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Abstract 
Qorveh plain is located in the southeast of Kurdistan province and it is considered as one of the 
highlands of Zagros. This plain is located in the Sanandaj-Sirjan Inclined zone. The most 
prominent feature of this plain is the difference in the geological structure and environment of 
its north and south. This factor has made the distribution of settlements in these two parts 
completely different. Qorveh plain was studied and archaeologically reviewed in 2018. The 
result of this survey is the identification of 243 sites that indicated the establishment and 
continuity of human habitation from the Middle Chalcolithic period Age to the present, in this 
survey, more than 100 sites were identified for the first time, of these, and the Islamic period has 
a larger share. The present study is based on the archaeological findings of the Islamic period 
resulting from this study and it is trying to reconstruct the settlements landscape of this period 
and land use by assessment of historical texts, Satellite imagery and Gis maps and geology. In 
this study, the identified sites of the Islamic period are divided into three periods: early, middle 
and late centuries. The aim of this study is to study human relation with the environment in the 
Islamic period of this region. Some of the questions in this study are: what factors caused the 
formation of settlements in the Islamic period? What is the settlement pattern of Islamic sites in 
Qorveh plain? Did Qorveh plain have an urban center in the Islamic period? Among the factors 
such as water resources and fertile land, roads and mines have played a significant role in the 
formation of settlement s in Qorveh plain. The north settlements at plain are mostly linear and 
formed on river terraces. On the other hand, in the south of the plain, factors such as agricultural 
lands, communication routes and water resources have been very important in the formation of 
these areas. It seems that role of larger sites in creating small, satellite habitats in the southern 
part - probably the Central place system - has not been ineffective. 
 
Keywords: Qorveh plain, Islamic era, landscape archeology, environmental conditions, 
historical texts. 
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1.Intuoduction 
Qorveh plain has good environmental conditions and rich natural resources. water resources, fertile 
land, suitable rainfall conditions, abundant animal and plant species, mines and strategic importance 
of this region, which is located between the Central Zagros, North Zagros (Northwest) and North 
Mesopotamia. Although communication plays an important role in economic development, local 
territorial resources and access to them are very important (McPhillips 2016: 6). These conditions 
have led to the formation of numerous settlements in this plain. One of its outstanding features has 
been abundant pastures as well as suitable climate for summer season which attracted large livestock 
clans from warmer regions such as Dasht-e Zahab and Shahrzour, therefore, the suitable 
environmental condition of this plain in spring and summer has attracted nomads and tribes, and 
nowadays, the inhabitants of this plain are nomadic whom in a certain period of time, they decide to 
be sedentary with climate change and turning to farming and they are scattered in the plain with the 
same tribal and nomadic style. the settlement pattern of most modern villages is the result of this. the 
settlements are mostly dependent on water resources. the location of water sources and nature, 
volume and quality of these resources affect the social structure of mobile networks and land use 
systems. obviously, the availability of sufficient water for domestic and animal consumption affects 
the locations, sizes, and relative clustering c of seasonal and seasonal settlements (Hammer, 2018). 
The settlement pattern in the plain is formed in three clusters: linear, scattered and nuclear (Central 
place system). As mentioned earlier, the sites near to rivers have a linear pattern and follow paths 
along rivers and in the later centuries it is sometimes so. Scattered and irregular settlement patterns 
are mostly related to nomadic tribes that depend on springs and pastures and have been formed in the 
same way in all three studied periods. The central place cluster system includes habitats that have 
been formed since the Islamic middle periods. during this period, the habitats become larger and 
their number increases. Surrounding them, there are many small villages, which are mostly 
dependent on fertile lands and it seems that there has been a significant interaction and dependence 
between them.Due to climate change, the weather of this area is more favorable than ever before, 
this feature is quite visible in the Islamic period due to the distribution of settlements. it seems that in 
the early Islamic centuries, the livelihood was mostly dependent on animal husbandry and in limited 
cases, agriculture, but from the middle periods onwards, with the management of water through the 
construction of canals, agriculture has been almost as effective as animal husbandry in the livelihood 
of the people of the region. Although this plain is rich in natural resources, but as mentioned before, 
it was without urban center before the contemporary era. the most important reasons for the lack of 
city formation in this plain are: being away from main routes such as the Greater Khorasan Road and 
being close to the two important cities of the Islamic era, Hamedan and Asadabad which is located in 
the east / southeast and the other in the southern part of Qorveh plain, respectively. It is possible that 
the proximity to two important cities of Hamedan and Asadabad in the Islamic period and the 
organizational / administrative dependence of this plain to Hamedan, has caused the lack of 
formation of the city in this plain. large villages, however, can probably be identified as Central 
place from the Middle Ages onwards and smaller settlements associated with them.The present-day 
Qorveh plain was under the control of Hamedan and part of the Jabal province in the early Islamic 
and Middle Ages. The state of Jabal is the name of a vast mountainous region that the Greeks called 
Media (Le Strange, 1999: 200). According to historical texts, which deal with the borders of Jebal or 
Persian Iraq (Ajam), Qorveh plain is also located in this range; Jebal is a famous province called 
Ghohestan (mountain), the east of this province is Fars and Khorasan deserts and the west of this 
province is connected to Azerbaijan, the north is the Caspian Sea and the south is Khuzestan and 
Iraq (Qazvini, 1995: 404-Ibn Hawqal, 1988: 101).Travelers also mention Hamedan and Asadabad in 
mentioning the cities of the Jebal and Hamedan is considered to be one of the great cities of the 
Jebal(Istakhri, 1962: 164 ؛ Ibn Hawqal, 1988: 102). In the Middle Ages, the Jebal province was 
referred to as Persian Iraq its borders are expressed thus; Persian Iraq is bordered by Azerbaijan, 
Kurdistan, Khuzestan, Fars, Mafaza, Qumis and Jilānat provinces, and its length from Sefidrood to 
Yazd is 160 miles and in width from Jilānat to Khuzestan is 100 miles and this country has four 
prestigious cities (Isfahan, Hamedan, Qom, Rey) (Mostofi, 1984: 47). It is bounded on the west by 
the plains of Mesopotamia, and on the east by the Great Desert of Iran and the Great Highway of 



119/ Journal of Archaeological Studies No. 3, Vol. 13, Serial No. 27 / Autumn 2021 
Khorasan (which stretches from Baghdad to the east, the last border of the Islamic lands) (Ibn al-
Faqih, 2001: 201). Qorveh plain in the early and middle centuries, which is located in the 
neighborhood of Hamedan and Asadabad, apparently had no urban center and was dependent to 
Hamedan. In the ninth century onwards, Hamedan and its province are called the territory of Ali 
Shokrbeig because around 850 to 860 AH, the province of Hamedan and its functions are assigned to 
Mirza Ali Shokr Beig by Mirza Jahan shah (Tehrani, 1977: 297). The Esfandabad district (modern-
day Qorveh plain) was part of Hamedan during the Qara Qoyunlu period and was handed over to 
Amir Ali Shokr Beig (Sanandaji, 1996: 442). then in the ottoman empire, the Ardalan migrated from 
Diyarbakir to Goran and Kalhor and expanded rapidly (Longrigg,1925: 6). The Qorveh plain also 
becomes part of Kurdistan, which comes under the rule of the Ardalan clan; the region between 
Kermanshah and Azerbaijan is called Ardalan (Bartold, 1999: 267). The Ardalan clan initially 
conquered the city of Shahrazur and took control of other cities in Kurdistan (Bidlisi, 1999: 83). 
Qorveh is referred to as the Esfandabad district during the Qajar period and the government capital 
was Qaslan borough. most of present-day villages of the Qorveh Plain were created during the Zand 
and Qajar dynastys by settling tribes that spent their summers or those who migrated from Iraq, 
among them, we can mention Baraz from Kurdish clans Who Together with Hassan Ali Khan, the 
ruler of Kurdistan, they fought many battles with Karim Khan Zand. Later, thirty families from 
them, dispersed and inhabited in the Yalghuz Aghaj village in Esfandabad and other villages 
(Sotoudeh, 2006: 11). For instance, the Ismaili were one of the Kurdish clans that lived in Shahrazur 
at the past and came to Esfandabad during the reign of Fath Ali Shah (1211-1250) and settled there 
(Idem,311). Qorveh was also the name of a small village in the Esfandabad district, which Sanandaji 
(1997: 24) refers to as follows: In Esfandabad district, Qorveh village, which is in the middle of 
Sanandaj-Hamadan Road, they had a telegraph office. After the development and shifting the 
Sanandaj-Hamadan Road, this village has expanded and the centrality has changed from Ghaslan 
borough to Qorveh and now it is the largest urban center of this plain. 
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 1سیرجان-غربی پهنۀ سنندج، شمالدشت قروه اسالمیِ در دوران انسان و محیط کُنش
 فرشته شریفی

