پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،48شماره  ،4زمستان 1395
ص675-694 .

تحلیلی دربارة اکوسیستم و جغرافیای طبیعی دشتهای کرانة شرقی الوند و نقش آن در
عدم جذب زیستگاههایی از جوامع اولیة انسانی (مبتنی بر مطالعات باستانشناختی)
خلیلاهلل بیکمحمدی -دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
نسرین بیکمحمدی ـ دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان
رضا نظریارشد ـ استادیار باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
مهدی حیدری ـ دانشجوی دکتری باستانشناسی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
پذیرش مقاله 1394/11/15 :تأیید نهایی1395/07/۲5 :

چکیده
پژوهش حاضر بازتابی گسترده از هماهنگی باستانشناسی و جغرافیاست .بر پایة مؤلفههاای مختلاف جغرافیاایی،
سعی شده ،در قالب چهارچوبی ،نقش جغرافیا در شکلگیری جوامع انسانی با دیدی گسترده بررسی و دریچهای از
نقش آن در جذب و عدم جذب جوامع اولیه ارائه شود .مفهوم پیدایش جوامع اولیه را باید بر مبنای جغرافیا تحلیال
کرد؛ از این منظر ،به جغرافیای دشتهای کرانة شرقی الوند کمتر توجه شده است .این پژوهش سعی بر آن دارد ،با
بررسی انوا ،جغرافیا و پیامدهای شرایط زیستمحیطی ،با نگرشی بار پوشاش گیااهی ،جاانوری ،و نقاش آن در
شکلگیری استقرارهای اولیه ،به شناخت اقلیم و محیطهای طبیعی کرانههای شرقی الوند ،از منظار ژئومرفولاوژی و
اکوسیستم در عدم جذب استقرارهای اولیه بپردازد؛ همچنین پژوهش حاضر ،در پی پاسر به این سؤاالت است کاه
«نقش جغرافیا در مطالعات باستانشناختی چیست؟» و «تیثیر جغرافیای طبیعی دشتهای کراناة شارقی الوناد در
عدم جذب استقرارهای جوامع چیست؟» طور کلی ،آبوهوای کرانههای شرقی الوند باا وجاود کاوههاای مرتفاع،
رودخانهها ،چشمهسارهای فراوان ،و پستی و بلندیها متغیر است؛ بدینترتیب ،این حوزه زمستانهایی سرد دارد و
تابستانهایی کمآب و معتدل .جغرافیای کرانة شرقی الوند در گروه جغرافیای سرد و خشاک اسات و بیاانگر عادم
جذب استقرارهایی از جوامع اولیه و شکلگیری جوامع انسانی از دورة مس و سنگ.

کلیدواژهها :جغرافیا ،جوامع اولیه ،کرانة شرقی الوند ،مطالعات باستانشناختی.

مقدمه
علم «جغرافیا» از مهمترین شاخههای میانرشتهای کاربردی در مطالعات باستانشناسـی اسـت .در باسـتانشناسـی ایـن
موضوع مطرح است که هر پرس

باستان شناسی باید با یـک پرسـ

جغرافیـایی آغـاز شـود ،زیـرا علـوم جغرافیـایی و

شاخههای آن یکی از راهکارهای تحلیل باستانشناسی است .از دیدگاهی دیگر ،باستانشناسی ،مانند جغرافیا ،به شـناخت
سرزمینها ،اقوام ،و تاریخ فرهنگهای جوامع با نگرش به توسعة محیطی و جغرافیایی خا

هـر منطقـه مـیپـردازد .در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09183166173 :

 E- mail: Khalil_bm@yahoo.com
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مفهومی دیگر ،باستانشناسی شناسایی ،بازیابی ،و بازنمـایی جغرافیـای فرهنگـی اسـت کـه خـود شـاخهای از مطالعـات
جغرافیایی بهشمار میرود (چوبک و کیانی .)31 :13۸3 ،جغرافیا عامل مهمی در تعیین محدودة محوطههای باسـتانی هـر
منطقه است .این طرز تفکر از رهیافتهای متفکرانی مانند فـاکس ،در دهـة  ،19۲0برگرفتـه شـده اسـت .از مهـمتـرین

باستانشناسانی که مطالعات خود را بر این رهیافت متمرک کردهاند میتوان اشاره کرد به رابرت وینکه در کتاب روندهای
پی

از تاریخ و ووگستف در کتاب چشمانداز و فرهنگ (کالر .)۲۲ :1379 ،
زاگر

مرک ی جغرافیایی چنداقلیمی و متفاوت دارد .بنابراین ،باستانشناسیِ آن بسیار تـابع عامـل جغرافیـای ایـن

منطقه است .نمونههای این ادعا را در حوزة کرانههای شرقی و غربی رشتهکوه الوند بـهوضـوح مـیتـوان مشـاهده کـرد:
بخ

کرانة شرقی رشتهکوه الوند را بخ

وسیعی از استان همدان با دشتهای مختلـف میـانکـوهی و حوضـچههـایی

محصورشده در برجستگیها و چینخوردگیهای مختلف مانند دشت همدان -بهار ،دشت قهاونـد ،دشـت کبودرآهنـگ ،و
دشت رزن -فامنین تا کوههای آوج را در بر گرفته است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)۲1 :13۸0 ،؛ بخشی از استان
همدان با دشتهای اسدآباد و دشت مرتفع تویسرکان و بخشی از شمال دشت نهاونـد و بخشـی از اسـتان کرمانشـاه بـا
دشتهای کنگاور و دشت بیستون -هرسین تا لبة حوزة دشت ماهیدشت بخ

کرانة غربی رشتهکوه الوند را تشکیل داده

است .رشته کوه الوند دارای حیات انسانی متفاوت نسبت به یکدیگر در دو بخ

کرانة غربی و شرقی اسـت .ایـن حـوزة

جغرافیایی دشتهای میانکوهی گوناگونی دارد و در مطالعات باستانشناختی ایران نقـ

بسـ ایی داشـته اسـت .عامـل

جغرافیا در عناصر فرهنگی گاهی محدودیت و گاهی تسهیالت ایجاد میکند .عوامل جغرافیاییِ تأثیرگذار در حیات انسانی
را باید در تعاریف موضوعاتی مانند « ئومرفولو ی»« ،اکوسیستم» ،و «جغرافیای تاریخی» جستوجو کرد .ئومرفولـو ی
شاخهای از رشتة جغرافیای طبیعی است که به بررسی چگونگی بهوجودآمـدن اشـکال مختلـف طبیعـی در سـطح زمـین
میپردازد و تغییرات حاصل از عوامل درونی و بیرونی زمین را بر روی این اسشکال دنبال میکند .اکوسیسـتم مجموعـهای
است از نباتات (پوش

گیاهی) و حیواناتی که یک منطقة معیّن جغرافیایی را اشغال کرده اند و رابطـة آنهـا بـه گونـهای

است که هر نوع تغییر در خوی (عادت) یا تراکم جمعیت یک نوع به تغییر در نوع یا انـواع دیگـر آنهـا منجـر مـیشـود.
اکوسیستم شامل تغییرات طبیعی آبوهوا نی است ،ولی رابطة جانوران و پوش

گیاهی بـا آن کـامالً رابطـهای دوسـویه

نیست (امیری .)314 :13۸1 ،هرگاه از اکوسیستم یک منطقه سخن بهمیان آید منظور رابطة بین انسان و محیط
زمین ،آب ،هوا ،پوش

گیاهی ،حیوانات ،و ...است (امیری .)309 :13۸1 ،مفهوم پیدای

یعنـی

جوامع اولیه را میتوان بر مبنای

جغرافیا نی تحلیل کرد؛ پیامدهای رفتار فرهنگی انسان در پهنة جغرافیا را علم باستانشناسی بررسی میکنـد .بـه عبـارت
دیگر ،علم باستانشناسی علم تحلیل تأثیرات فرهنگی جامعة بشری در پهنة جغرافیایی است .باستانشناسی تأثیر عوامـل
محیطی و جغرافیایی را در هر گوشهای از جهان و در هر دورهای از زمان ،با توجه به شکل و نوع تمدن و فرهنگ انسانی،
بهروشنی بیان میکند .به عبارت سادهتر ،عوامل محیط طبیعی در هر زمان و مکان تغییرناپذیر اسـت .ایـن مهـم دیـدگاه
مکتب جغرافیاگرایی 1یا جبر جغرافیایی ۲است که در شکل افراطی خوی

به نق

قاطع و تعیینکنندة عوامـل طبیعـی در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. geographism
2. determinism
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شکلگیری پدیدههای تاریخی ،فرهنگی ،و اجتماعی هر یک از جوامع انسانی اشاره دارد .قبول ،تعدیل یـا رد ایـن نظریـه
مبیّن اختالف بر سر تعیین می ان تأثیرگذاری عوامل طبیعی در شکلگیری پدیدههـای اجتمـاعی اسـت .از سـوی دیگـر،
چنین به نظر میرسد که نویسندگان متون قدیم نی بیان اوضاع اقالیم جهان را از ضروریات و مبادی علم تاریخ بـهشـمار
آوردهاند.
در این جستار به مواردی که در پی میآیـد پرداختـه شـده اسـت :آشـنایی بـا انـواع جغرافیـا و پیامـدهای شـرایط
زیستمحیطی مانند پوش

