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 :چکيده
این موقعیت خاص . شده است شهرستان خمین در استان مرکزی و حد فاصل مرکز فالت ایران و زاگرس مرکزی واقع

ای از جاده ابریشم عبور شاخه. ای گذرگاهی بین دو حوزۀ فرهنگی فوق تبدیل کرده استجغرافیایی، خمین را به منطقه

از دو دورۀ اشکانی و ساسانی در داخل و پیرامون این شهرستان، همچون  ییها ادمانیاز شهرستان خمین، به همراه آثار و 

، کمابیش بر نقش و جایگاه این ...پهلوی درۀ غرقاب و  یها نوشته سنگده آتشکوه، میل ملیون، معبد خورهه، آتشک

با این وجود، اطالعات خاصی از کم و کیف باستان. دهدشهرستان و اهمیت آن در سیر تاریخ فرهنگی ایران گواهی می

شناسی به دست های باستانبر اساس داده شوددر نوشتۀ حاضر سعی می لذا ؛شناسی این منطقه از ایران در دست نیست

شناسی منطقه در دورۀ ساسانی، الگوهای شناسی این شهرستان، ضمن توصیف باستانآمده از دو فصل بررسی باستان

این راستا با استفاده از نرم در . های ساسانی منطقه شناسایی و بازسازی گرددگیری و پراکندگی محوطهمؤثر در شکل

گیرد تا الگوهای محیطی شناسی ساسانی شهرستان خمین در بافت محیطی منطقه قرار میالعات باستاناط GISافزار 

از متون تاریخی نیز در راستای درک بهتر این . ها شناسایی و بازسازی گرددگیری و پراکندگی محوطهمؤثر در شکل

  .گردیده استها استفاده پراکندگی

 

 .شناسیستان خمین، ساسانیان، بررسی باستاناستقراری، شهر :يکليد هايواژه
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 مقدّمه 

های شرقی ارتفاعات کیلومتر مربع در جنوب غرب استان مرکزی، در کرانه 2520شهرستان خمین با وسعت 

موقعیت جغرافیایی خاص این شهرستان در حد فاصل مرکز  .(1نقشۀ شماره ) زاگرس مرکزی واقع شده است

ر ادوار گذشتۀ تاریخ ایران در انسانی د یها گاه سکونتاستقرار  عامل مهمی درزاگرس مرکزی  فالت ایران و

هایی از نوسنگی جدید و مس و گاه های انجام گرفته در منطقه، سکونتبر اساس بررسی .است منطقه بوده

همزمان با . شودمیاز این زمان تا دورۀ اشکانی هیچ استقراری در منطقه مشاهده ن. سنگ شناسایی شده است

ادوار سکونت در شهرستان خمین، به  نیتر مهمیکی از . گیرداین دوره این منطقه مورد سکونت مجدد قرار می

دورۀ ساسانی ، (محوطه 63)های این استان های آن در مقایسه با دیگر شهرستانواسطۀ تعداد نسبتاً زیاد محوطه

های مهمی از دورۀ ساسانی در مین به رغم قرارگیری محوطهدر این رابطه شهرستان محالت در شرق خ. است

حاضر بر اساس  ۀنوشت (.1631بنی جمالی، )محوطه مرتبط با دورۀ مورد نظر دارد  20آنجا، تنها حدود 

الگوهای مؤثر در پراکندگی  و بازسازی نبییمحیطی سعی در تتاریخی و  ،شناسیفاکتورهای باستان

های ساسانی شهرستان خمین و درک الگوهای مؤثر در شناخت محوطه. اردداستقرارهای ساسانی منطقه 

شناسی ساسانی در محدودۀ شود که به محدود بودن اطالعات باستانتر میپراکندگی آنها هنگامی ضروری

های مهمی از دورۀ ساسانی در اطراف شهرستان وجود محوطه. وسیعی از ایران به نام استان مرکزی توجه کرد

تواند دال بر اهمیت می... پهلوی درۀ غرقاب و  یها نوشته سنگهمچون آتشکده آتشکوه، میل ملیون، خمین 

با وجود پراکندگی نسبی برخی بناهای یادمانی دورۀ ساسانی در مرکز  .منطقه در دورۀ ساسانی بوده باشد

از آن به نام استان  فالت ایران، اطالعات چندانی از شهر و شهرنشینی در این محدوده و خصوصاً بخشی

ساسانی در مرکز  دورۀبا  مرتبط شناسیهای باستانمحدود بودن دادهدر مجموع، . مرکزی در دست نیست

در راستای باال بردن شناخت ها در شهرستان خمین این محوطه ایران بسیار محسوس و آگاهی از کم و کیف

 الزم به ذکر است که در. ضروری است الت ایرانمنطقه، به مثابۀ جزء مهمی از مرکز ف ما از دورۀ ساسانی

با وجود تأثیر عوامل طبیعی در ، دورۀ ساسانی تاریخی خصوصاً ۀهای دورالگوهای پراکندگی محوطه بازسازی

را بدون شناخت تاریخ منطقه در دورۀ مورد بحث و صرف  این عواملتوان ها، نمیکم و کیف این پراکندگی

از جمله نویسندگان ادوار اسالمی که درباره خمین . در بافت محیطی آن مطالعه نمودها قرار دادن این محوطه

بالذری، ) ، بالذری(13: 1631، ابن فقیه)، ابن فقیه (31-05: 1636یعقوبی، ) یعقوبی توان بهاند میمطالبی نوشته

 ،(36-13: 1616قمی،)ن قمی حس، (63: 1631اصفهانی، ) حمزه اصفهانی، (11: 1633ینوری، د) دینوری ،(161: 1663

ار با نگاهی به برخی از آث. دکراشاره  (133: 1635حموی بغدادی، )و یاقوت حموی  (61: 1623مافروخی، ) مافروخی

در : اتی به دست آوردتوان تا حدودی از تاریخ شهرستان خمین در دورۀ ساسانی اطالعمی این نویسندگان،

مافروخی نیز . (36: 1616قمی،) را شهربانو دختر موبد موبدان بنا کردشود که خمین کتاب تاریخ قم اشاره می

از ایام قباد  -خر ایام مملکت فرسآنام این ناحیت در »: نویسددربارۀ جایگاه منطقه در دورۀ ساسانی چنین می

در زمان  مافروخی در ادامه به تخریب منطقه «...ت اس ویران آباد کرد کواد بوده ،و زمان یزدجرد امیبه اتا 

های این نویسندگان همچنین در نوشته .(61: 1623افروخی، م) کنداسکندر و بازسازی آن در زمان قباد اشاره می

تنازعات بین مردمان منطقه و اعراب بر سر  (23 :1616 قمی،)توان اطالعاتی از حملۀ مسلمانان به خمین می

 (23-21: 1606ارباب، )ب سدها، روستاها و مزارع منطقه و تخری (31: 1616قمی، ) نحوۀ تقسیم آب رودخانه خمین
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 خمین و اهمیت هایی از گستردگینشانهتا حدودی توان می باالهای اساس نوشته در مجموع بر. به دست آورد

