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  چكيده 
شناسي و تاريخي منطقه تکاب افشار و محوطـه باسـتاني تخـت سـليمان تـاکنون                  نهاي مختلف هنر، معماري، باستا     اي که در زمينه    مطالعات گسترده با وجود   

هدف . انجام شده است، در مورد ساختار هاي طبيعي تشکيل دهنده منظر منطقه و تاثيرگذاري اين ساختارها و تعامالت بين آنها، اطالعات اندکي موجود است                       
هـاي   تخت سليمان بـا اسـتفاده از پـردازش و تفـسير داده            ‐گيري منظر فرهنگي تکاب افشار     ر شکل از اين مقاله معرفي و شناسايي نقش ساختارهاي طبيعي د         

ايـن روش از جديـدترين   . اسـت  تخت سليمان تکاب آذربايجان غربي ةسازي بستر طبيعي و تاريخي منطق  و مستندQuick bird  و +TM ،ETMاي  ماهواره
در اين روش تفاوت در معيارهايي چون بافت، اندازه، زمينه رنگي، شکل و الگوي عناصر و بررسي                 . عي است  طبي ‐هاي تاريخي  هاي مطالعه و تحليل پهنه     شيوه

 بر اساس الگوهاي مناسـب  GISاندازي و تکميل اطالعات در سيستم نرم افزاري  هم هاي ساختاري محيط و روي     اين معيارها و تطبيق آنها با ويژگي       همايندي
 محـيط  ة دقيق و گـسترد اطالعاتمين أهاي مختلف، مورد تحليل قرار گرفته و منجر به ت ابق با مطالعات ميداني تخصصي در زمينهبا منطقه مورد مطالعه و تط   

با توجه به اهميت مقوله نوين مرمت و حفاظت جامع محيطي منـاظر فرهنگـي، دسـتاوردهاي ايـن     . دشو طبيعي و ساختارهاي فيزيکي منظر ساز در منطقه مي        
اين روش هم اکنون در ارتباط با برخي از مناظر فرهنگي ثبتي در فهرست ميراث جهـاني                 . اي طرح حفاظت جامع و مرمت محيطي منطقه است        راهگشتحقيق  

  . شود برده مي کار هدر کشور ايران و در معدودي از کشورهاي پيشرفته ب
  

  کليد واژه 
  فاظت جامع محيطياي، منظر فرهنگي، ح هاي ماهواره تکاب افشار، تخت سليمان، داده

  سرآغاز

در تعريف مشترک كنوانسيون ميراث جهاني به همراه 
منظر " ميالدي از مناظر فرهنگي، ۲۰۰۶يونسكو در سال 

اي است كه تعامل انسان و طبيعت را  فرهنگي، سرزمين، يا ناحيه
طبيعي ‐هاي تاريخي در اين تعريف، محوطه". به نمايش بگذارد

شناسي،  نايي از نظر تاريخي، زيباييهاي جهاني استث واجد ارزش
در جهان وجود دارند که ... وشناسي  شناسي، يا قوم مردم

هاي تعامل بين انسان و طبيعت   طيف متنوعي از نمودةدربرگيرند
دهنده تكامل اجتماع بشري و  اين مناظر، نشان. پيرامونش هستند

ر تکاملي که تحت تأثي. ندهستسكونتگاههاي آنها در طول زمان 
هاي متوالي  تغيير و تحوالت مداوم محيط طبيعي و همچنين نيرو

 گيرد قرار مي) دروني و بيروني(اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، 

(Iannone, 2002).   

اي از زمان و مکان شکل  در حقيقت، منظر فرهنگي در گستره
سازهاي انساني در بستر طبيعت، تحت  و ساخت. يابد گيرد و تدوام مي مي
 تکامل جوامع بشري و رويدادهاي ةر فرايندها و فراگردهاي ويژثيأت

طبيعي و رخدادهاي تاريخي قرار گرفته و مناظر فرهنگي را خلق 
 طبيعي را به –هاي تاريخي  اين مناظر، قرون گذشته محوطه. کنند مي

فردشان  به دهند و با ارزشهاي جهاني منحصر  اعصار آينده پيوند مي
هاي خاص منطقه  تخاب اين مناظر بر اساس ويژگيان .ندشو  معرفي مي
 براي نمايش عناصر توانايي فرهنگي آنها و دارا بودن ‐جغرافيايي

همچنين اين انتخاب با در . گيرد فرهنگي موجود در ايشان صورت مي
پذيرد كه منظر  هاي ساختاري محيط طبيعي انجام مي گيري ويژگي نظر

هاي معنوي و روحاني  و ويژگيفرهنگي در بستر آن شکل گرفته است 
ها به  همين ويژگي. خاصي که در طبيعت اين مناظر موجود است

  .پايداري اين مناظر در طول قرون و اعصار منجر شده است
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 حفظ و موجب حفاظت از يک منظر فرهنگي علتبه همين 
ارتقاي ارزشهاي طبيعي و تاريخي موجود در آن منظر، تداوم 

هاي مختلف و پايدار و سرانجام  يهاي سنتي دركاربر شيوه
د شو مشاركت در حمايت از تنوع زيستي و فرهنگي مي

(Rössler, 2003).   
ها  موجوديت منظر فرهنگي به دارا بودن معيار که از آنجايي
كننده اين نوع مناظر بستگي تام دارد، شناسايي و  و شرايط تعيين

هاي  ين راهبردارزيابي اين معيارها اهميت زيادي داشته و در تعي
اي  حفاظتي، مديريتي يا طراحي اين نوع مناظر نيز كاربرد ويژه

هاي  ها و معيارهاي شناسايي ويژگي براي تعيين ويژگي .دارد
 ة اصول متعددي از سوي اتحادي،طبيعي مناظر فرهنگي

 در نظر گرفته شده ٢المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي بين
  .است

  هاي طبيعي و نيمه ت از سيستم اين اصول شامل حفاظ
طبيعي، گياهان بومي و تنوع جانوري، حفاظت از تنوع زيستي در 

هاي كشاورزي، ايجاد كاربري با هدف سرزمين پايدار،  سيستم
ارزش، حفاظت از   مناظر بصري بايافزايش کيفيت و ارتقا

 هاي منحصر  شرايط طبيعي گذشته آن، حفاظت از نمونهةمجموع
تباط انسان با طبيعت و همچنين حفاظت از كشفيات  فرد ار به 

   . (Aminzadeh & Samani, 2006) استقابل توجه تاريخي 
اي نيز از تلفيق شش معيار فرهنگي و  هاي دهگانه معيار

  تعيين منظر فرهنگي با ارزش جهاني وبرايچهار معيار طبيعي، 
ي،  ميراث جهانةبر اين مبنا كميت. استثنايي معرفي شده است

داند كه  ي ميياي را داراي ارزش جهاني استثنا  يا ناحيه،ةمنطق
  :هاي زير را داشته باشد يك يا چند مورد از معيار

حاصل از هوش خالق  نظير بي ي شاهكارةدهند  نشان‐١
 .بشري
ي براي يرك استثناچند مد يا حداقل ، دارا بودن يك‐٢

 .رفته فرهنگ سنتي يا تمدن زنده يا از ميان
 يا عمارت، از ،ي از يك نوع بناي استثنااي اشتن نمونه د‐٣

 مبينفرد   به   و يا يك منظر منحصر، يا فناوري،نظر معماري
 . يا مراحل برجسته در تاريخ بشري،مرحله
 مهم در ارزشهاي بشري در طول ي تغييرةدهند  نشان‐٤

