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 عصر در قديم مفرغ عصري سفال فرهنگ که هداد نشان خانقاه گورستان در گرفته صورتي ها کاوش

ظروف دو رنگ که در فرهنگ کوراارس و بخصوص در نواحي  نمونه. است داشته تداومي ميان مفرغ

شرقي آناطولي به نام ظروف کاراز موسوم بوده و از مشخصه هاي اين فرهنگ مي باشد، در اين گور  

 موسوم نخجوان دسته نام به قديم مفرغ عصر در کهي هاي دستهبدست آمده است. همچنين نمونه 

بدست آمده از اين  ظروف نمونه در نمايد،ي مي ط دوره اين سراسر در را خودي تکامل سير و شده

 . شودي م ديده صورت گرفته، تغييرات با آهن عصر در ها دسته نوع همين و شودي م ديدهگور 

 که بوده معيشتي الگو در تغيير دوره، دو اين ميان در گرفته صورت تغييرات تنها رسدي م نظر به

ي زندگ بري مبتني معيشت سيستم نوع يک به را خودي جا ،محل يک در استقراري الگو آن نتيجه در

 مقابل در وي استقراري ها محوطه اندک تعداد به توجه با راي گير نتيجه اين. است داده کوچروانه

 استنباط تواني م ،در منطقة اردبيل يميان مفرغ عصر به متعلقي گورستاني ها محوطه بيشمار تعداد

  .نمود
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 مقدمه

 

در دوره مفرغ مياني در شمال غرب ايران به نظر مي رسد که فرهنگ هاي منطقه اي گوناگوني وجود داشته باشد. 

بررسي ها و کاوش هاي اخير صورت گرفته در منطقه اردبيل نشان دهندة وجود فرهنگي با ويژگي هاي مشخص 

خاص خود بوده که با فرهنگ همزمان در منطقه اطراف درياچه اروميه متفاوت است. گورهاي عصر  و سفالهاي

مفرغ مياني کاوش شده در گورستان خانقاه گيلوان نيز از جمله گورهاي متعلق به اين فرهنگ بوده که مطالعه و 

 بررسي دقيق آن مي تواند ما را در شناخت هر چه بيشتر اين دوران ياري سازد.

ستان خانقاه به نگارش در خواهد آمد. اين گور  صل اول گور ساس دست آوردهاي کاوش هاي ف اين تحقيق بر ا

سعي  ست. در اين تحقيق  ضبط گرديده ا سازي و ثبت و  شده و تمامي اطالعات آن مستند  بطور کامل کاوش 

ساير محوطه هاي همزمان در ايران و خارج از ايران و  ست تا با مطالعه  سي اين داده ها يک بر اين ا شنا گونه 

 گاهنگاري نسبي براي اين گور ارائه گردد.

 

 

 

 ( بیان مساله1-1

گورستان خانقاه در استان اردبيل و در شهرستان خلخال قرار گرفته است. اين محوطه بر روي يک تپه مرتفع 

ه است. اين گورستان در طبيعي و در درون دره اي سرسبز، در ميان ارتفاعات نه چندان مرتفع تالش قرار گرفت

نتيجة يک پروژه جاده سازي در روستاي خانقاه آشکار گرديد. در نتيجه آشکار شدن اين گورستان هياتي به 
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شروع به کاوش نمود. در نتيجه کاوش هاي فصل اول بقاياي  1385سرپرستي دکتر رضالو در اين محوطه در سال 

گور به عصر  I  ،9گور به عصر آهن  1متعلق به عصر مفرغ مياني،  گور 2گور باستاني آشکار شد. از اين تعداد  16

آغاز شد که در نتيجة کاوش اين فصل،  1386گور به دوره اشکاني است. کاوش فصل دوم نيز در سال  4و   IIآهن 

متعلق گور باستاني بدست آمد که يکي از آنها متعلق به دوره اشکاني و سه گور به عصر آهن و يکي ديگر  5بقاياي 

گور متعلق  3به عصر مفرغ بوده است. همان گونه که عنوان شد در طول کاوش هاي صورت گرفته ما شاهد وجود 

