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 مقدمه
همگمطالعات هم و تر كرده شناسي را گستردهتان، دامنة تحقيقات علم باسشناسيراستا با مطالعات باستانام

دي است در.شناسي دادهاي روشني به مسائل پيچيده باستانگر شايد بتوان پاسخچرا كه با استفاده از علوم
و روشمتخصصين علوم مختلف همين زمينه بسمعيارها و اميد است از طريق انددهنموارائهراياري هاي

و نگرش رشتهف افكار، فنون،ائتال منتايج و درك عميقة موردسئلهاي مختلف مرتبط با تري از نظر، شناخت
مط.موضوع مورد بحث فراهم شود شناسي در باستانهاي زمينبررسي،العات سودمند در اين زمينهيكي از

به.ريخ استتااز هاي پيشسكونتگاه م دشت تهران هاي دور تا به امروز از گذشتههايي كه كانعنوان يكي از
ته،در واقع،زيست ساكنانش فراهم آورده برايمحيط طبيعي مناسبي را  گلبا شده الي آبرفتي حملونشست

بهها رودخانهتوسط آب  و ميپوشيده شده است ثيرتأ زمان در طولها رسد كه تغيير سيستم رودخانهنظر
 123 دشت تهران داراي حدود.توجهي روي تغيير الگوهاي سكونت بشر قبل از تاريخ تا حال داشته باشدقابل
ب)31:1383فاضلي،(باستاني استةمحوط ميهبنابراين منطقي و حال اين نظر رسد هرگونه بررسي در گذشته
اند صورت برروي آن شكل گرفتهكه ها محيط هاي باستاني بايستي با توجه به بستر طبيعي كه اينمحوطه
تا پژوهش حاضر. پذيرد ازةثير رودخانتأ،شناسيباستانهاي زميناز طريق روشبر آن است شادچاي يكي

برازگزيني دو استقرارگاه پيشكرج در مكانةشعبات رودخان را هاي انتهايي دشت تهرانقسمتتاريخ واقع
.مورد بررسي قرار دهد

بشاي و نيمهد به جرأت و دسترسي به توان گفت با توجه به شرايط خشك خشك ايران، منابع آب شيرين
بهسيستم رودخانه. تاريخ بوده استازگزيني جوامع پيشترين عامل در مكانآن مهم نحوي ها در دشت تهران

اده از رسوبات حاصلخيز استف( براي مقاصد كشاورزي،به احتمال زياد،شناختيهاي باستاناست كه محوطه
كردن نياز برطرف(و خانگي)و رس مورد نياز براي ساخت سفال ابزار سنگيةتهي( صنعتي،)براي كشاورزي

و حيوانات اهلي هاي هدف از اين پژوهش شناخت ويژگي.اندشكل گرفتهدر نزديكي آنها) حياتي خود
ر و محيطي تشادچاي در مكانةودخانژئومورفولوژي از. آباد استهاي پيش از تاريخ ميمونپهگزيني استفاده

بههاي مربوط به علوم زمين در مطالعات باستانروش ميعنوان زمين باستان شناسي كه از آن شود شناسي ياد
رابرت بريدود از دانشگاه شيكاگو اولين كسي بود كه گروهي از متخصصين علوم.چنداني نداردةدر ايران سابق
ب به كوهستانرا با خود درههاي زاگرس آورد كه سرآغازي در ،عليزاده(شناسي شد باستان كارگيري ساير علوم

Mc( دكتر مك برنى.)1380:85 Burney(و با استفاده ضمن حفارى پناهگاه صخره 1969در سال اى هوميان
و مطالعات گرده از رسوب شمندى را در خصوص اقليم نتايج ارز، شناسى گياهان ديرينه رسوبات موجودشناسى

 نيز بروكس 1979تا 1975هاى در سال. (Mc Burney,1969:99)زاگرس مركزى ارائه دادةگذشته منطق
)Brookes(و غرب قرهةآبريز رودخانةشناسى در حوضباستانبا انجام تحقيقات زمين سو در شرق روانسر

در،كرمانشاه بر اساس توالى رسوبات طبيعى سال پيش فرايندهاى شديد سيالبى 1000حدود دريافت كه
هاي رودخانه اصلى شده متر در كرانه 10هاى باستانى در زير رسوبات گلى به قطر باعث دفن بسيارى از تپه

 ,Demorgan( سنگي در ايران به كارهاي دمورگانمطالعات مربوط به ديرينه.)Brookes, 1989:88( است

،خزرةت سنگي در رسوبات پليستوسن در حوضاي ادواي ضمن كشف پارهو. گرددميفرانسوي باز)1907
و درياچهيخچالدارد كه اظهار مي  پرفسور كون.ندادادهميپوششرا ايراندر اين دوره ها هاي كوهستاني
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)Coon, 1957(سنگي مياني را تحت ديرينهةهاي مربوط به دوردر كتاب هفت غار اطالعات خود از حفاري
،)Wright, 1963( آثار رايتاز در اين ميان.ساخت منتشر)Baradostian Culture( بارادوستيان فرهنگنعنوا

كه (Thibault,1977)و تيبالت،)Ariai(، آريايي)van ziest,1977( وان زيست،)(vita finzi,1980 ويتا فينزي
و تغييرات اقليميقديمةدربار انجام دوران چهارم ايران تحقيقات با ارزشي ترين آثار زندگي انسان در ايران
ده تقريباً.توان ياد كردمي اندداده بهةاز تباستان بعد مطالعات زمينهفتاد شمسي برأشناسي با  كيد
و استفاده از روشهاى پارينهكاوش هاى باستانى هاى علوم مربوط به زمين براى توصيف جزئيات پيشينهسنگى

و پنا ميبهاى هاى صخرههگاهدر غارها شد،اين مطالعاتةاز جمل؛شودصورتي روشمند آغاز ةتحقيقات انجام
و همكاران به كشور غرب منطقهدرطاهري و شناسينزمي شواهدبررسي است كه با استفاده از روش تافوني

