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 چكيده

 

گاهنگاری شمال غرب ايران عمدتا بر اساس نتايج کاوش محوطه هايی است 

که در اطراف درياچه اروميه واقع است و نتايج اين کاوش ها به کل منطقة 

شمال غرب ايران تعميم داده شده است. در حالی که شمال غرب ايران دارای 

وهستانی چهره های مختلف جغرافيايی از قبيل نواحی جلگه ای و کم آب و ک

است و در بيشتر اين مناطق تا به امروز مطالعات جامع و روشمندی صورت 

 نگرفته است. 

گورستان خانقاه يکی از منحصر به فردترين گورستان های باستانی کشور می 

سی های اوليه صورت گرفته نشان دهندة مساحت بيش رباشد. مطالعات و بر

ه بر اين، گورستان خانقاه در هکتاری اين گورستان می باشد. عالو 300از 

طول يک مدت زمانی مديد مورد استفاده قرار گرفته است. به گونه ای که با 

توجه به مطالعات محدود صورت گرفته در اين گورستان، ما شاهد وجود 

 گورهايی از عصر مفرغ ميانی تا دورة پارتی می باشيم. 

ة تداوم سنتهای کاوش های صورت گرفته در گورستان خانقاه نشان دهند

سفالی و تدفين عصر مفرغ قديم در عصر مفرغ ميانی و عصر آهن بدون هيچ 

گونه گسيختگی فرهنگی می باشد. با توجه به داده های جديد بدست آمده 

 لزوم بازنگری در گاهنگاری عصر مفرغ و عصر آهن ضروری به نظر می رسد.
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 فصل اول

 

 (ژوهشو روش هاي پ )کليات
 



 مقدمه

 

گاهنگاری شمال غرب ايران عمدتا بر اساس نتايج کاوش محوطه هايی است که در اطراف درياچه 

اروميه واقع است ) که يک ناحيه تقريبا جلگه ای پر آب است( و نتايج اين کاوش ها به کل منطقة 

ر حالی که شمال غرب ايران دارای چهره های مختلف شمال غرب ايران تعميم داده شده است. د

جغرافيايی از قبيل نواحی جلگه ای و کم آب و کوهستانی است و در بيشتر اين مناطق تا به امروز 

مطالعات جامع و روشمندی صورت نگرفته است. کاوش های صورت گرفته در گورستان خانقاه 

رغ قديم در عصر مفرغ ميانی و عصر آهن، بدون نشان دهندة تداوم سنتهای سفالی و تدفين عصر مف

 هيچ گونه گسيختگی فرهنگی می باشد. 

 

 بيان مساله( 1-1

 درياچه اطراف در که استی هاي محوطه کاوش نتايج اساس بر عمدتا ايران غرب شمالی گاهنگار

 منطقة لک به ها کاوش اين نتايج و( است آب پری ا جلگه تقريبا ناحيه يک که)  است واقع اروميه

ی ها چهرهی دارا ايران غرب شمال کهاست ی حال دراين . است شده داده تعميم ايران غرب شمال

 به تا مناطق اين بيشتر در وبوده ی کوهستان و آب کم وی ا جلگهی نواح قبيل ازی جغرافياي مختلف

ل و در گورستان خانقاه در استان اردبي .است صورت نگرفتهی روشمند و جامع مطالعات امروز

تدفين های عصر آهن اين گورستان به صورت انفرادی و دو نفره  شهرستان خلخال قرار گرفته است.

و دسته جمعی و در درون گورهای چاله ای صورت گرفته است. تدفين ها در اشکال طاق باز و جمع 

شده و نيمه جمع شده و بدون رعايت جهت خاصی انجام شده است. در درون گورها هدايای 

ختلفی از جمله ظروف سفالی قرار داده شده است. اهميت گورستان خانقاه در وجود دوره های م

 که داد نشان خانقاه گورستان در گرفته صورتی ها کاوشمختلف تدفين در اين گورستان است. 

ظروف دو رنگ که در  نمونه. است داشته تداومی ميان مفرغ عصر در قديم مفرغ عصری سفال فرهنگ

وراارس و بخصوص در نواحی شرقی آناطولی به نام ظروف کاراز موسوم بوده و از مشخصه فرهنگ ک

 دستههای اين فرهنگ می باشد، در گور های عصر مفرغ گيلوان بدست آمده است. همچنين نمونه 

 اين سراسر در را خودی تکامل سير و شده موسوم نخجوان دسته نام به قديم مفرغ عصر در کهی هاي

 تغييرات با آهن عصر در ها دسته نوع همين نيز در اين گورها ديده می شود. نمايد،ی می ط دوره

 . شودی م ديده صورت گرفته،



 آهن عصر و جديد مفرغ عصر ميان که شد مشخص خانقاه گورستان در شده انجامی ها کاوش در

ی ها سنت و نتدفيی الگوها تداوم شاهد ما واقع در و شودی نم ديدهی فرهنگی گسيختگ نوع هيچ

ی پوياي مدل که داشت عنوان بايستی م واقع در. باشيمی م آهن عصر در جديد، مفرغ عصری سفال

 تپه بعدها و حسنلو تپه در گرفته صورتی ها کاوش اساس بر ابتدا در و دايسون توسط کهی فرهنگ

 . شودی م ديده ها محوطه اين در تنها گرديد ارائه دينخواه

گرفته در شمال غرب ايران که عمدتا در اطراف درياچة اروميه متمرکز شده مطالعات موردی صورت 

است، منجر به برخی نتيجه گيری های نادرست، از جملة ديناميزم فرهنگی شده است. کاوش های 