 ..به دوره مفرغ مياني تا مفرغ جديد مي باشيم

گورهاي عصر مفرغ به شکل چاله اي بوده و تدفين ها عموما به شکل انفرادي بوده و به شکل جمع شده و دمرو 

صورت گرفته است. در درون اين گورها هدايايي از قبيل ظروف سفالي و اشياء مفرغي شامل  در جهات مختلف،

زينت آالت و ادوات و ابزار جنگي به همراه مهره هاي تزييني ساخته شده از عقيق قرار داده شده است. مطالعات 

يه متمرکز گرديده است و در صورت گرفته در شمال غرب ايران در دوره مفرغ تا به امروز در اطراف درياچه اروم

بيشتر مناطق شمال غرب ايران و از جمله اردبيل تا به امروز مطالعات روشمند و جامع باستان شناسي صورت 

نگرفته است. گورستان خانقاه گيلوان يکي از منحصر به فردترين محوطه هاي گورستاني اين منطقه بوده که تداوم 

تا دوره پارتي ادامه داشته است. در اين گورستان مي توان گورهاي عصر مفرغ تدفين در آن از دوران مفرغ آغاز و 

 و عصر آهن را در کنار هم مشاهده نمود و روند ورورد به عصر آهن را مورد مطالعه قرار داد. 

 

 

 

 

 

 ( اهمیت تحقیق1-2

ه منجر به برخي محدود شدن مطالعات باستان شناسي در شمال غرب ايران به منطقه جلگه اي درياچه ارومي

نتيجه گيري هاي نادرست در ارتباط با گاهنگاري دوران آغاز تاريخي و تعميم کاوش محوطه هاي قرار گرفته در 
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اين منطقه، به ساير نواحي شمال غرب ايران شده است. مطالعات اخير صورت گرفته در مناطق کوهستاني شمال 

در عصر مفرغ و عصر آهن شده است.  کاوش هاي اخير  غرب ايران منجر به آشکار شدن فرهنگ هاي ناشناخته

صورت گرفته در گورستان خانقاه نشان دهندة تداوم سنت هاي سفالگري عصر مفرغ در عصر آهن بوده و مابين 

اين دو دوره هيچ گونه گسيختگي فرهنگي ديده نمي شود. اين دادها نشان دهندة اين واقعيت است که مي بايست 

ئه شده در عصر آهن و گاهنگاري اين دوران بازنگري اساسي صورت گيرد. اميد است تا با مطالعه در فرضيه هاي ارا

 و تحقيق در اين پايان نامه گوشه اي از زواياي تاريک اين دوران آشکار گردد.

 

 

 ( اهدف تحقیق1-3

 مطالعه و بررسي مشخصه هاي مادي عصر مفرغ مياني در منطقه مورد مطالعه -1

 و ترسيم جدول گاهنگاري عصر مفرغ و عصر آهن در منطقه مورد مطالعهبازنگري  -2

مطالعه و شناخت تغييرات صورت گرفته و تداوم سنت هاي سفالي و الگوهاي تدفين عصر مفرغ قديم در عصر  -3

 مفرغ مياني و عصر آهن

 

 ( سواالت و فرضیه هاي تحقیق1-4

 ي نگارنده در اين پايان نامه به قرار زير است:بطور کلي و با توجه به مقدمه ذکر شده سواالت اصل

آيا شروع عصر مفرغ مياني در منطقه مورد مطالعه همراه با گسيختگي هاي فرهنگي و سفالي از عصر  -1

 مفرغ قديم بوده است؟

وضعيت تدفين در عصر مفرغ مياني در منطقه مورد مطالعه، با توجه به داده هاي بدست آمده چگونه بوده  -2

 است؟
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داده هاي بدست آمده، همراه با چه تغييراتي بوده ورود به عصر آهن در منطقه مورد مطالعه و با توجه به  -3

 است؟   

 

 پاسخ اين سواالت را مي توان در قالب فرضيات بدين گونه ارائه کرد:

با توجه به داده هاي بدست آمده از گورهاي عصر مفرغ مياني در اين منطقه، برخالف نواحي ديگر ، ماشاهد   -1

 مفرغ قديم مي باشيم   تداوم سنتهاي تدفين و سنت هاي سفالي عصر

در منطقه مورد مطالعه در اين دوران گورها به شکل چاله اي بوده و تدفين ها انفرادي و در جهات مختلف  -2

 صورت گرفته است.

