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فالهای مربوط به عصر آهن دست آمده از قبور مذکور با نمونه ساینکه سفالهای بههمچنین با توجه به داد.
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 مقدمه: -1 -1

های وزهه در حای ککنون با توجه به مطالعات گستردهای است پیچیده که تاعصر آهن در ایران دوره   

ژه ویهب وی ارتباط با معماری، الگوهای اقتصادی و معیشت غرب، غرب، شمال و فالت مرکزی درشمال

ینکه ار سر سفال این دوره صورت گرفته است، هنوز هم شناخت کلی و قطعی این فرهنگ میسر نشده و ب

نکه اگر ده و ایبه ایران بوبیگانه ای است یا حاصل مهاجرت اقوامی این فرهنگ یک فرهنگ بومی و منطقه

رب غشمال ادی وجود دارد. درهایی بنیز کجا و به چه صورت بوده است بحثمهاجرتی صورت گرفته، ا

هن در عصر آ هایی خود را در تپه حسنلو نشان داده است؛ سفالایران فرهنگ عصر آهن بارزترین چهره

ی ضیهرائه فرد که همین امر باعث انقبل خود یعنی عصر مفرغ داری ماحسنلو تفاوتی اساسی با دوره

ان با آن همزم وشده است. اما در کنار همین تپه  دینامیزم فرهنگی توسط برخی پژوهشگران در این حوزه

خود  قبلما یبالفاصله بعد از دوره ،ایتپه هفتوان فرهنگ عصر آهن بدون هیچ گسیختگی و فاصله در

ند توات میاین دس باشد. این امر و موارد دیگری ازی مفرغ میظاهر شده و در واقع استمرار فرهنگ دوره

انقاه رستان خفراهم سازد. در گو تر در ارتباط با فرهنگ عصر آهنلعات بیشبرای انجام مطارا بستری 

بور هنگاری قده، گادست آمبر روی سفالها و مواد فرهنگی به الزموجه به عدم انجام آزمایشهای خلخال با ت

 ینا ا دررا آهن اساس مقایسه انجام شده که بر اساس آن شاید بتوان استمرار فرهنگی از عصر مفرغ ت بر

ذعان اتوان یمی ارومیه اطراف دریاچه با توجه به دینامیزم فرهنگی موجود در گورستان مشاهده کرد و

ز عصر ایی اهداشت که فرهنگ عصر آهن گورستان خانقاه خلخال یک فرهنگ بومی و محلی بوده و واریته

قرار  ر آهنفرهنگ عص دهد. امید است که این پژوهش بتواند در راستای شناخت بیشترآهن را نشان می

 گیرد.

نامه مورد بررسی قرار گرفته است؛ در فصل دوم این پژوهش به کلیات پایانمقدمه و در فصل اول    

ایم؛ در فصل سوم، غرب ایران پرداختهی شمالنوع پوشش منطقهتهوایی و وی اقلیم و شرایط آبمطالعه

مورد مطالعه قرار گرفته است؛ فصل چهارم  Cی انشهتر 35و  34ی گورستان خانقاه خلخال و قبور شماره

ایم غرب ایران اختصاص دادهو شمال مالش و را به بررسی مناطق دارای فرهنگ عصر آهن در داخل ایران

 گیری انجام گرفته است.تیجهنو در فصل پنجم 
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 :لهامس بیان -1-2

-هداداری ،بیل آثار معمق ای مانده از آنها ازجهای بربررسی داده توان بارا میفرهنگ یک قوم یا منطقه    

برجای  حلیل آثارتمنقوش مورد مطالعه قرار داد. بنابراین  آثار مکتوب و ها و،کتیبهفلزی های سفالی و

اقتصادی -اسیسی های اجتماعی وو ویژگی تواند ما را در شناخت فرهنگمی مانده از یک قوم یا جامعه

، رت گرفتهلمی صوعاز کاوشهای  دست آمدهمواد فرهنگی ب از آنجا که آثار ومنطقه مورد نظر یاری نماید. 

 ردوردارند. ای برخپژوهشگر قرار دهد، از اهمیت ویژهتوانند این اطالعات را تا حد زیادی در اختیار می

 دی واقتصا الگوهای ای درمنطقه ی شمال مرکزی وشمالغرب ایران تغییرات عمده شروع عصر آهن در دو

 ایج شد،عیشتی رشمال مرکزی ایران شکار حیوانات برای تأمین بخشی از نیازهای م در ستقراری رخ داد.ا

 زارداری بساماندهی بهره غرب ایران تنوع بخشی در تولید محصوالت کشاورزی وشمال حالیکه در در

ای نیمه هتی حکومهای اولیهگیری نطفهشواهد موجود حاکی از شکل شود؛لی دیده میحیوانات اه

 (.1387، الیی)ط باشداین دوره می غرب ایران درجمله شمال مناطق فالت ایران از برخی از متمرکز در

 رارهای عصرباشیم. استققبل می یاستقرارهای عصر آهن نسبت به دورهدر این دوره شاهد افزایش    

ستی های زیدر محوطه آهن نه تنها در شرایط زیستی مناسبی همچون درة سلدوز دیده شده است،

  همان(.) شوددیده میگاههای زمستانی از جمله وجود معادن فلزات و چرا نامناسب نیز به دالیلی

و  نسبتا سریعظهور و گسترش متوجه  شناساناز باستاندر حدود نیمه دوم هزاره دوم پ.م تعدادی 

ها تقریبی ورود آریاییرویداد با زمان  ند. اینکشور گردید در نیمه شمالیخاکستری سفال نوعی ناگهانی 

رواج ه کود اشمیت معتقد ببطور مثال ها گردید. گیریجهداشت و منجر به برخی نتیابقت مطایران به 

 استحصار بوده  جدید بهاز ورود مردمانی ناشی IIحصار  در تپه منقوش سفالجای بهخاکستری  سفال

دهه، برد )نمیهند و اروپایی  از اقوامنامی وی اند. اگرچه وارد شدهمنطقه  صحرا بهو ترکمن  از شمال که

اند، ایرانیانی شده دفنسیلک  B در گورستان که، مردمانی ود کهنیز در ابتدا معتقد ب (. گیرشمن1969

 (.1939گیرشمن، ) نداشده قفقاز وارد ایراناز طریق باشند که می

 ایران سرزمین ها بهآریاییبا مهاجرت در رابطه را  خودنظریه دید تا کایلر یانگ گرباعث عوامل همین 

 را با سفالران ایو غرب غرب شمال نواحیخاکستری  سفالان میرابطه نماید که و سعی  کرده مطرح

 (.1965یانگ، ) انتساب دهد ایرانیان مهاجرت بیابد و آنرا به ایرانشرقی شمالخاکستری 

 آن در که سازدمی مطرح اینظریه غرب به شرق از مهاجرت بر مبنی یانگ نظریات به توجه با دهه ژان   

 (.1969)دهه،  داندمی گرگان سرزمین در را آریایی اقوام ءمنشا و ءمبدا

 قبول آنرا و شماردمی خطرناکی کار آریایی اقوام به را نوظهور هایپدیده این انتساب نیز ماسکارال   

 (.1994ماسکارال، ) باشدمی معتقد دوره این در تحوالت این وقوع به اگرچه, کندنمی
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ه کشده است  در شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل واقع پژوهش،محوطه مورد مطالعه در این    

 و باان ین گورستاهای بدست آمده از با توجه به داده باشد.هوایی کوهستانی می آب ودارای شرایط خاص 

وان یک تمی هر،شی قلعه خسرو واقع در مشگینهای بدست آمده از محوطه ها با دادهی این دادهمقایسه

 35 و 34ی ارهتوان قبور شمای که میبه گونه گاهنگاری نسبی برای گورستان خانقاه خلخال متصور شد،

نه کور با نمودست آمده از قبور مذهمچنین با توجه به اینکه سفالهای ب نسبت داد. 1به عصر آهن را 

شاید  د،ی ندارنی ارومیه در شمال غرب ،تشابههای اطراف دریاچههای مربوط به عصر آهن در محوطهسفال

ز عصر اایی که واریته ه آورد بتوان فرهنگهای عصر آهن گورستان خلخال را فرهنگهایی محلی به حساب

 همراه دارند.آهن شمالغرب را به

غ قدیم صر مفرعدهندة تداوم سنتهای سفالی و تدفین رت گرفته در گورستان خانقاه نشانهای صوکاوش   

صل سوم فهای باشد. در کاوشگی میگونه گسیختگی فرهنمفرغ میانی و عصر آهن، بدون هیچ در عصر

نمونه  نای آمد؛ گذاری نمود، بدستهای کوچک نامرا با عنوان کورگان آنها توانینمونه گورهایی که م

ا میانی ت صر مفرغعرسد متعلق به رد کاوش قرار گرفته است و بنظر میبار موگورها در ایران برای اولین

 عصر آهن بوده است.