صورت گرفته در گورستان گيلوان لزوم بازنگری در گاهنگاری شمال غرب ايران در عصر مفرغ و 

 روری می سازد.عصر آهن را بيش از پيش ض

 

 اهميت تحقيق (1-2

محدود شدن مطالعات باستان شناسی در شمال غرب ايران به منطقه جلگه ای درياچه اروميه منجر 

به برخی نتيجه گيری های نادرست در ارتباط با گاهنگاری دوران آغاز تاريخی و تعميم کاوش 

ب ايران شده است. مطالعات اخير محوطه های قرار گرفته در اين منطقه، به ساير نواحی شمال غر

صورت گرفته در مناطق کوهستانی شمال غرب ايران منجر به آشکار شدن فرهنگ های ناشناخته 

در عصر مفرغ و عصر آهن شده است.  کاوش های اخير صورت گرفته در گورستان خانقاه نشان 

دو دوره هيچ گونه دهندة تداوم سنت های سفالگری عصر مفرغ در عصر آهن بوده و مابين اين 

گسيختگی فرهنگی ديده نمی شود. اين دادها نشان دهندة اين واقعيت است که می بايست در 

فرضيه های ارائه شده در عصر آهن و گاهنگاری اين دوران بازنگری اساسی صورت گيرد. اميد است 

 .آشکار گرددتا با مطالعه و تحقيق در اين پايان نامه گوشه ای از زوايای تاريک اين دوران 

 

 

 

 هدف تحقيقا( 1-3

 عصر مفرغ در شمال غرب ايران بازنگری گاهنگاری عصر آهن و -1

مطالعه روند ورود از عصر مفرغ به عصر آهن با توجه به داده های بدست آمده از کاوش های  -2

 گورستان خانقاه گيلوان 



صوص در گورستان خانقاه بررسی و مطالعه فرضيه ديناميزم فرهنگی در منطقه اردبيل و بخ -3

 گيلوان

 

 (سواالت و فرضيه هاي تحقيق1-4

 بطور کلی با توجه به مقدمه ذکر شده سواالت اصلی نگارنده در اين رساله به قرار زير است:

فرهنگی از دوران  آيا شروع عصر آهن در منطقه مورد مطالعه، همراه با گسيختگی سفالی و -1

 مفرغ بوده است؟

در گورهای عصر آهن گورستان خانقاه گيلوان می تواند مبنايی برای  آيا داده های موجود -2

 در ساير نواحی ايران قرار بگيرد؟ IIو   Iگاهنگاری دقيقتر عصر آهن 

آيا داده های قرار داده شده در درون گورها عصر آهن اين گورستان می تواند نشان دهنده  -3

  ر آهن در اين منطقه باشد؟ ظهور جوامع با ساختار پيچيده سياسی و اجتماعی در عص

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

با توجه به داده های سفالی بدست آمده از درون گورهای عصر آهن گورستان خانقاه، به نظر می  _1

  .اردوعصر مفرغ در اين گورستان هيچ گونه گسيختگی فرهنگی وجود ند Iرسد که ميان عصر آهن 

به نظر می رسد که با توجه به وجود دوره های مختلف تدفين و قرار گيری گورهای اين  _2

گورستان بر روی يکديگر، داده های اين گورستان می تواند مبنايی برای گاهنگاری گورستان های 

 .در شمال غرب ايران و فالت مرکزی و شمال ايران باشد IIو Iعصر آهن 

در عصر آهن افزايش ضد وخوردها و جنگها که آثار و نشانه های آن را در به نظر می رسد که  _3

باعث  ،حجم انبوه جنگ افزارهای قرار داده شده در گورهای اين گورستان می توان مشاهده نمود

 .ايجاد اولين ساختارهای سياسی در شمال غرب ايران شده است

 

 

 (روش تحقيق1-5

 مطالعه اوليه _1   

 طرح مساله _2                

 فرضيه _3                              

 گردآوری اطالعات   _4                                            

 آزمون    _5                                                                 



 نتيجه گيری  _6                                                                           

 

 

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

طراحی و مستند سازی  -2                                                                                     

 داده ها

 گونه شناسی -3                                                                                     

 جمع آوری منابع -1نظري                 -2                                           

 ارائه گاهنگاری نسبی  -2                                                                                   

 

 