 .  فرهنگي از جهاناي  زماني يا در ناحيهةيك گستر

هاي زنده،   يا سنت،باط صريح و مستقيم با وقايع دارا بودن ارت‐٥
 يا اعتقادات، با آثار ادبي و هنري، كه در سطح جهاني برجسته ،ها با ايده

 . باشد فرد  به  و منحصر
 مراحل اصلي تاريخچه مبينفرد  به هاي منحصر  داشتن نمونه‐٦

شناسي كه در تكامل  رونده زمين هاي خاص و پيش زمين مانند فرآيند
 .كل زمين يا زمين ريخت ويژه يا عوارض جغرافيايي نقش داردش

هاي ويژه و  يندا فرةدهند هاي برجسته نشان  داشتن نمونه‐٧
 زيستي و اكولوژيكي در تكامل توسعه زميني، آب شيرين، ةروند پيش

 .هاي دريايي و ساحلي و اجتماعات گياهي و جانوري اكوسيستم
نتگاه سنتي، کاربري سرزمين، اي برجسته از سكو  داشتن نمونه‐٨

 يا تعامل انسان با محيط ، فرهنگةدهند يا مناطق دريايي كه نشان
 . پيرامونش باشد

ترين زيستگاههاي طبيعي براي  ترين و برجسته  داراي مهم‐٩
هاي در معرض تهديد با ارزش  حفظ وضعيت تنوع زيستي، شامل گونه

 .باشد تي يا حفاظ،فرد از نظر علمي به  جهاني منحصر 
ي ي يا نواحي طبيعي زيبا و استثنا،عالي طبيعي هاي پديده  شامل‐١٠

  . (UNESCO, 2006) باشد شناسي و با اهميت از نظر زيبايي
بر اساس تعاريف فوق، ابتدا مناظر فرهنگي مورد مطالعه، شناسايي 

، حفاظت ي كه دارندهاي خاص  و سپس با توجه به ويژگيشدهو معرفي 
  .دشو اعمال مي ٣جامع محيطي

هاي   حفاظت جامع محيطي از مباحث جديد در حفاظت از محوطه
 ة تاريخي در پهنةدر اين مقوله، جايگاه آثار و ابني.  طبيعي است‐تاريخي
ها، آثار و   عنوان جايگاه فرهنگي سنجيده شده و خرابهباتري و  وسيع
 و در  باستاني به عنوان بخشي از اجزاي محيطي در بستر طبيعيةابني

در اين مبحث نو، آثار . قالب کلي منظر فرهنگي مورد توجه هستند
تاريخي در کنار عوامل محيطي و ساختارهاي اکولوژيکي منطقه، تحت 

  . گيرند حفاظت و مرمت قرار مي
 مانند ةهاي طبيعي منطق سازي ويژگي  شناسايي و آشکارةدر نتيج

نات سطحي و آبهاي ها و جريا ساختار ارتفاعي و شکل زمين، رودخانه
هاي زير زميني، ساختارهاي  ها و آبراهه ها، قنات زيرزميني چون چشمه

هاي  ، جنگلهاباغ گياهي و کاربري زمين در قالب اراضي کشاورزي،
هاي  ويژگي بومي طبيعي و مراتع، بافت، جنس و ضخامت خاک و ساير

 قالب ساختاري محيط طبيعي در تعامل با انسان، حضور و مداخله او در
در معرفي مناظر ...  و هاها، کشتزارها، باغ سکونتگاهها، صنايع، دسترسي

  . يابد فرهنگي اهميت مي
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اين مطالعات گسترده، تغييرات مداوم مناظر را در طول 
عوامل طبيعي در کنار يکديگر بستر زيرا . سازد زمان آشکار مي
د، گير سازند که آثار نوع بشر در آنها شکل مي پويايي را مي
م در حال تغيير و يطور دا هيابد و در تعامل با آنها ب تکامل مي

 ,Rössler, 2003;Wilkinson, 2003)  استتحول

Kruckman, 1987) .  
 مطالعه و شناسايي ساختارهاي طبيعي بستر ،ر اين اساسب

که تعامالت متداوم انسان و   آثار تاريخي عالوه بر آنةدربرگيرند
سازد، داليل   طوالني زمان آشکار ميةرطبيعت منطقه را در گست

يني و مذهبي، يگيري سکونتگاهها، معابد و مراکز آ شکل
هاي اين تعامالت را به نمايش  مسيرهاي تاريخي و ديگر جلوه

  .  گذارد مي
  مواد و روش بررسي

ها و ساختارهاي  در سالهاي اخير مطالعه و شناسايي ويژگي
گيري از  اني و بهرهمحيطي، يا تلفيق مطالعات تخصصي ميد

هاي  هاي دورسنجي و عکسبرداري هاي نوين که شامل داده داده
، اطالعات جديدي را براي بررسي و تشخيص استدقيق 

  . کنون فراهم ساخته است  ساختاري دوران گذشته تاهمايندهاي
استفاده از دورسنجي راديومتري و طيفي در مطالعات ميان 

هاي  از داده. ميت زيادي داردشناسي جديد اه دانشي و باستان
عنوان ابزار  هتوان ب اي مي دورسنجي و تفسير هوايي و ماهواره

مناسبي براي تشخيص ساختارهاي طبيعي و مصنوع و عوارض 
  .ساختاري استفاده کرد

هاي  با استفاده از اين تکنيک در بررسي دقيق محوطه
ق بر اندازهاي نويي که منطب توان به چشم  طبيعي مي‐تاريخي 

 ,Rences)هاست، رسيد  تر از اين محوطه تر و کامل شناخت دقيق

هاي  مراحل اصلي اين روش شامل پردازش داده .(1999
هاي گوناگون، تعيين واحدهاي طيفي، يا  اي در مقياس ماهواره

 ‐هاي منظر طبيعي  بافتي و سرانجام مشخص ساختن ويژگي
  .تاريخي است

شامل تصحيح راديومتري، ها  پردازش داده طور اجمال، هب
ها، تصحيح هندسي، دادن مختصات جغرافيايي،  هنجاري حذف بي

  . ها و تهيه تصاوير موضوعي است کاليبراسيون داده
 براي )آبي و سبز‐قرمز( باندهاي ترکيب از رنگي تصاوير در

. شود مي استفاده اصلي لفهؤم و ها نسبت مختلف، هاي طيف

ثر در آشکارسازي جزئيات ؤهاي م له گامهاي متفاوت از جم فيلتراسيون
  . است

طبيعي از ترکيب بافت، شکل، ‐که مناظر تاريخي با توجه به اين
توناليته، همايندي، وابستگي، الگو و سايه شکل گرفته و بر حسب دانش 

 تشخيص منظر و ،شوند ها تعبير و تفسير مي مفسر و قياس با دانسته
بهبهاني، بهرامي، (گيرد  ن انجام مي تشابه و ايجاد تبايةعوارض بر پاي

  ).۱۳۸۷ساماني 
اي پيکسل است که  ها و تصاوير ماهواره ترين واحدها در داده ييجز

. شود  روشني در مقياس خاکستري تعريف ميةبا ابعاد معين و درج
 روشني در پردازش و تعيين ةتوناليته ايجاد شده ناشي از تغييرات درج

  . استواحدهاي طيفي، و يا بافتي 
اين توناليته معرف عناصر مختلف منظر، نظير جنس خاک و زمين، 
عوارض سطحي، پوشش گياهي و تغييرات ايجاد شده توسط انسان 

 انجام مطالعات مختلف براي که در تحقيق فوق از اين تفاوت است
  . محيطي استفاده شده است

هاي روشن معلول باالشدگي آب  هنجاريهاي رنگي يا زمينه  بي
 قرون مربوط بهجا مانده  هشناسي در آوارهاي ب توايي و تغيير کانيمح