چنانکه در ادامه  -شناسی منطقه نیز های باستانهای حاصل از بررسیداده. در زمان ساسانیان را مشاهده نمود

 .مویّد این گسترش و اهمیت است -مدخواهد آ

 

 شناسي شهرستان خمينباستان

شناسی شهرستان خمین در دو فصل توسط اسماعیل شراهی و غالم شیرزاد با هدف ثبت و های باستانبررسی

های نوسنگی هایی از محوطهها نشانهدر طی این بررسی. شناسی انجام گرفتهای باستانشناسایی محوطه

 63ها، های حاصل از این بررسیبر اساس داده. گی، اشکانی، ساسانی و اسالمی مشاهده گردیدسنجدید، مس

شناسی این های باستانبررسی (.1633شیرزاد، )د محوطه مربوط به دورۀ ساسانی شناسایی و مطالعه گردی

چوپانان،  منطقه با روش پیمایشی و پرس و جو از اهالی منطقه و دیگر اشخاص آگاه از منطقه همچون

برداری در راستای سازمان نقشه 1:05555های استفاده از نقشه. کشاورزان و شورای روستاها انجام گرفت

و تهیه کروکی و ثبت  GPSها توسط درک بهتر منطقه مورد بررسی، به همراه شناسایی موقعیت دقیق محوطه

های مشابه در جهت انطباق زمانی، تأثیر داده ها باهای سفالی و بعضاً معماری و مقایسه این دادهو ضبط داده

 . شناسی منطقه داشتها و درک بهتر باستانمهمی در کم و کیف این بررسی

شناسی دورۀ ساسانی که موضوع تحقیق حاضر است باید اشاره کرد که تا چند با نگاهی به روند تاریخی باستان

ار محدود و آن هم عموماً در خارج از مرزهای سیاسی شناسی ما از این دوره بسیدهه پیش، اطالعات باستان

شناسی این عدم توازن بین اطالعات باستان. (Azarnoush, 1994:183)بوده است  نیالنهر نیبایران کنونی، در 

های توان هم به عدم توجه به الیه ساسانی محوطهدر داخل و خارج از مرزهای سیاسی کنونی ایران را می

با . های ساسانی در ایران نسبت دادشناسی در محوطهباستان یها کاوشه محدود بودن کاوش شده و هم ب

های منسوب به دورۀ ساسانی در ایران کنونی همچون شناسی در برخی از محوطههای باستانوجود حفاری

 ،ر، کوشبیشاپو قصر ابونصر، ،سیراف، تورنگ تپه، تخت سلیمان، فیروزآباد، بندیان، تپه یحیی، حاجی آباد

شناسی این هنوز سؤاالت بسیاری از باستان و غیرهخورهه ، قلعه ایرج، چال ترخان ،کیش، سوهار، تل ابوشریفه

شناسی مرتبط با دورۀ ساسانی در بخش وسیعی از ایران موسوم به کمبود اطالعات باستان. دوره باقی است

  .تر استمرکز فالت ایران محسوس

 

  رويکرد پژوهش

سال در این سرزمین حکمرانی  355ادوار تاریخ فرهنگ ایران است که بیش از  نیتر مهمانی یکی از دورۀ ساس 

با وجود این، شناخت ما از این دوره به رغم . های تاریخ ایران را رقم زدندترین دورهو یکی از درخشان

توجه به این امر هنگامی  .های مرتبط با آن همچنان ناچیز استشناسی در برخی از محوطهباستان یها کاوش

شناسی در محدودۀ وسیعی از مرکز فالت ایران موسوم به شود که به فقدان اطالعات باستانتر میضروری

بند نیمور، حضور آثار فرهنگی مهم ساسانی همچون آتشکده آتشکوه، میل ملیون، پل. استان مرکزی توجه کرد

ای از حضور ساسانیان در منطقه و اهمیت نسبی آن در انهتوان نشپهلوی درۀ غرقاب را می یها نوشته سنگ

توان را می هایی از عبور جاده ابریشم از شهرستان خمینعالوه بر آثار فرهنگی باال نشانه. دوره ساسانی دانست
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با وجود فراوانی . (Majidzadeh, 1982: 60)فرض دیگری بر اهمیت منطقه در دورۀ تاریخی ایران لحاظ کرد 

شناسی توان به بسیاری از سؤاالت باستانهای ساسانی در شهرستان خمین، هنوز با قطعیت نمیحوطهنسبی م

    های تاریخی، شود بر اساس دادهدر مجموع در نوشتۀ حاضر سعی می. منطقه در این دوره پاسخ داد

ی ساسانی منطقه هاگیری و پراکندگی محوطهشناسی و محیطی تا حد ممکن الگوهای مؤثر در شکلباستان

ای از تاریخ ناشناختۀ مرکز فالت ایران در دورۀ ساسانی را مشخص شناسایی گردد تا به این ترتیب بتوان گوشه

ها و ها، چشمهمحیطی منطقه از جمله نحوۀ پراکندگی منابع آب شامل رودخانه یها یژگیوشناخت . کرد

های اقلیمی، شیب و جهت شیب و لی و فرعی، ویژگیهای اص، نحوۀ پراکندگی جادهها نیزم، کاربرد ها قنات

شود تا نقش آنها در نحوۀ توزیع استقرارهای ساسانی منطقه از جمله مواردی است که در این نوشته تالش می

 .حد ممکن به آنها پاسخ داده شود

 

 هاي پژوهشداده

های محیطی منطقه راه دادهشناسی شهرستان خمین، به همهای این پژوهش از دو فصل بررسی باستانداده

 63محوطه شناسایی گردید که دورۀ ساسانی با  131ها حدود بر اساس این بررسی. به دست آمده است

های های محیطی این تحقیق نیز از نقشهداده. شودمحوطه، یکی از ادوار مهم تاریخ منطقه محسوب می

شده و با تهیه  GISهای خام وارد نرم افزار شهاین نق. برداری کشور تهیه شده استسازمان نقشه 1:20555

های ساسانی روی آنها، به منظور درک عوامل محیطی مؤثر در این یابی محوطهخروجی از آنها و مکان

ها، شناخت تاریخ در راستای درک بهتر الگوهای مؤثر در این پراکندگی. ها استفاده گردیده استپراکندگی

شد؛ در این رابطه در مواقع لزوم از متون تاریخی منطقه برای آگاهی از این مهم تواند مؤثر بامنطقه نیز می

 . استفاده گردیده است

 

 ها تحليل داده

های های ساسانی خمین از سه منبع دادهگیری و پراکندگی محوطهدر بازسازی الگوهای مؤثر در شکل

شناسی های باستاندر این رابطه داده. است شناسی، اطالعات محیطی و متون تاریخی استفاده گردیدهباستان