 کلیات -3 -1   

 سؤال اصلی تحقیق: -1 -3 -1   

 گورستان خانقاه گیلوان. 35 و 34ی شماره مطالعه و بررسی قبور   

 سؤاالت تحقیق: -2 -3 -1   

لوان قابل مقایسه با خانقاه گی Cی ترانشه 35 و 34 یقبور شماره دست آمده ازههای بداده -الف   

 باشد؟های جغرافیایی عصر آهن ایران میکدامیک از حوزه

ی دوره متعلق به کدام یلوانگورستان خانقاه گ Cی ترانشه 35 و 34 یشماره یقبور کاوش شده -ب 

 د؟نباشمیزمانی 

در اطراف  I ای مربوط به عصر آهنهمحوطه های انجام شده دربررسی با توجه به مطالعات و -ج   

زم ضعیت دینامیگورستان خانقاه گیلوان، و دست آمده ازهای بهتوجه به داده با ی ارومیه، ودریاچه

 ی گورستان خانقاه گیلوان چگونه بوده است؟محوطه در فرهنگی این دوره

 فرضیات: -3 -3 -1   

رسد نظر میهای فرهنگی، بهی دادهمقایسه ی مورد بحث وبا توجه به موقعیت جغرافیایی محوطه -الف   

گی و مواد فرهن اندارتباط بوده ساکنان این منطقه با مناطق ساحلی دریای خزر و منطقه تالش بیشتر در
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تپه، تپه، گویغربی از جمله حسنلو، هفتوانشمالهای شمالی و دست آمده قابل مقایسه با محوطهبه

 باشد.های شاخص این فرهنگ میمارلیک و دیگر محوطه

گورستان خانقاه  Cی ترانشه 35 و 34ی قبور شماره دست آمده ازههای برسد دادهنظر میبه -ب   

از  احتماالًالی ، البته باید توجه داشت که در این گورستان شاهد تداوم سفدنباش Iمتعلق به عصر آهن 

می م آزمایشهای علباشیم و این گاهنگاری ممکن است در آینده با انجامی IIعصر آهن دوره مفرغ قدیم تا 

 .تغییر یابد

بومی مسلط  ی وحلم(، فرهنگهای گیلوان)گورستان خانقاه  محوطه مورد مطالعه رسد درنظر میبه -ج   

 ود.شیده نمیددر این محوطه  ی ارومیه،های اطراف دریاچهدینامیزم فرهنگی موجود در محوطه بوده و
 

 ضرورت تحقیق:  هدف و -4 -3 -1   

-مله میجاز  ؛باشدیکنون صورت گرفته دارای ابهاماتی مایران با توجه به مطالعاتی که تادر عصر آهن    

کاوش  س نتایجغرب ایران عمدتاً بر اسااشاره کرد. گاهنگاری شمال فرهنگی زممسئله دینامیتوان به 

آب است(  ای پرلگه)که یک ناحیه تقریباً ج اندشدهی ارومیه واقع هایی است که در اطراف دریاچهمحوطه

ه لی است کغرب ایران تعمیم داده شده است. این در حای شمالها به کل منطقهو نتایج این کاوش

وده و بوهستانی آب و کای و کمهای مختلف جغرافیایی از قبیل نواحی جلگهغرب ایران دارای چهرهمالش

 در بیشتر این مناطق تا به امروز مطالعات جامع و روشمندی صورت نگرفته است.

ایی رافیجغ قلیمی وآهن گورستان خانقاه گیلوان با توجه به شرایط متفاوت ا عصر مطالعه و بررسی قبور   

-نطقهاکنان مساعتقادی  تواند ما را در شناخت فرهنگ، الگوهای معیشتی وغرب ایران مینسبت به شمال

مچنین ه رساند؛آهن و همچنین پی بردن به ارتباطات آنها با مناطق همجوار یاری ب عصر ی مورد نظر در

سیرهای متری یقشکل دقن بهآینده بتوا های پیرامون این گورستان، درامید است با بررسی بیشتر محوطه

بررسی  و موردیص ی دوم ق.م تشخاواخر هزاره غرب ایران را درشمال مهاجرت اقوام وارد شده به شمال و

 داد.قرار 

 

 تحقیق :ی پیشینه -5 -3 -1

مورد  رای سالهاهای موجود با آغاز این دوران از دوره قبل، بمسائل مربوط به عصر آهن و گسیختگی   

 (.1374 ،طالیی ،1373، شناسان بوده است )یانگان باستانبحث می
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 هن قدیم توجهآهای عصر ی محوطهشناسی ایران به مطالعهباستان جنگ جهانی، در سالهای بعد از در   

 و اهگورستان در )یعنی ایرانی زبانان(، ی خواستگاههای فرهنگ قبایل ایرانیبرای مطالعه زیادی شده و

ی انباشت شینهپی دو مرحله در (.1383) مدودسکایا،  هایی انجام شده استدوره حفاریاستقرارهای این 

ی ی دههمیانه ای است که تای اول شامل دورهمرحله آهن در ایران وجود دارد: عصر ی آثارمطالعه و

ی دوره رحله یک(. این م1957 سال شناسی در ایران تاآغاز فعالیتهای باستان از ) آیدپنجاه پیش می

 بود. د یافتهشناسان به خودی خود رشانباشت آثاری بود که به لطف فعالیتهای فردی باستان طویل از

ان نش اند،های خاصی که پیوسته مورد پژوهش قرار گرفتهمحوطه شمار درتهدف این فعالیتهای انگش

 جنگ پیش از دوران ژه درویهاین مرحله ب در ها بود.گاهنگاری الیه فرهنگی درونی و دادن استمرار

بنایی برای م و ندشدبندی نمیآثار، نظام هنوز ها رایج بود وی سطحی محوطهبررسی گسترده جهانی،

آن  ردحتی  ود.رشمار میاین مرحله استثناء به پژوهشهای گیرشمن در بندی این آثار وجود نداشت.دوره

ورستان ب گبا انتساب  آهن تأکید ورزید و صرهای عی محوطهی به اهمیت ویژه، وی سیدهه زمان در

شروع  1957ال س ی دوم ازمرحله. سیلک به فرهنگ ایرانیان، برای این دوره تفسیری تاریخی ارائه کرد

ی ی خاصنامهآن تمام مناطق طی بر های هدفمند بود که دری حفاریطور کلی این مرحله دورهبه .شد

ی عصر آهن های محوطهها به مطالعهخش بزرگی از این برنامهب ی حسنلو(.)مثالً پروژه پژوهش شد

ی عهاز به مطالگاهها با نیاستقرار گورستان و های هدفمند دراین دوره حفاری در اختصاص یافته بود.

