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 چکیده:
شمال غرب ایران که در موقعیت خاص جغرافیایي و استراتژیكي قررار گرفتره اسرتا دارای منراوه کوهسرتاني      

های کوچک و های دایمي و فصليا دریاچهرودخانهمنابع آبي فراوانا ا و حاصلخیز های وسیعمختلف و همچنین دشت

های توانسته محل پذیرش گروهبزرگ و دسترسي به دریا از سمت شرق شمال غرب و شرایط آب و هوایي متفاوتا مي

مختلف انساني در وول تاریخ بخصوص عصرآهن در جای جای خود باشد. از آنجا کره شررق شرمال غررب ایرران مري      

انسته معبر و گذرگاه اقوام شمالي و مهاجر و مهاجم به فالت مرکزی و بین النهرین در وول هزاران سرال باشردا در   تو

ای شردت گرفرت. در   هرای  قرومي و قبیلره   اواخر عصر مفرغ متاخر و شروع عصر آهن در شمال غرب ایرانا جابجرایي 

بیعي در این حوزها برخوردهای زیرادی برین اقروام    همین راستا و به اقتضای شرایط زیست محیطيا و کمبود منابع و

هرا  های اقماری در اوررا  آن مختلف بومي و کوچرو روی داد. نتیجه این برخوردها به وجود آمدن قالع مرکزی و قلعه

بود. در این پژوهشا با  توجه به مطالعات صورت گرفته در بخش شرقي شمال غرب ایران و همچنین بررسري میرداني   

های مرکزی و اقماری حوزه رود مشگین چایي مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش نشان اختيا قلعهباستان شن

یرابي بره بهتررین    دهد که در عصر مفرغ متاخر و آهن این حوزها برخوردهای زیادی بین اقوام مختلف بررای دسرت  مي

ان جایگاهي برای حفاظت از مردم و همچنرین  های مرکزی به عنومكان برای سكونت روی داده است. در این امرا قلعه

مرو این مراکرز را بره عهرده    های اقماری وظیفه حفظ حدود و قلهای مردمي ایفای نقش کرده و قلعهسازماندهي گروه

 کردند.و از ورود اقوام جدید جلوگیری ميداشتند 
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 مقدمه   -1-1

سراختارهای فرهنر     با پایان دوره مفرغ و شروع عصر آهن از نظر فرهنگي مرحله جدیدی در ایرران شرروع شرد کره    

دوره آهرن یكري از مهمتررین ادوار فرهنگري ایرران       .(38:1303)والیي؛مردم ساکن ایران را دگرگون ساخت مادی و معنوی

یک فرهن  همگروني در   است که مناوه وسیعي از شمال شرق و فالت مرکزی و شمال غرب و غرب ایران را تحت سیطرها

جتماعي و سیاسري در فرالت   ا اقتصادیا ه شاهد ظهور تحوالت چشمگیر فرهنگيادر این دور .(0:1308آورده است)پورفرج؛

تحرروالت عصررر آهررن در فررالت ایررران برره صررورت نرراهمگون و نررا مترروازن ر  داده  .(31:1309باشرریم)مظاهری؛ایررران مرري

برخورداراست. گاهنگراری  ای شناختي عصر آهن شمال غرب ایران از جایگاه ویژهمطالعات باستان(. 423:1354است.)والیي؛

شررق آنراوولي و شرمال برین      غرب ایران در این وضعیت به نحو بهتری با گاهنگراری منراوه قفقرازا   شناختي شمالباستان

غررب ایرران   تررین پیونردها را برا شرمال    ی اول ق.م. نزدیرک مناوقي که در هزاره سوم تا اوایل هزاره یابد.النهرین تطابه مي

 12یرا 19دینخا تپها فرهن  عصر مفرغ در سده  IIIدر تپه حسنلو و دوره  v با آغاز دوره (ا9:1351؛ون)صدرائي اعلی داشتند

قرمرز   -های ترک رنر  خاکسرتری و یرا نرارنجي     ی جدیدی داد که مشخصه آن سفالینهق.م جای خود را به فرهن  آشكارا

  Iجدید را فرهن  سفال خاکستری غربي قدیم خواند و سپس دایسرون آن را عصرر آهرن    غدار بود ابتدا یان  این فرهن دا

کره برا   های باستاني شمال غربا غرب و مرکز ایران نشران داد  حفریات به عمل آمده در محووه .(33:1303نامید)ماسكارال؛

-. آگاهیهرای باسرتان  (39:1302بر؛)رههای استقراری بوقوع پیوسته اسرت ای در معماری مكانآغاز عصر آهن تغییرات عمده

ر ایرن میرانا توجره    های ایرن دوره اسرتوار اسرت و د   پایه کاوش در گورستان شناختي ما از عصر آهن ایران تا حد زیادی بر

هرای اولیره در حسرنلو    . کاوش(09قراری نشده است)علي بیگياخسروی؛بي تا:های استهای ارزشمند محووهچنداني به داده

تر عصر مفرغ   قدیميها از فرهنیژه در شكل و تزیین سطحي سفالینهن  عصر آهن از برخي جنبه هاا بونشان داد که فره

هرای عصرر   ر دینخا معماریا تردفین و سرفالینه  د های بعدی در دینخا تپه این تمایز را آشكاراتر ساخت.متمایز است کاوش
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اند معتقدند کره  وهشگراني که شواهد را بررسي کردهبه دست آمده تمامي پژ  Iعصر آهن های دوره بعدا مفرغ در کنار یافته

تمررایز مررذکور نشرران دهنررده تغییررر ناگهرراني و بنیررادیني در فرهنرر  و آغرراز جدیرردی در ترراریخ ایررن منطقرره             

و  لهرای اردبیر  توسط رضا رضالو در اسرتان  1304تا 1305هایي که در وي سال های . در بررسي(33:1303است)ماسكارال؛

ناسایي گردید که ها پراکنده شده بود شورت گسترده در جای جای این استانهای که به صآذربایجان شرقي انجام شد قلعه

هرا وجرود   باشرند.از جملره ایرن ویژگري    هرای مشرترک مري   معماری و آثار سطحي دارای ویژگري  ها از نظراکثریت این قلعه

شرواهد   .(4:1303)رضرالو؛ چین مدور در کنار این قلعره هاست  با سن  گورستاني متشكل از گورهای چهار چینه خر سنگي

های عصر آهن پیرامون دریاچه ارومیه نره تنهرا درونرزا برودها بلكره بره       ان داده است که سنتشناختي تا به امروز نشباستان

مساکن گروهي حصرار دار از  در ایرانا ایجاد  .(1:1351؛)آجرلو و عسگر پور از منطقه نخجوان فراتر نرفته استسوی شمالا 

سه هزار سال قبل از میالد با ورحها و نقشه های مختلف آغاز شده است. نمونه این گونه قالع در بلور آباد واقرع در حاشریه   

. آذربایجران  (135:1303دشت شمالي روستای قره ضیاء الدین آذربایجان به دست آمده و نقشه برداری شرده  اسرت)کیاني؛  