 بقايايو رسوبات بررسيةو به نتايج جالبي در زميننداكرمانشاه پرداخته شمالدر زيلو غار جانوري بقاياي
دست انساني استقرارهايو اقليمي شرايطبا كارستي محيط ارتباطاز آگاهي براي غارهادر موجود جانوري
بانموده تالششناسان هاي اخير باستانخوشبختانه در سال.)1386:3340همكاران،و طاهري( انديافته  اند تا
. نمايند روشنرا زيستطمحيو انسان ميان كنشبرهم موضوع اي،هرشتميان علوم هايهدادبه ويژه نگاهي
و قزوين از حدود يك دهه پيش آغاز شده استدشتدر مطالعات اين  .Schmidt et al)( هاي تهران، كاشان

2011, Gilmore et al. 2011.
و همكاران گيريا در شكلهافكنهنقش مخروطشناسي به بررسي باستانمطالعات زمينبااشميت

تأبه بررسي در اين پژوهش.اندهاي دشت قزوين پرداختهاستقرارگاه ثيرگذار بر زندگي بشر مخاطرات طبيعي
و سيل در شكللرزه، فعاليت گسلاوليه همچون تغيير اقليم، زمين دشت تاريخازسه استقرارگاه پيشگيري ها

تپةتپ،دقزوين يعني سگزآبا و ,(است داخته شدهپر زاعهة قبرستان 2011:583 .Schmidt et al(.بر با مروري
و توسط هاي ارزشمندي كه توان به پژوهشميمرتبط با موضوعةهاي صورت گرفتپژوهش دانشگاه تهران

هاي خود در با بررسي اين گروه.، اشاره نموداست گرفتهانجام دشت قزوين دانشگاه برادفورد انگلستان در
د و نتايج كار آنها در قالب رسيدهاي رشتهمطالعات ميانةستاوردهاي ارزشمندي در زميندشت تهران به اند

و فارسي به چاپ رسيده استه به زبانالچند مق هاي اين تحقيقات بررسي سايتةاز جمل. هاي انگليسي
و مطالع وةباستاني دشت تهران ت نوسنگيهاي پراكندگي فرهنگ توسعه و گذاري عوامل ثيرأدر دشت تهران

و هوا، رسوبات مخروط و زمينافكنهطبيعي مانند آب و گسترش اين فرهنگاي  ها كه معموالًشناسي در بسط
ميناديده گرفته مي et(باشد شود al., 2011:285 Gillmore.(بدر مقاله كارگيري روش آناليزهاي ديگر با

و تاريخگرده وگذاري راديوها تپ)Luminescence(سنومينسال كربن تةنوري در گذاري ثير رسوبأپرديس به
و كانالرودخانه و ديگران( اوليه در اين تپه پرداخته شده است گزيني بشرها در سكنيها .)197:1383فاضلي
تپو همكاران)Gillmore( گيلمور درةافكنپرديس به بررسي محيط ناپايدار مخروطةبا كاوش در ورامين
درةتوسع et( اندآن پرداختهةاين تپه از شكل ساده تا پيچيدتمدن al., 2009:49 Gillmore(.در همچنين

تپمطالعات ژئوفيزيكي انجامدرنيز 1383فروردين و بررسي ساختارهاي،قبرستانةشده در به مطالعه
يكهاعالوه بر مكان آرامگاه،آنةشده در اين تپه پرداخته شده است كه در نتيجمدفون كانال آبياري موقت،

.)317200Fazeli, andSchmidt:(نيز كشف شد است متعلق به قبرستان عصر آهن بوده كه به احتمال زياد
بههاي بررسي،از ديگر تحقيقات ها در توزيع افكنهمنظور تعيين نقش مخروطانجام گرفته در دشت قزوين
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ا در اين تحقيق؛تاريخ استازهاي پيشسكونتگاه و آزمايشگاهي،ستفاده از عمليات ميدانيبا و بررسي رسوبات
تأاستفاده از عكسهمچنين و جاجرود در مكانهافكنثير مخروطهاي هوايي به بررسي گزيني هاي حاجي عرب
درازپيشةسه تپ و مخاطرات ناشي جاذبهةو به نتايج جالبي در زمينپرداخته شده است دشت قزوين تاريخ ها

و( انددست يافتهافكنهر برروي مخروطاز استقرا از تحقيقات ديگر در اين زمينه،.)1:1391همكاران، مقصودي
ميدر تاريخازهاي پيشگزيني محوطهارهاي طبيعي در مكانبررسي ساخت در اين تحقيق،باشددشت تهران
از،هاي همسانهاي باستاني به خوشهبندي سايتهپس از خوش فاصله از رودخانه، جملهنقش عوامل طبيعي

بو در نهايتشد ها بررسي گزيني محوطهارتفاع در مكانو ي، شيبشناسي، اقليم، كاربري اراضزمين  دستهبا
بيب تغييرات، الگوي استقرار محوطهآوردن ضر و همكاران،( دست آمدهها در هر خوشه .)109:1391مقصودي
درةپيشين خصوصدر دراين محوطه را بار اولينبراي حسن فاضلي نشلي باد نيزآميمونةتپ بارةتحقيق
را 1380و پس از آن محسن باقري در سال نمودشناسايي)1377،فاضلي( 1377سال  دادهمورد بررسي قرار آن
و نشانهعلي سجاد،1385در سال.)1380،باقري( است و بر بيگي به تعيين حريم گذاري اين محوطه پرداخته

مسمجموعه سفالةعاساس مطال و قرون مياني دورة اسالميوهاي آن، محوطه را متعلق به دوران سنگ جديد
و فرشيد مصدقي نيز در همايش باستان.)1385بيگي علي( نمايدمعرفي مي ممحمدرضا نعمتي فرغ شناسي عصر

ازاين محوطه را به عنوان محوطه بررسي.)1388و نعمتي، مصدقي( انددوران آغاز عصر مفرغ معرفي كرده اي
شش 1389سطحي روشمند محوطه نيز در تيرماه  و در دو مرحله زماني طي حدود ماه عمليات ميداني