 و تحقيق(قلمر1-6

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

سمت شمال غربی روستای خانقاه و چسبيده به آن قرار گرفته است. اين محوطه در 

کيلومتری جنوب شرقی شهر خلخال، در بخش شاهرود از توابع شهرستان خلخال و  60

 در یساز جاده پروژة حين درشهر اردبيل قرار دارد  کيلومتری جنوب 180در 

. گرديد آشکاری باستان گور چندی بقايا ،خانقاهی روستا در 1385 سال ماه ارديبهشت

ی زن گمانه به شروع محل اين در اردبيل استان شناسان باستان ازی هيات منظور بدين

اين هيات در راستای  .باستانی بدست آمد گور چندينی بقاياآن،  نتيجه در که نمودند

کاوش نمود. در نتيجه اين  9*10نجات بخشی گورهای مکشوفه ترانشه ای به ابعاد 

کاوش گرديد. در مرداد ماه سال  23و  17و  13و  11و  10عمليات گورهای شماره 

مامور کاوش در اين محوطه گرديد که اين فصل  دکتر رضالوهياتی به سرپرستی  1385

ز به طول انجاميد. بعد از انجام عمليات پاکسازی گورهای رو 50کاوش به مدت 

ادامه داده شد. در اين ترانشه و در   Aمکشوفه توسط هيات استانی کاوش در ترانشه 

کاوش گرديد. برای اطالع از وضعيت گورستان ترانشه  25و  19و  12ادامه کار گورهای 

 18و  16و 15و 14يز گورهای حفاری گرديد. در اين ترانشه ن Bديگری به نام ترانشه 



کاوش گرديد. ) می بايست عنوان داشت که اولين شماره  24و  22و  21و  20و 19و

داده شده  10بوده و در حقيقت شماره گذاری از عدد  10داده شده به گورها، شماره 

گور به  I  ,9گور به عصر آهن 1گور متعلق به عصر مفرغ ميانی,  2است(. از اين تعداد 

در اين تحقيقی به مطالعه ظروف سفالی گور به دورة پارتی است.  4و  IIآهن عصر 

 بدست آمده از گورهای عصر آهن کاوش شده توسط اين هيات پرداخته خواهد شد.

 

 (پيشينة تحقيق1-7

از محوطه های متعلق به عصر آهن در ايران نمونه های بسيار زيادی کاوش شده است. در شمال 

، تپه حاجی فيروز  ( Dyson  1989) اين محوطه ها می توان به تپه حسنلو   غرب ايران از جمله

(Voigt 1983  ،)تپه دينخواه (Muscarella  1968( کردلر ،)Lippert 1976  گوی تپه ،)

(Burton Brown  تپه هفتوان ،) (1975 ,1973, and 1979 Burney  1969, 1970,  ،)

( اشاره نمود. از جمله محوطه های کاوش 1386رضالو (، قلعه خسرو )1382گوی مسجد )نوبری 

  شده مربوط به اين دوران در ساير مناطق ايران نيز می توان به موارد زير اشاره نمود:

(، Ghirshman 1939) سيلک   Bو  A(، گورستان 1356)ملک شهميرزادی تپه سگزآباد 

 Vandenستان خوروين )(، گور1370(، قيطريه )کامبخش فرد  Negahban 1996مارليک ) 

Berch 1964( تپه گيان ،)Young 1969( گودين تپه ،)Levin 1987.) 

مسائل مربوط به عصر آهن و گسيختگی های موجود با آغاز اين اين دوران از دوره قبل، برای سالها 

 (.1374(، )طاليی 1373مورد بحث ميان باستان شناسان بوده است )يانگ, تامس کايلر

 

 

 

 دومفصل 

 



 (مباني نظري و پيشينه تحقيق )
 

 (جغرافيا2-1

 (موقعيت استان اردبيل2-1-1

کل مساحت  %09/1کيلومتر مربع که  17953استان اردبيل در شمال غرب ايران بامساحتی بالغ بر 

)دره رود ارس را تشکيل می دهد قرار گرفته است. اين استان از شمال به جمهوری آذربايجان  کشور

(، از غرب به استان آذربايجان شرقی، از جنوب به استان زنجان و از شرق به استان گيالن و 

جمهوری آذربايجان محدود می شود )کارشناسان گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تاليف کتاب 

 (.2: 1381های درسی

النهار  شمالی, جنوبی و نصف 39:42و  37:45از نظر مختصات جغرافيايی مدارهای  استان اردبيل

رود ارس حدود شمالی اين استان را  منتهی اليه غربی و شرقی استان را می پوشاند. 47:3و  48:55

با جمهوری آذربايجان تشکيل می دهد. در شرق, رشته کوههای طالش و باغرو اين خطه را از استان 

ا و جلگه موجب پيوستگی گيالن جدا می کند و در جنوب کشيدگی رشته کوه ها، دره ه

توپوگرافيک استان با استان زنجان می شود. در شمال شرق نيز با امتداد رشته کوه تالش، يعنی 

کوههای پشت سارا و رود بلقار يا بالهارود, مرز بين استان و جمهوری آذربايجان را تشکيل می دهد. 

آذربايجان هم مرز می باشد که کيلومتر با جمهوری  5/282چهار شهرستان از اين استان به طول 

کيلومتر آن رودهای ارس و بالهارود جريان دارند. از نظر همجواری، آذربايجان شرقی با  159در 

کيلومتر مرز مشترک با شهرستانهای پارس آباد، مشکين شهر، اردبيل و خلخال در رتبه اول  324

کيلومتر همسايه  5/62ر است که در قرار دارد. استان اردبيل در جنوب خود با استان زنجان همجوا

کيلومتر مرز مشترک با  175جنوبی شهرستان خلخال محسوب می شود. استان گيالن با داشتن 

شهرستانهای اردبيل، خلخال، همسايه شرقی استان اردبيل می باشد. رشته کوه صعب العبور طالش 

عب العبور حيران و اسالم تنها چون ديواره ای اين دو استان را از هم جدا می کند. گردنه های ص

گذرگاههای بين اين دو استان می باشند که همواره ريزش برفهای سنگين در فصل سرما سبب 

آستارا از طريق گردنه حيران، اولين خط -مسدود شدن اين گذرگاهها می گردد. محور اردبيل

ت و قزوين به تهران ارتباطی استان با مراکز کشور می باشد که شهرستانهای استان را طريق رش



نفر بوده و  729/167/1بالغ بر 1375مرتبط می سازد جمعيت کل استان بر اساس سرشماری سال

 (.10: 1378) سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل شهرستان است 9دارای 

 

 

 (بافت زمين شناسي2-1-2

ر طول دوران های زمين اين استان که قسمتی از بخش شرقی فالت آذربايجان را در بر می گيرد، د

شناسی تحوالت زيادی را از سر گذرانده است. ساختار زمين شناسی استان را می توان به سه نوع 