های محیطی ترکیب و در مواقع لزوم از اطالعات تاریخی در راستای درک بهتر این الگوها منطقه تا با داده

ها بر پایه اطالعات حاصل از نحوۀ توزیع ارتفاعی استقرارهای ساسانی تحلیل این داده. کمک گرفته شده است

های اصلی، نحوۀ قرارگیری استقرارها در الیۀ ها، فاصله آنها نسبت به جادهب از محوطهمنطقه، فاصلۀ منابع آ

های استقراری ها در الیۀ شیب و جهت آن، به همراه اطالعاتی چون الیهکاربری اراضی، قرارگیری محوطه

یخ منطقه انجام ها به منظور آشنایی با ادوار سکونت در آن و منابع مکتوب و دست اول راجع به تارمحوطه

 .گرفته است

 

 هاي ساسانيتوزيع ارتفاعي محوطه .1

. محوطیۀ ساسیانی شناسیایی گردیید     63محوطیه،   131شناسیی شهرسیتان خمیین از    های باستاندر بررسی 

ای غرب این شهرسیتان یکیی از نکیات جالیب و میورد      ها در مناطق نیمه کوهپایهپراکندگی نسبی این محوطه
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اسیت کیه در راسیتای درک الگوهیای میؤثر در توزییع اسیتقرارها، شیناخت نحیوۀ ایین           بحث در نوشتۀ حاضر 

ها به واسطۀ قرار گرفتن در دامنیۀ کوههیا بیا شییب نسیبتاً مالییم، امکیان        این محوطه. ها مؤثر استپراکندگی

. تهیا در آن شیده اسی   گاهگیری بسیاری از سکونتمعیشت کشاورزی و دامداری را فراهم نموده و موجب شکل

 یهیا  آبهیای بیزر    جاری، حاصلخیز بودن خاک اراضی، دارا بودن سفره یها آبشیب مالیم، قابلیت حرکت 

 یهیا  آبسنتی چاه و قنات، قرار گیرفتن در مسییر خروجیی     یها روشبرداری از آنها با زیرزمینی و امکان بهره

سهولت ارتباطی بیه دلییل فقیدان     ارتفاعات و نهایتاً یها برفهای حاصل از ذوب تدریجی سطحی مانند چشمه

که بر ایین اسیاس قابلییت     (11-10: 1613محمودی، )ت ای اسهای مناطق نیمه کوهپایهعوارض شدید، از ویژگی

های ساسیانی منطقیه   درصد از محوطه 12 قرارگیری .ها در طول تاریخ داشته استباالیی در اسکان استقرارگاه

در ارتفیاع بیین   درصید   20 و 2555-2255در ارتفیاع بیین    درصید  31) متیری  2355-2555در ارتفاع بین  (محوطه 23)

 3و  یمتیر  1355- 2555در ارتفیاع بیین    (محوطه 1) درصد 25حدود  در مقابل پراکندگی ،(یمتر 2355-2255

. هاسیت ایین پراکنیدگی  توزییع  متری نشان از نقش ارتفاعات در  1335-1355در ارتفاع بین  (محوطه 6)درصد 

اهمییت  هنگیامی   (2 شیماره  ۀنقشی )ی با ارتفاعات باال ها در غرب شهرستان خمین و مناطقمحوطهاین قرارگیری 

 اندشکل گرفتهاشکانی شهرستان خمین که قبل از دورۀ ساسانی در منطقه  هایمحوطهکه به  یابدبیشتری می

 (محوطیه  11) یای اشیکان همحوطهشهرستان خمین نشان از تعداد معدود  در شدههای انجام بررسی. توجه شود

در دورۀ ساسیانی   بیاال دو میورد   .انید شکل گرفتیه  پایین اتدر دشت خمین و مناطقی با ارتفاع است که عموماً

هیا  محوطهشود و هم این منطقه اضافه میساسانی های محوطهکه هم بر تعداد  اکند، بدین معنتغییر می کامالً

ی گورییالی،  تپیه ساسیان   سیه  توجه به این نکته ضروری است که تنهیا . دنگیردر مناطقی با ارتفاع باال شکل می

 (ساسیانی  هایدرصد محوطه 1حدود )است ایجاد شده  (اشکانی) قبل ۀروی بقایای دور قلعه گبری و تپه قیزقلعه سی

اک و ییا روی خی   (های ساسانیدرصد محوطه 11) اندشکل گرفته یخیاز تارهای پیش ها یا روی الیهمحوطهو باقی 

در غرب شهرسیتان خمیین و افیزایش     هاییمحوطهگیری شکل لعل مورددر . (های ساسانیدرصد محوطه 13)ر بک

های ساسانی نسبت به دورۀ قبل قابل مشیاهده  گاهنسبی جمعیت در این منطقه که نمود آن در افزایش استقرار

توسط پادشیاهان ساسیانی را   و ساز و ساخت  شاید افزایش شهرسازی. توان به درستی اظهار نظر کرداست نمی

کیه خمیین   )؛ چنانکه مافروخی اسکان مجیدد منطقیه تیمیره    دکرمطرح این رابطه ای در بتوان به عنوان فرضیه

: 1623میافروخی،  )دهد بعد از حملۀ اسکندر را به روزگار ساسانی و دورۀ قباد نسبت می( امروزی نیز بخش از آن بیود 

بیا   -محیدود   توان روسیتاها و مراکیزی بیا جمعییت    می را احتماالً ساسانیهای محوطهبا قبول این فرض، . (61

اگر فرض افزایش شهرسازی را . دکرلحاظ  تر بزر  در حول شهرها و مراکز جمعیتی -هکتار وسعت 2میانگین 

خلیع دیگیری کیه     ردقبیول کی   منطقه ها در دورۀ ساسانیمحوطهعلت افزایش جمعیت و ازدیاد  موردبتوان در 

توان به طور هر چند که فرض زیر را نمی. تر استدر مناطق مرتفع هامحوطهگیری این شکل عللماند اقی میب

افزایش جمعیت منطقه در دورۀ ساسانی و مرغوبیت خاک غرب خمیین   نظره لحاظ کرد اما ب مورد قطع در این

-تیوان بیی  شاورزی و دامداری را نمیبه شرق، به همراه شرایط آب و هوایی بهتر، هم برای زندگی و هم برای ک

 قلعیه های ساسانی، سه شناسی منطقه عالوه بر محوطههای باستاندر بررسی. ها دانستتأثیر در این پراکندگی

موقعییت جغرافییایی خیاص ایین     . گبری، قلعه قره سی و قلعه دور مربوط به دورۀ ساسانی نیز شناسایی گردید

ای و تسلط آنها بیه  تهای مناطق کوهستانی خمین به سمت مناطق نیمه کوهپایهآنها در ان قرار گرفتنها و قلعه
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-ها در تیأمین امنییت مردمیان سیاکن در سیکونتگاه     امنی احتمالی منطقه و نقش قلعهدشت خمین، نشان از نا