 (2:1303های تاریخي دارد)خاماچي؛هایا قلعهزمینبیشتر از سایر سر

و همچنرین   های پیش از تاریخ ایران است که گاهنگاری دقیه و علميعصرآهن ایران به عنوان یكي از مهمترین دوره

هرای پریش از   تواند تاثیر زیادی در شرناخت فرهنر  و تمردن   ميبویژه در شمال غرب ایران آن  مطالعه الگوهای استقراربي

هرای اسرتقراری و   تواند در زمینره های استقراری این دوره با گاهنگاری دقیه ميتاریخ داشته باشد. همچنین قلعه و محووه

در این زمینه قلعه بزرگ قزیل قیه  شناسان قرار دهد.مدل سكونت این دوره اوالعات زیادی در اختیار پژوهشگران و باستان

توانرد نقرش مهمري در ارائره گاهنگراری      شمال غرب ایران قرارداردا مي در قسمت شرقهای اقماری با توجه به اینكه و قلعه

-مشكینهای اقماری آن در اورا  حوزه رود جدید عصرآهن ایران داشته باشد. با توجه به اینكه این محووه و احتماال قلعه

و چای به نتایج مهمي در زمینه گاهنگراری  توان با مطالعه و بررسي الگوهای استقراری حوزه رود مشكینچای قرار داردا مي

 روشن نمود.دوران پیش از تاریخ را  های اجتماعيو قسمتي از ساختار عصر آهن دست پیداکرد.های استقراری شناخت الگو

 بیان مساله و فرضیات: -1-2

 های( پژوهش:سؤال )سؤال-الف

 چگونه بوده است.های عصر آهن در حوزه مشكین چای الگوی استقراری محووه -1

 های اقماری دوره فوق چگونه بوده است.گیری قلعهوضعیت قرار -4

 های اقماری چه بوده است.کاربرد قلعه -3
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 توان چنین جواب داد:با توجه به مطالعات انجام شده به سواالت باال مي

آهن در این حوزه مبتني بر چای الگوهای استقراری عصر های به عمل آماده در حوزه رود مشكینوبه بررسي-1       

های اقماری آن بوده استا که زمان حساس و در های مرکزی همچون قلعه بزرگ قزیل قیه و قلعهاستقرار در درون قلعه

های های اقماری هم به عنوان قلعهمواقع جن  با اقوام مهاجر و مهاجم ساکنان منطقه در قلعه مرکزی جمع شدها و از قلعه

 کردند.ه از مواضع سیاسي حاکمان قلعه مرکزی دفاع مينظامي و دفاعي ک

های مرکزی و های اقماری به فواصل نامشخص در پیرامون قلعهبا توجه به مطالعات انجام شده معین شد که قلعه -4

لط به توانسته مسها که به صورت وبیعي ميهایي در کنار رودخانهها و همچنین در مناوقي از کوهدر وول مسیر رودخانه

-اند ساخته شدهمحیطي بودههای زیستهایي  که دارای پتانسیلهای وبیعي دفاعي باشند و مسیرمنطقه و دارای قابلیت

 باشد.گون چكن کوچک و قلعه آوچ مي های اقماری دلیكلي داشاکول تپها مونجوقلي تپها بویوک تپهاانداکه شامل قلعه

اندا های خاص دفاعي و استراتژیكي ساخته شدههای اقماری که در موقعیتها و مساحت کم قلعهبا توجه به ویژگي-3

اند. و از آن به عنوان قلعه دفاعي و نظامي استفاده مرکزی ایجاد گردیدهنظور حفاظت از حدود و ثغور قلعه ها به ماین قلعه

آبي که آب ساکنان منطقه را تامین  هایهای حاصلخیز و چشمهای در دفاع از مراتع و دشتشده که نقش تعیین کنندهمي

کرده و همچنین از واحدهای تولیدی و صنعتي که خارج از قلعه مرکزی بودندا داشته است. در واقع یک ساختار مي

حكومت سیاسي که در اواخر دوره مفرغ متاخر و عصر آهن حاکمان آن بر پای الگوهای استقراری از مرکز حكومتي خود در  

 کردند.هاجم حفاظت ميبرابر هر گونه ت

 های( پژوهش:فرضیه )فرضیه-ب 

های مرکزی همچون در عصر آهن الگوی استقراری در حوزه رود مشكین چای مبتني بر استقرار در درون قلعه -1

 های اقماری بوده است.قزیل قیه بزرگ و قلعه

  های مرکزی قرار گرفته است.های اقماری به فواصل مشخص در پیرامون قلعهقلعه -4

 اند.های مرکزی ایجاد گردیدههای اقماری به منظور حفاظت از حدود و ثغور قلعهقلعه -3

 هدف )اهداف(پژوهش: -1-3

 چایحووه های عصر آهن حوزه رود مشكینمطالعه الگوهای استقراری م -1

 های مرکزیهای اقماری و قلعهطالعه الگوهای پراکنش فضایي قلعهم -4

 هاهای اقماری آنقلعه مرکزی وهای مطالعه عملكرد قلعه -3



5 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش :  -1-4

های بسیار مهم در جهت شناخت دوران پیش از تاریخ است . لذا الزم است با مطالعه بیشرتر در  عصر آهن یكي از دوره

و الگوهای استقراری کره همانرا اسرتقرار     هایي در مورد گاهنگاریزمینه عصر آهن در شرق شمال غرب ایران بتوان به سوال

های باستاني مختلرف  جواب دادها و به زوایای جدیدی از این دوره با بررسي و مطالعه مكان این عصر بوده یهادرون قلعهدر 

 در این منطقه رسید.
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    فصل دوم:

 موقعیت جغرافیایی مشگین شهر
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 مشگین شهروقعیت جغرافیایی م -2-1

 شهرستان مشکین شهر -2-1-1

ثانیره عررش شرمالي واقرع      32دقیقره و   43دجره و   30ثانیه وول شرقي و  0دقیقه و  1درجه و  20شهر در مشكین

شهر در ناحیه مرکزی اسرتان اردبیرل   شهرستان مشكین(. 1305:38)موسوی؛  متر است 1038فاع آن از سطح دریا شدها ارت

کیلررومتری ازمرکررز اسررتان قررراردارد    29شررهر و در فاصررله  نفرررا برره مرکزیررت شررهر مشرركین    142252باجمعیررت 

کیلرومتر مربرع در شرمال غررب ایرران در قسرمت شرقي         0/3319شهر با وسرعت  شهرستان مشكین(. 1322:487)کیانيا

قع شده است. این شهرستان از ور  شمالا به شهرستان گرمي و اهرا از ور  آذبایجان و در ناحیه مرکزی استان اردبیل وا

و هرریس   رمشرقا به جمهوری آذربایجانا از ور  جنوبا به شهرستان اردبیل و سراب و از ور  مغرب بره شهرسرتان اهر   

ر تراریخ اسرالم ا   هرایي د نام قدیمي و اصلي این شهر خیاو اسرت شرهر خیراو در دوره    (.1300:33)موسوی؛  شودمحدود مي

نامیدند. وراوی یا اورامي محل تولرد  میمند نام داشته و در روزگار سلجوقیان و اتابكان آذربایجان آن را اورامي و یا وراوی مي