آن در جذب و عدم جـذب جوامـع اولیـة انسـانی؛ بررسـی

گیاهی ،جانوری ،و انسانی و نق

اوضاع جغرافیایی ایران از لحاخ ارتباط استقرار انسان در محیطهای طبیعی و جغرافیایی؛ شناخت اقلیم کرانههـای شـرقی
رشتهکوه الوند از منظر ئومرفولو ی و آب وهوایی؛ بررسی شـرایط اقلیمـی و تـأثیرات انسـان و محـیط بـر شـکلگیـری
استقرارهای جوامع اولیه (نوسنگی و قبل از آن) در غرب ایران؛ بررسی محیطهای طبیعی و آبوهوایی باستانی دشتهای
مختلف کرانههای شرقی رشتهکوه الوند در عدم جذب استقرارهای اولیة انسانی (پارینهسنگی تا نوسنگی) .در ایـن زمینـه
تالش شده تا به دو سؤالْ پاسخ مناسبی ارائه شود:
 .1شرایط اقلیمی و تأثیرات محیط در شکلگیری استقرارهای اولیة انسانی چگونه بوده است؟؛
 .۲محیطهای طبیعی و آبوهوایی دشتهای مختلفـ کرانههای شرقی رشتهکوه الوندـ در عدم جذب اسـتقرارهای
اولیة نوسنگی چه تأثیری گذاشته است؟
دربارة جغرافیای رشتهکوه الوند بهاختصار جستارهایی انجام گرفتـه و توصـیفاتی ارائـه شـده اسـت :هنریکسـون در

پژوهشی ،با نام گسترش آغازین شبانپیشگی در ارتفاعات زاگر
به زندگی کوچنشینی و گسترة جغرافیایی کوههای زاگر
از پژوه

مرک ی ،با استفاده از یافتههای باستانشناسی (سـفال)

پرداخته است .از پژوه های مهم در باب جغرافیای الوند باید

اِکارت اهلرز با نام عشایر کشتکار -شبان الوندکوه /غرب ایران ،کشتکاری ج ئی متغیر کوچنشـینی یـاد کـرد؛

اهلرز در این پژوه

به ساختار اقتصادی -اجتماعی کوهنشینان الوند پرداخته شده است .از پژوه های عصـر حاضـر در

باب جغرافیای الوند باید اشاره کرد به پژوه

علی جهانپور با نام دیدنیهای همدان با نگاهی به آثار باستانی ،تاریخی ،و

دیدنیهای طبیعی همدان (جهانپور )1379 ،و شکوه الوند (جهانپور )13۸9 ،که نویسنده در آنها به بررسـی جغرافیـای

تاریخی و فرهنگ مردمی الوندکوه پرداخته است .هادی گروسین (گروسین )13۸3 ،در پژوهشی با نام جغرافیای تـاریخی
و زیستگاههای درّهای الوند ...به بررسی و مطالعة درّههای حوزة شرقی رشتهکـوه الونـد (همـدان) پرداختـه اسـت .پرویـ
اذکایی نی در همداننامه دربارة جغرافیای الوند سخن به میان آورده است (اذکایی .)13۸0 ،اما در زمینة مطالعة جغرافیـا و
آبوهوای زاگر

با رویکرد باستانشناسی نی حجت دارابی طی پژوهشی با نام «دریا جـوان و نوسـنگی شـدن غـرب

ایران» (دارابی 13۸۸ ،الف) به بررسی آبوهوای زاگر

و چگونگی تحوالت دیرین اقلیمشناسـی و نقـ

آن در گـذر از

فراپارینهسنگی به نوسنگی این حوزه پرداخته است .همچنین ،در پژوهشی نو ،با نام «تحلیل الگوهای اسـتقراری و حـوزة
گیرش محوطههای عصر مس و سنگی واقع در اطراف الوند( »...تاجبخ

و بلمکی ،)1393 ،جغرافیای رشتهکوه الونـد در

عصر مس و سنگی با دید باستانشناختی مطالعه و تحلیل شده است.
در زمینة پژوه های مشابهی که دربارة باستانشناسی و جغرافیا و زمینشناسی انجام گرفته باید به مطالعة «زمین
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باستانشناسی سکونتگاههای پی

از تاریخ با استفاده از روش میکرومرفولو ی در میمنتآبـاد» ربـاطکـریم (مقصـودی و

همکاران 1394 ،الف) اشاره کرد .عالوه بر این ،در این زمینه زمین باستانشناسی محوطـة پـی

از تـاریخ چالتاسـیان در

مخروطافکنة جاجرود با استفاده از تکنیک میکرومرفولو ی بررسی شده است (مقصودی و همکاران 1394 ،ب).

مواد و روشها
محدودة جغرافیایی پژوه

حاضر دشتهای کرانة شرقی رشتهکوه الوند در استان همدان است .این دشتها ،که نـواحی

شمالی و شرقی کوه الوند را شامل میشود ،تقریباً شامل نیمة شمالی استان همدان است (شکل .)1

شکل  .1محدودة مورد مطالعه در شمال و شرق استان همدان (نگارندگان)1395 ،

نگارندگان برای مطالعة این نواحی از گ ارش بررسیهای باستانشناسی ،که باستانشناسان در نیمة شـمالی اسـتان
همدان انجام دادهاند ،بهره گرفتهاند؛ این گ ارشها عبارتاند از :گ ارش بررسی سویینی در شمال استان همدان (سـوینی،
 ،)1975گ ارش بررسی ایوکی در شهرستان بهار (ایوکی (رحمانی) ،)1377 ،گ ارش بررسی بختیاری در بخـ

قهاونـد و

فامنین همدان (بختیاری ،)13۸۸ ،گ ارش بررسی هـای بلمکـی و متـرجم در شهرسـتان کبودرآهنـگ و شهرسـتان بهـار
(بلمکی و مترجم 13۸۸ ،الف و ب) ،گ ارش بررسی کارگر در دشت رزن (کارگر ،)13۶7 ،گ ارش بررسیهای محمدیفر و
مترجم در شهرستان رزن و بخ

درج ین رزن (محمدیفر و مترجم 13۸7 ،و  ،)13۸9گ ارش بررسیهای نظـری ارشـد

در شهرستان کبودرآهنگ و شهرستان همدان (نظری ارشـد 13۸۶ ،و  .)1391عـالوه بـر ایـن ،از گـ ارش کـاوشهـای
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انجامیافته در استان همدان ،مرتبط با دورة نوسنگی ،استفاده شده است ،از جمله گ ارش کاوش ایوکی در تپة همـهکسـی
در بخ

قهاوند (ایوکی (رحمانی) )13۸3 ،و گ ارش بررسی و گمانهزنی کارگر در همدان (کارگر.)13۶9 ،
در کنار واکاوی گ ارشهای بررسی و کاوشهای صورتگرفته دربارة دشتهای کرانـة شـرقی کـوه الونـد ،کـاربرد
راهگشا بوده است .ترکیب دادهها و یافتههای باستانشناسی ،که در دشتهای

دادههای جغرافیایی در اجرای این پژوه

کرانة شرقی کوه الوند انجام شده ،و دادههای جغرافیایی دربارة موقعیت جغرافیایی ،وضعیت توپوگرافی ،وضعیت اقلیمی ،و
بررسی زمینشناسی دشتهای کرانة شرقی کوه الوند (شمال و شرق استان همـدان) اسـا
نگارندگان در این پژوه

روش مطالعـاتی اسـت کـه

بهکار گرفتهاند؛ در زیر به بخشی از مطالعات جغرافیایی ،که در منطقة مورد مطالعه انجام شده،

اشاره میشود.

اکوسیستم زاگرس مرکزی و نقش آن در جذب و شکلگیری جوامع اولیة انسانی
پلیستوسن بخ

اول و عمدة کواترنری است که از حدود دو میلیون سال پی

آغاز و تا به امروز ادامه یافته اسـت .ایـن

دوره خود از دو زیرمجموعه ،یعنی عصر «پلیستوسن» و عصر «هولوسن» تشکیل شده است .عصر اول تـا دههـ ار سـال
پی

ادامه داشته (دورانی که بستر پارینهسنگی در آن واقع شده است) و هولوسن (دورانی کـه بسـتر نوسـنگی و ادوار در

پس آن قرار دارد) نی از دهه ار سال پی

آغاز شده است (روتث .)19۸3 ،آبوهوای زاگر

قالب آبوهوای هولوسن قلمداد و مطالعه کرد؛ در این دوره هوای زاگر
و پوش

گیاهی گستردهای دامنههای زاگر

پی

رو به گرمی گذارده و از سردی هوا کاسته شده

را فراگرفته است و درختانی مانند پسته و بلوط به رشد گسترده شروع کرده

و در مقابل آن رشد درختان سردسیری ،مانند آرتمی  ،کاه
نوسنگیشدن زاگر

را در دورة نوسـنگی بایـد در

یافته یـا متوقـف شـده اسـت؛ ایـن موضـوع عـاملی بـرای

تلقی شده و ظهور جوامع کشاورز را در بر داشته است (شـریفی .)347 :13۸4 ،امـا منطقـة زاگـر