 اگر گفتۀ مافروخی در مورد ویرانی منطقه بعد از حملیه اسیکندر و بازسیازی آن توسیط قبیاد را بتیوان      . هاست

هیا را مربیوط بیه اواخیر دورۀ     تیوان ایین محوطیه   های ساسانی منطقه دانست میفرضی مورد قبول در محوطه

بیودن   یمسیکون با قبول این فرض و به شرط . دانست منطقهزمان با کمرنگ شدن نسبی اهمیت ساسانی و هم

سیاکنان وقیت   . شودمی ها مطرحگیری این محوطهمنطقه در اواخر ساسانی، خود به خود نقش امنیت در شکل

-ساخت قلعیه . خود در مناطقی با ارتفاعات باال کردند ها گاه سکونتخمین با آگاهی از این امر سعی در ساخت 

های ساسانی در منطقه نشان از تأیید مورد فوق و نشانۀ دیگری از نقیش امنییت   هایی همزمان با ایجاد محوطه

هیای  الزم به ذکر است که هر چنید تعیداد معیدود محوطیه    . استا هگیری و پراکندگی این استقرارگاهدر شکل

کند اما نشان از تیأثیر کیم رنیگ    اشکانی شهرستان خمین، متروک بودن منطقه بعد از حمله اسکندر را رد می

های اشکانی به ساسانی در منطقه و افزایش جمعییت  تفاوت محسوس محوطه. فرهنگی اشکانی در منطقه دارد

ای از اهمیت نسبی خمین در دورۀ ساسانی نسبت بیه دورۀ اشیکانی و توجیه    توان نشانها میدر دورۀ ساسانی ر

 .احتمالی شاهان ساسانی به منطقه دانست

 

 هاي ساساني در فواصل مختلف از منابع آببررسي موقعيت محوطه .2

ش آب و دسترسی به آن انسانی در طول تاریخ همواره نق ها گاه سکونتگیری با نگاهی به عوامل مؤثر در شکل 

تأثیر این مورد . ها مطرح بوده استگیری و نحوۀ پراکندگی تمدنفاکتورهای شکل نیتر مهمبه عنوان یکی از 

های محیطی منطقه و منابع شناخت ویژگی. شودهای ساسانی خمین نیز دیده میدر توزیع پراکندگی محوطه

تواند میاند به نظر نابع آب شهرستان خمین سخن گفتهآب شهرستان، به همراه متون اوایل اسالم که از م

ی ساسانی هامحوطه یپراکندگ ۀنقش. اشدها بگاهسکونتگیری و پراکندگی این از نقش آب در شکلنشان 

دهد که سه مورد فوق به نشان می ،هاهای اصلی، قنات و چشمهشامل رودخانه ،نسبت به منابع آب منطقه

چنانکه در نقشۀ پراکندگی . مؤثر بوده است هامحوطهگیری و پراکندگی این مختلف در شکل هایگونه

های غرب شهرستان خمین در رودخانهشود، مشاهده می (6نقشۀ شماره )ها نسبت به رودخانۀ اصلی محوطه

. های ساسانی منطقه داشته استمحوطههای چهارچشمه و آشناخور سهم بیشتری در پراکندگی دهستان

 ساسانی این منطقه هایمحوطه درصد 20 تأثیر مستقیمی در پراکندگی آنهای زیرشاخه و آشناخوررودخانه 

 ۀهای ساسانی منطقه رودخانمحوطهپراکندگی  درثر ؤهای خمین میکی دیگر از رودخانه. دارد (محوطه 1)

تاق سرازیر گیرد و به دشت خمین و بخش رسهای این بخش سرچشمه میکه از کوهپایه استچهارچشمه 

غرب چهارچشمه در  خمین در دهستانقرارهای ساسانی تاس تعداد زیادی ازقرار گیری  به رغم. شودمی

توان هم ارزش با رودخانۀ دهستان ها را نمیها در نحوۀ پراکندگی این محوطهتأثیر این رودخانه، خمین

های اصلی در دهستان ودخانههای ساسانی منطقه نسبت به رنقشۀ پراکندگی محوطه. آشناخور دانست

 6)های ساسانی منطقه محوطه درصد 15گیری تنها حدود هایی از تأثیر آن در شکلچهارچشمه تنها نشانه

ی از پراکندگی ارغم سرازیر شدن این رودخانه در دشت خمین و بخش رستاق هیچ نشانهبه . است (محوطه

توان به تأکید ساکنان ساسانی اینجا نیز بار دیگر می در. شودساسانی در این منطقه دیده نمی هایمحوطه

وقت خمین در اسکان در ارتفاعات باالتر به رغم شریان آب در مناطقی با ارتفاعات پایین و دشت خمین اشاره 
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های شهرستان خمین رودخانه گله زن در شرق شهرستان خمین، در بخش گله زن یکی دیگر از رودخانه .کرد

های ساسانی منطقه محدود بودن محوطه. ترین سطوح ارتفاعی شهرستان قرار گرفته استدر پایین است که

های ساسانی نشان از تأثیر ترین محوطهمتری این رودخانه از نزدیک 1055و  6555در این قسمت و فاصله 

نظر چنین به . های ساسانی در این بخش از شهرستان استگیری و پراکندگی محوطهمحدود آن در شکل

به . استساسانی شهرستان خمین در نزدیکی این رودخانه شکل نگرفته  هایمحوطههیچ یک از که رسد می

ها های اصلی متأثر از این رودخانههای ساسانی به واسطۀ نزدیکی به رودخانهدرصد محوطه 60نظر تنها حدود 

و  هااین رودخانهیش از حد از دوری ب ۀبه واسط شهرستان این هایدرصد محوطه 31شکل گرفته باشد و 

متأثر تواند نظر نمیه ب (ارتفاع مصب رودخانه از سطح دریابه  نسبت هامحوطهباال بودن ارتفاع ) تفاوت ارتفاعی بین آنها

را  هامحوطهها به هر چند که فرض کانال کشی و استفاده با واسطه از رودخانه. ها ایجاد شده باشداز رودخانه

 .نشده استمورد در این تحلیل لحاظ این اما به دلیل نبود مدارک مستدل مرتبط با  کرد توان مطرحمی

تر اشاره شد متون تاریخی اوایل اسالم نیز به نقش رودخانه در اقتصاد و معیشت این که پیش گونه همان

جری بر سر ه 1که بین اعراب مسلمان ساکن قم با مردمان خمین در قرن  ییها جنگ. کندمنطقه اشاره می

 . های منطقه صورت گرفته است، نشان از نقش آب در زندگی ساکنان وقت خمین استآب رودخانه

به . ها هستندساسانی منطقه چشمه هایمحوطهیکی دیگر از منابع آب شهرستان خمین مؤثر در پراکندگی 

لحاظ کرد، اما این عامل نیز  هامحوطه ها در پراکندگیتوان هم ارزش با رودخانهرا نمی این مورداینکه  رغم