اسمطالعا از(ت تي توسط قاسم رحيمي انجام شده زنقل ترين پژوهشي شايد بتوان گفت مهم.)1391شك،يوسفي
درةنحوخصوص در اين تپه است كه در كه در اين زمينه انجام گرفته است حفاري يك فصل يوسفي   استقرار

.اندرسيدهبه نتايج جالبي اين تپه

 مورد مطالعهةگستر
درميمونةمحوط و 29035' 484" آباد كيلومتري2حدودةشرقي، در فاصل عرض 051 10' 805"طول شمالي

وكيلومتري غرب شهرستان رباط6جنوب شهر گلستان،   آبادري جنوب روستاي ميمنتمت 500در كريم،
آن. واقع شده است) آبادميمون( آباد آسفالت شهر گلستان به روستاي ميمنتةطريق جاداز مسير دسترسي به

بهاين جاده، جاده پنج كه در كيلومتر امكان پذير است مي اي خاكي پس از طي كمترو شودسمت شرق جدا
.دست يافت توان به محوطهمياز يك كيلومتر 

و از اين شهرستان از جنوب به شهرستان ري، از شرق به شهرستان اسالمشهر، از غرب به شهرستان ساوه
و جنوبي هاي ميمونپهت.باشدمي محدود شهريار شهرستان به شمال . شودميشامل را آباد دو برجستگي شمالي

اةكه در فاصل جنوبيبرجستگي ةهاي مربوط به مرحلست، حاوي يافتهدورتري نسبت به رودخانه قرارگرفته
و شامل نهشتهمي)م.پ 3700-3400(تر استقراري قديمي درةهاي روزمرهاي حاصل از فعاليتباشد زندگي

و ادوات سنگي است و ابزار ازةكه در فاصل شماليو برجستگي،اين محوطه مانند سفال، استخوان كمتري
و داراي شواهدي از)BC4000 -3500( اروكةقراري جديدتر دوراستةرودخانه قرار دارد داراي مرحل است

بهةحداقل سه مرحل يك ديوارةواسطاستقراري است، كه در جديدترين آنها آثاري از دو فضاي سرپوشيده كه
ميـ با امتداد شمالي بهجنوبي از يكديگر جدا سنگي پايانيـمسةدر دور جنوبيةتپ. دست آمدشدند

و پس از متروكمسكوني تپ،شدنبوده .)1391:زشكيوسفي(يابدمياروك ادامهةتا دور شماليةسكونت در
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بهشهرستان رباط و مجاورت با مناطق كويري از نواحي نيمه دليلكريم و نيمهكاهش ارتفاع خشك بياباني
ميبه بر،جيةافكنروي مخروط هاي البرز مركزي،كوهجنوبي رشتهةدر دامناين شهرستان. رودشمار و كرج

و چهارم زمينةروي پهن ةدهندتركيبات تشكيل. شناسي واقع شده استرسوبي ايران مركزي، از دوران سوم
و در رباطاين رسوبات در دامنه طبيعيةعارض. كريم از نوع رسوبات آبرفتي استهاي البرز از نوع توفيت سبز

بهةدر جنوب با شروع ناحي) دشت تهرانةنوبي البرز؛ محدودجةدامن(كوه هاي آبرفتي پايجلگه كويري كه
و ساوه گسترش پيدا مي ميطرف قم و با تركيب. يابدكند پايان جنس بيشتر خاك اين منطقه از نوع رس

و تر به دو از لحاظ طبيعي نيز اين شهرستان. متفاوت است،اكم آن در نقاط مختلفسيلت است كه درصد
ببخش شرقي  و در قسمتهو غربي قابل تقسيم است كه بخش شرقي هايي از آن صورت دشتي آبرفتي است
ميكوه يا تپه و بخش غربي ماهورهاي منفرد ديده و تپهشامل كوهنيز شود ماهورهايي است كه بلندترين ها

آباد از لحاظونهاي ميمهرچند تپه. متري از سطح دريا است 1325در ارتفاع) سياه كوه(آنها كوه منگنز 
تأ،نداكريم قرار گرفتهسياسي در شهرستان رباط درةثير رودخانهدف اين پژوهش بررسي  شادچاي

ميگزيني استقرارگاهمكان ).1 شكل(فرعي رودخانه كرج است هايرودخانهاز يكي شادچايو رودخانةباشد ها

و دوري توأمان از دورهحاوي شواهد)آبادميمنت(آباد باستاني ميمونةمحوط ةهاي روستانشيني جديد
هاي جنوبي البرز، بر روي كيلومتري جنوبي دامنه 35حدودةدر فاصل اين محوطه.آغاز شهرنشيني است

و در فاصله حدود  و نسبتاً خشك ماهورهاي غرب نصيرآباد قرار گرفته كيلومتري شرق تپه2دشتي هموار
.است

و محوطههاي ميمونتپه موقعيت:1شكل  هاي باستاني اطرافآباد نسبت به عوامل طبيعي منطقه

ازكهييآنجا از  ها ايجاد يا انحطاط استقرارگاهدر ارزشمند معيارهايساختارهاي طبيعي هر منطقه
دردر توانندمي،باشندمي ازنهاي ميموموقعيت تپه.كنند كمك گونه آثاراين خصوصبررسي آگاهانه آباد

كهلحاظ ساختارهاي طبيعي به گونه و هموار انداز اطراف محوطه را زمينچشم ايست در با شيبي هاي پست
ميدرجه0ـ5 حدود مي 1050و ارتفاع آن از سطح دريا معادل دهدتشكيل همچنين اين محوطه.باشدمتر

تقريبيةشود، فاصلميمنتهي خشك نيمههوايودر اقليمي خشك قرار گرفته است كه به سمت شمال به آب
هاي منشعب از شادچاي يكي از مسيلةرودخان.)2شكل( متر است200حدود چاية شادها از رودخانتپه
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و ذوب برفكرج است، آب رودخانه كرج از بارشةرودخان تأهاي فصل سرما مين هاي كوهستاني در فصل گرما
و درپاياين رود در كوهستان رودي دائ. شودمي و در مجاورمي و دشت آبرفتي، فصلي ازتكوه مسيله

