی شهرستان شناختیباستان بررسی فصل اولین

 محوطه 175 آن طی و انجام یک ماه به مدت 1394 پائیز گردیده واقع اردبیل استان شرق در جنوبی شمالی

منطقه شمال  ازتاریخپیشدر دوران ی فرهنگی موجود، هادادهتوجه به آثار و با . گردید ثبت تاریخی اثر و

چون تپه قلعه  هاییمحوطهشهرستان نمین شاهد استقرار جوامع انسانی از دوران مفرغ قدیم به بعد هستیم. 

ی مربوط خشه حیران، خرمن داغی، گئور قلعه عنبران، قلعه سیاه کوه و قلعه زنگی دارای آثار و شواهد فرهنگ

که با  هاستقلعهدر خصوص عصر مفرغ منطقه، تمرکز استقرار در  توجهجالب. نکته باشندمیبه عصر مفرغ 

 تریناصلی و ترینشاخص. اندایجادشدهاز عوارض طبیعی زمین و در فواصل خاص از هم  گیریبهره

 باالی بر سنگی مصالح با که است هاییقلعه درون استقرار ناحیه این در شدهشناسایی استقراری هایمحوطه

 دفاعی پوشش پرتگاه و دره مانند طبیعی عوامل وسیلهبه جهت چند از و شدهساخته طبیعی هایبرجستگی

 صورت قلعه از الزم محافظت سنگی دفاعی دیوار چندالیه از استفاده با دیگر جهات از و شودمی داده

 سیاه قلعه و زنگی قلعه داغی، خرمن هایقلعه در استقراری خاص الگوی این یهانمونه ترینشاخص. پذیردمی

 محیط به احاطه و تسلط همچنین و دفاعی استحکامات و ابعاد ازلحاظ هاقلعه این. باشدمی مشاهدهقابل کوه

 هایقلعه عنوانبه را هاآن توانمی و بوده تربرجسته و متفاوت بررسی در شدهشناسایی قالع سایر از پیرامونی
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 به دسترسی و دفاعی پوشش درجه با ترکوچک هایقلعه توسط معین فواصل به که برد نام مرکزی و اصلی

 استقراری مراکز عنوانبه توانمی را پیرامونی هایقلعه این که شوندمی داده پوشش کمتر وسعت نیز و محیط

وجود   .گیرندمی قرار گروه این زءج....  و قلعه بیزوچی سگاله، دوشی، قلعه. برد نام اقماری هایقلعه و

. این سبک استقراری علیرغم باشدمیاین دوران  هایمشخصهاز دیگر  هاقلعهوسیع پیرامون این  هایگورستان

در عصر آهن نیز  هاگورستانتعداد و پراکندگی است.  امتدادیافتهدر عصر آهن نیز  هامحوطهافزایش تعداد 

منطقه شمال نمین تنوع در ساختار و شکل معماری  ازتاریخپیش هایستانگورویژگی خاص است.  توجهجالب

 شامل که گروه یک. نمود بندیتقسیم عمده گروه 3 به توانمی را هاگورستان این در موجود قبورقبور است. 

 یدارا قبور شامل دوم گروه. شودمی ،شدهانباشته سنگقلوه توده با آن روی که شکل ایچاله ساده قبور

 سنگی چهارچینه قبور به معروف که است خوردهتراش بعضاً و منظم هایسنگ از استفاده با سنگی ساختمان

 است قبر ساختمان در حجیم هایسنگتخته از استفاده قبور، معماری نوع ترینشاخص و سوم گروه. هستند

 که فرانسوی دمورگان. رسدمی نیز رمت 3 از بیش به قبور این از برخی ابعاد. ندمعروف سنگی کالن قبور به که

 De Morgan) است نموده نمین اطراف هایگورستان از برخی در کاوش به اقدام پیش سال 130 حدود در

 .است معروف نام همین به نیز امروزه که نمود استفاده قبوری چنین معرفی برای دلمن واژه از (1905

 توانمی را گئورقبری و آغداش سنگری، لولودداشی، س خانه، چله قوشان، چای سولیدرق، هایگورستان

 دارد وجود منطقه در هم فراوانی منفرد قبور. برد نام منطقه ازتاریخپیش دوران گورستان ترینشاخص عنوانبه

 نشان برای تدفین نوع این قویاحتمالبه. اندشدهواقع دشت بهمشرف و شهرستان غرب مناطق در عموماً که

