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 چکیده
  یژگیوی، با توجه به های کوه الوند و دشت همدان، نقش مهمی در ترسيم الگوی استقرارسنگی در دامنههای نویافتة مسمحوطه

هم دان مح دود ب ه     ةتاریخ منطق  ازمحيطی منطقه دارد. چرا که تا پيش از این، اطالعات موجود در خصوص پيش خاص زیست

ه ای جمیيت ی و ن و     ينه را برای ورود به بح   جابا ایی  زم تواند یممحوطة نویافته،  01بررسی جایگاه این  .بود جوار هممناطق 

شت همدان با موقیيتی مرکزی، بين دو ناحيه فرهنگی زاگرس مرکزی و مرکز فالت ای ران ف راهم آورد. رویک رد    گزینی در دمکان

های حاصل از پژوهشی این تحقيق، بر مبنای تحليل اطالعات بررسی ميدانی با نگرش سيستم اطالعات جغرافيایی و ترکيب با داده

. الزم ب ه كک ر   اناامد یمدر نهایت به تحليل حوزة میيشت )حوزة گيرش( محيطی در شرایط کنونی است که  های زیستارزیابی

، توج ه  اس تااده کن د  تواند از آن برای برآورده ای زیس تی    است که این تحليل، به ميزان منابع طبيیی که یك مکان باستانی می

 خاصی دارد.
 

 سنگی الگوی استقراری، الوند، حوزة میيشت، مسهاي کلیدي: واژه
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       مقدمه

ش ناختی، در مح دودة شهرس تان     دو پروژة شناسایی و بررس ی باس تان  ، ش..ه0831و  0830 یها سالطی در 

با مشارکت و هماهنگی ادارة ک ل مي راف فرهنگ ی و گردش گری اس تان      هنگ و بخش مرکزی همدان آ کبودر

د شده است ک ه در نتيا ة آن در   های یاحاصل بازنگری در پروژه ،پژوهش حاضر ،اجرا رسيد ةمرحلبه  همدان

 سنگی برخورد شد.محوطة مس 01با های الوند های شمالی دامنهکرانهپسیك منطقة پيوسته واقع در 

منطق ه ب ه لح ا     س نگی  دوران م س در ترس يم الگ وی اس تقراری     یاهميت خاصدارای ه محوط 01این 

بای د ب ه   خ اص   یها یژگیودر توضيح این  ست.ا عوامل محيطیکنار گيری در قرار و ی خاص زیستییها یژگیو

آهن گ )در س مت ش مال( اش اره ک رد. ای ن        و تداوم آن در دشت کبودر ای همدان ات دشت کوهپایهخصوصي

زاگ رس   ة، وج ه اش تراکی ب ين دو ناحي     ف رد  منحص ربه دشت با موقیيتی مرکزی و قرارگيری در ی ك اقل يم   

   ک ه دارای تش ابهات    دی  آ یم  ب ه حس ا     (Ecotone) یو ی ك م رز زیس ت    (9)و فالت مرکزی ای ران  (1)مرکزی

شناسی زاگرس مرک زی نش ان داده اس ت    . از طرف دیگر مطالیات باستاناستمحيطی از هر دو ناحيه -زیست

ه ای دامم ی و   که این نواحی همواره به طور مستمر، در طول دوران مختلف، سکونتگاهی مناسب برای استقرار

  .(11: 0831 )هول داممی بوده استمهني

و  (0830)بلمکی و دیگران، آهنگ در بررسی بخشی از دشت کبودر گاننگارند ةسابقتوجه به با  ،ین اساسبر ا

 ییه ا  نمونهدر زاگرس مرکزی به دانشگاه بوعلی سينای همدان، شناسی  دار گروه باستان ی مطالیات دامنهارزیاب

ب ا در   .برخ ورد کردن د  سنگی ة مسدرو ازهای میيشتی گزینی و شيوه در مواجه با نو  سکونت ،درخور اهميت

با ترس يم   و تاکنون ق. م پنامهزارة اواسط منطقة شرق زاگرس مرکزی، از  نظر گرفتن تغييرات ناچيز اقليمی 

اقل يم عص ر    در خص وص محيط ی ای ن ناحي ه    زیستسازی   به شبيه توان یم ،ساختار اقليمی امروز این ناحيه

ه وای دوران  وم ا از آ   یه ا  یآگ اه . (Stevens et al. 2006 ;stevens et al. 2001)ت سنگی دس ت یاف   مس

ه وای منطق ه   وآ  ،مق.0111ت ا  ن ست که از ابتدای دوران هولوسدهندة اینهولوسن در زاگرس مرکزی نشان

تمای ل   خود ب ه ن وعی ع دم    مسئلهکه این  ( Stevens et al, 2006:494)است از شرایط کنونی بوده  تر خشك

( مق.0111این روند از دوران هولوس ن م  ترخر )ح دود     .دهد یمرا نشان  تر یمیقددوران های محوطهاستقرار 

ت ا ب ه    ای ن رون د   ،اس ت  به منطقه داده یتر مرطو بهاری سيمای  یها بارانشرو  به تغيير کرده و با افزایش 

از تغيي رات س يمای طبيی ی    آنچه ک ه   .(stevens et al. 2001: 754) پيدا نکرده است یريچشمگ رييتغامروز 

های در دهه ها دامرویه  ی بیو چرا  فرسایش ،انسانیگسترش قلمرو  ،شی از تغييراتنا ،نيز شود یممنطقه دیده 

ه ای دوران مي انی و مت رخر    بنابراین، الزم به كکر است که با توجه به بيشتر ب ودن تی داد محوط ه   اخير است. 

(، و در نتيا ه تیل ق اکیری ت ب ه     %01 در مقاب ل  %38سنگی قدیم )ح دود  با دوران مسسنگی در مقایسه مس

های زیست محيطی شرایط کن ونی، ب رای بازس ازی الگ وی     توان با استناد به دادهق.م، می 0111دوران بید از 

 .کرد یريگبهرهسنگی ميانی و مترخر زیست محيطی در دوران مس

 

 ها روشمواد و 

 ه ا  یوستگيپ، که در نتياة یا یاستقرارعبارت است از الگو و نو  بافت  (settlement pattern) الگوی استقراری

 به منظوربا توجه به موارد کاربردی، اقتصادی و مالحظات اجتماعی  هاآنو ارتباطات ميان مردم، بر پایة انتخا  



 9/ اي اي و فرامنطقه سنگي واقع در اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقههاي عصر مس محوطه حوزة گیرشالگوهاي استقراري و تحلیل 

 

الگوهای تبيين شود که  یریف مشخص میبا این ت (.168: 0831)فاگان،  دیآ یمبرقراری استقرار در محل به وجود 

در  .(Jochim 2000: 162) ستا  محيطی وابسته شناختی و تاسيرهای زیست به نوعی تحقيقات بوم ،استقراری

. ب ود آميخته  درمنطقه در سنگی مس ةبا رویکرد تیيين الگوی استقراری دور ميدانی بررسیروش  پژوهشاین 

 یه ا  مک ان بررسی تم ام   ،دانيم در این روش که می است. همچنان نگاریبررسی مکانروش بررسی ميدانی ما 