   ).۱۳۸۷ ،بهبهاني، بهرامي، ساماني(گذشته است 
 تصاوير موضوعي و تطبيق و تدقيق اطالعات با ةپس از تهي

هاي محيطي در مطالعات تخصصي ميداني، اطالعات و تصاوير  ويژگي
هاي اطالعاتي  ل اليهبه شکGIS پردازش شده در سيستم نرم افزاري 

 در اين سيستم، اطالعات استشايان ذکر . شوند جامعي تکميل مي
 تکميل و تغيير داشته و تواناييداراي مختصات دقيق جغرافيايي بوده و 

بانک اطالعاتي جامعي را با توان به روز شدن اطالعات در اختيار 
  . دهد ن قرار ميامتخصص

 ةاي طبيعي بستر دربرگيرندبر اساس چنين روشي مطالعه ساختاره
ها در طول زمان موجباتي را  آثار تاريخي و شناسايي تغييرات اين ويژگي

هاي اطالعاتي را با  آورد تا متخصصي بتوانند تمامي اليه فراهم مي
بهبهاني، بهرامي، (يکديگر سنجيده و مورد تحليل و بررسي قرار دهند 

    ).۱۳۸۸ ،ساماني
 تکاب افشار ةتاريخي منطق‐ستر طبيعيدر اين تحقيق، مطالعات ب

طور عمده مطالعات  هب. با استفاده از اين روش جديد صورت گرفته است
سليمان، بر   تخت معرفي منظر فرهنگيمنظور بهپيشين اين منطقه 

 اثر بارة شناسي و بويژه در خشناختي و تاري  باستانهاي اساس کاوش
  . گرفته استانجامسليمان   تختتاريخي
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 ةهاي محوط شناسان در اين نوع از شناسايي ويژگي انباست
 ۲۰۰۵تا سال  ميالدي ١٩٣٠  طبيعي، از سالهاي‐تاريخي

  وميالدي که اين محوطه در فهرست ميراث جهاني ثبت شده
هاي مختلف و متعدد کاوش، اطالعات بسياري از  در فصل
 دست ه تاريخي و فرهنگي منطقه ب وشناسي هاي مردم ويژگي
   .آوردند

هاي  کنون ادامه يافته و همگام با کاوش ها تا اين کاوش
 .شده استها نيز مرمت و حفاظت  باستان شناختي، آثار و خرابه

هاي   از تحقيق ارائه شده در اين مقاله، آنچه در پژوهشپيش
به عنوان طبيعي، ‐هاي تاريخي سليمان، نظير ساير محوطه تخت

 از اي بودن و در پاره کمرنگ رسيد كمبود و كاستي به نظر مي
 سازنده اين آثار در  مطالعات ناديده انگاشتن اثر تعاملي بين انسان

 اين ةهاي بستر طبيعي در برگيرند ا و ويژگينيروهطول زمان و 
 ةسو محدوديت طيف مطالعات در عرص از يک. آثار بوده است

هاي طبيعي و  سليمان، بدون توجه به ساختار تخت ةمحوط
عدم و گيري اين اثر و آثار مرتبط پيراموني  شکل محيط ةسازند

هاي محيطي   تخريبباعثتوجه به تداوم و پيوستگي بين آنها، 
  . استشده  ميمنطقه 

با توجه به اصل حفاظت جامع، منفک ديگر از سويي 
سليمان و ساير   تختانگاشتن و حفاظت يکجانبه از اثر تاريخي
تگاه طبيعي آنها سبب آثار موجود در منطقه بدون توجه به خاس

شود با روند تخريب بستر طبيعي منطقه، هويت آثار در  مي
هاي جبران ناپذيري به آنها وارد  مخاطره قرار گرفته و صدمه

هاي يکپارچه  طوالني منظر فرهنگي منطقه جلوهزمان شده و در 
  .و اصيل خود را از دست دهد

روش آميز از  با توجه به موارد فوق و استفاده موفقيت
 پارسه مانندطبيعي، ‐هاي تاريخي مطالعاتي مزبور که در محوطه

تپه مازندران توسط  و گوهر) بيشاپور( پاسارگاد، کازرون –
سليمان و به عبارت  ده، منظر فرهنگي تختشنگارندگان انجام 

تر تکاب افشار با استفاده از اين روش مورد شناسايي قرار  جامع
 اين منظر فرهنگي مطالعه و ةندگرفته و ساختارهاي طبيعي ساز

  .  معرفي شدند
 پاسارگاد استفاده از اين روش منجر به کشف ةدر محوط
 جنوبي و مقابل ة باستاني پاسارگاد در محوطةحريم درياچ

  تنگ بالغي شده استة درةآرامگاه کورش کبير تا دهان

(Aminzadeh. & (Samani & Bahrami, 2006 . با اين

در اي  ، فرضيهد منظر تاريخي طبيعي تخت جمشيدر مستند سازيروش 
 ردپاي برج و باروي ارگ سلطنتي شهر پارسه در دشت مرودشت بارة

سازي سه بعدي منظر تاريخي طبيعي  ارائه شده و در مدل) فروردين(
  ).١٣٨٥ ،امين زاده، ساماني (پارسه از اين روش استفاده شده است

په در دشت شرقي مازندران ت  گوهرةاستفاده از اين روش در مطالع 
  .  استاستفاده شده، استهاي پيش از تاريخ و پس از آن  که داراي دوره

اي تاريخي دشت شرقي ه يابي ساير تپه شناسايي و موقعيت
 باالي آثار باستاني بوده و نيرويهايي که داراي  مازندران و تعيين مکان

اند، به نتايج  نشدهشناسي شناسايي  هاي موجود در باستانروشکنون با  تا
 غارنشين از غارهاي باستاني   مهاجرت انسانةبا ارزشي پيرامون نحو

گيري  به سمت دشت و شکل) غار هوتو، کمربند و کميشان(منطقه 
سکونتگاهها و تخريب آنها در طول زمان و تشکيل سکونتگاههاي 

  . هاي پيشين رسيده است جديد روي خرابه
گيري نخستين   شکلة و نحوند اين مطالعات، داليلودر ر

هاي تاريخي در سطح دشت  سکونتگاههاي انساني به شکل منظر تپه
     ).۱۳۸۶بهبهاني و همکاران، (مازندران آشکار شده است 

در دشت کازرون و شهر باستاني بيشاپور نيز اين روش منجر به 
 پيشنهادي ةتر شهر شاپور نسبت به عرص  جديد و کاملةتعيين عرص
يراث فرهنگي شده و عالوه بر آن نقش ساختارهاي طبيعي سازمان م

منطقه در تشکيل شهر شاپور مورد بحث و شناسايي قرار گرفته است 
    ).۱۳۸۷بهبهاني و همکاران، (

  گذر تاريخ در تکاب افشار 

هاي متنوع خود زمينه  از دير باز بستر طبيعي ايران زمين با ويژگي
 ةها، کوهها، دشتها و حاشي در درهگيري سکونتگاههاي انساني را  شکل

  . ها فراهم آورده است رودخانه
يکي از اين سکونتگاههاي باستاني مهم در تاريخ اين سرزمين، 

اليه جنوب خاوري استان آذربايجان غربي و   تکاب افشار در منتهيةمنطق
اين منطقه از شمال غربي به هشترود، از . استشهرستان مياندواب 
و از ) صائن دژ(جان و از طرف غرب به شاهين دژ شمال شرقي به زن

جنوب و جنوب غربي به ديوان دره و سقز و از طرف جنوب خاوري به 
   .شهرستان بيجار محدود است