شاید بتوان به این نتیجه رسید که الگوی  درنهایت. است بوده مختلف مناطق بر حاکمیت قلمرو دادن

استقراری دانست که  –دفاعی  هایقلعهمبتنی بر استقرار در  توانمیمنطقه را  ازتاریخپیشاستقراری دوران  

قه در دوران مفرغ و آهن است. به بیانی دیگر در این منط فراگرفتهوسیع  هایگورستانرا  هاقلعهپیرامون این 

 صورتبهارومیه که در دشت  یدریاچه، مثل غرب آذربایجان و پیرامون عصرهمشهر و روستا بمانند سایر نقاط 

است. البته عامل اصلی در این نوع ساختار  شمارانگشت، وجود نداشته یا شوندمیمحوطه و تپه شناسایی 

کوهستانی بودن منطقه،  به دلیلرفولوژی منطقه دانست که استقراری را باید وضعیت توپوگرافی و ژئومو

شکل ممکنه از استقرار را تشکیل  ترینامناستقرار در نقاط مرتفع و ایجاد دیوارهای دفاعی ، بهترین و 

 ناحیه شرقی جنوب ایبخشه در محوطه سه تنها ،شدهشناسایی یازتاریخپیش هایمحوطه مجموع . ازدهدمی

 مرتفع مناطق در محوطه 48 و شدهواقع هستند اردبیل دشت به منتهی طبیعی هایجستگیبر که موردمطالعه

 موردمطالعه منطقه درصد 50 از بیش اینکه علیرغم. اندقرارگرفته موردمطالعه منطقه شمالی و غربی ایبخشه

. شد شناسایی هناحی این در هامحوطه درصد 27 فقط دارد آزاد دریاهای سطح از متر 1500 از کمتر ارتفاعی

 مناسب بارندگی دارای که مرتفع نقاط در هامحوطه اکثر  موردمطالعه منطقه بودن مرتفع و کوهستانی به علت

 چای پیله و چای عنبران چای، نمین سوالچای، رودهای. اندگرفتهشکل هستند هم آبی عمده منابع و

 این از بسیاری نقاط در شماربی هایچشمه. است منطقه حیاتی نیازهای کنندهتأمین آبی منابع تریناصلی

 وجود عوامل تریناصلی از یکی پس. است نموده تسهیل را مختلف دوران در آب به دسترسی نیز منطقه

 بسیار هایناهمواری وجود و منطقه بودن کوهستانی به توجه با اما. است فراهم یازتاریخپیش استقرارهای

 خطر با همآن که شودمی میانکوهی هایدره به محدود فقط و نبوده رسدست در کشاورزی برای مناسب زمین
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 دیگر طرف از. کرد حساب آن روی دائمی منبع یک عنوانبه تواننمی زندگی مایحتاج تأمین برای...  و سیالب

 ضروری جمایحتا تأمین منابع از یکی عنوانبه آن به اتکا و دام حضور برای دلیلی عنوانبه گسترده مراتع وجود

 ذخایر وجود و منطقه بودن کوهستانی دیگر طرف از. باشد مطرح دتوانمی دامداری گسترش و منطقه مردمان

 صنعتینیمه یا صنعتی تولید و فراوری مستعد را منطقه...  و آهک مرمر، عقیق، سنگ ازجمله فراوان معدنی

 وجود که دارد وجود منطقه در امر این بر مبنی فراوانی شناسیباستان شواهد. است نموده هافراورده این

 از یکی عنوانبه زنگی قلعه در عقیق سنگ فراوان دورریز و بقایا ،هاگورستان در فراوان عقیق هایمهره

 در مرمری و آهکی حجیم و بزرگ هایسنگ از استفاده آهن، و مفرغ دوران مرکزی و اصلی هایمحوطه

 کوهستانی مناطق پس. است امر این مؤیّد داشی سد گورستان مانند هاگورستان از بسیاری در قبور ساختمان

 ضمن در. است داشته را ازتاریخپیش مردمان استقرار و حضور برای الزم های جدابیت موردمطالعه محدوده

 و مرتفع مناطق در قالع بخصوص هامحوطه اکثر گرفتن قرار.  داشت دور ازنظر را امنیت مسئله نباید