نيازهای اطالع اتی را ک ه ب رای تاس ير      و نظر استمد  هاستآنهایی که مشمول  باستانی از نظر موقیيت و دوره

ض من اینک ه همانن د ی ك     در ای ن روش   .(088: 0831)علي زاده،   س ازد  یم  برآورده  ،تاریخی زیستگاه الزم است

م ورد  ، هاستآنهایی که مشمول  باستانی از نظر موقیيت و دوره یها مکانمنطقه و تمام  ةطيف گسترد ،سیبرر

 . شود یم؛ برآورده نيزتیيين نو  گزینش محيط برای الزم  نيازهای اطالعاتی  ؛رديگ یمبررسی پيمایشی قرار 

سيس تم اطالع ات   تحلي ل   ب ر مبن ای   ،دس ت آم ده  ب ه اطالع ات   ،رویکرد پژوهش ی این با در نظر گرفتن 

ب ه ن وعی تحلي ل     ه ای محيط ی  دادهو  ها محوطه یهای مکان دادهسپس با ترکيب و تنظيم  (GIS)جغرافيایی 

الزم ب ه كک ر اس ت ک ه ای ن       .بدل گردی د  (Site-catchment analysisش )یا تحليل حوزة گير حوزة میيشت

 ،اس تااده کن د   اش یس ت یزتواند ب رای برآورده ای    که یك مکان باستانی می یا ییيطببه ميزان منابع  ،تحليل

ب ين تکنول وژی و    هتحليل حوزة گيرش مطالی ة رابط    ،یا به تیریای دیگر (0831:086)عليزاده توجه خاصی دارد 

ب ه   (Vita-finzi and Higgs 1970: 5)های استقراری اس ت.  در ارتباط با طيف اقتصادی محوطه ،منابع طبيیی

ب ه هم ين جه ت در     ،ردي  گ یم  مترثر از محيط طبيیی شکل  ،ه الگوهای استقراریلحا  نظری روشن است ک

محيطی از قبيل ن و  خ ا ، ارتا ا  از س طح      های زیسترابطة بين استقرارها و مشخصه ،مکانی یها ليتحل

 مورد توج ه ق رار  و دیگر عوامل پوشش گياهی، رژیم رطوبتی رودخانه، شيب زمين،  نیتر كینزددریا، فاصله از 

به ناچار بای د میي ار    ،به منظور دستيابی به اهداف مورد نظر در این نو  تحليل .(Clarke 1976: 119) رديگ یم

ای ن   ب ه گيری این استقرارها تیي ين ک رد.   شکلدر گيری پتانسيل ميزان ترثير این عوامل مشخصی برای اندازه

 ةدر مرحل   ،ه ا و من ابع طبيی ی   تباط با محوطهگيری در ارهای مشخص و قابل اندازهآوری دادهبا جمع ،منظور

ن. )الذکر تیيين گردید. اول با استااده از تحليل رگرسيون و محاسبة ضریب همبستگی درصد ترثير عوامل فوق

و  ،عوامل محيطی به عن وان متغيره ای مس تقل    ،در این مورد (Clarke 1976: 103و  110: 0831. به نيکنامی،  

سنگی در منطق ه(  وان متغير وابسته )عاملی مشخص برای گستردگی استقرارهای مسها به عنمساحت محوطه

 در نظر گرفته شد. جدول ضریب همبستگی از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.  

 

  
  ∑     ∑   ∑  

√  ∑     ∑    √  ∑     ∑   
 

 

ل:          دانيم در این فرموکه می همان طور                                                                            
 

ها( درص د  با محاسبة ضریب همبستگی بين دو متغير مستقل و وابسته )عوامل محيطی و گسترش محوطه

-ه ای م س   ی در جذ  اس تقرارگاه از عوامل محيط كیهر یا به عبارتی دیگر پتانسيل  ،از عوامل كیهر ترثير 

آناليز ریاضی مختلای، به فراخور دورة م ورد نظ ر و ن و      یها روشدر این موارد از شود. سنگی تخمين زده می

سازی چندبیدی و تحليل متغيره )مقياسدچن آماری یها روش د کهشواستااده می ،شناسیزیستگاه در باستان
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ب ه   ،ام ا در ای ن پ ژوهش    (.0838. ب ه نيکن امی،   ن.  )همچنين  (Roper, 1979: 127) هاستآناز جملة ای( خوشه

 ،رس د تنه ا  به نظر می ،وسیت منطقة مورد بررسییافت شده و های حوطهواردی از قبيل تیداد مموجود جهت 

از ای ن   كیهر  ترثيرگذاری  بتواند ميزان  ،هامحاسبة ضریب همبستگی بين متغيرهای محيطی و وسیت محوطه

در مش خص س ازد.   ( گي رش  ةح وز )تحليل سنگی در دشت همدان را در جذ  استقرارهای دوران مسعوامل 

ایی الگوه ای  به تحليل نه   ،هاهای حاصل از بررسی و لحا  کردن گاهنگاری محوطهیافته تحليلدوم با  ةمرحل

در  ه ا  محوط ه انی مک یريگیجاالگوهای بيشتر در  و به منظور تسهيل  ،در مواردی استقراری پرداخته شد و

 ،ني ز  Arc GISنظي ر  تحلي ل سيس تم اطالع ات جغرافي ایی     ای رایانهافزارهای از نرم ،ارتباط با شرایط محيطی

ه ای  به نگارندگان اجازه داد تا فواصل موجود و داده ،افزارسازی موجود در این نرمساده قابليت . استااده گردید

عين ح ال ب ا ی ك تص ویر گرافيک ی ق ادر ب ه         تلايق کرده و در ها محوطهشرایط محيطی را با موقیيت مکانی 

 در این مقاله مورد استااده قرار گرفته است.( 8و  1، 0، 1 یها شکل) هاآنمشاهده این تلايق باشند که برخی از 

هن گ  آ و برای کب ودر  H)برای همدان استااده شد   ها از حروف اول منطقه و یك شماره محوطه یگذار نامدر 

K).  مرک زی زاگ رس   ةمنطق گاهنگاری  ،نيز شناختی ی باستانهادوره مبنا و شاخص شناختالزم به كکر است 

  گرفته شد.در نظر 
 

  مطالعات پیشین

 یه ا  س ال در  ،ح ال  نی  ابا . استمرکز غر  ایران  میطوف به ،بيشترین مطالیات صورت گرفته در این منطقه

 ةمح دود  در صورت گرفت ه مطالیات  .گرس مرکزی صورت گرفته استزا تراخير مطالیاتی نيز در مناطق شرقی

اخي ر و ب ا رویکرده ای اداری و از     ةاست که در سه ده   ییها پروژه، شامل بخشی از دشت شمالی شهر همدان

نت ای  آنه ا ب ه     ام ا  ،ترتيب داده ش ده طرف سازمان ميراف فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان 

 ةبا محوریت تپ   ییها کاوش ،این منطقه جوار همتحليل قرار نگرفته است. در مناطق  و زیهشکل علمی مورد تا

 ه ا آنانا ام گرفت ه ک ه نت ای       (Young 1969; 1974)تپه گودین ،(Contenau and Ghirshman 1935)گيان 

ات مي دانی در  نت ای  تحقيق    ،ه ا نیاعالوه ب ر   .دهد یمدشت همدان را تشکيل  ةمبنای گاهنگاری منطق ،بيشتر