م کره  594/1292نامره در قررن ششرم هجرری قمرری بروده اسرت. در سرال        سعدالدین وراویني دانشمند و مترجم مرزبان

تصر  کرده بودا یكي از امیران گرجي بیشگینا این شهر را به نام خودنام گذاری کررد. ایرن    گرجستان این بخش از ایران را

خورشریدیا بره    1315نام که بعدها توسط مردم محل به صورت مشكین تلفظ مي شد. دردوره حكومرت رضاشراه درسرال   

ستانا مشكین یا پیشگین بوده )منسروب بره پیشرگین برن     نام قدیم این شهر .(900:1354)کیاني؛شهر تغییر یافت مشكین

محمد از ملوک اهر و اتابكان آذربایجان( ولي تناوبا نام خیاو و مشكین گرفته و امروزه به هر دو نرام شرهرت دارد )موسروی؛    

مرین سرب    بوده و در ایام حكمراني گرجي حاکم این دیار پیشگین بروده کره بره ه   « وراوی»(. نام اولیه این شهر 1300:30

معررو   « خیو»که در گویش محلي به « خیاو»پیشگین عنوان شده و بعدها به مشكین تبدیل شده است و با عنوان دیگری 
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مشكین که هفت ناحیه و قصبه از توابع آن است.به سب  قرار گرفتن در جنروب  (. 1308:42گردد )پورایمان؛ است تلفظ مي

 (489:1351مایل است و آبهایش از آن کوه تامین مي گردد.)جوادی قوزلو؛ کوه سیالن)سبالن(ا هوایش به عفونت و سردی

نویسد: چون محمدبن مولف کتاب زینه المجالس این منطقه را ملوک پیشگین خوانده و در وجه تسمیه آن مي  

مالا پیشگین به پیشگین گرجي درزمان اتابكان آذربایجان حاکم اینجا بوده به نام او معرو  گشته و در نتیجه کثرت استع

مشكین تبدیل گشته که امروزه به دو نام خیاو و مشكین شهرت دارد. حمداهلل مستوفي درکتاب نزهه القلوب پیشگین را در 

بوده که جزء تومان پیشگین  داندا که دارای هفت شهر پیشگینا خیاوا انارا ارجاقا اهرا تكلفه و کلیبرمي« وراوی»اصل 

  .(900:1354)کیاني؛بودند

های صفویه بویژه در زمان شیخ جنید و فرزندش شیخ حیدرا در دوره حكومت آق قویونلو و قره قویونلو و اوایل نهضت

این شهر از رونه و اهمیت خاصي برخوردار بوده و خود شیخ حیدر مدتي حاکم و والي شهر خیاو و مغان بوده است. دردوره 

و روس این شهر از مراکز استقرار لشكریان عباس میرزا بوده است. ساله ایران  13های قاجاریه بخصوص در زمان جن 

مدتي پس از عباس میرزا درآذربایجانا خیاو توجه ایالت شاهسون را که در شر  قدرت گرفته بودندا جل  کرد. ییالق 

و غارت شروع شد.  تر شد و خیاو را مثل حلقه در میان گرفت. سپس کشتارها در دامنه ساواالن رفته رفته گستردهشاهسون

شهر شد ها این وضع ادامه داشت تا سرانجام در زمان ناصرالدین شاها حاکمي به نام حسنعلي خان جنرال وارد مشكینمدت

با آغاز مبارزات مردم در راه کس  مشروویتا روسیه تزاری هرج و مرج  .(900:1354)کیاني؛ها پایان دادو به شرارت

گر های عصیانو صرفه خود ندید و به درخواست حكومت وقتا در صدد سرکوب وایفه های شاهسون را به صالحوایفه

« دالما چو  » از اردبیل و « مدداو  » شاهسون برآمد. چهار لشگر روسي از چهار ور  به سوی خیاو حرکت کردند. ژنرال

تسلیم کردند. سپس همه دارایي  از تبریزا ووایف شاهسون را محاصره  و پس از زد وخوردهای شدیدا آنان را وادار به

یا سال «بولگي ایلي»ها به دهندا که در میان شاهسونشاهسون تقسیم شد. این سال را ایالت مبدا و ماخذ تاریخي قرار مي

سال حكومت رضا  29خواهانا سر کوبي اشرار در مدت تقسیم مشهور است. از وقایع مهم خیاو  میتوان پیروزی مشرووه

 .(900:1354)کیاني؛شمسي را نام برد 1327و 1225شهر و قحطي در سالایر در مشكینخانيا اسكان عش

های ماقبل تاریخ و ها و اماکن تاریخي زیادی از ادوار تمدنهاا قلعهشهر به لحاظ موقعیت وبیعي خود تپهمشكین

تاریخ در محدوده کناره رودخانه  های ماقبلای آثار تمدن انسانادوار تاریخي قبل و بعد از اسالم از جمله نقوش صخره

ای هزاره قبل از میالد معرو  به شهریری و مكت  اوشاقالری کناره های مجسمهقاراسوا رودخانه دره رودا سن  افراشت

رود قاراسو در روستای برازمیانا سن  نبشته پهلوی ساساني معرو  به سوروشگن داش در داخل شهرا قلعه کهنها قلعه 

ا بقایای کاروانسراهای رضيا «دژبهمن » اقلعه ارشها دیو قلعه سي «اني شدن شاه اسماعیل دوم صفویمحل زند»قهقهه 

های دره رود و قاراسوا مقبره شیخ حیدرا بقایای برج و با روی قلعه قانلوبوالغا قاراقایا و قاراآغاج چرچیلو بر روی رودخانه
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شهر به دلیل دارا بودن آب مشكین.(900:1354)کیاني؛ود جای داده استنوع دیگر را در خها و آثار متمنظما مقابر امامزاده

و هوای مساعد و مطبوع و خاک حاصلخیزا یكي از نواحي بزرگ توریستيا کشاورزی و دامپروری استان است )افشار؛ 

شده  شهر واقعکیلومتری مشكین 24آب و هوای این شهرستان معتدل کوهستاني است و کوه سبالن در (. 1303:184

های معدني فراوان بر شهر به جهت واقع شدن در دامنه سبالنا از وبیعتي زیبا و آب و هوایي خنک و آباست. مشكین

کز شهرستان مشكین کیلومتری از مر 12خوردار است. این شهرستان دارای نه چشمه معدني است که به فاصله تقریبي 

های فرهنگي و انساني و اقلیمي است با حدود و ثغور جغرافیایي و ویژگيمشگین نیز  .(900:1354)کیاني؛شهر قرار دارند 

هایطبیعي ویژه ی خود که از هر منظری که بدان بنگریم در مي یابیم که پایي دارد استوار در عمه تاریخ و پهنه استعداد

شهر با داشتن تاریخي مشكیناز نظر  .(91:1300)جهاني؛نساني و زمینه های تحقیه و پژوهشای دارد سرشار از فرهن  ا

های دستي این شهرستان باشد. هنرهای مهم استان اردبیل ميمحووه تاریخي و باستاني یكي از شهرستان 529بیش از 

باشد. دارای قدمت و اصالت قابل توجهي است که نشان دهنده ذوق و سلیقه سرانگشتان هنرمند مردمان این منطقه مي