 ، همدان، ایران.دانشگاه بوعلی سینا همدان شناسی باستاندانشجوي دکتري  
 2زارعی میمحمدابراه

 ، همدان، ایران.دانشگاه بوعلی سینا همدان شناسی باستاناستاد گروه 
 30/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 18/11/1398 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی

 چکیده
شود. این دشت در نوار یا پهنۀ شرقی استان کردستان واقع شده است و از مناطق مرتفع زاگرس محسوب میدشت قروه در جنوب 

ط شمال و محی-شناسی و زیستسیرجان قرار گرفته است. بارزترین ویژگی این دشت تفاوت در ساختار زمین-مورب سنندج
مورد  1397ها در این دو بخش کامالً متفاوت باشد. دشت قروه در سال جنوب آن است. همین عامل باعث شده توزیع سکونتگاه

اثر است که حاکی از استقرار و استمرار انسان از  243نتیجه این بررسی شناسایی شناسی قرار گرفت. بررسی و بازنگري باستان
هاي دوره از این تعداد، محوطهشناسایی شدند.  بار نینخستمحوطه براي  100ال حاضر بود که بیش از سنگی میانه تا ح دوره مس

 گرفته شکلشناسی مربوط به دوران اسالمی حاصل از این بررسی هاي باستاننوشتۀ حاضر بر پایۀ یافتهاسالمی سهم بیشتري دارد. 
هاي این شناسی سعی در بازسازي منظر سکونتگاهو زمین Gisهاي اي و نقشههاي ماهورهکه با سنجش متون تاریخی، عکس

اسالمی در قالب سه  رانشدة دوهاي شناساییدوران و نحوة کاربري اراضی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این پژوهش محوطه
با محیط در دوران اسالمی این اند هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط انسان بندي شدهدورة قرون اولیه، میانه و متأخر تقسیم

هاي گیري سکونتگاهاز: چه عواملی باعث شکل اند عبارتهایی که در این پژوهش مطرح هستند منطقه است. از جمله پرسش
هاي اسالمی در دشت قروه به چه صورت است؟ آیا دشت قروه در دوران اسالمی دوران اسالمی بوده است؟ الگوي استقرار محوطه

هاي دشت گیري زیستگاهها و معادن در شکلي داشته است؟ از جمله عواملی مانند منابع آب و زمین حاصلخیز، راهمرکزیت شهر
-شکل گرفته هاهاي شمال دشت بیشتر به صورت خطی و بر تراس رودخانهزیستگاه اي داشته است.قروه نقش بسیار قابل مالحظه

ها گیري این محوطههاي کشاورزي، مسیرهاي ارتباطی و منابع آبی در شکلمیناند و در مقابل در جنوب دشت عواملی از جمله ز
–کوچک و اقماري در بخش جنوبی  يها ستگاهیزدر ایجاد  تر بزرگهاي رسد نقش محوطهاهمیت بسزایی داشته است. به نظر می

 نبوده است. ریتأث یب -احتماالً سیستم مکان مرکزي

 محیطی، متون تاریخی.-شناسی منظر، شرایط زیستن اسالمی، باستاندشت قروه، دورا هاي کلیدي:واژه

 مقدمه. 1

هاي شود که ممکن است در هر فضا و مکانی به شکلرابطۀ دو سویۀ انسان و طبیعت امري بدیهی تلقی می
هاي انسانی و محیط طبیعی باعث خلق منظري تأثیر متقابل فعالیت گوناگون و متفاوتی رخنمون پیدا کند.

رفتارهاي فرهنگی، نش و شود که نمایانگر فرهنگی پویا در هر برهه از زمان است. این منظر از طریق کُمی
نه تنها از طریق مواد با محیط ارتباط  انسان شود.اجتماعی و اقتصادي انسان بر محیط پیرامون خود خلق می

                                                           
شناسی دانشکده هنر و نگارش شده در گروه باستان ،محمدابراهیم زارعی ییراهنما. این مقاله برگرفته از رساله دکتري فرشته شریفی به 1

ناسی منظر با تأکید بر شهاي دشت قروه در دوران اسالمی از دیدگاه باستانبررسی و تحلیل محوطه«معماري دانشگاه بوعلی سینا با عنوان 
 است. »هاي میانیسده

 mohamadezarei@yahoo.com                                                                                         . رایانامۀ نویسندة مسئول: 2
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طی که توسط مردم قابل درك و معنا کند و بخشی از محیکند، بلکه آن را نیز درك و تفسیر میمی ربرقرا
به  منظرشناسی باستان ). بنابراین،Kuna & Dreslerova, 2007شود در ایدة منظر گنجانیده شده است (می

پردازد و این امر مستلزم ثبت و ضبط باقیمانده مواد فرهنگی و همچنین ها در طول زمان میآنالیز فرهنگ
اي پدیدهمنظر  ).Wilkinson, 2003: 4اقتصادي و عوامل محیطی است (اجتماعی،  يها مؤلفهتفسیر آنها در 

ساختن و هاي انسانی، ها و برداشتخاص خود را از کنش معنا و اهمیت فرهنگی که ملموس و اجتماعی است
د را با محیط اجتماعی خورابطه ها یا افراد آورد: از طریق آن سیاستاي به دست میو اهمیت ویژه دیدن، معنا

ی که به ر مورد روابط اجتماعی خود، روابطها) د، بازیگران (افراد و گروهبه واسطه آن؛ دهندنشان می و طبیعی
فرهنگی و  هاي ارزشجوامع کنند یا سعی می کننداظهار نظر می ،اندواسطۀ منظر برقرار و با واسطه ساخته

و این  کنندو فرهنگ خاص معاشرت میمردم در یک جامعه  آن از طریقکنند؛ اجتماعی خود را بیان می
 ). Gramsch, 1996ظرفیت و پتانسیل منظر است که توسط بازیگران مختلف قابل استفاده است (

-دود نمیـتمرکز محـهاي انسانی هرگز به مناطق مکند که فعالیتشناسی منظر تأکید میرویکرد باستان

ناسی منظر برجسته است، اما ـشتانـین مسئله در باساگرچه ا -نامیمفعالیتی که ما آن را محوطه می-شود 
یت است؛ چنانچه شناسی قابل رؤهاي بیرون از محوطه در گذشته بسیار مهم بوده و از نظر باستانفعالیت

 & Urشود (هاي مناسبی براي مستندنگاري آنها وجود داشته باشد درجات مختلفی ارائه میروش

Wilkinson, 2008.(  ها و شناسی منظر، تفسیر عکسز ابزارهاي مهم در مستندنگاري باستانیکی اامروزه
ها و هواپیماهاي وسیلۀ ماهوارهتصاویر قدیمی پیش از توسعه کشاورزي مدرن و شهرنشینی است که به 

از آن ها از حالت محرمانه خارج شده است. و برخی از آن شده گرفتههاي جنگ سرد جاسوسی که در سال
به برنامۀ کرونا اشاره کرد که برخی از نوارهاي تصویري آن توسط دانشگاه آرکانزاس به صورت  توانجمله می

یا در برخی مواقع  دهدبرخط در دسترس قرار داده است. متأسفانه این برنامه تمام ایران را پوشش نمی
توان به استفاده از می براي نمونهپذیر است. ها براي پژوهشگران ایرانی به سختی امکاندسترسی به آن داده
شناسی آمریکا که خروجی تصاویر آن از طریق وبگاه سازمان زمین غرب ایران نام برداین تصاویر در شمال
دسترسی به آن ) که در بیشتر مواقع Alizadeh & Ur, 2007; Ur & Alizadeh, 2013( صورت پذیرفته است

هاي هوائی دامنۀ مشاهدات خود ن با استفاده از عکسشناسابه هر حال، باستان مشمول پرداخت هزینه است.
 ,Kouchoukosدهند (هاي باستانی مورد مطالعه گسترش میاي محوطهرا در رابطه با محیط محلی و منطقه