).388:1376،جعفري(هاي رودهاي اتفاقي برخوردار است ويژگي

بههاي ميمونموقعيت تپه:2 شكل آب آباد نسبت و فاصله از رودخانهوارتفاع از سطح دريا  هوا، شيب

و در قسمت ان و زمينةافكنتهايي مخروطاين محوطه همچنين برروي دشت آبرفتي هاي كرج واقع شده
انداز غالب منطقه را هاي بياباني چشمزدگي، بيرونزراعي است كه در قسمت شمالهاي اطراف آن شامل زمين

و مخروطاز نظر زمين.دهدتشكيل مي درافكنهشناسي ذخاير تراسي ).3شكل(اند بر گرفتهاي كل منطقه را

بههاي ميمونموقعيت تپه:3كلش و ژئومورفولوژيسازندهاي زمين آباد نسبت  شناسي،كاربري اراضي

 روش بررسي
دو مرحله بازديد هاي توپوگرافي،مورد مطالعه با استفاده از نقشهةشدن محدوددر اين پژوهش پس از مشخص

كه،دشميداني انجام  مشغول در اين دو تپه شناسي باستانتهيئبازديدهاي ميداني در زماني صورت گرفت
بررويههاي آيندد تا براي بررسيشبرداشت GPSها با دستگاه يك از محوطههر ابتدا موقعيت.حفاري بودند
و رسوبات محدوداوليه برروي اليهةمطالع همچنين.شودهنقشه آورد از طريق اولين مورد مطالعهةهاي خاك
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براي كارهاي آزمايشگاهي بردارينمونهو بررسي شيب،مرحله دوم كه هدفدر. صورت گرفت بازديد ميداني
و آبراهه قديمي برداري از نمونهو برداري، نقشهبود هاي موقعيت آبراهه.انجام گرفتترانشه محل استقرار

دو ثبت GPSبا دستگاه هاي زميني،شدن از طريق پيمايشپس از مشخصقديمي  هر برايستگاه كمپاس با
و جهتوگرديد ها مشخص يك از آبراهه به آنهاموقعيت با 1334هاي هوايي برروي عكسها تپهنسبت و

براي بررسي بهتر ارتباط ابزارهاي سنگي با نوع رسوبات رودخانه، از طرفي.آمدبه نمايش در 1:50000مقياس
ميةاي كه رودخانشناسي منطقهسازندهاي زمين اكرج از آن عبور ازكند با شناسي هاي زميننقشه ستفاده

و با ايجاد يك پروفيل از اين سازندها، اين ارتباط به خوبي مشخص شد مطالعات شامل بعديةمرحل. بررسي
م شدرسوبات در اين مرحله.بودو گرانولومتري سنجيدانه انندآزمايشگاهي و براي تفكيك وارد دستگاه شيكر

محرسوبات وزن و با استفاده از نرمهريك از طبقات شيكر و هيستوگرام Gradistatافزار اسبه هاي نمودارها
ب وهمورد نياز با در نهايت.ز ژئومورفولوژي دشت داشته باشيماسبب شد كه اطالعات بيشتري دست آمد

ماستفاده از نرم و نتيجه تحليل  GIS,SPSSانندافزارهاي مختلف .درسيانجام به كلي گيري آماري

 گيريو نتيجهبحث
 شناسي ابزارهاي سنگيهاي سنگبررسي ويژگي

به 26 آبادهاي ميمونتپه از كاوش و تراشه، تيغهدست آمد كه شامل سنگ مادرعدد ابزار سنگي و ها ها
مي  tool formsعنوان ابزارهايي كه از آن به بيشتر از جنسي،هنوع سنگ مورد استفاد. باشدمي،برندنام

و غيره تقسيمهاي مختلفي از قهوهكه به رنگ استمرغوب  مياي، سبز، خاكستري، زرد .)4شكل(دشوبندي
آنكارشناس پس از بررسي كه بيشتردشمشخص،شناسيخاص زمين هايها با ابزارو تعيين جنس ابزارهايي

هاي دست رودخانه به قسمت، شامل موادي است كه از باالهشدمي استفادهو تهيه چايشادةرودخان بستر مواد از
و ساكنان تپهشجنوبي دشت حمل  مي آن را موردده .)4شكل( انددادهاستفاده قرار

ب:4شكل  آبادهاي ميموندست آمده از تپههابزارهاي سنگي



اي كه شناسي منطقه سازندهاي زمين
پروفيل از اينو با ايجاد شدبررسي

 

كرجةرودخان

ةو نواحي دشتي تا نزديكي محوط
 ابزارهاي سنگي از سازندهايي است كه
 زمان از آنها براي ساخت ابزارهاي

ساخت بيشتر ابزار هاي آن در سنگ

 

 آبادي ميمون
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 ارتباط ابزارهاي سنگي با نوع رسوبات رودخانه، سازند
بررسشناسي هاي زميننقشه كند با استفاده از عبور مي

).5شكل( گرديد به خوبي مشخص

ةشناسي در حوضپروفيل طولي رودخانه در سازندهاي زمين:5ل

و پروفيلي كه از مسير رود خانه از نواحي كوهستاني در البرز
تمامي ابزاره تقريباً،جز ابسيدينكه به آمد مشخص شد

و مردمان آني باالي حوضه به پايين دست حمل كرده
و شايد بتوان گفت كه مهمكرده ترين سازندي كه از سناند،

)6شكل( سازند كرج بوده است

بتركيب سنگ:6شكل هايآمده از تپهدستهشناسي ابزار سنگي

سيليس

17%

ژاسب

13%

آندزيت

33%

چرت

17%

گچ

8%

ابسيدين

4%

رسوبي آتشفشاني

8%

شناسمطالعات باستان/152

براي بررسي بهتر ار
كرج از آنةنرودخا

ب سازندها، اين ارتباط

شكل

با توجه به پروفي
آآباد ميمون به دست

هايرودخانه از قسمت
ميسن كرگي استفاده

شده، سازاستفاده مي
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 عمليات ميداني
 طي زمان موقعيت خود را تغيير در ها افكنهمجراهاي واقع در سطح مخروط:بستر رود شواهد تغيير