 Royal Ontario) سلطنتی اونتاریو ةموز یها یبررسشامل؛  ها گزارشبررسی وجود دارد. این  یها گزارش قالب

Museum) ه ای  مناطق اس دآباد، کنگ اور، ص حنه، نهاون د و دره     ةبه سرپرستی تامس کایلر یانگ، در برگيرند

 Howell)فش رده دش ت مالی ر     یه ا  یررس  ب، (Young and Smith 1966; Young 1975a; 1975b) بروجرد

-Swiny 1975:77) دشت همدان در نزدیکیسویينی  یها یبررس ،(Henrickson 1986)دشت همدان  ،(1979

 ،(0833؛ بلمک ی  0811)ای وکی  شناسی منطق ة به ار هم دان     ، بررسی باستان(0861 )کارگربررسی دشت رزن  ،(96

 Balmaki and)آهن گ   چ ای واق ع در دش ت کب ودر     ق ره بررسی دشت همدان و بخشی از حوض ة رودخان ة   

Niknami 2012شناس ی دانش گاه    طي ف گس تردة گ روه باس تان     یها یبررسو باالخره  (0830 ،بلمکی و دیگران ؛

گاهنگ اری دش ت    ةمطالی اتی ني ز در زمين     اس ت.  در مناطقی واقع در زاگرس مرکزی ،بوعلی سينای همدان

اکی ر ای ن مطالی ات     (.0881)بلمکی، جه به اطالعات موجود اناام گرفته است با تو ،سنگیمسدوران همدان در 

ه ای دیگ ر   ک ه ب ه جنب ه    دیگ ر تحقيق اتی  از  .ان د  داش ته شناختی این من اطق  نگاهی کلی به سيمای باستان

نش ينی  مطالیات مربوط ب ه ک و   توان به می ،زاگرس مرکزی پرداخته ةدر منطق سنگیی دوران مساستقرارها
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 در نزدیکي همدان : موقعیت جغرافیایي منطقه1شکل 

 در دشت همدان افتهینوسنگي هاي مس: محوطه9شکل 

 ;Mortensen 1972; 1974; Gilbert 1975; Zagarell 1975; Smith 1976)اشاره ک رد  سنگی وران مسدر د

1990; Smith and Mortensen 1980; Henrickson 1985; Abdi 2003).  
 

 مورد مطالعه   ةمحدودجغرافیایي  موقعیت

، (1و  0)ش کل   پيداس ت  نقش ه  در ط ور ک ه  این منطق ه هم ان  

ب ه س مت جن و  کبودرآهن گ را در ب ر      شهر همدان محدودة 

عنوان مرکز بخش مرکزی شهرس تان  ه شهر همدان بگيرد.  می

 و΄35.˚34 )ب ين  همدان، در جن و  غرب ی شهرس تان هم دان    

در ، (طول ش رقی  ΄28.˚49 تا ΄20.˚48عرض شمالی و  ΄15.˚35

 ،در حال ت کل ی  ق رار دارد.  ا از س طح دری    یمتر 0308ارتاا  

درة وس  يیی ک ه از دو ط رف ب  ه    شهرس تان هم دان در ط ول   

از گرفت ه و  بلند و ارتااعات الوند محص ور اس ت، ق رار     یها کوه

آهن گ و  ربه ار، کبود  یه ا  شهرس تان به و شمال غربی، شمال 

رزن، از سوی جنو  و جنو  غربی به مالی ر و تویس رکان و از   

 . شود یمشرق به استان مرکزی محدود 

 

 محدودة مورد مطالعهسنگي واقع در مس هايهمحوط معرفي

س  نگی در دش  ت  ه  ای نویافت  ة م  س  محوط  ه

بن دی اس تانی در بخ ش    همدان به لح ا  منطق ه  

و  ق  رار گرفت  ه کبودرآهن  گ مرک  زی هم  دان و  

ه  ای ه  ای اص  لی و ش  اخهفاص  له کم  ی از ج  اده

در بررس  ی س  طحی  .(1)ش  کلاص  لی روده  ا دارد 

د ک ه در مام و  ای ن    ش  ها مش خص  این محوطه

س نگی ت ا دوران   دوران م س از ی ه ا طيا   محوطه

ده  د. جزمي  ات اطالع  ات اس  المی را پوش  ش م  ی

م ورد اس تااده    ه ا  لي  تحله ا ک ه در   این محوط ه 

 .(0)جدولاست  آمده ل كیلجداو قرار گرفته در
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 گاهنگاري با همراه، شده یافت هايمحوطه مجموعة: 1 جدول                                         

 ها  ها در محوطهي یافتهژگیو

س نگی و همچن ين قطی ات اب زار س نگی      ی دورة م س ه ا  س اال ه ای متن وعی از    در بررسی سطحی، نمون ه 

 توان در دو زیرگروه مطالیه کرد: ها را میاین محوطه  ساالمشاهده گردید. ( 0830لمکی و دیگران، )ب

ه و پخ ت  اغل ب خش ن، دارای مغ ز تي ر     ه ا  س اال ی پو  با پوشش گل ی غل يق قرم ز: ای ن     ها ساال -0

را  ه  ا س  االای، نخ  ودی و ن  ارنای قرم  ز، روی  ه  ای گل  ی قرمزرن  گ، قرم  ز قه  وه  ناک  افی اس  ت. پوش  ش

از ن و  ترکيب ی )گي اهی و م واد می دنی( اس ت.        ه ا  س اال ک ار رفت ه در ای ن    است. آميزة به دار کرده پوشش

ک ار  ای می دنی ب ه  ه  ش ود. آمي زه  درش ت خ رد ش ده و س ایر گياه ان دی ده م ی         در بين مواد گي اهی، ک اه  

فاق د تزمين ات خاص ی     ه ا  س اال ی مختل ف اس ت. ای ن    ه ا  س نگ رفته نيز شامل شن، ماس ه و قطی ات ری ز    

ای ب ر بدن ة ف رف وارد     ی موس وم ب ه دالم ای فش اری، ک ه اث رات فش رده       ه ا  س اال است، به ج ز در م ورد   

 (.X نیگود) است آمده 

ه م، اغل ب خش ن، دارای مغ ز تي ره و       ها ساال ی پو  با پوشش غليق نخودی: اینها ساالنو  دیگر   -1

ک رم روش ن ت ا    -غليق، نخ ودی و نخ ودی   ها ساالکار رفته بر روی این ی بهها پوششپخت ناکافی است. ولی 

  کار رفته نيز، از نو  ترکيبی )گياهی و مواد می دنی( اس ت. در ب ين م واد گي اهی، ک اه      متوسط است. آميزة به

ه ای می دنی ني ز ش امل ش ن، ماس ه و قطی ات ری ز         . آميزهشود یمت دیده درشت خرد شده و سایر سبزیاا

 (.VI,VII)گودین سنگی است ی این گروه، همگی مربوط به دوران جدید مسها ساالی مختلف است. ها سنگ
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0 H.4 Marvan 011 31/0 0181 8111 دیزج  G X   P-I 