شناسی منظر به صورت کاربردي چشمگیر شده و در ). در دو دهۀ اخیر استفاده از این منابع در باستان2003
با اینکه کمک شایانی نموده است.  ها و ...ا و قناتهکانال، ها کهنه راهي باستانی، هاطهشناسایی و تفسیر محو

اسالمی خواهیم پرداخت اما به دلیل در  شناسی منظر دشت قروه در دورانما در این نوشتار به باستان
هدات میدانی و با تکیه بر مشا، نیبنابرادسترس نبودن منابع تصویري قدیمی با محدودیت مواجه هستیم. 
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ي کُنش شناسی و همچنین بررسی متون تاریخی سعی در بازسازو زمین GISهاي اي اخیر، نقشهماهواره
هاي میدانی از این رو این پژوهش مبتنی بر یافتهمورد نظر خواهیم پرداخت.  انسان و محیط طبیعی در دوران

 ظر مورد سنجش قرار گفته است.شناسی منو مطالعات تطبیقی است که از طریق رویکرد باستان
هاي حاصلخیز به همراه شرقی استان کردستان و در دشتی بلند قرار دارد. زمینشهرستان قروه در جنوب

-هاي باستانبررسی طیسارهاي فراوان بر اهمیت استقرار در این منطقه از دیرباز تاکنون افزوده است. چشمه

ت شده است. در این تحقیق سعی بر آن اس عصر حاضر شناسایی سنگ تاومس شناسی آثار فراوانی از دورة
. این دشت با توجه به شوندشناسی منظر بررسی و مطالعه بر اساس باستانهاي دوران اسالمی دشت محوطه

قرون میانه حائز اهمیت است؛ اما متأسفانه  سلجوقیان و ایلخانان در هايدر دوره همدان و سلطانیهبه  ینزدیک
 مورد نظر زمانی این دشت در محدودةهاي و هنوز کاوش علمی در محوطه به این ناحیه اشاره نشدهمتون در 

، محیطی -با توجه به تأثیر مسیرهاي ارتباطی و منابع زیست منظراین دشت از لحاظ  است. نگرفته  انجام
مطرح است؛ به نظر  هاي دشت قروهفرضیاتی که در رابطه با محوطه آن کامالً متفاوت است. وبو جن شمال

گرفته باشد، اما در  ها شکلصورت خطی و در کنار منابع آب و راه رسد استقرارهاي شمال دشت بیشتر بهمی
زمین  منابع آب، ،ها راه ته است؛ ورده، نقش مکان مرکزي اهمیت بسزایی داشبنامجنوب دشت عالوه بر عوامل 

 اي داشته است. مالحظه  هاي دشت قروه نقش بسیار قابل هگیري زیستگادر شکل و احتماالً معادن حاصلخیز

 پژوهشی منطقه ۀپیشین. 2

دو مقاله  عات در دسترس از این منطقه شاملشناسی این منطقه بسیار اندك است. اطالآگاهی ما از باستان
دوره  هاي) و معرفی سفال1390( و همکاران یساعدموچشه قلم امیر سنگ میانی بواز دورة مسجداگانه 

هاي فراگیر ) است. در ادامه بررسی1388اشکانی حاصله از بررسی این منطقه به قلم فرزاد مافی و همکاران (
شده در آرشیو میراث  بندي هاي طبقهشده است، اما گزارش هفتاد و هشتاد شمسی، این منطقه نیز بررسی دهه

عزیزي ( توسط اقبال عزیزي 1378در سال  دولی شرقی و غربیاند. بخش چهار نشده کردستان تاکنون منتشر

 1387آباد در سال  و بخش سریش) 1386کریمی (توسط زاهد کریمی  1386، بخش مرکزي در سال )1378
  زنی به مورد برنامه گمانه ایضاً، پنج شناسی قرار گرفت.بررسی باستان مورد) 1387بهنیا (توسط علی بهنیا 

هاي شیدا، میهم سفلی، شامل محوطهکه  شده است رستان قروه انجامز در شهمنظور تعیین عرصه و حریم نی
زارعی در کتاب همچنین ). 1398الف وندشریفی و زینینگاه کنید به: شوند (گورستان دلبران، کبودخانی و گاللی می

 زارعی(اند بررسی قرار داده مورد آثار فرهنگی باستانی و تاریخی استان کردستان آثار فرهنگی قروه را نیز

). صالحی نیز در کتابی تحت عنوان بلوك اسفندآباد به شناخت تاریخ و فرهنگ مردم شهرستان قروه 1392
شناسی دوران اسالمی در این دشت صورت متأسفانه پژوهشی در مورد باستان). 1393صالحی پرداخته است (

 نگرفته است.
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 شناسی قروه جغرافیا و ریخت. 3

منطقه مورد مطالعه، از نظر شده است.  سنندج و در استان کردستان واقع یقشر جنوبقروه در بخش دشت 
. ناحیۀ یاد شده استهاي سیرجان قرار دارد که به تبع آن داراي ویژگی -سنندج ناحیۀ نواري، در شناسیزمین

دگرگون  عمدتاًنیمه جنوبی،  يها سنگبا این همه، چهره ظاهري جنوب ورقه با شمال آن کامالً متفاوت است. 
ژوارسیک، ژوارسیک و  -هاي دگرگونه تریاس، تریاساي آن از پایین به باال شامل سنگاست توالی چینه

هاي نئوژن و کواترنر و نیز فعالیت ؛ نیمه شمالی ورقه، تحت تأثیر نهشتاستنادگرگونه ائوسن  يها سنگ
قدیمی مربوطه به شمال ورقه،  يها سنگآتشفشانی گسترده، چهره دیگري پیدا کرده است. به بیان دیگر 

که آثار محدود و  طوريه اند، بهاي مختلف رسوبی، آذر آوري و گدازه مدفون شدههمگی در زیر انباشت
سازمان خورد (هاي قبل از ترشیري در نواحی مجاور منطقه مورد مطالعه به چشم میاي از دگرگونهپراکنده

 .)1376 ،شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین
از غرب به دهگالن، از شمال به بیجار، از شرق به استان همدان و از جنوب به استان شهرستان قروه 

شود. شهر قروه مرکز این شهرستان و بر مسیر اصلی سنندج به همدان واقع شده است. کرمانشاه محدود می
از . آیدمی به شمارن ناحیه ترین تمرکز انسانی در ای بزرگ هزار نفر دارد که 90جمعیتی در حدود  این شهر

اشاره آباد و دلبران ه، دیزج، وینسار، صندوقجولباد، ماآدلبران، سریشتوان به تراکم مینقاط دیگر و اما کم
شود. فصل بهار، کوتاه و ها، ریزش برف سنگین مشاهده میاین منطقه سردسیر است و در اغلب زمستان کرد.

و  گراد یسانتدرجه  -20تا  -2ماه، سردترین ماه سال با دماي  ست. ديبالعکس پاییز و زمستان، طوالنی ا
ي ها رسد. بارندگی در سالمی گراد یسانتدرجه  36حداکثر دماي آن به ترین زمان سال است که تیرماه گرم

هاي خشک و کم  هاي مرطوب بیش از سال رفته تعداد سال هم ولی روي دهد؛مختلف، نوسان شدید نشان می
 ).1تصویر( )1376همان، (و شمال عامل بارندگی هستند بادهاي مرطوب غرب است. باران

 
 .)1398وند، شریفی و زینی( استان کردستانموقعیت سیاسی شهرستان قروه در  :1تصویر

Figure 1 Geographical position of Qorveh city in Kurdistan province (Sharifi and Zinivand, 
2018). 
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 دوران اسالمی دشت قروه در ر اداري و سیاسیساختا. 4

ایالت جبال  تابع همدان و بخشی از ایالت جبال بوده است. و میانی دشت قروه کنونی در قرون اولیه اسالمی
. بر پایه اطالعات )200: 1377لسترنج، ( گفتند که یونانیان آن را مدیا مىنام ناحیه کوهستانى پهناورى است 

 گیرد؛می راند، دشت قروه نیز در این محدوده قراحدودات جبال یا عراق عجم پرداختهمتون تاریخی،که به 
هاي فارس و گویند، شرق این والیت بیابانجبال والیتی است مشهور که آن را قهستان (کوهستان) می

 ستخراسان است و غرب این والیت متصل به آذربایجان، شمالش دریاي کاسپی و جنوبش خوزستان و عراق ا