دن باستاني است که به سب  موقعیت جغرافیایي آن و ارتباط با مراکز مهمي هم چون فقفاز و شهر سرزمیني با تممشكین

شهر از پنج بر اساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان مشكین .(900:1354)کیاني؛ولي جایگاهي ممتاز در تاریخ داردآنات

مشكین شرقي به مرکزیت  بخش شامل بخش مرکزی به مرکزیت مشكین شهرا بخش ارشه به مرکزیت رضيا بخش

 .(900:1354)کیاني؛شودالهرودا بخش مرادلو به مرکزیت مرادلو و بخش قصابه به مرکزیت قصابه تشكیل مي

  

 
 )منبع: نگارنده(موقعیت جغرافیای استان اردبیل و شهرستان مشکین شهر در شمال غرب ایران -1-2شکل 
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 ارتفاعات ساواالن-2-1-2

غربي به -شودا و در جهت شرقيغرب اردبیل آغاز ميخاموش ساواالن از دره  قاراسو در شمالرشته کوه آتشفشاني 

-پهنه که. (343:1354)کیاني؛یابد کیلومتر تا کوه قوشاداغ در جنوب اهر امتداد مي 58کیلومتر و عرش تقریبي  59وول 

متر ارتفاعا واقع در  2011ای سبالن با کوهستان افسانه (.33:1303)افشار؛را در برگرفته استهزار کیلومتر مربع  2ای برابر 

دقیقه عرش شمالي از توده کوهستاني فالت چین خورده ایران و واحد  13درجه و  30دقیقه وول شرقي و  25درجه و  20

ن و یک کوه کوه سومین قله بلند ایراسبالن پس از دماوند و علم (.1304:10رود)فرهمند؛ساختماني البرز غربي به شمار مي

وجود آمده استا که در وول سال پوشیده ای بسیار زیبا بهدر دهانه مخرووي آتشفشانا دریاچه غیرفعال است.آتشفشاني 

گویند که نوکي تیز و غیر قابل مي«حرم داغي»از بر  و یخ است. بلندترین قله سبالن )سولطان( نام دارد. دومین قله آن را 

تنوع  .(343:1354)کیاني؛نام دارد« جنوارداغي»متراستاکوه فاع آن نسبت به سلطان ساواالن کصعود دارد. قله سوم که ارت

و پوشش گیاهي متراکم و وجود مراتع سرسبز وسیع در پیكره حیات بخش سبالن و آب و هوای مرووب و باراني در بهار و 

ی کوچک و بزرگ جمعیتي در اورا  آن محسوب هاهای سبالن در تابستانا از عوامل مهم استقرار کانونپاییز و ذوب بر 

نوع نبات وحشيا مناوه ییالقي و مراتع کوهستاني را پوشانیده  34روی هم رفته نزدیک (.1304:10شود )فرهمند؛مي

 (21:1392است)ساعدی؛

در ها چشمه معدني آب گرم است که از سرعین تا  قوتورسویي های بارز منطقه سبالنا وجود دهیكي از ویژگي  

ای پربار محیطيا منطقههاا بیشتر در سرعین متمرکزند. سبالن از دیدگاه زیست اند. این آباورا  این کوهستان پراکنده

های آب به عنوان زیستگاه پرندگان و گیاهان متنوعا مراتع ها و برکههای حیات وحشا دریاچهاست. وجود زیستگاه

مانندی وگواراا آب و هوای مطبوع حكایت از باروری منطقه با اکولوژی بي های زاللهای پرآبا چشمهگستردها رودخانه

شهر به اردبیل را در بر شرقي سبالن استا که تا جاده مشكینهای وحوش در ارتفاعات پایین شمال و شمالدارد. زیستگاه

وضیعت زیستگاهي مناس   دارای شودا وقشالق قوچ و میش ارمني محسوب مي -گیرد و گذار اصلي مهاجرت و ییالقمي

باشد یا اقام داغ مي« کسره»یا سبالن کوچک و « هرم داغ»ا «سلطان»که دارای سه قله معرو   ا(343:1354)کیاني؛است

رود  13که معموال در تمام فصول سال پوشیده از بر  است و از برکت آن عالوه بر جوشش صدها چشمه بزرگ و کوچکا 

 .(1304:10)فرهمند؛شودگون آن جاری ميو اللهنواز های چشمپرآب از دامنه

ها بسیار گفته شده است که همها نشان از های قدیمي درباره سبالن و وجه تسمیه آن سخنها و کتابدر نوشته

« سس»زبانا سبالن را ترکیبي از دو واژه شناسان ترکسال و محتشم دارد. مورخان و سخنجالت و شكوه این کوه کهن

کلمه مرک  و اسم « ساواالن»اند که در مجموعا به معني پژواک یا گیرنده صداا معنا کرده« آالن»و فریاد و یعني بان  
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االیاما جایگاه زندگي مجردی به معنای گیرنده صداست. برخي دیگر از مورخان را عقیده بر آن است که سبالن در قدیم

-شده است و معرب آن سوالن ميسه گوالن یا سه غوالن اوالق مي هاالجثه از نوع خزندگان بوده که به آنجانوراني عظیم

است و این نام را بدان سب  به « گیرآب»ترکي و به معنای « آالن-سو»باشد. و گروهي دیگر را ایده بر آن است که واژه 

اش کم شودا بر  از قلهاند که قلل بلندباالیش همواره پوشیده از بر  بوده و معرو  و مشهور است که هرگاه سبالن نهاده

ی آنا بسیاری شود. گذشته از وجه تسمیه سبالن و اقوال مختلف دربارهسالي ميسرزمین پیرامونش دچار قحطي و خشک

ها و اقوالي از بزرگان از متون و کت  به یادگار مانده از اعصار گذشتها در خصوص حشمت و جالل و عظمت سبالنا افسانه

گوید: سبالن کوهي عظیم و بلند در حوالي اردبیل و به دارند. یاقوت حموی در معجم البلدان مي و اندیشمندان به همراه

اند. زبیدی در کتاب تاج العروس في شرح اهلل در آن کوه عبادت گزیده و ریاضت کشیدهشرافت مشهور و بسیاری از اهل

باشد. در ای از محدثین ميت است و سبالن لق  عدهالقاموس آورده است:آن کوه از معالم صالحین و اماکن متبرکه و مزاا

تقدس و شرافت سبالن نیز اقوال فراواني ذکر شده است که معروفترین آنا فرمایش رسول گرامي خداست که در عجای  

 المخلوقات از قول آن حضرت آمده است:

ت به مقدار برفي که بر کوه سبالن سوره مبارکه روم را بلخواند و بنویسدا خدا برای او حسنا 10تا  13هرکس آیات 

اهلل! سبالن چیست؟ کند. گویند: رسول گرامي خداا در پاسخ به سوال اورافیان که پرسیدند: یا رسولاست بریزدا عطا مي

های بهش و در آن قبری است از قبور ای است از چشمهفرمود: سبالن کوهي است بین ارمنیه و آذربایجان و بر آن چشمه