 .است سليمان تخت  آبادي و يک بخش به نام۱۰۲تکاب داراي 
دارد که  نام ساروق ،ترين رودخانه دائمي که در تکاب جاري است مهم

  . کند قسمتي از آب آشاميدني شهر را نيز تأمين مي
هاي  شود،در سالنامه ناميده ميافشار اي که امروزه تکاب  احيهن
شده، و   خوانده ميزاموآ م بل از ميالد ق۹ ة دوم سدة از نيمآشوري
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داراي اين منطقه  . بوده استآشوريانهمواره دستخوش تهاجم 
 مسکن ة يادشدهناحي. دهها آثار تاريخي قبل و بعد از اسالم است

 بوده و بعدها دولت ماننا در آن گوتي و لولوبياقوام باستاني 
 از ماد با تشکيل دولت يالدمبل از  ق۷ ة واز سدهتشکيل شد

در . ه استرفت شمار مي به) مادها(مراکز مهم اقتصادي اين دولت 
زندان  در هخامنشيان ةشناسي آثاري از دور هاي باستان کاوش
ها نشان  اين کاوش.  به دست آمده استانسليم تخت و سليمان
 نيز ساساني و اشکانيهاي   تکاب در دورهةدهد که منطق مي

بر   هاي درخشاني بوده که از مظاهر آن، عالوه مرکز تمدن
توان به آثار ساساني  بناهاي سنگي غار کرفتو در غرب تکاب، مي

شكل ( سليمان فعلي اشاره کرد  مشرق تخت درکوه بلقيس
   .)۱ شمارة

  
   عمومي تخت سليمان درة منظر):۱(شكل شمارة 

   بين کوهستانية جلگ
  )1387 ،نگارندگان: منبع  (

، شيزجز بن منطقه، به سبب نبود مراکز مسکوني مهم در اي
هاي نخستين اسالمي نامي از اين منطقه برده  در منابع سده

هاي متعددي مثل ستوريق، يا  نامدر اسناد تاريخي  . استنشده
( شوريق، آنجرود، ساروقورغان سرزمين افشار، يوخاري محال 

به اين منطقه نسبت داده شده ، تيكان تپه و تكاب )محال باال 
ر عصر مغول، توجه بيشتري به  د اسالمي، خصوصاًةدر دور. است

آباداني اين ناحيه شده است و حتي مورخان و جهانگردان از اين 
يه را حاخبار اين نا .اند قسمت و معادن زيرزميني آن نام برده

دانشمندان از قبيل، طبري، مسعربن مهلهل، ابن الفقيه، ابن 
خردادبه، ياقوت حموي و حمداهللا مستوفي در کتابهاي خويش 

اثر تاريخي تخت سليمان در تکاب افشار يكي از  .اند آورده
 ةهاي ماد آذربايجان در زمان اشكانيان بوده و احتماالً پاي پايتخت

ها شروع شده و بعدها در  بناي اين قلعة عظيم از زمان پارت
 يده و تا عصر مغول، بنا بر آنچه از اشياشزمان ساسانيان آباد 

اين مكان  . دوام داشته است،شود يمكشوفه و آثار مخروبه استنباط م
مقدس داراي جالل و ابهتي بوده و سالطين ساساني بنا بر اعتقادات 

اين  ).۲ شكل شمارة(رفتند  به آنجا ميزيارت براي مذهبي هر سال 
نام  ههاي پهلوي ب  مشهوري است که در نوشتهةناحيه همان آتشکد

به زبان مغوالن خوانده شده و حمداهللا مستوفي نام آن را ) گنجک(
ن اده، و مورخكرذکر ) شيز(نويسان عرب  يگفته و جغراف) ستوريق(

سليمان  ن آثار را تختاند، و امروزه تمام اي نوشته) گزکا(يوناني و رومي 
رة ستوريق با در) قرن هشتم هجري قمري (اهللا مستوفي حمد. نامند مي

 اي است که در واليت انجرود قصبه:" چنين نگاشته است) سليمان تخت(

کيخسرو کياني ساخته  ، استاي پشته سر بر خواند، را ستوريق آن مغول
به  ايست چشمه و در صحن سراي و در آن قصبه سرائيست بزرگ است،

مالحان به قعرش كه اي  بلکه مانند درياچه شکل حوضي بزرگ،
  .توانند رسيد نمي

  
   آذرگشنسب درکنار ة آتشکد):۲(شكل شمارة 

  ليمان تخت سة درياچ
  )۱۳۸۷ ،نگارندگان: منبع (

آيد  م از آنجا بيرون مييگرداني دا دو جوي آب هريک به مقدار آسيا
گشايند برقرار  شود و چون مي بندند آب حوض زيادت نمي و چون در مي

 ، و اين از نوادر استباشد ميجاي است و در هيچ موسم کم و بيش ن
  ").  ۳ شكل شمارة(

  
   باستاني تخت سليمانة درياچ):۳(شكل شمارة 

  ۱۳۸۷ ،نگارندگان: منبع (
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سليمان در ادوار مختلف محل سکونت اقوامي مانند  تخت
بوده و در هر يک از ) مادها، اشکانيان، ساسانيان و مغوالن(

هاي فوق، اين محل در اوج قدرت و تمدن زمان مربوط  دوران
اوج . کردند خود بوده و سالطين وقت به وجود آن مباهات مي هب

 كه است ساساني ةسليمان مربوط به دور شكوه و آباداني تخت
ساختمان آتشكده آذرگشنسب در آنجا احداث و به عنوان 

 ،ترين معبد مورد احترام ايرانيان زرتشتي در زمان ساسانيان مهم
اي در حيات سياسي ـ اجتماعي حكومت  كننده نقش بسيار تعيين

ه مدت هفت قرن نماد  و آتش جاويدان آن بدهكرمذكور ايفا 
  . شده است ين زرتشت محسوب ميياقتدار آ

 ساساني آذرگشنسب كه محل آن از زمان حكومت ةآتشكد
ترين   وسيع،دشو موسوم مي» سليمان  تخت« ايلخانيان به بعد به 

 ساساني است كه تاكنون ةتأسيسات مذهبي و اجتماعي دور
   .شناسايي و از زير خاك بيرون آورده شده است

قاياي آثار معماري اين مجموعه متعلق به يكي از ب
 ة سياسي و فرهنگي اواخر دور بزرگترين نمادهاي مذهبي،

در وصف اهميت اين . آيد  ميالدي به شمار مي۶ساساني در قرن 
سليمان براي ساسانيان از هر  د تختكر يادآوري دباي ميمجموعه 

جمشيد در حكومت هخامنشي محسوب   تختة به مثابنظر
هرساله  زرتشتيان ينييدر حال حاضر نيز مراسم آ. شده است مي

   .شود در اين مکان برگزار مي
ن از ا مستشرق، به بعد ميالدي۱۹از اوايل قرن 

 ميالدي مجموعه توسط ۱۹۵۹ از سال سليمان بازديد و تخت
 ۲۰ت حفاري آلماني با نظارت كارشناسان ايراني به مدت ئهي

  . ه است گرفتسال مورد كاوش علمي قرار
 تعطيلي عمليات پژوهشي، فقط وبعد از انقالب اسالمي 

 تا هآمد هاي ضروري حسب مورد در محل به عمل مي حفاظت
كه به لحاظ اهميت تاريخي ـ فرهنگي بقاياي آثار مجموعه و  اين
د، در كر ي كه موجوديت آثار را تهديد ميهايخطر
 بزرگ ةوژ پر۱۰ اين مكان به عنوان يكي از شمسي۱۳۷۲لسا