از ورود به عصر هولوسن با پدیدة آبوهوای دریا جوان مواجه بوده است؛ دریا جـوان دورهای اسـت احتمـاالً بـا

آبوهوایی سرد و خشک (موری و هیلمن )199۲ ،که همزمان است با یک وقفة استقراری دوه ارسـاله بـین اواخـر دورة
فراپارینهسنگی و اوایل نوسنگی (اواخر عصر غارنشینی) در زاگر
مناطق مرتفع زاگر

مرک ی؛ به طوری کـه باعـث جابـهجـایی جمعیـت از

به سوی مناطق پست با آبوهوایی بهمراتـب مطلـوبتـر شـده اسـت؛ ایـن متـرو شـدن اغلـب

استقرارهای همزمان با دورة دریا جوان را در مناطق بلند در پی داشته (دارابی 13۸۸ ،الف )۶3 :و شرایط نوسنگیشـدن
را فراهم آورده است .پدیدة دریا جوان از طریق نوسانها در نسبت ای وتوپ اکسیژن مشخص شده است (مانرو:۲003 ،
)51؛ این دوره در حدود یازده ه ار سال قبل از میالد آغاز شده و با پایـان دورة پلیستوسـن پایـان یافتـه اسـت (مـوری و
هیلمن 4۸۲ :199۲ ،ـ  .)4۸3دریا جوان یک پدیدة اقلیمی جهانی یا جهانشمول است و بر این اسا
نی از آن تأثیر پذیرفته باشد؛ این نکته نی با مطالعات آبوهوایی زاگر

قاعدتاً باید ایران

بـه واسـطة آزمـای هـای گـردهشناسـی در دو

دریاچة زریوار (استیون و همکاران )۲001 ،و میرآباد (گـریفتس و همکـاران )۲001 ،صـورت پذیرفتـه و بـر اسـا

ایـن

پژوه ها از تحوالت آبوهوایی حوزة یادشده به فاصلة زمانی پارینهسنگی تا نوسنگی (پلیستوسن تا هولوسن) اطالعاتی
بهدست آمده است (وانزیست و بوتیما .)1991 ،نتایج بهدستآمده از دریاچة میرآباد برای بازسازی نوسانهای آبوهـوایی
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دورة هولوسن در زاگر

بسیار مفید بوده است؛ بنـابراین ،بـه دلیـل هـمزمـانی انتقـال از فراپارینـهسـنگی بـه نوسـنگی

(نوسنگیشدن) با انتقال از پلیستوسن به هولوسن در مناطقی مانند غرب ایرانـ که شواهد دیرین اقلیمشناسـی در دسـت
استـ میتوان به مطالعة ارتباط آنها با شواهد باستانشناسی پرداخت .بر اسـا

پـژوه هـای انجـامیافتـه در دریاچـة

زریبار ،مهمترین تغییرات آبوهوایی در اواخر عصر یخبندان و در دورة انتقال به هولوسن اتفاق افتاده است؛ به طوری که
مطالعات گردهشناسی حاکی از یک تغییر ناگهانی در آبوهوا بوده و بـه نظـر مـیرسـد هـمزمـان بـا پایـان /اواخـر دورة
دریا جوان است (دارابی 13۸۸ ،الف .)۶4 :مطالعات دیرین اقلیمشناسی دریاچة میرآباد نشـان مـیدهـد کـه بارنـدگی و
می ان رطوبت در اوایل هولوسن اف ای

یافته است (گریفتس و همکاران .)757 :۲001 ،هوای نامسـاعد سـرد و خشـک

دریا جوان باعث شده تا از شمار استقرارهای مناطق مرتفع شدیداً کاسته شود و در مقابـل اسـتقرارهایی در دامنـههـای
استپی بین مناطق پست و بلند شکل گیرد که بر پایة آبوهوای گرمتر و مرطوبتـر در منـاطق پسـت قابـل مقایسـه بـا
مناطق مرتفع در دورة دریا جوان است (دارابی 13۸۸ ،الف .)۶5 :بر اسا

مطالعات انجامگرفته ،که حاکی است از وجود

آبوهوای سرد و خشک و می ان پایین بارش در مناطق مرتفع زاگر  ،میتـوان یـک زیسـتمحـیط نامسـاعد را بـرای
شکلگیری استقرارهای همزمان با دورة دریا جوانـ که مصادف با دورة نوسنگی انتقالی استـ در ایـن منـاطق تصـور
کرد؛ در حالی که مطالعات بقایای جانوری آستراکودها 1در دریاچة میرآباد حاکی از این است که دریاچه در اوایل هولوسـن
در یک منطقة نیمهگرمسیری قرار داشته است (گریفتس و همکاران .)7۶۲ :۲001 ،این منطقـه بـین دو منطقـة مرتفـع و
سرد امروزی زاگر

و مناطق پست جنوب غرب با آبوهوای گرم قرار گرفتـه اسـت .بنـابراین ،کمربنـد اسـتپی بـین دو

منطقة پست و بلند در غرب ایران از حیث مطالعات نوسنگیشدن برای شناسایی محوطههای نوسنگی از اهمیـت درخـور
توجهی برخوردار است (دارابی 13۸۸ ،الف .)۶۶ :از جمله نکات ضروری در این زمینه وجود رودخانههای دائمی اسـت کـه
در شکلگیری اولین مراحل یکجانشینی نق

بس ایی داشته است؛ این موضوع از یک سـو در قرارگیـری محوطـههـای

آغازین نوسنگی در کنار رودخانههای پُرآب و دائمی و از سوی دیگر برونزدهای مواد خام از عوامل جذب جوامع اولیه در
دورة نوسنگی مؤثر بوده است .اما دورة نوسنگی مصادف است با شروع کشاورزی و بیانگر نوعی تغییر محسو

در اقتصاد

و الگوی معیشتی؛ به طوری که استقرارها به مناطق استپی حاشیهای و نی مناطقی با زمینهای حاصلخی گسترش یافته
است که عمدتاً در زیستمحیطهای استپی قرار گرفتهانـد و از تـراکم نسـبت ًا بـاالی ادوات سـنگی مـرتبط بـا تهیـة غـذا
برخوردارند .در این زمینه محوطههای نوسنگی مانند تپة عبدالحسین (پوالر ،)1979 ،تپـة آسـیاب (بریـدوود و همکـاران،
 ،)19۶1تپة گنجدرّه (اسمیت ،)1990 ،و تپة چیاسب شرقی (دارابـی 13۸۸ ،ب؛ حصـاری )13۸9 ،ایـن فرضـیات را اثبـات
کردهاند.

اکوسیستم و انوا ،جغرافیای دشتهای کرانة شرقیِ رشتهکوه الوند
استان همدان در گسترهای به مساحت  19547کیلومتر مربع در غرب ایران و دامنههای شرقی و شمال شرقی رشـتهکـوه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ostracod

تحلیلی دربارة اکوسیستم و جغرافیای طبیعی دشتهای کرانة شرقی الوند و نقش آن در ...

الوند در زاگر

681

مرک ی بین  33درجه و  59دقیقه تا  35درجه و  4۸دقیقة عرف شمالی و  47درجه و  34دقیقـه تـا 49

درجه و  3۶دقیقة طول شرقی قرار گرفته است .از نگاه زمینریختشناسی ،تغییرات اشکال فی یوگرافیـک ایـن منطقـه از
قلة بلند الوند (رشتهکوه الوند) با  35۸0متر ارتفاع تا نواحی کمارتفاع دشت رزن متغیر است؛ از همین رو ،شـبکة آبهـای
سطحی استان به دو حوزهـ دریاچة قم و خلیجفار ـ تخلیه میشود .در کرانة شرقی کـوه الونـد ،هـرزآبهـای سـطحی
نواحی همدان ،بهار ،اللجین ،کبودرآهنگ ،مالیر ،و رزن از طریق رودخانة قرهچای به دریاچة قم منتهی میشـود .شـبکة
آبری دامنههای غربی رشتهکوه الوند از طریق رودهای ب رگ و دائمی گاماسیاب ،قرهسو ،سیمره ،و کرخه به خلیجفـار
میرسند .از نظر ساختاری ،استان همدان در فصل مشتر چند قلمروی ساختاری متفاوت قرار گرفته است؛ به طوری که
در یک روند جنوب غرب به شمال شرق میتوان پهنههای پی ِ روی استان همدان را مشاهده کرد .حاشیة غرب جنـوب
غربی استان همدان (حوضة گاماسیاب) بخشی از ارتفاعات زاگر

مرک ی مرتفع است که به وسیلة گسل جوان و پویای

بروجرد از سایر قسمتهای استان جدا میشود (شکل  .)۲سنگشناسی حاکم در بخ

زاگر

مرتفـع اسـتان همـدان از

نوع کربناتهای کوهساز وراسیک -کرتاسه است که در نتیجة عملکرد راندگیهای همآغوشی به صورت ورقـهورقـه بـر
روی یکدیگر رانده شدهاند؛ به همین دلیل ،ساختار حاکم بر جنوب غربی استان همدان از نوع گسـلهـای رانـدگی اسـت
(سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.)19 :13۸0 ،