بال به همدان و اسدآباد نیز اشاره ـان در ذکر شهرهاي جـ). سیاح101: 1366ابن حوقل،  -1373:404(قزوینی، 
در ). 102: 1366؛ ابن حوقل، 164: 1340اصطخري، خوانند (کنند و همدان را یکی از شهرهاي بزرگ جبال میمی

عراق کنند؛ بیان می گونه نیاکنند و حدودش را عنوان عراق عجم یاد می  قرون میانه اسالمی از ایالت جبال به
عجم حدودش با والیت آذربایجان، کردستان، خوزستان، فارس، مفازه، قومس و جیالنات پیوسته است و 
طولش از سفیدرود تا یزد صدوشصت فرسنگ در عرض از جیالنات تا خوزستان صد فرسنگ است و این بالد 

هاى  جلگه به ]غرب[باختر از ). 47: 1362مستوفی، ، ري) دارد (چهار شهر معتبر (اصفهان، همدان، قم
سوي مشرق، به   به کویر بزرگ ایران و شاهراه بزرگ خراسان که از بغداد به ]شرق[خاور و از   النهرین بین

 اولیه و در قرون دشت قروه ).201: 1379ابن فقیه، رفته محدود بوده است (آخرین حدود کشورهاى اسالمى می
ظاهراً بدون مرکز شهري تابع همدان بوده است. در قرن که در همسایگی همدان و اسدآباد واقع شده،  نیمیا

هـ. ق  860تا  850برند، زیرا در حدود شکر نام مینهم به بعد از همدان و ایالت آن تحت عنوان قلمروي علی
). بلوك 297: 1356 طهرانی،شود (گذار میشکر واایالت همدان و توابع آن از جانب میرزا جهانشاه به میرزا علی

شود شکر واگذار میقراقویونلو جزو همدان بوده است که به امیر علی ةندآباد (دشت قروه امروزي) در دوراسف
سرعت   بکر به گوران و کلهر مهاجرت و بهها از دیار، اردالندوره عثمانیدر سپس ). 442: 1375 سنندجی،(

شود که تحت حاکمیت ). دشت قروه نیز بخشی از کردستان میLongrigg, 1925: 6گسترش پیدا کردند (
اردالن  طایفه .)267: 1377بارتلد،خوانند (اردالن می را ناحیه بین کرمانشاه و آذربایجان آید؛ طایفه اردالن در می

در از قروه  ).83: 1377بدلیسی، در ابتدا بر شهر زور فاتح شد و دیگر شهرهاي کردستان را در دست گرفتند (
قصبه قصالن بوده است. بیشتر  کنند و مرکز حکومتی آنیاد میعنوان بلوك اسفندآباد  دوره قاجاریه به

گذراندند و یا  روستاهاي امروزي دشت قروه در دوره زندیه و قاجاریه با اسکان ایالت که ییالق خود را آنجا می
براز از ایالت کرد همراه با الناق حسنعلى خان ازجمله آنها: اند، که آمده به وجوداند از عراق کوچانده شده

اسفندآباد سى خانوار و سایر   ، بعدها متفرق شده و در قریه یالغوزآغاچزند درافتاده خان میکرردستان با حاکم ک
که در اسماعیلی یکى از طوایف کرد است براي نمونه، ). 11: 1385ستوده، اند ( دهات متفرقه سکونت اختیار کرده

) به محال اسفندآباد آمدند و در آنجا 1250تا  1211اند و در زمان فتحعلى شاه ( زیسته گذشته در شهرزور مى
) 24: 1375قروه نیز نام روستاي کوچکی در بلوك اسفندآباد بوده است که سنندجی (). 311 همان:ساکن شدند (
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قروه که وسط راه سنندج همدان است دستگاه دآباد قریه ـفنـکند: در بلوك اساشاره می گونه نیابه آن 
همدان این روستا گسترش پیدا کرده و مرکزیت از  -اند. بعد از توسعه و تغییر جاده سنندجخانه داشتهتلگراف

 شود.مرکز شهري این دشت محسوب می نیتر بزرگدر حال حاضر قصبه قصالن به قروه تغییر یافته است و 

 دشت قروه در دوران اسالمی وضعیت اقتصادي و معیشتی. 5

هاي مختلف گیاهی و جانوري بر خوب و زمین حاصلخیز و گونه يوهوا آبوضعیت معیشتی دشت به دلیل 
کشاورزي و دامپروي در امرار معاش روستاها اهمیت دارد،  .بوده استو حتی شکار  کشاورزي، دامپروري پایۀ

محصوالت ها و تولید ر درك ما از سکونتگاههاي چشمگیري داخیر پیشرفت يها سالدر حالی که در 
 در مورد تأمین منابع روستایی است يبیشتر هايپژوهشنیاز به  همچنین ،کشاورزي وجود دارد

)McPhillips, 2016: 9.(  
، در اندنداشته ايتا قبل از دوره قاجاریه منابع مکتوب به دشت قروه اشاره اشاره شد قبالً طور کههمان

الزم است به اشارات مورخین به ایالت  و میانی وضعیت اقتصادي این دشت  در قرون اولیهدرك نتیجه براي 
در این  هاي اول اسالمیسده سانینو ایجغراف، بپردازیم گیردکه دشت قروه را نیز در برمی و عراق عجم جبال

بیشتر شیر و لبنیات است و پردازند و خوراك آنان مردم جبال اغلب به نگهداري گوسفند مینویسند؛ می باره
: 1340( خريصطاهمچنین  ).116: 1366ابن حوقل، ؛ 167 :1340اصطخري، آورند (می به دستاز شیر انواع خوردنی 

هاي نویسد کشاورزي بسیار دارد. دشت قروه نیز تابع همدان و به تبع یکی از ارکان) در وصف همدان می164
   ورزي بوده است. اصلی اقتصادي آن کشا

-404: 1373قزوینی، ( را دارد اشاره شده است وهوا آبها و در قرون میانی نیز به اینکه جبال  بهترین زمین

نحوه دریافت مالیات  مساعد، کشاورزي مطلوب و يوهوا آبدر وصف عراق عجم به نیز  ) 1362( مستوفی ).405
ها پویاتر شت در این سدهد اینتوان گفت یشناسی مهاي باستانیافته تکیه بربا  پردازد.می و حقوق دیوانی

  بوده است.
تري از وضعیت و درك روشن استمستقیم  تقریباً ،اشارات به این دشت و اطراف آن متأخردر قرون   

دوم  عباس شاه در کتاب زندگینامۀ کنیم؛در ادامه چند نمونه از آنها را بیان می کندمعیشتی منطقه را ارائه می
)؛ و 307: 1329 قزوینی،... به اصفهان صادر شده است ( و شکر یعلهزار من غله از  ت که سیصدآورده شده اس

هر قبیل حاصل صیفی و از  ی کشاورزي این دشت اشاره شده استقاجاریه نیز به فراوان همچنین در دورة
در این باره  نیز )،24: 1375(سنندجی  ).42: 1384نگار کردستانی، وقایعآید (به عمل میاسفندآباد بلوك شتوي در 
محصوالت این بلوك زیاده از کفاف سکنه آنجا و اهالی کردستان است و اغلب حمل همدان  کند کهاشاره می

 از جمله بیشترین محصوالت آن گیرد.وه به صورت گسترده انجام میشود. امروزه نیز کشاورزي دشت قرمی
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مالیات «ات بلوك اسفندآباد در دورة قاجاریه عبارت بود از: مالیجات است. غالت (بیشتر گندم) و انواع صیفی
: 1384نگار کردستانی، وقایع» (دیوانی این بلوك هفت هزار و یکصد و دو تومان و چهار هزار و چهارصد دینار است

گونه پستاندار،  12گونه پرنده،  42آن  شده حفاظتهاي جانوري دشت قروه در منطقه در حال حاضر گونه ).24
). بسیاري 1391استان کردستان،  ستیز طیمحاداره حفاظت و هاي گیاهی را داراست (گونه خزنده و انواع گونه 8

به  متأخرهاي  قرون در نوشتهاز بین رفته است.  هیرو یبل شکار هاي جانوري در طول زمان به دلیاز گونه
 )،24: 1375سنندجی، (و آهو  )225: 1388ام، نبی( امیر آخور قوشچی)، 2048: 1367(اعتمادالسلطنه،  شکار کبک