)سال10000-1000( زماني طوالنيةطي دوردر.)1390،نژاد آروقو محمد، نقل از مقصودي1873دريو،(دهند مي

و موقعيت مخروط برايمجراها ميافكافكنه، در تمامي سطح مخروطحفظ شكل .)7شكل( دهندنه تغيير مسير
ميطول زمان نامعي محل دقيق مجراها در و مهاجرت مجراها بهن بوده  صورت فرايندي اتفاقي باشدتواند

و روهر1974،)1(پرايس( و محمدنژاد آروق،1979،)2(،هوك بهطبيعت اين كانال،در واقع).1390، نقل از مقصودي اي گونهها
تاست كه به و ضمن مهاجرت به بخشغييطور دائم افكنه در بعضي موارد هاي مختلف مخروطر مسير داده

ميميحالت پيچان رودي نيز پيدا  و اين و جوامع پيش تواند تأثير انكاركنند نكردني در محل استقرار روستاها
و نيز جاب سكهاز تاريخ )16:1391مقصودي،( هاي آب داشته باشدجايي جريانهونت آنها به همراه جابجايي محل

و، نقل از مقصودي2001فيلد،( 1992-1942زمانيةافكنه در بازاي از تغيير مسير مجراهاي سطح مخروطنمونه:7شكل
)172: 1390،محمدنژاد آروق

بهكهدشمشاهده ديرينهةشادچاي نيز تعدادي آبراهةهاي رودخاندر كناره - دليل عدم امكان تاريخالبته
باگذاري در اين پژوهش، نمي اند كه در بوده هاييآبراهههمان دقيقاًهاآبراههعنوان نمود كه اين قطعيت توان

شواهدي از تغيير مداومهاآبراههاند يا خير؟ وليكن اين ثير قرار دادهتأها آنها را تحتزمان حيات استقرارگاه
).8شكل(باشند مسير رودخانه در ادوار گذشته مي

هاي قديمي در آبراهه)2آبراهه قديمي در باالدست محوطه كه با رسوبات پر شده است،)1هاي قديمي،شواهد آبراهه:8شكل
 دست محوطهپايين

12
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تأبراي بررسي دقيق و و امتداد،آبادهاي ميمونهاي قديمي برروي تپهثير احتمالي اين آبراههتر، جهت
).1جدول(ها توسط دستگاه كمپاس برداشت گرديدههايك از آبرهر

و مختصات آبراهه:1جدول  هاي قديميجهات
 ارتفاع جهت مختصات مكان
آبراهه
 باالدست

"36'54051 235 SW 
1036 "64'28039 55NE 

 هاي پايين دستآبراهه

1
"17'57051 78NE 

1035 "77,7'27039 258 SW 

2
"29'57051 85NE 

1034 "75,8'27039 265 SW 

3
"39'57051 70NE 

1034 "73'27039 250 SW 

و امتداد هر دست هاي قديمي در باالها مشخص شد كه شواهد آبراههيك از اين آبراههبا تعيين جهت
احستا هاي باستاني داشتهپايين يعني به سمت تپهبه رودخانه جهتي رو ميو اين اي از رود كه شعبهتمال

و مكان  باشدها با توجه به اين تغيير مسير صورت گرفته گزيني استقرارگاهاين رودخانه در اين مسير بوده است
).9شكل(

 آبادهاي ميمونهاي قديمي نسبت به تپهجهات آبراهه:9شكل

به بنديشيبةبراي اينكه اطالعات درستي از نحو: بررسي شيب بينةخصوص در فاصلمحيط اطراف
و تپه به ها داشته باشيم، الزم بود تا شيب منطقه محاسبه گردد، بنابراين تقريباًرودخانه به شعاع يك كيلومتر
و غرببهدر دو جهت جنوب 1:300ها با مقياسمركزيت تپه ).2جدول(برداري صورت گرفت شرق نقشهبهشمال

و عمليات درونيگيرهاي اندازهسپس داده بهشده براي تعيين موقعيت مكاني شيبةمنظور محاسبيابي

78NE 

��NE 

��NE
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شد GISمنطقه به محيط  ها، دو پروفيل از نقاطي كه كردن موقعيت تپه همچنين براي مشخص. برده
)10شكل(برداري شده بود تهيه گرديد نقشه

و پروفيل محدودةنقش:10شكل  مورد مطالعهةشيب

غرب است شرق به جنوبگونه كه از شكل نيز پيداست اين محدوده داراي يك شيب ماليم از شمالهمان
بهاايگونهو شيب به ميها را امكانراحتي عبور مسير احتمالي رودخانه از كنار تپهست كه .كرده استپذير

و تغيير مسير رود در نتيجهمچنين شيب كم دشت خود دليلي بر رسوب پروفيل. اين شيب كم استةگذاري
تپ دهدطولي نيز نشان مي تپ)ترتپه قديمي(يكةكه ازةدو كه در فاصلةدر ارتفاع بيشتري نسبت به كمتري

و بين آنها فرورفتگي كم .عمقي قرار داردرودخانه است، قرار گرفته است

 كارهاي آزمايشگاهي
ونمونه و تحليل انداز برداري هادانهةتجزيه

تپبردن به شرايط رسوببراي پي برداري شد، در آباد نمونهميمون شماليةگذاري منطقه از پنج قسمت ترانشه
ميبافت رسوبات به وضوح فرايند رسوبةمطالع،واقع بهكه فرايندو ايندهد گذاري را نشان  شدتهاي فوق
و توزيع دانه عنصر اصلي در توصيف. (Tucker, 2001) ثير اقليم هستندتأتحت . هاستمواد رسوبي اندازه

رسوبات ترانشه با شواهدةها انجام گرفت، همچنين براي مقايسها بر اساس تغيير رنگ اليهانتخاب نمونه
برداشت شد، Total Stationفاده از دوربين ها با استنمونه تماميو موقعيت شد نمونه تهيه،قديمي نيزةآبراه