بخش هايی که که منشا مواد تشکيل دهنده ی آنها رسوبی است، مانند  _1مشخص تقسيم کرد: 

اين سرزمين را  توده های آتشفشانی سبالن که قسمت عمدهای از _2دشت اردبيل  و جلگه مغان؛ 

توده هايی که مواد سازنده ی آنها سنگ های دگرگونی است و به طور پراکنده,  _3فرا گرفته است؛ 

در بعضی نواحی استان وجود دارد )کارشناسان گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تاليف کتاب های 

 (.4: 1381درسی

 

 (ناهمواريها2-1-3

قسمتی از فالت بزرگ ارمنستان می باشد که هم اکنون ميان بطور کلی آذربايجان از نظر طبيعی 

فالت آذربايجان به منزله کاسة فوالدين . سه کشور ايران،ترکيه و شوروی)سابق(تقسيم شده است

مضرسی است که ديواره های آن را رشته جبال مرتفع و مستور از برف آرارات از شمال غرب، رشته 

اداغ(و قوشاداغ و سبالن از شمال شرق و قافالنکوه از شرق و های پراکنده و نامنظم ارسباران)قر

 (.38: 1370جنوب شرق و رشته کوه سهند از جنوب و درياچه اروميه در بر گرفته اند )خاماچی

آذربايجان ايران از فالت مرتفعی تشکيل شده است و ارتفاعات عمده آنرا آتشفشانهای خاموش 

پديدة مهم جغرافيايی آذربايجان  افالنکوه تشکيل می دهد.سهند و سبالن و کوههای ارسباران و ق

درصد از وسعت آذربايجان را کوهستان و کوهها بوجود  80وجود کوهستان می باشد. در حدود 

(. وجه شاخص 19: 1368متر می باشد )رئيس نيا  1800آورده اند و ارتفاع متوسط فالت آذربايجان 

ت است از برآمدگی زمينی وسيعی است که از دو رشته توپوگرافی قسمت شمالی آذربايجان عبار

توامان قره داغ و سبالن و ارتفاعات جنبی آنها تشکيل شده که تحت عنوان توده جبال قره داغ مورد 

بررسی قرار می گيرد. اين برآمدگی از جانب شمال محدود است بر فرورفتگی ارس، از جانب مشرق 

اروميه و از جانب مغرب به حوضه _لگه سراب و حوضه تبريزبه حوزه اردبيل ، از جانب جنوب به ج



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

 (.52: 1370پوش 

م.پ. پطروف رشته قره داغ را چنين تعريف می کند:))شمالی ترين رشته های موازی ايران که 

متر می رسد. طول اين  3360متر است و بعضی قله های آن به ارتفاع  2440اش  ارتفاع متوسط

کيلومتر است.((وی درباره سبالن چنين می  40تا  30کيلومتر و عرض آن از  220رشته در حدود 

نويسد: ))تقريبا به موازات قره داغ ولی اندکی از سمت مشرق آن، رشته سبالن داغ کشيده شده 

متر منتهی می شود. اين رشته  4827آتشفشانی سبالن به ارتفاع است که در حدود شرق به قله 

آب پخش کن مابين رود ارس و رودهايی است که به درياچه اروميه می ريزند . عرض اين رشته در 

 (. 146:  1336کيلومتر است )پتروف  40کيلومتر و در مشرق  20حدود 

 

 

 (ارتفاعات 2-1-3-1

ات تالش يا باغرو که در مشرق استان اردبيل در جهت شمالی ارتفاع ارتفاعات تالش يا باغرو: -1

جنوبی کشيده شده است مانند سدی دريای مازندران را از فالت آذربايجان جدا می کند. اين 

ارتفاعات مانع نفوذ رطوبت دريای مازندران به داخل منطقه می شود، به همين سبب دامنه های 

تندی دارد و مرطوب و پوشيده از جنگل های انبوه شرقی آن که مشرف به درياست شيب بسيار 

است اما دامنه های غربی آن دارای شيب ماليم و پوشيده از علفزار است. آق داغ در جنوب خلخال 

متر ارتفاع بلندترين قله کوه های تالش می باشد )کارشناسان گروه جغرافيای دفتر برنامه  3322با 

 .(8: 1381ريزی و تاليف کتاب های درسی

. کرداز ديگر کوه های مهم اين رشته کوه می توان به آسبيناس، اچاقم کوه و حصار بالغی اشاره 

متر می باشد؛ ضمنا اين کوه  2005کوه آسبيناس در دهستان يورتجی واقع شده و ارتفاع آن 

رو سرچشمه آستارا رود و لوند ويل بوده، دامنه های آن جنگلی و شمالی ترين کوه از رشته کوه باغ

متر واقع شده و سرچشمه  2760داغ محسوب می شود. اچاقکم کوه در دهستان فوالدلو به ارتفاع 

متر  2904رود قره سو به شمار می رود. حصار بالغی نيز در دهستان فوالدلو واقع شده و ارتفاع آن 

 (.20:  1371می باشد، اين کوه سرچشمه رود هويق می باشد )سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح 

کوهستان عظيم و آتشفشانی سبالن که به زبان آذری ساواالن خوانده می ارتفاعات سبالن:  _2

شود از کوههای متعدد بلندی چون صائين، نرميق، قوشه داغ و ... تشکيل شده است. دامنه های اين 

، کوهستان در بخش مرکزی آذربايجان از چهار سو بر شهرستان های مشکين شهر و اهر در شمال



تبريز در مغرب، سراب در جنوب و اردبيل در مشرق اشراف دارد )کارشناسان گروه جغرافيای دفتر 