شکل  .2حوضههای آبریز استان همدان (نگارندگان)1395 ،

ناهمواریها
ارتفاعات استان عموماً جهت شمال غربی -جنوب شرقی دارند و به طـور کلـی در شـمال ،مرکـ  ،و جنـوب اسـتان قـرار
گرفتهاند .هر یک از این ارتفاعات شامل بخشی از کوههای مختلف زاگر

مرک ی است کـه حوضـچههـای متعـددی را
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ایجاد کرده است .مهمترین ارتفاعات عبارتاند از .1 :ارتفاعات شمالی :این کوهها در بخ
ایران قرار دارند و خطالرأ

شمال غربی کوههای مرک ی

آنها مرز بین استان ق وین است که حوضچة دشت رزن را تشکیل داده اسـت؛  .۲ارتفاعـات

میانی :شامل سلسلهجبال الوند است که به موازات ارتفاعات شمالی از مرزهای غربی استان شروع مـیشـود و تـا حـوالی
شهر ازندریان در ن دیکی جادة همدان -مالیر ادامه دارد .قلة الوند با ارتفاع  3574متر از سطح دریا در ایـن سلسـلهجبـال
قرار دارد که در منتهیالیه شمال با ارتفاع  35۸0متر ارتفاعات گـرین (گـری) ،در جنـوب حـوزه بـا ارتفـاع  31۸۸متـر و
ارتفاعات شمال غربی بیستون در غرب حوزه با ارتفاع  3350متر مرتفعترین قلههای ایـن حـوزهانـد .کمتـرین ارتفـاع در
حوضة آبری گاماسیاب در دشت بیستون و در حدود  1۲4۲متری از سطح دریاست .دشتهای آبرفتـی بـا وسـعت قابـل
مالحظه نظیر مالیر ،نهاوند ،کنگاور ،و سنقر از دشتهای مهم این حوزهاند که ارتفـاع آنهـا بـی

از  1۲00متـر اسـت.

تمرک ارتفاعات در شمال و جنوب این حوزه است و ،به دلیل گسترش تشکیالت زمینشناسی آهکی و وفور بارندگی ،این
ارتفاعات منبع اصلی پیدای

منابع آب سطحی این حوزهاند .با این توضیحات ،در مجموع  55درصد از مساحت حـوزه در

ارتفاعی بین  ۲000تا  1500متر از سطح دریا قرار دارد که شامل دشتها و کوهپایـههاسـت و از نظـر پیـدای
سطحی نق

آبهـای

درخور توجهی ندارند .ارتفاع متوسـط ایـن حـوزه  1۸71متـر اسـت (شـکل )3؛  .3ارتفاعـات جنـوبی :ایـن

ارتفاعات ،که به کوههای «گرو» موسوماند ،همانند ارتفاعات شمالی و میانی استان ،جهت شمال غربـی -جنـوب شـرقی
دارند .این کوهها به صورت دیوارهای بین استانهای همدان و لرستان کشیده شدهاند و مرتفعترین قلة این کوه ،ورخاش،
به ارتفاع  3۶39متر ،حد فاصل استانهای همدان و لرستان است .دشتهای استان از نظـر نحـوة پیـدای

بـه دو دسـته

تقسیم میشوند :الف) دشتهای تراکمی؛ ب) دشتهای فرسایشی (کاوشی) .دشتهای تراکمی در اثر انباشت آبرفتها در
مناطق پست بهوجود آمدهاند و دشتهای فرسایشی در اثر تخریب و جابهجایی مواد سازندة ارتفاعات ایجاد شدهاند (شکل
 .)۲دشتهای این استان در مالیر و تویسرکان از نوع فرسایشی و بقیه از نوع تراکمی است (سالنامة آماری استان همدان،
 3 :13۸4ـ .)5

شکل  .3درجة ارتفاعات ،چینخوردگیها ،و دشتهای کرانة شرقی و غربی رشتهکوه الوند در استان
(نگارندگان)1395 ،
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شکل  .4تصویر هوای ارتفاعات رشتهکوه الوند و دشتهای کرانة شرقی ( )Aو غربی ( )Bآن ()Google Earth, 2015

ترکیب کانیشناسی
استان همدان ،از نظر زمینساختی ،در محدودة ایرانید قرار دارد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسـلح 11 :13۸0 ،ــ .)1۲در
منطقة همدان ،انواع مختلف سنگهای دگرگونیِ ناحیهای و مجاورتی برونزد دارد .سنگهای دگرگونی ناحیـه ای شـامل
اسلیت ،فیلیت ،انواع شیست ،آمفیبولیت ،و گنیس هستند و به طور عمده از کانیهای کوارت  ،کلریت ،مسکوویت ،بیوتیت،
گارنت ( 70درصد آلماندن) ،آندالوزیت ،سیلیمانیت ،استارولیت ،و گرافیت تشکیل شدهاند؛ بـه عـالوه ،شیسـتهـای واجـد
آمفیبول از نوع هورنبلند ،پال یوکالز ،اپیدوت ،گرافیت و ...نی به صـورت میـانالیـهای در بـین آنهـا یافـت مـیشـوند.
آمفیبولیت در حوالی دهنو اسداهللخان ،شرق گردنة زاغه ،و حوالی روستای عبدلاحمد دیده میشود .هورنبلند و پال یوکالز
کانیهای اصلی این سنگها هستند .آمفیبولیتهای گردنة زاغه و روستای عبدلاحمـد بـه صـورت میـانالیـه بـا انـواع
شیستها دیده میشوند و دارای گرافیتاند؛ در حالی که آمفیبولیـتهـای دهنـو شیسـتهـا را قطـع مـیکننـد و بـدون
گرافیتاند .گنیس فقط در حوالی روستای علیآباد دمق (در دشت رزن) با راستای شرقی -غربـی بـرونزد دارد و ترکیـب
کانیشناسی آن شامل کوارت  ،پال یوکالز ،و بلورهای درشت آلکالی فلدسپات (مثبت و منفی بیوتیت) اسـت .سـنگهـای
دگرگونی مجاورتی در اطراف تودة الوند (دشت همدان) متمرک ند و شامل انواع شیست لکـهدار و هـورنفلسانـد .در ایـن
سنگها کردیریت ،کوارت  ،و گرافیت فراوان است و آندالوزیت ،استارولیت ،گارنت ،بیوتیت ،و مسکوییت نی ممکـن اسـت
وجود داشته باشد (معینوزیری و بهاریفر )1 :137۶ ،که ،با توجه به نوع برونزد کانیها (سنگهای دگرگـونی منطقـه)،
این حوزه نمیتوانسته مواد خام مورد نیاز ساخت اب ارهای سنگی جوامع نوسنگی را تأمین کند.

آبوهوا
استان همدان ،به لحاخ آبوهوایی ،در اقلیم  Dsaxبر حسب تقسیمبندی  Koppenقرار دارد و ج و نـواحی سردسـیر بـا
حداقل  -3۲درجة سانتیگراد (زمستانی) و معتدل با حداکثر  +3۲درجة سانتیگراد (تابستانی) بـهشـمار مـیرود (اذکـایی،
 .)۲ :13۸0به طور کلی ،آبوهوای کرانههای شرقی الوند به سبب کوههای مرتفع ،رودخانهها ،و چشمهسارهای فـراوان و
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پُرآب ،و پستی و بلندیهای زیاد متغیر است؛ بدین ترتیب که درّههای شمالی رشتهکوه الوند دارای هوای سـرد (پُربـرف و
باران) و تابستانهای معتدل است .رودخانههای استان عموماً از برف فصول و ارتفاع مرطوب تغذیه میشـوند و در فصـل
تابستان ،که گیاهان به آب نیاز دارند ،به استثنای یکی دو رود ،مثل گاماسیاب و سیمینهرود ،خشک میشوند یا به حـداقل
می ان آبدهی میرسند (سالنامة آماری استان همدان .)7 :13۸4 ،برف مستور رشتهکوه الوند و قلههای مـرتفع

موجـب

تشکیل رودخانههایی متعدد در کرانههای شرقی و غربی الوند شده است؛ مهمترین آنها عبارتاند از :سیمینهرود ،رودخانة
قرهچای ،رودخانة وفرجین ،رودخانة درّه مرادبیـگ ،رودخانـة عبـا آبـاد ،رودخانـة گردنـة اسـدآباد ،خـرمرود ،و رودخانـة
گاماسیاب که یکی از طویلترین و مهمترین رودخانههای حوزة الونـد بـهشـمار مـیرود .ایـن رودخانـه از جنـوب غـرب
شهرستان نهاوند سرچشمه میگیرد و با عبور از دشت نهاوند و آبیاری باغها و کشت ارهای اطراف آن ،در کنار آبادی لیلی
یادگار ،شاخة رود مالیر (خرمآباد) را دریافت میکند و در کنار آبادی گردیان قلقلرود از تویسرکان بدان متصل مـیشـود.
گاماسیاب از شاخههای اصلی رود کرخه بهشمار میرود و از شریانهای حیات انسانی در جوامع پارینهسنگی و نوسنگی در
کرانة غربی الوند در دشتهای نهاوند ،کنگاور ،و هرسین است .رودخانة گاماسیاب در طول شهرستان خـرمآبـاد بـه نـام
سیمره نامیده میشود و کلیة رودخانههای شرقی کبیرکوه و کلیة رودخانههای لرستان به آن میپیوندد و پس از گذشتن از
لرستان در غرب خوزستان کرخه نامیده میشود (سالنامة آماری استان همدان.)5 :13۸4 ،