سازمان كارشناسان و شده تاريخي ـ فرهنگي كشور انتخاب 
 معرفي و يحفظ و احيا(ميراث فرهنگي عمليات و ساماندهي 

ها همچنان  اين فعاليت و كردندطور جدي آغاز  ه ب را)پژوهش
  . ادامه دارد

چشمگيري در خصوص شايان ذكر است كه اقدامات 
از استحكام بخشي پاكسازي مجموعه، حفاظت، تعيين حريم، 

 ....شناسي و  هاي باستان هاي در حال ريزش، انجام پژوهش قسمت
  .انجام گرفته است

عنوان يکي از  ه تاريخي طبيعي را بةانجام اين مطالعات محوط
معدود مناظر فرهنگي ثبت شده ايران در فهرست ميراث جهاني قرار 

و عدم دقت در رسد، ناکافي بودن  نظر مي هاما آنچه مهم ب. داده است
 منظر فرهنگي است ةطبيعي منطقه، بويژه در مقول مطالعات بستر

   ).۱۳۸۷بهبهاني، بهرامي، ساماني، (
هاي بستر طبيعي منطقه با استفاده از پردازش  معرفي ويژگي

  اي هاي ماهواره داده

هاي   دورسنجي، از دادهفناوريدر انجام مطالعات فوق با استفاده از 
 ةتعيين محدود. هاي گوناگون استفاده شده است قياساي در م ماهواره

  و با توجه به TM  ، ETMاي  ماهوارهةمطالعاتي با استفاده از داد
 ‐ هاي ساختماني البرز سليمان محل برخورد زون که چهارگوش تخت اين

 سيرجان بوده و ويژگي زونهاي ‐آذربايجان، ايران مرکزي و سنندج
گيري از  يات الزم با بهرهيجز. جام شده استيادشده را به همراه دارد، ان

بر .  مورد بررسي قرار گرفته استQuickbirdاي  هاي ماهواره داده
اساس تصاوير پردازش شده و مستندات و اطالعات موجود، از نظر نماي 

 کالن در منظر منطقه تکاب ةطبيعي و پهنه بندي ساختاري، سه پهن
 رود دره و ةپهنه کوهستان، پهناين سه پهنه شامل . افشار وجود دارد

ارتفاعات بلقيس، کوه . استهاي بين کوهستاني   دشت يا جلگهةپهن
ترين ساختارهاي ارتفاعات  از مهم) داش قره(پوالد  زندان و کوه قره

  ).۴ شكل شمارة(شمالي اين منطقه هستند 
گذر بيشتر از   کوهستاني و سختةارتفاعات شمالي اين منطق

 شيست، مرمر، گنايس و آمفيبوليت تشکيل شده گرگونيهاي د سنگ
 ة جنوب شرق در بخش مياني محدود‐است که با روند شمال غرب
کوه (و )  متر۱۳۳۰به ارتفاع کوه بلقيس (مورد نظر بلندترين ارتفاعات 

منطقه را که داراي توپوگرافي خشن با )  متر۳۲۰۸داغ به ارتفاع  قبله
  .دنده هاي پرشيب است، شکل مي دره

طور  هميوسن ب‐ رسوبات اليگوبامستقيم به طور ها   اين سنگ
اي با  هاي دگرگوني که مجموعه ا سنگًظاهر. اند دگرشيب پوشيده شده

دهند، از دوران دوم تا  زمان پرکامبرين تا پالئوزوئيک باال را تشکيل مي
گونه  اند که هيچ داده اواسط ترسير مناطق مرتفعي را تشکيل مي

که در بخش  در حالي.  روي آنها صورت نگرفته استگذاري بر رسوب
رسوبات مارني و ماسه سنگي ميوسن با توپوگرافي جنوبي بيشتر از 

به اين ترتيب، اين منطقه بيشتر از  .تر شکل گرفته است ماليم
هاي دگرگوني شيست، مرمر، گنايس و آمفيبوليت تشکيل شده  سنگ
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ر بخش مياني جنوب خاوري د‐است که با روند شمال باختري
 .دهند را تشکيل مي) کوه بلقيس(مورد نظر، بلندترين ارتفاعات 

ها در منطقه به ترتيب از  اي سنگ هاي چينه طور کلي رديف هب
هاي  سنگ کامبرين،پر دگرگوني هاي پايين به باال شامل سنگ

هاي  هاي دگرگوني پالئوزوئيک، توده ، سنگپرکامبرين رسوبي
 آتشفشاني و رسوبي هاي سنگ وريتي،گرانودب دبوريتي، نفوذي

  .استهاي جوان پليوسن و کواترنر  اليگوميوسن و نهشته
ارتفاعات شبه مخروط در اين پهنه، آثار رسوبات آبهاي 

هزاران سال است که اد،  زيمعدني است که به تعداد نسبتاً
 در تمام صورت تراورتن  خود را بهجوشند و امالح رسوبي مي

  .گسترانند ناحيه مي
 کيلـومتري تخـت سـليمان قـرار         ۵/۱ ةکوه زندان کـه در فاصـل      

 دوم قـرار    ةگرفته، از لحاظ حجم رسوبات سخت و خشن در درج         

 مخروطي شکل معکوسي    ة وجود حفر  ،گرفته و علت شهرت آن به زندان      
همانند کوه بلقيس، در باال و پيرامون اين        . است که در قله آن وجود دارد      

 کوه  .هاي تاريخي مختلفي وجود دارد     ني از دوره  حفره آثار و بقاياي باستا    
جهـت   مي است، و بـدين    يهاي دا  داراي يخچال نيز  ) قره داش (قره پوالد   

 ة اولـين شـاخ    ةچـشم  ، و سر  استاين منطقه از نظر منابع آب بسيار غني         
مطالعـات   .دشـو  زرينه رود از ارتفاعات مشرف بـه ايـن ناحيـه آغـاز مـي              

 سـه   يانات آبهاي سطحي در منطقه در      آن است که جر    مبينهيدرولوژي  
، توزيـع   شکـه ذکـر    همچنان .استمي، فصلي و اتفاقي     يدارودخانه  نوع  

 متراکم بوده و مناطق هموار و قابل استفاده         ةارتفاعات و کوهها در منطق    
هـاي   ها و جلگـه    هاي حاشيه رودخانه    به تراس  ًکشاورزي و اسکان صرفا   

 منطقه از نظر فرسايشي فعـال       ارتفاعات. شود بين کوهستاني محدود مي   
   ناچيز استًبوده و ضخامت زون خاک در دامنه ارتفاعات عموما

  
  هاي ساختار طبيعي منطقه اي پردازش شده از ويژگي  تصوير ماهواره):۴(شكل شمارة 

  )۱۳۸۸ ،بهبهاني، بهرامي، ساماني: منبع (

Z    مانيان سلکوه زند
N    روستای نصرت آباد
T    مانيتخت سل

N 
Z 

T
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 به .اي است ها صخره ها و همچنين قله  اکثر دامنهدر نتيجه
ها، فرسايش پلکاني و گاهي  دليل ماهيت شيب نزديک به افق اليه

شناسي به دليل ساختار  پذيري سازندهاي زمين نفوذ. پرتگاهي است
هاي بسياري از  تکتونيکي منطقه باال بوده و به همين دليل چشمه

خروجي حوضه از . ندهستها در جريان   کوهها به سمت درهةدامن
 جنوبي به –نام ساوق چاي با روند شمالي  اصلي به يطريق آبراه

از . شود  اروميه تخليه مية به درياچأزرينه رود و از آنجا نهايت
 تخت سليمان ‐ تاريخي طبيعي تکاب افشارةهاي بارز منطق ويژگي