اين کوهستان از سه قله اصلی، سلطان سبالن با . (8: 1381برنامه ريزی و تاليف کتاب های درسی

متر تشکيل گرديده که دامنه های خاوری  4600و کسری داغ  4650متر، هرم داغ  4811ارتفاع 

 (.20:  1371آن به شهرستان اردبيل مشرف است )سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح 

کيلومتر پهنا داشته و سطحی که به وسيله آن  45کيلومتر طول و  60توده عظيم سبالن تقريبا   

در مرکز . (33: 1378کيلومتر مربع است )صيامی اصل 6000در استان اشغال شده است نزديک به 

له با ارتفاعی زياد و منفرد )سهند و سبالن (در ميان جلگه واقع شده اند. اين دو آذربايجان دو ق

آتشفشانی واقعی, شبيه آرارات و دماوند بوده و خط فاصل بين توده خروجی ارمنستان و توده البرز 

 (.350: 1338هستند )دومورگان 

ای آن، شيهارهای پهن کوه سبالن شکل يک مخروط کامل را داشته و بر روی دامنه ها وتهيگاهه

تقريبا مستقيمی دارد که آبهای فراوان برفهای دائمی اش توسط آنها جريان می يابند. سبالن از 

مشرق و شمال به کلی از کوههای ديگر مجزا می شود، فقط در مغرب، رشته کوه قوشاداغ آن را به 

 (.48:  1352جبال ارسباران متصل می نمايد )هويدا 

ند معروفترين کوه آتشفشانی خاموش ايران است که در اثر فعاليت های سبالن پس از دماو

آتشفشانی, مخروط قله آن شکل گرفته و در دهانه مخروطی آتشفشانی اش، درياچه بسيار زيبايی را 

به وجود آورده است که در تمام طول سال پوشيده از برف و يخ می باشد. دامنه شمالی آن با شيب 

ه سو و رود اهر فرود می آيد ولی دامنه جنوبی اش به فالتی که حد فاصل تند، به طرف جلگه قر

بين سبالن و سهند بوده و بستر عليای تلخه رود)آجی چای(از آنجاست, دارای شيب ماليم است. 

رشته سبالن، آتشفشانی است که کوههای فرعی آن جملگی از طبقات آتشفشانی تشکيل شده اند 

 (.351: 1338)دومورگان 

مخروطی سبالن دارای برفهای دائمی است و علت آن وجود نواحی کوهستانی و وضع عرض  قله

جغرافيايی آن است که حد برفهای دائمی را باال برده می برند. در کوههای آذربايجان و بخصوص 

سبالن محلهايی ديده می شود که برف دائمی و يخچال جاودانی دارند و علت آن بارندگی نسبتا 

متر تا  4000فاع نقاط است. حدود برفهای دائمی کوههای آذربايجان به خصوص سبالن از زياد و ارت

متر دامنه شمالی بوده، به عالوه آثار يخچال قديمی در اين کوهستان به خوبی ديده می شود  4100

 (.48:  1336)پتروف 

است که از نظر سبالن آتشفشانی مهم است از نوع آتشفشان نقطه ای و مخروط آن استراتوولکانو 

ساختمان و حجم، شبيه آتشفشان های حاشية قاره ها بوده ولی ترکيب شيميائی گدازه های آن اين 



کيلومتر مربع را اشغال  1200موضوع را نفی می کند. گدازه های آتشفشانی سبالن، سطحی معادل 

ل و قاعده ه است و به علت فروريختگی های متعدد به شدت قطعه قطعه است. در قسمت شماکرد

آن بلندترين قلة آن به نام سلطان ساواالن، درياچه کوچکی وجود دارد که احتماال باقی مانده دهانة 

آتشفشان است و  در دامنه های شمالی و غربی در سرعين اردبيل و مشکين شهر، چشمه های 

اه فعاليت سانتيگراد حرارت دارد و تنها گو 40زيادی به وجود آمده اند که آب آنها، بيش از 

آتشفشانی سبالن محسوب می شود. فعاليت اصلی که کوه سبالن از آن به وجود آمده از پليوسن 

شروع تا عصر بعد از آخرين دوره يخبندان، ادامه داشته است. در کوه سبالن الاقل سه سری 

سری پيش از پيدايش کوه  _1آتشفشانی از نظر شيميايی و کانی شناسی قابل تشخيص است:

سری قبل از  _2ن، که در واقع شامل گدازه های ميوسن و از جنس التيت و بازالت است. سبال

سری بعد از  _3آندزيت به داسيت ديده می شود. _پيدايش کالدرا، که در آن، تحول از التيت 

 .پيدايش کالدرا، يا سری فوقانی سبالن، که بخش اصلی آن آندزيتی و اسيدی است 

ی آن بسيار حاصلخيز است. دره های اين کوهستان عريض و انباشته از ناحيه سبالن و دامنه ها

رسوبات بسيار غنی می باشد. قسمتی از دشت مغان و تمام مناطق حومه سبالن نتيجه رسوب 

 (.   345: 1370گذاری رودخانه هايی است که از ارتفاعات سبالن سرچشمه می گيرند )خاماچی

فوذی بزغوش, در جنوب کوهستان سبالن و جلگه سراب و توده ن ارتفاعات بزغوش يا بزکش: _3

در شمال غربی شهرستان ميانه قرار گرفته است. امتداد آن به مانند توده آتشفشانی سبالن و قراداغ، 

کيلومتر می باشد. اين کوهستان به  45کيلومتر و عرض آن  120غربی است. طولش  _شرقی 

درة قرانقوچای در شهرستان ميانه،  -1جان جدا شده است: وسيلة دو دره از ساير کوهستانهای آذرباي

که بزغوش را از دامنه های شرقی کوهستان سهند جدا می سازد و آبهای دامنه های شرقی سهند را 

دره اوجان چای در بستان آباد که توده  -2جمع کرده، به سفيدرود و قزل اوزن وارد می سازد. 