با توجه به داده هاي بدست آمده در اين منطقه سنت هاي سفالي و سنت هاي تدفين عصر مفرغ در عصر  -3

 اشته است.آهن، بدون هيچ تغييري ادامه د

 

 (روش تحقیق1-5

ميداني: شامل کاوش گورهاي مربوط به اين دوره و طراحي و ثبت و ضبط داده هاي بدست آمده از درون  -1

 اين گورها و مستند سازي گورها  هداياي قرار داده شده در درون اين گورها است.

 

ره در ساير محوطه ها در ايران و مطالعات کتابخانه اي : در اين مرحله به بررسي و مطالعه گورهاي اين دو -2

خارج از ايران، اعم از جنوب قفقاز و شرق ترکيه و نواحي بين النهرين پرداخته خواهد شد و سعي خواهد 

گرديد تا با مقايسه مشخصه هايي از جمله نوع تدفين و سازة تدفين و جهات و حاالت مختلف تدفين و 

رون اين گورها يک گاهنگاري نسبي براي گورهاي مورد همچنين مقايسه داده هاي قرار داده شده در د

 مطالعه و هداياي بدست آمده از درون اين گورها ارائه گردد.

 ثبت و ضبط داده ها -1                           (  عملي) کاوش -1:         گردآوري اطالعات 

 طراحي و مستند سازي داده ها -2                                                                                     
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 گونه شناسي -3                                                                                     

 جمع آوري منابع -1نظري                 -2                                           

 ارائه گاهنگاري نسبي  -2                                                                    

 

 (قلمرو تحقیق1-6

محوطه مورد مطالعه در اين تحقيق, گورستان خانقاه گيلوان است. گورستان خانقاه گيلوان در سمت شمال غربي 

جنوب شرقي شهر خلخال، در  کيلومتري 60روستاي خانقاه و چسبيده به آن قرار گرفته است. اين محوطه در 

 جاده پروژة حين درکيلومتري جنوب شهر اردبيل قرار دارد  180بخش شاهرود از توابع شهرستان خلخال و در 

ي هيات منظور بدين. گرديد آشکاري باستان گور چندي بقايا ،خانقاهي روستا در 1385 سال ماه ارديبهشت در يساز

 گور چنديني بقاياآن،  نتيجه در که نمودندي زن گمانه به شروع محل ينا در اردبيل استان شناسان باستان از

کاوش نمود.  9*10اين هيات در راستاي نجات بخشي گورهاي مکشوفه ترانشه اي به ابعاد  .باستاني بدست آمد

 هياتي 1385کاوش گرديد. در مرداد ماه سال  23و  17و  13و  11و  10در نتيجه اين عمليات گورهاي شماره 

روز به طول انجاميد.  50به سرپرستي دکتر رضالو مامور کاوش در اين محوطه گرديد که اين فصل کاوش به مدت 

ادامه داده شد. در اين   Aبعد از انجام عمليات پاکسازي گورهاي مکشوفه توسط هيات استاني کاوش در ترانشه 

اطالع از وضعيت گورستان ترانشه ديگري به نام  کاوش گرديد. براي 25و  19و  12ترانشه و در ادامه کار گورهاي 

کاوش گرديد.  24و  22و  21و  20و 19و 18و  16و 15و 14حفاري گرديد. در اين ترانشه نيز گورهاي  Bترانشه 

بوده و در حقيقت شماره گذاري از عدد  10) مي بايست عنوان داشت که اولين شماره داده شده به گورها، شماره 

 IIگور به عصر آهن  I  ,9گور به عصر آهن 1گور متعلق به عصر مفرغ مياني,  2ت(. از اين تعداد داده شده اس 10

گور به دورة پارتي است. در اين تحقيقي به مطالعه ظروف سفالي بدست آمده از گورهاي عصر آهن کاوش  4و 

 شده توسط اين هيات پرداخته خواهد شد.