ساله زرتشت و سكونت تني چند از پیامبران خداا همچون موسيا خضر و لوت: به گواهي تاریخا  19امت و عبادت انبیا. اق

هایي دیگر از تقدس این کوه رفیعا یعني سبالن سرافراز است. به گواه داستاني دیگرا سبالن روزگاراني جایگاه لوت نشانه

ای برفراز آن شهر فرود آمده و در فاصله 0ان خدای به دست جبرائیل پیامبر و شه مشهور او بوده است که این کوه به فرم

به جای آن بنا گدیده است. گویند: به سب  ظهور دین زرتشت « الهرود»کیلومتری شرق آن شهری به نام  10اندک و در 

گذاری و کشورگشایيا اجنگریستند و به هنگام تاز سبالنا پادشاهان مادا هخامنشیان و ساسانیان بدان به دیده احترام مي

دانستند. گرچه درباره تاریخ پیش از اسالم سبالن و آمدند و آن را سب  پیروزی و رستگاری ميبه زیارت سبالن مي

پیرامون آن اسناد زیادی در دسترس نمانده است. لكن از آثار به جای مانده از روزگاران بسیار دورا همچون معابد و 

ت آن و نحوه زندگاني در حواشي این کوه جمیل پي برد. آنچنان که به سب  اثرات عمیه وبیعت توان به قدمها ميآتشكده

سبالن بر معیشت اهالي و به لحاظ وجود معنویت خاصي که در پیش از اسالم در منطقه  رواج داشتها ساکنان خطه سرفراز 

ز مقاومت آنان در برابر نامالیمات وبیعي و حوادث باک. سلحشور و آزادمنش به بار آورده که تاریخ اسبالن را مردماني بي

 (.1304:13های فراواني در سینه ثبت کرده که همها از صالبت و جاللت سبالن الهام گرفته است )فرهمند؛ تاریخي نمونه
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 . بادها2-1-3

 بادهای خاوری

های سالا ازسوی خاور درتمامي فصلشوند. بادهای خاوری )بادمه( خوانده مي« مه یلي» این بادها به زبان محلي 

-های سرد سب  ریزش بر  ميهای گرم موج  ریزش باران و در ماهوزند. بادی است سرد و مرووبا مه درماهاستان مي

 .(31:1303)افشار؛شود

 بادهای باختری 

ی خاوریا از باختر نامند. این بادها برخال  بادها)باد سفید( و یا گرمیج مي« آغ یلي»بادهای باختری را در محل

زا شروع شده و سب  ریزش وزداکه در تبخیر و خشكانیدن زمین موثر بوده و به دنبال آن حرکت ابرهای باراناستان مي

 .(31:1303)افشار؛آوردشود. باد باختری رووبت دریای مدیترانه را با خود به همراه ميباران مي

 بادهای محلي 

های شرایط وبیعي محلا موج  پیدایش بادهای محلي شدهاکه مشخصات و ویژگيدرنواحي گوناگون استان اردبیلا 

-یا باد مغان در اردبیل و مشكین« مغان یلي»در دشت مغاناکه از دریای مازندران و « بادخزری » متفاوتي دارندا مانند 

ران بزکشا که در جهت عكس باد رسدا وکچي قباد است و ناگهاني ميوزد و بویاناق یلا که گردشهرا که از دشت مغان مي

 (.1383:32وزد )افشار؛خزر یليا یعني از باختربه خاور مي

 منابع آب  -2-1-4

 بندی نمود. توان به دو دسته رودخانه و چشمه تقسیممنابع آب منطقه را مي 

 هارودخانه -2-1-5

های اهرچای دائمي منطقه و از سرشاخههای چای از رودخانه خیاو چایا مشگین چایا اونار چای و قره سو. مشگین 

متر است. 299و  3999کیلومتر و ارتفاع سرچشمه و ریزشگاه آن به اهرچای به ترتی   59است. وول کل رودخانه 

شهر سرچشمه گرفتها با شی  تندی به  غربي مشگین کیلومتری جنوب23های شمالي کوه سبالن در چای از دامنه مشگین

پیوندد. رودخانه اهرچای غربي کوه ایالنلي داغ به اهرچای ميکیلومتری شمال4/4ه و سرانجام در سوی شمال جریان یافت

ریزد. این رودخانه با نام دره رود به سمت شمال ادامه مسیر سو ميکیلومتری شمال روستای صاح  دیوان به قره5نیز در 

پیوندد. رودخانه ارس که زهكش اصلي منطقه محسوب مي غربي اصالندوز به رودخانه ارسکیلومتری شمال2دهد و در مي

ای به نام تازه کند از مرز ایران خارج شده و وارد کشور جمهوری آذربایجان شده و در این کشور به دریای شودا در ناحیهمي

 ریزد.خزر مي
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 شهرهای معدنی گرم مشگینها: آبچشمه -2-1-6

که دارای امالح معدنيا عناصرجزئي و یا دیگر ترکیبات باشندا مستقیما از شود هایي گفته ميهای معدني به آبآب

شودا که هائي اوالق ميهای معدني گرم هم به آبچشمه و یا نقاط حفر شده از وبقات زیرزمین بدست آمده باشد. آب

ترکی  عمده مواد  درجه از دمای متوسط محیط بیشتر بوده و دارای مواد معدني هستند. که7الي 5دمای آب آنها 

متصاعده بخارآب بسیارگرم و پرفشار و گازکربنیک و موادمعدني است که در هنگام باال آمدن تدریجا ازگرمای آن کاسته 

 (.5:؛بي تااصلشود )صیاميمي

چشمه آبگرم  (2چشمه آبگرم شابیل. (1اند از: شهر دارای هشت چشمه معدني است که عبارتشهرستان مشگین

( 0چشمه آبگرم موئیل. (6 چشمه آبگرم آق سو. (5چشمه آبگرم قینرجه. (4 چشمه آبگرم ملک سوئي. (3. قوتورسوئي

  چشمه آبگرم ایالندو.( 0 چشمه آبگرم دوبدو )دودو(.

 مطالعاتپیشینۀ  -1-5

حسن رضواني در سال  های گرمي که توسطا کاوش1330بررسي و کاوش قلعه کهنه مشگین شهراعقیل عبادی 

توسط غالم مرادیا مطالعات باستان شناختي اولتان  1304. مطالعات ژئوتكنیک مسجد جمعه اردبیل در سال 1308

-نخستین بار در فاصله سال( 25:1300توسط کریم علیزاده)حیدریان؛ 1303و کاوش های اولتان قاالسي  1304قاالسي 

چینه  ن گورستان که دارای گورهای چهارمیالدی ژاک دمورگان در اورا  شهر نمین در چندی 1581تا  1055های 

-کوپروا حسندرها تاشدرها چیالخانها وجالیکا لرداغيا چاقاالخرسنگي بودا کاوش نمود. این گورها در کنار روستای سولي

فرد در سال هایي توسط سیف اهلل کامبخش در شهر گرمي نیز کاوش د.زمینيا خورخورا چیرچیر و چیرچیر پوری بودن

در بررسي  1323و  1322های  کامبخش فرد در سالگرمي نیز مورد بررسي قرار گرفت. رت گرفت. تپه آقامال صو 1322

هایي تهیه  اردبیل و اورا  کوه سبالنا از دو کتیبه اورارتویي در اورا  شهر سراب و در دامنه کوه سبالن بازدید و عكس

هایي  انجام  در شهرستان خلخال بررسي 1320لا و در سال در قبرستان لینج اردبی 1329جهانگیر یاسي در سال  نمود.