 شده است.  اشاره

 ها وضعیت مسیرها و راه. 7

توان شناسایی و درك کرد. نخست از طریق متون که تصویري را از دو طریق میاي هر منطقههاي باستانی راه
-هاي ماهوارهو تفسیر عکساز طریق مشاهدة میدانی  کند و دومهاي ارتباطی را نمایان میکلی از منطقه و راه

 Hollowها (راهتفسیر کهنهشناسایی و . و ...  مناطق شهريوسعه کشاورزي، اي و هوائی قدیمی پیش از ت

way (-به دلیل  -گیردشناسی منظر خاور نزدیک به وفور مورد استفاده قرار گرفته و میکه امروزه در باستان
 رممکنیغبراي بیشتر فالت ایران از جمله قروه عمالً ۀ کرونا هاي هوائی همچون برنامعدم دسترسی به عکس

واسطۀ توسعه پیش گفته انداز دشت بهاست. مشاهدات میدانی و تصاویر امروزي نیز به دلیل تغییر چشم
 ينوشتارشود که در منابع تر مینهد. این شرایط وقتی تاریک و پیچیدهتصویري مبهم و ناخوانا پیش رو می

قروه در ، حال نیباا. اي به دشت امروزي قروه یافتاشارهتوان تا دورة قاجاریه نمین دوران اسالمی جغرافیدانا
آذربایجان -بغداد و اصفهان-همدان، سلطانیه -سلیمانتخت بغداد، -همچون همدان یحاشیه مسیرهاي مهم

 ةقوآباد و معتبر در  ییروستاام نو بلوك اسفندآباد ( دشت قروه به روستاهاي قاجاریه دورة درت. قرار داشته اس
آباد از اسفند شان یفتحعلعبور نخستین اشاره مربوط به پردازیم. میآن در ادامه به که ، شده اشاره )دورة قاجار

 از چمن سلطانیه.ق ـه 1237سال حجه  م ماه ذىاشهریار تاجدار در سیاست:  گونه نیبداست که شرح آن 
در اردو شایع  و با د گذشته، در خارج شهر همدان در دامنه کوه الوند، ناخوشىآبابیرون زد و از محال اسفند

 مادر سیالسلطنه آورده است: در مورد همین اتفاق اعتماد). 722: 1382فسایی، نفري درگذشتند ( گشت و چند
عید اضحى و در روز  قصد تسخیر عراق عرب و بغداد نهضت فرما شد  حجه اردوى شاهى از سلطانیه به ذي ماه

اشاره  دارلدوله کرمانشاه توان به عبورهمچنین می ).873: 1367 (اعتمادالسلطنه،آباد ورود کردند به چمن اسفند
نویسد؛ چهار روز ن میویلیام جکس ).2423همان،(آباد گذشته استاز اسفند که به قصد سفر به آذربایجان کرد

شب را سپري کردیم؛ دهی  ،تپه گل سومین منزل یعنی کشد و درطول می سواري از تخت سلیمان به همدان
 با توجه به منابع دورة ).167: 1357جکسن، ار به همدان است (از دهستان خدابندلو شهرستان قروه سر راه بیج

نیز  ترپیشرا به دوران  توان ذکر این مسیرها حاضر میجدید در عصر  قاجاریه و تغییرات اندك در مسیرهاي
 تعمیم داد.
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  منابع آب .8

هاي برف و باران داراي ذخیرة آب فراوان است. در منابع قدیمی نیز به این مسئله دشت قروه به واسطۀ بارش
). از منابع آبی این 273: 1379مردوخ کردستانی، (اردالن خیلی زیاد است ها در صفحه اشاره شده است: رودخانه

هاي فراوان اشاره کرد. حوضۀ آبگیر ور و همچنین چشمهتوان به دو رودخانۀ اصلی تالوار و چم شمنطقه می
سرچشمۀ آن شود. هاي جنوبی و غربی بیجار میهاي قروه، دهگالن و بخشرودخانۀ تالوار شامل شهرستان

فراوانی به  يها شاخه آبشهرستان قروه است که از طریق  یغرب جنوبهاي عبدالرحمن و خسرو کش در  کوه
مرز بیجار در شمال شهرستان ترین شاخۀ آن چم شور است که در نزدیکی اما پرآب پیوندد.این رودخانه می

اي است که حصر و تعداد  اندازه  هاي احداثی، در صفحه اردالن بهها و قناتچشمهشود. قروه به آن ملحق می
از مناطق  صخصو بهها هاي آبی که از طریق چشمه). جریان273همان: (آن خارج از گنجایش این مختصر است 

وري از آن به منظور کشاورزي و مصارف خانگی فراهم دي براي بهرهشوند شرایط مساعمرتفع روانه دشت می
ها) یک هم شاخه (کانالکند. شیب خوب، درجه پایین سیلت و مدیریت توسط خطوط کوتاه و فرعی می

کند براي آبیاري بهینه را فراهم می دهند که موارد مورد نیازویژگی لندسکیپ نیروي محرکه آب را تشکیل می
)Wilkinson et al., 2015 .( 

 معادن. 9

، شن کوهیپوکه معدنی، در معدن بهارلو،  آنتیموانمعادن مختلف  ؛داده  قروه معادن بسیاري را در خود جاي
هاي  سنگ ترین مهمهمچنین از  محدوده مورد مطالعه وجود دارد؛و مرمریت در  مرمر، ماسه کوهی، گرانیت

سازمان صنعت، معدن و ( اشاره کرد گرانیتو  کریستال، چینی سفیدتوان به  می منطقهاستخراجی از معادن این 

 هقرون اولیه اسالمی ناشناخته بود اما درمعدن طالي قروه امروزه فعال است با اینکه . )تجارت استان کردستان
باستانی معروف به فرهاد تاش در روستاي معدن  ء). به جز167: 1340؛ اصطخري، 116: 1366ابن حوقل، است (

و احتماالً مربوط به  خورده و آماده انتقال و استفاده بوده است صورت منظم تراش هاي آن بهوینسار که سنگ
) و بعد از آن است از معادن دیگر تا دورة قاجار اطالعی در دست نیست. در 126: 1392زارعی، دورة ساسانی (

 .اشاره خواهد شدد نمونه چنبه که در ادامه شود این دشت اشاره میمرمر کرات به معادن  قاجاریه به دورة
معدن سنگ کردستان در بلوك اسفندآباد (قروه امروزي) قرار دارد که تمام مرمرهاي قلعه حکومتی شهر و 

سنندجی  .)307: 1379 مردوخ کردستانی،آنجا آمده است ( هاي شهر ازمسجد داراالحسان و اغلب عمارت و حمام
از آن در دشت قروه و قسمت دیگر بخشی از شهرستان  در بلوك ییالق (قسمتی) آورده است: 26: 1375(

و به هراندازه  شود) معدن سنگ مرمر هم موجود است و مرمرش بسیار سفیددهگالن امروزي محسوب می
در نمونۀ دیگر:  .بسیار خوب استدیگر هم دارد که براي فرش حیاط هاي  سنگ بخواهند میسر است؛

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
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: 1367 اعتمادالسلطنه،آباد کردستان، معدن مرمر بسیار خوبى دارد (اسفندآباد که دهى است از بلوك  سریش

به هر حال، با اینکه ظرفیت معادن سنگ این منطقه غنی است اما مدرکی در مورد اینکه نیاکان ما از ). 266
 اند در دسترس نیست.کردهآنها اطالعی داشته و یا استفاده بهینه می

 شناسیهاي باستانیافته. 10

 »شناسی دشت قروه بررسی و شناسایی باستان«تحت عنوان اي پژوهشی در برنامه ،1397وه در سال دشت قر
 یا )Gullyها (تالش شد در برنامه بازنگري اخیر، آبکند. )1398بوند شریفی و زینی( شد پیمایش و بازنگري

تالش ؛ عالوه بر آن میینمارسی صورت پیمایشی بر یار و بهدقت بس هاي حاشیه رودخانه تلوار و شور را بهکانال
هاي هاي دوره اي نیز نیمه فشرده مورد پوشش قرار گیرد تا از وضعیت الگوي سکونتگاهنواحی کوهپایهشد 

 و استمرار حاکی از استقراراست که  اثر 243مختلف آگاهی الزم کسب شود. نتیجه این بررسی شناسایی 
از  شدند.شناسایی  بار نینخستمحوطه براي  100از  ود که بیشی میانه تا حال حاضر بسنگ از دوره مسانسان 

 شدة دورةهاي شناساییدر این پژوهش محوطه .دوره اسالمی سهم بیشتري دارد يهامحوطه، این تعداد
 .)2(تصویر اندشدهبندي قرون اولیه، میانه و متأخر تقسیم در قالباسالمی 
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 .کم محوطه به تفکیک دوره: ترا2 تصویر
Figure 2: Area density by period. 