 

 (پیشینة تحقیق1-7
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سازه نمونه گورهاي مربوط  ست. اين گور داراي  ست آمده ا شمال غرب ايران ، از تپه دينخواه بد به اين دوره در 

سنگي بوده و از نظر هداياي قرار داده شده در درون گورها، قابل مقايسه با گورهاي عصر مفرغ گيلوان مي باشد. 

پ.م دانسهههت  17سهههده  صهههورت گرفته در حدود  14تاريخ اين گور را مي توان با توجه به آزمايشههههاي کربن 

(Rubinson  1991 در گوي تپه نيز نمونه گورها متعلق به دوره مفرغ مياني بدسههت آمده که اين گورها نيز .)

  Burtonداراي سههازه سههنگي بوده و تدفين هاي دسههته جمعي نيز در درون اين گورها صههورت گرفته اسههت)

Brown  1951).  

اين دوران از جمهوري نخجوان در گورستان هاي بي احمد، زيوه ،  در خارج از ايران نمونه گورهاي متعلق به

(. در ارمنستان نمونه Seyidov 2003چالخان قلعه، شاه تختي، قيزيل بورون، کوالني و نخجير بدست آمده است)

گورهاي قابل مقايسه با اين نمونه گورها از محوطه هاي گورستاني آريچ ، االر، تساکويت و هوروم بدست آمده 

 .Badalyan, Kohl, Stronach and Tonikyan 1994)است)

 (.Sagona  2000) در ترکيه نيز گورهاي قابل مقايسه با اين گورها در محوطه ساس هويوک کاوش شده است
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 )مباني نظري و پيشينه تحقيق (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جغرافیا2-1

 (موقعیت استان اردبیل2-1-1
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کل مساحت کشور را  %09/1کيلومتر مربع که  17953يل در شمال غرب ايران بامساحتي بالغ بر استان اردب

تشکيل مي دهد قرار گرفته است. اين استان از شمال به جمهوري آذربايجان )دره رود ارس (، از غرب به استان 

ربايجان محدود مي شود آذربايجان شرقي، از جنوب به استان زنجان و از شرق به استان گيالن و جمهوري آذ

 (.2: 1381)کارشناسان گروه جغرافياي دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي

 47:3و  48:55شمالي, جنوبي و نصف النهار  39:42و  37:45استان اردبيل از نظر مختصات جغرافيايي مدارهاي 

ن استان را با جمهوري آذربايجان تشکيل منتهي اليه غربي و شرقي استان را مي پوشاند. رود ارس حدود شمالي اي

مي دهد. در شرق, رشته کوههاي طالش و باغرو اين خطه را از استان گيالن جدا مي کند و در جنوب کشيدگي 

رشته کوه ها، دره ها و جلگه موجب پيوستگي توپوگرافيک استان با استان زنجان مي شود. در شمال شرق نيز با 

ي کوههاي پشت سارا و رود بلقار يا بالهارود, مرز بين استان و جمهوري آذربايجان را امتداد رشته کوه تالش، يعن

کيلومتر با جمهوري آذربايجان هم مرز مي باشد  5/282تشکيل مي دهد. چهار شهرستان از اين استان به طول 

کيلومتر  324شرقي با  کيلومتر آن رودهاي ارس و بالهارود جريان دارند. از نظر همجواري، آذربايجان 159که در 

مرز مشترک با شهرستانهاي پارس آباد، مشکين شهر، اردبيل و خلخال در رتبه اول قرار دارد. استان اردبيل در 

کيلومتر همسايه جنوبي شهرستان خلخال محسوب مي  5/62جنوب خود با استان زنجان همجوار است که در 

رک با شهرستانهاي اردبيل، خلخال، همسايه شرقي استان کيلومتر مرز مشت 175شود. استان گيالن با داشتن 

اردبيل مي باشد. رشته کوه صعب العبور طالش چون ديواره اي اين دو استان را از هم جدا مي کند. گردنه هاي 