یافتههای پژوهش
دشتهای کرانة شرقی الوند و مطالعات باستانشناختی آن
در ادبیات باستانشناسی ،بر اسا

تنوع شرایط اقلیمی -طبیعی ،همواره هر بخ

از زاگر

مرک ی را جداگانه نامگذاری

کرده و دربارة آن به مطالعه پرداختهاند ،زیرا تأثیر شرایط طبیعی و زیستمحیطی بر شکلگیری و تکامل فرهنگ ،بهویـژه
در ادوار پی

از تاریخ ،اجتنابناپذیر است .بارزترین ویژگی ارتفاعات زاگر

مرک ی چـینخـوردگی و رشـتهرشـتهبـودن

آنهاست .تطابق آشکار ساختمان زمینشناسی و شکل ناهمواریها به صورت تعداد زیادی از رشتهکوههای موازی شـمال
غربی -جنوب شرقی دیده میشود (اهلرز .)77 :13۶5 ،کرانة شرقی الوند ،به من لـة بخشـی از حـوزة طبیعـی و فرهنگـی
شرق زاگر

مرک ی در ادبیات باستانشناسی مطالعه شده است (ویت و دایسون .)110 :13۸۲ ،این حوزه در سطح کالن

خود شاهد تقابل تحوالت فرهنگی سه حوزهـ فرهنگهای زاگر

مرک ی ،فالت مرک ی ،و شـمال غـربـ ایـران بـوده

است؛ رشتهکوه الوند در جهت شمال غربی -جنوب شرقی خود به صورت یک عامـل محدودکننـدة طبیعـی و بـر اسـا
تقسیمات سیاسی در دو حوزة غربی و شرقی به صورت یک منطقة حائل میان فالت مرکـ ی و زاگـر

مرکـ ی عمـل

کرده و دشتهای متصل به هم مانند دشت همـدان -بهـار (چهـاربلو یـا سـیمینهرود) ،دشـت قهاونـد (شـراء) ،دشـت
کبودرآهنگ ،و دشت رزن -فامنین را در کرانة شرقی (شرق و شمال شرق) خـود بـهوجـود آورده اسـت کـه ،بـر اسـا
اشارههای پیشین ،در زمرة دشتهای «تراکمی»اند؛ اما در کرانة غربی (غرب و جنوب غرب) وضعیت به گونهای دیگـر و
متفاوت است؛ به طوری که چهار دشـت آنـ دشـتهـای مالیـر ،نهاونـد ،تویسـرکان ،و اسـدآبادـ در زمـرة دشـتهـای
فرسایشیاند (شکل  3و .)5
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در محدودة دشتهای فرسایشی (کرانة غربی الوند) مجموعه دشتهای کوچک و محصـور و تقریبـاً منفـک از هـم
پدید آمده است که ،عالوه بر مبنای سیاسی ،تقسیمبندی طبیعی نی بهچشم میخورد و از منظر مطالعات باسـتانشـناختی
تحت نفوذ و در زمرة فرهنگهای غرب ایران (بخشی از دشتهای کنگـاور و ماهیدشـت) قـرار دارنـد .هـر یـک از ایـن
دشتها همانند حوضی در میان رشتهکوههای متعدد قرار گرفتهاند و اغلب با استفاده از گذرگاههای طبیعی و درّهها به هم
مرتبطاند (شکل  .)۲حوضة آبری همة این دشتها مربوط به سیمره و کرخه است .همچنین ،عمدتاً در میانة این درّههـا،
به سبب تجمع رسوبات ،دشتهای رسوبی و حاصلخی شکل گرفته است که بیشترین تمرک آثار باستانی در این دشتها
قرار دارد و قدیمیترین استقرارهای استان همدان و دامنههای الوند نی در این حوزه با حضور آثاری از نـوع اسـتقرارهای
نوسنگی میانی و جدید در دشت مالیر با تپههای سرآسیاب ،پشت فرودگاه ،حسـینآبـاد نـاظم ،و دهنـو بـا سـفالینههـای
بهدستآمده از سطح این محوطهها شناسایی شده (بختیاری )13۸7 ،و قابل مقایسه بـا نمونـههـای مشـابه از تپـهسـراب
(کرمانشاه) و تپهگوران (لرستان) است (بر اسا

تاریخگذاری مطلق ،آثار یادشده در تپهسراب حـداقل از  ۶000ـ 5۶50ق

م و در تپهگوران تاریخ  ۶100ـ  5500ق م را برای این دوره مشخص کرده است) .سفالهای سبک خطی سراب و سفال
با نق

سفید روی سیاه شاخصترین نمونه هـای موجـود در مجموعـة سـفالی نوسـنگی دشـت مالیـر اسـت .بـا وجـود

شباهتهای تکنیکی و نقشی سفالهای دورة روستانشینی آغازین دشت مالیر با نمونههای مشابه دشت ماهیدشـت (تپـه
سراب) و دشت هلیالن (تپهگوران) در تاریخ نسبی  5500ـ  5000ق م قرار دارند (بختیاری 1۸5 :1393 ،ـ .)197

شکل  .5نقشة استان همدان و قرارگیری دشتهای میانکوهی در کرانة شرقی ( .1دشت همدان -بهار؛  .2دشت کبودرآهنگ؛ .3
دشت رزن -فامنین؛  .4دشت قهاوند) و کرانة غربی الوند ( .1دشت مالیر؛  .2دشت نهاوند؛  .3تویسرکان؛  .4دشت اسدآباد)
(نگارندگان)1395 ،

اما در کرانة شرقی الوند وضعیت اقلیمی و جغرافیایی به گونهای دیگر رقم خورده است؛ به طوری که این بخ

خود

شامل چهار دشت ب رگـ دشت همدان -بهار (با وسعت  40۸4کیلومتر مربع که چسبیده به دشت بهـار بـا وسـعت 139۸
کیلومتر مربع) ،دشت قهاوند (با وسعت  ۲700کیلومتر مربع) ،دشت کبودرآهنگ (با وسعت  37۶۸کیلومتر مربع) ،و دشـت
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رزن -فامنین (با وسعت  ۲730در رزن و  1۲90در فامنین کیلومتر مربع)ـ است که به هم پیوستهاند و ن دیک و وابسته به
منابع کوهستان الوندند (شکل  ۲و  ،)3زیرا تاکنون با مطالعات صورتگرفته در محدودة مجموعه دشتهای کرانة شـرقی
رشتهکوه الوند هیچگونه گ ارشی دربارة دورة پارینهسنگی و نوسنگی و فراتر از دورة مسوسنگ بهدست نیامده اسـت .بـا
توجه به شیوة زندگی مبتنی بر شکارورزی و استقرار انسان در غار و پناهگاههای طبیعی ،به علت شرایط زیسـتمحیطـی
کرانة شرقی الوند در دوران پلیایستوسنـ که منطقه بهمراتب سردتر و خشکتر از آبوهوای امـروز بـودهـ بـرای حضـور
جوامع اولیة انسانی (پارینهسنگی و نوسنگی) شرایط مساعدی نداشته است.

دشت همدان -بهار (چهار بلوک یا سیمینهرود)
دشت همدان -بهار از سمت شمال به دشت هـای کبودرآهنـگ و حـوزة شـمالی و از سـمت جنـوب و جنـوب غـرب بـه
دشتهای تویسرکان و اسدآباد ،و از سمت شرق و شمال شرق به دشت قهاوند محدود مـیشـود (شـکل  .)3ایـن دشـت
مهمترین دشت از سلسله دشتهای حوزة شرقی زاگر

مرک ی و کرانة شرقی الوند است (سازمان جغرافیـایی نیروهـای

مسلح .)۲۲9 :13۸0 ،ارتفاع متوسط این دشت حدود  1750متر (در پستترین نقطه  1۶۸0متر) از سطح دریاست و دارای
آبوهوای نیمهخشک سرد است و متوسط بارندگی آن  3۲0میلیمتر و با درجة حرارت سـاالنه  10.5درجـة سـانتیگـراد
است (منابع طبیعی و آبخی داری استان همدان .)۶ : 13۸9 ،کوهستان الوند ،مانند دیوارهای ستبر ،تا حدودی ارتباط دشت
همدان با دشتهای کرانة غربی خود را دشوار کرده است (شکل .)۲
بهترین توصیف دربارة موقعیت سوقالجیشـی طبیعـی دشـت همـدان و محصـوربودن آن بـه واسـطة دیـوارة بلنـد
رشتهکوههای الوند شاید متعلق باشد به جکسن .جکسن چنین آورده است:
طبیعت به همدان موقعیتی بخشیده است که از بسیاری جهات قابل توجه است؛ در پای جلگهای هموار ،مانند بـاغی
وسیع ،به طول  ۲5کیلومتر و عرف  17کیلومتر گسترده است و خا صاف همواری را عرضه میکند که بهخوبی آبیاری
میشود و برای زراعت مستعد است  ...کوهها و تپهها از هر طرف مانند مَعجر و نرده جلگة همدان را در میان گرفتهاند که
در سوی جنوب و مغرب رشتهکوههای معروف به الوند قد برافراشته و فرسنگها کشیده شده است؛ این رشته راه ورود به
همدان را از دو سو محافظت میکنند (جکسن.)1۶9 :13۶9 ،
از مهمترین رودخانههای این دشت میتوان به اسلُوسجِرد اشاره کرد .این رود طی حرکت از سرچشمة خود در دامنة الوند
با گذر از مرک شهر و اتصال با رودخانة عبا آباد به قرهچای میپیوندد؛ در حالی که در درّة شرقی همدان رودخانة آبشینه بـا
عبور از کنار روستای سنگستان و شورین سرانجام به قرهچای میپیوندد .حوضة ایـن رودخانـههـا کـانون تشـکیل برخـی از
تپههای مهم دشت همدان بوده است که طی بررسی باستانشناسی در سال  13۸4شناسایی شدهاند (محمدیفـر و متـرجم،
 .)13۸4خا های نواحی پست و کنارة رودخانهها آبرفتی و حاصلخی ند و بهج دشـتهـای رسـوبی کنـارة رودخانـه سـایر
بخ های این دشت به صورت فالتها و ترا های فوقانی و ارتفاعات است .از نظر زیستمحیطی و پوش