1 H.12 
Bahram-

Abad 
 آبادبهرام

18136

1 
0110 31/1 61 G XI G X 

G VII- G 
VI 

 H- I 

8 H.8 
Khandan 

Tepe 
 G X  011 11/1 0103 0031 امزاجرد

G VII- G 
VI 

 P- I 

0 H.31 Cholanghi 11 11/3 0311 1606 آقداش  G X 
G VII- G 
VI 

  

1 K.2 Koorijan 81 01/8 0111 16063 کوریاان   G VI G III 
I-

 عصرآهن

6 K.5 Matrook I 0111 11/1 0116 0031 پایگاه G XI  
G VII- G 

VI 
 I 

1 K.6 Matrook II 0111 81/8 0111 00311 پایگاه G XI  G VI G III H 

3 K.9 Hasan Tepe 0811 81/0 0680 1133 آبادحاتم  G X 
G VII- G 

VI 
G III H- I 

8 K.19 Sari Tepe 0111 01/1 0613 11311 نوآباد   
G VII- G 

VI 
G III H- I 

01 K.26 
Ghoyoun 

Tepe 
 G VII G III P   81 01/1 0611 11111 وندقها

C =مس سنگي    G =گودین      H =تاریخي     I =اسالمي      P =راهنماي گاهنگاري(             اشکاني( 



 7/  اي فرامنطقهاي و  تشابهات منطقه سنگي واقع در اطراف الوند در ارتباط باهاي عصر مس محوطه حوزة گیرشالگوهاي استقراري و تحلیل 

 

  9متروک  ةتپ آثار نمونه: 9تصویر  کني در ساري تپه: طرح نمونة مشابه سیني پوست9شکل 

؛ از است الیه قرار گرفتهطها مورد مبیضی قطیات خاص نيز وجود دارد که خارج از این ماموعه ،در این بين  

شکل شبيه پرزهای میلیی ،آن گياهی و پخت ناکافی، که بر روی سطح داخلی ةنوعی ساال مقیر با آميز جمله

 Husking tray) کنی حسوناییبا سينی پوست ییها شباهتکه وجود دارد  K.19و   K.6محوطة یها ساالبه 

ware)  (0 ریتصوو  8شکل )دارد (.به:  ن .Setonlloyd and Fuad Safar,1945, pp. 277). 

 
 

 

   محیطي دشت همدانزیستسنگي و شرایط مس ةاستقرارهاي دور ةتحلیل رابط

تا ن واحی   (متر 8131) بلند الوند ةاز قلهمدان  ةمنطقتغييرات اشکال فيزیوگرافيك  ،شناسیریختزميناز نگاه 

 ةدریاچ ةبه دو حوض طقهمن سطحی ییها آ  ةشبک ،همين رو ازمتغير است.  ،ارتاا  دشت رزنگونه و کمدشت

ا ين،  لی سطحی نواحی همدان، به ار، ال یها آ د، هرزکوه الون شرقی ةشود. در دامن می  فارس تخليه قم و خلي 

ه ای   آبری ز دامن ه   ةشود. ش بک  قم منتهی می ةچای به دریاچ رهطریق رودخانه ق ... ازکبودرآهنگ، مالیر، رزن و

-ف ارس م ی   به خلي  ،، سيمره و کرخهوس ی گاماسيا ، قرهممبزرگ و داکوه الوند از طریق رودهای غربی رشته

ک ه در   ط ور هم ان خ ا  زیس تگاه،   انتاین شرایط فيزیکی با نو   ةدر  رابط .(101 -118: 0811زاده)درویش رسد

بين ای ن دو عام ل ب ه    های پژوهش مطرح شد، مستلزم پيدا کردن یك رابطة منطقی و قابل استناد بح  شيوه

عوامل محيطی به عنوان متغيرهای مس تقل و   خصوص،ست. در این اان یك متغير مستقل و متغير وابسته عنو

 در نظر گرفته شده است. ها به عنوان متغير وابستهمساحت محوطه

 سنگيي مسشناسي منطقه با وسعت استقرارهاریخترابطة همبستگي موقعیت زمین

از دو واحد مشخص تشکيل یافته که عبارتند از من اطق کوهس تانی و   منطقة مورد بررسی در این پروژه، عمدتا  

)مهندس ين مش اور ته ران پ ژوهش     شود  نی خود به سه بخش تقسيم میهای فالتی. مناطق مرتاع و کوهستا دشت

0811): 

ه ای تن د، فرس ایش ش دید و      آن شيب ةمتر است که مشخص 1111بخش اول: شامل ارتااعات بيش از  -

 .تاسهای تنگ  دره

های تن د و دش ت    خوردگی متر است که در ارتاا  بين چين 1111تا  0311بخش دوم: مناطقی با ارتاا   -

 هموار قرار دارد.
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 بر حسب درجه ،هاي شناسایي شده بر روي نقشة شیب زمینیت محوطه: موقع4شکل 

ه ای   مت ر ارتا ا  داش ته و ب ه عن وان ک انون       0311ت ا   0611س ت ک ه ب ين    اسومين بخش: من اطقی   -

محوط  ة  01ط  ه از محو 8الزم ب  ه كک  ر اس  ت ک  ه  ش  ود.  مه  م جمیي  ت و زراع  ت منطق  ه محس  و  م  ی 

زم  ين ب  رای کش  اورزی و ایا  اد بس  ترهای  ش  يب مناس  ب  .ردي  گ یم  در ای  ن ناحي  ه ق  رار  شناس  ایی ش  ده،

ه ای فص لی و   و ج اری ش دن رودخان ه    وج ود دارد در ای ن منطق ه    ،س طحی  یه ا  آ مناسب برای ه دایت  

دو  س  ی ت  رثير در ای  ن بخ  ش ب  ا برر .(1ج  دول و  0ش  کل ) س  تها قس  متب  ارز ای  ن  یه  ا یژگ  یودامم  ی از 

همبس تگی س یی ش ده     ةاز طری ق رابط    ،ارتاا  از س طح دری ا و ش يب زم ين ب ر وس یت اس تقرارها        فاکتور 

 ،س  نگی در ای  ن منطق  هگي  ری اس  تقرارهای دوران م  سب  ر ش  کل ه  اآنش  دت ت  رثير مي  زان  ،ت  ا ب  ه نح  وی

 برآورد شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره کد نام محوطه از سطح دریا )متر( ارتفاع )درجه( شیب زمین

0 HA.4 Marvan 0181 1-1 

1 HA.12 Bahram-Abad 0110 1-1 

8 HA.8 Khandan Tepe 0103 1-1 

0 HA.31 Cholanghi 0311 01-6 

1 K.2 Koorijan 0111 1-1 

6 K.5 Matrook I 0116 1-1 

1 K.6 Matrook II 0111 1-1 

3 K.9 Hasan Tepe 0680 1-1 

8 K.19 Sari Tepe 0613 1-1 

01 K.26 Ghoyoun Tepe 0611 1-1 

 بر حسب ارتفاع از سطح دریا )متر( و شیب زمین )درجه( هامحوطهمجموعة : 9جدول 



 1/ اي اي و فرامنطقه سنگي واقع در اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقههاي عصر مس محوطه حوزة گیرشالگوهاي استقراري و تحلیل 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 2 4 6 8

ت
اح

س
م

(
Y) 