ميهاي برداشتمشخصات نمونه :باشدشده به شرح ذيل
براز اليهستا گذاري شدهنام T1,T2,T3هاي اول تا سوم كه نمونه و طبيعي كه هنوز استقراري  هاي بكر

بهةاز الي4ةو نمون روي آن صورت نگرفته، برداشت شد ةاين اليه در دور؛دباشمي LN108منافرهنگي ترانشه
ة قديمي كه در در نهايت يك نمونه نيز براي مقايسه از آبراه. اروك قابل استفاده مردمان آن روزگار بوده است

و باال و با رسوبات پر شده بود تهيه شدنامC1 دست محوطه بود ).11شكل( گذاري
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 شدههاي برداشتموقعيت نمونه:11شكل

گنمونه شها پس از برداشت براي كارهاي و تعيين ها نمونهوزن هريك از د، رانولومتري به آزمايشگاه برده
هر.ثبت گرديد و از مابقي نمونه T,T3,C1 200هاي از نمونهيكاز و شد كشي گرم وزن 150ها مقدار گرم

، كه63>و1000،500،250،125،63:ها با فواصلاي از الكهاي وزن شده در مجموعهاز آن نمونه بعد
و براي  100دقيقه با قدرت 20طشتي در زير آن قرار داشت برروي يك دستگاه لرزاننده مكانيكي قرار داده شد

هرلرزانده و درصد و وزن و شاخصو براي تحليلشد يك از رسوبات در طبقات لرزاننده مشخص شد هاي ها
).3جدول( آماري آماده گرديد

و درصد نمونه:3جدول  شدههاي برداشتوزن
طبقات شيكر به

 ميكرون

 درصد LN:108 درصدC1 درصدT3 درصدT2 درصدT1هانمونه

2000 21,95 10,975 1,32 0,88 2,6 1,3 94,34 47,17 32

1000 34,72 17,36 33,2 22,1 42,9 21,4 48,1 24,1 22,3 14,9 
500 33,2 16,6 22,5 1541,7 20,8 23,7 11,8 27,99 18,7 

250 27,1 13,55 16,5 1134,4 17,2 12,1 6,05 24,71 16,5 

125 21,1 10,55 21,2 14,16 43,1 21,5 7,26 3,63 23,9 15,9 

63 25,2 12,6 33,6 22,41 29,1 14,5 5,4 2,7 27,7 18,5 

> 63  36,73 18,37 21,6 14,40 6,2 3,1 9,1 4,55 20,4 13,6 

 100 150 100 200 100 200 100 150 100 200 ها به گرمنمونه جمع

برنام.1 هادانهةاساس انداز گذاري رسوبات
و سنگةدهندهاي تشكيلدانهةاساس اندازبردو نمودار مثلثي 1954فولك در سال رسوبي براي هاي رسوبات

بهدرشتگذاري رسوبات دانهمثلث اول براي نام. گذاري آنها ارائه كرده استنام ميتر دركار برده سه شود كه
ميةگوش و گل قرار و براي نامآن گراول، ماسه ريزتري كه فاقد هرگونه هاي دانهگذاري رسوبات يا سنگگيرد

ميآنةگراولي باشد از مثلث ديگري كه در سه گوش و رس نوشته شده است استفاده  شودماسه، سيلت
)Folk,1957:344(گذاري از مثلث هاي برداشت شده فاقد گراول هستند براي نامنمونه تمامياز آنجايي كه
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ماسه T1,T2,T3,LN108هاي نيز مشخص است نمونه12اشكالگونه كه از همان. دوم استفاده شده است
و نمونه  ازكه رسوباC1متوسط ميةماست كانال قديمي است و گونه توان اينبسيار درشت تشكيل شده

.اي به دشت سيالبي استتغيير محيط رودخانه دهندةباال نشانبهنتيجه گرفت كه نوع رسوبات از پايين
و در نمونهشد T1,T2,Ln108در( ايجاد محيطيواي نوع رسوبات محيط رودخانهT3,C1هايت سيالبي است
ميمدت انسان را طوالني استقرار به منظوردار پاي .)دهدنشان

 شده در مثلث فولكهاي برداشتموقعيت نمونه:12شكل

 هيستوگرام.2
بهةكه فراواني نسبي اندازهيستوگرام يك نوع متد ترسيمي است وسيله مناطق مختلف در آن نشان ذرات

راباالترين نقط.شودداده مي مدة تجمع در هيستوگرام يك. گويندمي)Mode( نما يا اگر هيستوگرام داراي
و اگر)bimodal(و اگر داراي دو مركز تجمع باشد بايمدال unimodal)( مدالرا يوني مركز تجمع باشد، آن

دوةهاي برداشت شده نيز نموندر نمونه. نامندمي)multimodal( مدالچندين مركز تجمع داشته باشد، مولتي
و مابقي نمونههاي تحتاني خاك بكر است يونيكه از قسمت يك(كه شامل دو نمونه از خاك بكر ها مدال نمونه

مراكز تجمع در).13شكل(دال هستندممولتياست)Ln108ة نمون( فرهنگيةو يك نمونه از الي)و سه
و منعكسةدهندهيستوگرام نشان ميمنشأةكنندناجوري رسوبات هرآنها يك از مراكز تجمع در باشد، زيرا

بنابراين اگر هيستوگرامي بايمدال. به حوضه آورده شده است ذرات مختلفي است كه از منشأةرابطه با انداز
.)Folk,1974:182(سرچشمه گرفته باشد منشأباشد ممكن است رسوب از دو 

در كه رسوبات انباشته شده از بيش از يك منشأ حاكي از اين استها هيستوگرام تمامي نمونه،طور كليهب
مياين مورد به همراه تحليل.)13شكل(ستا گذاري شدهاين مكان رسوب شود كه از هاي آماري ديگر سبب

و ارتباط آن رسوبةنحو بهگذاري .دست آوريمبا استقرارگاه اطالعات ديگري
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شناسي هاي باستانكاوشةنشدمنتشر هايگزارش:خذمأ( شماليشده در ترانشه هاي برداشتموقعيت نمونه:13شكل
)آبادميمنت