برای  ر هیأتی رای لووموزه 1931سال  در فرد ایرانی پیوند یافته بود.بهفرهنگ منحصر تکوین تاریخ و

-یأت باستانه، 1933آغاز سال  در دند.نموحفاری در آنجا فصل  ه گیان اعزام کرد که دوحفاری به تپ

ر فصل مدت چهابخش غربی فالت ایران به در تپه سیلک کاشان، ی لوور درموزه شناسی دیگری از

ژرژ  یانگ در 1931حفاری سال  )در عهده داشت حفاری را بر دو گیرشمن مسئولیت هر حفاری کردند.

کنار  رداش نگیتوالی فره ای بود که درتا آن زمان تپه گیان نخستین محوطه سرپرست هیأت بود(. کنتنو

یکی نزد ان که درتپه سیلک، دو گورست در بر داشت. آهن را هم در ی عصرهای جداگانهالیه ادوار دیگر،

ق.م  11-12 هایدهرا به س )الف( ترگیرشمن گورستان قدیمی آهن تعلق دارند. تپه کشف شدند به عصر

اریخگذاری ق.م ت 8ی ق.م تا آغاز سده 10ی را به سدهگورستان دیگری که وی آن تاریخگذاری کرد.

 تا حد زیادی با گورستان الف فرق داشت. کرد،
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 او در شت.غرب ایران اهمیت بسزایی دا در 1935 -1936 سالهای پژوهشهای اورل اشتاین در   

ایان ربوط به پمدینخواه گورهای  وی در حفاری کرد. دینخواه را کشف و و وآذربایجان استقرارهای حسنل

 از را کشف کند. Iآهن  یاه عصرس -ولی موفق نشد ظروف خاکستری ی دوم ق.م را حفاری کرد،هزاره

ب سیلک  درست همانگونه که گورستان آذربایجان شروع کرد. را در دایسون حفاری حسنلو 1957سال 

یران اعصر آهن  های مختلف در نتایج مطالعاتحفاری حسنلو نیز از جنبه ی اول بود،هی شروع دورنقطه

 .کننده بودی دوم تعییندر دوره

 در کرد ومی ررا پ 3 و 4ی ی بین حسنلوی کشف شد که تا حدی وقفهردسلیمان موادر حفاری زندان   

 (.1383مدودسکایا، ) نهاداختیار می آهن کردستان در ی عصرحال اطالعاتی درباره عین
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 غرب ایرانموقعیت جغرافیایی شمال -1 -2

 ای جغرافیاییهروی نقشه ای برمفهوم جغرافیای منطقه غرب ایران درعنوان شمال آنچه امروزه با   

 یدره شمال، را درمرتفعی است که مرزهای آن سرزمین کوهستانی و بخشی از، شودص میمشخ

 ،غرب در و کوههای تالش ،شرق در رشت، -زنجان -فرضی سنندج خط ،جنوب در ی ارس،رودخانه

ط طرف توس چهار این فالت کوهستانی که از (.1363 )جعفری، دهدارتفاعات زاگرس تشکیل می

اع ارتف هت وجبا توجه به  فالت مرکزی احاطه شده النهرین وبین آناتولی، قفقاز، دشتهای کم ارتفاع

ر منظر دبلکه  ،انداز طبیعیچشم دهد که نه تنها درکوههای آن خصوصیات جغرافیایی بارزی را ارائه می

وز ریران اماحدود جغرافیایی که مرزهای سیاسی  گیری برجای گذاشته است.اثرات چشم معیشتی آن نیز

شورهای ک شمال و ارمنستان در جمهوری آذربایجان و از: عبارتند سازندغرب مشخص میشمال را در

ه بخش ک دهدمیاین منطقه نشان  نگاهی گذرا به مرزهای سیاسی ایران در غرب. عراق در ترکیه و

طول  شکل که در این مرزها به هر مرزهای طبیعی هستند. شمال و غرب، ی مرزهای کشور درعمده

نظمی کل هندسی مهمین دلیل شبهکه  اندعوارض طبیعی منطبق بوده براً عمدت تاریخ تغییر یافته باشند،

 (.1350 )نیساری، ندارند

ر هی ممتاز دبدان جایگا غرباز طریق معابر شمال در غرب، ارتباطات حاصل از مناسبات این مراکز   

تان مدنی باستچند که این منطقه خود ازکانونهای ره تحول تاریخ تمدن بشری داده است. طول تکوین و

شرق  و غرب اقع درناپذیر حاصل از مناسبات میان مراکز واختالط اجتناب لیکن آمیزش و رود،شمار میبه

تأثیر یی بیی جغرافیاعنوان یک پیکرهگیری امروزی آن بهشکل غرب کشور درشمال شرق ویا شمال و

 (.1365 )اکارت، نبوده است
 

ود در کل خ د،باشی آن چشم انداز کوهستانی میی جغرافیایی این منطقه که بارزترین خصیصهپیکره   

ر عوامل لیکن این وحدت تحت تأثی مرتفع دارد. عنوان یک سرزمین کوهستانی وگیری بهوحدت چشم

تقسیم  ای متنوعیهحیطبه مغیره  یا شکل زمین و جغرافیایی و یتموقع قبیل ارتفاع و جغرافیایی دیگر از

 (.1358 )دپالنول، آیدمیر شماهای طبیعی آن بهی خود یکی دیگر از ویژگیشود که به نوبهمی
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 ن ازآختمانی پیچیدگی پیکربندی سا ی جغرافیایی این منطقه از یک طرف وبا توجه به گستردگی پیکره

ا متفاوتی ر معیشتی زیستی و طبیعی وانداز غرب ایران تیپهای چشممحیط جغرافیایی شمال طرف دیگر،

دام د که هرکشکل کلی سه تیپ عمده از اشکال محیط طبیعی وجود داردر این پیکره به دهد.ارائه می

 ند از:صلی عبارتاین سه تیپ ا دهند.معیشتی و بار تاریخی مختلفی را ارائه می اندازهای زیستی وچشم

 نژاد،)صفی ایناطق جلگهم -3 وسیع(؛ شیب وهای کم)دره ایق کوهپایهمناط -2ناطق کوهستانی؛ م -1

1363.) 

ی کوهستانی صورت جدارهزاگرس به های البرز وی آن کوهغرب که در نتیجهشرایط کوهستانی شمال   

 مل دریگر عوابه موازات د شوند،غرب به داخل فالت ایران میمانع از نفوذ جریانهای هوایی از شمال

های دامنه جهتبدین (.1356 )فشارکی، ات محیطی با دیگر نقاط کشور نقش مؤثری دارندتشدید اختالف

 تفاوتی ازی طبیعی مچهره دلیل قرار گرفتن در معرض جریانهای هوایی مرطوببه هاخارجی این کوه

 وی رایط خشکشعامل ارتفاع و کوهستانی بودن در مقابل  نظر اکولوژیکی از فالت داخلی ایران دارند.

. /5ر متوسط طومتر ارتفاع به 100که به ازای هر بدین ترتیب  کننده دارند؛نقش تعدیل افزایش دما

 (.همان )اکارت، یابدگراد دما کاهش میی سانتیدرجه

 ر چهارمهای این منطقه حاصل تحوالت عصهمواریعمل آمده شکل نهایی نابر اساس تحقیقات به   

وجود ن بهآ ها و فرسایش طبیعی تغییرات اندک دریخبندان ،های بعدکه در دوران شناسی استزمین

 آب بوده یده ازشناسی پوشاین منطقه نیز چون دیگر مناطق ایران در اوایل دوران سوم زمین آورده است.