سهند جدا می سازد. وجود آبهای گرم از قبيل آب گرم  کوهستان بزغوش را در مغرب از ماسيف

ايورق منشا ماگمايی بودن اين توده را می رساند. در توده بزغوش قله های متعددی تشخيص داده 

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

عوامل مهم تعيين کننده منابع آب در حوضه های داخلی به شمار آذربايجان می توان آن را يکی از 

آورد. رشته کوه بزغوش شريان آبهای مهمی است که که از جبهه شمالی و جنوبی به دو چاله و 

جلگه  سراب و ميانه جريان می يابد و موجب پيدايش جريان های مهمی از جمله تلخه رود و 

ه از طرف مغرب به کوههای تالش متصل شده، دنباله شعبات قرانقو می شود. کوههای بزغوش ک

تکميل يافته سلسله کوهستان سهند است. ارتفاعات بزغوش در کنار اردبيل از ساير کوهها جدا و 



مجزا بوده و از طرفی به قافالنکوه ميانه می پيوندد. در حقيقت کوه بزغوش مرز طبيعی ميان جلگه 

 (.171:  1370اردبيل و ميانه است)خاماچی 

 

 (دشت ها2-1-3-2

دشت اردبيل به صورت دشت محصوری است که توسط کوههای سبالن از باختر  دشت اردبيل: _1

، رشته بزغوش از جنوب، کوههای باغرو داغ از خاور و کوههای مرزی ايران و آذربايجان از شمال 

و حاصل خيز از اين دشت هموار . (20:  1371احاطه شده است)سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح 

نظر جغرافيايی در مرکز استان قرار گرفته است. رود قره سو در اين دشت با شيب ماليمی به سمت 

شمال و رود ارس جريان دارد. شهر اردبيل و روستاهای پيرامون آن نيز در اين دشت استقرار يافته 

اين دشت نيز از اند. به سبب وجود خاکهای نرم و رسوبی و آتش فشانی، همچون جلگه مغان, 

کيلومتر مربع وسعت دارد. مطالعات  900نواحی عمدة کشاورزی کشور محسوب می شود. اين دشت 

متر برآورد کرده است. پوشش گياهی  120تا  100ژئوفيزيک،ضخامت آبرفت های آن را بين 

مناسب، کشتزارهای متعدد و مراتع سرسبز و خرم از جمله مهمترين ويژگی های دشت اردبيل 

: 1381حسوب می شود )کارشناسان گروه جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تاليف کتاب های درسیم

2.) 

هزار هکتار وسعت دارد.  350تا  300اين دشت در غرب دريای خزر و در حدود  دشت مغان: _2

درجه سانتيگراد منطقه ای است معتدل که يکی از قطب های  35تا  3/2اين دشت با حرارتی بين 

 .(16: 1383ی و دامپروری استان محسوب می شود )ابتهاج کشاورز

جلگه مغان که به وسيله آبرفت های رود ارس و شعبه های آن به وجود آمده است، در شمال اردبيل 

و در مجاورت مرز جمهوری آذربايجان و رود ارس قرار گرفته است و با شيب ماليمی به کنار دريای 

ان می پيوندد. رود ارس اين جلگة  وسيع و حاصل خيز را به دو مازندران در خاک جمهوری آذربايج

قسمت شمالی و جنوبی تقسيم می کند. قسمت عمدة اين جلگه، يعنی حدود دو سوم آن، در خاک 

جمهوری آذربايجان و حدود يک سوم آن در خاک ايران قرار دارد. جلگه مغان با ارتفاع در حدود 

اورزی و دامپروری کشور محسوب می شود و محل قشالق متر يکی از مهم ترين نواحی کش 100

  .(20:  1371عشاير نيز است )سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح 

 

 (آب و هوا2-1-4



 (ويژگي هاي اقليمي2-1-4-1

در ابتدا می بايست عوامل موثر بر وضعيت اقليمی را پيش از پرداختن به وضعيت اقليمی بررسی 

 نمائيم.

عرض جغرافيايی يا به عبارت ديگر دوری و نزديکی به خط استوا از جمله  عرض جغرافيايي:_1

عواملی می باشد که بطور مستقيم بر زاويه تابش خورشيد تاثير می گذارد. بنابرين در عرض های 

در اين حالت زمين . درجه( 23جغرافيايی پائين تاثير خورشيد نزديک به عمود است )نزديک به 

ی کند. در حاليکه در عرض های باالتر زاويه تابش خورشيد بيشتر شده، انرژی بيشتری دريافت م

بنابرين تابش به حالت افقی نزديکتر گرديده و در نتيجه انرژی کمتری از خورشيد به زمين می 

 رسد.

افزايش ارتفاع از سطح دريا به نقش بخار آب و ذرات گرد و غبار در  ارتفاع از سطح دريا:_2

کاهش ذرات و بخصوص بخار آب باعث می شود تا اشعه رسيده به زمين سريعا اتمسفر می انجامد. 

ه و به اتمسفر برگردد. بهمين دليل است که متوسط دما در ارتفاعات, کمتر از نواحی کم کردبازتاب 

 ارتفاع مجاور می باشد. از طرف ديگر ميان افزايش ارتفاع با ميزان و نوع بارش، ارتباطی وجود دارد.