مربوط به قرون اولیه اسالمی در  محوطه 27 تعداد شناسی هاي باستانبر اساس یافته ):.قهـ 5تا  1قرون اولیه ( 
د درص 22و  هستنداي یا ادامه دوره تاریخی درصد تک دوره 78از این تعداد حدود  اند.این دشت شکل گرفته

متأخر)  و هر سه دوره اسالمی (اولیه، میانهدرصد  14گیرد و تنها حدود هاي اسالمی دیگر را نیز دربر میدوره
ن محوطه از ای هکتار است. 12حدود  )QR13( هاي قرون اولیه محوطهترین محوطه را داراست. یکی از بزرگ
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بلند رود شور تگاه بر تراس . این سکونبرج مدور خشتی) تشکیل شده استدو بخش تپه و محوطه (
داشته است و مانند بیشتر  استمرارق هـ. 7و  6قرون از دوره تاریخی تا استقرار در آن گرفته است و  شکل

ها الگوي خاصی محوطه ،دیده است. در این بازه زمانی هاي کشاورزي آسیبهاي دشت به دلیل فعالیتمحوطه
و بیشتر نزدیک به رودهاي اصلی دشت و گاهی نیز منظم، پراکنده صورت نا م دشت بهدهند و در تمابه ما نمی

 اند.  گرفته  (کانی) شکل هاهاي فرعی یا چشمه در کنار سرشاخه
از این  مانی در بررسی اخیر شناسایی شد کهز ةمحوطه مربوط به این محدود 48 تعداد :).قـه 9تا  5قرون میانه (

هاي . این دشت در این دوره به دلیل نزدیک بودن به پایتختتنداي هسدورهتکها محوطهدرصد  72 تعداد
 چونجوار  شناسی با مناطق همباستانهاي میت است. مقایسه یافتهدوره سلجوقی و ایلخانی بسیار حائز اه

و اسدآباد ) 1387 حیدریان،سنقر ( ،)1398 زارعی،همدان ( ،)1385 عالی،، زنجان ()1385وند، الیاس( منطقه بیجار
هاي آب در نزدیکی ) نشان از ارتباط فرهنگی دشت با سایر مناطق دارد. همچنین وجود کانال1383 فر،محمدي(

ها بیشتر در بخش جنوبی دشت که دهد. این کانالهاي بزرگ مدیریت آب را در این دوره نشان میمحوطه
-راضی بخش زیادي از این کانالمشاهده است هرچند به دلیل تسطیح ا هاي حاصلخیزتر است قابلداراي زمین

هاي دهه سی همچنین عکس تصاویر کرونا براي این بخش در دسترس نیستها از بین رفته است. متأسفانه 
هاي مهم این دور در که بتوان مسیر اصلی آن را بازسازي کرد. بیشتر محوطه دهد ینمدشت را کامل پوشش 

وِیس خیرهاي بخش جنوبی دشت در قرون میانه محوطه ترین محوطه بخش جنوبی دشت قرار دارند. بزرگ
)QR74(،آقکند )QR71 () ویس براثر است. محوطه خیرهکتار  25و  70، 22به ترتیب حدود  )70و میره

 2جوار باالتر است. در  هاي همحدود یک متر از زمینو با این حال، شده  شدت تخریب هاي کشاورزي بهفعالیت
 مشاهده است. ه سمت این محوطه قابلاي وجود دارد که آثاري از هدایت آن ب کیلومتري غرب آن چشمه

رچند که این محوطه هاي پابرجاي دشت جنوبی است؛ ههاي اقماري نیز یکی از محوطهمحوطه آقکند با تپه
جوار به حریم آن در امان نبوده است اما خوشبختانه  نیز از تهاجم حفاران غیرمجاز و تجاوز کشاورزان هم

که  از رود شور منشعباین کانال  وطه آثار کانال کامالً مشهود است.وضعیت آن مناسب است. اطراف این مح
مورد هـ.ق 13تا  4وطه با توجه به بررسی سطحی از قرن حدود سه کیلومتر از شرق با آن فاصله دارد. این مح

 آقا و اسفندآباد است.جنوب دشت در این دوره مشهدي دیگر مهم هاياست. از محوطه سکونت قرار گرفته
ال و جنوب تري دارند. الگوي استقرار در این دوره در شممطلوبحفاظتی ها وضعیت خوشبختانه این محوطه

اند،  گرفته ها شکل ها و سرشاخهصورت خطی و در کنار رود در شمال دشت بیشتر به ت.دشت کامالً متمایز اس
هاي حاصلخیز است. در این قسمت از دشت زمین يمکان مرکزصورت  بهاما در جنوب دشت الگوي استقرار 

 گرفته و بزرگی که در باال به آن اشاره شد شکل استقرارهاي ،در اولویت بوده است و با مدیریت آب
 اند.ها به وجود آمده تر در اطراف آن هاي کوچک سکونتگاه
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در کنار این  طه مربوط به این دوره شناسایی شد.محو 37 تعداد در بررسی سطحی ):.قـه 13تا  9( قرون متأخر
-هاي محیطی براي شکلدهنده آن است که ویژگی گرفته است. این نشان ها روستاهاي جدید شکلمحوطه

 ا در این بازه زمانی با امروز چندان متفاوت نبوده است. ه گیري سکونتگاه
داراي وسعت  تقریباًاي دورههاي تکاکثر محوطهاند. در این دوره جدا از منابع آب به مسیرها نیز وابسته

هاي انباشتی این دوره را نیز دارند. یکی هاي مهم قرون میانه نیز الیهاندازه و متوسط هستند. اکثر محوطه هم
هاي اسالمی طور که قبالً اشاره شد؛ از تمام دوره هاي مهم جنوب دشت محوطه آقکند است، هماناز محوطه

شناسی هاي باستانهمدان قرار دارد. هرچند که یافته -انباشت دارد. این محوطه در ضلع جنوبی جاده سنندج
شناسی توسط هاي باستانیافتهصورت جداگانه گردآوري شد اما به دلیل جابجایی  قسمت مختلف محوطه به

گذاري دقیق هاي اقماري و همچنین شرایط محیطی در طول زمان براي تاریخکشاورزان بخصوص بر روي تپه
اما پراکندگی  شده حفظهاي مختلف نیازمند کاوش گسترده است. در این دوره نیز الگوي دوره قبلی ضلع

ها گیري سکونتگاهها نیز در شکلبازه زمانی معادن و راه بیشتري دارد و به منظمی دوره قبل نیست. در این
 هاي قبل نقش بیشتري داشته است.نسبت به دوره

 کاربري اراضی. 11

هاي] کاربري اراضی از اهمیت فراوانی برخوردار است درك شرایط آب و هوائی گذشته براي تفسیر [مدل
)Panahipour, 2019( .و  اراضی براي تحلیل شده شناختههاي مدل حتی با وجود عدم دسترسی به برخی

اي در بازسازي هاي دریاچهنمونه ها شیآزماگذشته اما دو عامل مهم نتایج هاي همچنین تصاویر هوائی دهه
تا حدودي  یمیاقلاقلیم زاگرس و همچنین نزدیکی بازة زمانی مورد نظر از نقطه نظر تغییرات اندك طبیعی و 

اي کنونی، مشاهدات میدانی و در شناسی، تصاویر ماهوارههاي زمین، نقشهGISهاي توان با ترکیب خروجیمی
با توجه به شناسی به چگونگی استفاده انسان از محیط در دوران اسالمی دست یافت. هاي باستاننهایت یافته

به  هاي اخیر نسبتی آن در دورهشرایط آب و هوائشود اینکه دشت قروه سرزمینی مرتفع محسوب می
زریبار هماهنگ است،  اي حاصل از نتایج دریاچۀهاي نمایهاین مسئله نیز با دادهتر بوده است. گذشته، مساعد

هاي هاي دریاچهتر بوده است؛ هرچند نمونهنسبت به قبل خشک وهوا آببه طوري که از یک هزارة اخیر 
 .Roberts et al. 2011: 150, Fدهند (نشان میتر میالدي به بعد هوا را مرطوب 1000میرآباد و وان ترکیه از 