-در نتیجه د،گیرشناسی را در بر میکه دو دوران سوم و چهارم زمین (Cenozoic) دوران سنوزوئیک و در

 رآوردند.البرز سر ب زاگرس و قفقاز، هایی چون آرارات،کوهرشته های عظیم آتشفشانینیی دگرگو

یگر دبت به دهد که نسعمل آمده بر روی ساختار سنگهای این منطقه از ایران نشان میآزمایشهای به

یران از ی اسنگها رینتکهنسال ی تکاب و ارومیهطوریکه در منطقهبه نقاط از قدمت زیادتری برخوردارند،

سنگهای  با توجه به آزمایشهای پرتوسنجی که بر روی اند؛شیست و گینست شناسایی شدهنوع میکا

ین شده میلیون سال برای آنها تعی 2000تا  1500عمری معادل  ی ارومیه صورت گرفته استمنطقه

 (.1362 )بدیعی،ت اس
 

شناسی نشان داده است که در ید زمینتحقیقات جد نویسد:می -شناس فقیدباستان -نن گیرشمرما   

ی بارانی را فالت ایران یک مرحله ی یخچالها پوشیده شده بود،وسیلهزمانی که قسمت اعظم سطح اروپا به
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قسمت مرکزی فالت که امروزه  اند؛های مرتفع در زیر آب قرار داشتهکرده که ضمن آن حتی درهطی می

زمانی که مابین ده و پانزده هزار  در .ی وسیعی بوده استن دریاچهدر آن زما زار عظیمی استبیابان شوره

دوران بارانی تبدیل به دوران خشک گردید و  هوا روی داد و یک تغییر تدریجی در آب سال ق.م قرار دارد

 (.1349 ) گیرشمن، .که هنوز هم ادامه دارد

 

 رافیایی استان اردبیلغموقعیت ج -2 -2   

-ا تشکیل می% کل مساحت کشور ر09/1کیلومتر مربع که  17953مساحتی بالغ بر استان اردبیل با     

ز اود ارس(، ی ررهغرب ایران قرار گرفته است. این استان از شمال به جمهوری آذربایجان )ددهد در شمال

مهوری جشرقی، از جنوب به استان زنجان و از شرق به استان گیالن و غرب به استان آذربایجان

 (.همان، ای درسیهریزی و تألیف کتابشود )کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامهجان محدود میآذربای

 42درجه و  39دقیقه تا  45درجه و  37غرب ایران بین مختصات جغرافیایی استان اردبیل در شمال   

هار گرینویچ الندقیقه طول شرقی از نصف 3درجه و  47دقیقه تا  55درجه و  48دقیقه عرض شمالی و 

دهد. در شرق، می ان را با جمهوری آذربایجان تشکیلواقع شده است. رود ارس حدود شمالی این است

ها، کوهکند و در جنوب، کشیدگی رشتهکوههای تالش و باغرو این خطه را از استان گیالن جدا میرشته

شرق نیز با شود. در شمالان میو جلگه موجب پیوستگی توپوگرافیک استان اردبیل با استان زنج هادره

سارا و رود بلقار یا بالهارود، مرز بین استان و جمهوری کوه تالش یعنی کوههای پشتامتداد رشته

کیلومتر با جمهوری آذربایجان  5/282طول د. چهار شهرستان از این استان بهدهآذربایجان را تشکیل می

ی ارس و بالهارود جریان دارند. از نظر همجواری کیلومتر آن رودها 159د که در نباشمرز میهم

شهر، اردبیل و خلخال در آباد، مشکینکیلومتر مرز مشترک با شهرستانهای پارس 324شرقی با آذربایجان

 کیلومتری 5/62ی اول قرار دارد. استان اردبیل در جنوب خود با استان زنجان همجوار است که در رتبه

کیلومتر مرز مشترک با شهرستانهای  175دارد. استان گیالن با داشتن جنوب شهرستان خلخال قرار 

ای این العبور تالش چون دیوارهکوه صعبباشد. رشتهی شرقی استان اردبیل میاردبیل و خلخال همسایه

العبور حیران و اسالم تنها گذرگاههای بین این دو استان های صعبکند. گردنهدو استان را از هم جدا می

گردد. باشند که همواره ریزش برفهای سنگین در فصل سرما سبب مسدود شدن این گذرگاهها میمی

باشد که ی حیران اولین خط ارتباطی استان با مراکز کشور میآستارا از طریق گردنه -محور اردبیل
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دجه استان ) سازمان برنامه و بو سازداز طریق رشت و قزوین به تهران مرتبط می شهرستانهای استان را

 (.1378 اردبیل،
 

 شناسیبافت زمین -1 -2 -2   

-های زمیندر طول دوران گیرداین استان که قسمتی از بخش شرقی فالت آذربایجان را در بر می   

شخص ه نوع مستوان به شناسی استان را میساختار زمین شناسی تحوالت زیادی را از سر گذرانده است.

دبیل و جلگه مانند دشت ار ی آنها رسوبی استکه منشاء مواد تشکیل دهندههایی بخش -1تقسیم کرد: 

هایی هتود -3ت؛ ای از این سرزمین را فرا گرفته اسهای آتشفشانی سبالن که قسمت عمدهتوده -2مغان؛ 

رد وجود دا طور پراکنده در بعضی نواحی استانهای دگرگونی است و بهی آنها سنگکه مواد سازنده

 (.همانهای درسی، لیف کتابأریزی و تاسان گروه جغرافیای دفتر برنامه)کارشن
 

 ارتفاعات  -1 -1 -2 -2   

 رتفاعات تالش یا باغروا -1 -1 -1 -2 -2   

نند ه است ماجنوبی کشیده شد -ارتفاعات تالش یا باغرو که در مشرق استان اردبیل در جهت شمالی   

ران ای مازندت درینع نفوذ رطوبکند. این ارتفاعات مابایجان جدا میسدی دریای مازندران را از فالت آذر

ار تندی شیب بسی و های شرقی آن که مشرف به دریاستهمین سبب دامنهبه ؛شودداخل منطقه می به

شیده از یم و پوهای غربی آن دارای شیب مالهای انبوه است اما دامنهمرطوب و پوشیده از جنگل ،دارد

باشد یهای تالش مکوه متر ارتفاع بلندترین قله 3322داغ در جنوب خلخال با قعلفزار است. آ

 (.همان های درسی،ریزی و تألیف کتاب)کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه

ه شاره کرد. کوابالغی کوه و حصارتوان به آسبیناس، اچاقمکوه میهای مهم این رشتهاز دیگر کوه   

 رچشمهسضمناً این کوه  باشد؛متر می 2005یورتجی واقع شده و ارتفاع آن  آسبیناس در دهستان

 غ محسوبباغرو دا کوهترین کوه از رشتههای آن جنگلی است و شمالیویل بوده، دامنهرود و لوندآستارا

 شمارسو بهرهقمتر واقع شده و سرچشمه رود  2760کوه در دهستان فوالدلو به ارتفاع شود. اچاقکممی

این کوه  باشد؛متر می 2904حصار بالغی نیز در دهستان فوالدلو واقع شده و ارتفاع آن  رود.می

 (.1371باشد )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سرچشمه رود هویق می
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 النارتفاعات سب -2 -1 -1 -2 -2   

لندی ی متعدد باز کوههاشود کوهستان عظیم و آتشفشانی سبالن که به زبان آذری ساواالن خوانده می   

رکزی مهای این کوهستان در بخش تشکیل شده است. دامنه غیرهچون صائین، نرمیق، قوشه داغ و 

نوب و اب در جشهر و اهر در شمال، تبریز در مغرب، سرهای مشکینآذربایجان از چهار سو بر شهرستان

درسی،  هایابریزی و تألیف کتامهاردبیل در مشرق اشراف دارد )کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برن

و  4650تفاع با ارداغ متر، هرم 4811سبالن با ارتفاع (. این کوهستان از سه قله اصلی سلطانهمان