 پارامترهاي آماري.3
و دقيق،آنها ذراتةانداز تعيين از پس نمونه سري يك ارزشيابي براي يك كه كدامتر از اين نظر براي بررسي بهتر
و يا اين بهتري دگيجورش داراي يكدرشت در نمونه فراوانريز يا دانهكه ذرات دانهاز ديگري است سري تر است،

وكج پارامترهاي آماري از قبيل ميانگين، جورشدگي، مي... شدگي ةگيري متوسط اندازاندازه. كنيمرا محاسبه
دردر،شودمي بيان ميانهو مد ميانگين،باكههادانه شدبرواقع، همان نتايج مثلث فولك را . داشت كه در باال ذكر

رسوب يا سنگ تا چه اندازه به يكديگرةدهندنتايج جورشدگي رسوبات كه عبارتست از اينكه ذرات تشكيل
مي، نزديك هستند ولي رسوباتي،دخوبي نيستنداراي جورشدگي T1,T2,T3,LN108هاي دهد كه نمونهنشان
ةدهندشدگي كه نشانكج همچنين. اي جورشدگي متوسطي هستنددار،اندقديمي برداشت شدهةكه از آبراه
كج ها تقريباًنمونه تماميبودن توزيع ذرات است حكايت از اين امر دارد كه نامتجانس شدگي متقارني داراي

و از اين لحاظ  از طرفي اگر مقدار ذرات،اندمتجانسي تشكيل شده از ذرات نسبتاً ها تقريباًنمونهميتماهستند
كجةدنبال،تر باشدريز فراواندانه و ما نيزةشدهاي برداشتشدگي مثبت است، در نمونهمنحني به طرف راست

تيزي يا كشيدگي گيري نوكاندازه همچنين. مشهود است تر كامالًدانهفراواني ذرات ريز نسبت به ذرات درشت
و اگر دهد اگر قسمت وسط داراي جورشدگي بهتر باشد منحني كشيدهمنحني توزيع ذرات كه نشان مي تر

 اين موضوع روشن،بنابراين،كشيدگي متوسط استدنباله داراي جورشدگي بهتر از قسمت وسط باشد 
و يعني ذرات درشت؛منحني پهن است دارايT1,T2هاي نمونه،شده بررسيهايد كه در نمونهشومي دانه

و  نيز داراي منحني بسيار كشيدهC1واست داراي كشيدگي متوسط LN108 ريزدانه جورشدگي بهتري دارند
دهاي متوسط داراي جورشدگي بهتري نسبت به ذرات دانهاست يعني ذرات با دانه و با.تر هستندشترريزتر
و تحليل انداز ندانهةتجزيه  محل استقرارةشده از ترانشهاي برداشتيز مشخص شد كه نمونهها

)T1,T2,T3,LN108(،درشتةشده از كانال قديمي داراي ماسهاي برداشتولي نمونه استمتوسطةداراي ماس 
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و ذرات متوسط آن داراي جورشدگي بهتري نسبت به ذرات دانه و دانهدرشتاست ).4جدول(است ريزتر تر

واي رودخانهرسوبات داخلةدهندنشان،در واقع،ستا برداشت شده ديرينهةآبراهبات كه از كف اين رسو
با ديگر از سوي؛آرام در اين مسير استاي با جريان يك سيستم رودخانه رسوبات برداشت شده از ترانشه

و رس،ريزةذراتي در حد ماسةانداز چرا كه در مواقع،رسوبات دشت سيالبي استةدهندنشان،سيلت
و دشت وسيعي را مي  محوطهكه اين پوشاند، بنابراين با توجه به اينسيالبي آب از داخل رودخانه بيرون ريخته

و از اختصاصات شبكهةافكندر انتهاي مخروط ،گونه مناطقهاي جاري بر روي اينكرج قرار گرفته است
ماغلب در عرض مخروط جابه،نبودن آنهاستدائمي مي. شونديجا هاي شود تا استقرارگاههمين مسئله موجب

و همانافكنه جابهها در سطح مخروطجايي كانالباستاني نيز به تبعيت از جابه نيز اشاره گونه كه قبالًجا شوند
و جنوبي تپهديرينه در قسمت هايآبراههشد شواهدي از اين  شدهاي شمالي كه را البته مطالعاتي. ها مشاهد

هب.رسيده استبه همين نتايج تقريباً نيز انددادهدشت تهران انجام خصوصدر،از اين پيشققان ديگر مح
و همكاران با بررسي رسوب تپةقرچك ورامين در محوطةمنطقاتطور مثال گيلمور پرديس فرچكةباستاني

اةدهندآبياري مصنوعي دست پيدا كردند كه نشانةبه آثاري از يك شبك سنگي براي-مسةنسان دورتالش
و همكاران نيز در پي).Gillmor et al., 2009 & 2011( يابي به فناوري برداشت آب بوده استدست مقصودي
و هاي گيسويي از مجاورت محوطهكانال اند كه عبورهاي خود در دشت قزوين به اين نتيجه رسيدهبررسي ها

و تغيير مسير اين كانال و تغيير موقعيت محوطهجهها، جابمهاجرت و( ها را به دنبال داشته استايي مقصودي
.)1:1391همكاران،