آنها ای از مجموعه و یاها گاهسکونتتک تکمنابع تأمین آب خود در نشان دادن کم و کیف  ۀتواند به نوبمی

های شهرستان پراکندگی چشمه ۀبا مشاهده نقش. باشد مؤثر جنوب غرب شهرستان هایخصوصاً محوطه

این توان در بازسازی برخی الگوهای مؤثر در پراکندگی ساسانی منطقه، می هایمحوطه خمین نسبت به

در این رابطه قرارگیری . دست یافتها این پراکندگی ۀبه درکی درست از نحو اظهارنظر و نهایتاً هامحوطه

-های منطقه در جنوب غرب شهرستان، حد فاصل سه بخش چهارچشمه، آشناخور و رستاق میعموم چشمه

قرارگیری . های ساسانی این منطقه مطرح گرددبرخی از محوطه آب در تأمین تواند به عنوان منبعی مهم

ها نشان از تأثیر آن در کم و کیف این های ساسانی خمین در نزدیکی چشمهدرصد محوطه 32حدود 

های ساسانی منطقه، توجه ها در نحوۀ پراکندگی محوطهدر راستای درک بهتر جایگاه چشمه .هاستپراکندگی

در . (3نقشۀ شماره )ها ضروری است در کنار چشمه ها قناتو ها  نبع آب دیگر شهرستان از جمله رودخانهبه دو م

به رغم قرارگیری . ها در تأمین منابع آب شهرستان در دورۀ ساسانی متفاوت استاین رابطه اهمیت چشمه

قسمت به عنوان منبع های منطقه در جنوب غرب شهرستان، وجود رودخانۀ آشناخور در این عموم چشمه

ها کم ها در نحوۀ این پراکندگیآید و از نقش چشمههای این قسمت به حساب میمهمی در تأمین آب محوطه

شهرستان نیز مشاهده و بر  یها قناتها به توان در نسبت نزدیکی چشمهنمونه باال را همچنین می. کندمی

در . ها را مشخص کردگاهها در نحوۀ پراکندگی سکونتها از این دو منبع آب، نقش چشمهاساس فاصله چشمه

های ساسانی از محوطه (محوطه 15)در صد  21گیری و تأمین آب حدود ها در شکلمجموع به نظر چشمه

 . شهرستان خمین فاصله زیادی دارند، تأثیر مستقیمی داشته است یها قناتها و منطقه که از رودخانه

  ست که در نحوۀ پراکندگی برخی از ا هاگاهنابع احتمالی تأمین آب سکونتنیز یکی دیگر از م ها قنات

ها و در نزدیکی چشمه ها قناتقرارگیری یا عدم قرارگیری . های ساسانی منطقه مهم بوده شده استمحوطه
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داشته ها گیری و پراکندگی محوطهدر شکل ها قناتتأثیر  فیو کهای شهرستان، تأثیر متفاوتی در کم رودخانه

توان تا می (0نقشۀ شماره )نسبت به استقرارهای ساسانی منطقه  ها قناتبا نگاهی به نقشه پراکندگی . است

در این رابطه به . ها اظهار نظر کردگاهگیری و تأمین آب بعضی از این سکونتحدودی از نقش آنها در شکل

چشمه بیشتر دیده شود، به همان اندازه تعداد و  ای دو عامل نزدیکی به رودخانه ونظر هر اندازه که در محوطه

آشناخور و شمال  یها دهستانتوان در تر میمورد باال را به صورت جزئی. شودمی تر کم رنگ ها قناتنقش 

ها در بخش آشناخور، عامل مهمی ها و رودخانهبدین ترتیب به نظر فراوانی چشمه. چهارچشمه مشاهده کرد

ها در شمال چهارچشمه تأثیر مهمی در ای و چشمهبخش و کمبود منابع رودخانهدر کمبود قنات در این 

شهرستان  یها قناتدر مجموع . فراوانی نسبی قنات در این بخش و بالطبع مؤثر در تأمین آب آن بوده است

 . های ساسانی منطقه داشته استمحوطه (محوطه 12)درصد  63خمین تأثیر مستقیمی در تأمین آب حدود 

های بخش حمزه لو هایی از وجود آب انبار در یکی از محوطهوه بر سه منبع تأمین آب منطقه، نشانهعال

 35متر و  3ای به عمق ساکنان وقت این محوطه با کندن حفره. موسوم به تپه قیزقلعه سی در دست است

 . انددادهده قرار میسانتیمتر در داخل صخره، به نظر آب حاصل از باران را در آن انبار و مورد استفا

نقش آب در نحوۀ پراکندگی استقرارهای ساسانی شهرستان خمین، کمبود اطالعات و شایان ذکر است به رغم 

تواند به عنوان مشکل بزرگی در تحلیل درست ما از الگوهای پراکندگی ها میعدم اعتماد در برخی زمینه

های فرعی در شهرستان خمین که با وجود فراوانی رودخانهدر این رابطه . استقرارها بر مبنای منابع آب باشد

زمستانی و  یها البیسبسیاری از  ۀشده است، به دلیل محاسب گرفته 1:20555های خام توپوگرافی از نقشه

های اصلی محاسبه ها از تحلیل فوق حذف و تنها رودخانههای فرعی، این رودخانهرودخانهفهرست بهاری در 

ها در پراکندگی تواند تحلیل ما را از تأثیر رودخانهها در طول زمان میتغییر مسیر رودخانههمچنین . گردید

 . قرار دهد الشعاع تحت هامحوطه

 

 هاي ساساني در واحدهاي مختلف کاربري اراضيررسي محوطهب .9

. بیاری عنوان کردتوان تعیین ارزش اراضی از نقطه نظر کشاورزی و آبندی اراضی را میاصوالً هدف از طبقه

ریزه در سطح و داخل همچون قابلیت نفوذ، میزان سنگ ییها تیمحدودبر اساس عوامل و  ها یبند طبقهاین 

خاک، بافت سطحی خاک، عمق مؤثر خاک، میزان شوری و قابلیت خاک و همچنین عوارض طبیعی نظیر 

پراکندگی نحوۀ با نگاهی به  (. 136 :1631حسین زاده کرمانی، ) گیرندشیب، فرسایش و وضعیت زهکشی شکل می

توان به نکاتی چند از ، می(3نقشۀ شماره ) ساسانی شهرستان خمین بر روی نقشه کاربری اراضیهای محوطه

درصد  0زار، ها در اراضی آبیمحوطهدرصد این  31قرار گیری . ها دست یافتدر نحوۀ این پراکندگی آن تأثیر

زار درصد در مراتع درجه دو، نشان از تأثیر آب و اراضی آبی 6ر مراتع درجه یک و درصد د 0زار، در اراضی دیم

زار، در اراضی دیم قرار گرفتن به رغمنیز  هامحوطه ۀباقیماند درصد 16. ستا ها گاهسکونتدر نحوۀ پراکندگی 

اند و اگر آنها را نیز جزء زار قرار گرفتهترین فاصله نسبت به مراتع آبیدو، در نزدیکدرجه مراتع درجه یک و 