-در مجموعه شیخ 1302هایي انجام داد. همچنین وی در سال  در اردبیل کاوش 1390داد. سید محمود موسوی در سال 

ویه را های دوره صف ه.ق از جمله سكه 5و  0الدین اردبیلي به مدت چهار سال بررسي و کاوش نمود و آثاری را از قرون صفي

های خزالعيا شهر )آرشیو سازمان میراث فرهنگي( و بررسي از زیر خاک بیرون آورد. بررسي سجادی از منطقه مشگین

های میداني  های باستاني استان اردبیل )آرشیو سازمان میراث فرهنگي( از دیگر پژوهش توحیدیا خلعتبری و کهیال از تپه

توسط بندیكت صورت گرفت. همچنین در  1539بررسي کوه سبالن در سال  شناختي در این حوزه فرهنگي است.باستان

 1535-1530شهر در سال  های علمي را در این منطقه انجام داد. در مشگین پروفسور شیمپن بررسي 1535سال 
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ي شناخت شهر را مورد بررسي باستان دشت مشگین 1500هایي توسط دکتر گروپ انجام شد و چارلز برني در سال  بررسي

شناسي  موسسه باستان 1505-1530هد  بررسي سال  .های مختلف گزارش داد محووه با آثار دوره 03قرار داد و از وجود 

هذا در این اثنا غرب ایران بودا مع های اورارتویي در شمال آوری اوالعات از قلعهآلمانا ولفرام کالیس و استفان کرولا جمع

های پیش از تاریخ را در وول مسیر میاندوآبا ارومیها مرندا جلفاا ماکو و منطقه میانه و اردبیل  محووه از تپه 38بیش از 

های اخیر نیز مطالعات ارزشمندی در استان اردبیل به عمل آمده  هاا در سال اما عالوه بر این پژوهش. مورد بازدید قرار دادند

های باستاني  ووه(ا بررسي و کاوش مح1303شهر توسط عابدی امین ) ناست. بررسي و پژوهش در قلعه کهنه مشگی

(ا بررسي نادر 1302(ا پژوهش و کاوش در تپه ایدیر مغان توسط حصاری و اکبری )1303-1304نوبری ) شهریری توسط

شت (ا بررسي فشرده و کوتاه مدت د1303(ا کاوش همین تپه توسط علیزاده )1303سي دشت مغان توسط محمدی )تپه

شهر توسط دکتر رضالو )رضالو و آیرملوا  های مرکزی و اقماری مشگین (ا بررسي قلعه1302مغان توسط علیزاده و اور )

زاده در گورستان قیزیل قیه حاجي(ا کاوش 1354شهر ) آباد مشگینی دکتر رضالو در گورستان خرمماهه 3(ا کاوش 1353

های مهم این  (ا از پژوهش1352چایي ) رضالو در حوزه رود اهل ایمان (ا بررسي1353شهر ) روستای احمد بیگلوی مشگین

 (45:1354زاده؛ حاجي)رود. حوزه به شمار مي

  منطقه مورد مطالعه -1-6

کیلومتری قلعره برزرگ قزیرل قیره بره       48منطقه مورد مطالعه و بررسي الگوهای استقراری تقریبا درپیرامون و شعاع 

های عصر آهن انجرام شرد. حروزه رود    تحت عنوان مطالعه و بررسي الگوهای استقراری قلعهباشد که عنوان قلعه مرکزی مي

-چای به عنوان حوزه اصلي و  همچنین حوزه رودهای حبشه چای ا اهل ایمان چای و رود اهر چای که برخي قلعره مشگین

در بخرش مشرگین غربري کره از جملره       های اقماری در کنار این رودها نیز قرار دارندا را در برگرفتره اسرت. و روسرتاهایي   

ها روستای آلوچا مزرعه خلف ا قصابه ا احمد بیگلواگللر محمد حسن و کوجنه که در حوزه اصلي رود مشگین مهمترین آن

 چای قرار دارند مورد بررسي و مطالعه واقع شد.

 شناسی منطقه زمین -1-6-1

حوضه مورد مطالعه در بخشي از دامنه شمالي ارتفاعات سبالن و قوشه داغ و قسمتي از فرو رفتگي ساختماني 

-گیری این حوضه نتیجه فراینداهر در قلمرو زون چین خورده البرز غربي و آذربایجان واقع گردیده است. شكل -مشكین 

شناسي همراه با فعالیت توده سبالن و ران چهارم زمینباشد.در دوهای زمین ساختي از دوره ائوسن تا کواترنری مي

های کوهستاني با وضعیت منحصر به فرد ژئومورفولوژیكي تثبیت یافته است. در این حوزه مجموعه حاکمیت یخچال
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های دگرگوني پالئوزوئیک رخنمون پلیوالیگوسنا ائوسن و سن  –های کواترنری واحدهای سنگي ولكانیكيا رسوبي دوره

 .(43:1358)شبرن ايا دگرگوني وآذرین تشكیل شده استهای رسوبند. این حوضه از سن دار

 چایمشگین -1-6-2 

گیرد و شهر سرچشمه ميکیلومتری جنوب باختری مشكین 43های شمالي کوه سبالن در چای از دامنهرود مشكین

روستای احمدبیگلو با ریزابه بزرگي که آن نیز یابد. در یک کیلومتری شمال باختری با شی  تند به سوی شمال جریان مي

 9/2گردد و سرانجام در چنان رو به سوی شمال باختری روان ميآمیزد و همگیردا ميهای سبالن سرچشمه مياز دامنه

 (.04:1303؛شود )افشارکیلومتری باختر کوه ایالني داغ به اهر چای وارد مي

 چایآبخیزمشکینموقعیت جغرافیایی حوضه  -1-6-3

-های اهرچای در استان اردبیل مري کیلومترمربع یكي از زیر حوضه 5/941چای باوسعتي معادل حوضه آبخیز مشكین

شررقي وعررش    2024ترا   2048چای در جنوب غرب مشكین شهر در فاصله ورول جغرافیرایي   باشد. حوضه آبخیز مشكین

شمالي گسترده شده است. این حوضه از ور  شررق رودخانره برا خیاوچرایا از ورر        304528"تا  301333"جغرافیایي 

های شمالي ارتفاعات باشد. رودخانه مذکور از دامنهچای و از شمال با اهرچای همجوار ميجنوب با هندرودا از غرب با میزان

دیرک روسرتای کوجنقبره رود اهرر     گیرد. با دو حوضه بینوچای و کرکرچای درجهت جنوبي شماليا نزسبالن سرچشمه مي

باشرد  میلیمترر مري   304/ 5ریزد. آب و هوای منطقه مطالعاتيا اقلیم نیمه مرووب سرد بوده و متوسط بارندگي حوضره  مي