دهد که کاهش نوسانات در اواخر هولوسن نسبت به اوایل و اواسط هاي خاورمیانه نشان مینمونه نتایج). 2
 ). Rosen, 2007: 101هولوسن وجود دارد (

حاصل  زي)(جنوب و قسمت مرک قروههاي دشت توان تفسیر کرد؛ بیشتر بخشمی GISهاي هآنچه از نقش
ها با توجه به از نوع بادزن است و این بادزن عمدتاًهاي کواترنري در ایران . آبرفتهاي کواترنري استانباشت

هاي رسوبی هستند، براي کشاورزي و توسعه شهري و ویژگیاي مناسبی از لحاظ شیب، ارتفاع و هاینکه زمین
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پلیوسن هاي انباشت شمال دشت بیشتر شاملاما  ).158: 1394نویدي و میرزایی، ( اي داردویژه اهمیت روستایی
  ).3 تصویر( براي کشاورزي مناسب هستند ي نئوژن است، این رسوبات نیز به دلیل سیالبی بودن،هااز دوره

 GISهاي طور که گفته شد شرایط اراضی نیز در شمال و جنوب دشت متفاوت است. بر اساس نقش مانه
هاي مناسب براي کشت دیم و داراي پوشش گیاهی متوسط است. این با خاك هاییشمال دشت شامل زمین

ها با وسعت کم نسبت به جنوب دشت است. جنوب دشت دوره، داراي محوطه هر سهقسمت از دشت در 
و همچنین ایجاد قنات براي  عمق کمهاي آبی هاي مسطح و خاك حاصلخیز به لطف کانالداراي زمین

ها پوشش گیاهی بسیار غنی و دیم مورد استفاده قرار گرفته است. ضمن اینکه دامنهکشاورزي به صورت آبی 
-دارد و براي چراي احشام بسیار مطلوب است. به دلیل بارش باران توان کشت دیم در همه جاي دشت امکان

 پذیر است. 

  
: الف: قرون یشناس-نزمی ساختار اساس بر ها¬: پراکنش محوطه3ریتصو

 .یج: قرون متأخر اسالم ؛یاسالم انهیب: قرون م ؛یاسالم هیاول
Figure 2: Distribution of sites based on geological 

structure: A: Early Islamic centuries; B: Islamic Middle 
centuries; C: Late Islamic centuries 

 هیالف: قرون اول ن؛یزم کاربري اساس بر ها¬: پراکنش محوطه4 ریتصو
 .یج: قرون متأخر اسالم ؛یاسالم انهیب: قرون م ؛یسالما

Figure 3: Distribution of sites based on land use; A: 
Early Islamic centuries; B: Islamic Middl centuries; C: 

Late Islamic centuries. 
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که از منابع آب دورتر هاي از دشت به قسمت یگاههاي سطحی است. نظر منابع آب دشت سرشار از آب از
نظر  هاي دوران اسالمی ازمحوطه همۀ درمجموعاند. آب را هدایت کرده و قنات اند، با احداث کانالبوده

ها و ارتفاعات که بیشتر وابسته ها در کوهپایهشود: گروه اول استقرارگاهوابستگی به آب به سه گروه تقسیم می
هاي عشایري سهم  هاي قرون اولیه و متأخر و همچنین گروه تگاهها هستند که در این میان سکونبه چشمه

اي که بیشتر وابسته به رودهاي اصلی ماهورها تراس رودخانه هاي روي تپه بیشتري دارد. گروه دوم سکونتگاه
هستند، سهم هر سه دوره (قرون اولیه، میانه، متأخر) در این گروه به یک اندازه است. این شرایط بیشتر به 

آب  که این گروه توسط کانال ،و جنوب دشتهاي در مرکز  وه سوم سکونتگاهشود. گرل دشت مربوط میشما
اند. در این گروه خود هدایت کرده هاي مورد استفادهو زمین هاي را از رودهاي اصلی به سمت سکونتگاه

 .)5 و 4 ویرا(تص هاي قرون میانه سهم بیشتري دارند سکونتگاه
 رقوم ارتفاعی. 12

 ترین مهممتر نسبت به سطح دریا است. شاید رقوم ارتفاعی باال  2350متر تا  1500ارتفاع دشت قروه بین 
عدم ستوسن و اوایل هولوسن زیستگاهی در این دشت شکل نگیرد؛ با این وجود عاملی بوده که در اواخر پلی

اما تأثیر  بوده باشد،در زیر رسوبات به دلیل مدفون شدن تواند میهایی در این بازة زمانی شناسایی زیستگاه
و گرم  وهوا آببا تغییرات اقلیمی  نبوده است. ریتأث یبجوان  دریايهایی همچون نوسانات آب و هوائی و پدیده

از اواخر تر یافته است. هاي پستبت به دشتتري نساین دشت شرایط مناسبدر هولوسن جدید شدن زمین 
) 1398الفوند، ؛ شریفی و زینی1388مافی و دیگران، است ( شده افزودهها کم زیستگاهدورة تاریخی در این دشت بر ترا

 و این شرایط نیز در دوران اسالمی ادامه داشته است.
متر ارتفاع نسبت به سطح دریا  2700متر تا حوالی  1600هاي دوران اسالمی دشت قروه بین زیستگاه

ودار ها در چهار گروه (نمالگوي پراکنش زیستگاه تقریباًن اسالمی، اند. بر اساس سه بازة زمانی دوراواقع شده
متر شناسایی  2300اي از دورة اولیه اسالمی باالي جز اینکه هیچ محوطه است، شکل کیبه  شده فیتعر) 2

و کمترین تراکم اند قرار گرفتهمتر  2000تا  1800ها در رقوم ارتفاعی نشده است. بیشترین تراکم زیستگاه
هاي این دوران که در ارتفاع متر است. زیستگاه 2300چهارم یا به عبارتی بازة ارتفاعی بیش از گروه ربوط به م

ها و مراتع، هاي مشترکی از قبیل وسعت کم، قرارگیري در دامنهاند داراي ویژگیمتر واقع شده 2000بیش از 
هاي سوم و رسد خوشهم هستند. به نظر میشناختی کهاي باستاناي و یافتهوابستگی به منابع آبی چشمه

 .)6 تصویر( هاي فصلی شکل گرفته باشندچهارم در رابطه با زیستگاه
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الف: قرون  رودخانه؛ از فاصله اساس بر ها¬: پراکنش محوطه5 ریتصو

 .یج: قرون متأخر اسالم ؛یاسالم انهیب: قرون م ؛یاسالم هیاول
Figure 4: Distribution of sites based on distance from 

the river; A: Early Islamic centuries; B: Islamic 
Middle centuries; C: Late Islamic centuries. 

 هیالف: قرون اول ؛یبر اساس رقوم ارتفاع هاي¬: پراکنش محوطه6 ریتصو
 .یج: قرون متأخر اسالم ؛یاسالم انهیب: قرون م ؛یاسالم

Figure 5: Distribution of areas based on asl; A: Early 
Islamic centuries; B: Islamic Middle Ages; A: Late 

Islamic centuries. 

 



 رجانیس -سنندج ۀپهن غربیشمال دشت قروه، یِدر دوران اسالم طیکُنش انسان و مح /134

 .ها به تفکیک دورهرقوم ارتفاعی محوطه :7تصویر
Figure 7: Als of areas by period. 

 نتیجه. 13

منابع آب، زمین حاصلخیز، وضعیت  .مناسب و منابع طبیعی غنی است یطیمح ستیزدشت قروه داراي شرایط 
هاي جانوري و گیاهی فراوان، معادن و اهمیت راهبردي این منطقه است که بین زاگرس بارش مناسب، گونه

ارتباطات نقش مهمی در اگرچه شده است.   النهرین واقعمرکزي، زاگرس شمالی (شمال غرب) و شمال بین
ها از اهمیت زیادي برخوردار است  نی محلی و دسترسی به آنکند، اما منابع سرزمیتوسعه اقتصاد ایفا می

)McPhillips 2016: 6 .(شماري در این دشت شده استها بیگیري سکونتگاهساز شکلاین شرایط زمینه .
-تابستان بوده است که ایل وهواي مناسب براي فصل همچنین آب هاي بارز آن مراتع فراوان و یکی از ویژگی

بنابراین وضعیت  ؛کرده استزور را جذب میتر مانند دشت ذهاب و شهر اطق گرماز من هاي بزرگ دامدار
عشایر وکوچروها را به خود جذب کرده و امروزه نیز بیشتر  ان،محیطی مناسب این دشت در فصل بهار و تابست

زمانی خاص،  ه کشاورزي، در یک بازةساکنان این دشت عشایري هستند که با تغییرات اقلیمی و روي آوردن ب
الگوي استقراري شوند. گیرند و با همان سبک ایلی و کوچروي در دشت پراکنده میتصمیم به یکجانشینی می

 112دشت قروه شناسی باستاندر بررسی  اکثر روستاهاي امروزي این دشت حاصل همین اتفاق است.
اولیه،  قرون دوره، در قالب سه یگاه شناختکه از لحاظ  اسالمی شناسایی شد ط به دوراناستقرارگاه مربو

درصد بیشترین تعداد استقرارگاه این دشت را  42دید. از این بین، قرون میانه با بندي گرمیانی و متأخر تقسیم
 ،محل بدیهی است که .بیشتر وابسته به منابع آب هستنددشت قروه ها استقرارگاه به خود اختصاص داده است.