های ساسانی در اراضی محوطهاز  تعداد علت پراکندگی این. ایمنظر خطا نرفتهه زار به حساب آوریم بمراتع آبی

به نظر باز هم باید از نقش کشاورزی و بالطبع آب و خاک در  باالتواند باشد؟ در پاسخ به سؤال زار چه میآبی

تأکید این مردمان بر زندگی کشاورزی و نقش . سخن گفت هامحوطهدر این  اقتصاد مردمان ساسانی مستقر
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ها در اراضی آبی زار محوطهبر اساس قرارگیری عموم  توانمی آن در اقتصاد منطقه در دورۀ ساسانی را نه تنها

های ساسانی نسبت به منابع آب و شیب زمین نیز تا حدی مؤیّد نقش توزیع محوطهعنوان کرد، بلکه 

زار شهرستان خمین که به نظر از حمل آبی یها نیزم .شاورزی در اقتصاد منطقه در دورۀ ساسانی استک

اند، محیط مطلوبی برای کشاورزی تر ایجاد شدهحاصل از بارندگی از ارتفاعات باال به مناطق پایین یها خاک

دورۀ مورد بحث دارای اقتصادی در  منطقهمردمان ساکن در این مناطق ایجاد و این فرض را که ساکنان این 

 زارِدر مناطق آبی هاتعداد از محوطهرغم قرارگیری این به در ضمن  .دکناند مطرح میمبتنی بر کشاورزی بوده

در . شودنمی مشاهده یساسان یها گاه سکونت زای ادشت خمین نشانه زارِای، در مناطق آبیمناطق کوهپایه

پیش مورد توجه و تأکید  از شیب ها راو پراکندگی محوطهگیری لاعات در شکنقش ارتف باید به نظراین مورد 

 .داد قرار

  

 اصليهاي  هاي ساساني در فواصل مختلف از جادهبررسي موقعيت محوطه .3

نقشۀ ) یهای اصلساسانی شهرستان خمین نسبت به جاده هایمحوطهپراکندگی  ۀبا نگاهی کلی به نقش

. های ارتباطی در الگوهای پراکندگی استقرارها کسب اطالع کرداز نقش جادهودی تا حدتوان می (1شماره 

 1) درصد 11 های اصلی،متری جاده 1555کمتر از  ۀدر فاصل (محوطه 21) هامحوطه درصد 03 قرار گرفتن

درصد  11حدود  متری و 6555در فاصله  (محوطه 2)درصد  3حدود  متری، 2555کمتر از  ۀدر فاصل (محوطه

. دهدها نشان میگاهها را در پراکندگی عموم استقرارنقش جاده، متری 3555بیشتر از  ۀدر فاصل (محوطه 3)

نیز  (Majidzadeh, 1982: 60) های فرعی جاده ابریشم از شهرستان خمینهایی از عبور یکی از شاخهنشانه

 هایها از جنبهاین جاده .هاستکونتگاهو پراکندگی سگیری در شکلها جادهو تأکید بر نقش  باالد مورد یّؤم

هر چند که . فرهنگی اهمیت بسزایی برای ساکنان ساسانی شهرستان خمین داشته است و اقتصادی، اجتماعی

و علل و عوامل بسیار دیگری نیز موجب رشد و  -آید حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمی

نظر دور داشت که یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، دسترسی به نباید از  -گردداقتصادی می ۀتوسع

نظر در این دوره ه اقتصادی این دوره ب ۀها در توسعنقش جاده مورد در. ارتباطی است یها انیشرها و جاده

که جهت تبادل آنها، دسترسی به این  است شدهخرد و اقتصاد معیشتی انجام می به صورت ها تیفعالبیشتر 

ها با زندگی روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفاه ارتباط جاده. ها اهمیت روزافزونی داشته استادهج

ها در زندگی اجتماعی و نقش اساسی آن در ارتقاء سطح زندگی، بیانگر نقش فرهنگی و اجتماعی جاده

ین در حد فاصل زاگرس شهرستان خمموقعیت جغرافیایی خاص  باالعالوه بر موارد . ساکنین وقت است

ای در برقراری ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، توانسته به عنوان واسطهنظر میه مرکزی و مرکز فالت ایران ب

ای که هم از لحاظ منطقه. عمل کند مرکز فالت ایرانسیاسی بین ساکنان حاشیه زاگرس و مردمان  فرهنگی و

نست هم برای ساکنان حاشیه زاگرس و هم برای ساکنان تواارتباطی و هم از لحاظ سیاسی و اقتصادی می

 . مرکز فالت ایران نقش حیاتی داشته باشد
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 هاي ساساني منطقه نسبت به شيب زمينبررسي موقعيت محوطه .1

 نحوۀ شیب زمین ،ساسانی شهرستان خمین هایمحوطهمؤثر در کم و کیف پراکندگی  یکی دیگر از عوامل

سزایی در سرعت جریان آب، زهکشی، میزان تخریب و فرسایش، نوع پوشش و انتخاب این مورد تأثیر ب. است

شیب کم زمین باعث نفوذ بهتر آب شده، ذخیره رطوبتی خاک را افزایش داده و در . ای گیاهی داردهگونه

کمتر  تغییرات حرارتی در شیب کم به مراتب ۀاز طرف دیگر دامن. دکنع میرفرا  این مشکل های کم آبی،دوره

از طرف دیگر . آیداز شیب زیاد بوده و این به عنوان عامل مهمی در نحوۀ رشد پوشش گیاهی به حساب می

منفی در رشد  یشود بلکه تأثیرسطحی در درون زمین می یها آبحداقلی  شیب زیاد نه تنها باعث جذب

عظیمی ) است% 155رابر بدرجه  30درجه متغیر و شیب  5-15شیب در حالت درجه از . پوشش گیاهی دارد

نقشۀ ) ساسانی شهرستان خمینهای محوطهشیب  ۀو با توجه به نقش این مواردبر اساس . (33: 1631حسینی، 

 13)ها درصد محوطه 30گیری حدود قرار. انددرجه واقع شده 2در شیب کمتر از  هامحوطهعموم  (3شماره 

در  (محوطه 3)درصد  11 درجه، 2در شیب زیر  (طهمحو 1)درصد  20 ،(بدون شیب) درجه 5در شیب  (محوطه

و  11در شیب  (محوطه 2)درصد  0و تنها درجه  3 - 3در شیب  (محوطه 0)درصد  13حدود  درجه، 3شیب زیر 

 .آنهاستزندگی در از شیب زمین و تأثیر آن  هاگاهسکونت نشان از شناخت ساکنان درجه 11

 

 قه نسبت به جهت شيبهاي ساساني منطبررسي موقعيت محوطه .6

جهت . (33: 1631عظیمی حسینی، ) شود یمجهت شیب حداکثر تغییرات شیب است که بر حسب زاویه بیان 