وجود عوارض و مناظر طبيعي است که در هيئت ساختارهاي 
ي تجلي ا هاي معدني و بقاياي رسوبات چشمه ژئومرفولوژي، چشمه

اي از عوامل  ساختارهاي ويژه زمين، بخش عمده. يافته است
هاي جغرافيايي  با ظهور در قالب پديده که شوند طبيعي را شامل مي

تر از عوامل زمين شناسي  و ژئومرفولوژي به عنوان نمودهايي عيني
دهي زيستگاههايي چون تخت سليمان  و به طور مستقيم در شكل

  .)۵ شكل شمارة( ندكن هر ميهاي مختلف تظا به صورت
  

  
هاي معدني پراکنده در سطح   چشمه):۵(شكل شمارة 

  )۱۳۸۷،نگارندگان : منبع ( منطقه
 ساختارهاي زمين، آب و پوشش ةمطالعات انجام شده در بار

هاي  گياهي منطقه با تلفيق مطالعات تخصصي ميداني و داده
 ،عات منطقهها و ارتفا  آن است که بلنديمبيناي فوق  ماهواره

 يا همان کوه اسنوند، که سرزميني ،بويژه زرشوران وکوه بلقيس
هاي   باال جهت ايجاد و تغذيه سرزميننيرويبرفگير است، داراي 
هاي  آب .استکوهستاني  بين هاي بويژه جلگه ،مجاور و پيراموني

هاي گسله به سمت  فرو با استفاده از گراديان توپوگرافي و سيستم
 زرشوران هدايت شده و در امتداد ‐ه بلقيسجنوب رشته کو

در اعماق زمين اين  .شود ها به ژرفاي زمين هدايت مي شکستگي
را گرم کند و  آبهاي فرو تواند منطقه مواد مذابي وجود دارد که مي

 و ديگر گازها و بخارات بدرون Co2عالوه بر آن سبب صعود 

 به مناطق با گرم شدن و برگشت آب. دشوسيستم هيدرو ديناميک 
 آبهاي معدني کربناته ،کم حرارت و انحالل کربنات کلسيم همراه

هاي  سازد که رويکرد آن امروزه فروهشتن تراورين و آهک را مي
هاي برداشتي  گرچه در گذشته و مطابق نتايج نمونه .شيميايي است

  Fe وAs ،H2S ،Mn حاوي اين آبها
سليمان  خت يا ت۴آبهاي خروجي در فروافتادگي .بوده است

سليمان،  زندان رقوم تراز آبهاي زيرزميني تخليه شده وبا توجه به
شكل  (ساخته استچشمه تخت سليمان را  معدني و هاي چشمه
  ).۶شمارة

و ژئومرفولوژي در  شناسي زمين نقش عوامل

    گيري تختگاه سليمان شكل

 آن است که مبينمطالعات انجام گرفته در روند اين تحقيق 
 ة زمين شناسي، يعني وجود چشمةيمان در اثر يك پديدتختگاه سل

. گذاري تدريجي تراورتن به وجود آمده است آب معدني و رسوب
اين تختگاه، با داشتن ارتفاع نسبت به دشت مجاور بخشي از هدف 

ده كرمين أسازي آتشکده و زيستگاه را از حمله دشمنان ت ايمن
يعي مناسبي را براي گذاري تراورتن، ارتفاع طب يعني رسوب. است

آب مورد  .ده استكراظتي ايجاد فايجاد استحكامات نظامي و ح
نياز زيستگاه از چشمه آب معدني ميانه تخت تأمين شده است و 

به ( به باال ) از دشت ( نيازي به تأمين آب وانتقال آن از پايين 
   .نبوده است) باالي تخت 

گذاري  از رسوببه اين ترتيب رسوبات فراوان تراورتن حاصل 
 و يا در ،مستقيم بر روي تختطور  بههاي آب معدني، چه  چشمه

ها،  دشت اطراف تخت مصالح الزم براي ايجاد استحكامات و سازه
  Samani, 2002) ده استكربر فراز تخت را تأمين 

ميوسن بااليي كه تا (فعاليت ماگمايي و تكتونيكي جوان 
كه ) الستوسن بوده استادامه دارد و اوج آن در پليوپ امروز
سليمان و يا زندان سليمان، احمدآباد،  هاي آب معدني تخت چشمه

زرشوران و دره،  يگر و رسوبات تراورتن در آققينرجه و بسياري د
آمدهاي آن هستند، در  سليمان از پي ساير مناطق تكاب و تخت

. اند گاههاي منطقه نقش داشته دهي بعضي ديگر از زيست شكل
 ساساني بر باالي يك تخت، از رسوبات ‐ قلعة اشكانيبراي مثال

تراورتن بنا شده و براي ساختن استحكامات آن از همان مصالح 
فعاليت ماگمايي و  ).۷ شكل شمارة(تراورتني استفاده شده است 

تكتونيكي جوان مذكور عالوه بر توليد ذخاير تراورتن عامل ايجاد 
 روي و بعضي ديگر از ذخاير ذخاير طال، نقره، جيوه، زرنيخ، سرب و
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معدني در منطقه تكاب است كه نقش اصلي در ايجاد زيستگاه 
آن در ادوار مختلف  صنعت و زندگي ساكنان تخت سليمان و رونق

 امروزه وجود ذخاير معدني يا ،چه در گذشته. شناسي دارد باستان
ة تكاب و  تكتونيكي جوان ايران در منطق‐زاييده فعاليت ماگمايي 

اين عامل . سليمان از عوامل اساسي رشد زيست بوده و هست تتخ

برداري بيشتر و بهتر از  تواند در آينده نقش بيشتري را در بهره مي
نيز ... ذخاير معدني و تراورتن و آبهاي معدني گرم و سرد منطقه و

  .بازي كند
  

  
  هاي معدني ها و چشمه مين، گسلاي پردازش شده از ساختار آبهاي زيرز  تصوير ماهواره):۶(شكل شمارة 

)۱۳۸۸بهبهاني، بهرامي، ساماني، : منبع  (

  
  هاي تراورتن سازنده تخت سليمان،  اي پردازش شده از رسوبات معدني چشمه  تصوير ماهواره):۷(شكل شمارة 

  )۱۳۸۸ ،بهبهاني، بهرامي، ساماني: منبع ( هاي تراورتن کوه زندان و تنوره

 F  های معدنی چشمه  
T  مانيتخت سل  

 .....   ها گسل     

F چشمه های تراورتن 
T  مانيتخت سل  

F 

F 

T 

F

F 
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 اين ةنوشتاري تاريخي، و مطالعات گسترد شواهد ةمجموع
 كاري و  تخت سليمان را از نظر فلزةالعاده منطق  تحقيق اهميت فوق

بر اساس مطالعات . ده استكرمعدنكاري كهن بيش از بيش آشكار 
هاي  ده كه منطقه تكاب حداقل از دورهشآمده مشخص  عمل به

رف ديگر از ط. مگاليتيك و نئوليتيك و برنز مسكوني بوده است
هاي اشكاني و ساساني معدنكاري زر، نقره، جيوه و  حداقل از دوره

اين فعاليت معدنكاري . فته استگر زرنيخ در منطقه صورت مي
با توجه  .تحت نظر و زير چتر حمايتي حاكميت منطقه بوده است

سد كه معدنكاري كهن در  ر به مطالعات انجام شده به نظر مي
به منظور استحصال جيوه صورت گرفته  بيشتركانسار شاخ منطقه 

جيوه مورد ) كمتر( طال و ) بيشتر(در آق دره احتماالً . است
  . ند معدنكاري بوده
كه در زرشوران طال و زرنيخ ماده معدني اصلي  در حالي