 هاي آماري مورفومتري ذراتشاخص:4جدول

وروش
مقياس
تحليل 
 آماري

فاكتور
 آماري

نمونه
T1

 تفسير
نمونه
T2

 تفسير
 نمونه
T3  تفسير

نمونه
LN108 

 تفسير
نمونه
C1

 تفسير

و فولك
- وارد

 ميكرون

 1850,6 273,4 385,6 270,5 390,4 مديان

 1843,3 272,5 386,3 238,2 385,9 ميانه

و 303,0 ميانگين سيلت
 ماسه

و 269,7 سيلت
 ماسه

ماسه 381,5
 درشت

ماسه 269,4
 متوسط

بسيار ماسه 1015,8
 درشت

بدخيلي 5,350 جورشدگي خيلي 4,542
 بد

 متوسط 1,957 خيلي بد 4,255 بد 2,963

-0,352 كج شدگي كامال
 متقارن

0,048- -0,039 متقارن كامال
 متقارن

0,141- -1,561 متقارن كامال
 متقارن

 بسياركشيده 1,897 متوسط 1,019 پهن 0,753 پهن 0,898 پهن 0,825 كشيدگي

و فولك
في- وارد

 1,833 مديان

-0,822 1,876 1,372 2,070 1,620 ميانه
ماسه 1,733 ميانگين

 متوسط

ماسه 1,890
 متوسط

ماسه 1,390
 متوسط

ماسه 1,892
 متوسط

0,023- بسيار ماسه
 درشت

خيلي 2,420 جورشدگي
 بد

خيلي 2,183
 بد

 متوسط 0,969 خيلي بد 2,089 بد 1,567

كامال 0,352 كج شدگي
 متقارن

كامال 0,039 متقارن 0,048
 متقارن

مال كا 1,561 متقارن 0,141
 متقارن

كشيدهبسيار 1,897 متوسط 1,019 پهن 0,753 پهن 0,898 پهن 0,825 كشيدگي
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 نتيجه
مسشامل دو تپهكه آبادميمونةشناسي محوطباستانبررسي زمينةنتيج باكهسنگي استـ از دوران
مي انداندكي از يكديگر قرار گرفتهةفاصل و در محوطه دو استقرار در اين دهد كه نشان برروي دشت آبرفتي

ميهاي باستانهمچنين بررسي.است افكنه كرج واقع شدهقسمت انتهايي مخروط دهد كه ابتدا شناسي نشان
تپ جنوبيةاستقرار در تپ و حيات در ةصورت گرفته است، ولي بعد از مدتي بنا به داليلي متروك گشته

ا شماليةتپ.ادامه پيدا كرده است شمالي كمتريةعالوه بر اينكه در فاصل،ستقراري جديدتر استكه داراي
تپدر ارتفاع كمي پايين،شادچاي قرار گرفتهةنسبت به رودخان در اين پژوهش.باشدمي جنوبيةتر نسبت به

مردمانةد كه بيشتر ابزارهاي سنگي كه مورد استفادشمشخص،آبادميمونةبا بررسي ابزارهاي سنگي محوط
ازاز،گرفتهمي زمان قرار آن و كيلومتري 30تقريبيةو از فاصل هاي باالي حوضهقسمت رسوبات رودخانه

كه از سازند كرج است،شدهو بيشتر مواد حمل دست حمل شده استتوسط رودخانه به پايين شمال حوضه
 نه را به اثبات تاريخ به رودخاازانسان پيشةجانباست كه وابستگي چند داليلي اين امر نيز خود يكي از

تغييرةدهندكه نشان ديرينههاي شادچاي شواهدي از آبراههةهمچنين با بررسي مسير رودخان.رساندمي
شدپي رودخانه بودهدرمسير پي  با بررسي شيب منطقه نيز اين امر مسلم گرديد كه شرايط شيب. اند، پيدا

بهگونهبه بهسمت تپه اي بوده كه احتمال تغيير مسير رود ميراحتي امكان ها را و. رده استكپذير با تجزيه
،)T1,T2,T3,LN108( هاي برداشت شده از ترانشه محل استقرارها نيز مشخص شد كه نمونهدانهةتحليل انداز
كه،متوسط هستندةداراي ماس و درشتةهاي برداشت شده از كانال قديمي داراي ماسنمونه در صورتي است

و دانهدرشتمتوسط آن داراي جورشدگي بهتري نسبت به ذرات دانه ذرات از. ريزتر هستندتر اين رسوبات كه
.با جريان آرام در اين مسير استايرودخانهرسوبات داخلةدهندنشان،برداشت شده ديرينهةآبراهكف 

مةبا اندازمحل استقرار وليكن رسوبات برداشت شده از ترانشه رسةاسذراتي در حد و و سيلت  ريز
و دشت،رسوبات دشت سيالبي استةدهندنشان چرا كه در مواقع سيالبي آب از داخل رودخانه بيرون ريخته

ازشد واقعكرجةافكنكه اين سايت در انتهاي مخروطپوشاند، بنابراين با توجه به اينوسيعي را مي و ه است
و اغلب در عرض مخروط جابهدائمي،مناطق گونههاي جاري بر روي ايناختصاصات شبكه جا نبودن آنهاست

مي شوند،مي ها در سطح جايي كانالهاي باستاني نيز به تبعيت از جابهشود تا استقرارگاههمين مسئله موجب
هاي هاي ديرينه در قسمتنيز اشاره شد شواهدي از اين كانال قبالگونه كه همان(جا شوند افكنه جابهمخروط

و جنوبي تپهش شدمالي ب.)ها مشاهد ميمانده جايهبنابراين با بررسي شواهد يابد كه براي اين نظريه قوت
با،انداي نداشتهتاريخ كه تكنولوژي پيشرفتهازهاي پيشانسان امكان انتقال آب وجود نداشته است، بنابراين
و مهاجرت كانالهجاب  يي استقرارگاه، از تغييرات طبيعي تبعيتجاههاي گيسويي، آنها هم با جابجايي
.اندكردهمي
به،طور كليهب مي،شواهد تماميبا توجه بهاين احتمال  ساخت،داليل اقليمي يا زمين رود كه در گذشته
بشعبه آنهاي از رودخانه مسيري و با تغيير مسير خود استقرارگاه نيز به تبع غير از مسير فعلي داشته است

و به مكاني نزديكت .تر به رودخانه انتقال يافته استغيير مكان داده
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 نوشتپي
1 -Price 
2 –Rohrhr 

 منابع
و رودنامه، گيتا)1376(جعفري، عباس .2هاي ايران، جلدشناسي ايران، رودها
 غار جانوري بقايايو شناسيمينز شواهد بررسي«،)1386( مرادنژاد اكبرعليو بيگلري فريدون مشكور، مرجان طاهري،كمال،

.3340-3348ص مشهد، فردوسي دانشگاه،نايرا شناسيزمين انجمن همايش يازدهمين،»كرمانشاه شمالـ زيلو
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