صعب العبور حيران و اسالم تنها گذرگاههاي بين اين دو استان مي باشند که همواره ريزش برفهاي سنگين در 

آستارا از طريق گردنه حيران، اولين خط -بب مسدود شدن اين گذرگاهها مي گردد. محور اردبيلفصل سرما س

ارتباطي استان با مراکز کشور مي باشد که شهرستانهاي استان را طريق رشت و قزوين به تهران مرتبط مي سازد 

شهرستان است ) سازمان  9نفر بوده و داراي  729/167/1بالغ بر 1375جمعيت کل استان بر اساس سرشماري سال

 (.10: 1378برنامه و بودجه استان اردبيل

 

 

 (بافت زمین شناسي2-1-2
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اين استان که قسمتي از بخش شرقي فالت آذربايجان را در بر مي گيرد، در طول دوران هاي زمين شناسي تحوالت 

بخش  _1مشخص تقسيم کرد:  زيادي را از سر گذرانده است. ساختار زمين شناسي استان را مي توان به سه نوع

توده هاي  _2هايي که که منشا مواد تشکيل دهنده ي آنها رسوبي است، مانند دشت اردبيل  و جلگه مغان؛ 

توده هايي که مواد سازنده ي آنها  _3آتشفشاني سبالن که قسمت عمدهاي از اين سرزمين را فرا گرفته است؛ 

بعضي نواحي استان وجود دارد )کارشناسان گروه جغرافياي دفتر سنگ هاي دگرگوني است و به طور پراکنده, در 

 (.4: 1381برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي

 

 (ناهمواريها2-1-3

بطور کلي آذربايجان از نظر طبيعي قسمتي از فالت بزرگ ارمنستان مي باشد که هم اکنون ميان سه کشور 

آذربايجان به منزله کاسة فوالدين مضرسي است که ديواره ايران،ترکيه و شوروي)سابق(تقسيم شده است. فالت 

هاي آن را رشته جبال مرتفع و مستور از برف آرارات از شمال غرب، رشته هاي پراکنده و نامنظم ارسباران)قراداغ(و 

قوشاداغ و سبالن از شمال شرق و قافالنکوه از شرق و جنوب شرق و رشته کوه سهند از جنوب و درياچه اروميه 

 (.38: 1370ر بر گرفته اند )خاماچيد

آذربايجان ايران از فالت مرتفعي تشکيل شده است و ارتفاعات عمده آنرا آتشفشانهاي خاموش سهند و سبالن و 

کوههاي ارسباران و قافالنکوه تشکيل مي دهد. پديدة مهم جغرافيايي آذربايجان وجود کوهستان مي باشد. در 

 1800ان را کوهستان و کوهها بوجود آورده اند و ارتفاع متوسط فالت آذربايجان درصد از وسعت آذربايج 80حدود 

(. وجه شاخص توپوگرافي قسمت شمالي آذربايجان عبارت است از برآمدگي 19: 1368متر مي باشد )رئيس نيا 

ت عنوان زميني وسيعي است که از دو رشته توامان قره داغ و سبالن و ارتفاعات جنبي آنها تشکيل شده که تح

توده جبال قره داغ مورد بررسي قرار مي گيرد. اين برآمدگي از جانب شمال محدود است بر فرورفتگي ارس، از 

اروميه و از جانب مغرب به حوضه _جانب مشرق به حوزه اردبيل ، از جانب جنوب به جلگه سراب و حوضه تبريز

: 1370جلگه پلدشت ماکو مربوط است )سياه پوش مرند و گودال جلفا. ضمنا جلگه مرند از جانب مغرب نيز با 

52.) 
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اش  م.پ. پطروف رشته قره داغ را چنين تعريف مي کند:))شمالي ترين رشته هاي موازي ايران که ارتفاع متوسط

کيلومتر و  220متر مي رسد. طول اين رشته در حدود  3360متر است و بعضي قله هاي آن به ارتفاع  2440

کيلومتر است.((وي درباره سبالن چنين مي نويسد: ))تقريبا به موازات قره داغ ولي اندکي  40تا  30عرض آن از 