دهندة آن است که شايد بتوان  در حقيقت مطالعات نشان. اند بوده
عنوان  سليمان به تختمانند  ماية گزينش ساختار تپه گفت که جان

بام «آتشکدة آذرگشنسب و شهرت اين ناحيه در ادبيات کهن با نام 
و اشارة اوستا به کوه اسنوند، يا تخت بلقيس وجود همين » شيز

منزلة عجايب   به۵هاي ساختارساز هاي آبفشان و چشمه سيستم
در چند (عالوه بر آن وجود طال در زرشوران . طبيعي بوده است

. نيز جاذبة اقتصادي را در پي داشته است) خت سليمانکيلومتري ت
وري همه اين رويکردها، يعني وجود طال، ميدان زمين گرمايي  بهره

هاي معدني همگان ريشه در التهاب مذاب در ژرفاي اين  و چشمه
هاي عميق پاره پاره شده و همين  منطقه دارد که با گسل

پردازش يافته نشان اي  گسيختگي همانند آنچه در تصوير ماهواره
گيري سيستم هيدروديناميک منحصر  داده شده، موجب شکل

اي آب گرم  فردي شده است که در حال حاضر به شکل چشمه به
به اين ترتيب اين . هاي طبيعي منظر مي افزايند در منطقه بر جاذبه

آتشکدة (گيري کعبة ايرنيان باستان  آيد که شکل وجود مي باور به
عنوان نمادي شگفت  راز تختگاه سليمان که بهبر ف) آذرگشنسب

انگيز در بستر طبيعت مورد ستايش و احترام و بويژه تقدس بوده 
است، زمينة رشد و توسعة اجتماعي و فرهنگي انسان را از دير باز 

بتدريج اين درة مرتفع و غني . کنون در منطقه فراهم آورده است تا
ي و فصلي، که با كوههاي هاي دايم از آبهاي زيرزميني و رودخانه

هاي صعب العبور  بلند و سر به فلك كشيده احاطه شده و گردنه
اين كوهها اهميت سوق الجيشي ناحيه را دو چندان كرده، با 

هاي با  اي و معادن متعدد طال و ساير کاني چراگاهها و مراتع دامنه

گيري شهر تاريخي شيز  ارزش، بستر طبيعي مناسبي را براي شکل
 از سويي عوارض طبيعي و ساختار کوهستاني و. م كرده استفراه

اقليم منطقه دسترسي به اين ناحيه را دشوار كرده، چنانکه در 
گذشتة تاريخي، تكاب افشار به مانند دژي مستحكم در مقابل 

بنابراين به عنوان مكاني امن در . مهاجمان مقاومت كرده است
 پي آن بزرگترين انديشة فرمانروايان وقت متجلي شده و در

ترين شهر آن روزگار شکل گرفته و در  عبادتگاه عصر در معظم
لند و سر افراز در دل حال حاضر نيز پس از گذشت قرنها سر ب

  ). ۸شكل شمارة (سليمان پابرجاست  كوههاي تخت

  
اي پردازش شده از تختگاه   تصوير ماهواره):۸(شكل شمارة 

  کاب افشاراي حاصلخيز ت سليمان در بستر جلگه
  )  ۱۳۸۸بهبهاني، بهرامي، ساماني: منبع (

  

گيري پيرامون نقش ساختارهاي طبيعي در  بحث و نتيجه

  گيري منظر فرهنگي تخت سليمان  شکل
رسـد    مـي   نتيجه مطالعات گسترده اين تحقيق منتج به اين      

ــ  ــشارةکــه ســيماي طبيعــي منطق ــليمان  تخــت‐ تکــاب اف   درس
 فيزيکي دوران گذشته تـا تـداوم        ها و ساختارهاي   تمدنگيري   شکل

هاي امروزي در قالب روستاهاي پراکنـده در منطقـه،           زندگي انسان 
اين مطالعات بر اهميت نقش سـاختار زمـين در          . نقش اساسي دارد  

 ةطبيعـت منطقـ   . دكنـ  کيد مـي  أگيري منظر فرهنگي منطقه ت     شکل
سليمان عامل وحدت بخش و همچنين اصالت و تماميت اين           تخت
 آن  مبـين ها و مطالعات انجام شده       بررسي  .با ارزش است   ةمجموع

هـاي    روستاها و تـشکيل شـهرک      ةاست که در سالهاي اخير توسع     
 ة پديـد  ةجديد، راهها و مـسيرهاي ارتبـاطي احـداث شـده و توسـع             

هاي سـاختار    گردشگري بدون انجام مطالعات کامل و دقيق ويژگي       
مـدهاي ناشـي از      گردشگري نو و پيا    ةطبيعي و اکولوژيکي و توسع    

هاي متعـدد و تخريبـات ناشـي از آن، تخريـب             اکتشافات و حفاري  
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الگوهاي کـشاورزي نـو، چـراي دام        ( آثار   ةمحيط طبيعي دربرگيرند  
تـري در منظـر       تخريبـات جـدي    باعثو عواملي از اين دست      ....) و

ري زنـدگي   و  هبا توجه به ايـن کـه بهـر        . ده است شفرهنگي منطقه   
نــدي او از طبيعــت و بــستر محــيط، جــزء م  بهــرهةانــسان و نحــو

 پاي نهادن وي در محـيط طبيعـي         ةمداخالت آدمي بوده و از لحظ     
اين منطقه و مناطق همانند آغاز شـده اسـت، امـا در گذشـته ايـن                 

هاي پيـشين ايـن      مداخله با قانون طبيعت هماهنگ بوده و در قرن        
ـ            سان سرزمين، منظر اکولوژيکي آن همواره در تعاملي متعادل بـا ان

  .قرار داشته است
سير نابودي  تغييرات نو اين تعادل را برهم زده و هرروز، بر

به اين ترتيب با توجه به . دشو آثار تمدنهاي گذشته افزون مي
که بايد تداوم و بقاي آثار باستاني را که بخشي از شکوه،  اين

کشند در تداوم و بقاي  فرهنگ و اقتدار اين منطقه را بر دوش مي
ها و تغييرات  د، توجه به ويژگيكرجو و حيطي آن جستبستر م

  .اي برخوردار است ساختاري طبيعت اين منطقه از اهميت ويژه
سليمان ارتباطات و  ة تخت بر اساس روش فوق، در منطق

اتصاالت بستر طبيعي و فرهنگي اين مجموعه با محيط طبيعي 
 هاي طبيعي گيري و مشخصه پيرامونش از لحاظ داليل شکل

مورد بررسي ... رياچه تخت سليمان و کوههاي زندان سليمان و د
انگيز  دست آمده است که ساختار شگفت هقرار گرفته و اين نتيجه ب
هاي تراورتني که منجر به  ها و تنوره حاصل از رسوبات چشمه

دهي محوطه تخت سليمان شده است، بستر مناسبي را براي  شکل
از سويي  .اهم آورده استايجاد بناها و برج و باروي آن فر

ساختارهاي اکولوژيکي منطقه در تکميل و توسعه اين منظر 
عامل مهم و اساسي عنوان  هبآب وجود . اند گذار بوده ثيرأفرهنگي ت

يکي از  شخاصبراي آباداني و تراکم جمعيت و تجمع گروهي از ا
و مطالعات بستر از شواهد تاريخي . استاين عوامل با اهميت 

از نيز در گذشته منطقه شود که  چنين معلوم ميطقه طبيعي من
  .منابع آب فراوان برخوردار بوده است

 ساروق و قجور ةها، قنوات متعدد و رودخان زيرا وجود چشمه
 ثيرگذار اقليم نيز درأعامل ت .دليل محکمي بر اين مدعاست