 (18:1358؛شبرن )

 چایهای توپوگرافی حوضه آبخیزمشکینتجزیه وتحلیل -1-6-4

گیرری سیسرتم   هراا جهرت  روند سیسرتم نراهمواری  ها مهمترین اهدا  مشخص نمودن در مطالعات توپوگرافي حوضه

-ها برای برنامره زهكشيا تفكیک واحدهای توپوگرافي نسبتا همگن جهت ورح سوالت اساسي در مورد پیدایش و تحول آن

 048شهر در یک منطقه کوهستاني با ارتفاع حرداقل  چای در جنوب غرب مشكینریزی محیطي است. حوضه آبخیز مشكین

متر( قررار دارد. آبراهره اصرلي ایرن      1008متر از سطح دریا )ارتفاع متوسط حوضه  3388متر از سطح دریا و حداکثر ارتفاع 

کیلومتر و شی  متوسط حوضه  035ها باشد. وول مجموع کلیه آبراههکیلومتر مي 09/35چای به وول حوضها رود مشكین

 (  18:1358؛شبرن ) درصد است. 85/13

بنردی  به این مطل  حوضه آبخیز مشكین چای نیز از لحاظ توپوگرافي به دو واحدکوهسرتان و دشرت تقسریم   با توجه 

 گردد.مي
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 واحدکوهستان -1-6-4-1

هرایي نظیرر پسرتي بلنردی     ترین و بزرگترین سطوح تخریبي روی زمین هستندا که برا ویژگري  واحدکوهستانا مرتفع

هرای عمیره مشرخص و متمرایز     درصد در جهات مختلفا دره 49ی بیش از هاهای سنگي فراوانا شی شدیدا بیرون زدگي

چرای را در برگرفتره   کیلومترمربع از سطح کرل حوضره مشركین    5/381گردد. این عارضه سطح نسبتا وسیعي در حدود مي

و ترا خرط    متری شرروع  1988باشد. این واحد از ارتفاع درصد مي 38است. شی  این واحد در منطقه  مورد مطالعه بیش از 

 یابد.متر ادامه مي 3388الراس حوضه در ارتفاع  

هرای آیگرارداغ و   دهد.کوهها را تشكیل ميترین بخش دامنهچای مرتفعد کوهستان درجنوب شرق حوضه مشكینواح

باشرند. نیمرر  ورولي    متر از سرطح دریرا بلنردترین نقراط واحدکوهسرتان مري       3800و  3388چال داغ به ترتی  با ارتفاع 

مرتفرع   دهرد. قلره نسربتا   جنوب شرق نشان مي -چای را با جهت جنوب غرب توپوگرافي محدوده کوهستان حوضه مشكین

انرد. ایرن   متر از سطح دریا در قسمت چپ نیمر  و دره کرکرچای درقسمت راست واقع شرده  4938گلک علي داغ با ارتفاع 

-ن جهت رسیدن به تعادل بستر خود را حفر نموده و به عمه رفتهدهد که رودها در آشكلي را نشان مي Vهایي نیمر  دره

هرای  رخنمرون  نفوذپرذیری کمري اسرت.    دارای خاک با خاک یا فاقد باشدکه تقریباهای عمیه مياند. این لندفرم دارای دره

نشرین ایرل   یرکوچهای عشااراضي به صورت چراگاه دام استفاده از پوشش گیاهي به صورت پراکنده است. بوده و سنگي زیاد

  شود.دیده مي نیز این واحد های تندشی  شیاری در ای وآبراهه اشكال مختلف فرسایش آبيا باشد.سون مي

بره   باشرند. مي این واحد فرایندهای فرسایشي در دیگر از ای نیزهای درهلغزش یخچالي و های فرسایشي مجاورسیستم

هرا و  فرسایش فیزیكري و مكرانیكي ناشري از یخبنردان )خردشردن سرن        دلیل اقلیم نیمه خشک متمایل به سرد مرووبا

 کره از  شرود ارتفاعات مشراهده مري   به فراواني در های تند(های بادبزني شكل با وسعت مختلف بر روی شی تشكیل واریزه

دوران ائوسن تشكیل مقاوم  مقاوم و های آتشفشاني بسیارسن  عمدتا را های این واحدسازنده است. اهمیت زیادی برخوردار

 شده درآورده است. به صورت زون خرد را این واحد های متعددگسل وجود زمان حاضر در دهد.مي

 واحددشت  -1-6-4-2

- بخرش  در کره اسرت  کرم  نسبتا شی  با ساده(توپوگرافي )دارایوسیع و هموار عارضها کم سطحي چایمشكین دشت

 از مترر  1988  آنارتفاعي  و حد درصد9 از کمترآنعمومي شی  مربعاکیلومتر 2/448 آن مساحت دارد. قرار حوضه شمالي

سطح آن تپه ماهورهرایي   در بعضا است. انساني ها و فعالیترودخانه جریان آن مورفوژنز عوامل مهمترین باشد.مي دریا سطح

هرای آبرفتري رود   نهشرته  از درکرواترنر  صورت گرابن شكل گرفتره و های تكتونیكي به جنبش در اثر این واحد شود.دیده مي

دارای  ایرن واحرد   دشت حاصل دخالت فرسایش به صورت انباشرتي اسرت.   چای انباشته شده است. توپوگرافي هموارمشكین
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جهرت   که بسترهای مناسربي را  باشدتكامل یافته مي های عمیه ونوع خاک آب زیرزمیني و پوشش خاکي مناس  از ذخایر

 نسربت بره واحرد    مجموعه این عوامل باعر  شرده کره ایرن واحرد      کند.باغات فراهم مي کشت آبي و زرع خصوصا کشت و

 گیرند.مي Uعریض وحالت  هادره شرق به غرب کاسته شدها به تدریج از این واحد در هاناهمواری گردد. کوهستان متمایز

کیلرومتر و   28آیرد. ورول کرل رودخانره     شهر به حساب مري  مشگینهای پر آب و مهم  چایي یكي از رودخانهمشگین 

های شمالي کروه سربالن   چای از دامنه متر است. مشگین 588و  3888ارتفاع سرچشمه و ریزشگاه آن به اهرچای به ترتی  

 9/9 شهر سرچشمه گرفتها با شی  تندی به سوی شمال جریان یافتره و سررانجام در   غربي مشگین کیلومتری جنوب 43در 

کیلرومتر   5/941چای با وسرعتي معرادل    پیوندد. حوضه آبخیز مشگینغربي کوه ایالنلي داغ به اهرچای ميکیلومتری شمال

شرهر در   غربري مشرگین   چای در جنوب باشد. حوضه آبخیز مشگینهای اهر چای در استان اردبیل ميمربع یكي از زیر حوضه

 45درجه و  30ثانیه تا  33دقیقه و  13درجه و  30رقي و عرش جغرافیایي دقیقه ش 48درجه و  20فاصله وول جغرافیایي 

ثانیه شمالي گسترده شده است. این حوضه از ور  شرق با اهر رودخانه خیاو چرایا از ورر  جنروب برا هنرد       28دقیقه و 