 (X)شیب زمین

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900

ها
ه 

وط
ح

ت م
اح

س
م

(
Y) 

 (X)ازسطح دریا  ارتفاع

هاي مس سنگي در منطقه است. در از سطح دریا و مساحت محدوده استقراري محوطه ها محوطه: رابطه بین ارتفاع 1شکل 

در اطراف خطط رگرسطیون    ها محوطههاي مس سنگي مورد تحلیل است و پراکندگي شخص شده محوطهاین نمودار نقاط م

 شود.  اضافه مي هامحوطهدرصد به مساحت  49دهد تقریبا  با کم شدن ارتفاع از سطح دریا با ضریب نشان مي

از سطح دریا، ضریب همبستگی بين این دو متغير،  هاآنها و ارتاا  در تحليل رابطه بين گستردگی محوطه

-0.20505715 r=  0.042048434=و r
اف زایش مس احت    ةدهن د نش ان  ،محاسبه گردید. ضریب منای رابط ه  2

های درصد تغييرات مساحت محوطه 01کاهش ارتاا  از سطح دریا در منطقه است و  های استقراری بامحدوده

 .(1)شکل  استقراری با ارتاا  از سطح زمين قابل تاسير است

 

     

r 0.013085=و  =r 0.11439- شيب زمين،ها نسبت به ی محوطهگریب همبستگی گستردض
محاسبه گردی د.   2

و ای ن در  شدن شيب زمين است های استقراری با کمافزایش مساحت محدوده ةدهندنشان ،رابطهضریب منای 

 .(6)شکل  شيب زمين قابل تاسير استدرصد تغييرات مساحت با  08ست که تنها حالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y x 

شماره 

حوطه
 م

9720 1792 0 

535.62 1751 1 

4182 1748 8 

2646 1872 0 

56168 1700 1 

1480 1706 6 

14850 1705 1 

7788 1691 3 

20800 1678 8 

52000 1652 01 

y x 

شماره 

حوطه
م

 

9720 0 0 

535.62 0 1 

4182 2.5 8 

2646 0 0 

56168 0 1 

1480 0 6 

14850 0 1 

7788 0 3 

20800 0 8 

52000 0 01 

استقراري  ةمنطقه مورد مطالعه و مساحت محدود يهانیزم: رابطه بین شیب 6کل ش

هاي مس سنگي مورد هاي مس سنگي. در این نمودار نقاط مشخص شده محوطهطهمحو

دهد تقریبا  همگي در در اطراف خط رگرسیون نشان مي هامحوطهتحلیل است و پراکندگي 

 اند.نقاط با شیب ثابت شکل گرفته
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 سنگيهاي مسو وسعت محوطه ها( منابع آبي )رودخانهبین رابطة همبستگي 

 ،س طحی آن  یها آ خود شهرستان با تمام  ،تر عيوسای  شهرستان همدان و در محدودهمحدودة بخش مرکزی 

ش رقی اس تان سرچش مه     های این حوضه که از بخ ش ش مال   خانهرود. ستا  چای واقع شده درحوضة آبریز قره

زمان )س ا ش ود   ک وه الون د ق رار دارد، ش امل م وارد زی ر م ی        های شمالی و شرقی رشته گرفته و عمدتا  در دامنه

 :(08: 0831 ،جغرافيایی نيروهای مسلح
کوه کاله قاضی از جن و    ،بالغ نشين، کوه سرخ متری کوه آوج، موه شاه 8011از ارتااعات  رودخانة آبشينه

و جنو  شرقی همدان سرچشمه گرفته و در نهایت در پ ایين دس ت جورق ان ب ه رودخان ة الوس ارد منتق ل        

متری سرچش مه   8111رستم در جنو  و جنو  غر  همدان با ارتاا   ختاز کوه ت گردد. رودخانة الوسارد می

 8811نامه با ارتاا  ح دود   از ارتااعات باالی گن ، آباد رودخانة عباس. پيوندد گرفته و به رودخانة عباس آباد می

متری ک وه   8811از ارتااعات  رودخانة مریان . پيوندد الوسارد میمتر سرچشمه گرفته و در نهایت به رودخانة 

آب اد پيون د    رودخان ة عب اس   فخرآباد در جنو  و جنو  غربی همدان سرچش مه گرفت ه و در ادام ة مس ير ب ا     

 خورد.   می

در است.  تران زهرود، خميگان و  آباد، بهادربيك، سيمينه شامل: رودخانة صالح ی این حوضهها سایر رودخانه

با این  هاآنر نزدیکی انشیابات آن قرار گرفته و فاصلة محوطه د 8محوطه در مسير رودهای اصلی و  6این ميان 

 .(1شکل )متر است  0111کمتر از  ،منابع آبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و  =r 0.10154551- ع دد  ه ا  رودخان ه فاصله از ها نسبت به ی محوطهمحاسبه ضریب همبستگی گستردگ

= 0.010311491 r
ه ای  افزایش مساحت محدوده ةدهنداننشدر این رابطه نيز ضریب منای  دهد.را نشان می  2

ک م  درص د تغيي رات مس احت ب ا      01تنه ا   اما در این رابطه .هاست رودخانهاز  هاآنفاصله شدن استقراری با کم

ه ا ب ر   خود گویای ال زام اکی ر محوط ه    مسئلهاز طرف دیگر این  .(3)ش کل  تاسير است قابل هاشدن از رودخانه

 .ستها رودخانهگزینی در کنار مکان

 

: نقشة رودهاي همدان، کطوه الونطد و موقعیطت    7شکل 

هطاي  نطد و تپطه  هاي شناسایي شده در شمال الومحوطه

 گودین، گیان و سه گابي در جنوب آن



 11/ اي اي و فرامنطقه سنگي واقع در اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقههاي عصر مس محوطه حوزة گیرشالگوهاي استقراري و تحلیل 

 

 هايطهمحو شده مشخص نقاط نمودار این در. منطقه هايرودخانه از آنها ةفاصل و استقراري ةمحدود مساحت بین ةرابط: 8 شکل

 استقرار به تمایل بیشتر هامحوطهکه  دهد يم نشان رگرسیون خط اطراف در هامحوطه پراکندگي و است تحلیل مورد سنگيمس

 .اندداشته هارودخانه کنار در

 

 محدودة مورد مطالعههاي استقراري در و محوطهپوشش گیاهي رابطة 

 ةح دود مه ای کوهس تانی اس ت و ای ن اقل يم،       س ت  ، مربوط به ادر حال حاضر بيشترین سهم اقليمی منطقه

این است ، از ن و  اس ت  علا ی     گيرد. می های کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان، را دربر ن از استا  وسيیی

از یك طرف و از نظر توزیع امالح محلول در ستون خاکی دارای شرایط متیادل و مناسبی است. اما چون  است

، منطقة استپی که ب ه اس ت  علا ی مناس ب ت ا اس ت        قرار دارددر محاصرة شرایط نامساعد خشك و کویری 

؛ ل ذا  ش ود  م ی   تخریب تهدید ابه طور مداوم ب جوار هماز طریق حوزة خشك و نامساعد  ،دشو می  خشك تقسيم

ن برخ ورداری از ق درت   رویه به شدت حساس اس ت و در ع ي   های بی برداری منطقة استپی خود در مقابل بهره