از سمت مشرق آن، رشته سبالن داغ کشيده شده است که در حدود شرق به قله آتشفشاني سبالن به ارتفاع 

ه اروميه مي متر منتهي مي شود. اين رشته آب پخش کن مابين رود ارس و رودهايي است که به درياچ 4827

 (. 146:  1336کيلومتر است )پتروف  40کيلومتر و در مشرق  20ريزند . عرض اين رشته در حدود 

 

 (ارتفاعات 2-1-3-1

ارتفاعات تالش يا باغرو که در مشرق استان اردبيل در جهت شمالي جنوبي کشيده  ارتفاعات تالش يا باغرو: -1

الت آذربايجان جدا مي کند. اين ارتفاعات مانع نفوذ رطوبت درياي شده است مانند سدي درياي مازندران را از ف

مازندران به داخل منطقه مي شود، به همين سبب دامنه هاي شرقي آن که مشرف به درياست شيب بسيار تندي 

دارد و مرطوب و پوشيده از جنگل هاي انبوه است اما دامنه هاي غربي آن داراي شيب ماليم و پوشيده از علفزار 

متر ارتفاع بلندترين قله کوه هاي تالش مي باشد )کارشناسان گروه  3322است. آق داغ در جنوب خلخال با 

 (.8: 1381جغرافياي دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي

از ديگر کوه هاي مهم اين رشته کوه مي توان به آسبيناس، اچاقم کوه و حصار بالغي اشاره کرد. کوه آسبيناس در 

متر مي باشد؛ ضمنا اين کوه سرچشمه آستارا رود و لوند ويل بوده،  2005ستان يورتجي واقع شده و ارتفاع آن ده

دامنه هاي آن جنگلي و شمالي ترين کوه از رشته کوه باغرو داغ محسوب مي شود. اچاقکم کوه در دهستان فوالدلو 

مي رود. حصار بالغي نيز در دهستان فوالدلو واقع متر واقع شده و سرچشمه رود قره سو به شمار  2760به ارتفاع 

متر مي باشد، اين کوه سرچشمه رود هويق مي باشد )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح  2904شده و ارتفاع آن 

1371  :20.) 

کوهستان عظيم و آتشفشاني سبالن که به زبان آذري ساواالن خوانده مي شود از کوههاي ارتفاعات سبالن:  _2

د بلندي چون صائين، نرميق، قوشه داغ و ... تشکيل شده است. دامنه هاي اين کوهستان در بخش مرکزي متعد

آذربايجان از چهار سو بر شهرستان هاي مشکين شهر و اهر در شمال، تبريز در مغرب، سراب در جنوب و اردبيل 
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(. اين 8: 1381ف کتاب هاي درسيدر مشرق اشراف دارد )کارشناسان گروه جغرافياي دفتر برنامه ريزي و تالي

متر تشکيل  4600و کسري داغ  4650متر، هرم داغ  4811کوهستان از سه قله اصلي، سلطان سبالن با ارتفاع 

:  1371گرديده که دامنه هاي خاوري آن به شهرستان اردبيل مشرف است )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح 

20.) 

کيلومتر پهنا داشته و سطحي که به وسيله آن در استان اشغال  45تر طول و کيلوم 60توده عظيم سبالن تقريبا   

(. در مرکز آذربايجان دو قله با ارتفاعي 33: 1378کيلومتر مربع است )صيامي اصل 6000شده است نزديک به 

دماوند بوده زياد و منفرد )سهند و سبالن (در ميان جلگه واقع شده اند. اين دو آتشفشاني واقعي, شبيه آرارات و 

 (.350: 1338و خط فاصل بين توده خروجي ارمنستان و توده البرز هستند )دومورگان 

کوه سبالن شکل يک مخروط کامل را داشته و بر روي دامنه ها وتهيگاههاي آن، شيهارهاي پهن تقريبا مستقيمي 

مشرق و شمال به کلي از کوههاي  دارد که آبهاي فراوان برفهاي دائمي اش توسط آنها جريان مي يابند. سبالن از

:  1352ديگر مجزا مي شود، فقط در مغرب، رشته کوه قوشاداغ آن را به جبال ارسباران متصل مي نمايد )هويدا 

48.) 