بخار آب موجود در هوا که در نواحی ساحلی و مجاور دريا بيش از  يا نزديكي به دريا: دوري _3

ساير نقاط است، تنظيم کننده حرارت در سطح زمين می باشد. بهمين علت است که در زمستانها 

 هوای سواحل نسبت به نقاط دور از ساحل گرمتر می باشد.

های هوای بارانزا قرار دارند، بطور معمول از  نقاطی که در مسير توده مسير توده هاي هوا: _4

ميزان بارش بيشتری نسبت به نقاطی که در مسير توده های هوا قرار نمی گيرند، برخوردار می 

 باشد.

جهت جغرافيايی ارتفاعات می تواند باعث رانده شدن توده های مذکور گردد،  جهت ارتفاعات: _5

گردد. از اين نظر جهت ارتفاعات با تاثير بر حرکت توده و يا بالعکس مانع نفوذ توده های مذکور 

های هوا، بخصوص نوع باران زايی آنها باعث ريزش باران بيشتر يا کمتر در نواحی مجاور خود 

 .(7_6: 1378گردد)اصغری مقدم

تاثير بعضی از اين عوامل باهم مشابه است، چنانچه ارتفاع از سطح دريا و عرض جغرافيايی هر دو در 

ی يا زيادی درجه حرارت تاثير دارند، جريانات هوايی و وزش بادها در ميزان بارندگی و درجه کم

استان اردبيل به علت قرار گرفتن در عرض جغرافيايی باال جزء . رطوبت يا خشکی موثر می باشند

استان های سردسير کشور محسوب می شود. آب و هوای استان اردبيل، به طور کلی از نوع آب و 



ای معتدل کوهستانی است. با توجه به تنوع شرايط طبيعی در اين منطقه، ميزان دما و بارش در هو

نواحی مختلف آن متفاوت است. نواحی جنوبی استان مرتفع و کوهستانی است و زمستان های سرد 

و پر برف ولی تابستان های معتدل دارد. هر چه از جنوب به سمت شمال برويم از ارتفاع کوه ها 

سته شده و به ميزان دما افزوده می شود و برعکس مقدار بارش کاهش می يابد )کارشناسان گروه کا

 .(10: 1381جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تاليف کتاب های درسی

متر و فاصله کم از بندر آستارا, به  1350اردبيل با واقع شدن در دامنه کوه مرتفع سبالن با بلندی 

مرتفعی مشرف بر درياست که دارای اقليم مناطق فوقانی از يک طرف و تاثير منزله دامنة وسيع کوه 

 .(34: 1372شيران شهبازی پذير از مناطق بحری از طرف ديگر است) 

درجه متغير است. مجموع ساعات آفتابی محاسبه شده  76تا  27زاويه تابش برای اردبيل بين 

ساعت و همچنين حداکثر  2878و معادل ساعت است که حداکثر آن مربوط به ماه تير  8/2031

 .(20: 1370است )ابتهاج %55ابری بودن مربوط به ماههای مارس و دسامبر با 

 (جريانات هوايي2-1-4-2

 در مجموع سه توده هوايی با ويژگی های خود، آب و هوای استان را تحت تاثير قرار می دهند: 

ت معتدل و بحری دارد قسمت عمدة رطوبت اين توده هوا که ماهي توده هواي مديترانه اي: _1

خود را ضمن عبور از کوهستان های ترکيه، زاگرس و کوههای آذربايجان غربی از دست می دهد و 

سرانجام از طرف غرب, استان اردبيل را متاثر می سازد. توده هوای مديترانه ای که سهم زيادی در 

 نظر ميزان درجه حرارت و رطوبت تعديل می شود.نزوالت جوی ايران دارد، با ورود به اين منطقه از 

اين توده که ماهيت بری و سرد دارد و از سمت شمال به طرف ايران  توده هواي سيبريايي: _2

می آيد، پس از عبور از دريای مازندران و جذب رطوبت از اين دريا، از سمت شرق استان اردبيل را 

مت اعظم رطوبت خود را در دامنه های شرقی تالش تحت تاثير قرار می دهد. توده هوای مزبور قس

از دست می دهد. در زمستان ورود اين توده هوا به نواحی شمالی و مرکزی و جنوبی استان، سرما و 

برف و افزايش ميزان رطوبت را به همراه می آورد و در مناطق ديگر به ويژه مناطق مرتفع سبب 

 سرما و يخبندان می شود.

دارای ماهيتی سرد و بحری است و منشا آن شمال  انوسي )اطلس شمالي(:توده هواي اقي _3

اقيانوس اطلس می باشد. با وجود اين که اين توده هوا قسمت اعظم رطوبت خود را در اروپا و 

روسيه از دست می دهد و به کشور ما وارد می شود, همچنان فعال است و در استان اردبيل از 

 و ريزش برف را به همراه می آورد.سمت شمال و شمال غرب، سرما 



جهت گيری رشته کوهها در برابر هوا، يکی ديگر از عوامل موثر در آب و هوای استان است. رشته 

غربی کشيده شده است به علت ارتفاع زياد خود سبب توقف توده  _کوه سبالن که در جهت شرقی

ارتفاعات تالش که در راستای  های هوا و جذب رطوبت آن ها و در نتيجه افزايش بارش می شود.