گیاهی ،دامنـة

الوند و دشت همدان فاقد جنگل طبیعی است ،اما دامنههای استپی و خالی از جنگل الوند همواره دارای مراتـع غنـی ییالقـی
است و هنوز نی مورد استفادة عشایر است؛ این نوع شیوة معیشت مورد استفادة جوامع مس و سنگی نی بوده است.

تحلیلی دربارة اکوسیستم و جغرافیای طبیعی دشتهای کرانة شرقی الوند و نقش آن در ...

687

بررسیهای باستانشناسی در دشتهای مختلف کرانة شرقی الوند با سلسله بررسیهای باسـتانشناسـان اروپـاییـ
مطالعاتی در ن دیکی دشت همدان (سوینی1975 ،؛ هنریکسون)19۸۶ ،ـ آغاز میشود .از مطالعات باستانشناسـان ایرانـی
میتوان به مطالعة بهمن کارگر ( )13۶9اشاره کرد .از مطالعات اخیر بررسی باستانشناسی دشت بهار -همدان باید اشـاره
کرد به بررسی ایوکی (رحمانی) ( )1377و به اد بلمکی و عبا

مترجم ( 13۸۸الف) ،بررسی و شناسایی بخـ

مرکـ ی

شهرستان همدان بررسی و شناسایی باستانشناختی شهرستان بهار که تپههای مهم باسـتانی ماننـد تپـههـای تـازهکنـد،
مروان ،بهرامآباد ،چالنقی ،پیسا ،و تپههای جورقان در این حوزه ،با توجه به مطالعـات یادشـده ،عـدم حضـور آثـار از ادوار
نوسنگی و پی

از آن را تأیید می کنند و نشان از آغاز حیات انسانی از دورة مسوسنگ قدیم (بلمکی139۲ ،؛ تاجبخ

و

بلمکی )1393 ،و پس از آن در این دشت دارند.

دشت کبودرآهنگ
متوسط ارتفاع این دشت از سطح دریا  1۶74متر است (شکلهای  ۲و  .)3آبوهوای این دشت نیمهخشک سرد است ،بـا
متوسط بارندگی حدود  330میلیمتر و درجة حرارت متوسط  10.7درجة سانتیگراد .رودخانههای اصلی حوضة آبری این
دشت رودخانة دمق و طاسران است (منابع طبیعی و آبخی داری استان همدان .)۲4 :13۸9 ،نظری ارشد ( ،)13۸۶از منظـر
باستانشناختی ،بخ

گلتپه و مرک ی شهرستان کبودرآهنـگ را در دو فصـل مجـ ا و بـا  13۶اثـر باسـتانی بررسـی و

شناسایی کرده است و بلمکی ( )13۸۸در ادامة فصل سوم بخ

شیرینسو را با  53اثر باستانی بررسی و شناسایی کـرده

است؛ این بررسیها نشاندهندة فقدان آثـار ادوار نوسـنگی و قبـل از آن اسـت و بیـانگر آن اسـت کـه حیـات انسـانی و
شکلگیری جوامع انسانی در این منطقه از دورة مسوسنگ با تپـههـای ایسـتی بـالغ  ،IIIمتـرو  Iو  ،IIسـاریتپـه،
حسنتپه ،قویونتپه ،و  ...آغاز شده است (تاجبخ

و بلمکی.)۸ :1393 ،

دشت قهاوند
این دشت ،که در شرق همدان واقع است ،از سمت شمال به دشتهای رزن -فامنین و کبودرآهنگ ،از سـمت غـرب بـه
دشت همدان -بهار ،و از سمت شرق به استان مرک ی محدود میشود (شکلهای  ۲و  .)3رودخانة شسراء مهمترین جریان
آبی سطحی در دشت قهاوند است .آب این رودخانه شور است و هرچه به طرف شمال جریان مـییابـد ،بـر میـ ان آب و
شوری آن اضافه میشود .عالوه بر این رودخانه ،چنـد مسـیل و رودخانـة فصـلی دیگـر نیـ در دشـت قـرار دارد .بیشـتر
خا های این دشت آبرفتی است و از نظر تیدهای اصلی اراضی این دشت به سه بخ

تقسیم میشود .1 :دشـتهـای

دامنهای؛  .۲فالتها و ترا های فوقانی؛  .3ارتفاعات بلنـد (سـازمان جغرافیـایی نیروهـای مسـلح .)۲۲5 :13۸0 ،برخـی
پژوهشگران (مترجم13۸7 ،؛ بختیاری )13۸۸ ،به بررسی و شناسایی دشت قهاوند پرداختهاند و در مطالعات ایشان آثـاری
از ادوار نوسنگی و پی

از آن بهدست نیامده است .همچنین ،با کـاوش باسـتانشـناختی در تپـة «همـهکسـی» (ایـوکی

(رحمانی) ،)13۸3 ،حیات و شکلگیری جوامع انسانی از دورة مسوسنگ در دشت قهاوند آشکار شده است.
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دشت رزن -فامنین
دشت رزن -فامنین وسعتی بالغ بر  4000کیلومتر مربع دارد و ارتفاع متوسط آن  1۸30متر (در پستترین قسـمت 15۸۶
متر) از سطح دریاست (شکلهای  ۲و  .)3مهمترین جریان آب سطحی این دشت ب رگ رودخانـههـای خمیگـان ،رزن ،و
زهتران است که از سر شاخههای رودخانة سیمینهرود هستند و به صورت فصلی جریان دارد .بیشتر بخ های این دشـت
از فالتها و ترا های فوقانی و دشتهای دامنهای تشکیل شده است (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)۲33 :13۸0 ،؛
آبوهوای دشت رزن -فامنین نیمهخشک سرد است ،با متوسط بارندگی سالیانه  300میلیمتر و درجة حـرارت  11درجـة
سانتیگراد (منابع طبیعی و آبخی داری استان همدان ۲۶ : 13۸9 ،ـ  .)۲۸نخستین بار بهمن کارگر به بررسـی و شناسـایی
دشت رزن پرداخت ( .)13۶7بررسیهای باستانشناختی در بخ

مرک ی ،درج ین ،و سردرود (در مجموع با  ۸۶محوطـة

باستانی) این حوزه (محمدیفر و متـرجم 13۸7 ،و  )13۸9فقـدان ادوار نوسـنگی و پـی
مختلف مسوسنگ (با  9محوطه) و پس از آنرا روشن ساخته است که بر این اسا

از آن و حضـور آثـاری از ادوار

تفاوت بارزی بهلحـاخ عـدم وجـود

مرحلة نوسنگی در این حوزه ،با نواحی کرانة غربی کوه الوند دیده میشود .این دشت از منظر باستانشـناختی مـرز تقابـل
فرهنگهای زاگر

مرک ی (در کرانة غربی رشتهکوه الوند) و فالت مرک ی ایران (در کرانة شرقی رشتهکوه الوند) اسـت

و دربرگیرندة منطقهای ب رگ در دشتهای دامنة شرقی الوندکوه تا ابتدای مرزهـای فرهنگـی فـالت مرکـ ی ایـران در
استان ق وین است و به نوعی مرک ثقل تالقی انواع فرهنگهای تاریخی فـالت ایـران در ادوار مختلـف اسـتـ از دورة
نوسنگی تا ادوار دیگر (مانند دورة مسوسنگ ،با حضور فرهنگ دالما و یانیق در شرق الوند و فرهنگ سفالجی در غـرب
الوند) .از آنجا که این منطقه در برهههای زمانیِ یادشده همواره منطقهای غنی از نظر دادههای باستانشناسـی بـوده و در
تقابل با امپریالی مهای فرهنگی بوده ،به سبب شرایط سوقالجیشی ،راههای ارتباطی بین دیوارة بـ رگ زاگـر

مرکـ ی

(شرق و غرب ایران) را در بر گرفتـه اسـت .ایـن حـوزه در دورة «نوسـنگی بـا سـفال» مـرز تقابـل و تالقـی فرهنگـیـ
فرهنگهای فالت مرک ی از شرق (با فرهنگهای چشمهعلی ،سیلک ،و  ،)...غرب و زاگر