سبالن پس از دماوند معروفترين کوه آتشفشاني خاموش ايران است که در اثر فعاليت هاي آتشفشاني, مخروط قله 

مخروطي آتشفشاني اش، درياچه بسيار زيبايي را به وجود آورده است که در تمام طول  آن شکل گرفته و در دهانه

سال پوشيده از برف و يخ مي باشد. دامنه شمالي آن با شيب تند، به طرف جلگه قره سو و رود اهر فرود مي آيد 

رود)آجي چاي(از ولي دامنه جنوبي اش به فالتي که حد فاصل بين سبالن و سهند بوده و بستر علياي تلخه 

آنجاست, داراي شيب ماليم است. رشته سبالن، آتشفشاني است که کوههاي فرعي آن جملگي از طبقات آتشفشاني 

 (.351: 1338تشکيل شده اند )دومورگان 

قله مخروطي سبالن داراي برفهاي دائمي است و علت آن وجود نواحي کوهستاني و وضع عرض جغرافيايي آن 

دائمي را باال برده مي برند. در کوههاي آذربايجان و بخصوص سبالن محلهايي ديده مي شود است که حد برفهاي 

که برف دائمي و يخچال جاوداني دارند و علت آن بارندگي نسبتا زياد و ارتفاع نقاط است. حدود برفهاي دائمي 

ه عالوه آثار يخچال قديمي متر دامنه شمالي بوده، ب 4100متر تا  4000کوههاي آذربايجان به خصوص سبالن از 

 (.48:  1336در اين کوهستان به خوبي ديده مي شود )پتروف 
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سبالن آتشفشاني مهم است از نوع آتشفشان نقطه اي و مخروط آن استراتوولکانو است که از نظر ساختمان و 

را نفي مي کند. حجم، شبيه آتشفشان هاي حاشية قاره ها بوده ولي ترکيب شيميائي گدازه هاي آن اين موضوع 

کيلومتر مربع را اشغال کرده است و به علت فروريختگي هاي  1200گدازه هاي آتشفشاني سبالن، سطحي معادل 

متعدد به شدت قطعه قطعه است. در قسمت شمال و قاعده آن بلندترين قلة آن به نام سلطان ساواالن، درياچه 

شان است و  در دامنه هاي شمالي و غربي در سرعين اردبيل کوچکي وجود دارد که احتماال باقي مانده دهانة آتشف

سانتيگراد حرارت دارد و تنها گواه  40و مشکين شهر، چشمه هاي زيادي به وجود آمده اند که آب آنها، بيش از 

فعاليت آتشفشاني سبالن محسوب مي شود. فعاليت اصلي که کوه سبالن از آن به وجود آمده از پليوسن شروع تا 

عد از آخرين دوره يخبندان، ادامه داشته است. در کوه سبالن الاقل سه سري آتشفشاني از نظر شيميايي و عصر ب

سري پيش از پيدايش کوه سبالن، که در واقع شامل گدازه هاي ميوسن و  _1کاني شناسي قابل تشخيص است:

آندزيت به داسيت _ل از التيت سري قبل از پيدايش کالدرا، که در آن، تحو _2از جنس التيت و بازالت است. 

سري بعد از پيدايش کالدرا، يا سري فوقاني سبالن، که بخش اصلي آن آندزيتي و اسيدي است  _3ديده مي شود. 

. 