 يا علت استقرار ،سکونتگاههاي انسانيچگونگي ايجاد و پيدايش 
هاي بين کوهستاني منطقه در ترکيب با ساختار  لگهجآنها در 

هاي دامداري و  پوشش گياهي بستر مناسبي را براي فعاليت
 سکونتگاههاي انسانيپيدايش  بنابراين .ده استكرکشاورزي مهيا 

  و با داشتن آب و هواي سرد زمستاني و معتدل تابستانيدر منطقه
  . يابد يتوجيه علمي مهاي مسطح و حاصلخيز  وجود جلگه

گيري سکونتگاههاي  شکلاز عوامل مهم ديگري که در 
  از جغرافيايي آنيتموقعثيرگذار بوده أ تکاب افشار تةمنطق

  اشکاني و ساساني،زمانهاي پيش از تاريخ و دوران هخامنشي
 از اين شاهراهها،. ايران زمين بوده است ة شاهراههاي عمددرمسير

 و همين شبکه دامه داشتاهمدان به ارمنستان و آسياي صغير 
  .ثر واقع شده استؤ بسيار م سکونتگاههاةتوسعراههاي ارتباطي در 

ها و  فضاي مناسبي را براي احداث برج ،ساختار کوهستاني
 کيلومتري جنوب ۱۸ي قورغان در رسا دژ نظير ةدژهاي منطق

رفتو ک کيلومتري شمال تکاب و دژ ۴۵غربي تکاب، دژ بلقيس در 
‐تکاب افشارده که شموجب  ًآورده که متقابالفراهم در جنوب 

 به لحاظ قرار گرفتن در وسط اين دژها از امنيت سليمان تخت
 سرسبز و مراتع غني و ةبه اين ترتيب در .خاص برخوردار باشد

 آبهاي فصلي و هاي  بويژه جريان،هاي طبيعي موجود پتانسيل
. استمي، منطقه را از ديرباز مناسب سكونت انسان ساخته يدا

 پر آب، ة، دره و رودخان مرتفع  منطقه با ترکيبي از کوههايتطبيع
کشتزارهاي متعدد، شهر  و هادشت حاصلخيز و سر سبز، باغ

را به محيط پيرامون خود مرتبط ساخته ) شيز(سليمان  تاريخي تخت
محيطي مناسب منطقه نقش مهمي   از سويي شرايط زيست .است
ده و وجود موانع طبيعي كره ايفا مين معيشت و اقتصاد جامعأدر ت

 تختگاه،  امنيت اطرافچون کوه و رودخانه و ايجاد برج و باروي 
قرار گرفتن تختگاه بر  .کرده است آتشکده و ساير بناها را تأمين مي

انداز زيبايي  فراز تپه در سطحي باالتر از دشت، مجموعه را از چشم
مان نيز محافظت هاي طبيعي و مهاج ده و از آسيبكرخوردار  بر
بهر حال تمامي اين شرايط زيست محيطي، اقتصادي، . ده استكر

سليمان نقش  ة تختگيري و تکامل مجموع در شکل... اجتماعي و  
  ).۱۳۸۷بهبهاني، بهرامي، ساماني، (اند  دهكرمهمي را ايفا 

  و قدردانیتشکر 

مستند سازي منظر "اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي 
 تاريخي طبيعي تکاب افشار با استفاده از پردازش ةقفرهنگي منط

وسيله از جناب آقاي دکتر  بدين .است" اي هاي ماهواره داده
دن شرايط كرمهردادي، معاون محترم پژوهشي به پاس فراهم 

همچنين اين پژوهش از . دشو انجام اين تحقيق قدرداني مي
 ،امانيجناب آقاي مهندس بهرام آقا ابراهيمي سهاي  راهنمايي

مند  اي مورد لزوم تحقيق بهره هاي ماهواره بويژه در پردازش داده
  شود اري ميزوسيله از زحمات ايشان سپاسگ بوده است که بدين

  



  
  
  
  

  ١٢٠   54مجله محيط شناسي شماره 

  ها يادداشت
4-Vibrated Basin 
5-Feature Forming 

 
  

1-Remote Sensing 
2-International union for conservation of nature 
and natural resource (IUCN)  
3-Integrated Conservation 
 

  منابع مورد استفاده
    .۸۶ تا ۷۷، صص۲۷مستند سازي منظر باستاني تخت جمشيد، هنرهاي زيبا، پرديس هنرهاي زيبا، شماره . ۱۳۸۵. آقا ابراهيمي ساماني، ف،. ن زاده، بامي
  

هـاي   طرح پژوهشي شناسايي و معرفي منظـر فرهنگـي تخـت سـليمان بـا اسـتفاده از داده                  . ۱۳۸۷.  آقا ابراهيمي ساماني، ف    ، .، ب بهرامي،. ، ه ايراني بهبهاني 
  . محيط زيست، دانشگاه تهرانةدانشکد. اي ماهواره

  
. اي ي مـاهواره ها  با استفاده از پردازش و تفسير داده      بيشاپورشناسايي و معرفي منظر فرهنگي      . ۱۳۸۷. آقا ابراهيمي ساماني، ف   . ، ب  بهرامي ، .، ه ايراني بهبهاني 

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 
  

هـاي    منظر فرهنگي تخت سليمان با اسـتفاده از پـردازش و تفـسير داده              ةطراحي سايت موز  . ۱۳۸۶.  آقا ابراهيمي ساماني، ف    ، .، ب بهرامي،. ، ه ايراني بهبهاني 
  .هرانسازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ت. اي  ماهواره

  
 Remote)" بـا اسـتفاده از تکنولـوژي نـوين دورسـنجي      بيـشاپور حريم منظر فرهنگـي  . ۱۳۸۸. آقا ابراهيمي ساماني، ف ، .، ببهرامي،. ، هايراني بهبهاني
Sensing) . ۳و۲ ة ميراث ملي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شمارةفصلنام.  

  
Aminzadeh,B., F.,Samani .2006. Identifying the Boundaries of Historical Site of Persepolis Using 
Remote Sensing. Remote Sensing of Environment, No.102, pp. 52-62.  
 
Aminzadeh,B., F.,Samani and B.,Bahrami .2006. A Non-destructive Excavation in Parse-Pasargadae 
Archaeological Region. Journal of Environmental Science,Shahid Beheshti University,Vol.3, No.12, pp. 
35-48. 
 
Kruckman,L. 1987. The role of Remote Sensing in ethno historical research. Vol.14, pp. 343-351. 
Rences, A. N.(ed.).1999. Remote Sensing for the earth sciences, Manual of Remote Sensing. John Wiley 
& Sons, New York.  
 
Iannone,G. 2002. Annales History and the Ancient Maya State: Some Observations on the Dynamic 
Model. American Anthropologist, 104.1 March, pp. 68-78. 
 
Rössler,M. 2003. Linking Nature and Culture: World Heritage Cultural Landscapes. In Cultural 
Landscapes: the Challenges of Conservation, World Heritage 2002 - Shared Legacy, Common 
Responsibility, Associated Workshops 11-12 November 2002, Ferrara – Italy. UNESCO World Heritage 
Centre consulted 2007. pp. 10-15. 
 
Samani,B. 2002. Geomorphology and Tectonoeustatic Evolution of Zagros Folded Belt. Published 
report.25 P.  
 
UNESCO.2006. IFLA Cultural Landscape Committee, Worldwide basic inventory /Register card Cultural 
Landscapes, Verbania. 
 

Wilkinson,T.J. 2003. Archeological landscapes of the Near East. University of Arizona, Tuscan..
  