مرک ی (بـا فرهنـگهـای

آسیاب ،گنجدرّه ،سهگابی ،سراب ،در نواحی و جنـوبیتـر در گـوران ،تپـة عبدالحسـین ،و  ،)...و شـمال غـرب ایـران (بـا
فرهنگهای دالما و )...ـ را با دامنههای نفوذ فرهنگهای یادشده در این منطقه بهخوبی نشان داده است.
طی مطالعات باستانشناختی در دشتهای کرانة شرقی زاگر

مرک ی (دامنههای شرقی رشتهکوه الونـد در دشـت

رزن -فامنین) مشخص میشود که دامنههای نفوذ فرهنگهای نوسنگی با سفال فالت مرک ی تـا ایـن حـوزه در غـرب
ایران ادامه داشته و میتوان گفت دشتهای مرتفع کرانة رشتهکوه الوند جداکنندة فرهنگهای نوسنگی با سفال (غـرب و
شرق) ایران در این منطقه بوده است ،زیرا حضور سفالهایی از فرهنگهای نوسنگی فالت مرک ی ایران (سفال نوسنگی
نوع سیلک و چشمهعلی) در دشت رزن -فامنین نشاندهندة حضور و دامنة حرکت این فرهنـگ تـا ایـن منطقـه بـوده و
دیوارة ب رگ الوند مان ِع عبور این فرهنگ به غرب الونـد شـده اسـت؛ ایـن ادعـا نیـ بـا حضـور فرهنـگهـای نوسـنگی
زاگر (مرک ی)نشینان غرب ایران مانند محوطههای آسیاب ،گنجدرّه ،و سراب شناسایی شده است؛ با توجه به مطالعـات
اخیر ،نفوذ این فرهنگها به کرانههای غربی الوند در کنگاور و هرسین تا نهاوند بوده و در مالیر (با سفال خطـی سـراب)
متوقف شده و بههیچوجه در کرانة شرقی رشتهکوه الوند نشانة این فرهنگها شناسایی نشده است.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوه

حاضرـ با بررسی و تعاریف صورتگرفته از جغرافیا ،اکوسیستم ،و ئومرفولو ی در زاگر

مرک ی و به طور

اخص کرانة شرقی رشتهکوه الوندـ با رویکردی باستانشناختی ،در دو نکتة اساسی و مهم قابل جمعبندی است :نخسـت،
از منظر اکوسیستم (پوش

گیاهی و جانوری) :اکوسیستم هـر منطقـه وابسـتگی بسـیار زیـادی بـه جغرافیـای طبیعـی و

آبوهوایی آن منطقه دارد .با بررسی و مطالعه مشخص شد که دو کرانة غربی و شـرقی الونـد از نظـر جغرافیـایی اقلـیم
متفاوتی دارند ،زیرا در کرانة غربی با حضور دشتهای فرسایشی و فراهمآمدنِ تجمع رسوبات و دشـتهـای حاصـلخیـ
جلگهای در میانة درّهها ،و با پوش

گیاهی و جانوریِ مساعد شرایط مناسبی برای حضور جوامع اولیـه (حضـور گسـتردة

آثاری از جوامع غارنشینی و روستانشینی آغازین) فراهم آمده؛ این عوامل همگی بـه صـورت یـک رشـته محـدودههـای
زیستی با قابلیت ویژه فرصتهای تازهای را برای این جوامع انسانی مهیا کـرده اسـت .امـا ،بـا مطالعـات انجـامیافتـه در
محدودة مجموعه دشتهای کرانة شرقی رشتهکوه الوند هیچگونه گ ارشی دربارة حضور ادواری از پارینهسنگی و نوسنگی
منتشر نشده است .در این جستار ،مهـمتـرین عامـلِ عـدم جـذب عبـارت اسـت از :ضـعف اقلـیم و جغرافیـایِ نامناسـب
زیستمحیطی طبیعی در کرانة شرقی الوند با درجة ارتفاع باالی منطقهـ که دشتهای این حـوزه بـاالتر از  1500متـر از
سطح دریاست (متوسط ارتفاع  1700متر از سطح دریا) .این کرانه ،به سبب برخورداری از شیبهـا و کـوههـا ،فاقـدِ یـک
محیط طبیعی و اراضی جلگهای و نی فاقد اراضی مناسب برای کشاورزی (بهویژه در عصر نوسنگی) بوده است .عالوه بـر
مسائل فوق ،باید تصور کرد که مناطق شرقی زاگر

مرک ی ،از جمله کرانة شرقی رشتهکوه الوند (دشتهـای همـدان-

بهار ،قهاوند ،کبودرآهنگ ،و رزن -فامنین) ،دارای اقلیمی سرد و خشک (مشابه آبوهوای دریا جوان) ،قابلیتی پـایین ،و
دامنههای استپی و مناطق پستتر مانند کرانة غربی رشتهکوه الوند (دشتهای مالیر ،نهاوند ،کنگاور ،هرسین ،و )...اسـت
و از قابلیتی بسیار برای شکلگیری استقرارهای پی نوسنگی و نوسنگی ،که همزمان با دورة آبوهـوای هولوسـن بـوده،
برخوردارند .دوم ،از منظر ئومرفولو ی (تشکیالت زمینریختشناسی) :به نظر میرسد علت این پدیده را با ذکر دو نکتـه
بتوان بررسی کرد :نخست ،تشکیالت زمینشناسی ،عمده دشتهای مورد پـژوه
برخالف زاگر

یادشـده ،بـهویـژه رشـتهکـوه الونـد،

مرتفع از نوع تشکیالت گرانیتی است که امکان تشکیل غارها و پناهگاههای کارسـتیک در آن ممکـن و

میسر نبوده است .بنابراین ،در صورت استقرار این گروه هـای انسـانی حـداقل بـه صـورت فصـلی در منطقـه بایسـتی در
مکانهای روباز بوده باشد که اغلب این مکانها به واسطة رسوبات جـوان اواخـر پلـیایستوسـن و دورة هولوسـن کـامالً
پوشیده شده است .سوم ،باید به نظریة مک دونالد 1در باب ارتفاعات کرانة شرقی زاگر

مرک ی توجه کرد .دربارة فقدان

استقرارگاههایی از دوران نوسنگی در دشتهای مرتفع کرانة شرقی الوند ،مک دونالد بر آن است که ارتفاع متوسط بیشـتر
این بخ  ،نسبت به بخ

غربی ،شدت برودت و طول دورة سرمای بیشتری را به همراه داشته است .بنابراین ،تـا دوران

مسوسنگ و پیشرفت تکنیکهای معماری برای غلبه بر شرایط زیستی ،امکان استقرار بشر و استفاده از منـابع آن میسـر
نبوده است؛ این مهم فقط از دورة مس و سـنگ بـه بعـد اتفـاق افتـاده اسـت (اسـتقرارهای کرانـة شـرقی الونـد از دورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. M. Macdonald
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مسوسنگ قدیم آغاز شده و خود این فرضیه را اثبات کردهاند) .بنابراین ،این دلیل ممکن است عامل مؤثری بـوده باشـد
در جهت عدم استقرارهای دوران پی

از نوسنگی و نوسنگی با توجه به سردتربودن منطقه در کرانة شرقی الونـد .امـا ،از

منظر مواد خام صنایع سنگی نی  ،با توجه به توصیف ترکیب کانیشناسی و قرارگیری کرانة شرقی الوند و بخ

عظیمـی

از استان همدان در منطقة ایرانید (و عدم حضور برونزدهایی از سنگ چـرت) ،ضـعف و کمبـود مـواد خـام بـرای تولیـد
اب ارهای مورد نیاز صنایع سنگی جوامع سنگ (پارینهسنگی و نوسنگی) را رقم زده است؛ این مسئله نی دلیل مهمی بـوده
است برای عدم حضور جوامع ادوار مختلف سنگ.
سخن آخر ،جغرافیای طبیعی هر منطقه مهمترین عامل شکلگیری فرهنگ و تمدن آن منطقه بهشمار میآید؛ ایـن
موضوع خا ِ باستانشناسی است .در مطالعات باستانشناسی ،برای یافتن هر گونه پاسخ و توضیح دربارة جـذب و عـدم
جذب زیستگاههایی از جوامع اولیه در یک حوزة جغرافیایی ،باید به همة عوامل و فاکتورها توجه کرد .بنابراین ،با در نظـر
گرفتنِ فقدان شواهد باستانشناسی در کرانة شرقی الوند از جوامع اولیه (نوسنگی و قبل از آن) ،توجـه بـه نقـ

عوامـل

جغرافیای طبیعی در پاسخ به سؤاالت ضروری است.

منابع
اذکایی ،پ .)13۸0( .همداننامه (بیست گفتار دربارة مادستان) ،همدان :نشر مادستان ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
امیری ،م .)13۸1( .نق

جغرافیای زیستمحیطی در شکلگیری فرهنگهای پی

از تاریخ جلگة مرودشت ،مجلة اثر 33 ،و  30۸ :34ـ .31۸

اهلرز ،اِ .)13۶5( .ایران :مبانی کشورشناسی جغرافیایی ،ج  ،1جغرافیای طبیعی ،ترجمة محمدتقی رهنمایی ،تهران :مؤسسة جغرافیـای طبیعـی و
کارتوگرافی سحاب.
ایوکی (رحمانی) ،ا .)1377( .گ ارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستانشناختی شهرستان بهار ،آرشیو سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی و
گردشگری استان همدان (منتشر نشده).
ایوکی (رحمانی) ،ا .)13۸3( .گ ارش توصیفی عملیات الیهشناختی تپة باستانی همهکسی قهاوند ،آرشیو سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی،
و گردشگری استان همدان (منتشر نشده).