ناحيه سبالن و دامنه هاي آن بسيار حاصلخيز است. دره هاي اين کوهستان عريض و انباشته از رسوبات بسيار 

و تمام مناطق حومه سبالن نتيجه رسوب گذاري رودخانه هايي است که از غني مي باشد. قسمتي از دشت مغان 

 (.   345: 1370ارتفاعات سبالن سرچشمه مي گيرند )خاماچي

توده نفوذي بزغوش, در جنوب کوهستان سبالن و جلگه سراب و در شمال  ارتفاعات بزغوش يا بزکش: _3

غربي است.  _نند توده آتشفشاني سبالن و قراداغ، شرقي غربي شهرستان ميانه قرار گرفته است. امتداد آن به ما

کيلومتر مي باشد. اين کوهستان به وسيلة دو دره از ساير کوهستانهاي  45کيلومتر و عرض آن  120طولش 

درة قرانقوچاي در شهرستان ميانه، که بزغوش را از دامنه هاي شرقي کوهستان  -1آذربايجان جدا شده است: 

 -2و آبهاي دامنه هاي شرقي سهند را جمع کرده، به سفيدرود و قزل اوزن وارد مي سازد.  سهند جدا مي سازد

دره اوجان چاي در بستان آباد که توده کوهستان بزغوش را در مغرب از ماسيف سهند جدا مي سازد. وجود آبهاي 

وش قله هاي متعددي تشخيص گرم از قبيل آب گرم ايورق منشا ماگمايي بودن اين توده را مي رساند. در توده بزغ

متر ارتفاع دارد. با توجه به موقعيت استقرار اين توده در منطقه آذربايجان  3304داده مي شود. بلندترين قله آن 

مي توان آن را يکي از عوامل مهم تعيين کننده منابع آب در حوضه هاي داخلي به شمار آورد. رشته کوه بزغوش 

ز جبهه شمالي و جنوبي به دو چاله و جلگه  سراب و ميانه جريان مي يابد و شريان آبهاي مهمي است که که ا
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موجب پيدايش جريان هاي مهمي از جمله تلخه رود و شعبات قرانقو مي شود. کوههاي بزغوش که از طرف مغرب 

ردبيل به کوههاي تالش متصل شده، دنباله تکميل يافته سلسله کوهستان سهند است. ارتفاعات بزغوش در کنار ا

از ساير کوهها جدا و مجزا بوده و از طرفي به قافالنکوه ميانه مي پيوندد. در حقيقت کوه بزغوش مرز طبيعي ميان 

 (.171:  1370جلگه اردبيل و ميانه است)خاماچي 

 

 (دشت ها2-1-3-2

بزغوش دشت اردبيل به صورت دشت محصوري است که توسط کوههاي سبالن از باختر ، رشته  دشت اردبیل: _1

از جنوب، کوههاي باغرو داغ از خاور و کوههاي مرزي ايران و آذربايجان از شمال احاطه شده است)سازمان 

(. اين دشت هموار و حاصل خيز از نظر جغرافيايي در مرکز استان قرار 20:  1371جغرافيايي نيروهاي مسلح 

و رود ارس جريان دارد. شهر اردبيل و گرفته است. رود قره سو در اين دشت با شيب ماليمي به سمت شمال 

روستاهاي پيرامون آن نيز در اين دشت استقرار يافته اند. به سبب وجود خاکهاي نرم و رسوبي و آتش فشاني، 

کيلومتر  900همچون جلگه مغان, اين دشت نيز از نواحي عمدة کشاورزي کشور محسوب مي شود. اين دشت 

متر برآورد کرده است. پوشش  120تا  100ضخامت آبرفت هاي آن را بين مربع وسعت دارد. مطالعات ژئوفيزيک،

گياهي مناسب، کشتزارهاي متعدد و مراتع سرسبز و خرم از جمله مهمترين ويژگي هاي دشت اردبيل محسوب 

 (.2: 1381مي شود )کارشناسان گروه جغرافياي دفتر برنامه ريزي و تاليف کتاب هاي درسي
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Abstract 

 

 

Excavations in Khanghah cemetery showed that early Bronze 

Age culture continued in middle bronze age. Early Bronze Age 

two colored ceramic that characterized eastern region of Anatolia 

and named Karaz war, obtained from this grave.  

For there more the Nakhchavan lugs that making in this period 

obtained from grave number 14 in this cemetery.  It seems that 

one change happened from early Bronze Age to middle Bronze 

Age is changes in settlement patterns in the late period.  

In middle bronze age the habitancy and agriculture life system 

replaced by nomadic life. The small settlement site in contrast 

with large number of cemetery site support this results in Ardabil 

region. 

 

 