ارد؛ همین عوامل گذکاربري اراضی تأثیر می يها نظاممتحرك و  اختار اجتماعی جوامعبر س، منابع آبحجم و کیفیت 

الگوي استقرار در دشت به صورت سه خوشۀ ها در دشت قروه مواجه باشیم. باعث شده با گوناگونی استقرارگاه
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-محوطه شده اشارهکه پیشتر  طور هماناي (سیستم مکان مرکزي) شکل یافته است. و هسته خطی، پراکنده

کنند. ها و بعضًا در قرون متأخر از مسیرها تبعیت میهاي کنار رودها یک الگوي خطی دارند و در امتداد رود
اند و در ها و مراتع وابستهالگوي استقرار پراکنده و نامنظم بیشتر مربوط به عشایر کوچرو هستند که به چشمه

هایی اند. سیستم خوشۀ مکان مرکزي شامل زیستگاهیافتههر سه دوره مورد مطالعه نیز به همین صورت شکل 
و بر تعداد آنها افزوده  تر بزرگها اند. در این دوره زیستگاهشود که از قرون میانۀ اسالمی به بعد شکل گرفتهمی
شوند هاي حاصلخیز وابسته هستند نمایان میهاي کوچک که بیشتر به زمینشود. در پیرامون آنها دهکدهمی

 يوهوا آبوجه به تغییرات اقلیمی، با ت رسد تعامل و وابستگی معناداري بین آنها جاري بوده است.به نظر می و
کند، که این ویژگی پیدا می هاي پیشینمساعدتري نسبت به دورهتاریخی به بعد شرایط  این منطقه از دورة

در قرون اولیه اسالمی رسد میاست. به نظر نمایان  کامالً های با توجه به پراکنش سکونتگاهدر دوران اسالم
اما از قرون میانه به  وارد محدود نیز کشاورزي بوده است؛وضعیت معیشتی بیشتر وابسته به دامپروري و در م

کشاورزي نیز همپاي دامپروي در معیشت مردمان منطقه  تقریباً ،هابعد با مدیریت آب به وسیله احداث کانال
از  که گفته شد تا پیش طور همانست اما که این دشت از لحاظ منابع طبیعی غنی ا بوده است. هرچند مؤثر

توان به آن از دالیل مهم شکل نگرفتن شهر در این دشت که می بدون مرکزیت شهري بوده است. عصر حاضر
شهر مهم  و نزدیک بودن به دو همچون راه خراسان بزرگ از مسیرهاي اصلی در حاشیه بودناشاره کرد: 

 قروهدشت  یوبجنبخش در  و دیگري یشرق جنوب به ترتیب در شرق/اسالمی همدان و اسدآباد که  دوران
 محتمل است که نزدیکی به دو شهر مهم همدان و اسدآباد در دوران اسالمی و وابستگی سازمانی/ واقع شده؛

وستاهاي بزرگ، اداري این دشت به همدان باعث گردیده شهري در این دشت شکل نگیرد. هرچند که ر
شناسایی   ها قابل تر وابسته به آن از قرون میانه به بعد و استقرارهاي کوچک يمکان مرکزعنوان  احتماالً به

 .است

 سپاسگزاري
 .میینمادانی ها صمیمانۀ قدروند براي بازخوانی مقاله و سعید بهرامیان براي تهیه نقشهمحسن زینی آقایانمایلیم از 

 منابع

 بنیاد فرهنگ ایران.، تهران محمدرضا حکیمی، ، مصحح:البلدان )،1379( حمد بن محمد،ابن فقیه، ا
 کبیر.انتشارات امیر ،جعفر شعار، تهران ۀترجم، االرض ةصور)، 1366( ابن حوقل،

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.، تهران، به اهتمام ایرج افشار، مسالک و ممالیک )،1340( اصطخري، ابواسحق ابراهیم،
 بنیاد فارسی شناسی. ،شیراز، مصحح: منصور رستگار فسایی، فارسنامه بلخی)، 1374( بلخی، ابن

آرشیو میراث فرهنگی استان  ،، کردستانو خورخوره شناختی بخش سیلتانبررسی باستان)، 1385( میمحمدابراهوند، الیاس
 ).منتشرنشدهکردستان (

 انتشارات دانشگاه تهران. ،، مصحح: نواي عبدالحسین، تهرانبلدانال ةمرا)، 1367اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، (
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 انتشارات اساطیر.، تهران ، مصحح: ولیامینوف، والدیمیر،شرفنامه )،1377( ، الدین الدین بن شمس بدلیسى، شرف
 ی و فرهنگی.شارات شرکت علمانت ،تهرانزاده، ، ترجمه همایون صنعتیجغرافیاي تاریخی ایران )،1377( بارتلد، ویلهم،

آرشیو میراث فرهنگی استان زنجان  ،، زنجانگزارش فصل اول بررسی و شناسایی حوزه آبریز ابهررود)، 1383عالی، ابوالفضل، (
 ).منتشرنشده(

آرشیو میراث فرهنگی استان زنجان  ،، زنجانگزارش فصل دوم بررسی و شناسایی حوزه آبریز ابهررود)، 1385عالی، ابوالفضل، (
 ).شدهمنتشرن(

 المعارف اسالمی. ةرکز دائرم ،تهران، 1، جلد ایالت و عشایر و طوایف نام نامه )1385( ستوده، منوچهر،
 نشر نی. ،، تهرانالدولهرنامه سیفسف، )1364، (ازقاجار، سلطان محمد میر
 انتشارات امیرکبیر. ،، تهرانناصریه ةتحف)، 1375(سنندجی، میرزا شکراهللا، 

کردستان؛ آرشیو میراث  شناسی شهرستان قروه،بررسی و شناسایی باستان)، 1398الفوند، (سن زینیشریفی، فرشته و مح
 ).منتشرنشدهفرهنگی استان کردستان (
شناسی دشت قروه کردستان، مجموعه مقاالت کوتاه شناسایی و بررسی باستان)، 1398بوند، (شریفی، فرشته و محسن زینی

 .736-741ص  ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريشناسی ایران، انهفدهمین گردهمایی ساالنه باست
 نشر سنایی.، ، تهرانبستان السیاحه )،1374( العابدین بن اسکندر،شیروانی، زین

مرکز اسناد اداره کل سازمان میراث  ،، کرمانشاهباستانی شهرستان سنقرگزارش فصل اول بررسی آثار )، 1383حیدریان، محمود، (
 ).منتشرنشدهو گردشگري استان کرمانشاه ( یدست عیصنا فرهنگی،

، کرمانشاه: مرکز اسناد اداره کل سازمان میراث گزارش فصل دوم بررسی آثار باستانی شهرستان سنقر)، 1387حیدریان، محمود، (
 ).منتشرنشدهو گردشگري استان کرمانشاه ( یدست عیصنافرهنگی، 
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 هاي دوره ایلخانیبررسی و مطالعه سفال)، 1393( عباس؛ امینی، فرهاد؛ دینی، اعظم ۀترجمابراهیم؛ خاکسار، علی؛ زارعی، محمد
 .73-90 .، صص2 ة، شمار6 ةشناسی، دورمطالعات باستان شناسی ارزنفود،هاي باستاناز کاوش آمده دست به
 انتشارات سبحان نور. ،همدان ،آثار فرهنگی باستانی و تاریخی استان کردستان )،1392( محمدابراهیم، ،زارعی
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