الي ارتفاعرات سربالن   هرای شرم  رودا از غرب با میزان چای و از شمال با اهر چای همجوار است. رودخانره مرذکور از دامنره   

-شماليا نزدیک روستای کوجنه به اهر چای مي –گیرد. با دو حوزه بینو چای و کرکر چای در جهت جنوبي سرچشمه مي

مترر از سرطح    048شهر در یک منطقه کوهستاني با ارتفاع حداقل غرب مشگین چای در جنوب پیوندد. حوضه آبخیز مشگین

مترر( قررار دارد. آبراهره اصرلي ایرن حوضرها رود        1008سرطح دریرا )ارتفراع متوسرط      مترر از  3388دریا و حداکثر ارتفاع 

 85/13کیلرومتر و شری  متوسرط حوضره      035هرا  باشد. وول مجموع کلیه آبراههکیلومتر مي 09/35چای به وول  مشگین

  (  19:1358؛شبرن ) درصد است.
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 عصر مفرغ -3-1

عصر مفرغ قدیم درخاورمیانه مقارن با رویدادهای بزرگي مانند تشكیل اولین دولت شهرهاا آغاز شهرنیشني و گسترش خرط  

آثار فرهنگي در ابتدای این دورها دربسیاری از مناوه خاورمیانه شامل قسمت غربي ایررانا قفقرازا آنراووليا     و کتابت است.

)چایچي ه اسامي مختلفي نامگذاری شده انرد دهند و بآوری از خود نشان ميهای شگفتلوانت و شمال میان رودان همانندی

ز نظر تاریخي به وور نسبي اوایل هزاره سوم و اواسط هزاره دوم ق.م های دوران مفرغ ایران که افرهن  (.39امیر خیز؛بي تا:

ی سروم بررای اغلر  منراوه ایرران نشران از رونرد        آغاز هزاره .(35:1309)والیي؛گیردسال را در بر مي 1988یعني حدود 

آورنرد. از اهرم   اب مري ی مفرغ اولیه به حسهای شروع دورهتغییرات گسترده فرهنگي اجتماعي است که اغل  آن را از نشانه

توان به تغییرات تكنولوژیكي و بافت جمعیتريا ارتباورات تجراری    شناسي مياین تغییرات بر مبنای شواهد و مدارک باستان

(. برني بررای اولرین   1358: 32گیری نخستین جوامع مبتني بر حكومت اشاره نمود )مترجم و نیكنامي؛ ای و شكلمنطقه فرا

-لق  داده است که در ایران و ترکیه بیشتر نمرود پیردا مري   « عصر برنز قدیم آناوولي شرقي»با عنوان  بار عصر برنز قدیم را

ای کره بیشرترین   کند. دایسون آن را تحت عنوان فرهن  یانیک نامیده است. البته در کشورهای مختلف با توجه به محووه

اند. مثال در ارمنستان با عنوان فرهن  شنگاویت نامیده خصوصیات این فرهن  را ارائه کرده است نام گرفته است. به عنوان

: 21امروزه عنوان فرهن  ماواری قفقاز قدیم به عنوان یک اصطالحا مورد قبول اکثریت محققین قرار گرفته است )پرورفرج؛  

ه را در سره فراز   شناسان جمهوری آذربایجان با استفاده از اصطالح عصر مفرغا دوران عصر مفرغ منطقر (. اخیرا باستان1308

اسرت کره در    IIو  Iهای کرول تپره )خاکسرتر(    اند. تحلیل آنان مبتني بر کاوشقدیما میاني و جدید مطالعه و بررسي کرده

-نگاری و گاهنگاری محووه ارائره مري  های کول تپه اوالعات نسبتا منسجمي از الیهمنطقه نخجوان واقع شده است. کاوش

هرای عصرر مفررغ منطقره قفقرازا      شناسان آذربایجانا کول تپه را خاستگاه اصرلي فرهنر   دهد. برخال  چارلز برني باستان

شرناختيا و میرزان اوالعرات    (. با توجه به شواهد باسرتان 00:1309)والیي؛اندغرب ایران و شرق آناوولي قلمداد کردهشمال

 با مناوه غربي به سه دسته کلي  توان مناظه فرهنگي مربوط به عصر مفرغ قدیم ایران را در ارتباطبدست آمده مي
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Abstract: 
Northwest of Iran, located in a special geographic and strategic location, has mountainous 

areas as well as vast plains, permanent and seasonal rivers, large lakes and access to the sea from 

the east of the northwest and different weather conditions, Could have been the place of acceptance 

of various human groups throughout history, especially the Iron Age, because East NW Iran could 
have crossed the northern tribes and migrated and invaded the central plateau and Mesopotamia 

over thousands of years. In the late Middle Bronze Age and the beginning of the Iron Age in 

northwestern Iran, ethnic and tribal movements intensified. In the same vein, due to the 
environmental conditions, and the lack of natural resources in this area, there was a great deal of 

encounters between different indigenous and local communities. The result of these encounters was 

the formation of a central pillar and satellite fortresses around them. In this study, according to the 
studies carried out in the eastern part of the northwest of Irene, as well as archaeological survey, 

the central and the Caspian fortresses of Meshginchayi River tea have been studied. This research 

shows that in the late Benghazi and Iron Age of this area, there have been many encounters 

between different tribes to reach the best place to live. In this case, the central castles played a role 
in protecting the people as well as organizing popular groups, and the satellite castles were 

responsible for preserving the boundaries of these centers and preventing the arrival of new tribes.                                                                                                            

 

 

 
Keywords: MeshginchayiRiver. central castles.Iron Age,Ghizil Ghaye large fortress,Envronmental 

fortress, Settlement Patterns. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of  Literatury and Human Sciences  

Department of archaeology  

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of   

M.A. in Archaeology

 

 

Title: 

Study and survey of Iron age settlement pattems in Meshkin chay basin 

 (casestudy Ghizil Ghaya larg fortress and marginal fortresses) 

 

 

Supervisor: 

Dr.Reza Rezalo 

Advisor: 

Dr.Behroz Afkhame

 

By: 

Behnam karimi Gharekhan biglou 

 

 

 

February 2016 

 

 


	1-1- مقدمه
	1-2- بیان مساله و فرضیات:
	1-3- هدف (اهداف)پژوهش:
	1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش :
	2-1- موقعیت جغرافیایی مشگین شهر
	2-1-1- شهرستان مشکین شهر
	شکل 2-1- موقعیت جغرافیای استان اردبیل و شهرستان مشکین شهر در شمال غرب ایران(منبع: نگارنده)

	2-1-3. بادها
	2-1-4- منابع آب
	2-1-5- رودخانهها
	2-1-6- چشمهها: آبهای معدنی گرم مشگینشهر
	1-5- پیشینۀ مطالعات
	1-6- منطقه مورد مطالعه
	1-6-1- زمینشناسی منطقه
	1-6-2- مشگینچای
	1-6-3- موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیزمشکینچای
	1-6-4- تجزیه وتحلیلهای توپوگرافی حوضه آبخیزمشکینچای
	1-6-4-1- واحدکوهستان
	1-6-4-2- واحددشت
	شکل2-2- نقشه و منطقه مورد مطالعه(منبع :نگارنده)