 واس ت  خشك، احتمال بروز تخریب در آن زی اد   است  نيمه حد  رفتن درجة خشکی در با باال ،بازسازی مساعد

از ای ن   .(06: 0868، )قبادی ان  گيرد دربر یشده و حوزة وسيیی از است  را در اند  زمان سرعت فاهر  تواند به می

یین ی   ،ه ای شناس ایی ش ده در ی ك مح دوده     تمامی محوط ه نظر به علت وسیت این نو  پوشش در منطقه 

 .رنديگ یمپوشش استپی کوهستانی قرار 

 

   در این محدوده سنگيهاي مسگزیني محوطهو مکانمنطقه  ياقلیم ارساختارتباط 

 به ترسيم الگ وی  توان یمهوایی منطقه وبا استناد به شرایط کنونی آ  ،گاته در مقدمهبا توجه به مطالب پيش

 کوهستانی س رد و نس بتا             هوایی وآ  ةگيری در منطققيق دست یافت. دشت همدان با قرارمورد نظر در این تح

آكربایا ان،   یه ا  اس تان که ارتااعات  شودمی قلمداد های مساعد کوهستانی به عنوان است  ،پر آ  فالت ایران

ط ور ارتااع ات الب رز و بخش ی از     هم ين  ،م دان( )بخش شرقی اس تان ه  کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان

سرد و با  هوایی میموال  دارای زمستانی و از حوزة آ  ،شود. این بخش حاشية شمالی استان خراسان را شامل می
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ص ار و تابس تانی اغل ب خن ك و      گ راد زی ر  س انتی  درجة 11درجه حرارت پایين، حتی در مواردی تا بيش از 

ب ه   توان د  یم  متر است، اما  یليم 811به طور متوسط حدود  وی اغلب به صورت برف است. نزوالت جو یيالقی

 ه ای   )مناطق کوهستانی ف الت ای ران(، قس مت    هواییو برسد. این بخش از حوزة آ نيز متر در سال  یليم 011

ی ب يالن آب ی   دهد. این مناطق دارا می  در حقيقت بستر اصلی توليد آ  فالت ایران را تشکيل واصلی آبخيزها 

ت رین   . حاصلخيزترین منابع خا  از نظر تشکيل و تکام ل، مناس ب  منابع آبی نسبتا  غنی است نسبتا  متیادل و

داری و پرورش دام و باالخره مستیدترین منطقه ب رای تولي د محص والت اس تراتژی      منابع گياهی از نظر مرتع

ای ن   یه ا  خا غذایی موجود در  ةكخير. (0868: 01-08 همان) شود می ین منطقة استپی مربوط ا به ،چون غالت

)مب ين،  س ت  ی، به صورت مرت ع و جنگ ل را دارا  توجه است و توانایی کشت انوا  محصوالت زراعناحيه نيز قابل

های شناسایی شده با توجه ب ه ش رایط   دید که تمامی محوطه توان یمنيز  8با نگاهی به شکل  (.000-31: 0808

در این نقش ه   های گودین و گيان. ضمن اینکه محوطهستهوایی قرار گرفته اوطقة آ در یك من ،دشت همدان

 مرطو  قرار گرفته است.وهوای نيمهگابی در محدودة آ در یك محدودة مشابه اقليمی و تپة سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 نتیجه بحث و 

ه زار   3نزدیك به تا عصر حاضر رسد، یحی این پژوهش در منطقة همدان، به نظر مهای سط بندی داده با جمع

شناسایی ش ده در ای ن بررس ی مرب وط ب ه       ةدور نیتر یمیقدسال توالی فرهنگی در دشت همدان وجود دارد. 

قطی ه س اال    ینچن د ش امل   ه ا دادهای ن  . (0)ج دول   محوطه دیده شد 8سنگ قدیم است که در مس ةدور

تيغ ة   تیدادیو  آباد، فاز شهنXIگودین  یها ساالیسه با مقا، قابلJقدیم، موسوم به ساال  یسنگشاخص مس

 ةدور ومحوط ه   1مي انی در   یس نگ م س  ةو پس از آن دور (0830)بلمکی و دیگران  است سنگی این دوران ابزار

نم ودار تهي ه ش ده ب رای مي انگين      این روند صیودی در  .(00)شکل  دیده شدمحوطه  01در سنگی جدید مس

شناسایي  هاي: نقشة اقلیم کوه الوند و موقعیت محوطه1شکل

 گابي در جنوبهاي گودین، گیان و سهشده در شمال آن و تپه
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ي در هطر  سطنگ هاي مطس : نمودار میانگین مساحت محوطه 19شکل 

در این نمودار ستون عمودي میانگین مساحت و سطتون افقطي    دوره

 .هاستمحوطههاي پیشنهادي براي دوره
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ست که همگ ام ب ا   گویای آن مسئلهاین  .(01)شکل  شوددیده میتقراری در هر دوره نيز های اسمساحت محوطه

ب ا ثب ات   نيز افزایش یافته و شرایط الزم ب رای زن دگی    ها محوطهوسیت  ،های استقراریافزایش تیداد محوطه

 فراهم شده است. بيشتر

شرایط محيطی و نو   ةقبل از بح  دربار

طب ق مطال ب   ر ب  بای د   ،گزینش اس تقرارها 

با توج ه   که آور شدگاته در مقدمه، یادپيش

محيطی منطق ه از  به تیبيت شرایط زیست

توان می ،دوران هولوسن ميانی تا حال حاضر

کنونی در ای ن  زیستی شرایط  یها یژگیواز 

سود جست. ضمن اینک ه تغيي رات    هاها  للييتحلتحل

، ب ه جه ت رطوب ت    ني ز  تر یمیقدهای دوره

ای خ  ود را در ه  بيش  تر مح  يط، تا  اوت  

 داده یم  گي اهی منطق ه نش ان     یها پوشش

 است.

های ميان در دشت همدان با تي  این در     

رو هس تيم ک ه   هها روبمختلای از استقرارگاه

 .میپرداز یمآنها  به بررسیدر ادامه 

مامو  متوسط مساحت  رسد یمبه نظر 

 13018ح  دود )ه  ا ک  م و فش  ردة محوط  ه

ه  ای محوط  همترمرب  ع( در مقایس  ه ب  ا   

دهن دة  دار غر  ای ران نش ان  چراگاهی و دام

انتخا  یك نو  زندگی متکی ب ه کش اورزی   

ط ور ک ه درح ال    هم ان  .در این ناحيه است

های الون د، کش ت دی م     حاضر نيز، در دامنه

ش ود.   رای  است و چرای فصلی نيز اناام می

ای  در ای ن قس مت ب ه رن گ قه وه      ها خا 

ب رداری   و م ورد به ره   اس ت  ای محدودیت کمت ر و از نظ ر زهکش ی ني ز مناس ب     از نظر کشاورزی دار ،روشن

در این ناحيه قرار دارد. شيب کلی موجود، متغير ب وده و   H.4,H.12,H.14های گيرد. محوطه کشاورزی قرار می

  .(6)شکل نداشته است  ها محوطهترثيری در گزینش  ،، اما این شيبرسددرصد نيز می 3تا 

آهک ی   یها سنگد آن دارای های زیا فرسایش یافته و دره یها کوهشمال شرق منطقه دارای از طرف دیگر 