یل مشرف است های خاوری آن به شهرستان اردبمتر تشکیل گردیده که دامنه 4600 با ارتفاع داغکسری

 (.همانان جغرافیایی نیروهای مسلح، )سازم

وسیله آن در کیلومتر پهنا داشته و سطحی که به 45کیلومتر طول و  60 وده عظیم سبالن تقریباًت   

 کیلومتر مربع است. 6000استان اشغال شده است نزدیک به 
 

 غوش یا بزکشارتفاعات بز -3 -1 -1 -2 -2   

تان میانه قرار غربی شهرسی نفوذی بزغوش در جنوب کوهستان سبالن و جلگه سراب و در شمالتوده   

 120غربی است. طولش  -ی آتشفشانی سبالن و قراداغ شرقیگرفته است. امتداد آن به مانند توده

ی دو دره از سایر کوهستانهای وسیلهباشد. این کوهستان بهکیلومتر می 45کیلومتر و عرض آن 

های شرقی ا از دامنهی قرانقوچای در شهرستان میانه که بزغوش ردره -1آذربایجان جدا شده است: 

اوزن وارد به سفیدرود و قزل های شرقی سهند را جمع کردهسازد و آبهای دامنهکوهستان سهند جدا می

ی کوهستان بزغوش را در مغرب از ماسیف سهند آباد که تودهچای در بستانی اوجاندره -2می سازد. 

رساند. در ء ماگمایی بودن این توده را میسازد. وجود آبهای گرم از قبیل آب گرم ایورق منشاجدا می

متر ارتفاع دارد. با توجه  3304شود. بلندترین قله آن می های متعددی تشخیص دادهقله ی بزغوشتوده

کننده منابع آب توان آن را یکی از عوامل مهم تعیینبه موقعیت استقرار این توده در منطقه آذربایجان می

ی شمالی و کوه بزغوش شریان آبهای مهمی است که از جبههآورد. رشته شمارهای داخلی بهدر حوضه

های مهمی از جمله یابد و موجب پیدایش جریانی سراب و میانه جریان میجلگه جنوبی به دو چاله و

 شود. کوههای بزغوش که از طرف مغرب به کوههای تالش متصل شدهقرانقو می رود و شعباتتلخه

ی سلسله کوهستان سهند است. ارتفاعات بزغوش در کنار اردبیل از سایر کوهها جدا تهتکمیل یاف یدنباله

ی پیوندد. در حقیقت کوه بزغوش مرز طبیعی میان جلگهو مجزا بوده و از طرفی به قافالنکوه میانه می

 (.همان)خاماچی،  اردبیل و میانه است
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 هادشت -2 -1 -2 -2   

 دشت اردبیل -1 -2 -1 -2 -2   

ش از ی بزغو، رشتهرصورت دشت محصوری است که توسط کوههای سبالن از باختدشت اردبیل به   

 )سازمان ده استداغ از خاور و کوههای مرزی ایران و آذربایجان از شمال احاطه شجنوب، کوههای باغرو

 تان قرارز اسکجغرافیایی نیروهای مسلح، پیشین(. این دشت هموار و حاصلخیز از نظر جغرافیایی در مر

ردبیل اد. شهر سمت شمال و رود ارس جریان دارسو در این دشت با شیب مالیمی بهگرفته است. رود قره

زی و ریرنامهی دفتر ب)کارشناسان گروه جغرافیا اندیافته و روستاهای پیرامون آن نیز در این دشت استقرار

 .(همانهای درسی، تألیف کتاب
 

 غاندشت م -2 -2 -1 -2 -2   

با حرارتی  هزار هکتار وسعت دارد. این دشت 350تا  300این دشت در غرب دریای خزر و در حدود    

امپروری دهای کشاورزی و ای است معتدل که یکی از قطبی سانتیگراد منطقهدرجه 35تا  3/2بین 

 (. همانان جغرافیایی نیروهای مسلح، )سازم شوداستان محسوب می
 

 هوا آب و -2 -2 -2   

 های اقلیمیویژگی -1 -2 -2 -2   

-یمشور محسوب های سردسیر کعلت قرار گرفتن در عرض جغرافیایی باال جزء استاناستان اردبیل به   

ه تنوع بتوجه  طور کلی از نوع آب و هوای معتدل کوهستانی است. باشود. آب و هوای استان اردبیل به

ستان انوبی ج بارش در نواحی مختلف آن متفاوت است. نواحی شرایط طبیعی در این منطقه میزان دما و

-ب بهه از جنوچهای معتدل دارد. هربرف ولی تابستانهای سرد و پرمرتفع و کوهستانی است و زمستان

مقدار بارش  ،شود و برعکسمیزان دما افزوده می ها کاسته شده و بهسمت شمال برویم از ارتفاع کوه

 (.مانههای درسی، ریزی و تألیف کتاباسان گروه جغرافیای دفتر برنامهیابد )کارشنمی کاهش
 

 یجریانات هوای -1 -1 -2 -2 -2   

 ایتوده هوای مدیترانه -1 -1 -1 -2 -2 -2   

-ی رطوبت خود را ضمن عبور از کوهستاناین توده هوا که ماهیت معتدل و بحری دارد قسمت عمده   

استان اردبیل را  ،دهد و سرانجام از طرف غربغربی از دست میآذربایجانهای ترکیه، زاگرس و کوههای 
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با ورود به این منطقه  ای که سهم زیادی در نزوالت جوی ایران داردی هوای مدیترانهسازد. تودهمتأثر می

 شود.از نظر میزان درجه حرارت و رطوبت تعدیل می
 

 هوای سیبریایی توده -2 -1 -1 -2 -2 -2    

 ور از دریایآید پس از عبطرف ایران میبری و سرد دارد و از سمت شمال بهاین توده که ماهیت    

 وده هوایهد. تدمازندران و جذب رطوبت از این دریا از سمت شرق استان اردبیل را تحت تاثیر قرار می

توده  ود اینور دهد. در زمستانهای شرقی تالش از دست میمزبور قسمت اعظم رطوبت خود را در دامنه

 وآورد می همراهبرف و افزایش میزان رطوبت را به سرما و هوا به نواحی شمالی و مرکزی و جنوبی استان

 شود.ویژه مناطق مرتفع سبب سرما و یخبندان میدر مناطق دیگر به
 

 توده هوای اقیانوسی )اطلس شمالی( -3 -1 -1 -2 -2 -2    

که این ا وجودباشد. ببحری است و منشاء آن شمال اقیانوس اطلس می دارای ماهیتی سرد واین توده    

شود یم ا وارددهد و به کشور مهوا قسمت اعظم رطوبت خود را در اروپا و روسیه از دست می این توده

-می همراهغرب سرما و ریزش برف را بههمچنان فعال است و در استان اردبیل از سمت شمال و شمال

 آورد.