حرارت در سه  ۀتغییر درج. استمتغیرهای مؤثر در رشد گیاهان و بالطبع کشاورزی  نیتر مهمشیب یکی از 

ای از نور خورشید هایی که تا اندازهد، شیبتابهایی که مستقیماً خورشید به آنها مینوع شیب، یعنی شیب

بدیهی است . (1633، گریک)ت تابد، بسیار بارز اسنمی آنهاهایی که نور خورشید بر شوند و شیبمند میبهره

 ۀبا نگاهی به نقش. و برعکس کندای که بیشتر رو به خورشید است، بیشترین مقدار تابش را دریافت میدامنه

در سطح  هامحوطهدرصد  31 گیری، قرار(1نقشۀ شماره ) ساسانی شهرستان خمین هایمحوطهجهت شیب 

 0درصد در جهت جنوبی،  3درصد در جهت جنوب شرقی،  3درصد در جهت شرقی،  22 ،(Flat) بدون شیب

درصد در  6درصد در جهت شمال غربی،  0 درصد در جهت جنوب غربی، 0درصد در جهت شمال شرقی، 

شود حدود نیمی از که مشاهده می گونه همان .د در جهت غربی قابل مشاهده استدرص 6جهت شمالی و 

اند و حدود نیمی از نیمۀ باقی مانده نیز در های ساسانی منطقه در سطح صاف بدون شیب واقع شدهمحوطه

ر ها در جهت شرقی، به نظدرصد محوطه 22به رغم قرارگیری . اندجهت شرقی و رو به خورشید قرار گرفته

های ساسانی منطقه لحاظ توان هم ارزش با دالیل باال در تحلیل الگوهای پراکندگی محوطهشیب زمین را نمی

 . کرد

 

 نتيجه  .0 

محوطه شناسایی گردید که از آن میان  131 شناسی شهرستان خمین حدودهای باستاندر نتیجه بررسی

در مناطق  و در نیمه غربی شهرستانها محوطهن پراکندگی ای. استمتعلق به دورۀ ساسانی  محوطه 63 حدود

رغم تأثیر به . بود هاحاضر و دستیابی به الگوهای مؤثر در این پراکندگی نوشتۀ ۀانگیز ،ایکوهپایهنیمه 
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انسانی بر کم و کیف تعیین سلسله مراتب استقراری و دستیابی به الگوی  یها تیفعالی و سشناتغییرات زمین

در . ها دست یافتدر این پراکندگی مؤثر یها مؤلفهتوان به برخی از ، در مجموع میها هاستقرارگاپراکندگی 

ها بین دورۀ حال و دورۀ ساسانی یکسان فرض شد تا با نگاهی ثر در پراکندگیؤم یها مؤلفهاین نوشته تمام 

اص شهرستان موقعیت جغرافیایی خ. شود مشخص هامحوطهپراکندگی گیری و مؤثر در شکلجامع الگوهای 

حائل در تبادالت  ایمنطقه تواند خمین را به عنوانخمین در حد فاصل زاگرس مرکزی و مرکز فالت ایران می

تواند از یک طرف می های جاده ابریشم از این شهرستانیکی از شاخه عبور. اقتصادی و فرهنگی تبدیل کند

. کمک کند هاپراکندگیاین از الگوهای مؤثر در  یکی درک ییدی بر نقش فوق باشد و از طرف دیگر به ما درأت

های خمین در دورۀ ای بر اهمیت و نقش محوطهقرار دادن استقرارهای ساسانی خمین در بافتی فرامنطقه

 ۀهای ارتباطی به واسطنقش جاده شد،ارتباطی مشاهده  یها راهکه در مبحث  گونه همان. افزایدساسانی می

های اصلی ملموس و به عنوان یکی متری جاده 1555کمتر از  ۀها در فاصلحوطهمدرصد  35قرارگیری حدود 

ارتفاعات و ناهمواری نیز یکی دیگر از عوامل مهم در . منظور شد هاسکونتگاهپراکندگی  مؤثر در یها مؤلفهاز 

خود را در  یها گاه سکونتاند دادهخمین بیشتر ترجیح میوقت نظر ساکنان ساسانی ه ب. هاستاین پراکندگی

در  آنهاها در این منطقه در مقابل کمبود محوطهتراکم این . دایجاد کننای این شهرستان مناطق کوهپایه

ساسانی خمین همچون  هایعهقل جغرافیایی خاص با نگاهی به موقعیت. است این نکتهد مویّ ،دشت شهرستان

ای به ها در انتهای مناطق کوهپایهه این قلعهتوان مشاهده نمود کمی و قلعه دور قلعه گبری، قلعه قره سی

اگر بتوان به قالع فوق عنوان . بر دشت خمین تسلط داشته باشند نداند تا به طرز بهتری بتواندشت ایجاد شده

و  هاگاهسکونتهای نظامی اطالق کرد شاید بتوان به ناامنی این زمان و نقش این قالع در امنیت ساکنان قلعه

هر چند که ارتباط احتمالی این . در مناطقی با ارتفاعات باال اظهار نظر کرد هامحوطهوم این قرارگیری عم

-محوطهحجم عظیم پراکندگی . توان نادیده گرفتهای ارتباطی خمین در زمان ساسانی را نمیها با جادهقلعه

ها با فاصله گرفتن از وطهمحهای اصلی و کم شدن تراکم این ها در غرب شهرستان در کنار رودخانه و جاده

ساسانی  هایمحوطههای استقراری به الیهتوجه با . استها در این پراکندگی باالآنها نشان از تأثیر دو مورد 

های ساسانی این منطقه تک استقراری و تنها دارای محوطهدرصد  31که  توان دریافتمیشهرستان خمین 

شود که اولین بار در دورۀ مشاهده می تعدادی محوطهانده نیز درصد باقیم 61از میان . الیه ساسانی است

نسبت به  های ساسانیافزایش محوطه. اندمورد سکونت مجدد قرار گرفتهساسانی ایجاد و در دورۀ اسالمی 

دورۀ قبل و تفاوت استقراری این دو دوره نشان از نگاه متفاوت دو دوره در الگوهای استقراری است که بهترین 

ای ساسانی در مناطق کوهپایههای محوطهاشکانی در دشت و های محوطه یریفراگتوان در آن را مینمود 

نقش  های اصلی شهرستان خمین در عموم مناطق این شهرستان،قرار گرفتن جادهغم به ر. دکرمشاهده 

هم باید از  در مجموع باز .ها در غرب شهرستان خمین بسیار ملموس استارتباطی در پراکندگی یها راه

ای ساسانی سیس و تک دورهأتازه ت هایسکونتگاهاقتصادی استقرارها در تحلیل تراکم استقراری و  یها مؤلفه

. استفاده کرد باالتوان از کشاورزی و روابط اقتصادی و تجاری در تحلیل موارد در این رابطه می؛ دکراستفاده 

گیری و پراکندگی وقت در شکل مردان دولتیاسی هر چند که نقش امنیت و همچنین تأثیر تصمیمات س