. در ش مال و جن و  منطق ه    گرفت ه اس ت  در ای ن من اطق ق رار     H.31محوط ة   .ستا  دگرگونی و آتشاشانی

. خا  درصد است 3تا  8 آنو شيب متوسط بوده   شکلی وجود دارد که خود دارای سنگریزههای بادبزنی واریزه

سنگریزه و مواد آهکی قرار دارد. با توج ه   ،عمق و بافت آن سبك تا متوسط است که روی سنگاین قسمت کم
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 (H.31: تصویر هوایي تپة چالنقي )11تصویر 

، ه ا  ال يس  های عمقی خا  و وجود  به پوشش گياهی متوسط استپی، ميزان شيب، سنگریزه زیاد، محدودیت

س ت. در جن و  ش رق منطق ه     ب رداری چراگ اهی ا   ناحيه فرسایش یافته و دارای قابليت متوس ط ب رای به ره   

مت ر اس ت و خ ا      1111شود. ارتاا  این من اطق کمت ر از    درصد دیده می 8تا  1های بادبزنی با شيب  واریزه

عمق و بافت متوسط تا سبك دارد. همچنين دارای پوشش گياهی متوسط جهت درختکاری و عميق تا کمنيمه

يز مناسب است. قسمت کمی از اراضی شمال شرق ناحي ه  چراگاه است. برخی نقاط این ناحيه برای ایااد باغ ن

درص د،   1تا  1های فوقانی، پستی و بلندی متوسط تا کم و شيب کلی  متر، شامل تراس 1111با ارتاا  کمتر از 

در ای ن   (K.2,K.5,K.6,K.9,K.19,K.26)ه ا  کاری غالت باشد. ب اقی محوط ه   تواند محل مناسبی برای دیم می

در این گ روه، کمت رین فاص له ب ا      K.2و  K.26ها یینی محوطه نیتر بزرگوجود (. 0)شکل د گيرنواحی قرار می

دهندة تمای ل  رودخانة قره چای، گستردگی دشت در این منطقه و اتصال آن به دشت قم و فالت مرکزی نشان

در این ناحي ه   استقرارها به کاهش خطرات ناشی از بحران غذایی و فراهم کردن مقدمات زندگی با ثبات بيشتر

 است. 

در این ميان سکونتگاهی نيز وجود دارد که گویای نو  دیگری از استقرار در این منطقه اس ت؛ ب ا مطالی ة    

ش ویم ک ه در ای ن منطق ه از نظ ر      ، متوج ه م ی  اس ت  در آن قرار گرفته H.31محوطة ماهوری که منطقة تپه

عم ق و س نگالخی ني ز یاف ت      های کمخا  ها تقسمهای سنگی است و در برخی توپوگرافی غلبه با رخنمون

ه ای موج ود در منطق ه،    ست که به دليل محدودیتاداری  های آهكخا دارای  بافتشود )ليتوسل(. این  می

تشکيل خ ا    برایتند، دارای محدودیت  یها بيشفرسایش شدید و نيز  ،مانند فقدان پوشش خاکی و گياهی

سنگ مادر ای ن   (.00)تصویر کم خا ، برای کشاورزی مناسب نيست  کلی به دليل عمق به طورمناسب است و 

در این قسمت دارای سنگریزه با باف ت س بك ت ا      خا آهکی دگرگونی و شيستی است و  یها سنگعات، ارتاا

ش امل گياه ان اس تپی     ک ه پوشش گياهی ک م ت ا متوس ط دارد     و ستا  عمق کم باشد،میمتوسط )ریگوسل( 

برخ وردار   یت ر  مرطو از وضیيت  (Stevens et al, 2006)ید در دوران ابتدایی هولوسن شود. این ناحيه شا می

  بوده است.
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 تغییرات فصلي رطوبت نسبي

ب ا   ،در فصول س رد زمس تانی    مالحظهمازاد بارش قابل با وجوددهد که  اقليمی نشان میهای ارزیابی نتای 

در فص ول به ار و    بارش کمت ر  و ياز آبی گياهاننبه تبع آن افزایش پتانسيل تبخير و تیرق و  سری افزایش یك

-ب وم زیس ت خش ك و از نظ ر    ةی ك دور  ،در نتيا ه ، (081: 0868)قبادی ان،   رو هستيمهتابستان در منطقه روب

ر تغيي رات ب ارش و تبخي ر د   بي انگر  ، 00در شکل  نمودارهاتغييرات  .شود حاکم میبحرانی بر منطقه  ،شناختی

شرایط بحران ی  این وجود یك منبع غذایی مطمئن برای مقابله با  ،بنابراینست. افصول مختلف سال در منطقه 

ها و اس تااده از ش يب ثاب ت و مالی م     ها در کنار رودخانهاستقرار محوطهو در این رابطه  رسدالزامی به نظر می

در ای ن  داممی مهدليل دیگری بر اهميت اقامت داممی و نيو آورد برای کشاورزی فراهم بهتری شرایط  تواند یم

  (.3و  1، 6، 0 یها شکل) مناطق باشد

 
 (97 :1982 ،: نمودارهاي تغییرات تبخیر، رطوبت و بارندگي در فصول سال )سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح14شکل  

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

  

 س نگی  های م س اس تقرار ت ر ب رای   ر و مالی م نوعی شرایط زیستی بهت الوند، با یها کرانهپسا نزدیکی به ب

که ق بال  گات ه ش د     طورهمانکه  هستيم، با یك دشت آبرفتی روبرو های شمالیدر این دامنهشویم.  می مواجه

 نس بتا   اطق دارای بيالن آب ی  است. این من کشت دیم به خصوصدارای خا  و شيب مناسب برای کشاورزی و 
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ه ای  ش اخة خ ا   ه ای فالت ی و دو زیر  خا  هایی نظيربی نسبتا  غنی است و با وجود خا متیادل و منابع آ

دارای منابع خا  حاص لخيز از   ،(0810)کردوانی،  (Chestnut colored soil) رنگ و بلوطی( Brownsoil) ای قهوه

داری و پ رورش دام و ب االخره    ی توس یة من ابع گي اهی از نظ ر مرت ع     ب را   محلی مناسب ،نظر تشکيل و تکامل

، 01در تص ویر   .اس ت ی ن منطق ة اس تپی    اای مستید برای توليد محصوالت استراتژی، چون غ الت در   منطقه

س ه در مس ير    ه ر  و  ش ده   س نگی نش ان داده   محوط ة ش اخص م س     ای و س ه  موقیيت این دش ت کوهپای ه  

به ت دری    دهدنشان میاستقرارها  تحليل ،بندیجمع در یكر از کوه الوند قرار دارد. های داممی سرازی رودخانه

  .استقرارها را به سمت یکاانشينی سوق داده است ،ایگونهشرایط و امکانات به

س نگی در غ ر  زاگ رس مرک زی و      ه ای م س  بنابراین، اگر عوامل متیددی نظير تمرکز بيش از فرفيت گروه

زیست ناسازگارتر همانند درة کنگاور  ، فشار جمیيتی و حرکت آنها به سمت مناطقی با محيطمنطقة ماهيدشت