وه کاست. رشته ها در برابر هوا یکی دیگر از عوامل مؤثر در آب و هوای استانکوهگیری رشتهجهت   

و  ای هواهعلت ارتفاع زیاد خود سبب توقف تودهغربی کشیده شده است به -سبالن که در جهت شرقی

اقع ووبی جن -ارتفاعات تالش که در راستای شمالی شود.نتیجه افزایش بارش میجذب رطوبت آنها و در

رطوبت  نفوذ هشای بین استان اردبیل و دریای مازندران قرار گرفته که موجب کاچون دیواره است شده

تألیف  وریزی مه)کارشناسان گروه جغرافیای دفتر برناگردد داخل استان اردبیل میدریای مازندران به

 (.همان های درسی،کتاب
 

ی دوره شود.یی جزء مناطق معتدل کوهستانی محسوب میاستان اردبیل از نظر تقسیمات آب و هوا   

حساب روزهای سال عموماً دوره خشک به یماه تا اردیبهشت استمرار دارد و بقیهرطوبت در سال از آبان

متر است، استان اردبیل با میانگین میلی 225آید. در مقایسه با میانگین بارش سالیانه کل کشور که می

طوریکه بعد از ناحیه مرطوب هب باشد؛تری برخوردار میاز شرایط مطلوب مترمیلی 5/347بارش سالیانه 

شود. پراکندگی بارش در سطح استان یکسان خزری این ناحیه از نواحی نسبتاً مرطوب کشور محسوب می
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حالیکه ر است درکه از مناطق حاصلخیز است از بارش کمتری برخوردا )جلگه مغان( نیست؛ نواحی شمالی

نواحی جنوبی و مناطق مرتفع بارندگی بیشتری دارد. حجم آب ساالنه استان اردبیل با توجه به میانگین 

و اوزن این از طریق رودهای ارس و قزلر بشود. عالوهمیلیون متر مکعب برآورد می 5871بارش به حدود 

ی استان وارد محدوه میلیون متر مکعب 9489شرقی حجم آبی بالغ بر های سطحی استان آذربایجانآب

شود. از رقم میلیون متر مکعب می 15360گردد که بدین ترتیب کل منابع آبی وارده به استان بالغ بر می

صورت میلیون متر مکعب به 440شود، میلیون متر مکعب در اثر تبخیر از دسترس خارج می 4177فوق 

ی استان و رودهای قیه در رودهای محدودهشود و بزمینی ذخیره میهای آب زیرآبهای نفوذی در سفره

 های درسی،ریزی و تألیف کتابکارشناسان گروه جغرافیای دفتر برنامه) یابداوزن جریان میارس و قزل

 (.همان
 

 بادها -4 -1 -1 -2 -2 -2   

و  انهه، مدیترآذربایجان همواره تحت تأثیر بادهای سرد شمال و سیبری و بادهای مرطوب دریای سیا   

لند و بتانهای نظیر کوهس عالوه بادهای محلی نیز تحت تأثیر شرایط طبیعیبهاست.  اقیانوس اطلس بوده

رقی شو شمال بادهایی که از شمال سوی دشت و جنگل در حال وزیدن هستند.ی ارومیه و خزر بهدریاچه

ی ورهدآغاز  وبرف سنگین وزند کالً سرد و مرطوبند و در فصل زمستان سبب نزول به سوی آذربایجان می

 فید است.بسیار م وآور وزد بارانای که از غرب به آذربایجان میشوند. باد مرطوب مدیترانهیخبندان می

ن و الی سبالهای شمقسمتی در امتداد دامنه ،کنندمی بادهایی که شرقی هستند و از دریای خزر عبور

طرف به  غ از یکای واقع بین سبالن و قوشادادر دره وارد شده و از شهرستان اردبیل ارسباران و مرند

 راب،بیل، سدر ارد سوی غرب جریان دارد. در اکثر نقاط آذربایجانبزغوش و سهند و از طرف دیگر به

 (.همان ،) هویدا ستاگویند که بادی سرد و مرطوب می "مه"یا باد  "یلمه"این باد را  تبریز و سایر نقاط

 ب منابع آ -3 -2 -2   

 رودها -1 -3 -2 -2   

 رود ارس -1 -1 -3 -2 -2   

ی آذربایجان است که از غرب جلفا تا ترین رود شمالی ایران در منطقهآباین رود مهمترین و پر   

اصالندوز مغان واقع در استان اردبیل در طول نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان جریان دارد. ارس که 

نوشته شده  "تیادایی"گویند و در اوستا  "آراز"و به زبان ترکی آذری "آراکسی"نیدر زبان رومی و یونا
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پس  در ترکیه سرچشمه گرفته و سرچشمه(گول )هزارکیلومتر طول دارد. این رود از کوههای مین 1072

 1072العاده زیاد و سیالبی است. از در بهار آب ارس فوق ریزد.از طی مسافتی سرانجام به دریای خزر می

درصد آب ارس از  12 دهد.کیلومتر آن مرز مشترک ایران را تشکیل می 410کیلومتر طول رود ارس

 سوی دشت مغان جریان یافته،ی کانالهایی بهوسیلهگردد. آب قسمتی از این رود بهخاک ایران تأمین می

 10200رس ی آبریز رود احوضه کشت و صنعت مغان شده است. یسبب رونق کشاورزی در منطقه

 (.هماندر خاک ایران است )خاماچی،  درصد آن 39کیلومتر مربع وسعت دارد که 

 سورود قره -2 -1 -3 -2 -2   

یوستن هم پاز به سوریزد. قرهمهمترین رودهای استان اردبیل است که به رود مرزی ارس می سو ازقره   

ی قی کوههاشرهای شمالدیگری از دامنه غربی کوهستان تالش وهای شمالدو شعبه که یکی از دامنه

 یآبهای همه عالوه این رودوجود آمده است. بهبه ،گیردچایی سرچشمه میمحمدنام حاجیبزغوش به

 سو توده. رود قرهکندچای را دریافت میچای و بالیقلوشهر و اردبیل و خلخال نظیر قوریی مشکینمنطقه

داغ هوهای قردر داخل شترگل زند و برای پیوستن به رود ارسر میکوهستانی و آتشفشانی سبالن را دو

 4/6ردبیل چناق اهنام قرسو در محلی بهپیوندد. آبدهی قرهگردد و در اصالندوز به رود بزرگ ارس میمی

-مشکین بیگلویمیلیون متر مکعب و در محل دولت 2/189قشالقی میلیون متر مکعب و در محل طالب

 (.مانه )خاماچی، باشدکیلومتر می 108سو طول رود قره باشد.می یون متر مکعبمیل 03/34شهر 

 چایبالخلی -3 -1 -3 -2 -2   

ن و نوبی کوه سبالجهای سارها و برفهای دامنهاردبیل که از اجتماع چشمه دار(چای )رود ماهیبالخلی   

-می وسرود قره ر اردبیل عبور کرده بهگردد از شهکوههای بزغوش تشکیل میغربی رشتههای شمالدامنه

 26ای آن ظهمیلیون متر مکعب، دبی لح 054/86ده اردبیل نمیزان آبدهی این رود در محل گیالریزد. 

اش دهیالماس میزان آبکیلومتر مربع و در محل پل 1600ی آبریزش متر مکعب در ثانیه و حوضه

وهستانها و ککیلومتر آن در  50که  کیلومتر بوده 75میلیون متر مکعب است. طول رود مزبور  58/116

 (.همان خاماچی،) کیلومتر آن در جلگه واقع است 25

 اند از:سایر رودهای اردبیل عبارت -   

؛ آبدهی سالیانه میلیون متر مکعب 9/11 سوال با؛ میلیون متر مکعب آبدهی سالیانه 7/8 چای بانمین   

 ؛بدهی سالیانهآمیلیون متر مکعب  18چای با هیر ؛آبدهی سالیانه میلیون متر مکعب 5/47 چای باقوری

 میلیون متر مکعب آبدهی سالیانه. 6/46چای با نیر

 اند عبارت انداز:رودهای دیگر اردبیل که فاقد ایستگاههای هیدرومتری   
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 چای،دره، سرعینساری ،درویشعلی لقان،آباد، آقدرق(، کمالویله) درقبلوک، بیلهرود، هفتنشته   

ای بر رودهای. عالوهچچای و برزندچای یا توتونچای، زینگیاد، گرمیدیبی، زینگیر یا تپهبالهارود، داش

ن کارشناسانمود ) توان به دریاچه نئور و شورابیل اشارههای این استان میذکر شده از مهمترین دریاچه

 (.همان ی درسی،هاریزی و تألیف کتابگروه جغرافیای دفتر برنامه
 

 پوشش گیاهی -4 -2 -2   

 جنگل -1 -4 -2 -2   

راوان بارش برف ف وعلت سرمای شدید ای نسبتاً مرطوب است اما بهکه استان اردبیل منطقهبا وجود آن   