 پراکندگی استقرارها نسبت به روستاهای اطراف ۀبا نگاهی به نقش. توان از نظر دور داشترا نمیها محوطه

در فاصله کمتر  (محوطه 21)ها درصد محوطه 03 قرار گرفتن :توان به چند نکته دست یافتمی ،(15شماره  ۀنقش)
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 13حدود  متری، 1055در فاصله کمتر از  (محوطه 1)درصد  20 ت به روستاهای اطراف،متری نسب 1555از 

 2555بیشتر از  ۀدر فاصل (محوطه 1)درصد  6حدود  متری و تنها 2555در فاصله کمتر از  (محوطه 0)درصد 

است که  الزم به ذکر. متری نشان از تشابه نسبی الگوهای استقراری ساسانی نسبت به روستاهای فعلی دارد

هکتار وسعت، به نظر روستاها و مراکز کم جمعیتی بودند که حول  2های ساسانی خمین با میانگین محوطه

بندی عوامل فوق در ارتباط با الگوهای پراکندگی با جمع نهایتاً .اندشکل گرفته بوده تر بزر یک مرکز سیاسی 

آنها در کنار  یریفراگمناطقی با ارتفاعات باال،  در هاسکونتگاهتوان به تأکید زیاد ساسانی می هایمحوطه

گیری عموم آنها در اراضی آبی زار، به همراه حجم عظیم این دائمی، شکل ۀهای اصلی و رودخانجاده

به طرز بهتری  های ساسانی منطقهمحوطهیکی از  کاوش. خمین اشاره کرد شهرستان ها در غربپراکندگی

در درک بهتر الگوهای  منطقه در دورۀ ساسانی را مشخص و از طرف دیگر اسیشنباستانتواند از یک طرف می

 . ها بپردازداستقراری منطقه کمک کند و احتماالً به ارائه الگوهای مؤثر دیگری در این پراکندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 191 /هاي ساساني شهرستان خمينشناختي محوطهتحليل باستان

 :منابع
 .تشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهرانمختصر البلدان، ترجمه محمدرضا حکیمی، ان( 1631)ابن فقیه، احمد بن محمد 

 .به کوشش مدرسی طباطبائی، قم ،تاریخ داراالیمان قم( 1606)ارباب، محمد تقی بیگ

 .چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، (1631)اصفهانی، حمزه بن حسن

 .ران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانته ،ش آذرنوشفتوح البلدان، ترجمه آذرتا (1663)بالذری، احمد بن یحیی

شناسی شهرستان محالت، جلد چهارم، سازمان میراث فرهنگی گزارش بررسی و شناسایی باستان (1631)جمالی، سیده لیالبنی

 .اراک،استان مرکزی

استان خراسان رضوی در  بررسی متغیرهای محیطی و اقلیمی مؤثر بر گسترش کشت پنبه در (1631)حسین زاده کرمانی، محمود

 .ه جغرافیاو بلوچستان، گرو ستانیسمحیط جی آی اس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 

سازمان میراث معجم البلدان، جلد اول بخش دوم، ترجمه علینقی منزوی، چاپ اول، انتشارات ( 1635)حموی بغدادی، یاقوت 

 . فرهنگی کشور، تهران

 .تشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهراناخبار الطوال، ترجمه صادق نشأت، ان (1633)ن داوددینوری، ابوحنیفه احمد ب

  .شناسی شهرستان خمین، سازمان میراث فرهنگی استان مرکزیگزارش بررسی و شناسایی باستان(1631 )غالمشیرزاد، 

 .قلم ی، انتشارات مهرگانابی مکاندر  GISکاربرد  (1631)عظیمی حسینی، محمد و همکاران 

 .ن تاریخ قم، ترجمه جالل الدین تهرانی، تهران؛ بی (1616)قمی، حسن بن محمد بن حسن 

م، انتشارات دانشگاه بر جغرافیای کشاورزی، ترجمه علیرضا کوچکی و همکاران، چاپ پنجای  مقدمه (1633)گریک، دیوید 

 .فردوسی مشهد

 به اهتماماصفهان، ترجمه حسین بن محمد بن ابی الرضا آوی، محاسن  (1623)اصفهانی، مفضل بن سعد بن الحسین یمافروخ 

 .ر، سال چهارم، ضمیمه مجله یادگاتهرانعباس اقبال، 

 .پ دوم، انتشارات پیام نور، تهرانژئومورفولوژی اقلیمی، چا (1613)محمودی، فرج اهلل  

 .ه ترجمه و نشر کتابیم آیتی، بنگاترجمه محمد ابراهالبلدان،  (1636)یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب 

 
 

Azarnoush, M., 1994, The Sassanian Manor House at Hajiabad Iran, Firnze, Casa Editorice le 

lettere. 

Majidzadeh, Y., 1982, Lapis Lazuli and the Great Khorasan Road, Paleorient, 8 (1): pp 59-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (6شماره پياپي ) ،1931و زمستان  پاييز ،4ورة د ،2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان / 196 

 تصاوير

 
 غرافیایی شهرستان خمین نسبت به استان مرکزیموقعیت ج -1 ۀنقشۀ شمار

 

 

 
 های ساسانی شهرستان خمین به تفکیک ارتفاعنقشه محوطه -2 ۀنقشۀ شمار



 190 /هاي ساساني شهرستان خمينشناختي محوطهتحليل باستان

 
 ترین رودخانههای ساسانی شهرستان خمین نسبت به نزدیکموقعیت محوطه -6 ۀنقشۀ شمار

 

 

 
 آب شهرستان نسبت به سایر منابع نیخمهای شهرستان نقشۀ محوطه -3 ۀشمارنقشۀ 

 

 

 

 



   (6شماره پياپي ) ،1931و زمستان  پاييز ،4ورة د ،2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان / 191 

 
 ها قناتهای ساسانی شهرستان خمین نسبت به نقشۀ موقعیت محوطه -0 ۀنقشۀ شمار

 

 

 
 های ساسانی شهرستان خمین نسبت به کاربری اراضیموقعیت محوطه -3 ۀشمارنقشۀ 



 193 /هاي ساساني شهرستان خمينشناختي محوطهتحليل باستان

 
 ها راههای ساسانی شهرستان خمین نسبت به موقعیت محوطه -1 ۀنقشۀ شمار

 

 

 
 های ساسانی شهرستان خمین بر روی نقشۀ شیبهمحوط -3 ۀنقشۀ شمار



   (6شماره پياپي ) ،1931و زمستان  پاييز ،4ورة د ،2شمارة  ،شناسيمطالعات باستان / 141 

 
 های ساسانی شهرستان خمین بر روی نقشۀ جهت شیبمحوطه -1 ۀنقشۀ شمار

 

 

 
 های ساسانی شهرستان خمین نسبت به روستاهاموقعیت محوطه -15 ۀنقشۀ شمار

 

 

 