های الوند،  ی حاصلخيز همدان در دامنهها دشتها و  و شرایط مناسب زیستی کوهپایه (03: 0831)اسميت و یانگ، 

س مرک زی یین ی ب ه    ت ر زاگ ر  های جمیيتی به سمت مناطق ش رقی توان گات که گروهرا در نظر بگيریم، می

سکونتگاه را فراهم ک رده، س وق    سمت دشت همدان که به نوعی آمادگی شرایط، برای زیستن  مردمان  جویای

  (.08)شکلاند داده شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همدان دشت سمت به ماهیدشت از سنگيمس دوران جمعیتي هايگروه حرکتي مسیر ةنقش:  19 شکل

 

 تشکر و قدرداني

نيکن امی ب ه خ اطر خوان دن چن دباره مقال ه، تبي ين نظ رات داوران و         ال دین  کم ال آقای دکت ر  ز نگارندگان ا

 نمایند.های ارزشمندشان قدردانی میراهنمایی
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 نوشتپي
: 0830 ش اخت . )ان د نم وده  اط الق  ن اطق به ای ن م  آمریکایی و کانادایی محققينبار نخستين را مرکزی زاگرس ةواژ .0

 دانند می لرستان و، ایالم، همدان، کردستان، کرمانشاه های استانشامل  ،تر وسيع ای محدوده در را محدوده این گروهی( 801

 .داند می جوانب سایر سمت به و و کوهی ميان های دره و کرمانشاه مرکزیت را محدوده این یانگ اما

 شامل را البرز جنوبی نواحی تمام ناحيه این. است شهميرزادی ملك دکتر هایبندی تقسيم از مرکزی فالت اصطالح .1

 در و ش ده  واق ع  خش ك و  پس ت  یه ا  نيزم آن جنو  در، رسد یم زاگرس یها کوهرشته به غر  و غر  شمال از، شود یم

 .(188: 0813 شهميرزادی) است قرارگرفته کویر نبز آن شرق شمال و مشرق

 

 منابع 
، ترجم ة  «ق. م 01111-0111میيت در غر  مرکزی زاگرس،نيروی اعداد: فشار ج» ،(0831) ، کایلرو یانگ يلي ف، اسميت

 .10-81صص ، 80شناسی و تاریخ، شمارة  کوروش روستایی، مالة باستان

نامة کارشناسی ارشد رشتة  ، پایان«شناسی منطقة بهار همدان در دورة آغاز تاریخی بررسی باستان» ،(0811ل )سماعيا ایوکی،

 .ه راهنمایی حسن طالییشناسی دانشگاه تربيت مدرس، ب باستان

 گزارش بررسی و شناسایی مقدماتی بخش ی از حوض ة رود  »، (0831. )علمدارعليان، حاج محمد . لی. بيننده، عهزادب بلمکی،

(، چاپ مقاله کامل 0831، همایش باستان شناسان جوان )«0830چای و بخش حاجيلوی دشت کبودرآهنگ، همدان در سال  قره

 .پژوهشی خاند، انتشارات بصيرت -سسه فرهنگیؤ(، م0880رباره تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران )هایی ددر ماموعه پژوهش

، همدان، سازمان مي راف فرهنگ ی، ص نایع    همدانبهار  شهرستانی ختشنا شناسایی باستانو بررسی ، (0833بلمکی، بهزاد )

 .دستی و گردشگری استان همدان )منتشر نشده(

 ةهای شمالی کوه الوند( از هزاره پنام تا دوران مي انی ه زار  کرانهری نسبی دشت همدان )پسگاهنگا ،(0881) هزادب بلمکی،

شناسی و تاریخ شهر همدان، ب ه کوش ش عل ی هژب ری، ته ران، پژوهش گاه س ازمان مي راف         سوم پيش از ميالد، ماموعه باستان

 .و گردشگری یفرهنگی، صنایع دست

های کش ور )شهرس تان هم دان(، ته ران، س ازمان      فرهنگ جغرافيایی شهرستان( 0831) سازمان جغرافيایی نيروهای مسلح

 .جغرافيایی نيروهای مسلح

شناسی غر  ایران، به کوشش ف ران ه ول، ترجم ة زه را باس تی،       های تاریخی اوليه، باستان( فرهنگ0830) ابرتشاخت، ر

 . 801-38تهران، سمت، صص 

شناس ی(، ته ران،    شناسی تح ولی و میرف ت  هایی در زیستشناسی )با فصل ن( تئوری و عمل در باستا0831) باسع عليزاده،

 .فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان ميراف

، س مت،  میلی ش املو (، جلد اول، ترجمة غالها روش( سرآغاز، درآمدی بر باستانشناسی )اصول، مبانی و 0831فاگان، برایان )

 .تهران

زیست اس تان هم دان، واح د اج را:      نامه منطقة حاافت شدة لشگردر همدان، اداره کل محيط ( شناس0811). ر. ا فرهودی،

 .میاونت پژوهشی دانشگاه تهران موسسه جغرافيا، همدان

احي ا  و بازس ازی من ابع طبيی ی      –ب رداری کش اورزی    ( سيمای طبيیی فالت ایران )در ارتباط با بهره0868). ا  ، قبادیان،

  .گاه شهيد باهنر کرمانکشور(، تهران، دانش

دار آكربایاان تا  های ادامه ( بررسی دشت رزن با همکاری ميراف فرهنگی استان همدان، در ادامة بررسی0861ن )همب کارگر،

 .همدان، کتابخانه و مرکز آرشيو اسناد ميراف فرهنگی و گردشگری استان همدان

 .اه تهران، تهران، دانشگها خا ( جغرافيای 0810)رویز پ کردوانی،

 .( جغرافيای گياهی، تهران، دانشگاه تهران0808ص )مبين، 

 .شناسی عمومی، تهران، دانشگاه صنیتی اميرکبير ( زمين0831س ) ح، شايقی، مدنی،

 .شناسی کشور، چاپ اول چينه شناسی زاگرس، تهران، انتشارات سازمان زمين -( زمين شناسی ایران0811ن )همایو، مطيیی



 1919، بهار و تابستان 1شمارة  ،6دورة  ،شناسيمطالعات باستان  / 18

 .شناسی عمومی، چاپ ششم، تهران، دانشگاه تهران ( زمين0831). ا میتمد،

 .(، تهران، سازمان ميراف فرهنگی کشور 0831م )( ایران در پيش از تاریخ، چاپ دو0813)ادق ص ملك شهميرزادی،

و هوای استان همدان، مطالیات ط رح ج امع گردش گری اس تان هم دان،       آ ( GUENO ( )0830و )مهندسين مشاور گن

 .کل منابع طبيیی استان همدان اداره همدان،

 .( طرح مطالیاتی توسیة روستاهای استان همدان، جلد خا ، تهران 0811ش )مهندسين مشاور تهران پژوه

  .( ساال ایران در دوره اشکانی، ترجمه حميده چوبك، تهران، سازمان ميراف فرهنگی0816)رنی ا، هرینك

شناسی غر  ایران، ب ه کوش ش فران ك ه ول، ترجم ه زه را       وستانشينی، باستانشناسی دورة ر ( باستان0831ك )رانف هول،

 .11-016صص (، تهران، سمت، 0830باستی، )
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