و  ورت تنکصبه های شمال وسیع و انبوه نیست و غالباًهای این استان مانند جنگلجنگل در زمستان

 35950معاً شامل ج% از استان اردبیل را در بر گرفته و 2تنها  طور کلی جنگلبه شود.ه میپراکنده دید

 ممرز، ،بنه وهی،کارس، بادام های درختی این جنگلها شامل فندق، راش، بلوط،انواع گونه شود.هکتار می

 باشد.سنجد و انجیر می صنوبر، گنجشک، گز، بید،زبان

 مراتع -2 -4 -2 -2   

ع شالقی از نوی مغان مراتع قبزغوش و تالش مراتع ییالقی غنی و در منطقه، های سبالندامنه در   

 (.% کل مساحت اردبیل را در بر گرفته اند )همان64در حدود  و متوسط تا فقیر وجود دارد

 محصوالت کشاورزی -3 -4 -2 -2   

 (.)همان رودکشاورزی می % کل اراضی استان اردبیل زیر کشت انواع محصوالت34در حدود    

-ن، تره، جو، بنشاز گندم ندای شهرستان اردبیل عبارتمهمترین اقالم کشاورزی و باغداری در محدوده   

 دام. ردو و باگدار، فندق، جات هستهای و انواع میوه از قبیل سیب، گالبی، میوهنباتات علوفه بار،
 

 پوشش جانوری -5 -2 -2   

کفتار،  گراز، خرس خاکستری، خرگوش، قه شامل حیواناتی ازقبیل کل، روباه،پوشش جانوری منط   

سازمان ) شودیلک، درنا و حواصیل مشغال و گرگ و از پرندگان کبک، تیهو، بلدرچین، عقاب، لک سمور،

 (.همان جغرافیایی نیروهای مسلح ،

 معادن -6 -2 -2   
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و اثر تنها از د وی که برونزده باشد دیده نشده است اخور مالحظهدر استان اردبیل اثر کانساری در   

 توان نام برد:کانساری زیر در منطقه می

ارد که ا وجود دسراثر کانساری مس در منطقه کومری در بلندیهای تالش و بلندیهای باختر خطبه -الف   

-هارها بین کانسد. اشوهای پرفیو آندزیتی ائوسن باالیی دیده میصورت ماالکیت و آرزوریت ولکانیتهب

 خورد.چشم میی نازک در درزها و شکاف سنگها بههاصورت رگه

رکز های نازک تمگهصورت ردره در شمال سرعین که بهگرم ویالاثر کانساری منگنز در نزدیکی آب -   

 (.1372شیران، یافته است ) شهبازی
 

 نشینیکوچ -7 -2 -2   

یل یک ستان اردبوستایی و شهری زندگی عشایری نیز وجود دارد. در ابر زندگی ردر این استان عالوه   

ن گروه )کارشناسا تیره است 239طایفه و  43)شاهسون( وجود دارد که شامل  نام ایل سونبه ایل

 (.همانهای درسی، ریزی و تألیف کتابجغرافیای دفتر برنامه

شایر ع نظر مورخین و محققین است.ی تاریخی ایل شاهسون همواره مورد بحث و اختالفسابقه   

-پیشینه ر مورددها بودند. زبان ایران هستند در زمان صفویه جزو قزلباش شاهسون که از ایالت مهم ترک

د تا در انآمده ایران ای از مورخان بر این باورند که آنها از ترکیه بهی تاریخی و شناخت ایل شاهسون عده

 پناه شاهان صفویه قرار گیرند.

-یا دره سورود قره این منطقه را باشد.ترین مرکز تجمع انسانی ایالت استان اردبیل دشت مغان میمهم   

بی خش غرسون و ب رود به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده که بخش شرقی آن متعلق به عشایر ایل

ایر هر و عشششکینسون به دو گروه عشایر م داغ است. عشایر ایلآن سرزمین ایالت ارسباران یا قره

ز تعدادی ا حالهای کوهستان سبالن است و در عین ی آنها دامنهشوند. ییالق همهتقسیم میاردبیل 

ها تابستان رخی دربجهت داشتن قشالق و استفاده از چراگاههای تابستانی در زمستان و طوایف ارسباران به

تار آن در دامنه هزار هک 150 سون القهای ایلهزار هکتار یی 200از  کنند.تا کوههای اطراف اهر کوچ می

متر از سطح  2850هزار هکتارش در مشرق اردبیل قرار دارد. مراتع ییالقی اطراف سبالن  50سبالن و 

 رسد.متر می 2000دریا ارتفاع دارند و ارتفاع مراتع شرق اردبیل به 
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وم آبان دی ز نیمهها در قشالق است. اسون در ییالق معموالً کمتر از مدت اقامت آن اقامت طوایف ایل   

ا اول شوند که تها در قشالق یا در دشت مغان مستقر میپس از طی مراحل کوچ تمام طایفه ماه

گی در ده و همسوی ییالق کرسپس مجدداً شروع به کوچ به کند؛ماه اقامتشان ادامه پیدا میاردیبهشت

-روع میشماه نقع خشکسالی کوچ از اوایل فروردیر موانمایند. داواخر اردیبهشت دشت مغان را ترک می

 (.همان )خاماچی، شودناچار بر مدت اقامتشان در ییالق افزوده میگردد و به

-میل ز چمن و گهایی هستند که در زمستان پوشیده از برف و در تابستان پوشیده اییالقها کوهپایه   

 ن گوسفنده میلیوشهر و بیش از سگوسفند را در مشکین برکت نزدیک به نیم میلیون. این مراتع پرباشند

م اییالقهای تم کنند.می داغ تغذیهبزغوش، سهند و میشو خلخال، ارسباران، های سبالن،را در کوهستان

موار سطح و هی آنها به دشتهای مشود زیرا همهنواحی کوهستانی در زمستان از وجود ایالت خالی می

ند. در شوسرازیر می شودری یافت میتی فراوانتری داشته و علوفهبمغان که آب و هوای مناس

ا ت و قشالقهمشخص هستند. در دشثابت و نا ولی در دشتها غیر ثابت راهها مشخصند وکوهستانها ایل

و  احت معنیکوچ است و سکون و استر اند. دینامیسم اساسی زندگی ایالتی حرکت وها پراکندهطایفه

-الق که بهخالف قشرند، بنمامیباقی صورت مرتع ندارد. معموالً ییالقها همیشه بهن ایالت مفهومی در میا

 گرفت.طور نسبی زراعتی هم در آن صورت می

اما با ، نشینان آذربایجان مانند تمام ایالت ایران بر اساس پرورش دام استوار استاقتصاد عشایر و کوچ   

پرداختند. بیش به امور کشاورزی نیز می و چه در حال حاضر، کمبیشتر آنها چه در گذشته و  این حال

ت دام است. دام اساس اقتصاد نشینان آذربایجان همانند سایر ایالی کوچمهمترین عامل اقتصاد در جامعه

د طور کلی زندگی ایالت و عشایر از جهات مختلف به دام بستگی داردهد. بهنشینان را تشکیل میکوچ

-حتیاج کوچقسمت اعظم وسایل و پوشاک مورد ا دوم اینکه ؛دامها منابع غذایی هستند کهاین زیرا اول

چادر، گلیم، قالیچه، جاجیم، ورنی، نمد، شود. برای مثال سیاهنشینان از محصوالت دامی درست می

های مختلف خورجین، انواع مشک، طناب، قسمتی از پوشاک مردان، همه و همه از محصوالت دامی کیسه

مهمی در کوچ  قاطر، اسب، االغ و شتر نقش ؛حمل و نقل است یدام وسیله سوم اینکهشوند؛ رست مید