جنوبی واقع شده چون ديواره ای بين استان اردبيل و دريای مازندران قرار گرفته که  _شمالی 

موجب کاهش نفوذ رطوبت دريای مازندران به داخل استان اردبيل می شود)کارشناسان گروه 

 .(13و12: 1381جغرافيای دفتر برنامه ريزی و تاليف کتاب های درسی

 

ان اردبيل از نظر تقسيمات آب و هوايی جزء مناطق معتدل کوهستانی محسوب می شود. دورة است

رطوبت در سال از آبان ماه تا ارديبهشت استمرار دارد و بقية ايام سال عموما دورة خشک به حساب 

ميليمتر است استان اردبيل، با  255می آيد. در مقايسه با ميانگين بارش ساالنة کل کشور که 

ميليمتر از شرايط مطلوب تری برخوردار می باشد. بطوری که بعد از  5/347انگين بارش ساليانة مي

ناحية مرطوب خزری اين ناحيه از نواحی نسبتا مرطوب کشور محسوب می شود. پراکندگی بارش 

در سطح استان يکسان نيست؛ نواحی شمالی)جلگة مغان(که از مناطق حاصلخيز است از بارش 

ردار است. در حالی که نواحی جنوبی و مناطق مرتفع بارندگی بيشتری دارد. حجم آب کمتری برخو

ميليون متر مکعب برآورد می شود.  5871با توجه به ميانگين بارش به حدود ساالنة استان اردبيل 

عالوه بر اين از طريق رودهای ارس و قزل اوزن, آب های سطحی استان آذربايجان شرقی, حجم آبی 

ميليون متر مکعب وارد محدوة استان می گردد که بدين ترتيب کل منابع آبی وارده  9489بالغ بر 

ميليون متر مکعب در اثر  4177ميليون متر مکعب می شود. از رقم فوق  15360ر به استان بالغ ب

ميليون متر مکعب به صورت آب های نفوذی در سفره های  440تبخير از دسترس خارج می شود، 

آب زير زمينی ذخيره می شود و بقيه در رودهای محدوده استان و رودهای ارس و قزل اوزن جريان 

 .(28،30می يابد) همان: 

درجه سانتيگراد يکی از خنکترين استان  9و متوسط درجه حرارت  %62اردبيل بامتوسط رطوبت 

ميليمتر  1/489به ميزان  1361بيشترين بارندگی در سال  70تا 59های کشور است. بين سالهای 

ميليمتر بوده است. باالترين درجه حرارت  5/177در حدود  1364و کمترين ميزان در سال 

اتفاق افتاده و  1357تير سال   26درجه سانتيگراد است که در روز  38شده در اين شهر   مشاهده

و حداقل رطوبت نسبی  %71درجه و حداکثر رطوبت نسبی  16در اين روز حداقل درجه حرارت 

درجه که در  -34بوده و بارندگی وجود نداشته است.  حداقل درجه حرارت مشاهده شده  21%

و  %62و ميانگين رطوبت نسبی  7فاق افتاده و در اين سال متوسط درجه حرارت ات 1376بهمن ماه 



ميليمتر بوده است. مقدار متوسط رطوبت نسبی در ايستگاه   4/294مقدار بارندگی ساليانه 

می رسد. تشکيل ابرهای با  %67به  5/12و در ساعت  %75صبح  5/6کليماتوری اردبيل در ساعت 

که در نتيجه حرکت سريع رطوبت دريای خزر به ارتفاعات فوقانی همجوار با ارتفاع پايين استراتوس 

درياست، در زمانی بسيار اندک صورت می گيرد و اکثرا پديده باران دريزل يا به زبان محلی )شه(را 

 .(35،34: 1372شيران  شهبازی سبب می شود)

سيبری و بادهای مرطوب آذربايجان همواره تحت تاثير بادهای سرد شمال و  (بادها:2-1-4-3

دريای سياه، مديترانه و اقيانوس اطلس بوده، به عالوه بادهای محلی نيز تحت تاثير شرايط طبيعی، 

نظير کوهستانهای بلند و درياچه اروميه و خزر, به سوی دشت و جنگل در حال وزيدن هستند. 

د و مرطوبند و در فصل بادهايی که از شمال و شمال شرقی به سوی آذربايجان می وزند، کال سر

زمستان سبب نزول برف سنگين و آغاز دوره يخبندان می شوند. باد مرطوب مديترانه ای که از غرب 

به آذربايجان می وزد, باران آور و بسيار مفيد است. بادهايی که شرقی هستند و از دريای خزر عبور 

و مرند, وارد شده و از شهرستان می کنند قسمتی در امتداد دامنه های شمالی سبالن و ارسباران 

اردبيل، در دره ای واقع بين سبالن و قوشاداغ از يک طرف به بزغوش و سهند و از طرف ديگر به 

سوی غرب جريان دارد. در اکثر نقاط آذربايجان، در اردبيل، سراب، تبريز و ساير نقاط، اين باد را مه 

 .(208: 1352هويدا  يل يا باد مه می گويند که بادی سرد و مرطوب است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Northwestern Iran comprises various geographical landscapes, 

including pasturages of piedmonts, mountains, and well-watered 

plains. The present chronology of this region, nevertheless, is 

based exclusively on data collected from sites of the plains 

around the Urmieh Lake, other regions being almost totally 

ignored. 

 

Khanghah cemetery is one of the unique cemeteries in Iran that 

primitive studies indicated extend about 300 hectares. This 

cemetery used for along time from middle Bronze age to partian 

period. 

 

Excavations in khanghah showed the continuity early Bronze 

Age ceramic culture in Middle Bronze age and Iron Age without 

any break. Whit attention new data get from khanghah cemetery 

it is necessary revising the chronology of northwestern Iran.    

 

 

 

 

 

 
 