 از نشان شاید اردبیل دشت ویژهبه پیرامونی مناطق به هاآن حداکثری تسلط و دشت به منتهی ایهکوهپایه

 نباید و تواننمی قطعاً .باشد منطقه در ساکن مردمان امنیت تأمین در هاقلعه نقش و منطقه احتمالی ناامنی

 و دفاعی دیوار چندالیه اب کوه سیاه و داغی خرمن زنگی، قلعه مانند مرکزی و بزرگ قالع حضور و وجود

 که استقراری الگوی و شکل این. گرفت نظر در تصادفی را هاآن از معین فواصل با ترکوچک هایقلعه همچنین

 هابررسی و مطالعات ادامه صورت در قویاحتمالبه (1393 رضالو) گردیده شناسایی نیز اردبیل دشت شمال در

 را آذربایجان شرقی مناطق در ازتاریخپیش استقرار کلی الگوی بتوان و شود ثابت نیز دیگر جوارهم نقاط در

 .نمود معرفی الگویی چنین
هستیم. این موضوع نشانگر  ازتاریخپیشدر دوران تاریخی شاهد افزایش تعداد استقرارها نسبت به دوره 

د توانمیره قبل شدن شرایط زیستی و استقراری در این منطقه نسبت به دو مساعدترافزایش جمعیت و یا 

باشد. محوطه وسیع و استقرار بسیار شاخص مربوط به دوران تاریخی در منطقه اندک است. استقرارهای 

وانا دره، دینگاه، توربه دره سی،  هایمحوطهاستقراری و تپه است.  هایقلعهدوران تاریخی به دو صورت 

 هایمحوطهدوران تاریخی منطقه هستند. تمامی پیرجوار، صالح قشالقی، امین جان یری، علی کمر و ... معرف 

ی بسیار هانمونه. اندامتدادیافتهی هستند یا تا دوران اسالمی نیز ازتاریخپیشتاریخی یا در امتداد دوران 

از  آمدهدستبهمشاهده نمود. آثار سفالی  توانمیدر منطقه نیز شاخص گذر از دوره تاریخی به صدر اسالم را 

 کامالً، عباس داغی، کهنه کوالندرق و ... لیل کندی، توربه نمین، کاال درهبه دره سی، ختور هایمحوطه

از محوطه همچنین الزم به ذکر است فرایند گذر از دوره تاریخی به اسالمی در منطقه هستند.  دهندهنشان

 بهبا توجه  سفالی معروف به سبک اردبیل شناسایی گردید که فردمنحصربهی خاص و هادادهتیکان تپه 

بوده  توجهجالبی سفالی بسیار هادادهوسعت محوطه و گستردگی و نیز  اردبیل نزدیکی در قرارگیری موقعیت

 بسیار موجود در این مبحث باشد. سؤاالتپاسخگوی  تواندمیتکمیلی  هایپژوهشو در صورت انجام 

مربوط به دوران اسالمی شناسایی  آثار و شواهد دربردارندهمحوطه  110 درمجموعهمچنین در این بررسی 

 به وجوداسالمی وجود دارند، شاهد  متأخرکه از صدر اسالم تا قرون  یفراوان هایگورستان جزبهگردید که 

قره داش، کهنه نودی، قلعه داغی، کهنه فتح مقصود،  هایمحوطهوسیع هستیم. آمدن استقرارهای بسیار 

 هایمحوطه. باشندمیفرهنگی متنوع و قوی از دوران مختلف اسالمی  آثار و شواهد دربردارندهکاالدره و ... 
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مربوط به استقرارهای مرکزی و مهم و یا شهرهایی  قطعاًهکتار  50سکه بین و ممد اوروشی با وسعت بیش از 

 هاآنمربوط به قرون میانی اسالمی هستند که تنوع آثار و شواهد فرهنگی مثل سفال و بقایای معماری 

است. در داخل شهر نمین نیز چندین بنای تاریخی مربوط به دوران صفوی و قاجار شناسایی گردید  رنظیبی

. گرددمیکه شامل مقبره پیر بدرالدین، صارم السلطنه، مسجد جامع، خانه محمدیان، آالچیق خان باغی 

نیز در محدوده  برداردا در گورستان توربه نمین که آثار و شواهد مربوط به اواخر دوران تاریخی و صدر اسالم ر

 اهالی است. مورداستفادهگورستان  عنوانبهو امروزه  شدهواقعداخلی شهر 
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