 پنجم اینکهشوند؛ کار گرفته میامور کشاورزی در مناطق قشالق به حیوانات در چهارم اینکهایالت دارند؛ 

قدرت هر ایل است؛  و هرمی مهمی در مسائل اقتصادی و اجتماعی و ازدواج ی اعتبار و پشتوانهدام مایه

طور کلی حیواناتی که ایالت آذربایجان ای در اجتماع خانوارها دارد. بهکنندهدام نقش تعیین ششم اینکه
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این هر خانوار بردهند عبارت از: گوسفند، بز، گاو، شتر، اسب، قاطر و االغ. عالوهمورد استفاده قرار می

-علت اینکه قدرت تحرک و راهکنند. البته گاو بهری مینشین یک یا چند سگ محافظ نیز نگهداکوچ

ی علت اینکه از دو سالگی آمادهشود. بز و میش، بهپیمایی طوالنی را ندارد فقط در قشالق نگهداری می

 (.همان )خاماچی، آیندشمار میسودترین حیوانات بهگردند پرمی برداری و باروریبهره

 

 شهرستان خلخال -3 -2   

تالش  هایه کوهبهای اردبیل بوده که از شمال به اردبیل و از شرق رستان خلخال یکی از شهرستانشه   

ین ست. ااشرقی محدود و استان گیالن و از جنوب به استان زنجان و از مغرب به استان آذربایجان

ل خلخا شهرستان از سه بخش مرکزی، هشتجین و شاهرود تشکیل یافته است. مرکز این شهرستان شهر

تاریخی  ومتری از سطح دریا قرار گرفته است. خلخال از شهرهای قدیمی  1750بوده که در ارتفاع 

ن افیدانامورخین و جغر های دوم و سوم هجری در کتب جغرافیایی آن دورهآذربایجان است. در قرن

حصول مده و بو خلخال از شهرهای کوچک و از توابع آذربایجان " :درباره خلخال چنین نوشته شده است

-ماب معج. در کت"بافندی آن گندم و جو بوده است و پالس و گلیم و لباس و کرکی در آن میعمده

یک و نزد خلخال در مشرق آذربایجان "البلدان که در اواخر قرن ششم هجری نوشته شده آمده است: 

تا  فت روز ووین ها تا شهر قزبلند قرار دارد و از آنج گیالن و مزارع و آبادی آن بیشتر در وسط کوههای

ا به آنج ولی مغمان هنگام حملهداردبیل دو روز راه است و در این والیت قالعی بلند قرار دارد که مر

 . "اندنمودهعزیمت می
 

 آن و جبال شرقی بخش در تالش کوههایرشته ای کوهستانی است کهرفته منطقه همخلخال روی   

دارند. کوهستان جنگلی و مرتفع تالش در شرق خلخال از  قرار آن جنوب رد داغقراول و غرب در بزغوش

شمال به جنوب کشیده شده و در حکم سدی مابین دریای خزر و استان گیالن و آذربایجان شرقی است 

های وجود آمدن جنگلش کرده و سبب طراوت کوهستان و بهی شرقی آن ریزکه باران خزری در دامنه

علت کمبود باران و تغییر آب و ی خلخال بهی غربی کوههای تالش در منطقهجبههتالش شده است. در 

 "الماس" و "نا" های کوهستان تالشقله ترینی شرقی آن جنگل وجود ندارد. مرتفعهوا نسبت به جبهه

داغ کشیده شده است که های خانندبیل و شاهرود کوهستان آقهستند. در جنوب شهر خلخال بین بخش

شکل، ی وجود کوههای حصاریواسطهان تمام منطقه قابل دیدن است. بهنام پلنگهی معروف آن بلهروی ق
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مشهور  "ناو" ینام گردنهی خلخال بهترین گردنهباشد. مهمالعبور میصعب راههای ارتباطی خلخال بسیار

های تالش به جنگل ی ارتباطی خلخال به هشتپر و اسالم واقع شده و از داخلاست که در مسیر جاده

وکوهستانی  اقلیم، جغرافیایی موقعیت دلیلبه خلخال شود. شهرستانی رشت به آستارا متصل میجاده

 مهمترین باشد.می دارای رودهای مهمی طبعبه منطقه کل جوی در نزوالت ریزش مقدار و منطقه بودن

ریزند. از می آن به ی رودهای دیگرهمه باشد کهمی اوزنقزل کندمی عبور خلخال ازشهرستان رودی که

)  امامرود یدمدل، رودخانه یآرپاچایی، رودخانه یتوان به رودخانهمهمترین رودهای این شهرستان می

 چند رود و خیر گیلوان، رودهای شال، مسیرش در و گرفته سرچشمه کوههای تالش شاهرود( که از

 یرودخانه به کیلومتر 45طی  و شاهرود اضی بخشار کردن مشروب از پس و پیوسته آن به دیگر کوچک

 هرو اشاره نمود.  یکندرق و رودخانه یریزد، رودخانهمی اوزنقزل

 ستان تالشات شرقی و کوهدر ارتفاع شهرستان خلخال دارای تابستان معتدل و زمستان سرد بوده،   

ف سنگین بر وده،بیش از پنج ماه ب طول مدت سرما اوزن گرم است.برف بوده و در کنار رود قزلسرد و پر

اران ی بیانهمتوسط بارش سال شود.ی اسالم به خلخال در محور کوهستان تالش میسبب بسته شدن جاده

اشد. پوشش بسانتیگراد می 4/7ی آن متر بوده و متوسط دمای سالیانهمیلی 405در شهرستان خلخال 

هن ختان پپی، جنگلهای سرو و کاج و جنگلهای درنیمه است گیاهی این منطقه به چهار صورت استپی،

 ی دامداران وجود دارد.برگ بوده و در ارتفاعات آن مراتع قابل استفاده

فتگو گاتی نیز زبان مردم خلخال ترکی آذربایجانی است اما در بعضی روستاهای قدیمی آن به زبان ت   

علت هنمود. ب ه اشارهگیلوان و خانقا ،ورو، خمستوان به شال، کلور، دکنند که از جمله این روستاها میمی

یهای ویژگ وجود بارندگی کافی و آب و هوای معتدل و سردسیری کوهستانی کشاورزی و دامداری آن از

ی ر حوالی تولیدی کشاورزی در خلخال غالت و حبوبات بوده و دخاصی برخوردار است. محصول عمده

ب و های سییوهدرختی این شهرستان اقسام مسرل آید. محصویعمل منیز به واوزن برنج و گردرود قزل

اشاره  گوگرد وسنگ توان به معدن مس و زغالگالبی و انگور و گردو است. از مهمترین معادن خلخال می

 (. همان نمود )خاماچی،
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   Abstract:                                                                                                           

   The excavations in Khanghah cemetery demonstrate a prevalence of 

ceramic traditions and of old Bronze Age burial in the middle Bronze Age 

and Iron Age without any cultural incongruencies. in the third chapter 

explorations, some sample graves were found that can be called as little 

Kurgan.This kind of graves have been explored in iran for the first time and 

are thought to belong to the period of the middle Bronze Age up to the Iron 

age. Khanghah cemetery is located in the khalkhal which is a city in Ardabil 

province and has a specific alpine climate. According to data obtained from 

the cemetery and comparing them with the ones obtained from the Khosro 

castle yard located in Meshginshahr, a relative chronology can be considered 

for Khanghah cemetery of khalkhal, among which, the graves 34 and 35 may 

be attributed  to the Iron Age I, II. moreover, the obtained ceramics from the 

mentioned graves hold no resemblance with the ceramic samples of the Iron 

Age from the yards around Urmia Lake, one may consider the iron age 

cultures of khalkhal cemetery as local cultures which hold some varieties 

from NorthWestern iron age.                                                                                
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