بختیاری ،ذ .)13۸۸( .بررسی ،شناسایی ،و مستندسازی آثار باستانی شهرستان همدان -بخ

قهاوند (شراء) و فامنین ،ج  1و  ،۲آرشیو ادارة کـل

میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،و گردشگری استان همدان( 13۸۸ ،منتشر نشده).
بختیاری ،ذ.؛ بیرانوند ،م .و رنجبران ،م .)1393( .شرحی کوتاه بر نویافتههای نخستین جوامع روستانشینی آغازین (نوسنگی جدید) دشـت مالیـر
(با محوریت مطالعة سفالینههای حاصل از بررسی و شناسایی سطحی بخ

(در پاسداشت مهند

سامن) در :مجموعه مقاالت همای

باستانشناسی مالیر

ابراهیم حیدری)  ،گردآورنده :علـی خاکسـار ،اسـماعیل رحمـانی ،سـازمان میـراث فرهنگـی ،صـنایع دسـتی ،و

گردشگری استان همدان.

بلمکی .ب .و مترجم .ع 13۸۸( .الف) .گ ارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستانشناختی شهرستان کبودرآهنگ (بخ

شـیرینسـو) ،سـازمان

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان (منتشر نشده).
بلمکی .ب .و مترجم .ع 13۸۸( .ب) .گ ارش مقدماتی بررسی و شناسایی باستانشناختی شهرستان بهار ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دسـتی
و گردشگری استان همدان (منتشر نشده).
بلمکی ،ب .)139۲( .گاهنگاری نسبی دشت همدان (پسکرانههای شمالی کوه الوند) از ه ارة پنجم تا دوران میانی ه ارة سوم پـی

از مـیالد،
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در :مجموعه مقاالت باستانشناسی و تاریخ همدان به مناسبت یکصدمین سالگرد کاوش در همدان ،به کوش

علی هژبـری ،تهـران:

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
تاجبخ  ،ر .و بلمکی ،ب .)1393( .تحلیل الگوهای استقراری و حوزة گیرش محوطههای عصر مس سنگی واقع در اطراف الونـد در ارتبـاط بـا
تشابهات منطقهای و فرامنطقهای ،نشریة مطالعات باستانشناسی 1 :)1(۶ ،ـ .19
جکسن ،و .ا .و .)13۶9( .سفرنامة جکسن (ایران درگذشته و حال) ،ترجمة منوچهر امیری و فریدون بدرهای ،تهران :خوارزمی.
جهانپور ،ع .)1379( .دیدنیهای همدان (نگاهی به آثار باستانی ،تاریخی و دیدنیهای طبیعی همدان) ،همدان :نشر فنآوران.
جهانپور ،ع .)13۸9( .شکوه الوند :بررسی جغرافیای تاریخی و فرهنگی مردمی الوندکوه ،چ  ،۲همدان :برکت.

چوبک ،ح .و کیانی ،م.ی .)13۸3( .حوزة جغرافیایی -فرهنگی جازموریان در بررسیهای باستانشناسی ایران ،فصـلنامة مـدر

علـوم انسـانی،

 31 :)4(۸ـ .۶7
حصاری ،م .)13۸9( .گ ارش فصل دوم کاوش نجات بخشی در محوطة نوسنگی بیسفال چیاسب شرقی ،سد سیمره ،پژوهشکدة باستانشناسـی
(منتشر نشده).
دارابی ،ح 13۸۸( .الف) .دریا جوان و نوسنگیشدن غرب ایران ،مجلة باستانپژوه ۶3 :)1۸(1۲ ،ـ .71
دارابی ،ح 13۸۸( .ب) .گ ارش فصـل اول کـاوش نجـاتبخشـی در محوطـة نوسـنگی بـی سـفال چیاسـب شـرقی ،سـد سـیمره ،پژوهشـکدة
باستانشناسی (منتشر نشده).
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ( .)13۸0فرهنگ جغرافیایی شهرستانهای کشور (شهرستان همدان) ،تهـران :انتشـارات سـازمان جغرافیـایی
نیروهای مسلح.
سالنامة آماری استان همدان ( .)13۸4سازمان مدیریت و برنامهری ی استان همدان ،معاونت آمار و اطالعات ،چاپخانة فردوسی.
شریفی ،م .)13۸4( .پیچیدگی استقراری زاگر

در اواخر پلیستوسن و اوایل هولوسن ،مجلة اثر 3۸ ،و  34۶ :39ـ .355

ق وینی ،ز.ب.م.م .)1373( .آثارالبالد و اخبارالعباد ،با ترجمه و اضافات :جهانگیر میرزا قاجار ،تصحیح میرهاشم محدث ،تهران :امیرکبیر.
کارگر ،ب .)13۶7( .بررسی دشت رزن با همکاری میراث فرهنگی استان همدان ،در ادامة بررسیهای ادامه دار آذربایجان تا همدان ،کتابخانـه و
مرک آرشیو اسناد میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان.
کارگر ،ب .)13۶9( .گ ارش بررسی و گمانهزنی در همدان ،آرشیو میراث فرهنگی استان همدان (منتشر نشده).

 -کالر  ،گ )1379( .جهان پی

از تاریخ از دیدگاهی نو ،ترجمة باجالن فرخی ،انتشارات دنیای مادر.

گروسین ،هـ .)13۸3( .جغرافیای تاریخی و ،...زیستگاههای درّهای الوند (بخ
مرادبیک) ،درّة تبنابر (درّة عبا آباد -گنجنامه) ،همدان :شهر اندیشه.

نخست) ،درّة ماوشـانرود (درّة امـام ادهکـوه ،درّة الوسـجرد (درّة

محمدیفر ،ی .و مترجم ،ع ،)13۸4( .پرو ه بررسی و شناسایی باستانشناختی بخ

مرک ی همدان ،آرشیو ادارة کل میـراث فرهنگـی ،صـنایع

دستی و گردشگری استان همدان (منتشرنشده).

محمدیفر ،ی .و مترجم ،ع .)13۸7( .بررسی و شناسایی و مستندسازی آثار باستانی بخـ

مرکـ ی شهرسـتان رزن ،آرشـیو ادارة کـل میـراث

فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان (منتشر نشده).

محمدیفر ،ی .و مترجم ،ع .)13۸9( .بررسی و شناسایی و مستندنگاری آثار باستانی بخ

درج ین و سردرود شهرستان رزن ،آرشـیو ادارة کـل

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان (منتشر نشده).

معینوزیری ،ح .و بهاریفر ،ع .ا .)137۶( .بررسی پروتولیت سنگهای دگرگونی منطقة همدان ،اولـین همـای
تهران :انجمن زمینشناسی ایران (.)http://www.civilica.com

انجمـن زمـینشناسـی ایـران،
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 زمینباسـتانشناسـی سـکونتگاههـای پـی.) الف1394( . ح، و احمدپور. ر،؛ یوسفی زشک. ا،؛ نوید فر.

،؛ زمان اده. م،مقصودی

.1۶4  ـ149 :)۲(7 ، مجلة مطالعات باستانشناسی،) تپة میمنتآباد:استفاده از روش میکرومرفولو ی (مطالعة موردی
از

 بررسی زمینباستانشناسی محوطة پـی.) ب1394( . ح، مجتبی و احمدپور،؛ یمانی. ر،؛ یوسفی زشک. ا،؛ اهدایی.

،؛ زمان اده. م،مقصودی

.1۲3  ـ113 :)۲(1 ، فصلنامة کواترنری ایران،تاریخ چالتاسیان در مخروطافکنة جاجرود با استفاده از تکنیک میکرومرفولو ی
 سـازمان، وزارت جهـاد کشـاورزی،) سیمای منابع طبیعی و آبخی داری استان همدان (کتابچـه.)13۸9( منابع طبیعی و آبخی داری استان همدان
. همدان، ادارة کل منابع طبیعی و آبخی داری استان همدان، و آبخی داری کشور، مراتع،جنگلها
 ادارة کـل،گلتپه و مرک ی شهرسـتان کبودرآهنـگ

 گ ارش فصل اول و دوم بررسی و شناسایی باستانشناختی بخ.)13۸۶( . ر،نظری ارشد
.) و گردشگری استان همدان (منتشر نشده، صنایع دستی،میراث فرهنگی

، صنایع دسـتی، آرشیو ادارة کل میراث فرهنگی، بررسی و شناسایی مستندسازی تکمیلی آثار باستانی شهرستان همدان.)1391( . ر،نظری ارشد
.)و گردشگری استان همدان (منتشر نشده
،  ترجمة اکبر پورفرج و احمد چـایچی امیرخیـ.از میالد

 از حدود هشت ه ار تا دو ه ار پی، گاهنگاری ایران،)13۸۲( . د. ر، و دایسون. م،ویت
. چاپ اول،انتشارات نسل باران
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